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2017 mv‡ji AvÂwjK ch©v‡qi wjwLZ g~j¨vq‡b DËxY© †cÖwm‡W›UÕm ¯‹vDU A¨vIqvW© cÖv_©x‡`i ZvwjKv 

 

µwgK bvg BDwb‡Ui bvg ‡Rjvi bvg 

1 ivwMe nvmvb ‡m›U †hv‡md ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

2 iæbv Av³vi ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© ঢাকা মভট্রালরটন 

3 ুভাইয়া আক্তায মাাইটট অফ মাযার লযপভ ম স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

4 ‡gvt cvi‡fR †nvmvBb ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© ঢাকা মভট্রালরটন 

5 মভাোঃ ভাভুদুর ইরাভ ১২১ ফণ মভারা আদ ম উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

6 

খাজা ভাউদুট্দ জাান 

(ভনজজর) ১২১ ফণ মভারা আদ ম উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

7 ইলতয়াক জাভান চয়ন 

৩৪৫ নং আদভজী কযান্টনট্ভন্ট াফলরক সু্কর 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

8 আলরপ তালনভ াান 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

9 আজায উজিন 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

10 আব্দলু্লার া'দ যকায 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

11 মভাোঃ আফযায জালনুর ক 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

12 ালভন মনয়াজ 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

13 মভাোঃ জজান 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

14 জালদুর ইরাভ 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

15 ভুলপক ালদক ুফল 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

16 মগারাভ ভুযালরন 

৪০ তভ উইর ফ্লায়ায সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

17 Gm Gg Gg gymvweŸi DwÏb 40Zg DBjm wjUj d¬vIqvi ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

18 মভট্দী াান পুয়াদ 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

19 আর-ভাভুন 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

20 

মভাোঃ জফুাট্য়য আলভন 

জজান 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

21 

মভাোঃ মভট্যাজ মাট্ন 

জীফ 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

22 মভাোঃ যালপউর ইরাভ প্রান্ত 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

23 

মভাোঃ জলুর ইরাভ 

(জলন) 

৪৩ নং নাখারাা মাট্ন আরী উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

24 ায়ভুয যভান াজিয আভ মড ুলর ফযাটালরয়ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

25 াযলভন আক্তায ফটৃি আভ মড ুলর ফযাটালরয়ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

26 যালপয়া মপযট্দৌ তালনভ আভ মড ুলর ফযাটালরয়ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 



27 আলফদা আয যভান ভালরা আভ মড ুলর ফযাটালরয়ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

28 ‡inbygv Zvevm&myg ivwnb Avg©W cywjk e¨vUvwjqvb ¯‥vDU MÖæc ঢাকা মভট্রালরটন 

29 mvivevb Zûiv Avg©W cywjk e¨vUvwjqvb ¯‥vDU MÖæc ঢাকা মভট্রালরটন 

30 bIkxb Av‡bvqvi Aebx Avg©W cywjk e¨vUvwjqvb ¯‥vDU MÖæc ঢাকা মভট্রালরটন 

31 ‡gvt Zweûj Bmjvg Avgiv ¯‥vDU MÖæc ঢাকা মভট্রালরটন 

32 ‡gvt Rvnv½xi Avjg widvZ Avgiv ¯‥vDU MÖæc ঢাকা মভট্রালরটন 

33 gymv Avãyjøvn dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU ঢাকা মভট্রালরটন 

34 ‡gvweb wmK`vi dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU ঢাকা মভট্রালরটন 

35 wmK`vi †gv Í̄dv Iqvwn` †ivnvb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU ঢাকা মভট্রালরটন 

36 Zvwee nvmvb †P․ayix dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU ঢাকা মভট্রালরটন 

37 Avãyj KvBqyg K`gZjv c~e© evmv‡ev ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

38 gvwnqv myjZvbv Biv K`gZjv c~e© evmv‡ev ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

39 ইযাত জাান ইভা কযাভলিয়ান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

40 

মভাোঃ লযজয়ুান ইরাভী 

যালকফ কযাভলিয়ান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

41 এভ ইপাতুর ইরাভ কযাভলিয়ান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

42 মভাোঃ আফ ুুলপয়ান কযাভলিয়ান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

43 ‡gvt bvwn` nvmvb iwb K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

44 ‣mq`v mvqgv myjZvbv K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

45 mvwdDj mvwKe ï× Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj ঢাকা মভট্রালরটন 

46 ivwKeyj nvmvb wg_yb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj ঢাকা মভট্রালরটন 

47 ‡gvt mvdvqvZ Rvwgj mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

48 Avj bvwnqvb †ivnvb mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

49 mygvBqv Bmjvg (Z¡bx) wfKviæb wbmv b~b ¯‥zj GÛ K‡jR, AvwRgcyi kvLv ঢাকা মভট্রালরটন 

50 gvnx †P․ayix wfKviæb wbmv b~b ¯‥zj GÛ K‡jR, AvwRgcyi kvLv ঢাকা মভমরালরটন 

51 ‡g‡nRvexb web‡Z Rvgvb wfKviæb wbmv b~b ¯‥zj GÛ K‡jR, AvwRgcyi kvLv ঢাকা মভট্রালরটন 

52 mv‡nRvweb †gvgZvwib Awc© AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

53 Avb‡gvj myjZvbv gymKvi AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

54 mvbwR`v myjZvbv wmZz AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

55 Dwg© Dogv mvnv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

56 mygvBqv wjRv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

57 mvwenv †nv‡mb wgwn AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR ঢাকা মভট্রালরটন 

58 ivB`v Zvmwbg wiw` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

59 Avn‡g` dvBiæR mvwenv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡ÆvcwjUb 

60 ালন আনজভু 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

61 আলফ উভাইয়া খান 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

62 নফনীতা মদ  

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

63 ুভাইয়া আক্তায 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

64 ফনভ ুরতানা ভুকান 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

65 পাযজানা যভান ঈা 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

66 াফাফা ইরাভ 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

67 ালদয়া তাফাুভ শরী 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 



68 খাইুন নাায রাকী 

আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ গার ম-ইন স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

69 ইট্ন্তখাফ পাযলদন তুম ম আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

70 নাজভুর ক মচৌধুযী আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

71 ালভভ ইান আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

72 আনজার আট্ভদ আলফয আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

73 মভাোঃ জাট্ফদ মাাইন  আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

74 মভাোঃ আলফদুর ক আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

75 নালফদ আট্ভদ ান আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

76 মভাোঃ ালফুয যভান আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

77 লযয়াাত জাভান আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

78 মভাোঃ তালপ আরভ আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

79 আব্দলু্লা-আর-ভুয়াজ  আইলডয়ার সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

80 ভৃন্ময় বট্টাচাম ম অঞ্জন ইভলা ট্ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

81 মভাোঃ তালন আট্ভদ ইভলা ট্ন স্কাউট গরু ঢাকা মভমরালরটন 

82 মগারাভ াুয়ায ালকর 

এভাযত মাট্ন আদ ম উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

83 নাজভুর াান নয়ন 

কদভতরা ূফ ম ফাাট্ফা সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

84 মদফট্জযালত যায় (যাুর) 

কদভতরা ূফ ম ফাাট্ফা সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

85 মভাোঃ পালভ আট্ভদ 

কদভতরা ূফ ম ফাাট্ফা সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

86 অলনজিতা ায়ভ অলচম 

কদভতরা ূফ ম ফাাট্ফা সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

87 আলঁখ আক্তায 

কযালতট্টারা ল. এভ. এ. মভট্ভালযয়ার াই সু্কর 

এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

88 ভুনভুন আক্তায 

কযালতট্টারা ল. এভ. এ. মভট্ভালযয়ার াই সু্কর 

এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

89 লযয়া দা 

কযালতট্টারা ল. এভ. এ. মভট্ভালযয়ার াই সু্কর 

এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

90 তানীভুর মাট্ন গফন মমভন্ট রযাফট্যটলয াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

91 আফ ুমনাভান ভনজযু গফন মট্ভন্ট রযাফট্যটলয াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

92 আভালন ানাত মেগযীয়ান ট্ন স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

93 তানবীয ভাতাফ যাট্র ধানভজি গবোঃ ফট্য়জ াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

94 মভাোঃ নাwdm আর নূয ধানভজি গবোঃ ফট্য়জ াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

95 মভাোঃ জালভর আট্ভদ নফাফুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

96 মভাোঃ আরী মনয়াজ নফাফুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভমরালরটন 

97 তানবীয াান (তভার) 

পয়জযু যভান আইলডয়ার ইলনস্টইটটউট স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

98 জালভর আট্ভদ রূক  

পয়জযু যভান আইলডয়ার ইলনস্টইটটউট স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

99 লযাদ ইফট্ন কলফয 

পয়জযু যভান আইলডয়ার ইলনস্টইটটউট স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

100 ীদুল্লা লয়াভ 

পয়জযু যভান আইলডয়ার ইলনস্টইটটউট স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

101 নালযন আক্তায লফ. ল. এ. এই. আয. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

102 মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ ভালন বালানট্টক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

103 রালখ আক্তায কাজর বালানট্টক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

104 তালপয়া যভান লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 



105 পালফা ফুযা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

106 পজজয়া যভান মজী লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

107 কাজী নালদযা আনজভু লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

108 ালফফা ুরতানা মনাবা  লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

109 ফলৃন্ত ুজিতা ার লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

110 জালকয়া ুরতানা লভলথরা  লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

111 নালদ যলদ ানজানা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

112 ালভা জাান লনা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

113 

শয়দ য়ালদা ইয়ালভন 

(লভলর) লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

114 তাভািা মাট্ন লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

115 তালভয়া তাফার্ুভ মনফুরা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

116 াদাকাতুর ভুনতাা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

117 জািাতুর ভায়া মজায়ানা  লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

118 নালনা মপযট্দৌ নাইভা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

119 ুলদপ্তা ভির লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

120 পালযা জাভান লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

121 ালভনা জািাত লবকাুলিা ননূ সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

122 মভাাোঃ াইদা খাতুন শ্রাফন্তী লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

123 ভালযয়া ভাট্রক ভৃদু লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

124 তানজীভ তাফার্ুভ লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

125 তালনয়া ইরাভ লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

126 রাফণয যকায লতথী লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

127 তালনা জািাত নূন   লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

128 জািাতুর মপযট্দৌ তুল লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

129 লনাত তালনভ ভৃদুরা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

130 

মভট্য আপট্যাজ 

তানজজরা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

131 তালনভ ুরতানা নালপা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

132 ানজজদা জাভান মকয়া লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

133 আদৃতা ভজভুদায দফূ মা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

134 জজলনয়া যািানী লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

135 নীন যভান লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

136 ালভয়া ইরাভ লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

137 লযপাত নানজীফা খান লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

138 মনালন নায়ায লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

139 াইযা জািাত মভৌনী লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

140 নুযাত জাান লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

141 আট্য়া লযয়া লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

142 যালভা নায়ায লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

143 আপাযা তালনভ ইকযা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

144 জািাতুর ইযা লবকাুলিা নূন সু্কর এন্ড কট্রজ, আজজভুয  ঢাকা মভট্রালরটন 

145 মভাোঃ ান লকদায লভল্লাত উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

146 মভাোঃ উৎফ খান যালপন মভাাম্মদুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

147 তাকলযভুর ইরাভ লযজভ মভাাম্মদুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

148 মভাোঃ ভুা ালকফ মভাাম্মদুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

149 ইকলতদায আট্ভদ তালভভ মভাাম্মদুয যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

150 

মভাাম্মদ ালপউর 

ভাযজান আরী 

মভাট্াাম্মদুয ভট্ডর সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 



151 লযপায়াত জাভার 

মভাট্াাম্মদুয ভট্ডর সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

152 জািাতুর মপযট্দৌ ুস্পা 

ভলতজঝর ভট্ডর াই সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

153 ভাইা মজলযন তালনভ 

ভলতজঝর ভট্ডর াই সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

154 

এ. মক. মজড. ার্মনয়াজ 

মচৌধুযী লযদভ 

ভলতজঝর ভট্ডর াই সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

155 আযাপুর আরভ তুলায 

ভলতজঝর ভট্ডর াই সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

156 ালদক জাভার মকৌলক 

ভলতজঝর ভট্ডর াই সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

157 শয়দ ইনান পাত্তা 

ভলতজঝর যকাযী ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভমরালরটন 

158 মভাোঃ ানজাদ মাট্ন 

ভলতজঝর যকাযী ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

159 রারন যভান তীথ ম 

ভলতজঝর যকাযী ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

160 মভাোঃ আব্দলু্লা আর মনাভান 

ভলতজঝর যকাযী ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

161 মভাোঃ াট্যায়ায জাান াদী 

ভলতজঝর যকাযী ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

162 যালকফুর াান াজিয যাট্য়য ফাজায উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

163 

মভাোঃ মভট্দী াান 

(পালভ) যাট্য়য ফাজায উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

164 মভাোঃ ালযয়ায লযপাত যাট্য়য ফাজায উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

165 

যাপাট্য়র জীফযান 

মারায়ভান ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

166 অলবরূ বট্টাচাম ম ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

167 মভাোঃ মভাতালভ যভান খান ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

168 অলনা আলদতয াা ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

169 তাীন খান ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

170 iæদলভরা মলযন খান ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

171 খিকায ইভাভ ভুস্তালকভ ালনমডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

172 শয়দ ইকযাভ ভাদীন ালনট্ডইর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

173 াযা মভজালফন খান ঐী াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

174 মভাোঃ তাীন ইরাভ (তু)  াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

175 ানজজদা তাফাুভ প্রীলত াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

176 মভট্য মনগায নূা াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

177 হৃলদকা ভাাফুফ তুটি াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

178 ালপউল্লা ালপন অলবক াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

179 লপাত তাজলযভীন লয়া াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

180 নূয ালভদা পালযয়া াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

181 তালভফা ভার্মজলফন ইবা াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

182 হৃদয় পযাজী াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

183 ইযপান াান লযপর ্তী াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভমরালরটন 

184 ান্তা াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

185 পাযান ালদক মৌযব াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

186 মভাতালদ ইরাভ তনয় াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

187 মভাোঃ লভজফা আট্ভদ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 



লট্ভর 

188 নাইভা ইরাভ নুুয াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

189 আান ইযলতজা অলন্তভ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

190 জফুাময়য ুাইন াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

191 এ. মক. এভ. ভলউজিন াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

192 মভট্য আলভতা ালভ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

193 মভাোঃ যাট্র আট্ভদ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

194 নাঈভ মভাল্লা যালকফ  াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

195 পাযদীন মভাাম্মদ পুয়াদ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

196 মভাোঃ আাদুজ্জাভান যালকফ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

197 মজাফাট্য়য আট্ম্মদ লয়াভ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

198 তানজীরা আক্তায াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

199 প্রতযয় মদফনাথ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

200 মভাোঃ আযভান মখ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

201 পাট্তভা আক্তায নলযন াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

202 এানুর কলযভ তানজজর াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

203 তালদা ইরাভ াভুর ক খান সু্কর এন্ড কট্রজ স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

204 পালভদা লকদায দীপ্ত মন্ট মেগযী াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

205 লনউটন নকট্যক মন্ট মেগযী াই সু্কর স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

206 নালপউ মভাট্ মদ ায়পী  মফািতী ভুক্ত স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

207 পযাদ আজজভ মফািতী ভুক্ত স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

208 মভাোঃ মযপাট্য়ত মাট্ন মফািতী ভুক্ত স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

209 কাজী াদভান আট্ভদ ভতট ভুক্ত স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

210 পালতন আট্ভদ ভাী ভতট ভুক্ত স্কাউট গরু ঢাকা মভট্রালরটন 

211 আলফয মাট্ন ভাকলফ কায়ট্কাফাদ ভুক্ত স্কাউট গরু XvKv †Rjv 

212 নফজজৎ কুভায ভির ভাকলফ কায়ট্কাফাদ ভুক্ত স্কাউট গরু XvKv †Rjv 

213 জয় ার ভাকলফ কায়ট্কাফাদ ভুক্ত স্কাউট গরু XvKv †Rjv 

214 ারাভ ইরাভ 

নফাফগঞ্জ াইরট উচ্চ লফদযারয়  কট্রজ স্কাউট 

গরু XvKv †Rjv 

215 আর্মভদ মজফা ভুাইীন 

নফাফগঞ্জ াইরট উচ্চ লফদযারয়  কট্রজ স্কাউট 

গরু XvKv †Rjv 

216 তারা আলযপ পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

217 ফট্যণয অণ মফ গু পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

218 মভাোঃ লট্ভর লকদায পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

219 অংকন ার পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

220 ‡gvnvt RyjwKdj dwi`cyi †Rjv ¯‥zj dwi`cyi 

221 আলদতয মনগুপ্ত পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

222 উদয়ন কভ মকায পলযদুয জজরা সু্কর স্কাউট গরু, পলযদুয পলযদুয 

223 এ এভ ভাভুদুর াান এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

224 আর মনাভান খান এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

225 ভার্ভুদুর াান যাতুর এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

226 মৌলবক লফশ্বা (লযদু) এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

227 আলল কুভায মবৌলভক এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

228 ুলভত লফশ্বা এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

229 আপপান এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

230 প্রান্ত যকায এভ. এন. একাট্ডভী স্কাউট গরু পলযদুয 

231 ুভন াান চয চাদঁুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু পলযদুয 

232 ুযাইয়া ুরতানা চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

233 াভীভা ুরতানা চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 



234 আলপুয যভান নাঈভ চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

235 মভাোঃ াভীভ প্রাভালনক চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

236 মখ যািী চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

237 মভাাোঃ াথী আক্তায চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

238 মখ জলন চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

239 আপট্যাজা আক্তায চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

240 মভাোঃ মাট্র  চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

241 ইলরভা আক্তায চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

242 ুভন লফশ্বা চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

243 আব্দরু ভজজদ চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

244 ভুিা ভীয চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

245 মভাোঃ লভঠু বঁূইয়া চয মটাট্খারা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু  পলযদুয 

246 লভুরী আক্তায 

ীদ ভুজক্তট্মাদ্ধা আকযাভুট্িা ফালরকা উচ্চ 

লফদযারয় পলযদুয 

247 আলতকা আলভা ইভা 

ীদ ভুজক্তট্মাদ্ধা আকযাভুট্িা ফালরকা উচ্চ 

লফদযারয় পলযদুয 

248 Ab©e †` KvgviLvjx D”P we`¨vjq ¯‥vDU MÖæc dwi`cyi 

249 ‡gvt widvZ Lvb gayLvjx cvBjU D”P we`¨vjq ¯‥vDUm MÖæc dwi`cyi 

250 Lvw`Rv Av³vi gxg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

251 mygvBqv Av³vi ivwL  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

252 ‡gvQvt mvw`qv myjZvbv Bgv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

253 ivwKeyj †nv‡mb iveŸx  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

254 ‡gvQvt ZvbwRjv Av³vi wifv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

255 ‡gvnv¤§` Avjx  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

256 ‡gvnv¤§` Avãyjøvn wmdvZ  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

257 gvneye Bmjvg wkwki  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

258 ‡gvt g‡n`x nvmvb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

259 gvwRqv Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

260 ‡gvt †g‡n`x nvmvb wiMvb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

261 kv¤§x Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

262 ‡gvt wejøvj †nvmvBb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

263 Ac©b ivq wekvj  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

264 Avdmvbv Av³vi gxg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

265 mvMi †gvjøv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

266 ‣kvLx Av³vi gy³v  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

267 bymivZ Rvnvb wbcv ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

268 ‡gvt iweDj nvmvb kvšÍ  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

269 kvšÍv Bmjvg mv_x  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

270 ‡gvt Bgivb †nv‡mb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

271 mvqgv Rvgvb Bwibv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

272 iv‡eqv Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

273 ‡gvt gBbyj Bmjvg mvwd  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

274 ‡gvmvt Zvgvbœv Av³vi cvwL  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

275 ‡gvt AvwRRyj nvwKg ivqnvb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

276 mvweŸi †nv‡mb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

277 ‡gvt Zvbfxi †nv‡mb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

278 AvBwib Av³vi gxg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

279 wgZy Av³vi †mZz  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

280 ‡gvt †LvKb †nv‡mb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

281 mygvBqv wek¦vm wgwg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 



282 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

283 meyR wek¦vm  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

284 Gg.Gg wbwei  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

285 mywg Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

286 ‡gvt ivqnvb †P․ayix  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

287 ZvbwRgv Avj wgwn  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

288 ‡gvmvt e„wó Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

289 Gbvgyj nK  Rvgvjcyi Avi.Gg we`¨vcxV  MvRxcyi 

290 ‡gvt mv‡n` Igi  Rvgvjcyi Avi.Gg we`¨vcxV  MvRxcyi 

291 Avãyi ingvb †`Iqvb  Rvgvjcyi Avi.Gg we`¨vcxV  MvRxcyi 

292 ‡g‡n`x nvmvb wn‡gj  KvjxMÄ Avi.Avi.Gb cvBjU mit D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

293 ‡nÝ †hvnb M‡gR  Zzwgwjqv evjK D”P we`¨vjq MvRxcyi 

294 ZvInx` miKvi  Zzwgwjqv evjK D”P we`¨vjq MvRxcyi 

295 mvwKe Avn‡¤§`  wPbvWzjx evwNqv Gg.Avi D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

296 Lvwj` nvmvb  wPbvWzjx evwNqv Gg.Avi D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

297 gbQzi †nv‡mb Acy  wPbvWzjx evwNqv Gg.Avi D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

298 bvRgyQ mvwKe Zb¥q  Pv›`bv gy³ ¯‥vDU `j  MvRxcyi 

299 ‡gvt Avãyj Avj-gvgyb  Pv›`bv gy³ ¯‥vDU `j  MvRxcyi 

300 mwdKzj Bmjvg †m․if  Pv›`bv gy³ ¯‥vDU `j  MvRxcyi 

301 ‡gvt kwdKzj Bmjvg kvwKj  BDwbqb D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

302 gvgixb myjZvbv ixgv  BDwbqb D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

303 Avãyjøvn Avj gvgyb  BDwbqb D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

304 gvmyg ivbv  nvRx †QvU Kwjg D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

305 BKevj †nv‡mb wbie  nvRx †QvU Kwjg D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

306 ‡gvt Rwniæj Bmjvg  nvRx †QvU Kwjg D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

307 bvwmi †nv‡mb  Pv›`bv D”P we`¨vjq GÛ K‡jR  MvRxcyi 

308 ‡gvt mygb wgqv Pv›`bv D”P we`¨vjq GÛ K‡jR  MvRxcyi 

309 ‡gvt †mvnvbyi †nvmvBb  Pv›`bv D”P we`¨vjq GÛ K‡jR  MvRxcyi 

310 ‡gvt Zvbfxi †nv‡mb Ckv Pv›`bv D”P we`¨vjq GÛ K‡jR  MvRxcyi 

311 ‡gvQvt Avwe`v Av³vi  BDwi‡Kv G‡Äj ¯‥zj  MvRxcyi 

312 Zvmgxgyj nvmvb Zvdwng  kÖxcyi cvBjU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

313 ‡gvt dvinvb mvw`K  kÖxcyi cvBjU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

314 ‣mq` Av`bvb †nv‡mb (cÖvšÍ)  wmivR DwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb GÛ K‡jR  MvRxcyi 

315 ‡mvqvBe Avn‡g`  wmivR DwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb GÛ K‡jR  MvRxcyi 

316 Zvwbqv Av³vi wjqv  wmivR DwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb GÛ K‡jR  MvRxcyi 

317 ‡gvt ivwKeyj Bmjvg (wjgb)  wmivR DwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb GÛ K‡jR  MvRxcyi 

318 Avqkv Av³vi  wmivR DwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb GÛ K‡jR  MvRxcyi 

319 nvg`vbv Rvnvb Abb¨v  fvIqvj wgR©vcyi nvRx Rwgi DwÏb D”P we`¨vjq MvRxcyi 

320 wRmvb Avj dvnv`  ivYx wejvmgwY miKvwi evjK D”P we`¨vjq MvRxcyi 

321 ‡gvt gwgbyj Bmjvg  ivYx wejvmgwY miKvwi evjK D”P we`¨vjq MvRxcyi 

322 ‡gvt wejøvj †nv‡mb  B¾Zcyi D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

323 ‡g‡n`x nvmvb Av‡°j Avjx D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

324 

মভাোঃ মতাপাইট্য়য উজিন 

নালভ ভারঞ্চ এভ. এ. গপুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর জাভারুয 

325 উট্ম্ম কুরুভ স্বণ মা ভারঞ্চ এভ. এ. গপুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর জাভারুয 

326 আট্যলপন খান ভারঞ্চ এভ. এ. গপুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর জাভারুয 

327 জািতাতুর ভায়া লযা ভারঞর চ এভ. এ. গপুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর জাভারুয 

328 জািাতুর শুকলযয়া (মযা) 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 



329 াজযা আক্তায লযাভলন 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 

330 

মভাছাোঃ ুরতানা াযবীন 

ুফন মা 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 

331 তালদকা আনাভ হৃলদকা 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 

332 মভাছাোঃ তালনয়া আক্তায 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 

333 াযফানা তাুযা ভাইভুনা 

ইরাভুয মজ. মজ. মক. এভ. গার ম াই সু্কর এন্ড 

কট্রজ জাভারুয 

334 ুযবী যানী াা 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

335 াজনীন আক্তায স্বজনী 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

336 প্রবা আক্তায 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

337 ালদয়া আপলযন লপা 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

338 অলভতা যানী কভ মকায 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

339 ভালযয়া আক্তায ভুজক্ত 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

340 পাযজানা খানভ 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

341 খুনুদ জাান মজভী 

লযলাফাী াট্রভা খাতুন ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম ইন স্কাউট দর জাভারুয 

342 

মভাোঃ এানুর ক 

(আলক) মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

343 ভলনয মাট্ন মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

344 মভাোঃ আযাপাত মাট্ন মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

345 কাফয দা মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

346 মভাোঃ আফ ুযাইান মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

347 

মভাোঃ াজজদুয যভান 

(অনন্ত) মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

348 কাভুর াান মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

349 

মভাোঃ াকাতুর ইরাভ 

(ান্ত) মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

350 ুভাইয়া আক্তায লভ ু মদয়ানগঞ্জ ফালরকা উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

351 মভাোঃ াইপুর ইরাভ মদয়ানগঞ্জ যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

352 মভাোঃ অন্তয মখ 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

353 প্রতযয় চক্রফতী 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

354 পাযান আরভা ান 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

355 মভাোঃ লনযফ াান 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

356 মভাোঃ হৃদয় লভয়া 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

357 

মভাোঃ াযট্বজ মামন 

যাতুর 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 



358 লপাত-ই-নূয 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

359 

মভাোঃ াজ্জাত মাট্ন 

ালকফ 

লযলাফাী আয. লড. এভ. ভট্ডর াইরট উোঃ 

লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

360 নালপজ াান ুট্ভর ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

361 মভাোঃ আরভগীয খান ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

362 মভাোঃ লদুর ইরাভ (জয়) ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

363 ভাপুজরু ইরাভ প্রানরত ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

364 াজিয মাট্ন (পয়ার) ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

365 মভাোঃ ম্রাট ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

366 মভাোঃ নাজভুর ক ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

367 মভাোঃ মলরভ ফারুজুী এপ. এভ. উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু জাভারুয 

368 

মভাোঃ আলফুর ইরাভ 

নাঈভ 

জজর ফাংরা ুগায লভরর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু জাভারুয 

369 মভাোঃ মজানাট্য়দ াান 

মভরাি উলভয উজিন াইরট উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট দর জাভারুয 

370 মভাোঃ ভলনুজ্জাভান 

মভরাি উলভয উজিন াইরট উচ্চ লফদযারয় 

স্কাউট দর জাভারুয 

371 

মভাোঃ আব্দলু্লা আর নালপ 

(আলপ) জাভারুয জজরা সু্কর, ইউলনট-১ জাভারুয 

372 মভাোঃ াভীভ লভয়া জাভারুয জজরা সু্কর, ইউলনট-১ জাভারুয 

373 ালযয়ায াঈদ জাভারুয জজরা সু্কর, ইউলনট-১ জাভারুয 

374 মভাোঃ আযাভান আরী ইরাভুয ভুক্ত স্কাউট দর জাভারুয 

375 

নুযাত লফনট্ত নজুর 

শ্রাফণী ইরাভুয ভুক্ত স্কাউট দর জাভারুয 

376 মভাোঃ নাইভ ইরাভ 

ুখনযী ফপাত উজিন তারুকদায উোঃ লফোঃ স্কাউট 

গরু জাভারুয 

377 মভাোঃ নাজভুর ক লভতারী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর জাভারুয 

378 

মভাোঃ য়ার্াফ মাট্ন 

াজিয  আদ্রা আোঃ ভািান উোঃ লফোঃ স্কাউট দর জাভারুয 

379 ভুঈদুর ক ান াভত উিীন উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু লকট্াযগঞ্জ 

380 মভাোঃ লযয়াদ াভত উিীন উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু লকট্াযগঞ্জ 

381 আক্তাুজ্জাভান শুব াভুিাায ভান গলন লক্ষা লনট্কতন স্কাউট গরু  লকট্াযগঞ্জ 

382 ভলউয যভান ল্লফ াভুিাায ভান গলন লক্ষা লনট্কতন স্কাউট গরু  লকট্াযগঞ্জ 

383 

মভাোঃ মভাস্তালপজযু যভান 

ইভন াভুিাায ভান গলন লক্ষা লনট্কতন স্কাউট গরু  লকট্াযগঞ্জ 

384 আলতক লজিকী াভুিাায ভান গলন লক্ষা লনট্কতন স্কাউট গরু  লকট্াযগঞ্জ 

385 ভুাম্মদ হৃদয় াভুিাায ভান গলন লক্ষা লনট্কতন স্কাউট গরু  লকট্াযগঞ্জ 

386 মভাোঃ আব্দলু্লা-আর-ভাভুন গুজালদয়া আোঃ মোঃ ভাধযলভক লফদযারয় স্কাউট দর লকট্াযগঞ্জ 

387 মভাোঃ দ্বীন ইরাভ াগয গুজালদয়া আোঃ মোঃ ভাধযলভক লফদযারয় স্কাউট দর লকট্াযগঞ্জ 

388 ভাকুদুর াান তুলায আযজত আতযজান উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর লকট্াযগঞ্জ 

389 নালদভ াভত উিীন উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু লকট্াযগঞ্জ 

390 ভাভুদুর াান কলযভগঞ্জ মছাফালনয়া পাজজর ভাদ্রাা স্কাউট দর  লকট্াযগঞ্জ 

391 মভাোঃ তুলন ভীয কলযভগঞ্জ মছাফালনয়া পাজজর ভাদ্রাা স্কাউট দর  লকট্াযগঞ্জ 

392 ইয়ালছন আযাপাত কলযভগঞ্জ মছাফালনয়া পাজজর ভাদ্রাা স্কাউট দর  লকট্াযগঞ্জ 

393 আলযপুর ইরাভ কলযভগঞ্জ মছাফালনয়া পাজজর ভাদ্রাা স্কাউট দর  লকট্াযগঞ্জ 

394 তানবীয আট্ভদ কলযভগঞ্জ মছাফালনয়া পাজজর ভাদযাা লকট্াযগঞ্জ 

395 আকফয মাট্ন কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

396 ুযাইয়া ুইটট  কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

397 ালকর মাট্ন কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 



398 তুলায ভাভুদ (পালভ) কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

399 জািাতুর ুলভ কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

400 মভাোঃ লকফলযয়া কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

401 মভাোঃ ভাপুজযু যভান কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

402 ঞ্জয় দা কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

403 আব্দরু আর ভুলত কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

404 Qvwgiv Luvb KvjwKwb cvBjU g‡Wj D”P we`¨vjq gv`vixcyi 

405 মভাাোঃ লফথী  কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

406 wgbnvRyj Av‡e`xb AvKvg KvjwKwb cvBjU g‡Wj D”P we`¨vjq gv`vixcyi 

407 মভাোঃ যলন কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

408 অলভত চন্দ্র মদফনাথ কারলকলন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় ভাদাযীুয 

409 যাট্দুর ইরাভ (লযপাত)  ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

410 মভাল্লা জালফয আট্ভদ ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

411 নাইভুর ইরাভ ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

412 মভাোঃ লযপাত মাট্ন ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

413 ভাযজান মদ ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

414 মভাোঃ যাাতুজ্জাভান ইউনাইট্টড ইরালভয়া যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর ভাদাযীুয 

415 ‡gvt jvweb nvIjv`vi BDbvB‡UW Bmjvwgqv mtDtwet ¯‥vDU `j gv`vixcyi 

416 লযয়াভলন ভাদাযীুয ভুক্ত স্কাউট গরু ভাদাযীুয 

417 Avmv ỳ¾vgvb b~i P¨v‡jwÄs I‡cb ¯‥vDU MÖæc gvwbKMÄ 

418 Avwmd gvngy` wcqvm P¨v‡jwÄs I‡cb ¯‥vDU MÖæc gvwbKMÄ 

419  gvngy` nvmvb †kvfb P¨v‡jwÄs I‡cb ¯‥vDU MÖæc gvwbKMÄ 

420 Avwmd AvdZve †mvnvM P¨v‡jwÄs I‡cb ¯‥vDU MÖæc gvwbKMÄ 

421 মভাোঃ ভৃদুর আট্ভদ মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভনু্সীগঞ্জ 

422 লতা দা মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভুন্সীগঞ্জ 

423 আলনকা মদয়ান মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভুন্সীগঞ্জ 

424 মভাোঃ জফুাট্য়য ারাদায মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভুন্সীগঞ্জ 

425 নুযাত জাান মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভুন্সীগঞ্জ 

426 জয়ন্ত ভলল্লক জয় মফরতরী জজ মজ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু ভুন্সীগঞ্জ 

427 BwZ Av³vi ivwRecyi nvB ¯‥zj, †avevDov gqgbwmsn 

428 Awidv LvZzb ivwRecyi nvB ¯‥zj, †avevDov gqgbwmsn 

429 we_x †eMg ivwRecyi nvB ¯‥zj, †avevDov gqgbwmsn 

430 ZvRweDj nvmvb wknve ivwRecyi nvB ¯‥zj, †avevDov gqgbwmsn 

431 ‡gvt Avjx AvRMi ivwRecyi nvB ¯‥zj, †avevDov gqgbwmsn 

432 Zvmb~fv b~i †gnRv` AvuPj P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

433 Zvmwbg b~i wbkvZ wcÖqcv P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

434 RvbœvZzj bvCg Rvdwib P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

435 RvbœZzj †di‡`․m AvuwL P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

436 G †K Gg Av‡bvqvi †nv‡mb P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

437 kvIb P› ª̀ LvRvÂx P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

438 gwblv †f․wgK gwY P›`cvov gy&³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

439 gvngy`yj nvmvb bvCg Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

440 Avãyjøvn wnj Kvdx AvK›` wecí Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

441 Avwjd Kwei cÖvšÍ Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 



442 ivwMe b~i Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

443 Avey ivqnvb ivwKe Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

444 ‡Rvev‡qi gvngy` wbh©vm Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

445 ‡gvt Gbvgyj nK Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

446 ‡gvt Kvq‡Kvev` Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

447 gviæd nvmvb Awc Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

448 ‡mvnvbyi ingvb mynvb Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

449 mvnvie †nv‡mb ỳR©q Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

450 gykwdKzi ingvb wmqvg Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

451 ‡gvt Gnmvbyj nK kvgxg Bw¤úmv I‡cb ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

452 iI‡ivR ivnvi Hkx(c„w_ex) ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

453 wjRv ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

454 gwblv AvPvh©¨ ‡MvqvZjv evwjKv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

455 bxjydv bvRgxb ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

456 Zvnwgbv Av³vi wicv ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

457 mvLvIqvZ wek¦vm ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

458 DËg myÎ ai ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

459 dwiqv gwb ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

460 wjgv Av³vi ‡MvqvZjv evwjKv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

461 ‡gvt †g‡n`x nvmvb ‡MvqvZjv D”P we`¨vjq, †avevDov gqgbwmsn 

462 ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg ‡eMg g‡bvqviv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

463 ‡gvt  †gvmv‡ÏK †nv‡mb ‡eMg g‡bvqviv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

464 wRbvZ miKvi Pv›`cyi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

465 ‡gvt Ry‡qj wgqv Pv›`cyi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

466 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb Pv›`cyi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

467 mvw`qv Aviwdb mywg nvwjgy‡bœQv †Pšayivbx †g‡gvwiqvj evwjKv D/we gqgbwmsn 

468 AvÄygvb nvwjgy‡bœQv †Pšayivbx †g‡gvwiqvj evwjKv D/we gqgbwmsn 

469 gvKmy`yi ingvb weRq ‡avevDov eûgyLx g‡Wj D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

470 ‡gvt †Z․wdK gvi“d ¯‥vDUvi iwdKzj Bmjvg gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

471 †gvt †gvdv¶vi“j Bmjvg f~Tv ¯‥vDUvi iwdKzj Bmjvg gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

472 ‡gvt dviw`b i“Lmv` Aqb ¯‥vDUvi iwdKzj Bmjvg gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

473 m~PxÎ P›`ª `vm ¯‥vDUvi iwdKzj Bmjvg gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

474 Avey bvCg ¯‥vDUvi iwdKzj Bmjvg gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

475 ‡gvt BKevj †nv‡mb Lvb avBicvov D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

476 jvKx Av³vi gyKzj wb‡KZb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

477 BkwZqvK Avn‡g` gyKzj wb‡KZb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

478 ïqvBe Avn‡g` ïf gyKzj wb‡KZb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

479 Avmmv ỳj VvKzi Zvbfxi 7bs gyKzj wb‡KZb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

480 D¤§yb Lv‡qi AwZw_ gyKzj wb‡KZb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

481 Gm Gg bvRgyj nK ‡M․ixcyi Avi †K miKvwi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

482 ‡gvt  †g‡n`x nvmvb wkcb ‡M․ixcyi Avi †K miKvwi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

483 ‡g‡n`x nvmvb †mvnvb ‡M․ixcyi Avi †K miKvwi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

484 Zvbfxi gvngy` Avwjd ‡M․ixcyi Avi †K miKvwi D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

485 Avwbmyi ingvb Acy ebevsjv Gd ingvb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

486 ZvmwiK Avnv‡g` evbevsjv Gd ingvb D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

487 ‡gvt kwid wgqv AveŸvwmqv Kvwgj gv ª̀vmv gqgbwmsn 

488 RvKvwiqv nvmvb AveŸvwmqv Kvwgj gv ª̀vmv gqgbwmsn 

489 Avt gvbœvb Rvg‡k` Avjx Av`k© D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

490 gvngy`j nvmvb  Rvg‡k` Avjx Av`k© D”P we`¨vjq gqgbwmsn 



491 ‡gvt  †g‡n`x nvmvb iwKe Avg©W cywjk e¨v‡Uwjqvb Av`k© D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

492 kvwidzj Bmjvg wmqvg AvgW© cywjk e¨v‡Uwjqvb Av`k© D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

493 kªx n`q Kzgvi gnšÍ AvgW© cywjk e¨v‡Uwjqvb Av`k© D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

494 dvinvbv Avjg e„wó dzjevoxqv cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

495 ‡gvt gvneyeyi ingvb wmqvg dzjevoxqv g‡Wj cvBjU D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

496 ‡g‡n`x nvmvb (Zvbfxi) dzjevoxqv g‡Wj cvBjU D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

497 kvšÍ mvnv wcÖwgqvi AvBwWqvj nvB ¯‥zj gqgbwmsn 

498 ‡gvt nvwmeyi ingvb Lvb awjqv eûjx D”P gva¨wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

499 ‡gvt Avj wmdvZ dzjevwoqv Zgvj Ziæ gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

500 nvweev  Av³vi kvwšÍ evw›`qv Av`k© D”P we`¨vjq, fvjyKv gqgbwmsn 

501 bvwn`v Bqvmwgb wjiv AvgjxZjv D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

502  †gvt Bqvwgb Bmjvg ‡iv Í̄g Avjx †Mvj›`vR D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

503 †gv¯Ídv Kvgvj ‡jZz gÛj D”P we`¨vjq gqgbwmsn 

504 ‡gvt kvnwiqvi †nv‡mb dzjevwoqv Zgvj Ziæ gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

505 Zvwniv Zvmwbg wgw_jv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

506 bvwdm nvmbvZ wbweo  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

507 Avãyj KvBqyg Bgb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

508 mvwei gvngy` mv`  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

509 wkgyj ¸n  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

510 wecÖØxc mvnv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

511 †g‡n`x nvmvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

512 Zzh© †Nvl bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

513 Avb›` mvnv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

514  †gvt mvwRi wmwÏK  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

515  †bvwkb Zvmwdqv gybv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

516  Zvbfxi nvmvb Avjx`  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

517 gykwdKzi ingvb widvZ  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

518 Zvbwmi DwÏb iænvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

519 mvqšÍ bv_  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

520 gvngy`yj †nv‡mb gvwng  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

521 gwkDi ingvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

522 AvwfqvR Lvb ivwd  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

523  †gvt gvwn  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

524 byiRvnvb Avn‡g` myRvbv bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

525 bvwnqvb Zvmwbg  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

526 iææwg nvmvb AvivdvZ bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

527 gvngy`y †nvmvBb mv‡Rw`b bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

528 wbie PµeZx© bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

529 ‡gvt dvwng bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

530 wbjq Bmjvg bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

531 Rynv‡qi Avj ZvIwmd bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

532 ‡gvt KvDQvi Avn‡g` wn‡gj dZzjøv cvBjU D”P we`¨vjq bvivqbMÄ 

533 ‡gvtnvwmeyj Bmjvg wjgb dZzjøv cvBjU D”P we`¨vjq bvivqbMÄ 

534 bvwej Bmjvg dZzjøv cvBjU D”P we`¨vjq bvivqbMÄ 

535 mvgvšÍv Bmjvg wiwP knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

536  L›`Kvi widvn& Zvmwbg knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

537 cve©bx gRyg`vi ZzY©v knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

538 D‡¤§ nvweev Bbœv knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

539 gvwdqv Av³vi wgZz knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 



540 i“evev bvwRqv AwbZv knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

541 SzgSzwg Lvb Îqx knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

542 ¯^Y©v wiKve`vi knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

543  wkDjx Av³vi knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

544 ‡kL Av‡qkv i“bv knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

545 RvbœvZzj †di‡`․m wbwk knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

546 `xbv Bqvmwgb myBwg knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

547 mvbwR`v Avd‡ivR ¯̂Y©v knx` Avmv` K‡jwR‡qU Mvj©m nvB ¯‥zj GÛ K‡jR biwms`x 

548 মভাোঃ নূয আরভ নালদ ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

549 আফ ুাঈদ ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

550 পাইজজয়া যভান ইলি 

ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় গার ম ইন 

স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

551 আলপয়াত লভাত 

ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় গার ম ইন 

স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

552 ালদয়া ইরাভ  

ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় গার ম ইন 

স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

553 মভাোঃ াানুর ক আলক ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

554 মভাোঃ আকা মাট্ন ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

555 

মভাোঃ লরয়াকত খিকায 

লররু ূফ মধরা মজ. এভ. াইরট উচ্চ লফদারয় স্কাউট দর মনত্রট্কানা 

556 ‡gvmvt KvwbR dv‡Zgv gybgyb RvjïKv Kzgy`MÄ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡Kvbv 

557 ‡gvt mvw`qv Avdwib gybœv RvjïKv Kzgy`MÄ D”P we`¨vjq ‡bÎ‡Kvbv 

558 

মভাোঃ মযজয়ান আট্ভদ 

মতৌললক জারশুকা কুভুদগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু মনত্রট্কানা 

559 আলযপুয যভান ভাুভ াফই উচ্চ লফদযারয়  মনত্রট্কানা 

560 াজ্জাদ মাট্ন আাদ যাজফাী যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট ইউলনট যাজফাী 

561 পজট্র াান যাজফাী যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট ইউলনট যাজফাী 

562 প্রতীক দা যাজফাী যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট ইউলনট যাজফাী 

563 

মখািকায আযাপাত 

মাট্ন যাজফাী যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট ইউলনট যাজফাী 

564 

প্রট্নজজৎ কুভায যকায 

(নয়ন) যাজফাী যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট ইউলনট যাজফাী 

565 তভালরকা লফশ্বা 

ফালরয়াকাজি াইরট ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম-ইন স্কাউট যাজফাী 

566 ভার্পুজরু ইরাভ (নীযফ) ফালরয়াকাজি াইরট  উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর যাজফাী 

567 মভাোঃ যাাদ মভাল্লা ফালরয়াকাজি াইরট উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর যাজফাী 

568 তলনভা তাট্যক 

ফালরয়াকাজি াইরট ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম-ইন স্কাউট যাজফাী 

569 জািাতুর ভায়া লতা 

ফালরয়াকাজি াইরট ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম-ইন স্কাউট যাজফাী 

570 অনা খাতুন শচলত 

ফালরয়াকাজি াইরট ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম-ইন স্কাউট যাজফাী 

571 শফাখী রতা 

ফালরয়াকাজি াইরট ফালরকা উচ্চ লফদযারয় 

গার ম-ইন স্কাউট যাজফাী 

572 মভাোঃ লযপুর াান ফালরয়াকাজি াইরট  উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর যাজফাী 

573 মভাোঃ জালদ মাট্ন ারভাযা - লনজিন্তুয উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু যাজফাী 

574 Zvmbxg Zvevmmyg cÖfv nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

575 ZPbxg Av³vi nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

576 Avkivdz¾vgvb iæ ª̀ nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

577 jvwghv mvbwR`v nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 



578 iæev‡qZ nvmvb †kvfb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

579 widvZzi ingvb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

580 †gv. kvnwiqvi Bmjvg †m․if nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

581 gybvweŸi Bmjvg nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

582 †gv. Kvnwiqvi Avjg Lvb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

583 †gv. Awbg †kL nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

584 bvRgyj nvmvb Bgb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

585 mvbwR`v ingvb cv‡qj nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

586 Awbiæ× †Nvl nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

587 kvnwiqvi Bd‡Zbvb wRkvb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

588 ZvR Lvb nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

589 Avkivdzj Bmjvg nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

590 †gv. gvngy`yj nK nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

591 †gv. wmqvg nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

592 mvwR`yj Bmjvg kv‡n` nvRx kixqZDjøvn gy³ ¯‥vDU `j kixqZcyi 

593 মভাস্তালকভ যভান (হৃদয়) 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

594 ুভন আট্ভদ রা 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

595 ভলনযা 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় গার ম 

স্কাউট গরু যীয়তুয 

596 মভাযালরন লভয়া নুয  

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

597 ইভযান মাট্ন 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

598 

লফ, এভ, পাযদীন জাভান 

আদনান 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

599 ারভা আক্তায 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় গার ম 

স্কাউট গরু যীয়তুয 

600 উট্ম্ম ালফফা 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় গার ম 

স্কাউট গরু যীয়তুয 

601 ভৃধা মভাোঃ লযপাত ইরাভ 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

602 আভা আক্তায 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় গার ম 

স্কাউট গরু যীয়তুয 

603 লফল্লা ভাভুদ ভাুপ 

জাজজযা মভায আরী ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু যীয়তুয 

604 Zvwniv Bmjvg cÖvwß bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

605 mvwgqv Avjn Zvbnv bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

606 Lvw`Rv ingvb wgw_jv bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

607 mvw`qv Bmjvg bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

608 gvnveye nvmvb widvZ  bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

609   †gvt gvi“d †nv‡mb bwoqv wenvix jvj g‡Wj D”P we`¨vjq kixqZcyi 

610 nvmbv Bb mvwiqv  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

611 nmvw`Kv b~i bvwdmv  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

612  Aš^q cvj wjLb  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

613 dvBg Bmjvg wigb AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

614  †gvt mvwRb  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

615  mygvBqv Zwm  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

616  †g‡n`x nvmvb widvZ  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 



617 ZvbwR`v  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

618 bvwdR gvngy` wRmvb  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

619 Bwg  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

620 bymivZ †Rwib b~i AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

621 gwiqg  AvjnvR¡ Bgvg DwÏb D”P we`¨vjq kixqZcyi 

622 ুযাইয়া ইরাভ ূফ ম নাট্ডাফা াফলরক উচ্চ লফদযারয় যীয়তুয 

623 ইভন মাট্ন ূফ ম নাট্ডাফা াফলরক উচ্চ লফদযারয় যীয়তুয 

624 মভাোঃ আলযপুর ইরাভ ূফ ম নাট্ডাফা াফলরক উচ্চ লফদযারয় যীয়তুয 

625 মভাোঃ অলনক আট্ভদ ূফ ম নাট্ডাফা াফলরক উচ্চ লফদযারয় যীয়তুয 

626 ivwKeyj Bmjvg Zzlvi bv‡Mi cvov eûg~Lx D”P we`¨vjq ¯‥vDU MÖæc kixqZcyi 

627 Zb¥q Kg©Kvi eywoi nvU D”P we`¨vjq kixqZcyi 

628 স্বীকৃত ঠাকুয স্বন মকলর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট গরু মগাারগঞ্জ 

629 ালযয়ায আরভ ভালন 

এ এভ ভট্ডর যকাযী উচ্চ লফদযারয় স্কাউট 

গরু মগাারগঞ্জ 

630 অনন্ত কুভায াা নকরা াইরট উচ্চ লফদযারয় স্কাউটর দর মযুয 

631 ভট্নায়াুর ইরাভ নকরা াইরট উচ্চ লফদযারয় স্কাউটর দর মযুয 

632 

ট্ায়াইফ আট্ম্মদ 

আলপ নকরা াইরট উচ্চ লফদযারয় স্কাউটর দর মযুয 

633 ুজন আট্ভদ ভালরজঝকািা উচ্চ লফদযারয় মযুয 

634 মভাোঃ লযপুর ইরাভ নরট্জাা ইন্তাজ আরী উচ্চ লফদযারয় মযুয 

635 ালভয়া ালযন এা 

ালকনা মভট্ভালযয়ার গার ম াই সু্কর গার ম ইন স্কাউট 

গরু টাঙ্গাইর 

636 আনাপ ালযয়ায আলপ লফিফুালনী যকালয ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর টাঙ্গাইর 

637 মভাোঃ কাভুর ইরাভ লফিফুালনী যকালয ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর টাঙ্গাইর 

638 প্রবাল দা লফিফুালনী যকালয ফারক উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর টাঙ্গাইর 

639 ালদয়া আপলযন ীভা ঘাটাইর গন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর টাঙ্গাইর 

640 মভাোঃ লরভন আট্ভদ ঘাটাইর গন াইরট ভট্ডর উচ্চ লফদযারয় স্কাউট দর টাঙ্গাইর 



 

 

evsjv‡`k ¯‹vDUm, XvKv AÂj 

 

 

2017 mv‡ji AvÂwjK ch©v‡qi wjwLZ g~j¨vq‡b DËxY© kvcjv Kve A¨vIqvW© cÖv_©x‡`i ZvwjKv 

 

µwgK  bvg BDwb‡Ui bvg ‡Rjvi bvg 

1 mvweŸi Avn‡g` ‡gvnv¤§`cyi miKvwi D”P we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

2 ‡gvt Avãyjøvn †nv‡mb †mvnvb ‡gvnv¤§`cyi miKvwi D”P we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

3 wimvb †nv‡mb ivZzj ‡gvnv¤§`cyi miKvwi D”P we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

4 we.Gg gvnv`x nvmvb ‡gvnv¤§`cyi miKvwi D”P we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

5 ‡gv: mvwn ỳ¾vgvb (wjcy) ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

6 BkwZqvK Avjg AwK©W ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

7 Aiæbvf wbjq ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

8 dvBqvR kvgm ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

9 ivwd` AvRg ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

10 wRqb bvwmd ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

11 ‡gvt Zvwggyj Bmjvg ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

12 dvwZb nvmbvZ ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

13 gvKmy`yi ingvb (ivdvZ) ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

14 Avj wbqvb Be‡b nvwee ‡m›U †hv‡md D”P gva¨wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

15 ivqvZ Avn‡g` ‡meveªZx gy³ ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

16 Avbvm Be‡b Ave ỳjøvn ‡meveªZx gy³ ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

17 ivqnvb Bmjvg (mvMi) ‡meveªZx gy³ ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

18 Avhv` iæûjøvn ivw` ‡meveªZx gy³ ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

19 KvRx BewZmvg Bbvb ‡meveªZx gy³ ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

20 ivqnvbv Av³vi ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© XvKv †g‡UªvcwjUb 

21 ‡gvt nvweeyjøvn ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© XvKv †g‡UªvcwjUb 

22 ‡gvt Kvgiæj nvmvb ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© XvKv †g‡UªvcwjUb 

23 wRjnR Av³vi ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© XvKv †g‡UªvcwjUb 

24 ‡gvt wgR©v mvBg Bmjvg ‡mvmvBwU Ae †mvm¨vj widg© XvKv †g‡UªvcwjUb 

25 ‡gvt Beªvwng Lwjj ‣gbvi‡UK miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

26 ‡gvt †gvnvBwgbyj Bmjvg ‣gbvi‡UK miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

27 ‡gvt ZvRwiqvb Zv‡ni AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

28 dvivex ZvjyK`vi Avjfx AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

29 mvwR` f‚uBqv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

30 ‡gvt jvwee AvRv` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

31 Zvnwmb ingvb ivwd AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

32 ivdmvb Avãyjøvn gyqvR AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

33 Zvnwmb †Z․wk` Avjg cÖZxK AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

34 Rybv‡q` Avj nvexe AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

35 Avdbvb †nv‡mb Avcb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

36 ‡gvt Avwidzj Bmjvg Avexi AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

37 ivBqvb †gv‡k©` bvwd  AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

38 mv`gvb gvwni AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

39 ZvRwiqvb Avn‡g` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

40 ‡gvt Ievq ỳi ingvb iæev‡qZ AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

41 gvwni dvqmvj AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 



42 ¯^b©xj ewbK AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

43 kvnwiqvi †nv‡mb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

44 Aveye°i wmwÏK (wigb) AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

45 AwiwRr †Nvl AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

46 ‡gvt wbqvR gywk©` ivweŸ AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

47 Aveivi dqmvj gyBb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

48 Avwki dqmvj mvwqe AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

49 ibK ivqnvb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

50 Avnbvd DwÏb †P․ayix AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

51 ivdvZDj AvBgvb ZvjyK`vi AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

52 ‡gvt Avwjd †P․ayix AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

53 ‡gvt Av`bvb Rvgvb Avj wRg AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

54 ‡gvt Rv‡q` DwÏb f‚uBqv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

55 kvgxg ingvb ïf AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

56 ‡gvt mvwgDj Avwjd AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

57 ‡gv: †Z․wdKz¾vgvb Av`j AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

58 ‡M․ie AaxKvix aªæe AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

59 

‣mq` iæûwgb gybZvwKg 

Djøvn 

AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

60 ‡gvt ivBmyj Bmjvg D”Qvm AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

61 mvdIqvb †gv‡k©` gvwn AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

62 ‡gvt cÖZ¨q Bmjvg mvgx AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

63 ZvIwkd Avng` †Q․ayix AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

64 ‡gvt mv¾v` web kvnRvnvb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

65 Awc©Zv bw›` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

66 mvw`qv Bmjvg AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

67 ‡gvt mvwg Avj Rvwei AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

68 Avdmvbv Avd‡ivR Awc©Zv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

69 ‡d․wRqv Avwgb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

70 cÖ¾j mi`vi AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

71 Avãyj †gvbv‡qg f‚uBqv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

72 ivnvZ gvngy` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

73 nvwmb ZvRIqvi Lvb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

74 gxi Aãyjøvn Avgxi Avb›` AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

75 wm`ivZzj gyZvn Lvb †ivnvb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

76 nvwmeyj nK wbjq AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

77 AvmgvDj †nv‡mb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

78 dvinvb mvgQz¾vgvb AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

79 wU.Gg Avwei AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

80 ‡gvt wRnv` †gvjøv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

81 RvbœvZzj gvIqv jvgBqv AvBwWqvj ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

82 widvn bvbwRev ivB`v Avg©W cywjk e¨vUvwjqvb ¯‥vDU MÖæc XvKv †g‡UªvcwjUb 

83 AK`xi Dj ivBqvb Zvjnv DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

84 AveŸvm DwÏb  DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

85 gBbyj Bmjvg (gvwnb) DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

86 Avj nv`x ỳj nK DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

87 ‡K.Gg mvLvIqvZ Djøvn DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

88 AvwZd ZvnwR` nvmvb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

89 ivwk ỳj Kwig †P․ayix DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

90 mvivd RvIqv` Bmjvg DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 



91 Avqkv gymviivZ DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

92 Aveivi mvwg DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

93 w`c `Ë DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

94 AwØZxqv Avn‡g` DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

95 Avbvd Zvmxb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

96 Iqv‡md ingvb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

97 Avnbvd Lvb ZvIwmd DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

98 Be‡Zmvg gvnx miKvi DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

99 iænvBgx  DwÏb AvCb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

100 ‡K․wkK `vm Ab©e DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

101 ‡kL †gvt Rvwid nvmvb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

102 jvwee Avj †gvnvBwgb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

103 BbvBqv DjdvZ DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

104 kvnwiqvi ingvb DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

105 AvRq `vk ¸ß DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

106 dvinvb Avwidzj nK DBj&m wjU&j d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

107 kvnvwij wmÏxK DBjm wjUj d¬vIqvi ¯‥zj A¨vÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

108 ivwmK bvwnqvb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

109 mvBdzj Bmjvg mvdvZ dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

110 ‡gvt wiqv` Avj Bidvb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

111 ‡gvt †Z․wdK b~i dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

112 ‡P․ayix †gvt gvnv`x dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

113 ZvIwmd kvnwiqvi dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

114 ZvBwQi AvivdvZ dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

115 Avãyjøvn Avj bvw`g dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

116 wi`Iqvb web Kwei dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

117 wiqv ỳm&mv‡jwnb (wmqvg) dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

118 Zvbwhj Avng` dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

119 ‡gvqvR nvwmb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

120 AvjdvR Avj ivdvb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

121 G.Gm.Gg ZvInx` dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

122 Bqvwgb †nvmvBb w`nvb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

123 ‡gvt †mvnvb †nvmvBb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

124 ‡di‡`․m †nv‡mb (AvivdvZ) dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

125 kvnwiqvi †nv‡mb  dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

126 

‡gvt wiRIqvb AvivdvZ 

ivweŸ 

dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

127 ivKv‡qZ †nv‡mb dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

128 ‡gvt gZ©yRv wi`g dqRyi ingvb AvBwWqvj Bbw÷wUDU XvKv †g‡UªvcwjUb 

129 myeb©v †iLv evI_vi Inve †ecvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

130 iæevBqv Rvnvb †gvnb evI_vi Inve †ecvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

131 ‡gvt nvwg`yj Bmjvg evI_vi Inve †ecvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

132 Zvevmmyg Kwig evI_vi Inve †ecvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

133 ev‡qwR` nvmvb evI_vi Inve †ecvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †g‡UªvcwjUb 

134 ‣mq`v bvCgv myjZvbv K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

135 ‡gvt Imgvb Avjx †mvnvM K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

136 ‡gvQv: weRwj Av³vi K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

137 AvB`x` Avj Avhnv K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

138 gviwRqv wmwÏKv Abb¨v K¨vgweªqvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

139 ‡gvt bvwdRyj nvmvb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 



140 ‡nv‡mb Rynv‡qi Rynvb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

141 Avkivdzj Bmjvg Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

142 Zvwee gvIjv Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

143 ‡gvt †mvjvqgvb Zvbfxi ivR Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

144 gvwng b~i Iqvdx Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

145 ‡gvt mvqnvb Ckv Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

146 ZvIwn ỳi ingvb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

147 bvwmZ BkivK Lvb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

148 ‡gvt mv¾v` web nvmvb iwb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

149 ‡gvt Abb f‚uBqv Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

150 gxi mv` mvjwgb Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

151 Kvqmvi †nv‡mb Zzlvi Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

152 BmgvBj nvmvb Awn Meb©‡g›U j¨ve‡iUwi nvB ¯‥zj XvKv †g‡UªvcwjUb 

153 gybZvwQb †g․bZv mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

154 Ab©v gwb gRyg`vi mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

155 ‡Mvjvg †gvnv¤§` evwà mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

156 BmivZ Rvnvb wgg mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

157 RyevB`v Z¡vwK mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

158 

gynv¤§` Rybv‡q` †nv‡mb 

dqmvj 

mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

159 Zvcmx iæevB`v wmwÏKx ¯§„wZ mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

160 bymivZ Rvnvb Hkx mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

161 ‡g‡niæev Av³vi Bbœv mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

162 Gm.Gg widvZ nvmvb mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

163 BmivZ Kwig mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

164 ‡gvt Bkgvg mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

165 gvwng gRyg`vi mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

166 Avwid BkivK mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

167 BKivgy¾vgvb gvwng mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

168 Avãyjøvn web Rybv‡q` mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

169 ‡gvt AvivdvZ Bmjvg †gvjøv mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

170 Avãyjøvn Avj Ryev‡qi mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

171 mvwbqvZ Bmjvg ZzRq mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

172 BmgvBj †nv‡mb Avwjd mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

173 wiqvRyj Bmjvg Zbq mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

174 BmivZ Kwei bvwejv mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

175 ‡gvt Avãyjøvn Avj gvngy` mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

176 bvwej miKvi ibK mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

177 ‡gvt Avj †kvqvBe (bvwe`) mvgmyj nK Lvb ¯‥zj GÛ K‡jR XvKv †g‡UªvcwjUb 

178 Lvwj` nvmvb Lykey ‡`v‡jk¦i miKvix cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †Rjv 

179 mv¾v` †nv‡mb wmdvZ ‡`v‡jk¦i miKvix cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †Rjv 

180 ‡gvt kvgxg KvwjMÄ miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †Rjv 

181 ‡gvt nvmvb gvmy` Lvb KvwjMÄ miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †Rjv 

182 ‡gvt Avwid KvwjMÄ miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq XvKv †Rjv 

183 তালযা তানীভ লভরা ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

184 নালপয়া ইরাভ লনঝুভ ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

185 নুযাত জাান ললভকা ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

186 আলতক লপাত ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

187 আযাপাত জাভান তাভীভ ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

188 এভ এভ মযদয়ান আট্ভদ ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 



189 আলতয়া আপলযন স্বণ মারী ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

190 ভুন ারাদায ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

191 মভাোঃ যাাদ মখ ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

192 আলভনুর ইরাভ ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

193 

মভাোঃ ভুলফুল্লা ভুলফ 

লকদায ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

194 মভাোঃ ভাালদ যভান মতাা ১ নং বাংগা ভট্ডর যকালয প্রাথলভক লফদযারয় পলযদুয 

195 

মভাোঃ ালভন ইয়াায 

(াদাফ) াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

196 তাফীফ য়াীত াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

197 ভালয়া পাতর্ভী াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

198 

জািতুর মপযট্দৌ 

(রালভয়া) াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

199 অননযা যকায লনা াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

200 ুভাইয়া আক্তায ভাজজময়া াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

201 লফথী যানী ীর াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

202 তাভািা আক্তায াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

203 মাাগ খানঁ  াট্জদা কলফয উজিন যকালয প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর পলযদুয 

204 nvexev RvbœvZ †ngv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

205 dvwinv Zvbbxg Avwib  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

206 winv ỳj Bmjvg Rwb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

207 ‡gvQvt bymivZ byi bvwdmv  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

208 ‡gvQvt jvebx Av³vi ivwd  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

209 ‡gvt ivûj nvmvb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

210 AvwbKv Av³vi wgï  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

211 gy³v Av³vi  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

212 ‡gvt kvšÍ Bmjvg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

213 mvjgvb  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

214 ‡gvt iweb Bmjvg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

215 BmivZ Rvnvb wiতু ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

216 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

217 ‡gvt bvwej Avn‡g` †m․wgK  ‡g․PvK ¯‥vDU D”P we`¨vjq  MvRxcyi 

218 AvkdvK web wmivR  ‡g․PvK I‡cb Kve ¯‥vDU MÖæc MvRxcyi 

219 ‡gvt †g‡n`x nvmvb †gvjøv  gv`&ivmv Avwmg web mvwe` (i.)  MvRxcyi 

220 Zvnwmb gvngy`  jwZdcyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

221 wbkvZ Zvmwbg  jwZdcyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

222 nvwmeyj nvwee wmqvg  jwZdcyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

223 jvqR Lvb (Uz¤úv)  jwZdcyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

224 mvweŸi Avn‡¤§`  jwZdcyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

225 Zvmwgn kvnwib  knx` mvnve DwÏb wkï Kvbb  MvRxcyi 

226 ûgvqiv Zvevm&&myg  knx` mvnve DwÏb wkï Kvbb  MvRxcyi 

227 ZvmwcÖqv AvwRR ZvbwRb  knx` mvnve DwÏb wkï Kvbb  MvRxcyi 

228 wmdvZ †gvjøv bxie  knx` mvnve DwÏb wkï Kvbb  MvRxcyi 

229 Avw`ev ivBgv MvRxcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq MvRxcyi 

230 ‡gvt mvBdzj Bmjvg  Rvgvjcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  MvRxcyi 

231 ‡gvt †gv Í̄vwdRyi ingvb  wmivRDwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb  MvRxcyi 

232 ‡gvt mv‡bvqvi †nv‡mb  wmivRDwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb  MvRxcyi 

233 ‡gvt Avey e°i wmwÏK  wmivRDwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb  MvRxcyi 

234 mvjgvb mvbwR` wbSzg  wmivRDwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb  MvRxcyi 

235 ‡gvt Avey Rvdi Qvwgb  wmivRDwÏb miKvi we`¨vwb‡KZb  MvRxcyi 

236 পাযজানা আক্তায ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক মগাারগঞ্জ 



লফদযারয় 

237 ভাপুজা আক্তায ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

238 আট্ভন খানভ ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

239 আব্দলু্লা মখ লনাত ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

240 আলরভ মভাল্লা ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

241 মদারা ফারা ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

242 গাজী ালফা খাতুন ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

243 াজঞ্জদা ইরাভ আলনকা ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

244 ভুনাইভ মাট্ন ভুিা ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

245 ুা ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

246 মভাোঃ ুভন মখ ১০৫ নং মগাারগঞ্জ উচ্চ লফদযারয় ংরগ্ন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

247 মানারী খানভ ১০৭ মানাকুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

248 ুভাইয়া খানভ ১০৭ মানাকুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

249 আযট্দ কাজী ১০৭ মানাকুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

250 াজজদুর লকদায ১০৭ মানাকুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

251 ুভাইয়া আক্তায ুভনা  ১০৭ মানাকুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

252 নদী খানভ ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

253 ভালরা খানভ ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

254 ঝুভা আক্তায ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

255 ভালযয়া ুরতানা ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

256 মখ লপউল্লা ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

257 ভুনভুন ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

258 যাজ প্রধান ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

259 ভীম্মা আক্তায ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

260 

তানজজভ মাট্ন 

তুযজভ ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

261 যাজ ভির ৩৬ নং লযদাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় মগাারগঞ্জ 

262 

iæwg Lvbg 38 bs cwðg ivZvBj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq †MvcvjMÄ 

263 

 †gvt mv¾v` mi`vi 38 bs cwðg ivZvBj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq †MvcvjMÄ 

264 

 †gvt mvjgvb †kL 38 bs cwðg ivZvBj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq †MvcvjMÄ 

265 

kÖvebx Lvbg 38 bs cwðg ivZvBj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq †MvcvjMÄ 

266 

†g‡n`x nvmvb 38 bs cwðg ivZvBj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq †MvcvjMÄ 

267 mv¾v` mi`vi 38bs cwðg ivZBj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡MvcvjMÄ 

268 ‡gvt gykwdKzi ingvb KvBqyg AvwRRv †ivR evW K‡jwR‡qU ¯‥zj Rvgvjcyi 

269 ‡gvt gyqvBq¨v` yj gyiQvwjb AvwRRv †ivR evW K‡jwR‡qU ¯‥zj Rvgvjcyi 

270 ‡mvnvb AvwRRv †ivR evW K‡jwR‡qU ¯‥zj Rvgvjcyi 

271 ‡gvQvt Lywk bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

272 RvbœvZzj †g․ bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

273 ‡gvQvt mvBgv bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

274 Zvmwbg web‡Z ivwd bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

275 ‡gvQv: bvmwib Av³vi bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

276 ‡gvQv: Avjcbv bj`vBi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

277 AwfwRr miKvi BRvivcvov dzjevwoqv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

278 wekvj BRvivcvov dzjevwoqv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

279 wkgyj BRvivcvov dzjevwoqv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

280 ‡gvt bvCg gnv`vb miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 



281 ‡gvt ü`q Avnv‡¤§` gnv`vb miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

282 ‡gvt wiqv ỳj Bmjvg widvZ gv‡P©©›U GKv‡Wgx miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

283 mvC` Avn‡¤§` gvwQgcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

284 ‡gvt ivqnvb wmdvZ gvwQgcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

285 ‡gvt KbK wgqv iNybv_cyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

286 ‡gvt mv¾v` †nvmvBb iNybv_cyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

287 ‡gvt †gvKwm ỳi ingvb iNybv_cyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

288 

Avj †gvnvBwgb Bmjvg 

(wbweo) jv½j‡Rvov miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

289 Avwgbv SjK KiMÖvg miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

290 ‡gvQv: bvBgv cvifxb KiMÖvg miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

291 ‡gvQ: dviRvbv Av³vi KiMÖvg miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

292 ‡gvQv: kvwn`v Av³vi KiMÖvg miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

293 dvinvb gvïK Kvgivev` miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

294 gyiwk` gymZvwmi Avw`e Kvgivev` miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

295 ‡gvt kvIb nK Kvgivev` miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

296 ‡gvt Avj Avwgb kxZjKzkv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

297 ‡gvt Avwjd gvngy` P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

298 Lvw`Rv Av³vi Lywk P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

299 ‡gvt iæ‡ej Avn‡g` P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

300 mvBgv Av³vi wiqv P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

301 ‡gvt AvivdvZ mvbx P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

302 ZvbwRbv Av³vi P›`ªv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

303 miKvi mvweŸi nvmvb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

304 wbqvR evkvi Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

305 mvwgDj †nv‡mb (Avw`Z¨) Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

306 Gm.Gg Avj Rybv‡q` mvw` Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

307 G.Gm.Gg gvkwdKzj nK Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

308 G.‡K.Gg Lvwj` nvmvb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

309 ‡gvt nvwmeyj †nv‡mb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

310 Zvnwmb Avnv‡¤§` (ZvbwR`) Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

311 ZvbwRg Avn‡¤§` Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

312 gy¯ÍvbwQi wejøvn Zvnv Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

313 Avey Zvjnv Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

314 ‡gvt gvwneyi ingvb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

315 Bidvb ivwd kvIb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

316 wdbœvQ gvndzR AK© Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

317 gxi Avn&‡g` Avnbvd Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

318 Zvbfxi BKivg A_B Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

319 dvinvb gvnZve cøveb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

320 Avãyj kvwn` ivnvZ Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

321 ‡gvt gyšÍvwmi Zvwee Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

322 Aveivi †nv‡mb Av`i Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

323 ‡gvt kÖveb Rvgvjcyi wRjv ¯‥zj Rvgvjcyi 

324 AvÄyg †gvnv¤§` Avnv` Svjcvov kni miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Rvgvjcyi 

325 মভাছাোঃ তিী আক্তায ৮৬ নং জিভ ময়াযুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় ভাদাযীুয 

326 আলনকা ৮৬ নং জিভ ময়াযুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় ভাদাযীুয 

327 ান্ত খান ৮৬ নং জিভ ময়াযুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় ভাদাযীুয 

328 আলভয াভজা থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

329 

মভাছাোঃ ানাজ আক্তায 

(আা) থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

330 পাট্তভা আক্তায থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

331 তালফয়া যভান থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 



332 ভলভা লকদায ঐল থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

333 

মভাছাোঃ পাযানা আক্তায 

(তাভািা) থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

334 ুনজানা ইরাভ লপ্রয়া থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

335 আট্ভদ মনজাদ থানতরী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভাদাযীুয 

336 মভাোঃ াজিয খান মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

337 নালদযা আনজভু অনা মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

338 

মভাোঃ ভলউয যভান 

নালফর মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

339 আলফদ আর তালনভ মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

340 ালফুর াান মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

341 মাানুয যভান মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

342 ভাুপ াান ইভন মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

343 মভাছাোঃ ভলভা আক্তায মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

344 

লভঞ্চা ভুফালয যভান 

লয়াভ মৌযঅলপ ংরগ্ন ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয়  ভাদাযীুয 

345 ীভান্ত াা জয় ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

346 ুযাইয়া আক্তায ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

347 লভতু ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

348 জজৎ কভ মকায ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

349 াইপ ইরাভ নালদ ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

350 

াান নাুল্লা 

(নালপজ) ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

351 মভাোঃ ালভভ ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

352 তালভয়া জাান ুযান য যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ ইউলনট ভাদাযীুয 

353 যাইভা আপলযন লযজজয়া যকাযী প্রাথলভক উচ্চ লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভাদাযীুয 

354 ালভয়া ইরাভ লনল লযজজয়া যকাযী প্রাথলভক উচ্চ লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভাদাযীুয 

355 w`evKi ewbK †cvoiv g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨jq gvwbKMÄ 

356 অল মতা আরদী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

357 অনা আক্তায আরদী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

358 অংকন ারাদায আরদী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

359 াান আরদী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

360 ারভান তারুকদায 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

361 

মভাোঃ াজারার 

তাজফীয 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

362 ভালযয়া আক্তায 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

363 তালন ইরাভ 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

364 ুকু 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

365 ভইনুর াান চয়ন 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

366 আলফদ আর াান 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

367 অনা আক্তায 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

368 মভাোঃ াজিয াান 

কাভায খাা ২নং যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট 

দর ভুন্সীগঞ্জ 

369 ঊলভ ম লফনট্ত ক মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

370 তালভনা মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

371 নালদা আক্তায মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 



372 মভাোঃ াট্দ মাট্ন মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞর জ 

373 মভাোঃ ভাুপ মাট্ন মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

374 তুযপা ইরাভ তুল মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

375 াজিয মখ মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

376 তানুন ইয়া খান লয়া মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

377 ালভদা মকয়টখারী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

378 মভট্দী াান লপ মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

379 যত্মা মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

380 যাট্ফয়া ফযী মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

381 লাফ মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

382 আলকুর ইরাভ মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

383 কালযভা মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

384 লরজা মমালগনীঘাট যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

385 মভাোঃ জজাদ মাট্ন যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

386 ভালযয়া আক্তায ফটৃি যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

387 ালকফা আক্তায যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

388 জািাতুর মপযট্দৌ জীভ যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

389 মভাোঃ ইছাক আাম্মদ যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

390 মভাোঃ জজফ মাট্ন যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

391 আলনা আক্তায লদয়া যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

392 তানজজরা যভজানট্ফগ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর ভুন্সীগঞ্জ 

393 পাট্তা আক্তায নুন দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞর জ 

394 ুদ্র দা দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

395 তাছলভয়া তাফাছুভ দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

396 আলছয়া আক্তায (ুযভা) দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

397 লভন মামন দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

398 ললয আট্ভদ দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

399 তুলর দা দাযাভুয যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ স্কাউট দর ভুন্সীগঞ্জ 

400 mvw` †nv‡mb AiY¨ †Kw›`ªq †c․i g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

401 †gvt ZzKx Zvnwg` (kvšÍ) †Kw›`ªq †c․i g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

402 †gvt †gvL‡Q ỳi ingvb †Kw›`ªq †c․i g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

403 †i․`ª ›P› ª̀ †gvnšÍ †Kw›`ªq †c․i g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

404 †gvt gvneye Avn‡g` †Kw›`ªq †c․i g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

405 †gvt Rvwnbyj nvmvb 40bs eBji Kvbni miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

406 †gvt Avwidzi Bmjvg 40bs eBji Kvbni miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

407 †i‡Kqv kvIwib Kwj 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

408 RybvB` †nv‡mb wmqvg 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

409 †gvt wmqvg Avn‡g` widvZ 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

410  †gvt Avwidzi Bmjvg 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

411 †gvt Kj¨vb †`‡jvqvi 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

412 †gvt Avt Avj Avnv` 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

413 †gvt Avey Rvwn` 54 bs †e¸bevox miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

414 Gm Gg †Zvdv‡qj Avn‡g` dwjqvgvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

415 †gvt †g‡n`x nvmvb (ü`q) dwjqvgvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

416 †gvt mvweŸi †nv‡mb dwjqvgvix miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

417 ivwKeyj nvmvb P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

418 ZvgwRZ ingvb kvšÍ P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

419 †gvt bvCg wgqv P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

420 †gvt wmqvg nvmvb AvK›` P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 



421 †gvt AvwK ỳj Bmjvg P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

422 †mvgvBqv Avdwib †g․ P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

423 wiqv Av³vi P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

424 myivBqv Av³vi P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

425 myivBqv Av³vi †Rwb P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

426 Awj Djøvn P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

427 û‡i RvbœvZ Gwjb P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

428 QvwgDj Avjg Qvwgb P›`cvov gy³ ¯‥vDU MÖæc gqgbwmsn 

429 †gvQvt dvwiqv LvZzb Pijÿxcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

430 †gvQvt Av‡Rvdv LvZzb Pijÿxcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

431 †gvQvt Abb¨v Pijÿxcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

432 †gvQvt BkivZ Rvnvb AuvwL Pijÿxcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq gqgbwmsn 

433  †gvt mvBdzj Bmjvg mvwgi 55bs  †gvMov cvov mt cÖvt we`¨vjq bvivqbMÄ 

434 ‡gvt Bd‡ZLvi †nv‡mb 55bs  †gvMov cvov mt cÖvt we`¨vjq bvivqbMÄ 

435 ‡m․g¨ Øxc ivq 55bs  †gvMov cvov mt cÖvt we`¨vjq bvivqbMÄ 

436 RvbœvwZ Av³vi 58bs w`qv cvov mtcÖvtwe`¨vjq bvivqbMÄ 

437 Av‡qkv LvZzb 58bs w`qv cvov mtcÖvtwe`¨vjq bvivqbMÄ 

438 i¨vqb kixd †ivRjvb 58bs w`qv cvov mtcÖvtwe`¨vjq bvivqbMÄ 

439 AvdvKzj wmwÏK RvCg 62 bs AvovBnvRvig‡Wj mt cÖvt wet bvivqbMÄ 

440 BddvZ Rvnvb nK w`qv  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

441 Avj ivqnvb miKvi Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

442 †gvt Zvnvwmb miKvi  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

443 myRq exi  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

444 mygvBqv Av³vi Lvb  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

445 Ry‡qbv wek¦vm (Dcgv)  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

446 bvnvZ Rviixb Aebx Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

447 

L›`Kvi BkwZqvK Avnbvd 

Bkgvg  
Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: 

bvivqbMÄ 

448 mvwR` gyn&Zvwmg Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

449 Rybv‡q` Avj-mvwg  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

450 dvinvb mvw`K ivBqvb  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

451 bIixb ingvb wjqv  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

452 wZw_ `vm  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

453 AvwZKv Avdwib (Awib)  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

454  †gvt gwgbyj nK wmÏxK  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

455 mv‡jn& Avn&‡g` Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

456 AiY¨ nK  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

457 ‡gvtiæevBq¨vZ †nv‡mb wÎw`e  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

458 Ave ỳjøvn Avj mvdvZ  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

459 Zvnwmb ivR Lvb Dò Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

460 dvwng dqmvj BdwZ  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

461 iIbK nvmvb Avwe`  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

462 wmqvg Avnv‡¤§` Avw`Z¨  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

463 Avj gvmyi Ab©e  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

464 RvbœvZzj Av`b  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

465 Bd‡ZLvi web Kvgvj BdvZ Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

466 nvwee nvmvb mvwdb  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

467 Gm.Gg mvw`K kvnwiqvi Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

468 mvwd gvngy`  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 



469 AwfwRr `vk (wRr)  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

470 Avwmdzi ingvb Avwmd  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

471 ûgvqiv web‡Z jvgnv  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

472 †gvt gvneyeyj nvmvb (gvCb)  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

473 dvwiqv Avdwib w œ̄»v Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

474 cigeªZ miKvi  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

475 Zvnmvb nK  Av`k© wkï miKvwi cÖv: we`¨v: bvivqbMÄ 

476 ivZzj mvnv  bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

477 Avãym mvgx gywKZ bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

478 mvI`v nvmvb mvqgv  bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

479 bvwgivn& Bmjvg UzKUzK bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

480 Avw`e Kvjvg jvwee bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

481 gvnvw` gvnveye Lvb bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

482 Avwiqvb AvRgvBb wgqb bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

483 ivBqvb wmwÏK wngvjq bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

484 RqšÍ wgÎ ivR bvivqvYMÄ nvB ¯‥zj GÛ K‡jR bvivqbMÄ 

485 dvwng Avn‡g` iæ ª̀ bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

486 wbkv` mvjgvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

487 BqvwQb Avj nvwKg  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

488 gykwdKzi ingvb Zvwgg bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

489 BkwZqvK Avn‡g` aªæe  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

490 iv‡eqv emix (RyBu) bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

491 ‡gvt BqvwQb Avn‡g` ivwKe  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

492  †gvt Av‡md Avknve Avwjd  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

493 Zvwgg gvngy`  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

494 cÖÁv cviwgZv mvnv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

495 Kve¨ `vm  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

496  †Mv‡jQv Bmjvg wdnv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

497 Avey eKi wmwÏK Avj iIbvK  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

498 mvMi cvj  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

499  †gvt ZvRwiqvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

500 AvmwdKv RvbœvZ  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

501 mygvBqv Av³vi wmwg  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

502 Avj IqvwQ Ryev‡qi  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

503 Igv‡qi mvwg bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

504  g„wËKv Avjg Awb›`v  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

505 ZvnwRb Avn‡g` mviwb bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

506 Kvwigv Avn‡g` b¤ªZv  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

507 L›`Kvi mvbw`` mvwg  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

508 Avnbvd Avd‡ivR Luvb  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

509 Avnbvd Avex &̀ Avn‡g`  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

510 †gv dqRyi ingvb Lvb dvwng  bvivqYMÄ AvBwWqvj ¯‥zj bvivqbMÄ 

511 dvwng Av³vi cy®ú mbgv›`x  mt cÖvt we`¨vjq bvivqbMÄ 

512 ‡Kqv gwb mbgv›`x  mt cÖvt we`¨vjq bvivqbMÄ 

513 মভাোঃ ালকফ লভয়া ২৫ নং াফই যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর মনত্রট্কানা 

514 

মভাছাোঃ নালযন আক্তায 

লদলপ্ত ২৫ নং াফই যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর মনত্রট্কানা 

515 ভাপুজযু যভান কাভারুয কুভুদগঞ্জ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর মনত্রট্কানা 

516 

মভাছাোঃ ালদয়া যভান 

(মতাযপা) কাভারুয কুভুদগঞ্জ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর মনত্রট্কানা 



517 মভাোঃ যীপুর ইরাভ ফাইনজা যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর মনত্রট্কানা 

518 ুদ্র ফারা ৬ নং চাভটা যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় যাজফাী 

519 তানবীয ইরাভ নীয আরালদুয আয. ল. যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় যাজফাী 

520 অলদলত কুণরডু 

ফালরয়াকাজি ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ 

দর যাজফাী 

521 AbšÍ gÛj ‡jvbwms we,we, miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

522 ‡gvt wRnv` wgqv 10bs cvPzLviKvw›` m.cÖv.we. Kve`j kixqZcyi 

523 ‡gvt bvCg †nv‡mb 10bs cvPzLviKvw›` m.cÖv.we. Kve`j kixqZcyi 

524 mvBdzj Bmjvg 10bs cvPzLviKvw›` m.cÖv.we. Kve`j kixqZcyi 

525 ‡gvt iæûj Avwgb 10bs cvPzLviKvw›` m.cÖv.we. Kve`j kixqZcyi 

526 bvwn` 10bs cvPzLviKvw›` m.cÖv.we. Kve`j kixqZcyi 

527 mvbwR`v †gnixb 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

528 ZvbRyg Bmjvg 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

529 wmqvg 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

530 wisKx  16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

531 bymivZ Rvnvb AviRy 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

532 ‡gvt kvnwiqvi bvwdR 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

533 mvwgDjøvn& Bmjvg wmqvg 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

534 wRmvb 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

535 kvnwiqv Avn‡g` gvCb 16bs •MW¨v †evW© g‡Wj mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

536 mygvBqv Avdwib jvwgkv  19Zg Bw`jcyi g‡Wj mt cÖvt we`¨vjq Kve BDwbU kixqZcyi 

537 Zvbwgb †nv‡mb wgbnv 19Zg Bw`jcyi g‡Wj mt cÖvt we`¨vjq Kve BDwbU kixqZcyi 

538 bvwnb 20bs c~e© •MW¨v mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

539 gywbqv Bmjvg wgg 20bs c~e © •MW¨v mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

540 wiwg Av³vi 20bs c~e© •MW¨v mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

541 Gkv Bmjvg 3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

542 gvwiqv Av³vi wiZz 3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

543 Szgyi 3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

544 ‡gvt Avwei 3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

545 Aby Av³vi  3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

546 wjLb `vm 3bs ivgf ª̀cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq kixqZcyi 

547 D‡¤§ nvdmv  58bs †ZZzwjqv miKvix cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

548 ‡gvi‡k`v 63bs †KvovjZjx gwnlKvw›` mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

549 e„wó 63bs †KvovjZjx gwnlKvw›` mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

550 widvZ 63bs †KvovjZjx gwnlKvw›` mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

551 ‡gvmvt bvBgv Av³vi 63bs †KvovjZjx gwnlKvw›` mt cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

552 bymivZ Rvnvb Av‡°j gvgyb gyÝx Kvw›`m mtcÖt we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

553 gvwiqv web‡Z gvbœvb Av‡°j gvgyb gyÝx Kvw›`m mtcÖt we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

554 wmqvg †kL Av‡°j gvgyb gyÝx Kvw›`m mtcÖt we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

555 RvbœvZzj †di‡`․m gywbœ Av‡°j gvgyb gyÝx Kvw›`m mtcÖt we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

556 wkwki Avn‡g` kbcjK Av‡°j gvgyb gyÝx Kvw›`m mtcÖt we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

557 AvwRg DwÏb AvKvk avbyKv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

558 mygwZ  avbyKv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

559 wimvb wiRfx AvsMvwiqv miKvix cÖvt we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

560 ‡gvt e`iæ¾vgvb kvwnb AvsMvwiqv miKvix cÖvt we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

561 gvngy` Avn‡g` Zvb‡mb AvsMvwiqv miKvix cÖvt we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

562 bvwqqv AvbRyg AvsMvwiqv miKvix cÖvt we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

563 Avjxg †ecvix bvI‡Wvev divRx Kvw›` m.cÖv. we. Kve`j kixqZcyi 

564 ‡Rvbv‡qZ ‡nv‡mb nvIjv`vi bvI‡Wvev divRx Kvw›` m.cÖv. we. Kve`j kixqZcyi 

565 widvZ Avn‡¤§` w`cy wgqv  bvI‡Wvev divRx Kvw›` m.cÖv. we. Kve`j kixqZcyi 



566 ‡m․if †nv‡mb bvI‡Wvev divRx Kvw›` m.cÖv. we. Kve`j kixqZcyi 

567 mvMi wgqv bvI‡Wvev divRx Kvw›` m.cÖv. we. Kve`j kixqZcyi 

568 RvbœvZzj †di‡`․m RvwKqv cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

569 gvngy`v Av³vi mywg cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

570 KvšÍv Av³vi  cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

571 nvmvb gvnvgy` Lvub wjnvb cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

572 mygvBqv Av³vi  cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

573 Avw`Z¨ wgÎ cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

574 jveb¨ Avdwib †kvfv cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

575 Zvwggv Av³vi cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

576 BmwZqvK Avn‡g` Zzh© cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

577 nvwjgv Av³vi wiqv  cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

578 D`q ‡`ebv_ cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

579 ‡gvt wi‡qvb gywÝ cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

580 Avgwib Av³vi gvwnqv cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

581 widvZ wmK`vi cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

582 kvšÍv †mvg cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

583 gy³v wKI©bxqv cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

584 jvebx Av³vi  cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

585 ¯^cœv Av³vi cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

586 ‡gvt evqwR` †mL cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

587 Ac~e© †nv‡mb ivR cvjs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

588 ZvbwRjv Av³vi cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

589 ‡gvnbv Av³vi gvmygv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

590 wmivRyg gywbiv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

591 dvwenv eykiv gygy cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

592 wgqv wj‡qbv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

593 dvinvbv Av³vi BbwZdv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

594 dvB‡ivRv bvIqvi wgwZ cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

595 BdivR ivnvZ cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

596 ‡gvt Bqvwmb AvivdvZ cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

597 gvBkv Avwgb wkdv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

598 ‡gvnbv Bmjvg wiw_b cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

599 wgivR Lvjvmx  cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

600 ‡iRIqvb Avn‡g` ivwRb cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

601 AvkÖvdyj Bmjvg wkdvZ cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

602 wknve DwÏb w`c cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

603 bymivZ Rvnvb cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

604 AwgZ gvneye iæ`ª cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

605 ivwdqv RvbœvZ Gkv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

606 dviRvbv Av³vi we_x cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

607 dvwinv web‡Z dinv` cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

608 gvwiqv Bmjvg †Qvqv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

609 ‡iRIqvb Avng` dvwng cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

610 cÖwgZ mvnv cvjs-Zzjvmvi g‡Wj mit cÖvt wet Kve `j kixqZcyi 

611 ‡gvmv¤§vr iv‡eqv Av³vi bycyi cwðg †KvUvcvov mt cÖvt wet Kve`j kixqZcyi 

612 RvbœvZzj bvCgv cwðg †KvUvcvov mt cÖvt wet Kve`j kixqZcyi 

613 wiqv gwb Av³vi wgg cwðg †KvUvcvov mt cÖvt wet Kve`j kixqZcyi 

614 gvBbyj nvPvb mxgvšÍ cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 



615 iæbv Av³vi cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 

616 ¯^b©v Av³vi cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 

617 Kwj Av³vi cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 

618 bymivZ Rvnvb cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 

619 ZvQwbqv Zvnmxb kixdv cwðg †m‡biPi miKvwi cÖv_wgK we`¨jq kixqZcyi 

620 wRmvb Avn‡g` DËi evBKkv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

621 ü`q †nv‡mb DËi evBKkv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

622 kvnwiqvi bvwdR DËi evBKkv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

623 ‡Z․wmd Avn‡g` †mvnvb  DËi evBKkv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

624 D‡¤§ nvbx Abb¨v dwKi gvngy` AvKb Kvw›` miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

625 Zvbwfi Avn‡¤§` kÖveY gvBRcvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Kve `j kixqZcyi 

626 Bjgv Av³vi gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

627 ‡`vjv Av³vi gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

628 jvebx Rvnvb KweZv gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

629 mv_x Av³vi gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

630 mygbv Bmjvg gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

631 mvwgqv Bmjvg gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

632 ‡gvmvt gymwjgv Av³vi gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

633 bvwn` wgqv gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

634 wmqvg †nv‡mb gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

635 Rvwn` wgqv  gvwbK bMi miKvix cÖvt we`¨vt Kve`j kixqZcyi 

636 Lvwj` nvmvb Acy Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

637 jvqjv ggZvR †R¨vwZ Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

638 w`kv Zvmbxg Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

639 bvCgyi ingvb wn‡gj Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

640 BkivZ Rvnvb gxg Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

641 BmivZ Rvnvb bvwejv Kv‡j±‡iU wKkjq †KwR ¯‥zj Kve `j kixqZcyi 

642 KvšÍv Kvjvg RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

643 nvweev Av‡e`xb RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

644 mvbwR`v Av³vi RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

645 gybœx KzÏym RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

646 bvw`g gvngy` Avlvp RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

647 mvwgnv †gnRvweb cÖgv RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

648 Qvwgqv Avdwib wjqv RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

649 dzqv` Avj nvmvb RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

650 w`qv ivq RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

651 Acv© RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

652 wmdvZ RvwRiv nvU g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Kve`j kixqZcyi 

653 mvw`dv Bmjvg wmwgb RvwRiv wKÛvi Mv‡U©b kixqZcyi 

654 mvbwR`v ingvb jvweev RvwRiv wKÛvi Mv‡U©b kixqZcyi 

655 mygvBqv Bmjvg wjQv RvwRiv wKÛvi Mv‡U©b kixqZcyi 

656 AvdQvbv RvwRiv wKÛvi Mv‡U©b kixqZcyi 

657 ‡Rvbv‡qZ Avn‡g` Bivg RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

658 Bmgvg wbjq RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

659 gykwdKzi ingvb Zgvj RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

660 dvinvbv Bmjvg † œ̄nv RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

661 bvw`qv BebvZ RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

662 Avãyjøvn Avj nvmvb ivZzj RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

663 Ab©e ivq AN©¨ RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 



664 kwidzj nvmvb BdvZ RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

665 AvivdvZ mvgx RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

666 Rvwn ỳj Bmjvg Rv‡q` RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

667 BmwZqvK Avn‡¤§` mvg¨ RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

668 Qvgxg RvwRqv wKÛvi Mv‡U©b Kve`j kixqZcyi 

669 Beivi Avj Avmv` `wocvov miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

670 AvwZqv Rvnvb wZkv ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

671 De©kx Av³vi ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

672 mvw`qv Av³vi cvcwo ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

673 iƒcK_v Kviæqv ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

674 Awc©Zv cvj ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

675 ivqbvZzj RvbœvZ ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

676 wicv mvnv ‡kicyi g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

677 ‡gvt †mvnvbyi ingvb kvšÍ ‡niæqv ZvjyKcvov miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

678 RvBgv †gvkZvix bKjv g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

679 gvwngv Av³vi bKjv g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

680 Avdmvbv †nv‡mb Awc©Zv bKjv g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

681 bxie miKvi bKjv g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

682 ‡gvQv: b~mivZ Rvnvb wkjv DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

683 iZb wgqv DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

684  †gvQv: wew_ Av³vi eb¨v DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

685 gybœx Av³vi RuyB DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

686 ‡gvt bvwn ỳj Bmjvg bvwn` DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

687 ‡gvt Igi dviæK DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

688 ‡gvt gvwbK wgqv DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

689 eyinvb Avn‡¤§` mvweŸi DËi †M․ixcyi g‡Wj ¯‥zj  ‡kicyi 

690 ‡gvQvt nvexev cvifxb wmgv kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

691 ‡gvQvt dvinvbv Bqvmwgb kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

692 mvweKzbœvnvi m~Pbv kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

693 ZvIwkdzj Bmjvg Avbg kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

694 ‡gvt mv¾vZzj Bmjvg wmqvg kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

695 gviwRqv ingvb wgg kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

696 ‡gvt gvndzRyj nK kÖxei`x g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

697 ‡gvt mvwKe wgqv wSbvBMvZx g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

698 ‡m․if P› ª̀ eg©b wSbvBMvZx g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

699 mv_x ivbx ivq wSbvBMvZx g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ‡kicyi 

700 RvbœvZzj nK g‡Wj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq UvsMvBj 

701 mygvBqv Avdwib Awib imyjcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq UvsMvBj 

702 mvw`qv Av³vi imyjcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq UvsMvBj 

703 dviRvbv Av³vi imyjcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq UvsMvBj 

704 ানজজদা আক্তায আজিফাল যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

705 জািাত আযা লভনা কুযণী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

706 ালফা তালনভ কুযণী যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

707 লভপতাুর জািাত গযীফ াঠারা যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

708 ভালভা খান মনা গযীফ াঠারা যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

709 পাযজানা আক্তায মদুনাথ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

710 

লভর নুযাত জাান 

ঋতু মদুনাথ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

711 মভাছাোঃ কলনকা খাতুন মদুনাথ যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

712 অনুবা ইরাভ বূঞ্চাুয যকালয প্রাথলভক লফদযারয় ফালরকা কাফ দর টাঙ্গাইর 



713 জালকয়া তাজীন ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

714 ুভা খাতুন ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

715 নুযাত াযলভন ঋতু ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

716 মভাোঃ ালফফুল্লা ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

717 জািতুর নাঈভ লফথী ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

718 ভালয়া ইরাভ অলন্ত ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

719 আন মকািায ভধুুয ভট্ডর যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

720 আলদতয াা আলদ ফতুয দলক্ষন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

721 ঙ্কায াা অন্ত ফতুয দলক্ষন যকাযী প্রাথলভক লফদযারয় কাফ দর টাঙ্গাইর 

 


