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Ò‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 01( GK)                                                 cÖwkÿYKvj :14/03/2020 n‡Z 16/03/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ 

†KvW 

mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 ‡mbyqviv †eMg 012 fvUMvuI MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 
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02 wUUz wgqv 015 fvUMvuI MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

03 bex †nv‡mb 003 KzwoKvnwbqv MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

04 ggZv ivbx 025 cvBKzivwU MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

05 cwc ivbx 024 cvBKzivwU MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

06  †gvt wecøe wgqv 005 g‡nkcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

07  †gvt ev°x wgqv 001 ‡k‡LiMvuI `wÿY MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

08 cviæj evjv 003 RqkÖx c~e©cvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

09 b~i Rvgvj wgqv 035 gwdRbMi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

10  †iv‡Kqv Av³vi 001  †bvqvnvwU MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

11 kwn ỳ¾vgvb 021 ‡bvqvnvwU MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

12  †gvt gwbi †nv‡mb 021 ‡`ŠjZcyi DËi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

13  †gvt bRiæj Bmjvg 011 ‡`Šjcyi DËi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

14 k¨vgj ewbK 005 ïbBcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

15 `xcK ZvjyK`vi 001 ‡bvqvcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

16 cve©Zx ivbx miKvi 037 MjBLvjx MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

17 mxgv ivbx ZvjyK`vi 003 wccuovKv›`v MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

18 wicb miKvi 003 ‡bvqvcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

19 gÄyiæj nK 028 ‡gvnbcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

20  †gvt wgRvbyi ingvb 001 ‡gvnbcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

21 RqKzgvi miKvi 001 evKvZjv `wÿYcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

22 cÖ‡ek av‡Rj 002 ev½vjwfUv MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

23  †gvt b~i †gvnv¤§` 003 iƒcbMi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

24  †gvQvt Bqvmwgb †eMg 001 gvBRevox MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

25  †gvQvt wgbviv †eMg 015 gvBRevox MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

26 ‡gvQvt nvw`Qv †eMg 001 wbRMvfx MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

27 ‡gvQvt dwi`v Bqvmwgb 010 wbRMvfx MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

28 kvgQzj nK 002 Avjgcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

29 nvwiQ wgqv 001 KvKinvwU MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

30 wjUb ZvjyK`vi 001 evmvDov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

31  †Mvjvg ieŸvbx 026 Avjgcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

32 Avãyj ReŸvi 015 ‡bvqvMvuI MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

33 wkwib Av³vi 001 ag©cvkv gojevox MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

34 Av‡jqv Av³vi 003 ag©cvkv gojevox MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

35 mylg †PŠayix 032 KvgjvevR `wÿY MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

36 ixgv ivbx ZvjyK`vi 013 b›`xcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

37 Pvqbv ivbx 002 Pvgi`vbx `vkcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

38 ixZv ivbx `vm 031 bM`vcvov MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

39 myKzgvi gRyg`vi 001 g`bcyi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

40 ‡gvt gviæd wgqv 031 ‡`ŠjZcyi DËi MÖvt Dt mwgwZ Mevw` cï cvjb 

 

 



‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 02                                                  cÖwkÿYKvj 22/03/2020 n‡Z 24/09/2020wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 ‡`eivR gnvcvÎ 723813061016 nvwZjv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
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02 wjUb ivq 723813061017 nvwZjv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
03 cÖv‡Yk miKvi 723813061008 nvwZjv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
04 iv‡Lk miKvi 723813061010 nvwZjv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
05 cwi‡Zvl ivq 723813061045 nvwZjv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
06 RM`xk miKvi 723813051014 ivwbPvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
07 ‡gvt evàx KvDmvi 723813051036 ivwbPvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
08 jvfjx Av³vi 723813051041 ivwbPvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
09 ‡gvQvt wbjydv †eMg 723813051034 ivwbPvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
10 Aaxi miKvi 723813051029 ivwbPvcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
11 ‡gv Í̄vK Avn‡g` 723813041004 dZzqv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
12 w`fv ivwb `vm 723854041011 K…òbMi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
13 ‡gvt wmwÏK wgqv 723813041008 dZzqv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
14 byiæj nK 723813041021 dZzqv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
15 g‡bvqviv †eMg 723813041032 dZzqv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
16 Zvmwjgv Av³vi 723813041034 dZzqv MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
17 ‡gvtKvÂb wgqv 723813021001 ivwRecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
18 mwÄZ PµeZ©x 723813021008 ivwRecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
19 myjZviv †eMg 723813021037 ivwRecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
20 myfvl P› ª̀ eg©b 723813021049 ivwRecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
21 wkíx ivbx 723813021060 ivwRecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
22 wgRv© kvnv ỳ¾vgvb 723813011052 ejøx evMvb evwo MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
23  ¯̂cb wgR©v 723813011049 ejøx evMvb evwo MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
24 ‡gvmvtLv‡`Rv 723813031003 K`gZjx-2 MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
25 mvwenv Bqvmwgb 723813031013 K`gZjx-2 MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
26 Avey e°i wmwÏK 723813031018 K`gZjx-2 MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
27 D‡¤§ nvweev 723813031020 K`gZjx-2 MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
28 gbivR wgqv 723813031038 K`gZjx-2 MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
29 mbZviv 723813011024 ejøx evMvb evwo MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
30 RvwKqv Av³vi 723813011037 ejøx evMvb evwo MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
31 ‡icb †eMg 723813011028 ejøx evMvb evwo MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
32 ivweqv Av³vi 723867071032 Avb›` MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
33 iZœv Av³vi 723867141001 ‡gw›`cyi gvBRcvov Mª:D:m: Mevw` cï cvjb 
34 Bgb miKvi 723867071033 Avb›` MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
35 wicv Av³vi 723867071057 Avb›` MÖvg Dbœqb mwgwZ Mevw` cï cvjb 
36 kvwnbv Av³vi 723867051001 RMbœv_cyi XvKvBqvcvov MÖv: D: m: Mevw` cï cvjb 
37 wgbviv †eMg 723867051009 RMbœv_cyi XvKvBqvcvov MÖv: D: m: Mevw` cï cvjb 
38 gwnjv LvZyb 723867051013 RMbœv_cyi XvKvBqvcvov MÖv: D: m: Mevw` cï cvjb 
39 wiZv Av³vi 723867051015 RMbœv_cyi XvKvBqvcvov MÖv: D: m: Mevw` cï cvjb 
40 eweZv Av³vi 723867051034 RMbœv_cyi XvKvBqvcvov MÖv: D: m: Mevw` cï cvjb 

 

 

 

 

 

 

 



‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 03                                                  cÖwkÿYKvj : 29/03/2020 n‡Z 31/03/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 প্রান্ত তালুকদার ০১২ বাখরপুর পূরব পারা Mevw` cï cvjb 
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02 শ্রীকান্ত তালুকদার ০১৫ বাখরপুর পূরব পারা Mevw` cï cvjb 

03 ঝরনা রত্নাকর ০০১ বাঘাউচা গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

04 পান্না রানী চচ াঃ ০৩৬ বাঘাউচা গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

05 পারুল বালা সারকার ০০৩ জয়শ্রী পূরব সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

06 মিলন আমদতয ০৩৬ জয়শ্রী পূরব সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

07 চিা; সাইফুল ইসলাি ০০১ দামতয়াপারা গ্াঃঊাঃসামিমত 
Mevw` cï cvjb 

08 চিা; মরপন মিয়া ০২৬ দামতয়াপারা গ্াঃঊাঃসামিমত 
Mevw` cï cvjb 

09 সাইজ উদ্দীন ০২৬ হামিদপুর গ্াাঃউাঃ সামিতী Mevw` cï cvjb 

10 আব্দরু রব ০০২ হামিদপুরগ্াাঃউাঃ  সামিতী Mevw` cï cvjb 

11 সাইফুল ইসলাি ০১০ বংমিকুন্দা গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

12 ফমরদা ইয়াস্মিন ০১২ বংমিকুন্দা গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

13 ছায়য়দা আক্তার ০৩০ বংমিকুন্দা গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

14 িাসুদা আক্তার ০৪৩ িহনপুর গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

15 আনসার আলী ০১৬ িহনপুর গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

16 সায়বকুর নাহার সুমি ০৩৫ িহনপুর গ্াঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

17 চিা; চদয়লায়ার চহায়সন ০০১ রুপনগর গ্াাঃউাঃ সািমত 
Mevw` cï cvjb 

18 চিা; পলাি আহািদ ০১৮ রুপনগর গ্াাঃউাঃ সািমত 
Mevw` cï cvjb 

19 চিাাঃ চসরুজ্জািান ০০৬ সসয়দপুর গ্াঃঊাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

20 িায়লক ০০৭ সসয়দপুর গ্াঃঊাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

21 চিা আক্তারুজ্জািান ০৩৪ সসয়দপুর গ্াঃঊাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

22 আমছয়া খাতুন ০০৫ ফুলুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

23 মবউটি আকতার ০২৩ ফুলুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

24 মিনা চবগি ০৩২ ফুলুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

25 চসপালী আক্তার ০০৩ ফুলুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

26 চিাাঃ সাল্মা আক্তার ০০১ িুক্তারপুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

27 সুর জািাল ০২৫ িুক্তারপুর গ্াাঃউাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

28 আমরফা আক্তার ০০২ চনায়াহাটি উত্তর গ্াাঃউাঃ  
Mevw` cï cvjb 

29 চিাাঃ ফারুক ০১১ চনায়াহাটি উত্তর গ্াাঃউাঃ  
Mevw` cï cvjb 

30 ঊয়ে সালিা ০৩৯ চদ লতপুর উত্তর গ্াাঃ উাঃ  
Mevw` cï cvjb 

31 সুহি মিয়া ০২০ চদ লতপুর উত্তর গ্াাঃ উাঃ 

সামিমত 

Mevw` cï cvjb 

32 িাজরািা তালুকদার ০০১ আতকাপারা গ্াাঃঊাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

33 লমলতা আক্তার ০০৮ দুদবহর গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

34 সপ্না আক্তার ০০৫ চনায়াগাও গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

35 পারুল ০২৮ চনায়াগাও গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

36 ডমল রানী সারকার ০১৯ গলাইখামল গ্াাঃ উাঃ সামিমত  
Mevw` cï cvjb 

37 জীবন সারকার ০২০ গলাইখামল গ্াাঃ উাঃ সামিমত  
Mevw` cï cvjb 

38 মলিন তালুকদার ০০১ হমরপুর গ্াাঃঊাঃ সমিত 
Mevw` cï cvjb 

39 চদবী রানী সারকার ০৩৪ হমরপুর গ্াাঃঊাঃ সমিত 
Mevw` cï cvjb 

40 রয়কয়া খাতুন ০২৭ পাইকুরাটি গ্াাঃ উাঃ সামিমত 
Mevw` cï cvjb 

 



‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 04                                                  cÖwkÿYKvj : 05/04/2020 n‡Z 07/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 আনিসুররহমািখাি ৭২৬৩৩১০১০০৩ মমদিীগ্রামউন্নয়িসনমনি গরুমমাটািাজাকরি 
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02 মহমেিসরকার ৭২৬৩৬৩১২১০০৪ জীবিপুরগ্রামউন্নয়িসনমনি গরুমমাটািাজাকরি 

03 রাহাতুেইসোমখাি ৭২৬৩৬৩০৩১০২০ মমনদপাথরকাটাগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

04 বাবুেআনদিয ৭২৬৩৭৩০৩১০০৬ মহড়াকানিপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

05 ম ামেমাি ৭২৬৩৩১০২১০১৪ শ্যামপুরিতুিকামােপুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

06 মমাাঃমনজবর ৭২৬৩৪২০৩১০৩৫ খুরনিমুেদনিণগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

07 হানজমাআক্তার ৭২৬৩৪২০৯১০২১ মাঘািসািবানড়গ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

08 আোনমি ৭২৬৩২১০৬১০০৪ বানিহারীগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

09 সানহদামবগম ৭২৬৩২১০৬১০২২ বানিহারীগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

10 আংগুরা ৭২৬৩২১০৭১০০৬ পাড়ানিয়ামকািাগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

11 চাম্পাখাতুি ৭২৬৩২১০৮১০১২ আখখেকোগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

12 মজসনমি ৭২৬৩২১০৮১০২৬ আখখেকোগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

13 আসমাআক্তার ৭২৬৩২১০১১০০২ বানিয়ামজাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

14 সাইফুেইসোম ৭২৬৩২১০১১০৫৩ বানিয়ামজাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

15 রনিকুেইসোম ৭২৬৩৮৪০৯১০১১ বড়পাইমকাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

16 অনিিারাণীদাস ৭২৬৩৮৪০১১০২০ হািনবরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

17 মিিােীমচৌধুরী ৭২৬৩৮৪০১১০৩৫ হািনবরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

18 জয়নিরাণীপাে ৭২৬৩৮৪০৬১০৫৪ রঘুরামপুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

19 নবমিািারািীকর ৭২৬৩৮৪০২১০০১ ভাটাপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

20 কল্পিারািীকর ৭২৬৩৮৪০২১০২৮ ভাটাপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

21 আদরবানু ৭২৬৩৮৪০৮১০১৮ উদয়পুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

22 নৃমপন্দ্রচন্দ্রনবশ্বিম মা ৭২৬৩৪২০৩১০৪৯ খুরনিমুেদনিণগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

23 প্রদীপনবশ্বাস ৭২৬৩৪২০৭১০২২ মাইজহাটীগনবিপুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

24 মসনুআক্তার ৭২৬৩৪২০৯১০১৬ মাঘািসািবানড়গ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

25 মমা াাঃনুরজাহািমবগম ৭২৬৩৭৩০১১০৩১ জিদপুর য়ানিগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

26 পারভীিআক্তার ৭২৬৩৭৩০১১০২৯ জিদপুর য়ানিগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

27 নিোরািীসরকার ৭২৬৩৭৩০২১০২৮ বল্লবপুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

28 মীরারািীমহাম ৭২৬৩৭৩০২১০০২ বল্লবপুরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

29 মবগমআক্তার ৭২৬৩৭৩০৩১০৪৯ মহরাকানিপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

30 মিিােীআক্তার ৭২৬৩৭৩০৪১০১০ রািানহজেদত্তগািীগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

31 সনবিারািীসরকার ৭২৬৩৭৩০৭১০০৪ িারইচগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

32 নবনচত্রারািীসরকার ৭২৬৩৭৩০৭১০০৮ িারইচগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

33 মুন্নাআক্তার ৭২৬৩৭৩০৬১০৩৪ পূব মআেীপুর গরুমমাটািাজাকরি 

34 স্মৃনিআক্তার ৭২৬৩৭৩০৬১০৩০ পূব মআেীপুর গরুমমাটািাজাকরি 

35 হনরদাসসরকার ৭২৬৩৭৩০৯১০০৮ সুয়াইরিাথপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

36 নিনল্পরািীমদনব ৭২৬৩৭৩০৯১০১৯ সুয়াইরিাথপাড়াগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

37 আব্দুেহান্নাি ৭২৬৩৩১০৭১০১৬ কানুহানরগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

38 কাজীনমজানুররহমাি ৭২৬৩৩১০৩১০১৮ আটবাড়ীগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

39 েনেিামবগম ৭২৬৩৩১০৩১০৪৪ আটবাড়ীগ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

40 মােিীরািীদাস ৭২৬৩৮৪০১১০৩২ হািনবর০১গ্রাাঃউাঃসাঃ গরুমমাটািাজাকরি 

 

 



‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 05 cÖwkÿYKvj : 11/04/2020 n‡Z 13/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ 

†KvW 

mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 Qwgi DwÏb Lvb  12 Mvovw`qv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
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02 Aveyj †nv‡mb  14 Mvovw`qv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
03 Avj Avwgb 02 wkecyi-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
04 kvgxg 14 wkecyi-2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
05 AvjZz wgqv 01 gbvwUqv MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
06 nvwmbv  20 gbvwUqv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
07 LvBiæ‡bœQv 24 gbvwUqv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
08 ‡mwjg f~Tv 11 gbvwUqv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
09 bRiæj Bmjvg 15 gbvwUqv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
10 mvB`yi ingvb  05 evÆv-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
11 mvBKzj Bmjvg  07 evÆv-2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
12 PÂj f~Tv 03 evÆv f~Tvcvov MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
13 ‡Zvdv¾j †nv‡mb 18 evÆv f~Tvcvov MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
14 Av: mvËvi 24 f~Tvcvov-1 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
15 ûgvqyb 24 f~Tvcvov-2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
16 G.‡K.Gg kvgQzj nK †Mvjvg  01 ‡e‰LinvUx MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
17 Av: Kwig 31 Rjøx MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
18 mvweKzbœvnvi 12 Rjøx MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
19 Ry‡qj wgqv 02 iNybv_cyi MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
20 wmwÏK wgqv 02 KzwbnvUx MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
21 kÖx wjUb P›`ª kg©v 13 mvZvwk MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
22 kÖx K…lK P›`ª  06 mvZvwk MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
23 RqšÍx ivbx  30 mvZvwk MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
24 wgRvbyi ingvb Lvb 01 evwjRyov DËi cvov MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
25 Avwgiæj nK  18 KzZzecyi-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
26 Rwmg DwÏb  12 KzZzecyi-2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
27 nvweeyi ingvb  07 †ivqvBjevox-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
28 gvnveye Avjg 02 nwicyi -2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
29 Kvq‡Kvev` wb‡qvMx 08 KjmnvwU MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
30 ‡gv: †nvmvBb 31 Pvcyix MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
31 Av: iwk`  08 PiAvgZjv MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
32 kvn Rvjvj Avn‡g`  10 nwicyi-3 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
33 Zzwnb f~Tv 29 nwicyi-3 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
34 gvmy` wgqv 26 mwnjvwU MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
35 nvweeyjøvn 01 KweP› ª̀cyi MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
36 gyL‡jQzi ingvb  12 ejvBwkgyj-2 MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
37 Aveyj Kv‡kg 02 KvIqvwjKv›`v MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 
38 ‡gv: ev`j wgqv 22 `wÿY MMWv-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
39 mvnve DwÏb gxi  01 eoZjv-2 MÖvg Dbœqb `j  গরুমমাটািাজাকরি 
40 ‡gvm‡jg DwÏb  02 Mvovw`qv MÖvg Dbœqb `j গরুমমাটািাজাকরি 

 

 



‡UªWwfwËK cÖwkÿY †Kv‡m© AskMªnYKvixM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

cÖwZôv‡bi bvg: hye cÖwkÿY †K› ª̀, ‡bÎ‡KvYv| 

 

e¨vP bs- 06                                                  cÖwkÿYKvj : 18/04/2020 n‡Z 20/04/2020 wLª. 

µwgK 

 bs 

m`‡m¨i bvg m`m¨ †KvW mwgwZi bvg ‡Kv‡m©i bvg gšÍe¨ 

01 KvRj `vm 47 bqvcov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 
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02 wbqZx `vm 05 bqvcov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

03 jvj wgqv 41 bqvcov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

04 cÖwgjv `vm 14 bqvcov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

05 myeªZ `vm 47 bqvcov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

06 ‡mv‡nj ivbv 08 DËi †MvovMuvI MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

07 wgRvbyi ingvb 20 DËi †MvovMuvI MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

08 ‡gvt RvwKi †nv‡mb 05 DËi †MvovMuvI MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

09 ‡gvt †LvKb wgqv 15 DËi †MvovMuvI MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

10 Gg`v`yj nK 22 DËi †MvovMuvI MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

11 Qv‡jgv Av³vi 07 iswmbcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

12 dwi`v Av³vi 11 iswmbcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

13 Avãyj gwRZ 40 iswmbcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

14 Avmgv Av³vi 34 iswmbcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

15 nvwmbv Av³vi 17 iswmbcyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

16 ‡gvt b~iRvnvb wgqv 39 nvBjvwU-wiKv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

17 ‡gvt KzÏyQ wgqv  51 nvBjvwU-wiKv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

18 mwÄZ ivbx miKvi 11 nvBjvwU-wiKv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

19 gw`bv Av³vi 22 nvBjvwU-wiKv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

20 mv‡jnv Av³vi 36 nvBjvwU-wiKv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

21 ‡gvZvwje wgqv 15 ei`j c~e© cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

22 Avt AvwRR 17 ei`j c~e© cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

23 kvnve DwÏb 27 ei`j c~e© cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

24 Avwgbyj nK 26 ei`j c~e© cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

25 Gg`v`yj nK 19 ei`j c~e© cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

26 wejøvj †nv‡mb 20 cwðg †Zi‡Zvcv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

27 wkweŸi Avn‡g` 21 cwðg †Zi‡Zvcv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

28 Avãyj nvwKg  23 cwðg †Zi‡Zvcv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

29 ‡gvt Lwjjyi ingvb 37 cwðg †Zi‡Zvcv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

30 ‡gvt eveyj wgqv 48 cwðg †Zi‡Zvcv MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

31 nvweKzb miKvi 01 wkecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

32 byiæj Avgxb 03 wkecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

33 nviæb Ai iwk` 19 wkecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

34 mvjgv LvZzb 51 wkecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

35 nvIqv †eMg 53 wkecyi MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

36 ‡eex ivYx 18 axZcyi cvVvb cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

37 ‡i‡nbv 07 axZcyi cvVvb cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

38 ‡`ex ivYx 23 axZcyi cvVvb cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

39 e„wó ivYx 31 axZcyi cvVvb cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

40 wbiÄb PµeZx© 34 axZcyi cvVvb cvov MÖvg Dbœqb mwgwZ  াগে-মভড়াপােি 

 

 


