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বিবিএি  লাইভষ্টক)  )াই ইর )ম)র্তইগণের খিড়ই গ্রেণ শন র্ইবা)ইাঃ- 
 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  ৬০০  ইাঃ হীণরশ রঞ্জন গ্রষ্টৌবম) 

১৫/১১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নরবিিংদী ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

 

2.  ৬০১ জনইি আব্দাু হইভ বিশ্বইি 

০২/০৩/১৯৫৮ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

- ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

3.  ৬০২  ইাঃ গ্রমইাঃ আভনুা হ) 

২২/১১/১৯৬০ বরাঃ 

থইনই প্রইবেিম্পদ 

)ম ত)র্তই 

বদনইজপুর ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

 

4.  ৬০৩ জনইি িইভিুা ভিাইম 

০১/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

 

5.  ৬০৪ জনইি মইজহইরুা আাম 

আ)ন্দ 

৩০/০৪/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

জইমইাপুর ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

 

6.  ৬০৫  ইাঃ বনজইম উদ্দিন 

১৭/০৭/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুষ্টক ই ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

7.  ৬০৬  ইাঃ হইবিিুর রহমইন িইণ বিবি) ঢই)ই ০৬/০৬/১৯৮ ৫ম বপআরএা 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৭/০৬/১৯৫৮ বরাঃ অবিিইর ৪ বিবিএি গমন 

)ণরণেন। 

8.  ৬০৭ জনইি অবির্ রঞ্জন 

মজমুদইর 

২৬/১২/১৯৫৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবমল্লই ০৬/০৬/১৯৮

৪ 

৫ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

9.  ৬০৮ জনইি আর্ইউর রহমইন 

১৯/০২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ৩১/১২/১৯৮৫ ৬ষ্ঠ 

বিবিএি 

 

10.  ৬০৯  ইাঃ এমআএমআ গ্রদৌার্ইনই 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

 ণশইর ৩১/১২/১৯৮৫ ৬ষ্ঠ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

11.  ৬১০ জনইি আিু গ্রহইণিন 

ির)ইর 

২৪/০১/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

 

বিরইজগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

12.  ৬১১ জনইি বশণিশ চন্দ্র িিই) 

২০/১০/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

13.  ৬১২ জনইি আিদুা )বরম 

৩০/১১/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

14.  ৬১৩  ইাঃ গ্ররজইউা ভিাইম 

৩০/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িইর্ক্ষীরই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

15.  ৬১৪ জনইি আহণমদ আাী 

০১/০৪/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

 ণশইর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

16.  ৬১৫  ইাঃ আিদুা জব্বইর 

বশ)দইর 

০৩/০৪/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িবরশইা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

17.  ৬১৬  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ জইণ)র 

উল্লইহ 

১৫/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ক্সিইজইর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

18.  ৬১৭ জনইি শাইমা চন্দ্র দইি 

০১/০৭/১৯৬২ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টে আআভ  

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

19.  ৬১৮ গ্রিগম মমর্ইজ মহা 

০৮/১১/১৯৬০ বরাঃ 

গণিষেই )ম ত)র্তই - ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

20.  ৬১৯ জনইি ম)রন্দ বিশ্বইি 

৩০/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

দ্দিনইভদহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

21.  ৬২০ জনইি মইহিুিুর রহমইন 

০১/০২/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 ল বষ্টআষ্টেআআভ  

মইগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

22.  ৬২১  ইাঃ বগ ইি উদ্দিন 

০১/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

23.  ৬২২ জনইি এিআএমআএআ েইমইদ 

১১/১২/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

24.  ৬২৩ জনইি িইদ্দব্বর আহণম্মদ 

১৫/১১/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

িগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

25.  ৬২৪ জনইি পইথ ত িইরথী 

ষ্টট্টইচই তা 

২০/১০/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বর হণর্ 

পদর্াইগ 

)ণরণেন। 

26.  ৬২৫  ইাঃ আিুা খইণ র 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবমল্লই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

27.  ৬২৬  ইাঃ গ্রশখ আদ্দজজরু 

রহমইন 

০১/১১/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

রইজশইহী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

28.  ৬২৭ জনইি মুহইম্মদ নুর আাম 

১৪/০১/১৯৬১ বরাঃ 

িহ)ইরী 

মাইণনজইর 

মবহষ খইমইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রইি। 

29.  ৬২৮ জনইি গ্রমইাঃ শইহইিুদ্দিন 

বম ই 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

বপণরইজপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

30.  ৬২৯ জনইি গ্রমইদইণচ্ছর বিল্লইহ 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

31.  ৬৩০  ইাঃ নজরুা ভিাইম 

২১/০৩/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

32.  ৬৩১  ইাঃ িদর উদ্দিন 

১৫/১০/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

33.  ৬৩২ জনইি শবি)ুা ভিাইম 

০১/০৮/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

34.  ৬৩৩ জনইি এিআএমআআবমরুা থইনই প্রইবেিম্পদ - ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম উপিবচি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভিাইম 

০৫/০৪/১৯৬০ বরাঃ 

)ম ত)র্তই বিবিএি পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

35.  ৬৩৪  ইাঃ আব্দরু রবশদ 

০১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

36.  ৬৩৫  ইাঃ শবহদ উাাই 

০৬/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

চই াঁদপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

37.  ৬৩৬ জনইি )াাইে )ুমইর 

গ্রিৌজদইর 

০৪/১২/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

রইজশইহী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

38.  ৬৩৭  আ গ্রমইাঃ বমজইনুর রহমইন 

১২/০৭/১৯৫৯ বরাঃ 

এিআবিআও নইণেইর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

39.  ৬৩৮ জনইি মনজরু )ইবদর 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

40.  ৬৩৯ গ্রিগম হইবিনইরই গ্রিগম 

০৭/০১/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

41.  ৬৪০ জনইি াুৎির রহমইন খইন 

০১/০৪/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইদইরীপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

42.  ৬৪১  ইাঃ শহীদ গ্রমইর্ইহইর 

গ্রহইণিন 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

43.  ৬৪২  ইাঃ হইবিিুর রহমইন 

৩১/১০/১৯৬০  বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

পইিনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

44.  ৬৪৩  ইাঃ িশীর আহণমদ 

০১/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুষ্টক ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

45.  ৬৪৪  ইাঃ িমর )ুমইর গ্র ইষ 

২৬/০২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুষ্টক ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

46.  ৬৪৫ জনইি আিুা )ইণশম 

২০/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

ঠই)ুরগই াঁও ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

47.  ৬৪৬ জনইি ভিমইভা গ্রহইণিন 

২০/১১/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

48.  ৬৪৭ জনইি আজহইরুা ভিাইম 

৩১/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

49.  ৬৪৮  ইাঃ আব্দাু হইবাম 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

50.  ৬৪৯ জনইি বপ্র ণর্ইষ )ুমইর 

চক্রির্ী 

৩০/১২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

51.  ৬৫০  ইাঃ আব্দাু হইবমদ 

১৯/০৮/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

52.  ৬৫১  ইাঃ গ্রমইাঃ রুহয া আবমন 

২১/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ঢই)ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

53.  ৬৫২ জনইি খন্দ)ইর িইণ জীদ 

গ্রহইণিন 

২৫/১২/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লওআষ্টেআআভ  

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

54.  ৬৫৩ জনইি 

এআণ)আএমআআবরিূা 

ভিাইম 

০৭/১২/১৯৬১ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

55.  ৬৫৪ জনইি নজরুা ভিাইম 

২০/১০/১৯৬১ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

নইরই নগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

56.  ৬৫৫ জনইি আব্দাু মইন্নইন 

০১/০৭/১৯৬১ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 লএআআভ  পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

57.  ৬৫৬ জনইি এআষ্টেআএমআিজাুা 

)ইণদর 

৩০/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

পইিনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

58.  ৬৫৭  ইাঃ এিআএমআনজরুা 

ভিাইম 

০৯/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বিরইজগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

59.  ৬৫৮  ইাঃ বশবশর )ুমইর বিশ্বইি 

১৬/১০/১৯৫৯বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

60.  ৬৫৯  ইাঃ এআণ)আএমআআব্দরু 

রহমইন 

০১/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

দ্দিনইভদহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বিবন র গ্রো 

পরীক্ষই  পইশ 

)ণরনবন। 

61.  ৬৬০  ইাঃ আব্দরু রবশদ 

হইওাইদইর 

২১/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িইণগরহইে ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

62.  ৬৬১ জনইি আিুা )ইাইম 

১০/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 

63.  ৬৬২ জনইি আিু-আা-মুনেয র িইণ বিবি) )ুবমল্লই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/০৭/১৯৫৯ বরাঃ অবিিইর বিবিএি 

64.  ৬৬৩ জনইি হইবিিুর রহমইন 

২১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 ল বষ্টআষ্টেআআভ  

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

65.  ৬৬৪  ইাঃ রবি)ুা ভিাইম 

১০/০৭/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িবরশইা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

66.  ৬৬৫ জনইি আিজইা গ্রহইণিন 

০৭/০৭/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 লএআআভ  

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

67.  ৬৬৬  ইাঃ র্ইবাম উদ্দিন 

আহণমদ 

০১/০২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

68.  ৬৬৭ জনইি শরইির্ জইমইন 

০১/০৮/১৯৬২ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

69.  ৬৬৮  ইাঃ আব্দাু হইভ 

০১/০২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

70.  ৬৬৯  ইাঃ আব্দরু গ্ররজ্জই) 

১৫/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

71.  ৬৭০  ইাঃ িরহইদ গ্রহইণিন 

০৯/০৫/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

72.  ৬৭১  ইাঃ হইেইন ভমইম 

০১/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

চই াঁদপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

73.  ৬৭২ জনইি মইিুদ আহম্মদ খই াঁন 

১৩/১১/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

িবরশইা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

74.  ৬৭৩ গ্রিগম জইহইনইরই খইনম 

৩০/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 

75.  ৬৭৪  ইাঃ ব)রে )ইবন্ত রই  

২০/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িইর্ক্ষীরই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

76.  ৬৭৫ জনইি গ্রমইাঃ আব্দাু হইভ 

০৩/১০/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 

77.  ৬৭৬ জনইি )ইরইর র্িবাম 

৩০/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

78.  ৬৭৭  ইাঃ মুহইাঃ হই দইর আাী 

৩১/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

79.  ৬৭৮  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবমদুা হ) 

৩১/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

80.  ৬৭৯  ইাঃ িজাুা হ) গ্রশখ 

১৪/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গইজীপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

81.  ৬৮০ জনইি নইজমুা হইিইন 

০২/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

82.  ৬৮১  ইাঃ আব্দরু রবশদ বম ই 

১৯/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

পইিনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

83.  ৬৮২  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা ভিাইম 

২৫/০৫/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবমল্লই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

84.  ৬৮৩  ইাঃ গ্রমইমর্ইজ উদ্দিন 

আহম্মদ 

০১/০২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

85.  ৬৮৪  ইাঃ পবিত্র )ুমইর িইহই 

০১/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িবরদপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

86.  ৬৮৫ গ্রিগম াই াই আরজমুইন্দ 

িইনু 

১১/০৩/১৯৫৯ বরাঃ 

এাইবনণমা 

প্র ই)শন 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

87.  ৬৮৬  ইাঃ আিুা হইিনইর্ গ্রমইাঃ 

িইভিুা ভিাইম খই াঁন, 

২৫/০৭/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

88.  ৬৮৭  ইাঃ গ্রিগম নূরজইহইন 

২৮/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

িগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

89.  ৬৮৮ জনইি ওিমইন গবে 

র্ইাু)দইর 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বর হণর্ 

পদর্াইগ 

)ণরণেন। 

90.  ৬৮৯  ইাঃ গ্রিগম শইমীমই আক্তইর 

১০/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

91.  ৬৯০ জনইি গ্রমইাঃ জবহর উদ্দিন 

বম ই 

০৬/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

92.  ৬৯১  ইাঃ শবি)ুা ভিাইম 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

93.  ৬৯২  ইাঃ গ্র)ইবহনুর ভিাইম 

০৬/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুষ্টক ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

94.  ৬৯৩  ইাঃ রইবশদুা হ) 

২৬/০৮/১৯৬১ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

95.  ৬৯৪  ইাঃ প্রনি )ুমইর গ্র ইষ 

১৯/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বিরইজগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

96.  ৬৯৫  ইাঃ প্রদীপ )ুমইর )ম)ইর 

১৩/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

পেয ইখইাী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

97.  ৬৯৬  ইাঃ গ্রগইাইম গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

১১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

98.  ৬৯৭  ইাঃ বশিইনী দত্ত 

০৫/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

99.  ৬৯৮  ইাঃ গ্রমইজইণম্মা হ) 

মইহমুদ 

৩১/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

100.  ৬৯৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আবমনুা ভিাইম 

০৩/০৪/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

দ্দিনইভদহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

101.  ৭০০  ইাঃ িইদা )ৃষ্ণ হইাদইর 

০৯/১১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বপণরইজপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

102.  ৭০১  ইাঃ হইবিিুর রহমইন 

০১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নরবিিংদী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

103.  ৭০২  ইাঃ আিুা )ইাইম আজইদ গ্রষ্টণেবরনইবর েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪/০৬/১৯৬২ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

104.  ৭০৩  ইাঃ িইভদুর রহমইন 

১৯/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

105.  ৭০৪  ইাঃ আিুা )ইাইম আজইদ 

১৬/১০/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

106.  ৭০৫ জনইি রবি)ুা ভিাইম 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

107.  ৭০৬  ইাঃ িজাুর রবশদ 

০১/০৫/১৯৬২ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

108.  ৭০৭  ইাঃ খই াঁন গ্রমইাঃ আব্দাু হইভ 

১৫/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্ািরে 

)ণরণেন। 

109.  ৭০৮  ইাঃ শইখইও ইর্ গ্রহইণিন 

২১/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

)ুবমল্লই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

110.  ৭০৯  ইাঃ আিইদুা হ) 

১৪/০৪/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

)ুষ্টক ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

111.  ৭১০  ইাঃ নীা রর্ন পদ্দির্ 

১৫/১১/১৯৬১ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

112.  ৭১১  ইাঃ আশরইি উদ্দিন গ্রষ্টণেবরনইবর মইবন)গঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯/০৯/১৯৫৯ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

113.  ৭১২  ইাঃ এআণ)আএমআআর্ইউর 

রহমইন 

০৮/০৭/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

114.  ৭১৩ জনইি আণশ)ুা 

আণরবিন গ্রচৌধ্ুরী 

০৭/১১/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বর হণর্ 

িরখইস্ত)ৃর্। 

115.  ৭১৪ জনইি গ্রমইাঃ শহীদলূ্লইহ ্

৩১/১২/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

িবরদপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

116.  ৭১৫ জনইি আাঃ রউি গ্রচৌধ্ুরী 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

117.  ৭১৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন 

০৩/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বপণরইজপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

118.  ৭১৭  ইাঃ িরদইর আিুা িইশইর 

১০/০৫/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রকইর অবিিইর িইণগরহইে ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

119.  ৭১৮  ইাঃ হবরপদ বিশ্বইি 

০৭/০২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

120.  ৭১৯  ইাঃ আিু সি দ গ্রমইাঃ 

নইবির উদ্দিন খই াঁন, 

১৬/১২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবড়েইম ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

121.  ৭২০ জনইি শিং)র )ুমইর িিই) 

১৩/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

122.  ৭২১  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ আামগীর 

০২/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

পেয ইখইাী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

123.  ৭২২  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্ররজইউা )বরম 

বম ই 

১৪/০২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

124.  ৭২৩  ইাঃ শইহীদুজ্জইমইন 

৩০/১২/১৯৬০ বরাঃ 

এিআও মইগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

125.  ৭২৪  ইাঃ িরহইদুা আাম 

০২/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

126.  ৭২৫ জনইি এ)রইমুা )বরম 

গ্রচৌধ্ুরী 

২৪/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

পেয ইখইাী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমন 

)ণরণেন। 

127.  ৭২৬  ইাঃ এিআণ)আ হইবিিুর 

রহমইন 

৩১/১২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

128.  ৭২৭ জনইি গ্ররজইউর রহমইন 

ির)ইর 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

129.  ৭২৮ জনইি নুর রহমইন 

২৫/১২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

130.  ৭২৯ গ্রিগম রুখিইনই নইবহদ 

আক্তইর 

০১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

131.  ৭৩০ জনইি মিুবর্খইর আহণমদ 

০১/১০/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

132.  ৭৩১  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুা হ) 

০১/১০/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নরবিিংদী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

133.  ৭৩২  ইাঃ গ্রমইাঃ হইিইন আাী 

০১/১০/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

134.  ৭৩৩  ইাঃ আিদুর রইজ্জই) 

৩১/১০/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্ািরে 

)ণরণেন। 

135.  ৭৩৪  ইাঃ শাইমা )ুমইর পইা 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

136.  ৭৩৫  ইাঃ আব্দাু মইন্নইন গ্রষ্টণেবরনইবর গ্রশরপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭/০১/১৯৬১ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

137.  ৭৩৬  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুিুা আাম 

১৪/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

গ্রশরপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

138.  ৭৩৭  ইাঃ মই)িুদুা হইিইন 

হইওাইদইর 

১৯/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িইা)ইষ্টঠ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

139.  ৭৩৮  ইাঃ গ্রমইাঃআব্দাু মইন্নইন 

৩১/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

140.  ৭৩৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আবমনুা ভিাইম 

গ্রমইাাই 

০১/০৭/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গইজীপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

141.  ৭৪০  ইাঃ )ইনইভ াইা েে)ইর 

১১/০১/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িবরদপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

142.  ৭৪১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্ররজইউা )বরম 

০১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িরগুনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

143.  ৭৪২ জনইি রবি)ুা হইিইন 

০১/০১/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

144.  ৭৪৩  ইাঃ সি দ আণনই ইরুা 

ভিাইম 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

145.  ৭৪৪  ইাঃ আির্ইি গ্রহইণিন 

০১/০২/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

146.  ৭৪৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু িইণির্ 

০৮/০২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ব)ণশইরগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

147.  ৭৪৬ জনইি বনিইরন চন্দ্র গ্রগইপ 

০৮/০৬/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

148.  ৭৪৭ জনইি র্পন িইঈদ 

১৩/০৪/১৯৫৯ বরাঃ 

পইিবাবিষ্টে 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

149.  ৭৪৮ জনইি গ্রদিইশীষ দইি 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

150.  ৭৪৯  ইাঃ আাঃ মাঃ 

শবিউজ্জইমইন 

২২/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

151.  ৭৫০ জনইি বনমইভ চন্দ্র গ্রদি 

০১/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

152.  ৭৫১  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু মদ্দজদ 

০১/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

153.  ৭৫২ গ্রিগম নইবহদ আক্তইর 

০১/০১/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

154.  ৭৫৩ জনইি জইাইা উদ্দিন 

১৫/০২/১৯৬০ বরাঃ 

এাইবনণমা 

গ্রপ্রই ই)শন 

অবিিইর 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

155.  ৭৫৪  ইাঃ বিন  )ুমইর নইগ 

২১/০১/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

156.  ৭৫৫  ইাঃ দ্দজণর্ন্দ্র নইথ িমন 

২৩/০৭/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

157.  ৭৫৬  ইাঃ গ্রমইাঃ বমজইনুর রহমইন 

২৬/১০/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নরবিিংদী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

158.  ৭৫৭  ইাঃ এিআএমআআিুা 

)ইণশম 

০২/০৩/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণিইনবর্ 

প্রইি। 

159.  ৭৫৮ জনইি িবরদ আহণমদ 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

160.  ৭৫৯  ইাঃ আশরইিুা আাম 

নিীন 

২৪/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

161.  ৭৬০  ইাঃ মীর িইরু) গ্রহইণিন গ্রষ্টণেবরনইবর াইামবনরহইে ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/১২/১৯৬০ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

162.  ৭৬১  ইাঃ গ্রমইাঃ হইেইনজু্জইমইন 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

রইজিইড়ী ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

163.  ৭৬২ জনইি রুহয া আবমন 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

164.  ৭৬৩ গ্রিগম বশবরে আক্তইর 

৩১/১২/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লওআষ্টেআআভ  

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

165.  ৭৬৪  ইাঃ িইভিুজ্জইমইন খই াঁন 

২০/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

166.  ৭৬৫  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ আাী 

৩১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

167.  ৭৬৬ জনইি আিদুা মদ্দজদ 

০৪/০৩/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

েইিংগইভা ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

168.  ৭৬৭  ইাঃ িইমেয ন্নহইর িুার্ইনই 

২৪/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

গইজীপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

169.  ৭৬৮ জনইি আিু ি)র বিদ্দি) 

৩১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

থইনই প্রইবেিম্পদ 

)ম ত)র্তই 

পইিনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

170.  ৭৬৯  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুি আাম 

০৬/০৭/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মুদ্দিগঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

171.  ৭৭০  ইাঃ র্)ইব্বর গ্রহইণিন 

১৪/০৫/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

172.  ৭৭১ জনইি র্পন )ুমইর বিিংহ 

১৭/০৪/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির গমন 

)ণরণেন। 

173.  ৭৭২  ইাঃ আিদুি েইমইদ বম ই 

১৩/১১/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইবন)গঞ্জ ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

174.  ৭৭৩  ইাঃ নজরুা ভিাইম 

গ্রচৌধ্ুরী 

০১/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

175.  ৭৭৪ জনইি জ নইা আণিদীন 

৩১/০৬/১৯৬১ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

)ুবড়েইম ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

176.  ৭৭৫ জনইি এনইমুা হ) 

০১/০৩/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

িগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

177.  ৭৭৬  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিাইা গ্রহইণিন 

৩১/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জ পুরহইে ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

178.  ৭৭৭  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা ভিাইম গ্রষ্টণেবরনইবর গ্রনত্রণ)ইনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/১২/১৯৬১ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

179.  ৭৭৮ জনইি নজরুা ভিাইম 

৩০/০৬/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

180.  ৭৭৯ জনইি গ্রমইাঃ জহয রুা 

আাম 

০১/০৭/১৯৬০ বরাঃ 

জাু-অবিিইর পইিনই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

181.  ৭৮০  ইাঃ বদারুিই গ্রিগম 

১০/০২/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

জইমইাপুর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

182.  ৭৮১ জনইি গ্রশখ রবিউা আাম 

০১/০৮/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

 ণশইর ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

183.  ৭৮২ জনইি জইহইঙ্গীর গ্রহইণিন 

১৩/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

জইমইাপুর  ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

184.  ৭৮৩  ইাঃ  গ্রমইাঃ মইহিিুুা আাম 

০১/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িগুড়ই ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

 

185.  ৭৮৪ জনইি আার্ইি গ্রহইণিন 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ২৮/০২/১৯৮৭ ৭ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

186.  ৭৮৫  ইাঃ আর্ইউর রহমইন 

গ্রচৌধ্ুরী 

২৯/১০/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নড়ইভা ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

187.  ৭৮৬  ইাঃ ষ্টিণর্ইষ )ইবন্ত 

ির)ইর 

০৫/০৬/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

খুানই ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

188.  ৭৮৭ জনইি রবমজরু রহমইন 

গ্রমইল্লই 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

189.  ৭৮৮ জনইি পণরশ চন্দ্র ির)ইর 

৩০/০৮/১৯৬০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

- ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

190.  ৭৮৯ জনইি িমীর )ুমইর রই  

০৯/০২/১৯৬২ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ  

খুানই ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

191.  ৭৯০  ইাঃ গ্রদিইশীষ দইি 

০৬/০৭/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বদনইজপুর ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

192.  ৭৯১  ইাঃ শশইিং) )ুমইর মিা 

০১/০২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

খুানই ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

193.  ৭৯২  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিজরু রহমইন 

০১/০৯/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইগুড়ই ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

194.  ৭৯৩ জনইি এআণ)আএমআবিরইজাু 

ভিাইম 

৩০/০৪/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 

195.  ৭৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ ভিহই) বম ই গ্রষ্টণেবরনইবর নরবিিংদী ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

196.  ৭৯৫  ইাঃ গ্রমইহইাঃ হয মই ূন )বির 

০২/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

197.  ৭৯৬ জনইি িমণরশ চন্দ্র দইি 

১০/১২/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

দ্দিনইভদহ ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

198.  ৭৯৭  ইাঃ আ)ন্দ গ্রমইহইম্মদ 

শইহবর ইর গ্রর্ৌবি), 

১০/০৮/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

199.  ৭৯৮ জনইি আাঃ িাঃ মাঃ মইহিুি 

৩১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

200.  ৭৯৯ জনইি গ্রমইাঃ আব্দাু মইন্নইন 

০৫/০৬/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) 

 লএাআষ্টেআআভ) 

রিংপুর ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

201.  ৮০০  ইাঃ িুপ্রীবর্ )ুমইর গ্রচৌধ্ুরী 

০১/০৩/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নওগই াঁ ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

202.  ৮০১  ইাঃ মনজরু গ্রমইহইম্মদ 

শইহজইদই 

৩১/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনই ইখইাী ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

203.  ৮০২  ইাঃ গ্রশখ আব্দাু মইন্নইন 

০৪/০৩/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িগুড়ই ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম 

বিবিএি 

 

204.  ৮০৩  ইাঃ গ্রমইাঃ আিইজ উদ্দিন গ্রষ্টণেবরনইবর েইিংগইভা ১৪/১১/১৯৮৯ ৮ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বমঞই 

১০/১০/১৯৬৩ বরাঃ 

িইজতন বিবিএি 

205.  ৮০৪ জনইি গ্রমইাঃ আিদুর 

রইজ্জই) 

১০/০২/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইগুড়ই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

206.  ৮০৫ জনইি এআণ)আএমআ)ইমইা 

১৯/০৫/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

207.  ৮০৬ জনইি এিআএমআ আউ ইা 

হ) 

০৮/০৭/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

208.  ৮০৭  ইাঃ এমদইদুা হ) 

র্ইাু)দইর 

২৮/০২/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

209.  ৮০৮  ইাঃ আিু িবহদ িইণাহ 

গ্রমইাঃ জণুিরী 

৩০/০৯/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

210.  ৮০৯ জনইি দুাইা )ৃষ্ণ রই  

০১/০৪/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রইি। 

211.  ৮১০ জনইি গ্রমইাঃ শইহ জইাইা 

খন্দ)ইর 

১০/০৫/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবড়েইম ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

212.  ৮১১  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা হয দই 

ির)ইর 

১৯/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবড়েইম ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

213.  ৮১২  ইাঃ অদ্দজর্ )ুমইর ির)ইর 

০১/১০/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা  ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

214.  ৮১৩  আ অমণান্দ ুগ্র ইষ 

১৭/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইগুড়ই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

215.  ৮১৪  াঃ িুণখন্দ ুগ্রশখর গইণ ন 

০২/১১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

খুানই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

216.  ৮১৫  ইাঃবনাুিই গ্রিগম 

১৫/০৮/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

জইমইাপুর ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

217.  ৮১৬ জনইি গ্রমইাঃ আিদুা 

আাীম 

১৪/০৬/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন 

218.  ৮১৭ জনইি গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন খই াঁন 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০/০৯/১৯৬৩ বরাঃ 

219.  ৮১৮ জনইি বিআএমআহই দইর 

আাী  

১৩/১১/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বিরইজগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

220.  ৮১৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আিদুা াবর্ি 

০৫/০৪/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িগুড়ই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

221.  ৮২০  ইাঃ গ্রমইাঃ এমদইদুা হ) 

১৮/০৮/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নওগই াঁ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

222.  ৮২১ জনইি গ্রমইাঃ আবনেয র 

রহমইন 

১২/০১/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নইরই নগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

223.  ৮২২  ইাঃ গ্রমইাঃ িবিউা আহইদ 

িরদইর 

১০/০৮/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

224.  ৮২৩ জনইি গ্রমইাঃ আিদুা হইন্নইন 

২০/০১/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রমণহরপুর ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

225.  ৮২৪ জনইি অবনমই রইেী বিশ্বইি 

১০/০৩/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

226.  ৮২৫ জনইি ভ)িইা গ্রহইণিন 

চই)াইদইর 

০২/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

227.  ৮২৬ জনইি এআব আএমআিইভিুা 

ভিাইম 

১১/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

228.  ৮২৭  ইাঃ বম ই গ্রমইহইম্মদ দ্দজল্লুর 

রহমইন 

২৪/১০/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

চয ই ইিংগই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

229.  ৮২৮ জনইি গ্রমইাঃ আিদুি 

িইাইম গ্রিইনইর 

০২/০৫/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নওগই াঁ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

230.  ৮২৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আিদুর রশীদ 

৩১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

231.  ৮৩০  ইাঃ গ্রমইাঃ র্বর)ুা ভিাইম 

০২/০৯/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িগুড়ই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

232.  ৮৩১ জনইি াবার্ই রইেী িমন 

০১/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

উপিবচি 

পণদ 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পণদইন্নবর্ 

প্রইি। 

233.  ৮৩২  ইাঃ অবখা চন্দ্র 

০৩/০৭/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

দ্দিনভদহ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

234.  ৮৩৩  ইাঃ গণনশ চন্দ্র মিা 

০৮/০৭/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইবন)গঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

235.  ৮৩৪  ইাঃ উত্তম )ুমইর দইি 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বিরইজগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

236.  ৮৩৫ জনইি গ্রমইাঃ দ্দজ ইউর 

রহমইন 

৩০/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

237.  ৮৩৬ জনইি গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

০১/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রশরপুর ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

238.  ৮৩৭ জনইি গ্রমইাঃ আিদুা 

)ইণদর 

৩১/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

239.  ৮৩৮  আ নব)ি উল্লইহ বিদ্দি)ী 

১৮/০৭/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মুদ্দিগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

240.  ৮৩৯ জনইি দীপ) রঞ্জন রই  গ্রষ্টণেবরনইবর িুনইমগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম  
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এর 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১/০৭/১৯৬৩ বরাঃ িইজতন বিবিএি 

241.  ৮৪০ জনইি গ্রগৌরইিংগ িিই) 

১৬/০৮/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইবন)গঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

242.  ৮৪১  ইাঃ রইি গ্রমইহন অবধ্)ইরী 

০২/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

243.  ৮৪২ জনইি গ্রমইাঃ আণনই ইরুা 

হ) 

০৫/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বিরইজগঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

244.  ৮৪৩  ইাঃ গ্রমইাঃ 

আখর্ইরুজ্জইমইন ষ্টযাঁ ভ ই 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

েইিংগইভা ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

245.  ৮৪৪ জনইি গ্রমইাঃ ভিমইভা হ) 

১৬/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ৩০/০১/১৯৯১ ৯ম 

বিবিএি 

 

246.  ৮৪৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আিাই) উদ্দিন 

িব)র 

৩১/০৩/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনত্রণ)ইনই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

247.  ৮৪৬  ইাঃ গ্রমইাঃ হয মই ুন )বির 

২৩/১০/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িরগুনই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

248.  ৮৪৭  ইাঃ িুশইন্ত )ুমইর হইাদইর 

২৮/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

 ণশইর ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

249.  ৮৪৮ জনইি গ্রমইাঃ 

)ইমরুজ্জইমইন 

১১/০৪/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রশরপুর ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

250.  ৮৪৯ জনইি আব্দলু্লই-আা-

মইমুন 

০১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

িরগুনই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

251.  ৮৫০  ইাঃ গ্রমইাঃ আিদুা )বরম 

৩১/১২/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

নওগই াঁ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

252.  ৮৫১  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভদুর রহমইন 

২০/০৬/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

চয ই ইিংগই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

253.  ৮৫২ জনইি আিুা মনিুর 

আহণমদ 

১৮/০৭/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

মইবন)গঞ্জ ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

254.  ৮৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ িইাইহ ্উদ্দিন 

২৫/০২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

গ্রনত্রণ)ইনই ২২/১২/১৯৯০ ৯ম 

বিবিএি 

 

255.  ৮৫৪ জনইি গ্রমইাঃ শইমেয া আাম 

০২/১০/১৯৫৭ বরাঃ 

থইনই প্রইবেিম্পদ 

)ম ত)র্তই 

- ০৫/০২/১৯৯১ ৯ম 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

256.  ৮৫৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আর্ইউর রহমইন 

ষ্টয ভ ই 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

নরবিিংদী ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 
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নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 
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মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০২/০২/১৯৬৫ বরাঃ 

257.  ৮৫৬  ইাঃ )ইজী নজরুা ভিাইম 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

258.  ৮৫৭  ইাঃ গ্রখইণদস্তই আক্তইর 

০১/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

259.  ৮৫৮ জনইি মদন গ্রগইপইা িইহই 

০১/০৯/১৯৬০ বরাঃ 

এআবপআভআও ব)ণশইরগঞ্জ ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

260.  ৮৫৯  ইাঃ িইণজদই আক্তইর 

৩১/১২/১৯৫৬ বরাঃ 

বিবন)াইা 

পাইথাদ্দজক 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

261.  ৮৬০ জনইি গ্রমইাঃ িইভিুা 

ভিাইম 

০১/০১/১৯৫৭ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

262.  ৮৬১ জনইি র্বি)ুা আাম 

২৬/০৯/১৯৫৮ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

263.  ৮৬২ জনইি গ্রমইাঃ আির্ইি 

উদ্দিন 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/১০/১৯৫৮ বরাঃ অবিিইর )ণরণেন। 

264.  ৮৬৩ জনইি এমআএমআণমইশইররি 

গ্রহইণিন 

২২/১১/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

265.  ৮৬৪ জনইি গ্রমইাঃ ভবিি আাী 

০১/০১/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

266.  ৮৬৫  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা ভিাইম 

১০/০৩/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

)ুবমল্লই ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

267.  ৮৬৬ জনইি গ্রমইস্তিই 

মবহদুজ্জইমইন 

০৪/০৪/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

 ণশইর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

268.  ৮৬৭ জনইি বনজইম উদ্দিন 

২৪/০৭/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

নইণেইর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

269.  ৮৬৮ জনইি গ্রমইাঃ বা ই)র্ আাী 

১০/০২/১৯৬০ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

270.  ৮৬৯ জনইি গ্রমইাঃ নূরুা ভিাইম 

০১/০১/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

ম মনবিিংহ ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 
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বনণ ইগ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

271.  ৮৭০ জনইি গ্রমইাঃ গ্রমইনইজাু হ) 

১৬/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

পঞ্চগড় ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

272.  ৮৭১ জনইি গ্রমইাঃ শহীদুা 

ভিাইম 

১০/০৯/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

গ্রেচ্ছই  

অিির েহে 

)ণরণেন। 

273.  ৮৭২  ইাঃ িইিন্তী রইনী িইহই 

২০/০১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

 ণশইর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

274.  ৮৭৩  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিরইজাু হ) 

০১/০৮/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

বদনইজপুর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

275.  ৮৭৪ জনইি বদাীপ )ুমইর রই  

২৮/০৪/১৯৫৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

276.  ৮৭৫ জনইি গ্রমইাঃ খইভরুা 

ভিাইম 

০১/০৭/১৯৫৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

277.  ৮৭৬ জনইি ও ইণজদ আাী 

গ্রমইল্লই 

২৯/০৮/১৯৫৬ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ। 

278.  ৮৭৭ জনইি গ্রমইাঃ শইমেয র 

রহমইন 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০/০৮/১৯৫৭ বরাঃ 

279.  ৮৭৮ জনইি গ্রমইাঃ নইবেরউদ্দিন 

৩১/০৫/১৯৫৮ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

280.  ৮৭৯ জনইি গ্রমইাঃ হইবিিুর 

রহমইন 

০১/০৭/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

281.  ৮৮০ জনইি গ্রমইাঃ গ্রদরইজাু 

ভিাইম আনেইরী, 

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

ি ইর অবিিইর - ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

282.  ৮৮১ জনইি হইরইধ্ন চন্দ্র রই  

০২/০৩/১৯৫৯ বরাঃ 

এআবপআভআবি চই াঁদপুর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

283.  ৮৮২ জনইি িরদইর গ্রমইাঃ 

খই রুা িইিইর 

২৫/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

 ণশইর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

284.  ৮৮৩ জনইি গ্ররজ্জই)ুা ভিাইম 

০১/০১/১৯৫৭ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

285.  ৮৮৪ জনইি গ্রমইাঃ আাঃ গিুর 

২৭/১১/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

)ণরণেন। 

286.  ৮৮৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আিইজউদ্দিন 

০৩/০৮/১৯৫৯ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) গইজীপুর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

287.  ৮৮৬ জনইি গ্রমইাঃ ভব্রইহীম 

খবাাুল্লইহ 

৩১/০৩/১৯৫৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

288.  ৮৮৭ জনইি এআণজ আএমআ 

িদরুা হইিইন 

০১/০৭/১৯৫৭ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) - ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

289.  ৮৮৮ জনইি গ্রমইাঃ শইমেয া আাম 

০১/১০/১৯৫৬ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

290.  ৮৮৯ জনইি গ্রমইাঃ 

আিইদুজ্জইমইন 

৩০/০৩/১৯৫৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

291.  ৮৯০ জনইি গ্রমইাঃ আব্দিু েইমইদ 

২৮/১১/১৯৫৭ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

292.  ৮৯১ জনইি গ্রমইাঃ আদ্দজ)ুর 

রহমইন বমঞই 

০১/০৬/১৯৫৮ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

চই)বরণর্ 

গ্রনভ 

293.  ৮৯২ জনইি শিং)র প্রিইদ মিা গ্রপইা্ষ্টি - ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ অিির গমে 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 
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নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )াই ইণরর 

প্রইরবি) পদ 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 
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মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪/০৭/১৯৫৮ বরাঃ গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

বিবিএি )ণরণেন। 

294.  ৮৯৩ জনইি গ্রমইাঃ িইণহি আাী 

০৯/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

াইভষ্টক) 

অবিিইর 

মইগুড়ই ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

295.  ৮৯৪ জনইি অজ  )ুমইর )ুন্ য  

২৭/০২/১৯৫৯ বরাঃ 

গ্রপইা্ষ্টি 

গ্র ণষ্টাপণমি 

অবিিইর 

পইিনই ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 

)ণরণেন। 

296.  ৮৯৫ জনইি গ্রমইাঃ আভ ুি আাী 

০২/০৪/১৯৫৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

অিির গমে 

)ণরণেন। 

297.  ৮৯৬ জনইি গ্রমইহইম্মদ গ্রর ইজাু 

হ) 

৩১/১২/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্ররব ওাদ্দজক গ্রনই ইখইাী ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

298.  ৮৯৭ জনইি অমূাা )ুমইর দত্ত 

২২/০৮/১৯৫৭ বরাঃ 

প্রষ্টইষ) - ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

মরৃ্য ািরে 

)ণরণেন। 

299.  ৮৯৮  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ জইব)র 

গ্রহইণিন 

০২/০২/১৯৬৬ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

জইমইাপুর ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

 

300.  ৮৯৯ জনইি রিীন্দ্রনইথ 

হইওাইদইর 

গ্রষ্টণেবরনইবর 

িইজতন 

- ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 

বপআরএা 

গমে 
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বনজ গ্রজাই )াই ইণর বনণ ইগ 

প্রইবির/ 
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র্ইবরখ 
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এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০/০৬/১৯৫৮ বরাঃ )ণরণেন। 

301.  ৯০০ গ্রিগম াবর্িই ভ ইিবমন 

০৬/১২/১৯৬০ বরাঃ 

িইণ বিবি) 

অবিিইর 

 ১৬/০১/১৯৯২ বিণশষ 

বিবিএি 
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১৯র্ম বিবিএি  লাইভষ্টক)  )াই ইর )ম)র্তইগণের খিড়ই গ্রেণ শন 

র্ইবা)ই বনণম্ম প্রদত্ত হা- 
 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

302.  ৯০১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিবাম ভ)িইা  

২৪/০৪/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

খুানই -  
১৯র্ম 

চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

303.  ৯০২  ইাঃ আিুা )ইাইম 

গ্রমইহইম্মদ মবনরুা হ) 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

পাইথাদ্দজ শইখই, 

এাআরআভ, ৪৮, 

)ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

304.  ৯০৩  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু িুবি ইন 

 ১৬/০৭/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

চয ই ইঙ্গই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

305.  ৯০৪  ইাঃ মা  )ুমইর িুর  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 
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এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ০১/০২/১৯৭০ বরাঃ গ্রিগমগঞ্জ, গ্রনই ইখইাী।  

306.  ৯০৫  ইাঃ শইহ গ্রমইাঃ আিদুর 

রউি 

 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

কু্ষরইণরইগ ষ্টে)ই শইখই,  

এাআরআভ, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
পদর্াইগ 
)ণরণেন। 

307.  ৯০৬  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইম 

হই দইর  

 ২৭/১০/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

জীিননগর, চয  ই ইঙ্গই।  

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

308.  ৯০৭  ইাঃ গ্রমইাঃ জবিম উদ্দিন 

৩১/০১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

সশা)ুপই, দ্দিনইভদহ। 

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

309.  ৯০৮  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ রবি)ুা 

ভিাইম র্ইাু)দইর 

 ৩১/১২/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমণররশ্বরইভ, চট্টেইম।  

েইিংগইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

310.  ৯০৯  ইাঃ এ গ্র) এম হয মই রু 

)বির 

০১/৮/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,   

গাইিুাই ষ্টে)ই শইখই, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

311.  ৯১০  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইস্তিই 

)ইমইা 

১৫/১০/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুােবড়, গইভিইন্ধই।   

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

312.  ৯১১  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দিু িিরু  

২৯/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বমব  ই এি িী  

)ইাচইর শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

313.  ৯১২ জনইি গ্রমইাঃ আজহইরুা 

ভিাইম 

০১/০৫/১৯৭২ বরাঃ 

অবিিইর ভনচইজত 

 ল বমউদ্দজ ইম ,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই। 

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

314.  ৯১৩  ইাঃ পঙ্কজ )ুমইর চন্দ 

১৩/১১/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রষ্টণেবরনইবর পইিবা) 

গ্রহাথ শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

315.  ৯১৪  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

৩১/১২/১৯৬৫ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্র)ই ইবাষ্টে )ণরইা 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

316.  ৯১৫ জনইি গ্রমইখণােয র 

রহমইন 

 

প্রষ্টইষ),  

এাষ্টেআভ, বিণাে। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরেবন 
গ্রনভ। 

317.  ৯১৬ জনইি গ্রমইাঃ ও ইবাউর 

রহমইন 

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

জ ুঅবিিইর,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

318.  ৯১৭  ইাঃ গ্রিৌণরন্দ্র নইথ িইহই 

 ২০/০৭/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইজিইড়ী িদর, 

রইজিইড়ী।   

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি। 

319.  ৯১৮  ইাঃ আনন্দ )ুমইর 

অবধ্)ইরী  

০১/০৬/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দইমুড়হয দই, চয  ই ইঙ্গই।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

320.  ৯১৯  ইাঃ মণনইরঞ্জন ধ্র 

০১/০২/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ামই)ইন্দই, 

গ্রনত্রণ)ইনই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

321.  ৯২০  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু রবহম 

২৭/১১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন ,  

গ্র)শিপুর,  ণশইর। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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322.  ৯২১ জনইি মইেয মই হইবিি 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্র)ন্দ্রী  গ্রগই-প্রজনন ও 

দুগ্ধ খইমইর, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরেবন 
গ্রনভ। 

323.  ৯২২  ইাঃ প্রদীপ )ুমইর 

হইাদইর 

১২/০২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হবরেই)ুি, দ্দিনইভদহ। 

চয ই ইঙ্গই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

324.  ৯২৩ জনইি এবিএম 

খইণাদুজ্জইমইন 

০৫/০২/১৯৭৩ বরাঃ 

বপআব আও,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

325.  ৯২৪  ইাঃ এআবিআএম 

িইভিুজ্জইমইন 

০৬/০২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পরশুরইম, গ্রিনী।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

326.  ৯২৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু 

আদ্দজজ আা মইমুন  

২৮/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইাই, িইর্ক্ষীরই।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

327.  ৯২৬ জনইি গ্রমইহইাঃ বা ই)র্ 

আাী  

১৫/০৭/১৯৬৯ 

বপআব আও,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

চইপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি। 
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ঢই)ই।  

328.  ৯২৭  ইাঃ দীন িনু্ধ িইহই 

১৬/১০/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ুষ্টক ই িদর, )ুষ্টক ই। 

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

329.  ৯২৮  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু হইবাম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)াইণরই ই, িইর্ক্ষীরই। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরেবন 
গ্রনভ। 

330.  ৯২৯  ইাঃ বপ ুষ )ইবন্ত গ্র ইষ 

১৬/০৩/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইবা ই, নড়ইভা।  

 

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

331.  ৯৩০  ইাঃ িরুন )ুমইর দত্ত 

০৮/০৫/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বশিচর, মইদইবরপুর। 

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

332.  ৯৩১  ইাঃ গ্রমইাঃ ি জইর 

রহমইন 

৩১/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

িহ)ইরী পশু 

বচব)ৎি),  

ঢই)ই বিষ্টে 

)ণপ তইণরশন, ঢই)ই।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

333.  ৯৩২ জনইিই িবরদই ভ ইেবমন 

০৩/০১/১৯৭২ বরাঃ 

এআবপআওআ  

গ্র)ন্দ্রী  মুরগী খইমইর, 

বমরপুর, ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

334.  ৯৩৩  ইাঃ গ্রমইাঃ মবনরুা 

ভিাইম 

০১/০৪/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইাব)বন, মইদইবরপুর। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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335.  ৯৩৪ জনইি গ্রমইাঃ মইহিুিুর 

রবশদ  

২১/০৬/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

প্রইবে প্রজনন শইখই, 

িইষ্টইর, ঢই)ই। 

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি। 

336.  ৯৩৫  ইাঃ আব্দাু হইভ ির)ইর 

১১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

জাঢই)ই, 

নীািইমইরী।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

337.  ৯৩৬ জনইি শইহজইমইন খইন 

২১/০৮/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

এাইবনণমা বর ইবরিং 

ভউবনে শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

জইমইাপুর ০৬/৩/২০০০ ১৯র্ম  

338.  ৯৩৭  ইাঃ গ্রমইাঃ বমজইনুর 

রহমইন 

১২/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মধ্ুখইাী, িবরদপুর।  

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি। 

339.  ৯৩৮  ইাঃ গ্রিগম শইমেয ন 

নইহইর আহণমদ 

৩১/১২/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

পাইথাজী শইখই, ৪৮, 

)ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

340.  ৯৩৯ জনইি গ্রমইাঃ শও)র্ পইিবাবিষ্টে )ম ত)র্তই,  - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
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আাী  িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই। 

 

)ণরেবন 
গ্রনভ। 

341.  ৯৪০  ইাঃ নুরুল্লই গ্রমইাঃ 

আহিইন 

৩০/০৬/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইিংশই, রইজিইড়ী। 

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

342.  ৯৪১  ইাঃ গ্রমইাঃ শইবহনুর আাম 

১৩/০২/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বচবররিন্দর, 

বদনইজপুর।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

343.  ৯৪২  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ িজাুর 

রহমইন 

১৫/১১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই । 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

344.  ৯৪৩  ইাঃ গ্রমইাঃ াুৎির রহমইন 

১৩/০৫/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইণগরহইে িদর, 

িইণগরহইে।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

345.  ৯৪৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আবর্ ইর 

রহমইন 

 ২০/১০/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মনপুরই, গ্রষ্টইাই। 

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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346.  ৯৪৫  ইাঃ আিুা িইর্ইহ শইহ 

গ্রমইাঃ র্ইাহই  

০১/০৩/১৯৭৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

গ্রপ্রষণন-বপআভআবি 

শইখই ।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর পদ 
র্াইগ 

)ণরণেন। 

347.  ৯৪৬  ইাঃ মইরুি হইিইন 

১৬/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ুমইরখইাী, )ুষ্টক ই।  

গ্রমণহরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

348.  ৯৪৭ জনইি দ্দজনইর্ িুার্ইনই 

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বিবিবিএি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

349.  ৯৪৮  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

আজইদ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বশিইা , মইবন)গঞ্জ 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

350.  ৯৪৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আদ্দজজাু 

ভিাইম 

০৫/১০/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- এবষ্ট ইন 

ভনি্াুণ ঞ্জই প্র)ল্প।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

351.  ৯৫০ জনইি বিণি) চন্দ্র রই  

 ১৫/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, জইমইাপুর।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

352.  ৯৫১  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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গ্রমইর্ইবাি 

০১/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

আখইউড়ই, 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই 

353.  ৯৫২ জনইি আিু জইির গ্রমইাঃ 

গ্রিরণদৌি 

৩১/১২/১৯৭২ বরাঃ 

বপআব আও,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই , গ্রপ্রষণে- 

প্রইবেপুষ্টক শইখই।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

354.  ৯৫৩  ইাঃ নইজমনু নইহইর  

১৭/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

ওআষ্টেআআভ, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

পঞ্চগড় ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

355.  ৯৫৪ জনইি গ্রমইাঃ মইহিুজাু 

হ)  

২৭/১১/১৯৬৭ বরাঃ 

এআবপআওআ  

গ্র)ন্দ্রী  মুরগী খইমইর, 

বমরপুর, ঢই)ই।  

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

356.  ৯৫৫ জনইি গ্রমইাঃ আার্ইি 

গ্রহইণিন 

০১/৩/১৯৬৫ বরাঃ 

বপআব আও,  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, বদনইজপুর।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

357.  ৯৫৬  ইাঃ গ্রমইাঃ জইবহদ ভ)িইা 

০২/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইর্ক্ষীরই িদর, 

িইর্ক্ষীরই।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

358.  ৯৫৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০১/১৯৬৭ বরাঃ গ্র)ইম্পইনীগঞ্জ, 

গ্রনই ইখইাী।  

359.  ৯৫৮  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুর রহমইন 

খইন 

০১/০৬/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমজতইগঞ্জ, পেয ইখইাী। 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

360.  ৯৫৯  ইাঃ জইমইা উদ্দিন 

ষূ্টভ ই 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আণনই ইরই, চট্টেইম। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

361.  ৯৬০  ইাঃ গ্রমইাঃ 

আিইদুজ্জইমইন  

৩১/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

েযঙ্গীিইড়ী, মুিীগঞ্জ।  

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

362.  ৯৬১ জনইি গ্রমইাঃ শবহদুা 

ভিাইম  

৩১/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বিবিবিএি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

363.  ৯৬২  ইাঃ াই াই আক্তইর  

০১/০৫/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এণটইপাইরইিইভে শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

গ্রষ্টইাই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি 

364.  ৯৬৩  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইঙ্গীর 

আাম 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নিইিগঞ্জ, বদনইজপুর । 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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০৪/০৩/১৯৬৯ বরাঃ 

365.  ৯৬৪  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুর রহমইন 

১০/০৮/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বচামইরী, )ুবড়েইম।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

366.  ৯৬৫  ইাঃ এিআএমআআভ ুি 

আাী 

০৮/০৬/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িষ্টে ই ইেই, খুানই।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

367.  ৯৬৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আবর্)ুর 

রহমইন  

২৯/০৪/১৯৭২ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

বষ্টআষ্টেআআভ, 

আাম ইঙ্গই, চয  ই ইঙ্গই 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

368.  ৯৬৭  ইাঃ এআবিআএমআ জইাইা 

উদ্দিন 

১২/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ব)ণশইরগঞ্জ িদর, 

ব)ণশইরগঞ্জ।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

369.  ৯৬৮ জনইি গ্রমইাঃআণগইাইম 

আজম 

০৫/০২/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

াীষ্ট/ বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- 

প্রইবেপুষ্টক শইখই, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

370.  ৯৬৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আবনেয র গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রহমইন 

১৩/১/১৯৬৬ বরাঃ 

গুরুদইিপুর, নইণেইর।  

371.  ৯৭০  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুজইর 

রহমইন 

০৭/০২/১৯৭১ বরাঃ  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষ্টইিংগুড়ই, পইিনই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

372.  ৯৭১  ইাঃ িইমশইদ জইহইন 

বিরইজী 

২৪/০৮/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

373.  ৯৭২  ইাঃ বদবাপ )ুমইর গ্র ইষ 

৩১/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি 

374.  ৯৭৩  ইাঃ পল্লি )ুমইর দত্ত 

২২/০৮/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইভ)গইেই, খুানই।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

375.  ৯৭৪ জনইি গ্রমইাঃ মবশউর 

রহমইন 

১৫/১০/১৯৭৩ বরাঃ 

বপআব আওআ  

আঞ্চবা) হই াঁি প্রজনন 

খইমইর, খুানই।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

376.  ৯৭৫  ইাঃ আা মইমুন গ্রহইণিন 

মিা 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আণোপুর, 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০১/১৯৭৪ বরাঃ জ পুরহইে।  

377.  ৯৭৬ জনইি গ্রমইাঃ িবি)ুর 

রহমইন  

১৬/০৬/১৯৭৪ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

মইদইরীপুর।   

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

378.  ৯৭৭  ইাঃ ভখবর্ ইর উদ্দিন 

আহণমদ নইবদর 

০৭/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিাইি, নরবিিংদী। 

িবরশইা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

379.  ৯৭৮ জনইি আব্দাু গইি্িইর 

বম ই 

 

প্রষ্টইষ),  

এাষ্টেআভ, বিণাে। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

380.  ৯৭৯ জনইি গ্রমইাঃ িইভদুর 

রহমইন 

২৬/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, রিংপুর।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

381.  ৯৮০ জনইিই িইিনই আক্তইর  

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন )ম ত)র্তই,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

মুিীগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

382.  ৯৮১ জনইিই রইবহমই আক্তইর  

১০/১০/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

প্রইবে ক্র  ও উন্ন ন,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঢই)ই।  

383.  ৯৮২  ইাঃ গ্রমইাঃ বা ই)র্ 

গ্রহইণিন 

০৫/০১/১৯৭৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিব আভএা, 

গইভিইন্ধই।   

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

384.  ৯৮৩  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু রবহম 

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মঠিইড়ী ই, 

বপণরইজপুর।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

385.  ৯৮৪  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইম 

গ্রমইস্তিই 

০৫/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইাীগঞ্জ, দ্দিনইভদহ।  

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

386.  ৯৮৫  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা আাম 

০৩/১০/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইিুগঞ্জ, িবরশইা।  

বপণরইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

387.  ৯৮৬ জনইি ভন্দ্রদ্দজৎ )ুমইর 

মিা  

০১/০২/১৯৬৮ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

পেয ইখইাী। 

িইর্ক্ষীরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

388.  ৯৮৭ জনইি মইহিুজ মঞ্জরু 

 

বপআব আও,  

ির)ইরী হই াঁি খইমইর, 

গ্রদৌার্পুর, খুানই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

389.  ৯৮৮  ইাঃ গ্রিবাম গ্ররজই 

গ্রচৌধ্ুরী 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইরহইট্টই, গ্রনত্রণ)ইনই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 
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390.  ৯৮৯ জনইি ননী গ্রগইপইা িম তে  

২৯/৯/১৯৬৯ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, জ পুরহইে।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

391.  ৯৯০  ইাঃ গ্রখইন্দ)ইর গ্রমইাঃ 

িজাুর রহমইন 

০১/০৩/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ধ্ুনে, িগুড়ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

392.  ৯৯১  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুিুা 

ভিাইম 

১৫/০২/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইবথ ই, পইিনই  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

393.  ৯৯২  ইাঃ গ্রমইাঃ বেদ্দি)ুর 

রহমইন 

৩১/০৮/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইজইপুর, িইা)ইষ্টঠ।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

394.  ৯৯৩  ইাঃ সি দ আাী 

আহিইন 

০১/০২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

 ইমু াই, শবর র্পুর।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

395.  ৯৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইনইেই আাী   

১৬/০৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইেেইম, 

াইামবনরহইে।  

 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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396.  ৯৯৫  ইাঃ গ্রিবানই নইজবনন  

০১/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

পাইথাজী শইখই, 

৪৮,)ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই। 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

397.  ৯৯৬ জনইি জাুবি)ইর গ্রমইাঃ 

আখর্ইর গ্রহইণিন  

২৮/০৮/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, রইজশইহী। 

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

398.  ৯৯৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু হইভ 

১৫/১১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ঈশ্বরগঞ্জ, 

ম মনবিিংহ।  

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

399.  ৯৯৮  ইাঃ র্রুন )ুমইর 

বশ)দইর 

০৬/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বপণরইজপুর িদর, 

বপণরইজপুর।  

িইা)ইষ্টঠ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

400.  ৯৯৯  ইাঃ গ্রমইাঃ শবহদুা 

ভিাইম  

০১/০২/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াইখইভ, হবিগঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

401.  ১০০০  ইাঃ এআণ)আএমআ 

শবহদজু্জইমইন 

৩০/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াক্ষীপুর িদর, 

াক্ষীপুর।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

402.  ১০০১  ইাঃ গ্রমইাঃ নইজমুা হয দই 

১৬/১১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমঠইপু)ুর, রিংপুর।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

403.  ১০০২  ইাঃ গ্রমইাঃ আণর্ই ইর 

রহমইন  

০৬/০১/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

রইেীণক্ষর্ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

404.  ১০০৩  ইাঃ গ্রমইাঃ রইণশদুা হ) 

০১/০৬/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দ্দিনইভদহ িদর, 

দ্দিনইভদহ।  

চয ই ইঙ্গই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

405.  ১০০৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আবনেয র 

রহমইন 

০১/০১/১৯৭৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদর, গইভিইন্ধই।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

406.  ১০০৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

আজইদ  

২৪/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পাইশিইড়ী, গইভিইন্ধই।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

407.  ১০০৬  ইাঃ প্র)ইশ চন্দ্র বিশ্বইি 

০১/১২/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মণহশপুর, দ্দিনইভদহ।  

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

408.  ১০০৭ জনইি গ্রমইাঃ িইভিুা 

ভিাইম 

প্রচইর )ম ত)র্তই,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০২/১১/১৯৭২ বরাঃ বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই।  

409.  ১০০৮  ইাঃ নজরুা ভিাইম  

২৫/১০/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আেপইড়ই, 

গ্রনত্রণ)ইনই।  

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

410.  ১০০৯  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রজই ইণহরুা 

ভিাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দইমুড়হয দই, চয  ই ইঙ্গই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

411.  ১০১০  ইাঃ গ্রমইাঃ িখবর্ ইর 

উদ্দিন 

১১/১০/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

উদ্দজরপুর, িবরশইা। 

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

412.  ১০১১ জনইি দীপ) )ুমইর 

ির)ইর 

০৫/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী হইি মুরবগ 

খইমইর , জইমইাগঞ্জ, 

জ পুরহইে। 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

413.  ১০১২  ইাঃ গ্রমইাঃ িজাুা হ) 

িরদইর 

০৫/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পত্নীর্াই, নওগই াঁ । 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

414.  ১০১৩  ইাঃ আিু িইঈদ গ্রমইাঃ 

আাঃ হইন্নইন 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রষ্টণেবরনইবর পইিবা) 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫/০১/১৯৭২ বরাঃ গ্রহাথ শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

415.  ১০১৪ জনইি গ্রমইাঃ িইমেয া 

আাম  

২৭/০৭/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, রিংপুর।  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

416.  ১০১৫  ইাঃ এআণ)আএমআ গ্রগইাইম 

ব)িবর ই 

০২/১২/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে-এবষ্ট ইন 

ভনি্াুণ ঞ্জই প্র)ণল্প 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মুর্য ািরে 
)ণরণেন। 

417.  ১০১৬  ইাঃ রূণপন চই)মই 

১৫/৯/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ক্সিইজইর িদর, 

)ক্সিইজইর।  

খইগড়ইেবড় ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

418.  ১০১৭  ইাঃ ভমরুা ভিাইম  

 ০১/১১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইথর ইেই, িরগুনই।  

িরগুনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মুর্য ািরে 
)ণরণেন। 

419.  ১০১৮  ইাঃ িুষ্টইি চন্দ্র পদ্দির্ 

০১/১২/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইগমইরই, রইজশইহী।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

420.  ১০১৯  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবদউজ্জইমইন গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  জ পুরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১/১২/১৯৭২ বরাঃ ধ্ইমভরহইে, নওগই াঁ।  

421.  ১০২০  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

৩১/০৭/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

অষ্ট নগর,  ণশইর।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

422.  ১০২১  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

১৮/০৯/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই িদর, 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই। 

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

423.  ১০২২  ইাঃ গ্রশখ মিুবামই মনু 

১০/০৩/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- 

বিবপএষ্টেবি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

নড়ইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম উপিবচি 
পণদ 

পণদইন্নবর্ 
প্রইি। 

424.  ১০২৩  ইাঃ আম্বর আাী 

র্ইাু)দইর 

১৯/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র ইড়ই ইে, বদনইজপুর 

।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

425.  ১০২৪  ইাঃ গ্রমইাঃ এনইমূা )বির  

০১/০৭/১৯৭৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

রইেীণক্ষর্ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষেই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 
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এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঢই)ই। 

426.  ১০২৫ জনইি এমআএআ জবাা 

১২/০৯/১৯৭২ বরাঃ 

এআবপআওআ  

গ্র)ন্দ্রী  মুরগী খইমইর, 

বমরপুর, ঢই)ই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

427.  ১০২৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আভ ুি বম ই  

২০/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

ষ্টেআএাআওআ লণমণিই   

 িামুবরিং, চে্র্েইম।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

428.  ১০২৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আদ্দজজরু 

রহমইন বিদ্দি)ী 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
পদর্াইগ 
)ণরণেন। 

429.  ১০২৮ জনইি এিআএমআ 

শিী)ুা ভিাইম  

৩১/১২/১৯৫৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, ঠই)ুরগই াঁও।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম অিির 
েহে 

)ণরণেন 

430.  ১০২৯  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইিইজ্জা 

গ্রহইণিন 

০২/১০/১৯৭৩ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ ুই, গ্রনত্রণ)ইনই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

431.  ১০৩০  ইাঃ এণ)এম 

আণনই ইরুা হ)  

১৯/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

জরুইভেবড়, রইঙ্গইমইষ্টে।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

432.  ১০৩১ জনইি গ্রগইাইম রিিইনী,  জাু অবিিইর,  গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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র্ইবরণখর পদিী 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫/০৬/১৯৭২ বরাঃ রিংপুর বিণনইদন উদাইন 

ও বচবড় ইখইনই, রিংপুর। 

433.  ১০৩২ জনইি গ্রমইাঃ আিুা 

)ইাইম আজইদ  

০৩/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

রইঙ্গইমইষ্টে। 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

434.  ১০৩৩ জনইি গ্রমইাঃ বমজইনুর 

রহমইন বম ই  

০১/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

িইর্বক্ষরই। 

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

435.  ১০৩৪  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রদণাই ইর 

গ্রহইণিন 

০১/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িষ্টে)েবড়, চট্টেইম। 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

436.  ১০৩৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দিু িইমইদ 

০৩/০১/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িবরদপুর, পইিনই।   

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

437.  ১০৩৬ জনইি গ্রমইাঃ েইণহি আাী  

০১/১০/১৯৭২ বরাঃ 

বপআব আও,  

ির)ইরী হই াঁি-মুরবগ 

খইমইর, িইণগরহইে।  

ব্রইহ্মিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

438.  ১০৩৭  ইাঃ ভজইহইর আহণমদ 

খইন 

০৪/০৩/১৯৭১ বরাঃ 

এণনিণথবিউাদ্দজক,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর  

হইিপইর্ইা, ঢই)ই। 

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

439.  ১০৩৮  ইাঃ র্ইপি )ইবন্ত দত্ত  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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পদ / 
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র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০৩/১৯৬৮ বরাঃ বশিপুর, নরবিিংদী।  

440.  ১০৩৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু মদ্দজদ 

৩১/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমইহনপুর, রইজশইহী।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

441.  ১০৪০ জনইি আিু িইভদ গ্রমইাঃ 

)ইমইা  

০১/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

প্রইবে পুষ্টক )ম ত)র্তই,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ০৭/৩/২০০০ ১৯র্ম  

442.  ১০৪১  ইাঃ এআএমআ গ্ররজ্জই)ুা 

হই দইর 

৩০/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদর, মইবন)গঞ্জ,  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

443.  ১০৪২  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ মদ্দজিরু 

রহমইন 

৩০/৯/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন 

)ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গণিষেইগইর,  

িইষ্টইর, ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

444.  ১০৪৩  ইাঃ গ্রমইাঃ িইহইিুদ্দিন 

১০/০৮/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বন ইমর্পুর, নওগই াঁ।  

নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

445.  ১০৪৪  ইাঃ )ুমুদ রঞ্জন বমত্র  

২৫/০৪/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হইাু ই ইে, 

ম মনবিিংহ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

446.  ১০৪৫  ইাঃ শইহইনইরই ভ ইেবমন সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫/০৮/১৯৭০ বরাঃ েদ্দক্সণ)ইাজী শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই। 

447.  ১০৪৬  ইাঃ িঞ্জীি িূত্রধ্র 

১৫/০৩/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আশুগঞ্জ, 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই। 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

448.  ১০৪৭  ইাঃ রুহয া আবমন আা 

িইরু) 

০৭/০৫/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন  

বষ্টআষ্টেআআভ, 

আাম ইঙ্গই, 

চয  ই ইঙ্গই।  

নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

449.  ১০৪৮  ইাঃ গ্রশখ শইহীনুর 

ভিাইম  

০১/০৪/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে-এবষ্ট ইন 

ভনি্াুণ ঞ্জই প্র)ল্প। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

450.  ১০৪৯ জনইি গ্রমইাঃ জইহইনুর 

রহমইন আবমন  

০১/০৭/১৯৭৪ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

এাআষ্টেআআভ, 

গইভিইন্ধই। 

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

451.  ১০৫০  ইাঃ িুণিইধ্ )ুমইর দইশ 

১৬/১০/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মণনইহরদী, নরবিিংদী।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

452.  ১০৫১ জনইি গ্রমইশইরি গ্রহইণিন 

)বিরইজ 

১৫/০৬/১৯৭১ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

চইপইভনিইিগঞ্জ।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

453.  ১০৫২  ইাঃ গ্রমইাঃ িইণজদুা 

ভিাইম 

২১/০৬/১৯৬৬ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িড়ইভেইম, নইণেইর।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

454.  ১০৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

৩০/০৬/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

র্ড়)ই গ্ররইগ ষ্টে)ই 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

455.  ১০৫৪  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ ও ইণহদুা 

আাম 

২০/০৮/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চইেবখা, গ্রনই ইখইাী।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

456.  ১০৫৫  ইাঃ বগ ইি উদ্দিন ভিণন 

রহমইন 

০১/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

ষ্টেআএাআওআ লণমণিই   

িুত্রইপুর, ঢই)ই। 

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

457.  ১০৫৬  ইাঃ প্রষ্টইর্ চন্দ্র িইহই 

০১/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শ্রীমঙ্গা, 

গ্রমৌাষ্টীিইজইর।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

458.  ১০৫৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন 

৩০/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমণহরপুর িদর, 

গ্রমণহরপুর।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

459.  ১০৫৮  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইস্তইবিজরু 

রহমইন 

 ০২/০৯/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ঈশ্বরদী, পইিনই।  

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

460.  ১০৫৯  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রশইণ ি   

০১/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

হইিপইর্ইা, ৪৮,)ইজী 

আাইউদ্দিন গ্ররই , 

ঢই)ই।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

461.  ১০৬০  ইাঃ এিআ এমআ নূরূা 

আমীন  

২৩/০৭/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

র্ড়)ই গ্ররইগ ষ্টে)ই 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

462.  ১০৬১ জনইি গ্রমইাঃ খইবাদ 

আজম খইন 

৩১/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

প্রইবেিম্পদ অথ তনীবর্ 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

অবধ্দির, ঢই)ই।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 
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463.  ১০৬২  ইাঃ গ্রমইাঃ রইভ ইন 

িইরু) 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

464.  ১০৬৩  ইাঃ এিএম উব)া 

উদ্দিন 

 ০৪/০৯/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষ্টইাু)ই, ম মনবিিংহ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

465.  ১০৬৪ জনইি গ্রমইাঃ িখবর্ ইর 

গ্রহইণিন  

১০/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র,  ণশইর।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

466.  ১০৬৫ জনইি গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

৩০/১২/১৯৭১ বরাঃ 

জাু-অবিিইর,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

467.  ১০৬৬  ইাঃ )ইজী আশরইিুা 

ভিাইম 

৩/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াইাপুর, নইণেইর 

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

468.  ১০৬৭  ইাঃ গ্রমইাঃ েণরই ইর 

গ্রহইণিন  

২১/১২/১৯৭৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিব আভএা, 

জ পুরহইে।  

জ পুরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

469.  ১০৬৮  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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আিিইর  

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

এিআব আআভআএা, 

গ্রিনী। 

470.  ১০৬৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আবশ)ুর 

রহমইন 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

471.  ১০৭০  ইাঃ গ্রমইাঃ শবহদুা 

ভিাইম আ)ন্দ 

০১/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রর্র্য বা ই, পঞ্চগড়।  

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

472.  ১০৭১  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু িইভদ 

ির)ইর  

 ০৬/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুন্দরগঞ্জ, গইভিইন্ধই।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

473.  ১০৭২  ইাঃ গ্রগইাইম গ্রমইস্তিই 

৩১/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আত্রইভ, নওগই াঁ।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

474.  ১০৭৩  ইাঃ মইিুদইর রহমইন 

ির)ইর 

০১/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগইবিন্দগঞ্জ, গইভিইন্ধই। 

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

475.  ১০৭৪  ইাঃ দুাইাী রইনী ির)ইর  

 ০১/০৬/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিআব আআভআএা, 

মইবন)গঞ্জ।  

মইবন)গঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন 

476.  ১০৭৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইণশম গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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০৪/০১/১৯৬৯ বরাঃ িইবন ইচিং, হবিগঞ্জ।  

477.  ১০৭৬  ইাঃ িু শ )ইবন্ত গ্রষ্টৌবম) 

০১/০৮/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
অিাইহবর্ 
বনণ ণেন। 

478.  ১০৭৭  ইাঃ গ্রমইাঃ 

আিইদুজ্জইমইন 

০১/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

বিবিবিএি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

479.  ১০৭৮  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইমুর 

রহমইন 

৩১/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ন)াই, গ্রশরপুর। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

480.  ১০৭৯  ইাঃ েপন )ুমইর রই  

০১/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শাইমনগর, িইর্ক্ষীরই।  

িইণগরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

481.  ১০৮০  ইাঃ ষ্টেআএআবিআএমআ 

গ্রমইজইি্ির গবন 

ওিমইনী  

২৮/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

েদ্দক্সণ)ইাজী শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই। 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

482.  ১০৮১ জনইি গ্রমইাঃ ভিমইভা 

হ)  

০১/১০/১৯৭২ বরাঃ 

প্রইবেিম্পদ )ম ত)র্তই,  

ির)ইরী েইগা খইমইর, 

রইজশইহী।  

চইপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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483.  ১০৮২ জনইি গ্রমইাঃ আমজইদ 

গ্রহইণিন ষূ্টঞই  

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বিবিবিএি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

484.  ১০৮৩ জনইি গ্রমইাঃ হইণর্ম 

আাী 

১৬/০৬/১৯৭১ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, গ্রর্জগই াঁও, 

ঢই)ই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

485.  ১০৮৪  ইাঃ আব্দাু গ্রমইত্তইণাি 

০১/০৭/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদৌার্পুর, 

মইবন)গঞ্জ।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

486.  ১০৮৫  ইাঃ মনমথ )ুমইর িইহই 

১০/০৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রষ্টইাই িদর, গ্রষ্টইাই।  

িবরশইা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

487.  ১০৮৬  ইাঃ িুণষন হইাদইর 

১৫/৯/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নড়ইভা িদর, 

নড়ইভা।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

488.  ১০৮৭  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুিুা 

আাম ষূ্টঞই 

১১/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

থইনই প্রইবেিম্পদ 

)ম ত)র্তই লণমণিই , 

গ্রর্জগই াঁও, ঢই)ই।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

489.  ১০৮৮  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভিুা আাম 

১২/১০/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ুবা ইরচর, 

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ব)ণশইরগঞ্জ।  

490.  ১০৮৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু 

রইজ্জই) 

০৩/০২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- িইরদই 

পুবাশ এ)ইণ মী।  

নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

491.  ১০৯০  ইাঃ এআবিআএমআ জইহইঙ্গীর 

রর্ন 

২৬/১১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হইজীগঞ্জ, চই াঁদপুর।  

নইরই েগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

492.  ১০৯১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমিিইহ 

উদ্দিন খন্দ)ইর 

 ১৬/০৬/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইবা ইক)র, 

গইজীপুর।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

493.  ১০৯২  ইাঃ এআণজআএমআ 

িইাইউদ্দিন 

০৪/০২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পূি তধ্াই, গ্রনত্রণ)ইনই।  

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

494.  ১০৯৩  ইাঃ )ইজী রবি)ুা 

ভিাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নগর)ইন্দই, িবরদপুর। 

 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

495.  ১০৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আশরইিুা 

আাম খইন  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পই)ুদ্দন্দ ই, 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫/০৭/১৯৭২ বরাঃ ব)ণশইরগঞ্জ।  

496.  ১০৯৫  ইাঃ শইমেয ন নইহইর  

০১/০২/১৯৭৪ বরাঃ 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্র)ই ইবাষ্টে )ণরইা 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

497.  ১০৯৬  ইাঃ গ্রমইাঃ রুহয া আবমন 

৩১/০৭/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন ,  

গ্রগৌবরপুর, 

ম মনবিিংহ।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

498.  ১০৯৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু িইণর) 

০৪/০৮/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িই ইেই, গইভিইন্ধই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

499.  ১০৯৮  ইাঃ গ্রমইাঃ িণরই ইর 

গ্রহইণিন বি)দইর 

০১/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষ্টইিংগই, িবরদপুর।  

িবরশইা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

500.  ১০৯৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আবের উদ্দিন 

১৬/০৯/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রই পুরই, নরবিিংদী।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

501.  ১১০০  ইাঃ অবমর্ইষ্ট চক্রির্ী 

১৫/১২/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ুবড়েইম িদর, 

)ুবড়েইম।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

502.  ১১০১ জনইি আব্দাু হইব)ম  বপআব আওআ  পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/১০/১৯৭৩ বরাঃ ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, জ পুরহইে।  

503.  ১১০২  ইাঃ গ্রগৌরইঙ্গ )ুমইর 

র্ইাু)দইর 

০১/১১/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চইেণমইহর, পইিনই। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

504.  ১১০৩  ইাঃ )ইজী 

রবি)ুজ্জইমইন 

২৫/০৮/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িবরদপুর িদর, 

িবরদপুর।  

মইগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

505.  ১১০৪ গ্রমইেইাঃ জইন্নইর্ইরই খইর্যন 

 

প্রষ্টইষ),  

ওআষ্টেআআভ, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

506.  ১১০৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু 

রইজ্জই) 

 ২২/১১/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হবিগঞ্জ িদর, 

হবিগঞ্জ। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

507.  ১১০৬ জনইি গ্রমইাঃ িইিুা 

গ্রহইণিন 

১৩/০৯/১৯৭১ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

)ুবড়েইম। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

508.  ১১০৭  ইাঃ গ্রমইাঃ শহীদ 

আর্ইহইর গ্রহইণিন 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০৮/১৯৭১ বরাঃ হইিপইর্ইা, ঢই)ই। 

509.  ১১০৮  ইাঃ গ্রমইাঃ বিরইজাু হ) 

১৮/০১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইরইগঞ্জ, রিংপুর।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

510.  ১১০৯  ইাঃ গ্রমইাঃ শবি)ুা 

আাম 

১২/০৩/১৯৬৫ বরাঃ 

ষ্টেএাও লণমণিই ,  

গ্রিই ইবা ই, রইজশইহী।  

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

511.  ১১১০  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু হইভ 

০১/০২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইহজইদপুর, 

বিরইজগঞ্জ।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

512.  ১১১১  ইাঃ মই)েয দুর রবশদ 

০১/০১/১৯৭৪ বরাঃ 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- )ৃদ্দত্রম 

প্রজনন প্র)ল্প, ঢই)ই 

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

513.  ১১১২  ইাঃ র্ইহবমনই গ্রিগম  

০১/০৭/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

িইউা পক্স শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

514.  ১১১৩  ইাঃ গ্রমইাঃ রহমর্ উন প্রষ্টইষ),  গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নিী 

০১/১২/১৯৭১ বরাঃ 

এাআষ্টেআআভ, 

গইভিইন্ধই। 

515.  ১১১৪  ইাঃ গ্রিবানই নইজমনু 

নইহইর  

৩১/০৭/১৯৬৬ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

 ই) গ্রেগ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

516.  ১১১৫  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইম 

আজম গ্রচৌধ্ুরী  

০১/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

কু্ষরইণরইগ ষ্টে)ই শইখই, 

এাআরআভ, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

জ পুরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

517.  ১১১৬  ইাঃ দীন গ্রমইহইম্মদ 

০১/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বমব  ই এি িী  

)ইাচইর শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

518.  ১১১৭ জনইি গ্রমইাঃ মবহর উদ্দিন 

২১/১১/১৯৭৩ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

খইমইর, রইজিইড়ী।  

519.  ১১১৮  ইাঃ পইরষ্টীন িুার্ইনই  

৩০/০৩/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- গ্রজাই 

)ৃদ্দত্রম প্রজনন গ্র)ন্দ্র, 

ম মনবিিংহ।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

520.  ১১১৯  ইাঃ )ইজী গ্রমইাঃ র্বর)ুা 

আাম 

০৭/০৮/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

িইদাই গ্ররইগ ষ্টে)ই 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

521.  ১১২০ জনইি অরুন )ুমইর 

িইহই 

২৬/১২/১৯৭১ বরাঃ 

পশু উৎপইদন 

)ম ত)র্তই,  

গ্রজাই দুগ্ধ খইমইর, 

বিণাে।  

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

522.  ১১২১  ইাঃ এআবিআএমআ 

আামগীর 

১১/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুবড়চিং, )ুবমল্লই।  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

523.  ১১২২  ইাঃ প্রবর্মই রইেী গ্রদি প্রষ্টইষ),  ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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নইথ  

 ০১/০১/১৯৬২ বরাঃ 

বষ্টআষ্টেআআভ, 

ম মনবিিংহ। 

524.  ১১২৩ জনইিই গ্রিগম মইনেয রই 

হইবেন  

০১/১০/১৯৭২ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

ওআষ্টেআআভ, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

525.  ১১২৪  ইাঃ গ্রমইাঃ মইমনুুর রবশদ 

 ১১/০৫/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পই াঁচবিবি, জ পুরহইে।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

526.  ১১২৫  ইাঃ ও ইদ্দজর আহণমদ  

 ৩১/১০/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গিরগই াঁও, 

ম মনবিিংহ।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

527.  ১১২৬ জনইি গ্রমইাঃ শইহ আাম 

বিশ্বইি 

২০/১১/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, )ুষ্টক ই। 

পেয ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

528.  ১১২৭  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্ররজইউা 

হইিইন 

২১/০৬/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদর, নীািইমইরী। 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

529.  ১১২৮ জনইি গ্রহইণিন গ্রমইহইম্মদ 

গ্রিবাম 

০১/০৮/১৯৭২ বরাঃ 

বপআব আও,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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530.  ১১২৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আহিইনুা হ) গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

গ্রিইরহইনউদ্দিন, 

গ্রষ্টইাই। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

531.  ১১৩০  ইাঃ গ্রমইাঃ হইেইনজু্জইমইন 

র্ইাু)দইর 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

532.  ১১৩১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিইহরইি 

গ্রহইণিন 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইেয বর ই, মইবন)গঞ্জ 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

533.  ১১৩২  ইাঃ গ্রবইবর্তম  গ্রষ্টৌবম) 

১৮/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিনিইগ, গ্রনই ইখইাী।  

াক্ষ্মীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

534.  ১১৩৩  ইাঃ আিুা িইশইর গ্রমইাঃ 

আাঃ রউি  

১৫/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শ্রীিদী, গ্রশরপুর।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

535.  ১১৩৪  ইাঃ গ্রমইাঃ রুস্তম আাী  

২৪/০২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

জ পুরহইে িদর, 

জ পুরহইে 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

536.  ১১৩৫  ইাঃ গ্রহাইা আহম্মদ 

২৫/১১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমজতইপুর, েইঙ্গইভা।  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

537.  ১১৩৬ জনইি গ্রমইাঃ মুবহিুর এআবপআভআও,  নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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রহমইন 

১২/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্র)ন্দ্রী  মুরগী খইমইর, 

বমরপুর, ঢই)ই। 

538.  ১১৩৭  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইিইর) 

গ্রহইণিন 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষ্টযরইঙ্গইমইরী, )ুবড়েইম 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

539.  ১১৩৮  ইাঃ গ্রমইাঃ রইনই বম ই 

১২/০২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রহইণিনপুর, 

ব)ণশইরগঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

540.  ১১৩৯  ইাঃ নূিরইর্ গ্রিগম 

১৮/০৭/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এণটইপাইরইিইভে শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

541.  ১১৪০  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

আজইদ 

১০/১২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পীরগঞ্জ, ঠই)ুরগই াঁও।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

542.  ১১৪১ জনইি রর্ন )ুমইর 

মিা 

 

 

জাু-অবিিইর,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

543.  ১১৪২  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইরুা গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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র্ইবরণখর পদিী 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভিাইম 

৩০/৬/১৯৭৩ বরাঃ 

দইউদ)ইদ্দন্দ, )ুবমল্লই।  

544.  ১১৪৩ জনইি বশখই দইি 

 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বিবিবিএি, িইষ্টইর , 

ঢই)ই। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

545.  ১১৪৪  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইশইরি 

গ্রহইণিন 

৩১/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইহইাু, িগুড়ই। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

546.  ১১৪৫ জনইিই মই)েয দই আক্তইর  

০১/০৮/১৯৭৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

এাইবনণমা বর ইবরিং 

ভউবনে শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

 

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

547.  ১১৪৬  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

 ০৪/০৩/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিশ্বম্বরপুর, 

িুনইমগঞ্জ। 

েইিংগইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

548.  ১১৪৭  ইাঃ গ্রমইাঃ ভবিি আাী 

২০/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িই াঁশখইাী, চট্টেইম। 

াইামবনরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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549.  ১১৪৮  ইাঃ )ৃষ্ণ গ্রমইহন হইাদইর 

০১/০৫/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।   

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

550.  ১১৪৯  ইাঃ আিু গ্ররজই 

র্ইাু)দইর 

০৭/১০/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)রইনীগঞ্জ, ঢই)ই। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

551.  ১১৫০  ইাঃ আিমই িখি  

১১/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এণিইপাইরইিইভে শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

বিণাে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

552.  ১১৫১  ইাঃ জাুহইি আহণমদ 

০৪/৩/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রপ)ু ই, )ক্সিইজইর।  

মুিীগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

553.  ১১৫২  ইাঃ গ্রমইাঃ মবহউদ্দিন  

০১/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ষ্টে ইবদ, ব)ণশইরগঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

554.  ১১৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্ররজইউা 

)বরম 

২৭/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নরবিিংদী িদর, 

নরবিিংদী।  

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

555.  ১১৫৪ জনইি গ্রমইাঃ )ইমরুা 

ভিাইম  

প্রইবেিম্পদ )ম ত)র্তই,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 
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০৭/১১/১৯৬১ বরাঃ প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

556.  ১১৫৫  ইাঃ এণ)এিএম 

মুশইররি গ্রহইণিন 

০১/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদর, বদনইজপুর। 

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

557.  ১১৫৬  ইাঃ এিআএমআ মইহিুিুর 

রহমইন 

০১/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইেীনগর, নওগই াঁ।  

 

নওগই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

558.  ১১৫৭ জনইি উণম্ম িইামই 

 

প্রষ্টইষ),  

এাষ্টেআভ, বিণাে 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

559.  ১১৫৮  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভিুা 

ভিাইম 

২১/১১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইড়ইশ, বিরইজগঞ্জ। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

560.  ১১৫৯  ইাঃ এএিএম 

আবর্)ুজ্জইমইন 

২০/০১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

 ণশইর িদর,  ণশইর। 

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

561.  ১১৬০  ইাঃ এ এন এম গ্রগইাইম 

মবহউদ্দিন  

 ৩১/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

জাইর্ঙ্ক ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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র্ইবরণখর পদিী 
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র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঢই)ই। 

562.  ১১৬১  ইাঃ গ্রমইাঃ মদ্দজিুর 

রহমইন  

৩০/০৯/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িরইভা, ব্রইহ্মেিইড়ী ই।  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

563.  ১১৬২  ইাঃ গ্রমইাঃ িুজইউা 

ভিাইম 

৩১/১২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িিংিদী  )বমষ্টে 

িষ্টইপবর্ মণহইদণ র 

এবপএি  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

564.  ১১৬৩  ইাঃ গ্রমইাঃ হইিইন আাী 

০১/০৮/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চয ই ইিংগই িদর, 

চয  ই ইিংগই।   

মইবন)গঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

565.  ১১৬৪ জনইি মা  )ইবন্ত 

গ্রমইদ) 

২১/০২/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই  

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র , ম মনবিিংহ।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

566.  ১১৬৫  ইাঃ এণ)এম িজাুা 

হ) 

০১/০৯/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিড়ই, পইিনই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

567.  ১১৬৬  ইাঃ গ্রমইাঃ ওমর িইরু) 

০৬/০৭/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইি তর্ীপুর, বদনইজপুর। 

ঠই)ুরগই াঁও ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

568.  ১১৬৭  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইম গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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র্ইবরণখর পদিী 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

গ্রমইস্তিই  

৩১/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

উল্লইপইড়ই, 

বিরইজগঞ্জ।  

 

569.  ১১৬৮ জনইি গ্রমইাঃ সর্ িুর 

রহমইন  

০১/০৩/১৯৬৯ বরাঃ 

পশু উৎপইদন 

)ম ত)র্তই, বিবিবিএি, 

িইষ্টইর, ঢই)ই।  

গ্রষ্টইাই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

570.  ১১৬৯ জনইি গ্রমইাঃ শইবমম 

গ্রহইণিন 

০১/০১/১৯৭৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, ঈশ্বরদী, 

পইিনই।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

571.  ১১৭০  ইাঃ গ্রমইাঃ শইমেযজ্জইমইন 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রিংপুর িদর, রিংপুর।  

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

572.  ১১৭১  ইাঃ গ্রমইাঃ হই দইর আাী 

২৮/০৬/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াই)িইম, )ুবমল্লই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

573.  ১১৭২  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রগইাইম 

হই দইর  

১৫/০১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম গ্রেচ্ছই  
চই)বর হণর্ 
পদ র্াইগ 
)ণরণেন 

574.  ১১৭৩  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিাইা গ্রহইণিন 

৩০/০৯/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রকইর অবিিইর 

 ল পপইবর্ , 

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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প্রইবেিম্পদ ঔষধ্ইগইর, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

575.  ১১৭৪  াঃ গ্রমইস্তিই )ইমইা 

গ্রচৌধ্ুরী  

০৬/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমইহনগঞ্জ, 

গ্রনত্রণ)ইনই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

576.  ১১৭৫  ইাঃ গ্রমইাঃ এনইমূা হ) 

০৩/১০/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

577.  ১১৭৬  ইাঃ গ্রহইিণন আরই গ্রিগম  

১৫/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রষ্টণেবরনইবর পইিবা) 

গ্রহাথ শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

578.  ১১৭৭  ইাঃ এিআএমআ এআ 

মইণা) 

২২/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আািই ইঙ্গই, 

িবরদপুর।  

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

579.  ১১৭৮  ইাঃ এআণ)আএমআ িজাুা 

হ) 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইড়ইশ, বিরইজগঞ্জ। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 
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580.  ১১৭৯ জনইি আবম্ব ই আক্তইর  

৩/৪/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

প্রইবেপুষ্টক শইখই,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

581.  ১১৮০  ইাঃ গ্ররৌশনী আক্তইর  

০১/০৯/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইিইভা, েইঙ্গইভা।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

582.  ১১৮১  ইাঃ বিপুা চন্দ্র নইগ  

৩১/১২/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইউিা, পেয ইখইাী।  

মইদইরীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

583.  ১১৮২  ইাঃ গ্রমইাঃ আাঃ মইন্নইন 

০১/০৭/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রাৌহজিং, মুিীগঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

584.  ১১৮৩ জনইিই িুমইরী খইর্যন  

০১/০৭/১৯৭৩ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

বষ্টআষ্টেআআভ, 

ম মনবিিংহ। 

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

585.  ১১৮৪  ইাঃ বর ইজ উদ্দিন 

আহণমদ  

১৫/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদরগঞ্জ, রিংপুর। 

াইামবনরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

586.  ১১৮৫  ইাঃ গ্ররজইউা হ) খইন 

 ২০/১০/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

েইর্), িনুইমগঞ্জ।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

587.  ১১৮৬  ইাঃ গ্রমইাঃ )ইওিইর 

জইবমা 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িবরদগঞ্জ, চই াঁদপুর।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 
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 ০৯/০৭/১৯৬৪ বরাঃ 

588.  ১১৮৭  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম  

১২/০৫/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে-এবষ্ট ইন 

ভনি্াুণ ঞ্জই প্র)ল্প। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

589.  ১১৮৮  ইাঃ গ্রমইাঃ আবনেয র 

রহমইন  

০১/০১/১৯৭৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দ্দি)রগইেই,  ণশইর।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

590.  ১১৮৯  ইাঃ শইহ গ্রমইাঃ িইণ দ্দজদ 

রিিইনী 

২৩/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আদমবদ ী, িগুড়ই।  

 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

591.  ১১৯০  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রাৌহজিং, মুিীগঞ্জ। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
পদর্াইগ 
)ণরণেন। 

592.  ১১৯১  ইাঃ গ্রমইাঃ বেদ্দি)ুা 

ভিাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র ইমইর, নীািইমইরী। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ 

593.  ১১৯২  ইাঃ হইবেনই নইবগ তি 

৩০/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ। 

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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594.  ১১৯৩  ইাঃ গ্রমইাঃ ম)িুা 

গ্রহইণিন 

১৯/০৭/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াইামবনরহইে িদর, 

াইামবনরহইে 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

595.  ১১৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ েইভিুা 

ভিাইম 

৩১/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইদুল্লাইপুর, গইভিইন্ধই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

596.  ১১৯৫  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভদুর রহমইন 

১২/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই গ্রপ্রষণে- 

এাআরআভ, )ুবমল্লই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

597.  ১১৯৬  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইঙ্গীর 

আাম  

২০/০৬/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

হইিপইর্ইা, ঢই)ই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

598.  ১১৯৭ জনইি গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম খইন 

০৪/০২/১৯৭১ বরাঃ 

সিজ্ঞবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন, 

খইগড়ইেবড়। 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

599.  ১১৯৮  ইাঃ গ্রমইাঃ জইাইা উদ্দিন 

িরদইর 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পুষ্টে ই, রইজশইহী 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
পদর্াইগ 
)ণরণেন। 
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600.  ১১৯৯  ইাঃ রনদ্দজর্ )ুমইর 

আচইর 

১৪/১০/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দবক্ষন িুরমই, বিণাে।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

601.  ১২০০  ইাঃ খইণাদই গ্রজিমীন 

২৫/০২/১৯৭৩ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

এাআষ্টেআআভ, 

গইভিইন্ধই। 

 

াইামবনরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

602.  ১২০১  ইাঃ িইহইি উদ্দিন  

১৫/০৯/১৯৭২ বরাঃ 

ষ্টেআএাআওআ লণমণিই   

পই াঁচাইভশ, চে্র্েইম।  

চট্টেইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

603.  ১২০২  ইাঃ গ্রহণানই গ্রিগম 

১৫/০৪/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মুক্তইগইেই, 

ম মনবিিংহ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

604.  ১২০৩  ইাঃ মণনইহর চন্দ্র মিা  

২২/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িব)রহইে, িইণগরহইে।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

605.  ১২০৪  ইাঃ আাঃ হইাঃ মাঃ 

িইবমমুজ্জইমইন 

৩০/১২/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আাম ইঙ্গই, 

চয  ই ইঙ্গই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

606.  ১২০৫  ইাঃ জীনইর্ গ্রিইিহইন  

১০/০৩/১৯৭৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বরিইরণপক ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

607.  ১২০৬  ইাঃ গ্রমইাঃ এনইমুা হ) 

৩০/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

608.  ১২০৭  ইাঃ গ্রশখ আবরিুা 

ভিাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

েবঙ্গিইড়ী, মুিীগঞ্জ। 

িইণগরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

609.  ১২০৮  ইাঃ অরুন )ইবন্ত মিা  

০২/০৪/১৯৬৪ বরাঃ 

ষ্টেআএাআওআ লণমণিই ,  

খুানই। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

610.  ১২০৯  ইাঃ গ্রমইাঃ নইজমুা হ) 

২৮/১১/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্ররৌমইরী, )ুবড়েইম।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

611.  ১২১০  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা ভিাইম 

২৫/০৬/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

হইিইপইর্ইা, ৪৮-

)ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

612.  ১২১১  ইাঃ গ্রমইাঃ িজণা রইবিি 

মিা  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইষ্টইর, ঢই)ই। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯/১২/১৯৬৩ বরাঃ 

613.  ১২১২ জনইি গ্রমইাঃ 

আবনেযজ্জইমইন 

০৭/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, )ুবমল্লই 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

614.  ১২১৩  ইাঃ )বির উদ্দিন 

আহণম্মদ  

০১/০১/১৯৭৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চইর ইে, রইজশইহী। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

615.  ১২১৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

িইমেয দ্দিন 

 ০৩/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পীরগঞ্জ, রিংপুর । 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

616.  ১২১৫  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা ভিাইম 

০৪/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নইণগশ্বরী, )ুবড়েইম। 

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

617.  ১২১৬  ইাঃ গ্রমইাঃ াুৎির রহমইন 

০১/০৬/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রনই ইখইাী িদর, 

গ্রনই ইখইাী।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

618.  ১২১৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আহিইন হইবিি 

১৫/০৩/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মইদইরগঞ্জ, 

জইমইাপুর।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

619.  ১২১৮  ইাঃ প্রধ্ইন গ্রমইাঃ ভউিুি 

আব্দলু্লইহ হইরুন,  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বশিগঞ্জ, িগুড়ই।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 
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৩১/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

620.  ১২১৯  ইাঃ অমর গ্রজাইবর্ 

চই)মই  

১০/০৭/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইঙ্গইমইষ্টে িদর, 

রইঙ্গইমইষ্টে।  

রইঙ্গইমইষ্টে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

621.  ১২২০ জনইিই গ্ররণজই ইনই 

আিরীন খইন  

২১/০১/১৯৭৪ বরাঃ 

প্রইবে উৎপইদন 

)ম ত)র্তই,  

গ্রজাই দুগ্ধ খইমইর, 

গ্রর্জগই াঁও, ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

622.  ১২২১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইস্তইবিজরু 

রহমইন 

২০/০৬/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

জইমইাপুর িদর, 

জইমইাপুর।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

623.  ১২২২  ইাঃ বমবহর )ইবন্ত বিশ্বইি 

২৫/০৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রচৌগইেই,  ণশইর।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

624.  ১২২৩ জনইি গ্রমইাঃ শবরিুা হ) 

২৫/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

প্রইবেপুষ্টক শইখই,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

625.  ১২২৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু )ইণদর 

১০/৮/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষ্টযরুঙ্গইমইরী, )ুবড়েইম 

।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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626.  ১২২৫  ইাঃ র্য ষইর )ইবন্ত চই)মই 

০৫/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মহইােবড়, 

খইগড়ইেবড়।  

খইগড়ইেবড় ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

627.  ১২২৬  ইাঃ এণ)এম আিজইদ 

০৭/০৯/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিই ইামইরী, 

িবরদপুর।  

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

628.  ১২২৭ জনইি গ্রমইাঃ জ নইা 

আণিদীন  

 ০৫/০৩/১৯৬০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, িগুড়ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন 

629.  ১২২৮ জনইি চন্দন )ুমইর 

গ্রপইিইর  

০১/১০/১৯৬৯ বরাঃ 

বপ আব আওআ  

ির)ইরী হই াঁি-মুরগী 

খইমইর, )ুবমল্লই।  

চই াঁদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

630.  ১২২৯  ইাঃ এআএিআএমআ আাঃ 

রইজ্জই) 

১৬/০৫/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদইহইর, ঢই)ই।  

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

631.  ১২৩০  ইাঃ বনবখা চন্দ্র গ্রদি নইথ  

০১/০২/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুাপুর , ম মনবিিংহ। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

632.  ১২৩১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইজইণম্মা 

হ) 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদৌার্পুর, )ুষ্টক ই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১৫/০২/১৯৭০ বরাঃ 

633.  ১২৩২  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহমুদুা 

ভিাইম 

০২/১০/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নইণেইর িদর, নইণেইর। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

634.  ১২৩৩  ইাঃ গ্রমইাঃ শবিউা 

আাম ২০/০৬/১৯৬৩ 

বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইবর ই)ইদ্দন্দ, িগুড়ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

635.  ১২৩৪ জনইি এআবিআএমআ িইাইহ 

উদ্দিন  

০১/০৩/১৯৭৪ বরাঃ 

বপআব আওআ ির)ইরী 

হই াঁি-মুরগী খইমইর, 

 ণশইর।  

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

636.  ১২৩৫  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুর রহমইন 

১৫/০৪/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আড়ইভহইজইর, 

নইরই নগঞ্জ।  

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

637.  ১২৩৬  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভিুা 

ভিাইম 

১৫/৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নিইিগঞ্জ িদর, 

নিইিগঞ্জ।  

 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

638.  ১২৩৭  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

আাম 

০৩/০৩/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র ইমইর, নীািইমইরী,  

নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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639.  ১২৩৮  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রহাইা উদ্দিন 

খইন 

০১/১১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নন্দীেইম, িগুড়ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

640.  ১২৩৯  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

১৬/০৯/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

েইগানইভ ই, গ্রিনী।  

মইবন)গঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

641.  ১২৪০  ইাঃ এিআএমআএ মইন্নইন 

)বির 

 ০২/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুার্াই, খুানই।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

642.  ১২৪১  ইাঃ আিু র্ইণাি 

প্রমইবন) 

 ১৫/০১/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদাগইবে, নওগই াঁ।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

643.  ১২৪২  ইাঃ মইহিুজই খইর্যন 

০৫/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

এাআষ্টেআআভ, 

গইভিইন্ধই। 

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

644.  ১২৪৩  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইঙ্গীর 

গ্রহইণিন  

গ্রষ্টকেবরনইবর িইজতন,  

দশবমনই, পেয ইখইাী, 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

645.  ১২৪৪ জনইি গ্রমইাঃ আব্দাু 

খইণা)  

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

বপআব আওআ  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

গ্রনই ইখইাী।  

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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646.  ১২৪৫ জনইি অিীম )ুমইর দইি  

০২/০১/১৯৭০ বরাঃ 

জাু অবিিইর,  

িইিংাইণদশ জইর্ী  

বচবড় ইখইনই, বমরপুর, 

ঢই)ই। 

চই াঁদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

647.  ১২৪৬  ইাঃ গ্রমইাঃ হইরুনুর রবশদ  

১০/০৬/১৯৭৪ বরাঃ  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

648.  ১২৪৭  ইাঃ রইণি ই আক্তইর িইনু 

১৫/১২/১৯৭০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

বষ্টআষ্টেআআভ, 

আাম ইঙ্গই, চয  ই ইঙ্গই 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

649.  ১২৪৮  ইাঃ গ্রমইেইৎ শইমীম 

নইহইর 

০১/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

মইন্দই, নওগই াঁ। 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

650.  ১২৪৯  ইাঃ এণ)এম আবমরুা 

ভিাইম 

০৩/০৮/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ব ওর, মইবন)গঞ্জ।  

মুিীগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

651.  ১২৫০  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা আাম 

১৫/০৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিিংগইভর, মইবন)গঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

652.  ১২৫১  ইাঃ আশুণর্ইষ রই  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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০১/০২/১৯৬৯ বরাঃ গ্রগৌরনদী, িবরশইা।  

653.  ১২৫২  ইাঃ গ্রমইাঃ জবহর উদ্দিন 

২০/০৬/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শ্রীপুর, গইজীপুর।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

654.  ১২৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ শহীদুল্লইহ 

১২/০৩/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিই ইাখইাী, চট্টেইম।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

655.  ১২৫৪ জনইি গ্রমইাঃ ভিমইভা 

গ্রহইণিন 

২৫/৬/১৯৭২ বরাঃ 

বপআব আওআ  

গ্র)ন্দ্রী  হই াঁি প্রজনন 

খইমইর, নইর নগঞ্জ। 

িবরশইা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

656.  ১২৫৫  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ িইরু) 

আহণমদ 

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর  

হইিপইর্ইা, ঢই)ই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

657.  ১২৫৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আদ্দজজাু হ) 

খইন 

৩০/১০/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ,  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।   

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

658.  ১২৫৭ জনইি গ্রমইাঃ িরহইদ 

গ্রহইণিন 

০১/৮/১৯৭৩ বরাঃ 

বপআব আও,  

ির)ইরী গ্রপইা্ষ্টি িইম ত, 

েইঙ্গইভা।  

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

659.  ১২৫৮  ইাঃ গ্রমইাঃ আামগীর 

০১/০১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুিে তচর, গ্রনই ইখইাী। 

াক্ষ্মীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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660.  ১২৫৯  ইাঃ সি দ আার্ইি 

গ্রহইণিন 

১০/১১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দুম)ী, পেয ইখইাী।  

 

পেয ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

661.  ১২৬০ জনইি এ গ্র) এম 

বমজইনুর রহমইন 

১৫/০৬/১৯৬৫ বরাঃ 

বপব ও,  

ির)ইরী হইি মুরবগ 

খইমইর,  িইষ্টইর, ঢই)ই। 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

662.  ১২৬১  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন 

৩১/০১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদৌার্পুর, 

মইবন)গঞ্জ।  

মইবন)গঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

663.  ১২৬২  ইাঃ দুাইা চন্দ্র গ্র ইষ  

২০/১২/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)চয ই, চই াঁদপুর। 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

664.  ১২৬৩  ইাঃ বদিি রঞ্জন িই)চী 

১২/০২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদরপুর, িবরদপুর।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

665.  ১২৬৪  ইাঃ )ইজী গ্রমইাঃ রব)িুা 

ভিাইম 

১৫/০৮/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রজাই দুগ্ধ খইমইর, 

গ্রর্জগই াঁও, ঢই)ই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

666.  ১২৬৫  ইাঃ গ্রমইাঃ শবহদুা 

ভিাইম 

১০/৪/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পঞ্চগড় িদর, 

পঞ্চগড়।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

667.  ১২৬৬  ইাঃ এআবিআএমআ জইব)র গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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গ্রহইণিন 

০৪/০৪/১৯৬৮ বরাঃ 

বদ বা ই, খুানই।  

668.  ১২৬৭ জনইি গ্রমইাঃ মদ্দজিুর 

রহমইন 

০১/০৩/১৯৭৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রজাই )ৃদ্দত্রম প্রজনন 

গ্র)ন্দ্র, ঢই)ই।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

669.  ১২৬৮  ইাঃ আিু গ্রহনই গ্রমইাঃ 

গ্রমইস্তিই )ইমইা 

৩০/০৬/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

হইিপইর্ইা, ৪৮, )ইজী 

আাইউদ্দিন গ্ররই , 

ঢই)ই 

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

670.  ১২৬৯  ইাঃ র্ণপনশ্বর রই  

২২/০৯/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রাইহইগড়ই, নড়ইভা।  

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

671.  ১২৭০  ইাঃ গ্ররজও ইনুা হ) 

ষূ্টঞই 

৩০/০৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িদর দবক্ষে , )ুবমল্লই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

672.  ১২৭১  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু মইন্নইন 

বম ই  

১১/০৮/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নইরই নগঞ্জ িদর, 

নইরই নগঞ্জ।  

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

673.  ১২৭২  ইাঃ গ্রমইাঃ ও ইণহদুা 

ভিাইম 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িবরষইিইবড়, জইমইাপুর 

গ্রমণহরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮/১১/১৯৬৪ বরাঃ 

674.  ১২৭৩  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদৌার্পুর,  

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

675.  ১২৭৪ জনইি শইণহদই আক্তইর 

০৫/০৮/১৯৭২ বরাঃ 

বপআব আওআ  

হই াঁি-মুরগী খইমইর, 

িবরশইা।  

চট্টেইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

676.  ১২৭৫  ইাঃ গ্রমইাঃ রইণশদুা হ) 

০২/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হইব)মপুর, 

বদনইজপুর।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

677.  ১২৭৬  ইাঃ মুহইম্মদ আামগীর 

)বির  

 ৩১/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আাী)দম, 

িইন্দরিইন।  

চই াঁদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

678.  ১২৭৭  ইাঃ গ্রশখ মবশউর 

রহমইন 

 ০৩/০৩/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মবনরইমপুর ,  ণশইর।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

679.  ১২৭৮  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম  

 ১৫/০৯/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রষ্টড়ইমইরই, )ুষ্টক ই।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

680.  ১২৭৯  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্ররজইউা গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আাম 

 ১৪/১১/১৯৫৯ বরাঃ 

)ইমইরখন্দ, 

বিরইজগঞ্জ। 

681.  ১২৮০  ইাঃ গ্রিরণদৌিী গ্রিগম   

০৮/১১/১৯৬৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

 ই)ণেগ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

িরগুনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

682.  ১২৮১  ইাঃ গ্রমইাঃ শইখইও ইর্ 

গ্রহইণিন 

২৭/৯/১৯৭২ বরাঃ 

িহ)ইরী পশু 

বচব)ৎি),  

ঢই)ই বিষ্টে 

)ণপ তইণরশন, ঢই)ই।  

গ্রিনী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

683.  ১২৮২  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুজাু হ) 

০৪/০৫/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

 ইেইভা, েইঙ্গইভা।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

684.  ১২৮৩  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইস্তিই 

আশরইি 

২৫/১২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইবাহইবর্, েইঙ্গইভা। 

  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

685.  ১২৮৪  ইাঃ গ্রিগম গ্রজিবমন  

০৩/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

জাইর্ঙ্ক ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঢই)ই। 

686.  ১২৮৫  ইাঃ গ্রমইাঃ িইভিুা 

ভিাইম 

২৮/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিরইমপুর, বদনইজপুর।  

)ুবড়েইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

687.  ১২৮৬  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিবাম 

গ্রহইণিন গ্রশখ 

২১/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইনীশিংক)া, 

ঠই)ুরগই াঁও।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

688.  ১২৮৭  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিবাম উাাই  

০৬/০১/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিআব আআভআএা, 

িবরশইা। 

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

689.  ১২৮৮  ইাঃ গ্রমইাঃ আবমনুা 

ভিাইম খইন 

২৮/১১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ুাইউড়ই, 

গ্রমৌাষ্টীিইজইর। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

690.  ১২৮৯  ইাঃ গ্রমইাঃ হ রর্ আাী 

১০/০৪/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগইপইাপুর, েইঙ্গইভা।   

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

691.  ১২৯০  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রখইরণশদ 

আাম 

১৩/০৫/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চইদ্দন্দনই, )ুবমল্লই।  

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

692.  ১২৯১  ইাঃ )ইজী নজরুা 

ভিাইম 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আে বর ই, পইিনই। 

েইিংগইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/১২/১৯৭২ বরাঃ 

693.  ১২৯২  ইাঃ আহম্মদ গ্রহইণিন  

 ২২/১১/১৯৬০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িরুড়ই, )ুবমল্লই।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

694.  ১২৯৩  ইাঃ িুব্রর্ )ুমইর 

িাইনইজী 

২৬/১০/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মইগুড়ই িদর, মইগুড়ই। 

চয ই ইঙ্গই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

695.  ১২৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইঙ্গীর 

আাম  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

েইঙ্গইভা িদর, 

েইঙ্গইভা 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

696.  ১২৯৫  ইাঃ গ্রমইাঃ শবরিুা 

ভিাইম 

২২/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

অষ্ট নগর,  ণশইর।  

 

িইর্ক্ষীরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

697.  ১২৯৬  ইাঃ গ্রমইাঃ এমরইন আাী 

প্রমইবন) 

২৬/০৫/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইণনইর, রইজশইহী।  

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

698.  ১২৯৭  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুা 

ভিাইম 

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মধ্ুপুর, েইঙ্গইভা  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

699.  ১২৯৮  ইাঃ গ্রমইাঃ 

আশরইিুজ্জইমইন 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িণন্তইষ, েইঙ্গইভা।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 
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র্ইবরখ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫/১২/১৯৫৯ বরাঃ 

700.  ১২৯৯  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু আহইদ 

২৫/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমাইন্দহ, জইমইাপুর।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

701.  ১৩০০  ইাঃ শইরবমন িইমইদ 

০৪/০৫/১৯৬৯ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

বষ্টআষ্টেআআভ, 

ম মনবিিংহ। 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

702.  ১৩০১  ইাঃ গ্রমইস্তইবিজরু 

রহমইন  

১৫/০৫/৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)াইপইড়ই, পেয ইখইাী।  

িরগুনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

703.  ১৩০২  ইাঃ )ইজী গ্রমইস্তইভন 

বিল্লইহ 

 ০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইশ তই,  ণশইর। 

দ্দিনইভদহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

704.  ১৩০৩  ইাঃ গ্রখইরবশদ গ্রদণাই ইর 

০১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নইবার্ইিইড়ী, গ্রশরপুর। 

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

705.  ১৩০৪  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুর রহমইন 

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িরগুনই িদর, 

িরগুনই।  

িরগুনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

706.  ১৩০৫  ইাঃ বিশ্বদ্দজর্ িিই) 

৩০/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিশ্বনইথ, বিণাে।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

707.  ১৩০৬  ইাঃ সি দই র্ইণহরই প্রষ্টইষ),  ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 
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আভরীন  

০১/১০/১৯৬৩ বরাঃ 

বষ্টআষ্টেআআভ, 

ম মনবিিংহ। 

708.  ১৩০৭  ইাঃ গ্রমইাঃ মওদুদুর 

রহমইন খই াঁন 

২২/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দবক্ষন িনুইমগঞ্জ, 

িুনইমগঞ্জ। 

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

709.  ১৩০৮  ইাঃ গ্রমণহদী গ্রহইণিন 

ষূ্টভ ই 

০২/০৩/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)মাগঞ্জ, 

গ্রমৌাষ্টীিইজইর। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

710.  ১৩০৯  ইাঃ গ্রমইাঃ )ইমইা িইিইর  

 ০৫/৮/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)িিই, ব্রইহ্মেিইড়ী ই। 

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

711.  ১৩১০  ইাঃ িমীরন প্রী  িইহই 

০১/০৩/১৯৬২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চরষ্টইিইিন, 

িবরদপুর।  

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

712.  ১৩১১  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইস্তইবিজরু 

রহমইন 

০২/০১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ধ্নিইড়ী, েইঙ্গইভা।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

713.  ১৩১২  ইাঃ নইবের উদ্দিন 

আহণমদ  

১২/০৫/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইনইরীপইড়ই, িবরশইা।  

বপণরইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

714.  ১৩১৩  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিিুর রহমইন  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ১৪/০৫/১৯৬৮ বরাঃ বচামইরী, )ুবড়েইম।  

715.  ১৩১৪  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিজরু 

রহমইন 

২৩/০২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

এ আভ াাইি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

বপণরইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

716.  ১৩১৫  ইাঃ অবন্তম )ুমইর 

ির)ইর 

০২/০৩/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুািইড়ী, বদনইজপুর।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

717.  ১৩১৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু রবহম 

০৬/০৯/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িীরগঞ্জ, বদনইজপুর।  

নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

718.  ১৩১৭  ইাঃ গ্রমইাঃ েইণনই ইর 

গ্রহইণিন 

৩১/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমঠইমভন, 

ব)ণশইরগঞ্জ।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

719.  ১৩১৮  ইাঃ পুণেন বশ)দইর  

০৫/০৮/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রূপিই, খুানই।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

720.  ১৩১৯  ইাঃ জবহরুা ভিাইম  

১৫/০৫/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, 

ধ্ইমরইভ, ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

721.  ১৩২০  ইাঃ গ্ররৌওশন আরই  

২১/০৮/১৯৬৫ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

বরিইরণপক ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ঢই)ই। 

  

722.  ১৩২১  ইাঃ গ্রমইাঃ শবি)ুা 

ভিাইম  

৩১/১২/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রূপগঞ্জ, নইরই েগঞ্জ। 

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

723.  ১৩২২  ইাঃ গ্রিইণহা আাম খইন 

১০/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন ,  

রই গঞ্জ, বিরইজগঞ্জ। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

724.  ১৩২৩  ইাঃ এমআএআ জবাা 

১৩/০৬/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গইজীপুর িদর, 

গইজীপুর। 

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

725.  ১৩২৪  ইাঃ গ্রমইাঃ হইরুনুর রবশদ 

গ্রচৌধ্ুরী 

১৫/০৯/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইাইগঞ্জ, বিণাে।  

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

726.  ১৩২৫  ইাঃ গ্রমইাঃ শহীদুা আাম 

০৩/০১/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দগূ তইপুর, গ্রনত্রণ)ইনই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

727.  ১৩২৬  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রর্ইবিজাু 

ভিাইম 

১৪/০৫/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বশিগঞ্জ, নিইিগঞ্জ।  

চইপইভ 
নিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

728.  ১৩২৭  ইাঃ অমা )ুমইর 

ির)ইর 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ,  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১৫/০৬/১৯৭৩ বরাঃ প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

729.  ১৩২৮  ইাঃ িইরু) আহণমদ 

০১/১১/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মুদ্দিগঞ্জ িদর, 

মুদ্দিগঞ্জ। 

গইজীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

730.  ১৩২৯  ইাঃ প্র)ইশ চন্দ্র মিা 

১৪/০৭/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)াইণরই ই, িইর্ক্ষীরই।  

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

731.  ১৩৩০  ইাঃ মহয  ই ভ ইেবমন 

 ০১/০৯/১৯৬৫ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

রইেীণক্ষর্ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

732.  ১৩৩১  ইাঃ শ্রীিইি চন্দ্র ির)ইর 

২৬/১০/১৯৭০ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

কু্ষরইণরইগ ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

 

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

733.  ১৩৩২  ইাঃ খন্দ)ইর মঈনূা 

হয দই 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইণহরপুর, িুনইমগঞ্জ 

গ্রনই ইখইাী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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২০/৩/১৯৬২ বরাঃ 

734.  ১৩৩৩  ইাঃ গ্রমইাঃ শবরিুা আাম  

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিআব আআভআএাআ , 

বিণাে। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

735.  ১৩৩৪  ইাঃ পবরণর্ইষ রই  

১৭/০৯/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বচর্ামইরী, িইণগরহইে।  

 ণশইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

736.  ১৩৩৫  ইাঃ গ্রমইাঃ মইমনু অর 

রবশদ 

০১/৯/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আবদর্মইবর, 

াইামবনরহইে।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

737.  ১৩৩৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আবরি 

হইিনইর্ 

০১/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রহইমনই, )ুবমল্লই। 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

738.  ১৩৩৭  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রদণাই ইর 

গ্রহইণিন 

৩০/০৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আণনই ইরই, চট্টেইম।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

739.  ১৩৩৮  ইাঃ সি দ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম  

০১/০৭/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মুরইদনগর, )ুবমল্লই 

ব্রইহ্মেিইবড় ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

740.  ১৩৩৯  ইাঃ গ্রমইাঃ জইমইা উদ্দিন 

০১/০১/১৯৬২ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রষ্টণেবরনইবর পইিবা) 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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গ্রহা্থ, এাআরআভ, 

মহইখইাী, ঢই)ই।  

741.  ১৩৪০  ইাঃ বিন  )ৃষ্ণ মিা 

২০/৯/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইল্লই, িুনইমগঞ্জ।  

িইণগরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

742.  ১৩৪১  ইাঃ খন্দ)ইর শইরবমন 

গ্রিরণদৌি, 

২০/১২/১৯৭৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

বরিইরণপক ষ্টে)ই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষেই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই। 

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

743.  ১৩৪২  ইাঃ িঞ্জীি )ুমইর বিশ্বইি 

০৩/১০/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নগর)ইন্দই, িবরদপুর। 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

744.  ১৩৪৩  ইাঃ শচীন্দ্র নইথ বিশ্বইি 

৩১/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমই)ণিদপুর, 

গ্রগইপইাগঞ্জ।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

745.  ১৩৪৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দিু েইাইম 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

খইনিইমই, বদনইপুর। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

746.  ১৩৪৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইর 

গ্রহইণিন 

৩১/০৮/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইজনগর, 

গ্রমৌাষ্টীিইজইর।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

747.  ১৩৪৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু িইশইর গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১/১২/১৯৬৮ বরাঃ দ্দিনইভগইবর্, গ্রশরপুর। 

748.  ১৩৪৭  ইাঃ অরুনইিংশু মিা 

১৫/০৮/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রশরপুর, িগুড়ই। 

বপণরইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

749.  ১৩৪৮  ইাঃ িুশইন্ত দইি 

০১/১০/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইকজর, মইদইবরপুর।  

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

750.  ১৩৪৯  ইাঃ গ্রমইাঃ ভউনুি আাী 

০১/১২/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ি)শীগঞ্জ, 

জইমইাপুর।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

751.  ১৩৫০  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন ,  

ব)ণশইরগঞ্জ , 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

752.  ১৩৫১  ইাঃ গ্রমইাঃ বমজইনুর 

রহমইন 

১১/৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মণহশখইাী, 

)ক্সিইজইর।  

ব্রইহ্মেিইড়ী ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

753.  ১৩৫২  ইাঃ নন্দন )ুমইর চন্দ 

 ১০/০৪/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিইনইগইজী, গ্রিনী। 

চট্টেইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

754.  ১৩৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা গ্রহইণিন 

১৬/০২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইগইবর্পইড়ই, নইণেইর ।  

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

755.  ১৩৫৪  ইাঃ িুব্রর্ রঞ্জন চক্রির্ী 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িড়ণাখই, 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 
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গ্রমৌাষ্টীিইজইর। 

756.  ১৩৫৫  ইাঃ সি দ গ্রমইহইম্মদ 

ও ইণরি )ইমইা  

৩১/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

হইেহইজইরী, চট্টেইম।  

চট্টেইম ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

757.  ১৩৫৬  ইাঃ গ্রমইাঃ র্ইণর) 

গ্রহইণিন 

১৫/০৬/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিইনইরগই াঁও, 

নইরই নগঞ্জ।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

758.  ১৩৫৭  ইাঃ নইণির িইমই গ্রচৌধ্ুরী 

১২/০১/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রাইহইগড়ই, চট্টেইম।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

759.  ১৩৫৮  ইাঃ র্রুন )ুমইর রই  

০১/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মইদইবরপুর িদর, 

মইদইরীপুর। 

মইদইরীপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

760.  ১৩৫৯  ইাঃ বনর্ইভ চন্দ্র দইি 

৩১/১২/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

ষূ্ট ইপুর, েইঙ্গইভা। 

মইবন)গঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

761.  ১৩৬০  ইাঃ প্রহল্লইদ )ুমইর 

মিা  

১৮/০৮/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইউখইাী, 

বপণরইজপুর।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

762.  ১৩৬১  ইাঃ এি এম আবমনাু 

ভিাইম 

২৩/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

িহ)ইরী পশু 

বচব)ৎি),  

ঢই)ই বিষ্টে 

িইর্ক্ষীরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

)ণপ তইণরশন, ঢই)ই।   

763.  ১৩৬২  ইাঃ এিএম খুরবশদ 

আাম 

০১/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মহইণদিপুর, নওগই াঁ। 

রইজশইহী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

764.  ১৩৬৩  ইাঃ নন্দ দুাইা েী)ইদইর  

০১/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিবিবিএি , িইষ্টইর, 

ঢই)ই। 

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

765.  ১৩৬৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু 

রইজ্জই) 

২০/১১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইিংশই, রইজিইড়ী। 

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

766.  ১৩৬৫  ইাঃ নইিবরন িুার্ইনই  

১২/৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিবিবিএি, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

767.  ১৩৬৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

আজইদ 

৩০/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নইগরপুর, েইঙ্গইভা।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

768.  ১৩৬৭  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু েইভদ 

০১/৬/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুন্দরগঞ্জ, গইভিইন্ধই। 

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

769.  ১৩৬৮  ইাঃ গ্রমইাঃ শহীদুা 

ভিাইম  

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  পশু 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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০৯/০২/১৯৬৪ বরাঃ হইিপইর্ইা, ৪৮, )ইজী 

আাইউদ্দিন গ্ররই , 

ঢই)ই।  

 

770.  ১৩৬৯  ইাঃ গ্রমইাঃ নূরুা ভিাইম 

র্ইাু)দইর 

 ০৪/১১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদাদু ইর, েইঙ্গইভা।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

771.  ১৩৭০  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইিংগীর 

আাম 

০৮/৯/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিরইজবদ ইন, 

মুদ্দিগঞ্জ। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

772.  ১৩৭১  ইাঃ গ্রমইাঃ নইজমুা হ) 

১৮/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিনী িদর, গ্রিনী। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

773.  ১৩৭২  ইাঃ গ্রজইিই রুন গ্রনেই  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

774.  ১৩৭৩  ইাঃ শইহীনুর আাম 

বেদ্দি)ী  

২৫/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর 

হইিপইর্ইা 

হইিইপইর্ইা, ৪৮-

নড়ইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 
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)ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই । 

775.  ১৩৭৪  ইাঃ গ্রমইাঃ িুার্ইন 

মইহমুদ আ)ন্দ  

১৫/১০/১৯৬১ বরাঃ 

ষ্টেআএাআওআ লণমণিই   

গ্র)ইর্ই ইাী, চে্র্েইম।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

776.  ১৩৭৫  ইাঃ হয িনই রওশন 

গ্রিরণদৌি 

১০/০২/১৯৭৩ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গাইিুাই শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

নইরই েগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

777.  ১৩৭৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু ি)র 

বিদ্দি) 

২০/০৭/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শবর র্পুর িদর, 

শবর র্পুর।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

778.  ১৩৭৭  ইাঃ এআএিআএমআ ভবিি,  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

779.  ১৩৭৮  ইাঃ গ্রমইাঃ বহদই ইর্যল্লইহ 

০১/০৫/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমৌাষ্টীিইজইর িদর,  

গ্রমৌাষ্টীিইজইর। 

 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

780.  ১৩৭৯  ইাঃ গ্রমইাঃ হইরুনুর রবশদ গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩/০১/১৯৭৪ বরাঃ বিিংড়ই, নইণেইর।  

781.  ১৩৮০  ইাঃ মণনইদ্দজৎ )ুমইর 

ির)ইর 

 ৩০/৪/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইউবন ই, রিংপরু। 

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

782.  ১৩৮১  ইাঃ মুহইম্মদ হইবিজরু 

রহমইন 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রকইর অবিিইর 

 লণমব বিন  

প্রইবেিম্পদ, 

ঔষধ্ইগইর, ৪৮-)ইজী 

আাইউদ্দিন গ্ররই , 

ঢই)ই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

783.  ১৩৮২  ইাঃ গ্রমইাঃ জইব)র 

গ্রহইণিন  

২৮/০১/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নিইিগঞ্জ, ঢই)ই। 

িবরদপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

784.  ১৩৮৩  ইাঃ গ্রমইাঃ জহয রুা 

ভিাইম 

১৮/০৩/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িগুড়ই িদর, িগুড়ই।  

িগুড়ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

785.  ১৩৮৪  ইাঃ গ্রমইাঃ জাুবি)ইর 

আাী 

১৩/০৭/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চই াঁদপুর িদর, চই াঁদপুর।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

786.  ১৩৮৫  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রিবাম উদ্দিন গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ িইপইহইর, নওগই াঁ।  

787.  ১৩৮৬  ইাঃ শইমিুনইহইর  

০২/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

িইউা )ণারই ষ্টে)ই 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

788.  ১৩৮৭  ইাঃ গ্রগইবিন্দ চন্দ্র িরদইর 

০৫/০৪/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগইপইাগঞ্জ িদর, 

গ্রগইপইাগঞ্জ।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

789.  ১৩৮৮  ইাঃ এণজ এম 

ও ইবহদুা আাম 

১৯/১২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইহইণরইা, বদনইজপুর।  

হবিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

790.  ১৩৮৯  ইাঃ অবচন্ত )ুমইর দইি 

০১/০৭/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দইগনষ্টয ভ ই, গ্রিনী।  

 

রইজিইড়ী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

791.  ১৩৯০  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু )বরম 

০১/০১/১৯৭০ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

এাষ্টেআভ, গইভিইন্ধই। 

চই াঁপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

792.  ১৩৯১  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু )ুিুে 

০১/৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রমণহন্দীগঞ্জ, িবরশইা।  

বপণরইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

793.  ১৩৯২  ইাঃ অমা )ুমইর রই  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০২/১৯৭১ বরাঃ িদর, ঠই)ুরগই াঁও।  

794.  ১৩৯৩  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবিজরু 

রহমইন 

২২/১২/১৯৬৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িবরশইা িদর, 

িবরশইা।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

795.  ১৩৯৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু মবর্ন 

ির)ইর 

০৫/০৯/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইাীগঞ্জ, িইর্ক্ষীরই।  

মুিীগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

796.  ১৩৯৫  ইাঃ গ্রমইাঃ এনইণ র্ 

)বরম 

 ২২/০৯/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নবড় ই, শবর র্পুর।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

797.  ১৩৯৬  ইাঃ গ্রগইাইম গ্রমইণশ তদ 

খইন 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন, - - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

798.  ১৩৯৭  ইাঃ গ্রমইাঃ রবি)ুা 

ভিাইম 

২৯/০৮/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইহইরইদ্দস্ত, চই াঁদপুর।  

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

799.  ১৩৯৮  ইাঃ মুিী নরূুা হ)  

১০/০৪/১৯৫৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

গ্রষ্টণেবরনইবর পইিবা) 

গ্রহাথ শইখই, 

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

নড়ইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  



G/Farhana/OfficerGradationList 

ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

800.  ১৩৯৯  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম 

০১/০২/১৯৭০ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

অকেইম, ব)ণশইরগঞ্জ। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

801.  ১৪০০  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দাু 

আদ্দজজ প্রধ্ইন 

১২/১২/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

উবাপুর, )ুবড়েইম।  

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

802.  ১৪০১  ইাঃ বহরম্ম  বিশ্বইি 

১৫/০১/১৯৭৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চরিাইশইন, গ্রষ্টইাই।  

গ্রষ্টইাই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

803.  ১৪০২  ইাঃ এষ্টেএম হইবিিুর 

রহমইন 

২০/০৮/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইহয িা, হবিগঞ্জ।  

গ্রশরপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

804.  ১৪০৩  ইাঃ বিষু্ণপদ বিশ্বইি  

০৭/০৮/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগইিইভরহইে, 

শবর র্পুর।  

িইণগরহইে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

805.  ১৪০৪  ইাঃ গ্রমইাঃ )ইমরুা 

আহণমদ খইন 

০১/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিণাে িদর, বিণাে।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

806.  ১৪০৫  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইখণােয র গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  চইপইভনিইিগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রহমইন 

 ৩০/১১/১৯৬৯ বরাঃ 

পুষ্টে ই, রইজশইহী।  

807.  ১৪০৬  ইাঃ গ্রমইাঃ ভমরইন 

গ্রহইণিন খইন  

জাইর্ঙ্ক ষ্টে)ই শইখই,  

এাআরআভ, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

808.  ১৪০৭  ইাঃ শইহ গ্রনও ইজ 

আাম 

০১/০৯/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বশিইা , মইবন)গঞ্জ।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

809.  ১৪০৮  ইাঃ আাম আরই 

ভ ইেবমন  

০১/০২/১৯৬২ বরাঃ 

প্রষ্টইষ),  

এাআষ্টেআআভ, 

গইভিইন্ধই।  

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

810.  ১৪০৯  ইাঃ বিেিদ্দজৎ )ম ত)ইর 

৩১/১২/১৯৭৪ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদিহইেই, খুানই।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

811.  ১৪১০  ইাঃ জওহর াইা চই)মই  

১৫/১২/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পইনেবড়, খইগড়ইেবড়।  

রইঙ্গইমইষ্টে ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

812.  ১৪১১  ইাঃ গ্রমইহইম্মদ 

আিইদুজ্জইমইন 

০৩/১১/১৯৭২ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

এিব আভএা, 

মইবন)গঞ্জ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

813.  ১৪১২  ইাঃ আবশ)ই আ)ির 

রৃ্ষই 

প্রষ্টইষ),  

এাআষ্টেআআভ, 

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯/০২/১৯৬৯ বরাঃ গইভিইন্ধই। 

814.  ১৪১৩ জনইি গ্রমইাঃ নূরুা 

ভিাইম 

২৫/০৬/১৯৬৭ বরাঃ 

প্রইবেিম্পদ )ম ত)র্তই, 

ির)ইরী েইগা উন্ন ন 

খইমইর, বিণাে।  

িুনইমগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

815.  ১৪১৪  ইাঃ গ্রমইাঃ জইহইঙ্গীর 

আাম 

১৮/১১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নিীনগর, 

ব্রইহ্মেিইড়ী ই।  

)ুবমল্লই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

816.  ১৪১৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু িইঈদ 

২০/০৩/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগই ইান্দ, রইজিইড়ী।  

ব)ণশইরগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

817.  ১৪১৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আভ ুি  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

র্ইরইগঞ্জ , রিংপুর। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

818.  ১৪১৭  ইাঃ শইহবদ ইর হইবিি 

১৫/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

গ্রপ্রষণে- ষ্টে)ই 

উৎপইদন প্র)ল্প, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

819.  ১৪১৮  ইাঃ গ্রমইাঃ জইমইা উদ্দিন 

০১/০২/১৯৬৯ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রগইমস্তইপুর, 

নিইিগঞ্জ।  

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

820.  ১৪১৯  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইর্ইণাি খইন  গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  নড়ইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম বপএরএা 
গমন 
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/১০/১৯৫৮ বরাঃ চন্দনইভশ, চট্টেইম।  )ণরণেন। 

821.  ১৪২০  ইাঃ গ্রমইাঃ আবর্)ুর 

রহমইন  

২৩/০৬/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মর্াি , চই াঁদপুর।  

নইরই েগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

822.  ১৪২১  ইাঃ গ্রমইাঃ আণনই ইরুা 

ভিাইম 

০১/০৬/১৯৬১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইরহইট্টই, গ্রনত্রণ)ইনই।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

823.  ১৪২২  ইাঃ পাইশ )ইবন্ত চই)মই 

০৮/০৬/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

খইগড়ইেবড় িদর, 

খইগড়ইেবড়।  

খইগড়ইেবড় ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

824.  ১৪২৩  ইাঃ এণ)এম রুহয া 

আবমন 

৩১/১২/১৯৬২ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিআব আআভআএা, 

গইভিইন্ধই।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

825.  ১৪২৪  ইাঃ বনণরইদ িরে জ ধ্র 

৩০/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্র)ইেইাীপইড়ই, 

গ্রগইপইাগঞ্জ।  

গ্রগইপইাগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

826.  ১৪২৫ জনইি িণন্তইষ চই)মই  

 

বপআব আও,  

ির)ইরী হইি মুরবগ 

খইমইর রইঙ্গইমইষ্টে। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

827.  ১৪২৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আিু হইবনি গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১/০৫/১৯৭৩ বরাঃ গ্রদৌার্পুর, 

মইবন)গঞ্জ। 

828.  ১৪২৭  ইাঃ জ ণদি )ুমইর 

বিিংহ 

০১/০৩/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

আশইশুনী, িইর্ক্ষীরই। 

িইর্বক্ষরই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

829.  ১৪২৮  ইাঃ এমআএআ ও ইদুদ 

২২/০২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

নওগই াঁ িদর, নওগই াঁ। 

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

830.  ১৪২৯  ইাঃ এমআ 

খইণা)ুজ্জইমইন 

 ০৩/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

চণ)ইবর ই , )ক্সিইজইর।  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

831.  ১৪৩০  ইাঃ নইবগ তি খইনম 

১৫/০১/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

শইজইহইনপুর, িগুড়ই।  

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

832.  ১৪৩১  ইাঃ িইঈদ হইিইন 

১১/১০/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বমরপুর, )ুষ্টক ই।  

)ুষ্টক ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন। 

833.  ১৪৩২  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রর্ইিইজ্জা 

গ্রহইণিন 

০৭/১২/১৯৭২ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

বিরইজগঞ্জ িদর  

পইিনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

834.  ১৪৩৩  ইাঃ বিণরইজই গ্রিগম 

০৩/০১/১৯৬৭ বরাঃ 

বষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রজাই দুগ্ধ খইমইর, 

বিণাে।  

নওগই াঁ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

835.  ১৪৩৪  ইাঃ গ্রমইাঃ নজরুা 

ভিাইম গ্রদও ইন 

৩০/৬/১৯৬৮ বরাঃ 

বষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইমনই, িরগুনই  

মুিীগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

836.  ১৪৩৫  ইাঃ গ্রমইাঃ আবর্িুর 

রহমইন 

২২/১০/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িই ই, রইজশইহী।  

নইণেইর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

837.  ১৪৩৬  ইাঃ রঞ্জন )ুমইর বিশ্বইি  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইঠইবা ই, িইা)ইষ্টঠ 

- - ১৯র্ম চই)বর 
গ্র ইগদইন 
)ণরনবন। 

838.  ১৪৩৭  ইাঃ এআবিআএমআ শবি)ুা 

ভিাইম  

০৫/০৯/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

)ইজীপুর, বিরইজগঞ্জ।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

839.  ১৪৩৮  ইাঃ িবরদই ভ ইিবমন  

০২/০৬/১৯৬৬ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই। 

  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

840.  ১৪৩৯  ইাঃ নইবগ তি িুার্ইনই  

০১/১০/১৯৬৯ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এণিইপাইরইিইভে শইখই, 

৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন 

গ্ররই , ঢই)ই। 

বিরইজগঞ্জ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 
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এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

841.  ১৪৪০  ইাঃ নইরই ন চন্দ্র ির)ইর 

১০/০৬/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

রইমগড়, খইগড়ইেবড়। 

ঢই)ই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

842.  ১৪৪১  ইাঃ আিুা খইণ র গ্রমইাঃ 

আাঃ রহমইন  

০১/০১/১৯৬৫ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

দ্দত্রশইা, ম মনবিিংহ।  

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

843.  ১৪৪২  ইাঃ গ্রদণিন্দ্র নইথ ির)ইর 

২৭/১১/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

মিংাই, িইণগরহইে। 

খুানই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

844.  ১৪৪৩  ইাঃ এিআএমআ হইরুনুর 

রবশদ 

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িুািইড়ী, )ুবড়েইম। 

বদনইজপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম চই)বর হণর্ 
অিাইহবর্ 
বনণ ণেন। 

845.  ১৪৪৪  ইাঃ গ্রমইাঃ আবনেয র 

রহমইন  

১৫/০৭/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

াীষ্ট/বরজইষ্টত পদ, 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

ঢই)ই।  

েইঙ্গইভা ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

846.  ১৪৪৫   ইাঃ গ্রমইাঃ জইবহদ 

গ্রহইণিন 

 

গ্রষ্টণেবননইবর িইজতন,  

াক্ষ্মীপুর িদর, 

াক্ষ্মীপুর। 

- ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম মরৃ্য ািরে 
)ণরণেন 

847.  ১৪৪৬  ইাঃ গ্রমইাঃ আব্দরু 

রইজ্জই) 

১৭/০৪/১৯৭১ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

সি দপুর, নীািইমইরী 

নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

848.  ১৪৪৭  ইাঃ গ্রমইাঃ হইবমদুর 

রহমইন  

 ০১/০৪/১৯৬৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  

িইউা )ণারই ষ্টে)ই 

শইখই, প্রইবেিম্পদ 

গণিষনই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

ম মনবিিংহ ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

849.  ১৪৪৮  ইাঃ গ্রমইাঃ মইহিুজইর 

রহমইন 

০২/০১/১৯৬৮ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

পীরগইেই, রিংপুর। 

রিংপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

850.  ১৪৪৯  ইাঃ গ্রমইাঃ মদ্দজিুর 

রহমইন 

০১/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রদও ইনগঞ্জ, 

জইমইাপুর।  

জইমইাপুর ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

851.  ১৪৫০  ইাঃ গ্রমইাঃ আিুা )ইাইম 

আজইদ 

৩০/১২/১৯৬৭ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

িইর্)ইবন ই, চট্টেইম। 

নরবিিংদী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

852.  ১৪৫১  ইাঃ পইথ ত িইরথী দত্ত 

২১/০১/১৯৭৩ বরাঃ 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন,  

গ্রিইরহইন উদ্দিন, 

গ্রষ্টইাই।  

গ্রষ্টইাই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

853.  ১৪৫২  ইাঃ হইরুনুর রবশদ  

 

গ্রষ্টণেবরনইবর িইজতন 

বি ইনীিইজইর, বিণাে। 

- - ১৯র্ম চই)বরণর্ 
গ্রনভ। 

854.  ১৪৫৩  ইাঃ গ্রমইাঃ গ্রমইদইণচ্ছর সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই,  নীািইমইরী ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  
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ক্রবম) 

নম্বর 

খিড়ই 

গ্রেণ শন 

নম্বর 

নইম ও জন্ম র্ইবরখ )া ইণরর প্রইরবি) 
পদ / 

২২/১০/২০০৯ 
র্ইবরণখর পদিী 

বনজ গ্রজাই )াই ইণর 

প্রথম 

গ্র ইগদইণনর 

র্ইবরখ 

গ্র)ইন 

বিবিএি 

এর 

মইধ্াণম 

বনণ ইগ 

প্রইি 

মন্তিা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

গ্রহইণিন 

০২/০১/১৯৬৩ বরাঃ 

 ই)ণেগ ষ্টে)ই শইখই,  

প্রইবেিম্পদ গণিষনই 

প্রবর্ষ্ঠইন, মহইখইাী, 

ঢই)ই।  

855.  ১৪৫৪  ইাঃ আহম্মদ দ্দজ ইউর 

রহমইন 

০১/১০/১৯৬৪ বরাঃ 

সিজ্ঞইবন) )ম ত)র্তই, 

এিব আভএা, 

জ পুরহইে।  

গইভিইন্ধই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

856.  ১৪৫৫  ইাঃ গ্রমইাঃ শবি)ুা 

ভিাইম 

২৯/১২/১৯৬১ বরাঃ 

প্রষ্টইষ), 

ওআষ্টেআআভ, িইষ্টইর, 

ঢই)ই।  

গ্রনত্রণ)ইনই ২৪/১০/১৯৯৯ ১৯র্ম  

 



G/Farhana/OfficerGradationList 

 



G/Farhana/OfficerGradationList 

গেপ্রজইর্পী িইিংাইণদশ ির)ইর 

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, 

)ৃবষ খইমইর িড়), িইম তণগে, িইিংাইণদশ, ঢই)ই 

স্মইর) নিং- ৩৩আ০০আ০০০০আ১০১আ৭৭আ৮৩১আ১৮-১২৩৫ র্ইবরখাঃ- 

   ১০/০৬/২০১৮ 

বরাঃ  

    

২৭/০২/১৪২৫ 

িাঃ  

 

বিষ াঃ বিবিএি লাইভষ্টক)  )াই ইর )ম)র্তইগণের খিড়ই গ্রেণ শন র্ইবা)ই প্রে ন িিংক্রইন্ত। 

 

উপ ু তক্ত বিষণ র গ্রপ্রবক্ষণর্ জইনইণনই  ইণচ্ছ গ্র , প্রইবেিম্পদ অবধ্দিরইধ্ীন বিবিএি লাইভষ্টক)  

)াই ইর )ম)র্তইগণের খিড়ই গ্রেণ শন র্ইবা)ই প্রে ন )ণর প্রইবেিম্পদ অবধ্দিণরর www.dls.gov.bd. 

com ওণ িিইভণে প্র)ইশ )রই হণ ণে। উক্ত গ্রেণ শন র্ইবা)ইর বিষণ  গ্র)ইন প্র)ইর মর্ইমর্, পরইমশ ও 

আপবত্ত থই)ণা র্ই আগইমী ২৪/০৬/২০১৮ র্ইবরখ অবিি চাই)ইাীন িমণ র মণধ্া প্রইবেিম্পদ 

অবধ্দিণরর প্রশইিন শইখইর ddadmndls@gmailআcom গ্রমভণা জইনইণনইর জনা বিণশষ ষ্টইণি অনুণরইধ্ 

)রই হা।  

উক্ত র্ইবরণখর পর গ্র)ইন প্র)ইর আপবত্ত েহে গ্র ইগা হণি নই। 

 

 ল ইাঃ গ্রমইাঃ শবহদ উাাই   

উপপবরচইা) লপ্রশইিন  

প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 

স্মইর) নিং- ৩৩আ০০আ০০০০আ১০১আ৭৭আ৮৩১আ১৮-১২৩৫ র্ইবরখাঃ- 

   

১০/০৬/২০১৮ 

বরাঃ  

    

২৭/০২/১৪২৫ 

িাঃ  

জ্ঞইর্ইণথ ত ও )ই তইণথ ত গ্রপ্ররে )রই হাাঃ- 

1. পবরচইা), প্রশইিন/ িম্প্রিইরে, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 

2. পবরচইা), উৎপইদন, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই।  

3. পবরচইা), গণিষেই, প্রবশক্ষে ও মূাাই ন, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, প্রইবেিম্পদ গণিষেই প্রবর্ষ্ঠইন, 

মহইখইাী, ঢই)ই। 

4. অধ্াক্ষ, ওআষ্টেআআভ, িইষ্টইর, ঢই)ই। 

5. উপপবরচইা), প্রশইিন/ িইণজে, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 

6. উপপবরচইা), )ৃদ্দত্রম প্রজনন ও  ইি উৎপইদন, িইষ্টইর, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, ঢই)ই। 

7. উপপবরচইা), গ্র)ন্দ্রী  মুরগী খইমইর , বমরপুর, ঢই)ই। 

8. উপপবরচইা), প্রইবেক্র  ও উন্ন ন, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 

9. উপপবরচইা), প্রইবেিম্পদ ঔষধ্ইগইর, ৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন গ্ররই , ঢই)ই। 

10. উপপবরচইা), গ্র)ন্দ্রী  গ্রগই-প্রজনন ও দুগ্ধ খইমইর, িইষ্টইর, ঢই)ই। 

11. উপপবরচইা), আঞ্চবা) হই াঁি-মুরগী খইমইর, পইহইড়র্াী, চট্টেইম/ রইজইিইড়ীহইে, রইজশইহী। 

12. উপপবরচইা), বিষ্টইগী  প্রইবেিম্পদ দির,  ঢই)ই/ চট্টেইম/ বিণাে/ রইজশইহী/ খুানই বিষ্টইগ  ণশইর/ 

িবরশইা/ রিংপুর/ ম মনবিিংহ।  

13. অধ্াক্ষ, িইিংাইণদশ জইর্ী  বচবড় ইখইনই, বমরপুর, ঢই)ই। 

14. চীি গ্রষ্টণেবরনইবর অবিিইর, গ্র)ন্দ্রী  গ্রষ্টণেবরনইবর হইিপইর্ইা, ৪৮, )ইজী আাইউদ্দিন গ্ররই , ঢই)ই। 

15. প্রইবেিম্পদ অথ তনীবর্বিদ, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 
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16. বপএিও, প্রইবেপুষ্টক শইখই, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, ঢই)ই।  

17. গ্রজাই প্রইবেিম্পদ )ম ত)র্তই লি)া  আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ ।  

18. িহ)ইরী পবরচইা)  লি)া  আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ ।  

19. িহ)ইরী পবরচইা), প্রইবেেইস্থ্া ও প্রশইিন/ খইমইর/ প্রবশক্ষে, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, ঢই)ই। 

20. চীি, পবর)ল্পনই ও মূাাই ন গ্র)ইষ, প্রইবেিম্পদ অবধ্দির, িইিংাইণদশ, ঢই)ই। 

21. উপইধ্ক্ষা, রিংপুর বিণনইদন ও বচবড় ইখইনই, রিংপুর। 

22. প্র)ল্প পবরচইা) লি)া  আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  

23. উপণজাই প্রইবেিম্পদ )ম ত)র্তই , লি)া  আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ  আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  

24. আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আআ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ।  

25. গই ত িইভা/ অবিি )বপ।  

 

সদয় অবগতির জন্য 

1. িবচি মণহইদণ র এ)ইন্ত িবচি, মৎিা ও প্রইবেিম্পদ মপেইা , ঢই)ই। ভহই িবচি মণহইদণ র িদ  

অিগবর্র জনা। 

 

 

 
 


