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 c‡` cÖvß PvKwii Av‡e`‡bi mwVK ZvwjKv 

 

 

µg ‡ivj bs bvg wcZvi bvg gvZvi bvg ‡Rjv we‡kl †KvUv 

1.  Dm-001 ফরিদা পািভীন ননামান খান মজরিশ আঞ্জুমানািা নেগম ঢাকা  

2.  Dm-002 আবু ননামান আবুি কািাম নারিমা আক্তাি ঢাকা  

3.  Dm-003 শাওনুি িহমান মারনক মিহম আব্দুি জরিি নিরজয়া খাতুন ঢাকা  

4.  Dm-004 করেি আহমমদ নমা: আবুি কামিম নকারহনুি নেগম ঢাকা  

5.  Dm-005 নমা: হারফজ আি আিাদ নমা: আব্দুি মান্নান রেিরকি আক্তাি ঢাকা  

6.  Dm-006 শািরমন ইিিাম রিিাজুি ইিিাম নািরিন আক্তাি ঢাকা  

7.  Dm-007 নমা: আি-িাোহ্ পাপন নমা: মাহবুবুি আিম নিরিনা আক্তাি ঢাকা 

8.  Dm-008 িরফকুি ইিিাম জীেন জাহাঙ্গীি আিম নিহানা আিম ঢাকা  

9.  Dm-009 নমাহাম্মদ আশিাফুি ইিিাম নমাহাম্মদ জরিম উরিন পািরভন আক্তাি ঢাকা  

10.  Dm-010 খামিদুি িহমান নমা: শামীমুি িহমান নিনু আক্তাি ঢাকা  

11.  Dm-011 নমাহাম্মদ িামদকুি ইিিাম 

ভ ুঁইয়া 

নমাহাম্মদ নজরুি ইিিাম 

ভ ুঁইয়া 

আরিয়া খাতুন ঢাকা  

12.  Dm-012 নমাজাক্কাি নহামিন নমা:আওিাদ নহামিন রুকিানা নেগম ঢাকা  

13.  Dm-013 উইিিন নিতু রেশ্বাি টমাি শংকি রেশ্বাি রনশাত রশউিী রেশ্বাি ঢাকা  

14.  Dm-014 নমা:িাহাবুরিন করেি নমা:হুমায়ন করেি নিহানা করেি ঢাকা  

15.  Dm-015 নমা:নতৌরহদুি ইিিাম নমা:শাহ জাহান গাজী মমতাজ নেগম ঢাকা  

16.  Dm-016 নমা:রমজানুি িহমান আব্দুি আরজজ িামিহা নেগম ঢাকা  

17.  Dm-017 নমা:আরিফুি ইিিাম নমা:শাহজাহান আিী জহুিা নেগম ঢাকা  

18.  Dm-018 নমা:আরজজুি হক নমা:নেিাময়ত নহামিন নমািা:করহনুি নেগম ঢাকা  

19.  Dm-019 আইরিন পািভীন এম.এ.কদ্দুি শাহ্জী নায়াি সুিতানা ঢাকা  

20.  Dm-020 তামান্না আক্তাি নমা:আবুি কািাম কামরুন নাহাি ঢাকা  

21.  Dm-021 মাফরুহা তাজকীন নমা: আব্দুি মান্নান খান িারশদা নেগম ঢাকা  

22.  Dm-022 নমা: িামশদুি ইিিাম নমা: আহিান উল্লাহ 

িিকাি 

নিমেকা আক্তাি ঢাকা  

23.  Dm-023 নমা: মাসুদ িানা মৃত.শহীদুল্লাহ মমতাজ নেগম ঢাকা  

24.  Dm-024 আি-আরমন ফময়জ উল্লাহ শাহানাজ নেগম bvivqYMÄ  

25.  Dm-025 তাহরমনা ন ৌধুিী আব্দুি আউয়াি ন ৌধুিী খুিরশদা আক্তাি নািায়াণগঞ্জ  

26.  Dm-026 নিৌিভ রিওটিরনয়াি িরিক্স সুব্রত িরিক্স রুমা িরিক্স MvRxcyi  

27.  Dm-027 নমা:মাজহারুি ইিিাম 

রহমমি 

নমা:আবু িাঈদ শাহীনুি নেগম গাজীপুি মুরক্তম াদ্ধা 

28.  Dm-028 অরভরজত নভৌরমক রেজয় কৃষ্ণ নভৌরমক রিতা নভৌরমক রকমশািগঞ্জ শারিিীক প্ররতেন্ধী 

29.  Dm-029 মাসুমা হক নশখ নমা: আব্দুি হক িরহমা নেগম ‡MvcvjMÄ 

30.  Dm-030 নমা: রুমেি নমাল্যা নমা: িারহদ নমাল্যা িামেয়া নেগম নগাপািগঞ্জ শারিিীক প্ররতেন্ধী 

31.  Dm-031 নমমহদী হািান নমা:মরজবুি িহমান িামেয়া নেগম নগাপািগঞ্জ শািীরিক প্ররতেন্ধী 

32.  Dm-032 জরিমউরিন নমা:হািমত নমাল্লা ঝণ ণা নেগম নগাপািগঞ্জ শািীরিক প্ররতেন্ধী 

33.  Dm-033 নমা: আবুি খাময়ি নমা: ইিহাক নিামকয়া নেগম PÆMÖvg  

34.  Dm-034 আফিান শািরমন নমা:নুরুি আিম নিরিনা ইয়ািরমন PÆMÖvg 

35.  Dm-035 নমা: ইমিান খাঁন আব্দুি িািাম িওশন আিা নেগম PÆMÖvg  

36.  Dm-036 নমা:ইরিি নমা:আবুি নহামিন নভলুয়া খাতুন PÆMÖvg  

37.  Dm-037 নূি নাহাি নমাহাম্মদ আিী শামসুি নাহাি PÆMÖvg  

38.  Dm-038 নমা:আেদুি িহমান নমা:িরম উরিন শামসুন্নাহাি K·evRvi  

39.  Dm-039 সুিাইয়া ইয়ািরমন শাহাে উিীন শওকত আিা ইয়ািরমন কক্সোজাি  

40.  Dm-040 এম. রদদারুি করিম রিকদাি নমাহাম্মদ িশীদ রিকদা রফমিাজা নেগম কক্সোজাি  

41.  Dm-041 িামদকুি িহমান এম েরশি আহমমদ জান্নাতুি নফিমদৌি কক্সোজাি  

42.  Dm-042 উকযরিং মামা © নিায়াইনুর ং মামা© উিাংপ্রু মামা© োন্দিোন ক্ষুি নৃ-নগাষ্ঠী 

43.  Dm-043 প্রমিনরজৎ  াকমা প্রদীপ কুমাি  াকমা স্বপ্না িানী  াকমা িাঙ্গামাটি ক্ষুি নৃ-নগাষ্ঠী 

44.  Dm-044 দীমপশ  াকমা মৃত. শান্ত কুমাি  াকমা মৃগ িীতা  াকমা িাঙ্গামাটি ক্ষুি নৃ-নগাষ্ঠী 

45.  Dm-045 নমাস্তারফজুি িহমান ন ৌধুিী নমা:মাঈন উরিন ন ৌধুিী নমািা:নাজমুন নাহাি Kzwgjøv  

46.  Dm-046 নমা:মরহউরিন খান নমাহাম্মদ জয়িান 

আমেদীন 

রমমনায়ািা নেগম Kzwgjøv  

47.  Dm-047 নমা: সিয়দুি িহমান নমা: ফজলুি করিম রফমিাজা নেগম কুরমল্লা মুরক্তম াদ্ধা 

48.  Dm-048 আিমগীি নহামিন রিরিকুি িহমান নিামকয়া নেগম কুরমল্লা  
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49.  Dm-049 নমা: নিামহি িানা আব্দুি খামিক রমনািা নেগম কুরমল্লা  

50.  Dm-050 রেল্লাি নহামিন শামসুি হক নখািমন আিা নেগম কুরমল্লা  

51.  Dm-051 জৌত িাহা মৃনাি কারন্ত িাহা েৌরি িাহা কুরমল্লা  

52.  Dm-052 নমাহাম্মদ জারকি নহামিন মৃত. হারুন অি িরশদ হারিমা নেগম কুরমল্লা  

53.  Dm-053 নমা:িরেউি নহামিন নমা:রিিাজুি ইিিাম নিামকয়া নেগম  াঁদপুি  

54.  Dm-054 আি আরমন আব্দুি িামাদ খান নিশমা নেগম  াঁদপুি  

55.  Dm-055 মরফজুি ইিিাম নমা:রগয়াি উরিন িামফজা নেগম  াঁদপুি  

56.  Dm-056 নমা: মুনতাজুি ইিিাম নমা: রেচ্ছাদ আিী নমািা: হারিমা নেগম ivRkvnx  

57.  Dm-057 এম,এহমতশাম আহমমদ নমা:আব্দুি খামিক িারেনা ইয়ািরমন িাজশাহী  

58.  Dm-058 নমা: নগািাম িািওয়াি নমা: আব্দুি কামশম নমািা: গুিনাহাি নেগম িাজশাহী  

59.  Dm-059 নমা: রিয়াি উিীন মৃধা নমা: আব্দুি আিী মৃধা নমািা: নওশনািা নেগম িাজশাহী  

60.  Dm-060 নমা: রমনহাজুি হক মরতউি িহমান আমিয়া নেগম িাজশাহী আনিাি ও গ্রাম 

প্ররতিক্ষা  িদস্য 

61.  Dm-061 নমা:আফজাি নহামিন নমা:আিাদ আিী িারকয়া খাতুন িাজশাহী  

62.  Dm-062 তুজহান রময়া হুমিন আিী শামনুি রেরে PuvcvBbeveMÄ  

63.  Dm-063 নমা:আব্দুি িহমান মৃত:নমা:হারমদুি িহমান মৃত নমািা:নিমহনা 

পািভীন 

e¸ov  

64.  Dm-064 আবু িায়হান নমা:ইিমাইি নহামিন আিমা খাতুন e¸ov  

65.  Dm-065 নমা:রফমিাজ করেি নমা:োদশা মন্ডি শামসুি নাহাি e¸ov  

66.  Dm-066 নমা:নিজাউি করিম নমা:মুকবুি নহামিন নমািা:িামহিা নেগম েগুড়া  

67.  Dm-067 নমা: আরতকুি িহমান নমা: আব্দুি খামিক নমািা: আয়শা খাতুন েগুড়া  

68.  Dm-068 নমািা: শািরমন আক্তাি নমা: হায়দাি আিী নমািা: আঞ্জুমান আিা েগুড়া  

69.  Dm-069 তানরজি আহমমদ আরজজাি িহমান তাজরমনা সুিতানা েগুড়া  

70.  Dm-070 নমা: আি-আরমন আবুি কািাম আজাদ নমািমশদা নেগম েগুড়া  

71.  Dm-071 নমা:আিাফাত আিী নমা:আবুি কািাম রেিরকি োনু নওগাঁ  

72.  Dm-072 বুিবুি আহমম্মদ আ:িরিদ নশফািী রেরে নওগাঁ  

73.  Dm-073 আমিরফন এ জান্নাত আব্দুি খামিক িাভিী খাতুন নওগাঁ  

74.  Dm-074 নমা: আিমগীি নহামিন আব্দুি কুদ্দুি হারমদা নেগম নওগা  

75.  Dm-075 নমা:িামশদ-উজ-জামান নমা:আতাউি িহমান নমািা:িরশদা নেগম নওগাঁ  

76.  Dm-076 নমা:জারকি নহামিন নরজেি িহমান জয়নুি আিা নওগাঁ  

77.  Dm-077 নমা:মরনি নহামিন নমা:ফজলুি িহমান 

(মন্ডি) 

নমািা:নিামকয়ামেগম জয়পুিহাট  

78.  Dm-078 নমা: আিাদুজ্জামান পিাশ নমা: শরহদুি ইিিাম িামিন্নাহাি শহীদ জয়পুিহাট  

79.  Dm-079 নমা: রমঠুন নহামিন নমা: রমজানুি িহমান নমািা: মহুমুদা খাতুন নামটাি  

80.  Dm-080 িরন কুমাি দাি িামজন্দ্র নাি দাি নরমতা িানী দাি নামটাি  

81.  Dm-081 নমা:মঞ্জুরুি করিম নমা:নিজাউি করিম নমািা: নিামহিা করিম নামটাি  

82.  Dm-082 রিপন িিকাি রনমপন্দ্রনাি িিকাি রদপািী িানী িিকাি নামটাি মুরক্তম াদ্ধা 

83.  Dm-083 সিকত মাহমুদ গাজী নমা: আতাউি 

িহমান 

মরজণনা নেগম রিিাজগঞ্জ  

84.  Dm-084 নমা: নহিাি উরিন নমা: অমজদ আিী খান নমাি: িরহমা নেগম রিিাজগঞ্জ আনিাি ও গ্রাম 

প্ররতিক্ষা িদস্য 

85.  Dm-085 নমা:নূি নহামিন রিমন হারমদা নেগম রিিাজগঞ্জ  

86.  Dm-086 নমা: স্বপন মাহমুদ মৃত আব্দুল্লাহ আি 

মাহমুদ 

সুরফয়া নেওয়া রিিাজগঞ্জ  

87.  Dm-087 নমা:সুজন আিী নিািহাে আিী নিখ নমািা:মামিকা নেগম রিিাজগঞ্জ  

88.  Dm-088  ন্দন কুমাি েম ণন ছুয়ামমাহন  ন্দ্র েম ণন খিরক িানী িংপুি শািীরিক প্ররতেন্ধী 

89.  Dm-089 নমা: মাসুদ িানা নমা: আবুি োমতন নমািা: িামহিা নেগম িংপুি  

90.  Dm-090 শরফউি িহমান ওিমান গরণ িরেিা নেগম িংপুি আনিািওগ্রাম 

প্ররতিক্ষা িদস্য 

91.  Dm-091 নমা:নমাশািিফ নহামিন নমান্নাফ রময়া নমািা:নকতীমাই িংপুি  

92.  Dm-092 নমা:হািান আিী রজনুি িহমান নমািা:পরিোনু িংপুি  

93.  Dm-093 নমািা: রুমানা োনু নমা: আঃ িাজ্জাক নমািা: মামজদা খাতুন িংপুি  

94.  Dm-094 নমা: নখািমশদ আিম নমা: আরমনুি ইিিাম িামজদা নেগম িংপুি  

95.  Dm-095 নমা:হান্নান রময়া নমা:নহামিন আিী নমািা:হারিনা নেগম MvBevÜv  

96.  Dm-096 নমা: রমঠু রময়া নমা: নমাজামম্মি হক নমািা: িরিতন নেগম গাইোন্ধা  

97.  Dm-097 অিক কুমাি িিকাি অরনি কুমাি িিকাি িত্না িানী শীি গাইোন্ধা  

98.  Dm-098 নমা: আব্দুি িাজ্জাক নেপািী নমা: নতাফাজ্জি নহামিন নমািা: আমেদা নেগম গাইোন্ধা  
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নেপািী 

99.  Dm-099 নুি নমাহাম্মদ নমা:নমািমিম উরিন নমািা:নুি জাহান নেগম গাইোন্ধা  

100.  Dm-100 নমা: নদিওয়াি নহািাইন নমা: ইিামুরিন কুিসুম নেগম নীিফামািী  

101.  Dm-101 নমা: নমাস্তারফজুি িহমান 

শাহ 

নমা: আনিাি আিী শাহ নমািা: মনসুিা নেগম নীিফামািী  

102.  Dm-102 নমা:িরফকুি ইিিাম নমা:আব্দুি খামিক নমািা:কদভানু নেগম KzwoMÖvg  

103.  Dm-103 মমনািঞ্জন  ন্দ্র েম ©ন মধুসুদন অমিাকা িানী KzwoMÖvg  

104.  Dm-104 এি.এম.নমাস্তারফজুি 

িহমান 

মৃত সিয়দ আিী নমািা:মনজুিী নেগম কুরড়গ্রাম  

105.  Dm-105 নমা: আি মামুন নমা: জামমিদ আিী তানরজণনা খাতুন w`bvRcyi  

106.  Dm-106 শ্রী রেধান িায় রিমজন্দ্র নাি িায় আিতী িায় রদনাজপুি  

107.  Dm-107 মরনরুজ্জামান আেদুি িহমান মমতাজ নেগম রদনাজপুি  

108.  Dm-108 নমা: শাখাওয়াত নহামিন নমা:আমজাদ আিী নমা:শামসুন ননহাি 

পািভীন 

রদনাজপুি  

109.  Dm-109 নমা:নমাজাহাি আিী আজাহাি আিী আমনায়ািা নেগম রদনাজপুি  

110.  Dm-110 নমা:িামশদুি ইিিাম নমা:রিিাজুি ইিিাম নমািা:িমকয়া খাতুন রদনাজপুি  

111.  Dm-111 নমা: নিামহি িানা নমা: ইিিইি নহামিন িরিফা খাতুন 

 

ঠাকুিগাঁও  

112.  Dm-112 নমা: শরফউি গরন নমা: শরিফ উিীন নমািা: িওশন আিা 

নেগম 

ঠাকুিগাঁও  

113.  Dm-113 পিাশ কুমাি ব্যানাজী িামপদ ব্যানাজী রনভা িানী ব্যানাজী খুিনা  

114.  Dm-114 আি আমীন রিিাজুি ইিিাম জাহানািা খুিনা  

115.  Dm-115 পিাশ  ন্দ্র দীরিপ  ন্দ্র  ন্দনা িানৌ  ন্দ্র খুিন  

116.  Dm-116 মুনতারিি রেল্লাহ িজি এম হায়দাি আিী আক্তাি ননিা খুিনা  

117.  Dm-117 খান িরফকুি ইিিাম রমঠু োবুি খান্ মমনায়ািা নেগম োমগিহাট শািীরিক প্ররতেন্ধী 

118.  Dm-118 হারফজা খাতুন নমা: আবুি কামশম হারিমা খাতুন mvZÿxiv  

119.  Dm-119 নমা: আরিফুি ইিিাম নমা: আবুি খাময়ি নমাি: িামজদা খাতুন mvZÿxiv  

120.  Dm-120 প্রিয় নোি রনিাঞ্জন নোি নকয়া িানী িাতক্ষীিা  

121.  Dm-121 নমা: কামরুজ্জামান নমা: ইরিি আিী পারুি খাতুন িাতক্ষীিা  

122.  Dm-122 মারিফুি ইিিাম নমা:আকমি রেশ্বাি নমািা:নািরিন সুিতানা কুরিয়া  

123.  Dm-123 তুরহনুি িহমান লুৎফি িহমান িামজদা খাতুন কুরিয়া  

124.  Dm-124 নমা: িানাউি আিম নমা: রিিাজুি ইিিাম নমািা: নশফািী খাতুন কুরিয়া মুরক্তম াদ্ধা 

125.  Dm-125 প্রান নগারেন্দ ন াষ রগরিজা পদ ন াষ কৃতাঞ্জরি ন াষ কুরিয়া  

126.  Dm-126 নমা: িাকিাইন মাহামুদ নমা: নমাজাফফি আিী 

প্রমারনক 

নমািা: শামজদা খাতুন কুরিয়া  

127.  Dm-127 আবুি কািাম আজাদ নতাফামজ্জি নহামিন হারমদা নেগম কুরিয়া শািীরিক প্ররতেন্ধী 

128.  Dm-128 রশব্বীি আহমমদ মুন্সী আব্দুি আিীম হারফজা কুরিয়া  

129.  Dm-129 ফজমি িারব্ব মকবুি নহামিন মমনায়ািা খাতুন কুরিয়া  

130.  Dm-130 মুহা:আরমনুজ্জামান মুহা:আমজাদ নহামিন মুিরিমা আক্তাি কুরিয়া মুরক্তম াদ্ধা 

131.  Dm-131 নমা:নারিি হুিাইন নমা:আমনায়াি নহামিন নমািা:হারিমা খাতুন PzqvWvsMv  

132.  Dm-132 সুমন িিকাি জয় াঁন িিকাি ননতা িানী িিকাি nweMÄ  

133.  Dm-133 সিয়দ মনসুি আিী সিয়দ মেরশ্বি আিী শারহনা আক্তাি ‡gŠjfxevRvi  

134.  Dm-134 সুরফ আহম্মদ উল্লাহ নিামান এ.রে.এম.হািান িারহদা হািান ewikvj  

135.  Dm-135 িারকবুি ইিিাম নমা: খরিলুি িহমান নমািা: পারুি নেগম ewikvj  

136.  Dm-136 নমা: আরমনুি ইিিাম আব্দুি মরজদ 

হাওিাদাি 

আমনায়াি নেগম ewikvj  

137.  Dm-137 নমা: মরকবুি িহমান নমা: রমজানুি িহমান নমমহরুমন্নিা ewikvj  

138.  Dm-138 নিামহি নহামিন আিাউিীন নূিজাহান নেগম েরিশাি  

139.  Dm-139 নমা:আশ্রাফুি আিম নমা:নমািমি জমাদাি মাসুদা নেগম েরিশাি শািীরিক প্ররতেন্ধী 

140.  Dm-140 নমা:রিরিকুি িহমান নমা:রুস্তম আিী ফুলু নেগম েরিশাি  

141.  Dm-141 িরেউি ইিিাম নমা:নুিি ইিিাম নিহানা পািভীন েরিশাি  

142.  Dm-142 প্রশান্ত গরেন্দ দাি রমনতী িানী েরিশাি  

143.  Dm-143 িরফকুি ইিিাম নমাফাজ্জি নহামিন 

রিকদাি 

িমসুন্নাহাি েরিশাি  

144.  Dm-144 ইব্রাহীম খরিি আিম রিকদাি কুিসুম নেগম রপমিাজপুি শািীরিক প্ররতেন্ধী 

145.  Dm-145 নিজাউি করিম নমা:আব্দুি মরতন আময়শা আক্তাি gqgbwmsn  

146.  Dm-146 নমা: িারশদুি হািান নমা: হামতম আিী ফামতমা খাতুন ময়মনরিংহ  
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147.  Dm-147 জুময়ি রময়া নমা: ইজ্জত আিী নজািনািা নেগম ময়মনরিংহ  

148.  Dm-148 নমা:আরমনুি হক মৃত.নমা:িরেউল্লাহ নমািা:িারশদা আক্তাি ময়মনরিংহ  

149.  Dm-149 নমা:আশিাফুি হািান নমা:আবুি মনসুি আশিাফুনাহাি ময়মনরিংহ  

150.  Dm-150 নহািাইন আহমমদ নমা:আিাউরিন হারিমা নেগম ময়মনরিংহ  

151.  Dm-151 নমা:আি-আরমন নমা:হামিমআিী নমািা:কামরুন নাহাি ময়মনরিংহ  

152.  Dm-152 নমা: মাজহারুি ইিিাম নমা: িরফকুি ইিিাম নমািা: নিতািা নেগম ময়মনরিংহ  

153.  Dm-153 নমা: শরফকুি ইিিাম শামহদ আিী মামিকা খাতুন ময়মনরিংহ  

154.  Dm-154 স্বপ্না আক্তাি নমাফজ্জি নহামিন 

 

নজািনা আক্তাি ময়মনরিংহ আনিাি ও গ্রাম প্ররতিক্ষা  

িদস্য 

155.  Dm-155 নমা: আব্দুি িহমান নিরিম নমা: আরতকুি িহমান নহািনািা নেগম ময়মনরিংহ  

156.  Dm-156 নমা: আরমনুি হক রিরিকুি িহমান নমািা: সুরফয়া খাতুন ময়মনরিংহ  

157.  Dm-157 নমা: খায়রুি আিম আিী আজগি খারদজা খাতুন ময়মনরিংহ  

158.  Dm-158 সুেি সূত্র ধি মৃত.সুভাষ সূত্র ধি অঞ্জিী িানী সূত্র ধি নশিপুি  

159.  Dm-159 নমা:মুনজুরুি ইিিাম মৃত: ান রময়া মামজদা নেগম নশিপুি এরতম 

160.  Dm-160 নমা: আিমামুন নমা: রিিাজুি নমািা: হামফজা নেগম নশিপুি  

161.  Dm-161 উমম্ম িািমা নমা:আরজজুিহক িারজয়া নেগম নশিপুি  

162.  Dm-162 িারব্বি নহামিন নমা:আব্দুিকদ্দুি নারিমা আক্তাি নশিপুি  

163.  Dm-163 আব্দুল্লাহ আি ননামান আব্দুি ওয়াহাে রনলুফা নেগম নশিপুি  

164.  Dm-164 নমািা: রুমা আক্তাি নমা: আব্দুি আহাদ নমািা: হারিমা নেগম নশিপুি  

 


