
ক্রমিক 

নং
নাি মিতার নাি িাতার নাি জন্ম তামরখ

বততিান ঠিকানা

 (গ্রাি, পিা, উিজজলা , 

পজলা, মবভাগ)

স্থায়ী ঠিকানা 

 (গ্রাি, পিা, উিজজলা , 

পজলা, মবভাগ)

মিক্ষাগত 

প াগ্যতা 

(সব তজিষ 

অমজতত মিগ্রী)

অমভজ্ঞতার 

মববরণ 

(প্রজ াজয পক্ষজে)

প্রমতবমিতার 

প্রকৃমত
পিাবাইল নং

ই-পিল 

( মি থাজক)

প্রমতবিী 

মনবিন নম্বর 

( মি থাজক)

িন্তব্য

১ পিাোঃ এহসান আলি বাবুল আক্কার িািীি আরা খান ১৮/১১/১৯৮৮
ধউর, মনিাতনগর , তুরাগ, ঢাকা, 

ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর

Professoinal 

Customer Service 

From DACCO

িাঝামর দৃমি 

প্রমতবিী
০১৬৭২৮৫৯১৪৪

১৯৮৮২৬১৯৩৫১১০

৬৭০৬০৪

২ পিাোঃতানবীর আলি পিাোঃ আমির পহাজসন পরজবকা সুলতানা ০১/০৫/১৯৯৯
আড়াকামর, মৃধাবামড়, পিিরা, 

ঢাকা, ঢাকা

উত্তর শ্রীরািপুর, জািলা, 

দুিকী, িটুয়াখালী, বমরিাল
এইচএসমস রুিালী ব্যাকং মলোঃ কাজন কি পিানা ০১৭১৬৩৪০৮৬১ ৭৩৫৫৮৪৩০৮২

৩ পিাোঃ হাছান উদ্দীন মৃত খমললুর রহিান পহনা পবগি ১০/০৯/১৯৯২
ফজতহপুর, লাউর ফজতহপুর, 

নবীনগর , ব্রাহ্মণবামড়য়া, চট্টগ্রাি
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৯২৮০৫৯২২৬

১৯৯২১২১৮৫৪৭০২১

২৬-৩২

৪ ইঞ্ছারা ইসলাি মৃত িমফকুল ইসলাি পিাছাোঃ হামচনা পবগি ১৪/০৪/১৯৯৩
িমিি খাবাসপুর, ফমরিপুর সির, 

ফমরিপুর সির, ফমরিপুর, ঢাকা
ঐ এইচএসমস পপ্রািাকিন প্লামনং এ িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫৩৯৮৬৫৮৭

১৯৯৩২৯২৪৭০৩০০

০০৭৭

৫ ইলারা অবন্তী বমনক মিলটন বমনক িামিয়া বমনক ০৯/১২/১৯৯৪ সাভার, সাভার, সাভার, ঢাকা, ঢাকা ঐ স্নাতক শ্রবন প্রমতবিী ০১৯৬৩৪২০৫৭২
০১৯৯৪২৬২৮০০৯২

২৭১০৩০৭

৬ এস এি বাহার উমদ্দন পিা হামনফ উমদ্দন ব্যিারী পিাছাোঃ আজিনা পবগি ২০/১২/১৯৯০
হুয়াকুয়া, হুয়াকুয়া, পসানাতলা, 

বগুড়া, ধািরাই
ঐ স্নাতজকাত্তর দৃমিহীনতা ০১৭১৬৪৩৯৫৭৪ -----/১০৭৮৮

৭ পিাহাম্মি রমফকুল ইসলাি আক্কুল আমজজ রমিিা আমজজ ০৫/০৩/১৯৮৮
বারুনজটক, ঢাকা কযান্টনজিন্ট, 

িল্লবী, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর ইসলামিয়া ব্যাংক বাংলাজিি মলোঃ িারীমরক প্রমতবিী ০১৬৭৭৫৬৭৩৫৫

rakibislam0

521@gmail.

com

৮ পিাোঃ মজল্লুর রহিান মুহাম্মি িমতউর রহিান িিতাজ পবগি ০৫/১২/১৯৭৩
এফ এইচ এসমসজয়িন 

কাওয়ামলিাড়া

মছট িাড়া, লমলতাবাড়ী, 

লমলতাবাড়ী, পিরপুর, 

িয়িনমসংহ

স্নাতজকাত্তর এনমজওজত টীি মলিার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১৮০৫৮৫৪৮

zrahmamth

@gmalil.co

m

৯ পিাছাোঃ মিল্পী পবগি স্বািীোঃ িামনক মিয়া ফমরিা পবগি ১৫/০৮/১৯৮৭
জয়নাবাড়ী, পহিাজয়তপুর, সাভার, 

ঢাকা, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০৭১৩৫৮৮৯

১৯৮৭২৬১৭২৮৯১১৭

০২৮

১০ িামনক মিয়া পিাোঃ পিাহাম্মি আলী পিাছাোঃ ফাজতিা পবগি ২২/০৮/১৯৮৯
জয়নাবাড়ী, পহিাজয়তপুর, সাভার, 

ঢাকা, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০৭৯৩৫৮৮৯

১৯৮৯২৬১৭২৮৯১১

০২৯

১১ সাজলহা  িমফজ উদ্দীন মিল্পী ১৫/১০/১৯৯৪
নয়াবাড়ী, কামিিাড়া, গফরগাঁও , 

িয়িনমসংহ ,ঢাজা
ঐ এসএসমস দৃমিহীনতা ০১৬২৬৮৬৯৪৪৯

১২ আজিাইন ফাইজয়ক তনয় আরফান আলী  পসমলনা ফারভীন ২৪/০৩/১৯৯৩ িািিাড়, িধুপুর ঐ স্নাতজকাত্তর শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৭৮৯২৮৩৪৪ ১৪৩৯

প্রমতবিী ব্যমিজির জীবন বৃত্তান্ত (জব পফয়ার-১৮ পথজক প্রাপ্ত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাজিি সরকার

জাতীয় প্রমতবিী উন্নয়ন ফাউজেিন

সিাজকল্যাণ িন্ত্রণালয়

এ/২, পসকিন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬

mailto:rakibislam0521@gmail.com
mailto:rakibislam0521@gmail.com
mailto:rakibislam0521@gmail.com
mailto:zrahmamth@gmalil.com
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১৩ পিাোঃ জািাল পহাজসন িমফজুল ইসলাি খজতজী পবগি ১৫/০৭/১৯৯৩
ই আর মসমিএইচ, পেিন পরাি, 

টংগী, গাজীপুর, ঢাকা

উত্তর বড়মবল, তবলছমড় 

িাটিরাঙ্গা, খাগড়াছমড়, চট্টগ্রাি

পিকামনকযাল কাজজ ১ 

বছজরর অমভজ্ঞতা

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৫৫৪২৭৭৯৬৭

১৯৯৩৪৬১৭০৭৬০০

২৬৫০-১১

১৪ পিাোঃ আব্দুল িাজলক মিহাব পিাোঃ সাইফুল ইসলাি পিাসাোঃ িানসুরা পবগি ৩১/১২/১৯৯৮
ই আর মসমিএইচ, পেিন পরাি, 

টংগী, গাজীপুর, ঢাকা

বড় জািবাড়ীয়া, জািবাড়ীয়া, 

পভালাগাট, চািাইনবাবগঞ্জ , 

ঢাকা

এসএসমস
পিকামনকযাল কাজজ ১ 

বছজরর অমভজ্ঞতা

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১৫৪০১৯৯২

১৯৯৮৭০১১৮৭৫০১৫

১৬৮০৭

১৫ পিাোঃ রাজসল সরকার রমিজ সরকার িজনায়ারা পবগি ১০/৮/১৯৮৬
সরকারবাড়ী পহাজসনফপুর, 

চরবাকর , পিমবদ্বার, কুমিল্লা
ঐ

পিকামনকযাল কাজজ ১ 

বছজরর অমভজ্ঞতা

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৯১৫৩৯৭৪২২

১৬ পিাোঃ পরাকন মিয়া পিাহাম্মি আমতকুর রহিান আজনায়ারা
মিঘলীরািপুর , গমবিগঞ্জ,,ছাতক, 

সুনািগঞ্জ, মসজলট
ঐ

পিকামনকযাল কাজজ ১ 

বছজরর অমভজ্ঞতা

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৩৩-৫৯০৮৮৪

১৭ পিাোঃ সবুজ আমির পহাজসন কুলসুি পবগি ১৫/০৮/১৯৯২
ই আর মসমিএইচ, টঙ্গী, গাজীপুর, 

ঢাকা

ব্রাক্ষ্মনবামড়, গাগুটিয়া , 

সাটুমরয়া, িামনকগঞ্জ, ঢাকা
এসএসমস দৃমিহীনতা ০১৯২৭২২৯৭৫১

১৯৯২৫৬১৭০৮৫০০

০০৪৫০৪

১৮ পিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি পিাোঃ আব্দুর রউফ মবমব হাজজরা ২০/০৬/১৯৯৫
ই আর মসমিএইচ, টঙ্গী, গাজীপুর, 

ঢাকা

পূব তিাঠানগড়, পুব তমিলুয়া, 

ছাগলনাইয়া ,পফনী, চট্টগ্রাি
এইচএসমস দৃমিহীনতা ০১৮১২৪৭৮৪৩৫

১৯৯৫৩০১৪৭৬০০২

৮৫১৯০৮

১৯ পিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি পিাোঃ ইমিস মিয়া জয়গুন মবমব ১৫/০১/১৯৮৬
উত্তর বড়মবল, তবলছমড়, 

িাটিরাংরা, খাগড়াছমড়, চট্টগ্রাি
ঐ এসএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৫৫৩১১৯৮০১

২০ পিাোঃ জুজয়ল রানা পিাোঃ আব্দুল গমন পিাছাোঃ ছামিজা খাতুন ৩০/১১/১৯৮৭
চরজছানগাছা , 

চরজছানগাছা ,মসরাজগঞ্জ, রাজিাহী
ঐ স্নাতজকাত্তর

িাঝামর শ্রবন 

প্রমতবিীতা
০১৭৫৩৬৭৫৮২২

১৯৮৯৮৮১৭৮৯৪৩৬

৭৯৮১০৭

২১ নুর আলি পিাল্লা
মৃত পিাোঃ পসজকিার আলী 

পিাল্লা
িারমিন পবগি ০৫/০৬/২০১৮

পখাদ্দদুব তাশুর, পবজড়া ভাটিকা, 

মুকসুিপুর, পগািালগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এসএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১৮৭৩১৭৬৮

১৯৮৪৩৫১৫৮১১৯৩

৪৩৬৬-০২

২২ পিাোঃ মিনহাজ উমদ্দন পিাোঃ িহব্বত তালুকিার জান্নাতুলজনচ্ছা ২৭/০৭/১৯৮৭
পিউলা, পিউলা, পবারহানুমদ্দন, 

পভালা, বমরিাল
ঐ এসএসমস অমফস ম্যাজনজজিন্ট দৃমিহীনতা ০১৭৯০৩৬৭৫০৭ ০৯১২১১৯১৮০৮১৯

২৩ পিাোঃ জমসি উদ্দীন িরহুি পিাোঃ জামিল উদ্দীন পিাছাোঃ হামসনা পবগি ০৩/০৪/১৯৯৩
৮ নং পজ এন সাহা পরাি, লাল্বাগ 

ঠাকা-১২১১, পিাস্তা, ঢাকা, ঢাকা

৮ নং পজ এন সাহা পরাি, 

লাল্বাগ ঠাকা-১২১১, পিাস্তা, 

ঢাকা, ঢাকা

এইচএসমস মিক্ষকতা িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৫০৪৫২৬৫৫
১৯৯৩৩০৯০৩৬১০৫

৮৯২৬-০২

২৪ পিাোঃ ফয়সাল পহাজসন অমৃত মিয়া পরামজনা পবগি ০১/০১/১৯৯২ সরকারবাড়ী,নারায়নপুর, নরমসংিী ঐ এইচএসমস কমিউটার অিাজরটর িারীমরক প্রমতবিী

২৫ পিাোঃ পিাহসীন মিয়া মিজানুর রহিান িাকসুিা পবগি ১০/০৩/১৯৯৫
৫১০, িামনকিী, ঢাকা 

কযান্টানজিন্ট,ঢাকা, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৩৭৭৯০২২৬

২৬ পিাোঃ আমরি আজবিীন মুহম্মি জয়নাল আজবিীন আিার জাহান আজবিীন ১৭/১০/১৯৮৫
৫৫/৭, বাসাজবা, সবুজবাগ, 

ঢাকা,ঢাকা
ঐ স্নাতক

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৩৭৭৭৮৩৩

২৭ পিাোঃ খাজিমুল হক মৃতোঃ নুর পিাহাম্মি পিাছাোঃ পলচন মবমব ২০/০২/১৯৯৭
কাজীিাড়া, কাজীিাড়া, মবরল, 

মিনাজপুর,রংপুর
ঐ এইচএসমস এজসট পিজভলিজিন্ট িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৪৪৯২৩৯৮৪

১৯৯৭২৭১১৭৮৫০০৯

৬০১০২

২৮ পিাোঃ আব্দুর রমিি পিাোঃ আরিান আলী রসনা ০১/১২/১৯৯২
িিাজান, কিিতলী, ঘাটাইল, 

টাঙাইল, ঢাকা
ঐ স্নাতক ইউমনমলভার িাজকতটিং িারীমরক প্রমতবিী ০১৭২১৩৫৪৩৪৮

২৯ তািান্না খান নুরুল হুিা খান িাসুি নামসিা খান ২৫/১১/১৯৮৭

পলক কন তার, আকুর টাকুর িাড়া, 

টাঙাইল পিৌরসভা-১৯০০, টাঙ্গাইল 

সির টাঙাইল, ঢাকা

ঐ স্নাতজকাত্তর

মরসাচ তার (পলাজকটর) 

Intelligent Image 

Management Ltd

শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৯২৯৯৬২৫২
০১৯৮৭২৬১১০৩৮৭

৭৬৩২৪-০৭



৩০ আকাি রহিান পিাোঃ আতাউর রহিান আজনায়ারা পবগি ১১/১০/১৯৯৫
আনিপুর, সাভার, সাভার, ঢাকা, 

ঢাকা
ঐ িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫৬০৩১২৫৩

৩১ নাজমুস সামকব িাহমুদ্দুল নবী খান নাসমরন আিার ০১/০১/----
 ৩০/৩৬  িগরিাড়া, সাভার, 

সাভার, ঢাকা,ঢাকা

পূব তগ্রাি, পিিরা, রুিগঞ্জ, 

নারায়ঙ্গঞ্জ, ঢাকা
এইচএসমস ২ বছজরর চাকুরী িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১৬১৫৭৯৪০

৩২ পিাোঃ আল ইিরান পহাজসন পিাোঃ আবু সাইি পরাজকয়া পবগি ১৮/০৯/১৯৯০
গ-১৬৫/১ স্কুল পরাি,বনানী, 

গুলিান, ঢাকা

অমভরািপুর িমক্ষন,চন্দ্রগঞ্জ, 

পবগিগঞ্জ, পনায়াখালী, চট্টগ্রাি
এইচএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১৭৩০০৭০০ ১৩২৪

৩৩ পিাোঃ িামুন উমদ্দন আব্দুল আলীি রাজহনা পবগি ১১/০৮/১৯৯৮
হামতয়া, তিরমদ্দ, হামতয়া, 

পনায়াখালী, চট্টগ্রাি
িগবাজার , ঢাকা, ঢাকা এইচএসমস ০১৭৪৬৮৮৫১৪৮

৩৪ পিাোঃ হুিায়ুন কমবর আজিজ উদ্দীন জাহানারা পবগি ০১/০১/২০০১
সাতিামকয়া, মিকিাড়া, পিরপুর 

সির, পিরপুর, িয়িমিঙ্ঘ
ঐ পজ এস মস ০১৯২৮১৬৩৪১৩

২০০১৮৯১৮৮৩৩২৮

৬৪১

৩৫ ওির ফারুক পতাফাজ্জল পহাজসন সুমফনা খাতুন ০১/০১/১৯৯০
দুজধর চর, দুজধর চর, নকলা, 

পিরপুর, ঢাকা
ঐ স্নাতক

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী, দৃমি 

প্রমতবিী

০১৯৪৬১৩২৮২৯

৩৬ পিাোঃ মরফাদুর রহিান মিজানুর রহিান হামফজা খাতুন ০১/১/২০০১
মচকনা, মেিাল, মেিাল, 

িয়িনমসংহ, িয়িনমসংহ
ঐ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৬০৮৮৭৫৪৯

২০০১৬১৩৯৪৮৫০১

৫৭৯৮-১১

৩৭ পিাস্তফা আমিকুল িমজি পিাস্তফা িমহদুজ্জািান পহাসজন আরা পবগি ১০-০৮-১৯৯১
িধ্য আউকিাড়া, পিইমর ফাি ত, 

সাভার, ঢাকা, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৩১৯০৩৮৫৭

১৯৯১২৬১৭২১৮০০১

১৪৪-০৭

৩৮ নাজমুস সামকব এ. এি. আলী পহাসাইন িাহনাজ িারভীন ৭/০৮/১৯৯০ িহাখালী, বনানী, ঢাকা,ঢাকা
আোরচর , সাজহারািপুর, 

িািামরপুর, ঢাকা
এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১১৫৪৮৩২৮

১৯৯০৩২৭৭৩৭৬৮৯

৭-০৭

৩৯ তামনয়া আিার তমন্ম পিাোঃ আব্দুল হাই পিাল্লা িজনায়ারা পবগি ১১/০৬/১৯৯৪ িহাখালী, বনানী, ঢাকা,ঢাকা
উত্তর-িালা, কামিয়ানী, 

ফমরিপুর, ফমরিপুর, ঢাকা
এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০৪৫৯৬৬৫৯

tania.sakibo

ve@gmal.co

৪০ আমনস পিাহাম্মি আোঃ খাজলক মৃত) আসিা ২৩/০৩/১৯৯৮ রুইয়া, নামরিা, পিাহার, ঢাকা, মিরপুর-১০, ঢাকা এইচএসমস মিক্ষকতা/ কমিউটাজর শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৫৭৫১২৯৫৮

parvez.bapa

ry200@gma

il.com

১৯৯৮২৬১১৮৫২০৩

৮৫১৮-১১

৪১ পিাোঃ িািীি পহাজসন পিাোঃ িকবুল পজায়াদ্দার পিাছা মনলুফা আিার ২৪/১২/১৯৯৬
ইিািািা, বাহাদুরপুর, নলমছটি, 

ঝালকাঠি, বমরিাল

ইমজজির,ভািাইল, আশুমলয়া, 

সাভার, ঢাকা
এসএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭২৭৬৪৫৩২০

৪২ ফুয়াি আহম্মজি মৃত ওয়ামজি আহজম্মি মৃত আমতয়া আহজম্মি ০৩/০৯/১৯৭৪
১৪৮, পরাি-১৪, িহাখালী 

মিওএইচএস , ঢাকা, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর

কমিউটার পপ্রাগ্রামিং সহ আইটি 

মবষজয়
শ্রবন প্রমতবিী ০১৮২৬০৫১৯১১

fuadahmed

@msn.com

৪৩ পিাোঃ িমহউমদ্দন আহজিি পিাোঃ পহলাল উমদ্দন পিাছাোঃ নাজনীন আিার ০৭/০২/১৯৯২
কংজিরকুল , মবরুনীয়া, ভালুকা, 

িয়িনমসংহ
ঐ অিি পশ্রণী

পকয়া ইয়ান মিলস মলোঃ, 

পকানাবাড়ী, গাজীপুর
শ্রবন প্রমতবিী ০১৭০৭৭৩৯৩৭৯

১৯৯২৬১১১৩২৫০০

০৩০০

৪৪ পিাোঃ আমনসুর রহিান পিাোঃ আব্দুস ছািাি আকমলিা পবগি ০৬/১২/১৯৯১
গকুল নগর, পসন ওয়ামলয়া, 

সাভার, ঢাকা, ঢাকা
ঐ স্নাতক দৃমি প্রমতবিী ০১৯৩১৩৩৫৩৭৫

৪৫ পিাোঃ রমবউল আলি (মুসা) পিাোঃ পিাসারক পহাজসন পজযাস্না পহাজসন ২৬/০৭/১৯৯১

১৭ নং ফরাসগঞ্জ পরাি, 

পিিবাজার, ওয়াি ত নং-৪৩, 

পুমঞ্জয়া, পুমঞ্জয়া, হািচর, ঢাকা, 

ঐ এসএসমস
বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৭৭৬৪৮১২২

১৯৯৯৩০৯০২৭৯০৬

৪৪২৮

৪৬
পিাোঃ ইনজািাি উর-

রহিান
পিাোঃ হামববুর রহিান নাসমরন রহিান ২৯/০৯/১৯৯৬

৮২৭/হামস, মিরপুর ১২১৬, িমিি 

কাজীিাড়া, ঢাকা, ঢাকা

িাতুয়াইল পকানািাড়া, 

পকানািাড়া, ঢাকা, ঢাকা
এসএসমস বুমি প্রমতবিী

০১৭০৩২২৪৮৯৯, 

০১৯১৪৫৬৮৭৭৩

৪৭ পিাোঃ িারুফ খান পিাোঃ পিানাজয়ি খান পিাছাোঃ িাহফুজা খানি ১৫/০১/১৯৯১
আকমলয়া বাড়ী, কাকরাইি, 

িধুপুর, টাঙাইল, ঢাকা
ঐ পজ এস মস পরমজজেিন বহুিামেক ০১৮১৩৬২৭৫১৯ এি-মব-৯৮/২০১০

mailto:tania.sakibove@gmal.com
mailto:tania.sakibove@gmal.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:fuadahmed@msn.com
mailto:fuadahmed@msn.com


৪৮ আমসফ আহজিি পিাোঃ রমফকুল ইসলাি পিাছাোঃ িামহনুর পবগি ৩১/০৫/১৯৯৭
৫৬০ উত্তর ইব্রামহিপুর, ঢাকা 

কযান্ট, কাফরুল, ঢাকা, ঢাকা

িামনকপুর, কামিরপুর, 

মিবচর, িািারীপুর, ঢাকা
এসএসমস বাক প্রমতবিী ০১৭১২৫২৪৫৬৮

asifahamed

@gmail.com

৩০৯০৭১৬১৭৬৬৯৬

-১১

৪৯ পিাছাোঃ িাহানাজ পবগি পিাোঃ আমজজুর রহিান পিাছাোঃ রাজহনা পবওয়া ০৬/০৪/১৯৯৯
আরামজ কানুয়া, ভায়ার হাট, 

কাউমনয়া, রংপুর, রংপুর
ঐ এইচএসমস বাক প্রমতবিী ০১৭৭১৪৭৬৩৩৪

৫০ নীলা রায় শ্রী পরবতী বল্লভ রায় শ্রী রীনা রায় ১৫/০৮/১৯৯৪

বাসা ংং ৩৪, পরাি- ১ মুমিজ ািা 

কিজপ্লক্স, মচমরয়াখানা পরাি, িাহ 

আলী, মিরপুর-১, ঢাকা

উত্তর পিবীপুর, পিখপুরা, সির 

, মিনাজপুর, রংপুর
এইচএসমস কমিউটাজর

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১৪২৪৫১৫৭

৩০৯০৮০৮০৮৩২২৭

-১১

৫১ রাজসল মিয়া আইয়ুব খান সামফয়া পবগি ০৫/০৯/১৯৯৮
পঘাড়ামিয়া, নরমসংিী সরকারী 

কজলজ, নরমসংিী, নরমসংিী, ঢাকা
ঐ এইচএসমস মিক্ষক শ্রবন প্রমতবিী

০১৭০৬৫৮৬১১১, 

০১৯৬৭৯২২৫৬৯

১৯৯৮৬৮৩৬০২৫০০

৭১১০০৭

৫২ িাছুি পবিারী খাজলক পবিারী হামিিা ০১/০১/১৯৯৯
মতলশুমনয়া, মতলশুমনয়া, 

কািামসয়া,গাজীপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০১৭৯০০৮৫

১৯৯৯৩৩১৩৬১৭০৩

১১১৫

৫৩ পিাহাম্মি আমনস আোঃ খাজলক আসিা ২৩/০৩/১৯৯৮ রুইথা, নামরিা, পিাহার, ঢাকা, ঢাকা ঐ এইচএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৫৭৫১২৯৫৮

parvez.bapa

ry200@gma

il.com

১৯৯৮২৬১১৮৫২০৩

৮৯১৮-১১

৫৪ পিাোঃ িরীফুর রহিান লুতফর রহিান আজয়িা আিার ৩০/১১/১৯৯৫

বাসা নং-৬৯/এ, হাজী 

আফসারউমদ্দন পরাি, ধানিমে ১৫ 

নং োফ পকায়াটার, ঢাকা

ধাজোক, পগৌরনিী, পগৌরনিী, 

বমরিাল, বমরিাল
এইচএসমস

পসলাই ও মনরািত্তা িাময়ত্ব কাজজ 

িারিিী
শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৭৫৭৮৩৬৮৬

২৬৯৩৬২৬৭৩৪২৫

৮-০৭

৫৫ পিাোঃ আউয়াল পহাজসন আোঃ ছালাি মনলুফা ইয়াসমিন ১৪/০৯/১৯৯৭
ভাইয়ারা গজামরয়া , আল আমিন 

বাজার, পিাহার, ঢাকা, ঢাকা
ঐ এসএসমস কমিউটার

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৮৮২১৫২২৬১ ২৬১১৮৮৪০২১৭০২

৫৬ পিাোঃ আসাদুজ্জািান মৃত আফজাল পহাজসন মৃত মলমল িি ০১/০১/১৯৬১
নিনপুর(ভূয়ারচর), পগািাল্পরু, 

পগািাল্পরু, টাঙাইল, ঢাকা
ঐ স্নাতক িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১২৫০২৬৬৭

৫৭ তানমজমুল ইসলাি আব্দুল িান্নান ফাজতিা ইসলাি ০৩-০৪-১৯৯৬
২৩/ক িমিি পতজতুমর বাজার, 

ঢাকা-১২১৫
ঐ এসএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৭৪০৮৮৯০৬

১৯৯৭৩০৯০৬৩৯২০

৩৬৮৮-১১

৫৮ পিাোঃ স্বিন বািিা সানু বািিা বকুল মবমব ০২/০৩/১৯৯৫
মগলাতলী, নমরচান্না, বরগুনা(সির), 

বরগুনা, ঢাকা
ঐ ৫ি পশ্রনী িরজা ততরীর শ্রবন প্রমতবিী ০১৯২৬২১৫০৫৪

১৯৯৫০৪১২৮৫৭০০

৮৭৪০-১১

৫৯ পিাোঃ পিরাজুর রহিান িঞ্জু সাইদুর রহিান িমরয়ি ০৪/০৪/১৯৯২
দুগামছ, মবলজজাড়া-২৪১০, বূব তধলা, 

পনেজকানা, পনেজকানা, ঢাকা
ঐ ৫ি পশ্রনী শ্রবন প্রমতবিী ০১৯৩৭৮৩৯৩২১

১৯৯২৭৯১৮৩৩০১৩

৮৩৯-১১

৬০ অমনক খান মৃতোঃ ইকবাল পহাজসন িারভীন পবগি ০৭/০৩/১৯৯৯
ইচ্ছাজপুরা, মসরাকামদ্দ খান, 

মুিীগঞ্জ , ঢাকা

ইচ্ছাজপুরা, মসরাকামদ্দ খান, 

মুিীগঞ্জ , ঢাকা
এসএসমস কমিউটার শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৩৭৭৪৬৭১৫

anik29056@

gmail.com

৬১ পিাোঃ রিজান আলী পিাোঃ কািাল িািা মবউটি পবগি ২০/০৭/১৯৯৯
৫১/৩ পুরান িল্টন, পুরান িল্টন, 

নয়য়ািল্টন, ঢাকা, ঢাকা

কুিামরয়াজজওলা , 

কুিামরয়াজজালা , পিাজড়ালগঞ্জ, 

বাজগরহাট , খুলনা

এসএসমস
বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৯৫৮৬২৮১০

২০০৭০১৬০৭৭০১৩

৪৮৪০৭

৬২ জামহদুল ইসলাি স্বিন মসয়াজী িামহনা পবগি ০৭/০১/২০০২
কািাইকাি, নামসর পকাট, 

হাজীগঞ্জ, চািপুর,ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৬৩২৩১৪৬৯৯

৬৩ িাসুিা মুহাম্মি পহাজসন খাজলিা বানু ১৯৫৪
আিাবর, আিাবর, আিাবর, ঢাকা, 

ঢাকা
ঐ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৭১১১৭৭৫৯৮

৬৪ মসরাজ উমদ্দন রামফ িাহবুবুল আলি পসাজনলা আিার ২২/০৬/১৯৯৯ ৭২, পুরানা িল্টন পলন, ঢাকা-১০০০
৭২, পুরানা িল্টন পলন, ঢাকা-

১০০০
এইচএসমস কমিউটার শ্রবন প্রমতবিী ০১৭১৮৩৮০৯৯৪

rafisiraj@g

mail.com

1999269201

3133555

৬৫ পিাোঃ কািরুল হাছান আবুল খাজয়র িাজটায়ারী হামরছা পবগি ০৬/০৮/১৯৯৭
৪৬৪/৪/১, িমিি রািপুরা, ঢাকা-

১২১৯

উত্তর চরবড়ালী, কামলর 

বাজার, ফমরিগঞ্জ, চাঁিপুর
এইচএসমস কমিউটার বহুিামেক ০১৭৮৬-১৩১৬১১

১৯৯৭১৩১৪৫৩৫০৩

৮২৩-১১

mailto:asifahamed@gmail.com
mailto:asifahamed@gmail.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:parvez.bapary200@gmail.com
mailto:anik29056@gmail.com
mailto:anik29056@gmail.com
mailto:rafisiraj@gmail.com
mailto:rafisiraj@gmail.com


৬৬ িলাি জামম্বল দুলাল খ্রীিিার নকরক অনিী জামম্বল ১২/০৮/১৯৮৬
তালটিয়া, পুবাইল, গাজীপুর সির, 

গাজীপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৯৬৩৭৭০২৩৪

১৯৮৬৩৩১৩০৮১০০

০০০১১১

৬৭ অমনজিি িাকত হালিার জল অসীি হালিার িীিালী মিলাজেি কস্তা ২০/০১/১৯৯৩
২৭১/মব, িমক্ষন কাফরুল, 

কযান্টজিন্ট, ঢাকা

আস্কর, আস্কর, আজগৌঝিাড়া , 

বমরিাল
এসএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৫০৮৩৬৪৪০

animashdip

u2@gmail.c

om

১৯৯৩২৬৯৩০১৪০০

০০৮২৬০৫

৬৮ সাজয়ি িািজসর পহাসাইন সাজয়ি পগালাি পহাসাইন পরাজকয়া পবগি ১৭/১০/১৯৯০ ৩৬, পহাজসনী িালান পরাি, ঢাকা ঐ এসএসমস বহুিামেক ০১৯২৮৬৭১৩৯
shamserh@

gmail.com

১৯৯০৩০৯০৩৬৩০৭

৭৩৫৩-১১

৬৯ পিাহাম্মি পহাজসন বাবু পবলাজয়ত পহাজসন পফরজিাসী আিার ০১/১০/১৯৯১
৪৪ ওয়াি ত, টংগী গাজীপুর, 

গাজীপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৯৯৩৯৩২০২

৭০ মসমদ্দকুর রহিান নজরুল ইসলাি কুলসুি পবগি ০৮/১০/২০০১
পগািাল্পরু, িন্নুনগর, টংগী, 

গাজীপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৬৩১২৯৬৬৪

২০০১৩৩৯৩৩৪৪০২

১৮৬০-১১

৭১ সািিান পসজান কায়সার খুশ্তাক আহজিি কায়সার আয়িা আিার ২৯/০৬/১৯৯৮

পকমজ স্কুল সরক িরীফ, রাজীিাহী 

িসমজি ওয়াউন-০৪, বরগুনা 

পিৌরসভা, বরগুনা

ক্ক-১১১/২ িহাখালী, 

িমক্ষণিািা মনকজটটন পরাি, 

ঢাকা-১২১২

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৬৭৭৩৯৫৮৯৪

sadmanceza

nne81@gma

il.com

১৯৯৮০৪২৪০০৪১০২

২৫৮

৭২ আফজাল পহাজসন আফতাব উজ্জ্বািান  খুরমিিা পবগি ০২/০৩/১৯৯৯

১৫৩/১ হাজী পরাি, জাহী জনাব 

আলী সুিার িাজকতট, আজম্পুর, 

ঢাকা ১২৩০, ঢাকা

পুইজজার, পুইজজার, িাংিা, 

রাজবামড়, ঢাকা
এসএসমস কমিউটার

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৩০৯৯৭৭৩৯

afzalbulb@g

mail.com
০০২৬১১

৭৩ পিাোঃ আমসফ পহাজসন লামক পিাোঃ িস্তামকি িামহন পবগি ০৪/০৪/১৯৮৭

৬২/১, পক মব রুি পরাি, লালবাগ , 

ঢাকা ওয়াি ত ২৮, ঢাকা িমক্ষন মসটি 

কজি তাজরিন, ঢাকা

৬২/১, পক মব রুি পরাি, 

লালবাগ , ঢাকা ওয়াি ত ২৮, 

ঢাকা িমক্ষন মসটি কজি তাজরিন, 

ঢাকা

এসএসমস বহুিামেক ০১৬৮১২৪৯৮৮৯
১৯৮৭২৬৯৪২৬৪৭৩

৩৯৪০-১১

৭৪ িমরয়ি সুইটি পিাোঃ পিাস্তফা পহাজসন নাজমুন নাহার ০৬/০৯/১৯৮৯ পসনিাড়া, রংপুর সির, রংপুর ঐ স্নাতজকাত্তর এিএসওয়াি ত

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৯১৩৯৭৮০০০

১৯৮৯৮৫২৪৯০৫০৬

৭১৬৩-১১

৭৫ পিাোঃ পসাহাগ আলী পিাোঃ পিাতাজলব রানু পবগি ২০/০৮/১৯৯৮
পসকসন-১২, ব্লক-ই, পলন-৫, বামড়-

৪৫, িল্লবী মিরপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৯১৮১৮০৭২৭

১৯৯৬৩০৯০০০২১০

৯৬৬৭-১১

৭৬ ফারজানা আিার পিাোঃ পিজলায়ার পহাজসন িামলয়া পবগি ২০/১০/২০০০ পটংরা, পিিরা, ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা পতজরাচর, মুলামি, বমরিাল এইচএসমস
Dove Bana 

মফজের কাজ
িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৯৮০২৭৯০৩

২০০০২৬১১২৩৩০৫

৫৪৯৮-০২

৭৭ তসয়ি িাহমুি হাসান মৃত তসয়ি নজরুল ইসলাি কাজী ইসরাত জাহান ৩১/০৮/১৯৮৮ ৩৩০/৩, মখলগাও, ঢাকা িইল, িইল, হমবগঞ্জ, মসজলট ৫ি পশ্রনী
বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৪০৫৪৪৩৭১

১৯৮৮২৬৯৫৪৩৪০০

০০২৫

৭৮ পিাভন চন্দ্র রায় পগািাল চন্দ্র রায় সখা রানী রায় ৩০/১০/১৯৯০
উত্তর চরজনায়াবাি, ৪নং ওয়াি ত, 

পভালা, পভালা, বমরিাল
ঐ স্নাতজকাত্তর শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৩১২৫০৭৯৭ ৪০১২

৭৯ পিাোঃ এনামুল হক পিাোঃ আজনায়ার পহাজসন পিাছাোঃ রমসিা খাতুন ০১/০১/১৯৯১
মকসিত সিাতী, পভাট্মারী, 

কালীগঞ্জ, লালিমন হাট, রংপুর
ঐ স্নাতক ৬ বছর দৃমি প্রমতবিী ০১৭২২১৪৯৭৪০

aanamul14

@gmail.com

১৯৯১৫২১৩৯৬৫০০

০১৯৩-০৪

৮০ পিখ আলকাচ
পিখ পিাহাম্মি হামববুর 

রহিান
পিখ মরংকু ০১/০২/১৯৮৪

বািোঙ্গা, পগাহালা-৭৯১১, 

মুকসুিপুর, পগািালগঞ্জ, ঢাকা
ঐ ৬ি পশ্রনী

পকজংয়া কসজিটিক্স, 

সুিারভাইজার
শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৬৪-৮৬৯১৯২

১৯৮৪৩৫১৫৮৩৩৯৮

৪৯৬-০৭

৮১ পিাোঃ মিহাব উমদ্দন পিাোঃ িাহবুবুল আলি পসাজহলা আিার ১৫/০৩/১৯৯২ ৭২ পুরানা িল্টন লাইন, ঢাকা
িোঃ লমতফপুর, পকরািতগঞ্জ, 

লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাি
স্নাতক

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৯১৯০৪০০১২

shihab.rahi2

004@gmal.c

m

১৯৯২৫৫৪৪৬১৬৪৫

০-০৭

৮২ িীর িারামরয়ার জািান িীর িমনরুজ্জািান পিাসা ইয়ামিন নূর ২২/১১/১৯৯৫ িজনশ্বর পরাি, মঝগাতলা, ঢাকা
কজলজ ব্রাঞ্জ পরাি, বরগুনা 

সির, বরগুনা, বমরিাল
এইচএসমস গ্রামফক্স/ ফজটাগ্রামফ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১১৯৭৪২৭৬

MSzenith27

@gmail.com
১৩৭০

৮৩ এ এইচ এি বামকবীল্লাহ বরকতুল্ললাহ আয়িা আিার ০১/০৫/১৯৯৫
১৫/১ হাজী পরাি, হাজী জনাবালী 

সুিার িাজকতট, উত্তরা, ঢাকা

ইটাজখালাি িাোরিাড়া, 

কামনয়ালখাতা, নীলফািারী, 

রংপুর

এইচএসমস
বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০৩৫৪৯৮৭৫ ০০৩২৬৫

৮৪ পিাোঃ ফারুক আহজম্মি মগয়াস উমদ্দন আহজম্মি িাহানাজ পবগি ২৫/১২/১৯৮৭
বাড়ী-৩৬৭৭, পিরাজঙ্গর, মব-ব্লক, 

কিিতলী, ঢাকা-১৩৬২, ঢাকা
ঐ এসএসমস

Creative Clipping 

Path LTD
শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৩১৩৯৯৩৩৪

ahamed.far

uk85@gmal.

com

mailto:animashdipu2@gmail.com
mailto:animashdipu2@gmail.com
mailto:animashdipu2@gmail.com
mailto:shamserh@gmail.com
mailto:shamserh@gmail.com
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mailto:MSzenith27@gmail.com
mailto:MSzenith27@gmail.com
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mailto:ahamed.faruk85@gmal.com
mailto:ahamed.faruk85@gmal.com


৮৫ সূফী আব্দুল কাইয়ুি মৃত সূফী আব্দুল আমজজ পিাছাোঃ কািরুজন্নসা ০৯/১২/১৯৮৬
বাসা নং- ১২মস, পরাি-১৯, মিরপুর-

১২
ঐ ৮ি পশ্রনী ছমব অঙ্কন শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৩১১১৩০০৫

২৬৯৬৪০২৫১১৪৬৬

-১১

৮৬ পিাোঃ মরহান উমদ্দন রানা পিাোঃ মিরাজুল ইসলাি সূচনা ইসলাি ২৫/১২/১৯৯৯

বাড়ী নং-১, মস ব্লক, ৯ নম্বর পরাি, 

আফতাবনগর , পিরুল বাড্ডা, ঢাকা -

১২১২

পকযুড়ী, পকজুড়ী বাজার, 

রািগঞ্জ, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাি
এইচএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৭৭৬৫১৯৭৮

rihanrana20

12@gmail.c

om

১৯৯৯৫১১৬৫১৩১০

০০৭৬৩-০৭

৮৭ পিাোঃ িইনুল ইসলাি মৃত জামিল আলী কটু পবগি ০১/১০/১৯৮২
উত্তর ইসলাি পুর, পফঞ্চুগঞ্জ, 

মসজলট, মসজলট
ঐ ৬ি পশ্রনী িমজত মবজ্ঞান

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৬৩৬২৫৭৩৪

১৯৮২৯১১৩৫২৩৪৬

৩৭০৭-১১

৮৮ পিাোঃ পসাহাইমিনুর রহিান মৃত রামকব আলী মৃত ছাজলহা পবগি ৩০/১১/১৯৯৬ ৬২, মবজয়গগর , ঢাকা-১০০০, ঢাকা
খালিার, সির, মসজলট-

৩১০০, মসজলট
স্নাতক শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৪১৪৩৫৯৩৭

alijami175@

gmail.com

১৯৯৬৯১১৩১৬৫০৩

৪৯৯৪-১১

৮৯ পিাোঃ িমফক উমদ্দন ভুইয়া পিাোঃ সুলতান উমদ্দন ভূইয়া আজিনা আিার ২১/১২/১৯৯১
পিজবংগা, বারিাড়া, নািাইল, 

িয়িনমসংহ, িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার বাক প্রমতবিীতা ০১৭২৩৫১৬৮৭০

shafiq13011

@gmail.com

১৯৯১৬১১৭২৬৩০০

০১৬৯-০৫

৯০ পিাোঃ আলিগীর পহাজসন পিাোঃ আব্দুস ছালাি পিাছাোঃ হাজরা পবগি ৩০/০৬/১৯৯২
কুটিনাওগঙ্গা , নাসারগুজ, 

নাজগস্বরী, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতক কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৭০৭৩০৩৪১

১৯৯২৪৯১৬১৯৪০০০

২১৮-০২

৯১ পিাোঃ কায়জার হাছান জয় পিাোঃ মসরাজুল ইসলাি আইমরন ইসলাি পজবা ১৬/০৯/১৯৯২
৪/৩৬, মকবমরয়া লজ, পুরানজলন 

এ/৪, মজিারাবাি, মসজলট মসজলট

জলালপুর, মজয়াপুর, বুমড়চং, 

কুমিল্লা, চট্টগ্রাি
স্নাতজকাত্তর

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৪৭৮২৪৭৬৩

kayserhasan

1992@gmail

.com

১৯৯২৯১৯৬২১৫০০

০১৬৮

৯২ মতিা ইসলাি পজমন পিাোঃ মসমংরাজুল ইসলাি আইমরন ইসলাি পজবা ০১/০৯/২০০০
৪/৩৬, মকবমরয়া লজ, পুরানজলন 

এ/৪, মজিারাবাি, মসজলট মসজলট

জলালপুর, মজয়াপুর, বুমড়চং, 

কুমিল্লা, চট্টগ্রাি
এসএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৪৭৮২৪৭৫২

৯৩ সুজয় বড়ুয়া কাঞ্চন বড়ুয়া মিল্পী রানী বড়ুয়া ২০/০৪/১৯৯৭
৮২/১, সবুজবাগ, বাসাজবা, ঢাকা-

১২১৪

হমরহর, উত্তর দুপুর, রাঙ্গনীয়, 

চট্টগ্রাি
এইচএসমস বহুিামেক ০১৮১৪৭৪৯৭১২

sujoybarua1

9@yahoo.co

m

১৯৯৭২৬৯২০০৪১৪

৬১৫২-১১

৯৪ শুভ িাস সুকুিার িাস উিা রানী ১৫/০২/১৯৯৬
ওয়ারী কজলানী, িয়াগঞ্জ, ওয়ারী, 

ঢাকা
ঐ স্নাতক বহুিামেক ১৭৭৯২১৬২৭৭

shuvodas68

4@gmail.co

m

৩০৯০১৭৬২৪৫৯৪৩

-১১

৯৫ িািীি পিাোঃ িকবুল পিাছাোঃ মনলুফা আিার ২৪/১২/১৯৯৬
ইিািািা, সুমবিপুর, নলমছটি, 

ঝালকাঠি, বমরিাল
ঐ এসএসমস কাটিং িাোর(EJPZ) বাক প্রমতবিীতা ৭৩৫১৬২০৮০৭

৯৬ পিাোঃ ইসিাইল পহাজসন পিাোঃ ফজলুর রহিান তসমলিা পবগি ০৪/০৩/২০০২
মঝগাতলা পুরাতন কাচা বাজার 

োফ পকায়াটার ধানিমে, ঢাকা
ইমলিা, কাপুপুর, পভালা, পভালা এসএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৯৮৩৭০৫৯২৪

sontohossan

40@gmail.c

om

৯৭ মরফাত আল আমিক পিাোঃ আ হাকীি পিাছাোঃ মসমবনা ইস্যাসমিন ২৮/০৬/১৯৯৮
৩৩/১ রুিচান পলন, ওয়াি ত-৪৩, 

সিরঘাট, ঢাকা, ঢাকা

পনায়াপুস্কমরনী , মুরািনগর , 

কুমিল্লা, ঢাকা
এইচএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭০৯৭৪৫২৭৪

rifathashik1

1@gmail.co

m

১৯৯৮১৯১৮১৭২০১৮

৩৯৩-০৭

৯৮ পিাোঃ ছাইমুন ইসলাি হাজী পিাোঃ সািসুল হক নামছিা আিার ১২/০১/১৯৯৫
ভজহমর সাহা েীট, সূোপুর, 

ওয়ারী, ঢাকা
ঐ স্নাতক

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭০৩৭৪৩১৫৫

simoonislam

121@gmail.

com

১৯৯৫৭৫২৮৩০৭০১

১৯১০-১১

৯৯ সুজহল আহিি আব্দুল িমজি দুদু মিয়া আমছয়া পবগি ০৫/০৭/১৯৯৯
নামিশ্রী, বাজি পিওরাইল, জমকগঞ্জ, 

মসজলট, মসজলট
ঐ এসএসমস পিকামনকযাল ওয়াকতিফ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৯৭২৫৪৫৩৩

১০০ পিাোঃ জুজবল আহিি
পিাোঃ আোঃ িমজি পচৌোঃ দুদু 

মিয়া
আহমচয়া পবগি ০৩/০৫/১৯৯৫

নামিশ্রী, বাজি পিওরাইল, জমকগঞ্জ, 

মসজলট, মসজলট
ঐ ৮ি পশ্রনী

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৭৮২৪৩৪২

১৯৯৫৯১১৪৬৬০২০

০৪২-০৫
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১০১ নীলুফার নাজনীন
আলহাজ আমির পিাোঃ 

আব্দুল হাই
আলহাজ হামলিা খাতুন ০২/০৯/১৯৭২

ধাি কটকীিাড়া, ধািকটকীিাড়া, 

পকাতয়ালী, রংপুর, রংপুর
ঐ ৭ি পশ্রনী পকয়া নীট কজিামজট মলোঃ শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৬৫৫৯০০০২

naharhye@

gmail.com

২০০৯৮৫৭৫০২১৬৮

২৭০-১১

১০২ পিাসাোঃ নাজমিন আরা পিাোঃ নুরুল ইসলাি পিাছাোঃ মলমি পবগি ২১/০৩/১৯৯৭
িমক্ষণ িজহিপুর, কিল্পরু, সির, 

মিনাজপুর, রংপুর
ঐ স্নাতক কমিউটার

শ্রবন ও দৃমি 

প্রমতবিী
০১৭০৫৮০৬৭৭৮ ৫১৩৪/১৫

১০৩ পিাোঃ িমফউল আলি পিাোঃ িাহ আলি পিাছাোঃ িিতা পবগি ১৩/১১/১৯৮১
উিয় আগর, িলািবাড়ী, 

িলািবাড়ী, গাইবািা, রংপুর
ঐ স্নাতক সমিক্ষকতা

শ্রবন ও দৃমি 

প্রমতবিী
০১৭২৪১৩৮৬০২ ২৯

১০৪ পিাছাোঃ আজতািী িারভীন মৃত আহম্মি আলী পিাজশ্রফা পবগি ১৭/১০/১৯৯৫
বটতলা, সাতিাথা, রংপুর সির, 

রংপুর
ঐ এইচএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১৬২৭৪১৬৬

mmhmilu@

gmail.com

১৯৯৫৮৫১৭৩৭৬০০

১২৮৯-১১

১০৫ তানভীর রায়হান তিবাল
মৃতোঃ িতলবুর রহিান 

বসুনীয়া
সাজজিা খাতুন ১২/২/১৯৭৫

সািটানা পরাি, লালিমনর হাট, 

রংপুর
ঐ এসএসমস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৮০৬৯৮৪৭৬

১০৬ আব্দুস সাত্তার ওয়াজহি আলী আমছয়া পবগি ০৯/১২/১৯৯০
১৬২/২ জয়ন্নাথ সাহা, পিাস্তা, 

লালবাগ , ঢাকা

কৃষ্ণিজহি, ঢাকুয়া, ফুলপুর, 

িনিনমসংহ
স্নাতক জাতীয় আই কাি ত তথ্য সংগ্রহ িারীমরক প্রমতবিী ০১৯১৩১৬১৫৫৬

১৯৯০২৬৯৪২২৪০০

০২০৮০২

১০৭ নামহদুল ইসলাি পিাোঃ হামবব মিয়া নামছিা পবাস ০১/০৪/২০০১
পছাট কামল বাড়ী, আকুর টাকর 

িাড়া, টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ পজ এস মস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৬৩৯-৭৫৫১১৫

২০০১৯৩২৮৭১৬০১

২২১৩-১১

১০৮ পিািারফ পহাজসন সনজু মিয়া ফাজতিা ইসলাি ২৫/০৯/১৯৯৭ নূজররছালা , ভাটারা, গুলিান, ঢাকা
উল্লািাড়া, বারিাড়া, নািাইল, 

িয়িনমসংহ
স্নাতক িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৪৪৯৭৮৮৮

১৯৯৭৬১১৭২৯৪০২৫

৯১২-০২

১০৯ নীতু ভুইয়া পিাোঃ আিল ভূইয়া নাছামরন ভু ুঁইয়া ০১/১২/১৯৯৬
পিাড়ামিয়া, নরমসংিী সরকারী 

কজলজ, নরমসংিী, ঢাকা
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৯১০৭৩৪৬১৮৯

১১০ পিাোঃ পিাজাস্কর রহিান আতাউল হক িজনায়ারা পবগি ০১/১০/১৯৯৭
নয়ািাড়া, মিজতাপুর, রাজনপুর, 

গাজীপুর, ঢাকা

ভাগ গরীব, বারিাইকা-৫৭৪০, 

পগামবিগঞ্জ, গাইবািা, রংপুর
এইচএসমস গণমিক্ষা মিক্ষক িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৪০১৫৫৬৮৪ ২৬৪৯

১১১ পিাোঃ মবল্লাল বামরক সাজজিা খাতুন ০২/০৪/১৯৯৭
পবকার পকান, গাংগাইর বাজার, 

টাঙ্গাইল, িদুপুর, ঢাকা
ঐ ৬ি রাজমিমস্থ িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৮৩৩২৩১৯৪

১১২ পিাোঃ িমরফুল ইসলাি মৃতোঃ আইয়ুব আলী পিাছাোঃ আজলিা খাতুন ০২/০৭/১৯৯০
কালিাটি, কালিাটি, 

লালিমনরহাট, রংপুর
ঐ স্নাতক িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫৬-৪২০১৪৩

১১৩ পিাোঃ খমললুর রহিান পিাোঃ আবু সামহি িেল পিাছাোঃ পরজহনা পবগি ২০/১১/১৯৯১ গড়াজবর , দুগামছয়া, িয়িনমসংহ ঐ স্নাতক কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৬৮৪৭৭৬০৫ ০৯৫৭

১১৪ পিাোঃ সবুজ মিয়া পিাোঃ তাজলফ মিয়া পিাছাোঃ হাজরা পবগি ০৮/১১/১৯৯৭
কালিাটি, কালিাটি, 

লালিমনরহাট, রংপুর
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৪৪৭৯৮০৪১

mdsabujmia

@gmail.com

৫২১৫৫৫৪৩০০০২৩

০-০২

১১৫ পিাোঃ ওির ফারুক সরকার পিাোঃ কামিি সরকার িমজতনা পবগি ০১/০১/১৯৯০
খািামরয়া িাড়া, হাসনাবাি, 

নাজগশ্বরী , কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৩৭-৮৮৯৭৬৮

shadhinliza

@gmail.com

কুমড়/১৬৩/২০০৮ 

মখ্রোঃ

১১৬ পিাোঃ বমন আমিন পিাোঃ আতাউজ্জ্বািান বাককজান ২০/১২/১৯৮৮
জঝগড়ার চর, িাঁতভাঙ্গা, পরৌিারী, 

কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর িারীমরক প্রমতবিী ০১৯২২৩৪৭৯১৫

bani88bd@

gmail.com

১৯৮৮৪৯১৭৯২৩০৪

৩২৩৯-০২

mailto:naharhye@gmail.com
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mailto:mmhmilu@gmail.com
mailto:mmhmilu@gmail.com
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১১৭ িাফায়াত পহাজসন পিাোঃ সাখাওয়াত পহাজসন মিরীন জাহান ১৭/০১/১৯৯৩
৬৮৭/খান মভলা, নুরগাগ িসমজি 

পরাি, পূব ত পিালাইিাড়, িমনয়া ঢাকা

নামজিপুর, পভজিরগঞ্জ, 

িরীয়তপুর ,ঢাকা
এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৩৭০৬৫৯২৫

sourovhosen

066@gmail.

com

1993261323

5000845-02

১১৮ সামিউর রহিান পচৌধুরী আমলউর রহিান পচৌধুরী িারভীন পবগি ০২/১২/১৯৯৫ ১/গ মঝবাতলা, হারারীবাগ , ঢাকা
তুলাসার, িালং, িমরয়তপুর 

সির,ঢাকা
এইচএসমস

National Skoll 

Certificate in 

Graphics Design

বহুিামেক ০১৯১৮৭৪০২২১

shamiurshi

manto24@g

mail.com

১৯৯৫৮৬২৬৬০৪০১

৭২৭-১১

১১৯ পিাোঃ িইন উমদ্দন পিাোঃ আব্দুর পরজ্জাক আজয়িা আিার ০১/০৩/১৯৬৯
জয়কা, জয়কা, কমরিগঞ্জ, 

মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ স্নাতক পহমিও িািার দৃমি প্রমতবিী ০১৭৫৪৩৬৭৯৫৯

১৯৬৯৪৮১৪৫১৬২৬

০৮৪-০৪

১২০ িামুর অর রিীি হারুন অর রিীি পিজলায়ারা খানি ০১/০৯/০৯৮৫ ইি কাজলা, মিিাবাি, ঢাকা ঐ এসএসমস নীট গাজি তন্টস দৃমি প্রমতবিী ০১৭১২৮৮৯১৪৮

১২১ হামলিা আিার আব্দুল কুদ্দুছ আসরাফুল পবগি ০৫/০৭/১৯৯৬
মনিনপুর, পিমিনীিহল,রাজনগর , 

পিৌলভীবাজার ,মসজলট
ঐ স্নাতক কিমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭২২৪৫৫১৯০

১৯৯৬৫৮১৮০৪২১০

৪৯৮৮-০২

১২২ পিাোঃ সাজ্জাি পহাজসন পিাোঃ জমহরুল ইসলাি মিউলী পবগি ২০/০৬/১৯৯১
পবৌ বাজার,এল এল মস মনল  

নারায়ণগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৪১২১৬৫০০

sazad.ncsa

@gmail.com

১২৩ পিাোঃজাহাঙ্গীর আলি পিাোঃ আোঃরহিান পিাছাোঃ জমহরন পবগি ২৫/১১/১৯৯৫
ধলামিটিরী , িাগলা, নাজগশ্বরী , 

কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৩৮৯১০৭০৭

১৯৯৫৪৯১৬১০১০০১

২৫১০২

১২৪ পিাোঃ আমরফ পিখ পিাোঃ আব্দুর রহিান কমহনুর পবগি ১০/০৮/১৯৯৯
তলুক কানপুর, পগামবিগঞ্জ, 

গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৮৩-২৮৬৫২৩

arifshak@y

ahoo.com

১৯৯৯৩২১৩০৯৪০১

৬১৬৯-০২

১২৫ জামকর পহাজসন জহুর আলী আমছয়া পবগি ২০/০৬/১৯৯২
িলাি বাড়ী, খমলল্গঞ্জ, কুমড়গ্রাি 

সির, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতক কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৪৪৩৫০৩২১

১৯৯২৪৯১৫২১৭০০৩

৩৪৬-০২

১২৬ পিাোঃ ওয়ামসি পিাল্লা পিাোঃ আওয়াল পিাল্লা ছাজিলা পবগি ১৯/১২/১৯৯১
পঝৌমর, চালা, হমররািপুর, 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৪১২০০১৮২ ১৪১৭

১২৭ পিাোঃ আমিকুর রহিান মৃত আমরফুর রহিান মৃত আজজিা পবগি ০১/০১/১৯৮৫
২৩৫/A, িধুরাি, মঝগাতলা, 

ঢাকা, ঢাকা

৫১/পরাি-২, বাসাজবা, 

সবুজবাগ, ঢাকা
এইচএসমস সুিারভাইজার দৃমি প্রমতবিী ০১৬৭৭৪৭১৯২৮

ashirahman

243@gmail.

com

1985261366

0112686-04

১২৮
এ মব এি তানভীর 

আহজম্মি
পিাোঃ আবুল বািার আজিনা পবগি ৩১/১২/১৯৯৫

২২৮/৬ পূব ত খান িাড়া, পতজগাও, 

ঢাকা

বিারপুর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, 

ঢাকা
এসএসমস অটিজি ০১৭৭১৩৩০০২২

১২৯ সুিনা খান মৃতোঃ মসরাজুল ইসলাি খান িাহীন সুলতানা ১৯/০২/১৯৯২
১-মি। আল-িিীনা, 

আগারগাও ,ঢাকা

পসজনরবাট, পভন্নাতলা, 

মিরচর, িািারীপুর, ঢাকা
স্নাতক পস্বচ্ছাজসমবকা িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৭৯৩৭৮০৯৭

sumonak19

92@gmail.c

om

১৩০ পিাোঃ ফজজল রামব্ব পিা লাবলু খান পিাসাোঃ িাকসুিা পবগি ০২/০৬/১৯৯৫ িমরফাপুর, ওয়াি ত নং-৩৪, অঞ্চ-০২
মচোিাড়া, আিতমল, পকাটামল 

িাড়া, পগািালগঞ্জ, ঢকা
এসএসমস কমিউটার জন্মগত ০১৭৬৩৬৬০৮৪৮১১

১৯৯০৩৮১০১১৩০১

৮২৬৪-০৮

১৩১ এরিাদুল ইসলাি আমজজার রহিান পিাছাোঃ িাজহরা পবগি ১২/১১/১৯৮৮
হাজীর বাজার, নতুন অনন্তপুর, 

উমলল্পরু,কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫১১৯৩১৯৩

arshadulisla

m52@gmail.

com

৪৯১৯৪৬১৮৪০৩৯৯-

০৩

১৩২ সুজন চন্দ্র বি তন বটারু চন্দ্র বি তন আরমত রামন ১৫/১২/১৯৯৬
বাসুন মিঘী, করনীয়া হাট, 

রানীিংককল, ঠাকুরগাও , রংপুর
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৮৪০৭৭৭৯৯
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১৩৩ পিাোঃ িমজবুল হক পিাোঃ সমরফুল ইসলাি পিাছাোঃ সরমজনা পবগি ২৮/০৮/২০০৯
বহামত, কাঠালিাঙ্গী, হমরপুর, 

ঠাকুরগাঁও , রংপুর
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫০২৭৪৪৯০

২০০১৯৪১৫১৪০০২৩

৭৯৩-০৬

১৩৪ জান্নাতুল পফরজিৌস পিাোঃ িাহবুবার রহিান আকমলিা পবগি ২০/০৬/১৯৯৫
উজান পবাচাগাড়ী, পুণ তনগর, 

সুিরগঞ্জ,গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭২১-১৩৬১৮

১৯৯৫৩২১৯১১৮০২

৯৭০৫-০২

১৩৫ পিাোঃ িাহীন আলি পিাোঃ ইয়ামসর আলী পিাছাোঃ িাহীনা পবগি ০২/০৬/১৯৯৫
গািী, ধলািাড়া, ঘটাইল, 

টাংগাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস ব্রািাস ত কিট্রাকিন(সাইট ইমঞ্জ.) িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫৮৩৭০৭৯১

shahinalam

047@gmail.

com

৯৩১২৮২৫০০৪১০১

০২

১৩৬ পিাছাোঃ িমনরা খাতুন পিাোঃ িমিনুর রহিান জাহানারা পবগি ০৫/১১/১৯৯৬
কুজিিপুর, বাগদুয়ার , িীরগঞ্জ, 

রংপুর, রংপুর
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১৭৩৬০৬৪৮

safiquerrah

man@gmali.

com

১৯৯৬৮৫১৭৬৫৪০০

০৩৭১-০২

১৩৭ পসমলি মিয়া আফতাফ উমদ্দন ফমকর জাজকনা খাতুন ১৫/০১/১৯৯২ িীঘা, গফরগাঁও , িয়িনমসংহ, ঐ স্নাতজকাত্তর িারীমরক প্রমতবিী ০১৭১০৫৩৯০৫৬
১৯৯২৬১১২২৭৫০০০

২২২-০২

১৩৮ িাজজদুল ইসলাি ওয়যাজজি আলী আমিছা পবগি ০১/০১/১৯৯২
কালািামন, বজরা হাট, উমলপুর, 

কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৩৮-৭৮৯৯৮০

mazedulcc

@gmaii.com
কুমড়/২২৩০/১০

১৩৯ পিাোঃ সাজ্জাি পহাজসন পিাোঃ দুলাল িেল পিাছাোঃ অমতরন পনসা ২৯/০৫/১৯৯১
বারইিাড়া, গাড়াগঞ্জ, তিলকুিা, 

মঝনাইিহ, খুলনা
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার িারীমরক প্রমতবিী ০১৯৫৯৩৮৭১৫২

১৯৯১৪৪৮০৯৪০২১৫

৪৩-০২

১৪০ রাসমিি আহজিি পচৌছুরী জুনাজয়ি আহজিি পচৌধুরী পিাছাোঃ িসহুিা খাতুন ০৭/০১/১৯৯৬
পগাষগাও, জগন্নাথপুর, 

সুনািগঞ্জ,মসজলট
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৭৫৪৬০৪৫৫৮ সুনাি/৬৫৩/২০১৪

১৪১ পরাকিানা আিার লাকী পিাোঃ ইউসুফ মিয়া ফাজতছা পবগি ১২-১২-১৯৯৪
একাটূনা, বড়কািন পিৌলভীবাজার , 

মসজলট
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৮৫২৯৬৩৪২

১৪২ পসাজহল আওিি আব্দুল িমজি পিজররুজন্নসা ১৭/১০/১৯৯৪
কমরিগঞ্জ, কমরিপুর, রাজনগর , 

পিৌলভীবাজার , মসজলট
ঐ এসএসমস িানমসক ০১৭১৯৫০১৩৭১

১৯৯৪৫৮১০৪২০১৫৯

৯৩-০৩

১৪৩ আল-আমিি আহিি মিলিার আলী আমরফুর পবগি ০১/০৬/১৯৯৮ িিিাইকা, মবশ্বনাথ,মসজলট ঐ এসএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৫০৭০৭১২৮
৯১১২০৩১০১০৮৯৭০

২

১৪৪ রুমি আিার নূর পহাজসন জমহরুন পনছা ০৫/০১/১৯৯৭
সুিরপুর, সাটিয়াজুরী, চুনারুঘাট, 

হমবগঞ্জ, মসজলট
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৭৯১৪৪৩৭৯৭

১৯৯৭৩৬১২৬৮৫১০

৭০১১০৪

১৪৫ অরুনা রানী নাথ পগৌরাঙ্গ চন্দ্র নাথ সমবেী রানী নাথ ১৫/০৯/১৯৯৩
সুিরপুর, সাটিয়াজুরী,চুনারুঘাট, 

হমবগঞ্জ, মসজলট
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৩৩০৩৮৪০৭

১৯৯৩৩৬১২৬৮৫০০

০০৩১-০২

১৪৬ িমরফা সুলতানা রুবা আব্দুর রহিান সাজলহা আিার ২৩/১০/১৯৯৫
সুনািগঞ্জ, নলুয়ার মুখ,রাজনগর , 

পিৌলমভবাজার , মসজলট
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৩২৭২৩৪৫৮

১৯৯৫৯১৯৫০০৬৪৩

৭৫৭৭-০২

১৪৭ পিাছাোঃ পজজহিা আিার পিাোঃ জামরহ আলী পিাছাোঃ আমকয়া পবগি ০৩/০৩/১৯৯৯
জানাইয়া,আশুগঞ্জ, মবশ্বনাথ, 

মসজলট, মসজলট
ঐ এইচএসমস িারীমরক প্রমতবিী ০১৭২৪০৭৪২৪০

১৯৯৯১১২০৮৪০২৩১

১৬-০২

১৪৮ পিাোঃ নবী পহাজসন আব্দুর নূর মৃতোঃ আজনায়ারা পবগি ৩১/১২/১৯৯২
লাল্টক, সাল্ম বাজার, মবশ্বনাথ, 

মসজলট
ঐ স্নাতজকাত্তর িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৪৩৯০৬১৬৪

১৯৯২৯১১২০১০০০০

২০৯০২
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১৪৯ পিাোঃ আব্দুল মুমিন পিাোঃ মুিার লাঈ সুমফয়া পবগি ১৮/০৫/১৯৯৫
জালালপুর পিখকিাড়া, িমক্ষণ 

সুরিা, মসজলট
ঐ এসএসমস মিক্ষিতা িারীমরক প্রমতবিী ০১৭৭৯৮৭৮৮৭৮

১৯৯৫৯১১৩১৩৭০০১

২৩৮-০২

১৫০ পরজিাওয়ান আহজিি পিাোঃ পিাতামহর মিয়া পিয়ারা পবগি ২৫/০৪/১৯৯৩
মনিনপুর, মুমিবাজার , রাজনগর , 

পিৌলভীবাজার , মসজলট
ঐ স্নাতজকাত্তর পহাজটল ম্যাজনজজিন্ট িারীমরক প্রমতবিী ০১৭২২২৯৩৬৮৫

১৯৯৩৫৮১৮০৪২০০

০২২৬-০২

১৫১ মরিন তবদ্য প াজগি তবদ্য অঞ্জলী তবদ্য ১০/০২/১৯৯৩
পটংরা,রাজনগর , পিৌলভীবাজার , 

মসজলট
ঐ এসএসমস Village Doctor বহুিামেক ০১৭২৬-৯৭৫৮২৯

১৯৯৩৫৮১৮০৭৩০০

০০০৯০

১৫২ িমল রানী িাস মৃতোঃ মনগুর চন্দ্র িাস কিসা রানী িাস ১০/০৩/১৯৯০
বাবীমভলা নতুন বাজার, মবশ্বনাথ 

মসজলট
ঐ স্নাতজকাত্তর মিক্ষকতা দৃমি প্রমতবিী ০১৭৬৮৪৩৭৫৪৭

১৫৩ পিাছাোঃ িারভীন পবগি পিাোঃ নামছর উল্লাহ পিাছাোঃ আমজরুন পনছা ১৯৮৩
পছাট খুরিা, কািাল বাজার, 

মবশ্বনাথ, মসজলট
ঐ এসএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৩২০৫৭২৯

১৫৪ িমবে কুিার প্রিান্ত চন্দ্র লমলতা রানী ২৮/০৪/১৯৯১
রািধন, জুম্মাহাট, উমলপুর, 

কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৭৯৬০৩৬২

১৯৯১৪৯১৯৪৫৫০০

০৪১৬-০২

১৫৫ পিাসাোঃ তাহমিনা আিার পিাোঃ আবদুল গমন পিাসাোঃ আজিনা পবগি ০১/০১/১৯৯০
মধকচািা, আিতলী বাজার, 

িজনাহরগঞ্জ ,, কুমিল্লা, চট্টগ্রাি
ঐ

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৬৮৮৭৩৫৮

১৯৯০১৯১৭৪৪২৭৬

৯৫৫৪-০২

১৫৬ পিাহাম্মি আলী পিাোঃ ছািান আলী বুলবুমল খাতুন ০৬/০৮/১৯৮৬
১০০/১ রাজয়রবাজার , ধানিমে-

১৫, ঢকা

ছেপুর, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, 

ঢকা
স্নাতজকাত্তর

মসএ মসমস মনব তাহী(মহসাব), পিঘনা 

গ্রুি অব ইো...

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১১৮৫৫৯৩০

aliahkc13@

gmail.com
১১৪

১৫৭ পিাোঃ সাইদুল ইসলাি পিাোঃ রাজু আহজিি পিাছা; পিাজি তিা পবগি ০৫/১২/১৯৯৮ চর হমরজকি, কুমড়গ্রাি, রংপুর ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪৯০২৭৮৬

১৯৯৪৯২৩৩০৪০১

৩০৪৪-০২

১৫৮ পিাোঃ হমহবুব রহিান মৃতোঃ হুিায়ুন কমবর পিাছাোঃ প্রাফুল্লাহ পবগি ৩১/১২/১৯৮৫
পসাহার, কািারপুর, হমরপুর, 

ঠাকুরগাঁও, রংপুর
ঐ এইচএসমস পব্রইল দৃমি প্রমতবিী ০১৭৩৭৮৮০১৪১

৯৪১৫১১৩৪৭৭৬৮৩

-০৪

১৫৯ পিাোঃ নুরআলি মসমদ্দমক পিাোঃ আব্দুস ছাজলক পিাছাোঃ সাজহরা মবমব ২৫/১০/১৯৯৫
মিতলপুর, বাগদুয়ার , িীরগঞ্জ, 

রংপুর, রংপুর
ঐ এসএসমস কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৭২২৯৭৮১১৩

১৯৯৪৮৫১৭৬৪৪০০

২৯২৬-০৪

১৬০ পিাোঃ এরিাি পহাজসন পিাোঃ পখারজিি আলি পিাসাোঃ িাজলকা পবগি 30/11/1986 চািকুঠি ভাঙ্গা, বিরগঞ্জ, রংপুর ঐ অেি
িারীমরক 

প্রমতবিী
01796726726

১৬১ নামসিা আিার পিাোঃ আব্দুল হামলি পিাছাোঃ িাহমুিা পবগি ১২/০৫/১৯৯৯
িমক্ষন হাজীপুর, ইকর চালী, 

তারাগঞ্জ, রংপুর
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮৭৬৩৭৭৫৫

৮৫৯২৪৭১৯৯২০২০

৫৯-০২

১৬২ জগবন্ধু বি অমজৎ চন্দ্র বিন মচনী বালা ১১/১০/১৯৯০
চকিাজতয়া , সাঘাটা, গাইবািা, 

রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭০৫৮৭০৭০৭

১৯৯০৩২১৮৮৭৬০

০০০২৪

১৬৩ পিাোঃ সায়হাি সরকার পিাোঃ সাইফুল ইসলাি পিাছাোঃ সাজলহা পবগি ০১/০১/১৯৯৭ ওসিানপুর, িীরগঞ্জ, রংপুর ঐ স্নাতক পিমিকযাল মিজপ্লািা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৮১৮৩৮৮৯

১৯৯৭৮৫৬৬৯১০০

৮১২-০২

১৬৪ পিাোঃ মিজানুর রহিান পিাোঃ ছাত্তার মিয়া পিাছাোঃ নাইজু পবগি ০১-০১-২০০২
তালুক পঘাড়াবািা , িজনাহরপুর, 

িলািবাড়ী, গাইবািা, রংপুর
ঐ অেি হাজফজ দৃমি প্রমতবিী ০১৭৮৭-৯০২৪৪৭

২০০৪৩২৬৭৬৬০১

০৯৪৩-০৪

mailto:aliahkc13@gmail.com
mailto:aliahkc13@gmail.com


১৬৫ পিাোঃ মিলন মিয়া পিাোঃ মিজানুর রহিান পিাছাোঃ আজলয়া পবগি ১৯-০৯-১৯৯৭
আমবজ পুর, ফজতহপুর, িীরগঞ্জ, 

রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪০০৯৩৪৪৬

১৯৯৭৮৫৩৭৬৬৯০

১৫৯৭৪-০২

১৬৬ এস এি নামিি আিার এস এি কমলি উমদ্দন আিারী পবগি ৩০-০৭-১৯৮৭
বাঁিবামড়, তসয়িপুর, নীলফািারী, 

রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর ফাজিসী 12 বছর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১০-১৪৩৬৭৮

১৯৮৭৭৩২৮৫১৪১৭

২৩০৬-০২

১৬৭ পিািাোঃ সামবনা িিতাজ পিাোঃ আব্দুছ সাত্তার পিাছাোঃ িজনায়ারা পবগি ২০-০৮-১৯৯৯
মিজাপুর, বজ্রপুর, মবরল, 

মিনাজপুর
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৫-২২৫৮৯৬

১৬৮ পসাছাোঃ যুমথকা আিার পিাোঃ জাহাঙ্হীর হাসান পিছাোঃ পরজবকা খাতুন ০১-০১-১৯৯৪
চক পগামবি, পগামবি গঞ্জ, 

গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১০-১৫১১৯৭৪

১৯৯৪৩২২৩৩০২১

০০৮৫৪-০২

১৬৯ পিাোঃ হামববুর রহিান আব্দুল বাজতন হাসনা বানু ৩১-১২-১৯৯৬ মিিন পরাি, মিনাজপুর, রংপুর ঐ এইচএসমস
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৪-৯৩৩১৯০

১৯৯৬২৭২২৮১১১৩

৭০০৬-১০

১৭০ পিাোঃ পিজহদুল ইসলাি আব্দুল িাজলক িাকছুিা পবগি ১৩-১১-১৯৯৯
পহাজসনপুর , বড় আলিপুর, 

িীরিঞ্জ, রংপুর
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৭৫২-৭৯২৪৩৫

১৯৯৮৮৫১৭৬০৬০

২১৮৪৮-০৪

১৭১ পিাোঃ রমবমংউল ইসলাি পিাোঃ িমজবর রহিান রওিন পবগি ০২-১২-১৯৮৮
পুব মবছন িই,িমক্ষণ িারুমলয়া, 

হাতীবািা , লালিমনরহাট, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৮-১৫১৮১১

১৭২ আবুল কালাি নজরুল ইসলাি পকামহনুর পবগি ২৭-১১-১৯৮৯
মনজ কামবলপুর, লালমিঘী পিলা, 

িীরগঞ্জ, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর দৃমি প্রমতবিী ০১৭২৩-৫১৩৯৯১

১৯৮৯৮৫১৭৬৪৭৬

৪৭৬৪৬১১৬-০৪

১৭৩ পিাচাোঃ লায়লা খাতুন পিাোঃ আকাব্বর পহাসাইন পিাছাোঃ িামলহা পবগি ২৬-১২-১৯৯৬
পঢাড়া কাির, গুমজিাড়া, 

িীরগঞ্জ, রংপুর
ঐ এইচএসমস হাসিাতাল

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৮-০৪২১৪৭

১৯৯৬৮৫১৬১২০০৭

৯৯৮-০২

১৭৪ পিাোঃ মজহাি উস সাবা পিাোঃ সাজ্জাি পহাজসন পিাছাোঃ জাজহিা পবগি ১৫-১০-১৯৯৬
কনপুর, পিাগলহাট, 

লালিমনরহাট,রংপুর
ঐ এইচএসমস গ্রামফক্স/ ফজটাগ্রামফ

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৭-৯৭১৬৪৬

১৯৯৪৫২১৫৫৬৫০০

১০৪২০২

১৭৫ পিাোঃ রহুল আমিন পিাোঃ হামববুর রহিান পিাছাোঃ রজকয়া পগি ৩১-১১-১৯৬৬
পিাহাম্মিপুর , হমরনারায়নপুর , 

ঠাকুরগাঁও, রংপুর
ঐ স্নাতক পহামিও

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯৮-২৯১৬১৬

৯৪১৯৪৫৮৩৬৫০৬

১-০২

১৭৬ পরজককা খাতুন তুরাব আলী  পচিালী পবগি ৩-০৯-১৯৯২
গামড়য়ালী, পিাড়লহাট, 

বামলয়ািাঙ্গা , রংপুর
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪-৩২৬০৪৩

১৯৯২৯৪১০৮৩১০০

৫০৮৭-০২

১৭৭ পিাোঃ আমরফুল ইসলাি পিাোঃ গুজা প্রািামনক পিাছাোঃ রাজহনা পবওয়া ০৬-১১-১৯৯৮
হুড়াভায়াকা, সুিরগঞ্জ, গাইবািা, 

রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮০-৯৫১৩৮৮

১৯৯৮৩২২৯১০৫০

০০৮২৭-০২

১৭৮ পিাোঃ আবু কাউছার আব্দুল ওয়াজহি খান পবগি িািছুন নাহার ১০-১১-১৯৭৫
মসমঙ্গয়া পততুল তলা, পিৌলতপুর, 

ঠাকুরগাও, রংপুর

হাজীর পিাড়, সতািীর ব্রীজ, 

রংপুর
স্নাতক িল্লী মচমকৎসক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪৫৯৪৭৪৭

১৯৭৫৯৪১৯৪৪৭০১

০২০৪-০২

১৭৯ পিাোঃ িাসুি মিয়া পিাোঃ আব্দুল আলীি পিাছাোঃ িাজজিা পবগি ১৯-১০-১৯৯৭
মকসিত চরঙ্গা, িামরর হাট, 

িলািবামড়, গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৪-১৫৯৯৫২ ৬০৮০

১৮০ পিাোঃ আিরাফুল ইসলাি পিাোঃ িনছুর আলী পিাচাোঃ আকমলিা পবগি ০৫-০৬-১৯৯৯
মচতুমরয়া উত্তর িাড়া, সাঘাটা, 

গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৮-০৫৯৭৮১

২০০৩৩২১৮৮১৩১

০০৫৫৪-০২



১৮১ পিাোঃ সুিন মিয়া পিাোঃ িমহদুল ইসলাি পিাছাোঃ পগালজসনা পবগি ১৮-০৮-১৯৯৯ ভীিিহর,রংপুর ঐ এইচএসমস
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫১২০৩৭২৩৩

১৯৯৯৮৫১৭৬২৮০১

৯৪৮৮

১৮২ পিাোঃ হুিায়ুন কমবর পিাোঃ ফজলুল হক পিাছাোঃ পহািায়রা খাতুন ২৮-৭-১৯৯০
দুগাপুর, পগািালপুর , মিছাপুকুর, 

রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৩-৮৩৬৬২৫

১৯৯০৮৫১৫৮৭২০০

০০৯৩-০২

১৮৩ পিাোঃ সাগর পচীধুরী পিাোঃ হামফজার পচকধুরী পিাছাোঃ মনলুফা পবগি ৩১-১২-১৯৯৬
পকািরপুর, পগামবিগঞ্জ , 

গাইবািা,রংপুর
ঐ এইচএসমস ০১৭৪১৯৯২৫৪৭

১৯৯৬৩২১৩০১০০

০৪৭৬৫

১৮৪ পিাোঃ পসাহাগ মিয়া পিাোঃ ছাজবর আলী  পিাছঅোঃ পসাহাগী পবগি ১৯-১০-১৯৮৬ জামুবাড়ী, বিরগঞ্জ, রংপুর ঐ এইচএসমস
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৮-২৫৭০৭০ ৪৩৯০/১২

১৮৫ পিাোঃ সাদ্দাি পহাজসন পিাোঃ এিিাদুল হক পিাছাোঃ সাজহবা পবগি ৩০-০৯-১৯৯৯
িমিি ধনীরাি, মনউ বড়মবটা, 

ফুলবাড়ী, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৭-১৫৬৫৭৩

১৮৬ পিাোঃ পখারজিি আলি পিাোঃ নবী উমদ্দন পিাছাোঃ পখারজিিা পবগি ০৬-০১-১৯৯০
রিনীগঞ্জ, বড়খাতা, হাতীবািা , 

লালিমনরহাট,রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৭-৫৬১২০৭

১৮৭ িজরি চন্দ্র রায় সুবল চন্দ্র রায় িালমত বালা রায় ০২-০৪-১৯৯৫
িমক্ষণ পচজরঙ্গা, 

জলঢঅকা,নীলফািারী, রংপুর
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯৬-৯০৪৪২৩

১৯৯৫৭৩২৩৬০৮০

০২৭৩৭-০২

১৮৮ পিাোঃ ফজলুল হক ছমফয়ত ফমরিা ১৬-০১-১৯৯৩
হত পগাবদ্দন, কাঠাল বামড়, 

কুমড়গ্রাি,রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯১-৮৫৯৮১১

১৯৯৩৪৯১৫২৫৭০০

৬৬৯-০২

১৮৯ পরামজনা পবগি পিখ আমজজ মিয়া িমরফুজন্নছা ০৫-০৪-১৯৭৫ কামলবামড়, ঠাকুরগাও,রংপুর ঐ স্নাতক কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৭২৭-৪৯৬৯৯৯
১৯৭৫৯৪২৯৪০৬০৪

৬১৯০-০৪

১৯০ পিাোঃ হািজা পিাোঃ আমিনুল হক সুমফয়া পবগি ০১-০২-১৯৯৯
গুজনর মভটা, 

পঘাড়ািহ,কুমড়গ্রাি,রংপুর
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২২-১৫৫৯১৩

১৯৯৯৪৯১৫২২৪০০

৩৯০-০২

১৯১ কিল চন্দ্র রায় মবষ্ঞু চন্দ্র রায়  ােী রানী রায় ১৮-০৩-১৯৯৭
বািগাড়া, পভলাজান, ঠাকুরগাঁও, 

রংপুর
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৭-৮৩৯২৪৭

১৯৯৭৯৪১৯৪৩১০০

০১৮৬-০২

১৯২ পিাোঃ আিরাফ আলী পিাোঃ আফাজ উমদ্দন
পিাছাোঃ হুসজন আরা 

পবগি
১০-০৪-১৯৯৭ পভলাজান, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৭৩৭৩৩৫৩২

১৯৯৭৯৪১৯৪৩১০২

৪২১১০২

১৯৩ পিাোঃ এনামুল হক পিাোঃ আোঃ গমন িেল পিাছাোঃ আকমলিা খাতুন ১২-০৫-১৯৯০
বড় িগবাজার, িামন্ত নগর, 

রিনা, ঢাকা
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯২৮১৯০২৩ ২১৫৩

১৯৪
পিাোঃ িাহাবুমদ্দন 

প্রািামনক
মৃতোঃ বমছর উমদ্দন রমহিা খাতুন ০১-০১-১৯৮৫

কাচারী িাড়া, িাংিা, 

রাজবাড়ী,ঢাকা
ঐ এসএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৩-৫৪২৫৯৯ ১৬৬/২০০৪

১৯৫ পিাোঃ কািাল পহাজসন মৃতোঃ আিজাত পহাজসন সুমফয়া পবগি ১২-১১-১৯৭৭
বাইচাইল, তচথং, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ ৫ি পশ্রনী

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩২৩২৬৫২২

১৯৬ পিাোঃ চান মিয়া মৃত কমছি উমদ্দন মৃত পরমজয়া ১-৪-১৯৬৫
বাইচাইল, তচথং, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৩-৫৬৭৫২৭



১৯৭
পিাোঃ আবুল কালাি 

আজাি
মৃত আমজজ পিাসাোঃ জজাজবিা পবগি ০৩/০৭/১৯৯৬

বাজার পরাি, ঘটাইল, সবুজবাগ, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ ৮ি পশ্রনী িমজত মবজ্ঞান

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮৫৫৯৪১০৩৪

১৯৮ পিাোঃ এ এস িজনু আব্দুল রমিি িেল পিাছাোঃ িাজজিা পবগি ০১/১১/১৯৯২
িমক্ষণ বনশ্রী, রয়ান, মখলগাও, 

ঢাকা
চতরা, িীরগঞ্জ, রংপুর স্নাতজকাত্তর মিক্ষকতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৯২১৯২৬৪

salam.mojnu

9@gmao.co

m

১৯৯২৮৫১৭৬৪১০০

০২৮৮-০২

১৯৯ পিাোঃ িমিনুর রহিান মৃতোঃ আব্দুল ছািাি কুলনীত পবগি
৭১১/৪৫, পরাি নং-১০, 

আিাবর,ঢাকা

ধুলখুমরয়া, পবায়ালিারী , 

ফমরিপুর, ঢাকা
৮ি পশ্রনী

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬২৫৩৩৯২৩৯

১৯৬২১৪৯৬০৬৩৫

৪৪-০২

২০০ সাি মবন সািাি
আলহাজ আব্দুস সািাি 

তালুকিার(মুমিজ ািা)
পসাহাগ মিলরুবা ০৫/০১/১৯৮৯ ভাটারা, গুলিান, ঢাকা

িামনকমি, পবাগামলয়া 

বাজার, উল্লািাড়া, 

মসরাজগঞ্জ, রাজিাহী

৮ি পশ্রনী িানমসক ০১৭১১২৬২৬৬৫ ১০০১

২০১ পিাোঃ ইব্রাইল পহাজসন িাহজাহান আলী আছিা খাতুন ১২/০৪/১৯৯৩
কল্যানপুর, পবগুন বাড়ী, সির, 

িইয়িনমসংহ
ঐ স্নাতক পপ্রাজজজে

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৮৬৫৭৬৯৭৪ খ- ০১১৪০

২০২ পিাোঃ আব্দুল আমলি পিাোঃ আজগর আলী  পিাছাোঃ মফজরাজা পবগি ০১/০১/১৯৮৪
নিলাল পুর, িাহজািপুর , 

মসরাজগঞ্জ, রাজিাহী
ঐ স্নাতজকাত্তর পিারুি

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১১৪৫৭৪.৩৮

abdulaalim.

babu@yaho

o.com

৮৮১৬৭৬৫৩৯৫০৩

৩০২

২০৩ পিাোঃ আলী হাসান পিাোঃ হায়িার আলী পিাছাোঃ আঞ্জুয়ারা পবগি ১৮/১২/১৯৯৯
কাজীপুর, মিবগঞ্জ, বগুড়া, 

রাজিাহী
ঐ এসএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৭০৭৩৫৩৬৩

১০১৯৪৭৯০১২৩৪৫

৮-০২

২০৪ কািরুজ্জািান পিাোঃ আব্দুল কমরি আজনায়ারা পবগি
চক কামলকাপুর, মবলিাহর , 

মসংড়া, নাজটার, রাজিাহী
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩১৫৫৭৭৩২

১৯৯৩৬৯১৯১১২০০

০১২৩-০২

২০৫ রামজব পিওয়ান িাহজাহান পিওয়ান কমহনুর পবগি ১৫/১১/১১৯৯২
হাজতয়া-রাজবাড়ী, সমখপুর, 

টাঙ্গাইল,ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭০৪৪৫৪৫১০

rajebdewan

110@gmail.

com

১৯৯২৯৩১৫৪০০২৬

৭৩৯-০৭

২০৬
পিাোঃ আমতকুর রহিান 

তালুকিার

পিাোঃ আব্দুস সািাি 

তালুকিার
নুরনাহার পবগি ১৫/০৭/১৯৯০

িমক্ষণ ভুলুমনয়া,ডুজয়ট, গাজীপুর, 

ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৬৯৯২৮৬০ ৭৫৯

২০৭ আিীনুল এহসান পিাোঃ আব্দুল হাই িাহানা আিার ০১/০১/১৯৯২

বাজনশ্বর মবশ্বাজসর িাড়া, 

 াোিািা, মবন্যাচং, হমবগঞ্জ, 

মসজলট

ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১১৪৫৪০৮৪

amiadb45@

gmail.com

১৯৯২৩৬১১১৮০২১

৬৪৮-০২

২০৮ পিাোঃ আমনসুর রহিান আোঃ খাজলক আসিা ২৩/০৩/১৯৯৮ রুইথা, নামরথা, পিাহার,ঢাকা মিরপুর-১০, ঢাকা এইচএসমস শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৯৫৩৫৪৩৫৬২

parvezbapa

ry200@gma

il.com

১৯৯৪২৬৪৮৫২০৩

৮৫১৮-১১

২০৯ দুলাল পহাজসন দুদু মিয়া ছইিন পনছা ১০/১১/১৯৯৪
মজমি-গ, ১৫৮/১, হাজারীবামড় , 

িহাখালী, ঢাকা

নয়াগ্রাি, কাঠারমবল বাজার, 

পিওয়ান গঞ্জ, জািালপুর, 

িয়িনমসংহ

স্নাতক দৃমি প্রমতবিী ০১৮৬১৭৮১৮৯১

dhbssen277

@gmaill.co

m

১৩১১

২১০ ইনসারা ইসলাি মৃতোঃ রমফকুল ইসলাি পিাছাোঃ হামসনা পবগি ১৪/০৪/১৯৯৩
িমিি খাবাস্পপুর , ফমরিপুর, 

ঢাকা
ঐ এসএসমস পপ্রািাকিন প্লামনং এ

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৭২১০৩৫৫১

২১১ পিাোঃ িমসমূল উল্লাহ পিাোঃ পরজাউল কমরি পিফালী পবগি ৩১/১২/১৯৭৮ িমক্ষণখাল, ঢাকামসটি
বকিীগঞ্জ, জািালপুর, 

িয়িনমসংহ
স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৬৮১৪৯০১৫

shamimfalu

kdar4011@

gmail.com

৪৫৬

২১২ পফরজিৌস আহজম্মি পিাোঃ িাহজাহান মিয়াজী ফাজতিা পবগি ০৯/১২/১৯৮৯
১২৫৫, পুব তজিওড়ািাড়া , মিরপুর, 

ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৯১৬২৭১১৫২

২৬৯৩০১৪০০০২৪

৬-০৭
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২১৩ িামুন-অর-রমিি আোঃ সািাি মিয়ারা পবগি ০৬/০৯/১৯৯১
পিৌলতপুর, িজনাহরিী , 

নরমসংিী, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৩০৮৫৯৩২

miomamun5

6@yahoo.co

m

১৯৯১৬৮১৫২৪৭০০

০২২৭-০২

২১৪ পিাোঃ আমিনুল ইসলাি মৃতোঃ নামসর উমদ্দন িাহমুিা পবগি ২০/১০/১৯৯৪
বািারজিাল , পিাল্লার হাট, 

কালামকমন, িািারীপুর , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিীতা
০১৭৩৭৬৫৫৮২৮

aminulsumo

n7@gmail.c

om

২১৫ পিাোঃ রমফকুল ইসলাি মৃতোঃ পরসারত পিাছাোঃ রমহিা পবগি
পিাহাম্মিপুর , ঠাকুরগাওসির , 

ঠাকুরগাঁও
ঐ ৮ি পশ্রনী শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৭৩১৫৯০৫০

১৯৯০৯৪১৯৪৫৮০৩

২৬১-০৭

২১৬ রমহিা আিার পিাহাম্মি িমিনা পবগি ০১/০১/১৯৮৫
কামলকা প্রসাি, তভরব, 

মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৫৪৮১৮১০

১৯৮৫৪৮১১১৪৭৫৮

১৭০৭-০২

২১৭ পিাোঃ মুকুল মিয়া পিাোঃ অমজত মিয়া পিাছাোঃ পিয়ারী পবগি ০১/০২/১৯৯৫ পিৌভাষা, গঙ্গাচড়া, রংপুর ঐ ৮ি পশ্রনী
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৯৫২২১৫০৮

২১৮ পিাোঃ িামহন মিয়া মৃতোঃ জমির উমদ্দন আলীবুনজনচ্ছা ২১/০৬/১৯৭৭
উত্তর ইসলাি পুর, পফঞ্চুগঞ্জ, 

মসজলট, মসজলট
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
শ্রবন প্রমতবিীতা

২১৯ পিাোঃ মুন্না িমনর পহাজসন িায়া পবগি ১০/০১/২০০০
এরিাি নগর, টংগী, গাজীপুর, 

ঢাকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
০১৯২৮৫৭০৯২৭

munndeaf67

@gmail.co,

২০০০৩৩৯৩৩৪৯০

২২১৮৬-০৫

২২০
পিাোঃ আল -আমিন 

আকি

পিাোঃ আবুল কাজিি 

আকি
হাসনা পবগি ০৯/০৫/১৯৮৭

এরিাি নগর, টংগী, গাজীপুর, 

ঢাকা
ঐ মলমকং ০১৯৯৪০২৩৫৫০

alamindeaf6

7@gmail.co

m

৩৩২৩০১৩৩৩০১৯

৪-০৭

২২১ আমতকুর রহিান আব্দুল সমচন আজিনা পবগি ০২/১০/১৯৯৬
পহাজসনপুর , পগৌরাং,সুনািগঞ্জ, 

মসজলট
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৬-৯৯৮৬৬১

১৯৯৬৯০১৮৯২৭০৪

২২৯০-০২

২২২ আবু জামহি পিাোঃ রহিত আলী
পিাছাোঃ িজনায়ারা 

পবওিগ
১০/০১/১৯৯৪

ধরাবমন্ন, ধুরাইল, হালুয়াঘাট, 

িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯২৫৪৭৪৯৭১

১৯৯৪৬১১২৪৪০০১

৪৪৯৯-০২

২২৩ পিাোঃ আলাল ইয়া পিাোঃ আলীনুর ফমফনা খাতুন ১৫/১০/১৯৯০
িমক্ষনকুল, তামহরপুর, সুনািগঞ্জ, 

মসজলট
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৩৬৮৭১৮০

২২৪ পিাোঃ ইিস আলী পিাোঃ বুিা মিয়া পিাছাোঃ আমিনা খাতুন ১২/০২/১৯৯০
পহজলঞ্চা, বুজরুক, মিঠাপুরকুর, 

রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর মিক্ষা পপ্রাগ্রাজি

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪৬৯৩১৬০

১৯৯০৮৫১৫৮৩৭০

০০০৪-০২

২২৫ পিাোঃ আইনুল হক পিাোঃ জািাল উমদ্দন আমিরুনজনছা ৩০/০৮/১৯৯৪
১৪/৪, সাগর মিষীরিাড়, 

মসমবধবাজার , মসজলট

বড় মিরাবাই, নতুনবাজার, 

ওসিানীনগর, মসজলট
৭ি পশ্রনী পকয়া নীট কজিামজট মলোঃ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিীতা
০১৭৬৬৩৫৩২৭০

২২৬ পিাোঃ সবুজ মিয়া পিাোঃ তাজলক মিয়া পিাছাোঃ হাজরা খাতুন ০৮/১১/১৯৯৭ কালিাটি, লালিমনরহাট, রংপুর ঐ এইচএসমস
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪৭৯৮০৪১

৫২১৫৫৪৩০০০২৩

০০২

২২৭ মিমক সজল গজিজ রাজু গজিজ রানু গজিজ ১৯/০১/১৯৯২
পুরান ফুতাল, লাবাজার, 

নবাবগঞ্জ, ঢাকা
ঐ ৮ি পশ্রনী িমজত মবজ্ঞান

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮১৩৮০৪৪৩৭

১৯৮০২৬১৬২৮১১০

৪১৬০০২

২২৮ মরচাি ত পিছা লরি রমবন পিছা অমনতা পিছা  ১০/০৭/১৯৮৭
১০/২, ইমিরা পরাি, পতজগাও, 

ঢাকা-১২১৫
ঐ এইচএসমস কমিউটার শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৮১৪১২৪৩১২১

richarddess

a38@gmail.

com
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২২৯ মিনতী রানী রায় নজরি চন্দ্র রায় অনুিিা রানী ০৯/০৮/১৯৯০
খমড়বামড়, ঠাকুরগাও সির, 

ঠাকুরগাঁও, রংপুর
ঐ স্নাতক কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৭৯৬৮৪০৪২৮

২৩০ পিাোঃ জামকর মবশ্বাস  পিাোঃ আোঃ িমজি মবশ্বাস মঝমল পবগি ১১/১১/১৯৯৭
বড় সাইট্রা, গড় িাড়া, 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এস এস মস কমিউটার গ্রামফক্স শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৭২৯১৩৬৭৫

৫৬১৪৬৩১০১৩২৯

৪-১১

২৩১
পিাোঃ আবুল কালাি 

আজাি
পিাোঃ পসানালী ছজলািা পবগি ১৮/০১৯৯৪

ধািশ্বর, পিৌলতপুর, িামনকগঞ্জ, 

ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৭৬২০৮২৮৬

১৯৯৪৫৬১১০৫৭০১

৬৩১৭-০২

২৩২ পিাোঃ িমফজুল ইসলাি মৃতোঃ আমির পহাোঃ পিাছাোঃ নুরজাহান পবগি ০১/০৩/১৯৭৯
পধাষিাড়া, মজরাজবা, আশুমলয়া, 

ঢাকা

পূব ত িামসম্পুর, কািার হাট, 

রািগঞ্জ, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাি
এস এস মস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২০৬৯৮৫৬৬

৫১১৬৫২৩১৩৬৯৪

৫

২৩৩ পিাছাোঃ নামছিা পবগি মৃতোঃ নামসর মিয়া পিাছাোঃ আজিনা
পধাষিাড়া, মজরাজবা, আশুমলয়া, 

ঢাকা

িাগুরপুর, িাগুরপুর, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৫৭৭৩০২১

২৩৪

Mohammad 

Abubakker 

Siddique

Muhammad 

Jahangir 

Siddique

Mrs. Anwar 

Jahangir

23/01/198

0

H-314, R-15, D-

Block, Section-6, 

Mirpur, Pallabi, 

Dhaka

Do BSc 01924376445
siddiquelb@

gmail.com

২৩৫ পিাোঃ িাহািাত পহাসাইন মসরাজুল ইসলাি তাহমিনা পবগি ১৫/০২/১৯৮৮ ২৪ আরািবাগ , িমতমঝল, ঢাকা ঐ এইচএসমস কমিউটার দৃমি প্রমতবিী

২৩৬ রাইজউদ্দীন মিয়া পিাোঃ মবল্লাল পহাজসন কামরিা পবগি ১৫/০৬/১৯৯৯
রাকড়গাও, সাতিাড়া, মিরপুর, 

নরমসংিী, ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৫৯৭৬৬২৭

rajjkhan017

5@gmail.co

m

১৯৯৯৬৮১৭৬৩১১

০২০৫৯-০২

২৩৭ পিাোঃ হাজরছ মিয়া পিাোঃ জাফর আহজিি িমজয়া খাতুন ০১/০৩/১৯৯৩ ২৪ আরািবাগ , িমতমঝল, ঢাকা ঐ এইচএসমস কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৫৫৭৪৪৫৮৩০

২৩৮ পিাোঃ মুরাি পিহবুব রুস্তি আলী পিখ গুজলনুর ০৩/০৫/১৯৭০ ২৪ আরািবাগ , িমতমঝল, ঢাকা ঐ স্নাতক কমিউটার ০১৭৫৩৮৬২২১০

২৩৯ অমিত হাসান মিপু আবু পহনা সার িািীি িাহ্নাজ িারভীন ০৯/০২/১৯৮৮
ক-১৩৮ কুমড়ল, মখলজক্ষত, 

বাড্ডা, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৫২৭৮০২৩৫

২৪০ পিাোঃ িাজরায়ার আলি পিাোঃ ইনচাল উমদ্দন পিাছাোঃ নাজিা আিার ১৫/১১/১৯৮৮
রাউমত, বানাইল, তাড়াইল, 

মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৪৯০৯৪৯৩

২৪১ পিাোঃ িমরফুল ইসলাি মৃতোঃ আইয়ুব আলী পিাছাোঃ আজলিা খাতুন ০২/০৭/১৯৯০ কালিাটি, লালিমনরহাট, রংপুর ঐ স্নাতক
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৬৪২০১৪৩ লাল/৯২

২৪২ আফজাল আহিি সুরাজ মৃত আপ্তার আলী নুরুনজনছা ১০/০৪/১৯৯৪
রহিান নগর, তবরাগী বাজার, 

মবশ্বনাথ, মসজলট
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭০৪০৬৯৯৯৯

১৯৯৪৯১১২০৮৪০১

৩৩১৯-০২

২৪৩ পিাোঃ মনয়ািত উল্লাহ মৃতোঃ পিাোঃ কাজির পবিারী ফমরিা পবগি ০৬/০৬/১৯৯১
রুি-১১৯, সাউথ হল, ঢাকা 

কজলজ, ঢাকা

িমরকামি, চন্দ্রপুর, 

িমরয়তপুর, ঢাকা
স্নাতজকাত্তর কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৭৪৮৯৩১৭৫৪ ২২৮৪

২৪৪ পিাোঃ কাইজুল ইসলাি পিাোঃ মসরাজ উমদ্দন পিাছাোঃ সামফয়া ০১/০১/১৯৯২ পচৌিিাত, মকজিারগঞ্জ , ঢাকা ঐ স্নাতজকাত্তর অমফস এমপ্লজকিন

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৪৪৩৪৬৬৮

saizulislam8

600@gmail.

com

১৯৯২৪৮১৪৯২৫০০

০০০৫-০২
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২৪৫ মরপু রানী পঘাষ অতুল পঘাষ রত্না রানী পঘাষ ১০/১২/১৯৯৮
কবঝাড়, ঘড়গাও, রাজনগর, 

পিৌলভীবাজার , মসজলট
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৭৪৬৮০৪০১১

১৯৯৮৫৮৮০৫২০০

২৭৯-০৪

২৪৬ পিাোঃ আলী আছকার পিাোঃ আোঃ হামিি পিাছাোঃ কুলছিা পবগি শ্রীরািপুর, িমক্ষণ, মসজলট ঐ পজ এস মস পিলািাইন মজমনসিে ততরীজত শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭১২২৩৮৪১৪

২৪৭ পিাোঃ আজনায়ার পহাজসন পিাোঃ মৃত আব্দুল কমরি পিাছাোঃ সািছুন নাহার ২৫/০৬/১৯৭৮
ইসলাম্পুর, সির/িাহিরান, 

মসজলট
ঐ ৫ি পশ্রনী পিকামনকযাল ওয়াকতিফ শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭১৭১৩০০১০ ৯১১৬২৪২৫৯৭৪৬০

২৪৮ ফারহান উল আলি রমবউল আলি ফাজতিা পবগি ০৪/১২/১৯৯৮
৭, আর পক মিিন পরাি, ঢাকা 

১২০৫
ঐ এস এস মস বুমি প্রমতবিীতা ০১৭২৫৪৮০০১৯

১৯৯৮৩০০১৭৫০২৪

৯১-০৬

২৪৯ দুলাল চন্দ্র রায় পিজবন্দ্র চন্দ্র রায় ভারতী রানী ২৫/০২/১৯৯৬
উত্তর ঠাকুরগাঁও, পঢালার হাট, 

ঠাকুরগাঁও
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
বাক প্রমতবিীতা ০১৭০৫৯১৮০৯৯

১৯৯৪৯৪১৯৪১১০০

০১১৪০৫

২৫০ পিাোঃ আোঃ জমলল আোঃ রাজ্জাক কান্দু জহুরা পবগি ১০/১০/১৯৯৭
কামিিহাতীল , িমড়হাতীল, 

িধুপুর, টাঙ্গইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৭৯৫২৫৫২৯ ১৪০৯

২৫১
ইিাি িামহর আচবার 

খান
এস এস জামকর পহাজসন মনলুফা ইয়াসমিন ২৮/০৮/২০০২ ১/পক িধ্য , সবুজবাগ ঢাকা ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
বুমি প্রমতবিীতা

২৫২ তসয়িা বিরুজন্নছা হক তসয়ি পিাোঃ এিিাদুল হক সুরাইয়া হক ২৮/১০/১৯৯০ ১৯/ক পুব ত িািারজটক, ঢাকা
শ্রাজয়রচর,িাদুয়া, 

িাউিকামি, কুমিল্লা
স্নাতক

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিীতা
০১৭২৬১২৯০৮৯

mistihque@

gmail.com

১৯৯০৩০৯০৮২৭২

৭০৩৭৩-১১

২৫৩ পিাোঃ রাজু মিয়া পিাোঃ সালাহ উমদ্দন মিজসস মিয়ারা পবগি ০১/০৮/১৯৮৭ রাজািন, সাভার, ঢাকা
বামলয়া, কমলয়া বাজার, 

হামজগঞ্জ , চাঁিপুর, চট্টগ্রাি
এইচএসমস হাসিাতাজল ফাজি তসী

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮১৯১৯১৯৫৪৬৬

১৯৮৭২৬৯৯০৩৯৬

৪৩১২০-০২

২৫৪ ইয়াসমিন পিাোঃ মলয়াকত আলী িমরয়ি ১৫/০৬/১৯৯৪
িমক্কন খাজির, কািামসয়া, 

গাজীপুর, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৬৬৫১৯৭২৭ ১৯৯৩

২৫৫ পিাোঃ বাবু মিয়া পিাোঃ চানু মিয়া কুলসুিা আিার ১০/০৩/১৯৯৮
বড় পবথাি, িাখান, পিাহনগঞ্জ, 

পনেজকানা, িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২০২০৫০২১ ৫৮৯৮

২৫৬ জুজয়ল মিয়া পিাোঃ িাহজাহান মিয়াজী িারতল পবগি ১০/১১/১৯৮৯
গাওয়াইর, পহামেং নং-২১৭, 

আিজিাবা, ঢাকা

পজায়ারু, পবতাবী, 

পিাকামিয়া, বরগুনা
৫ি পশ্রনী শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৬২০৮২৩৩৬

২৫৭ ফারহানা িমল আবুল পহাসাইন মবউটি পবগি ২৬/১১/১৯৯৩
লালখারতাক , চুতাবািা, মিবপুর, 

নরমসংিী, ঢাকা
ঐ এইচএসমস বাক প্রমতবিীতা ০১৯৪৭৩৮০৫৮৬

২৫৮ আমন্ন আিার পিাোঃ িমনর পহাজসন পিাছাোঃ িামহনুর পবগি ১৯৯৯ ভািাইল, আশুমলয়া,সাভার, ঢাকা
কুিরাইল, ধািরাই, 

ধািরাই, সাভার, ঢাকা
পহলিার সুমবধা বমঞ্চত ০১৯১৬২৪২১৫৭

২৫৯ লাকী তবরাগী রবীন্দ্র তবরাগী চারুকলা তবরাগী ১৯৯৭ ভািাইল, আশুমলয়া,সাভার, ঢাকা
িাকুমরয়া, গাওখালী, 

মিজরাজপুর, বমরিাল

এস এস মস'র 

নীজচ
সুইং পহল্পার দৃমি প্রমতবিী ০১৭৫৯৫০৪৮৩৩

২৬০ িাওন পসন প্রিান্ত পসন ভমিলতা মবশ্বাস ১২/০৪/১৯৯৯
হাজরাবাড়ী, ভাংগার হাট, 

পকাটালীিাড়া , পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৮২৮১৩৪৩৯

mailto:mistihque@gmail.com
mailto:mistihque@gmail.com


২৬১ িমলনা খানি(সুমি) পিাোঃ মলয়াকত আলী পিাজনায়ারা ০৬/০১/১৯৯৬
িাচুমড়য়া, সমলনাবক্সা, 

মুকসুিপুর, পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৫৭৩৬৭০৫১

১৯৯৫৩৫১৫৮৭৮০

১০৭৪৪-০২

২৬২ তসয়ি আলী জাজভি তসয়াি িািজসর আলী িারভীন আিার পচৌছুরী ২০/০১/১৯৯৩
২৭ নং বাসা, পরাি-১২, পসের-

১১, উত্তরা,ঢাকা

পকউমিয়া, কাউখালী, 

মিরজপুর, বমরিাল
স্নাতক মিক্ষকতা

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭১৭২০০৩৪৫

javedsayed.

ali@gmail.c

om

১৯৯৩২৬৯২৫০১০৪

৬৬২৩-০২

২৬৩ আমিনুর রহিান আবতাব পহাজসন হামিিা পবগি ১১/০২/১৯৯৫
পবংজরায়া, িাকুটিয়া, িামনকগঞ্জ, 

ঢাকা
ঐ স্নাতক পিমিজকল পসন্টার এ অমভজ্ঞতা

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৪৮৭৫২২৮৩

১৯৯৫৫৬১৭০৪৭০০

৩১২১-০২

২৬৪ িইয়গ আিার আব্দুস সািাি আমছয়া পবগি ০৫/১২/১৯৯৮
িয়ানষ, বারহাট্টা, পনেজকানা, 

িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৮৬৪৬৯৪৫৯৯

২৬৫ পিাোঃ িমফউল ইসলাি পিাোঃ আোঃ ওয়াজরছ পবগি পরাজকয়া ওয়াজরছ ০৫/০৬/১৯৯৭
কাঞ্চনপুর, বাসাইল, টাঙ্গাইল, 

ঢাকা
ঐ মরমসিসমনি

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৬২১৮০৬৮৬৪

২৬৬ রায়হান ফজয়জ উমদ্দন রমহিা ০১/০২/১৯৯৭
পবলািী, রাজয়ি, কািামসয়া, 

গাজীপুর, ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার অমফস এমপ্লজকিন

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৬০৫০৭৪৮৩

২৬৭ সুিা আিার পিাোঃ নাইি মিয়া ফমরিা পবগি ১৯/১০/১৯৯৯
বারিামখয়া , পিলদুয়ার , 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার অমফস এমপ্লজকিন

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭১৫২৪৩১৪৮

sumaaktern

aima39@gm

ail.com

১৯৯৯৩২৩৩২৩০০

১২১০-০২

২৬৮ পিাছাোঃ পবজিায়ানা খাতুন রুহুল কুদ্দুছ পিাছা পগালািজান ০৫/১২/১৯৯৮ িমনরাি, গঙ্গাচড়া,রংপুর, রংপুর ঐ এইচএসমস কিমিউটার শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৫০৫৪৩৫৩২
১৯৯৮৮৫১২৭১৯১০

৩২৩৩-০৭

২৬৯
মিকিার আনজামরন 

রহিান

মৃতোঃ পিাোঃ মিজানুর 

রহিান
পিাছাোঃ রামজয়া খানি ০১/০১/১৯৯২ মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬, ঢাকা

নুতনা, পলাহাগাড়া , নড়াইল, 

খুলনা
স্নাতজকাত্তর ৫ বছর দৃমি প্রমতবিী ০১৭১২৫৫৭১৮৪

anjabin.rah

man57@gm

ail.com

২৪৬৯

২৭০ পিাোঃ নাজমুল হুিা নুরুল ইসলাি নামগ তস ০১/১১/১৯৯৭
িাগামড়য়া, সাগরমিঘী , ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস ৫ বছর

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭২০৯৮৯৯০০ ৯২৭

২৭১ পিাোঃ নজরুল ইসলাি পিাোঃ িাহািাৎ পহাজসন সুমফয়া আিার ১৯/০৬/১৯৮৭
৯১/মব মি আই, টি পরাি, 

িামলগাগ, ঢাকা-১২১৯

পছাট মিশুর, নবগ্রাি, 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
স্নাতজকাত্তর মহসাবরক্ষণ

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৩৮৪২৪৬০৪

nislam2644

@gmail.com
িামনক-৩৩

২৭২ পিাোঃ িাহ আলি পহাজসন মৃতোঃ পিাোঃ আবুল কালাি িাহানা পবগি ৩১/১২/১৯৮৩
পসকিন-১৩, পরাি-২, ব্লক মস, 

বাসা-৩৩, মিরপুর
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৭৫৩৭৮৭৬১০

২৬৯৩০০৪৭৫২৭৯

০-১১

২৭৩ পিাোঃ িাসুি রানা পিাোঃ আব্দুল খাজলক পিাছাোঃ িাজজিা পবগি ০১/০১/১৯৯৪
িছািী, বীর কিিতলী, ধনবাড়ী, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৫৮৩৭২৫১৪ ৮২৮

২৭৪ পিাোঃ সনজু মিয়া
মৃতোঃ িাওলানা জয়নুল 

আজবমিন
মৃতোঃ পিাসমলিা খাতুন ০২/০২/১৯৭৮

২০০/২/১, িমিি কাফরুল, 

তালতলা, ঢাকা-১২০৭

 াদুরচর, পরৌিারী, কুমড়গ্রাি, 

রংপুর

এস এস মস'র 

নীজচ
শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৮৭২৭৯২৪২১

monjumia@

gmail.com

১৯৭৮২৬৯৩০১৬১

০৯৬৩৫-০৭

২৭৫
পিাোঃ তানভীন পহাজসন 

খান
আজনায়ারা পহাজসন খান পবগি সাইফুল নাহার ০২/০৭/১৯৭৫

বাসা-৩৭৮, িমিি পিওড়ািাড়া, 

ঢাকা
ঐ ৮ি পশ্রণী শ্রবন প্রমতবিীতা ০১৯২২১৯৯৪১৫

১৯৭৫২৬৯৪৮১৪৯২

২৯২৫-০৫

২৭৬ রঘুনাথ হালিার িনিত হালিার িায়া রানী হালিার
01-01-

1996

গ্রািোঃ শুকলাই, পিাোঃ বড় 

িাঙ্গাঁসী, উিজজলাোঃ উল্লািাড়া, 

পজলাোঃ মসরাজগঞ্জ , মবভাগোঃ 

রাজিাহী।

গ্রািোঃ শুকলাই, পিাোঃ বড় 

িাঙ্গাঁসী, উিজজলাোঃ 

উল্লািাড়া, পজলাোঃ 

মসরাজগঞ্জ, মবভাগোঃ 

এসএসমস-2.60
িারীমরক 

প্রমতবিী
01729411672 020290
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২৭৭ পিাোঃ িামুনুর রমিি পিাোঃ িাহবাজ উমদ্দন মিনা পবগি
05-01-

1989

গ্রািোঃ মিিলািল্লী, পিাোঃ 

সমরষাবাড়ী, উিজজলাোঃ 

সমরষাবাড়ী, পজলাোঃ জািালপুর, 

মবভাগোঃ িয়িনমসংহ।

গ্রািোঃ মিিলািল্লী, পিাোঃ 

সমরষাবাড়ী, উিজজলাোঃ 

সমরষাবাড়ী, পজলাোঃ 

জািালপুর, মবভাগোঃ 

স্নাতক-মদ্বতীয়
িারীমরক 

প্রমতবিী
1713548075

198939285

05951643-

02

২৭৮ পিাোঃ িািীি আলিামুন পিাোঃ ফজলুল হক পিাছাোঃ িাহনাজ পবগি 9-5-1972

গ্রািোঃ ঢালান (পগািালপুর), পিাোঃ 

বামখল, উিজজলাোঃ টাংগাইল, 

পজলাোঃ টাংগাইল, মবভাগোঃ 

িয়িনমসংহ।

গ্রািোঃ ঢালান (পগািালপুর), 

পিাোঃ বামখল, উিজজলাোঃ 

টাংগাইল, পজলাোঃ টাংগাইল, 

মবভাগোঃ িয়িনমসংহ।

এসএসমস
শ্রবণ ও বাক 

প্রমতবিী
01725863075 ট-1863/2005

২৭৯ পিাোঃ পসৌরভ িঞ্জুর পহলাল পরহানা আিরাি
19-11-

2018

গ্রািোঃ িালাগীয়া, পিাোঃ িাবনা, 

উিজজলাোঃ িাবনা সির, পজলাোঃ 

িাবনা, মবভাগোঃ রাজিাহী।

গ্রািোঃ িালাগীয়া, পিাোঃ 

িাবনা, উিজজলাোঃ িাবনা 

সির, পজলাোঃ িাবনা, 

মবভাগোঃ রাজিাহী।

শ্রবণ প্রমতবিী 01727211913
762550715

4665

২৮০ পিাসাোঃ পসামনয়া আিার পিাহাম্মি চাঁনমিয়া কুমহনুর পবগি
02-03-

1996

গ্রািোঃ উনাইল, পিাোঃ মিমুমলয়া, 

উিজজলাোঃ সাভার, পজলাোঃ ঢাকা, 

মবভাগোঃ  ঢাকা।

গ্রািোঃ উনাইল, পিাোঃ 

মিমুমলয়া, উিজজলাোঃ 

সাভার, পজলাোঃ ঢাকা, 

মবভাগোঃ  ঢাকা।

স্নাতক-2.73
িারীমরক 

প্রমতবিী
01962516891

২৮১
পসমলি পিাহাম্মি আব্দুল 

িাইি
পিাোঃ খাজলকুর রহিান নাজিা পবগি

29-05-

1985

তাজকুমিিাড়া, পতজগাঁও, ঢাকা, 

মবভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ িহাবতপুর, পিাোঃ 

পচরাজিিমজ, উিজজলাোঃ 

মিনাজপুর সির, পজলাোঃ 

মিনাজপুর, মবভাগোঃ রংপুর।

স্নাতজকাত্তর-২য়
িারীমরক 

প্রমতবিী
01675852691

019852699

039520866-

02

২৮২ পিাোঃ পসাজহল আকহজিি মৃত পিাোঃ আব্দুল িাজলক সমখনা পবগি
30-07-

1989

65/মব, আর, পক মিিন পরাি, 

পগািীবাগ , ঢাকা-1203। 

মবভাগোঃ ঢাকা।

65/মব, আর, পক মিিন 

পরাি, পগািীবাগ , ঢাকা-

1203। মবভাগোঃ ঢাকা।

স্নাতক-1ি
শ্রবণ ও বাক 

প্রমতবিী
01681323248 ইউ.মস.মি-1/948

২৮৩ শ্যািল চন্দ্র পঘাষ িামে রঞ্জ পঘাষ উিা রানী পঘাষ
03-08-

1990

89/পক, আর পক মিিন পরাি, 

পগািীবাগ , ৭ি গমল (২য় তলা), 

ঢাকা-1203। বমভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ িজক্কাহাটি, পিাোঃ 

হামসপুকুর িাড়, উিজজলাোঃ 

মুমিগঞ্জ, পজলাোঃ মুমিগঞ্জ, 

মবভাগোঃ ঢাকা।

এসএসমসর মনজচ-

2.75

শ্রবণ ও বাক 

প্রমতবিী
01716338990

২৮৪ তাসমনয়া তারতুসী (সূচী)
পিাোঃ মসরাজুল ইসলাি 

তালুকিার
ইিরাত জাহান িাহীন

01-05-

1990

180/2 উত্তর িাহজাহানপুর , 

ঢাকা-1217।বমভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ পসকিী, পিাোঃ বাগড়া 

বাজার, উিজজলাোঃ 

ফমরিগঞ্জ, পজলাোঃ চাঁিপুর, 

মবভাগোঃ চট্টগ্রাি।

স্নাতক-১ি
শ্রবণ ও বাক 

প্রমতবিী
01552365407

199026954

11000052-

11

২৮৫ পিাোঃ সুজন পিাোঃ রুহুল আমিন শুকুমর পবগি
17-03-

2000

14নং কান্তান বাজার, ঢাকা-

1203। মবভাগোঃ ঢাকা।

14নং কান্তান বাজার, ঢাকা-

1203। মবভাগোঃ ঢাকা।
এসএসমস-4.17

বহুিামেক 

প্রমতবমিতা
01778463669

2000/26920

4905692-11

২৮৬ আমতকুজ্জািান আন্তু পিাোঃ আবু মুছা রাজবয়া আহজিি 9-04-1994
44/, মিতালী পরাি, মজগাতলা, 

মবভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ নগরিাড়, পিাোঃ 

পকািানীগঞ্জ , পজলাোঃ কুমিল্লা,
এসএসমস-3.10 শ্রবণ প্রমতবিী 0193898179

199326916

14000327-

02

২৮৭
পিাোঃ আব্দুল্লাহ আল 

হামিি
পিাহাম্মি পগালাি রব্বানী পফরজিৌসী পবগি

31-07-

1999

108 সবুজবাগ, ২য় গমল, 

বাসাজবা, সবুজবাগ, ঢাকা-

1214, মবভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ িংকরিািা, পিাোঃ 

িাজররহাট, উিজজলাোঃ 

মিজরাজপুর, পজলাোঃ 

এইচএসমস- শ্রবণ প্রমতবিী 01736872294

100926920

05134789-

07

২৮৮ রমহিা আিার পিাোঃ আব্দুস সালাি িাকসুিা পবগি
18-05-

1997

কল্যাণপুর পবতার মনউ কজলানী, 

মিরপুর, ঢাকা।

গ্রািোঃ চরচািা মুমি কামি, 

পিাোঃ চরভয়রা, উিজজলাোঃ 

সমখপুর, পজলাোঃ িমরয়তপুর , 

মবভাগোঃ ঢাকা।

এসএসমসর মনজচ-

3.50

িারীমরক 

প্রমতবিী
01978061006

২৮৯ সামিন সারায় উৎস এজক পিাস্তামফজুর রহিান িাহমুিা পিাস্তামফজ
10-02-

1995

108 সবুজবাগ, বাসাজবা, ঢাকা-

1214, মবভাগোঃ ঢাকা।

108 সবুজবাগ, বাসাজবা, 

ঢাকা-1214, মবভাগোঃ 

ঢাকা।

এইচএসমস-

3.40
শ্রবণ প্রমতবিী 01793599612

199528175

75364-07

২৯০ জামহি পিাস্তাফা পিাস্তফা আজনায়ার হামিি জানাতুল পফরিাউস
01-10-

1993

83/2, বড়বাগ, মিরপুর-10, 

ঢাকা-1216, মবভাগোঃ ঢাকা।

83/2, বড়বাগ, মিরপুর-

10, ঢাকা-1216, 

মবভাগোঃ ঢাকা।

এসএসমস-3.01 শ্রবণ প্রমতবিী 01558089010

199326925

14076510-

05

২৯১ আল আমিন আবুল কালাি মফজরাজা পবগি
06-06-

2001

নামসরাবাি , িাজসরকামি , ঢাকা, 

মবভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ চরলতা, পিাোঃ 

পিজহিীগঞ্জ , পজলাোঃ 

বমরিাল।

এসএসমস-4.22 বাক প্রমতবিী 01923124826
261368510

0147-05

২৯২ বাবলু হালিার পগৌর হালিার মলমলিা হালিার
15-11-

1993

গ্রািোঃ বাসুজিবপুর , পিাোঃ উজানী, 

উিজজলাোঃ মুকসুিপুর , পজলাোঃ 

পগািালগঞ্জ , মবভাগোঃ ঢাকা।

গ্রািোঃ বাসুজিবপুর , পিাোঃ 

উজানী, উিজজলাোঃ 

মুকসুিপুর, পজলাোঃ 

পগািালগঞ্জ , মবভাগোঃ ঢাকা।

স্নাতক-2.98
িারীমরক 

প্রমতবিী
01787465675

199335158

94000072-

02



২৯৩ সুিাইয়া পফরজিৌসী (মুন্নী) িহীদুল্লাহ সগুস্তা ইয়াসিীন
26-08-

2001

বাসা-320/1, মঝগাতলা, ঢাকা, 

মবভাগোঃ ঢাকা

গ্রািোঃ মহছাছরা, পিাোঃ 

ছাগলনাইয়া , পজলাোঃ পফনী, 

মবভাগোঃ চট্টগ্রাি।

এসএসমস-4.06
বাক ও শ্রবণ 

প্রমতবিী
01758100108

200126920

15016790-

11

২৯৪ কাজী রমবউল হক কাজী আব্দুল গমন িরীরা পবগি ০১/০১/১৯৮৮
ভজন বাড়ী, িাদুয়া, ১৪গ্রাি, 

কুমিল্লা, চট্টগ্রাি
ঐ স্নতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮২১৫১৭৬৩৭

rabuyk.ciy@

gmail.com

১৯৮৮১৯১৩১১০০৩

৯২৬৯-০২

২৯৫ রামকব্ল হাসান িরীফ পিাোঃ আবুল হাজিি, পরাজকয়া পবগি ০৫/০৮/১৯৮৯

কমব কাজী নজরুল ইসলাি হল, 

পিজরবাংলা কৃমষ মব. পিজরবাংলা 

নগর, ঢাকা

মবরই, িজত্তর বাজার, গগর 

গাও, িয়িনমসংহ
স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯২১৮৭৯৯৯৫

rhshanrif30

25@gmail.c

om

UCD-৭-৬৩৯

২৯৬
কািরুল হাসান 

িাটওয়ারী

আবুল ক খাজয়র 

িাটওয়ারী
হামরছা পবগি ০৬/০৮/১৯৯৭ ৪৬৪/৪/১, রািপুরা, ঢকা

উত্তর চর বড়ালী, ফমরদ্গঞ্জ, 

চাঁিপুর, চট্টগ্রাি
এইচ এস মস কমিউটার

বহুিামেক 

প্রমতবমিতা
০১৭৮৬১৩১৬১১

১৯৯৭১৩১৪৫৩৫০

৩৩৮২৩-১১

২৯৭ িািসুমদ্দন আহজম্মি মুমি আবুল কাইয়ুি মুমি সািসুন নাহার ০১/১২/১৯৭৮
১৪৬/মব, আমজিপুর, মনউিাজকতট, 

লালবাগ, ঢাকা

১৪৬/মব, আমজিপুর, 

মনউিাজকতট, লালবাগ, ঢাকা
এইচ এস মস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৭৬৭৬৭৫৬২

lifesajjal@y

ahoo.com

১৯৭৮২৬৯৪২৬২৬

৭৮১.`৬৩-১১

২৯৮ এজাজ আল িামুন জাহাঙ্গীর পহাজসন িারুল পবগি ০১/০৯/১৯৯৩

৫৭২/১ এ, মিরপুর-১২১৬, 

িমিি পিওড়ািাড়া, মিরপুর, 

ঢাকা

পূব ত মিমুল, পবানার িাড়া-

৫৭৫০, সাঘাটা, গাইবািা, 

রংপুর

এস এস মস বাক প্রমতবিীতা ০১৭৬৬৯২০৮৬২
১৯৯১৩২১৮৮১৯০০

০০১৯-১১

২৯৯ পিাোঃ সাজিকুর রহিান পিাোঃ জইন উমদ্দন বাবুল সমখনা খাতুন ১০/১০/১৯৮৯
গনংঙ্গািাস পরাি, কাচারী হাট, 

িয়িনমসংহ সির

পেিন পরাি চরমন খলা, 

ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ
স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১১১১৪৯০২

s.r.rony2008

@gmail.com
৬৯৬

৩০০ পিাোঃ িরীফ পহাজসন পিাোঃ ইয়নুছ আলী সামহিা পবগি ১৫/০৪/১৯৯৭
পকওড়া, কািামসয়া, গাজীপুর, 

ঢাকা
ঐ এস এস মস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৮০৪৭২৯১৫

৩০১ মলটন চন্দ্র রায় অমুল্য চন্দ্র রায় রন্তা রানী রায় ৩১/১২/১৯৮৬
আব্দুলাহপুর , মচমররবির , 

মিনাজপুর, রংপুর
ঐ এইচএস মস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮১৬১৮৮৩৬৩

১৯৮৬২৭১৩০১৩১

৬৯৩২৯

৩০২ রািিি সরকার পগািীনাথ সরকার পগালািী রানী সরকার ০৩/০৭/১৯৮৯
আংকুর ঠাকুর িাড়া, টাঙ্গাইল, 

ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৭২১৩৭৭৫

১৯৮৭৯৩২৮৭৬০০

২৬৯১৮-০২

৩০৩
Md. Mobarok 

Hossain

Md. Abu sayed 

miah

Rahima 

Begum
12/02/1993

Hamidpur, Bager 

Bari, Shakhipur, 

Tangail, Dhaka

Do স্নাতক CPBDCO

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮৫২৭৩২৮৮৭

hmo3929@g

mailcom

১৯৮৫৯৩৫৬৮০৯২

১৫৬৭-৬২

৩০৪
পিখ আন্দুিান আফসা 

মবনজত কািাল
মৃতোঃ ি কািাল উমদ্দন সুমফয়া খিকার ০৬/১১/১৯৮৮

বাসা-৩৯/ক, পরাি-১১, উত্তর 

মবমিল, মিরপুর-১, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৩৫২৮২৪৩৪

anjumafsa@

gmail.com

১৯৮৮২৬৯৬৪০৬৭

৩৩২৩১-০২

৩০৫ মিতু আিার ইউসুফ খান িজনায়ারা পবগি ০৪/১১/১৯৮৮
বাজহরকুমচ, মচছাপুরা, 

মসরাজমিখান , মুমিগঞ্জ, ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১৫৩৩৫৫৬৫

nesumjahan

33@gmail.c

om

১৯৮৮৫৯১৭৪৬৭০৪

৩৮৮৬-০২

৩০৬ পিাোঃ রাজসল ইসলাি পিাোঃ আল িাছ মিয়া মসমরনা পবগি ০৭/০৮/১৯৯৮
খুচারচর, সািপুর, পসানার গা, 

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এসএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩০৭ পিাোঃ পজানাজয়ি রমিি আহজিি পিাবাজশ্ববা ১৫/০২/১৯৮৯
কামনয়ািী, িাছুসাবাি , রুিগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর ফাজি তসী

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩০৮ পিাোঃ মবল্লাল উমদ্দন পিাোঃ আলাল উমদ্দন কিলা খাতুন ০১/০৩/১৯৯৭
তসয়িিাড়া , পিাগলটুলা, 

মুিাগাছা, িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস মিক্ষকতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৩৯০৬২৮৮৩

১৯৯৭৬১১৬৫০৮০০

০৬১৪-০২

৩০৯ সাইদুল ইসলাি পিাোঃ আলী নাহারা পবগি ১৫/০৯/১৯৮৭
কুশ্বাখালী, জঙ্গলবাড়ী, 

কমরিগঞ্জ, মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এসএসমস রান্না

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১৮৩৯১৮৩৩

১৯৮৭৪৮১৪২৬০৫২

০৫৭৬-০২

mailto:rabuyk.ciy@gmail.com
mailto:rabuyk.ciy@gmail.com
mailto:rhshanrif3025@gmail.com
mailto:rhshanrif3025@gmail.com
mailto:rhshanrif3025@gmail.com
mailto:lifesajjal@yahoo.com
mailto:lifesajjal@yahoo.com
mailto:s.r.rony2008@gmail.com
mailto:s.r.rony2008@gmail.com
mailto:hmo3929@gmailcom
mailto:hmo3929@gmailcom
mailto:anjumafsa@gmail.com
mailto:anjumafsa@gmail.com
mailto:nesumjahan33@gmail.com
mailto:nesumjahan33@gmail.com
mailto:nesumjahan33@gmail.com


৩১০ ওিরফারুক
এস এি নাজমুল হুিা 

বাবলু
পরাজকয়া পবগি ০২/০২/১৯৯৩

িমিি আগারগাও , পিজর বাংলা 

নগর, পিাহাম্মিপুর , ঢাকা
ধমলয়া বাজার, উমলপুর, পফনী এইচএসমস কমিউটার শ্রবন প্রমতবিী ০১৭১৬৫৯৯২৪৬ ১৩৮৭

৩১১ পিাছাোঃ ফাজতিা খাতুন পিাোঃ আোঃ িাজলক পিখ পিাছাোঃ কমবজন পবগি ০৫/০৮/১৯৮৭
রাবাইতরী, ফুলবাড়ী, কুমড়গ্রাি, 

রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭০৭১০৪০৫০

১৯৮৭৪৯১১৮২৭০০

৯২৭২-০২

৩১২ পিাোঃ হ রত আলী পিাোঃ আোঃ পিাতাজলব পকাজিজা খাতুন ০৮/০৫/১৯৮৭
বাখাইতলা , হালুয়াখাজ , 

িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতজকাত্তর মিক্ককতা

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩১৩ পিাোঃ জামহদুল ইসলাি আব্দুস সািাি িািসুন্নাহার ২০/১২/১৯৯১ কাজয়তিাড়া , ধািরাই, ঢাকা ঐ এইচএসমস
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮৩২৬৮১১০০

৩১৪ পিাোঃ জুজয়ল পহাজসন পিাোঃ পরজাউল কমরি হাসনা পবগি ০৪/১০/১৯৯৪
পগািগ্রাি, ািবপুর, ধািরাই, 

ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪২০৮৪০০৬

jewelhossai

n2554@gma

il.com

১৯৯৪২৬১১৪৪৭০০

০১৫৯-০২

৩১৫ িনজুর আলি নুরুল হক পিাছাোঃ জুজবিা খানি ০৫/০৫/১৯৮৫
চাটগ্রাি, নয়াবাজার, 

কানাইঘাট,মসজলট
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৭৩৮৯৪৮০

mansar.ala

m@gmail.co

m

১৯৮৫৯১১৫৯৪৭১০

০২০৯-০২

৩১৬ তামনয়া আিার কালাি পিখ পসমলনা পবগি ১৭/০৩/১৯৯৭
মনমিন্তপুর, মিগঙ্গর, িাসস্পুর, 

পগািালগঞ্জ
ঐ কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫২৭০৬৬০৭

১৯৯৫৩৫১৫৮২৮০

২০৩৭৭-০৭

৩১৭ পিাোঃ হাসানুল হক পিাোঃ ইসহাক মিয়া পহাসজন আরা পবগি ০১/০২/১৯৯৭
১০৩/৩, িামনকনগর, ওয়ারী, 

ঢাকা

চর পিািায়ালী, খান 

খানাপুর, রাজবাড়ী সির, 

ঢাকা

এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৬০৪০৬২০৭ ১৪২০০

৩১৮
পিাোঃ িমিদুল ইসলাি 

মিঠু
পিাোঃ আব্দুল হাই িেল সুলতানা পরামজয়া ০১/০১/১৯৮৯ জয়নগর, পনেজকানা, িয়িনমসংহ

জামরয়া, জামরয়া ঝাোমহল, 

িটয়া, পনেজকানা, 

িয়িনমসংহ

ইজলকমট্রকযাল এে হাউজওয়যামরং 

পট্রি
বাক প্রমতবিী ০১৮২২২৮৯৫৮০

৩১৯ হামফজুল ইসলাি মৃত আইবুমদ্দন সরকার মৃত পরমজয়া ২২/১০/১৯৮২
ছনকািা, কামিগঞ্জ, মেিাল, 

িয়িনমসংহ
ঐ এসএসমস ০১৭৫৭৬২০৮২৩ ি-০৩১১৭

৩২০
িমরয়াওি িজুিিার 

মিমুল
িমবে িজুিিার মৃতোঃ িীিালী িজুিিার ০৫/০১/১৯৯২

৩১/১ সমরিাস পরাি, ঢাকা সির, 

সুোপুর, ঢাকা

বাবুর হাট, পচৌধুরী পহাসানী, 

হমরয়ািপুর, ঢাকা
এসএসমস জন্মগত সুজে ০১৭৯০০৬০০২৬

৩২১ পিাোঃ পিাস্তামফজুর রহিান পিাোঃ আবুল আজসি হামলিা আিার ০১/০১/১৯৮৯
গমনপুর, অভয়িািা, আকলড়া, 

পনেজকানা
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৪৮৭৬৫৬৯ ৩৭৭৮

৩২২ আল-আিীন মিরাজ আলী পরজীয়া ১৫/১২/১৯৯০
কািতলা, িাহাড়পুর, আটিাড়া, 

পনেজকানা
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮২৮০৩০৭৮ ২৬২৪

৩২৩ পিাোঃ পরিওয়ান শুভ হাজী রুহুল আিীন পিাোঃ সাজলহা আমিন ২০/০১/২০০০ ৪নং িহীন নগর, লালবাগ, ঢাকা ঐ এসএসমস
বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৯১৪৩৬২৩২৩

radowanshu

vo8922@gm

ail.com

২০০০৩০০৩৬০০৮

৭০৯৭-১১

৩২৪ পিাোঃ কািরুল ইসলাি পিাোঃ পকাব্বাি আলী কুলছুি মবমব ১৪/১২/১৯৯৭
চমল্লি ছে, মকচক, মিবগঞ্জ, 

বগুড়া, ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৬৭১০২৭৯

hikamnuloo

@gmail.com

৩২৫ িথুর অমধকারী জয়জিব অমধকারী সরলা অমধকারী ০৭/১০/১৯৯২
িাছিাড়া, কলাবামড়, 

পকাটামলিাড়া , পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৭৭৭৫৯৪০

১৯৯২৩৫১৫১৩৯০০

৪৮১-০১

mailto:jewelhossain2554@gmail.com
mailto:jewelhossain2554@gmail.com
mailto:jewelhossain2554@gmail.com
mailto:mansar.alam@gmail.com
mailto:mansar.alam@gmail.com
mailto:mansar.alam@gmail.com
mailto:radowanshuvo8922@gmail.com
mailto:radowanshuvo8922@gmail.com
mailto:radowanshuvo8922@gmail.com
mailto:hikamnuloo@gmail.com
mailto:hikamnuloo@gmail.com


৩২৬ িাহবুবা হক পিাোঃ আব্দুল কাজির হাসনা পবগি ২৭/০৬/১৯৮৮ মস আর মি, সাভার ,ঢাকা
মবয়াড়া, কামজপুর, 

মসরাজগঞ্জ, রাজিাহী
স্নাতজকাত্তর পপ্রাগ্রাি প্রমিউসার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১১-৩৮৫৯৬৯

chanderkao

na1605@gm

ail.com

মসরাজ/৮৯২/০৯

৩২৭ সানমজিা হক আব্দুল হক পসতারা হক ২৫/১২/১৯৯৪
৮১৬ পিাি অমফস পরাি, িধ্য 

বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ঐ এসএসমস মচোঙ্কন শ্রবন প্রমতবিী ৯৮৫১১৯৭

৩২৮ আবদুল িমজি মৃত পিাোঃ একলাজ উমদ্দন মৃত  মুনা পবগি ০৬/০২/১৯৮৩
টিমিন বাংলাজিি মলোঃ, ২৭, পূব ত 

পতজগাও, মি/এ ঢাকা-১২০৮

বড় কুমিয়া, পতরশ্রী, মঘওর, 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
স্নাতজকাত্তর মহসাবরক্ষণ কি তকততা দৃমি প্রমতবিী ০১৬৭৮০৩১৬৩২

majijtbl83@

gmail.com

৬২/২০০৪ 

িামনকগঞ্জ

৩২৯ পিাোঃ হামফজুর রহিান মৃত জিজসি উমদ্দন মৃত আঙ্গুরা খাতুন ১০/০২/১৯৮৪
সুমিয়া, িাকুমনয়া, মকজিারগঞ্জ , 

ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর প্যারাজিমিকযাল পকাস ত সিন্ন শ্রবন প্রমতবিী ০১৭৪৬৪২৮০৪০

২০০৭৪৮১৭১৯৫০০

৬৩১৬-০৭

৩৩০ জগলু মিয়া মজতু মিয়া রামবজা পবগি ১৭/০১/১৯৯৩

মিঠাপুকুর, এ পক হীরাগঞ্জ 

বাজাত-৩২০৩, নবীগঞ্জ, হমবগঞ্জ, 

মসজলট

ঐ স্নাতজকাত্তর
িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭১৪-৩৬২৮৩১

jogluuiah31

@gmail.com

৩৩১ আমিরুল ইসলাি িমনর পহাজসন পরাজকয়া পবগি ০১/০৩/২০০১ নূরানীগঞ্জ, পকরানীগঞ্জ, ঢাকা
তিকখালী , ভাোমরয়া, 

মিজরাজপুর
এইচএসমস ০১৭১৪৯৯৯৮৮৯

amiruldf12

@gmail.com

৩৩২ পিাোঃ ইয়াকুব পিাল্লা মৃতোঃ পিাোঃ আলিাছ মৃত রামজয়া পবগি ১৪/০২/১৯৯১
আজিাহাট, সাতগ্রাি, 

আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮২২-৬০৩৯৪১ ৪৪৫০

৩৩৩ পিাোঃ িরীফ মিয়া পিাোঃ িামহন ম্যা নামছিা আিার ১০/০২/২০০০
আিার হাজী, জয়িাহসা, 

তবয়ালিারী , ফমরিপুর, ঢাকা
ঐ এসএসমস'স মনজচ কমিউটার বাক প্রমতবিী ০১৯৩৮০৮৬৬৪২

৩৩৪ রানা চন্দ্র পি মজজতন চন্দ্র পি িালা রানী পি ২১/০৩/১৯৯১
৩৭ িিন বাবু পরাি, িয়িনমসংহ 

সির, িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতজকাত্তর মিক্ককতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৫০৬৪০৭৬

deyrana230

@gmail.com

১৯৯১৬১২৫২১০০০

০০৫২-০২

৩৩৫
পিাছাোঃ জান্নাতুল 

পফরজিৌসী
পিাোঃ িমফকুর রহিান পিাছাোঃ িজনায়ারা পবগি ১৮/০৮/১৯৯৭

িনিথ, বািনিাঙ্গা, সুিরগঞ্জ, 

গাইবািা, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭২৩৮৩৮৬০২

shamimian0

11@gmail.c

om

১৯৯৭৩২১৯১০৬০

৩৫৫০৭-০২

৩৩৬ রুনা আিার পিাোঃ আবুল পহাজসন ফামজলাতুন পনসা ০১/০১/১৯৮৮
বুরুটিয়া, কাঞ্চন বাজার, রুিগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এস এস মস পিমিমসন এণ্ড সাজতারী

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮১৮৫৩০৯৭৯ ১২৯৯

৩৩৭ ইফাত জাহান এি এ কালাি মিজসস রুনুজা কালাি ০৯/০৭/১৯৮৫
৫৫/২ রাজাকামল, পিিরা বাজার, 

ঢাকা
ঐ

স্নাতজকাত্তর(এিমব

এ)

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫৪২৯৬৭৯৮

urmiheela@

yahoo.com

২৬১১২৬৫২১৯২৪৬

-০২

৩৩৮ পিাোঃ ইব্রামসল মবশ্বাস পিাোঃ সামব্বর আহজম্মি পসানা খাতুন ০৩/০৩/১৯৬৮
পিওলা, মব এ ইউ িািাসা, 

টাঙ্গাইল সির, টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর দৃমি প্রমতবিী

৩৩৯ পিাস্তফা আওজিি আবদুর রমহি নূরজাহান পবগি ০৪/০৭/২০০০
িজধ্যরচর, তভরব, মকজিারগঞ্জ , 

ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯০৮২৩৬৩৩৭

২০০০৪৮১১১৮৩১০

৯৯৪৪-০২

৩৪০ পিাোঃ পতৌমহদুল আলি পিাোঃ নূরুল ইসলাি পহাসজন আরা পবগি ০১/০৮/১৯৯৮
নয়ািাড়া, হগাটরীপুর , 

িয়িনমসংহ
ঐ এস এস মস শ্রবন প্রমতবিী ০১৯৪৮৬৬৪৯০০

touhidulala

m091@gmai

l.com

০১৯৯৮৬১২৩৩০৪

০৩১৪৬০০৭

৩৪১ মভের গজিজ মরচাজত গজিজ কাকলী গজিজ ১৭/১২/১৯৯১
পসানাবাজু, জয় কৃষ্ণ পুর, 

নবাবগঞ্জ, ঢাকা
ঐ

স্নাতজকাত্তর(এিমব

এ)
হাসিাতলাজল

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৭৬৫১৭৯৫০

victorgoanc

gomeg@gm

ail.com

199130906

40037538-

02
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৩৪২ পিাোঃ খাজিমুল হক মৃত নুর পিাহাম্মি পিাছাোঃ পচচন মবমব ২০/০২/১৯৯৭
কামজঝাড়া, কামজঝাড়া, মবরল, 

মিনাজপুর, রংপুর
ঐ এইচএসমস Asset Development

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৪৪৯২৩৯৮৪

khademul01

7@gmail.co

m

১৯৯৭২৭১১৭৮৫০০

৯৬০১-০২

৩৪৩ জান্নাতুল পফরজিৌস ইরা পিাোঃ নুরুল আলি পচৌছুরী নাসমরন আলি ১৭/০৭/১৯৯৭
ফ্ল্যাট নং মস/৩, মিরপুর, ১৩৪/১ 

িারুস সালাি, মিরপুর, ঢাকা

৪৪ নবাব কাটরা, চকবাজার, 

নীিতলী, ঢাকা-১০০০
এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৯৩৬৮১৪২৪২

৫৫৩৭৭mhm@

gmail.com

১৯৯৭৯৫৭৬১৮৭৭২

৯-০৪

৩৪৪ পিাোঃ আমরফুর ইসলাি পিাোঃ দুলাল পহাজসন ইসিতারা ১৮/১২/১৯৮৯
১৮৩/এ, পূব ত কাফরুল, 

কযান্টনম্যান্ট, ঢাকা

ঢালুয়ািারা, আংগারগাড়া , 

ভালুকা, িয়িনমসংহ
স্নাতজকাত্তর মিক্কষতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৮২১-৯০৪৯৫০

marif.net17

@gmail.com
ি-০২৮৫৪

৩৪৫ নূর আহম্মি মৃত আোঃ খাজলক করফুলজনচ্ছা ১৫/০৯/১৯৯৪
পূব ত নড়াইল, কাওয়ালী জান, 

হালুয়াঘাট, িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯৩৯১২৭৪১

০৯৯৪৬১১২৪৮১০০

০৩৯১-০২

৩৪৬ বমবতা িেল রবীন্দ্রনাথ িেল বকুল িেল ২২/০৭/১৯৯১
কামি, পকাটালীিাড়া , 

পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১৯৮৯৮১৬৯ ৩৪২৯

৩৪৭ পিাছাোঃ ফাজতিা খাতুন মৃত আমজজার রহিান পিাছাোঃ সমিিা পবগি ১৩/০৯/১৯৯৩
পগারক িেি, নাওিাঙ্গা, 

ফুলবাড়ী, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯২৭৪৫২৪৭

১৯৯৩৪৯১১৮৬৭০০

১১৯-০২

৩৪৮ পিাছাোঃ আমখ খাতুন পিাোঃ আবদুস সালাি পিাছাোঃ পগাজলনুর পবগি ০১/০১/১৯৮৮
আগারগাও , তালতলা, িমক্ষন 

িীজরর বাগ, ঢাকা

মিয়ািাঙ্গা, ফুলু্কিার, 

ভুরুঙ্গািামর, কুমড়গ্রাি,রংপুর
স্নাতজকাত্তর কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৭৬৪৮১৭৩১২

১৯৮৮৪৯১০৬১৯৩

৯৬৯৮৭-০৪

৩৪৯ তিা মবশ্বাস বাসুজিব মবশ্বাস মরতা মবশ্বাস ১১/১০/১৯৯৬
মছকটীবাড়ী , মছকটীবাড়ী , 

পকাটালীিাড়া , পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস কমিউটার দৃমি প্রমতবিী ০১৯০৩৫১১২৬১

৩৫০ বমবতা ইয়াসমিন পিাোঃ বিরুল ইসলাি পিখোঃ সুরাইয়া ২৭/০৫/১৯৯২
আিজুয়ান, রানীসংককল, 

ঠাকুরগাঁও, রংপুর
ঐ স্নাতক সংগীত

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫০৪২২১০৬

৩৫১ িারমিন আকবরী
িরহুি পিসবাহ উমদ্দন 

আহজম্মি

জনাবা মবলমকস 

পিানয়ারা
০১/০২/১৯৭২ নয়ািাড়া, পিৌরীপুর, িয়িনমসংহ ঐ স্নাতজকাত্তর ব্রাক

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩৫২ িামিি আরা িামম্ম বামসর আহজম্মি জাহানারা পবগি ২৬/০৭/১৯৮০
মিরপুর-১১, বাড়ী ৭৫, পরাি-২, 

ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর ব্রাক

৩৫৩ পিাোঃ রুিানুজ্জািান পিাোঃ আব্দুল কাজির মিজসস জাজয়িা পবগি ১৮/০৮/১৯৯৪

এইচ/কযাপ্ট, ১৬০/মব, ইলাস 

ভবন, ফ্ল্াট-২-ই ২য় পফ্ল্ার, 

বাগানবাড়ী, ঢাকা

ঐ এস এস মস শ্রবন প্রমতবিী ০১৭১৫৪৪০৪০৮
২৬৫০৮৯৮০০০৬৪

৯-১১

৩৫৪ রমকবুল হাসান িাহাবুব আলি খান নূর জাহান আলি খান ০৭/১১/১৯৯৬

ব্লক-এ, বাইজখালা, বাসা-৫, 

পসকিন-২ পরাি-১, মিরপুর, 

ঢাকা-১২১৬

ঐ এইচএসমস কমিউটার শ্রবন প্রমতবিী ০১৯২০৯৩২০৪৯

৩৫৫ চিা সরকার পভালানাথ সরকার রািী সরকার ০৫/০৩/১৯৯৫ মসঙ্গাইর, িামনকগঞ্জ, ঢাকা ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৪৯৬৬২৬৪১

১৯৯৫৫৬২৮২০৬০

০৩৪৪০০২

৩৫৬
পিাোঃ পিাহাম্মি রায়হাকী 

িলাি
পিাোঃ িাহবুব পসাবহান্ন পিাছাোঃ পিাজি তিা পবগি ০৩/০৫/১৯৯১

পূব ত িমলয়াি, গজনি, 

মকজিারগঞ্জ , নীলফািারী, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার বাক প্রমতবিী ০১৭৩৭৪৯৪৯২৩ ০০১৬৭১

৩৫৭ ফমরিা আিার পিাোঃ হাজসি পিখ মিলন পবগি ১৫/০২/১৯৯২
িমক্ষণ িাইকসা, শ্রীনগর, 

মুিীগঞ্জ, ঢাকা
ঐ  স্নাতক দৃমি প্রমতবিী ০১৯৪৭৪৭১৫০২ ১২৬৪
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৩৫৮ পিজলায়ার আিার দুলাল মিয়া বাজহিা পবগি ১৭/০৩/১৯৯৫ শ্রীখমেয়া, আশুমলয়া, ঢাকা ঐ এস এস মস গাজি তন্টস

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩৫৯ িাজভল মসরাজুল ইসলাি  আয়িা পবগি ১২/০১/১৯৮৮
এরিাি নগর, টংগী, গাজীপুর, 

ঢাকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
শ্রবন প্রমতবিী

৩৬০ মলিন রায় মৃত সুহরঞ্জন রায় হযািী রায় ০৮/১২/১৯৯৯
বাগান উত্তর িাড়া, 

পকাটালীিাড়া , পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এস এস মস

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩৬১ িমলল উল্লাহ বািল পহাজসন রামফজা পবগি ২৬/১২/১৯৯৩ কািীপুর, নারায়নগঞ্জ সির, ঢাকা ঐ স্নাতক কমিউটার শ্রবন প্রমতবিী ০১৬২৭১৯৪৩০৪

৩৬২ পতৌমহি আহজিি আবদুল গফুর মিয়া মলমি পবগি ০৪/০৩/১৯৯৫

িারলা আিান হাউমজং পসাোঃ 

মলোঃ, বাড়ী নং-১২, পরাি-৫, 

মিরপুর-৩, িাহআলী, ঢাকা

মবমবরাস্তী, বুতনী, মিবালয়, 

িামনকগঞ্জ,ঢাকা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৮-৪৬১০৪০৩

taufikahme

d@gmail.co

m

৩৬৩ আফজরাজা পবগি জািাল উমদ্দন আহজম্মি রামজয়া খাতুন ২১/১১/১৯৯৯৩
৪৬ নং রািবাবু পরাি, 

নতুনবাজার, িয়িনমসংহ
ঐ এস এস মস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৩৬৮১৩২৯

১৯৯৩৬১২৫২১০০৪

১৮৪৯-০২

৩৬৪ পিাোঃ পসাজয়ব খান
পিাোঃ আব্দুল পিাতাজলব 

খান

পিাছাোঃ হাওয়ানুর 

আিার
০৬/০৫/১৯৯৪

পূব ত পিওড়ািাড়া, মিরপুর, 

কাফরুল, ঢাকা

পিানাপুর, শ্যাজির হাট, 

পিজহিীগঞ্জ , বমরিাল
স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৩৮৩১৪৪৫৪ ইউমসমি-৭-৬৪৮

৩৬৫
পিাছাোঃ সাজবকুন নাহার 

নওিীন
পিাোঃ সািশুমদ্দন আহজম্মি

পিাছাোঃ কাজী রামজয়া 

সুলত্তানা
২১/১০/১৯৯০ ১৬, বামনয়া নগর, সুোপুর, ঢাকা ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
মচোঙ্গন

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৮৬৫২৫৩৯৩

৩৬৬ পিাোঃ ফাজতিা খাতুন আব্দুল রমিি পিাোঃ আজয়িা পবগি ০৬/১২/১৯৯৫
স্বরসমতকািা , বড়িা, মেিাল,  

িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৪৭৬৪৩৭২৮

৩৬৭ িারমিন আকবরী পিাোঃ িাহাবউমদ্দন লমলতা পবগি ১৫/০৭/১৯৯৭
চরকালী বাড়ী, লালকুটি িরবার 

িরীফ,  িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৮৪৯৪৯২৪০

৩৬৮ িাহমুিা আিার পিাোঃ সুজলিান আকি আজনায়ারা ১৫/১০/১৯৯৬
গাইবািা, সমরস্তলা, পূব তধলা, 

পনেকনা, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৭৮২০৮৫৪১ ৫৮৬৫

৩৬৯ রুজবল মিয়া মুখজলছুর রহিান হামিিা আিার ০৫/০৭/১৯৯৯
িাহাড় পুর, আটিাড়া, 

পনেজকানা,  িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৮৬৩৪৭৫১

mdrubelh88

1@gmail.co

m

২১৮২

৩৭০ পিাোঃ সিরীফ পিাোঃ তনু মিয়া পরনু ০৪/০২/১৯৯৭
১/ছ, মভমস ইিান পকায়াট তার 

পরাি, ঢামব

বড়সমত িাড়া, িি বারা, 

িাউিকামি, কুমিল্লা
স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৮৬৪৬৮৪৭০

১৯৯৭২৬৯২০২১০৫

৯৭৫৩-০২

৩৭১ পিাোঃ এখলাস উমদ্দন মৃত সালাহ উমদ্দন জাহানারা পবগি ০১/০১/১৯৭৭
১০/১ িমক্ষলন পিৌশুলী, ৪১ 

ওয়াি ত, ঢাকা িমক্ষণ
ঐ ৮ি পশ্রণী বহুিামেক

০১৯৭৭২৬৯৮৮৭৭৪

০০৯০৪-১১

৩৭২ শ্রী পগামবি বাবু শ্রী দুলাল বাবু শ্রী িমত মুমি রানী ২১/০৮/১৯৯৪
কামচঝুমল সাজহব পকায়াট তার, 

িয়িনমসংহ সির,  িয়িনমসংহ
ঐ ৮ি পশ্রণী

৩৭৩ পিাোঃ পসানািন মিনা পিাোঃ কানু মিয়া পিাছাোঃ মবমব পবগি ০৮/১২/১৯৭৭
৪/১, পুব ত ইসলািবাগ, চকবাজার, 

ঢাকা
ঐ এস এস মস বহুিামেক

১৯৭৭২৬৯৪২৬৫৭৪

১৩১২-১১

mailto:taufikahmed@gmail.com
mailto:taufikahmed@gmail.com
mailto:taufikahmed@gmail.com
mailto:mdrubelh881@gmail.com
mailto:mdrubelh881@gmail.com
mailto:mdrubelh881@gmail.com


৩৭৪ সাজলহা পবগি মৃত আব্দুর রউফ পরামজনা খাতুন ১০/১০/১৯৮১
ছ-৪৮/২, িহাখালী টিমব পগইট, 

গুলিান, ঢাকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
পসলাই শ্রবন প্রমতবিী ০১৭২৬৫৪৫০৪৭

৩৭৫ রামকবুল হাসান মফজরাজ মিয়া পরহানা িারভীন ১৮/১১/১৯৮৭
িািারিচী , খমলফা, রানারীিাড়া , 

বমরিাল
ঐ ৮ি পশ্রণী শ্রবন প্রমতবিী ০১৭১০২৯৫৩৩২

১৯৮৭৭৩২২৫৬৩৮

৪৭-০৭

৩৭৬ পসৌরভী আিার পজানামক পিাোঃ দুলাল মিয়া পিাছাোঃ মবউটি ১৬/০৪/২০০০
কামলকা প্রসাি, তভরব, 

মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৮১৪৩৫৩৩৮

২০০০৪৮১১১৪৭১০

৩৭২৯-০২

৩৭৭ ঝুমুর আিার পিাোঃ ততয়ব আলী ঝন তা পবগি ১৫/০২/১৯৯০
রহিতপুর, িাড়ািমগর, 

 াোবামড়,ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর মিক্ককতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬৭৭০৫২৩৪৮

৩৭৮ আবু পসািান পিাোঃ পিাফাজ্জল পহাজসন পহনা পবগি ২০/০৭/১৯৯৯
পবরুগুমকলা , ধারা বাজার, 

হালুয়াঘাট,  িয়িনমসংহ
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ

িারীমরক 

প্রমতবিী

৩৭৯ নাইি পহাজসন নজরুল ইসলাি িাজলকা খাতুন ২৭/০৭/১৯৯৮
ফাজকপুর, মঝকুরখাই, ফুলপুর,  

িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস

দৃমি ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৯১২৬৭১৩৬

১৯৯৮৬১১৮১৫৮১১

১৭০২

৩৮০ হাসনা খাতুন হাজরস আলী িমতজান পবগি ০১/০১/১৯৯৪
সাজাই পিাস্তা, পফািাল কাটি, 

রাজার হাট, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৫১৬১৪৯১০

৩৮১ পিাছা আকমলিা িহর আলী আজিনা পবগি ৩০/১২/১৯৯৬ মনজ ান, ধনবাড়ী, টাঙ্গইল, ঢাকা ঐ স্নাতক শ্রবন প্রমতবিী ০১৯৪৬৪৩১৬৭৫
১৯৯৬১৩২২৫০২০০

২৪৪০

৩৮২ পহনা আিার পহলাল উমদ্দন পিাছাোঃ িমরয়ি ০১/০৫/১৯৯৩
চালার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, 

িয়িনমসংহ
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৬২৭৮১৪২৩৭ ১৩৪২

৩৮৩ রায়হান খুমজর নজরুল ইসলাি রাজসিা িারভীন ০৯/০৮/১৯৯৯
রািকৃষ্ণবাড়ী, ধনবাড়ী, টাঙ্গইল, 

ঢাকা
ঐ এইচএসমস দৃমি প্রমতবিী ০১৯৪৩৬৪৪৫৬২

৩৮৪ পবলাস পহাজসন আব্দুল গফুর িমহিন পবগি ০২/০৯/১৯৯৫
হাজারাবাড়ী , ভাইঘাট, ধনবাড়া, 

টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৬৬৩৫৮৮২ ২৬৫

৩৮৫ হামফজুর রহিান আোঃ আওয়াল আকমলিা ১০/০৩/১৯৯৭
পিওবান, কয়ালিপুর, ধািরাই, 

ঢকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ
কমিউটার পসমরব্রালিালমস ০১৯৪৭৩৫৫৬৮১

১৯৯৭২৬১১৪৭৭০০

৭৭৬০-১০

৩৮৬ মিমরনা হামববুর রহিান হামফজা ১৪/০৮/১৯৯৭
কুমি, হামিরা বাজার, 

ধনাবাড়ী,টাঙ্গাইল, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৮৮৯৪২৩৭৯

৩৮৭ পিজহিী হাসান সাইদুল ইসলাি হামসনা পবগি ০৭/০৪/১৯৯৭
পিজখর নগর, মসয়াজ, মুমিগঞ্জ, 

ঢাকা
ঐ এস এস মস পসলাই শ্রবন প্রমতবিী

৩৮৮ পিাোঃ আব্দুল কাইয়ুি পিাোঃ পগালাি পিাস্তফা পিাসাোঃ িিতাজ পবগি
৩২/২, িামলবাগ পচৌধুরীিাড়া, 

ঢাকা-১২১৯

ভাটিয়ালপুর, িায়রা িরীফ, 

রািগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
স্নাতক কমিউটার বাক প্রমতবিীতা ০১৭২৩৮৯৬০০৩

২৬৯৩৬২৬৬৭১২২

২-০৫

৩৮৯ ফমরিা খাতুন জহুর আলী আয়িা পবগি ২৪/০৩/১৯৯৩
কমবর িাসুি, ফুলবাড়ী, 

কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৭৯৭৬০২৫৬৪

১৯৯৩৪৯১১৮৪০০০

৬১৬২-০২



৩৯০ ওয়ামসি পিাল্লা আউয়াল পিাল্লা পসজিলা পবগি ১৯/১২/১৯৯১
পকৌমর, চালার, হমররািপুর , 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯৪১২০০১৮২ ১৪১৭

৩৯১ জামহদুল ইসলাি িরহুি আিজাি পহাজসন িিতাজ পবগি ১৮/০১/১৯৮৭
ছাতারকামি , বলিীয়াটা বাজার, 

ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢকা
ঐ স্নাতজকাত্তর

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১২৫৯১৫৯৩ ১৬৩০

৩৯২ পিাোঃ সাইদুল ইসলাি আোঃ খাজলক পিাছাোঃ জুজলখা পবগি ১১/০৮/১৯৯১
িাইজার, মিলালপুর, 

বামজতপুর,মকজিারগঞ্জ , ঢাকা
ঐ এইচএসমস মিক্ককতা

িারীমরক 

প্রমতবিী
০১৯১২৩১০৯৮৬

২০০৫৪৮১০৬৭৭০১

৮২০৯-০২

৩৯৩ পিাোঃ িমফকুল ইসলাি পিাোঃ িলু পসক আমকরন ০১/০১/১৯৯১
সজিতপুর,, পিৌলতপুর, 

িামনকগঞ্জ, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর দৃমি প্রমতবিী ০১৭৫০৪৯৭১৮০ ০০৩১

৩৯৪ আমজজুর রহিান পিাোঃ আব্দুস সািাি পিাছাোঃ ঝন তা সািাি ০২/০২/১৯৯১
কুশুরীিাড়া, িমিি আগারগাও , 

পিজরবাংলা নগর, ঢাকা
ঐ এস এস মস

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭১২০৩৪৫০১

১৯৯১২৬৯২৫২৭০৯

৭৮৭৮

৩৯৫ পিাোঃ এহসান আলি পিাোঃ িমফকুর রহিান নুরান্নাহর ৬/৭/১৯৯৩
২৬ নং, মসমিস সির, 

িয়িনমসংহ
এইচএসমস কমিউটার বুমি প্রমতবিীতা

৩৯৬ আরয়াদুল ইসলাি পিাোঃ আলাউমদ্দন পিখ পিাছাোঃ িাজজিা পবগি ১১/০৪/১৯৯৬
রাইপুর,বামলয়াকামি, রাজবামড়, 

ঢাকা
ঐ এস এস মস ফাজি তসী

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭০৯৮২৩৫৩৬

১৯৯৬৮২১০৭০৬০

২৩৬৬৭-০২

৩৯৭ মিমরন আিার মরমফকুল ইসলাি মিলন আিার ১২/০৪/১৯৯৪
ভল্লবপুর, সাটিয়াজুরী, চুনারুঘাট, 

হমবগঞ্জ, মসজলট
ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৫১৩৩৫৮৫৭

১৯৯৪৩৬১২৬৮৫০

০৪৯২৩-০২

৩৯৮ জান্নাতুল পফরজিৌস ইরা
মৃত িাইর উমদ্দন 

আহজম্মি
িারভীন আিার ২১/০১/১৯৯৪ পতজগাও, ঢাকা অজিাড়া, সাভার, ঢাকা স্নাতক কলজসণ্টাজর কাজ

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৬৭৬৯৩৫৫৮৪

jannatulorth

i1994@gma

il.com

১৯৯৪২৬২৭২০১০০

০১০৯-০২

৩৯৯ পিাোঃ আলামিন িমজবর রহিান আজনায়ারা পবগি ১৭/০৭/১৯৮৫
উত্তর কািারগাও, ভাগ্যকুল, 

শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ, ঢাকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ

িারীমরক 

প্রমতবিীতা

১৯৮৫৫৯১৮৪৭৭১১

৯২৪-০২

৪০০
পিাোঃ রমবউল আউয়াল 

প্রধান
মৃতোঃ আবুল পহাজসন প্রধান পিাোঃ কমরিজন্নসা ১৫/০৮/১৯৯৩

কমিম্পুর, মবসুবািী, পগামবিগঞ্জ , 

গাইবািা, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা

৪০১ ইউসুফ আলী পিাোঃ আব্দুল আমজজ ফাজতিা পবওি ২৫/১১/১৯৯৩

গনংগাবর, 

বীরকিিতলী ,ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল, 

ঢাকা

ঐ স্নাতক
িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৯৬৩-১১০২৯৮

৪০২ তাহমিনা আিার মরপু
বীর মুমিজ ািা তাজহর 

উল্লাহ
িািসুন্নাহার ২০/০৮/১৯৯৩

ধমনয়া, নগর হাট, আশুমলয়া, 

সাভার, ঢাকা
ঐ এইচএসমস

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭২৪২৩০৯৭০ ৯১৪৭০০২৬৮৮

৪০৩ জামহদুল গমন রায়হান পিাস্তফা কািাল নুরজাহান ০১/০১/১৯৯৪ মচটাগাং পরাি, নারায়নগঞ্জ এস এস মস পটক্সটাইল শ্রবন প্রমতবিীতা

৪০৪

Looel 

Mokammad 

Jauiad

Md. Zahed Hasina Akhter
27/04/198

8

House-10, Road- H-

6, Block-E, Niketon, 

Gulshaln-1, Dhaka

ঐ VTCA প্রমতবিীতা 017125367

zahidniketo

n@gmail.co

m

017125367
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৪০৫ পিাোঃ আোঃ জমলল িরহুি জসীি উমদ্দন িমবরুল খাতুন ০৩/০৫/১৯৭৯
হাজফজ কাজিল বারী, 

কািালবাগ , চকবাজার
ঐ এস এস মস দৃমি প্রমতবিীতা ০১৯৩১৭৭৬৫৮

১৯৭৯২৬৯৬০৪৪৮

৮৬৪৯১-১১

৪০৬ পসাজলয়িান মিকিার আোঃ ছালাি মিকিার িাজজিা খাতুন ১২/০৯/১৯৯৩
আতাই কাঠি, পিািারা-৯৩০০, 

বাজগরহাট খুলনা
ঐ এস এস মস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৯৪৪৮২৮১৬১

১৯৯৩০১৩০৮৫১০

৫৬১১৪-০২

mailto:jannatulorthi1994@gmail.com
mailto:jannatulorthi1994@gmail.com
mailto:jannatulorthi1994@gmail.com
mailto:zahidniketon@gmail.com
mailto:zahidniketon@gmail.com
mailto:zahidniketon@gmail.com


৪০৭ পিাবারক আলী মগয়াস উমদ্দন িামরয়া খাতুন ০৪/০৪/১৯৯২
িীতল কুি তা,, শ্রী রািউর, 

জািালপুর, িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭২৭২৫৫৭৪৮

১৯৯২৩৯১৩৬৭৭০

০০১৬৫-০২

৪০৮ পিাোঃ সাদ্দাি পহাসাইন পিাোঃ ওয়াজহি আলী সুজহিা পবওি ০৭/০২/১৯৯৪
বারুয়ািারী , জািালপুর, 

িয়িনসং হ
ঐ এইচএসমস কমিউটার বাক প্রমতবিীতা ০১৭৬৪৩৬১১৭১

saddam199

42017@gmi

al.com

১৯৯২৬১২৯৪০৯৭২

০৩৯০-০৩

৪০৯ খিকার িমুনুর রমিি
মৃতোঃ খিকার 

হাসানুজ্জািান
পিাছাোঃ পজাজলখা খাতুন ০১/০৭/১৯৭২ িমররািপুর , মেিাল, িয়িনমসংহ ঐ স্নাতজকাত্তর

িাা্নসক 

প্রমতবিীতা
০১৭৮০-০২১৬২৩

১৯৯২৬১২৯৪০৯৭২

০৩৯০-০৩

৪১০ ইব্রাহীি খমলল আজনায়ার পহাজসন িমল্লক জাজিলা ১২/১১/১৯৭৮
সজবংবাড়ী, পসকিন-১, ব্লক-৩, 

মিরপুর, ঢাকা
ঐ

এস এস মস'র 

নীজচ

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭৭৬৭০০০১৭

২৬৯৭৪০৮৮৫৭৮১

৬-১১

৪১১ পিাোঃ নুর পিাহাম্মি মিন্টু পিাোঃ পজনার আলী পিাছাোঃ মবউটি পবগি ০৭/০৯/১৯৯৪
িিমচি ফুলিমত, নাওিঙ্গা, 

ফুলবামড়, কুমড়গ্রাি, রংপুর
ঐ স্নাতক

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৬৭৩৩২৮৯৭

১৯৯৪৪৯১১৮৬৭০০

৮০৮২-০২

৪১২
পিাোঃ এনামুল হাসান 

তাকমরি
এ পক এি িািসুজ্জািান িািীি আরা ১০/০৩/২০০১

১৩, আখড়াবাজার , মকজিারগঞ্জ , 

ঢাকা
ঐ এস এস মস কমিউটার দৃমি প্রমতবিীতা ০১৭৬০৪৪৮৬০৯ ৫৩১৮

৪১৩ পহাজসন আরা জাহান পিাোঃ  আব্দুল জমলল মিয়া পিাছাোঃ জাহানার পবগি ১৬/০৮/১৯৮৬

১/এ, সরক-১, মিমজ কালচার 

হাউমজং পসাসাইটি, পিাহাম্মিপুর , 

আিাবর, ঢাকা-১২০৭

ঐ অিি ছমব অঙ্কন

বাক ও শ্রবন 

প্রমতবিী
০১৭১১-১৬৬৩৪৬ ইউমসমি-৬-১০২

৪১৪ আসিা আহজম্মি পিাোঃ ইসিাইল পরাকিানা ইসিাইল ৩০/১২/১৯৮৮
বাড়ী-৯৪, এস মস মস পরাি, 

বাবুবাজার, পকাতয়ালী, ঢাকা
ঐ স্নাতজকাত্তর িাঝামর ০১৬৭৬১৫৪১৫৯

aashma574

2159@gmail

.com

১৯৮৮২৬৯৪০৬৮১

৩৭২৬৭-০২

৪১৫ পিাোঃ িমফকউমদ্দন ভুইয়া
পিাোঃ সুলতান উমদ্দন 

ভূইয়া
আজিনা পবগি ২১/১২/১৯৯১

পিজবংগা, বারিাড়া, নািাইল, 

িয়িনমসংহ, িয়িনমসংহ
ঐ স্নাতজকাত্তর কমিউটার বাক প্রমতবমিতা ০১৭২৩৫১৬৮৭০

shofiq13011

@gmail.com

১৯৯১৬১১৭২৬৩০০

০১৬৯-০৫

৪১৬ রানা িমল্লক িজনারঞ্জন িমল্লক ফুলিালা িমল্লক ২৮/১০/১৯৯৪
লািড়া, ভাঙ্গারহাট, 

পকাটালীিাড়া , পগািালগঞ্জ , ঢাকা
ঐ স্নাতক দৃিী প্রমতবিীতা ০১৯১৪৯০৯২৮৩

১৯৯৪৩৫১৫১৮৭০৩

৩৭৪০০৪

৪১৭ পিাোঃ মুকুল সরকার পিাোঃ আলাউমদ্দন সরকার ফাজতিা খাতুন ২৭/১০/১৯৯১
পখালাড়ী, জীবনপুর, হমরপুর, 

ঠাকুরগাও, রংপুর
ঐ স্নাতজকাত্তর দৃমি প্রমতবিীতা ০১৭৩৭১৮৬৫৯০

mukulsarke

r90@gmali.

com

১৯৯১৪১৫১৮১০০৪

৪৫০-০৪

৪১৮ নামহি হাআসা নুরুল আলি লাইলী ২০/১২/১৯৯৬ তালবাগ, সাভার, সাভার, ঢাকা
ফুলিালীর চালা, পজাড়মিঘী, 

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, ঢাকা
স্নাতক কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৫৯০১৭১০৩

nahidhasani

mon1@gmai

l.com

১০১৬

৪১৯ মলখন পহাজসন পিাোঃ ইকবাল পহাজসন পিাছাোঃ জামকয়া সুলতানা ১৩/১২/১৯৯৮

ফুলবাড়ীয়া, বাউসী-বাঙ্গালী, 

সমরষাবাড়ী, জািালপুর, 

িয়িনমসংহ

ঐ এইচএসমস কমিউটার

িারীমরক 

প্রমতবিীতা
০১৭৬৭৭৪৬৮৩৩

likhonhosse

n121@gmail

.com

৯৯০

৪২০ ম াোঃ জাহিদ মিাসেন ম াোঃ আবুল মিাসেন ম াছাোঃ িাহল া মিাসেন 08/01/90

গ্রা োঃ হেিংগা পাল 

পাড়া,মপাোঃ+উপোঃ+মজলাোঃ পাবনা 

েদর

গ্রা োঃ হেিংগা পাল 

পাড়া,মপাোঃ+উপোঃ+মজলাোঃ 

পাবনা েদর

স্নাতস াত্তর
 হিউটার এ এে 

ওয়ার্ ড,এসেল
শারীহর ০১৭১০১৩৫৫১৭

১৯৯০৭৬১৫৫৬৯২০

০৬৫৫-০২

৪২১ ম াোঃ রস ট খাঁন ম াোঃ আব্দুল কুদ্দুে খান  হজডনা হবহব ১৮/০২/১৯৯৭
গ্রা োঃ+মপাোঃ পাই ড়া, উপোঃ 

আত্রাই, নওগাঁ

গ্রা োঃ+মপাোঃ পাই ড়া, উপোঃ 

আত্রাই, নওগাঁ
এেএেহে শারীহর ০১৭৬৭৫১৭৩০৬

khanrocket247

@gmail.com

1996641035200

2124-02

৪২২ ম াোঃ ম াক্তার মিাসেন মৃত লুৎফর রি ান আসনায়ারা খাতুন ২৭/০৮/১৯৯৭
গ্রা োঃ হতয়রহবলা, মপাোঃ খাে ররা, 

আল র্াঙ্গা , চুয়ার্াঙ্গা

গ্রা োঃ হতয়রহবলা, মপাোঃ 

খাে ররা, আল র্াঙ্গা, 

চুয়ার্াঙ্গা

স্নাত 

 হিউটার 

অপাসরটর,ম ায়াহলটি 

অহর্টর

শ্রবণ
০১৭১৭৬৫৯০০৬,

'০১৭০৩১০৯৯৫০

moktarujjaman

.bangla97@gm

ail.com

1997১৮১০৭৭৯০২২

৬৮১-০৮
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৪২৩ ম াোঃ মখা ন আলী ম াোঃ মরিান উদ্দীন ম াছাোঃ রাসশদা মবগ 01/01/93
গ্রা োঃ+মপাোঃ বড়াইগ্রা , নাসটার 

েদর, নাসটার

গ্রা োঃ+মপাোঃ বড়াইগ্রা , 

নাসটার েদর, নাসটার
এেএেহে'র হনসে

জুহনয়র অপাসরটর

(ম য়া নীট হলোঃ)
বা  ও শ্রবণ

০১৭২৯৪৩৫৮১৩,

'০১৭৩৮০০৬৫৯৬

৬৯২৩১০৪৯৯১৩৬৭

-০৫

৪২৪ ম াোঃ নাজমুে োইফ ম াোঃ আব্দুে োত্তার ম াছাোঃ   তাজ খান ২১/০৭/১৯৯৮  ধ্য বাড্ডা, ঢা া
৫৪/১ আিোন উল্লাি েড় , 

নতুন ম াট ড পাড়া, কুহিয়া
এেএেহে

 হিউটার গ্রাহফে 

হর্জাইন
শ্রবণ ০১৭৫৩৪৪৭৮১২

১৯৯৮৫০২৬০০৫২৭

১১০৪-১১

৪২৫ রাসশদুল ইেলা হনসপন হবশ্বাে  হত  য়না হবশ্বাে 04/12/96
গ্রা োঃ ধাহ লা, মপাোঃ দা কুড়া িাট, 

রাজশািী েদর, রাজশািী

গ্রা োঃ ধাহ লা, মপাোঃ দা কুড়া 

িাট, রাজশািী েদর, রাজশািী
এেএেহে'র হনসে  াহেিং শ্রবণ ০১৯৯২২৮৫৬০৪

১৯৯৬৮১১৩৪২৮০১

৩৫-৮৯

৪২৬ ম াোঃ ন ীব আলী ম াোঃ ইউসুফ আলী মেহলনা মবগ ৩০/১২/১৯৯৪
গ্রা োঃ িাঁে ারী, মপাোঃ  াহছ াটা, 

গুরুদােপুর, নাসটার

গ্রা োঃ িাঁে ারী, মপাোঃ 

 াহছ াটা, গুরুদােপুর, নাসটার
হর্সলা া ইন ইহজোঃ শ্রবণ ০১৭৬৪৯০০৯৯৯

১৯৯৪৬৯১৪১৬৭১০২

৪৭৭-০৭

৪২৭
ম াোঃ ফহরদ আিস দ 

জুসয়ল
হেহদ্দকুর রি ান হাজলিা পবগি ২১/০২/১৯৯৭

গ্রা োঃ  সিশপুর, 

মপাোঃবাহ লা,িাজীগজ, োঁদপুর

গ্রা োঃ  সিশপুর, 

মপাোঃবাহ লা,িাজীগজ, োঁদপুর
এইেএেহে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত বা  ও শ্রবণ ০১৯৬১৪৭৪৯৮৫

faridahmedjwe

l@gmail.com

১৯৯৫১৩১৪৯৭৫০৩

৩৯৭৩-০২

৪২৮ ম াোঃ আবু সুহফয়ান আব্দুর রহশদ ফাসত া মবগ 11/07/05
গ্রা োঃ শ্যা পুর, মপাোঃ মখহড়ির, 

শাহ রাহি, োঁদপুর

গ্রা োঃ শ্যা পুর, মপাোঃ মখহড়ির, 

শাহ রাহি, োঁদপুর
এেএেহে'র হনসে ম  াহন যাল ওয়া ডশপ বা  ও শ্রবণ ০১৬৩৩৬৩৯৫৪৩

৪২৯ ম াোঃ জয়নুল আসবদীন ম াোঃ সুলতান  ািমুদ জহুরা মবগ ২০/১০/১৯৯১
গ্রা োঃ ম াড়লগাড়ী, মপাোঃ+উপোঃ 

মক্ষতলাল, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ ম াড়লগাড়ী, 

মপাোঃ+উপোঃ মক্ষতলাল, 

জয়পুরিাট

স্নাতস াত্তর দৃহি ০১৭৩৭১২৯১৮৫
jainul3322@g

mail.com

১৯৯১৩৮১৬১৪৭০০০

০৫০-০৪

৪৩০ আব্দুল  াসদর ভ ুঁঞা আব্দুল বারী ভ ুঁঞা মপয়ারা মবগ ৩১/১২/১৯৯০
গ্রা োঃ পূব ড েন্দ্রপুর, মপাোঃ ববরাগীর 

িাঁট,উপোঃ দাগনভ ুঁইয়া, মফনী

গ্রা োঃ পূব ড েন্দ্রপুর, মপাোঃ 

ববরাগীর িাঁট,উপোঃ 

দাগনভ ুঁইয়া, মফনী

স্নাত দৃহি ০১৮৩৯৪৪৮০০১
munna199012

31@gmail.com

2030২৫৬৯০০-

৫০২৬৭৩

৪৩১ ম াোঃ  নজুরুল  হর ম াোঃ মুনচুর আলী ফাসত া মবগ 05/06/82
গ্রা োঃ বগুড়া, মপাোঃ ফুলবাড়ী, 

 াগুরা েদর,  াগুরা

গ্রা োঃ বগুড়া, মপাোঃ ফুলবাড়ী, 

 াগুরা েদর,  াগুরা
এেএেহে'র হনসে দৃহি ০১৭২৫৯০২০২৮

৪৩২ সুস া ল হত্রপুরা মৃত. হবশ্বনাথ হত্রপুরা বনলতা হত্রপুরা 01/01/91

গ্রা োঃ 

গজডনতলী,মপাোঃ+উপোঃ+মজলাোঃ 

রাঙ্গা াটি

গ্রা োঃ 

গজডনতলী,মপাোঃ+উপোঃ+মজলাোঃ

 রাঙ্গা াটি

স্নাতস াত্তর দৃহি
০১৮৫৯৩৫৭৫৫৭,

'০১৫৩১১০৫২৭১
১৪৯০৩৭৫৩৭৩-০৪

৪৩৩ ইেস  আজ আক্কাে আলী িাছনা মিনা 01/09/99 গভ. টিোে ড মেহনিং  সলজ, ঢা া

গ্রা োঃ  েবা 

 াঠগড়,মপাোঃ+উপোঃ+মজলাোঃ

মশরপুর

এইেএেহে হ উহজ দৃহি, মেইল ০১৭৪৩৫২২৪৫৮

৪৩৪ নাছ া আক্তার ম াোঃ  হজবর রি ান শহরফা মবগ ৩১/১২/১৯৯০
হনউ পল্টন খাসল  মলন, ৫৫/হব, 

আহজ পুর, ঢা া

গ্রা োঃ ধরজা তলী, মপাোঃ 

মবলতল, শািজাদপুর, 

হেরাজগজ

স্নাতস াত্তর  হিউটার, মেইল দৃহি ০১৭১৭৪৪০৭৪৫ ৫০০৭/১১

৪৩৫ শহফকুল ইেলা আফতাব উদ্দীন ফহজলাতুসেছা ১৪/১২/১৯৮৩
হব-৩৩, এফ-৩, জহুরী  িল্লা, 

ম ািাম্মদপুর, ঢা া

গ্রা োঃ পূব ডাশ্বন্ডা, মপাোঃ  িরী 

পাড়া,  াহলিাহত, টাঙ্গাইল
স্নাত বুহি ০১৭৯০৫০৮২১৯

হর্সলা া ইন হেএেই 

হর্গ্রীপ্রাপ্ত

৪৩৬ আহনসুর রি ান আিস দ উল্লাি মজেহ ন আিস দ 08/09/80
হর্এনহেহে ১৭৩/হব, ঢা া  যান্ট., 

 াফরুল, ঢা া-১২০৬

হর্এনহেহে ১৭৩/হব, ঢা া 

 যান্ট.,  াফরুল, ঢা া-১২০৬
এেএেহে'র হনসে

ম া , ইনসভলপ বতহর 

 রসত পাসর
বুহি ০১৮১৯২৪৪৫৬০

ahmedullahfre

edomfighter@

gmail.com

ইউহেহর্-৮

সুইর্ বািংলাসদশ 

মথস  স্কাউট হলর্ার 

হিসেসব ভারত েফর 

 সরসছ

৪৩৭
ম ািাম্মদ আে-আদ  ািদী 

হনলয়
ম াোঃ আসনায়ার মিাসেন  ািমুদা জা ান মনহি 07/07/96

বাড়ী-৩,মরার্-৮, বোহত িাউহজিং, 

বড়বাগ, হ রপুর-২, ঢা া-১২১৬

বাড়ী-৩,মরার্-৮, বোহত 

িাউহজিং, বড়বাগ, হ রপুর-২, 

ঢা া-১২১৬

এেএেহে'র হনসে

 হিউটার এ এে 

ওয়ার্ ড,ফুর্ এন্ড 

মবভাসরজ প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত

বুহি

০২-৫৫০৭৬৩৯৯,

'০১৬৭০৭৫৮৬৪৯,

'০১৭১৬০৮৮০৫৫

১৯৯৬৫১২৬৫০৩০০

৬৯৭৯-০১

৪৩৮ আ বর মিাসেন মৃত. আোদ্দর আলী আস না মবগ 01/07/89
বাো-১১২, প্যাহরেসরার্, ব্ল -হে, 

হ রপুর-১১, ঢা া

বাো-১১২, প্যাহরেসরার্, ব্ল -

হে, হ রপুর-১১, ঢা া
এেএেহে'র হনসে বুহি ০১৯১৮৩৪৪১৬১

১৯৮৯৩০৯০৮০৩২৭

৯৩০৯-০৬

mailto:faridahmedjwel@gmail.com
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৪৩৯
ম াছাোঃ সু না আ তার 

রুনা
ম াোঃ র জান আলী ম াছাোঃ হনলুফা ইয়াছ ীন 01/01/90

গ্রা োঃ িহরশিং রপুর, মপাোঃ ম াহিনী 

হ ল ে, কুহিয়া েদর, কুহিয়া

গ্রা োঃ িহরশিং রপুর, মপাোঃ 

ম াহিনী হ ল ে, কুহিয়া েদর, 

কুহিয়া

এেএেহে'র হনসে
িাসতর মেলাইসয়র 

অহভজ্ঞতা
 াঝারী শারীহর ০১৭৫৯৩১৯১১১ ২২৩৯

৪৪০ ফাসত া তুজ মজািরা ম াোঃ অহিদ উল্লাি আখন্দ মেহল া সুলতানা ১৮/০৩/১৯৯২
গ্রা োঃ বখ ড়া, মপাোঃ বক্তারপুর, 

 ালীগজ, গাজীপুর

গ্রা োঃ বখ ড়া, মপাোঃ 

বক্তারপুর,  ালীগজ, গাজীপুর
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস েন
শারীহর ০১৯৪০৪৭৩১৩১

২০০৭৩৩১৩৪১৭০০

৭১৩-০২

৪৪১
ম াোোঃ তােহ য়া আিস দ 

নওহশন
ম াোঃ মশ  আলী আিস দ ম াোোঃ িাহ দা ইয়ােহ ন ৩০/১০/১৯৯২

 াসদরাবাদ িাউহজিং, ম ািাম্মদপুর, 

ঢা া-১২০৭

গ্রা োঃ মবলদার পাড়া, মপাোঃ 

ম াড়া ারা, রাজশািী েদর, 

রাজশািী

এেএেহে গান,  হিউটার শারীহর ০১৭৮৫৩৬৪০৮০

৪৪২
ম াোঃ আব্দুল বাহর  

ইেলা 
ম াোঃ আব্দুল  হজদ  ন্ডল ম াছাোঃ লাভলী মবগ 03/01/88

গ্রা োঃ র্ািংগাপাড়া, মপাোঃ খাজুর, 

 িাসদবপুর, নওগাঁ

গ্রা োঃ র্ািংগাপাড়া, মপাোঃ 

খাজুর,  িাসদবপুর, নওগাঁ
স্নাত  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৭৩৫৪২০০১৩ ০৩২২৮/২০১০

৪৪৩ ম াোঃ  হিউহদ্দন ভ ুঁঞা মৃত. ওে ান গহণ ভ ুঁঞা মরহজয়া খাতুন 05/05/87
গ্রা োঃ জঙ্গলপুর, মপাোঃ আল রা, 

মেৌদ্দগ্রা , কুহ ল্লা

গ্রা োঃ জঙ্গলপুর, মপাোঃ 

আল রা, মেৌদ্দগ্রা , কুহ ল্লা
এইেএেহে

 হ উহনটি 

হরসিহবহলসটশন 

মট হনহশয়ান

শারীহর ০১৭২৫২৭৩৯২২
১৯৮৭১৯১৩১১০৫৩০

৯৭৯-০২

৪৪৪ তহরকুল ইেলা আলাউহদ্দন তালু দার জহরনা মবগ ২৪/৮/১৯৯২
গ্রা োঃ উত্তর রাসয়রবাগ,  াতুয়াইল, 

যাত্রাবাড়ী, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ হেতাইকুন্ড, 

ম াটালীপাড়া, মগাপালগজ
স্নাতস াত্তর

 হিউটার অহফে 

এহলস েন, ফসটাশপ, 

ইলাসেটর

শারীহর ০১৯৮১৭৬৬৭৯০ ৩৮৬৭/১৪

৪৪৫ ম াোঃ আব্দুল্লাি আল মনা ান ম াোঃ আব্দুল  হতন ঝরনা পারভীন 01/11/88
গ্রা +মপাোঃ নলুয়া োঁদপুর, বরুড়া, 

কুহ ল্লা

গ্রা +মপাোঃ নলুয়া োঁদপুর, 

বরুড়া, কুহ ল্লা
এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৫৭৩৫৯৮৯০

1910৯৮২২৫৪০৩৫-

০২

৪৪৬ ম াোঃ সুজল হ য়া ম াোঃ আহ র মিাসেন শাহি মবগ ২০/০১/১৯৯৮
গ্রা োঃ োহরপাড়া, মপাোঃ 

পাঁেপুকুহরয়া, দাউদ াহন্দ, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ োহরপাড়া, মপাোঃ 

পাঁেপুকুহরয়া, দাউদ াহন্দ, 

কুহ ল্লা

এেএেহে শারীহর ০১৮১৬২৭০০১৬
mdsulajalmia1

6@gmail.com

১৯১৩৬৩০০০৭২৯২

-০২

৪৪৭ ম াোঃ আশরাফুল ইেলা ম াোঃরুহুল আ ীন ম াড়ল ম াছাোঃ আশুরা খাতুন ২০/০১/১৯৯৭
 াহলবাগ-২৩৩/২, শাহিনগর , 

শািজািানপুর, ঢা া

গ্রা োঃ মুকুন্দ  ধুসুদনপুর,মপাোঃ 

জহুরনগর ,  ালীগজ, োতক্ষীরা
এইেএেহে শারীহর 

০১৭০৬৩৯১৮৯১,

'০১৯১১০৭৫৮৮৫

১৯৯৭৮৭১৪৭১৫০০০

৩২৩-০২

৪৪৮ ম াোঃ ই রান আলী ম াোঃ নাসজ  আলী ম াোোঃ নাহজরা মবগ ১৫/১১/১৯৯১ োপাইন, োভার, ঢা া
গ্রা োঃ  ানপাড়া, মপা+উপোঃ 

নাসোল,োোঃনবাবগজ
স্নাত শারীহর ০১৭৩৭৬৩৭৬০৬

1991955984564

000

৪৪৯ ম াোঃ িাহববুল্লা খান ম াোঃ ম াতাসলব খান মরাস য়া মবগ ২১/০৭/১৯৯২
গ্রা োঃ আউেপাড়া  সলজ মগট, 

মপাোঃ হনশাত নগর, টিংগী, গাজীপুর

গ্রা +মপাোঃ উনজুটি, মদহবদ্বার, 

কুহ ল্লা
এইেএেহে

 হিউটার, 

ইসলহি যাল
শারীহর ০১৬৮৩০৫১০০৫ মদহব/১৭২/১৫

৪৫০ ম াোঃ ইোিী ম াোঃ মদসলায়ার মিাসেন ম াহিনুর মবগ ২৫/১২/১৯৯৮
৬৯/হে, পান্থপথ,  লাবাগান , ঢা া-

১২০৫

গ্রা োঃ দোঃজয়নগর , মপাোঃ 

নুরহ য়ার িাট, মদৌলতখান, 

মভালা

এইেএেহে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য ০১৯৫২৭১৯৫৫৩
১৯৯৮০৯১২৯৮৫০০

৩৩৪৬-০৯

৪৫১ জাহিদুল ইেলা শািজািান ম াল্লা তােহল া মবগ 05/04/88
গ্রা োঃ রা েন্দ্রপুর,মপাোঃ পত্তাহশ, 

হজয়ানগর , হপসরাজপুর

গ্রা োঃ রা েন্দ্রপুর,মপাোঃ 

পত্তাহশ, হজয়ানগর , হপসরাজপুর
স্নাত শারীহর ০১৭১৮৭৯৯৪২৩

mdjislamjewel

@gmail.com
মুে  নিং-২০৫

৪৫২ ম াোঃ  াইউ  িাওলাদার ম াোঃ ফারু  িাওলাদার ম াোোঃ পারুল মবগ ২৫/০৬/১৯৯৯
বাো-২৫, মরার্-১৯,ব্ল -এ, হ রপুর-

১১,পল্লবী, ঢা া-১২১৬

গ্রা োঃ মছাট কু ারখালী, মপাোঃ 

কু ারখালী, ম াসড়লগজ, 

বাসগরিাট

এেএেহে শারীহর ০১৭৭৯৮৩৯২৩৪
২০০০১০৬০৮৯০০০

৬২৯০২

৪৫৩ মোিাগ আব্দুর রাজ্জা  িাওলাদার  সনায়ারা ১৫/১০/১৯৯৭
গ্রা োঃ বড় ম া াহ য়া,মপাোঃ 

ম া াহ য়া, মবতাগী, বরগুনা

গ্রা োঃ বড় ম া াহ য়া,মপাোঃ 

ম া াহ য়া, মবতাগী, বরগুনা
এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭১৮০৩০১৭৯

১৯৯৭০৪১৪৭৭১০০১

৬৪০-০২

৪৫৪ ম াোঃ শািাদাত মিাসেন নুরুল আহ ন ম াস না মবগ 01/01/96
গ্রা োঃ ফুলগাঁও, মপাোঃ মর্া বাড়ীয়া, 

লা ো , কুহ ল্লা

গ্রা োঃ ফুলগাঁও, মপাোঃ 

মর্া বাড়ীয়া, লা ো , কুহ ল্লা
এেএেহে শারীহর 

০১৯৪০৪৪৫৪৪৫,

'০১৮৫৪২৭১৯৮৭

shahadathossai

n0659@gmail.c

om

১৯৯৬১৯১৭২৫২০২১

০৪৫-০২
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৪৫৫ ম াোঃ হ রাজ মিাসেন ম াোঃ আবুল মিাসেন  হজডনা মবগ ২০/০২/১৯৯৩ গ্রা +মপাোঃ প্রতাপ,নলহছটি,ঝাল াঠি
গ্রা +মপাোঃ 

প্রতাপ,নলহছটি,ঝাল াঠি
স্নাতস াত্তর  হিউটার শারীহর ০১৬৮৪০১৫৪৫২

sayibhossain7

@gmail.com

১৯৯৩৪২১৭৩১৩০০

২২৪-০২

৪৫৬  াজী মতাউহিদুজ্জা ান  াজী নজরুল ইেলা ম াছাোঃ িাসজরা মবগ ৩০/১১/১৯৮৮
গ্রা োঃ আলাইপুর, মপাোঃ 

িাহ দপুর, লাসরায়া, োতক্ষীরা

গ্রা োঃ আলাইপুর, মপাোঃ 

িাহ দপুর, লাসরায়া, োতক্ষীরা
এইেএেহে

AM (২০০৭-০৮), 

অহফে এহেহ উটিভ 

(২০০৯-১৪) (সুর া 

 াহল্টপারপাজ 

শারীহর ০১৭৩৯০৪২৬০৪
kazit288@gmai

l.com

৮৭১৪৩৮৭৫৫১৮১৮-

০২

৪৫৭ ম াোঃ িাহববুর রি ান গাজী মৃত আব্দুল ি  গাজী মৃত মদলজান মবগ 10/07/75
পহি  মবটাউন, রাজফুলবাড়ীয়া , 

োভার, ঢা া

গ্রা োঃ শাফহলর্াঙ্গা, মপাোঃ 

রা হদয়া  সলজ,  াহশয়ানী, 

মগাপালগজ

এেএেহে'র হনসে
ম্যানুয়াল এ েয়র্ারী 

১৫ বছর
শারীহর 

০১৭১৮৪৭৭৯৬৮,

'০১৬৭৬০৪২৭২৬

১৯৭৫২৬১৭২৩৯৬৮

৪৮৫০-০২

৪৫৮ হজ.এ  আহরফুল ইেলা এ.এ  আলী আিস দ িাহল া মবগ ১৪/০৮/১৯৮৮
৬২/১, পহি   াহলবাগ, 

শাহিনগর , র না, ঢা া-১২১৭

গ্রা +মপাোঃ জািাঙ্গীনগর , 

বাবুগজ, বহরশাল
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭২৪৯১৭২৭৫

arifulmcom@g

mail.com

বহর/শাোঃ/২৬৭৮/০১

৫

৪৫৯ রুহব আক্তার ম াোঃ োল ান মখাশসনয়ার মবগ ১৫/০২/১৯৮৯
গ্রা োঃ রানী মুহুরী,মপাোঃ জািাপুর, 

মুরাদনগর , কুহ ল্লা

গ্রা োঃ রানী মুহুরী,মপাোঃ 

জািাপুর, মুরাদনগর , কুহ ল্লা
স্নাত 

৪৬০ ম াছাোঃ লাইলী বানু ম াোঃ আব্দুল আহজজ জািানারা মবগ ১৫/১২/১৯৮৭
গ্রা োঃ ফসতিপুর, মপাোঃ  ান্দাইন, 

পহিতলা, নওগাঁ

গ্রা োঃ ফসতিপুর, মপাোঃ 

 ান্দাইন, পহিতলা, নওগাঁ
স্নাতস াত্তর ০১৭৪৬৩৩৪৮৪৮

৪৬১ হবলহ ে আক্তার স্বা ীোঃ ম াোঃ বাবুল মিাসেন আসয়শা 05/07/82 পাব ডতীনগর , োভার, ঢা া পাব ডতীনগর , োভার, ঢা া এইেএেহে ০১৭৪৭০০৬৬২৭

৪৬২ হরফা ম াোঃ ফরিাদ মরাহজনা আক্তার 11/10/04 ভাগলপুর , োভার, ঢা া
বখহতয়ার নগর, ম াতয়ালী, 

রিংপুর
এেএেহে'র হনসে ০১৭৭৮০৪০০৫৫

৪৬৩ নয়নতারা ের ার স্বা ীোঃ প্রহদন ের ার গয়া দােী ের ার 01/01/77 ভাগলপুর , োভার, ঢা া
গ্রা োঃ  াঁঠালতলী, 

 াহলয়াক র, গাজীপুর
এেএেহে'র হনসে ০১৭০৬১২৬৬৮১

৪৬৪ ম াছাোঃ োয়না খাতুন মৃত. মুজীল মশখ ম াছাোঃ মগাসলদান মবওয়া ১৪/১২/১৯৮৫ তালবাগ, োভার, ঢা া
গ্রা োঃ েরফহরদপুর, মপাোঃ 

োসিবগজ, হেরাজগজ
এেএেহে'র হনসে ০১৯৫৫২৩৪২৬৭

৪৬৫ োিারা মবগ 
স্বা ীোঃ ম াোঃ আব্দুল িাহল  

খান
োসলিা মবগ 10/12/86 তারাপুর, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ বাসরন্ডা, মপাোঃ 

 াহশ পুর, গাজীপুর
এেএেহে'র হনসে

৪৬৬ শািীনুর আক্তার হদনা আবুল বাশার জািানারা মবগ 02/01/88 শােনগাছা, কুহ ল্লা শােনগাছা, কুহ ল্লা এেএেহে'র হনসে ০১৮৫২৭০৩২৭০

৪৬৭ জািানারা স্বা ীোঃ আজ াওদ মশখ ম াছাোঃ আহিয়া খাতুন 04/05/75 ভাগলপুর , োভার, ঢা া
গ্রা োঃ  াদাসরর ের, মপাোঃ 

জব্বারগজ, গাজীপুর
এেএেহে'র হনসে

৪৬৮ আসয়শা খাতুন তাসির ের ার মরহজয়া ১৮/০৯/১৯৮০ দোঃদহরয়াপুর , োভার, ঢা া দোঃদহরয়াপুর , োভার, ঢা া এেএেহে'র হনসে ০১৮২৭৯৬৫৯৯১

৪৬৯ রাজীয়া আক্তার ম াোঃ বাবু হ য়া ম াছাোঃ আস না 10/10/87 দোঃদহরয়াপুর , োভার, ঢা া দোঃদহরয়াপুর , োভার, ঢা া এেএেহে'র হনসে ০১৮৪৫৯১৫৬৯২

৪৭০ নােরীন আক্তার বক্তার মিাসেন ম াছাোঃ রাসবয়া খাতুন ২১/১১/১৯৭৫
গ্রা োঃ েিংগ্রা পুর মপাোঃ  াোরিাট, 

হ ঠাপুকুর, রিংপুর

গ্রা োঃ েিংগ্রা পুর মপাোঃ 

 াোরিাট, হ ঠাপুকুর, রিংপুর
এেএেহে'র হনসে ০১৭৩১৮৯৭৭৪৭

৪৭১ ম াোঃ িাহফজুর রি ান ম াোঃ  হফজ উহদ্দন ম াছাোঃ হফসরাজা মবগ ১৫/০১/১৯৯৩  াগহজসটালা , সুত্রাপুর, ঢা া
গ্রা োঃ মবলকুহে, মপা+উপোঃ 

ধুনট, বগুড়া
স্নাতস াত্তর

হবহপস এে এ 

ে ন্বয় ারী পসদ ২ 

বছর োকুরী

০১৭৪৭৪২৮১৫৭
hafizur9319@g

mail.com

১৯৯৩১০৩২৭৩৮০২

৩২১৭-০২

mailto:sayibhossain7@gmail.com
mailto:sayibhossain7@gmail.com
mailto:kazit288@gmail.com
mailto:kazit288@gmail.com
mailto:arifulmcom@gmail.com
mailto:arifulmcom@gmail.com
mailto:hafizur9319@gmail.com
mailto:hafizur9319@gmail.com


৪৭২ নাজমুল ম াোঃ হ য়া মিাসেন ম াছাোঃ মিলানা মবগ তালবাগ, োভার, ঢা া বাহতপাড়া, বাহজতপুর এেএেহে'র হনসে ০১৭৬৩৮২২৭৬৪

৪৭৩ হবলহ ে আিস দ আসনায়ার মিাসেন খান নুরজািান মবগ ১৭/১১/১৯৬৩ মগাড়াোঁদ দােসরার্, বহরশাল মগাড়াোঁদ দােসরার্, বহরশাল এেএেহে'র হনসে ০১৭১৮৫২১০৯২

৪৭৪ রাহ বুল নাইমুল  াহর া ১৭/০৪/১৯৭৯ তালবাগ, োভার, ঢা া এেএেহে'র হনসে ০১৭৩৩৫০৪৩৫৫

৪৭৫ ম াোঃ  হতউর রি ান ম াোঃ মদসলায়ার মিাসেন  সনায়ারা 10/05/96
গ্রা োঃ কুসু া, মপাোঃ ফসতপুর, 

 িাসদবপুর, নওগাঁ
ভাগলপুর , োভার, ঢা া এেএেহে ০১৭৩৫৭৫৬১৭৭

৪৭৬ ম াোঃ রুহুল আহ ন মেস ন্দার হ য়া েন্দ্রবান বানু 02/02/62 তারাপুর, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ নুয়ানুই, মপাোঃ 

 সদরিাট, মনায়াখালী েদর, 

মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে ০১৮৬১৮৪৭২৯৬

৪৭৭  াসু  হবল্লাি সুলতান হ য়া হব ালা মবগ ১৫/০৫/১৯৯৬

গ্রা োঃ দহড়বািার, মপাোঃ 

বাহরন্দাবাজার , হ জডাপুর, 

টািংগাইল

এইেএেহে ০১৭২৭৭৭৭১৭৪

৪৭৮ ম াোঃ  ািমুদুর রি ান ম াোঃ তহছর উদ্দীন  াহবয়া হবহব 04/03/96
গ্রা োঃ মোিাগীপাড়া,মপাোঃ 

হজয়ানগর , দুপোঁহেয়া, বগুড়া

গ্রা োঃ মোিাগীপাড়া,মপাোঃ 

হজয়ানগর , দুপোঁহেয়া, বগুড়া
এইেএেহে ০১৭৬৮৭৯৯৫১০

৪৭৯ নাবা েন্দ্র ব ডণ উসপহন্দ্রনাথ ব ডন  ানাহত রানী 02/12/87
গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃ 

মেৌ িনী,দুপোঁহেয়া, বগুড়া

গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃ 

মেৌ িনী,দুপোঁহেয়া, বগুড়া
এেএেহে ০১৭৫৪০৩৩২৬০

৪৮০ ম াোঃ নুরুল ি  হ য়া ম ািাম্মদ হ য়া নুরজািান মবগ ২৫/০৮/১৯৯১ এইেএেহে

৪৮১ ম াোঃ ও র আলী মৃত. আোঃ রহশদ ম াছাোঃ জাসয়দা 04/05/88
গ্রা োঃ  াশ , মপাোঃ ফুলবাড়ীয়া, 

 াপাহশয়া, গাজীপুর

গ্রা োঃ  াশ , মপাোঃ 

ফুলবাড়ীয়া,  াপাহশয়া, 

গাজীপুর

এেএেহে'র হনসে ০১৭২৫৩৮৪৯৫৭

৪৮২ ম াোঃ আ ানত ি ম াোঃ ফহরদুল ি ম াছাোঃ পারহভন আক্তার ২৬/১০/১৯৯৭
গ্রা োঃ  াহশ পুর, মপাোঃ 

হ রাোনী,হবজয়নগর , োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ  াহশ পুর, মপাোঃ 

হ রাোনী,হবজয়নগর , 

োহ্মণবাড়ীয়া

এেএেহে

৪৮৩ বাবলু মভৌহ  নারায়ন েন্দ্র মভৌহ  পাহখ  জু দার 05/05/86 স্নাতস াত্তর

৪৮৪ ম াোঃ ই রান মিাসেন ম াোঃ হনজা  উহদ্দন দপ্তরী নাহগ ডে মবগ 
গ্রা োঃ  হড়য়াখালী, মপাোঃ মবগ পুর, 

ম শবপুর, যসশার

গ্রা োঃ  হড়য়াখালী, মপাোঃ 

মবগ পুর, ম শবপুর, যসশার
এইেএেহে

৪৮৫ ম াোঃ িাহফজ উহদ্দন ম াোঃ ম ােসল  উহদ্দন ম াছাোঃ িাহফজা মবগ 05/08/01
গ্রা োঃ ফহ রপাড়া, মপাোঃ নন্দনগাহছ, 

োর াট, রাজশািী

গ্রা োঃ ফহ রপাড়া, মপাোঃ 

নন্দনগাহছ, োর াট, রাজশািী
এেএেহে

৪৮৬ ইউসুফ খান হছহদ্দকুর রি ান খান োসজদা মবগ 10/12/88
গ্রা োঃ মদবগ্রা , মপাোঃ ০৮ নিং 

ওয়ার্ ড, আখাউড়া, োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ মদবগ্রা , মপাোঃ ০৮ নিং 

ওয়ার্ ড, আখাউড়া, োহ্মণবাড়ীয়া
স্নাত 

৪৮৭ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ আল  আলী ছহব খাতুন
গ্রা োঃ মছাট  াঝ দহক্ষণা, মপাোঃ 

বড় াঝ দহক্ষণা, তারাশ, হেরাজগজ

গ্রা োঃ মছাট  াঝ দহক্ষণা, মপাোঃ 

বড় াঝ দহক্ষণা, তারাশ, 

হেরাজগজ

এেএেহে

৪৮৮ নয়ন েন্দ্র দাে নারায়ন েন্দ্র দাে মশফালী রানী 10/11/92
গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃ 

মেৌ িনী,দুপোঁহেয়া, বগুড়া

গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃ 

মেৌ িনী,দুপোঁহেয়া, বগুড়া
এেএেহে ০১৭৫৭৫৩২৭৩৯

৪৮৯
এ.এে.এ  জা াহরয়া 

আল 
মৃত. মখারসশদ আল নাহদরা মবগ ৩০/০১/১৯৮০

শাহিহনস তন, মতজগাঁও হশল্পাঞ্চল, 

মতজগাঁও, ঢা া

শাহিহনস তন, মতজগাঁও 

হশল্পাঞ্চল, মতজগাঁও, ঢা া
এইেএেহে ০১৫৫২৪২৭৩৬১

৪৯০ ম াোঃ রাহব্ব ইেলা ম াোঃ ো সুল ইেলা ১৩/০২/১৯৯৯

বাো-১০৬, মরার্-০২, ব্ল -হর্, 

ইিাণ ড িাউহজিং, হ রপুর, পল্লবী, 

ঢা া-১২১৬

গ্রা োঃ লক্ষীস াল, 

মপা+উপ+মজলাোঃ রাজবাড়ী
এেএেহে'র হনসে ০১৯৯৮৬০৬৮৭৮



৪৯১ নাহিদ িাোন নুরুল আল লাইলী ২০/১২/১৯৯৬ তালবাগ, োভার, ঢা া
গ্রা োঃ কুলশা ননীর োলা, মপাোঃ 

মগার্হদনী, টািংগাইল
এেএেহে'র হনসে

ম হর্স ল 

মট সনালহজস্ট
০১৭৫৯০১৭১০৩

৪৯২ ম াোঃ রাজু ম াোঃ লাদলা ছাসিরুন মবগ 10/08/77
গ্রা োঃ তালতলা, মপা+উপ+মজলাোঃ 

খুলনা

গ্রা োঃ তালতলা, 

মপা+উপ+মজলাোঃ খুলনা
এেএেহে'র হনসে ০১৯৪১৯৫১২৯২

১৯৭৭৪৭৯৫১২৩৪২৫

৯১৭-১১

৪৯৩ স্বজন মেৌধুরী জয়সদব মেৌধুরী হবনা মেৌধুরী 02/01/90
গ্রা োঃ দোঃসলমুয়া , মপাোঃ মলমুয়া 

বাজার, মফনী েদর, মফনী

গ্রা োঃ দোঃসলমুয়া, মপাোঃ মলমুয়া 

বাজার, মফনী েদর, মফনী
স্নাত  হিউটার অপাসরটর শারীহর ০১৮১৩৯৬৮০৮১

palashbd90@g

mail.com

১৯৯০৩০১২৯৫১০০০

০৬৫-০২

৪৯৪ হেনিা আক্তার মৃত. আব্দুল  াসদর মফরসদৌেী আক্তার 12/01/02 ৫৯, পূব ড মশওরাপাড়া, হ রপুর, ঢা া
গ্রা োঃ আব্দুল্লািপুর, মপাোঃ 

হশ্রপুর, মেৌদ্দগ্রা , কুহ ল্লা
এেএেহে'র হনসে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত বা  ও শ্রবণ ০১৭০৫৩৩৯২০৭

৪৯৫ ম াোঃ আঞ্জু  মফরসদৌে ম াোঃ আশরাফুল আল ম াছাোঃ আঞ্জু ান আরা ৩১/১২/১৯৯১
গ্রা োঃ শিীদ আহ ন পাড়া, 

মপা+উপোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা

গ্রা োঃ শিীদ আহ ন পাড়া, 

মপা+উপোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা
এইেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭১১৪৪০০৪৩

১৯৯১৭৬২৩৯০৮০০

০০১৪-০৫

৪৯৬ ম াোোঃ সুবন ডা আক্তার ম াোঃ ইউনুে ম াল্লা ম াোোঃ হ তা খাতুন 04/08/86
গ্রা োঃ বা ন খাহল, মপাোঃ গসড়র 

িাট, শাহলখা,  াগুরা

গ্রা োঃ বা ন খাহল, মপাোঃ 

গসড়র িাট, শাহলখা,  াগুরা
স্নাতস াত্তর শ্রবণ ০১৯৮৫৩১৫১৬১

৪৯৭ হবশ্বহজৎ মেৌধুরী মৃত. মনপাল মেৌধুরী দয়া রানী মেৌধুরী
গ্রা োঃপূব ড মগাোঃর্াঙ্গা, মপা+উপোঃ 

বন্দর, েেগ্রা 

গ্রা োঃপূব ড মগাোঃর্াঙ্গা, 

মপা+উপোঃ বন্দর, েেগ্রা 
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৭৭২৫০১৫৪১

৪৯৮ সু ি কু ার োধ নকুসলশ্বর োধ েন্ধ্যা রানী োধ 01/01/82
গ্রা োঃ মেসরিাদারবাড়ী, মপা+উপোঃ 

ম াসরলগজ, বাসগরিাট

গ্রা োঃ উত্তর তাফালবাড়ী, মপাোঃ 

তাফালবাড়ী, শ্বরসখালা , 

বাসগরিাট

স্নাতস াত্তর শ্রবণ
০১৬৮৩৮০৮৩৯৯,

০১৯১১৪২৫৮৩২

১৯৮২৭৯২৮০০৭১২

৩৩২৫-০৭

৪৯৯
ম াোঃ রাহ বুল ইেলা  

হলিং ন
ম াোঃ আবুল  ালা  আজাদ হ সেে ো সুোিার 10/05/95

১২৮/৬, ৩য় তলা, এসলন মরার্, 

হখলগাঁও, রা পুরা, ঢা া

গ্রা োঃসোনাতুন্দী, মপাোঃ 

 ালাটনগর , শ্রীপুর,  াগুরা
স্নাত 

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
বা ০১৯১৭২৭১৫৭৭

rakibulislamlin

kon4@gmail.co

m

১৯৯৫৪৭৯৪৫১৩০০

৮৯৯৯-০৫

৫০০ ম াোঃ  াহু্মদুল িাোন আব্দুে োত্তার হ য়া মরাস য়া মবগ ২১/০১/১৯৯৭
মরাস য়া  হজল, রুপাতলী িাউহজিং, 

বহরশাল েদর, বহরশাল

মরাস য়া  হজল, রুপাতলী 

িাউহজিং, বহরশাল েদর, 

বহরশাল

এইেএেহে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত বা  ও শ্রবণ ০১৭৩১৪৯০০৯৭
sumonking72

@gmail.com

৫০১ ম াোঃ আবু িাহনফা মৃত. ম াোঃ আব্দুর রহশদ ম াছাোঃ িাহল া খাতুন ৩০/১২/১৯৯৪ জুরাইন, ম ানাবাড়ী, গাজীপুর
গ্রা +মপাোঃ হ রুখালী, 

 ঠবাড়ীয়া, হপসরাজপুর
এইেএেহে

ম য়া নীট  সিাহজট 

হলোঃ এ ো রীর 

অহভজ্ঞতা

বা ০১৭৩৫৭৪৫১৬১
১৯৯৪৭৯১৫৮৬৯০০

০০৪৪১-১১

৫০২ পলাশ েন্দ্র দাে শিং র েন্দ্র দাে হরিংকু রানী দাে ২৫/০৮/১৯৯৭
গ্রা োঃ হনজস িার, মপা+উপোঃ 

শািরাহি, োঁদপুর

গ্রা োঃ হনজস িার, মপা+উপোঃ 

শািরাহি, োঁদপুর
এইেএেহে  হিউটার পারদশী শারীহর ০১৬২৪৬৯৩১৯৩

palashdas455

@gmail.com

১৯৯৭১৩২৮৫০৮০১

১৮৪০-০২

৫০৩ আবু সুহফয়ান রুম্মান  ািাবুবুল ি বেয়দা  হিনুর ি ০৯/০৪/১৯৯০
ভাটিখানা প্রধান েড় , বহরশাল 

েদর, বহরশাল-৮২০০

ভাটিখানা প্রধান েড় , 

বহরশাল েদর, বহরশাল-৮২০০
এেএেহে

জুতার মশা-রুস  ৫ বছর 

ো রীর অহভজ্ঞতা
শ্রবণ ০১৯১৪৯৩১০১৪

১৯৯১০৬৯৫১০৪০০০

০৯৯-০৭

৫০৪ মেহল   ািমুদ ম াোঃ আতাউর রি ান  া সুদা মবগ ২৬/১২/১৯৯৩
২১ নিং ো াদনগর, ফহরদাবাদ, 

যাত্রাবাড়ী, ঢা া

ভাটিখানা েন্দ্রপাড়া, বহরশাল 

েদর, বহরশাল
এেএেহে'র হনসে

অপসোহনন ফা ডা হলোঃ 

এ ো রীর অহভজ্ঞতা
শ্রবণ ০১৭১২৩৬৮২৩০

০৬৯৫০০৭২৬২৯৯০

-০৭

৫০৫ ম াোঃ নুর উহদ্দন ম াোঃ নাহছর উহদ্দন হনলুফা আক্তার ৩১/১২/১৯৯১
িাজীপাড়া ২ নিং ওয়ার্ ড, বান্দরবন 

েদর, বান্দরবান

িাজীপাড়া ২ নিং ওয়ার্ ড, 

বান্দরবন েদর, বান্দরবান
এেএেহে'র হনসে

হব-হরোইহিন, ম য়া 

গ্রুসপ ৭ বছর ো রীর 

অহভজ্ঞতা

বা  ও শ্রবণ ০১৮১৮৮৮২৪৯১

৫০৬ ম াোঃ োইদুর রি ান ম াোঃ খহললুর রি ান মৃত.তািহ না মবগ ১৯/০৯/১৯৮৩

গ্রা োঃ আন্দুয়া, মপাোঃ 

হভ াখালী, হ জডাগজ, 

পটুয়াখালী

এেএেহে'র হনসে
ম য়া নীট হলোঃ এ 

ো রীর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ ০১৭১৯০১৮৪৪১

৩৩১৩০৬০০১৬৬৯১

-০৫

৫০৭ ম াোঃ হজন্নুরাইন আদনান ম াোঃ  াসুদ ম াোোঃ হর া মবগ ০৭/১২/১৯৯৮
গ্রা োঃ রা েন্দ্রপুর,মপাোঃ ম াড়া ারা, 

মবায়াহলয়া, রাজশািী

গ্রা োঃ রা েন্দ্রপুর,মপাোঃ 

ম াড়া ারা, মবায়াহলয়া, 

রাজশািী

এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৭৭২৭৫২৭৫২ ৩১০৩/০৬

৫০৮ ম াোঃ হ নিাজ হবন িাহফজ ম াোঃ িাহফজুর রি ান ম াছাোঃ নুরনািার মবগ ৩১/১২/১৯৯০ মশখপাড়া, রাজশািী-৬০০০ মশখপাড়া, রাজশািী-৬০০০ স্নাতস াত্তর শ্রবণ ০১৭১৪৪৫৯৩৯৪
১৯৮৮৮১৯২২০৯২৫

০৩৯৪-০৭
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৫০৯ ম াোঃফায়জুল ি  ম াল্লা ম াোঃ এনামুল ি  ম াল্লা ফহজলা খাতুন ১৬/১২/১৯৮৬

গ্রা োঃ খানাকুহনয়ারী, মপাোঃ 

 দ তলা, হপসরাজপুর েদর, 

হপসরাজপুর

গ্রা োঃ খানাকুহনয়ারী, মপাোঃ 

 দ তলা, হপসরাজপুর েদর, 

হপসরাজপুর

স্নাতস াত্তর বা ০১৭৩৫৫৩৯৪৮৭
১৯৮৬৭৯২৮০০১১০

২৬৯৭-০৫

৫১০ উেহ্লা  া ডা বশো িং  া ডা মুইহ্লা  া ডা ০১/০৫/১৯৯৫
গ্রা োঃ থ ানা পাড়া, মপা+উপোঃ 

রু া, বান্দরবান

গ্রা োঃ থ ানা পাড়া, মপা+উপোঃ 

রু া, বান্দরবান
এইেএেহে শ্রবণ

০১৫১৬৭৮৮৯২৭,

০১৮৬২০৪২০৭৩

৫১১ ম াোঃ জাহিদুল ইেলা ম াোঃ ওছ ান আলী ম াছাোঃ তিহ না মবগ ০১/০৩/১৯৯৮
গ্রা োঃ নুরপুর, মপাোঃ জয় পাব ডতীপুর, 

জয়পুরিাট েদর, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ নুরপুর, মপাোঃ জয় 

পাব ডতীপুর, জয়পুরিাট েদর, 

জয়পুরিাট

এইেএেহে বা ০১৭৮৬৮০৮৩২৪ ০448

৫১২ হবলব কু ার কুন্ডু হবশ্বনাথ কুন্ডু  হন া রানী কুন্ডু ২৩/০৪/১৯৯৭
গ্রা োঃ নুরপুর ে পাড়া, মপাোঃ 

ত ালতলা, বাগাহতপাড়া। নাসটার

গ্রা োঃ নুরপুর ে পাড়া, মপাোঃ 

ত ালতলা, বাগাহতপাড়া। 

নাসটার

এইেএেহে বা ০১৭৮২৬০০৮২৭

biplabkundu85

003@gmail.co

m

১৯৯৭৬৯০৯১৯১০১৭

২১০-০৫

৫১৩ হব.এ  রহফকুল ইেলা হব.এ  নজরুল ইেলা ম াছাোঃ োহিদা সুলতানা ০৫/০৯/১৯৯৭ হ রপুর-২, ঢা া
গ্রা +মপা+উপোঃ মেৌগাছা, 

যসশার
স্নাত বা ০১৯৯৪২০০০৯৩

rafiqulislam040

4@gmail.com
৭৫৫০/১৫

৫১৪ ম াোঃ জা াল উহদ্দন মৃত. বাসু হ য়া ফাসত া মবগ ১৮/০২/১৯৮৭
গ্রা োঃ  াটুরা, মপাোঃ  াটুরা, 

োহ্মণবাড়ীয়া েদর, োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ  াটুরা, মপাোঃ  াটুরা, 

োহ্মণবাড়ীয়া েদর, 

োহ্মণবাড়ীয়া

এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৭৩২২০৪৭২০

৫১৫ ম াোঃ জাহিদুল ইেলা আোঃ ছালা   হল্ল জাহ য়া মবগ ১২/১২/১৯৯০
ম য়া গ্রুপ জরুন, ম ানাবাড়ী, 

গাজীপুর

টি.টি.টি মবতাগী, ০৬ ওয়ার্ ড 

মবতাগী, মবতাগী েদর, বরগুনা
এেএেহে

ম য়া নীট হলোঃ এ 

ো রীর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ

০১৭২২৭৫৮০০৫,

০১৭২৬৮৪৩৬১৫

e_jahidul_deaf

@yahoo.com
মবতাগী-৭৪৪

৫১৬ ম াোঃ মগালা  হ বহরয়া ম াোঃ মগালা  িায়দার ম াছাোঃ  াওছার পারভীন ১০/০৬/১৯৮৭
গ্রা োঃ বড়ির দহক্ষণ পাড়া, বড়ির, 

উল্লাপাড়া, হেরাজগজ

গ্রা োঃ বড়ির দহক্ষণ পাড়া, 

বড়ির, উল্লাপাড়া, হেরাজগজ
এেএেহে'র হনসে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত বা  ও শ্রবণ

০১৭৮৪২২৯২৭৭,

০১৭১৮৭০১৩২০

tutul01747@g

mail.com

হেরাজ-১৯৬/০৮,

১৯৮৭৮৮১৯৪১৪৯০১

৭৪১-১১

৫১৭ ম াোঃ আোদুর রি ান মৃত. আজািার উহদ্দন
ম াোোঃ বেয়দা মেতারা 

মবগ 
০১/০১/১৯৮৪

িােপাতাল মরার্, ৭ নিং ওয়ার্ ড 

মপৌরেভা, বাউফল েদর, পটুয়াখালী

িােপাতাল মরার্, ৭ নিং ওয়ার্ ড 

মপৌরেভা, বাউফল েদর, 

পটুয়াখালী

এইেএেহে
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শ্রবণ ০১৭১০৬২৫১৬৭

১৯৮৪৭৮২৩৮০৭০৩

৫৫৪০-০৭

৫১৮ ম াোঃ ফরিাদ মিাসেন হনজামুল ইেলা ম াোোঃ োসলিা মবগ ০১/০৬/১৯৮৬
নাহজরপুর  হিলা  সলজ 

মরার্,বাউফল েদর, পটুয়াখালী

নাহজরপুর  হিলা  সলজ 

মরার্,বাউফল েদর, পটুয়াখালী
এেএেহে'র হনসে বা ০১৭৪৬৪১৮৮৭৭ ২৭ ৩

৫১৯ ম া; মরি ান জাহ  রাহব্ব ম াোঃ জািাঙ্গীর আল মরিানা মবগ ০৪/০৭/১৯৯৪
ওয়ার্ ড-০৭,মপাোঃ বাউফল, 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী

ওয়ার্ ড-০৭,মপাোঃ বাউফল, 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী
স্নাত 

ম য়া নীট হলোঃ ও হেটি 

ম হর্স ল  সলজ ও 

িােপাতাল এ ো রীর 

অহভজ্ঞতা

শ্রবণ ০১৭২৮০২৪০২৯
৭৮২৩৮০৭০০০০০১-

০৭

৫২০ ম রী খান োনহ য়া ম াল্লা আহছয়া মবগ ৩১/১২/১৯৯৯
গ্রা োঃ মগায়ালখালী অন্ধ্ স্কুল, 

খাহলশপুর, খুলনা-৯০০০

গ্রা োঃ পাহনপাড়া, মপাোঃ 

জয়গ্রা ,  াহলয়া, নড়াইল
এেএেহে দৃহি ০১৭১৮১৩৬৯৭৪

১৯৯৯৬৫১২৮৩৯০১

৬৮১৭-০৪

৫২১ অপ ডনা রায় মৃত. সুনীল েন্দ্র রায় অজলী রায় 11/11/97
গ্রা োঃ বহন পাড়া উত্তর ম াড়াইল, 

োহ্মণবাড়ীয়া েদর, োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ বহন পাড়া উত্তর 

ম াড়াইল, োহ্মণবাড়ীয়া েদর, 

োহ্মণবাড়ীয়া

এইেএেহে শারীহর ০১৯১০৭৭১৪৮৮
১৯৯৭১২২৬৬০৯২২

৪১৮৮-০২

৫২২ ম াছাোঃ  হিনুর খাতুন মৃত. ম াোঃ রইে উদ্দীন আসলয়া মবগ 07/10/86
গ্রা োঃ মেৌরিাে, মপাোঃ হবহে , 

কুহিয়া েদর, কুহিয়া

গ্রা োঃ মেৌরিাে, মপাোঃ হবহে , 

কুহিয়া েদর, কুহিয়া
স্নাতস াত্তর

এহর্হর্ ইন্টা. এ 

প্রহতবন্ধ্ীসদর হনসয় 

 াজ, হশক্ষ তা ও 

 হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত

দৃহি ০১৭২৫৩৫৪৬৪৩
kohinur.kushtia

@gmail.com

১৯৮৬৫০১৯৪৯৪০০১

০৯৩-০৪

৫২৩ ম াছাোঃ োল া খাতুন মৃত.ম াোঃ ম ািাম্মদ আলী মৃত. ম াছাোঃ রাইলা খাতুন 01/01/86
গ্রা োঃ  াহন নগর পূব ডপাড়া, মপাোঃ 

জয়নগর , ঈশ্বরদী, পাবনা

গ্রা োঃ  াহন নগর পূব ডপাড়া, 

মপাোঃ জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা
স্নাতস াত্তর দৃহি ০১৭৫৮৭৮৫৬২৮ ৩৪৩২/২০১৬

৫২৪ োহবনা ইয়াছহ ন মৃত. ম ািাম্মদ গাজী আসনায়ারা মবগ ১৫/০১/১৯৮৭

লট-১৫৪/হব,ব্ল -এ,মরার্-২,ফ্ল্যাট-

৪০২, পল্লবী, হ রপুর-১২, ঢা া-

১২১৬

গ্রা োঃ হবষ্ণুপুর, মপাোঃ বরহদয়া, 

োঁদপুর েদর, োঁদপুর
স্নাতস াত্তর দৃহি ০১৭১৬০৩৬৩২১

১৯৮৭১৩১২২২০০০০

০২৮-০৪
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৫২৫ ম াোঃ আবুল  াসশ ম াোঃ আলী আহজ রাসশদা মবগ ১৫/০৫/১৯৯৪ ম ানাপাড়া,যাত্রাবাড়ী, ঢা া-১৩৬২

গ্রা োঃ উত্তর েরহবশ্বাে, মপাোঃ 

েরহবশ্বাে, গলাহেপা, 

পটুয়াখালী

স্নাত দৃহি ০১৭২৫৩০৪৬৯৬
৭৮১৫৭৩৭০০০১০৩-

০৪

৫২৬ শহিদুজ্জা ান মৃত.ম াোঃ িারুন অর রশীদ মুরহফয়া মবগ 10/10/95
পূব ড হশ ারপুর(ববদ্দপাড়া), 

হপসরাজপুর েদর, হপসরাজপুর

পূব ড হশ ারপুর(ববদ্দপাড়া), 

হপসরাজপুর েদর, হপসরাজপুর
স্নাত  হিউটার দৃহি

০১৭৩৬৭৫৫০২৬,

০১৮১৩৮১৬০২৯

১৯৯৫৭৯২৫০০৪০৪২

৩৫১-০৪

৫২৭ ম াোঃ আহ নুল ইেলা ম াোঃ আয়ুব আলী ম াছাোঃ আ হল া মবগ 03/01/91
গ্রা োঃ বত র, মপাোঃ বাগধানী, পবা, 

রাজশািী

গ্রা োঃ বত র, মপাোঃ বাগধানী, 

পবা, রাজশািী
স্নাত 

 হিউটার ও 

ইসলহিহশয়ান ম াে ড
দৃহি ০১৭৪৬৮৫৮৫৮৪

1991812720402

770000

৫২৮ ম াোঃ আোঃ গাফফার ম াোঃ আক্তার আলী ম াছাোঃ  াসল া খাতুন 02/05/90
গ্রা োঃ ছাহতয়ান, মপাোঃ ছাহতয়ান-

৭০৩১, হ রপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ ছাহতয়ান, মপাোঃ 

ছাহতয়ান-৭০৩১, হ রপুর, 

কুহিয়া

স্নাতস াত্তর

মর্সভলপস ন্ট আইহেটি 

প্রহশক্ষণ, 

অযার্সভাস হে 

 যাপাহেটি হবহডিং

দৃহি ০১৭১৫৫৪৪৪৪০
১৯৯০৫০১৯৪৩৬০০

০১১০-০৪

৫২৯ ম সিদী িাোন লুৎফর রি ান িাহরসছান মবগ ১৮/০৫/১৯৯৯
গ্রা োঃ হেক্কাটুহল, মপাোঃ 

হজহপও,বিংশাল, ঢা া

গ্রা োঃ মবলুয়া মুগারসঝার , 

মপাোঃ ববঠা াটা, নাহজরপুর, 

হপসরাজপুর

এইেএেহে

প্র াশনা প্রহতষ্ঠান 

(মুক্তভাষা ফাউসন্ডশন) 

এ  হিউটার 

অপাসরটর হিসেসব 

দৃহি ০১৭৯৯৩৫২৫০১

mehedihasan1

23m@gmail.co

m

১৯৯৯৭৯১৭৬২৫০০

৬৬১১-০৪

৫৩০ হবএ হন হত্রপুরা োথীেন্দ্র হত্রপুরা বাথাত্তাত হত্রপুরা 08/10/96
গ্রা োঃ িাসফজসখানা, বান্দরবান 

েদর, বান্দরবান

গ্রা োঃ ম্রিংক্ষযিং পাড়া, মপাোঃ 

রু া, উপোঃ রু া, বান্দরবান
এইেএেহে দৃহি ০১৫৩৩৫৯২৪৫৪

১৯৯৬০৩১৯১৫৭০০

০৫০০-০৪

৫৩১ ম াোঃএনামুল ি ম াোঃ জালাল উহদ্দন  হনরা 11/01/94

গ্রা োঃ োন্দুপাড়া, মপাোঃ 

বানাতীবাজার ,  লাপাড়া, 

পটুয়াখালী

গ্রা োঃ োন্দুপাড়া, মপাোঃ 

বানাতীবাজার ,  লাপাড়া, 

পটুয়াখালী

স্নাত 

মবের াহর উেয়ন 

েিংস্থায় হশক্ষা 

  ডসূেীসত ৫ বছর 

 াসজর অহভজ্ঞতা

দৃহি
০১৭১২৫৩১১৯৪,

০১৭১০৯৭৮৯৯১

enamulhuq021

@gmail.com

১৯৯৪৭৮১৬৬৩৫০০

০০২৪-০৪

৫৩২ ম াোঃ উজ্জ্বল ম াল্লা ম াোঃ মুছা ম াল্লা ম াছাোঃ শািানারা মবগ 05/08/97
গ্রা োঃ আগদী া, মপাোঃ 

হ জডাপুরদী া, নাসটার েদর, নাসটার

গ্রা োঃ আগদী া, মপাোঃ 

হ জডাপুরদী া, নাসটার েদর, 

নাসটার

এইেএেহে
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
দৃহি ০১৭৮০৬৮৭৮৩৮ নাট/২৯৭৯/১২

৫৩৩ ম াোঃ হ জানুর রি ান ম াোঃ জবদুল ম াল্লা ম াছাোঃ নাজ া মবগ ১৫/০৫/১৯৯২
গ্রা +মপাোঃ  া াটনাথপুর, োঁহথয়া, 

পাবনা

গ্রা +মপাোঃ  া াটনাথপুর, 

োঁহথয়া, পাবনা
স্নাতস াত্তর

ইন্টারন্যাশনাল 

হেটিসজন োহভ ডে এ ৩ 

 াে  াসজর অহভজ্ঞতা

দৃহি ০১৭৩৭২৪৩৪৬৫
mizanmcjru@g

mail.com

১৯৯২৭৬১৭২৬০০০

০২৭৭-০৪

৫৩৪ ম াোঃ ম সিদী িাোন ম াোঃ বাবুল মিাসেন ম াছাোঃ তিহ না খাতুন ২৩/০৬/১৯৯৮
গ্রা োঃ দাসতর নাড়া, মপাোঃ 

র্ািং র্ া, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ দাসতর নাড়া, মপাোঃ 

র্ািং র্ া, মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে দৃহি ০১৭৬৩৪৬৭৮৫০

৫৩৫ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ ইন্দাদুল ি ম াছাোঃ হ রা খাতুন ২৫/০৮/২০০২
গ্রা োঃ মগাড়ার পাড়া, মপাোঃ 

 ইষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ মগাড়ার পাড়া, মপাোঃ 

 ইষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে দৃহি ০১৭২৭৬৭৬৭৫১

২০০২৫০১৩৯৮১১০

৩৬৮৯০৪

৫৩৬ োঈদ ম াোঃ আর ান ম াোঃ িাহববুর রি ান রহি া মবগ 02/02/89
৩৭৩/৯-১০, পূব ড মগাড়ান, মপাোঃ 

হখলগাঁও, ঢা া

গ্রা োঃ ঝগড়ার ের, মপাোঃ 

উজানের, মিা না, কুহ ল্লা
স্নাত দৃহি ০১৯১১২৪৮৯৯৮

১৯৮৯৮৬৬৪৩৩২৪

৩৭-০৪

৫৩৭ ম াোঃ  িহেন ম াোঃ শািজািান মৃধা রাহশদা মবগ ১৯/০৬/১৯৯২

মশোঃবািং মেোঃ োঃিাোঃবহরোঃ , 

মপাোঃস াতয়ালী-৮২০০, বহরশাল 

েদর, বহরশাল

মশোঃবািং মেোঃ োঃিাোঃবহরোঃ, 

মপাোঃস াতয়ালী-৮২০০, 

বহরশাল েদর, বহরশাল

স্নাতস াত্তর  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত দৃহি ০১৯১৪৩৪১৯০৮
moha01914@g

mail.com

বহর/ছোঃ/০১৬১১/২০১

০

৫৩৮ তাওহফ  আল আয়াত ম াোঃ ইউনুে আলী ফহ র  খাহদজা আক্তার  াজল 10/10/96
গ্রা োঃ গাওহছয়া েড় , মপাোঃ 

রুপাতহল ২৫ নিং ওয়ার্ ড, বহরশাল

গ্রা োঃ  য়া, মপাোঃ  য়া বাজার, 

নলহছটি, ঝাল াঠি
এেএেহে'র হনসে ই া  মেহনিং প্রাপ্ত বহু াহত্র 

০১৭৭২৪৮৬৫২১,

০১৭১২৫২০৮৬৫

১৯৯৬৪২১৭৩১৫০০

০৫১১-১১

৫৩৯ মজবুসেো ম য়া ম াোঃ িাোন মেৌধুরী  ািাবুবা ২১/০৯/১৯৮৩
৭ নিং ো সুর রি ান  মরার্, খুলনা 

েদর, খুলনা

৭ নিং ো সুর রি ান  মরার্, 

খুলনা েদর, খুলনা
এেএেহে

মেে ম হ িং, 

এ েয়র্ারী ও 

িযাহন্ডক্রাফে বতরীসত 

বহু াহত্র ০১৭৬৫৬৮২৭৪০
mosih1900@g

mail.com

১৯৮৩৪৭৯৫১২৩৪১

৬৪৬০-১১

৫৪০ নয়ন ইউনুে মিাসেন হ ন্টু নুরজািান মবগ 12/08/88
গ্রা োঃ তাইবা, মপাোঃ োসয়িা বাদ, 

বহরশাল েদর, বহরশাল
এেএেহে'র হনসে বহু াহত্র 

০১৭৫৯৬১৫০৬৫,

০১৭৮২৭৪৭০৮৮

mailto:mehedihasan123m@gmail.com
mailto:mehedihasan123m@gmail.com
mailto:mehedihasan123m@gmail.com
mailto:enamulhuq021@gmail.com
mailto:enamulhuq021@gmail.com
mailto:mizanmcjru@gmail.com
mailto:mizanmcjru@gmail.com
mailto:moha01914@gmail.com
mailto:moha01914@gmail.com
mailto:mosih1900@gmail.com
mailto:mosih1900@gmail.com


৫৪১ মরজাউল  হর আফজাল মিাসেন ফাসত া মবগ ২৫/১১/১৯৯২
গ্রা োঃ রাজাপুর, মপাোঃ মপানাবাহলয়া, 

ঝাল াঠি েদর, ঝাল াঠি

গ্রা োঃ রাজাপুর, মপাোঃ 

মপানাবাহলয়া, ঝাল াঠি েদর, 

ঝাল াঠি

স্নাত বহু াহত্র ০১৭২৩১৭৬৭৭৭
১৯৯২৪২১৪০৮৫৮০০

৭৯০-১১

৫৪২ আল-হেয়া হলটন হ য়া মেহলনা মবগ 11/12/05 মে শন-৭, রুপনগর, ঢা া-১২১৬
গ্রা োঃ েরদুকুন্ডী, মপাোঃ  রজান 

বাজার, রায়পুর, নরহেিংদী
এেএেহে'র হনসে ইসলহিহশয়ান বুহি ০১৯১৩৩৭৮০৪৫

৩০৯০৮০৬৫০৫৭০৭

-০৬

৫৪৩ ম াোঃ শািীনুর রি ান ম াোঃ আব্দুর নুর ম াছাোঃ হশহরনা মবগ ১৯/১০/১৯৯৯

গ্রা োঃ দহক্ষণ তারুয়া, মপাোঃ 

শরীফপুর-৩৪০২, আশুগজ, 

োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ দহক্ষণ তারুয়া, মপাোঃ 

শরীফপুর-৩৪০২, আশুগজ, 

োহ্মণবাড়ীয়া

এেএেহে অটিজ ০১৯৮০৩০১০৪৯ ১৫০৪৬৭৬৯১৫

৫৪৪ ম াছাোঃ হ লুয়ারা খাতুন ম াোঃ আনারুল ইেলা রাসবয়া খাতুন 11/10/86
গ্রা োঃ  াপড়সপাড়া, মপাোঃ  াঞ্চন 

নগর, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ  াপড়সপাড়া, মপাোঃ 

 াঞ্চন নগর, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৫৬৪০৬৫৫৫ ০৫৩৩

৫৪৫ রাহি া আক্তার আোঃ মোবািান িাওলাদার আহেয়া মবগ ১৫/০২/১৯৯২
গ্রা োঃ ভরত  াঠী, মপাোঃ জুর াঠী, 

নলহছটি, ঝাল াঠি

গ্রা োঃ ভরত  াঠী, মপাোঃ 

জুর াঠী, নলহছটি, ঝাল াঠি
স্নাত শারীহর 

০১৭৬৩৯০৭২৭৪,

০১৭২৭৬৫০০৪২

1992421731500

0100

৫৪৬ র্রথী রুপা হবশ্বাে মর্হভর্ হবশ্বাে মিনহরসয়টা জয়তী হবশ্বাে ২৭/০৪/১৯৯১
গ্রা োঃ পািাহর া আবাহে  এলা া, 

মপাোঃ খুলশী, েেগ্রা 

গ্রা োঃ হ শন এলা া, মপাোঃ ১ 

নিং েন্দ্রস ানা,  াপ্তাই, 

রাঙ্গা াটি

স্নাতস াত্তর
ম নপা ড বািংলাসদশ এ 

ো রীর অহভজ্ঞতা
শারীহর ০১৭০৭০৭৩২২৬

drupaash@gm

ail.com

১৯৯১৮৪১৩৬১৯০০

০০৯৯-০২

৫৪৭  হল্ল া পারভীন এে.এ  আব্দুল  হতন তিহ না মবগ ২৮/১১/১৯৮৬
গ্রা োঃ মগাহপনাথপুর, মপাোঃ 

দহরয়াপুর,  িাসদবপুর, নওগাঁ

গ্রা োঃ মগাহপনাথপুর, মপাোঃ 

দহরয়াপুর,  িাসদবপুর, নওগাঁ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৭২২৫৯৪৮ ০৪৫৪৮/২০১২

৫৪৮ ম াছাোঃ শ্যা লী খাতুন
ম াোঃ োইফুল ইেলা  

েরদার
 সনায়ারা মবগ 10/12/88

গ্রা োঃ মগাহপনাথপুর,মপাোঃ 

বীরকুৎো, বাগ ারা, রাজশািী

গ্রা োঃ মগাহপনাথপুর,মপাোঃ 

বীরকুৎো, বাগ ারা, রাজশািী
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন ও মেইলাহরিং
শারীহর ০১৭৮৭৫৩৪৮৫০

১৯৮৮৮১১১২৬৯২১

০৩৫১-০২

৫৪৯  হনরা ইয়াছহ ন োত্তার েরদার উস ন হশহরন 04/11/83
গ্রা োঃ ৫ নিং  য়রা, মপাোঃ ৪ নিং 

 য়রা,  য়রা, খুলনা

গ্রা োঃ ৫ নিং  য়রা, মপাোঃ ৪ 

নিং  য়রা,  য়রা, খুলনা
স্নাত 

 হিউটার অহফে 

এহলস শন, মলা াল 

ম হর্স ল ও ফযাহ হল 

লাহনিং প্রসফসশানাল 

শারীহর ০১৭৭৬৫৮৫৬৮১
monyzaman96

@gmail.com

৫৫০  াহনজ আ তার  হবর আিস দ হদলুয়ারা মবগ ১৭/০৯/১৯৯৮
গ্রা োঃ মদািাজারী(ের ার পাড়া), 

মপাোঃ মদািাজারী, েন্দনাইশ, েেগ্রা 

গ্রা োঃ মদািাজারী(ের ার 

পাড়া), মপাোঃ মদািাজারী, 

েন্দনাইশ, েেগ্রা 

এইেএেহে শারীহর ০১৮৩১৪৬৩৮৭৩

৫৫১ ম াছাোঃ ইউনুে খাতুন মৃত. দহগর আিস দ  নজুরা মবগ 08/11/85
গ্রা োঃ উত্তর মজায়ারা, মপাোঃ 

মজায়ারা,েন্দনাইশ, েেগ্রা 

গ্রা োঃ উত্তর মজায়ারা, মপাোঃ 

মজায়ারা,েন্দনাইশ, েেগ্রা 
এইেএেহে শারীহর ০১৭৪৭১৩৭২৭২

yunuskhatun1

@gmail.com

৫৫২ মতাছাসব্বর মুনতািা িাহবব উহদ্দন আিস দ জাহ য়া মুেতারী 01/07/98
গ্রা োঃ েরোরতলা, মপা+উপোঃ 

আশুগজ, োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ েরোরতলা, মপা+উপোঃ 

আশুগজ, োহ্মণবাড়ীয়া
এইেএেহে র্াটা এহি অপাসরটর শারীহর ০১৭৯৫৪৬০৯৩৪

sajarin27@gm

ail.com

১৯৯৮১২১৩৩২৬১০

৩৭৪০-০২

৫৫৩ আছ া আক্তার ম াোঃ আোঃ িাহল ছাসলিা মবগ 05/10/97
গ্রা োঃ  ালাইসগাহবন্দপুর , মপাোঃ 

বাতা াহন্দ, হততাে কুহ ল্লা

গ্রা োঃ  ালাইসগাহবন্দপুর , মপাোঃ 

বাতা াহন্দ, হততাে কুহ ল্লা
এইেএেহে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৮৭৯৮৪৯১৭০

1997192540400

920000

৫৫৪ হর া পারভীন িারুন অর রহশদ জুসলখা মবগ ২০/০৯/১৯৯৪
গ্রা োঃ গুড় িাহড়য়া,মপাোঃ খাজুর, 

 িাসদবপুর, নওগাঁ

গ্রা োঃ গুড় িাহড়য়া,মপাোঃ 

খাজুর,  িাসদবপুর, নওগাঁ
স্নাত  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৭৬৭৭৭৭৮৩৩

১৯৯৪৬৪১৫০১৯১৭৫

০৩৭

৫৫৫ নুরনািার ম ৌহ তা ম াোঃ মোলাই ান রুহবয়া খাতুন ১৭/০১/১৯৯২
গ্রা োঃ  হর নগর, মপাোঃ হজহপও-

৯০০০, খুলনা েদর, খুলনা

গ্রা োঃ  হর নগর, মপাোঃ 

হজহপও-৯০০০, খুলনা েদর, 

খুলনা

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭১২১৫৭৩৩১
১৯৯২৪৭৯৮৫১৭০২৮

৯৪৯-০২

৫৫৬ মফরসদৌেী খাতুন হদদার মিাসেন রস লা হবহব 01/02/91
গ্রা োঃ মবড়্গঙ্গারা পুর, মপাোঃ 

নাহজরপুর,গুরুদােপুর, নাসটার

গ্রা োঃ মবড়্গঙ্গারা পুর, মপাোঃ 

নাহজরপুর,গুরুদােপুর, নাসটার
স্নাতস াত্তর  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৭১৪৪০৮৮৬০

৬৯১৪১৮১০০০০৯৮-

০২

mailto:drupaash@gmail.com
mailto:drupaash@gmail.com
mailto:monyzaman96@gmail.com
mailto:monyzaman96@gmail.com
mailto:yunuskhatun1@gmail.com
mailto:yunuskhatun1@gmail.com
mailto:sajarin27@gmail.com
mailto:sajarin27@gmail.com


৫৫৭ রাফরাহফন হপউ ম াোঃ শও ত মেহল  ম াল্লা ম াছাোঃ নুরশাদ জািান ২২/০২/১৯৯৫
গ্রা োঃ  াহশয়াবাড়ী, মপাোঃ 

আিোনগজ, আত্রাই, নওগাঁ

গ্রা োঃ  াহশয়াবাড়ী, মপাোঃ 

আিোনগজ, আত্রাই, নওগাঁ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৯৪৭৯১১৭ নওগাঁ-০৪৪৯৯/২০১২

৫৫৮ মরনু ো  া সুবন ড ো  া ন হনতা ো  া ১৫/০১/১৯৮৯
গ্রা োঃ মদবাশীষ নগর, 

মপা+উপ+মজলাোঃ রাঙ্গা াটি

গ্রা োঃ ফুটহবল, 

মপা+উপ+মজলাোঃ খাগড়াছহড়
এইেএেহে  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৫৫৭২৭৩৮৫৯

১৯৮৯৪৬২৪৯০৯২৯

৭৮৪৪-০২

৫৫৯ ম াছাোঃ োহবনা ইয়ােহ ন ম াোঃ নাসদর  ন্ডল ম াছাোঃ রহি া মবগ 05/10/90
গ্রা োঃ  াপড়সপাড়া, মপাোঃ  াঞ্চন 

নগর, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ  াপড়সপাড়া, মপাোঃ 

 াঞ্চন নগর, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

এইেএেহে শারীহর ০১৯৩৫৭৮৯৫২৯ ৫৪০

৫৬০ রু োনা খাতুন ম াোঃ পলান উহদ্দন আহছয়া খাতুন ৩০/১২/১৯৮৭
গ্রা োঃ েরশাহল পুর,মপাোঃ 

তারাগুহনয়া, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ েরশাহল পুর,মপাোঃ 

তারাগুহনয়া, মদৌলতপুর, কুহিয়া
এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৯২৩৫২৯৬৭৯

১৯৯২৫০১৩৯৬১০০

১০৯৬-০২

৫৬১ ম াছাোঃ মজেহ ন আক্তার ম াোঃ হজোত আলী ম াছাোঃ  াসজদা খাতুন 05/04/00
গ্রা োঃ দ.হফহলপনগর, মপাোঃ 

হফহলপনগর , মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ দ.হফহলপনগর, মপাোঃ 

হফহলপনগর, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৪৮৪৪২৮৭৯

৫৬২ ম াোোঃ রুপালী খাতুন ম াোঃ আব্দুল  াোন ম াোোঃ েন্দ্র ভানু 12/01/84
গ্রা োঃ পূব ড আ দানী  াট, মপাোঃ 

হেল ারী,মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ পূব ড আ দানী  াট, মপাোঃ 

হেল ারী,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে গণহশক্ষা হশহক্ষ া শারীহর ০১৭৮৯৯৭৪৩৪৭

১৯৮৪৫০১৩৯২৭৮৫

৬০৬৯-০২

৫৬৩ ম াছাোঃ োয়না খাতুন ম াোঃ আবুল মিাসেন মরাস য়া মবগ 10/01/92

গ্রা োঃ খােপারা, মপাোঃ 

আন্দুলবাড়ীয়া , চুয়ার্াঙ্গা েদর, 

চুয়ার্াঙ্গা

গ্রা োঃ খােপারা, মপাোঃ 

আন্দুলবাড়ীয়া , চুয়ার্াঙ্গা 

েদর, চুয়ার্াঙ্গা

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৪১৫৪৩২০৩
chaina.rueco@

gmail.com

১৯৯২১৮১২৩৮৩০০

০১৬৫-০২

৫৬৪ োরহ ন সুলতানা আবুল  াসশ মরা োনা মবগ 05/03/95
গ্রা োঃ জয়পুর, মপা+উপোঃ োপািার, 

নওগাঁ

গ্রা োঃ জয়পুর, মপা+উপোঃ 

োপািার, নওগাঁ
স্নাত 

National skill 

standard 

basic course

শারীহর ০১৭৮৪৪৬১৩৫৯
১৯৯৫৬৪৩৮৬৭১০০

০৮১১-০২

৫৬৫ ম াছাোঃ নাছহরন আক্তার মৃত. আল   ন্ডল ম াোোঃ রহি া খাতুন 02/11/93
গ্রা োঃ ের োদীপুর, মপাোঃ বাহির 

 াদী,  মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ ের োদীপুর, মপাোঃ 

বাহির  াদী,  মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৫১৪৯৫৯৯

৫৬৬ ম াছাোঃ নারহগে আক্তার ম াোঃ র জান আলী ম াছাোঃ মরসিজান মনছা ১৮/১০/১৯৮৬
গ্রা +মপাোঃ র্ািং  ড়া, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

গ্রা +মপাোঃ র্ািং  ড়া, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে শারীহর ০১৭৪২৯১৭৮৩১

১৯৮৬৫০১৩৯১১৭৯

০২২৪-০৬

৫৬৭  ানসুরা ম াোঃ তাসির  ািফুজা ২২/১২/১৯৯৭
গ্রা োঃ  াহনকুড়া,মপা+উপোঃ 

োপািার, নওগাঁ

গ্রা োঃ  াহনকুড়া,মপা+উপোঃ 

োপািার, নওগাঁ
এইেএেহে

National skill 

standard 

basic course

শারীহর ০১৭৬০৭৯০৩১৭
১৯৯৭৬৪৩৮৬৭১০১

৫৬১১-০২

৫৬৮ ম াছাোঃ শা ী া আক্তার ম াোঃ োসদকুল ইেলা ম াোোঃ রহি া মবগ ১৮/০৪/১৯৯৫
গ্রা োঃ ই া নগর, মপাোঃ আহলনগর , 

মগা িাপুর, োঁপাইনবাবগজ

গ্রা োঃ ই া নগর, মপাোঃ 

আহলনগর , মগা িাপুর, 

োঁপাইনবাবগজ

এইেএেহে

িােপাতাসলর প্যাথলহজ 

হবভাসগ  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৯৯৫৪৩২৩০
শারীহর / া.ঝা./০২

/১৬

৫৬৯ রুনা আক্তার ম াোঃ  াইন উদ্দীন হরনা আক্তার 10/06/92
গ্রা োঃ অি হড়য়া, মপাোঃ আেহ তা, 

 টিয়াদী, হ সশারগজ

গ্রা োঃ অি হড়য়া, মপাোঃ 

আেহ তা,  টিয়াদী, 

হ সশারগজ

স্নাতস াত্তর  হিউটার প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৭৩৩৪০০৫২৩
১৯৯২৪৮১৪৫০৯০০০

২১৭-০২

৫৭০ শারহ ন আক্তার আবুল বাশার শা ছুোিার 10/10/95
গ্রা োঃ দহক্ষণ ম সরায়া, মপা+উপোঃ 

ফহরদগজ, োঁদপুর

গ্রা োঃ দহক্ষণ ম সরায়া, 

মপা+উপোঃ ফহরদগজ, োঁদপুর
এইেএেহে শারীহর ০১৭৯১৬৩৩০০৭

১৩২৪৫০২০১৩৩৭৭-

০২

৫৭১  া সুদা োইদুর রি ান নাজনীন আরা পারভীন ২১/১০/১৯৯৯
ের াহর হশশু পহরবার (বাহল া), 

নওগাঁ

ে পাথুহরয়া, 

মপা+উপ+মজলাোঃ নওগাঁ
এেএেহে শারীহর ০১৭১২৮৯৩৫৬২

১৯৯৯৬৪২৫০০১১৫

৮৩০৪-০২

৫৭২ শািাজাদী খান পাো শািাবুহদ্দন খান গুলশান আক্তার ১৪/০৪/১৯৯৩
হজহপও-৯০০০, খুলনা েদর, 

খুলনা

গ্রা োঃ কৃষ্ণনগর, 

মপা+উপ+মজলাোঃ 

হপসরাজপুর

স্নাত 

National skill 

standard 

basic course

শারীহর ০১৯৬৫২৫৮৪৭৬
shahajadipann

a@gmail.com

১৯৯৩৭৯২৮০০৮০

৭২৪১০-০২

mailto:chaina.rueco@gmail.com
mailto:chaina.rueco@gmail.com
mailto:shahajadipanna@gmail.com
mailto:shahajadipanna@gmail.com


৫৭৩ োল া আক্তার মৃত. আব্দুল  াোন হবহব আস না 10/7/1989
গ্রা োঃ েফরপুর, মপাোঃ 

আিম্মদপুর , মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ েফরপুর, মপাোঃ 

আিম্মদপুর, মোনাগাজী, 

মফনী

এইেএেহে শারীহর 
০১৮৩৩০০৮০০২,

০১৮১৯৪৪১৪১৪
২৩১৫

৫৭৪ কৃষ্ণা রানী  ন্ডল পুহলন হবিারী  ন্ডল মৃিং িাজারী  ন্ডল ১৬/১০/১৯৭৭
গ্রা োঃ ভগবতীপুর, মপাোঃ সুরখালী, 

বটিয়া াটা, খুলনা

গ্রা োঃ ভগবতীপুর, মপাোঃ 

সুরখালী, বটিয়া াটা, খুলনা
স্নাত শারীহর ০১৯৫৯৫২২১১৩

৫৭৫ ম াছাোঃ ম ািনা খাতুন ম াোঃ এনামুল ি ম াছাোঃ  হরয়  খাতুন ০১/১১/১৯৮৯
গ্রা োঃ মদাসয়ল, মপাোঃ বািংলা 

বাজার,  াহজপুর, হেরাজগজ

গ্রা োঃ মদাসয়ল, মপাোঃ বািংলা 

বাজার,  াহজপুর, হেরাজগজ
এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৯৮২১৫২৬৩৪ ১৯৬৫৪

৫৭৬ ম াোঃ আোঃ আিাদ ম াোঃ আহজজুল ি ম াছাোঃ মরাহ য়া হবহব ০২/০৮/১৯৯৫
গ্রা োঃ মদবীপুর, মপা+উপোঃ 

দুগ ডাপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ মদবীপুর, মপা+উপোঃ 

দুগ ডাপুর, রাজশািী
স্নাত শারীহর ০১৭৬১০২৯৮১৫

১৯৯৫৮১২৪৩০১০০

১৭৮৮-০২

৫৭৭ ম াোঃ রানাউল ইেলা ম াোঃ রাহ ব ম াছাোঃ মরখা মবগ ১০/০৬/১৯৯৮
গ্রা োঃ  ালুপুর, মপা+উপোঃ 

হশবগজ, োপাইনবাবগজ

গ্রা োঃ  ালুপুর, মপা+উপোঃ 

হশবগজ, োপাইনবাবগজ
এেএেহে শারীহর ০১৭৬৩৫৪৫১১৯

১৯৯৮৭০১৮৮২৯১১

০৭৯৪-০২

৫৭৮ ম াোঃ রুহুল আহ ন ম াোঃ নাহজ  উহদ্দন ম াসনায়ারা মবগ 1/9/1995
গ্রা োঃ উোঃশ্রীনারায়ন াহন্দ, মপাোঃ 

বড় গাজীপুর, হততাে, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ উোঃশ্রীনারায়ন াহন্দ, 

মপাোঃ বড় গাজীপুর, হততাে, 

কুহ ল্লা

এেএেহে শারীহর ০১৯৯৫৯৭৭১১৭
১৯৯৫১৯১৯৪১০০১

১৬৮৮-০২

৫৭৯ ম াোঃ আবু ব র হেহদ্দ ম াোঃ আব্দুল লহতফ হ সেে আলতা সুলতান 3/2/1982
গ্রা োঃ মখাষগাহত পালপাড়া, 

মপা+উপোঃ উল্লাপাড়া, হেরাজগজ

গ্রা োঃ ম াসলর  াহন্দ, মপাোঃ 

জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা
স্নাতস াত্তর

Microfinance

 & SME 

Programme, 

Sanitation 

শারীহর ০১৭২৯৯১২৭৬৫

abubakkarsiddi

que282@gmail

.com

৭৬১৩৯৭৩৬২১৩২

৩-০২

৫৮০ ম াোঃ বাচ্চু মিাসেন ম াোঃ এরশাদ আলী হবশ্বাে ফাসত া মবগ ১৩/০৩/১৯৯২
গ্রা োঃ নারায়নপুর, মপাোঃ পাঁহজয়া, 

ম শবপুর,  ্যসশার

গ্রা োঃ নারায়নপুর, মপাোঃ 

পাঁহজয়া, ম শবপুর,  ্যসশার
স্নাত 

 াঠ েিংগঠ  ও 

হিোবরক্ষ  হিসেসব 

 াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৪৬৯৪০২৬৬
batchuhossain

np@gmail.com
যসশা-১০৫৬/০৯

৫৮১ প্রভা র  জু দার িরহবন্দু  জু দার শুিা দাে ২০/০৪/১৯৯০
গ্রা োঃ দোঃঠাকুরপাড়া, কুহ ল্লা 

েদর, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ দোঃহেিংিগ্রা , মপাোঃ 

লক্ষ্ণীপুর, নাহেরনগর, 

োহ্মণবাড়ীয়া

স্নাত 
অহফে েিায় , গ্রীণ 

লাইফ িেহপটাল
শারীহর ০১৯১৩৬২৩৬৪৬ ৯৬২/১৫

৫৮২ ম াোঃ নুরুল ইেলা ম াোঃ মখা ন হ য়া মফরসদৌেী আক্তার 12/1/1991
িাজী িাে ত আলী েড় , মফনী 

েদর, মফনী

িাজী িাে ত আলী েড় , 

মফনী েদর, মফনী
এইেএেহে

CNG 

Compressor, 

Generator 

etc

শারীহর ০১৬৭১৭৩০২৫৯
nuralislam00@

gmail.com

১৯৯১১২১৩৩১৪০০

০১৫১-১১

৫৮৩ ম াোঃ আসনায়ার মিাসেন ম াোঃ আবু ব র ম াছাোঃ হ না খাতুন ১৪/০৫/১৯৮৬

গ্রা োঃ মগাল  নগর, মপাোঃ 

েহড়য়ার হবল বাজার, বশলকুপা, 

হঝনাইদি

গ্রা োঃ মগাল  নগর, মপাোঃ 

েহড়য়ার হবল বাজার, 

বশলকুপা, হঝনাইদি

স্নাতস াত্তর

মস্টার অহফোর 

হিসেসব ৮  াে 

 াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭২৮৬৮৮৮৫৫ ২৭৪/০৫

৫৮৪  া রুজ্জা ান আোঃ  হর আসনায়ারা মবগ ২৩/১০/১৯৯৩
গ্রা োঃ ে   াহল াপুর, মপাোঃ 

হবলদির, হেিংড়া, নাসটার

গ্রা োঃ ে   াহল াপুর, মপাোঃ 

হবলদির, হেিংড়া, নাসটার
স্নাত শারীহর ০১৭৩১৫৫৭৭৩২

itskamrul@gm

ail.com

১৯৯৩৬৯১৯১১২০০

০১২৩-০২

৫৮৫ ম াোঃ হফসরাজুল ইেলা ম াোঃ হনিাল উহদ্দন ম াছাোঃ তািহ না মবগ ১৫/১১/১৯৭৯
গ্রা োঃ খাগরবাড়ীয়া , মপাোঃ পাহন্ট, 

কু ারখালী , কুহিয়া

গ্রা োঃ খাগরবাড়ীয়া , মপাোঃ 

পাহন্ট, কু ারখালী, কুহিয়া
স্নাতস াত্তর

ব্র্যা  HNPP-মত ৯ 

বছর ো রীর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭২৫২২০১৪৪
ferozulislam.bd

@gmail.com

১৯৭৯৫০১৭১৭৭৬৬

৯২৫২-০২

৫৮৬ বাদল েন্দ্র নাথ  সনারজন নাথ  াজল বালা মদবী ০৪/০৬/১৯৯৩
গ্রা োঃ দোঃমুরাদপুর , মপাোঃ 

মুরাদপুর, েীতাকুন্ড, েেগ্রা 

গ্রা োঃ দোঃমুরাদপুর, মপাোঃ 

মুরাদপুর, েীতাকুন্ড, েেগ্রা 
স্নাত 

 হিউটার ও অহফে 

মপ্রাগ্রা 
শারীহর ০১৮১৮০৮৮৬০৯ ৫২০৬

৫৮৭ ম াোঃ রাহ ব মিাসেন ম াোঃ মোসল ান ের ার রস ছা মবগ ২২/১২/১৯৯৮

গ্রা োঃ আগদী া, মপাোঃ 

হ জডাপুরদী া , নাসটার েদর, 

নাসটার

গ্রা োঃ আগদী া, মপাোঃ 

হ জডাপুরদী া , নাসটার েদর, 

নাসটার

এেএেহে শারীহর ০১৭৫৮৫১৮০০৩
২০০০০৭৬৯৬৩২৯

০০৪১৮৫-০২

৫৮৮
ম াোঃ আব্দুল লহতফ 

 হল্ল 
ম াোঃ রি   হল্ল 

ম াছাোঃ আফসরাজা 

খাতুন
১৫/০৭/১৯৮৯

গ্রা োঃ মোনাতলা, মপাোঃ মবড়া-

মোনাতলা, োঁহথয়া, পাবনা

গ্রা োঃ মোনাতলা, মপাোঃ মবড়া-

মোনাতলা, োঁহথয়া, পাবনা
স্নাত 

েি ারী প্রধান হশক্ষ  

হিসেসব ৫ বছর 

ো রীর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭২৮৮৮১৩৫৯ পাবনা৩০৯৩/২০১৩

mailto:abubakkarsiddique282@gmail.com
mailto:abubakkarsiddique282@gmail.com
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mailto:batchuhossainnp@gmail.com
mailto:nuralislam00@gmail.com
mailto:nuralislam00@gmail.com
mailto:itskamrul@gmail.com
mailto:itskamrul@gmail.com
mailto:ferozulislam.bd@gmail.com
mailto:ferozulislam.bd@gmail.com


৫৮৯ ম াোঃ  ামুনুর রশীদ ম াোঃ শািজািান আলী  স না মবগ ০১/০১/১৯৯২
গ্রা োঃ েরদার পাড়া, মপাোঃ পুনট, 

 ালাই, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ েরদার পাড়া, মপাোঃ 

পুনট,  ালাই, জয়পুরিাট
স্নাতস াত্তর

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭১৯৭৯৪৫৬৩

৩৮১৫৮৭৬০০০০৭

৮-০২

৫৯০ ম াোঃ এেলা  আলী ম াোঃ িাোন আলী িাসজরা মবগ 6/12/1996
গ্রা োঃ ম ােকুড়হলয়া, মপাোঃ 

হনহিিপুর, োপািার, নওগাঁ

গ্রা োঃ ম ােকুড়হলয়া, মপাোঃ 

হনহিিপুর, োপািার, নওগাঁ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৭৫২৭৫৪১৩

১৯৯৬৬৪১৮৬৩৯০

২৩৮৫৫-০২

৫৯১ হগয়াে আিস দ ম াোঃ ওয়াসজদ আলী পারভীন মবগ 1/2/1993
গ্রা +মপাোঃ আড়া ী, বা া, 

রাজশািী

গ্রা +মপাোঃ আড়া ী, বা া, 

রাজশািী
স্নাত শারীহর ০১৭৩৭১৫২১২৯

8121004001012

04

৫৯২ মরা নুজ্জা ান হবল্লাল মিাসেন ম াছাোঃ আরহজনা খাতুন 1/1/1995

গ্রা োঃ হশমুল তলা, মপাোঃ বারাদী 

বাজার, ম সিরপুর েদর, 

ম সিরপুর

গ্রা োঃ হশমুল তলা, মপাোঃ 

বারাদী বাজার, ম সিরপুর 

েদর, ম সিরপুর

স্নাত শারীহর ০১৭৪৯৮২০৭৩১
rokon3210@g

mail.com

১৯৯৫৫৭১৮৭৯৫০৩

৪২৪০-০২

৫৯৩  ামুন নবী আবু মুো খান লাইলী মবগ ৩০/০৮/১৯৮৮

গ্রা োঃ  াহলয়া, মপাোঃ  াহলয়া 

িহরপুর, হেরাজগজ েদর, 

হেরাজগজ

গ্রা োঃ  াহলয়া, মপাোঃ  াহলয়া 

িহরপুর, হেরাজগজ েদর, 

হেরাজগজ

স্নাত শারীহর ০১৭৩০৯৩৯৫৬৫
mamunnabikh

an@gmail.com
১২৭৮১

৫৯৪ ম াোঃ জুবাসয়র মিাসেন ম াোঃ ম াতাসলব মৃধা ম াোোঃ মরাস য়া মবগ ৩০/১২/১৯৯৪
গ্রা োঃ েরপাড়া, মপা+উপোঃ 

তালতলী, বরগুনা

গ্রা োঃ েরপাড়া, মপা+উপোঃ 

তালতলী, বরগুনা
এইেএেহে শারীহর ০১৭১৪৩৫০৭৭৮ আ তলী(৭৪৪)

৫৯৫ ম াোঃ আব্দুল বারী ম াোঃ র জান আলী তাজস রা ১৫/০১/১৯৯৭
গ্রা োঃ  দনিাটি, মপাোঃ নওিাটা, 

পবা, রাজশািী

গ্রা োঃ  ালুপুর, মপা+উপোঃ 

হশবগজ, োপাইনবাবগজ
এইেএেহে ম ায়াহজ্জন শারীহর ০১৭৬৮৮৭৬০৫৪

১৯৯৭৭০১৮৮২৯১০

৬৩৫৮-০২

৫৯৬ ম াোঃ মুিাহ   পারসভজ ম াোঃ রবকুল মিাসেন ম াছাোঃ  হজডনা খাতুন
গ্রা োঃ পাকুহরয়া, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ পাকুহরয়া, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৭৫৪৮৬০৬১৪
১৯৯৯৫০১৩৯৮১১০

৮৬৫০২

৫৯৭
ম াোঃ আোদুজ্জা ান 

ের ার
ম াোঃ আোঃ ম াস ন ের ার ম সিরুনসনছা 2/1/1994

৭ নিং ধান হন্ড মরার্, 

উোঃসরেস াে ড, কুহ ল্লা েদর, 

কুহ ল্লা

গ্রা োঃ  িালক্ষ্ণীপাড়া, 

মপাোঃউোঃসরেস াে ড, হব-পাড়া, 

কুহ ল্লা

এেএেহে শারীহর 
০১৭৮৫৭৫১৪৬৬,

০১৭৮২২৬৫১৫৮

১৯৯৪১৯৩৬৭৯৬০০

৭৪৪৯-০২

৫৯৮ ম াোঃ  হতউর রি ান ম াোঃ মোিরাব মিাসেন ম াোোঃ  সনায়ারা মবগ ১৮/১১/১৯৯৫

ি  হভলা, বাহড়-৮,৫  তলা ই-

২, ওয়ার্ ড-৫, মপাস্ট অহফে 

মগাহল,  ধ্যবাড্ডা, ঢা া

গ্রা +মপা+উপোঃ তালতহল, 

বরগুনা
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৬৮৭৯৬৬৬

motiur.tc@gm

ail.vom

৫৯৯ ম াোঃ আবছার আলী ম াোঃ আহ র আলী ম ািসছনা মবগ ১৬/১০/১৯৯৪
গ্রা োঃ জািানপুর, মপাোঃ ফসতিপুর-

৪৩৪৫, ফটি ছহড়, েেগ্রা 

গ্রা োঃ জািানপুর, মপাোঃ 

ফসতিপুর-৪৩৪৫, 

ফটি ছহড়, েেগ্রা 

এেএেহে'র হনসে

ইউহেহবহল-মত হপয়ন 

হিসেসব  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৮১৯৮৫২০২৬
md.asap.fat@g

mail.com
৭২৯৫

৬০০ ম াোঃ োহ উল ি ম াোঃ আব্দুল গহণ ম াছাোঃ হদপালী 5/2/1999
গ্রা োঃ গরুড়া,মপাোঃ গরুড়া, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ গরুড়া,মপাোঃ গরুড়া, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে শারীহর ০১৭৭৬০০০৪৯৩

১৯৯৯৫০১৩৯০৬০১

৬৭৩৭-০২

৬০১ ম াোঃ আছ  আলী মৃত. মখসদর আলী মৃত.  হদনা খাতুন ২১/০৮/১৯৮৭
গ্রা োঃ হ সররপাড়া, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ হ সররপাড়া, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে'র হনসে শারীহর 

০১৭৪৩৫৩৫৪৯৪, ৫০১৩৯৮১০১৮৩১-

০২

৬০২ ম াোঃ োহ ছ ইেলা ম াোঃ িযরত আলী ম াছাোঃ োহবয়া খাতুন ২০/১২/১৯৭৭
গ্রা োঃ মগাড়ার পাড়া, মপাোঃ 

 ইষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ মগাড়ার পাড়া, মপাোঃ 

 ইষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এইেএেহে

টিসু  াপড় বতরীর 

 াজ
শারীহর ০১৭৭৮৪৮৩৯৫৩

১৯৭৭৫০১৩৯৮১৮

৮৫৩৪২-০২

৬০৩ ম াোঃ রহবউল ইেলা ম াোঃ আব্দুল িাোন ম াছাোঃ মরাস য়া খাতুন ১৯/০১/১৯৯৪
গ্রা োঃ প্রাগপুর, মপাোঃ ের প্রাগপুর, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ প্রাগপুর, মপাোঃ ের 

প্রাগপুর, মদৌলতপুর, কুহিয়া
স্নাত 

রুপো বহুমুখী ে বায় 

েহ হত হলোঃ এ 

ো রীর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৪০৪০৫৬০০
৫০১৩৯৮১০০০২৪৩

-০২

৬০৪ ম ািাোঃ আহরফুল ইেলা ম ািাোঃ শুকুর  ন্ডল ম াোোঃ ফাসত া খাতুন ২৮/০২/১৯৯৬
গ্রা োঃ পূব ড  হিষকুহন্ড, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ পূব ড  হিষকুহন্ড, মপাোঃ 

 হিষকুহন্ড,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৮৩০৭৯৩৩৭

১৯৯৬৫০১৩৯৮১১০

১১৩০-০২

mailto:rokon3210@gmail.com
mailto:rokon3210@gmail.com
mailto:mamunnabikhan@gmail.com
mailto:mamunnabikhan@gmail.com
mailto:motiur.tc@gmail.vom
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mailto:md.asap.fat@gmail.com
mailto:md.asap.fat@gmail.com


৬০৫ ম াোঃ সুজন আবুল মিাসেন আসনায়ারা মবগ ০১/০১/১৯৮৯
গ্রা োঃ   াহরজপুর, মপাোঃ 

 াতুভূঞা, দাগনভঞা , মফনী

গ্রা োঃ   াহরজপুর, মপাোঃ 

 াতুভূঞা, দাগনভঞা , মফনী
স্নাতস াত্তর

আবুল খাসয়র গ্রুপ এ 

োকুরীরত
শারীহর ০১৮৬৫৭৪১৯২৬

৩০১২৫৫৬৬০৭৩০

৯-০২

৬০৬ ম াোঃ ফারু  মিাসেন ম াোঃ আব্দুে োত্তার তাজুদা মবগ ২৫/০৩/১৯৯০
গ্রা োঃ আড্ডা, মপাোঃ আড্ডা 

বাজার, বরুরা, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ আড্ডা, মপাোঃ আড্ডা 

বাজার, বরুরা, কুহ ল্লা
স্নাতস াত্তর

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৮৭৮৮৫০৮৪৬

১৯৯০১৯১০৯১১১০

১১৭৫-০২

৬০৭ ও র ফারু রহি  বে  ন্ডল ফহজলা 5/1/1982
গ্রা +মপাোঃ  থুরাপুর,মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

গ্রা +মপাোঃ 

 থুরাপুর,মদৌলতপুর, কুহিয়া
এেএেহে শারীহর ০১৭৩২৭৬৬১১৫

৫০১৩৯৬১৯৮১৫৬

৬-০২

৬০৮ মুিাম্মদ আজ ান মৃত আি দ  হবর  খাহদজা মবগ 1/10/1992
গ্রা োঃ রাঙ্গা াটিয়া, মপা+উপোঃ 

ফটি ছহড়, েেগ্রা 

গ্রা োঃ রাঙ্গা াটিয়া, 

মপা+উপোঃ ফটি ছহড়, 

েেগ্রা 

এইেএেহে শারীহর ০১৮৬৬৪৮৯৮০৭

৬০৯  ািবুব রি ান ইহিে আলী রাসবয়া হবহব 12/1/1988
গ্রা োঃ কুতুবপুর, মপাোঃ বাইগাছা, 

বাগ ারা , রাজশািী

গ্রা োঃ কুতুবপুর, মপাোঃ 

বাইগাছা, বাগ ারা, রাজশািী
স্নাতস াত্তর

বুযসরা বািংলাসদশ-এ 

ো রীর অহভজ্ঞতা
শারীহর ০১৭৩১৩৫৫০৮৯

১৯৮৮৮১১১২২৪০৮

৯৫৬৫-০২

৬১০ মবলাল মিাসেন  হবর আিস দ তারা হবয়া 2/2/1996
গ্রা োঃ েরোিাহভ ারী , মপাোঃ 

 াছারী পুকুর, মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ েরোিাহভ ারী , মপাোঃ 

 াছারী পুকুর, মোনাগাজী, 

মফনী

এইেএেহে  হিউটার পারদশী শারীহর ০১৮৫৭৯৫২৩৩৪
১৯৯৬৩০১৯৪৩৮০

২০০৬৩-০২

৬১১ হজয়া উল ি ম াবার  আলী  াহন  জািান 1/1/1988
গ্রা োঃ মদৌলত াহন্দ, মপাোঃ বক্তার 

মুহি, মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ মদৌলত াহন্দ, মপাোঃ 

বক্তার মুহি, মোনাগাজী, 

মফনী

স্নাত শারীহর ০১৮১৭৪৫১০১৪

৬১২ জা াল উহদ্দন র জান আলী সুন্দরী আলী ২০/০১/১৯৯৪
গ্রা োঃ রায়পুর, মপাোঃ বাঁ ড়া, 

োর াট, রাজশািী

গ্রা োঃ রায়পুর, মপাোঃ বাঁ ড়া, 

োর াট, রাজশািী
স্নাতস াত্তর

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৪৫০৭৯৪৪৩০

jamalhabib.ru

@gmail.com

১৯৯৪৮১১২৫৩১০১

৬৬০৯-০২

৬১৩ ম াোঃ সুজন  ন্ডল ম াোঃ আল   ন্ডল ম াছাোঃ ো ছুোিার ২৪/১২/১৯৯২
গ্রা োঃ  ালঞ্চা, মপা+উপোঃ 

পাঁেহবহব, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ  ালঞ্চা, মপা+উপোঃ 

পাঁেহবহব, জয়পুরিাট
এইেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর 

০১৯৮২১৬৬৯২০,

০১৯৬৫১৩১৬১৭

১৯৯২৩৮২৭৪৭৫০০

২৩৯৮-০২

৬১৪ ম াোঃ আেলা  মশখ ম াোঃ আস াদ আলী মশখ ম াছাোঃ আছ া খাতুন ১৯/১০/১৯৯৭
গ্রা োঃ পাগলা, মপাোঃ  ল্যাণপুর, 

োঁহথয়া, পাবনা

গ্রা োঃ পাগলা, মপাোঃ 

 ল্যাণপুর, োঁহথয়া, পাবনা
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৮৪৫০৮৮৪ প্রহক্রয়াধীন আসছ

৬১৫ ম াোঃ  সনায়ার মিাসেন ম াোঃ দুলাল ম াল্লা ম াোোঃ মছা ানুর মবগ 5/1/1993
গ্রা +মপাোঃ হতত াটা, 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী

গ্রা +মপাোঃ হতত াটা, 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী
এেএেহে শারীহর ০১৭১৮১৪৬২৪২

২০০৮৭৮৯৫৩১০৮

০২৫৮৩-০২

৬১৬ ম ািাহফজুর রি ান আব্দুল  হর হবহব ছহ না 5/10/1992
গ্রা োঃ মোনাপুর, মপাোঃ মোনাপুর 

বাজার, মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ মোনাপুর, মপাোঃ 

মোনাপুর বাজার, 

মোনাগাজী, মফনী

এেএেহে
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৮২৩৭১৭১৫৭

১৯৯২৩০১৯৪০৯১২

৩৭৫১-০২

৬১৭ আশীষ েন্দ্র শীল অজুডন েন্দ্র শীল ঝন ডা রানী শীল ২৭/০৯/১৯৯৭
গ্রা োঃ আহ লপুর, মপাোঃ বক্তার 

মুিী,  মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ আহ লপুর, মপাোঃ 

বক্তার মুিী,  মোনাগাজী, 

মফনী

এেএেহে
ফাস ডেীসত  াজ 

 রার অহভজ্ঞতা
শারীহর ০১৮৫৩১২৫০৯২

২০০৭৩০৯৪৫৭০১০

৩৪২-০২

৬১৮ ম াোঃ মুহিদ
ম াোঃ ো সুহদ্দন 

িাওলাদার
 াহনজ জয়তুন ১১/০৮/১৯৭৬

গ্রা +মপা+উপোঃ নলহছটি, 

ঝাল াঠি

গ্রা +মপা+উপোঃ নলহছটি, 

ঝাল াঠি
এেএেহে'র হনসে

এ এে অহফে ও 

ইন্টারসনট োউহজিং
শারীহর ০১৭১৯২৭৪৪২৭

khijjir.islam@g

mail.com

১৯৭৬৪২২৭৩০৪০০

৫৬৭৯-০২

৬১৯ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ মনায়াব আলী আ ন ফাসত া মবগ ০৫/১১/১৯৮৬
গ্রা োঃ োসদ পুর, মপাোঃ খাট 

পাতার িাট, ম সিহন্দগজ , বহরশাল

গ্রা োঃ োসদ পুর, মপাোঃ খাট 

পাতার িাট, ম সিহন্দগজ , 

বহরশাল

স্নাতস াত্তর
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৮৫৫১৫৯৬৩

shohelrana200

1@yahoo.com

১৯৮৬০৬২৬২০৭১

০৫৬৬৮-০২

৬২০ ম াোঃ মিাোইন ম াোঃ আবু তাসির রহি া মবগ ২৮/১২/১৯৯৫
গ্রা োঃ শাহিপাড়া, মপা+উপোঃ 

দশ ডনা,চুয়ার্াঙ্গা

গ্রা োঃ শাহিপাড়া, মপা+উপোঃ 

দশ ডনা,চুয়ার্াঙ্গা
এইেএেহে  হিউটার পারদশী শারীহর 

mailto:jamalhabib.ru@gmail.com
mailto:jamalhabib.ru@gmail.com
mailto:khijjir.islam@gmail.com
mailto:khijjir.islam@gmail.com
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mailto:shohelrana2001@yahoo.com


৬২১ আসনায়ার মিাসেন হ না দ্দীন তাছহল া মবগ ৩০/০১/১৯৯১

গ্রা োঃ হতলাবদুল পূব ডপাড়া,মপাোঃ 

বাহনয়াপাড়া, মক্ষতলাল, 

জয়পুরিাট

গ্রা োঃ হতলাবদুল 

পূব ডপাড়া,মপাোঃ বাহনয়াপাড়া, 

মক্ষতলাল, জয়পুরিাট

স্নাত 
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৩৮১৬১২৭৯

৬২২ ম াোঃ তাইফুল ইেলা ম াোঃ  হছরউহদ্দন ম াছাোঃ ম হরনা মবগ 8/4/1990
গ্রা োঃ দাশরা মধায়া পুকুর, 

মপা+উপোঃ মক্ষতলাল, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ দাশরা মধায়া পুকুর, 

মপা+উপোঃ মক্ষতলাল, 

জয়পুরিাট

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৪৫৫০৪৬২৮
১৯৯০৩৮১৬১৪৭০০

০১৫৭-০২

৬২৩ ম াোঃ ফারু  িাওলাদার
মৃত জয়নুল আসবদীন 

িাওলাদার
মৃত রহি া মবগ ০২/০১/১৯৭৪

গ্রা +মপাোঃ কৃষ্ণ াঠি, 

বাস রগজ , বহরশাল

গ্রা +মপাোঃ কৃষ্ণ াঠি, 

বাস রগজ , বহরশাল
এেএেহে শারীহর ১৭৩৯৫৯৯৫৯২

১৯৭৪০৬১০৭১২৪৮

০০৯৪-০২

৬২৪ ম াোঃ জাহ রুল ইেলা ম াোঃ ইউসুব আলী ম াছাোঃ জাহ য়া মবগ 1/1/1991
গ্রা োঃ োোঃহশবগজ, 

মপা+উপোঃহশবগজ, বগুড়া

গ্রা োঃ োোঃহশবগজ, 

মপা+উপোঃহশবগজ, বগুড়া
স্নাতস াত্তর  হিউটার পারদশী শারীহর ০১৭৩১৪১০৮৬৮

zakirulshagor@

gmail.com
বগ-শা-তী-০৬৬৫৭

৬২৫
ম াোঃ  হনরুল ি  

মোউধুরী

ম াোঃ ম াশাসরফুল ি  

মেৌধুরী
ম াোোঃ নুরুোিার মেৌধুরী ০৮/০৬/১৯৮৭

গ্রা োঃ  িহদয়া, মপাোঃ 

মভারবাজার,মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ  িহদয়া, মপাোঃ 

মভারবাজার,মোনাগাজী, মফনী
এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৮৬৫৩০৫৯১৩ ইউহেহর্-৭১১৮১

৬২৬ ম াোঃ তাওহছফুল িাছান ম াোঃ আব্দুল িাই নুরুোিার ০১/০১/১৯৯৭  ধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢা া

গ্রা োঃ  লারন, মপাোঃ েহিপুর 

িাট, উপোঃ ইন্দুর ানী, 

হপসরাজপুর

স্নাত শারীহর ০১৯১২৫৭০৭৫৮

tawsifulhassan

719@gmail.co

m

৬২৭ ম াোঃ রাসশদুল ইেলা ওসিজ উদ্দীন রওশনারা ০৮/০৯/১৯৯০
গ্রা োঃ জয়নাবাড়ী, মপাোঃ 

মি াসয়তপুর , োভার, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ  াজীর ের, শ্রী-

বড়দী, মশরপুর
এইেএেহে শারীহর ০১৯২১৪৮৮২২১

৬২৮ ম াোঃ  াসুদ রানা ম াোঃ জনাব আলী ম াছাোঃ আে া খাতুন ৩০/১১/১৯৯৬
গ্রা োঃ োল ানপুর, মপাোঃ 

ম াটবাহড়, দহক্ষণ েদর, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ পয়দা, মপাোঃ 

মগাসয়শপুর , পাবনা েদর, 

পাবনা

এইেএেহে শারীহর ০১৭৪৪৮১২৪৯১

৬২৯ ম াোঃ মোসিল মিাোইন হগয়াে উদ্দীন রাহজয়া খাতুন ১১/০৪/১৯৮৫
গ্রা োঃ পাহতলগাঁও, মপাোঃ  াতুলী, 

ফুলপুর,  য় নহেিংি

গ্রা োঃ পাহতলগাঁও, মপাোঃ 

 াতুলী, ফুলপুর,  য় নহেিংি
এেএেহে'র হনসে

গাস ডন্টে-এ  াসজর 

অহভজ্ঞতা
শারীহর 

৬৩০ ম াোঃ শাকুল ইেলা ম াোঃ নজরুল ইেলা ম াোোঃ েপ্নািার মবগ ১৫/০১/১৯৯০ নদ ডা, ভাটারা, ঢা া

গ্রা োঃ টু োনপুর, মপাোঃ 

পত্তন, হবজয়নগর, 

োহ্মণবাড়ীয়া

স্নাত 

র্াতা এহি অহফোর 

হিসেসব  াহেিাজ 

গ্রুসপ ২ বছর ো রীর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৯১৯৮১৮০৯৭
madinastell@g

mail.com

৬৩১ ম াোঃ আিোন উল্লাি ম াোঃ মুজবর ম াড়ল রওফুসেছা খাতুন ২৫/১০/১৯৯৪
গ্রা োঃ শািনগর, মপাোঃ 

শ্রীরা  াঠি, আশাশুহন, োৎক্ষীরা

গ্রা োঃ শািনগর, মপাোঃ 

শ্রীরা  াঠি, আশাশুহন, 

োৎক্ষীরা

এইেএেহে শারীহর ০১৭৪২৪৫৭৯৯৬
ahsannasha017

@gmail.com

৮৭১০৪৫৬০০০৭৩৯

-০২

৬৩২ েহ ত েক্রবতী স্বপন েক্রবতী মৃত মবাসল েক্রবতী ২৫/১১/১৯৯৫
আসরায়াপাড়া , কুহিয়া েদর, 

কুহিয়া

আসরায়াপাড়া , কুহিয়া েদর, 

কুহিয়া
এেএেহে'র হনসে ইসলহিহশয়ান হেহপ ০১৭৪৬৪১৪৭৭১

৬৩৩ ম াোঃ শািীন আল ম াোঃ আব্দুে ো াদ ম াোোঃ োসিলা খাতুন ০৫/০১/১৯৯২
গ্রা োঃ কুল্লাি, মপাোঃ মেহজয়া 

বাজার,  সিশপুর, হঝনাইদি

গ্রা োঃ কুল্লাি, মপাোঃ মেহজয়া 

বাজার,  সিশপুর, হঝনাইদি
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৯৩৩৪৩৮০২৭

sahinrsb@gmai

l.com

১৯৯২৪৪১৭১৫৯০৩

০১৫৭-০২

৬৩৪
বেয়দ ম াোঃ মুহ নুর 

রি ান

বেয়দ ম াোঃ িাহববুর 

রি ান
লুৎফুসেছা মবগ ১২/০৬/১৯৯১

গ্রা োঃ কৃষ্ণ াঠি, 

মপা+উপ+মজলাোঃ ঝাল াঠি

গ্রা োঃ কৃষ্ণ াঠি, 

মপা+উপ+মজলাোঃ ঝাল াঠি
এইেএেহে শারীহর ০১৯৩৭৩১৮০২৮

১৯৯১৪২২৪০০৩০০

০০১৭-০২

৬৩৫ শ্রী সুনীল গজার মৃত হবশ্বনাথ গজার শ্রী হত সুহশলা হত ী 7/12/1989
ে বাড়ীয়া বাউিপাড়া, নওগাঁ 

েদর, নওগাঁ

গ্রা োঃ গুরখী, মপাোঃ 

হবহদরপুর, পিীতলা, নওগাঁ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫৫২৫৯৪৮৭ ০৩৩৮৮/২০১০

৬৩৬ মোসিল রানা রহিদুল ইেলা  াসুরা খাতুন ০১/০১/১৯৯৩
গ্রা +মপাোঃ  াঞ্চননগর, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা +মপাোঃ  াঞ্চননগর, 

মদৌলতপুর, কুহিয়া
এইেএেহে শারীহর 

০১৭৩৮১৩১৭৮৮,

০১৯৩৭৭৪৭২১৫

৫০১৩৯৯৪১০০৩১৯

-০২
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৬৩৭ মোলায় ান হশ দার আোঃ োলা  হশ দার  াসজদা খাতুন 9/12/1993

গ্রা োঃ আতাই াঠী, মপাোঃ ম -

মদপড়া-৯৩০০, বাসগরিাট েদর, 

বাসগরিাট

গ্রা োঃ আতাই াঠী, মপাোঃ ম -

মদপড়া-৯৩০০, বাসগরিাট 

েদর, বাসগরিাট

এেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন ও 

 নো শন  াজ

শারীহর ০১৯৪৪৮২৮১৬১
১৯৯৩০১৩০৮৫১০২

৬১১৪-০২

৬৩৮ ম াোঃ আল গীর মিাসেন ম াোঃ শরাফত মিাসেন মেহলনা খাতুন 1/1/1990  ধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢা া
গ্রা োঃ োতসদািা পাড়া, 

 াগুরা েদর,  াগুরা-৭৬০০
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭২৪৯৯৩৪৪১

১৯৯০৫৫২৫৭০৪১২

৪১০২-০২

৬৩৯ ম াোঃ মনছািার উহদ্দন ফজলুর রি ান আসয়শা খাতুন ১৯/০৩/১৯৭০
জাযারাবাদ পূব ড, ম ািাম্মদপুর , 

ঢা া-১২০৭
নলহছটি েদর, নলহছটি এেএেহে আরহব হশক্ষ শারীহর ০১৭৪৯১৮১৪৬০

৬৪০ গাজী ম াোঃ হরয়াজ উদ্দীন ম াোঃ রি ত উল্লাি মরহজয়া মবগ ০১/০১/১৯৮৩
োস লীবাগ , শাহিনগর, পল্টন, 

ঢা া

গ্রা োঃ মনায়ােই(উত্তর), মপাোঃ 

বাঁসধরিাট, মনায়াখালী েদর, 

মনায়াখালী

স্নাতস াত্তর

হবশ্ব োহিতয ম সন্দ্র 

মপ্রাগ্রা  অহফোর 

হিসেসব ৪ বছর 

োকুরীর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৯২২৫২৭৮৪২
gmreaz83@gm

ail.com
২০১৪

৬৪১ বহশর আিস দ মৃত ম াোঃ ইউনুছ আলী ম াোোঃ তািহ না মবগ ১৮/১২/১৯৯০
দহক্ষণ   লাপুর, হদলকুশা, 

 হতহঝল, ঢা া

গ্রা োঃ িাজরা নাসটার, 

নাসটার েদর, নাসটার
হবএেহে  হিউটার পারদশী শারীহর 

০১৭৫৬৮২০৩৬০,

০১৯১১০৬৭৩৫৫

bosirahammed

30@gmail.com

৮১৯২২১২০০৩১৩১

-০২

৬৪২ তাপে কু ার রাজকু ার দাে অজলী রানী ০৬/০৫/১৯৯৭
গ্রা োঃ োসিবগজ, মপাোঃ 

আিোনগজ , আত্রায়, নওগাঁ

গ্রা োঃ োসিবগজ, মপাোঃ 

আিোনগজ, আত্রায়, নওগাঁ
এইেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭৫২০৫৪০৩৪

taposhkumar6

2@gmail.com

১৯৯৭৬৪১০৩৭৩০০

১৮৩৪-০২

৬৪৩ হবলব কু ার ববলদ্যা বরুন েন্দ্র ববলদ্যা ছহব রানী ববলদ্যা ১৫/১১/১৯৭৭
হশবগজ বাজার, কু ারপাড়া, 

হশবগজ, োঁপাইনবাবগজ

হশবগজ বাজার, কু ারপাড়া, 

হশবগজ, োঁপাইনবাবগজ
এইেএেহে শারীহর ০১৭২৩০০৬২৫৪

১৯৭৭৭০২৮৮০৪২১

৬৫১২-০২

৬৪৪ ম াোঃ শািজািান আলী মৃত  জনুর রি ান োঁদ ভানু 12/5/1992
গ্রা +মপাোঃ উধুহনয়া, উল্লাপাড়া, 

হেরাজগজ

গ্রা +মপাোঃ উধুহনয়া, 

উল্লাপাড়া, হেরাজগজ
স্নাত 

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭১১৯০০৩৫৮

২০০৬৮৮১৯৪৮৭০

২৫০৭৭-০২

৬৪৫ ম াোঃ শিীদুল্লাি ম াোঃ আোঃ  াসল রওশন আরা মবগ ০২/১০/১৯৭৮
২য় ১২ তলা ের াহর ভবন, 

মেগুনবাহগো , ঢা া-১০০০

গ্রা োঃ  ধ্য  ের উহরয়া, 

মপাোঃ পা ড হ সশারগজ, 

মনায়াখালী েদর, মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে

ইসলহিহশয়ান এবিং 

পাি ও মজনাসরটর 

পহরোলনায় পারদশী

শারীহর ০১৭৮৩৯১২৬২৭

৬৪৬  াউছার আিসম্মদ ম াোঃ শাি আল জসবদা মবগ ১৭/১০/১৯৯১
গ্রা োঃ শানের, মপাোঃ রা স ািন 

বাজার, োহন্দনা, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ শানের, মপাোঃ 

রা স ািন বাজার, োহন্দনা, 

কুহ ল্লা

স্নাতস াত্তর

িরাইসজান লাহি  

হলোঃ এ মস্টার 

অহফোর হিসেসব ২ 

বছর ো রীর 

শারীহর ০১৯৬৩৫০০৫৮৬

৬৪৭ ম াোঃ  হনরুল ইেলা ম াোঃ সুলতান িাওলাদার ম াসনায়ারা মবগ ২৫/১২/১৯৮৭
গ্রা +মপাোঃ খহলোখালী , 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী

গ্রা +মপাোঃ খহলোখালী , 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী
স্নাতস াত্তর

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭৩৫২৬৭৩৯৮

১৯৮৭৭৮১৯৫১১১০

৫১২৪-০২

৬৪৮ মিস ন্ট হত্রপুরা িহরশেন্দ্র হত্রপুরা িাঁতই া হত্রপুরা ২০/০৭/১৯৯৮
গ্রা োঃ  হরয়  পাড়া, মপা+উপোঃ 

থানহছ, বান্দরবান

গ্রা োঃ পারাও পাড়া, 

মপা+উপোঃ থানহছ, বান্দরবান
এেএেহে শারীহর 

০১৫৫১৯৭০৩৬৭,

০১৮২২৫৮০৮৪২

২০০৭০৩৯৫৭৬০০

২৯১০-০২

৬৪৯ আহশফুর রি ান মেৌধুরী
ম াোঃ হেরাজুল ইেলা  

মেৌধুরী
জসজহরন 12/1/1988 নবীনবাগ, হখলগাঁও, ঢা া নবীনবাগ, হখলগাঁও, ঢা া এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৬২০৪৪৮৬৮৮

১৯৮৮৬৪১৪২৭৭৮৪

৫-০২

৬৫০ ম াোঃ শা ী  মরজা ম াোঃ নাসয়ব আলী ম াছাোঃ রহনজদা মবগ ২০/১২/১৯৯৪
গ্রা +মপাোঃ েলপ, উল্লাপারা, 

হেরাজগজ

গ্রা +মপাোঃ েলপ, উল্লাপারা, 

হেরাজগজ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫২৬১০২৩২

shamimreza11

7@gmail.com

১৯৯৪৮৮১৯৪৮০০০

৬২৪৩-০২

৬৫১ ম াোঃ  হনরুজ্জা ান ম াোঃ আব্দুর রাজ্জা ম াছাোঃ নুরজািান মবগ 10/8/1993
খহলফা  হজল, ই-২০/১, ব্ািং  

 সলানী, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ ওয়াজ িাওলাদার, 

মপাোঃ েন্দ্রপাড়া, েদরপুর, 

ফহরদপুর

এইেএেহে শারীহর ০১৭০৩৭৪৫৬৭০ ১৮১০

৬৫২ হল া খাতুন ইোহি শাহ য়া মবগ ১৫/০৮/১৯৯৪

গ্রা োঃ   র পুর, মপাোঃ 

আহলনগর, মগা িাপুর, 

োঁপাইনবাবগজ

গ্রা োঃ   র পুর, মপাোঃ 

আহলনগর, মগা িাপুর, 

োঁপাইনবাবগজ

এইেএেহে
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৩৮৭৮৭৮৬৬

mailto:gmreaz83@gmail.com
mailto:gmreaz83@gmail.com
mailto:bosirahammed30@gmail.com
mailto:bosirahammed30@gmail.com
mailto:taposhkumar62@gmail.com
mailto:taposhkumar62@gmail.com
mailto:shamimreza117@gmail.com
mailto:shamimreza117@gmail.com


৬৫৩
ম াোোঃ ম ায়াসজ্জ া 

খাতুন
মৃত আবু বাক্কার ম াোোঃ আসয়শা মবগ ১৩/০৫/১৯৯১

গ্রা +মপাোঃ নয়াহদয়ারী, 

মগা িাপুর , োঁপাইনবাবগজ

গ্রা +মপাোঃ নয়াহদয়ারী, 

মগা িাপুর, োঁপাইনবাবগজ
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭২২১৮৬৭২৯

moyazzemakha

tun6729@gmai

l.com

৬৫৪ হ ে নুেরাত জািান ম াোঃ  াসজদুর রি ান ম াছাোঃ মরাহজনা আক্তার 3/3/1999
গ্রা +মপাোঃ হবলাশবাড়ী, 

বদলগাছী , নওগাঁ

গ্রা +মপাোঃ হবলাশবাড়ী, 

বদলগাছী , নওগাঁ
এইেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর 

০১৫৫১৭২৬৬৩৮, ১৯৯৯৬৪১০৬৪২১০

২৮৬৯-০২

৬৫৫ ম াছাোঃ হবলহ ছ আরা ম াোঃ োিাদাৎ মিাসেন  হজডনা মবগ ০৮/০৭/১৯৯২
ম দারগজ পাড়া, চুয়ার্াঙ্গা 

েদর, চুয়ার্াঙ্গা

ম দারগজ পাড়া, চুয়ার্াঙ্গা 

েদর, চুয়ার্াঙ্গা
স্নাতস াত্তর

হিোবরক্ষ , যুব 

উেয়ন  হিউটার 

প্রহশক্ষণ ম ন্দ্র, 

চুয়ার্াঙ্গা

শারীহর ০১৭৭৯৭৯১১৫৮
১৯৯২১৮২২৩০১০০

০০১৬-০২

৬৫৬
ম াোোঃ সুহজনা আক্তার 

মরবা
ম াোঃ োসজদুল ইেলা ম াোোঃ তাজস রা খাতুন ১৬/০৬/১৯৯৬

গ্রা +মপাোঃ  লমু র্াঙ্গা, 

োপািার, নওগাঁ

গ্রা +মপাোঃ  লমু র্াঙ্গা, 

োপািার, নওগাঁ
এইেএেহে

 হিউটার প্রহশক্ষণ, 

গ্রা হভহত্ত  অস্ত্রহবিীন 

হভহর্হপ ম ৌহল  

প্রহশক্ষণ, ন্যাশনাল 

শারীহর ০১৭৯৭৫২০৯৪৮
sarraba52@gm

ail.com

১৯৯৬৬৪১৮৬৬৩০

০৮৭৬৮-০২

৬৫৭ ম াোোঃ  ঞ্জুয়ারা ম াোঃ বহের উদ্দীন ম াোোঃ নাহে ২৫/১২/১৯৮৯
গ্রা োঃ অি াত্রাই, মপাোঃ আখাইড়, 

পিীতলা, নওগাঁ

গ্রা োঃ অি াত্রাই, মপাোঃ 

আখাইড়, পিীতলা, নওগাঁ
এইেএেহে মেলাই  াসজ পারদশী শারীহর ০১৭৪৩৬৫৪৯৪৬ শা- া/২০১৩/২০০৭

৬৫৮ মশফা খাতুন আবুল  ালা রাহশদা খাতুন ১১/১২/১৯৯৬
গ্রা োঃ  সনািরপুর, মপা+উপোঃ 

বশলকুপা, হঝনাইদি

গ্রা োঃ  সনািরপুর, 

মপা+উপোঃ বশলকুপা, 

হঝনাইদি

এইেএেহে
 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৯৮২৮৪২৫০৮

৭৪১৮০৩৭১৯৯৬০০

০১৭১-০২

৬৫৯ মুনমুন আক্তার মেখ ম াতাসলব মিাসেন োহিদা মবগ ২৩/১১/১৯৯৩
গ্রা োঃ গাছবাহড়য়া , মপাোঃ অমৃত 

নগর,  াহলয়া, নড়াইল

গ্রা োঃ গাছবাহড়য়া, মপাোঃ 

অমৃত নগর,  াহলয়া, নড়াইল
এইেএেহে শারীহর ০১৯৫০১৫৭৪৪৮

১৯৯৩৬৫১২৮৩৯০

০৮৭৪০-০২

৬৬০ আহছয়া আক্তার ম াোঃ আব্দুল  াসল পারভীন মবগ 1/1/1996
গ্রা োঃ ইছাপুরা, মপাোঃ 

নাহেরস াট, িাহজগজ, োঁদপুর

গ্রা োঃ ইছাপুরা, মপাোঃ 

নাহেরস াট, িাহজগজ, 

োঁদপুর

এইেএেহে শারীহর ০১৮৩৪৯০৬৭৫৯
১৯৯৬১৩১৪৯৭০০৩

৫০৯২-০২

৬৬১ লাইজু আক্তার মৃত ফ রুহদ্দন িাওলাদার আস না মবগ ০১/০১/১৯৮৮
খাদ্য গুদা  েড় , নলহছটি, 

ঝাল াঠি

খাদ্য গুদা  েড় , নলহছটি, 

ঝাল াঠি
এেএেহে মেলাই  াসজ পারদশী শারীহর ০১৭২৪৭৭২২৭৩

১৯৮৮৪২২৭৩০৪২

৬৮৭৪০-০২

৬৬২  ারুফা খাতুন ম াোঃ জািাঙ্গীর মিাসেন নাহছরন মবগ ৩০/১২/১৯৮৮ ১১/১ খান-এ েবুর মরার্, খুলনা
১১/১ খান-এ েবুর মরার্, 

খুলনা
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭২৪৩৫১০০৪

198847951234

280২৫

৬৬৩ ফারজানা আক্তার হ লা  ামুন আিস দ আনছার রানী মবগ ২১/০১/১৯৯৪
গ্রা োঃ ের মিােনাবাদ, মপা+উপোঃ 

দশহ না, পটুয়াখালী

গ্রা োঃ ের মিােনাবাদ, 

মপা+উপোঃ দশহ না, 

পটুয়াখালী

এইেএেহে
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৮৩৬৫৩৫৩০৪

১৯৯৮৭৭৩৫২৫২০০

২৮১৩-০২

৬৬৪ ম াোোঃ  সনায়ারা খান ম াোঃ জা াল মিাসেন ম াোোঃ বকুল মবগ ০১/১০/১৯৮২

গ্রা োঃ বাহলিাহর, মপাোঃ 

ম ৌহরখাড়া , মনছারাবাদ , 

হপসরাজপুর

গ্রা োঃ বাহলিাহর, মপাোঃ 

ম ৌহরখাড়া , মনছারাবাদ , 

হপসরাজপুর

স্নাত শারীহর ০১৭২৫৫০৯৫৯৩
১৯৮২৭৯১৮৭৮৫৬

৩০৭৫৪-০২

৬৬৫ আোদুজ্জা ান মেস ন্দার  হল্ল হদলরুবা মবগ ০২/০৩/১৯৯৪
গ্রা োঃ পোঃবিরবুহনয়া, মপাোঃ 

ফুলিাতা, ম াসড়লগজ, বাসগরিাট

গ্রা োঃ পোঃবিরবুহনয়া, মপাোঃ 

ফুলিাতা, ম াসড়লগজ, 

বাসগরিাট

এেএেহে
ইসলহিস ল িাউজ 

ওয়াহরিং
শারীহর ০১৭১২৮০৫৫৩৬

৬৬৬ ম াোঃ শহফকুল ইেলা ম াোঃ ছাত্তার মশখ জাসিদা খাতুন ২৩/০৩/১৯৮৯
গ্রা োঃ ইন্দ্রহজৎপুর, মপাোঃ উদয়পুর 

িাইস্কুল, সুজানগর, পাবনা

গ্রা োঃ ইন্দ্রহজৎপুর, মপাোঃ 

উদয়পুর িাইস্কুল, সুজানগর, 

পাবনা

স্নাতস াত্তর
গাস ডন্টে-এ  াসজর 

অহভজ্ঞতা
শারীহর 

০১৮৩৪৩২৯৯৫৯,

০১৭১০০৬২৮৬৮

shafiqulislam03

28803@gmail.c

om

002035

৬৬৭ ম াোঃ রহবউল ইেলা 
ম াোঃ আব্দুল আহজজ 

ম াল্লা
হ সেে ফহজলা মবগ ১৬/১০/১৯৯১

গ্রা োঃ  াহল াপুর, হঝনাইদি 

েদর, হঝনাইদি-৭৩০০

গ্রা োঃ  াহল াপুর, 

হঝনাইদি েদর, হঝনাইদি-

৭৩০০

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৯২২৮৪০৫৫৯
robiulislamjhc

@gmail.com

১৯৯১৪৪২১৯০২০৩

৭৪১৯-০২

৬৬৮ ম াোঃ  হতউর রি ান ম াোঃ আব্দুল আহজজ নাহছ া খাতুন ১২/১২/১৯৯২

১৩২/১, ৬ষ্ঠ তলা, শিীদ ফারু  

েড় , পহি  যাত্রাবাড়ী, 

মর্ ড়া, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ আতাইকুলা, 

পাবনা েদর, েদর
স্নাতস াত্তর

মফসলা হিসেসব ব্লাস্ট-

এ ৬  াে  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৩৭৩১০৯১৮

motiurrahman

915@gmail.co

m

১৯৯২৭৬৩৫৫১৬০১

৯৫৪৮-০২
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৬৬৯ অনুপ কু ার ের ার পহরসতাষ েন্দ্র ের ার অে ডনা রানী ের ার ৩০/১১/১৯৯৫
গ্রা োঃ মগাোইপাড়া, মপা+উপোঃ 

মশরপুর, বগুড়া

গ্রা োঃ মগাোইপাড়া, 

মপা+উপোঃ মশরপুর, বগুড়া
এইেএেহে

হভহর্ও এহর্টিিং, 

 াস ডটিিং
শারীহর ০১৭০০৯৫৭৫০৬

বগোঃশাোঃ াোঃ 

১৬৫৭৮

৬৭০ ম াোঃ আোদুজ্জা ান
ম াোঃ অহফজ উদ্দীন 

িাওলাদার
ম াোোঃ মোনা বরু ১৪/০৭/১৯৮৭

গ্রা োঃ মবায়াহলয়া, মপাোঃ 

মোনা হদ্দন বন্দর, মুলাদী, 

বহরশাল

গ্রা োঃ মবায়াহলয়া, মপাোঃ 

মোনা হদ্দন বন্দর, মুলাদী, 

বহরশাল

স্নাত 

মফহেস টর/মলটার 

পসদ োই র্ ে 

ওয়াল, দুবাই-এ 

 াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭১৪৯৬৯১০৩
asaduzzaman2

74@gmail.com

০৬১৬৯৮৩৭১২৯৭

৩-০২

৬৭১ ইোহি  মিাসেন জাহিদ  ন্ডল িাহেনা মবগ ০৩/০৮/১৯৯০
গ্রা োঃ ইিা, মপা+উপোঃ ঈশ্বরদী, 

পাবনা

গ্রা োঃ ইিা, মপা+উপোঃ 

ঈশ্বরদী, পাবনা
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭২২৮১৭৮৩১

ibrahimishurdi

@gmail.com

১৯৯০৭৬২৩৯০৯০

০০০৯৬-০২

৬৭২ ইছানুর রি ান মোিরাব মিাসেন আস না ১২/১২/১৯৯৩
গ্রা োঃ ধান্য িাড়ীয়া, মপাোঃ িাট 

যাদবপুর,  সিশপুর, হঝনাইদি

গ্রা োঃ ধান্য িাড়ীয়া, মপাোঃ 

িাট যাদবপুর,  সিশপুর, 

হঝনাইদি

স্নাত 

মেলে অহফোর 

হিসেসব  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৯২৭৭৩০৫৯৪
eshanur1993@

gmail.com

১৯৯৩৪৪১৭১২৩০১

৬৭৫৬-০২

৬৭৩ রাজু আিস দ ম াোঃ রুস্তু  আলী ম াোোঃ নাহে া মবগ ১৫/০২/১৯৯০
গ্রা োঃ উত্তর রাজাশন, োভার, 

ঢা া

গ্রা +মপাোঃ মলমুয়া, 

পাথর াটা , বরগুনা
স্নাতস াত্তর হশক্ষ তা শারীহর ০১৯১১১৬৩৩৪২

rajuahmed495

6@gmail.com

১৯৯০০৪১৮৫৮৩১০

৩১৮৩-০২

৬৭৪ জহন ইেলা ইেরাইল মিাসেন জহরনা খাতুন ২৬/০১/১৯৯৩
গ্রা +মপাোঃ বিলবাড়ীয়া , হ রপুর, 

কুহিয়া

গ্রা +মপাোঃ বিলবাড়ীয়া , 

হ রপুর, কুহিয়া
স্নাতস াত্তর

বািংলাসদশ মেস্ট 

হফহর্িং ফাউসন্ডশসন 

প্র ল্প   ড তডা 

হিসেসব  াসজর 

শারীহর 
০১৭৪৪৭৭১৪১৫,

০১৫১৫২২৮০৭৮

johnymgtru@g

mail.com

১৯৯৩৫০১৯৪২১০১

০৮৬৫-০২

৬৭৫ ম াোঃ রহবউল ম াোঃ আোঃ খাসল ম াোোঃ িােনা ২৮/১১/১৯৮৭
গ্রা োঃ মছাট  িারন্দী, মপাোঃ 

 ান্দাইল, পিীতলা, নওগাঁ

গ্রা োঃ মছাট  িারন্দী, মপাোঃ 

 ান্দাইল, পিীতলা, নওগাঁ
এইেএেহে ফুটবল মখসলায়ার শারীহর ০১৭৭৮৪৪১৩২০

১৯৮৭৬৪১৭৫২৫৩৯

৪৩৫২-০২

৬৭৬ ম াোঃ আোঃ  হর মৃত ম াোঃ আবু আিস দ শরীফা মবগ ০১/০৫/১৯৯৪
রাসিলা আবাে, বারাইপুর, মফনী 

েদর, মফনী

রাসিলা আবাে, বারাইপুর, 

মফনী েদর, মফনী
এেএেহে'র হনসে

 াস ডটিিং, িাউজ 

ওয়যাহরিং  াসজ 

পারদশী। হেটিশ 

মটাবাস যা-মত 

শারীহর ০১৮৩০০১৪৯৪৯
akarim4949@g

mail.com

১৯৯৪৩০২২৯১০০০

০০১৬-০২

৬৭৭ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ জহলল েরদার ম াছাোঃ মশফালী হবহব ০৮/১০/১৯৯৩
গ্রা োঃ দাহড়য়া োঁথী, মপাোঃ 

আ রুল  েবা, আত্রাই, নওগাঁ

গ্রা োঃ দাহড়য়া োঁথী, মপাোঃ 

আ রুল  েবা, আত্রাই, 

নওগাঁ

এইেএেহে
 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭৫১৮৭৫০১১

৬৪১০৩১০০১১১১৩

-১১

৬৭৮ ম াোঃ ম াতািার মিাসেন ম াোঃ আব্দুল  াোন ম াছাোঃ  হজডনা খাতুন ০১/০২/১৯৮৪
গ্রা োঃ  াহলপাড়া, মপাোঃ  াটিয়া 

 াহলপাড়া, তাড়াশ, হেরাজগজ

গ্রা োঃ  াহলপাড়া, মপাোঃ 

 াটিয়া  াহলপাড়া, তাড়াশ, 

হেরাজগজ

এ হবএ
 হিউটার প্রহশক্ষণ 

ও হশক্ষ তা
শারীহর ০১৭২৮৩৬৫৬৫৬

৮৮১৮৯৫২০৫০৪৫

৩-০২

৬৭৯ ম াোঃ জািাঙ্গীর আল মৃত মগালা  নবী ম াছাোঃ জািানারা খাতুন ০২/০৯/১৯৮৩ হরফাইতপুর, মদৌলতপুর, কুহিয়া
হরফাইতপুর, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া
এেএেহে'র হনসে

ইসলহি   াসজর 

অহভজ্ঞতা
শারীহর ০১৭৮৩১৪১২৫০

৫০১৩৯৯৪০৩১৭২৯

-০২

৬৮০   ল েন্দ্র দাে  ালী কু ার দাে জয়িী রানী দাে ১০/০৪/১৯৮৭
গ্রা োঃ  াসিতুরা, মপাোঃ ভলাকুট, 

নাহেরনগর, োহ্মণবাড়ীয়া

গ্রা োঃ  াসিতুরা, মপাোঃ 

ভলাকুট, নাহেরনগর, 

োহ্মণবাড়ীয়া

স্নাত শারীহর ০১৭৩৬৬৩২৬৯৬
১৯৮৭১২১৯০৮০৭৭

২৯৪৫-০২

৬৮১ ম াোঃ রহবউল ইেলা ম াোঃ মরজাউল  হর  াসছরা মবগ ০১/০১/১৯৮৮
গ্রা োঃ হঝনা, মপাোঃ িহরপুর, বা া, 

রাজশািী

গ্রা োঃ হঝনা, মপাোঃ িহরপুর, 

বা া, রাজশািী
স্নাত 

ইেলা ী লাইফ 

ইিুসরি-এ েি ারী 

অহফোর হিসেসব ১০ 

বছর  াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর 
০১৭৭৩৩৪২৩৩৫,

০১৭৫১১০৪০০৩

৮১১১০২১৩৫২৮৬৯

-০২

৬৮২ ম াোঃ  হনরুল ইেলা ম াোঃ হিরন িাওলাদার েহিদা মবগ ০১/০৩/১৯৮৯
গ্রা োঃ ের  াছহপয়া, মপাোঃ ের 

টিটিয়া, লালস ািন, মভালা

গ্রা োঃ ের  াছহপয়া, মপাোঃ 

ের টিটিয়া, লালস ািন, 

মভালা

আহল 

িাঁে মুরগী পালসনর 

উপর যুব উেয়ন 

প্রহশক্ষণ

শারীহর ০১৭২১৬০৫৪৮৬ ৩৮৯৩ মভালা

৬৮৩ ম াোঃ ম ািফা িাোন শহিদ উল্লাি রশন আ তার ২১/০৩/১৯৮৯
গ্রা োঃ তাসয়বপুর, মপাোঃ ভবানী 

জীবনপুর, মবগ গজ, মনায়াখালী

গ্রা োঃ তাসয়বপুর, মপাোঃ 

ভবানী জীবনপুর, মবগ গজ, 

মনায়াখালী

এ হবএ  সলসজর প্রভাষ শারীহর 
০১৮২০৯৩৯৪৫৬,

০১৮৪৩৬৬৫১২১
০০৮৮৩

৬৮৪ ম াোঃ শহরফুল ইেলা ম াোঃ  ানজার আলী ম াছাোঃ সুহফয়া খাতুন ২৫/১২/১৯৯৪
গ্রা োঃ হবশার হদয়ার, মপাোঃ 

খাটিয়া ারী , ধুনট, বগুড়া

গ্রা োঃ হবশার হদয়ার, মপাোঃ 

খাটিয়া ারী , ধুনট, বগুড়া
স্নাত  হিঊটার অপাসরটর শারীহর ০১৭৪৪৬৬৫৮৩৯

shoriffulislam4

74@gmail.com

১৯৯৪১০১২৭৫৭০২

১৯৮০-০২
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৬৮৫ ম াোঃ হিস ল মশখ ম াোঃ োইফুল ইেলা ম াোোঃ মেফালী মবগ ১০/০৫/২০০১
গ্রা োঃ  াহশ ালা, মপাোঃ ধুবইল, 

ম ািনপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ  াহশ ালা, মপাোঃ 

ধুবইল, ম ািনপুর, রাজশািী
এেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৮৬৯৬৫৪৪৩ ১৫৭৪১/১২

৬৮৬  হ নুল ইেলা ম াোঃ খহলল হ য়া খাহদজা ১০/১১/২০০০
গ্রা োঃ হেতারা পুর, মপাোঃ োসন্দর 

ের, মিা না, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ হেতারা পুর, মপাোঃ 

োসন্দর ের, মিা না, কুহ ল্লা
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৮২৮৫৬০৭৩৯

skmominul40

@gmail.com

২০০০১৯১৫৪২৮১০

১১৫১-০২

৬৮৭ ম াোঃ ই বাল মিাসেন ম াোঃ মবশারত আলী ম াোোঃ োসজদা মবগ ২৭/১১/১৯৯৮
গ্রা োঃ মগাপালপুর, মপাোঃ ধুবইল, 

ম ািনপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ মগাপালপুর, মপাোঃ 

ধুবইল, ম ািনপুর, রাজশািী
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৯৬৮৫৬১০২ ১৫৭৫২/১২

৬৮৮ অহন  মভৌহ  রাধার ন মভৌহ    তা মভৌহ  ৩১/০৮/১৯৯২
১৭৬, ফহ রাপুল,  হতহঝল, 

হজহপও, ঢা া

গ্রা োঃ মেসলাপাড়া, বগুড়া 

েদর, বগুড়া
স্নাতস াত্তর

এহেহ উটিভ অহফোর 

হিসেসব কুহড় এন্ড 

ম াোঃ-মত  াসজর 

অহভজ্ঞতা

হেহপ
০১৬৮০৭০৪৩৯২,

০২-৭১৯২৩০৪

১৯৯২২৬৯৫৪০৯০০

২৮১-১০

৬৮৯ ম াোঃ আনারুল ইেলা ম াোঃ আহল  উদ্দীন ছানুয়ারা হবহব ৩১/১২/১৯৮৪
গ্রা োঃ বেিপুর, মপাোঃ 

ম ৌগাহছ,ম ািনপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ বেিপুর, মপাোঃ 

ম ৌগাহছ,ম ািনপুর, রাজশািী
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৩৭৯৭৭৭৯৩ ৪৯৮১/০৬

৬৯০ মদবদাে  ন্ডল প্রভাে েন্দ্র  ন্ডল েিাবতী  ন্ডল ১১/০৪/১৯৮৯

গ্রা োঃ মুহিগজ দোঃ  দ তলা, 

মপাোঃ িহরনগর-৯৪৫৫, শ্যা নগর, 

োৎক্ষীরা

গ্রা োঃ মুহিগজ দোঃ 

 দ তলা, মপাোঃ িহরনগর-

৯৪৫৫, শ্যা নগর, োৎক্ষীরা

স্নাত  হিউটার পারদশী শারীহর ০১৯২২৩০২৩৭৬
১৯৮৯৮৭১৮৬৬৩০

০৫৪৭২-০২

৬৯১ ম াোঃ োইফুল ইেলা মৃত জুব্বার আলী  হরয়  মবগ ০২/০২/১৯৮৪
গ্রা োঃ মগৌরীপুর, মপাোঃ মদাহবলা, 

তারাশ, হেরাজগজ

গ্রা োঃ মগৌরীপুর, মপাোঃ 

মদাহবলা, তারাশ, হেরাজগজ
স্নাতস াত্তর   াহশ ডয়াল আটি ডস্ট শারীহর ০১৭৪০৫৭৬৬৩৬

১৯৮৪৮৪৮১৮৯৪২০

৩১৯২৯-০২

৬৯২ ম াোঃ ইউসুফ আলী ম াোঃ ম াবাদ আলী ম াছাোঃ ভানু খাতুন ১০/০৮/১৯৯২
গ্রা +মপাোঃ বহুলী, হেরাজগজ 

েদর, হেরাজগজ

গ্রা +মপাোঃ বহুলী, 

হেরাজগজ েদর, হেরাজগজ
স্নাত শারীহর ০১৭৪৮৭৩১৫২৯

২০০৬৮৮১৭৮১৭৪

৬৬১১৬-০২

৬৯৩ ম াোঃ আলাহ ন গাজী ম াোঃ ম া সছদ গাজী মরসব া মবগ ২৫/১১/১৯৯৬
গ্রা োঃ হবরাশী, মপাোঃ  হপলমুহন, 

পাই গাছা , খুলনা

গ্রা োঃ হবরাশী, মপাোঃ 

 হপলমুহন, পাই গাছা , 

খুলনা

এইেএেহে

অহফে েি ারী 

হিসেসব L1C of 

Bangladesh-

এ   ড তড

শারীহর ০১৯২২৬৫১২৯০
১৯৯৬৪৭১৬৪৫০০২

২৪৪২-০২

৬৯৪ উহ ল বাসরায়া জগলাল বাসরায়া সুিংলী রানী টপ্প্য ১৫/১০/১৯৯২
গ্রা োঃ বািাদুরপুর , মপাোঃ ভাওয়াল 

হ জডাপুর,গাজীপুর েদর, গাজীপুর

গ্রা োঃ বািাদুরপুর , মপাোঃ 

ভাওয়াল হ জডাপুর,গাজীপুর 

েদর, গাজীপুর

হর্সলা া

ইহপহলয়ান স্টাইল হলোঃ 

এ ৩ বছর যাবৎ 

  ডরত

শারীহর ০১৯৩২৫০৪৩০৫
ukilbaroa92@g

mail.com
০২৯৭০/২০১০

৬৯৫ ম াোঃ শা ী  উদ্দীন ম াোঃ নাহের উদ্দীন মৃত োসিরা মবগ ১৮/০৯/১৯৯১
গ্রা োঃ হ শ ত বড্ডড়া, মপাোঃ 

আড়াইল, দূগ ডাপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ হ শ ত বড্ডড়া, মপাোঃ 

আড়াইল, দূগ ডাপুর, রাজশািী
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৩২৬২৩৯১৪

shamimdisable

@gmail.com

১৯৯১৮১১৩১৫৯০০

০১১৬-০২

৬৯৬ ম াোঃ োিারা   ন্ডল ম াোঃ জহ র উদ্দীন  ন্ডল ম াছাোঃ ফাসত া হবহব ০২/০২/১৯৮৭
গ্রা োঃ ফু লসশা, মপাোঃ ম শরিাট 

মপৌরেভা, ম ািনপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ ফু লসশা, মপাোঃ 

ম শরিাট মপৌরেভা, 

ম ািনপুর, রাজশািী

স্নাতস াত্তর

ভা ড-এ ওয়াটার 

স্যাহনসটশন মপ্রাগ্রাস  

 াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭২৭৯৪৪১৫৯
১৯৮৭৮১২৫৩০৫৩

৬৭৪৬৮-০২

৬৯৭ ম াোঃ আবু বাসতন ম াোঃ বািার হ য়া ম াছাোঃ আস না মবগ ১৫/১১/১৯৯৭
১১/১ পহি  আহরেপুর, মপাোঃ 

 ন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর

গ্রা োঃ  িব্বতপুর, মপাোঃ 

মোনাপুর, মনায়াখালী েদর, 

মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে শারীহর 
০১৭১৩০৬২০৪২,

০১৭২৬০৪৩১৫৮

১৯৯৭৩৩২৩০০৬১

৮৩৬০০

৬৯৮ ম াোঃ নাহজর আিস দ ম াোঃ আল গীর মিাসেন ম াছাোঃ হলহপ মবগ ২১/১১/১৯৯২

 ক্ষ-৩১২, আ.ফ.   া াল 

উদ্দীন িল, জািাঙ্গীরনগর 

হবশ্বহবদ্যালয়, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ োত হশমুহলয়া, মপাোঃ 

ভবানীগজ, বগুড়া েদর, 

বগুড়া

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৩৯৯৩৭২৫০
najirjuphi@gm

ail.com

৬৯৯ ম াোঃ রািাদুজ্জা ান ম াোঃ রাহশদুজ্জা ান
হ সেে ফারজািান 

জািান
০১/১০/১৯৯৭

ফ্ল্যাট-২,নাভানা হেলভার, 

বাোসবা, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ কুড়ুলগাহছ, 

দামুরহুদা, চুয়ার্াঙ্গা
এইেএেহে হেহপ

০১৯২১২৯৩২১১,

০১৯১৫৭২৩৩৬০
 াদা/২৬৭৬

৭০০ ম াোঃ আ জাদ মিাসেন ম াোঃ আনছার আলী ম াছাোঃ  তুডজা খাতুন ০৬/০৫/১৯৮৯
গ্রা োঃ দিকুলা, মপাোঃ লাহিড়ী 

ম ািনপুর, উল্লাপাড়া, হেরাজগজ

গ্রা োঃ দিকুলা, মপাোঃ লাহিড়ী 

ম ািনপুর, উল্লাপাড়া, 

হেরাজগজ

স্নাত 

 হিউটার অহফে 

এহলস শন ও 

ইন্টারসনট োউহজিং

শারীহর ০১৭১০৭৯৬৯০৪
adh.4141@gm

ail.com

১৯৪৯৮৮১৯৪৪৩৮০

১৫৩৪-০২

mailto:skmominul40@gmail.com
mailto:skmominul40@gmail.com
mailto:ukilbaroa92@gmail.com
mailto:ukilbaroa92@gmail.com
mailto:shamimdisable@gmail.com
mailto:shamimdisable@gmail.com
mailto:najirjuphi@gmail.com
mailto:najirjuphi@gmail.com
mailto:adh.4141@gmail.com
mailto:adh.4141@gmail.com


৭০১ ম াোঃ ইে াইল মিাসেন ম াোঃ আব্দুে োলা ম াছাোঃ ইেরাত জািান ০৩/০৫/১৯৯৫
গ্রা োঃ শহরষাকুড়ী, মপাোঃ দারুশা, 

পবা, রাজশািী

গ্রা োঃ শহরষাকুড়ী, মপাোঃ 

দারুশা, পবা, রাজশািী
স্নাত শারীহর ০১৭৬৮৯২৭১০৩

১৯৯৫৮১৪৭২৫৭২৬

৯৪৮৭-০২

৭০২ রহব িােদা বুিাই িােদা  াথ ডা েসরন ১৬/১২/১৯৮৯
গ্রা োঃ আলীগজ, মপাোঃ হ য়াপুর, 

পবা, রাজশািী

গ্রা োঃ আলীগজ, মপাোঃ 

হ য়াপুর, পবা, রাজশািী
স্নাতস াত্তর

১ বছর ম য়াদী 

 হিঊটার হর্সলা া
শারীহর ০১৭৫৬২৬৫০১০

hansdarobi@g

mail.com
প্রহক্রয়াধীন আসছ

৭০৩ ম াোঃ জাস র িাোন ম াোঃ বহশর আিস দ
ম াছাোঃ মিােসন আরা 

মবগ 
১৫/০২/১৯৮৯

গ্রা োঃ  াটনার পাড়া, মদাবাড়ী, 

বগুড়া েদর, বগুড়া

গ্রা োঃ  াটনার পাড়া, 

মদাবাড়ী, বগুড়া েদর, বগুড়া
স্নাতস াত্তর

 হিউটার মবহে  

ম াে ড েিে
শারীহর ০১৭৩৫৪০১৯০৯

zakeralihasan2

014@gmail.co

m

১০২২০০৩০৩০৬২

৭-০২

৭০৪ ম াোঃ আব্দুল্লাি ম াোঃ আবুল  ালা ম াোোঃ োিানারা মবগ ০৮/০২/১৯৯৩
গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃধুরইল, 

ম ািনপুর, রাজশািী

গ্রা োঃ খানপুর,মপাোঃধুরইল, 

ম ািনপুর, রাজশািী
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
শারীহর ০১৭৬৭২৪৬৭০০

৮১১৫৩২৭০২২৮৮

২-০২

৭০৫ ম াোঃ িাহববুল বাশার ম াোঃ  াসুদুর রি ান ম াছাোঃ হবউটি মবগ ২৩/০৯/১৯৯৭
গ্রা োঃ হেিংিােন, মপাোঃ হেিাি 

বাগ ারা , মবড়া, পাবনা

গ্রা োঃ হেিংিােন, মপাোঃ 

হেিাি বাগ ারা , মবড়া, 

পাবনা

এইেএেহে
 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭৯৮১২০৩৭২

১৯৯৭৭৬১১৬৮২০১

১৮০৪-০২

৭০৬ আহলমুল ি ম াোঃ মতাজাসম্মল ি ম াছাোঃ আহ রুন মনো ২০/১২/১৯৯৩
গ্রা +মপাোঃ আগরদাড়ী , 

োতক্ষীরা েদর, োতক্ষীরা

গ্রা +মপাোঃ আগরদাড়ী , 

োতক্ষীরা েদর, োতক্ষীরা
স্নাত 

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৮৩০৩৬০৩১০

babualimul@g

mail.com

১৯৯৩৮৭১৮২১৩০

০০১৪৫-০২

৭০৭ ম াোঃ োহদকুল ইেলা ম াোঃ খাইরুল ইেলা সু াইয়া মবগ ১৩/০১/১৯৯১
গ্রা +মপাোঃ মগাবরাতলা , 

নবাবগজ েদর, োোঃনবাবগজ

গ্রা +মপাোঃ মগাবরাতলা , 

নবাবগজ েদর, োোঃনবাবগজ
স্নাতস াত্তর

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৭৫০৬৩৮৪৩৩

sadikulislamma

12@gmail.com
৪৪৩৫/১৪

৭০৮ ম াোঃ তা হরকুল ইেলা ম াোঃ আহজজুল ি রওশন আরা খাতুন ১১/১১/১৯৮৭
গ্রা োঃ  জহলশপুর, মপাোঃ 

মগাপালপুর , দামুড়হুদা, চুয়ার্াঙ্গা

গ্রা োঃ  জহলশপুর, মপাোঃ 

মগাপালপুর , দামুড়হুদা, 

চুয়ার্াঙ্গা

স্নাত অহফে েি ারী শারীহর ০১৭২০১৪০০৯৩
tarikmollik711

@yahoo.com

১৯৮৭১৮১৩১৪৭০০

০০২৭-০২

৭০৯ ম াোঃ হবল্লাল মিাসেন ম াোঃ আলাউহদ্দন ের ার নুরুোিার মবগ ০৫/০৬/১৯৯১
গ্রা +মপাোঃ ম াড়াশাল, পলাশ, 

নরহেিংদী

গ্রা +মপাোঃ রসুলপুর, 

মদহবদ্বার, কুহ ল্লা
এইেএেহে শারীহর ০১৯৩৪২৮২৭৬৪

১৯৯১৬৮৬৩২০৮০

০৩৬৮১-০২

৭১০ ম াোঃ ও র ফারু মৃত শা সুল আসরহফন ম াোোঃ আসনায়ারা মবগ ১০/০৫/১৯৯৪ গ্রা োঃ র্গরস াড়া, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ িহরণ হবে া, মপাোঃ 

মপ্র জালী, মগাদাগাড়ী , 

রাজশািী

এইেএেহে শারীহর ০১৭৬৭০০৬০০৪
omarfarukkhan

2@gmail.com

১৯৯৪৮১১৩৪৪৭০২

৩২৮৫-০২

৭১১ ম াোঃ আহনছুর রি ান মৃত জনাব আলী ম াল্লা
ম াছাোঃ আফসরাজা 

খাতুন
২৫/১/১৯৯৪

গ্রা োঃ পোঃসশওড়াপাড়া, হ রপুর-

১০, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ বা নগ্রা , 

োটস াির, পাবনা
এইেএেহে ০১৭৭৩৯২১৬২০

৭১২ রাহজয়া খাতুন  হনর উহদ্দন ফুলজান ০১/০৩/১৯৮৮
গ্রা +মপাোঃ  াহশপুর, 

 হনরা পুর, যসশার

গ্রা +মপাোঃ  াহশপুর, 

 হনরা পুর, যসশার
স্নাতস াত্তর দৃহি

০১৭১৯২৬৭৮৭৪,

০১৯১৬৫২৮৩০৯

১৯৮৮৪১২৬১০৭৭৩

৪৩৮১-০৪

৭১৩ ম াোোঃ োবহরন খাতুন ম াোঃ োইফুল ইেলা ম াোোঃ সুলতানা মবগ ১৫/১১/১৯৯৭
গ্রা োঃ োপািার মেৌধুরীপাড়া, 

মপা+মপাোঃ োপািার, নওগাঁ

গ্রা োঃ োপািার মেৌধুরীপাড়া, 

মপা+মপাোঃ োপািার, নওগাঁ
এইেএেহে

মবহে  আইটি ম াে ড 

েিে
দৃহি ০১৭৫৮৩৭৭০৫৫

১৯৯৭৬৪৩৮৬৭১০

০০৯৮৩-০৪

৭১৪ নােহরন  াউছার ম াজাসম্মল ি  আজাদ মে ন আরা মবগ ০৪/০৭/১৯৯২

দা পাড়া এ  এ  আলী মরার্ 

৭৪২/১৬, ম ায়াটাে, েেগ্রা  

েদর, েেগ্রা 

দা পাড়া এ  এ  আলী 

মরার্ ৭৪২/১৬, ম ায়াটাে, 

েেগ্রা  েদর, েেগ্রা 

স্নাতস াত্তর দৃহি
০১৮৬১২৮৪৪৯৯,

০১৮৫১৮৩৫৪০২

১৯৯২৪৬০০৭৫৫৭৩

৭৭০-০৩

৭১৫ ম াোঃ  হনউর রি ান ম াোঃ আবু তাসির ম ানার ম াছাোঃ হলহল মবগ ১৪/০৭/১৯৭৯
গ্রা োঃ মজাড়া দোঃ পাড়া, মপাোঃ 

রানীরিাট, শাজািানপুর, বগুড়া

গ্রা োঃ মজাড়া দোঃ পাড়া, মপাোঃ 

রানীরিাট, শাজািানপুর, 

বগুড়া

এইেএেহে দৃহি ০১৯০৩১৪৯৬৭৩
১০১৮৫১৮৮০০৮৬

৪-০৪

৭১৬ ম াোঃ ো াজুল ইেলা আব্দুল কুদ্দুে ম াছাোঃ বাসনরা খাতুন ২৮/১১/১৯৯৪
গ্রা োঃ শাহল পুর, মপাোঃ 

তারাগুহনয়া, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ শাহল পুর, মপাোঃ 

তারাগুহনয়া, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

এইেএেহে দৃহি
০১৭৪৭৮১৬১১৩,

০১৮৫৭১৫২৭৮৬

shamazul03@g

mail.com
মদৌলতপুর-২০৭১
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৭১৭ মটাটন কু ার অরুন কু ার হরতা রানী ১৭/১২/১৯৯০
গ্রা োঃ হপড়াক র, মপাোঃ 

শিং রপুর,  ান্দা, নওগাঁ

গ্রা োঃ হপড়াক র, মপাোঃ 

শিং রপুর,  ান্দা, নওগাঁ
স্নাতস াত্তর

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
দৃহি ০১৭৩৯৮৬৬৯১৩

১৯৯০৬৪১৪৭৯৪০০

০৩০১-০৪

৭১৮ ম াোঃ ফজসল রায়িান ম াোঃ িারুন অর রশীদ বেয়দা রহিো আক্তার ২৭/১২/১৯৯৫

স্টার মট হন যাল মেহনিং মেন্টার, 

১৭ হর্ আই টি মরার্, পূব ড 

রা পুরা, ঢা া-১২১৯

গ্রা োঃ বাঁশিাটি, মপাোঃ 

খা ারগাঁও , নান্দাইল, নওগাঁ
এইেএেহে

 হিউটার ও 

োঁটহলহপ প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
দৃহি ০১৯৪৭১০১৯৭৪

১৯৯৫৬১১৭২২৩০০

০১১৬-০৪

৭১৯  সনাসতাষ বাকড় মুকুন্দ বাকড় হবভা বাকড় ১৫/০৫/১৯৯৫
গ্রা োঃ খাগবাহড়, মপাোঃ রা শীল, 

ম াটালীপাড়া , মগাপালগজ

গ্রা োঃ খাগবাহড়, মপাোঃ 

রা শীল, ম াটালীপাড়া , 

মগাপালগজ

এইেএেহে দৃহি ০১৭২৭৯০৬৯৬২
০১৯৯৫৩৫১৫১৭৯১

২৫৩৭-০৪

৭২০ ম াোঃ ম সিদী িাোন ম াোঃ শাজািান আলী ম াোোঃ  াজলী মবগ ৩১/১২/১৯৯২
গ্রা োঃ মগাহবন্দপুর, মপাোঃ 

ইউসুফপুর, োর াট, রাজশািী

গ্রা োঃ মগাহবন্দপুর, মপাোঃ 

ইউসুফপুর, োর াট, 

রাজশািী

স্নাত 
 হিউটার অহফে 

এহলস শন
দৃহি ০১৭৮৪৭৮১৯৮১ ১৬৭২৭/১৫

৭২১ জহিরুল ইেলা আোঃ অদুদ  হল্ল রহি া মবগ ১৭/১২/১৯৯২
উহ লপাড়া, হপসরাজপুর েদর, 

হপসরাজপুর

উহ লপাড়া, হপসরাজপুর 

েদর, হপসরাজপুর
এইেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
দৃহি ০১৭৪৭৬৯৫০২৩

১৯৯২৭৯২৫০০৭০৮

৪৬৫২-০৪

৭২২ ম াোঃ শহফকুল ইেলা ম াোঃ আব্দুল িাহল ম াছাোঃ জয়নব মবগ ০২/০৭/১৯৮২
গ্রা োঃ বড় পাথার, মপাোঃ  া ার 

পাড়া, শাজািানপুর, বগুড়া

গ্রা োঃ বড় পাথার, মপাোঃ 

 া ার পাড়া, শাজািানপুর, 

বগুড়া

এেএেহে'র হনসে দৃহি ০১৯১৭২০২৫৭৫

৭২৩ ম াোঃ রািাত আ ন আোঃ বাশার আ ন হ সেে আহেসরান মবগ ২৫/১২/১৯৯৭
ঝটি ােী, হপসরাজপুর েদর, 

হপসরাজপুর

ঝটি ােী, হপসরাজপুর েদর, 

হপসরাজপুর
এইেএেহে

Green Mask 

Travel & 

Tours-এ হভো 

এহেহ উটিিং হিসেসব 

দৃহি ০১৯৫২০২৮৯৮০
mdrahat127@

gmail.com

১৯৯৭৭৪২৮০০২০২

০১৩২৯৩-০৪

৭২৪ জা াহরয়া আর ান ইউনুছ আলী আসয়শা আক্তার ১৩/০১/১৯৯১
গ্রা োঃ িা ছায়াপুর , মশরপুর 

েদর, মশরপুর

গ্রা োঃ রাঙ্গা াটি, মপাোঃ 

এলাঙ্গী, ধুনট, বগুড়া
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন
বা  ও শারীহর ০১৭৯৪৮৪১৪৬৬ প্রহক্রয়াধীন আসছ

৭২৫ মজেহ ন আক্তার তাসলব আলী আসয়শা আক্তার ০২/০৬/১৯৯৮
গ্রা োঃ   লপুর, মপাোঃ আনন্দপুর, 

উপোঃ আদশ ড েদর, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ   লপুর, মপাোঃ 

আনন্দপুর, উপোঃ আদশ ড 

েদর, কুহ ল্লা

এইেএেহে বহু াহত্র ০১৮১২০৬৩১১৭
১৯৯৮১৯৪৬৭৬৫০২

৫০৮২-১১

৭২৬ জুল ার নাই নাহে  আজফার আিস দ মর সোনা মরাহজ ০১/১০/১৯৮৮
৫১, হবস  ইি মলন, খুলনা েদর, 

খুলনা

৫১, হবস  ইি মলন, খুলনা 

েদর, খুলনা
এইেএেহে বহু াহত্র 

০১৭৩২৮৯৯৯৩৯,

০১৯২৩০৭৬০৭১

১৯৮৮৪৭৯৫১২৭৪৬

০৪২৪-১১

৭২৭ ম াোঃ  াসু  হবল্লাি ম াোঃ আ তার মিাসেন হ সেে  াসজদা মবগ ২৬/০৬/১৯৯৫
১২০/২, শাহিনগর, শািাজানপুর, 

ঢা া

গ্রা োঃ ফহলয়া, 

মপাোঃবারািংকুলা , 

আলফার্াঙ্গা , ফহরদপুর

এেএেহে'র হনসে বুহি ০১৭১২০৯৯১১৪
১৯৯৩২৯৩০৩৩১০

২৬৫৮৫-০৬

৭২৮ হরদুওয়ান মরজা রাহব্ব মৃত আব্দুর রাজ্জা সুিানা রাজ্জা ২৫/০৩/১৯৯০
৫৩০/এ, পহি  

মশওড়াপাড়া,ঢা া

 সলজ পাড়া, োহ্মণবাড়ীয়া 

েদর, োহ্মণবাড়ীয়া
এেএেহে'র হনসে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
বুহি ০১৭১৮৪০৫৩৪১

৭২৯ হনপা মবাে োধন মবাে ইলা মবাে ১১/০৬/১৯৮০
ইস্টান ড িাউহজিং, হে-৯, ২/এ, 

ইস্কাটন গাসর্ ডন, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ হ হর পুর, 

বাোইল, টাঙ্গাইল
এেএেহে'র হনসে

নাে, গান, মখলাধুলায় 

জাতীয় ও 

আিজডাহত ভাসব 

স্বণ ডপদ  হবজয়ী

বুহি ০১৯৭৩২৪৩৩২৩

৭৩০ ম ৌহেনা ম ৌ ম াোঃ ম াজাসম্মল ি রওশন আরা ০২/০৪/১৯৯০
গ্রা োঃ মশরুয়া ইউহপ শাি 

বসন্দহগ,মপা+উপোঃ মশরপুর, বগুড়া

গ্রা োঃ মশরুয়া ইউহপ শাি 

বসন্দহগ,মপা+উপোঃ মশরপুর, 

বগুড়া

এেএেহে'র হনসে বুহি
০১৭১০৩৫৭০৬৪,

০১৯১৫৫৫৬৫৫৭

৭৩১ ম াোঃ পাো হ য়া মৃত   বুল হ য়া ম াছাোঃ ছাসলিা মবগ ০১/০৯/১৯৮০
গ্রা োঃবািিারা  সলানী, মরার্-

১০, বাহড়-৫৬১, খাহলশপুর, খুলনা

গ্রা োঃবািিারা  সলানী, 

মরার্-১০, বাহড়-৫৬১, 

খাহলশপুর, খুলনা

এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৭৮৪৩২৭৭৩০
১৯৭৪৪৭৯৪৫০৯১২

২২২৫-১১

৭৩২ বেয়দ আশরাফুল ইেলা 
মৃত বেয়দ শহরফুল 

ইেলা 

হ সেে জািানারা 

ইেলা 
১৫/১২/১৯৮৩

গ্রা োঃ শিং রপুর মেৌপদার পাড়া, 

যসশার েদর, যসশার

গ্রা োঃ শিং রপুর মেৌপদার 

পাড়া, যসশার েদর, যসশার
এেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত ও 

ফসটাগ্রাহফ মবহে  

ম াে ড েিন

শ্রবণ ০১৭২৮২২৯৩৬৫ যসশার-৩৩৩/০৮

mailto:mdrahat127@gmail.com
mailto:mdrahat127@gmail.com


৭৩৩ িাহববুর রি ান আশরাফুর রি ান মজযাৎেনা মবগ ০১/০১/১৯৯৭
গ্রা োঃ হদলালপুর, পাবনা েদর, 

পাবনা

গ্রা োঃ হদলালপুর, পাবনা 

েদর, পাবনা
এেএেহে শ্রবণ ০১৭৭৪৬৮৮১৫৬

৭৩৪ হবশ্বহজৎ মেৌধুরী মৃত মনপাল মেৌধুরী দয়া রানী মেৌধুরী ২২/১০/১৯৭৩ মগাইলার্াঙ্গা , বন্দর, েেগ্রা মগাইলার্াঙ্গা , বন্দর, েেগ্রা এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭৭২৫০১৫৪১

৭৩৫ ম াোঃ মেৌরভ  নঞ্জুর এ মিলাল মরিানা আশরাদ ১৯/১১/১৯৮৮ পল্লবী, হ রপুর-১০, ঢা া
শালগাহড়য়া, পাবনা েদর, 

পাবনা
এেএেহে'র হনসে শ্রবণ

০১৭২৭২১১৯১৩,

০১৭৪১৯৫৭৭১২
২৩৮৬/২০১১

৭৩৬ ম াোঃ আসরহফন আহরফ মৃত মরসজ  আলী ম াছাোঃ   তা মবগ ১৭/১১/১৯৮৮
গ্রা োঃ মগাহবন্দা, পাবনা েদর, 

পাবনা

গ্রা োঃ মগাহবন্দা, পাবনা 

েদর, পাবনা
এেএেহে'র হনসে শ্রবণ

০১৭৪১৫৪৬৭৬৯,

০১৭১১৭৯৫৬৭৮
২৩২৯/২০১১

৭৩৭ মেৌধুরী হরয়াজ উহদ্দন মেৌধুরী জহে  উহদ্দন নাজ া মেৌধুরী ০১/০২/১৯৮৪
গ্রা োঃ হেনাইর, মপাোঃ ভহতশালা, 

হব-বাড়ীয়া েদর, হব-বাড়ীয়া

গ্রা োঃ হেনাইর, মপাোঃ 

ভহতশালা, হব-বাড়ীয়া েদর, 

হব-বাড়ীয়া

স্নাত শ্রবণ ০১৮৮০৫৬৩০০৫

৭৩৮ ম াোঃ মেহল মৃত ম াোঃ আহ ন ম াছাোঃ মরাস য়া মবগ ২১/১২/১৯৭১
িাজীপাড়া, উোঃ আগ্রাবাদ, বন্দর, 

র্বলমুহরিং, েেগ্রা 

দাইয়া পাড়া, উোঃ আগ্রাবাদ, 

বন্দর, র্বলমুহরিং, েেগ্রা 
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ

০৩১২৫১০২০,

০১৯১১৭০০৪২১
৩২২৯

৭৩৯ ম াোঃ নাজমুল িাোন ম াোঃ হু ায়ন  হবর মুিী ম াোোঃ আসয়শা মবগ ১৪/১১/১৯৮৩
গ্রা +মপাোঃ  া াল্লা, মুরাদনগর, 

কুহ ল্লা

গ্রা +মপাোঃ  া াল্লা, 

মুরাদনগর, কুহ ল্লা
এেএেহে'র হনসে বা 

০১৬৪৬৫১৫২৯০,

০১৭১৫৪৯৯১২৮

১৯৮৩১৯১৮১৪৯৭১

৫৩৯৮-৫

৭৪০
ম াোঃ  াজী শহরফুল 

ইেলা 
 াজী  া াল পাশা নারহগে আরা মবগ ০২/০১/১৯৮৫

১৪৫/এ, ৮/এ হিলহভউ, 

পহলসট হন -৪২০৯, পাঁেলাইশ, 

েেগ্রা 

১৪৫/এ, ৮/এ হিলহভউ, 

পহলসট হন -৪২০৯, 

পাঁেলাইশ, েেগ্রা 

এেএেহে'র হনসে ইসলহি  প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত বা  ও শ্রবণ
০১৭৩৩৬২৬২৪০,

০১৮১৮৩৫৫৪৩১
৩২৩০

৭৪১ ম াোঃ জহে  উদ্দীন মৃত জহ র উহদ্দন আস না খাতুন ২৭/০৫/১৯৭৪
গ্রা োঃ কুয়াইশা, মপাোঃ নুর আলী 

বাড়ী-৪৩৩৭, িাটিাজাড়ী, েেগ্রা 

গ্রা োঃ কুয়াইশা, মপাোঃ নুর 

আলী বাড়ী-৪৩৩৭, 

িাটিাজাড়ী, েেগ্রা 

এেএেহে'র হনসে
মেলাইসয়র  াসজ ২ 

বছসরর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ

০১৫৩৪৫১৬৩৫৮,

০১৮১২৭৬৩২১৬
৫২১০

৭৪২ নুর মিাসেন বাবলু নুর নবী মরাস য়া মবগ ০১/০১/১৯৮২

গ্রা োঃ পূব ড লা হছ, মপাোঃ 

ম ািানীর িাট, মনায়াখালী 

েদর, মনায়াখালী

গ্রা োঃ পূব ড লা হছ, মপাোঃ 

ম ািানীর িাট, মনায়াখালী 

েদর, মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে
ম  াহন যাল 

ওয়া ডশপ প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
বা  ও শ্রবণ

০১৮৬৫৯৮৩৯০৮,

০১৮২৪৫০৯৩১১
০০৩১১

৭৪৩
ম াোঃ আসরহফন 

জা াহরয়া
ম াোঃ আহনছুর রি ান ম াোোঃ মরা োনা মবগ ২২/১২/১৯৯৬ গাজী ট্ািং ে, শ্যা পুর, ঢা া

গ্রা োঃ  ালাইয়া, মপাোঃ 

 ালাইয়া বন্দর, বাউফল, 

পটুয়াখালী

এইেএেহে

মবহে   হিউটার ও 

গ্রাহফে হর্জাইসন 

পারদশী

বা  ও শ্রবণ
০১৭৬৬৬৮৯২৯৪,

০১৭১০৯৫৮৪৬৯
UCD-৭.৫১৪

৭৪৪
ম াোঃ শহিদুল ইেলা  

মোসিল
আব্দুল ো াদ রহি া মবগ ০৫/০১/১৯৮২

গ্রা োঃ আটিপাড়া, মপাোঃ উত্তরখান, 

উত্তরা, ঢা া

গ্রা োঃ িহরণ াটা, মপাোঃ 

ফহ রিাট, মেনবাগ, 

মনায়াখালী

এেএেহে
এ ের্ারী ম হশন 

পহরোলনায় পারদশী
বা  ও শ্রবণ

০১৭১৯৫৯৮৬০৩,

০১৭৯৬৮৮৬৪৬৪

৭৪৫ ম াোঃ  ামুন মিাসেন ম াোঃ োত্তার ম াল্লা ম াছাোঃ ম াস না খাতুন ১৫/০৩/১৯৯৪
গ্রা োঃ িাট বায়রা, মপাোঃ দুগালী, 

শািাজাদপুর , হেরাজগজ

গ্রা োঃ িাট বায়রা, মপাোঃ 

দুগালী, শািাজাদপুর , 

হেরাজগজ

এেএেহে'র হনসে বা  ও শারীহর ০১৭৬৪৪৪১৭৫৩

৭৪৬   ল েন্দ্র  ন্ডল জগদীশ েন্দ্র  ন্ডল ভারতী রানী ১০/০৩/১৯৯২
গ্রা োঃ মদাোই, মপা+উপোঃ 

পিীতলা, নওগাঁ

গ্রা োঃ মদাোই, মপা+উপোঃ 

পিীতলা, নওগাঁ
এইেএেহে

 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
বা ০১৭২৪৭৭৭৭২২

১৯৯২৬৪১৭৫৬০০০

৬০৮৯-০৫

৭৪৭ োইফুল ইেলা হেরাজুল ইেলা মপয়ারা মবগ ৩১/০১/১৯৯৫
গ্রা োঃ বাদুহরয়া, মপাোঃ কুঠিরিাট, 

মোনাগাজী, মফনী

গ্রা োঃ বাদুহরয়া, মপাোঃ 

কুঠিরিাট, মোনাগাজী, মফনী
এইেএেহে

 হিউটার অহফে 

এহলস শন 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত

বা ০১৮৫৮৯১৮৯০৭
301941900431
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৭৪৮ ম াোঃ ইিাদুল ি ম াোঃ ম াজাসম্মল ি ম াছাোঃ ম  জান খাতুন ২১/১১/১৯৮৬
গ্রা োঃ হশতলাই পাড়া, মপাোঃ 

হরফাইতপুর, মদৌলতপুর, কুহিয়া

গ্রা োঃ হশতলাই পাড়া, মপাোঃ 

হরফাইতপুর, মদৌলতপুর, 

কুহিয়া

স্নাতস াত্তর বা ০১৭২৩২১৬৭৪৮



৭৪৯ ম াোঃ েহফউল্লাি খান মৃত িাহবব উল্লাি ছাসলয়া মবগ ১৪/০১/১৯৯৫

১৫৩/১ িাজী মরার্, িাজী জনাব 

আলী সুপার  াস ডট,  ধ্য 

আজ পুর, দহক্ষণখান, ঢা া-

১২৩০

গ্রা োঃ পহি  ে হদ, োসিব 

বাজার, োঁদপুর বাজার, 

োঁদপুর

স্নাত বা  ও শ্রবণ ০১৭৩৭৭৬২৪৮৩
safullahkhan@

gmail.com

১৯৯৫১৩১২২২২০২

১০৭২-০৭

৭৫০ ম াোঃ িাহনফ ম াোঃ আোঃ খাসল ম াছাোঃ আহ না খাতুন ০৩/০৫/১৯৯৭
গ্রা োঃ রঘুরা পুর, মপাোঃ শমু্ভগজ, 

 য় নহেিংি েদর,  য় নহেিংি

গ্রা োঃ রঘুরা পুর, মপাোঃ 

শমু্ভগজ,  য় নহেিংি েদর, 

 য় নহেিংি

এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৯২৫৬১৭২৯৮
199761152400

434৫১

৭৫১  াজী আদনান মিাসেন  াজী আলতাফ মিাসেন শািীন গহন ০২/০৯/১৯৯৯ েদর াট, ঢা া খুলনা েদর, খুলনা এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭১৩৪৪০৯৬৩
199926920430

564৮৮

৭৫২ ম াোঃ আল আহশ ম াোঃ মরজাউল  হর ম াছাোঃ মরাি া মবগ ২১/১০/১৯৯৮
গ্রা োঃ দ দ া, মপা+উপোঃ 

পাঁেহবহব, জয়পুরিাট

গ্রা োঃ দ দ া, মপা+উপোঃ 

পাঁেহবহব, জয়পুরিাট
এইেএেহে

 হিউটার ও 

হেত্রািং সন পারদশী
শ্রবণ ০১৭১২৫৮৯৮৬৩

৭৫৩
ম াোঃ োজ্জাদ মিাসেন 

পারসভজ রানা
আবুল খাসয়র মরসিরা মবগ ০১/০১/১৯৯১

পহি  বা হলয়া, ওয়ার্ ড-১৭, 

ে বাজার, েেগ্রা 

পহি  বা হলয়া, ওয়ার্ ড-১৭, 

ে বাজার, েেগ্রা 
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৮২৭৭১০৩৫০ ৪০৫২

৭৫৪ হন াই বহন মৃত লহলত ম ািন বহন মৃত পরশ  হন বহন ০৩/০৪/১৯৭৭
১১৩৫/১২৩৬, ব্াটারী গহল, 

দা পাড়া, েেগ্রা 

১১৩৫/১২৩৬, ব্াটারী গহল, 

দা পাড়া, েেগ্রা 
এেএেহে'র হনসে

এহগ্রটহন -এ 

মট হন যাল ওয়যা ড 

মফাে ড হিসেসব   ডরত

বা  ও শ্রবণ ০১৭২৭২৩৮৭১০
nimay567banik

@gmail.com
5057

৭৫৫ ম াোঃ আব্দুল্লাি খন্দ ার এ.ম  ফখরুল আল মৃত মরাস য়া মবগ ১৫/১১/১৯৯০
গ্রা োঃ উহদবাড়ী, মপাোঃ জগহত, 

কুহিয়া েদর, কুহিয়া

গ্রা োঃ উহদবাড়ী, মপাোঃ 

জগহত, কুহিয়া েদর, কুহিয়া
এইেএেহে

ম য়া নীট  সিাহজট 

হলোঃ এ ো রীর 

অহভজ্ঞতা

বা  ও শ্রবণ ০১৯১৭৯৫৬৯৬৫
১৯৯০৫০৩৭৯৭৫০০

৬৫৬৩-১১

৭৫৬ ম াোঃ আব্দুল  হর মৃত আব্দুল  হতন জাহ য়া খাতুন ২৪/০১/১৯৮৫
ওয়াদুদ ম াটরস  ৩১৪, মশখ 

মুহজব মরার্, েেগ্রা 

 ািারপাড়া, দহক্ষণ খান 

বাড়ী, শশ ডহদ বাজার, মফনী 

েদর, মফনী

এেএেহে'র হনসে

ঢা া মরহিজাসরশন 

অযান্ড ইহজহনয়াহরিং 

ওয়ােড

শ্রবণ ০১৮১২৩১৪৪২৪ ৫১০৭

৭৫৭ ম াোঃ আোঃ  াসদর মৃত ম াোঃ আব্দুল  হতন জাহ য়া খাতুন ০২/০১/১৯৯৩
ওয়াদুদ ম াটরস  ৩১৪, মশখ 

মুহজব মরার্, েেগ্রা 

 ািারপাড়া, দহক্ষণ খান 

বাড়ী, শশ ডহদ বাজার, মফনী 

েদর, মফনী

এেএেহে শ্রবণ ০১৮১২৩১৪৪২৪ ৫১০৮

৭৫৮ ম াোঃ োহিদ আসনায়ার ম াোঃ শাজািান দুলাল ম াোোঃ রাসবয়া মবগ ১৫/১০/১৯৯৩
 াহলবাহড় মরার্, মভালা েদর, 

মভালা

 াহলবাহড় মরার্, মভালা 

েদর, মভালা
এেএেহে'র হনসে

ম য়া গ্রুসপ ৫ বছর 

ো রীর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ ০১৭৬৩৬৩৮০৪৭

৭৫৯ ম াোঃ হ নিাজুল ইেলা আবুল  ালা  আজাদ  হল্ল া মবগ ০৭/০৬/১৯৯৫
গ্রা োঃ লক্ষীপুর, মপাোঃ খাজুর, 

 খাসদবপুর , নওগাঁ

গ্রা োঃ লক্ষীপুর, মপাোঃ খাজুর, 

 খাসদবপুর , নওগাঁ
এেএেহে'র হনসে

ম য়া গ্রুসপ ৫ বছর 

ো রীর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ ০১৭৭৯৩০৯৬২৪

৭৬০ ম াোঃ শা ী  মিাসেন মৃত আব্দুল জব্বার
ম াছাোঃ মগালনািার 

মবওয়া
২২/০৫/১৯৮৯

গ্রা োঃ  াটিয়াবদী, মপাোঃ ধাতুয়া 

বাজার, শ্রীবরদী, মশরপুর

গ্রা োঃ  াটিয়াবদী, মপাোঃ 

ধাতুয়া বাজার, শ্রীবরদী, 

মশরপুর

এেএেহে'র হনসে বা ০১৯২৫৬৬৬৬১৭

৭৬১ ম াোঃ আব্দুল  াোন ম াোঃ আজািার আলী ম াোোঃ  াফরুজা মবগ ০৩/১১/১৯৯৩

গ্রা োঃ পুটি ারী, মপাোঃ 

 াহল াপুর, হ সশারগজ , 

নীলফা ারী

গ্রা োঃ পুটি ারী, মপাোঃ 

 াহল াপুর, হ সশারগজ , 

নীলফা ারী

এেএেহে'র হনসে বা 

৭৬২ নবী মিাসেন মৃত দুলাল হ ঞা মজযাৎেনা মবগ ২১/০২/১৯৮৭
গ্রা োঃ শু সদবপুর, মপাোঃ 

 লুিং া, ম ািনগজ, মনত্রস ানা

গ্রা োঃ শু সদবপুর, মপাোঃ 

 লুিং া, ম ািনগজ, 

মনত্রস ানা

এেএেহে'র হনসে বা ০১৭৭৮৯৪৮১৫৩

৭৬৩ মশখ  ারুফ মিাসেন মশখ শা সুল বারী রহি া মবগ ০৯/০৮/১৯৭১
গ্রা োঃ দাসোদর , মপাোঃ ফুলতলা, 

খুলনা েদর, খুলনা

গ্রা োঃ দাসোদর, মপাোঃ 

ফুলতলা, খুলনা েদর, খুলনা
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৭৭২৬৬৩৬৭৭

১৯৭১৪৭১৬৯৩৮৭৮

৭৬৮৭-১১

৭৬৪ ম াোঃ শহরফুল ইেলা মৃত িাহববুর রি ান মৃত আহছয়া মবগ ০৬/০৬/১৯৮০ গ্রা োঃ বয়রা, খাহলশপুর, খুলনা
গ্রা োঃ িাজরাখালী, 

মপা+উপোঃ  চুয়া, বাসগরিাট
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৯১৩৯১৯২৪৬

১৯৮০৪৭৯৪৫০৯১২

৩০৬৬-১১

৭৬৫ ম াোোঃ িাহে ম াোঃ আোঃ িাহল ম াোোঃ জহরনা মবগ ২২/০৭/১৯৯৪
গ্রা োঃ জগোথ  াঠী, মপাোঃ স্বরুপ 

 াঠী, মনছারাবাদ , হপসরাজপুর

গ্রা োঃ জগোথ  াঠী, মপাোঃ 

স্বরুপ  াঠী, মনছারাবাদ , 

হপসরাজপুর

এইেএেহে বা ০১৭৯১০৮৯২২০
১৯৯৪৭৯১৮৭৯৫০১

৩৩৪-০৫

mailto:safullahkhan@gmail.com
mailto:safullahkhan@gmail.com
mailto:nimay567banik@gmail.com
mailto:nimay567banik@gmail.com


৭৬৬
আর এ  ফর ান উহদ্দন 

মবলাল

মৃত আব্দুর রাজ্জা  

মবলাল
 ্মৃত রাহজয়া সুলতানা ১৭/০৫/১৯৭১

গ্রা োঃ আহদয়াবাদ , মপাোঃ 

রাধাগজ, রায়পুরা, নরহেিংদী

গ্রা োঃ আহদয়াবাদ, মপাোঃ 

রাধাগজ, রায়পুরা, নরহেিংদী
এেএেহে'র হনসে বহু াহত্র ০১৭১২৮৯৫৬০৩

৭৬৭ ম াোঃ েহজব ম াোঃ োন হ য়া ম াসশ ডদা মবগ ০১/০৫/১৯৯৮ ২৫০, দোঃযাত্রাবাড়ী , ঢা া ২৫০, দোঃযাত্রাবাড়ী , ঢা া এেএেহে'র হনসে বহু াহত্র ০১৭১২৮৯৫৬০৩
১৯৯৮৩০৯০১৮৬২

৩৫৭০৭-১১

৭৬৮ মেতারা মবগ মৃত ইোহি  মবপারী মৃত জহুরা খাতুন ১৭/০১/১৯৬২
বাো-৭, মরার্-২, যাত্রাবাড়ী, 

ঢা া-১৩৬২

বাো-৭, মরার্-২, যাত্রাবাড়ী, 

ঢা া-১৩৬২
এেএেহে'র হনসে

গাস ডন্টে-এ  াসজর 

অহভজ্ঞতা
বুহি ০১৭১২৮৯৫৬০৩

৭৬৯ ম াোঃ জুসয়ল হ য়া হ জানুর রি ান জুহুরা েগ ১৫/১২/১৯৮৩
৩৩/হজ আিম্মদবাগ , বাোসবা, 

েবুজবাগ, ঢা া

গ্রা োঃ জুলাইপাড়া, মপাোঃ 

বা উড়া, নবীনগড়, হব-

বাড়ীয়া

এেএেহে'র হনসে

ম য়া নীট  সিাহজট 

হলোঃ এ ো রীর 

অহভজ্ঞতা

শ্রবণ ০১৭৯২০৮৫৯২০
১৯৮৩১২১৮৫৮৬০

১৪০৮৫-১১

৭৭০ হরদুওয়ান মরজা রাহব্ব মৃত আব্দুর রাজ্জা মোিানা জ্রাজ্জা ২৫/০৩/১৯৯০
৫৩০, পোঃসশওড়াপাড়া , হ রপুর, 

ঢা া

 সলজপাড়া, হব-বাড়ীয়া 

েদর, হব-বাড়ীয়া
এেএেহে'র হনসে

মেশাল অহলহি -এ 

স্বণ ডপদ  জয়ী, 

হেত্রািং সন প্রধান ন্ত্রীর 

হবসশষ পুরস্কার ও 

ম ািানীসত ো রীর 

অহভজ্ঞতা

বুহি ০১৭১৮৪০৫৩৪১
১৯৮৮২৬৯৩৬২২৪

৩৮৩২২-০৬

৭৭১ োহফ া োইফ রুহি আ.ে.  রি ত উল্লাি শািীন সুলতানা ২৪/০৬/১৯৯২ ৫৫/৭, উোঃ বাোসবা, ঢা া ৫৫/৭, উোঃ বাোসবা, ঢা া এইেএেহে

গ্রাহফে হর্জাইনার 

হিসেসব ো রীর 

অহভজ্ঞতা

শ্রবণ ০১৭১৪৩২৭৭১৯
safika992@gm

ail.com

৭৭২ আব্দুে োত্তার ওয়াহিদ আলী আহেয়া খাতুন 12/9/1990
৯২, জগোথ োিা মরার্, 

লালবাগ, ঢা া-১২১১

গ্রা োঃ কৃষ্ণ  সিষ পােী, 

মপাোঃ দাস ায়া, ফুলপুর, 

 য় নহেিংি

স্নাতস াত্তর ০১৯১৩১৬১৫৫৬

৭৭৩  াসুদ রানা মতাফাসয়ল আিস দ   তাজ মবগ ০৫/০১/১৯৮৯
বাো-২৫২/১৪, মরার্-৯/২,ব্ল -

হব,পল্লবী, ঢা া

গ্রা োঃোইো, মপাোঃ  াহজর 

হদ ীর পাড়, রায়পুর, 

লক্ষনীপুর

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৫২১৯৬১৪১
ranajuniour@g

mail.com

৭৭৪ আঞ্জু পারভীন পাো আহজজুর রি ান   তাজ পারভীন ১৩/০৯/১৯৮৬
২৬৬/৩, বনলতা আবাহে , 

মশসরবািংলানগর , ঢা া

গ্রা োঃ ভাটি য়া, মপাোঃ  য়া, 

সুজানগর, পাবনা
এেএেহে'র হনসে

যুব উেয়ন অহধদপ্তর 

মথস  মপাশা  বতরীর 

প্রহশক্ষণ

শ্রবণ ০১৮৪২১৩০১৫১
anjupanna.art

@gmail.com
১১৩৩/০৫

৭৭৫ ম াোঃ আহনসুর রি ান ম াোঃ আব্দুে ছা াদ আ হল া মবগ ০৬/১২/১৯৯১
গ্রা োঃ গকুলনগর, মপাোঃ 

মেসনায়ালীয়া , োভার, ঢা া

গ্রা োঃ গকুলনগর, মপাোঃ 

মেসনায়ালীয়া , োভার, ঢা া
স্নাত বহু াহত্র ০১৯৩১৩৩৫৩৭৫

১৯৯১৫০৫০৭৫৪৩৪

৯-১১

৭৭৬ নাজহরন আক্তার এ  এ তাসির োসিদা আক্তার ২১/১২/১৯৯৩
গ্রা োঃ মখাসয়রতাইল, মপাোঃ 

োতাইে,গাজীপুর েদর, গাজীপুর

গ্রা োঃ মদবগ্রা , আখাউরা, 

হব-বাড়ীয়া
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৫৯৯৯৯১২৯

nazrin.eu@gm

ail.com
৭৮১/১৩

৭৭৭ ম াোঃ মরসদায়ান মিাোইন ইে াইল মিাসেন শাহিনা আক্তার 1/1/1998

গ্রা োঃ দোঃিা ছাদী , মপাোঃ 

মগৌহপনাথপুর ,লক্ষীপুর েদর, 

লক্ষীপুর

গ্রা োঃ দোঃিা ছাদী , মপাোঃ 

মগৌহপনাথপুর ,লক্ষীপুর েদর, 

লক্ষীপুর

এেএেহে শারীহর ০১৯৫২৬৭৭১৩০

mdradwonhoss

ain2017@gmai

l.com

৭৭৮ ওবাছুল্লাি হবন শাি ম াোঃ নুরুজ্জা ান মশফালী আক্তার 2/6/1992
হবলােপুর, পহি  জয়সদবপুর, 

গাজীপুর-১৭০০

হবলােপুর, পহি  

জয়সদবপুর, গাজীপুর-১৭০০
এেএেহে'র হনসে বহু াহত্র ০১৭৩৬৩২২২৩৩

১৯৯২৩৩২৩০০০২

৮৪-১১

৭৭৯ মখা ন মশখ মশখ আোঃ লহতফ  হরয়া  মবগ ১০/১১/১৯৮৬
গ্রা োঃ মুশাইট, মপাোঃ হেরুহলয়া, 

বাসগরিাট েদর, বাসগরিাট

গ্রা োঃ মুশাইট, মপাোঃ 

হেরুহলয়া, বাসগরিাট েদর, 

বাসগরিাট

এেএেহে'র হনসে

ম য়া নীট  সিাহজট 

হলোঃ এ ো রীর 

অহভজ্ঞতা

বহু াহত্র ০১৭৬৮০৭৮৮৭৫
১৯৮৬০১১০৮৫১২১

৮৭৮৮-১১

৭৮০ রহন ের ার ে র ের ার হবনা ের ার ১৫/০৮/১৯৮৮
১৪৯, শাি আলী  বাগ, হ রপুর-

১,ঢা া-১২১৬

গ্রা োঃ পুহর াটী, মপাোঃ 

মগাদাপুর , পাই গাছা , খুলনা
স্নাতস াত্তর

মপ্রাগ্রা  ম্যাসনজার, 

এ াউন্টযান্ট, এর্হ ন 

অহফোর হিসেসব 

 াসজর অহভজ্ঞতা

দৃহি ০১৯৩০৮১৫৭৬৬
ronysircar@gm

ail.com

১৯৮৮৪৭১৬৪৩৩০

০৩৫৪৪-০৪
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৭৮১ জাোতুল নাঈ  শাওন ম াোঃ আহনে শাবানা ০১/০১/২০০১
মে শন-১২, ব্ল -ই, মরার্-৭, 

বাো-৩২, হ রপুর, পল্লবী, ঢা া

মে শন-১২, ব্ল -ই, মরার্-

৭, বাো-৩২, হ রপুর, 

পল্লবী, ঢা া

এেএেহে'র হনসে অটিহস্ট ০১৬২৭৯৩৪৯৩৬

৭৮২ ম াোঃ জুসয়ল হ য়া  হনরুল ইেলা মরসিনা আক্তার ১০/১০/১৯৯৯
গ্রা োঃ আড়াহলয়া, মপা+উপোঃ 

মুরাদনগর , কুহ ল্লা

গ্রা োঃ আড়াহলয়া, মপা+উপোঃ 

মুরাদনগর, কুহ ল্লা
এইেএেহে বা ০১৭৭৮৩৬১০৫৮

md.jowelmi

a@gmail.co

m

১৯৯৯৯৮১৩৬০২৪

৮৪৪-০৯

৭৮৩ ম াোঃ আহনসুর রি ান মৃত আোঃ  াসল  সনায়ারা মবগ 3/9/2001
গ্রা োঃ এতবারপুর, মপাোঃ হেসলারা 

বাজার, োহন্দনা, কুহ ল্লা

গ্রা োঃ এতবারপুর, মপাোঃ 

হেসলারা বাজার, োহন্দনা, 

কুহ ল্লা

এইেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৮৩২৯৬১৫১২
rahmananisur0

39@gmail.com

২০০০১৩২১১৫৪৩৭

৩২২৩-১১

৭৮৪ নাঈ  িাোন শুভ হনজা  উহদ্দন আহ জ্জান নািার 9/10/2001
গ্রা োঃ দহক্ষপরাপুর, মপাোঃ মভাহয়ব 

বাজার,  তলব উত্তর, োঁদপুর

গ্রা োঃ দহক্ষপরাপুর, মপাোঃ 

মভাহয়ব বাজার,  তলব 

উত্তর, োঁদপুর

এেএেহে  হিউটার বা  ও শ্রবণ ০১৮১৮৬৮৬৭৭৮
১৯৯৫১৩১৭৯১৩০০

০৫৭৪-১১

৭৮৫ হশিাব উহদ্দন রহফকুল ইেলা হবলহ ছ আক্তার 1/5/2001
গ্রা োঃ  া ড়াপাড়া, মপাোঃ দরগা 

বাজার, োটহখল, মনায়াখালী

গ্রা োঃ  া ড়াপাড়া, মপাোঃ 

দরগা বাজার, োটহখল, 

মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৮১৫৬২৯৫২৭

৭৮৬ খাসলদ ম াশারফ  াহন আহ র মিাসেন পাসটায়ারী নুরজািান মবগ ১৭/০১/১৯৯৬

২০০/৫/১/১ আব্দুল্লাি  েহজদ 

মরার্, ম ারীদয়া ভইয়া পাড়া, 

হখলগাঁও, ঢা া

এইেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৮২৯১৫১৩৭৫

৭৮৭ ম াোঃ জাসয়দুল ইেলা মখা ন বাদশা আসয়শা মবগ 9/6/1999
গ্রা +মপাোঃ নহরিংপুর, শািরাহি, 

োঁদপুর

গ্রা +মপাোঃ নহরিংপুর, 

শািরাহি, োঁদপুর
এেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭৬২৪৩৭৮৭৩

৭৮৮ ম াোঃ  াওছার আলী ম াোঃ জহুরুল ি কুলসু  মবগ 1/5/2000 বাজারপাড়া, মগা িাপুর, োপাই
বাজারপাড়া, মগা িাপুর, 

োপাই
এেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭২১৩৩৪০৫৭

৭৮৯ ম াোঃ আল আহ ন আোঃ রহি খুরহশদা মবগ ০১/০২/২০০১
গ্রা োঃ েিংিাই, মপাোঃ আয়নতলী 

বাজার, শািরাহি, োঁদপুর

গ্রা োঃ েিংিাই, মপাোঃ 

আয়নতলী বাজার, শািরাহি, 

োঁদপুর

এইেএেহে বা  ও শ্রবণ
alamindeaf50

@gmail.com

২০০১১৩১৯৫৯০০১

০৮৯১-০৭

৭৯০ ম াোঃ মোসিল হ য়া ম াোঃ  হফজ মবপারী ওহিসদর মনছা 1/1/1997
গ্রা োঃ পূব ড এ লােপুর, মপাোঃ 

এ লােপুর,ফহরদগজ, োঁদপুর

গ্রা োঃ পূব ড এ লােপুর, মপাোঃ 

এ লােপুর,ফহরদগজ, 

োঁদপুর

এইেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭৯৭৫১৮৯৩৬
sohelmia51@g

mail.com

১৩১৪৫১৭০৩৮৩১২

-১১

৭৯১ ম াোঃ  হিবুল্লাি খান নুরুল ি  খান হজসবনদু 6/1/2003
গ্রা োঃ  ীরপুর, মপাোঃ ভালবুগজ, 

পটুয়াখালী েদর, পটুয়াখালী

গ্রা োঃ  ীরপুর, মপাোঃ 

ভালবুগজ, পটুয়াখালী েদর, 

পটুয়াখালী

এেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭৯৫৬৯১৭৬৭

৭৯২ ম াোঃ িাহফজুর রি ান ম াোঃ ো ছুল ি মৃত ফহরদা মবগ ১০/১০/২০০০
গ্রা +মপাোঃ বেিাে,  াটাইল, 

টাঙ্গাইল

গ্রা +মপাোঃ বেিাে,  াটাইল, 

টাঙ্গাইল
এইেএেহে বহু াহত্র ০১৭২০৬০৯৯৭৪

২০০০৯৩১২৮১৭১০

০২৫৩-১১

৭৯৩ ম াোঃ আোদুল ইেলা ম াোঃ আোঃ জহলল ম াছাোঃ নুরজািান মবগ 4/3/1991
গ্রা োঃ  াটকবর নদীর পার, 

মপাোঃভারাহরয়া , ধা রাই, ঢা া

গ্রা োঃ  াটকবর নদীর পার, 

মপাোঃভারাহরয়া , ধা রাই, 

ঢা া

এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৭১৯143৯৯৩
১৯৯১২৬১১৪২৩০০

০২৫৬-০২

৭৯৪ ম াোঃ হশিাদ োখী ম াোঃ আতাউর রি ান
ম াছাোঃ িােনা মিনা 

পারভীন
১৫/১০/১৯৯৭

১/২৩-হর্/এ, পহি  

বাোসবা,েবুজবাগ,ঢা া

১/২৩-হর্/এ, পহি  

বাোসবা,েবুজবাগ,ঢা া
এইেএেহে শারীহর 

১৯৯৭৭৬১৭২৫১০০

০১৫০-০২

৭৯৫ জাহ র মিাোইন নহন হ য়া মরা ানা আক্তার ২৯/০৩/১৯৯৭

গ্রা োঃ উত্তর জািাঙ্গীরপুর, মপাোঃ 

জািাঙ্গীরপুর , নান্দাইল, 

 য় নহেিংি

গ্রা োঃ উত্তর জািাঙ্গীরপুর, 

মপাোঃ জািাঙ্গীরপুর , 

নান্দাইল,  য় নহেিংি

এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৬৩৫২৬৬৬১
১৯৯৭৬১১৭২৩৯০৩

১৮৩৬-০২

৭৯৬
খন্দ ার ম াোঃ  াসু  

হবল্লাি

 খন্দ ার ম াোঃ 

ম ািাহফজুর রি ান
ম াোোঃ উসম্ম রতুল ০৪/১২/১৯৮৬

৭২৩/১,শাহি হনস তন েড়ক  

 াদার বাড়ী, উত্তর খান, ঢা া

৭২৩/১,শাহি হনস তন েড়ক  

 াদার বাড়ী, উত্তর খান, 

ঢা া

এেএেহে'র হনসে
ই া হত ও মদা াসন 

 াসজর অহভজ্ঞতা
শ্রবণ ০১৯৪৭২২০৯১৪

৭৯৭ হর ন ম াল্লা ম াোঃ  াহন  ম াল্লা হলহপ মবগ ৩১/০১/৯৬

গ্রা োঃ শহরফপুর, জাতীয় 

হবশ্বহবদ্যালয়, গাজীপুর েদর, 

গাজীপুর

গ্রা োঃ রাজাপুর, মপাোঃ 

উদয়পুর, রাজবাড়ী েদর, 

রাজবাড়ী

এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৬৮৮৫১৯১৪
১৯৯৬৮২১৭৬২৯০০

৪৯৯১-০২
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mailto:alamindeaf50@gmail.com
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৭৯৮ হশবলী  ািমুদ ম াোঃ শাি আল নােহরন সুলতানা ২৩/১২/১৯৯৬

৮৫/৩ িাজী জব্বার হভলা, ম াল্লা 

পাড়া, পহি   াফরুল, 

মশসরবািংলা নগর, ঢা া

গ্রা োঃ োসিবপাড়া, মপাোঃ 

খানার পাড়, হেহদ্দরগজ, 

নারায়নগজ

এইেএেহে শারীহর ০১৬৮৬৮৮৩০২০ ৪৩৬৪

৭৯৯ ম াোঃ োইদুল ইেলা ম াোঃ রাজু আিস দ ম াছাোঃ ম াসশ ডদা মবগ 
ের িহরস শ, কুহরগ্রা গ্রা  

েদর, কুহরগ্রা 
এইেএেহে  হিউটার শারীহর ০১৭৪৪৯০২৭৮৬

১৯৯৯৪৯২৩৩০৪০১

-৩০৮৮-০২

৮০০ ম াোঃ মদসলায়ার মিাসেন ম াোঃ জা াল উদ্দীন ম াছাোঃ মদসলায়ারা মবগ 10/10/1994
গ্রা োঃ মঢওয়ার োলা, মপাোঃ 

মশালাকুড়ী,  ধুপুর, টািংগাইল

গ্রা োঃ মঢওয়ার োলা, মপাোঃ 

মশালাকুড়ী,  ধুপুর, টািংগাইল
স্নাত শারীহর ০১৭৪৬৯৪৪৮০০ ৬৯৮

৮০১ নাঈ  আিস দ আিস দ মিাসেন আসয়শা খাতুন ২০/০১/১৯৯৬  য় নহেিংি েদর, য় নহেিংি
 য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি
এেএেহে

ঔষধ ম ািানীসত 

ো রীর অহভজ্ঞতা
শারীহর 

০১৮৬৭০৮৮২৭৯,

০১৮৫১৪৩৯২৫৩

 -

০৩০০৫/১৯৯৬৬১২

৫২৪১১০৩৮৯১

৮০২ ম াোঃ ফহরদুল ইেলা ম াোঃ আবুল  ালা ম াছাোঃ হফসরাজা খাতুন 11/1/1992
গ্রা োঃ ের িাহজপুর, মপাোঃ 

িাহজপুর, মিাসেনপুর, হ সশারগজ

গ্রা োঃ ের িাহজপুর, মপাোঃ 

িাহজপুর, মিাসেনপুর, 

হ সশারগজ

স্নাতস াত্তর
প্যারা ম হর্স ল 

ম াে ড েিে
শারীহর ০১৯১৬০৬৪৬৭২ ২৬২২(৩৪৯৩)

৮০৩ তাহনহজলা আক্তার সুইটি ম াোঃ ছানা হ য়া িাহ দা মবগ ৩০/০৭/১৯৯০
গ্রা োঃ ফুলািারা, মপাোঃ আসনিলা, 

 াটাইল, টািংগাইল

গ্রা োঃ ফুলািারা, মপাোঃ 

আসনিলা,  াটাইল, টািংগাইল
এেএেহে শ্রবণ ০১৯৩২০৮০৬৩০

১৯৯০২৩৭৩০৬৫১

৬৪-০৭

৮০৪ ম াোঃ জাহিদুল ইেলা ম াোঃ জালাল উদ্দীন মরসিনা জালাল ২০/০১/১৯৯৪
গ্রা োঃ  ধ্য  াহজরাবাদ, মপাোঃ 

 াজীরাবাদ , মবতাগী, বরগুনা

গ্রা োঃ  ধ্য  াহজরাবাদ, 

মপাোঃ  াজীরাবাদ , মবতাগী, 

বরগুনা

স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৭১৯১০৩২০
zahidsuliman0

6@gmail.com

১৯৯৪০৪১৪৭৫৯০০

০০৭৪-০২

৮০৫ শািানা আক্তার মৃত আব্দুল ি মেতারা ি ১৪/০৪/১৯৮৪
বাড়ী-৮, ওয়ার্ ড-৫, অহফে মরার্, 

 ধ্যবাড্ডা, ঢা া

বাড়ী-৮, ওয়ার্ ড-৫, অহফে 

মরার্,  ধ্যবাড্ডা, ঢা া
এেএেহে বা  ও শ্রবণ ৯৮৫১১৯৭

১৯৮৪২৬১৯০১৯০৬

৫০৪১-০৭

৮০৬ ম াোঃ তাসর   াজী ম াোঃ নান্টু  াজী ম াস না মবগ 1/10/1999

গ্রা োঃ উত্তর পাড়া, মপাোঃ 

হেতাইকুন্ডু, ম াটাহলপাড়া , 

মগাপালগজ

গ্রা োঃ উত্তর পাড়া, মপাোঃ 

হেতাইকুন্ডু, ম াটাহলপাড়া , 

মগাপালগজ

এইেএেহে শ্রবণ ০১৯৮০৪৯১২৩৩
tarekkazi330@

gmail.com

৮০৭ খাসলদা আক্তার মুহে
মৃত   তাজ উদ্দীন 

আিস দ
লুৎসফয়া মবগ ০১/১১/১৯৮২

৪৪/ ধ্যবাড্ডা, ম াল্লাপাড়া আদশ ড 

নগর, গুলশান, ঢা া

গ্রা োঃ দহক্ষণ ধ ডপুর, মপাোঃ 

আ জাদিাট, ফুলগাজী, মফনী
এেএেহে'র হনসে বা  ও শ্রবণ ০১৯১৩৭৭০৭৮০

২৬১০৪১৩৯৫৮২৩

৫-০৫

৮০৮ ম াছাোঃ শবন  মুিারী মৃত আব্দুল  াইয়ু ম াছাোঃ  সনায়ারা মবগ ১৮/০৬/১৯৯৭

গ্রা োঃ ইেলা নগর, মপাোঃ 

ঠাকুরগাঁ মরার্, ঠাকুরগাঁও েদর, 

ঠাকুরগাঁও

গ্রা োঃ ইেলা নগর, মপাোঃ 

ঠাকুরগাঁ মরার্, ঠাকুরগাঁও 

েদর, ঠাকুরগাঁও

এেএেহে

 হিউটার, খাদ্য, 

মপাষা ,  ৎস্য ও 

গবাদী পশু পালন

শারীহর ০১৭৩৪৮৩২৬৬০ ৪৫২৫

৮০৯ ম াোঃ আল আহ ন ম াোঃ আবুল িাসে ম াছাোঃ ফুসলছা খাতুন ০১/১০/১৯৯৪
বাো-০৪,মরার্-০৬,ব্ল -

হে,মে শন-৬, হ রপুর, ঢা া

গ্রা োঃ হখলগাতী, মপাোঃ 

মখরুয়াজানী, মুক্তাগাছা, 

 য় নহেিংি

এেএেহে

পাওয়ার োলাই 

ম ািানীসত  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৮৪২৭২১৬৪
alaminmrida15

@gmail.com
02৬৮৯

৮১০ ম াোঃ আলাউহদ্দন ম াোঃ আবুল খাসয়র আহছয়া খাতুন 1/1/1995
ের োিাভী  ারী,  াছারীপুকুর , 

মোনাগাজী, মফনী

ের োিাভী  ারী, 

 াছারীপুকুর , মোনাগাজী, 

মফনী

এইেএেহে ০১৮১৭০৬৪৫৩২
১৯৯৫৩০১৯৪৩৮০১

৬০১১-০২

৮১১ ম াোঃ আহতকুর রি ান ম াোঃ  েহল  উহদ্দন ম াছাোঃ আহছয়া খাতুন ১০/০৩/২০০১

গ্রা োঃ ফুলসজাড়, মপাোঃ 

নাটুয়ারপাড়া,  াহজপুর, 

হেরাজগজ

গ্রা োঃ ফুলসজাড়, মপাোঃ 

নাটুয়ারপাড়া,  াহজপুর, 

হেরাজগজ

এইেএেহে শারীহর 
২০০১৮৮১৫০৬০০০

২৯৪৭-০২

৮১২ ম াোঃ আবু তাসির ম াোঃ ম াত্তাহলব ম াছাোঃ রাহিনুর 1/1/1998
গ্রা োঃ দহক্ষণ  ািা, মপাোঃ ছাত্র, 

মগাহবন্দগজ , গাইবান্ধ্া

গ্রা োঃ দহক্ষণ  ািা, মপাোঃ 

ছাত্র, মগাহবন্দগজ , গাইবান্ধ্া
এইেএেহে শারীহর ০১৭৫১২৭৫৬৮০

১৯৯৪৩২১৩০২৭০০

০৩৭-০২

৮১৩ মিাছহিন আিস দ ম াোঃ আবুল  াসশ 
ম াছাোঃ োিানাজ 

পারভীন
১২/১০/১৯৯০ নদ্দাপাড়া, দহক্ষণখান, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ  হনরা পুর, 

গিংগােড়া,রিংপুর
এেএেহে'র হনসে শারীহর ০১৭৩৮৪৪৮১২৮

hossainabc3@

gmail.com

১৯৯০৮৫১২৭১৯০০

০৩৪৬-০২

৮১৪ ম াোঃ োইদুল আোঃ  াসদর ম াছাোঃ ছাহ য়া মবগ 
পহল্ল ারী,  াদুয়া, রিংপুর েদর, 

রিংপুর

পহল্ল ারী,  াদুয়া, রিংপুর 

েদর, রিংপুর
এেএেহে'র হনসে শারীহর 

৮১৫ এে এ  জাহিদ আসনায়ার ম াোঃ আসনায়ারুল ি 
ম াছাোঃ তািলাত 

শািসনওয়াজ
8/10/1978

গ্রা োঃ মেিংগারগড়, 

মপাোঃসেিংগারগড় , ইেলা পুর, 

জা ালপুর

গ্রা োঃ মেিংগারগড়, 

মপাোঃসেিংগারগড় , 

ইেলা পুর, জা ালপুর

স্নাত 

মস্টার অহফোর 

হিসেসব ৪  াে 

 াসজর অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৯৯১৩৭২৭৬৮
১৯৭৮৩৯১২৯৮৭৬

৬৪৫৭৫-০২

mailto:zahidsuliman06@gmail.com
mailto:zahidsuliman06@gmail.com
mailto:tarekkazi330@gmail.com
mailto:tarekkazi330@gmail.com
mailto:alaminmrida15@gmail.com
mailto:alaminmrida15@gmail.com
mailto:hossainabc3@gmail.com
mailto:hossainabc3@gmail.com


৮১৬ ম াছাোঃ মরাহজনা আক্তার  ালা মজেহ ন 3/5/2001

েরনীক্ষীরা উজানপাড়া, 

শমু্ভগজ, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

েরনীক্ষীরা উজানপাড়া, 

শমু্ভগজ, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

এেএেহে দৃহি ০১৮৬৯৮৯৫৫০৫
arifatavasum@

gmail.com

৮১৭ োসলিা আক্তার ম াোঃ নুরুল ইেলা ম াছাোঃ োসিরা খাতুন 3/12/1997

গ্রা োঃ ের 

মগাবাহদয়া ,শমু্ভগজ, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

গ্রা োঃ ের 

মগাবাহদয়া ,শমু্ভগজ, য় নহেিং

ি েদর, য় নহেিংি

এেএেহে শারীহর ০১৯৩৪৬২৪৭৭৩
salehaao96@g

mail.com

099761152336

01237-02

৮১৮ হপ্রয়াে েন্দ্র দাে  নীন্দ্র েন্দ্র দাে  ল্পনা রানী দাে 5/11/1998
গ্রা +মপা+উপোঃবারিাো , 

মনত্রস ানা

গ্রা +মপা+উপোঃবারিাো , 

মনত্রস ানা
এইেএেহে শারীহর ০১৭৯৪৭৬২১২২

preousdas@g

mail.com

৮১৯ ম াোঃ আহনছার রি ান ম াোঃ  হতয়ার রি ান ম াছাোঃ রাসবয়া মবগ 1/2/1983
গ্রা োঃ হদগদুয়ারী , মপাোঃ 

বাগদুয়ার , পীরগজ, রিংপুর

গ্রা োঃ হদগদুয়ারী , মপাোঃ 

বাগদুয়ার , পীরগজ, রিংপুর
এইেএেহে শারীহর  ও দৃহি ০১৭৪৪৬২০৬৩৫ ৪৭৮৯/২০১২

৮২০ লুনা গাইন জগদীপ গাইন গীতা গাইন 3/11/1997
বাগান উত্তর পাড়া, ম াটালীপারা , 

মগাপালগজ

বাগান উত্তর পাড়া, 

ম াটালীপারা , মগাপালগজ
এইেএেহে শারীহর ০১৯৭৫৫০১৪২৫

১৯৯৭৩৫১৫১২৩০০

২৩৮-০২

৮২১ ম া; নুরুল হুদা   তাজ উদ্দীন নুরুোিার খান 11/12/1976
 ধ্য  াঠিয়া, োতক্ষীরা েদর, 

োতক্ষীরা

 ধ্য  াঠিয়া, োতক্ষীরা 

েদর, োতক্ষীরা
এেএেহে'র হনসে

এইে আর 

এর্হ হনসেশন
দৃহি

197687266010

0650000

৮২২ মগালা  ম ািাম্মদ জাসয়দ ম াোঃ হেরাজুল ইেলা ম াছাোঃ অঞ্জু মবগ 6/1/1994

গ্রা োঃ নতুন 

 াদারীপুর , াদারীপুর েদর, 

 াদারীপুর

এইেএেহে শারীহর ০১৭০৪৮২৬০৯৪
৫০২৮০০৯০২২৮৭

৩-০২

৮২৩ হর া আক্তার  াহরয়া ম াোঃ মশখ রজব আলী মৃত  ািামুদা মবগ ২৪/০৩/১৯৯০
৭৯০/৮ পহি   াজীপাড়া, 

হ রপুর, ঢা া

 সিশ্বরপাশা , হব.আই.টি, 

মদৌলতপুর, খুলনা
স্নাতস াত্তর শারীহর ০১৭৬৬৩৫২১৪২

১৯৯০২৬৯৪৮১৪০০

০০১-০২

৮২৪ উজ্জলা বহন মৃত রনহজত কু ার বহন মৃত হবহেত্রা রানী বহন ২০/০৩/১৯৭৫
পহি  পদরহদয়া , মুহিবাহড় 

মরার্, োতারপুর, বাড্ডা,ঢা া

পহি  পদরহদয়া , মুহিবাহড় 

মরার্, োতারপুর, বাড্ডা,ঢা া
স্নাতস াত্তর

এনহজওসত প্রহশক্ষ  

হিসেসব  াসজর 

অহভজ্ঞতা

দৃহি ০১৭৪৩২১৪৪৬৮
১৯৭৫৬১০৪১৩৯৮

৩২৫৭-০০৪

৮২৫ বাবুল  ধু  াহলপদ  ধু সুনীহত  ধু ০২/০৯/১৯৯৪

গ্রা োঃ  াফুলাবাড়ী, মপাোঃ 

বা শীল, ম াটালীপাড়া , 

মগাপালগজ

গ্রা োঃ  াফুলাবাড়ী, মপাোঃ 

বা শীল, ম াটালীপাড়া , 

মগাপালগজ

স্নাত 
 হিউটার 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
দৃহি ০১৭৯৪৭৭৪৭৮৯

bmasish1994@

gmail.com

১৯৯৪৩৬১৫১৭৯১৮

৬০৫-০৪

৮২৬ ম াোঃ োজ্জাদুর রহশদ আ.ন.  বজলুর রশীদ মবগ  ো ছুন নািার 2/6/1984
৬১৩/১ পূব ড  াজীপাড়া, হ রপুর, 

ঢা া

৬১৩/১ পূব ড  াজীপাড়া, 

হ রপুর, ঢা া
এেএেহে বা  ও শ্রবণ ০১৭৩৭৩৪৪৫৫৩

sazzadur.robin

@gmail.com
ইউহেহর্-৮

৮২৭ হনপা খাতুন  হনরুজ্জা ান ের ার মুেহল া খাতুন 1/1/1993
গ্রা +মপাোঃ হশবপুর, আট হড়য়া, 

পাবনা

গ্রা +মপাোঃ হশবপুর, 

আট হড়য়া, পাবনা
স্নাতস াত্তর বা ০১৭১২৫৬৬৫৭৩

199376105470

004৩৮-০৫

৮২৮ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ ছানাউল্লাি মরাটারী হ য়া তাছহল া মবগ ০১/১১/১৯৯৬
গ্রা +মপাোঃ দুলারের, মভদরগজ, 

শরীয়তপুর

গ্রা +মপাোঃ দুলারের, 

মভদরগজ, শরীয়তপুর
হর্সলা া ০১৭৩২২৫৮৫৮২

৮২৯ ম াোঃ হলটন বাবু ম াোঃ ম ািেীন আলী রাহজয়া খাতুন 10/10/1999
গ্রা োঃ মগাকুল নগর, মপাোঃ 

অহেিযপুর, বশলকুপা, হঝনাইদি

গ্রা োঃ খাগড়াবন্দ শািপাড়া, 

মপাোঃ হবষ্ণুপুর, বদরগজ, 

রিংপুর

এইেএেহে শারীহর ০১৭৬২৭৬৬২০১
shahliton88@g

mail.com

১৯৯৯৮৫১০৩১৮০০

১১৫২-০২

৮৩০ েয়ন বাকড় মৃত রা েরণ বাকড় মৃত ফুল ালা বাকড় 6/1/1996  ল্যাণপুর, ম ািাম্মদপুর , ঢা া
বেতার বাহড়, ভাঙ্গারিাট, 

ম াটালীপাড়া , মগাপালগজ
এইেএেহে শারীহর ০১৭২৮৪৭২৮২৬

baraichayan96

@gmail.com

১৯৯৬৩৫১৫১৮৭১০

০৭৭৮-০২

৮৩১ মেৌরভ বো বশসলশ্বর বো হ নহত েক্রবতী ১৭/০৫/১৯৮৯
৯৪৭/৪, পূব ড  হনপুর, হ রপুর-২, 

ঢা া

৯৪৭/৪, পূব ড  হনপুর, 

হ রপুর-২, ঢা া
এেএেহে'র হনসে  ানহে ০১৭১৪৭৪২৩৯২ ০১২৯৭০১০০৯৩৩৪

৮৩২ োবরীনা োঈদ ম াোঃ আবু োঈদ ম াছাোঃ নাহগ ডে িাহেনা ২৫/১০/১৯৮৪

৩১/২, আকুয়া, িাজীবাহড় 

মরার্, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

গ্রা োঃ ইছা হত, মপাোঃ 

আউহলয়া নগর, 

হত্রশাল, য় নহেিংি

এইেএেহে শারীহর ০১৭৮৬০৩৯৫৩৯
১৯৮৪৬১১৯৪১৯৫১

৫৩২১-০২

৮৩৩ ম াোঃ হবলব মিাসেন ম াোঃ আনার আলী ম াছাোঃ মেহলনা খাতুন ১০/০৮/১৯৯৭
গ্রা োঃ তারানগর, মপাোঃ 

আনন্দবাগ, মুহজবনগর, ম সিরপুর

গ্রা োঃ তারানগর, মপাোঃ 

আনন্দবাগ, মুহজবনগর, 

ম সিরপুর

এইেএেহে

হবহভে প্রহতষ্ঠাসন ২ 

বছসরর  াসজর 

অহভজ্ঞতা

শারীহর ০১৭৮৭৪৩৯৬৬১
১৯৯৭৫৭১৬০২৮০৪

৩৯৯৩-০২

৮৩৪ ম াোঃ শিীদুল ইেলা ম াোঃ ম ািাম্মদ আলী ম াছাোঃ োসজদা খাতুন ০১/০১/১৯৯৪

গ্রা োঃ ের িহরপুর, 

শমু্ভগজ, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

গ্রা োঃ ের িহরপুর, 

শমু্ভগজ, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

স্নাতস াত্তর  হিউটার দৃহি ০১৭৩৮২১১৩৭৮
১৯৯৪৬১১৫২৩৩০০

১০৪৮-০৪

৮৩৫ মরা োনা খাতুন ম াোঃ মরজাউল ি  ফারু ী রাহজয়া মবগ ০৭/০১/১৯৮৫
০৭ গাজীপুর োতসপায়া, 

েহরষাবাহড়, জা ালপুর

০৭ গাজীপুর োতসপায়া, 

েহরষাবাহড়, জা ালপুর
এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭৪২১৩৬৮৩৭

১৯৮৫৩৯২৮৫০১৯

৩২৮৩৩-০৭
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৮৩৬ ম াোঃ আব্দুে োলা মৃত পিংহ  হ য়া রাহবয়া আক্তার ২৩/১০/১৯৯০
গ্রা +মপাোঃ  াহন  ম ানা, 

মফিুগজ, হেসলট

গ্রা +মপাোঃ  াহন  ম ানা, 

মফিুগজ, হেসলট
এেএেহে'র হনসে দহজড  াসজর অহভজ্ঞতা ০১৭২৩৭৫৯৫৫০

salammksp1@

gmail.com

১৯৯০৯১১৩৫৪৭০০

০০১৪-১১

৮৩৭
ম াোঃ আশরাফুল ইেলা  

রাজু
ম াোঃ আহজজার রি ান হ সেে ফহরদা আহজজ ২১/১১/১৯৯৪

 হখলাবাহড়রসট , গুলশান 

 সর্ল টাউন, ঢা া

 হখলাবাহড়রসট , গুলশান 

 সর্ল টাউন, ঢা া
এেএেহে'র হনসে বুহি ০১৯২৮৯৬৫৬২৫

১৯৯৬২৬২৬৫৭০০১

৯৫২৪-০৬

৮৩৮ অহন া োিা হনতয মগাপাল োিা  ীরা রানী োিা 8/7/1999 ওয়ার্ ড-৬, হেিংগাইর,  াহন গজ
ওয়ার্ ড-৬, হেিংগাইর, 

 াহন গজ
এইেএেহে শারীহর ০১৭৮৭০৫৭৮৫৯

১৯৯৯৩০৯০৬৩৯০

৩৪৯১-০২

৮৩৯ েহজব রায় পলাশ রায় লাহ  রায় ১৫/০৯/১৯৯২
মগায়ালো ট , েড় -১, শ্রী-

অঁঙ্গন, ম াতয়ালী, ফহরদপুর

মগায়ালো ট , েড় -১, শ্রী-

অঁঙ্গন, ম াতয়ালী, ফহরদপুর
এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭৪৬৭২৬২২২

১৯৯২২৯২৪৭০০১৯

১১০৭-১১

৮৪০ ম াোঃ হফসরাজ  হবর ম াোঃ আব্দুল  াসল ম াছাোঃ হফসরাজা খাতুন ০১/০২/১৯৮৭ আশুহলয়া, োভার, ঢা া

গ্রা োঃ পহি  ম ািনপুর 

ভাঙ্গাপাড়া, মপাোঃ মেরার্াঙ্গী, 

হদনাজপুর েদর, হদনাজপুর

এেএেহে

ম  াহনস ল ও 

লাহস্ট  শাখায় 

ইনসজ শন অপাসরটর

শারীহর ০১৭২৫৮২৮৭৮৯ ৩৫৪

৮৪১ ফারজানা আফসরাজা ম াোঃ আব্দুর রশীদ ভ ুঁইয়া োসলিা মবগ ২৫/১২/১৯৮৭
১৩২/১,মজানাহ  মরার্,হ রপুর, 

ঢা া

১৩২/১,মজানাহ  

মরার্,হ রপুর, ঢা া
স্নাতস াত্তর

উপস্থাপনা, ছহব আঁ া, 

েিংগীত, গান মলখা
শারীহর ০১৭১৫৬৮৭০৬৩ ইউহেহর্-৮/৭৫৬

৮৪২ তানভীর আি দ মেৌধুরী  হবর আি দ মোধুরী আফসরাজা সুলতানা ২৪/১২/১৯৯৫
২৭, খুহলয়াটুলা, আ/এ, 

কুয়ারপাড়, হেসলট

গ্রা োঃ জহ গজ, ফুলতালী, 

হেসলট েদর, হেসলট
এইেএেহে

অসটা রাইে হ সল 

 াসজর অহভজ্ঞতা
বা  ও শ্রবণ ০১৭৮৫৩৪৫০১৪

১৯৯৫৯১৯৫০১৩৩

৮৬০৪৫-১১

৮৪৩ ম াোঃ োইদুর িাওলাদার মৃত  দ  িাওলাদার ম াোোঃ  নহজরন মনছা ২১/০২/১৯৮৩
গ্রা োঃ ম াদাহলয়া, মপাোঃ 

বাহজতপুর, রাকজর,  াদারীপুর

গ্রা োঃ ম াদাহলয়া, মপাোঃ 

বাহজতপুর, রাকজর, 

 াদারীপুর

এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭৭৬৮৯২১৬৩

৮৪৪ আরাফাত আহ ন রাহদল এ টি এ  নুরুল আহ ন হ সেে আস না হশহরন 11/11/1985

৪৭৮,ফ্ল্যাট-হব-১, নয়াটলা 

মেয়ারম্যান গহল,  গবাজার, 

ঢা া-১২১৭

গ্রা োঃ  াঞ্চনপুর, মপা+উপোঃ 

রায়পুর, লক্ষীপুর
এেএেহে'র হনসে

ওয়াহিদ এন্টারপ্রাইজ, 

 গবাজাসর   ডরত
বা  ও শ্রবণ

০১৭৮৫২৫০৩৪১,

০১৮১৭৫৩৪২৫৩

৮৪৫ োগর  ন্ডল জীবন  ন্ডল েহবতা  ন্ডল ১৩/০৮/১৯৯৬ হ রপুর-১৪, ভাষানসট , ঢা া
গ্রা োঃ কৃষ্ণনগর,মপাোঃ 

মগাহবন্দপুর , নবাবগজ, ঢা া
এইেএেহে শারীহর ০১৯৩১৮০৭৩৭৭ ইউহেহর্-৮/৮৯৯

৮৪৬ ম াোঃ ইোহি  খহলল মৃত আছ ত আলী   লা খাতুন ১৪/০৫/১৯৭১

গ্রা োঃ দওে পাড়া, মপাোঃ 

মিাসেনশািী ,গফরগাঁও, 

 য় নহেিংি

গ্রা োঃ দওে পাড়া, মপাোঃ 

মিাসেনশািী ,গফরগাঁও, 

 য় নহেিংি

স্নাত শারীহর  ও দৃহি ০১৯১২৬২৪০০০

৮৪৭ আফজাল মিাসেন ইয়াকুব আলী শরীফা মবগ 11/1/1988

আকুয়  ম াড়ল পাড়া, 

 য় নহেিংি-২২০০,  য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

আকুয়  ম াড়ল পাড়া, 

 য় নহেিংি-২২০০, 

 য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

এেএেহে'র হনসে শ্রবণ ০১৭৪১৮২৫৪৪২
১৯৮৮৬১১৫২২৩৩

৫৩৮০২-১১

৮৪৮  হনরুল ইেলা  উল্লাে োইফুল ইেলা  ফারু োিানা ফারু ০১/০২/১৯৮৭
২৮৮, দহক্ষন  হনপুর, হ রপুর-২, 

ঢা া

১৩৩/২, মস্টহর্য়া  পাড়া, 

 াগুরা েদর,  াগুরা
এেএেহে

 হিউটার গ্রাহফে ও 

অন্যান্য
শারীহর 

০১৮১৭১২৩১৬৮,

০১৯৩২৮৬৩৮২৮

১৯৮৭২৬৯৪৮১৩৮

৭৩৪০৭-০২

৮৪৯ োইফুল ইেলা  ফারু মৃত ো ছুল ইেলা ম াছাোঃ শা ছুোিার 2/3/1957
২৮৮, দহক্ষন  হনপুর, হ রপুর-২, 

ঢা া

১৩৩/২, মস্টহর্য়া  পাড়া, 

 াগুরা েদর,  াগুরা
এেএেহে

 হিউটার, পুরবী 

প্রহতবন্ধ্ী স্কুল, 

মবতারেি হবহবধ

বা ০১৮১৭১২৩১৬৮
১৯৫৭২৬৯৪৮১৩৮

৭৩৪০৪-০৫

৮৫০ নাজমুল মিাসেন পাসভল ম াোঃ  া াল মিাসেন পারভীন আক্তার ০৭/১১/১৯৯৮
৯৬ নিং, হনউ িাজীগজ, 

নারায়নগজ েদর, নারায়নগজ

মগায়ারীভাঙ্গা , হবজয়নগর, 

মিা না, কুহ ল্লা
এইেএেহে শারীহর ০১৯১৪৪৮৯২১৮

১৯৯৮৬৭৩৫৮৩৭১

১৭২১৭-০২

৮৫১  ারুফ ম ািাম্মদ মৃত নাহে  ািমুদা আক্তার ০১/১২/১৯৮৮

১৩৩ িার ম  হ শন মরার্, 

ওয়ারী, মগাহপবাগ ৪থ ড মলন, ঢা া-

১২০৩

এইেএেহে বা 
০১৯৩৭৯৫৯৩০৭,

০১৯৫৭৯৬৩৫৫৫

৮৫২ ম াোঃ মোসিল রানা ম াোঃ  হতয়ার রি ান  সনায়ারা মবগ 1/5/1995
গ্রা োঃ  াহেনা, মপাোঃ  াহেনা 

বাজার, ভালু া,  য় নহেিংি

গ্রা োঃ  াহেনা, মপাোঃ  াহেনা 

বাজার, ভালু া,  য় নহেিংি
স্নাত 

 হিউটার অহফে 

এহলস শন পারদশী
শারীহর ০১৭২৬৬৭৬৪০৫

১৯৯৫৬১১১৩৬০১০

৯২৪৪-০২
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৮৫৩ নািাবুবুল  হবর খান হু ায়ন  হবর খান পাহ জা রওন 1/6/1981

গ্রা +মপাোঃ 

জা তলা, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

গ্রা +মপাোঃ 

জা তলা, য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

স্নাতস াত্তর বা ০১৯১৮৮৮৭৭০০  য়-৮১৬

৮৫৪ শািহরয়ার ইেলা  অজন ম াোঃ মোিরাব খান ম াোোঃ কুলসু  মবগ 2/2/1988
গ্রা োঃ  াোন বাহগো, মপাোঃ 

শািজালাল মরার্, যাত্রাবাড়ী, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ হর্ঙ্গা াহন , 

নহড়য়া, শরীয়তপুর
স্নাত শারীহর ০১৭৭৭৮০৬৩৫৬

shariar.islam.k

han100@gmail

.com

৮৫৫ ম াোঃ এনামুল ি ম াোঃ আসনায়ার মিাসেন ম াছাোঃ রহ ছা খাতুন 1/1/1991

গ্রা োঃ হ ো ত  দাড়ী, মপাোঃ 

মভাট াহড়,  ালীগজ, 

লাল হনরিাট

গ্রা োঃ হ ো ত  দাড়ী, 

মপাোঃ মভাট াহড়,  ালীগজ, 

লাল হনরিাট

স্নাত 
৬ বছর  াসজর 

অহভজ্ঞতা
দৃহি ০১৭২২১৪৯৭৪০

aanamul14@g

mail.com

১৯৯১৫২১৩৯৬৫০০

০১৯৩-০৪

৮৫৬ ম াোঃ নজরুল ইেলা মৃত ম ািাম্মদ আলী োল া মবগ 2/12/1988
গ্রা োঃ আহজজ  িল্লা, মপা+উপোঃ 

ম ািাম্মদপুর , ঢা া

গ্রা োঃ বসটর াহন্দ, মপাোঃ 

আহলপুরা বাজার, 

মোনারগাঁও, নারায়নগজ

স্নাত 
ফা ডাহেস্ট ও 

 হিউটার পারদশী
শারীহর ০১৯২৩৫২৩৩৯৮

n.islam015564

@gmail.com
ucd--৬-০০২৮

৮৫৭ ম াোঃ োিাব উহদ্দন শািাজািান রাহজয়া মবগ ০২/০৩/১৯৮৭

গ্রা োঃ ফাহজলপুর, মপাোঃ 

বািংলাবাজার , মবগ গজ, 

মনায়াখালী

গ্রা োঃ ফাহজলপুর, মপাোঃ 

বািংলাবাজার, মবগ গজ, 

মনায়াখালী

এেএেহে'র হনসে মেলাই প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত শারীহর ০১৮৪২৮১৫৪৪২
১৯৮৭৭৫১০৭৫৬০২

৪৮৪৬-০২

৮৫৮ ম াোঃ েবুজ হশ দার
ম াোঃ আব্দুল িাহ দ 

হশ দার
খায়রন মবগ ১৫/০৫/১৯৯১

গ্রা +মপাোঃ  িরী পাড়া, 

 ালীিাতী , টাঙ্গাইল

গ্রা +মপাোঃ  িরী পাড়া, 

 ালীিাতী, টাঙ্গাইল
এইেএেহে শারীহর ০১৭৬২২৫৫৪৯৩ ৮৮৩

৮৫৯ খাহলদ িাোন পলাশ আব্দুে ছালা মিােসনয়ারা মবগ 1/1/1993
গ্রা +মপাোঃ নারায়নপুর, মবলাব, 

নরহেিংদী

গ্রা +মপাোঃ নারায়নপুর, 

মবলাব, নরহেিংদী
স্নাতস াত্তর

৩ বছর ধসর িাইস্কুসল 

  ডরত
দৃহি ০১৭২১৬৩৫৫০৯

kh.palash14@g

mail.com
৪০৭

৮৬০ ম াোঃ রায়িান মিাসেন ম াোঃ মোিরাব মিাসেন আসয়শা মিাসেন ১৫/০৭/১৯৯৩
বাো-১৮, মরার্-২২, ব্ল -

হর্,মে শন-৬, হ রপুর, ঢা া

বাো-১৮, মরার্-২২, ব্ল -

হর্,মে শন-৬, হ রপুর, ঢা া
স্নাতস াত্তর

এ এে অহফে ও 

গ্রাহফে হর্জাইসন 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত

শ্রবণ ০১৬৭৬৭৩৮৯৫১
raihan3300@g

mail.com
১৩৮৫

৮৬১
ম াোঃ মফরসদৌে উল 

আল 
ম াোঃ ফখরুল আল মৃত মিােসন আরা ০৬/১২/১৯৮৮

৫৮/২, োস লীবাগ , শাহি নগর, 

ঢা া
এেএেহে বা  ও শ্রবণ

১৯৮৮২৬৯৫৪৩৩০

৭৮৩৮৫-১১

৮৬২ হল া  ধু মৃত িহরনারায়ন  ধু  ানন  ধু ২৮/০২/১৯৯৬

গ্রা োঃ  াফুলা বাড়ী, মপাোঃ 

রা শীল, ম াটালীপাড়া , 

মগাপালগজ

গ্রা োঃ  াফুলা বাড়ী, মপাোঃ 

রা শীল, ম াটালীপাড়া , 

মগাপালগজ

এেএেহে দৃহি ০১৭৩৭৭৫৫০৬৮ ১৮৬২

৮৬৩ হনশাত আফসরাজ  রহু   ীর আব্দুল লহতফ শািারা বানু 10/3/1989 ৮৫/হে, উোঃ যাত্রাবাড়ী, ঢা া ৮৫/হে, উোঃ যাত্রাবাড়ী, ঢা া স্নাতস াত্তর দৃহি ০১৭১৬৮৪৬৭৯৫
১৯৮৯৬৭২৮১৭৫৯০

০১৮৯-০৪

৮৬৪ সুদীপ দাে প্রদীপ েন্দ্র দাে  ীরা দাে ১৮/০৪/১৯৯০

ফ্ল্যাট-৫৬, লট-১, মরর্ক্রে 

মোোইটি, ম  না টাওয়ার, 

 াহল্টলযান, হ রপুর-১, ঢা া

গ্রা োঃ েহন্ডপাশা, মপাোঃ 

নান্দাইল,  য় নহেিংি 

েদর, য় নহেিংি

স্নাতস াত্তর

Right Action 

for Disability 

মত ২.৮ বছর  াসজর 

অহভজ্ঞতা

দৃহি ০১৮১৬৮০০২৪৯
hi2sudipto@g

mail.com
1896

৮৬৫ ম াোঃ আলাহ ন ম াোঃ আব্দুল আহজজ ম াছাোঃ  ািমুদা খাতুন 11/10/1994
টি-৮৬, মেৌহদ  সলানী, ঢা া 

মেনাহনবাে

খানপুরা নতুন পাড়া, 

খানপুরা পাড়া, মবড়া, পাবনা
এেএেহে'র হনসে

প্ররয়াে মথস  বৃহত্তমূল  

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত, অহফে 

েি ারী, মদা ান 

েি ারী ও মখলাধুলাই 

পারদশী

শ্রবণ ০১৯১৪৫৭৫২৯১

৮৬৬ আবু োঈদ িাওলাদার আব্দুল জব্বার শািানাজ পারভীন ০৪/১০/১৯৯৯
বাো-৪১৫/১,  াহন দী, ঢা া 

মেনাহনবাে

গ্রা োঃ রা নগর, মপা+উপোঃ 

বাউফল, বহরশাল
এেএেহে'র হনসে

প্ররয়াে মথস  বৃহত্তমূল  

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত, অহফে 

েি ারী, মদা ান 

েি ারী

মেহরোল পালহে ০১৭১৮১২৮৮৩৯

mailto:shariar.islam.khan100@gmail.com
mailto:shariar.islam.khan100@gmail.com
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mailto:aanamul14@gmail.com
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৮৬৭  াহু্মদুর রি ান
ম াোঃ আোঃ  াোন 

িাওলাদার
শাহ  া আক্তার ১৩/০৫/১৯৯৭

২৫৫/২/হব, পোঃ  াহন দী, ঢা া 

মেনাহনবাে

২৫৫/২/হব, পোঃ  াহন দী, 

ঢা া মেনাহনবাে
এেএেহে'র হনসে

প্ররয়াে মথস  বৃহত্তমূল  

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত, অহফে 

েি ারী, মদা ান 

েি ারী ও মখলাধুলাই 

পারদশী

বুহি ০১৭১২৩৬২১৪১

৮৬৮ আশরাফুল আল  েজল ম াোঃ আব্দুল িাই ভ ুঁইয়া লাভলী আক্তার ফাসত া ২৩/০৪/১৯৯৫
৬৯৫/২ হব, দোঃ  াহন দী, ঢা া 

মেনাহনবাে

গ্রা +মপাোঃ িাতুরা বাড়ী, 

 েবা, হব-বাড়ীয়া
এেএেহে'র হনসে

প্ররয়াে মথস  বৃহত্তমূল  

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত, অহফে 

েি ারী, মদা ান 

েি ারী

বুহি ০১৭১৫৪৮০১৫৩

৮৬৯ ইশহতয়া  মিাসেন ম াোঃ নুর আল  মেৌধুরী মরাস য়া মবগ ১৪/০৭/১৯৯৭ ইেলা নগর, োভার, ঢা া ইেলা নগর, োভার, ঢা া এেএেহে
গবাদী পশু পালন 

প্রহশক্ষণপ্রাপ্ত
শারীহর ০১৯৬৮৬০৭৭৬২

৮৭০ ফয়োল আিসম্মদ রাহব্ব রি ত উল্লাি ফাসত া হশহরন 1/2/1997
এে হব অহফে,  াহলবাগ শাখা, 

পল্টন, ঢা া

গ্রা +মপাোঃ েন্দ্রস ানা 

বাজার, ন লা, মশরপুর
এইেএেহে

 হিউটার ও ছহব 

আঁ া
বা  ও শ্রবণ ০১৮৮২০৬৬৮৪৯ ১৬৮৮

৮৭১ মদসবষ ঋহষ বকুল েন্দ্র ঋহষ হপ্রয় রানী ঋহষ ১৫/১০/১৯৮৮
মগাোইনগর , িহবগজ েদর, 

িহবগজ

মগাোইনগর , িহবগজ েদর, 

িহবগজ
স্নাতস াত্তর

এ এে অহফে ও 

ইন্টারসনট োউহজিং
বা ০১৭৪৭০৩০১৩২

dev.gr80@gma

il.com

িহব-শামৃ-

০০৪৬৪/২০১০

৮৭২ রাওিান মশখ রাহজব রহ জ উদ্দীন সুলতানা মবগ ১৩/০৩/১৯৯৫ রাজার বাগ, েবুজবাগ
গ্রা +মপাোঃ িাঁোরা, শ্রীনগর, 

মুহিগজ
এেএেহে'র হনসে

গ্যাে হফটারে ও 

গ্রাহফে হর্জাইসন 

পারদশী

বা  ও শ্রবণ ০১৯২০২১০৭৩৮

৮৭৩ মগাসপশ ঋহষ বকুল ঋহষ হপ্রয় বালা ঋহষ 1/12/1995
মগাোইনগর , িহবগজ েদর, 

িহবগজ

মগাোইনগর , িহবগজ েদর, 

িহবগজ
এইেএেহে

এ এে অহফে ও 

ইন্টারসনট োউহজিং
বহু াহত্র ০১৭২২৮৬৬৬৭২

১৯৯৫৩৬২৪৪০৬০৪

০১৩৩-১১

৮৭৪ নােহরন আক্তার ম াোঃ মোসল ান ম াছাোঃ  য়না মবগ ১২/১২/১৯৯১
গ্রা োঃেড়পাড়া, মপাোঃ নয়াপাড়া 

খালপাড়া,  য় নহেিংি

গ্রা োঃেড়পাড়া, মপাোঃ 

নয়াপাড়া খালপাড়া, 

 য় নহেিংি

এইেএেহে  হিউটার অপাসরটর শারীহর ০১৭৪৩৪৪৪৫৬২
১৯৯১৬১২৫২১৬০০

০০৯৫-০২

mailto:dev.gr80@gmail.com
mailto:dev.gr80@gmail.com

