
গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৯১২৭২১৮৯৩ ৯ েমাঃ আবুন নর নাইফ মাহদী েমাঃ আজমত আলী েমাছাঃ কামরন নাহার ভঁাড়ারা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৫৪েজএসিস
২০১৯

২ ১৯১২৭২১৮৯৪ ৯ আবুলাহ আল সািবত এস এম শিরফুল ইসলাম েমাছাঃ আফেরাজা খাতুন দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ০০০৩৬৩০০০০৬৩৭েজএসিস
২০১৯

৩ ১৯১২৭২১৮৯৬ ৯ েমাঃ শােহদ েফরেদৌস েমাঃ আলতাফ েহােসন েমাছাঃ শাহানারা পারভীন সাদলাপুর, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭২১৪৭৮েজএসিস
২০১৯

৪ ১৯১২৭২১৯০১ ৯ মুশিফক শাহিরয়ার েমাঃ আবুল মানান েমাছাঃ শাহানাজ খাতুন ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৯

০৩
েজএসিস
২০১৯

৫ ১৯১২৭২১৯১৪ ৯ মুসািকম আহেমদ ওিহ েমাঃ েগালাম েমাসফা েমাছাঃ কিহনর বান ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA

BAZAR ৪১১৯৩৩০০০০০১১েজএসিস
২০১৯

৬ ১৯১২৭২১৯১৫ ৯ েমাঃ শাহিরয়া নাইম শান েমাঃ আলমগীর েহােসন েমাছাঃ ফােতমা খাতুন ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৩৪৬০েজএসিস

২০১৯

৭ ১৯১২৭২১৯১৬ ৯ েমাঃ েরেদায়ান ইসলাম েমাঃ আবুর রিহম িশরীন আফেরাজ ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪২৮৬েজএসিস

২০১৯

৮ ১৯১২৭২১৯১৯ ৯ আিমর হামজা েমাঃ রহল আিমন েমাছাঃ খািদজা েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৭২৪েজএসিস
২০১৯

৯ ১৯১২৭২১৯৫৩ ৯ েমাঃ আরাফাত েহােসন েমাঃ আকরাম েহােসন েমাছাঃ েরােকয়া েবগম ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৫৩েজএসিস

২০১৯

১০ ১৯১২৭২১৯৫৫ ৯ সনীল েঘাষ দীপ সাধন চন েঘাষ িদপালী রানী েঘাষ ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫৩৪০০০২৭২েজএসিস

২০১৯

১১ ১৯১২৭২১৯৫৬ ৯ েমাঃ  েমেহদী হাসান শাবণ আিজজুর রহমান মধু িনলুফা ইয়াসিমন িনলা েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৫৫েজএসিস
২০১৯

১২ ১৯১২৭২১৯৬৪ ৯ তানিজম  হাসান ফািহম েমাঃ আবুল মিতন েমাছাঃ ফােতমা দলাই, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫৪েজএসিস
২০১৯

১৩ ১৯১২৭২১৯৬৫ ৯ সাকলাইন সালাম েমাঃ আবুস সালাম িবউিট খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৬২৯৬েজএসিস

২০১৯

১৪ ১৯১২৭২১৯৬৯ ৯ এস এম সাঈম েফরেদৌস েমাঃ আবুস ছামাদ জানাতুল  েফরেদৌস ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

আল আরাফাহ ইসলামী
বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৯৪১১৪০০০৪৬৮৯েজএসিস

২০১৯

১৫ ১৯১২৭২১৯৭২ ৯ েমাঃ েমেহদী হাসান মুনা েমাঃ েসেকনার আলী েমাছাঃ রািজয়া সলতানা েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৫৪৮েজএসিস

২০১৯

১৬ ১৯১২৭২১৯৭৩ ৯ েমাঃ ফািহম ফয়সাল েমাঃ আছাদলাহ েমাছাঃ িফেরাজা খাতুন েদেবাতর, আটঘিরয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৭০৪েজএসিস
২০১৯

১৭ ১৯১২৭২১৯৭৪ ৯ মুবতািসম েহাসাইন মুগ েমাঃ আবুল গাফফার আফেরাজা নাজনীন মুলাডুিল, ঈশরদী, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৫৭২েজএসিস
২০১৯

১৮ ১৯১২৭২১৯৭৫ ৯ েসামনাথ বসাক সবত  কমার বসাক মিনকা রানী বসাক ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭২১৪৬২েজএসিস

২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১৯১২৭২১৯৭৭ ৯ েমাঃ ইসরাত পািনক েমাঃ েসিলম ইখিতয়ার সালমা খানম ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪২৫৬েজএসিস

২০১৯

২০ ১৯১২৭২১৯৮০ ৯ েশখ আল-আিমন েশখ আল মামুন নাজিনন নাহার েধাপাদহ, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫০২৮েজএসিস
২০১৯

২১ ১৯১২৭২১৯৮৩ ৯ েমাঃ সাইমুম েহােসন েমাঃ আওতাদ েহােসন েমাছাঃ সামছুনাহার ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৭৪৬েজএসিস

২০১৯

২২ ১৯১২৭২১৯৮৪ ৯ মীর ওয়াজীদ শািফন মীর আবুল আিজম খনকার েসােহলী সানজীদ ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৯৪৮

১০
েজএসিস
২০১৯

২৩ ১৯১২৭২১৯৮৮ ৯ আিবর হাসান িলয়াকত েহােসন েমাছাঃ নািছমা খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৭৮২েজএসিস

২০১৯

২৪ ১৯১২৭২২০২৭ ৯ শাহিরয়ান নািফ েমাঃ ইসমাইল েহােসন আেলয়া খাতুন িলিপ ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৮৬

০৪
েজএসিস
২০১৯

২৫ ১৯১২৭২২০৩১ ৯ েমাঃ মারফ েহােসন বািশর েমাঃ মাহফুজুর রহমান েমাছাঃ েরখা েবগম ওয়াডর নং - ০৮, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৫৩

১৭
েজএসিস
২০১৯

২৬ ১৯১২৭২২০৩২ ৯ েমাঃ সািমউল হাসান েমাঃ আবু সাঈদ েমাছাঃ আল আসমাউল হসনা ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০০৭৪৩

০১
েজএসিস
২০১৯

২৭ ১৯১২৭২২০৩৬ ৯ েমাঃ ফাহাদ েহােসন েমাঃ আবুল মানান েমাছাঃ পারভীন আকার েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৯২২েজএসিস
২০১৯

২৮ ১৯১২৭২২০৩৭ ৯ েমাঃ জািহদ হাসান রাতুল েমাঃ আবুর রাজাক েমাছাঃ মিরয়ম খাতুন েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৫২৭েজএসিস
২০১৯

২৯ ১৯১২৭২২০৩৯ ৯ েমাঃ িরদওয়ান েফরেদৌস
হামীম েমাঃ হািববুর রহমান েমাছাঃ েসিলনা আকার ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৭
০১

েজএসিস
২০১৯

৩০ ১৯১২৭২২০৪২ ৯ সকান েচৌধুরী শী সভাষ কমার েচৌধুরী িলিপ েচৌধুরী ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫২৭৮েজএসিস

২০১৯

৩১ ১৯১২৭২২০৪৪ ৯ েমাঃ আবুলাহ আল েনামান েমাঃ খইরল ইসলাম েমাছাঃ রিম খাতুন েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২১২৯৫৩৭৮৯েজএসিস
২০১৯

৩২ ১৯১২৭২২০৮২ ৯ মািহন আল সািম েমাঃ মিনরজামান েমাসাঃ শামীমা আখতার েদৌলতপুর, েদৌলতপুর, কিষয়া, খুলনা িমউচুয়াল টাস বযাংক িলঃ PABNA ০০২১০৪৭১০০২২৫৭েজএসিস
২০১৯

৩৩ ১৯১২৭২২০৮৫ ৯ েমাঃ আশরাফুল ইসলাম হদয় েমাঃ রিফকল ইসলাম রতনা খাতুন দাশিড়য়া, ঈশরদী, পাবনা, রাজশাহী যমুনা বযাংক িলঃ PABNA ০০৬৪০৩১৯০০০৩৩০েজএসিস
২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৯১২৭২১৮৯৫ ৯ ফািহম ফয়সাল েমাঃ িসরাজুল হক েমাছাঃ েহাসেন আরা পারভীন ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৫১১েজএসিস

২০১৯

২ ১৯১২৭২১৮৯৭ ৯ রািফ আল ইসলাম েমাঃ সাইফুল ইসলাম েমাছাঃ কািনজ আখতার
জাহান রীতা

ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA

CORPORATE ০১০০২১৩০২১৪২১েজএসিস
২০১৯

৩ ১৯১২৭২১৯১০ ৯ েমাঃপারেভজ েহােসন রাতুল েমাঃ ইউসফ আলী সলতানা িরিজয়া ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১০৩০১০০০০৫২েজএসিস

২০১৯

৪ ১৯১২৭২১৯৫৪ ৯ ফািহম মাহমুদ বাবূল িবশাস েমাছাঃ ফােতমা খাতুন ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৫৬৯িপইিস ২০১৯

৫ ১৯১২৭২১৯৫৭ ৯ আলিভ আেনায়ার েমাঃ আেনায়ার েহােসন সবনরা জামান ওয়াডর নং - ০৮, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ০০৩৬৩০০০০৩৪৮েজএসিস

২০১৯

৬ ১৯১২৭২১৯৫৮ ৯ েমাঃ আরাফাত েমালা েমাঃ রিফকল ইসলাম েমাছাঃ িরমা খাতুন েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ DOGACHI ৩৮৭১০১৫০০০২৩৩েজএসিস
২০১৯

৭ ১৯১২৭২১৯৫৯ ৯ ৈসকত আহেমদ নূর েমাঃ শামীম েহােসন েমাছাঃ িবথী খাতুন েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪২৪৪েজএসিস
২০১৯

৮ ১৯১২৭২১৯৬০ ৯ মিহউিদন কিবর েমাঃ হমায়ুন কিবর মহন ফােতমা খাতুন রমা ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৭৯৮েজএসিস

২০১৯

৯ ১৯১২৭২১৯৬১ ৯ মঈনুুিদনন কিবর েমাঃ হমায়ুন কিবর মহন ফােতমা খাতুন রমা ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৮০৫েজএসিস

২০১৯

১০ ১৯১২৭২১৯৬২ ৯ সাফওয়ান ইবেন মিনর েমাঃ মিনরল ইসলাম সািবকন নাহার মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৪৫৭েজএসিস
২০১৯

১১ ১৯১২৭২১৯৬৩ ৯ সাজাদ আহেমদ তমাল েমাঃ আবুস শকর নাছিরন আরা জিল েকতুপাড়া, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৮

০২
েজএসিস
২০১৯

১২ ১৯১২৭২১৯৬৬ ৯ েমাঃ ওয়ািকল আহেমদ খান েমাঃ শাহাদাদ খান েমাছাঃ রািজয়া সলতানা ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৬৯৭েজএসিস

২০১৯

১৩ ১৯১২৭২১৯৭৯ ৯ সাইফুলাহ িবন সলতান েমাঃ সলতান আলম েমাসাঃ েমাসািক রহমান ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ H.M.M. ROAD ০২০০০০৭৫১৮৩৩৫েজএসিস

২০১৯

১৪ ১৯১২৭২১৯৮৭ ৯ েমাঃ িসয়াম আশরাফী রীদ েমাঃ ইসমত আলী েমাছাঃ েসিলনা খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৫৫৩েজএসিস

২০১৯

১৫ ১৯১২৭২২০১৬ ৯ খািলদ সাইফুলাহ িরয়াদ েমাঃ আলাউিদন েমাছাঃ েহাসেন আরা পারভীন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২২০৪৩েজএসিস

২০১৯

১৬ ১৯১২৭২২০১৭ ৯ রািজব আহেমদ েমাঃ শিফউল ইসলাম েমাছাঃ রিহমা আকার ওয়াডর নং - ০৬, সজানগর, পাবনা,
রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ GOPALPUR ৩৯৬২০১৫০০০২৭৪েজএসিস

২০১৯

১৭ ১৯১২৭২২০১৮ ৯ ইমরান েহােসন রাজ েমাঃ ইবািহম েহােসন েমাছাঃ ছালমা আকার ওয়াডর নং - ১২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪১

১৪
েজএসিস
২০১৯

১৮ ১৯১২৭২২০১৯ ৯ েমাঃ আিবর হাসান েমাঃ রিফকল ইসলাম েমাছাঃ আিনছা খাতুন মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭২১৫০৬েজএসিস
২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১৯১২৭২২০২০ ৯ ৈনিরত সাহা িনশীথ কমার সাহা অনরাধা সাহা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২১২৯৫১৫১৪েজএসিস

২০১৯

২০ ১৯১২৭২২০২১ ৯ রাইয়ান েফরেদৌস েমাঃ নজরল ইসলাম েমাছাঃ রবাইয়া েফরেদৌস ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০২৯৪েজএসিস

২০১৯

২১ ১৯১২৭২২০২২ ৯ েমাঃ িসফাত েজসান েমাঃ আবুল লিতফ সরকার জীবন নাহার েদৌলতপুর, কামারখন, িসরাজগঞ,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২২০০১েজএসিস

২০১৯

২২ ১৯১২৭২২০২৩ ৯ শাহিরয়ার কিবর আল আিমন েমাঃ েসােহল রানা েমাছাঃ শামীমা নাছিরম ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

আল আরাফাহ ইসলামী
বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৯৪১১৪০০০০১৯১েজএসিস

২০১৯

২৩ ১৯১২৭২২০২৪ ৯ েমাঃ রািকবুল হাসান রািব েমাঃ আবুল আিলম েমাছাঃ েরেবকা সলতানা মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭২১৪৮৩েজএসিস
২০১৯

২৪ ১৯১২৭২২০২৫ ৯ আবুজার সািম েমাঃ শিফকল ইসলাম েফরেদৌিস রিহমা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA

BAZAR ৪১১৯৪০১০০০০৮৪েজএসিস
২০১৯

২৫ ১৯১২৭২২০২৬ ৯ আিদব আজওয়াদ আবুস সালাম নাজনীন নাহার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COURT ROAD ০২০০০১৫৩১৮৭৬৫েজএসিস

২০১৯

২৬ ১৯১২৭২২০৮১ ৯ মীর রওনক জাহান মীর শাহজাহান আলী েমাছাঃ মেনায়ারা খাতুন ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫২েজএসিস

২০১৯

২৭ ১৯১২৭২২০৮৩ ৯ আদনান আিদব খান েমাঃ খায়রল বাসার েমাছাঃ  িজবুনাহার ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ GOPALPUR ৩৯৬২০১৫০০০২৭৫েজএসিস

২০১৯

২৮ ১৯১২৭২২০৮৪ ৯ েমাঃ ইশিতয়াক  উজ জামান েমাঃ শািহনজামান েমাছাঃ সািবনা ইয়াসমীন মাজপাড়া, আটঘিরয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৬১২০েজএসিস
২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৭১২৭১৪৫৫ ১১ েতৌিফক আহেমদ েমাঃ আবুর রিশদ েমাছাঃ রিবয়া খাতুন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৮৭১েজএসিস
২০১৭

২ ১৭১২৭১৪৭৫ ১১ রােকশ সরকার িশিশর কমার সরকার রীতা রাণী িবশাস নননপুর, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৩৬৯েজএসিস
২০১৭

৩ ১৭১২৬৭৫৮৯৫ ১১ েরশাদ রিহম েমাঃ আবুর রিহম েমাছাঃ রােবয়া খাতুন ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২৬২েজএসিস

২০১৭

৪ ১৭১২৭১৪৪৪০ ১১ েমাঃ তাওসীফ নািদম েমাঃ িফেরাজ েহােসন তছিলম আকার বদলগাছী, নওগঁা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৬৯৪েজএসিস
২০১৭

৫ ১৭১২৭১৪৪৪৩ ১১ িসয়াম আহেমদ েমাঃ আফতাব উিদন ফিরদা ইয়াসিমন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৫৩৫েজএসিস
২০১৭

৬ ১৭১২৭১৪৪৪৫ ১১ েমাঃ িমজানল ইসলাম েমাঃ শহীদল ইসলাম েমাছাঃ আকিলমা ইসলাম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী এিকম বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫১২১০০০০২০৫১েজএসিস
২০১৭

৭ ১৭১২৭১৪৪৪৭ ১১ আহনাফ শাহিরয়ার িপয়াস েমাহাঃ আিতক উল ইসলাম েরাখসানা ইসলাম েভালাহাট, চাপাই নবাবগঞ, রাজশাহী ঢাকা বযাংক িলঃ PABNA ৩০১২১০০০০০১৫৮েজএসিস
২০১৭

৮ ১৭১২৭১৪৪৪৮ ১১ মুকািদর এহসান উৎসব েমাঃ আফজাল হেহােসন েমাছাঃ েজাহরা েবগম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৮২৩৮েজএসিস
২০১৭

৯ ১৭১২৭১৪৪৪৯ ১১ ফয়সাল আহেমদ েমাঃ আিতয়ার রহমান েমাছাঃ ফািহমা খাতুন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৩৮

০৭
েজএসিস
২০১৭

১০ ১৭১২৭১৪৪৬৮ ১১ েক এম সািবর আেরিফন এ েক এম রিফকর রহমান সািবনা ইয়াসিমন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৩৭৪েজএসিস
২০১৭

১১ ১৭১২৭১৪৫০৪ ১১ েগৌরব কমার সরকার গেনশ চন সরকার শাবণী রানী সরকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী এিকম বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫১২১০০০৬০৩০৬েজএসিস
২০১৭

১২ ১৭১২৭১৪৫০৪ ১১ েশখ এহসানল মাহমুদ িসয়াম েশখ েমাঃ সলতান মাহমুদ আজামান নাহার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪১৩২েজএসিস
২০১৭

১৩ ১৭১২৭১৪৫১০ ১১ ইশিতয়াক  আহেমদ আদনান আলাউিদন আহেমদ েহেলনা খানম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COLLEGE
GATE ০২০০০০৫২৭৬২৭১েজএসিস

২০১৭

১৪ ১৭১২৭১৪৫১৩ ১১ েমাঃ আিশকর রহমান
তাওহীদ েমাঃ কাইয়ুম আলী েমালা েমাছাঃ তাহিমনা েবগম কািশয়ানী, েগাপালগঞ, ঢাকা ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫২৩৬েজএসিস

২০১৭

১৫ ১৭১২৭১৪৫১৪ ১১ অংকন চযাটজরী িবদযৎ বরন চযাটজরী অনশী
মুখাজরী

পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী িমউচুয়াল টাস বযাংক িলঃ PABNA ০০২১০৪৭১০০১০৬১েজএসিস
২০১৭

১৬ ১৭১২৭১৪৫১৯ ১১ েমা তাওকীর তাজামুল
েসায়াদ েমাঃ রিফকর রহমান েমাছাঃ েহাসেন আরা খানম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ MOGHBAZAR ২০৫০৩৩২০২০০৬৬৮৬
০৩

েজএসিস
২০১৭

১৭ ১৭১২৭১৪৫২১ ১১ রবােয়ত েহােসন েমাঃ তািজমুল েহােসন নাজনীন আকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৮৮৭েজএসিস
২০১৭

১৮ ১৭১২৭১৪৫২৪ ১১ রওনক হাসনাত িবশাস িনিবড় েমাঃ আবুল হাসনাত িবশাস
রাজা েমাছাঃ নাজমা খাতুন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৮৪০েজএসিস

২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১৭১২৭১৪৫২৫ ১১ ফারদীন
মুনািসর

নািসম মিলক ফারজানা সলতানা পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৩৩৫েজএসিস
২০১৭

২০ ১৭১২৭১৪৫২৭ ১১ আল শািফ সরকার েমাঃ েসিলম আকতার রখশানারা  সবনম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৬৬৩েজএসিস
২০১৭

২১ ১৭১২৭১৪৫২৯ ১১ েমাঃ তােরকজামান িজসান েমাঃ শিরফুল ইসলাম েমাছাঃ হািছনা েবগম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩১৪েজএসিস
২০১৭

২২ ১৭১২৭১৪৫৩৭ ১১ ৈশশব আহেমদ পান েমাঃ েগালাম সেরায়ার েহােসন িমেসস পািপয়া সেরায়ার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৪৮১েজএসিস
২০১৭

২৩ ১৭১২৭১৪৫৬৮ ১১ েমাঃ সািবর েহােসন শাওন েমাঃ মিনর েহােসন িশিরনা আকার সাধারচর, িশবপুর, নরিসংদী, ঢাকা সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫৩৪০০২১৮৩েজএসিস
২০১৭

২৪ ১৭১২৭১৪৫৬৯ ১১ মাহবুব েমাহামদ েমাঃ আবুল আওয়াল িমেসস আনার কিল পারভীন
লাকী

হাটুিরয়া নাকািলয়া, েবড়া, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৪৮েজএসিস

২০১৭

২৫ ১৭১২৭১৪৫৭১ ১১ েমাঃ আহসানজামান ছািম েমাঃ আসাদজামান েমাছাঃ আকিলমা খাতুন ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA

CORPORATE ০১০০২০৮৭৩০১১২েজএসিস
২০১৭

২৬ ১৭১২৭১৪৫৭২ ১১ নাঈম েহােসন েমাঃ আফজাল েহােসন েমাছাঃ কামরন নাহার ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮১৫০েজএসিস

২০১৭

২৭ ১৭১২৭১৪৫৭৪ ১১ িরদওয়ান হক আহেমদ উল হক েরেবকা সলতানা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসাসাল ইসলামী বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৭৫১৩১০০০০৬৩৭েজএসিস

২০১৭

২৮ ১৭১২৭১৪৫৭৯ ১১ েমাঃ আসাদলাহ হাসান মামুন েমাঃ েহলাল উিদন েমাঃ েমিরনা খাতুন েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০৩৮৩৮৫২১েজএসিস

২০১৭

২৯ ১৭১২৭১৪৫৮৫ ১১ শাহিরয়ার রহমান েমাঃ শািহদর রহমান শাপলা খাতুন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০১১৪েজএসিস

২০১৭

৩০ ১৭১২৭১৪৫৮৭ ১১ পান
সাহা

পদীপ কমার সাহা সিচতা সাহা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৯৫৫৫েজএসিস

২০১৭

৩১ ১৭১২৭১৪৬০০ ১১ তাওহীদ আহমদ সািকল আহমদ নাসিরন আরা পুবালী ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রাজশাহী কৃিষ উনয়ন PABNA ১৬১০০০০০০০৭েজএসিস

২০১৭

৩২ ১৭১২৭১৪৬৩২ ১১ আবুলাহ আল েরাহান েমাঃ বাকী িবলাহ েমাছাঃ নাজনীন হক ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০০৯৮েজিডিস

২০১৭

৩৩ ১৭১২৭১৪৬৩৫ ১১ তানিজরল ইসলাম েমাহামদ জহরল ইসলাম েমাছাঃ তাসিলমা  খাতুন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০০১২০

০৯
েজএসিস
২০১৭

৩৪ ১৭১২৭১৪৬৩৬ ১১ রনজয় ভদ উৎস িবিজৎ কমার ভদ িলিপকা রানী দাস েগাপালগাম, মাগরা সদর, মাগরা, খুলনা সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫৩৪০০২১৮৭েজএসিস
২০১৭

৩৫ ১৭১২৭১৪৬৬৮ ১১ কাজী েমাঃ েযাবােয়র জামান
লািবব

কাজী েমাঃ শওেকত আিল
খােলদ লায়লা আরজুমান আরা ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী িমউচুয়াল টাস বযাংক িলঃ PABNA ০০২১০৪৭১০০১৫৫২েজএসিস
২০১৭

৩৬ ১৭১২৭১৪৬৬৯ ১১ েমাঃ আিমনর রহমান েমাঃ আিজজুর রহমান েমাছাঃ রােবয়া রহমান মালঞী, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী িমউচুয়াল টাস বযাংক িলঃ PABNA ০০২১০৪৭১০০১৫৯৮েজএসিস
২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

৩৭ ১৭১২৭১৪৬৭২ ১১ আল হািদ কাওসার েহােসন েমাছাঃ আঁিখ ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী এিব বযাংক িলঃ Pabna Branch ৪২০৯৪৩০৪২৮৩০৮েজএসিস

২০১৭

৩৮ ১৭১৭৭৫০৯৮১ ১১ শািফন রহমান েমাঃ আজাদর রহমান েমাছাঃ রওশনারা আখতার িসরাজগঞ সদর, িসরাজগঞ, রাজশাহী আল আরাফাহ ইসলামী
বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৯৪১১৪০০০৪৫৩৩েজএসিস

২০১৭

৩৯ ১৭১৭৭৬১০৯২ ১১ েমাঃ ইজাজ মাহমুদ মাহী েমাঃ হযরত আলী েমাছাঃ নাজমুন নাহার নলডাঙা, নােটার, রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA
CORPORATE ০১০০১২৪৮৭৯২৬৯েজএসিস

২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৭১২৭১৪৪৩৪ ১১ েমাঃ আবুল বাশার খান েমাঃ আসাদাদ খান েমাছাঃ মারফা খানম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০২০০০১৪৮৪৮৪৪৪েজএসিস
২০১৭

২ ১৭১২৭১৪৪৩৫ ১১ ফারহান সািদক এস এম েমাসাক আহেমদ েমাছাঃ ফারজানা আহেমদ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮০৯৬েজএসিস
২০১৭

৩ ১৭১২৭১৪৪৩৭ ১১ েমাঃ এহসান খান সাময েমাঃ আবুল মঈদ খান েমাছাঃ সাহারা খানম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২৫৭েজএসিস
২০১৭

৪ ১৭১২৭১৪৪৩৮ ১১ েসাহান নূর েমাঃ েরজাউল কিরম েহাসেনয়ারা েবগম সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮০৮০েজএসিস
২০১৭

৫ ১৭১২৭১৪৪৩৯ ১১ কাজী েমেহদী হাসান কাজী হারন অর রিশদ েকয়া খাতুন সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৮৫৮েজএসিস
২০১৭

৬ ১৭১২৭১৪৪৪২ ১১ এস এম রািকব রায়হান েমাঃ রিফকল ইসলাম েমাছাঃ েরােকয়া খাতুন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৬৭৩েজএসিস
২০১৭

৭ ১৭১২৭১৪৫০৩ ১১ সদীপ েঘাষ সকমার  েঘাষ িলিপ রানী সরকার মািনকগঞ সদর, মািনকগঞ, ঢাকা ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ৭০১৭০৭০১০২৮২০েজএসিস
২০১৭

৮ ১৭১২৭১৪৫০৬ ১১ শভ কমার সাহা েখাকন কমার সাহা পুষ রানী সাহা পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ০০০৩৬৩০০০০৩৮৯েজএসিস
২০১৭

৯ ১৭১২৭১৪৫০৭ ১১ েমাঃ আরাফাত রাহাত েমাঃ আলতাফ েহােসন েমাছাঃ  মুসারী ইয়াসিমন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA
CORPORATE ০১০০২০৮৮৫০৪৫২েজএসিস

২০১৭

১০ ১৭১২৭১৪৫১৬ ১১ রািকব আহেমদ অিনক বাদশা আহেমদ তাহিমনা আকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৬৮১০েজএসিস
২০১৭

১১ ১৭১২৭১৪৫৩৬ ১১ আহেমদ কাইফ এ এইচ এম েগালাম েমাসফা
কামাল

েমাছাঃ শােয়মা নাসিরন
েহােসন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০১৯৩েজএসিস

২০১৭

১২ ১৭১২৭১৪৫৬৬ ১১ েমাঃ সাইফ আবুলাহ িবশাস েমাঃ আবুল খােলক িবশাস সমনা ইয়াসিমন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী যমুনা বযাংক িলঃ PABNA ০০৬৪০৩১৩০০০৬৫৪েজএসিস

২০১৭

১৩ ১৭১২৭১৪৫৬৭ ১১ িরফাত জাহান েমাঃ জাহাঙীর েহােসন েমাছাঃ িরতা ইয়াসিমন ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮১৪৫েজএসিস

২০১৭

১৪ ১৭১২৭১৪৫৮৬ ১১ আবুল জুবাইর জন েমাঃ রিবউল আলম েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন সাহা পুর, ঈশরদী, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৬১৮৪েজএসিস
২০১৭

১৫ ১৭১২৭১৪৫৯৯ ১১ তাহিসন আলম েমাঃ সদর উিদন েমাছাঃ তাসিলমা খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৫০

০১
েজএসিস
২০১৭

১৬ ১৭১২৭১৪৬৭৩ ১১ শািকবুল ইসলাম শািকব মাহাতাব উিদন সািবনা আকতার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০০৮৭েজএসিস

২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৫৩ ৬ তািমম রাফাত েমাঃ রিকব উিদন েমাছাঃ আকিলমা খানম ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০১০৮৯
০৫িপইিস ২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১১২০৯১১৬০৮০৮৬
৯১ ৬ আরাফাত রহমান েমাঃ হািফজুর রহমান েমাছাঃ সািমমা খাতুন গেয়শপুর, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৫৬িপইিস ২০১৯

২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬২৭ ৬ আহনাফ ইনিকয়াদ নািফজ েমাঃ শিফকল ইসলাম রািজয়া সলতানা জামৈতল, কামারখন, িসরাজগঞ,

রাজশাহী পূবালী বযাংক িলঃ MALIGACHA ২২৩৯১০১১০১০৯৬িপইিস ২০১৯

৩ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৬৮ ৬ নািবল হাসান েমাঃ িরয়াজুল হাসান েমাছাঃ জিল খাতুন ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ
PABNA

BANIJJO
KENDRA

৪১১৩৭০১০০৬১৫০িপইিস ২০১৯

৪ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৬৯ ৬ ওয়ািসউ আহেমদ নািসফ েমাঃ আবুস েসাবাহান েমাছাঃ তানিজনা আকার সাথী ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী যমুনা বযাংক িলঃ PABNA ০০৬৪০৩১৯০০০৩২১িপইিস ২০১৯

৫ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৭০ ৬ কাজী েমাঃ তানজীম িবন

আজম কাজী েমাঃ সাইফুল আযম িরমা পারভীন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৬৬০০িপইিস ২০১৯

৬ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৭১ ৬ জািরফ আহনাফ ্্েমাঃ েদেলায়ার েহােসন েমাছাঃ শায়লা খাতুন কািশনাথপুর, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ SHOHAGPUR ০১০০২১২৯৫৬৪০১িপইিস ২০১৯

৭ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৭৩ ৬ সাথরক সইট েমাঃ আেনায়ার েহােসন েমাছাঃ রওশনর আরা ওয়াডর নং - ০২, জয়পুরহাট সদর,

জয়পুরহাট, রাজশাহী পাইম বযাংক িলঃ PABNA ২১৮৯২১২০০৭৭৭৫িপইিস ২০১৯

৮ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৮১ ৬ আরাফাত রহমান আল-রািফ েমাঃ ওমর ফারক উজল েমাছাঃ েফরেদৌসী জামান েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী পাইম বযাংক িলঃ PABNA ২১৮৯২১৩০০৭৭৭৪িপইিস ২০১৯

৯ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৮৩ ৬ েমাঃ শািফন ওয়ািরশ অিহদল ইসলাম েমাছাঃ নািহদ নাসিরন নরলযাবাদ, মানা, নওগঁা, রাজশাহী আইএফআইিস বযাংক িলঃ PABNA ০১৭০৩৫১১৪৮০৩১িপইিস ২০১৯

১০ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৮৪ ৬ এস এম ফািহম েমাঃ আজমল েহােসন েমাসাঃ ফিরদা ইয়াসিমন ভায়না, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪২
১৫িপইিস ২০১৯

১১ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৮৫ ৬ ফাসমাউন ইসলাম েমাঃ সাইদল ইসলাম েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রাজশাহী কৃিষ উনয়ন SINGA ১৬১৬৫৮িপইিস ২০১৯

১২ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৮৭ ৬ েমাঃ আহসান উলাহ খান

আিলফ েমাঃ মাহবুব আলম খান েমাছাঃ িনগার সলতানা েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৩

১৬িপইিস ২০১৯

১৩ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৯০ ৬ মাশরািফল হাসান িমশর কামরল হাসান েমাছাঃ মিশরদা খাতুন মািলগাছা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০৫০৫১িপইিস ২০১৯

১৪ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৫৯৩ ৬ আিকব হাসান হাসানর রহমান েমাছাঃ খােলদা পারভীন ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২১২৯৪৫৯৩০িপইিস ২০১৯

১৫ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩০ ৬ েমাঃ আিলফ ইবেন কিরম েমাঃ আবুল কিরম েমাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন েগাপালপুর, বড়াইগাম, নােটার, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫১িপইিস ২০১৯

১৬ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩১ ৬ েমাঃ েরজওয়ানল ইসলাম

রাতুল ডাঃ েমাঃ রােশদল ইসলাম িমেসস েরািজনা রােশদ ওয়াডর নং - ০৩, ফিরদপুর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৪

১৭িপইিস ২০১৯

১৭ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩২ ৬ শািফইল উমাম েমাঃ িজয়াউর রহমান েমাছাঃ রবীনা আকার রীতা ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী পাইম বযাংক িলঃ PABNA ২১৮৯২১৪০০৭৭৭৩িপইিস ২০১৯

১৮ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩৪ ৬ েমাঃ জািরফ ইমিতয়াজ েমাঃ ফয়সল কবীর েমাছাঃ েহাসেনয়ারা খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৫৭িপইিস ২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩৫ ৬ েমাঃ ঐশযর ফয়সাল েমাঃ আল নািহদ ফয়সাল েমাছাঃ েমেহরন পারভীন চরতারাপুর, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA
BAZAR ৪১১৯৪০১০০০০৮১িপইিস ২০১৯

২০ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩৭ ৬ তানভীর আহেমদ েমাঃ শওকত আলী আফেরাজা পারভীন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ NURPUR ০১০০২১২৯৫৫৬৫০িপইিস ২০১৯

২১ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৩৮ ৬ শাহিরয়ার নািফজ েমাঃ েরজাউল হক েমাছাঃ নািসমা আকার ওয়াডর নং - ১৪, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫৩িপইিস ২০১৯

২২ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৪২ ৬ ওমর িবন ওয়ািলদ আহমদ আলী েরােকয়া খাতুন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫৭িপইিস ২০১৯

২৩ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৪৩ ৬ েমাঃ ওয়ািস িবশাস েমাঃ আবুল মােজদ নাজনীন সলতানা েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০০০৮৫৩৪০০১৮২২িপইিস ২০১৯

২৪ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৪৪ ৬ রাইয়ান েহােসন তাহিমদ েমাঃ তমাল েহােসন েরশমা পারভীন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২১৪৯৯িপইিস ২০১৯

২৫ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৪৬ ৬ েমাঃ

আবুলাহ
েমাঃ েমাকােদস েহােসন েমাছাঃ টুমা খাতুন ওয়াডর নং - ১২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩৫০িপইিস ২০১৯

২৬ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৫৭ ৬ েমাঃ ওয়ািহদ আল িসয়াম েমাঃ জাহাঙীর েহােসন েমাছাঃ শাহিমনা খাতুন লােলার, িসংড়া, নােটার, রাজশাহী িসিট বযাংক িলঃ PABNA ২৫৬২৮৭৯৫৯৫০০১িপইিস ২০১৯

২৭ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৯০ ৬ সািমন সািবত েমাঃ আবদল হািমদ সালমা আকার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COURT ROAD ০২০০০১৫২৯২৬১৪িপইিস ২০১৯

২৮ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৯৩ ৬ অকর রায় রতন কমার রায় অনেজানা  রায় ওয়াডর নং - ০৮, পাংশা, রাজবাড়ী, ঢাকা অগণী বযাংক িলঃ H.M.M. ROAD ০২০০০১৫৩০২৩৬২িপইিস ২০১৯

২৯ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৯৪ ৬ দূজরয় সাহা িলটন কমার শাহা দূগরা রানী সাহা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী আইএফআইিস বযাংক িলঃ PABNA ৬০৮৪৬৭৮৪৬৩০৩১িপইিস ২০১৯

৩০ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৯৫ ৬ ্্েমাঃনািফস ইকবাল সািবত েমাঃ িফেরাজ ইকবাল েমাছাঃ শািমমা নাসিরন ওয়াডর নং - ১৪, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA
CORPORATE ০১০০২১২৯৭২৬১৯িপইিস ২০১৯

৩১ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৬৯৯ ৬ আিসব আল যুবােয়র েমাঃ আবুল বােতন শামছুন নাহার ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৫৪
১৮িপইিস ২০১৯

৩২ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭০৮ ৬ খিতব মািশয়াত আবািস খিতব মেনায়ারল  আলম ফােতমাতুন জানাত ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COURT ROAD ০২০০০১৫২৯৬৭০০িপইিস ২০১৯

৩৩ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭২০ ৬ মন সরকার বঁাধন ইন কমল সরকার িটটু তৃষা রানী দাস ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৫৬২৪িপইিস ২০১৯

৩৪ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৫২ ৬ সালমান িবন এনাম েমাঃ এনামুল হক মনডল েমাছাঃ সালমা েবগম ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০৩৯৮৫০৮০িপইিস ২০১৯

৩৫ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৫৫ ৬ রাহাত েখানকার ইউশা খনকার েমাঃ ইউসফ আলী েমাছাঃ েরখা খাতুন ওয়াডর নং - ০৩, ঈশরদী, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৬৩িপইিস ২০১৯

৩৬ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৫৭ ৬ েমাঃ আিদব আকতাব েমাঃ কিবর পধান আঞুয়ারা েরশমা ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী এিব বযাংক িলঃ Pabna Branch ৪২০৯০১৭৮৪৪৩০৮িপইিস ২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

৩৭ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬০ ৬ েসৌহাদরয আহেমদ সজন আহেমদ েমাছাঃ শামীমা পারভীন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ A. HAMID
ROAD ০২০০০১৫২৯৬৫৮১িপইিস ২০১৯

৩৮ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬১ ৬ েসৌহাদয

শাবন
েমাঃ আজমল েহােসন
েজায়াদার শান েমাছাঃ কাকিল খাতুন ওয়াডর নং - ১৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৬৬
০২িপইিস ২০১৯

৩৯ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬২ ৬ েমাঃ জুবােয়র তানভীর েমাঃ বাবুল আকার েজসিমন আরা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৬২িপইিস ২০১৯

৪০ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬৪ ৬ সাইদ ফয়সাল েমাঃ নািহদ হাসান মামুন েমাছাঃ আশরাফুনাহার ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA
BAZAR ৪১১৯৪০১০০০০৮৬িপইিস ২০১৯

৪১ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬৬ ৬ জুবােয়র আহামদ সািফন েমাঃ শাফারত আলী সাধীন েমাছাঃ শারিমন সলতানা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২১৩০৮৯৮৬৭িপইিস ২০১৯

৪২ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৬৭ ৬ ফারহান ইশরাক আলভী েমাঃ আবুল ওহাব েমাছাঃ রািজয়া খাতুন ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ
Islami Bank

Agent Banking
২০৫০৭৭৭৬৭০৫৭২৮৯

১৩িপইিস ২০১৯

৪৩ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৭০ ৬ কাজী েরজওয়ান নািফ েক.এম. কামাল পাশা েমাছাঃ েরেহনা খাতুন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০০৮৩৬৯২৪িপইিস ২০১৯

৪৪ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৭৮৭ ৬ হািমম হাদী েশরা িমজরা েমাঃ ইকবাল েহােসন েমাছাঃ েহাসেনয়ারা পারভীন চরতারাপুর, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০২২০৫৯িপইিস ২০১৯

৪৫ ১১২০১৯১১৬০৮০৮
৮১৩ ৬ িজয়াদ হাসান েমাঃ জাকািরয়া েমাছাঃ ছােলহা খাতুন দগরানগর, উলাপাড়া, িসরাজগঞ, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০৩০৪৫
১৮িপইিস ২০১৯
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪১৮ ৭ েমাঃ আরাফাত েচৌধুরী েমাঃ রিফকল ইসলাম েমাছাঃ আিনছা খাতুন মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৬০৫িপইিস ২০১৮

২ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪৩১ ৭ অংকন কনডু উতম কমার কনডু পিপ রানী কনডু ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৩৯৫িপইিস ২০১৮

৩ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৫৪৪ ৭ মুতািকন আহেমদ মুগ েমাঃ জাহাঙীর  আলম েমাছাঃ মাহমুদা ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৩৮১িপইিস ২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ০ ৭ েতৌিহদল ইসলাম বালাগল ইসলাম পািপয়া ইসলাম ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮২৯৯িপইিস ২০১৮

২ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৫৪ ৭ েমাঃ আইমান েমাঃ আসাদজামান আসাদ েমাছাঃ শািকলা আকার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০১৬০৯
০৩িপইিস ২০১৮

৩ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৫৫ ৭ সািজদ মাহমুদ িরফাত েমাঃ েগালজার েহােসন মাহমুদা সলতানা ওয়াডর নং - ০৩, িসরাজগঞ সদর,

িসরাজগঞ, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩২৯৪িপইিস ২০১৮

৪ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৫৭ ৭ রািফন আহেমদ েমাঃ বাচু িময়া কািরমা  খাতুন ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী উতরা বযাংক িলঃ PABNA ৩৯১৩১১৩০০০০১০৪৩িপইিস ২০১৮

৫ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৫৮ ৭ খনকার মুবাশিশর েহােসন খনকার মেনায়ার েহােসন েমাসাঃ সািকনা খাতুন ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৬৯৪িপইিস ২০১৮

৬ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৫৯ ৭ এস এম আিবদ হাসান েমাঃ আবুল মিজদ েসখ েমাছাঃ নািজরনা আকার খানম মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৪১৮িপইিস ২০১৮

৭ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬২ ৭ িমজরা সাদ িমজরা েমাঃ জহরল হক জানাতুল েফরেদৌস ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮১২৪িপইিস ২০১৮

৮ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬৩ ৭ নািফস শাহিরয়ার েমাঃ ফারক েহােসন সলতানা আখতার ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০০৮৬িপইিস ২০১৮

৯ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬৪ ৭ ৈসয়দ অয়ন শাহিরয়ার ৈসয়দ েমাঃ শাহিরয়ার েমাছাঃ গলশানআরা ওয়াডর নং - ০৮, আটঘিরয়া, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ DEBOTTAR ৩৭৯৮০১৫০০০০৩৯িপইিস ২০১৮

১০ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬৬ ৭ মাহফুজুর রহমান েসৌরভ মুহমদ আলমগীর েমাছাঃ শাহানাজ পারভীন ওয়াডর নং - ০৩, সঁািথয়া, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৯৭২িপইিস ২০১৮

১১ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬৮ ৭ শাহদত িসিদকী সািকব েমাঃ নের আলম িসিদকী েমাছাঃ মাশহদা আকার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৫৮২িপইিস ২০১৮

১২ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৬৯ ৭ রাইয়ান মাহবুব মাতৃক েমাঃ মনেজদ আলী েমাছাঃ েরহানা খাতুন েকতুপাড়া, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৫১৩৮িপইিস ২০১৮

১৩ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৭১ ৭ অিরনম সরকার নারায়ন চন সরকার রীনা রানী সূতধর সাতবাড়ীয়া, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ A. HAMID

ROAD ০২০০০১৪৮৪৬০৯৩িপইিস ২০১৮

১৪ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৭৩ ৭ ফািহম ফয়সাল েমাঃ এনামুল হক িনগার সলতানা ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA
BAZAR ৪১১৯৪০১০০০০৫৭িপইিস ২০১৮

১৫ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৭৫ ৭ েমাঃ িসয়াম েহােসন শাহ আলম িশলা আকার ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA
CORPORATE ০১০০২০৮৮৩১০৩২িপইিস ২০১৮

১৬ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৭৬ ৭ িরগ দাস

বৃন
িবপব কমার দাস রমা সরকার লকীপুর, আটঘিরয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯৩৯২িপইিস ২০১৮

১৭ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৭৮ ৭ েমাঃ ইমরল কােয়স হািমম েমাহামদ আইনল হক েমাছাঃ রিবয়া খাতুন ৈফলজানা, চাটেমাহর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৫৩
০৪িপইিস ২০১৮

১৮ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৮১ ৭ বিন ইয়াসিমন েচৌধুরী েমাঃ রাহাত েচৌধুরী নূর আিফয়া জানাত ইভা ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৭৫৯িপইিস ২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৮২ ৭ েমাঃ তাহিমদ হাসনােয়ন েমাঃ েতৌিহদ হাসনােয়ন েমাছাঃ িবলিকস আরা

পারভীন
ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COURT ROAD ০২০০০১৪৮৭০২৯৫িপইিস ২০১৮

২০ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৮৪ ৭ মুতািসম ফুয়াদ তাওহীদ েমাঃ ফারক েহােসন িনগার সলতানা দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০০৮৫িপইিস ২০১৮

২১ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৮৮ ৭ েমাঃ িজসান আহেমদ েমাঃ উজল েহােসন েমাছাঃ েববী খাতুন ওয়াডর নং - ১২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৫১৪িপইিস ২০১৮

২২ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৮৯ ৭ তাজভীর হাসান কামরল হাসান তুিহন মারফা আকার সীমা ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৪৮৪০িপইিস ২০১৮

২৩ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৯৩ ৭ েমাঃ তানভীর েহােসন সাইফ েমাঃ মেনায়ার েহােসন েমাছাঃ তাহিমনা পারভীন ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৭৬৪িপইিস ২০১৮

২৪ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৯৪ ৭ েমাঃ হাসান মাহমুদ িপন েমাঃ আবুল হািমদ পািপয়া খাতুন েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৫০৯৪িপইিস ২০১৮

২৫ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৯৬ ৭ েমাঃ িশপন েমা ওমর আলী েমাছাঃ জািজরয়া খাতুন ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৪৬৫িপইিস ২০১৮

২৬ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৯৮ ৭ েমেহরাব হাসান েমাঃ জহরল হক েমাছাঃ শামমী আখতার ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯৪১৫িপইিস ২০১৮

২৭ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৩৯৯ ৭ রািকবুল হাসান নর েমাঃ রিফকল ইসলাম নারিগস পারভীন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী এিব বযাংক িলঃ Pabna Branch ৪২০৯৪৩২২৯৪৩০৮িপইিস ২০১৮

২৮ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪১৭ ৭ নািফস ফুয়াদ েমাঃ জহরল ইসলাম েমাছাঃ নািছমা খাতুন ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৮৬০িপইিস ২০১৮

২৯ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪২০ ৭ খািলদ সাইফুলাহ েমাহামদ বাকীিবলাহ খািদজা খাতুন ৈফলজানা, চাটেমাহর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৯৯৩িপইিস ২০১৮

৩০ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪২৬ ৭ এম মুশিফকর রািহম েমাঃ রিফকল ইসলাম শামসন নাহার েকতুপাড়া, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪০
০০িপইিস ২০১৮

৩১ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪৫৩ ৭ েমাঃ আবুল বারী েমাঃ বােয়জীদ আলম েমাছাঃ িবনা পারভীন ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২০৮৭৭২৩৩৮িপইিস ২০১৮

৩২ ১১২০১৮১১৬০৮০৯
৪৮৩ ৭ েমাঃ হসাইন আহেমদ খান েমাঃ আবুল লিতফ খান েমাছাঃ হািফজা খাতুন ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৪৯৯৪িপইিস ২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৬২ ৮ েমাঃ ফয়সাল সািদদ েমাঃ মাজহারল ইসলাম েমাছাঃ লাভলী খাতুন শাশরা, শাশরা, যেশার, খুলনা ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৪৪৪িপইিস ২০১৭

২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৭১ ৮ ইশিতয়াক আহমদ সািজদ েমাঃ সাইদল ইসলাম েমাছাঃ শায়লা আরজু িশমলা ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৯৬৭িপইিস ২০১৭

৩ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৬৩ ৮ েমাঃ ইমরল কােয়স ইমন েমাঃ জহরল ইসলাম েমাছাঃ িজয়াসমীনয়ারা ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৫০৯িপইিস ২০১৭

৪ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৭৭ ৮ েমাঃ আসাদজামান আরাফাত েমাঃ নািছর উিদন েমাছাঃ েসিলনা আকার ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮২৮৩িপইিস ২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১১২০১৭৬০৮০৮৭
৬৯ ৮ েমাঃ শাহিরয়ার কিবর

তানভীর েমাঃ েসরাজুল ইসলাম েমাছাঃ েরািজনা আফেরাজ ওয়াডর নং - ১৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ

PABNA
BANIJJO
KENDRA

৪১১৩৭০১০০০২৪৮িপইিস ২০১৭

২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩০ ৮ আরাফ ইবেতসাম সালাহউিদন আহেমদ ইয়াসিমন আরা ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৪০২িপইিস ২০১৭

৩ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩২ ৮ িপয়িজৎ রায় িবশিজৎ রায় সীমা রানী রায় ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০০৮৪িপইিস ২০১৭

৪ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩৩ ৮ েমাঃ রািফদ রােশদীন েমাঃ শামীম এহসান রােশদীন তাসিলমা েবগম ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০৩৮৩৭৭৩২িপইিস ২০১৭

৫ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩৪ ৮ ফািহম মুরেশদ ফুয়াদ িফেরাজ আহেমদ েমাছাঃ মিরয়ম জানািত ভায়না, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮২৪১িপইিস ২০১৭

৬ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩৫ ৮ আিবর হাসান আদনান েমাঃ সাহীন েহােসন মািলথা েমাছাঃ রিহমা খাতুন ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৭৭৮০িপইিস ২০১৭

৭ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩৭ ৮ অপূবর খান অপরন েমাঃ আবুল লিতফ সবনরা কঁাকন ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী এিকম বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫১২১০০০৩২১৬৪িপইিস ২০১৭

৮ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৩৮ ৮ শাহািরয়ার নািফজ েমাঃ আবুস সালাম নসরাত জাহান আয়শা ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৩০৬িপইিস ২০১৭

৯ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৪২ ৮ েদশরাজ দত আিদতয পদীপ কমার দত কিল রানী সরকার ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮১৭১িপইিস ২০১৭

১০ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৪৩ ৮ ইমা-মীম ইকবাল শাহ েনওয়াজ কিরম রনী েনওয়াজ ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী এিকম বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫১২১০০০২১৬৩৯িপইিস ২০১৭

১১ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৪৩ ৮ েমাঃ সাইফ আলী খান েমাঃ েমাসেলম উিদন খান েমাছাঃ শারমীন সলতানা ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ GOPALPUR ৩৯৬২০১৫০০০২৬৫িপইিস ২০১৭

১২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৪৪ ৮ মীর তানিভর নাঈম মীর েমাঃ িজলুর রহমান েমাছাঃ েকািহনর আকার ওয়াডর নং - ০৬, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২০৮৮১৪০৪৯িপইিস ২০১৭

১৩ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৪৯ ৮ েমাঃ জািহদ হাসান েমাঃ আবুস সালাম েমাছাঃ তাসিমন খাতুন সািদপুর, কমারখালী, কিষয়া, খুলনা ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭২৮
০৬িপইিস ২০১৭

১৪ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫০ ৮ মুহামদ ওবায়দলাহ েমাঃ হারনর রিশদ সলতানা রওশন জাহান

িগয়াসী
ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০৩১৩িপইিস ২০১৭

১৫ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫২ ৮ ওিলউল নািহদ েমাঃ আবুল ওহাব নািছমা আকার ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৫৯০িপইিস ২০১৭

১৬ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫৩ ৮ আরাফাত  েসাবহান পৃিথবী েমাঃ আবুস েসাবহান তাহিমনা ইয়াছিমন তুিল ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯৯৮৫িপইিস ২০১৭

১৭ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫৬ ৮ রািফদ িবশাস েমাঃ আবুল হাসনাত িবশাস

রাজা েমাছাঃ নাজমা খাতুন ওয়াডর নং - ১৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৮৪০িপইিস ২০১৭

১৮ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫৮ ৮ আিবদল আসাম েমাঃ আলাল উিদন েমাছাঃ রওশন আরা েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০৩৮৩৪৩৮০িপইিস ২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৫৯ ৮ শাহািরয়ার আেরিফন েমাঃ আয়নল হক িশিরন আকার চমা ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৬৩১িপইিস ২০১৭

২০ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৯২ ৮ মীর ইশমাম আহেমদ মীর আহেমদ আলী ফালুিন আহেমদ ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৩৩২িপইিস ২০১৭

২১ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৯৩ ৮ শাহ মুরসালীন মজুমদার শাহ আলম মজুমদার শামরীন সলতানা ওয়াডর নং - ০২, নাঙলেকাট, কিমলা,

চটগা
ম

িমউচুয়াল টাস বযাংক িলঃ PABNA ০০২১০৪৭১০০১২৪৯িপইিস ২০১৭

২২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৬৯৬ ৮ তাহসান আিজজ আবু েমাঃ আল আিমন তহিমনা পারভীন বাগলাট, কমারখালী, কিষয়া, খুলনা ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮১৮৮৭িপইিস ২০১৭

২৩ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭১০ ৮ রাইয়ান িরয়াসাদ েমাঃ েমাকােবল েহােসন ঝরনা পারভীন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫৩৪০০১১৯৯িপইিস ২০১৭

২৪ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫২ ৮ েমাঃ সািফউর রহমান েমাঃ আতাউর রহমান নািছমা জামান রাখী ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৩৫িপইিস ২০১৭

২৫ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৩ ৮ ফািতন হাসনাত ফািহম েমাঃ হািববুর রহমান েরহানা হািবব ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪৪
০৪িপইিস ২০১৭

২৬ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৪ ৮ মাসদল হাসান েমাঃ েরজাউল ইসলাম েমাছাঃ কামরনাহার ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৯৬৯৩িপইিস ২০১৭

২৭ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৫ ৮ েমাঃ িসয়াম েমাঃ ইবািহম উিদন েমাছাঃ িশিরনা খাতুন ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮১৬৬িপইিস ২০১৭

২৮ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৬ ৮ েমাঃ সাইফ উদীন েমাঃ আিরফুল ইসলাম েমাছাঃ নাহার -ই- জানাত মািলগাছা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২০৫িপইিস ২০১৭

২৯ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৭ ৮ রািগব হাসান েমাঃ আকমল েহােসন েমাছাঃ েজসিমন আরা ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৩৬িপইিস ২০১৭

৩০ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৭ ৮ সািমউর রহমান িরজভী েমাঃ হজরত উলাহ েমাছাঃ শামীমা নাজনীন ওয়াডর নং - ১৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ ATUA ০১০০২০৮৭২৬৫৭৩িপইিস ২০১৭

৩১ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৫৯ ৮ েমাঃ আবুর রািহম েমাঃ আবুল হািফজ উেম হািববােয় মঞুয়ারা েবগম ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২৩৬িপইিস ২০১৭

৩২ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৬১ ৮ এস এম তাহিসন কিবর েমাঃ হমায়ুন কিবর েমাছাঃ েসিলনা খাতুন ওয়াডর নং - ০৪, চাটেমাহর, পাবনা,

রাজশাহী এিকম বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫১২১০০০৭৯৫৪৬িপইিস ২০১৭

৩৩ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৬২ ৮ েমাঃ ইকবাল িসিদকী েমাঃ আবুর রিশদ িসিদকী েমাসাঃ ইসমত আরা ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৪৯১িপইিস ২০১৭

৩৪ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৬৮ ৮ েমাঃ েরদওয়ানউর রহমান

েরমন অরন েমাছাঃ েরহানা পারভীন ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫৩৬৯িপইিস ২০১৭

৩৫ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৭২ ৮ েমাঃ ইমিতয়াজ েহােসন েমাঃ ইিদস েমালা েমাছাঃ আয়শা খাতুন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২৭৮িপইিস ২০১৭

৩৬ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৭৪ ৮ রায়হান খান অনরব আসলাম হািমদ খান রােফজা খান ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫৪১৮িপইিস ২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

৩৭ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৭৮০ ৮ েমাঃ আসাদজামান খঁান েমাঃ জয়নাল আেবদীন েমাছাঃ আেলয়া খাতুন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৪৫০িপইিস ২০১৭

৩৮ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৮১৫ ৮ েমাঃ মিহব িবলাহ েমাঃ এহেতশামুল হক েমাছাঃ িবউিট পারভীন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী
ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪৫
০৫িপইিস ২০১৭

৩৯ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৮১৬ ৮ েমাঃ িশফাত মুরসািলন েমাঃ েমাকার েহােসন েমাছাঃ পারভীন মৃধা গাজনা, মধুখালী, ফিরদপুর, ঢাকা ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮২২০িপইিস ২০১৭

৪০ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৮২২ ৮ শাহিরয়ার নািফজ েমাঃ আবু বকর েমাছাঃ শাহানাজ খাতুন ধুলাউিড়, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭২৯
০৭িপইিস ২০১৭

৪১ ১১২০১৭১১৬০৮০৮
৮২৫ ৮ আিবর রায়হান এ েক এম আিমনল হক ফারহানা হক ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,

রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ DOGACHI ৩৮৭১০১৫০০০২১৫িপইিস ২০১৭
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৮১২৭১৯০৫১ ১০ েক এম আবুল মুনইম নািহন েক এম  কামরজামান েমাছাঃ ফােতমা রায়হান ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৪৪৪৭েজএসিস

২০১৮

২ ১৮১২৭১৯০৫২ ১০ আরাফাত ইবাহীম েমাঃ আবুল মােজদ েমাছাঃ রওশন আরা ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ SHIBRAMPUR ০২০০০১৪৮৫০৪৮৭েজএসিস

২০১৮

৩ ১৮১২৭১৯০৫৩ ১০ েমাঃ তাসিনম জামান সািজদ েমা বিদউজামান সািবনা ইয়াসমীন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী উতরা বযাংক িলঃ PABNA ৩৯১৩১১৩০০০০০৭১৩েজএসিস

২০১৮

৪ ১৮১২৭১৯০৫৫ ১০ েমাঃ সাইফুলাহ তািসন েমাঃ জািকর েহােসন েমাছাঃ রিবয়া খাতুন নননপুর, সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী শাহজালাল ইসলািম বযাংক
িলঃ Pabna Branch ১৮১০১২২০০০০০০৭৯েজএসিস

২০১৮

৫ ১৮১২৭১৯০৫৬ ১০ েমাঃ ফারহান শাহিরয়ার েমাঃ আলমগীর েহােসন সায়মা সলতানা খুিশ েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৩৭৩৩েজএসিস

২০১৮

৬ ১৮১২৭১৯০৫৯ ১০ েমাঃ তানভীর আমান খান েমাঃ আমান উলাহ খান সমাইয়া তাহিসন ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯২৬৩েজএসিস

২০১৮

৭ ১৮১২৭১৯০৬৩ ১০ মাযহারল ইসলাম েমাঃ শিহদলাহ েমাছাঃ কামরনাহার েদাগািছ, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯১৩৭েজএসিস
২০১৮

৮ ১৮১২৭১৯০৬৫ ১০ সািজদ আশরাফ েমা আশরাফ আলী হািসনা পারভীন ফিরদপুর, ফিরদপুর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৭৫৬০১৫০০০২০০েজএসিস
২০১৮

৯ ১৮১২৭১৯০৬৭ ১০ েমাঃ মুহাইিমলুন হক নয়ন েমাঃ মুরাদল হক েমাছাঃ জয়নবয়ারা পিপ দাশিড়য়া, ঈশরদী, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭৩৬৭৯েজএসিস
২০১৮

১০ ১৮১২৭১৯০৬৮ ১০ এস এম রািকব েমাঃ আফাজ উদীন েমাছাঃ িশলী খাতুন মথুরাপুর, চাটেমাহর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯৪৩৬null ২০১৮

১১ ১৮১২৭১৯০৬৯ ১০ েমাঃ রাদশাহমত রাইম েমাঃ িবলাল েহােসন েমাছাঃ েরনয়া পারভীন সাদলাপুর, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮২১৫েজএসিস
২০১৮

১২ ১৮১২৭১৯০৭০ ১০ েমাঃ শািকবুজামান বঁাধন েমাঃ বিদউজামান েবন েমাছাঃ ছািবনা ইয়াসিমন রীতা ওয়াডর নং - ১৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৫৮৫েজএসিস

২০১৮

১৩ ১৮১২৭১৯০৭১ ১০ েমাঃ েফরেদৌস ইসলাম েমাঃ সামসল ইসলাম বাবু েমাছাঃ জানাতুল েফরেদাউস ওয়াডর নং - ০৮, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৫৫

০৬
েজএসিস
২০১৮

১৪ ১৮১২৭১৯০৭২ ১০ েমাঃ ৈশশব মুরছািলন  শভ েমাঃ আশরাফুল ইসলাম খান েমাছাঃ সাথী পারভীন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী পূবালী বযাংক িলঃ PABNA ৩১৯২১০১০৫৫৮৬৭েজএসিস

২০১৮

১৫ ১৮১২৭১৯০৭৩ ১০ েমাঃ আনজাম সািম েমাঃ আবুস সালাম েমাছাঃ আনজুমান আরা রমা মুলাডুিল, ঈশরদী, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৬৮৯েজএসিস
২০১৮

১৬ ১৮১২৭১৯১১৯ ১০ েমাঃ  ফািহম সরকার েমাঃ আবুল কালামসরকার ওয়ািহদা েবগম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০২৫০৯০েজএসিস
২০১৮

১৭ ১৮১২৭১৯১২৩ ১০ আহমদ আলী িসয়াম েমাঃ আবুল মানান েমাছাঃ রমা আকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ GOPALPUR ৩৯৬২০১৫০০০২৭১েজএসিস
২০১৮

১৮ ১৮১২৭১৯১২৫ ১০ রাহল পাল জগনাথ পাল িমনা পাল েগাদাগাড়ী, রাজশাহী, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৪৩৯েজএসিস
২০১৮

১৯ ১৮১২৭১৯১৩০ ১০ আিবদ মুহামদ সাইমুন েমাঃ আশরাফফুল আলম িদলরবা আখতার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী যমুনা বযাংক িলঃ PABNA ০০৬৪০৩১৯০০০২৭৮েজএসিস
২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: সাধারণ

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

২০ ১৮১২৭১৯১৩৩ ১০ েমাঃ িসফাত ই নর আিলফ েমাঃ আবুল হািকম আশরাফুন েনছা পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৪১১৪৫০১০০০১০৫েজএসিস
২০১৮

২১ ১৮১২৭১৯১৩৯ ১০ এস এম ইমিতয়াজ মাহুদ
িরফাত েমাঃ ইিজবর রহমান েমাছাঃ শািমমা আকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ COURT ROAD ০২০০০১৪৮৬৭০৯৫েজএসিস

২০১৮

২২ ১৮১২৭১৯১৮৪ ১০ সদীপ
েপাদার

পবীর কমার  েপাদার িমতু েপােদর ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী এিব বযাংক িলঃ Pabna Branch ৪২০৯৬৩৯৫৮৯৩০৮েজএসিস

২০১৮

২৩ ১৮১২৭১৯১৮৫ ১০ িমজরা আফিরিদ েহােসন অরন িমজরা েমাঃ আফজাল েহােসন েমাছাঃ মিজরনা আকার ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৫৮

০৯
েজএসিস
২০১৮

২৪ ১৮১২৭১৯১৮৬ ১০ েমাঃ আিলফ িবন  অিভ েমাঃ ওসমান গিন েমাছাঃ আিবদা সলতানা দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী এনআরিব েগাবাল বযাংক
TABUNIA

BAZAR ISLAMI
BANKING

০২১৩৪০০০০৬৭৯৯েজএসিস
২০১৮

২৫ ১৮১২৭১৯১৮৯ ১০ েসৌগত কনডুর  তূযর সশান কমার কনডু েমনকা রানী কনডু সাগরকািন, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১২৫১০েজএসিস
২০১৮

২৬ ১৮১২৭১৯১৯৬ ১০ ইমিতয়াজ আহেমদ েমাঃ জনাব আলী েমাছাঃ কামরনাহার হিরপুর, চাটেমাহর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৭৭৭েজএসিস
২০১৮

২৭ ১৮১২৭১৯২১২ ১০ েমাঃ সাকলাইন  েমাসাক েমাঃ িমজানর রহমান সামসন নাহার মািনকহাট, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৩০২

১৩
েজএসিস
২০১৮

২৮ ১৮১২৭১৯২৪৭ ১০ আিমর হামজা েমাঃ ইকবাল েহােসন লাবনী আকার েহমােয়তপুর, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী নাশনাল বযাংক িলঃ PABNA ১০৩৬০০০৮৩৬৯১৮েজএসিস

২০১৮

২৯ ১৮১২৭১৯২৫৯ ১০ েমাঃ নাঈমুল ইসলাম আকীব েমাঃ আিমরল ইসলাম িমেসস   নািদরা কলসম ওয়াডর নং - ০৩, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসাসাল ইসলামী বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৭৫১৩১০০০০৭১৬েজএসিস

২০১৮

৩০ ১৮১২৭১৯২৬০ ১০ েমাঃ েতৌিহদ সানী েমাঃ রমজান আলী েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪২

০২
েজএসিস
২০১৮

৩১ ১৮১২৭১৯২৬৪ ১০ ফািহম সামাদ সপ মরহম আবুস সামাদ েমাছাঃ হাসনা জাহান হািনডয়াল, চাটেমাহর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪৮

০৮
েজএসিস
২০১৮

৩২ ১৮১২৭১৯২৬৫ ১০ েমেহদী হাসান েরাহান নূর ঈ  আলম িসদীকী  িমঠু জািকয়া সলতানা ওয়াডর নং - ০৭, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী মােকরনটাইল বযাংক িলঃ Pabna Branch ১১৮৯১২৭৩০৪৬৫৯৮৩েজএসিস

২০১৮

৩৩ ১৮১২৭১৯২৬৬ ১০ েমাঃ েহাসাইন েমাঃ আবুল  আলীম েমাছাঃ িমনা খাতুন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০০০১৬

১৩
েজএসিস
২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১ ১৮১২৭১৯২৮ ১০ েশােয়ব জাকািরয়া েমাঃ আিমনল হক শামসনাহার খাতুন ওয়াডর নং - ০৯, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ PABNA ৩৪১৮২৭৭৪েজএসিস

২০১৮

২ ১৮১২৭১৯৯৭ ১০ েমাঃ সািকব সািলম েমাঃ আিবদ েহােসন শামীম আরা েবগম ওয়াডর নং - ০৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ANANTA

BAZAR ৪১১৯৩৩০০০০০১৬েজএসিস
২০১৮

৩ ১৮১২৭১৯০৫৪ ১০ েজানােয়দ আহেমদ তািরক আহেমদ শাপলা পারভীন ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৬৭৬েজএসিস

২০১৮

৪ ১৮১২৭১৯০৫৮ ১০ ইলহাম তাইেয়ব জািরফ েখাঃ েমাঃ মাকসদর  রহমান মমতাজ েবগম ওয়াডর নং - ০৫, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী অগণী বযাংক িলঃ H.M.M. ROAD ০২০০০০৭৫১৮৩৩০েজএসিস

২০১৮

৫ ১৮১২৭১৯০৬৬ ১০ েমাঃ ফয়সাল আল মারফ েমাঃ আবুল আিজজ েমালা েমাছাঃ িফেরাজা খাতুন নািজরগঞ, সজানগর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৫৭

০৮
েজএসিস
২০১৮

৬ ১৮১২৭১৯১১৮ ১০ েমাহামদ আবুল জবার
আিছফ েমাঃ আবুস সাতার েমাছাঃ আঞুয়ারা েবগম পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৬৪৭েজএসিস

২০১৮

৭ ১৮১২৭১৯১২২ ১০ িশবলী জামানী েমাঃ আবু ছােয়ম মমতাজ মহল পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী রপালী বযাংক িলঃ GOPALPUR ৩৯৬২০১৫০০০২৬৭েজএসিস
২০১৮

৮ ১৮১২৭১৯১২৪ ১০ েমাঃ সািকবুর রহমান েরাহান েমাঃ িমজানর রহমান েমাছাঃ রািজয়া সলতানা পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৪৬৫৫েজএসিস
২০১৮

৯ ১৮১২৭১৯১২৮ ১০ েমাঃ রাতুল হাসান সামী েমাঃ আবুল কালাম আজাদ েমাছাঃ রািশদা খাতুন সঁািথয়া, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫৬৪৭েজএসিস
২০১৮

১০ ১৮১২৭১৯১২৯ ১০ তািমম আহেমদ সাদলী আবুল হানান েমাসফা িবন
তািহর েশলী েহাসেন আরা পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭১৮৫৭৭েজএসিস

২০১৮

১১ ১৮১২৭১৯১৩১ ১০ েমাঃ মামু্্নর রহমান েমাঃ আিনছুর রহমান েমাছাঃ সালা ইয়াসিমন শাহাজাদপুর, িসরাজগঞ, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৮৫৪০েজএসিস
২০১৮

১২ ১৮১২৭১৯১৩৫ ১০ েমাঃ কাইমুজামান েসােহল ্্েমাঃ আবুল আহাদ েমািলক েমাছাঃ শামীমা আকার পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী সযানডাডর বযাংক িলঃ Pabna Branch ০৮৫৩৪০০২১৮৯েজএসিস
২০১৮

১৩ ১৮১২৭১৯১৩৭ ১০ েমাঃ রাফসান জািন িনিবর েমাঃ আলমগীর েহােসন েমাছাঃ েরহানা পারভীন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫৩৭৪েজএসিস
২০১৮

১৪ ১৮১২৭১৯১৭০ ১০ এস এম মাহদী রহমান এস এম িমজানর রহমান েরাজী খাতুন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী জনতা বযাংক িলঃ PABNA BAZAR ০১০০২০৮৭৭৪৯১৮েজএসিস
২০১৮

১৫ ১৮১২৭১৯২৪৬ ১০ েমাঃ আিতক হাসান েমাঃ সািদকর রহমান েমাসাঃ েরশমা েবগম হিরপুর, পবা, রাজশাহী, রাজশাহী শাহজালাল ইসলািম বযাংক
িলঃ PABNA ১৮১০১২২০০০০০০৮০েজএসিস

২০১৮

১৬ ১৮১২৭১৯২৪৭ ১০ সািজদ আল নূর জুনাঈদ েমাঃ েমাসািফজুর রহমান েমাছাঃ শাহনাজ েবগম দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৩৭

০৬
েজএসিস
২০১৮

১৭ ১৮১২৭১৯২৪৮ ১০ েমাঃ সালাহউিদন কােদর
সাদ েমাঃ েরজাউল কােদর েমাছাঃ সামসাদ পারভীন দাপুিনয়া, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী ইসলামী বযাংক বাংলােদশ

িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৪৩
০৩

েজএসিস
২০১৮

১৮ ১৮১২৭১৯২৪৯ ১০ রাইয়ান ইসলাম েমাঃ আশরাফুল আলম িমেসস রািফনা ইসলাম ওয়াডর নং - ০২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী েসানালী বযাংক িলঃ ZILLA BOARD ৪১১০৩০১০০০০৩৭েজএসিস

২০১৮
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গণপজাতনী বাংলােদশ
মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর
িশকা মননালয, বাংলােদশ

িশকাথরীেদর িববরণী িরেপাটর
পিতষান: পাবনা েজলা সুল পাবনাইআইইএন: ১২৫৫৬৪

েজলা :  পাবনা                উপেজলা :  পাবনা সদর                ইউিনয়ন :
কমরসূিচ: বৃিত (মাধযিমক ও উচিশকা অিধদপর) অথরবছর: ২০১৯-২০
িবভাগ : রাজশাহী

বৃিতর ধরণ: েমধাবৃিত

েরিজঃ নং েশণী িশকাথরীর নাম িপতার নাম মাতার  নাম সাযী িঠকানা বযাঙ / এমএফএস শাখা িহসাব নংপরীকার
বছরকিমক #

১৯ ১৮১২৭১৯২৫০ ১০ েমাঃ খািলদ িবন মানান েমাঃ আবুল মানান েশখ েমাছাঃ েসিলনা খাতুন ওয়াডর নং - ১৪, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০১৯১৯৭েজএসিস

২০১৮

২০ ১৮১২৭১৯২৫১ ১০ আল শাহিরয়ার রহমান মুহাঃ মিহবুর রহমান েমাছাঃ জাহানারা খাতুন ওয়াডর নং - ১২, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭২৫

০৩
েজএসিস
২০১৮

২১ ১৮১২৭১৯২৫৩ ১০ রহল েফরেদৌস িজসান েমাঃ জাহাঙীর  আলম েসখ নীগার আফিরন ওয়াডর নং - ০১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী রাজশাহী কৃিষ উনয়ন PABNA ১৬১০০০০০৩০১েজএসিস

২০১৮

২২ ১৮১২৭১৯২৫৪ ১০ েক এম নািভদ সািবর েমাঃ সাদরল আিমন খান েমাছাঃ নরজাহান খাতুন ওয়াডর নং - ১১, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী ডাচ-বাংলা বযাংক িলঃ PABNA ১৬৯১০৭০০০৫৯৩০েজএসিস

২০১৮

২৩ ১৮১২৭১৯২৫৬ ১০ এস এম  সাওদাল ফয়সাল েমাঃ জাহাঙীর েহােসন শামছুন নাহার ওয়াডর নং - ১০, পাবনা সদর, পাবনা,
রাজশাহী

ইসলামী বযাংক বাংলােদশ
িলঃ PABNA ২০৫০১১৫৬৭০০২৭৩৫

০৪
েজএসিস
২০১৮
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