আসািমরা হেলন, 1। মুনসী মুয়ীদ iকরাম, পিরচালক
(বরখাs),িবভাগীয় পাসেপাটর্ o িভসা aিফস, আগারগঁাo, ঢাকা
2। েমাঃ শাহজাহান িময়া, সােবক ucমান সহকারী
(বরখাs), িবভাগীয় পাসেপাটর্ o িভসা aিফস, আগারগঁাo, ঢাকা
3। েমাঃ সাiফুল iসলাম, সােবক ucমান সহকারী
(বরখাs), িবভাগীয় পাসেপাটর্ o িভসা aিফস, আগারগঁাo, ঢাকা
4। eস eম নজrল iসলাম, সােবক পিরচালক (pশাসন),
(বরখাs), বিহরাগমন o পাসেপাটর্ aিধদpর, ঢাকা 5।
eস, eম, শাহ্জামান, সােবক সহকারী পিরচালক
(বরখাs),িবভাগীয় পাসেপাটর্ o িভসা aিফস, আগারগঁাo, ঢাকা।
6। uেm কুলসুম, সহকারী পিরচালক, iিমেgশন o পাসেপাটর্
aিধদpর, আগারগঁাo, ঢাকা। 7। নাসিরন পারভীন নুপুর, সহকারী
পিরচালক, iিমেgশন o পাসেপাটর্ aিধদpর, আগারগঁাo, ঢাকা।8।
েমাঃ আেনায়াrল হক, সােবক ucমান সহকারী, িবভাগীয়
পাসেপাটর্ o িভসা aিফস, আগারগঁাo, ঢাকা বতর্মােন পাসেপাটর্ o
িভসা uiং, বাংলােদশ িমশন, িনuiয়কর্, আেমিরকা যুkরা ।
9। েমাহাmদ জািহdল iসলাম, থানা-দাগনভুiয়া, েফনী।10।
েমাহাmদ আসাdjামান, থানা-েদৗলতপুর, মািনকগ ।11। সাidর
রহমান, আtাi, নoগঁা। 12। েমাহাmদ েরজাuল কিরম, থানাসাটুিরয়া, েজলা-মািনকগ ।13। েসােহল রানা, থানানবাবগ , েজলা- ঢাকা। 14। শিহদ েশখ, থানা- ফিরদপুর
সদর, েজলা- ফিরদপুর।15। আেনায়ার েহােসন শরীফ, েফনী
সদর, েফনী। 16। আিমন uিdন, থানা-িবয়ানীবাজার, েজলািসেলট।17। েমাহাmদ জামাল uিdন, থানা-

িবয়ানীবাজার, েজলা-িসেলট।18। েমাহাmদ আিরফ হাসান,থানােলৗহজং, েজলা-মুিnগ ।19। েমাহাmদ িদপু, থানাীনগর, েজলা- মুnীগ । 20। েদেলায়ার েহােসন, থানােগালাপগ , েজলা-িসেলট।21। েমাঃ ফরহাদ খান, থানাটংগীবািড়, েজলা-মুnীগ । 22। কাজী েমাঃ আল আিমন, থানালা লেকাট, েজলা-কুিমlা।23। eস eম িহেমল, থানােহামনা, েজলা- কুিমlা। 24। হািববুর রহমান, থানা-ছাতক, েজলাসুনামগ ।25। েমাঃ হািনফ িশবলু, থানা- েকা¤পানীগ , েজলােনায়াখালী।26। েমাহাmদ কামrjামান, থানা-মধুখালী, েজলাফিরদপুর। 27। সিহদ কামাল, থানা-েকাmানীগ , েজালােনায়াখালী।28। iমরান েহােসন, মুিnগ সদর, মুিnগ । 29।
েসnু চnd িব াস, কুিমlা সদর দঃ, কুিমlা।30। েমাঃ জিসম
uিdন, কুিমlা সদর দ:, কুিমlা।31। eম eন সাoন
সােদক, থানা-িবয়ানীবাজার, েজলা-িসেলট। 32। েমাহাmদ আিরফ
খিলফা, থানা- bাhনবািড়য়া সদর, েজলা-bাhনবািড়য়া।33।
ফাrখ আহেমদ, থানা-বা ারামপুর, েজলা-bাhনবািড়য়া। 34।
আbুল বােরক, েজলা-টাংগাiল। 35। iয়ািসন আরাফাত, থানােসানাiমুিড়, েজলা-েনায়াখালী। 36। তুষার
খান, নoয়াবগ , ঢাকা।37। েমাহাmদ শামীম েহােসন, থানাসঁািথয়া, েজলা-পাবনা। 38। িশবলী আহেmদ, থানা-bাhনবািড়য়া
সদর, েজলা-bাhনবািড়য়া।39। মিনর খান থানা-িমজর্াপুর, েজলাটাংগাiল। 40। েমাহাmদ শাহ জালাল, সাভার, ঢাকা।
41। েমাহাmদ মামুন, বািনয়াচং, হিবগ 42। িমলন েবপারী, থানামুিnগ সদর, েজলা-মুিnগ ।43। শাহজাহান আহেমদ, থানা-

েগালাপগ , েজলা-িসেলট।44। জামাল uিdন, কুিমlা সদর
দ:, কুিমlা।45। সামছুিdন, থানা-েসানাiমুিড়, েজলা-েনায়াখালী।
46। েমাঃ জালাল েমাlা, থানা-নoগঁা সদর, েজলা-নoগঁা।47।
মুিজবুর রহমান,থানা-েগালাপগ , েজলা-িসেলট।48। েমাঃ আিমর
েহােসন শিরফ, থানা-uিজরপুর, েজলা-বিরশাল।49। েমাহাmদ
বাবর uিdন, থানা-মেনাহরগ , েজলা-কুিমlা।50। েমাহাmদ
কামrল হাসান, থানা-িমরসরাi, েজলা-চ gাম। 51। রােশদ
খান,থানা-রামগ , েজলা-লkীপুর।52। েমাহাmদ ফেয়জ
আহেmদ, থানা-িবয়ানীবাজার, েজলা-িসেলট।53। েমাহmদ জামাল
uিdন, থানা-েকাতয়ালী, েজলা-যেশার।54। েমাঃ জাহা ীর আলম
ভূঁiয়া, থানা-লা লেকাট, েজলা-কুিমlা। 55। েমাঃ িবlাল
িময়া, েকরানীগ , ঢাকা।56। মাহফুজুর রহমান সবুজ, থানালাকসাম, েজলা-কুিমlা। 57। েমাঃ িমজানুর রহমান থানাদাuদকািn, েজলা-কুিমlা। 58। আফজল েচৗধূরী, থানাকানাiঘাট, েজলা-িসেলট। 59। iসমাiল েহােসন, থানাশািলখা, েজলা-মাgরা। 60। আলাuিdন িময়া, থানা-bাhনবািড়য়া
সদর, েজলা-bাhনবািড়য়া।61। েকােয়স আহেমদ, থানােগালাপগ , েজলা-িসেলট। 62। রানা আbুল মাnান, থানানবীনগর, েজলা-bাhনবািড়য়া। 63। জুেয়ল আহেমদ, থানােগালাপগ , েজলা-িসেলট।64। মামুন রিশদ, থানাকানাiঘাট, েজলা-িসেলট।65। েমাহাmদ মাnান, থানােগালাপগ , েজলা-িসেলট। 66। েমাহাmদ শিফকুল আলম
মাnা, থানা-িবয়ানীবাজার, েজলা-িসেলট।67। েমাঃ ibািহম
খিলল, ফতুlা, নারায়নগ । 68। েমাহাmদ সালাহ uিdন, েজলা-

িসেলট।69। শিহdল iসলাম মজুমদার, থানা-কুিমlা সদর
দিkণ, েজলা-কুিমlা।70। েমাঃ রািকব িময়া, থানা
ীনগর, েজলা-মুnীগ ।71। েমাহাmদ iসমাiল সরকার, থানামুরাদনগর, েজলা-কুিমlা।

