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২০১০১ েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী 

যেশার 

২০১০২ েমাঃ শািকর উ�ীন 
িপতা-েমাঃ নবীর উ�ীন 

বগুড়া 

২০১০৩ েমাঃ মাজহারুল ইসলাম মা�ান 
িপতা-েমাঃ আ�ুল গিন িময়া 

েশরপুর 

২০১০৪ হািফজ 
িপতা-মৃত নুর ইসলাম 

ঢাকা 

২০১০৫ ইকরামুল েহােসন 
িপতা-আেবদ আলী েজায়া�ার 

িঝনাইদহ 

২০১০৬ রিবউল আউয়াল  
িপতা-ছামসুল ইসলাম 

রাজশাহী 

২০১০৭ আলী আকবর 
িপতা-মৃত িসরাজুল ইসলাম 

ঢাকা 

২০১০৮ হািববুর রহমান 
িপতা- জাহান�ীর আলী িব�াস 

রাজবাড়ী 

২০১০৯ েমাঃ আফজাল েহাসাইন খান 
িপতা-েমাঃ আিনছ উি�ন খান 

ঢাকা 

২০১১০ সাখাওয়াত েহােসন ইমন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 

ময়মনিসংহ 

২০১১১ েমাঃ িপ�ু িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ুল খােলক 

বগুড়া 

২০১১২ আশরাফুল আলম েসােহল 
িপতা-েসানালী িময়া 

িকেশারগ� 

২০১১৩ েমাঃ আবুল কালাম 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 

জামালপুর 



২০১১৪ আরাফাত েহােসন 
িপতা-এম এম রািফকী আইয়ুব 

কুি�য়া 

২০১১৫ েমাঃ ফারুক িময়া  
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া 

িকেশারগ� 

২০১১৬ েমাঃ েমজবাহুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িমনহাজুল ইসলাম 

বগুড়া 

২০১১৭ েমাঃ সাইদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান 

িঝনাইদহ 

২০১১৮ তানিজদুল আলম 
িপতা-আফতাব উ�ীন আহেমদ 

িকেশারগ� 

২০১১৯ তােপাশ রায় 
িপতা-িবজয় রায় 

নীলফামারী 

২০১২০ েমাঃ মু�া 
িপতা-েমাঃ মারফত আলী 

ঢাকা 

২০১২১ মাহাবুবুর রহমান খান 
িপতা-িজ�া রহমান খান 

ময়মনিসংহ 

২০১২২ েমাঃ মািনক আলী 
িপতা-েমাঃ কাউসার আলী 

চাপাইনবাবগ� 

২০১২৩ েমাঃ শাহীদুল আলম 
িপতা-েমাঃ েগালাম আেনায়ার 

েমৗলভীবাজার 

২০১২৪ সািন েমা�া 
িপতা-ছািদদুর রহমান 

নারায়ণগ� 

২০১২৫ এিলমুজ-জামান 
িপতা-আশরাফ উজ-জামান 

িঝনাইদহ 

২০১২৬ েমাঃ মামুন িময়া 
িপতা-আ�ুল মা�ান 

�া�ণবািড়য়া 

২০১২৭ েহলাল িময়া 
িপতা-নূরুল ইসলাম 

েন�েকানা 

২০১২৮ েমাঃ আহসান হািবব 
িপতা-সালাউ�ীন 

িদনাজপুর 



২০১২৯ েমাঃ উবায়দু�াহ 
িপতা-েমাঃ আ�ুল হাই 

যেশার 

২০১৩০ সাহাব উি�ন 
িপতা-সামছুল আলম 

ঢাকা 

২০১৩১ েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ুল আউয়াল 

ময়মনিসংহ 

২০১৩২ রুিবনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ুল কিরম 

ঢাকা 

২০১৩৩ েমাঃ িহরু খাঁন 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 

মাগুরা 

২০১৩৪ েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ুর রা�াক 

খুলনা 

২০১৩৫ েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন 

জয়পুরহাট 

২০১৩৬ েমাঃ িপয়ার আলী 
িপতা-মৃত েমাঃ হিববর রহমান 

িদনাজপুর 

২০১৩৭ কাজী েমাহা�দ মিনরু�ামান 
িপতা-কাজী েমাহা�দ ই�াহীম 

ঢাকা 

২০১৩৮ েমাঃ আিসফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ার েহােসন 

�া�ণবািড়য়া 

২০১৩৯ েমাঃ আ�ুল হাই িসি�কী 
িপতা-েমাঃ েবলাল উ�ীন 

প�গড় 

২০১৪০ মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম আক� 

ঢাকা 

২০১৪১ আ�ু�াহ আল েনামান 
িপতা-আ�ুল ওয়াহাব 

েশরপুর 

২০১৪২ আলী নূর রহমান 
িপতা-মৃত িসরাজুল হক খাঁন 

ঢাকা 

২০১৪৩ মিহদুল ইসলাম 
িপতা-আ�ু বােরক 

ময়মনিসংহ 



২০১৪৪ েমাঃ ফজলুল কিরম 
িপতা-েমাঃ হিববর রহমান 

প�গড় 

২০১৪৫ েমাঃ মিহবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 

মাগুরা 

২০১৪৬ েমাঃ আ�ুল কােদর 
িপতা-েমাঃ সামসু�ীন েমা�া 

সাতক্ষীরা 

২০১৪৭ েমাঃ পারেভজ ফরাজী 
িপতা-েমাঃ তাজউি�ন ফরাজী 

ঢাকা 

২০১৪৮ েমাঃ গাউছুল আজম িলখন 
িপতা-েমাঃ েহলােল আলম 

নীলফামারী 

২০১৪৯ েমাঃ সােলহীন 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 

ময়মনিসংহ 

 


