
েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা
2 3 4

51512 েমাঃ uবায়দু াহ
িপতা-েমাঃ আ ল হাi

যেশার

51513 প ন সরকার 
িপতা-িনতাi সরকার

মুি গ

51514 েমাঃ নাiমুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ িসি কুর রহমান

বােগরহাট

51515 আ াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আলাuি ন

েন েকানা

51516 েমাঃ নুরুল iসলাম 
িপতা-আঃ uহাব

মািনকগ

51517 েমাঃ আফজাল েহাসাiন খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

51518 আল-আিমন
িপতা-বাদশা িময়া

নারায়নগ

51519  েমাঃ েমেহদী হাসান সুমন
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান

মাগুরা

5151৯ সাহাবuি ন
িপতা-সামছুল আলম

ঢাকা

51521 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা-েমাঃ সামসু ীন েমা া

সাত ীরা

51522 েমাহা দ শােকর েহােসন
িপতা-েমাহা দ েসাহরাব েহােসন

ঢাকা

51523 েমাঃ হুমা ন কিবর 
িপতা-মৃত েমাঃ েসেক ার ম ল

নoগাঁ

51524 িদেলায়ার েহােসন
িপতা-আ স ছা ার

 েন েকানা

51525 েমাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা-েমাঃ মেয়ন খাঁন

কুি য়া

51526 েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান

চাপাiনবাবগ

51527 েমাঃ তাহিসন uি ন
িপতা-আ র রিহম েমা া

পটুয়াখালী

51528 েগৗরব দাস িদ
িপতা-বরুন কুমার দাস

গাiবা া

51529 েমাঃ সালাuি ন
িপতা-েমাহা দ আলী

ঢাকা

5152৯ েমাঃ জাহা ীর কিবর
িপতা-েমাঃ আলাu ীন িবশব্াস

যেশার

51531 েমাঃ রােসল েশখ
িপতা-েমাঃ রিবuল েশখ

বােগরহাট

51532 েমাঃ আ াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আলী েহােসন ামািনক

নীলফামারী

51533 েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমরাজ আলী

ঠাকুরগাঁo

51534 েমাঃ আিমর আলী পরান
িপতা-েমাহা দ আলী

ময়মনিসংহ

পেদর নাম : eেরা াম ফায়ার aপােরটর 
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51535 েমাঃ আতাuর রহমান 
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন

কুিড় াম

51536 তানভীর আহেমদ
িপতা-েমাঃ িলটন িময়া

জামালপুর

51537 iবেন কাoছার
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েবপারী

পটুয়াখালী

51538 সাগর আহেমদ
িপতা-েমাঃ আবু বককার িসি কী

নােটার

51539 কাজী েমাহা দ মিনরু ামান
িপতা-কাজী েমাহা দ i াহীম

ঢাকা

5153৯ আলমগীর েহােসন
িপতা-ফিজবর রহমান

িদনাজপুর

51541  েমাঃ কাoছার আযম
িপতা-েমাঃ রিফuল হক

কুিড় াম

51542 েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ হারুন-aর-রশীদ

নoগাঁ

51543 আবু বকর িসি ক
িপতা-রায়হান uি ন

মািনকগ

51544 মামুন িময়া
িপতা-েমাঃ মমতাজ িময়া

জামালপুর

51545 েমাঃ আ স সালাম
িপতা-েমাঃ আ স সামাদ

ঠাকুরগাঁo

51546 েমাঃ আহসান হাবীব
িপতা-গাজী আমফার uি ন

যেশার

51547 েমাঃ েনছার uি ন
িপতা-আিমর েহােসন হাoলাদার

পটুয়াখালী

51548 সাiফুল iসলাম 
িপতা-আ ল হািলম

ঢাকা

51549 েশখ আবু হািনফ
িপতা-েশখ আবু বকর

বােগরহাট

5154৯ আিমরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ জহুরুল iসলাম

জামালপুর

51551 েমাঃ জুেয়ল রানা 
িপতা-েমাঃ আিমরুল iসলাম

সাত ীরা

51552 েমাঃ মিশuর রহমান 
িপতা-েমাঃ আকরাম েহােসন

নoগাঁ

51553 েমাঃ আবু iuসুফ ভূiয়া
িপতা-েমাঃ আবদুছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

51554 নুর iসলাম েশখ
িপতা-বিছর েশখ

রাজবাড়ী

51555 েমাঃ হাসান iমাম
িপতা-মৃত মিশয়ার রহমান

যেশার

51556 শাহাদাত েহােসন
িপতা-আ র রিশদ

ময়মনিসংহ

51557 শাহ আলম 
িপতা-সামছুল আলম

ঢাকা

51558 েমাঃ সািমuল iসলাম
িপতা-েমাহা দ আলী

নীলফামারী
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51559 সুজন িময়া
িপতা-আবুল কালাম

েশরপুর

5155৯ রনিজত চ  রায়
িপতা-রজনী কা  রায়

িদনাজপুর

51561 েরদুয়ানুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ জিলল

ঢাকা

51562 শিফকুল iসলাম 
িপতা-আ র সা ার

 েশরপুর

51563 iuছুব আলী 
িপতা-বাবু িময়া

নােটার

51564 েমাঃ েমা ািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ eরশাদ আলী

বগুড়া

51565 েমাঃ িমঠু আলী 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক

রাজশাহী

51566 েগাপী নাথ রায়
িপতা-েগ  বম র্ন

নীলফামারী

51567 েমাঃ মামুন আলী 
িপতা-মরহুম েমাঃ হযরত আলী

ঢাকা

51568 েমাঃ oবায়দুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আতাuর রহমান

লালমিনরহাট

51569 েমাঃ শoকত েহােসন
িপতা-েমাঃ iuসুফ আলী খান

বরগুনা

5156৯  েমাঃ মাজহারুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম

 েন েকানা

51571 জুেয়ল িময়া 
িপতা-আবুল হােশম

ময়মনিসংহ

51572 েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

নীলফামারী

51573 েমাঃ শামছুল আলম 
িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম

কুিড় াম

51574 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ আবুল হােসম

েন েকানা

51575 েমাঃ আিমনুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েদলাবর েহােসন

কুিড় াম

51576 েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ হািমদুল েমা া

মাগুরা

51577 েমাঃ েমাজাে ল হক িমজান
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান

ঠাকুরগাঁo

51578 েমাঃ েমা ফা কামাল 
িপতা-মৃত েমাঃ আ ল জিলল

ঢাকা

51579 েমাঃ শামীম েহােসন
িপতা-মৃত আিলম u ীন

নoগাঁ

5157৯ েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ iসাহাক েহােসন

যেশার

51581 েমাঃ কবীর খান
িপতা-েমাঃ আলম খান

েন েকানা

51582 েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী

গাiবা া
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51583 েমাঃ িমলন েহােসন
িপতা-েমাঃ িজ াত আিল

যেশার

51584 েমাঃ মিশuর রহমান 
িপতা-েমাঃ জিলল হাoলাদার

পটুয়াখালী

51585 িশপন িবশব্াস
িপতা-রায়হান িবশব্াস

রাজবাড়ী

51586 েমাঃ আবুল কােশম 
িপতা-েমাঃ eখলাছ িময়া

হিবগ

51587 iমরান নািজর eেমল
িপতা-সালামত আলী খান

ময়মনিসংহ

51588 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ হািলম হাং

পটুয়াখালী

51589 রিফকুল iসলাম 
িপতা-রুহুল আিমন

ঢাকা

5158৯ সািন েমা া
িপতা-ছািদদুর রহমান

নারায়নগ

51591 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-মৃত নািজম uি ন

নােটার

51592 i িজৎ সরকার 
িপতা-মিন  সরকার

হিবগ

51593 েমাঃ সা াম েহােসন
িপতা-েমাঃ শামসুে াহা

িঝনাiদহ

51594 মু া েমা া জয়
িপতা-আ ল হাi েমা া

খুলনা

51595 েমাঃ মিফজুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ তারা িময়া

জামালপুর

51596 েমাঃ শািমম u ীন
িপতা-েমাঃ েলাকমান আলী

রাজশাহী

51597 সুমন iসলাম 
িপতা-িসরাজুল iসলাম

বগুড়া

51598 েমাঃ আ র রা াক
িপতা-মৃত িসরাজ uি ন

লালমিনরহাট

51599 সুিজত চ  সরকার 
িপতা-রেমশ চ  সরকার

হিবগ

5159৯ হািববুর রহমান 
িপতা-আবুল কােশম সরকার

 েমৗলভীবাজার

515৯1 কাশ চ  রায়
িপতা-পিরেতাষ কুমার রায়

যেশার

515৯2 আল শাহিরয়ার রমজান
িপতা-েমাঃ রজব আলী

জামালপুর

515৯3 েমাঃ মুকুল সরদার 
িপতা-েমাঃ oসমান সরদার

রাজবাড়ী

515৯4 েমাঃ হারুন-aর-রিশদ
িপতা-েমাঃ ময়নাল হক

ময়মনিসংহ

515৯5 েমাঃ িসরাজুল iসলাম 
িপতা-মৃত শাহজাহান আলী

বগুড়া

515৯6 চ ল েহােসন
িপতা-আ ল মােলক

কুি য়া
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515৯7 েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী

নােটার

515৯8 েমাঃ জািহদুল iসলাম 
িপতা-মৃত আঃ মিজদ হাoলাদার

পটুয়াখালী

515৯9 হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ র রশীদ

জামালপুর

515৯৯ জািহদ হাসান তুষার
িপতা-মৃত মশািহদ আলী

িসেলট

51611 েমাঃ সািমuল iসলাম
িপতা-নজরুল iসলাম

 েগাপালগ

51612 েমাঃ রােসল মৃধা
িপতা-েমাঃ শাহজাহান মৃধা

ঢাকা

51613 েমাঃ মিনরু ামান 
িপতা-েমাঃ আiনুল হক

ঠাকুরগাঁo

51614 আশীষ কুমার িম ী
িপতা-আিদতয্ কুমার িম ী

বােগরহাট

51615 েমাঃ আবু আলম শাহ
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

নীলফামারী

51616 েমাঃ িনশাত খাঁন 
িপতা-েমাঃ েগালাপ খাঁন

যেশার

51617 েশখ সাদী 
িপতা-নুরুল হক

ময়মনিসংহ

51618 েমাঃ শিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

রাজবাড়ী

51619 ফারুক েহােসন
িপতা-জিফরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

5161৯ েমাঃ মনজুর oয়ািসক
িপতা-েমাঃ মনজুরুল হাসান

বগুড়া

51621 েমাঃ হাসান আল মামুন 
িপতা-েমাঃ oসমান ফিকর

ময়মনিসংহ

51622 েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ নবুয়াত আলী

মািনকগ

51623  েমাঃ oয়ািলদ হাসান 
িপতা-েমাঃ আ ল জিলল

িঝনাiদহ

51624 েমাঃ আবু রায়হান
িপতা-েমাঃ ছাiমুল হক

ঠাকুরগাঁo

51625  েমাঃ শামীম সেরায়ার
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

নীলফামারী

51626 েমাঃ iমাদ uি ন আহেমদ 
িপতা-েমাঃ নুরuি ন আহেমদ

ঢাকা

51627 েমাঃ রিবuল আলম 
িপতা-েমাঃ মনছুর আলী

লালমিনরহাট

51628 বুলবুল আহে দ
িপতা-দুলাল আহেমদ

ময়মনিসংহ

51629 েমাঃ নূরুল iসলাম 
িপতা-েমাতাহার েহােসন

হিবগ

5162৯ েমাঃ রাজু হাoলাদার 
িপতা-েমাঃ হািনফ হাoলাদার

ঢাকা
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51631 েমাঃ আ ল হাi িসি কী
িপতা-েমাঃ েবলাল u ীন

প গড়

51632 েশখ রািফuল iসলাম 
িপতা-েশখ নজরুল iসলাম

খুলনা

51633 েমাঃ শািকর u ীন
িপতা-েমাঃ নবীর uি ন

বগুড়া

51634 মাহমুদুল হাসান 
িপত-েমাঃ আ র রিশদ

চাঁদপুর

51635 েমাঃ ফাহাদ েশখ িপয়াল
িপতা-েশখ েমাঃ ফারুক েহােসন

খুলনা

51636 েমাঃ িমরাজ uি ন
িপতা-েমাঃ জিসম uি ন

পটুয়াখালী

51637 oসমান গনী
িপতা-আ ল গফুর

ক বাজার

51638 েমাঃ সুমন েহােসন
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন

যেশার

51639 আ ল েমা ােলব
িপতা-আ র রা াক

কুিড় াম

5163৯ েমাঃ মাহফুজ সবুজ
িপতা-েমাঃ মাহাবুল িবশব্াস

যেশার

51641  েমাঃ আকতার েহােসন আক
িপতা-েমাঃ iনচান আক

ময়মনিসংহ

51642  েমাঃ েমাশারফ েহােসন
িপতা-েমাঃ আঃ মিজদ

কুিড় াম

51643 জািহদ হাসান  
িপতা-িদদার আলী

যেশার

51644 েমাঃ েমাশারফ েহােসন
িপতা-দুলাল িময়া

 েন েকানা

51645 েমাঃ ফজলুল কিরম 
িপতা-েমাঃ হিববর রহমান

প গড়

51646 শাহজালাল
িপতা-েমাঃ ছামছুল হক

বগুড়া

51647 আিতকুর রহমান 
িপতা-মিহর uি ন

কুিড় াম

51648 েমাঃ আনারুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন

রংপুর

51649 েমাঃ জাকািরয়া
িপতা-েমাঃ হােসম আলী

 েশরপুর

5164৯ েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ হাসান আলী

যেশার

51651 েমাঃ oমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আকতারু ামান

রংপুর

51652 েমাঃ শামীম িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ রিহম াং

বগুড়া

51653 রায়হান েমা া
িপতা-েমাঃ আ র রহমান েমা া

ঢাকা

51654 েমাঃ আ াহ আল েনামান 
িপতা-েমায়াে ম েহাসাiন

জামালপুর
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51655 েমাঃ মািনক আলী 
িপতা-েমাঃ কাuসার আলী

চাপাiনবাবগ

51656 সুমন িম  
িপতা-সুনীল িম

বরগুনা

51657 মিনরু ামান মিনর 
িপতা-আ ল কিরম

ঢাকা

51658 েমাঃ িমনহাজ িময়া 
িপতা-েমাঃ েসকা র আলী বাদশা

ময়মনিসংহ

51659 জয়  মদক
িপতা-সুধীর মদক

প গড়

5165৯ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মিজর uি ন

নারায়নগ

51661 আ স সামাদ 
িপতা-নজর আলী

জামালপুর

51662 আবু সােলহ েমাঃ শািকল
িপতা-েমাঃ আ াহ

ঢাকা

51663 আল-আিমন
িপতা-রিফকুল iসলাম

নীলফামারী

51664 েমাঃ আলফাজ uি ন 
িপতা-মৃত iি স আলী

 েশরপুর

51665 েমাঃ িপয়ার আলী 
িপতা-মৃত েমাঃ হিববর রহমান 

িদনাজপুর

51666 েমাঃ শাহরীয়ার রিশদ েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন েচৗধুরী

ঢাকা

51667 আেনায়ার েহােসন 
িপতা-আলতু িময়া

 েন েকানা

51668 আল-আিমন
িপতা-নূর েমাহা দ

ঢাকা

51669 কুশল রায় 
িপতা-মৃত েহম চ  রায়

প গড়

5166৯ েমাঃ রাজু রানা 
িপতা-েমাঃ শামসুল হক

ঠাকুরগাঁo

51671 েমাঃ মাহফুজুর রহমান িদপু
িপতা-েমাঃ িফেরাজ িময়া

ঢাকা

51672 েশখ আতাuর রহমান 
িপতা-েশখ আ র রা াক

সাত ীরা

51673 িদপ র েঘাষ
িপতা-দীিলপ েঘাষ

ঢাকা

51674 আিশকুর রহমান 
িপতা-িছি কুর রহমান

ময়মনিসংহ

51675 মািহদ আল মাসুম 
িপতা-আ ল কািদর

েন েকানা

51676 েমাঃ মামনুর রিশদ 
িপতা-মৃত জয়নাল আেবদীন

িদনাজপুর

51677 েমাঃ সািবব্র হাসান
িপতা-েমাঃ সামসুল আলম

মািনকগ

51678 আিরফ েহাসাiন
িপতা-নূর েমাহা দ

ঢাকা
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51679 রাজন কুমার সাহা
িপতা-সুধীর সাহা

িদনাজপুর

5167৯ েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আতাuর রহমান

রংপুর

51681 েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন

কুিড় াম

51682 েমাঃ িপ  িময়া
িপতা-েমাঃ আ ল খােলক

বগুড়া

51683 সুদী  েঘাষ
িপতা-িদলীপ েঘাষ

ঢাকা

51684 তুয র্ িময়া
িপতা-িলটন হক

জামালপুর

51685 েমাঃ নািজবুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ রােহনুল iসলাম

কুিড় াম

51686 েমাঃ মুিহবুল হাসান েফরেদৗস
িপতা-েমাঃ ধনু িময়া

হিবগ

51687 সা াদ েচৗধুরী
িপতা-নজরুল iসলাম

খুলনা

51688 আiমান সায়াদ লািবদ
িপতা-েমাঃ আতাহার আলী

ঢাকা

51689 েমাঃ মারুফ েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আসলাম েচৗধুরী

কুি য়া

5168৯ েমাঃ তােহর েদoয়ান
িপতা-েমাঃ হািকম েদoয়ান

নীলফামারী

51691 েমাঃ আবু বােয়জীদ
িপতা-েমাহা দ আলী ধান

লালমিনরহাট

51692 েমাঃ রিজuল iসলাম 
িপতা-আলী েহােসন ামািনক

নীলফামারী

51693 েমাঃ মাসুমুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রহম আলী

ঢাকা

51694 মাহামুদুল হাসান
িপতা-আ ল খােলক িময়া

পটুয়াখালী

51695 েমাহা দ নািছম
িপতা-েমাহা দ আলী

ঢাকা

51696 েমাঃ ছামীuল iuসুফ
িপতা-েমাঃ আiনুল হক

গাiবা া

51697 কাজী শিহদুল iসলাম 
িপতা-কাজী নবীদুল iসলাম

সাত ীরা

51698 শুধাংস কুমার বাড়i
িপতা- কা  কুমার বাড়i

রাজবাড়ী

51699  েমাঃ মাহামুদুল হাসান
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান

রংপুর

5169৯ আরাফাত েহােসন
িপতা-েমাঃ মাহাতাব u ীন

রাজশাহী
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