
 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32112 িটপু সুলতান

িপতা-আবুল হােসম
া ণবািড়য়া

32113 শামীম িময়া
িপতা-আবুল কালাম

েশরপুর

32114 েমাঃ েতৗিহদ হাসান
িপতা-েমাঃ ছামছুল হক

বগুড়া

32115 েমাঃ রুেবল েহাসাiন
িপতা-েমাঃ ফজল হক

লালমিনরহাট

32116 েমাঃ রুেবল িময়া
িপতা-েমাঃ আ র রিশদ

িকেশারগ

32117 মং বােথায়াi চাক
িপতা-uমং চাক

বা রবান 
পাব র্তয্ েজলা

32118 েমাঃ আল-মামুন
িপতা-েমাঃ আবু সাiদ

জামালপুর

32119 েমাঃ রািকব েরজা
িপতা-মৃত-েমাঃ েখাদাব  েসখ

 েমেহরপুর

3211৯ েখাকন চ  রায়
িপতা-পুরান চ  রায়

িদনাজপুর

32121 লুৎফর রহমান
িপতা-মৃত িতলাম েহােসন

মাগুরা

32122 িমরাজ েশখ
িপতা-বা  েশখ

রাজবাড়ী

32123 েমাঃ জামাল uি ন
িপতা-েমাঃ লাল চাঁন

েন েকানা

32124 আিনছুর রহমান
িপতা-ফজলুল হক

জামালপুর

32125 িজয়ারুল iসলাম
িপতা-মাসুদ iসলাম

কুি য়া

32126 েমাঃ রােসল েশখ
িপতা-েমাঃ রিবuল েশখ

বােগরহাট

32127 েমাঃ আিরফু ামান আিরয়ান
িপতা-েমাঃ মিনর েহােসন

ঢাকা

32128 েমাঃ সামাuন
িপতা-েমাঃ oমর ফারুক

ঠাকুরগাঁo

পেদর নাম : সশ  িনরাপ া হরী
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2 3 4
32129 েগৗতম চ বত

িপতা-েগাপাল চ  চ বত
সুনামগ

3212৯ ফারজানা iয়াছিমন
িপতা-েমাঃ iuনুস িময়া

ঢাকা

32131 েমাঃ আকরাম েহােসন
িপতা-েমাঃ েমাসেলম uি ন

ময়মনিসংহ

32132 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ uেমদ আলী

িকেশারগ

32133 েমাঃ জীবন িময়া
িপতা-মৃত েমাঃ রমজান আলী

া ণবািড়য়া

32134 শিহদুল iসলাম
িপতা-আতাuল বারী

িকেশারগ

32135 আল-আিমন
িপতা-আশরাফুল iসলাম

ময়মনিসংহ

32136 েমাঃ মঈনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মিফজুল iসলাম

ঢাকা

32137 মiনুল iসলাম
িপতা-নািজম uি ন

রাজবাড়ী

32138 সুমাiয়া নাছিরন
িপতা-েমাঃ আ ল oহাব

সাত ীরা

32139 েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

গাiবা া

3213৯ েমাছাঃ রুনা লায়লা
িপতা-েমাঃ আেনায়ারুল iসলাম

নoগাঁ

32141 সুবল েদবনাথ
িপতা-শংকর চ  েদবনাথ

েন েকানা

32142 জুেয়ল িময়া
িপতা-আবুল হােশম

ময়মনিসংহ

32143 আ র রিহম
িপতা-iকরাম আলী েশখ

রাজবাড়ী

32144 েমাঃ িশবলুর রহমান
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান

যেশার

32145 নজরুল iসলাম
িপতা-রাজ মামুদ

েশরপুর

32146 েমাঃ েমাজািহদুল iসলাম
িপতা-আঃ জবব্ার

িকেশারগ
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32147 েমাঃ িশমুল েহােসন

িপতা-েমাঃ খিলল uি ন
কুি য়া

32148 েহাসাiন িব াহ
িপতা-শাহ আলী

জামালপুর

32149 েমাঃ oয়ািহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আজাহার আলী িবশব্াস

রাজবাড়ী

3214৯ েমাহা দ আহসান লাবীব
িপতা-মুহাঃ আ স সা ার

ময়মনিসংহ

32151 েমাঃ আিনছুর রহমান
িপতা-আ র ের াক

েন েকানা

32152 িমিল েবগম
িপতা-েমাঃ ফিরদ িময়া

া ণবািড়য়া

32153 েমাঃ আিশষ মাহমুদ
িপতা-েমাঃ আিমনুল হক

েশরপুর

32154 েমাছাঃ সানিজনা আ ার
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

কুি য়া

32155 েমাঃ েসাহাগ হাসান
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

েন েকানা

32156 েবনজীর আ ার কিবতা
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম েদoয়ান

ঢাকা

32157 েমাঃ সজীব uল iসলাম
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম

জামালপুর

32158 সানিজদা তাছিমন মিন
িপতা-মাiন uি ন

িকেশারগ

32159 েমাঃ হািমম হায়দার
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন

লালমিনরহাট

3215৯ েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ সুলতান আহেমদ

মাগুরা

32161 েমাঃ আমানu াহ
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

া ণবািড়য়া

32162 তুষার কাি  েদব
িপতা-েহেম  কুমার েদব

িসেলট

32163 আ ল েমাতােলব
িপতা-আ ল মিজদ

েশরপুর

32164 েমাঃ রািকব iসলাম
িপতা-েমাঃ iি স আলী

রংপুর
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32165 িনজাম েশখ

িপতা-আহ দ আলী েশখ
রাজবাড়ী

32166 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ িনয়াকত আলী

কুি য়া

32167 েমাঃ তানভীর হাসান
িপতা-মৃত েমাঃ আরফান আলী

ঢাকা

32168 শাoন েমা া 
িপতা-আলম েমা া

িকেশারগ

32169 পিরমল চ  মািল 
িপতা-শতীষ চ  মািল

বরগুনা

3216৯ েমাঃ েযাবােয়র েমাকারম
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান

ময়মনিসংহ

32171 েমাঃ আবুল বাসার
িপতা-েমাঃ েবলাল েহােসন

নীলফামারী

32172 তাপস ম ল
িপতা-পুল েকশ ম ল

ঢাকা

32173 সুজন িময়া
িপতা-আবুল কালাম

েশরপুর

32174 eiচ. eম মিহবুল হাসান
িপতা-েমাঃ মিফজ আলী

হিবগ

32175 আ াহ আল বাকী
িপতা-মৃত আ াস িময়া

েন েকানা

32176 েমাঃ জামান uি ন
িপতা-খ কার বাদশা

রাজবাড়ী

32177 আেয়শা আ ার
িপতা-আিজজুল হক

েশরপুর

32178 েমাহাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাহাঃ আিনসুর রহমান

চাপাiনবাবগ

32179 েমাঃ রায়হান িময়া
িপতা-েমাঃ হািনফ িময়া

ঢাকা

3217৯ e রিহম
িপতা-e রা াক

বরগুনা

32181 েমাঃ মুিমনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মুতুর্জ আলী ম ল

কুিড় াম

32182 েমাঃ জসীম uি ন
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক েশখ

ময়মনিসংহ
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32183 েমাঃ বুলবুল আহেমদ

িপতা-েমাঃ চেয়ন uি ন াং
নােটার

32184 েমাঃ আসাদুল হক
িপতা-আবু সাঈদ িময়া

িকেশারগ

32185 েমাঃ আ র রিশদ
িপতা-েমাঃ তারা িমঞা

জামালপুর

32186 েমাঃ আ াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ েতারাব আলী

ময়মনিসংহ

32187 েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা-আহে দ েহােসন

রংপুর

32188 েমাঃ আিরিফন iসলাম হৃদয়
িপতা-েমাঃ আতাহারুল iসলাম

ঢাকা

32189 রােসল িময়া 
িপতা-জােহদ িময়া

িকেশারগ

3218৯ েমাঃ েমাকাররম েহােসন
িপতা-েমাঃ মেনায়ার েহােসন

মািনকগ

32191 েমাঃ কামরু ামান
িপতা-েমাঃ আ স ছবুর

ময়মনিসংহ

32192 কাজী খায়রুল হক
িপতা-কাজী েমাজাে ল হক

ঢাকা

32193 পারেভজ িদপু
িপতা-েমাঃ ফজলুল বারী

বগুড়া

32194 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ শাহাবুি ন েশখ

মু ীগ

32195 েমাহা দ শাহ জামান
িপতা-মৃত েমাঃ আলী আকবর

ঢাকা

32196 যদু রাম রায়
িপতা-কানু চ

িদনাজপুর

32197 িশমুল কুমার
িপতা-সরিজত কুমার

িঝনাiদহ

32198 েমাঃ শািহনুর iসলাম
িপতা-েমাঃ িমনহাজ uি ন

মািনকগ

32199 েমাঃ আল েমািমন
িপতা-েমাঃ বাবর আলী

চাপাiনবাবগ

3219৯ েমাঃ জুলিফকার আলী
িপতা-েমাঃ পীর আলী সরদার

যেশার
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2 3 4
321৯1 েমাঃ আহসান হাবীব আক

িপতা-েমাঃ iসমাiল হক আক
গাiবা া

321৯2 েমাঃ আিমনুর iসলাম
িপতা-েমাঃ ছািমরুল iসলাম

নীলফামারী

321৯3 আফজাল েহােসন
িপতা-আ ল মা ান

ঢাকা

321৯4 েমাহা দ মামুনুর রশীদ
িপতা-েমাঃ আবু ব র িসি ক

জামালপুর

321৯5 েমাঃ মিতuর রহমান
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

চাপাiনবাবগ

321৯6 সুমন হাসান
িপতা-শরাফত েহােসন

যেশার

321৯7 েমাঃ কিবর uি ন
িপতা-েমাঃ মাiনুল হক

চাপাiনবাবগ

321৯8 েমাঃ রুেবল েহাসাiন
িপতা-জয়নাল আেবদীন

ঢাকা

321৯9 েমাঃ আিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আফাজ uি ন

কুিড় াম

321৯৯ েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ আ ার আলী

কুি য়া

32211 aপু চ  সূ ধর
িপতা-িনতাi চ  সূ ধর

েন েকানা

32212 রাহাত আহেমদ
িপতা-ফয়সাল আহেমদ

েমৗলভীবাজার

32213 েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আিজজল হক

কুিড় াম

32214 েমাঃ আিরফ েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল লিতফ

ঢাকা

32215 েমাঃ হৃদয়ানুল হাসান
িপতা-আকরাম েহােসন

জামালপুর

32216 েমাঃ জাহা ীর আলম
িপতা-েমাঃ সাiফুল iসলাম

নােটার

32217 েমাঃ সালাম u ীন
িপতা-মৃত েমাঃ িবকল ম ল

ঠাকুরগাঁo

32218 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ বািছর িময়া

েমৗলভীবাজার
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2 3 4
32219 েরােবল িময়া

িপতা-েমাঃ শিহদ u াহ
িকেশারগ

3221৯ সাগর চ  বম র্ন
িপতা-কৃ  চ  বম র্ন

ময়মনিসংহ

32221 আজমীর রােশদ
িপতা-বজলুর রিশদ

জামালপুর

32222 েমাঃ মাহমুদুল হক
িপতা-েমাঃ দুলাল িময়া

েশরপুর

32223 েমাঃ ফাহিমদুর রহমান শা
িপতা-মৃত ফজলুর রহমান

জয়পুরহাট

32224 েমাঃ আ ল আিজজ
িপতা-েমাঃ আলতাব েহােসন

রংপুর

32225 তিরকুল iসলাম
িপতা-তােহর uি ন

েন েকানা

32226  েমাঃ iসমাiল েহােসন
িপতা-i ািহম খিলল

ঢাকা

32227 িপ  মজুমদার
িপতা-নীল কা  মজুমদার

বরগুনা

32228 িমজর্া িফেরাজ আহা দ
িপতা-িমজর্া ফজলুল কিরম

প গড়

32229 মুশািহদ িময়া
িপতা-মৃত জািকর েহােসন

িকেশারগ

3222৯ েমাঃ মু া
িপতা-েমাঃ মারফত আলী

ঢাকা

32231 সজল কাি  েঘাষ
িপতা-িহমাংশু েঘাষ

খুলনা

32232 েমাঃ সািবব্র আহেমদ
িপতা-েমাঃ সােদক

ঢাকা

32233 েমাহা দ লাজু আহাে দ
িপতা-েমাঃ হযরত আলী

জামালপুর

32234 েমাঃ শামীম ভূiয়া
িপতা-েমাঃ শরীফ uি ন ভূiয়া

ঢাকা

32235 িমজর্া ফুরকান আহা দ
িপতা-িমজর্া ফজলুল কিরম

প গড়

32236 েমাঃ আিনচু ামান খান
িপতা-েমারেশদু ামান খান

মাগুরা
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32237 েমাঃ িপ  আহেমদ

িপতা-েমাঃ আনারুল iসলাম
কুি য়া

32238 েমাহা দ সােহল u ীন
িপতা-েমাঃ কামাল uি ন

ঢাকা

32239 েমাঃ রনজু
িপতা-েমাঃ হােচন আলী

মািনকগ

3223৯ েমাছাঃ েজসিমন খাতুন 
িপতা-েমাঃ িব াল েহােসন

যেশার

32241 েমাসাঃ তামা া আখতার  (েজয্ািত)
িপতা-েমাঃ তািজমুল iসলাম

চাঁপাiনবাবগ

32242 েমাঃ েমায়াে ম েহােসন
িপতা-েমাঃ রতন েমা া

মাগুরা

32243 েমাঃ মিশuর রহমান রানা
িপতা-েমাঃ েসেক ার আলী েমাল া

খুলনা

32244 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ eকরামুল হক

িদনাজপুর

32245 মীর েমাঃ সাiদুর রহমান
িপতা-মীর েমাঃ জয়নাল আেবদীন

জামালপুর

32246 মাiনুল iসলাম
িপতা-শাহজাহান আলী

চাপাiনবাবগ

32247 নাজমুল হাসান
িপতা-েমাঃ iি স আলী

ময়মনিসংহ

32248 িরফাত েচৗধুরী
িপতা-েমাঃ পারেভজ আ ার েচৗধুরী

রাজবাড়ী

32249 সজীব ম ল
িপতা-িবেশব্সর ম ল

যেশার

3224৯ েমাঃ মাসুদ েরজা
িপতা-েমাঃ আবু তােলব িময়া

গাiবা া

32251 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ জােহদ আলী

ময়মনিসংহ

32252 iমন মি ক
িপতা-ে মিজত মি ক

ক বাজার

32253 েমাঃ নাজমুল হুদা
িপতা-েমাঃ আঃ আিজজ ম ল

ময়মনিসংহ

32254 জাকািরয়া
িপতা-েমাঃ হামদু িময়া

া ণবািড়য়া
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32255 েমাঃ েসাহরাব েহােসন

িপতা-েমাঃ সােহদ আলী
ঢাকা

32256 জয়েদব সরকার
িপতা-মহােদব সরকার

মািনকগ

32257 িলিপ আ ার
িপতা-েমাঃ আ ল লিতফ

নীলফামারী

32258 েশখ আবু আবদু াহ
িপতা-েশখ আঃ লিতফ

বােগরহাট

32259 েমাঃ রােসল আলী
িপতা-েমাঃ হায়দার আলী

বগুড়া

3225৯ েমাঃ জিহরুল iসলাম
িপতা-মৃত হািববুর রহমান

মািনকগ

32261 েমাঃ হা ান
িপতা-মৃত জনাব আলী

জয়পুরহাট

32262 আিতকুর রহমান
িপতা-মা ান িময়া

সুমানগ

32263 আ ারুল iসলাম
িপতা-মু ার আলী

যেশার

32264 শািহন আলম
িপতা-iuসুফ আলী

ঢাকা

32265 েমাঃ রিন
িপতা-আ ল েমাতািলব

হিবগ

32266 েমাঃ আল-ফয়সাল
িপতা-েমাঃ হুমা ন কিবর

নারায়নগ

32267 েমাঃ বাবুল িময়া
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান

জামালপুর

32268 েমাঃ মুকুল িময়া
িপতা-েমাঃ েগালাম মoলা িময়া

গাiবা া

32269 শারিমন আ ার িলজা
িপতা-েমাহা দ নাজমুল

ঢাকা

3226৯ িরপন
িপতা-হিরদাস

নীলফামারী

32271 দীপক কুমার রায়
িপতা-িদিলপ কুমার রায়

িদনাজপুর

32272 েমাঃ হাসানুর iসলাম
িপতা-েমাঃ aেহদ আলী

রংপুর
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32273 মিনরু ামান মিনর

িপতা-আ ল কিরম
ঢাকা

32274 েমাঃ রিবন iসলাম
িপতা-েমাঃ আফতাব (ম ল)

গাiবা া

32275 েমাঃ েসিলম েরজা
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন

িঝনাiদহ

32276 েমাঃ আ ল লিতফ
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক

প গড়

32277 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা-েমাঃ তারাজুল iসলাম

বগুড়া

32278 িদপু আহেমদ
িপতা-েমাঃ িছি ক িময়া

ঢাকা

32279 েশখ আিমনুল iসলাম
িপতা-েশখ নজরুল iসলাম

বােগরহাট

3227৯ েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ েতাতা িময়া

েন েকানা

32281 রাজু আহে দ
িপতা-েমাঃ শিরফুল iসলাম

কুি য়া

32282 শািহন আলম
িপতা েমাঃ আ াহ

জয়পুরহাট

32283 েমৗসুিম আ ার
িপতা-আ ল মা ান েশখ

ঢাকা

32284 েমাঃ েসৗরভ েহােসন
িপতা-েমাঃ আসাদু মান

বরগুনা

32285 েমাঃ মামুন িময়া
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া

েশরপুর

32286 েমাঃ aিনক েহােসন
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান

মাগুরা

32287 েমাঃ আল-মামুন
িপতা-েমাঃ আ স েসাবহান

েন েকানা

32288 েমাঃ আিমর ফয়সাল
িপতা-নুর েমাহা দ

ঢাকা

32289  েমাঃ বুলবুল েশখ
িপতা-েমাঃ সেলমান েশখ

নoগাঁ

3228৯ েমাঃ ছািমuল iসলাম
িপতা-েমাঃ মিতuর রহমান

গাiবা া
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32291 মিজবুর রহমান েহলাল

িপতা-আ ছ সালাম
িকেশারগ

32292 েমাঃ মিনরু ামান
িপতা-েমাঃ আi ব আলী সরকার

ময়মনিসংহ

32293 কাজী জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-িমজানুর রহমান

ঢাকা

32294 েমাঃ হারুনুর রিশদ
িপতা-েমাহা দ আলী

েশরপুর

32295 েমাঃ আ ল আিজজ িময়া
িপতা-েমাঃ বাহার uি ন

গাiবা া

32296 েমাঃ রায়হান িময়া
িপতা-েমাঃ আসাদু াহ

জামালপুর

32297 েমাছাঃ আফসানা িমিম
িপতা-েমাঃ আনছারুল iসলাম

িদনাজপুর

32298 েমাঃ রিবন েদoয়ান
িপতা-আলী েদoয়ান

ঢাকা

32299 েমাঃ সালমান হায়দার
িপতা-েমাঃ হাদার

নােটার

3229৯ েমাঃ মহারাজ হাoলাদার
িপতা-েমাঃ iসমাiল হাoলাদার

বরগুনা

322৯1 েমাঃ জহুরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আসলাম ম ল

কুি য়া

322৯2 aিরন ঢািল
সুেরশ ঢািল

মুি গ

322৯3 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-মৃত েমাঃ আেনায়ার েহােসন

চুয়াডা া

322৯4 েমাঃ তানভীর েহােসন
িপতা-মৃত আনছার আলী গাজী

সাত ীরা

322৯5 আতাহার আলী
িপতা-িজ াহ সরদার

রাজবাড়ী

322৯6 েমাঃ আল মামুন
িপতা-রিফজ uি ন

মািনকগ

322৯7 ফারজানা আ ার
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

িকেশারগ

322৯8 েমাঃ মািনক আলী
িপতা-েমাঃ কাuসার আলী

চাঁপাiনবাবগ
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
322৯9 েমাঃ আল আিমন েজায়া ার

িপতা-েমাঃ আেলক েজায়া ার
খুলনা

322৯৯ েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ iফনুস আলী

কুি য়া

32311 েমাঃ নাঈম মাহমুদ শািকর
িপতা-মিনর আহেমদ

ঢাকা

32312 হািববুর রহমান
িপতা-মৃত eমদাদুল হক

যেশার

32313 েমাঃ রুেবল মাহমুদ
িপতা-আবু তােহর

জামালপুর

32314 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল খােলক

ঢাকা

32315 হুমাiয়া iসলাম টু া
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

বগুড়া

32316 কয্সাiনু মারমা
িপতা-মৃত মংসানু মারমা

বা রবান

32317 কাজী জহুরা মু া
িপতা-কাজী েমাজাে ল হক

ঢাকা

32318 iয়ািসন আরাফাত
িপতা-েমাঃ iসমাiল

িকেশারগ

32319 েমাঃ রােসল িময়া
িপতা-েমাঃ আঃ oয়াহাব

েন েকানা

3231৯ েমাঃ হৃদয় সরকার রিক
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

নােটার

32321 সিনয়া রানী দাস
িপতা-িহরালাল দাস

ঢাকা

32322 েমাঃ আ ল আিলম
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

সাত ীরা

32323 েমাঃ রােসল মাহাফুজ
িপতা-েমাঃ আ ল মিতন

রাজশাহী

32324 েমাঃ বখিতয়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ েমা াল েহােসন

েন েকানা

32325 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম েচনু

নােটার

32326 েমাঃ সাiম আহেমদ
িপতা- েমাঃ আলমগীর িময়া

মািনকগ
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32327 মাহাদী হাসান মাসুম

িপতা-মৃত তােহর আলী
ঢাকা

32328 সুেমন সরকার
িপতা-তাপস সরকার

সাত ীরা

32329 েমাঃ হািববুর রহমান
িপতা-েমাঃ মিনর u ীন

িদনাজপুর

3232৯ েসাহাগ আলী
িপতা-তােছর আলী

নoগাঁ

32331 েমাছাঃ িবuিট আ ার
িপতা-েমাঃ নুরু ামান হক

গাiবা া

32332 েমাঃ নুরনবী iসলাম
িপতা-েমাঃ সুলতান কিরম

নীলফামারী

32333 েমাঃ আবু বােয়িজদ
িপতা-েমাহা দ আলী ধান

লালমিনরহাট

32334 েমাহা দ আতাহার েহাসাiন
িপতা-েমাহা দ িসরাজ মি ক

ঢাকা

32335 েমাঃ দুলাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আলাu ীন

রাজশাহী

32336 িদপক চ  ম ল
িপতা-সান  চ  ম ল

ঢাকা

32337 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ আিমনুল iসলাম

সাত ীরা

32338 েমাঃ জয়নুল আেবিদন
িপতা-েমাঃ েখাকন িময়া

রংপুর

32339 আ ল মা ান
িপতা-আ ল আuয়াল

কুিড় াম

3233৯ েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শুকরা িময়া

গাiবা া

32341 েহাসাiন িময়া
িপতা-আঃ আিজজ

িকেশারগ

32342 সুরু ামান 
িপতা- েমাঃ রুহুল আিমন

জামালপুর

32343 েমাঃ কামাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল মুতালীব

িসেলট

32344 েমাঃ নােয়ব িবশব্াস
িপতা-েমাঃ চ  িবশব্াস

রাজবাড়ী
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32345 iuসুফ আহেমদ

িপতা-আমান u াহ
ময়মনিসংহ

32346 সবুজ িময়া
িপতা-েমাঃ আহমদ আলী

সুনামগ

32347 েমাঃ সাবদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ সােবদ আলী

েশরপুর

32348 েমাঃ মািশকুর রহমান
িপতা-েমাঃ আ ল জিলল

রংপুর

32349 েমাঃ iমরান খান
িপতা-েমাঃ েসিলম েরজা

জামালপুর

3234৯ জীবন িময়া
িপতা-আলমগীর েহােসন

া ণবািড়য়া

32351 বাপন দাস সবুজ
িপতা-মৃত িবমল দাস

িসেলট

32352 েমাঃ আবদুল জবব্ার
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

ঢাকা

32353 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ কিসম u ীন

চাপাiনবাবগ

32354 িদ  পাে
িপতা-  aিবনাশ চ  পাে

িঝনাiদহ

32355 েমাঃ আসাদুর রহমান
িপতা-েমাঃ আ ল বােরক

কুিড় াম

32356 নুরুল আফসার
িপতা-আহ দ িময়া

িকেশারগ

32357 েমাঃ রােসল আলী
িপতা-েমাহাঃ জুলিফকার আলী

চাপাiনবাবগ

32358 েমাঃ হারুন aর রিশদ
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

ঢাকা

32359 নাজমুল হক
িপতা-হািকম আলী

মািনকগ

3235৯ েমাছাঃ েরােকয়া খাতুন
িপতা-মীর েমাবারক আলী

কুি য়া

32361 নাজমুল iসলাম
িপতা-েমাঃ তারা েশখ

জামালপুর

32362 েমাঃ রািকবুল হাসান
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান

খুলনা
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32363 েমাঃ সুমন িময়া

িপতা-েমাঃ পা  িময়া
মািনকগ

32364 শািকল মাহমুদ
িপতা-েমাঃ বদর uি ন েশখ

জামালপুর

32365 তাপ চ  
িপতা- মথ চ

বগুড়া

32366 মািট র্ন দাস
িপতা-মৃত মুকুল দাস

প গড়

32367 সবুজ েশখ
িপতা-েহমােয়ত েশখ

বােগরহাট

32368 েমাঃ আিমনুর রহমান
িপতা-েমাঃ আঃ রিহম

জামালপুর

32369 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ েমাকেলছুর রহমান

নীলফামারী

3236৯ মাহমুদুল হাসান
িপতা-সুলতান মাহমুদ

জামালপুর

32371 েমেহদী হাসান
িপতা-মিজবর রহমান

বগুড়া

32372 রাজু েহােসন িমলন
িপতা-আ ল বােরক

েশরপুর

32373 েমাঃ রােসল আহেমদ
িপতা-েমাহা দ আলী

জামালপুর

32374 েমাঃ আরাফাত েহােসন
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন িম

বগুড়া

32375 নাসিরন আ ার িনপা
িপতা-নূরল iসলাম

েশরপুর

32376 বাধন খাতুন
িপতা-আিফল uি ন

কুি য়া

32377 েমাঃ সা াদ েহােসন
িপতা-েমাঃ হাসান আলী

রাজশাহী

32378 েমাঃ iমরান খান
িপতা-েমাঃ মুসিলম খান

েমৗলভীবাজার

32379 েমাঃ শিফuল iসলাম
িপতা-মৃত শিহদুল iসলাম

ময়মনিসংহ

3237৯ েশােয়ব নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ বাবলু েহােসন

বগুড়া
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32381 েমাঃ সাiফুল iসলাম

িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন
ময়মনিসংহ

32382 েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা-েমাঃ আিমরুল iসলাম

যেশার

32383 েমাঃ তিরকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শাহাদৎ েহােসন ম ল

বগুড়া

32384 েমাঃ নূর নবী iসলাম মাঈন
িপতা-েমাঃ oমর ফারুক জুেয়ল

িদনাজপুর

32385 েমাঃ িলটন আলী
িপতা-েমাঃ েমাসেলম u ীন

রাজশাহী

32386 েকৗিশক কুমার দাস
িপতা-সুিদন কুমার দাস

রাজবাড়ী

32387 েমাঃ েকািহনুর iসলাম
িপতা-েমাঃ uিকল uি ন

মািনকগ

32388 েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ আিনসুর রহমান

িদনাজপুর

32389 েমাঃ আিনছুর রহমান েশখ
িপতা-েমাঃ পরশ u াহ েশখ

খুলনা

3238৯ েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িলয়াকত িবশব্াস

মাগুরা

32391 জা াতুল নাঈম
িপতা-আ ল হািমদ

কুি য়া

32392 েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ eনাম আহেমদ আফেরাজ

িসেলট

32393 েমাঃ রািজব েহােসন
িপতা-েমাঃ হািমদুল iসলাম

িঝনাiদহ

32394 েমাঃ আ ল মােলক
িপতা-মৃত সুজা িময়া

কুিড় াম

32395 েমাঃ সািবব্র হাসান
িপতা-েমাঃ সামসুল আলম

মািনকগ

32396 মাহবুল iসলাম
িপতা-তােহর uি ন

ময়মনিসংহ

32397 েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ েমাবারক আলী

রাজশাহী

32398 নাজমুল হক
িপতা-রিফকুল iসলাম

েশরপুর
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32399 জগদীশ চ

িপতা-ধীের  নাথ রায়
িদনাজপুর

3239৯ সুমন িম
িপতা-সুনীল িম

বরগুনা

323৯1 রুেবল রানা
িপতা-আ ল আিজজ খাঁ

রাজবাড়ী

323৯2 শুভ দাস
িপতা-নকুল চ  দাস

ঢাকা

323৯3 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ েরজাuল iসলাম

মাগুরা

323৯4 েমাঃ আবুল েহােসন
 িপতা-েমাঃ েরা ম আলী

কুিড় াম

323৯5 েমাঃ আমজাদ েহােসন ভূiঁয়া
িপতা-আহমদ েহােসন ভূiঁয়া

মু ীগ

323৯6 েমাঃ জিমর u ীন
িপতা-েমাঃ হািমদুল হক

প গড়

323৯7 e.eন.eম শািকল মাহমুদ
িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম

জামালপুর

323৯8 আফজালুর রহমান
িপতা-ফজলুল হক

িকেশারগ

323৯9 i ািহম খিলল
িপতা-শুকুর আলী

িঝনাiদহ

323৯৯ েমাঃ কিবর েহােসন
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন

যেশার

32411 েমাঃ ফরহাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

নােটার

32412 েমাঃ জিহরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শু র আলী

ঢাকা

32413 েমাঃ সািবব্র েহােসন
িপতা-েমাঃ নূরুল গাজী

সাত ীরা

32414 েমাঃ হযরত আলী
িপতা-আ ল oহাব ামািনক

রাজবাড়ী

32415 েমাঃ হািববুর রহমান হািবব
িপতা-েমাঃ েহলাল uি ন ম ল

জামালপুর

32416 েমাঃ মাসুমুর রহমান
িপতা-েমাঃ রহম আলী

ঢাকা
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32417 েমাঃ মামুনুর রহমান

িপতা-েমাঃ সা াদ আলী
রাজশাহী

32418 েমাঃ আিরফুর রহমান
িপতা-েমাঃ আঃ কােদর

ময়মনিসংহ

32419 েমেহদী হাসান আকুল
িপতা-আঃ হা ান িময়া

জামালপুর

3241৯ েমাঃ শামছুল আলম
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

কুি য়া

32421 আ ল েমাতােলব
িপতা-আ র রা াক

কুিড় াম

32422 তামা া আ ার
িপতা-েমাঃ বাবুল হাoলাদার

মু ীগ

32423 েগাফরান u ীন
িপতা-মুখেলছুর রহমান

জামালপুর

32424 রাজীব কুমার েঘাষ
িপতা-সুেরশ েঘাষ

মািনকগ

32425 েমা ািফজুর রহমান
িপতা- েমাঃ রেহদু ামান

রাজশাহী

32426 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ হািনফ u ীন

কুিড় াম

32427 শািকলা আ ার িমতু
িপতা- েমাঃ আলাu ীন েশখ

ঢাকা

32428 েমাঃ সবুজ েশখ
িপতা-েমাঃ শাি  েশখ

জামালপুর

32429 েমাছাঃ সানজীরা খাতুন
িপতা-েমাঃ শুকুর আলী

কুি য়া

3242৯ েমাঃ েমজবাহুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িমনহাজুল iসলাম

বগুড়া

32431 হািবব u াহ বাহার
িপতা-নূর আহমদ

িসেলট

32432 জািকর েহাসাiন
িপতা-েমাসেলম গাজী

খুলনা

32433 েমাঃ রােসল িময়া
িপতা-েমাঃ uসমান গুনী

িকেশারগ

32434 েমাঃ রিবন iসলাম
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

জামালপুর
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 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32435 েমাঃ সব্পন u ীন

িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম
িঝনাiদহ

32436 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ সুর ামান

েশরপুর

32437 েমাঃ জুবােয়র আহেমদ aিনল
িপতা-েমাহা দ আলী

সুনামগ

32438 েমাঃ শািকল iসলাম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী সরকার

বগুড়া

32439 েমাঃ নািসর uি ন
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন

বরগুনা

3243৯ eস.eম আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ সামছুর রহমান সরদার

খুলনা

32441 েমাঃ িশিশর iসলাম
িপতা-েমাঃ সাiদুর রহমান

জামালপুর

32442  েমাছাঃ রুমিক খাতুন
িপতা-মৃত রােসল

বগুড়া

32443 েমাঃ শামছুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নূরুল iসলাম

হিবগ

32444 েমাঃ আিরফ িময়া
িপতা-েমাঃ iি ছ আলী

েন েকানা

32445 েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ হুমা ন খান

মািনকগ

32446 েমাঃ uবায়দু াহ
িপতা-েমাঃ আ ল হাi

যেশার

32447 খােলদা জাহান েমানা
িপতা-েক.eম খিললুর রহমান

িব.বাড়ীয়া

32448 নয়ন কুমার মহ
িপতা-রবী  নাথ মহ

রংপুর

32449 মীর মাহামুদ হাসান সানী
িপতা-মীর শাহজালাল

ময়মনিসংহ

3244৯ যাদব েদব নাথ
িপতা-েমািহনী েমাহন েদব নাথ

ঠাকুরগাঁo

32451 েমাছাঃ েজসিমন আ ার
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

প গড়

32452 েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা-েমাঃ সাহাবুি ন

নীলফামারী
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2 3 4
32453 েমাঃ নাঈম iসলাম

িপতা-েমাঃ মাহতাব uি ন ভুঞাঁ
িকেশারগ

32454 েমাঃ সা াদ েহােসন
িপতা-মৃত-েতাফা ল েহােসন

েশরপুর

32455 েমাঃ ছাiফুি ন
িপতা-েমাঃ েগালাম রবব্ানী

া ণবািড়য়া

32456 মামুন েহােসন
িপতা-শাহাজান েহােসন

সাত ীরা

32457 ফারুক েহােসন
িপতা-জিফরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

32458 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ শিফকুল আলম

েন েকানা

32459 েমাঃ জহুরুল হক
িপতা-েমাঃ েমাসেলম গাজী

খুলনা

3245৯ েমাঃ eরশাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ রিজব uি ন ম ল

বগুড়া

32461 েমাঃ সা াদুর রহমান
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান

প গড়

32462  েশখ খািলদ েহােসন
িপতা-েশখ আ ল হা ান

সাত ীরা

32463 দীপক কুমার ম ল
িপতা-দীিলপ কুমার ম ল

রাজবাড়ী

32464 েমাঃ মামুনুর রিশদ
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

বগুড়া

32465 েমাঃ মামুন েহােসন
িপতা-েমাঃ আবু তােলব

যেশার

32466 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান

েশরপুর

32467 েমাঃ মামুন আলী
িপতা-মরহুম েমাঃ হযরত আলী

ঢাকা

32468 েমাঃ রােসল রানা বা
িপতা-েমাহা দ আলী

ময়মনিসংহ

32469 েমাঃ আেনায়ার
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম ফরাজী

বরগুনা

3246৯ শামীনুল iসলাম (শামীম)
িপতা-ফজলুল হক

েশরপুর

Page 20 of 52



 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32471 রিফকুল iসলাম

িপতা-আবুল খােয়র
হিবগ

32472 েমাঃ শািহনুর েরজা
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম

প গড়

32473 েমাঃ oবায়দুর রহমান
িপতা-েমাঃ iয়াকুব আলী

িদনাজপুর

32474 েদেলায়ার েহােসন
িপতা-আিছর uি ন

ময়মনিসংহ

32475 েমাঃ আ ল মােলক
িপতা-েমাঃ আ ল আuয়াল

নােটার

32476 েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ শহর আলী

িকেশারগ

32477 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা-েমাঃ জিসম uি ন

রাজবাড়ী

32478 েমেহর জাবীন
িপতা-সিফক িময়া

সুনামগ

32479 আি দী েশখ
িপতা-েশখ েসালায়মান

বােগরহাট

3247৯  েমাঃ তািরকুর রহমান
িপতা-েমাঃ নেহজ uি ন

জামালপুর

32481 aিমত কুমার দাস
িপতা-aিসত কুমার দাস

কুি য়া

32482 েমাঃ সািকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মিফজুল iসলাম

িব-বাড়ীয়া

32483 েশখ সাদী
িপতা-নুরুল হক

ময়মনিসংহ

32484 েমাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-েমাঃ আঃ বােতন

মািনকগ

32485 েমাঃ মাহামুদুল হাসান সবুজ
িপতা-েমাঃ সুলতান আলী

রাজশাহী

32486 েমাখেলছুর রহমান
িপতা-আবুল েহােসন

জামালপুর

32487 সািবনা iয়াসিমন
িপতা-েমাহা দ আলী

ময়মনিসংহ

32488 েমাঃ তিরকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আঃ সা ার গাজী

খুলনা
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2 3 4
32489 মািনক িময়া

িপতা-জিলল িময়া
িকেশারগ

3248৯ রািকবুল iসলাম
িপতা-নূরুল আিমন

ময়মনিসংহ

32491 জাফর আলম
িপতা-আ  সালাম

ক বাজার

32492 হুনুফা েবগম
িপতা-মৃত হািনফ uি ন

েশরপুর

32493 েমাঃ রািশমুল হক িরমন
িপতা-আঃ মা ান হাoলাদার

বরগুনা

32494 শািহন িময়া
িপতা-আ র রহমান

ময়মনিসংহ

32495 েমাঃ রােশদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

া ণবািড়য়া

32496 েহাসাiন আহে দ
িপতা-েমাঃ তেমজ আলী

কুি য়া

32497 েমেহদী হাসান
িপতা-জয়নাল আবদীন

েশরপুর

32498 েমাঃ হায়দার আলী
িপতা-েমাঃ েতাসিলমুি ন

চাপাiনবাবগ

32499 েমাঃ বাiজীদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

বােগরহাট

3249৯ েমাসাঃ সালমা আ ার
িপতা-েমাঃ েসিলম

ঢাকা

324৯1 েমাঃ আiন আলী
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম

নােটার

324৯2 মিনরুল আলম
িপতা-সিফয়ার রহমান

যেশার

324৯3 েমাঃ সমর েহােসন
িপতা-েমাঃ েমাজাফফর েহােসন

বগুড়া

324৯4 মহিসন েহােসন সরকার
িপতা-মিজবুর রহমান

ঢাকা

324৯5 েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

া ণবািড়য়া

324৯6 মাসুদ
িপতা-eম. e. কােশম

েশরপুর
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2 3 4
324৯7 েমাঃ i ািহম iসলাম

িপতা-মৃত েমাঃ আবু তােহর
ঠাকুরগাঁo

324৯8 েমাঃ eনামুল হক
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর

বগুড়া

324৯9 েমাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

নoগাঁ

324৯৯ েমাসাঃ কািরমা খাতুন
িপতা-েমাহাঃ মিনরুল iসলাম

চাপাiনবাবগ

32511 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ আিছর uি ন

ময়মনিসংহ

32512 মেনায়ারা আ ার
িপতা-েমাহা দ িহরন

ঢাকা

32513 েমাঃ তাজমুল আলম নয়ন
িপতা-েমাঃ আ ল মিতন

হিবগ

32514 েমাঃ মুছািবব্র েহােসন
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান

যেশার

32515  েমাঃ আশরাফুল আলম
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

ময়মনিসংহ

32516 েমাঃ েসাহাগ িময়া
িপতা-েমাঃ আংগুর িময়া

িকেশারগ

32517 েমাঃ আকরাম েহােসন
িপতা-েমাঃ েগালাপ েহােসন

েশরপুর

32518 েতৗিকর আহে দ ছািবর েমা া
িপতা-েমাঃ ফারুক েমা া

ঢাকা

32519 iসমত আরা
িপতা-েমাঃ আিমনুল iসলাম

নীলফামারী

3251৯ আিরফু iসলাম িরপন
িপতা-মমতাজ u ীন

িসেলট

32521 হাসান শাহিরয়ার সা াদ
িপতা-e eফ eম মাসুদুল কিরম

িকেশারগ

32522 েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িহরন িময়া

ঢাকা

32523 কামরুল হাসান
িপতা-হািববুর রহমান

জামালপুর

32524 েমাঃ রুিহনুর iসলাম
িপতা-েমাঃ আ ল কালাম

ময়মনিসংহ
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2 3 4
32525 েমাঃ েসােহল রানা

িপতা-েমাঃ তমেছর আলী
জামালপুর

32526 i ািহম খিলল
িপতা-নূর iসলাম

ময়মনিসংহ

32527 র া
িপতা-আলাuল

জামালপুর

32528 েমাঃ জুেয়ল তালুকদার
িপতা-েমাঃ মতেলব তালুকদার

নােটার

32529 ফু  দাস
িপতা-সুিনল দাস

প গড়

3252৯ েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ মিজবুল হক

ঢাকা

32531 েমাঃ সািহদুল iসলাম
িপতা-েমাহা দ আলী

মাগুরা

32532 হািববুর রহমান
িপতা-শাহ আলম

রাজবাড়ী

32533 নুরনবী হাসান
িপতা-িসি কুর রহমান

জামালপুর

32534 রােসল েশখ
িপতা-ছােদক েশখ

রাজবাড়ী

32535 েমাঃ সিজবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ eমদাদুল হক

রাজশাহী

32536 েমাঃ িমলন েহােসন
িপতা-মৃত আলতাব েহােসন

কুি য়া

32537 েমাহা দ ফয়সাল মাহমুদ
িপতা-েমাঃ মুনসুর আলী হাoলাদার

ঢাকা

32538 িহরা চ  েমাদক
িপতা-িনিখল চ  েমাদক

ময়মনিসংহ

32539 সিজবুল আলম
িপতা-কিফল uি ন

িকেশারগ

3253৯ আবদু াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ আবদুল হক তালুকদার

বােগরহাট

32541 িনজাম uি ন
িপতা-আেমাদালী ম ল

রাজবাড়ী

32542 জিহরুল iসলাম
িপতা-আিশক ভ

ঢাকা
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2 3 4
32543 মাজমুল েহােসন

িপতা-আঃ মা ান
কুিড় াম

32544 েশখ েফািরদুর রহমান
িপতা-েমাঃ আতর আলী েশখ

রাজবাড়ী

32545 েমাঃ আবু তােলব
িপতা- েমাঃ েমাজাে ল হক

কুিড় াম

32546 েমাঃ নূরু ামান শাoন
িপতা-েমাঃ আ ল হািমদ

ঢাকা

32547 কামরু ামান
িপতা-আেনায়ার েহােসন

রংপুর

32548 বকুল রায়
িপতা-uিকল চ  রায়

িদনাজপুর

32549 েমাঃ আবদুল আলীম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান হাoলাদার

বরগুনা

3254৯ িবধান সরকার
িপতা-aিবনাস সরকার

ঢাকা

32551 েমাঃ িমজান 
িপতা-েমাঃ দুলাল িময়া

িকেশারগ

32552 ি য়াংকা রানী দাস
িপতা-কাি  লাল চ  দাস

ঢাকা

32553 রিবuল আলম
িপতা-েমাঃ রু ম আলী

ময়মনিসংহ

32554 েমাছাঃ িমিল েবগম
িপতা-েমাঃ তাজুল iসলাম

িদনাজপুর

32555 ি য় র কুমার কু
িপতা-কািলদাস কু

বােগরহাট

32556 আরাফাত েহােসন
িপতা-হােসম আলী মু ী

রাজবাড়ী

32557 েমাঃ িজহাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ বে র আলী

কুি য়া

32558 আ াহ আল-আিমন খান
িপতা-েমাঃ েমাতােলব খান

ঢাকা

32559 সাiফু াহ
িপতা-আ ল মিতন

িকেশারগ

3255৯ শািহন আলম
িপতা-েমাঃ iuছুফ

ঢাকা
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32561 রােশদা খাতুন

িপতা-েমাঃ আঃ রা াক
রংপুর

32562 েমাছাঃ তামা া েবগম
িপতা-েমাঃ তািজমূল iসলাম

প গড়

32563 আবু সােলহ েমাঃ শািকল
িপতা-েমাঃ আ াহ

ঢাকা

32564  িমজানুর রহমান
িপতা-আ ল oহাব

েশরপুর

32565 মামুন িময়া
িপতা- েমাঃ মিজবুর রহমান

েন েকানা

32566 েমাঃ নাজমুল হািকম
িপতা- েমাঃ েলাকমান হািকম

নীলফামারী

32567 েমাঃ আলম
িপতা-েমাঃ হািনফ িময়া

ঢাকা

32568 দীপ কুমার
িপতা- ফু  চ

নoগাঁ

32569 েমাঃ কামরুল iসলাম
িপতা- েমাঃ দুদু িময়া

গাiবা া

3256৯ েমাঃ খাiরুল iসলাম
িপতা- মৃত: েমাঃ রাজা িময়া সরকার

মু ীগ

32571 তািনয়া সুলতানা
িপতা- েমাঃ নজরুল iসলাম

নoগাঁ

32572 েহনা আ ার
িপতা- েমাকেলছুর রহমান

ময়মনিসংহ

32573 েমাঃ iসিতয়াক েহােসন ভূiঁয়া
িপতা- আহমদ েহােসন ভূiঁয়া

মু ীগ

32574 েমাঃ েবারহান uি ন
িপতা- মুখেলছুর রহমান

জামালপুর

32575 মহাবব্ত আলী
িপতা- মহরম আলী

েমেহরপুর

32576 েমাঃ িরমন রানা
িপতা- মৃত: েমাছেলাত আলী

বগুড়া

32577 িবজয় িবশব্াস
িপতা- দুলাল িবশব্াস

মাগুরা

32578 েমাঃ মিতuর রহমান ফয়সাল
িপতা- েমাঃ আ ল আেলক

িকেশারগ
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32579 েমাঃ মাহফুজ সবুজ

িপতা- েমাঃ মাহাবুল িবশব্াস
যেশার

3257৯ েমাঃ তািরকুল iসলাম
িপতা- েমাঃ uেমদ আলী

রাজশাহী

32581 েমাঃ ফরহাদ েহােসন
িপতা- েমাঃ িমজানুর রহমান

রংপুর

32582 েমাঃ iজাজুল েশখ
িপতা- েমাঃ শoকত েশখ

বােগরহাট

32583 েমাঃ আ াহ-িবন-রােশদ
িপতা- েমাঃ নজরুল iসলাম

বগুড়া

32584 েমাবািশব্র েহােসন
িপতা- আ স শহীদ ভূiয়া

িকেশারগ

32585 েমাঃ আবু তােহর
িপতা- েমাঃ iসমাiল সর ার

যেশার

32586 েগৗরব সরকার
িপতা- মেনার ন সরকার

সাত ীরা

32587 েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা- েমাঃ আলতাফ েহােসন

নoগাঁ

32588 েমাঃ ফুয়াদ হাসান
িপতা- েমাঃ জয়নাল আেবদীন

ঠাকুরগাঁo

32589 েমাঃ আশরাফুল আলম
িপতা- েমাঃ eনামুল হক

েশরপুর

3258৯ েমাঃ আমজাদ েহােসন
িপতা- েমাঃ আতাuর রহমান

জামালপুর

32591 েমাঃ জািহদুর রহমান
িপতা- েমাঃ iমদাদুল হক

মািনকগ

32592 েমাঃ েমা ািফজুর রহমান
িপতা- েমাঃ নজরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

32593 েদেলায়ার েহােসন
িপতা- আ ল হািলম

েশরপুর

32594 সব্াধীনা খাতুন
িপতা- েমাঃ সা াদ েহােসন

রাজশাহী

32595 ডয্ািনেয়ল মারাক
িপতা- সুেন  িরিছল

ময়মনিসংহ

32596 স য় সরকার
িপতা- কাজল চ  সরকার

েন েকানা
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32597 শিরফু ামান

িপতা- েমাশারাফ েহােসন
সাত ীরা

32598 েমাঃ রাজু iসলাম
িপতা- েমাঃ রিফকুল iসলাম

প গড়

32599 আমজাদ েহােসন
িপতা- েমাঃ আরজু িময়া

ঢাকা

3259৯ েমাঃ ফারুক েহােসন
িপতা- েমাঃ সাদা িময়া

জামালপুর

325৯1 েমাছাঃ রুিম আ ার
িপতা- েমাঃ েখারেশদ আলম

িসেলট

325৯2 েমাঃ আশরাফুল েহােসন
িপতা- েমাঃ জিহর uি ন

লালমিনরহাট

325৯3 েতৗিহদুল iসলাম
িপতা- েমাঃ নুরুল iসলাম

ঢাকা

325৯4 সুিজৎ কুমার দাস
িপতা- aিনল কুমার দাস

মাগুরা

325৯5 শুভ েদoয়ান
িপতা- oেমদ আলী েদoয়ান

ঢাকা

325৯6 সাজু আহে দ
িপতা- েমাঃ হােসম আলী

নoগাঁ

325৯7 েমাঃ নাঈম মুজকুরী
িপতা- েমাঃ সাiফুল iসলাম

জামালপুর

325৯8 হা াদ িবন শাoন
িপতা- সিফক িময়া

সুনামগ

325৯9 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা- েমাঃ আ র রিশদ

সাত ীরা

325৯৯ মুি  আ ার
িপতা- েমাঃ আ ল মােলক

যেশার

32611 েমাছাঃ শারিমন আ ার িশলা
িপতা- েমাঃ র ম আলী

েশরপুর

32612 েমাঃ আ ারু ামান
িপতা- মৃত: রিহম েশখ

রাজবাড়ী

32613 েমাঃ নািসর uি ন
িপতা- েমাঃ জামাল uি ন

ময়মনিসংহ

32614 aেশাক দাস
িপতা- aন  দাস

েমৗলভীবাজার
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32615 েমেহদী হাসান

িপতা- শoকত আলী িবশব্াস
রাজবাড়ী

32616 েমাঃ মুিমনুল iসলাম
িপতা- েমাঃ েমাজাে ল হক

জয়পুরহাট

32617 েমাঃ জুেয়ল িময়া
িপতা- েমাঃ লাল িময়া

জামালপুর

32618 রানা ভ াচা র্
িপতা- সব্পন ভ াচা র্

ক বাজার

32619 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা- সািমuল হক

জামালপুর

3261৯ েমাঃ আ র রা াক
িপতা- েমাঃ আিজজুর রহমান

নারায়নগ

32621 েমাহা দ সািকব েহােসন
িপতা- েমাঃ আ র রিশদ

জামালপুর

32622 মৃনাল কুমার দাস
িপতা- রনিজত দাস

সাত ীরা

32623 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা- েমাঃ আমজাদ েহােসন

রংপুর

32624 শািকল আহে দ
িপতা- আ ল oহাব

মুি গ

32625 কাজী িমজানুর রহমান
িপতা- কাজী কিলম uি ন

মািনকগ

32626 আ ল মিজদ
িপতা- সাকুব আলী

ঠাকুরগাঁo

32627 িনিশ আ ার
িপতা- েমাঃ আশরাফুল iসলাম

নoগাঁ

32628 েমাঃ রাজু েমা া
িপতা- েমাঃ ফুলিময়া েমা া

গাiবা া

32629 েমাঃ সালাuি ন
িপতা- েমাহা দ আলী

ঢাকা

3262৯ েমাঃ শািহনুর iসলাম
িপতা- েমাঃ দিবরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

32631 েমাঃ মিশuর রহমান
িপতা- েমাঃ নজরুল iসলাম

িকেশারগ

32632 েমাঃ eরশাদ িময়া
িপতা- েমাঃ আবু ব র ম ল

জামালপুর
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32633 খািদজা আ ার িবuিট

িপতা- েমাঃ iকবাল িময়া
হিবগ

32634 েমাঃ হািদসুর রহমান
িপতা- সিফuর রহমান

কুিড় াম

32635 েমাঃ শাহাজামান
িপতা- রু ম আলী ম ল

জয়পুরহাট

32636 েমাঃ ফািহম আলী
িপতা- েমাঃ আলািমন

চাঁপাiনবাবগ

32637 েমাঃ আকতারু ামান
িপতা- েমাঃ হযরত আলী

জামালপুর

32638 সা াম েহােসন
িপতা- েমাঃ শাহ আলম

রংপুর

32639 েমাঃ রােশদ েশখ
িপতা- আঃ রিহম েশখ

বােগরহাট

3263৯ সা াদ েহােসন
িপতা- সুরু ামান

জামালপুর

32641 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা- েমাঃ হাসান আলী

যেশার

32642 আফসানা খান eকা
িপতা- েমাঃ আবব্াস uি ন খান

ঢাকা

32643 েমাঃ েমাতাহার েহােসন
িপতা- েমাঃ মীর েহােসন

ময়মনিসংহ

32644 েমাঃ িরপন িময়া
িপতা- েমাঃ েসালায়মান আলী

বগুড়া

32645 রিবuল হাoলাদার
িপতা- েমাঃ ফজলু হাoলাদার

বােগরহাট

32646 তপু চ  রায়
িপতা- সুশীল চ  রায়

ঢাকা

32647 েমাঃ িহরা িময়া
িপতা- েমাঃ েতাফা ল েহােসন

জামালপুর

32648 েমাঃ আ াহ আল মু া
িপতা- কিছম u ীন আহাে দ

প গড়

32649 কাজী শিহদুল iসলাম
িপতা- কাজী নবীদুল iসলাম

সাত ীরা

3264৯ আ র রিহম
িপতা- েমাজাহার আলী

নoগাঁ

Page 30 of 52



 েরাল নমব্র াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
32651 েমাঃ সাগর েহােসন

িপতা- েমাঃ আ ল কােদর
কুি য়া

32652 েমাঃ সািফ সরকার
িপতা- েমাঃ সাiরুল iসলাম

জামালপুর

32653 েমাঃ েসায়াiফ iসলাম
িপতা- েমাঃ ময়নুল iসলাম

গাiবা া

32654 মামুনুর রশীদ
িপতা- আ ল লিতফ

িসেলট

32655 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা- েমাঃ সাiদুর রহমান

নoগাঁ

32656 সুমন েদব নাথ
িপতা- ধীের  েদব নাথ

হিবগ

32657 সুমন রায়
িপতা- aমল রায়

ঠাকুরগাঁo

32658 েমাঃ িশহাব uি ন
িপতা- েমাঃ নবীর uি ন

বগুড়া

32659 েমাঃ আিরফুল iসলাম
িপতা- েমাঃ িফেরাজ েশখ

বােগরহাট

3265৯ হুমা ন কবীর
িপতা- আ র রিহম

েশরপুর

32661 আল iমরান
িপতা- আ ল মা ান

িদনাজপুর

32662 েমাছাঃ িলজা আ ার
িপতা- েমাঃ জয়নাল িময়া

িকেশারগ

32663 েমাছাঃ আiিরন পারভীন
িপতা- েমাঃ আবু তােলব

েমেহরপুর

32664 েমাঃ রিবuল সািন
িপতা- েমাঃ েমাখেলছার রহমান

বগুড়া

32665 ি য়াংকা েচৗধুরী
িপতা- েমাঃ আকতার েচৗধুরী

ঢাকা

32666 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা- সাজু সরকার

জামালপুর

32667 সািবনা iয়াসিমন
িপতা- েমাঃ মুনসুর আলী হাoলাদার

ঢাকা

32668 েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা- েমাঃ হািফজ uি ন

ময়মনিসংহ
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32669 েমাঃ রিবuল iসলাম

িপতা- েমাঃ সিহদুল iসলাম
বগুড়া

3266৯  সুমন চ  মহ
িপতা-  ামল চ  মহ

গাiবা া

32671 কাজী iসিতয়াক আহেমদ
িপতা- কাজী আi ব আলী

মাগুড়া

32672 হুমায়রা আ ার িতশা
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম েদoয়ান

ঢাকা

32673 েমাঃ oয়ািকল েহােসন
িপতা- েমাঃ নূর-বকস

নীলফামারী

32674 তািমমা সুলতানা িরিম
িপতা- েমাঃ আ ল খােলক ভূঞা

ঢাকা

32675 েমাঃ নূরুল আমীন
িপতা- েমাঃ আিজজুল হক

েশরপুর

32676 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা- েমাঃ শুকুর আলী

েমেহরপুর

32677 েমাছাঃ তাজমীন খাতুন
িপতা- েমাঃ কামরুল িবশব্াস

িঝনাiদহ

32678 সুiিট আ ার
িপতা- েমাঃ বাবুল

ময়মনিসংহ

32679 েমাছাঃ বিবতা আকতার
িপতা- েমাঃ মিতয়ার রহমান

বগুড়া

3267৯ হািছবুর রহমান
িপতা- েমাঃ আফসার আলী

জামালপুর

32681 েমাঃ জুবােয়র েহােসন
িপতা- েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন

সাত ীরা

32682  েমাঃ েতৗিফকু ামান
িপতা- েমাঃ আিমরুল iসলাম

যেশার

32683 জয় চ  দাস
িপতা- িদপক চ  দাস

নoগাঁ

32684 সাiদুল আলম সজীব
িপতা- রিফকুল আলম

মািনকগ

32685 েমাঃ নাঈম u ীন
িপতা- েমাঃ আশাদুল হক

চুয়াগা া

32686  েমাঃ রাবব্ী হাসান
িপতা- েমাঃ েমাজাে ল হক

বগুড়া
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32687 েমাঃ েনামান আলী

িপতা- েমাঃ iসমাiল েহােসন
নoগাঁ

32688 আিতকুল iসলাম
িপতা- িলয়াজ uি ন

েন েকানা

32689 আজহার আলী
িপতা- আ স সািহদ

িকেশারগ

3268৯ েমাঃ মাসুম রায়হান
িপতা- েমাঃ রঈস u ীন

রাজশাহী

32691 েমাঃ শাহাজাহান আলী
িপতা- েমাঃ িসরাজ u ীন

প গড়

32692 েমাঃ রািহদু ামান
িপতা-েমাঃ i ািফল েহােসন

জামালপুর

32693 েমাঃ রূপক িময়া
িপতা-েমাঃ আ ল মা ান

েন েকানা

32694 ফিরদুল iসলাম
িপতা-আকবর েমা া

রাজবাড়ী

32695 সািহন আলম
িপতা-বাবুল েহােসন

নoগাঁ

32696 েমাঃ িসরাজুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান

কুিড় াম

32697 িসফাতুল iসলাম
িপতা-িসরাজুল iসলাম

নারায়নগ

32698 েরৗনক আরা
িপতা-েমা ািফজুর রহমান

জামালপুর

32699 আিফয়া িদল িলপা
িপতা-েমাঃ আফছার আলী

রংপুর

3269৯ েমাঃ আ াহ আল মামুন
িপতা-মৃত আ ল মিতন

জয়পুরহাট

326৯1 েমাঃ আফজাল েহাসাiন খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

326৯2 েমাসাঃ আ ার জাহান
িপতা-েমাঃ আ ল আিজজ

রাজশাহী

326৯3 রীমা আ ার
িপতা-মমতাজ uি ন

িসেলট

326৯4 আিনছ িময়া
িপতা-েমাঃ হাবুল িময়া

ঢাকা
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326৯5 েমাঃ রিকব হাসান

িপতা-েমাঃ আেনায়ারুল iসলাম
বগুড়া

326৯6 শুকচাদ কুমার দাস
িপতা-িবনয় কুমার দাস

যেশার

326৯7 রািকবুল iসলাম শাoন
িপতা-রিফকুল iসলাম ফিকর

ময়মনিসংহ

326৯8 েগৗরব িবশব্াস
িপতা- পিত িবশব্াস

মাগুরা

326৯9 েমাঃ জািকর েহােসন
িপতা-আহা দ আলী

মু ীগ

326৯৯ েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ আ স সালাম

ময়মনিসংহ

32711 েমাঃ সাজু িময়া
িপতা-েমাঃ আফছার আলী

লালমিনরহাট

32712 সনজু িময়া
িপতা-েমাঃ oহােয়দ েহােসন

িকেশারগ

32713 েমাঃ আশরাফুল আলম
িপতা-েমাঃ জামাল uি ন

জামালপুর

32714 সাখাoয়াত েহাসাiন
িপতা-েমাঃ েছাহরাব আলী

ময়মনিসংহ

32715 েমাঃ আরাফাত েহােসন
িপতা-েমাঃ আবু ব র িসি ক

বগুড়া

32716 জা াতুল নাiম
িপতা-েমাঃ জায়বর আলী

জয়পুরহাট

32717 আফসানা আ ার
িপতা-মৃত েমাঃ মিফজ (বীর মুি েযা া)

মু ীগ

32718 েমাঃ শািহন জমা ার
িপতা-েমাঃ িহরু জমা ার

মাগুরা

32719 েমাঃ নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েসায়া গাজী

া নবািড়য়া

3271৯ মৃদুল হাসান
িপতা-বা  িময়া

ঢাকা

32721 েমাঃ সােরায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ হােছন আলী

সুনামগ

32722 েমাঃ মামুন aর রিশদ
িপতা-েমাঃ মাহফুজার রহমান

রংপুর
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32723  েমাঃ আল-আিমন

িপতা-েমাঃ েসেক ার আলী
বােগরহাট

32724  েমাঃ আ ল েমাতােলব
িপতা-েমাঃ সােদক আলী

েশরপুর

32725 েমাঃ েসােলমান েহােসন
িপতা-মৃত েমাঃ শিফকুল iসলাম

িসেলট

32726 সুমাiয়া িবনেত হািমদ
িপতা-আ ল হািমদ

কুি য়া

32727 সােদক িময়া
িপতা-েমাঃ নoেসদ আলী

ঢাকা

32728 েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ জাহা ীর েহােসন

া নবািড়য়া

32729 €সয়দ েতৗিফকুর রহমান
িপতা-€সয়দ ছাখাoয়াত েহােসন

বগুড়া

3272৯ েমাঃ আ ল হাi
িপতা-মৃত আ র রিহম

জয়পুরহাট

32731 েমাঃ কামরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

সাত ীরা

32732 েমাবািশব্র  আলম
িপতা-আবু ব র িসি ক

ময়মনিসংহ

32733 েমাঃ মু া রহমান
িপতা-আ র রহমান

নােটার

32734 দুজর্য় আহেমদ
িপতা- েমাঃ নািসর uি ন

ঢাকা

32735 েমাঃ নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ ছািমরুল iসলাম

নীলফামারী

32736 iসমাiল িসরাজী
িপতা-কমর u ীন

িকেশারগ

32737 েমাঃ iয়ািকন
িপতা-েমাঃ কামাল েহাসাiন

েশরপুর

32738 েমাঃ মিনরু ামান
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

জামালপুর

32739 েমাঃ হািববু াহ েমছবা
িপতা-েমাঃ সিফuর রহমান

কুিড় াম

3273৯ েমাঃ রুেবল েশখ
িপতা-আঃ রব েশখ

রাজবাড়ী
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32741 নয়ন েদব নাথ

িপতা-ধীের  েদব নাথ
হিবগ

32742 েমাঃ সা াম েহােসন
িপতা-েমাঃ আজাদ আলী

েশরপুর

32743 িসয়াম িস ীকী আরমান
িপতা-েমাঃ রিমজ uি ন

ঢাকা

32744 েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম েমাড়ল

সাত ীরা

32745 েমাঃ রািকবুল হাসান
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ

েশরপুর

32746 েমাশারফ েমা া
িপতা-oয়ািল েমা া

রাজবাড়ী

32747 েশখ সাদী
িপতা-জাালাল আহমেদ

ঢাকা

32748 শািহন আলম
িপতা-আসাদ িময়া

িকেশারগ

32749 েরজাuল েমা ফা
িপতা-খিললুর রহমান

ক বাজার

3274৯ আিশকুর রহমান
িপতা-নূরু ামান

েশরপুর

32751 নুছরাত জাহান মা
িপতা-েমাঃ ম রুল হক

জামালপুর

32752 েমাঃ iসমাiল
িপতা-েমাঃ i ািহম েচৗধুরী

ঢাকা

32753 েমাঃ রুেবল িময়া
িপতা-সমছু িময়া

িসেলট

32754 iমন আহেমদ সজল
িপতা-আলী জাফর

ঢাকা

32755 েমাঃ আিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ রজব আলী

কুি য়া

32756 মিনয়া কাজী
িপতা-কাজী আ ল গফুর

ঢাকা

32757 েমাঃ নুর আiন
িপতা-আবুল হােসম

েশরপুর

32758 েমাঃ আশরাফুল iসলাম
িপতা-জয়নাল েমা া

যেশার
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32759 েমাঃ রািশদুল iসলাম

িপতা-রিফকুল iসলাম
েশরপুর

3275৯ েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

মািনকগ

32761 সািদয়া আ ার
িপতা-েমাঃ ফােয়জ েহােসন ভূiঁয়া

নারায়ণগ

32762 মিজর্না আ ার
িপতা-েমাঃ মুনসুর আলী

ঢাকা

32763 সবুজ ম ল 
িপতা-পিরমল ম ল

বােগরহাট

32764 িবিব আিছয়া
িপতা-মৃত আ স সালাম

ঢাকা

32765 মিনরু ামান
িপতা-আঃ আিজজ

েশরপুর

32766 ফুলমালা আ ার
িপতা-েমাঃ েমাতােলব িময়া

মািনকগ

32767 েমাঃ িমহাদ বাবু
িপতা-েমাঃ রিশদুল iসলাম

নীলফামারী

32768 রুিবনা আ ার
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

ঢাকা

32769 েমাঃ ফারুক সরকার
িপতা-েমাঃ ঝ  সরকার

িদনাজপুর

3276৯ eিলমুজ জামান
িপতা-আশরাফ-uজ-জামান

িঝনাiদহ

32771 েমাঃ শািকরুল iসলাম
িপতা-e,eন,eম েরজা u ীন

গাiবা া

32772 েমাঃ েব াল খ কার
িপতা-েমাঃ iuনুছ খ কার

বােগরহাট

32773 েহাসেনয়ারা খাতুন
িপতা-েমাঃ মিতuর রহমান

মাগুরা

32774 েমাঃ রােসল ভূiঁয়া
িপতা-আ স ছামাদ ভূiঁয়া

া ণবািড়য়া

32775 েগালাম রসুল
িপতা-জহুরুল হক

জামালপুর

32776 েমাঃ আ ল কিরম
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী

ঠাকুরগাঁo
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2 3 4
32777 িশবলু েমা া

িপতা-েমাঃ বিদu ামান
মাগুরা

32778 েমাঃ সুজন িময়া
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক

গাiবা া

32779 েমাঃ হািবব েশখ
িপতা-েমাঃ কামাল েশখ

রাজবাড়ী

3277৯ েমাঃ কুতুব uি ন
িপতা-েমাঃ িকতাব আলী

হিবগ

32781 েমাঃ দুলু িময়া
িপতা-েমাঃ িম  িময়া

কুিড় াম

32782 রাজু েশখ
িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া েশখ

খুলনা

32783 েমাছাঃ শারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ জিমর আলী

হিবগ

32784 িচরনিজত ম ল
িপতা-তুষার কাি  ম ল

সাত ীরা

32785  শা লালাল েদব
িপতা-  রেজন চ  বম র্ন

প গড়

32786 েমাঃ রতন েহােসন
িপতা-েমাঃ i াহীম িময়া

নীলফামারী

32787 েমাঃ আমজাদ েহােসন
িপতা-মৃত রিফকুল iসলাম

িদনাজপুর

32788 রােশদুল iসলাম
িপতা-€ছনুি ন

মিনকগ

32789 eস,eম িরয়াজুল কিরম
িপতা-আ র রিহম

জামালপুর

3278৯ েমাঃ iমন হাসান
িপতা-মৃত েমাঃ আলী তালুকদার

ঢাকা

32791 েমাঃ €সয়দ আলম
িপতা-েমাঃ আ ল লিতফ

ঠাকুরগাঁo

32792 েমাঃ নািজম েহােসন
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

কুি য়া

32793 মি ক সাঈদ পারেভজ
িপতা-মি ক আ ল লিতফ

যেশার

32794 েমাঃ রািকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ oসমান আলী

বগুড়া
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32795 শািহনা আ ার 

িপতা-েমাঃ আরজু িময়া
ঢাকা

32796 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ িসরাজ uি ন (সরকার)

িকেশারগ

32797 েমাঃ আশরাফুল iসলাম (িসফাত)
িপতা-েমাঃ ফিরদ িময়া

ঢাকা

32798 েমাঃ সা াম েহােসন
িপতা-েমাঃ জােবদ েহােসন

মু ীগ

32799 েমাঃ তিরকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আফছার আলী

বগুড়া

3279৯ রােবয়া বরসী
িপতা-আিমনুল হক

ঠাকুরগাঁo

327৯1 েমাঃ ফারুক iসলাম
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ আলী

িদনাজপুর

327৯2 েমাঃ েফরেদৗস িময়া
িপতা-েমাঃ নুর আিমন িময়া

রংপুর

327৯3 েমাঃ সােদকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েমাজাহার রহমান

লালমিনরহাট

327৯4 নূর ব
িপতা-েমাহা দ নূর কামাল

ক বাজার

327৯5 েমাঃ আ ল হক
িপতা-েমাঃ আফেরাজ িময়া

েমৗলভীবাজার

327৯6 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

কুিড় াম

327৯7 আ াহ আল িফেরাজ
িপতা-মৃত আ ব আলী

যেশার

327৯8 েমাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

জামালপুর

327৯9 জািহদ হাসান তুষার
িপতা-মশািহদ আলী

িসেলট

327৯৯ মহান  চ পাল
িপতা-  িনতয্ান  চ  পাল

ময়মনিসংহ

32811 রািজব িময়া
িপতা-েমাঃ কাজল িময়া

া ণবািড়য়া

32812 সা াম েহাসাiন
িপতা-আ ল কােদর

ময়মনিসংহ
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32813 েমাঃ শামীম u ীন

িপতা-েমাঃ েলাকমান আলী
রাজশাহী

32814  েমাঃ জুবােয়ল আহমদ
িপতা-আ ল খািলক

িসেলট

32815 সবুজ সরদার
িপতা-েমাঃ রিবuল সরদার

খুলনা

32816 েমাঃ eমদাদুল হক
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

ঢাকা

32817 মঈনুল হক িহরু
িপতা-ম রুল হক

সুনামগ

32818 নািফসা মািলয়াত
িপতা-েমাঃ শিফকুল iসলাম

বগুড়া

32819 নাজমুল হাসান
িপতা-আবুল কালাম

মু ীগ

3281৯ েমাছাঃ iসমত তারা
িপতা-মৃত আিনছুর রহমান

ঢাকা

32821 েজসিমন আ ার
িপতা-েমাঃ কােশম িমনা

যেশার

32822 েমাঃ েমা ািফজুর রহমান
িপতা-েমাঃ জনাব আলী েশখ

মাগুরা

32823 হািফজ
িপতা-মৃত নুর iসলাম

ঢাকা

32824 েমাহা দ মািনক
িপতা-েমাঃ আিলম u ীন

ঠাকুরগাঁo

32825 েমাঃ মাহমুদুল হাসান আিসক
িপতা-েমাঃ আঃ হািলম

জামালপুর

32826 ফখরুল আলম
িপতা-েমাঃ আলম

ক বাজার

32827 েমৗসুমী
িপতা-জাহান u া

নারায়নগ

32828 েমাঃ আবদু াহ আল েমাছাiব
িপতা-েমাঃ আবদুল oয়ািহদ

া ণবািড়য়া

32829 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শoকত আলী

ঢাকা

3282৯ েমাছাঃ মিহমা আ ার তৃি
িপতা-েমাঃ iকবাল েহােসন খান

ময়মনিসংহ
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32831 েমাঃ iমরান আলী

িপতা-েমাঃ খােয়র u ীন
ঠাকুরগাঁo

32832 েমাঃ িশমুল ামািনক
িপতা-েমাঃ নজম ামািনক

গাiবা া

32833 u ল কুমার মহাপা
িপতা-যতী  কুমার মহাপা

িসেলট

32834 েমাঃ u ল েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল জিলল

েশরপুর

32835 রাজীব কাি  নাথ
িপতা-েগািব  কাি  নাথ

ঢাকা

32836 িব ব চ  রায়
িপতা-রিবন চ  রায়

িদনাজপুর

32837 েমাঃ িহেমল িময়া
িপতা-েমাঃ নািছর uি ন

মািনকগ

32838 েমাঃ িমনহাজুর রহমান
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

েন েকানা

32839 তাজবীর iসলাম
িপতা-তাজুল iসলাম জুেয়ল

ঢাকা

3283৯ েমাঃ সবুজ রানা
িপতা-আমজাদ েহােসন

েশরপুর

32841 আবদুল লিতফ
িপতা-আবদুস সা ার

ক বাজার

32842 েমাঃ হািফজুর রহমান
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

িঝনাiদহ

32843 েশখ ফিরদ
িপতা-iসমাiল েহােসন

জামালপুর

32844 েসাহানা আ ার
িপতা-ফজলুল হক

রাজবাড়ী

32845 েমাঃ িগয়াস uি ন
িপতা-নুরুল আিজম

ক বাজার

32846 েমাঃ আসাদু ামান সাগর
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন

জয়পুরহাট

32847 নািদম আহে দ
িপতা-েমাঃ হযরত আলী

ঢাকা

32848 জািহদুল বাশার
িপতা-আিমরুল iসলাম

সাত ীরা
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32849 েমাঃ জািমuল iসলাম

িপতা-েমাঃ নািসম uি ন
গাiবা া

3284৯ িবথী রানী দাস
িপতা-ন  েগাপাল

ঢাকা

32851 েমাঃ িমশানুর রহমান
িপতা-েমাঃ আশরাফুল হক

নীলফামারী

32852 েমাঃ আ াহ আল েযাবােয়র
িপতা-মৃত জহুরুল হক

গাiবা া

32853 মানছুরা খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

32854 েমাঃ iকরাম েহােসন
িপতা-মৃত কমর uি ন

িকেশারগ

32855 েমাঃ খিললুর রহমান
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

িঝনাiদহ

32856 নুর আকতার
িপতা-েতাফা ল েহােসন

রংপুর

32857 েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

িদনাজপুর

32858 িবশব্িজৎ কুমার
িপতা-aরুন কুমার িবশব্াস

িঝনাiদহ

32859 েমাঃ শিহদার রহমান
িপতা-েমাঃ আববাছ আলী

কুিড় াম

3285৯ রিবuল আoয়াল
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

েন েকানা

32861 আজাহারুল iসলাম
িপতা-িসরাজুল iসলাম

ঢাকা

32862 কিবরুল iসলাম
িপতা-মাসুক িময়া

সুনামগ

32863 েমাঃ আলম িময়া
িপতা-েমাঃ ছা ার ম ল

বগুড়া

32864 েমাঃ আবু iuসুফ ভূiয়া
িপতা-েমাঃ আ ছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

32865 মoদুদ আহে দ
িপতা-িফেরাজ আহে দ

রংপুর

32866 েমাঃ নয়ন িময়া
িপতা-েমাঃ আলাuল iসলাম

জামালপুর
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32867 েমাঃ আ ল হাi িসি ক

িপতা-েমাজাে ল হক সরকার
বগুড়া

32868 েমাছাঃ িনপু আ ার
িপতা-েমাঃ রিবuল iসলাম

িদনাজপুর

32869  েমাঃ সাজু iসলাম
িপতা-েমাঃ দিবরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

3286৯ েমাঃ িম াত েহাসাiন
িপতা-েমাঃ তহুরুল iসলাম

গাiবা া

32871 িরয়াদ
িপতা-আ ল মােলক

বরগুনা

32872 েশখ তুিহন
িপতা-েশখ আ ল লিতফ

খুলনা

32873 েমাঃ শাoন খান
িপতা-েমাঃ তাiজুল হক খান

কুিড় াম

32874 েমাঃ রায়হান uি ন
িপতা-মৃত আ ল েহিকম

িকেশারগ

32875 েমাঃ া  iসলাম
িপতা-শিহদুল iসলাম

মাগুরা

32876 েমাছাঃ পািপয়া খাতুন
িপতা-েমাঃ শামছুল হক

কুিড় াম

32877 িনগার সুলতানা
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন

ঢাকা

32878 শিহদুল iসলাম
িপতা-আফছার আলী

বগুড়া

32879 eমরান েহােসন
িপতা-আ ল মােলক

া ণবািড়য়া

3287৯ eম েক সাiদুর রহমান
িপতা-সাiফুল আলম

িদনাজপুর

32881 প ব ম ল
িপতা-িনতয্ ম ল

খুলনা

32882 iফেতকার আহমদ কেয়ছ
িপতা-আ ল জবব্ার

সুনামগ

32883  সুবাশ কুমার
িপতা-  সংকর ামািনক

নােটার

32884 েমাহা দ আলী
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

েশরপুর
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32885 েমাঃ সুমন িময়া

িপতা-েমাঃ আবুল কােশম
ঢাকা

32886 েমাঃ সািদকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আিজজার রহমান

নীলফামারী

32887 েমাঃ শাহ-জালাল
িপতা-েমাঃ শািহদুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

32888 aিনক দাস
িপতা-পূণ র্ চরণ দাস

যেশার

32889 কামরুন নাহার কিল
িপতা-েমাঃ মমতাজ u ীন

েশরপুর

3288৯ কাজী েমাহা দ মিনরু ামান
িপতা-কাজী েমাহা দ i াহীম

ঢাকা

32891 u ল দাস
িপতা-aিনল দাস

িকেশারগ

32892 েমাঃ শামীম সেরায়ার
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

নীলফামারী

32893 েমাঃ আশরাফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আ র রিহম u ীন

ময়মনিসংহ

32894 েমাঃ তাiয়ান তালুকদার 
িপতা-সাiফুল তালুকদার

গাiবা া

32895 েমাঃ েরজoয়ানুল হক 
িপতা-েমাঃ আ ল বারী

বগুড়া

32896 েমাঃ কামরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ তািরকুল iসলাম

নারায়ণগ

32897 আকিলমা আ ার
িপতা-েমাঃ খরেসদ আলী

প গড়

32898 েমাঃ আলম িময়া
িপতা-শামস uি ন

িকেশারগ

32899 েমাঃ মাহবুব হাসান 
িপতা-েমাঃ েমাশারফ েহােসন

রংপুর

3289৯ েমাঃ আবুল কালাম আজাদ
িপতা-েমাঃ আেয়জ u ীন

জামালপুর

328৯1 আেনায়ার েহাসাiন
িপতা-uমর আলী

েশরপুর 

328৯2 েমাঃ রানা েদoয়ান
িপতা-েমাঃ েমায়াে ম েদoয়ান

ঢাকা
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328৯3 েসােহল মাহমুদ 

িপতা-িমজানুর রহমান সরদার
সাত ীরা

328৯4 েমাঃ আলম িময়া
িপতা-েমাঃ ম রুল হক

েন েকানা

328৯5 েমাঃ েমেহদী হাসান িরয়াদ
িপতা-আ ল কু স আলী

ঢাকা

328৯6 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ বাদশা আলী

গাiবা া

328৯7 আবুল েহােসন
িপতা-আহা দ আলী

েশরপুর 

328৯8 েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ uিকল uি ন

জয়পুরহাট

328৯9 েমাঃ েতাফা ল আলী িবশব্াস
িপতা-েমাঃ নুর iসলাম আলী িবশব্াস

রাজবাড়ী

328৯৯ েমাঃ শািকল আহেমদ
িপতা-েমাঃ েলহাজ uি ন

ঢাকা

32911 েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-হািফজ uি ন

ময়মনিসংহ

32912 েমাঃ রিবuল iসলাম রিব
িপতা-শািহদু ামান

রাজবাড়ী

32913 েদেলায়ার হাসান
িপতা-আলা uি ন

সুনামগ

32914 িদিলপ কুমার 
িপতা-িমলন কুমার দাশ

সাত ীরা

32915 েমাঃ iয়ািছর আরাফাত
িপতা-েমাঃ মেয়ন uি ন

জয়পুরহাট

32916 েমাঃ মাসুম iসলাম 
িপতা-মৃত েমাঃ েসালায়মান আলী

বগুড়া

32917 েমাঃ সিজব েহােসন
িপতা-েমাঃ িসরাজ uি ন হাoলাদার

বরগুনা

32918 রুেবল চ
িপতা-নারায়ণ রিব দাস

েন েকানা

32919 iমরুল iসলাম
িপতা-আবু সাঈদ েবপারী

ঢাকা

3291৯ রুিবনা আ ার েসতু
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

ময়মনিসংহ
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32921 আহসান আলী

িপতা-হািফজুর রহমান
 েশরপুর

32922 েজয্ািত আ ার 
িপতা-জামাল িময়া

া ণবািড়য়া

32923 েমাঃ জািহদুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ জহুরুল iসলাম

জামালপুর

32924 আবুল খােয়র 
িপতা-েমাঃ iuনুস আলী

িকেশারগ

32925 শামীমা আ ার
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান

জামালপুর

32926 েমাঃ িপয়ার আলী 
িপতা-মৃত েমাঃ হিববর রহমান

িদনাজপুর 

32927 েমাঃ নািজবুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ রােহনুল iসলাম

কুিড় াম

32928 aসীম রায়
িপতা-েযােগ  নাথ রায়

বােগরহাট

32929 েমাঃ আ ল েমােমন
িপতা-েমাঃ খায়রুল আলম

ঠাকুরগাঁo

3292৯ েমাছাঃ uে  কুলছুম ( াবনী)
িপতা-েমাঃ আ ল কু ছ ম ল

কুিড় াম

32931 েমাঃ রাজন েহােসন
িপতা-েমাঃ iি স ম ল

কুি য়া

32932 খািদজা েফরেদৗস
িপতা-েমাঃ দুলাল মি ক

মু ীগ

32933 েমাঃ িলটন আলী 
িপতা-আেবদ আলী িবশব্াস

কুি য়া

32934 েমাঃ আিছব সরকার 
িপতা-েমাঃ তারাজ uি ন সরকার

ঢাকা

32935 বাবুল িময়া 
িপতা-নূরুল হক

 েশরপুর

32936 আিমনুল হক 
িপতা-eনামুল হক

হিবগ

32937 েমাঃ রািকবুল হািফজ িনশান
িপতা-েমাঃ আ ল মােলক

কুিড় াম

32938 েমাঃ আবুল কালাম আজাদ
িপতা-েমাঃ হিববর রহমান

গাiবা া
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32939 i াহীম েহােসন

িপতা-iসমাiল েহােসন
নoগাঁ

3293৯ েমাঃ মাহমুদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসেক ার আলী

বগুড়া

32941 েমাঃ রােসল 
িপতা-আ র রিশদ

িকেশারগ

32942 আিনসুল িকবিরয়া ভূiয়া
িপতা-েমাঃ সুজাত আলী ভূiয়া

ঢাকা

32943 েমাঃ শিরফুল iসলাম 
িপতা-নূর েমাহা দ

নােটার

32944 েমাঃ আিজজুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ জােহদুল iসলাম

িকেশারগ

32945 েমাঃ আলী আকবর 
িপতা-েমাঃ খায়রুল আলম

ঠাকুরগাঁo

32946 আবদু াহ আল ফাহাদ রাবব্ী 
িপতা-আবদুর রহমান

ক বাজার 

32947 মাiন u ীন
িপতা-আ ল খােলক

েন েকানা

32948 েমাঃ সবুজ িময়া 
িপতা-েমাঃ ফুটা িময়া

জামালপুর

32949 িবপাশা খাতুন 
িপতা-সাকাম u ীন

কুি য়া

3294৯ মাহামুদুল হাসান 
িপতা-গুলজার েহােসন

জামালপুর

32951 iসমাiল েহােসন
িপতা-মৃত েগালাম েহােসন

বগুড়া

32952 আসাদু ামান
িপতা-মজনু িময়া

েশরপুর 

32953 েমাঃ আিমনুল iসলাম u ল
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

হিবগ

32954 িপয়াল মাহমুদ পারেভজ
িপতা-রািশদুল iসলাম

ময়মনিসংহ

32955 েমাঃ েবলাল েহাসাiন
িপতা-আিতয়ার রহমান

িদনাজপুর

32956 েমাঃ সাজু িময়া
িপতা-েমাঃ বাবুল েহােসন

লালমিনরহাট
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32957 মিহu ীন

িপতা-আ ল মােলক
া ণবািড়য়া

32958 েমাহা দ রােসল
িপতা-আবু সাঈদ

নারায়নগ

32959 রােসল মাহমুদ
িপতা-েমাজাহার ামািনক

রাজবাড়ী

3295৯ েমাঃ পা  েহােসন
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

িঝনাiদহ

32961 েমাঃ িমনহাজুন হািদ রািবব্
িপতা-েমাঃ নূরুল হাদী িলটন

কুিড় াম

32962 েমাঃ আসাদু ামান
িপতা-েমাঃ মসিলম u ীন

ঠাকুরগাঁo

32963 েমাঃ সব্পন খান
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ খান

বরগুনা

32964 েমাঃ িজয়াuর রহমান
িপতা-েমাঃ আঃ গফুর

জামালপুর

32965 েমাঃ iয়ািসন আরাফাত
িপতা-েমাঃ ফেত আলী

রংপুর

32966 েমাছাঃ জাহানারা পারভীন
িপতা-েমাঃ আ ল জলীল

নoগাঁ

32967 েমাঃ শিহদুর রহমান
িপতা-েমাঃ নুর iসলাম

জামালপুর

32968 েমাঃ €সবুর রহমান
িপতা-েমাঃ জালাল u ীন

চাপাiনবাবগ

32969 নুর বী
িপতা-আিমনুর রহমান

রংপুর

3296৯ আমজাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ আরজু িময়া

ঢাকা

32971 েমাঃ জািমল সরকার
িপতা-েমাঃ আবু তােহর সরকার

নীলফামারী

32972 েমাঃ রােশদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ হািফজ uি ন আক

জামালপুর

32973 েমাঃ aিনক িসি কী
িপতা-আলহাজব্ েমাঃ আ ল মিজদ

বগুড়া

32974 iমরান েহােসন
িপতা-জিহরুল iসলাম

বরগুনা
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32975 েমাঃ আকরাম েহােসন

িপতা-েমাঃ আ ল মা ান
নােটার

32976 iমরান েহােসন
িপতা-সেবদ আলী

মািনকগ

32977 আiিরন আ ার
িপতা-েমাঃ iসমাiল েশখ

ঢাকা

32978 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ তােহর িময়া

া ণবািড়য়া

32979 েমাঃ েসােহল আলী
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

চাপাiনবাবগ

3297৯ েমাঃ মিতuর রহমান
িপতা-েমাঃ মুনছুর রহমান

সাত ীরা

32981 েমাঃ িলমন িময়া
িপতা-েমাঃ শামছুল হক

জামালপুর

32982 কিবর েহােসন
িপতা-েমাঃ আরেশদ আলী

মািনকগ

32983 েমাঃ েরজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

া ণবািড়য়া

32984 ছােবদুল কামাল সািকব
িপতা-েমাঃ কামাল uি ন

ক বাজার

32985 েমাঃ হীরা িময়া
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

জামালপুর

32986 েমাঃ আবু সুিফয়ান
িপতা-েমাঃ আ র রহমান

ঠাকুরগাঁo

32987 েমাঃ মিশuর রহমান সব্পন
িপতা-েমাঃ না  িময়া

গাiবা া

32988 েমাঃ হািনফ
িপতা-েমাঃ ফারুক

বরগুনা

32989 েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ জামাল খিলফা

বােগরহাট

3298৯ আশরাফ িময়া
িপতা-আবুল হােসম

জামালপুর

32991 েমাঃ নাঈম আলী
িপতা-েমাঃ iসহাক আলী

চাপাiনবাবগ

32992 েমাঃ শামস uি ন
িপতা-েমাঃ জামাল uি ন

জামালপুর
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2 3 4
32993 েমাঃ কামরুল iসলাম 

িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান
রাজবাড়ী

32994 েমাঃ আেনায়ার েহােসন
িপতা-আ ল oহাব েমা া

মাগুরা

32995 শিফকুল িময়া 
িপতা-সাহাব uি ন

 েশরপুর

32996 রুেবল আহেমদ
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

ঢাকা

32997 aিহদু ামান 
িপতা-আবু ব র

সাত ীরা

32998 েমাঃ i ািহম খিলল
িপতা-েমাঃ ছেকর uি ন

কুিড় াম

32999 ফয়সাল েহােসন ফরহাদ
িপতা-সাiদুল iসলাম

 েশরপুর

3299৯ মুহা দ তিরকুল iসলাম
িপতা-মৃত েমায়াে ম েহােসন

িকেশারগ

329৯1 িবমল চ  িতলক দাস
িপতা-জগদীশ চ  িতলক দাস

েশরপুর 

329৯2 েমাঃ রুেবল আহে দ
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

নােটার

329৯3 কািরuল iসলাম 
িপতা-মিজবর রহমান

কুি য়া

329৯4 েমাঃ আরাফাত েহােসন
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

নoগাঁ

329৯5 েমাঃ মামুন িময়া
িপতা-আ ল মা ান

া ণবাড়ীয়া

329৯6 শাহ আলম
িপতা-সামছুল আলম

ঢাকা

329৯7 েমাঃ আপন িময়া
িপতা-েমাঃ আ র রহমান

জামালপুর

329৯8 েমাঃ আoর েজব কনক
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

কুিড় াম

329৯9 আলমগীর েহােসন
িপতা-েমাঃ আ র রা াক

জামালপুর

329৯৯ েরজাuল েমা ফা
িপতা-খিললুর রহমান

ক বাজার
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32৯11 রনিজত কুমার পাল

িপতা-সুধীর চ  পাল
ময়মনিসংহ

32৯12 তামা া আ ার
িপতা-েমাঃ শিহর uি ন

ঢাকা

32৯13 িজয়াuল হক
িপতা-আবুল কালাম

ময়মনিসংহ

32৯14 েমাঃ েদেলায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ আিজমুি ন ফিকর

মািনকগ

32৯15 মাসসািনয়াদ aদৃতা
িপতা-েমাঃ েসিলম ধান

নারায়নগ

32৯16 েমাহা দ নািছম
িপতা-েমাহা দ আলী

ঢাকা

32৯17 পলাশ েশখ
িপতা-িমিছর uি ন েশখ

েন েকানা

32৯18 েমাঃ iিলয়াছ কা ন
িপতা-েমাঃ নূরুল iসলাম

িকেশারগ

32৯19 েমাঃ আলী েহােসন
িপতা-েমাঃ আবদুল েহােসন

মািনকগ

32৯1৯ সুমন িবশব্াস
িপতা-রনিজত িবশব্াস

িসেলট

32৯21 েমাঃ শাহািরয়া iসলাম 
িপতা-েমাঃ নািছর uি ন

িকেশারগ

32৯22 আবু বকর িসি ক
িপতা-রায়হান uি ন

মািনকগ

32৯23 uসা েথায়াiং মাম র্া
িপতা-মৃত মংেছা মাম র্া

বা রবান

32৯24 েমাঃ রুমন সরকার 
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

লালমিনরহাট

32৯25 শা  চ  পাল
িপতা-িনমাi চ  পাল

ময়মনিসংহ

32৯26 েমাঃ আল আিমন েশখ
িপতা-েমাঃ গoছুল আলম েশখ

গাiবা া

32৯27 েমাঃ তানিজদ আহেমদ
িপতা-েমাঃ হােরজ আলী িবশব্াস

মাগুরা

32৯28 েমাঃ মাহবুবুল আলম
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা ফা

জামালপুর
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32৯29 বি ম ম ল তুষার

িপতা-বাসুেদব ম ল
মািনকগ
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