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

41312 েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-নূর েমাহা দ

নােটার

41313 েমাঃ আ ল কিরম
িপতা-েমাঃ িজ র রহমান

চাপাiনবাবগ

41314 েমাঃ জুেয়ল েহােসন
িপতা-মিফজ uি ন

মািনকগ

41315 েমাঃ আিনচু ামান খান
িপতা-েমারেশদু ামান খান

মাগুরা

41316 মানছুরা খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

41317 েমাঃ সব্পন িময়া
িপতা-েমাঃ মজনু

মু ীগ

41318 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী

নােটার

41319 েমাঃ বিসর uি ন
িপতা-মৃত: আবু তােহর

ময়মনিসংহ 

4131৯ েমাঃ িমজান িময়া
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান

ঢাকা

41321 েমাঃ aিনক িসি কী রােসল
িপতা-েমাঃ আঃ মিজদ

বগুড়া

41322 েমাঃ েব াল খ কার
িপতা-েমাঃ iuনুজ খ কার

বােগরহাট

41323 েমাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-দুলাল িময়া

মািনকগ

41324 েমাঃ মাসুম আলী
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন

নােটার

41325 েমাঃ মামুনুর রিশদ
িপতা-েমাঃ আ ল হা ান

চাপাiনবাবগ

41326 শাহ আলম
িপতা-সামছুল আলম

ঢাকা

41327 েমাঃ সাহাজাদা
িপতা-শািমম আহে দ

রাজশাহী

41328 েমাহা দ আল মামুন
িপতা-েমাহা দ আফতাব uি ন

ময়মনিসংহ 

41329 েমাঃ আ স সালাম
িপতা-েমাঃ আ স সামাদ

ঠাকুরগাঁo

পেদর নামঃ সশ  িনরাপ া হরী
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4132৯ েমাঃ সব্পন খান
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ খান

বরগুনা

41331 কুলছুমা খাতুন
িপতা-েমাঃ বাবুল িময়া

কুিড় াম

41332 েমাঃ বুলবুল েশখ
িপতা-েমাঃ সেলমান েশখ

নoগাঁ

41333 পূরবী aিধকারী
িপতা-েগািব  লাল দাস

রাজবাড়ী

41334 aিভিজত কুমার সাহা
িপতা-aরুন চ  সাহা

ঢাকা

41335  সুবাস দাস
িপতা-িনরাপদ দাস

কুি য়া

41336 িদপংকর রায়
িপতা-হরিবলাশ রায়

খুলনা

41337 নূর েমাহা দ
িপতা-েমাঃ আকবর আলী

েশরপুর

41338 নজরুল iসলাম
িপতা-নুর iসলাম

িসেলট

41339 ফারজানা iয়াছিমন
িপতা-েমাঃ iuনুস িময়া

ঢাকা

4133৯ আহসানু ামান েজবু
িপতা-সাiদুর রহমান

হিবগ

41341 েমেহদী হাসান
িপতা-মিজবর রহমান

বগুড়া

41342 েমাঃ শাহাদাত েহাসাiন
িপতা-েমাঃ শাহা আলম

েশরপুর

41343 েমাছাঃ পািপয়া খাতুন
িপতা-েমাঃ শামছুল হক

কুিড় াম

41344 েমাঃ মাহফুজুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মুিজবুর রহমান

ঢাকা

41345 েমাঃ হািনফ 
িপতা-েমাঃ ফারুক

বরগুনা

41346 েমাঃ মাহাবুব আলম
িপতা-েমাঃ দুলাল খান

েন েকানা

41347 েমাঃ আহাদ আলী
িপতা-েমাঃ আবু খােয়র

যেশার

41348 েমাঃ নাজমুল হুদা
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

বগুড়া
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41349 েমাঃ ফজেল রাবব্ী
িপতা-েমাঃ েমা ফা কামাল

িদনাজপুর 

4134৯ েমাঃ জুনােয়ত আহেমদ
িপতা-েমাঃ আঃ হক

সুনামগ

41351 েমাঃ শাহীন সরকার
িপতা-েমাঃ রiস uি ন সরকার

নােটার

41352 u ম কুমার
িপতা-পাঁচন চ  হালদার

নoগাঁ

41353 েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-মৃত: আ ল জিলল

বগুড়া

41354 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ আিমরুল iসলাম

সাত ীরা

41355 েমাঃ রায়হান আলী
িপতা-েমাঃ নুরু ামান

িদনাজপুর 

41356 েমাঃ আিমনুর iসলাম
িপতা-েমাঃ ছিমরুল iসলাম

নীলফামারী

41357 েমাশারফ েহাসাiন
িপতা-তােহর uি ন

েন েকানা

41358 েমাছাঃ রািজয়া সুলতানা
িপতা-েমাঃ আ ল গফুর

বগুড়া

41359 জয়নব iয়াসিমন
িপতা-েশখ েমাশাররফ েহােসন

ঠাকুরগাঁo

4135৯ েমাঃ সােরায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ হােছন আলী

সুনামগ

41361 েমাঃ িলটন িময়া
িপতা-ছােয়দুর রহমান

ঢাকা

41362 েমাঃ আিরফ হাসান রােসল
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন

েশরপুর

41363 েমাঃ কা ন িময়া
িপতা-েমাঃ i ািহম সরকার

ময়মনিসংহ 

41364 েমাঃ েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ রিবuল iসলাম

রাজশাহী

41365 েমাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

নoগাঁ

41366 আ াহ আল-আিমন খান
িপতা-েমাঃ েমাতােলব খান

ঢাকা

41367 েমাঃ সাগর েহােসন
িপতা-েমাঃ eনামুল হক

নoগাঁ
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41368 েতাফােয়ল আহেমদ তপু
িপতা-রুহুল আিমন েচৗধুরী

ময়মনিসংহ 

41369 েমাঃ নািজম েহােসন
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

কুি য়া

4136৯ েমাঃ হুমা ন কিবর
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

েশরপুর

41371 েমাঃ শািহনুর রহমান
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান

রংপুর

41372 iমামুল েহােসন
িপতা-iনতাজ তরফদার

খুলনা

41373 েমাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েমা া

রাজবাড়ী

41374 হুমা ন কিবর
িপতা-আ র রিহম

েশরপুর

41375 েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া

মািনকগ

41376 েমাঃ মাহফুজুর রহমান
িপতা-েমাঃ নূরনবী সরকার

গাiবা া

41377 েমাঃ aিনক েহােসন
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান

মাগুরা

41378 aর  শীল
িপতা-aনাথ ব  শীল

খুলনা

41379 েমাঃ রিকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নূরুল iসলাম

জামালপুর

4137৯ েমাঃ আিবর েহােসন
িপতা-েমাঃ আলম েহােসন

কুি য়া

41381 েমাঃ রািজব েহােসন
িপতা-েমাঃ সাকামত মি ক

িঝনাiদহ

41382 েমাঃ মিহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আঃ মােলক

যেশার

41383 বাবু রু
িপতা-িবমল রু

ক বাজার

41384 েমাঃ  েসালায়মান
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন

বরগুনা

41385 েমাঃ রািবব্ েহােসন
িপতা-েমাঃ মিশuর রহমান

রংপুর

41386 েমাঃ রািকবুল হাসান
িপতা-েমাঃ হাসমত আলী

যেশার
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41387 িজয়াuল হক
িপতা-আবুল কালাম

ময়মনিসংহ

41388 েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

িদনাজপুর

41389 েগালাম রসুল
িপতা-জহুরুল হক

জামালপুর

4138৯ আ াহ আল িফেরাজ
িপতা-মৃত আ ব আলী

যেশার

41391 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা-েমাঃ আ র রিশদ

সাত ীরা

41392 বকুল আহে দ
িপতা-আঃ হািসম

সুনামগ

41393 সাiিয়য্দ মুহ দ হািনফ
িপতা-েমাঃ রতন

েন েকানা

41394 েমাঃ নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ ছিমরুল iসলাম

নীলফামারী

41395 আেপল মাহমুদ
িপতা-আঃ রা াক

জামালপুর

41396 েমাঃ েরজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ আজাহারুল iসলাম

মািনকগ

41397 েমাছাঃ শাপলা আ ার
িপতা-মৃত আনজব u া

হিবগ

41398 েজাবােয়র েহােসন জুেয়ল 
িপতা-আ ল মিতন

প গড়

41399 েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-মৃত জমেশর আলী (বুদল)

জামালপুর

4139৯ েমাশারফ েহােসন
িপতা-েমাকেছদ আলী

বগুড়া

413৯1 রিফকুল iসলাম
িপতা-চাঁন িময়া

মু ীগ

413৯2 েমাঃ মাসুম িময়া
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

েন েকানা

413৯3 েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-নূর েমাহা দ

নােটার

413৯4 েমৗসুিম আ ার
িপতা-আ ল মা ান েশখ

ঢাকা

413৯5 খ কার নাজমুল েহােসন
িপতা-খ কার জিসম uি ন

খুলনা
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413৯6 েমাঃ আিশদুল হক
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন

কুিড় াম

413৯7 েমাশারফ েহাসাiন
িপতা-তােহর uি ন

েন েকানা

413৯8 €সয়দ আিবদুর রহমান
িপতা-€সয়দ আিজজুর রহমান

হিবগ

413৯9 েমাঃ eনামুল হক
িপতা-েমাঃ েমাসেলম uি ন

বগুড়া

413৯৯ েমাঃ কামরু ামান
িপতা-েমাঃ আ স ছবুর

ময়মনিসংহ

41411 েমাঃ আতাuর রহমান
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন

কুিড় াম

41412 েমাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-েমাঃ জাiদুল iসলাম

নoগাঁ

41413 েমাঃ আিরফ েহাসাiন
িপতা-েমাঃ মকবুল েহাসাiন

প গড়

41414 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ নুর iসলাম

জামালপুর

41415 তুষার কুমার
িপতা-সতয্িজৎ সরকার

নােটার

41416 েমাঃ বাবুল েহােসন
িপতা-গাজী িময়া

মািনকগ

41417 কাজী জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-িমজানুর রহমান

ঢাকা

41418 েমাঃ েরজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ মুনেছর আলী

জামালপুর

41419 েমাঃ নািজম েহােসন
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

কুি য়া

4141৯ েমাঃ শািকল আলী
িপতা-েমাঃ আ ল বারী

েমেহরপুর

41421 েমাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

নােটার

41422 মায়মুনা েমৗ
িপতা-মহিসন আলী

নারায়নগ

41423 সুমন িম
িপতা-সুনীল িম

বরগুনা

41424 পলাশ কুমার সরকার
িপতা-িদব্েজ নাথ সরকার

নােটার
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41425 েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান

জামালপুর

41426 সাiিয়য্দা মারিজয়া রুিবনা
িপতা-মুহ দ রতন

েন েকানা

41427 েমাঃ শামীম ভূiঁয়া
িপতা-েমাঃ শরীফ uি ন ভূiঁয়া

ঢাকা

41428 েমাছাঃ সাবানা আ ার
িপতা-মৃত আবুল কােশম

প গড়

41429 আজহারুল iসলাম
িপতা-নজরুল iসলাম

জামালপুর

4142৯ েমাঃ নুর আiন
িপতা-আবুল হােসম

েশরপুর

41431 েমাছাঃ িলমা খাতুন
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর

যেশার

41432 শুভ েদoয়ান
িপতা-oেমদ আলী েদoয়ান

ঢাকা

41433 েমাশারফ েহােসন
িপতা-মিফজুল iসলাম

ময়মনিসংহ

41434 েমাঃ িকরন েহােসন
িপতা-েমাঃ জিহর uি ন

নােটার

41435 েমাছাঃ  রুনা লায়লা
িপতা-েমাঃ রিহজুল iসলাম

প গড়

41436 েমাঃ আ ল মা ান
িপতা-iয়াকুব আলী

কুিড় াম

41437 েমাঃ iমরান িবশব্াস
িপতা-েমাঃ আবু তােলব িবশব্াস

যেশার

41438 েদলুয়ার েহােসন
িপতা-আবুল কালাম আজাদ

রাজশাহী

41439 েমাঃ আফজাল েহাসাiন খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

4143৯ েমাঃ ফজলুল হক
িপতা-মৃত মিজবুর রহমান

িকেশারগ

41441 েমাঃ রুহুল আিমন
িপতা-েমাঃ খiবুর রহমান

ঠাকুরগাঁo

41442 েমাঃ নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক খান

জামালপুর

41443 েমাঃ আিরফু ামান আিরয়ান
িপতা-েমাঃ মিনর েহােসন

ঢাকা
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41444 জীবন হাছান িবপুল
িপতা-বজলুর রহমান

জামালপুর

41445 েমাঃ আবু সুিফয়ান
িপতা-েমাঃ আ র রহমান

ঠাকুরগাঁo

41446 েমাঃ সাজু আহেমদ
িপত-েমাঃ iসমাiল েহােসন

নoগাঁ

41447 েমাঃ iমন iসলাম
িপতা-েমাঃ আয়নি ন

কুি য়া

41448 আiিরন আ ার
িপতা-েমাঃ iসমাiল েশখ

ঢাকা

41449 েমাঃ আবু তােরক
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

িদনাজপুর

4144৯ তাoিহদুর রহমান িমরন
িপতা-কাজী আিমর েহােসন

বরগুনা

41451 মাসুদ
িপতা-eম e কােশম

েশরপুর

41452 েমেহদী হাসান শা
িপতা-আজাহার uি ন

ঢাকা

41453 চাঁদ েমাহা দ
িপতা-েমাঃ রমজান

নােটার

41454 নুর আকতার
িপতা-েতাফা ল েহােসন

রংপুর

41455 েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িহরন িময়া

ঢাকা

41456 েমাঃ হীরা িময়া
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

জামালপুর

41457 েমাঃ €তয়বুর রহমান
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম

সাত ীরা

41458 িরয়াজুল iসলাম
িপতা- িরজাuল েচৗহ ী

খুলনা

41459 েমাঃ রুহানুল iসলাম
িপতা- েমাঃ েহােসন আলী

নােটার

4145৯ েমাঃ মু াফ েহােসন
িপতা- েমাঃ গাজীuর রহমান

জামালপুর

41461 েমাঃ মিশuর রহমান
িপতা- েমাঃ মিজবর রহমান

সুনামগ

41462 েমাঃ আ ল আিলম
িপতা- েমাঃ শিহদুল iসলাম

সাত ীরা

Page 8 of 14



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

41463 েমাঃ েমা ািছন িব াহ
িপতা- েমাঃ তছিলম uি ন

বগুড়া

41464 শািকলা আ ার িমতু
িপতা- েমাঃ আলাuি ন েশখ

ঢাকা

41465 িশ ী আ ার
িপতা- েমাঃ েহােসন আলী

জামালপুর

41466 েমাসাঃ িদলরুবা েবগম
িপতা- েমাঃ দুলাল েহােসন

নoগাঁ

41467 রােবয়া বরসী
িপতা- আিমনুল হক

ঠাকুরগাঁo

41468 েমাছাঃ হয্ািপ খানম
িপতা- েমাঃ আিলফ খান

হিবগ

41469 েমাঃ আশীকুর রহমান আিজম
িপতা- েমাঃ রািফu া

েশরপুর

4146৯ েমাঃ ময়নাল েহােসন
িপতা- েমাঃ আেবদ আলী

মািনকগ

41471 েমাঃ আবু iuসুফ ভূiয়া
িপতা- েমাঃ আবদুছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

41472 েমাঃ েগালাম রবব্ানী
িপতা- েমাঃ আ ল বারী

বগুড়া

41473 েমাঃ েমা ািফজুর রহমান
িপতা- েমাঃ আ র রা াক

রাজশাহী

41474 েমাঃ িপয়ার আলী
িপতা- মৃত েমাঃ হিববর রহমান

িদনাজপুর

41475 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা- েমাঃ জিসম uি ন

রাজবাড়ী

41476 েমাঃ হৃদয় খান
িপতা- েমাঃ িমজানুর রহমান

মািনকগ

41477 রাহাত আহেমদ
িপতা- ফয়সাল আহেমদ

েমৗলভীবাজার

41478 রােশদুল iসলাম
িপতা- €ছনুি ন

মািনকগ

41479 কয্সাiনু মারমা
িপতা- মৃতঃ মংসানু মারমা

বা রবান

4147৯ িবজয় কুমার িবশব্াস
িপতা- হারাধন চ  িবশব্াস

ঢাকা

41481 জািহদুল iসলাম তােরক
িপতা- েমাঃ েসকা র আলী

ময়মনিসংহ
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41482 মাহমুদুল হাসান
িপতা- iিলয়াছ আলী

িদনাজপুর

41483 েমাহা দ নািছম
িপতা- েমাহা দ আলী

ঢাকা

41484 েমাঃ েসালায়মান
িপতা- েমাঃ েখাকা িময়া

জামালপুর

41485 েমাঃ জাহা ীর আলম
িপতা- েমাঃ সাiফুল iসলাম

নােটার

41486 িনহার র ন রায়
িপতা- িদপন চ  রায়

ঠাকুরগাঁo

41487 সা াম েহােসন
িপতা- নুরুল iসলাম

িকেশারগ

41488 েমাঃ রািকব িময়া
িপতা- েমাঃ শাজাহান মৃধা

মািনকগ

41489 েমাঃ িপ  আহেমদ
িপতা- েমাঃ আনারুল iসলাম

কুি য়া

4148৯ েমাঃ তািরকুর রহমান
িপতা- েমাঃ নেহজ uি ন

জামালপুর

41491 আলমগীর েহােসন
িপতা- iuনুছ আলী েমা া

রাজবাড়ী

41492 েমাঃ শািমম u ীন
িপতা- েমাঃ েলাকমান আলী

রাজশাহী

41493 েমাঃ সুজন হাoলাদার
িপতা- iuসুফ হাoলাদার

বরগুনা

41494 েমাঃ দুলন িময়া
িপতা- েমাঃ €তমুছ আলী

িসেলট

41495 েমাঃ আিমরুল iসলাম
িপতা-  মৃতঃ েমাঃ েমাকেলছার রহমান

রংপুর

41496 আশরাফুল আলম েসােহল
িপতা- েসানালী িময়া

িকেশারগ

41497 েমাঃ ফরহাদ েহােসন
িপতা- েমাঃ আমজাদ েহােসন

নােটার

41498 আবুল কালাম আজাদ
িপতা- লতা িময়া

হিবগ

41499 সিজব েঘাষ
িপতা- সুবল েঘাষ

িকেশারগ

4149৯ আেনায়ার েহােসন
িপতা- আ স সামাদ

জামালপুর
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414৯1 েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা- েমাঃ আ ল হািমদ

  রংপুর

414৯2 েমাঃ iuসুফ  আলী
িপতা- েমাঃ রহম আলী

নােটার

414৯3 i িজৎ সরকার
িপতা- মিন  সরকার

হিবগ

414৯4 তানিজলা আ ার 
িপতা- েমাঃ আ ল লিতফ

ময়মনিসংহ

414৯5 কাজী িমজানুর রহমান
িপতা- কাজী কিলম uি ন

মািনকগ

414৯6 ফজলুল হক
িপতা- েমাঃ আফসার আলী

জামালপুর

414৯7 নূরু ামান শাoন
িপতা- েমাঃ আ ল হািমদ

ঢাকা

414৯8 মাসুম রানা
িপতা- েমাঃ ফিরদ uি ন

িকেশারগ

414৯9 েমাঃ €সয়দ আলম
িপতা- েমাঃ আ ল লিতফ

ঠাকুরগাঁo

414৯৯ েমাঃ iি স আলী
িপতা- েমাঃ iয়ািছন আলী

কুিড় াম

41511 েমাঃ জামাল uি ন
িপতা- েমাঃ লাল চাঁন

েন েকানা

41512 েমাঃ িমঠু আলী
িপতা- েমাঃ আিজজুল হক

রাজশাহী

41513 েমাঃ চ ল েহােসন
িপতা- েমাঃ আতাuর রহমান

নoগাঁ

41514 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা- েমাঃ আলাu ীন

িকেশারগ

41515 েমাঃ ফয়সাল
িপতা- েমাঃ রিফকুল iসলাম

নীলফামারী

41516 েমাঃ কাi ম েহােসন
িপতা- েমাঃ আবু জাফর

বরগুনা

41517 েমাঃ শামীনুল হক
িপতা- েমাঃ হুমােয়ান কিবর

ঢাকা

41518 iকবল েহাসাiন
িপতা- আ স সামাদ েশখ

যেশার

41519 েমাঃ রােসল েহােসন
িপতা- েমাঃ েখাকন িময়া

মািনকগ
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4151৯ হারুন aর রিশদ
িপতা- মৃতঃ শরাফ u ীন

িকেশারগ

41521 েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা- েমাঃ িসরাজুল হক

সুনামগ

41522 েমাঃ মিনরু ামান
িপতা- েমাঃ েদলoয়ার েহােসন

নীলফামারী

41523 েগালাম রসুল 
িপতা- জহুরুল হক

জামালপুর

41524 েমাঃ রািফuল iসলাম
িপতা- েমাঃ আ ল জবব্ার

গাiবা া

41525 েমাঃ িপ  আহেমদ
িপতা- েমাঃ আনারুল iসলাম

কুি য়া

41526 নুর ব
িপতা- েমাহা দ নূর কামাল

ক বাজার

41527 েমাঃ আলম
িপতা- েমাঃ হািনফ িময়া

ঢাকা

41528 েমাঃ শামীম আশরাফ
িপতা- েমাঃ েমাশারফ েহাসাiন

জামালপুর

41529 রুিবনা আ ার েসতু
িপতা- েমাঃ রিফকুল iসলাম

ময়মনিসংহ

4152৯ জাহা ীর আলম
িপতা- েমাঃ মিফজ uি ন

িকেশারগ

41531 iuসুফ েদoয়ান (রাজন)
িপতা-েমাঃ রমজান আলী

ঢাকা

41532 েমাঃ নাiমুর রহমান
িপতা-েমাঃ হাসান েশখ

কুি য়া

41533 েমাঃ েদেলায়ার েহাসাiন
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

জামালপুর

41534 েমাঃ নূরুল কিরম
িপতা-েমাঃ ফজলুল কিরম

ময়মনিসংহ

41535 েমাঃ মামনুর রিশদ
িপতা-মৃত জয়নাল আেবদীন

িদনাজপুর

41536 েমাঃ আিনছুর রহমান
িপতা-আ র ের াক

েন েকানা

41537 রিফকুল iসলাম
িপতা-আেবদ আলী

রংপুর

41538 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ হািনফ uি ন

কুিড় াম
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41539 েমাখেলছুর রহমান
িপতা-আবুল েহােসন

জামালপুর

4153৯ েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িসরাজুল হক

েশরপুর

41541 েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা-েমাঃ কিছম uি ন

রাজশাহী

41542 েমাঃ সামসু ামান রুেবল
িপতা-েমাঃ শহীদ িময়া

সুনামগ

41543 রািকবুল iসলাম
িপতা-নূরুল আিমন

ময়মনিসংহ

41544 মিনরু ামান লাজু
িপতা-েমাঃ ছািমuল হক

জামালপুর

41545 েমাঃ হািববুর রহমান
িপতা-েমাঃ মিনর u ীন

িদনাজপুর

41546 েমাঃ িবপুল িময়া
িপতা-েমাঃ ফরহাদ আলী

েশরপুর

41547 েমাঃ শিরফুল হক
িপতা-েমাঃ নূরুল হক

ময়মনিসংহ

41548 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ খান মাহমুদ

জামালপুর

41549 আবু ছাiদ ভূiয়া
িপতা-েমাঃ আবদুছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

4154৯ টুটুল েমা া
িপতা-েমাঃ হািনফ েমা া

যেশার 

41551  েমাঃ মাহামুদুল হাসান
িপতা-েমাঃ সা াদ েহােসন

িদনাজপুর

41552 েমাঃ েরা ম আলী
িপতা-েমাঃ আকবর আলী

িদনাজপুর

41553 েমাহা দ আিরফুল iসলাম
িপতা-েমাহা দ আেনায়ার েহােসন

ঢাকা

41554 জািহদ হাসান
িপতা-মৃত হাসমত আলী

জামালপুর

41555 িনয়ামত u াহ
িপতা-দব্ীন iসলাম

িকেশারগ

41556 েমাঃ ফাiরাজ uি ন
িপতা-মৃত আ র রহমান

হিবগ

41557 েমাঃ েসজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

জামালপুর
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41558 েমাঃ আিরফ িময়া
িপতা-েমাঃ iি ছ আলী

েন েকানা

41559 েমাছাঃ রািশদা আ ার
িপতা-মৃত আবুল েহােসন

েশরপুর

4155৯ েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মাহবুবুর রহমান

বরগুনা

41561 আবু বােয়জীদ
িপতা-েমাহা দ আলী ধান

লালমিনরহাট

41562 আিনছুর রহমান
িপতা-েমাতােলব েহােসন

রাজবাড়ী
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