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

2 3 4
51812 েমাঃ রােসল মাহাফুজ 

িপতা-েমাঃ আ ল মিতন
রাজশাহী

51813  রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

ময়মনিসংহ

51814 েসিলম েরজা
িপতা-জাফর আলী

মািনকগ

51815 রুেবল চ  সরকার
িপতা-সুেরশ চ  সরকার

সুনামগ

51816 েমাঃ eনামুল হক
িপতা-মৃত ফজলুর রহমান

ময়মনিসংহ

51817 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ আিমর ল iসলাম

সাত ীরা

51818 নাiম হাসান
িপতা-িজ ল বারী

বগুড়া

51819 আবু হািনফ েমা া
িপতা-েমাঃ েমা ার েমা া

বােগরহাট

5181৯ েমাঃ iসিতয়াক েহােসন ভূiঁয়া
িপতা-আহমদ েহােসন ভূiঁয়া

মু ীগ

51821 েমাঃ হাসান iমাম
িপতা-মৃত. মিশয়ার রহমান

যেশার

51822 েমাছাঃ আiিরন পারভীন
িপতা-েমাঃ আবু তােলব

েমেহরপুর

51823 রুনা খাতুন
িপতা-েমাঃ আ ল রিহম

হিবগ

51824 েমাঃ রািজব আলী
িপতা-আ ল রা াক

রাজশাহী

51825 েমাছাঃ শাহানাজ পারভীন
িপতা-মৃত মিশয়ার রহমান

িঝনাiদহ

51826 েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা-আহ দ আলী

জামালপুর

51827 েমাঃ কামরু ামান িময়া
িপতা-েমাঃ েমাজে ল হক

গাiবা া

51828 িদপু েচৗধুরী 
িপতা-জািকর েচমধুরী

যেশার

পেদর নাম : সশ  িনরাপ া হরী
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2 3 4
51829 হুমা ন কবীর

িপতা-আ র রিহম
েশরপুর

5182৯ তুষার কুমার
িপতা-সতয্িজৎ সরকার

নােটার

51831 েমাঃ মাহবুব আলম
িপতা-েমাঃ েমামেরজ আলী

েগাপালগ

51832 েমাঃ আহাদু ামান নুর
িপতা-েমাঃ আ ল হাi

রংপুর

51833 নািহদুল আলম
িপতা-রিফকুল iসলাম

জামালপুর

51834 েমাশারফ েহােসন
িপতা-মিফজুল iসলাম

ময়মনিসংহ

51835 েমাঃ iমরান আলী
িপতা-েমাঃ লiমুি ন েশখ

রাজশাহী

51836 েমাহা দ নািছম
িপতা-েমাহা দ আলী

ঢাকা

51837 েমাঃ নািহদ হাসান
িপতা-েমাঃ েরজাuল

গাiবা া

51838 েমাঃ িমলন েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল আিজজ

ঠাকুরগাঁo

51839 েমাঃ আল মামুন হক
িপতা-েমাঃ e াজ আলী

নoগাঁ

5183৯ েমাঃ সবুজ েশখ
িপতা-েমাঃ িজ াল েশখ

বােগরহাট

51841 েমাঃ আ াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ কাoছার আলী

সাত ীরা

51842 েমাঃ তাজ u ীন
িপতা-েমাঃ আে ল ম ল

কুি য়া

51843 েমাঃ মাহাবুর িময়া
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল িময়া

গাiবা া

51844 েমেহদী হাসান সরকার
িপতা-েমাঃ কামাল েহােসন সরকার

ঢাকা

51845 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ বিনজ uি ন

নoগাঁ

51846 েমাঃ জাহা ীর আলম
িপতা-েমাঃ সাiফুল iসলাম

নােটার
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2 3 4
51847 সাঈম খান

িপতা-মৃত নািসর uি ন খান
জামালপুর

51848 সােদকুল iসলাম
িপতা-মৃত েমাঃ মিফজ u ীন

প গড়

51849 েমাঃ লুৎফর রহমান
িপতা-েমাঃ রুপচাঁন আলী

মািনকগ

5184৯ আিনছুর রহমান
িপতা-মিফজ uি ন

ময়মনিসংহ

51851 েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-আঃ খােলক

েন েকানা

51852 েমাঃ রiচ uি ন
িপতা-েমাঃ েমাফা ল হক

েশরপুর

51853 সুমাiয়া িসি কা
িপতা-মিহদুল iসলাম

সাত ীরা

51854 েমাঃ সােয়ম রহমান
িপতা-েমাঃ আজাদ রহমান

রাজশাহী

51855 েমাঃ মুসা েহােসন
িপতা-েমাঃ eরশাদ েহােসন

নoগাঁ

51856 েমাঃ মামুন িময়া
িপতা-আহা দ আলী

ময়মনিসংহ

51857 েমাঃ iসমাiল পাটoয়ারী
িপতা-হারুন পাটoয়ারী

ঢাকা

51858 শািকল আহােমদ
িপতা-েমাঃ eনামুল হক

খুলনা

51859 মাহবুল iসলাম
তােহর uি ন

ময়মনিসংহ

5185৯ েমাঃ েসালাiমান হক
িপতা-েমাঃ তমেছর আলী

জামালপুর

51861 কাজী েমাহা দ মিনরু ামান
কাজী েমাহা দ i াহীম

ঢাকা

51862 েমাঃ েসৗরভ েহােসন
িপতা-েমাঃ aিহদুল হক

িদনাজপুর

51863  েসােহল িময়া
িপতা-লাভলু িময়া

জামালপুর

51864 ফারজানা iয়াছিমন
িপতা-েমাঃ iফনুস িময়া

ঢাকা
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51865 শামীম েরজা

িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া
জামালপুর

51866 েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ eনাম আহেমদ আফেরাজ

িসেলট

51867 েমাঃ আফজাল েহাসাiন খান
িপতা-েমাঃ আিনছ uি ন খান

ঢাকা

51868 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাকেলছুর রহমান

নীলফামারী

51869  েমাঃ িমলন েহােসন
িপতা-েমাঃ িজ াত আিল

যেশার

5186৯ েমাঃ হািববুর রহমান
িপতা-েমাঃ খািজম uি ন

ঠাকুরগাঁo

51871 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-কিবর েহােসন

রা ামািট

51872 েমাঃ রািকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ হারুন aর রিশদ

মািনকগ

51873 েমাঃ সবুজ iসলাম
িপতা-েমাঃ রবব্ানী iসলাম

িদনাজপুর

51874 েমাঃ আবু iuসুফ ভূiয়া
িপতা-েমাঃ আবদুছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

51875 েমাঃ আিদল খান
িপতা-েমাঃ আবু তােহর খান

িকেশারগ

51876 েমাঃ আ ল আিলম
িপতা-েমাহা দ আলী

ঠাকুরগাঁo

51877 েমাঃ আলম 
িপতা-েমাঃ হািনফ িময়া

ঢাকা

51878 রিহমা খাতুন
িপতা-নূর ল iসলাম

ময়মনিসংহ

51879 েমাঃ aিমত হাসান
িপতা-েমাঃ জািহদুল iসলাম

কুি য়া

5187৯ সামচু াহার
িপতা-েমাঃ হা ান েমা া

বােগরহাট

51881 েমাঃ জুেয়ল িময়া
িপতা-েমাঃ লাল িময়া

জামালপুর

51882 েমাঃ েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

ঢাকা
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51883 িম  চাকমা

িপতা-নীল েসন চাকমা
রা ামািট

51884 oমর ফারুক
িপতা-লুৎফর রহমান

িদনাজপুর

51885 eখলাছ uি ন u ল
িপতা-েমাঃ ফারুক িময়া

েন েকানা

51886 েশখ সাদী
িপতা-জালাল আহেমদ

ঢাকা

51887 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাকেলছুর রহমান

নীলফামারী

51888 েমাঃ িমঠু আলী
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক

রাজশাহী

51889  েমাঃ মামুন aর রিশদ
িপতা-েমাঃ মাহফুজার রহমান

রংপুর

5188৯ আিনছ িময়া
িপতা-েমাঃ হাবুল িময়া

ঢাকা

51891 েমাঃ আবদুল আলীম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান হাoলাদার

বরগুনা

51892 েমাঃ মারুফ েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল মা ান

রাজশাহী

51893 েমাঃ শাহিরয়ার কিবর
িপতা-েমাঃ তিরকুল iসলাম

যেশার

51894 আবু ছাiদ ভূiয়া
িপতা-েমাঃ আবদুছ ছালাম ভূiয়া

ঢাকা

51895  েমাঃ আসাদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আিমর েহােসন

জামালপুর

51896 েমাঃ মিনরু ামান
িপতা-েমাঃ আ স সালাম

লালমিনরহাট

51897 সুলতান আহেমদ
িপতা-েমাঃ সািমর uি ন

রাজশাহী

51898 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-মহা দ আলী

লালমিনরহাট

51899 শাহ আলম
িপতা-সামছুল আলম

ঢাকা

5189৯ েমাঃ জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম

িঝনাiদহ
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518৯1 শাহাদাত েহােসন

িপতা-আ র রিশদ
ময়মনিসংহ

518৯2 পলাশ কুমার সরকার
িপতা- িদব্েজ নাথ সরকার

নােটার

518৯3 েমাঃ রাজু হাoলাদার
িপতা-েমাঃ হািনফ হাoলাদার

ঢাকা

518৯4 শািকল আহে দ
িপতা-আ ল oহাব

মু ীগ

518৯5 েগৗতম কুমার
িপতা-যিতশ চ  সরকার

রাজশাহী

518৯6 েমাঃ আঃ মিমন
িপতা-েমাঃ জুেয়ল িময়া

েশরপুর

518৯7  েমাঃ রাজু আহেমদ
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর

যেশার

518৯8 iসমত আরা
িপতা-েমাঃ আিমনুল iসলাম

নীলফামারী

518৯9 েমাঃ জুেয়ল েহােসন
িপতা-আঃ মিজদ েমা া

মাগুরা

518৯৯ স াট  েহােসন
িপতা-নূরুল আিমন

েশরপুর

51911 েমাঃ নূরু ামান
িপতা- েমাঃ আ ল হািমদ

ঢাকা

51912 রােসল আহসান
িপতা-আহসান আহেমদ

রাজশাহী

51913 েমাঃ েব াল খ কার
িপতা-েমাঃ iuনুছ খ কার

বােগরহাট

51914 েরজা আহেমদ শুভ
িপতা-শিরফুল iসলাম

 মাগুরা

51915 িলিপ
িপতা-মৃত মহন ভূiয়া

ঢাকা

51916 পূরবী aিধকারী
িপতা-েগািব  লাল দাস

রাজবাড়ী

51917 েমাঃ মুশািহদ িময়া
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন

িকেশারগ

51918 েমাঃ হািনফ
িপতা-েমাঃ ফার ক

বরগুনা
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2 3 4
51919 েমাঃ তিরকুল iসলাম

িপতা-েমাঃ ফালুন িময়া
ঢাকা

5191৯ েমাঃ নাঈম খান
িপতা-মৃত নািসর uি ন

জামালপুর

51921 হািছনা আ ার হািসনা
িপতা-েমাহা দ হাসমত আলী

নীলফামারী

51922 েমারাদ িময়া
িপতা-বাদল িময়া

িকেশারগ

51923 েমাঃ সুমন িময়া
িপতা-েমাঃ েকাবব্াছ আলী

রংপুর

51924 েমাঃ নাজমুল আিলফ
িপতা-েমাঃ েসিলম গাজী

ঢাকা

51925 েমাঃ েসজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

জামালপুর

51926 েমাঃ মাজহারুল iসলাম
িপতা-েমাঃ iফনুস আলী

চাপাiনবাবগ

51927 হিরশচ  েসন
িপতা-হের নাথ েসন

যেশার

51928 ছিকনা আ ার
িপতা-েমাঃ আ র রহমান

পটুয়াখালী

51929 iয়ািছন খ কার
িপতা-নুর-মহ াদ খ কার

বােগরহাট

5192৯ আ ল আিজজ
িপতা-েমাঃ নুর েহােসন

রা ামািট

51931 েমাঃ আিনছু ামান খান
িপতা-েমারেশদু ামান খান

মাগুরা

51932 িলমন দাস
িপতা-সতীশচ  দাস

ঢকা

51933 েমাছাঃ েজসিমন
িপতা-েমাঃ িব াল েহােসন

যেশার

51934 ছােবদুল কামাল সািকব
িপতা-েমাঃ কামাল uি ন

ক বাজার

51935 aরনী আহে দ
িপতা-মৃত হািফজu ীন আহে দ

নােটার

51936 েমাঃ খায়রুল সরকার
িপতা-েমাঃ িসরাজুল সরকার

নoগাঁ
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51937 েফরেদৗসু াহার

িপতা-সােদকুল iসলাম
ঠাকুরগাঁo

51938 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা-েমাঃ ম ফা

িদনাজপুর

51939 আ াহ আল-আিমন খান
িপতা-েমাঃ েমাতােলব খান

ঢাকা

5193৯ েমাঃ মাiদুল iসলাম
িপতা েমাঃ সাiেয়দার রহমান

রংপুর

51941 েমাঃ কামরুল হাসান
িপতা-িরপন িময়া

জামালপুর

51942 বুলবুল আহেমদ
িপতা-মৃত েমা ািকম

নীলফামারী

51943 েমাঃ সব্পন খান
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ খান

বরগুনা

51944 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ জািহদুল iসলাম

গাiবা া

51945 েমাঃ রােসল মাহাফুজ
িপতা-েমাঃ আ ল মিতন

রাজশাহী

51946 েমাঃ মু াফ েহােসন
িপতা-েমাঃ গাজীuর রহমান

জামালপুর

51947 েমাঃ আ ল আিলম
িপতা-েমাহা দ আলী

ঠাকুরগাঁo

51948 জাহা ীর আলম
িপতা-শামসুল iসলাম

রংপুর

51949 েমাঃ রােশদ েশখ
িপতা-আঃ রিহম েশখ

বােগরহাট

5194৯ কাজী েমাহা াদ i াহীম
িপতা-কাজী জািকর েহােসন

পটুয়াখালী

51951 রােবয়া বরসী
িপতা-আিমনুল হক

ঠাকুরগাঁo

51952 েমাঃ আলমগীর েহােসন
িপতা-েমাঃ সুরু ামান

জামালপুর

51953 েমাঃ েসাহাগ িময়া
িপতা-েমাঃ েমাশারফ েহােসন

ময়মনিসংহ

51954 েমাছাঃ আরিজনা খাতুন
িপতা-মৃত আিজর uি ন

কুি য়া
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51955 সাগর কুমার সরকার

িপতা-িনম র্ল কুমার সরকার
খুলনা

51956 েমাঃ আবদুল আিলম
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহাসাiন

বগুড়া

51957 েমাঃ আ ল কােদর
িপতা-েমাঃ েমাঃ জিসম uি ন

রাজবাড়ী

51958 আিরফ েহােসন
িপতা-আঃ হািলম তাং

বােগরহাট

51959 েমাঃ রােসল িসকদার
িপতা-আবদুর রিহম িসকদার

পটুয়াখালী

5195৯ েমাঃ েমাতাহার েহােসন
িপতা-মৃত মীর েহােসন

ময়মনিসংহ

51961 আমানত u াহ
িপতা-েমাঃ িব াল েহােসন

জামালপুর

51962 েমাঃ সািমuল iসলাম
িপতা-েমাঃ ছামছুি ন

নীলফামারী

51963 uপল ত র্ াঁ
িপতা-uেমশ চ  ত র্ াঁ

রা ামািট

51964 েমাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-েমাঃ েসেক ার আলী

বগুড়া

51965 েমাঃ সািদকুর রহমান
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান

চয়াডা া

51966 েমাঃ আতাuর রহমান
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন

কুিড় াম

51967 েমাঃ আল-আিমন
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী

মািনকগ

51968 সিজব
িপতা-aিলয়ার রহমান

যেশার

51969 েমাঃ eমদাদুল হক
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

ঢাকা

5196৯ েমাঃ আল-মামুন
িপতা-েমাঃ ফজল কিরম

েন েকানা

51971 েমাঃ সািকব iশিতয়াক
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান

যেশার

51972 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ খান মাহমুদ

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

2 3 4
51973 েমাহা দ আলী েহােসন

িপতা-আ াব িময়া
সুমানগ

51974 েমাঃ জজ িময়া
িপতা-েমাঃ ম রুল হক

েন েকানা

51975 কাজল েরখা
িপতা-নুর ল আিমন খান

িঝনাiদহ

51976 শািকলা আ ার িমতু
িপতা-েমাঃ আলাuি ন েশখ

ঢাকা

51977 েমাঃ আরাফাত েহােসন
িপতা-েমাঃ িজ াত আলী িমঠু

িদনাজপুর

51978 সািবব্র েহােসন
িপতা-আিমনুল iসলাম

যেশার

51979 কিবর েমাড়ল
িপতা-হাসান েমাড়ল

বােগরহাট

5197৯ েমাঃ শাoন িময়া
িপতা-েমাঃ েসিলম িময়া

পটুয়াখালী

51981 েমাঃ সুiট িময়া
িপতা-েমাঃ ম  িময়া

বগুড়া

51982 েমাঃ সিজবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ iমদাদুল হক

রাজশাহী

51983 েমাঃ রাকাত আলী
িপতা-েমাঃ আিনস আলী

বােগরহাট

51984 েমাঃ শািকল iসলাম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী সরকার

বগুড়া

51985 েমৗসুমী আ ার
িপতা-আ ল মা ান েশখ

ঢাকা

51986 িস া আ ার
িপতা-সুলতান খান

জামালপুর

51987 iuসুফ ম ল 
িপতা-আবু বকর ম ল

বগুড়া

51988 েমাঃ নুর আiন
িপতা-আবুল হােসম

েশরপুর

51989 েমাঃ মিহu ীন আকাশ
িপতা-আশরাফুল আিবর

যেশার

5198৯ েমাঃ মাহাবুবুর রহমান
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

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

2 3 4
51991 েমাঃ েমাতােছন িব াহ

িপতা-েমাঃ তছিলম uি ন
বগুড়া

51992 আিকজ uি ন রাজ
িপতা-আশরাফুল আিবর

যেশার

51993 আমজাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ আরজু িময়া

ঢাকা

51994 েমাঃ সাহাব uি ন
িপতা-েমাঃ িলহাজ uি ন

েন েকানা

51995 েমাঃ aিনক েহােসন
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান

মাগুরা

51996 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ সুরুজ জামান

জামালপুর

51997 েমাঃ আফজাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আজমত আলী

মািনকগ

51998 সািকল
িপতা-শাহ আলম

বরগুনা

51999 িরপন €ব ব
িপতা-aিনল €ব ব

িসেলট

5199৯ জগদীশ চ
িপতা-ধীের নাথ রায়

িদনাজপুর

519৯1 সব্াধীন ম ল
িপতা-জয়েদব ম ল

খুলনা

519৯2 যাদব েদব নাথ
িপতা-েমািহনী েমাহন েদব নাথ

ঠাকুরগাঁo

519৯3 জুলিফকার আলী
িপতা-েমাঃ আবু বকর িসি ক

বগুড়া

519৯4 েমাঃ েসাহরাব েহােসন
িপতা-েমাঃ শামসুল হক

প গড়

519৯5 েমাঃ নুর-আল শািমল
িপতা-েমাঃ আ র গফুর পােটায়ারী

কুিড় াম

519৯6 েমাঃ i ািহম িময়া
িপতা-েমাঃ শািহuল iসলাম

ময়মনিসংহ

519৯7 েমাঃ uবায়দু াহ
িপতা-েমাঃ আ ল হাi

যেশার

519৯8 শুভ ত য্াঁ
িপতা-মৃত aিনল কুমার ত য্াঁ

রা ামািট
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
519৯9 মিজর্না আ ার

িপতা-মুনসুর আলী
ঢাকা

519৯৯ েমাঃ মিতuর রহমান
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

চাপাiনবাবগ

51৯11 েমাঃ ছািমuল হক
িপতা-েমাঃ ছাবর আলী

েশরপুর

51৯12 মাহবুল iসলাম
িপতা-তােহর uি ন

ময়মনিসংহ

51৯13 েমাঃ আল-আিমন
িপতা-েমাঃ ছেলমান

যেশার

51৯14 েমাঃ েমাজািহদু ামান
িপতা-েমাঃ আ র রহমান

নীলফামারী

51৯15 শামীনুল iসলাম (শামীম)
িপতা-ফজলুল হক

েশরপুর

51৯16 েমাঃ েসাহাগ
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন

পটুয়াখালী

51৯17 েমাঃ আমজাদ েহােসন ভূiঁয়া
িপতা-আহমদ েহােসন ভূiঁয়া

মু ীগ

51৯18 েমাঃ নাজমুল হক
িপতা-আ ল আিজজ েমা া

পটুয়াখালী

51৯19 েমাহা দ আলী
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

েশরপুর

51৯1৯ েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আ স শিহদ

ময়মনিসংহ

51৯21 কামরুল হাসান
িপতা-হািববুর রহমান

জামালপুর

51৯22 েমাঃ হাছান েশখ
িপতা-েমাঃ িজ ার েশখ

বােগরহাট

51৯23 মাসুদ রানা
িপতা-েমাজাফ্ফর আলী

ঢাকা

51৯24 েমাছাঃ রািজয়া সুলতানা
িপতা-েমাঃ আ র গফুর

বগুড়া

51৯25 মািনক চ  রায়
িপতা-মধুসূধন রায়

ঠাকুরগাঁo

51৯26 আিজম েহােসন
িপতা-েমাজাম েহােসন

যেশার

Page 12 of 42



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

2 3 4
51৯27 সাiদার রহমান

িপতা-েমাঃ নবাব uি ন
নীলফামারী

51৯28 নাঈমুল কিরম েচৗধুরী 
িপতা-eম.e বারী েচৗধুরী

ময়মনিসংহ

51৯29 েমাঃ iয়ািসন আলী
িপতা-েমাঃ জিফর uি ন

রাজশাহী

51৯2৯ কামরু ামান
িপতা-আেনায়ার েহােসন

রংপুর

51৯31 েমাঃ জিহরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শু র আলী

ঢাকা

51৯32 েমাঃ মাহদী হাসান
িপতা-েমাঃ আবু মুছা

যেশার

51৯33 নয়ন চ  েদ
িপতা-রনু চ  েদ

েন েকানা

51৯34 েমাঃ সাখাoয়াত েহােসন
িপতা-আঃ মা ান মৃধা

পটুয়াখালী

51৯35 িলজা আ ার
িপতা-জয়নাল েমাল া

রা ামািট

51৯36  েমাঃ আিমনুর রহমান
িপতা-েমাঃ ফয়জুল হক

প গড়

51৯37 েমাছাঃ নািসমা েবগম
িপতা-েমাঃ আনছার আলী

রংপুর

51৯38 মাসুদুর রহমান
িপতা-দুলাল সরদার

রাজবাড়ী

51৯39 বুলবুল আহাে দ
িপতা-হাবলুল মিতন

জামালপুর

51৯3৯ েগৗতম চ ব
িপতা-েগাপাল চ  চ ব

সুনামগ

51৯41 েমাঃ শামীম সরকার
িপতা-েমাঃ েমা ফা কামাল

কুিড় াম

51৯42 আiিরন আ ার
িপতা-েমাঃ iসমাiল েশখ

ঢাকা

51৯43 েমাঃ হািমদুল হক
িপতা-েমাঃ আসাদুল হক

ময়মনিসংহ

51৯44 েমাঃ িফেরাজ গাজী
িপতা-েমাঃ মকবুল গাজী

বরগুনা
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51৯45 েমাঃ iমরানুল হক

িপতা-েমাঃ eরফান আলী
রংপুর

51৯46 েমাঃ আফজাল েহােসন
িপতা-েমাঃ িজল র রহমান

জামালপুর

51৯47 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ হািনফ uি ন

কুিড় াম

51৯48 েমাঃ মাহমুদুল হাসান পলাশ
িপতা-েমাঃ েমাশারফ েহােসন

বরগুনা

51৯49 েমাঃ রুমন িময়া
িপতা-েমাঃ নবাব আলী

গাiবা া

51৯4৯ মাহফুজুর রহমান
িপতা-েখাকা তরফদার

জামালপুর

51৯51 েমাছাঃ শাি  খাতুন
িপতা-েমাঃ সােদক েহােসন

কুিড় াম

51৯52 aিনেতাষ ম ল
িপতা-aরুন কুমার ম ল

খুলনা

51৯53 েমেহদী হাসান শা
িপতা-আজাহার uি ন

ঢাকা

51৯54 সা াম েহােসন
িপতা-আ ল কােদর

ময়মনিসংহ

51৯55 েমাঃ সবুজ িময়া
িপতা-েমাঃ হারান িময়া

মািনকগ

51৯56 েমাঃ েজসিমন আ ার
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

প গড়

51৯57 নেরশ €ব ব
িপতা- aিনল €ব ব

িসেলট

51৯58 েসিলম েরজা
িপতা-জাফর আলী

মািনকগ

51৯59 েমাঃ সুজন েশখ
িপতা-েমাঃ শাি  েশখ

জামালপুর

51৯5৯ েমাঃ জািহদুল iসলাম রািকব
িপতা-মৃত আ ল মিতন েমা া

ঢাকা

51৯61 েমাঃ রজব আলী
িপতা-মৃত নাiমুল হক

চাঁপাiনবাবগ

51৯62 তাiেয়য্বা তানিজন তুিল
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া

লালমিনরহাট
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51৯63 eস.eম. iফেত খারুল iসলাম

িপতা-eস.eম. আলাuি ন
বােগরহাট

51৯64 েমাঃ হুমা ন কবীর
িপতা-মিহu ীন আহেমদ

প গড়

51৯65 েমাঃ oয়ােহদুর রহমান
িপতা-মৃত েমাঃ রoশন আলী

হিবগ

51৯66 েমাঃ সালমান
িপতা-েমাঃ রিফক েজামা ার

পটুয়াখালী

51৯67 রুিবনা আ ার
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

ময়মনিসংহ

51৯68 েমাখেলছুর রহমান
িপতা-আবুল েহােসন

জামালপুর

51৯69 েমাঃ নুরনবী iসলাম
িপতা-েমাঃ iয়ািছন সরদার

সাত ীরা

51৯6৯ েমাছাঃ আরিজনা আ ার
িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

51৯71 েমাঃ মনজুরুল আলম
িপতা-েমাঃ আবদুল oয়াদুদ

ঢাকা

51৯72 েমাঃ iমাম েহােসন
িপতা-েমাঃ সিহদুল iসলাম

পটুয়াখালী

51৯73 শিফকুর iসলাম
িপতা-েমাঃ কিবর ফিকর

বােগরহাট

51৯74 িমজানুর রহমান
িপতা-মৃত আবুল মুনসুর

েন েকানা

51৯75 রােশদ মুহা দ আনান
িপতা-আলী u ামান তালুকদার মািনক

ঢাকা

51৯76  েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ সেলমান আলী

নােটার

51৯77 েমাছাঃ দুলালী খাতুন
িপতা-মৃত েদেলায়ার েহােসন ম ল

বগুড়া

51৯78 কাজী িমজানুর রহমান
িপতা-কাজী কিলম uি ন

মািনকগ

51৯79 েমাঃ আিমনুল iসলাম েমাহন
িপতা-েমাঃ সিহদu াহ

মু ীগ

51৯7৯ আ র রিহম
িপতা-েমাজাহার আলী

নoগাঁ
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51৯81 মাহমুদুল হাসান

িপতা-শাহজামাল
েশরপুর

51৯82 েমাঃ েমাশিফকুর রহমান
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

পটুয়াখালী

51৯83 েমাঃ  েরামান েহােসন
িপতা-েমাঃ শিফকুল iসলাম

যেশার

51৯84 eনামুল হক
িপতা-ফুল মাহমুদ

জামালপুর

51৯85 আল-মামুন
িপতা-মকবুল েহােসন

ময়মনিসংহ

51৯86 আসহাব uি ন
িপতা-ছােবর আহমদ

ক বাজার

51৯87 আ াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ আলাuি ন

েন েকানা

51৯88 আকিলমা আ ার
িপতা-েমাঃ আলী আববাস

চাদপুর

51৯89 দুজর্য় চ  রায়
িপতা-িশেরন চ  রায়

িদনাজপুর

51৯8৯ েমাঃ আশরাফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আi ব আলী

ময়মনিসংহ

51৯91 েমাঃ আিনসুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শিফকুল iসলাম

ময়মনিসংহ

51৯92 েমাঃ আ ল লিতফ
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক

প গড়

51৯93 েমাঃ জামাল uি ন
িপতা-েমাঃ লাল চান

েন েকানা

51৯94 েমাঃ মামুন আ ল কাi ম
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ

সাত ীরা

51৯95 সালাহ u ীন
িপতা-মািহন u ীন

রংপুর

51৯96 েমাশাররফ েহােসন বা ালী
িপতা-মুিজবুর রহমান বা ালী

েন েকানা

51৯97 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা-আ ল েমাতােলব

িঝনাiদহ

51৯98 িরপন িময়া
িপতা-মকসুদ আলী

হিবগ
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
51৯99 শিফকু ামান

িপতা-েমাঃ আ ল কু স
জামালপুর

51৯9৯ েমাঃ iuসুফ আলী
িপতা-েমাঃ িসরাজ আলী

হিবগ

51৯৯1 িনপা আ ার
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার মাতববর

পটুয়াখালী

51৯৯2 িখ রানী দাস
িপতা-নেরা ম দাস

সুনামগ

51৯৯3 েমাঃ শাহ আলম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান

ঢাকা

51৯৯4 েমাঃ জািহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ জাহা ীর খান

পটুয়াখালী

51৯৯5 েমাঃ আিশদুল হক
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন

কুিড় াম

51৯৯6 িদ  পাে
িপতা-  aিবনাশ চ  পাে

িঝনাiদহ

51৯৯7 শারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ আ ল গিণ

নoগাঁ

51৯৯8 সািবব্র আহেমদ খান
িপতা-েমাঃ iছমাiল খান

ময়মনিসংহ

51৯৯9 েসােহল মাহমুদ 
িপতা-িমজানুর রহমান সরদার

সাত ীরা

51৯৯৯ েমেহদী হাসান
িপতা-জয়নাল আবদীন

েশরপুর

52111 হাছান আহমদ তালুকদার
িপতা-েমাহা দ আফেরাজ আলী তালুকদার

হিবগ

52112 েমাঃ আিনছুর রহমান
িপতা-আ র ের াক

েন েকানা

52113 ফােতমা আ ার সুিম
িপতা-েমাঃ রিহম হাoলাদার

ঢাকা

52114 েমাঃ আলমগীর েহােসন
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী

জামালপুর

52115 েমাঃ রনজু
িপতা-মৃত েমাঃ হােচন আলী

মািনকগ

52116 েমাঃ মুছািবব্র েহােসন
িপতা-েমাঃ িমজনুর রহমান

যেশার
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
52117 েমাঃ েমেহদী হাসান

িপতা-েমাঃ নূরুল iসলাম
নoগাঁ

52118 সুপা ত া
িপতা-uেমশ চ  ত া

রা ামািট

52119 েমাঃ  েতাফাে ল েহােসন
িপতা-আবদুর রা াক রাড়ী

পটুয়াখালী

5211৯ আবু হুরাiরা
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েমা া

মাগুরা

52121 কাজী জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-িমজানুর রহমান

ঢাকা

52122 েমাঃ িরপন িময়া
িপতা-েমাঃ েসালায়মান আলী

বগুড়া

52123 মহােদব দাস
িপতা-েগািব  চ  দাস

নােটার

52124 েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ আ ল আলী

মািনকগ

52125 েমাঃ িমলন েহােসন
িপতা-েমাঃ িজ াত আিল

যেশার

52126 েমাঃ আদম শিফu াহ
িপতা-মৃত শাহাজল হক

জামালপুর

52127 ােনশ মিল ক
িপতা-গেনশ মি ক

খুলনা

52128 েমাঃ  েমাজাে ল েহােসন
িপতা-েমাঃ আঃ রা াক

ময়মনিসংহ

52129 িরয়াজ েহােসন
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার রাড়ী

পটুয়াখালী

5212৯ কানাi সরকার
িপতা-কািতর্ক সরকার

মািনকগ

52131 রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মধু মৃধা

বরগুনা

52132 নীলকর চাকমা
িপতা-রিবন চাকমা

রা ামািট

52133 নািহদ কামাল
িপতা-কামাল uি ন

ঢাকা

52134 েমাছাঃ সুমাiয়া আ ার ব া
িপতা-েমাঃ রনজু িময়া

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

2 3 4
52135 েমাঃ  েসাহাগ রানা

িপতা-েমাঃ আসাদুর রহমান
কুি য়া

52136 েমাঃ মাসুম িময়া
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

েন েকানা

52137 িজয়াuল হক
িপতা-আবুল কালাম

ময়মনিসংহ

52138 েমাঃ েসিলনা আ ার
িপতা-€সয়দ আেনায়ার েহােসন

মাগুরা

52139 িরপন কুমার দাস
িপতা-িনেপন চ  দাস

মািনকগ

5213৯ েমাঃ পলাশ িময়া
িপতা-েমাঃ iয়াকুব আলী

লালমিনরহাট

52141 েমাঃ আিনছুর রহমান
িপতা-েমাঃ মাহবুবুর রহমান

ময়মনিসংহ

52142 েমাঃ সা াদুর রহমান
িপতা-েমাঃ আ র রিশদ

কুিড় াম

52143 বলেদব কুমার €বরাগী
িপতা-aমল কৃ  €বরাগী

সাত ীরা

52144 গাজী েসােহল রানা
িপতা-গাজী েরজাuল করীম

বােগরহাট

52145 েমাঃ েখারেশদ আলম
িপতা-েমাঃ কমল িময়া

েন েকানা

52146 েমাঃ েতৗিফকু ামান
িপতা-েমাঃ আিমরুল iসলাম

যেশার

52147 মহাবব্ত আলী
িপতা-মহরম আলী

েমেহরপুর

52148 েমাঃ i াহীম খিলল
িপতা-ফারুক আহেমদ

পটুয়াখালী

52149 েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ আিনসুর রহমান

চাপাiনবাবগ

5214৯ েমাঃ শিরফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ সুলতান আহেমদ

মাগুরা

52151 েমাঃ শামীম ভূiঁয়া
িপতা-েমাঃ শরীফ uি ন ভূiঁয়া

ঢাকা

52152 েমাঃ জািকর েহােসন
িপতা-েমাঃ আমান আলী

ময়মনিসংহ

Page 19 of 42



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

2 3 4
52153 u ম পািলত

িপতা-aরিব  পািলত (aিবনাশ)
হিবগ

52154 েমাঃ মধু িময়া
িপতা-েমাঃ আেলপ uি ন

রংপুর

52155 েমাঃ জিহরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আ ার েহােসন

ঢাকা

52156 েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আঃ জিলল

ময়মনিসংহ

52157 েগৗতম চ ব
িপতা-েগাপাল চ  চ ব

সুনামগ

52158 েমাঃ িব ব েহােসন
িপতা-েমাঃ সাiফুল iসলাম

যেশার

52159 েমাঃ সবুজ রানা
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

েশরপুর

5215৯ েসৗরভ চাকমা
িপতা-সুধািব  চাকমা

রা ামািট

52161 েমাঃ িব াল েহােসন
িপতা-েমাঃ আিসম uি ন

ময়মনিসংহ

52162 েমাঃ শামীম
িপতা-েমাঃ ম ফা

পটুয়াখালী

52163 েমাঃ মুিমনুর রহমান ত য়
িপতা-েমাঃ মুিজবুর রহমান

ময়মনিসংহ

52164 েমাঃ েসিলম iসলাম
িপতা-েমাঃ িম  রহমান

প গড়

52165 তরুন কুমার েদ
িপতা-সমীর কুমার েদ

যেশার

52166 জািকয়া আ ার মীম
িপতা-নূর েমাহা দ িটটু

ঢাকা

52167 খ কার নাজমুল েহােসন
িপতা-খ কার জিসম u ীন

খুলনা

52168 েমাহাঃ সা াম েহােসন
িপতা-শীষ েমাহা দ

চাপাiনবাবগ

52169 রাহাত আহেমদ
িপতা-ফয়সাল আহেমদ

েমৗলভীবাজার

5216৯ েমাঃ আিরফ িময়া
িপতা-েমাঃ iি ছ আলী

েন েকানা
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2 3 4
52171 েমাঃ েমেহদী হাসান

িপতা-েমাঃ হারুন aর রিশদ
ময়মনিসংহ

52172 আ স সােদক
িপতা-েমাশারফ গাজী

সাত ীরা

52173 িরয়াজুল iসলাম
িপতা-িরজাuল েচৗহ ী

খুলনা

52174 েমাহা দ আলািমন
িপতা-মা  িময়া

হিবগ

52175 েসােহল রানা আক
িপতা-হািসম uি ন আক

ময়মনিসংহ

52176 নূর ব
িপতা-েমাহা দ নূর কামাল

ক বাজার

52177 েমাঃ েমারাদুল হক আক
িপতা-েমাঃ কিছম uি ন আক

ময়মনিসংহ

52178 েমাঃ েতৗিহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আশরাফুল iসলাম

মাগুরা

52179 েমাঃ শািকল আলী
িপতা-েমাঃ আঃ বারী

েমেহরপুর

5217৯ েমাঃ আশরাফুল আলম
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান

ময়মনিসংহ

52181 রিফকুল iসলাম
িপতা-চাঁন িময়া

মু ীগ

52182 েমাঃ eনামুল হক
িপতা-েমাঃ eনছান আলী

লালমিনরহাট

52183 নয়ন িময়া
িপতা-েমাঃ শামছুল হক

ঢাকা

52184 েমাঃ নাজমুস সািকব
িপতা-েমাঃ েজ, iu, eল ছিব

বগুড়া

52185 েমাঃ েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ জুলমত আলী

ময়মনিসংহ

52186 েমাঃ িম  আলী
িপতা-েমাঃ আিলম u ীন

প গড়

52187 েমাঃ মাহমুদুল আলম
িপতা-েমাঃ আলমগীর iসলাম

বগুড়া

52188 েমাঃ আ াহ আল-মামুন
িপতা-েমাঃ কoছার আলী

সাত ীরা
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2 3 4
52189 বকুল রায়

িপতা-uিকল চ  রায়
িদনাজপুর

5218৯ েরনান হাসান
িপতা-েমাঃ নজমুল হুদা তালুকদার

ময়মনিসংহ

52191 aিভিজত কুমার সাহা
িপতা-aরুন চ  সাহা

ঢাকা

52192 েমাঃ নিকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আিজজার রহমান

িদনাজপুর

52193 েমাঃ েরজাuল কিরম
িপতা-েমাঃ আজাহারুল iসলাম

মািনকগ

52194 শিফuল ফরহাদ
িপতা- e েজট eম িড শহীদু াহ

পটুয়াখালী

52195 oসমান গণী
িপতা-আ ল গফুর

ক বাজার

52196 েমাছাঃ মুনজুরা আ ার
িপতা-জয়নাল আেবদীন

জামালপুর

52197 েমাঃ মিতuর রহমান ফয়সাল
িপতা-েমাঃ আ ল আেলক

িকেশারগ

52198 েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আক

পটুয়াখালী

52199 েমাঃ জািকuল iসলাম
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

জামালপুর

5219৯ েমাহা দ তািরকুল iসলাম
িপতা-সুলতান আহা দ

ময়মনিসংহ

521৯1 েমাঃ জাহা ীর আলম
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান

ঢাকা

521৯2 আবুল হাসান aপু
িপতা-মৃত তাজুদ আলী

সুনামগ

521৯3 েমাঃ শাহা আলী
িপতা-েমাহা দ আলী

জামালপুর

521৯4 আঃ জিলল
িপতা-আলী আহে দ িশকদার

পটুয়াখালী

521৯5 েরজাuল েমা ফা
িপতা-খিললুর রহমান

ক বাজার

521৯6 েমাঃ িরয়াজ েহােসন
িপতা-েমাঃ আবদুল হক খান

পটুয়াখালী
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2 3 4
521৯7 আল আিমন

িপতা-আলতাব আলী
সুনামগ

521৯8 েশখ রািজবুল iসলাম
িপতা-েশখ নজর ল iসলাম

খুলনা

521৯9 হুমা ন কিবর
িপতা-আসাদু ামান আi ব খান

কুিড় াম

521৯৯ েমাঃ আতাuর রহমান
িপতা-আ ল বািরক

যেশার

52211 কিনকা আক
িপতা-আবুল কােশম

েশরপুর

52212 েমাঃ মাসুদুর রহমান
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

যেশার

52213 েমাঃ মাiদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আঃ ছালাম

কুিড় াম

52214 শািকল েহাসাiন
িপতা-আ ল আিজজ

ময়মনিসংহ

52215 েমাঃ শাহীন খান
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম খান

পটুয়াখালী

52216 েমাঃ আ ল লিতফ
িপতা-আবুল কােশম

ময়মনিসংহ

52217 েমাঃ রািশমুল হক িরমন
িপতা-আঃ মা ান হাoলাদার

বরগুনা

52218 েমাঃ নুরনবী
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

বগুড়া

52219 েমাহাঃ মাহবুব আলম
িপতা-েমাঃ দুরুল েহাদা

চাপাiনবাবগ

5221৯ সােদকুল iসলাম
িপতা-রিফকুল iসলাম

হিবগ

52221 েমাঃ আশরাফুল iসলাম (িসফাত)
িপতা-েমাঃ ফিরদ িময়া

ঢাকা

52222 েগাপাল চ  রায়
িপতা-ল ী কাম  রায়

লালমিনরহাট

52223 েমাহা াদ েসাহাগ
িপতা-েমাঃ জাহা ীর েহােসন

ঢাকা

52224 েখারেশদ আলম
িপতা-মিফদুল iসলাম

প গড়
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2 3 4
52225 েমাঃ iমান uি ন আহেমদ

িপতা-েমাঃ নুর uি ন আহেমদ
ঢাকা

52226 েহলাল মাহমুদ
িপতা-হারুন aর রিশদ

ঢাকা

52227 েমাঃ নাজমুল হুদা শািহন
িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া

মািনকগ

52228 েমাঃ আলহাজ uি ন
িপতা-েমায়াে ম েহােসন

জামালপুর

52229 েমাঃ নাজমুল েহােসন
িপতা-েমাঃ আলাuি ন

ঢাকা

5222৯ েমাঃ জািহদ হাসান
িপতা-েমাঃ িসরাজুল হক

সুনামগ

52231 েমাঃ আলহাজ আলী
িপতা-েমাঃ জামাল uি ন

জামালপুর

52232 েমাঃ ফিরদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আঃ oয়ােহদ

কুিড় াম

52233 নজরুল iসলাম
িপতা-নুর iসলাম

িসেলট

52234 েমাঃ নাজমুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িসরাজুল iসলাম

ঢাকা

52235 েমাঃ তােরকুল iসলাম
িপতা- েমাঃ নজরুল iসলাম

বগুড়া

52236 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-িসরাজুল হক

ময়মনিসংহ

52237 েমাঃ কামরুল হাসান
িপতা-েমাঃ oয়ােজদ খান

বরগুনা

52238 iমন চ  দাস
িপতা-রােজ  দাস

ঢাকা

52239 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ নুর iসলাম

জামালপুর

5223৯ লাiলী আ ার েমরী
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন

পটুয়াখালী

52241 aিনকা তাবাস্সুম (aিনকা)
িপতা-েমাঃ oবােয়দ u াহ জাoহারী

ঢাকা

52242 েমাঃ মিনরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নজর ল iসলাম

সাত ীরা
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2 3 4
52243 েমাঃ েরাকনু ামান

িপতা-মৃত েমাঃ আিজজুল হক
জামালপুর

52244 িসয়াবুন সািকব
িপতা-েমাঃ iসমাiল েহােসন

খুলনা

52245 নুর আকতার
েতাফা ল েহােসন

রংপুর

52246 তানিজনা আ ার
িপতা-ফেয়জুর রহমান

ক বাজার

52247 েমাবারক েহাসাiন
িপতা-েমাঃ আ র রহমান তালুকদার

ঢাকা

52248 েমাঃ রিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ সাজু িময়া

েশরপুর

52249 িবজয় কুমার িবশব্াস
হারাধন চ  িবশব্াস

ঢাকা

5224৯ েমাঃ েতৗিহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আ ল জববার

মু ীগ

52251 কুলছুমা খাতুন
িপতা-েমাঃ বাবুল িময়া

কুিড় াম

52252 আলমগীর েহােসন
িপতা-iuনুছ আলী েমা া

রাজবাড়ী

52253 েমাঃ ফরহাদ েহােসন
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

নােটার

52254 পংকজ দাশ
িপতা-েগাপাল চ  দাশ

সুনামগ

52255 শাহজালাল
িপতা-েমাঃ ছামছুল হক

বগুড়া

52256 েমাঃ জিলল সরকার
িপতা-েমাঃ আবু তােহর

নীলফামারী

52257 সিনয়া রানী দাস
িপতা-িহরা লাল দাস

ঢাকা

52258 েমাঃ আবু সাiদ িময়া
েমাঃ ছাiফুল iসলাম

েশরপুর

52259 েমাঃ সুমন ভূiয়া
িপতা-আ ল রা াক ভূiয়া

মািনকগ

5225৯ েমাঃ মিশuর রহমান
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান

সুনামগ
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2 3 4
52261 তাপস ম ল

িপতা-পুলেকশ ম ল
ঢাকা

52262 দীপ কুমার দাস
িপতা-ন  কুমার দাস

িঝনাiদহ

52263 েমাঃ নািহদ হাসান
েমাঃ নুর আলম

িদনাজপুর

52264 েমাঃ সাজু iসলাম
িপতা-েমাঃ ফিজরুল iসলাম

প গড়

52265 রােসল পারেভজ
িপতা-নুরু ীন

চাঁপাiনবাবগ

52266 রােকশ েদ
িপতা-িমলন েদ

ক বাজার

52267 েমাঃ i ািহম iমু
িপতা-েমাঃ আ ার েহােসন

ঢাকা

52268 েমাঃ হািববর রহমান
িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন

িদনাজপুর

52269 েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িহরন িময়া

ঢাকা

5226৯ েমাঃ eনামুল হক
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম েমা া

নoগাঁ

52271 েমাঃ নুরু ামান
িপতা-েমাঃ আিমনুল iসলাম

িদনাজপুর

52272 েমাঃ শামীম সেরায়ার
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

নীলফামারী

52273 i ািহম রানা
িপতা-খিললুর রহমান

ঢাকা

52274 ানব  দাস
িপতা-মৃত রােখশ দাস

হিবগ

52275 আফসানা খান eকা
িপতা-েমাঃ আববাস uি ন খান

ঢাকা

52276 েমাঃ আবু তােহর
িপতা-েমাঃ iসমাiল সরদার

যেশার

52277 েমাঃ সুজন িময়া
িপতা-েমাঃ সুরুজ আলী

ময়মনিসংহ

52278 সুবল েদবনাথ
িপতা-শংকর েদবনাথ

েন েকানা

Page 26 of 42



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

2 3 4
52279 েমাঃ আল-আিমন

িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান
মািনকগ

5227৯ েমাঃ েসাজােয়ত েহােসন
িপতা-মৃত eনােয়ত আলী

যেশার

52281 েমাঃ খািদমুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আiন u ীন

িদনাজপুর

52282 মায়মুনা েমৗ
িপতা-মহিসন আলী

নারায়ণগ

52283 আঃ কােদর
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

বােগরহাট

52284 িততুমীর আল মাহমুদ
িপতা-েমাঃ মন্জু িময়া

েশরপুর

52285 েমাঃ eবাiদুল iসলাম
িপতা-জালাল uি ন

ময়মনিসংহ

52286 মিনরুল iসলাম
িপতা-আবু হােসম

িসেলট

52287 েমাঃ নুর আলম িজকু
িপতা-কাiuম খান

রাজবাড়ী

52288 ফারুক েহােসন
িপতা-জািকরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

52289 েমাঃ সািকবুল iসলাম
িপতা-েমাঃ মিফজুল iসলাম

ঢাকা

5228৯ েমাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান

নoগাঁ

52291 েমাঃ সাiফুল iসলাম শাoন
িপতা-আবদুল হা ান িময়া

ঢাকা

52292 রােসল আলী
িপতা-আিনছুর রহমান

রাজশাহী

52293 েমাঃ রিবuল সািন
িপতা-েমাঃ েমাখেলছার রহমান

বগুড়া

52294 সব্পন চ  বম র্ন
িপতা-সুেরশ চ  বম র্ন

রংপুর

52295 েমাঃ েদেলায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ iuনুস আিল

কুি য়া

52296 হযরত িব াল আল-আিমন
িপতা-আ ল কালাম

েশরপুর
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2 3 4
52297 েমাঃ আিমরুল iসলাম

িপতা-েমাঃ হািমদুল িবশব্াস
িঝনাiদহ

52298 নুসরাত কাi ম
িপতা-জিহরুল কাi ম ভূiঁয়া

ঢাকা

52299 পারেভজ িদপু
িপতা-েমাঃ ফজলুল বারী

বগুড়া

5229৯ েমাঃ শাহেনoয়াজ
িপতা-মৃত েমাঃ আ র রা াক

কুি য়া

522৯1 েমাহা দ রািজব
িপতা-আবু ফিরদ

ক বাজার

522৯2 েমাঃ িমলন িময়া
িপতা-েমাঃ সাজাহান িময়া

মািনকগ

522৯3 রােসল েশখ
িপতা-েমাঃ গফফার েশখ

বােগরহাট

522৯4 েমাঃ শামীম িময়া
িপতা-েমাঃ েহলাল uি ন

ঢাকা

522৯5 মাহমুদুল হাসান
িপতা-iলয়াছ আলী

িদনাজপুর

522৯6 নূর নবী
িপতা-েমাঃ জুলিফকার আলী

েশরপুর

522৯7  দীপ ম ল
িপতা-শি বন ম ল

ঢাকা

522৯8 েমাঃ আঃ জিলল আলী
িপতা-েমাঃ সুরুজ আলী

নােটার

522৯9 আবুল কালাম আজাদ
িপতা-লতা িময়া

হিবগ

522৯৯ েমাঃ েরাকুনু ামান
িপতা-মৃত আ ল হাi

রংপুর

52311 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ শহর আলী

কুিড় াম

52312 পিরমল চ  দাস
িপতা-aমূ  চ  দাস

িদনাজপুর

52313 েমাঃ মানজারুল iসলাম
িপতা-েমাঃ হািমদার রহমান

ঠাকুরগাঁo

52314 আহসানু ামান েজবু
িপতা-সাiদুর রহমান

হিবগ
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2 3 4
52315 েসাহাগ কুমার দাস

িপতা-মৃত দুলাল চ  দাস
মাগুরা

52316 েমাঃ েরাকনু ামান
িপতা-মৃত েগালাম েমা ফা

নীলফামারী

52317 েমাঃ iিলয়াস আহে দ
িপতা-েমাঃ সামুসুি ন আহে দ

পটুয়াখালী

52318  েমাঃ সবুজ িময়া
িপতা-েমাঃ েমাতােলব েহােসন

কুিড় াম

52319 েমাঃ িজ র রহমান
িপতা-েমাঃ i ািহম গাজী

যেশার 

5231৯ েমাঃ আফজাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আববাস আলী

রাজশাহী 

52321 আেয়শা আ ার
িপতা-আিজজুল হক

েশরপুর 

52322 তসিলম রানা
িপতা-নিফল u ীন

ঠাকুরগাঁo

52323 েমাঃ আবুল কালাম             
িপতা-েমাঃ রiস আলী

নােটার 

52324 েমাঃ নািহয়ান েহােসন আজগর
িপতা-েশখ েমাঃ eিহয়া

বােগরহাট

52325 েমাঃ িব াল েহােসন
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ

জামালপুর 

52326 সুমাiয়া িসি কা
িপতা-মিহদুল iসলাম

সাত ীরা

52327 েমাঃ রাজু iসলাম
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

রাজশাহী 

52328 জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ রিফক িময়া

চুয়াডা া

52329 eস.eম আেনায়ার েহােসন
িপতা-মৃত েমাঃ সামছুর রহমান সরদার

খুলনা

5232৯ েমাঃ সুমন কিবর
িপতা-মৃত লাল িময়া ধান

গাiবা া

52331  েমাঃ রািকবুল হাসান
িপতা-েমাঃ আেবদ আলী

িদনাজপুর 

52332 iয়ািছর আরাফাত
িপতা-েমাঃ আ ল জিলল

জামালপুর 
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2 3 4
52333 রুেবল মৃধা

িপতা-রুহুল আিমন
ময়মনিসংহ 

52334 েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা-েমাঃ মনছুর আলী

লালমিনরহাট

52335 েমাঃ রিহম বাদশা
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

নীলফামারী 

52336 ফারিমদা আ ার
িপতা-েমাঃ ফারুক েহােসন

জামালপুর 

52337  েমাঃ সব্পন িময়া
িপতা-েমাঃ মজনু

মু ীগ

52338  েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ িসরাজুল হক

েশরপুর 

52339 জুবাiর আহে দ
িপতা-েমাঃ খািলদ েহােসন

বরগুনা

5233৯ আিজম uি ন
িপতা-জিলল িময়া

িসেলট

52341 েমাঃ সাiফুল েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল মােজদ

যেশার 

52342 আনু খাতুন
িপতা-আবুজার রহমান

রংপুর

52343 েমাঃ রিবuল আoয়াল
িপতা-েমাঃ আলাu ীন

রাজশাহী 

52344 েশখ সাদী
িপতা-নুর ল হক

ময়মনিসংহ

52345  েছাটন চ  েদ
িপতা-িম  চ  েদ

কুিড় াম

52346 েমাঃ শাহ্ সুলতান িময়া
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

েশরপুর 

52347 েমাঃ হুমা ন কিবর
িপতা-মৃত চান িময়া

মািনকগ

52348 মিনরু ামান
িপতা-আ ল আিজজ

েশরপুর 

52349 েমাঃ িমশন আহে দ
িপতা-েমাঃ েকািছমুি ন

রাজশাহী 

5234৯ েমাঃ হািববুর রহমান
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান মৃধা

পটুয়াখালী
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2 3 4
52351  েমাঃ কাoছার আহেমদ

িপতা-েমাঃ আঃ খােলক িজতু
হিবগ

52352 রিন
িপতা-েমাঃ রা াক মৃধা

বরগুনা

52353  েমাঃ জিন
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক

েশরপুর 

52354  েমাসেলম uি ন সুমন
িপতা-আ ল েমা ােলব

িদনাজপুর 

52355 তািরকুল iসলাম
িপতা-eস.e িনজামুল হক

বােগরহাট

52356  েমাঃ সুমন
িপতা-েমাঃ েসকা ার খান

বরগুনা

52357 জহুরুল iসলাম
িপতা-আ ল জিলল

যেশার 

52358 eম.eম নাঈম মাহমুদ
িপতা-কু স েমাড়ল

খুলনা

52359 েমাঃ আ ল আলীম
িপতা-েমাঃ আ ার েহােসন

িদনাজপুর 

5235৯  েমাঃ আ স সামাদ
িপতা-েমাঃ েদলবার েহােসন

িঝনাiদহ

52361 জা াতুল েফরদাuস
িপতা-কমল কা  রায়

ঢাকা

52362 েমাঃ €তেয়বুর রহমান
িপতা-েমাঃ েমাশােরফ েহােসন

খুলনা

52363  েমাঃ ফিরদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন

নীলফামারী 

52364  েমাঃ শামছুল আলম
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

কুি য়া

52365 পিপ আ ার
িপতা-েমাঃ ফজলু িময়া

ঢাকা

52366 aপূব র্ সুেমর
িপতা-মিন সুেমর

িসেলট

52367  েমাঃ িমরাজ েহােসন
িপতা-েমাঃ বাদল হাoলাদার

বরগুনা

52368 সািবনা iয়াসিমন
িপতা-েমাঃ আঃ ছালাম

বগুড়া
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2 3 4
52369 েসােহল

িপতা-খিলল হাoলাদার
পটুয়াখালী

5236৯ তািহদুল iসলাম
িপতা-আনার uি ন

লালমিনরহাট

52371 েমাঃ নূর আলম
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান

কুিড় াম

52372  েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা-েমাঃ লাল িময়া

গাiবা া

52373  েমাছাঃ তানিজলা আ ার তিন
িপতা-েমাঃ বাদল িময়া

প গড়

52374 েমাঃ মিফজুর রহমান
িপতা-েমাঃ েবলােয়ত েহােসন িশকদার

পটুয়াখালী

52375 েমাসাঃ িদলরুবা েবগম
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

রাজশাহী 

52376  েমাঃ হািববুর রহমান
িপতা-েমাঃ মুনছুর আলী

লালমিনরহাট

52377 আ ল কু ছ
িপতা-আ ল মােলক

হিবগ

52378 সাগর েহােসন
িপতা-েমাঃ সুলতান ঢালী

পটুয়াখালী

52379 েমাঃ সুজন েমা া
িপতা-েমাঃ ফজেল আলী েমাল া

রাজবাড়ী 

5237৯  েমাঃ লুৎফর রহমান
িপতা-মৃত িতলাম েহােসন

মাগুড়া

52381  েমাঃ সাiফুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েসােহল

নারায়নগ

52382 িলটন রায়
িপতা-aশব্িন কুমার রায়

িদনাজপুর 

52383 মাসুদ রানা
িপতা-েমাজাফ্ফর আলী

ঢাকা

52384 েমাঃ মাসুম পারেভজ
িপতা-েমাঃ জামাল uি ন

নীলফামারী 

52385 েমাঃ রািজব েহাসাiন
িপতা-েমাঃ আলম খান

বরগুনা

52386  েমাঃ িমনহাজ uি ন িমনু
িপতা-েমাঃ সালাuি ন কাজল

রাজশাহী
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2 3 4
52387 সাiফুল iসলাম

িপতা-ধনাচান
ঢাকা

52388 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

রংপুর

52389 শিফকুল iসলাম
িপতা-আবু তােহর িময়া

হিবগ

5238৯  িবধান চ  রায়
িপতা-  িবনয় চ  রায়

বগুড়া

52391  েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-আঃ রহমান েমা া

খুলনা

52392 েমাঃ সুজন িশকদার
িপতা-েমাঃ েসেক ার িশকদার

ঢাকা

52393  েমাঃ আল-আিমন
িপতা-েমাঃ েসালায়মান েহােসন

যেশার 

52394 হাছানু ামান
িপতা-েমাজাফফর েহােসন

নoগাঁ

52395 aিনক চাকমা
িপতা-aিমত চাকমা

রা ামািট

52396  েমাঃ আিরফ িময়া
িপতা- েমাঃ জামাল িময়া

নীলফামারী

52397 হৃদয় িময়া
িপতা-হারুন-aর-রিশদ

জামালপুর

52398 েমাঃ েমারিশদ আলী
িপতা-েমাঃ জমেশদ আলী

ময়মনিসংহ

52399 জুনােয়দ হাসান
িপতা-েগালাম েচৗহি

খুলনা

5239৯ েমাঃ পারেভজ িবন eকরাম
িপতা-েমাঃ eকরামুল হক

রাজশাহী

523৯1 রিফকু ামান
িপতা-েমাজাফফর েহােসন

কুি য়া

523৯2 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ হাসান আলী

যেশার

523৯3  েমাঃ আিমনুল iসলাম
িপতা-েমাঃ আবু তােহর

হিবগ

523৯4 িজয়ারুল iসলাম
িপতা-মাসুদ iসলাম

কুি য়া
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2 3 4
523৯5 েমাছাঃ  িলমা খাতুন

িপতা-েমাঃ আ ল কােদর
যেশার

523৯6 iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ খুরেশদ আলম

জামালপুর

523৯7 েমাঃ সা াদ েহােসন
িপতা-িসরাজ আলী

িসেলট

523৯8 েমাঃ iuনুছ আলী
িপতা-েমাঃ নবীর uি ন

জামালপুর

523৯9 িনশা েদব
িপতা-চ ক েদব

িসেলট

523৯৯ েমাঃ আখতার েহােসন
িপতা-েমাঃ িসরাজুল iসলাম

মািনকগ

52411 েমাঃ aিনক আলী িবশব্াস
িপতা-েমাঃ কামরু ামান

চাপাiনবাবগ

52412 েমাঃ রমজান আলী
িপতা-মিতuর রহমান

জামালপুর

52413 েমাঃ মাসুমুর রহমান
িপতা-েমাঃ রহম আলী

ঢাকা

52414  েমাঃ পারেভজ খান
িপতা-েমাঃ েসাবাহান খান

পটুয়াখালী

52415 aলক কুমার সাহা
িপতা-aিসত কুমার সাহা

নoগাঁ

52416 েমাঃ শািকরুল iসলাম েচৗধুরী
িপতা-েহলাল আহেমদ েচৗধুরী

হিবগ

52417 সামসু ামান
িপতা-েগালাম েহােসন

হিবগ

52418 জয় চ  বম র্ন
িপতা-সুধীর চ  বম র্ন

েশরপুর

52419 aিরন ঢালী
িপতা-সুেরশ ঢািল

মু ীগ

5241৯ েমাঃ রিবuল িবশব্াস
িপতা-েমাঃ iকরাম িবশব্াস

মািনকগ

52421 সািজদ আহেমদ
িপতা-েমাঃ রপন আলী

হিবগ

52422 েমাঃ রাজু রানা
িপতা-েমাঃ শামসুল হক

ঠাকুরগাঁo
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2 3 4
52423 আবু সােলহ রুমান

িপতা-েমাঃ েসাহরাব uি ন িবশব্াস
রাজবাড়ী

52424 েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ বাবুল েহােসন

মািনকগ

52425 সুমন িময়া
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবিদন

বগুড়া

52426 েমাঃ মুরশালীন
িপতা-েমাঃ আনারুল হক

রাজশাহী

52427 আল মামুন
িপতা-েমাঃ মিতuর রহমান

েন েকানা

52428 েমাঃ সানাu াহ
িপতা-েমাঃ নািসর মু ী

পটুয়াখালী

52429 মমতাজ পারভীন
িপতা-েমাহা দ আলী

মাগুরা

5242৯ েমাঃ আহসান হািবব
িপতা-েমাঃ eনাম আহেমদ আফেরাজ

িসেলট

52431 আসাদু ামান
িপতা-iuসুফ আলী

েশরপুর

52432 েরেবকা সুলতানা
িপতা-আ স ছা ার

িঝনাiদহ

52433 েমাঃ িম াত েহাসাiন
িপতা-েমাঃ তহুরুল iসলাম

গাiবা া

52434 মুিনয়া িসি কী
িপতা-শিফ uি ন িসি কী

ঢাকা

52435 েজানােয়দ েহােসন
িপতা-আফাজ uি ন

ময়মনিসংহ

52436 েমাঃ পারেভজ েমাশারফ
িপতা-েমাঃ জািহদুল বারী

বগুড়া

52437 েমাঃ মাজহারুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নূর  িময়া

ঢাকা

52438 েমাঃ আ াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ চiন u ীন

ঠাকুরগাঁo

52439 েমাঃ হাসান িময়া
িপতা-আঃ মা ান ফিকর

পটুয়াখালী

5243৯ আঃ হক
িপতা-িগয়াস uি ন ামািনক

জামালপুর
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52441 iিলয়াছ েহাসাiন

িপতা-আ ল হািকম
রাজবাড়ী

52442 েমাঃ শাহরীয়ার রশীদ েচৗধুরী
িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন েচৗধুরী

ঢাকা

52443 েমাঃ মােজদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নািছম uি ন

নীলফামারী

52444 েমাঃ শামীম আখতার
িপতা-েমাঃ খুরেসদ আলম

রাজশাহী

52445  জবীনান  িসং
িপতা-  িদলীপ কুমার িসং

নােটার

52446 আ স সালাম
িপতা-আ র রািশদ

েন েকানা

52447 eস. eম. ফিরদ
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান

ময়মনিসংহ

52448 েমাঃ খাiরুল আলম
িপতা-েমাঃ জহুর ল হক

কুিড় াম

52449 েমাঃ শামীম েরজা
িপতা-েমাঃ আয়নাল হক

িদনাজপুর

5244৯ সাiমুম েহােসন
িপতা-iuসুফ আলী

েশরপুর

52451 সুমন িময়া
িপতা-েমাঃ সিহদ িময়া

ময়মনিসংহ

52452 ির ন চাকমা
িপতা-দীপু লাল চাকমা

রা ামািট

52453  েমাঃ রায়হান আলী
িপতা-মৃত আ র রহমান

বগুড়া

52454 িনগার সুলতানা
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন

ঢাকা

52455 েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ আঃ মা ান

চুয়াডা া

52456 মানছুরা খান
িপতা-েমাঃ আিনছ u ীন খান

ঢাকা

52457 রােসল েশখ
িপতা-ছােদক েশখ

রাজবাড়ী

52458 েমাঃ শাজাহান আলী
িপতা-েমাঃ জুহুর আলী

জামালপুর
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2 3 4
52459 েমৗসুমী আকতার

িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান
িদনাজপুর

5245৯ খািদজা েবগম
িপতা-েমাঃ েমাসেলম uি ন

পটুয়াখালী

52461 েমাঃ মিনরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ eনামুল হক

ঠাকুরগাঁo

52462 েমাঃ িসরাত নবী (সাদ)
িপতা-েমাঃ মিফজুল iসলাম

রাজশাহী

52463 েমাছাঃ মায়াবী আফেরাজ
িপতা-েমাঃ েমাহন েমা া

মাগুরা

52464 েমাঃ রােসদ iসলাম
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

ঠাকুরগাঁo

52465 শামীম িময়া
িপতা-েমাতােলব েশখ

জামালপুর

52466 মািফয়া আ ার িমতা
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান িসকদার

ঢাকা

52467 েমাঃ িপয়ার আলী 
িপতা-মৃত েমাঃ হিববর রহমান

িদনাজপুর

52468 েমাঃ সুজন মাহমুদ
িপতা-েমাঃ শoকত

মািনকগ

52469 মাসুদ 
িপতা-eম e কােশম

িসেলট

5246৯  েমাছা্ঃ আiিরন পারভীন
িপতা-েমাঃ আবু তােলব

েমেহরপুর

52471 সাiফুল iসলাম তানভীর
িপতা-েমাঃ িসরাজুল iসলাম

ঢাকা

52472 আ াহ-আল-বাকী
িপতা-মৃত আ াস িময়া

 েন েকানা

52473 েমাঃ রুহানুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী

নােটার

52474  েমাঃ iকবাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আনছার আলী

িসেলট

52475 েমাসাঃ জা াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম uি ন খান

পটুয়াখালী

52476 েমাঃ আবু ব র িসি ক প ব
িপতা-েমাঃ আ র রuফ সরকার

বগুড়া
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2 3 4
52477 তািকয়া আ ার

িপতা-আ স সা ার
নােটার

52478 মুনিজলা পারভীন
িপতা-েমাঃ আ ল েমা াফ

রাজশাহী

52479 েমাছাঃ িনপা আ ার
িপতা-েমাঃ আিজমুল হক

ঠাকুরগাঁo

5247৯ েমাঃ সরoয়ার আলম 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান

কুিড় াম

52481  েমাঃ আিবদুর রহমান ি
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন

নারায়নগ

52482 সুক  িবশব্াস
িপতা-গেনশ িবশব্াস

খুলনা

52483 েমাঃ মিফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মেয়জ uি ন

কুিড় াম

52484 সুভাষ চ  মি ক
িপতা-সুনীল চ  মি ক

ঢাকা

52485 কাজী শিহদুল iসলাম 
িপতা-কাজী নবীদুল iসলাম

সাত ীরা

52486 েমাঃ আবুল কােশম
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম

ঢাকা

52487 েমাসাঃ জা াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

রাজশাহী

52488 েমাঃ আলী আকবর
িপতা-েমাঃ খায়রুল আলম

ঠাকুরগাঁo

52489 েমাঃ িনজাম uি ন
িপতা-আ ল েসাবাহান

ঢাকা

5248৯ আমীর হামজা
িপতা-েমাঃ মজনু িময়া

েন েকানা

52491 মাধবী বালা 
িপতা-মৃনাল কাি  শীল

সাত ীরা

52492 তািনয়া আ ার
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

িসেলট

52493  েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ হািমদুর রহমান

ঠাকুরগাঁo

52494 েমাঃ মািনক আলী 
িপতা-েমাঃ কাuসার আলী

চাপাiনবাবগ
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52495 iমামুল েহােসন

িপতা-iনতাজ তরফদার
খুলনা

52496 েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ দুলাল িময়া

জামালপুর

52497 সািবব্র আহেমদ দীপু
িপতা-iয়ািসন মৃধা

ঢাকা

52498 সাগর চ বত
িপতা-রতন চ বত

ঢাকা

52499 েমাঃ সামাuল
িপতা-েমাঃ oমর ফারুক

ঠাকুরগাঁo

5249৯ েমাঃ আিসফ রায়হান 
িপতা-েমাঃ মিনর uি ন মি ক

ঢাকা

524৯1 েমাঃ ফারুক েহােসন
িপতা-েমাঃ হায়দার আলী

কুিড় াম

524৯2 আিরফ-uর-রহমান 
িপতা-আবুল কালাম আজাদ

পটুয়াখালী

524৯3 েমাহা দ মামুনুর রশীদ
িপতা-েমাঃ আবু ব র িসি ক

জামালপুর

524৯4 সাধন কুমার 
িপতা- ামলাল

বগুড়া

524৯5 হািলমা খাতুন 
িপতা-আেনায়ার েহােসন

জামালপুর

524৯6 েমাঃ আলািমন িময়া
িপতা-েমাঃ েসিলম িময়া

মািনকগ

524৯7 রুিবনা আ ার 
িপতা-েমাঃ আ ল কিরম

ঢাকা

524৯8 aিনকা আ ার 
িপতা-মৃত আলমগীর হাoলাদার

মু ীগ

524৯9 েমাঃ আ র রিশদ
িপতা-েমাঃ তারা িম া

জামালপুর

524৯৯ aংছােথায়াi চাক
িপতা-িচংথাaং চাক

বা রবান

52511  েমাঃ ফজলুল হক 
িপতা-মৃত মনেছর আলী ামািনক

বগুড়া

52512 েমাঃ হীরা িময়া
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

জামালপুর

Page 39 of 42



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

2 3 4
52513 জিহরুল iসলাম 

িপতা-কাজল খান
ঢাকা

52514 েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-আ ল কিরম

ময়মনিসংহ

52515 েমাঃ সািমuল হক সরকার 
িপতা-েমাঃ সাiফুল iসলাম

গাiবা া

52516 লাভলী আ ার
িপতা-েমাঃ iয়াকুব আলী

ঢাকা

52517 ফারুক িময়া
িপতা-েমাঃ সােহদ আলী

েন েকানা

52518 সাiদুল আলম সজীব
িপতা-রিফকুল আলম

মািনকগ

52519  েমাঃ আ র রিহম 
িপতা-েমাঃ েসােলমান আলী

বগুড়া

5251৯ সুমন হাসান 
িপতা-শরাফত েহােসন

যেশার

52521 েমাঃ সােরায়ার েহােসন
িপতা-েমাঃ হােছন আলী

সুনামগ

52522 িমঠুন েগায়ালা
িপতা-মৃত কানাi েগায়ালা

হিবগ

52523 হািসবুল হাসান 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন

জামালপুর

52524 েমাঃ সজীব খাঁন
িপতা-েমাঃ রতন খাঁন

রাজবাড়ী

52525 েমাঃ েরজাuল কিরম 
িপতা-েমাঃ আববাস আলী

ঢাকা

52526  েমাঃ ফুয়াদ হাসান
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন

ঠাকুরগাঁo

52527 শািহন আলম 
িপতা-রুপচান

জামালপুর

52528 েমাঃ িমজান িময়া
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান

ঢাকা

52529 শা  কুমার শাহা
িপতা-শংকর চ  শাহা

িদনাজপুর

5252৯ র া রানী কম র্কার
িপতা-সে াষ কম র্কার

িদনাজপুর
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52531 শাহানাজ পারভীন

িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন
নoগাঁ

52532  েমাঃ কামরু ামান
িপতা-েমাঃ েতাজাে ল হক

কুি য়া

52533 জািহদ হাসান
িপতা-আলী আজগর

জামালপুর

52534 iuসুফ েদoয়ান (রাজন)
িপতা-েমাঃ রমজাদ আলী

ঢাকা

52535 েমাঃ আi ব আলী
িপতা-েমাঃ eনামুল হক

ঠাকুরগাঁo

52536 েমাঃ শিফকুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েজানাব আলী

ময়মনিসংহ

52537 তপু চ  রায়
িপতা-সুিশল চ  রায়

ঢাকা

52538 েমাছাঃ মমতাজ খাতুন
িপতা-েমাসেলম আলী

সাত ীরা

52539 েমাঃ oবায়দুল iসলাম
িপতা-েমাঃ েসাবহান খান

পটুয়াখালী

5253৯ েমাঃ েমা ািফজুর রহমান
িপতা-মৃত নজরুল iসলাম

ঠাকুরগাঁo

52541 কািতর্ক েগালদার
িপতা-হারাধন েগালদার

খুলনা

52542 গাজী তানভীর আহে দ
িপতা-মিহu ীন আহে দ

পটুয়াখালী

52543 েমাঃ িরয়াজ uি ন
িপতা-েমাঃ ছিমর uি ন

রংপুর

52544 িজ র রহমান
িপতা-েজানাব আলী েমাড়ল

সাত ীরা

52545 তানভীর আহেমদ
িপতা-েমাঃ িলটন িময়া

জামালপুর

52546 েমাঃ েসােহল িময়া
িপতা-েমাঃ আ ল হক

হিবগ

52547 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ আ ারু ামান

েশরপুর

52548 েশখ আতাuর রহমান
িপতা-েশখ আ র রা াক

সাত ীরা
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52549 জাহা ীর আলম

িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম
প গড়

5254৯ েমাঃ আ ল হািলম
িপতা-েমাঃ আ স সালাম

মািনকগ

52551 েতাফা ল েহােসন
িপতা-আ ল আuয়াল

কুিড় াম

52552 েমাঃ সালমান
িপতা-েমাঃ আ ল গফুর

ঢাকা

52553 েমাঃ তানভীর আহে দ
িপতা-জমেসদ আলী

নােটার

52554 aপু র ন মালী
িপতা-রি ত চ  মালী

পটুয়াখালী

52555 েমাঃ সালাম uি ন
িপতা-মৃত িবকল ম ল

ঠাকুরগাঁo
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