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

2 3 4
51212 সানিজদা আলী 

িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী
ঢাকা

51213 েমঘলা মিন
িপতা-িজয়াuর রহমান

েগাপালগ

51214 েকৗিশতা আফিরন
িপতা-আবুল হােসম েমাড়ল

গাজীপুর 

51215 শািমমা আ ার
িপতা-সালাম সরদার

পাবনা

51216 আিজজুন নাহার
িপতা-আবুল কােশম

ময়মনিসংহ

51217 ফাহিমদা আ ার
িপতা-েমাঃ িজ াহ খান

টা াiল

51218 কাজী iসরাত জাহান
িপতা-কাজী আজমল েহােসন

িপেরাজপুর

51219 তািকয়া আ ার 
িপতা-আশরাফ আলী

ময়মনিসংহ

5121৯ আফসানা আ ার
িপতা-েমাঃ ফিরদ িময়া

নরিসংদী

51221 েমাসাঃ সালমা আ ার
িপতা-েমাঃ েসিলম

ঢাকা

51222 সুি তা জাহান aিদিত
িপতা-েকরামত আলী

নারায়নগ

51223 আয়শা আ ার রুমা
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

ঢাকা

51224 সুমাiয়া েচৗধুরী 
িপতা-শামীম আল মামুন

টা াiল

51225 েমাছাঃ িমিথলা আ ার
িপতা-েমাঃ হাসান আলী েশখ

বগুড়া

51226 েবনজীর আ ার কিবতা
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম েদoয়ান

ঢাকা

51227 েমাসাঃ িশিরন আ ার
িপতা-আ স সালাম

িপেরাজপুর

51228 আিদবা মুছািবব্র iমু
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন খান

িসরাজগ

51229 aন া রায়
িপতা-aিবনাশ চ  রায়

বিরশাল

5122৯ শারিমন আ ার িশলা
িপতা-মৃত েমাঃ সামছুল আলম পােটায়ারী

ল ীপুর

পেদর নাম : ত  সহকাির (মিহলা) 
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51231 শুিচতা রায়

িপতা-লাব  কুমার রায়
লালমিনরহাট

51232 সুিম আ ার
িপতা-েমাহা দ েসিলম িময়া

পটুয়াখালী

51233 মাসসািনয়াদ aি তা
িপতা-েমাঃ েসিলম ধান

নারায়নগ

51234 iশরাত জাহান
িপতা-খ কার eমদাদুল হক

কুিড় াম

51235 নুসরাত জাহান েমৗরী
িপতা-মৃত েমাতাে ম িব াহ

রংপুর

51236 খািদজা আ ার কনা
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর খান

িসরাজগ

51237 েমাছাঃ িশিরনা আ ার
িপতা-আফছার আলী

গাiবা া

51238 নুঝুম েদoয়ান
িপতা-েমাঃ আ ল মিতন েদoয়ান

ঢাকা

51239 েমাছাঃ তানিজনা আ ার
িপতা-বাবুল আহা দ

ঠাকুরগাঁo

5123৯ সািবহা আ ার
িপতা-eস.eম আজগর আলী

কুিমল া

51241 সািদকা সুলতানা
িপতা-আিমনুল  হক

িকেশারগ

51242 েদালন আ ার
িপতা-েদেলায়ার েহােসন

ঢাকা

51243 জা াত িবনেত ছামাদ
িপতা-আঃ ছামাদ

টা াiল

51244 শারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ িসরাজুল iসলাম

নরিসংদী

51245 শারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ শাহাজালাল

নারায়নগ

51246 চ না রানী
িপতা-সুিশল চ

রংপুর

51247 জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-েমাঃ আিজম uি ন

রাজশাহী

51248 সুলতানা রািজয়া
িপতা-েমাঃ iuনুছ পাঠান

ঢাকা

51249 তাহিমনা জাহান
িপতা-আবু ছাiদ

নরিসংদী

5124৯ ে হলতা পাল
িপতা-শুেরশ চ  পাল

গাজীপুর 
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51251 সািবহা সুলতানা

িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন
বিরশাল

51252 তাহিমনা
িপতা-সাiদুল iসলাম

িকেশারগ

51253 নাঈমা জা াত
িপতা-েমাঃ আ ল আuয়াল

িসরাজগ

51254 কাকলী ব য়া
িপতা-িদপুল ব য়া

চ াম 

51255 ময়না আ ার মালা
িপতা-েমাঃ েগালাপ েহােসন

ময়মনিসংহ

51256 আসকা iসলাম িরতু
িপতা-েমাঃ ফিরদুল iসলাম

খুলনা

51257 আসমা uল হুসনা
িপতা-হযরত আলী

ময়মনিসংহ

51258 জা াতুল েফরেদৗস
িপতা-েমাঃ মনজুর আলম

পটুয়াখালী

51259 মািফয়া খানম
িপতা-েমাঃ আ ল মা ান খান

জামালপুর

5125৯ ি য়াংকা সরকার
িপতা-সুশীল সরকার

গাজীপুর 

51261 িবuিট আ ার
িপতা-েমাঃ বাবুল

ময়মনিসংহ

51262 গাজী ফারহানা েহােসন
িপতা-গাজী েহােসন আহেমদ

ঢাকা

51263 েমাছাঃ iখফাতারা নাহার
িপতা-েমাঃ iি স আলী

িদনাজপুর

51264 কনক
িপতা-েমাঃ হারুন-aর রিশদ

মাদারীপুর

51265 েমাছাঃ নাজমা আকতার
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

বগুড়া

51266 সুরাiয়া
িপতা-েমাঃ সামছুল হক

চাঁদপুর

51267 ামলী  আ ার
িপতা-েমাঃ কামাল হক ভূiয়য্া

নারায়নগ

51268 েমাছাঃ িসনিথয়া iমামাiিশ
িপতা-েমাঃ eনামুল হক

নoগাঁ

51269 িশলা দাস
িপতা-গেনশ চ  দাস

ঢাকা

5126৯ নাসিরন রহমান েমৗসুমী
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান

নরিসংদী
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51271 মিরয়ম আ ার

িপতা-েমাঃ আলমগীর িময়া
বিরশাল

51272 সুরাiয়া কাi ম
িপতা-জিহরুল কাi ম

ঢাকা

51273 েফরেদৗসী আ ার
িপতা-মৃত রুহুল আিমন

িকেশারগ

51274 কামরুন নাহার হীরা
িপতা-েমাঃ আ ল হক

ঢাকা

51275 মািলহা মুমতাজ িমিল
িপতা-আবুল কালাম আজাদ

েভালা

51276 iসরাত জাহান েসািনয়া
িপতা-েমাঃ ফারুক খান

নরিসংদী

51277 েসাহানা iয়াসিমন
িপতা-েমাঃ জুলহাস uি ন

গাজীপুর 

51278 আয়শা খাতুন
িপতা-আেনায়ার েহােসন

নােটার 

51279 ফারহা আ ার
িপতা-রহমত u াহ বাবুল

ঢাকা

5127৯ িমেসস ফােতমা আ ার
িপতা-েমাঃ আ াস আলী

পাবনা

51281 িনলুফা iয়াসিমন
িপতা-মৃত েমাঃ মিহuি ন েশখ

িপেরাজপুর

51282 িশলা আলম
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

শরীয়তপুর

51283 েমাছাঃ শারিমন সুলতানা
িপতা-েমাঃ শাহ আলম

বগুড়া

51284 iিত রানী দাস
িপতা- িচ  র ন দাস

গাজীপুর 

51285 কামরুন নাহার
িপতা-েমাঃ eরশাদ েহােসন

চাঁদপুর

51286 মিরয়ম জা াত রুমিক
িপতা-মীর েমাহা দ র

েন েকানা

51287 শািকলা সুলতানা
িপতা-েমাঃ তাজুল iসলাম

ঢাকা

51288 মাহমুদা আ ার
িপতা-েমাঃ আ ল বােতন

কুিমল া

51289 নািগ র্স আ ার
িপতা-আলাল িশকদার

গাজীপুর 

5128৯ ফািরয়া তাবাসসুম রাফা
িপতা-েমাহা দ হািববুর রহমান

ঢাকা
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51291 aিনকা িচরান

িপতা-aিভমা  িচিসম
ময়মনিসংহ

51292 সানিজদা iসলাম
িপতা-েমাঃ শিফকুল iসলাম

হিবগ

51293 মুরেশদা আ ার শারিমন
িপতা-েমাঃ আ র রা াক েচৗধুরী

 েফনী 

51294 €সয়দা পিল আ ার
িপতা-€সয়দ মুখেলছুর রহমান

হিবগ

51295 কািনজ ফােতমা
িপতা-eিটeম আবুল কালাম

ল ীপুর

51296 সািবহা েচৗধুরী 
িপতা-আিমর েহােসন েচৗধুরী

ঢাকা

51297 জা াতুল েফরদাuস
িপতা-শিহদুল iসলাম

চাঁদপুর

51298 তািনয়া খাতুন
িপতা-আ ল হািলম সরদার

খুলনা

51299 েমাসাঃ সুমানা আ ার
িপতা-েমাঃ মিহuি ন েশখ

িপেরাজপুর

5129৯ সুমাiয়া সরদার িমতু
িপতা-েমাঃ েহমােয়ত uি ন

বিরশাল

512৯1 েমাছাঃ আ না খাতুন
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

কুি য়া

512৯2 শারিমন জাহান
িপতা-েমাঃ মেনায়ার েহােসন

ল ীপুর

512৯3 শারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ আবু তােহর

চাঁদপুর

Page 5 of 5


