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

2 3 4
31512 েমাঃ আ র রা াক

িপতা-েমাঃ iসমাiল েহােসন
কুিড় াম

31513 হািছবুর রহমান
িপতা-ক ছ িময়া

টাংগাiল

31514 বাবু রাম রায়
িপতা-মািটয়া ব ন

প গড়

31515 েমাঃ আবু হুরায়রা 
িপতা-েমাঃ মহববত আলী

িকেশারগ

31516 েমাঃ রািকব হাoলাদার 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম হাoলাদার

ঝালকা

31517 েমাঃ মাকিসদুল িময়া 
িপতা-হােতম আলী

ময়মনিসংহ

31518 েমাঃ কািজম uি ন 
িপতা-েমাঃ আিজজল হক

পাবনা

31519 েমাঃ রােসল সরদার 
িপতা-আঃ হা ান সরদার

খুলনা

3151৯ েমাঃ েগালাম েমা ফা
িপতা-েমাঃ সুরু ামান

িদনাজপুর

31521 শিহদুল iসলাম 
িপতা-আতাuল বারী

িকেশারগ

31522 েরাজীনা তানজীন
িপতা-নিজর েহােসন খান

পাবনা

31523 েমাঃ মনজুরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ খয়বুর iসলাম

িদনাজপুর

31524 েমাঃ iমন
িপতা-েমাঃ iসমাঈল

িকেশারগ

31525 নয়ন েহােসন
িপতা-আ ল খােলক

নoগাঁ

31526 ফয়সাল েহােসন
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

ঝালকা

31527 েমাঃ েসােলমান েহােসন
িপতা-মৃত েমাঃ শিফকুল iসলাম

িসেলট

31528 মুহা দ তিরকুল iসলাম 
িপতা-মৃত েমায়াে ম েহােসন

িকেশারগ

পেদর নাম : লাu  রুম পিরচালক (লাu  রুম eেটনেড )
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েরাল নং াথ র নাম o িপতার নাম/সব্ামীর নাম িনজ েজলা

2 3 4
31529 আ র রিহম েশখ

িপতা-জুবুদালী েশখ
টাংগাiল

3152৯ েমাঃ মাসুম িব াহ
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

বােগরহাট

31531 েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ শুকুর আলী

েমেহরপুর

31532 েমাঃ মামুনন িবশব্াস
িপতা-েমাঃ আঃ কু স

িঝনাiদহ

31533 েমাঃ আ ল মিজদ 
িপতা-েমাঃ ম  িময়া

মািনকগ

31534 েমাঃ েতৗিহদুল iসলাম
িপতা-েমাঃ নাiমুল হক

চাপাiনবাবগ

31535 েমাঃ সািদক হাসান 
িপতা-েমাঃ েকারবান আলী

কুি য়া 

31536 েমাঃ িপয়ার আলী
িপতা-মৃত েমাঃ হিববর রহমান

িদনাজপুর

31537 েমাঃ iমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী

যেশার 

31538 েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা-মৃত মাজু িময়া

সুনামগ

31539 আবু েশােয়ব
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

মািনকগ

3153৯ েমেহদী হাসান 
িপতা-মৃত েমাঃ েগালাম আেনায়ার

 েমৗলভীবাজার 

31541  েমাঃ েহেপল িময়া 
িপতা-বা  িময়া

িকেশারগ

31542 েমাঃ জামাল uি ন
িপতা-েমাঃ লাল চাঁন

েন েকানা

31543 েমাঃ মাহবুব আলম 
িপতা-েমাঃ আলাuি ন

কুি য়া

31544 েমাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

কুিড় াম

31545 েমাঃ iuসুফ আলী
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

পাবনা

31546 েমাঃ iমাম গা ালী
িপতা-েমাঃ হারুন আর রিশদ

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

2 3 4
31547 সমর রায়

িপতা-মৃত শতীষ চ  রায়
িপেরাজপুর

31548 েমাঃ েমরাজ আলী 
িপতা-েমাঃ শুকু ীন

চাপাiনবাবগ

31549 েমাঃ রায়হান uি ন 
িপতা-মৃত আ ল েহিকম

িকেশারগ

3154৯ কাজী ফাহাদ 
িপতা-কাজী আজমল েহােসন

িপেরাজপুর

31551 েমাঃ হুমা ন কিবর
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন

রংপুর

31552 েমাঃ শিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ iকবাল িময়া

পাবনা

31553 েসােহল মাহমুদ 
িপতা-িমজানুর রহমান সরদার

সাত ীরা 

31554 েমাঃ িমিথল েহােসন 
িপতা-েমাঃ মুকুল েহােসন

িসরাজগ

31555 িমনা খাতুন 
িপতা-কানু িময়া

জামালপুর 

31556 শাহাদাত েহােসন খান 
িপতা-েমাঃ নিজর েহােসন খান

পাবনা

31557 মাজমুল েহােসন 
িপতা-আঃ মা ান

কুিড় াম

31558  েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ সামছু uি ন

িকেশারগ

31559 েমাঃ হারুন aর রিশদ 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক

রংপুর

3155৯ েমাঃ আবুল কােশম
িপতা-ফজলুর রহমান

 েন েকানা

31561 েমাঃ জহুরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ কিরম েসখ

পাবনা

31562 কামরু ামান 
িপতা-েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন

সাত ীরা 

31563 েমাঃ শিহদুল iসলাম 
িপতা-মৃত আ র রহমান

িসরাজগ

31564 েমাঃ েমা ািকন 
িপতা-মৃতঃ eছাহাক আলী

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

2 3 4
31565 েমাঃ শাখাoয়াত শরীফ জালাল 

িপতা-েমাঃ আ শ শহীদ জালালী
কুিড় াম

31566 েমাঃ আিমরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালবার েহােসন

িসরাজগ

31567 ছােবদুল কামাল সািকব
িপতা-েমাঃ কামাল uি ন

ক বাজার 

31568 মাসুম রানা 
িপতা-েমাঃ ফিরদ uি ন

িকেশারগ

31569 শিফকুল iসলাম 
িপতা-iসহাক আলী

ময়মনিসংহ

3156৯ েমাঃ রুেবল েহােসন
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

নoগাঁ

31571 েমাঃ শরীফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

টাংগাiল

31572  েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আঃ লিতফ

ময়মনিসংহ

31573 েমাঃ রাজু িময়া 
িপতা-েমাঃ জিলল িময়া

বগুড়া

31574 েমাঃ iিলয়াস আহেমদ 
িপতা-েমাঃ সুলতান uি ন

িকেশারগ

31575 েমাঃ হুমায়ন কবীর
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

েমেহরপুর

31576 েমাঃ আিমনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফারুক আহেমদ

মাগুরা

31577 রিবন চ  আচা র্
িপতা-সুনীল চ  আচা র্

ময়মনিসংহ

31578 নাসিরন আ ার িনপা 
িপতা-নূরুল iসলাম

 েশরপুর 

31579 েমাঃ সিপনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হাচানুল হক

প গড়

3157৯ েশখ েমা াক আহে দ
িপতা-মৃতঃ িরয়াজুল কিরম

ঠাকুরগাঁo

31581  েমাঃ জুেয়ল 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান খিলফা

টাংগাiল

31582 আিকদুল iসলাম 
িপতা-েমাজাহার ফিকর

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

2 3 4
31583 হা া আ ার িমি

িপতা-আ স ছালাম খাঁন
িপেরাজপুর

31584 েমাঃ মনজুরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর

টাংগাiল

31585 েমাঃ আসাদু ামান সাগর 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন

জয়পুরহাট

31586 নাজমুল হাসান 
িপতা-আতাহার আলী েমা া

রাজবাড়ী

31587 েমাঃ শািকল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ েলহাজ uি ন

ঢাকা 

31588 েমাঃ iমরান েহােসন 
িপতা-মৃত েতারাব আলী েশখ

পাবনা

31589 পলাশ
িপতা-শামছুল হক

জামালপুর 

3158৯ হািববুর রহমান হাবীব 
িপতা-েমাঃ আ ল হািমদ

 েন েকানা

31591 সানিজদা শারিমন ি য়াংকা
িপতা-েমাঃ ছারoয়ার

িসরাজগ

31592 েমাঃ আসাদু ামান আিশক
িপতা-েমাঃ আঃ রuফ

পাবনা

31593 েমাঃ জািকরুল ফিকর
িপতা-েমাঃ আ ল লিতফ

ময়মনিসংহ

31594 েমাঃ আিল আকবার সরদার 
িপতা-েমাঃ মকবুল সরদার

খুলনা

31595 শাবানা খাতুন
িপতা-কােশম িময়া

রাজবাড়ী

31596 েমাঃ oয়ািহদু ামান 
িপতা-েমাঃ জালাল uি ন

ময়মনিসংহ

31597 েসালায়মান িময়া 
িপতা-শহীদ িময়া

টাংগাiল

31598 েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতা-েমাঃ িনয়ামত আলী

মািনকগ

31599 েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-মৃত মছলত ম ল

বগুড়া

3159৯ েমাঃ eখলাছুর রহমান 
িপতা-আঃ গফুর

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

2 3 4
315৯1 েমাঃ েসাহাগ আহেমদ 

িপতা-েমাঃ রিফকুল iসলাম
িসরাজগ

315৯2 নজরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ রুকুন uি ন

িকেশারগ

315৯3 েমাঃ শামীম খান 
িপতা-েমাঃ আ র রা াক খান

বগুড়া

315৯4 েমাঃ শাহাজাদা
িপতা-েমাঃ হােরজ u ীন

িকেশারগ

315৯5 েমাঃ আলাuি ন েহাসাiন
িপতা-েমাঃ মিজদ িশকদার

মািনকগ

315৯6 েমাঃ খাiরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ রা াক

টাংগাiল

315৯7 শাদমান হািফজ শুভ
িপতা-শিফuল আলম

জয়পুরহাট

315৯8 সুজয় েগালদার 
িপতা-িবমল েগালদার

িপেরাজপুর

315৯9 েমাছাঃ মিনরা িশলা 
িপতা-মৃত হািনফ িময়া

েশরপুর 

315৯৯ পিরমলচ  রায়
িপতা-রােজ  নাথ রায়

লালমিনরহাট

31611 েসাহাগ চ  সরকার 
িপতা-সব্পন চ  সরকার

ময়মনিসংহ

31612 েমাঃ রিফকুল iসলাম  
িপতা-েমাঃ আ র রিশদ

রাজশাহী

31613 হাসান আহেমদ ভূঞা রিক
িপতা-e েক eম শিফকুল iসলাম ভূঞা

েন েকানা

31614  েমাঃ মামুন uর রিশদ
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা ফা

চাপাiনবাবগ

31615 েমাঃ েব াল 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার

িপেরাজপুর

31616 েমাঃ বািক িব াহ
িপতা-েমাঃ আিরফ খান

খুলনা

31617 েমাসাঃ িদলরুবা েবগম 
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

রাজশাহী

31618 আবদুল নুর
িপতা-আবদুল কােদর

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

2 3 4
31619 েমাঃ শoকত েহােসন 

িপতা-েমাঃ েমাশােরফ েহােসন েমা া
িপেরাজপুর

3161৯ েমাঃ আ ল কিরম 
িপতা-েমাঃ িজ র রহমান

চাপাiনবাবগ

31621 েমাঃ আসাদু াহ্
িপতা-েমাঃ আঃ গিন

টাংগাiল

31622 েমাসাঃ কািরমা খাতুন 
িপতা-েমাহাঃ মুিনরুল iসলাম

চাপাiনবাবগ

31623 েমাঃ আিমনুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আ ল বােতন

িসরাজগ

31624  েমাঃ ফিরদু ামান 
িপতা-েমাঃ েহলাল uি ন সরদার

পাবনা

31625 েহেলনা সুলতানা
িপতা-েমাঃ আবু হািনফা

টাংগাiল

31626 েকৗিশক হালদার
িপতা-aিজৎ কুমার হালদার

িপেরাজপুর

31627 েমাঃ আরাফাত েহােসন
িপতা-মৃত শামছুল হক

জামালপুর 

31628 eস. eম. েমা ফা গািলব রাজন
িপতা-eস. eম. শিহদুল iসলাম

িসরাজগ

31629 েমাহা দ আবু iuসুফ
িপতা-মৃত েমাহা দ আi ব আলী

িসেলট

3162৯ েমাঃ ফরহাদুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল iসলাম

যেশার 

31631 েমাঃ আoর েজব কনক
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

কুিড় াম

31632 iমরুল কােয়স মামুন
িপতা-জািহদুল কিবর (তাঁরা)

ময়মনিসংহ

31633 েমাঃ সােদক েহােসন
িপতা-েমাঃ নুরুল iসলাম

মািনকগ

31634 iশরাত জাহান iিত
িপতা-েদoয়ান হুরমুজ আলী

টাংগাiল

31635 েমাঃ মিশuর রহমান িরপন 
িপতা-েগালাম রহমান

ক বাজার 

31636 েমাঃ নুপােয়ল iসলাম 
িপতা-মৃত শামসুল হক

িসরাজগ

Page 7 of 14



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

2 3 4
31637 েমাঃ িশিশর iসলাম 

িপতা-েমাঃ সাiদুর রহমান
জামালপুর 

31638 েমাঃ সা াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ িসরাজ আলী

িসেলট

31639 েমাঃ জািহদ হাসান iuসুফ
িপতা-েমাঃ িসি কুর রহমান

িপেরাজপুর

3163৯ েমাঃ সা াম েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল আিজজ

িকেশারগ

31641 েমাঃ েগালাম েরজা-i রাববী
িপতা-মৃত আ র রহমান

িসরাজগ

31642 iয়াসিমন আ ার 
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

িদনাজপুর

31643 েমাঃ শিফকুল iসলাম 
িপতা-মৃত েসােলমান েশখ

গাiবা া

31644 নূরুল হাসনাত িশিশর 
িপতা-হরমুজ আলী

টাংগাiল

31645 িমলন িময়া
িপতা-আ ল মিজদ

জামালপুর 

31646 েমাঃ আল-ফয়সাল
িপতা-েমাঃ হুমা ন কিবর

নারায়নগ

31647 েমাঃ জািমuস সামস্ রায়হান
িপতা-েমাঃ আবুল বাসার

পাবনা

31648 েশখ েমারাদ হাসান
িপতা-আিজজুল েশখ

বােগরহাট

31649 েমাঃ মাহমুদুল হাসান েসিলম
িপতা-মৃত আ ল খােলক

ময়মনিসংহ

3164৯ েমাঃ রািজব েহাসাiন
িপতা-েমাঃ িরয়াজ িময়া

টাংগাiল

31651 েমাঃ েরজাuল কিরম  
িপতা-েমাঃ িহরু িময়া

মািনকগ

31652 তানিজনা আ ার 
িপতা-েমাঃ নুরু ামান

িকেশারগ

31653 পারেভজ আহেমদ
িপতা-শুকুর আলী

মািনকগ

31654 েমাঃ সাiদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ নািজম uি ন

টাংগাiল
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2 3 4
31655 েমাঃ জািহদ হাসান  

িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম
রংপুর 

31656 েরেহনা খাতুন
িপতা-জনাব আলী

কুি য়া

31657 েমাঃ ফজেল রাবব্ী
িপতা-েমাঃ েমা ফা কামাল

িদনাজপুর

31658 েমাঃ জািহদুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েহলালু ামান

টাংগাiল

31659 আিরফুল হক
িপতা-েমাঃ আ ল oয়াহাব

িকেশারগ

3165৯ িমজানুর 
িপতা-েহাসাiন

পাবনা

31661 েলাকমান েহিকম
িপতা-জয়নাল আেবদীন

েশরপুর 

31662 েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিনছুর রহমান

িদনাজপুর

31663 েমাঃ পারেভজ uি ন
িপতা-েমাঃ আ র রিহম

মািনকগ

31664 খ কার ফিরদু ামান রুেবল
িপতা-খ কার আবু সাiদ

টাংগাiল

31665 েমাঃ শাহাবুি ন
িপতা-েমাঃ ম ল আলী

মািনকগ

31666 কািতর্ক চ  বম র্ন
িপতা-শুধাংশু চ  বম র্ন

কুিড় াম

31667 মাহমুদুল হাসান 
িপতা-হািদuল iসলাম

িকেশারগ

31668 েমাঃ রিফকুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ িরয়াজ uি ন

মািনকগ

31669 u ল
িপতা-সামছুল হক

টাংগাiল

3166৯ েমাঃ মু ািকন েহােসন 
িপতা-েমাঃ হােমজুল iসলাম

রাজশাহী 

31671 েমাঃ আল-আিমন
িপতা-মৃত আবুল কােশম

কুিড় াম

31672 েমাঃ জুেয়ল রানা 
িপতা-েমাঃ িজ র রহমান

িসরাজগ
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31673 েমাঃ রিবuল iসলাম 

িপতা-েমাঃ আিমর uি ন
টাংগাiল

31674 েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ রজব আলী

কুি য়া

31675 েমাঃ নুরুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ জমেসদ আলী (েসখ)

িসরাজগ

31676 েমাঃ সািকল েহােসন
িপতা-েমাঃ আতাuর রহমান

রাজশাহী

31677 েমাঃ আিনসু ামান
িপতাঃ েমাঃ েসরাজুল iসলাম

চাপাiনবাবগ

31678 কাজী শিহদুল iসলাম 
িপতা-কাজী নবীদুল iসলাম

সাতস্ ীরা 

31679 েমাঃ খিলল
িপতা-েমাঃ মিনর

প গড়

3167৯ aিলuল হাসান
িপতা-মৃত মিজদ িময়া

টাংগাiল

31681 আiিরন েনoয়াজ েজিরন
িপতা-েমাঃ আতাহারুল iসলাম

কুি য়া

31682 েসবক চ  দাস
িপতা-রােকশ চ  দাস

হিবগ

31683 েমাঃ েসাহাগ েজিনত
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন ম ল

রংপুর 

31684 েমাঃ ফজেল রাবব্ী
িপতা-েমাঃ বাবলু রহমান

ঠাকুরগাঁo

31685 েমাঃ u ল েহােসন
িপতা-েমাঃ জারমান ামািনক

নােটার 

31686 সাiদুল iসলাম 
িপতা-আ ল কু ছ

টাংগাiল

31687 েমাঃ আিনসুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আতাহারুল iসলাম

কুি য়া

31688 েমাঃ রমজান আলী
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

কুিড় াম

31689 সুিম আ ার 
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

মািনকগ

3168৯ েমাঃ আিতকু াহ তালুকদার 
িপতা-েমাঃ িফেরাজ তালুকদার

ঝালকা
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2 3 4
31691 জিসম কুমার দাস

িপতা-রিবন কুমার দাস
যেশার 

31692 েমাঃ শিফকুল iসলাম ভূঞা
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান ভূঞা

িকেশারগ

31693 েমাছাঃ আiিরন পারভীন
িপতা-েমাঃ আবু তােলব

েমেহরপুর

31694 শুকুর আলী
িপতা-হজন uি ন

েশরপুর 

31695 েমাঃ েজায়াদ েহােসন
িপতা-েমাঃ আবুল হােশম

মািনকগ

31696 শািকলা পারভীন
িপতা-মৃত েদoয়ান আফজাল েহােসন

নoগাঁ

31697 েক eম কামরুল হাসান 
িপতা-েক eম আবুল েহােসন

িসরাজগ

31698 েমাঃ িবজয় রহমান 
িপতা-েমাঃ রনিজত আলী

কুি য়া

31699 িজ র রহমান 
িপতা-নুরুল iসলাম

িকেশারগ

3169৯ aিচ  কুমার 
িপতা-েদবু কুমার কু

মাগুরা 

316৯1 পূরবী aিধকারী
িপতা-েগািব  লাল দাস

রাজবাড়ী

316৯2 আল iমরান 
িপতা-iuসুফ আলী

কুি য়া

316৯3 েমাঃ িরফাত আলম
িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম

মািনকগ

316৯4 েমাঃ আবু কাi ম
িপতা-জনাব আলী

ঢাকা 

316৯5 েমাঃ রিনuর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবুল হােশম

যেশার 

316৯6 তনয় কুমার িম
িপতা-সুকুমার িম

ময়মনিসংহ

316৯7 েমাঃ রায়হান কিবর
িপতা-েমাঃ €তয়বুর রহমান

প গড়

316৯8 েমাঃ িম  িময়া 
িপতা-েমাঃ েগালবার েহােসন

িসরাজগ
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2 3 4
316৯9 েমাঃ িফরুজ িময়া

িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক
 েশরপুর 

316৯৯ রাহাত আহেমদ
িপতা-ফয়সাল আহেমদ

েমৗলভীবাজার

31711 েমাঃ হারুন aর রিশদ 
িপতা-েমাঃ আ ল মা ান

কুিড় াম

31712 a ন কুমার শীল
িপতা-রনিজৎ চ  শীল

িপেরাজপুর

31713 খািতজা পারভীন
িপতা-খায়রুল েহােসন

জয়পুরহাট

31714 কিবর েহােসন
িপতা-মৃত মসিলম u ীন

টাংগাiল

31715 েমাঃ জািমনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

িঝনাiদহ

31716 েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শহর আলী

িকেশারগ

31717 েমাঃ সুমন িময়া
িপতা-েমাঃ েকাবব্াছ আলী

রংপুর 

31718 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ আজগর আলী

খাগড়াছিড়

31719  েমাঃ নািছমুল হাসান েনামান
িপতা-েমাঃ সাখাoয়াত েহােসন

িসরাজগ

3171৯ জুনােয়দ আহেমদ
িপতা-আবু বকর

িকেশারগ

31721 েমাঃ িবপুল হক 
িপতা-েমাঃ আশরাফুল iসলাম

প গড়

31722 েমাঃ আল-আিমন
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান (মিতন)

রংপুর

31723 কামরুল iসলাম 
িপতা-সুজাবত আলী

িসরাজগ

31724 েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আশরাফ আলী

জয়পুরহাট

31725 আবু জাঈদ েমাহা দ খালীদ
িপতা-েমাঃ নজরুল iসলাম

ময়মনিসংহ

31726 eস. eম. িরয়াজুল কিরম
িপতা-আ র রিহম

জামালপুর 
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2 3 4
31727 aিনতয্ চ  েসন

িপতা-রেমশ চ  েসন
প গড়

31728 কামাল িময়া 
িপতা-েমাঃ দুদু িময়া

মািনকগ

31729 িবলিকছ আ ার
িপতা-েমাঃ সামসুল আিমন

েন েকানা

3172৯ মিনরা কুসুম
িপতা-আ ল খােলক

সাত ীরা 

31731 কাজী iসরাত জাহান 
িপতা-কাজী আজমল েহােসন

িপেরাজপুর

31732 মাহাবুবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান

 েন েকানা

31733 েমাঃ আিরফুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী

যেশার 

31734 েমাছাঃ তাছিলমা আ ার 
িপতা-েমাঃ আ ল গফুর

বগুড়া

31735 সিজবুল আলম
িপতা-কিফল uি ন

িকেশারগ

31736 uে  সািদয়া িহমা
িপতা-েমাঃ আ ল কােদর

খুলনা

31737 েমা ািকম িব াহ
িপতা-মামুনুর রহমান

রংপুর

31738 েমাঃ আবু গাuস
িপতা-েমাঃ েসরাজুল iসলাম

িদনাজপুর

31739 শিরফুল আলম 
িপতা-কিফল uি ন

িকেশারগ

3173৯ েমাঃ রিকব হাসান 
িপতা-েমাঃ আেনায়ারুল iসলাম

বগুড়া

31741 তহুরা খানম 
িপতা-আলা ব

ময়মনিসংহ

31742 জিসম কুমার দাস
িপতা-রিবন কুমার দাস

যেশার 

31743 রািকবুল iসলাম
িপতা-আ স ছামাদ

েন েকানা

31744 হািববু াহ 
িপতা-আশরাফ uি ন

িকেশারগ
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2 3 4
31745 েমাঃ আিনছুর রহমান 

িপতা-মৃত িসরাজুল iসলাম
িদনাজপুর

31746 সুেমন সরকার 
িপতা-তাপস সরকার

সাত ীরা 

31747 েমাঃ েতৗিহদুল iসলাম 
িপতা-েমাঃ আ র রিহম

ঠাকুরগাঁo

31748 iি য়াক আহেমদ
িপতা-েমাঃ আঃ বািরক ফারাজী

জামালপুর 

31749 েমাঃ তানভীর েহােসন
িপতা-েমাঃ আবু বা ার

যেশার 

3174৯ েমাঃ রমজান আলী 
িপতা-েমাঃ জামাল uি ন

টাংগাiল

31751 iমরান েহােসন
িপতা-িনয়ামত আিল সরদার

রাজবাড়ী

31752 েমাঃ আমানু াহ
িপতা-েমাঃ মিতuর রহমান

চাপাiনবাবগ

31753 েমাঃ শািহন িময়া
িপতা-েমাঃ তারা িময়া

রংপুর

31754 েমাছাঃ সুমা আ ার সীমা
িপতা-েমাঃ িসরাজুল iসলাম িশকদার

পাবনা

31755 আফতানা আ ার 
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন

ঢাকা 

31756 েমাঃ ফাহাদ aিলu াহ
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন

ময়মনিসংহ

31757 মাহফুজ ভূiঁয়া
িপতা-মজিলশ ভূiঁয়া

িকেশারগ

31758 আবদু াহ আল ফাহাদ রাবব্ী
িপতা-আবদুর রহমান

ক বাজার 

31759 সনজীত কুমার িবসব্াস
িপতা-সে াষ কুমার িবসব্াস

সাত ীরা 

3175৯ মুি  খাতুন
িপতা-আ ল আিজজ খান

খুলনা

31761 নুরুল আিজম 
িপতা-নুরুল আলম

ক বাজার 

31762 েমাঃ জুবােয়র েহােসন
িপতা-েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন

সাত ীরা 

31763 েমাঃ রােশদুল iসলাম
িপতা-মৃত আ র রা াক িময়া

টাংগাiল
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