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53112 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা-েমাঃ বা  েশখ

বগুড়া

53113 েমাঃ আ াহ-আল-জুবােয়র
িপতা-কাজী েমাহা দ েহােসন

খুলনা

53114 হৃদয় আহাে দ
িপতা- েমাঃ সিহদার রহমান

রংপুর

53115 েরজাuল আলম বাবু
িপতা-েমাঃ আলম

ক বাজার

53116 েমাঃ জুেয়ল রানা
িপতা-েমাঃ আতাহারুল iসলাম

েশরপুর

53117 আ াহ আল মামুন
িপতা-েমাঃ আলাuি ন

েন েকানা

53118 েমাঃ কামরুল হাসান শা
িপতা-েমাঃ হািনফ

নারায়নগ

53119 েমাঃ হুমায়ন কবীর
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন সরকার

গাiবা া

5311৯ হািববুর রহমান হািবব
িপতা-েমাঃ আ ল হািমদ

েন েকানা

53121 েমাঃ আ স সালাম
িপতা-েমাঃ আ স সামাদ

ঠাকুরগাঁo

53122 েমাঃ হযরত আলী
িপতা-েমাঃ আ ল লিতফ

লালমিনরহাট

53123 েমাঃ েমা ার iসলাম
িপতা-েমাঃ আবু সাiদ  আলী

জামালপুর

53124 েমাঃ সবুজ আলী
িপতা-েমাঃ আ র সবুর

কুি য়া

53125 েমাঃ জােবদ েহােসন আক
িপতা-েমাঃ আিজজুল iসলাম আক

ময়মনিসংহ

53126 েমাঃ েজাবায়দুল iসলাম
িপতা-েমাঃ জাহা ীর আলম

রংপুর

53127 েমাঃ আবুল হাসান
িপতা-আঃ মিজদ

বরগুনা

53128 েমাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন

কুি য়া

পেদর নাম : েমকািনক

Page 1 of 3



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

53129 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ শিহদুল iসলাম

নােটার

5312৯ েহলাল িময়া
িপতা-নূরুল iসলাম

েন েকানা

53131 েমাঃ আসাদুল হক
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম

রংপুর

53132 নাজলার রহমান
িপতা-েমাঃ মাহাবুবুল আলম

জামালপুর

53133 েমাঃ আলমগীর েহােসন
িপতা-েমাঃ েসকা ার আলী

েশরপুর

53134 েমাঃ মু া রহমান
িপতা-আ র রহমান

নােটার

53135  মুকুল চ  রায়
িপতা-সুিনল চ  রায়

নীলফামারী

53136 তােরক আিজজ
িপতা-িজ াত আলী

খুলনা

53137 েমাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-েমাঃ oমর আলী

ঠাকুরগাঁo

53138 uলফত রায়হান
িপতা-িগয়াস uি ন

েশরপুর

53139 েমাঃ েমেহদী হাসান
িপতা-েমাঃ শিরফ uি ন

রংপুর

5313৯ েমাঃ আ র রা াক
িপতা-েমাঃ iসমাiল েহােসন

কুিড় াম

53141 সাহাব uি ন আহে দ
িপতা-েমাঃ oয়ােহদ আলী

ঢাকা

53142 শা  কুমার রায়
িপতা-সে ারাম রায়

ঠাকুরগাঁo

53143 েমাঃ আলম েহােসন
িপতা-েমাঃ আতাuর রহমান

ঢাকা

53144 রিন িময়া
িপতা-সুলতান িময়া

েশরপুর

53145 শাহীনুর রহমান
িপতা-আঃ জিলল েমাড়ল

সাত ীরা

53146 েমাঃ দুলাল িময়া
িপতা-মৃত আ র রিহম

রংপুর
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53147 েমাঃ হুসাiন আলী
িপতা-েমাঃ েরজাuল কিরম

চুয়াডা া

53148 েমাঃ আল-আিমন িময়া
িপতা-েমাঃ আঃ ছা ার েবপারী

গাiবা া

53149 েমাঃ আল-আিমন
িপতা-েমাঃ আঃ েসাবহান খান

পটুয়াখালী

5314৯ আবু েমাঃ আহসানুল কিরম
িপতা-েমাঃ আবু সুিফয়ান

বােগরহাট

53151 েমাঃ েমাবারক আক  নািভদ
িপতা-েমাঃ কিছম uি ন আক

ময়মনিসংহ

53152 েমাঃ ফয়সাল েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল ছালাম

ঢাকা

53153 রুেবল হাসান
িপতা-eছাহাক

রাজবাড়ী

53154 েমাহা দ আশরাফুল iসলাম
িপতা-েমাহা দ মিজবুর রহমান

জামালপুর

53155 েমাঃ রাহুল আলম ধান
িপতা-েমাঃ নুরুল আিমন ধান

গাiবা া

53156 েমাঃ রিশদু বী
িপতা-মৃত আবুল কােশম

রংপুর

53157 েমাঃ হাসমত u াহ িসকদার
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান িসকদার

ঢাকা

53158 েসাহাগ আহে দ সািবদ
িপতা-িসরাজুল iসলাম

মু ীগ
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