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

2 3 4
31412 চাঁদ েমাহা দ 

িপতা-েমাঃ রমজান
নােটার

31413 সুমনা রহমান সুমা
িপতা-মৃত-েমাঃ খিললুর রহমান

ঢাকা

31414 েমাঃ েসাহাগ ডাকুয়া
িপতা-েমাঃ আলমগীর ডাকুয়া

ঝালকািঠ

31415 েমাঃ রুেবল আক
িপতা-েমাঃ বাবলু আক

বগুড়া

31416 েমাঃ আ র রা াক
িপতা-েমাঃ iসমাiল েহােসন

কুিড় াম

31417 েশখ নাজমুল বাসার
িপতা-েশখ আ স সালাম

যেশার

31418 রিবuল আoয়াল
িপতা-েমাঃ নূরুল iসলাম

েন েকানা

31419 রািবয়া বসির
িপতা-আঃ মা ান

িকেশারগ

3141৯ েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন

কুিড় াম

31421 েমাঃ সা াদ েহােসন
িপতা-েমাঃ িসরাজ আলী

িসেলট

31422 আ র রিহম
িপতা-আ ল কােদর

মািনকগ

31423 হািববুর রহমান হাবীব
িপতা-েমাঃ আ ল হািমদ

েন েকানা

31424 eস.eম.েসােহল রানা
িপতা-eস.eম.মিজবর রহমান

টাংগাiল

31425 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-সিফu াহ বা

িদনাজপুর

31426 েমাঃ শামীম u ীন
িপতা-েমাঃ েলাকমান আলী

রাজশাহী

31427 েমাঃ রুেবল হক
িপতা-েমাঃ আববাস আলী

প গড়

31428 সু ত েচৗধুরী
িপতা- ামল েচৗধুরী

ময়মনিসংহ

পেদর নাম : েরিডo ি নার
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31429 েমাঃ হািববুর রহমান

িপতা-মৃত: মিফজ uি ন
েন েকানা

3142৯ িজ র রহমান
িপতা-নুরুল iসলাম

িকেশারগ

31431 েমাহা দ জিসম uি ন
িপতা-হােফজ আহমদ

ক বাজার

31432 েশখ iমরান েহাসাiন
িপতা-iিলয়াজ েশখ

বােগরহাট

31433 েমাঃ জােবদ েহােসন আক
িপতা-েমাঃ আিজজুল iসলাম আক

ময়মনিসংহ

31434 েমাঃ রিবuল iসলাম
িপতা-েমাঃ শিহদুল গাiন

সাত ীরা

31435 েমাঃ মাসুম iসলাম
িপতা-মৃত েমাঃ েসালায়মান আলী

বগুড়া

31436 িজয়ারুল iসলাম
িপতা-মাসুদ iসলাম

কুি য়া

31437 েমাঃ তািরকুল iসলাম
িপতা-মৃত: েমাঃ বিশরুল iসলাম

লালমিনরহাট

31438 েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ iনতাজ আলী

ময়মনিসংহ

31439 েমাঃ সা াদ েহােসন
িপতা-েমাঃ েগালাম ছেরায়ার

যেশার

3143৯ িরপন ম ল
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ

টাংগাiল

31441 েমাঃ নুর আলম পােটায়ারী
িপতা-েমাঃ আ ল গফুর পােটায়ারী

কুিড় াম

31442 েমাছাঃ েরািজনা খাতুন
িপতা-েমাঃ আঃ সা ার

যেশার

31443 েমাঃ মািনক িময়া
িপতা-েমাঃ মসিলম uি ন

টাংগাiল

31444 েমাঃ েরজoয়ানুল হক
িপতা-েমাঃ আ ল বারী

বগুড়া

31445 েমাঃ আরমান আলী
িপতা-েমাঃ সালাu ীন

িদনাজপুর

31446 েমাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-েমাঃ শহর আলী

িকেশারগ
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31447 েমাঃ iয়ািছন আলী

িপতা-েমাঃ আ ল মােসর
মািনকগ

31448 aিলuল হাসান
িপতা-মৃত: মিজদ িময়া

টাংগাiল

31449 আকাশ দাস
িপতা-রাম সাদ দাস

যেশার

3144৯ েমাঃ iমিতয়াজ তানভীর
িপতা-েমাঃ মাহমুদ আলী

জামালপুর

31451 কাuসার আহমদ িরপন
িপতা-েমাঃ মিনর আহমদ

েমৗলভীবাজার

31452 জাফর iকবাল
িপতা-মৃত: হােতম আলী

ময়মনিসংহ

31453 েমাঃ সুজন আলী
িপতা-েমাঃ সবদর আলী

রাজশাহী

31454 েমাঃ শাহজাহান
িপতা-েমাঃ জহুরুল হক

জামালপুর

31455 েমাঃ রিবuল iসলাম রিবন
িপতা-ছােলuর রহমান

ঠাকুরগাঁo

31456 আ র রহমান
িপতা-আ ল মিতন

িসেলট

31457 েমাঃ iি স আলী
িপতা-েমাঃ আঃ ছালাম

ময়মনিসংহ

31458  েমাঃ oসমান গিন
িপতা-েমাঃ তিছর u ীন

প গড়

31459 েমাঃ সািবব্র হাoলাদার
িপতা-েমাঃ হারুন হাoলাদার

িপেরাজপুর

31461  মধু চ  দাস
িপতা-  ভাদু চ  দাস

পাবনা

31461 েকৗিশক হালদার
িপতা-aিজৎ কুমার হালদার

িপেরাজপুর

31462 েমাঃ সা াম েহােসন
িপতা-মোঃ আঃ জব্বারু

রংপুর

31463 েমাঃ আ স সািকব রিন
িপতা-েমাঃ আ স সা ার

নােটার

31464 েমাঃ মাসুদ রানা
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

নােটার
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31465 িরপন িময়া

িপতা-রিহম িময়া
টাংগাiল

31466 েমাঃ আল আিমন
িপতা-েমাঃ েসেক ার আলী

বােগরহাট

31467 েমাঃ মািফজুর রহমান
িপতা-মৃত: িসরাজুল iসলাম

িদনাজপুর

31468 েমাঃ িপ  আহেমদ
িপতা-েমাঃ আনারুল iসলাম

কুি য়া

31469 েমাঃ শািমম আহাে দ
িপতা-েমাঃ সামছূল হক

লালমিনরহাট

3146৯ সািবনা iয়াসিমন
িপতা-ছািমদুল হক

িকেশারগ

31471 েমাঃ েমাশারফ েহােসন(রিক)
িপতা-েমাঃ েমা ফা কামাল

িদনাজপুর

31472 েমাঃ শিরফুল iসলাম ম ল
িপতা-মৃত: েসেক ার আলী ম ল

গাiবা া

31473 েমাঃ আলমগীর েহােসন
িপতা-েমাঃ কামরু ামান

ময়মনিসংহ

31474 েমাঃ আ ল আলম
িপতা-েমাঃ েতাফা ল েহােসন

বগুড়া

31475 েমাঃ iমরান েহােসন
িপতা-েমাঃ হাসান আলী

যেশার

31476 েমাঃ েসােহল রানা
িপতা-েমাঃ আ ার আলী

কুি য়া

31477 েমাঃ রানা েদoয়ান
িপতা-েমাঃ ফরহাদ েদoয়ান

টাংগাiল

31478 েমাঃ মু া রহমান
িপতা- আ র রহমান

নােটার

31479 েমাঃ আবুল কালাম
িপতা-বজলু সরকার

জয়পুরহাট

3147৯ েসিলনা আ ার
িপতা-মৃত: আ র রহমান

ক বাজার

31481 েমাঃ সুমন   
িপতা-মৃত েমাজাফ্ফর

জামালপুর

31482 েমাঃ জািকর খান
িপতা-েমাঃ সু র আলী খান

বােগরহাট
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31483 েমাঃ শিহদুল iসলাম

িপতা-মৃত: আ র রহমান
িসরাজগ

31484 আঃ আিলম
িপতা- মিহuি ন

রাজবাড়ী

31485 েমাঃ নািজর
িপতা-েমাঃ আ ল গফুর

কুি য়া

31486 শিরফ েহােসন
িপতা-েমাঃ িরয়াজ uি ন

ময়মনিসংহ

31487 েমাঃ েমরাজ আলী
িপতা-েমাঃ শুকু ীন

চাঁপাiনবাবগ

31488 েমাঃ আ ব আলী
িপতা- নুর আহামদ

ক বাজার

31489 েমাঃ সাগর েহােসন
িপতা-েমাঃ ছাiদুর রহমান

জয়পুরহাট

3148৯ নজরুল iসলাম
িপতা-েমাঃ রুকুন uি ন

িকেশারগ

31491 েমাঃ মিনর েহােসন
িপতা-েমাঃ আেতায়ার রহমান

মািনকগ

31492 েমাঃ রািবব্ িময়া
িপতা- aিহদু ামান িময়া

রাজবাড়ী

31493 কাশ কাি  েদ
িপতা-মৃত: েগাপাল কাি  েদ

ক বাজার

31494 েমাঃ েলাকমান েহােসন
িপতা-েমাঃ আ ল মিজদ

িসেলট

31495 আ ল হািলম
িপতা- লালু আক

জামালপুর

31496 েমাঃ আবু তােলব
িপতা- আয়াজ uি ন খান

শরীয়তপুর

31497 েমাঃ েহােসন আলী
িপতা-মৃত: oয়াব u াহ

িসেলট

31498 জয়েদব রায়
িপতা- দীেনশ চ  রায়

িদনাজপুর

31499 েমাঃ রািকব েরজা
িপতা-মৃত-েমাঃ েখাদাব  েসখ

েমেহরপুর

3149৯ েমাঃ iমরান খান
িপতা-েমাঃ মুসিলম খান

েমৗলভীবাজার
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314৯1 েমাঃ রাজু আহেমদ

িপতা-েমাঃ আেনায়ার িবশব্াস
খুলনা

314৯2 েমাঃ িরয়াদুল কিরম
িপতা-েমাঃ আ ল খােলক

মািনকগ

314৯3 কাজী সােয়রা জাহান
িপতা-কাজী আজমল েহােসন

িপেরাজপুর
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