
পেদর নামঃ েরিডও েটকিনিশয়ান 
েরাল নং �াথর্ীর নাম ও িপতার নাম/�ামীর নাম িনজ েজলা 

১ ২ ৩ 
২০০০১ শরীফ মুছানুর রহমান 

িপতা-এস. এম. মুকুল েহােসন 
েগাপালগ� 

২০০০২ েশখ আ�ুস সা�ার 
িপতা-েমাঃ আবু সাইদ েশখ 

গাজীপুর 

২০০০৩ েমাঃ শািকল আহে�দ 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 

টা�াইল 

২০০০৪ েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন 

পটুয়াখালী 

২০০০৫ েমাঃ হাইসাম রানা েসােহল 
িপতা-েমাঃ তছর উি�ন 

টা�াইল 

২০০০৬ েমাঃ বািপনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েবলাল েহােসন 

নােটার 

২০০০৭ িমঠুন রিক্ষত 
িপতা-িকরন চ� রিক্ষত 

েভালা 

২০০০৮ েমাঃ আ�ুল কােদর 
িপতা-েমাঃ মােজদুর রহমান 

ঢাকা 

২০০০৯ েমাঃ ফারুখ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 

বগুড়া 

২০০১০ েমাঃ তাওহীদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইউনুচ েজামা�ার 

পটুয়াখালী 

২০০১১ েমাঃ রািশদুল হাসান 
িপতা-মৃত শিফকুল ইসলাম 

িসরাজগ� 

২০০১২ েদওয়ান েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িপতা-েদওয়ান েমাঃ জাহা�ীর আলম 

মািনকগ� 

২০০১৩ েমাঃ েরজওয়ানুল আলম 
িপতা-েমাঃ েফরেদৗস আলম 

রংপুর 

২০০১৪ েমাঃ সা�াম েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 

পাবনা 

২০০১৫ আবুল কালাম আজাদ 
িপতা-আফাজ উি�ন 

টা�াইল 
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২০০১৬ স�য় কুমার সরকার 
িপতা-সুনীল চ� সরকার 

িসরাজগ� 

২০০১৭ হাছান আহেমদ 
িপতা-আবদুল আিজজ 

েনায়াখালী 

২০০১৮ েমাঃ ইউসুফ আলী 
িপতা-েমাঃ আ�ুর রহমান 

চাপাইনবাবগ� 

২০০১৯ েমাঃ মােহব েহােসন 
িপতা-আঃ মােলক রাড়ী 

ঢাকা 

২০০২০ েমাঃ েবলাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাকেলছুর রহমান 

িদনাজপুর 

২০০২১ েমাঃ মিশউর রহমান হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান হাওলাদার 

ঝালকািঠ 

২০০২২ আিরফ েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ুর রিশদ সরকার 

গাইবা�া 

২০০২৩ েমাঃ আ�ুল হাই 
িপতা-মৃত আ�ুর রিহম 

জয়পুরহাট 

২০০২৪ েমাহা�দ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 

ময়মনিসংহ 

২০০২৫ আিরফ েহােসন 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 

চাঁদপুর 

২০০২৬ েমাঃ আল মাহমুদ সরকার 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম সরকার 

িসরাজগ� 

২০০২৭ েমাঃ েরামান েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আ�ুল হক েচৗধুরী 

হিবগ� 

২০০২৮ শারিমন আকতার 
িপতা-েমাঃ আ�ুল আিজজ 

গাজীপুর 

২০০২৯ েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ বাবুল আ�ার 

জামালপুর 

২০০৩০ েমাঃ শাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান  

ময়মনিসংহ 

২০০৩১ বখিতয়ার আহােমদ 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী 

গাজীপুর 
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২০০৩২ েমাঃ মামুন িময়া 
িপতা-আ�ুল মা�ান 

�া�ণবািড়য়া 

২০০৩৩ েমাঃ আিজজুল হািকম 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 

টা�াইল 

২০০৩৪ নওশাদ ইয়ািছন 
িপতা-ওসমান গিণ 

ময়মনিসংহ 

২০০৩৫ েমাঃ আ�ুর রব েমােশর্দী 
িপতা-মৃত আজাদুল ইসলাম 

রংপুর 

২০০৩৬ এনামুল হক 
িপতা-আবুল েহােসন 

ময়মনিসংহ 

২০০৩৭ েমাহা�দ আবদু�া নূর 
িপতা-েমাহা�দ েলাকমান েহােসন 

কুিম�া 

২০০৩৮ মুেকশ বিনক 
িপতা-�জ দুলাল বিনক 

টা�াইল 

২০০৩৯ সািকল আহে�দ 
িপতা-েমাঃ আ�ুল মােলক �াং 

বগুড়া 

২০০৪০ েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-নুর েমাহা�দ  

কুি�য়া 

২০০৪১ মৃদুল চ� পাল 
িপতা-কনেক�র পাল 

েভালা 

২০০৪২ েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 

বগুড়া 

২০০৪৩ আ�ু�াহ-আল-মাসুদ 
িপতা-েমাঃ হািলম উি�ন 

ময়মনিসংহ 

২০০৪৪ েমাহা�দ শফীকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 

নারায়নগ� 

২০০৪৫ � েগািব� চ� দাস 
িপতা-� সুধাংশু চ� দাস 

বিরশাল 

২০০৪৬ েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-মরহুম েমাঃ রমজান আলী 

বগুড়া 

২০০৪৭ েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফিরদ উি�ন 

কুিমল�া 
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২০০৪৮ েমাঃ আ�ুল েমা�ািকন 
িপতা-েমাঃ ছােনায়ার েহােসন সরকার 

িসরাজগ� 

২০০৪৯ কািতর্ক চ� পাল 
িপতা-েগৗরা�ঁ চ� পাল 

েভালা 

২০০৫০ েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন 

জয়পুরহাট 

২০০৫১ েমাহাঃ আসলাম েহােসন 
িপতা-েমাহাঃ আলতাফ আলী 

েমেহরপুর 

২০০৫২ মাহফুজুর রহমান 
িপতা-আজমত আলী 

েশরপুর 

২০০৫৩ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মিজর উি�ন 

নারায়নগ� 

২০০৫৪ েমাঃ হাসনাইন (সজীব) 
িপতা-েমাঃ আিমর েহােসন 

েভালা 

২০০৫৫ েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ুল মিতন 

রাজশাহী 

২০০৫৬ েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-েমাঃ নুরনবী িময়া 

লালমিনরহাট 

২০০৫৭ েমাঃ সিজবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ুল আলী 

মাগুরা 

২০০৫৮ েকৗিশক সরকার 
িপতা-মাখন লাল সরকার 

ঝালকািঠ 

২০০৫৯ প�ন সরকার 
িপতা-িনতাই সরকার 

মু�ীগ� 

 


