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

51112 িরটা ফািরয়া রহমান িরিচ
িপতা-মুিজবুর রহমান

ক বাজার

51113 েকৗিশতা আফিরন
িপতা-আবুল হােসম েমাড়ল

গাজীপুর

51114 পািপয়া সুলতানা িমলা
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া

িকেশারগ

51115 কািতর্কা চাকমা
িপতা-পলাশ চাকমা

খাগড়াছিড়

51116 দৃি  রানী বম র্ন
িপতা-নৃেপ  চ  বম র্ন

িকেশারগ

51117 সালমা সুলতানা
িপতা-েমাহা দ রিশদ িসকদার

ক বাজার

51118 েমাছাঃ লাiজু খাতুন
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক

কুিড় াম

51119 েমাসাঃ সালমা আ ার
িপতা-েমাঃ েসিলম

ঢাকা

5111৯ েডানা চাকমা
িপতা-পলাশ চাকমা

খাগড়াছিড়

51121 iিত রানী দাস
িপতা- িচ  র ন দাস

গাজীপুর

51122 িনগার সুলতানা
িপতা-েমাঃ মাহতাব u ীন

যেশার

51123 শািকলা আ ার িমতু
িপতা- েমাঃ আলাuি ন েশখ

ঢাকা

51124 aন া রায়
িপতা-aিবনাশ চ  রায়

বিরশাল

51125 সীমা আ ার
িপতা-সামছুল হক

ঢাকা

51126 নািদয়া আ ার
িপতা-েমাঃ নবী েহােসন

ঢাকা

51127 িবথী খাতুন
িপতা-হুমা ন িময়া

া নবািড়য়া

51128 তানিজলা
িপতা-আঃ জিলল আকন

িপেরাজপুর

51129 সািদকা সুলতানা
িপতা-আমীনূল হক

িকেশারগ

5112৯ শারিমন সুলতানা
িপতা-মৃত আিমরুল iসলাম

িঝনাiদহ

51131 হািফজা খানম
িপতা-মুজাহার আলী

ঢাকা

পেদর নাম : িনরাপ া aধী ক (মিহলা)
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51132 আিকমুনেনছা
িপতা-িমনা আফজাল েহােসন

বােগরহাট

51133 েজসিমন আ ার
িপতা-েমাঃ শামছ uি ন

িকেশারগ

51134 সািদয়া আফিরন
িপতা-মহিসন সরকার

টা াiল

51135 জা াতুন নাঈম
িপতা-েমাঃ জায়বর আলী

জয়পুরহাট

51136 আফসানা iয়াসিমন
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন

রাজবাড়ী

51137 তািনয়া সুলতানা
িপতা-েহােসন আহে দ

গাজীপুর

51138 জা াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ মনজুর আলম

পটুয়াখালী

51139 শািহনা আ ার
িপতা-েমাঃ আরজু িময়া

ঢাকা

5113৯ আেমনা আ ার
িপতা-েমাঃ ফজুল িময়া

কুিমল া

51141 আiিরন সুলতানা
িপতা-েমাঃ iমদাদুল হক

রাজশাহী

51142 েরখা আ ার
িপতা-েমাঃ আ ল গিন

েনায়াখালী

51143 ভি  লতা বাৈড়
িপতা-সুের নাথ বাৈড়

মাদারীপুর

51144 িমিল েবগম
িপতা-ফিরদ িময়া

া নবািড়য়া

51145 কনক
িপতা-েমাঃ হার ন aর রিশদ

মাদারীপুর

51146 রনিজদা আ ার
িপতা-লুৎফর িশকদার

বােগরহাট

51147 েফরেদৗসী আ ার
িপতা-মৃত রুহুল আিমন

িকেশারগ

51148 েমাসাঃ সুমানা আ ার
িপতা-েমাঃ মিহuি ন েশখ

িপেরাজপুর

51149 ফােতমা আ ার
িপতা-েমাঃ আ াছ আলী

পাবনা

5114৯ সুমাiয়া iসরাত
িপতা-সুলতান মাহমুদ

জামালপুর

51151 কাকলী ব য়া
িপতা-িদপূল ব য়া

চ াম

51152 iফিতয়া ফারহা েনাভা
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া

িকেশারগ
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51153 সারিমন আ ার
িপতা-েমাঃ েমাজাে ল হক

চাঁদপুর

51154 আেয়শা িসি কা
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ

জামালপুর

51155 নাসিরন
িপতা-েমাঃ আলী েহােসন মাতুববর

শিরয়তপুর

51156 খািদজা েবগম
িপতা-েমাঃ েমাসেলম uি ন

পটুয়াখালী

51157 পূরবী aিধকারী
িপতা-েগািব  লাল দাস

রাজবাড়ী

51158 লায়লা আফেরাজ
িপতা-েমাঃ তিমজ u ীন মিল ক

ফিরদপুর

51159 েমাসাঃ িনপা আ ার
িপতা-েমাঃ আিজমুল হক

ঠাকুরগাঁo

5115৯ ফােতমা আ ার সািন
িপতা- েমাঃ করম আলী

জামালপুর

51161 িশলা আলম
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম

শিরয়তপুর

51162 িনলুফা iয়াসিমন
িপতা-েমাঃ মিহuি ন েশখ

িপেরাজপুর

51163 শাহানাজ পারভীন
িপতা-হািনফ uি ন

টা াiল
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