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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২ বমাঃ আব্দুল্লা আল মামুি রাবজব, বিতাঃ বমাঃ বাবলু বময়া, গ্রামঃ িবিম দ্যগ ডাপুর, 

থািাঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৪ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, েবেণ ধািঘড়া, গাইবান্ধা। খগ খগ 
৫ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ কাজী আঃ হাবমে সরদ্দার, গ্রামঃ িাব ডবতীপুর, বিাঃ 

রহমতপুর, থািাঃ গাইবান্ধা, উিঃ সের গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৬ বমাঃ বফদরাজ কববর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জলীল সরকার, ববঙ্গারিাড়া, র্াকবাাংলা, 

সাঘাটা, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৭ বমাঃ বমান্নাফ বহাসাইি, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ িবি তাইড়, র্াকঃ র্াকাবাাংলা 

বাজার, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৮ বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বুলু বময়া, উবলপুর মধ্যিাড়া, বগাববন্দ গিজ, গাইবান্ধা। খগ খগ 
৯ বমাঃ রওশি প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ বমাতাদল্লব, গ্রামঃ হবরপুর, বিাঃ রওশিবাগ, 

উিঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১০ বমাঃ জাবমল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার আকন্দ, গ্রামঃ িবিতাইড়, র্াকঃ 

র্াকঃ বাাংলা বাজার, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, কলাকাটা, হামছাপুর, থািাঃ 

বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১২ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক, ফুল বাড়ী, গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা।  খগ খগ 
১৩ তািস চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ মদহন্দ্র চন্দ্র বম ডি, ভবািীপুর, র্াকঃ তুলসীঘাট, থািাঃ বজলাঃ 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১৪ বমাঃ মাছুে বময়া, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বমরুিাড়া, বকামরপুর, বগাববন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১৫ বমাঃ হাসাি তারা, বমাঃ আবু বক্কর, গ্রামঃ বশবপুর, বিাঃ তুলসী ঘাট, গাইবান্ধা সের।  খগ খগ 
১৬ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাববজার, ব্যািাবর,কুকড়া-হাট, ঘটিয়া, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১৭ বমাঃ রাজু বময়া, বিতাঃ বমা আমজাে বহাদসি,  গ্রামঃ ফুলবাড়ী, বিাঃ বাবেয়াখালী, 

থািাঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২০ বমাঃ রায়হানুল হক, বিতাঃ বমাঃ নুরুল্লাহ আিসারী, গাছাবাড়ী, কচুয়া, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২১ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল  ইসলাম, গ্রামঃ বিমোদগর বভটা, বিাঃ 

মদিাহরপুর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৩ অদলাক কুমার, বিতাঃ শ্রী িদরশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ হবরিাবাড়ী, র্াকঃ হাবলম িগর, 

উিঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২৬ চঞ্চল কুমার সরকার, বিতাঃ যতীন্দ্র বমাহি সরকার, গ্রামঃ বশবপুর, র্াকঃ তুলসীঘাট, 

উিঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

২৭ বমাঃ বশমুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বকু বময়া, গ্রামঃ রাধাকৃষ্ণপুর, গাইবান্ধা সের, 

গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

জয়পুরহাট 

িববস  ৩০ 

বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গিী, গ্রামঃ মুরারীপুর, বিাঃ কড়ই 

মাদ্রাসা, থািাঃ + বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৩৩ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বগালাম বমাস্তফা, মামুেপুর, বড়ইমাদ্রাসা, জয়পুরহাট।  খগ গ 
৩৫ বশবলী সাবেক, বিতাঃ ইসহাক আলী, উত্তর মদহশপুর, বিাঃ বাবিয়ািাড়া, উিঃ 

বেতলাল, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৩৬ স্বিি কুমার মাহাদতা, বিতাঃ ভীম চন্দ্র মাহাদতা, গ্রামঃ বথয়ট বিাঃ বছাট্টমাবিিাড়া, 

থািাঃ বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৩৭ সাকাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ খবললুর রহমাি, িাইকড়, আমেই, জয়পুরহাট। খগ খগ 
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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩৮ শ্রী সবুজ িাহাি, বিতাঃ শ্রী বিম ডল িাহাি, গ্রামঃ বড়তাজপুর বিাঃ পুরািাপিল, থািাঃ 

ও বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ খগ 

৪১ বমাঃ বমাকাদদ্দছ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাহমুদ্যল হাছাি, বসাটাহার ধারকী, জয়পুরহাট।  খগ খগ 
৪৩ বমাঃ সুমি বহাসাইি, বমাঃ বমজানুর রহমাি, চক োেড়া, ফবকর িাড়া, জয়পুরহাট।  খগ খগ 
৪৪ বসায়াইব, বিতাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, হাজীিাড়া, আদক্কলপুর, জয়পুরহাট।  খগ খগ 
৪৫ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রামঃ  ভাটজািাতার, বিাঃ মাত্রাই, 

থািাঃ কালাই, জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৪৬ বমাঃ বতাফাদয়ল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ বছবলমপুর, বিাঃ 

মাত্রাই, থািাঃ কালাই, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৪৭ বমাঃ কাওছার, বিতাঃ আবু কালাম, ভািইকুশবলয়া, ববষ্ণুপুর, জয়পুরহাট।  খগ গ 

৪৯ বমাঃ তুবহি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ বহাদসি, িাইকড় োবড়য়া, জয়পুরহাট।  খগ গ 
৫০ বমাঃ বমাজাদহদ্যল, বিতাঃ েদলায়ার, বাবিয়ািাড়া, জয়পুরহাট।  খগ গ 
৫২ শ্রী সুজি কুমার িাহাি, বিতাঃ শ্রী ববমল িাহাি, গ্রামঃ বড়তাজপুর, বিাঃ পুরািাপবল, 

থািাঃ ও বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৫৪ বমাঃ বজহাি বাবু, বিতাঃ বমাঃ কুতুবুল আলম, গ্রামঃ হািাইল, বিাঃ হািাইল মাদ্রাসা, 

থািাঃ ও বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ খগ 

৫৫ বমাঃ শাবহনুর ইসলাম, গ্রামঃ আঃ খাদলক, বতলাবদ্যল কামারগাড়ী, বেতলাল, 

জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৫৭ বমাঃ বমিহাজ মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ ইয়াকুব মন্ডল, িাঁচবববব, জয়পুরহাট।  খগ গ 

বফিী 

িববস  ৫৮ 

বমাঃ এমরানুল হক, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল হক, গ্রামঃ উত্তর ফরহােিগর, র্াকঃ 

খাইয়ারা বাজার, উিঃ বফিী সের, বজলাঃ বফিী।  

খগ খগ 

৬২ বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যস শুক্কুর, গ্রামঃ েঃ চরকালী োস, র্াকঃ ফরহাে 

িগর, থািাঃ বফিী, বজলাঃ বফিী।  

খগ খগ 

৬৭ বতাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বিয়ামতপুর, র্াকঃ এম এম হাট 

বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৬৮ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহে, গ্রামঃ সাপুয়া, উিঃ োগিভূঞা, বজলাঃ বফিী।  খগ খগ 
৮১ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মুিাফ, গ্রামঃ রতিপুর, র্াকঃ ববরলী 

বাজার, উিঃ বফিী, বজলাঃ বফিী।  

খগ খগ 

৮৪ শাবমম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ হাবরচা, িরশুরাম, বাউর খুমা, বফিী।  খগ গ 

৮৫ আবদ্যল মাদলক বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বচৌধুরী, গ্রামঃ বমাহােেপুর, র্াকঃ 

বক্সস মাহমুে, উিঃ িরশুরাম, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

৮৬ বমাস্তাবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, মবিপুর, র্াকঃ আমজাে হাট, উিঃ 

ফুলগাজী, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

৮৮ িাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ মদহষপুর, উিঃ োগিভূঞা, বজলাঃ 

বফিী।  

খগ খগ 

িালকাঠি 

িববস  ৮৯ 

রাবজব হালোর, বিতাঃ কাবতডক চন্দ্র হালোর, গ্রামঃ ডুমবরয়া, বিাঃ ভীমরুলী, উিঃ 

িালকাঠী সের, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

৯০ বশখ িাবছরুবদ্দি, বিতাঃ মবিরুল ইসলাম, রাজিাশা, র্াকঃ বশদখরহাট, থািাঃ বজলাঃ  

জালকাঠি।  

খগ খগ 

৯১ বমাঃ ছদরায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে মৃধা, গ্রামঃ মঠবাড়ী, থািাঃ রাজাপুর, 

বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ খগ 

৯২ বমাঃ বরদোয়াি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি হাওলাোর, বড়  বগাববন্দু পুর, 

বটদকরহাট, িলবছটি, িালকাঠী। 

খগ খগ 

৯৫ কমল কৃষ্ণ বেবিাথ, বিতাঃ বিম ডল কুমার িাথ, গ্রামঃ ঈশ্বরকাঠী, বিাঃ প্রতাি, থািাঃ 

িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি।  

খগ গ 

৯৭ বমাঃ রুদবল হাওলাোর, বিতাঃ আবদ্যল মাদজে, গ্রামঃ বভরবিাশা, বিাঃ প্রতাি, 

থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি।  

খগ গ 

৯৯ বমাঃ জসীম সরোর, বিতাঃ বমাঃ শাবহে সরোর, গ্রামঃ রাজিাশা, র্াকঃ বশদখরহাট, 

থািাঃ  ও বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ খগ 

১০১ ইব্রাহীম মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, বাদ্যরতলা, রাজাপুর, িালকাঠী।  খগ গ 
১০৬ বমাঃ নুরুল ইসলাম িাবহে, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী হাাং, উত্তর তারাবুবিয়া, 

চাদন্দরহাট, িালকাঠী।  

খগ গ 

১০৮ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বিকাষ্ঠী, র্াকঃ বিকাষ্ঠী, থািাঃ 

রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ গ 

১০৯ শাওি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ আলম, কাট িবি বরার্, িালকাঠী।  খগ গ 
১১২ বমাঃ রাদসল হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ হারুি-অর-রবশে, গ্রামঃ প্রতাি, থািাঃ িলবছটি, 

বজলাঃ িালকাঠি।  

খগ গ 

১১৩ বশমুল হালোর, বিতাঃ ববমল হালোর, গ্রামঃ ডুমবরয়া, বিাঃ ভীমরুলী, উিঃ 

িালকাঠী, বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ গ 

১১৪ ইব্রাবহম মুবস, বিতাঃ বমাঃ হাসাি মুবস, গ্রামঃ গাবখাি, র্াকঃ গাবখাি, গাবখাি, খগ খগ 
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থািাঃ ও বজলাঃ িালকাঠী।  

১১৫ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, ৮৫, বাঁশিবি বরার্ িালকাঠী, বজলাঃ 

িালকাঠী।  

খগ গ 

কাপ্তাই 

িববস ১১৬ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, িাহাড়তলী হাজীকুাম্প, 

সরাইিাড়া ওয়ার্ ড, চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১১৭ শবফউল আলম, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ চর লেীপুর, উিঃ সের, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৮ জান্নাতুল বফরদেৌস, বিতাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ িাটরশ্বর, ইউঃ িাটরশ্বর, উিঃ 

বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

১১৯ বমাঃ িাঈম উবদ্দি হ্নেয়, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ হকবে, র্াকঃ 

আপ্তাববববরহাট, উিঃ বফিী, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

১২০ উম্রাবসাং মারমা, বিতাঃ বথায়াইসুই প্রু মারমা, গ্রামঃ র্লুছবড়, থািাঃ চন্দ্রদঘািা, বজলাঃ 

রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১২১ পূজা চাকমা, বিতাঃ বেব রঞ্জি চাকমা, গ্রামঃ বতিটিলা, লাংগদ্য ইউবিয়াি, র্াকঃ + 

উিঃ লাংগদ্য, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১২২ ম োহোম্মদ সোহোদোত আহোম্মম্মদ, পিতোাঃ সুলতোন আহোম্মম্মদ, কোপ্তোই, পিিোরহোউজ, 

কোপ্তোই, রোঙ্গো োটি। 

খগ গ 

১২৩ শাহািাজ আিার, বিতাঃ বমাঃ সবফ, গ্রামঃ চরবসবেরপুর, ২িাং িবিম বগামেন্ডী, 

উিঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪ সুলতািা রাবজয়া, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বশলছবড়, বিাঃ বশলছবড়, থািাঃ 

কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১২৫ বমাঃ ইয়াবছি আরাফাত, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ইউসুফ, গ্রামঃ রহমতপুর, ইউঃ 

রহমতপুর, উিঃ সন্দ্বীি, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১২৬ আব্দুল্লা আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম, গ্রামঃ+র্াকঃপজষ্ঠপুরা, উিঃ ববায়ালখালী, 

বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

১২৭ বজসবমি আিার টুম্পা, বিতাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ িাটরশ্বর, ইউঃ িাটরশ্বর, উিঃ 

বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১২৮ বমদহরুদন্নসা, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ বেবকালা, ইউঃ ২িাং বগািালপুর, উিঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

১২৯ আকবলমা আিার, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ, গ্রামঃ আহেেপুর, উিঃ বসািাগাজী, বজলাঃ 

বফিী। 

খগ খগ 

১৩০ বেপ্ত বড়ুয়া, বিতাঃ িন্দ বড়ুয়া, গ্রামঃ আবুরখীল, র্াকঃ গুজরাববও, থািাঃ রাউজাি, 

বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৩২ মীর বমাহােে শাহাবরয়া, বিতাঃ মীর বমাহােে ওবহদ্যজ্জামাি, গ্রামঃ ইউসুফপুর, বিাঃ 

বকরামতগঞ্জ, থািাঃ + বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

১৩৩ বমাঃ ইয়াবছি আরফাত সায়মি, বিতাঃ বমাঃ আলী আহাদেে, আবমরাবাে, বলাহাগড়া, 

কাপ্তাই, চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১৩৪ বমদহরাব বহাদসি রায়হাি, বিতাঃ আবু তাদহর, চর গদিশ, ৯িাং ওযার্ ড, ৭িাং 

বসািাগাজী, উিঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

১৩৫ মুবশ ডো আিার, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ বকাট ড বববডাং এলাকা, বিাঃ িতুি 

বাজার, থািাঃ কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১৩৬ বমাহােে হাসাি, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ হাসাইল, উিঃ টঙ্গীবাড়ী, বজলাঃ 

মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৮ বমাঃ ইয়াবছি আরাফাত, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ি কববর, গ্রামঃ বাাংলাকদলািী, র্াকঃ 

কাপ্তাই প্রদজক্ট, উিঃ কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১৩৯ মাহমুো আিার সাথী, বিতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ োবরয়াপুর, র্াকঃ মালাইিগর, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ খগ 

১৪০ ফাদতমা তুজ বজাহরা, বিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ বাদ্যলী, ইউঃ ৯িাং িাখীল, চাটবখল, 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

১৪২ মবি আিার, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বকার্বববডাং, ইউঃ ৪িাং কাপ্তাই, উিঃ 

কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১৪৩ শামছুি িাহার, বিতাঃ বমাঃ কামাল উবদ্দি, গ্রামঃ বাাংলাকদলািী, র্াকঃ কাপ্তাই 

প্রদজক্ট, উিঃ কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

১৪৪ স্বপ্না আিার িবি, বিতাঃ স্বিি বময়া, গ্রামঃ থািাহাটি, বিাঃ রায়পুরা, থািাঃ রায়পুরা, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

ময়মিবসাংহ 

িববস-২ 

১৪৫ 

বাচ্চু বময়া, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বখালাবাড়ী, র্াকঃ বমিদজিা, ইউঃ উথুরা, 

উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৪৬ বগালাি বহাদসি, বিতাঃ ফবরে বময়া, গ্রামঃ বটাংরা, র্াকঃ বটাংরা, ইউঃ বতবলহাটি, 

উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 
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১৪৮ বমাঃ আজাহারুল ইসলাম, বিতাঃ হাদছি আলী, গ্রামঃ ববলর, (বাঁশকুড়ী), র্াকঃ হদদ্দর 

বভটা, ইউঃ ববলর, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৪৯ এমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ ধনুয়া, র্াকঃ গাজীপুর, ইউঃ গাজীপুর, 

উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

১৫০ সাখাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ বমদ্যয়ারী, র্াকঃ বমদ্যয়ারী, ইউঃ 

বমদ্যয়ারী, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৫১ নোপহদ হোসোন, পিতোাঃ ম োাঃ  োইনুপিন, গ্রো াঃ মেতজুরী, ডোকাঃ দাঃ েোরম্মতোিো, ইউাঃ 

 োওনো, উিাঃ শ্রীপুর, মজলোাঃ গোজীপুর।  

খগ গ 

১৫২ মবহজ উবদ্দি, বিতাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ ববতজুরী, র্াকঃ েঃ বারদতািা, ইউঃ 

মাওিা, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

১৫৩ শরীফুল আলম, বিতাঃ নূর আহদেে, গ্রামঃ  শহীে িগর (দগাবরী), র্াকঃ 

জয়ধরখালী, ইউঃ িাইথল, থািাঃ িাগলা, উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৫৬ বমাঃ আবু হাবিফা, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ আজুগীরচালা, র্াকঃ গাজীপুর, 

ইউঃ গাজীপুর, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

১৫৭ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ ধনুয়া, র্াকঃ গাজীপুর, ইউঃ 

গাজীপুর, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

১৫৮ বমাঃ রবহম তালুকোর, বিতাঃ সালাম তালুকোর, গ্রামঃ বাবশল, র্াকঃ কাঠালী, ইউঃ 

ভালুকা, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৬১ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ িাগলা ( উত্তর িাড়া), র্াকঃ 

িাগলা, ইউঃ েদত্তর বাজার, উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৬২ শাবখল বময়া, বিতাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ হববরবাড়ী, র্াকঃ হববরবাড়ী, ইউঃ 

হববরবাড়ী, উিঃ ভালূকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৬৫ বমাঃ ওয়াবজে হাসাি টুটুল, বিতাঃ বমাঃ আবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বমবেলা, র্াকঃ 

বমবেলা, ইউঃ ভালূকা, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৬৭ রবি সরকার, বিতাঃ অবজত চন্দ্র গ্রামঃ গুবজয়াম, র্াকঃ গুবজয়াম, ইউঃ আবমরাবাড়ী, 

উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৬৮ বমাঃ হাবববুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বমােপুর, র্াকঃ বমােপুর, ইউঃ 

বমােপুর, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৬৯ বমাঃ হাবছব, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বমােপুর, র্াকঃ বমােপুর, ইউঃ 

বমােপুর, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

১৭০ বমাঃ মাহফুজ আিাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল ইসলাম, গ্রামঃ বমােপুর, র্াকঃ 

বমােপুর, ইউঃ বমােপুর, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

১৭২ বমাঃ িাবসম, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বগালাবভটা, র্াকঃ হবররামপুর, ইউঃ 

হবররামপুর, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৩ মাজাহারুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ িাড়াগাঁও, (বশবররচালা), র্াকঃ 

িাড়াগাঁও, ইউঃ হববরবাড়ী, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

বিত্রদকািা 

িববস ১৭৫ 

হাবববুর রহমাি, বিতাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ জল্লী, র্াকঃ ববপখরহাটী, বকন্দুয়া, 

বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১৭৬ বমারঃ ফাহাে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, চান্দুয়াইল, কলমাকান্দা, বিত্রদকািা।  খগ গ 
১৭৭ জামাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, গজারমারী, বিাঃ বরেল থািাঃ 

কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকাণা।  

খগ খগ 

১৭৮ মাসুদ্যর রহমাি খাি, বিতাঃ শরীফ উবদ্দি খাি, গ্রামঃ িািজাইল, বিাঃ জাবরয়া, উিঃ 

দ্যগাপুর, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১৭৯ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ শবহে বময়া, গ্রামঃ বাইিজা,পূব ডধলা, বিত্রদকািা।  খগ গ 
১৮০ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ সুলতাি উবদ্দি, গ্রামঃ ভরদতাষী, র্াকঃ আটিাড়া, থািাঃ 

আটিাড়া, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

১৮২ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শামছুর রহমাি, লাইট, চবল্লশা, বিত্রদকািা স 

ের, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১৮৭ বমাঃ বশিি, বিতাঃ বমাঃ আঃ লবতফ, গাইলারা, বিাঃ সবরস্তালা, থািাঃ পূবধলঅ, 

বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১৯০ িাবজমুল ইসলাম, বিতাঃ রমজাি বময়া, পূব জাহাঙ্গীরপুর, মেি বিৌরসভা, 

বিত্রদকািা।   

খগ খগ 

১৯২ বমাঃ বরয়াে বহাদসি, বিতাঃ বহছাম উবদ্দি, গ্রামঃ হাঁসকুড়ী, বিাঃ জাহাঙ্গীরপুর, থািাঃ 

মেি, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

১৯৩ আবরফুজ্জামাি রুদবল, বিতাঃ আক্কাছ বময়া, োপুবিয়া, বিাঃ েবেণ বববশউড়া, 

বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১৯৪ বমাঃ ফাবহমুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ এজহারুল হক, খাস কাবন্দ, অিন্তপুর, বিত্রদকািা 

সের।  

খগ গ 

১৯৫ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ আব্দুস সাত্তার বমযা, গ্রামঃ মেিপুর, বিাঃ মেিপুর, 

উিঃ বিত্রদকািা সের, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 
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১৯৮ জবহরুল ইসলাম জয়, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ সাগুলী, ইউঃ বচরাাং, বকন্দুয়া, 

বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

২০১ িয়ি চন্দ্র েত্ত, বিতাঃ জীবি চন্দ্র েত্ত, আন্দাবেয়া, বারহাট্টা, বিত্রদকািা।  খগ খগ 
২০২ বমাঃ হৃেয় বময়া, বিতাঃ বমাঃশাজাহাি বময়া, ষাইটকাহি, লেীগঞ্জ, বিত্রদকািা।  খগ খগ 
২০৩ বমঠুি চন্দ্র, বিতাঃ কৃষ্ণ চন্দ্র, গ্রামঃ কুলুঞ্জা, বিাঃ িগুয়া, উিঃ দ্যগাপুর, বজলাঃ 

বিত্রদকািা। 

খগ গ 

২০৪ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বসবদ্দক বময়া, গ্রামঃ ষাইট কাহি, বিাঃ লেীগঞ্জ, থািাঃ 

বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

২০৬ বগালাম রাবি ফরাজী, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, চর কমলাপুর, ফবরেপুর সের, 

ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২০৭ বমাঃ বরিি বশখ, বমাঃ ওয়াজ উদ্দীি বশখ, গ্রামঃ বছািিচা, র্াকঃ কািাইপুর, থািাঃ 

ফবরেপুর, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২১০ রজ্জব বমাল্যা, বিতাঃ রাজ্জাক বমাল্যা, গ্রামঃ চর অদযাধ্যা বতলীর্াঙ্গী, র্াকঃ চর 

অদযাধ্যা, উিঃ চরভদ্রাশি, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২১৫ বসাহাি বময়া, বিতাঃ জাবকর বহাদসি বময়া, গ্রামঃ বসুিরবসাংহবেয়া, র্াকঃ কািাইপুর, 

থািাঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২১৮ বমাঃ আবলম বসক, বিতাঃ বমাঃ চুন্নু বসক, গ্রামঃ বসুির বসাংহবেয়া, র্াকঃ কািাইপুর, 

উিঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২২০ বমাঃ খবললুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছত্তার বমাল্যা, গ্রামঃ বকান্দারবেয়া, র্াকঃ 

বচতারবাজার, উিঃ ববায়ালমারী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২২৫ বাবুল বমাল্যা, বিতাঃ মবফজ বমাল্যা, গ্রামঃ আলগািাড়া, র্াকঃ ভীমপুর, বাজার, 

উিঃদবায়ালমারী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২২৯ শাবমম ববশ্বাস,বিতাঃ বিজাম ববশ্বাস,গ্রামঃ মদয়িবেয়া, র্াকঃ জয়িাশা,উিঃ 

ববায়ালমারী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২৩২ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি,বিতাঃ ইউসুফ বশখ, গ্রামঃ িয়াকাবন্দ, র্াকঃ হাটকৃষ্ণপুর, 

উিঃ সেরপুর, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

িারায়িগঞ্জ 

িববস-১, ২৩৩ 

বমাঃ বসাদহল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ ফবরে আলী, বড় বচাংগাইি, বরাব-১৪১১, 

বসািারগাঁও,িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৪ বমাঃ ফরহাে আহদেে (রাহুল), বিতাঃ বমাঃ নুরুজ্জামাি, ববহাপবর, কাঁচপুর, 

বসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

২৪০ বমাঃ সবুজ বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ শরীফ  বমাল্লা, গ্রামঃ কাঁচপুর,েঃ িাড়া, র্াকঃ 

কাঁচপুর, থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৪১ বলয়ানুল ইসলাম, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, বরাব, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 
২৪২ বমাহােে আকতার বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বড়দচঙ্গাইি, বিাঃ 

বরাব-১৪১১, থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

২৪৬ বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আজহারুল ইসলাম, এইচ,এম বসি বরার্, শাহী 

মসজীে, বন্দর, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৭ বমাঃ রুদবল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল হক, হাজরােী, কলাগাবছয়া বন্দর, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫০ বমাঃ আবশকুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ  জয়িাল আদবেীি,৩১/১, সাদলহ িগর বরার্, শাহী 

মসবজে বন্দর, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫১ তামবজদ্যল ইসলাম রবি, বিতাঃ বমাঃ সালাউবদ্দি, আপমর, বারিাড়া, বন্দর, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫২ বমাঃ রবকবুল হাসাি রতি, বিতাঃ বমাঃ ওয়ালী উদ্দীি, গ্রামঃ পুিাই িগর, র্াকঃ 

মেিগঞ্জ, থািাঃ বন্দর, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৪ বমাঃ সাঈম, বিতাঃ বমাঃ বগালজার বহাদসি, বড় বচাংগাইি, বরাব, বসািারগাঁ, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৬ রবফকুল ইসলাম,বিতাঃ বমাঃ আলমাছ বময়া, গ্রামঃ বিবঙ্গলা, বরাব, বসািারগাঁ, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৮ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ রমজাি আলী, বড় বচাংগাইি, বরাব, বসািারগাঁ, 

িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

২৫৯ বমাঃ তাওবহদ্যল ইসলাম বরয়াে, বিতাঃ বমাঃ সালাউবদ্দি, আপমর, বারিাড়া, বন্দর, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬০ সুমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী আজগর, বিায়ািাড়া, যাত্রামুড়া, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। খগ খগ 
২৬১ আঃ ওয়াবহে, বিতাঃ বমাঃ আজহারুল ইসলাম, ৯, ছাদলহ িগর, বাাংলাদেশ িাড়া, 

বন্দর, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৭ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িফর আলী বমাড়ল, গ্রামঃ ইসলামকাটি, র্াকঃ 

ইসলামকাটি, উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

২৬৯ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবজে বমাড়ল, গ্রামঃ বতলকুবি, র্াকাঃ 

িাটদকলঘাটা, উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 
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২৭০ বমাঃ  বগালাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলাউদ্দীি, গ্রামঃ বতলকুিী, র্াকঃ 

িাটদকলঘাটা, থািাঃ িাটদকলঘাটা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

২৭১ বমাঃ কববরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কুদ্দুস গাজী, গ্রামঃ িাথপুর, বিাঃ বুিতলা, উিঃ 

কলাদরায়া, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৭২ বমিহাজুল ইসলাম, বিতাঃ আবজজুর রহমাি বমাড়ল, গ্রামঃ ভাগবাহ, র্াকঃ কুবমরা, 

উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

২৭৪ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতাঃ  বমাজাহার উদ্দীি, গ্রামঃ বড়ববলা, র্াকাঃ িাটদকলঘাটা, 

উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৭৯ বমাঃ বসাদহল বহাদসি, বিতাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ মাবিকহার, র্াকঃ বসদিরগাতী, 

উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৮২ সাইফুল্লাহ মুবির, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ র্াকঃ ইসলামকাটি, উিঃ তালা, 

বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৮৫ বমাঃ  সাইদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বশখ শবফকুল ইসলাম, বমঠাবাড়ী, বিাঃ িগরঘাটা, থািাঃ 

িাটদকলঘাটা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

২৮৬ এ, টি, এম, জাবলনুস ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, গ্রামঃ বসািাইতুন্দী, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

২৮৭ বমাঃ মাহবুব বহাদসি  বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি,গদড়রকান্দা, বিাঃ 

সাতেীরা, থািাঃ সাতেীরা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৮৮ বমাঃ ইসরাইল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক গাজী, বতলকুবি, র্াকঃিাটদকলঘাটা, 

উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৯২ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু সাইে, ভাদয়লা,  ভূলতা, রুিগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯৫ ইউনুছ ভূ ূঁইয়া, আঃ মান্নাি ভূইয়া (রতি), মাবি িাড়া, ভূলতা, রুিগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। খগ খগ 
৩০০ বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মহবসি বময়া, বাঘািগর। খগ গ 

৩০১ জান্নাতুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, আড়াইহাজার, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 
৩০৩ বমাঃ জসীম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আঃ নূর, িাড়াগাঁও, পূব ডগ্রাম, রুিগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 
৩০৮ শামীম, বিতাঃ রব বময়া, মরোসােী, আড়াই  হাজার, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 
৩১০ বমাঃ আল-মুবি, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফা বময়া, িাল্লা, দ্যপ্তারা, আড়াইহাজার, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১১ বমাঃ জায়দ্যল বহাদসি, বিয়ামত উল্লাহ, পুবরন্দা, সাতগ্রাম, আড়াইহাজার, িারায়িগঞ্জ। খগ খগ 
৩১২ বমাঃ মবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ  শুক্কুর আলী,  

গ্রামঃ গোধরেী, বিাঃ হাইজােী, থািাঃ আড়াইহাজার,  

বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৪ বমাঃ শাহ আলম, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি, বগালাকান্দাইল, ভূলতা, রুিগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৫ সুমাইয়া আিার সুবম, বিতাঃ বমাঃ অবহে বময়া, িাল্লা, দ্যপ্তারা, আড়াইহাজার, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

িটুয়াখালী 

িববস ৩১৬ 

বমাঃ মািসুর, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, গ্রামঃ বিজাবাে, ইউঃ েশবমিা, বিাঃ েশবমিা, 

উিঃ েশবমিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩১৭ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ মাদলক সরোর, সবুজবাগ, ৫ িাং ওয়ার্ ড, আমতলী 

বিৌরসভা, আমতলী, বরগুিা।  

খগ খগ 

৩১৯ বমাঃ িাজমুল ইসলাম রাফু, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বিজবট কাজল, 

বিাঃ িগদররহাট, ইউবিয়িঃ িওমালা, উিঃ বাউফল,  বজলাঃ  িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২০ বমাঃ আোফুল সরোর, বিতাঃ বমাঃ বসবলম সরোর, গ্রামঃ বখজুরবাড়ীয়া, ইউঃ  

োসিাড়া, বিাঃ োসিাড়া, উিঃ বাউফল, িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২১ বমাঃ আবতকুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ খাইরুজ্জামাি, গ্রামঃ + বিাঃ কালারাজা, উিঃ 

গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

খগ খগ 

৩২২ বমাঃমাহমুে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ িাবসর উবদ্দি মৃধা, গ্রামঃ ইসলামপুর, বিাঃ 

ইসলামপুর, ইউবিয়িঃ কমলাপুর, থািাঃ ও বজলাঃ িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৩২৩ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ মিসাতলী, বিাঃ মাইঠা, 

ইউঃ বাবলয়াতলী, থািাঃ ও বজলাঃ বরগুিা সের। 

খগ খগ 

৩২৪ বমাঃআবশক বিতাঃ বমাঃ আবু খাি, গ্রামঃ ও বিাঃ বশৌলা, ইউঃ কালাইয়া, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩২৫ আবু তাদহর, বিতাঃ কাওসার িবন্ডত, গ্রামঃ রতিেী,র্াকঃ গলাবচিা, উিঃ গলাবচিা, 

বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৬ বমাঃ রাবকব, বিতাঃ বমাঃ বাবুল তালূকোর, গ্রামঃ কল্যাি কলস, র্াকঃ খাবরজ্জমা, 

ইউঃ কলাগাবছয়া, উিঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৭ বমরাজ বহাদসি, বিতাঃ শবহে, গ্রামঃ কলাউিাড়া, বিাঃ বািাতী বাজার, উিঃ 

কলািাড়া, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৮ বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃদমাঃ আবুল বহাসাইি, গ্রামঃ িািখালী, র্াকঃ কালারাজা, খগ গ 
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উিঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

৩২৯ সুব্রত বসামাদ্দার, বিতাঃ সুভাষ বসামাদ্দার, করমজা বুবিয়া। খগ খগ 
৩৩০ শওকত বহাদসি সাওি, বিতাঃ বমাঃ জাফর মৃধা, গ্রামঃ মািগ্রাম, বিাঃ সুতাবাবড়য়া, 

উিঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩৩১ বমাঃতাবরকুল ইসলাম, বিতাঃ  বমাঃ ফারুক বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর বছলাবুবিয়া, বিাঃ 

িাটিবুবিয়া, থািাঃ বমজডাগঞ্জ, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩৩২ বমাঃ এিামুল হক, বমাঃ জালাল আহেে হাাং, উত্তর আেমপুর, বহরামপুর, েশবমিা, 

িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩৩৩ বমাঃ নূর জামাল, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী মৃধা, গ্রামঃ িবিম সুববেখালী, বিাঃ 

সুববেখালী, থািাঃ বমজডাগঞ্জ, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩৩৪ এ.দক. এম তসবলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওহাব খাি, গ্রামঃ বল্লভপুর, র্াকঃ বসাক 

বাজার, উিঃ িটুয়াখালী সের, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩৩৫ বমাঃ বিামাি, বিতাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বফওড়া বুবিয়া, র্াকঃ লতাবাবড়য়া, 

থািাঃ ও বজলাঃ বরগুিা, সের, বরগুিা।  

খগ গ 

৩৩৬ বমাঃ বতয়বুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, বলাইকাঠী।  খগ গ 
৩৩৭ বমাঃ মাহােী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শাহোত আলী, গলাবচিা বিৌরসভা,  খগ খগ 
৩৩৯ সম্রাট বেবিাথ, বিতাঃ বিম ডল বেবিাথ, গ্রামঃ বচকবিকাবন্দ, র্াকঃ সূতাবাড়ীয়া, থািাঃ 

গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩৪০ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ জাহাঙ্গীর বমাল্লা, পূব ড বজণকাঠী, িটুয়াখালী।  খগ গ 
৩৪১ বমাঃ িাবসর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, ঠাকুরিাড়া। খগ খগ 

৩৪২ বমাঃবরয়াজ বচৌবকোর, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ গলাবচিা,ইটবাবড়য়া, উিঃ 

িটুয়াখালী সের।  

খগ খগ 

৩৪৩ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ মােবর, গ্রামঃ  বল্লভপুর, থািাঃ ও বজলাঃ 

িটুয়াখালী। 

খগ গ 

বেিাজপুর 

িববস-২ 

৩৪৪ 

শ্রী বমঠুি চন্দ্র সরকার, বিতাঃ শ্রী বেদিশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বখাষলামপুর, র্াকঃ 

মদিাহরপুর, উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৪৫ বমাঃ ইমরাি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বাবু বময়া, গ্রামঃ রঘুিন্দিপুর, র্াকঃ োউেপুর, 

উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৪৬ তঞ্চল িাল, বিতাঃ অমল িাল, গ্রামঃ রামরায়পুর, র্াকঃ হাবড়া, উিঃ িাব ডতীপুর, 

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৪৭ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ বালুিাড়া, র্াকঃ 

খদয়রবাড়ী, থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৪৮ বমাঃ সাদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ কাবশপুর, উিঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৩৫০ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ বড়বাড়ীয়া, র্াকঃ বড়বাড়ীয়াম 

উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৫১ বমাঃ আছাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ বমাজারুল ইসলাম, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, র্াকঃ বব 

কাচেহ, উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৩৫২ আরমাি আলী, বিতাঃ ছাদয়ে আলী, গ্রামঃ মবিরামপুর, র্াকঃ ববরামপুর,উিঃ 

ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৫৩ বমাঃ আব্দুল আজীজ, বিতাঃ বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম,গ্রামঃ পুটবকয়া, র্াকঃ খাজাপুর, 

উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৫৬ প্রফুল্ল চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ উবাসু চন্দ্র বম ডি,  

গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ বচৌধুরী বগািালপুর, উিঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৫৮ বমাঃ মাহামুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ েবলল উবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ ভালকা জয়পুর, র্াকঃ 

ভাগুলপুর, উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৫৯ বমাঃ হাবববুর রহমাি,বিতাঃ বমাঃহাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ কাবশপুর, 

উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৬০ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বছাট কালাই ঘটি, বিাঃ 

আইনুলহুো, উিঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৬১ বমাঃ বমাস্তাক হারুি, বিতাঃ বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, গ্রামঃ শালঘবরয়া, র্াকঃ 

ভাগুলপুর, উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৬২ বমাঃহাবববুর, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বভাটারিাড়া, র্াকঃ বব/ কাঁচেহ, 

উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৬৩ বমাঃ বরজওয়ানুল হক, বিতাঃ বমাঃ মবমনুর রহমাি, রাঘদবন্দ্রপুর বিায়ািাড়, র্াকঃ 

ববদিােিগর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৬৪ িাবছরুল ইসলাম, বিতাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ সহড়া, র্াকঃ খাজাপুর, উিঃ 

ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

বিায়াখালী বমাঃ বজাবাদয়র বহাসাইি, বিতাঃ আবু সুবফয়াি, আমািতপুর, িাবজরপুর, ববগমগঞ্জ, খগ গ 
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িববস 

৩৬৫ 

বিায়াখালী। 

৩৬৬ মবহ উবদ্দি রাবফ, হায়াদতর ইসলাম, গ্রামঃ আবদ্যল্যাপুর, সের, বিায়াখালী। খগ গ 
৩৭০ ইমাম বহাসাইি, বিতাঃ আবুল কালাম, বমরওয়ারীশপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। খগ গ 
৩৭১ বমাঃ আবদ্যর শুক্কুর, বিতাঃ বমাঃ সবফক উল্যাহ, গ্রামঃ চর বজলুল কবরম, ইউঃ চর 

আমাি উল্যাহ, থািাঃ চরজির, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭২ কাউসার আহমে, বিতাঃ সাহাব উবদ্দি, িবিম চাঁেপুর, িয়াহাট, বসািাইমুবড়, 

বিায়াখালী।  

খগ খগ 

৩৭৪ বমাঃ কামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দ বময়া, গ্রামঃ বছদলাবিয়া, বিাঃ মাবিকপুর, 

ইউঃ আজডিতলা, বসিবাগ, বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৭৬ বমাঃ আবুল বাসার, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম,  গ্রামঃ আিন্তপুর, বিাঃ বিায়াখালী। খগ খগ 

৩৭৭ সাখাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, আহােেপুর, ১ িাং হরিী, ৫ িাং 

ওয়ার্ ড। 

খগ গ 

৩৭৯ তািভীর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল শবহে, গ্রামঃ জগেীশপুর, ইউঃ আলাইয়াপুর, 

ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৮১ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, অনুদবিারী বাড়ী, বমাঃ পুর, বসিবাগ, 

বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৮৩ এইচ এম বলাকমাি, বিতাঃ আবদ্যস সালাম, বড় বাড়ী। খগ খগ 
৩৮৫ বমাঃ জাবমল, বিতাঃ বমাঃ আউব আলী, তালুকোর বাড়ী, সবুজপুর, গ্রামঃ আদলক 

জান্ডার, রামগতী।   

খগ খগ 

৩৮৮ বমাঃ আরাফাত, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, ১৫ িাং শরীফপুর, ইউঃ ববগমগঞ্জ, 

বিায়াখালী।  

খগ খগ 

৩৯০ িাবছম উবদ্দি, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, বমরওয়াবরশপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী।  খগ গ 
৩৯১ বমাঃ হাসাি, বিতাঃ আবদ্যল বমাতাদলব, গ্রামঃ পূব ড একলাশপুর, র্াকঃ একলাশপুর 

বাজার, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৯৩ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আবু তাদহর, হাজীপুর, সুবি ডচর, বিায়াখালী।  খগ গ 
৩৯৪ আবরফুল হাই, বিতাঃ বগালাম হাই, গ্রামঃ ফাবজলপুর, র্াকঃ বাাংলাবাজার, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

বগািালগঞ্জ 

িববস ৩৯৫ 

বমাঃ মাবজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বশখ, বককাবিয়া, সুলতাি শাহী, 

বগািালগঞ্জ সের। 

খগ গ 

৩৯৮ বমাঃ রাদসল মৃধা, বিতাঃ বমাঃ বমরাজ মৃধা, গ্রামঃ বশিগাতী, বিাঃ বজিাসুরাং, 

বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৯৯ এিামুল, বিতাঃ বমাশদরফ বহাদসি, গ্রামঃ + বিাঃ রাতইল, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৪০০ ধ্রুব রায়, মবিন্দ্র িাথ রায়, গ্রামঃ তারাকান্দর, থািাঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪০২ হারুি-উর-রবশে, বিতাঃ হাবমদ্যল ইসলাম খন্দকার, গ্রামঃ কবরবাড়ী, জহদররকান্দী, 

র্াকঃ রামশীল, উিঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৩ সাবি আলম, বিতাঃ বমাঃ কামরুল তালুকোর, গ্রামঃিাকুড়বতয়া, র্াকঃ িিিবিয়া, 

ইউঃ ডুমুবরয়া, উিঃ টুবঙ্গিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৪ উত্তম সরকার, বিতাঃ বগাববন্দ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বগমার্াঙ্গা, থািাঃ টুবঙ্গিাড়া, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৫ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ উলু বশখ, চর কুশলী, কুশলী ইসলামীয়া, টুবঙ্গিাড়া, 

বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৬ রুিম ববশ্বাস, বিতাঃ িবরমল ববশ্বাস, গ্রামঃ ডুমবরয়া, র্াকঃ ডুমবরয়া বাজার, থািাঃ 

টুবঙ্গিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৭ বমাঃআব্দুল্লাহ আল ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি বমাল্যা, গ্রামঃ বুধিাশা, বিাঃ 

ভটিয়ািাড়া, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ্ । 

খগ খগ 

৪০৮ ফাবহম হাসাি ঊষা, বিতাঃ লুলু বময়া, গ্রামঃ বিাঃ বঘািািাড়া, থািাঃ কাবশয়ািী, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ্ । 

খগ গ 

৪০৯ বমাঃ হায়োর আলী বশখ, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী বশখ, গ্রামঃ বিাংগলীয়া, বিাঃ 

কাবশয়ািী, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪১০ বমাঃ হাবিফ বমাড়ল, বিতাঃ বমাঃ বজলু বমাড়ল, গ্রামঃ ঘািবেয়া, বিাঃ বমাচিা, ইউঃ 

কাশাবলয়া, উিঃ মুখসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৪১১ অপু বশখ, বিতাঃ শাহানুর বশখ, গ্রমাঃ বেগিগর, থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪১২ বমাঃজাকাবরয়া, বিতাঃ বমাঃ জবলল বশখ, গ্রামঃ ভাজন্দী, বিাঃ বেগিগর, থািাঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪১৩ ববমাি মধু, বিতাঃ ববমল মধু, চকপুকুবরয়া, কলাবাড়ী, বকাটালীিাড়া, বগািালগঞ্জ। খগ গ 
৪১৪ অবভবজৎ কুমার বঘাষ , কৃষ্ণ কুমার বঘাষ,৪৫৪, মাকাস মহল্লা িবীিবাগ, ওয়ার্ ড িাং-৯, খগ গ 
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বজলাঃ ও থািাঃ বগািালগঞ্জ।  

৪১৬ আবরফুজ্জামাি বচৌধুরী, বিতাঃ আঃ সালাম বচৌধুরী, গ্রামঃ বগািীিাথপুর, বিাঃ বমরী, 

বগািীিাথপুর, থািাঃ ও বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪১৭ বমাঃআবশক বমাল্লা, বিতাঃ আঃ হান্নাি বমাল্লা, গ্রামঃ চরমাবিকোহ, র্াকঃ বগািালগঞ্জ, 

থািাঃ বগািালগঞ্জ, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৪১৯ সুবিম ডলোস, সুিীল কুমার োস, গ্রামঃ গাবন্ধয়াশুর, র্াকঃ ববৌলতলী,উিঃ বগািালগঞ্জ 

সের, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৪২০ বমাঃ সুমি মৃধা, বিতাঃ বমাঃ করম মৃধা, আন্ধুার বকাটা, উলিপুর,  

বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪২১ আবলম ফবকর, বিতাঃ বমাঃ বশার ফবকর, গ্রামঃ বগািীিাথপুর, র্াকঃ বমরী, 

বগািীিাথপুর, থািাঃ বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২২ বশবাবজৎ মন্ডল, বিতাঃ বচরোশ মন্ডল, গ্রামঃ মান্দারতলা, থািাঃ বগািালগঞ্জ, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৩ আবশকুজ্জামাি, বিতাঃ মবিরুল ইসলাম (বাসু),বিজড়া, বগািালগঞ্জ।  খগ খগ 
৪২৬ বমাত্তাবকি বময়া, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ েবড় বালূয়াকাবন্দ, র্াকাঃ বাজার 

হাসিাবাে, রায়পুরা, িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪২৮ তািভীর আহদমে, বিতাঃ আবু তাদহর, হাটুভাঙ্গা, রায়পুরা, িরবসাংেী।  খগ গ 
৪২৯ তুবহি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ বময়া, িবীপুর, িজরপুর, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী।  খগ গ 
৪৩৪ বমাঃ শাহােত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ িলাশতলী, ওয়ার্ ড-৪, 

র্াকঃ ও উিঃ রায়হরা, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

৪৪৪ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ সামসুল ইসলাম, গ্রামঃ কালীপুর, র্াকঃ  সায়োবাে, 

থািাঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

বসরাজগঞ্জ 

িববস-২ 

৪৫৩ 

বমাঃ আলী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, জদয়ি বড় ধুল, কামারখন্ড, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৫৪ বমাঃ আলীরাজ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বিাঃ বহুলী, থািাঃ ও 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৫৫ বমাছাঃ তাসবলমা খাতুি, বিতাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামঃ বখাদ্দডবশয়ালদকাল, র্াকঃ 

বশয়ালদকাল, থািাঃ ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৫৭ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, চন্দি গাতী, ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ।  খগ খগ 
৪৫৮ বমাঃ হুসাইি আলী, আঃ বাদতি খাি, গ্রামঃ রািীপুরা, বিাঃ ববলকুবচ, থািাঃ ববলকুবচ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৫৯ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ বয়ড়াবাড়ী, বিাঃ ববলকুবচ, 

থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬১ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ অবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ চন্দিগাঁতী, র্াকঃ 

চন্দিগাবত, থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬২ বমাঃ  জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক সরকার, গ্রামঃ ধামদকাল, বিাঃ 

িলকা, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৬৩ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ সুজত আলী, গ্রামঃ চালা, থািাঃ ও বিাঃ উল্লািাড়া, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৬৪ বলমি কুমার সরকার, বেদতন্দ্র িাথ সরকার, গ্রামঃ বিাড়াবাড়ী, র্াকঃ  বিাড়াবড়ী, 

থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৬৫ বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ িলকা, বসিগাঁতী, বিাঃ 

িলকা, থািাঃ কলাংশা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৬ বমাঃ আকরাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, িওোফুলদকাচা, বিাঃ 

শাহািগাছা, বসরাজগঞ্জ।  

কখ খ 

৪৬৯ আব্দুল লবতফ, বিতাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ  চরভানুর্াঙ্গা, র্াকঃ ভানুর্াঙ্গা, ইউঃ 

চাবলতার্াঙ্গা, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৭০ বমাঃ সবজব বহাদসি,বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ মধ্যভদ্রঘাট, র্াকঃ মুগদবলাই, 

উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭১ বমাঃ জুবাদয়র আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ চর বড়ধুল, বিাঃ 

বড়ধুলহাট, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭২ বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রামঃ বহাড়গাঁতী, বিাঃ 

রবশোবাে, থািাঃ সলঙ্গা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৭৩ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কার বসবদ্দক, গ্রামঃ বালুদকাল, বিাঃ 

শবহেিগর, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৭৬ বমাঃ ইউসুফ বিজাম, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বহাসাইি তালুকোর, জদয়ি বড় ধুল, 

কামারখন্দ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৭৭ বমাঃ আঃ আবজজ, বিতাঃ বাহার আলী, গ্রামঃ চর সারটিযা, র্াকঃ সারটিয়া, থািাঃ ও 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 
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৪৭৮ বমাঃ হাবসবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রহমতুল্লাহ বসখ, গ্রামঃ বহুতী, র্াকঃ বশয়ালদকাল, 

উিঃ ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৭৯ বমাঃ িাঈম হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শাহােৎ বহাদসি,রান্ধিী বাড়ী, ববলকুবচ, সায়োবাে, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৮০ বরমু খাি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ  মুবলবাবড়, র্াকঃ সয়োবাে, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৮১ কান্তা ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ মুবলবাবড়, বিাঃ সয়োবাে, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৮২ বমাঃ মুঞ্জুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম প্রামাবিক, গ্রামঃ চালা, র্াকঃ ববদ্য 

জামপতল, উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

কুবমল্লা 

িববস-২ 

৪৮৩ 

বমাঃ সাখাওয়াত হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হারুনূর রবশে, গ্রামঃ বশবরামপুর, র্াকঃ 

বুবড়চাং, উিঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৪৮৫ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, িামতলা, মযিামবত বাজার, 

বুবড়চাং, কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৪৮৯ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রামঃ ববলঘর, বিাঃ তুলাতলী ববলঘর, 

উিঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৯১ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ মুরপুর, বিাঃ হাজীপুর, 

উিঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৯৩ বমাঃ িাবহদ্যজ্জামাি হাববব,বিতাঃ আবু  জাফর বমাঃ ছাদলহ, গ্রামঃ বরল, র্াকঃ 

আলীশ্বর, উিঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৯৭ বমাঃ মবহ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ বময়া, গ্রামঃ বধ ডি বাড়ী, র্াকঃ ছপুয়া মাদ্রাসা, 

থািাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৪৯৮ রাদসল, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ উত্তর চান্দলা, র্াকঃ চান্দলা, উিঃ ব্রােণিাড়া, 

কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৪৯৯ িারদভজ বহাদসি (বরমি), বিতাঃ বমাঃ কবীর বহাদসি, গ্রামঃ িাইঘর, থািাঃ 

ব্রাহ্মণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৫০০ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ বাাংলাইশ, বিাঃ ববরিাইয়া, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫০১ বমাঃ রায়হাি বহাদসি বহদমল, বিতাঃ মুিার বহাদসি, গ্রামঃ িবিম আককামতা, বিাঃ 

বাগমারা, উিঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৫০২ িকুল কুমার িাল, িিী বগািাল িাল, বার িাড়া, ববজয়পুর, সের, েবেণ, কুবমল্লা।  খগ গ 
৫০৪ বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, বিতাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বেশাবন্দ।  খগ গ 
৫০৬ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যল বসবলম, বমন্ন তিগর।  খগ গ 

বমদহরপুর 

িববস 

৫০৮ 

বমাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফুলসুরাত আলী, গ্রামঃ কুলবাড়ীয়া, বিাঃ 

উজলপুর, থািাঃ + বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫০৯ বমাঃ সুমি আলী, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ দ্যল ডভপুর, বিাঃ বজাড়পুকুবরয়া, 

থািাঃ গাাংিী, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ খগ 

৫১০ বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কালাম বহাদসি, গ্রামঃ উজলপুর, বিাঃ উজলপুর, 

থািাঃ + বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫১২ বমাঃআমানুল হক, বিতাঃ বমাঃ বরকত আলী, গ্রামঃ উজলপুর, বিাঃ উজলাপুর, থািাঃ 

+ বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৫১৬ বমাঃ জুদলখাি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ আবল, গ্রামঃ পূব ড মালসােহ, গাাংিী, 

বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫১৭ বমাঃ বাবলু বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ শ্যামপুর, বিাঃ আবজজাবাে, 

থািাঃ+দজলাঃ বমদহরপুর।  

কখ গ 

৫১৯ বমাঃমবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বিদরাজপুর, র্াকঃ বিদরাজপুর, 

উিঃ বমদহরপুর, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫২০ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ বেলবার বহাদসি, গ্রামঃ ভাাংবাড়ীয়া, বিাঃ 

হাটদবায়ালীয়া, থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ খগ 

৫২১ আব্দুল্লাহআল লামুি, বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ  পুরন্দরপুর, বিাঃ োবরয়াপুর, উিঃ 

মুবজবিগর, থািাঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫২২ বমাঃ আহসাি বমাস্তফা রবি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বসখ, গ্রামঃ রাজাপুর, গুচ্ছুগ্রাম, র্াকঃ 

বগাভীপুর, উিঃ বমদহরপুর, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ খগ 

৫২৬ বমাঃ  বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইকারবদ্দি, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, র্াকঃ মুবসগঞ্জ, উিঃ 

আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

কখ খ 

৫২৭ বমাঃ কাওছার আল, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ আমকুবি, বিাঃ আমকুবি, 

বজলাঃ ও উিঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫২৮ বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বিতাঃ আহসাি আলী, গ্রামঃ োবরয়াপুর, র্াকঃ োবরয়াপুর, খগ গ 
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উিঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর।  

৫৩১ বমাঃআবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ কবলম উদ্দীি, গ্রামঃ ববদ্যাধরপুর, র্াকঃ 

োবরয়াপুর, উিঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৫৩২ বমাঃ আব্দুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ছাদেকুর রহমাি, গ্রামঃ কুাশবিাড়া, ওয়ার্ ড িাং-৫, থািাঃ 

বমদহরপুর, উিঃ বমদহরপুর, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫৩৩ বমাঃ আবু বক্কর, বিতাঃ বমাঃ ইমি আলী, বকালা খালিাড়া, র্াকঃ ববলদকালা, ইউঃ 

আমঝুবি, বজলাঃ বমদহরপুর, থািাঃ বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫৩৪ বমাঃ সজীব হাচাি, বিতাঃ বমাঃ উজীল হক, গ্রামঃ ও বিাঃ োবরয়াপুর, উিঃ 

মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ খগ 

৫৩৬ বমাঃ তািভীর হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল হক, গ্রামঃ বমািাখাল, র্াকঃ োবরয়াপুর, 

উিঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৫৩৭ বমাঃ আবিমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবোর আলী, গ্রামঃ বারাকপুর িবিমিাড়া, বিাঃ 

বগাভীপুর, উিঃ ও বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ খগ 

ঢাকা 

িববস-৩ 

৫৩৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ কবহনুর বময়া, ২১০, রাজাঘাট, রাজফুল বাবড়য়া, 

সাভার, ঢাকা।  

খগ খগ 

৫৪২ বমাঃ সুজি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ রািীশার, উিঃ 

রাদগরিাড়া, থািাঃ বগাশারহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

খগ খগ 

৫৪৩ িাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, কাগুবজয়ািাড়া, ধামরাই, ঢাকা।  খগ গ 
৫৪৪ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, বর্বগ্ররদটক, িয়ারহাট, সাভার, 

ঢাকা।  

খগ গ 

৫৪৯ বমাদমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জুল বহাদসি বমাল্লা, গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, বিাঃ রাজফুল 

বাবড়য়া-১৩৪৭, সাভার, ঢাকা।  

খগ গ 

৫৫১ আয়শা বসবদ্দকা, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, এফ-১০৯/৫ েবেণ েবড়য়াপুর মাদ্রাসা 

বরার্, সাভার থািার িবিম িাদশ, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৫৬ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বিতাঃ কাদের আলী, গ্রামঃ বিজুবিয়া, উিঃ সাঁবথয়া, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৫৫৭ বমাঃ রববউল মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ িয়াবময়া, গ্রামঃ সরকারিাড়া, উিঃ শঠিবাড়ী, থািাঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৫৬০ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সামসুবদ্দি আহদেে, বাসা-১৩/১, ব্লক-ই, গ্রামঃ বগন্ডা, 

বিাঃ সাভার বিৌরসভা সাভার, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৫৬৪ বমাঃ ইউসুফ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাইয়ুম, বর্বগ্ররদটক, িয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।  খগ গ 
গাজীপুর 

িববস-২ 

৫৬৭ 

বমাঃ বমাস্তফা বশখ, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উবদ্দি বশখ, ভাওয়াল জামালপুর, কাবলগঞ্জ, 

গাজীপুর।  

কখগ কখগ 

৫৬৮ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বছাদলমাি, গ্রামঃ বমািারপুর, র্াকঃ সাত্তরাইে বাজার, 

উিঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ গ 

৫৭০ ইব্রাহীম বহাদসি শান্ত, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর 

কুান্ট-১৭৪২, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখগ গ 

৫৭১ বমাঃ রাবকব বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর 

কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৫৭২ বমাঃ নুর বহাদসি বরজা, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ 

রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৫৭৩ বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, বিতাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর 

কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৫৭৪ শাবকল মাহমুে, বিতাঃ বমজানুর রহমাি আজাে, গ্রামঃ িয়িপুর, বেঘলািাড়া, র্াকঃ 

রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৫৭৬ ইয়াবসি তালুকোর, বিতাঃ আবুল কাদশম, িয়িপুর, রাদজন্দ্রপুর কুান্টঃ গাজীপুর। কখগ গ 

৫৭৭ রববউল হাসাি মহাবথর অন্তর, বিতাঃ বসরাজুল হক, বর্ায়াইবাবড়, শ্রীপুর, গাজীপুর।  কখগ গ 
৫৭৮ বক, এইচ, ইফদত খাইরুল আলম, বিতাঃ বক, এইচ, বেরুল আলম, গ্রামঃ িয়িপুর, 

র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৫৮০ ফারুক আহদমে, বিতাঃ আহােে আলী, গ্রামঃ জািাকুর, বিাঃ রাদজন্দ্রপুর, গাজীপুর। কখগ খগ 
৫৮১ বমাঃ িাবসর উবদ্দি বমাদশ ডে িয়ি, বিতাঃ আবুল মিসুর আহদমে, গ্রামঃ িয়িপুর, 

র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৫৮২ বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর 

কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৫৮৩ সাবকব হাসাি সুমি, বিতাঃ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, হাইেগাঁও, িটিয়া, চট্টগ্রাম।  কখগ গ 

৫৮৪ বমাঃ জবহরুল ইসলাম সুমি, বিতাঃ বমাঃ মাসুে রািা, গ্রামঃ বিখবরয়া, র্াকঃ 

ফাউগাি-১৭৪২, শ্রীপুর, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৫৮৫ বমাঃ রািা, বিতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, বচিাশ্তখাবিয়া, ভাওয়াল কখগ গ 
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রাজাবাড়ী,গাজীপুর।  

৫৮৬ বমাঃ  হাবসবুর রহমাি হাবসব, বিতাঃ েীি ইসলাম, বর্ায়াইবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর।  কখগ গ 
৫৮৭ রাবকব বহাদসি বমাল্লা, বিতাঃ জয়িাল  আদবেীি, রাওিাট, কািাবসয়া, গাজীপুর।  কখগ খগ 
৫৮৮ আল-আবমি, বিতাঃ আলী আশরাফ, গ্রামঃ বেওদভাগ, উিঃ ফবরেপুর, বজলাঃ িাবিা।  কখগ গ 
৫৮৯ বমাঃ রবফকুল ইসলাম হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ রুস্তম আবল হাওলাোর, গ্রামঃ 

িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৫৯০ কাজী মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ কাজী জবমর উবদ্দি, ধািবেয়া, হাসািপুর, কািবসয়া, 

গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৫৯১ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর কুান্ট, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৫৯৩ বমাঃ ইকবাল হাসাি, বিতাঃ দ্যলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর,  বিাঃ বমজডাপুর, থািাঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখ খ 

িাদটার 

িববস-২ 

৫৯৮ 

বমাঃ মাসুে িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ হুজুর আলী,গ্রামঃ কাঠাল বাড়ীয়া, র্াকঃ 

আব্দুলপুর, উিঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৫৯৯ বমাঃ আলী আকবর, বিতাঃ আব্দর রহমাি, গ্রামঃ বগাসাইপুর, র্াকঃ আব্দুলপুর, উিঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৬০৩ অাংকুর মাহাত্ব, বিতাঃ অীিল মাহাত্ব, গ্রামঃ বগািালপুর, রাজাপুরহাট, বড়াইগ্রাম, 

িাদটার।  

খগ খগ 

৬০৫ বমাঃ বসাহাগ আলী প্রাাং, বিতাঃ বমাঃ হাছাি আলী প্রাাং,  গ্রামঃ িওোিাড়া, র্াকঃ 

রাকসা, উিঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬০৬ ববে প্রকাশ, বিতাঃ কমল কুমার সরকার, গ্রামঃ ওয়াবলয়া, র্াকঃ ওয়াবলযা, থািাঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৬০৭ বমাঃ িয়ি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলম বহাদসি, ধিঞ্জয় িাড়া, র্াকঃ আব্দুলপুর, উিঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৬০৮ বমাঃ আকরাম আলী, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি, বমাল্লা, গ্রামঃ বগায়ালফা, র্াকঃ আগ্রাি, 

উিঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬০৯ বমাঃ আিারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জিার আলী, বতলটুবি।  খগ গ 
৬১০ বমাঃ বখাকি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ বগায়ালফা, র্াকঃ আগ্রাি, উিঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৬১১ বমাঃ মুিজুরুল হক, বিতাঃ বমাঃ নুরি িবী িান্টু, গ্রামঃ মবিগ্রাম, র্াকঃ মবিগ্রাম, উিঃ 

বাঘা, বজলাঃ রাজশাহী।  

কখ খ 

৬১২ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ আগ্রাি, র্াকঃ আগ্রাি, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬১৩ বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ থািাইখাড়া, র্াকঃ িগর, 

থািাঃ বাড়াইগ্রাম,  বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬১৪ বমাঃ আবু জাবহে, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বগায়ালফা, র্াকঃ আগ্রাি, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৬১৭ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আয়ুব আলী, বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।  খগ গ 
৬১৮ বমাঃ আব্দুল আবলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ মািগ্রাম, র্াকঃ রাকসা, 

থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬১৯ সুমি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বহজলী িাবিা িাড়া।  খগ খগ 
৬২০ বমাঃ  রকমাি বশখ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি বশখ, বড়াই গ্রাম িবিম িাড়া, ৩ িাং 

ওয়ার্ ড, বড়াইগ্রাম বিৌরসভা, বড়াইগ্রাম, িাদটার।  

খগ খগ 

৬২১ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক বমাল্লা, গ্রামঃ‘ মবহষভাঙগা, র্াকঃ 

হাদরায়া, থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬২২ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, মহল্লা-জলন্দা, ওয়ার্ ড িাং-৬, র্াকঃ 

বড়াইগ্রাম, উিঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।   

খগ গ 

৬২৩ বমাঃ আসমত আলী, বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি, গ্রামঃ আগ্রাি, বিাঃ আগ্রাি, উিঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬২৪ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম মস্তফা, গ্রামঃ ছাতারী, উিঃ বাঘা, 

বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৬২৫ ববপুল কুমার মন্ডল, বিতাঃ মঙ্গল চন্দ্র মন্ডল, গ্রামঃ মবহষভাঙ্গা, বিাঃ হাদরায়া, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৬২৬ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ আব্দুলপুর, র্াকঃ আব্দুলপুর, 

র্াকঃ আব্দুলপুর, উিঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

টাাংগাইল 

িববস 

৬২৭ 

বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বদন্দভাটিাড়া, কাবশল, বাসাইল, 

টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৬২৮ বমাঃ সাবকবুর রহমাি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বসাংহরাগী, র্াকঃ এলাবসি, খগ গ 
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উিঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল।  

৬২৯ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হাবমে, কুইজ বাড়ী, মগড়া, টাাংগাইল।  খগ গ 
৬৩০ বমাঃ বমদহেী হাসাি,  বিতাঃ শাহ বসকান্দার আলী, গ্রামঃ বকািাখী, র্াকঃ বণী, উিঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬৩৩ বমাঃ বমাস্তফা বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ ফদয়জপুর, েবপ্তয়র, িাগরপুর, 

টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৩৫ বমাঃ বাবুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, বগাড়াি, বিাঃ কড়াইল, উিঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৩৬ বমাঃ রুদবল রািা, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ গুইয়া গুম্ভীর, র্াকঃ কুশাবরয়া, 

উিঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৬৩৭ শ্যাম সুন্দর োস, বিতাঃ অবখল চন্দ্র োস, গ্রামঃ বসহড়াপতল, বিাঃ বটাংগুবরয়ািাড়া, 

উিঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৬৩৮ বমাঃ রবি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইমারত বহাদসি, িন্দিাড়া, সহবতপুর, িাগরপুর, 

টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৪১ বমাঃ ইমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শহর আলী, গ্রামঃ চর বিৌলী, র্াকঃ চর বিৌলী, 

টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৬৪২ বমাঃ সুজাব আলী, বিতাঃ মবজবব রহমাি, গ্রামঃ কাবশিগর, হুগড়া, টাাংগাইল সের, 

টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৪৪ বরিি বময়া, বিতাঃ হারুি বময়া, গ্রামঃ বসামজািী, র্াকঃ রতিগঞ্জ, ইউঃ িাগবাড়ী, 

উিঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৪৬ বমাঃ সালামাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, গ্রামঃ বহলড়া আোবাড়ী, 

র্াকঃ কড়াইল, উিঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৪৮ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ আিদছর আলী, লুহুবরযা, লুহুবরয়া, িগরবাড়ী, কাবলহাতী, 

টাঙ্গাইল।   

খগ গ 

৬৫০ বমাঃ লালি, বিতাঃ বছারহাব, গ্রামঃ বাসাইল মধ্যিাড়া, বিাঃ +থািাঃ বাসাইি, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৬৫১ বমাঃ ছাদেকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল হায়াত, গ্রামঃ ধুববড়য়া, র্াকঃ ধুববড়য়া, 

থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৬৫২ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ বিদয়াগী বজায়াইর, র্াকঃ বগাসাই 

বজায়াইর, থািাঃ  ও বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৬৫৩ রহমত উল্লাহ, বিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ বাবলয়ািাড়া, মাদকারদকাল, টাঙ্গাইল 

সের, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬৫৫ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বময়া,  

গ্রামঃ কাঞ্চিপুর, েঃিাড়া, র্াকঃ কাঞ্চিপুর, থািাঃ বাসাইল,  

বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

বগুড়া 

িববস-১ 

৬৫৭ 

বমাঃ জুদয়ল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আফছার আলী, উবলপুর, িল্লীমঙ্গহাট, বগুড়া সের, 

বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৫৮ বমাঃ রাবফউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রজাব উবদ্দি, উবলপুর, িল্লীমঙ্গহাট, বগুড়া সের, 

বগুড়া। 

খগ গ 

৬৫৯ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল ইসলাম, কাটগড়া, ভাদয়রপুকুর, বশবগঞ্জ, 

বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৬১ বমাঃ ফজদল রাবি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, মহল্লা-রহমাি িগর, িন্দীগ্রাম, 

বগুড়া।  

খগ গ 

৬৬২ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, আটাি, চাঙ্গইর, িন্দীগ্রাম, বগুড়া।  খগ গ 
৬৬৫ শুভ চন্দ্র বমােক, বিতাঃ মাবিক চন্দ্র বমােক, হটিলাপুর, বগুড়া সের, বগুড়া।  খগ গ 
৬৬৬ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ আঃ হাবমে প্রাঃ গ্রামঃ বরোশিী, বিাঃ িাইকড়, থািাঃ 

কাহালু, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৬৮ িয়ি কুমার িাল, বিতাঃ বিমাই চন্দ্র িাল, তারতা কুন্দগ্রাম, আেমেীবঘ,  বগুড়া।  খগ গ 
৬৬৯ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ হাোে আলী প্রামাবিক, চািাপুর, চািাপুর, আেমবেঘী, 

বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৭০ বশদখশ চন্দ্র িাল, জগবন্ধু চন্দ্র িাল, তারতা িাল িাড়া, কুন্দগ্রাম, আেমেীবঘ, বগুড়া।  খগ গ 
৬৭১ বমাঃ আব্দুল বমাবমি প্রামাবিক, বিতাঃ বমাঃ শাহােত বহাদসি, গ্রামঃ বভিলা, বিাঃ 

বববহগ্রাম, থািাঃ আেমবেঘী, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৬৭৩ বমাঃ জামাল উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে, বছাট িাখইর, চািাপুর, আেমবেঘী, 

বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৭৪ বমাঃ ইব্রাবহম আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছামাে, গ্রামঃ  বিবশন্দারা, বিাঃ চাঙ্গইর, 

িবন্দগ্রাম, বগুড়া।  

খগ গ 

৬৭৫ বমাঃ ওয়ালী উল্লাহ, বিতাঃ আবু জাফর, গ্রামঃ বিবশন্দারা, বিাঃ চাঙ্গইর, থািাঃ 

িবন্দগ্রাম, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ খগ 
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৬৭৬ বমাঃ বমিহাজ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ িান্নু বময়া, বািবেঘী ইছাবপুর িাড়া।  খগ খগ 

৬৭৭ বমাঃ বজন্না বময়া, বিতাঃ বমাঃ জদবে আলী, আলােীপুর, (িয়ািাড়া) বশবগঞ্জ, বগুড়া।  খগ গ 
৬৮০ বমাঃ সুমি সরকার, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী, গ্রামঃ আিকুটিয়া, র্াকঃ  মথুরাপুর, 

উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬৮২ বমাঃ আলমগীর বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আইনুল বহাসাইি, গ্রামঃ সুজািাড়া, র্াকঃ 

ভাঙ্গুড়া, উিঃ ভাঙ্গুরা, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৬৮৩ বমাঃ বফদরাজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, র্াকঃ 

গুিাইগাছা, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৮৪ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ বেয়ারিাড়া, র্াকঃ ভাঙ্গুড়া, 

উিঃ ভাঙ্গুরা, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৮৬ বমাঃ আবুল কাদশম, বিতাঃ ইসমাঈল বমাল্লা, গ্রামঃ বিগ্রাম, বিাঃ িাশ ডর্াঙ্গা, থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৬৮৭ শ্রী বসৌরভ কুমার অবধকারী, বিতাঃ শ্রী ষবষ্ঠ কুমার অবধকারী, োশুবড়য়া, ঈশ্বরেী, 

িাবিা।  

খগ খগ 

৬৮৮ বমাঃ আব্দুল্লা আল মবতি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছালাম,গ্রামঃ  বারদকািা, র্াকঃ মদহলা 

ইউঃ িাশ ডর্াঙ্গা, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৮৯ বমাঃ আবমি খাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার  খাি, বেখল গ্রাম, বিাঃ ছাইদকালা, 

থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬৯০ বমাঃ বরমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, গ্রামঃ কাদটঙ্গা, র্াকঃ কাদটঙ্গা, 

ইউঃ ছাইদকালা, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬৯১ বমাঃ বগালাম কববর, বিতাঃ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিগ্রাম, চাটদমাহর, বজলাঃ 

িাবিা। 

খগ গ 

৬৯২ আব্দুল হাবলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ কয়রাবাড়ী, র্াকঃ মবতবিল, ইউঃ 

বেদবাত্তর, আটঘবরয়া, িাবিা।  

খগ গ 

৬৯৩ বমাঃ ওয়াবলে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ ভাঙ্গুড়া, 

থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৬৯৪ বমাঃ আকরাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রামঃ বছাট শাবলখা, র্াকঃ 

চাটদমাহর, িাবিা।  

খগ খগ 

৬৯৫ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ারুল হক, চাটদমাহর, বচৌধুরীিাড়া থািার 

বিছদি।  

খগ খগ 

৬৯৬ বমাঃ ইজাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ বাঙ্গালা, বিাঃ 

মথুরাপুর, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৯৭ বমাঃ মাহফুজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ কাঁঠাল বাড়ীয়া, র্াকঃ 

বামিগ্রাম, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬৯৮ বমাঃ হ্নেয় বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ মুশাগাড়ী, র্াকঃ কাটাখালী, 

উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬৯৯ বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, ভােড়া পূব ডিাড়া, মথুরাপুর, 

চাটদমাহর, িাবিা।  

খগ গ 

৭০০ বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ তয়জাল সরকার, ছাইদকালা বসািাহারিাড়া, 

চাটদমাহর, িাবিা। 

খগ গ 

৭০১ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ িান্না প্রামাবিক, গ্রামঃ চর সাহাবেয়ার, র্াকঃ 

োপুবিয়া, িাবিা সের, িাবিা।  

খগ খগ 

৭০২ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ খামার বকাদ্দাবলয়া, বিাঃ 

ববরুয়াি, থািাঃ আটঘবরয়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৭০৩ বমাঃ িাবছম, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ িাকড়া, র্াকঃ ছাইদকালা, থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৭০৪ বমাঃ এিামুল হক সবুজ, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, ভােড়া, মথুরাপুর, 

চাটদমাহর, িাবিা।  

খগ গ 

৭০৭ িলাশ বাবু, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চরকুড়ুবলয়া, থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ 

িাবিা। 

খগ গ 

৭০৮ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ ববায়াইল মারী, র্াকঃ 

কাদটঙ্গা, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

চাঁিাই 

িবাবগঞ্জ 

িববস ৭০৯ 

বমাঃ হারুি আলী, বিতাঃ বমাঃ সামাউি আলী, গ্রামঃ জিতািাড়া, র্াকঃ আমনুরা, 

উিঃ চািাইিবাবগঞ্জ, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১২ আব্দুল কবরম, বিতাঃ সত্তাজ আলী, ধাইিগর।  খগ খগ 
৭১৪ বমাঃ শবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম মতুডজা, গ্রামঃ সরজি, র্াকঃ মবহপুর, 

চািাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৭১৫ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বশরপুর, বিাঃ বেওপুরা, 

থািাঃ বগামস্তাপুর, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 
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৭১৭ বমাঃ দ্যলাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আবল, গ্রামঃ রাধািগর, বিাঃ সন্নুাবসতলা, 

উিঃ বভালাহাট, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭১৮ বমাঃ আহসাি হাববব, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ আজমতপুর, র্াকঃ 

বমাল্লাদটািা, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৯ িয়ি আলী, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ জিতািাড়া, র্াকঃ আমনুয়া, উিঃ 

চািাইিবাবগঞ্জ, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ্ । 

খগ গ 

৭২০ বমাঃ আবজম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ ইমাবি মন্ডল, গ্রামঃ বগাবরাতলা, বিাঃ বগাবরাতলা, 

উিঃ বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২১ বমাঃ সাদরায়ার জাহাি, বিতাঃ বমাঃ বেলসাে আবল, বড় মরািাগলা, র্াকঃ 

কাবলিগর, উিঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ সের, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ 

খগ গ 

৭২৩ বমাঃ আমানুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বিজামপুর, র্াকঃ হাট বাকইল, 

উিঃ িাদচাল, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ 

খগ গ 

ঢাকা 

িববস-১ 

৭২৪ 

বমাঃ রাইছুল আমীি, বিতাঃ আদিায়ার উল্লাহ, কড়ই কান্দা, লবতফপুর, হালুয়াঘাট, 

মযমিবসাংহ। 

খগ গ 

৭২৫ আবশক বহাদসি, বিতাঃ িয়ি বময়া, গ্রামঃ বারবাবড়য়া, র্াকঃ আড়ইগঞ্জ, উিঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৭২৬ রবি বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল  মাদলক,কাঁচারস, বাঁশতলী, কাবলয়াপকর, গাজীপুর।  খগ গ 
৭২৭ সাবির বহাদসি,বিতাঃ বমাঃ মহর আলী, গ্রামঃ ববরুলীয়া, সাভার, ঢাকা।  খগ গ 
৭২৮ রবি বহাদসি, ছামাি উবদ্দি, বমেী আশুলাই, বড়ইবাড়ী, কালীয়াপকর, গাজীপুর।  খগ গ 
৭২৯ বমাঃ বরিি বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বমদছর আলী,গ্রামঃ ভাউমাি, র্াকঃ আড়ইগড়, 

উিঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৭৩০ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িবিম িাউরী, বিাঃ িাউরী 

বাজার, মতলব, চাঁেপুর।  

খগ গ 

৭৩১ বমাঃ বতৌবকর আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ কাবলয়াপকর, কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর।  

খগ গ 

৭৩২ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ মাইনুল ইসলাম, পূব ড বমৌচাক, বমৌচাক কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর। 

খগ খগ 

৭৩৩ তুষার োস, বিতাঃ বেলীি চন্দ্র োস, ভূঞাগাতী, রায়গঞ্জ, বসরাজগঞ্জ।  খগ খগ 
৭৩৪ বমাঃ রাবি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমজাত বহাদসি, বাইেগাঁও, কববরপুর, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা।  

খগ খগ 

৭৩৫ মবমি বহাদসি, বিতাঃ জামাল  উবদ্দি, গ্রামঃ লবতফপুর, র্াকঃ ও উিঃ কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর।  

খগ গ 

বশরপুর 

িববস 

৭৩৭ 

রববউল ইসলাম, বিতা বমাঃ ফবরে বময়া, গ্রামঃ িবীিপুর, র্াকঃ মাটিফাটা, উিঃ 

শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।   

খগ গ 

৭৩৮ বমাঃ রাবিল, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদরশ, গ্রামঃ ডুবারচর, থািাঃ উিঃ বশরপুর, বজলাঃ 

বশরপুর।  

খগ গ 

৭৩৯ বমাঃ ফজলুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নুরল হক, গ্রামঃ বাদঘর চর, র্াকঃ চর বশরপুর, 

উিঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৪০ বমাঃ বিরব বময়া, বিতাঃ বমাঃ বহকমত আলী, গ্রামঃ চরহাবর, র্াকঃ িগড়ার চর, 

উিঃ শ্রীবেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৪১ বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ ফরহাে আলী, গ্রামঃ ঢিঢবিয়া, বিাঃ িগড়ার চর, উিঃ 

শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 

৭৪৫ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ েবেণ ষাইট কাকড়া, 

ইউঃ তাবতহাটী, থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৪৬ বমাঃ বহপু বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ উবদ্দি, গ্রামঃ ধাবার চর, র্াকঃ চক সাহাব্দী, 

উিঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 

৭৪৮ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ বগািালবকলা, র্াকঃ 

বগািালবখলা, উিঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 

৭৫১ সালাউবদ্দি জাবকর, বিতাঃ জামাল উবদ্দি, খরমপুর, বশরপুর, টাউি বশরপুর।  খগ খগ 
৭৫৩ আবু রায়হাি রাদসল, বিতাঃ বমাঃ আফজল বহাদসি, গ্রামঃ পূব ডদশড়ী, বশরপুর টাউি, 

বশরপুর।  

খগ খগ 

৭৫৬ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু শামা, গ্রামঃ েশকাহবিয়া, র্াকঃ চরদশরপুর, 

উিঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৫৭ আদিায়ার বহাদসি (রািা), বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, কুমড়ারচর, বশরপুর সের, বশরপুর।  খগ খগ 
৭৫৯ বখাকি বময়া, বিতাঃ সুলতাি আলী, গ্রামঃ চাউবলয়া, র্াকঃ বগািালবখলা, থািাঃ 

শীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৬১ বমাঃ সাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুল্লাহ, গ্রামঃ কান্দাদশরীর চর, র্াকঃ 

কুসুমহাটী, উিঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 
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৭৬২ বমাঃ আবরফুল ইসলাম (আবরফ), বিতাঃ বমাঃ শাহাজ উবদ্দি, গ্রামঃ চাউবলয়া, ইউঃ 

গড়জবরিা, থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 

৭৬৩ বমাছাঃ স্মবত আকতার, বিতাঃ বমাঃ ফারুক খাঁি, গ্রামঃ বগািালবখলা, র্াকঃ 

বগািালবখলা, উিঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৭৭৪ বমাহােে জয়িাল আদবেীি বরিি, বিতাঃ বমাহােে রবফকুল ইসলাম, বড় বাড়ীিাড়া, 

সুলতািপুর, রাউজাি, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৭৮১ আকাশ োশ, বিতাঃ সুমি োশ, কাগবতয়া, ববিাজুরী, রাউজাি, চট্টগ্রাম।  খগ গ 
৭৮৪ অকড আচার্য্ড, বিতাঃ অনুি আচার্য্ড, গ্রামঃ ভট্টাচার্য্ড িাড়া, র্াকঃ বােলপুর, রাউজাি, 

চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

ববরশাল 

িববস-১ 

৭৯১ 

বমাঃ রাবি, বিতাঃ হায়োর আলী, বাবঘয়া, কাবশপুর, ববরশাল সের, ববরশাল।  খগ গ 

৭৯২ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবসর হাওলাোর, বমবর্দকল কুাম্পস বলি, মৃধা 

বাড়ী, ববরশাল।  

খগ গ 

৭৯৮ বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল হাাং, বলাংগুটিয়া, জাঙ্গাবলয়া, বমদহবন্দগঞ্জ, 

ববরশাল।  

খগ গ 

৮০২ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি হৃেয়, বিতাঃ বশখ শাহজাহাি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ চরাবে, 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৮১১ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ এিামুল বসকোর, গ্রামঃ বড় পুইয়াউটা, ইউঃ 

িাদ্রীবশবপুর, উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৮১৪ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রাজ্জাক আকি, গিিাড়া, কাবশপুর বচৌমাথা, 

ববরশাল সের, ববরশাল।  

খগ গ 

৮১৬ আল-আবমি, বিতাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ বােলিাড়া, বাদকরগঞ্জ, ববরশাল।  খগ খগ 
হববগঞ্জ 

িববস 

৮২২ 

বমাঃ তাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুন্দর আলী, গ্রামঃ বচবচরদফাট, বিাঃ সাটিয়াজুরী, 

বাহুয়ল, হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮২৩ আল-আবমি, বিতাঃ মতুডজ আলী, চর নুর আহেে শাদয়স্তাগঞ্জ, হববগঞ্জ।  খগ খগ 
৮২৫ বতাফাদয়ল আহমে, বিতাঃ বমাঃ কের আলী,  

গ্রামঃ িবিম বড়চর, বিাঃ থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, উিঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮২৭ আবুল খাদয়র, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ জগতপুর, বিাঃ + থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, 

উিঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৮২৮ বমাঃ আব্দুল ওয়াবহে, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রমাঃ চরহামুয়া, উিঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, 

বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৮২৯ বমাহােে সাবহে বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বারীক, গ্রামঃ ধুবলয়াখাল, বিাঃ বগািায়া, 

থািাঃ + বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৩০ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফতাব আলী, গ্রামঃ বড় বহুলা, উিঃ হববগঞ্জ, 

বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৩১ বমাঃ আবোল বময়া, বিতাঃ বমাঃ রবমজ আলী, গ্রামঃ মাহমুেপুর, র্াকঃ ফবকরাবাে, 

উিঃ হববগঞ্জ সের, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৩২ বমাঃ তাজ উবদ্দি, বিতাঃ হাদফজ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ িবিম জয়পুর, থািাঃ 

বাহুবল, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৮৩৫ বমাঃ ওয়াবহদ্যজ্জামাি বচৌধুরী, বমাঃ শাহজাহাি বচৌধুরী, গ্রামঃ+ র্াকঃ মুবড়য়াউক, 

উিঃ লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৩৬ ইমোদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ আমবাড়ীয়া, বিাঃ হরষপুর, উিঃ 

মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৩৭ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, িাবজরপুর, ইটাদখালা, মাধবপুর, 

হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৩৮ আবু তাদলব, বিতাঃ বমাহােে আবল, উত্তর সাঙ্গর, উত্তর সাঙ্গর, বাবিরাচাং, হববগঞ্জ।  খগ খগ 

৮৩৯ বমাঃ বমাজাদেল হক বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি বচৌধুরী, গ্রামঃ গাংগািগর, 

র্াকঃ মিতলা, থািাঃ মাধবপুর, হববগঞ্জ্।  

খগ খগ 

৮৪০ বেিক চন্দ্র োস, বিতাঃ ববষ্ণু িে োস, গ্রামঃ হারুিী, র্াকঃ আেশ ড বাজার, বাবিয়াচাং, 

হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৪১ সাবেকা আিার, বিতাঃ বমাঃ  ছাবেকুর রহমাি, বাবিয়াচাং, হববগঞ্জ। খগ গ 
৮৪২ বমাঃ বশাদয়ব, বিতাঃ আঃ নূর, উলুকাবন্দ, শাদয়স্তাগঞ্জ, হববগঞ্জ। খগ খগ 
৮৪৩ সাদলহ আহদমে বচৌধুরী, বিতাঃ আবুল কালাম আজাে বচৌধুরী, গ্রামঃ ববশাউড়া, র্াকঃ 

ব্রাহ্মণডুরা, থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৪৪ বমাঃ শবফউল আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ টাংগীরঘাট, র্াকঃ + থািাঃ 

+ উিঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৪৫ মঞ্জুর বহাসাইি, বিতাঃ এম, এ, মবতি, গ্রামঃ বঘালডুবা, র্াকঃ বখালডুবা, থািাঃ 

িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 
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৮৪৬ বমাঃ আবুল বাশার (হারুি), বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ বাগহাতা, র্াকঃ 

কাগািাশা, উিঃ বাবিয়ার, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৪৭ বরামাি বচৌধুরী, বিতাঃ হাবববুর রহমাি বচৌধুরী, গ্রমাঃ ময়িাবাগ, বিাঃ মুবছকাবন্দ, 

থািাঃ চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৪৮ বমাঃ আবু ছামী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, েঃ বলঞ্জািাড়া, শাদয়স্তাগঞ্জ, হববগঞ্জ।  খগ গ 
৮৪৯ বমাঃ আহমদ্যল হক টুটুল, বমাঃ বসরাজুল হক, গ্রামঃ তাউশী, বিাঃ শাবকর বমাহােে 

থািাঃ চুিারুহাট, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৫০ বমাঃ সুমি বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আকবলছ বময়া, চাঁিপুর, বিাঃ হবরধরপুর, িবীগঞ্জ, 

হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৫১ বমাঃ বসাহাগ আহাদমে শাবকল, বিতাঃ বমাঃ অমৃত বময়া, িাইকিাড়া, চুিারুহাট, 

হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৫২ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ আঃ মান্নাি, সতাংবাজার, চুিারুহাট, হববগঞ্জ।  খগ গ 

৮৫৩ বমাঃ ফরহাে বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাবের, েঃ বলঞ্জািাড়া, শাদয়স্তাগঞ্জ।  খগ খগ 
৮৫৪ বমাঃ মঞ্জুর আহমে িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ ফবরে আহমে, গ্রামঃ বশমুলতলা, র্াকঃ 

রামশ্রী, থািাঃ চুিারুহাট, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৫৫ বমাঃ আব্দুল কদ্দুছ, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ িাট্টা শরীফ, র্াকঃ িরিবত, 

চুিারুঘাট, হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৫৭ বমাঃ সুদয়ব বময়া, বিতাঃ আল মামুি তালূকোর, েঃ বলঞ্জািাড়া, শাদয়স্তাগঞ্জ।  খগ গ 
৮৫৮ আলীম উবদ্দি, বিতাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ভরপুর, ওয়ার্ ড-৮, র্াকঃ হবরধরপুর, 

ইউঃ ৯ িাং বাটশা, িবীগঞ্জ, হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৮৫৯ রায়হাি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ িানু বময়া, কঠিরগাঁও, শাদয়স্তাগঞ্জ,  

হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৮৬২ বমাঃ মাবিক আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ খাদলক, গ্রামঃ তালগাবছ, র্াকঃ বড়গাবছ, উিঃ 

িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৬৪ বমাঃ শাবমম, বিতাঃ বমাঃ আকদছে আলী, গ্রামঃ বষালহাবড়য়া, বিাঃ হাট বগাোগাড়ী, 

থািাঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৬৫ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সালাম উদ্দীি, গ্রামঃ বঘালহাবড়য়া, বিাঃ হাট 

বগাোগাড়ী, থািাঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৬৬ বমাঃ কাওসার আলী, বিতাঃ আবু ইছা িবী, গ্রামঃ বালািগর, বিাঃ হাট বগাোগাড়ী, 

উিঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৬৭ বমাঃ সাবমউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমিারুল ইসলাম, গ্রাম োেপুর, বিাঃ বড়গাবছ, 

উিঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৮৬৮ বমাঃ িারদভজ আলী, বিতাঃ বমাঃ কবলমুদ্দীি, বেগরাম, বগাোগাড়ী, রাজশাহী। খগ খগ 

৮৭০ বমাঃ িাবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমসবাবুল হক, গ্রামঃ বঘয়াপুকুর, বিাঃ কাকিহাট, 

থািাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৮৭১ বমাঃ মুসবফকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মরদজম বহাদসি, িবীিগর, র্াকঃ িারায়িপুর, 

বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৭২ বমাঃ বসাদহল বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ কালবচকা, র্াকঃ হাট 

বগাোগাড়ী, থািাঃ চবন্দমা, িবা, বজলাঃরাজশাহী। 

খগ গ 

৮৭৩ বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ বগালাম রািািী, গ্রামঃ সুন্দরপুর, র্াকঃ 

কাকিহাট, থািাঃ বগাোগাড়ী, রাজশাহী। 

খগ খগ 

৮৭৪ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বাগধািী, র্াকঃ বাগধািী, 

থািাঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৭৬ বমাঃ তবসকুল ইসলাম, বিতাঃ ইসমাইল বমাল্লাহ, ধিিজয়পুর, িাবিহার, বগাোগাড়ী, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

৮৭৭ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ িাবরলা, বিাঃ ধওকাবন্দ, 

থািাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

কক্সবাজার 

িববস ৮৭৮ 

বেলশাে বমাহােে, বিতাঃ বেল বমাহােে, গজডিতলী, বিাঃ খুটাখালী, ইউঃ খুটাখালী, 

উিঃ চকবরয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৮১ নুর বমাহােে, বিতাঃ শবফকুর রহমাি, গ্রামঃ হাজীরিাড়া, বিাঃ উবখয়া, ইউঃ 

রাজািালাং, উিঃ উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৮২ বমাহােে আলমগীর, বিতাঃ আবুল ফজল, গ্রামঃ উত্তর পুকুবরয়া, বিাঃ উবখয়া, ইউঃ 

রাজািালাং, উিঃ উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৮৩ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ আিাস আহমে, গ্রামঃ েবেণ িাইন্যাবশয়া, বিাঃ ইিািী, 

ইউঃ জাবলয়ািালাং, উিঃ উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ গ 

৮৮৪ বমাঃ আব্দুল গফুর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ মধ্যম হলবেয়া, বিাঃ মবরচুা 

িালাং, ইউঃ হলবেয়ািালাং, উিঃ উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৮৫ ববলাল উবদ্দি, বিতাঃ নুর বখত, গ্রামঃ েবেণ লরাবাক, বিাঃ ঈেগাঁও, ইউঃ 

জালালাবাে, উিঃ কক্সবাজার সের, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৮৮ বমাঃ বমাদশ ডে, বিতাঃ জাদবর আহমে, গ্রামঃ মগছড়াজুম, বিাঃ ডুলাহাজারা, ইউঃ খগ খগ 
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ডুলাহাজারা, উিঃ চকবরয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

৮৮৯ আবদ্যল্লাহ আল বিামাি, বিতাঃ নুরুল হুো, গ্রামঃ িয়াকাটা, বিাঃ বারবাবকয়া, ইউৎ 

বারবাবকয়া, উিঃ বিকুয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৯০ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ হাজী আলতাফ বময়া, গ্রামঃ সরকারীদঘািা, বিাঃ 

বিকুয়া, ইউঃ বিকুয়া, উিঃ বিকুয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ গ 

৮৯৩ বমাঃ বসয়ে আলম, বিতাঃ মমতাজ আহােে, গ্রামঃ ওয়াদহদের িাড়া, বিাঃ ঈেগাঁও, 

ইউঃ ইসলামাবাে, উিঃ কক্সবাজার সের, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ গ 

৮৯৫ বমাঃ হবমে উল্লাহ, বিতাঃ বসরাজুল হক, গ্রামঃ বতপতয়া সওোগরিাড়া, বিাঃ খুরুস্কুল, 

উিঃ কক্সবাজার সের, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৮৯৭ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ বমাস্তাক আহমে, গ্রামঃ বড়ছড়া, বিাঃ বহায়ািক, ইউঃ 

বহায়ািক, উিঃ মদহশখালী, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৯০১ জাফর আলম ভুলূ, বিতাঃ বাচা বময়া, গ্রামঃ িালাংখালী, বিাঃ বলূখালী, ইউঃ 

িালাংখালী, উিঃ উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

৯০৫ 
আবু সাঈে বলটি, বিতাঃ আকতার আহামে, গ্রামঃ রামপুর পূব ডিাড়া, বিাঃ সাহারববল, 

ইউঃ সাহারববল, উিঃ চকবরয়া, বজলাঃ কক্সবাজার।  

খগ খগ 

বসদলট 

িববস-১ 

৯০৮ 

িারদভজ আহমে, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ ববরাবহমপুর, র্াকঃ ববরাবহমপুর-

৩১০৬, থািাঃ বমাগলা বাজার, বজলাঃ বসদলট। 

খ খ 

৯১০ 
বমাঃ আবু বক্কর বছবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আহাে, গ্রামঃ িালবহর, র্াকঃ 

বতলিাড়া, থািাঃ ববয়ািীবাজার, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১১ 
শাহ বমাঃ হাববব আলী, বিতাঃ শাহ বমাঃ বিছাওর আলী, গ্রামঃ খারম ডাপুর, র্াকঃ 

ববায়ালজুর, উিঃ বালাগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১২ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুবুর রহমাি, চাবরকাঠির চক, বিাঃ 

বসলাম উিঃ েবেণ সুরমা, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১৪ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ আছাব আলী, গ্রামঃ বঘাগার কুল, বিাঃ রিদকলী উত্তর, 

থািাঃ বগালািগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১৫ 
বমাঃ ববলাদদলাহদসি, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, বসািাসার, র্াকঃ বসািাসার, থািাঃ 

জবফগঞ্জ।  

খ খ 

৯১৬ ফারুক আহমে, বিতাঃ বমাঃ আনু বময়া, গাজীপুর, বফঞ্চুগঞ্জ, বসদলট।  খ খ 

৯১৭ 
বমাঃ শাহীি আহমে, বিতাঃ বমাঃ সইয়ব আলী, গ্রামঃ কাবেমবলক, বিাঃ রামধা 

বাজার, উিঃ ববয়ািী বাজার, থািাঃ ববয়ািী বাজার, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১৮ 
বমাঃ মবলক বমযা, বিতাঃ আবছম আলী, গ্রামঃ বগায়াল গাঁও, বিাঃ বমাহােেপুর, ইউঃ 

৫ িাং বসলাম, উিঃ েবেণ সুরমা, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯১৯ বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবরফ বময়া, বিায়াহটি, বেওকলস, ববশ্বিাথ, বসদলট।  খ খ 

৯২০ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃদমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ মাবিক, গ্রামঃ জালাল িগর, 

(মুবসরচক), বিাঃ চারখাই, থািাঃ ববয়ািী বাজার, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯২১ 
আব্দুল বাবছত, বিতাঃ জাবহে উবদ্দি, গ্রামঃ বাল্লাহ, র্াকঃ ইছামবত, ৩১৯১, উিঃ 

জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট।  

খ খ 

৯২৪ এম. এ. তািজীর বহাদসি, হাজী আলা উদ্দীি, বশকারপুর, ববয়ািীবাজার, বসদলট।  খগ খগ 
৯২৫ তািবজম খাঁি, বাবুল খাঁি, ভাদেশ্বর, বগালািগঞ্জ, বসদলট।  খগ গ 

৯২৬ 
শ্রী িীল কান্ত বেব, রমা কান্ত বেব, গ্রামঃ বসলাম টিকরিাড়া, র্াকঃ বসলাম-

৩১০৫,উিঃ েবেণ সুরমা, বজলাঃ বসদলট।  

খগ খগ 

৯২৭ 
রাবহক আহমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, বমাল্লািাড়া, তাজপুর, ওসমািীিগর, 

বসদলট।  

খগ গ 

৯২৮ 
বিমল আহমে, বিতাঃ আব্দুল হক, বারদকাট, র্াকঃ বারদকাট-৩১৬১, বগািালগঞ্জ, 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯২৯ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ আব্দুল নুর, ফুলবাড়ী, পূব ডিাড়া, বগালািগঞ্জ।  খগ গ 
৯৩০ বরয়াজ উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, িরুিাড়া, রিদকলী, বগািালগঞ্জ, বসদলট।  খগ খগ 

৯৩১ 
জুদবল বময়া, বিতাঃ তারা বময়া, আলমপুর, কেমতলী, েবেণ সুরমা, ২৭ িাং ওয়ার্ ড, 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯৩২ 
বমাঃ আলী কাওছার, বিতাঃ বমাঃ আমীর আলী,  বসলাম রুস্তমপুর টিলািাড়, েঃ সুমরা 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯৩৫ 
সাদিায়ার বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, রিদকলী, নুরুিাড়া, রিদকলী-৩১৬০, 

বগালািগঞ্জ, বসদলট।  

খগ খগ 

৯৩৭ রববউল কবরম, বিতাঃ জমদসে আলী, হলবেগুল, রাজিগর, বমৌলভীবাজার, বসদলট।  খগ খগ 

৯৩৮ 
মাছুম আহমে বচৌধুরী, বিতাঃ আব্দুল মাবলক বচৌধুরী, আবেিা বাে, চারখাই, ববয়ািী 

বাজার, বসদলট।  

খগ খগ 

৯৩৯ 
বমাঃ বলটি আহমে, বিতাঃ বমাঃ লয়লু বময়া, জগিাি, লেীিাশা, বগািালগঞ্জ, 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯৪০ শ্রী শাংকু ববশ্বাস, বিতাঃ আিন্দ ববশ্বাস, র্ালূরিার, বরকতপুর, জবকগঞ্জ, বসদলট।  খগ খগ 
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৯৪১ 
বমাঃ ফয়জুল হক, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, চবন্ডবতয়র, কুরুয়া বাজার, ওসমািী িগর, 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯৪৩ 
তাওহীে বফরদেৌস আববর, বিতাঃ জামাল আহমে, গ্রামঃ কাটাবেয়া, বিাঃ লালবাজার, 

েবেণ সুরমা, বসদলট।  

খগ গ 

৯৪৪ 
বমাঃ এমোদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ সাধুর বাজার, বিাঃ সের, 

থািাঃ েবেণ সুরমা, বজলাঃ বসদলট।  

খগ গ 

৯৪৬ 
মাহমুে বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল মবতি, উত্তরভাগ, িওয়াগ্রাম, আলীিগর-৩১০০, 

ববয়ািীবাজার, বসদলট।  

খগ খগ 

৯৪৭ 
েীপ্ত বলাধ জয়, বিতাঃ েীিক চন্দ্র বলাধ, রাদয়র গ্রাম, বসদলট সের, েবেণ সুরমা, 

বসদলট।  

খগ খগ 

৯৪৯ 
বমাহােে আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ আহমে, গ্রামঃ রবহম খারচক, বিাঃ থািা 

বাজার, উিঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

৯৫৩ 
আজাদ্যর রহমাি, আবজজুর রহমাি, পূব ড ফুলসাইন্দ, ইউঃ ০৭ িাং লেিাবন্দ, 

বগালািগঞ্জ, বসদলট। 

খগ খগ 

৯৫৪ 
বমাঃ আব্দুল বাবছত, বিতাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ কিিা, বিাঃ ঈেগা বাজার, থািাঃ 

জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খ খ 

কুবমল্লা 

িববস-৩ 

৯৫৫ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ওয়াবহে বময়া, গ্রামঃ বগৌরীপুর, বিাঃ বগৌরীপুর, 

উিঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৯৫৬ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বলছু বময়া, গ্রামঃ বফরাবজয়াকাবন্দ, বিাঃ বসািা 

রামপুর, উিঃ বাঞ্ছারামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

৯৫৭ বমাঃ আবু মুছা, বিতাঃ বমাঃ বজয়া উবদ্দি, হাড়াইর কাবন্দ, জাহাপুর, বততাস, কুবমল্লা।  কখগ কখগ 

৯৫৮ 
আব্দুল আবলম, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ দ্যঃ বখয়ারকাবন্দ, বিাঃ িারাবন্দয়া, থািাঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ কখগ 

৯৫৯ 
বমাঃ ফয়সাল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ ঐচারচর, বিাঃ বাতাকাবন্দ, উিঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৯৬১ 
বমাহােে আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে অরঞ্জত আলী, গ্রামঃ বসিিগর, বিাঃ 

বমজডািগর, থািাঃ বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৬৪ 
বমাঃ ফজদল রাবি, বিতাঃ বমাঃ জসীম উবদ্দি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ বগািালপুর, 

উিঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা 

খগ গ 

৯৬৫ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ এরশাে বমাল্লা, গ্রামঃ বাশরা, বিাঃ হাটদখালা, 

উিঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৬৬ বিমাই সরকার, বিতাঃ বহরালাল সরকার, বাঞ্ছারামপুর।  খগ গ 

৯৬৭ 
বমাঃ সাদয়বুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ বাগমারা, র্াকঃ বহামিা, 

উিঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৬৮ 
আল-আবমি, বিতাঃ মৃতঃ নুরু বময়া, গ্রামঃ উত্তর আকাবলয়া, বিাঃ বাতাকাবন্দ, উিঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৯৭০ 
বমাঃ আবরফূল ইসলাম, বিতাঃ আঃ মাদলক ভূইয়া, কুবশয়ারা, রায়পুর, োউেকাবন্দ, 

কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৭১ 
বলটি বময়া, বিতাঃ আবদ্যল খাদলক, গ্রামঃ একলা  রামপুর, র্াকঃ কবড়কাবন্দ, উিঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৭২ 
বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ বমাঃ নুরুশাফী, েবেণিগর, বিাঃ কালাদসািা, উিঃ োউেকাবন্দ, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৯৭৩ 
সাইদ্যর, বিতাঃ আব্দুল রাজ্জাক, গ্রামঃ িারাবন্দয়া, বিাঃ িারাবন্দয়া, উিঃ বততাস, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৭৪ 
কাজী বমাঃ িাবহে, বিতাঃ কাজী আব্দুস ছামাে, ওমরপুর, বিাঃ জগতপুর, উিঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৭৬ 
বমাঃ মামুি ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বহাদসি ভুইয়া, চাঁন্দ িাদগর চর, মবজেপুর, 

বততাস, কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৯৭৭ 
বমাঃ তাবমম সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমিার আলী, ইমামিগর, সবলমগঞ্জ, বাঞ্ছারামপুর, 

বব-বাবড়য়া।  

খগ গ 

৯৭৮ 
বমাহােে আবু সাদলহ, বিতাঃ আব্দুল আউয়াল, গ্রামঃ বাশগাঁও, বিাঃ ও উিঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

খগ খগ 

৯৭৯ 
বমাঃ জাকাবরয়া সরকার, বিতাঃ আঃ বাদতি সরকার, গ্রামঃ কাবজপুরা, বিাঃ ও উিঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ্ । 

খগ খগ 

৯৮০ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যল জবলল, গ্রামঃ বাঁশগাঁও, থািাঃ  গজাবরয়া, 

বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

খগ খগ 

৯৮২ 
বমাঃ হযরত আলী, বিতাঃ বমাঃ আরব আলী, গ্রামঃ েঃ িারাবন্দয়া, বিাঃ িারাবন্দয়া, 

থািাঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৯৮৩ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ সাগর বফিা, বিাঃ জগতপুর, খগ গ 
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বততাস, কুবমল্লা।  

৯৮৪ 
হাসাি বময়া, শামছুল হক, গ্রামঃ জগতপুর, বিাঃ জগতপুর-৩৫১৭, উিঃ বততাস 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৯৯২ 
বমাঃ রবি বাবু, বিতাঃ বমাঃ আখতারুজ্জামাি, গ্রামঃ েঃ মবমিপুর, র্াকঃ েঃ 

মবমিপুর, উিঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

৯৯৬ 
বমাঃ হাসানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, সাতিী বশরপুর, চান্দামারী, 

গাংগাচড়া, রাংপুর।  

কখ খ 

৯৯৯ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবমদ্যল হক, গ্রামঃ কাঁচাবাবড়, বচৌিবথর হাট, 

বিাঃ বলাহাবিিাড়া, থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

১০০০ 
বমাঃ রুকুনুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ বতলমল জুমমািাড়া, র্াকঃ 

ববতগাড়ী, থািাঃ গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

১০০২ 
বমাঃ মুরছালাত খাঁি বলপু, বিতাঃ বমাঃ হায়োর খাঁি, পূব ড খদলয়া, খদলয়া, রাংপুর 

সের, রাংপুর।  

খগ গ 

১০০৮ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বারঘবড়য়া, 

(চািড়ািাড়া), র্াকঃ র্াাংগীর হাট, উিঃ তারাগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

১০১০ 
বমাঃ হাবমম রহমাি, বিতাঃ বমাঃ জাদবর আলী, গ্রামঃ কঠিয়ালিাড়া, বিাঃ উত্তম 

হাজীর হাট, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

১০১১ 
বমাঃ ময়নুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে, বকসামত বমিািগর, (শাওিা িাড়া), 

র্াঙ্গীর হাট, তারাগঞ্জ, রাংপুর।  

খগ খগ 

১০১২ 
বমাঃ বসাহাগ আলী, বিতাঃ বমাঃ আকমাল বহাদসি, কালুিাড়া, কববরাজিাড়া, উিঃ 

বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

১০১৪ বমাঃ শাহােৎ বহাদসি বিতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম- আহােেপুর, বিাঃ আহােে 

পুর উিদজলা- সুজািগর, বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০১৫ বমাঃ হাদরজ আলী বসখ, বিতা- বমাঃ বহাদসি আলী বসখ, গ্রাম-িাইকাবন্দ, বিাঃ 

খািপুরা, উিদজলা-ববড়া, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

১০১৬ বমাঃ বাবুল ইসলাম, বিতা-বমাঃআব্দুলমবতি,গ্রাম-সমু্ভপুর,দিা-ববড়া,উিদজলা-

ববড়া,দজলা-িাবিা। 

খগ গ 

১০১৭ বমাঃআশরাফুলইসলাম,বিতা-বমাঃআবছরউবদ্দি,গ্রাম-

বধাড়ােহ,দিাঃভাউর্াঙ্গা,সের,িাবিা। 

খগ খগ 

১০১৮ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতা- বমাঃ সাত্তার প্রাাং, গ্রাম- বাগছীভাঈী,দিাঃ চরতারাপুর, 

উিদজলা- িাবিাসের, বজলা-িাবিা। 

খগ গ 

১০১৯ বমাঃ মুরছাবলি, বিতা- বমাঃ আবজমুবদ্দি, গ্রাম- িাইকরখাটি, বিাঃ িাইকরহাটি, 

উিদজলাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

১০২০ সুজি মাহমুে, বিতা- ববল্লাল মন্ডল, গ্রাম- ধম ডগ্রাম, বিাঃপুষ্পিাড়া, িাবিা সের, 

িাবিা। 

খগ গ 

১০২১ বমাঃ আজগর আলী, বিতা- বমাঃ আব্দুল সাত্তার, গ্রাম- বসািািদ্না, বিাঃ িতুি ভাদরঈা, 

উিদজলা- ববড়া, বজলা- িাবিা। 

খগ খগ 

১০২২ বমাঃ বসৌরভ বহাদসি, বিতা- বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রাম-বসািািদ্না, বিাঃ িতুি 

ভাদরঈা, উিদজলা-ববড়া, বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০২৩ এস এম মন্জজুরুল হক, বিতা-এস এম আব্দুল হাবমে, গ্রাম- ববলদফতুিাড়া, বিাঃ 

ববািদকালা, উিদজলাঃ সুজািগর, বজলা-িাবিা 

খগ খগ 

১০২৪ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতা- বমাঃ শাহজাহাি আলী িাদটায়ারী, গ্রাম- চরবচিাখড়া, বিাঃ 

বচিাখড়া, উিদজলা-সুজািগর, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

১০২৫ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতা- জুলবফকার আলী, গ্রাম-িতুিভাদরঈা, বিাঃিতুি ভাদরঈা, 

উিদজলা-ববড়া, বজলা-িাবিা। 

খগ গ 

১০২৬ বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বিতা- বমাঃ আব্দুর রহমাি বসখ, গ্রাম-ভাতশালা, বিাঃ 

বাঘুলপুর, উিদজলা-সুজািগর, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

১০২৭ বমাঃসাদ্দাম বহাদসি, বিতা- বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-বতলকুিী, বিাঃআতাইকুলা, 

উিদজলা- সাবথয়া, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

১০২৮ বমাঃদরজাউল কবরম, বিতা- বমাঃ জান্নাত আলী, গ্রাম- চড়াবচথবলয়া, বিাঃ বসলন্দ্রা, 

উিদজলাঃ শাহজােপুর, বজলা- বসরাজগন্জজ। 

খগ খগ 

১০২৯ বমাঃ রববউল সরকার,বিতা- বমাঃ আব্দুল শুকুর ক্বারী, গ্রাম-শবরষা, সাবথয়া, ববড়া, 

িাবিা।  

খগ খগ 

১০৩০ বমাঃ রাতল আলী বশখ, বিতা- মৃত বমাঃ আবুল কাদশম বশখ, গ্রাম- িওয়াগ্রাম, বিাঃ 

উেরপুর হাইস্কুল, উিদজলা- সুজািগর, বজলা- িাবিা। 

খগ খগ 

১০৩১ বমাঃআকাশ আহদেে, বিতা- বমাঃ আঃ ছামাে বমাল্লা, গ্রাম- কৃমালঞ্চী, বিাঃ 

বাঘুলপুর, উিদজলা- সুজািগর বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০৩২ বমাঃ শামীম কাওসার, বিতা- বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম- ববায়াবলয়া, বিাঃ 

আহােেপুর,উিদজলা-সুজািগর, বজলা-িাবিা। 

খগ গ 

১০৩৩ শাবকল মন্ডল, বিতা- রবশে মন্ডল, গ্রাম- বাবলয়ার্াঙ্গী, বিাঃ িাবজরগঞ্জ, উিদজলা- খগ গ 
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সুজািগর, বজলা- িাবিা। 

১০৩৪ বমাঃ সাবির, বিতা- বমাঃ চাে আলী, গ্রাম- িতুি ভাদরঈা, বিাঃ িতুি ভাদরঈা, 

উিদজলা- ববড়া, বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০৩৫ বমাঃ নুর আলম, বিতা- বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রাম- চকিাড়া, বিাঃ িতুি ভাদরঈা, 

উিদজলা- ববড়া, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

১০৩৬ বমাঃ টিটুল, বিতা- রহমত মন্ডল, গ্রাম-িরবসাংপুর, বিাঃ িাবজরগন্জজ, উিদজলা- 

সুজািগর, বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০৩৯ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতা- বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-চরবচিাখড়া, বিাঃ 

বচিাখড়া, উিদজলাঃ মুিািগর, বজলা- িাবিা। 

খগ গ 

১০৪০ সুশান্ত কুমার চক্রবতী, বিতা- সুকুমার চক্রবতী,  

গ্রাম- মাছিাড়া, বিাঃ রাইপুর বেতুিাড়া, উিদজলা- সুজািগর,  

বজলা- িাবিা। 

খগ খগ 

বিিাইেহ 

িববস 

১০৪২ 

বমাঃ সাগর আলী, বিতা- বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রাম-বজাড়াপুকুবরয়া, থািাঃ হবরিাকুন্ডু, 

বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১০৪৩ বমাঃমবশউর রহমাি, বিতা- বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-সবফোরপুর, বিাঃ জয়বেয়া, 

থািাঃ বকাট ডচােপুর, বিিাইেহ। 

খগ খগ 

১০৪৪ বমাঃ আিারুজ্জামাি, বিতা- বমাঃ মবজবার রহমাি,গ্রামঃ সাফোরপুর, র্াকঃ 

জয়বেয়া, উিদজলাঃ বকাটচােপুর, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

১০৪৫ বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ বমাঃ সামাে,ক গ্রামঃ 

বাবলয়ার্াঙ্গা,দিাঃবববিিগর, থািাঃ কাবলগঞজ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১০৪৬ বমাঃ টিপু সুলতাি, বিতা- বের ববশ্বাস, গ্রাম- ইটালী, বিাঃ অবচন্তুাপুর, থািাঃ 

বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

১০৪৮ বসাহাি আলী, বিতা- িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ চাঁেিাড়া, ইউবিয়ি- এলাঈী, উিদজলা- 

বকাটচাঁেপুর, বজলা- বিিাইেহ। 

খগ খগ 

১০৫০ বমাঃ বমদহেী হাসাি রাদসল, বিতা- বমাঃ খববর উদ্দীি, গ্রামঃ বছাট সড়াবাবড়য়া, র্াকঃ 

সাদবক ববন্নী, ইউবিঃ ৮িাং চাঁেপুর, থািাঃহবরিকুন্ডু, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১০৫৮ বমাঃ আবরফ বময়া, বিতা- মৃতঃ কুবাে আলী, গ্রামঃ বড় খবড়খালী, র্াকঃ খবড়খালী, 

উিদজলা+ বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১০৬০ জবসম উদ্দীি, বিতা- বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম,  

গ্রামঃ কামতা, র্াকঘরঃ চবন্ডপুর-৭২০০, বজলাঃবিিাইেহ, উিদজলা-বিিাইেহ সের। 

খগ গ 

১০৬২ বমাঃ মামুনুর রহমাি, বিতা- বমাঃ বমাঃ আব্দুল ববশ্বাস, গ্রামঃ হবরপুর, বিাঃ খবড়খালী, 

থািা+ বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

১০৬৩ নুর আলম, বিতা-মৃতঃ বমাঃ মদফজ উদ্দীি, গ্রামঃ িাইক িাড়া, বিাঃ গান্না বাজার, 

থািা+ বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১০৬৪ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতা- বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ বশবিগর, র্াকঘরঃ িলর্াঈা, 

থািাঃ কালীগন্জজ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

মুসীগÄ 

cwem 

১০৬৫ 

রাজু বমাড়ল, বিতা- বমাঃ ইব্রাহীম বমাড়ল, গ্রামঃ সুজািগর, র্াকঃ বব.বখলগাঁও, থািাঃ 

বসরাজবেখাঁি, বজলাঃ মুসীগÄ 
খগ গ 

১০৭২ শুভ্রবিি বিাদ্দার, বিতা- সুব্রত বিাদ্দার, গ্রামঃ হাটলেীগঞ্জ, র্াকঘরঃ মুবসগন্জজ সের, 

বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৭৪ বমাঃ বিঝুম বমাল্লা, বিতা- বমাঃ বসরাজ বমাল্লা, শাখারী বাজার, বিাঃ রামিাল, বজলাঃ 

মুবসগÄ 

খগ খগ 

১০৭৫ বসহাব বময়া, বিতা- মৃত সবলমল্লা বময়া, বগাববন্দ িগর, র্াকঘরঃ বরকাবী বাজার, 

থািাও বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৭৬ বমাঃ বরফাত বময়া, বিতা- বমাঃ রাজা বময়া, বগাববন্দিগর, র্াকঘরঃ বরকাবী বাজার, 

থািাও বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৭৭ বমাঃ আববর বহাদসি বিলয়, বিতা- আলমগীর বহাদসি, উত্তর রামিালপুর, র্াকঃ 

বরকাবী বাজার, থািাও বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৭৮ বমাঃ ওয়াবলে, বিতা- বমাঃ বসরাজ বশখ, গ্রামঃ বিগাঁও, শ্রীিগর, মুবসগÄ খগ গ 

১০৮০ বমাঃ আল আবমি, বিতা- বমাঃ হাই ইসলাম ঢালী, গ্রামঃ পুরা র্াকঃ পুরা, থািাঃ 

টাংগীবাবড়, বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৮১ বমাঃ সাদয়ম, বিতা- বমাঃ আলাউবদ্দি তালুকোর, মুবসগÄ খগ গ 

১০৮২ মহবসি ইসলাম তািভীর, বিতা- আছাি উল্লাহ ববিারী, গ্রামঃ সুখবাসপুর, র্াকঃ 

সুখবাসপুর, উিদজলা+ বজলাঃ মুবসগÄ 
খগ গ 

১০৮৪ বমাঃ আলাবমি, বিতা- বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ বালাসুর (কাবিয়াবাবড়), 

ভাগ¨কুল, শ্রীিগর, মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৮৫ িাজমুল হুো বজহাে, বিতা- হুমায়ুি কববর, পূব ডিাড়া, বরকাবী বাজার, মুবসগÄ খগ খগ 

১০৮৮ আল আবমি আহদমে আকাশ, বিতা- বমাঃ মন্জজুর বহাদসি, িবিম আটিাড়া, খগ গ 
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আটিাড়া, শ্রীিগর, মুবসগÄ 

১০৮৯ বমাহােে সাইফুল ইসলাম, বিতা- এস এম এ বারী, গ্রামঃ কাবলবন্জজিাড়া, 

চাম্পাতলা(১৫০০) সের, মুবসগÄ 

খগ খগ 

১০৯০ বমাঃ অিন্ত, বিতা- দ্যলাল বময়া, বল্লাল বাবড়, রামিাল, মুবসগÄ খগ গ 

১০৯১ আববর হাসাি, বিতা- বমাঃ হাবববুর রহমাি, উঃ বসিাইিাড়া, রামিাল সের, মুবসগÄ খগ গ 

১০৯২ বমাঃ হুেয় ভুইয়া, বিতা- বমাঃ কামাল উবদ্দি ভুইয়া, শাখারী বাজার, বিাঃ রামিাল, 

বজলাঃ মুবসগÄ 

খগ খগ 

১০৯৩ বমাঃ ফাবহম ইসলাম, বিতা- বমাঃ িজরুল ইসলাম, কাবলন্দীিাড়া, বরকাবী বাজার, 

মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৯৪ আল সাহাবীর নূর ইয়াবমি, বিতা- বমাঃ বমাকারম, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর, টাংগীবাড়ী, 

মুবসগÄ 

খগ গ 

১০৯৫ বমাঃ বরয়াে, বিতা- আসলাম বেওয়াি, গ্রামঃ বক.বি বাগ, র্াকঃিÂসার, উিদজলাঃ+ 

বজলাঃ মুবসগÄ  
খগ গ 

১০৯৬ বমাঃ শান্ত বময়া, বিতা- বমাঃ সাবকল বময়া, গ্রামঃ খািকা োলালিাড়া, রামিাল, সের, 

মুবসগÄ 

খগ খগ 

ঠাকুর 

গাঁও 

পবিস 

১০৯৭ 

মিাোঃ আবিনুল আলি, বপতা- মিাোঃ ওয়াহেদ আলী, বিয়ািতপুর, মপাোঃভাদুয়া, 

উপোঃ পীরগঞ্জ, মেলাোঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১০৯৯ মিাোঃ আবিি োিো, বপতা- মিাোঃ তবির উদ্দীি, গ্রািোঃ েবিপাড়া, মপাোঃ 

মখাচািাড়ী, থািাোঃ িাবলয়াডাঈী, মেলাোঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১০০ মিাোঃ পবিরুল ইসলাি, বপতা- মিাোঃ আবেজুল েক, গ্রািোঃ মিৌলা মগাোবি, মপাোঃ 

িামুবিিয়া, থািাোঃ িাবলয়াডাঈী, মেলাোঃঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১০১ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ মতদলবর আলী, জাউবিয়া, বিাঃ লাবহড়ী, 

উিদজলাঃ বাবলয়ার্াঈী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১০২ বমাঃ আলছারুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বেৌলতপুর, থািাও 

বজলাঃঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১০৩ বমাঃ আলাল বহাদসি, বিতা- বমাঃ মসবলম উদ্দীি, বাঁশ গাড়া, বভলাজাি, ঠাকুরগাঁও 

সের ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১০৪ বমাঃ মুসবলম উদ্দীি, বিতা- বমাঃ ফদয়জ উদ্দীি, গ্রামঃ কচুবাড়ী, বিাঃ কচুবাড়ী 

উিদজলাঃঠাকুরগাঁও, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১০৫ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আলী, বিতা- বমাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামঃ কহর িাড়া, বিাঃ 

কহর িাড়া, উিদজলাঃঠাকুরগাঁও, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১০৬ বরাংকু বসি, বিতা- বহরি চন্দ্র বসি, গামঃইয়াকুবপুর, বিাঃ কালুদেত্র, থািাঃ 

ঠাকুরগাঁও, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১০৮ ম োাঃ আপজজুর রহ োন, পিতো- ম োাঃ ফম্মেজ উিীন, লোউথুপত, মিোাঃ শুকোন পুকুরী, থোনো 

ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১১০ বমাঃ সাবহরুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ আসাি িগর বিাঃ 

খবড়বাড়ী, উিদজলা ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১১১ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতা- বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ আরাজী চাদমশ্বরী বিাঃ 

আরজী মন্ডলহাট, থািাঃ আদটায়ারী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

িঞ্চগড় 

িববস 

১১১২ 

বমাঃ ফরহাে আলী, বিতা- বমাঃ হাদফজ ববশর, গ্রামঃ বজাবগকাটা, বিাঃ বম ডজাপুর, 

উিদজলাঃ আদটায়ারী, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

১১১৩ অমৃত রায়, বিতা- হদরন্দ্রিাথ ড রায়, রাজারহাট, বিাঃ কালীগন্জজ উিঃ বেবীগন্জজ, 

িঞ্চগড়। 

খগ গ 

১১১৪ ওয়াদহে আলী, বিতা- মহল বশখ, িগড় র্াাংঈা, হাবকমপুর, বিাঃ কালীগঞ্জ, িঞ্চগড়। খগ খগ 

১১১৫ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, বিতা- বমাঃ রবফক উবদ্দি, মুবসিাড়া, মবল্লকােহ, বিাঃ 

সুন্দরবেঘী, উিঃ বেবীগন্জজ , বজলাঃ িঞ্চগড়।  

খগ খগ 

১১১৬ হবরিে শীল, বিতা- হরসুন্দর, গামঃ র্াাংগািাড়া, বিাঃ বটতলা হাট, থািাঃ ববাো, 

বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

১১১৭ বুদধব চন্দ্র রায়, বিতা- ভুদিন্দ্রিাথ রায়, গ্রামঃ বন্দরিাড়া, বিাঃ বতপুকুবরয়া, থািাঃ 

ববাো- িঞ্চগড়। 

খগ গ 

১১১৮ বমাঃ শাবহি বহাদসি, বিতা- বমাঃ শবরফ উদ্দীি, ভাউলািাড়া, বিাঃ ফুটবকবাড়ী, উিঃ 

িঞ্চগড়, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ খগ 

১১১৯ বমাঃ সবুজ আলী, বিতা-বমাঃ এিামুল হক, কবশমপুর, বিাঃ ফুটবকবাড়ী, িঞ্চগড় 

সের, িঞ্চগড়। 

খগ গ 

১১২০ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা- বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বাঁশবাড়ী, রাণীশাংপকল, 

ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১২১ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতা- রাজ বমাহােে, গাজীর হাট, বিাঃ ভরবিয়া হাট, খগ খগ 
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রািীশাংপকইল, ঠাকুরগাঁও। 

১১২২ বমাঃ মাসুম আলী, বিতা- বমাঃ আলমগীর বহাদসি, সন্ধুারই (সাতখবরয়া) বিাঃ বিগাঁও 

উিদজলাঃ রবিশাংপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

১১২৩ বমাঃ শাবহনুর ইসলাম, বিতা- বমাঃ হাবমদ্যর রহমাি, সাটিয়া, বিাঃ মালগাঁও, 

উিদজলাঃ িীরগন্জজ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

১১২৬ সাইফ উবদ্দি, বিতা- আবজর উবদ্দি, চাল্লাইি, েরবস্ত, বজন্তাপুর, বসদলট খগ গ 

১১৩৩ বমাঃ অব্দুল্লাহ আল- মামুি, বিতা- বমাঃ আব্দুস সালাম, আঈারাজুর, সালুটিকর 

বাজার,দগায়াইি ঘাট বসদলট। 

খগ গ 

১১৩৯ আব্দুল্লাহ আল জাবমল, বিতা- আবতকুল হক, িাবখববল, বজন্তাপুর, বসদলট খগ গ 

১১৪৯ বমাঃ আলাবমি বহাদসি, বিতা- বমাঃ খাইরুল বহাদসি, গ্রামঃ বুজরুক, বাখই, বিািঃ 

কুমারখালী কুবিয়া। 

খগ গ 

১১৫০ বমাঃ বাদয়বজে বহাদসি, বিতা- বমাঃ িাবসর উদ্দীি, গ্রামঃ কাতলামারী, বিাঃ আমলা- 

সেরপুর, থািাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৫২ বমাঃ সাবয়ুদ্যল আদরফীি, বিতা- বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ িবিম মজমপুর, 

র্াকঃ কুবিয়া, থািা+ বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

১১৫৩ সাইদ্যল হক, বিতা- আিছার আলী, সেরপুর মাদ্রাসা, বিাঃ আমলা, থািাঃ বমরপুর, 

বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৫৫ বমাঃ শাবকবুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ জুবগয়া, র্াকঘরঃ কুবিয়া, 

থািাঃ কুবিয়া, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৫৮ বমাঃ বফদরাজ আলী, বিতা- বমাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, গ্রামঃ উঃ ভবািীপুর, র্াকঘরঃ 

সাতবাড়ীয়া, উিদজলাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া 

খগ খগ 

১১৫৯ বমাঃ মাসুদ্যল হক, বিতা- বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাবড়য়া, বিািঃ ববড়য়া, থািাঃও 

বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৬০ বগালাম মওলা, বিতা- লাল বমাহােে, গ্রাম+ বিাঃ জুবগয়া, থািা+ বজলাঃ কুবিয়া। খগ খগ 

১১৬২ বমাঃ সাদহদ্যর রহমাি, বিতা- বমাঃ বিাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ জুবগয়া, র্াকঘরঃ জুবগয়া, 

উিদজলাঃ কুবিয়া, থািাঃ কুবিয়া, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ গ 

১১৬৩ বমাঃ নুরূল ইসলাম, বিতা- বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ জয়িাবাে মন্ডল িাড়া, র্াকঃ 

বমাবহিী বমলস, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৬৪ বমাঃ আজমল বহাদসি, বিতা- বমাঃ তকদছে মন্ডল, গ্রামঃ ববরয়া, র্াকঘরঃ ববরয়া, 

থািাঃকুবিয়া, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ খগ 

১১৬৫ বমাঃ ববল্লাল বহদসি, বিতা-বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বটপতল টাবকমারা, কুবিয়া। খগ গ 

১১৬৬ ইমরাি বহাসাইি তুবহি, বিতা- বমাজাদেল হক, জগবত বাবুিাড়া, কুবিয়া সের, 

কুবিয়া। 

খগ খগ 

১১৬৭ বমাঃ রবি আহদেে, বিতা- বমাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রামঃ একতারপুর, বিািঃ 

বারুইিাড়া, থািাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ গ 

১১৭০ বমাঃ হ্নেয় আহদেে, বিতা- বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ কল্যািপুর বিাঃ তালবাড়ীয়া, 

উিদজলাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়। 

খগ গ 

১১৭৩ বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলতাি বহাদসি, গ্রামঃ সালাউবদ্দি িগর, বিািঃ 

চড়াইদকাল, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

বগুড়া 

িববস-২ 

১১৭৪ 

বমাঃ কাববল উবদ্দি, বিতা-শাহজাহাি আলী, বগাসাইবাড়ী, বশরপুর, বগুড়া। খগ খগ 

১১৭৫ বমাঃ আব্দুর রহমাি, বিতা- বমাঃ একরাম বহাদসি সরকার, আগুবিয়া তাইড়, 

বসািাতলা, বগুড়া। 

খগ গ 

১১৭৮ বমাঃ িাজমুল হক, বিতা- বমাঃ আঃ মবমি, সুজাবাে, মােলা, শাজাহািপুর, বগুড়া। খগ গ 

১১৭৯ শাহ আলম, বিতা- আজম আলী, গ্রামঃ বসাংড়া িাড়া, বিাঃ বিচুল, থািাঃদশরপুর, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

১১৮০ বমাঃ বমাহাি মাহমুে, বিতা- বমাঃ রািা বময়া, লবতফপুর, মধ্যিাড়া, ওয়ডার্ িাং- ১৩, 

বগুড়া বিৌরসভা, বগুড়া। 

খগ গ 

১১৮১ বমাঃ মবির, বিতা- বমাঃ বজরুল রহমাি, বশমুলবাড়ী, বশমুলবাড়ী ধুিট, বগুড়া। খগ গ 

১১৮২ বমাঃ বসবলম বরজা, বিতা- বমাঃ মজনু শাহ, জালশুকা, বখািািাড়া, শাজাহািপুর, 

বগুড়া। 

খগ খগ 

১১৮৩ বমাঃ আবরফুজ্জামাি, বিতা- বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বাশগাড়ী, বিাঃ িারটা, 

থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

১১৮৪ বমাঃ এিামুল হক, বিতা- বমাঃ জয়িাল আদবেীি, হাপুবিয়া কদলািী খগ খগ 

১১৮৫ বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে, বিতা- বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, সুজাবাে, শাজাহািপুর বগুড়া, 

বিাঃ খান্দলা 

খগ গ 

১১৮৬ বমাঃ মাছলুম বারী, বিতা-বমাঃ মিজুর আলী, গ্রামঃ বোছমা, বিাঃ বিদর্টি, থািাঃ 

শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

১১৮৭ আব্দুল বমাবমি, বিতা- খবললুর রহমাি,গ্রামঃ বঘাড় বেৌড়, র্াকঘরঃ খামারকাবন্দ, খগ খগ 
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উিদজলাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

১১৮৮ মাবিক চন্দ্রা, বিতা- মদিারঞ্জি চন্দ্রা, গ্রামঃ আদশকপুর, বহন্দুিাড়া, রািীরহাট, 

শাজাহািপুর, বগুড়া। 

খগ গ 

১১৮৯ বোলি কুমার প্রামাবিক, বিবশ কান্ত প্রামাবিক, গ্রামঃ আদশকপুর বহন্দুিাড়া, বিাঃ 

রািীরহাট, উিদজলাঃ শাজাহািপুর, বগুড়া্ 

খগ গ 

১১৯০ সুজয় চন্দ্র সরকার, বিতা- সুদেব চন্দ্র সরকার, ববদজাড়া মদধ্য িাড়া, বিািী বগুড়া। খগ খগ 

১১৯২ বমাঃ মুকদছদ্যল, বিতা- বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ উত্তর সহড়াবাড়ী, বশমুল বাড়ী, ধুিট , 

বগুড়া। 

খগ খগ 

১১৯৩ বমাঃ সুমি আহদমে, বিতা- বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি র্াবলু, গ্রামঃ খন্দকার িাড়া, 

বিাঃ বশরপুর, থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

বভালা 

িববস 

১১৯৪ 

বমাঃ বিহাদ্যর রহমাি, বিতা- বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ ৫িাং েঃ জয়িগর নুরবময়ার 

হাট, বেৌলতঘাম 

খগ গ 

১১৯৬ বমাঃ ওদয়জ কুরুিী, বিতা- বমাঃ নুরুল ইসলাম, শরীফ িাড়া, ০৫ িাং ওয়ার্ ড, চরফুাশি 

বিৌরসভাস চরফুাশি। 

খগ খগ 

১১৯৭ বমাঃ বাহাদ্যর, বিতা- বমাঃ বফদরাজ বময়া, গ্রামঃ মাদির চর, ৩ িাংওয়ডার্, বিাঃ 

মাদির চর মাদ্রাসা থািাঃ েবেি আইচা চরফুাশি বভালা 

খগ গ 

১১৯৮ তাওবহদ্যল ইসলাম, বিতা- বমাঃ মাকছুদ্যর রহমাি, বলজিাতা ওয়ার্ ড িাং-০২,বিাঃ 

লামবছিাতা, উিদজলা- বেৌলতখাি বভালা। 

খগ গ 

১২০০ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতা-আবুল বাশার, বলজিাতা ওয়ডার্-০২, বিাঃ চরিতা 

হাইস্কুল উিদজলা- বেৌলতখাি, বভালা। 

খগ গ 

১২০১ বমাঃ মঞ্জুর রহমাি, বিতা- মৃত বমাঃ মবজর উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর চর মবের ওবয়ডর্-৬, 

আিজুর হাট, তািাঃ শশীভুষি, উিদজলা- চরফুাশি, বভালা। 

খগ গ 

১২০৭ বমাঃ ইমবতয়াজ, বিতা- বমাঃ ইউসুফ মাতাির, মাতাির বাবড়, র্াকঘরঃ েঃ 

বশবা/চরফুাশি, বভালা। 

খগ গ 

১২০৯ বমাঃ আবদ্যর রবহম, বিতা- আবু বক্কর বছবদ্দক, গ্রামঃ উত্তর মঙ্গল, ওয়ডার্-৫, বিাঃ 

আিজুর হাট, থািাঃ শশীভূষি, উিদজলা- চরফুাশি, বভালা। 

খগ গ 

১২১০ বমাঃ ফবরে, বিতা- আবুল কালাম, ওসমাি গন্জজ ০৩ িাং ওয়ডার্ চরফুাশি বভালা। খগ গ 

১২১১ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতা- বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃদকাড়াবলয়া,ওয়ডার্-০৮, 

র্াকঃেঃ বেঘলেী, বজলা- সের, বভালা। 

খগ গ 

১২১৪ বমাঃ মবহউবদ্দি, বিতা- আবুল বহাদসি, ৩িাং িবিম ইবলশা, ইউবিয়িঃ েঃ চরিাতা, 

বমদ্যয়া সের, বভালা। 

খগ খগ 

১২১৫ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বিতা- বমাঃ মুসবলম মাস্টার, বড় চর লামবছিাতা ০৬ িাং ওয়ডার্ 

উিদজলা- বেৌলতখাি, বভালা। 

খগ গ 

১২১৬ বমাঃ জুদয়ল, বিতা- বমাঃ বখাকি, ইউবিয়িঃ ২িাং ইবলশা, গ্রামঃ গুিটা মবস বিাঃ 

িরািগঞ্জ বভালা সের বভালা। 

খগ গ 

১২২০ বমাঃ জাবহে, বিতা-বমাঃ বরজাউল র্াওরী, চরিাতা কাবজরহাট ৪িাং বেৌলতখাি, 

বভালা। 

খগ খগ 

১২২১ বমাঃ ইয়বমি, বিতা- বমাঃ ছাদেক, গ্রামঃ বকাড়াবলয়া, ইউঃ েবেি বেঘলেী, উিঃ 

বভালা, বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

১২২৩ বমাঃ তাদরক, বিতা- আবু িাঈম, বড়মাবিকা ওয়ডার্-০২, ববারহাি উবদ্দি, র্াকঘর-

মাবিকার হাট, বভালা। 

খগ গ 

১২২৪ আলী বহাদসি, বিতা- মুজাদেল হক, ইউবিয়ি- ২িাং ইবলশা গ্রামঃ চর ইবলশা, বিাঃ 

ইলশার হাট, বভালা সের, বভালা। 

খগ খগ 

িাদটার 

িববস-১ 

১২২৫ 

বমাঃ নুর আলম, বিতা- বমাঃ আঃ রহমাি, গ্রামঃ বিদবল ঘবরয়া, র্াকঘরঃ িাদটার, 

থািা+ বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২২৬ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতা- মৃতঃ রবহমুদ্দীি, গ্রামঃ বকসমত জাবময়া, র্াকঘরঃ 

জাবময়া, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

১২২৭ বমাছাঃ হাসিা খাতুি, বিতা- জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ আড়কান্দী, র্াকঘরঃ হাবতয়ান্দহ, 

উিদজলাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১২২৯ রুিালী আিার, বিতা- রঞ্জু আলী, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ বেঘািবতয়া, উিজলাঃ 

ওদজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১২৩০ বহাসদিআরা খাতুি, বিতা- হুদসি প্রামাবিক, গ্রামঃ বিিালবেঘী, র্াকঘরঃ বেঘািবতয়া, 

উিদজলাঃ িাদটার, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৩১ বমাঃ সুমি আলী, বিতা- মৃতঃ আঃ মান্নাি বশখ, গ্রামঃ ববলেহর, র্াকঃ ববলেহর, 

উিদজলাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৩২ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতা- বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ বামি মািগ্রাম, র্াকঃ 

র্াঙ্গািাড়া, উিঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১২৩৩ বমাঃ সাবকল আহদেে, বিতা- বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঃ লেীপুর হাট, খগ খগ 
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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

বজলাঃ িাদটার, থািাঃ িাদটার। 

১২৩৪ বমাঃ শাবহনুর ইসলাম, বিতা- বমাঃ বদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ ও র্াকঃ কাবতলা, উিদজলাঃ 

বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

১২৩৫ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বেিাড়া, থািাঃ পুঠিয়া, 

বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

১২৩৮ নুর বমাহােে, বিতা- বমাঃ বজয়াউর রহমাি, গ্রামঃ বগািালহাটি, র্াকঃ পুটিয়া, 

বিৌরসভাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

১২৩৯ বমাঃ আবজজুল হাবকম, বিতা- বমাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ ভািসীিাড়া, বিাঃ বিকরা, 

থািাঃ বাগমারা,দজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১২৪০ বমাঃ শাহজামাল, বিতা- মৃতঃ হাদয়ত আলী, গ্রামঃ বুজরুক বকৌড়, বিাঃ হাট গাদঙ্গা 

িাড়া, থািাঃ বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১২৪১ বমাঃ মাইনুল ইসলা, বিতা- বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ দ্যল ডভপুর, র্াকঃ জাবমরা, 

থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১২৪২ সুদলশ বহমরম, বিতা- রবব বহমরম, গ্রামঃ রাঙ্গামাটিয়া, র্াকঃ কাবলকাপুর, 

উিদজলাঃ বাগাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৪৩ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতা- আব্দুল বারীক, গ্রামঃ বগািাল পুর, র্াকঃ বাগমারা, থািাঃ 

বাগমারা, বজলাঃরাজশাহী। 

খগ গ 

১২৪৪ বমাঃ মাসুে রািা, বিতা- িাবজমুবদ্দি, গ্রামঃ িাঁচ বাবড়য়া, র্াকঃ বশরদকাল, উিঃ 

বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৪৬ বমাঃ সাহাি িবী হাসাি, বিতা- মৃত রইস উবদ্দি,ফুলবাগাি, বমাহিপুর িাদটার, সের, 

িাদটার। 

খগ গ 

১২৪৭ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতা- বমাঃ সাবরর উবদ্দি, গ্রামঃ বচৌরী লেীপুর হাট, িাদটার 

সের, িাদটার। 

খগ গ 

১২৪৮ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতা- বমাঃ কাবজম উবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ বততুবলয়া, বিাঃ 

বগালাবাড়ী, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১২৪৯ বমাঃ ওয়াদরশ আলী মৃধা, বিতা- বমাঃ কবছম উবদ্দি মৃধা, গ্রামঃ পূব ড মাধিগর, র্াকঃ 

মাধিিগর, উিদজলাঃ িলর্াঙ্গা, বজলাঃ িাদটার 

খ খ 

১২৫০ শ্রী সুমি চন্দ্র হালোর, বিতা- শ্রী েশরত চন্দ্র হালোর, গ্রামঃ বছাটদচৌগ্রাম, র্াকঃ 

বচৌগ্রাম, উিদজলাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৫১ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ চন্দিপুর, র্াকঃ িীরগন্জজ, 

উিজলাঃ িাদটার, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ কখগ 

১২৫২ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতা- আমাি আলী, গ্রামঃ বারঘবরয়া, র্াকঃ ছাতিী, থািাঃ 

িাদটার, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২৫৩ রুববিা খাতুি,বিতা- মৃতঃ বরাস্তম আলী, হবররামপুর, প্রদফসর িাড়া,দিাঃ িন্তীতলা, 

উিদজলাঃ িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৫৫ বমাসাঃ আবম্বয়া আিার, বিতা- বমাঃ আব্দুল আবজজ, িবজপুর বমাল্লািাড়া, উিদজলাঃ 

িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৫৬ বসবলম বরজা, বিতা- বসালায়মাি আলী, গ্রামঃ উমরপুর, র্াকঃ বাকরইল, উিদজলাঃ 

িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৫৮ সাবময়া খাতুি, বিতা- বমাঃ ছািাউল ইসলাম, গ্রামঃ কাটিা, বিাঃ ফাবশ ডিাড়া, 

উিদজলাঃ ধামরাইহাট, বজলাঃিওগাঁ। 

খগ খগ 

১২৫৯ বমাঃ লবতফর রহমাি, বিতা- বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ বগাবিিগর, র্াকঃ িত্নীতলা, 

উিদজলাঃ িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

১২৬০ বমাঃ তািভীর আহদেে (আবশক), বিতা- বমাঃ খাদলদ্যর রহমাি, গ্রামঃ সুলতািপুর, 

র্াকঃ েবরয়াপুর, উিদজলাঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৬৩ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ বরজাউল হক, জয়পুর বিাি অবফস িাড়া, র্াকঃ 

সািাহার, উিদজলাঃ সািাহার, বজলাঃ িওগাঁ 

খগ খগ 

১২৬৮ বমাঃ ইমরাি িাবজর, বিতা-মৃত মবতউর রহমাি, গ্রামঃ চকহবর. র্াকঃ বখলিা , 

উিদজলাঃ ধামইরহাট, উিদজলাঃ িওগা। 

খগ গ 

১২৬৯ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতা- বমাঃ মদয়ি উবদ্দি, উত্তর দূগ ডাপুর, বিাঃ আমইড়, 

উিদজলাঃ িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৭০ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতা- বমাঃ ছবলম উবদ্দি,  

গ্রামঃ আলমপুর বমাল্লািাড়া, র্াকঃ রাঙ্গামাটি, উিদজলাঃ ধামুরহাট,দজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৭৩ বমাঃ আব্দুর রবহম, বিতা- বমাঃদরাস্তম আলী, গ্রামঃ উবি, র্াকঃ উবি, উিদজলাঃ 

িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

১২৭৪ বরজাউল কবরম, বিতা- িবববর রহমাি, বেউলবাড়ী, বিাঃ রঘুিাথপুর, উিদজলাঃ 

ধামইরহাট, বজলাঃ িওঁগা। 

খগ গ 

১২৭৫ বমাঃ আওলাে বহাদসি, বিতা- বমাঃ ইয়াবছি আলী, গ্রামঃ গাাংরা, র্াকঃ রঘুিাথপুর, 

উিদজলাঃ ধামইরহাট, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

১২৭৭ বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতা- মৃত আবু তাদহর শাহ, গ্রামঃ চকশ্রীপুর, র্াকঃ খগ গ 
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রহমািপুর, উিদজলাঃ িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

১২৭৯ শাবকর আলম, বিতা- বমাহািে বহাসাইি, ব্রীজিাড়া, িবজপুর, উিদজলাঃ িত্নীতলা, 

বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৮১ বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতা- বমাঃ মবহর উবদ্দি, গ্রামঃ রসুলববল, র্াকঃ রাঈামাটি, 

উিদজলাঃ ধামুরহাট, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৮২ বমাঃ ছয়ফুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ ছবহর উদ্দীি, গ্রামঃ িারায়িপুর, র্াকঃ ববাইদতড়, 

উিদজলাঃ সািাহার,দজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১২৮৩ সবে ইসলাম, বিতা- সাইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বােপুইয়া, উিদজলাঃ িত্নীতলা, বজলাঃ 

িওগাঁ। 

খগ গ 

িীলফামা

রী িববস 

১২৮৪ 

বমাঃ সুজি বহাদসি, বিতা- বমাঃ আবুয়াল বহাদসি, বকসামত বোগাছী, বিাঃ রামগঞ্জ 

থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৮৫ বমাঃ রাদশে ইসলাম, বিতা- বমাঃ তছবলম উবদ্দি, বকসামত বগাগাবছ, বিাঃ রামগন্জজ, 

থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৮৭ বমাঃ সরুজ্জামাি, বিতা- বমাঃ সবফজুল ইসলাম, পূব ড কুখািাড়া, বলাকাল বাসিুান্ড, 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৮৮ বমাঃ বমাস্তাকুর রহমাি, বিতা- বমাঃ হারুনুর- রবশে, সুটিিাড়া, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৮৯ বমাঃ ইউনুছ আলী, বিতা- বমাঃ মবজবার রহমাি, উত্তরা শশী মবেি িাড়া, িঞ্চপুকুর, 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৯০ তুষার কুমার রায়, বিতা- বকলাশ চন্দ্র রায়, েঃ কুখািাড়া, দ্যড়াগুবড়, থািাঃ সের, 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৯১ বমাঃ আরমাি, বিতা- বমাঃ রাজ্জাক, পূব ডকুখািাড়া, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। খগ গ 

১২৯২ সদতুি অবধকারী, বিতা- অিাথ অবধকারী, গ্রামঃ কাবিয়াল খাতা, র্াকঃ কাবিয়াল 

খাতা, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৯৩ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ খবলশা িাড়া, বিাঃ বজাড়ার 

হাট, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১২৯৫ সুমি রায়, বিতা- মদহশ রায়, উত্তর বালািাড়া, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। খগ গ 

১২৯৬ অজুডি রায়, বিতা- ববমল রায়, উত্তর বালািাড়া, কুন্দুপুকুর, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১২৯৭ বমাঃ ইয়াবছি আলী, বিতা- বমাঃ আঃ ছাত্তার, িিীম বগালমুন্ডা বিগ্রাম, থািা ও 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১২৯৯ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতা- বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর বেশীবাই, র্াকঃ কাঠালী, 

থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৩০২ রববন্দ্র রায়, বিতা- ববিাম রায়, বকসামত বোগাছী, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। খগ গ 

১৩০৩ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বদ্রবীর র্াঙ্গা, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১৩০৪ বমাঃ বলজু বময়া, বিতা- বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ সরোর হাট, থািাঃ বর্মলা, 

উিদজলাঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৩০৫ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতা- বমাঃ মবমনুর রহমাি, িবিম খুটামারা, জলঢাকা, 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৩০৬ বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতা- আবতয়ার রহমাি, বসাংেই হাবত বন্ধা, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১৩০৭ বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম, বিতা- বমাঃ ববলাল বহাদসি, ববগিাড়া, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৩০৮ বমাঃ বমারসবলি আলী, বিতা- বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, পুরাতি বরল বস্টশি, 

িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৩০৯ বমাঃ বজাদবে আলী, বিতা- বমাঃ ইয়াকুব আলী, পূব ড বচাংমারী, িন্জচপুকুর, িীলফামারী খগ গ 

১৩১০ শান্ত কুমার রায়, বিতা- সুিীল চন্দ্র রায়, বতলাই জয়চন্ডী োদরায়ািী, উিদজলা ও 

বজলাঃ িীলফমারী। 

কখগ কখগ 

১৩১১ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতা- বমাঃ শাহাবুদ্দীি, পূ ডবদচদরঙ্গা, বিাঃ িাড়িাড়া, 

উিদজলাঃ জল ঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৩১২ বচত্র রায়, বিতা- বসন্ত রায়, বসাংেই (কামার িাড়া), কাবিয়ালখাতা, উিদজলাঃ ও 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৩১৩ বমাঃ বহাদসি আলী, বিতা- বমাঃ আবুল কাদশম, সুটিিাড়া, থািা ও বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

কুবড়গ্রাম-

লালমবিরহাট 

িববস ১৩১৪ 

িদরশ চন্দ্র রায়, বিতাঃ সুবল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ মেিপুর, র্াকঃ িামুড়ীরহাট, উিঃ 

আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

১৩১৫ বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ পূব ড বেলদজাড়, র্াকঃ কখগ খগ 
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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

বভলাবাড়ী, উিঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

১৩১৬ 
মাধুর্য্ড ভূষণ রায়, বিতাঃ অবিী ভূষণ রায়, গ্রামঃ বেওদর্াবা, র্াকঃ িামুবড়র হটি, 

উিঃ আবেতমাবর, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

১৩১৭ 
বমাঃ বলটি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ হাডুড়া, র্াকঃ কুলাঘাট, উিঃ 

লালমবিরহাট, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ গ 

১৩১৮ 
বমাঃ সাবকব আল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ খাটামারী, র্াকঃ 

কুলাঘাট, ইউঃ কুলাঘাট, উিঃ লালমবিরহাট সের, লালমবিরহাট।  

কখগ গ 

১৩১৯ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ আব্দুর রবশে বময়া, গ্রামঃ  আরবজ বচাাংগাোড়া, র্াকঃ 

সাবন্টবাড়ী, থািাঃ লালমবিরহাট, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

১৩২০ 
বমাঃ রবি বময়া, বিতাঃ বমা িওশাে আলী, গ্রামঃ েবেণ ভরদতর ছড়া, বিাঃ বসািাহট, 

ইউঃ বসািাহাট, থািাঃ ভূরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২১ 
বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওয়াদ্যে, গ্রামঃ আদজায়াটারী, র্াকঃ গাংগারহাট, 

থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ খগ 

১৩২২ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ ববায়াইলভীড়, বিাঃ বিওয়াশী, 

ইউঃ ভাঙ্গাদমাড়, উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২৩ 
বমাঃ ইসরাঈল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী, গ্রামঃ চন্দ্র খািা ফুলবাড়ী, ইউঃ 

ফুলবাড়ী, উিঃ ফুলবাড়ী, র্াকঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ খগ 

১৩২৪ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ আদজায়াটারী, র্াকঃ 

গাংগারহাট, ইউঃ কাবশপুর, উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২৫ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হবববর রহমাি, গ্রামঃ মন্ডল িাড়া, র্াকঃ 

হাসিাবাে, উিঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২৬ 
বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বমািার কুটি, র্াকঃ গাগলা, 

থািাঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২৭ 
আদিায়ারুল হক, বিতাঃ িবছমুবদ্দি, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ বভতরবঙ্গ, ইউঃ 

বভতরবন্দ, উিঃ িাদগরশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

১৩২৮ 
বমাঃ বরযাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবফকুল ইসলাম,  

গ্রামঃ মুোফৎথািা, ববদলরবভটা, র্াকঃ বচলমারী, উিঃ বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩২৯ 
বমাঃ হাসানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ িাথর খাতা, বিাঃ বজারগাছ, 

ইউঃ রমিা, থািাঃ বচলমারী, কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৩০ 
বমাঃ রাদসদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ জািজায়গীর, র্াকঃ 

চবন্ডজাি, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ খগ 

১৩৩১ 
আবশকুর জামাি, বিতাঃ জবহরুল হক, গ্রামঃ বজািাইর্াঙ্গা, র্াকঃ উবলপুর, উিঃ 

উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৩২ 
বমাঃ আবুল বাশার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ মালতীবাড়ী বেগর, র্াকঃ 

ধরিীবাড়ী, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৩৩ 
বােল চন্দ্র, বিতাঃ ষবি কান্ত, গ্রামঃ িন্দুদিফড়া, র্াকঃ সাতেরগাহ, ইউঃ গুিাইগাছ, 

উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

১৩৩৪ 
বমাঃ আয়িাল হক, বিতাঃ কববর রহমাি, গ্রামঃ মধ্যেবড় চরিাঁচ িাড়া, র্াকঃ ধাম 

বেিী, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

১৩৩৫ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবমর আলী, গ্রামঃ েবেণ েলেবলয়া, খামার 

মাগুরা, বিাঃ েলেবলয়া, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

১৩৩৬ 
বমাঃ শামীম বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ মধুপুর, বথ থাওয়ার কুটি, 

র্াকঃ িতুি অিন্তপুর, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

১৩৩৭ 
বমাঃ নূর আলম সরকার, বিতাঃ আঃ ছামাে, গ্রামঃ উমর মবজে র্াকঃ বজাড়সয়রার 

হাট, উিঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ খগ 

১৩৩৮ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মুছা আলী সরকার, গ্রামঃ সইতিাত, র্াকঃ 

বজাড়সয়রাহাট, উিঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৩৯ 
বমাঃ  রাদশদ্যজ্জামাি নুর, বিতাঃ বমাঃ নুর বি বময়া, গ্রামঃ কাদল, র্াকঃ খবললগঞ্জ, 

উিঃ কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৪০ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ কাদল, ইউঃ ববলগাছা, 

র্াকঃ খবললগঞ্জ, উিঃ কুবড়গ্রাম সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৪১ 
বমাঃ বসিহাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমাি, গ্রামঃ মুিারাম, র্াকঃ 

খবললগঞ্জ, উিঃ কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৪২ 
আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বরজাউল হক, গ্রামঃ হবররাম, র্াকঃ খবললগঞ্জ, উিঃ 

কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

১৩৪৩ 
বমাঃ রদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বকাবাে আলী, গ্রামঃ বভাগর্াঙ্গা কাবজিাড়া, র্াকঃ 

বভাগর্াঙ্গা, থািাঃ কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

১৩৪৫ 
বমাঃ মুহায়বমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ ফদতপুর, র্াকঃ 

ফদতপুর, উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৩৪৬ বমাঃ রহমত আলী, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ আফরা, র্াকঃ সলুয়া বাজার, খগ গ 
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উিঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার।  

১৩৪৮ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ িাউবেয়া, র্াকঃ চাঁন্দুটিয়া, 

উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৪৯ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মবফয়ার রহমাি, গ্রামঃ ভাতুবড়য়া, র্াকঃ চাঁচড়া, 

উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৫১ 
বমাঃ মবহিলু্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ র্হরবসঙ্গা, র্াকঃ কুয়াো 

বাজার, উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৩৫৪ 
বমাঃ বসাহাগ বহাদসি, বিতাঃ শদকর আলী মন্ডল, গ্রামঃ বারীিগর, র্াকঃ বারীিগর, 

উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৫৫ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ বেোর আবল, গ্রামঃ শাহাজােপুর, র্াকঃ মুিারপুর, 

উিঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

১৩৫৭ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবসর উদ্দীি বমাল্যা, গ্রামঃ মথুরাপুর, র্াকঃ 

তীদররহাট, উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৩৫৮ 
বমাঃ আবরফুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম বমাড়ল, গ্রামঃ মহাদেবপুর, র্াকঃ 

বেয়াড়া, উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৫৯ 
বেবাশীষ রায়, বিতাঃ দ্যলাল রায়, গ্রামঃ রুিবেয়া, র্াকঃ রুদ্রপুর, উিঃ সের, বজলাঃ 

যদশার।  

খগ গ 

১৩৬০ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আবুল ফজল, গ্রামঃ বভকুটিয়া, র্াকঃ বভকুটিয়া, উিঃ 

সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৬১ 
বমাঃ মবমমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছদলমাি বমাল্লা, গ্রামঃ বাউবলয়া, র্াকঃ হাবমেপুর, 

উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৩৬৩ 
বমাঃ ওমর আলী, বিতাঃ বমাঃ হাদসম আলী, গ্রামঃ রামিগর, র্াকঃ রাজারহাট, উিঃ 

সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৬৪ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক, গ্রামঃ মাবিকবেবহ, র্াকঃ 

বারীিগর, উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৬৫ 
বমাঃ ফজলুল কবরম, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ িাউবেয়া, র্াকঃ চাঁন্দুটিয়া, 

উিঃ সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৩৬৯ 
প্রান্ত কুমার বঘাষ, বিতাঃ সুকুমার বঘাষ, গ্রামঃ ভাাংগাবয়রা, র্াকঃ বলবুতলা, উিঃ 

সের, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

সুিামগঞ্জ 

িববস 

১৩৭০ 

এমরাি বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল ওয়াহাব, গ্রামঃ হবতপুর, ইউঃ লেণশ্রী, র্াকঃ 

জাবিগাঁও, উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ খগ 

১৩৭১ 
জুবাদয়র আহমে, বিতাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রামঃ িতুি বিন্দা, ইউঃ বমাহিপুর, বিাঃ 

জয়িগর বাজার, বজলাঃ সুিামগঞ্জ, উিঃ সুিামগঞ্জ সের।  

খগ গ 

১৩৭৩ 
বমাঃ মবজে আহমে সাগর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাবরক, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঃ 

মঙ্গলকাটা, উিঃ সুিামগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৭৪ 
রঘুিাথ কর, বিতাঃ রমা কান্ত কর, গ্রামঃ জায়ফরপুর, ইউঃ বমাল্লািাড়া, উিঃ 

সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৭৫ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল সাত্তার, গ্রামঃ ববলাবর হাটি, ইউঃ সুরমা, 

সুিামগঞ্জ সের।  

খগ গ 

১৩৭৬ 
অবিক বেব, বিতাঃ অবখল চন্দ্র বেব, গ্রামঃ বারঘর, র্াকঃ জািীগাও, ইউঃ লেণশ্রী, 

উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৭৭ বমাঃ ফখরুল ইসলাম, বিতাঃ তছবকর আলী, জবললপুর, সুিামগঞ্জ।  খগ গ 

১৩৭৮ 
শাবহনুর আলম, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক বময়া, গ্রামঃ িতুি গুবেগাঁও, ইউঃ জাহাঙ্গীরিগর, 

উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৭৯ 
বতাফাদয়ল আহদমে, বিতাঃ িাইওর বময়া, গ্রামঃ বিটািই, র্াকঃ গবিপুর, ইউঃ 

পূব ডিাগলা, উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৮০ 
কামরুজ্জামাি, বিতাঃ আব্দুল অদ্যে, গ্রামঃ বশবপুর, ডুাংবরয়া, উিঃ েবেণ সুিামগঞ্জ, 

বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৮১ বরাংকু রায়, বিতাঃ রবীন্দ্র রায়, আমবাড়ী, বোয়ারা বাজার, সুিামগঞ্জ।  খগ গ 
১৩৮২ সফর আলী, বিতাঃ বসরাজ বময়া, কলাগাঁও, বিাঃ শ্রীপুর, উিঃ তাবহরপুর, সুিামগঞ্জ।  খগ গ 

১৩৮৩ 
বমাঃ তাবরকুল ইসলাম তুষার, বিতাঃ বমাঃ বিয়ামত উল্লাহ, গ্রামঃ কাইয়ারগাঁও, র্াকঃ 

িারায়ি তলা, উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৮৪ বসৌরভ োস, বিতাঃ িিী বগািাল োস, গ্রামঃ বিরুয়া, উিঃ বেরাই, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  খগ গ 

১৩৮৫ 
জাবকর বহাদসি, বিতাঃ ফবরে বময়া, কাইয়ার গাঁও, র্াকঃ কাইয়ার গাঁও, িারায়ি 

তলা।  

খগ গ 

১৩৮৭ রাজি োস, বিতাঃ রবীন্দ্র কুমার োস, কাইয়ার গাঁও, তাড়ল, বেরাই, সুিামগঞ্জ।  খগ খগ 

১৩৮৮ 
বমাঃ আহমে আলী, বিতাঃ বমাঃ  আবুল কালাম, গ্রামঃ সাদহব িগর, র্াকঃ মঙ্গল 

কাঁটা, উিঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৮৯ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ শুক্কুর আলী, গ্রামঃ সাদহব িগর, বিাঃ মঙ্গলকাঁটা, উিঃ খগ গ 
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সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

১৩৯০ স্বপ্ন বম ডি, বিতাঃ শুধাাংশু বশখর বম ডি, সুরমা-২২, বষালঘর, সুিামগঞ্জ।  খগ খগ 
১৩৯১ অনুিম োস, রানু চন্দ্র োস, গ্রামঃ পুটকা, বজলাঃ সুিামগঞ্জ, থািাঃ শাল্লা।  খগ খগ 
১৩৯২ বসবদ্দকুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল জবলল, কামারগাঁও, বোয়ারা বাজার, সুিামগঞ্জ।  খগ খগ 
১৩৯৩ বগয়াস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ রবফক বময়া, হাছি বসত, সুিামগঞ্জ সের, সুিামগঞ্জ।  খগ খগ 

১৩৯৫ 
বসৌরভ সাহা, বিতাঃ বেলীি সাহা, গ্রামঃ সাচিা, ইউঃ জামালগঞ্জ উত্তর, উিঃ 

জামালগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৯৮ 
বমাঃ জাদয়ে বময়া, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ বসািাপুর, উিঃ বোয়ারা বাজার, 

বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

খগ গ 

বিদরাজপুর 

িববস 

১৪০০ 

বমাঃ শাওি বকস, বিতাঃ বমাঃ আবুয়াল বহাদসি বকস, গ্রামঃ বড় খবলশা খালী, 

র্াকঃ বিদরাজপুর, উিঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

১৪০২ 
বমাঃ বগালাম রাবি, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ কুমারখালী, র্াকঃ েবেণ 

বাবিয়াযী, উিঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ গ 

১৪০৩ 
মাহবুব, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ িটিতাবাবড়, র্াকঃ মাোরবাবড়, উিঃ 

িাবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

১৪০৪ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি তালুকোর, গ্রামঃ মধ্য িলবুবিয়া, র্াকঃ 

জাদিরিাড়, শরিদখালা।  

খগ খগ 

১৪০৬ 
বশবরি আখতার, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ উঃ পূঃ িাবছমপুর, র্াকঃ 

বিদরাজপুর, থািাঃ বিদরাজপুর, উিঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

১৪০৯ 
বজাহাি রহমাি রূদ্র, বিতাঃ কাজী হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড রহমতপুর, উিঃ 

বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ কখগ 

১৪১০ 
মামুি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ খবলল হাওলাোর, গ্রামঃ গাবগাবছয়া, র্াকঃ 

ইন্দুরকািী, থািাঃ ইন্দুরকািী, উিঃ ইন্দুরকািী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪১৩ 
বমাঃ শামীম বহাদসি, বিতাঃ আঃ ছাত্তার হাওলাোর, গ্রামঃ ববশারীঘাটা, র্াকঃ 

ববশারীঘাটা, উিঃ বমাদড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট।  

কখগ খগ 

১৪১৪ 
বমাঃ কামাল সরোর, বিতাঃ বমাঃবাবুল সরোর, আলামকাঠী, র্াকঃ, উিঃ ও বজলাঃ 

বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪১৫ 
বমাঃ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আছাদ্যজ্জাম, িবিম ডুমবরতলা, বিাঃ বিদরাজুর, 

বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪১৬ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম আকি, বিতাঃ আব্দুস বছাবাহাি আকি, গ্রামঃ  িরখালী, র্াকঃ 

হুলারহাট, উিঃ ও বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪১৭ 
বমাঃ আিাস হাওলাোর, বিতাঃ আঃ মান্নাি হাওলাোর, গ্রামঃ বাবলিাড়া, র্াকঃ 

বাবলিাড়া, উিঃ ইন্দুরকািী, বজরাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪১৮ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ আিছার আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বিলতী, র্াকঃ বিলতী, 

উিঃ কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪১৯ 

বমাঃ শামীম, বিতাঃ বমাঃ শাহ জাহাি বময়া,  

গ্রামঃ মধ্য মাবছমপুর, র্াকঃ বিদরাজপুর, থািাঃ বিদরাজপুর, উিঃ বিদরাজপুর, 

বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪২১ 
বমাঃ মাসুম ববল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, িঃ িশারীবুবিয়া, বিাঃ ববাথলা, 

উিঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪২২ 
আকাশ বমস্ত্রী, বিতাঃ বগৌরাঙ্গ লাল বমস্ত্রী, গ্রামঃ ভূতখালী, র্াকঃ বেহারী, উিঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪২৩ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, বছাট খবলশা খাবল, বিাঃ বিদরাজপুর, 

বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪২৪ 
বমাঃ নূর িবীি, বিতাঃ বমাঃ আঃ সাত্তার, বছাট খাবলশাখাবল, বিাঃ বিদরাজপুর, 

বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪২৫ 
আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, খামকাটা, র্াকঃ বিদরাজপুর, 

থািাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪২৮ 
রুমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ বশয়ালকাঠী, র্াকঃ বজালাগাতী, 

থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

১৪২৯ 
বমাঃ সবহে, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, িঃ িাশারী বুবিয়া, বিাঃ ববাথলা, উিঃ 

ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪৩০ 
স্বণ ডা রািী মন্ডল, বিতাঃ বববচত্র মন্ডল, গ্রামঃ বশকারপুর, র্াকঃ বিদরাজপুর, উিঃ ও 

বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

১৪৩১ 
বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ হাবিফ লস্কার, গ্রামঃ ফলইবুিীয়া, বিাঃ বজালাগাতী, থািাঃ 

কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখ কখ 

মাগুরা 

িববস 

১৪৩২ 

বমাঃ মবহব বুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর বমাল্লা, সাহািাড়া, মাগুরা সের, মাগুরা।  খগ খগ 
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১৪৩৩ ববপ্লব রায়, বিতাঃ শ্রীিবত রায়, গ্রামঃ বহলবাড়ীয়া, থািাঃ মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা।  খগ গ 

১৪৩৪ বিিটি কুমার রায়, বিতাঃ কুমাদরশ চন্দ্র রায়, িাড়ুয়ারকুল।  খগ খগ 
১৪৪১ বমাঃ ফরহাে উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কার বমাল্যা, আমুবড়য়া, মাগুরা।  খগ গ 

১৪৪২ 
বমাঃ হাবববুল্লাহ বহাদসি, গ্রামঃ বাগর্াঙ্গা, বিাঃ শতখালী, উিঃ শাবলখা, বজলাঃ 

মাগুরা।  

খগ খগ 

১৪৪৭ 
তাবিয়া ইয়াসবমি, িতাঃ বমাঃ বমান্তাজ বমাল্যা, গ্রামঃ বশমুবলয়া, উিঃ মাগুরা, বজলাঃ 

মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৪৯ 
বমাঃ আলাউবদ্দি  ইসলাম, বিতাঃ আবু তাদহর বময়া, গ্রামঃ মাধবপুর, র্াকঃ 

হাটজগেল, উিঃ মাগুরা সের, বজলাঃ মাগুরা।  

খ খ 

১৪৫০ 
বমাছাঃ শান্তা িারভীি, বিতাঃ বমাঃ বিকুলুর রহমাি, গ্রামঃ বাবলবেয়া, উিঃ 

মহােেপুর, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৫২ 
পুজা ববশ্বাস, বিতাঃ বগাববন্দ ববশ্বাস, গ্রামঃ িারিান্দুয়ালী, র্াকঃ মাগুরা, উিঃ মাগুরা 

সের, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৫৩ বমাঃ সাগর মৃধা, বিতাঃ আঃ রউফ মৃধা, বাবলবেয়া, মহোেপুর, মাগুরা।  খগ খগ 

১৪৫৫ 
ববশ্ববজৎ কুমার খাঁ, ববষ্ণু িে খাঁ, গ্রামঃ িাঁচকাদ্যবিয়া, বিাঃ হবরশপুর, থািাঃ শাবলখা, 

বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৫৭ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ িাঁচকাহবিয়া, বিাঃ 

হবরশপুর, থািাঃ শাবলখা, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৫৮ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি আহদেে, গ্রামঃ বগািীিাথপুর, থািাঃ 

মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৬০ 
বব. এম. নূরুল বাসার, বিতাঃ বমাঃ আবুল আবমি, গ্রামঃ বেড়ুয়া/ইটদখালা, বিাঃ 

মাগুরা, থািাঃ মাগুরা সের, মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৬১ 
বমাঃ মুবকদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বতাতা বময়া, িাড়ুয়ারকুল, বাবুখালী, মহেেপুর, 

মাগুরা।  

খগ গ 

১৪৬২ 
িাঈম উদ্দীি, বিতাঃ মুসী মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ িারিান্দুয়ালী, বিাঃ মাগুরা, বজলাঃ 

মাগুরা।  

খগ গ 

বব-বাড়ীয়া 

িববস 

১৪৬৩ 

বশখ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতঃ বশখ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ চান্দপুর, বিাঃ 

িাখাচাং, উিঃ ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খ খ 

১৪৬৫ 
বমাঃ ফজলুর রহমাি, বিতাঃ জয়ধর আলী, গ্রামঃ বমশাইর, র্াকঃ বাহাদ্যরপুর, থািাঃ 

আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রােণবাড়ীয়া।  

খ খ 

১৪৬৬ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি মুসী, গ্রামঃ চান্দপুর, বিাঃ িাখাচাং, 

উিঃ ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

১৪৬৭ 
রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ গফুর, গ্রামঃ হাবড়য়া, র্াকঃ সুবহলপুর, উিঃ সের, 

বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ খগ 

১৪৬৮ 
বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ধনু বময়া, গ্রামঃ ভাদেশ্বরা, বিাঃ মাবচহাতা, 

উিঃ ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৪৭০ 
ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী হুদসি, গ্রামঃ িাইকিাড়া, র্াকঃ ভাতশালা, উিঃ 

ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৪৭১ 
বমাহােে জাহাঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যস সামাে, গ্রামঃ খারঘর, ইউঃ বড়াইল, 

বিাঃ বড়াইল, উিঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

খগ খগ 

১৪৭২ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বময়া, গ্রামঃ কাছাইট, বিাঃ মাবছহাতা, 

উিঃ ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৪৭৩ 
শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ জমদ্দার বময়া, বগৌরিগর, কৃষ্ণিগর, িবীিগর, 

ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

১৪৭৪ 
বমাঃ আখতারুজ্জামাি, বিতাঃ আব্দুল বমাতাবলব, সুবহলপুর, বমৌরহাটি, বিাঃ সুবহলপুর, 

থািাঃ ও বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৪৭৫ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, মধ্য বমড্ডা।  খগ গ 

১৪৭৭ 
আল- মামুি, বিতাঃ বমাঃ হাবকম, গ্রামঃ বড় বাকাইল, বিাঃ সুবহলপুর, থািাঃ সের, 

ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১৪৭৮ বমাঃ আবজজুল হক, বিতাঃ বসয়ে বময়া, জালালপুর, চান্দুয়া, ববজয়িগর। খগ খগ 

১৪৭৯ 
বমাঃ আঃ ছালাম, বিতাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ বাড়ীউড়া, বমাঃ মজবলশপুর, থািাঃ 

সরাইল, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

খগ খগ 

১৪৮০ 
বমাঃ মাসুক বময়া, বিতাঃ বমাঃ চুন্নু বময়া, গ্রামঃ বিাঃ ভলাকু, থািাঃ িাবসরা, বজলাঃ 

ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৪৮১ বমাঃ বরিি বমযা, বিতাঃ বমাঃ িান্নু বময়া, কাবিউচ্ছ।  খগ গ 

১৪৮৩ 
বমাঃ আজগর আলী (আছকার), বিতাঃ বমাঃ চান্দুবময়া, বুধন্তী, বিাঃ চান্দুরা, 

ববজয়িগর। 

খগ খগ 

১৪৮৪ 
বমাঃ ববশর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ ববারহাি উবদ্দি, রািীবেয়া, অরুয়াইল, সরাইল, 

ব্রােণবাবড়য়া। 

খগ খগ 
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১৪৮৭ 
বমাঃ হাবিফ বমযা, বিতাঃ হাজী বমাঃ ইেি আলী, খরমপুর, বিাঃ মজবলশপুর, থািাঃ 

ব্রােণবাবড়য়া, বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া। 

খ খ 

১৪৮৮ 
বমাঃ বমাজাদেল হক, বিতাঃ বমাঃ আলী আহােে, বগৌতমিাড়া, র্াকঃ ঘাটুরা, 

ব্রােণবাবড়য়া সের, ব্রােণবাবড়য়া। 

খ খ 

বাদগরহাট 

িববস 

১৪৮৯ 

িাইম, বিতাঃ ইউসুফ, গ্রামঃ ববছট, র্াকঃ বশালরদকালা, উিঃ কচুয়া, বজলাঃ 

বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯০ 
ইমরুল কাদয়স, বিতাঃ ইবলয়াছ বশখ, গ্রামঃ ববষ্ণুপুর, র্াকঃ বচরুবলয়া, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯১ 
বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, বিতাঃ বব.এম. বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ উেয়পুর, র্াকঃ বমাল্লাহাট, 

উিঃ বমাল্লাহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯২ 
আসমাউল হক, বিতাঃ বমাঃ আিসার আলী বসখ, গ্রামঃ বহজলা, র্াকঃ বহজলা, উিঃ 

বচতলমারী, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯৪ 
মাহাবুব হাসাি কামরাি, বিতাঃ বশখ শামীম হাচাি, গ্রামঃ িাইকিাড়া, র্াকঃ 

বসাংগাতী, উিঃ ফবকরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

১৪৯৫ 
শাবকল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ উৎকুল, র্াকঃ উৎকুল, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯৬ 
বমদহবে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ  কািাইিগর, র্াকঃ বচলাবাজার, 

উিঃ বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯৭ 
বমাঃ ইমরাি হুসাইি, বিতাঃ বশখ বমাস্তাব, গ্রামঃ উৎকুল, র্াকঃ উৎকুল, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

১৪৯৮ 
বশখ  বিয়ামাতুল্লাহ আবীর, বিতাঃ বশখ বমাঃ আবু জাফর, গ্রামঃ ববছট, র্াকঃ 

বশালারদকালা, উিঃ কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৪৯৯ 
তাবমম হাসাি, বিতাঃ রজ্জব আলী, গ্রামঃ সাদবক র্াঙ্গা, র্াকঃ মগরাহাট, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৫০০ 
আল-আমীি বালী, বিতাঃ বমাস্তফা বালী, গ্রামঃ বাধাল, র্াকঃ বাধাল বাজার, উিঃ 

কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

১৫০২ 
বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বশখ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বাবলয়া র্াাংগা, র্াকঃ এস 

এ বাগ, উিঃ ফবকরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

১৫০৩ 
বমাঃ আবু হুরায়রা, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ কবশমপুর, র্াকঃ 

কাবশমপুর বাজার, উিঃ বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

১৫০৬ 
ইমরাি হাওলাোর, বিতাঃ হাওলাোর হুমায়ুি কববর, গ্রামঃ উৎকুল, র্াকঃ উৎকুল, 

উিঃ বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

১৫০৮ 
বমাঃ আল-আবমি বশখ, বিতাঃ আঃ গফুর বশখ, গ্রামঃ বর্াবাতলা, র্াকঃ 

বাাংলাবাজার, উিঃ বচতলমারী, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

১৫১০ 
বশখ িাবছম, বিতাঃ বশখ মাহামুে, গ্রামঃ বারুইিাড়া, র্াকঃ চাকশ্রী বাজার, উিঃ 

রামিাল, বজলাঃ বাদগরহাট।   

খগ গ 

১৫১৩ 
বতৌবহে বশখ, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দক বশখ, গ্রামঃ বগাটািাড়া, র্াকঃ বগাটািাড়া, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৫১৪ 
বসাহাি বশখ, বিতাঃ এম. বর্ বিজাম বশখ, গ্রামঃ উৎকুল, র্াকঃ উৎকুল, উিঃ 

বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

১৫১৬ 
বসখ মাসুম ববল্লাহ আহদমে, বিতাঃ বসখ আবু সাদলহ আহদমে, গ্রামঃ বাগমারা, র্াকঃ 

মগরাহাট, উিঃ বাদগরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

লেীপুর 

িববস 

১৫১৮ 

বমাঃ আরাফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাবিক বময়া, খন্দকার বাড়ী, গ্রামঃ সাগরেী, 

ওয়ার্ ড িাং-৯, বিাঃ কাবফলাতলী, রায়পুর, লেীপুর। 

খগ গ 

১৫১৯ 
স্বরুি বচৌধুরী, বিতাঃ বেলীি বচৌধুরী, গ্রামঃ সমদসরাবাে,৭ িাং ওয়ার্ ড, লেীপুর 

বিৌরসভা, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫২১ 
বমাঃ ইসহাক বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ আবমি উল্লুাহ, গ্রামঃ রামািন্দী ৯ িাং ওয়ার্ ড, 

আবমি উল্লুাহ বচৌধুরী বাড়ী, লেীপুর সের, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫২২ 
বমাঃ মামুি বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, ওয়ার্ ড-৭, গ্রামঃ িেীরচর, র্াকঃ 

হায়োরগঞ্জ, রায়পুর, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫২৪ 
রায়  উবদ্দি, বিতাঃ সবফক উল্যা, এরাফ বময়া বাড়ী, বসয়েপুর, বিাঃ রামািন্দী, থািাঃ 

সের, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

১৫২৬ 
বমাঃ আবসফ বহাদসি, বিতাঃ মবির বহাদসি, আববর িগর, ১২ িাং ওয়ার্ ড, লেীপুর, 

বিৌরসভা, লেীপুর সের, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫২৭ 
বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমাহি, গ্রামঃ সমদসরাবাে, লেীপুর, উিঃ লেীপুর 

সের, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

১৫২৮ 
ফয়সাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সবুজ, গ্রামঃ আববর িগর, লেীপুর বিৌরসভা, গনুবময়া 

সদ্দডার বাবড়, লেীপুর সের, লেীপুর।  

খগ খগ 
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১৫২৯ 
বমাঃ শাহীি বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ মাকছুদ্যর রহমাি, মদসরাবাে ৯ িাং ওয়ার্ ড 

বিৌরসভা লেীপুর, চাঁেবময়া পুবন্ডত বাবড়, লেীপুর সের, লেীপুর।  

খগ খগ 

১৫৩০ 
আবদ্যস সামাে, বিতাঃ বতাফাদয়ল আহমে, আলী বময়া ববিারী বাড়ী, গ্রামঃ সাগরবে, 

কাবজরবেঘীর িাড়, রায়পুর, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩১ 
বরয়াজ বহাসাইি, বিতাঃ সবফক উবদ্দি, ইমাি আলী ববিারী, গ্রামঃ চরবাংশী, র্াকঃ 

চরবাংশী, উিঃ রায়পুর, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩২ 
বমাঃবরয়াজ বহাদসি, বিতাঃ বমজানুর রহমাি, বসািাপুর, েঃ রায়পুর, উিঃ রায়পুর, 

বজলাঃ লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩৩ 
আব্দুল খাদলক রািা, বিতাঃ আদিায়ারুল হক, গ্রামঃ বগৌবরিগর, বিাঃ লেীপুর, থািাঃ 

সের, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩৪ বহদমল চন্দ্র োস, বিতাঃ ভজি চন্দ্র োস, সমদসরাবাে, ৭ িাং ওয়ার্ ড, সের, লেীপুর।  খগ গ 

১৫৩৫ 
বমাঃ িাবহে রায়হাি, বিতাঃ জসীম উবদ্দি, চরমিসা, সাদহব বাড়ী, সের, বহরামি 

বাজার, লেীপুর সের, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩৭ 
আবুল কাদশম ফয়সাল, বিতাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিৌর-১৫ িাং ওয়ার্ ড িবিম 

লেীপুর, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩৮ 
বমদহেী হাসাি, বিতাঃ হুমায়ুি কববর, ববজয় িগর, ওয়ার্ ড িাং-৯, বিাঃ িাক ববজয় 

িগর, লেীপুর, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৩৯ 
বশাদয়ব আহােে, বিতাঃ আবুল বাসার, পূব ড চরমিসা, সাদহব বাবড়, লেীপুর সের, 

লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৪২ 
কামরুল ইসলাম, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, হাবেস হাওলাোর বাড়ী, গ্রামঃ পূব ড চর 

ফলকি, র্াকঃ লুধুয়া ফলকি, কমলিগর, লেীপুর।  

খগ গ 

১৫৪৫ 
রাদসল আহদেে (ওসামা), বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, রাইিােী, িওিাড়া, মাধবেী, 

িরবসাংেী।  

খগ খগ 

১৫৪৮ বমাঃ জাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ  বমাঃ ইব্রাহীম বময়া, েবড়কান্দী, কাঠাবলয়া, িরবসাংেী।  খগ গ 

১৫৪৯ হাফছািা আিার, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, ববরামপুর, মাধবেী, িরবসাংেী।  খগ গ 

১৫৫১ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বেঘীরিাড়, িওিাড়া, 

িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৫৩ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাজয়িাল আদবেীি, আখাবলয়া, আমবেয়া, 

িরবসাংেী।  

খগ খগ 

১৫৫৫ 
রাবমসা আিজুম, বিতাঃ বমাঃ জজ বময়া, গ্রামঃ বিাঃ িওিাড়া, বজলাঃ িরবসাংেী, 

ইউঃ নুরালাপুর, উিঃ িরবসাংেী সের, িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৫৭ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ  আলফাজ উবদ্দি, আখাবলয়া, মাধবেী, িরবসাংেী।  খগ গ 

১৫৫৯ 
বমাস্তাবকম বময়া, বিতাঃ বমাঃ রুস্তম বময়া, বখাদ্দিওিাড়া, নুরালাপুর, িরবসাংেী সের, 

িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৬১ বমাঃ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সূয ডত আলী, ফজুরকান্দী, কাঠাবলয়া, িরবসাংেী।  খগ খগ 

১৫৬২ 
আবশক জাদয়েী আজাে, বিতাঃ আবুল কালাম আজাে,  

গ্রামঃ ভাটিাড়া, বিাঃ ভাটিাড়া, ইউঃ িাঁচদোিা, থািাঃ মাধবেী, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৬৪ 
ফারুক বহাদসি ভূইয়া ফাবহম, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি ভূইয়া, সুলতািপুর, চরবসন্দুর, 

িলাশ, িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৬৫ 
বমাঃ বরিি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, রাইিােী, িওিাড়া,  

িরবসাংেী।  

খগ গ 

১৫৬৬ 
মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ চরশী খবলফা িাড়া, ইউঃ বততিল্লা, 

থািাঃ +দজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৫৬৭ 
জুদয়ল োশ, বিতাঃ স্বিি োশ, গ্রামঃ বাজাবলয়া, র্াকঃ রাজাবলয়া, উিঃ সাতকাবিয়া, 

বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৬৮ 
বমাঃ হান্নাি বখাকি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ নুরন্নবী, উত্তর আবমরাবাে বচৌধুরীিাড়া, র্াকঃ 

মািারহাট, বলাহাগড়া, চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৬৯ 
বমাঃ হাসাি, বিতাঃ আমািত খাি, গ্রামঃ পূব ড ছোহা, ইউঃ ছোহা, থািাঃ সাতকাবিয়া, 

বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৭১ 
আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি, পূব ড বগামেন্ডী, বশখিাড়া, ববায়ালখালী, 

চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১৫৭২ বিয়াস কাবন্ত েত্ত, বিতাঃ কাজল কাবন্ত েত্ত, পূব ড বসাংহড়া, আদিায়ারা, চিগ্রাম। খগ খগ 

১৫৭৩ 
অবলউর রহমাি বমরাজ, বিতাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বমৌলািা ছগীর শাহ রঃ িাড়া, 

ছোহা, সাতকাবিয়া, চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৭৫ 
বমাঃ বরাদবল, বিতাঃ বমাঃ জামাল উদ্দীি, গ্রামঃ রত্নপুর, র্াকঃ ইলশা, উিঃ 

বাশখালী, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৭৬ 
বমাঃএকরামুল হক, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ +র্াকঃ রায়ছাটা, উিঃ বাশখালী, বজলাঃ 

চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৭৮ 
রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ফবরদ্যল আলম, সরল ৩িাং ওয়ার্ ড, র্াকঃ সরল বাজার, 

বাশখালী, চিগ্রাম। 

খগ খগ 



cvZv # 33 
G.Safinur Electrician Result-2019 

িরীোর 
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১৫৭৯ 
বমাহােে বফরদেৌস, বিতাঃ বেরুজ্জামাি, চবকোর বাড়ী, পূব ড বর্াাংরা, ৫িাং ওয়ার্ ড, 

বাশখালী, চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৮৩ বমাঃ এরশাে, বিতাঃ বমাঃ আলী আজম, চরলো, কণ ডফুলী, চিগ্রাম। খগ খগ 

১৫৮৬ 
বমাঃ শবফউল আলম, বিতাঃ আবু বছয়ে, গ্রামঃ হাইেগাঁও, র্াকঃ হাইেগাঁও, উিঃ 

িটিয়া, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

১৫৮৭ 
মুহােে বতৌবফকুর রহমাি, বিতাঃ মুহােে বােশা বময়া, উত্তর বগাববন্দারখীল, আবমর 

ভান্ডার, িটিয়া, চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১৫৮৯ যীশু কাবন্ত িাথ, বিতাঃ শাংকর কাবন্ত িাথ, ববলিাড়া বাজার, খািবচ, বান্দরবাি। খগ খগ 
ঢাকা 

িববস-৪ 

১৫৯১ 

কাজী বমাহােে িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ কাজী ফজলুল কববর,  

গ্রামঃ উত্তর হাবসমপুর কাজীবাবড়, বিাঃ গাছবাবড়য়া, উিঃ চন্দিাইশ, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ খগ 

১৫৯২ 
বমাঃ বমজবাহ উবদ্দি বােল, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ খালিাড় 

চড়াইল, বিাঃ ব্রাহ্মিবকস্তা, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১৫৯৪ 
বমাঃ আবমি, বিতাঃ বমাঃ বকিাই মাতবর, গ্রামঃ চর কমারকাবন্দ, বিাঃ কালামৃধা, 

থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৫৯৫ 
তাদরক বহাদসি, বিতাঃ বিজাম বময়া, সাদজডিপুর, বিাঃ রুবহতপুর, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৯৮ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হারুি হাওলাোর, গ্রামঃ আথগীরচর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। খগ খগ 

১৫৯৯ 
সাগর বহাদসি, বিতাঃ মন্টু বময়া, গ্রামঃ চর মুলবগ ড, বসরাজপুর, বসাংগাইর বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬০০ বমাঃ সবজব বহাদসি, বিতাঃ সালাম হাওলাোর, গ্রামঃ আলগীরচর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। খগ খগ 

১৬০১ 
বমাঃ সাজ্জাে প্রধাি, বিতাঃ মবশউর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর আসকুর, র্াকঃ বেগীরহাট, 

থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১৬০৫ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাই, অমৃতপুর, বজিবজরা, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। খগ গ 

১৬০৭ 
বমাঃ কাউসার আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ আটিগ্রাম, র্াকঃ 

আটিবাজার, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ খগ 

১৬০৮ 
আবু কবর বসদ্দীক, বিতাঃ মৃতঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ ছাটগাও, মান্দাইল, র্াকঃ 

বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৬১০ 
বমাঃ শামীম, বিতাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ বগাফিাড়, র্াকঃ ব্রাহ্মিবকত্তা, বকরািীগঞ্জ, 

ঢাকা। 

খগ খগ 

১৬১৩ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রুস্তুম আলী হাওলাোর,  

গ্রামঃ বমাকামিাড়া, র্াকঃ ঢাকা জুট বমলস, থািাঃ েবেণ বকরািীগঞ্জ,  

ঢাকা। 

খগ গ 

মাোরীপুর 

িববস 

১৬১৫ 

ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ আঃ মাদলক আকি, ভবািীপুর, র্াকঃ বময়ারহাট, উিঃ 

কালবকিী, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬১৯ 
বমাঃ রাদসল হাওলাোর, বিতাঃ বমাকদসে হাওলাোর, গ্রামঃ ভাইয়ারচর, বিাঃ 

িাচচর, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৬২০ 
রাদশে আলম, বিতাঃ আলী আোফ সরোর, গ্রামঃ েবেণ বাঁশগাড়ী, র্াকঃ খাদসরহাট, 

কালবকবি, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬২১ 
মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ শাহজাহাি সরোর, গ্রামঃ উত্তর ছয়গাঁও, র্াকঃ খাদসরহাট, 

কালবকবি, মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৬২৩ 
রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, বখলগ্রাম, র্াসার,  

মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬২৪ 
মদিাজ হালোর, বিতাঃ িবলবি হালোর, গ্রামঃ শবশকর, বিাঃ শবশকর, থািাঃ 

কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬২৫ 
ইব্রাবহম ফবকর, বিতাঃ হাসাি ফবকর, গ্রামঃ মধ্য ব্রােন্দী, বিাঃ কুলিদ্রী, উিঃ 

মাোরীপুর সের, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬২৬ 
সতু রায়, বিতাঃ ভজি রায়, গ্রামঃ আমগ্রাম, বিাঃ আমগ্রাম, থািাঃ রাপজর, বজলাঃ 

মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬৩০ 
আবু তাদলব বচৌবকোর, বিতাঃ হাবলম বচৌবকোর, গ্রামঃ িতুি মাোরীপুর, 

র্াকঃ+থািাঃ+দজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬৩১ 

রতি বকত্তডিীয়া, বিতাঃ রিবজত বকত্তডিীয়া, চরফদত বাহাদ্যর, চর ফাদতবাহাদ্যর, র্াকঃ 

বময়ারহাট, কালবকবি,  

মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৬৩২ 
হাবসব বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ এিাদয়ত বচৌধুরী, গ্রামঃ েওিাড়া বচৌধুরীিাড়া, র্াকঃ 

েত্তিাড়া, বশবচর, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬৩৩ 
তিি মন্ডল, বিতাঃ িারায়ি মন্ডল, গ্রামঃ চর ফদতবাহাদ্যর, র্াকঃ বময়ারহাট, 

কালবকবি, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬৩৪ বমাঃ হাববব বশখ, বিতাঃ বমাঃ আলহক বশখ, গ্রামঃ জয়াই, র্াকঃ মস্তফাপুর, উিঃ খগ গ 
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মাোরীপুর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

১৬৩৭ 
বমাঃ ইদপ্তসাম রহমাি ভূইয়া, বিতাঃ হাবফজুর রহমাি ভূইয়া, চর মাোরীপুর, 

ভূইয়াবাড়ী, প্রধাি সড়ক, মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৬৩৯ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি মালাবস, বিয়ারপুর, মাোরীপুর। খগ গ 

১৬৪০ 
রবকবুল ইসলাম, বিতাঃ দ্যলাল আকি, গ্রামঃ বাচামারা, র্াকঃ চরেত্তিাড়া, থািাঃ 

বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৬৪১ 
রিবজত কুমার মজুমোর, বিতাঃ যবতশ মজুমোর, গ্রামঃ বচৌরাশী, বিাঃ বাবজতপুর, 

থািাঃ রাপজর বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৬৪৬ 
বমাঃ আল আবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, শীতলগাড়ী, শঠিবাড়ী, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৪৭ 
ববদ্যুৎ কুমার, বিতাঃ মন্টু চন্দ্র, ভগবতীপুর উত্তর িাড়া, ববরাতীহাট, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৪৮ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রবশে বময়া, গ্রামঃ মন্ডলাবাড়ী, বিাঃ 

গুবজিাড়া, থািাঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৪৯ 
বমাঃ শাবকল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, বচথলী মধ্যিাড়া, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৫০ 
বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বঘাড়াগাছ মাদ্রাসািাড়া, 

রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৫১ 
শ্রী বগৌতম চন্দ্র মহন্ত, বিতাঃ শ্রী রতি চন্দ্র মহন্ত, গ্রামঃ ধল্যাকাবন্দ, বিাঃ শাদিরহাট, 

থািাঃ িীরগাঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৫২ 
বমাঃ আবরফ বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বাবর আলী, গ্রামঃ বমরুর্াঙ্গা, র্াকঃ বসরুর্াঙ্গা, 

উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৫৩ 
বমাঃ আবু সাঈে ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম, িদ্মপুকুর, ফবরেপুর, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৫৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছালাম বময়া, গ্রামঃ শীতলগাড়ী, থািাঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৫৬ 
বমাঃ ওয়ালী উল্লুাহ, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ মন্ডল, গ্রামঃ ভগবতীপুর, র্াকঃ 

ববরাতীহাট, উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৫৭ 
েীিাংকর কুমার মহন্ড, বিতাঃ সুবাস চন্দ্র মহন্ত, গ্রামঃ সুন্দরগঞ্জ, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, 

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১৬৫৮ 
বমাঃ আঃ মুবকম িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ হাবফজার রহমাি, গ্রামঃ লহিী, র্াকঃ 

িায়রাবন্দ, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ খগ 

১৬৬১ 
বমাঃ আজাদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি বময়া, অমু্বলপুর, র্াকঃ তামু্বলপুর, থািাঃ 

িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৬২ বমাঃ মশবফকুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ মকবুল বহাদসি, দ্যবধয়াবাড়ী, িীরগঞ্জ, রাংপুর। খগ গ 

১৬৬৩ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, রুিসী, বঘাড়াগাছা, বমঠাপুকুর, রাংপুর। খগ খগ 

১৬৬৪ 
বমজডা বমাঃ খায়রুল হাসাি, বিতাঃ বমজানুর রহমাি, মাবহয়ারপুর, শঠিবাড়ী, 

বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৬৫ বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, বখাদ্দডমুরােপুর, বমঠাপুকুর, রাংপুর। খগ গ 

১৬৬৬ 
বমাঃ বমারসাবলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ বিজাল, র্াকঃ 

রািীপুকুর, উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৬৮ 
বমাঃ িাজমুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ রুিসী পূব ডিাড়া, ইউঃ ১িাং 

বখাড়াগাছ, বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৬৯ 
বমাঃ নুরুন্নবী বময়া, বিতাঃ বমাঃ রুস্তম বময়া, গ্রামঃ চবন্ডপুর, র্াকঃ িীরগাছা, উিঃ 

িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৭০ 
বমাঃ নুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদছে, গ্রামঃ িাটগ্রাম, বিাঃ বড় আলমপুর, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৬৭১ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রামঃ ভুজবাড়ী, র্াকঃ 

বর্ন্ডাবারী, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৭২ বমাঃ রাজু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, চবন্ডপুর, িীরগাছা, রাংপুর। খগ খগ 

১৬৭৪ 
বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াছ আহদেে, গ্রামঃ চবন্ডপুর, র্াকঃ িীরগাছা, 

উিঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৬৭৫ 
বমাঃ ইব্রাবহম সরোর, বিতাঃ বমাঃ ওহাব আলী সরোর, গ্রামঃ চর স্বি ড, বঘাষ িালাং, 

শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৭৭ 
বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ চর স্বি ডদঘাষ, র্াকঃ রাজগঞ্জ, সের, 

শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৭৯ 
বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই মােবর, গ্রামঃ রণদখালা, বিাঃ চন্দ্রপুর, 

উিঃ শবরয়তপুর সের, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮০ 
আঃ রহমাি, বিতাঃ আব্দুল আলী মােবর, ববদিােপুর, জনুল্লুাহ মােবর কাবন্দ, 

শবরয়তপুর। 

খগ খগ 
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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

১৬৮২ 
বমাঃ আব্দুর রউফ, বিতাঃ বমাঃ বােশা ববিারী, গ্রামঃ বাহাউদ্দীি মুবসরকাবন্দ, থািাঃ 

সবখপুর, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮৩ 
ইব্রাবহম খবলল, বিতাঃ জামাল মাবি, গামঃ আবকর উবদ্দি, মােবর কাবন্দ, বিাঃ 

বর্এম খালী, সবখপুর, শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

১৬৮৪ 
সাইফুল ইসলাম স্বপ্নীল, বিতাঃ জাদি আলম হাওলাোর, পুটিজুরী, সাজিপুর, 

বভেরগঞ্জ, শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮৫ 
বমাঃ শাখওয়াত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বমবজ, েঃ মধ্যিাড়া, মদিাহর 

বাজার, িালাং, শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮৬ 
বমাঃ শাবহি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বচাকোর, গ্রামঃ চরমালগাঁও তালুদকরকাবন্দ, ইউঃ 

ধািকাটি, থািাঃ র্ামুর্ুা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

১৬৮৭ 
বমাঃ রাদসল খাি, বিতাঃ আঃ রবশে খাি, গ্রামঃ বকায়ারপুর, বিাঃ বকায়ারপুর, উিঃ 

শবরয়তপুর সের, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮৮ 
হাবিফ বময়া, বিতাঃ আব্দুল খাদলক িাদটায়ারী, গরীদবরচর, বিাঃ গরীদবর চর, থািাঃ 

বগাসাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৮৯ 
বমাঃ ইউনুস ফবকর, বিতাঃ আঃ জবলল ফবকর, গ্রামঃ িাচক, বিাঃ বভাদজশ্বর, থািাঃ 

িবড়য়া, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৯৩ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি সরোর, গ্রামঃ উত্তর বালুচরা, 

র্াকঃ+উিঃ+দজলাঃ শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

১৬৯৫ 
আবজজুল, বিতাঃ বমাফাদজ্জল বশকোর, গ্রামঃ বছাটকৃষ্ণিগর, বিাঃ বড় বগািালপুর, 

উিঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৯৭ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যল কাদের, গ্রামঃ বচৌবকোরকাবন্দ, বিাঃ বড় 

বগািালপুর, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

১৬৯৮ 
বমাঃ রববি বেওয়াি, বিতাঃ আলী আজগর বেওয়াি, গ্রামঃ আিাখন্ড, বভাদজশ্বর, 

িবড়য়া, শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৬৯৯ 
বমাঃ বমরাজ, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ খবলফা, গ্রামঃ িমশুেকাবন্দ, ইউঃ বব বক িগর, 

থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৭০০ 
মবির বহাদসি, বিতাঃ জয়িাল মৃধা, গ্রামঃ বছাবাবন্দ মােবরকাবন্দ, ইউঃ বব বক িগর, 

থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

১৭০২ 
স্বপ্না রািী মন্ডল, বিতাঃ সুবিল মন্ডল, গ্রামঃ কাবতডকপুর, র্াকঃ কাবতডকপুর, উিঃ 

বভেরগঞ্জ, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

বেিাজপুর

িববস-১ 

১৭০৩ 

ধীরাজ চন্দ্র রায়, বিতাঃ অিন্ত কুমার রায়, গ্রামঃ আদলাকবতবহ, র্াকঃ আদলাকবতবহ, 

উিঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭০৭ 
বমাঃ বফরদেৌস আলী, বিতাঃ বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিাঃ বাসুদেবপুর, থািাঃ  বচবরর 

বন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭০৮ 

বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বিতঃ বমাঃ বজকরুল হক, বমাটামুবসিাড়া,  

গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ খািসামা-৫২৩০, উিঃ খািসামা,  

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭০৯ 
বমাঃ জান্নাতুল বফরদেৌস, বিতাঃ বমাঃ মাহাতাব আলী, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ 

খািসামা-৫২৩০, উিঃ খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭১০ বমাঃ আল রবহম ববি জামাি, বিতাঃ বমাঃ কামরুজ্জামাি, ববস্তইড়, ববরল, বেিাজপুর।  খগ খগ 

১৭১১ 
কমল কুমার রায়, বিতাঃ েীিবন্ধু রায়,  গ্রামঃ হাবশমপুর, র্াকঃ বগায়ালবর্বহ, উিঃ 

খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১২ 
বমাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ একরামুল হক, গ্রামঃ উত্তর হযরত পুর, র্াকঃ 

িবীপুর, উিঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১৪ 
বমাঃ আসাদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যল রহমাি, চক বগাববন্দ (মািিাড়া), 

িলাশবাড়ী, বচবররবন্দর, বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১৫ 
বলখি রায়, বিতাঃ কাঞ্চি রায়, গ্রামঃ রামপুর, র্াকৎ রামপুর, উিঃ কাহাদরাল, 

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১৭ 
বমাঃ আব্দুল আবজজ, বিতাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ িবিম সরঞ্জ, বিাঃ কাবলরহাট, 

থািাঃ কাহাদরাল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১৮ 
কিক চন্দ্র রায়, বিতাঃ কাবল িে রায়, গ্রামঃ িাদকরহাট, র্াকঃ িাদকরহাট, উিঃ 

খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭১৯ বগৌতম চন্দ্র শীল, বিতঃ জদগি চন্দ্র শীল, ভরতপুর, ববরল, বেিাজপুর।  খগ গ 

১৭২০ 
বমাঃ বমজবাহুল হক রািী, বিতাঃ বমাঃ মিছুরুল হক, গ্রামঃ বামিগাঁও, র্াকঃ 

মুরারীপুর, উিঃ ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭২১ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলম, গ্রামঃ বক ববষ্ণুপুর, র্াকঃ ববরল, উিঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭২৪ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম, আইগিগাও, র্াকঃ বমাজাবত 

বাজার, উিঃ ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 
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িরীোর 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

১৭২৫ 

বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বিতঃ বমাঃ লবতফুর রহমাি,  

গ্রামঃ চািাইদতার, র্াকঃ বমাজাবত বাজার, থািাঃ ববাচাগঞ্জ,  

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭২৬ 
বশবু চন্দ্র রায়, বিতাঃ ধীদরন্দ্র িাথ রায়, গ্রামঃ খামার ববষ্ণু গঞ্জ, র্াকঃ টাংগুয়া, উিঃ 

খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭২৮ 
বমাঃ মামুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আবল, গ্রামঃ বাহারপুর, বিাঃ সাধুর 

বাজার, থািাঃ কাহাদরাল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭২৯ 
বমাঃ মুন্না বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছদ্যল ইসলাম, বহদলঞ্চাকুড়ী, র্াকঃ েশমাইল, 

থািাঃ কাথদরাল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

১৭৩০ 
বেপু চন্দ্র রায়, বিতাঃ সুবিল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ সুন্দর বি, র্াকঃ রামডুববহাট, উিঃসের, 

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

১৭৩৩ 
বমাঃ সাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাসার ববিারী, ঘাশীপুর, চাঁেপুর, সের, 

চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৩৪ মুসদলহ উদ্দীি, বিতাঃ মুহােে ইসমাইল বহাদসি, মতলব েবেণ, চাঁেপুর। খগ গ 

১৭৩৫ বমাঃ ইমরানুল ফয়সাল, ইব্রাবহম বমাঃ বমজানুর রহমাি, মতলব েবেি, চাঁেপুর।  খগ গ 
১৭৩৬ বমাঃ মাহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, মতলব উত্তর, চাঁেপুর।  খগ খগ 

১৭৩৭ 
বমাঃ মবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমন্নত আলী প্রধাি, গ্রামঃ টরকী এওয়াজ, বিাঃ গজরা 

বাজার, মতলব উঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

১৭৩৮ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, চরিাড়া, কাবলর বাজার, ফবরেগঞ্জ, 

চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৪০ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাবারক বহাদসি ফরাজী, গ্রামঃ বালুচর, বিাঃ বছাংগার 

চর বাজর, থািাঃ মতলব উত্তর, চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৪২ 
বমাঃ মুকবুল বহাদসি খাি, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি খাি, ধানুয়া চােপুর, ফবরেগঞ্জ, 

চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৪৬ 
বমাঃ তামবজে, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি প্রধাি, মহল্লা, চরবিলেী, বিাঃ মতলব, 

উিঃ মতলব েবেণ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৪৮ মবমি বহাদসি, বিতাঃ ইসমাইল, িবিম সকেী সাদহব বাজার, চােপুর।  খগ গ 

১৭৪৯ 
বমাঃ মবজবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ বঘিাতলী, বিাঃ িারায়িপুর, 

মতলব েঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

১৭৫১ 
সুবম আিার, বিতাঃ জাহাঙ্গীর বশখ, গ্রামঃ কমলাপুর, র্াকঃ বহবরয়া বাজার, উিঃ 

চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৫২ 
জান্নাতুল বফরদেৌস, বিতাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ কমলাপুর, র্াকঃ বহবরয়া বাজার, 

উিঃ চােপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৫৩ 
মুিা আিার, শবহে উল্লাহ খাি, গ্রামঃ োদমােরেী, র্াকঃ মদিাহরখােী, উিঃ ও 

বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

১৭৫৪ 
বমাঃ আলাউবদ্দি, বিতাঃ মকবুল বমবজ, গ্রামঃ আগলী, বিাঃ আগলী, িাচগাও, 

চােপুর।  

খগ গ 

১৭৫৫ 
বমাঃ জাবহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবশম আখন্দ, গ্রামঃ কল্যান্দী, র্াকঃ সফরমালী, 

উিঃ ও বজলাঃ চােপুর।  

খগ গ 

১৭৫৭ 
বমাঃ বরিি মৃধা, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ মৃধা, গ্রামঃ বসিগাও, বিাঃ আবশকাটি, থািাঃ ও 

বজলাঃ চােপুর। 

খগ গ 

১৭৫৯ 
বমাঃ রাদশে বমবজ, বমাঃ ইসহাক বমবজ, বসিগাঁও, বিাঃ আবশকাটি, চােপুর সের, 

চােপুর।  

খগ গ 

১৭৬০ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, িবিম সকেী, চাঁেপুর।  খগ গ 
 

 

 

ময়মিবসাং

হ িববস-৩ 

১৭৬১ 

বমাঃ হৃেয় বময়া, বিতাঃ বমাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ চর শাংকর, বিাঃ বড়দজাড়া, উিঃ 

ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৬২ 
বমাঃ শামীম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুছ আলী, গ্রামঃ বড়ই কাবন্দ, বিাঃ রুিবস 

বাজার, তািাঃ ফুলপুর, বজরাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৬৩ 
বমাঃ রাবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রামঃ গাগলা, বিাঃ শাহগঞ্জ, থািাঃ 

বগৌবরপুর।  

খগ গ 

১৭৬৫ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ বমবছদর্াংগী, বিাঃ বগাববন্দপুর, 

উিঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৭৬৬ 
হুমায়ুি কবীর, বিতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ ববরাতী, র্াকঃ ধীতপুর, উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৬৭ 
ফবরে আহদেে আকন্দ, বিতাঃ নুরুল ইসলাম আকন্দ, গ্রামঃ মাইজবাগ, বিাঃ 

কুল্লািাড়া বটতলা, উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 
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১৭৬৮ 
িাঈম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গলকুন্ডা, আঠারবাড়ী, উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৭৬৯ 
আব্দুল বমাতাবলব ইয়াবছি, বিতাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ উত্তর বিগাঁও, র্াকঃ 

আঠারবাড়ী, উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৭৭০ 
বমাহােে হাবববুল্লাহ, বিতাঃ বমাহেে িাবজম উবদ্দি, ববরাটি, বিাঃ ধাীতপুর, উিঃ 

ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৭৭১ 
বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল ইসলাম,  

গ্রামঃ িবিম কাউরাই, র্াকঃ বগাববন্দপুর, থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

১৭৭২ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ জহুর উবদ্দি, িাগুবল  ৫ িাং বাবলয়া, পুঃ বাবলয়া 

বাজার, ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৭৫ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ লাটুর িয়ার, বিাঃ িাছার 

বাজার, উিঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৭৭ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, মবির, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, বাবলখা, বিাঃ বাবলখা বাজার, 

থািাঃ তারাকান্দা, বজরাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

১৭৮১ 
বমাঃ হাবলম উবদ্দি, বমাঃ িজরুল ইসলাম, েশা, বিাঃ বধাবাউড়া, থািাঃ বধাবাউড়া, 

বজলাঃ ময়মিবসঙহ।  

খগ খগ 

১৭৮২ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ িাছার, বিাঃ িাচার 

বাজার, থািাঃ বগৌবরপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

১৭৮৪ 
বমাঃ আবুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে ফবকর, গ্রামঃ কমলপুড়, বিাঃ 

চারুমািাড়া, থািাঃ বধাবাউড়া, ময়মিবসঙহ।  

খগ গ 

জামালপুর 

িববস 

১৭৮৫ 

বমাঃ িাজমুল হাছাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর আব্দুল আবলম, গ্রামঃ মাবলিাড়া, র্াকঃ 

মাবলিাড়া, উিঃ সবরসাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৮৬ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ িঞ্চিন্দুপুর, বিাঃ গাড়াদর্াবা, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৭৮৭ 
বমাঃ মুসা, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলী, গ্রামঃ কাচাঁসড়, র্াকঃ কাচাসড়া, থািাঃ 

জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৭৮৮ 
বমাঃ শাহ আলম ইকবাল, বিতাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রামঃ গয়ার বর্াবা, র্াকঃ কাঠার 

ববল, হাতীভাঙ্গা, উিঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজরাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৮৯ 
মুহােে ইব্রাবহম খবলল, বিতাঃ মুহােে ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ ইটাইল, বিাঃ 

ইটাইল বাজার, থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯০ 
মাসুে বময়া, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ গয়ার বর্াবা, র্াকঃ কাঠার ববল, তািাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯১ 
মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ চাঁেপুর, বিাঃ বছািটিয়া বাজার, 

থািাঃ ও বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাছ, গ্রামঃ মাবলিাড়া, বিাঃ মাবলিাড়া, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৭৯৩ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, মালীিাড়া, বিাঃ মালীিাড়া, 

থািাঃ শবরষা বাবড়, জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯৪ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ মাবলিাড়া, র্াকঃ মাবলিাড়া, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৭৯৫ 
বমাঃ লবতফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বতাতা বময়া, গ্রমাঃ উত্তর কুমাবরয়া বাড়ী, বিাঃ 

কুমাবরয়াবাড়ী, উিঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

১৭৯৭ 
বশিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ঠান্ডু বময়া, গ্রামঃ ছববলাপুর, র্াকঃ ববলপতল বাজার, উিঃ 

বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯৮ 
বমাঃ সবফউল্লুাহ, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ উত্তর েবরয়াবাে, র্াকঃ ইসলামপুর, 

বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

১৭৯৯ 
বমাঃ রুকি বময়া, বিতাঃ বমাঃ জালাল, গ্রমাঃ রঘুিাথপুর, বিাঃ বছািাটিয়া, বাজার, 

সবরয়া বাড়ী, জামালপুর।  

খগ খগ 

১৮০১ 
শাবকল, বিতাঃ আবমনুল, গ্রমাঃ বীরগাও, বিাঃ বজন্নাহ বাজার, থািাঃ বকবশগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৮০২ 
বমাঃ িাবজর বময়া, বিতাঃ বমাঃ আমরুল বহাদসি, গ্রমাঃ মসবজে িাড়া, বিাঃ সাধুর 

িাড়া, বকবশগঞ্জ, জামালপুর।  

খগ গ 

১৮০৩ 
রববউল ইসলাম, বিতাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ জাবলয়ার িাড়, র্াকঃ বর্ফুবলবাড়ী, 

উিঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৮০৪ 
আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ সাদমছ উবদ্দি, গ্রামঃ চােপুর, র্াকঃ বছািটিয়া বাজার, 

থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

১৮০৫ 
বমাহােে বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ গফুর, গ্রামঃ িিচাশী, বিাঃ িিচাশী, উিঃ 

সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৮০৬ 
বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ চর বগালাবাড়ী, বিাঃ চরদগালা 

বাড়ী, থািাঃ মাোরগঞ্জ, জামালপুর।  

খগ গ 

১৮০৭ বমাঃ খুরদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ লোইর, বিাঃ বলেী আটা খগ খগ 
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বাজার, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

১৮০৯ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ রবহম উবদ্দি, গ্রামঃ বকামর ভাঙ্গী  িয়ািাড়া, যাদ্যর 

চর, উিঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

গাজীপুর 

িববস-২ 

১৮১০ 

রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ ছবমর মৃধার িাড়া, বেৌলতবেয়া, 

বগায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৮১৫ 
বমাঃ রাদশে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নূর ইসলাম, গ্রামঃ সুজািগর, বিাঃ বাবু িাড়া, 

থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৮১৬ 
বমাঃ তািবভর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ েবেণ ভবািীপুর, র্াকঃ 

রাজবাড়ী, উিদজলাঃ রাজবাড়ী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮১৭ তন্ময় কুমার মণ্ডল, বিতাঃ ধীদরন্দ্রিাথ মণ্ডল, গ্রামঃ ববলদজািা, িাাংশা, রাজবাড়ী। খগ গ 

১৮১৮ 
বমাঃ বসাহুি হাসাি, বিতঃ বমাঃ বসরাজ মণ্ডল, গ্রামঃ ববলমানুষমারী, র্াকঃ 

হাটমোপুর, উিদজলাঃ কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮২০ 
বমাঃ জবসম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবজজ বময়া, গ্রামঃ বহাগলার্াঙ্গী, রাজবাড়ী সের, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮২১ 
ম োছোন্নো  ন্ডল, পিতোাঃ েোবু  ন্ডল, গ্রো াঃ আগ োড়োই, ডোকাঃ রোজেোড়ী, মজলোাঃ 

রোজেোড়ী। 

খগ গ 

১৮২২ 
বমাহােে জামাি ববিারী, বিতাঃ মৃতঃ ববলাদয়ত আলী ববিারী, গ্রামঃ বাবলয়াচর, 

বিাঃ খাি খািাপুর, থািাঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৮২৩ 
বমাঃ বমদহেী হাছাি, বিতাঃ বমাঃ মাহবুব বশখ, গ্রামঃ ববথুবলয়া, র্াকঘরঃ মাটিিাড়া, 

রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮২৪ 
বমাঃ সাগর বময়া, বিতাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ মাটি িাড়া, র্াকঘরঃ মাটিিাড়া, 

রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৮২৬ বমাঃ রইচ বশখ, বিতাঃ বমাঃ িজরুল বশখ, গ্রামঃ গঙ্গাপ্রসােপুর, রাজবাড়ী, রাজবাড়ী। খগ গ 

১৮২৭ 
বমাঃ মাছুে খাি, বিতাঃ বমাঃ শাহাজাহাি খাি, গ্রামঃ সজ্জিকান্দা, রাজবাড়ী সের, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮২৯ 
বসাদহল রািা, বিতাঃ শাহজাহাি মণ্ডল, গ্রামঃ হবরণধরা, র্াকঃ আফড়া, উিদজলাঃ 

রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮৩১ 
সু ন মেখ, পিতোাঃ ম োাঃ হোপেে, গ্রো াঃ  োটিিোড়ো, ডোকঘরাঃ  োটিিোড়ো, রোজেোড়ী সদর, 

রোজেোড়ী। 

খগ গ 

১৮৩২ 
বমাঃ আসলাম মণ্ডল, বিতাঃ বমাঃ কয়দছর মণ্ডল, গ্রামঃ ববথুবলয়া, মাটিিাড়া, 

রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৮৩৪ 
হাসাি বমাল্লা, বিতাঃ বমাতাদলব, গ্রামঃ ইবদ্রস বময়ার িাড়া, উিদজলাঃ বগায়ালন্দ, 

বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮৩৫ 
শান্ত বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ জিার বমাল্লা, গ্রামঃ খাি খািাপুর েত্তিাড়া, বিাঃ খাি 

খািাপুর, থািাঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮৩৭ 
শাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ শাহাজাহাি বমাল্লা, গ্রামঃ বরাকি বমাল্লার িাড়া, র্াকঃ 

বেৌলতবেয়া, উিদজলাঃ বগায়ালন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮৩৮ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ বাবিবহ, র্াকঃ বািীবহ, 

উিদজলাঃ রাজবাড়ী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৮৩৯ জয় কম ডকার, বিতাঃ ধিঞ্জয় কম ডকার, গ্রামঃ ববদিােপুর, থািা + বজলাঃ রাজবাড়ী। খগ গ 

১৮৪২ 
বমাঃ বশায়াইব আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উদ্দীি, গ্রামঃ বসরাজিগর, র্াকঃ 

িারাইিছড়া, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৩ 
বমাঃ জাফর আলী, বিতাঃ বমাঃ আবছে আলী, গ্রামঃ িবিম ভাড়াউড়া, উিদজলাঃ 

শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৪ 
বমাঃ বিজাম বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আব্দুল বাবছত, গ্রামঃ হাবমেপুর, শ্রীমঙ্গল, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৪৫ 
বমাঃ ইমরাি আহদমে (হৃেয়), বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ পূব ড শ্রীমঙ্গল, 

উিদজলাঃ শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৪৬ 
বমাঃ আবুল কাদশম, বিতাঃ আব্দুর রউফ, গ্রামঃ েবেণ টুক, র্াকঃ বসক কা, 

উিদজলাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৭ 
িাদবল আহমে, বিতাঃ জাহাঙ্গীর আহমে, গ্রামঃ িাবছরাবাে, র্াকঃ কাজলধার, 

উিদজলাঃ কুলাউড়া,  বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৯ 
সাঈে আহমে সাইফুল্লাহ, বিতাঃ বমাহােে আবুল বহাসাইি, গ্রামঃ শ্রীপুর, র্াকঃ 

কাজলধারা, উিদজলাঃ কুলাউড়া, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫১ 
বশখ বমা. ফখরুল হাসাি ফাবহম, বিতাঃ বশখ বমাঃ আব্দুল হান্নাি বােল,  

গ্রামঃ বেববাড়ী বরার্, র্াকঘরঃ শ্রীমঙ্গল, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫২ 
বমাঃ জুবাদয়ল ইসলাম জুদবল, বিতাঃ বমাঃ ছুরুক বময়া, গ্রামঃ পূব ড শ্রীমঙ্গল, থািাঃ 

শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৩ 
বমাহােে বছবদ্দক আলী, বিতাঃ বমাঃ কিা বময়া, গ্রামঃ ববাি, র্াকঘরঃ বমজডাপুর, 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৪ বমাঃ বমাজাবহে বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাফা বময়া, গ্রামঃ পূব ড শ্রীমঙ্গল, র্াক ও খগ গ 
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উিদজলাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

১৮৫৫ 
মবশউর রহমাি, বিতাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর উত্তরসুর, উিদজলাঃ শ্রীমঙ্গল, 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৫৬ 
িাবজর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রামঃ ববাি, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৭ 
বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহফুজ উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর উত্তরসুর, শ্রীমঙ্গল, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৬৩ 
রুিি িাল, বিতাঃ রাখাল িাল, গ্রামঃ রুিশপুর, র্াকঘর + থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৬৪ 
বমাহি িাল, বিতাঃ সবমরি িাল, গ্রামঃ রূিশপুর, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৬৫ 
অবিদমষ ধর, বিতাঃ মৃতঃ অরুি কুমার ধর, গ্রামঃ বস্টশি বরার্, শ্রীমঙ্গল, র্াকঃ ও 

উিদজলাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৬৬ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সুবল বময়া, গ্রামঃ েবেণ ভাড়াউড়া, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৬৮ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ রামিগর, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৬৯ 
রাইহাি শাহ্, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ র্াটরা বশবপুর, র্াকঘরঃ কাবশমপুর, 

উিদজলাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৭০ 
বমাঃ বরয়াে বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ হারুি রশীে, গ্রামঃ তারাবলয়া, বিাঃ আহােেপুর, 

উিদজলাঃ হাবজগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৭১ 
নূর বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যল খাদলক, গ্রামঃ আহেেপুর, র্াকঘরঃ আহেেপুর, 

উিদজলাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৭২ 
বমাঃ শাবকল মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াছ মজুমোর, গ্রামঃ বটারাগড়, হাজীগঞ্জ, 

চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৭৩ 
বসাহাগ বহাদসি, বিতাঃ মাছুম ববল্লাহ, গ্রামঃ ওড়পুর, বিাঃ বসয়েপুর বাজার, 

উিদজলাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৭৫ 
স্বিি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমরি সরকার, গ্রামঃ বটারাগড়, বিাঃ + থািাঃ হাজীগঞ্জ, 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৭৭ 
আবদ্যল্লাহ আল বিামাি, বিতাঃ আবদ্যল কাইয়ুম, গ্রামঃ মবকমাবাে, বিাঃ + থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৮২ 
বক.এম. মুজাদেল হক, বিতাঃ বক.এম. মবজবুল হক, গ্রামঃ বটারাগড়, বিৌর থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৮৩ 
বমাঃ রহমত আলী, বিতাঃ বমাঃ বতয়ব আলী, গ্রামঃ িবতদচা, বিাঃ িাক-ফদতপুর, 

থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৮৪ 
বমাঃ তাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বহাদসিপুর, বিাঃ 

আোফপুর, থািাঃ শাহ্ রাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৮৫ 
রাবকবুল ইসলাম মজুমোর, বিতাঃ নুরুল ইসলাম মজুমোর, গ্রামঃ িবিম হাটিলা, 

র্াকঘরঃ হাটিলা টাংগীর িাড়, থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৮৬ 
বমাঃ মাহবুবুল আলম ভূ ূঁইয়া, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল ওয়াদ্যে ভূ ূঁইয়া, গ্রামঃ রাড়া, বিাঃ 

ওয়ারুক, থািাঃ শাহ্ রাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৮৭ 
শাহজালাল বময়াজী, বিতাঃ শুকুদর আলম বময়াজী, গ্রামঃ বটারাগড়, বিাঃ + থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৮৮ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ যােবপুর, ইউবিয়িঃ 

রায়শ্রী, র্াকঃ যােবপুর, উিদজলাঃ শাহরাস্তী, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৮৯ 
বমাহােে আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে জাহাঙ্গীর আলম মজুমোর, গ্রামঃ 

বটারাগড়, থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৯১ 
বমাঃ িাবেম মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ রবশে মজুমোর, গ্রামঃ বটারাগড়, বিাঃ হাজীগঞ্জ, 

থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৯৪ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বিদরাজপুর, বিাঃ 

রঘুিাথপুর, থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৯৫ 

আলাউল কবীর মজুমোর, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম মজুমোর,  

গ্রামঃ ববরকী (মজুমোর বাড়ী), বিাঃ বখলা বাজার, উিদজলাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ 

চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৮৯৬ 
বমাঃ বমারছালীি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ বাবিয়া কাবন্দ, বিাঃ বসয়েপুর 

বাজার, থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৯৭ 
বমাঃ গাফ ফারুল আলম বাঁধি, বিতাঃ বমাঃ শুকুদর আলম শুকু, গ্রামঃ বটারাগড়, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৯৮ 
শাহ আবদ্যল আবজজ, বিতাঃ আবদ্যল জিার তালুকোর, গ্রামঃ কুলশী, বিাঃ টামটা, 

থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১৮৯৯ 
ফারুক আহদমে, বিতাঃ বসয়ে আহদমে, গ্রামঃ বলশীে, বিাঃ বলশীে, উিদজলাঃ 

শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 
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১৯০০ 
কাজী আবদ্যস ছাত্তার, বিতাঃ কাজী জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ আলীপুর, বিাঃ উয়ারুক, 

থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১৯০১ 
বমাঃ বরয়াজ, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ কুটুম্বরপুর, বিাঃ সাহারিাড়, উিদজলাঃ 

চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯০২ 
ম োাঃ নোই  মহোম্মসন, পিতোাঃ খপললুর রহ োন, গ্রো াঃ লনোই, মিোাঃ কোদুটি েোজোর, 

উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

কখগ গ 

১৯০৩ 
বমাঃ আজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাসাি আলী, গ্রামঃ বলাংড়ামুবড়, বিাঃ বোল্লাই 

িবাবপুর, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ খগ 

১৯০৫ 
বমাঃ মাবহি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ িাইদকরকরতলা, বিাঃ 

কাদ্যটিবাজার, ইউঃ বরকরই, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ খগ 

১৯০৭ 
বমাঃ মাঈি উবদ্দি মুবস, বিতাঃ বমাঃ বগালাম রহমাি মুবস, গ্রাম + বিাঃ শাবশকাড়া, 

উিম্মজলোাঃ মদপেদ্বোর, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯০৮ 
বগাববন্দ চন্দ্র বেবিাথ, বিতাঃ রিবজত চন্দ্র বেবিাথ, গ্রামঃ হারাং, বিাঃ চাবন্দিা, 

উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯০৯ 
জয় বেবিাথ, বিতাঃ বকরণ চন্দ্র বেবিাথ, গ্রাম + বিাঃ ধামতী, উিদজলাঃ বেববিার, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯১০ 
বমাঃ আঃ কাদের বজলািী, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উল্লাহ, গ্রামঃ মদন্তর হাট বখালা, বিাঃ 

ছয়ঘবরয়া, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯১১ 
বমাঃ বরিি বহাদসি মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ িবজর আলম, গ্রামঃ মন্দুক, বিাঃ 

বসািাইমুড়ী, উিদজলাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯১২ 
বমাঃ আবদ্যল্লাহ, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বিাঃ বকারবািপুর, উিদজলাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯১৪ 
ম োাঃ আল আপ ন, পিতোাঃ ম োাঃ আবুল কোলো , গ্রো  + মিোাঃ গল্লোই, উিম্মজলোাঃ 

িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯১৬ 
বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রাম + বিাঃ বব-চাবিতলা, উিদজলাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯১৮ 
বমাঃ দ্যলাল বময়া, বিতাঃ কাবজ বমাঃ হাবিফ বময়া, গ্রামঃ বকরুি খাল, বিাঃ 

নুরমাবিকচর, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯১৯ 
বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আম্বর আলী, গ্রামঃ বরুড়া, র্াকঃ বরুড়া, উিদজলাঃ 

বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯২০ 
বমাঃ মাসুম, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ সাইতল, বিাঃ মবরচা, উিদজলাঃ 

বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯২১ 
সমীর কুমার আচার্য্ড, বিতাঃ িিী বগািাল আচার্য্ড, গ্রামঃ বচৌওরী, বিাঃ বরুড়া, 

উিদজলাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯২৩ 
জোপহদুল আল  (েোহপরেো), পিতোাঃ সো ছুল আল , গ্রো াঃ মজোরপুকুপরেো, মিোাঃ ধপনশ্বর, 

ইউাঃ গোপল পুর, উিম্মজলোাঃ েরুড়ো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ খগ 

১৯২৪ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সরাফত আলী, গ্রামঃ বাগমারা, বিাঃ বরুড়া 

বাজার, উিদজলাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯২৬ 
বমঠু মজুমোর, বিতাঃ রঞ্জি মজুমোর, গ্রামঃ জয়িগর, বিাঃ কােবাদেওড়া, 

উিদজলাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯২৭ 
বমাঃ সাহাবুবদ্দি খন্দকার, বিতাঃ বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রাম + বিাঃ সুলতািপুর, 

উিদজলাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯২৮ 
এ.দক.এম. ফদয়জ আহমে, বিতাঃ এস.এম. জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ মবহচাইল বিিাইয়া, 

বিাঃ মবহচাইল, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ গ 

১৯২৯ 
বমাঃ রববউল হাসাি, বিতাঃ শবহেউল্লাহ, গ্রামঃ শালুবকয়া, বিাঃ + ইউঃ + উিদজলাঃ 

বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯৩০ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বমহার, বিাঃ বেরপুর 

বাজার, উিম্মজলোাঃ িোপিনো, মজলোাঃ কুপ ল্লো। 

খগ খগ 

যদশার 

িববস-২ 

১৯৩১ 

জহুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাৎ ওয়াদজোলী গাজী, গ্রামঃ শ্যামলগর, র্াকঃ 

বকািাদকালা, তািাঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৯৩২ 
বমাঃ মাসুদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী সরোর, মুজগুবন্ন, বচিাদটালা, 

মবিরামপুর, যদশার।  

খগ গ 

১৯৩৩ 
বমাঃ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ আঃ লবতফ গাবজ, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ দ্যবার্াঙ্গা, 

থািাঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৯৩৮ 
আল-মামুি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ প্রতািকাটি, র্াকঃ ঢাকুবরয়া, উিঃ 

মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৯৪০ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ ব শাবহি বহাদসি, ইতুা, কাবশমিগর, মবিরামপুর, যদশার। খগ গ 

১৯৪১ 
বমাঃ ইবারামুল বহাদসি, বিতাঃ বমাৎ বতদয়ব আলী, গ্রামঃ খাটুয়ার্াাংগা, র্াকঃ 

খাটুয়ার্াাংগা, থািাঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৯৪২ 
বমাঃ ফজলুর রহমাি (টুটুল), বিতাঃ বমাৎ আবুল কালাম বমাড়ল,  গ্রামঃ বকােলা 

িাড়া, বরার্তা, মবিরামপুর, যদশার।  

খগ গ 
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১৯৪৩ 
বমাঃ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল সরোর, গ্রামঃ বখোিাড়া, মবিরামপুর, 

যদশার। 

খগ গ 

১৯৪৪ 
বমাঃ শাওি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বকােলা িাড়া, বরাবহতা 

মবিরামপুর, যদশার।  

খগ গ 

১৯৪৫ 
বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মতলুবুর রহমাি, মুজগুন্নী বচিাদর্ৌলা, 

মবিরামপুর, যদশার।  

খগ খগ 

১৯৪৮ 
বমাঃ মিজুরুল বহাদসি (র্াবলু), বিতাঃ ফজলুল কবরম, গ্রামঃ আলতাদিাল, ব িাঃ 

বকশবপুর, থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৯৪৯ 
বমাঃ মবিরুজ্জজ্জমাি মবি, বিতাঃ আব্দুল বচারী, গ্রামঃ আটন্ডা, র্াকঃ বতঘরী, থািাঃ 

বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৯৫০ 
অনুিম কুমার সরকার , বিতাঃ সুভাষ কুমার সরকার, গ্রামঃ ভরত ভাযিা, বিাঃ 

বগৌরীদঘািা, থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ গ 

১৯৫১ 
বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ বমাঃ আবমর আলী বশখ, গ্রামঃ বভাগবত িদরন্দ্রপুর, বিাঃ 

বকশবপুর, থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

খ খ 

১৯৫২ 
বশব িে োস, বিতাঃ অবিল কুমার োস, গ্রামঃ আলতা বিাঃ, বিাঃ + থািাঃ 

বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

১৯৫৩ 
রামপ্রসাে অবধকারী, বিতাঃ বমদলাি অবধকারী, বারান্দী, িায়রাহাট, আভয়িগর, 

যদশার।  

খগ খগ 

১৯৫৪ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কববর বমাল্যা, গ্রামঃ কাবশপুর, থািাঃ বলাহাগড়া, 

বজলাঃ িড়াইল।  

খগ খগ 

১৯৫৫ 
বমাঃ বমাসাদরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মুবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ধািাইড়, মবরচিাশা, 

বলাহাগড়া, িড়াইল।  

খগ খগ 

১৯৫৮ 
আল-আবমি, বিতাঃ মমতাজ, গ্রামঃ এদলাংগা, র্াকঃ িাঁজরভাঙ্গা, থািাঃ মান্দা, 

বজলাঃ িওগা।  

খগ গ 

১৯৬০ 
বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আদমে আলী, গ্রামঃ ভীমপুর, র্াকঃ ভীমপুর, থািাঃ 

িওগাঁ সের, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৬৬ 
বমাঃ ইিাম বমারসাবলি, বিতাঃ ববিবজর আহদমে, বকশবপুর, চক আবতথা, িওগাঁ 

সের, িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৬৭ 
রাবকব হাসাি, বিতাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ কাটখইর, বিাঃ কাটখইর, থািাঃ িওগাঁ, 

বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭০ 
বমাঃ আবু বাক্কার বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ অিাথ বশমুবলয়া, 

র্াকৎ বততুবলয়া, উিঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭১ 
তিি কুমার হাজরা, বিতাঃ কাঞ্চি চন্দ্র হাজরা, গ্রামঃ বছাটমুল্লুক, র্াকঃ কালীগ্রাম, 

থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭৩ 
বগৌতম কুমার প্রাাং, বিতাঃ ববদরন্দ্র িাথ প্রাাং, গ্রামঃ সাটইল, র্াকঃ শাংকরপুর, উিঃ 

মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

১৯৭৪ 
বমাঃ ববলাল ববি কাদশম, বিতাঃ বমদহেী হাসাি, গ্রামঃ মধ্যদ্যগাপুর, উত্তরিাড়া, র্াকঃ  

িওগাঁ, থািাঃ িওগা সের, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭৫ 
বমাঃ তুবহি বহাদসি, বিতাঃ বমাৎ শহীদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ শহীদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ 

বশাকবড়, চােপুর, র্াকঃ চক আবতথা, থািাঃ িওগাঁ, বজরাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭৬ 
ববশ্ববজৎ কুমার, বিতাঃ ববিয় চন্দ্র মহন্ত, গ্রামঃ ববহলবসাং, র্াকঃ ববদ্যপুর, উিঃ মান্দা, 

বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭৭ 
বমাঃ বহদমল ববি মু্বীি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রমাঃ বিারপুর, র্াকঃ িওগাঁ, 

উিঃ িওগাঁ সের, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৭৮ 
বমাঃ  িাবহে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আতাব মন্ডল, গ্রামঃ বামিসাতা, র্াকঃ উত্তর গ্রাম, 

থািাঃ মহদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

১৯৭৯ 
বমাঃ িাবহে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছামাে, বধািাইপুর, চক আবতথা, িওগা৭ 

সের, িওগাঁ।  

খগ গ 

১৯৮০ 
বমাঃ হাসাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আয়ব বহাদসি, গ্রামঃ মাগুড়া, র্াকঃ কীবতপুর, থািাঃ 

িওগাঁ সের, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

১৯৮৩ 
বসহাব বহাদসি, বিতাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ বভালার িালশা, র্াকঃ ববালাহাট, 

থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

ববরশাল 

িববস-২ 

১৯৮৫ 

িাবহয়াি, বিতাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বতদরাদ্রি, গুঠিয়া, উবজরপুর, ববরশাল।  খগ গ 

১৯৮৬ 
বমাঃ রাবজব বশকোর, বিতাঃ জবলল বশকোর, বেয়াশুর, বগৌরিেী, বগৌরিেী, বগৌরিেী, 

ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৮৭ 
বমাঃ বমরাজ সরোর, বিতাঃ হাবববুর রহমাি সরোর, চাাংগুবরয়া, গুঠিয়া, উবজরপুর, 

ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৮৯ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গবড়য়াগাতা, উবজরপুর, ববরশাল।  খগ গ 

১৯৯০ 
হাবসবুল ইসলাম শাওি, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ ও বিাঃ চাখার, উিঃ 

বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 
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১৯৯১ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জালাল ববশ্বাস, আধুিা, আধুিা, বগৌরিেী, ববরশাল।  খগ গ 

১৯৯৩ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ হুমায়ি কববর, গ্রামঃ মাছরাং, বিাঃ বািারীিাড়া, 

ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৯৪ 
বমাঃ বসাহাগ মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ বজন্নাত আলী মবল্লক, রাজ্জাকপুর, রাদয়রহাট, 

বািারীিাড়া, ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৯৫ 
বমাঃ মহবসি, বিতাঃ জয়িাল আদববেি, রাহুৎকাঠী, র্াকঃ বশকারপুর, বাবুগঞ্জ, 

ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৯৬ 
বমাঃ সাবকল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ মাছরাং, র্াকঃ 

বািারীিাড়া, ববরশাল।  

খগ গ 

১৯৯৭ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মফলুর রহমাি, গ্রামঃ িরত্তমপুর, র্াকঃ িরত্তমপুর, 

বািারীিাড়া, ববরশাল।  

খগ খগ 

১৯৯৮ বমাঃ িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ ববিারী, মধ্য ইসলামপুর, বাবুগঞ্জ, ববরশাল।   খগ খগ 
১৯৯৯ বমাঃ মাইনুবদ্দি, বিতাঃ আঃ রব শরীফ, গ্রামঃ উত্তরকুল, র্াকঃ উত্তরকুল, ববরশাল।  খগ গ 

২০০০ 
বমাঃ সাইদ্যর রহমাি (দখারদশে), বিতাঃ বমাঃ গদঞ্জার আলী সরোর, েবেণ িবিম 

িাড়া বাটাদজার, ববরশাল।  

খগ খগ 

২০০২ 
এস, এম, বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ এস, এম, মুজাদেল হক, খািপুরা, বাবুগঞ্জ, 

ববরশাল।  

খগ গ 

২০০৩ 
সাইফুল ইসলাম বসাহাগ, বিতাঃ বগালাম ছদরায়ার ববিারী, গ্রামঃ বহাসিাবাে, বিাঃ 

বিজাম উবদ্দি কদলজ, উিঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

২০০৪ 
বমাঃ সাবজল ববিারী, বিতাঃ বমাৎ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ আলতা বিাঃ রদয়র হাট, 

উিঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

২০০৬ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ ইসমাইল খদন্দাকার, মুন্তিাশা, বশকারপুর, উবজরপুর, 

ববরশাল।  

খগ খগ 

২০০৭ 
বমাঃ িলাশ খাঁি, বিতাঃ জাহাঙ্গীর খাি, বাপ্পা  বশদিরহাট, উবজরপুর,  

ববরশাল।  

খগ খগ 

২০০৮ আব্দুল হাই, বিতাঃ আব্দুল রবহম হাঃ, েঃ মাোশী, উবজরপুর, উবজরপুর, ববরশাল।  খগ গ 

২০০৯ 
বমাঃ ইমরাি, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রমাঃ রাহুকাঠী, র্াকঃ বশকারপুর, থািাঃ 

বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ খগ 

২০১০ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ এমোদ্যল হক, রামিবট্ট, রহমতপুর, রাবুগঞ্জ, 

ববরশাল।  

খগ গ 

িাবিকগঞ্জ 

পবিস 

২০১১ 

বমাঃ রববি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলীমুবদ্দি, গ্রামঃ ববড়ার্াঙ্গা, বিাঃ বাাংগালা, থািাঃ 

বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০১২ 
কাব্য বময়া, বিতাঃ বমাঃ আল আবমি বময়া, গ্রামঃ ভাঙ্গাবার্ী, র্াকঃ জাফরগঞ্জ, 

থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০১৩ 
বেিক সাহা, বিতাঃ রতি সাহা, গ্রামঃ কাজী বখালা, র্াকঃ বলড়া, থািাঃ মাবিকগঞ্জ, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০১৪ 
মঈি উ আহেে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি বশখ, িারায়ি বতওতা, বতওতা, 

বশবালয়, মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০১৬ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ আব্দুল জবলল বময়া, গ্রামঃ কুমুবরয়া, বিাঃ খলসী, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

২০১৯ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মগরম আলী, গ্রামঃ বশহরপুর, বিাঃ বাাংগালা, 

থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২০ 
বমাঃ সজল বময়া, বিতাঃ হাবলম বময়া, গ্রামঃ বাঠুইমুড়ী, ইউঃ িালী, উিঃ বঘওর, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২১ 
প্রান্ত বমি, বিতাঃ স্বিি বমি, গ্রামঃ জয়মন্ডি, থািাঃ বসাংগাইর, র্াকঃ জয়মন্ডি, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২২ 
সাগর সরকার, বিতাঃ শ্রী সুদরশ সরকার, গ্রামঃ বাদজতালুক, র্াকঃ খলসী, উিঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২৩ 
বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ গুলটিয়া, র্াকঃ মুলজাি, উিঃ 

ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২৫ 
বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ উত্তর ববল র্াউলী, বিাঃ গড়িাড়া, 

থািাঃ ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২৬ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ বমাকদশে আলী, গ্রামঃ খািদকাড়া, র্াকঃ 

ধািদকাড়া, উিঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২৮ 
বমাঃ বমায়াজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ কান্দাদেৌলী, বিাঃ থািাঃ 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০২৯ 
বমাঃ রাবজব সরোর, বিতাঃ িায়াব আলী, কুবশয়ার চর, র্াকঃ মালুচী, থািাঃ 

হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৩০ 
মামুি বময়া. বিতাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ চান্দরা, র্াকঃ গড়িাড়া, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৩১ বমাঃ অবিক বময়া, বিতাঃ আঃ ছালাম বময়া, গ্রামঃ করচাবাধা, র্াকঃ িবগ্রাম, উিঃ খগ গ 
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বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

২০৩২ 
বমাঃ আব্দুল হাবলম, বিতাঃ বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বেড়গ্রাম, র্াকঃ জাগীর, 

উিঃ ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৩৩ 
সাগর আহদমে, বিতাঃ ইজ্জত আলী, গ্রামঃ উত্তর পুটাইল, র্াকঃ বলমুবাড়ী, 

মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৩৫ 
তাছবলমা আিার মুবন্ন, বিতাঃ বমাঃ বমাজাফ্ফর আলী, গ্রামঃ ববতরা, বিাঃ থািাঃ ও 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

২০৩৬ 
সবজব বহাদসি, বিতাঃ জাবমর বমাল্লা, গ্রামঃ কান্দলাংকা, বিাঃ ববিটকা,  উিঃ 

হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ ।  

খগ গ 

২০৩৭ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজজ ববিারী, গ্রামঃ বিটকা কলাহাটা, র্াকঃ 

বিটকা-১৮৩১, হবররামপুর, মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

গােীপুর 

পবিস-১ 

২০৪১ 

বমাঃ বমারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ আজমত আলী, উত্তর খাইলপুর, বটতলা, ৩৩ িাং 

ওয়ার্, গাজীপুর, বসটি কদি ডাদরশি, গাজীপুর।  

খগ গ 

২০৪৪ 
বমদহেী হাসাি ইমু, বিতাঃ বমাঃ হাসাি, গ্রামঃ কামার জুড়ী, বিাঃ জাঃ ববঃ, থািাঃ 

গাছা, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২০৪৫ বমাঃ সজীব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলী আহেে, উত্তর খাইলকুর, গাজীপুর।  খগ গ 

২০৪৭ 
সাবি আউয়াল ববজয়, বিতাঃ বমাঃ শাহ জাহাি বময়া, মাবরয়ালী, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর।  

খগ গ 

২০৫২ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ হযরত আলী, েঃ সালিা, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  খগ গ 
২০৫৩ বমাঃ তাওবহদ্যল ইসলাম রাজি, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, কামারজুরী মধ্যিাড়া।  খগ গ 

২০৫৪ 
আশরাফুল ইসলাম শাওি, বিতাঃ বমাঃ মবফজুল ইসলাম, পূব ড চান্দিা, ব্লক-এ, ১০৪, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

খগ গ 

২০৫৬ 
খাইরুল  ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, িবিম, লেীপুর, জয়দেবপুর, 

গাজীপুর।  

খগ গ 

২০৫৭ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুস সালাম, উত্তর করুো, জয়দেবপুর, গাজীপুর।  খগ গ 

২০৫৮ 
অপু চন্দ্র সূত্রধর, বিতাঃ সবতন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, স্বপ্ল মঙ্গলবসদ্ধ, মঙ্গলবসদ্ধ, আটিাড়া, 

বিত্রদকািা।  

খগ গ 

২০৫৯ 
বমাঃ আলমাছ মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ উত্তর খাইলকুর বিাঃ 

জাহীয় ববশ্বববদ্যালয়, থািাঃ গাছা, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

কুবিল্লা 

পবিস-৪ 

২০৬০ 

মাহবুবুল আলম, বিতাঃ বমাস্তফা কামাল, বড়বাম, লাকসাম, কুবমল্লা।  খগ গ 

২০৬৩ 
আবু বিামাি, বিতাঃ আবুল খাদয়র, গাজীমুড়া, বিাঃ গাজীমুড়া, থািাঃ লাকসাম, 

বজলাঃ কুবমল্ল। 

খগ গ 

২০৬৬ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ শুকতলা, আজগরা, থািাঃ 

লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্ল। 

খগ গ 

২০৭০ 
মামুি বহাদসি, আবুল কালাম, গ্রামঃ করিাবত, র্াকঃ চবর্য়া বাজার-৩৫৮২, 

িাঙ্গলদকাট, কুবমল্লা।  

খগ গ 

২০৭১ 
বমাঃ আবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ রববউল বহাদসি,  গ্রামঃ করিাবত, র্াকঃ চবর্য়া 

বাজার, উিঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

২০৭২ 
বমাঃ সাইফুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ টবিভাঙ্গা, বিাঃ ওমরগঞ্জ, 

উিঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২০৭৩ রববউল আলম ভূইয়া, বিতাঃ হারুি অর রবশে ভূইয়া, ববতাগাঁও, িাঙ্গলদকাট, কুবমল্লা।  খগ গ 

২০৭৮ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ আবু ছাদয়ে, গ্রামঃ লৎসর, উিঃ মাদিাহরগঞ্জ, র্াকঃ 

মাদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২০৭৯ 
বােল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাসার, গ্রামঃ িলম, বিাঃ + থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, 

কুবমল্লা।  

খগ গ 

২০৮৪ 
আবশষ মজুমোর, বিতাঃ মাখি মজুমোর, গ্রামঃ ববপুলাসার, বিাঃ ববপুলাসার, থািাঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

২০৮৫ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল ওয়াদরছ, গ্রামঃ জাওড়া, বিাঃ ববপুলাসার, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজরাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

২০৮৬ 
বমাঃ শাহাোৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল হক, বিয়ারাতলী, বিামগাঁও, মদিাহরগঞ্জ, 

কুবমল্লা।  

খগ গ 

বসরােগঞ্জ 

পবিস-১ 

২০৮৭ 

বমাঃ রববউল ইসরাম, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বাখুয়া, বিাঃ + থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৮৮ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাড়ই গাতী, র্াকঃ হাওড়া,  

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৮৯ আবতক মাহমুে, বিতাঃ মঞ্জুরুর রহমাি, বাহাদ্যরবাে, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর।  খগ গ 

২০৯১ 
বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রহমাি সরকার, গ্রামঃ বিাঃ রতি কাবন্দ, শাহ 

জােপুর, বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 
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২০৯২ 
বমাঃ ইমাম গাজ্জালী, বিতাঃ বমাঃ হারুি আর রবশে, গ্রামঃ বমত্র বড়হর, র্াকঃ বড়হর, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৯৩ 
এইচ. এম. রুহুল আল-আবমি, বিতাঃ আবু বকর বসবদ্দকী, গ্রামঃ অবলপুর, র্াকঃ 

আমর্াঙ্গা, থািাঃ উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৯৫ 
বমাঃ শাবহি বরজা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি বময়া, গ্রামঃ বসািতলা, বিাঃ খাি 

বসািতলা, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৯৬ 
বমাঃ ইয়াকুব আলী, বিতাঃ বমাঃ ছদবর সরকার, িাচাি, েববরগঞ্জ, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২০৯৮ 
বমাঃ আইয়ুব আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ খাদলক, গ্রামঃ বজরাপুর, র্াকঃ উল্লািাড়া, উিঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২১০০ 
বরিি আলী, বিতাঃ বমাঃ আলম সরকার, গ্রামঃ বন্যাকাবন্দ, র্াকঃ বন্যাকাবন্দ, থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২১০১ 
বমাঃ জুবাদয়র আহদেে, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বসমলা, চান্দাইদকালা, 

বশরপুর, বগুড়া।  

খগ গ 

২১০২ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি,  

গ্রামঃ তারাবাবড়য়া, র্াকঃ খাি বসািতলা, থািাঃ উল্লািাড়া,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২১০৩ 
জুবাদয়র রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িবীর বহাদসি, গ্রামঃ বন্যাকাবন্দ, র্াকঃ বন্যাকাবন্দ, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২১০৫ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ বরকত আলী, গ্রামৎ বসািতলা, র্াকঃ খাি বসািতলা, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২১০৬ 
বমাঃ আঃ বমাতাদলব, বতয়ব আলী, গ্রামঃ রািী িগর, র্াকঃ ববায়াবলয়া, বাজার, থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১০৭ বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ আঃ বমাতাদলব, ববিাদয়কপুর, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  খগ গ 

২১০৮ 
বমাঃ রাবজবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রামঃ ববিাদয়কপুর, র্াকঃ 

ববিাদয়কপুর, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১০৯ 
বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ ববিাদয়কপুর, র্াকঃ 

ববিাদয়কপুর, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১০ 
আব্দুল হাবলম, বিতাঃ বমাজ্জাফর আলী, েহকুলা, লাবহড়ী বমাহিপুর, থািাঃ উল্লািাড়া, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১১১ 
বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ ময়নুল হক, গ্রামঃ ভুলবাকুটিয়া, র্াকঃ রতিকাবন্দ, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২১১২ বমাঃ আব্দুল হাই, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী, বততুবলয়া, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  খগ গ 

২১১৫ 
বমাঃ সুমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ চরলেীদকালা, র্াকঃ 

বর্গ্রীরচর, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১৬ 
বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বছারমাি আলী, গ্রামঃ িাচাঁি, র্াকঃ েববরগঞ্জ, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১৭ 
বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বসািতলা, বিাঃ খাি বসািতলা, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১৮ 
বেলীি কুমার রায়, স্বহদেব চন্দ্র রায়, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ উল্লািাড়া  আর, এস, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১৯ 
বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ময়নুল বমাল্লা, গ্রামঃ ভুলবাকুটিয়া, র্াকঃ 

রতিকাবন্দ, উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

িাবিউহিা 

ম াড়ািাল 

২১২১ 

মিাোঃ িাঈি, বপতাোঃ মিাোঃ িােমুল, গ্রামঃ বিরচুিা, ডাকোঃ বিরচুিা, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

২১২৩ বমাঃ আবরফ খাি, বিতাঃ বমাঃ শওকত খাি, ৪৩৮, শাহীিবাগ, বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ খগ খগ 

২১২৪ 
বমাঃ আিাস, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, গ্রামঃ কাবলকীবত, বিাঃ রতিপুর, থািা + 

বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

২১২৫ 
বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ উলুহাটি, বিা+ থািা + বজলাঃ 

বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১২৭ 
বমাঃ আব্দুল কাদের মবল্লক, বিতাঃ আঃ কবরম মবল্লক, গ্রামঃ কালদমঘা, র্াকঃ 

কালদমঘা, সবখপুর, ঘাটাইল। 

খগ গ 

২১২৮ 
বমাঃ কামাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল বময়া, গ্রামঃ কালদমঘা, র্াকঃ 

কাদলদমঘা, সবখপুর, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২১৩০ 
বমাঃ বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ বলেী আটা, র্াকঘরঃ বলেী আটা 

বাজার, থািাঃ ধিবাড়ী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

২১৩১ 
বমদহেী হাসাি বরয়াে, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বকসমত, র্াকঘরঃ 

রহমতপুর, উিদজলাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

মডসহকা 

২১৩২ 

বসয়ে সবফউল বারী, বিতাঃ বসয়ে বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ রীর্দরার্, র্াকঃ 

িালকাঠী, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

২১৩৩ আইনুল হক বশখ, বিতাঃ রহমাি বশখ, গ্রামঃ কামড়াবন্দ, সুিামগঞ্জ। খগ খগ 
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২১৩৪ বমাঃ আবতকুর রহমাি (আবেল), বিতাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ জামালগঞ্জ। খগ খগ 

২১৩৫ 
বমাঃ আবদ্যল কাবের, বিতাঃ মরহুম বমাঃ আবদ্যল হাবশম ববিারী, গ্রামঃ েঃ লেীপুর, 

বিাঃ লসকবহাট, উিদজলা + বজলাঃ বফিী সের, বফিী। 

খগ খগ 

২১৩৬ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ মুখদলছুর রহমাি (মৃত), গ্রাম ও র্াকঃ বলাখাল-৩৬১১, 

থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২১৩৮ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ ইসলাম পুর, ফবরেগঞ্জ, 

চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২১৩৯ 
বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ বাহার, গ্রামঃ পূব ড নুরপুর, বিাঃ বান্দত্ব বাজার, থািাঃ সের, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২১৪০ 
বমাঃ বফদরাজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ ভগবািপুর, বিাঃ বখলিা, 

থািাঃ ধামইর হাট, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

২১৪১ 
বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরিবী, গ্রামঃ ধলপুর, বিাঃ সাভার বসিা িীবাস, 

থািাঃ আশুবলয়া, উিদজলাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

২১৪২ 
বিামাি খাি ছবি, বিতাঃ বলয়াকত আলী খাি, গ্রামঃ গাড়লগাতী, র্াকঘরঃ মাবিগাতী, 

উিদজলাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৪৩ 
বরামাি বমাল্যা, বিতাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামৎ রাজিাট, বিাঃ রাজিাট, থািাঃ 

কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৪৪ 
বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ মুিদছর আলী, গ্রামঃ কাশর, বিাঃ হববরবাড়ী, থািাঃ 

ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২১৪৭ বমাঃ মান্নাি, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক, গ্রামঃ বশবপুর, রতিপুর, বভালা। খগ খগ 

২১৪৯ 
বমাঃ ওয়াদহে আলী, বিতাঃ খাদেম বশখ, গ্রামঃ পুিব ডাসি-২, র্াকঘরঃ বিকরাইল, 

উিদজলাঃ ভূঞাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

২১৫০ 
বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ আছীম িাটুলী, বিাঃ আছীম িাটুলী, 

থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২১৫১ 
বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর, গ্রামঃ আলাবে িগর, বিাঃ রাদয়রহাট, 

উিদজলাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২১৫২ 
বমাঃ িাবেম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ সূয ডিগর, র্াকঃ িাঁচগাঁও, 

উিদজলাঃ িাবলতাবাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

২১৫৩ 
বমাহােে বরফাে বহাসাইি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল ওহাব, গ্রাম + বিাঃ িাইকরহাটী, 

থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

২১৫৪ 
বমাঃ হাসাি, বিতাঃ রজব আলী, গ্রামঃ জামবেয়া, র্াকঃ জামবেয়া, থািাঃ বাঘার 

িাড়া, বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

২১৫৫ 
বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ শাহাব উবদ্দি, গ্রামঃ মসদলমপুর, বিাঃ িাওয়ার হাউজ, 

থািাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

২১৫৬ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ্ , বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ ফারাকপুর, র্াকঘরঃ তারাগুবিয়া, 

উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

২১৫৭ 
বমাঃ আলীরাজ বরজভী, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ কুঠিবাজার, র্াকঘরঃ 

বভড়ামারা, উিদজলাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

২১৫৮ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ ইসলাম উবদ্দি, গ্রামঃ চকদমািারপুর, র্াকঃ 

বমািারপুর, উিদজলাঃ চারঘাট, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২১৫৯ 
বমাঃ নুহু আলম, বিাতঃ বমাঃ আিার বমাল্লা, গ্রামঃ বিগ্রাম, বিাঃ কাদয়মপুর, থািাঃ 

শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৬১ 
বিকলু মধু, বিতাঃ প্রশান্ত মধু, গ্রামঃ কাফুলাবাড়ী, বিাঃ রামশীল, উিদজলাঃ 

বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

বডবপবডবস 

২১৬২ 

ববলাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ মধ্যম ধবলয়া, র্াকঃ বালুয়া বচৌমুহিী, 

বফিী সের, বফিী। 

খগ গ 

২১৬৪ 
বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ আবু বক্কার বসবদ্দক, গ্রামঃ েঃ গাবজরচট, বিাঃ 

বজরাব, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

২১৬৫ 
মাহাবুর ইসলাম, বিতাঃ বসক িছরুবদ্দি, গ্রামঃ চর সব ডাবন্দয়া, র্াকঘরঃ চর অদযাধ্যা, 

থািাঃ চরভদ্রাসি, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২১৬৬ 
বমাঃ সাবকব খাঁ, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ উত্তর বশকোর কাবন্দ, বিাঃ বড় 

বগািালপুর, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

২১৬৭ 
শারীফুল ইসলাম, বিতাঃ সুলতাি উবদ্দি, গ্রামঃ ইন্দ্রপুর, বিাঃ ভবািীপুর, শ্রীপুর, 

গাবজপুর। 

খগ গ 

২১৭০ 
বমাঃ আ সামাে লস্কার, বিতাঃ আঃ ছালাম লস্কার, গ্রামঃ বয়রা, র্াকঃ আমাো, থািাঃ 

বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

২১৭১ 
বমাঃ রাজা বময়া, বিতাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ ছাত্তার গাজী বাড়ী, র্াকঘরঃ মন্নুিগর, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ গ 

২১৭৩ 
বমাঃ রববউল আউয়াল, বিতাঃ এ. বব সালাম, গ্রামঃ বশদরই বাাংলা, র্াকঃ গলাবচিা, 

উিদজলাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

২১৭৪ 
কাজী জাবকর বহাদসি, বিতাঃ কাজী জালাল আহদেে, গ্রামঃ েবেণ বববতয়ারা, 

র্াকঘরঃ ববজয়করা, উিদজলাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 
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২১৭৫ 
বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ বশরই বাাংলা বরার্, গলাবচিা, 

িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

২১৭৬ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বাদরক বময়া, গ্রামঃ বটিরী, র্াকঘরঃ চকমীরপুর, 

উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৭৭ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ কইজুরী, র্াকঘরঃ সাটুবরয়া, 

উিদজলাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৭৮ 
জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ বশবপুর, বিাঃ উচবখলা, থািাঃ 

ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২১৭৯ 
বমাঃ আঃ আবলম, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ গটি ডয়া, বিাঃ রুিসা, বসরাজগঞ্জ সের, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৮০ 
বমাঃ িাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ শহর বগাবিি পুর, 

শহরদগাবিিপুর, ঘাটাইল, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২১৮১ 
বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুর বহাদসি, গ্রামঃ উত্তরিাড়া, র্াকঘরঃ ধাদিরহাট, 

থািাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২১৮২ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম বশখ, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বাবু বসখ, গ্রামঃ উত্তর কান্দািাড়া, 

বিাঃ কাবলয়া হবরপুর, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৮৩ 
বমাঃ বতৌবকর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ কয়ড়া, রাখালগাছা, র্াকঃ 

কয়ড়া বাজার, উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৮৪ 
সুমি সাহা, বিতাঃ বিতাই সাহা, গ্রাম + র্াকঃ িাটগাতী, উিদজলাঃ টুঙ্গীিাড়া, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২১৮৫ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ হবরিাথ পুর, থািাঃ 

িলাশ বাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২১৮৬ 
শুভ সূত্র ধর, বিতাঃ সূিীল সূত্র ধর, গ্রামঃ খাগড়াকুবড়, র্াকঘরঃ মূলজাি, থািাঃ 

মাবিকগঞ্জ, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৮৭ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি সরকার, বিতাঃ বমাজাদেল হক সরকার, বাসা/দহাবডাংঃ 

৭৭/২, এ শাহীি বভলা, আবরচপুর, র্াকঘরঃ মন্নুিগর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২১৮৮ 
বমাঃ রাজীব সরকার, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি সরকার, গ্রামঃ বশমুলীয়া 

কাবলিগর, বশবপুর, িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১৯০ 
জামাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ রাধাকািাই, বিাঃ ফুরকাবাে, 

উিদজলাঃ ফুলবাবড়য়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২১৯১ 
বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সামছুর বশখ, গ্রামঃ বতবলগ্রাম, বিাঃ শাখাড়ী 

িাড়া, উিদজলাঃ আতাইকুলা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

িাবিউহিা 

২১৯২ 

বমাঃ বরিি, বিতাঃ বমাঃ ছাদলম, গ্রামঃ বেোরুল্লাহ, বিাঃ বেোরুল্লাহ, থািাঃ বেৌলত 

খাি, বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

২১৯৩ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ হাটদবায়াবলয়া, থািাঃ 

আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

২১৯৪ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবজর বহাদসি, গ্রামঃ বাজার িাড়া, থািাঃ 

সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২১৯৫ 
বমাঃ শারবফি আলম, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ি কববর, গ্রামঃ িাঁচকাবন্দ, র্াকঘরঃ 

চুলাবাজার, উিঃ মদিাহুরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১৯৬ 
বমাঃ রায়হাি বহাদসি বরফাত, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ সাহা পুকুবরয়া, বিাঃ 

প্রসােপুর, উিদজলাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

২১৯৭ 
বমাঃ কাদের আলী, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ পূব ড বজরা, র্াকঘরঃ কাবশম 

বাজার, উিদজলাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

২১৯৯ 
বমাঃ সাদহে, বিতাঃ বমাঃ মীর কাদশম, গ্রামঃ িবিম অলকা, বিাঃ বিায়াপুর, থািাঃ 

িরশুরাম, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

২২০০ 
বমাঃ বহলাল খাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ছত্তার খাি, গ্রামঃ কাবলকাঠি, র্াকঃ বাঁশবাড়ীয়া, 

থািা + বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

২২০১ 
বমাঃ বহলাল শরীফ, বিতাঃ বমাঃ হাদতম আলী শরীফ, গ্রামঃ বিলতী, বিাঃ বিলতী, 

থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

২২০২ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ ওয়ালী উল্লা, গ্রামঃ িওগাঁও, বিাঃ মধ্য িওগাঁও, 

থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২২০৩ 
বমাঃ তাদরক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফারুক আহদমে, গ্রামঃ বািাবাবড়য়া, রাজগঞ্জ, 

ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

২২০৪ 
বমাঃ জামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি হাাং, গ্রামঃ বেিার, বিাঃ 

চরকাউয়া, ববরশাল। 

খগ গ 

২২০৫ 
বমাঃ জাকাবরয়া মাছুে, বিতাঃ বমাঃ আদক্কল আলী হাাং, গ্রামঃ হাওলাোর বাবড়, 

বামিীকাঠী, বিাঃ বহাগলা, ববরশাল সের, ববরশাল। 

খগ খগ 

২২০৬ 
বমাঃ রুহুল আবমি বরয়াজ, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি গাজী, গ্রামঃ বাড়াইকান্দী, 

উিদজলাঃ ববরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

২২০৭ 
বমাঃ বমাছদলহ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ আঠার ববকী, ইউবিয়ি 

তমরবদ্দ, থািাঃ হাবতয়া, বজলাঃ বিায়াখাবল। 

খগ গ 
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২২০৮ 
বমাঃ রববউল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী, গ্রামঃ বকশতলা, ইউবিয়ি, বমৌকরা, থািাঃ 

িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২২০৯ 
জাকাবরয়া ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি হাওলাোর, গ্রামঃ হাওলাোর বাড়ী, 

বেিার, র্াকঘরঃ চর কাউয়া, ববরশাল সের, ববরশাল। 

খগ গ 

২২১১ 
বমাঃ বাবুল ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ মৃত মকবুল বহাদসি ভূইয়া, গ্রাম প্রভাকরেী, বিাঃ 

মহজমপুর, উিদজলাঃ আড়াই হাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

২২১৩ 
বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ খাদেমুল ইসলাম, গ্রামঃ বছাট িকুবড়য়া, 

বিাঃ ববদ্য জামপতল, থািাঃ কামার খন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২১৪ 
বমাঃ ইমরাি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, গ্রামঃ কালাবময়া, সাওোগদরর পুরাতি বাবড়, 

বমৌলবভিাড়া, চান্দগাও, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২২১৫ 
বমাঃ শুক্কুর আলী, বিতাঃ মৃতঃ নূর ইসলাম, গ্রামঃ বড়ববড়াল বাবড়, র্াকঘরঃ জয়কুল, 

থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

২২১৬ 
খন্দকার সাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ খন্দকার আব্দুল খাদলক, গ্রাম + বিাঃ িেমেী, 

থািাঃ বাবলয়াকান্দী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

২২১৭ 
বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আবতকুর রহমাি, গ্রামঃ মদিাহরপুর, িলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২১৮ 
বমাঃ সাগর প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ মদিাহরপুর, িলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২২১৯ 
বমাঃ রববউল আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদছে, গ্রামঃ বেয়ার িাবচল, হাট বয়ড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২২০ 
বমাঃ রুদবল রািা, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ ববলকুশিাই, বিাঃ যােবপুর, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

২২২২ 
সজল বসাংহ, বিতাঃ অবভরাম বসাংহ, গ্রামঃ বঘাড়ামারা, র্াকঃ আেমপুর বাজার, থািাঃ 

কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

২২২৩ বমাঃ জাহাঙ্গীর, বিতাঃ বমাঃ আরফাজ আলী, গ্রামঃ জালকুড়ী, বসবদ্ধরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ খগ গ 

২২২৪ 
বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কাইমবদ্দি, গ্রামঃ কলাশী, বিাঃ বাবলরদটক, 

মাবিকগঞ্জ সের, মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২২৬ 
বমাঃ জামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ মালঞ্চ, বিাঃ বশমুবলয়া, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

২২২৭ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ েবড় কাঠাল, বিাঃ কাঠাল বাজার, 

থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২২২৮ 
বমাঃ ফয়সাল হক, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল বহাদসি, গ্রামঃ ফকেিপুর রবহমািপুর, 

ঠাকুরগাঁও সের, ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২২২৯ 
বমাঃ আব্দুস সবুর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ ববরাতী, কবরমপুর, কালীগঞ্জ, 

লালমবিরহাট। 

খগ গ 

২২৩১ 
বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ খাি কদলশ্বরী, বশমুবলয়া, 

সাভার, আশুবলয়া, ঢাকা। 

খগ খগ 

২২৩২ 
বমলি বসকোর, বিতাঃ ববধাি বসকোর, গ্রামঃ বখলিা, বিাঃ বভাদজরগাতী, থািা + 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২৩৩ 
চন্দ্র বশখর প্রাাং, বিতাঃ শঙ্কর চন্দ্র প্রাাং, গ্রামঃ বেঘল গ্রাম, বিাঃ হাবতয়ান্দহ, বসাংড়া, 

িাদটার। 

খগ খগ 

২২৩৪ 
বমাঃ ইব্রাবহম আলী, বিতাঃ বমাঃ মহাবসি আলী, গ্রামঃ চাঁড়ুবলয়া, র্াকঃ তালবাড়ীয়া, 

থািাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

২২৩৫ 
বমাঃ তপু ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবহে, গ্রামঃ মাজড়া, র্াকঘরঃ মাজড়া, উিদজলাঃ 

কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৩৬ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ রািা খাঁি, গ্রামঃ হাছায়াপুর, বগুড়া, বশরপুর। খগ গ 

২২৩৭ 
বমাহােে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বিজামুল হক ববিাবর, গ্রামঃ ববরশাল, বমদহবন্দগঞ্জ, 

চািপুর। 

খগ খগ 

২২৩৮ 
বমাঃ আবশকুল বময়া, বিতাঃ মৃত বমাঃ জবলল বময়া, গ্রামঃ ঘুবিিাড়া, 

তরফরামঘুবিিাড়া, র্াকঘরঃ সবলমাবাে, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২২৩৯ বরজাউল হক, বিতাঃ বাবুল বময়া, গ্রামঃ গজাবরয়া িাড়া, বসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ। খগ খগ 

২২৪০ 
বমাঃ িাঈম মৃধা, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মাদজে আলী মৃধা, গ্রামঃ দ্যয়ারীিাড়া, র্াকঘরঃ 

বমরপুর, িল্লবী, ঢাকা 

খগ খগ 

২২৪১ 

বমাঃ ইমরাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ,  

গ্রামঃ িবিমিাড় বেঘবল, বিাঃ কামালখাি ঘাট, উিদজলাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ খগ 

২২৪২ 
বমাঃ আকরাম বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামৎ আইর মঙ্গল, বিাঃ বটতলী, 

থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২২৪৪ 
বেপ্ত চন্দ্র হাওলাোর, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র হাওলাোর, গ্রামঃ রামিগর, র্াকঃ কাবফলা, 

বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ খগ 

২২৪৮ 
বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ুি কববর, গ্রামঃ সাতবাড়ীয়া, িািাইল, 

আলফার্াঙ্গা, ফবরেপুর। 

খগ গ 
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২২৪৯ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি মামুি, বিতাঃ বমাঃ মিবজল বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড কদলজ বরার্, 

থািািাড়া, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২২৫০ 
বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ বরহাই পুখুবরয়া, বমরকুঠিয়া, বচৌহালী, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৫১ 
বমাঃ বসাদহল বেওয়াি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ বেওয়াি, গ্রামঃ ববিালই, র্াকঘরঃ 

বমরকুটিয়া, উিদজলাঃ বচৌহালী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২৫৩ 
আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ ববেউল আলম, গ্রামঃ িজীর আহেে হাজী বাবড়, 

রহমতবাে, বমরশরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২২৫৪ 
বমাঃ বমিহাজ উবদ্দি, বিতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ আবুল কাদশদমর বাবড়, বরুমচড়া, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২২৫৬ 
ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাহীম, গ্রামঃ আলম মািার বাবড়, বচৌধুরী িাড়া, 

হােীফবকর হাট, বমরশরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২২৫৭ 
বমাঃ িাবহে সদরায়ার, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ বশরদকাল, র্াকঘরঃ 

বশরদকাল, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

২২৫৮ 
বমাঃ বরফাত বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ েদত্তন্নিাড়া, র্াকঘরঃ বহাদসি 

শাহী, থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২২৬০ 
বমাঃ জাকাবরয়া বশখ, বিতাঃ বমাঃ জারবেস বশখ, গ্রামঃ তারাপুর, িড়াইল সের, 

িড়াইল। 

খগ গ 

২২৬১ 
বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শামসুউবদ্দি, গ্রামঃ ধুলজুড়ী, বিাঃ বহাদসিপুর, 

থািাঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৬২ 
বমাঃ বরিি কাজী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম কাজী, গ্রামঃ মবল্লকহাটী, থািা + 

বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

২২৬৪ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদতি, গ্রামঃ েঃ বফলুয়া, বিাঃ উত্তর 

হাওলা, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২২৬৫ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ ছবলউবদ্দি, গ্রামঃ চকোদতরা, বিাঃ বময়ার 

বাজার, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৬৬ 
বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ ভাটি সাভার, র্াকঘরঃ বহমগঞ্জ 

বাজার, িান্দাইল, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২২৬৭ 
এ,এইচ,এম, বমাস্তাবকম বহদমল, বিতাঃ এস,এম, এইচ আদিায়ার, গ্রামঃ বথিাবলগাঁও, 

র্াকঃ বিরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২২৬৮ বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ ফজলার রহমাি, গ্রামঃ তল্লাতলা, গাবতলী, বগুড়া। খগ খগ 

২২৬৯ 
আল হাসানুল মুোদচ্ছর, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ সবফপুর, কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

২২৭০ 
সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ নুর বহাদসি, গ্রামঃ গবণ বমম্বাদরর বাড়ী, মসবজবেয়া, পূব ড 

মায়ািী, হাটফবকরহাট, বমরশরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২২৭৩ 
বমাঃ সাদজম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ আলী, গ্রামঃ িারুবরয়া, র্াকঘরঃ চর-

বাঘুটিয়া, বেৌলতপুর, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৭৪ 
বমাঃ মঈনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ আলদতািাল, র্াকঃ 

বকশবপুর, থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

২২৭৫ 
বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মীর রবশে বহাদসি, গ্রামঃ আলতাদিাল, র্াকঃ 

বকশবপুর, থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

২২৭৬ 
বলটি কুমার সরকার, বিতাঃ ভদরশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বাটারদখালা, িওগাঁও বাজার, 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ খগ 

২২৭৭ 
বমাঃ মবজবুর সরোর বমঠু, বিতাঃ মৃতঃ ইবদ্রস আলী সরোর, গ্রামঃ ঘুবর্েহ, বিাঃ 

র্াকবাাংলা বাজার, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৭৮ 
বমাঃ রাদশে সরোর, বিতাঃ বমাঃ বজাদবে আলী সবোর, গ্রামঃ ঘুবড়েহ, বিাঃ 

র্াকবাাংলা বাজার, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৭৯ 
বমাঃ ফারুক আহদেে, বিতাঃ মৃতঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ উোখালী, বিাঃ 

উোখালী, থািাঃ ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৮০ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ মবিগ্রাম, র্াকঘরঃ 

মবিগ্রাম, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২২৮১ 
বমাঃ আবশক বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবফজ উদ্দীি বশখ, গ্রামঃ বগািালােম, র্াকঘরঃ 

বচরাাং বাজার, থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

২২৮২ সঞ্জয় তালুকোর, বিতাঃ স্বিি তালুকোর, গ্রামঃ মদহশপুর, বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। খগ গ 

২২৮৩ 
বমাঃ মবমনুর ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ মহাোি, বিাঃ বারইিটল, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

২২৮৪ 
বমাঃ জবসম উবদ্দি িাটওয়ারী, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি িাটওয়ারী, গ্রামঃ মধ্য 

ইচলী, বিাঃ িতুি বাজার, থািা + বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২২৮৫ 
বমাঃ আববর বহাদসি আবরফ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ বসলমুি মধ্যিাড়া, 

বসলমুি, র্াকঘরঃ মন্নুিগর, টঙ্গী, গাজীপুর। 

খগ গ 

২২৮৭ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রামঃ রাজাকপুর, ইউবিয়িঃ 

িওগাঁ, উিদজলাঃ িওগাঁ, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 
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২২৮৮ 
বমাঃ বসাহানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ নুরুল্লাপুর, র্াকঘরঃ 

বগৌবরপুর, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

২২৮৯ 
বমাঃ আদিল মাহেে, বিতাঃ বমাঃ বাবলু বময়া, গ্রামঃ উল্যাদসািাতলা, থািাঃ সাঘাটা, 

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৯১ 
বমাঃ আবদ্যল মবমি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ ব্রাহ্মদত্তার, র্াকঘরঃ 

হাড়বগলা বাজার, উিদজলাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

২২৯২ বসাহানুর রহমাি, বিতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বুগীর, কসবা, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। খগ গ 
২২৯৩ বমাঃ বরফাত বসকোর, বিতাঃ বমাঃ নুরু বসকের, গ্রামঃ আজগািা, বমজডাপুর, টাাংগাইল খগ গ 
২২৯৪ শাহ্  িরাি, বিতাঃ তবমজ উবদ্দি, গ্রামঃ বুগীর, কসবা, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। খগ গ 

২২৯৭ 
বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ হাদমে আলী, গ্রামঃ বরুকা, র্াকঘরঃ বরুকা বাজার, 

থািাঃ ফুলবাবড়য়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২২৯৮ 
বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ পূব ড িরদকাট, বিাঃ 

েশঘবড়য়া, চাটবখল, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৩০১ 
বমাঃ কাইসুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম বচৌধুরী, গ্রামঃ চরন্দ্বীি, র্াকঘরঃ 

চরণিীি, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

২৩০২ 
আব্দুল লবতফ, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বর্মরাি, বিাঃ ধামরাই, উিদজলাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

২৩০৩ 
বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক,  

গ্রামঃ উত্তর বমাহি পুর, র্াকঘরঃ কুবচয়ামারা, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩০৪ 
বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বমাগরাকুল, র্াকঘরঃ যাত্রামুড়া, 

থািাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩০৫ 
আল-আবমি, বিতাঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ কাদহতা, র্াকঃ বহমিগর, থািাঃ 

বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

২৩০৬ 
িাইমুর রহমাি (সুজি) বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ িলছাপ্রা, বালুচড়া, 

কলমাকান্দা, বিত্রদকাণা। 

খগ গ 

২৩০৮ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, গ্রামঃ মহেেপুর,  

মাগুরা। 

খগ খগ 

২৩০৯ 
বমাঃ ইয়াবসি খাি, বিতাঃ বমাঃ ইসহাক আলী, গ্রাম + বিাঃ বিগ্রাম, থািাঃ 

আতাইকুলা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

২৩১০ 
বমাঃ আজাবুল হক, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রাম + বিাঃ ববষ্ণুপুর, থািাঃ 

োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

২৩১১ 
বমাঃ বসাহাগ রািা িয়ি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল মবজে বশখ, গ্রাম+ বিাঃ চাবলতার্াঙ্গা, 

থািাঃ কাজীপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩১২ 
বমাঃ বরজাউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল হক রাঙ্গা বমাল্লা, গ্রামঃ ডুমুবরয়া, বিাঃ 

বমাচিা, থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩১৩ 
বমাঃ আলাবমি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ হাওলাোর, গ্রামঃ বােলিাড়া, র্াকঃ 

বােলিাড়া, বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ গ 

২৩১৪ 
বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতাঃ আঃ আবজজ বমাল্লা, গ্রামঃ বক্রাবকর চর, বিাঃ সাদহব 

রামপুর, থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

২৩১৫ 
বমাঃ ববারহাি, বিতাঃ বমাঃ হারুি রবশে, গ্রামঃ বমিাপুর, বিাঃ বমিাপুর বাজার, 

উিদজলাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৩১৬ 
বমাঃ আবরফ হাওলাোর, বিতাঃ ওয়াদজে হাওলাোর, গ্রামঃ বাগমারা, বিাঃ মগরাহাট, 

উিদজলাঃ সের, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৩২০ 
বমাঃ সাদজদ্যল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে আজাে, গ্রামঃ িলদসান্ধা, বর্বগ্ররচর, 

উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩২১ 
সাদজদ্যল কবরম, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ িাড়া গ্রাম, র্াকঘরঃ বচৌহাট, 

উিদজলাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

২৩২৩ 
বমাঃ শাবহি বহাদসি, বিতাঃ ওয়াজ প্রমাবণক, গ্রামঃ টিকরী, র্াকঘরঃ োপুবিয়া, 

উিদজলাঃ িাবিা সের, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

২৩২৫ 
সাহাোৎ বহাদসি উজ্জল, বিতাঃ আব্দুল সামাে, গ্রামঃ পূব ড ব্রাহ্মেী, বিািঃ িরবসাংেী 

সের, থািাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৩২৭ 
বমাঃ বাহার বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসাদলমাি বময়া, গ্রামঃ দূগ ডািগর, বিািঃ মিতলা, 

থািাঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩২৮ 

বমাঃ আব্দুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল খাদলক,  

গ্রামঃ মাগুরা, র্াকঘরঃ ববদিরদিাতা, উিদজলাঃ সাতেীরা,  

বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

২৩২৯ 
বমাঃ রাবিল বশখ, বিতাঃ বমাঃ িান্তু বশখ, গ্রামঃ বহাগলর্াঙ্গা, বিাঃ শ্রীপুর, থািা 

শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

২৩৩০ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বাবলু মন্ডল, গ্রামঃ সরুগ্রাম, বিাঃ কান্তিগর, 

ইউঃবিঃ কাদলরিাড়া, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

২৩৩২ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বমাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ মণ্ডল িাড়া, বিাঃ বাসুিাড়া, 

থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 
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২৩৩৩ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফছার আলী, গ্রামঃ ফুলবাড়ী, র্াকঘরঃ 

বহমিগর, উিদজলাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

২৩৩৪ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ মান্নাি বাবগচা, 

িাড়ার্গার, উিদজলাঃ যাত্রাবাড়ী, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

২৩৩৫ 
এমাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জবহর, গ্রামঃ বেবববসাংহপুর, র্াকঃ কুতুদবর হাট, 

উিদজলাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৩৩৬ 
ফজদল রাবি মুন্না, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বসািাবেয়া, র্াকঃ বাাংলা বাজার, 

উিঃ হাবতয়া, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৩৩৭ 
বমাঃ শাহা জালাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জদ্দডার, গ্রামঃ বর্ফলবাড়ীয়া, 

র্াঃ কঠিদ্যগ ডাপুর, উিদজলাঃ বিিাইেহ সের, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

২৩৩৮ 
বমাঃ মামুি রশীে, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল খাবলক, গ্রামঃ পূব ড জাঙ্গাইল, র্াকঘরঃ টুদকর 

বাজার, থািাঃ জালালাবাে, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

২৩৩৯ 
বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত খবললুর রহমাি, গ্রামঃ িগর ভাে গ্রাম, র্াকঃ 

আটঘবড়, উিদজলাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৩৪০ 
বমাঃ বজহাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রউফ, গ্রামঃ বমাদমিাবাে, বিাঃ 

বমাদমিাবাে, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

২৩৪১ 
আবু সালাম, বিতাঃ ইসমাইল হাওলাোর, গ্রামঃ পূব ড আটিাড়া, বিাঃ আটিাড়া, থািাঃ 

শ্রীিগর, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩৪২ 
আঃ আলীম (বাবু), বিতাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ িাওদজার, বিাঃ কড্ডা বাজার, 

থািাঃ গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩৪৩ 
বমাঃ জামাল, বিতাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ বেঘীরচালা, বিাঃ চান্দিা, থািাঃ জয়দেবপুর, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৩৪৪ 
রাবজব বশখ, বিতাঃ ওসমাি বশখ, গ্রামঃ বেরপুর, বিাঃ বকামরপুর, থািাঃ 

বকাদতাআলী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২৩৪৫ 
বমাঃ সবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ ছাদেক বময়া, গ্রামঃ বহজশী, বিাঃ উত্তর বিায়াবেয়া, 

থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৩৪৬ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এয়াকুব বমঞা, গ্রামঃ পূব ড কাবলয়াইশ, অবলর 

হাট, পুটিয়া, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৩৪৭ 
িবরমল োস, বিতাঃ ববধু চন্দ্র োস, গ্রামঃ বকলাইল, বিাঃ বকলাইল, থািাঃ িবাবগঞ্জ, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

২৩৪৯ 
রমজাি আলী শাওি, বিতাঃ বতয়ব আলী, গ্রামঃ বেঘীরচালা, বিাঃ চান্দিা, থািাঃ 

জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩৫০ 
মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা, গ্রামঃ বহজশী, বিাঃ উঃ বিায়াবেয়া, থািাঃ 

মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৩৫১ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ নূর বমাহােে বমাল্লা, গ্রামঃ বিায়াগাঁ, র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৩৫২ 
বমাঃ তাবরফ বমাল্লা, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ লবেপুর, থািাঃ 

আতাইকুলা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

২৩৫৩ 
বমাঃ খায়রুল বাশার বতাতা, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ বগাহাইল বাড়ী, 

র্াকঘরঃ বহরপুর, থািাঃ বাবলয়াকাবন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

২৩৫৪ 
বমাঃ আঃ রহমাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলা উবদ্দি বময়া, গ্রামঃ িাট িাঁচা, র্াকঘরঃ 

ভবািীপুর, উিদজলাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৩৫৫ 
বমাঃ ইবলয়াছ বহাদসি রাবকব, বিতাঃ রহমাি বমাল্লা, গ্রামঃ চতলার মাঠ, িবিম 

ধম ডগঞ্জ, এিাদয়ত িগর, িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩৫৬ 
বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ বমাল্লা, গ্রামঃ ধাদিারা, বিাঃ মালবশরা, 

থািাঃ তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫৭ 
বমাঃ শামীম বরজা, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বসাংড়া বাড়ী, বিাঃ পূব ড 

ববতগাড়ী, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৫৮ 
বমাঃ আছাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী, গ্রামঃ ভায়ি, বিাঃ ফদতপুর, 

বকাতয়ালী, যদশার। 

খগ গ 

২৩৫৯ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ শাহপুর, বিাঃ সুবণ ডসারা, থািাঃ 

ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৬০ 
বমাঃ আব্দুল আহাে, বিতাঃ বমাঃ আহাসাি আলী, গ্রামঃ বগৌরীশাংকর পুর, চককীবত্তড, 

বশবগঞ্জ, চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৬২ 
বমাঃ সুমি বশকোর, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম বশকোর, গ্রামঃ েবেণ হাট 

বগািালপুর, র্াকঘরঃ ভুরুঙ্গামারী, থািাঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৩৬৪ 
বমাঃ সাবফউল সরকার, বিতাঃ বমাঃ আলম বময়া, গ্রামঃ মধ্য িরাি, বিাঃ বশাভাগঞ্জ, 

থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৩৬৫ 
ইফদত খাদয়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবফ উল্লুা, গ্রামঃ সাইচা, র্াকঘরঃ জয়িালগঞ্জ, 

রায়পুর, লেীপুর। 

খগ খগ 

২৩৬৬ 
বমাঃ বশখ ফবরে, বিতাঃ সুলতাি আহদমে, গ্রামঃ রহমতাবাে, র্াকঃ এছাক ড্রাইভার 

হাট, থািাঃ বমরশরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 



cvZv # 51 
G.Safinur Electrician Result-2019 

২৩৬৮ 
বমাঃ রবি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আতশ আলী, গ্রামঃ ঘুশুবলয়া, র্াকঘরঃ সাতাইশ, 

থািাঃ টুঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৩৬৯ বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ আবজম উবদ্দি, গ্রামঃ কাঠালী, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। খগ গ 

২৩৭০ 
বমাঃ ওবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি বশখ, গ্রামঃ ব্যাসেী, র্াকঘরঃ 

ব্যাসেী, উিদজলাঃ মধুখালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২৩৭১ 
আলীনূর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ আরকািবে, বাহাদ্যরপুর, 

বভড়ামারা, কুবিয়া। 

খগ খগ 

২৩৭২ 
বমাঃ ইউসুফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, গ্রামঃ মধুপুর, ধামদসািা, 

আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৩৭৩ 
বমাঃ ববলাল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ মধুপুর, ধামদসািা, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৩৭৫ 
বমাঃ স্বিি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বাইমাইল, র্াকঘরঃ বেওহাটা, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৩৭৮ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি আল ফারুক (টুটুল), বিতাঃ বমাঃ সুজাদয়ত উল্লাহ, গ্রামঃ 

হাবমেপুর, বিাঃ িাবন্দিা, ইউঃবিঃ শবরফপুর, থািা + বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

২৩৮০ 
বমাঃ বাহার উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা বময়া, গ্রামঃ খাজুবরয়া, বিাঃ খাজুবরয়া 

বাজার, ইউঃ বকশারিাড়, বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৩৮৩ 
বমাঃ ফারুক আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ ভদবরচর, বিাঃ 

ভদবরচর, থািাঃ গজাবড়য়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩৮৪ 
বমাঃ মারুফ, বিতাঃ িজরুল ইসলাম হাওলাোর, গ্রামঃ বাইছারা, বিাঃ বাইছারা, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৩৮৫ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মুিবজল হক, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ ছাবতয়ািী, 

থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

২৩৮৬ 
বমাঃ সবজব আল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ রাঙ্গামাটি, বিাঃ 

এলাঙ্গী, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

২৩৮৮ 
সাদহে বময়া, বিতাঃ ছাদিায়ার কববর, গ্রামঃ বময়াজািপুর, ফুলেী, র্াকঃ রাধাগঞ্জ 

বাজার, রায়পুরা, িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৩৯০ 
বরিি বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর িাড়া, বুগীর, খাদড়রা, 

কসবা, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

২৩৯১ 
বমাঃ সাগর বহাদসি (সাদ্দাম) বিতাঃ বমাঃ আবু জাফর, গ্রামঃ বি ববলঘবড়য়া, 

র্াকঘরঃ িাদটার, থািাঃ িাদটার, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

২৩৯২ 
বমাঃ বমলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ টালুয়ারচর, র্াকঃ 

বশৌলমারী, উিঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৩৯৩ 
বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ আবুল কাদশম হাওলাোর, গ্রামঃ চাাংগুবড়য়া, বিাঃ গুঠিয়া, 

থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

২৩৯৪ 
বমাঃ সুলতাি উবদ্দি, বিতাঃ আঃ সালাম, গ্রামঃ চর তালজাাংগা, র্াকঘরঃ তালজাাংগা, 

তাড়াইল, বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩৯৫ 
বমাঃ তাদহর বময়া, বিতাঃ বমাঃ আজাহার উবদ্দি, গ্রামঃ সদন্তাষ মাোর বখালা, বিাঃ 

সদন্তাষ, থািা ও বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৩৯৬ 
বমাঃ জবসম হাওলাোর, বিতাঃ বসরাজ হাওলাোর, গ্রামঃ আমাি উল্যাপুর, বিাঃ 

বাবুরহাট, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৩৯৯ 
বমাঃ আবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বাহারুল ইসলাম, গ্রামঃ চুয়ামবল্লক িাড়া, র্াকঃ 

কাঞ্চি িগর, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

২৪০১ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ লতাবর, বিাঃ চন্দ্রপুর, 

থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

২৪০২ 
বমাঃ বমন্টু বময়া, বিতাঃ বমাঃ মাজলুল বময়া, গ্রামঃ ভবািীপুর, থািাঃ সবরষাবাড়ী, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

২৪০৩ 
বমাঃ বাইবজে হাসাি, বিতাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামঃ বাবিয়া, বিাঃ সলেী, থািাঃ 

বমদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খ খ 

২৪০৫ 
বমাঃ বমিহাজ উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ অবলপুর, বিাঃ অবলপুর, 

থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

২৪০৭ বসকত, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ িজুিবাগ, র্াকঃ জাবহেগঞ্জ, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। খগ খগ 

২৪০৮ 
বমাঃ বশার বময়া, বিতাঃ বমাঃ আফজাল সরোর, গ্রামঃ মাইজিাড়া, র্াকঃ বধায়াইল, 

উিদজলাঃ মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

২৪১০ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিাছ আলী, গ্রামঃ কুমবড়য়া (জবার বমাড়), থািা 

+ বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

২৪১১ 
বমাঃ শামীম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ কয়ড়া, উিদজলাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪১২ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম (সবফ), বিতাঃ বমাঃ বজল বহাদসি বশখ, গ্রামঃ বরহাসিা, বিাঃ 

বাগবাটী, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪১৩ 
বমাঃ রায়হাি বসাবাহাি, বিতাঃ বমাঃ বমরাজ আলী, গ্রামঃ িারাবন্দয়া, বিাঃ বহরণপুর, 

থািাঃ পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 
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২৪১৫ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি গাজী, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি গাজী, গ্রামঃ েবেণ 

বাবলয়া, বিাঃ বাখরপুর, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

খগ গ 

২৪১৬ 
বমাঃ রািা ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর আমবাড়ী, বগামিাবত, 

বর্ামার, িীলফামারী। 

খগ খগ 

২৪১৮ 
বমাঃ মামুনুর রশীে, বিতাঃ আতাহার আলী, গ্রামঃ বশমুলঝুবড়, বলাহািী িাড়া, 

বেরগঞ্জ, রাংপুর। 

খগ গ 

২৪১৯ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম কুমাড়ী, বিাঃ 

িবজত বখলা, থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

২৪২০ 
বমাঃ আহসাি হাবীব, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ গবজয়াবাড়ী, বিাঃ খাটিয়ামারী, 

থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

ওহয়ষ্ট মোি 

পাওয়ার 

বডবিবিউিি 

মকাোং বলোঃ 

২৪২১ 

বমল্লাত বহাদসি, বিতাঃ তাজ উবদ্দি, গ্রামঃ মধ্যমার বছও, প্রথমার বছও, র্াকঃ 

িাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া। 

খগ গ 

২৪২২ 
বমাঃ ববারহাি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, গ্রামঃ মওগ্রাম, র্াকঘরঃ ভাগ্যকুল, শ্রীিগর, 

মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪২৩ 
বমাঃ বমলি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বেলুয়ার বহাদসি, গ্রামঃ আউশ িাড়া, র্াকঘরঃ 

িারায়ি িাড়া, জয়পুরহাট সের, জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

২৪২৪ 
রুদবল আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ িারাবন্দয়া, র্াকঘরঃ বভন্নাবাড়ী, 

বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪২৫ 
বমাঃ লাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ সালাম, গ্রামঃ কদয়ড়া, বিাঃ বিকরাইল, উিদজলাঃ 

ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৪২৭ 
বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে, গ্রামঃ ভুল বাকুটিয়া, র্াকঘরঃ 

রতিকাবন্দ, উিদজলাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪২৮ 
বমাঃ শাহআলম, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বাঘরী, বিাঃ বরাব, থািাঃ 

বসািারগাও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪২৯ 
বগালাম রািািী, বিতাঃ ফদয়জ আহাদেে সরকার, গ্রামঃ েবেণ কামালবে, 

মাথাভাাংগা, বিাঃ বমাহিপুর, উিদজলাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

২৪৩০ 
বমাঃ ওয়াদজদ্যর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ িবজবুর রহমাি, গ্রাম + বিাঃ বিদরাজপুর, 

উিদজলা + বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

২৪৩১ 
বমাঃ রাদশে আলী সরকার, বিতাঃ বমাঃ আদবে আলী সরকার, গ্রামঃ জালাগাড়ী, বিাঃ 

আমলাগাছী, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৪৩৩ 
ইমরাি বহাসাইি, বিতাঃ ইউনুস আলী, গ্রামঃ কাবলয়া বাড়ী, র্াকঘরঃ বারইভাগ, 

উিদজলাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৩৪ 
বমল্লাত র্াবল, বিতাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ উঃ উিাবে, বিাঃ ববায়াবলয়া বাড়ী, থািাঃ 

মতলব (েবেণ) বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৪৩৬ 
বমাঃ জাবহে হাসাি রাইয়াি, বিতাঃ ফখরুবদ্দি, গ্রামঃ বঘাষবাগ, বিা + থািাঃ 

কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৪৩৭ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ েগরবাড়ী, বিাঃ েগরবাড়ী, 

থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

২৪৩৯ 
বমাঃ বরিি মােবর, বিতাঃ আঃ সামাে মােবর, গ্রামঃ ফজলু মােবর কাবন্দ, র্াকঘরঃ 

িাওদর্াবা, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

২৪৪১ 
বমাঃ তারা বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মুরােপুর, সাকাশ্বর, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৪৪২ বমাঃ তুষার বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ জামাল বমাল্লা, গ্রামঃ ভাজি র্াঙ্গা, ফবরেপুর। খগ খগ 

২৪৪৮ 
বমাহােে আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মবির বহাদসি, গ্রামঃ ওয়াবহেপুর, র্াকঘরঃ 

রাধাপুর, থািাঃ লেীপুর সের, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

২৪৪৯ 
মুিার বহাসাইি মুসী, বিতাঃ হাসমত উল্লাহ, গ্রামঃ বড়হলবেয়া, র্াকঘরঃ িাউরী 

বাজার, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৪৫০ 
আবদ্যর রবহম, বিতাঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রামঃ ইসমাইল বচৌধুরী বাড়ী, চাতরী, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৪৫১ 
বমাঃ বসবলম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ বগালাম বহাদসি মুবসর বাড়ী, পূব ড 

বমাহরা, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৪৫২ 
বমাহােে বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাহােে বমািার আহেে, গ্রামঃ বমঠাছবড়, 

র্াকঃ শািলাপুর, থািাঃ মদহশখালী, বজলাঃ কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৪৫৪ 
বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রাম + র্াকঃ দ্যগ ডাপুর, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৪৫৬ 
বমাঃ ইসমাইল, বিতাঃ বমাঃ শামশুবময়া, গ্রামঃ বকখাইি, র্াকঘরঃ িপরদকাড়া, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৪৫৭ 
িাবসর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ বেঘলকান্দী, বিাঃ বচৌবকবাড়ী, 

থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 
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২৪৫৮ 
বমাঃ ইসমাইল, বিতাঃ বমাঃ আবু জাফর, গ্রামঃ িবিম একলাশপুর, বিাঃ পূব ড 

একলাশপুর, ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৪৫৯ 
বমাঃ বুলবুল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ একরামুল হক সরকার, গ্রামঃ িবিম ববলপুকুর 

(হুলীিাড়া), বসয়েপুর, িীলফামারী। 

খগ গ 

২৪৬০ 
বমাঃ ওয়াদজে আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ জামপতল, বিাঃ িরগ্রাম, 

থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৪৬২ 
বমরাজ বহাদসি ববিারী, বিতাঃ নুর  বমাহােে, গ্রামঃ চর বর্ক্রী, বিাঃ চরবর্ক্রী, থািাঃ 

মুলােী, ববরশাল।  

খগ খগ 

২৪৬৩ 
বমাঃ সাহাবুবদ্দি বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ ছাদিায়ার বমাল্যা, ববলবািা, আলফার্াঙ্গা, 

ফবরেপুর।  

খগ খগ 

২৪৬৪ 
বমাঃ আবজজুল ইসলাম বমদহেী, বিতাঃ বমাঃ আবমর উবদ্দি, বকসামত বিবিয়া, র্াকঃ 

বিরগাছা, থািাঃ বিরগাছা, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

২৪৬৫ 
জাহাঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ বতাফাদয়ল আহেে, গ্রামঃ েবেণ বেরপুর, র্াকঃ 

িন্দীগ্রাম-৩৭০৬, রামগঞ্জ, লেীপুর।  

খগ গ 

২৪৬৭ 
বমাঃ িঈম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আবু বছয়ে খাি, ফকরখাি বাড়ী, গ্রামঃ + বিাঃ 

হুলাইি, থািাঃ িাটয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৪৬৮ বমাঃ রাউফুল কবরম, বিতাঃ আফজাল বহাদসি, হাটশ হবরপুর, কুবিয়া সের, কুবিয়া।   খগ খগ 

২৪৭০ 
বমাঃ তবরকুল ফরাজী, বিতাঃ বমাঃ হারুি ফরাজী, কবরস্থাি বরার্, পূব ড এলাকা, থািাঃ 

মাংলা, বাদগরহাট।  

খগ গ 

২৪৭১ 
বমলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ কাড়াগাও, বিাঃ আয়িাপুর, বজলাঃ 

বশরপুর।  

খগ গ 

২৪৭২ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ ছাইফুল ইসলাম, পূব ডেলা, বিত্রদকািা।  খগ গ 
২৪৭৩ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আবু সাইে, গ্রামঃ লাড়ুয়াকুন্ড, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  খগ গ 

২৪৭৪ 
বমাঃ বমাশাবহে বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফজলু বময়া, গ্রামঃ র্াকঃ চািরতলা, উিঃ 

িাবসরিগর, বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

২৪৭৫ 
আফছার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি,  

গ্রামঃ উত্তর েীঘলেী, র্াকঃ বরেীয়া-৩৬০২, থািাঃ মতলব েবেণ, বজলাঃ চােপুর।  

খগ খগ 

২৪৭৭ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ, বিতাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ পূব ডরাধাকৃষ্ণপুর, গাইবান্ধা সের, 

গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

২৪৭৮ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, উঃ কমলাবাড়ী, র্াকঃ 

আমাইড়, িত্মীতলা, িওগাঁ।  

খগ খগ 

২৪৮০ 
বমাঃ শিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ ভুরবাড়ীয়া, বান্নল, বিাঃ 

বশলাি, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

২৪৮১ 
বমাঃ হাবমদ্যল্লা, বিতাঃ বমাঃ অবহে বশখ, গ্রামঃ ঈশ্বরপুর, র্াকঃ েবষিবাগ-১৬১৩, 

কাবলগঞ্জ, গাজীপুর।  

খগ গ 

২৪৮২ বমাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবহবুবদ্দি, বাবন্দমারা, ধামরাই, ঢাকা।  খগ গ 

২৪৮৩ 
বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ আের আলী, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, বিাঃ বাড়ীগাঁও, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

২৪৮৪ 
বিহার রায়, বিতাঃ িীলকান্ত রায়, গ্রামঃ আরুয়া কান্দী, বিাঃ বুরুয়া বাড়ী, থািাঃ 

বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৪৮৫ 
মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ মবজর উবদ্দি, গ্রামঃ বকালািাড়া, র্াকঃ বশশাহাট, উিঃ 

বিারশা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

২৪৮৬ 
হাদফজ বমাহােে আবদ্যল আবজজ, বিতাঃ আবদ্যল লবতফ, বটতলী রুস্তম হাট, বিাঃ 

রুস্তমহাট, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

২৪৮৭ বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ নুরুল বশর, বটতলী, রুস্তমহাট, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম।  খগ গ 

২৪৮৮ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ আল আবমি সরকার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বজািার সে ডার, গ্রামঃ উত্তর 

জয়পুর, বিাঃ েরগাতলাহাট, থািাঃ + বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

২৪৮৯ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ সামশুল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ডগুিাগরী, বিাঃ গুিাগরী, 

থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

২৪৯১ 
রহমত আলী, বিতাঃ বমাঃ মুবত বময়া, গ্রমাঃ ববলঘর, র্াকঃ ইটাদখালা-৩৩৩১, উিঃ 

মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

২৪৯২ 
বমাঃ আবমর উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজ উদ্দীি, গ্রামঃ ববলঘর, র্াকঃ ইটাদখালা-

৩৩৩১, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৪৯৪ 
বমাঃ মাসুে িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ বেলওয়ার বহাদসি, গ্রামঃ বসাংড়াবাড়ী, র্াকঃ পূব ড 

ববতগাড়ী, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৪৯৫ 
বমাঃ মাসুে, বিতাঃ বসদ্দীকউল্লা, গ্রামঃ বশবপুর, বিাঃ বশবপুর, থািাঃ সের, বজলাঃ 

বিায়াখালী।  

খগ খগ 

২৪৯৬ 
বমাঃ রাদসল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ বহাদসিপুর, থািাঃ খািসামা, 

বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

২৪৯৭ 
বমাঃ মবজবর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবিস বময়া, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ িারায়িগঞ্জ 

সের-১৪০০, থািাঃ িারায়িগঞ্জ সের, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৪৯৮ বমাঃ হাসাি আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, বাহাবরচালা, র্াকঃ রঘুিাথপুর, খগ গ 
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থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

২৪৯৯ 
বমাঃ ওমর ফারুখ, বিতাঃ বমাঃ কববর উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর েলেবলয়া, করদতায়ার 

িাড়, র্াকঃ েলেবলয়া, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

২৫০০ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ 

সায়হামিগর, মাধবপুর, হববগঞ্জ।  

খগ গ 

২৫০১ 
বিরঞ্জি কুমী, বিতাঃ ভীম কুমী, গ্রামঃ বিায়ািাড়া, চা বাগাি, র্াকঃ ইটাদখালা-

৩৩৩১, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

২৫০২ 
বমাঃ সাদেক বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলা বময়া, গ্রামঃ বশয়ালউড়ী, র্াকঃ হরষপুর-৩৩৩১, 

উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৫০৩ 
বমাঃ জহুর আলী, বিতাঃ বমাঃ ঈমাি আলী, গ্রামঃ রতিপুর, র্াকঃ সায়হামিগর,-

৩৩৩৩, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫০৪ 
বমাঃ ফুরুক বময়া, বিতাঃ বমাঃ আক্রাম আলী, গ্রামঃ ইটাদখালা, র্াকঃ আয়হামিগর,-

৩৩৩৩, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫০৫ 
বমাঃ ফজল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ কড়রা, র্াকঃ সায়হামিগর-

৩৩৩৩, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫০৬ 
বলটি সরকার, বিতাঃ বেলীি সরকার, গ্রামঃ বতঘবরয়া, র্াকঃ েবেণ ববজুড়া, উিঃ 

মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫০৭ 
ববমল সরকার, বিতাঃ মহদমাহি সরকার, গ্রামঃ বতঘবরয়া, র্াকঃ েঃ ববজুড়া, উিঃ 

মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫০৮ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ মধ্য বাউবশয়া, বিাঃ বাউবশয়া, উিঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ।  

খগ গ 

২৫০৯ 
বমাঃ তািবজবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ জািপুর, র্াকঃ 

বসরাজগঞ্জ, থািাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৫১০ 
রাখাল চন্দ্র সরকার, বিতাঃ বিায়াই চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ ব্রােণ কাদলশ্বরী, বিাঃ 

বশমুবলয়া, থািাঃ আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা।  

খগ খগ 

২৫১২ 
বাবুল, বিতাঃ বসয়ে আলী, গ্রামঃ ববহাপকর, বিাঃ কাঁচপুর, থািাঃ বসািারগাঁও, বজলাঃ 

িারায়ণগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৫১৩ 
রাজু সাহা, বিতাঃ অপিতু সাহা, গ্রামঃ িগরিাড়া, র্াকঃ বশলকুিা, থািাঃ বশলকুিা, 

বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

২৫১৪ 
কিক রায়, বিতাঃ বগািাল রায়, গ্রামঃ রসুলপুর, র্াকঃ বশবগঞ্জ, থািাঃ ঠাকুরগাঁও, 

বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

খগ গ 

২৫১৫ 
বমাঃ বশখ ফরহাে, বিতাঃ বমাঃ বশখ বছবদ্দক, গ্রামঃ বখালাবাড়ী, র্াকঃ বল্লম িাড়, 

গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

২৫১৬ 
বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, দ্যলাল বময়া, ৩ িাং ধািবসবড়, ইউঃ েবেণ জগোিন্দ, 

মুকবুল বচৌধুরীর হাট, বিায়াখালী।  

খগ খগ 

২৫১৭ 
বমাঃ বসহাব বশখ, বিতাঃ নুর বময়া বশখ,  

গ্রামঃ বাঐদসািা, র্াকঃ বাঐদসািা, থািাঃ িড়াগাতী, উিঃ কাবলয়া, বজলাঃ িড়াইল।  

খগ গ 

২৫১৮ 
ইমরাি বময়া, বিতাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ ইটাদখালা, র্াকঃ সায়হামিগর-৩৩৩৩, 

উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫১৯ 
শাহ বমাঃ ইদস্তহাদ্যল ইসলাম (ছাবক), বিতাঃ শাহ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ কড়রা, 

র্াকঃ সায়হামিগর-৩৩৩৩, উিঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

২৫২০ 
আল আবমি, বিতাঃ বমাস্তাক বময়া, গ্রামঃ জামবাড়ী, র্াকঃ ইলাশপুর, উিঃ আেশ ড 

সের, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৫২২ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ শুদবে আলী, গ্রামঃ উলুসারা, র্াকঃ বটাক িয়ি 

বাজার, উিঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫২৩ 
বমাঃ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বখজুরদটক, বিাঃ 

বমজডািগর, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

২৫২৪ 
বশখ জবহর উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বশখ মবফজ উবদ্দি বমঃ, বাসা-৫৬, বরার্-৭, বসকশি-

১২, ব্লক-ই, ঢাকা-বমরপুর-১২১৬। 

খগ খগ 

২৫২৫ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ রজ্জব আলী, হরগজ পূব ডিগর, থািাঃ সাটুবরয়া, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫২৭ 
বফরোউস আলম, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি বমাল্লা, গ্রামঃ ইছুয়া, বিাঃ 

মবল্লকপুর, থাি ও বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ গ 

২৫২৮ 
বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ বমাঃ আঃ বহবকম, গ্রামঃ বসািামপুর, বিাঃ 

িাচারবাজার, থািাঃ গবরপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৫৩১ বমাঃ সবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, শ্রীিগর, মুবসগঞ্জ। খগ গ 

২৫৩২ 
বমাঃ আন্নাছ আলী, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ আটলাংকা, বিাঃ িাঁচুবরয়া, উিঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

২৫৩৩ 
টুটুি বঘাষ, বিতাঃ মৃতঃ রাখাল বঘাষ, বাথুয়ািাড়া, র্াকঃ িপরদকাড়া, আদিায়ারা, 

চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৫৩৪ 
তন্ময় তালুকোর, বিতাঃ শামীম তালুকোর, গ্রামঃ বেৌলতপুর বশখবাড়ী, বিাঃ+উিঃ 

বমাহিগঞ্জ, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 
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২৫৩৬ 
বমাঃ ঈসাখাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ খাি, গ্রামঃ বাকর্াল, বিাঃ বাকর্াল, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

২৫৩৮ 
সুধীর চন্দ্র রায়, বিতাঃ ববভূবত ভূষণ রায়, গ্রামঃ আবমিপুর, বিাঃ ফরাজীকাবন্দ, থািাঃ 

মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫৩৯ 
বহোদয়ত উল্যাহ, বিতাঃ শরীফ উল্যাহ, গ্রামঃ চর গুল্লাখাবল, র্াকঃ চািরাবশর হাট, 

থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৫৪০ 
বমাহােে রাদসল বময়া, বিতাঃদমাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ ববরুবলয়া,দিাঃ িিকা বাজার, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৫৪১ 
বমাঃ রাজা ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবহনুর ইসলাম, গ্রামঃ িবিম বচলাই থািাঃ 

বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

২৫৪২ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ হাদশম আলী, গ্রামঃ মবহষতারা, বিাঃ িিকা বাজার, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৫৪৩ বমাঃ আল আমীি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ, বহাবডাং-২১, বরার্-০১, সাভার,ঢাকা। খগ গ 

২৫৪৪ 
মৃদ্যল বহাদসি শুভ, বিতাঃ আঃ বমাতাদলব রবি, গ্রামঃ েবেণ বকসমতজাল্লা, র্াকঃ 

ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

২৫৪৫ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ মৃতঃ শামছুল আলম সরকার, গ্রামঃ চরসাতবাড়ীয়া, 

র্াক+উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৪৬ 
বমাঃ বমজাি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি, গ্রামঃ আরাজী মাদকাডুম বশদর বাাংলা সড়ক, 

র্াক+ উিঃ বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৫৪৭ 
বমাঃ আলহাজ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী, গ্রামঃ গয়িাকাবন্দ, র্াকঃ ধুকুবরয়া 

ববড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৪৮ 
বমাঃ িাবছর উজ্জল, বিতাঃ মৃতঃ ময়োি আলী, গ্রামঃ বাশুবরয়া, র্াকঃ আটঘবড়য়া, 

উিঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৪৯ 
বমাঃ সাহাব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ সমদসরপুর, র্াকঃ 

আমতলী বাজার, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৫৫০ 
বমাঃ সাদহব আলী, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ বকবশিাড়া, বিাঃ বাগুয়া, উিঃ 

উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

২৫৫১ 
বমজাি, বিতাঃ মৃতঃ নুরল ইসলাম, গ্রামঃ বঘাড়াধারী, র্াকঃ আলীয়ারা, থািাঃ 

মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫৫২ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ চুবিবমবিরদটক, বিাঃ 

মােবার হাট, উিঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৫৫৩ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ বশখ ফবরে,  

গ্রামঃ লাবহড়ী িাড়া, র্াকঃ লাবহড়ী বমাহিপুর, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৫৪ 
বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ আবফল উবদ্দি ব্যািাবর, গ্রামঃ েত্তিাড়া, র্াকঃ ইসলামপুর, 

থািাঃ টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫৫৫ 
বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, ১২ টি, িবিম উলি, উলি, র্াকঃ বখলগাঁও-

১২১৯, বখলগাঁও, ঢাকা। 

খগ গ 

২৫৫৬ 
বমাঃ ফয়সাল আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ আিাছ উবদ্দি, গ্রাম+দিাঃ বিজমাওিা, উিঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৫৫৭ 
বমাল্লা হাসাি, বিতাঃ আব্দুল জবলল বমাল্লা, গ্রামঃ আঠারগাতী, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ 

বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৫৫৮ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইবদি ফজল, গ্রামঃ বোয়ারিাড়া, বিাঃ গাবতলী, 

থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৬০ 
বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যদ্য বময়া, গ্রামঃ জয়দভাগা, বিাঃ + থািাঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

 ২৫৬১ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সবুজ বময়া, গ্রামঃ খড়খবড়য়া, র্াকঃ িাবন্দিা, 

উি+ বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

২৫৬২ 
বমাঃ রাহাত বহাদসি রাবি, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ্জামাি, গ্রামঃ বাবিয়া বাজার, বিাঃ + 

থািা+ বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

২৫৬৩ 
বমাঃ িাবজউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে বসখ, গ্রামঃ গুবিরিাড়া, র্াকঃ 

শাহািগাছা, উি+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৬৪ 
বমাঃ আবমি উল্যাহ, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ চর কাঁকড়া, র্াকঃ বসুরহাট, 

বকাম্পািীগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৫৬৫ 
বমাঃ আবজজুল, বিতাঃ আব্দুল ওহাব আলী সরোর, গ্রামঃ ক্ষুদ্রকাঠী, র্াকঃ বাবুগঞ্জ, 

থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

২৫৬৬ 
আ. ফ. ম এিাদয়ত কবীর, বিতাঃ বমাঃ ওয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ চুরখাই, বিাঃ চুরখাই, 

উি+ বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৫৬৭ 
বমাঃ মাহাবুব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি সরকার, গ্রামঃ পূব ড িাগুলী, বিাঃ 

োেরা, থািাঃ তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৫৬৯ 
বমাঃ এমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ নুর বহাসাইি বমবজ, গ্রামঃ টরকী, র্াকঃ বভটি 

বহাগলা, থািা+ বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৭১ হৃেয় বজায়াে ডার, বিতাঃ মৃত মন্টু বজায়াে ডার, গ্রামঃ িাদকাল, র্াকাঃ িাদকাল, থািাঃ খগ খগ 



cvZv # 56 
G.Safinur Electrician Result-2019 

শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

২৫৭২ 
বমাঃ বশখ ফবরে, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ গাবতলা, উিঃ 

ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৭৫ 
বমাঃ ছাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফছার উবদ্দি, গ্রামঃ বগলার চালা, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫৭৬ 
েীপু চাকমা, বিতাঃ সুশীল কাবন্ত চাকমা, গ্রামঃ জাহািা তলী, র্াকঃ িাবিয়ার চর, 

থািাঃ িাবিয়ার চর, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২৫৭৭ 
নুহাশ কুজুর, বিতাঃ বফলকস কুজুর, গ্রামঃ খাবলশা, বিাঃ অিন্তরাম পুর, থািাঃ 

িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

২৫৭৮ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ মবির উবদ্দি, গ্রামঃ মধ্যবিিরুল, থািাঃ িলর্াঙ্গা, 

বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

২৫৭৯ 
শাহ আলম, বিতাঃ আবিছ আহেে, গ্রামঃ পূব ড বশালাবলয়া, মহিত আলী েরদবশ 

বাবড়, ওয়ার্ ড-৮, বিাঃ সাহাপুর, চাটবখল, বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৫৮০ 
বমাঃ জালাল বহাদসি, বিতাঃ শবফকুল ইসলাম, সাাং-বশাংবাইল, িাবিয়ালা, রামগঞ্জ, 

লেীপুর। 

খগ গ 

২৫৮১ 
বমাঃ সবুর আলী খাঁি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী খাঁি, গ্রাম ও বিাঃ োবরয়াপুর, থািাঃ 

মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

২৫৮৪ 
বমাঃ সাহাবুবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বতু বময়া, গ্রামঃ মবিরামপুর, র্াকঃ শাহাজােপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৮৫ 
বমাঃ বরয়াজ, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি বমাল্লা, গ্রামঃ বড় চাউলাকাঠী, বিাঃ চাখার, থািাঃ 

বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

২৫৮৬ 
বমাঃ হাবববুল্লাহ হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক হাওলাোর, গ্রামঃ ববতদলাচ, 

র্াকঃ েবেণ মািিাশা, থািা ও বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

২৫৮৭ 
বমাঃ কাউছার জামাি, বিতাঃ বমাঃ জুলফু বময়া, গ্রাম ও র্াকঃ বাকশীমূল, উিঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৫৮৮ 
বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হাবর বমঞা, গ্রাম ও র্াকঃ পূণ ডমবত, উিঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৫৮৯ 
বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ জাহাঙ্গীর, গ্রামঃ কুমার িাড়া, র্াকঃ দ্যপ্তারা, থািাঃ 

আড়াইহাজার, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৯০ 
বছালমাি বময়া, বিতাঃ আব্দুল বসাবহাি, গ্রামঃ িলাশ ভাড়াবরয়া িাড়া, থািাঃ িলাশ, 

র্াকঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৫৯১ 
হবরশ চন্দ্র ভি, বিতাঃ প্রফুল্ল ভি, গ্রামঃ ধলাবেয়া, র্াকঃ িলাশ, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৫৯২ 
বমাঃ মুরাে উি িবী, বিতাঃ মৃতঃ শাহ জাহাি বময়া, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঃ 

ইসলামপুর, থািাঃ ববজয়িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

২৫৯৩ 
বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ কুতুবপুর, র্াকঃ কুতুবপুর, 

থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

২৫৯৪ 
বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বিায়াব আলী, গ্রামঃ খলািাড়া, র্াকঃ 

 েবেণবাগ, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাবজপুর। 

খগ খগ 

২৫৯৫ 
জাইদ্যল হক,বিতাঃ আব্দুল হাবলম বময়া, গ্রামঃ িলাশ বাজার, র্াকঃ িলাশ, থািাঃ 

িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৫৯৬ 
বমাঃ শবফকুল আলম খাি, বিতাঃ বমাঃ জাদি আলম খাি, গ্রাম ও র্াকঃ পঁচা 

সারটিয়া, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

২৫৯৮ 
বমন্টু রঞ্জি রায়, বিতাঃ বিরঞ্জি রায়, গ্রামঃ ধলাবেয়া, র্াক ও থািাঃ িলাশ, বজলাঃ 

িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৫৯৯ 
িবরমল চন্দ্র িন্দী, বিতাঃ বগৌরাঙ্গ চন্দ্র িন্দী, গ্রামঃ িলাশ গড়িাড়া, র্াক ও থািাঃ 

িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৬০০ 
বমাঃ বসাদয়বুর রহমাি, বিতাঃ মহি বমাল্যা, গ্রামঃ ববদিােপুর, র্াকঃ কাওড়া, 

বমাহােেপুর, মাগুরা। 

খগ খগ 

২৬০২ 
বমাঃ আবু তাদহর, বিতাঃ বমাঃ বমাজাফফর বহাদসি, গ্রামঃ খামার দূগ ডাপুর, বিাঃ 

জায়গীর হাট, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

২৬০৫ 

বমাঃ এখলাছ উবদ্দি, বিতাঃ আবছর উবদ্দি,  

গ্রামঃ উেয় ির, বিাঃ বিাড়াকন্দুবলয়া, থািাঃ বধাবাউড়া,  

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৬০৬ 
বমাঃ মহবসি আলী, বিতাঃ বমাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ আকলািাড়া, বিাঃ 

বমাসদলমগঞ্জ, থািাঃ কালাই, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

২৬০৭ 
বমাঃ ইউছুফ, বিতাঃ বমাঃ রাজা বময়া, গ্রামঃ চকবাজার, বিাঃ চকবাজার, থািাঃ 

চাঁিগাঁও, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬০৮ 
বমাঃ আিাস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ বকশবপুর, বিাঃ িবেিাড়া বাজার, 

থািাঃ বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৬০৯ 
ববপ্লব োশ, বিতাঃ মৃত গুরাধি োশ, গ্রামঃ চাঁেপুর সিাতি িাড়া, থািাঃ বাঁশখালী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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২৬১০ 
প্রেীি িাথ, বিতাঃ ভুবি চন্দ্র বেবিাথ, বিতাঃ বদজন্দ্র র্ািার বাড়ী, চরকাঁকড়া, 

বকাম্পািীগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৬১১ 
বমাঃ রাবফউল হাসাি, বিতাঃ এ, বক, এম, আব্দুর রউফ, গ্রামঃ বশকারপুর, থািা ও 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

২৬১২ 
বমাঃ রতি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ িাটগ্রাম, থািাঃ কাবজপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬১৫ 
সজল কুমার রায়, বিতাঃ ব্রদজন্দ্র বকদশর রায়, গ্রামঃ ধলাবেয়া, র্াক ও থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৬১৬ 
সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রইছ উপিন, গ্রো াঃ গড়িোড়ো, ডোক ও থোনোাঃ িলোে, 

মজলোাঃ নরপসিংদী। 

খগ খগ 

২৬১৭ 
বমাঃ ইমাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি ভূইয়া, গ্রামঃ বাগিাড়া, র্াক ও 

থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৬১৮ 
আব্দুল বাদতি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আলী বিওয়াজ, গ্রামঃ খলািাড়া, র্াকঃ েবেণবাগ, 

থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাবজপুর। 

খগ খগ 

২৬১৯ 
আদিল মাহমুে খাি, বিতাঃ বজলি খাি, গ্রামঃ বিবরজপুর, র্াকঃ বিবরজপুর, থািাঃ 

কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৬২০ 
বমজাি সরকার, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল সরকার,  

গ্রামঃ জামালপুর, র্াকঃ ভাওয়াল জামালপুর, থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৬২৩ 
বমাঃ ওবায়দ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ কুমাজপুর, র্াকঃ 

সাদহবগঞ্জ, থািাঃ সলাংগা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬২৪ 
কাওসার বময়া, বিতাঃ সামসুল হক, গ্রামঃ মাসাব, র্কাঃ রূিসী, উিঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬২৫ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল ওয়াদ্যে েপ্তরী, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ 

কান্দীিাড়া, থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৬২৬ 
বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি রাজু, বিতাঃ মৃতঃ বমাজাফফর বহাদসি, গ্রামঃ বোগাছী, র্াকঃ 

সান্তাহার, থািাঃ িওগাঁ, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

২৬২৭ 
বমাঃ আইয়ুব আলী, বিতাঃ বমাঃ বজিোর আলী, গ্রামঃ বচথুবলয়া, র্াকঃ কাদয়মপুর, 

উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬২৮ 
এস, এম, আরাফাত হুসাইি, বিতাঃ এস, এম, আব্দুস সামাে, গ্রামও বিাঃ িগরঘাটা, 

তালা, সাতেীরা। 

খগ গ 

২৬২৯ বমাঃ িাবসর বহাদসি, বিতাঃ আফাজ উল্লাহ, বাবহরবশমুল, র্াকঃ বচৌধুরী মালঞ্চ। খগ গ 

২৬৩০ 
বমাঃ আলাউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ আটকড়া, র্াকঃ বভলাই, উিঃ 

রাণীশাংপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২৬৩১ 
বমাঃ ইসমাইল খাি, বিতাঃ বমাঃ জামাল খাি, গ্রামঃ িয়াববাড়ী, র্াকঃ সাতাইশ, 

উিঃ টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৬৩৩ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ কান্দুরী, বিাঃ কান্দুরী, 

থািাঃ বেবীিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৬৩৬ 
সিৎ কুমার সাহা, বিতাঃ শাংকর কুমার সাহা, গ্রামঃ খালকুবলয়া, বিাঃ আর, বক, 

বাড়ী, থািা ও বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৬৩৭ 
ইমবতয়াজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ বমাল্লা, গ্রামঃ চর রঘুিাথবে, র্াকঃ 

বসাংদহরাকাঠি, উিঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

২৬৪৩ 
বমাঃমবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবার হাওলাোর, গ্রাম ও বিাঃ িাওতা, 

থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি। 

খগ খগ 

২৬৪৪ 
বমাঃ মামুিার রবশে, বিতাঃ বমাঃ শরীফ প্রামাবিক, গ্রামঃ ফবলয়া, র্াকঃ পূবি ডমাগাঁতী, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৪৫ 
বসয়ে নুর বমাহােে, বিতাঃ বসয়ে আবু হাবিফ, গ্রামঃ দ্যবলাগাড়ী, থািাঃ িলাশবাড়ী, 

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২৬৪৮ 
বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক মৃধা, গ্রামঃ বড়বরয়, বিাঃ বধায়াইল, 

থািাঃ বমাহােেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

২৬৪৯ 
বমাঃ মবমনুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত আব্দুল গফুর, হাবড়া চবন্ডপুর, িাব ডবতপুর, 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

২৬৫১ 
বমাঃ ওয়াদজে, বিতাঃ বমাঃ বােল, গ্রামঃ কদলজদরার্ পূব ডজুরাইি, র্াকঃ ফবরোবাে, 

কেমতলী, ঢাকা। 

খগ গ 

২৬৫২ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ কাইতলা, বিাঃ কাইতলা, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

২৬৫৩ 
সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবফউবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ চরদিায়াগাঁও, বিাঃ ধন্দীর 

বাজার, উিঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৫৪ 
বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ মৃত. ফজলুল হক, গ্রামঃ বাগজাি, বিাঃ িাইকরহাট, উিঃ 

ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

২৬৫৫ 
রাবজব কুমার সরকার, বিতাঃ প্রিব কুমার সরকার, গ্রামঃ িাথরঘাটা বহন্দুিাড়া, বিাঃ 

ভাঙ্গুরা, থািাঃ ভাঙ্গুরা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

২৬৫৭ বমাঃ বরিি, বিতাঃ বমাঃ বজল্লুর রহমাি, চরিামা, বমাহােেপুর, মাগুরা। খগ গ 
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২৬৫৮ 
বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহােৎ বময়া, সালবেয়া, উিঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৫৯ 
বলটি বমাল্লা, বিতাঃ বমািার বমাল্লা, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ আিন্দিগর, থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২৬৬০ 
বমাঃ ছামানুল আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী আকন্দ, গ্রামঃিয়ািাড়া, বিাঃ রাণীখাং, 

থািাঃ দূগ ডাপুর, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

২৬৬১ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ চর জাঙ্গবলয়া, বিাঃ করুণািগর, 

উিঃ কমলিগর, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

২৬৬২ 
বমাঃ বমাসাদদ্দক বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম রহমাি, ববলপতল, ভরতখালী, 

সাঘাটা, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২৬৬৬ 
গাজী ইফাজ আফদরাজ, বিতাঃ র্াঃ বসাহরাব মাহমুে গাজী, ৩৮২, বিউ সাকুডলার 

বরার্, ববরশাল সের-৮২০০। 

খগ গ 

২৬৬৭ 
মাসুদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বাবলহাটা, র্াকঃ তারুবন্দয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৬৭২ 
সুবাস ববেিাথ, বিতাঃ সতীশ চন্দ্র বেবিাথ, গ্রামঃ ফবকরটিলা, বিাঃ ছাতক বসদমন্ট 

বকাঃ, থািাঃ ছাতক, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৭৫ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, গ্রামঃ বমতলা, র্াকঃ ধলঘাট, 

থািাঃ িটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৬৭৮ 
বমাঃ নুর বমাহােে সািা, বিতাঃ বমাঃ বির আলী সািা, গ্রামঃ উত্তর আবমরপুর, বিাঃ 

বগুড়ারচক, থািাঃ িাইকগাছা, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

২৬৭৯ 
রববউল বশকারী, বিতাঃ রবশে বশকারী, গ্রামঃ িালাবগী, সুতারখালী, বিাঃ সুতারখালী, 

উিঃ োদিাি, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

২৬৮২ 
সবুজ িাথ, বিতাঃ সুবিল িাথ, গ্রামঃ চাঁিাতলী, র্াকঃ বিয়ত আলীর হাট, থািাঃ 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬৮৭ 
বমাঃ রাদসল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কালুিাড়া, র্াকঃ জগবত, 

থািা ও বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

২৬৯০ 
ইমতাজুল হক বমাবমি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, মাইজিাড়া, পূব ড বষালশহর, চান্দগাঁও, 

চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬৯২ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাদকর আলী, গ্রামঃ র্াদমাশ, থািা ও বিাঃ 

আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

২৬৯৪ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ বমাহিপুর, বিাঃ বক বমাহিপুর, 

থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৬৯৫ 
বসৌরভ চাকমা, বিতাঃ বিহার ববন্দু চাকমা, রাঙ্গাদ্যরছবড়, থািাঃ বাঘাইছবড়, বজলাঃ 

রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২৬৯৬ 
অবলউল হাসাি িলাশ, বিতাঃ বমাজাদেল বহাদসি, গ্রাম ও র্াকঃ চরিাচিা, উি ও 

বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

২৬৯৭ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, েবেণ িদতঙ্গা, ফুলছবড়িাড়া, 

িদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬৯৮ 
বমাহােে ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে বেোরুল হক, গ্রামঃ খাসখামা, র্াকঃ 

মালঘর, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৬৯৯ 
আরমাি শরীফ ফাবহম, বিতাঃ বমাহােে শরীফ, গ্রাম ও র্াঃ বিওরী, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭০১ 
বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, বিতাঃ িরুল ইসলাম, গ্রামঃ জুলধা, র্াকঃ ফবকরিীরহাট, 

থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭০৪ বরিি আহাদমে মজুমোর, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ 

 ববষ্ণুপুর, র্াকঃ শুকচাইল, বচৌদ্দগ্রাম, কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৭০৬ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে শবফক, গ্রামঃ বসবড়য়াাং, বিাঃ বসবড়য়াাং, থািাঃ 

লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৭০৭ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ আবু তাদহর,  

গ্রামঃ হাসিাবাে, বিাঃ বাজার হাসিাবাে, উিঃ রায়পুরা,  

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৭০৮ অাংসুই থুই মারমা, বিতাঃ মৃত আববসাং মারমা, গ্রামঃ বড়ইছবড় িাড়া, র্াকঃ 

বড়ইছবড়, থািাঃ কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগঙ গ 

২৭০৯ বমাঃ মাসুম, বিতাঃ মৃতঃ সুলতাি, গ্রামঃ বশাংখালী, র্াকঃ ইকবড়, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, 

বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

২৭১০ বমাঃ বেোরুল আলম বেোর, বিতাঃ মৃতঃ নুরুল আবমি, কৃিপুর বেৌতলমুপুর বাইদলি, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৭১১ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বতয়ব আলী, গ্রাম ও র্াকঃ করশাবলকা, থািাঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৭১২ বমাঃ নুদর আলম, বিতাঃ বমৌলভী বমাহােে বহাদসি, গ্রামঃ মধ্য বাপ্তা, র্াকঃ বাপ্তা, 

থািা ও বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

২৭১৩ বমাহােে বমজবাহ উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ খাজুবরয়া, র্াকঃ খগ খগ 
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কমলেহ, বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

২৭১৪ আবদ্যল ইবলয়াছ বজসাি, বিতাঃ আবদ্যল গফুর, গ্রামঃ উত্তর বন্দর, র্াকঃ মহাল খাি 

বাজার, থািাঃ কণ ডফূলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭১৫ মিজু রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইসহাক, গ্রামঃ শাহামীরপুর, র্াকঃ ফবকরিীর হাট, থািাঃ 

কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭১৬ ফয়সাল বহাদসি বরাংকু, বিতাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর বন্দর, র্াকঃ মহাল খাি 

বাজার, থািাঃ কণ ডফূলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭১৭ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ ছাইদয়দ্যর রহমাি, গ্রমাঃ গুয়াতলা, র্াকঃ বি.বস. 

বারইখালী, উিঃ বমাড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৭১৮ বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ বরঘাগড়া, 

থািা ও বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৭১৯ বমাহােে ইয়াবছি, বিতাঃ বমাহােে মুবস বময়া, িবিম গুজরা, রাউজাি, চট্টগ্রাম। খগ গ 

২৭২০ বমাঃ মাহাবুবুল আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ হািাবিয়া, বিাঃ িারয়িহাট, 

থািাঃ ভুজপুর, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭২২ বমাঃ ইমাম উদ্দীি জাবহে, বিতাঃ বিতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ েয়ারামবে, র্াকঃ 

ভূঞারহাট, উিঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়খালী। 

খগ খগ 

২৭২৮ বমাঃ জবি িারদভজ, বিতাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ শুকুবন্দরবাে, ইউঃ পূবাইল, থািাঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৭২৯ িাজমুল আলম, বিতাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ মবলমপুর, থািাঃ ব্রাহ্মিিাড়া, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৭৩১ বমাঃ ফাইজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, আয়ুবপুর, বঞ্ছারামপুর, বব-

বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

২৭৩২ বমাঃ শাবহি মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ বােশা মজুমোর, গ্রামঃ মবহষদখালা, র্াকঃ 

বাগশ্রীরামপুর, থািাঃ+দজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

২৭৩৩ সুমি মৃধা, বিতাঃ বমাঃ আলী মৃধা, গ্রামঃ চরিাল্লা, বিাঃ আব্দুল্লাবাে, উিঃ ভাাংগা, 

বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

২৭৩৫ বকয়া আিার, বিতাঃ আব্দুল কবরম, টাাংগাইল িাহাড়, সবখপুর, টাাংগাইল। খগ গ 
২৭৩৬ বমাসাঃ বরয়াি আিার, বিতাঃ সালাউবদ্দি, বহমারবেঘী, বিাঃ মন্নুিগর, থািাঃ টাংগী, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

২৭৪২ বমাঃ বমদহেী হাসাি তাদরক, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর বিায়াজপুর, 

র্াকঃ বসদলাবিয়া বাজার, থািাঃ োগুিভূঞা, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

২৭৪৩ চন্দ্র বশখর বাবু, বিতাঃ সুিীল চন্দ্র োস, গ্রামঃ কলদমশ্বর, বিাঃ জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

২৭৪৭ বমাঃ মবির বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বরনু বময়া, গ্রামঃ বাদহরচর িয়াহাটি, থািাঃ 

বমঠামইি, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৪৮ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম সরোর, মধুবমতা, টাংগী, গাজীপুর। খগ খগ 

২৭৪৯ বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিতাঃ বগালজার বহাদসি, গ্রামঃ িটারকান্দা, র্াকঃ 

ইসলামপুর, উিঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

২৭৫১ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ শ্রীকৃষ্ণেী, র্াকঃ 

কববরাজপুর, উিঃ রাপজর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

কখগ গ 

২৭৫২ আশরাফুল ইসলাম অবিক, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর সের, বভাগড়া, 

গাজীপুর। 

কখগ গ 

২৭৫৩ বমাঃ আব্দুল কাদের বমাল্লা, বিতাঃ হাদসম আলী বমাল্লা, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ 

রদশাড়া, উিঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখগ কখগ 

২৭৫৪ বমাঃ বমাহাইদমনুল ইসলাম িাদভল, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, কাহালগাঁও, 

ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

২৭৫৫ আ স ম আশরাফুল হুো বসয়াম, বিতাঃ আলহাজ্ব বমাঃ শামসুল হুো, গ্রামঃ 

হাজরাপুকুর, বঘাড়ামারা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৫৬ বমাঃ বমাববি উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ বড়বাবড়য়া, বিাঃ বময়াপুর, 

থািাঃ শাহমুখদ্যম, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৭৫৭ বমাঃ আবলফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ িাদমা ভদ্রা, র্াকঃ িদ্মা 

আবাবসক, থািাঃ ববায়াবলয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৫৮ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বকসমত আলী, গ্রামঃ কাজলা, বিাঃ কাজলা, থািাঃ মবতহার, 

বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৫৯ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে উবদ্দি, গ্রামঃ কাসুন্দা, র্াকঃ খিদজার, 

থািাঃ আত্রাই, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

২৭৬০ বফদরাজা খাতুি, বিতাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ আসাম কদলািী, র্াকঃ সপুরা, থািাঃ 

চবন্দ্রমা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৬২ আব্দুল্লাহ আল সাইফ, বিতাঃ বমাঃ ফবরে বহাদসি, ভাদটািাকড়া, িাদটার। খগ গ 

২৭৬৩ বমাঃ শাবকল খাি, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ িবিম বামিাইল, 

বিকরািাড়া, র্াকঃ বিকরািাড়া, থািাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৬৪ বমাঃ বমিহাজ উল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বজলার রহমাি, গ্রামঃ শাহবাজপুর, র্াকঃ খগ গ 
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পুঠিয়া, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

২৭৬৫ বিিজয় োস, বিতাঃ সাধি োস, লেীপুর রামকৃষ্ণ িল্লী, থািাঃ রাজিাড়া, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৬৬ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ রামচন্দ্ররপুর, র্াকঃ রামচন্দ্রপুর, 

থািাঃ+দজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

২৭৬৭ হাদসম, বিতাঃ আিছার, গ্রামঃ বাশপুকুরীয়া, বিাঃ বশবপুরহাট, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৬৯ বমাঃ রজব আলী, বিতাঃ বমাঃ মাসুে বশখ, গ্রামঃ িাদমািাড়া, বিাঃ িওহাটা, থািাঃ 

এয়ারদিাট ড, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৭৭১ বমাঃ ফয়সাল কববর, বিতাঃ বমাঃ জামাল উদ্দীি, গ্রামঃ িাদমািাড়া, বিাঃ িওহাটা, 

থািাঃ ওয়ারদিাট ড, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৭২ বমাঃ শাবমম ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বখজমত আলী, গ্রামঃ িাদমািাড়া, বিাঃ িওহাটা, 

থািাঃ এয়ারদিাট ড, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৭৭৩ বমাঃ বহদমল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হবববর রহমাি, গ্রামঃ বিউ কদলািী, বিাঃ সপুরা, 

থািাঃ ববায়াবলয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৭৭৪ আদয়শা খাতুি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ িলাশবাড়ী, র্াকঃ শমীরিগর, 

উিঃ বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২৭৭৫ বমাছাঃ বসাবিয়া খাতুি, বিতাঃ বমাঃ মবজবর বশখ, গ্রামঃ পূব ড বধািািাড়া, র্াকঃ 

বধািািাড়া, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৭৯ বমাঃ রায়হাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, বসন্দুর কুসুবম্ব িাদমািাড়া, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৮০ বমাঃ রায়হাি আলী, বিতাঃ বমাঃ ইসলাম আলী, গ্রামঃ ধম ডহাটা, র্াকঃ োরুশা, থািাঃ 

কি ডহার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৭৮১ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল মান্নাি, গ্রামঃ জয়কৃষ্ণপুর, র্াকঃ 

িালীবাজার, থািাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৮২ রজব উদ্দীি আহাদেে বিহাল, তফবসর উদ্দীি, গ্রামঃ ষবিতলা, থািাঃ ববায়াবলয়া, 

বিাঃ বঘাড়ামারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৮৬ বমাঃ মুরাে আলী, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উদ্দীি, গ্রামঃ +র্াকঃ বিকরািাড়া, উিঃ 

বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

ববউদবা 

চট্টগ্রাম 

২৭৮৯ 

বমাঃ তািবজল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসরাম, গ্রামঃ চােপুর, র্াকঃ বহবরয়া 

বাজার, থািাঃ রগুিাথপুর, বজলাঃ চােপুর।  

খগ গ 

২৭৯০ ইকবাল বহাদসি,বিতাঃ বমাঃ জাফর আহােে, গ্রামঃ জমাোর, র্াকঃ মােবারহাট, 

উিঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৭৯১ বমাঃ সাইফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ এরশাদ্যল আলম,  

গ্রমাঃ ফদতহাবাে, র্াকঃ ফদতহাবাে, বমাকামবাড়ী, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৭৯২ বমাঃ বসাহাগ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঃ খবললপুর, 

থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৭৯৪ বমাঃ সালমাি নূর, বিতাঃ বমাঃ নুরুল  আলম, গ্রামঃ পুটিববলা, র্াকঃ এম চরহাট, 

থািাঃ বলাহাগড়া, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৭৯৬ গসদিলময় লুসাই, বিতাঃ লালথাি বত্মায়াাং লুসাই, গ্রামঃ ববদথলিাড়া, তািাঃ রুমা, 

বজলাঃ বান্দরবাি।  

খগ গ 

২৭৯৭ কাজী বমাঃ আকবর বহাদসি, বিতাঃ মবফজুর রহমাি, কাজী বাড়, গ্রামঃ মাগুয়া, বিাঃ 

মান্নারা, থািাঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৭৯৮ বমাঃ শাহজজাহাি, বিতাঃ বমাঃ সবফউল্যাহ, গ্রামঃ জমাোর গ্রাম, র্াকঃ মােবার হাট, 

থািাঃ বজারালগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৭৯৯ বমাঃ বমরাজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হারুনুর রবশে, গ্রামঃ চািাছবড়, র্াকঃ চাঁিাছবড়, 

থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮০০ মাহবুবুর রহমাি ফয়সাল, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বহাদসি, গ্রামঃ বিায়ান্নই, বিাঃ 

বাদধরহাট, থািাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

২৮০১ বমাঃ সাদেক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ পূব চাম্বল, থািাঃ বাঁশখালী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮০৩ এম.এম আশরাফ সােী, বিতাঃ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, গ্রামঃ হীরাপুর, থািাঃ চাটবখল, 

বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ খগ 

২৮০৪ বমাৎ হাবসি উদ্দীি, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম পূব বারখাইি, বিাঃ বতলারিীি, উিঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮০৫ বমাহােে বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাহােে সামশুল আলম, গ্রামঃ ববৌলাকান্দা, র্াকঃ 

আইরি, উিঃ কাউখালী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

২৮০৭ তুষার চক্রবতী, ববমল চক্রবতী, ৩৯৭, জবললগঞ্জ, গঙ্গাবাড়ী, বাইদলইি, িাথরঘাটা, 

সের-৪০০০, বকাদতায়ালী, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮০৮ আবরফুর রহমাি, বিতাঃ সরু বময়া, গ্রামঃ বহলবচয়া, র্াকঃ বশাভি েন্ডী, থািাঃ িটিয়া, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 
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২৮০৯ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ চবড়য়াদকািা, র্াকঃ কটিয়াবে, থািাঃ 

কটিযাবে, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৮১০ বশমি বেব, বিতাঃ রাখাল বেব, গ্রামঃ বকবলশহর, র্াকঃ বকবলশহর, উিঃ িটিয়া, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮১১ জুদয়ল কাবন্ত মবল্লক, মৃদ্যল কাবন্ত মবল্লক, বারখাইি, রাম বসাংহ মহাজদির বাড়ী, র্াকঃ 

বতলারিী-৪৩৭৬, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম।   

খগ গ 

২৮১২ মুহােে এহদতশামুল হক ( বমরাজ), বিতাঃ এয়ার বমাহােে, গ্রামঃ জুইেন্ডী, র্াকঃ 

বরুমছড়া, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮১৩ বমাঃ বমাহসীি বহাদসি, বিতাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ বভটাবাড়ীয়া, র্াকঃ বভটাবাড়ীয়া, 

থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ গ 

২৮১৫ হৃেয় চন্দ্র সরকার, বিতাঃ বিতাই চন্দ্র সরকার, বিায়া বাবড়, ববচাতরী, র্াকঃ গল্লাক 

বাজার, উিঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

২৮১৬ বমাঃ ইয়াবসি, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ নুবরতলা, র্াকঃ রুলমাবিচর, 

উিঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

২৮১৭ তাবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, আব্দুল কাদের বকরািী বরার্, পূব রামপুর, 

র্াকঃ রামপুর, উিঃ হাবলশহর, বজরাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

২৮১৮ বমাঃ আতাউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল্লাহ, গ্রামঃ বমাবারক বঘািা, র্াকঃ 

মহাজিহাট, থািাঃ বজাররগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮১৯ বমাঃ জামাল উবদ্দি িাপ্পু, বিতাঃ বমাঃ জাফর, গ্রামঃ চর বখবেরপুর, র্াকঃ িবিম 

বগামেন্ডী, উিঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

২৮২০ বমাহাাং বগাফরানুল হক, বিতাঃ বমাহাাং বজবর মল্লুক, গ্রামঃ কাথবরয়া, ইউঃ ৬ িাং 

কাথাবরয়া, উিঃ বাঁশখালী, বজরাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

বর্বিবর্বস 

২৮২১ 

রাদসল রহমাি, বিতাঃ আবুল কালাম, বষাইল, িওগাঁ সের, িওগাঁ।  খ খ 

২৮২৩ আফসার আহাদেে বমজাি, বিতাঃ বমাঃ িান্না, ১৫, িাং বক.এম োস বলি।  খগ খগ 
২৮২৪ অবভবজৎ োস, বিতাঃ অসীম কুমার োস, বসরাজবেখাি, মুসীগঞ্জ।  খগ খগ 

২৮২৫ বমাঃ জুদয়ল িাদটায়ারী, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল আউয়াল, বব/ ৪-২, েবেণ আিন্দ িগর, 

বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।  

খগ গ 

২৮২৬ বমাঃ মারুফ সরকার, বিতাঃ বমাঃ অবহে বময়া, গ্রামঃ বিয়াইর, থািাঃ োউেকাবন্দ, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৮২৮ বসাদহল আবমি, বিতাঃ বমাঃ জিার খাি, গ্রামঃ েশমিতারা, বিাঃ বমাদড়রহাট, 

র্ামুর্ুা, শরীয়তপুর।  

খগ খগ 

২৮২৯ বমাঃ বুলবুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসরাম, হাটুবরয়া, ববড়া, িাবিা, র্াকঃ 

চককামড়ী, িরবসাংেী।  

খগ খগ 

২৮৩০ রাদসল, বিতাঃ আবদ্যস সাত্তার বেওয়াি, বগাসাইরহাট, শরীয়াতপুর।  খগ খগ 
২৮৩১ হারুি-অর-রবশে, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ তুলাতলী, থািাঃ রায়পুরা, 

বজলাঃ িিবসাংেী।  

খগ গ 

২৮৩২ বমাঃ ইউসুফ আলী বশখ, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, িবিম গাওকালী, বােখালী, 

বমাহােেপুর।  

খগ খগ 

২৮৩৪ বমাঃ কামরুল ইসরাম, বিতাঃ মবিরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাইচাইল, থািাঃ ঘাটাইল, বিাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

২৮৩৫ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাহর আল, বমজবমবজ বাতািিাড়া, বসবদ্ধরগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৮৩৬ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ মৃতঃ হুমায়ি বমাল্যা, আড়িাাং গাবশয়া, বতরখাো, খুলিা।  খগ খগ 
২৮৩৭ সাইফুল ইসলাম (সাঈফ), বিতাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ িয়িপুর, বিাঃ নুবিয়ািাড়া, 

থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

২৮৩৮ বমাঃ িাঈম হাসাি, বিতাঃ আঃ সালাম, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ, থািাঃ তাড়াইল, র্াকঃ 

বািাইল, গ্রামঃ বাশাটি।  

খগ গ 

২৮৩৯ বমাঃ ফরহাে মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ শাহাজালাল  মবল্লক, বজলাঃ চাঁেপুর, থািাঃ 

বছাংগারচর, র্াকঃ বাগািবাবড়, গ্রামঃ মান্দারতলী।  

খগ খগ 

২৮৪০ চয়ি ববশ্বাস, বিতাঃ প্রেীি কুমার ববশ্বাস, গ্রামঃ ঘবষবাড়ীয়া, র্াকঃ মহাজি, কাবলয়া, 

বজলাঃ িড়াইল।  

খগ খগ 

২৮৪১ বমাঃ সুজি, বিতাঃ বমাঃ ছালাম, গ্রামঃ বছাট যােবপুরা, বিাঃ বুকাবুবিয়া, বামিা, 

বরগুিা।  

খগ খগ 

২৮৪২ আকাশ হাওলাোর, বিতাঃ আঃ মান্নাি হাওলাোর, বভাদজশ্বর, িবড়য়া, শরীয়তপুর।  খগ গ 
২৮৪৩ বমাঃ বশহাব উবদ্দি খাঁি সজল, বিতাঃ মৃতঃ বাবুল খাঁি, বজলাঃ ফবরেপুর, থািাঃ 

বকাতুয়ালী, র্াকঃ কািাইপুর, গ্রামঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

২৮৪৪ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ আবিছুর রহমাি, বষাইল, িওগা সের, িওগাঁ।  খগ খগ 

২৮৪৫ বমাঃ জুদয়ল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে হাসাি, গাছা, গাজীপুর বসটি কদিাদরশি, 

গাজীপুর।  

খগ খগ 

২৮৪৬ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, নুরাইিপুর।  খগ খগ 
২৮৪৭ বমাঃ মাহাবুব আলম (বশহাব), বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ ছাতারিাইয়া, খগ খগ 
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থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

২৮৪৮ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বছাবহাি আলী, গ্রামঃ ববতুয়া বঘািািাড়া, র্াকঃ ভুয়াপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

২৮৪৯ িাইয়ুম ববল্লা, বিতাঃ আবু তাদহর, লেীপুর, বায় বগাববন্দপুর, লাকসাম, কুবমল্লা।  খগ খগ 
২৮৫০ বমাঃ মবহবুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ + বিাঃ ইন্দ্রকল, থািাঃ বাউফল, 

বজরাঃ িটুয়াখালী।  

খগ খগ 

বর্সদকা 

২৮৫১ 

ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, জগন্নাথপুর, র্াকঃ গাংগামন্ড, বেববিার, 

কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৮৫৪ বমাঃ ওমর ফারুক ভূইয়া, বিতাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ িািদজারা, বিাঃ িাগরী, 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর।  

খগ গ 

২৮৫৫ বমাঃ আবরফুর রহমাি খাি, বিতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি খাি, বমাল্লা বাবড়, হামাি 

কাবদ্দ, শাহাতলী, চােপুর সের, চােপুর।  

খগ গ 

২৮৫৬ নূর বমাহােে তাদরক হাসাি, বিতাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ লাউজািা, বিাঃ িারায়ি 

র্হর, থািাঃ পূবধলা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

২৮৫৭ বমাঃ রাকুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আরদোশ আলী, গ্রামঃ হাটুবরয়া, বিাঃ চক চািবড়, 

তািাঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

২৮৫৮ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আউয়াল, গ্রামঃ বািসা, বিাঃ বািসা 

বাজার, থািাঃ চাটখীল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

২৮৫৯ বমাঃ জাকাবরয়া, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রমাঃ বৃবত্তদেবী রাজ িগর, বিাঃ 

উত্তর বমজাপুর, উিঃ বশলকুিা, বজলাঃ বজিাইেহ।  

খগ খগ 

২৮৬০ আসফাক বছবদ্দকী, বিতাঃ আবু আহােে, গ্রামঃ িবিম বসন্তপুর, বিাঃ মুবসরহাট, 

উিঃ ফুলগাজী, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

২৮৬১ বতয়ব আবল, বিতাঃ ইউনুস লবপ্ত, গ্রামঃ র্াইয়ারচর, বিাঃ িাচ্চর-৭৯৩০, উিঃ 

বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ গ 

২৮৬২ বমাঃ রবি, বিতাঃ বমাঃ হাবকম খাি, গ্রামঃ ধারাখািা, বিাঃ ধারখী, বজলাঃ িালকাঠি।  খগ গ 

২৮৬৪ এ.দক. এম ছাইদ্যজ্জামাি জুদয়ল, বিতাঃ এ. বক. এম আসাদ্যজ্জামাি, হাইধিখালী, 

গুজাবেয়া, কবরমগঞ্জ, বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৮৬৫ বমাঃ সাব্দাে বহাদসি বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ বজন্নাত আলী প্রাাং, গ্রামঃ চরবমরকামারী, 

োইড়িাড়া, বিাঃ জয়িগর, থািাঃ ইশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

২৮৬৬ বমাঃ বমদহেী হাসাি রাবি, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, বাদগরহাট, বমাাংলা 

মুসবলম িাড়া, বখলদেত, ঢাকা।  

খগ খগ 

২৮৬৭ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ টিকুবরয়া, বিাঃ ধারা, থািাঃ 

হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

২৮৬৮ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আরজু বময়া, গ্রামঃ কবলয়া, বিাঃ সুন্না, থািাঃ 

বাসাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

২৮৬৯ বমাঃ সাবির খাি, বিতাঃ বমাঃ সাইফুবদ্দি খাি, গ্রামঃ ধীতপুর, বিাঃ ধীতপুর বাজার, 

থািাঃ ভালূকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

২৮৭১ বসয়ে রাজীব আহদেে, বিতাঃ বসয়ে িইমুল আহসাি, ৩৬, িাং কাজী আব্দুর রউফ 

বরার্, কলতাবাজার, ঢাকা-১১০০।  

খগ গ 

২৮৭২ জিবন্ধু রায়, বিতাঃ প্রসন্ন কুমার, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ খািসামা, উিঃ খািসামা, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

২৮৭৩ বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ চতলা বাজার, বিাঃ চতলা, 

থািাঃ লালদমাহি, বজলাঃ বভালা।  

খগ খগ 

২৮৭৪ বমাঃ শাহজাো সাগর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ ইটালুকান্দা, বিাঃ োঁতভাঙ্গা, 

থািাঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

২৮৭৬ আশরাফুল হাছাি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে আলম, গ্রামঃ বখলিাড়া, বিাঃ বখলিাড়া, থািাঃ 

হাবজগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

২৮৭৭ বমাঃ আবিছুর রহমাি রাহাত, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ডবাগ, বিাঃ 

পূবভাগ, থািাঃ িাবসর িগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

খগ গ 

২৮৭৮ বমাৎ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ আঃ রহমাি, গ্রামঃ কুদমেপুর, বিাঃ মদিাহরপুর, 

থািাঃ িলাশবাবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

২৮৮০ হৃেয় বহাদসি, বিতাঃ আলম বময়া, পূবাচল িতুি শহর, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 
২৮৮৩ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসালাইমাি, গ্রামঃ কামাইরকাবন্দ, র্াকঃ 

বগায়ালমারী, উিঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

২৮৮৪ সাগর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ রামিগর, র্াকঃ আবছম, উিঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

২৮৮৬ ইয়াবছি, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস, গ্রামঃ েবেি বমলারচর, র্াকঃ েশািী, উিঃ মতলব, 

বজলাঃ চােপুর।  

খগ গ 

২৮৮৯ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবু বতয়ব, গ্রামঃ িন্দগাঁও, ইউঃ ২ িাং আমগাঁও, 

র্াকঃ কামার পুকুর, থািাঃ হবরপুর, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

খগ খগ 

২৮৯১ বমাঃ বসাহাগ সরোর, বিতাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ ইসলামপুর, বিাঃ কড্ডাবাজার, 

থািাঃ জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 
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২৮৯২ জুবাইে বময়া, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ র্াকঃ ববঞ্চাউড়ী, উিঃ কসবা, বজলাঃ 

ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

২৮৯৩ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঃ কড্ডা বাজার, উিঃ 

গাজীপুর বসটি করঃ, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৮৯৪ আবু বকর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ আবু কালাম, গ্রামঃ রাউিাট, র্াকঃ রাউিাট, উিঃ 

কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৮৯৬ বমাঃ জাবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে সরকার, গ্রামঃ িীরগঞ্জ, র্াকঃ 

িীরগঞ্জ, উিঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

২৮৯৭ বসবলম আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ চকরাজাপুর, র্াকঃ বাঘা, উিঃ 

বাঘা, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

২৮৯৮ বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ ফুলেহ, র্াকঃ বারইিটল, উিঃ 

সবরসাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

২৮৯৯ জালাল উবদ্দি বশখ, বিতাঃ মবজবুর বশখ, গ্রামঃ রতিপুর, র্াকঃ সবফপুর, উিঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৯০০ বমাঃ জাদ্যল মাে আরমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ বাসুটিয়া, র্াকঃ 

মবহরখারুয়া, উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

২৯০১ বমাঃ শাহ আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ হবরশ্বর তালূক, র্াকঃ রাজার হাট, 

উিঃ রাজার হাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

২৯০২ বলজি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রামঃ বশবপুর, র্াকঃ ববার্হাট, উিঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

২৯০৪ বমাঃ আব্দুল মবতি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ িওোশালুয়া, র্াকঃ 

িারায়িশালুয়া, উিঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

২৯০৫ বমাঃ িাঈম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বসাদহল রািা, গ্রামঃ বমছড়া খামার িাড়, র্াকঃ 

বমছড়া, উিঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৯০৭ অবশক বমি, বিতাঃ শবচন্দ্র চন্দ্র বমি, গ্রামঃ িলাশতলী, র্াকঃ সাকাশ্বর, উিৎ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৯০৮ বমাঃ বরফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ময়দ্যর রহমাি, গ্রামঃ শুবড়দমছড়া, র্াকঃ বমছড়া, 

উিঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজঞ্জ।  

খগ গ 

২৯১০ বমাঃ সাগর, বিতাঃ বমাঃ শুক্কুর হাওলাোর, হাবতমারা, র্াকঃ সারোগঞ্জ, উিঃ 

কাবশমপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৯১২ ফজদল রািী বমাল্লা, বিতাঃ তাহাজ উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ ইটাহাট, র্াকঃ চান্দিা, উিঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৯১৪ বমাঃ সাবজবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ রুইথিপুর, র্াকৎ 

বগাকুলখালী, উিঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ গ 

২৯১৫ বমাঃ তািবজে হক, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ ফবরেপুর, র্াকঃ বতবলহাটী, 

উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

২৯১৬ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ লালচাি বসখ, গ্রামঃ বসমলা, র্াকঃ চান্দাইদখািা, উিঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

২৯২০ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমািার বহাদসি, ফাবজলখা, বিাঃ িাবলচড়া হাট, 

উিঃ রাংপুর সের, বজরাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

২৯২৩ বমাঃ বমফতাহুর জামাি, বিতাঃ আবরফুজ্জামাি, কাবলগঞ্জ, লালমবিরহাট।  খগ গ 
২৯২৬ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, হবরদেবপুর, থািাঃ বকাতয়ারী, 

বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

২৯৩৯ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম , বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসরাম, গ্রামঃ লালপুর, বিাঃ 

জয়িগর, উিঃ ফুলবাবড়, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

২৯৪০ ববপুল চন্দ্র বমা, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র বমা, গ্রামঃ উত্তর েলগ্রাম, র্াকঃ েলগ্রাম, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

খগ গ 

২৯৪৩ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল হক, িীলকন্ঠ।  খগ গ 
২৯৪৪ বমাঃ শাহােত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, বমৌজাশাখাবত, লালমবিরহাট।  খগ গ 

এি.র্াবব্লউ.বিবজ

বসএল, খুলিা  

২৯৪৫ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ সরোর আইয়ুব আলী, গ্রামঃ ব্রেগাতী, থািাঃ বিাঃ 

বেঘবলয়া, উিঃ বেঘবলয়া, বজলাঃ খুলিা।  

কখগ কখগ 

২৯৪৬ বমাঃ জুদয়ল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ ববলববলাস, থািাঃ বাউফল, 

বজলাঃ িটুয়াখালী।  

কখগ কখগ 

২৯৪৭ বশখ মুশবফকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ কাবশপুর, বিাঃ 

বেৌলতপুর, থািাঃ খাবলশপুর, বজলাঃ খুলিা।  

কখগ কখগ 

২৯৪৮ বমাহােে এরশাে বহাদসি, বিতাঃ হারুনুর রবশে, গ্রামঃ  িবিম, র্লু আবমলাইষ, 

থািাঃ সাতকাবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

কখগ কখগ 

২৯৪৯ শবহদ্যল ইসরাম, বিতাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বছাট বশৌল, র্াকঃ বাশবুবিয়া, উিঃ 

মঠবাবড়য়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ খগ 

২৯৫০ শামসুল হক, বিতাঃ বমাঃ সাখাওয়াত বশখ, গ্রামঃ কচুবড়য়া, র্াকঃ আড়ুয়াবর্বহ, থািাঃ 

বমাল্লাহাট, বজলাঃ বাদগরহাট।  

কখগ খগ 
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২৯৫২ িয়ি কববর খাি, বিতাঃ আঃ ছালাম খাি, গ্রামঃ ব্রেগাতী, থািাঃ বেঘবলয়া, বজরাঃ 

খুলািা।  

খগ গ 

২৯৫৩ বমাঃ বমদহেী হাসাি ইমি, বিতাঃ বমাঃ মবফজুল ইসরাম, গ্রামঃ বসিহাটি, র্াকৎ 

বসিহাটি, থািাঃ বেঘবলয়া, বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৫৭ বমাঃ রাদসল খাঁ, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ খাঁ, ১ িাং বশভীদগট, হালোর িাড়া, বাবড় িাং-

৫৩, খাবলশপুর, খুলিা-৯০০০।  

খগ খগ 

২৯৫৮ সাজ্জাে বহাদসি শাবকল, বিতাঃ খন্দকার এিামুল হক, গ্রমাঃ র্াকঃ আবড়য়ারা, থািাঃ 

বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল।  

খগ গ 

২৯৫৯ বমাঃ আশরাফুল ইসরাম, বিতাঃ বমাঃ ইউনুস আলী, গ্রামঃ বমলবক বছয়াড়া, র্াকঃ 

যুবগহাটী, থািাঃ রুিসা, বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৬১ মুসা িারদভজ, বিতাঃ আবিছুর রহমাি,  

বহাবডাং িাং-১৭, গ্রামঃ বেয়ািা, উত্তর িাড়া, থািাঃ বেৌলতপুর, র্াকঃ বেৌলতপুর, 

বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৬২ বমাঃ আবু বকর বসবদ্দক, বমাঃ িাবছর উবদ্দি, বাসা িাং-৮৪/১, িাং বিভী বগট, 

বেঘীরিাড়, বগায়ালিাড়া।  

খগ গ 

২৯৬৩ বমাঃ সবুর খাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, বাসা িাং- এি/দক-৭০, হাউবজাং এদিট, 

খাবলশপুর, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৬৪ বমাঃ আল ইরফাি তরফোর, বিতাঃ বমাৎ হাসানুল হক তরফোর, তরফোর বাবড়, 

আব্দুর রবহম সড়ক, ফদতপুর, যদশার।  

খগ গ 

২৯৬৫ সুজি কুমার মন্ডল, বিতাঃ সন্নুাসী কুমার মন্ডল, সরল, ৫ িাং ওয়ার্, িাইকগাছা 

বিৌরসভা, িাইকগাচা, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৬৬ বরয়াজ বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল রবশে, বাসা িাং- এি/এল-৩৫, বরার্  িাং-২৪৩, 

িয়াবাটী, খাবলশপুর, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৬৭ কাজী বগালাম হাববব, বিতাঃ কাজী বগালাম বকববরয়া, ৪২ িাং, হাজী মহবসি বরার্, ৫ 

িাং গাজী আরজাি আলী বলি, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৬৮ কাজী বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ কাজী বগালাম বকববরয়া, ৪২ িাং হাজী মহবসি বরার্, ৫ 

িাং গাজী আরজাি আলী বলি, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৬৯ এস. এম সাদয়ক, বিতাঃ এস. এম নুরুল ইসলাম মাহমুে, গ্রামঃ রাজকর, থািাঃ 

বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল, 

খগ গ 

২৯৭০ বমাহােে ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে ইয়াবসি বমযা, ৩৩/১, হাবলমা মবঞ্জল, 

বসািার বাাংলা বলি, বসবদ্দকবয়া মহল্লা, বসািার্াঙ্গা, খুলিা-৯১০০।  

খগ গ 

২৯৭১ জুদয়ল, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রমাঃ বাবগরা, র্াকঃ িদ্মববল, থািাঃ কবশয়াবি, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

২৯৭৩ বমাঃ ইসমাইল বশকোর, বিতাঃ বমাঃ বমারদতজ বশকোর, গ্রামঃ শাংকরিাশা, বিাঃ 

চরভাটিাড়া, উিঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

২৯৭৪ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ সালাম সরোর, গ্রামঃ ব্রোগাতী, থািাঃ বেঘবলয়া, 

বজরাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৭৫ এস.এম মুবিবুর হাসাি মুন্না, বিতাঃ আঃ রাজ্জাক সরোর, ব্রেগাত, সরোর িাড়া, 

বেঘবলয়া, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৭৬ বমাঃ মবফজুর রহমাি, মৃতঃ বিতাঃ বমাঃ বমাবারক আলী খাঁি, বাড়ী িাং - এ, ৪৮, 

বরার্ িাং-১৮, হাউবজাং বিউ কদলািী, খাবলশপুর, কুলিা-৯০০০।  

খগ গ 

২৯৭৭ হবশমুর রহমাি চঞ্চল, বিতাঃ বমাঃ হবববুর রহমাি, বাসা িাং- এি/দক-৩১, রাস্তা-

২২৮, হাউবজাং এদিট খাবলশপুর, খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৭৯ কাজী আববে বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ কাজী আদিায়ার বহাদসি, উত্তর কাবশপুর মাদ্রাসা 

বরার্ কাজী বাড়ী, র্াকঃ বেৌলতপুর-৯২০২, খাবলশপুর, খুলিা।  

খগ গ 

ওদজািাবর্দকা, 

খুলিা 

২৯৮০ 

ইমাম আলী বশখ, বিতাঃ ইলাবহ বশখ, গ্রামঃ রাধামাধব পুব, বিাঃ আড়ুয়া, থািাঃ 

বেঘবলয়া, বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৮২ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রমাঃ বশমুল তলা, থািাঃ 

গাাংিী, বজলাঃ বমদহরপুর।  

খগ খগ 

২৯৮৪ বজুাবতময় রায়, বিতাঃ ববধাি রায়, গ্রামঃ সবুজিল্লী, র্াকঃ চালিা, বাজার-৯২৭০, 

উিঃ োদকাি, চালিা বিৌরসভা, বজলাঃ খুলিা।  

কখ খ 

২৯৮৬ রাদসল বশখ, বিতাঃ আব্দুল হাবকম বশখ, আমড়াতলা, বমাাংলা, বাদগরহাট।  খগ খগ 

২৯৮৭ ফয়সাল ইজারোর, বিতাঃ বাবুল ইজারোর, গ্রামঃ বিবড়খালী, বিাঃ বিবড়খালী, থািাঃ 

রামিাল, বাদগরহাট।  

খগ গ 

২৯৮৮ বসয়ে সাজ্জাে আহেে, বিতাঃ বসয়ে ইবস্তয়াক আহেে, িাবলা, বেৌলতপুর, খুলিা।  খগ খগ 
২৯৮৯ বমাঃ ইিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ ইকবাল বমাল্লা, গ্রামঃ হবরোশপুর, র্াকঃ বভড়ারহাট, 

থািাঃ বগািালগঞ্জ সের, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

২৯৯০ সুবম আিার বিতাঃ বমাঃ বােশা  আকি, রায়িাড়া, ক্রস বরার্, খুলিা।  খগ গ 
২৯৯১ বকদশার োস, বিতাঃ রাম প্রসাে োস, গ্রমাঃ বমালা, বিাঃ বকয়া বাজার, উিঃ 

বটিয়ামাটা, বজলাঃ খুলিা।  

খ খ 

২৯৯২ সাবির বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বারাকপুর, থািাঃ বেঘবলয়া, বজলাঃ খগ গ 
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খুলিা।  

২৯৯৩ তমাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কববরুল ইসলাম, ধিবাবড়য়া, বজলাঃ সাতেীরা, থািাঃ 

তালা।  

খগ গ 

২৯৯৪ বমাঃ মঈি আহদমে বশমুল, বিতাঃ বমাঃ বিয়ারুল হক, বকশবলাল বরার্, িাবলা, 

বেৌলতপুর, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৯৫ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বছাট বয়রা পুজা বখালা, বজবিও-

৯০০০, বসািার্াঙ্গা, খুলিা।  

খগ গ 

২৯৯৬ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, িথ বজাি-৩-৫৮, গ্রামঃ রাস্তা-

১৮/১, বগায়ালিাড়া, র্াকঃ খুলিা বজবিও-৯০০০, খাবলশপুর, খুলিা।  

খগ খগ 

২৯৯৭ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ শুপুকুবরয়া, বিাঃ হালসা, থািাঃ 

বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৩০০২ বহদল্লাল মালাকার, বহরন্ময় মালাকার,গ্রামঃ বশয়ালী, বিাঃ বশয়ালী, উিঃ রুিসা, 

বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

৩০০৩ বমাঃ ফারবেি রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ মবশউর রহমাি, গ্রামঃ চরশুকতাইল, বিাঃ চন্দ্র 

বেঘবলয়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৩০০৫ িারভীি আিার, বিতাঃ বমাঃ আহাে আলী, গ্রমাঃ বগািীিাথপুর, থািাঃ ও বজলাঃ 

বগািীিাথপুর।  

খগ খগ 

৩০০৮ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, িাবলা, কাবরকর িাড়া, বেৌলতপুর, 

খুলিা।  

খগ গ 

৩০১০ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ জবহরুল ইসরাম, গ্রামঃ তারুয়া, বিাঃ তারুয়া, থািাঃ 

আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রােণবাড়ীয়া।  

খগ গ 

৩০১১ বমাঃ জুবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাববর বহাদসি, গ্রামঃ যাত্রাপুর, ইউঃ আশুগঞ্জ, 

বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

৩০১২ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, আড়াইবসধা, আশুগঞ্জ, 

ব্রােণবাড়ীয়া।  

খগ গ 

৩০১৩ বমাহাে মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ আঃ মান্নাি মুবস, গ্রমাঃ মুছাপুর, বিাঃ মুছাপুর, তািাঃ 

রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

৩০১৪ জুবাদয়র আল বমদহেী, বিতাঃ কামাল উবদ্দি, আর্াইবসধা, আশুগঞ্জ।  খগ গ 
৩০১৫ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ সামছুবদ্দি আহদমে, ছালাম মাির বাবড়, 

চরফুাশি, কাদশমগঞ্জ, বভালা।  

খগ খগ 

৩০১৮ বমাঃ হাবমে উবদ্দি শরীফ, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উদ্দীি শরীফ, গ্রামঃ মহােেপুর, উিঃ 

মহােেপুর, বজলাঃ মাগুড়া।  

খগ গ 

৩০১৯ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রমাঃ িাংমসুয়া, র্াকঃ মসুয়া, 

উিঃ কটিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৩০২০ বমাঃ রায়হাি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বাহার বময়া, গ্রামঃ েবেণ বমৌড়াইল, বিাঃ বব-

বাড়ীয়া, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

খগ গ 

৩০২১ বমাঃ অবজ হুল্লাহ আল মুবকত, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ আড়াইবসধা, 

র্াকঃ আড়াইবসধা-৩৪০২, থািাঃ আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রােণবাড়ীয়া।  

খগ গ 

৩০২২ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ চর চার তলা, র্াকঃ আশুগঞ্জ, 

উিঃ আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ গ 

৩০২৩ বমাঃ আব্দুর রউফ, বিতাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ বাতাসার, র্াকঃ বগািায়া, উিঃ 

হববগঞ্জ সের, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৩০২৫ সাবকল আহদেে, বিতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ উলুহাটি, বিাঃ উলুহাটি, উিঃ িান্দাইল, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৩০২৬ সুজি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আলী, গ্রামঃ আইচা, র্াকঃ সাদয়শ্তাবাে, থািাঃ 

ববরশাল, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ খগ 

৩০২৯ আরমাি, বিতাঃ শাহজাহাি বময়া, আশুগঞ্জ, বাজার, আশুগঞ্জ, বব-বাড়ীয়া।  খগ গ 
৩০৩২ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব আলী,  

গ্রামঃ কাবজিাড়, কাবলয়া বচৌধুরী, র্াকঃ কাবলয়া হবরপুর, থািাঃ  ও বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩০৩৩ আব্দুল্লা আল মামুি, বিতাঃ  বমাঃ হাবরছ বময়া, গ্রামঃ বসািারামপুর, আশগঞ্জ, 

ব্রােণবাড়ীয়া।  

খগ খগ 

৩০৩৫ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ  বঘাষিালা, বিাঃ খামারগা৭ও, 

উিঃ িান্দাইল, বজরাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩০৩৭ বতৌবশকুর আহদেে, বিতাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ পূদবরচর, বিাঃ মুছাপুর, উিঃ রায়পুরা, 

বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

৩০৩৮ সাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ মাছুে রাহমাি, গ্রামঃ বামিগ্রাম, বিাঃ বগালাম গাড়ীহাট, 

থািাঃ কালাই, বজলাঃ জয়পুরহাট।   

খগ গ 

৩০৩৯ বজহাে, বিতাঃ আফছার ফবকর, গ্রামঃ পুিাইল, বিাঃ ববজরুল, থািাঃ িন্দীগ্রাম,দজলাঃ 

বগুড়া।  

খগ গ 

৩০৪০ জুলকার িাঈম, বিতাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ রাঢ়ীকাবন্দ, র্াকঃ মান্দারতলী, উিঃ 

মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 



cvZv # 66 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৩০৪১ আব্দুস সাত্তার, বিতাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ রাবড়কাবন্দ, উিঃ মতলব, বজলাঃ 

চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৩০৪২  বমাজাদেল খাি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রছ খাি, গ্রামঃ পূবজয়পুর, বিাঃ সাটিয়াজুরী, থািাঃ 

বাহুবল, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৩০৪৫ উজ্জল ববশ্বাস, বিতাঃ বগািাল ববশ্বাস, বঘািা বড়র্াঙ্গা, গুটুবেয়া, ডুমবরয়া খুলিা।  গ গ 
৩০৪৭ সমীর ববশ্বাস, বিতাঃ রিবজৎ ববশ্বাস, িঠিয়ান্দা, ফুলতলা, খুলিা।  গ গ 
৩০৪৮ প্রান্ত রায়, বিতাঃ বগৌর রায়, গ্রমাঃ খবড়বুবিয়া, র্াকঃ কাঞ্চিগর, থািাঃ ডুবুবরয়া, 

বজলাঃ খুলিা।  

গ গ 

৩০৪৯ ফারুক বহাসাইি, বিতাঃ আবু মুছা গাজী, গ্রামঃ কাউবিয়া, বিাঃ শবরয়ামুট, থািাঃ 

কয়রা, খুলিা।  

গ গ 

৩০৫২ বসৌরভ মন্ডল, বিতাঃ িববত্র মন্ডল, গ্রামঃ বিাঃ ছয়ঘবিয়া, থািাঃ বাটিয়াঘাটা, বজলাঃ 

খুলিা।  

গ গ 

৩০৫৬ িল্লব মালী, বিতাঃ িবরমল মালী, গ্রমাঃ + বিাঃ আজগড়া, থািাঃ বতরখো, বজলাঃ 

খুলিা।  

গ গ 

৩০৫৭ বমঠুি রায়, প্রহ্লাে রায়, গ্রামঃ বহতাল বুবিয়া বাটিয়াঘাটা, খুলিা।  গ গ 
৩০৫৮ জয়দেব ববশ্বাস, বিতাঃ গুরুোশ ববশ্বাস, গ্রামঃ + বিাঃ ছয়ঘবরয়া, থািাঃ বটিয়াঘাটা, 

বজলাঃ খুলিা।  

গ গ 

৩০৫৯ বসৌবমত্র ববশ্বাস, বিতাঃ শাংকর ববশ্বাস, গ্রামঃ + বিাঃ ছয়ঘবরয়া, থািাঃ বটিয়াঘাটা, 

বজলাঃ খুলিা।  

গ গ 

৩০৬১ অদরাবজৎ ববশ্বাস, বিতাঃ অদশাক ববশ্বাস, গ্রামঃ বয়ারভাঙ্গা, বিাঃ বয়ারভাঙ্গা, থািাঃ 

বটিয়াঘাটা, বজলাঃ খুলিা। 

গ গ 

৩০৬২ ববদ্যুৎ কুমার মন্ডল, বিতাঃ ববধাি মন্ডল, গ্রমাঃ বঘািাবড়র্াঙ্গা, র্াকঃ গুটুবেয়া, থািাঃ 

ডুমুবরয়া, বজলাঃ খুলিা।  

গ গ 

৩০৬৩ শুভ্র বেব ঢালী, বিতাঃ বগৌর োস ঢালী, বহতালবুবিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলিা।  গ গ 

৩০৬৭ বমাঃ শবফকুল ইসলাম গাজী, বিতাঃ বমাঃ বক্কার গাজী, গ্রামঃ বগাড়কাটী, বিাঃ চালিা 

বাজার, উিঃ োদকাি, বজলাঃ খুলিা।  

গ গ 

৩০৬৮ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাবহরুর রহমাি, গ্রামঃ বশমলার আইট, র্াকঃ 

অন্তাবুবিয়া, কয়রা, খুলিা।  

গ গ 

৩০৬৯ রথীি সরকার, বিতাঃ রঞ্জি সরকার, ছয়ঘবরয়া, বটিয়াঘাটা, বজলাঃ খুলিা। গ গ 
৩০৭০ সুমি মন্ডল, বিতাঃ বশবশর মন্ডল, গ্রামঃ বহাদগালবুবিয়া, থািাঃ বটিয়াঘাটা, বজলাঃ 

খুলিা। 

গ গ 

৩০৭২ বমাঃ মাবজদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাইনুর রহমাি, গ্রামঃ সালন্দর, বিাঃ সালন্দর, 

থািাঃ + বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৩০৭৩ তাদরক সােী, বিতাঃ বমাঃ কামাল উবদ্দি িাদটায়ারী, মধ্য হাবিরিাড়, েশািী বাজার, 

মতলব উঃ, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৩০৭৪ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গাছচািড়ী, ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 
৩০৭৬ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আদিচ গাজী, গ্রামঃ কুকুয়া, বিাঃ বশাহরাওয়ােী হাই 

স্কুল, উিঃ আমতলা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ খগ 

৩০৭৮ বমাঃ হাসাি খাি, বিতাঃ বমাঃ মুসবলম আলী খাি, গাবখাি, বিাঃ গাবখাি, 

থািাঃ+দজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

৩০৭৯ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কাদশম আলী, বজতারপুর, ববদ্যাবরপুর, 

মদহশপুর, বিিাইেহ। 

খগ গ 

৩০৮০ বমাঃ আব্দুল আবলম, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ লারুয়াকুন্ড, বিাঃ জলেীি, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩০৮১ বমাঃ বসৌরভ, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ আমর্াঙ্গা, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ 

িড়াইল। 

খগ খগ 

৩০৮২ জবি চন্দ্র বে, বিতাঃ স্বিি চন্দ্র বে, গ্রামঃ বরুবলয়া, বিাঃ িাক  ফদতপুর, শাহরাবস্ত, 

চাঁেপুর। 

খগ গ 

৩০৮৫ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ+দিাঃ অবলেহ, থািাঃ 

সলঙ্গা, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০৮৬ বরাকি বহাসাইি, বিতাঃ বােল বেওয়াি, বিহাটি, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। খগ খগ 
৩০৮৭ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ সাহজাহাি, গ্রামঃ টুিবড়য়া, র্াকঃ িাজুবলয়া, ইউঃ 

কুশলা, থািাঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০৮৯ বমাঃ নুর এ আলম রুদবল, বিতাঃ বমাঃ আলহাজ্ব িবছর উদ্দীি মন্ডল, গ্রামঃ কুশাবাড়ী, 

বিাঃ কুন্দগ্রাম, থািাঃ আেমবেঘী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৩০৯১ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ মৃতঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ জদন্ম জয়, বিাঃ+থািাঃ 

গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩০৯৩ বমঠুি চন্দ্র মন্ডল, বিতাঃ রাম বমাহি চন্দ্র মন্ডল, বিবিন্তপুর, কুতুবপুর,  ফতুল্লা, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০৯৪ মাসুদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ বিকজািপুর, ইউঃ আদলাকবালী, 

উিঃ+দজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩০৯৫ সাদ্দাম বহাদসি ভূইয়া, বিতাঃ কাদশম ভূইয়া, গ্রামঃ চর মরজাল, র্াকঃ মারজাল খগ খগ 
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বাজার, উিঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

৩০৯৬ বমাঃ আল আবমি বশখ, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর বশখ, গ্রামঃ ভদ্রিাড়া, বিাঃ বগলা, 

থািাঃ আপগলিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৩০৯৭ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক মাতুির, গ্রামঃ ববাকাইল, 

র্াকঃ বাখুন্ডা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৩০৯৮ বমাঃ বহলি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল সে ডার, বাবহরচর ১৬ োো উত্তর িাড়া, বিাঃ 

বাবহরচর, উিঃ বভরামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৩০৯৯ বমাঃ জুদয়ল হাওলাোর জুদয়ল, বিতাঃ মৃতঃ আয়িাল হক, সাতাইশ কাজী িাড়া, 

র্াকঃ সাতাইশ, থািাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩১০১ বমাহােে আব্দুর শুক্কুর, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদশম, রাংগীিাড়া, উত্তর আগ্রাবাে, র্াকঃ 

রামপুর, হাবলশহর, চিগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১০২ বমাঃ শাবহি হাসাি, বিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ লেীপুর, বিাঃ লেীপুর, থািাঃ 

কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৩১০৪ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমা শবফ, বশকলবাছা, িটিয়া, চিগ্রাম। খগ গ 

৩১০৫ বমাঃ সুদয়ব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ মুশাপুর, র্াকঃ বমঠাপুকুর, 

উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৩১০৬ বতৌবহদ্যল ইসলাম তুবহি, বিতাঃ বমজানুর রহমাি, বসাটাহার মৃধািাড়া, বিাঃ ধারকী, 

উিঃ+দজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৩১০৭ বকদশার কুমার রায়, বিতাঃ উদিন্দ্র িাথ রায়, গ্রামঃ হাসাদিরিাড়া, র্াকঃ িািকর 

বাজার, উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৩১০৯ ববপুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ জামাল বময়া, গ্রামঃ বকািািাড়া, র্াকঃ মাোরহাট, থািাঃ 

সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩১১০ বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ কুবড়মারা, বিাঃ 

কুবড়মারা, উিঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১১১ বমাঃ আবুল হাসাি, বিতাঃ আঃ মবজে, গ্রামঃ চুিাখালী, বিাঃ হাট চুিাখালী, থািাঃ 

আমতলী, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ খগ 

৩১১৩ কাজী শবরফ, বিতাঃ মৃতঃ কাজী বতাফাদজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বমত্রীিাড়া, থািাঃ 

বসয়েপুর, আদিায়ারা, চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩১১৪ নূর বমাহােে, বিতাঃ কামরুল হাসাি, চর আলগী, কটিয়ােী, বকদশারগঞ্জ। খগ গ 
৩১১৫ বশপ্লব িাথ, বিতাঃ বিতুলাল িাথ, গ্রামঃ+র্াকঃ বতদকাটা, উিঃ আদিায়ারা, বজলাঃ 

চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩১১৭ বমাঃ ফাহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর শ্রীপুর, র্াকঃ শ্রীপুর 

বাজার, উিঃ হাবজগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৩১২০ ইব্রাবহম রবি, বিতাঃ বমাঃ মুকুল বময়া, চর আলগী, কটিয়ােী, বকদশারগঞ্জ। খগ খগ 
৩১২২ বমাঃ ইবদি সাঈে, বিতাঃ মৃতঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ বশমুলবাড়ীয়া, বিাঃ 

জুমারবাড়ী, থািঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩১২৩ বমাঃ আবু িাঈম বমাড়ল, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে, চুিাইর, কালািাটুয়া, কাবলগঞ্জ, 

জামালপুর। 

খগ খগ 

৩১২৪ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বজািার ব্যািারী,  

গ্রামঃ উল্যাদসািাতলা, র্াকঃ উল্যাদসািাতলা, থািাঃ সাঘাটা,  

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩১২৫ বমাঃ রায়হাি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বকািতলা, র্াকঃ 

+উিঃ+দজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩১২৬ বমাঃ আঃ রবহম, বিতাঃ মৃতঃ ওয়াদরজ উদ্দীি, গ্রামঃ বিজিাড়া, বিাঃ কাউবিয়া, উিঃ 

কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৩১২৭ বমাঃ রাকীব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমজনুর রহমাি, গ্রামঃ বর্দঙ্গেহ, বিাঃ বর্দঙ্গেহ, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৩১২৮ বমাঃ আঃ কাদের বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক বমাল্লা, গ্রামঃ চকিাড়া, বিাঃ 

ববরামপুর, থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩১২৯ বমাঃ আলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ কাবশমপুর, বিাঃ বাঙ্গালা, 

থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৩০ বমাঃ বসাহাগ উবদ্দি বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ কবফল উবদ্দি বচৌধুরী, গ্রামঃ কুরগাঁও, র্াকঃ 

বমজডািগর, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩১৩১ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ভারঐ, র্াকঃ বিকলা, থািাঃ 

ভুয়াপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩১৩৫ শ্রী কুষ্ণ কুমার বসাক, বিতাঃ শ্রী বরবতী চন্দ্র বসাক, চবন্ডপুর, বাাংলাবহবল, হাবকমপুর, 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩১৩৬ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি বসিি, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী, চন্দীপুর, র্াকঃ বেৌলতপুর, 

ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৩১৩৭ বমাঃ বরিি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবিসুর রহমাি, আরাজী ফকেিপুর, ভাউলারহাট, 

ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৩১৩৮ রুহুল আবমি িাবহে, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বছাট্ট রউতা শাহীিাড়া, বর্ামরা, খগ গ 
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িীলফামারী। 

৩১৩৯ নুর বমাহােে, বিতাঃ আঃ রব বমবজ, গ্রামঃ মদহশপুর িবিম কাবন্দ, বিাঃ মদহশপুর, 

উিঃ+দজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৪০ বমাঃ আবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ িবহর উবদ্দি, গ্রামঃ রদবন্দা, বিাঃ হাট বাকাইল, 

উিঃ িাদকাল, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৪১ মামুনুর রবশে, বিতাঃ কুদ্দুস, সুতলাগড়, র্াকঃ ভাউলারহাট, ঠাকুরগাঁও। খগ খগ 
৩১৪২ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শামসুল আলম, সূতীিলাশ, সূতী, বগািালপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩১৪৩ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ওসমাি আলী মবল্লক, শ্রীরামপুর, সবতহাট, মান্দা, িওগাঁ। খগ গ 
৩১৪৫ রববউল ইসলাম, বিতাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ রণরামপুর, বিাঃ চকদবলপতল, উিঃ 

+দজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৩১৪৬ আকতারুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ যােবপুর, বিাঃ িদরাত্তমপুর, উিঃ 

কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩১৪৭ বমাঃ এয়াবসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ যােবপুর, বিাঃ িদরাত্তমপুর, উিঃ 

কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩১৪৮ িাঈম উদ্দীি, বিতাঃ অবল উদ্দীি, গ্রামঃ িদরাত্তমপুর, বিাঃ িদরাত্তমপুর, উিঃ 

কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩১৪৯ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি জবহর, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল রব,  

গ্রামঃ খাজুবরয়া, র্াকঃ খাজুবরয়া মাদ্রাসা, উিঃ বসিবাগ,  

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩১৫০ বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ আজাদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ ভট্টিাড়া, বিাঃ মাধিগর, থািাঃ 

িওর্াঙ্গা, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৩১৫১ সুইট আহদেে, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বগাহালবাড়ী, র্াকঃ বারমবরয়া, বজলাঃ 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৫৩ বমাঃ বমাস্তাকীম হায়োর, বিতাঃ আবুল বশর, গ্রামঃ েবেণ জলেী, র্াকঃ জলেী, 

থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৫৪ শওকত বহাদসি, বিতাঃ নুরুল বহাদসি, গ্রামঃ মালিাড়া, বটতলী, র্াকঃ টহটাং, 

বিকুয়া, কক্সবাজার। 

খগ গ 

৩১৫৫ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ সামসুল হক, গ্রামঃ ধারাবলয়া, বিাঃ িরওমপুর, 

থািাঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৩১৫৬ সাখাওয়াত ইসলাম, বিতাঃ খায়রুল আদিায়ার, গ্রামঃ িন্দীগ্রাম, বিাঃ মােবারহাট, 

থািাঃ বজায়ারগঞ্জ, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৫৭ বাদসবজে খাি, বিতাঃ লবতফ খাি, ১১ হাবজতবমজ উদ্দীি সড়ক, বািরগাতী, 

বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

খগ গ 

৩১৫৮ বমাঃ বরামাি, বিতাঃ রওশি বমাল্লা, ৫৩৭, বাস্তহারা কদলািী, খাবলশপুর, খুলিা। খগ খগ 
৩১৫৯ বমাঃ িারদভজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, হাবমেচর, বমাহরা, চান্দগাঁও, 

চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৬০ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ বর্ক্রীরবন্দ, বিাঃ মাজাবলয়া, 

উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩১৬৪ জুবাইল বহাদসি জুদয়ল, বিতাঃ রুস্তম আলী, গ্রামঃ কাকার ববল, র্াকঃ রাড়ীিাড়া, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৩১৬৫ বমাঃ বসবলম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বজলাল উবদ্দি, গ্রামঃ সতুবজৎপুর, বিাঃ িাাংশা, 

থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩১৬৬ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কালাচাি বশখ, বমাহােেপুর বসটি কদি ডাদরশি, 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৩১৭০ মাছুম ববল্লাল, বিতাঃ আলী আহেে ববিারী, গামঃ বমশােী, র্াকঃ বমশােী, উিঃ 

চাঁেপুর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩১৭১ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বড় বাঁশুবরয়া, বিাঃ 

জাবমরতা, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৭২ বমরাজ বহাদসি, বিতাঃ বমাশাদরফ বহাদসি, গ্রামঃ ববলঘর, বিাঃ বাবলয়া, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩১৭৩ শাহ িরাি, বিতাঃ আঃ আউয়াল, গ্রামঃ বসবহর বচাঁ, বিাঃ কালদচাঁ, থািাঃ হাজীগঞ্জ, 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩১৭৪ বমাঃ আব্দুস সবুর, বিতাঃ আব্দুল কদ্দুছ, গ্রামঃ কায়স্তগ্রাম, বিাঃ বলাগাঁও, থািাঃ 

িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৭৫ ওমর ফারুক, বিতাঃ িাবসর বহাদসি, গ্রামঃ কৃষ্ণকাঠী, বিাঃ িালকাঠি, থািাঃ 

িালকাঠি, বজলাঃ িালকাঠি। 

খগ গ 

৩১৭৬ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কববর বহাদসি, গ্রামঃ কৃিালপুর, বিাঃ খাবলসপুর, 

উিঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩১৭৭ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রশীে,গ্রামঃ মধ্যম শাকপুরা, র্াকঃ 

শাকপুরা, থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৭৮ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ড বমাহরা, র্াকঃ খগ খগ 
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বমাহরা, থািাঃ চান্দগাঁও, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

৩১৭৯ বাপ্পা েত্ত, বিতাঃ হারাধি েত্ত, গ্রামঃ িবিম ববতাগী, র্াকঃ েত্তিাড়া, থািাঃ 

রাঙ্গুবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১৮০ বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ বসবলম বময়া, গ্রামঃ েত্তিাড়া, র্াকঃ ইসলামপুর, 

থািাঃ টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৩১৮৩ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ বসবহরদচাঁ, বিাঃ কালদচাঁ, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৩১৮৪ শাহজাহাি, বিতাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ ঠুটার জঙ্গল, বিাঃ আশুবলয়া, উিঃ িাকুবন্দয়া, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৮৬ বমাঃ খাইরুল বাসার সাইবে, বিতাঃ মৃতঃ সবফউল্যাহ বময়া, গ্রামঃ িবিম চবন্ডপুর, 

বিাঃ ধুেমুখা, থািাঃ ধূগর ভূইয়া, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৩১৮৭ বুলবুল আহদেে, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ সাটিয়ােী, বিাঃ বহাদসন্দী, উিঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৮৮ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ িাটুয়াভাঙ্গা উত্তর সাটিয়ােী, বিাঃ 

বহাদসন্দী, উিঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৮৯ আবমনুল হক, বিতাঃ বমাঃ আল আবমি, গ্রামঃ বসয়েগাঁও, বিা ও উিঃ িাকুবন্দয়া, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৯০ বমাঃ আবরফ বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ মহাদজ্জম বমাল্লা, গ্রামঃ িন্দলালপুর, র্াকঃ 

কুতুবপুর, উিঃ ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯৩ বমাঃ ছাবলক বময়া, বিতাঃ হাজী বমাঃ আমজাে আলী, গ্রামঃ বগায়ালগাঁও, থািাঃ 

ছাতক, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯৪ শ্রী বচতন্য কুমার বম ডি, বিতাঃ ইন্দ্র কুমার বম ডি, গ্রামঃ তালুক বরফাইতপুর, থািাঃ ও 

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩১৯৫ কামরুল হাসাি আরাফাত, বিতাঃ মবফজ, গ্রামঃ িবিম বহাংগুলী, র্াকঃ বহঙ্গুলী, 

বমরশরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১৯৮ আল আবমি, বিতাঃ বগালাম রিািী, গ্রামঃ সুজাবাে, র্াকঃ মােলা, উিঃ 

শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৩১৯৯ রাবকব বময়া, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কটিয়ােী িবিম িাড়া, বিাঃ ও থািাঃ 

কটিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২০০ বমাঃ বমাখদলছ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ বগৌরীপুর, বিাঃ গবচহাটা, উিঃ 

কটিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২০১ আবজুজুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুস বছাবাি, গ্রামঃ িািশ্রী, বিাঃ িািশ্রী, উিঃ কবরমগঞ্জ, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২০২ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাহাব উদ্দীি, গ্রামঃ বেয়ািাড়া, বিাঃ  লেীয়া, 

উিঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২০৩ আহসাি উল্লাহ, বিতাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রামঃ সাটিয়ােী, বিাঃ বহাদসন্দী, উিঃ িাকুবন্দয়া, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২০৪ রববউল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িারান্দী, বিাঃ পূব ড িারান্দী, উিঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২০৬ বমাঃ হৃেয়, বিতাঃ আলাল, গ্রামঃ ভাটিয়া জবহর বকািা, বিাঃ ন্যামতপুর, উিঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২০৭ রাজু, বিতাঃ আদলক বশখ, গ্রামঃ রায়গ্রাম, বিাঃ মাগুরা, থািাঃ মাগুরা, বজলাঃ 

মাগুরা। 

খগ খগ 

৩২০৮ বমরাজ, বিতাঃ আঃ ছালাম প্যাো, গ্রমাঃ বাদহরচর ক্ষুদ্রকাঠী, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ 

ববরশাল। 

খগ খগ 

৩২১০ বমাঃ আবজাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ আইঙ্গি, বিাঃ ধামরাই, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩২১১ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ ইসমাইল বহাদসি, হাইরসারা, রায়পুরা, িরবসাংেী। খগ গ 

৩২১২ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ িািশ্রী, বিাঃ িািশ্রী, 

উিঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২১৩ আজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বলটি বময়া, গ্রামঃ চরদটকী, বিাঃ তারাকাবন্দ, উিঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২১৪ ইসকান্দর আলী, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ হবরপুর, র্াকঃ ব্রাহ্মণকচুরী, উিঃ 

িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩২১৬ মকবুল বহাদসি িলাশ, বিতাঃ বমাঃ বকুল বময়া, গ্রামঃ জালালপুর, বিাঃ জালালপুর, 

উিঃ কটিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২১৮ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ িাট্টগাবতলী, বিাঃ ববৌলাই, উিঃ ও 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২১৯ বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ গাবরগাঁও, বিাঃ হাজীপুর, 

উিঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২২৩ বমাঃ বজয়া উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ রববউল বহাদসি,  

গ্রামঃ উত্তর ওয়াদহেপুর, র্াকঃ হাবে ফবকর হাট, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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৩২২৪ বমাঃ মাসুম বময়া, বিতাঃ বজয়া উবদ্দি, গ্রামঃ চরিলাশ, বিাঃ বকাোবলয়া, থািাঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২২৫ বমাহােে বলাকমাি হাবকম, বিতাঃ আদিায়ার বহাছাইি, গ্রামঃ সবজীবি িাড়া, র্াকঃ 

বারবাবকয়া, থািাঃ বসকুয়া, বজলাঃ কক্সবাজার। 

খগ খগ 

৩২২৬ বমাঃ রাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ বেয়ার িাঁবচল, র্াকঃ 

হাটবয়ড়া, থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২২৮ বমাঃ আখতারুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ হবরপুর, র্াকঃ 

বচৌহদ্দীদটালা, থািা ও বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২২৯ রতি ববকাশ চাকমা, বিতাঃ বকরণ চন্দ্র চাকমা, গ্রামঃ খুলারমািাড়া, বিাঃ মহালছবড়, 

থািাঃ মহালছবড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়। 

খগ খগ 

৩২৩০ বমাঃ আব্দুল মবমি, বিতাঃ বমাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামঃ সাজািপুর, র্াকঃ সাজািপুর, 

উিঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩২৩১ বমাঃ রাদকশ সরকার, বিতাঃ বমাঃ বলটি সরকার, গ্রামঃ চরকুড়া, র্াকঃ বড়কুড়া, 

উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৩২ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রাম ও র্াকঃ সাজািপুর, উিঃ 

বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩২৩৩ েীি বমাহােে, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ লাউহাগাঁও, র্াকঃ বহলবচয়া, 

থািাঃ বাবজতপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৩৪ বমাঃ কাইয়ুম, বিতাঃ বমাঃ বমারদশে, গ্রামঃ বসািাপুর, র্াকঃ মাধাইয়া, উিঃ চাবন্দিা, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩২৩৫ বমাঃ জবসম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক মবল্লক, গ্রামঃ েবেণ আমড়া গাবছয়া, 

বিাঃ সুববদ্রখালী, থািাঃ বমজডাগঞ্জ, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৩৬ বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মান্নাি বশকোর, গ্রামঃ িাটিবুবিয়া, র্াকঃ 

িাটিবুবিয়া, থািাঃ বমজডাগঞ্জ, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৩৭ বমাঃ তুবহি, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ মহজমপুর উত্তর কাজীিাড়া, বিাঃ 

মহজমপুর, থািাঃ বসািারগাঁও, বজলাঃ িারয়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৩৮ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ গাাংচর িেমেী, উিঃ 

বাবলয়াকাবন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৩২৩৯ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বছাট আমগাছী, র্াকঃ 

বড়গাছী, থািাঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৩২৪০ বমাঃ হাদশম আলী, বিতাঃ মৃতঃ সাহাব উবদ্দি, গ্রামঃ েশবকয়া, বিাঃ িটল, থািাঃ 

কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩২৪১ ইমোদ্যল হক বমাল্যা, বিতাঃ মহিত বমাল্যা, গ্রামঃ িকবড়র চর, র্াকঃ বভন্নাবাড়ী, 

থািাঃ ও বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৪২ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ মবির বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড কাল্যান্দী বাবুরহাট, চাঁেপুর সের, 

চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩২৪৩ বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বাবুল ইসলাম, গ্রামঃ মাধাজল িাড়া, বিাঃ 

হদলাখািা, থািা ও বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩২৪৪ বমাঃ নুর আলম খন্দকার, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বেশা বময়া খন্দকার, গ্রামঃ 

রাজমঙ্গলপুর, বিাঃ ববববর বাজার, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩২৪৫ বমাঃ আতাবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ কড়ই কাবন্দ, র্াকঃ 

বাকলদজাড়া, থািা ও বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৩২৪৭ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফাইজুবদ্দি, গ্রামঃ বমাগরখাল, বিাঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, থািা ও বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩২৪৮ বমাঃ বমহরাব বহাদসি িাবেফ, বিতাঃ আঃ মান্নাি আকি, গ্রামঃ পূব ড ভুদতরবেয়া, 

র্াকঃ ভুদতরবেয়া, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩২৫০ বশখ বমাঃ মুন্না, বিতাঃ বশখ বমাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রামঃ ব্রহ্মণরাকবেয়া, র্াকঃ 

বসাংগাতী, থািাঃ ফবকরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৩২৫১ শাহােত বহাদসি, বিতাঃ বগালজার বহাদসি, গ্রামঃ িলমুড়া, বিাঃ মালবঞ্চ, উিঃ ও 

বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৩২৫২ বমাঃ ইদ্রীস, বিতাঃ আব্দুল জিার, বতজকুিীিাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। খগ গ 

৩২৫৩ বেবাশীষ মন্ডল, বিতাঃ মৃতঃ শ্রীকান্ত মন্ডল,  

গ্রামঃ আবমরাবাে বকালিাড়া, র্াকঃ সেরপুর, থািাঃ সেরপুর, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩২৫৪ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ মৃতঃ খায়রুল হক, কুমারগাছা, বববসক-৭০০২, কুবিয়া 

সের, কুবিয়া। 

খগ গ 

৩২৫৫ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমনু বময়া, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিাঃ বিশাতিগর, 

টঙ্গী, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩২৫৬ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, ঘদিাশ্যামপুর (পচতন্যিাড়া) 

িাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩২৫৭ বমাঃ হযরত আলী, বিতাঃ মুজাফর আলী, িাঁচটিকড়ী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। খগ গ 

৩২৫৮ বমাঃ মুিইম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মধু বময়া, উত্তর হাট বামুিী, কামারিাড়া, 

সাদ্যল্যাপুর, গাইবান্ধা। 

খগ গ 
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৩২৬০ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ শবহোর রহমাি, গ্রাম+দিা+থািাঃ 

আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৩২৬২ বমাঃ বাবছর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ কালা বময়া, গ্রামঃ ভবািীপুর, বিাঃ সাদেকপুর, 

থািাঃ বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৬৩ বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃ মৃতঃ নুর কাদসম, গ্রামঃ বসািাতি, র্াকঃ িাবজরেহ, থািাঃ 

কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৩২৬৪ প্রেীি কুমার বেবিাথ, বিতাঃ বগৌরাঙ্গ চন্দ্র বেবিাথ, গ্রামঃ রসুলপুর, বিাঃ কুবমল্লা 

প্রধাি, থািাঃ কুবমল্লা আেশ ড শহর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩২৬৫ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি ভূইয়া, গ্রামঃ শকুন্তলা, 

বিাঃ ওমরগঞ্জ, থািাঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩২৬৭ বমাঃ আবরফজামাি, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বিকুয়া, বিাঃ বিকুয়া, 

থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩২৬৮ মীর শাবকল বময়া, বিতাঃ মীর আব্দুল কবরম, গ্রামঃ বরুহা, বিাঃ শাহািশাহগঞ্জ, থািা 

ও বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩২৬৯ রায়হাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ হায়োরাবাে, গাজীপুর বসটি 

কদি ডাদরশি, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩২৭২ কাউছার খাি, বিতাঃ বমাঃ ছবফউল্লুাহ খাি, গ্রামঃ েত্তদশাল্লুা, বিাঃ বশাল্লা বাজার, 

উিঃ ফবেরগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩২৭৩ বমাঃ বহাদসি, বিতাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ চকবেঘা, বিাঃ বহাদসবন্দ, থািাঃ িাকুবন্দয়া, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৭৪ বমাঃ বমরাজ খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আলী খাঁি, গ্রামঃ ধুলপুকুবরয়া, র্াকঃ ববায়ালমারী, 

উিঃ ববায়ালমারী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩২৭৫ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ চড় লাঠিয়ালর্াঙ্গা, বিাঃ 

যাদ্যরচড়, উিঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩২৭৬ বমাঃ হাববল বশখ, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম বশখ, গ্রামঃ ধলাইরচর, র্াকঃ আলফার্াঙ্গা, 

থািাঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩২৭৮ সুমি চাকমা, বিতাঃ যত্নফুল চাকমা, গ্রামঃ পুকুরছবড়, র্াকঃ িাবিয়ার চর, থািাঃ 

িাবিয়ার চর, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

৩২৮০ রাবজম বময়া, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ িালমুলা, বিাঃ বীর আহেেপুর, থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩২৮২ বসাহাগ আহদেে, বিতাঃ আঃ আবজজ, তামাট, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। খগ খগ 

৩২৮৪ বমাঃ জামাল বহাদসি, বিতাঃ আবুল কাদছম মুবস, গ্রামঃ চরাইল, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, 

বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৩২৮৭ বমাঃ বরয়াে বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ হাটুবরয়া, বিা ও থািাঃ গফরগাঁও, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩২৮৮ তাওবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল সাত্তার, গ্রামঃ চকবেগা, বিাঃ বহাদসন্দী, থািাঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৮৯ বমাঃ রায়হাি উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বিত্তভাগ, র্াকঃ বজািাইল, 

থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৩২৯০ বমাঃ মামুি হাসাি, বিতাঃ আব্দুল হাবকম খাি, গ্রামঃ চাদন্দর বকালা, র্াকঃ 

কাঠালবাড়ী, উিঃ কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৩২৯২ বমাঃ মাবিকুর রহমাি, বিতাঃদমাঃ বকরামত আলী, গ্রামঃ বঘািখালী, বিাঃ েবেণ 

চান্দখালী, উি ও বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২৯৫ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া, উফুল্কী, বরাটি, বমজডাপুর, টাঙ্গাইল। খগ খগ 

৩২৯৬ বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ বাউখন্ড, থািাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩২৯৭ বমাঃ আব্দুস সালাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ বর্ন্ডাবর, র্াকঃ সাভার কুান্ট, 

থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩২৯৮ জয়দেব রায়, বিতাঃ শ্রীমান্ত রায়, বামিগাঁও, বিাঃ কাবলয়াগঞ্জ, থািাঃ ববরল, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩২৯৯ এম, হাসাি খন্দকার, বিতাঃ খন্দকার বমাঃ ইকবাল, উত্তর েলেবলয়া, েলেবলয়া, 

উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৩০০ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবমনুর ইসলাম, ব্রহ্মণ কুবশয়া, র্াকঃ সাবরন্দা, উিঃ 

ও বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৩০১ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, আপুয়াখাতা, আউবেয়ারিাড়া, 

উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৩০২ 
ইসমাইল (সাগর), বিতাঃদমাঃ বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ োদমােরেী, বিাঃ আিন্দবাজার, 

থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারয়ািগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩০৪ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ রইচ বময়া, রাদজন্দ্রপুর, বকরািীর হাট, রাংপুর। 

খগ গ 
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৩৩০৫ 
বমাঃ সজল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল বমাতাদলব, মিতলা,ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৩০৬ 
বমাঃ শামীম বমাল্লা, বিতাঃ হাবমে বমাল্লা, খাঁিিাড়া, দ্যপ্তারা, আড়াইহাজার, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩০৭ 
বমাঃ বলটি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ পুরাি বাউবশয়া, বিাঃ বাউবশয়া, 

থািাঃ গাজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩০৯ 
বমাঃ আজমল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, মুিারকাঠী, জয়ফুল, 

কাউখাবল, বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৩৩১০ 
বমাঃ িাবেম ভূইয়া, বিতাঃ শামীম ভূইয়া, খাঁিিাড়া দ্যপ্তারা, আড়াইহাজার, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩১১ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ লালু বময়া, গ্রামঃ িাটুয়ািাড়া, র্াক+থািা+দজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩১২ 
বমাঃ আবশক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এচাহাক মন্ডল, গ্রামঃ বধালাইপুর, র্াকঃ চক 

আবতথা, িওগাঁ সের, িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৩১৩ 
বমাঃ কাওসার বহাসাইি, বিতাঃ জিার মৃধা, গ্রামঃ বহাসিাবাে, উিঃ ববতাগী, বজলাঃ 

বরগুিা। 

খগ খগ 

৩৩১৪ 
বমাঃ িাঈম হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ মবজবর হাওলাোর, গ্রামঃ দ্যধল, র্াকঃ দ্যধল 

মাদ্রাসা, উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৩১৫ 
বমাঃ বরিি বহাদসি,বিতাঃ বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ কল্যাণপুর, বিাঃ কুন্দিহাট, 

থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩১৭ 
বমাজাদেল হক, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বতডা, র্াকঃ মবল্লকবাড়ী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৩১৮ 
বমাঃ রবি আলম, বিতাঃ বমাঃ শাফাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ বখাদছরছড়া, কুবড়িড়া, র্াকঃ 

১ িাং বর্বস বমলস, বন্দর, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩১৯ 
উজ্জল বহাসাইি, বিতাঃ আঃ রবহম, গ্রামঃ চরলাল, বিাঃ বাাংলাবাজার, থািাঃ 

বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩২১ 
বমাঃ বসবলম খাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুবদ্দি খাি,  

গ্রামঃ বাবলয়াকান্দা, র্াকঃ বছাট বশকারপুর বিমতলা, উিঃ বসরাজবেখাি, বজলাঃ 

মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩২২ 
বমাঃ কাদশম বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বসয়ে বময়া, গ্রামঃ ভাটিকয়া, র্াকঃ ভাটিকয়া, উিঃ 

সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৩৩২৩ 
বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, উত্তর চরমজবলশপুর, বিাঃ ফাবজদলরহাট, 

থািাঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৩৩২৪ 
তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ খাদলক, আভুঙ্গী, বগািালপুর, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৩৩২৫ 
বমাঃ িাজমুল বশখ, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ লাল চাঁে বশখ, গ্রামঃ বল্লভপুর, র্াকঃ 

রতিবেয়া, থািাঃ কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩৩২৬ 
সুজি রায়, বিতাঃ িদরশ চন্দ্র রায়, গ্রামঃ মবন্দরিাড়া, থািাঃ ববরল, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৩২৭ 
বমাঃ এরশাে আলী, বিতাঃদমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ চরবড়ধূল, র্াকঃ বড়ধুলহাট, 

থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩২৮ 
সাগর কুমার কর, বিতাঃ ববকাশ কুমার কর, গ্রাম ও বিাঃ হারবে, থািাঃ আলমর্াঙ্গা, 

বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৩৩২৯ 
বমাঃ সুজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ হীরার্াঙ্গা, র্াকঃ 

হীরার্াঙ্গা, উি ও বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৩৩৩০ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বশখ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বগািালপুর, থািাঃ ও বজলাঃ 

িাবিা। 

খগ খগ 

৩৩৩১ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি (টিটু), বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ হাজী ছাদবর 

মাতিদরর র্াঙ্গী, বিাঃ বগন্দু বমাল্লার হাট, থািাঃ ও বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৩৩৩২ 
শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ হাবকম হাওলাোর, গ্রামঃ কাবজরাবাে, বিাঃ আয়লাচান্দুখালী, 

খগ খগ 
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থািাঃ ববতাগী, বজলাঃ বরগুিা। 

৩৩৩৩ 
বমাঃ হাসাি আলী, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম,গ্রামঃ মহি িগর, র্াকঃ গবরা 

চােপুর, কুমারখালী, কুবিয়া। 

খগ গ 

৩৩৩৬ 
রাদজি সদরি, বিতাঃ ববজয় সদরি, গ্রামঃ ফবরোবাে, বিাঃ মাবেলা হাট, থািাঃ 

ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩৩৭ 
বলটি মন্ডল, বিতাঃ হবরিে মন্ডল, গ্রামঃ গাজহাইল, বিাঃ তালুকিগর, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৩৮ 
শ্রী ববপুল চন্দ্র সূত্রধর, বিতাঃ শ্রী বজুাবতশ চন্দ্র সূত্রধর, গ্রামঃ িাবিাপুর, বিাঃ চদরর 

হাট, থািাঃ িলাশবাবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৩৩৯ 
বমাঃ ইব্রাহীম রুদবল, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বড় গালুয়া, বিাঃ গালুয়া 

বাজার, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৩৩৪০ 
বমাঃ আল ফাহাে, বিতাঃ বমাঃ মাহাবুবার রহমাি মন্ডল, গ্রামঃ ধিঞ্জয়, বিাঃ 

বভালারচওড়া, থািাঃ ও বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৩৩৪১ 
বমাঃ শামীম, বিতাঃ বমাঃ সামসুল ইসলাম, গ্রামঃ শরীফপুর, র্াকঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৩৪২ 
শাবমম ববিারী, বিতাঃ আব্দুল কাদশম ববিারী, গ্রামঃ আবছম ববিারী কাবন্দ, র্াকঃ 

মােবদরর চর, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

৩৩৪৩ 
শবরফ বহাদসি, বিতাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ জামালপুর, র্াকঃ ভাওয়াল জামালপুর, 

থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৩৪৪ 
বশখ ফবরে, বমাঃ িইম উবদ্দি, গ্রামঃ উলার্াব, র্াকঃ সবলল আড়রা, থািাঃ িাগরপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৩৪৫ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ বকাঁচকুবড়িাড়া, র্াকঃ 

সান্তাহার, থািাঃ আেমবে, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৩৩৪৭ 
বমাঃ কাউছার আলম, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রাম ও র্াকঃ বশমপুর, থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৩৪৯ 
েীিক কুমার সরকার, বিতাঃ ধীদন্দ্রিাথ সরকার, গ্রামঃ েবড় জামালপুর, বিাঃ 

বগািীগ্রাম, থািাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৩৫০ 
বমাঃ সজীব মন্ডল, বমাঃ বগালাম বমাস্তফা মন্ডল, গ্রামঃ চাঁে কবরম, র্াকঃ 

বঘগারবাজার, থািাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৩৫২ 
রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ রুস্তম আলী, গ্রামঃ বর্গ্রীিাছবাড়ী, থািাঃ সবরষাবাড়ী, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৩৫৩ 
বমাঃ বসালায়মাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবিসুর রহমাি, িলাশগড়, জামালপুর, থািা 

ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৩৫৪ 
হাসিাইি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, িাইিাবে পূব ড বহরাবিল, র্াকঃ 

বমজবমবজ, িারায়িগঞ্জ সের, িারয়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৫৬ 
উত্তম রায়, বিতাঃ ভয়াি রায়, গ্রামঃ মাহািপুর, র্াকঃ মাহািপুর, উিঃ বীরগঞ্জ, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩৫৭ 
বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ জাদি আলম, গ্রামঃ হাদশম বমম্বর বাবড়, র্াকঃ চরলেুা, 

কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৩৫৮ 
জি মালী, বিতাঃ মাটি ডম মালী, শীমুবলয়া, বসকরগাছা, যদশার। 

খগ খগ 

৩৩৫৯ 
বমাঃ শাহােত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস বসাবহাি, গ্রামঃ মাবলগাঁতী, র্াকঃ 

বাগবাটী, থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৬০ 
বমাঃ মামুি মাতুির, বিতাঃ আঃ রাজ্জাক মাতুির, গ্রাম ও বিাঃ চাওচা, উিঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৬২ 
নুদর আলম,বিতাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বমবথকান্দা, র্াকঃ রায়পুরা, থািাঃ রায়পুরা, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৩৬৪ 
বমাঃ তুবহি আলী, বিতাঃ বমাঃ লাল্টু বময়া, গ্রামঃ িান্দবার, বিাঃ আসমািখালী, 

থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 
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৩৩৬৫ 
শরীফ হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ চদরর কান্দা, র্াকাঃ কাবলকাপ্রসাে, 

উিঃ বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৬৬ 
বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বললু বময়া, গ্রামঃ গদয়শপুর, র্াকঃ গাাংগাইল, উিঃ 

িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৩৬৭ 
বমাঃ আিারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ সামাে প্রাাং, গ্রামঃ শামুকজাবি, বিাঃ 

পুন্ডুবরয়া, থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৩৩৬৮ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ িাবন্দিামধু, বিাঃ জামপতল, 

উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৬৯ 
বমাঃ আিসারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, শ্রীপুর, ধামদসািা, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৩৭০ 
সুমি বশখ, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বশখ, গ্রামঃ মবকমাবাে, বিাঃ হাজীগঞ্জ, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৩৩৭১ 
বমাঃ মবমি, বিতাঃ বমাঃ সামচুল হক, গ্রামঃ িবিম লেীপুর, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ 

ববরশাল। 

খগ খগ 

৩৩৭৩ 
বমাহােে আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ জাদলশ্বর, উিদজলাঃ 

গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৩৭৫ 
বমাঃ বাহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বিমতলী, র্াকঃ ফদতপুর, 

উিঃ যদশার সের, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৩৩৭৬ 
ইউনুছ আলী, বিতাঃ ইছাহাক আলী, গ্রামঃ ভগবতীপুর, র্াকঘরঃ যাত্রাপুর, উিদজলাঃ 

কুবড়গ্রাম সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম 

খগ গ 

৩৩৭৭ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বলবাম পুর, র্াকঃ আরাবজ 

মণ্ডল হাট, থািাঃ আদটায়ারী, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

৩৩৭৮ 
বমাঃ হাবববুর বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাকাররম আলী, গ্রামঃ বেওদভাগ, ববাব, সাবেপুর, 

বসািারগাঁও, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৮০ 
বমাঃ উজ্জল বময়া, বিতাঃ বমাঃ স্বিি বময়া, গ্রামঃ েঃ চর পুবেয়া, বিাঃ চর পুবেয়া, 

কাঠিয়ােী, বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৩৮১ 
বমাঃ জামাল সাবকব, বিতাঃ বমাঃ মুিসুর আলী, গ্রামঃ দ্যগ ডাপুর, বিাঃ দ্যগ ডাপুর, থািাঃ 

কাহালু, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৩৩৮৩ 
বমাঃ মবির বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রামঃ বড় খারচর, বিাঃ কুবলয়ারচর, থািাঃ 

কুবলয়ারচর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৮৪ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রব, গ্রামঃ বগািালপুর, থািাঃ বসিবাগ, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৩৮৫ 
বমাঃ বজল্লুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ জাহািাবাে, র্াকঘরঃ 

োিাবময়ার বাজার, থািাঃ সুধারাম, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৩৮৬ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রামঃ চক বচৌববলা, বিাঃ বচৌববলা 

বাজার, থািাঃ সলঙ্গা বাজার, উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

খগ গ 

৩৩৮৭ 
রববউল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ আমতলী, মহাখালী, র্াকঃ গুলশাি, 

ঢাকা। 

খগ গ 

৩৩৮৯ 
বমাঃ জুলহাস, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ হাজীপুর, বিাঃ ধামরাই, থািাঃ 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৩৯০ 
বমাঃ একরামুল হক, বিতাঃ বমাঃ বগালাফ উদ্দীি, গ্রামঃ চবন্ডপুর, বভতরবন্দ, িাদগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৩৯১ 
বমাঃ বযাবাদয়র আবমি, বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ চর বমহার, র্াকঃ রামেয়াল বাজার,  

উিঃ রাজগবত, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৩৩৯২ 
বিশাদ্যল ইসলাম ফজদল রািী, বিতাঃ বমাঃ শাহাবুবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ ইন্দ্রিারায়িপুর, 

তজুমবদ্দি, বভালা। 

খগ খগ 

৩৩৯৪ 
স্বিি কুমার িাল, বিতাঃ শীতল চন্দ্র িাল, গ্রামঃ ববািী, র্াকঘরঃ বজািাইল, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৩৩৯৬ 
বমাঃ আবদ্যর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ িাবজমুবদ্দি, গ্রামঃ বসয়েপুর, কুহারপুর, 

খগ গ 
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মান্ডইল বগাোগাড়ী, রাজশাহী। 

৩৩৯৭ 
বমাঃ এমরাি আবল, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বসয়েপুর, কুহার পুর, 

মান্ডইল, বগাোগাড়ী, রাজশাহী। 

খগ গ 

৩৪০০ 
বমাহােে রাদশে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ িবিম কুয়াইশ, থািাঃ 

হাটহাজারী, বিাঃ নুরালী বাড়ী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৪০১ 
বমাঃ নূর বহাদসি বিলয়, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ চলিা, বিাঃ চরবসন্দুর, 

থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৪০৩ 
িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে মণ্ডল, গ্রামঃ রামদেবপুর, বিাঃ িটল 

বাজার, উিদজলাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৪০৫ 
আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বিায়াখলা, বিাঃ বসািাচাকা, 

উিদজলাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪০৬ 
বমজবা উবদ্দি সবজব, বিতাঃ শামছুল ইসলাম, গ্রামঃ বেৌলতপুর, র্াকঘরঃ তালতলা, 

উিদজলাঃ চাটবখল, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪০৭ 
বমাঃ িাঈম, বিতাঃ আব্দুল ওয়াদ্যে ফরাজী, গ্রামঃ সুজিগ্রাম, আদলকজান্ডার, 

উিদজলাঃ রামগবত, বজলাঃ লবেপুর। 

খগ গ 

৩৪০৮ 
আদিায়ারুল ইসলাম, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ আলুককাবন্দ, র্াকঃ সািমারা, 

থািাঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৪০৯ 
বমাঃ বিমাি বময়া, বিতাঃ বগালাম বহলাল উবদ্দি আহােে, গ্রামঃ সদতর বাড়ী, 

র্াকঘরঃ সদতর বাড়ী, উিদজলাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৪১০ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বখাকি বময়া, গ্রামঃ লামকাইি, র্াকঘরঃ লামকাইি, 

উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৪১২ 
বমাঃ বরজাউল হক, বিতাঃ বমাঃ একরামুল হক, গ্রামঃ বাতাইয়া, র্াকঘরঃ ভূঞারহাট, 

থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪১৩ 
আব্দুল জবলল, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ আবোর, বতবলহাটি, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪১৪ 
বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ 

বচৌধুরী বগািালপুর, উিদজলাঃ বখাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৪১৫ 
বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ রাধাকািাই, ফুরকািাবাে, 

ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৪১৬ 
বমাঃ জাবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জবহর উদ্দীি, গ্রামঃ ভবগর িাড়া, বিাঃ লাদটর 

হাট, থািাঃ বীরগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৪১৭ 
বমাঃ রহমাি ঢালী, বিতাঃ বমাঃ শাদহ আলম ঢালী, গ্রামঃ েঃ ধামুরা, বিাঃ ধামুরা, 

উিদজলাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৪১৮ 
প্রদসিবজৎ সূত্রধর, বিতাঃ প্রেীি সূত্রধর, গ্রামঃ আমবছমুর, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৪১৯ 
আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ সবচয়া, র্াকঘরঃ আলীিগর, 

উিদজলাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৩৪২১ 
বমাঃ সাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ বাকসপুর, চান্দুবড়য়া, 

তাদিার, রাজশাহী। 

খগ গ 

৩৪২২ 
বমাঃ মাইনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ আদলকান্দা, 

বসকোর িাড়া, ববরশাল, ববরশাল। 

খগ খগ 

৩৪২৩ 
বমাঃ রাজু, বিতাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ আলমপুর, বিাঃ রাজগঞ্জ, থািাঃ ববগমগঞ্জ, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪২৪ 
বমাঃ জুিাদয়ত বহাদসি সাদরায়ার, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বাওয়া, 

র্াকঘরঃ গফরগাঁও, উিদজলাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৪২৫ 
ম োাঃ  পফজুর রহ োন, পিতোাঃ ম োাঃ মৃতাঃ জপ র পসকদোর, গ্রো াঃ পনখলী, মিোাঃ দুগ গোপুর, 

থোনোাঃ মগোিোলগঞ্জ, মজলোাঃ মগোিোলগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৪২৬ 
বসকত বজাদ্দার, বিতাঃ মবি বমাহি বজাদ্দার, গ্রামঃ হাটবাটী, থািাঃ বটিয়াঘাটা, 

বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৩৪২৭ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ আঃ কাবের, গ্রামঃ বটক কাদথারা, সালিা, গাজীপুর 

সের, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪২৮ 
বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ কবরমকাবন্দ, থাবাসপুর, 

বহর্ামপুর, মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৪৩০ 
বমাঃ আবু িাঈম, বিতাঃ বমাঃ বালাকুল ইসলাম, গ্রামঃ চাবরয়াকন্দা, বিাঃ মুবসরহাট, 

থািাঃ বধাবউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৪৩১ 
বমাঃ বমন্টু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমািদছর আলী, গ্রামঃ আদিহলা, আদিহলা, বিাঃ শাহী 

আদিহলা, থািাঃ ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৩৪৩২ 
বমাঃ আহসাি হাবীব সরকার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক সরকার, গ্রামঃ িাবজমখাি, 

রাজারহাট, কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৪৩৩ 
বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ লালু তরফোর, গ্রামঃ বর্ফুলী বাড়ী, চরশী, 

জামালপুর। 

খগ গ 
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৩৪৩৫ 
আিদসল মূমূ ড, বিতাঃ সাদহব মুমূ ড, গ্রামঃ সুকাি পুকুর, উিদজলাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৪৩৬ 
বমাঃ িজরুল বহাদসি, বিতাঃ আিার আকন্দ, গ্রামঃ বগা, বিাঃ বেজািা, উিদজলাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৪৩৭ 
আবুল হাদসম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ চাঁেপুর, বিাঃ িজরপুর, থািাঃ 

বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪৩৯ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফারুক, গ্রামঃ মধ্য চুয়ারী বখালা, র্াকঘরঃ 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪৪০ বাবুল ববগ, বিতাঃ রবশে ববগ, গ্রামঃ ববয়ালা, বিাঃ কাবশল, বাসাইল, টাঙ্গাইল। খগ গ 

৩৪৪১ 
বমাঃ আইয়ুব, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ কদলািী বাজার, ববগুি বাবড়, বিাঃ 

ঢাকা, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৪৪২ 
বমাঃ বমরি ব্যািারী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবল ব্যািারী, গ্রামঃ বাসা-৬, বরার্ িাং 

৬/এ, িদবােয়, হাউবজাং বসাসাইটি, বমাঃপুর, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৪৪৩ 
বমাঃ বহরা বমাল্যা, বিতাঃ মৃতঃ সুরুজ বমাল্যা,  

গ্রামঃ বেঘবলয়া েঃ িাড়া, বিাঃ বকালাবেঘবলয়া, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খ খ 

৩৪৪৫ 
ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আলী গাজী, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আলী গাজী, 

গ্রামঃ কাবশপুর, কাবশপুর, মবিরামপুর, যদশার। 

খগ খগ 

৩৪৪৬ 
বমাঃ ময়নুল ইসলাম, বিতাঃ শুকুর আলী, গ্রামঃ চাঁন্দইল, বিাঃ মান্দাইি, থািাঃ 

িত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৪৪৭ 
বমাঃ বমাজাদেল হক, বিতাঃ মৃতঃ কাদশম আলী, গ্রামঃ িবিম ধীরােম, র্াকঘরঃ 

ধীরােম, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৪৪৮ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ কলাকান্দা, বিাঃ খামার 

বাজার, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৪৫০ 
বমাঃ বহলাল বশখ, বিতাঃ বশখ শাহা আলম, গ্রামঃ ববটপুর, বচতলী, র্াকঘরঃ ববটপুর, 

বাদগর হাট। 

খগ খগ 

৩৪৫১ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জুলমত আলী, গ্রামঃ লালহারা, বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। খগ খগ 

৩৪৫৩ 
বমাঃ আবকজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবকউজ্জামাি, গ্রামঃ চখারচর, র্াকঘরঃ 

শাহ্ জােপুর, উিঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৪৫৪ 
সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আলম বমাল্লুা, গ্রামঃ চুঙ্গািাশা, র্াকঘরঃ চবলশা, থািাঃ 

বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৩৪৫৫ 
অবভ োশ, বিতাঃ চন্দ্র বমাহি োশ, গ্রামঃ বটকিাড়া, বফবরঙ্গীবাজার, বকাদতায়ালী, 

চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৪৫৬ 
আবু বকর বছবদ্দক, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ সরদ্দী সে ডার বাবড় সকুলামুবদ্দ, বিাঃ 

িাদটায়ারী হাট, থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৪৫৭ 
বমাঃ সুমি বহাদসি রাড়ী, বিতাঃ বমাঃ আঃ রহমাি রাড়ী, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঘরঃ 

বহবরয়া বাজার, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৪৫৮ 
আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল বসাবাহাি, গ্রামঃ মদিাবেয়া, র্াকঘরঃ িয়ারহাট, 

উিদজলাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৪৫৯ 
সজীব মজুমোর, বিতাঃ মৃতঃ বলরাম মজুমোর, গ্রামঃ প্রফুল্ল মাস্টার বাবড়, গ্রামঃ 

লেীপুর, র্াকঘরঃ ভবািী জীবিপুর, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৪৬০ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ রঘুিাথপুর, র্াকঘরঃ ভূইগড়, 

থািাঃ ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৪৬১ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া, গ্রামঃ বর্ন্ডাবর, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। খগ খগ 

৩৪৬২ 
বুলবুল আহমে, বিতাঃ সুলতাি আহমে, গ্রামঃ মাদলক সওোগদরর বাড়ী, র্াকঘরঃ 

চরলেুা, কণ ডফুলী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৪৬৩ 
কাজী বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ কাজী খায়রুল হক, গ্রামঃ একলাশপুর, বিাঃ 

একলাশপুর বাজার, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৪৬৪ 
প্রকাশ কুমার ববশ্বাস, বিতাঃ অধীর কুমার ববশ্বাস, গ্রামঃ উত্তর কয়া, বিাঃ কয়া, 

থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৩৪৬৫ 
বমাঃ বরয়াজ বশখ, বিতাঃ আবদ্যল লবতফ বশখ, গ্রামঃ খািকুবিয়ারী, র্াকঘরঃ 

বিদরাজপুর, উিদজলাঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৩৪৬৬ সঞ্জয় কুমার মালী, বিতাঃ বলাই চন্দ্র মালী, গ্রামঃ কুতুবপুর, সাবরয়াকান্দী, বগুড়া। খগ খগ 

৩৪৬৮ 
বমাঃ বমাহি আলী, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ আসাম কদলািী, 

বছাটবিগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী। 

খগ খগ 

৩৪৬৯ 
বমাঃ বােল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রামঃ মুসীর চর, র্াকগরঃ মুসীর 

চর, উিদজলাঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

৩৪৭১ 
জামাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, শাহীরামচন্দ্রপুর, 

বুবড়চাং, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৪৭২ 
বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ কামরুজ্জামাি, গ্রামঃ ইসলামপুর, বিাঃ 

উবঘাবরয়াবাড়ী, থািাঃ ধিবাড়ী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৩৪৭৩ 
বমাঃ মাঈি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ ১১, বরার্ ০১ বমাহােবেয়া 

হাউবজাং বলবমদটর্, বমাহােেপুর, ঢাকা। 

খগ খগ 
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৩৪৭৪ 
বমাঃ জাকাবরয়া সরোর িাবসর, বিতাঃ বমাঃ আবু তাবলব সরোর, গ্রামঃ বারাসাত, 

বিাঃ িাকড বারাসাত, থািাঃ বতরখাো, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৩৪৭৫ 
বমাঃ রাবজব মাইউে, বিতাঃ বমাঃ শাহ্ জাহাি বময়া, গ্রামঃ রামদেবপুর, বাবঘল, 

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৪৭৬ 
সাদজে আলী, বিতাঃ মৃতঃ শাদহে আলী, গ্রামঃ উত্তর বন্দর, র্াকঘরঃ মহাল খাঁি 

বাজার, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৪৭৮ 
বমাঃ আফজাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রামঃ ০১, বরার্-০৮, 

িদবােয় হাউবজাং বসাসাইটি, বমাহােেপুর, ঢাকা। 

খগ গ 

৩৪৭৯ 
বমাঃ সবমউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল ইসলাম, গ্রামঃ চাওড়ার্াঙ্গী, বিাঃ 

বালাগ্রাম, থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৩৪৮০ 
বমাঃ তাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ কাশবরয়ার ঘাট, র্াকঃ 

বাগুয়া, উিদজলাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৪৮৪ 
সুবাস চন্দ্র রায়, বিতাঃ রমািাথ রায়, গ্রামঃ চাওড়ার্াঙ্গী, র্াকঘরঃ বালাগ্রাম, 

উিদজলাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৪৮৬ 
মঞ্জুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলী আজম, গ্রামঃ স্বণ ডখালী, বিাঃ ধামরাই, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩৪৮৭ 
বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলকাছ বময়া, গ্রামঃ িাকুবরয়া, বাইলজুরী, র্াকঘরঃ 

বাোলেী, তুরাগ, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৪৮৮ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শামছুর রহমাি, গ্রাম + বিাঃ ববষ্ণুপুর, থািাঃ 

োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৩৪৮৯ 
বমাঃ বমাহি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ ববলরঘাট, র্াকঘরঃ 

সান্তাহার, থািাঃ িওগাঁ, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৪৯০ 
সবুজ আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ শাহাোৎ বহাদসি, গ্রামঃ জয়রামপুর, র্াকঘরঃ িবরিা, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৪৯৩ 
বেবোস বেব শম ডা, বিতাঃ বহমচরি বেব শম ডা, গ্রামঃ মাহাতাবপুর, থািাঃ ববরল, 

বজলাঃবেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৪৯৪ 
বমাঃ বমরাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মমদেল বহাদসি, গ্রামঃ রাধাকৃষ্ণপুর, বিাঃ 

বকরািীর হাট, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৩৪৯৫ 
বমাঃ বিয়ামুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ চকদগাববন্দপুর, র্াকঘরঃ 

ঘুড়কা, থািাঃ সলঙ্গা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৪৯৬ 
বমাঃ আিার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ বখলবাড়ীর বটক, গুলশাি, 

ভাটারা, ঢাকা। 

খগ গ 

৩৪৯৮ 
বমাঃ শবরফুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ছালাম, গ্রামঃ বগাল্লাজয়পুর, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৪৯৯ 
রজি চন্দ্র করণী, বিতাঃ মৃতঃ রমবি চন্দ্র করিী, গ্রামঃ কাঁঠাল আয়িাদেত, বত্রশাল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৫০০ 
বমাঃ বছাটি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ র্াউকী, রামদগািালপুর, 

বগৌরীপুর, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৫০১ 
বমাঃ হুসসাম হায়োর হাসু, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী ববশ্বাস, গ্রামঃ আশুরহাট, 

র্াকঘরঃ পু ূঁইদজার, উিদজলাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩৫০৩ 
বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ সমুতুল্লাহ সরকার, গ্রামঃ উত্তর ধলর্াঙ্গা, বিাঃ 

বশলখুড়ী, থািাঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৫০৫ 
আল-মামুি, বিতাঃ বমাঃ ইশারত আলী, গ্রামঃ পুিাইল, বিাঃ েড়গ্রাম, থািাঃ 

সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫০৬ 
ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বর্মরাি, বিাঃ ধামরাই, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৫০৭ 
বমাঃ শাহাজালাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ খবলল বময়া, গ্রামঃ চর টাবলয়া িাড়া, র্াকঘরঃ 

টাবলয়া িাড়া, থািাঃ বকবশগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৩৫০৮ 
বমাঃ বরিি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ ফবজউল হক, গ্রামঃ গাবন্ধিা, র্াকঘরঃ রতিগঞ্জ, 

ইউবিয়িঃ িাগবাতী, থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৫০৯ 
বমাঃ জাবমল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বযােীিাল, বিাঃ 

বযাগীিাল, থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৫১০ জুদয়ল আহােে, বিতাঃ আোফ উবদ্দি, গ্রাম + বিাঃ কবড়কাবন্দ, বততাস, কুবমল্লা। খগ গ 

৩৫১১ 
সাবকব জাবমল, বিতাঃ জবমর আলী, গ্রামঃ মুগারচর, র্াকঘরঃ মুগারচর, উিদজলাঃ 

বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৫১২ 
বাসুদেব রায়, বিতাঃ ববজয় রায়, গ্রামঃ েবেণ বখড়কটি, বিাঃ বখড়কাটি, থািাঃ 

জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৩৫১৫ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুর রবশে হাওলাোর, গ্রামঃ ইবেলকাঠী, বিাঃ 

বশকারপুর, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৫১৬ 
বমাঃ আবরফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাদহে আলী,  

গ্রামঃ আটগাঁও, র্াকঘরঃ মজাবত বাজার, উিদজলাঃ বসতাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৫১৭ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ সাফুল্লী, বিাঃ েড়গ্রাম, থািাঃ সাটুবরয়া, খগ খগ 
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বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

৩৫১৮ 
বমাঃ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ মাধবপুর, র্াকঘরঃ মাবশলা, 

উিদজলাঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৩৫১৯ 
বমাঃ ছাকাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িাদজম আলী খাি, গ্রামঃ কাঠীিাড়া, বিাঃ 

শুক্রাঘর, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৩৫২০ 
বমাঃ আবসফ, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, হাওলাোর, গ্রামঃ ঈশ্বরকাঠী, বিাঃ প্রতাি, 

বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

৩৫২১ 
বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উদ্দীি, গ্রামঃ গুজাকুড়া, বিাঃ 

ফবকরিাড়া, থািাঃ িাবলতা বাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

৩৫২২ 
বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি আহদমে হাাং, গ্রামঃ কাবলকাপুর, 

চাঁেিাশা, বাবুগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ খগ 

৩৫২৩ 
তুদলশ রায়, বিতাঃ ববজয় রায়, গ্রামঃ পূব ড বখড়কাটী, বিাঃ বখড়কাটী, উিদজলাঃ 

জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৫২৫ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাহীম বশখ, গ্রামঃ বিবশন্দারা, র্াকঘরঃ 

চান্দাইদকািা, থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৩৫২৬ 
বমাঃ মাবিক বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল বাদছে, গ্রামঃ ববলীশ্বর, বিাঃ সাহাদবলীশ্বর, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩৫২৭ 
ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ কুমার গাতা, বিাঃ মিতলা, থািাঃ 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৫২৮ 
বমাঃ শামীম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলী, গ্রাম + বিাঃ পুন্ডুবরয়া, থািাঃ সাবথয়া, 

বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৩৫২৯ 
বমাঃ আবদ্যল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ সওকত আলী, গ্রাম + বিাঃ বিজামকান্দী, থািাঃ 

কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫৩০ 
বমাঃ হাদবল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গামঃ টিকরািাড়া, বিাঃ বগায়াল 

বাথাি, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৩৫৩৩ 
বমাঃ আিারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ রামর্াকুয়া, সুন্দরগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৫৩৪ 
বমাঃ হৃেয় বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাসাইি, গ্রামঃ চরকুশাই, বিাঃ 

কাবতডকপুর, থািাঃ বোহার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৫৩৫ 
এম সাইফুল ইসলাম মুন্না, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ, গ্রামঃ হবরণ হাটি, র্াকঘরঃ চান্দরা, 

থািাঃ কাবলায়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৫৩৬ 
বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ ভান্ডারেহ, চান্দাই হাট, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ খগ 

৩৫৩৭ 
আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রামঃ বমজডাপুর িতুি শাহাবজর 

হাট, কববর হাট, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৫৩৮ 
জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ ববচুন্দাইর, বিাঃ বোল্লাই, িবাবপুর, 

থািাঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৩৯ 
বমাহাঃ আব্দুস সামাে, বিতাঃ বমাহাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ যতারপুর, বিাঃ 

বিদরাজপুর, উিঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩৫৪০ 
বমাহাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ+দিাঃ বিদরাজপুর, 

উিঃ+দজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩৫৪১ 
বমাঃ আকতারুজ্জামাি, বিতাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ আমঝুবি উত্তরিাড়া, বিাঃ আমঝুবি, 

উিঃ+দজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩৫৪২ 

বক এম িারদভজ হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি,  

গ্রামঃ জািবকপুর বেকিাড়া, বিাঃ জয়গঞ্জ বাজার, থািাঃ বকশীগঞ্জ, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৫৪৩ 
বমাঃ িাঈম বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ চাবরিাড়া, র্াকঃ চবরিাড়া, 

থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৫৪৪ 
সুবজত কুমার বচৌধুরী, বিতাঃ মাহদেব বচৌধুরী, গ্রামঃ গ্রামাটিয়া, র্াকঃ হালাবলয়া, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৫৪৬ 
িলাশ বশকোর, বিতাঃ রমিী বশকোর, গ্রামঃ বসামদ্দারিাড়, র্াকঃ চাঁেশী, থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৫৪৭ 
বমাঃ খাি জাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল হক, গ্রামঃ সরকারিাড়া, থািাঃ 

িাব ডতীপুর, বিাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৫৪৮ 
আবদ্যল হাবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইমাম উবদ্দি, গ্রামঃ কাবজরচর, র্াকঃ র্াাংগা 

বাজার, উিঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৫৪৯ 
বমাঃ শবফকুল ববশ্বাস, বিতাঃ বমাঃ জালাল উদ্দীি ববশ্বাস, গ্রামঃ বমিম, বিাঃ বমিম, 

উিঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৫৫০ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, জান্না, সাটুবরয়া, মবিকগঞ্জ। খগ খগ 
৩৫৫১ বুলবুল আহদমে, বিতাঃ ফজলুল হক, ধামরাই, ঢাকা। খগ খগ 
৩৫৫২ বমাঃ আসাদহে আলী, বিতাঃ বমাঃ মুিদছর আলী, জান্না, সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। খগ গ 

৩৫৫৩ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ তাজমুবদ্দি, কামতা, সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। খগ গ 
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৩৫৫৪ 
বমাঃ শাওি রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমদহর আলী, গ্রামঃ সাতারকুল বমরুল, র্াকঃ 

সাতারকুল, থািাঃ বাড্ডা, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৫৫৬ 
বমাঃ ইব্রাবহম খবলল, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবল আকবর, গ্রামঃ োদরারা, ইউঃ ১৯ িাং 

োদরারা, উিঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৫৫৭ 
বমাঃ রাদসল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ িাদজম বসকোর, গ্রামঃ চাড়াখালী, র্াকঃ 

বিজ আমতলী, উিঃ বামিা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

৩৫৫৮ 
সাজ্জাত বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে আলাউবদ্দি, গ্রামঃ বহাগলারমাটি, র্াকঃ বহাগলার 

মাটি, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

৩৫৫৯ 
বমাঃ শবরফ, বিতাঃ বমাঃ শবহে বময়া, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ বাশকাইট, উিঃ 

বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৬০ 
বমাঃ তাজউল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ মবজবর রহমাি সরকার, গ্রামঃ চর কান্তিগর, 

বিাঃ বিবিন্তপুর, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৬১ 
বমাঃ সবেকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবজবর রহমাি, গ্রামঃ ববহলা, র্াকঃ বলাহািী 

সাগরবেঘী, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৫৬৩ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি স্বিি, বিতাঃ আবজজুল, গ্রামঃ বমাহিপুর, বিাঃ বুধিাড়া, থািাঃ 

মবতহার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৩৫৬৪ 
বমাঃ সুমি মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, গ্রামঃ েবেণ সিদতালা, র্াকঃ 

ভাতগ্রাম, থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৫৬৫ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ শাহজাহাি িাঠাি, মুলগাঁও, বিাঃ মন্তািিাড়া, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৫৬৭ 
বমাঃ আবু তালাহা বছবদ্দকী, বিতাঃ বমাঃ বমাসারফ বহাদসি মন্ডল, গ্রামঃ খরপতলসুখী 

িগর, র্াকঃ সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫৬৮ 
বমাঃ ছাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছামাে, আমতলী হববরবাড়ী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৫৬৯ সাহবরয়ার িাবফজ শাওি, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, ফুলবাড়ীয়া, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। খগ গ 

৩৫৭০ 
বমাঃ আলহাজ আলী, বিতাঃ বমাঃ ময়িাল সরকার, গ্রামঃ শাহবাজপুর, র্াকঃ 

রসুলপুর, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৭১ 
বমাঃ হাবলম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ পূব ডমিসুরপুর, র্াকঃ 

বেওরাইল, জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

৩৫৭৪ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইজ্জত আলী, শাহািগাছা, বসরাজগঞ্জ সের, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫৭৫ 
বমাঃ শবরফ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ িবাব আলী, গ্রামঃ বিগলবেয়া, র্াকঃ বিাগলবেয়া, 

উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৫৭৬ 
বমাঃ হাববব, বিতাঃ বমাসারফ বহাদসি বচৌধুরী, গ্রামঃ চরলেী, বিাঃ ইসলামগঞ্জ, উিঃ 

রায়পুর, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৩৫৭৭ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ আদিায়ার মৃদশ ডে, শ্রীরামপুর, সাতেীরা সের, সাতেীরা। খগ গ 

৩৫৭৮ 
বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বশখ, গ্রামঃ মধুগ্রাম, র্াকঃ শাহপুর, উিঃ 

ডুমুবরয়া, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৩৫৭৯ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ জবলল বশকোর, গ্রামঃ চরিাইয়াতলী, বমাল্লাকাবন্দ, 

বিাঃ চরভয়রা, থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮০ 
বমাঃ শাবকল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বকািািাড়া, বিাঃ কাবলবাড়ী, 

থািাঃ+দজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮২ 
বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, মীরকুটা, বিাংিা, সবরষবাড়ী, 

জামালপুর। 

খগ গ 

৩৫৮৩ 
বমাঃ কাদছে আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম প্রামাবিক, গ্রামঃ চরিাগোহ, র্াকঃ 

িাকাইয়া, উিঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৩৫৮৪ 
বমাঃ আব্দুস বসাবাহাি সাজু, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ+দিাঃ িন্দিপুর, 

থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮৫ 
বমাঃ আতাউর রহমাি বাবর, বিতাঃ মৃতঃ হারুি বমাল্লা, গ্রামঃ ধম ডিগর, বিাঃ কম ডমউ, 

থািাঃ আখাউড়া, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৩৫৮৬ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ খাদলক মােবর, গ্রামঃ বাজারচর ছাদেক আলী 

বমৌলভীকাবন্দ, বিাঃ মােবদরর চর, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮৭ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ বালুয়াকাবন্দ, বিাঃ ববদক 

রায়িাড়া, থািাঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৮৮ 
বিউটি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ এসকান্দার হাওলাোর, গ্রামঃ+দিাঃ উত্তর 

রমজািপুর, থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮৯ 
বমাঃ রমজাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল হক, বকয়াকুড়ী, িামািাড়া, িকলা, 

বশরপুর। 

খগ খগ 

৩৫৯০ 
বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আল মামুি, গ্রামঃ বমরারিাড়া, র্াকঃ উেগাড়ী, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৯১ 
বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ বমাঃ আফতাব উবদ্দি, গ্রামঃ মদহলা পূব ডিাড়া, র্াকঃ 

মদহলাহাট, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 
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৩৫৯৩ 
রাফছাি জবি, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ আমুো, সোর বাড়ী, র্াকঃ 

িবিমগাঁও-৩৫৭০, লাকসাম, কুবমল্লা।  

খগ গ 

৩৫৯৪ 
সুমি বে, বিতাঃ িান্টু বে, গ্রামঃ িবিম খুরবশয়া, বসবমিাড়া, বাবশ বমাহদির বাড়ী, 

র্াকঃ উত্তর িদ্যয়া-৪৩৬০, রাাংগুবিয়া, চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৩৫৯৫ 
বমাঃ জুিাদয়ত, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার, গ্রামঃ সরকার বাড়ী, সুয়াববল, র্াকঃ ববদদ্যর 

হাট-৪৩৫৩, ফটিকছবড়, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৩৫৯৬ 
সবমরি র্াকুয়া, বিতাঃ সুদমি র্াকুয়া, গ্রামঃ িন্দীিাড়া, র্াকঃ বসকোর মবল্লক, উঃ 

বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ গ 

৩৫৯৭ 
বমাঃ শাওি মািী, বিতাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ বচৌদ্দবুবড়য়া, র্াকঃ বচৌদ্দবুবড়য়া, 

িলবছটি, িলকাঠী।  

খগ গ 

৩৫৯৮ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বাইটকবমবর, র্াকঃ 

বাথুয়ারকান্দা, উিঃ িাবলবতাবাড়ী, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ খগ 

৩৫৯৯ 
বমাঃ ফরমাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছালাম, আউশিারা, ববাকার বাইে, মধুপুর, 

টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৩৬০০ 
বমাঃ রুোি, বিতাঃ আব্দুল হাবলম শরীফ, গ্রামঃ ববতদমার, বিাঃ বব এি হাট, থািাঃ 

মঠবাবড়য়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৩৬০১ বমাহােে বশখ, বিতাঃ বমাঃ িবত বশখ, বড় ভাটরা, িিীেীর, মুকসুেপুর, বগািালগঞ্জ।  খগ খগ 

৩৬০৩ 
বমাঃ আবজাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কুরবাি আলী, গ্রামঃ খািকদলরশ্বরী, বিাঃ 

বশমুবলয়া, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৩৬০৪ 
বমাঃ আব্দুস সামাে, বিতাঃ বমাঃ আসাে আলী, গ্রামঃ মুধুপুর, বিাঃ িরবসাংহপুর, উিঃ 

বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৩৬০৫ 
বমাঃ আব্দুল রবশে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ বজালািাড়া, বিাঃ বর্াগর্াঙ্গা, 

উিঃ + বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ গ 

৩৬০৬ 

বমাঃ িাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবচম উবদ্দি,  

গ্রামঃ রাউতারা, বিাঃ বিাতাবজয়া, উিঃ শাহাজাঙ্গাপুর,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৬০৭ 
বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ হায়োর মন্ডল, গ্রামঃ ধমতলা, বিাঃ কুিতলা, উিঃ + 

বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৩৬০৮ 
বমাঃ আদসম আলী, বিতাঃ আসলাম আলী, গ্রামঃ রািী বাবড়, বিাঃ চােপুর, উিঃ 

বশবগঞ্জ, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৬০৯ 
বকাং ব্যান্ড বরমা, জবাি বচববসম, বগাসাইপুর, বিাঃ চারুয়ািাড়া, উিঃ বধাবাউড়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৬১০ 
বমাঃ বমাকদলসুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাদকি আলী মন্ডল, গ্রামঃ উেয়পুর, বিাঃ 

হামাসপুর, উিঃ িাাংসা, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৩৬১১ 
বমাঃ বমলি, বিতাঃ মঈি উবদ্দি, গ্রামঃ বসািাকুড়ী, বিাঃ রগচন্ডী, উিঃ বকদশারগঞ্জ, 

বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ খগ 

৩৬১২ 
বমাঃ বমজা সরকার, বিতাঃ বমাঃ শাহানুর ইসলাম, গ্রামঃ েঃ সদন্তালা, বিাঃ ভাতগ্রাম, 

উিঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৩৬১৩ 
বমাঃ বগালাম রসুল বাবু, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবতি হাওলাোর, ৩১, বাগমারা ১ম গবল, 

খুলিা সের, খুলিা।  

খগ খগ 

৩৬১৪ 
বমাঃ কাজল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদশম, গ্রামঃ েঃ বকালদকান্দ,  বিাঃ 

বকালদকান্দ, উিঃ গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৩৬১৫ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ আবরছ কবচয়া বমাড়, বিাঃ 

বাবরী িাড়, উিঃ + বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ খগ 

৩৬১৮ 
সবঞ্জত রায়, বিতাঃ রদমশ রায়, গ্রামঃ পুটিমারী, র্াকঃ জলসা, উিঃ বটিয়াঘাটা, 

বজলাঃ খুলিা।  

খগ গ 

৩৬১৯ 
আল-আবমি, বিতাঃ আবু সাদলক ফরাজী, গ্রামঃ চাবলতাবুবিয়া, র্াকঃ বগী বন্দর, 

উিঃ শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

৩৬২০ 
বমাহােে বেোরুল আলম, বিতাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ হবরিা, বিাঃ ভূজপুর, ফটিকছবড়, 

চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৩৬২১ 
বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, আচালাং তাইন্দাং, র্াকঃ তাইন্দাং-

৪৪৫০, মাটিরাাংগা, খাগড়াছবড়।  

খগ গ 

৩৬২৩ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ জাদি আলম, তনু সোদর বাড়ী, মাইজ িাড়া, েবেণ 

িদতঙ্গা, চিগ্রাম।  

খগ খগ 

৩৬২৪ 
বমাঃ বলাকমাি, বিতাঃ বমাঃ বােশা, সুরা বাদির বাড়ী, মাইজিাড়া, বমজারহাট, 

ফটিকছবড়, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৩৬২৫ বমাঃ বমদ্যল, বিতাঃ বতয়ব আলী, বমাহিপুর, বশখরিগর, বসরাজবেখাি, মুবসগঞ্জ।  খগ গ 

৩৬২৭ 
বমাঃ সাদরায়ার বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী গ্রামঃ কাফচর, বিাঃ েবরল্লা, 

থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৩৬২৮ 
বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কামরুল হাসাি, গ্রামঃ বাবন্দয়া, বিাঃ বমদ্যয়ারী, 

ভালুকা, ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৩৬২৯ আবরফ রািািী, বিতাঃ বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ হাটবশরা বশবিগর, বিাঃ খগ গ 
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িাবজরপুর, উিঃ কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

৩৬৩০ 
বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ বঘাড়াবান্ধা, বিাঃ 

হাবলমিগর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৩৬৩১ 
বমাঃ মাহবুব হাসাি সুজি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কুবলয়ার চর, বিাঃ 

অিন্তগঞ্জ, থািাঃ বগৌবরপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৩৬৩২ 
বমাঃ আমীর হামজা বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ োশীগাঁও, বিাঃ 

িাশ্বল্লুা, থািাঃ হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৬৩৩ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ ববহমাি, বিাঃ সলি, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৬৩৪ 
বমাঃ ইমরাি িাজীর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রউফ, গ্রামঃ কুমাজপুর, র্াকঃ সাদহবগঞ্জ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৬৩৫ 
বগাববন্দ মাবি, বিতাঃ বখাকি মাবি, গ্রামঃ গাইয়ারচর, বিাঃ কুাদম্পর হাট, থািাঃ 

রায়পুর, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

৩৬৩৬ 
বমাঃ ওবায়দ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, গ্রামঃ বভলাবাড়ী, র্াকঃ বভলাবাড়ী, 

থািাঃ আবছরমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

খগ গ 

৩৬৩৭ 
বমাঃ মাদজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহফুজার রহমাি, গ্রামঃ চর বগাোগাড়ী, র্াকঃ 

িারচী, থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৩৬৩৮ 
বমাঃ মবমি বময়া, বিতাঃ মুকবল বহাদসি, বসেলাই, র্াকঃ বসেলাই, ব্রােণিাড়া, 

কুবমল্লা।  

খগ গ 

৩৬৪০ 
বসাহাি বশকোর, বিতাঃ রহমাি বশকোর, গ্রামঃ রামপুর, র্াকঃ বুিাগাতী, উিঃ 

শাবলখা, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

৩৬৪৩ 
বমাঃ আসলাম বময়া, বিতাঃ বমাৎ মবজবর রহমাি,গ্রামঃ বটাকচািপুর, র্াকঃ 

জািমাহমুোকে, উিঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৩৬৪৪ 
বমাঃ আসাদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুস বসখ, গ্রামঃ আলাউদ্দীি িগর, বিাঃ 

চড়াইদকাল, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৩৬৪৫ 
বমঃ লুকাস স্নাল, বমঃ হুাবরশি িকদরফ, গ্রামঃ কাদলঞ্জ, র্াকঃ আেমপুর, থািাঃ 

কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার।  

খগ খগ 

৩৬৪৬ বমাঃ আবমর চাঁে, বিতাঃ বমাঃ আজজুল মবল্লক, িাগোহ, আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা।  খগ গ 

৩৬৪৭ 
জবি বহাদসি, বিতাঃ জালাল উদ্দীি, গ্রামঃ মুিসুরপুর, বিাঃ কাবলগঞ্জ, থািাঃ 

কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৩৬৪৯ 
বমঃ চন্দি কাম্পু, বমঃ িল কান্দু, মাটিভাঙ্গা, বিাঃ বছাট ববঘাই, থািাঃ িটুয়াখাবল, 

বজলাঃ িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৩৬৫১ 
বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ হাবলম, গ্রামঃ ভাোইল, বিাঃ গিক বাবড়, ইউঃ 

ধািদসািা, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা।  

খগ গ 

৩৬৫২ 
বমাঃ সাহাব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ তালুকোরিাড়া, বিাঃ 

ববতবুবিয়া-৪৫১১, কাউখালী, রাঙ্গামাটি।  

খগ খগ 

৩৬৫৩ 
সাবির বহাদসি, বিতাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ তারাইল, বিাঃ মাবিগাবত, থািাঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৬৫৪ 
বমাঃ আবলমুল মবির, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল কবরম, বস-১০১, িাঠািদটালা, ধামরাই, 

ঢাকা।  

খগ খগ 

৩৬৫৬ 
নুর বমাহােে, বিতাঃ বমাঃ ওবায়দ্যল ইসলাম, গ্রামঃ ববরাতী, র্াকঃ কবরমপুর, উিঃ 

কাবলগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

খগ খগ 

৩৬৫৭ 
উৎিল সরকার, বিতাঃ উেয় সরকার, গ্রামঃ গবড়া, বিাঃ মদহড়া, উিঃ বমজাপুর, 

টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৩৬৫৮ 
বমাঃ সালাহ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি, গ্রামঃ কাইলকাবাড়ী, র্াকঃ কুমারখালী, 

থািাঃ ববতাগী, বজলাঃ বরগুিা।  

খগ খগ 

৩৬৬০ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিাছ আলী, গ্রামঃ বিবিন্তপুর, বিাঃ েবপ্তয়র, 

থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৩৬৬২ 
বমাঃ ইসমাইল আলম, বিতাঃ বমাঃ জামদসে আলম, গ্রামঃ বমঠািালা, র্াকঃ 

বমঠািালা, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৩৬৬৩ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, বেৌলতপুর, ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ।  খগ গ 

৩৬৬৪ 
বমাঃ জাবহদ্যল রহমাি, বিতাঃ আঃ রাজ্জক বমাল্লা, গ্রামঃ বাসি, বিাঃ কড্ডাবাজার, 

উিঃ + বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৩৬৬৫ 
সাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ মবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বাগবাড়ী, বিাঃ কাবশমপুর গাজীপুর 

সের, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৩৬৬৭ 
বমাঃ রুমাি গাজী, বিতাঃ হাবিফ গাবজ, গ্রামঃ জামগড়া, বিাঃ বজরাদবা, উিঃ সাভার, 

বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৩৬৬৮ 
বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ছালাম,  

গ্রামঃ বর্গ্রীিাড়া, র্াকঃ বশমলা কদলজ, উিঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৬৬৯ 
বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি, গ্রামঃ + বিাঃ টিকী, উিঃ মুরােিগর, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৩৬৭০ বমাঃ রাজু আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ আদলফ মন্ডল, গ্রামঃ বগাো বশমলা, বিাঃ খগ গ 
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শ্রীরামপুর, উিঃ + বজলাঃ জামালপুর।  

৩৬৭৩ 
বমাঃ বফদরাজ আহদমে, বিতাঃ উবকল সরোর, গ্রামঃ আমানুল্লাহপুর, বিাঃ বমজাপুর, 

উিঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা।  

খগ খগ 

৩৬৭৮ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর িলাশবাড়ী, বিাঃ উত্তর 

িলািশবাড়ী, থািাঃ বচবররবন্দর, বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৩৬৭৯ মাইনুল বহাদসি, বিতাঃ মাবিক বময়া, বততুবলয়া, বসয়েপুর, জামালপুর।  খগ গ 
৩৬৮০ বমাঃ বফরদেৌস বসকোর,  বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বগাড়াই, বমজাপুর, টাাংগাইল।  খগ খগ 

৩৬৮২ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি ভুইয়া, গ্রামঃ িাবন্দিা কামাবলয়া, 

বিাঃ িাবন্দিা কামাবলয়া, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৬৮৩ বমাঃ শাহ কামাল, বিতাঃ বতয়ব আলী, িন্দীরবভটা, লেীপুর, গাইবান্ধা।  খগ গ 

৩৬৮৪ 
বমাঃ আউব আলী, বিতাঃ বমাঃ রায়হাি প্রামাবিক, গ্রামঃ জাইতার, বিাঃ কাবশয়াবাড়ী, 

উিঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৩৬৮৫ 
বমাঃ বফদরাজ শাহ, বিতাঃ বমাঃ বসাবাহাি আলী, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ বশদখরহাট, 

উিঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৩৬৮৮ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ রামপুর, বিাঃ িবাবগঞ্জ, 

থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৬৮৯ বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ জবলল উবদ্দি, বিলুয়া, চকবমরপুর, বেৌলতপুর, মাবিকগঞ্জ।  খগ খগ 

৩৬৯০ 
বমাঃ সাববত হাসাি (শুভ), বিতাঃ বমাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামঃ বয়ড়া, বিাঃ বিাগলবেঘা, 

থিাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৩৬৯১ 
বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ ধন্যপুর, বিাঃ বিাদ্দার হাট, 

সের, বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৬৯২ 
শ্রী বোলি কুমার শীল, বিতাঃ শ্রী দ্যলাল চন্দ্র শীল, গ্রামঃ হবরিা বগািাল, র্াকঃ 

বাগবাটি, বসরাজগঞ্জ সের।  

খগ খগ 

৩৬৯৩ 
বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী মৃধা, গ্রামঃ বঢউখালী, বিাঃ লাউকাঠী, 

িটুয়াখালী সের, িটুয়াখালী।  

খগ খগ 

৩৬৯৪ 
বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ কালাই চাি ববিারী, গ্রামঃ বসািাকান্দা, বিাঃ 

বশবিগর, থািাঃ বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্ল।  

খগ খগ 

৩৬৯৫ 
বমাঃ ইসরাবফল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উদ্দীি, বেওয়াবলয়া বাড়ী, বকািবাড়ী, 

গাজীপুর।  

খগ গ 

৩৬৯৯ 
বমাঃ আবতক হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কদ্দুছ, গ্রামঃ বশলাট, বিাঃ বিজমাওিা, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৩৭০০ 
বমাঃ নুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাজ্জাদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাজলী, র্াকঃ কাজলী 

বাজার, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ গ 

৩৭০১ 
বমাঃ আবু কাওছার, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ গড়রপুর, বিাঃ জামালগঞ্জ, 

থািাঃ আদক্কলপুর, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ খগ 

৩৭০২ 
বমাঃ বসবলম বময়া, বমাঃ মুিসুর বময়া, গ্রামঃ িবিম বিলািপুর, থািাঃ বাবজতপুর, 

র্াকঃ বাবজতপুর-২৩৩৬, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৭০৩ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি, বিতাঃ েীি বমাহােে, গ্রামঃ বিাঃ ববষ্ণুপুর, থািাঃ োমুড়হো, 

বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ গ 

৩৭০৪ 
রমজাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ বজাববাড়ী, থািাঃ কাবজপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭০৫ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আরফাি আলী, গ্রামঃ েবেণ ভাটিিাড়া, থিাঃ 

বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৭০৬ বমাঃ ববলাশ বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বালারহাট, বমঠাপুকুর, রাংপুর।  খগ খগ 

৩৭০৭ 
বমাঃ স্বিি ববশ্বাস, বিতাঃ আঃ হাবকম ববশ্বাস, িয়াবড়ী কলতাসতী, ববদক এস বব-

১৩৫৯, সাভার, ঢাকা।  

খগ খগ 

৩৭০৮ 
ম োাঃ আবু সুপফেোন, পিতোাঃ নুম্মরর জ ো, গ্রো াঃ পূে ইছোখোলী, ডোকাঃ এছোক 

ডোইভোরহোট, থনোাঃ মজোরোেগঞ্জ, উিাঃ প রসরোই, মজলোাঃ িট্টগ্রো ।  

খগ খগ 

৩৭০৯ 
বমাঃ বতাফাদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ সুরাটি, থািাঃ বহাদসিপুর, 

বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭১০ 
বমাঃ সাহাব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, হাজী আবদ্যর রবশদের বাবড়, চর 

বজলুলকবরম, চর বাটা, সুবি ডচর, বিায়াখালী।  

খগ খগ 

৩৭১১ 
শান্ত রাবি, বিতাঃ িবকব বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ বালুরচর, থািাঃ  বকরিীগঞ্জ মদর্ল, 

বিাঃ ইটাগড়া, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৩৭১২ 
বমাঃ সবুজ ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি ব্যািাবর, গ্রমাঃ চর আিন্দিাঠ, 

র্াকঃ ইবলশাহাট, উিঃ বভালাসের, বজলাঃ বভালা।  

খগ গ 

৩৭১৫ বমাঃ শাহাোত বহাসাইি, বিতাঃ আব্দুল কাদের, রাধাপুর, থািাঃ ও বজলাঃ লেীপুর।  খগ গ 

৩৭১৬ 

বমাঃ িবীি আহদেে বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি,  

গ্রামঃ পূব ড জগন্নাথকাঠী, র্াকঃ স্বরুিকাঠী, স্বরিকাঠী, বিৌরসভা, বিছারাবাে, 

বিদরাজপুর।  

খগ গ 

৩৭১৭ 
বমাঃ আব্দুল কাইয়ুম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ েবেণ বাটামারা, বিাঃ 

কাবশগঞ্জ, উিঃ ববারহাি  উবদ্দি, বজলাঃ বভালা।  

খগ গ 
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৩৭১৮ 
বমাঃ রতি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ পূব ড েবরল্লা, বিঃ িাছেবরল্লা, থািাঃ 

িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৩৭২০ 
ইউসুফ বময়া, বিতাঃ শামছুবদ্দি খাি, গ্রামঃ মাগুরদজাড়া, বিাঃ হবররামপুর, থািাঃ 

বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৭২১ 
বমাঃ মবহ উবদ্দি ফরহাে, বিতাঃ বমাঃ বসবলম, গ্রামঃ িাবজরপুর, র্াকঃ ববগমগঞ্জ, 

বচৌমুহিী বিৌরসভা, বিায়াখালী।  

খগ খগ 

৩৭২২ 
বমাঃ আবশক  বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবঞ্জল বময়া, গ্রামঃ আিন্দপুর, র্াকঃ আিন্দপুর, 

উিঃ আেশ সের, বজলাঃ কুবমল্ল।  

খগ গ 

৩৭২৩ 
বমাঃ মুিসুর, বিতাঃ বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণিাড়া, বিাঃ সদতরবাড়ী, থািাঃ 

িাগলা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৭২৪ 
বমাঃ আবশক আলী, বিতাঃ বমাঃ বকতাব আলী, িলশা, িলশা-৬৩০০, 

চািাইিবাবাগঞ্জ সের, চাঁিাইিবাবগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৭২৫ 
ওমর ফয়সাল, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস বময়া, গ্রমাঃ কাবলকাপুর, র্াকঃ বাজার বচৌয়ারা, 

উিঃ আেশ সের, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৩৭২৬ 
বমাঃ বসবলম, বিতাঃ বমাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ ভাটিয়ািাড়া, র্াকঃ ববসকা, উিঃ 

তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৭২৭ 
বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাজমুল সরোর, গ্রামঃ েফাোরিাড়া, র্াকঃ 

বফবলিিগর, উিঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৩৭২৮ রাজকুমার চন্দ্র িাথ, বিতাঃ সুকুমার চন্দ্র িাথ, কুতুববেয়া, কক্সবাজার।  খগ গ 

৩৭২৯ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল সরোর, গ্রামঃ বগালবুবিয়া, বিাঃ সাফা 

বান্দর, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৩৭৩০ 
বসালায়মাি আহদমে, বিতাঃ সুলতাি আহদমে হাওলাোর, গ্রামঃ িশুরীকাঠি, বিাঃ 

চরদহাগলা মদর্ল, ইউঃ চর বমািাই, থািাঃ বকাদতায়ালী, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ খগ 

৩৭৩১ ববদ্যুৎ োশ, বিতাঃ প্রাি কৃষ্ণ োশ, দ্যগ ডাপুর।  খগ খগ 

৩৭৩২ 
প্রদসিবজৎ বড়ুয়া, বিতাঃ সুভাষ বড়ুয়া, বরবফউবজ িাড়া, ৩ িাং ওয়ার্, চন্দ্রদঘািা, 

কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।  

খগ খগ 

৩৭৩৩ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ জবমর উবদ্দি, গ্রামঃ বভাংড়ী, বিাঃ হাবডয়াল, থািাঃ 

চাটদমাহর, িাবিা।  

খগ গ 

৩৭৩৪ 
শুকদেব কুন্ডু, বাসু বেব কুন্ডু, গ্রমাঃ ফলাঘর, র্াকঃ কালীগঞ্জ বাজার, থািাঃ 

বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৩৭৩৫ 
বমাঃ ইয়াবছি আলী, বিতাঃ বমাঃ বাবর আলী, গ্রামঃ উত্তর হুগড়া, বিাঃ ধুলবাড়ী, উিঃ 

ও বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৩৭৩৭ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ বকািাবাড়ী, র্াকঃ ধদররবড়ী, 

থািাঃ ও বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৩৭৩৮ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বরহাই ভুদগাল হাট, বিাঃ 

িাইকাইল, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৩৭৪০ বমাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ সবহর উবদ্দি, বিািাগ্রাম, বেিাজপুর।  খগ খগ 

৩৭৪১ জাহাঙ্গীর, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি আলী, বগাড়াকী, টাবকয়া কেমা, বমজাপুর, টাাংগাইল।  খগ গ 

৩৭৪২ 
বমাঃ বমাশারফ বহাদসি কাজল, বিতাঃ ইকবাল বহাদসি, হযরত ফবকর বমৌলভী বাড়ী-

১৭০৭, বশখমুবজব বরার্, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম।  

ক ক 

৩৭৪৫ বমাঃ ছাবেক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, রায়মবি, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ।  খগ খগ 

৩৭৪৬ 
বমাঃ ইয়াবছি আরাফাত, বিতাঃ আঃ রব, মিসােপুর, জামালপুর, বিায়াখালী সের, 

বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৭৪৭ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহ জাহাি আলী, গ্রামঃ বসাংর্াবাড়ী, বিাঃ 

ববেগাড়ী, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৭৪৮ 
বমাঃ কুতুব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আহেে, হাজী বােশা বময়ার বাবড় বমস্ত্রীিাড়, 

র্াকঃ িন্দর, থািাঃ র্াবল মুবরাং, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৩৭৪৯ 
বমাঃ মহর আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, সাতদিায়া, ছাতাবরয়, সবরষাবাবড়, 

জামালপুর।  

খগ খগ 

৩৭৫০ 
বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাবজল বহাদসি, মথুরািাড়া, মথুরািাড়া, 

সবরয়াকাবন্দ, বগুড়া।  

খগ খগ 

৩৭৫১ 
বমজানুর রহমাি, বিতাঃ হায়ের আলী, গ্রামঃ কুমাবরয়া বাড়ী, থািাঃ কাজীপুর, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৭৫২ 
বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ বঘালাগাড়ী, বিাঃ কাহলা, 

বগুড়া সের, বগুড়া।  

খগ গ 

৩৭৫৩ 
বমাহােে বাবুল বতৌবহে বচৌধুরী, বিতাঃ িীি বমাহােে, গ্রামঃ বঘািাল, বিাঃ 

মহারাজগঞ্জ, থািাঃ ছাগলিাইয়া, বজলাঃ বফিী।  

খগ খগ 

৩৭৫৪ 
বমজবাহ উবদ্দি সম্রাট, বিতাঃ বমাঃ আবু ইউসুফ মাতুির, িশাি বাবড়য়া, চাকামইয়া, 

কলািাড়া, িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৩৭৫৫ 
বমাঃ শাহীি মাতুির, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ মাতুির, বিশাি বাড়ীয়া, চাকামইয়া, 

কলািাড়া, িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৩৭৫৬ বমাঃ মাজহারুল ইসবলাম, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ মুোফা, বিাঃ বিশাত, খগ গ 
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থািাঃ টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর।  

৩৭৫৭ 
বমাঃ ফরহাে ববশ্বাস, বিতাঃ বহমাদয়ত ববশ্বাস,  

গ্রামঃ কাওরাইে মধ্যিাড়া, বিাঃ কাওরাইে বাজার, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৩৭৫৮ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বখরদশে আলী, গ্রামঃ ইদ্রাকপুর, র্াকঃ 

হাবাশপুর-৭৩৪০, উিঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ।  

খগ খগ 

৩৭৬০ 
সদন্তাষ কুমার রায়, বিতাঃ চটকু চন্দ্র রায়, গ্রামঃ পূব িার গাঁও, বিাঃ িািবজরা, থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৩৭৬১ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক উল্লাহ, গ্রামঃ িাথ িাড়া, বিাঃ িাল্লাবামর, 

থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৩৭৬৫ 
হাসাি আলী, বিতাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ হবরণ চড়া, বিাঃ শলী বাজার, থািাঃ সলঙ্গা, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৩৭৬৬ 
বশমুল চন্দ্র রায়, বিতাঃ জগন্নাথ চন্দ্র রায়, গ্রামঃ গন্ডগ্রাম, র্াকঃ ববআড়ী-৫৮০০, 

থািাঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ খগ 

৩৭৬৯ 
বমাঃ নুরুল হক, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উদ্দীি, গ্রামঃ রসুলপুর, বিাঃ কুমারুলী, থািাঃ 

িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৩৭৭০ বমাঃ আবশকুজ্জামাি আবশক, বিতাঃ বমাঃ মুছা বময়া, বমাল্লাটারী, হারাগাছ, রাংপুর।  খগ গ 

৩৭৭১ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ময়িাল বময়া, বর্ক্রীদোরতা, বিবিন্তপুর, 

কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৭৩ 
বহাসাইি বমাহােে এরশাে, বিতাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ সুজাবাড়ী, থািাঃ কাবজপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৭৭৬ 
বমাঃ মবহে ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসািাউল্লাহ ববশ্বাস, গ্রামঃ কৃিালপুর, বিাঃ 

কুমবড়োহ, থািাঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইোহ।  

খগ খগ 

৩৭৭৭ 
অমৃত ববশ্বাস, বিতাঃ অবিল ববশ্বাস, গ্রামঃ + র্াকঃ মালাইিগর, থািাঃ শ্রীপুর, 

বজলাঃ মাগুরা।  

খগ খগ 

৩৭৭৮ 
বমাঃ রবফক বময়া, বিতাঃ বমাঃ বছনু বময়া, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিাঃ সরারচর, উিঃ 

বাবজতপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৭৯ 
বমাঃ সাদেকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী ববশ্বাস, গ্রামঃ সাদবক খাটর, বিাঃ 

গদড়র হাট, উিঃ শাবলখা, বজলাঃ  মাগুরা।  

খগ খগ 

৩৭৮০ 
বমাঃ ববপ্লব ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রববউল ইসলাম, গ্রামঃ জয়রামপুর, ইউঃ হাউলী, 

থিাঃ োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ খগ 

৩৭৮১ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বাদকজ উবদ্দি, গ্রামঃ করজািা, র্াকঃ বড়টিয়া, 

থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৮২ 
প্রশান্ত কুমার মবল্লক, বিতাঃ রাখাল চন্দ্র মবল্লক, গ্রামঃ বাজুয়া, র্াকঃ চুিকুবড়-৯২৭০, 

থািাঃ োদকাি, বজলাঃ খুলিা।  

খগ গ 

৩৭৮৪ 
আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রমাঃ উত্তর পুমেী, বিাঃ পুমেী, থািাঃ 

বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৮৫ 
বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ রবহজ উবদ্দি, গ্রামঃ েবশবকয়া, থািাঃ কাবলহাতী, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৩৭৮৬ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ আঃ কদ্দুছ, গ্রমাঃ েশবকয়া, থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ 

টাাংগাইল।  

খগ গ 

৩৭৮৭ 
বসাদহল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আলী হাাং, গ্রামঃ বকোরপুর, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ 

ববরশাল।  

খগ গ 

৩৭৮৮ 
জাবহদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ ইছাখালী, বিাঃ রুিগঞ্জ, বজলাঃ 

িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৯০ 
শুোাংসু বগালোর বশমুল, বিতাঃ শ্রী বশবু বগালোর, গ্রামঃ োদমােরেী, র্াকঃ 

মদিাহরখােী, থািাঃ চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৩৭৯১ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ শবরফ উবদ্দি, গ্রামঃ িলকুবড়, র্াকঃ িরুবন্দ, উিঃ 

জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৩৭৯২ 
বমাঃ ইমরাি সরকার, বিতাঃ বমাঃ আলম সরকার, গ্রামঃ চকদগাববন্দপুর, র্াকঃ 

ঘুড়কা, থািাঃ সলাংগা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৯৩ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আবজম উবদ্দি, গ্রামঃ বতরাইল, র্াকঃ আগ্রাি, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ খগ 

৩৭৯৪ বমাঃ মাসুে বসকোর, বিতাঃ বমাঃ খাদলক বসকোর, কাগমারী, টাাংগাইল। খগ খগ 

৩৭৯৫ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িয়া বময়া, গ্রামঃ বিজিাড়া, র্াকঃ বাজার িাড়া, 

থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৭৯৭ 
বমাঃ আদল ইমরাি, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ুি কববর, গ্রামঃ বাউচাইল, বিাঃ সাতদমাড়া, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

খগ গ 

৩৭৯৮ 
বমাঃ আমলঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ বাচ্চু গাজী, গ্রামঃ হাটগ্রাম, বিাঃ কাগজািা, থািাঃ 

কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩৭৯৯ 
বমাঃ রুদবল বশখ, বিতাঃ বমাঃ বমজাি বশখ, গ্রামঃ বাদিশ্বেী, বিাঃ বাদিশ্বেী, থািাঃ 

িগরকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৩৮০০ বমাঃ সরওয়ার, বিতাঃ বমাঃ বমাজাহার, খাসখামা, মালঘর, হাইমচর, আদিায়ারা, খগ খগ 
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চিগ্রাম। 

৩৮০১ 
বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ শামছুল ইসলাম, গ্রামঃ বতলরািাড়া, বিাঃ 

ধাদিরহাট, থািাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৮০৩ 
ইসহাক জয়ধর, বিতাঃ বিম ডল জয়ধর, গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, র্াকঃ বিদররিাড়, উিঃ 

উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮০৪ 
অন্তর মন্ডল, বিতাঃ সুখচাঁে মন্ডল, গ্রামঃ রতিপুর, বিাঃ শ্রী রতিপুর, থািাঃ 

মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩৮০৬ 
তািভীর আহাদেে সুজি, বিতাঃ বগালাম আবম্বয়া, গ্রামঃ সুন্দরকাঠী, র্াকঃ 

বগামাদ্যধল, উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮০৭ 
বমাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ হানুয়া, র্াকঃ হানুয়া, 

উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮০৮ 
বমাঃ বাবলু, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী আকি, গ্রামঃ চুিাখালী, র্াকঃ চুিাখালী, 

উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮০৯ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যল ছত্তার হাওলাোর, গ্রামঃ রাজারচর, 

র্াকঃ চরদমিাই, থািাঃ বকাদতায়ালী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮১১ বমাঃ শাবহি বরজা, বিতাঃ বমাঃ আবু ছাইে, শুভগাছা, কাজীপুর, বসরাজগঞ্জ। খগ খগ 
৩৮১২ বমাঃ রাদসল খাি, বিতাঃ বমাঃ রাজালী খাি, বছবলমপুর, বকন্দুয়া, বিত্রদকািা। খগ গ 

৩৮১৩ 
বমাঃ আলী আকবার বশকোর, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ বশকোর, গ্রামঃ হানুয়া, র্াকঃ 

হানুয়া, উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮১৪ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ মন্ডল, কাদবল মন্ডল, গ্রামঃ রাঙ্গাবচড়া, র্াকঃ চরদিৌলী, উিঃ + 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৮১৫ 
বমাঃ রুদবল আলী, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ বরউলার্াঙ্গা, র্াকঃ বটপ্রীগঞ্জ, 

উিঃ বেবীগঞ্জ, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৩৮১৬ 
বমাঃ বাশার হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ সালাম হাওলাোর, গ্রামঃ আড়াইহাজার, র্াকাঃ 

প্রাদ্রীবশবপুর, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮১৮ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ সরকার, গ্রামঃ বাবাই, র্াকঃ খাজাপুর, 

উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৮২১ 
বমাঃ বরয়াজ, বিতাঃ রতি হাওলাোর, গ্রামঃ বভলুবমঞা, র্াকঃ বর্ািা, উিঃ+দজলাঃ 

বভালা। 

খগ গ 

৩৮২২ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি বাবু, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, বাঁখুয়া, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৩৮২৩ 
বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ গ্রামঃ মবফজুল হক, গ্রামঃ ভাটিরদটক, থািাঃ সের, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৮২৫ 
বমাঃ অবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ অবলউজ্জামাি, মহাদেবপুর, ভাঙ্গারা, িাবিা সের, 

িাবিা। 

খগ গ 

৩৮২৮ 
বমাঃ আব্দুল আলীম, বিতাঃ বমাঃ আছাব উবদ্দি, গ্রামঃ জদয়িবড়ধুল, বিাঃ 

বড়ধুলহাট, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮২৯ 

বমাঃ আবসফ ইবদি ছালাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুছ ছালাম,  

গ্রামঃ চকদ্যগ ডােসপুর, বিাঃ চরভাদেরা, থািাঃ িান্দাইল,  

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৮৩০ 
বরুি কুমার চাকমা, বিতাঃ অিন্ত লাল চাকমা, গ্রামঃ বচন্তরামছড়া, র্াকঃ দ্যরছবড়, 

বাঘাইছবড়, রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

৩৮৩১ 
বমাঃ আসাে বশখ, বিতাঃ আঃ রহমাি বশখ, গ্রামঃ বেঘীরিাড়, বিাঃ ফুলারিাড়া, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৮৩৩ 
বমাঃ আল আমীি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ বেলুয়া, বিাঃ বেঘলীয়া, উিঃ 

সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮৩৪ 
বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ চুয়ারিাড়া, র্াকঃ 

বশকারপুর, থািাঃ িওগাঁ সের, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৩৮৩৫ 
রববউল আওয়াল, বিতাঃ মৃতঃ শাওকাত আলী, গ্রামঃ বসািাপুর, র্াকঃ বশাল্লা, থািাঃ 

িওয়াবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩৮৩৭ 
বমাঃ ওসমাি গবি, বিতাঃ বমাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, গ্রামঃ ছয়বাবড়য়া, র্াকঃ 

পূবি ডমাগাতী, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮৩৯ 
বমলি চন্দ্র রায়, বিতাঃ মধুসুেি রায়, গ্রামঃ মধুরাম, র্াকঃ রাজপুর, উিঃ 

িালমবিরহাট, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৩৮৪০ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ শবহদ্যল ইসলাম, আটুয়া িাড়া, আটুয়া, িাবিা। খগ খগ 

৩৮৪১ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম খাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি খাি, গ্রামঃ েবেণ 

রামচন্দ্রপুর, বাাংলাবাজার, িাবিা। 

খগ গ 

৩৮৪২ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আেম আলী বসকোর, গ্রামঃ মাবলকান্দা, র্াকঃ 

বচৌধুরীরহাট, থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৮৪৩ 
মাজুরুল হক, বিতাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ মিতলা, র্াকঃ বলাহিীসাগরবেঘী, থািাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৮৪৪ 
সবুজ চন্দ্র বচৌধুরী, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র বচৌধুরী, গ্রামঃ বচকোইর, বিাঃ অন্নপূি ডাবাড়ী, 

উিঃ রাউজাি, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 
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৩৮৪৫ 
বমাঃ জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বসািার, বিাঃ কাউরাইে, উিঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৮৪৬ 
শ্রী বলিি চন্দ্র রায়, বিতাঃ শ্রী শরৎ চন্দ্র রায়, গ্রামঃ িবিম খবড়বাড়ী, বিাঃ গয়াবতী, 

উিঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৮৫০ 
িাবহে বময়া, বিতাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ বচদতশ্বরী, র্াকঃ বচদতশ্বরী, উিঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৮৫১ 
আঃ ছামাে, বিতাঃ বমাস্তফা, গ্রামঃ ববলপতল, র্াকঃ বচদতাশ্বরী, উিঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৮৫২ 
আবজজুল হক, সামছুল হক, গ্রামঃ িবিম িাড়া, র্াকঃ বুবড়গঞ্জ, উিঃ বশবগঞ্জ, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৩৮৫৩ 
ববপুল সরকার, বিতাঃ জগেীস সরকার, গ্রামঃ তিারচালা, র্াকঃ তিারচালা, থািাঃ 

সবখপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৮৫৫ 
বমাঃ আবদ্যল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ ধািাহাড়ীয়া, বিাঃ হাট যাবেপুর, 

থািাঃ মদহষপুর, বজলাঃ বিোইেহ। 

খগ খগ 

৩৮৫৭ 
বখারদশে আলম, বিতাঃ বমািার আলী, গ্রামঃ খুবন্দমা, র্াকঃ কাশিী, থািাঃ গাজীপুর 

সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৮৫৮ 
দ্যলাল ববরাগী, বিতাঃ মঙ্গল ববরাগী, বাঘার চর, ইরতা, বসাংগাইে, মাধবগঞ্জ, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮৫৯ 
বমাঃ আব্দুল বমাবমি, বিতাঃ মৃতঃ খয়বর আলী, গ্রাম বখরীবাড়ী, বিাঃ বকাচাশহর, 

থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৮৬০ 
বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বিগ্রাম, বিাঃ 

কাঠালবাজার, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৮৬২ 
বমাঃ শাহীি বশখ, বিতাঃ বমাঃ আঃ সালাম বশখ, গ্রামঃ জাবমরা, উিঃ ফুলতলা, 

বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৩৮৬৪ 
বমাঃ রাদশে, বিতাঃ আলী আহমে, গ্রামঃ বমাড়ািাড়া, র্াকঃ িহরচান্দা, উিঃ 

চকবরয়া, বজলাঃ কক্সবাজার। 

খগ খগ 

৩৮৬৫ 
বমাঃ আরমাি, বিতাঃ িবীর বহাদসি, গ্রামঃ হাজারীখীল, র্াকঃ সরফ ভাটা, 

রাাংগুিীয়া, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৮৬৬ 
মবমনুর রহমাি, বিতাঃ বগালাি বমাস্তফা, গ্রামঃ বমাশারফ হাজীরবাড়ী, বিাঃ 

শ্রীরামির, থািাঃ+দজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৩৮৬৭ 
বমাঃ শাহজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বঘািার বেউলী, বিাঃ 

বিচারআটা, ঘাটাইল, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৮৬৮ 
আবদ্যল মান্নাি আল মাহােী, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ পূব ড জাবমরতলী, বিাঃ 

জাদহরাবাে, থািাঃ চন্দ্রগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৩৮৬৯ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, রাকুবেয়া, বাবুগঞ্জ, ববরশাল। খগ খগ 

৩৮৭০ 
বমাঃ হাসাি আলী, বিতাঃ বমাঃ িরু বসখ, গ্রামঃ ববলববল, বিাঃ বশয়ালদকাল, 

থািাঃ+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৮৭২ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আঃ বরজ্জাক মন্ডল, গ্রামঃ হবরপুর, র্াকঃ হবরপুর, 

উিঃ বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৩৮৭৩ 
িাদবল বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ িজরুল বমাল্যা, গ্রামঃ বেঘবলয়া, বিাঃ বেঘবলয়া, থািাঃ 

বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খ খ 

৩৮৭৪ 
বমাঃইকবল বমাল্যা, বিতাঃ ইমোে বমাল্যা, গ্রামঃকুমড়ী, থািাঃ+দজলাঃ বলাহাগড়া, 

িড়াইল। 

খগ গ 

৩৮৭৫ 
উৎিল ববশ্বাস, বিতাঃ অমল ববশ্বাস, গ্রামঃ কুন্দশী, বিাঃ কুন্দশী, থািাঃ বলাহগড়া, 

বজলাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

৩৮৭৬ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি সজীব, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বচলগাছা, বিাঃ 

কুড়াবলয়া, থািাঃ +দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮৭৮ 
সিাতি রায়, বিতাঃ মৃতঃ বৃন্দাবি রায়, গ্রামঃ আমইর, বিাঃ িবশপুর, থািাঃ সাভার, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৮৭৯ 
উৎিল রায়, বিতাঃ মৃতঃ অরুি রায়, িবিম সাইতাড়া, বিাঃ চড়ক র্াঙ্গা বাজার, 

থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৮৮০ 
বমাঃ বরফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মুসী ফরহাদ্যর রহমাি, গ্রামঃ িািামী, র্াকঃ 

বর্বহবাকড়ী, উিঃ+দজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

৩৮৮১ 
বশহাব উদ্দীি, বিতাঃ বতয়ব আলী, গ্রামঃ ভািকািাড়া, র্াকঃ কেমশহর, উিঃ 

বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৩৮৮২ 
বমাঃ মাইনুল হাছাি, বিতাঃ বমাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ লুদ্দাখালী, র্াকঃ মাধবারহাট, 

থািাঃ বমরশ্বরাই, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩৮৮৩ 
বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ গাগড়াইকুটি, বিাঃ ববগুিবাড়ী, 

উিঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৮৮৪ 
বমাঃ বফরদেৌস জামাি, বিতাঃ বমাঃ িবজর বহাদসি, গ্রামঃ িবিম কল্যাি, বিাঃ 

খবললগঞ্জ, থািাঃ +দজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৮৮৫ বমাঃ বমাতদলব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাদশম বমাল্লা, গ্রামঃ িীদররর্াঙ্গী, বিাঃ খগ খগ 



cvZv # 87 
G.Safinur Electrician Result-2019 

বহলাবচয়া বাজার, উিঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

৩৮৮৬ 
শরীফুল ইসলাম, বিতাঃ বসক আহােে বচৌধুরী, দ্যগ ডাপুর বসাংহিগর, ছাগলিাইয়া, 

বফিী। 

খগ খগ 

৩৮৮৭ বমাঃ শাহাবুবদ্দি সাজু, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, চর হবরপুর, শমু্ভগঞ্জ, ময়মিবসাংহ। খগ গ 

৩৮৮৯ 
বমাঃ ওহাব বসকোর, বিতাঃ মান্নাি বসকোর, গ্রামঃ বচদতশ্বরী, র্াকঃ বচদতশ্বরী, উিঃ 

বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৮৯০ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রামঃ লাউতাড়া, র্াকঃ 

রামপুর, থািাঃ শাশ ডা, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৩৮৯১ 
বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বসরাজুল ইসলাম, 

গ্রামঃ বসহরাইল, বিাঃ বসাংোইর, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৮৯৩ 
বমাঃ সাবির আহদমে, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ ফুলবাড়ী, র্াকঃ বসরাজগঞ্জ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৮৯৫ 
বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুবরমাি, গ্রামঃ বমরুরচর, উিঃ বকবশগঞ্জ, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৮৯৭ বমাঃ আব্দুল বমাতাবলব, বিতাঃ মবিরুজ্জামাি, রাবজবপুর, থািাঃ+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৩৯০০ 
বমাঃ বকরি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, উধিিাড়া, ববলমাড়ীয়া, লালপুর, 

িাদটার। 

খগ খগ 

৩৯০১ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ শাহবাজপুর, র্াকঃ শাহবাজপুর, 

থািাঃ +দজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৯০২ 
বমাঃ হাসানুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ বজহাে আলী, গ্রামঃ + বিাঃ রামপুর, থািাঃ শশ ডা, 

বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৩৯০৩ 
বমাঃ িাঈম বমাল্যা, বিতাঃ আবতয়ার রহমাি বমাল্যা, গ্রামঃ মবহষদখালা, বিাঃ 

বসখহাটি, থািাঃ+ বজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

৩৯০৪ 
বমাঃ হাবসবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বারী, গ্রামঃ বেবীোসপুর, থািাঃ 

মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৩৯০৫ 
কামরুল হাসাি হৃেয়, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, বসুরহাট, বকাম্পািীগঞ্জ, 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৯০৬ 
বমাঃ কাজী আবুল হাসিাত বহদমল, বিতাঃ বমাঃ কাজী আব্দুল বমািাদয়ম, উিশহর, 

র্াকঃ িতুি উিশহর, যদশার সের, যদশার। 

খগ খগ 

৩৯০৭ 
বমাঃ রুকি আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম, গ্রামঃ সাতিাবকয়া, বিাঃ বেকিাড়া, উিঃ 

বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

৩৯০৮ 
বমাঃ রহমত আলী, বিতাঃ বমাঃ ওবায়দ্যর রহমাি, গ্রামঃ গাঘা, ব্যাাংক কদলািী, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৯০৯ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী রাজা, গ্রামঃ আলগািাড়া, জয়বসবদ্দ, ইটিা, 

বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯১০ 
বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ চরিাড়া, বিাঃ িােিাড়া, থািাঃ 

বশলদকািা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

৩৯১৩ 
বমাঃ কাওছার মাহমুে, বিতাঃ রববউল আলম, গ্রামঃ িওোফুিদকাচা, বিাঃ 

শাহািগাছা, থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯১৫ 
বমাঃ তাওহীে ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদহে আলী, গ্রামঃ মধুপুর, র্াকঃ ঈমািপুর, 

থািাঃ ই বস, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৩৯১৬ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ মােবর আলী খাি, গ্রামঃ বাবেয়ার চালা, বিাঃ 

রাদজন্দ্রপুর, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৯১৭ 
বমাঃ শাবহনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ বগায়ালবর্বহ, থািাঃ 

খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৯১৮ 
বমাঃ উজ্জল বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ জিার বমাল্লা, মাবিকিগর, রামকৃষ্ণপুর, হবররামপুর, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯২০ খন্দকার আবু িাঈম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর খন্দকার, িাখাচাং, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। খগ গ 

৩৯২১ বসাদহল রািা, বিতাঃ লৎফুর রহমাি, গাদঙ্গরকুট, মুরােিগর, কুবমল্লা। খগ গ 
৩৯২২ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হুদসি বময়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। খগ গ 

৩৯২৩ 
বমাঃ নুরিবী সরকার, বিতাঃ মৃতঃ ববলাদয়ত, গ্রামঃ মুলকাবি, বিাঃ ববলকুবচ, থািাঃ 

ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯২৪ বমাঃ হুজাইল, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবদ্দি, বিলেীয়া, দ্যলালকাবন্দ, ববলাব, িরবসাংেী। খগ খগ 

৩৯২৬ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি খবলফা, গ্রামঃ বখাদ্দবয়ড়া, বিাঃ 

বভন্নাবাড়ী, উিঃ বমরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৯২৭ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবমি, গ্রামঃ িলদসান্দা, র্াকঃ বর্গ্রীরচর, 

ইউঃ সলি, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৯২৮ 
বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল তাদহর, গ্রামঃ বটাংগািাড়া, বিাঃ িাছার 

বাজার, থািাঃ বগৌবরপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৯২৯ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ কাবলকাপুর, বিাঃ 

বাাংলাবাজার, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৯৩০ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দক খাি, গ্রামঃ রাপজব, র্াকঃ রাদয়ন্দা, উিঃ খগ খগ 
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শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

৩৯৩১ 
বমাঃ মীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রববউল বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ ভূইয়াগ্রাম, র্াকঃ 

মােবারহাট, বমদরশ্বরাই, চিগ্রাম। 

খগ গ 

৩৯৩৩ 
বমাঃ শাহজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রামঃ েবেণ বোিেরী, র্াকঃ 

দ্যহুলী শাবন্তিগর, উিঃ +দজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৯৩৪ 
বমাঃ বলটি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ কবলকাপুর, র্াকঃ 

হাদরায়া, উিঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৩৯৩৮ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ বাবগচািাড়া, বিাঃ সুসাং 

দ্যগ ডাপুর, থািাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৩৯৩৯ 
বমাঃ ময়নুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ ডুমুরগাছা, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, 

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৯৪০ 
বমাঃ আব্দুস সবুর, বিতাঃ বগরবাি সরকার, গ্রামঃ বাঐদখালা, গান্ধাইল, র্াকঃ 

গান্ধাইল, কাজীপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৯৪১ 
মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ মমতাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ভালুকজাি, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৯৪৩ 
অদশাক রায়, বিতাঃ রিবজৎ রায়, গ্রামঃ েীঘলর্াাংগী, র্াকঃ সাংগলশী, থািাঃ 

+দজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৯৪৪ 
বমাঃ আজাে আলী শাহ বাবু, বিতাঃ মৃতঃ খবললুর রহমাি শাহ, বছাট সাংগলশী, বিাঃ 

সাংগলশী, িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৯৪৭ 
বমাঃ িলাশ আলী, বিতাঃ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, গ্রামঃ বার রবশয়া, বিাঃ ইসলামপুর, 

থািাঃ+দজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯৪৮ 
রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, উত্তর িবিমগাঁও, কাজীিাড়া, থািাঃ 

লামসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৯৪৯ 
বমাঃ রুদবল উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ জাদবে আলী, গ্রামঃ+দিাঃ ওবলপুর, থািাঃ সের, 

বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৯৫১ 
বমাঃ ওয়াবহদ্যল আলম, বিতাঃ বলাকমাি আলম, িল্টি বরার্, র্াকঃ োমিাড়া, 

বকাদতায়ালী, চিগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৯৫২ 
সাবের বময়া, বিতাঃ বমাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ বসয়াধার, বিাঃ খুরবশমুল, থািাঃ 

বমাহিগঞ্জ, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৩৯৫৩ 
বমাঃ রববউল হাছাি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ িাগাইল, বিাঃ িাগাইল, থািঃ 

ব্রাহ্মিিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৯৫৪ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ আবুল কাদসম, সমদরাবো, লেীপুর। খগ খগ 

৩৯৫৬ 
বমাঃ বফদরাজ, তহুজ আলী, মবিরাম কারীিাড়া, বিাঃ মবিরাম, থািাঃ গাাংগাচড়া, 

বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৩৯৬০ 
বমাঃ আেম আলী, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ িীলকন্ঠ, বিাঃ খবললগঞ্জ, 

উিঃ+দজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৯৬২ 
বমাঃ আরমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, মন্থথপুর মািািাড়া, বিাঃ চাকলা 

বাজার, িাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৯৬৫ 
রহমতুল্লাহ, বিতাঃ বগালাম রিািী, গ্রামঃ মবিরাম, বিাঃ মবিরাম, উিঃ গাংগাচড়া, 

বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৩৯৬৬ 
রাবকব বজামদ্দার, বিতাঃ আবুল কালাম বজামদ্দার, গ্রামঃ দ্যধল বমৌ, র্াকঃ েঃ 

দ্যধলদমৌ, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৯৬৭ 
বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক,  

গ্রামঃ কাবলবাজাইল, বিাঃ আবলমিগর, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৯৬৮ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ তাইফুর রহমাি, বাসুবিয়ািবট্ট, 

বিাঃ+থািাঃ+দজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯৬৯ 
বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাদয়ব আলী বশখ, কাইজার চর, ফুলদজাড়, 

মাোরগঞ্জ, জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৯৭১ সাজু বময়া, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, শুখদেব, র্াাংরাহাট বাজার, কুবড়গ্রাম। খগ গ 

৩৯৭২ 
রাধাকান্ত রায়, বিতাঃ শ্রীমন্ড রায়, গ্রামঃ বামিগাঁও, বিাঃ কাবলয়াগঞ্জ, থািাঃ ববরল, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৯৭৬ 
সমর ঢালী, বিতাঃ  স্বিি ঢালী, গ্রামঃ বাবিয়ারচর, বিাঃ জবলরিাড়, থািাঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯৭৭ 
বভক্টর জয় মবল্লক, বিতাঃ োবিদয়ল মবল্লক, গ্রামঃ বাবিয়ারচর, বিাঃ জবলরিাড়, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৯৭৯ 
মাছুম বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ বছটদহলকুন্ডা, র্াকঃ হািাইল মাদ্রাসা, 

থািা ও বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৩৯৮০ 
আব্দুর রবহম, বিতাঃ আব্দুস বসাবাহাি, গ্রামঃ িদতঙ্গা, র্াকঃ মধ্যম িদতঙ্গা, থািাঃ 

িদতঙ্গা মদর্ল থািা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৯৮১ 
বমাঃ আহসাি হাববব, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বখাদ্দডদবলাইচন্ডী, র্াকঃ 

সরোর িাড়া, থািাঃ জদয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর 

খগ গ 

৩৯৮২ বমাঃ জামাল বহাদসি, বিতাঃ অদ্যধ বময়া, গ্রামঃ বচৌবাইশ, র্াকঃ ববরিাইয়া, থািাঃ খগ গ 
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মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

৩৯৮৩ 
বশখর বেবিাথ, বিতাঃ সদন্তাষ চন্দ্র বেবিাথ, গ্রামঃ সাগর কান্দা, বিাঃ বমশািী, থািাঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৩৯৮৪ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি,গ্রামঃ উত্তর বভদ্যবরয়া, বিাঃ 

বভদ্যবরয়া, থািা ও বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৩৯৮৫ 
বমাঃ সাবেকুল ইসলাম সুমি, বিতাঃ বমাঃ ইয়াবসি মন্ডল, গ্রামঃ আফ্রাতিাড়া, র্াকঃ 

চাটদমাহর, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৩৯৮৬ 
বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল আবলম, গ্রামঃ মুলাইে, র্াকঃ বটাংরা, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৯৮৭ 
বমাঃ মকদছে আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ বখাকশাবাড়ী, র্াকঃ 

বখাকশাবাড়ী, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৯৮৮ 
বমাঃ রাহমাতুল হাসাি বরফাত, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রাম ও র্াকঃ 

সািকীভাঙ্গা, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৯৮৯ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ উল্লাহ, আজম খা কদলািী, র্াকঃ বন্দর, থািাঃ 

র্বলমুবরাং, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৯৯০ 
চন্দি কুমার সন্নুাসী, বিতাঃ বচত্ত রঞ্জি সন্নুাসী, গ্রামঃ সারুটিয়া, র্াকঃ চান্দাইদকািা, 

উিঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৯৯১ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ মুিসুর দ্যয়ারী, গ্রামঃ বগায়াল বাথাি, বিাঃ 

মাধবিাশা, উিঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৩৯৯২ 
বমাঃ রহমত উল্লা, বিতাঃ বমাঃ এমোদ্যল হক, গ্রামঃ স্বজিগ্রামঃ র্াকঃ লাখাই, থািাঃ 

লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৯৯৩ 
বমাঃ আহসাি, বিতাঃ বমাঃ শারজাহাি ভূইয়া, গ্রামঃ ভূইয়াহাটি, র্াক ও থািাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩৯৯৪ 
বরফাত হাসাি বরামাি, বিতাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বসয়েপুর, বিাঃ মহিতপুর, 

থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৩৯৯৫ 
বমাঃ আবু জাফর, বিতাঃ বমাহােে বখারদশে আলম, গ্রামঃ ময়মবন্দ, র্াকাঃ 

জালালচর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৩৯৯৬ 

বমাঃ সাদয়ক আলী, বিতাঃ বমাঃ মবফজুল ইসলাম,  

গ্রামঃ বালাকাবন্দ, র্াকঃ ফরদকরহাট, থািাঃ রাজারহাট,  

বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪০০০ 
বমাঃ ওহাব জুহুরী, বিতাঃ বসালাইমাি, গ্রামঃ বাধার, বিাঃ বপঁচুর, থািাঃ বশরপুর, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪০০১ 
ববশ্ববজত সাহা, বিতাঃ ববমল সাহা, গ্রাম ও বিাঃ রূিসেী, থািাঃ বাঞ্ছারামপুর, বজলাঃ 

বব-বাড়ীয়া। 

খগ গ 

৪০০২ 
বমাহােে আবু জাফর, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ চররিববলয়া, র্াকঃ 

ইসলামপুর, উিঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪০০৩ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মিসুর আলী, গ্রামঃ কাজলপুর, র্াকঃ কুকুটিয়া, 

থািাঃ শ্রীিগর, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০০৪ 
বমাঃ বফরদেৌস বহাসাইি, বিতাঃ মৃতঃ ইব্রাবহম বময়া, গ্রামঃ বসয়েপুর, র্াকঃ মাদ্রাসা 

বসয়েপুর, উিঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪০০৫ 
বমাঃ বসাহানুর রহমাি সুজি, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম,গ্রামঃ পূব ড বমাহিপুর, 

র্াকঃ লেীতলা হাট, থািা ও বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪০০৬ 
বমাঃ রবি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কববর বহাদসি, গ্রামঃ েগরীসার, বিাঃ আড়াইবসধা, 

থািাঃ আশুগঞ্জ, বজলাঃ  বব- বাবড়য়া। 

খগ গ 

৪০০৭ 
বমাঃ বমািার বহাদসি, বিতাঃ মৃঃ মাবিক বময়া, গ্রামঃ বেলিাড়া, বিাঃ কুতুবপুর, 

থািাঃ ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০০৮ 
রতি ববিারী, বিতাঃ বিরঞ্জি ববিারী, গ্রামঃ কাফুর কাঠী, বিাঃ শতেশ কাঠী, উিঃ 

িালকাঠী, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪০০৯ 
বমাঃ খাদলে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সামসুল হক, গ্রামঃ আেশ ড িগর, বিাঃ কুতুবপুর, 

থািাঃ ফতুল্লা, বজলাঃ িারয়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০১০ 
সজীব আহসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাফফর রহমাি, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ িাঁচবববব, 

উিঃ িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৪০১১ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদশম আবল, গ্রামঃ এবিয়ারপুর, র্াকঃ 

ভাদ্যয়া, উিঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৪০১২ 
বমাঃ রাবহমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উদ্দীি, গ্রামঃ ববলকৃষ্ণপুর, র্াকঃ 

ববলকৃষ্ণপুর, থািাঃ রািীিগর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪০১৩ 
বমাঃ রাদসল মাহমুে, বিতাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ বটাংরা, র্াকঃ বটাংরা, থািাঃ শ্রীপুর, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪০১৪ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক, গ্রামঃ উত্তর বগোরী, বিাঃ বগোরী, 

থািাও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪০১৫ 
বমাঃ বলমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী, গ্রামঃ প্রদফসর কদলািী, বিাঃ ও থািা 

ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 
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৪০১৬ 
বমাঃ আবু িাঈম, বিতাঃ বমাঃ একরামুল হক, গ্রামঃ উত্তর কৃষ্ণপুর, বিাঃ সাতগাঁও, 

উিঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪০১৭ 
বমাহােে মীর বহাদসি, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ উত্তর ধুবলয়া, র্াকঃ বালুয়া 

বচৌমহিী, থািা ও বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৪০১৮ 
বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ ববকারী, র্াকঃ ববকারী, 

থািা ও বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

৪০১৯ 
বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবমি উল্লুা, গ্রামঃ মহিতপুর, র্াকঃ 

বকন্দুরবাগ, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪০২০ 
বমাঃ আবুল বাসার আসাে, বিতাঃ মৃতঃ এ,দক,এম আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ ব্লক-এফ, 

বাড়ী িাং-৫৩, বিাঃ এি এস টাউি, থািা ও বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৪০২২ 
বমাঃ রববউল আলম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ হাওলাোর, গ্রামঃ সঠিদখালা, বিাঃ চরামবদ্দ, 

থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪০২৩ 
বমাঃ রায়হাি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ ধম ডগঞ্জ, র্াকঃ এিাদয়তিগর, থািাঃ 

ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০২৪ 
বমাঃ সাঈে ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ বগািীিাথপুর, বিাঃ মুকদসেপুর, 

থািাঃ মুকদসেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০২৫ 
আল আবমি বচৌধুরী, বিতাঃ মৃতঃ আবু বাহার বচৌধুরী, গ্রামঃ ববদজশ্বর, বিাঃ 

উলচািাড়া, থািা ও বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৪০২৬ 
রতি ঘরামী, বিতাঃ অরুি ঘরামী, গ্রাম ও বিাঃ শুয়াগ্রাম, থািাঃ বকাটালীিাড়া, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০২৭ 
বমাঃ এমোে বহাদসি,বিতাঃ রুস্তম বমাল্যা, গ্রামঃ আমর্াঙ্গা, র্াকাঃ িওিাড়া, থািাঃ 

মধুখালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪০৩০ 
বমাঃ রবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ বেঁউখালী, র্াকঃ ব্রেপুর, 

থািাঃ িলর্াঙ্গা, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৪০৩১ 
বমাঃ সবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সালাম বমাল্লা, গ্রামঃ মিমথপুর, র্াকঃ ববড়া 

বসািাতলা, থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪০৩৩ 
বমাঃ সাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি,গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ গাড়াদর্াবা, 

উিঃ সবরষাবাবড়, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪০৩৪ 
বমাঃ বলমি রািা, বিতাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ বশমলা, বিাঃ বশমলা কদলজ, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৩৫ 
বমাহােে শাদহে, বিতাঃ আিসার আলী, গ্রামঃ বেউলিাড়া, র্াকঃ কুতুবপুর, থািাঃ 

ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৩৬ 
বমাঃ ফাবহম ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ সরধিকুটি, বিাঃ 

বসািারায়, থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪০৩৭ 
ওবায়দ্যল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ওয়াবহে ভূ ূঁইয়া, গ্রামঃ ফুলঘর, র্াকঃ হায়োরাবাে, থািাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪০৩৮ 
বমাঃ শামীম বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাইোর আলী, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ গাড়াদর্াবা, 

উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪০৩৯ 
সবুজ আহদেে, বিতাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ সািাপকর, র্াকঃ বারই িটল, উিঃ 

সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪০৪০ 
বমাঃ আবশক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ববিবজর আহদমে, গ্রামঃ বজয়ল, র্াকঃ বেলগাছী, 

থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৪০৪২ 
আবু ইবলয়াছ, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ পুরাি িাড়া, র্াকঃ বাচামারা, উিঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৪৩ 
বমাঃ আব্দুল আজীজ, বিতাঃ বমাঃ ওহাব বমাল্লা,  

গ্রামঃ িবিম বাঁশকান্দী, বিাঃ ছদলিামা বাবজতপুর, উিঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৪০৪৬ 
বমাঃ বেপু, বিতাঃ মাইিবদ্দি ববিারী, গ্রামঃ িািাবলয়া, র্াক ও থািাঃ িবাবগঞ্জ, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৪৭ 
হাবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরিি, গ্রামঃ বালুচর, বিাঃ বক্সিগর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৫৩ 
বমাঃ ফয়সাল রািী, বিতাঃ বমাঃ শামীম বময়া, গ্রামঃ পুরাতি বান্দুরা, বিাঃ 

হাসিাবাে, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৫৫ 
বমাঃ মুরাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুর বহাদসি, গ্রামঃ পুরাতি বান্দুরা, র্াকঃ 

হাসিাবাে, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৫৭ 
অবভ আহাদেে, বিতাঃ আহােে আলী, গ্রামঃ হযরতপুর, র্াকঃ মহিতপুর, উিঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৫৯ 
ববশাখী আিার, বিতাঃ বমাঃ হারুি রবশে, গ্রামঃ পূব ডসামসাবাে, র্াক ও উিঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪০৬২ 
নওেীন জোহোন, পিতোাঃ ম োাঃ নুর মহোম্মসন, গ্রো াঃ পূে গ সো সোেোদ, ডোকাঃ নেোেগঞ্জ, 

মজলোাঃ ঢোকো। 

খগ গ 

৪০৬৪ 
বমাঃ জাবমল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আজহার উবদ্দি, গ্রামঃ আলগীরচর, বিাঃ ও থািাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 
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৪০৬৭ 
নুদর আলম, বিতাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ োমিাড়া, র্াকঃ োমিাড়া, থািাঃ বিকলী, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৬৯ 
বমাঃ এহসানুল হক ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, গ্রামঃ চরতালজাাংগা, 

বিাঃ তালজাাংগা, থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৭০ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ শবফউল আলম, গবজয়া বাড়ী, ধুিট, বগুড়া। খগ গ 

৪০৭১ 
বমাঃ রবিউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ গাগড়া, র্াকঃ রামবাড়ী, 

থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪০৭২ 
বমাঃ ইউনুস খাি, বিতাঃ মৃতঃ ইসকান্দার খাি, গ্রামঃ ভুইয়ািাড়া, র্াকঃ মন্নুিগর, 

থািাঃ গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪০৭৩ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, গ্রাম ও বিাঃ ববষ্ণুপুর, থািাঃ 

োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৪০৭৫ 
জালাল উবদ্দি বাবর, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ পূব ড বসয়েবাড়ী, র্াক ও থািাঃ 

রাঙ্গুবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪০৭৬ 
বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইয়াবছি ববিারী, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঃ 

খাদয়রহাট, থািাঃ ববারহাি উদ্দীি, বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

৪০৭৭ 
বমাঃ বসালায়মাি, বিতাঃ বমাঃ মবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বততার চালা, র্াকঃ আবছম, 

থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪০৭৮ 
বলাকিাথ সরকার, বিতাঃ বিরঞ্জি সরকার, গ্রাম ও বিাঃ ফুলেী, থািাঃ কালীগঞ্জ, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪০৭৯ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বসয়েিাড়া, র্াকঃ 

মুিাগাছা, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪০৮০ 
জয় রায়, বিতাঃ অমল রায়, গ্রামঃ খুলিার্াঙ্গা, র্াকঃ কাউগাঁ, থািাঃ বচবররবন্দর, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪০৮২ 
শ্যামল চন্দ্র, বিতাঃ ববজয় চন্দ্র, গ্রামঃ বছাটচবন্ডপুর, র্াকঃ আমবাবড়, থািাঃ 

িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪০৮৩ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আছাদ্যল্লাহ, গ্রামঃ বগায়ালগাঁও, থািাঃ বকবশগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪০৮৪ 
বমাঃ কবফল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বসাহাগ বময়া, গ্রামঃ কান্দাইল (বখবেরপুর), বিাঃ 

জয়কা, থািাঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৮৫ 
মঞ্জুরুল ইসলাম, বিতাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ তালপুকুর, র্াকঃ বভয়াইল, থািাঃ 

বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪০৮৬ 
বমাঃ কাওছার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ গবমর উবদ্দি, গ্রামঃ বিবশবাপুর, র্াকঃ বশবপুর, 

উিঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪০৮৭ 
সিবজৎ রায়, বিতাঃ রতি রায়, গ্রামঃ সিপকড়, র্াকঃ ববদেশীর হাট, থািাঃ 

বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪০৮৮ 
বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ শবফউল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ড কুিতলা, বিাঃ 

কুিতলা, থািা ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪০৯০ 
বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রাম ও র্াকঃ সদমশপুর, থািাঃ 

ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৯২ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবমরুল হক, গ্রামঃ মাোদরর চর, বিা ও থািাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪০৯৩ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি দ্যখু, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর বকল্লাবন্দ, র্াকঃ 

উিশহর, উিঃ ও বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪০৯৪ 
আরফাত উবদ্দি, বিতাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ িবিম ধলাই, র্াকঃ এিাদয়তপুর, 

থািাঃ হাটহাজারী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪০৯৬ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ হাইলধর, র্াকঃ হাইলধর 

কাজী মাবিরবাড়ী, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪০৯৭ 
বমাঃ সাজ্জাত, বিতাঃদমাঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ উত্তর কলাগাবছয়া, র্াকঃ বগািালেী, থািাঃ 

আড়াইহাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৯৮ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আওয়াল, পূব ড বমাহিপুর, থািাঃ 

সায়োবাে, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪০৯৯ 
এিামুল কবরম, বিতাঃ বছয়দ্যর রহমাি, গ্রামঃ বসিাহীর িাড়া, র্াকঃ বগারবা ঘাটা, 

থািাঃ মদহশখালী, বজলাঃ কক্সবাজার। 

খগ গ 

৪১০১ 
বমাঃ আহসাি হাবীব, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাসার বসবদ্দকী,ইউঃ বিওয়াশী, উিঃ 

িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪১০২ 
বমাঃ িাবসম বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ শামছুল আলম, গ্রামঃ রাজিারায়িপুর, র্াকঃ 

রাজিারায়িপুর, থািাঃ আবমিপুর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪১০৪ 
বমাঃ শাবহি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম িাদটায়ারী, গ্রামঃ মধ্য টরকী, র্াকঃ ইন্দুবরয়া, 

থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪১০৫ 
বমাঃ খবলল বশকোর, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ফবরে বশকোর, গ্রাম ও র্াকঃ ভরসাকাঠী, 

থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪১০৬ বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বজল্লুর রহমাি ,  খগ গ 
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গ্রামঃ উত্তর সাহাবাজ, র্াকঃ বামির্াঙ্গা, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ,  

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

৪১০৭ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উদ্দীি, গ্রামঃ বাথুযােী, বিাঃ ববষকা, 

থািাঃ তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪১০৮ 
সবুজ আলম, বিতাঃ নুর আলম, গ্রামঃ বগামিাতী, বিাঃ বগামিাতী, থািাঃ বর্ামার, 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৪১০৯ 
সাগর চন্দ্র মন্ডল, বিতাঃ মাবিক চন্দ্র মন্ডল, গ্রামঃ িাওড়া, বিাঃ রুিগঞ্জ, থািাঃ 

রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪১১০ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ সাোবশবপুর, র্াকঃ িেমেী, 

থািাঃ বাবলয়াকান্দী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৪১১১ 
বমাঃ আল বহলাল, বমাঃ শামসউবদ্দি, ৩৯/১৭, বিমুবদ্দি বমাল্লা বরার্, উত্তর 

আউচিাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪১১২ 
বমাঃ মবতয়ার রহমাি (কাজল), বিতাঃ মৃতঃ আফাি বেওয়ািী, গ্রামঃ মাোজাল ফবড়, 

বিাঃ হদলাখািা, থািা ও বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৪১১৩ 
বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাঃ রাজা বময়া, বসদির চড়, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ 

শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

৪১১৪ 
বমাঃ মবহিলু্লাহ বসবদ্দকী, বিতাঃ মৃতঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ িাগবরিাড়া, বিাঃ 

বকশিিাড়া, থািাঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪১১৫ 
মাইি উদ্দীি, বিতাঃ মুকবুল আহেে, গ্রামঃ বভাগই, বিাঃ বভাগই, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

৪১১৭ 
বমাঃ বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ হািাবিয়া, বিাঃ বভারাজগতপুর, 

থািাঃ লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪১১৮ 
বমাঃ বসাহাি হাওলাোর, বিতাঃ আঃ হাবলম হাাং, গ্রামঃ বাপড়য়ারা, র্াকঃ চাপচর, 

থািা ও বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

৪১১৯ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ মুিছুর আহদমে, গ্রামঃ হলহবলয়া, র্াকঃ হলহবলয়া, 

উিঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৪১২০ 
বমাঃ জাফর উবদ্দি বখবতয়ার, বিতাঃ বসকান্দার আলী বখবতয়ার, গ্রামঃ েিেবিয়া, 

বিাঃ েিেবিয়া, থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪১২১ 
বমাঃ রাইছুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ িলকুবড়, বিাঃ িরুবন্দ, থািা ও 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪১২২ 
বমাঃ সাগর আলী, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ শাহবাজপুর, বিাঃ রসুলপুর, 

উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪১২৩ 
চঞ্চল কুমার োস, বিতাঃ বগৌর িে োস, গ্রামঃ বারাকপুর, বিাঃ সুন্দরদঘািা, থািা ও 

বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৪১২৫ 
বজল্লুর রহমাি, বিতাঃ বজন্নহ প্রামাবিক, গ্রামঃ বসা কুবিয়া, বিাঃ কাবলমহর, উিঃ 

িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৪১২৭ 
বমাঃ আলীনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম ওদিাঃ নুরাইিপুর, উিঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৪১২৯ 
বমাঃ রাজীব বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ রুস্তুম বমাল্লা, গ্রাম ও বিাঃ বমবেরাবাে, উিঃ 

ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৪১৩১ 
বমাঃ হাবববুর বাসার, বিতাঃ বমাঃ হাবশম বময়া, গ্রামঃ বজালিাড়া, বিাঃ লাবহড়ীর হাট, 

উিঃ ও বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪১৩২ 
মীর এিামুল কবীর, বিতাঃ লাল বময়া মীর, গ্রামঃ িরবসাংহপুর, বিাঃ বজরাদবা, উিঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪১৩৩ 
বমাঃ মামুি রবশে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ আকলুর বভটা, বিা ও উিঃ 

িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪১৩৪ 
বমাঃ আজত বশখ, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক বশখ, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ কৃষ্ণিগর, উিঃ 

িগরকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪১৩৫ 
বমাঃ রুদবল, বিতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি হাওলাোর, গ্রামঃ চন্দ্রিাড়া, বিাঃ মেিপুরা, 

উিঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৪১৩৬ 
বমাঃ আলাউবল জবি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ পূব ডিাড়া িদ্ম আবাবসক, 

থািাঃ ববায়াবলয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৪১৩৭ 
ইয়াবছি, বিতাঃ আবল আশরাফ, গ্রামঃ পুটিয়া, বিাঃ খাদেরগাঁও, উিঃ মতলব, বজলাঃ 

চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪১৩৯ 
বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম ও বিাঃ বসিহাবট্ট, উিঃ 

বেঘবলয়া, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৪১৪০ 
আবদ্যল্লা ভূইয়া, বিতাঃ সুলতাি ভূইয়া, গ্রামঃ িরউত্তমপুর, বিাঃ বতবমরকাঠী, উিঃ 

িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪১৪১ 
আরাফাত বহাদসি, বিতাঃ শাবমমুল হক, গ্রামঃ োমগাড়া, র্াকঃ বুবড়গঞ্জ, থািাঃ 

বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪১৪২ 
বমাঃ আবু কাউসার, বিতাঃ বমাঃ আঃ রব, গ্রামঃ সাবরকাবল িগর, বিাঃ আহমে িগর, 

উিঃ বিিাইগাতী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 
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৪১৪৩ 
বমাঃ বরজাউল ইসলাম, বিতাঃ আবজবার রহমাি, গ্রামঃ চক বসদকন্দার িগর, বিাঃ 

মথুদরশপুর, উিঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

৪১৪৪ 
বমাঃ বেিার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইয়ার বহাদসি, গ্রামঃ বতজোসকাঠী, বিাঃ চবলশা, 

উিঃ ও বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৪১৪৭ 
রঞ্জি চন্দ্র রায়, বিতাঃ মৃতঃ রবীন্দ্র চন্দ্র রায়, গ্রামঃ সুজাপুর, বিাঃ িাগারী, উিঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪১৫০ 
বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আঃ মাদলক,  

গ্রামঃ জাবহেিগর, বিাঃ বগামস্তাপুর, থািাঃ বগামস্তাপুর, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪১৫১ 
কুালবভি ববকাশ ইদন্দায়ার, বিতাঃ বযাহি ইদন্দায়ার, গ্রামঃ িালকীছড়া, বিাঃ 

শমদশরিগর, থািাঃ কুলাউড়া, বজলাঃ বমৌলভীবাজার 

খগ খগ 

৪১৫২ 
বসবলম আহদেে, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ সরইবাড়ী, বিাঃ বকরামতিগর, উিঃ 

কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

৪১৫৩ 
বশখ রাবফ আহমে, বিতাঃ বশখ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ মধ্যযুবধবিপুর, বিাঃ যুবধবিপুর, 

উিঃ বফঞ্চুগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

৪১৫৫ 
ম োাঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতোাঃ ম োাঃ হোপেে হোসোন, গ্রো াঃ েোম্মহরঘোটো, থোনোাঃ পসরোজ পদখোন, 

মজলোাঃ মুন্সীগঞ্জ। 

খগ গ 

৪১৫৬ 
আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাজু বময়া, গ্রামঃ বচথলী েবেণ িাড়া, র্াকঃ 

বমঠাপুকুর, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪১৫৭ 
বমাঃ কাজল বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ রজ্জব আলী বমাল্লা, গ্রামঃ উত্তর জামবসাং, বিাঃ বব 

বি এ টিবস, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪১৫৮ 
কাজী বমরাজুল ইসলাম, বিতাঃ কাজী বরাকি উদ্দীি, গ্রামঃ বগায়াল বাথাি, বিাঃ 

আলাইপুর, উিঃ রূিসা, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৪১৫৯ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ বড় শালঘর, র্াকঃ বড়শালঘর, 

উিঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪১৬০ 
বমাঃ সবজব হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল হাওলাোর, গ্রামঃচরকরিজী, বিাঃ 

চরকরিজীর হাটি, উিঃ ও বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪১৬১ 
বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ মৃতঃ আমীর হামজা, গ্রামঃ শালোইর, বিাঃ 

বগাববন্দাসী, থািাঃ ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪১৬৩ 
বমাঃ বমলি সরোর, বিতাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ ভাোবলয়া, বিাঃ শবফকপুর, 

থািাঃ রািীিগর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪১৬৪ 
বমাঃ মজনু বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ শাহবাজপুর, বিাঃ রসুলপুর, 

থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪১৬৫ 
বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ আলী, গ্রামঃ চরদবরুবাড়ী, িাদগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪১৬৬ 
বমাঃ তাজুল বহাসাইি, বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ কুমলী, বিাঃ ববলুয়া বাজার, উিঃ 

বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪১৬৭ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ ফজর আলী, গ্রামঃ বাশবাড়ী, বিাঃ বিজমাওিা, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪১৬৮ 
বিক্কি রায়, বিতাঃ বিদিন্দ্র রায়, গ্রামঃ আিন্দপুর, বিাঃ কলমাকান্দা, উিঃ 

কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪১৭০ 
বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ মসবলি উবদ্দি, গ্রামঃ রামপুর, র্াকঃ মুরারীপুর, 

থািাঃ বরাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪১৭১ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ ফরক্কাবাে, র্াকঃ 

ফরক্কাবাে, উিঃ ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪১৭২ 
বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আমানুর রহমাি, গ্রামঃ ববরামপুর, র্াকঃ িতুি 

উিশহর, থািাঃ ও বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৪১৭৩ 
বমাঃ সবুজ মুসী, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল রবশে মুসী, গ্রামঃ পূব ড ভুদতরবেয়া, র্াকাঃ 

বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪১৭৪ 
বমাঃ আলামীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর সবুর, গ্রামঃ পুঠিয়ার িাড়া, র্াকাঃ বাগার িাড়া, 

উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪১৭৫ 
বমাঃ স্বিি বরজা, বিতাঃ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রামঃ মসদলমপুর, র্াকঃ 

রাবহরচর, উিঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৪১৭৬ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইয়াে আলী, গ্রামঃ শ্রীরামপুর, র্াকঃ হাবববাবাে, 

উিঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৪১৭৮ 
বমাঃ ফাহাে বহাদসি, বিতাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ িাঠািদটাল িবিম, র্াক ও থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৪১৮১ 
এস, এম, ফারহাে হাসাি, বিতাঃ বশখ আসাদ্যজ্জামাি, গ্রামঃ জয়রামপুর, বিাঃ 

বসুবন্দয়া, থািাঃ বাঘারিাড়া, বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৪১৮২ বমাঃ হাবিফ, বিতাঃ আবদ্যল খাদলক, বহাদসিপুর, রাইজর, মাোরীপুর। খগ গ 

৪১৮৩ 
বমাঃ মুকুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ রবশদ্যল বময়া, গ্রামঃ বচাংমারী, বিাঃ শুকুদরর হাট, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪১৮৫ বমাঃ আওলাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ আরাজী বচলারাং, র্াকঃ খগ গ 
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আখািগর, উিঃ ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

৪১৮৮ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল লবতফ, ৪৪/৪ বতি সড়ক, লেীপুরা, 

জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪১৮৯ 
বমাঃ রুহুল আবমি বসৌরভ, বিতাঃ মৃতঃ জুলহাস, গ্রামঃ চন্দিগাঁতী ববিারী িাড়া, 

র্াকঃ চন্দিগাঁতী, উিঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪১৯০ 
বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ধাম বেণী, র্াকঃ 

ধামদেণী, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৪১৯১ 
বমাঃ শামীম মাতুির, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ মাতুির, গ্রামঃ েবেণ ধম ডােী, র্াকঃ 

পুখুবরয়া, উিঃ ভাাংগা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪১৯২ 
বমাঃ আবুল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ শাবন্তধারা, র্াকঃ ভূইঘর, 

থািাঃ ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪১৯৩ 
বমাঃ আবু তাদলব, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব আলী, গ্রামঃ বগাববন্দ বিাটল, র্াকঃ 

বভন্নাবাড়ী, উি ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪১৯৫ 
মীর তািভীর আহদমে, বিতাঃ মীর জুদয়ল আহদমে, গ্রামঃ জালাই, র্াকঃ েবপ্তয়র, 

থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪১৯৬ 
বমাঃ শাবকল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমন্টু বময়া, গ্রামঃ শুভকী, র্াকঃ বকজুবর, থািাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪১৯৭ 
বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ উত্তর ববায়ালমারী, উিঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪১৯৮ 
বমাঃ সাবমউল হক রতি, বিতাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ কাউবন্দয়া, বিাঃ বমরপুর, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৪১৯৯ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, ৩০/৩৪ ভাইগবেয়া, পূব ডিাড়া, বখলগাঁও, 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৪২০০ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ কাউরাট, র্াকাঃ বগৌবীন্দপুর, 

থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪২০১ 
সবুজ, বিতাঃ বসরাজুল ইসলাম প্রধাবিয়া, গ্রামঃ মধ্যবেঘলেী, র্াকঃ বরবেয়া, থািাঃ 

মতলব েবেণ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪২০২ 
বমাঃ জাকাবরয়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ িাছেবরল্লাহ, থািাঃ িান্দাইল, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪২০৩ 
বমাঃ রাবজব, বিতাঃ বমাঃ মবির উবদ্দি, গ্রামঃ বেওদভাগ, উিঃ বঘওর, বিাঃ বাাংগালা, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২০৫ 
রাদসল, বিতাঃ বমাঃ আঃ খাদলক, গ্রামঃ কুলকাবন্দ, উিঃ ইসলামপুর, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ গ 

৪২০৬ 
বমাঃ মবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আলী আোফ, গ্রামঃ টামটা, বিাঃ টামটা, থািাঃ 

শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪২০৮ 
বমাঃ তাদরক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আহাে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আহাে, গ্রামঃ 

খাগাইল, র্াকঃ ববরশ, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪২০৯ 
বমাঃ বমািারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বাঐদখালা, বিাঃ 

গান্ধাইল, উিঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২১০ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল লবতফ,  

গ্রামঃ সালুয়াবে, র্াকঃ মুদসায়া, থািাঃ িাকুবন্দয়া,  

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২১১ 
বমাঃ আব্দুল হাবলম, বিতাঃ বমাঃ আিার গাজী, গ্রামঃ কাবলকাপুর, বিাঃ সাতহাবলয়া, 

থািাঃ কয়রা, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৪২১২ 
বমাঃ সুমি বরজা, বিতাঃ মৃতঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ গঙ্গারামপুর, র্াকঃ 

তারাগুবিয়া, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৪২১৩ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহ জামাল খন্দকার, গ্রামঃ গাজীপুর, বিাঃ 

ভান্ডাবরয়া, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৪২১৪ 
বমাঃ বসজি সরকার, বিতাঃ আইয়ুব িবী, গ্রামঃ বাগুয়াটা, বিাঃ সুতী, থািাঃ 

বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪২১৫ 
বমাঃ মাহামুদ্যি িবী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ বাবিসর, বিাঃ বালুবাজার, 

থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৪২১৬ 
বমাঃ নুর ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হািীফ, গ্রামঃ চরশুল্লবকয়া, বিাঃ মান্নাি িগর, 

থািা ও বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪২১৭ 
বমাঃ রুহুল আবমি ভূইয়া, বিতাঃ মৃতঃ আবুল বহাদসি ভূইয়া, গ্রামঃ কাঠাঁবলয়া িাড়া, 

বিাঃ সারকারখািা, থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪২১৮ 
বমাঃ িাবসর উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ মহবসি বময়া, গ্রামঃ শালবহপুর, বিাঃ জায়গীর হাট, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪২২০ 
হাবববুর, বিতাঃ বমাতাদলব, গ্রামঃ রাণীয়াে, বিাঃ লাউফুলা, থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪২২১ 
নুর ই আলম সরকার, বিতাঃ িানু বময়া, গাছা, থািা, ওয়ার্ ড-৩২, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

খগ গ 
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৪২২২ 
মাসুে জামাি, বিতাঃ বাদতি, গ্রামঃ লালপুর, র্াকঃ মবজেপুর, উিঃ বততাস, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪২২৩ 
বমাঃ ছালাউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল, গ্রামঃ লালপুর, র্াকঃ মবজেপুর, উিঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪২২৪ 
বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতাঃদমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর আলীপুর, র্াকঃ 

ফবরেপুর, থািা ও বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪২২৫ 
িজরুল, বিতাঃ খবলল, গ্রামঃ নুরপুর, র্াকঃ বগৌরীপুর, থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪২২৬ 
বমাঃ এরশাে আলী, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বাবগর বাবড়য়া,র্াকঃ 

িন্ডুবরয়া, থািাঃ আদক্কলপুর, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৪২২৮ 
বমাঃ আলমগীর বহাসাইি, বিতাঃ মৃতঃ শাহজাি আলী, গ্রামঃ খাগা, বিাঃ খাগা, থািাঃ 

ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৩০ 
মদিাহর চন্দ্র রায়, বিতাঃ র্াল বমাহি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ মালির,দিাঃফরক্কাবাে, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪২৩১ 
বমাঃ মাহাবুব আলম, বিতাঃ হাজীঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ ধম ডগঞ্জ, বিাঃ 

এিাদয়তিগর, থািাঃ ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৩২ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ িবিম সাহবখালী, উিঃ 

মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪২৩৩ 
বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী, গ্রামঃ িয়াচর, র্াকঃ বাবলয়া, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৪২৩৪ 
বমাঃ আবরফ ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ েবেণ বসাংদগরগাড়ী, বিাঃ 

মাগুড়া, থািাঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪২৩৫ 
বমাঃ বজয়া উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রাম ও বিাঃ বিকাঠী, থািাঃ 

রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

৪২৩৬ 
বমাঃ খায়রুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ ছামছুল সরকার, গ্রামঃ বড়াইল, বিাঃ েবড়িাড়া, 

থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪২৩৭ 
বমাঃ আবাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িবী বিওয়াজ, গ্রাম ও র্াকঃ ভাদরল্লা, থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪২৩৮ 
বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আলী, গ্রামঃ কাবশমপুর, বিাঃ বগায়ালিাড়া, থািা ও 

বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

৪২৩৯ 
বমাঃ সবজব, বিতাঃ বমাঃ ছাত্তার খাঁি, গ্রামঃ উত্তরকবাই, বিাঃ চুিাখালী, থািাঃ 

বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪২৪০ 
িাজমুল হাসাি, বিতাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ জগতপুর, র্াকঃ জগতপুরমাদ্রাসা, থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪২৪১ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ জমদশে আলী, গ্রামঃ বাাংশা, র্াকঃ আয়িাপুর, 

থািাঃ বিিাইগাতী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

৪২৪২ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম বাবু, বিতাঃ বমাঃ শামুসল হক, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, র্াকঃ 

বেৌলতপুর, থািা ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৪২৪৩ 
বসাহাগ, বিতাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বিশাং, র্াকঃ মেিগঞ্জ, থািাঃ বন্দর, বজলাঃ 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৪৫ 
নুর আহদমে, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ড িড়াইল, র্াকঃ কাওয়ালীজাি, থািাঃ 

হালুয়াঘাট, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪২৪৬ 
বমাঃ আবসফ আলী, বমাঃ এসলাম উদ্দীি, গ্রামঃ ববররবশয়াপুর, র্াকঃ 

িাদমাশাংকরবাটী, থািা ও বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৪৭ 
রাবি আহদমে বমরাজ, বিতাঃ বমাঃ রবহজ উবদ্দি, গ্রামঃ চকিাড়া, বিাঃ বর্িাকুটিয়া, 

থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪২৪৮ 
ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফক, গ্রামঃ বরাকবন্দপুর, বিাঃ আজমপুর, থািাঃ 

মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪২৪৯ 
বমাঃ হাববব, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ শ্রীপুর ফুলহারা, বিাঃ ছুিটিয়া, থািাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪২৫০ 
বমাঃ আব্দুল হান্নাি, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি মন্ডল, গ্রামঃ বিজবলাইল, বিাঃ 

বিজবলাইল, থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৪২৫১ 
জাবহে হাসাি, বিতাঃ শুকুদ্দী, গ্রামঃ বাবলয়ার্াঙ্গা, বিাঃ বাবলয়ার্াঙ্গা, থািা ও বজলাঃ 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৫২ 
শামীম হাসাি, বিতাঃ আঃ খাদলক, গ্রামঃ চান্দশী উত্তর, বিাঃ ও থািাঃ ঘাটাইল, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪২৫৪ 
বমাঃ রাদসল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাবেকুল ইসলাম, গ্রামঃ আরবজ ইটাদখালা, র্াকঃ 

িলাশবাড়ী, উিঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪২৫৫ 
বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রাম ও র্াকঃ মন্ডলগাটি, 

থািাঃ বমাহােেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ খগ 

৪২৫৬ 
রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ বাবুটিিাড়া, র্াকঃ ইবলয়টগঞ্জ, থািাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 
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৪২৫৭ 
এস, এম আকাশ রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ আটলাংকা, র্াকঃ 

িাঁচুবরয়া, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪২৫৮ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, মৃতঃ ছাদবর বহাদসি,  

গ্রামঃ িবিম নুঠুরচর, বিাঃ বক.দমাহিপুর, উিঃ বগািালপুর,  

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪২৫৯ 
শাবহনুর ইসলাম,বিতাঃ আয়িাল হক, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ জলসীি, ধামরাই, 

ঢাকা। 

খগ গ 

৪২৬০ 
বমাঃ ইয়াবছি, বিতাঃ বমাঃ আবু ছাইে মন্ডল, গ্রামঃ হালুয়াকাবন্দ, বিাঃ ববদ্য 

জামপতল, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৬১ 
বমাঃ তাদরক রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী বশখ, গ্রাম ও র্াকঃ রঘুিাথপুর, 

থািাঃ বশয়ালদকাল, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৬২ 
বমাঃ আসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ হালুয়াকাবন্দ, র্াকঃ 

ববদ্যজামপতল, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৬৬ 
বমাঃ রাদসল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বখাকা বময়া, গ্রামঃ বকতকীবাড়ী, র্াকঃ বচলাহাটি, 

থািাঃ বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪২৬৭ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক, গ্রামঃ তরণী আটা, বিাঃ 

বগায়ালবাথাি, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪২৬৮ 
বমাঃ আবজজুর রহমাি(রতি), বিতাঃদমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ কদলজিাড়া, র্াকঃ 

মুবশ ডেহাট, থািাঃ বসতাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪২৬৯ 
বমাঃ আবরফুল জামাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ বুলারাটি, র্াকাঃ আবলপুর, 

উিঃ ও বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

৪২৭০ 
খঃ জাবমল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ খঃ শবফকুর রহমাি, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ 

করটিয়া, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪২৭১ 
বমাঃ শাবকল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা বময়া, গ্রামঃ হদরকৃষ্ণপুর, র্াকঃ বড়বালা, 

উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪২৭৩ 
বমাঃ আউয়াল, বিতাঃ গাজী রহমাি, গ্রামঃ মুসবলম িগর, র্াকঃ এিাদয়তিগর, থািা 

ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৭৪ 
বমাঃ আলম, বিতাঃ বিকবর বময়া, গ্রামঃ েবেণ মাসোইর, র্াকঃ এিাদয়তিগর, 

থািাঃ ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৭৫ 
বমাঃ সাজু হাওলাোর, বিতাঃ বমান্নাফ হাওলাোর, গ্রামঃ িাথরঘাটা, র্াকঃ 

কুবচয়াদমাড়া, থািাঃ বসরাজবেখাি, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৭৬ 
বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ ইবলশা 

বাজার, থািাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

৪২৭৭ 
িবতত সরকার, বিতাঃ  ইন্দ্রদমাহি সরকার, গ্রামঃ বড়োম, র্াকঃ টাবকয়া কেমা, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪২৭৮ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ হাদতম আলী, গ্রামঃ বরায়াকুলী, র্াকঃ মুবসগঞ্জ, 

থািাঃ আরমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৪২৭৯ 
ইউসুি আলী, বিতাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ বেঘল বসঙ্গা, র্াকঃ বমকুলী, থািাঃ রুিগঞ্জ, 

বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৮১ 
আবতকুল ইসলাম মাবিক, বিতাঃ বমাঃ  ছাদমে আলী, গ্রামঃ বিাতাবাড়ী, র্াকঃ 

বভটিিাড়া, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪২৮২ 
ইমরাি বশখ, বিতাঃ মান্নাি বশখ, গ্রামঃ পুব ড ভাকুড়ী, থািাঃ মুকসুেপুর, র্াকঃ ফুলার 

িাড়-৮১৪০, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৮৩ 
বমাহােে বফদরাজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি আলী, গ্রামঃ ছাবতয়ািী, র্াকঃ আবে 

জাাংগাবলয়া, থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪২৮৪ 
বমাঃ মবজে, বিতাঃ বমাঃ বমাকদসে আলী, গ্রামঃ িন্দলাল পুর, র্াকঃ িন্দলালপুর, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪২৮৫ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাসদলম উবদ্দি,  

গ্রামঃ লস্কর চালা, র্াকঃ বড় ভবািীপুর-১৩৪৬, গাজীপুর সের, গাজীপুর বসটি 

কদি ডাদরশি, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪২৮৬ 
বমাঃ সাগর বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ ভাটিকয়া, র্াকঃ ভাটিকয়া, থািাঃ 

সুজি িগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪২৮৮ 
বমাঃ মাইনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ কাবছমা, র্াকঃ ববলগাছা, 

থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪২৯০ 
বমাঃ বমলি বময়া, বিতাঃ সুলতাি বময়া, গ্রামঃ শাংকরপুর ঢাঙ্গারিাড়া, বেরগঞ্জ 

বিৌরসভা, বের গঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪২৯১ 
বমাঃ বেলদখাশ আলম (বেলু), বিতাঃ মৃতঃ শাহােত বহাদসি খাি, গ্রামঃ আমবাড়ীয়া, 

র্াকঃ আমবাড়ীর, থািাঃ বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪২৯২ 
বমাঃ আলম খাি, বিতাঃ লাল খাি, গ্রামঃ বগলন্ড, র্াকঃ জয়িগর, থািাঃ মাবিকগঞ্জ 

সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৯৩ 
বমাঃ আলমঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ বজাবায়দ্যল হক, গ্রামঃ রাবাই তারী, র্াকঃ রাবাই 

তারী, থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 
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৪২৯৪ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী প্রামাবিক, গ্রামঃ টিকরী, র্াকঃ 

োপুবিয়া, থািাঃ িাবিা সের, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪২৯৫ 
বমাঃ বখাকি বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ সাত িাই বিত্রদকািা, র্াকঃ 

বিত্রদকািা, থািাঃ বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪২৯৬ 
বমাঃ আল আবমি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি হাওলাোর, গ্রামঃ কাবফলা, 

র্াকঃ কাবফলা, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪২৯৭ 
বমাঃ িাবহে খাি, বিতাঃ বমাঃ আলম খাি, গ্রামঃ বগলন্ড, র্াকঃ জয়িগর, থািাঃ 

মাবিকগঞ্জ সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪২৯৮ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে জামাি, গ্রামঃ পূব ডজাহাঙ্গীরাবাে, থািাঃ 

বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৪২৯৯ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বড় হাবতয়ান্দহ, র্াকঃ 

হাবতয়ান্দহ, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৪৩০০ 
বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আক্কাস আলী, গ্রামঃ বিজ বভাগর্াবুড়ী, র্াকঃ 

বচলাহাটি, থািাঃ বর্ামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৩০১ 
বােশাহ ফাহাে, বিতাঃ বশখ আহােে, গ্রামঃ েঃ বসািাপুর, র্াকঃ ফুলগাজী, থািাঃ 

ফুলগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৪৩০৩ 
বমাঃ বাদছে বময়া, বিতাঃ বমাঃ জবমর উবদ্দি, গ্রামঃ রামিগর িবিমিাড়া, হাট 

ফুলবাবড়, থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৪৩০৬ 
বমাঃ সাদহে, বিতাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রামঃ বছাট বেউবলয়া, র্াকঃ বজারপুর, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৩০৭ 
বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ রবহজ উবদ্দি, গ্রামঃ বভন্নাগাবছ, র্াকঃ ববতকাবন্দ, থািাঃ 

শাহাজেপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৩০৮ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ আবু তাবলব, গ্রাম/র্াকঃ শাহ্ বাজপুর, থািাঃ সরাইল, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

৪৩০৯ 
বমাঃ বমলি বশখ, বিতাঃ বাবলু বশখ, গ্রামঃ বজাড়গাছা, র্াকঃ কল্যািী, থািাঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৪৩১০ 
বমাঃ আল-মামুি, বিতাঃ আবমি হাওলাোর, গ্রামঃ কালাইয়া, র্াকঃ কালাইয়া, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৪৩১২ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম,  

গ্রামঃ েবেণ িয়ািাড়া, র্াকঃ েবেণ িয়ািাড়া, থািাঃ বঘারাঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৩১৩ 
বমাঃ এমাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ বময়া, গ্রামঃ েবেণ বগারকাটা, র্াকঃ 

বসিবাগ, থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৩১৪ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ শওকাত আলী ফবকর, গ্রামঃ কাউয়াকুড়ী, র্াকঃ 

েত্তদকন্দুয়া, থািাঃ মাোরীপুর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৪৩১৫ 
বমাঃ বমন্টু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি আলী, গ্রামঃ বজগার বাবড়য়া, থািাঃ 

শাহাজাতপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৩১৬ 
মুমি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল প্রাাং, গ্রামঃ িটুল, র্াকঃ আোবাড়ীয়া, থািাঃ 

ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪৩১৮ 
বমাঃ শবফউল বাশার সবুজ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ কণ ডসুবত, র্াকঃ ববদ্য 

জমপতি, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৩১৯ 
জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ সবহে উল্যা প্রধাি, গ্রামঃ বড়ঘাটিল, র্াকঃ ষাটিল-৩৬৪০, 

থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৩২০ 
ম োহোম্মদ হু োয়ুন কেীর, পিতোাঃ মৃতাঃ আব্দুর রহ োন ম োল্লো, গ্রো াঃ নলডুেী, ডোকাঃ 

খোনখোনোপুর, থোনোাঃ মগোেোলি ঘোট, মজলোাঃ রোজেোড়ী। 

খগ গ 

৪৩২১ 
বমাঃ সামসুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল উবদ্দি, গ্রামঃ তালুক িলাশী, র্াকঃ 

িামুড়ীহাট, থািাঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৪৩২২ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বিত্তািন্দ, র্াকঃ িামুড়ী-৫৫১০, 

থািাঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৩২৩ 
খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বাউশী চন্দিপুর, র্াকঃ বাউশী 

বাাংগালী, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৩২৪ 
বশখ কেম আলী, বিতাঃ বমাঃ বকুল বশখ, গ্রামঃ বেবদ্যি, ইউঃ ৭ িাং জয়িগর, থািাঃ 

কাবলয়া, থািাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

৪৩২৫ 
বমাঃ বসাদহল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ হাাং, গ্রামঃ কাঠীিাড়া, র্াকঃ শুিাগড়, 

থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪৩২৬ 
বমাঃ জাদবর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহ্  জালাল তাাং, গ্রামঃ কাঠীিাড়া, র্াকঃ 

শুিাগর, থািাঃ রাজাপুর, দজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪৩২৮ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মান্নাি ববশ্বাস, গ্রামঃ বরাংগাদখালা, র্াকঃ জয়িগর, 

থািা ও বজলাঃ  মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৩৩০ 
বমঠুি বেবশমা, বিতাঃ রিবজৎ বেবশমা, গ্রামঃ উত্তর ববঞ্চুপুর, র্াকঃ ববরল, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৩৩১ 
বমাহােে রাইসুল ইসলাম রািা, বিতাঃ বমাহােে মুিসুর উবদ্দি আহ্ দমে, গ্রামঃ 

বঘািা, র্াকঃ শুশুন্ডা, থািা ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 
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৪৩৩২ 
বমাদশ ডে আহমে, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আিহার বময়া, গ্রামঃ হুদসইি িমকী, থািাঃ 

ওসমািীিগর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

৪৩৩৩ 
বমাঃ সালাহউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমবছর আহেে, গ্রামঃ চর জগবন্ধু মাতাির িগর, 

র্াকঃ কমলিগর, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৪৩৩৪ 
বমাঃ সাবমউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বজািাব আবল, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ উল্লািাড়া 

আরএস-৬৭৬১, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৩৩৫ 
বমাঃ বসকান্দার বােশা, বিতাঃ বমাহােে ইসলাম, রুহুল আবমদির বাড়ী, 

গ্রামঃবাইিজুরী, র্াকঃ ইসলামবাে-৪৩৮৩, থািাঃ চন্দিাইশ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৩৩৬ 
অবহদ্যর রহমাি (অন্তর), বিতাঃ অবলয়ার রহমাি, গ্রামঃ কাজুবলয়া, র্াকঃ ফাজুবলয়া, 

থািা ও বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৩৩৮ 
বমাঃ হযরত আলী, বিতাঃ আঃরবশে, গ্রামঃ আরজী বেবীপুর, র্াকঃ বশয়ালদকাট, 

িাব ডতীপুর, চন্দ্রা, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৩৩৯ 
বমাঃ খাদলে হাসাি রাজু, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ জয়পুরা, র্াকঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪৩৪০ 
সঞ্জয় োশ, বিতাঃ রাখাল োশ, গ্রামঃ বগড়ামারা, র্াকঃ কদররহাট, থািাঃ বমরসরাই, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৩৪২ 
বমাঃ আবদ্যর কাউছার হাবমে, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রাজ্জাক, গ্রামঃ বজাড় পুকুবরয়া, 

থািাঃ চান্দীিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৩৪৩ 
অাং সাইমাং মারমা, বিতাঃ অাং সাদথায়াই মারমা, গ্রামঃ বড়দখালা িাড়া, র্াকঃ 

চন্দ্রদঘািা, থািাঃ কাপ্তাই, বজলাঃ রাঙ্গামাটি।  

খগ খগ 

৪৩৪৫ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বখাকি বময়া, গ্রামঃ হাজী হাসমত আলী বরার্, থািাঃ 

বফিী সের, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৪৩৪৬ 
বমাহােে আবুল মিজুর, বিতাঃ মৃতঃ বমাহােে আবুল কাদসম, গ্রামঃ বসািা বময়া 

র্াঃ বাড়ী, ওয়ার্ ড িাং-০৬, চর লেুা, কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৩৫০ 
বমাঃ আবিছ, বিতাঃ মুসবলম বমজডা, গ্রামঃ বকিপুরা, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৩৫১ 
সুমি কাবজ, বিতাঃ হাবকম কাবজ, গ্রামঃ বগায়ালিাড়া, র্াকঃ মোপুর, থািাঃ 

কালুখাবল, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৪৩৫৩ 
বমাঃ রুদবল, মৃতঃ বমাঃ আবুল মিজুর, গ্রামঃ পূব ড জারুল বাগাি, ০৭ িাং ওয়ার্ ড, ০৬ 

িাং মাইিীমুখ, র্াকঃ মাইিীমুখ বাজার, থািাঃ লাংগদ্য, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

৪৩৫৪ 
বমাঃ বমাস্তাবকম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বগবরধরপুর, র্াকঃ 

তারুবন্দয়া, থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৩৬১ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ বশলমুি, থািাঃ টঙ্গী, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৩৬২ 
বমাঃ শাহজাহাি, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ িন্দীরচর, র্াকঃ মবজেপুর, 

থািাঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৩৬৩ 
সাগর বশকোর, বিতাঃ আিার বহাদসি বশকোর, গ্রামঃ োসাতডা, র্াকঃ িালাং, থািাঃ 

িালাং, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

৪৩৬৪ 
বমাঃ শাবহনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মঈিউবদ্দি আহদেে, গ্রামঃ বয়রাট, র্াকঃ 

বয়রাট বাজার, থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৪৩৬৫ 
সুমি বময়া, বিতাঃ তারা বময়া, গ্রামঃ চর িগরেী, র্াকঃ গদয়শপুর, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৩৬৬ 
নুরুল আল , পিতোাঃ আসহোে উিীন, গ্রো াঃ জুইদন্ডী, ডোকাঃ েরু িড়ো, থোনোাঃ 

আম্মনোেোরো, মজলোাঃ িট্টগ্রো । 
খগ গ 

৪৩৬৭ 
ফখরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ েঃ চবন্ডপুর বাড়ী, র্াকঃ দ্যধমূখা 

বাজার, থািাঃ োগিভূঞা, বজলাঃ ফিী। 

খগ খগ 

৪৩৬৮ 
ববশালবজৎ কাবন্ত োশ, বিতাঃ ববমল কাবন্ত োশ, গ্রামঃ ১ িাং সাইর্ েবেণ মধ্যম 

হাবলশহর বহন্দুিাড়া, র্াক ও থািাঃ বন্দর, ৩৮ িাং ওয়ার্ ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৩৭২ 
বমাহােে ইকবাল সুলতাি, বিতাঃ মৃত বমাহােে বসালতাি আহােে, গ্রামঃ 

বছরাবটতলী, র্াকঃ বমন্নাত আলী হাট, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৩৭৩ 
বমাহােে মিসুর, বিতাঃ বমাহােে বছয়ে, গ্রামঃ চাঁিাতলী, র্াকঃ বমন্নত আলী হাট, 

থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৩৭৫ 
সাদরায়ার আলম, বিতাঃ বমাহােে জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ রাদহলা, থািাঃ বাবজতপুর, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৩৭৬ 
বমাঃ িাবছর উদ্দীি, বিতাঃ মৃত  বমাঃ ইউনুছ বময়া, গ্রামঃ আমজাে আলী বেন্তদলি 

বাড়ী উত্তর হাবলশহর বরার্, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৩৮০ 
রায়হাি বমাল্লা, বিতাঃ আঃ হাবলম, গ্রামঃ বাসুদেববাড়ী, র্াকঃ বতরশ্রী, থািাঃ বঘওর, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৩৮১ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ ইসহাক ভূইয়া, গ্রামঃ আশকামতা, র্াকঃ আজগরা 

বাজার, থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৩৮২ 
বমাঃ রাজু, বিতাঃ বমাঃ মুিসুর বময়া, গ্রামঃ ভটিখালী, র্াকঃ পুটিখালী, থািাঃ 

বমাড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 
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৪৩৮৩ 
বমাঃ রাহাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রাম ও র্াকঃ জাবমরা, থািা ও 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৩৮৪ 
বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ তুলাতলী, র্াকঃ ছয়ঘবরয়া, থািাঃ 

চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৩৮৫ 
শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজন্দপুর বাজার, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৩৮৬ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রামঃ সাটরা, র্াকঃ 

সরসপুর, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৩৮৭ 
শাবমম, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিশাত িগর-৩৮২০, থািাঃ 

টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৩৮৮ 
বমাঃ নুর বহাদসি (শান্ত), বিতাঃ বমাঃ জবলল ইসলাম, গ্রামঃ ২৭/৬ বশরশাহ সুরী 

বরার্, থািাঃ বমাঃপুর, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪৩৮৯ 
চাি বময়া, বিতাঃ রাজ্জাক বময়া, গ্রামঃ বেলদ্যয়ার চরিাড়া, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ 

টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৩৯০ 
বমাঃ ইমরাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ বলরাম, র্াকঃ ফলগাছা, 

থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৩৯১ 
বমাঃ রাবখবুর প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম প্রধাি, গ্রামঃ জামোিী, র্াকঃ 

ধাদিরহাট, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪৩৯২ 
বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ বেঘলকাবন্দ, র্াকঃ 

ববাংগুবলয়া, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা 

খগ গ 

৪৩৯৩ 
বমাঃ িাবজম আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বারী আকন্দ, গ্রামঃ িাবন্দিা, র্াকঃ 

বখাদ্দদকামরপুর ইউবি ৪ িাং সাহািাড়া, থািা ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৩৯৪ 
বমাঃ সাদেকুরজ্জামাি রাহুল, বিতাঃ বমাঃ আলতাফুজ্জামাি বপ্রস, গ্রামঃ বসবিক িাড়া 

কৃষ্ণপুর (িাট ড), র্াকঃ বমাঘলবাসা, থািাঃ কুবড়গ্রাম সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪৩৯৫ 
বমাঃ মাহফুজার রহমাি আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ আকন্দ, গ্রামঃ িাবন্দিা, 

র্াকঃ বখাদ্দদকামরপুর ৪ িাং সাহািাড়া, থািা ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৩৯৬ 
ইব্রাবহম বশখ, বিতাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ বসরাবল বাড়ী, র্াকঃ ববটি িাড়া, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৩৯৭ 
মাসুে রািা, বিতাঃ আহােে আলী, গ্রামঃ প্রান্নাথবাড়ী, র্াকঃ রামভদ্রপুর-২২১০, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৩৯৮ 
বমাঃ রববি বময়া, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ টািকাতলাদসি, র্াকঃ 

িামাকাতলাদসি, থািাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৪০০ 
সাজ্জাে মাহমুে, বিতাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ বকবারপুর, র্াকঃ হাট রাজাবাড়ী, থািাঃ 

বিয়ামতপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪৪০১ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছাবমদ্যল হক, গ্রামঃ পূব ড শুকদেবপুর,  র্াকঃ 

বাবিয়ারচালা, থািাঃ ভবািীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৪০৩ 
নূর বমাহােে, বিতাঃ আঃ মবজে, গ্রামঃ উব্দা িাড়া, র্াকঃ বলাংগুড়া, থািাঃ 

কলমাকান্দা, দজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪৪০৪ 
বমাঃ ইবলয়াস বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি বময়া, গ্রামঃ বধািাকাঠি, র্াকঃ 

িতাাং, থািাঃ বন্দর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৪৪০৫ 
বমাঃ রাবফউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বাবরষাব, র্াকঃ বাবরষাব, 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৪১১ 
বমাঃ সবুজ রািা, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ ববতবাবড়য়া, 

থািাঃ গাাংিী, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৪৪১২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দক মন্ডল, গ্রামঃ বেগোড়ী, র্াকঃ বমরীর হাট, 

থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৪১৩ 
বমাঃ রায়হাি সরকার, বিতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কচুকাটা, র্াকঃ বমলা 

কচুকাটা, থািাঃ িীলফামারী সের, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৪১৬ 
বমাসাঃ রুকাইয়া খাতুি, বিতাঃ দমাঃ মাজোর রহমাি, গ্রামঃ মাসকাটাবেবঘ, র্াকঃ 

শ্যামপুর, থািাঃ মবতহার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৪৪১৭ 
বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ রামশহর, র্াকঃ বগাকুল, 

থািাঃ বগুড়া সের, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৪৪১৮ 
ফুয়াে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বাদগর হাটা, র্াক, থািা ও বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ গ 

৪৪২১ 
বমাঃ বরমি আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুরুল হক, গ্রামঃ বগালী, র্াকঃ শবরফপুর, 

থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৪২২ 
সবখিা আিার, বিতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ বাউশাম, র্াকঃ হাটদগৌবন্দপুর, থািাঃ 

কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৪২৩ 
বমাঃ বরজুওয়াি হাসাি (িয়ি), বিতাঃ বমাঃ ইিছার আলী, গ্রামঃ পুরাি বাট্টাদজাড়, 

র্াকঃ বাট্টাদজাড়া, থািাঃ বকশীগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৪৩০ 
বমাঃ ঈমাি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ মরুয়ারচর, র্াকঃ বময়ার বাজার, 

থািাঃ বফিী সের, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 
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৪৪৩১ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি মুসী, গ্রামঃ িাবজরপুর, র্াকঃ এি.বি 

স্কুল, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৪৪৩৪ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি বমশু, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ খাবশরিাড়া, র্াকঃ 

খাবশরিাড়া, থািাঃ বকশীগঞ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৪৩৬ 
বমাঃ রাদশে ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহাবুর রহমাি, গ্রামঃ িন্দীগ্রাম, র্াকঃ িন্দীগ্রাম, 

থািাঃ ফুলবাবড়, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৪৩৮ 
মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মাসুে রািা, গ্রামঃ রসুলপুর, র্াকঃ েবড়হাতীল, থািাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৪৩৯ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম আকন্দ, গ্রামঃ গুবজডিাড়া, 

র্াকঃ গুবজডিাড়া, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪৪৪৫ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ উত্তর বসািাখুলী, র্াকঃ 

ববরজিাড়া, থািাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৪৪৬ 
শামীম আল মামুি, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ চাকন্ড বীদরর বাড়ী, র্াকঃ 

বাসুদেব বাড়ী, থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৪৪৮ 
রািা আহদেে, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ মুশুবদ্দ েবেণিাড়া, র্াকঃ মুশুবদ্দ 

বাজার, থািাঃ ধিবাড়ী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৪৫১ 
বমাঃ বমাজাদেল, বিতাঃ বমাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ বিজাহাতী, র্াকঃ রায়পুর, থািাঃ 

দকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৪৫২ 
বমাঃ িাইম ইসলাম, বিতাঃ আ.রবশে, গ্রামঃ কাবশমপুর, র্াকঃ িাবলবাজার, থািাঃ 

দূগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৪৫৫ 
বমাঃ বখাকি, বিতাঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ র্াকিাড়া, র্াকঃ বেকিাড়া, থািাঃ বশরপুর 

সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

৪৪৫৭ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ োঃ বরুিাছবড়, র্াকঃ সুবলাং, 

থািাঃ বরকল, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

৪৪৬১ 
বমাঃ মিজুর আলম, বিতাঃ বমাঃ তবববর বহাদসি, গ্রামঃ বোমিী সরকার িাড়া, থািাঃ 

িঞ্চগড় সের, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৪৪৬৭ 
সন্দ্বীি চন্দ্র সরকার, বিতাঃ ববরশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ সরকারিাড়া, র্াকঃ িয়াবেঘী, 

থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

৪৪৬৮ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঃ 

িায়রাবন্দ, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪৪৭২ 
বমন্টু মধু, বিতাঃ কৃষ্ণ মধু, গ্রামঃ কাফুলা বাড়ী, র্াকঃ রামশীল, থািাঃ বকাটালীিাড়া, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৪৭৩ 
বমাঃ আল-মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ হারুি-অর-রবশে, গ্রামঃ েবড়িাড়া, র্াকঃ 

শাহবাজপুর, থািাঃ সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৪৭৪ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফ ফার, গ্রামঃ আবজজপুর, র্াকঃ 

কাউয়ামারী, থািাঃ িাটগ্রাম, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৪৭৫ 
বমাঃ সাজ্জাত  বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ছদমে, গ্রামঃ ৬৪/৯ বাঘমারা, থািাঃ 

ময়মিবসাংহ সের , বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৪৭৭ 
বমাঃ আমজাে বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ পূব ড িাঠািগর, বিাঃ পূব ড 

বশলুয়া, থািাঃ ছাগলিাইয়া, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৪৪৭৮ বমাঃ বমরাজ বহাদসি , বিতাঃ বমাঃ জাফর ইকবাল, বমৌচাক, কাবলয়াপকর, গাজীপুর।  খগ গ 

৪৪৮০ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, খাগা, খাগা-৬৭০০,বসরাজগঞ্জ 

সের, বসরাজগঞ্জ।   

খগ খগ 

৪৪৮১ 
হৃেয় োশ, বিতাঃ রাজ কুমার, গ্রাম-ববায়াবলয়া সিাতি িাড়া, বিাঃ  ববায়াবলয়া, 

থািা-আদিায়ারা , বজলা-চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৪৮২ 
বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু সাইে প্রামাবিক, বশলববরষা, সগুিা, ববলকুবচ, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৪৮৩ 
আিছারুল হক, বিতাঃ আঃ রহমাি,  গ্রাম-হববরবাড়ী, ইউবিয়ি-হববরবাড়ী, উি-

ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৪৮৪ 
শবফ উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-বটাংগুবলয়া কান্দা, বিাঃ মাবিয়ালী, 

থািা-তারাকান্দা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৪৮৫ 
বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-হাওড়া, র্াক-হাওড়া, থািা-

উল্লািাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৪৪৮৭ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম রাজু, বিতা-বমাঃ জাফর আলী, গ্রাম-ফুলদকাচা, র্াক-

ফুলদকাচা, থািা-বমলান্দহ, বজলা-জামালপুর।  

খগ গ 

৪৪৮৮ 
বমাঃ তাদরক, বিতাঃ বমাঃ মবমি উল্লাহ, গ্রাম-কাঞ্চিপুর, র্াক-মাইজবে বকাট ড, থািা-

সের, বজলা-বিায়াখাবল। 

খগ গ 

৪৪৮৯ 
বশমুল োশ, বিতাঃ মান্দার োশ, গ্রাম-বচারখালী েবেি, র্াক-বড়বেয়া, থািা-

িড়াগাতী, বজলা-িড়াইল। 

খগ খগ 

৪৪৯০ 
সুজি, বিতা-লবতফ, গ্রাম-হদতয়া বকড়ািীিাড়া, বিাঃ হদতয়া রাজাবাড়ী,  থািা-

সবখপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৪৯১ ববধাি চন্দ্র োস, বিতা-ববমল চন্দ্র োস, গ্রাম-িবিম কাউবিয়া, র্াক-কাউবিয়া, খগ গ 
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ববতাগী, বরগুিা।  

৪৪৯২ বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি বময়া, ফুলবাবড়যা, কাবলয়াপকর, গাজীপুর। খগ গ 

৪৪৯৪ 
বমাঃ বমারদশে আলম, বিতা-আঃ রবশে, গ্রাম-কলাদকািা, বিাঃবামিী, থািা-

উলফৎিগর, বজলা-লেীপুর। 

খগ গ 

৪৪৯৫ শাহাোত ববিারী, বিতা-শাবহি ববিারী, বকালািাড়া, শ্রীিগর,মুসীগঞ্জ, ঢাকা। খগ গ 

৪৪৯৬ 
কামরুল হুো, বিতা-জয়িাল হুো, গ্রাম-েঃ ছয়ঘবরয়া, র্াক- োদরাগার হাট, উি- 

ছাগলিাইয়া, বজলা- বফিী। 

খগ খগ 

৪৪৯৭ বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক, ববড়ী িটল, কাবলহাতী, টাাংগাইল।  খগ খগ 

৪৪৯৮ 
বমাঃ  আলী আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ খাদলক কাজী, কাঠালতলী,  র্াক-হলকারচর 

বাজার, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর। 

খগ গ 

৪৪৯৯ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আঃ মান্নাি,  গ্রাম-মালীিাড়া, বিাঃ মালীিাড়া, 

থািা- সবরষাবাড়ী, বজলা- জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫০০ 
সাদজদ্যল,  বিতা-শবহজল হক, পুব ড বাহাদ্যরপুর, বিাঃ বসরাজাবাে, উি-ইসলামপুর, 

বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫০১ 
আবিসুর রহমাি, বিতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-িাঠািিাড়া, বিাঃ ববলপতল 

বাজার, উি-বমলান্দহ, বজলা- জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫০২ 
বমাঃ রাদশে আহদমে, বিতাঃ বমাঃ  আবত উল্লাহ, গ্রাম- মালমারা, বিাঃ মালমারা, 

উি-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫০৩ 
বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, বেোদরর বাড়ী, লালবেয়ার চর, েবেি 

িদতঙ্গা,  চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৪৫০৪ 
আবমরুজ্জামাি (বরদয়ল), বিতাঃ আবমর আহােে ফারুক, মদিায়ারা বভলা, গ্রাম- 

িাঠািপুর, িাঁচলাইশ, র্াক-ওয়াদজবেয়া, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৫০৬ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ  আব্দুল ছাত্তার (মৃত), গ্রামঃ িাইছাইল, বিাঃ 

বশমুবলয়া, থািা-আশুবলয়া, বজলা- ঢাকা।   

খগ খগ 

৪৫০৮ 
হাবববুর রহমাি, বিতা- বতয়াবুর রহমাি বশখ, গ্রাম+দিাঃ বভাদজরগাতী, থািা+দজলা- 

বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫০৯ 
বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাদবে আলী, গ্রাম-সাইিাড়া,  বিাঃ জান্না, উি-

সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৫১০ বমাঃ  রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, হাটাইল, বচৌহালী, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৪৫১১ 
বমাঃ ইয়াবছি আলী,  বিতা- বমাঃ আলম বহাদসি, বচলগাছা চক বাহুকা, র্াক-

কুড়াবলয়া, বজলা- বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫১২ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বিতাঃ বমাঃ ছাইদ্যল ইসলাম, গ্রাম-বাহুকা, র্াক-বাহুকা, 

থািা+দজলা- বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫১৩ 

বমাঃ নুরুল আবছার, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ শামসুল হক,  

আবমর বচৌধুরী বাড়া, ওয়ার্ ড-০২, িবিম র্াবুয়া, থািা-রাউজাি,  

চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৪৫১৫ 
বমাঃ সাবববর বহাসাইি, বিতা-সুলতাি আহদমে, গ্রাম-বগািালপুর, থািা+দজলা-

জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫১৬ 
বমাঃ জুবাদয়র ইসলাম তাজ, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, গ্রাম-বারাাংকুলা, থািা-

ববায়ালমারী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪৫১৯ ওমর ফারুক, বিতাঃ ইমাম উবদ্দি, সুন্দলপুর, কালামুসী, কববর হাট, বিায়াখালী। খগ খগ 

৪৫২১ 
বমাঃ শাহাজাহাি আলী, বিতা- বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রাম-গছাহার, র্াক-রািীরবন্দর,  

থািা-বচরর বন্দর, বজলা-বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৪৫২৩ 
বমাঃ কাদশম বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আিজাত আলী বময়া, গ্রাম-িাইকিাড়া, র্াক-

বমরুয়াদঘািা, বমজডাপুর, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৫২৪ 
বমাঃ মবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাজাহাি বময়া, গ্রাম-মাওড়া, র্াক-বতরশ্রী, থািা-

বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৫২৫ 
বমাঃ মাছুম বময়া, বিতা-বমাঃ ফুল বময়া, গ্রাম-বিববএস এলাকা, র্াক-চাবন্দিা, চাবন্দিা 

বিৌরসভা, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৫২৬ বমাহােে ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ আদবে আলী, বশমরাইল, বসবদ্দরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। খগ খগ 

৪৫২৭ 
এিাদয়ত বহাসাইি, বিতা-আব্দুল  আবজজ, গ্রাম-কাবলহর মাইজ িাড়া, র্াক-কাবলহর 

হাটদখালা, পূব ডধলা, বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৫২৮ 
ইয়াবছি বহাদসি, বিতাঃ নুর ইসলাম ফবকর, গ্রাম-বড় ষাটিল, র্াক-ষাটিল বাজার, 

মতলব উত্তর, চােপুর। 

খগ খগ 

৪৫২৯ 
বমাঃ সুবজ বময়া, বিতা- বমাঃ চাি বময়া, গ্রাম-লাইফুলা, র্াক-লাইফুলা, মধুপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৫৩০ 
আলী আশরাফ, বিতা-আবুল খাদয়র,  িন্দী বাড়ী, িন্দীগ্রাম, র্াক-মােবার হাট, 

মীরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৫৩১ 
বমাঃ ইউনুস হাওলাোর, বিতাঃমাকছুে হাওলাোর, গ্রাম-বশরযুগ, র্াক-বশরযুগ, থািা-

িালকাঠী, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৪৫৩২ বসাহাগ বময়া, বিতা-আব্দুল মাদলক, চক আন্ধাবরয়া, বরৌহা, বশরপুর সের, বশরপুর। খগ গ 

৪৫৩৩ সবঞ্জব কুজুর, বিতা-বথামাস কুজুর, খাবলশা, অিন্তরামপুর, িীরগঞ্জ, রাংপুর। খগ খগ 
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৪৫৩৪ 

বমাঃ শাবমম হাওলাোর, বিতা-বমাঃ কামাল হাওলাোর,  

গ্রাম-পূব ড টিয়াখালী, র্াক-মধ্যটিয়াখালী, তািা-কলািাড়া,  

বজলা-িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৪৫৩৫ 
রবফকুল ইসলাম, বিতা-সামছুল হক, গ্রাম-ববষ্ণুপুর, থািা, বাঞ্ছারামপুর, বজলা-

ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

খগ গ 

৪৫৩৭ 
সাইফুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মজনু বময়া, গ্রাম+দিাঃ রাদয়র ছড়া, থািা-মাোরগঞ্জ, 

বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৪৫৩৮ 
আিারুল হক, বিতা-মৃত- শামছুবদ্দি মন্ডল, গ্রাম-কলাকুতা, বাদ্রাকান্দা, তারাকান্দা, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৫৩৯ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আলা উবদ্দি, গ্রাম-জগতপুরা উত্তর, র্াক-িবলি 

বাজার, থািা-ভূয়াপুর, বজলা-টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৫৪১ 
বমাঃ শাবহি ইসলাম, বিতা-বমাঃ শবফউল ইসলাম, গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, র্াক-রহমতপুর, 

উি+দজলা-গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৪৫৪২ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতা-মৃত-আব্দুল বাকী, খামার বালুয়া, মদিাহরপুর, 

িলাশবাড়ী, গাইবান্ধ। 

খগ খগ 

৪৫৪৩ 
বমাঃ শাবকল বময়া, বিতা-বমাঃ আসাে, গ্রাম-বতবলয়া, বিাঃ কুমারেী, উি-বশবপুর, 

বজলঅ-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৫৪৪ 
বমাঃ শাহদিওয়াজ হাসাি খাি, বিতা-বমাঃ বমাশারফ বহাদসি খাি, বাসা-৯৫, 

রাজারহাতা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ খগ 

৪৫৪৫ 
বমাঃ মামুি বময়া, বিতা-বমাঃ মুিছুর আলী,  গ্রাম-িাব ডতীপুর, র্াক-আমলাগাছী, 

িলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৫৪৬ 
বমাঃ জবসম রহমাি, বিতা- বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রাম-করিাই, র্াক-িবশপুর, উি-সের, 

বজলা-বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৪৫৪৭ 
বমাঃ রািা, বিতা-বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম-আদলাকবেয়া, র্াক-রবশোবাে, উি-

উল্লািাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৫৪৯ 
বােল চন্দ্র বম ডি, বিতা- অবজত চন্দ বম ডি, গ্রাম-ইছর জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, গাছা, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৫৫০ 
বমাঃ মিজুরুল কবরম, বিতা-বমাঃ ইউনুছ, বািসা, বগািাল বাড়ী বিাঃ বািসা বাজার, 

থািা-চাটবখল, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৫৫১ 
বরজাউল কবরম, বিতা-বমজানুর রহমাি, গ্রাম-বারকুবড়য়া, বিা-ববশ্বাস বাথূলী, থািা-

বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৫৫২ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতা-বমাঃ ওদহে বক্স, গ্রাম-ওয়াবরয়া, র্াক-িাউর্াঙ্গা, উি-

সাতেীরা সের, বজলা-সাতেীরা। 

খগ গ 

৪৫৫৩ 
বফদরাজ আলম, বিতা-মৃত বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-বখবড়হর, র্াক-বখবড়হর, উি-

শাহরাবস্ত, বজলা-চােপুর। 

খগ গ 

৪৫৫৫ সুলতাি বতকী, বিতা-বাসু বতকী, মালঞ্চা, ঘাট্টাউছিা, হাবকমপুর, বেিাজপুর। খগ গ 

৪৫৫৬ 
বমাঃ বরাস্তম আলী, বিতা-মৃতঃ আবুল হাবমে, ববত্রশ হাজাবর, চািারহাট, কালীগঞ্জ, 

লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৪৫৫৭ 
আলম বময়া, বিতা-চাঁি বময়া, উত্তর ধািশাইল, র্াক-ধািশাইল বাজার, থািা-

বিিাইগাতী, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

৪৫৫৯ 
বমাঃ মাহবুব উল হক,  বিতা-মৃত-শহীদ্যল্লাহ, বাসা িাং-৪, ওয়াসা বরার্, সারুবলয়া, 

বর্মরা, ঢাকা।  

খগ খগ 

৪৫৬০ 
বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতা-বমাঃ রজব আলী বশখ, গ্রাম-দ্যধরাজপুর, বিাঃ বমাড়াগাছা, 

থািা-বখাকসা, বজলা-কুবিয়া। 

খগ খগ 

৪৫৬১ 
বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রাম-বজগাবাড়ী, বিাঃ এদরন্ডাবাড়ী, 

থািা-ফুলছবড়, বজলা- গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৫৬২ 
মািস বঘাষাল, বিতা-প্রফুল্ল বঘাষাল, গ্রাম-বকওড়াতলা, বিাঃ বমাাংলা, থািা-বমাাংলা, 

বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৪৫৬৩ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বিতা-বমাঃ আঃ কাবের, গ্রাম-রাজাপুর, বিাঃ মদহষকুড়া, থািা-

িান্দাইল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৫৬৪ 
জাদবে বহাসাইি, বিতা-সাহাব উদ্দীি, িবিম সাদহর খালী, বমরসরাই,  

চট্টগ্রাম।   

খগ গ 

৪৫৬৫ 
ওবল রহমাি, বিতা-শাহাজাহাি বমাল্লা, গ্রাম-ছািড়াখালী, র্াক-ফুলহাতা, থািা-

বমাড়লগঞ্জ, বজলা-বাদগরহাট।   

খগ গ 

৪৫৬৬ 
বমাঃ ইসমাইল, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, গ্রাম-হবরগঞ্জ, র্াক-লালদমাহি, ওয়ার্ ড ি  াং-১২, 

লালদমাহি বিৌরসভা, বজলা- বভালা। 

খগ গ 

৪৫৬৭ বমাঃ রুদবল বশখ, বিতাঃ বমাঃ আঃ  মবজে বশখ, বাইমাইল, বকািাবাড়ী, গাজীপুর। খগ গ 

৪৫৬৮ 
বমাঃ আরমাি খাি, বিতাঃ বমাঃ  মহাবসি খাি, বঠালিার িাড়, বাঁলবাড়ীয়া, 

মুকসুেপুর, বজলা- বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫৬৯ 
বমাঃ হারুি অর রশীে, বিতা-বমাঃ সাত্তার বমাল্যা, গ্রাম-কািসন্ডা, বিাঃ কািসন্তা, 

থািা-আশাশুবি, বজলা- সাতেীরা। 

খগ খগ 

৪৫৭০ বমাঃ সুমি বময়া, বিতা- মৃত  ঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-ভবািীপুর, র্াক-গাড়াদর্াবা, খগ গ 
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উি-সবরষাবাড়ী, বজলা- জামালপুর। 

৪৫৭১ 
বমাঃ আলমাস বহাদসি সরকার, বিতা-বমাঃ আলম সরকার, গ্রাম-মাজবেয়া পুঃদবঃ, 

ইউবিয়ি-সাঁড়া, থািা+উি-ঈশ্বরেী, বজলা-িাবিা। 

খগ গ 

৪৫৭৪ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতা- আঃ জিার খাি, গ্রাম-সামন্তসার, 

বিা+থািাঃদগাসাইরহাট, বজলা-শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

৪৫৭৫ 
বমাঃ আজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমদহর আলী, এ-২০, আইঙ্গি, ধামরাই-১৩৫০, 

ধামরাই বিৌরসভা, ঢাকা।   

খগ খগ 

৪৫৭৬ 
সালাউবদ্দি প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ মধ্য বাউবশয়া, বিাঃ বাউবশয়া, 

থািাঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫৭৭ 
বমাঃ বমাজাদেল বহাদসি রাবকব, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ কাবলকাপুর, বিাঃ 

বখলাফত বাজার, থািাঃ বসািাইমুড়ী, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৫৭৮ 
বমাঃ হৃেয় বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল, গ্রামঃ উলাইল, র্াকঃ িান্নার, থািাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৫৭৯ 
জয়নুল আদবেীি, বিতাঃ ইকবাল বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড বগামেণ্ডী, র্াকঃ ববায়ালখালী, 

উিদজলাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৫৮০ 
বমাঃ আল আবমি বশখ, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি বশখ, গ্রামঃ বববতি, বিাঃ 

বববতি, এিাদয়তপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫৮১ 
বমাঃ ববপ্লব বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফরজ আলী, গ্রামঃ বকয়াগাড়ী, বশমুবলবাড়ী, ধুিট, 

বগুড়া। 

খগ গ 

৪৫৮২ 
বমাঃ রঞ্জু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বভালা মণ্ডল, গ্রামঃ খাষশুবড়দবড়, র্াকঃ িাটুয়ারিাড়া, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫৮৩ 
বমাহােে ববারহাি উদ্দীি, বিতাঃ বমাহােে অবজ আহদমে, গ্রামঃ বরুমচড়া, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৫৮৪ 
বমাহােে বছয়ে বহাসাইি, বিতাঃ মৃতঃ বমাহােে হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ মাহামুদ্যল্লাহ 

বময়াজী বাড়ী, বড়হাবতয়া, বলাহাগড়া, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৫৮৫ 
ববপ্লব কুমার, বিতাঃ বিতাই চন্দ্র, গ্রামঃ চক আড়াংশাইল, র্াকঃ বমজডাপুর, থািাঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪৫৮৬ 
বমাঃ বরাকি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবশউর রহমাি, গ্রামঃ লস্করপুর, হুলাশুগঞ্জ, 

বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খগ গ 

৪৫৮৭ 
বমাঃ বুদলট গাইি, বিতাঃ বমাঃ সাদ্দাত আলী, গ্রামঃ গাাংতা, বিাঃ ববদ্যপুর, থািাঃ 

মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫৮৮ 
আবু বকর বছবদ্দক, বিতাঃ অবজ উল্যা, গ্রামঃ হাবফজপুর, বিাঃ রাজগঞ্জ, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৫৮৯ 

জাফর আহদেে, বিতাঃ মবজবুল হক,  

গ্রামঃ বলদ্য বময়ার বাড়ী, িবিম জয়িারায়িপুর, বিাঃ রাজাপুর, থািাঃ োগিভুঞা, 

বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৪৫৯০ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নূরুল আবমি, গ্রামঃ কচুরী, বাকচান্দা, িান্দাইল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৫৯১ 
ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ মাঝুখাি, বিাঃ রতিপুর, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৫৯২ 
আশরাফুল ইসলাম (িাপ্পু), বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ চররুহীতা, বিাঃ রসুলগঞ্জ, 

থািা + বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৪৫৯৪ 
বমাঃ রাবশদ্যজ্জামাি খাি, বিতাঃ বমাঃ শাহাব উবদ্দি, গ্রামঃ বিাঃ বশরিগর, থািাঃ 

ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৫৯৫ 
বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ মবজবর মণ্ডল, গ্রামঃ জয়রামপুর, র্াকঘরঃ িবরিা, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৫৯৬ 
বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আরজু বময়া, গ্রামঃ লাড়ুয়াকুন্ড, বিাঃ জদলসীি, 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

৪৫৯৭ 
বমাঃ বহাদছি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ, মহল্লা, উত্তর রাজাশি, র্াকঃ রাজাশি, 

উিদজলাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪৫৯৯ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ বাদসে আলী, গ্রাম + র্াকঃ বতদলািাড়া, 

উিদজলাঃ তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৪৬০০ 
বমাঃ শাওকত আলী, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ আদলাকবেয়া, র্াকঘরঃ 

রবশোবাে, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬০১ 
বমাঃ বশাদয়ব খাি, বিতাঃ িাবছর উবদ্দি খাি, গ্রামঃ বল্লভপুর, বিাঃ রতিবেয়া, থািাঃ 

কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৪৬০২ 
বমাঃ রবিচ খন্দকার, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ িবাব আলী খন্দকার, গ্রামঃ আশফরেী, বিাঃ 

আলগী, থািাঃ িগরাকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪৬০৩ 
বমাঃ আবুল হাদসম আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবকম আকন্দ, গ্রামঃ িাটধারী, র্াকঃ 

ববায়াবলয়া বাজার, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬০৪ 
বমাঃ িাবসর উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল গাফ ফার খাি, গ্রামঃ িবিম বাবলিাড়া, র্াকঘরঃ 

বাবলিাড়া, উিদজলাঃ বজয়ািগর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 
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৪৬০৫ 
বমাঃ রুহল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম মণ্ডল, গ্রামঃ িাইকিাড়া, র্াকঘরঃ 

ধিবাড়ীয়া, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬০৬ 
বমাঃ স্বিি সরকার, বিতাঃ বমাঃ িাবজমুবদ্দি, গ্রামঃ নুন্দাহ, বিাঃ রতিকাবন্দ, 

শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬০৭ 
বমাঃ রাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ িবিম বাবড়য়া, বিাঃ কবড়য়া, 

থািাঃ িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৪৬০৮ 
বমাঃ ববপুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমনুর রহমাি, গ্রামঃ কববরাজ িাড়া, বিাঃ 

বিাড়াবাড়ী, বর্ামার, িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৬০৯ 
বমাঃ কুরবাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আমীর আলী, গ্রামঃ কাগটিয়া, র্াকঘরঃ িারায়িপুর, 

উিদজলাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৬১০ 
বমাঃ কুতুব উবদ্দি, বিতাঃ েীি বমাহােে, গ্রামঃ ইমাদির কাবন্দ, বাাংলা বাজার, 

বসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬১১ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস গাজী,  

গ্রামঃ িাদলা িাড়া, র্াকঘরঃ পুটিয়া, থািাঃ পুটিয়া বিৌরসভা,  

বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৬১২ 
সবুজ আহদেে, বিতাঃ বরাস্তম আলী, সবুজ আহদেে, গ্রামঃ ববরাজপুর, র্াকঃ রুিসা, 

থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬১৩ 
বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছাত্তার, কাঞ্চিশ্বর, বমদহরিগর, কালীগঞ্জ, 

লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৬১৪ 
িারদভজ সরকার, বিতাঃ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বড় কাঞ্চিপুর, বিাঃ 

বড়ইবাড়ী, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৬১৫ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওবল উল্লাহ, ১৬, রুিিগর আবাবসক এলাকা, 

বমরপুর, ঢাকা। 

খগ গ 

৪৬১৮ 
বমাঃ সাবির আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ সাটিহারী, বিাঃ মাইজবাগ, 

উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৬২২ 
বমাঃ বসালাইমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ স্বল্প সুিই, বিাঃ আটিিাড়া, 

থািাঃ আটিিাড়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৬২৩ আকাশ বম ডি, বিতাঃ বেদিশ বম ডি, গ্রামঃ মুবেিাড়া, র্াকঃ গাছা, বজলাঃ গাজীপুর। খগ গ 

৪৬২৬ 
সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ ফজলুর হক বমাল্লা, গ্রামঃ রাজীবচর, র্াকঃ কামরাঙ্গা, 

থািাঃ চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৬২৭ 
বমাঃ আিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ বগাববন্দপুর,র্াকঃ গাড়ার্াবা, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৬২৮ বমাঃ শামীম বরজা, বিতাঃ বমাঃ মবফজুর রহমাি, বরফা, মঙ্গল, কবলগঞ্জ, বিিাইেহ। খগ খগ 

৪৬৩০ 
রুহুল আবমি, বিতাঃ ইমাি আলী, গ্রামঃ জালপফ, র্াকঃ মীদররদবতকা, টাাংগাইল 

সের, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৬৩১ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক, গ্রামঃ খুিীবাবড়, বিাঃ বছািটিয়া বাজার, 

থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৬৩২ 
বমাঃ রাদসল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাই সরোর, গ্রামঃ আতাইকান্দা, বিাঃ 

খদয়রবাগাি, থািাঃ িাবিা সের, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪৬৩৩ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বগালাম বকববরয়া, ৪৮/বব, কদলজ বরার্, ময়মিবসাংহ 

সের, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৬৩৪ 
বমাঃ বরজাউল ইসলাম, বিতাঃ শবহদ্যল ইসলাম, ৩২/২, বগাবরচাকা বমইি বরার্, 

র্াকঃ খুলিা, থািাঃ বসািার্াঙ্গা, বজলাঃ খুলিা। 

খগ খগ 

৪৬৩৬ 
বমাঃ শাহাোত খাি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি খাি, গ্রামঃ েবেণ রমজািপুর, র্াকঃ 

রমজািপুরহাট, থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

৪৬৩৭ 
বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ইকবাল বহাদসি, খবরয়া, বিাঃ খবরয়া, থািাঃ বশবপুর, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৬৩৮ 
রবি বহাদসি, বিতাঃ আবুল হাদশম, রমা গাজীরবাড়ী, গ্রামঃ আকুসার, র্াকঃ 

আমড়াতলী, বরুড়া, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৬৩৯ দ্যখু বময়া, মিজুরুল ইসলাম, গ্রামঃ রাজবল্লভ, র্াকঃ জুোহাট, উবলপুর, কুবড়গ্রাম। খগ গ 

৪৬৪০ 
আরাফাত আহদমে, বিতাঃ আকতার বহাদসি, সদ্যয়া, গফরগাঁও,  

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৬৪১ 
আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ উলাইল, বিাঃ িান্নার, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৬৪২ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আসাদ্যল হক, গ্রামঃ আইরখামার, ইউঃ বড়বাড়ী, 

লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৬৪৩ 
বমাঃ আঃ কাদের বজলািী, বিতাঃ বমাঃ নূরিবী বহাদসি, গ্রামঃ বাগবাটি, র্াকঃ 

বাগবাটী, উিঃ +দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৪৪ 
নূরুন্নবী, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রামঃ গিসারিাড়া, র্াকঃ করমজা, থািাঃ 

বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৪৬৪৫ 
বমাঃ বফারকাি, বিতাঃ আব্দুর বগাফরাি, গ্রামঃ ইজ্জতপুর, র্াকঃ ইজ্জতপুর, উিঃ 

বফিী সের, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 
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৪৬৪৬ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ আলী, গ্রামঃ প্যাইল, বিাঃ িাকাইহাট, 

থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৬৪৭ 
রাবজব মহাজি, বিতাঃ সুভাষ মহাজি, গ্রামঃ গাইয়ারচর, বিাঃ কুাদম্পরহাট, থািাঃ 

রায়পুর, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৪৬৪৯ বমাঃ টুটুল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, কুবিয়া। খগ খগ 
৪৬৫০ বমাঃ আবমনুর সরকার, বিতাঃ মৃতঃ হাদছি আবল, ভূঞাপুর, টাাংগাইল। খগ গ 

৪৬৫১ 
বমাঃ বলটি গাজী, বিতাঃ আঃ কবরম গাজী, গ্রামঃ বকুলতলী, বিাঃ মীর মহল, থািাঃ 

ববতাগী, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

৪৬৫২ 
বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, বিতাঃ আঃ জিার গাজী, গ্রামঃ বকুলতলী, বিাঃ মীরমহল, 

থািাঃ ববতাগী, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ খগ 

৪৬৫৩ 
বমাঃ িাজমুল হক িয়ি, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ উমািন্দ, র্াকঃ তবকপুর, 

উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪৬৫৪ বমলি আলী, বিতাঃ আব্দুল জিার, কাজীপুর, গাাংিী, বমদহরপুর। খগ গ 

৪৬৫৬ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র প্রধাি, বিকুারিাড়, 

ভদবরচর, গজাবরয়া, মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬৫৭ আকাশ চন্দ্র রায়, বিতাঃ ভাষ্কর চন্দ্র রায়, বচাংগি, মাদহরপুর, ববাচাগঞ্জ, বেিাজপুর। খগ গ 

৪৬৫৮ 
বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ িারমাস্তুল, র্াকঃ চরমাস্তুল, উিঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬৬০ 
বমাঃ রাবজব আলী, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ ববয়াঘাট, র্াকঃ গুরুোসপুর, 

থািাঃ গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৪৬৬১ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বমাহবসি আলী, গ্রামঃ বচলসি, র্াকঃ বিউ 

সাদহবগঞ্জ, থািাঃ হারাগাছ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৬৬৩ 
বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রবহম বমাল্লা, গ্রামঃ শালহাটী, র্াকঃ শালহাটী, 

উিঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৪৬৬৪ তন্ময় সরকার, বিতাঃ ধিীন্দ্র িাথ সরকার, ভুবতয়ািাড়া, সগুিা, ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ। খগ খগ 

৪৬৬৫ 
বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ সুরুজ আলী, গ্রামঃ চকখাতমপুর, র্াকঃ আলমপুর, 

থািাঃ পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৬৬৬ বহমাাংশু চন্দ্র োস, বিতঃ ভুবি চন্দ্র োস, সুলতািপুর, উিঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। খগ গ 
৪৬৬৭ বমাঃ ইব্রাবহম বশখ, বিতাঃ আঃ জিার, গ্রামঃ কুলশী, র্াঃ টামটা, শাহারাবস্ত, চােপুর। খগ খগ 

৪৬৬৮ 
বমাঃ আল আমীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ আউলাটিয়া, র্াকঃ বাাংড়া, 

থািাঃ আউলটিয়া, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৬৬৯ 
শুকুর আলী, বিতাঃ আঃ জবলল বশখ, গ্রামঃ িার বকাড়ামার, র্াকঃ কাফুরদ্যরা, উিঃ 

সের, বজলাঃ বদগরহাট। 

ক ক 

৪৬৭০ 
বমাঃ রাজীব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল ইসলাম, গ্রামঃ জুবগয়া, বিাঃ জুবগয়া, 

থািাঃ কুবিয়া সের, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৪৬৭১ 
বমাঃবকুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কাজী মবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর খাইলপকর, থািাঃ গাছা, 

র্াকঃ জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৬৭২ 
বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ িালাগাছ বরার্, র্াকঃ 

জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৬৭৩ 
বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, চান্দরা, ন্যাশিাল ইউবিভাবসটি, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৬৭৫ 
শাহাবুবদ্দি লস্কার, বিতাঃ বমাঃ টুলু লস্কার, গ্রামঃ লস্কার বেঘীরিাড়, বিাঃ ফুলারিাড়, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৪৬৭৬ 
বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ছাত্তার বময়া, গ্রামঃ বিলেীয়া, বিাঃ দ্যলালকাবন্দ, 

থািাঃ ববলাদবা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪৬৭৮ 
বমাঃ বমারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ সবহে উল্যা, গ্রামঃ বেবপুর, বিাঃ বেবপুর, থািা ও 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৬৭৯ 
বমাঃ ফারুক খা, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক খা, গ্রামঃ মাটিয়া গাবছ,র্াকঃ বরাট, বজলাঃ 

রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৪৬৮০ 
বমাঃ আবুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ছাফর আলী, গ্রামঃ বশাভারামপুর, বিাঃ রামপুর, 

থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৬৮১ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ জালাল বহাদসি, গ্রামঃ েস্তরাবেয়া, বিাঃ জাহাপুর, 

থািাঃ মধুখালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪৬৮২ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ কামাড়িাড়া, র্াকঃ 

বশমলা, থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬৮৩ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ িাগা, বিাঃ িাবলমা, থািাঃ 

কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৬৮৪ 
শ্যামল চন্দ্র রায়, বিতাঃ প্রািধি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ িয়াঘাটি বকরািীগঞ্জ, র্াকঃ 

িগরিাড়া, থািাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৮৫ 
বমাঃ সাহাবুবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ রমজাি কাজী, গ্রামঃ কুবলয়া, বিাঃ রামকৃষ্ণপুর, থািাঃ 

বচৌগছো, মজলোাঃ যম্মেোর। 

খগ খগ 

৪৬৮৬ বমাস্তাক আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ রামবাড়ীয়া, র্াকঃ বন্যাকাশী, খগ খগ 
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থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

৪৬৮৮ 
বমাঃ আবুল বাশার খাি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি খাি, ৮/১ সারোগঞ্জ, ওয়ার্ ড-৪, 

থািাঃ কাদশমপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৬৯০ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি,বিতাঃ মৃতঃ জদবে হাওলাোর,  

গ্রামঃ বাসুদেব িাড়া, র্াকঃ বাসুদেবিাড়া, থািাঃদগৌরিেী,  

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪৬৯১ 
বমাঃ আফজাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি উবদ্দি, গ্রামঃ সাদহব িাড়া, বিাঃ 

ধািদকাড়া, থািাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৯২ 
বমাঃ বজল্লুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ঠাটাাংগা, বিাঃ গড়িাড়া, থািা 

ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৯৩ 
বমাঃ আলবাব আল রাজী, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক বসন্টু, গ্রামঃ বেয়াড় গাড়ফা, বিাঃ 

চান্দাই হাট, থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৪৬৯৪ 
বমাঃ বাদয়বজে, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বেয়াড় গাড়ফা, বিাঃ চান্দাই 

হাট, থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৪৬৯৫ 
বমাঃ চঞ্চল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ ধািকুবলয়া, র্াকঃ কাদটয়া, থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪৬৯৬ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ময়নুল হক, গ্রামঃ ববড়া সান্যাল িাড়া, র্াকঃ ও 

থািাঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪৬৯৭ 
বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ খাদলক, গ্রামঃ পূব ড বাড্ডা, র্াকঃ গুলশাি, থািাঃ 

বাড্ডা, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪৬৯৮ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল হক, গ্রামঃ বড় চবন্ডপুর, র্াকঃ 

সরোরিাড়া, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৬৯৯ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাহােে গাজী, গ্রামঃ চর কাদলখা, বিাঃ চর কাদলখা, 

থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৪৭০০ 
িাবহে বহাদসি, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বামির্া, র্াকঃ মুোফরগঞ্জ, থািাঃ 

লাকসা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৭০৪ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ ছদব্দর আলী মণ্ডল, গ্রামঃ কুমাজপুর, সাদহবগঞ্জ, সালঙ্গা, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭০৫ মিছুর আহেে, বিতাঃ সবফউল্লাহ, গ্রামঃ লাতুরগাঁও, র্াকঃ মবছকান্দী, উিঃ 

চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭০৭ বমাঃ িাঈম ইসলাম, বিতাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বাউসী, গজাবরয়া, র্াকঘরঃ 

বাউসী বাঙ্গালী, উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭০৮ বমাঃ বমাবমনুর ইসলাম, বিতাঃ নুর বমাহােে মুবস, গ্রামঃ বশখহাটী, র্াকঃ 

বশোদবার্ ড, যদশার। 

খগ গ 

৪৭০৯ বমাহােে আক্কাস উদ্দীি, বিতাঃ মৃত শামসুল আলম, গ্রামঃ বশকল বাহা, 

এয়ারদমাহােে বচৌধুরীর বাবড়, র্াকঘরঃ বশকল বাহা, থািাঃ কণ ডফুল, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭১০ বমাহােে বজয়া উদ্দীি, বিতাঃ মৃত বমাহােে আয়ুব আলী, গ্রামঃ বটতলী, আদিায়ারা, 

চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৭১১ আব্দুল আওয়াল, বিতাঃ মৃত হাবফজউদ্দীি, গ্রামঃ বাবন্দগড় (বাবিয়ািাড়া), ইউবিঃ 

ববগুিবাড়ী, ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৪৭১২ বশখ ফবরে, বিতাঃ হাবমে আলী, গ্রামঃ িারায়িপুর, থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭১৩ জাবমনুর রহমাি, বিতাঃ আফছার আলী, গ্রামঃ িারায়িপুর, থািাঃ জামালপুর সের, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭১৪ বমাঃ জবমর উবদ্দি, বিতাঃ নুর বহাদসি, গ্রামঃ বড় উঠাি, সাতঘর, র্াকঃ ফাবজল খাঁর 

হাট, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭১৫ বমাহােে আব্দুল আবজজ, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ শাহামীরপুর, র্াকঃ 

ফবকরিীর হাট, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৭১৬ আব্দুল আবজজ, বিতাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ গুয়ািঞ্চক, র্াকঃ ববরাগ, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭১৯ বমাঃ আবজম উবদ্দি, বিতাঃ মৃত হাদতম আলী, গ্রামঃ বছািটিয়া, বছািটিয়া বাজার, 

জামালপুর, জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭২০ বমাঃ ইস্রাবফল বহাদসি, বিতাঃ শামশু উদ্দীি, গ্রামঃ র্মুরুয়া, বিাঃ গাজীরহাট, থািাঃ 

বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৭২৫ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বড় হাবশমপুর, 

র্াকঘরঃ হাবশমপুর, উিদজলাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৭২৬ বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জবমর উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ সুটিিাড়া, র্াকঃ 

োদরায়ািী, সতাকল, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৪৭২৭ বমাঃ জাহাঙ্গীর সরোর, বিতাঃ মৃতঃ িবছর উদ্দীি সরোর, গ্রামঃ চক ববরাম, বিাঃ 

িওগাঁ, থািা ও বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৭২৯ বমাঃ মুকুল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বতাফাজ্জল আকন্দ, গ্রামঃ সদন্তাষ অবভরাম, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 
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৪৭৩১ বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ আলী, গ্রামঃ সািবক সাইর, র্াকঘরঃ েঃ বাবলথুবা, 

উিদজলাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৭৩২ বমাঃ আকরামুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক বশখ, গ্রামঃ বমৌলভী িাড়া, 

র্াকঃ কাবলয়া হবরপুর, থািা + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৩৩ ম োাঃ লোনজু প েো, পিতোাঃ ম োাঃ আব্দুল ম োন্নোফ, গ্রো াঃ দুগ গোপুর কো োরিোড়ো, ডোকঘরাঃ 

িপন্ডজোন, উিম্মজলোাঃ উপলপুর, মজলোাঃ কুপড়গ্রো । 

খগ গ 

৪৭৩৫ প্রকাশ চন্দ্র ববশ্বাস, বিতাঃ বিদজি চন্দ্র ববশ্বাস, গ্রামঃ ময়িাকুটি, বিাঃ ময়িাকুটি, 

থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪৭৩৬ ববপ্লব কুমার ববশ্বাস, বিতাঃ ববশ্বিাথ চন্দ্র ববশ্বাস, গ্রামঃ বুঃ ববায়াবলয়া, র্াকঘরঃ 

বগাববন্দগঞ্জ, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৭৩৭ বমাঃ সাবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবহউল ইসলাম, গ্রামঃ র্াকবাাংলা িাড়া, 

রাধািগর, িাবিা। 

খগ গ 

৪৭৩৮ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ খুরশীে আলম, গ্রামঃ রহমতাবাে, র্াকঘরঃ এছক 

র্াইভার হাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭৪০ বমাঃ রববি মণ্ডল, বিতাঃ বমাঃ রজব আলী মণ্ডল, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ 

িাবজরগঞ্জ, থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪৭৪২ রুদবল বময়া, বিতাঃ আব্দুস ছামাে, গ্রামঃ েবেণ বগাতামারী, হাতীবান্ধা, 

লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৭৪৩ বমাজাবহে, বিতাঃ মাহাতাব, গ্রামঃ উত্তর বেবশহাই, থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৭৪৫ বমাঃ ইয়াবছি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী, গ্রামঃ ববলঘর, ইউঃ হাটিলাপূব ড, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৭৪৭ বমাঃ জাকাবরয়া ইসলাম জীবি, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি ব্যািারী, গ্রামঃ চকোদতয়া, 

ববািারিাড়া, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৭৪৮ বমাঃ শামীম, বিতাঃ বমাঃ রবকবুল ইসলাম, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, থািাঃ সবরষাবাড়ী, 

বিাঃ গাড়াদর্াবা, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭৪৯ বমাঃ ইমি, বিতাঃ বমাঃ বমারদশে আলম, বমজবমবজ বাতাি িাড়া, বসবদ্ধরগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৫০ বমাঃ িান্না বময়া, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক আলী, গ্রামঃ বিমতলা, আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা। খগ গ 
৪৭৫১ বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শুকুর ফবকর, গ্রামঃ চরসুজািগর, থািাঃ সুজািগর, 

বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৪৭৫২ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলম বশখ, গ্রামঃ বখাকশাবাড়ী, বিাঃ 

বখাকশাবাড়ী, থািা + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৫৩ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ হাসমত তালুকোর, গ্রামঃ বঢিাকান্দী, ভূয়াপুর, টাাংগাইল। খগ খগ 
৪৭৫৪ বমাঃ রািী জাহাি, বিতাঃ বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, গ্রামঃ িবিম রাঘবপুর, 

ববািারিাড়া, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৭৫৫ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওয়াহাব, গ্রামঃ বাঘাদর্াবা, থািাঃ 

ময়মিবসাংহ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

৪৭৫৭ আবকবুল, বিতাঃ বাফাজ উদ্দীি শাহ্ , গ্রামঃ মুবসিাড়া, বসয়েপুর, বসয়েপুর, 

িীলফামারী। 

খগ খগ 

৪৭৫৮ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ কাববলপুর, বসািাইমুড়ী, 

বসািাইমুড়ী, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৭৫৯ ববলাল বহাদসি িাদলায়াি, বিতাঃ মৃঃ লাল বময়া িাদলায়াি, গ্রামঃ বাগমারা, হাজী 

খবলল উল্লা বলি, খুলিা। 

খগ খগ 

৪৭৬০ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ পুলবান্দা, মদিাহরপুর, 

িবাবগঞ্জ, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৭৬১ বশিি কুমার, বিতাঃ সদন্তাষ কুমার, গ্রামঃ ধুবঞ্চ, র্াকঘরঃ বততুবলয়া, উিদজলাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭৬২ বমাঃ তুষার মাহমুে, বিতাঃ আঃ বাদরক, গ্রামঃ চামুবতয়া, র্াকঘরঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭৬৩ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইসলাম উবদ্দি, গ্রামঃ আেম, িাওটািাহাট, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৭৬৪ শহীদ্যল্লাহ, বিতাঃ হাবিফ আলী, গ্রামঃ কামতা, বিাঃ ধািদকাড়া, থািাঃ সাটুবরয়া, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৬৫ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শারজাহা প্রধাি, গ্রামঃ উইলসি , বন্দর, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৬৬ মাসুে রািা, বিতাঃ আঃ মাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ চাঁেিাশা, বকসমাত, বিাঃ 

চাঁেিাশা, থািাঃ ববমািবন্দর বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪৭৬৭ বমাঃ নূর আলম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ বগািাল তামু্বলপুর, িীরগাছা, রাংপুর। খগ খগ 
৪৭৬৮ বমাঃ রুদবল খাি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী খাি, গ্রামঃ িালীিব ডত, কাবশিাতপুর, 

সাবথয়া, িাবিা। 

খগ গ 

৪৭৬৯ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ হুমায়ি কববর, গ্রামঃ ববলঘর, র্াকঃ ববলঘর খগ গ 
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বগাসাই বাজার, উিদজলাঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

৪৭৭০ মাধব চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ আিন্দ লাল বম ডি, গ্রামঃ তালুক বরফাইতপুর, র্াকঃ 

বাবেয়াখালী, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৭৭১ বমাঃ রাজমুল হক, বিতাঃ এিামুল হক, গ্রাম + বিাঃ বাঁশতলী, কাবলয়াপকর, গাজীপুর। খগ খগ 
৪৭৭২ বমাঃ শাবফি ইসলাম শুভ, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ হাবকমপুর, র্াকঃ 

কন্যাোহ, উিদজলাঃ হবরণাকুণ্ডু, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৪৭৭৩ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম ঠান্ডু, বিতাঃ মৃতঃ বহাদসি আলী মুসী, গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, 

র্াকঃ িাদটািাড়া, উিদজলাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৪৭৭৪ বমাঃ মাহফুজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাকাদদ্দস বহাদসি, গ্রামঃ বাড়ীবাথাি, র্াকঘরঃ 

বাবিয়াকান্দর, উিদজলাঃ বিিাইেহ সের, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৪৭৭৮ বমাঃ আলী হাসাি, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ চারুয়া, বিাঃ মন্দভাগ, থািাঃ কসবা, 

বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৪৭৭৯ আলমঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ হাবিফ বময়া, গ্রামঃ িবরন্দ্রপুর, বিাঃ শাকপুর, থািাঃ 

বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৭৮০ বমাঃ ইউসুফ, বিতাঃ আহেে আলী, গ্রামঃ উত্তর জয়িগর, বেৌলতখাি, বভালা। খগ গ 
৪৭৮৩ ববধাি চন্দ্র রায়, বিতাঃ যতীি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ আরাবজ কুখািাড়া, র্াকঘরঃ 

োদরায়ািী, থািা + বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৭৮৪ বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বজকরুল হক, গ্রামঃ শ্বাষকান্দর, ববাতলগাড়ী, 

বসয়েপুর, িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৭৮৫ বমাঃ বমাস্তাবকি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ জয়চন্ডী, ববড়াকুটি, িীলফামারী 

সের, িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৭৮৬ বমাঃ মাইি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু ছাদয়ে, গ্রামঃ আবুল বাশাদরর বাবড়, 

চরমন্ডবলয়া, র্াকঘরঃ চািরাবশরহাট, কববরহাট, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৭৮৭ বমাঃ আপ্রাইি, বিতাঃ বমাঃ নুর িবী, গ্রামঃ িীলকমল, বিাঃ দ্যলার হাট, বজলাঃ 

বভালা। 

খগ গ 

৪৭৮৮ বমাঃ িাবহম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম চরকালী, বিাঃ 

ব্যাাংদকর হাট, উিদজলাঃ বভালা, বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

৪৭৯০ বমাঃ রাবকব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বশকোর, গ্রামঃ তাফালবাড়ীয়া, ইউঃ 

সািদলজা, থািাঃ মাঠবাবড়য়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৪৭৯১ বমাঃ আল মামুি গাজী, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আঃ হাবকম গাজী, গ্রামঃ িলবুবিয়া, 

র্াকঘরঃ িয়াখালী, উিদজলাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৪৭৯২ তুষার বড়ুয়া, বিতাঃ প্রভাত বড়ুয়া, গ্রামঃ িবিম গাবহরা, র্াকঃ গাবহরা, থািাঃ 

রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭৯৫ ওমর ফারুক, বিতাঃ আব্দুল হাবফজ ভূইয়া, গ্রামঃ বতউবরয়া, বিাঃ বসকান্দারিগর, 

থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশরগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭৯৬ বলখি চন্দ্র িাল, বিতাঃ সুিীল চন্দ্র িাল, গ্রামঃ সদন্তাষ িাল িাড়া, সদন্তাষ, টাঙ্গাইল। খগ গ 

৪৭৯৭ সুমি বহাদসি, বিতাঃ এিাদয়ত বহাদসি, গ্রাম + বিাঃ রাকুবেয়া, থািাঃ বাবুগঞ্জ, 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪৭৯৮ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উদ্দীি, গ্রামঃ বমাঙ্গলদহাড়, িাথরাইল, 

বেলদ্যয়ার, টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৮০০ সাদহব উবদ্দি, বিতাঃ নুর আহামে, গ্রামঃ বঘলাতলী, কচ্ছবিয়া, কক্সবাজার। খগ গ 
৪৮০১ মবফজুর রহমাি, বিতাঃ িওদশর প্রমাবণক, গ্রামঃ হুগড়া, বিাঃ আনুহলা, উিদজলা ও 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৮০২ বমাঃ আলমগীর, বিতাঃ বমাঃ আবু সাঈে, গ্রামঃ রুিিগর, র্াকঃ বমরপুর, ঢাকা। খগ খগ 
৪৮০৩ বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ কুটি বাবড়, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৪৮০৪ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি আসাে, বিতাঃ বমাঃ আসলাম আলী, গ্রামঃ জবমরহাট, বিাঃ 

বাসুিাড়া, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৮০৫ ববদবক হাওলাোর, বিতাঃ ববদরন্দ্র িাথ হাওলাোর, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিা + থািাঃ 

বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৪৮০৬ বমাঃ আবজবর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ মদয়িপুর, বিাঃ শুকুদরর 

হাট, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৪৮০৭ বমাহােে শবফকুর রহমাি, বিতাঃ বমাহােে লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ কাঁচপুর, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮০৮ বমাঃ হুদসি আলী, বিতাঃ বমাঃ হারুি বময়া, গ্রামঃ কল্যাণপুর, ধাবরয়ার চর, 

বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

৪৮০৯ বমাঃ বমঠুি আলী, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বগৌবরচরিপুর, রাউতড়া, মাগুরা সের, 

মাগুরা। 

খগ খগ 

৪৮১০ বমাঃ রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, গ্রামঃ ধল্লা লেীপুর, ধল্লা, বসাংগারই, 

মাবিগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮১১ বমাঃ বসজি আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ প্রাাং, গ্রামঃ ছাইহাটা, র্াকঃ বিউ 

বসািাতলা, থািাঃ সবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 
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৪৮১২ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ মিছুর উবদ্দি, গ্রামঃ চকবমরপুর, ইউবিয়িঃ 

চকবমরপুর, উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮১৩ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ ফবকর বাড়ী, ঘাগটিয়া, র্াকঘরঃ 

ঘাগটিয়া চালা, কািাবসয়া, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৮১৪ বমাঃ বাদয়বজে বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, গ্রামঃ চর কাবশমিগর, র্াকঘরঃ চর 

কাবশমিগর, উিদজলাঃ ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৮১৫ িাজমুল হুো, বিতাঃ বমাঃ আতাউর  রহমাি, গ্রামঃ মাইস্তা িয়ািাড়া, র্াকঘরঃ 

িগরবাড়ী, উিদজলাঃ কালীহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৮১৬ বমাঃ অপু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ সাহজাহাি মৃধা, গ্রামঃ বিবিন্তপুর, র্াকঘরঃ 

কাউবলদবড়া, উিদজলাঃ ভাঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪৮১৯ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কবরম, গ্রামঃ ববাংরাইল, বিাঃ আলালপুর, 

থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৮২০ বমাঃ বজয়াউল হক সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমাত্তাবলব হক সরকার, গ্রামঃ ববড়ামালঞ্চা, 

র্াকঘরঃ বাসুদেবপুর, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৮২১ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ কাদোয়া, র্াকঘরঃ কাদোয়া, 

উিদজলাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৪৮২২ মুহােে বহাসাইি, বিতাঃ বমাহােে বলাকমাি, গ্রামঃ হাবমে আলী মাতির বাড়ী, 

বটতলী, ফদতয়াবাে, থািাঃ হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮২৩ বমাঃ মাকসুে আলম, বিতাঃ বমাঃ মবির বহাদসি উবকল, গ্রামঃ উবকল কাবন্দ, বিাঃ 

বর্. এম. খালী, থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

৪৮২৪ বমাঃ বমান্নাফ, বিতাঃ বমাঃ হাদয়ত আলী, গ্রামঃ রাজিগর, বিায়াদ্দা, র্াকঘরঃ 

জাবমত্তা, উিদজলাঃ বসাংগাইর, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮২৫ বমাঃ রুদবল হাওলাোর, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল জিার হাওলাোর, গ্রামঃ কাবশমপুর িয়া 

িাড়া, কাবশমপুর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৮২৮ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ কববর আহােে, গ্রামঃ মধ্যম সুলতািপুর, র্াকঘরঃ 

িবাবপুর, থািাঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৪৮২৯ বমাঃ শাহাোৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওমর ফারুক, গ্রামঃ চান্দলা, বিাঃ চান্দলা, থািাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৮৩০ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি খাি, গ্রামঃ কাটাখালী, র্াকঃ 

ইসলামকাঠি, থািাঃ িাটপকলঘাটা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

৪৮৩২ আকতারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ করলর্াঙ্গা, উচার্াঙ্গা, র্াকঘরঃ 

সািাহার, িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪৮৩৪ বাধি বাহাদ্যর, বিতাঃ ববধু বাহাদ্যর, গ্রামঃ হবরবকদশার, ময়মিবসাংহ। খগ গ 
৪৮৩৫ বমাঃ আবমনুল হক, বিতাঃ মৃতঃ আহােে আলী, গ্রামঃ বযাগীিাড়া, ভটখালী, 

বাগমারা, রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৮৩৬ বমাঃ তাবরক বময়া, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ িবিম বিয়ারাপুর, 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৮৩৭ বরিি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ ছাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ চাকসা, বিাঃ লাবহড়ীদমাহিপুর, 

উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৩৮ বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ বসয়েপুর, িীরগাছা, রাংপুর। খগ খগ 
৪৮৩৯ বমাঃ মবির বহাদসি বিতাঃ বমাঃ শবহে উল্লাহ, গ্রামঃ ওমর খাি বাড়ী, েবেণ বেরপুর, 

র্াকঘরঃ গৃেকাবলয়াবন্দয়া, ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৮৪০ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ফজলার রহমাি, গ্রামঃ ভবািীপুর, িলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৮৪১ বমাঃ রুদ্র বহাদসি, বিতাঃ আব্দুর রব, গ্রামঃ বগািালপুর, বশখরিগর, বসরাজবেখাি, 

মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৪২ বমাঃ শাহাজালাল, বিতাঃ মৃতঃ আোফ আলী, গ্রামঃ পূব ড সবফপুর, থািা + বিাঃ 

বামিা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ খগ 

৪৮৪৩ খাজা আবু মুছা, বিতাঃ খাজা ফজলু রহমাি, গ্রামঃ মবল্লকপুর, আটিাড়া, বিত্রদকাণা। খগ গ 

৪৮৪৪ বমাঃ সবুজ বহদসি, বিতাঃ বমাঃ নুদরর জামাি, গ্রামঃ জাফর িগর, বোল্টা, রামগঞ্জ, 

লেীপুর। 

খগ খগ 

৪৮৪৫ আব্দুস সালাম, বিতাঃ শুকুর আলী, গ্রামঃ ডুলুরবাড়ী, বিাঃ লবলতার হাট, থািাঃ 

িাটগ্রাম, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৮৪৬ রিবজৎ রায়, বিতাঃ বগালক চন্দ্র রায়, গ্রামঃ র্াদবার, কাহাদরাল, বেিাজপুর। খগ খগ 
৪৮৪৭ িলাশ চন্দ্র বেব শম ডা, বিতাঃ কাবলোস বেব শম ডা, গ্রামঃ বাজারী, ববরল, বেিাজপুর। খগ গ 
৪৮৫০ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ রুিপুর, িাকশী, 

ঈশ্বরেী, িাবিা। 

খগ গ 

৪৮৫১ আব্দুস সাত্তার, বিতাঃ ফদয়জ আহদমে, গ্রামঃ মসবজে বছবদ্দবকয়া বরার্, বেৌলতখাি, 

বভালা। 

খগ গ 

৪৮৫২ বমাঃ আবজজুল কাজী, বিতাঃ বমাঃ বসবলম কাজী, গ্রামঃ চর বটাংরাখালী, বিাঃ িাদড়র 

হাট, ইন্দুরকািী, বিদরাজপুর। 

ক ক 

৪৮৫৩ বমাঃ সবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ মন্নাছ, গ্রামঃ ভাটগাঁও, র্াকঃ বাহ্মণকচুরী, খগ গ 
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বকদশারগঞ্জ। 

৪৮৫৪ বচরঞ্জীত কুমার সরকার, বিতাঃ জগেীশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বঘািা, র্াকঃ শাংকরপুর, 

মান্দা, িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৮৫৫ বমাঃ িয়ি বশকোর, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বশকোর, গ্রামঃ বড় বকবতডখালী, র্াকঘরঃ 

বকবতডখালী, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ খগ 

৪৮৫৬ ইউনুছ প্রধাি, বিতাঃ জামাি বময়া, গ্রামঃ খবড়য়া, বিাঃ খবড়য়া, উিদজলাঃ বশবপুর, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪৮৫৭ কাওসার বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ বাবেহাটী, জগৎগঞ্জ, ফুলবাবড়য়া, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৮৫৮ বমাঃ শাবহনুর বময়া, বিতাঃ বমাঃ বহলাল বময়া, গ্রামঃ পূব ড িাড়া, লতাবরয়া, র্াকঘরঃ 

ডুবার চর, বশরপুর সের, বশরপুর। 

খগ গ 

৪৮৫৯ বমাঃ রববি, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস, গ্রামঃ বারগাঁও, বিাঃ বরাব, থািাঃ বসািারগাঁও, 

বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৬০ বমাঃ বমাশারফ, বিতাঃ নুর আবমি, গ্রামঃ িবিম বশবপুর, র্াকঃ বেৌলতপুর বাজার, 

উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৮৬১ তাওহীদ্যল ইসলাম তাওহীে, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, গ্রামঃ বিয়ারাপুর, বিাঃ 

চরমুগবড়য়া, থািা + বজলাঃ মাোবরপুর। 

খগ গ 

৪৮৬৩ বমাঃ জামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মবফ, গ্রামঃ উত্তর বন্দর, মহাল খাঁি বাজার, 

কণ ডফুলী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৬৪ বমাঃ রাদসল, বিতাঃ আবু বক্কর বছবদ্দক, গ্রামঃ িলবুবিয়া, র্াকঃ িলবুবিয়া, 

শরিদখালা, বাদগরহাট। 

খগ গ 

৪৮৬৫ বমাঃ বরিি রািা, বিতাঃ বমাঃ আবু সাইে মণ্ডল, গ্রামঃ বালুদকাল, েবেণ র্াকঃ 

শহীেিগর, কামারখন্দ, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৬৬ বমাঃ ফকরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আলী আহদেে (সরকার), গ্রামঃ িয়ািগর, বিাঃ 

এখলাসপুর, থািাঃ মতলব (উঃ) বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৮৬৭ এস.এম. আবরার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ গাঁও, বিাঃ 

আড়াল বাজার, থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৮৬৮ বমাঃ ইকবাল, বিতাঃ বমাঃ বমাজাফফর আহদেে, গ্রাম + বিাঃ খরন্দ্বীি, থািাঃ 

ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৭১ বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ শহর বগাবিিপুর, বিাঃ শহরদগাবিিপুর, 

থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৮৭২ বমাঃ আবুল হাছাি বসাহাগ, বিতাঃ এটি. এম. আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ বচলুয়া, 

বিাঃ বিায়াগাঁও, উিঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৮৭৩ বমাঃ িাবছর উদ্দীি, বিতাঃ মৃতঃ বছবদ্দক আহদমে, গ্রামঃ কাটাছড়া, র্াকঘরঃ 

বমরসরাই, থািাঃ বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৭৫ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ বজলুর রহমাি, গ্রামঃ বককরই ববিারী বাড়ী, র্াকঃ 

বোল্লাই, িবাবপুর, চাবন্দিা কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৮৭৬ রাদসল মুসী, বিতাঃ আফছার মুবস, গ্রামঃ বিগ্রাম, র্াকঃ বিগ্রাম, কাবলয়া, িড়াইল। খগ গ 

৪৮৭৭ বমাঃ নুর িবী বহাদসি (দখাকি), বিতাঃ বশখ বমাঃ রুস্তম আলী, গ্রামঃ সাতািী িাড়া, 

পূবাইল, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৮৭৮ বমাঃ জুদয়ল হাওলোর, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক হাওলাোর, গ্রামঃ বর্বরা, র্াকঃ িাচি 

মহল, িলবছটি, িালকাঠী। 

খগ গ 

৪৮৭৯ বমাঃ মাসুম বময়া, বিতাঃ আঃ কুদ্দুছ বময়া, গ্রামঃ হাউেবাড়ী, গন্ধব ডপুর, র্াকঃ রূিসী, 

রূিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৮০ বমাঃ আঃ হাবলম বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ বমাল্যা, গ্রামঃ বিস্তক খুকিী, 

বেৌলতপুর, থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৮৩ বমাঃ বমাফাজ্জল, বিতাঃ মৃতঃ হাবকম আলী তাাং, গ্রামঃ বসাংগারবাড়ী, র্াকঃ 

ববলুটিয়া, মধুপুর, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৮৮৪ বমাঃ এমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল হাই, গ্রামঃ আবদ্যল হাই বময়ার বাড়ী, 

কাবেরপুর, র্াকঃ সাদহদবর হাট, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৮৮৫ বমাঃ বগয়াস খাি, বিতাঃ মৃতঃ আঃ মবজে খাি, গ্রামঃ হাড়েল, র্াকঃ িাদচিমহল, 

িলবছটি, িলকাঠী। 

খগ খগ 

৪৮৮৬ ইউছুফ, বিতাঃ বছবদ্দক ফরাবজ, গ্রামঃ ফরাবজবাড়ী, গুিটামুবস, িরািগঞ্জ, বভালা 

সের, বভালা। 

খগ গ 

৪৮৮৭ কাদশম আলী, বিতাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ চান্দুবলয়া, বহুবরয়া, বমজডাপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৮৮৮ বমাঃ রমজাি বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ আকুিার বমাল্লুা, গ্রামঃ বগািালপুর, বতলছাড়া, 

কাবশয়ািী, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৮৮৯ বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ বমাঃ শবফউল আলম, গ্রামঃ পূব ড ভালুকা, বগৌবরপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৮৯০ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ ভাসা গকুল িগর, বিাঃ কুল্লািাড়া, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 
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৪৮৯১ মামুি বময়া, বিতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ মাসকান্দা, বগৌবরপুর, ময়মিবসাংহ। খগ গ 
৪৮৯২ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ বসাংহরাগী, বিাঃ 

এলাবসি, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৮৯৩ বমাঃ বজািাদয়ে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বকািার িাড়া, র্াকঃ 

ভবািীগঞ্জ, গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৮৯৪ িাজমুল বহাসাইি, বিতাঃ আব্দুল আলীম, গ্রামঃ থলিাড়া, র্াকঘরঃ থলিাড়া, 

উিদজলাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৮৯৫ বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ ইমাম আলী, গ্রামঃ চবড়য়া উবজর, র্াকঘরঃ সলাংগা, 

উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৯৬ ববারহাি উবদ্দি, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ বড় চাঁেপুর, বিাঃ সরসপুর, থািাঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৮৯৭ বমাঃ শাহ আলী, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বময়া, গ্রামঃ রামকান্তপুর, র্াকঘরঃ উল্লািাড়া, 

উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৯৯ বমাঃ িাবছর উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বুবড়চাং (বড়বাড়ী) থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৯০০ বমাঃ বকববরয়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বন্দর, র্াকঃ মহাল খাি বাজার, 

কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৯০১ ইসমাঈল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ প্রতািপুর, র্াকঘরঃ কাদশমাবাে, 

উিদজলাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৯০২ বমাঃ সাইফুল ইসলাম (আবসক), বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ সাদরাংকাঠী, বিাঃ 

করফাহাট, থািাঃ বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৪৯০৩ 
বমাঃ আজমাে বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বসাদলমাি বমবি, গ্রামঃ িিীম জয়শ্রী, 

ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৯০৫ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আসমত আলী, গ্রামঃ চর বঘাদষর িাড়া, বমলান্দহ, 

জামালপুর। 

খগ গ 

৪৯০৬ 
বমাঃ মাছুম, বিতাঃ মৃতঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ কাাংশী, র্াকঘরঃ ধামুড়া, থািাঃ 

উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪৯০৭ 
বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বকরামজািী, ইসবিিজারপুর, 

ধিবাড়ী, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৯০৮ 

বমাঃ আবু সুবফয়াি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম,  

গ্রাম-বশমুলতলী, র্াক-বচিা ধুকুবরয়া, থািা-শাহজােপুর,  

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৯০৯ 
বর্. এম. রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বর্, এম, আব্দুর আউয়াল, গ্রাম-কবলমাজািী, 

বিাঃ বগাড়াই, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৯১০ 
বমাঃ জুদয়ল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ, গ্রাম-চরবশ কান্দার িাড়া, 

থািা+দজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৯১১ বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ মৃত ছাফর আলী, বশাভারামপুর, রামপুর, বুবড়চাং, কুবমল্লা। খগ খগ 

৪৯১২ 
বমাঃ শবরফ বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বসাদমজ বময়া, গ্রাম-কবলমাজািী,দিাঃ বগাড়াই, 

থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৪৯১৩ সুবমত চন্দ্র সাহা,  বিতাঃ কাবতডক চন্দ্র সাহা, রায়গঞ্জ, িগরবন্দ, িাদগশ্বরী, কুবড়গ্রাম। খগ গ 

৪৯১৫ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ সরুব আলী, দ্যধল, ধুধল মাদ্রাসা, বাদকরগঞ্জ, 

ববরশাল। 

খগ খগ 

৪৯১৬ 
জীবি চন্দ্র েত্ত, বিতাঃ সুভাষ চন্দ্র েত্ত, গ্রাম-উত্তর খাদি বাড়ী, র্াক-শশ ডেী, উি-বফিী 

সের, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৪৯১৭ 
বমাঃ বসাহাগ উবদ্দি ভুইয়া,  বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি ভুইয়া, গ্রাম+র্াক-চন্দিপুর, 

ইউবিয়ি-বাজিার,উি-ববলাব, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪৯১৮ 
িাবজম খাি, বিতাঃ িাবছর খাি, গ্রাম-মধ্যম সুলতািপুর, র্াক-িবাবপুর, বসািাগাজী, 

বফণী। 

খগ গ 

৪৯১৯ 
জাবহদ্যল হক, বিতা-মাহবুবুল হক, গ্রাম-বশবপুর, র্াক-ভূ ূঁঞার হাট, উি-বফিী সের, 

বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৪৯২১ 
বমাঃ মামুি  হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল হাওলাোর, সারুখালী, সাদহদবর হাট, 

ববরশাল। 

খগ গ 

৪৯২২ 
বমাঃ মামুি বহাদসি, মৃত বাবর আলী, গ্রাম-পুঠিয়া, বিাঃ র্ায়া, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৯২৪ বমাঃ রাজু বখান্দকার, বজতু বখান্দকার, গ্রাম-ধূবঞ্চ, র্াক-রাজবাবড় সের, রাজবাবড়। খগ গ 

৪৯২৫ 
ববশ্ববজত ববিক, বিতা-সঞ্জয় ববিক,  শাখারী বাড়ী, বেবীপুর, আোফগঞ্জ, রায়পুর, 

লেীপুর। 

খগ খগ 

৪৯২৬ সবুজ বময়া, বিতা-বমাঃ শবহে আলী, গ্রাম-খাবলয়া বাইে, মদিাহরেী, িরবসাংেী। খগ খগ 

৪৯২৭ 
বমাঃ বহোদয়ত উল্যা (দহোদয়ত), বিতা- বমাঃ মাহফুজুল ইসলাম (মাহফুজ), চর 

মবজে, আিছার বময়ার হাট, সুবি ডচর, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৯২৮ 
বমাঃ সাগর বসখ, বিতা-বমাঃ িওদশর বশখ, গ্রাম-বরৌহাবাড়ী, বিাঃ বসািামুখী হাট, 

থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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৪৯৩০ 
বমাঃ জামাল, বিতা-মৃতঃ আবদ্যল রবশে, গ্রাম+র্াক-িালিাড়া, বসািাইমুবড়, 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৯৩১ 
বমাঃ  িাবহে খাি, বিতা-বমাঃ বসবলম খাি, গ্রাম-বাসাইল উত্তর িাড়া, বিা+থািা-

বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৯৩২ 
বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-বলবেিাড়া,  র্াক-

গাড়ােহ,থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯৩৩ 
বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ ববল্লাল মন্ডল, গ্রাম-বাগবাড়ী, র্াক-শহীে িগর, 

উি-কামারখন্দ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯৩৪ 
বমাঃ হাসাি বময়া, বিতা-বমাঃ বখায়াজ উবদ্দি, গ্রাম-ফাবজলহাটি, র্াক-জাি 

মাহমুোবাে, উি-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৯৩৬ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতা- বমাঃ সােরুল আলম, গ্রাম-িলশা, র্াক-িলশা, 

উি+দজলা-চািাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯৪৯ বশমুল বে, বিতা-ববমল বে, গ্রাম+দিাঃ বকবলশহর, থািা-িটিয়া, বজলা-চট্টগ্রাম। খগ গ 

৪৯৫০ 
বমাঃ রায়হাি আলী, বিতা-বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রাম-দ্যহশুহ, র্াক-কাদয়মপুর, থািা-

খািসামা, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৯৫১ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি বসাহাগ, বিতা-বমাঃ মন্নাি বচৌধুরী,  

গ্রাম-আদলাকী চাঁেকাঠী, বিাঃ ধুবলয়া, থািা-বাউফল ,  

বজলা-িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৪৯৫২ 
বমাঃ িারদভজ বহাদসি, বিতা-বমাঃ শাহানুর বহাদসি, গ্রাম-তালটিয়া, র্াক-পূবাইল, 

গাজীপুর সের,  গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৯৫৩ বশখ িাবহে বিওয়াজ, বিতা-বশখ শবহদ্যল ইসলাম, কাটিয়া, লস্করিাড়া, সাতেীরা। খগ গ 

৪৯৫৪ বমাঃ শামীম বময়া, বিতা-বমাঃ ববল্লাল, গ্রাম-ববরাগীরচর, কটিয়ােী, বকদশারগঞ্জ। খগ গ 

৪৯৫৫ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতা-বমাঃ আকরাম আলী, গ্রাম-ইকড় তাড়া, বিাঃ ফদতপুর, 

থািা ও বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৯৫৬ 
বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতা-বমাঃ আব্দুল জবলল, গ্রাম-বড়বভটা, থািা-ফুলবাড়ী, 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪৯৫৮ 
ম োাঃ আপতক মদওেোন, পিতো-আল োছ মদওেোন, দোিো ইন্দ্রোকপুর,  ফতুল্লো-১৪২১, 

নোরোেনগঞ্জ সদর, নোরোেনগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৯৫৯ 
বমাঃ বাদখর, বিতা-আঃ হক বমন্টু, গ্রাম-চর কচছবিয়া, র্াক-চর টিটিয়া, লালদমাহি 

বভালা। 

খগ গ 

৪৯৬০ 
রিজু আহদমে, বিতা-বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে, উত্তর কাটেহ, বিাড়ােহ, বমরপুর, 

কুবিয়া। 

খগ খগ 

৪৯৬১ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ,. গ্রাম+র্াক-বগািালপুর, থািা-

বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪৯৬২ 
বমাঃ স্বাবধি বময়া, বিতা-বমাঃ বসয়ে আলী, গ্রাম-সমসিাড়া, ইউবিঃ তালকু কানুপুর, 

উি-বগাববন্দগঞ্জ, বজলা-গাইবান্দা। 

খগ গ 

৪৯৬৩ 
বমাঃ আশরাফুল মন্ডল, বিতা-বমাঃ ওদমে আলী মন্ডল, গ্রাম-গাাংচর িেমেী, র্াক-

িেমেী, থািা-বাবলয়াকাবন্দ, বজলা-রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৪৯৬৪ বমাঃ  মুসবফকুর রহীম, বিতা-বমাঃ বলবু বময়া, জয়রামপুর,  শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৪৯৬৫ 
বমাঃ আিাস উবদ্দি, বিতা-বমাঃ সামছুল হক গাজী, গ্রাম+দিাঃ ভবরিাশা, উি-

বাউফল, বজলা-িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৪৯৬৮ 
বমাঃ ইব্রাহীম, বিতা-বমাঃ রমজাি আলী, গ্রাম-বশখিাড়া, র্াক-বকশবপুর, থািা- 

আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৪৯৬৯ 
বমাঃ সুজি ইসলাম (বমঠুি), বিতা-বমাঃ আবজজ হাাং, গ্রাম-বলাহাবলয়া,  থািা-বাবুগঞ্জ, 

বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৪৯৭০ 
বমাঃ রাবজব, বিতা-বমাঃ আবজজুল, গ্রাম-কুতুরা, ইউবিঃ ধারাবাজার, উি-হালুয়াঘাট, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৯৭১ 
ওয়াবসম, বিতা-বমাঃ আবুল হাবশম, গ্রাম-বষালখাই, ইউবি-ময়লাকান্দা, হালুয়াঘাট, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৯৭২ 
বমাঃ মামুি বহাসাইি, বিতা-বমাঃ আবুেল মবজে সরোর, গ্রাম-েফাোর িাড়া, র্াক-

বফবলিিগর, বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

খগ গ 

৪৯৭৩ 
বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-ধািববলা, র্াক-বামিগ্রাম, 

চাটদমাহর, িাবিা। 

খগ গ 

৪৯৭৪ 
বমাঃ ববশর উবদ্দি, বিতা-মৃত - বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-শ্রীমন্তপুর, বিাঃ আহদমে িগর, 

সের (েঃ), কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৯৭৫ 
শাহাোত বহাদসি, বিতা-মৃতঃ বসরাজুল হক, গ্রাম-আকুবেন্দী, বিাঃ হাওলা শরীফ, 

থািা-ববায়ালখালী, বজলা-চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৯৭৭ 
রাদছল বময়া, বিতা-শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-বাইমহাট,দিাঃ+উি-বমজডাপুর, বজলা-

টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৯৭৮ 
বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতা-বমাঃ আব্দুস সামাে, চর বছািগাছা, বছািগাচা, 

বসরাজগঞ্জসের,। 

খগ খগ 
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৪৯৭৯ 
বমাঃ  আদিায়ার বহাদসি, বিতা-বমাঃ ময়াি উবদ্দি, হাসাি িাড়া, তুলবস ঘাট, থািা-

িলাশ বাড়ী, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৯৮১ 
আবদ্যল সাবকব, বিতা-আবদ্যল ছবুর, গ্রাম-গুন্দ্বীি, র্াক-বমন্নত আলী হাট, আদিায়ারা,  

চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৯৮২ 
বমাঃ মবহি উবদ্দি গাজী, বিতা- শবফকুর রহমাি গাজী, গ্রাম-কপড়তলী, বিাঃ 

কপড়তলী, ফবরেগঞ্জ, চােপুর। 

খগ খগ 

৪৯৮৩ 
আবুল কালাম আজাে, বিতা-আলী আহদেে, গ্রাম-বগাবিিাথপুর, বিাঃ+র্াক-বুবড়চাং, 

বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৯৮৪ 
বমাহােে মাকসুদ্যর রহমাি, বিতা-বমাহােে নুরুল আবমি, উত্তর ফদতয়াবাে, উত্তর 

মাহমুোবাে, র্াক-িবন্দরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৯৮৫ 
ইকবাল বহাদসি, বিতা-আঃ রবশে বময়া, গ্রাম-কাঞ্চিপুর, বছািকািাড়া, কাঞ্চিপুর, 

র্াক-কাঞ্চিপুর, থািা-বাসাইল, বজলা-টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৪৯৮৭ 
বমাঃ বমরাজ বহাসাইি, বিতা-বমাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-বিশািদখালা, র্াক-

ফরাজীকাবন্দ, উি-মতলব উত্তর, বজলা-চােপুর। 

খগ খগ 

৪৯৮৮ 
বমাঃ রববউল বহাদসি, বিতা-অবহে উল্যা, রামগঞ্জ, লেীপুর। খগ খগ 

৪৯৯০ 
আকাশ শীল, বিতা-অবজত শীল, গ্রাম-ববন্যাউরী, বিাঃ বহাংগািগর, থািা-বেলদ্যয়ার, 

বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৯৯১ 
আিন্দ চন্দ্র সরকার, বিতা-অবজত চন্দ্র সরকার,গ্রাম-ববন্যাউরী, বিাঃ বহাংগািগর, থািা-

বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৯৯৩ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতা-বমাঃ আব্দুস বসাবহাি প্রাাং, গ্রাম-িাবন্দিাড়া, র্াক-

সাধিপুর, থািা-পুঠিয়া, বজলা-রাজশাহী।  

খগ গ 

৪৯৯৫ 
বমাঃ আবু রায়হাি, বিতা-বমাঃ বজল বহাদসি, গ্রাম+র্াক-কুড়াবলয়া, উি+দজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯৯৬ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতা-বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম+র্াক-রছুল্লাবাে, থািা-িবীিগর, 

বজলা-ব্রাহ্মিবাবড়য়া। 

খগ খগ 

৪৯৯৭ 
বমাঃ সাবকব আল হাসাি, বিতা-বমাঃ ওমর আলী, তরিী বাড়ী, িলাশবাড়ী, 

িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৯৯৮ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতা-বমাঃ বজলুর রহমাি, িন্দিগাছী, চারঘাট, রাজশাহী। খগ খগ 

৪৯৯৯ 
বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গাজীিগর, ভাউদকর বাড়ী, বিাঃ 

মঙ্গলপুরাবাজার, উি-বোয়রী বাজার, সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০০০ 
উজ্জল বময়া, বিতা-বমাঃ হাববজুর  রহমাি, শাহবাজপুর, জামালপুর। খগ গ 

৫০০১ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ সাদ্যল্যা, র্াকঃ মাটিয়াল, 

থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫০০২ বমাঃ িাবজর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছামাে, গ্রামঃ কয়ড়া সরাতল, র্াকঃ কয়ড়া 

বাজার, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০০৩ বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বগািালচরণ, থািাঃ 

সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫০০৪ বমাঃ বরিি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ কালা বময়া, গ্রামঃ বিায়ািাড়া, থািাঃ লাকসাম, 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫০০৬ বমাঃ বরাত আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ েবেণ মন্দুয়ার, থািাঃ 

সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৫০০৭ বমাঃ রাদসল হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বটাংড়াখাবল, র্াকঃ 

িাদড়রহাট, থািাঃ ইন্দুরকািী, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৫০০৮ িাজমুল খন্দকার, বিতাঃ  নুর ইসলাম খন্দকার, িাবরদকলবাড়ী, বকাটাবলিাড়া, 

বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০০৯ বমাঃ ফারুক, বিতাঃ আক্কাস বময়া, গ্রামঃমাোিীিগর, র্াকাঃ সািার িাড়, থািা ও 

বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০১১ বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ কুতুবপুর, বিাঃ িওিাড়া, 

থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ গ 

৫০১৩ মুরাে, বিতাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ চর বসয়েপুর, র্াকঃ + উি ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

৫০১৪ বমাঃ রববউল ইসলাম (রবব), বমাহােে আলী গাজী, গ্রামঃ বাজারগ্রাম, র্াকঃ 

রবহমপুর, কালীগঞ্জ, সাতেীরা। 

খগ খগ 

৫০১৫ বমাহােে জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাহােে হাদশম, গ্রামঃ বড়উঠাি, র্াকঃ ফাবজল 

খাঁর হাট, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫০১৬ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ বগাড়ার কান্দা, বিাঃ বগাড়ার কান্দা, থািা ও 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫০১৭ বমাঃ িাঈম তালুকোর, বিতাঃ বমাঃ জজবময়া, গ্রামঃ ইয়ারি, র্াকঃ বহরিপুর, 

পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকাণা 

খগ গ 

৫০১৮ বমাঃ এিাদয়ত উল্লাহ, বিতাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ খদয়র বেয়া, বিাঃ বহাগলা, থািাঃ 

বকাদতায়ালী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 
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৫০২০ বকৌবশক জামাি (রবি), বিতাঃ কামরুল জামাি টুটুল, বর্ঙ্গাদর্াবা, রাজিাড়া, 

রাজশাহী। 

খগ খগ 

৫০২১ বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ মন্ডল বাড়ী, র্াকঃ বসয়েপুর, থািা 

ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫০২২ বমাঃ বহদরা হাওলাোর, বিতাঃ নুর মহােে হাওলাোর, গ্রামঃ হবরণখািা, বিাঃ বি, বস 

কদলজ, থািা ও বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৫০২৩ বমাঃ ইউসুফ, বিতাঃ ছবকর আহদেে, গ্রামঃ বাবলয়াকাবন্দ, সাভার, ঢাকা। খগ গ 

৫০২৪ বমাঃ কাওছার আলী, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ বভড়াদখালা, বিাঃ বেওয়াি 

তারুটিয়া, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০২৫ বমাঃ সাজ্জাে আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ মাোরপুর, র্াকঃ বঘাড়াধাি, 

থািাঃ ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৫০২৬ বমাঃ সুমি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ আোফপুর, র্াকঃ 

আোফপুর, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫০২৭ বমাঃ শাহীনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদক্কল আলী বময়া, গ্রামঃ আমোইর, বিাঃ 

সাটুবরয়া বশালাহাটি, থাবিাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫০২৮ বমাঃ বমলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব বময়া, গ্রামঃ বগািালপুর, থািাঃ 

আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫০২৯ বমাঃ ফাইয়াস বময়া, বিতাঃ বমাঃ হারুনুর রবশে, গ্রামঃ কুিতলা, থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৫০৩০ ববসর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রবহম সরোর, গ্রামঃ লস্করপুর, র্াকঃ লস্করপুর, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

৫০৩১ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ রাজারবাগ, বিাঃ উবজলার, থািাঃ 

ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৫০৩৪ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবহর উদ্দীি (মবফজ),  

গ্রামঃ বজয়ািন্দ িাড়া, বিাঃ রিশীবাবড়, উিঃ বাগমারা,  

বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৫০৩৫ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ শবফকুল ইসলাম, উত্তম পূব ড িাড়া, হাজীরহাট, বকাতয়ালী, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

৫০৩৭ বমাঃ আলতাব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি, গ্রামঃ ও র্াকঃ তুলাতুলী, উিঃ 

রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৫০৩৮ বমাঃ শ্যামল বময়া, বিতাঃ বরয়াজুল হক, গ্রামঃ বহাদসি িগর, র্াকঃ বহাদসি িগর, 

থািাঃ ববলাদবা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৫০৩৯ িদরশ বেব শম ডা, বিতাঃ তদিশ চন্দ্র শম ডা, গ্রামঃ আটগাঁও, থািাঃ ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫০৪০ বগৌতম বেব শম ডা, বিতাঃ িদরশ শম ডা, ওদলাি বঘািতা, কাহাদরাল, বেিাজপুর। খগ খগ 

৫০৪২ বসাদহল রািা, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ বভওয়ামারা, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০৪৩ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, গ্রামঃ িবিম বসমুলবাড়ী, র্াকঃ 

মীরগঞ্জ, থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফমারী। 

খগ খগ 

৫০৪৪ বমাঃ মবিরুল ইসলাম মজনু, বিতাঃ বমাঃ ইসহাক উবদ্দি, গ্রামঃ সয়াধািগড়া 

উত্তরিাড়া, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০৪৬ বমাঃ সবুজ আলী, বমাঃ বমাকদছে আলী প্রাাং, গ্রামঃ বভড়াদখালা, র্াকঃ বেওয়াি 

তারটিয়া, উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০৪৭ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ তবমজ উবদ্দি, িবিম বসাহাগীিাড়া, বধাবাউড়া, ময়মিবসাংহ। খগ খগ 

৫০৪৮ বমাঃ রাইহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আফাজ আলী, গ্রামঃ আড়িাড়া, থািাঃ বাঘা, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

খগ খগ 

৫০৫০ বজহাদ্যর রহমাি, বিতাঃ ইউসুফ আবরফ, গ্রামঃ ফদতহধম ডপুর, র্াকঃ ববরাবহমপুর, 

উিঃ ও বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৫০৫১ শবফউর রহমাি শবফক, বিতাঃ জামাল ফারুক, গ্রামঃ পূব ড বীর আহদেেপুর, র্াকঃ 

বীর আহদেেপুর, থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫০৫২ আরমাি আলী, বিতাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ বাঁশবাড়ী, বিাঃ বিজমাওিা, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫০৫৩ িাবসর উবদ্দি খাি, বিতাঃ সালাউবদ্দি খাি, গ্রামঃ বশখরামিগর, র্াকঃ বশদখর িগর, 

থািাঃ বসরাজবেখাি, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০৫৪ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মাোবন্দ মধ্যিাড়া, র্াকঃ 

চাবাগাি, থািাঃ কাবরয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫০৫৫ বমাঃ মুন্নু বশখ, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ শ্রীিাবতপুর, র্াকঃ মবহমাগঞ্জ, 

থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫০৫৬ বমাহােে ইউনুছ, বিতাঃ মরহুম বমাহােে ইসহাক, বর্, বস বরার্ িবিম বাকবলয়া, 

র্াকঃ চকবাজার, থািাঃ চকবাজার, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫০৫৭ বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ চাঁে বময়া, গ্রামঃ চাঁদের বাড়ী, র্াকঃ বসািাতলা 

বশখুইল, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 
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৫০৫৮ বমাঃ সুজাউ বেৌলা সুজি, বিতাঃ বমাঃ হাদফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বসািাইর খামার, বিাঃ 

িগরবন্দ, থািাঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৫০৫৯ মঞ্জু সূত্রধর, বিতাঃ কৃষ্ণ সূত্রধর, গ্রামঃ শত্রমে ডি, র্াকঃ িাগলা বাজার, থািাঃ েবেণ 

সুিামগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০৬১ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ সামছুর রহমাি, গ্রাম ও বিাঃ শতখালী, থািাঃ 

শাবলখা, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৫০৬২ বমাঃ জান্নাতুল বফরদেৌস, বিতাঃ বমাঃ মিদছর আলী, গ্রামঃ আশুবিয়ািাড়া, র্াকঃ 

ববিীপুর, থািাঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৫০৬৩ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুে, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ বগাসাইপুর, র্াকঃ 

কাণ্ঠিগর, থািাঃ বুড়বচাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫০৬৫ বমাঃ দ্যলাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ বময়া, গ্রামঃ ভাোরবত্ত, র্াক ও থািাঃ 

কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫০৬৬ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মধ্যবড়কুল, বিাঃ বড়কুল, 

উিঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫০৬৭ বমাঃ শামীম আহদেে, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রমাঃ জাবগর বমজডাপুর, র্াকঃ 

বিয়ারপুর, থািা ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫০৬৮ জাফর আহদেে, বিতাঃ সাদয়ফ উবদ্দি, গ্রামঃ চর হাসাি বহাদসি, বিাঃ রামেয়াল 

বাজার, থািাঃ রামগবত, বজলাঃ লেীপুর 

খগ গ 

৫০৬৯ বমাঃ নুরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আবমর আবল, গ্রামঃ হরীহরপুর, বিাঃ ববন্নাকুবর, থািাঃ 

বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫০৭০ বমাঃ মাহফুরজু অর রবশে, বিতাঃ ইউনুছ বময়া, গ্রাম ও বিাঃ বমশােী, থািাঃ চাঁেপুর, 

বজলাঃ চাঁেপুর 

খগ গ 

৫০৭১ শ্রী অরুণ কুমার রায়, বিতাঃ শ্রী ববজয় চন্দ্র, গ্রামঃ বচলার িাড়, ময়িাকুটি, থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ‘ গ‘ 

৫০৭৩ বমাঃ বরয়াে বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মারুফ বহাদসি প্রামবিক, কালাইহাটা, র্াকঃ 

কলাদকািা, থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৫০৭৪ বমাঃ বসাহানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শবরফ খাি, গ্রামঃ বাদেবচরাম, র্াকঃ বচরাম, 

থািাঃ বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ গ 

৫০৭৫ খন্দকার বিয়াজ রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ কাদহতা, র্াকঃ 

বহমিগর, থািাঃ বগাফালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫০৭৬ বমাঃ ইসা আলম রবি, বিতাঃদমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ সরোরিাড়া বাে, র্াকঃ 

রমিা, থািাঃ বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫০৭৭ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, গ্রামঃ উথুরা, র্াকঃ উথুরা 

বাজার, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫০৭৮  রববি বময়া, বিতাঃ মধু বময়া, গ্রামঃ বতপতয়া, র্াকঃ কুলজ্জ, থািাঃ বেরাই, বজলাঃ 

সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫০৮৩ বমাঃ বেোরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জমদশে আলী, গ্রামঃ বাবলবেয়া, বিাঃ ফাদতমা 

িগর, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫০৮৪ বমাঃ মাবসদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবসব আলী, গ্রামঃ ভাবকী, বিাঃ বসঙ্গুল, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর 

খগ খগ 

৫০৮৫ বমাঃ হাছাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ সবহে উল্লাহ, গ্রামঃ উত্তর টড়কী, র্াকঃ ইন্দুবরয়া, 

থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৫০৮৬ শাহ আলম, বিতাঃ বজলুর রহমাি,গ্রামঃ ভাদতশ্বর, বিাঃদছাট তুলাগাঁও, উিঃ বরুড়া, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫০৮৭ হাসাি মাহমুে, বিতাঃ হাদিজ শাহাবুবদ্দি কাজী, গ্রামঃ বমদহরচাি সরকার কাবন্দ, 

বিাঃ সবখপুর, থািাঃ বভদেরগঞ্জ, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৫০৯১ বমাঃ বমাজাবহে খাি, বিতাঃ বমাঃ মখবুল খাি আমজে, গ্রামঃ আইিপুর, র্াকঃ 

আফদরাজগঞ্জ, থািাঃ ও বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

৫০৯২ বমাঃ বজয়াউল হক, বিতাঃ বমাঃ িাদজম হাওলাোর, গ্রামঃ পূব ডচর িলবচড়া, র্াকঃ 

রামারদিাল, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৫০৯৩ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ আবিসুর রহমাি, গ্রামঃ িেমপুর, র্াকঃ 

রাণীশাংপকল, থািাঃ রাণীশাংপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৫০৯৪ বমাঃ আবু িাদয়ম, বিতাঃ বমাঃ আবু ছাদয়ে, গ্রমাঃ চরগুল্লাখালী, থািাঃ কববরহাট, 

বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫০৯৬ বমাঃ আজমুল হুো, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃবড়মদিাহরা, র্াকঃ বালসাবাড়ী, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০৯৭ বমাঃ জবহর বহাদসি সাবমর, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল বময়া, গ্রামঃ বহজলতলী, র্াকঃ 

বমজডািগর, উিঃ বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫০৯৮ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ তাজপুর, র্াকঃ 

আবমিপুর, থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৫০৯৯ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ তাহাজ উবদ্দি, গ্রামঃ হায়োরপুর, র্াকঃ ববদ্যজামপতল, 

থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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৫১০০ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাবহে বময়া, গ্রামঃ িতুি হাটি, র্াকঃ চুিাটা, উিঃ 

সারাইল, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৫১০১ রুদলি হাবেয়া, বিতাঃ কািাই মারাক, গ্রামঃ জলই, র্াকঃ জলছত্র, থািাঃ মধুপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৫১০৪ বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ চরহবরপুর, থািাঃ সবরষাবাড়ী, 

বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৫১০৬ বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ শামছু বময়া, গ্রামঃ গাদঙ্গূঁর বকাট, উিঃ মুরােিগর, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫১০৭ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ রাধাকািাই টুবক্কর িাড়, র্াকঃ 

ফুরকািাবাে,থািা ও বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫১০৮ সুমি সাাংমা, বিতাঃ অমৃত সাাংমা, গ্রামঃ জলছত্র, র্াকঃ কাকরাইে, থািাঃ মধুপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৫১০৯ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ শামছ উবদ্দি, গ্রামঃ দ্যবলী, বিাঃ ধীতপুর, উিঃ 

ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫১১০ বমাঃ আব্দুল বছাবহাি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী, গ্রামঃ বারই িটল , বিাঃ শহীেিগর, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৫১১১ বমাঃ আলমগীর, বিতাঃ বমাঃ রাজা বময়া, গ্রামঃ বমৌলভীিাড়া, র্াকঃ চাঁেগাঁও, থািাঃ 

চাঁেগাঁও, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫১১২ বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইছহাক, গ্রামঃ িাদটায়ারা, বিাঃ ওমরগঞ্জ বাজার, 

থািাঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫১১৩ বমাঃ তাদরক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর,গ্রামঃ পূব ড চর মিসা, র্াকঃ বহরামি 

বাজার, থািাঃ লেীপুর, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৫১১৪ বমাঃ শাবকল মাহামুে, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ রাজাবাড়ী, বিাঃ বগাড়াই, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫১১৬ বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ হাবমে, গ্রামঃ কাশেহ, বিাঃ বখাদ্দাদকামরপুর, 

থািা ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫১১৭ বমাঃ বরজওয়ানুল কববর, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ মালভাঙ্গা, বিাঃ 

বমাগলবাসা, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫১১৮ বমাঃ বরজাউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ জয়িগর, বিাঃ 

বড়তাদলশ্বর, থািাঃ বামিা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

৫১১৯ বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী, গ্রাম ও র্াকঃ বগাসাই বজায়াইর, উিঃ ও 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৫১২০ বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ মামুরা, র্াকঃ বাড়ীগাঁও, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫১২২ ইমরানুল কাদয়স, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা আলম, গ্রামঃ কিকবেয়া, থািাঃ বাউফল, 

বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৫১২৩ বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ বারাপবফা ইটাহাটা, 

র্াকঃ চান্দিা, থািাঃ ও বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫১২৪ রহমত উল্লাহ, বিতাঃ ওবহে উল্লাহ, গ্রামঃ মহিতপুর, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫১২৫ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ িবিম বিবিন্তাপুর, র্াকঃ ধামাইরহাট, 

উিঃ রাঙ্গুবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫১২৬ মুহােে শাহ জামাল, বিতাঃ মুহােে ছাদল আহেে, গ্রামঃ জুলধা, র্াকঃ 

ফবকরিীরহাট, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫১২৭ গফুর বময়া, বিতাঃ মৃতঃ জাদহে আলী, গ্রামঃ বসরাজিগর, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ 

ঢাকা। 

খগ গ 

৫১২৮ বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ বহাকর্াঙ্গা, র্াকঃ 

সাতেরগাহ, উিঃ উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৫১২৯ বমাঃ ইসমাইল বসখ, বিতাঃ বাহা উবদ্দি বসখ,  

এিাদয়তপুর, র্াকঃ বববতল হাটদখালা, থািাঃ এিাদয়তপুর, উিঃ বচৌহালী, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৩০ বমাঃ রবফকুল ইসরাম, বিতাঃ বমাঃ আফসার বশখ, গ্রামঃ বরার্িাড়া, বারইিাড়, 

র্াকঃ িবা, উিঃ িওহাটা, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৫১৩১ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ইব্রাবহম বময়া, গ্রামঃ বগালািপুর, র্াকঃ বাবখল, উিঃ 

টাাংগাইল সের।  

খগ গ 

৫১৩২ বমাঃ আসলাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আয়তালী, গ্রামঃ বগািা, র্াকঃ বগািা, উিঃ 

রাবিিগর, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৫১৩৩ বমাঃ িাবছব আহদমে, বিতাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বেঘুবলয়া, র্াকঃ বেঘুবলয়া-

১৯০০, টাাংগাইল সের, বিৌরসভা, টাাংগাইল।  

খগ গ 

৫১৩৪ বমাঃ জাবহে আহমে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মিাফ, গ্রামঃ বিজগাঁও িবিম খাস, র্াকঃ 

এি.বজ.এফ. উিঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার।  

খগ গ 

৫১৩৫ িাবেম বময়া, বিতাঃ ইছক আলী, গ্রামঃ বমশােী, র্াকঃ সাধারচর, থািাঃ বশবপুর, খগ গ 
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বজলাঃ িরবসাংেী।  

৫১৩৬ বমাঃ সুমি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ বুবড়িাড়া, বিাঃ গান্ধাইল, 

থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ্  

খগ গ 

৫১৩৭ বমাঃ বসৌরভ ইসলাম, বিতাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, গ্রামঃ হাবড়ভাঙ্গা, র্াকঃ বন্দিপুর, 

উিঃ বভলাদবা, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ খগ 

৫১৩৮ হায়োর মাতুির, বিতাঃ এসহাব মাতুির, গ্রামঃ সাদেকাবাে, বিাঃ উৎরাইল, উিঃ 

বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ খগ 

৫১৩৯ বমন্টু সরকার, বিতাঃ সুোশ ডি সরকার, বড় হবরশপুর, িাদটার সের, িাদটার।  খগ গ 

৫১৪০ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রওশি আলী, গ্রামঃ বগাবিিাথপুর, বিাঃ 

এিাদয়তপুর, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখ খ 

৫১৪১ বমাঃ শাহীি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বলাড়ীিাড়া, িাদটার।  খগ গ 

৫১৪৩ বমাঃ রাদশে উজ্জামাি (রাদশে), বিতাঃ বমাঃ ওছমাি মন্ডল, বগুড়া।  খগ গ 

৫১৪৪ বমাঃ সাগর আলী, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, গ্রমাঃ ববায়াবলয়া, র্াকঃ ববায়াবলয়া, 

থািাঃ তাড়াশ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৪৫ বমাঃ রাদসল বশখ, বিতাঃ আব্দুর রবশে বশখ, শ্যামপুর, রায়দেৌলপুর, কামারখন্দ, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৪৯ বমাঃ বমঠু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাজাফর আকন্দ, গ্রামঃ বেঘলকান্দী, বিাঃ + থািাঃ 

সাবরয়াকান্দী, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৫১৫০ বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বকতাব আলী, গ্রামঃ শাহাবাজপুর, র্াকঃ 

সুন্দরপুর, উিঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ।  

খগ খগ 

৫১৫১ বমাঃ রাবফউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, বত্রদমাহিী, সুখািপুকুর, গাবতলী, 

বগুড়া। 

খগ খগ 

৫১৫৩ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম সরকার, জাহািারা মবঞ্জল, 

আবরচপুর, টাংগী, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫১৫৪ বেোর আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, চকিাড়া, র্াকঃ মাওিা-১৭৪০, শ্রীপুর, 

গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫১৫৬ বমাঃ শবহে ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবুর আলী, গ্রামঃ ববলাইচবন্ড েরবারু িাড়া, র্াকঃ 

ববলাইচবন্ড, থািাঃ িাবতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৫১৫৭ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ আব্দুল বাদতি, গ্রামঃ রাধািগর, র্াকঃ বহামিা, থািাঃ 

বাঞ্ছারামপুর, বজলাঃ ব্রােণবাবড়য়া।  

খগ খগ 

৫১৫৮ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, রাঘবপুর, মুলাম ভূইয়া বাড়ী, বশফলী 

িাড়া, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ গ 

৫১৫৯ বমাঃ িাবহে আহদমে, বিতাঃ হাদসম ববিারী, গ্রামঃ বজ. এস. বস.বস িাফ বকায়াটার-

৮৫, র্াকঃ ওয়ারী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।  

খগ গ 

৫১৬০ বমাঃ বসবলম, বিতাঃ হাবফজ উল্যাহ, গ্রামঃ বময়াপুর, বিাঃ বমদরর িাড়া, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিাযাখালী।  

খগ গ 

৫১৬১ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুস সালাম, ২৪, িগর, বাইপুর, বগাোগাজী, 

রাজশাহী।  

খগ খগ 

৫১৬২ বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ শামছুল আলম, মধ্য অিন্তপুর, ঘুঘুরহাট, 

ফুলবাড়ী, কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

৫১৬৩ বমাঃ মবশউর রহমাি িাঈম, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া, কাউবিয়ার চর, কাউবিয়ার চর-

২০৩০, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর।  

খগ গ 

৫১৬৫ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বকুল প্রাাং, গ্রামঃ সাতদববী, র্াকঃ বজাড়গাছা-

৫৮৩১, সাবরয়াকাবন্দ, বগুড়া।  

খগ গ 

৫১৬৬ বমাঃ বহাদসি আলী, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, জয়গীর হাট, বমঠাপুকুর, রাংপুর।  খগ খগ 

৫১৬৭ িাজমুল হক, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ মুলাইে, বিাঃ বটাংরা, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ 

গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫১৬৮ বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ ফবরেপুর, ধনুয়া, র্াকঃ 

বতবলহাটি, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫১৬৯ সুজি োস, বিতাঃ সুবশল চন্দ্র োস, গ্রামঃ আমুয়া, থািাঃ কাঠাবলয়া, বজলাঃ 

িালকাঠী।  

খগ খগ 

৫১৭০ বমাঃ মবির বহাদসি হাওলাোর, বিতাঃ বমাফাজ্জাল বহাদসি, বতরদদ্রাি, গুঠিয়া, 

উবজরপুর, ববরশাল।  

খগ গ 

৫১৭২ বরজাউল হক হৃেয়, বিতাঃ ফালাি বময়া, গ্রামঃ + বিাঃ জয়ধরখালী, তািাঃ 

গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫১৭৩ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ কমরু বময়া, গ্রামঃ উত্তর বাড়ন্তী, বিাঃ 

বাড়ন্তী, থািাঃ ও বজলাঃ বমৌলভীবাজার-৩২০০।  

খগ গ 

৫১৭৫ বমাঃ জাহাঙ্গীর ববিারী, বিতাঃ বতয়ব আলী  ববিারী, গ্রামঃ পূব বাকাই, বিাঃ বাকাই, 

থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৫১৭৭ মবির বহাদসি, বিতাঃ ইউনুছ বময়া, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, বকসমত, র্াকঃ মিতলা, 

মাধবপুর, হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৭৮ অজুডি কমী, বিতাঃ দ্যবখয়া কমী, গ্রামঃ ববকুন্ঠপুর, টি ই, র্াকঃ ইটাদখালা, মাধবপুর, খগ খগ 
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হববগঞ্জ।  

৫১৭৯ বগৌতম কুমার বম ডা, বিতাঃ রাদজন্দ্র প্রসাে বমা, গ্রামঃ বিভর্ি, চা বাগাি, র্াকঃ 

রঙ্গীরকুল, কুলাউড়া, বমৌলভীবাজার।  

খগ খগ 

৫১৮০ বমাঃ জবসম বময়া, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া,গ্রামঃ বগায়বলয়া, র্াকঃ মুলুহার, উিঃ 

কিারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।   

খগ গ 

৫১৮১  বাপ্পী চন্দ্র বেব, বিতাঃ ববমল বেব, গ্রামঃ বঙ্গদর্াবা, র্াকঃ সযহামিগর, মাধবপুর, 

হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৮২ বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববশর আহেে, গ্রামঃ মুড়ািাড়া, ইটাদখালা, র্াকঃ 

মায়হামিগর, মাধবপুর, হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৮৩ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ খুদশে আলম, গ্রামঃ িারাইিপুর, র্াকঃ 

সায়হামিগর, মাধবপুর, হববগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫১৮৪ কানু চন্দ্র বেব, বিতাঃ ববজয় চন্দ্র বেব, গ্রামঃ ইটাদখালা, র্াকঃ ইটাদখালা, মাধবপুর, 

হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৫১৮৫ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ সাহাবুবদ্দি, গ্রামঃ বিতপুর, র্াকঃ বিতপুর, থািাঃ 

বিারশা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৫১৮৬ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম রঘুিাতপুর, র্াকঃ 

বিতপুর, থািাঃ বিারশা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৫১৮৭ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জাবহদ্যল হক, সাতািী সাদেকপুর, বিাঃ ববষ্ণুপুর, 

থািাঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৫১৮৮ বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবফজুল ইসলাম, গ্রামঃ জগেীশপুর, র্াকঃ 

ইটাদখালা, মাধবপুর, হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৫১৮৯ বহমন্ত বচবসম, বিতাঃ বকদজ বচরাি, জয়রামকুড়া।  খগ খগ 

৫১৯০ িয়ি োস, বিতাঃ বারণ োস, গ্রামঃ শাহামীরপুর, ওয়ার্ ড িাং-৭, র্াকঃ ফবকরিীর হাট, 

থািাঃ কি ডফুলী, চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৫১৯১ বগািল োশ, বিরঞ্জি োশ, গ্রামঃ হাড়িাড়া, র্াকঃ উরবকচর, থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৫১৯২ বমাঃ সুমি রািা, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ কালাচােপুর, ওয়ার্ ড িাং-৪, 

বমদহরপুর বিৌরসভা, র্াকঃ বমদহরপুর সের-৭১০০, থািাঃ বমদহরপুর সের, বজলাঃ 

বমদহরপুর।  

খগ গ 

৫১৯৩ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ সাদহব আবল বশখ, গ্রামঃ বোগাছী স্কুলিাড়া, 

বিাঃ সান্তাহার, থািাঃ ও বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৫১৯৪ বমাঃ আঃ লবতফ, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর। খগ খগ 

৫১৯৫ বমাঃ হুমায় কববর, বিতাঃ বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি প্রামাবিক,গ্রামঃ বেৌলতপুর, র্াকঃ 

কমরপুর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।   

খগ খগ 

৫১৯৬ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, থািাঃ বজলাঃ বভালা, গ্রামঃ বছাট িাতা।  খগ খগ 

৫১৯৭ বমাঃ রাজীব খাি, বিতাঃ বহকমত আলী খাি, গ্রামঃ বচিাইল, বিাঃ বেওয়াইর বাজর, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৫১৯৮ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ সাবেী, র্াকঃ সাবেী 

বাজার-১৪১৪, বন্দর, িারাযিগঞ্জ।  

খগ গ 

৫১৯৯ জাকাবরয়া আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ সাবেী, র্াকঃ সাবেী বাজার-

১৪১৪, থািাঃ বন্দর, িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৫২০০ বমাঃ শাহ বিওয়াজ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ তবরকুল্লাহ, িাঠািিাড়া, (দখািবাবড়), 

র্াকঃ কেমতলী, থািাঃ বসদলট সের, বজলাঃ বসদলট।  

খগ খগ 

৫২০১ বমাঃ জয়িাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আয়ুব আলী, গ্রামঃ চরসাহাপুর, র্াকঃ 

বেয়াড়সাহাপুর, থািাঃ ইশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৫২০২ বলাকমাি সরকার, বিতাঃ বমাঃ হারুি সরকার, গ্রামঃ তুলাতুবল, র্াকঃ িাঁচগাবছয়া, 

থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫২০৩ বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ রববউল আউয়াল, গ্রামঃ মধ্য বাউবশয়া, বিাঃ বাউবশয়া, 

থািাঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২০৪ জামাি, বিতাঃদমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মধ্য বাউবশয়া, বিাঃ বাউবশয়া, থািাঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২০৫ শাবফউল আলম, বিতাঃ বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, গ্রামঃ কয়রা, বিাঃ িালশা, থািাঃ 

আত্রাই, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৫২০৬ বমাঃ মুসবলম বেওয়াি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বেওয়াি, গ্রামঃ িবিম বেওদভাগ, 

র্াক+থািা+দজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২০৭ হাববব বময়া, বিতাঃ এমাল বময়া, গ্রামঃ বারইগ্রাম, র্াকঃ সরারচর, থািাঃ বাবজতপুর, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২১০ বমাঃ বফারকাি উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ সবফ উল্লুা, গ্রামঃ বসয়েপুর, র্াকঃ 

বমঠািালা, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১১ বমাঃ শওকত জাবমল, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ উত্তর সাদহবখালী, র্াকঃ 

সাদহবখালী, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১৩ আবরফ বহাদসি বচৌধুরী, বিতাঃ আবু তাদহর বচৌধুরী, গ্রামঃ েবেণ বসািািাহাড়, র্াকঃ খগ গ 
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বজারারগঞ্জ, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

৫২১৪ বমাঃ আবু সাদয়ে, বিতাঃ বকািাত আহেে, গ্রামঃ মধ্যম আজম িগর, বিাঃ বারইয়ার 

হাট, থািাঃ বজারারগঞ্জ, উিঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১৫ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কামাল উদ্দীি, গ্রামঃ িবিম বগাভিীয়া, র্াকঃ 

মীরসরাই, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১৬ বমাঃ ববারহাি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ পূব ড সাদহব খালী, র্াকঃ 

সাদহবখালী, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫২১৭ বমাঃ কাইয়ুম, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ িবিম বগাভিীয়া, র্াক ও থািাঃ 

মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১৮ বমাঃ আলী আকবর, বিতাঃ বমাঃ কামাল উদ্দীি, গ্রামঃ েবেণ মহাদেবপুর, থািাঃ 

সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২১৯ বমাঃ শাহ এমরাি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মহািগর, র্াকঃ মহািগর, 

উিঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২২০ সালাহ উবদ্দি, বিতাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ বমদহেীিগর, র্াকঃ বারইয়ারহাট, 

থািাঃ বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৫২২২ বমাঃ সাদহদ্যল আলম, বিতাঃ মাহাবুল আলম, গ্রামঃ েঃ বগাচতর, র্াকঃ কমরআলী, 

উিঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২২৩ বমাঃ আবু ছাদলক, বিতাঃ বমাঃ বমাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ গাছবাড়ীয়া, র্াকঃ 

হাবেফবকরহাট, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২২৪ বমাঃ বসাদহল ইসলাম, বিতাঃ িাবসর উবদ্দি, গ্রামঃ মীর হাজীর বাগ, র্াকঃ বগন্ডাবরয়া, 

থািাঃ যাত্রাবাড়ী, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫২২৫ আশরাফুল, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ বময়া, গ্রামঃ ইসলাম িাড়া, র্াকঃ ভাাংগা, উিঃ 

িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

ক ক 

৫২২৭ বমাঃ মসবলম উবদ্দি, বিতাঃ বগরমাি আলী, গ্রামঃ আলমপুর পূব ডিাড়া, র্াকঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২২৮ বমাঃ ইমরাি বহাদসি বশখ, বিতাঃ বমাঃ শবফকুর রহমাি বশখ, গ্রামঃ রঘুিাথপুর, বিাঃ 

বহবরয়া, থািাঃ চাঁেপুর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫২২৯ শ্রী উজ্জ্বল চন্দ্র, বিতাঃ শ্রী রঘুিাথ হালোর, গ্রাম ও র্াকঃ তামাই, থািাঃ ববলকুবচ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২৩২ বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম,  

গ্রামঃ খামার আন্ধারীিাড়, র্াকঃ আন্ধারীিাড়, থািাঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৫২৩৩ আদিায়ার ববশ্বাস, বিতাঃ জালাল ববশ্বাস, গ্রামঃ বমঘবশমুল, বিাঃ বমঘবশমুল, থািাঃ 

পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ গ 

৫২৩৪ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ তাইজু উবদ্দি, গ্রামঃ আবোর, র্াকঃ বতবলহাটি, থািাঃ শ্রীপুর, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫২৩৫ বমাঃ বমাতাসাদদ্দকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ তসাদ্দুর রহমাি, গ্রামঃ আরাজী 

িাইকিাড়া, বিাঃ মাোরগঞ্জ, থািাঃ ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৫২৩৬ বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল জবলল,  

গ্রামঃ মধ্যিাড়া, র্াকঃ ইমবিিজারপুর, থািাঃ ধিবাড়ী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫২৩৭ বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ িাঙ্গাবশয়া, বিাঃ বমদ্যয়া, 

থািা ও বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৫২৩৮ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ মহুবার রহমাি, গ্রামঃ বছাট কামাইঘাটি, র্াকঃ 

আইনুলহুো, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫২৩৯ বমাঃ হাসানুল বফরদেৌস, বিতাঃ বমাঃ হাবমদ্যর রহমাি, গ্রামঃ িালশা, র্াকঃ 

ডুগডুগীহাট, থািাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫২৪০ বমাঃ রুদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববশর বময়া, গ্রামঃ ফুলবাড়ী চাবাগাি, থািাঃ 

কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

৫২৪১ বমাঃ সাবির আহেে শান্ত, বিতাঃ বমাঃ ফালাি ঢালী, গ্রামঃ বাদঘরগাঁও, বিাঃ 

কাবন্দিাড়া, উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৫২৪২ মাহমুদ্যল হাসাি আবরফ, বিতাঃ মবিরুল ইসলাম, গ্রামঃ শাসিগাছা, র্াকঃ কুবমল্লা, 

থািাঃ আেশ ড সের, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫২৪৩ বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফুল বাবু, গ্রামঃ বাজবল্লভ, র্াকঃ জুোহাট, 

থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫২৪৪ বমাঃ শাবকল বময়া, বিতাঃ আব্দুল ওয়াবহে মুসী, গ্রামঃ হাবজপুর, র্াকঃ বাহাদ্যরপুর, 

থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ গ 

৫২৪৫ বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, বিাঃ 

বসখহাটি, থািা ও বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৫২৪৬ বমাঃ শাহ িরাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ গাজীর খামার, 

থািা ও বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

৫২৪৭ বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ শাহ আলম, বাসা-৪৩, বরার্-১২, ব্লক-বস, বমরপুর-১২, 

ঢাকা-১২১৬। 

খগ খগ 

৫২৪৮ বমাঃ সাবেক ভূইয়া,বিতাঃদমাঃ কববর ভূইয়া, গ্রামঃ িাকুন্দা িবিমিাড়া, র্াকঃ খগ গ 
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বাবলয়ািাড়া, থািাঃ বসািাগাঁও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

৫২৪৯ বমাঃ বাচ্চু বময়া, বিতাঃ বমাঃ কবফল উদ্দীি, গ্রামঃ রুবহ িাগাবড়য়া, র্াকঃ লবতফপুর, 

থািাঃ হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫২৫১ বমাঃ মীর বহাদসি, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বিায়াখলা, র্াকঃ বসািাচাকা, 

থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৫২৫২ বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ িলাশপুর, র্াকঃ িাবজমখাি, 

থািাঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫২৫৩ িারদভজ, বিতাঃ বমাহােে ইবদ্রস, গ্রামঃ উবচতারববল, র্াকঃ ফাঁবসয়া খালী, উিঃ 

চকবরয়া, বজলাঃ কক্সবাজার। 

খগ গ 

৫২৫৪ বমাহােে কায়সার হাবমে, বিতাঃ আবদ্যল কবরম, গ্রামঃ বড়উঠাি, র্াকঃ ফাবজলখাঁর 

হাট, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫২৫৫ বমাঃ আইয়ুব আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ কালিাবি, র্াকঃ ববািারিাড়া, 

থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫২৫৬ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বকশামত বিবিয়া, বিাঃ 

িীরগাছা, উিঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫২৫৭ বমাঃ ওয়াবসম, বিতাঃ আয়ুব আলী, গ্রামঃ গাড়াদিাতা উত্তরিাড়া, র্াকঃ বভরব, উিঃ 

মদহশপুর, বজলাঃ বজিাইেহ। 

খগ গ 

৫২৫৮ বমাঃ রবি মন্ডল, বিতাঃ মৃতঃ শবরফুল মন্ডল, গ্রামঃ বঘাষপুর, র্াকঃ বিিা বাজার, 

থািাঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

৫২৫৯ বমাঃ এমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ জামাল বহাদসি, গ্রামঃ আলুটারী, র্াকঃ ভবগরথ 

মাছহাড়ী, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫২৬০ আহসাি উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ উত্তর বাদহরচর, র্াকঃ তারািগর, 

থািাঃদকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫২৬১ বমাঃসাবকবুল ইসলাম,বিতাঃ বমাঃ আবল বময়া, গ্রামঃ পুরাি কাবলয়া, র্াকঃ বিশাত 

িগর, থািাঃ তুরাগ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫২৬৩ ভবি কুমার, বিতাঃ খদগন্দ্র িাথ রায়, গ্রামঃ বছাট চবন্ডপুর, র্াকঃ আমবাবড়, থািাঃ 

িাব ডবতপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫২৬৫ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বসালায়মাি আলী,  

গ্রামঃ সাহাপুর কামারিাড়া, র্াকঃ বব আমতলী, থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫২৬৬ বমাঃ আবু আহাদেে বসাহাগ, বিতাঃ আবদ্যল ওহাব, গ্রামঃ লেীপুর, বিাঃ গাজীরহাট, 

থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫২৬৭ বমাঃ অবহে খাি, বিতাঃ বমাঃ বাহার খাি, বাউবিয়া, বমরপুর-১১, থািাঃ িল্লবী, ব্লক-

বর্, লাইি-৬, বাসা-১০ 

খগ গ 

৫২৬৮ সুমি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ হারুি বময়া, গ্রামঃ বাবলবসন্দ্রী, র্াকঃ টিলাগাঁও, থািাঃ 

কুলাউড়া, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

৫২৬৯ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ জাদবে আলী, গ্রামঃ মধুপুর, বিাঃ িরবসাংহপুর, 

উিঃ বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৫২৭০ বমাঃ খসরু বময়া, বিতাঃ শাজাহাি আলী, গ্রামঃশালোইর, বিাঃ শালোইর, উিঃ 

ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫২৭১ বমাঃ িাবসর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বাগবাড়ী, বিাঃ বাগবাড়ী, উিঃ 

ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫২৭২ বমাঃ হাবমদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মাহাতাব উবদ্দি, গ্রামঃ ববজিাড়া, র্াকঃ মূলগ্রাম, 

থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৫২৭৩ নুদর আলম, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ হাবড়য়াইি, র্াকঃ হাটিলা টাংগীরিাড়, 

থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫২৭৪ আব্দুল আলীম বচৌধুরী, বিতাঃ আব্দুর রহমাি বচৌধুরী, গ্রামঃ িয়ািাড়া, বিাঃ িবীিগর 

কুান্ট, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫২৭৫ বমাঃ কাওছার আহদমে, বিতাঃ বমাঃ এমোদ্যল হক, গ্রামঃ আরাজী সাহবাজ, বিাঃ 

কাউবিয়া, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫২৭৬ আেিাি রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িবির বহাদসি, গ্রামঃ ভাদ্দত্তী, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫২৭৭ বমায়াদজ্জম বহাদসি, বিতাঃ বহরি বময়া, গ্রামঃ েবড়দসাম, বিাঃ ও থািাঃ কালীগঞ্জ, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫২৭৮ বমাঃ বশিি বময়া, বিতাঃ বরাশমত আলী, গ্রামঃ বাবড়য়াকুবড়, র্াকঃ জাহাপুর, থািাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫২৭৯ জুদয়ল, বিতাঃ শাহাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ছয়ফুল্লাকাবন্দ, র্াকঃ জাহাপুর, থািাঃ মুরােিগর, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫২৮০ সুরন্ত সািবখি, বিতাঃ অরুণ োলবৎ, গ্রামঃ ভালুকািাড়া, বিাঃ বঘাষগাঁও, থািাঃ 

বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৫২৮১ বমাঃ হযরত আলী, বিতাঃ বমাঃ সদবে আলী ববশ্বাস, গ্রামঃ ববড়বাড়ী িবিমিাড়া, 

র্াকঃ দ্যধসর, উিঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 



cvZv # 121 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৫২৮২ বমাঃ আবরফুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ ইসলাম, গ্রামঃ মধ্য বকাবারু, র্াকঃ বুবড়রহাট ফাম ড, 

উিঃ িশুরাম, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫২৮৩ আল আবমি, বিতাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ রাণীমুহুড়ী, র্াকঃ জাহাপুর, থািাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫২৮৫ বমাঃ িলাশ মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ এসদকন্দার মবল্লক, গ্রামঃ কালিা, বিাঃ হাবজিাড়া, 

থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৫২৮৬ বমাঃ বসৌরভ, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল সরোর, গ্রামঃ কালিা, র্াকঃ হাবজিাড়া, উিঃ 

বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৫২৮৭ বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কামরুল আহসাি বগালোর, গ্রামঃ বছাটমাছুয়া, 

র্াকঃ তুষখালী, উিঃ মঠবাড়ীয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৫২৮৮ বমাঃ িাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ফরহাদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বধািাকাবন্দ, র্াকঃ 

ববদ্যজামপতল, উিঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২৮৯ আশরাফুল আলম, বিতাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ বরাম, উিঃ শ্রীপুর,দজলাঃ গাজীপুর। খগ খগ 

৫২৯০ বরজাউল ইসলাম সজীব, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ মবন্দরািাড়া, থািাঃ 

বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫২৯১ আবশক বময়া, বিতাঃ সাদহব আলী, গ্রাম ও র্াকঃ মাটিকাটা, থািাঃ ভূয়াপুর, বজলাঃ 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫২৯২ বমাঃ বহলাল আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল আকন্দ, গ্রাম ও র্াকঃ মাটিকাটা, থািাঃ 

ভূয়াপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫২৯৩ বমাঃ কামাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ ভট্টবাড়ী, থািাঃ মুিাগাছা, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫২৯৪ বমাঃ আেিাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কবরম,  

গ্রামঃ েবেণ রূিসী, বিাঃ রূিসীবাজার, থািাঃ রূিগঞ্জ,  

বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৫২৯৬ বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ, গ্রামঃ বড় চাবরগাঁও, র্াকঃ চাদন্দর হাট, থািাঃ 

বসিবাগ, বজলাঃদিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫২৯৭ মুদশ ডে বময়া, বিতাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ ববশকা, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। খগ গ 

৫৩০০ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ ইসমাইল বসকোর, গ্রামঃ চরদকউটিয়া, বিাঃ সাদহদবর 

হাট, থািাঃ বন্দর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৫৩০১ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতা-বমাঃ আব্দুস বসাবাহাি, গ্রাম-নুরিগর, বিা-মুগদবলাই, 

থািা-কামারখন্দ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩০২ বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতা-বমাঃ বমাকদলছার রহমাি, গ্রাম-বহরমপুর, র্াক-সড়াইল, 

িাঁচবববব, জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৫৩০৩ িারদভজ বচৌধুরী, বিতা-আলী আহেে, গ্রাম-েঃ চন্দ্রপুর, বিাঃ জাদহরাবাে, থািা-সের, 

বজলা-লেীপুর। 

খগ গ 

৫৩০৪ বমাঃ সাদ্দাম আলী বশখ, বিতা-বমাঃ আয়িাল বশখ, গ্রাম-খামার বড়ধুল, বিাঃবড়ধুল 

হাট, থািা-কামারখন্দ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩০৫ বমাঃ আব্দুস সবুর বিতা-বমাঃ সুলতাি প্রামাবিক, গ্রাম-ভাটিয়ার চর, বিা-বজাড়গাছ, 

থািা-বচলমারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৩০৬ বমাঃ রায়হাি, বিতা-বমাঃ চাে আলী, গ্রাম-ঘুঘুেহ, বিাঃ বগৌরীগ্রাম, থািা-সাবথয়া, 

বজলা-িাবিা। 

খগ গ 

৫৩০৮ এইচ,  এম ওমর ফারুক, বিতা-এ বক এম বমাহি বময়া, গ্রাম-উঃচরকুমাবরয়া, বিাঃ চর 

ভয়রা, সবখপুর, শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৫৩০৯ বমাঃ ইছমাইল,  বিতা-বমাঃ ইয়াকুব হাওলাোর, গ্রাম-উঃ চরকমারীয়া হাওলাোর 

কাবন্দ, বিাঃ চরভয়রা, থািা-সবখপুর, উি-বভেরগঞ্জ, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৫৩১০ বমাঃ শাবকব, বিতা-বমাঃ বমাস্তফা খাি, গ্রাম-উঃ চরকুমারীয়া,দিাঃ েঃ চরকুমারীয়া, 

থািা-সবখপুর, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৫৩১১ বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতা-বমাঃ ওসমাি আলী, গ্রাম-বিাড়াচালা, ভান্নারা র্াক-

বমৌচাক, কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৩১২ বমািােীর, বিতা-মৃতঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রাম-যােবপুর, র্াক-যােবপুর, উি-ধামরাই, 

বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৫৩১৩ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা-বমাঃ সামছু বদ্দি, গ্রাম-মধ্যম কােমা, র্াক-বভলচওবড়, 

উি-হাতীবান্দা, বজলা-লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৫৩১৪ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতা-বমাঃ আঃ ছালাম আকন্দ, গ্রাম-আদলাকবেযা, বিাঃ 

রবশোবাে, থািা-সলঙ্গা, বজলা- বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৩১৫ বমাঃ সাইম বহাদসি, বিতা-সবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-রামিগর, র্াক-ধামেী, বাউফল, 

িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৫৩১৬ বমাঃ শাবকল আহাদেে, বিতা-বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রাম-ইন্দ্রপুর, বিাঃ কাপকরগড়া, 

উি-দূগ ডাপুর, বজলা-বিাত্রদকািা। 

খগ গ 

৫৩১৭ বমাঃ জান্নাতুল বফরোউস, বিতা-বমাঃ  আঃ গফুর তরফোর, গ্রাম-েশিাবখয়া, বিাঃ 

ধলগ্রাম, থািা-বাঘার িাড়া, যদশার। 

খগ খগ 

৫৩১৮ বমাঃ রবকবুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ রবশে বশখ, গ্রাম-চর আশুদতাষপুর, র্াক-চর খগ গ 
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আশুদতাষপুর, থািা+দজলা-িাবিা। 

৫৩১৯ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাঃ আয়িাল ফবকর, গ্রাম-বজরাদবা, বতয়বপুর, 

র্াক-বজরাদবা, সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৩২০ রুমাি, বিতা-আক্কাছ আলী, গ্রামঃ খাবলয়ারচর, বিাঃ কালািাহাবড়য়া, উি-

আড়াইহাজার, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩২১ মাসুম আহমে, বিতা-হাবিফ বময়া, গ্রাম-উত্তর বালুচর, বিাঃ বসদলট সের, থািা-

শাহিরাি, বজলা-বসদলট। 

খগ খগ 

৫৩২২ বমাঃ রুদবল, বিতা-বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, উঃ িাঙ্গাবশয়া, িলদোয়ািী, দ্যমকী, 

িটুয়াখাবল। 

খগ গ 

৫৩২৩ বমাঃ কামরুল হাসাি, বিতা-বমাঃ জাবহদ্যল হাসাি, গ্রাম-বগািালপুর, র্াক+থািা-

বশরপুর, বজলা-বগুড়া।  

খগ গ 

 ৫৩২৫ বমাঃ সাদয়ম ইসলাম, বিতা- বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রাম-ববরাম কান্দী, বিাঃ 

কবড়কান্দী, থািা-বততাস, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫৩২৬ বমাহাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতা-বমাঃ বিায়াব আলী, গ্রাম-মাধুবপুর, বিাঃ চান্দহর 

বাজার, থািা-বসাংগাইর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩২৭ হাসাি, বিতা-আফাজ উবদ্দি, গ্রাম-চরচামটা, বিাঃ চান্দহর বাজার, থািা-বসাংগাইর, 

বজলঅ-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৩২৮ বমাঃ হাবসবুল হাসাি, বিতা-বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-বমৌিাড়া, র্াক-বধািাঘাটা, 

থািা-বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

৫৩২৯ বমাঃ আছাদ্যল্লুাহ বসরাজী, বিতাঃ আব্দুর রউফ ফারুকী, আলমিগর, বগািালপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫৩৩০ বমাঃ জয় আহদমে, বিতা-বমাঃ মবহদ্যল  ইসলাম, গ্রাম-ফদতপুর, র্াক-ফদতপুর, 

িওগাঁ। 

খগ খগ 

৫৩৩১ বমাঃ আঃ মবতি সরোর, বিতা-বমাহােে আলী সরোর, গ্রাম-বসদির খামার, উি-

িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৩২ মুহােে শাহ আলম, বিতা-মুহােে জাফর, গ্রাম-বঘাষাবকল,  র্াক-ববায়ালখালী, থািা-

ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৩৩ বমাঃ আবু রায়হাি, বিতা-বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রাম-চরকাবজপুর, বিাঃ কাবজপুর, থািা-

কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩৩৫ বমাঃ বরেয় বহাদসি, বিতা-বমাঃ বগালাম বহাদসি, মবহষকুবন্ড, প্রাগপুর, বেৌলতপুর, 

কুবিয়া। 

খগ খগ 

৫৩৩৬ বমাঃ বসাহাগ রািা, বিতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রাম-বরভানুভাঙ্গা, র্াক-ভানু ভাঙ্গা, 

থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৩৩৭ আবরফ বহাদসি, বিতা-ববলাদয়ত বহাদসি, পূব ড চর ভ্রাটা, র্াক-আিসার বময়ার হাট, 

সুবি ডচর, বিাযাখালী। 

খগ খগ 

৫৩৩৯ বমাঃ বসাহাগ বহাদসি, বিতাঃ আিার  বহাদসি, িদ্যয়া, ববলয়া, হাজীগঞ্জ, চােপুর। খগ গ 

৫৩৪০ বমাঃ সবুজ ফরাজী, বিতা-বমাঃ আছমত আলী, বিশকার হাওলা, ফুলবাবগচা, 

লালদমাহি, বভালা। 

খগ খগ 

৫৩৪১ বমাঃ জবসম, বিতা-বােশা বময়া,  

গ্রাম-মাহমুোবাে, মুসা বকাম্পািীর বাড়ী, উত্তর ফদতয়াবাে, র্াক-িন্দীরহাট, 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৪২ িাইমুল ইসলাম, বিতা-আব্দুর রহমাি সরকার, গ্রাম-ঠাকুর চর, বিাঃ বছাংগার চর 

বাজার, উি-মতলব উত্তর, বজলা-চাঁেপুর। 

খগ গ 

৫৩৪৩ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতা-আবুল বহাদসি, গ্রাম-বছাট দ্যগ ডাপুর, র্াক-আন্দি বাজার, 

উি-মতলব উত্তর, বজলা-চাঁেপুর। 

খগ গ 

৫৩৪৪ বমাঃ আয়িাল বহাদসি, বিতা-মৃতঃ বমাঃ আয়ুব আলী, গ্রাম-চরদজাকা, থািা-শ্রীপুর, 

বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

৫৩৪৫ বমাঃ বমাজোর আলী, বিতা-আব্দুল মাদলক প্রধাি, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, র্াক-রওশিবাগ, 

থািা-িলাশবাড়ী, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫৩৪৬ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতা- বমাঃ সামসুল আলম, গ্রাম-মহািগর, বিাঃ ভারদশা, থািা-

মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৫৩৪৭ ইয়াদছর আরাফাত বমলি, বিতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-বাওলা, বিাঃ+থািা- 

শাহরাবস্ত, বজলা-চােপুর। 

খগ গ 

৫৩৪৮ বমাঃ নূর বহাদসি, বিতা-বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রাম-হাবড়য়া, বিাঃ হাবড়য়া, বিাঃ+থািা- 

শাহরাবস্ত, বজলা-চােপুর। 

খগ খগ 

৫৩৪৯ বমাঃ সদরায়ার বহাদসি, বিতা-বমাঃ বমাশারফ বশকোর, গ্রাম+দিাঃদেশান্তর কাঠি,  

থািা-ববতাগী, বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৫৩৫০ বমাঃ সজল আহদেে, বিতাঃ সাবমজুল ইসলাম, গ্রাম-বশখপুড়া, বিাঃ িওগাঁ, 

থািা+দজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৫৩৫১ সুজি কুমার, বিতা-গদিশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম-র্াক-হাটকালুিাড়া, থািা-আত্রাই, বজলা-

িওগাঁ। 

খগ গ 

৫৩৫২ বমাঃ আবরফুজ্জামাি, বিতা-আবমরুল ইসলাম, গ্রাম-কাবেহাট ধািবস্তী, র্াক- খগ খগ 
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মুজাবহোবাে, তারাদবা, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

৫৩৫৩ বমাঃ রিজু বময়া, বিতা-বমাঃ আঃ রবহম, গ্রাম+দিাঃদমাাংলাকুটি, থািা-িীরগাছা, 

বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

৫৩৫৪ বমাঃ হাছাি বমাল্লা, বিতা-বমাঃ বমজানুর রহমাি, বখলাবাজার, শাহরাবস্ত, চাঁেপুর। খগ খগ 

৫৩৫৫ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতা-বমাঃ জবমর আলী, গ্রাম-বভওলাচালা, বিাঃ বেওজািা, থািা-

ঘাটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫৩৫৭ আশরাফুল ইসলাম, বিতা-আব্দুস ছবুর, বিতা-গ্রাম-খামার মাগুড়া, র্াক-েলেবলয়া, 

থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৫৮ বমাঃ িাঈম ইসলাম, বিতা-বমাঃ বগালাি বময়া, গ্রাম-সাদবরজঙ্গল, র্াক-জঙ্গলবাড়ী, 

থািা-কবরমগঞ্জ,  বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৩৫৯ বমাঃ আব্দুল লবতফ, বিতা-বমাঃ হাবববুর  রহমাি, গ্রাম-ববঠামারী, র্াক-কাচারী 

বাজার, থািা+দজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৩৬০ বমাঃ হাসাি, বিতা-বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, গ্রাম+র্াক-েবেি বেঘলেী,  থািা-বভালা 

সের, বজলা-বভালা। 

খগ খগ 

৫৩৬১ বমাঃ ওসমাি গবি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম বমাল্লা, বাবড়য়ালী,  চান্দিা, গাজীপুর 

সের। 

খগ গ 

৫৩৬২ বমাঃ সজল বশখ, বিতা- আঃ খাদলক বশখ, গ্রাম ও র্াক-বকালা, উি-বসরাজবেখাি, 

বজলা-মুসীগঞ্জ।   

খগ গ 

৫৩৬৩ বুলবুল আহদেে, বিতা-কামরুজ্জামাি, গ্রাম-হাবমেপুর োসিাড়া, র্াক-শহীেহাট, উি-

িাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৩৬৪ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতা-মৃত- আবুল কালাম, ববল চািড়ী, ধূলাউড়ী, সাঁবথয়া, 

িাবিা। 

খগ গ 

৫৩৬৫ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতা-মৃতঃ আহদমে আলী, গ্রাম-খামার িাড়া হাবড়া, র্াক-

দ্যগ ডাপুর বাজার, উি-িাব ডতীপুর, বজলঅ-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৩৬৬ বমাঃ অবলউল আবজম, বিতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-বাশ পুকুর কাবজিাড়া,  

র্াক-বড় পুকুবরয়া, উি-িাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৩৬৭ বমাঃ আল আবমি বােশা, বিতা-ধলু বময়া, মাতুয়াইল, বকািািাড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।  খগ গ 

৫৩৬৮ বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতা-বমাঃ বগাফরাি,  গ্রাম-বকসমত বিায়ািাড়া, র্াক-িতুি 

উিশহর, বজলা-যদশার, সের। 

খগ গ 

৫৩৭০ বমাঃ িাজমুল বহাসাইি, বিতা-আঃ ওহাব আলী, বখাদ্দড কাবশিাথপুর, বমঠাপুকুর 

,রাংপুর। 

খগ গ 

৫৩৭১ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ জালাল উবদ্দি, চরবিলেীয়া (িয়ািাড়া), বিাঃ রাঘবপুর মাদ্রাসা, 

উি-সের, বজলা-মযমিবসাংহ। 

খগ খগ 

৫৩৭২ বমাঃ সাবকবুল বহাসাইি, বিতা-বমাঃ আব্দুর রবশধ, িাহাড়ী িটল, বমলান্দহ, জামালপুর। খগ খগ 

৫৩৭৩ বমাঃ মঈনুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মাহফুজুল হক, গ্রাম-সাদহবপুর, বিাঃ আজমপুর, থািা-

বমরশ্বরাই, বজলা-চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৭৪ বমাঃ িাঈমুর রাহীম, বিতা-বমাঃ আলা উদ্দীি, বহাবডাং-৪৭৩, রাস্তা উত্তর িাবিশাইল, র্াক-

বিটিবস বজরািী, গাজীপুর সের,  গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫৩৭৫ হাবববুর রহমাি, বিতা-আবদ্যল খাদলক মাস্টার, গ্রাম-বড় েওড়া, র্াক-বিশাতিগর, থািা-

গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৩৭৬ বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ ভাটিিা, র্াক-বশখপুরা, বেিাজপুর সের, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৩৭৮ বমাঃ শামীম হাওলাোর, বিতা-বমাঃ শরীফ হাওলাোর, ১২১/১ মধ্য রাজাশি, সাভার, ঢাকা। খগ গ 

৫৩৮০ বমাঃ মবহ উবদ্দি, বিতা-বমাঃ মুবশ ডে উবদ্দি, গ্রাম+দিাঃ বাহাবেয়া, থািা-িাকুবন্দয়া, বজলা-

বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৩৮১  বমাঃ আরাফাত রহমাি, বিতা-বমাঃ আব্দুল বমান্নাফ, সবুজিাড়া, ফরদকরহাট, রাজারহাট, 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৮২ নুর বমাঃ মাসুে, বিতা-মকবুল আহদেে, গ্রাম-লুবেয়ার,  বিাঃ িাতড্ডা, বচৌদ্দগ্রাম, কুবমল্লা। খগ গ 

৫৩৮৩  বমাঃ শাহ আলম, বিতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রাম-আটিগ্রাম, র্াক-বেতলাল, থািা-

বেতলাল, বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৫৩৮৫ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতা-মৃত-হুজুর আলী, গ্রাম-শাবন্তপুর, র্াক-বভতরবন্দ, উি-

িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৩৮৬ বমাঃ বরয়াে, বিতা-বমাঃ ফবরে বময়া, গ্রাম+দিা- জাহাপুর, থািা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। খগ গ 

৫৩৮৮ বমাঃ আবু সাঈে বচৌধুরী, বিতা-বমাঃ নূরু বদ্দি, গ্রাম-আউচ িাড়া, বিাঃ বিশাত িগর, থািা-

ব টাংগী িাড়া, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫৩৮৯ বমাঃ মামুি বহাদসি, বিতা-আবমর বহাদসি হাওলাোর, গ্রাম-সুতলকাটি, বিাঃ কদিশ্বর, থািা-

র্ামুর্ুা, বজলা-শবরয়তপুর। 

খগ খগ 

৫৩৯১ বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতা-মৃত-আবজজুল হক, গ্রাম-রুদ্রগাতী, বিাঃ িাবড়য়াগোই, থািা-

সাবথয়া, বজলা-িাবিা। 

খগ খগ 

৫৩৯২ আবু সাঈে, বিতা-বমাখদলছুর রহমাি, গ্রাম-গাড়ীেহ রহমাি িগর, র্াক-আরবর্এ থািা-

বশরপুর, বজলা-বগুড়া।  

খগ খগ 

৫৩৯৩ রববউল ইসলাম, বিতা-বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রাম-বতবলয়াি িাড়া, র্াক-তুলসীপুর, খগ খগ 
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জামালপুর সের, জামালপুর। 

৫৩৯৪ বমাঃ মাহবুব বময়া, বিতা-বমাঃ আবমনুর রহমাি, গ্রাম-দ্যগ ডাপুর, উি-কাবলহাতী, বজলা-

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫৩৯৫ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতা-বমাঃ আবুেল বারী, গ্রাম+র্াক+থািা-বচৌগাছা, বজলা-যদশার। খগ গ 

৫৩৯৬ এহাসাি শাহবরয়ার, বিতা- বশখ ওসমাি, গ্রাম-মবল্লকপুর, র্াক-মবল্লকপুর, বলাহাগড়া, িড়াইল। খগ গ 

৫৩৯৭ বমাঃ রাজু বশখ বিতা-বমাঃ োউে বশখ, চর বচৌগাবছ, শ্রীপুর মাগুরা। খগ খগ 

৫৩৯৮ বমন্টু মারাক, বিতা-বপ্রবতম সাাংমা, সাতাইবরয়া, রসুলপুর, ময়মিবসাংহ। খগ গ 

৫৪০০ মুন্না বময়া, বিতা-ববপ্লব বহাদসি, গ্রাম-খুবান্দী, র্াক-ববয়াড়া, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৫৪০১ বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাফ উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ড িয়াকাবন্দ, র্াকঘর ও থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৪০২ খাি বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, বিতাঃ বগালাম বমাস্তফা খাি, গ্রামঃ লাহুবড়য়া, বিাঃ 

কাবলগঞ্জবাজার, থািাঃ বলাহাগাড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

৫৪০৩ বরদোয়ানুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আঃ রব, গ্রামঃ চরদমশ, বিাঃ বভদ্যবরয়া, উিদজলাঃ 

বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৫৪০৪ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ মৃতঃ আফসার আলী, গ্রামঃ জামালপুর িতুি িাড়া, 

িাবিা সের, িাবিা। 

খগ খগ 

৫৪০৫ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ িলদসান্দা, র্াকঘরঃ বর্গ্রীর 

চর, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৪০৬ বহদভি সাাংমা, বিতাঃ রবঞ্জত সাাংমা, গ্রামঃ কুয়ারপুর, বিাঃ বালুচড়া, থািাঃ 

কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

৫৪০৭ সবুজ চন্দ্র োস, বিতাঃ মৃতঃ সমীর চন্দ্র োস, গ্রামঃ ববৌয়াকুড়, বিাঃ িরবসাংেী, থািাঃ 

িরবসাংেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৫৪০৮ বমাঃ কবিল উবদ্দি আতহার, বিতাঃ মৃতঃ মাইি উবদ্দি বচৌধুরী, গ্রামঃ চান্দলা, কুঠির 

হাট, বসািাগাজী, বফিী। 

খগ খগ 

৫৪০৯ বমাঃ ইয়াদ্যল ইসলাম কাইয়ুম, বিতাঃ বমাঃ ইিসাি আলী তালুকোর, গ্রামঃ বস. এন্ড, 

বব. বরার্ উত্তর সাগরেী, ববরশাল। 

খগ গ 

৫৪১০ বমাঃ আবরফ, বিতাঃ বমাঃ আঃ আলী, গ্রামঃ আমবাগ, বাবঘয়া, র্াকঃ বকািাবাড়ী, 

থািা + বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৪১১ বমাঃ মারুফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মিসুর রহমাি, গ্রামঃ হাবমেপুর, িাহাড়পুর, 

মহাদেবপুর, িওগাঁ। 

খগ গ 

৫৪১২ বমাঃ বসয়াম গাজী, বিতাঃ আবদ্যস বসাবাহাি গাজী, গ্রামঃ িাাংগাবশয়া, বিাঃ 

িাাংগাবশয়া, থািাঃ দ্যমকী, িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৫৪১৩ বমাঃ খায়রুজ্জামাি, বিতাঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ বভাংড়ী, র্াকঘরঃ হাবন্ডয়াল, থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৫৪১৪ বমাঃ অবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রশীে বসকোর, গ্রামঃ কাটখালী, র্াকঘরঃ 

বামিা, থািা + বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৫৪১৫ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ, গ্রামঃ চর জাাংগাবলয়া, থািাঃ 

কমলিগর, বিাঃ হাবজর হাট, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৫৪১৬ বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ চড়ুয়া িাড়া, র্াকঘরঃ 

িাদটায়ারী, থািাঃ বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৪১৭ বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ ববলাল আলী, গ্রামঃ ববগ্রাম, বিাঃ ববায়ালোড়, 

থািাঃ হাবকমপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৪১৯ লুৎফর রহমাি, বিতাঃ ইব্রাবহম খবলল, গ্রাম + বিাঃ ববদ্যািন্দ, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৪২০ আল-আবমি, বিতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ মুবসরদটক, র্াকঘরঃ সবফপুর, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫৪২১ রাবিল বশখ, বিতাঃ আিজাল বশখ, গ্রামঃ কুমাড় র্াঙ্গা, উিদজলাঃ বলাহাগড়া, 

বজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

৫৪২২ বমাঃ স্বরি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ কববর, গ্রামঃ চকগাদয়শপুর, বিাঃ 

বল্লমিার, থািাঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫৪২৪ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী বচৌধুরী, গ্রামঃ বসাংগাতী, র্াকঃ 

চুিদখালা, বমাল্লাহাট, বাদগরহাট। 

খগ গ 

৫৪২৫ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ িওগাঁও, বিাঃ মধ্য 

িওগাঁও, থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫৪২৬ আল আবমি ইসলাম, বিতাঃ আমজাে বমান্ডল, গ্রামঃ চন্দি িাট, বিাঃ মাটিয়ািারা, 

থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫৪২৭ বমাঃ িারদভজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওয়াবহে, গ্রামঃ চাঁচড়া মধ্যিাড়া, র্াকঘরঃ 

চাঁচড়া, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৫৪২৮ বমাঃ বসহাব বাবু, বিতাঃ বমাঃ স্বিি, গ্রামঃ িাঁবচলা, হাটবয়ড়া, বসরাজগঞ্জ সের, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪২৯ বমাঃ রববউল আওয়াল, বিতাঃ বমাঃ বাদয়বজে খাি, গ্রামঃ িাড় বমছড়া, বমছড়া, 

বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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৫৪৩০ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আউলাে খাি, গ্রামঃ মাঝুখাি, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৪৩১ বমাঃ হৃেয়, বিতাঃ ফারুক বহাদসি, গ্রাম + র্াকঃ বমাল্লা, উিদজলাঃ িবীিগর, বজলাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

৫৪৩২ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি মণ্ডল।, গ্রামঃ প্রান্নাথপুর, বিাঃ রািীিগর, 

থািাঃ আেমেীঘী, বগুড়া। 

খগ খগ 

৫৪৩৩ বমাঃ বেদলায়ার জাহাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ গবি, গ্রামঃ ধম ডেহ, বিাঃ ধম ডেহ, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৫৪৩৪ বমাঃ আসওয়াে মন্ডল, বিতাঃ মৃতঃ জুলহাস উদ্দীি মন্ডল, গ্রামঃ কুমার গাড়ী, বিাঃ 

হাবলম িগর, িলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৫৪৩৫ বমাঃ আলাউবদ্দি, বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দক আলী, গ্রামঃ বশলজািা, বিাঃ 

বশলজািা, থািাঃ বচৌহালী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৩৬ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ বালীগাঁও, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। খগ গ 
৫৪৩৭ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছবলমুবদ্দি বশখ, গ্রামঃ িাঁবচল হাটবয়ড়া, 

বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৪৩৯ কাজী আবশকুল ইসলাম, বিতাঃ কাজী আকরাম বহাদসি, গ্রাম + র্াকঃ বমজডাপুর, 

থািা + বজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

৫৪৪০ কাজী আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ কাজী আকরাম বহাদসি, গ্রাম + র্াকঃ বমজডাপুর, 

থািা + বজলাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

৫৪৪১ বমাঃ জাবফরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ খামার ধিারুহা, র্াকঘরঃ 

খামার ধিারুহা, উিদজলাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫৪৪২ বমাঃ সামীম ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সমদছে আলী, গ্রামঃ েবেণ বালা িাড়া, র্াকঘরঃ 

কাদয়মপুর, খািসামা, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৪৪৩ বমাঃ আরাফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাবমম উদ্দীি, গ্রামঃ ভাটিাড়া, বিাঃ সাভার, 

বি. এ. টি. বস., উিদজলাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫৪৪৫ বমাঃ মবহি উদ্দীি, আবুল কাদশম, গ্রামঃ চর বমদহেী, বালুচরা, র্াকঘরঃ কামালপুর, 

ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৫৪৪৬ বমাঃ আবজজুল হক, বিতাঃ আব্দুল ফারুক, কামারদগাি, বর্মরা, ঢাকা। খগ খগ 
৫৪৪৭ বমাঃ েববরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তবফজুল ইসলাম, গ্রামঃ আরাজী চন্দি চইট, 

র্াকঘরঃ মুজাবহোবাে, রািীশাংপকল, ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৫৪৪৮ শ্রী ববপ্লব কুমার রায়, বিতাঃ শ্রী প্রভাত চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বভলামাবর, বিাঃ হাটশ্যামগঞ্জ, 

থািাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৪৫০ বরদোয়াি আহদমে, বিতাঃ এ.দক. এম. সবফকুল আলম, গ্রামঃ লবড়বাগ, বিাঃ 

শাংকুচাইল, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫৪৫২ আহসাি হাবীব, বিতাঃ মৃতঃ বমার তাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বিািামারী, বিাঃ বসাহাগপুর, 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৪৫৩ রাজু আহদমে, বিতাঃ বাদরক সরকার, গ্রামঃ অজুডিা, বিাঃ অজুডিা, থািাঃ ভূয়াপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৫৪৫৪ বমাঃ লাভলু বময়া, বিতাঃ বমাঃ লাল চাি বময়া, গ্রামঃ সািাকইর, বিাঃ বারইিটল, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫৪৫৫ বমাঃ বতয়ব আলী, বিতাঃ সওোগর বশখ, গ্রামঃ বাদজয়াপ্ত ভাটরা, বিাঃ গড়িাড়া, 

থািা + বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৪৫৬ সুমি বরবচল, বিতাঃ প্রেীি সাংখা, গ্রামঃ েবেণ মবিকুড়া, বিাঃ হালুয়াঘাট, থািাঃ 

হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৫৪৫৭ বমাহােে সালাইউবদ্দি, বিতাঃ বমাহােে আকবছর বময়া, গ্রামঃ উত্তর চরহামুয়া, 

র্াকঘরঃ সুঘর, থািাঃ হববগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৫৮ বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ িরস আলী, গ্রামঃ বহলালপুর, বিাঃ ডুবাঐ বাজার, 

উিদজলাঃ বাহুবল, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৫৯ বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কববর উবদ্দি, গ্রামঃ চকবি িাথাবলয়া, ভাবখাবল, 

িতুি বাজার, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৪৬০ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ মুিার আলী, গ্রামঃ বাশতলা, বভটিিাড়া, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫৪৬২ িলাশ বহরা, বিতাঃ বলটু বহরা, গ্রামঃ বাবিয়ারচর, জবলর িার, মুকসুেপুর, 

বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৬৩ বমাঃ আবু কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ ববড়ী িটল, র্াকঘরঃ 

িটল বাজার, থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫৪৬৪ বমাঃ বাবছর উদ্দীি, বিতাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ বাকশীমুল, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫৪৬৫ খন্দকার বরমি, বিতাঃ খন্দকার আবুল আহাে, গ্রামঃ বশালধারা, পুখুবরয়া, বঘওর, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৬৬ বমাঃ জীবি রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ কমলিাড়া, বিাঃ ফুলবাড়ীয়া, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 
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৫৪৬৮ বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ রামাকািা, বিাঃ দ্যলল্লা, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৪৬৯ বমাঃ জীবি বশখ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বারী, গ্রামঃ হাসাি জামাি লালি বলি, 

আড়ুয়ািাড়া, কুবিয়া। 

খগ খগ 

৫৪৭০ আল বফারকাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ েবেণ বগারকাটা, বসিবাগ, থািাঃ 

বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫৪৭২ বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ রামদেব পুর, বিাঃ িলাশী িাড়া, 

গাাংিী, বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪৭৪ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার আলী, গ্রামঃ আন্ধারী িাড়, 

ভুরুাংগামারী, কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৪৭৫ রাজি, বিতাঃ বমাঃ ছবমর, গ্রামঃ িাংকরহাটি, গাাংগাইল, িান্দাইল,ময়মিবসাংহ। খগ গ 
৫৪৭৬ বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ িাড়ালবেপুর, চর 

বিলবেয়া, রাঘবপুর, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৪৭৮ বমাঃ জাবহে মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ জামাল মজুমোর, গ্রামঃ অবলপুর, র্াকঘরঃ 

অবলপুর, থািাঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫৪৭৯ বমাঃ খাজা আলী, বিতাঃ বমাঃ আমছার আলী, গ্রামঃ কাবশমিগর, র্াকঘরঃ িাড়বাড়ী, 

থািাঃ বীরগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৪৮০ তন্ময় বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ অন্বয়পুর, বিাঃ বশবালয়, বশবালয়, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৪৮১ বমাঃ শাহজালাল, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ খাঁড়খাবেয়া, বিাঃ চান্দা বাজার, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৫৪৮২ মাহামুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর, গ্রামঃ ডুবব, র্াকঘরঃ রাজাবাবড়, বিছারাবাে, 

বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৫৪৮৩ বমাঃ বমাজাদেল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আতাহার আলী আতশ, গ্রামঃ অিধার, র্াকঃ 

অিধার বাজার, উিদজলাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৫৪৮৪ বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ বিৌলা িাড়া, র্াকঘরঃ 

আবলমিাড়া, উিদজলাঃ গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৪৮৫ বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে আলী সরকার, গ্রামঃ উঃ আকাবলয়া, বিাঃ 

বাতাকাবন্দ, উিদজলাঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৫৪৮৬ বমাঃ মবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ চর হবরপুর, ভাটারা, সবরষাবাবড়, 

জামালপুর। 

খগ খগ 

৫৪৮৭ রাবকব আহেে, বিতাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম কবজরবখল, র্াকঃ 

রামগঞ্জ, উিঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৫৪৮৮ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ জামালপুর, র্াকঃ গুবলয়া, 

উিঃ িন্দীগ্রাম, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৫৪৯০ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ রািাগাছা, র্াকঘরঃ 

রািাছািা, থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫৪৯১ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ চামুবরয়া, র্াকঘরঃ েঃ চামুবরয়া, 

থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৫৪৯২ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বমরাপুর, িরুবন্দ, জামালপুর 

সের, জামালপুর। 

খগ খগ 

৫৪৯৩ আবরফুর রহমাি বহদমল, বিতাঃ নুরুল ইসলাম গাজী, গ্রামঃ রতিপুর, গলাবচিা, বিাঃ 

গলাবচিা, উিদজলাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৫৪৯৭ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ মহাদেবপুর, বিাঃ 

িাগলািীর, থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৫৪৯৮ বমাঃ মাসুে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এবাে বহাদসি, গ্রামঃ জামাল কাবন্দ, র্াকঘরঃ 

ইন্দুবরয়া, উিদজলাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৫৪৯৯ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু জাদহর, গ্রামঃ েবেণ মাদ্রাজ, বিাঃ বগালোর 

হাট, চরফুাশি, বভালা। 

খগ খগ 

৫৫০০ বমাঃ ফয়সাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যদ্য বময়া, গ্রামঃ ভাটবাউর, র্াকঘরঃ শুশুন্ডা, 

মাবিকগঞ্জ সের, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫০৩ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাজাদেল বহাদসি, গ্রামঃ গজাবলয়া, র্াকঃ গজাবলয়া, থািাঃ 

কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৫৫০৪ বমাঃ বাবু মাবি, বিতাঃ বমাঃ মুবজবর মাবি, গ্রামঃ মাধবকাঠী, র্াকঃ বক.দেিাড়া, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৫৫০৫ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রামঃ মবতজাপুর, র্াকঃ রাঙ্গাচাটা, থািাঃ 

ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৫০৬ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বসািা বময়া, গ্রামঃ বহজল হটি, র্াকঃ বাড়ইিাড়া, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫৫০৭ বমাঃ হারুি রবশে, বিতাঃ হাবফজুর ইসলাম, গ্রামঃ বগাসাইগঞ্জ, র্াকঃ মুবিরহাট, 

থািাঃ বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

৫৫০৯ শামীম িারদভজ, বিতাঃ শরাফ উবদ্দি, গ্রামঃ বমাকাবময়া, র্াকঃ চরদগারকপুর, থািাঃ খগ খগ 
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হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

৫৫১০ রুদবল বময়া, বিতাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ সোিীয়া, র্াকঃ পূব ড িারান্দী, থািাঃ 

িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫১১ বমাঃ মুরাে খাি, বিতাঃ বমাঃ মুবশ ডে খাি, গ্রামঃ মাইজ হাটি, র্াকঃ মাইজ হাটি, 

থািাঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫১৩ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আিাছ আলী, গ্রামঃ তালুকা আষাড়, র্াকঃ 

রাজারহাট, থািাঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৫৫১৪ মবহউবদ্দি িলাশ, বিতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ বসন্দুবরয়া িাড়া, র্াকঃ ময়িামবত 

বাজার, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫৫১৬ বমাঃ রাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি,  

গ্রামঃ টুিামারী (দচৌধুরী িাড়া), র্াকঃ রামগঞ্জ, থািাঃ িীলফামারী সের, বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

৫৫১৮ আবদ্যল কাদের, বিতাঃ বমাোদচ্ছর আহেে, গ্রামঃ বচৌধরী সওঃ বাড়ী পূব ডচর বাটা, 

র্াকঃ আিছার বময়ার হাট, থািাঃ সুবণ ডচর, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৫৫১৯ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ আলমাছ আলী, গ্রামঃ গজাবরয়া, র্াক ও থািাঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মু্সীগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫২০ বমাঃ িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, গ্রামঃ আওয়াজপুর, থািাঃ চরফুাশি, বজলাঃ 

বভালা। 

খগ গ 

৫৫২২ বমাঃ মুরাে আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ ৪৭ লাবহিী কাবরগর িাড়া মবজে 

বলি, র্াকঃ লাবহিী, থািাঃ কুবিয়া সের, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৫৫২৩ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ ৯৫/এ, র্াকঃ বর্বিয়ারী বরার্, 

থািাঃ বগন্ডাবরয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫৫২৪ বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ মৃতঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ সুলতাি বভলা সীট বশবপুর, 

সীট বশবপুর, র্াকঃ শ্যামপুর, থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৫৫২৫ তাদরক বজয়া, বিতাঃ রববউল হক, গ্রামঃ বশকার জিাদ্দডিপুর, র্াকঃ বজায়ারগঞ্জ, 

থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫৫২৬ বমাঃ নূরিবী ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বেলশাে আলী, গ্রামঃ চরিািাগাড়ী, র্াকঃ 

বিবিন্তপুর, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫২৭ বমাঃ রুদবল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাসাইি, গ্রামঃ রামাইল, থািাঃ ভূয়াপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫৫২৮ িাপ্পু মজুমোর, বিতাঃ বিরাঞ্জি মজুমোর, গ্রামঃ বশবপুর, র্াকঃ হাজীিগর, থািাঃ 

বিয়ামতপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৫৫২৯ বমাঃ রাবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ বাউবস গজাবরয়া, র্াকঃ 

বাউসী বাাংগাবল, থািাঃ সবরয়াবাবড়, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৫৫৩১ বমাঃ শাহবরয়ার কববর, বিতাঃ শামছুল আলম স্বিি, গ্রামঃ বশবপুর, র্াকঃ খুকবি, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৩২ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইজুবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর িাকুল্লা, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৫৫৩৪ বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ সারতা, র্াকঃ বারবাকপুর, 

থািাঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

৫৫৩৫ বরিি বচৌধুরী, বিতাঃ িাশ্বডিাথ বচৌধুরী, গ্রাম ও র্াকঃ সাতগাঁও, থািাঃ ববজয়িগর, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

৫৫৩৬ রববি োস, বিতাঃ সঞ্জীবি োস, গ্রামঃ বেইল্লা পূব ড িাড়া, থািাঃ বর্মরা, বজলাঃ ঢাকা। খগ গ 

৫৫৩৭ বমাঃ রাদসল খাি, বিতাঃ মবত খাি, গ্রামঃ বঘওরদকাল, র্াকঃ িাগরপুর, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫৫৩৮ কাজী আবমর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ কাজী ওয়াবহে, গ্রামঃ কাজী িাড়া, র্াকঃ 

মহজমপুর, থািাঃ বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৪০ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া গাজী, গ্রামঃ মািার কাবন্দ, র্াকঃ 

বালারহাট, থািাঃ বভেরগঞ্জ, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

৫৫৪১ বমাঃ আলাবমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কুরবাি আলী, গ্রামঃ িবড়হাটি, র্াকঃ হাজারপূব ড, 

থািাঃ মাগুরা সের, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৫৫৪২ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম হাওলাোর, গ্রামঃ সািবকভাঙ্গা, 

র্াকঃ সািবকভাঙ্গা, থািাঃ বমাড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৫৫৪৩ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উদ্দীি, গ্রামঃ ববিাইল, র্াকঃ কুন্দিহাট, 

থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৫৪৫ বমাঃ আবিসুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বশখ িাড়া, থািাঃ ববাো, 

বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৫৫৪৭ বমাঃ বসয়াম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ  রাজ্জাক, গ্রামঃ কুঞ্জিাকাই, র্াকঃ িাকাইহাট, 

থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৫৫৪৮ বমাঃ বমাকতার বহাদসি, বিতাঃ কবফল উবদ্দি, গ্রামঃ চর ধীতপুর, র্াকঃ খাষ 

কাউবলয়া, থািাঃ বচৌহালী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫৪৯ বরিি সরকার, বিতাঃ জগবেশ সরকার, গ্রামঃ তালতলী, র্াকঃ বাঁশতলী, থািাঃ খগ খগ 
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কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

৫৫৫০ বমাঃ রাদসল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে আলী, গ্রামঃ আমরাইল, র্াকঃ যােবপুর, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৫৫১ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে আলী, গ্রামঃ আমরাইল, র্াকঃ যােবপুর, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৫৫২ বমাঃ কাঞ্চি আহ্ দমে, বিতাঃ বমাঃ ইসরাইল, গ্রামঃ বাহাড়া, র্াকঃ বাটিকামারী, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৫৩ আলাউবদ্দি , বিতাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ দ্যলালপুর, র্াকঃ দ্যলালপুর, থািাঃ 

ব্রাহ্মণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৫৫৫৪ বমাঃ সালমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রামঃ বড়তল্লা, র্াকঃ আশুগঞ্জ, 

থািাঃ আশুগঞ্জ, বজলাঃ বব.বাবড়য়া। 

খগ গ 

৫৫৫৫ বমাঃ তুবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বিয়ার মন্ডল, গ্রামঃচরবেয়াড়, র্াকঃ কল্যািপুর, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৫৫৫৬ বমাঃ মবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাইফুর রহমাি, গ্রামঃ চর বাটাপজর, থািাঃ 

মাগুরা, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৫৫৫৮ বমাঃ ফরমাি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বমখদলছুর রহমাি, র্াকঃ আধুিগর, থািাঃ 

বলাহাগাড়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৫৫৫৯ বমাজাবহে ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ েবড় কাঁঠাল, র্াকঃ কাঁঠাল বাজার, 

থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৫৬০ মামুি বময়া, বিতাঃ ববশু বময়া, গ্রামঃ বশালধারা, র্াকঃ বুতিী, থািাঃ বঘওর, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৬১ প্রকাশ মাদলা, বিতাঃ বপ্রয়লাল মাদলা, গ্রামঃ সাস্তাপুর, র্াকঃ বাড়ীগাঁও, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৫৫৬২ বশখ কুতুবুজ্জামাি, বিতাঃ বশখ শাহজ্জাহাি আলী, গ্রামঃ বাজার গ্রাম রবহম পুর, 

থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ খগ 

৫৫৬৩ বমাঃ শদমস আলী, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চর ধীতপুর, র্াকঃ খাষ 

কবর্বলয়া, থািাঃ বচৌহালী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫৬৪ বমাঃ শাবহি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ ইটাদখালা (দমাড়ািাড়া), 

র্াকঃ সায়হামিগর, থািাঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫৬৫ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বামিহাটা, র্াক ও থািাঃ 

ভূঞাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫৫৬৬ বমাঃ সুমি খাি, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলীখাি, গ্রামঃ বসাংগুবরয়া, র্াকঃ বসঙ্গুবরয়া, 

থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৫৫৬৭ বমাঃ আবুল হাসাি, বিতাঃ মৃতঃ ববেউল আলম,  

গ্রামঃ সুন্দলপুর, র্াকঃ কালামুসী বাজার, থািাঃ কববরহাট,  

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৫৫৬৮ মুহােেঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ মুহােেঃ চুন্নু বময়া, গ্রামঃ বরঙ্গাদখালা, র্াকঃ 

জয়িগর, থািাঃ মাবিকগঞ্জ সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৫৬৯ বমাঃ ইমাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ চাঁেিাশা, থািাঃ ববমািবন্দর, 

র্াকঃ চাঁেিাশা, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৫৫৭১ অপু বে, বিতাঃ েীদিশ বে, গ্রামঃ ছয়ধবরয়া, র্াকঃ বজিারেী, থািাঃ িলাশ, বজলাঃ 

িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৫৫৭৩ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ  হযরত আলী, গ্রামঃ বসািামুখী, র্াকঃ উবলয়া বাজার, 

থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৫৫৭৪ বমাঃ শাহাজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ উত্তর বালাদর্াবা, র্াকঃ 

হমুবের কুটি, থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৫৭৭ বমাঃ আবরফ খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আলী খাঁি, গ্রামঃ িাচুবরয়া, র্াকঃ হাট িাচুবরয়া, 

থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

৫৫৭৮ বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ মৃত জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ রাধাকািাই (খালইপুড়া), র্াকঃ 

ফুর কািাবাে, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৫৭৯ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ মধ্যম পুইছবড়, র্াকঃ পুইছবড়, থািাঃ 

বাশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৫৫৮০ বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ শাহ-আলম, গ্রামঃ চর কুবড়গ্রাম, থািাঃ কুবড়গ্রাম 

সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম, বিাঃ কুবড়গ্রাম-৫৬০০ 

খগ গ 

৫৫৮২ ইকরাম বহাদসি, বিতাঃ ইসমাঈল বহাদসি, গ্রাম ও র্াকঃ চর মান্দাবলয়া, থািাঃ 

মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৫৫৮৩ বমাঃ ববলাল খাি, বিতাঃ বমাঃ আোফ আলী খাি, গ্রামঃ িেমুলা, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, 

বজলাঃবিদরাজপুর। 

খগ গ 

৫৫৮৪ বমাঃ বহাসাইি, বিতাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ মাহিা, র্াকঃ দ্যপ্তারা, থািাঃ রূিগঞ্জ, 

বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৮৫ বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ মাহিা, র্াকঃ দ্যপ্তারা, থািাঃ 

রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 
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৫৫৮৬ আল-আবমি বময়া, বিতাঃ খবতবর রহমাি দ্যলু, গ্রামঃ বাবলয়ারকুটি, থািাঃ িাদগশ্বরী, 

বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৫৫৮৭ বমাঃ রুদবল মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ তারামন্ডল, গ্রাম ও র্াকঃ ববষ্ণুপুর, থািা ও বজলাঃ 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৫৫৮৮ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বকশামতবানু, র্াকঃ বালাবাবড় 

হাট, থািাঃ বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৫৫৮৯ বমাঃ আলমাছ আলী, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ ভাোইল গিকবাড়ী, র্াকঃ 

ধামদসািা, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৫৯০ বমাঃ ইউসুফ বময়া, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ ে.সাধার চর, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৫৫৯৩ তুবহি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বফারকাি গাজী, গ্রামঃ কারখািা, র্াকঃ কারখািা, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৫৫৯৪ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ উসমাি গবি, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ বকিা, থািাঃ 

সাটুবরয়া বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৫৯৫ বমাহাঃ বমন্টু বহাদসি বমাল্লা, বিতাঃ বমাহাঃ ইসমাইল বহাদসি বমাল্লা, গ্রামঃ 

খাওজাইে, র্াকঃ ইজামপুর, থািাঃ উত্তরখাি, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৫৫৯৬ বমাঃ কাউছার বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ আলীয়ারা, র্াকঃ আলীয়ারা 

বাজার, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৫৫৯৭ বমাঃ রাদশদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ জবসমুল হক,  

গ্রামঃ বাট্টাদজার িবিমিাড়া, র্াকঃ বজন্নাহ বাজার, থািাঃ বকবশগঞ্জ, বজলাঃ 

জামালপুর। 

খগ গ 

৫৫৯৮ বমাঃ আব্দুর রবহম বময়া, বিতাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ সাতার িাড়া, র্াকঃ 

তুলশীঘাট, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৫৫৯৯ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ কাববলপুর, থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

৫৬০০ শামসুল হক মাহবুব, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম ও র্াকঃ উলপুর, থািা ও বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৫৬০১ খুবশ সরকার, বিতাঃ রবব সরকার, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, বিাঃ বাড়ীগাঁও, থািাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৫৬০২ বমাঃ রবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ সামাে প্রাাং, গ্রামঃ বদোিাড়া, বিাঃ 

িচামাবড়য়া, থািাঃ পুঠিয়া, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৫৬০৩ বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বিিাল সরকার, গ্রামঃ ববাবশি, র্াঃ বগাহাইল বাড়ী, উিঃ 

বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৫৬০৪ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি (হৃেয়), বিতাঃ বমাঃ মান্নাি বময়া, গ্রামঃ চারাবাগ, বিাঃ 

আশুবলয়া, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৫৬০৫ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসজাজ বময়া, গ্রামঃ িাকুল্লা, বিাঃ জামুকী, থািাঃ 

বমজাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

 

খগ 

 

খগ 

৫৬০৬ বমাঃ রববি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বহমাদয়ত বমাল্লা, র্াকঃ আোফাবাে, ইউঃ 

কামরাঙ্গীরচর, গ্রাম, িাউচর, ঢাকা।  

খগ গ 

৫৬০৯ বমাঃ শাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ বেউবত, র্াকঃ বেউবত, থািাঃ 

িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৫৬১০ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামঃ উচাবখলা, র্াকঃ উচাবখলা-২২৮০, 

উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬১১ এইচ.এম. ফাহাে, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ কয়াবরয়া, বিাঃ কয়াবরয়া, থািাঃ 

কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ খগ 

৫৬১২ িাবছর উল্লাহ, বিতাঃ হবববুর রহমাি, গ্রামঃ বগরামারা, উিঃ শ্রীবরেী, বশরপুর। খগ গ 

৫৬১৪ বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ যাবেপুর, বিাঃ যাবেবপুর, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৫৬১৫ বমাঃ রাবজউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ েরশি আলী, গ্রামঃ কাশুয়াখাদেমগঞ্জ, বিাঃ 

সবমর িগর, থািাঃ বাবলয়ার্াবঙ্গ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

খগ খগ 

৫৬১৬ বমাঃ শাহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাফরুজ বমাল্যা, কুশলা, বতরখাো, খুলিা।  খগ খগ 

৫৬১৮ বমাঃ জুবাদয়র আহদমে, বিতাঃ মাওলািা আব্দুল লবতফ, মৃধািাড়া, সের, 

ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬১৯  বমাঃ রাজু আহাদমে, বিতাঃ বমাঃ আফছার আলী, গ্রামঃ বিপুল বাড়ীয়া, বিাঃ 

বাগবাটি, থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬২১ শ্রী শাবন্ত সরকার, বিতাঃ শ্রী মঙ্গল সরকার, গ্রামঃ খাদসরচর, বিাঃ ধল্লা বাজার, থািাঃ 

বশাংগাইর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬২২ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ দ্যগ ডাপুর, বিাঃ যারাবরপুর হাট, 

থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

৫৬২৩ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ সাইোর রহমাি, গ্রামঃ বঘাষপুর, বিাঃ শাদিরহাট, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

৫৬২৪ বমাঃ আল-আমীি, বিতাঃ বমাঃ আউয়াল, গ্রামঃ গন্ধবপুর, বিাঃ রুিসী, থািাঃ রুিগঞ্জ, খগ গ 
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বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

৫৬২৫ 

বমাঃ মামুি ভুইয়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ, গ্রামঃ উত্তর রুিসী, র্াকঃ রুিসী, থািাঃ 

রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৫৬২৬ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ ছবকর উবদ্দি, গজারমারা, ভাঙ্গুড়া, িাবিা।  খগ খগ 

৫৬২৭ 

বমাঃ রাদসল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাদলয়ামাি বমঞা, গ্রামঃ বরিা, র্াকঃ রুিসী, 

থািাঃ রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬২৮ 

বমদহেী হাসাি বিশাি, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক আলী, গ্রামঃ রািজিাড়া, র্াকঃ রাজশাহী 

বকাট ড, থািাঃ রাজিাড়া, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

৫৬২৯ 

বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, বিতাঃ বমাঃ হবববুর রহমাি, গ্রামঃ িড়শীিাড়া, বিাঃ দ্যগাবছয়া, 

উিঃ গফরগাঁও, ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬৩০ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাৎ আব্দুল মবজে, বাবড়-ক-৩৬/২, রাস্তা- রসকার 

বাবড়, র্াকঃ  গুলশাি-১২১২, ঢাকা বসটি করঃ, ঢাকা।  

খগ গ 

৫৬৩১ বমাঃ ইকবাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ চুন্নু বময়া, ৮ িাং ব্লক এরশাে িগর, টাংগী, গাজীপুর।  খগ খগ 

৫৬৩৩ 

বমাঃ আবুল কাদশম, বিতাঃ আব্দুল হাবসম, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, বিাঃ বিগ্রাম, উিঃ 

কটিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬৩৪ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বজলাঃ বেিাজপুর, থািাঃ 

বীরগঞ্জ, গ্রামঃ সিকা।  

খগ খগ 

৫৬৩৫ 

বমাঃ সাদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ আহােে আলী, গ্রামঃ উত্তর কাঞ্চিপুর, বিাঃ বগাসাত্রা, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫৬৩৬ 

বমাঃ বহমাদয়ত উবদ্দি, বিতাঃ আঃ রবশে মবল্লক, গ্রামঃ বাবজৎ খাঁ, বিাঃ কাউবরয়া, 

উিঃ বহজলা, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৫৬৩৭ 

বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ হবরমৃতুুঞ্জা, (রহমতপুর), র্াকঃ 

কুকুয়া, থািাঃ আমতবল, বজলাঃ বরগুিা।  

খগ গ 

৫৬৩৮ 

সজল োস, বিতাঃ বিরঞ্জি োস, গ্রামঃ রায়পুর, বিাঃ ইন্তাজগঞ্জ, থািাঃ বশবালয়, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬৩৯ 

বমাঃ বমজানুর, বিতাঃ আইনুবদ্দি বময়া, গ্রামঃ বসিাইল, বিাঃ ববায়াইল, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৫৬৪০ 

বমাঃ নুরুজ্জামাি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, গ্রামঃ বসিিগর, বিাঃ 

ফদতপুর, থািাঃ ধামরাইহাট, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

৫৬৪১ 

বমাঃ জসীম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ িবিমিাড়া, বিাঃ জান্না, 

থািাঃ সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৫৬৪২ 

শ্রী চন্দি বসাক, বিতাঃ শ্রী বিম ডল বসাক, গ্রামঃ গাছা, র্াকঃ জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, 

থািাঃ গাছা, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫৬৪৩ আশুদতাষ বম ডি, বিতাঃ আিন্দ বম ডি, মহািন্দপুর, সবখপুর, টাাংগাইল।  খগ খগ 

৫৬৪৪ 

বমাঃ সবজব বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রউফ, গ্রামঃ মধ্যমকাছাড়, র্াকঃ বজায়ার 

কাছাড়, উিঃ বফিী সের, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

৫৬৪৭ 

রুদবল আহদমে, বিতাঃ আকতারুজ্জামাি, গ্রামঃ হাওড়াবিচ, বজলাঃ বশরপুর, থািাঃ 

বশরপুর।  

খগ গ 

৫৬৪৮ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বারঘবরয়া, বজলাঃ 

বশরপুর সের।  

খগ খগ 

৫৬৪৯ 

বমাঃ রাবকব বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ বজরাইতলী, র্াকঃ 

হায়োরাবাে মাদ্রাস, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫৬৫০ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ বশাংর্াববিয়া, বিাঃ 

ববার্িাড়া, থািাঃ বরগিা, বজলাঃ বরগুিা।  

খগ গ 

৫৬৫১ 

বমাঃ সবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহজ উদ্দীি, গ্রামঃ ববন্নাবাইে, র্াকঃ ববন্নাবাইে, 

থািাঃ ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

৫৬৫৩ 

বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ ইউসুফ আলী আকন্দ, গ্রামঃ চর িবরিা পূবিাড়া, র্াকঃ 

িবরিা, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৫৬৫৪ 

বমাঃ শাহাব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ নুদর আলম, গ্রামঃ নুবিয়া, বিাঃ আয়িাতবল-৩৬২২, 

বিাঃ বিশি, শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৫৬৫৫ 

আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ নুরুল আবমি, বাড়ী বড়বাড়ী, গ্রামঃ িবিম শ্রীিগর, র্াকঃ 

শাহাপুর, থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৫৬৫৬ 

বমাঃ বতৌবকর আহামে, বিতাঃ বাছাি উবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ ভবািীপুর, বিাঃ ভবািীপুর 

বাজার, উিঃ িারবতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৫৬৫৭ 

বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ আঃ সাত্তার মািার, গ্রামঃ + বিাঃ আময়া, থািাঃ কাঠাবলয়া, 

বজলাঃ িালকাঠি।  

খগ খগ 

৫৬৫৮ 

বমাঃ শরীফ বময়া, বিতাঃ বমাঃ মুসদলহ উদ্দীি, গ্রামঃ + র্াকঃ সুবখয়া, িাকুবন্দয়া, 

বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬৫৯ 

বমাঃ শাহীনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মহাবুল হক, গ্রামঃ ধম ডেহ, থািাঃ বেৌলতপুর, 

র্াকঃ ধম ডেহ, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৫৬৬০ 

বমাঃ রাবকব মৃধা, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর মৃধা, আেমজী কদলজিাড়া, বসবদ্ধরগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ।  

খগ গ 
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৫৬৬১ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ িলাশতলী, বিাঃ িলাশতলী, উিঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬৬৩ 

বসাদহল বময়া, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি গাজী, গ্রামঃ ইব্রাবহমপুর, বিাঃ ইব্রাবহমপুর, থািাঃ 

চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

৫৬৬৪ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ ইয়াবসি, বজলাঃ রাংপুর, থািাঃ সের, র্াকঃ 

কুাদর্টকদলজ, গ্রামঃ বমলিিাড়া।  

খগ গ 

৫৬৬৬ বমাহাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুস, বাঁশবাবড়য়া, বমদহরপুর।   খগ গ 
৫৬৬৭ আিার বময়া, বিতাঃ বফদরাজ আলী, বিায়াবাে, হববগঞ্জ, মাশজাি।  খগ গ 

৫৬৬৮ 

বমাঃ মহর আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ েবেণ বাগবাড়ী, বিাঃ বাগবাড়ী, 

থািাঃ বমলােহ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৫৬৬৯ 

বমাঃ সাে উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বসািাপুর, র্াকঃ মততলা, হাট, 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬৭০ 

বমাঃ সবজব প্যাো, বিতাঃ বমাঃ মস্তফা প্যাো, গ্রামঃ কুকুয়া, বিাঃ কুকুয়া, উিঃ 

আমতলী, বজলাঃ বরগুিা।  

খগ গ 

৫৬৭১ 

বমাঃ চঞ্চল, বিতাঃ বমাককদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বগায়ালিাড়া, বিাঃ বঢালভাঙ্গা, উিঃ 

িলাশগবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৫৬৭২ 

মবির বহাদসি, বিতাঃ ইউিছ ভূইয়া, গ্রামঃ সািদখালা, বিাঃ বিায়াবেয়া, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ খগ 

৫৬৭৩ 

বমাঃ খাইরুল বাশার মুয়াজ, বিতাঃ বমাঃ  আলী বহাদসি, বিাড়াখালী, কাঠাবলয়া, 

িালাকাঠি।  

খগ গ 

৫৬৭৪ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর, গ্রামঃ বমচকীিাড়া, বিাঃ খবড়য়ািাড়া-

২২৫০, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৫৬৭৫ 

বমাঃ ইউসুফ আলী, বতিাৎ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ রায়িাড়া, র্াকঃ সপুরা-৬২০৩, 

থািাঃ শাহ মখদ্যম,দজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৫৬৭৬ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ মবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ হুগড়া, উিঃ টাাংগাইল।  খগ খগ 

৫৬৭৮ 

বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আলীমুবদ্দি বসখ, গ্রামঃ বজায়াল ভাঙ্গা, বাজার 

বদ্রঘাট, বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৬৭৯ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ মবির উবদ্দি, গ্রামঃ কাবচিা, বিাঃ কবচিা 

বাজার, উিঃ ভালূকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৬৮০ 

বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল  ইসলাম, আওলাপতল, আউবলয়াবাে, 

কাবলহাবত, টাাংগাইল।  

খগ গ 

৫৬৮২ 

আল-আবমি, বিতাঃ িান্নুবময়া, গ্রামঃ িারট, বিাঃ িালট, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ 

িালকাঠি।  

খগ খগ 

৫৬৮৩ 

আইয়ুব খাি, বিতাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ িাদহরপুর, র্াকঃ মহাজিহাট, থািাঃ 

বজারারগঞ্জ, উিঃ বমরশরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৫৬৮৫ 

বশিি শম ডা, বিতাঃ িবরমল চন্দ্র শম ডা, গ্রামঃ িবিম বহঙ্গলী, ৫ িাং ওয়ার্ ড, 

বারইয়ারহাট, বিৌরসভা, থািাঃ বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৫৬৮৬ 

বমাঃ জামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাছ বময়া, বড় চাবরগাঁও, চদন্দরহাট, বসিবাগ, 

বিায়াখালী।  

খগ গ 

৫৬৮৭ শ্রী বলখি রায়, বিতাঃ শ্রী হবরদমাহি রায়, রামপুর, কাহাদরাল, বেিাজপুর।  খগ খগ 
৫৬৮৮ বলখি বময়া, বিতাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, আলমপুর, উিঃ সের, কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ।  খগ গ 
৫৬৮৯ বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, কুবমল্লী, গদয়শপুর, িাবিা সের।  খগ গ 

৫৬৯০ 

বমাঃ সাদ্দাম বশখ, বিতাঃ বমাঃ ওবহে বশখ, গ্রামঃ আড়িাড়া পুব ড, র্াকঃ কামারখালী-

৭৮৫১, মধুখালী, িল্লী, ফবরেপুর।  

খগ গ 

৫৬৯২ 

আল-সাবাহ, বিতাঃ ইয়াবহয়া, গ্রামঃ ক্ষুদ্র জাবমরা, র্াকঃ জাবমরা, উিঃ পুঠিয়া, 

বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

৫৬৯৩ 

শ্রী সুব্রত রায়, বিতাঃ শ্রী ফবিন্দ্র িাত রায়, রাজাপুর, বাসুদেবপুর, বচবরর বন্দর, 

বেিাজপুর।  

খগ গ 

৫৬৯৪ 

আবু হাবিফ বময়া, বিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ  আমতলা, বিাঃ আমতলা, থািাঃ 

বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

৫৬৯৫ 

হাবমদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, বশদলর কান্দা িবিমিাড়া, জামালপুর 

সের, জামালপুর।  

খগ গ 

৫৬৯৬ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বরহাই চন্দ্রিী, বিাঃ রামপুর, 

থািাঃ ভুঞাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৫৬৯৭ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমরাশ উবদ্দি, বাবলয়ািাড়া, িব বাবলজুড়ী, 

বগৌবরপুর, ময়মিবসাংহ।   

খগ খগ 

৫৬৯৮ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ আকছার আলী, গ্রামঃ জুয়ািপুর, আর.বর্.এ.-৫৮৪০, 

বশরপুর, বগুড়া।  

খগ গ 

৫৬৯৯ 

বমাঃ আবমনুল হক, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ মালতী,দিাঃ িগরবাড়ী, থািাঃ 

কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৫৭০০ 

আবরফ বমাল্লা, বিতাঃ আঃ মাদলক বমাল্লা, গ্রামঃ োবড় গাঁও, বিাঃ অঃ ববজয়িগর, 

থািাঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 
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৫৭০১ মাসুম, বিতাঃ বমাঃ জাদহর বময়া, ঐরাব, রুিগঞ্জ, িারাযিগঞ্জ।  খগ গ 

৫৭০৪ 

বমাঃ অন্তর, বিতাঃ বমাঃ িওশাে, গ্রামঃ হবরিবাড়ী, থািাঃ + বিাঃ + র্াকঃ 

িলাশবড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৫৭০৫ বমাঃ মারজাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, জায়গীরহাট, বমঠাপুকুর, রাংপুর।  খগ খগ 

৫৭০৬ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাহােে আলী, েঃ বকালদকান্দ, থািাঃ গাংগাচড়া, 

বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৫৭০৭ 

সুধীর চন্দ্র োস, বিতাঃ রঞ্জি চন্দ্র োস, হাউজ-৭/১, ওয়ার্ ড িাং-১, ব্লক-এ, বরার্ িাং- 

মবন্দর-২২, এলাকা- উত্তর ভাটারা ঢাকা।  

খগ গ 

৫৭০৮ 

বমাঃ শবরফূল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আেম আলী, কাবজিাড়া, েলেবলয়া, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাম।  

খগ গ 

৫৭০৯ 

ওমর ফারুক িয়ি, বিতাঃ বমাঃ িাবছর বহাদসি, মবজেবাড়ীয়া, বহাসাইবিয়া, বমজাগঞ্জ, 

িটুয়াখালী 

খগ খগ 

৫৭১০ আিসারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উদ্দীি, টাাংগাব, গফরগাঁও, ময়মিবসাংহ।  খগ গ 

৫৭১১ 

বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মুিতাজ আলী, আন্ধারাইল, বগাোগাড়ী, 

রাজশাহী।  

খগ গ 

৫৭১২ 

বসাদহল বময়া, বিতাঃ আবু হাবরছ, গ্রামঃ বভড়ামারা, বিাঃ কুমারদটক, থািাঃ বশবপুর, 

বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

৫৭১৩ 

বমাঃ মাসুমুল হাসাি (শামীম), বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার বশখ, গ্রামঃ বমৌলভীিাড়া, 

বিাঃ বগািালগঞ্জ, থািাঃ + বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭১৫ 

বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ মাছুয়াকাবন্দ, র্াকঃ ববয়াড়া, 

উিঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৫৭১৬ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ আলমপুর, বিাঃ + 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭১৭ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আইয়ূব আলী, গ্রাঃ বগাহাত্রা, বিাঃ হাবেরা বাজার, 

থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৫৭১৯ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাহজাহাি, চর মরজাি, রায়পুরা, িরবসাংেী।  খগ গ 

৫৭২০ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ উল্যা বসািাতলা, র্াকঃ 

উল্যাদসািাতলা, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৫৭২১ 

বমাঃ রুদবল মুসী, বিতাঃ বমাঃ িওদশর মুসী, বগাববন্দপুর, ফুলারিাড়, মুকসুেপুর, 

বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭২২ 

শাহজাহাি ফবকর, বিতাঃ আব্দুল হাবলম ফবকর, গ্রামঃ বওলা, বিাঃ বওলা, উিঃ 

ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৭২৩ 

বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ বমাঃ লাল বহাদসি, গ্রামঃ িগুয়া, র্াকঃ চান্দপুর, তারাকান্দা, 

ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৫৭২৪ 

বমাঃ বজাবাদয়র বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক সরকার, চর েবড়কুবিয়া, 

িবিমিাড়া, ববদ্যাগঞ্জ, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫৭২৫ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ হাদতম আলী, গ্রামঃ সাহাব্দীর চর, র্াকঃ কামাদরর 

চর, উিঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৫৭২৬ 

বাহার বময়া, বিতাঃ বসরাজ বময়া, গ্রামঃ দ্রাশারী বচৌঃ, র্াকঃ আটিটি বাজার, কুবমল্লা 

সের, কুবমল্লা।  

খগ গ 

৫৭৩০ 

বমাঃ আবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আজাে বহাদসি, গ্রামঃ অদশকদসি, বিাঃ বগলা, 

থািাঃ আপগলিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৫৭৩১ বমাঃ হাসাি বময়া, বিতাঃ আব্দুর রশীে, এ-৬৬/১, বগন্ডা, সাভার, ঢাকা।  খগ গ 

৫৭৩৩ 

বমাঃ জুদয়ল খাি, বিতাঃ বমাঃ হাবলম খাি, গ্রামঃ ঢাকাই বজাড়া, বিাঃ ইন্তাজগঞ্জ, 

উিঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭৩৪ 

বমাঃ আব্দুল আবলম, বিতাঃ লাল মহােে, গ্রামঃ উত্তর মকরমপুর, র্াকঃ আলীিগর-

৬৩২০। বগামস্তাপুর, চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৫৭৩৫ 

বাবু বময়া, বিতাঃ হাবকম বশখ বমাল্লা, গ্রামঃ ওমর আবলিাড়া বেৌলতবেয়া, বগায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৫৭৩৬ 

বমাহােে জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাহােে সালাহ উবদ্দি, ১৪৩/৩, আরামবাগ, 

মবতবিল, ঢাকা-১০০০।  

খগ খগ 

৫৭৩৭ 

বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রামঃ খাড়ুভাজ, বিাঃ বজাড়গাছ, 

থািাঃ বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

৫৭৩৮ 

বমাঃ জাফর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ শামসুল ইসলাম, গ্রামঃ আটিগাঁও, বিাঃ ববালতুবল, 

থািাঃ বলৌহজাং, বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭৩৯ 

বমাঃ রাবকবুর জামাি, বিতাঃ বমাঃ আওরঙ্গদজব, গ্রামঃ সািন্দকারা, বিাঃ বাজার 

জগতপুর, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর।   

খগ খগ 

৫৭৪০ 

বমাঃ শরীফুল বমাদমি, বিতাঃ বমাঃ ওয়াবজ  উবদ্দি, গ্রামঃ বহাদসন্দী, বিাঃ বহাদসন্দী, 

থািাঃ িাকুন্দীয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৫৭৪১ 

তািভীর খাি, বিতাঃ বাচ্ছু খাি, গ্রামঃ ফুলেী, বিাঃ মরজাল বজার, থািাঃ রায়পুরা, 

বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ খগ 

৫৭৪৩ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ মিজু বময়া, গ্রামঃ বমিাছড়া, িয়াগ্রাম, র্াকঃ খগ খগ 
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তবকপুর, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

৫৭৪৪ 

বমাঃ বতাফাদজ্জল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বময়া, গ্রামঃ সালুয়াদটকী, র্াকঃ বটাফ 

িয়ি বাজার, কািাবসয়া, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৫৭৪৭ 

বমাঃ আহসাি হাববব (সবুজ), বিতাঃ বমাঃ ইয়াবছি আলী, গ্রামঃ বুড়াবুড়ী, বিাঃ 

জালালাবাে, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

গ গ 

৫৭৪৮ 

মাছুম হাওলাোর, বিতাঃ মুহােে বতয়ব আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বিাংরী, র্াকঃ 

বিাংরী-৮৪০০, রাজাপুর, িালকাঠি।  

গ গ 

৫৭৪৯ 

বমাঃ আবু বকর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম বমাল্লা, গ্রামঃ কাজলাকাঠী, বিাঃ 

কাজলাকাঠী, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৫৭৫০ 

বমাঃ জসীম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ ব্রােণ বাড়ী, র্াকঃ গাঙ্গুটিয়া, 

থািাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

গ গ 

৫৭৫২ 

মুহােে এরশাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ ওবাইদ্যল হক, পূব ড মাবলয়ারা, র্াকঃ মাবলয়ারা, 

ওয়ার্ ড িাং-৯, উিঃ িটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

গ গ 

৫৭৫৩ 

আশরাফুল, বিতাঃ িাদয়ব আলী, গ্রামঃ িাঁচথুবী, র্াকঃ বতরশ্রী, থািঃ বেৌলতপুর, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

গ গ 

৫৭৫৪ 

বমাঃ রাদসল, বিতাঃ আব্দুল মাদলক সরোর, গ্রামঃ বাদখরা, ইউঃ ৪ িাং চাখার, থািঃ 

বািরীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৫৭৫৫ 

বমাঃ রাবুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ কাদল র্ািারিাড়া, র্াকঃ 

খবললগঞ্জ, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৫৭৫৮ 

বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ বময়া, গ্রামঃ িবিম ধীরােম, র্াকঃ িিীম 

ধীরােম, ১৭০০, থািাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

গ গ 

৫৭৬০ 

ওমর ফারুক, বিতাঃ আঃ হাবসম, গ্রামঃ জাঙ্গাবলয়া, বিাঃ িয়িাবাে, উিঃ 

আড়াইহাজার, িারায়িগঞ্জ।  

গ গ 

৫৭৬১ 

বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ নূর বহাদসি, গ্রামঃ আবমিপুর, বিাঃ ফরাজী কাবন্দ-৩৬০০, 

থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চােপুর।  

গ গ 

৫৭৬৩ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইজুবদ্দি খাি, গ্রামঃ  সরকারিাড়া, বিাঃ 

বচলমারী, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

গ গ 

৫৭৬৪ 

বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ কচুয়া, বিাঃ কচুয়া, উিঃ 

কাঠাবলয়া, বজলাঃ িালকাঠী।  

গ গ 

৫৭৬৮ 

সুবজত বে (ববধর), বিতাঃ সবিল চন্দ্র বে, গ্রামঃ বজাদ্দার িাড়, বিাঃ উবলপুর, থািাঃ 

উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৫৭৬৯ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আক্রাম বহাদসি,  

গ্রামঃ পূব ডসমাবিযা িাড়া, বিাঃ সূয ডপুর, বাজার-২২৬০, থািাঃ হালূয়াঘাট, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ।  

গ গ 

৫৭৭০ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম (ববধর), বিতাঃ বমাঃ আব্দল কাদের, গ্রামঃ বখমার িাড়, র্াকঃ 

উবলপুর, থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবরগ্রাম।  

গ গ 

৫৭৭২ এমরাি কববর, বিতাঃ শওকত কববর, ২২ বসদক বঘাস বরার্, ওয়ার্ ড -১০ ময়মিবসাংহ্  গ গ 

৫৭৭৪ 

বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ হাবড়য়া কাহি, থািাঃ 

সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা।  

গ গ 

৫৭৭৫ 

বমাঃ মবহউবদ্দি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ শাহাবুবদ্দি আহদমে, গ্রামঃ + বিাঃ লেীপুর, 

থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর।  

গ গ 

৫৭৭৬ 

বমাঃ আফসার উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আফতাব উবদ্দি, গ্রামঃ আজমতপুর, র্াকঃ 

আজমতপুর, উিঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর।  

গ গ 

৫৭৭৭ 

সবজব চন্দ্র িাল, জগেীশ চন্দ্র িাল, গ্রামঃ বাসাইল, র্াকঃ বটাল বাসাইল-১৫৪০, 

থািাঃ বসরাজবেখাি, বজলাঃ মুসীগঞ্জ।  

গ গ 

৫৭৭৮ 

বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল সামাে, গ্রামঃ িবরবাগ শাহ সাদহব বরার্, র্াকঃ 

শাহবাগ-১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।  

গ গ 

৫৭৭৯ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ + বিাঃ এিাদয়তপুর, 

থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

গ গ 

৫৭৮৩ 

বমাঃ আব্দুল কাবের, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দর আলী, গ্রামঃ রাস্তা, চােগাও, চাঁেগাঁও, 

র্াকঃ চাঁেগাও, িাবলতাবাড়ী, বশরপুর।  

গ গ 

৫৭৮৫ 

সুমি চন্দ্র রায়, বিতাঃ সমীর চাঁে রায়, গ্রামঃ বরলওদয় িবিম কদলািী, বরলওদয় পূব ড 

কদলািী, র্াকঃ আখাউরা, ব্রােণবাড়ীয়া।  

গ গ 

৫৭৮৭ 

পুি ড চন্দ্র রায়, বিতাঃ গদিশ চন্দ্র রায়, গ্রামঃ িীলফামারী বজার, বিাঃ+ উিঃ + 

বজলাঃ বিলফামারী।  

গ গ 

৫৭৮৯ 

বমাঃ বমারছাবলি বহাসাইি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক বময়া, গ্রামঃ মুবশপুর, বিাঃ 

োউেপুর, উিঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।  

গ গ 

৫৭৯০ 

বমাঃ রতি বময়া, বিতাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ + বিাঃ চরচবন্ড, উিঃ বকদশারগঞ্জ, 

বজলাঃ িীলফামারী।  

গ গ 

৫৭৯১ 

বমাঃ আল-আবমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, কলসগ্রাম, র্াকঃ পূব ড 

িাাংশা-৮২০০, ববরশাল, ববরশাল।  

গ গ 

৫৭৯২ বমাহােে মাহাবুব বচৌধুরী, বিতাঃ জাবকর আহেে বচৌধুরী, গ্রামঃ শাংকুচাইল, র্াকঃ গ গ 
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শাংকুচাইল, উিঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা।  

৫৭৯৩ 

রাদসল বহাদসি, বিতাঃ আবাে বময়া, গ্রামঃ বহাদসিপুর, র্াকঃ বচৌমুহিী, বাজার, উিঃ 

বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৫৭৯৪ বশখ চাঁি বােশা, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, বড় হাতুয়া, বরুড়া, কুবমল্লা।  গ গ 

৫৭৯৬ 

বমাঃ আলী রাহাত খাি, বিতাঃ বমাঃ আলী বিওয়াজ খাি, গ্রামঃ বাদজমহল, বিাঃ 

বাদজমহল, থািাঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

গ গ 

৫৭৯৮ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ জুলহাস উবদ্দি, কুমড়াইল, ধামরাই, ঢাকা।  গ গ 

৫৮০০ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উবদ্দি,  

গ্রামঃ বিগ্রাম, র্াকঃ পুষ্পিাড়া, থািাঃ আতাইকুলা, উিঃ িাবিা সের,  

িাবিা।  

গ গ 

৫৮০১ 

বমাঃ আরমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, বািাদররিাড়া, জামালপুর সের, 

জামালপুর।  

গ গ 

৫৮০২ 

বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম বশকোর, বিতাঃ বমাঃ েবলল উবদ্দি বশকোর, গ্রামঃ + র্াকঃ 

লেীিাশা, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৫৮০৩ 

বমাঃ আশরাফুজ্জামাি আদশক, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ বাবশলা, থািাঃ 

িলর্াঙ্গা, উিঃ িলর্াঙ্গা, বজলাঃ িাদটার।  

গ গ 

৫৮০৫ 

সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুছ ছাত্তার, গ্রামঃ আসা, উিঃ ববয়ািীবাজার, বজলাঃ 

বসদলট।  

গ গ 

৫৮১০ 

সাহাোৎ বশখ জবি, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রামঃ আলদ্রী, োমারুি, থািাঃ 

টঙ্গীবাড়ী, বজলাঃ মুসীগঞ্জ।  

গ গ 

৫৮১২ 

বমাঃ রাবকবুল ইসলাম রাবজব, বিতাঃ বমাঃ িাবজর বহাদসি, গবড্ডমাবর, বমলিবাজার, 

হাবতবাজা, লালমবিরহাট।  

গ গ 

৫৮১৩ 

সাদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, িবিম বমাজাআটা, বিাঃ মলমগঞ্জ, 

থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮১৪ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবহর উবদ্দি, গ্রামঃ + বিাঃ খাবকাবলয়া, উিঃ 

বকৌহলী, বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 

৫৮১৫ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সরুজ্জামাি, গ্রামঃ পূব ড হাড়ীয়া বাড়ী, বিাঃ 

বমাশারফগঞ্জ, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮১৬ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে (তারা), গ্রামঃ সুখিগরী, বিাঃ 

মাোরগঞ্জ, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮১৭ 

বমাঃ জাবকর  বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফুলদজাড়, বিাঃ ফুলদজাড়, থািাঃ মাোরগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮১৮ 

বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ বারই িাড়া, বিাঃ চরদগালাবড়ী, 

থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮২১ 

বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ছাদল আহদেে, গ্রমঃ কাদয়তিাড়, বিাঃ বয়সী বাজার, 

শ্রীপুর, গাজীপুর।  

গ গ 

৫৮২২ 

বমাঃ বমরাজ, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ, বি-৬-১ ফ্লাট িাং-১১, গ্রামঃ বব. আই, এস, এফ 

বকায়াটার, র্াকঃ বমরপুর-১২১৫।  

গ গ 

৫৮২৩ 

বমাঃ বাচ্চু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি আলী, খামার আন্ধারী আড়, আন্ধারীিাড়, 

ভুরুঙ্গামারী, কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৫৮২৫ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, েবেণ েমেমা হাজী বররাজ উবদ্দি 

বকরািী বাবড়, গ্রামঃ েমেমা, বিাঃ লস্করহাট, থািাঃ বফিী, বজলাঃ বফিী।  

গ গ 

৫৮২৭ 

বমাঃ শুকুর আলী, বিতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রমাঃ লাকুবড়য়া িাড়া, বিাঃ ধামরাই, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

গ গ 

৫৮২৮ 

বমাঃ আল আবমি  (হৃেয়), বিতাঃ বমাঃ নুরুল আলম খাি, ভবরিাশা, ভবরিাশা, 

বাউফল, িটুয়াখালী।  

গ গ 

৫৮২৯ 

বমাঃ সাবকব, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল সাত্তার, ওয়ার্ ড িাং-৩, বমাদরলগঞ্জ বিৌরসভা, 

বাদগরহাট।  

গ গ 

৫৮৩০ 

আবদ্যল্লাহ আল বমাবমি, বিতাঃ আবদ্যল ওহাব, ছবলম উবদ্দি, ভূঞা বাবড়, 

ওয়াদসকাপুর, বসািাইমুবড়, বিায়াখলী।  

গ গ 

৫৮৩১ প্রশান্ত রায়, বিতাঃ প্রমথ চন্দ্র রায়, ঠুটাখালী, চাঁেকাঠী, িাবজরপুর, বিদরাজপুর।  গ গ 

৫৮৩৩ 

বমাঃ আবু তাদহর বিতাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ + বিাঃ কাবজয়াতল, থািাঃ মুরাে, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৫৮৩৫ বমাৎ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ বমাজাক আলী, বচিার চর ইসলাম, জামালপুর।  গ গ 

৫৮৩৬ 

নুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহোদয়ত উল্লুাহ, গ্রামঃ রবফকপুর, বিাঃ রবফকপুর, তািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

গ গ 

৫৮৩৭ 

খন্দকার বমাঃ রুদবল, বিতাঃ খন্দকার বমাঃ হাবিফ, পূব ড কুখািাড়া, িীলফামারী-

৫৩০০, িীলফামারী সের, িীলফামারী।  

গ গ 

৫৮৩৮ 

রবক রায়, বিতাঃ বলটি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ িাবিয়াবতকার, র্াকঃ কাউগাঁ, থািাঃ 

বচবররবন্দর, বজরাঃ বেিাজপুর।  

গ গ 

৫৮৩৯ 

বমাঃ আদমাে আলী, বিতাঃ বমাঃ বহলাল বমাল্লা, বজগার বাড়ীয়া, থািাঃ শাহাজাতপুর, 

বজগার বাড়ীয়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 
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৫৮৪১ 

বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রমাঃ ববশকপুর, র্াকঃ ববরয়াকৃষ্ণপুর, 

থািাঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৫৮৪২ 

বমাঃ রববউল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হবববর রহমাি, বরৌহাবাবড়, বসািামুখীহাট, 

কাজীপুর, বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 

৫৮৪৫ 

বমাঃ শুকুর আলী, বিতাঃ বমাঃ বমাশাদরফ খাি, গ্রামঃ িবিম আঙ্গাবরয়া, বিাঃ 

বলবুখালী, থািাঃ দ্যমবক, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

গ গ 

৫৮৪৭ 

বমাঃ হাবসবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল আকি, গ্রামঃ + বিাঃ কাকবচড়া, থািাঃ 

িাথরঘাটা, বজলাঃ বরগুিা।   

গ গ 

৫৮৪৮ শাহজাহাি সাজু, বিতাঃ হুমায়ুি কববর, কেমতলী, আেমজীিগর-১৪৩০, িারায়িগঞ্জ।  গ গ 

৫৮৫০ 

বমাঃ বােশা বময়া, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বকৌরশটি, বিাঃ থািাঃ িলবছটি, 

িালকঠি।  

গ গ 

৫৮৫৪ 

বমাঃ মাসুে, বিতাঃ ছালাম মুবস, সািবকর চর, ছদলিামা বাবজতপুর, বশবচর, 

মাোরীপুর।   

গ গ 

৫৮৫৫ 

মজনু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ সারোগঞ্জ, বিাঃ সারোগঞ্জ, থািাঃ 

কাবশমপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

গ গ 

৫৮৫৬ 

ইব্রাহীম, বিতাঃ রহমত আলী, গ্রামঃ কাবচমারচর, বিাঃ বগায়াদলরচর, থািাঃ 

ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৫৮৫৭ 

শাওি বময়া, বিতাঃ ববারহাি উদ্দীি, গ্রামঃ +দিাঃ আইসড়া, থািাঃ বাসাইল, বজলাঃ 

টাাংগাইল।  

গ গ 

৫৮৫৮ বমাঃ আল আমীি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি মাতুির, বড়বরয়া, মহেেপুর, মাগুরা।  গ গ 

৫৮৫৯ 

বমাঃ মবহউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রব,  

আবদ্যল মান্নাি সাদহদবর বাড়ী, গ্রামঃ আলাোেপুর, র্াকঃ বমরপুর-৩৭০৩, লেীপুর 

সের, লেীপুর।  

গ গ 

৫৮৬০ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি প্রধাি, গ্রামঃ ফরাজীকাবন্দ, বিাঃ 

ফরাজীকাবন্দ, চাঁেপুর।  

গ গ 

৫৮৬১ 

বমাঃ রাদহে উবদ্দি, বিতাঃ মবহউবদ্দি, গ্রামঃ আঠাবদববক, ইউঃ ৭ িাং তমরবদ্দ, উিঃ 

হাবতয়া, বজলাঃ বিায়াখালী।  

গ গ 

৫৮৬২ 

বমাঃ সুজি, বিতাঃ বমাঃ আিসার কববরাজ, গ্রামঃ চরদিাটকা, র্াকঃ বভালা, উিঃ 

বভালা, বজলাঃ বভালা।  

গ গ 

৫৮৬৪ 

বমাঃ সবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাতাবলব বময়া, গ্রামঃ ঐরাব, বিাঃ রুিসী, থািাঃ 

রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।   

গ গ 

৫৮৬৫ 

বমজডা আবুল বহাদসি, বিতাঃ আতাহার আলী বমজডা, গ্রামঃ মধ্যচর িবিম জাঙ্গালীয়া, 

বিাঃ আবমর গঞ্জ বমদহন্দীগঞ্জ, ববরশাল।  

গ গ 

৫৮৬৬ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, ববশারকাবন্দ।  গ গ 

৫৮৬৭ 

বমাঃ সুমি, বিতাঃ বমাঃ মতলুব, বিাহালী কচুয়া, র্াকঃ বিাহালী কচুয়া, উিঃ 

গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর। ঙ 

গ গ 

৫৮৭০ 

বমলি চন্দ্র রায়, বিতাঃ িদরশ চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বড়বভটা, র্াকঃ বিউ বড়বভটা, উিঃ 

ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৫৮৭২ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ বেয়ার বাঘাইল, বিাঃ 

সাহাপুর, উিঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা।  

গ গ 

৫৮৭৩ 

রুহুল আবমি, বিতাঃ আবল বহাদসি, গ্রামঃ িদ্মপুকুর, বিাঃ গুড়াোহ, থািাঃ মদহশপুর, 

বজলাঃ বিিাইেহ।  

গ গ 

৫৮৭৪ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ নুল আলম, গ্রামঃ চরের, বিাঃ উত্তর ওয়ািো, থািাঃ 

সের, বজলাঃ বিায়াখালী।  

গ গ 

৫৮৭৭ 

বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ আবু  তাদহর, গ্রামঃ বালুচ্ছর, কালমা, লীলদমাহি, 

বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৫৮৭৯ 

বমাঃ আল-আবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বাসি সদ্দার র্াকঃ 

অন্নোিগর, উিঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর।  

গ গ 

৫৮৮০ 

বমদহেী হাসাি, বিতাঃ আবদ্যল হক, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ মহজমপুর-১৪৪০, 

বসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ।  

গ গ 

৫৮৮১ 

সজীব গদমজ, বিতাঃ সমর গদমজ, গ্রামঃ বরেল, ইউঃ ৬  িাং খারিই, উিঃ 

কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

গ গ 

৫৮৮৩ 

বমাঃ রববউল আউয়াল, বিতাঃ ফজলুল হক,  

গ্রামঃ ৬৮/২ মাবিকিগর, (পুকুর িাড়), বিাঃ ওয়ারী, থািাঃ মুগাো, ঢাকা-১২০৩।  

গ গ 

৫৮৮৫ 

আবরফুর রহমাি, বিতাঃ সামছুল ইসলাম, গ্রামঃ বিাঃ চন্দ্রিাড়া, উিঃ সেরপুর, 

বজলাঃ ফবরেপুর।  

গ গ 

৫৮৮৬ 

বমাঃ বাবুল বময়া, বিতাঃ ফদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ তিার চালা, বিাঃ তিার চালা-১২৫০, 

উিঃ সবখপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

গ গ 

৫৮৮৯ 

জয়ন্ত কুমার েত্ত, বিতাঃ জীবি চন্দ্র েত্ত, বভবরন্দা, সান্তাি িাড়া-১৬১৩, িলাশ, 

িরবসাংেী।  

গ গ 

৫৮৯০ বমাঃ িারদভজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, বহাদসি িগর, ববলাব, িরবসাংেী।  গ গ 

৫৮৯১ হৃেয়, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ তুলিাই, বিাঃ তুলিাই ফদতহপুর, থািাঃ কচুয়া, গ গ 
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বজলাঃ চাঁেপুর।  

৫৮৯৩ 

বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ কুতুবপুর, বিাঃ কুতুবপুর, 

থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

গ গ 

৫৮৯৪ 

বমাঃ জাদকর আলী, বিতাঃ বমাঃ তাদহরুল ইসলাম, গ্রামঃ সোরিাড়া, বিাঃ বমজডাপুর-

৫০৪১, থািাৎ অদটায়ারী, বজলাঃ িঞ্চগড়।  

গ গ 

৫৮৯৬ 

বমাঃ বহলাল, বিতাঃ বমাঃ জামাল উবদ্দি ববিারী, বাসাঃ ৮০, ব্লক- বস, বরার্-৯ িাং 

বলি, রাজারবাগ, র্াকঃ বাসাদবা, টি এস ও ১২১৪, সবুজবাগ, ঢাকা েঃ বসটি 

কদি ডাদরশি।  

গ গ 

৫৮৯৭ 

বমাঃ মবহ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামঃ বড় বাড়ী আমইয়া, বিাঃ কাঁচকুবড় 

উত্তর খাি ঢাকা-১২৩০।  

গ গ 

৫৮৯৮ 

মাবিক োস বসকত, বিতাঃ শশী চন্দ্র োস, গ্রামঃ আমাইয়া, বিাঃ কুড়া উত্তর খাি-

১২৩০।  

গ গ 

৫৯০১ 

বমাঃ কাইয়ুম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখাকি হাওলাোর, গ্রামঃ েবেণ গাছুয়া, বিাঃ 

গাছুয়া, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৫৯০২ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আবু োউে বমাল্লা, গ্রামঃ উত্তর রাজাশি, বিাঃ 

রাজাশি, সাভার, ঢাকা। 

গ গ 

৫৯০৩ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ আব্দুর কাদের, গ্রামঃ উত্তর রাজাশি, বিাঃ রাজাশি, সাভার, 

ঢাকা। 

গ গ 

৫৯০৭ বমাঃ ববপ্লব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক বশখ, গ্রামঃ কাবলয়ািী, র্াকঃ 

বর্মরা, ফবরেপুর। 

গ গ 

৫৯০৮ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মাদলক সরোর, গ্রামঃ িাইকাবন্দ খািপুর, 

বিাঃ খািপুর, ববড়া, িাবিা। 

গ গ 

৫৯০৯ ফজদল রাবি, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড বচরসীতা, বিাঃ কারামবতয়া, 

উিদজলাঃ রামগবত, বজলাঃ লেীপুর। 

গ গ 

৫৯১০ ওমর ফারুক, বিতাঃ মাওঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ  িবিম টামটা, বিাঃ + উিদজলাঃ 

রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

গ গ 

৫৯১১ হুসাইি বশখ, বিতাঃ ইউনুস আলী, গ্রামঃ বড়বাঁক, র্াকঃ বশবপুর, উিঃ বচতলমারী, 

বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

৫৯১২ সাংগ্রাম মজুমোর, বিতাঃ অবিল মজুমোর, গ্রামঃ বগাড়ািালুয়া, র্াকঃ বশবপুর, থািাঃ 

বচতলমারী, বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

৫৯১৩ বমাঃ িাইম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ ববববরিাড়া, র্াকঃ কামালপুর, উিঃ 

সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

গ গ 

৫৯১৪ বমাঃ রায়হাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ কুশ ডা, র্াকঃ বড়ুয়াহাট, 

উিঃ কাউবলয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

গ গ 

৫৯১৫ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আতার প্রমাবিক, গ্রামঃ হাইদকালা, 

থািাঃ বচাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

গ গ 

৫৯১৭ বমাঃ শান্ত বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাবকল বময়া, গ্রামঃ বহাদসিিগর, বিাঃ বহাদসিিগর, 

উিদজলাঃ ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৫৯১৯ বমাঃ ববপ্লব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ চাবলতার্াঙ্গা, বিাঃ 

চাবলতার্াঙ্গা, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯২০ বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ স্থল িওহাটা, বিাঃ স্থল 

িওহাটা, থািাঃ এিাদয়তপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯২১ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ মধ্য বাদড়রা, র্াকঃ চর 

ঘাগড়া, ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯২২ বমাঃ সবুজ, বিতাঃ আঃ বাদকর ববিারী, গ্রামঃ মবহষার, র্াকঃ মবহষার, বভেরগঞ্জ, 

শবরয়তপুর। 

গ গ 

৫৯২৩ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমজাি আলী, গ্রামঃ রদগািাথপুর, র্াকঃ আবলফপুর, 

থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯২৪ বক, এম তাদকর, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর খন্দকার, গ্রামঃ োসিাড়া, বিাঃ 

িরবসাংেী,  থািাঃ িরবসাংেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৫৯২৫ এস এম রহমাি, বিতাঃ দ্যরজাি ববিরী, গ্রামঃ টঙ্গী, গাজীপুর। গ গ 

৫৯২৬ বমাঃ শাবহি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বখাকি হাওলাোর, গ্রামঃ মাবলয়ারাজাপুর, 

র্াকঘরঃ জিতা, থািাঃ শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

৫৯২৭ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জামাল বহাদসি, গ্রামঃ উঃ তাফালবাড়ী, র্াকঘরঃ 

তাফালবাবড়, থািাঃ শরণদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

৫৯২৮ রাজ্জাক বমাল্লা, বিতাঃ হাবিফ বমাল্লা, গ্রামঃ রাদজশ্বর, র্াকঃ রাদয়ন্দা, থািাঃ 

শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

৫৯২৯ বমাঃ আব্দুল কবরম, বিতাঃ বমাঃ বহরা সরকার, গ্রামঃ িওিা, শাবলয়ািাড়া, রায়গঞ্জ, 

বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৩৩ বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ আঃ হাবিফ বময়া, গ্রামঃ হারবাইে, িন্দী বাড়ী, বিাঃ 

হারবাইে, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

গ গ 

৫৯৩৪ বমাঃ আবু তাদহর, বিতাঃ বমাঃ মমরুজ খাঁি, গ্রামঃ মিারকান্দা, র্াকঘরঃ খাবলশাউড়, গ গ 



cvZv # 137 
G.Safinur Electrician Result-2019 

বিত্রদকাণা। 

৫৯৩৫ বমাঃ মাকছুদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক দ্যদ্য, গ্রামঃ বয়ড়া বশষ বমাড়, র্াকঘরঃ 

সুবতয়াখালী, উিদজলাঃ ময়মিবসাংহ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৩৬ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মুখদলছুর রহমাি,  

গ্রামঃ বয়ড়া, বিাঃ সুবতয়াখালী, উিদজলাঃ ময়মিবসাংহ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৩৭ বমাঃ আব্দুর রহমাি (মিা), বিতাঃ মৃতঃ হদতম আলী, গ্রামঃ বয়ড়া, র্াকঃ 

সুবতয়াখালী, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৩৮ বেবাশীষ বমত্র, বিতাঃ অরুণ কুমার বমত্র, গ্রামঃ চরিাড়া, বটঙ্গার িাড়া, র্াকঃ 

শারুবলয়া, িলাশ, িরবসাংবে। 

গ গ 

৫৯৩৯ আব্দুল রব হাওলাোর, বিতাঃ আব্দুল মবজে হাওলাোর, গ্রামঃ রাবিকাঠী, বিাঃ 

বসািারহাট, থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৫৯৪৩ ইসবতয়াজ উদ্দীি বজসাি, বিতাঃ খুরদশদ্যল আলম,  

গ্রামঃ আবদ্যল মবজে কমান্ডাদরর বাবড়, গুিিীি, র্াকঘরঃ বমন্নত আলী হাট, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৫৯৪৪ বমাঃ মাসুে িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বমরিাড়া, মুসবলমাবাে, 

র্াকঘরঃ উত্তর িদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৫৯৪৫ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাফাদজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ কাথুলী, িতুি িাড়া, 

বমদহরপুর সের, বমদহরপুর। 

গ গ 

৫৯৪৬ কৃষ্ণ িে রায়, বিতাঃ বগািাল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ মালজার গ্রাম, আজরামপুর, ববরল, 

বেিাজপুর। 

গ গ 

৫৯৪৭ বমাঃ বশখ সােী ইসলাম, বিতাঃ আঃ জবলল হাওলাোর, গ্রামঃ েবেণ চর ববারহাি, 

রিদগািালেী, েশবমিা, িটুয়াখালী। 

গ গ 

৫৯৪৮ কাজল বময়া, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ র্াবক িাড়া, র্াকঘরঃ বারিাড়া, 

থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৪৯ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কামাল উবদ্দি, গ্রামঃ রামভদ্র, র্াকঘরঃ 

বামির্াঙ্গা, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

গ গ 

৫৯৫০ বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ মৃত আব্দুল বাদকর ফরাজী, শষ্যমালা, োপুবিয়া বাজার, 

ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৫১ বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে উবদ্দি, গ্রামঃ িবিম বক্সিগর, র্াকঘরঃ 

সারুবলয়া, থািাঃ বর্মরা, ঢাকা। 

গ গ 

৫৯৫২ বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ দ্যগ ডাপুর, র্াকঃ কুিতলা, 

থািা + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

গ গ 

৫৯৫৩ বমাঃ মাবিক বহাদসি (বাবলু), বিতাঃ মৃতঃ বরয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ আদলাকছত্র, 

োমকুড়াহাট, িবা, রাজশাহী। 

গ গ 

৫৯৫৪ বমাঃ িাবহে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ েবড় হাবমেপুর, বিাঃ 

চকদবলপতল, থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

গ গ 

৫৯৫৫ বসৌরভ হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক, গ্রামঃ সভুকুড়া, বিাঃ মালমারা, 

ইউবিয়িঃ বগায়াদলচর, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

গ গ 

৫৯৫৬ বমাঃ সাবির আহমে, বিতাঃ মৃতঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ বগাস্টা উত্তর িাড়া, 

শষ্যমালা, ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৫৭ বমাঃ রুদবল, বিতাঃ মৃত আঃ সালাম, গ্রামঃ সুবহলা, োপুবিয়া, ময়মিবসাংহ। গ গ 
৫৯৫৮ উজ্জল কুমার িাথ, বিতাঃ িীলিে কুমার িাথ, গ্রামঃ উত্তর হাবলশহর, িাথিাড়া, বিাঃ 

হাউবজাং এদিট, থািাঃ হাবলশহর, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৫৯৫৯ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ বমাহালী, র্াকঃ বড়টিয়া, 

বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৬০ বমাঃ বগালাম রািািী, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ র্াঙ্গাঁিাড়া, বিাঃ 

িািািগর, উিদজলাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

গ গ 

৫৯৬৩ বমাঃ রুদবল হক, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ মাবলগাঁও, র্াকঘরঃ রাধািগর, 

আদটায়ারী, িঞ্চগড়। 

গ গ 

৫৯৬৪ বমাঃ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ ছবদ্যল বহাদসি, গ্রামঃ কাবচিা, র্াকঃ কাবচিা, 

উিদজলাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৫৯৬৫ সুমি মন্ডল, বিতাঃ বমাহােে মন্ডল, গ্রামঃ সল্লা, উিদজলাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ 

টাঙ্গাইল। 

গ গ 

৫৯৬৬ বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ রাকসা, উিদজলাঃ লালপুর, 

বজলাঃ িাদটার। 

গ গ 

৫৯৬৯ বমাঃ রুহুল আবমি জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ রামারবাগ, র্াকঘরঃ 

কুতুবপুর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ।  

গ গ 

৫৯৭০ েীিঙ্কর িাগ, বিতাঃ মুকন্ত িাগ, গ্রামঃ বমাকরবা বরার্ িগর খািপুর, র্াকঘরঃ 

িারায়িগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৭১ বমাঃ আবরফ, বিতাঃ বমাঃ বসবলম, গ্রামঃ রামারবাগ, র্াকঘরঃ কুতুবপুর, থািাঃ 

িারায়িগঞ্জ সের, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৭২ অবিক কুমার সন্নুাসী, বিতাঃ অতুল কুমার সন্নুাসী, গ্রামঃ আগ্রাকুন্ডা, বিাঃ গ গ 
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কুমারখাবল, থািাঃ কুমারখাবল, বজলাঃ কুবিয়া। 

৫৯৭৪ বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু সুবফয়াি, গ্রামঃ বমজডাপুর, বিাঃ িরহবরপুর, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

গ গ 

৫৯৭৫ বমাঃ আবু আবলম বসহাব, বিতাঃ বমাঃ ফজলু হক প্রধাি, গ্রামঃ গুয়া গ্রাম, প্রধাি িাড়া, 

বিাঃ ববরাতী, থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

গ গ 

৫৯৭৬ বমাঃ উমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আলহাজ্ব বময়া, গ্রামঃ বববরবঞ্চ, বিাঃ রবশকিগর, 

উিঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

গ গ 

৫৯৭৮ বমাঃ সবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া, গ্রামঃ আবােপুর, বিাঃ আবাে পুর, থািাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

গ গ 

৫৯৮০ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ আবমি উল্যাহ, গ্রামঃ সাদয়স্তা িগর, বিাঃ জবমোর 

হাট, বসিবাো, বিায়াখালী। 

গ গ 

৫৯৮১ বমাঃ মাবিক ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বেরুল ইসলাম, গ্রামঃ শ্রীিবতপুর, মবহমাগঞ্জ, 

বগাববন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা। 

গ গ 

৫৯৮৬ জবি চন্দ্র োস, বিতাঃ তিি চন্দ্র োস, গ্রামঃ কািাশাটিয়া, র্াকঘরঃ কািশাটিয়া, 

কুবলয়ারচর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৮৮ প্রেীি ববশ্বাস, বিতাঃ সুবেিা ববশ্বাস, গ্রামঃ উত্তর বেয়া, র্াকঘরঃ কািাশাটিয়া, থািাঃ 

কুবলয়ারচর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৮৯ বমাঃ সালাউবদ্দি মুরাে, বিতাঃ আবুল বশর, গ্রামঃ বসালাইমাি কবমশিাদরর বাড়ী, 

মহুরী িাড়া, র্াকঃ বন্দর, থািাঃ হাবলশহর, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৫৯৯০ বসয়ে শাবহদ্যল আলম, বিতাঃ মৃতঃ বসয়ে মকছুদ্যল আলম,গ্রামঃ বসন্দুর খাি বরার্ 

েবেণ, শ্রীমঙ্গল। 

গ গ 

৫৯৯২ বমাঃ বমারদশদ্যল, বিতাঃ বমাঃ ইমতাজ আবল, গ্রামঃ লস্করপুর, বমাকামদতালা, বগুড়া। গ গ 
৫৯৯৩ সাইম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বয়তী, গ্রামঃ চরখাজুবরয়া, বিাঃ ভাষািচর, উিঃ 

বসদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৫৯৯৪ বমাঃ ফখরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুর আলম, গ্রামঃ রহমতাবাে, বিাঃ এছাে ড্রাইভার 

হাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৫৯৯৫ বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বমরাশিাড়া, বিাঃ 

মন্নুিগর, থািাঃ গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

গ গ 

৫৯৯৬ বমাঃ বমাজাদেল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ রবহমপুর, র্াকঘরঃ 

আশুবতয়া, থািাঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

৫৯৯৮ বমাঃ খাদলক, বিতাঃ বমাঃ মান্নাি, গ্রামঃ উত্তর শ্যামপুর, ববাগেহড় হাট, ববরল, 

বেিাজপুর। 

গ গ 

৫৯৯৯ বমাঃ সালাউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ুি কববর মজুমোর, গ্রামঃ িদ্যয়া, ববলয়া, 

হাজীগঞ্জ, চাঁেপুর। 

গ গ 

৬০০০ জুিাইে আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রামঃ উঃ িরিবত, চুিারুঘাট, হববগঞ্জ। গ গ 
৬০০১ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বমকুরটারী, র্াকঃ রাজারহাট, 

উিদজলাঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

গ গ 

৬০০২ বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ আজমত আবলর বাবড়, চর 

উবজলার, বেওয়াদির চর, ববলাদবা, িরবসাংেী। 

গ গ 

৬০০৩ বমাঃ হাবফজুর রহমাি িয়ি, বিতাঃ বমাঃ বগালাি, গ্রামঃ বড় কান্দা, বিাঃ গুজাবেয়া, 

থািাঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

৬০০৪ বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইয়াবছি আলী, গ্রামঃ বছাটখাটামাবর, র্াকঃ 

জয়মবির হাট, থািাঃ ভূরঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

গ গ 

৬০০৫ বমাঃ ইমরাি বহাদসি সাজু, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বেওলাবাড়ী, বিাঃ 

বেওলাবাড়ী, থািাঃ বমলািেহ, বজলাঃ জামালপুর। 

গ গ 

৬০০৬ মুস্তাবফজ বলটি, বিতাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ ব্রাহ্মণবেয়া, র্াকঃ িাচুরীয়া, 

রাজবাড়ী। 

গ গ 

৬০১০ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জসীম উদ্দীি, গ্রামঃ কািাম বসালাইমাদির বাবড়, 

আব্দুল্লাহপুর, র্াকঘরঃ আলাইয়ারপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

গ গ 

৬০১১ আঃ কুদ্দুছ, বিতাঃ শামছুবদ্দি, গ্রামঃ মুসীির, বিাঃ বরুয়াদকািা, থািাঃ কলমাকান্দা, 

বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

গ গ 

৬০১২ বসাদলমাি, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ ফবরেকাবন্দ, র্াকঘরঃ সুজাতপুর, থািাঃ 

মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৬০১৩ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহবু বময়া, গ্রামঃ বশালাকুবড়, মধুপুর, টাাংগাইল। গ গ 
৬০১৪ কাউছার আহদমে, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ সািদলজা, ইউঃ বমিা, 

জামালপুর সের, জামালপুর। 

গ গ 

৬০১৫ ইমবতয়াজ আহদেে, বিতাঃ আঃ কাইয়ুম ভূইয়া, গ্রামঃ সাতািী িাড়া, কালীগঞ্জ, 

গাজীপুর। 

গ গ 

৬০১৬ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ আরজু বময়া, গ্রামঃ বভমসী, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। গ গ 

৬০১৮ সজীব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কুদ্দুস বমাল্যা, গ্রামঃ বড়িাল, বিাঃ বড়িাল, থািাঃ 

কাবলয়া, বজলাঃ িড়াইল। 

গ গ 

৬০২০ বমাঃ রাজি, বিতাঃ বমাঃ হাদসম, গ্রামঃ বশখ িাড়া, পূব ড ব্রদজর হাটী, র্াকঘরঃ ব্রদজর গ গ 
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হাটী, থািাঃ বসরাজবে, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

৬০২৩ বমাঃ রাদসদ্যজ্জামাি িাঈম, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ ববাস্তা, র্াকঘরঃ আেশ ড 

ইছাপুরা, থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৬০২৪ বমাঃ রাবজবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কুদ্দুস আলী, গ্রামঃ বাদিায়াি, র্াকঘরঃ 

খাসমথুরাপুর, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

গ গ 

৬০২৫ বমাঃ জাবহে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ বড় বোয়ালী, 

বিাঃ বাহাদ্যরপুর, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

গ গ 

৬০২৬ বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল মৃধা, গ্রাম + বিাঃ সূয ডািগর, থািা + 

বজলাঃ রাজবাড়ী। 

গ গ 

৬০২৭ বমাঃ মবহবুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ বসদকি বমাল্লা, গ্রামঃ খাগর বাড়ীয়া, বিাঃ বিওয়ারী 

িগর, বজলাঃ িাবিা। 

গ গ 

৬০২৮ বমাঃ কামরুল হাসাি িলাশ, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ িবলমার িাড়, বিাঃ 

বীর কেমতলী, থািা + বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৬০২৯ বমাঃ ইয়াবছর আরাফাত, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ বমলদির িাড়া, র্াঃ িাকুল্লা, 

বসািাতলা, বগুড়া। 

খগ গ 

৬০৩০ বমাঃ রাঙ্গা বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বিাগলবেঘা, র্াকঘরঃ বিাগলবেঘা, 

উিদজলাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৬০৩১ বমাঃ ইয়াবসি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল রহমাি, গ্রামঃ জাটিয়ািাড়া, বিাঃ গুোবেয়া, 

উিঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬০৩২ উজ্জল রবব োস, বিতাঃ সুদরশ রববোস, গ্রামঃ িাহাড়পুর, বিাঃ িাহাড়পুর, থািাঃ 

আটিাড়, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ গ 

৬০৩৩ সুমি কুমার সাহা, বিতাঃ মৃতঃ সুদরন্দ্র চন্দ্র সাহা, গ্রামঃ পূব ড ব্রহ্মন্দী, বিাঃ িরবসাংেী 

সরকাবর কদলজ, থািা + বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬০৩৪ বমাঃ ইয়ার আহদমে, বিতাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ এিাদয়ত িগর, বিাঃ 

এিাদয়তিগর, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৬০৩৫ বমাঃ ইউসুফ, বিতাঃ বমাঃ আয়ুব আলী, গ্রামঃ বুবদ্দি, বিাঃ কিকাপিত, থািাঃ 

বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬০৩৬ বমাঃ বলাংকি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িীরপুর, বিাঃ 

আলুকবেয়া, থািা + বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৬০৩৭ বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবলল বময়া, গ্রামঃ কামার িাড়া, তুরাগ, ঢাকা। খগ গ 
৬০৩৮ বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আঃ জবল্লল বমঞা, গ্রামঃ েবেণ বগৌবরপুর, বিাঃ 

আশুবলয়া, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬০৩৯ বমাঃ এিাদয়তুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহাবুবদ্দি, গ্রামঃ বছাট বসকোর বাবড় সড়ক, 

কলািাড়া, িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬০৪০ বমাঃ বমাবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ বাবহর বশমুল, বিাঃ বচৌধুরী 

মালঞ্চ, থািাঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬০৪১ ইয়াবমি মন্ডল, বিতাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ বগলাবাড়ী, র্াকঃ বসাংগুবরয়া, থািাঃ 

কাবলহাবত, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬০৪২ বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ বমাঃ মকদছদ্যর রহমাি,  

গ্রামঃ খবলশাকুড়ী, বিাঃ খাবলশাকুড়ী, উিদজলাঃ ঠাকুরগাও সের, বজলাঃ ঠাকুরগাও। 

খগ গ 

৬০৪৪ বমাঃ আবুল বাশার, বিতাঃ বমাঃ মবত তালুকোর, গ্রামঃ আমুয়া, উিদজলাঃ 

কাঠাবলয়া, বজলাঃ িালকাঠি। 

খগ গ 

৬০৪৫ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ সাভার, র্াকঃ বকাকড়হরা, 

উিদজলাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬০৪৬ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ বময়া, গ্রামঃ জামগড়া, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৬০৪৮ বমাঃ নুর মুহােে, বিতাঃ আঃ মবমি উবদ্দি মদধা, গ্রামঃ িয়ািাড়া, র্াকঃ তালতলী, 

উিঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুণা। 

খগ খগ 

৬০৪৯ বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ তাইমুবদ্দি িলি, গ্রামঃ গুমাইল, র্াকঃ বজরাব, 

উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬০৫০ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ সুদকন্দ্রাই িাড়া, র্াকঃ 

রামগড়, উিঃ রামগড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়। 

খগ গ 

৬০৫১ বমাঃ বসবলম বশখ, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বশখ, গ্রামঃ শ্যামপুর িাল িাড়া, র্াকঃ 

ফবরোবাে, উিঃ কেমতলী, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬০৫২ বমাঃ বমাত্তাবলব আলী, বিতাঃ বমাঃ বজন্না বমাল্লা, গ্রামঃ রদরায়া, ইউঃ সীমাবাড়ী, 

র্াকঃ চন্দাইদকািা, উিঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬০৫৩ খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিারুজ্জামাি, গ্রামঃ বারমাইসা, র্াকঃ েরিট বাজার, 

উিঃ িকলা, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

৬০৫৪ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাহােে আলী, বগালোর, র্াকঃ চািপুর, উিঃ 

বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৬০৫৫ বমাঃ সবহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ আলী, গ্রামঃ আটিয়া উলাইল, বিাঃ 

বসাংোইর, উিঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 
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৬০৫৭ বমাঃ ববপ্লব বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ মহাোি, সবরষাবাড়ী, 

জামালপুর। 

খগ গ 

৬০৫৯ বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ আঃ কুদ্দুস আলী, গ্রামঃ গাড়বহল,  বকন্দুরী, টাঙ্গাইল। খগ খগ 

৬০৬৪ বিরঞ্জি চন্দ্র রায়, বিতাঃ হবরকান্ত বম ডি,  গ্রামঃ মেিপুর, র্াকঃ িামুড়ীরহাট, উিঃ 

আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৬০৬৫ বমাঃ আবরফুল ইসলাম আবরফ, বিতাঃ আকছার আলী খাি, গ্রামঃ কদরাটা, র্াকঃ 

বেখািবতয়া, উিঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৬০৬৬ বমাঃ ববলাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বদন্দজ আলী, গ্রামঃ মূলকাবন্দ, শাহাজােপুর, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬০৬৭ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ সদমজ উবদ্দি, গ্রামঃ দ্যল্লা ববগম, র্াকঃ কাঠাবলয়া, থািাঃ 

বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬০৬৮ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বসয়েিাড়া, বিাঃ মুিাগাছা, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬০৬৯ বমাঃ রাবখবুল ইসলাম, বিতাঃ বগালাম রিাবি, গ্রামঃ বভাটমারী, থািাঃ কালীগঞ্জ, 

বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৬০৭০ তাবমম, বিতাঃ ইবদ্রস, গ্রামঃ বগাবিিাথপুর, বিাঃ যদ্যিন্দী, থািাঃ সালথা, বজলাঃ 

ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৬০৭১ আবমর হামজা, বিতাঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ মশাদলর চর, বিাঃ খুবেরকুটি, থািাঃ 

উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৬০৭২ বমাঃ মামুি আলী, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ রবশকিগর, রািীহাটি, 

বশবগঞ্জ, চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬০৭৩ বমাঃ বজয়ারুল রহমাি, বিতাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রামঃ দ্যই গুহ, র্াকঃ কাদয়মপুর, থািাঃ 

খািসামা, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬০৭৪ বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছার রহমাি, গ্রামঃ খটখটিয়া, কৃষ্ণপুর, 

র্াকঘরঃ িবাবগঞ্জ, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬০৭৫ সাদরায়ার ইসলাম, বিতাঃ বসাহরাব আলী,  

গ্রামঃ চকবি িাথাবলয়া, র্াকঃ ভাবখালী িতুি বাজার, ময়মিবসাংহ সের, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬০৭৭ বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ সাত্তার সরকার, গ্রামঃ বালাপুর, বিাঃ 

বচিবালাপুর, থািা + বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬০৭৮ বমাঃ জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ আম বকইলা কুবড়, থািাঃ কবরমগঞ্জ, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬০৭৯ বমাঃ রায়হাি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ি কববর, গ্রামঃ মেিপুর, বিাঃ ববরাবহমপুর, 

থািাঃ লেীপুর সরে, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৬০৮০ 

বমাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বমাঃ মবির আহমে, গ্রামঃ বিাড়াগাছা, বিাঃ চর বাোস, 

থািাঃ রামগবত, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৬০৮১ বমাঃ িারদভজ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বিাগল বেয়া, বিাঃ 

তারাকাবন্দ, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬০৮২ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ বমাহােেপুর, বিাঃ ববরাগীরহাট, 

থািাঃ োগিভুঞা, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৬০৮৩ বমাঃ আবকব উবদ্দি, বিতাঃ মবহউবদ্দি, গ্রামঃ রামিগর, বিাঃ রহমতিগর, উিদজলাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬০৮৪ নূর আহােে, বিতাঃ বমাঃ হাবলম উবদ্দি, গ্রামঃ িশুহাসিাতাল, গফরগাঁও, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬০৮৫ বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, বিতাঃ রমজাি বময়া, গ্রামঃ লেীপুর, ইউঃ লুদটরচর, থািাঃ 

বমঘিা, বজলাঃ কবমল্লা। 

খগ খগ 

৬০৮৬ সাদরায়ার জাহাি, বিতাঃ বরয়াজুল ইসলাম, গ্রামঃ রাবধকাপুর, বভামরােহ, িীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৬০৮৭ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ আবুল হাদসম সরোর, গ্রামঃ বিয়ামতপুর, আাংগাবরয়া, 

িালাং, শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬০৮৮ বমাঃ ফরহাে হাওলাোর, বিতাঃ মৃতঃ আঃ কুদ্দুস হাওলাোর, গ্রামঃ িাতারচর, 

র্াকঘরঃ চরিদ্মা, উিদজলাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৬০৯০ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাদকর সরোর, গ্রামঃ বগায়ালিগর, র্াকঃ 

ঢালারচর, থািাঃ আবমিপুর, উিঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬০৯১ বমাঃ বসয়াম, বিতাঃ বমাঃ আকবর বহাদসি, গ্রামঃ রায়বাবাে, বিাঃ টিটিয়া, 

লালদমাহি, বভালা। 

খগ গ 

৬০৯২ শুভ হাওলাোর, বিতাঃ শুবিল চন্দ্র হাওলাোর, গ্রামঃ ধাওয়া, বিাঃ ধাওয়া, থািাঃ 

ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৬০৯৩ কাওছার আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ ভাঙ্গাবাড়ী, বিাঃ বগািালপুর, 

উিদজলাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬০৯৪ বমাঃ তবরকুল ইসলাম বলটি, বিতাঃ বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ িওোখাড়ারা, 

র্াকঘরঃ বহলবাড়ীয়া, বমরপুর, কুবিয়া। 

খগ খগ 
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৬০৯৫ মবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ বঘাড়ামারা, র্াকঃ বভহুলা বাজার, 

বগািালপুর, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬০৯৬ জুদয়ল রািা, বিতাঃ তরু বময়া, গ্রামঃ ঘাতরা, বিাঃ ধামরাই, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৬০৯৭ রুদিশ মন্ডল, বিতাঃ রুদমশ মন্ডল, গ্রামঃ রাাংগামাটি, বিাঃ বশমুবলয়া, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬০৯৮ বমাঃ হাবফউর রহমাি, বিতাঃ আলী আহদেে, গ্রামঃ উত্তর জামবসাং, বিাঃ 

বব.বি.এ.টি.বস, থািাঃ সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

৬০৯৯ বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবফজ উল্লাহ, গ্রামঃ বসািাপুর, বিাঃ িয়াহাট, থািাঃ 

বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৬১০০ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ মৃতঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ ভান্ডাব, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬১০১ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ ষাইটঘর বতওতা, বিাঃ 

বতওতা, থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১০২ 

বমাঃ আহসাি হাববব, বিতাঃ বমাঃ ইদ্রীস আলী, গ্রামঃ  কাঁঠালী, বিাঃ বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

৬১০৫ 

বমাঃ হাবলম, বিতাঃ মৃতঃ শাদমস মন্ডল, গ্রামঃ কশোড়, বিাঃ গুবার বাবড়, থািাঃ 

মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬১০৬ 

বমাঃ বমজবাহউজ্জামাি ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ ফখরুবদ্দি ভূইয়া, গ্রামঃ চািরতলা, বিাঃ 

চািরতলা, থািাঃ িাবছরিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

৬১০৭ 

বরিি চন্দ্র ববশ্বাস, বিতাঃ রায় বমাহি চন্দ্র ববশ্বাস, গ্রামঃ ছাগইয়া, বিাঃ আসািগর, 

থািাঃ বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১০৯ 

শ্রী বলটি চন্দ্র রায়, বিতাঃ শ্রী কাবমিী চন্দ্র রায়, গ্রামঃ হাজরাহাটি, বিাঃ মমীিপুর, 

থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৬১১০ 

বমাঃ আবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জাদহে আলী বশখ, গ্রামঃ উলাট, বিাঃ কাদোয়া, 

থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬১১১ 

বমাঃ এমরাি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ ইসমাইল সরোর, গ্রামঃ চর-রদমশ, বিাঃ চর-

বভদ্যবরয়া, উিদজলাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 

খগ খগ 

৬১১২ 

আবদ্যল্লাহ আল বমদহেী, বিতাঃ আব্দুর রবহম খাঁি, গ্রামঃ জগতপুর ৫িাং ওয়ার্ ড, 

োগিভূঞা, বফিী। 

খগ গ 

৬১১৩ বমাঃ লুৎফর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িয়া বময়া, গ্রামঃ হবরিচড়া, লালমবির হাট। খগ খগ 

৬১১৪ 

আব্দুল আল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ হাজীবাড়ী, বোঘর, বিাঃ 

গুলবাহার, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৬১১৬ 

ইখবতয়ার উদ্দীি, বিতাঃ শাহাবুদ্দীি বমাল্লা, গ্রামঃ বসািাইকুবন্ড, র্াকঘরঃ আল্লার েগ ডা, 

উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৬১১৭ 

বমাঃ সবজব হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ আবিসুর রহমাি, গ্রামঃ চরপমশােী, ইউবিয়িঃ 

কমলাপুর, বিাঃ ইসলামপুর, থািা + বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৬১১৮ 

বমাঃ শাবহি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সামসুল রহমাি, গ্রামঃ েবেণ বতত িাড়া, বর্মলা, 

িীলফামারী। 

খগ গ 

৬১১৯ বমাঃ মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ েবেণ কাদয়মপুর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

৬১২০ 

আবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আলী আজগর, গ্রাম + বিাঃ ধািীদখালা, থািাঃ বত্রশাল, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬১২১ 

বমাঃ রাইফুল ইসলাম (রবি), বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রব, গ্রামঃ বছাট হাজরী, বিাঃ 

বমরুখালী, থািাঃ মঠবাবড়য়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৬১২২ 

বমাঃ বমন্টু, বিতাঃ সুলাইমাি, গ্রামঃ পূব ড কেমতলী, র্াকঘরঃ বমরাজিগর, থািাঃ 

কেমতলী, ঢাকা। 

খগ খগ 

৬১২৩ 

বমাহােে ইব্রাহীম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম,  

গ্রামঃ সাদহে বমম্বাদরর বাড়ী, িবিম অবলিগর, র্াকঃ কদররহাট, বজারারগঞ্জ, 

বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬১২৪ 

বমাঃ ওয়াসীম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জদবে আলী, গ্রামঃ রাজাবাড়ী, ফবলমারা, বিাঃ 

কুাদর্ট কদলজ, বমজডাপুর, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬১২৫ 

বমাঃ মাইি উবদ্দি, বিতাঃ জামাল আহােে, গ্রামঃ বসাদলমাি বকরািীর বাড়ী, গ্রামঃ 

ছাত্তারুয়া, র্াকঃ কদররহাট, বজারারগঞ্জ, বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬১২৬ 

বমলি বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল  বমাতাবলব, গ্রামঃ হাতীবান্দা, বিাঃ বর্. বকন্দুয়া, থািাঃ 

ধিবাড়ী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৬১২৭ 

খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসািা বময়া, গ্রামঃ সবলল বগাববন্দুপুর, র্াকঃ বিকরাইল, 

থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬১২৯ 

বমাঃ ফয়জুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহাব উদ্দীি, গ্রামঃ উঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ হাজীর 

বাজার, থািাঃ বফিী, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৬১৩০ 

রাদসল আলম, বিতাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, গ্রামঃ বষালোিা, বিাঃ বিালভান্ডার শরীফ, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৬১৩১ বমাঃ বগাফরানুল হক, বিতাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ চাঁেগাজী বসকোর বাড়ী, মাহাতা, খগ গ 
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িপরদকাড়া, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

৬১৩৩ 

িাইম ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ কান্দািাড়া, বমজবমবজ, বসবদ্ধরগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬১৩৪ 

সাজ্জাে বহাদসি, বিতাঃ মবতউর রহমাি,  

গ্রামঃ কুবিয়া শহর, র্াকঃ জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, উিঃ গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬১৩৫ 

বমাঃ িাজমুল বহাসাইি, বিতাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ বাঙালী হাওলা, বিাঃ দ্যব ডাটি 

মাদ্রাসা, থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬১৩৬ 

বমাঃ আব্দুল মবজে প্রাাং, বিতাঃ বমাঃ বমাখদলছার প্রাাং, গ্রামঃ বশৌলা-িারায়িপুর, 

উিদজলাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬১৩৭ 

ইয়াকুব আলী, বিতাঃ সবফ উল্লাহ, গ্রামঃ বড় রায়িাড়া, বিাঃ বব.দক রায়িাড়া, থািাঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৩৮ 

ববপ্লব সুত্র ধর, বিতাঃ বােল সুত্র ধর, গ্রামঃ বটাংগুবরয়া িাড়া, বিাঃ বটাংগুবরয়া িাড়া, 

থািাঃ বাসাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬১৩৯ 

মুন্তাবশর আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ বিাতাহার, র্াকঘরঃ িারায়িপুর, 

উিদজলাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৬১৪০ 

আলী আক্কাছ ভূ ূঁইয়া, বিতাঃ মৃতঃ বফরদেৌস ভূইয়া, গ্রামঃ হাছলা, বিাঃ োবমহা, থািাঃ 

তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৪১ 

বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রিাি বমাল্লা, গ্রামঃ কুচবলয়া, বিাঃ বাোল, থািাঃ 

ফবরেপুর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬১৪২ 

তাইমুর বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ বিজাম বচৌধুরী, গ্রামঃ ঘাটিয়ারা, বিাঃ ঘাটিয়ারা, থািাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

৬১৪৪ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ িালিাড়া, বিাঃ ইসলামপুর, 

থািাঃ লবেপুর সের, বজলাঃ লবেপুর। 

খগ গ 

৬১৪৫ 

বমাঃ ববলাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, গ্রাম + র্াকঃ বশয়ালদকাল, 

থািা + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৪৬ 

বমাঃ আব্দুল হাবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর বগোরী, 

র্াকঘরঃ বগোরী, থািাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬১৪৭ মঈনুল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, গ্রামঃ মাহাতা, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। খগ খগ 

৬১৪৮ 

বমাঃ মিজুরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বালাম বমাল্লা, গ্রামঃ কাঠি, বিাঃ বভাজরগাবত, 

থািা ও বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬১৪৯ 

বমাঃ মিজুর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবুল বশর,  

গ্রামঃ জয়পুর পূব ড, বজায়ার, র্াকঃ কদরর হাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৬১৫০ 

বমাঃ নুরল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম রাড়ী, গ্রামঃ বগায়াল ভাত্তর, বিাঃ 

িলদগাড়া, বমদহবন্দগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ খগ 

৬১৫৩ 

স্বিি চন্দ্র োস, বিতাঃ সদন্তাষ চন্দ্র োস, গ্রামঃ ধুিচী, উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬১৫৪ 

বমাঃ িাবসর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ চরদিচার িাড়া, র্াকঘরঃ 

বড়হর, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৫৬ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বসাদহল আহদমে, গ্রামঃ িাথাবলয়া, জামালপুর। খগ গ 

৬১৫৮ 

বমাঃ মাহবুবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িদকর আলী, গ্রামঃ বছাটচামতাঁরা, বিাঃ 

বসািাতলী, থািাঃ শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৫৯ 

ববশ্বিাথ মন্ডল, বিতাঃ সুকচাঁে মন্ডল, গ্রামঃ বকালচরী সস্থাল, বিাঃ রাজারচর হাই 

স্কুল, থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

৬১৬০ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বসাংহিগর, ববিীপুর, 

বশলকুিা, বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬১৬১ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল িাহাড়ী, গ্রামঃ জরছয়জাও, বিাঃ 

বেরটুিী, থািাঃ বহজলা, ববরশাল। 

খগ গ 

৬১৬৪ 

বমাঃ রাবি বহাদসি মুন্না, বিতাঃ বমাঃ বমঠু বময়া, গ্রামঃ গলাবচিা বিৌরসভা, উিদজলাঃ 

গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬১৬৫ 

শামীম বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ কাবলিগর, র্াকঃ িাদকাল, থািাঃ 

মাগুরা, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৬১৬৬ 

বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ রাদমস্বরপুর, র্াকঘরঃ 

কাবছমপুর, উিদজলাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬১৬৯ 

বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ বশয়ালিাড়া, বিাঃ 

বতলকপুর, থািাঃ আদক্কলপুর, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৬১৭০ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ চরবজথর, বিাঃ চরবজথর, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬১৭১ 

বমাঃ আবদ্যল্লাহ আল বমাছাইব, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল ওয়াবহে,  

গ্রামঃ উত্তর বমৌড়াইল, বিাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া, থািাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া, বজলাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

৬১৭৩ 

সাগর ববশ্ব শম ডা, বিতাঃ হবরদমাহি ববশ্ব শম ডা, গ্রামঃ বেবীপুর, থািাঃ আটিাড়া, 

বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 
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৬১৭৪ রববউল কবরম, বিতাঃ বলাভা আলী, গ্রামঃ িাইমুড়ী, থািাঃ উল্লািড়া, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৬১৭৫ 

বমাঃ বরজওয়াি বশখ, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ ভাজদির খামার, বিাঃ 

তুলসী ঘাট, থািাঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৬১৭৭ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ েবেণ খাি, কদলজ বরার্, 

েবেণ খাি, ঢাকা। 

খগ খগ 

৬১৭৮ 

বমাঃ বহরা, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর খাি, গ্রামঃ ববদিােপুর, বিাঃ রাজবাড়ী, থািা + 

বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৬১৭৯ 

বমাঃ ইমাম বহাদসি, বিতাঃ এমরাি বহাদসি, গ্রামঃ োমার িাড়া, বিাঃ িাদ্যয়া, থািাঃ 

বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬১৮১ 

সবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ কবছমুদ্দীি, গ্রামঃ ভূগীিাড়া, বড় ববহািালী, বাগমারা, 

রাজশাহী। 

খগ খগ 

৬১৮৩ 

বমাঃ বমাবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িারদভজ আলী, গ্রামঃ মুজাবণী প্রধাি িাড়া, 

থািা ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৬১৮৫ 

বমাঃ বকববরয়া মুসী, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি মুসী, গ্রামঃ িল্লী ববড়া, র্াকঃ কাউলী বরার্, 

থািাঃ ভাঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৬১৮৬ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক প্রমাবণক, গ্রামঃ মাি গ্রাম, বরলবাজার, 

চাটদমাহর, িাবিা। 

খগ গ 

৬১৮৭ 

বমাঃ রায়হাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফুল আলম, গ্রামঃ বসয়েপুর, বিাঃ + থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬১৮৯ 

বমাঃ বরজাউর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ রমজাি আলী মাস্টার, গ্রামঃ বমাবারদকর 

বাড়ী, এতবারপুর, ছায়কট, র্াকঃ বচদলাড়া, চাবন্দিা, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬১৯০ 

শ্রীকান্ত ধর, বিতাঃ মইকান্ত ধর, গ্রামঃ লামা গাভুরটিবক, বিাঃ গাভুরটিবক, থািাঃ 

ওসমািী িগর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

৬১৯১ 

বমাঃ আবরফ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ বিগুয়ারী, থািাঃ গফরগাঁও, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬১৯৩ 

বমাঃ মাহবুব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাকতাল বহাদসি,  

গ্রামঃ বচলগাছা, র্াকঃ কুড়াবলয়া, উিদজলাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬১৯৪ 

বমাঃ সাবহদ্যল হাাং, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার হাাং, গ্রামঃ বরগবড়য়া, গারুবড়য়া, 

বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ গ 

৬১৯৭ 

বমঃ রমি ববশ্বাস, বিতাঃ বমঃ িারায়ি ববশ্বাস, গ্রামঃ গুলিী চা বাগাি, খাবেমিগর, 

বসদলট। 

খগ খগ 

৬১৯৮ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মৃতঃ আবমর বহাদসি,  

গ্রামঃ িাঁচ পুকুবরয়া বাজার, বিাঃ িাঁচ পুকুবরয়া বাজার, থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬১৯৯ 

বমাঃ নুরুল হুো, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ ছাতার িাড়া, ছাতার িাড়া, 

বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

খগ গ 

৬২০১ 

বমাঃ আব্দুস সালাম, বিতাঃ বমাঃ োবিশ উবদ্দি তালুকোর, গ্রামঃ চর বছািগাছা, বিাঃ 

চর বছািগাছা, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬২০৩ 

মবসউর রহমাি, বিতাঃ ইউনুচ সরোর, গ্রাম ও বিাঃ বতলছড়া, থািাঃ কাবশয়ািী, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

৬২০৫ 

বমাঃ নূর কামাল খাি, বিতাঃ মৃতঃ ইবদ্রস খাি, গ্রাম ও র্াকঃ মাকড়াইল, থািাঃ 

বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খগ খগ 

৬২০৬ 

বমাঃ মামুি রবশে ,বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বাবলমুরা, র্াকঃ বাবলমুরা, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৬২০৭ 

বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ফুল বময়া, গ্রামঃ কুদমেপুর, র্াকঃ বাগদ্যয়ার, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৬২০৯ 

জাবহে গাজী, বিতাঃ খাদেম বহাদসি, গ্রমাঃ িতুি কদলািী, র্াকঃ বশহলাবুবিয়অ, 

থািাঃ বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৬২১০ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম,  

গ্রামঃ মবল্লদকর ববড়, বিাঃ মবল্লদকর ববড়, থািাঃ রামিাল,  

বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৬২১১ 

বমাঃ আিাছ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ বচৌধুরী মালঞ্চ, বিাঃ বচৌধুরী 

মালঞ্চ, থািা ও বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬২১২ 

বমাঃ জাবমল, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ কািাবসয়া, র্াকঃ গন্ডা, উিঃ বকন্দুয়া, 

বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৬২১৩ 

বমাঃ বমজানুর রহামি, বিতাঃ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, গ্রামঃ ভবািীপুর, বিাঃ 

কাবচয়া, থািাঃ ও বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৬২১৪ 

জবহর উবদ্দি বশখ, বিতাঃ শাহ জাহাি বশখ, গ্রামঃ বভরম পুর,দিাঃ কেমতলা, থািা 

ও বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৬২১৫ 

বগাববন্দ সরকার, বিতাঃ সুবজত সরকার, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, র্াকঃ বাড়ীগাঁও, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬২১৭ বমাঃ বরফাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ ধুকুবড়য়া, বিাঃ খগ গ 
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কদয়লগাতী, থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

৬২১৮ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি,বিতাঃ বমাঃ বাহার উবদ্দি, গ্রামঃ বব, আই, র্বব্লউ, টি, বস, স্টুান্ড 

বরার্, র্াকঃ ও থািাঃ বকাদতায়ালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

৬২১৯ 

বমাঃ আলী বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ রুস্তম আলী, গ্রামঃ িাবিভান্ডা, র্াকঃ বিকুয়া, উিঃ 

ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬২২১ 

বমাঃ শামীম খাি, বিতাঃ বমাঃ আবুর বহাদসি খাি, গ্রামৎ আসকা, ঢাকাঃ িিাশাইল, 

উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬২২৩ 

বমাঃ আব্দুর রবহম, বিতাঃ মৃতঃ ফজর আলী বশখ, গ্রামঃ বাবশল, র্াকঃ কাঠালী, উিঃ 

ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬২২৫ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আবু বকর বসবদ্দক, গ্রামঃ কাশর, র্াকঃ হববরবাড়ী, 

উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬২২৮ 

বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ আহদেে উল্লাহ, গ্রামঃ সাঞ্চার্াঙ্গা, র্াকঃ সুখপুকুবরয়া, 

থািাঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৬২৩০ 

বমাঃ ফজলুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবহর উবদ্দি, গ্রামঃ বগরুয়া, বিাঃ বর্ইরী ফাম ড, 

উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬২৩১ 

আব্দুল কাবের, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি,গ্রামঃ বাইগিী, র্াকঃ মাসকা বাজার, 

উিঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৬২৩২ 

বােল ভু্ইয়া, বিতাঃদমাঃ সুলতাি ভুইয়া, গ্রামঃ মাবিিাড়া, র্াকঃ ভূলতা, থািাঃ 

রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬২৩৩ 

বমাঃ বমাহবসি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি বময়া, গ্রামঃ েবেণ বাইিাইল, র্াকঃ আশুবলয়া, 

থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬২৩৪ 

বমাঃ আলাবমি ইসলাম বশখ, বিতাঃ বমাঃ আজাে বশখ, গ্রামঃ বজরাইি, বিাঃ 

মবহমাগঞ্জ, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬২৩৫ 

বমাঃ িারদভজ, বিতাঃ মবির বহাদসি ববিারী, গ্রামঃ রাম ভদ্রপুর, থািাঃ বভেরগঞ্জ, 

বজলাঃ শবরয়তপুর। 

খগ গ 

৬২৩৭ 

বমাঃ রাজু ইসলাম, বিতাঃ মসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ বকশবপুর, র্াকঃ বাজিাহার, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬২৩৮ 

বমঃ িন্দলাল টপ্য, বিতাঃ বমঃ গুলফা টপ্য, গ্রামঃ বহবলেীবঘ, বিাঃ ববার্ ড হাট, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬২৩৯ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ঝুিকাইল, বিাঃ শুভগাছা, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬২৪২ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছালাম, গ্রামঃ কালামপুর, র্াকঃ 

খলামপুর, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬২৪৩ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মুন্নাফ, গ্রামঃ বাবলথা, র্াকঃ সাহাদবলীশ্বর, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬২৪৪ 

বমাঃ বরিি আলী, বিতাঃ বমাঃ বমরাজ মন্ডল, গ্রামঃ মশাি, র্াকঃ বারুইিাড়া, থািাঃ 

বমরপুর, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬২৪৫ 

বমাঃ বরামাি, বিতাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ বঘাষবাগ বতয়বপুর, র্াকঃ বজরাদবা, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬২৪৬ 

বমাঃ রাজু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ বেবীপুর, 

বিাঃ+থািা+দজলাঃ জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৬২৪৭ 

বমাঃ বগালাম রািী, বিতাঃ বমাঃ আলতাব ববিারী,  

গ্রামঃ বড় ববন্যাোইড়, র্াকঃ বাঘাবাড়ীঘাট, উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬২৪৮ 

বমাঃ বগালাম কাদের বকববরয়া, বিতাঃ সামসুবদ্দি আহদেে,  

গ্রামঃ িাহার কদটজ, ২৮/১ ফাবযল মাদ্রাসা বরার্, ৫ িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬২৫১ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ রবশে ববিারী, গ্রামঃ পূব ড ভুদতরবেয়া, থািাঃ 

বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৬২৫২ 

বমাঃ বমরাজ, বিতাঃ বমাঃ নুর বমাহােে খন্দকার, গ্রামঃ বছলারচর, র্াকঃ বছলার চর, 

থািা ও বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৬২৫৩ 

বমাঃ রাদসল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ সাহাবুবদ্দি, গ্রামঃ বাস্তা িয়াচর, বিাঃ বাবলয়া, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬২৫৪ 

বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম বশখ,  

গ্রামঃ মধ্যভদ্রঘাট, র্াকঃ মুগদবলাই, থািাঃ কামারখন্দ,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬২৫৫ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ ববলচািড়ী, বিাঃ নুরেহ, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬২৫৬ 

বমাঃ বমল্লাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাজা বময়া, গ্রামঃ ভবরয়া, বিাঃ বেউলী, থািাঃ 

বশবগহ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬২৫৮ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃদমাঃ মকবুল বশখ, গ্রাম ও বিাঃ বাশুয়াড়ী, থািাঃ 

অভয়িগর, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৬২৫৯ 

বমাঃ ফখরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ সাকাছ িাড়া, র্াকঃ 

বলাধিাড়া, থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 
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৬২৬০ 

বমাঃ বমঠু আলী খাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর খাি, গ্রামঃ বুলচন্দ্রপুর, র্াকঃ 

িাবজরগঞ্জ, থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬২৬১ 

বমাঃ এসমাইল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বমাফাদজ্জল বহাসাইি, গ্রামঃ গহরপুর, থািাঃ 

িাথরঘাটা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

৬২৬২ 

বমাঃ রায়হাি খাঁি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুল্লাহ খাঁি, গ্রামঃ সতুবজৎপুর, থািাঃ িাাংশা, 

বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৬২৬৪ 

বমাঃ রুদবল, বিতাঃ বমাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ গড়িাড়া, বিাঃ ববাকাইিগর, উিঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬২৬৬ 

হারাধি চন্দ্র বভৌবমক, বিতাঃ বােল চন্দ্র বভৌবমক, গ্রামঃ খানুর বাড়ী, বিাঃ বগাববন্দাসী, 

থািাঃ ভুঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬২৬৮ 

বমাঃ এরশাে আলী, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ শ্যামপুর, বিাঃ বভওয়ামারা, 

থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬২৭০ 

বমঃ মাবরয়াদিা গাদরি, বিতাঃ বমঃ কাবমদয়ল সদরি, গ্রামঃ মবহিাড়া, বিাঃ 

বগালাবাবড়, থািাঃ দূগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

৬২৭১ 

বমাঃ আসলাম বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, 

গ্রামঃ কুবিয়া িাছর মধ্যিাড়া, র্াকঃ জাতীয় ববশ্বঃ, থািাঃ ও বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬২৭২ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাহাি আলী বমাল্লা, গ্রামঃ িাবজরা বকািা,দিাঃ 

বকোরগঞ্জ, থািাঃ মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ গ 

৬২৭৩ 

বমাঃ আব্দুস সালাম, বিতাঃ বমাঃ চাঁে আলী, গ্রামঃ খাঁিপুর, বিাঃ োবরয়াপুর, থািাঃ 

মুবজবিগর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৬২৭৫ 

বমাঃ কামাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ ধুলু বসখ, গ্রামঃ চকশ্যামিগর, বিাঃ োবরয়াপুর, 

থািাঃ বমদহরপুর, বজলাঃ বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৬২৭৬ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, গ্রাম ও র্াকঃ বাহুকা, উিঃ ও 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬২৭৭ 

বমাঃ লবতফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাইফুর রহমাি, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর বসদির খামার, 

গ্রামঃ বমাগলবাসা, থািা ও বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬২৭৮ 

বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ শুকুর আলী, গ্রামঃ আবোর, বিাঃ বতবলহাটি, উিঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬২৭৯ 

বমাঃ বমাছাদদ্দক হুসাইি, বিতাঃ এস, এম, মবশহুর রহমাি, সীচা, সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ 

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৬২৮০ 

এস, এম, বমাস্তাবকম ববল্লাহ, বিতাঃ শাহ বমাঃ মবশউর রহমাি, গ্রামঃ েবেণ বসচা, 

র্াকঃ সীচা, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬২৮১ 

বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জলীল সরোর, গ্রামঃ মাোরবাড়ীয়া, র্াকঃ 

গুিাকাবকাঠি, থািাঃ আশাশুবি, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ‘ গ‘ 

৬২৮৩ 

বমাঃ আিাস আলী, বিতাঃ বমাঃ িবছম উবদ্দি, গ্রামঃ বাউবিয়া, র্াকঃ বিহাটি বাজার, 

উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬২৮৪ 

বমাঃ মামুি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ গাংগারামপুর, বিাঃ 

কুরআিসুন্নাহ বমশি, উিঃ ও বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬২৮৫ 

বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক খাি, গ্রামঃ িীরপুর, বিাঃ কুরআিসুন্নাহ 

বমশি, থািাঃ ও বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৬২৮৬ 

শ্রী বেিাঙ্কর সরকার, বিতাঃ শ্রী বেবলি সরকার, গ্রামঃ ববতকািা, বিাঃ বঢালভাাংগা, 

উিঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬২৮৭ 

সাফাদয়ত উল্যা রাদসল, বিতাঃ মৃতঃ আহেে উল্যা, গ্রামঃ ও র্াকঃ ভাটিয়ারী, থািাঃ 

সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬২৮৮ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছাববর আহদেে গ্রামঃ ও বিাঃ বভকুটিয়া, থািা ও 

বজলাঃ যদশার 

খগ খগ 

৬২৯১ 

বমাঃ শাদহে আবল, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী, গ্রামঃ েবেণ হাবলশহর, র্াকঃ 

বসইলস কদলািী, থািাঃ খুলশী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬২৯২ 

বমাঃ আহজাব আজবমর, বিতাঃ বমাঃ হাবববুল আলম, গ্রামঃ কাহারঞ্জ, র্াকঃ িাঁচিীর, 

থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

৬২৯৩ 

বমাঃ বফদরাজুল ইসলাম, বিতাঃদমাঃ ফজলার রহমাি, গ্রামঃ আদলাকবেয়া, র্াকঃ 

রবশোবাে, উিঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬২৯৫ 

বমাঃ মামুি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা, গ্রামঃ টাবগা, র্াকঃ েবেণ জয়পুর, উিঃ ববারহাি 

উবদ্দি, বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৬২৯৬ 

বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাবিক বকাউল, গ্রামঃ বলজাকাবন্দ, র্াকঃ 

আড়াংবাজার, উিঃ মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৬২৯৮ 

রাজু আহদমে তািাছার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক তািাছার, গ্রামঃ কসকিকপুর, 

থািাঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

৬২৯৯ 

বমাঃ জবহর সরকার, বিতাঃ বমাঃ জবসম সরকার, গ্রামঃ বসয়েপুর, র্াকঃ মবরচা, 

উিঃ বেববিার,দজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬৩০১ 

বমাঃ শাবমম, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ আবল, গ্রামঃ চর বফনুয়া, বিাঃ শ্রীপুর, থািাঃ 

বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 
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৬৩০২ 

বমাঃ শাহজালাল খাি সবজব, বিতাঃদমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ জামাল হাট কুড়া, বিাঃ 

বড়চাওিা, থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৬৩০৩ 

শবফউল ইসলাম তুবহি, বিতাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বাঘুটিয়া ববিারী িাড়া, র্াকঃ 

চর বাঘুটিয়া, উিঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৩০৪ 

বমাঃ ওয়াবসম বময়া, বিতাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ মুখী, র্াকঃ মুখী, উিঃ গফরগাঁও, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬৩০৫ 

বমাঃ বমরাজ বীর সরকার, বিতাঃ বমাঃ জবহর উবদ্দি সরকার, গ্রামঃ উত্তর খাদগয়া 

রুিার বাজার, থািাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬৩০৬ 

নুর বমাহােে বজািাইেী, বিতাঃ বমাঃ বমাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ মুখী, র্াকঃ মুখী, উিঃ 

গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৩০৭ 

মািজারুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রবশে বশকোর, গ্রামঃ জ্ঞািবেয়া, থািাঃ অবম্বকাপুর, 

বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৬৩০৮ 

বমাঃ নুর িবী (সুমি), বিতাঃ মৃতঃ নুরুল হুো, গ্রামঃ কাবলকাপুর, বিাঃ িাটওয়ারী 

বাড়ী, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৬৩১০ 

ইমরাি বশকোর, বিতাঃ ইউনুছ বশকোর, গ্রাম ও র্াকঃ খাবাশপুর, থািা ও বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৩১১ 

সুশান্ত রায়, বিতাঃ সুবল বেব শম ডা, গ্রামঃ শুকদেবপুর, বিাঃ বাজিাহার, থািাঃ ববরল, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩১৩ 

বমাঃ ইশারত আলী, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ আলী, গ্রামঃ বাবিয়ালী, বিাঃ বারী িগর, থািা 

ও বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৬৩১৭ সুমি বময়া, বিতাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ উৎরাইল, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর। খগ খগ 

৬৩১৮ বরয়াে, বিতাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ বশাংটাইল, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। খগ খগ 

৬৩১৯ 

শ্রী তািস কুমার শীল, বিতাঃ প্রেীি কুমার শীল, গ্রামঃ মাদলািাড়া, থািাঃ ধুিট, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৬৩২০ 

বমাঃ বলটি বময়া, বিতাঃ উজুর আলী সরোর, গ্রামঃ বামদির চর, র্াকঃ োরগাবাড়ী, 

থািাঃ বমদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৩২১ 

িাবছর উবদ্দি, বিতাঃ আলকাছুর রহমাি, গ্রামঃ মদহশপুর, র্াকঃ বাগমার, থািাঃ 

লালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৩২৪ 

নুরুল্লাহ, বিতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ বখলগাঁও, র্াকঃ ফুলবাড়ীয়া, থািাঃ কািাবসয়া, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৩২৫ 

বমাঃ বজয়াউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ িবিম িলবছয়া, র্াকঃ 

ববদিােটঙ্গী, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৩২৬ 

শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ রঘুিাথপুর, র্াকঃ আলীপুর, থািাঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৩২৭ 

নুর বমাহােে , বিতাঃ বমাঃ আিাস সরকার, গ্রামঃ রসুলপুর, বিাঃ বিগ্রাম, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬৩২৯ 

বমাঃ বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ বমািার বহাদসি, গ্রামঃ বখিকুট, বিাঃ কুন্দািাড়া, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৩৩০ রাজু, বিতাঃ বসবদ্দক বহাদসি, গ্রামঃ ধুিচী, বিা+থািা+দজলাঃ রাজবাবড়। খগ গ 

৬৩৩১ 

বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ সুলাইমাি বময়া, গ্রামঃ মীরতলা, বিাঃ মীরশাহপুর, 

থািাঃ কসবা, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৬৩৩২ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ োবড়য়াপুর, র্াকঃ 

মাধাইয়া বাজার, উিঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৩৩৩ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ফারুকুল ইসলাম, গ্রামঃ িাগাইশ, র্াকঃ িাগাইশ, 

উিঃ ব্রাহ্মণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৩৩৪ 

রবশে ববশ্বাস, বিতাঃ মৃতঃ বমান্নাফ ববশ্বাস, গ্রামঃ মাবিক িগর, র্াকঃ রামকৃষ্ণপুর, 

থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৩৩৫ 

বমাঃ িাবজম, বিতাঃ বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রামঃ চরআলগী, বিাঃ তালুকোরবাড়ী, 

থািাঃ ববারহাি উবদ্দি, বজলাঃ বভালা। 

খগ গ 

৬৩৩৬ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ ধিতলা, র্াকঃ বখাচাবাড়ী, 

থািাঃ বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৬৩৪১ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ আঃ মান্নাি জমাোর, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঃ 

আগরপুর, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৬৩৪২ 

বমাঃ আব্দুল আবজজ, বিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ িবিম কাববলপুর, বিাঃ 

কাববলপুর, থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৬৩৪৩ 

বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি সাজু, বিতাঃ বমাঃ ফয়জার রহমাি, গ্রামঃ েবেণ িলাশ বাড়ী, 

থািাঃ বচবরর বন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৩৪৪ 

বমাঃ আবু কাউচার, বমাঃ বহলাল বময়া, গ্রামঃ েগরীসার, বিাঃ আড়াইবসধা, উিঃ 

আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ গ 

৬৩৪৬ 

বমাঃ িাঈম হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ পুদরাবহত িাড়া, সের 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৩৪৭ হাসাি আল মাহমুে, বিতাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ ভাত্তর বকাট, উিঃ বসািাইমুবড়, খগ খগ 
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বজলাঃ বিায়াখালী। 

৬৩৪৮ 

সুমি বময়া, বিতাঃ বছবদ্দক বমাল্লা, গ্রামঃ রাঘাইচুটি, থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬৩৪৯ 

ফজদল রািী, বিতাঃ শুকুর আহমে, গ্রামঃ মদধ্য েরদবশপুর, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ 

লেীপুর। 

খগ খগ 

৬৩৫০ 

বমাঃ মঈি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ সদলমাি, গ্রামঃ বারান্দীিাড়া, থািাঃ বকাতয়ালী, 

বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৬৩৫১ 

ইয়াবছি সরকার, বিতাঃ মুববি সরকার, গ্রামঃ ববটঘর মধ্যিাড়া, র্াকঃ ববটঘর, থািাঃ 

িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৬৩৫৩ 

রাদছল বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যল কুদ্দুস, গ্রামঃ মধ্য বায়িাড়া, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ 

লেীপুর। 

খগ খগ 

৬৩৫৫ 

আবদ্যল সাত্তার, বিতাঃ আবদ্যল রহমাি, গ্রামঃ েবেণ ফবকরপুল, র্াকঃ আবদ্যল্যাপুর 

বময়াবাড়ী, থািা ও বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৬৩৫৬ 

কিক চন্দ্র োস, বিতাঃ চন্দ্র িাথ োস, গ্রামঃ সাত্তঘাট ঋবষিাড়া, র্াকঃ ভূলতা, উিঃ 

রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৩৫৭ 

বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বসজনু বময়া, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ িাড়দর্াবা, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৩৫৮ 

শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ খড়মা িবিম িয়ািাড়া, র্াকঃ বর্, 

এস, বমলস, উিঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৬৩৫৯ 

মহাদেব বেব শম ডা, বিতাঃ বিরাঞ্জি বেব শম ডা, গ্রামঃ মাহাতাবপুর, র্াকঃ মঙ্গলপুর, 

থািাঃ ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৬০ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাটারা কাবন্দ, বিাঃ 

ইটাভাড়া, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৩৬৩ 

আদিায়ার িাশা, বিতাঃহাববব উল্লাহ, গ্রামঃ রামািন্দপুর, উিঃ োগিভূঞা, বজলাঃ 

বফিী। 

খগ খগ 

৬৩৬৫ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ বাবলয়ামারী, থািাঃ রাজীবপুর, 

বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৬৩৬৬ 

বমাঃ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি, গ্রামঃ উত্তর কড়াপুর, থািাঃ ববমািবন্দর, 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৩৬৯ নুর আলম, বিতাঃ বগয়াস উবদ্দি, বজালারিার, কাউলবতয়া, গাজীপুর। খগ খগ 

৬৩৭০ 

বমাঃ বখাকি বময়া, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ যাদ্যর চর, র্াকঃ বহমাদয়তপুর, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৩৭১ 

বমাঃ িাদভল, বিতাঃ আবমর তালুকোর, গ্রামঃ ব্রামন্ধী, বিাঃ ব্রামন্ধী, থািাঃ ভাাংগা, 

বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৬৩৭২ 

সবঞ্জত চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ সুশীল চন্দ্র বম ডি, গ্রামঃ মবিপুর, বিাঃ ভবািীপুর, থািাঃ 

গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৩৭৩ 

বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মসবজে িাড়া, 

র্াক+থািা+দজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৩৭৪ 

আদিল মাহমুে, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ মবতপুরী, উিঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৩৭৫ 

আবদ্যল জিার, বিতাঃ শামসুল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ড কলাউজাি, থািাঃ বলাহাগাড়া, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৬৩৭৬ 

আলমাছ, বিতাঃ সুলতাি, গ্রামঃ বসাহাগীিাড়া, র্াকঃ চারুয়ািাড়া, থািাঃ বধাবাউড়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৩৭৮ 

প্রণব সরকার, বিতাঃ মৃদ্যল সরকার, গ্রামঃ চািড়া, র্াকঃ কালারদিাল, উিঃ িটিয়া, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬৩৮০ 

রাজ বশকোর, বিতাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ নুরপুর, বিাঃ খাবলয়া, থািাঃ রাপজর, 

বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

৬৩৮১ 

শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বহলাল উদ্দীি, গ্রামঃ ববসকা, বিাঃ ববসকা, থািাঃ 

তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৩৮২ 

বমাঃ আব্দুস সুবহাি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ সাধুবাড়ী, র্াকঃ বশরপুর, 

থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া 

খগ খগ 

৬৩৮৩ 

শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ ধামঘর, র্াক ও থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৩৮৪ বশখ ফবরে, বিতাঃ বশখ আহাদেে, েঃ বসািাপুর, উিঃ ফুলগাছী, বফিী। খগ গ 

৬৩৮৫ 

বমাঃ জিার বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আদশাক আলী বমাল্লা, গ্রামঃ বলেী, র্াকঃ বেয়াবাড়ী, 

উিঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৩৮৭ 

বমাঃ বখারদশে বেওয়াি, বিতাঃ বমাঃ নুর মহেে, গ্রামঃ সুববন্দ, বিাঃ ববলভদ্র, থািাঃ 

আশবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬৩৮৮ 

বমাঃ জামাল বহাদসি, বিতাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রামঃ একাতড়ী, র্াকঃ বখলাবাজার, উিঃ 

শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৬৩৮৯ বমাঃ হান্নাি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ িবরল্যা, র্াকঃ উত্তর িবরল্যা, থািাঃ খগ খগ 
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ধিবাড়ী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

৬৩৯০ 

বমাঃ মাহবুল হক টুটুল, বিতাঃদমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বগািলপুর, বিাঃ 

বগািালপুর, উিঃ ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৩৯২ 

বমাঃ ইমরাি গাজী, বিতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুস গাজী, গ্রামঃ আন্ধার মাবিক, র্াকঃ 

িাঁচুবরয়া, থািা ও বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৬৩৯৪ 

বমাঃ শামীম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব খাি, গ্রামঃ ঘবিয়ারচর, র্াকঃ ঘবিয়ারচর, 

উিঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৩৯৫ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আজহার আলী, গ্রামঃ বসাংিা, থািাঃ কাবলহাতী, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬৩৯৭ 

বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তবববুর বমাল্লা, গ্রামঃজাাংগালীয়া,ত বিাঃ িদ্মবীল, 

থািাঃ কাবসয়ালী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৩৯৮ 

বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ লুকমাি, গ্রামঃ বারইিাড়া, বিাঃ গাড়াগঞ্জ, 

উিঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৪০০ 

বমাঃ আবু তালহা, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ পূব ডদেলুয়া, র্াকা ও থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪০১ 

বমাঃ রাবজব বময়া, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল বময়া, গ্রামঃ বশালধারা, থািাঃ পুখুবরয়া, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪০২ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ আবু সাদলক, গ্রামঃ ভাদ্যঘর, থািা ও বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। খগ গ 

৬৪০৩ 

বমজাি, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যর রবশে, গ্রামঃ গজাবরয়া, র্াকঃ গজাবরয়া বাজার, থািাঃ 

োগিভুঞা, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

৬৪০৫ 

সঞ্জয় োশ, বিতাঃ স্বিি চন্দ্র োশ, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ ববষুবময়ার হাট, থািাঃ 

বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬৪০৭ 

বমাঃ হাববব বময়া, বিতাঃ বমাঃসাদহব আলী, গ্রামঃ কাজীর গাঁও, র্াকঃ বচৌদ্দশত, 

উিঃ ও বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪০৮ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ জসীম উবদ্দি, গ্রামঃ িরাগলপুর, বিাঃ মহাজি হাট, থািাঃ 

বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬৪১০ 

ইব্রাহীম বিন্টু, বিতা বমাঃ ইসহাক, গ্রামঃ মুহােেপুর, র্াকঃ ববরাগ, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৬৪১১ 

বমাঃ বমজাি, বিতাঃ বমাঃ শরীফ, গ্রামঃ পূব ড গবহরা, র্াকঃ বোভাষীর হাট, উিঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬৪১২ 

বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ বমাঃ নুর িবী, গ্রামঃ নুরপুর, বিাঃ বিয়ামতপুর, উিঃ 

বিয়ামতপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৪১৩ 

বমাঃ অবল উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ্জামাি খাি, গ্রামঃ বততিল্লা, বিাঃ কামাল খাি 

হাট, থািা ও বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৪১৪ 

বমাঃ আব্দুল মবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম ও র্াকঃ রতি কাবন্দ, উিঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪১৫ 

বমাঃ সুজি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ গালুটিয়া, বিাঃ শাহািশাহগঞ্জ, থািাঃ 

ও বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৪১৬ 

কবলি রায়, বিতাঃ সদতুন্দ্র িাথ রায়, গ্রামঃ মুবচবাড়ী, র্াকঃ শতগ্রাম, থািাঃ বীরগঞ্জ, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪১৭ 

বমাঃ শামসুল আলম, বিতাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ এরুয়াখাই, বিাঃ লেীপুর, থািাঃ ও 

বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪১৮ 

আবশক মজুমোর, বিতাঃ মদিারঞ্জি মজুমোর, গ্রামঃ বকসমত মাবল িটি, বিাঃ 

বগািালপুর, থািাঃ ও বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

৬৪১৯ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদচ্ছে খন্দকার, গ্রামঃ বচলগাছা, র্াকঃ 

কুড়াবলয়া, থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪২০ 

বমাঃ বহটলার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে আলী, গ্রামঃ ববলমুবড়ল, র্াকঃ বচৌধুরী 

মালঞ্চ, থািা ও বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৪২১ 

বমাঃ িাদয়ব আলী, বিতাঃ মৃতঃ জুড়াি আলী সরকার, গ্রামঃ মাইিাইল, র্াকঃ 

রান্ধিীবাড়ী, থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪২২ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাসাইি, আবু সাঈে, গ্রামঃ ব্রাহ্মণ কদলশ্বরী, বিাঃ বশমুবলয়া, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৪২৩ বমাঃ মবিরুজ্জামাি সাজু, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, িাব ডতীপুর, িল্লী, বেিাজপুর।  খগ খগ 

৬৪২৪ 

বমাঃ লাভলু, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ কেমতলী উত্তর, র্াকঃ আেমজী িগর, 

থািা ও বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪২৫ 

বমাঃ িাজমুল হাসাি বিামাি, বিতাঃ বমাঃ মাহবুবুর রহমাি,গ্রামঃ ডুবাইল, র্াকঃ 

বচৌবাবড়য়া, থািা ও বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬৪২৬ 

বমাঃ মহবসি আলম, বিতাঃদমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ িাবজরপুর, বিাঃ কাটাখালী, 

থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

৬৪২৭ 

বমাঃ আবতকুল্লাহ, বিতাঃ রুকি উবদ্দি আহদমে, বকদশারগঞ্জ সের,  

বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪২৮ বমাঃ মকবুল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মবতরাজা িাদটায়ারী, গ্রামঃ লেীপুর, বিাঃ খগ খগ 
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বহাবরয়া, উি ও বজলাঃ চাঁেপুর। 

৬৪৩০ 

বমাঃ িাজমুল হক, বিতাঃ আবমনুল হক রাজ্জাক, গ্রাম ও র্াকঃ বমদ্যয়ারী, থািাঃ 

ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৪৩২ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃদমাঃ বাবর আলী, গ্রামঃ বকজুরী, র্াক ও থািাঃ 

সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪৩৩ বমাঃ রুহুল আমীি, বিতাঃ বমাহােে আলী, কাউবন্দয়া, বমরপুরগ-১, ঢাকা। খগ খগ 

৬৪৩৪ 

মাদস ডল টুডু, বিতাঃ বযাদসফ টুডু, গ্রামঃ বছাট হবরপুর, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪৩৬ 

বমাঃ বততুমীর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মারফত আলী, গ্রামঃ মাইজহাটি, র্াকঃ 

মাইজহাটি, থািাঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪৩৭ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বশখ লালি, গ্রামঃ মধ্যবমতরা, বিাঃ বমতরা, থািাঃ 

মাবিকগঞ্জ, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪৩৯ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম,বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ লাবহিী িাড়া, র্াকঃ এম এম 

বহাদসি, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৬৪৪০ 

বমাঃ আবরফুজ্জামাি বমঠু, বিতাঃ বমাঃ বমারদশে আলম, গ্রামঃ ইতিা, র্াকঃ ইতিা, 

থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

খগ গ 

৬৪৪১ 

বমাঃ জামাল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবলম বশখ, গ্রামঃ বমশা, র্াকঃ বধায়াইল, 

থািাঃ বমাহােেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ খগ 

৬৪৪২ 

বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রাম ও র্াকঃ যমুিা বরার্ 

শবফপুর, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৪৪৩ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মতদলব আলী, গ্রামঃ শাবন্তরাম, বিাঃ 

কাবলদতালা, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬৪৪৪ 

চদয়ি বগাদমজ, বিতাঃ যাদকর বগাদমজ, গ্রামঃ বেৌলতপুর, র্াকঃ ফাবজলখাঁর হাট, 

থািাঃ িটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৬৪৪৫ 

বমাঃ সবুজ আলী, বিতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ পূব ডদেলুয়া, র্াক ও উিঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪৪৬ 

বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ গুবি, বিাঃ গুবি বাজার, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর্ 

খগ গ 

৬৪৪৭ 

অজয়  সরকার, বিতাঃ উৎিল চন্দ্র সরকার, ১ িাং জুড়াি, বমাল্লািাড়া, বগায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৬৪৪৯ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর, বিতাঃদমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ িবিম গুয়ার্হরী, র্াকঃ 

বগাসাইবাড়ী, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬৪৫১ 

এম. ইমাম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ বিািাহুড়া, থািাঃ বাউফল, 

বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬৪৫৩ িবকবুল ইসলাম, বিতাঃ আক্কাস হাওলাোর, চরলেীপুর, মুলােী, ববরশাল। খগ গ 

৬৪৫৪ সাবির বহাদসি, বিতাঃ হাবলম বসকোর, লস্করপুর, উবজরপুর, ববরশাল। খগ গ 

৬৪৫৫ বমাঃ মাঈি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল মুবস, েঃ জাগুয়া, রুিাতলী, ববরশাল। খগ খগ 

৬৪৫৬  বরজওয়াি আহদমে বরেয়, বিতাঃ বমাঃ ইয়ানুস আবল, শ্রীপুর, কুমাবরয়া, জামালপুর। খগ খগ 

৬৪৫৮ 

বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ নুর বমাঃ হাওলাোর, গ্রাম+র্াক +থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ 

বিদরাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪৬১ 

বমাঃ হাসানুজ্জামাি, বিতাঃ মৃতঃ আঃ হাবলম হাওলাোর, গ্রামঃ িবিম ফুলবাড়ী, 

বিাঃ তুতয়ালী, উিঃ মঠবাড়ীয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

৬৪৬২ 

আবু জাফর, বিতাঃ নুরুল ইসলাম,গ্রামঃ গজি বুবিয়া, বিাঃ বশয়াবলয়া, উি ও বজলাঃ 

বরগুিা। 

খগ খগ 

৬৪৬৪ 

বফদরাজ আহদমে, বিতাঃ আলাউবদ্দি, গ্রাম ও বিাঃ রামিগর, থািাঃ মান্দা, বজলাঃ 

িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৪৬৮ 

বমাঃ সাগর বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী বমাল্লা, গ্রামঃ কাবলিগর, র্াকঃ িাদকাল, 

উি ও বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৬৪৬৯ 

বমাঃ সজল বচৌবকোর, বিতাঃ বমাঃ িাদজম উবদ্দি, গ্রামঃ চর িাওিী ভাাংগা, র্াকঃ 

িাওিী ভাাংগা, থািাঃ বহজলা, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৪৭০ 

বমাঃ সুমি, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ ইসলামপুর,থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৪৭১ 

বমাঃ বগালাি রািািী রািা, বিতাঃ বমাঃ আশারাফুল, গ্রামঃ উত্তর ববল, বিাঃ 

বান্দাইলঘাড়া, থািাঃ আত্রাই, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৪৭২ 

বমাঃ আব্দুর রবহম প্রামাবিক, বিতাঃ বমাঃ আদতায়ার বহাদসি প্রামাবিক, গ্রামঃ 

ভীমপুর, র্াকঃ ভীমপুর, থািা ও বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৬৪৭৩ 

বমাঃ আব্দুল হাই, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রামঃ সরাদ্ধি কুটি, বিাঃ বসািারাম, 

থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৬৪৭৫ 

বমাঃ রাবজফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বমরপুর, র্াকঃ বচৌধুরী 

মালঞ্চ, থািা ও বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৪৭৭ 

বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ সুলতাি মাহমুে, গ্রামঃ ভাদ্যরার চর, বিাঃ হাবেরা বাজার, 

থািাঃদগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল 

খগ গ 
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৬৪৭৮ 

বমাঃ ওয়াজ করুিী, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি,গ্রামঃ ঘাটবচলাি, বিাঃ 

কবেমবচলাি, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৬৪৭৯ 

বমাঃ কামরুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ ভাদ্যরীর চর, র্াকঃ হাবেরা, 

উিঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬৪৮০ 

বমাঃ আল আবমি বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম বমাল্যা, গ্রামঃ ববাশুর, র্াকঃ 

ভাটিয়ািাড়া, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪৮১ 

বমাঃ আব্দুস সাত্তার, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাবারীিাড়া, র্াকঃ বরৌদ্রপুর, 

থািাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪৮২ 

বমাঃ জুদয়ল বশখ, বিতাঃ বমাঃ মুছা বশখ, গ্রামঃ খাষ ঘুবিিাড়া, র্াকঃ সাবলমাবাে, 

থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৪৮৩ 

বমাঃ কাইয়ুম বহাদসি, বিতাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম ও বিাঃ রায়িাশা, উিঃ ও 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৬৪৮৪ 

বমাঃ বসৌরভ মৃধা, বিতাঃ বমাঃ বাবুল মৃধা, গ্রামঃ চর আইচা, র্াকঃ খািপুর, উি ও 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৪৮৫ 

বমাঃ িাবহে বহাদসি, বিতাঃদমাঃ আবুল কাদসম খাঁি, গ্রামঃ বিজ তাঁদতর কাঠী, বিাঃ 

ধািেী, থািাঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৬৪৮৭ 

বগালাম বমাহােে রাবফ, বিতাঃ বফদরাজ আহােে, গ্রামঃ বখান্তাকাটা, র্াকঃ ও উিঃ 

ববতাগী, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

৬৪৮৮ 

বমাঃ ফরহাে, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল, গ্রামঃ পূব ডদ্যিতী, বিাঃ দ্যিতী, উিঃ ও বজলাঃ 

বরগুিা। 

খগ খগ 

৬৪৮৯ 

জয়কান্ত বেব শম ডা, বিতাঃ বিম ডল বেব শম ডা, গ্রামঃ বগৌরীপুর, র্াকঃ রুদ্রপুর, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪৯০ 

সবঞ্জত চন্দ্র উরাঁও, বিতাঃ কাবল চরণ উরাঁও, গ্রামঃ বেরবসি, র্াকঃ বড় মাখেবেিা, 

থািাঃ তাড়াশ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪৯২ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু মুছা, িবীিগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বমরপুর, ঢাকা। খগ খগ 

৬৪৯৫ 

বমাঃ রুদবল প্রামাবিক, বিতাঃ বাবু প্রামাবিক, গ্রামঃ বাবহরচর, র্াকঃ হবররামপুর, 

থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪৯৭ 

বমাঃ হারুি বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাশার বমাল্লা, গ্রামঃ মাবিক িগর, বিাঃ 

রামকৃষ্ণপুর, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৪৯৮ 

বমাঃ আবু হাদসম, বিতাঃ মুকুল বহাদসি, গ্রামঃ ভাটবশয়ারী, র্াকঃ ভাটবশয়ারী, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৪৯৯ 

বমাঃ ওয়াবলউল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক, গ্রামঃ হবরিববস্কা, র্াকঃ বপ্রমতলী, 

থািাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৬৫০০ 

বমাঃ আবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইমোদ্যল হক (দ্যদ্য), গ্রামঃ কালহাটি, থািা ও 

বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৫০২ বমাঃ জবসম উবদ্দি বমাল্লা,  বিতা-বমাঃ আবু জাফর বমাল্লা, গ্রাম-কাববলপুর, বিাঃ কাজলী 

বাজার, থািা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা।  

খগ গ 

৬৫০৩ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতা-শাজাহাি বময়া, বেএগটি, র্াক-রাজফুলবাড়ীয়া, থািা-সাভার, 

বজলা-ঢাকা।  

খগ গ 

 ৬৫০৯ বমাঃ আদরফ রািা, বিতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, কানুপুর, বজলা-জয়পুরহাট, থািা-আদক্কলপুর, 

বিাঃ কানুপুর। 

খগ গ 

৬৫১০ বমাঃ আজাে বহাদসি, বিতা-মৃত ইদ্রীস আলী, গ্রাম-হাটবায়ড়া, বিাঃ দ্যগালী, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজাগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫১২ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা- আলী আহদমে, বাসা-১৩৫/১২, বজািাকী বরার্, পূব ড আহেে 

িগর, র্াক-বমরপুর।  

খগ খগ 

৬৫১৩ বমাঃ শাবহি আহদমে, বিতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বময়া, গ্রাম-বশলমুি, বিাঃ মন্নুিগর, থািা-টাংগী, 

বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৫১৪ বলটি সরকার, বিতা- রুবহোস সরকার, বাস/দহাবডাং -৭৫, গ্রাম-েীবঘবরাব, র্াক, যাত্রামুড়া, 

তারাদবা বিৌরসভা, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫১৫ বমাঃ মাদজে আহমে, বিতা- বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-গবিপুর, র্াক-শরীফগঞ্জ, উি-জবকগঞ্জ, 

বভালা-বসদলট। 

খগ গ 

৬৫১৬ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ শাহজাহাি আলী, িাঁচ িীর, উবলপুর, কুবড়গ্রাম। খগ গ 

৬৫১৭ বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতা- বমাঃ আব্দুর রউফ বময়া, তালশহর, আশুগঞ্জ, বব-বাড়ীয়া।  খগ গ 

৬৫১৮ বমাঃ আশরাফ উবদ্দি (বাবলূ), বিতা-বমাঃ বিজাম উবদ্দি,গ্রাম-উত্তর ধুম, বিাঃ মহাজি হাট, 

থািা-মীর সরাই, বজলা-চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৬৫১৯ মামুি বশখ, বিতা-বমাঃ নুরুল আমীি বশখ, রাথুরা, কাবলগঞ্জ, গাজীপুর। খগ খগ 

৬৫২০ বমাঃ মহবসি বময়া, বিতা- আব্দুল মবতি, িন্দীিাড়া, ধািাদেৌল, বাহ্মিিাড়া, কুবমল্লা। খগ গ 

৬৫২২ বশখ সােী, বিতা-বমাঃ আলা উবদ্দি সরকার, গ্রাম-লটিয়া, র্াক+থািা-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। খগ গ 

৬৫২৩ বমাঃ কায়ছার হাবমে, বিতা-বমাঃ ববলাদয়ত আলী, গ্রাম-মবতয়াবতল,র্াক-খড়খড়ী, থািা-

ববায়াবলয়া, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৬৫২৫ বমাঃ ফজলুল কাদের বচৌধুরী, বিতা- বমাঃ ফারুক আহদমে বচৌধুরী, িাদটায়ারী বাড়ী, গবণপুর, 

ওয়ার্ ড িাং-০৫, বচৌমুহিী, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

খগ গ 



cvZv # 151 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৬৫২৬ বমাহােে  এিামুল হক বকস, বিতা-আবদ্যল বমাতাদলব, র্াক-কলসকাঠী, থািা-বাদকরগঞ্জ, 

বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৬৫২৭ বমাঃ সাইফুল ইসলাম রুদবল, বিতা-জামাল উবদ্দি, গ্রাম-সাদলপুর, র্াক-বশরপুর, থািা-সের, 

বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৬৫২৮ বমাঃ সদজাল বহাদসি, বিতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর সরোর, গ্রাম-বাটিা, র্াক-আবমরগঞ্জ, ববরশাল 

সের, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

৬৫২৯ বমাহােে ওবাইদ্যর রহমাি,  বিতা-মৃত জবলমবদ্দি, কুটিিাড়া, মবহষবাতাি, বখাকসা, কুবিয়া। খগ গ 

৬৫৩৪ বমাঃ মুঞ্জুরুল হক, বিতা- বমাঃ বমাশারাফ বহাদসি, গ্রাম-সুলতািহাট, বিাঃ কাদলর িাড়া, ধুিট, 

বগুড়া।  

খগ গ 

 

৬৫৩৫ 

বগৌরাঙ্গ চন্দ্র ববশ্বাস, বিতা বিতাই চন্দ্র ববশ্বাস, গ্রাম-কাসােহ, বিাঃ +থািা-িাগরপুর, বজলঅ-

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৬৫৩৬ বমাঃ ইমরাি হাওলাোর, বিতা-বমাঃ বজলুর রহমাি হাওলাোর, গ্রাম+দিাঃ বরহাজার, থািা-

আপগলিাড়, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

৬৫৩৮ বমাহােে বাদয়বজে, বিতা-মৃতঃ আহমে আলী মন্ডল, গ্রাম-ভবািীপুর, থািা-ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৬৫৩৯ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতা-আয়িাল হক, গ্রাম-বগা, র্াকা-বেওজািা, থািা-ঘাটাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৬৫৪০ বমশি আলী, বিতা- বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রাম-মধুপুর, বিাঃ ইশািপুর, থািা-ই,বব, বজলা-

কুবিয়া। 

খগ গ 

৬৫৪১ বমাঃ আহছাি উল্যাহ, বিতা-বমাঃ আক্কাছ বময়া, বগািালপুর, বসিবাগ, বিায়াখালী।  খগ খগ 
৬৫৪২ আল আবমি, বিতা-মবজবুর রহমাি,  গ্রাম-ভররা, র্াক-িয়াবাড়ী, উি-বেৌলতপুর, বজলা-

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫৪৩ মাসুম বময়া, বিতা-আবুল কাদশম,  গ্রাম-কাবশম িগর, বিাঃ লবেপুড়া, থািা-রায়পুরা, বজলা-

িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৫৪৪ বমাঃ আব্দুল লবতফ বসখ, বিতা-মৃতঃ আব্দুল বসখ, গ্রাম-বিপুলবাড়ীয়া, বিাঃ বাগবাটা, 

থিা+দজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫৪৫ বমাঃ শাহজাহাি, বিতা-মৃত- চাি বমঞা, গ্রাম-খামার বসাংজািী, বিাঃদর্ৌহাখালা, থািা- শ্রীপুর, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৫৪৬ বমাঃ হাববব তালুকোর, বিতা-নুরু তালুকোর, গ্রাম-আকাবলয়া, র্াক-হাবজর বাজার, উি-

ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৫৪৯ মুকুল চন্দ্র সরকার (উজ্জ্বল), বিত- ঔদিন্দ্র িাথ চন্দ্র সরকার, গ্রাম-বকশামত তাজপুর, বিাঃ 

বগািীগ্রাম, থািা-সাদ্যল্যাপুর, বজলা-গাইবান্দা। 

খগ খগ 

৬৫৫২ বমাঃ শাবহনুর ইসলাম, বিতা-বমাঃ হায়োর আলী, গ্রাম-উঞ্চুরুখী (সাইকড় িাড়া), র্াক-

গাবতলী গাবতলী বিৌরসভা, বগুড়া। 

খগ গ 

৬৫৫৩ বমাঃ সুলীহমাি, বিতা-আবুল হাদসম, বিতা-বড় মাবিকা, মাবিকার হাট, ববারহািউবদ্দি, 

বভালা। 

খগ খগ 

৬৫৫৪ বমাঃ শাহ আলম হাওলাোর (দিছার), বিতা-আবদ্যল মাদলক হাওলাোর, গ্রাম-কাউবন্দয়া, বিাঃ 

আবমিবাজার, থািা-সাভার, বজলা-ঢাকা।  

খগ গ 

৬৫৫৭ বহাদসি আলী, বিতা-বমাঃ বিাবু, বখারামুবড়, র্াক-িাবরল, থািা-বসাংগাইর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। খগ খগ 
৬৫৫৮ বমাঃ আসলাম বহাদসি, বিতা-আওলাে বহাদসি খাি, রামবান্তপুর, থািা-বসাংগাইর, বজলা-

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫৫৯ জবহরুল ইসলাম, বিতা-ছবি উল্যা, খাবলফা বাড়ী, বিাঃ  েলটা, থািা-রামগঞ্জ, বজলা-লবেপুর। খগ খগ 
৬৫৬০ বমাঃ নূরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ চারু বময়া, গ্রাম-িবীপুর, বিাঃ িববিগর, থািা+দজলা- 

ব্রাহ্মিবাবড়য়া। 

খগ গ 

৬৫৬১ বমাঃ রায়হাি বময়া, বিতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমি, গ্রাম-রাজিাথ পুর, র্াক-চরবগবরশ, কাজীপুর, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৫৬২ িবরমল বত্রপুরা, বিতাঃ মৃতঃ ববশ্বিাথ বত্রপুরা, গ্রাম-ববজয়িগর, (ভাদলেী), বিাঃ রাঙ্গামাটি, 

উি+দজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

৬৫৬৩ বমাঃ রাবজব খাি, বিতা-বমাঃ কাকি, গ্রাম-বখবেরপুর, ভারগাঁও, র্াক-বরাব, বসািারগাঁও, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৫৬৪ বমাঃ সুজি, বিতা-বমাঃ আবদ্যর রব, গ্রাম-বমাহািতপুর, বিাঃ বগািালপুর, বজলা-বিায়াখালী। খগ খগ 
৬৫৬৫ বমাঃ ফবরে বহাদসি,  বিতা-আব্দুল কবরম, কামতা, ধািদকাড়া, উি-সাটুবরয়া, বজলা-

মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৫৬৬ বমাঃ মারুফ, বিতা-বমাঃ জামাত আলী, বাঐ তারা, র্াক-সয়োবাে, বজলা-বসরাজগঞ্জ। খগ খগ 
৬৫৬৭ শ্রী িলাশ চন্দ্র রায়, বিতা-মৃতঃ সুধীর চন্দ্র রায়, গ্রাম-েঃ বগাসাইপুর, র্াক-বগাোগাড়ী হাট, 

থািা-বকাতয়ালী, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৫৬৮ বমাঃ আল আবমি সরকার, বিতা-মৃতঃ বমুবজবুর রহমাি, গ্রাম-মালভাঙ্গা, বিাঃ বমাগলবাসা, 

থািা ও বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৫৭১ বমাঃ স্বাধীি বময়া, বিতা-বমাঃ আকমল বময়া, গ্রাম-পূব ড বড়চালা, বিাঃ ছড়াি বাজার, থািা-

বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৬৫৭২ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতা-বমাঃ আফসার উবদ্দি, গ্রাম-ইকুবরয়া খাল িাড়, র্াক-ঢাকা জুট 

বমল, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 
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৬৫৭৩ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বিতা-মৃতঃ বমাঃ বসািা বময়া, বিাঃ ধল্লাবাজার, থািা-বসাংগাইর, 

বজলা- মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৫৭৪ বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আহসাি হাববব, গ্রাম-িকম্বা, র্াক-বগাগর, থািা-

রাণীশাংপকল, বজলা-ঠাকুরগাও। 

খগ খগ 

৬৫৭৫ বমাঃ সািামুল, বিতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম+র্াক-কাইতলা, উি-িবীিগর, বজলা-

ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

খগ গ 

৬৫৭৯ বমাঃ মামুি ইসলাম, বিতা-বমাঃ কাদসম আলী,গ্রাম-আগবেঘা,র্াক-বমজডাপুর, থািা+দজলা-

িাদটার। 

খগ খগ 

৬৫৮০ রাবকব হাসাি, বিতা-মদয়জ উবদ্দি, বসরাজগঞ্জ, শাহজােপুর, জাবমরতা। খগ গ 
৬৫৮১ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, বিতাঃ হাদতম মন্ডল, গ্রাম-িাড়াখাতা,ম র্াক-শাহািগাছা, উি+দজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৫৮২ বমাঃ আঃ বমাতাদলব, বিতা-সুরুজ আলী, কয়ািাড়া, ধিবাড়ী, টাঙ্গাইল। খগ খগ 
৬৫৮৪ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতা-মৃতঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-েবেবেল বকাট, র্াক-বেলদকাট, 

থািা-চাটবখল, বজলা-বিায়াখালী।   

খগ খগ 

৬৫৮৭ আবুল হাদসম, বিতাঃ বমাঃ মবহবুল্লাহ তালুকোর, গ্রাম+র্াক-েবেি ববরাঙ্গল, মাোবরপুর 

সের, মাোবরপুর। 

খগ গ 

৬৫৮৮ বমাঃ ফারুক বময়া, বিতা- বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রাম-শ্রীরাম বখলা, বিাঃ পুবজরদকািা, থািা-

দ্যগাপুর, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৬৫৮৯ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতা-মৃত-বমাঃ বখারদশে বময়া, গ্রাম-রতিপুর, বিাঃ মুগারচর, থািা-

বমঘিা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬৫৯০ বমাঃ আবু কালাম আজাে, বিতা-বমাঃ শমদসর আলী, িন্দীরগাতী, বিাঃ লাঙ্গলববধ, থািা-

বশলকুিা, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৫৯১ বমাঃ জবহর উবদ্দি, বিতা-মৃত- আবুল কাদসম, গ্রাম-পূব ড বামি সুন্দর, বিাঃ োদড়াগাহাট, থািা-

বমরসরাই, বজলা-চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৬৫৯২ বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বিতা-আব্দুল কাদের, গ্রাম-বশবপুর, বিাঃ সওোগর বাজার,  থািা-

বফিী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৬৫৯৩ বমাঃ আবসফ ববি মাহমুে(শাহাোত), বিতা-বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রাম-িাবলঙ্গী, ৫িাং 

মহােীপুর, থািা-িলাশবাবড়, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৬৫৯৪ ববারহাি উবদ্দি, বিতা- আবুল কালাম, বছালায়মাি বমৌঃ বাড়ী, গ্রাম/সাইক চাইল, র্াক-

ববপুলাসার, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৫৯৫ বমাঃ মইনুল ইসলাম (বমল্লাত), বিতা-গাজী বমাঃ মবিরুজ্জামাি খাি, গ্রাম-মুিসুমী, র্াক-

বসরাজগঞ্জ, বসরাজগঞ্জ সের। 

খগ গ 

৬৫৯৬ আবরফুল ইসলাম বিতা-মন্টু বময়া, গ্রাম-সাংকরদঘাষ, র্াক-ভাদররা,থািা-শ্রীববে ড, বজলা-

বশরপুর। 

খগ গ 

৬৫৯৮ বগালাম সাদরায়ার, বিতা-আব্দুস সাত্তার মজুমোর, েবেি ঠাকুর িাড়া, বিাঃ বকাতয়ালী, 

থািা+দজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬৫৯৯ বমাঃ ইবদতখার বহাদসি, বিতাঃ জালাল আহােে, গ্রাম-েরাগপুর, র্াক-প্রতািপুর, োগিভুঞা, 

বফিী। 

খগ গ 

৬৬০০ বমাঃ বাদয়বজে ববশ্বাস, বিতা-বমাঃ বেদলায়ার ববশ্বাস, গ্রাম-সারঙ্গবেয়া, থািা+দিাঃ শ্রীপুর, 

বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

৬৬০১ রাহুল োশ, বিতাঃ মৃতঃ সমীর োশ, িাদলগ্রাম, বিাঃ ইজ্জতিগর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।  খগ গ 

৬৬০২ 

বমাঃ বমলি, বিতাঃ বমাঃ রবফক, গ্রামঃ মদ্দাম আোবল, বিাঃ লাাংগলখাবল, থািাঃ 

লালদমাহি, বজলাঃ বভালা।  

খগ খগ 

৬৬০৬ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ মাওলািা মাহামুদ্যল হক, বহটি খাইি, আদিায়ারা, 

চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৬৬০৭ 

আবদ্যল আলী, বিতাঃ আবদ্যল মন্নাি, জাাংঙ্গালীয়া সের, েবেণ, ২১ িাং ওয়ার্ ড, 

কুবমল্লা বসটি।  

খগ খগ 

৬৬০৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের িাটওয়ারী, গ্রামঃ িবিম চর 

কৃষ্ণপুর, বিাঃ আলগী বাজার, থািাঃ হাইমচর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৬৬১০ 

বমাঃ মাসুে, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলী, গ্রামঃ উঃ রাদন্দবপুর, বিাঃ বাইদসন্দুর, থািাঃ 

চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ খগ 

৬৬১১ বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাইে বময়া, পুগলী, গয়হাটা, িাগরপুর, টাাংগাইল।  খগ গ 
৬৬১৪ বমাঃ বরাদবল বহাদসি, বিতাঃ জাদবে আবল, শ্রীরামপুর, ববদ্যাগঞ্জ সের, ময়মিবসাংহ।  খগ গ 

৬৬১৫ 

বমাঃ বফরদেৌস বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাবহে বহাদসি, গ্রামঃ হবরিখািা, র্াকঃ বিবস 

কদলজ, বাদগরহাট।  

খগ গ 

৬৬১৬ 

বমাঃ বলমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ + বিাৎ মাোরতলী, িাথরঘাটা, 

বরগুিা।  

খগ গ 

৬৬১৭ 

বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কালাবময়া, ববষম পুর, যাত্রাবাড়ী, পূব ডধলা, 

বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৬১৮ 

বমাহােে বমাকদসে আলী, বিতাঃ মৃতঃ সুরুজ আলী সােত, গ্রামঃ বগাোবরয়া, বিাঃ 

কাকুবরয়াকান্দা, র্াকঃ কাপকরগড়া-২৪১২, দ্যগ ডাপুর, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৬১৯ বমাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ অবফসার আলী, রামকলা, িীলফামারী সের, খগ খগ 
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িীলফামারী।  

৬৬২০ 

বমাঃ মবির হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস, গ্রামঃ শাবলয়া, বিাঃ চামারী, থািাঃ বসাংড়া, 

বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬৬২২ 

বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদয়জ উদ্দীি, গ্রামঃ বােমালঞ্চী, বিাঃ 

বালুবাজার, উিঃ বিয়ামতপুর, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ খগ 

৬৬২৪ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ ববলাল উদ্দীি, কববরাজিাড়া, বগািীিাথপুর, 

(দবাউহাট), বেরগঞ্জ, রাংপুর।  

খগ খগ 

৬৬২৬ 

শ্রী শ্যামল চন্দ্র রায়, বিতাঃ শ্রী ববমল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বাড়াই িাড়া, বিাঃ িীলফামারী, 

বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ গ 

৬৬২৭ 

বমাঃ আলমগীর বহাসাইি, বিতাঃ আবু হাবিফা, গ্রামঃ বটকীিাড়া, বিাঃ + উিঃ 

মধুপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৬৬২৮ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ সাবফয়ার রহমাি,  

গ্রামঃ বাউকসািাড়া, বড় সাংিলশী, বিাঃ সাংগলশী, থািাঃ + বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ গ 

৬৬৩১ 

বমাৎ মহবসি বময়া, বিতাঃ বমাঃ সামসুবদ্দি বময়া, গ্রামঃ মাসাব, বিাঃ রুিসী, উিঃ 

রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৩২ 

বমাঃ আজাে বময়া, বিতাঃ আবমর উদ্দীি, গ্রামঃ বকশামত মবলবাড়ী, বম ডপুর, বিাঃ 

হাট েবড়য়াপুর, থািাঃ গাইবান্ধা।  

খগ খগ 

৬৬৩৫ 

বমাঃ েীি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ ববাকরাি মবিপুর, র্াকঃ 

ভবালীপুর, থািাঃ + বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৬৬৩৬ 

বমাঃ জিার খাি, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া খাি, গ্রামঃ বড় বচাহালী, র্াকঃ স্কুল, উিঃ 

এিাদয়তপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৩৭ 

বমাঃ এহসাি উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, গ্রামঃ রাজী, বিাঃ রায়টুটি, থািাঃ 

ইটিা, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৩৮ 

রুদবল আহদেে, বিতাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রামঃ বচৌমুহাি, র্াকঃ িগর, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬৬৪১ 

বেোরুল আলম ভুঞা, বিতাঃ মৃতঃ আমীর বহাদসি ভুঞা, বাসা আোফ ভুঞা বাবড়, 

গ্রামঃ আজম িগর, র্াকঃ কদবর হাট, থািাঃ বমদরশ্বরাই চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৬৬৪৩ 

বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ আঃ ছালাম বশখ, গ্রামঃ িাতা বাবড়য়া, র্াকঃ কাবলকা 

বাড়ীহাট, ওয়ার্ ড-৬, বমাদরলগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ গ 

৬৬৪৫ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ ইসমাঈল বচৌধুরী, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ রুিসী, উিঃ 

রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৪৭ 

বমাঃ বতাবারক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ভাবিচুর, র্াকঃ 

বগামমুিা, উিঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ গ 

৬৬৪৮ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ হুলহুবলয়া, থািাঃ বসাংড়া, 

বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৬৬৪৯ 

বমাঃ আবুল বাশার, বিতাঃ আঃ ছাদলক, গ্রামঃ জাল্লাবাে, থািাঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ 

বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৫১ 

বমাঃ রববি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, সাথুয়া মাদিরচর, ময়মিবসাংহ, 

ঈশ্বরগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৫২ 

বমাঃ রায়হাি আলম, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি বময়া, গ্রামঃ কুবরঘড়, র্াকঃ কুবরয়া, থািাঃ 

িবীিগর, বজলাঃ ব্রােিবাড়ীয়া।  

খগ খগ 

৬৬৫৩ বমাঃ মামুি বময়া, বমাঃ সামসুল হকা, কামালপুর, বমঠাপুকুর, রাংপুর।  খগ গ 

৬৬৫৪ 

বমাঃ আর রাবফ, বিতাঃ মৃতঃ আল- আলমগীর, উত্তর আমরতপুর, কুাদর্ট কদলজ, 

রাংপুর।  

খগ গ 

৬৬৫৬ 

বমাঃ বসাদহল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ মাবন্তিগর, (িতুিিাড়া), 

থািাঃ বেবীগঞ্জ, বজলাঃ িঞ্চগড়।  

খগ খগ 

৬৬৫৭ 

বিরি শাবন্ত চাকমা, বিতাঃ বিল কুমার চাকমা, গ্রামঃ কাইন্দুা বোতুরীিাড়া, র্াকঃ 

রাাংগামাটি, থািাঃ রাাংগামাটি, বজলাঃ রাাংগামাটি।  

খগ গ 

৬৬৬০ 

বমাঃ ফাইজুর রহমাি খাি, বিতাঃ বমাঃ রবহম খাি, কাবলয়া উত্তর খাি, বচৌধুরীর্াঙা, 

িাগরপুর, টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৬৬৬১ 

বমাঃ জাবহে হাসাি (বেপু), বিতাঃ শরীফ হাসাি তুবহি, গ্রামঃ মাধুরচর, বিাঃ 

মহজমপুর, উিঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৬২ 

সুমি মন্ডল, বিতাঃ বগৌরাঙ্গ মন্ডল, গ্রামঃ পূব ড বর্ন্ডাবর, িলাশবাড়ী, র্াকঃ সাভার 

কুান্ট-১৩৪৪, সাভার, ঢাকা।  

খগ গ 

৬৬৬৩ বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ আলমগীর বহাদসি, ইটবাবড়য়া, গলাবচিা, িটুয়াখালী।  খগ গ 
৬৬৬৪ বমাঃ কবলম সরোর, বিতাঃ বমাঃ বমজবাহউবদ্দি, চর চন্দ্রাইল, গলাবচিা, িটুয়াখালী।  খগ গ 
৬৬৬৬ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, চরলেুা, বগায়ালিাড়া, কি ডফুলী, চট্টগ্রাম।  খগ গ 

৬৬৬৭ 

বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ খাদলক বময়া, িাকুরাইল, আড়ইগঞ্জ, কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর।   

খগ খগ 

৬৬৬৯ 

বমাঃ আঃ রাজ্জাক খাি বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে খাি, গ্রামঃ পুটিয়াখালী, 

র্াকঃ খাদয়রহাট, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠি।  

খগ খগ 

৬৬৭১ িাবসর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবতি, বাবড়িাড়া, আড়াইহাজার, িারাযিগঞ্জ।  খগ খগ 
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৬৬৭২ 

বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি খাঁি, কুমড়াইল বটকিাড়া, ধামরাই, 

ঢাকা।  

খগ খগ 

৬৬৭৪ 

শ্রী অধীর কুমার শীল, বিতাঃ রগু িাথ শীল, গ্রামঃ সুজাপুর, র্াকঃ সাদহবগঞ্জ, উিঃ 

রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৭৬ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আসমত আলী,  

গ্রামঃ বরই বুবিয়া, বিাঃ তারাবুবিয়া, বিাঃ তারাবুবিয়া, থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ 

বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৬৬৭৭ 

বমাঃ শাহবরযার আদহমে বমলি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ + বিাঃ বড়হর, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

 ৬৬৭৮ 

বমাঃ িাবছর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বকতর বাড়ী, র্াকঃ 

বকতরবাড়ী, ওয়ার্ ড-৬, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৬৬৭৯ 

বমাঃ আদশকুল ইসলাম বিয়ারু, বিতাঃ িাবছর উদ্দীি, বশলখালী সবুজিাড়া, বসাকুয়া, 

বখায়াজ িগর, আবজম িাড়া, কি ডফুলী, চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৬৬৮০ 

বমাঃ  বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ রুবিয়া, (আলূবাড়ী), বিাঃ  

বসাংগুি, থািাঃ ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৬৬৮১ 

 বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবহফুল ইসলাম, গ্রামঃ বশমলা, বিাঃ বশমলা, 

থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৮৩ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম মীর, গ্রামঃ িতুি ফুলবাড়ী, র্াকঃ 

বসরাজগঞ্জ, বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৮৪ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ রিবজত মন্ডল, গ্রামঃ োদড়রিাড়া, বিাঃ 

বেৌলতখালী, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৬৬৮৫ 

বমাঃ বমাতাদলব, বিতাঃ বমাঃ মকদছে আলী, গ্রামঃ পূব ড বহাদসিপুর, র্াঙ্গািাড়া, 

থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৬৬৮৬ 

বমাঃ আবদ্যর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যর রবশে, গ্রামঃ আিারপুরা, র্াকঃ ভদবরচর-

১৫১০, থািাঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৬৮৭ 

বমাঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, বিতাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ রামপুর ভালুকা, র্াকঃ 

চালুিজাহাট, উিঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৬৬৯০ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, বাসাঃ িয়ািারা, গ্রামঃ 

অসীমুিবসয়া, র্াকঃ ভাওড়া, বমজডাপুর, টাাংগাইল।  

খগ গ 

৬৬৯১ 

শাংকর সরকার, বিতাঃ বগািাল সরকার, গ্রামঃ িঃ  চর কৃষ্ণপুর, বিাঃ আলগী বাজার, 

থািাঃ হাইমচর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৬৬৯২ 

বমাঃ আদিল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বমৌলে বহাদসি, পূব ড বতবলিাড়া, ধাক্কামারা, 

িঞ্চগড়।  

খগ খগ 

৬৬৯৩ 

বমাঃ হাসাি বসকোর, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা বসকোর, গ্রামঃ রত্মবগয়া, বিাঃ রাংঘুরী, 

থািাঃ মাবিকগঞ্জ সের, মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৬৯৪ 

বমাঃ  আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ ইউসুফপুর, বিাঃ ইউসুিপুর, 

থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৬৬৯৫ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ মৃতঃ সামছুল হক, গ্রামঃ িাবজরোহ বশশুবাড়ী, বিাঃ 

মাবজরোহ, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৬৬৯৮ 

বমাঃ ওসমাি গবি, বিতাঃ বমাঃ মন্টু বময়া, মহল্লা- ববুগরইল, র্াকঃ িবা, উিঃ িবা, 

বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৬৬৯৯ 

বমাঃ মাসুম বশখ, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ েস্তি, বিাঃ বজািাসুর, থািাঃ 

কাবশয়াবি, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৭০১ 

বমাঃ রাবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমজাে আলী, বশমুবলয়া, বমাল্লািাড়া, বখাকসা, 

কুবিয়া।  

খগ খগ 

৬৭০৩ 

বমাঃ আগুি, বিতাঃ বমাঃ হারুি উর রবমে, গ্রামঃ দ্যগ ডাপুর, বিাঃ জবারীপুরহাট, থািাঃ 

বেলগাবছ, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৬৭০৪ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ মহােে আলী,  

গ্রামঃ জাবগর কাবজয়াকান্দা, বিাঃ ফুলপুর-২২৫০, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মবসাংহ।  

খগ খগ 

৬৭০৫ 

ফয়সাল সওোগর, বিতাঃ আব্দুস সালাম সওোগর, গ্রামঃ লবচরা, বিাঃ বশি ইয়ার্ ড, 

থািাঃ খুলিা সের, বজলাঃ খুলিা।  

খগ গ 

৬৭০৬ 

বমাঃ সবুজ রািা, বিতাঃ আববেি ফবকর, গ্রামঃ+ বিাঃ চরদগালাবড়ী, থািাঃ 

মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

৬৭০৭ 

বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ + বিাঃ চরদগালাবাড়ী, থািাঃ 

মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৬৭০৮ 

বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুর বমাহাোে হাওলাোর, গ্রামঃ আগরবাড়ী, 

র্াকঃ আগরবাড়ী, থািাঃ + বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ গ 

৬৭০৯ 

বমাঃ তািবভর, বিতাঃ বমাঃ বছকান্দার হাওলাোর, গ্রামঃ লস্করপুর, র্াকঃ 

বচৌধুরীরহাট, উবজরপুর, ববরশাল।  

খগ গ 

৬৭১০ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ব্রােণখাড়া, র্াকঃ বছাটিা, 

থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৬৭১১ বমাঃ শামীম আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ িলমা বিাঃ ছিদখালা, খগ গ 
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থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

৬৭১৩ 

বশখ বহলাল উবদ্দি, বশখ আয়ুব আলী, গ্রামঃ বারাবশয়া, বিাঃ বসাংগাতী, থািাঃ 

ফবকরহাট, বজলাৎ বাদগরহাট।  

খগ গ 

৬৭১৪ 

বখারদশে আলম, বিতাঃ ফজল কবরম, পুরাতি গাবজ বাড়ী, গ্রামঃ চর গাতা, বায়পুর, 

বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

৬৭১৬ 

বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রামঃ বড়দবল ঘবড়য়া, বিাঃ 

র্াইদয়রপুকুর, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ খগ 

৬৭১৭ 

বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি বশখ, গ্রামঃ মদিাহারপুর, বিাঃ 

চড়াইকুল, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৬৭২১ 

বমাঃ জাদবে ভুইয়া, বিতাঃ বমাঃ আলী নূর ভূইয়া,  

গ্রামঃ বাে কাদলদমশ্বর, র্াকঃ জাতীয় ববশ্বঃ, থািাঃ গাছা,  

বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৬৭২২ বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ আবুল বহাদসি, কাঁবচহারা, কাবচ্ছরা, কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ।  খগ গ 
৬৭২৩ ববল্লাল গাজী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল গাজী, বিদ্রারচর, তালতলী, বরগুিা।  খগ গ 

 ৬৭২৪ 

বমাঃ িাঈম বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইসলাম উবদ্দি, গ্রামঃ খাবলয়াজুরী, ইউঃ খাবলয়াজুরী, 

উিঃ খাবলয়াজুরী, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৭২৬ 

বমাঃ বশিি বসক, বিতাঃ বসািা বময়া, ববলমাসুেপুর, বায়তুল আমাি, ফবরেপুর সের, 

ফবরেপুর।  

খগ খগ 

৬৭২৭ 

রববউল ইসলাম, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ েঃ িলাশবাড়ী, থািাঃ বচবররবন্দর, 

বজলাঃ বেিাজপুর 

খগ গ 

৬৭২৮ রববউল আউয়াল, বিতাঃ আবদ্যল হাই, ববলয়া, ববলয়া বাজার, হাবজগঞ্জ, চাঁেপুর।  খগ গ 

৬৭৩০ 

বমাঃ মাহালম, বিতাঃ বমাঃ বােশা, গ্রামঃ পূব ড ববদিাে টাংগী, থািাঃ মাোরগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৬৭৩১ 

বমাঃ আশরাফুল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ বসন্টু সরোর, গ্রামঃ বককুন্তা, বিাঃ লেীবস্তু, 

থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৭৩২ 

বমাঃ মবির বহাদসি, ফয়সাল, বিতাঃ বমাঃ কালূ, বাসা িাং-৫, রাস্তা-১২, বাউবিয়াবাধ-

ই, বমরপুর-১১, িল্লবী, ঢাকা-১২১৬।  

খগ গ 

৬৭৩৬ বসহাব বহাসাইি, বিতাঃ মবমি বচৌধুরী, তরবজরাস্তী, ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর।  খগ খগ 
৬৭৩৮ শুভ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ হাউশ আলী, মহােেপুর, গাাংিী, বমদহরপুর।  খগ গ 

৬৭৩৯ 

বমাঃ িলাশ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদতি, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ, উিঃ কটিয়ােী, 

র্াকঃ মাবিকখালী।  

খগ খগ 

৬৭৪০ 

আবুল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হাবলম বমাল্লা, ২৭৪, বসািাবববব বরার্, এিাদয়তিগর 

বন্দ, িারাযিগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৭৪১ 

বমাঃ িাজমুল হক, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মুসবলমিাড়া, বিাঃ বমঘাই, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৭৪৩ 

বমাঃ আজাে বহাদসি, বিতাঃ শাহ উবদ্দি, গ্রামঃ বগৌতম মালী, বসন্দুরপুর, োিগভুঞা, 

বফিী।  

খগ গ 

৬৭৪৫ 

বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ সহাজাি, গ্রামঃ রুস্তমপুর, র্াকঃ রুস্তমপুর, থািাঃ ফবরেগঞ্জ, 

বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

৬৭৪৬ 

িয়ি চন্দ্র িাল, বিতাঃ িদরশ চন্দ্র িাল, গ্রামঃ শাহিাড়া, বিাঃ ববড়া, থািাঃ ববড়া, 

বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৬৭৪৭ 

বমাঃ জবসম বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ বমাজাহার বমাল্যা, গ্রামঃ হুলাইল, বিাঃ বহরপুর, 

থািাঃ বাবলয়াকাবন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ খগ 

৬৭৪৮ 

শ্রী হবরশ চন্দ্র সরকার, বিতাঃ শ্রী সুধীর চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বমরপুর চাকুলী, র্াকঃ 

বমরপুর-১২১৬, িল্লবী, ঢাকা।  

খগ খগ 

৬৭৪৯ 

বমাঃ তািভীর আহােে সাগর, বিতাঃ সামসুদ্দীি হাওলাোর, চহঠা, ৩০ িাং ওয়ার্ ড 

ববরশাল বসটি কদি ডাদরশি।  

খগ গ 

৬৭৫০ 

ইজাজ আহাদেে ইমি, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ বগাকি ড, র্াকঃ শালদকািা, 

থািাঃ শাশ ডা, বজলাঃ যদশার।  

খগ খগ 

৬৭৫১ 

বমাঃ মুসা আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব আকন্দ, গ্রামঃ বড় রাজারামপুর, বিাঃ 

বখজমতপুর, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

৬৭৫২ সুজি চন্দ্র রায়, বিতাঃ বগািাল চন্দ্র রায়, চর বড়োইল, ববারাইল, ধামরাই, ঢাকা।  খগ গ 

৬৭৫৩ 

বমাঃ হাবিফ আবল, বিতাঃ বমাঃ ঈমাি আবল, গ্রামঃ কাওলীিাড়া, র্াকঃ জালসা, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৬৭৫৬ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ সালুয়া, বিাঃ সালূয়া 

খাল, ববববরচর, বজলাঃ বশরপুর।  

খগ গ 

৬৭৫৭ 

বমাঃ ফারুক বময়া, বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ বড়ফবলয়া, বিাঃ কাবেরাবাে, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ খগ 

৬৭৫৮ 

বমাঃ ববোর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ বুবড়গঞ্জ, র্াকঃ বুবড়গঞ্জ, 

থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৬৭৫৯ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ তাদহর আলী, গ্রামঃ বলারবেয়ার, বিাঃ 

রায়দেরিাড়া, উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 
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৬৭৬১ 

সাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ সামাে ববশ্বাস, গ্রামঃ কুন্দুরা, বিাঃ বেয়াবাড়ী, থািাঃ 

হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।   

খগ খগ 

৬৭৬৩ বমাঃ রুদবল মন্ডল, বিতাঃ শাহাজাহাি আলী, িতুি ভাদরঙ্গা, ববড়া, িাবিা।  খগ গ 

৬৭৬৫ 

বমাঃ বফদরাজ বশখ, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী বশখ, গ্রামঃ আহাোেপুর, বিাঃ থািাঃ 

আবমিপুর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৬৭৬৬ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাছদলম উবদ্দি, গ্রামঃ মামুেপুর, বিাঃ 

বাহাদ্যরপুর, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৬৭৬৯ 

বমাঃ আব্দুল কাবের, বিতাঃ ওমর আলী, গ্রামঃ কাবিল, বরলদগট, বিাঃ রািাগাছা, 

থািাঃ + বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৬৭৭০ 

বমাঃ এমিানূল হক, বিতাঃ বমাঃ মকদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বতবাবড়য়া, বিাঃ 

ববলকৃষ্ণপুর, উিঃ রািীিগর, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

৬৭৭১ 

বমাঃ আবমনুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক,  

গ্রামঃ সুজাপুর, বিাঃ সাদহবগঞ্জ, থািাঃ সলঙ্গা, উিঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৭৭৫ 

বমাঃ সাববরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কবছমুবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ থালতা, র্াকঃ িওহাটা, 

থািাঃ এয়ারদিাট, উিঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

৬৭৭৬ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ আলী আহেে, গ্রামঃ চন্দ্রপুর, বিাঃ ববলগাও, থািাঃ 

বাশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ খগ 

৬৭৭৭ 

বমাঃ মাইনুল হক, বিতাঃ বমাঃ আবমি হক, গ্রামঃ পুঠিয়া িাড়া, র্াকঃ িওহাটা, 

থািাঃ িবা, উিঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

৬৭৭৮ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উদ্দীি, সাজািীপুর, িারায়িপুর, মান্দা, 

িওগাঁ।  

খগ গ 

৬৭৭৯ 

বমাঃ জাদি আলম, বিতাঃ বমাঃ নুর কবরম, গ্রামঃ বমাটবী, বিাঃ লস্কর হাট, থািাঃ 

বফিী, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

৬৭৮০ 

বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাহার আলী, ঘাটুয়অরী, ঘটুয়ারী, র্াকঃ জাবরয়া, 

িািজাইল-২৪১০, পূব ডধলা, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৭৮১ 

বমাঃ মাসুে িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, বিাড়াবাবড়-১২ িাং বততিল্যা, 

জামালপুর সের, জামালপুর।  

খগ খগ 

৬৭৮২ 

বমাঃ ফারুক বময়া, বিতাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ হবরপুদরর কান্দা, থািাঃ আটিাড়া, 

বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৭৮৩ 

বমাঃ বরয়াজ বশখ, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব বশখ, ভাষািী সড়ক, র্াকঃ বমাাংলা-৯৩৫০, 

বমাাংলা বিাট ড বিৌরসভা, বাদগরহাট।  

খগ খগ 

৬৭৮৪ 

ববপ্লব মন্ডল, বিতাঃ ববজি মন্ডল, গ্রামঃ ববশাল, বিৌঃ কাঠিাবতলা-৮৫২০, থািাঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৬৭৮৫ 

বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ সাবহলী, বিাঃ বরাংগাইল-

১৮০৪, বশবালয়, মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৬৭৮৬ 

বমাঃ রাজু, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ র্াকঃ রািীপুর, থািাঃ + বজলাঃ 

বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৬৭৮৭ 

বমাঃ ইবদ্রস বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ বগাবিিাতবেয়া, বিাঃ রাজবাড়ী, 

থািাঃ + বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৬৭৮৮ 

বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ বহাদসি, চর সাদ্যকাঠি, রাকুবেয়া, বাবুগঞ্জ, 

ববরশাল।  

খগ খগ 

৬৭৮৯ 

মুহােে আল-আবমি তালূকোর, বিতাঃ মুহােে আব্দুর রাজ্জাক তালুকোর, 

কৃষ্ণকাঠি, িালকাঠি, িালকাঠি।  

খগ খগ 

৬৭৯০ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রামঃ োইন্যা বচৌধুরী, উিঃ 

টাাংগাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৬৭৯২ 

বমাঃ মামুি মুবস, বিতাঃ বমাঃ মবমি মুবস, গ্রামঃ েবেণ শ্রীপুর, বিাঃ শ্রীপুর বাজার, 

উিঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

৬৭৯৪ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ নুরুল হুো, বিায়াখালী, ববগমগঞ্জ, বছাট শীব 

িারায়িপুর।  

খগ খগ 

৬৭৯৫ 

বমাঃ ফাইজুল হক, বিতাঃ বমাঃ খাদেম আবল হাওলাোর, গ্রামঃ িািবাবিয়া, বিাঃ 

সাবথয়া, বাজার, িাবজরপুর, বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৬৭৯৬ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বসক কুরমাি, গ্রামঃ মবজে মুবসর র্াঙ্গী, র্াকঃ বগন্দু 

বমাল্লার হাট, ফবরেপুর সের।   

খগ খগ 

৬৭৯৭ 

বমাঃ আবতয়ার রহমাি, ( বমলি), বিতাঃ বমাঃ িবাব আলী, গ্রামঃ িারায়িপুর মািার 

িাড়া, বিাৎ িাবিা, থািাঃ িাবিা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬৭৯৮ 

বমাঃ সুজি খাি, বিতাঃ আবুল বহাদসি খাি, গ্রামঃ জামুরীয়া, বিাঃ কবরমপুর, থািাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৬৭৯৯ 

বমাঃ নুর িবী, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ ধাি বজল বরার্, রঘুিাথগঞ্জ, র্াকঃ 

রাংপুর-৫৪০০, রাংপুর সের।  

খগ গ 

৬৮০০ 

বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ গাাংধুসবরযা, বিাঃ হাট 

ববজয়িগর, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৮০১ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সফর আলী, গ্রামঃ ছববলাপুর, থািাঃ বমলান্দহ, খগ গ 
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বজলাঃ জামালপুর। 

৬৮০২ 

বমাঃ সাইম প্রামাবিক, বিতাঃ বমাঃ লাইজু প্রামাবিক, গ্রামঃ রামপুরা, বিাঃ শঠিবাড়ী, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৬৮০৩ 

বমাঃ বরিি আলী, বিতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ ফারাকপুর, তারাগুবিয়া, 

থািাঃদেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৬৮০৪ 

বমাঃ এদলম মৃধা, বিতাঃ বমাঃ তবফ মৃধা, গ্রামঃ বচৌটাইল, র্াকঃ বরায়াইল, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬৮০৫ 

বমাঃ আজগর আলী, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, গ্রামঃ বচৌটাইল, র্াকঃ 

বরায়াইল, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৮০৬ 

বমাঃ রাজ্জাক আলী, বিতাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ ফবরঙ্গা, র্াকঃ বরায়াইল, 

উিদজলাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৬৮০৮ 

মাসুে আলম, বিতাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, কাবজম উবদ্দি ব্যািারী বাড়ী,  

গ্রামঃ গ্রামঃ রমাপুর, র্াকঃ আবমিবাগ-৩৮৭০, থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী 

খগ খগ 

৬৮০৯ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ েবেণ বকসমত জাল্লা বিাঃ 

ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৮১১ 

বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ দ্যলা বময়া, গ্রামঃ চািােহ পূব ডিাড়া, চািােহ, র্াকঃ 

কুিতলা-৫৭০০, থািাঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬৮১২ 

বমাঃ বসালাইমাি আলী, বিতাঃ আলাউদ্দীি, গ্রামঃ বকাচকুড়বলয়া, র্াকঃ বিবিন্তপুর-

৬৫৪০, থািাঃ সান্তাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৮১৩ 

বমাঃ বমাবারক বহাসাইি, বিতাঃ মবজবর রহমাি, মবজবদরর বাড়ী, গ্রামঃ বভাগরা 

েবেণ বভাগরা, র্াকঃ ন্যাশিাল ইউবিভাবস ডটি-১৭০৪, গাজীপুর বসটি করদিাশি, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৮১৪ 

 বমাঃ আল-আমীি, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি মৃধা, গ্রামঃ মুহরী বিজচর, বিাস্টঃ 

বছাটগাবুয়া, থািাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী 

খগ গ 

৬৮১৫ 

বমাঃ িাইম বময়া বিতাঃ বমাঃ শবফক, বড়গাঁও, র্াকঘরঃ সাওরাইে বাজার, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৮১৬ 

িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ আলম বহাদসি,  

গ্রামঃ বমশাধামিা, র্াকঘরঃ িলগাঁও িতুি বাজার, থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৮১৮ সাদহে আলী, বিতাঃ বফরুজ সরকার, খাবতয়া, কুমুি, গাজীপুর সের, গাজীপুর। খগ গ 

৬৮১৯ 

আবু হািজালা, বিতাঃ বমাহােে আলী, খড়মা গাদয়ি িাড়া, র্াকঃ খড়মা-২০৩০, 

বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর 

খগ খগ 

৬৮২০ 

নুর বমাহােে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ হাটরামপুর, থািাঃ ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৮২২ অবসত কুমার সরকার, বিতাঃ রবতকান্ত সরকার, বিবেঘী, মবিয়ারী, আত্রাই, িওগাঁ। খগ গ 

৬৮২৩ 

ববজি কুমার সরকার, বিতাঃ সিবজত কুমার সরকার, বিবেঘী, মবিয়ারী, আত্রাই, 

িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৮২৪ শুভ কুমার সরকার, বিতাঃ শ্যামল সরকার, বিবেঘী, মবিয়ারী, আত্রাই, িওগাঁ। খগ খগ 

৬৮২৫ 

বমাঃ মামুি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চা বময়া, গ্রামঃ বড়ববল হাজী িড়া, ইউবিয়িঃ বড়ববি, 

উিদজলাঃ গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

৬৮২৬ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ িাইকিাড়া, র্াকঃ বেতুিড়া, 

উিদজলাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৬৮২৭ 

বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ শহীে বমাল্লা, গ্রামঃ িবিমিাড়া, ববষ্ণুপুর, র্াকঃ 

দ্যলাই- ৬৬৭০, সাবথয়া, িাবিা। 

খগ গ 

৬৮২৮ 

বগািাল িাদন্ড, বিতাঃ সুধীর িাদন্ড, গ্রাম+দিাস্টঃ বারিাইকা, থািা আপগলিাড়া, 

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৮২৯ 

ওমর ফারুক, বিতাঃ মৃত আরব আলী, লবি বময়া ব্যািাবর বাড়ী, গ্রামঃ রামাপুর, র্াকঃ 

আবমি বাগ-৩৮৭০, চাটবখল, বিায়াখালী 

খগ খগ 

৬৮৩০ 

আল মতুডজা, বিতাঃ আঃ মাদলক, গ্রাম + র্াকঃ বচৌদ্দবুবড়য়া, থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ 

িালকাঠি 

খগ খগ 

৬৮৩১ 

িাঈম, বিতাঃ আঃ জবলল সরোর, উত্তরচর র্াকাবতয়া, িাতারচর ৩িাং ওয়ার্ ড, 

মুলােী, ববরশাল। 

খগ গ 

৬৮৩২ 

ইব্রাহীম, বিতাঃ বিয়ার বহাদসি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ নুবিয়া িাড়া, থািাঃ রামগঞ্জ, 

বজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

খগ গ 

৬৮৩৩ 

বমাঃ হৃেয়, বিতাঃ বমাঃ েববর উবদ্দি, গ্রামঃ িয়ার হাট, র্াকঃ হদলাখািা, থািা + 

জলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৮৩৪ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বেউবলয়াবাড়ী, বিাস্টঃ 

বকািাবাড়ী, গাজীপুর সের, গাজীপুর বসটি করদিাদরশি। 

খগ খগ 

৬৮৩৫ 

বমাঃ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আিারুল, গ্রামঃ আটপুবিয়া, বিাস্টঃ ছড়াি, থািাঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৬৮৩৬ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃগক্ষুর, র্াকঘরঃ বজয়া পুর, থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 
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৬৮৩৭ 

অনুকুল কুমার, বিতাঃ রাতুল চন্দ্র, গ্রামঃ ওসমািপুর, বিাস্টঃ ওসমািপুর, থািাঃ 

বখাকসা, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ গ 

৬৮৩৯ 

বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহতাব উবদ্দি, গ্রামঃ োমিাটুবল, র্াকঃ 

যদশােল-২৩০০, বকদশারগঞ্জ সের, বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৮৪০ 

বমাঃ মাসুক সাদিায়ার ফয়সাল, বিতাঃ বমাঃ হাজী আব্দুল মাদলক, ১৬১, জগন্নাথ সাহা 

বরার্, র্াক- বিদস্তা-১২১১, লালবাগ, ঢাকা েবেণ বসটি করদিাদরশি, ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৮৪২ 

বশখ মবির বহাদসি, বিতাঃ বশখ বমাহােে রাজ্জাক, ৪৮/১, আজগর বলি, র্াক- 

বিাস্তা, টি এস ও-১২১১, লালবাগ, ঢাকা েবেণ বসটি কদি ডাদরশি, ঢাকা। 

খগ গ 

৬৮৪৩ 

বমাঃ বসাদহল বময়া, বিতাঃ মৃত বমাঃ কাজল বময়া, গ্রামঃ খাসপুটিিা, বিাস্টঃ পুটিিা, 

থাকিা রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৮৪৭ 

বমাঃ বরফাত হাসাি, বিতাঃ বমাঃ তারা বময়া, গ্রামঃ মাসাব, বিাস্টঃ রুিসী, তারাব 

বিৌরসভা, উিদজলাঃ রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৮৪৮ বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ গাফফার, বরিা, রুিসী, রুিগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ।  খগ গ 

৬৮৪৯ 

বপ্রম হবর বম ডি, বিতাঃ তুলা রাম, গ্রামঃ কাবলকাগণ্ড, র্াকঃ বচহাট, ঠাকুরগঞ্জ সের, 

ঠাকুরগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৮৫০ 

বমাঃ বমলি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার বময়া, হাড় বেওড়া আেশ ডিড়া, 

বিশাতিগর, বহাবডাং িাং ২১৪, টাংগী, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৮৫১ 

আলমগীর, বিতঃ আবুল খাইর, উত্তর বমদহেীিাড়া, খুরুস্কুল, কক্সবাজার সের, 

কক্সবাজার। 

খগ খগ 

৬৮৫২ 

বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বিতাঃ মৃত মবফজুর রহমাি, প্রাঃ চবডুিা, বিাস্টঃ আহেেপুর- 

উিদজলা-বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

৬৮৫৩ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বছাট ববন্যাপের, র্াকঘর- 

ববন্যাপের, থািাঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৮৫৪ 

বমাঃ ছাইম বময়া, বিতাঃ মৃত মবজবর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড উোখালী, র্াকঘরঃ 

উোখালী, থািাঃ ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৬৮৫৫ 

বমাঃ আব্দুল্লা আল-মামুি, বিতাঃ বগয়াস উবদ্দি বেওয়াি, বাসা/দহাবডাং ১/২৮, 

গ্রাম/রাস্তা-ব্যাাংক কদলািী, র্াকঘর-বাসাদবা টি এস ও সবুজবাগ, ঢাকা। 

খগ গ 

৬৮৫৭ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, পুকুরগাছা, গুিাহার, 

দ্যিচাঁবছয়া, বগুড়া। 

খগ গ 

৬৮৫৮ 

জবি, বিতাঃ বমাঃ জাবহদ্যল হক, গ্রামঃবাসুর আলগা উত্তর, বাসুর আলগা, র্াকঃ 

চন্দ্রদকািা, িকলা, বশরপুর। 

খগ গ 

৬৮৬০ 

বমাঃ সুমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, ১১২, গ্রামঃ বমাগরখাল, ববজয় সড়ক 

বহাগরখাল, র্াকঃ ন্যাশিাল ইউবিভাবস ডটি-১৭০৪, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৬৮৬১ 

বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বিাতঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মধ্যিাড়া, বিাস্টঃ 

ধাদিরহাট, থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা 

খগ খগ 

৬৮৬২ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ বগাল মাহমুে, গ্রামঃ বড় গজাবরয়ািাড়া, ওয়ার্ ডঃ 

০৭,থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৬৮৬৩ 

বমাঃ রমজাি আলী, বিতাঃ আঃ ওহাব হাওলাোর, েঃকৃষ্ণকাঠী, িালকাঠী সের, 

িালকাঠী। 

খগ খগ 

৬৮৬৪ বমঃ মবি কুমার, বিতাঃ মঙ্গল চন্দ্র মন্ডল, চতুবরয়া, মাশাবলয়া, শ্রীপুর, মাগুরা। খগ খগ 

৬৮৬৫ িামঃ ববলাল বহাসাইি, বিতাঃ ছাদিায়ার, িলবছয়া, বিকরাইল,ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল। খগ খগ 

৬৮৬৬ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, বমােপুর, বত্রশাল, ময়মিবশাংহ। খগ খগ 

৬৮৬৮ 

বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বিতাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর গুল্যবকয়া, বিাস্ট অবফসঃ 

োদসর হাট চরবকাং, হাবতয়া, বিায়াখালী। 

কখ খ 

৬৮৬৯ 

বমাঃ ইমরাি হাওলাোর, বিতাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ গাবড়য়া, বিাস্টঃ গাবড়য়া 

৮২২০, উিদজলাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৬৮৭০ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বাসাঃ ইউছুি মুসী বাড়ী, গ্রামঃ 

বেিাদয়তপুর, পূব ড বেিাদয়তপুর, র্াকঃ রায়পুর-৩৭১০, রায়পুর, লেীপুর। 

খগ গ 

৬৮৭১ সচীি চন্দ্র রায়, বিতাঃ সমারু চন্দ্র রায়, তরিজা, ববরল, বেিাজপুর। খগ খগ 

৬৮৭২ 

বমাঃ মবজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বসয়ে আলী, গ্রামঃ িল্লীমারী, র্াকঃ িাবজরেহ-৫৪৪০, 

কাউবিয়া, রাংপুর। 

খগ গ 

৬৮৭৩ 

বসাহাি আলী, বিতাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ ইছাইল, উিদজলাঃ কাহাদরাল, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৮৭৫ 

বমাঃ রাবকব রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ এমোদ্যল হক, গ্রামঃ েবেণিাড়া, র্াকঃ 

বসািাতলা-৫৮২৬, বসািাতলা, বগুড়া। 

খগ গ 

৬৮৭৬ 

বমাঃ মাবিক মজুমোর, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী মজুমোর, গ্রামঃ োসেী, বিাস্টঃ 

বাবুরহাট-৩৬০২, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৬৮৭৭ 

মবির বহাদসি বকাউল, বিতাঃ খবলল উল্যা বকাউল, গ্রামঃ ইচলী বিাস্টঃ বগড়া 

বাজার, থািা/দজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

৬৮৭৮ 

বমাঃ আকরামুল হক, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বিবিন্দীপুর, র্াকঘরঃ 

খাসকররা, থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৬৮৭৯ বমাঃ টুটুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ গড়চািড়া, বিাস্টঃ মুবন্নগঞ্জ, খগ গ 
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থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

৬৮৮১ 

বমাঃ বলটি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ বটক িাড়া, বিাস্টঃ ভুলতা, 

থাকিা রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৮৮৩ 

বেপু চন্দ্র রায়, বিতাঃ বগািাল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ রুদ্রপুর, র্াকঘরঃ রুদ্রপুর, উিদজলাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৮৮৫ 

বমাঃ কবহনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ বধ ডি িাড়া, র্াকঘরঃ 

কাণ্ঠালীয়া, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬৮৮৮ 

সুব্রত সরকার, বিতাঃ বগাসাই সরকার, গ্রামঃ সুতািড়ী, র্াকঘরঃ থলিাড়া, থািাঃ 

বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৬৮৮৯ িদ্ম বাবু বেবশম ডা, বিতাঃ ববদরি চন্দ্র বেবশম ডা, রুদ্রপুর, ববরল, বেিাজপুর। খগ গ 

৬৮৯০ 

বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বছায়াব আলী বছয়াল, গ্রামঃগরীদবর চর, বগাসাইর হাট, 

শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬৮৯১ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী হাাং, গ্রামঃ কলাদর্মা, র্াকঃ বশালিা, 

ববরশাল সের, ওয়ার্ ড িাং-৩০, ববরশাল। 

খগ খগ 

৬৮৯২ 

আব্দুল্লাহ, বিতাঃ হাবববুর, গ্রামঃ তরগাঁও, র্াকঃ তরগাঁও, উিদজলাঃ কািাবসয়া, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৮৯৩ 

বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রামঃ একতালা, বিাস্টঃ 

তারাগঞ্জ, থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৮৯৪ 

বমাঃ জাবকরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ বারআন্জজুল, বিাস্টঃ বিায়াল 

গাছা, থািাঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬৮৯৫ 

বমাঃ আবু িাঈম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ রামকৃষ্ণপুর, র্াকঘরঃ ভালুকা, 

থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৬৮৯৭ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ বজয়িপুর, ওয়ার্ ড িাং-

০৭, ইউবিয়িঃ বজয়িপুর, উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৮৯৮ 

বমাঃ রতি বময়া, বিতাঃ দ্যলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বখাোবক্সপুর, বভালার আিাগী, বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৬৯০১ 

বমাঃ জয়নুর রহমাি, বিতাঃ বরজাউল ইসলাম, গ্রামঃ বতঘরী, বিাস্টঃ জগেীশ পুর, 

উিদজলাঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৬৯০৩ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ, বিতাঃ বিায়াব আলী, গ্রাম + র্াকঃ রামপুর, উদজলাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

৬৯০৫ 

মাসুে রািা, বিতাঃ নুর বমাহােে বমাল্লা, গ্রামঃ আটক, বিাস্টঃ োদমাোর কাঠী, থািাঃ 

উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৬৯০৬ 

চন্দ্রি কুমার রায়, বিতাঃ লবলত চন্দ্র রায়, গ্রামঃ গয়ারী, র্াকঃ কাঁঠালবাড়ী, থািাঃ 

কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৯০৭ 

বসবলম বরজা, বিতাঃমিতাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বড় িন্দুড়া, বিৌঃ েবেণ বববশউড়া, থািাঃ 

বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৬৯০৮ 

বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ওবায়দ্যল আকবর, গ্রামঃ দূগ ডাপুর বমাল্লািাড়া, 

বিাস্টঃ দূগ ডাপুর বাজার, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৬৯০৯ 

ফকরুল আলম, বিতাঃ জহুরুল হক তালুকোর, দূগ ডাপুর, বমদহবন্দগঞ্জ, বমদহবন্দগঞ্জ 

বিৌরসভা, ববরশাল 

খগ গ 

৬৯১০ 

বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতঃ বমাঃ নুরু সরোর, গ্রামঃ িাথবলয়া িাড়া, বিাস্টঃ 

বকজুরীহাট, থািাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯১১ 

বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ কামার গাঁও, র্াকঃ িারায়ণ 

তলা, উিদজলাঃ সুিামগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯১২ 

বমাঃ মাকসুদ্যল বহাসাইি (িাবহে), বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ চরিাড়া, 

বসহড়া, র্াকঃ ময়মিবসাংহ সের-২২০৬, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৯১৩ 

বমাঃ বমাহবসি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বেলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ সাধারচর, র্াকঃ 

েবেণ সাধাচর-১৬১০, বমরপুর, িরবসাংেী 

খগ খগ 

৬৯১৬ 

বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ মবহপুর, র্াকঘরঃ গাড়ীেহ, 

বিা: + থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

৬৯১৭ 

সবজব িাগ, বিতাঃ শ্যামল িাগ, বাসাঃ ৮২৫, গ্রামঃ বগািীরাদয়র িাড়া, সাদির বাড়ী, 

র্াকঘর-িারুবলয়া-১৬১০, িলাশ, িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬৯১৯ 

বজয়া উবদ্দি খন্দকার, বিতাঃ ইসহাক খন্দকার, গ্রামঃ গদয়শপুর, র্াকঘরঃ 

চরদগায়ালী, থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৯২০ 

শ্রীপুলক কুমার, বিতাঃ মৃতঃ বগািাল চন্দ্র, গ্রামঃ বশালিাড়া, র্াকঘরঃ ববায়াবলয়া, 

উিদজলাঃ তাড়াশ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯২১ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রামঃ ববায়াবলয়া, র্াকঘরঃ ববায়াবলয়া, 

উিদজলাঃ তাড়াশ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯২২ 

বমাঃ শাহজালাল, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ গড়াগছ, বিাঃ বুড়াবুবড়, থা. 

বততুবলয়া, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ গ 

৬৯২৩ 

বমাঃ কামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, সুবময়া, র্াকঘরঃ সুবময়া-২৩০০, 

িাকুবন্দয়া, বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 
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৬৯২৪ কাদের বহাদসি, বিতাঃ বসরাজ উবদ্দি, সাদেকপুর, বভরব, বকদশারগঞ্জ। খগ গ 

৬৯২৫ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ চাটদমাহর, বিাঃ + থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ  িাবিা। 

খগ খগ 

৬৯২৬ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ ববাদতা, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ 

টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৬৯২৭ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বরেওয়াি বহাদসি, গ্রামঃ জাফরিগর, র্াকঃ র্ালটা, 

থািাঃ রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। 

খগ গ 

৬৯২৯ 

বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ বমাঃ হাদসম বসকোর, বড় গাবুয়া, বছাট গাবুয়া, গলাবচিা, 

িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬৯৩০ বমাঃ রাবজব বহাদসি, বমাঃ খবলল, রুিাতলী ২৪ িাং ওয়ার্ ড, খািবাড়ী, ববরশাল। খগ গ 

৬৯৩১ বমাঃ রাজু বময়া, বিতাঃ শবফকুল ইসলাম, জামালপুর, সবরষাবাড়ী। খগ গ 

৬৯৩২ 

সাইদ্যল ববিারী, বিতাঃ মকবুল ববিারী, বমাবমিপুর, র্াকঘরঃ বমাবমিপুর, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৬৯৩৩ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আবু তাদলব, শাখাবরয়া, িবলি বাজার, বগািালপুর, টাঙ্গাইল। খগ গ 

৬৯৩৫ 

তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ মধ্যারচর, থািাঃ আড়াইহাজার, বজলাঃ 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯৩৬ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ বশমুলবাড়ী, থািাঃ ফুলবাড়ী, 

বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৯৩৭ 

বমাঃ আলী আলম, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ বটকুয়ািাড়া, র্াকঃ বর্গ্রীরচর, 

শাহাজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯৩৮ 

বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী, গ্রামঃ কুল্লা র্াকঃ ধামরাই, বজলাঃ 

ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৯৩৯ 

বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ নুর উবদ্দি, গ্রামঃ আিারপুর, র্াকঃ বরাবতপুর-১৩১০, 

বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৬৯৪০ 

মারফত আলী, বিতাঃ মন্নর আলী, গ্ররামঃ ছাবতয়াইি, র্াকঃ বুধল, ব্রাহ্মণবাড়ীয় সের, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ গ 

৬৯৪১ 

বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী, ৪৩৮/৫, িঃ বশওড়ািাড়া, বমরপুর, ঢাকা-

১২১৬। 

খগ গ 

৬৯৪৩ 

বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, হুলহুবলয়া, র্াকঃ হুলহুবলয়া, উিদজলাঃ 

বসাংড়া, িাদটার ।  

খগ গ 

৬৯৪৪ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, এরশাে িগর, ব্লক-২, টঙ্গী 

বিৌরসভা, গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৯৪৫ 

বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ কাওিহলা, র্াকঃ বসাংোইর, থািাঃ 

িাগর পুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৬৯৪৬ 

বমা  ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ িাদকাল, র্াকঃ িাদকাল, 

উিদজলাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ খগ 

৬৯৪৭ 

বমাঃ আব্দুর রউফ বরাকি, বিতাঃ বমাঃ আিছারুল হক, গ্রামঃ সহদেব বড়গাছা, র্াকঃ 

কচুয়া, বচৌরঙ্গী, িীলফামাবর সের। 

খগ খগ 

৬৯৪৯ 

বসবলম হাসাি, বিতাঃ আব্দুল ওহাব, গ্রামঃ ধািবেয়া, বিাঃ বসদিরগাতী, থািাঃ তালা, 

বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

৬৯৫০ 

বমাঃ সাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িয়ি বময়া, গ্রামঃ িয়িাগর, বিাঃ মাওহা, থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৯৫১ 

বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ববলািগর, র্াকঃ রুিসুধী, 

থািাঃ বাঞ্ছারামপুর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

খগ গ 

৬৯৫২ 

ববলাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যল বমাতাদলব, গ্রামঃ িবিম রামিগর, বিাঃ রামিগর, 

থািাঃ োগিভূঞা, বজলাঃ বফিী।  

খগ গ 

৬৯৫৫ 

বমাঃ মদয়ি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ হাসাি আলী বসািার, গ্রামঃ কাড়ালীিাড়া, র্াকঘরঃ 

ছাতড়া, উিদজলাঃ বিয়মাতপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

৬৯৫৬ বমাঃ নুর বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম, চরবাটা, চরর্াির, বিায়াখালী। খগ গ 

৬৯৫৭ 

কাউছার হাবমে, বিতাঃ বহোদয়ত উল্লাহ বাবুল, বখবেরপুর, বরাব, বসািারগাও, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৯৫৮ 

বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বশিি, িাকুঠিয়া, িাওয়াইল, বগািালপুর, 

টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৯৬০ 

বমাঃ বসাদহল বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বময়া, বসয়েখার কাবন্দ, বিাঃ বমাল্লাকাবন্দ, 

থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৬৯৬১ 

বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাদতম বমাড়ল, গ্রামঃ বশরালী, বিাঃ কাবশমিগর, 

থািাঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার। 

খগ খগ 

৬৯৬২ 

বমাঃ শাজাহাি, বিতাঃ হাজী ইছুব আলী, বড়বল, র্াকঃ খাগাইল বাজার ৩১০০, 

বকাম্পািীগঞ্জ, বসদলট। 

খগ গ 

৬৯৬৩ 

িাথ ড সরকার, বিতাঃ মন্টু রতি সরকার, গ্রামঃ ববহািহাটা, বিাঃ বরদকাটা স্কুল, থািাঃ 

োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৯৬৪ বমাঃ শামীম বহাদসি, বিতাঃ মৃত ফজর আলী, গ্রামঃ েয়ারামপুর, র্াকঃ ঈশাি খগ খগ 
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বগািালপুর, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

৬৯৬৫ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মঞ্জুর আহেে, গ্রামঃ ববলঘর র্ািার বাবড়, র্াকঘরঃ 

ববলঘর বগাসাই বাজার, উদজলাঃ িাাংগলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৬৯৬৬ 

রতি বসাংহ, বিতাঃ িদরন্দ্র বসাংহ, বাসাঃ বসাংহ বাবড়, গ্রামঃ েবড়হাওলািাড়া, থািাঃ 

িলাশ, র্াকঘরঃ িলাশ-১৬১০, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৯৬৭ 

বমাঃ গুলবাহার আলম, বিতাঃ আব্দুল হাই সরকার, গ্রামঃ মুিারাম, র্াকঃ খবলল গঞ্জ, 

ইউঃ ববলগাছা, থািা+দজলা+ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৯৬৮ 

বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ মৃতঃ িঈম উবদ্দি, গ্রামঃ বেওয়াদির খামার, র্াকঃ 

ভূরুঙ্গামারী, ইউঃ + থািাঃ ভূরঙ্গমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৬৯৬৯ 

জয়দেবিাথ, বিতাঃ হবরিে বেবিাথ, বাসাঃ ১২৮৯, গ্রামঃ ববত্রশ, িতুি িল্লী, 

র্াক+দিৌর+দজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৯৭০ 

বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ শান্ত বময়া, গ্রামঃ েলবল, র্াকঃ উত্তর জগেীশপুর-২৪৪৬, 

বমাহিগঞ্জ, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৬৯৭৪ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম, ৪২ িাং ওয়ার্ ড, পূবাইল, গাজীপুর 

মহািগর 

খগ খগ 

৬৯৭৫ 

বমাঃ আবু ছাদল, বিতাঃ চাি বময়া জমাদ্দার, নুর গবির বাড়ী, েবেণ ছলীমপুর, র্াকঃ 

জাফরাবাে-৪৩১৭, সীতাকুণ্ড, চিগ্রাম। 

খগ গ 

৬৯৭৬ 

বসয়াম আশরাফ (সুমি), বিতাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ ইসমাইল মসীর র্াঙ্গী, 

উত্তর চরমাধববেয়া, র্াকঃ মবমিখার হাট-৭৮০০, ফবরেপুর সের, ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৬৯৭৭ 

 বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতাঃ মৃত আব্দুল মবতি, গ্রামঃ এসএ সরকার বরার্, র্াকঃ 

ময়মিবসাংহ সেস-২২০০। 

খগ গ 

৬৯৭৮ 

বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ সামছুবদ্দি বশখ, গ্রামঃ বাগবাড়ী, র্াকঃ 

মাইজবাড়ী-২২৩৩, গফরগাঁও, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৬৯৭৯ 

বমাঃ সজীব, বিতাঃ বমাঃ আসাব উবদ্দি, বাসাঃ-৩, রাস্তা-৫, ব্লক-বর্, বসকশি-৬, 

বমরপুর, ঢাকা। 

খগ খগ 

৬৯৮০ 

বমাঃ মাসুম আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, ববলপুকুবরয়া, থািাঃ তাদিার, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

খগ গ 

৬৯৮১ 

আব্দুল শবরফ, বিতাঃ মবফজ উল্লুাহ, গ্রামঃ হাবজপুর, র্াকঘরঃ হাবজপুর, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৬৯৮২ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ মৃত আঃ জবলল তালুকোর, রাস্তা িাং- েমকল্যাি বরার্, 

গ্রামঃ িলাশ িতুি বাজার, থািাঃ িলাশ, র্াকঃ িলাশ-১৬১০, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৯৮৩ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমঘু খাঁি, গ্রামঃ ববকড়া, থািাঃ িাগরপুর, র্াকঃ 

ববকড়া আহেে িগর-১৯৩৬, বজলা টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৬৯৮৪ 

বমাঃ মবহ উবদ্দি বিশাত, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বময়া, সদন্তাষপুর, র্াকঘরঃ ধমঘর, 

উিদজলাঃ মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৬৯৮৫ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ আিসার আলী, দূগ ডাপুর, র্াকঃ দ্যগ ডাপুর, উিদজলাঃ 

বাবিয়াচাং, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৬৯৮৬ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ আল্তাব আলী, সদন্তাষপুর, র্াকঃ ধমঘর, উিদজলাঃ 

মাধবপুর, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

খগ গ 

৬৯৮৮ 

বমাঃ সবুজ আলী, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ জশাই িাড়া, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ 

ঠাকুরগাঁও।  

খগ গ 

৬৯৯০ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, হাতীমারা, ৩ িাং ওয়ার্ ড, থািা –

কবশমপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৬৯৯২ 

বমাঃ সামছুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ারুল হক, গ্রামঃ কনুয়া, র্াকঘরঃ রিগাঁও, 

উিদজলাঃ ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৯৯৫ 

বমাঃ বমাকাদদ্দস বহাদসি, বিতাঃ বশখ আহদেে, গ্রামঃ উত্তর কের, ১ িাং ববরাো 

ইউবিয়ি, উিদজলা আদিায়ারা, চিগ্রাম।   

খগ গ 

৬৯৯৬ 

বমাজাদেল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ রাজাপুর, বিাস্টঃ ইকবাল 

িগর, উিদজলাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৬৯৯৮ 

বমাঃ আঃ লবতফ, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বাইগরিাড়া, র্াকঃ 

িন্নীবাজার, থািাঃ িবলতাবাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ খগ 

৬৯৯৯ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ রামিগর, বিাঃ আহমে িগর , 

থািাঃ বিিাইগাতী, বশরপুর। 

খগ গ 

৭০০১ 

বমাঃ শাহাোৎ আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ দ্যধখাওয়া, বিাঃ টগরাইহাট, 

উিঃ বাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৭০০২ 

বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ িাদয়ব আলী, গ্রামঃ গাছািাড়া, বিাঃ বমরুয়াদসািা, 

থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭০০৩ 

বমাঃ রুদবল বসখ, বিতাঃ ইয়াবছর বসখ, কান্দািাড়া, বিাঃ কাবলয়াহবরপুর, থািাঃ 

+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০০৪ বমাঃ জামাি বগমার, বিতাঃ বমলি বাগমার, ভাওয়াল জামালপুর, কাবলগঞ্জ, গাজীপুর। খগ খগ 

৭০০৫ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি মৃধা, গ্রামঃ টাউি বহাল গাবছয়াটাউি, 

িটুয়াখালী। 

খগ গ 
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৭০০৬ বমাঃ আবরফ ববল্লাহ, বিতাঃ মদিায়ার বশখ, কালীিগর, কাবলয়া, িড়াইল। খগ গ 

৭০০৮ 

বমাঃ িাজমুল হাসাি রবি, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার হাঃ, গ্রামঃ খবলসাদবাটা, ইউঃ 

চাখার, উিঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৭০০৯ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আহজাি উল্লা িাটওয়ারী, গ্রামঃ রুদ্রগাও, র্াকঃ 

+থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

৭০১০ 

বমাঃ চাঁে আলী, বিতাঃ বমাঃ িাদের প্রাাং, গ্রামঃ জাবরদকাল, র্াকঃ চাটদমাহর, থািাঃ 

চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৭০১১ 

বমাঃ নুদর মবমনুর, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ করগ্রাম, র্াকঃ বলেী 

আটাবাজার, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৭০১২ 

শ্রী প্রতুয় কুমার চক্রবতী, বিতাঃ শ্রী শাংকর কুমার চক্রবতী, গ্রামঃ িলমুড়া, র্াকঃ 

মলঞ্চী, থািাঃ+দজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৭০১৩ 

বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাশারাফ বহাদসি সরকার, গ্রামঃ বগুড়া, র্াকঃ 

বশরিগর, থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০১৪ 

বমাঃ শামীম আলম, বিতাঃ মৃতঃ আকুল হাই, রামচন্দ্রপুর, রাজিাসুর, জাবমত্তডা, 

বশাংগাইর, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০১৫ 

আব্দুল কাবের, বিতাঃ রবব উল্লাহ, গ্রামঃ খাদ্যরাইল, বিাঃ োউেপুর, ইছাপুর, থািাঃ 

ববজয়িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৭০১৭ 

বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত বহাদসি, গ্রামঃ রামিগর, বিাঃ লাউড়ী, 

থািাঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার। 

খগ গ 

৭০১৮ 

বমাঃ রাবকব খাি, বিতাঃ বমাঃ কববর বহাদসি খাি, গ্রামঃ বলবুখালী, র্াকঃ বলবুখালী, 

উিঃ দ্যমকী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ গ 

৭০১৯ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ ক্ষুদ্রিীরহাটি, র্াকঃ 

বিয়ামবতয়া, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

৭০২০ 

রববউল হাসাি, বিতাঃ বলাকমাি বহাদসি,  

গ্রামঃ খাজা বরার্, র্াকঃ জালালাবাে, থািাঃ বায়বজে বরাস্তামী, বজলাঃ চিগ্রাম। 

খগ খগ 

৭০২২ 

বমাঃ িাবজম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ মদহন্দ্রপুর, বিাঃ 

বাবিয়াকাবন্দ, থািাঃ কুমারখাবল, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

৭০২৩ 

বমাঃ রাদশদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ কেমতবল মধ্যিাড়া, বিাঃ 

কেমতলী, গাবতলী, বগুড়া। 

খগ গ 

৭০২৪ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জামাল উবদ্দি ববিারী, গ্রামঃ িবিম বগায়ালচামট, 

বিাঃ শ্রী অঙ্কি, উিঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৭০২৫ 

িলাশ চন্দ্র মজুমোর, বিতাঃ িবরমল চন্দ্র মজুমোর, গ্রামঃ বধাড়া, র্াকঃ বিরীহাট, 

গাবতলী, বগুড়া। 

খগ গ 

৭০২৬ 

বমঠুি বেব শম ডা, বিতাঃ কাবলচন্দ্র বেব শম ডা, গ্রামঃ উত্তর ববষ্ণুপুর, র্াকঃ রুদ্রপুর, 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭০২৭ 

বমাঃ বমন্টু বময়া, বিতাঃ বমাঃ মাইনুবদ্দি, গ্রামঃ িবিম বতজতুরীবাজার, বতজগাঁও, 

ঢাকা। 

খগ গ 

৭০২৯ 

অসীম সরকার, বিতাঃ ভগবাি সরকার, গ্রামঃ বাাংলা োসিাড়া, র্াকঃ বড়ওয়ারী, 

বিত্রদকািা সের, বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৭০৩১ 

বমাঃ অবলউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হামদ্য বময়া, গ্রামঃ বগবতমিাড়া, বিাঃ ঘাটুরা, 

থািাঃ+দজলাঃ ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৭০৩২ 

রুদবল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, র্াকাবতয়াদমন্দা, বিাংিা, সবরষাবাড়ী, 

জামালপুর। 

খগ গ 

৭০৩৩ 

সবজব বময়া, বিতাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ চরবহুলা, র্াকঃ বাবলজুড়ী, থািাঃ 

মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

৭০৩৪ 

বমাঃ আলমাস, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ িাইকিাড়া, র্াকঃ বালসাবাড়ী, উিঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০৩৫ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ ধম ডগ্রাম, বিাঃ পুষ্পিাড়া, 

থািাঃ আতাইকুলা, বজলাঃ িাবিা। 

খগ খগ 

৭০৩৭ 

বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ উত্তর বজল্লা, র্াকঃ িাবরল িওয়াধা, 

থািাঃ বসাংগাইর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০৩৯ 

বমাঃ আলী ববজয়, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ হামছােী, বিাঃ কাবজর 

বেঘীরিাড়, থািাঃ+দজলাঃ লেীপুর। 

খগ গ 

৭০৪০ 

বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বহাদসি আকি, গ্রামঃ চকমাি, বিাঃ 

ওটরা, থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৭০৪২ 

জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ কাপকরতলা, বিাঃ ফুজকরা 

বাজার, থািাঃ িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭০৪৩ 

পূণ ড চন্দ্র রায়, বিতাঃ কালা চাঁে চন্দ্র রায়, গ্রামঃ কাবশর্াঙ্গা, বিাঃ বাজিাহার, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭০৪৪ 

বমাঃ জুবাদয়র আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি বসখ, গ্রামঃ মাবলগাঁতী, বিাঃ 

বাগবাটী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০৪৫ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ, গ্রামঃ উত্তর তালবাবড়য়া, র্াকঘরঃ খগ খগ 
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বমরসরাই, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

৭০৪৬ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নূর বহাদসি, গ্রামঃ কাসোহ, বিাঃ বাজার িাড়া, 

থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭০৪৭ 

ঝুটি চন্দ্র কর, বিতাঃ দ্যল্লভড চন্দ্র কর, গ্রামঃ তাঁতকুড়া, বিাঃ বগৌরীপুর, উিদজলাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৭০৪৮ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ হারুি বময়া, গ্রামঃ পূব ড োপুবিয়া, বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৭০৪৯ 

বতাফাজ্জল বহাদসি খাি, বিতাঃ বমাঃ এমার খাি, গ্রামঃ পূব ড োপুবিয়া, বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৭০৫০ 

বমাঃ বমাদমি, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ সাইচািাড়া, র্াকঘরঃ খবললপুর, থািাঃ 

বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭০৫১ 

বমাঃ ইমরাি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ খামার উল্লািাড়া, সড়াপতল, 

ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৫২ 

বিশাি আলী, বিতাঃ মৃতঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ ফুরদশেপুর, মাধবপুর, িাদচাল, 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৫৩ 

বমাঃ িয়ি আলী, বিতাঃ মৃতঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ ফুরদশেপুর, মাধবপুর, িাদচাল, 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৫৫ 

বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বতাজাদেল বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর বাসুদেবপুর, 

বিাঃ বাাংলাবহলী, থািাঃ হাবকমপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭০৫৭ 

বমাঃ সুমি রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক বময়া, গ্রামঃ আমবাগ, বিাঃ বকািাবাড়ী, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৭০৫৮ 

বমাঃ মুসাবির বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম বচৌধুরী, গ্রামঃ বাঁশগাড়া, র্াকঃ 

বভলাজাি, থািাঃ ঠাকুরগাঁও, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৭০৬১ বমাঃ ইয়াবছি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বময়া, গ্রামঃ সুহাতা, িবীিগর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। খগ গ 

৭০৬৩ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি আলী, গ্রামঃ বাগদর্াকরী, বসয়েপুর, 

িীলফামারী। 

খগ গ 

৭০৬৫ 

বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর বগোরী, বিাঃ বগোরী, 

উিদজলাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭০৬৬ 

বমাঃ সাদেকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম প্রধাি, গ্রামঃ মুরারীপুর, বিাঃ রওশি 

বাগ, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭০৬৭ 

ইয়ার বহাদসি, বিতাঃ অদহে বেওয়াি, গ্রামঃ চাঁিপুর কামারিাড়া, বিাঃ কামার িাড়া, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ খগ 

৭০৬৮ 

বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মদিাহরপুর, বিাঃ 

মদিাহরপুর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৭০৬৯ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আঃ বাদরক, গ্রামঃ আজগড়া, র্াকঘরঃ গাদবর িাড়া, 

থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৭০ 

িয়ি চন্দ্র োস, বিতাঃ হবরধি চন্দ্র োস, গ্রামঃ েঃ উোখাবল, র্াকঃ উোখালী, উিঃ 

ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭০৭২ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ িাদেঁরগাও বাজার, বিাঃ িাদয়রগাঁও, 

মতলব, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৭০৭৩ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ সুবন্দী, র্াকঘরঃ ধামদসািা, 

আশুবলয়া, ঢাকা। 

খগ খগ 

৭০৭৪ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বভালাইল, বড় বেওদভাগ, 

র্াকঘরঃ িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৭৮ 

ছাদিায়ার বহাদসি খাঁি, বিতাঃ বমাঃ কুরবাি আলী খাঁি, গ্রামঃ িবলি, বিাঃ িবলি 

বাজার, থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭০৭৯ 

আবুল খাদয়র সরোর, বিতাঃ কবলম উদ্দীি সরোর, গ্রামঃ জাবলয়ার চর, র্াকঃ 

চরবাংশী, রায়পুর, লেীপুর। 

খগ খগ 

৭০৮০ 

বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ সওোগর ববিারী, গ্রামঃ বাগধুিাইল, র্াকঃ 

বড়ধুিাইল, শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৮২ 

বমঠুি কুমার উরাও, বিতাঃ শাংকর কুমার উরাও, গ্রামঃ উটরাহাবজপুর, বিাঃ বিমগাছী, 

থািাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০৮৩ 

বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ মমতাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ভুবিপুর, বিাঃ সুয়াগঞ্জ, উিদজলাঃ 

কুবমল্লা সের, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭০৮৪ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলী, গ্রামঃ লবেপুর, বিাঃ কাবলকাপুর, 

থািাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

৭০৮৫ 

বমাঃ িাজমুল হক, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ গজন্দর, থািাঃ ফুলপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৭০৮৬ সাবির আলী খাি, বিতাঃ বলয়াকত আলী খাি, গ্রামঃ রাজাপুর, ধামরাই, ঢাকা। খগ খগ 

৭০৮৭ 

শ্রী িারায়ি চন্দ্র শীল, বিতাঃ মৃতঃ বিলমাধব চন্দ্র শীল, গ্রামঃ হবরিমারী, িলাশবাড়ী, 

গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৭০৮৯ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ মৃতঃ সালাম সদ্দার, গ্রামঃ বড় বহজলী, র্াকঃ বসািাপুর, খগ গ 
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উিঃ বাবলয়াকাবন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

৭০৯২ 

শ্রী সুমি সরকার, বিতাঃ ফবিভূষণ, গ্রামঃ তালুক বরফাইতপুর, র্াকঃ বাবেয়াখালী, 

উিদজলাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৭০৯৩ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল জবলল বময়া, গ্রামঃ েবড় সতুভান্দী, বিাঃ 

দ্যপ্তারা, থািাঃ আড়াইহাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৭০৯৪ 

বমাঃ সবজব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ইবােত আলী, গ্রামঃ িাকা, বিাঃ শাহাপুর, থািাঃ 

জীবিিগর, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৭০৯৫ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবুল কালাম, গ্রাম + বিাঃ বসন্তপুর, থািাঃ 

বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৭০৯৬ 

বমাঃ বফদরাজ বময়া, বিতাঃ আব্দুল মবজে বময়া, গ্রামঃ িরেহী, বিাঃ গয়হাটা, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭০৯৭ 

অবিক ববশ্বাস, বিতাঃ মৃতঃ বপ্রমচরণ ববশ্বাস, গ্রামঃ িাড়াগ্রাম, র্াকঘরঃ হাট 

ববজয়িগর, থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭০৯৮ 

কাউছার বময়া, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ রাধাকািাই, খালইপুড়া, র্াকঃ 

ফুরকািাবাে, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৭০৯৯ 

বমাঃ আবুল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ ববেউর জামাি, গ্রামঃ মদিাহরপুর, বিাঃ 

মদিাহরপুর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৭১০০ 

বমাঃ বরফাইতুল ইসলাম, বমাঃ রাজ্জাক বময়া, গ্রামঃ লহিী, বিাঃ িায়রাবন্দ, থািাঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

৭১০১ 

বমাঃ বসাদহল বহাদসি, বিতাঃ জুলবফকার,  

বহাবডাং ২৭০, বমবজবাড়ী, গ্রামঃ ধলাইতলী, র্াকঃ মািার বাজার-৩৬০০, থািাঃ 

মতলব েবেণ চাঁেপুর।  

খগ গ 

৭১০২ বমাঃ সাগর আলী, বিতাঃ বমাঃ বাদসে আলী, বরহাইচর, আেশ ড িাড়া, চািাইিবাবগঞ্জ।  খগ গ 

৭১০৪ 

চঞ্চল চন্দ্র োস, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র োস, গ্রামঃ বগাড়াই, বিাঃ বগাড়াই, থািাঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭১০৫ জাবহে হাসাি, বিতাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বগালাবাবড়, মধুপুর টাাংগাইল।  খগ গ 

৭১০৬ 

বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদবে আলী, মধ্য কাবশপুর, র্াকঃ গাাংগারহাট, 

উিঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

৭১০৭ 

শ্রী কৃষ্ণ রায়, বিতাঃ শ্রী ফুদলি চন্দ্র রায়, থািাঃ িঞ্চগড়, বজলাঃ িঞ্চগড়, গ্রামঃ 

ফুলিড়া।  

খগ খগ 

৭১০৮ 

বমাঃ রবি আহদমে বাবপ্প, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ বড়িল, র্াকঃ বরমী বাজার, 

উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৭১০৯ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ বহাদসি, গ্রামঃ + বিাঃ খুবলশিালী, 

থািাঃ মঠবাবড়য়া, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

খগ গ 

৭১১০ 

বমাঃ কামরুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল হাওলাোর, গ্রামঃ বসাংদহর কাটি, র্াকঃ 

মীরগঞ্জ, উিঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ খগ 

৭১১১ 

বমাঃ ইয়াবসি বশখ, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি বশখ, গ্রমাঃ রাইত কান্দী, বিাঃ 

সাজাইল, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭১১২ 

বমাঃ আলমগীর আলী, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িাউদবািা, বিাঃ 

সন্নুাসীতলা, থািাঃ বর্ালাহাট, বজলাঃ চািাইিবাবগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১১৩ 

এস, এম বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ িদ্মববলা, 

বমাল্লািাড়া, বিগ্রাম, সাবথয়া, িাবিা।  

খগ খগ 

৭১১৪ 

আরমাি কায়সার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রমাঃ খরচাইল, খরচাইল, বেউটুকুি-

২৪১২, পূব ডধলা, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৭১১৫ 

বমাঃ ইসমাইল, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বেৌলতপুর, বিাঃ হাবলমািগর, 

থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭১১৬ বমাঃ আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাই, সাদেকপুর, চুিারুঘাট, হববগঞ্জ।  খগ খগ 

৭১১৮ 

বসাহাগ, বিতাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ ববশ্বাস ববতকা, থািাঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ 

টাঙ্গাইল।  

খগ গ 

৭১১৯ 

ববপ্লব বহাদসি, বিতাঃ বময়ার উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ + বিাঃ বর্ফুলীবাড়ী, থািাঃ বজলাঃ 

জামালপুর।  

খগ গ 

৭১২২ 

বমাঃ শাহােত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু ছািা, গ্রামঃ কাটাবাবড়য়া, িাড়া, র্াকঃ 

বর্মড়া, উিঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৭১২৪ 

বগৌতম চন্দ্র রায়, বিতাঃ অিন্ত কুমার রায়, গ্রামঃ বকসামত বড়াই বাড়ী, থািাঃ 

আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

খগ গ 

৭১২৫ 

বমাহােে শাহীি উবদ্দি, বিতাঃ বমাহােে আব্দুল হক, রাদমশ্বরপুর, চাপ্রাশীরহাট, 

কববরহাট, বিাযাখালী।  

খগ খগ 

৭১২৭ বমদহেী হাসাি আলভী, বিতাঃ বহরি বময়া, েবড়দসাম কালীগঞ্জ, গাজীপুর।  খগ খগ 

৭১২৯ 

ইমাম বমদহেী শুভ, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বকািাবাড়ী চরিাড়া, র্াকঃ বাগাি, 

উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭১৩০ 

বসালাইমাি, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বীররামপুর, চরিাড়া, র্াকঃ োফাকুবড় 

বাজার, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 



cvZv # 165 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৭১৩১ 

বমাঃ বজাবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম, বচৌধুরী বাড়ী গ্রামঃ খািপুর, বিাঃ 

িাকমুবসরহাট, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭১৩৪ 

বমাঃ কাওছার আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক বশখ, বগািালপুর, ববলকুবচ, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৩৫ রতি ববশ্বাস, বিতাঃ সাংকর ববশ্বাস, িাবসাংগল, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 

৭১৩৬ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাবিক বময়া, বমলকারদটক, বসািারগাঁ, 

িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৩৭ 

সাহাবুবদ্দি হাাং, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছে হাওলাোর, গ্রামঃ  হলতা, র্াকঃ চরােী-

৮২৮০, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৭১৩৮ 

শাবকল বহাদসি প্রান্ত, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, কলদমশ্বর, জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

খগ গ 

৭১৪০ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ আব্দুল বাদছে, গ্রামঃ মালবশ, র্াকঃ গাঙ্গুটিয়া, সাটুবরয়া, 

মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৪২ বমাঃ সবজব মুসী, বিতাঃ আঃ ওয়াদ্যধ মুসী, বাখুটিয়া, মবহচাইল, চাবন্দিা, কুবমল্লা।  খগ গ 

৭১৪৩ 

বমাঃ জাফর খাি, বিতাঃ মৃতঃ আবজজ খাি, গ্রামঃ বালা কাবন্দ, র্াকঃ িাচ্চর, থািাঃ 

বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ গ 

৭১৪৪ বমাঃ আবিসুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবজম উবদ্দি, েীঘা, বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।  খগ গ 

৭১৪৫ 

বমাঃ আবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জবহরুল ইসলাম,  

আজাহার আলীর বাড়ী, গ্রামঃ বেবববসাংহপুর, উিঃ বসিবাগ,  

বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭১৪৬ 

বমাঃ রজ্জব আলী, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ সীচা, র্াকঃ সীচা-৫৭২০, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৭১৪৮ 

বমাঃ বরজাউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মামুনুর রবশে, গ্রমাঃ হাবমেপুর, বিাঃ শহীেহাট, 

থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৭১৪৯ 

জামাল উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ আবমল, র্াকঃ ববলুটিয়া, থািাঃ মুধুপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭১৫০ 

মাহামুদ্যল হাসাি, বিতাঃ ইস্রাবফল বমাল্যা, গ্রামঃ ফলসী, র্াকঃ বিজামকান্দী, থািাঃ 

কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭১৫১ 

জয়দেব চন্দ্র রায়, বিতাঃ ববমল কুমার রায়, গ্রামঃ সুন্দরবি, র্াকঃ রামডুবব হাট, 

থািাঃ সের, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৭১৫৩ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কাজল বময়া, গ্রামঃ সুবাবন্দ, র্াকঃ জঙ্গলবাড়ী, 

থািাঃ কবরমগঞ্জ, বকদশারগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭১৫৪ 

বমাঃ টুটুল বশখ, বিাতঃ ইকরাম, গ্রামঃ রাদয়র মহল হাবমে িগর, বিাঃ বসািার্াঙ্গা, 

থািাঃ বসািার্াঙ্গা, বজলাঃ খুলিা।  

খগ গ 

৭১৫৫ 

নুর বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ আদক্কল আলী, গ্রামঃ বহাল্লাকাবন্দ, বিাঃ ববড়কাবন্দ, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

খগ খগ 

৭১৫৬ 

বমাঃ মাহবুবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম বকাউল, গ্রামঃ পুরা, বিাঃ বিাঃ 

টাংগীবাড়ী, উিঃ টাংগীবাড়ী, বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৫৯ 

মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ মিতাজুর রহমাি, গ্রামঃ ধিিজয়, র্াকঃ বিিালতলী, উিঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৭১৬০ 

িাইমুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যর রহমাি সরকার, গ্রামঃ ঠাকুরচর, বিাঃ বছাংগারচর, 

বাজার, উিঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৭১৬২ 

বলয়ি বাপড়, বিতাঃ দ্যলাল বাপড়, গ্রামঃ বাবিয়ারচর, বিাঃ জবলরিাড়, উিঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৬৪ 

বমাঃ আব্দুল আবজজ, বিতাঃ বমাঃ মুিছুর আলী, গ্রামঃ বাবিয়া িাড়া, বিাঃ কয়া-

৭০১০, উিঃ কুমারকালী, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৭১৬৫ 

ম্যাবক স্নাল, মদজস বরমা, গ্রামঃ গুচ্ছগ্রাম, বিাঃ রািীখাং, থািাঃ দ্যগ ডাপুর, বজলাঃ 

বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

৭১৬৬ বহলাবরউশ ববসরা, বিতাঃ লুকাশ ববসরা, মালারিাড়া, োউেপুর, িবাবগঞ্জ, বেিাজপুর।  খগ গ 

৭১৬৭ 

বমাঃ মাবিক বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওয়াজ উবদ্দি, েবেণ বেিশাই, বেিশাই, র্াকঃ 

কালামপুর, ধামরাই-১৩৫১, ঢাকা।  

খগ গ 

৭১৬৯ 

রুদিশ চন্দ্র োস, বিতাঃ রাদজন্দ্র চন্দ্র োস, গ্রামঃ সািান্ত, র্াকঃ সািান্ত, উিঃ 

অিগ্রাম,দজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৭০ 

শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বাদেকল বমাহিা, র্াকঃ 

রামভদ্রপুর-২২১০, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭১৭২ 

বমাঃ নুরজামাি, বিতাঃ বমাঃ কওদলল হক, গ্রামঃ পূব ডশুকদেবপুর, বিয়ািাড়া, র্াকঃ 

শহীেহাট, থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৭১৭৩ 

বমাঃ শাদি বকদ্দার, বিতাঃ আহদেে বমাবমি, গ্রামঃ + র্াকঃ বসবজয়া, সাদহবিাড়া, 

থািাঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ।  

খগ গ 

৭১৭৪ 

বমাঃ রমজাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আলকাছ উবদ্দি, গ্রামঃ ভাোই, বিাঃ বকশামত বড়াই 

বাড়ী, উিঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

খগ খগ 

৭১৭৫ বমাঃ রাদশদ্যল, বিতাঃ বমাঃ রইচ উবদ্দি খন্দকার, গ্রমাঃ বর্ওয়ামারা, র্াকঃ খগ গ 
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বভওয়ামারা, থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

৭১৭৬ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ ছবগর, গ্রামঃ সাবথয়া, বিাঃ আলীিগর, থািাঃ 

বভালাসের, বজলাঃ বভালা।  

খগ গ 

৭১৭৭ বমাঃ সুমি বমাড়ল, বিতাঃ আব্দুল আহাে বমাড়ল, মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর।  খগ খগ 

৭১৭৯ 

বমাঃ মাসুম বশখ, বিতাঃ বমাঃ বমাবমি বশখ, গ্রামঃ বচায়ার কাবন্দ, র্াকঃ 

রাজিারায়িপুর, থািাঃ আবমিপুর, উিঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৭১৮০ 

বমাঃ কববর, বিতাঃ আবু কালাম হাওলাোর, গ্রামঃ উলাবিয়া, র্াকঃ উলাবিযা, উিঃ 

গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

খগ খগ 

৭১৮১ 

বমাঃ বমাস্তাবকম আহদমে বলমি, বিতাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ হাবতশাইল, র্াকঃ 

হাবতশাইল, থািাঃ অদিার, বজলাঃ রাজশাহী।  

খগ গ 

৭১৮৩ 

অরুি চন্দ্র রায, বিতাঃ িারায়ি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ িাচিািাড়া, বিাঃ বখপুিাড়া, 

কলািাড়া, িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৭১৮৪ 

বমাঃ শামীম প্যাো, বিতাঃ আেম প্যাো, গ্রামঃ বল্লভ, ইউঃ ইটবাবড়যা, বজলাঃ 

উিদমলা, িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৭১৮৫ 

বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছালাম, গ্রামঃ বিজামপুর, র্াকঃ 

বমায়াদজ্জমপুর, উিঃ কলািাড়া, বজলাঃ িটুযাখালী।  

খগ গ 

৭১৮৬ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ খাতরা, বিাঃ ধামরাই, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭১৮৭ 

বশখ বেপু বময়া, বিতাঃ বশখ অপু বময়া, গ্রামঃ ধািখালী, বিাঃ িাক গাাংিী, থািাঃ 

বতরখাো, বজলাঃ খুলিা।  

খগ খগ 

৭১৮৮ 

বমাঃ মবজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তছবলম উবদ্দি আকন্দ, গ্রামঃ িওোিাড়া, বিাঃ 

তাদলারা, দ্যপঁচাবচয়া বগুড়া।  

খগ খগ 

৭১৮৯ 

বমাঃ িাবফস আল-হাবমে বরজা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, থািাঃ খািসামা, র্াকঃ 

খািসামা, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৭১৯০ 

আহাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ চরমসলন্দ, থািাঃ গফরগাঁও, বিাঃ 

চরমসলন্দ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭১৯৩ 

বমাঃ বলবু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বখাকা বময়া, িার খুকবমযা, বিবিন্তপুর, কাবজপুর, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭১৯৫ 

আব্দুল কাইউম, বিতাঃ বরয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ বড় ষাটিল, র্াকঃ ষাটিল, থািাঃ 

মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ গ 

৭১৯৬ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ ববিারী, গ্রামঃ বচাংটার চড়, বিাঃ ববলপতল, 

শাহাজােপুর, িল্লী, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭১৯৯ 

বমাঃ বফরুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম , গ্রামঃ টিকী, র্াকঃ টিকী বাজার, উিঃ 

বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৭২০৩ 

বমাঃ ইকবাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বুলবুল হক, গ্রামঃ বারকাহিীয়া, র্াকঃ খামাদরর 

বাজার, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭২০৪ 

বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের সরকার, গ্রামঃ বকিাই, বিাঃ 

বেঘুবলয়া, থািাঃ ফবরেপুর, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৭২০৮ 

জীবি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বজন্নাহ আলম, গ্রামঃ কািাপুকুবরয়া, বিাঃ চবড়য়ারববল 

বাজার, থািাঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ।  

খগ গ 

৭২০৯ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মারুফ, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল খাি, গ্রামঃ মদহন্দ্রপুর, বিাঃ 

বাবিয়াকাবন্দ, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৭২১০ 

বমাঃ বশবশর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাবারক আলী, গ্রামঃ বগৌরাঙ্গী, র্াকঃ  বক, 

বগৌরাঙ্গী, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭২১১ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মকবুল বহাদসি ঢালী,  

বেলিাড়া, বেলিাড়া কদলজ বরাদর্র পূব ড িাশা, র্াকঃ কুতুবপুর,-১৪২১, িারায়িগঞ্জ 

সের।  

খগ খগ 

৭২১২ 

মুহােে আবিসুর রহমাি, বিতাঃ আলফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ববায়াবলয়া, বিাঃ রতিবেয়া, 

থািাঃ কালূখাবল, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ খগ 

৭২১৩ 

বমাঃ নুরজামাল, বিতাঃ বমাঃ বাবলু প্রামাবিক, গ্রামঃ বকজুরী, র্াকঃ বকজুরী হাট, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২১৫ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ টািিাড়া, র্াকঃ িামািাড়া, থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২১৮ 

বমাঃ মাদহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আসাদ্যল আকন্দ, ধুকুবরয়া, ধুকুবরয়া ববড়া, 

ববলকুবচ, বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২২০ 

বমাঃ ফরহাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আকবার বহাদসি, বসাংহল মুবড়, ঘবড়ষার, িবড়য়া, 

শরীয়তপুর।   

খগ খগ 

৭২২৩ 

বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সমদসর আলী, গ্রামঃ বসািাহার, বিাঃ বসািাহার-

৪০২০, থািাঃ বেবীগঞ্জ, বজলাঃ িঞ্জগড়।  

খগ গ 

৭২২৪ 

বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আবু মুসা, গ্রামঃ বড় বিাোউবলয়া, বিাঃ হবরদ্রা, 

বিাত্তা, থািাঃ বিকরগাছা, যদশার।  

খগ গ 

৭২২৫  বমাঃ ইবলয়াস, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী হাাং, েবেি বর্ৌয়াতলা, বিাঃ েবেণ খগ খগ 
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বর্ৌয়াতলা-৮৭৩০, থািাঃ বামিা, বজলাঃ বরগুিা।  

৭২২৬ সীমান্ত ববশ্বাস, বিতাঃ হদরন্দ্র ববশ্বাস, বততলাব, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 

৭২২৮ 

বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ উচিা, ইউঃ ধরিজী, উিঃ 

িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৭২২৯ 

বমাঃ বাবুল বশখ, বিতাঃ বমাঃ হজরদ্দীি বশখ, গ্রামঃ বত্রদলাচিপুর, বিাঃ বসািাপুর, 

থািাঃ বাবলয়াকাবন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৭২৩০ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ রামিগর, বিাঃ রহমতপুর, উিঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

খগ গ 

৭২৩২ 

বমাঃ বসাহাি বময়া, বিতাঃ ইউসুফ বময়া, বোয়াবরয়া, কুবলয়ারচর বিৌরসভা, 

কুবলয়ারচর-২৬৮০, কুবলয়ারচর, বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৩৩ স্বিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ছাদয়ে হাসাি, বহন্দুকাবন্দ, মাবরয়াকাবন্দ, বগুড়া।  খগ খগ 

৭২৩৫ 

সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ আিছার আলী, গ্রামঃ বসািার চালা, র্াকঃ কচুয়া, উিঃ 

সবখপুর, বজলাঃ টাঙগাইল।  

খগ গ 

৭২৩৯ 

বমাঃ শাহোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ছাফা, গ্রামঃ েবেণ িরুয়ািাড়া, র্াকঃ চুন্নিাড়া, 

থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৭২৪১ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি বশখ, গ্রামঃ + বিাঃ বাহুকা, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২৪২ 

শাবির বময়া, বিতাঃ রতি বময়া, গ্রামঃ মুখী, বিাঃ সুখী, থািাঃ িাগলা, বজলাঃ 

ময়মবসাংহ।  

খগ খগ 

৭২৪৩ বমাঃ বমদহরাব বহাদসি, বিতাঃ চাি বময়া, চববপুর, ভাবিা, বরগুিা।  খগ গ 

৭২৪৪ 

বমাঃ রাফত বময়া, বিতাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ + বিাঃ মাধপুর সানুড়া, বজলাঃ 

তারাকান্দা, ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭২৪৫ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি বশখ, গ্রামঃ বিাঃ বাহুকা, 

থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২৪৬ 

বমাঃ মুিছুর বসখ, বিতাঃ বমাঃ আলম বসখ, গ্রামঃ + বিাঃ জামুয়া, কদয়লগাবথ, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৪৭ 

বমাঃ হাবছবুর ইসলাম, বিতাঃ আবু জাফর বমাল্যা, গ্রামঃ বসািাতু্ব্দী, র্াকঃ 

মালাইিগর, উিঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা।  

খগ খগ 

৭২৪৮ বমাঃ মুরাে বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বমাল্লা, ফুরসা, ফবরেপুর, সের, ফবরেপুর।  খগ গ 

৭২৪৯ 

বমাঃ িাজমুল, বিতাঃ বমাঃ বজািাব আলী, গ্রামঃ কাবজর হাট বািীিগর, র্াকঃ 

বমদহরিগর, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৭২৫০ 

বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধরিজী, র্াকঃ ধরিজী, 

উিঃ িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

খগ গ 

৭২৫২ 

আববর আহদমে বসতু, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ বচৌধুরীিাড়া, বিাঃ 

কাঠারববল, থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৭২৫৫ 

সবুজ ঘরামী, বিতাঃ ধীদরি ঘরামী, গ্রামঃ কলাবাড়ীয়া, বিাঃ হাজীিাড়া, থািাঃ 

বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ খগ 

৭২৫৬ 

সাগর চন্দ্র সরকার, বিতাঃ সদন্তাষ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ আলােীপুর, র্াকঃ 

রাজারামপুর-৫২৬০, থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ  বেিাজপুর।  

খগ গ 

৭২৫৭ 

বমাঃ আককাছ আলী, বিতাঃ বমাঃ ছাদয়ে ববিারী, গ্রামঃ কববর হাওলাোর, কাবন্দ, 

র্াকঃ সবখপুর, থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

খগ খগ 

৭২৫৮ 

বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, র্াকঃ রঘুিাথপুর, গ্রামঃ বসািারগাঁও, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭২৬১ 

বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ বজাতিাড়া, থািাঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।   

খগ গ 

৭২৬২ 

বমাৎ হৃেয় বাবু, বিতাঃ বমাঃ মাহজাহাি আলী, গ্রামঃ বরইতলী, র্াকঃ কাবজপুর, 

উিঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৬৩ 

বমাঃ িাজমুল হক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল, রাউতাি, দ্যগ ডািগর, টিিাধুকুবরয়া, 

উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৬৬ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ বময়া, গ্রামঃ আমবাগ, বাবখয়া, র্াকঃ 

িীলিগর, থািাঃ + বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৭২৬৭ 

জবসম উবদ্দি, বিতাঃ আবদ্যল খাদলক, গ্রামঃ + র্াকঃ আোফপুর, থািাঃ কচুয়া, 

বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৭২৬৮ 

বমাঃ আজগার আলী বশকোর, বিতাঃ বমাঃ িান্নু বশকোর, গ্রামঃ + র্াকঃ ইতিা, 

থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল।  

খগ খগ 

৭২৬৯ 

বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাৎ সানু গাজী, গ্রামঃ কলা িাবচয়া, র্াকঃ 

সুন্দ্রাকাবলকাপুর, থািাঃ বমজডাাগঞ্জ, িটুয়াখালী।  

খগ খগ 

৭২৭০ বমাঃ বফদরাজ বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, পুত্তুবরয়অ, সাবথয়া, িাবিা।  খগ খগ 

৭২৭২ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি (সবুজ), বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বরুকা, তালতলী, 

মবিপুর, বমজডাপুর, গাজীপুর।  

খগ গ 

৭২৭৩ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ মাইজবাড়ী, বিাঃ রহমতপুর, 

থািাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 
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৭২৭৪ 

বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদতি, সাতগাছা, ববকড়া, িাগরপুর, 

টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭২৭৫ 

বশমুল হাসাি বপ্রস, বিতাঃ মুিার বহাদসি, গ্রামঃ আড়াগাঁও, বিাঃ আশুবলয়া, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭২৭৬ 

বরিি সরকার, বিতাঃ িন্দলাল সরকার, গ্রামঃ কাঠালতলী, থািাঃ কাবলয়াপকর, 

বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৭২৭৯ 

খন্দঃ বরয়াজুল ইসলাম, বিতাঃ খঃ আঃ বমান্নাফ, গ্রামঃ বশালধারা, র্াকঃ পুথুবরয়া, 

থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২৮১ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুরুল আলম, রবহমাবাে, বশালুকাগাড়ী, 

শাহাজািপুর, বগুড়া।  

খগ গ 

৭২৮২ 

অসীম হালোর, বিতাঃ মথী হালোর, গ্রামঃ রামশীল, বিাঃ রামশীল, থািাঃ 

বকাটাবলিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২৮৩ 

বমাখদলচুর রহমাি, বিতাঃ আদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ খামার মাড়ীয়া, র্াকঃ সাতবাড়ীয়া, 

থািাঃ পুঠিয়া, রাজশাহী।  

খগ গ 

৭২৮৪ 

বমাঃ আবরফ বহাসাইি, বিতাঃ শাজাহাি আলী, গ্রামঃ বেলুয়া, র্াকঃ েড়গ্রাম, উিঃ 

সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৮৬ 

বমাঃ বতৌবফক আহদেে, বিতাঃ বমাঃ মীর বহাদসি, হরগঞ্জ, পূব ডিগর, থািাঃ সাটুবরয়া, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৮৭ 

বাচ্চু হাওলাোর, বিতাঃ আঃ লীতি হাওলাোর, গ্রামঃ উত্তর বলতলা, র্াকঃ বোগিা 

হাট, থািাঃ কাঠালীয়া, বজলাঃ িালকাঠী।  

খগ খগ 

৭২৮৮ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ খবলল প্রাাং, গ্রামঃ উঞ্চরখী, উত্তরিাড়া, র্াকঃ + উিঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 

৭২৮৯ 

বমাঃ রতি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ রামখারুয়া, র্াকঃ বাঘাবাড়ী, 

ঘাট, থািাঃ মাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭২৯০ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম রববি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কদ্দুছ, বচিারাটী, বিাঃ েবেণ 

বববশউড়া, থািাঃ বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ গ 

৭২৯৩ 

আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ সুরুজ্জামাি, গ্রামঃ িবিম বুরুঙ্গা, বিাঃ জালালপুর, থািাঃ 

বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

৭২৯৫ 

বমাঃ শাহ আলম, বিতাঃ বমাঃ ছদরায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বিবশন্দারা, র্াকঃ 

চান্দাইকািা-৫৮৪১, থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ খগ 

৭২৯৬ 

বমাঃ বরিি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রামঃ হবরিা মািারিাড়া, র্াকঃ 

বাগবাটি-৬৭০০, থািাঃ বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭২৯৭ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ আজমপুর, ববশ্বাসিাড়, র্াকঃ 

ববদ্যাধরপুর-৭৩৪০, থািাঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ।  

খগ খগ 

৭২৯৮ 

বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বতঘরী, র্াকঃ ববড়া, থািাঃ 

ববড়া, উিঃ ববড়া,দজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৭৩০০ 

বমাঃ সাবমউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ বকবওগাঁতী, র্াকঃ পূব ড 

বাংবকরাট, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৩০১ 

অনুি কুমার ববশ্বাস, বিতাঃ অমল কুমার ববশ্বাস, গ্রামঃ বগড়াদখালা, বিাঃ আবলিা 

বকসা, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৩০৩ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ চরাতবাবড়য়া, র্াকঃ 

আহদমেপুর বাজার, িাদটার সের, িাদটার।  

খগ গ 

৭৩০৪ বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, আমবাগ, বকািাবাড়ী, গাজীপুর।  খগ খগ 
৭৩০৫ বমাঃ বাচ্চু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমদহর আবল, আমবাগ, বকািাবাড়ী, গাজীপুর।  খগ গ 

৭৩০৭ 

আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ হুগলী, ২ িাং োদ্যপুর, ইউঃ + 

র্াকঃ ব্রেপুর, উিঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭৩০৯ 

আব্দুল্লাহ আল জাবহে, বিতাঃ বমাঃ বহকমত আলী, গ্রামঃ রাজাবাড়ী, বিাঃ বগাড়াই, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭৩১০ 

বমাঃ আশাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ মৃতঃ আবমরউদ্দীি সরকার, গ্রামঃ রাজিাড়া, থািাঃ 

রাজিাড়া, বিাঃ রাজশাহী।  

খগ খগ 

৭৩১১ 

বমাঃ বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ আরব আলী, গ্রামঃ দ্যগাঁিগর, বিাঃ রাজগঞ্জ, থািাঃ 

সের, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭৩১২ 

বমাঃ জয়িাল আলী, বিতাঃ বমাঃ বুদ্দু বময়া, গ্রামঃ সাবগাড়ী, র্াকঃ সাবগাড়ী, উিঃ 

গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৭৩১৩ 

বমাঃ আদিায়ার িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, ৬ িাং ওয়ার্ ড, িওধার, বত্রশাল 

বিৌরসভা, র্াকঃ বত্রশাল, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৭৩১৪ 

বমাঃ মাঈনুউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ফুল বময়া, গ্রামঃ বড়বিবিবর্য়া, র্াকঃ চন্দিাইল, 

উিঃ ভাাংগুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৭৩১৫ 

বমাঃ শুকুর মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ তাইজুল সরকার, গ্রামঃ বিড়ার চড়, বিাঃ ধুকুবরয়া 

ববড়া, থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৩১৬ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বমাস্তফা, গ্রামঃ বেবীপুর, র্াকঃ ফদতহপুর, 

থািাঃ বফিী, বজলাঃ বফিী।  

খগ খগ 
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৭৩১৭ 

বমাঃ রাবফ, বিতাঃ বমাঃ মজনু মন্ডল, গ্রামঃ বাগবাড়ী, বিাঃ বাগবাড়ী, থািাঃ ভূয়াপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭৩১৮ 

বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, গ্রমাঃ গাছাবাড়ী, বিাঃ জলছত্র, 

থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭৩২০ 

বমাঃ শামীম, বিতাঃ বমাঃ বসবলম, বাসাঃ ১৪৬/২/এ, গ্রামঃ বখলগাঁও, র্াকঃ বখলগাঁও, 

টি.এস.ও-১২১৯, বখলগাঁও, ঢাকা।  

খগ গ 

৭৩২২ 

বমাঃ রবি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আলী আকবর, গ্রামঃ কালারদটক, আশুবলয়া, সাভার, 

ঢাকা।  

খগ গ 

৭৩২৩ 

বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ উিাইল, বশমুবলয়া, 

ধামদসািা, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা।  

খগ গ 

৭৩২৪ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ মুবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বীররামপুর, চড়িাড়া, 

বিাঃ গফাকুবড় বজার, উিঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭৩২৬ 

খন্দকার এরশাে, বিতাঃ মৃতঃ খন্দকার আজমীর বহাদসি, গ্রামঃ + র্াকঃ বকািড়া, 

উিঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭৩২৯ 

বমাঃ রাবজব আল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাবসম, গ্রামঃ ভাাংিামারী, বিাঃ 

অিন্তগঞ্জ, থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭৩৩০ 

শাওি বগালোর, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, বগালোর, গ্রামঃ চরগ্রাম, বিাঃ বজঠুয়া 

বাজার, থািাঃ তালা, বজলাঃ সাতবেরা।  

খগ গ 

৭৩৩২ 

বমাঃ ফাত্তা সাবজে, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, কাতলাহার, মবহচরিহাট, 

বসািাতলা, বগুড়া।  

খগ গ 

৭৩৩৩ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িওদশর আলী, গ্রামঃ খামার িাঁচগাবছ, র্াকঃ 

বশাভাগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৭৩৩৪ 

বলাকমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাদছে বময়া,  

গ্রামঃ বত্রদমাহি, র্াকঃ বমজডাপুর, ১ িাং ওয়ার্ ড, ইউঃ লবতফপুর, উিঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

খগ খগ 

৭৩৩৫ 

বমাঃ রবফক বময়া, বিতাঃ িবি বময়া, গ্রামঃ িারায়িিবট্ট, র্াকঃ বরাবহতপুর, থািাঃ 

বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৩৩৬ 

সুভাস চাকমা, বিতাঃ সমিীি চাকমা, গ্রামঃ বত্রপুরা ছড়া, বিাঃ রাাংগামাটি, থািাঃ 

রাাংগামাটি, বজলাঃ রাাংগামাটি।  

খগ গ 

৭৩৩৮ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ িাদয়ব আলী, গ্রামঃ মুরােিগর, র্াকঃ মুরােিগর, 

উিঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭৩৩৯ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ সদলমাি আলী, গ্রামঃ চাঁেপুর, র্াকঃ বভামরােহ, 

উিঃ িীরগঞ্জ, বজরাঃ ঠাকুরগাঁও।  

খগ গ 

৭৩৪০ 

বমাঃ আল মুিােীর, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আমীি, গ্রামঃ ভীমপুকুর, বিাঃ ময়োিবেঘী, 

থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়।  

খগ গ 

৭৩৪১ 

বমাঃ মবজবুল আল-বাসার, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আমীি, উত্তর কাবলতলা, বেিাজপুর, 

খাগাি বাজার, সাভার।  

খগ খগ 

৭৩৪২ 

বশকোর জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ হাদসম বশকোর, গ্রামঃ বশবািন্দপুর, র্াকঃ 

িাটিা, থািাঃ িড়াগাতী, বজলাঃ িড়াইল।  

খগ খগ 

৭৩৪৩ রাজু, বিতাঃ বসবদ্দক বহাদসি, গ্রামঃ িাওদজার, কড্ডা, গাবজপুর সের, গাজীপুর।  খগ গ 

৭৩৪৪ 

আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বসরাজকাবন্দ, বিাঃ বিকরাইল, থািাঃ 

ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭৩৪৬ 

আব্দুর রবহম, বিতাঃ শাহাজালাল বমাল্লা, গ্রামঃ লস্করচালা, র্াকঃ বড় ভবািীপুর, 

বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ গ 

৭৩৪৮ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ববায়াবলয়া, থািাঃ 

বগাববন্দগাঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৭৩৪৯ 

বমাঃ ইব্রাহীম খবলল, বিতাঃ বমাঃ মবির উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ডমুোফ, থািাঃ বচলমারী, 

বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

খগ খগ 

৭৩৫০ বমাঃ শাবহি আলম, গ্রামঃ বগাড়াই, র্াকঃ বমরবাগ, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর।  খগ খগ 

৭৩৫১ 

অমল মন্ডল, বিতাঃ গদিশ মন্ডল, গ্রামঃ বছাট কানুয়া, তািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ 

বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৭৩৫২ 

আবুল বহাসাইি খন্দকার, বিতাঃ ছাইদ্যল খন্দকার, গ্রামঃ ফুলতলা, বিাঃ ফুলতলার 

হাট, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ বাদগরহাট।  

খগ খগ 

৭৩৫৪ বমাঃ ইব্রাবহম খবলল, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, চাঁেপুর, ফবরেগঞ্জ।  খগ খগ 

৭৩৫৫ 

বসয়ে আজাে, বিতাঃ বসয়ে কুদ্দুস বময়া, গ্রামঃ আলগী, বিাঃ বক আলগী, থািাঃ ও 

বজলাঃ মাোরীপুর।  

খগ গ 

৭৩৫৭ 

বমাঃ জাবহদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শুক্কুর মাহমুে, গ্রমাঃ ববদশর চর, বিাঃ তারাকান্দী, 

থািাঃ শবরষা বাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ গ 

৭৩৬০ 

মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ আঃ হান্নাি, গ্রামঃ রামপুর, বিাৎ বগায়ালন্দ বমাড়, থািাঃ + 

বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৭৩৬১ 

বমাঃ মুরাে মন্ডল, বিতাঃ  বমাঃ ওয়াদজে মন্ডল, গ্রামঃ বিগ্রাম, থািাঃ বাবলয়াকাবন্দ, 

বজরাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 
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৭৩৬২ 

রহমত উল্যা, বিতাঃ মৃতঃ আঃ আবজজ ববিারী, উঃ বসািাপুর, বিাঃ বসািাপুর, থািাঃ 

রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ গ 

৭৩৬৫ 

বমাঃ শাহ আলম বহাদসি কাজল, বিতাঃ মুবস আবু হাবিফ বহাদসি বকুল, গ্রামঃ 

বচৌগাবছ, বিাঃ কুবচ বচৌগাবছ, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুড়া।  

খগ খগ 

৭৩৬৭ 

বমাঃ কববর আলম, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ কুবিিাড়া, র্াকঃ ঢাকা 

িবলদটকবিক।  

খগ খগ 

৭৩৬৮ 

বমাঃ বসাদহল রািা বকবস, বিতাঃ বমাঃ মজাহার আলী বকসী, পূব ড ধবিবাস, র্াকঃ 

বিউ বড়বভটা, ফুলবাবড়, কুবড়গ্রাম।  

খগ গ 

৭৩৬৯ 

বমাঃ ইয়াবছি, বিতাঃ বমাহােে উল্লুাহ, গ্রামঃ কামদেবপুর, রাজগঞ্জ, ববগমগঞ্জ, 

বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭৩৭০ 

বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ চকিাড়া, বিাঃ বচতিবখলা, 

তািাঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর ।  

খগ খগ 

৭৩৭১ 

বমাঃ আলমগীর কবীর, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি প্রামািীক, গ্রামঃ জামীর বাড়ী, 

র্াকঃ হলেী বাড়ী, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৭৩৭৩ বমাঃ বিজাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস সরোর, বমাড়হাট, সালথা, ফবরেপুর।  খগ গ 

৭৩৭৫ 

বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বগায়াল িাড়া, র্াকঃ 

িাবমর মন্ডল হাট, থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়।  

খগ খগ 

৭৩৭৯ 

হুসাইি আহমাে, বমাহাোে আলী, গ্রামঃ বিজাতপুর, র্াকঃ রাজবাড়ী সের, থািাঃ 

রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৭৩৮০ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বভটি, র্াকঃ বখকমলা-

৭৭২০, কালুখালী, রাজবাড়ী।  

খগ গ 

৭৩৮১ 

বমাঃ আরমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ যাদ্যরচর, বিাঃ 

বহমাদয়তপুর, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৩৮৩ 

বমাঃ মাহফুজ আহদমে, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বেয়াড় িাবচল, বখাকশাবাড়ী, 

বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৩৮৪ 

বমাঃ মবহি খাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার খাি, গ্রামঃ খাদয়রহাট, বিাঃ কাবশয়াবি, 

থািাঃ কাবশয়াবি, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৩৮৫ বতৌবফক হাসাি, বিতাঃ আব্দুল আবজজ, মাধখলা, শ্রীপুর, গাজীপুর।  খগ খগ 

৭৩৮৬ 

বমাঃ আবু বকর বসবদ্দক বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম বমাল্লা, বময়ারগাও, 

বশবপুর, িরবসাংেী।  

খগ খগ 

৭৩৮৮ আবু বক্কর বসদ্দীক, বিতাঃ বমাঃ িালু মন্ডল, কুলকাবন্দ, ইসলামপুর, জামালপুর।  খগ খগ 

৭৩৮৯ 

বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, বড় চাঁেপুর, সরশপুর, 

মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭৩৯০ 

বরফাত কাওছার, বিতাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ চর বমাহিপুর, র্াকঃ লাবহড়ী, 

বমাহিপুর, ৬৭৬২, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৩৯১ 

বমাঃ মুববি, বিতাঃ বমাঃ আলী আজগর, গ্রামঃ চাতরী, র্াকঃ ববরাগ, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৭৩৯৩ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি সািা, গ্রামঃ োেপুর, র্াকঃ 

বাহাদ্যরপুর, থািাঃ িাটদকলঘাটা, বজলাঃ সাতেীরা।  

খগ গ 

৭৩৯৭ 

বমাঃ আবদ্যল কবরম, বিতাঃ আলী আহদমে, গ্রামঃ পুরাি বগুড়া, বহন্দুিাড়া, র্াকঃ 

বগুড়া-৫৮০০, বগুড়া সের, বগুড়া।  

খগ গ 

৭৩৯৮ 

অজয় োস, বিতাঃ মৃতঃ বমবহর োস, গ্রামঃ বহুগ্রাম, র্াকঃ বহুগ্রাম, থািাঃ মুকসুেপুর, 

বগািালগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৩৯৯ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ িবন্দিা বাড়ী, বিাঃ + 

ইউঃ + উিঃ িাগরপুর, টাাংগাইল।  

খগ গ 

৭৪০০ বমাঃ মাসুম, বিতাঃ সাহাব উবদ্দি, বছাট বশবিারায়িপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী।  খগ খগ 

৭৪০২ 

বমাহােে আলাউবদ্দি, বিতাঃ বমাহােে সবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বড়বুবড়য়া, থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭৪০৪ 

চন্দি চন্দ্র রায়, বিতাঃ প্রফুল্ল এি রায়, গ্রামঃ মদহশপুর, বিাঃ কমলপুর, থািাঃ 

কদতায়ালী, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৭৪০৫ 

বমাঃ সামসুল হক, বিতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ রসুল পুর, থািাঃ আড়াই হাজার, 

বজলাঃ িারায়গঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৪০৬ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইসমাঈল বছবদ্দকী, গ্রামঃ বেৌলতপুর, বিাঃ 

বেৌলতপুর, থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ খগ 

৭৪০৮ 

বমাঃ মাবিক বময়া, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মবহপুর, র্াকঃ মবহপুর, উিঃ 

গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

৭৪০৯ 

জাকাবরয়া বশখ, বিতাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ ধিদিাতা, র্াকঃ ববতাগা-৯৩৭০, 

ফবকরহাট, বাদগরহাট।  

খগ খগ 

৭৪১২ 

ইমরাি বময়া, বিতাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ বগরো, বিাঃ কাফুরা-৭৮০০, থািাঃ 

বকাতুয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর।  

খগ খগ 

৭৪১৩ 

কামরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামঃ চক আলম, র্াকঃ সাবগ্রাম, 

থািাঃ বগুড়া সের, বজলাঃ বগুড়া।  

খগ গ 
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৭৪১৪ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বখালাবাবড়য়া, র্াকঃ 

বখালাবাবড়য়া, থািাঃ িলর্াঙ্গা, বজলাঃ িাদটার।  

খগ গ 

৭৪১৫ বমাঃ বরামাি, বিতাঃ আঃ রাজ্জাক, শাসিগাঁও, বববসক, থািাঃ ফতুল্লা।  খগ খগ 

৭৪১৭ 

ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বকামর উবদ্দি, গ্রামঃ তাজপুর, বিাঃ বজরাব, উিঃ সাভার, 

বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৪১৮ 

বমাঃ এমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ বসাংলাব, র্াকঃ 

বাবলয়ািাড়া, বজলাঃ িারায়গঞ্জ, থািাঃ বসািারগাঁও।  

খগ গ 

৭৪১৯ 

বমাঃ হাসাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ ওয়াহাব, গ্রামঃ আদলাক বেয়া, িারায়িগঞ্জ, 

কাচপুর।  

খগ গ 

৭৪২০ 

বগালাম ছরদরায়ার ফয়সাল, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, উিাইসর, রাজািাড়া-

৩৫০০, কুবমল্লা সের, েবেণ, কুবমল্লা।  

খগ খগ 

৭৪২১ 

বমাঃ শবরফ বময়া, বিতাঃ আরদশে আলী, গ্রামঃ জামশা, বিাঃ জামশা, থািাঃ 

বসাংগাইর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৪২৪ 

বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ মাধপুর, বিাঃ বশালাবাড়ীয়া, 

থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ খগ 

৭৪২৫ আব্দুল্লাহ আল বিামাি, বিতাঃ বমাঃ আতাউল হক, তারাগুবিয়া, বেৌলতপুর, কুবিয়া।  খগ খগ 

৭৪২৭ 

বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ + বিাঃ ভাটাবিয়ারী, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৪২৯ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি, গ্রামঃ বাদহরচর, ক্ষুদ্রকাঠী, র্াকঃ 

বাদহরচর, ক্ষুদ্রকাঠী, উিঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

খগ গ 

৭৪৩০ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ বটরবক, বিাঃ বটরবক, উিঃ 

কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭৪৩২ 

মবতউর রহমাি মান্নাি, বিতাঃ িরুল ইসলাম সরকার, গ্রামঃ বচত্রশাইল, বিাঃ 

বজরাদবা, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৪৩৩ 

মমতাজ উবদ্দি, বিতাঃ ওয়াবল উল্লাহ, সাাং বিবিন্তপুর, বিাঃ বজরাদবা, উিঃ সাভার, 

বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৪৩৬ 

জাবকর বহাদসি, বিতাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ খাকুবরয়া, বিাঃ খাজুবরয়া মাদ্রাসা, 

থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭৪৩৯ 

বমাঃ শবফকুল আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, িবিম বাঁশখালী, আজমপুর, 

বজারারগঞ্জ, বমরসরাই, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৭৪৪০ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল ওহাব, গ্রামঃ+ বিাঃ বজরাদবা, উিঃ সাভার, 

বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

৭৪৪১ 

বমাঃ বিামাি বহাসাইি িাটয়ারী, বিতাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি িাটয়ারী, গ্রামঃ ধিাইে, 

বিাঃ বজরাদবা, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ খগ 

৭৪৪২ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলকাছ আলী,  

গ্রামঃ চালিা, বশখ বাড়ী, র্াকঃ িামাজপুর-৮৫০০, থািাঃ বিদরাজপুর সের, বজলাঃ 

বিদরাজপুর।  

খগ খগ 

৭৪৪৩ 

বমাঃ আহাে আলী, বিতাঃ বমাঃ বের আলী, িাইকিাড়া, বঘালোরী বাজার, 

আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ গ 

৭৪৪৪ 

রঞ্জি কুমার রায়, বিতাঃ বমাঃ পূন্যড চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বাঘাদচাড়া, র্াকঃ ববলাইচন্ডী, 

উিঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

খগ গ 

৭৪৪৫ 

বমাঃ সাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ বসািাপুর, ইউঃ ১৫ িাং 

মবরফপুর, উিঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

খগ গ 

৭৪৪৬ 

আদিল মাহমুে, বিতাঃ কাজল বময়া, গ্রামঃ চর বমহার, র্াকঃ রামেয়াল বাজার, 

থািাঃ রামগতী, বজলাঃ লেীপুর।  

খগ খগ 

৭৪৪৭ বমাঃ ইয়াবমি, বিতাঃ বমাঃ বমিার, হবরহরিাড়া, এিাদয়তিগর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 

৭৪৪৮ 

বমাঃ আব্দুল মবতি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চকতলী, বিাঃ গাবতলী, বজলাঃ 

বগুড়া।  

খগ খগ 

৭৪৪৯ 

বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ তবরকুল ইসলাম, গ্রামঃ কাঞ্চিিাড়া, িবতবাড়ী, 

ওয়ার্ ড-৬, উিঃ + বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ গ 

৭৪৫১ 

বমাঃ ইউনুছ বময়া, বিতাঃ বমাঃ ইউসুি আলী, গ্রামঃ িরাগলপুর, র্াকঃ মহাজিহাট, 

বমরশরাই, চট্টগ্রাম।  

খগ গ 

৭৪৫৪ 

বমাঃ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ  আক্কাছ আলী, গ্রামঃ চরকাবলবাজাইল, র্াকঃ আলীম 

িগর, উিঃ ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৭৪৫৫ 

বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, ছাতইল, ট িাং ছাতাইল, ববাশগঞ্জ, 

বেিাজপুর।  

খগ খগ 

৭৪৫৬ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, পুখুবরয়া, মাগুরা, মাগুরা, বিাঃ 

আদলাকবেয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।  

খগ খগ 

৭৪৫৭ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শুকুর মাহমুে, গ্রামঃ শ্রীপুর কুমাবরয়া, র্াকঃ 

শ্রীপুর কুমাবরয়া, জামালপুর সের, জামালপুর।  

খগ খগ 

৭৪৫৮ 

বমাঃ জালাল উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল হাবসম, গ্রামঃ লাখাই, থািাঃ লাখাই, বজলাঃ 

হববগঞ্জ।  

খগ গ 
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৭৪৫৯ 

বমাঃ জুদয়ল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, গ্রামঃ গলগন্ড, স্কুলদরার্, 

হাজীিাড়া, সের, ময়মিবসাংহ।  

খগ খগ 

৭৪৬০ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ কাবচহারা, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ খগ 

৭৪৬২ 

বমাঃ ইমিবাবু, বিতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি বসখ, বাবলঘগুরী, বসরাজগঞ্জ সের, 

বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৪৬৩ 

জাবহরুল ইসলাম, বিতাঃ রাবশে বময়া, গ্রামঃ ধামলই, বিাঃ হরদেবপুর, উিঃ শ্রীপুর, 

বজলাঃ গাজীপুর।  

খগ খগ 

৭৪৬৭ 

বমাঃ হাবলম প্রধািীয়া, বিতাঃ মুিছুর আহােে, গ্রামঃ বঘাড়াধাড়ী, র্াকঃ মািার 

বাজার-৩৬০০, থািাঃ মতলব েবেণ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৭৪৬৮ 

বমাঃ বফদরাজ বশখ, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক বশখ, গ্রামঃ বখালাবাড়ী, র্াকঃ বল্লমিাড়, 

উিঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা।  

খগ গ 

৭৪৬৯ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কাদশম ববিাড়ী, গ্রামঃ িবিম বশয়াচর, থািাঃ 

ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৪৭০ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম (জুোি), বিতাঃ শামসুল হক, পূব ড বশয়াচর, লালখা, ৯ িাং 

ওয়ার্ ড, কুতুবপুর, পূব ড বশয়াচর, লালখাঁ, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ।   

খগ খগ 

৭৪৭১ 

বমাঃ মািজারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শামছুল আলম, গ্রামঃ হাতীদলইট, বিাঃ 

বাবুদলর বাজার, উিঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

খগ গ 

৭৪৭৩ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ বছাট িাগাইশ, বিাঃ িাগাইশ, 

থািাঃ ব্রােণিাড়, বজলাঃ কবমল্লা।  

খগ গ 

৭৪৭৪ 

মাসুম ববল্লাল, বিতাঃ আব্দুর রব, গ্রামঃ জালগাঁও, র্াকঃ বাতাইছবড়, উিঃ বরুড়া, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭৪৭৫ বমাঃ রাবকব, বিতাঃ বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, বাশহাটি, মাবথয়া, বকদশারগঞ্জ, বকদশারগঞ্জ।  খগ গ 

৭৪৭৯ 

মদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ রাদয়র বাকাই, বিাঃ ভাবকী রাজার, 

থািাঃ বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর।  

খগ খগ 

৭৪৮০ 

বমঠুি সরকার, বিতাঃ িবরদতাষ সরকার, গ্রামঃ বুবধ, র্াকঃ পূব ডধলা, থািাঃ পূব ডধলা, 

উিঃ পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

খগ খগ 

৭৪৮১ 

বমাঃ শাহজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ চান্দিা, র্াকঃ চান্দিা, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

খগ গ 

৭৪৮৩ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ গজাবরয়া, র্াকঃ কাবলর  বাজার-

৩৬০০, ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৭৪৮৪ 

রাবজব আহদমে, বিতাঃ বজর আবল, গ্রামঃ মাবলহাে, র্াকঃ আবুরী মাগুরা-৭০৩, 

থািাঃ বশরপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

খগ গ 

৭৪৮৫ বমাঃ বমরাজ বহাদসি, বিতাঃ আঃ হাই ভূইয়া, ভূইয়া কান্দা/ গলাবচিা, িটুয়াখালী।  খগ গ 

৭৪৮৬ 

বমাঃ সজীব খাি, বিতাঃ বমাঃ কাদসম খাি, গ্রামঃ কাতুবল, র্াকঃ বচৌবাবড়য়া, উিঃ 

টাাংগাইল, বজলাঃ টাাংগাইল।  

খগ খগ 

৭৪৮৭ 

বমাঃ মুসবলম বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বমাল্লা, উত্তর চদরর কাবন্দ, কালবকবি, 

মাোরীপুর।  

খগ গ 

৭৪৮৯ 

বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবল কাদশম, গ্রামঃ বাগড়া, র্াকঃ সালোবেী, 

থািাঃ ব্রােণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

৭৪৯০ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ রুহুল আবমি, েশিাইয়া বিারমুসী, বসািাগাজী, বফিী।  খগ গ 

৭৪৯৪ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, গ্রামঃ চাচবকয়া, বিাঃ বেলিাশার, 

থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা।  

খগ গ 

৭৪৯৫ 

বমাঃ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল, গ্রামঃ কালটিয়া, বিাঃ ববন্নাটি, থািাঃ 

বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

খগ গ 

৭৪৯৬ বমাঃ মামুি, বিতাঃ বমাঃ ওহাব আলী, িবিম বেওদভাগ, বাাংলাবাজার, িারায়িগঞ্জ।  খগ গ 

৭৪৯৮ 

বমাঃ রাদসল আহাদমে, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বিহালপুর, ইউঃ 

ববগমপুর, থািাঃ চুয়ার্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

খগ খগ 

৭৪৯৯ িয়ি চন্দ্র সরকার, বিতাঃ বিম ডল চন্দ্র সরকার, ২৪০/৩, বাবিয়াছল, িরবসাংগী।  খগ খগ 

৭৫০০ 

বমাঃ শওকত আলী রাবকব, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ ববদতাষী, বিাঃ 

বচদতাষী বাজার, থািাঃ শাহারাতী, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৭৫০১ 

বমাঃ ইমরাি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কাওছার বময়া, গ্রামঃ গাবন্ধিা িাড়া, সবখপুর 

বিৌরসভা, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৭৫০২ বমাঃ ববল্লাল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আলম হাওলাোর, গ্রামঃ স্বাধীিতা সড়ক, টাউি 

কাবলকাপুর, িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৭৫০৪ মামুি বশখ, বিতাঃ বখরদশে বশখ, গ্রামঃ রাথুরা, বমািারপুর, কবলগঞ্জ, গাজীপুর। খগ গ 
৭৫০৫ বমাঃ শরীফ মাহামুে, বিতাঃ মৃতঃ আলী আহদমে, গ্রামঃ মুবিতলা, বিাঃ িাকশী, 

থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৭৫০৬ বমাঃ শাবহি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখাোবক্স, গ্রামঃ আতার িাড়া, বিাঃ বকদশারপুর, 

থািাঃ বাঘা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫০৭ িাবছর উবদ্দি িাটওয়ারী, বিতাঃ বমাঃ লুৎফুর রহমাি িাটয়ারী,  

গ্রামঃ চরিাঙ্গাবশয়া, বিাঃ কুাদম্পরহাট, থািাঃ রায়পুর,  

খগ গ 
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বজলাঃ লেীপুর। 

৭৫০৮ বমাঃ ববি আবমি, বিতাঃ বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বাউগাি, বিাঃ রাজাপুর, থািাঃ 

ববলকবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫০৯ বমাঃ বশখ ফবরে, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ বালসাবাড়ী, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭৫১০ বমাঃ শাজাহাি বশখ, বিতাঃ বমাঃ হাদজর বশখ, গ্রামঃ কমলাপুর, বিাঃ িাদচাল, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

খগ গ 

৭৫১২ বমাঃ হারুি বশখ, তাদহর আলী, গ্রাম + বিাঃ বিাড়াকান্দুলীয়া, থািাঃ বধাবাউড়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৭৫১৩ বমাঃ কাজল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাদয়ে বময়া, গ্রামঃ পুিাইল, র্াকঘরঃ েড়গ্রাম, 

থািাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মািবকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭৫১৪ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল বমাতাদলব বসকোর, গ্রামঃ চুিারচর, বিাঃ 

ঘাটিাতার হাট, থািাঃ বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

৭৫১৫ ববদরশ রায়, বিতাঃ লবলত রায়, গ্রামঃ ববরকুবড়, বিাঃ মাধবপুর, থািাঃ ববাচাগঞ্জ, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭৫১৬ বমাঃ িাজমুল আলম, বিতাঃ হাজী বমাঃ তাজউবদ্দি আহদেে, গ্রামঃ শ্রীিগর, বিাঃ 

বশমুলকাবন্দ, থািাঃ বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭৫১৮ বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল বময়া, গ্রামঃ বারিাখীয়া, থািাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭৫১৯ বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রামঃ চলিা, র্াকঘরঃ চরবসন্দুর, 

থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৭৫২০ সামুদয়ল মুরমু, বিতাঃ জাবমি মুরমু, গ্রামঃ আোড় িাড়, মান্ডইল, বগাোগাড়ী, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫২১ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সামচুল হক, গ্রামঃ বিটুয়ািী, বমরকুটিয়া, বচৌহািী, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫২২ বসরাবিি টুডু, বিতাঃ মৃতঃ বাি ডাবাস টুডু, গ্রামঃ িওো, বিাঃ রহিপুর, থািাঃ 

বগামস্তাপুর, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫২৩ আমাি উল্লাহ আমাি, (বলমি), বিতাঃ হারুি সরোর, গ্রামঃ চুিারচর, বমদহবন্দগঞ্জ, 

ববরশাল। 

খগ গ 

৭৫২৪ বিপুি হাজাং, বিতাঃ তুষার রাংমা, গ্রামঃ রুবহ িাগাবরয়া, হালুয়াঘাট, ময়মিবসাংহ। খগ গ 
৭৫২৫ বমাঃ ইিছাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক (দখাকা), গ্রামঃ তাদলাড়া, তালুকোর 

িাড়া, র্াকঃ তাদলাড়া, দ্যিচাঁবচয়া, বগুড়া। 

খগ খগ 

৭৫২৬ বমাঃ আকাশ মুসী, বমাঃ হাদশম মুসী, গ্রামঃ কাবরম পুর, র্াকঃ কািাইপুর, ফবরেপুর। খগ খগ 
৭৫২৭ বমাঃ কবফল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আঃ জিার হক, গ্রামঃ বাতার গ্রাম, র্াকঃ 

বশৌলমারী, থািাঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৭৫২৮ বমাঃ কামাল বময়া, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ আলী, গ্রামঃ িতুি বাঁশ কান্দাজ, র্াকঘরঃ 

জািাকীপুর, থািাঃ ভাটিয়া িাড়া, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

৭৫২৯ বিপু মজুমোর, বিতাঃ সুকুমার মজুমোর, গ্রামঃ উত্তর মগধারা, বিাঃ িলাশ, 

বঘাড়াশাল, িরবশাংেী। 

খগ গ 

৭৫৩০ বমাঃ রািী বশকোর, বিতাঃ বমাঃ মাহবুব বশকোর, গ্রামঃ বগালকান্দাইল, রূিগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫৩১ বমাঃ খুরশীে মদিায়ার, বিতাঃ মৃতঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ আলমিগর কদলািী, বজলাঃ 

রাংপুর। 

খগ খগ 

৭৫৩২ অসমাপ্ত বেবশম ডা, বিতাঃ সািজু বেবশম ডা, গ্রামঃ বকিগর, ভাদবারবেঘী, কাহাদরাল, 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭৫৩৩ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ হাসাি উবদ্দি, গ্রামঃ বেওয়াইর, র্াকঘরঃ বেওয়াইর, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৭৫৩৪ শুভ সুত্রধর, বিতাঃ বিলু সুত্রধর, গ্রামঃ বিহাটি, র্াকঘরঃ বিহাটি বাজার, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৭৫৩৫ বমাঃ বমদ্যল রহমাি, বিতাঃ মৃত মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ ববিববেয়া, র্াকঘরঃ 

বশমুবলয়া, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৭৫৩৬ ববপ্লব োস, বিতাঃ রবঞ্জত োস, গ্রামঃ বিহাটি, র্াকঘরঃ বিহাটি বাজার, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

৭৫৪০ বমাঃ মবমি সরকার, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ িাঠাি িাড়া, র্াকঘরঃ 

রসুলপুর, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭৫৪১ বহরম্বর চন্দ্র, বিতাঃ অবজত কুমার, গ্রামঃ রামগঞ্জ ববলাসী, র্াকঘরঃ বটপ্রীগঞ্জ, 

উিদজলাঃ বেবীগঞ্জ, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৭৫৪২ সাগর বহাদসি, বিতাঃ আবু মুছা, গ্রামঃ মুসার বাড়ী, বালুমুড়া, র্াকঃ ঘবিয়া, 

ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৭৫৪৩ বমাঃ বহাদসি আলী, বিতাঃ বমাঃ িবছর উবদ্দি, গ্রামঃ বছাট সাংগলবশ, র্াকঘরঃ 

সাংগলবশ, উিদজলাঃ সের, বজলাঃ িীলফামাবর। 

খগ খগ 

৭৫৪৪ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতঃ বমাঃ বমিাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বীরবসাংজুরী, বিাঃ বাাংগালা, খগ গ 
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থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

৭৫৪৫ বমাঃ সুমি বশখ, বিতাঃ মৃতঃ আলীম বশখ, গ্রামঃ আসাম কদলািী, বিাঃ সপুরা, থািাঃ 

বকায়াবলয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫৪৬ জয়ন্ত রায়, বিতাঃ জগবন্ধু রায়, গ্রামঃ মধ্যতাবহরপুর, র্াকঃ + উিঃ তাবহরপুর, 

বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫৪৭ বমাঃ বমারছাবলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ প্রজািাড়া, কাবশয়াবাড়ী, 

িলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭৫৪৮ প্রণয় চন্দ্র সরকার, বিতাঃ সদন্তাষ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ টািসূত্রাপুর, বিাঃ + থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৭৫৫০ বমাঃ অবিক সরকার, বিতাঃ বমাঃ জালাল সরকার, গ্রামঃ িাকড়ী বগায়াল িাড়া, 

বগাোগাড়ী, রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫৫১ বমাঃ এমোদ্যল হক, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ িাঁচন্দর উত্তর িাড়া, থািাঃ 

তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫৫৩ বমাঃ আবরফ খাি, বিতাঃ বমাঃ একরাম খাি, গ্রামঃ িাকড়ী বগায়াল িাড়া, বগাোগাড়ী, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

৭৫৫৬ বমাঃ বরিি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ হযরত আলী, গ্রামঃ িাছ ববক্রম হাটী, র্াকঃ 

রসুলপুর, থািাঃ টাাংগাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭৫৫৮ বমাঃ বমারদশে বময়া, বিতাঃ বমাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ মিহরেী, িরবসাংেী। খগ খগ 
৭৫৫৯ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ জামালপুর, বড়চািা, 

মদিাহরেী, িরবসাংেী। 

খগ গ 

৭৫৬০ সাহ্ দিওয়াজ আবসফ, বিতাঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ বহাড়গাঁও, র্াকঃ বাবলয়া িাড়া, 

রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৫৬২ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ আদলাকবেয়া, র্াকঃ 

রবশোবাে, থািাঃ সলাংগা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৭৫৬৩ আবদ্যল্লাহ, বিতাঃ আব্দুল গবণ, গ্রামঃ মহাোি, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। খগ গ 

৭৫৬৪ ইমাম বহাসাইি, বিতাঃ আঃ আবজজ, গ্রামঃ উত্তর খাদমর, র্াকঃ খাদমর, কািাবসয়া, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৭৫৬৫ বমাঃ শাবকল, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ বাড়ী িাং -০৫, বরার্ িাং-০৩, ব্লক-বর্, 

বমরপুর-১৪, ঢাকা। 

খগ খগ 

৭৫৬৬ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বগালাি বহাদসি, গ্রামঃ হরবািী িগর, র্াকঃ 

বমদহরিগর, থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৭৫৬৭ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বাবক ববল্লাহ, গ্রামঃ রাউবত, বিাঃ ববলসলঙ্গী, 

থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

খগ গ 

৭৫৬৮ বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ বখতাব খাঁ সরোর িাড়া, 

র্াকঃ ঘবড়য়াল, থািাঃ বাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৭৫৭১ বমাঃ মবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবমরুল ইসলাম বগদ্য, গ্রামঃ বসরাজিগর, বিাঃ 

বাবহরমােী, বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

খগ খগ 

৭৫৭৩ সুভাষ চন্দ্র সরকার, বিতাঃ বগাবিিাথ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ তাল তলী, বিাঃ বাঁশতলী, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

৭৫৭৪ বমাঃ সাো বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ ফুলবাড়ী, বখাদ্দকাদমাপুর, 

সুদ্যল্যাপুর, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৭৫৭৫ বমাঃ বজল্লুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ গাড়াগঞ্জ, বশলকুিা, 

বিিাইোহ। 

খগ গ 

৭৫৭৬ বমাঃ হারুি বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ শ্যামপুর, বিাঃ োয়ারা শরীফ, 

থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

খগ খগ 

৭৫৭৭ বমাঃ মাসুে বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বময়া চাঁি, গ্রামঃ বহজবলয়া, বিাঃ বিায়াবেয়া, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ গ 

৭৫৭৯ বলটি চন্দ্র রায়, বিতাঃ রাধা ভল্লব রায়, গ্রামঃ বশমুল তবল, বশমুল তবল, র্াকঘরঃ 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

খগ গ 

৭৫৮১ বমাঃ আব্দুর রবহম, বিতাঃ বমাঃ রবমজ উবদ্দি,  

গ্রামঃ িঃ কুটিিাওর্াঙ্গা, র্াকঃ িাখারগঞ্জ, ইউঃ সদন্তাষপুর, উিঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৭৫৮২ বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবির উবদ্দি, গ্রামঃ সাতগাছা, বিাঃ ববকড়া, 

আটগ্রাম, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৭৫৮৩ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বসকান্দারখালী, বিাঃ 

বসকান্দারখালী, উিঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুণা। 

খগ গ 

৭৫৮৪ বমাঃ বজাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ জাবকর বহাদসি,  

গ্রামঃ েঃ িলাশ বাড়ী, বিাঃ েঃ িলাশ বাড়ী, থািাঃ বচবরববন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৭৫৮৫ বমন্টু বমাল্লা, বিতাঃ হারুি বমাল্লা, গ্রামঃ বফসারী বগইট উত্তর িাশ, তরপুর চন্ডী, র্াকঃ 

বাবুরহাট, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

খগ গ 

৭৫৮৭ বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বকাটবাড়ী, র্াকঘরঃ বড় 

বগাববন্দপুর, উিঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ খগ 



cvZv # 175 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৭৫৯০ কাইয়ম ববিারী, বিতাঃ বমাঃ সবফ উবদ্দি ববিারী, গ্রামঃ চর আলগী, র্াকঃ 

ব্রাহ্মণবেয়া, বাবুগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ গ 

৭৫৯১ বমাঃ আবদ্যর রব, বিতাঃ বমাঃ আলী উল্লুা, গ্রাম + বিাঃ রবশেপুর, থািাঃ 

বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৭৫৯২ বমাঃ বিি ইসলাম, বিতাঃ আউয়াল বময়া, গ্রামঃ দ্যয়াবি, চরবেঘলেী, িরবসাংেী সের, 

িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৭৫৯৩ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ িােদরজ্জামাি, গ্রামঃ িালবত সাতবাড়ীয়া, বিাঃ মতইি, 

উিঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

৭৫৯৪ বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ জাহাঙ্গীর বশখ, গ্রামঃ ছাগলেী, র্াকঃ িগরকান্দা, থািাঃ 

িগরকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ গ 

৭৫৯৮ বমাঃ ফয়সাল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ ওমর ফারুক, গ্রামঃ িাইকিাড়া, বিাঃ 

িাইকিাড়া, থািাঃ টাংগীবাড়ী, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৬০০ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ বরুন্ডী, বিাঃ বকট্টা, থািাঃ সাটুবরয়া, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৭৬০১ বমাঃ আকাশ-উর-জামাি, বিতাঃ বতলাি বহাদসি বমাল্লা,গ্রামঃ রামদেবপুর, থািাঃ 

বমাহােেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

গ গ 

৭৬০২ বমাঃ আবরফ, বিতাঃ বমাঃ বাবলু, গ্রামঃ বগায়াদলরচর, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ 

জামালপুর। 

গ গ 

৭৬০৩ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ শরীফবাগ, থািা + বিাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা। 

গ গ 

৭৬০৫ বমাঃ মাহমুে হাসাি িীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, র্াকঃ 

ঠাকুরগাঁও, উিঃ সের, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

গ গ 

৭৬০৭ বমাঃ আল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ হাল্দীঘর, গাড়াোহ, 

শাহাজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৭৬০৮ বমাঃ বসৌরভ হাাং, বিতাঃ বমাঃ সালাউবদ্দি হাাং, গ্রামঃ িশরবুবিয়া, থািাঃ কলািাড়া, 

বজলাঃ িটুয়াখালী 

গ গ 

৭৬০৯ বমাঃ লবতফুল ইসলাম, বিতাঃ িাজমুল আলম, গ্রামঃ েঃ বাইিাইল, র্াকঃ উত্তর 

গাবজরচট, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

গ গ 

৭৬১০ বমাঃ মাসুম হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক আলী, গ্রামঃ পূব ড মদহষপুর, র্াকঘরঃ 

মদহষপুর, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৭৬১১ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব আলী সরকার, গ্রামঃ েমেমা 

সরকার বাবড়, বিাঃ বকুলতলা বাজার, থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

গ গ 

৭৬১২ বমাঃ মামুি ববিারী, বিতাঃ আবল বহাদসি ববিারী, গ্রামঃ িবিম শাওড়া, র্াকঃ 

শাওড়া, থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৭৬১৩ বমাঃ বরমি সরকার, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ সরকার বাবড়, মুোফার, 

র্াকঃ বমাহিপুর, মতলব উত্তর, চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৬১৪ বমাঃ িাবহে বিয়াজ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ ৯০৭ শহীেবাগ,  

ঢাকা। 

গ গ 

৭৬১৭ রুিম চাকমা, বিতাঃ বববি বমাহি চাকমা, গ্রামঃ কচুছবড়, র্াকঃ মাবরশ্যা, উিঃ 

বাঘাইছবড়, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

গ গ 

৭৬২০ বমাঃ শাহজাহাি আলী, বিতাঃ মৃতঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ চর মাধপুর, বিাঃ 

বাঁদশরবাো, থািাঃ িাবিা সের, বজলাঃ িাবিা। 

গ গ 

৭৬২১ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ 

রবহমািগর, থািাঃ কচুূঁয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৬২২ বমাঃ িাবহে বহদসি, বিতাঃ বমাঃ বহোদয়ত উল্লাহ, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ 

রবহমািগর, কচুয়া, চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৬২৩ বমাঃ রাদসে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাহার আলী, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ রবহমািগর, 

থািাঃ কচুূঁয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৬২৪ বমাঃ মাহবুবুল হাসাি, বিতাঃ মৃতঃ হাবেস বময়া, গ্রামঃ িাছ েবরল্লা, র্াকঃ িাছ 

েবরল্লা, থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৭৬২৬ প্রশান্ত রায়, বিতাঃ শুশীল চন্দ্র রায়,  

গ্রামঃ বশবপুর, সাদয়স্তা, র্াকঃ সাহরাইল, থািাঃ বশাংগাইর,  

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

গ গ 

৭৬২৮ হাবফজুর রহমাি, বিতঃ ইমাি আলী, গ্রামঃ র্াকিাড়া, জামালপুর সের, জামালপুর। গ গ 
৭৬৩০ বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ বমৌজা র্াকুরী, র্াকঃ িাওয়াইল, 

বগািালপুর, টাঙ্গাইল। 

গ গ 

৭৬৩১ বমাঃ ফারুক, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি বমন্টু, গ্রামঃ বচর্কা, চাঁেপুর, িয়ারহাট, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৬৩৭ বমাঃ বরামাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ ঠাকুড়ােহ, গাংগাচড়া, রাংপুর। গ গ 

৭৬৩৮ বফদরাজ বহাদসি, বিতাঃ আঃ ছালাম, গ্রামঃ ফুলতলা, বিাঃ কুচটি, থািাঃ কাবলহাতী, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

গ গ 

৭৬৩৯ বমাঃ ববপ্লব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ নুিদেহ, র্াকঘরঃ গ গ 
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রতিকাবন্দ, উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

৭৬৪১ রুদবল কুজুর, বিতাঃ দ্যলাল কুজুর, গ্রামঃ মামুেপুর, বিাঃ জাবারীপুরহাট, থািাঃ 

বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ। 

গ গ 

৭৬৪২ শ্রী উজ্জল কুজুর, বিতাঃ শ্রী মিা কুজুর, গ্রামঃ মামুেপুর, বিাঃ জাবারীপুরহাট, থািাঃ 

বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ। 

গ গ 

৭৬৪৩ বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ বজগারবাবড়য়া, শাহাজােপুর, 

বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৭৬৪৫ বমাঃ বমাস্তফা, বিতাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ বড় বাড়ী, আমাইয়া, র্াকঃ কাচকুড়া, 

উত্তর খাি, ঢাকা। 

গ গ 

৭৬৪৯ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বসবলম, গ্রামঃ উত্তর বন্দর, র্াকঃ মহালখাি 

বাজার, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

গ গ 

৭৬৫৫ বমাঃ আলাবমি বহাসাইি, বিতাঃ খববর উবদ্দি, গ্রামঃ বহোসদকাল, একেন্ত, আটঘবরয়া, 

িাবিা। 

গ গ 

৭৬৫৬ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ িাড় বগাববন্দপুর, মালঞ্চী, 

িাবিা সের, িাবিা। 

গ গ 

৭৬৫৭ সুজাত বময়া, বিতাঃ বমাঃ সামছুল ইসলাম, গ্রামঃ বখবেরপুর, বিাঃ বখবেরপুর, 

উিদজলাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৭৬৫৮ মবির বহাদসি, বিতাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রামঃ কাবলরচর, র্াকঃ বখবেরপুর, উিঃ 

মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৭৬৫৯ িাজমুল বময়া, বিতাঃ জিাব বিয়ত আলী, গ্রামঃ কাবলরচর, ইউঃ বখবেবপুর, 

উিদজলাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৭৬৬০ বমাঃ আরমাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আশাদ্যল মন্ডল, গ্রামঃ িারায়িপুর, জীবিিগর, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

গ গ 

৭৬৬১ বমাঃ বখারদশে আলম বময়াজী, বিতাঃ রবমজ উবদ্দি বময়াজী, গ্রামঃ বগালড়া, চরখন্ড, 

র্াকঃ জাবগর, মাবিকগঞ্জ। 

গ গ 

৭৬৬৩ বমাঃ ইিদতজার জাহাি বশিি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ মুাংলী, বিাঃ চারঘাট, 

থািাঃ চারঘাট, বজলাঃ রাজশাহী। 

গ গ 

৭৬৬৪ অবচন্ত কুমার সরকার, বিতাঃ অবসম কুমার, গ্রামঃ খািপুরা, মধ্য িাড়া, র্াকঘরঃ 

খািপুরা, ববড়া, িাবিা। 

গ গ 

৭৬৬৬ সাজ্জাে বহাদসি, বিতাঃ শাহ্  আলম, গ্রাম + বিাঃ শাহিগর, থািাঃ ফটিকছাড়, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৭৬৬৯ বসৌরভ কুমার িাথ, বিতাঃ স্বিি কাবন্ত িাথ, গ্রাম + র্াকঃ পূব ড চম্বল, থািাঃ বাঁশখালী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

গ গ 

৭৬৭০ বমাঃ িাইমুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সামসুর রহমাি, গ্রামঃ চর চন্দ্রাইল, বিাঃ 

চরচন্দ্রাইল, থািাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

গ গ 

৭৬৭২ প্রতুল ববশ্বাস, বিতাঃ অবজৎ ববশ্বাস, গ্রামঃ হাটবাটি, র্াকঃ বটিয়াগাটা, বটিয়াঘাটা, 

খুলিা। 

গ গ 

৭৬৭৪ বমাঃ ওয়াবল-উল্লাহ, বিতাঃ বসকান্তার মাল, গ্রামঃ কাঁবচকাটা, বিাঃ দ্যলারচর, থািাঃ 

সবখপুর, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

গ গ 

৭৬৭৭ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ িতুি রূিপুর, 

িাকশী, ঈশ্বরেী, িাবিা। 

গ গ 

৭৬৭৮ বমাঃ সাইে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ ওয়াটার ওয়াকস বরার্ বিাস্তা 

লালবাগ, ঢাকা। 

গ গ 

৭৬৭৯ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল কাড়াল,  

গ্রামঃ চর চান্দু িাড়া, বিাঃ বািবতবাজার, থািাঃ বখপু িাড়া, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

গ গ 

৭৬৮১ বমাঃ মামুনুর রবশে মামুি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস বমাল্লা, গ্রামঃ যাদ্যরচর, বিাঃ 

বহমাদয়তপুর, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

গ গ 

৭৬৮২ বমাঃ ইমরাি খাি, বিতাঃ বমাঃ বগালজার খাি, গ্রামঃ বেওড়া, র্াকঃ বেওড়া িবিম 

িাড়া, থািাঃ সরাইল, বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

গ গ 

৭৬৯১ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আজবাহার বহাদসি, গ্রামঃ ধলগ্রাম, র্াকঃ ধলগ্রাম, 

থািাঃ বাঘারিাড়া, বজলাঃ যদশার। 

গ গ 

৭৬৯২ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আরশাব আলী, গ্রামঃ ধলগ্রাম, র্াকঃ ধলগ্রাম, 

থািাঃ বাঘার, বজলাঃ যদশার। 

গ গ 

৭৬৯৪ বমাঃ নুরন্নবী বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাশবফকুর রহমাি, গ্রামঃ খামার গাড়া, বকদশারগঞ্জ, 

বিলফামরী। 

গ গ 

৭৬৯৫ এ,বব,এম, মাজাহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ বর্/১৫৬ িাং বাসা 

হাউবজাং প্রদজক্ট, কুবিয়া। 

গ গ 

৭৬৯৬ আবদ্যর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি আকি, গ্রাম + বিাঃ গুয়াবাড়ীয়া, উিঃ 

বহজলা, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৭৬৯৮ বমাঃ শাহ আলম, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবণ,  

গ্রামঃ চরভানুর্াঙ্গা, র্াকঃ ভানুর্াঙ্গা, থািাঃ কাবজপুর,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 
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৭৭০০ বমাঃ মাহমুদ্যল হাছাি, বিতাঃ হাঃ বমাঃ সুলতাি আহেে, গ্রামঃ আবলপুর, র্াকঃ 

উয়ারুক, থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

গ গ 

৭৭০১ 

আবু বক্কর বসবদ্দক, বিতঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বশরকুল, র্াকঃ িাবসরগঞ্জ, বাগমারা, 

রাজশাহী।  

গ গ 

৭৭০২ 

বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ আবু বকর বসদ্দীক,  

গ্রামঃ উড়াহাটি, র্াকঃ উড়াহাটি, থািাঃ ভালুকা,  

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

গ গ 

৭৭০৫ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বসািাচচাঁ, বিাঃ উড়ারুক, 

থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর।  

গ গ 

৭৭০৭ 

শাবকল হাসাি, বিতাঃ আবুল খাদয়র, সামছুন্নাহার ববগম, গ্রামঃ রাজাপুর, র্াকঃ 

রাজাপুর, উিঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭০৯ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি গাজী, বিতাঃ বমাঃ সবফকুর রহমাি গাজী, বাগােব বাঘড়া 

বাজার, চাঁেপুর।  

গ গ 

৭৭১০ 

বমাৎ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ আব্দুলপুর, বিাঃ 

আব্দুলপুর, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার।  

গ গ 

৭৭১১ 

বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ বমাঃ তারাি বহাদসি, গ্রামঃ সাদতঙ্গা, র্াকঃ মবল্লক বাড়ী, 

থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

গ গ 

৭৭১৩ 

বমাঃ সাবকব বময়া, বিতাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বাশতলা, বিাঃ কাকিী, থািাঃ 

তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

গ গ 

৭৭১৬ 

বমাঃ শাহাোত বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ধুতদচারা, র্াকঃ বঘোরী, 

উিঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা।  

গ গ 

৭৭১৭ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ িবীউর রহমাি, গ্রামঃ কাবশমপুর, বিাঃ বশকোর হাট, 

উিঃ বেিাজপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

গ গ 

৭৭১৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ িাদটায়ারী, ফুল বাবগচা, লালদমাহি, 

লালদমাহি, বভালা।  

গ গ 

৭৭২০ 

বমাঃ মহররম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বয়রা, বিাঃ ববরুয়াি, 

থািাঃ আটঘবরয়া, িাবিা।  

গ গ 

৭৭২১ 

আল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ কানু প্রামাবিক, গ্রামঃ হাওড়া, বিাঃ হাওড়া, থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭২৩ 

িাজমুস সাবকব, বিতাঃ জাহাঙ্গীর, মধ্য বববরশাল, সন্নুাসী বাজার, বমাদরলগঞ্জ, 

বাদগরহাট।  

গ গ 

৭৭২৭ সুশান্ত রায়, বিতাঃ িবরমল রায়, সন্নুাসী, বমাদড়লগঞ্জ, বাদগরহাট।  গ গ 

৭৭২৯ 

বমঠুি আলী, বিতাঃ শুকুর মন্ডল, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঃ িওিাড়াহাট-৬৪৩০, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার।  

গ গ 

৭৭৩১ 

বমাঃ রাদশে বময়া, বিতাঃ বমাঃ তবমজ উবদ্দি, গ্রামঃ দ্যগ ডাচরি, র্াকঃ সুন্দর, থািাঃ 

িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর।  

গ গ 

৭৭৩৫ মহাদেব োস, বিতাঃ বিবখল োস, িাঁচদোলা, িরবসাংেী।  গ গ 

৭৭৩৬ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ হারুি-অর-রবশে, গ্রামঃ কাবশয়াবাড়ী, র্াকঃ আহসািগঞ্জ, 

থািাঃ আত্রাই, বজলাঃ িওগাঁ।  

গ গ 

৭৭৩৭ 

বমাঃ শাবমম, বিতাঃ বমাঃ ফবরে তালূকোর, গ্রামঃ চর বসািাপুর, বিাঃ শ্যাদমরহাট, 

উিঃ বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

গ গ 

৭৭৩৮ 

সববন্দ্র চন্দ্র রায়, বিতাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ শুকদেবপুর, র্াকঃ বাজিাহার, ববরল, 

বেিাজপুর।  

গ গ 

৭৭৩৯ পূি ড রঞ্জি চাকমা, বিতাঃ ইন্দ্র বমাহি চাকমা, উজ্জাাংছবড়, বরকল, রাঙ্গামাটি।  গ গ 

৭৭৪০ 

রাদসলুর রহমাি (রাদসল), বিতাঃ মবসনুর রহমাি, গ্রামঃ আটবলয়া, র্াকঃ 

হাওয়ালভাঙ্গী, থািাঃ শ্যামিগর, বজলাঃ সাতেীরা।  

গ গ 

৭৭৪১ 

বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ভাটিসতলা, র্াকঃ বপ্রমিল 

বাজার, থািাঃ সের েবেণ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৪৪ 

বমাঃ মামুি আলী, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস বশখ, গ্রামঃ বাইমাইল, র্াকঃ কাদসম, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

গ গ 

৭৭৪৬ 

বমাঃ কাওসার িাটওয়ারী, বিতাঃ বমাঃ কাদশম িাটওয়ারী, বহাবডাং িাং-২৬০, ২ িাং 

বমলদগট সড়ক, চরখাগেী, র্াকঃ চরমুগবরয়া-৭৯০১ মাোরীপুর সের, মাোরীপুর।  

গ গ 

৭৭৪৭ 

আবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বরহাি আলী, গ্রামঃ তারতািাড়া, বিাঃ হাড়বগলা 

বাজার, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 

৭৭৫০ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আশকর আলী, গ্রামঃ বড় বাশাবলয়া, বিাঃ বড় 

বাশাবলয়া, শাচদোলা, িরবসাংেী।  

গ গ 

৭৭৫৩ 

মাহফুজুর রহমাি বচৌধুরী, বিতাঃ মাসুে রািা বচৌধুরী, গ্রামঃ ধামতী, র্াকঃ ধামতী, 

থািাঃ বেববদ্ধার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৫৫ 

বমাঃ সাদ্দাম, বিতাঃ বমাঃ শাহাজাি, গ্রামঃ জবলপুর, র্াকঃ বগামগাঁও-৩৬২৩, 

মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৫৮ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাবলু খাঁি, গ্রামঃ চাঁেপুর, বিাঃ কাঠিকামারী, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

গ গ 
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৭৭৫৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুরুতজামাি, গ্রামঃ োতভাঙ্গা, বিাঃ োঁতর্াঙ্গা, 

উিঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৭৭৬০ 

আবরফ বহাদসি, বিতাঃ আঃ হাবকম,  

গ্রামঃ হবলদ্রাচালা, র্াকঃ বমজডাপুর কুাদর্ট কাদলজ, উিঃ বমজডাপুর, বজলাঃ 

টাাংগাইল।  

গ গ 

৭৭৬২ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বগালাম মাওলা সরকার, গ্রামঃ সাববেি, বিাঃ 

বাসুদেবপুর, উিঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

গ গ 

৭৭৬৩ 

বমাঃ শামীম আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ বখাোবক্স আলী, গ্রামঃ িরবসাংহপুর, বিাঃ 

কাকুয়া, থািাঃ + বজলাঃ টাাংগাইল।  

গ গ 

৭৭৬৪ বমাঃ আবু সাইম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, বড় বজঠাইল, ধামরাই, ঢাকা।  গ গ 
৭৭৬৫ মবির বহাদসি, বিতাঃ মবত মুবস, গ্রামঃ সাতদিায়া, ইউঃ পুবাইল, গাজীপুর।  গ গ 

৭৭৬৭ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী আশরাফ, গ্রামঃ ও বিাঃ বশমড়া, থািাঃ 

আেশ ডসের, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৬৯ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ  আলী আোফ, গ্রামঃ বশমড়া, বিাঃ বশমড়া, থািাঃ 

আেশ ড সের, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৭০ 

অপু সরকার, বিতাঃ বজবি সরকার, গ্রামঃ ববলাসপুর, বিাঃ রামকৃষ্ণবাড়ী, থািাঃ 

ধিবাড়ী, টাাংগাইল।  

গ গ 

৭৭৭১ 

বমাঃ সািবজে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ বাংখুরী িতুিিাড়া, বিাঃ 

বাংখুরী, থািাঃ মাবিকগঞ্জ, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৭৪ বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ লাল বময়া, জয়িগর, জাবজরা, শরীয়তপুর।  গ গ 

৭৭৭৫ 

বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ ববলঘাট, সুলতািপুর, র্াকঃ 

মধ্যিাড়া, উিঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

গ গ 

৭৭৭৬ 

বমাঃ ইমবতয়াজ আহদমে, বিতাঃ বমাঃফজলুল হক, থািাঃ বেওয়াি গঞ্জ, বিাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, গ্রামঃ উৎমারচর, বজলাঃ জমালপুর।  

গ গ 

৭৭৭৭ 

হাবববুর রহমাি বশখ, বিতাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ বলরামপুর, বিাঃ বলরামপুর, থািাঃ 

ভুঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

গ গ 

৭৭৭৯ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ সাদলহপুর, বশবপুর, সুোরাম মদর্ল 

থািাঃ সের, বিায়াখালী।  

গ গ 

৭৭৮২ 

বমাঃ মুঈি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ, গ্রামঃ বিনুয়া, র্াকঃ উত্তর হাওলা, থািাঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৭৮৩ 

বমাঃ হাসাি, বিতাঃ আবদ্যল কাদের, গ্রামঃ লামকুিাড়া, র্াকঃ রামগড়, থািাঃ 

রামগড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়।  

গ গ 

৭৭৮৫ 

বমাঃ সাঈে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এ লবতফ, গ্রামঃ বাঞ্চারাম, র্াকঃ বমাগলবাস, 

থািাঃ ও বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৭৭৮৬ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ বাদতি, গ্রামঃ মালর্াঙ্গা, র্াকঃ 

বমাগলবাসা, থািাঃ বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

গ গ 

৭৭৯০ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম খাি, বিতাঃ বমাঃ বমাঃ সুলতাি উবদ্দি খাি, িিষাগড়া, টুাংগী, 

গাজীপুর।  

গ গ 

৭৭৯২ রাবকব বময়া, বিতাঃ ছািাউল্লা, দ্যয়ারা, পুটিিা, রুিগঞ্জ, িারাযিগঞ্জ।  গ গ 

৭৭৯৩ 

কবিল ববদ্য, বিতাঃ কাবলিে ববদ্য, গ্রামঃ বশমুলবাবড়, বিাঃ কলাবাবড়, থািাঃ 

বকাটাবলিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৯৪ 

রািা চন্দ্র সরকার, বিতাঃ পুতুল চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ কালিা, বিাঃ তাড়াইল, থািাঃ 

তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৯৫ 

বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম সরকার, গ্রামঃ + বিাঃ রতি কাবন্দ, 

থািাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৯৬ 

বমাঃ সাবির আহদেে, বিতাঃ বমাঃ সামছুল ইসলাম, গ্রামঃ সদজর বমাড়, র্াকঃ 

জয়মন্ডি, থািাঃ বসাংগাইর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৯৭ 

বমাঃ জুলবফকার আলী, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, িলদসান্দা, বর্গ্রীরচর, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ।  

গ গ 

৭৭৯৮ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আওলাে বহাদসি, গ্রামঃ মুবেিাড়া, বিাঃ শাহবাজপুর, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, গাজীপুর।  

গ গ 

৭৭৯৯ 

বমাঃ জুদয়ল ববিারী, বিতাঃ নুর বমাহােে ববিারী, গ্রামঃ ইসমাইল বসদকর র্াঙ্গী, 

ভাষািচর, বিাঃ চর চাঁেপুর-৭৮২১, থািাঃ সেরপুর, বজরাঃ ফবরেপুর।  

গ গ 

৭৮০০ 

বেলীি কুমার োস, বিতাঃ তিি কুমার োস, গ্রামঃ উিাইসার, র্াকঃ রাজািাড়া, 

থািাঃ সের েবেণ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৮০১ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ রাধািগর, বিাঃ 

রাধািগর, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

গ গ 

৭৮০৩ 

বমাঃ আব্দুল হক িাটওয়ারী, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক িাটওয়ারী, মনু িাটওয়ার 

বাবড়, গ্রামঃ েবেণ বাবলয়া কাবন্দ, বসিবাগ, বিায়াখালী।  

গ গ 

৭৮০৪ 

বমাঃ বফরোউস জামাল, বিতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ বহাড়ারবেঘী, বিাঃ 

বাগবাড়ী, থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুরা।  

গ গ 

৭৮০৬ বমাঃ আবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হারুি, গ্রামঃ ডুবব, বিাঃ রাজাবাড়ী, থািাঃ গ গ 
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স্বারুিকাঠী, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

৭৮০৮ 

জাবমল আহমে বচৌধুরী, বিতাঃ মাসুক আহমে বচৌধুরী, গ্রামঃ বসায়াবতয়র, র্াকঃ 

ববায়াবলয়া বাজার, থািাঃ বেরাই, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

গ গ 

৭৮০৯ 

বমাঃ সবুজ, বিতাঃ বমাঃ আবতকুজ্জামাি মাবিক,  

গ্রামঃ কলতাসুতী, উিঃ বব.দক.এম.বি, থািাঃ আশুবলয়া, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

গ গ 

৭৮১১ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আইনুল হক, গ্রামঃ বসািাকাবিয়া, বিাঃ 

বভলুরিাড়া, থািাঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া।  

 

কখগ 

 

কখগ 

৭৮১২ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদবে আলী, গ্রমাঃ িীি িাথপুর, র্াকঃ 

বাবলয়ার্াঙ্গা, থািাঃ + বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ সের।  

কখগ খগ 

৭৮১৩ 

বমাঃ ইরফাি বশখ, বিতাঃ হাদশম বশখ, গ্রামঃ মদহন্দ্রপুর, র্াকঃ রতিবেয়া, উিঃ 

কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

কখগ গ 

৭৮১৪ 

বমাঃ রববউল বশখ, বিতাঃ েবলল উবদ্দি বশখ,  

গ্রামঃ গাছািাড়া, গছািাড়া, র্াকঃ গচািাড়া, থািাঃ বকাটাবলিাড়া, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮১৬ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ ইমাম বহাদসি, তাত্রাকান্দা, বসধলা, বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ।  

কখগ খগ 

৭৮১৭ বমাঃ তািভীর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, কাউলবতয়া, গাজীপুর।  কখগ খগ 

৭৮১৮ 

বাবু বশখ, বিতাঃ শাজাহাি বশখ, গ্রামঃ মাছুমপুর, বিাঃ বসরাজগঞ্জ, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, 

বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮১৯ িাইমুর রহমাি আলভী, বিতাঃ আলী বহাদসি, িবিম বেওদবাগ, িারায়িগঞ্জ।  কখগ খগ 

৭৮২০ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িবীর উদ্দীি, রামশার কাজীপুর, িলর্াঙ্গা, 

িাদটার।  

কখগ গ 

৭৮২১ 

বমাঃ লািজু বময়া, বিতাঃ বমাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ উত্তর িান্ডুল জামতলা, র্াকঃ 

িান্ডুল, উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ খগ 

৭৮২২ 

বমাঃ বগালাম রাসুল, বিতাঃ বমাঃ আবমর চাঁি প্রাাং, বশরিগর, বশরিগর, ববলকুবচ, 

বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮২৩ 

বসাদহল আহমে, বিতাঃ আব্দুল বাবরক, চন্দি বাগ রািাবিাং, থািাঃ বগালািগঞ্জ, 

বজলাঃ বসদলট।  

কখগ কখগ 

৭৮২৮ 

বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাবকম ফরাদয়জী, গ্রামঃ বখাদ্দডযুগিী, বিাঃ বাবখল, 

থািাঃ টাঙ্গাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ কখগ 

৭৮৩০ 

অপূব ড কুমার োস, বিতাঃ শ্রী সদরাজ কুমার োস, গ্রামঃ রাজিগর, বিাঃ কাকাইলদছও, 

থািাঃ আজবমরীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৮৩১ 

বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু বকর, গ্রামঃ িাথরঘাটা, বিাঃ ভাাংগুড়া, 

থািাঃ ভাাংগুড়া, বজলাঃ িাবিা।  

কখগ কখগ 

৭৮৩২ 

বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া,  

গ্রামঃ িাইছাইল, বিাঃ বশমুবলয়া, ইউঃ ধামদগািা, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা।  

কখগ খগ 

৭৮৩৩ 

বমাঃ আবদ্যল মবজে, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল মান্নাি, আবময়াি র্াঙ্গবর, আউবলয়া িগর-

২২২২, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 

৭৮৩৪ বমঃ ম্রাসাদথায়াই মারমা, উগ্য মাম ডা, সুদ্য অাং বমস্বার িাড়া, নুিছবড়, খাগড়াছবড়।  কখগ খগ 

৭৮৩৫ 

বমাঃ আব্দুল মবজে, বিতাঃ বমাৎ আয়িাল হক, গ্রামঃ ববলরুরুয়া, ইউঃ িারাবন্দয়া, 

উিঃ কাবলহাবত, বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৭৮৩৬ 

আব্দুল্লাহ আল মুজাবহে শাবকল, বিতাঃ বমাঃ আতউর রহমাি, গ্রামঃ সাবেপুর, বিাঃ 

সুন্ডুমালা হাট, থািাঃ তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী।  

কখগ খগ 

৭৮৩৭ 

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আব্দুল কাদলক ববিারী, গ্রামঃ বছাট মুলিা, বিাঃ 

জাবজরা, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৩৮ 

আব্দুল কাদের, বিতাঃ বশর আলী, গ্রামঃ িওগাঁও, কাইড়, র্াকঃ বরায়াইল-১৮২২, 

ধামরাই, ঢাকা।  

কখগ গ 

৭৮৪০ 

বমাঃ কামাল, বিতাঃ বমাঃ শবফক, গ্রামঃ শ্রীিগর, বিাঃ বমমুলকাবন্দ, উিঃ বভরব, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৮৪১ 

আঃ সামাে, বিতাঃ আঃ গবি, গ্রামঃ বশলই, বিাঃ বশলই, থািাঃ মুসীগঞ্জ সের, বজলাঃ 

মুবসগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮৪২ 

িন্দি কুমার আচার্য্ড, বিতাঃ বেদিশ চন্দ্র আচার্য্ড, গ্রামঃ গাছবাড়ীয়া, বিাঃ বমষতলী 

বাজার, থািাঃ বচৌদ্দগ্রাম,দজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৭৮৪৩ বমাঃ ইয়াবছি, বিতাঃ শাহাজাহাি, ম্যবলয়াদটক, বিায়াখলী সের, বিায়াখালী।  কখগ খগ 

৭৮৪৪ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ ওবায়দ্যর রহমাি, গ্রামঃ ফরাযী কান্দী, বিাঃ ফরাযী কান্দী, 

থািাঃ মতলব,  বজলাঃ চাঁেপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৪৫ 

বমাঃ শাহাজালাল, বিতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, কাবজপুর, বিাঃ বভদ্যবরয়া বাজার, উিঃ 

মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৪৬ 

বমাঃ আব্দুল মবতি, বিতাঃ বমাঃ আজহার আলী, গ্রামঃ বকরাব, ইউঃ ভুলতা, উিঃ 

রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৮৪৭ 

বমাঃ বগালজার বহাদসি, বিতাঃ আলহাজ্ব  শামসুলহক, গ্রামঃ চামটারিাড়, র্াকঃ 

িায়র্ার্াঙ্গা, উিঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 
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৭৮৪৮ 

রানু সরকার, বিতাঃ ফয়জার রহমাি, গ্রামঃ গুিাইগাচ, র্াকঃ জুোরহাট, থািাঃ 

উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ কখগ 

৭৮৪৯ 

বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি,  

গ্রামঃ কামদেবপুর, র্াকঃ বাহাদ্যরপুর, তািাঃ িলবছটি,  

বজলাঃ িালকাঠী।  

কখগ গ 

৭৮৫১ 

জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ কামাল উদ্দীি, গ্রামঃ লদ্দাখালী, র্াকঃ মােবারহাট-৪৩২৪, 

বমরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।  

কখগ গ 

৭৮৫২ 

রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ কদ্যছ আলী, ৯৯৯, র্াকঃ হববরবাড়ী, ২২৪০, ভালুকা, িল্লী, 

ময়মিবসাংহ।  

কখগ খগ 

৭৮৫৪ 

সুমি কুমার সরকার, বিতাঃ বিম ডল কুমার সরকার, গ্রামঃ ইটাগাচা, বিাঃ বাকাল, 

থািাঃ সাতেীরা, বজলাঃ সাতেীরা।  

কখগ কখগ 

৭৮৫৫ 

বমাঃ আব্দুল হাই বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ মুকবুল আহেে, গ্রামঃ জয় কৃষ্ণপুর, থািাঃ 

ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৭৮৫৬ 

বমাঃ আলী আজগর বচৌধুরী, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম বচৌধুরী, গ্রামঃ বকচমত 

বটদটশ্বর, বিাঃ খন্ডল হাই, থািাঃ িরশুরাম, বজলাঃ বফিী।  

কখগ গ 

৭৮৫৭ 

বমাঃ রুদবল রািা, বিতাঃ বমাহােে আলী, িবিম চরবতল্লী, বতল্লী, সাটুবরয়া, 

মাবিকগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৮৫৮ 

বমাঃ বজয়া, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল মান্নাি, গ্রামঃ কাবশম িগর, বিাঃ কাবশমিগর, 

বজলাঃ রামিািচ, বজলাঃ লেীপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৫৯ 

বমাহাঃ বজয়াউল হাসাি, বিতাঃ বমাহাঃ আব্দুল মবজে, প্রতািপুর, র্াকঃ কুন্ডুলগাবছ, 

থািাঃ োমুড়হুাগ, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

কখগ গ 

৭৮৬০ 

বমাঃ মাবিক বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছালাম বময়া, গ্রামঃ ভুরভুবরয়া, বিাঃ শাহািগাছা, 

থািাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮৬১ 

বমাঃ রদমজ উবদ্দি, গ্রামঃ কুজরত আলী, গ্রামঃ ভাতগ্রাম (োমিাতার, বিাঃ ভাতগ্রাম, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ খগ 

৭৮৬২ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ মাহমুে আলী, গ্রামঃ বিায়াবাে, র্াকঃ িাড়াবাবলয়া, থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৮৬৫ 

শামীম আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ আকরাম আলী, গ্রামৎ সামিাড়, র্াকঃ নুরুবন্দ, 

জামালপুর। 

কখগ কখগ 

৭৮৬৬ 

বমাঃ আব্দুস সামাে, বিতাঃ বমাঃ ইসহাক ফবকর, গ্রামঃ িাহড়া, বিাঃ িাহড়া বাজার, 

উিঃ বগৌরীপুর, ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৭৮৬৭ 

বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ কাবিতারা, র্াকঃ বড় 

হাতদকারা, উিঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮৬৮ 

বমাঃ ওয়াবসম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধীতপুর, র্াকঃ বিযামপুর, থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৮৬৯ 

ববসর বময়া, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ মবললাবাে, বিাঃ আশারামপুর, থািাঃ 

রামপুরা, বজলাঃ িরুবসাংেী।  

কখগ খগ 

৭৮৭০ 

বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ সুজাফ আলী, গ্রামঃ মাটিদকারা, বিাঃ ববায়াবলয়ারচর, 

থািাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৮৭১ 

বমাঃ জসীম রািা, বিতাঃ বমাৎ মান্নাি বশখ, গ্রামঃ র্হর দ্যগ ডাপুর, র্াকঃ িদ্মববরা-

৮১৩০, কাবশয়ািী, বগািালগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৮৭২ 

আলমাছ, বিতাঃ সবরম উবদ্দি, গ্রমাঃ বগলাবাড়ী, বিাঃ বগলাবাড়ী, উিঃ ইসলামপুর, 

বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৭৪ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বগৌরীপুর, লালপুর, িাদটার।  কখগ গ 

৭৮৭৫ 

বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম (সাগর), বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ উবজরধরিী বাড়ী, 

গাইবান্ধা, গাইবান্ধা।  

কখগ গ 

৭৮৭৬ 

বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, উত্তর মুবিরকাবন্দ, মতলব 

উত্তর, চাঁেপুর।  

কখগ গ 

৭৮৭৭ 

বাহার কাজী, বিতাঃ শাহ বসদকন্দার কাজী, গ্রামঃ বজয়াকুলী, বিাঃ বিাড়াবেয়া বাজার, 

থািাঃ িগরকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর।  

কখগ গ 

৭৮৭৮ 

শ্রী বরিি চন্দ্র সরকার, বিতাঃ শ্রী ববশ্বিাত হাওলোর,  

গ্রামঃ বসাংড়াবাড়ী, বিাঃ পূব ডদবতগাড়ী, থািাঃ কাবজপুর,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৮৮১ 

বমাৎ িাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ ঠাকুরোস লেীপুর, র্াকঃ 

খালাশিীর, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৮২ 

মন্টু মারাক, বিতাঃ িদগি, গ্রামঃ ববতকুবড়, বিাঃ বাগাইতুবল, থািাঃ হালূয়াঘাট, 

বজরাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ খগ 

৭৮৮৩ 

বমাঃ মুিজুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কবফল উবদ্দি, গ্রামঃ দ্যত্ত সুত্ত, বিাঃ বাবলয়া 

জাংগী, থািাঃ বাবলয়াজাংগী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

কখগ খগ 

৭৮৮৬ 

বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ আিাছ আলী প্রামাবিক, গ্রামঃ বতি গাছা রাজাপুর, 

োপুবিযা, বিাঃ োপুবিয়া, থািাঃ + বজলাঃ িাবিা।  

কখগ খগ 

৭৮৮৭ ববপ্লব বঘাষ, বিতাঃ স্বঃ সুদবাধ বঘাষ, গ্রামঃ  রাজাপুর, বিাঃ ববলফুবলয়া, থািাঃ কখগ খগ 
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রুিসা, বজলাঃ িাবিা।  

৭৮৮৮ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি (ভুলু), বিতাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ ছাবতয়ািী, বিাঃ িাবিা, 

থািাঃ ও বজলাঃ িাবিা।  

কখগ খগ 

৭৮৮৯ 

বমাঃ রাদসল বশখ, বিতাঃ বমাঃ আসাদ্যল হাসাি, গ্রামঃ ছাবতয়ািী,  মাঠিাড়া, বিাঃ 

িাবিা, থািাঃ ও বজলাঃ িাবিা।  

কখগ গ 

৭৮৯০ 

কামাল বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ ববরাইিাড়, বিাঃ + থািাঃ বেববিার, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ গ 

৭৮৯১ 

সজীব কুমার সাহা, বিতাঃ সুিীল কুমার সাহা, গ্রমাঃ + বিাঃ + থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ 

িাদটার।  

কখগ খগ 

৭৮৯২ 

বমাঃ আহাে, বিতাঃ বমাঃ খাদলক, গ্রামঃ বশলডুবী, বিাঃ বশলডুবী, র্াকঃ কাবশমপুর, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৭৮৯৩ 

বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ বমাঃ বগালজার বহাদসি, গ্রামঃ লস্করপুর, র্াকঃ 

হুলাসুগঞ্জ, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর।  

কখগ গ 

৭৮৯৪ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল বারীক, গ্রমাঃ কুড়াবলয়া, র্াকঃ কুড়াবলয়া-

৬৭০০, বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৮৯৮ বমাঃ হাসািাত আলী, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ ববববরিাড়া।  কখ খ 

৭৮৯৯ 

জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ হাসাি আলী, বস এ আবাবসক এলাকা, র্াকঃ বতজগাঁও-

১২১৫, বতজগাঁও, ঢাকা।  

কখগ খগ 

৭৯০০ 

বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক,  

গ্রামঃ বকামরভান্ডী, ববটািাড়া, র্াকৎ যাদ্যরচর, থািাঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ কখগ 

৭৯০১ 

বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ িািাইয়া, বিাঃ বাসুদেবপুর, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৭৯০২ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুর রবহম তালুকোর, তালুকোর কদট ডজ, কাউবিয়া 

প্রধাি সড়ক, ববরশাল।  

কখগ গ 

৭৯০৩ 

বমাঃ বসবলম খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কচুবাড়ী, বিাঃ কচুবাড়ী, থািাঃ 

ঠাকুরগাঁও সের, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

কখগ খগ 

৭৯০৪ 

বসৌরভ ভূইয়া, বিতাঃ আহাে ভূইয়া, গ্রামঃ বশমুল কাবন্দ, বিাঃ বশমুল কাবন্দ, উিঃ 

বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৯০৫ 

বমাঃ িাঈম আলী, বিতাঃ বমাঃ ইউদশাফ আলী, কাবিিগর, বঘাড়ািাবখয়া, র্াকঃ 

কাবলিগর, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯০৬ 

অপূব ড রায়, বিতাঃ বখাকা রায়, গ্রামঃ সামাবয়শপুর, র্াকঃ মবল্লক বাড়ী, উিঃ ভালুকা, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৭৯০৭ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরাস্তম আলী প্রমাবিক, গ্রামঃ নুরগঞ্জ, বিাঃ 

বরহড়, উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯০৯ 

তন্ময় বাপড়, বিতাঃ তরুি বাপড়, গ্রামঃ + বিাঃ কলাবাড়ী, উিঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৯১০ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ বশখ, বিতাঃ বমাঃ আঃ সালাম বশখ, গ্রামঃ উত্তর লাংকারচর, র্াকঃ 

িাাংখারচর-৭৫১০, বলাহাগড়া, িড়াইল।   

কখগ কখগ 

৭৯১১ 

বমাঃ ফারুক আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ লেীপুরা, চান্দিা, র্াকঃ 

গাজীপুর-১৭০০, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখগ গ 

৭৯১২ 

বমাঃ বতৌবফকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ টামিী ইসলামপুর, 

র্াকঃ গুজাবেয়া, উিঃ টামিী ইসলামপুর, র্াকঃ গুড়াবেয়া, উিঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ 

বকদশারগাঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৯১৩ 

মাহাফুজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ িবিম বাইশারী, উিঃ 

বািারীিাড়া, উিঃ ববরশাল।  

কখগ গ 

৭৯১৪ 

ফয়সাল, বিতাঃ ইসলাম উবদ্দি, গ্রামঃ রামপুর, র্াকঃ িাবজরপুর, থািাঃ কলসাকান্দা, 

বজলাঃ বিত্রদকািা।  

কখগ গ 

৭৯১৫ 

বমাঃ শবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইসলাম উবদ্দি, সাাং হবজলা, র্াকঃ আটি বাজার, 

উিঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা।  

কখগ খগ 

৭৯১৬ 

আবজম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, বতিার বাড়ী, গ্রামঃ মহিতপুর, বিাঃ বকন্দুরবাগ, 

থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ গ 

৭৯১৭ 

বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি মাবলথা, গ্রামঃ বমলোগ, িবিম বাবহরচর, 

র্াকঃ বাবহরচর-৭০৪০, বভড়ামার, কুবমল্লা।  

কখগ গ 

৭৯১৮ 

বমাঃ ববশর আহাদেে ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দুর রহমাি ভূইয়া, গ্রামঃ গুিাইঘর, 

র্াকঃ গুিাইঘর, উিঃ বেববিার, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ কখগ 

৭৯১৯ 

বমাঃ আফজাল বহাদসি খাি, বিতাঃ িমুর আলী খাি, গ্রামঃ আমোশী বগট, র্াকঃ 

বচলমারী, উিঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ খগ 

৭৯২০ 

লাল চাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আতর বময়া, গ্রামঃ িারুচী, বিাঃ বহমিগর, থািাঃ 

বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৭৯২১ 

হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ বমাফাদজ্জল গাজী, গ্রামঃ + র্াকঃ কাবশমিগর, উিঃ 

িাইকগাছা, বজলাঃ খুলিা।  

কখগ গ 

৭৯২২ বখাকি চন্দ্র িাল, বিতাঃ অবশ্বিী চন্দ্র িাল, চাবড়য়া, আটিাড়া, আটিাড়া, বিত্রদকািা।  কখগ খগ 
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৭৯২৩ 

আল-হাইয়ুল ইসলাম িয়ি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাইয়ুম, গ্রামঃ আড়াইউড়া, র্াকঃ 

তালজাঙ্গা, উিঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৯২৪ 

সাধি চন্দ্র অবধকারী, বিতাঃ শ্রী শরৎ চন্দ্র অধীকারী, গ্রামঃ িবিম খবড়বাড়ী, র্াকঃ 

গয়াগাড়ী-৫৩৫০, বর্মলা, িীলফামারী।  

কখগ গ 

৭৯২৫ 

বমাঃ রদসল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাড়ী সরকার (দ্যদ্য), গ্রামঃ মবহষবাি, থািাঃ 

গাবতলী, বগুড়া।  

কখগ খগ 

৭৯২৬ 

বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, গ্রামঃ ভবািীপুর, বিাঃ ববতবাড়ীয়া, 

থািাঃ গাাংিী, বজলাঃ বমদহরপুর।  

কখগ খগ 

৭৯২৭ 

বমাঃ আবশক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ তুখাদজ্জল, গ্রামঃ মধুগাড়ীয়া, বিাঃ বগায়ালগ্রাম, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ খগ 

৭৯২৯ 

খন্দকার মাইনুল ইসলাম, বিতাঃ খন্দকার আবদ্যল্লাহ, গ্রামঃ ববষ্ণপুর, র্াকঃ খুররম 

বাজর-২১৩০, থািাঃ বিিাইগাবত, বজলাঃ বশরপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৩০ 

বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, কাবলগঞ্জ, র্াঙ্গািাড়, িলর্াঙ্গা, 

িাদটার।  

কখগ খগ 

৭৯৩১ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ ববয়ারালী, র্কাঃ েবেি 

বববশউড়া-২৪০০, থািাঃ বিত্রদকািা সের, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

কখগ গ 

৭৯৩২ 

বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ লেীদকািা, বিাঃ বর্ক্রীরচর, 

ইউঃ সলি, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯৩৩ 

বমাঃ শাবকল ইসলাম, বিতাঃ হাজী িবর আলী মন্ডল, ইবছেহ, বরৌহােহ, রায়গঞ্জ, 

বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৭৯৩৪ 

বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ খলকুবড়, বিাঃ বৃকয়া, ইউঃ 

১২ িাং রামািন্দ খাজরা, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার।  

কখগ গ 

৭৯৩৫ 

প্রদসিবজৎ মন্ডল, বিতাঃ মবিন্দ্র িাথ মন্ডল, গ্রামঃ + র্াকঃ + থািাঃ বেঘবলয়া, 

বজলাঃ খুলিা।  

কখগ কখগ 

৭৯৩৬ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি, গ্রামঃ মৃধাবাবড়, র্াবুবরয়া, বিাঃ 

বফামগাঁও, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৭৯৩৮ 

স্বিি চন্দ্র ববশ্বাস, বিখীল চন্দ্র ববশ্বাস, ব্রােিিাড়, র্াকঃ আড়াই হাজার-১৪৫০, 

আড়াইহাজার, িারায়িগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৭৯৩৯ 

বমাঃ ওয়াবসম বময়া, বিতাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ গােতলা, বিাঃ িাথরাইল, থািাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ কখগ 

৭৯৪০ 

বমাঃ ইিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আরশাে আলী গাজী, গ্রমাঃ শ্যামিগর, র্াকঃ 

আগড়ঘাটা, উিঃ িাইকগাচা, বজলাঃ খুলিা।  

কখগ খগ 

৭৯৪১ 

বমাঃ রাবহম, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ ববড়াইদের চালা, র্াকঃ বগলাদবড়াইে-

১৭৪০, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ গ 

৭৯৪২ 

বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ ববল্লার বহাদসি, গ্রামঃ ববড়াইদের চালা, র্াকঃ 

বগলাদবড়াইে, ১৭৪০, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ গ 

৭৯৪৪ 

বমাঃ ফয়সাল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবু বছবদ্দক, আব্দুস সামাে মুবস বাড়ী, গ্রামঃ 

হাসবন্দ, র্াকঃ হাসবন্দ-৩৭০০।  

কখগ গ 

৭৯৪৫ 

বমাঃ জসীম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, বজদলিাড়া, বিাড়ারহাট, িীলফামারী 

সের, িীলফামারী।  

কখগ গ 

৭৯৪৬ 

বমাঃ মাছুম হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফ হওলাোর, উত্তার সুতালড়ী, বমাদরলগঞ্জ, 

বাদগরহাট।  

কখগ গ 

৭৯৪৭ 

বমাঃ ইব্রাবহম খবলল, গ্রামঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চরিাতা, থািাঃ বেৌলতখাি, 

বজলাঃ বভালা।  

কখগ গ 

৭৯৪৮ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বশখ বিমাই, বাদকর বমাল্লার র্াাংঙ্গী চর, বটিরাকান্দী, 

বিাঃ বাবকগঞ্জ, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৪৯ 

বমাহােে বাচ্চু বময়া, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি,  

গ্রামঃ সাতগাছা, বিাঃ ববকড়া, আটগ্রাম, ইউঃ ও থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ খগ 

৭৯৫০ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মমদেল বহাদসি, আদযাধ্যাপুর, চন্দিপুর, 

বসািারগাঁও, রাংপুর।  

কখগ কখগ 

৭৯৫৩ 

বমাঃ জবহর রায়হাি (রাদসল), বিতাঃ বমাঃ বেরাজ উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ বগালাম িগর, 

বিাঃ বঘওর, উিঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯৫৪ 

বমাঃ হাসাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ সাতদিাড়া, বিাঃ জাহাপুর, উিঃ 

মুরােিগর,  বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৭৯৫৫ 

বমাঃ সুমি, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ ঢালূয়া, বিাঃ েরদবশহাট, উিঃ 

বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ কখগ 

৭৯৫৬ 

বমাহােে নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে আবদ্যর রাজ্জাক, গ্রামঃ খােঘর, র্াকঃ 

সাহরিাড়, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ গ 

৭৯৫৭ 

বমাঃ আবমর বমল্লাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ববলাল উবদ্দি, গ্রামঃ গবচর্াঙ্গা, র্াকঃ 

িাইদকর ছড়া, থািাঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

৭৯৫৮ 

বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ সুবি ড বখলা, র্াকঃ বঘাড়াধাি, 

উিঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ কখগ 
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৭৯৫৯ 

বমাঃ হারুি-অর-রবশে খাঁ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক খাঁ, গ্রামঃ পুরাতি কসবা, 

থািাঃ বকাতয়ালী, বিাঃ যদশার সের, বজলাঃ যদশার।  

কখগ গ 

৭৯৬০ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বগাোবশমলা, বিাঃ 

শ্রীরামপুর, থািাঃ ও বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৬১ 

বমাহােে আবিসুর রহমাি খাি, বিতাঃ নুরুল হক খাি, গ্রামঃ এিাদয়তপুর, 

বগাববন্দবাড়ী, বিাঃ কাবশমপুর, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৬২ 

হাজী বমাৎ িাবজর খাি , বিতাঃ আঃ হাবমে খাঁি, গ্রামঃ + বিাঃ হাসাড়ী, উিঃ 

শ্রীিগর, বজলাঃ সুিামগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯৬৩ 

বমাঃ বলটু আিাম, বিতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ বিাগলবেয়া, ইউঃ বিাগল বেঘা, 

থািাঃ সবরষাবাবড়, বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৬৪ 

আব্দুস সামাে, বিতাঃ বমাহাঃ এসলাম আলী, গ্রামঃ বিমতলা, র্াকঃ + থািাঃ 

বগামস্তাপুর, বজলাঃ চাঁিাই িবাবগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯৬৬ 

কামরুল হাসাি, বিতাঃ আব্দুল কবরম, গ্রামঃ রমাকান্ত, বিাঃ গজঘন্টা, থািাঃ 

গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর।  

কখগ গ 

৭৯৬৮ 

বমাঃ বমাহাইবমনুল গাজী, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি গাজী, গ্রামঃ সুন্দর মহল, 

থািাঃ বটিয়াঘাটা, র্াকঃ বারআবড়য়া, বজলাঃ খুলিা।  

কখগ কখগ 

৭৯৬৯ 

বমাঃ কাজল আকন্দ, বিতাঃ আব্দুল গফুর আকন্দ, গ্রামঃ গাদবর গ্রাম, বিাঃ মাোরগঞ্জ, 

থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজরাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৭০ 

বমাঃ জবসম ইসলাম, বিতাঃ মজর উবদ্দি, গ্রামঃ আবজজপুর, বিাঃ কাউয়ামারী, উিঃ 

িাটগ্রাম, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ গ 

৭৯৭৩ 

 মিাোঃ িেলু রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ িঞ্জ মিখ, গ্রািোঃ উত্তর গাহির, গ্রািোঃ মপাোঃ 

কাবলজুবর, গ্রািোঃ িাদারগঞ্জ, মেলাোঃ োিালপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৭৫ 

সারওয়ার জাহাি, বিতাঃ শাহ জাহাি, গ্রামঃ প্রতািপুর, বিাঃ প্রতািপুর, থািাঃ 

োগিভূঞা, বজলাঃ বফিী।  

কখগ গ 

৭৯৭৬ 

তািস চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ তীথ ড বম ডি, গ্রামঃ বগারপুর, র্াকঃ ফুলবাড়ীয়া, থািাঃ 

কালীয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ গ 

৭৯৭৭ 

হাসাি মাহমুে খাঁি, বিতাঃ হাদফজ আলী খাঁি, গ্রামঃ আলালপুর, র্াকঃ িলবাইে, 

উিঃ কুবলয়ারচর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ গ 

৭৯৭৯ 

বমাঃ নূর বমাহােে বময়া, বিতাঃ বমাঃ সামছু ভূইয়া, িাইিপুকুর, বক্সিগর, বশরপুর-১, 

ঢাকা-১৫১৬।  

কখগ খগ 

৭৯৮০ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ মবমনুর ইসলাম, গ্রামঃ হাবরয়া বাড়ী, র্াকঃ মলমগঞ্জ, 

উিঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর, িয়ািাড়া, কাবশমপুর, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৭৯৮২ 

প্রকাশ ববশ্বাস, বিতাঃ বেি ববশ্বাস, গ্রামঃ বসদির গাজী বমশি, বিাঃ ফুলবাড়ী, থািাঃ 

িাটদকলঘাটা, বজলাঃ সাতেীরা।  

কখগ খগ 

৭৯৮৩ 

অবভলাস গদমজ, বিতাঃ সুশীল গদমজ, গ্রামঃ ভুরুবলয়া, বিাঃ িাগরী, থািাঃ কাবলগঞ্জ, 

বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৮৪ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ হাদফজ মুিসুর রহমাি, গ্রামঃ বঘাড়াোরী, র্াকঃ মািার 

বাজার, থািাঃ মতলব েবেণ, বজলাঃ চােপুর।  

কখগ কখগ 

৭৯৮৬ 

বমাঃ মঞ্জল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিার বমাল্লা, চরকুছুবন্দ, কামারখালী, মধুখালী, 

ফবরেপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৮৭ 

বমাঃ িাজমুল কাজী, বিতাঃ বলাকমাি কাজী, চরশ্রীরামকাবন্দ, বাগাট, মধুখালী, 

ফবরেপুর।  

কখগ খগ 

৭৯৮৮ বমাঃ আলম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, বাকতা, ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ।  কখগ কখগ 
৭৯৮৯ রুদবল, বিতাঃ আলতাফ বহাদসি, বছাটশীব িারায়িপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী।  কখগ গ 

৭৯৯০ 

বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বাসা িাং-১১৭, মাবরয়াল, বিাঃ সের-

১৭০০, থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখ খ 

৭৯৯১ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ রজব আলী, কালিী, বাড়ীয়া, থািাঃ গাজীপুর 

সের, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখ খ 

৭৯৯২ 

বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে বহাদসি, িরচই, ইউঃ মবহচাইল, চবন্দিা, 

কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৭৯৯৪ 

তািভীর আহদেে, বিতাঃ বসালায়মাি, গ্রমাঃ সাতিীিাড়া, বিাঃ রাঙ্গামাটিয়া, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর।   

কখগ গ 

৭৯৯৫ 

বমাঃ হারুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ তালিাবতলা, বিাঃ বজাবাহাট, 

থািাঃ মান্দা, িওগাঁ।  

কখগ গ 

৭৯৯৮ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, রাস্তা-২, বকািাবাড়ী পূব ডিাড়া, 

র্াকঃ বিল িগর-১৩৪৬, গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৮০০০ 

বমাঃ শামীম আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বসালায়মাি বশখ, গ্রামঃ পুরাি বশলাবাড়ী, বিাঃ 

বখাকশাবাড়ী, থািাঃ + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০০১ 

বমাঃ আবু তাদহর, বিতাঃ মৃত বােশা বময়া, সাদলহ আহদমে বচৌধুরীর বাড়ী, বমাহরা, 

চাঁন্দগাও, চিগ্রাম।  

কখগ গ 

৮০০২ বমাঃ এমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ সােকপুর, বিাঃ 

িীরযাত্রাপুর, উিদজলাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা 

কখগ গ 
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৮০০৩ বমাঃ আবছফ খাি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবদ্যর সাত্তার খাি, গ্রামঃ বাবলয়া, বিাস্টঃ 

বাবলয়া, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮০০৪ বমাঃ আবু ইউসুফ, বিতাঃ বমাঃ িাবজর বহাদসি, ২৯১ িাং শহীেিগর, র্াকঃ 

িারায়ণগঞ্জ, ওয়ার্ ড িাং ১৮, িারায়ণগঞ্জ বসটি কদি ডাদরশি। 

কখগ গ 

৮০০৫  বমাঃ িাজমুল হুো, বিতাঃ বমাঃ মকবুল আলী, গ্রামঃ িবিম েবলরাম মািািাড়া, 

র্াকঃ খামার গাড়া গ্রাম, থািাঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ কখগ 

৮০০৬ লেণ চন্দ্র রায়, বিতাঃ রুিািন্দ রায়, বিদকাট, রিগাঁও, ববাচাগঞ্জ, বেিাজপুর। কখগ খগ 
৮০০৮ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ কািাটিয়া িাড়া, বিাস্টঃ মাওিা, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৮০০৯ বমাঃ নুর আলম বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ জয়নুল আদবেীি, গ্রামঃ ভরাটগ্রাম, থািাঃ 

বচলমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৮০১০ বমাঃ রবফকুল ইসলাম বমলি, বিতাঃ বমাঃ লবতফ ববশ্বাস, শালিা, গাজীপুর কখগ গ 
৮০১১ বমাঃ জবহর উল্যা, বিতাঃ বসরাজুল হক, বসরাজ সে ডাদরর বাড়ী, গ্রামঃ রামপুর, েবেণ 

রামপুর, র্াকঃ বামিীয়া ৩৮৫০, বকাম্পািীগঞ্জ, বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮০১২ ইমামুল হাসাি, বিতাঃ কববর বময়া, বেয়াকুল, গাবচহাটা (২৩৩১), কটিয়ােী, 

বকদশারগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮০১৩ গাজী বমাঃ সবহে উল্যা, বিতাঃ নুর আলম, র্াকঃ রাজগঞ্জ, থািা, ববগমগঞ্জ, বজলাঃ 

বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮০১৪ আব্দুল মান্নাি, বিতাঃ বমাঃ ববশর, গ্রামঃ ফরাজীাকান্দা, র্াকঃ মেিগঞ্জ(১৪১৪), 

থািাঃ বন্দর, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮০১৫ মদিাদতাষ হালোর, বিতাঃ পূি ড চন্দ্র হালোর, গ্রামঃ িাবরদকল বাড়ী, উিঃ 

বকাটালীিাড়া, বগািালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮০১৮ রাবমি আহদমে, বিতাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বাখরী িাড়া, ইউবিয়িঃ তারুবন্দয়া, 

উিদজলাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮০১৯ বেলীি কুমার রায়, বিতাঃদ্যলাল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বাউলীকান্দা, র্াকঃ মালুচী, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০২০ বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ কিাটিয়া িাড়া, র্াকঃ মাওিা, 

শ্রীপুর, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮০২১ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাতাহারুল ইসলাম তালুকোর, গ্রামঃ সড়াপতল, 

বিাঃ সড়াপতল হাইস্কুল, থািা উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮০২২ বমাঃ মাহামুে মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ ছামছুল হক, গ্রামঃ চবন্ডপুর, র্াকঃ ঠুটিয়া িাকুর, 

থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবন্ধা। 

কখগ কখগ 

৮০২৩ বমাঃ রবফক, বিতাঃ বমারছাবলি, উত্তর গাবজর চট, উত্তর গাবজর চট, সাভার, ঢাকা। কখগ খগ 
৮০২৫ বমাঃ আবু মুছা, বমাঃ আলী আকবর, গ্রাম + বিাঃ বলবুখালী, থািাঃ দ্যমকী, বজলাঃ 

িটুয়াখালী। 

কখগ গ 

৮০২৬ বমাঃ মঈি উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বড়ইচাতাল, র্াকঃ বাাংলাবাজার, 

থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮০২৭ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, বমৌলভী বাবড়, গ্রামঃ তুলিাই, র্াকঃ 

তুলিাই, ফদতপুর-৩৬৩০, কচুয়া, চাঁেপুর।  

কখগ কখগ 

৮০২৮ বমাঃ ওয়ালী উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বতঘবরয়া, কাদয়মপুর, বগামস্তাপুর, 

চািাইিবাবগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০২৯ বমাঃ িীি ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাঃ সাইম উবদ্দি, গ্রামঃ িলাম বাগবাড়ী, বিাস্টঃ 

বমজডািগর, থািাঃ আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৮০৩১ িববত্র মন্ডল, বিতাঃ মাইদকল বােল মন্ডল, গ্রামঃ কাি ডাসর্াঙ্গা, বিাঃ কাি ডাাসর্াঙ্গা, 

থািাঃ োমুরহুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ খগ 

৮০৩২ বমাঃ আতাউর রহমাি খাি, বিতাঃ বমলি খাি, গ্রামঃ যাত্রামুড়া, র্াকঘরঃ যাত্রামুড়া-

১৩৬০, থািাঃ রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮০৩৩ বমাঃ বজািাদয়ে বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ োবরয়াকাবন্দ, বিাঃ ছয়সতী, 

থািাঃ কুবলয়ার চড়, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮০৩৪ বমাঃ রাজীব গাজী, বিতাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর টিয়াখালী, উিদজলাঃ 

আমতলী, বজলাঃ বরগুিা। 

কখগ খগ 

৮০৩৬ বমাঃ নুরুজ্জামাি (সাবরি), বমাঃ ইবলয়াছ বহাদসি, গ্রামঃ বগাবরগাড়া, র্াকঃ মথুরাপুর, 

বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

কখগ গ 

৮০৩৭ বিযুষকাবন্তরায়, বিতাঃ অবিলচন্দ্ররায়, সাড়াবশয়া, র্াকঃ বালুয়া বচৌমুহািী, থািা + 

বজলাঃ বফিী।  

কখগ গ 

৮০৩৮ মাইনুল ইসলাম, বিতাঃ তারা বময়া, গ্রামঃমহলবগবর, র্াকঃ বগারাদলরচর-২০২০, 

ইসলামপুর, িল্লী, জামালপুর।  

কখগ গ 

৮০৩৯ বমাঃ আসাদ্যল্লাহ, বিতাঃ ইউনুস আলী, গ্রামঃ বোগাছী, র্াকঃ হাটবাকইল-৬৩০৩, 

িাদচাল, চািাইিবাবগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮০৪০ হাবসবুল আলম বলমি, বিতাঃ আব্দুল হাই ববিারী, গ্রামঃ বভদ্যবরয়া, বিাঃ চন্দ্র বমাহি, 

ববরশাল সের, ববরশাল।  

কখগ গ 

৮০৪১ বমাঃ বমািার বহাদসি, বিতাঃ শাহজাহাি বেওয়াি, ভাাংিা, কাবলন্দী, বকরািীগঞ্জ, কখগ গ 
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ঢাকা। 

৮০৪২ তমাল কৃষ্ণ মন্ডল, বিতাঃ ববমল কৃষ্ণ মন্ডল,  

বাসাঃ রুিাবল আবাবসক এলাকা, রাস্তাঃ এসএস সাহা বরার্ ২য় অাংশ, র্াক/উিদজলাঃ 

বন্দর, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০৪৩ বমাঃ বফরদেৌস, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলহ উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ড ভূদতর বেয়া, বিাঃ 

ভূদতরবেয়া, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ গ 

৮০৪৪ বমাঃ িবী বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ, বহাবডাং কুদড়রিাড়া গ্রামঃ িাঠাকাটা, 

র্াকঃ চকিাঠাকা-২১৫০, িকলা, বশরপুর।  

কখগ গ 

৮০৪৫ বমাঃ শবহে উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ বড় হলবেয়া, বিাস্টঃ িাউরী 

বাজার, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

কখগ গ 

৮০৪৬ বমাঃ মাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাসাইি, গ্রামঃ হবরহর িাড়া, বিঃ এিাদয়ত 

িগর, থািাঃ ফতুল্লা বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০৪৮ বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতাঃ আঃ মবজে বশখ, গ্রামঃ শ্যামপুর, বিাঃ চরমাস্তুল, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০৪৯ বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ ছদবে আলী হাওলাোর, গ্রামঃ কাবজশাহ, বিাঃ মুিবশর 

তাল্লুক, থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 

৮০৫০ েীিক কুমার ব্রহ্ম, বিতাঃ মৃতঃ েীবলি কুমার ব্রহ্ম, ২ িাং ঢাদকশ্বরী, বগােিাইল, বিাঃ 
এি.এি.বস, থািাঃ বসবদ্দরগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮০৫১ বমাহােে বসাদহল রািা, বিতাঃ আব্দুল আজীজ, গ্রামঃ রাজারামপুর, র্াকঃ ববন্নাবাইে, 

থািাঃ ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী।  

কখগ কখগ 

৮০৫২ বমাঃ রাদসল রহমাি, বিতাঃ জয়নুল হক, গ্রামঃ র্াঙ্গািাড়া, বিাঃ টুবিরহাট, থািাঃ 

িঞ্চগড়, বজলাঃ িঞ্চগড়।  

কখগ খগ 

৮০৫৩ বমাঃ এিামুল ইসলাম বরিি, বিতাঃ বমাঃ মাহাবুবুর রহমাি, বাসাঃ িতুি বাবড়, গ্রামঃ 

মধ্য অরিদকালা, র্াকঃ ঈশ্বরেী-৬৬২০, ঈশ্বরেী, ঈশ্বরেী বিৌরসভা, িাবিা।  

কখগ কখগ 

৮০৫৪ বমাঃ হাবিফ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, বলী বাড়ী, গ্রামঃ আলীপুর, র্াকঃ 

বকাম্পািীরহাট, থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮০৫৫ বমাঃ আইনুল হক, বিতাঃ সুলতাি আলী, গ্রামঃ িাবজরা কামার িাড়, র্াকঘরঃ 

খবললগঞ্জ, থািা ও বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

৮০৫৬ বমাঃ বসাহাগ হুসাইি, বিতাঃ বমাঃ বমদছর আলী, গ্রামঃ জালিাড়া, র্াকঃ 

চালবকর্াঙ্গা, থািাঃ মবমরামপুর, বজলাঃ যদশার।  

কখগ খগ 

৮০৫৯ সিবজত শীল, বিতাঃ ভজি শীল, গ্রামঃ বময়ািাড়া, র্াকঃ মঘাবেয়া, উিঃ মীরসরাই, 

বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮০৬০ সুকণ্ঠ, বিতাঃ লেণ হালোর, গ্রামঃ বকজুরী, র্াক- বকজুরী হাট, উিঃ শাহজােপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮০৬১ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ আবতকুর রহমাি, গ্রাম +দিাঃ বাঘুলপুর, উিঃ সুজািগর, 

বজলঃ িাবিা।  

কখগ খগ 

৮০৬২ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ বাবূল বময়া, গ্রামঃ িাবরগাঁও, র্াকঃ ববজয়িগর, উিঃ বহামিা, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ কখগ 

৮০৬৩ আববে হাসাি িলাশ, বিতাঃ হুরমুজ আলী, বাবুপুর, আলালপুর, বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল।  কখগ কখগ 

৮০৬৪ বমাঃ শাবহনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ ববাতলা, বিাঃ চািারহাট, 

থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

কখগ কখগ 

৮০৬৫ বজহাে বহাদসি, বিতাঃ এছাহাক আলী ববিারী, গ্রামঃ হাসািপুর, বিাঃ উলাবলয়া-

৮২৭২, থািাঃ বমদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ গ 

৮০৬৭ বমাঃ জাবকর বশখ, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলী বশখ, গ্রামঃ বশবরামপুর, র্াকঘরঃ 

বশবরামপুর, উিদজলাঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর।  

কখগ খগ 

৮০৬৯ বমাঃ বমাজাদেল হক, বিতাঃ বমাঃ মবির বহাদসি, িারায়িপুর জমোর বাবড়, চাটবখল, 

বিায়াখালী।  

কখগ কখগ 

৮০৭১ এদন্টািী োস, বিতাঃ আকালু োস, গ্রামঃ আড়বজ বচলাবাং, বিাঃ আখািগর, থািাঃ ও 

বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

কখগ খগ 

৮০৭২ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ চরইন্দুবরয়া, র্াকঃ চরবাংশী, 

রায়পুর, লেীপুর।  

কখগ খগ 

৮০৭৩ বমাঃ কায়সার আলম, বিতাঃ আব তাদহর, গ্রামঃ বমদহরাবত, র্াকঃ বুধপুর, থািাঃ 

িটিয়া, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ গ 

৮০৭৪ মাংসুইনু মারমা, বিতাঃ সু্ইজাইমাং মারমা, গ্রামঃ বড়দখালািাড়া, র্াকঃ রাইখালী 

বাজার, থািাঃ চন্দ্র বঘািা, কাপ্তাই রাঙ্গামাটি িাব ডতু বজলা।  

কখগ কখগ 

৮০৭৭ বমাঃ রবি বশখ, বিতাঃ জবলল বশখ, গ্রামঃ বগলাতলা, ওয়ার্ ড িাং-৫, র্াকঘর, 

জাহািাবাে কুান্ট, থািাঃ খািজাহাি আলী, উিঃ ফুলতলা, খুলিা।  

কখগ গ 

৮০৭৮ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ লুৎফর রহমাি, যাত্রামুড়া, যাত্রামুড়া-১৩৬০, রুিগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০৭৯ বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বহলাল উবদ্দি তালুকোর, গ্রামঃ বড়কাচিা, র্াকঃ 

িাদগর িাড়া, থািাঃ বগাসাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

কখগ খগ 

৮০৮০ বমাঃ আবুল বহাদসি বাবু, বিতাঃমৃত ববল্লাল বহাদসি, র্গাইর, সারাবরয়া, বর্মরা, কখগ কখগ 
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ঢাকা।  

৮০৮১ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ আবল বমর মালত, গ্রামঃ মালত কাবন্দ, র্াকঃ িসাশি, 

থািাঃ িবড়য়া, বজলাঃ শবরয়তপুর।  

কখগ খগ 

৮০৮২ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বিতাঃ আফতাব উবদ্দি, গ্রামঃ রছুলপুর, র্াকঃ আইহাই, 

সািাহার, িওগাঁ।  

কখগ খগ 

৮০৮৪ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল বাদরক বময়া, বেওদভাগ, থািাঃ বঘওর, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮০৮৫ বমাঃ বশহাব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মাইনুবদ্দি, গ্রামঃ চাষা ভাদ্রা, বিাঃ ভাদ্রা বাজার, 

থািাঃ িাগরপুর, টাাংগাইল।  

কখগ খগ 

৮০৮৬ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ শহীে বময়া, গ্রামঃ পূব ডিয়াহাটিাং, বিাঃ কাবলকা প্রাসাে, 

থািাঃ বভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮০৮৭ বরিি চন্দ্র িাল, বিতাঃ অবিল চন্দ্রিাল, গ্রামঃ গাড়াইকুটি, বিাঃ মিতলা বাজার, 

থািাঃ মু্িাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৮০৮৮ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বহাবডাংঃ মন্ডলবাড়ী, গ্রামঃ বর্বক্রর 

বন্দ, র্াকঃ মাজাবলয়া-২০৫০, উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ গ 

৮০৮৯ বমাঃ রাদসল রািা, বিতাঃ সদরায়ার বহাদসি, চরগুজামাবিকা, থািাঃ মাোরগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৮০৯০ বমাঃ বমাস্তাবহববল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ রুকুজ্জামাি, গ্রামঃ বমাহিা বিাঃ িিশাইল, থািাঃ 

ভালুকা, বজলাঃময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 

৮০৯১ রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল বাদতি, বতাতারবখল, রমারবখল, লেীপুর সের, 

লেীপুর।  

কখগ গ 

৮০৯২ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ জাহাি আলী, গ্রামঃ েবেণ বগািালপুর, বগািালপুর, 

র্াকঃ বগািালপুর-১৯৯০, বগািালপুর বিৌরসভা, বগািালপুর।  

কখগ খগ 

৮০৯৩ বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আলী, ইদশারদকাল, কাবকিা, থািাঃ 

কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ কখগ 

৮০৯৪ আক্কাস, বিতাঃ বিজাম, গ্রামঃ রোচন্ডী, বিাঃ িরীরখাল, উি ও বজলাঃ বরগুিা।  কখগ খগ 

৮০৯৬ বমাঃ ববারহাি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বগালাম বমাস্তফা সাদহদবর বাড়ী, 

ছড়ারকুল, ১ িাং েবেণ িাহাড়তলী, ব্লক-৩, ফদতহাবাে, চিগ্রাম-৪৩৩৫ 

কখগ গ 

৮০৯৮ বিমাই কৃষ্ণ বগায়ালী, বিতাঃ বিতাই কৃষ্ণ বগায়ালী, খাবেম িগর বসদলট।  কখগ খগ 
৮০৯৯ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি (অবভ), বিতাঃ এস.এম শহীদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাঁঠালী (৮ 

িাং ওয়ার্ ড) র্াকঃ ভালকা বিৌরসভা, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখ খ 

৮১০০ বমাঃ বমাছািীর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল মবমি, গ্রামঃ বগাড়াইর চালা, র্াকঃ বগাড়াই, 

উিঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ খগ 

৮১০১ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ কামাল বহাদসি, িাঁচদোিা, িরবসাংেী।  কখগ খগ 
৮১০২ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মতবলব, বড় িাড়া,  সুিামগঞ্জ।  কখগ গ 

৮১০৫ বমাঃ বহলাল গাজী, বিতাঃ আবজাল বহাদসি গাজী, গ্রামঃ বুড়লী, র্াকঃ বভরচী-৭৪৫০, 

বকশপুর, যদশার।  

কখগ খগ 

৮১০৬ রববউল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বলয়াকত আলী, গ্রামঃ বররাট, বিা্ঃ বররাট মাদ্রাসা, 

থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী।  

কখগ গ 

৮১০৭ বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ বমাঃ আঃ অবহে, গ্রামঃ ধলদজার, র্াকঃ ভাঃ রাজাবাড়ী, 

শ্রীপুর, গাজীপুর।  

কখগ গ 

৮১০৮ বমাঃ সাে আব্দুল ওয়ালী, বিতাঃ বমাঃ ছায়ফুল ইসলাম, গ্রাম+দিাঃ বগাববন্দপুর, 

থািাঃ দ্যিচাঁটিয়া, বজলাঃ বগুড়া।  

কখগ কখগ 

৮১০৯ বমাহােে জালাল বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ শবহে উল্যা, গ্রামঃ বদষাড়া ফবকরবাড়ী, 

থািা্ঃ বশাল্লা, উিঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮১১০ মাবিক ববশ্বাস, বিতাঃ অধীর ববশ্বাস, বহাবডাং ৯১, গ্রামঃ িবগ্রাম, র্াকঃ িবগ্রাম-

৮৪০১, িালকাঠী সের, িালকাঠী। 

কখগ কখগ 

৮১১১ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ চর বড়োইল, র্াকঃ বরায়াইল-

১৮২২, ধামরাই, ঢাকা।  

কখগ গ 

৮১১৪ বমাঃ িলাশ আহদেে, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ হন্দীঘর, বিাঃ গাঁড়াোহ, 

উিঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।   

কখগ খগ 

৮১১৫ বমাঃ আবুল কালাম বচৌধুরী, বিতাঃ বমাস্তফা বচৌধুরী, গ্রামঃ বড় বগায়ালী, র্াকঃ চর 

বগায়ালী, থািাঃ োউে কাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ কখগ 

৮১১৬ বমাঃ ফাহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাসদলম আলী খাি, হাওলাোর বাবড়, গ্রমাঃ কাবলবাবড়, 

র্াকঃ ইমামগঞ্জ, িাথরঘাটা, বরগুিা।  

কখগ গ 

৮১১৮ বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ বছাট বৃবত্তিাড়া, বিাঃ িাব ডতীপুর, 

থািাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ িাব ডতীপুর।  

কখগ খগ 

৮১১৯ বমাঃ আহসাি হাবীব, বিতাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বিায়াখলা, র্াকঃ বিায়াখলা-

৩৮৭২, থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ গ 

৮১২০ বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বাহার উবদ্দি, গ্রাম + র্াকঃ বিজগবড্ডমারী, উিঃ 

হাবতবান্দা, লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

৮১২১ বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতাঃ আমজাে বহাদসি মৃধা, রাঁয়াপু, র্াকঃ অজডিিাড়া, কখগ গ 



cvZv # 187 
G.Safinur Electrician Result-2019 

বাগমারা, রাজশাহী।  

৮১২২ বমাঃ বজাবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ বখালাবাড়ীয়া, র্াকঘরঃ 

লেীপুর, থািাঃ িাদটারঃ বজলাঃ িাদটার।  

কখগ খগ 

৮১২৩ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ বাদেরধার, বিাঃ 

রুিারবাজার, থািাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ গ 

৮১২৪ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাস্তফা আখি, রায়পুর, লেীপুর।  কখগ গ 
৮১২৬ বমাঃ বমান্জজুরুল আলম, বিতাঃ তবছরউদ্দীি, িাটগ্ররাম, লালমবিরহাট।  কখগ খগ 
৮১২৮ বমাঃ িাজমুল, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, ধম ডােী, ববরশাল সের, ববরশাল। কখগ খগ 
৮১২৯ বমাঃ আবরফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ সুগবন্ধয়া, বিাঃ সুগবন্ধিী, 

বিাস্টঃ সুগবন্ধয়া,থািা + বজলাঃ িালকাঠী, 

কখগ খগ 

৮১৩০ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি খাি, বিতাঃ বমাঃ আোব আলী খাি, বচৌদ্দবুবড়য়া, িলবছটি, 

িালকাঠি। 

কখগ গ 

৮১৩১ ফয়সাল বহাদসি, বিতাঃ খবলল সরোর, বমদহবন্দগঞ্জ, ববরশাল।  কখগ খগ 
৮১৩৩ মাসুে রািা, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ নুরপুর, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার।  কখগ খগ 
৮১৩৪ বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ বকতাব উবদ্দি, গ্রামঃ বাবজতপুর, বিাঃ রহমত পুর 

বাজার, থািাঃ বড়াই গ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

কখগ গ 

৮১৩৫ সুমি োশ, বিতাঃ সুধাম চন্দ্রোশ, গ্রামঃ গুবলয়াখালী, থািাঃ সীতাকুণ্ড, র্াকঃ 

সীতাকুণ্ড, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৩৭ বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ বিাড়াবাবড়, বিাঃ 

আোরভটা, মাোরগট, জামালপুর।  

কখগ খগ 

৮১৩৮ বমাঃ সালাহ উবদ্দি, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধান্যপুড়া, র্াকঃ বগৌরিগর, থািাঃ 

বাঘাড় িাড়া, বজলাঃ যদশার।  

কখগ গ 

৮১৩৯ বমাঃ এসহাক বময়া, বিতাঃ ইসমাইল, গ্রামঃ বাদহর বািাইল.র্াকঃ বিজ বািাইল 

থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 

৮১৪০ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রউফ বমাল্যা, গ্রামঃ মদহশ পুর, বিাস্টঃ িামা 

বাজার, থািা, মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা।  

কখগ গ 

৮১৪১ বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি ভূইয়া, রুিগঞ্জ, িারয়ণগঞ্জ।  কখগ খগ 
৮১৪২ বমাঃ বমজবাহ উবদ্দি (বােল) বিতাঃ মৃত বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ খালিাড় চড়াইল, 

বিাঃ ব্রাহ্মণবকত্তা, থািাঃ বকরািীগঞ্জ মদর্ল, বজলাঃ ঢাকা-১৩১০।  

কখগ গ 

৮১৪৩ বমাঃ জামাল উবদ্দি, বিতাঃ নূর  বমাহােে, গ্রামঃ কাকর কাবন্দ বিাঃ কাকরকাবন্দ, 

থািাঃ িাবলতাবাড়ী বজলাঃ বশরপুর।  

কখগ খগ 

৮১৪৫ বমাঃ হাবববুর  রহমাি, বিতাঃ হাবলম বময়া, গ্রামঃ বালাকাবন্দ, বিাঃ িা্হারীর কাবন্দ, 

উিঃ বাস্থারাম পুর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া।  

কখগ গ 

৮১৪৬ রুদবল োশ, বিতাঃ চন্দি োশ, কাজীিাড়া, কুবমরা, সীতাকুন্ড, চিগ্রাম।  কখগ খগ 
৮১৪৭ বমিহাজ উদ্দীি (ইমি), বিতাঃ জসীম উদ্দীি, গ্রামঃ সুন্দর পুর,, ওয়ার্ ড িাং-০১, র্াকঃ 

িারায়িহাট, থািাঃ ভূজপুর উিদজলা-ফটিকদ্যবড়, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৪৮ মবিক জিিল সদরি, বিতাঃ বুেলু সদরি, ব্রাহ্মািবভটা, র্াকঃ সাতখামার রীরগঞ্জণ, 

বেিাজপুর।  

কখগ খগ 

৮১৫১ বসকত বচৌধুরী বড়ুয়া, বিতাঃ তিি বচৌধুরী, গ্রামঃ গুমাি মদ্দডি, থািাঃ হাটহাজারী, 

বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৫৩ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বফারকাি, মাওলািা বছয়াদ্যল হক সাদহদবর বাবড়, 

চররাঙ্গা মাটিয়া,দ দ াহরা-৪২০৮, চান্দগাঁও, চিগ্রাম।  

কখগ কখগ 

৮১৫৪ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, বিতাঃ আঃ সালাম, ২৭৭িাং মাসকান্দা (হাইস্কুল বরার্) 

ময়মিবসাংহ্।  

কখগ গ 

৮১৫৫ বগাববন্দ তররছার, বিতাঃ বগািাল তরফোর, গ্রামঃ গাবজছাইল, বিাঃ তালুকিগর, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮১৫৬ আল-আবমি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, বগায়াল বাথাি, সবরষাবাবড়, জামালপুর।  কখগ খগ 
৮১৫৭ বমাঃ সবুজ হায়োর, বিতাৎ বমাঃ মুসবলম হায়োর, গ্রামঃ  িাঙ্গা বশয়া, বিাঃ 

গজাবরয়া, ওয়ার্ ড িাং-০৫, উিঃ লালদমাহি, বজলা-বভালা।  

কখগ গ 

৮১৫৯ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ িাজমুল হক, বাতাসি বমজডপুর, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর।  

কখগ কখগ 

৮১৬০ বমাঃ রববউল বহাদসি মামুি, বিতাঃ মৃত বমাঃ মুছা, মুবসবাড়ী, গ্রামঃবারমাবঘয়া, 

র্াকঃপবদদ্দুর হাট, থািা- ভুজপুর, চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৬১ বমঃ বযাদসফ ক্রুস, বিতাঃ বিটার ক্রশ, গ্রাঃ বকওঢালা, র্াকঃ মেিপুর, থািা-বন্দর, 

িারায়ণগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮১৬২ বমাঃ মারফত উল্লুাহ, বিতাঃ বমাবারক উল্লুাহ, গ্রাম+দিাঃ িাদটরশর, তািাঃ 

বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ কখগ 

৮১৬৩ বমাঃ রুদবল রািা, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বহজলী িাবিািাড়া, র্াঃ 

বসািাপুর বাজার, উিঃ বাণাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার।  

কখগ খগ 

৮১৬৪ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ েঃ চাবরিাড়া, র্াকঃ আমর্ালা 

বশবালয়, মাবিকগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮১৬৬ বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যল কাদের বমলকার,  গ্রামঃ বাঁশবাড়ীয়া, বিাঃ কখগ কখগ 
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খাবরজ্জমা, থািা- গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

৮১৬৭ বমাঃ বগালাম রসুল বসকোর, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রবশে বসকোর, িাঠািবাড়ী বরার্, 

মন্নিগর-১৭১০, টঙ্গী, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৮১৬৮ বমাঃ শবহে বহাদসি, বিতাঃ ইসমাইল গাজী, গ্রামঃ িাদটশ্বর, র্াকঃ িাদটশ্বর, থািা-

বসািাইমুড়ী, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮১৬৯ বমাঃ জবসম,. বিতাঃ বমাঃ রবহম, গ্রামঃ হাজীপুর, বিাঃ বচৌমুহিী,থািা- ববগমগঞ্জ, 

বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৮১৭০ বমাঃ রুদবল, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ বটতলী, র্াকঃ বটতলী, উিঃ + বজলাঃ 

চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৭১ জীবি কাবন্ত োশ, বিতাঃ বিিাল কাবন্ত োশ, গ্রামঃ বিবচন্তা বিাঃ তাবকয়া, থািাঃ 

বমরশবাই, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ গ 

৮১৭২ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ জীরুয়া, বিাঃ ফবকরহাট, বিাঃ 

জািরাবাে, থািাঃ সীতাকুণ্ড, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৭৩ বশবির আহেে, বিতাঃ মৃত বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ হবরশপুর, বিাঃ 

হবরশাপুর, থািাঃ সন্দ্বীি, বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ কখগ 

৮১৭৫ বমাঃ ইয়াবছি আলী, বমাঃ আব্দুল মবজে প্রামাবিক, গ্রামঃ শাহবাজপুর, বিাঃ রসুল পুর, 

থািাঃ কামার খন্দ। বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮১৭৬ বমাঃ বমাস্তফা হাসাি, বিতাঃ বমাঃজয়িাল আদবেীি বমাল্লা, গ্রামঃ পূব ডকাবন্দ, বিাঃ 

বশীলডুবী, থািাঃ সেরপুর, বজলা- ফবরেপুর,  

কখগ খগ 

৮১৭৭ িারদভজ প্রধাি, বিতাঃ ইজ্জত আলী, গ্রামঃ কান্দাবিয়া, র্াকঃ কািাবসায়া, উিদজলা+ 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর ।   

কখগ গ 

৮১৭৮ বমাঃ ওদহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বশখ ওয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ িন্দালালপুর, বিাঃ কুতুবপুর, 

থািাঃ িারায়ণগঞ্জ সের, থািা-টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৮১৭৯ বমাঃ শাহজাহাি খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে খাঁি, গ্রামঃ শবফপুর, র্াকঃ শবফপুর, 

উিঃ কাবলয়ারপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ কখগ 

৮১৮০ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আদলক বহাদসি, সাওড়াতলী, এলাহীপুর, সের 

েবেণ, কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৮১৮১ ইব্রাহীম খাঁ, বিতাঃ আরফাি আলী, বাসাঃ-০৪, গ্রামঃ বগোবরয়া, উত্তর, র্াকঘরঃ 

ফুলপুর-২২৫০, ফুলপুর বিৌরসভা, ময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 

৮১৮২ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুি, বিতাঃ বমাঃ শাদহর আলী, গ্রামঃ পুরারচর, বিাঃ 

বশৌলমারী, থািাঃ বরামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

৮১৮৪ বমাঃ সুজি ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ আবড়য়াদমাহি, বিাঃ 

কাবরয়াহবরপুর, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮১৮৫ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ আয়িাল হক, ছালাভরা, ছালাভরা, কাবজপুর, 

বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮১৮৬ বমাহােে ইব্রাহীম, বিতাঃ মাওঃ বমাঃ নূরুল হক, সবুজবাগ, ৯ম বসি িটুয়াখালী।   কখগ খগ 
৮১৮৭ বমাঃ রুদবল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ মাবজে, সাসলা বিয়ালা, র্াঃ কচুবাড়ী, 

উি+দজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

কখগ খগ 

৮১৮৮ বমাঃ আবু রায়হাি, বিতাঃ ইকবাল আহদমে, গ্রামঃ িজরপুর, বিাঃ িাথাবিয়া কাবন্দ-

৩৪৪১, বহাসিা, কুবমল্লা।  

কখগ কখগ 

৮১৯০ জয় বড়ুয়া, বিতাঃ বসদ্যল বড়ুয়া, গ্রামঃ চরবরমা, র্াকঃ বারমা, থািাঃ চন্দিাইশ, 

বজলাঃ চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৮১৯১ বমাঃ আবু তাদহর, বিতাঃ বমাঃ আলী, ছাদলহ আহদমে বচৌধুরী বাড়ী, বমাহরা, চিগ্রাম। কখগ খগ 
৮১৯৩ বমাঃ হাসাি বচৌধরী, বিতাঃ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি বচৌধুরী, গ্রামঃ বাকলা তাদতর 

কাঠি, র্াকঘরঃ ধািঠি, থািাঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

কখগ কখগ 

৮১৯৪ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ শবফউজ্জামাি, গ্রামঃ রাজার চর আবছম ব্যািারী কাবন্দ, 

থািাঃ বশবচর, র্াকঃ মােবার চর, বজলাঃ মাোরীপুর।  

কখগ খগ 

৮১৯৫ বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রমহমাি, ২য় চককীবত্ত, চককীবত্ত, 

বশবগঞ্জ, চাঁিাইিবাবগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮১৯৮ বমাঃ আব্দুস সালাম, বিতাঃ শাহ আলম সরকার, গ্রামঃ গান্ধাইল, থািাঃ কাবজপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮১৯৯ বমাঃ আবদ্যল হাবলম, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বিাঃ গান্দাইল, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮২০০ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ বড়শরা, বিাঃ 

বশিবপুর, উিঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ খগ 

৮২০১ িয়ি বচৌধুরী, বিতা- মৃত িবরদতাষ বচৌধুরী, গগি মহাজি বাড়ী, খাজুবরয়া, কমলহে, 

বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮২০২ শুভিীি, বিতা- বিবখল চন্দ্র শীল, েবেি বশয়ালকাঠী, ভান্ডাবরয়া, বিদরাজপুর। কখগ কখগ 

৮২০৩ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতা- মৃত বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম+দিাঃচরিীলেীয়া 

রাঘবপুর গাংিাড়া, থািা+ বজলাঃময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮২০৪ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতা- বমাঃ বসদকন্দার আলী, গ্রামঃ গাড়ােহ,র্াকঃ গাড়ােহ 

বাজার, থািাঃ শাহজােপুর বসরাজগন্জজ 

কখগ খগ 
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৮২০৫ বমাঃ তাদরক বমাল্লা, বিতা- বমাঃ বসদকন্দার আলী, গ্রামঃ গাড়ােহ,র্াকঃ গাড়ােহ 

বাজার, থািাঃ শাহজােপুর বসরাজগন্জজ 

কখগ খগ 

৮২০৬ বমাঃ বমিারুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আবদ্যল আবজজ, গ্রামঃ িারদূগ ডাপুর, র্াকঃ 

মুবসগন্জজ, উিদজলাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ গ 

৮২০৮ হুেয় হাসাি, বিতা- রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বশবরর চালা, র্াকঃ ভবািীপুর, উিদজলাঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮২০৯ বমাঃ বফরদেৌস বময়া, বিতা- বমাঃ ফারাদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বি বাাংলা, উিদজলাঃ 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮২১০ বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতা- মৃত বমাতাহার বশকোর, গ্রামঃ েবেি বাটামারা, বিাঃ 

কাবশগন্জজ,উিদজলাঃ ববারহাি উবদ্দি, বজলাঃ বভালা 

কখগ কখগ 

৮২১১ বমাঃ শামীম আহাদেে, বিতা- বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ ববশবগবর িাড়া, র্াকঃ 

তন্তর, উিদজলাঃ িাবলতা বাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ গ 

৮২১২ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ আঃ সালাম আকি, গ্রামঃ চরিালরেী, র্াকঃ 

রমজািপুর হাট, উিদজলাঃ কালকীবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

কখগ খগ 

৮২১৩ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতা- বমাঃ ইন্তাজ আলী, গ্রামঃ চরদমাচাবরয়া,পুরািিাড়া, 

র্াকঃ মুকসুেপুর, উিদজলা বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ খগ 

৮২১৪ বমাঃ জবহর রায়হাি, বিতা- বমাহােে আবুল জবলল, গ্রামঃ কাফাটিয়া, বিাঃ 

বলমুবাড়ী, উিদজলাঃ মাবিকগন্জজ সের, বজলাঃ মাবিকগন্জজ। 

কখগ গ 

৮২১৫ বমাঃ বরয়াজ খাি, বিতা- বমাঃ বসরাজুল ইসলাম খাি, উত্তর িামাজপুর, বিদরাজপুর 

সের, বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৮২১৬ বমাঃ শাহ- আলম, বিতা- আয়িাল হক, কুতুবপুর, কােঁপুর, বসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ। কখগ খগ 

৮২১৭ বসবলম, বিতা- বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ কাশর, র্াকঃ হববর বাড়ী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮২১৮ বমাঃ কাইউম, বিতা- বমাঃ বসবলম খাি, বেবীপুর, সাফাবন্দর, মঠবাবড়য়া, বিদরাজপুর। কখগ গ 

৮২১৯ বমাঃ আউয়াল, বিতা- বমাঃ আলী বহাসাইি, জুবিয়া বতবলখালী, ভান্ডাবরয়া, 

বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৮২২০ আব্দুল্লাহ, বিতা-আবুল কালাম (আজাে), গ্রামঃলাউয়ারী, বিাঃ ছিধরা বাজার, ফুলপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮২২১ বমাঃ তাদরক বময়া, বিতা- মৃত নূরুল হক, গ্রামঃ িয়াগ্রাম বিাঃ তারাটিয়া বাজার, 

থািাঃ বেওয়ািগন্জজ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৮২২৬ বমাঃ আশশাউর রহমাি, বিতা- বমাঃ মবজবুর রহমাি, সুিামগঞ্জ িবীিগর, সুিামগঞ্জ।  কখগ গ 

৮২২৭ বমাঃ চুন্নু হাওলাোর, বিতা-মৃত বমাঃ বমাকদছে হাওলাোর, গ্রামঃ ববলুহার, বিাঃ 

বারহাজার ববরয়ালী, উিদজলাঃ আপগলিাড়া, ববরশাল 

কখগ গ 

৮২২৮ বহাসাঈি আল জাহীে, বিতা- বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি,  

গ্রামঃ চািােহ পূব ডিাড়া,দিাঃ কুিতলা, উিদজলাঃ গাইবান্ধা,  

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৮২২৯ ইকবাল হুসাইি, বিতা- ইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ আড়াবলয়া, র্াকঃ আড়াবলয়া(১৭৪৩), 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৮২৩০ 
বমাঃ জাবমউল ইসলাম, বিতা- বমাঃ জামাল ইসলাম, বমদহরচন্ডী(েবেিিাড়া), 

ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 
কখগ খগ 

৮২৩১ আিিাজমুছ সাবকব, বিতা- বমাঃ খুরবশে উবদ্দি, গ্রামঃ শাদহেল, বিাঃ শাদহেল, 

থািাঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ্ 

কখগ গ 

৮২৩২ বমাঃ সাদিায়ার বহাদসি, বিতা-বমাঃ শাহাব উবদ্দি, গ্রামঃ রাস্তা বিজিাড়া, র্াকঃ 

বলরামপুর, বীরগঞ্জ বেিাজপুর। 

কখগ কখগ 

৮২৩৩ শ্রী ববদেশ চন্দ্র বম ডি, বিতা- বগবরলাল, গ্রামঃ বকয়ারী গাঁও র্াকঃ কচুবাড়ী, ঠাকুরগাঁও 

সের, ঠাকুরগাঁও। 

কখগ গ 

৮২৩৫ বমাঃ মবিরুজ্জামাি বকুল, বিতা- বমাঃ আবুবকর বসবদ্দক, গ্রামঃ ফুলবাড়ীয়া, বিাঃ 

জগবত, থািাঃ কুবিয়া , কুবিয়া। 

কখগ খগ 

৮২৩৬ বমাঃ বমািারুল ইসলাম, বিতা-মৃত মবফজ উদ্দীি, গ্রামঃদকাষাবন্দর, র্াকঃ 

বকাষাবািীগঞ্জ, উিদজলাঃ িীরঞ্জ, ঠাকুরগাওঁ। 

কখগ কখগ 

৮২৩৭ বসাহরাব উদ্দীি রাবজব, বিতা- বমাঃ বজয়া উদ্দীি, গ্রামঃ বভরবপুর, বিাঃ বভরব 

বাজার, থািাঃপভরব, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮২৩৮ বমাঃ রাদসল বময়া, বিতা- আবুল কালাম আজাে, হাজী আসকর আলী বরার্, বড় 

বেওড়া, টঙ্গী, গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৮২৩৯ আসাদ্যল ইসলাম তুষার, বিতা- খবললুর রহমাি, গ্রামঃ ভাটি সাভার, বিাঃ বহমগন্জজ 

বাজার, থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮২৪০ বমাঃ আবু কামাল, বিতা- বমাঃ ইব্রাহীম খবলল, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ বকমরে, 

থািাঃ রািীশপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখগ খগ 

৮২৪৩ িবরমল মালাকার, বিতা- িীলকন্ঠ মালাকার,গ্রামঃ সবুজবাগ থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ 

বমৌলভীবাজার শ্রীমঙঙ্গল। 

কখগ খগ 

৮২৪৫ বমাহােে জাবকর বহাদসি, বমাহােে জামাল উবদ্দি, বাইিাইল সাভার, ঢাকা কখগ কখগ 
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৮২৪৬ সাইফুল ইসলাম, বিতা- ছাদয়ফ উবদ্দি, গ্রামঃ বারাবহদগাববন্দ, বিাঃ জায়লস্কর, থািাঃ 

োগি ভু ূঁইয়া, বজলাঃ বফিী। 

কখগ গ 

৮২৪৭ বমাঃ আল- মাহমুে, বিতা- বমাঃ ছবদের রহমাি প্রাাং, গ্রামঃ ছাগলধরা, বিাঃ 

রামচন্দ্রপুর , থািাঃ সাবরয়াকাবন্দ, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৮২৫০ বমাঃ আজহারুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বারদতািা, বিাঃ চরসুমেী 

থািা+ বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮২৫২ বমাঃ হুমায়ি কববর, বিতা- বমাঃ বমাশদলম উবদ্দি, ওমরপুর মসবজেিাড়া, সািাহার, 

িওগাঁ। 

কখগ কখগ 

৮২৫৩ বমাঃ অবসম আলী, বিতা- বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ কদলািী র্াইাংিাড়া, বিাঃ 

রহিল, থািাঃ বগামস্তাপুর, চাঁিাইিবাবগন্জজ 

কখগ খগ 

৮২৫৪ আব্দুর রবহম, বিতা- আঃ বাদরক, গ্রামঃ কািত কাঠী, র্াকঃ হযরতপুর, উিদজলাঃ 

িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি। 

কখগ খগ 

৮২৫৫ বমাঃদমায়াদজ্জম বহাদসি, বিতা- বমাঃ ছদমর আলী, গ্রামঃ মাোদরর চর মািার িাড়া, 

র্াকঃ সিন্দবাড়ী বাজার, বিাঃ থািাঃদেওয়ািগঞ্জ বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৮২৫৬ মুহােে আবরফুল ইসলাম, বিতা- মুহােে আব্দুল লবতফ বময়া, ববলগাবছ োেপুর, 

খািগঞ্জ রাজবাড়ী। 

কখগ খগ 

৮২৫৭ বমাঃ ইমরাি সরকার, বিতা- মৃত আঃ জািার, গ্রামঃ দ্যরাবমটিপুর,দিাঃ িীরগঞ্জ থািাঃ 

িীরগঞ্জ বজলাঃরাংপুর। 

কখগ গ 

৮২৫৮ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বিতা- বমাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ ববদিােিগর,দিাঃ 

ববদিােিগর, থািাঃ িবাবগঞ্জ বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৮২৫৯ বমাঃ আব্দুল আলীম, বিতা- বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃআন্ধার মাবিক, বিাঃ 

করশাবণকা, থািাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ  

কখগ গ 

৮২৬০ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতা- বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ হবরপুর, বিাঃ বাবুিাচি 

বাজার,থািাঃ ফুলবাবড়য়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮২৬১ বমাঃ তাদহরুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ এরশাদ্যল হক, হারাগাছ কাউবিয়া, রাংপুর। কখগ খগ 

৮২৬৩ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতা- বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গবি বময়ার বাড়ী, গ্রামঃ 

উিবদ্দলামবছ, বিাঃ চািরাবশর হাট-৩৮১১, কববরহাট, বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৮২৬৫ জবহরুল ইসলাম, বিতা-মৃত বমাতাদলব বসকোর, গ্রামঃ িাইকড়া, র্াকঃ িাইকড়া, 

উিদজলা কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৮২৬৬ বমাঃ রাহাে বশখ, বিতা- বমাঃ শাদয়খু্জ্জামাি বশখ, গ্রামঃ ধুলন্ডা,দিাঃ বজঠুয়া বাজার, 

থািাঃ তালা, বজলাঃ সাতেীরা। 

কখগ গ 

৮২৬৭ বমটি কুমার োস, বিতা- রাধা চরি োস, বগারাগ্রাম, বিাঃ হাোরিার, উিদজলাঃ 

বগায়াইি ঘাট, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ গ 

৮২৬৮ বাবুল আহমে, বিতা- মৃত মেবচ্ছর আলী, বগারাগ্রাম, র্াকঃ হাোরিার, উিদজলাঃ 

বগায়াইিঘাট, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ খগ 

৮২৬৯ বমাঃ কাওছার ইসলাম, বিতা- মৃত বমাঃ কামরুল ইসলাম,  

গ্রামঃ পুরাি বাউবশয়া, র্াকঘরঃ বাউবশয়া, থািাঃ গজাবরয়া,  

বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ গ 

৮২৭০ বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতা- বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বসরাজ, র্াকঃ বখাড়াগাছ, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ খগ 

৮২৭২ 

বমাঃ বফদরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, পূব ড কুঘািাড়া, িীলফামারী, উিঃ 

িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী।  

কখগ গ 

৮২৭৩ 

বমাঃ বশবশর সরকার বসহাব, বিতাঃ এ. বক. এম বসবলম, করমতলা, হারবাইে, 

গাজীপুর সের।  

কখগ গ 

৮২৭৪ 

সবজব আহদমে, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ ববলুটিয়া, র্াকঃ ববলুটিয়া, উিঃ মধুপুর, 

টাাংগাইল।  

কখগ খগ 

৮২৭৫ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ লেীপুর, খদয়রপুর, বেৌলতপুর, 

কুবিয়া।  

কখগ খগ 

৮২৭৬ 

বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহাবুর রহমাি, গ্রামঃ প্রতাি, ইউঃ িলর্াাংগা, 

উিঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ কখগ 

৮২৭৭ 

বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ মুল্লুক চাঁি, গামঃ িারুবরযা, র্াকঃ চর বাঘুটিয়া, উিঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৮২৭৮ 

বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাদয়ব আলী, েদত্তর গাঁও, থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ 

িরবসাংেী।  

কখগ খগ 

৮২৭৯ 

বমাঃ অবমত বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আহার উবদ্দি, বসাহাগপুর, িাঠগ্রাম, 

লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

৮২৮৪ 

বসয়ে বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বসয়ে বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বভ আই বি 

আব্দুর রবশদের বাড়ী, বেওয়াি িগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।  

কখগ কখগ 

৮২৮৫ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ রসুলপুর, বিাঃ রসুলপুর, 

থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮২৮৬ 

বমাঃ আবরফুল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ বিজকলদমাহিা, বিাঃ 

রামভদ্রপুর, থািাঃ মুিাগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 
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৮২৮৮ 

বমাঃ ইউনুস আলী, বিতাঃ সইজুবদ্দি, গ্রামঃ চর বহজলী, র্াকঃ মত্ত মাবিকগঞ্জ সের, 

মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮২৮৯ 

বগালাম ছদরায়ার, বিতাঃ বমাস্তফা  কামাল, গ্রামঃ উরবফ, বিাঃ মাবিকহার, থািাঃ + 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮২৯০ বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ আঃ ছাত্তার, কািাবসয়া, গাবজপুর। কখগ খগ 

৮২৯১ 

শবফউল আলম, বিতাঃ সুলতাি মাহমুে, গ্রমাঃ কড়ইতলা, বিাঃ বাগরার চর, থািাঃ 

ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৮২৯২ 

বমাঃ আবু রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ িয়ারী, বিাঃ িয়ারী, থািাঃ 

ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৮২৯৩ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সামসুল আলম, গ্রামঃ ঘাগড়াই, বিাঃ বচদতশ্বরী, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ খগ 

৮২৯৪ 

বমাঃ আবু বক্কর বছবদ্দক ফবকর, বিতাঃ মাহাতাব, গ্রামঃ শুিাগড়, বিাঃ শুিাগড়, 

থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠি।   

কখগ গ 

৮২৯৫ 

বমাঃ সুজাত বময়া, বিতাঃ বমাঃ রবব রহমাি, গ্রামঃ কেমদেৌলী, বিাঃ কেমদেৌলী, 

থািাঃ বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

কখগ খগ 

৮২৯৬ 

বমাঃ ইয়াবছি আলী, বিতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ বক বমজডাপুর, বিাঃ ববিসাড়া, 

ইউঃ কারুহাস, তাড়াশ, বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৮২৯৭ 

বমাহােে বিামাি, বিতাঃ বমাহােে ইবদ্রছ, র্ািার বাড়ী, গ্রামঃ গাজীপুর, ওয়ার্ ড িাং-

৯, উিঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুিা।  

কখগ খগ 

৮২৯৯ 

মাজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ চান্দুবলয়া, কুমরপুর, বিাঃ 

রাজাবাড়ীহাট-৬২০১, থািাঃ বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী।  

কখগ গ 

৮৩০০ 

বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, গ্রামঃ গাড়ােহ, র্াকঃ গাড়ােহ 

বাজার, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৮৩০১ বিরুি শীল, বিতা-সুজল কুমার শীল, শীল বাবড়, িবিম ধলই, কাটির হাট, হাটহাজারী, 

চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৩০২ বমাঃ আবরফ, বিতা-বমাঃ বসবলম, জালালাবাে বসাসাইটি, পূব ডক িাহাড়তলী, খুলশী চট্টগ্রাম 

বসটি করদিাদরশি, চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৩০৩ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মুিার বহাদসি সদ্দার, গ্রাম-রািা খবড়য়া, র্াক-তালবাড়ীয়া, 

বমরপুর, কুবিয়া। 

কখগ কখগ 

৮৩০৪ বমাঃ আঃ মুবমি, বিতা-আবজর উদ্দীি, গ্রাম-বভালার িালশা, বিাঃ বকালাহাট, ইউবিঃ বকালা, 

থািা-বেলগাছী, বজলঅ-িওগা। 

কখগ খগ 

৮৩০৫ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ  বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ কাঠালী, বিাঃ পুরুরবেয়া, বজলা-

লেীপুর। 

কখগ গ 

৮৩০৬ আবমি বশখ, বিতাঃ ইমরাি বশখ, গ্রাম-বঘিাসুর, বিাঃ বড়ফা, থািা+দজলা-বগািালগঞ্জ। কখগ গ 

৮৩০৭ বশখ আল হােী, বিতাঃ  কওছার বশখ, গ্রাম+দিাঃ শুক তাইল, থািা+দজলা-বগািালগঞ্জ। কখগ গ 

৮৩০৮ বমাঃবলটি আকন্দ, বিতা-বমাঃ বমাজাম উবদ্দি আকন্দ, গ্রাম-ভাোইল, গিক বাড়ী, বিাঃ 

ধািাদসািা, সাভার, ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮৩০৯ বমাঃ ইয়াবছর আরাফাত, বিতা-ফবকর বমাহােে, গ্রাম-বসািাতিপুর, বিা-মুবসগঞ্জ, থািা-

আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ কখগ 

৮৩১০ বমাঃ ইলাহীি মন্ডল, বিতা-বমাঃ আজাহার মন্ডল, র্াউকী, আফড়া, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। কখগ খগ 

৮৩১১ বাপ্পা রাজ বড়ুয়া, বিতা- বতদজন্দ্র বড়ুঢ়া, গ্রাম-বচবেরপুবি, র্াক-আধুিগর, বলাহাগড়া, চট্টগ্রাম। কখগ খগ 

৮৩১২ হাসাি বময়া, বিতা-বগালাম বমাস্তফা, শাংকরপুর, জামালপুর সের। কখগ খগ 

৮৩১৩ বমাঃ ইবলয়াস আলী, বিতা-বমাঃ ইবদ্রশ আলী, বচিাদশা, তাদিার, রাজশাহী। কখগ গ 

৮৩১৪ জাফর আহেে, বিতা-আবুল হাদসম, হাইগাঁও, বিাঃ িাঁবচবাড়ীয়া ভায়া বসািাইমুড়ী, 

বিায়াখালী।  

কখগ কখগ 

৮৩১৫ বমাঃ মবমনুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-রাজারাম পুর, র্াক-খবড়বাড়ী, 

থািা-রুবহয়া, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

কখগ গ 

৮৩১৬ বমাঃ ফারুক বময়া, বিতা-বমাঃ আল্লী আকবর বময়া, চবল্লশা ববরাটি,  বিাঃ শ্যামগওড়া, 

পূব ডধলা, বিত্রদকািা। 

কখগ গ 

৮৩১৭ আলা উবদ্দি, বিতা-বমাঃ শবহে বময়া, গ্রাম-বড়ইয়া ববাখাই, র্াক-বড়ইয়া, চাবন্দিা, কুবমল্লা। কখগ কখগ 

৮৩১৮ বলটি, বিতা-রাজ্জাক, গ্রাম-কম্বলিাড়া, বিাঃ ফুলবাড়ীয়া, থািা-কাবলয়াপকর, বজলা-গাজীপুর। কখগ গ 

৮৩১৯ বসাদহল রািা, বিতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, শ্রীপুর, কুমাবরয়া, বিাঃ শ্রীপুর কুমাবরয়া, 

জামালপুর সের। 

কখগ খগ 

৮৩২১ জাবহদ্যল হক রববি, বিতা-ইমোদ্যল হক, গ্রাম-মাসার, র্াক-রুিসী, উি-রুিগঞ্জ, বজলা-

িারায়িগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৩২২ বমাবমনুর ইসলাম, বিতা-বমাহােে আলী, গ্রাম-মািিাড়া, বিাঃ বশরদকাল, বসাংড়া, িাদটার। কখগ কখগ 

৮৩২৩ এম.বর্. শাবহি, বিতা-হাদতম বমাল্লা, গ্রাম-আদক্কল মাহমুে মুসীকাবন্দ, র্াক-জাবজরা,  জাবজরা 

বিৌরসভা, জাবজরা, শরীয়তপুর। 

কখগ খগ 

৮৩২৪ বমাঃ মামুি, বিতা-আব্দুল ছালাম, বাসা-৩২, গ্রাম-িবিম রসুলপুর, Ñে-র), বব-১, র্াক-

আোফাবাে, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৮৩২৫ বমাবারক বহাদসি, বিতা-মুরাে বহাদসি, গ্রাম-বখারদশেপুর, বিাঃবশমাইেহ, থািা-কুমারখালী, 

বজলা-কুবিয়া। 

কখগ গ 
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৮৩২৬ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতা-মৃতঃ নুর ইসলাম গাজী, গ্রাম-বসদকন্দ্রা, বিাঃিারুবলয়া, থািা-

বেবহাটা, বজলা-সাতেীরা। 

কখগ খগ 

৮৩২৮ বমাঃ আজাহার বমাল্যা, বিতা-বমাঃ মুিদছর বমাল্যা, গ্রাম-বমাল্যা কাবন্দ, বিাঃ বচৌধুরীর হাট, 

উি-সেরপুর, বজলা-ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৮৩২৯ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতা-বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-চরটগবী, বিাঃ রামেয়াল বাজার, থািা-

রামগবত, বজলা-লবেপুর। 

কখগ গ 

৮৩৩০ বহোদয়ত ইসলাম বশখ, বিতা-বমাঃ কুদ্দুস বশখ, ডুমুবরয়া, বমাচিা, মুকসুেপুর, বগািালগঞ্জ। কখগ কখগ 

৮৩৩১ বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ বমাঃ মাবিক, অমরিগর, অমরিগর, ভূঞাবাড়ী, বসািাইমুড়ী, 

বিায়াখালী। 

কখগ কখগ 

৮৩৩৩ অবিক বেডি, বিতা-সুদবল বেডি, গ্রাম-রািী ভবািীপুর, বিাঃ বগাগর, থািা-রািী শাংপকল, 

বজলা-ঠাকুরগাঁও।  

কখগ খগ 

৮৩৩৫ বমাঃ মাহফুজ আলম, বিতা-বমাঃ আকরাম বহাদসি, টিকরী, োপুবিয়া, িাবিা সের, িাবিা। কখগ কখগ 

৮৩৩৬ বমাঃ হাজবুল আহদেে, বিতা-ফুলচাি আলী, গ্রাম-চািাবচল, র্াক-বসহাবলহাট, উি-বশবগঞ্জ, 

বজলা-বগুড়া। 

কখগ গ 

৮৩৩৭ বমল্টি হালোর, বিতা-বফলীি হালোর, গ্রাম-উত্তর মুবস তাল্লুক, র্াক-িীরইিার, থািা-

উবজরপুর, বজলা-ববরশাল।  

কখগ কখগ 

৮৩৩৯ বমাঃ রববউল সাবি, বিতা-আঃ রবফক,  

গ্রাম-বসাংহেী, বিাঃ হাইজেী, থািা-আড়াইহাজার, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৩৪১ বমাঃ আল আবমি, বিতা-মৃত-শবফকুল ইসলাম, গ্রাম-কালাদসািা, র্াকা-কালাদসািা, থািা-

োউেকাবন্দ, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৮৩৪২ বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতা-হাবফজ আহদেে, মতলব উত্তর, চাঁেপুর। কখগ খগ 

৮৩৪৩ বমাঃ বরয়াজ, বিতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি,  বমলমু খাি বাড়ী রাস্তা বসলমুি, র্াক-মুন্নুিগর, 

গাজীপুর সের, টঙ্গী গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮৩৪৪ িজরুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ ছবমর উবদ্দি, গ্রাম-টাাংগি, র্াক-হাটরা, উি-বমাহিপুর, বজলা-

রাজশাহী। 

কখগ গ 

৮৩৪৫ বমাঃ আহসাি হাবীব, বিতা-মৃত বমাঃ বজয়ারত আলী, গ্রাম-উমর, বিাঃ গজঘন্টা, উি-

গাংগাচড়া, বজলা-রাংপুর। 

কখগ গ 

৮৩৪৭ বমাঃ শামসুবদ্দি, বিতা-বমাঃ আবু সাঈে, গ্রাম-িবিম জয়িগর, র্াক-খাদয়রহাট, থািা-

বেৌলতখাি, বজলা-বভালা। 

কখগ কখগ 

৮৩৪৯ বমাঃ িাইমুর রহমাি, বিতা-বমাঃ রুহুল আবমি,  গ্রাম-িদ্মববলা, বিাঃ বিগ্রাম, থািা-

আতাইকুর, উি-সাবথয়া, বজলা-িাবিা। 

কখগ গ 

৮৩৫০ প্রশান্ত সরকার, বিতা-প্রেীি সরকার, গ্রাম-বহজলাকাবন্দ, ইউবিয়ি-দ্যগ ডাপুর, মতলব (উঃ),  

চাঁেপুর। 

কখগ খগ 

৮৩৫২ বমাঃ নুর আলম, বিতা-বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-কাজলদঢাি, র্াক-বল্লম িাড়, থািা+দজলা-

গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৮৩৫৩ হাবববুর রহমাি (জুদয়ল),  বিতা-আবুল কালাম গ্রাম-আবজজুল্লাপুর, র্াক-বেিমবিরহাট, 

থািা+দজলা- বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৮৩৫৪ ইব্রাহীম খবলল, বিতা-আহােে উল্লুা, গ্রাম-কুতুবপুর, র্াক-কুতুবপুর, থািা-ববগমগঞ্জ, বজলা-

বিাযাখালী। 

কখগ কখগ 

৮৩৫৫ বমাঃ আবুেল মবমি, বিতা-বমাঃ আলী আোে, গ্রাম-বরল্লা, র্াক-উত্তর হাওলা, থািা-

মদিাহরগঞ্জ, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ কখগ 

৮৩৫৭ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রাম-মাইজবাড়ী, র্াক-মাইজবাড়ী, থািা-

কাজীপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৩৫৮ বমাঃ মাহাবুব আলম, বিতা-বমাঃ আবদ্যল বাদরক, গ্রাম-হাদশশ িগর, র্াক-বাড়বকুন্ড, থািা-

সীতাকুন্ড, বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৩৫৯ শাবকল আহদমে, বিতা-বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রাম-হলবেয়া, থািা-সাঘাটা বজলা-

গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

৮৩৬০ বমাহােে আলমগীর, বিতাঃ বমাঃ বফারক আহমে, গ্রাম-েবেি ইছাখাবল, র্াক-হাইলধর, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৩৬১ বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম+দিাঃ শ্বাষকান্দার, থািা-বসয়েপুর, 

বজলা-িীলফামারী। 

কখগ খগ 

৮৩৬৩ বমাঃ আসলাম বহাদসি, বিতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বতলকুিী গাচািী িাড়া, ৬িাং ছাতিী, 

উি-িাদটার, বজলা-িাদটার। 

কখগ গ 

৮৩৬৫ আবু বকর  বসদ্দীক রুদহল, বিতা-মৃতঃ ইবলয়াছ আলী, গ্রাম-বমাগলিাড়া, র্াক-ছাতক, ছাতক 

বিৌরসভা, সুিামগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৩৬৮ বমাঃ আলম, বিতা-মৃতঃ শাবমজ উবদ্দি, গ্রাম-ফায়োবাে, থািা-েবেি খাি, বজলা-ঢাকা। কখগ খগ 

৮৩৬৯ বমাঃ  রাবকব হাসাি, বিতা-বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রাম-বিতুািন্দী, র্াক-গুঠিয়া, উি-উবজরপুর, 

বজলা-ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৮৩৭০ বমাঃ সালা উবদ্দি, বিতা-বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, গ্রাম-রামিগর, থািা+দজলা-জামালপুর। কখগ গ 

৮৩৭১ বমাঃ জবমর উবদ্দি, বিতা-মৃত বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, িবিম কদ্যরাবখল, ববায়ালখালী, 

চট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৮৩৭২ িান্টু োশ, বিতা-বহমাঙশু োশ, িবিম কদ্যরাবখল, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। কখগ গ 
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৮৩৭৪ বমাঃ বমন্টু রহমাি, বিতা-বমাঃ আবিছুর রহমাি,  গ্রাম-ভাতহন্ডা, র্াক-শাংকরপুর, উি-মান্দা, 

বজলা-িওগা। 

কখগ গ 

৮৩৭৫ বমাঃ আল-মামুি, বিতা-বমাঃ ফজলুর রহমাি, ববায়াইল মাড়ী, চাটদমাহর, িাবিা। কখগ গ 

৮৩৭৬ বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বিতা-বমাঃ ফজর  আলী,  গ্রাম-এিাদয়তপুর, বিাঃ +উি-হাজীগঞ্জ, 

বজলা-চােপুর। 

কখগ গ 

৮৩৭৭ বমাঃ মবির বহাসাইি ববিারী, বিতা-আলী আহদমে ববিারী, রামভদ্রাপুর, বভেরগঞ্জ, 

শবরয়তপুর। 

কখগ খগ 

৮৩৭৮ বমাঃ রািী বমাল্যা, বিতা-মবতয়ার রহমাি বমাল্যা, গ্রাম-সীতারামপুর, বিাঃ িওিাড়া, উি-

মধুখালী, বজলা-ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৮৩৭৯ বমাঃ বশিি বময়া, বিতা-বমাঃ মাজু বময়া, গ্রাম-কুিজমবহপুর, বিাঃ মবহপুর বাজার, উি-

সাদ্যল্যাপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

কখগ কখগ 

৮৩৮১ তন্ময় আইচ, বিতা-মৃত বগািাল আইচ, আইচ বাড়ী, ব্রাহ্মিিাড়া, গ্রাম-উত্তর ফদতয়াবাে, বিাঃ 

িন্দীরহাট, থািা-হাটহাজারী, বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৩৮২ আবরফ বময়া, বিতা-বসরাজুল হক, জাবলয়াঘাটা, উি-বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। কখগ গ 

৮৩৮৩ বমাঃ রাদসল মাহমুে, বিতা-বমাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রাম-বেকদশা, র্াক-ববিারীদটালা, থািা-

ববরামপুর,  বজলা-বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৮৩৮৪ বমাঃ রাজি বময়া বিতা-আবুল খাদয়র,  ফবর কাবশমপুর, মুরােিগর, কুবমল্লা। কখগ গ 

৮৩৮৫ খাদলে হাসাি, বিতা-বছায়দ্যল আলম, গ্রাম-কাদলায়ার িাড়া, তািা-বলাহাগড়া, বজলা-চট্টগ্রাম। কখগ খগ 

৮৩৮৭ বরাংকু রঞ্জি োশ, বিতা-রাবধকা রঞ্জি োশ, গ্রাম-বমাহিপুর, র্াক-বুড়াইগাও, ছাতক, 

সুিামগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৮৩৮৯ বমাঃ আলউবদ্দি রাড়ী, বিতা-মৃত-আব্দুল কালাম রাড়ী, গ্রাম-খন্তাখালী, র্াক-বিবমএ-৮২০০, 

ববরশাল সের(দকাতয়ালী), ববরশাল। 

কখগ গ 

৮৩৯০ বলটি কাবন্ত েত্ত, বিতা-ববমল েত্ত, গ্রাম-বসাংহরা, র্াক+থািা-আদিায়ারা, বজলঅ-চট্টগ্রাম। কখগ গ 

৮৩৯১ সাবকব আহদেে, বিতা-বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রাম-বমজডাপুর, বিাঃ িাংকচইর, উি-িাকুবন্দয়া, 

বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৮৩৯২ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতা-বমাঃ আব্দুল মবহি, বহুরপুর, বাবলয়াকাবন্দ, রাজবাড়ী। কখগ গ 

৮৩৯৩ আবতক হাসাি, বিতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম-শবকপুর পুব ড িাড়া, বিাঃ+থািা-সবখপুর, বজলঅ-

টাঙ্গাইল। 

কখগ গ 

৮৩৯৪ রাবশদ্যল বমাল্লা, বিতা-রবফকুল ইসলাম বমাল্লা, গ্রাম-আতলড়া, র্াক-বভটিিাড়া, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৮৩৯৫ বমাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বিতা-বমাঃ বমাস্তফা বহাদসি, গ্রাম+র্াক-ডুবার চর,  উি+দজলা-

বশরপুর। 

কখগ কখগ 

৮৩৯৬ আেম আলী, বিতা-মৃত আবমনুর রহমাি, গ্রাম-মাগুড়া েবজডিাড়া, বিা-মাগুড়া, থািা-

বকদশারগঞ্জ, বজলা-িীলফামারী। 

কখগ খগ 

৮৩৯৭ বহলাল উবদ্দি, বিতা-আবু তাদহর, চারু বমবি বাড়ী, গ্রাম-সদমসপুর, র্াক-আলীপুর, থরািা-

রামগঞ্জ, বজলা-লেীপুর। 

কখগ গ 

৮৩৯৮ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতা-বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-কাবশপুর, র্াক-খালাশিীর, থািা-

িীরগঞ্জ, বজলা-রাংপুর।  

কখগ খগ 

৮৪০০ মবহ উবদ্দি, বিতা-মাবিক বময়া, গ্রাম+দিাঃ চরদহাগলা,  বমদহন্দীগঞ্জ, ববরশাল। কখগ খগ 

৮৪০১ 

ওয়ালটু বরবছল, বিতাঃ িবলসি ম্রাং, গ্রামঃ পূব ডবালীগাও, বঘাষগাঁও, বধাবাউড়া, 

ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৪০২ 

 বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ শবহদ্যল্লুাহ, গ্রাম : বনুরকুটি, র্াকঘর : বাাংলা বসািাহাট, 

থািা : ভূরুঙ্গামারী, বজলা : কুবড়গ্রাম 

কখগ খগ 

৮৪০৩ 

বমাঃ আবরফ ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাহবুর রহমাি, গ্রাম : িবিমদকোর, র্াকঃ 

বলবেয়া, ভূরুঙ্গামারী, বজঃ কূবড়গ্রাম 

কখগ গ 

৮৪০৪ 

বমাঃ শাহাোৎ বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ িয ডত আলী, গ্রামঃ বকোর, র্াকঃ বলবেয়া, 

থািাঃ ভূরুঙ্গামারী, কুবড়গ্রাম 

কখগ গ 

৮৪০৬ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ রাঙ্গাদলর কুটি, র্াকঘরঃ 

বলবেয়া, থািা: ভূরঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম 

কখগ গ 

৮৪০৮ 

বমাঃ সাগর বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ মাইি উবদ্দি,  

গ্রামঃ সারুটিয়া, র্াকঃ মাদকারদকাল, উিদজলাঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ কখগ 

৮৪০৯ 

বমাঃ এরশাে আলী, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ ডুবাইল, র্াকঃ বচৌবাড়ীয়া, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ খগ 

৮৪১০ 

বমাঃ আবুল বাসার (বকুল), বিতাঃ মৃতঃ বমিহাজ উবদ্দি, গ্রামঃ মামুেপুর, র্াকঃ 

বহাংগািগর, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ কখগ 

৮৪১১ 

বমাঃ িাবেম বময়া, বিতাঃ ইমরুল বময়া, গ্রামঃ িান্দুবরয়া, র্াকঃ আটিয়া, থািাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ খগ 

৮৪১২ 

বমাঃ বােল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সব্দর আলী, গ্রামঃ কািাইিগর, র্াকঃ ধাবরয়ার চর, 

থািাঃ বাঞ্জারামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

কখগ কখগ 

৮৪১৩ 

ইয়াকুব বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ হাবতলা, র্াকঃ টি. ভাতকুরা, থািাঃ 

টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ কখগ 

৮৪১৪ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ ছত্রগাছা, বিাঃ কখগ খগ 
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বহলবাড়ীয়া, উিঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া 

৮৪১৫ 

বমাঃ বিামাি আলী, বিতাঃ বমাঃ মিসুর আলী, গ্রামঃ গুজীশহর, র্াকঃ বাহাদ্যরপুর, 

থািাঃ বিয়ামতপুর, বজলাঃ িওগাঁও 

কখগ কখগ 

৮৪১৬ 

বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ বগলাবুবিয়া, র্াকঘরঃ ইটবাবড়য়া, 

থািাঃ িটুয়াখালী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৮৪১৭ 

 বমাঃ শাবহি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাঠগড়া, র্াকঃ বজরাদবা, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮৪১৮ 

 বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, গ্রামঃ আরাম কাঠী, বিাঃ শাবিতর হাট, থািাঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর 

কখগ গ 

৮৪১৯ 

কৃবতশ সমদ্দার, বিতাঃ কৃষ্ণ কান্ত সমদ্দার, গ্রামঃ আোবাড়ী, র্াকঃ কুবড়গ্রাম, থািাঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৮৪২০ 

বমাঃ রববউল বসকোর, বিতাঃ বমাঃ রুস্তুম বসকোর, গ্রামঃ বকব ডতখালী, রাজাপুর, 

বজলাঃ িালকাঠি 

কখগ গ 

৮৪২১ 

বমাঃ বসবলম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ সামসুল বময়া, গ্রামঃ বাঐদখালা, র্াকঃ বটাংগুবরয়া 

িাড়া, থািাঃ বাসাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ গ 

৮৪২২ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম আকি, গ্রামঃ ববহারীপুর, থািাঃ 

বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল 

কখগ খগ 

৮৪২৪ 

বমাঃ শামছুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাদশম আলী, গ্রামঃ সাদলাংকা, র্াকঃ 

কাবলহাতী, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ খগ 

৮৪২৫ 

আবদ্যল হাবলম, বিতাঃ বমাঃ শাহাআলম, গ্রামঃ হালুয়া িাড়া, বন্দর, বজলাঃ 

িারায়িগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৪২৭ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বমাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ বগািালপুর কখগ গ 

৮৪২৮ 

বমাঃ তুষার ববশ্বাস, বিতাঃ বিছার উবদ্দি, গ্রামঃ আড়িাড়া, র্াকঃ বশলাইেহ, থািাঃ 

কুমারখাবল, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখগ কখগ 

৮৪২৯ 

বমাঃ মুরাে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবু মুমা, গ্রামঃ খামারটাবর, র্াকঃ ববাদর্ ডহাট, থািাঃ 

আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা 

কখগ গ 

৮৪৩০ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমৌলভী বমাঃ মাহবুব আলম, গ্রামঃ হকতুল্লাহ, খবলশা 

খালী, িটুয়াখালী 

কখগ কখগ 

৮৪৩১ 

বমাঃ জাদকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম, গ্রামঃ লেীিারায়িপুর, মাইজেী বকাট, 

সের বিায়াখালী 

কখগ খগ 

৮৪৩২ 

সুজি চন্দ্র োস, বিতাঃ হবরোস োস, গ্রামঃ েবেণ গামছাখালী, চরবকাং, হাবতয়া, 

বজলাঃ বিায়াখালী 
কখগ কখগ 

৮৪৩৩ 

বমাঃ মাবিক বময়া, বিতাঃ মরহুম বমা এমোদ্যল হক, গ্রামঃ কাকুবরয়া মাবছম, র্াকঃ 

ববষমপুর, থািাঃ কলমাকান্দা, বজলাঃ বিত্রদকাণা 

কখগ কখগ 

৮৪৩৪ 

সুশান্ত কুমার, বিতাঃ সুদরন্দ্র িাথ সাহা, গ্রামঃ তাজহাট বমাল্লািাড়া, বিাঃ 

কুাদর্টকদলজ, থািাঃ তাজহাট, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ গ 

৮৪৩৫ 

বমাঃ মাকছুদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমা আলী, গ্রামঃ কাবশমিগর, বিািঃ কাবশমিগর, 

থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লবেপুর 

কখগ খগ 

৮৪৩৬ 

বমদহেী হাসাি ফরহাে, বিতাঃ আঃ খাদলক বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর লাঙ্গুবতয়া, র্াকঃ 

বলাংগুটিয়া, বমদহন্দীগঞ্জ, ববরশাল 

কখগ কখগ 

৮৪৩৮ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাবের, গ্রামঃ বছাট কাশড়, র্াকঃ হববব 

বাড়ী, থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৪৩৯ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি বখাকি, বিতাঃ বমাঃ মাওলািা আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ বামিী 

বকাণা, র্াকঃ তারাকান্দা, থািাঃ তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৪৪১ 

বমাঃ আল-আবমি ববশ্বাস, বিতাঃ বমাঃ আশরফ আলী ববশ্বাস, গ্রামঃ বাবলয়ার্াঙ্গা, 

যদশার 

কখগ খগ 

৮৪৪২ 

বমাঃ বরিি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বরফাউল ইসলাম, গ্রামঃ ভািাইকুশবলয়া, র্াকঃ 

ববষ্ণপুর, থািাঃ জয়পুর, বজলাঃ জয়পুর 

কখগ খগ 

৮৪৪৩ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ মাদবাশ্বর, র্াকঃ শাহী আদিহলা, 

উিঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ গ 

৮৪৪৪ 

এস.এম. আবু. ইছা, বিতাঃ এস. এস. মুিছুর আলী, গ্রামঃ মবেিাবাে, থািাঃ কয়রা, 

বজলাঃ খুলিা 

কখগ কখগ 

৮৪৪৫ 

শাহাোত বহাদসি বশমুল, বিতাঃ িাবসর আহাদেে, গ্রামঃ িরবসাংহপুর, বিাঃ মান্দারী 

বাজার, উিঃ চন্দ্রগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর 

কখগ গ 

৮৪৪৬ 

খন্দকার আবু িওশাে, বমাঃ আবু রায়হাি খন্দকার, গ্রামঃ খাস িওগাঁ, মণ্ডলিাড়া, 

ছায়ািীড়, িওগাঁ 

কখগ গ 

৮৪৪৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বােশা মণ্ডল, গ্রামঃ বমেীআমুলাই, র্াকঃ বড়ইবাড়ী, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর 

কখগ খগ 

৮৪৪৯ 

আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ মান্নাি মন্ডল, গ্রামঃ বমেীআশুিাই, র্াকঃ বড়ইবাড়ী, উদিঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৮৪৫০ 

বমাঃ বগালাম বকববরয়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বমেীআশুলাই, র্াকঃ 

বুড়ইবাড়ী, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর 

কখগ খগ 
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৮৪৫১ 

বমাঃ আব্দুর রহমাি, বিতাঃ আবদ্যল সাত্তার মৃধা, গ্রামঃ বকাড়াল আলী মৃধা কাবন্দ, 

বিাঃ বভেঃগঞ্জ, বজলাঃ শবরয়তপুর 

কখগ খগ 

৮৪৫২ 

বমাঃ িাজমুল হাসাি, বমাঃ মবহর উবদ্দি,  

গ্রামঃ হারুয়া বাড়ী আকন্দিাড়া, র্াকঃ কাউবিয়ারচর, থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ 

জামালপুর 

কখগ খগ 

৮৪৫৪ বমাঃ আঃ মবতি, বিতাঃ বমাঃ আর খাদলক বমবজ, ভাোইল, গিক বাবড় সের, ঢাকা কখগ গ 

৮৪৫৫ 

বমাঃ এখলাছ উবদ্দি ভূইয়া ইবলয়াস, মৃতঃ বমাঃ হাবফজ উবদ্দি ভূইয়া, গ্রামঃ কুয়ার 

চালা, র্াকঃ চা-বাগাি, কাবলয়াপকর, গাজীপুর 

কখগ কখগ 

৮৪৫৬ 

রাবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবসম, গ্রামঃ বমশিদরার্, র্াঃ বেিাজপুর, বেিাজপুর 

সের। 

কখগ খগ 

৮৪৫৭ 

বমাঃ শাদহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রবশদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ব্রাহ্শিবেয়া, ি৭ াচুবরয়া, 

রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী 

কখগ কখগ 

৮৪৫৮ 

বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ সাতাইশ, বিাঃ সাতাইশ, 

থািাঃ টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর 

কখগ খগ 

৮৪৫৯ 

বমাঃ আতাউল হক, বিতাঃ খাদলকুজ্জামাি, গ্রামঃ মসবজে বাবড় বলি, আড়ুয়ািাড়া, 

কুবিয়া 

কখগ কখগ 

৮৪৬০ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বসিহাটি, র্াকঃ বসিহাটি, 

থািাঃ বেঘবলয়া, বজলাঃ খুলিা। 

কখগ গ 

৮৪৬১ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ সুদ্রা, বরুড়া, কুবমল্লা কখগ গ 

৮৪৬২ 

বমাঃ রবক বমাল্লা, বিতাঃ শবহে বমাল্লা, গ্রামঃ কান্দা কুবিয়া, র্াকঃ বতরশ্রী, থািাঃ 

বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৪৬৩ 

বহাসাইি বমাঃ আব্দুল্লাহ, বিতাঃ বছবদ্দক উল্যাহ, গ্রামঃ চরমিসা, র্াকঘরঃ ভবািীগঞ্জ, 

উিঃ লেীপুর সের, বজলাঃ লেীপুর 

কখগ গ 

৮৪৬৪ বমাঃ তাদহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ একরামুল হক, গ্রামঃ হাতীবান্দা, লালমবির হাট কখগ গ 
৮৪৬৫ বমাঃ বমন্টু, বিতাঃ মৃঃ মবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ বরর্াবুচিা, টাঙ্গাইল কখগ গ 

৮৪৬৬ 

বমাঃ কাউসার আহদমে, বিতাঃ মৃতঃ আঃ হাই খবলফা, গ্রামঃ বব. বক. িগর 

তালুকোর কাবন্দ, র্াকঃ ববদক িগর, থািাঃ জাবজরা, বজলাঃ শরীয়তপুর 

কখগ গ 

৮৪৬৭ 

বমাঃ সুমি, বমাঃ আয়িাল হাওলাোর, গ্রামঃ কাদসমাবাে, বিাঃ কাদসমাবাে, থািাঃ 

বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল 

কখগ খগ 

৮৪৬৮ 

বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ বহাদসিাবাে, থািাঃ বেৌলতপুর, 

বজলাঃ কুবিয়া 

কখগ খগ 

৮৪৬৯ 

বমাঃ বমরাজ মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ জবলল মবল্লক, গ্রামঃ বাঁশবাড়ীয়া, র্াকঃ বাঁশবাড়ীয়া, 

উিঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর 

কখগ গ 

৮৪৭১ 

 বগৌতম চন্দ্র োস, বিতাঃ বযাদগশ চন্দ্র োস, গ্রামঃ রাজাপুর, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ 

িালকাঠী। 

কখগ গ 

৮৪৭২ 

বমাঃ ওমর ফারুক বােল, বিতাঃ বমাঃ মাবিক ববিারী, গ্রামঃ কচুয়া, বিাঃ বাইশারী, 

থািাঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল 

কখগ কখগ 

৮৪৭৩ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ কামাল বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ চর মাটি ডি, কমলিগর, 

লেীপুর 

কখগ খগ 

৮৪৭৫ 

মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ একর্ালা, র্াকঃ একর্ালা, থািা ও 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

কখগ কখগ 

৮৪৭৬ 

বমাঃ কালাম মণ্ডল, বিতাঃ বমাঃ রহমত  আলী মন্ডল, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, বিাঃ গড়মাটি, 

থািাঃ বাড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার 

কখগ খগ 

৮৪৭৭ 

বমাঃ খাইরুল বাশার, বিতাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ বাইলিা, বিাঃ বহাদসি শাহী, উিঃ 

গফরগাঁও, বজলঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৪৭৮ 

বথওবফল কুইয়া, বিতাঃ বজমস কুইয়া, গ্রামঃ লালপুর, বিাঃ বসািাপুর, থািাঃ সের, 

বজলাঃ বিায়াখালী 

কখগ গ 

৮৪৮০ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল হক, গ্রামঃ িাকড়ী িবিম িাড়া, 

বিাস্টঃ িাকড়ী, থািাঃ বগাোগাবড়, বজলাঃ রাজশাহী 

কখগ কখগ 

৮৪৮১ 

বমাঃ জবহর আহদমে, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ আরব আলী সরকাদরর বাড়ী, 

গ্রামঃ থাজুবরয়া (পূব ডিাড়া) বিাঃ থাজুবরয়া মােরাসা,  থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ 

বিায়াখালী 

কখগ খগ 

৮৪৮২ 

বমাঃ ববলাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ বময়া, গ্রামঃ পূব ড বারখাইল, বতলারিীি, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম 

কখ খ 

৮৪৮৩ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ লবতফ, গ্রামঃ েবেণ িাড়া, বিাঃ সিমান্দী, থািাঃ 

বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

কখগ কখগ 

৮৪৮৪ 

হৃেয় েত্ত, বিতাঃ সুেীর েত্ত, গ্রামঃ বাগাট, র্াকঃ বেগিগর, থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ 

কখগ গ 

৮৪৮৬ 

বমাঃ আব্দুস সবুর, বিতাঃ মৃতঃ আরদশে, গ্রামঃ চকিন্দিপুর, র্াকঃ িন্দিপুর, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা 

কখগ গ 

৮৪৮৭ 

বমাঃ আব্দুল মাদলক, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ বেগিাইত, র্াকঃ বছািবেয়া 

বাজার, জামালপুর সের, জামালপুর 

কখগ কখগ 
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৮৪৮৮ 

বেপু সরকার, বিতাঃ রবতশ, গ্রামঃ ইদ্দারকাবন্দ, বিাঃ বাসাদবা, থািাঃ বখলগাও, 

বজলাঃ ঢাকা 

কখগ কখগ 

৮৪৮৯ 

নুর বমাহােে, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ ঘবিমদহশপুর, বিাঃ বুবহয়া, 

থািাঃ বুবহয়া, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও 

কখগ খগ 

৮৪৯০ 

বমাঃ মাহবুবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আকবর বহাদসি, গ্রামঃ বখজুবরয়া, বিাঃ 

বািীশান্তা, থািাঃ োদকাি, বজলাঃ খুলিা 

কখগ খগ 

৮৪৯১ 

বমাঃ কামরুজ্জামাি কাববল, বিতাঃ বমাঃ নূর ইসলাম, গ্রামঃ স্বাব্দী, বিাঃ ভূতছাড়া, 

থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ গ 

৮৪৯২ 

বমাঃ ফয়সাল কাজী, বিতাঃ বমাঃ হাসাি কাজী, গ্রামঃ বািগুর্াঙ্গা, বিাঃ িহরর্াঙ্গা, 

থািাঃ িড়াগাতী, বজলাঃ িড়াইল 

কখগ কখগ 

৮৪৯৩ 

 বমাঃ সালাউবদ্দি, বিতাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ আেহারা, বিাঃ বচাদ্যিাবড়, থািাঃ মুবসগঞ্জ, 

বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৪৯৪ 

খাবলে ববি বমাখতার বশফু, বিতাঃ বমাখতার আহদমে, গ্রামঃ গবহরা, র্াকঃ বোভাবষর 

বাজার, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৪৯৫ 

বমাঃ আব্দুল বাদরক বশখ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ বড়বাড়ী, র্াকঃ আিছার 

হাট, থািাঃ িাদগস্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম 

কখগ খগ 

৮৪৯৬ 

এস.এম জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ হাবলম বশখ, গ্রামঃ বগাবিিাথপুর, র্াকঃ বহবেয়া, উিঃ 

অভয়িগর, বজলাঃ যদশার 

কখগ গ 

৮৪৯৭ 

বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস বশখ, গ্রামঃ রায়পুর, বিাঃ ও থািাঃ 

মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা 

কখগ কখগ 

৮৪৯৮ 

বমাঃ শাহ আলম সাবি, বিতাঃ বমাঃ ইমাি আলী, গ্রামঃ রায়পুরা, থািাঃ মহােেপুর, 

বজলাঃ মাগুরা। 

কখগ গ 

৮৫০০ 

বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রামঃ বততুবলয়া, বিাঃ বিত্রদকাণা 

সের, বজলাঃ বিত্রদকাণা 

কখগ খগ 

৮৫০২ 
মিাোঃ লুৎির রেিাি, বপতাোঃ োবিজুর রেিাি (মৃত), গ্রািোঃ অষ্টধার িাোর, মপাস্টোঃ 

অষ্টধার িাোর, থািাোঃ মকাহতাআলী, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 
কখগ খগ 

৮৫০৩ 
মিাোঃ মগালাি মিাস্তিা, বপতাোঃ মিাোঃ সুরোি আলী, গ্রািোঃ কািালপুর, মপাস্টোঃ ধানুয়া 

কািালপুর, উপহেলাোঃ িকবিগঞ্জ, মেলাোঃ োিালপুর। 
কখগ খগ 

৮৫০৪ 
মিাোঃ বিোনুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ বুলু বিয়া, গ্রািোঃ িাবেলপুর, ইউবিয়ি, ৩িোং 

বদগদাইড়, উপহেলাোঃ মসািাতলা, মেলাোঃ িগুড়া। 
কখগ খগ 

৮৫০৫ 
আলিাি মোহসি, বপতাোঃ আোঃ রবিদ, গ্রািোঃ মকৌচাকুবড়, ডাক রোঃ রতিপুর, 

কাবলয়াককর, গােীপুর। 
কখগ খগ 

৮৫০৬ 
িাকসুদুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবিজুর রেিাি, গ্রািোঃ চরবিিলী, মপাস্টোঃ সুকহদি 

(হখয়া াট), উপহেলাোঃ মভালা, মেলাোঃ মভালা। 
কখগ খগ 

৮৫০৭ 
মিাোঃ আহিায়ার মোহসি, বপতাোঃ (মৃত) মিাোঃ রেিত আলী, গ্রািোঃ েবরণোটি, মপাস্টোঃ 

আিসার একাহডিী, থািাোঃ কাবলয়াককর, মেলাোঃ গােীপুর। 
কখগ খগ 

৮৫০৮ 
মিাোঃ আলিগীর বিয়া, বপতাোঃ আোঃ খাহলক বিয়া, ডগাইর িাঝ পাড়া, িাোর মরাড, 

ডগাইর, সারুবলয়া-১৩৬১, মডিরা, ঢাকা। 
কখগ খগ 

৮৫০৯ 
মিাোঃ ইয়াকুি, বপতাোঃ মৃত মিাোঃ নুরুল আলি, পূি ব মকাদালা, িতুি পাড়া, রাোংগুবিয়া, 

চট্টগ্রাি। 
কখগ গ 

৮৫১০ 
মিাোঃ বিমুল বিয়া, বপতাোঃ মিাোঃ িেলুর রেিাি, গ্রািোঃ মেি গ্রাি, মপাোঃ আখাউড়া, 

থািাোঃ  আখাউড়া, মেলাোঃ বি. িাবড়য়া। 
কখগ গ 

৮৫১১ 
মিাোঃ আল িামুি, বপতাোঃ মিাোঃ বতয়ি মচৌধুরী, গ্রািোঃ ও ডাকোঃ িথুরাপুর, থািাোঃ 

মদৌলতপুর, মেলাোঃ কুবষ্টয়া। 
কখগ খগ 

৮৫১২ 
সঞ্জি কুিার সাো, বপতাোঃ রিীন্দ্র চন্দ্র সাো, কটিয়াদী পবিি পাড়া, কটিয়াদী, 

বকহিারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৫১৩ 
মিাোঃ িবেবুল েক (িােবুি) বপতাোঃ মৃত মিাোম্মদ আলী, মিলগািী, আলিডাঙ্গা, 

চুয়াডাঙ্গা। 
কখগ খগ 

৮৫১৪ মিাোঃ মিািাবির মোহসি, বপতাোঃ ওয়াবলউল্লাে, তামুরািাদ, িালু ধীৎপুর, মডিরা, ঢাকা। কখগ কখগ 

৮৫১৫ 
মিাোঃ িবরি মোহসি, বপতাোঃ আব্দুল োবলি মিপারী, গ্রািোঃ িধু িাোর, ডাকোঃ 

বঝগাতলা টি. এস. ও-১২০৯, ধািিবি, ঢাকা উত্তর বসটি কহপ বাহরিি, ঢাকা। 
কখগ খগ 

৮৫১৭ 
মিাোঃ িােমুল েক, বপতাোঃ মিাোঃ রবিকুল ইসলাি, গ্রািোঃ িারাঙ্গাই, মপাোঃ িাবিকগঞ্জ, 

থািা+হেলাোঃ িাবিকগঞ্জ 
কখগ খগ 

৮৫১৮ 
মিাোঃ কাউসার আলী, বপতাোঃ মিাোঃ মসােবুল েক, গ্রািোঃ মরোইচর, ডাকোঃ টিকরািপুর, 

উপহেলাোঃ চাপাইিিািগঞ্জ, মেলাোঃ চাপাইিিািগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৮৫১৯ 
মিাোঃ রবিকুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ হুহসি আলী, গ্রািোঃ খালভাঙ্গা, ডাক রোঃ িাবলতা 

িাড়ী, থািাোঃ িাবলতািাড়ী, মেলাোঃ মিরপুর। 
কখগ গ 

৮৫২০ 
মিাোঃ েহুরুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ িহয়ে উবদ্দি, গ্রািোঃ মদওয়াহির খািার, মপাোঃ 

ভুরুঙ্গািারী, থািাোঃ ভুরুঙ্গািারী, মেলাোঃ কুবড়গ্রাি। 
কখগ গ 

৮৫২২ 
মিাোঃ বুলবুল সরকার, বপতাোঃ মিাোঃ আতাউর রেিাি, গ্রািোঃ মিাস্তিাপুর, ডাক রোঃ 

তুলবস াট, থািাোঃ পলািিাবড়, মেলাোঃ গাইিান্ধা। 
কখগ খগ 

৮৫২৩ মিাোঃ আবিনুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ বেরা িিল, গ্রািোঃ পুখুবরয়া বিকরাইল, মপাোঃ কখগ গ 
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বিকরাইল, থািাোঃ কাবলোতী, মেলাোঃ টাোংগাইল। 

৮৫২৫ 
মিাোঃ আহিায়ার মোসাইি, বপতাোঃ মিাোঃ আক্কাি আলী, গ্রািোঃ িয়ড়া, মপাস্টোঃ 

সুবতয়াখালী, থািাোঃ িয়িিবসোংে সদর, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 
কখগ গ 

৮৫২৭ 
মিাোঃ রাহসল, বপতাোঃ মিাোঃ বিন্টু বিয়া, গ্রািোঃ মরৌোরকান্দা, ডাক রোঃ পলিান্দা, 

উপহেলাোঃ ইসলািপুর, মেলাোঃ োিালপুর। 
কখগ গ 

৮৫২৮ 
বে. এি. নুরুজ্জািাি, বপতাোঃ মিাোঃ আবির আলী গােী, গ্রািোঃ দুদবল, ডাক রোঃ 

মিৌতলা, ৯৪৪০, থািাোঃ কাবলগঞ্জ, মেলাোঃ সাতক্ষীরা। 
কখগ খগ 

৮৫২৯ 
মিাোম্মদ িািীি, বপতাোঃ মিাোঃ িাোি উবদ্দি, ২/এ, ৭/১০ (ডুইপ আ/এ) বিরপুর, 

ঢাকা-১২১৬। 
কখগ গ 

৮৫৩০ 
শ্রী অহিাক কুিার সরকার, বপতাোঃ শ্রী অবিল চন্দ্র সরকার, গ্রািোঃ বকিািত মগাপালপুর, 

ডাক রোঃ িাবদয়াখালী, গাইিান্ধা সদর, গাইিান্ধা। 
কখগ গ 

৮৫৩১ 
বিঠুি চন্দ্র রায়, বপতাোঃ বিিাখু িি বি, গ্রািোঃ সুতলাগড়, ঢাকোঃ ভাউলার োট, ঠাকুরগাঁও 

সদর, ঠাকুরগাঁও। 
কখগ খগ 

৮৫৩২ 
এস. এি. মিহেদী োসাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবরদ বিয়া, গ্রািোঃ চান্দপুর (দু িাবড়য়া), 

ডাক রোঃ পা চোং, ইউবিয়িোঃ িাবিোড়া, থািাোঃ বি.িাবড়য়া সদর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 
কখগ খগ 

৮৫৩৪ মিাোঃ ইিদাদ মোহসি, বপতাোঃ মিাোঃ আলী আশ্রাি বিয়া, চাঁদপুর, কচুয়া িড়তুলা গাঁও। কখগ খগ 
৮৫৩৫ আব্দুল োবলি, বপতাোঃ মিাোঃ িাদিা বিয়া, টাোংগাইল, িধুপুর সদর। কখগ গ 

৮৫৩৬ 
মিাোঃ আবেি উদ্দীি, বপতাোঃ মিাোঃ আবুল মোসাইি, িাবলয়াডাঙ্গা, মিবিপুর, বিলকুপা, 

বঝিাইদে। 
কখগ কখগ 

৮৫৩৭ 
মিাোঃ বিরাে উদ্দীি, বপতাোঃ মিাোঃ পলাি িিল, গ্রািোঃ কাবলয়া ডাঙ্গা, ডাক রোঃ 

মিবিপুর-৭৩২০, থািাোঃ বিলকুপা, মেলাোঃ বঝিাইদে। 
কখগ কখগ 

৮৫৩৯ 
শ্রী অবিক কুিার সাো, বপতাোঃ শ্রী অিাহরি সাো, আহলাকবদয়া, ডাক রোঃ 

আহলাকবদয়া, উপহেলাোঃ িাগুরা + িাগুরা 
কখগ গ 

৮৫৪০ 
মিাোঃ বিিোজুল আহিদীি, বপতাোঃ মৃত আবুিক্কর বিদ্দীক, গ্রািোঃ মদাগািী, মপাস্ট 

অবিসোঃ সান্তাোর, থািা + মেলাোঃ িওগাঁ। 
কখগ খগ 

৮৫৪১ 
মিাোঃ মসাহেল, বপতাোঃ মিাোঃ সবির উবদ্দি, পোংকরোটি, গাোংগাইল, িান্দাইল, 

িয়িিবসোংে। 
কখগ গ 

৮৫৪৩ 
মিাোঃ আব্দুল্লাে আল আবিি, বপতাোঃ মৃতোঃ নূরুজ্জািাি, গ্রািোঃ সাতিাবড়য়া, মপাোঃ 

সাতিাবড়য়া, থািাোঃ মভড়ািারা, মেলাোঃ কুবষ্টয়া। 
কখগ খগ 

৮৫৪৪ 
মিাোঃ আব্দুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ আব্দুল োবিদ, গ্রািোঃ এিাহয়তপুর, ঢাক রোঃ 

এিাহয়তপুর, থািাোঃ এিাহয়তপুর, মেলাোঃ বসরােগঞ্জ-৬৭৫১। 
কখগ গ 

৮৫৪৫ 
মিাোঃ আবরফুল রেিাি রাবকি, বপতাোঃ মিাোঃ আবুল কালাি, গ্রািোঃ পল্ডার পাড়, থািাোঃ 

সদর দবক্ষণ, মেলাোঃ কুবিল্লা। 
কখগ খগ 

৮৫৪৬ 
মিাোঃ নুর উে োিাি, বপতাোঃ মিাোঃ মখারহিদ আলি, গ্রািোঃ িদরপুর, মপাোঃ মিলতলী 

িাোর, থািাোঃ িতলি উত্তর, মেলাোঃ চাঁদপুর। 
কখগ কখগ 

৮৫৪৭ 
মিাোঃ আবতকুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ আব্দুল আবেে, গ্রািোঃ জুয়াি, ডাক রোঃ জ্ঞািগঞ্জ 

িাোর, উপহেলাোঃ পীরগািা, মেলাোঃ রোংপুর। 
কখগ খগ 

৮৫৪৮ 
মিাোঃ আবরফুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ সুলতাি আলী, গ্রািোঃ বকপাল, মপাস্টোঃ 

তারাগুবিয়া, থািাোঃ মদৌলতপুর, মেলাোঃ কুবষ্টয়া। 
কখগ খগ 

৮৫৫০ 
মিাোঃ এরিাদ আলী, বপতাোঃ মিাোঃ আোঃ িাহিদ, গ্রািোঃ িাঁিী, ডাক রোঃ এহলোংগা, 

উপহেলাোঃ কাবলোতী, মেলাোঃ টাোংগাইল। 
কখগ কখগ 

৮৫৫১ 
মিাোঃ আলী আকির (ঝন্টু), বপতাোঃ মিাোঃ আসাি িিল, গ্রািোঃ বিষ্ণুপুর, মপাোঃ ঐ, থািাোঃ 

দামুড়হুদা, মেলাোঃ চুয়াডাঙ্গা। 
কখগ খগ 

৮৫৫২ 
মিাোঃ িবেউবদ্দি সবেি, বপতাোঃ আবুল কালাি আোদ, গ্রাি + মপাোঃ েবিগঞ্জ, থািা ও 

মেলাোঃ িাদারীপুর। 
কখগ গ 

৮৫৫৩ 
আবরফুল ইসলাি, বপতাোঃ িােোোি মিপারী, িাসার, িরওি পুর, িািারী পাড়া, 

িবরিাল। 
কখগ খগ 

৮৫৫৪ 
মিাোঃ ইিরাি োওলাদার, বপতাোঃ মিাোঃ নুরুল েক োওলাদার, বগলািাদ, বগলািাদ, 

িঠিাবড়য়া, বপহরােপুর। 
কখগ কখগ 

৮৫৫৫ 
িােবুবুর রেিাি, বপতাোঃ কালাি বিয়া, গ্রািোঃ দিাইল, মপাস্টোঃ চরপুিদী, থািা + 

মেলাোঃ বকহিারগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৫৫৬ 
রাজু মিাল্লা, বপতাোঃ মিাোঃ োবিবুর রেিাি, গ্রািোঃ িেরহিৌলা, মপাস্টোঃ শ্রীপুর িিগ্রাি-

৯৩১১, থািাোঃ মিাড়লগঞ্জ, মেলাোঃ িাহগরোট। 
কখগ কখগ 

৮৫৫৭ 
মিাোম্মদ আলাউদ্দীি, বপতাোঃ মোহসি আোহিদ, গ্রািোঃ আবেিপুর, ওয়াড ব ০৯, থািাোঃ 

ভূেপুর, উপহেলাোঃ িটিকিবড়, মেলাোঃ চট্টগ্রাি। 
কখগ খগ 

৮৫৫৮ 
সুিি চন্দ্র রায়, বপতাোঃ েবরপদ চন্দ্র রায়, গ্রাি + মপাোঃ ধিপবত মখালা, মুরাদিগর, 

কুবিল্লা। 
কখগ কখগ 

৮৫৫৯ 
মিাোঃ তাবরকুল ইসরাি, বপতাোঃ মিাোঃ আব্দুল িাহলক, গ্রািোঃ মটোংরািারী, ডাক রোঃ 

মটোংরািারী, থািাোঃ িকবিগঞ্জ, মেলাোঃ োিালপুর। 
কখগ গ 

৮৫৬০ 
মিাোঃ আবিচুর ঠাকুর, বপতাোঃ মিাোঃ হুিায়ূি কবির, গ্রািোঃ ম াহের চর, মপাোঃ + থািা + 

মেলাোঃ মগাপালগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৫৬১ মিাোঃ মতৌবকর আেহম্মদ, বপতাোঃ মিাোঃ আোঃ খাহলক, গ্রািোঃ যিন্তদুবলয়া, মপাোঃ কখগ গ 
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মপাড়াডাঙ্গা, থািাোঃ সাঁবথয়া, মেলাোঃ পািিা। 

৮৫৬২ 
বিিোে আলী, বপতাোঃ েযরত আলী, গ্রািোঃ গুোিাবিকা, ডাক রোঃ আদ্রা িাোর-

২০১০, উপহেলা, মিলান্দে, মেলাোঃ োিালপুর। 
কখগ খগ 

৮৫৬৩ আসবরফুল ইসলাি, বপতাোঃ েবসি উবদ্দি, চরসুবুবি, রায়পুরা, িরবসোংদী। কখগ গ 
৮৫৬৪ প্রদীপ মপাদ্দার, বপতাোঃ প্রিথ মপাদ্দার, উত্তর িড় িগড়া, আকগলঝাড়া, িবরিাল। কখগ খগ 

৮৫৬৫ 

মিাোঃ োবেদুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ আিোদ মোহসি,  

িেল্লাোঃ িধ্য িওদাপাড়া, মোবল্ডোং িোংোঃ ১৭১/০১, মপাস্টোঃ সপুরা, থািাোঃ িােিখদুি, 

মেলাোঃ রােিােী। 

কখগ খগ 

৮৫৬৬ 
মিাোঃ োবেদুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ িেরুল ইসলাি, িাড়ীয়ালী, চন্দিা ১৭০২, 

গােীপুর সদর। 
কখগ খগ 

৮৫৬৭ 
িারুি োসাি, বপতাোঃ আোঃ রবিদ, গ্রািোঃ ইসলািিাগ (কাবল), ভূলতা, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৫৬৮ 
মিাোঃ জুহয়ল রািা, বপতাোঃ মিাোঃ আেিাইি মোহসি, গ্রািোঃ বেেল িাড়ীয়া, মপাোঃ 

ভাটপাড়া, উপহেলাোঃ গাোংিী, মেলাোঃ মিহেরপুর। 
কখগ খগ 

৮৫৬৯ 
মিাোঃ রবিক বিয়া, বপতাোঃ মিাোঃ আইয়ুি আলী, গ্রািোঃ সাতািী পাড়া, মপাোঃ চরহিরপুর, 

থািা + মেলাোঃ মিরপুর। 
কখগ গ 

৮৫৭০ 
মিাোঃ আল িামুি সরকার, বপতাোঃ মিাোঃ মিাক্তার মোহসি, গ্রািোঃ নূরপুর, ডাক রোঃ 

িবলয়ািাড়ী, থািাোঃ বসোংড়া, মেলাোঃ িাহটার। 
কখগ গ 

৮৫৭১ 
অবল উল্লাে, বপতাোঃ আোঃ রবিদ, গ্রািোঃ বেরারািপুর, মপাোঃ গুোবদয়া, উপহেলাোঃ 

কবরিগঞ্জ, মেলাোঃ বকহিারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৫৭২ 
মিাোঃ আবিনুল ইসলাি েয়, বপতাোঃ  মিাোঃ আব্দুল োই মিপারী, িাবড় ২৫৯, আলী িগর, 

আশ্রািািাদ, কািরাঙ্গীরচর ঢাকা-১২১১ 
কখগ গ 

৮৫৭৩ 
মিাোঃ বেয়া উবদ্দি, বপতাোঃ মিাোঃ কািাল উবদ্দি, গ্রািোঃ িাড়ীয়া খালী, ডাক রোঃ 

দাহরাগার োট, উপহেলাোঃ িীরসরাই, মেলাোঃ চট্টগ্রাি। 
কখগ গ 

৮৫৭৪ 
মিাোঃ কািরুল োসাি, বপতাোঃ মিাোঃ োিাল উবদ্দি, গ্রািোঃ লুদ্দাখালী, মপাোঃ িাদিারোট, 

বিরসরাই, চট্টগ্রাি। 
কখগ খগ 

৮৫৭৫ 
মিাোঃ মসাোগ রািা, বপতাোঃ মিাোঃ মসবলি বিয়া, গ্রািোঃ সাহদর েঙ্গল, ডাক রোঃ 

েঙ্গলিাড়ী, থািাোঃ কবরিগঞ্জ, মেলাোঃ বকহিারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৫৭৬ 
মিাোঃ তাহরক রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ বিোনুর রেিাি, পারিাস্তল, ধলসী, মদৌলতপুর, 

িাবিকগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৫৭৮ ইয়াবসি আলি বসয়াি, বপতাোঃ মিাোঃ োোঙ্গীর আলি, কুটি পাড়া, পঞ্চসার, মুবিগঞ্জ। কখগ কখগ 

৮৫৭৯ 
মিাোঃ আবরফুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবেবুর রেিাি, বিে গবঞ্জিারী, বিে গবঞ্জিারী, 

োতীিান্ধা, লালিবির োট। 
কখগ খগ 

৮৫৮০ 
মিাোঃ িািীি মোহসি, বপতাোঃ আবুিক্কর বসদ্দক, গ্রাি বডবির িন্দ, ডাকগরোঃ সাোবলয়া, 

থািাোঃ সবরো িাড়ী, মেলাোঃ োিালপুর। 
কখগ খগ 

৮৫৮১ 
মিাোঃ আবিি মিখ, বপতাোঃ মিাোঃ মসািালী মিখ, গ্রািোঃ িগরকুল, ডাক রোঃ দািিো, 

থািাোঃ তাড়াইল, মেলাোঃ বকহিারগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৫৮২ 
মিাোঃ েবেরুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ দুলাল বিয়া, গ্রািোঃ িাথুরা, মপাোঃ আটার দািা, 

থািাোঃ গিরগাঁও, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 
কখগ খগ 

৮৫৮৩ 
মিাোঃ রাবেি, বপতাোঃ মিাোঃ মিােবসি বিয়া, গ্রািোঃ উত্তর রাহির কান্দা, ডাক রোঃ 

মরাবেতপুর, মকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 
কখগ কখগ 

৮৫৮৪ 
মখাকি বিয়া, বপতাোঃ োহতি আলী, গ্রািোঃ বিহিাদ িাড়ী িািহকাি, ডাক রোঃ পদুর 

িাড়ী, মুক্তাগািা, িয়িিবসোংে। 
কখগ খগ 

৮৫৮৭ 
মিাোঃ তািভীর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবেবুর রেিাি, গ্রািোঃ পূি ব মডিাির, ডাক রোঃ 

সাভার কযান্টোঃ সাভার ঢাকা। 
কখগ গ 

৮৫৮৮ 
িবসর উবদ্দি, বপতাোঃ আলাউবদ্দি, গ্রািোঃ োমুয়াপাড়া, ডাক রোঃ পুইহোর-৭৭২০, থািাোঃ 

পাোংিা, মেলাোঃ রােিাড়ী। 
কখগ গ 

৮৫৯০ 
মিাোঃ রুহিল, বপতাোঃ মৃত ইয়াকুি আলী, গ্রািোঃ োবরিচর, ডাক রোঃ কািার োট, 

রািগঞ্জ, লক্ষীপুর। 
কখগ কখগ 

৮৫৯২ 
মিাোঃ রবিউল ইসলাি প্রধাি, বপতাোঃ মিাোঃ েযরত প্রধাি, গ্রািোঃ নুরপুর, থািাোঃ 

পলািিাড়ী, মেলাোঃ গাইিান্ধা। 
কখগ খগ 

৮৫৯৩ 
মিাোঃ তপু োওলাদার, বপতাোঃ িালাি োওলাদার, গ্রািোঃ পূি ব শ্রীিাথবদ, মপাোঃ 

দত্তহকন্দুয়া, িাদারীপুর। 
ক ক 

৮৫৯৪ 
মিাোঃ িেরুল ইসলাি, মিাোঃ তাজুল ইসলাি, গ্রািোঃ বিিিগর, ডাক রোঃ ওয়াহেদপুর, 

থািাোঃ মদবিোর, মেলাোঃ কুবিল্লা। 
কখগ কখগ 

৮৫৯৫ 
মিাোঃ আবিকুজ্জািাি রুপি, বপতাোঃ মিাোঃ আসাদুজ্জািাি, গ্রািোঃ িাবিকিগর, ডাক রোঃ 

েয়িগর, উপহেলাোঃ ঈিরদী, মেলাোঃ পািিা। 
কখগ খগ 

৮৫৯৭ 
মিাোঃ ইিাি মোহসি, বপতাোঃ মিাোঃ সুরুে বিয়া, গ্রািোঃ মুরাদপুর, মপাোঃ অম্বরপুর, থািাোঃ 

চাবন্দিা, মেলাোঃ কুবিল্লা। 
কখগ খগ 

৮৫৯৯ মিাোঃ রাবকবুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ ইসিাইল মোসাইি, আিইি, মিরপুর, িগুড়া। কখগ গ 

৮৬০০ মিাোঃ িািীি িাবু, মিাোঃ পুটু বিয়া, বিিপুর, মিরপুর, িগুড়া কখগ খগ 
৮৬০১ বমাঃ হাবসবুর রহমাি (শান্ত), বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ িাইকরহাটী, থািাঃ কখগ গ 
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সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

৮৬০২ 

বমাঃ মাসুে খাি, বিতাঃ বমাঃ আোফ আলী খাি, গ্রামঃ বাখরকাঠী, র্াকঘরঃ  

ববায়ালীয়া, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ খগ 

৮৬০৩ 

বমাঃ সবজব আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ মুসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ সবরষা, র্াকঘরঃ 

কুবশ ডিাড়া, থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮৬০৪ 

িজরুল ইসলাম, বিতাঃ এদলস্কার, গ্রামঃ কামাড়িাড়া, র্াকঘরঃ বিশাতিগর, থািাঃ 

তুরাগ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮৬০৫ 
তািবজলা আিার বৃবি, বিতাঃ নুর আলম ফরাজী, গ্রামঃ ফরাজী বাবড়, লাল বেবঘর 

িাড়, রুিাতলী, রুিাতলী হাউবজাং, থািাঃ ববরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ খগ 

৮৬০৬ বমাঃ িাজমুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি বেওয়াি, উত্তর আদলকান্দা, ববরশাল। কখগ গ 
৮৬০৭ বমাঃ িয়ি মবল্লক, বিতাঃ মৃতঃ রুস্তুম আলী মবল্লক, েিেবিয়া, ববরশাল। কখগ খগ 
৮৬০৮ বমাঃ সাজু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রাদশে আলী, খাতরা, ধামরাই, ঢাকা। কখগ খগ 

৮৬০৯ 
বমাঃ সবহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি মৃধা, বাদকরগঞ্জ, রববপুর, 

ববরশাল। 
কখগ গ 

৮৬১০ 
মাহাবুর ইসলাম, বিতাঃ বসরাজুল শরোর, গ্রামঃ কাচারীকান্দ, র্াকঘরঃ রতিেী 

তালতলী, থািাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 
কখগ খগ 

৮৬১১ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ চর কাোই, র্াকঘরঃ 

শ্রীফলতলা, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬১২ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ ধরজামপতল, র্াকঘরঃ 

ববলপতল, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬১৩ 
বমাঃ আবশক হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ববশু বময়া আকন্দ, গ্রামঃ বটিয়াভাঙ্গা, র্াকঘরঃ 

দ্যগ ডাহাটা, থািাঃ গাবতলী; বজলাঃ বগুড়া 
কখগ খগ 

৮৬১৪ 
সাবেকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাবমি, গ্রামঃ বচড়মাবণবজ কান্দা, র্াকঘরঃ 

হাতীবান্ধা, থািাঃ বিিাইগাঢী, বজলাঃ বশরপুর। 
কখগ গ 

৮৬১৫ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ গাড়ােহ, থািাঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬১৬ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঘরঃ বড়ববলা 

বাজার, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

৮৬১৮ 
বমাঃ বমাতাদহর বহাদসি, বিতাঃ মািার আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ বকরামতপুর, র্াকঘরঃ 

জিতা বাজার, থািাঃ সুবণ ডচর, বজলাঃ বিায়াখালী। 
কখগ গ 

৮৬১৯ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলীম, গ্রামঃ িাউলাহাটি, থািাঃ আোফাবাে, 

বজলাঃ কামরাঙ্গীচর। 
কখগ খগ 

৮৬২০ 
বমাঃ ফারুক খাি, বিতাঃ বমাঃ মাবিক খাি, গ্রামঃ বপ্রম হার, র্াকঘরঃ ষাটিাবকয়া, 

থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি।  
কখগ গ 

৮৬২১ 
বমাঃ তুবহি বহাদসি, বিতাঃ বশখ জদহর, গ্রামঃ বাপড়খালী, র্াকঘরঃ বাপড়খালী, থািাঃ 

শ্রীিগর, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৬২২ বমাঃ ওয়াবলউল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ রবমজউবদ্দি, গ্রামঃ মবরচার চালা, শ্রীপুর, গাজীপুর। কখগ গ 

৮৬২৩ 
বমাঃ ফয়সাল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব আলী, গ্রামঃ িান্নাথ চর, র্াকঘরঃ 

ভূতছাড়া, কাউবিয়া, রাংপুর। 
কখগ খগ 

৮৬২৪ 
আফজাল সাবেক, বিতাঃ আব্দুল কাবের মণ্ডল, গ্রামঃ ভরভরা, র্াকঘরঃ রসুলপুর, 

গঁফরগাও, ময়মিবসাংহ। 
কখগ খগ 

৮৬২৫ 
ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ সারজুল ইসলাম, গ্রামঃ মুলাইে, র্াকঘর বটাংরা, শ্রীপুর, 

গাজীপুর। 
কখগ খগ 

৮৬২৭ 
বমাঃ আবু ইউসুফ, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল বহাসাইি, গ্রামঃ বছাট বশদবর চর, 

র্াকঘরঃ বছাট বশবা, থািাঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 
কখগ গ 

৮৬২৮ 
ইকবাল খাি, বিতাঃ আব্দুস ছাত্তার খাি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ মন্নিগর, বজলাঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখগ খগ 

৮৬২৯ 
বমাঃ শবফকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ সরোর, গ্রামঃ হােল, র্াকঘরঃ 

ধানুয়াখাটা, থািাঃ ফবরেপুর, বজলাঃ িাবিা। 
কখগ গ 

৮৬৩০ 
বমাঃ সুমি আলী, বিতাঃ আদতায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বভড়ামারা, বভড়ামারা, ভাাংগুড়া, 

িাবিা। 
কখগ গ 

৮৬৩১ 
বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ আইিপুর, র্াকঘরঃ বসাংআড্ডা, থািাঃ 

কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখগ গ 

৮৬৩২ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর কাঞ্চিপুর, র্াকঘরঃ 

বগাসাত্রা, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৩৩ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মবহউদ্দীি, গ্রামঃ কাজলা, র্াকঘরঃ সিকা, থািাঃ 

বীরগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৩৪ 
সাধি কুমার বঘাষ, বিতাঃ বশবশর কুমার বঘাষ, গ্রামঃ সুজালপুর, র্াকঘরঃ বীরগঞ্জ, 

থািাঃ বীরগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৩৫ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাদহ আলম, বাসাঃ ০১, গ্রামঃ ১৮, বাউবিয়াবাে 

ব্লক-বর্, র্াকঘরঃ বমরপুর। 
কখগ গ 

৮৬৩৬ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত এিাদয়ত আলী, গ্রামঃ বমাল্লাদত ঘবড়য়া, র্াকঘরঃ কখগ খগ 
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কুবিয়া, থািাঃ কুবিয়া, বজলাঃ কুবিয়া। 

৮৬৩৭ 
শ্রী রবি চন্দ্র শীল, বিতাঃ িরায়ি চন্দ্র শ্রীল, গ্রামঃ শাহািাড়া, র্াকঘরঃ শ্যামপুর, 

বজলাঃ রাংপুর।  
কখগ খগ 

৮৬৩৯ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ আদলাকবেয়ার, ধুলাউরী, থািাঃ 

সাবথয়া, িাবিা।  
কখগ খগ 

৮৬৪১ 
বমাঃ আতাউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বখলিাড়া, র্াাংগা, িলাশ, 

িরবসাংেী। 
কখগ খগ 

৮৬৪২ 
বমাঃ বশহাবুল ইসলাম, বিতাঃ আবু সাঈে প্রাঃ, গ্রামঃ িারআচলাই, র্াকঘরঃ 

বমাকামতলা, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ কখগ 

৮৬৪৪ 
বিশীথ রঞ্জি হালোর, বিতাঃ বিরািে হালোর, গ্রামঃ কাবলশাকুল, র্াকঘরঃ কাদটঙ্গা 

বাজার, অভয়িগর, যদশার। 
কখগ খগ 

৮৬৪৫ 
বমাঃ শাহাজাো বমঞা, বিতাঃ বমাঃ বতাফাদয়লুর রহমাি, গ্রামঃ বমাহােেপুর ভগী, 

র্াকঘরঃ খটখটিয়া, রাংপুর সের, রাংপুর বসটি কদি ডাদরশি, রাংপুর। 
কখগ কখগ 

৮৬৪৬ 
বমাঃ রাজু ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুর আলম বহাদসি, গ্রামঃ বাোল, র্াকঘরঃ ভাতকুন্ড, 

থািাঃ ধামাইরহাট, বজলাঃ িওগাঁ। 
কখগ খগ 

৮৬৪৮ 
বমাঃ বিলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসালমাি উবদ্দি, গ্রামঃ বেওয়াদির চর, র্াকঘরঃ 

বেওয়াদির চর, থািাঃ ববলাব, বজলাঃ িরবসাংেী। 
কখগ খগ 

৮৬৪৯ 
মাহমুে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ইসলাস ড্রাইভাদরর বাড়ী, 

বগারািখাইি, িটিয়া, চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

৮৬৫০ 
বমাঃ হারুি অর রশীে, বিতাঃ মৃত মবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ রাধাকািাই (দখালইপুড়) 

র্াকঘরঃ ফুরকািাবাে, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ খগ 

৮৬৫১ 
বমাঃ সাদয়ম বহাদসি রায়হাি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রামঃ গাছবাড়ীয়া, 

র্াকঘরঃ হােীফবকর হাট, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

৮৬৫২ 
খন্দকার বসাহানুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি খন্দকার, গ্রামঃ ববড়ামাবলয়া, 

শালখুবরয়া, িবাবগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৬৫৩ 
বশখ বমাঃ বেদলায়ার রহমাি, বিতাঃ মৃত বশখ বমাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রামঃ ইতিা, 

বলাহািাড়া, িড়াইল। 
কখগ গ 

৮৬৫৪ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি রাবজব, বিতাঃ বমাঃ মৃতঃ সাহাোত বহাদসি, গ্রামঃ দূগ ডাপুর, 

র্াকঘরঃ দূগ ডাপুর, থািাঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
কখগ কখগ 

৮৬৫৫ 
বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি গাবজ, গ্রামঃ মুশুরীগাও, থািাঃ 

বগাদসহাট, বজলাঃ শবরয়তপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৫৭ 
অপুর ভূইয়া, বিতাঃ ফারুক ভূইয়া, গ্রামঃ বসদকর হাই, র্াকঘরঃ মাহজামপুর, থািাঃ 

বসািারিাঁচ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬৫৮ 
মবির, বিতাঃ ফজর আলী, গ্রামঃ শ্যামগাতী, র্াকঘরঃ বিরহাটা, থািাঃ ধুনুট, বজলাঃ 

বগুড়া। 
কখগ গ 

৮৬৫৯ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ আবজজ সরোর, গ্রামঃ  বগৌরীপুর, আশুবলয়া, সাভার, 

ঢাকা। 
কখগ গ 

৮৬৬১ 
বমাঃ িাঈম ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শবহে, গ্রামঃ কুরাবলয়া, র্াকঘরঃ কুরাবলয়া, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৮৬৬২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বতদতা বময়া, গ্রামঃ িারখুকাবশয়া, র্াকঘরঃ 

বিবিন্তপুর; থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৬৬৩ 
বমাঃ আসলাম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আমছার আলী মন্ডল,  

গ্রামঃ মদহশ িাড়া, র্াকঘরঃ বতকািী ঢুকাই িগর, থািাঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ গ 

৮৬৬৪ 
বমাঃ বমলি বময়া, বিতাঃ আবু কালাম, গ্রামঃ বগািালপুর, বশদখরহাট, বেরগঞ্জ, 

রাংপুর। 
কখগ কখগ 

৮৬৬৫ 
সুমি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল ববিাবর, গ্রামঃ মদহশ িাড়া, র্াকঘরঃ বতকািী 

ঢুকাই িগর, থািাঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ কখগ 

৮৬৬৭ বমাঃ তুষার আহদমে, বিতাঃ বমাঃ মনু বময়া, গ্রামঃ মবশকাড়া, বেববদ্ধার, কুবমল্লা। কখগ গ 

৮৬৬৮ 
বমাঃ িাবহে, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, তালজাঙ্গা, তাড়াইল, 

বকদশারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৬৬৯ 
বমাঃ হৃেয় আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বালু েবেণ িাড়া, রুিগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬৭০ 
বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলী আজগর, গ্রামঃ বালু েবেণ িাড়া, রুিগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৬৭১ 
বেরুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবু সাইে, গ্রামঃ মদিাহরপুর, হাবববাড়ী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

৮৬৭২ 
বমাঃ ফবরে আলম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ েবেণ সবুজবাগ, ৪িাং ওয়ার্ ড, 

িটুয়াখালী সের, িটুয়াখালী। 
কখগ গ 

৮৬৭৩ 
বমাঃ আবমনুর আকন্দ, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ ববড়ািাথাবলয়া, র্াকঘরঃ 

শ্রীরামপুর, থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৭৪ 
আব্দুল্লাহ আল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ শাহবেলার বাগ, বুবড়চাং, 

কুবমল্লা। 
কখগ কখগ 
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৮৬৭৫ 
হাছাি বময়া, বিতাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রামঃ কড়ইবাড়ী, র্াকঘরঃ িীরকাবশমপুর, 

মুরােিগর, কুবমল্লা। 
কখগ খগ 

৮৬৭৬ 
শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ববছর উবদ্দি, গ্রামঃ বজাত আতা উল্যা, র্াকঘরঃ 

কলো, থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ গ 

৮৬৭৭ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ বখািাবাইে, র্াকঘরঃ 

হাগুড়াকুড়ী, থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ গ 

৮৬৭৮ 
বমাখদলছুর রহমাি, বিতাঃ মৃত বরজাউল কবরম, গ্রামঃ চবন্ডিাশা চড়িাড়া, র্াকঘরঃ 

বকাঁোবলয়া, থািাঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৬৭৯ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি তালুকোর, বিতাঃ আঃ আবজজুল তালুকোর, গ্রামঃ 

বসাংগুবরয়া, র্াকঘরঃ বসাংগুবরয়া, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ গ 

৮৬৮০ 
বমাঃ কাইয়ুম তালুকোর, বিতাঃ আঃ ছাত্তার তালুকোর, গ্রামঃ গশুড়িাড়া, র্াকঘরঃ 

ববৌলতলী, থািাঃ বলৌহজাং, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৮৬৮৩ 
বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ জুড়াি আলী, গ্রামঃ ববলবগী, র্াকঘরঃ বাাংড়া, 

থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ খগ 

৮৬৮৪ 
বমাঃ নুরুি িবী, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি বমলি, গ্রামঃ ভূইয়াবাবড়, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 
কখগ গ 

৮৬৮৫ 
বমাঃ সুলতাি আহদমে টিপু, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আহাে, গ্রামঃ জামালপুর, র্াকঘরঃ 

িাঁচগাঁও, থািাঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 
কখগ গ 

৮৬৮৬ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ছাদলহ আহেে (মৃত), গ্রামঃ বাতাদচাঁ, র্াকঘরঃ 

িাদথর বিাসুয়া, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৮৬৮৭ 
বমাঃ আলমগীর, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ হাটাইল উত্তর; র্াকঘরঃ 

হাটাইল উত্তর, থািাঃ বচৌহালী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৮৬৮৮ 
বমাঃ বমাছদল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মঈি উবদ্দি, গ্রামঃ চরশাংকর, র্াকঘরঃ বড়দজাড়া, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

৮৬৮৯ 
বমাঃ আলী আকবার, বিতাঃ বমাঃ ইউনুচ বশকোর, গ্রামঃ হানুয়া, র্াকঘরঃ হানুয়া, 

থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ কখগ 

৮৬৯০ 
বমাঃ বমাজাদেল হক, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ জয়পুর, র্াকঘর-জয়পুর, থািাঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

৮৬৯১ 
বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ব্রহ্মদখালা, বহুলী, 

বসরাজগঞ্জ সের। 
কখগ খগ 

৮৬৯২ 
বমাঃ আেম আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছামাে, গ্রামঃ  ববজ িাড়া, র্াকঘরঃ চাটদমাহর 

িতুিবাজার, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 
কখগ খগ 

৮৬৯৩ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ মুসা বমঞা, গ্রামঃ উত্তর রবাটশিগঞ্জ, র্াকঘরঃ 

আলমিগর, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ খগ 

৮৬৯৫ 
বমাঃ ফারুক, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ ধম ডপুর, বাাংলাবাজার, মাইজেী, 

বিায়াখালী। 
কখগ গ 

৮৬৯৬ 
বমাঃ রায়হাি, বিতাঃ আঃ ছত্তার বমাল্লা, গ্রামঃ েবেণ রাওখা, র্াকঘরঃ িাতাকাটা, 

থািাঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুিা। 
কখগ কখগ 

৮৬৯৭ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ িাতাকাটা, র্াকঘরঃ িাতাকাটা, 

থািাঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুিা। 
কখগ কখগ 

৮৬৯৮ 
বমাঃ বগালাম কাদের বসবদ্দবক, বিতাঃ বমাঃ বমািয়ারুল ইসলাম, গ্রামঃ শ্রীিবতপুর, 

র্াকঘরঃ মবহমাগঞ্জ, বগাববন্দপুর, গাইবান্ধা। 
কখগ খগ 

৮৬৯৯ 
বমাঃ রাজু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ তবরকুল  ইসলাম, গ্রামঃ বগািালিগর; র্াকঘরঃ 

বগামস্তাপুর, চািাইিবাবগঞ্জ। 
কখগ গ 

৮৭০১ 

বমাঃ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আবছম উবদ্দি, গ্রামঃ রাবজব, র্াকঃ বটশামধুশুর, 

কাউবিয়া, রাংপুর। 

কখগ কখগ 

৮৭০২ 

িজরুল ইসলাম, বিতাঃ অবহদ্যর রহমাি, গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, র্াকঃ অবলরবাজার, 

কুবমল্লা সের, কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৮৭০৩ 

বমাঃ বশমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা ববশ্বাস, গ্রাম + র্াকঃ বুিাগাবত, উিঃ 

শাবলখা, বজলাঃ মাগুরা। 

কখগ গ 

৮৭০৪ 

মাহফুজ খাি, বিতাঃ শাহ আলম খাি, গ্রামঃ জালাল উবদ্দি খাি বাবড়, কপড়তলী, 

কপড়তলী, ফবরেগঞ্জ, চাঁেপুর। 

কখগ কখগ 

৮৭০৫ 

বমাহােে লাভলু বময়া, বিতাঃ জমদসর বময়া, গ্রামঃ ঠাকুরান্দী, বিাঃ বতওতা, উিঃ 

বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৮৭০৬ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম সরকার, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আব্দুস ছালাম সরকার, গ্রামঃ 

নূরপুর, বিাঃ রুটি, থািাঃ আখাউড়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

কখগ খগ 

৮৭০৭ 

এম আবু রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ খাঁন্দুয়া, বিাঃ বমৌরাট, থািাঃ 

িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখগ খগ 

৮৭০৯ 

বমাহােে আলী, বিতাঃ রবফক সরোর, ১১০, িবিম মাবিকেী িামািাড়া, 

কুান্টিদমন্ট, ঢাকা-১২০৬। 

কখগ গ 

৮৭১০ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উদ্দীি মন্ডল, গ্রামঃ িলদতাড়, বিাঃ রামিগর, 

থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখগ গ 
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৮৭১১ 

বমাঃ নূরিবী, বিতাঃ বমাঃ আবু সাইে, গ্রামঃ চরদশরপুর, সাতািী িাড়া, র্াকঘরঃ চর 

বশরপুর, উিঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ গ 

৮৭১২ 

ফারুক, বিতাঃ ইবলয়াস, গ্রামঃ বসালোিা, বিাঃ আঃ বগালভাগরশরীফ, থািাঃ 

ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখগ গ 

৮৭১৩ 

বমাঃ রাবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাদহ আলম, গ্রামঃ মধ্য চরমাটি ডি, র্াকঃ মুসীগঞ্জ, 

বজলাঃ লেীপুর। 

কখগ কখগ 

৮৭১৪ 

সাজ্জাে বহাদসি, বিতাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ উত্তর এয়াকুব িগর, র্াকঃ বসতাকুন্ডু, 

চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৭১৫ 

আমজাে বহাদসি, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ মহুরী বাড়ী, উত্তর এয়াকুব িগর, 

সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭১৭ 

বমথুি বে, বিতাঃ বিিাল বে, গ্রামঃ আহলা, বিাঃ সাদরায়াতলী, থািাঃ ববায়ালখালী, 

চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭১৮ 

বমাঃ বমাশাররফ, বিতাঃ বমাঃ শাহ জাহাি বময়া, গ্রামঃ লাখাই, বিাঃ লাখাই, থািাঃ 

লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৭১৯ 

বমাহােে ফয়সাল আহদমে, বিতাঃ বমাহােে আবুল কালাম, গ্রামঃ মাহুদতালা, র্াকঃ 

থািার হাট, উিঃ বসািাইমুড়ী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭২০ 

বসয়ে মারুফ ইবদি হাসাি, বিতাঃ হাসাি আলী, কদলজ বরার্ মাস্টার িাড়া বাবুখা, 

রাংপুর। 

কখগ খগ 

৮৭২১ 

বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ বগালাম বহাদসি মুবসর বাড়ী, 

পূব ড বমাহরা, র্াকঃ বমাহরা, থািাঃ চান্দগাঁও, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৭২২ 

বমাহােে আবসফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে ইজাহার বময়া, গ্রামঃ হাজী আব্দুল 

মাদলক, গ্রামঃ বিায়ািাড়া, র্াকঃ গুজরা বিায়ািাড়া, থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৭২৩ 

বমাঃ সাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রচ, গ্রামঃ মুকবুল আহেে এর বাড়ী, কমলা 

বেবঘর িাড়, বিায়ািাড়া, র্াকঃ বগাছরা, থািাঃ রাউজাি, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭২৪ 

বমাহােে আজগর খাি, বিতাঃ বমাহােে হারুি, গ্রামঃ বজুিপুরা, শ্রীপুর, খরন্দীি, 

ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৮৭২৫ 

বগৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, বিতাঃ ধরিী রাম রায়, গ্রামঃ ববশ্বাস পুর, র্াকঃ উজ্জলদকাঠা, উিঃ 

ববশ্বাসপুর, র্াকঃ উজ্জ্বলদকাঠা, উিঃ িীরগঞ্জ, ঠাকুরগাও। 

কখগ খগ 

৮৭২৬ 

বমাঃ সাদরায়ার জাহাি মাসুি, বিতাঃ বমাঃ ববলাল উদ্দীি, গ্রামঃ কাকি হাট, 

বরললাইি, সুন্দরপুর, র্াকঃ কাকি হাট, বগাোগাড়ী, রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৮৭২৭ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ ওবাইদ্যল হক, গ্রামঃ ওবাইদ্যল হক সওোগর এর 

বাবড়, হাজী আবমি সড়ক, ফদয়জদলক, িাহাড়তলী, চট্টগ্রাম্ 

কখগ গ 

৮৭২৯ 

আল আবমি িাদটায়ারী, বিতাঃ ছবফ উল্লুাহ িাদটায়ারী, গ্রামঃ িরািপুর, বিাঃ 

সাদহোপুর, উিঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখগ কখগ 

৮৭৩০ 

সবলমুল্লাহ, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ চািাবলয়া িাড়া, বিাঃ গুিবতী,, থািাঃ 

বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৮৭৩১ 

বমাঃ শবফক ববশ্বাস, বিতাঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ েবেণ বগলাতলা, র্াকঃ জাহািবাে 

কুান্ট., ফুলতলা, খুলিা। 

কখগ গ 

৮৭৩২ 

বমাহােে নুরুি িবী, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল, ইসমাইল জবমোর বাড়ী, গ্রামঃ রুবব 

কদলািী, খুলশী, বসটি কদি ডাদরশি, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭৩৩ 

বমাঃ ফখরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ জাহাঙ্গীরপুর, বিাঃ রুিগঞ্জ 

বাজার, উিঃ বিত্রদকািা সের, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

কখগ গ 

৮৭৩৪ 

রাহুল জল োশ, বিতাঃ চন্দ্রদমাহি জল োশ, গ্রামঃ বটকিাড়া, বফবরঙ্গীবাজার, 

বকাদতায়ালী, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৭৩৫ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ কববর বহাদসি, গ্রামঃ রাজগঞ্জ, ববগমগঞ্জ,  বিায়াখালী। কখগ খগ 
৮৭৩৬ বমাঃ রাদশে, বিতাঃ মারফত উল্লুাহ, গ্রামঃ িবিম চর জির, সূবণ ডচর, বিায়াখালী। কখগ খগ 

৮৭৩৭ 

বমাঃ িয়ি মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ রহমত আলী মন্ডল, গ্রামঃ বিজাম বগুড়া, র্াকঃ 

বছািকা, উিঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৮৭৩৮ 

বমাঃ মাবিক উবদ্দি, গ্রামঃ িবীর উবদ্দি, গ্রামঃ বঘাগা, র্াকঃ বছািকা, উিঃ বশরপুর, 

বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৮৭৩৯ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ িবীর উবদ্দি, গ্রামঃ বঘাগা, র্াকঃ বছািকা, উিঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৮৭৪১ 

বমাঃ শবহদ্যল্লাহ কায়সার, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ হবরশ্বর, থািাঃ কাউবিয়া, 

বিাঃ কাউবিয়া, উিঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ গ 

৮৭৪২ 

িাবছর উবদ্দি, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ িদয়জ বক্স ববিারী বাড়ী, মান্দারী বাজার, 

লেীপুর। 

কখগ খগ 

৮৭৪৩ 

বমরাজ বহাদসি, বিতাঃ বমাশাদরফ বহদসি, গ্রামঃ চােিাড়া, র্াকঃ হাবমেপুর, উিঃ 

সের, বজলাঃ যদশার। 

কখগ খগ 

৮৭৪৪ 

বমাঃ বরাকি সরোর, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আবল সরোর, গ্রামঃ স্নাি ঘাটা, বিাঃ স্নাি 

ঘাটা, থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

কখগ গ 

৮৭৪৫ 

বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ রাজ্জাক আলী, গ্রামঃ চর ভাদরাঙ্গা েবেণ িাড়া, 

র্াকঃ বাচামারা, বেৌলতপুর, মাবিকগঞ্জ। 

কখগ গ 
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৮৭৪৬ 

বমাঃ হারুনুর রশীে, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম, গ্রামঃ িাঁদচাড়া, বিাঃ শাংকুচাইল বাজার, 

থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ কখগ 

৮৭৪৭ 

বমাঃ চাঁি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ আলী, গ্রামঃ সূয ডিগর, বিাঃ সূয ডিগর, থািাঃ 

বকসীগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৮৭৪৮ 

বমাহােে ইয়াবছি িাদটায়ারী, বিতাঃ আবু হাদসম িাদটায়ারী, গ্রামঃ + র্াকঃ উত্তর 

যশপুর, থািাঃ ছাগলিাইয়া, বজলাঃ বফিী। 

কখগ খগ 

৮৭৪৯ 

আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ শবহে বমঞা, গ্রামঃ কাচারকান্দী, বিাঃ আলগী, 

থািাঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখগ কখগ 

৮৭৫০ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব মুসী, গ্রামঃ কমলাপুর, র্াকঃ 

মুকসুেপুর, থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৭৫২ 

বমাঃ আহেে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাগবুল বহাদসি, গ্রামঃ বাগবাড়ী, র্াকঃ 

বচৌবাড়ীয়া, উিঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

৮৭৫৩ 

মবমনুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ শশাবরয়া বাড়ী, মলমগজ, ইসলামপুর, 

জামালপুর। 

কখগ গ 

৮৭৫৪ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আ. হাবলম, গ্রামঃ বাসুিাড়া, িাব ডতীপুর, 

বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৮৭৫৬ 

বরজাউল ইসলাম, বিতাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ বতঘবরয়া, বিাঃ মচমইল, উিঃ 

বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ গ 

৮৭৫৭ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ বকল্লাবারুই িাড়া, র্াকঃ 

বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৮৭৫৮ 

বমাঃ আলী আরমাি, বজ. এম হায়োর, গ্রামঃ িাবলা, র্াকঃ উিঃ বিত্রদকািা, বজলাঃ 

বিত্রদকাণা। 

কখগ গ 

৮৭৫৯ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ অমরাপুর, চািরাবশর হাট, কববর হাট, 

বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৮৭৬০ 

বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী,  

গ্রামঃ ধামাইিগর, বিাঃ শাবলয়াগাবড়, থািাঃ রায়গঞ্জ,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৭৬১ 

বমাঃ কামাল বশখ, বিতাঃ বশখ ওয়াদহে, গ্রামঃ + র্াকঃ কুঞ্জুিগর, থািাঃ ফবরেপুর, 

বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখগ গ 

৮৭৬২ 

বমাঃ শামীম খাঁি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি খাঁি, গ্রামঃ কলাগাবছয়া, র্াকঃ 

কলাগাবছয়া, উিঃ গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৮৭৬৩ 

আরাফাত বহাসাইি, বিতঃ মবহে বময়া, গ্রামঃ বলরামপুর, র্াকঃ মাবছমপুর, বততাস, 

কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৮৭৬৪ 

বমাঃ শাবমম বময়া, বিতঃ বমাঃ অবল বময়া, গ্রামঃ বগাকি ঘাট, র্াকঃ বগাকি ঘাট, 

থািাঃ ব্রহ্মণবাবড়য়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ খগ 

৮৭৬৫ 

বমাঃ আেিাি বহাদসি রতি, বিতাঃ মৃতঃ আলহাজ্ব িজীর আহদমে ভূইয়া, গ্রামঃ উত্তর 

রাজাসি, র্াকঃ রাজাসি, সাভার, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৭৬৭ 

আকরামুল হক, বিতাঃ আবমনুল হক, গ্রামঃ হাজী আেফ আলীর বাবড়, গ্রাম + বিাঃ 

উত্তর যশপুর, ছাগলিাইয়া, বফিী। 

কখগ খগ 

৮৭৬৮ আবদ্যল শুক্কুর, বিতাঃ আবদ্যল ছবুর, গ্রামঃ িবিম বগামেতী, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। কখগ কখগ 

৮৭৬৯ 

বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ বতলটুবি, র্াকঃ িওিাড়া 

হাট, থািাঃ গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ গ 

৮৭৭১ 

বমাঃ আব্দুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ কাকদর্াব মধ্যিাড়া, বিাঃ 

মাোরগঞ্জ, উিঃ ঠাকুরগাও, বজলাঃ ঠাকুরগাও। 

কখগ খগ 

৮৭৭২ 

বমাঃ আঃ আবজজ, বিতাঃ মৃতঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ কাঠাবলয়া, বিাঃ িরগ্রাম 

বাজার, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮৭৭৩ সবজব খাি, বিতাঃ বমাঃ জবমর বহাদসি, গ্রামঃ বরিা, রূিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। কখগ গ 

৮৭৭৫ 

জয়ন্ত েত্ত, বিতাঃ অবরিী েত্ত, গ্রামঃ বিড়ার বটক, র্াকঃ িারুবলয়া, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখগ কখগ 

৮৭৭৭ 

বমাঃ জয়নুল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ শ্যামিগর, র্াকঃ সাবজয়ালী, 

যদশার সের, যদশার। 

কখগ খগ 

৮৭৭৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বগাহাবলয়া বাড়ী, র্াকঃ 

বিকরাইল, থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

৮৭৭৯ 

বমাঃ বজিাত রায়হাি বজবু, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি,  

গ্রামঃ বতিাই িাড়াটারী, র্াকঃ বিতাই, উিঃ বকদশারগঞ্জ,  

বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ খগ 

৮৭৮১ 

বমাঃ িাজমুল হক বপ্রস, বিতাঃ বমাঃ ছাদবে আলী, গ্রামঃ ছাতার িাড়া, বেৌলতপুর, 

কুবিয়া। 

কখগ খগ 

৮৭৮২ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, গ্রামঃ কৃবত্তপুর, বিকরগাছা, 

যদশার। 

কখগ কখগ 

৮৭৮৩ 

তিি চাকমা, বিতাঃ বসাদমশ প্রসাে চাকমা, গ্রামঃ িবলন্দ্র িাড়া, র্াকঃ িািছবড়, 

থািাঃ িািছবড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়। 

কখগ কখগ 
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৮৭৮৭ 

বমাঃ বসালাইমাি কববর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর ছামাে, গ্রামঃ গাবন্দগাঁও কাকাকুড়া, 

বিিাইঘাবত, বশরপুর। 

কখ খ 

৮৭৮৮ সজীব বেবিাথ, বিতাঃ সুশীল বেবিাথ, গ্রামঃ বকািাবাড়ী, বগািালপুর, টাাংগাইল। কখগ খগ 

৮৭৯১ 

বশখ মবশউর রহমাি (িয়ি), বিতাঃ বশখ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম িন্দিপুর, 

র্াকঃ ববলফুবলয়া, থািাঃ রূিসা, খুলিা। 

কখগ গ 

৮৭৯২ 

ববন্ত চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ সুবাস চন্দ্র বম ডি, গ্রামঃ বাড় হসরতপুর, িািকর, বমঠাপুকুর, 

রাংপুর। 

কখগ খগ 

৮৭৯৩ 

তািস কুমার বম ডি, বিতাঃ জগেীশ চন্দ্র বম ডি, গ্রামঃ িবিম সুরােপুর, ববরাতী হাট, 

বমঠাপুকুর। 

কখগ গ 

৮৭৯৪ 

বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ আলী, গ্রামঃ আশ্তরহাট, র্াকঃ 

পু ূঁইজার, থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখগ গ 

৮৭৯৫ 

বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বকারবাি আবল, গ্রাম + বিাঃ হাগুড়কুবড়, মধুপুর, 

টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

৮৭৯৭ 

কৃষ্ণ চন্দ্র সুত্রধর, বিতাঃ প্রদমাে চন্দ্র সুত্রধর, গ্রামঃ বকাবজয়াকান্দা, ফুলপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮৭৯৮ 

তন্ময় সাহা, বিতাঃ তিি সাহা, গ্রামঃ হালুয়াঘাট, বাজার, পূব ড, হালুয়াঘাট, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮৭৯৯ 

বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আদশক আহদেে, গ্রামঃ রহমতাবাে, বিাঃ এশাক 

ড্রাইভার হাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৮০০ 

বমাঃ বজাবাদয়র বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ড জবলশা, র্াকঘরঃ 

দ্যমকী, উিঃ দ্যমকী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখগ গ 

৮৮০২ 

বমাঃ আলী বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শরাফত আলী, গ্রামঃ কুসুমপুর, বেয়ারমপুর, রামপুর, 

বুবড়চাং, কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৮৮০৩ 

বমাঃ িাবছর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ বিউ ওয়াবোদমাড় 

(কুখািাড়া), থািা + বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ কখগ 

৮৮০৫ 

বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ খামার িাইকশা, বিাঃ 

িাইকশা, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৮৮০৬ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ িন্দলালমুর, 

বসিীিাড়া, র্াকঃ বচৌর্ালা, বগামস্তাপুর, চািাইিবাবগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৮০৭ 

বমাহােে জুদয়ল, বিতাঃ মৃতঃ তফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ রসুলপুর, বিাঃ সের 

রসুলপুর, উিঃ আেশ ড সের, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৮৮০৮ 

বমাঃ শবফউল আলম বরমাি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি খবলফা, গ্রামঃ ফবরক 

বাড়ী িাব, ববরশাল সের, ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৮৮১০ 

বমাহােে শাহদিওয়াজ শাবকল, মীর বহাসাইি, গ্রামঃ েবেণ আমবাবড়য়া, র্াকঃ 

বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৮১২ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ মবির হাাং, গ্রামঃ চরমবদ্দ, বাদখরগঞ্জ, ববরশাল। কখগ গ 

৮৮১৩ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি (জামাল), বিতাঃ বমাঃ আদবে আলী বশখ, গ্রামঃ খাজা মইনুদ্দীি 

মাদ্রাসা বাজার বরার্, ববরশাল সের, ববরশাল। 

কখগ গ 

৮৮১৪ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মাবিক বময়া, গ্রামঃ মাবকমপুর, কুবমল্লা। কখগ গ 

৮৮১৫ 

বমাঃ রবকবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ আলীপুর, েশবমিা, 

িটুয়াখালী 

কখগ গ 

৮৮১৬ 

বমাঃ বরামাি ইসলাম ফরাজী, বিতাঃ বমাঃ িাবছর ইসলাম, গ্রামঃ িরকাঠি, র্াকঃ 

বসাংদহর কাঠি, থািাঃ কদতায়ালী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৮৮১৭ 

বমাঃ মবজবর রহমাি, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বশদরবাাংলা িগর সরকরী 

বকায়াটার, বমাহােেপুর, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮১৮ 

বমাঃ রাদসল, বিতাঃ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ সবখপুর, মালতকান্দী, বিাঃ 

সবখপুর, উিঃ বভেরগঞ্জ, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখগ কখগ 

৮৮১৯ 

বমাঃ জুবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ আবু তাদলব, গ্রামঃ ছবমর িগর, বিাঃ বিাবলী, থািাঃ 

িারায়িগঞ্জ সের, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৮২০ 

ওমর ফারুক, বিতাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ কাঁশারবেঘী, বিাঃ সরিজাই, থািাঃ 

তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৮৮২১ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ এলাহী বক্স, গ্রামঃ বালা িাড়া, বিাঃ শহীে মাহবুব 

কুান্টিদমন্ট, থািাঃ িারবতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৮৮২২ 

জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আলতাবুর রহমাি, গ্রামঃ মাহমুেপুর, বিত্রদকাণা 

বিৌরসভা, বিত্রদকাণা। 

কখগ গ 

৮৮২৩ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ আন্তা, র্াকঃ েবেণ বাহ্ণা, 

উিঃ বোহার, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৮৮২৪ 

বমাঃ বমাকবুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাজ্জাদমল হক আকন্দ,  

গ্রামঃ বাগো, র্াকঃ ববায়াবলয়া বাজার, থািাঃ সলঙ্গা, উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৮২৫ 

বমাঃ রাবকব, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তফা, গ্রামঃ োলালপুর, র্াকঃ মুসরহাট, উিঃ ববারহাি 

উবদ্দি, বজলাঃ বভালা। 

কখগ গ 



cvZv # 205 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৮৮২৬ 

বগািাল চন্দ্র রায়, বিতাঃ ববমল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বেলােবল, র্াকঃ বেউবতর হাট, 

উিঃ+দজলাঃ লালমবিরহাট। 

কখগ খগ 

৮৮২৭ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ িান্তািাড়া, বিাঃ বজ িান্তিাড়া, 

থািাঃ মদহশপুর বজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ গ 

৮৮২৮ বমাঃ মবহউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বাহাউবদ্দি, শামস িগর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। কখগ খগ 

৮৮২৯ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি (িাবজম), বিতাঃ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রামঃ ইসলামপুর, 

মােবারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৮৩১ 

বমাঃ বমাস্তাবকম ফবকর, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম বুলবুল, গ্রামঃ ববয়াত্তা, 

আহােেবাে, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৮৮৩৩ 

নূর বমাহােে, বিতাঃ মৃতঃ ইছাহাক আলী, গ্রামঃ গাাংদগার (বেঘীরিাড়) র্াকঃ 

সাদতার, উিঃ ধীরগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৮৮৩৪ 

শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছামছুল আলম, গ্রামঃ কাবজপুর, র্াকঃ মহাস্থাি 

জাদ্যঘর, উিঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৮৮৩৫ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রামঃ চক বসাংড়া, বিাঃ 

বসাংরা, থািাঃ বসাংরা, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ খগ 

৮৮৩৬ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ করচমাবড়য়া ছাতার বাবড়য়া, 

বিাঃ করচমাবড়য়া, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ গ 

৮৮৩৭ 

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ মৃতঃ শাহ্  আলম সরকার, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, ইউঃ 

দ্যগ ডাপুর, থািাঃ আশুগঞ্জ, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

কখগ গ 

৮৮৩৮ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু সামা, গ্রামঃ বড় শশী, কাজী িাড়া, বিাঃ 

ববগ্গুল ঝুলা, থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

কখগ খগ 

৮৮৩৯ 

বেোরুল আলম, বিতাঃ বমাঃ নুর আলম, গ্রামঃ রহমতবাে, র্াকঃ োদরাগারহাট, 

থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৮৪১ 

বমাঃ হযরত  আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ আবজজ, গ্রাম + বিাঃ বমৌচাক, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮৮৪২ 

বমাঃ সাবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ ববায়াইলমাড়ী, র্াকঃ 

কাদঠঙ্গা, উিঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

কখগ গ 

৮৮৪৩ বরয়াজুল আলী, বিতাঃ বমাঃ বহলাল আলী, গ্রামঃ চাদন্দিগর, কইন্নািাড়া, বশরপুর। কখগ গ 

৮৮৪৪ 

রায়হাি আহদেে (ইমি), বিতাঃ বমাঃ হাবেস বময়া, গ্রামঃ িাগড় েবেণ, বিত্রদকাণা 

সের, বিত্রদকাণা। 

কখগ গ 

৮৮৪৫ 

আব্দুল হােী, বিতাঃ মাহাবুবুর রহমাি, গ্রামঃ সুববেপুর, বিাঃ সুববেপুর, থািাঃ 

িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠী। 

কখগ কখগ 

৮৮৪৬ 

বমাঃ বসবলম বগালোর, বিতাঃ মৃতঃ বমাবমি বগালোর, গ্রামঃ মহাকাল, র্াাংগাদগট, 

অভয়িগর, বিায়ািাড়া, যদশার। 

কখগ খগ 

৮৮৪৭ 

বমাহােে মাসুম হায়োর, বিতাঃ বমাহােে আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বগায়ালেী, 

কালামপুর, বসামভাগ, ধামরাই, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৪৮ 

আল আবমি, বিতাঃ আব্দুল হক, গ্রাম + বিাঃ আব্দুরপুর, থািাঃ বাছারামপুর, বজলাঃ 

বব-বাবড়য়া। 

কখগ কখগ 

৮৮৪৯ 

বমাঃ আবসফ খাি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি খাি, গ্রামঃ খরাবর, বিাঃ + থািাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৮৮৫০ 

বমাঃ সাবমউল আবলম খাি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজার রহমাি, গ্রামঃ িবিম ফুলহার, 

র্াকঘরঃ বরালা, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠি। 

কখগ গ 

৮৮৫১ 

বমাঃ বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল, গ্রামঃ মাবিন্দী, থািাঃ িগর কান্দা, বজলাঃ উত্তরা 

উত্তর খাি, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৫২ 

বমাঃ রিািী বময়া, বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বমিািগর, মাটিয়ালিাড়া, র্াকঃ 

ইকরচালী,থািাঃ তারাগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ কখগ 

৮৮৫৩ 

বমাঃ বজয়াউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাহারাব বহাদসি, গ্রামঃ চর বাবড়য়া, ববরশাল 

সের, ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৮৮৫৪ বমাঃ টুকু বশখ, বিতাঃ বমাঃ জালাল বশখ, গ্রামঃ শরি বখালা, বাদগরহাট। কখগ খগ 

৮৮৫৫ 

উজ্জ্বল হালোর, বিতাঃ বিরাঞ্জি হালোর, গ্রামঃ রামিগর, র্াকঃ ভাাংগারহাট, থািাঃ 

বকাটাবলিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৮৮৫৬ 

বমাঃ আঃ মুঈে সরকার, বিতাঃ বমাঃ মবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ জয়দেবপুর, র্াকঃ 

বাসুদেবপুর, উিঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৮৮৫৭ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি বরমুল, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বচাংমারী, বিাঃ 

বচাংমারী, থািাঃ গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ কখগ 

৮৮৫৮ 

আকতারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ পূব ড সাইতাড়া, র্াকঃ 

চড়কর্াঙ্গাবাজার, উিঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৮৮৫৯ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি (দসাহাি), বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ বসয়েিাড়া, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮৮৬০ 

বমাঃ আবরফ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আলতাব আলী সরকার, গ্রামঃ চাঁেবাড়ী, র্াকঃ 

ফাদতমা িগর, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৮৮৬১ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ িওো ডুমুর, িাাংগাসী, কখগ গ 
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রায়গঞ্জ, বসরাজগঞ্জ। 

৮৮৬২ 

বমাঃ আকাঈে জাহাি, বিতাঃ বমাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ গভরপুর, র্াকঃ জামালগঞ্জ, 

বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখগ গ 

৮৮৬৪ 

আব্দুল মবতি খন্দকার, বিতাঃ মৃতঃ আবুল কাদশম খন্দকার, গ্রামঃ খন্দকার বাড়ী, পূব ড 

জুরাইি, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৬৫ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া,  

গ্রামঃ ইসবিিজারপুর, র্াকঃ ইসবিিজারপুর, উিঃ ধিবাড়ী,  

বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ গ 

৮৮৬৬ 

বমাঃ রাবি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ িবিারদটক, আসুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৬৭ 

বমাঃ মাযহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাসাইি ববিারী, গ্রামঃ ভািাি, বিাঃ 

আউয়ার, থািাঃ বািারী িাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ খগ 

৮৮৬৮ 

হাসিাত উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ হাসাি বেৌলা, গ্রামঃ উত্তর ধুরুাং, র্াকঃ ফটিকছবড়, থািাঃ 

ফটিকছবড়, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৮৮৬৯ 

বমাঃ নুরিবব ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কুদ্দুস আলী, গ্রামঃ সহজপুর, র্াকঃ টাংগুয়া, উিঃ 

খািসামা, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮৮৭০ 

বমাঃ সবফউল্লাহ সরকার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ তালুক সুবল, র্াকঃ 

বজাড় সয়র, উিঃ রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৮৭১ 

বমাঃ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ িদরাওমপুর, ইউঃ বাবরষাব, 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

৮৮৭২ 

উজ্জল সরকার, বিতাঃ যােব সরকার, গ্রামঃ ভাঙ্গাবভটা, বিাঃ বকলাইল, থািাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৮৮৭৪ 

রাবকবুল খাি রাবকব, বিতাঃ জুদয়ল খাি, গ্রাম + বিাঃ শাহ্ বাজপুর, থািা + বজলাঃ 

জামালপুর। 

কখগ কখগ 

৮৮৭৫ 

বমাঃ সাইফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাগরব আলী, গ্রামঃ তালুক মশাল র্াঙ্গা, র্াকঃ 

ফুলকুমার, উিঃ ভূয়ামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৮৮৭৬ 

বমাঃ বুলবুল, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল, গ্রাম ও র্াকঃ বালািগর, থািাঃ বাগমারা, বজলাঃ 

রাজশাহী। 

কখগ কখগ 

৮৮৭৭ 

বমাহােে আবু তাদহর, বিতাঃ বমাহােে সমি আলী, গ্রামঃ িাইছাইল, বিাঃ 

বশমুবলয়া, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৮৮৭৮ 

বমাঃ স্বিি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বহলাল সরকার, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ 

ধামারধমারুহা, থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

৮৮৭৯ 

বমজডা শবরফ, বিতাঃ বমজডা মাদজে আলী, গ্রামঃ শশাবরয়া বাড়ী, র্াকঃ মলমগঞ্জ, 

ইসলামপুর, জামালপুর। 

কখগ গ 

৮৮৮০ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ মৃতঃ বগয়াস উদ্দীি, গ্রাম + র্াকঃ িয়াববল, উিঃ 

িাবলতাবাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ গ 

৮৮৮১ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রনু বময়া, গ্রামঃ বেিাসাই, র্াকঃ কালামপুর, 

ধামরাই, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৮২ 

বমাঃ বমিহাজ, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ বীরকাটিহারী, বিিলাকান্দী, 

বহাদসিপুর, বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৮৮৩ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জালাল উদ্দীি, গ্রামঃ কামদেবপুর, র্াকঃ 

কামদেবপুর, উিঃ ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৮৮৮৬ 

বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ মুলকাবন্দ, বিাঃ 

চকবমরপুর, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ গ 

৮৮৮৯ 

বমাঃ ওয়াবসম খাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বতয়ব আলী খাি, গ্রামঃ আলীদমাহােে খাি 

বরার্, িাড়ার্গার, বর্মরা, ঢাকা। 

কখগ গ 

৮৮৯০ 

ইমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ রহমত উল্লাহ, গ্রামঃ ববিারীবাড়ী, র্াকঃ ইন্দুবরয়া, থািাঃ 

ইন্দুবরয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখগ গ 

৮৮৯১ 

সুমি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যস ছামাে, গ্রামঃ রাদমশ্বর, বিাঃ ছয়ঘবড়য়া, উিঃ 

চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৮৮৯২ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ এস এম ওয়াদজদ্যল আলম, গ্রামঃ ববলয়া বাড়ী, বিাঃ ববলয়া 

বাড়ী, উিঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ খগ 

৮৮৯৩ 

বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বময়া, গ্রামঃ িাকুবড়য়া বাোিাড়া, বিাঃ 

বচতিবখলা, উিঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ গ 

৮৮৯৪ বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ওবাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বচকাশী, ধুিট, বগুড়া। কখগ গ 

৮৮৯৫ 

বমাঃ বরফাত বহাদসি রাবি, বিতাঃ মৃতঃ মহাবসি আলী, গ্রামঃ কামারগ্রাম, র্াকঃ 

কামারগ্রাম, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখগ খগ 

৮৮৯৮ 

আবিসুর রহমাি, বিতাঃ ইবরাবহম বশখ, গ্রামঃ বাইশদটকী, র্াকঃ বমরপুর, কাফরুল, 

ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৮৮৯৯ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবজমুদ্দীি, গ্রামঃ বজাতভগবাি, র্াকঃ 

িাহাড়পুর, মহাদেবপুর, িওগাঁ। 

কখগ গ 

৮৯০০ বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাহ বহাদসি, গ্রামঃ ববলবেয়া, বিাঃ কাওরাইে, উিঃ কখগ গ 
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শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

৮৯০৩ 

বমাঃ খন্দকার আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খন্দকার নুর ইসলাম, গ্রামঃ বশবু 

কাবন্ঠরাম, বিাঃ মীরবাগ, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ গ 

৮৯০৪ 

বমাঃ আলতাফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আমাি উল্লাহ বময়া, গ্রামঃ শাবন্তবাগ, 

িাড়ার্গাইর, বর্মরা, ঢাকা 

কখগ খগ 

৮৯০৫ 

শ্যামল মারর্ী, বিতাঃ সুধীর মারর্ী, গ্রামঃ বিমঘুটু, োমকুড়াহাট, বগাোগাড়ী, 

রাজশাহী 

কখগ খগ 

৮৯০৬ 

বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ িারায়িপুর, িবীিগর, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

কখগ গ 

৮৯০৭ 

বমাঃ রায়হাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হারুি সরোর, গ্রামঃ চর চন্দ্রাইল, র্াকঃ চর 

চন্দ্রাইল, গলাবচিা, িটুয়াখালী 

কখগ খগ 

৮৯০৮ 

বমাঃ আব্দুর রবহম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ বছাট বগািালপুর, বিাঃ 

থািাঃ ভূরুঙ্গামারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম 

কখগ কখগ 

৮৯০৯ 

বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ জাি মহােে, গ্রামঃ বোগাছী, লেীচামারী, বড়াইগ্রাম, 

িাদটার 

কখগ গ 

৮৯১১ বমাঃ ছাবির আহদমে, বমাঃ মাহাবুল ববশ্বাস, গ্রামঃ কুলচারা, চুয়ার্াঙ্গা কখগ খগ 

৮৯১২ 

বমাঃ ওয়াজ কুরুিী, বমাঃ কাওছার আলী, গ্রামঃ গাবছিাড়া, বগাকুলঘালী, আলমর্াাংগা, 

চুয়ার্াঙ্গা 

কখগ গ 

৮৯১৪ 

প্রশান্ত কুমার সরকার, বিতাঃ ধীদরন্দ্রিাথ সরকার, গ্রামঃ মধ্য হাটবামুিী, কামার িাড়া 

সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা 

কখগ গ 

৮৯১৫ 

বমাঃ ইবলয়াস মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ আঃ রব মবল্লক,  

গ্রামঃ রাপজর, র্াকঃ রাদয়ন্দাবাজার, উিঃ শরিদখালা,  

বজলাঃ বাদগরহাট 

কখগ খগ 

৮৯১৬ 

বমাঃ তপু বমবজ, বিতাঃ বমাঃ নূর বহাদসি বমবজ, গ্রামঃ টারকী, বিাস্টঃ বভটিদহাগলা, 

থািাঃ মুবসগঞ্জ, বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ গ 

৮৯১৭ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম সরোর, গ্রামঃ ভত্রদকাল, উিঃ 

উল্লািাড়া, বিাস্টঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৯১৮ 

বমাঃ নুরুল আবমি, বিতাঃ সুদবে আলী, গ্রামঃ আবছম, থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ 

কখগ কখগ 

৮৯২০ 

ম োাঃ আব্দুর রোজ্জোক, বিতাঃ বমাঃ বসজাব আলী, গ্রামঃ হাটবশরা, বিাঃ হাটবশরা, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

কখগ গ 

৮৯২১ 

বমাঃ জুবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি সরকার, গ্রামঃ শাবন্তরাম, র্াকঃ 

কাবলতলা, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা 

কখগ গ 

৮৯২২ 

ববকাশ চন্দ্র মাবি, বিতাঃ মৃতঃ অিন্ত কুমার মাবি, গ্রামঃ বরালা, র্াকঃ বরালা, উিঃ 

রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী 

কখগ খগ 

৮৯২৩ 

এস.এ, বরজাউল আলম, বিতাঃ বমাঃ সবুজ বময়া, গ্রামঃ িাড়া রাবতয়ার বকাি, র্াকঃ 

উত্তর জগেীশপুর, বমাহিগঞ্জ, বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

৮৯২৭ বমাঃ খবললুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ বভটিবাড়ী, মুিাগাছা কখগ গ 

৮৯২৮ 

বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ বজারবাড়ীয়া, থািাঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৯২৯ 

বমাঃ রাদসল আল মাসুে খাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম খাি, গ্রামঃ বভটিবাড়ী, 

মুিাগাছা 

কখগ কখগ 

৮৯৩৫ 

বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাজরুল ইসলাম,  

গ্রামঃ এিাদয়তপুর, র্াকঃ এিাদয়তপুর, উিঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ কখগ 

৮৯৩৭ 

বমাঃ তাওহীদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃত লুৎফুর রহমাি, গ্রামঃ ববষ্ণুরামপুর, র্াকঃ 

বাবুগঞ্জ বাজার, উিঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৯৪০ 

আব্দুল হাবলম, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বখরুয়াজাবি, বিাঃ বখরুয়াজাবি, থািাঃ 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ খগ 

৮৯৪৫ 

আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ আন্দাবরয়া িাড়া, বিাঃ ফুরকািাবাে, 

থািাঃ ফুলবাবড়য়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ গ 

৮৯৫০ 

বমাঃ বাবুল বসখ, বিতাঃ বমাঃ চাি বমঞা বসখ, গ্রামঃ বশখ বাড়ী ভরত কাঠী, র্াকঃ 

বেহারী, বিছারাবাে, বিদরাজপুর 

কখগ খগ 

৮৯৫১ 

বমাঃ আবতকুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবমি, গ্রামঃ সাহাজািপুর, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৯৫২ 

আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃত চািফর বময়া, গ্রামঃ ধম ডরায়, র্াকঃ সুখারী, উিঃ 

আটিাড়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

৮৯৫৩ 

বমাঃ িাজমুল ইসলাম জীবি, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ বাবজতপুর, বিাঃ 

শন্তুগঞ্জ, থািাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ কখগ 

৮৯৫৪ 

তন্ময় হালাোর, বিতাঃ িদরশ হালোর, গ্রামঃ ববায়াবলয়া, র্াকঃ বজ.বি. ও, বজলাঃ 

রাজশাহী 

কখগ কখগ 

৮৯৫৫ 

বমাঃ বসাহানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ চন্দ্রকলা, বিাঃ ছাতিী, 

বজরাঃ িদটার, উিঃ িাদটার 

কখগ গ 
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৮৯৫৬ 

বমাঃ মবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ ববশমুড়ী বচয়ারম্যাি িাড়া, 

র্াকঃ চাঁদন্দর হাঠী, থািাঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী 

কখগ খগ 

৮৯৫৮ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বিফাউর রহমাি, গ্রামঃ বখাসালিাড়া, বগামাস্তাপুর, 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ 
কখগ কখগ 

৮৯৫৯ 

বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ উবজরপুর, বিাঃ োমর গুো, 

থািাঃ োমরগুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা 

কখগ গ 

৮৯৬০ 

বমাঃ রাবকব উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ েবড়কাবন্দ, র্াকঃ বমজডািগর, 

উিঃ বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্লা 

কখগ খগ 

৮৯৬১ 

জবমর বহাদসি ভূঞা, বিতাঃ বমজবাহ উবদ্দি ভূঞা, গ্রামঃ মজবলশপুর, র্াকঃ 

মজবলশপুর, থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী 

কখগ গ 

৮৯৬২ 

এমোদ্যল হক মুন্না, বিতাঃ জামাল আহদমে, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, র্াকঃ মধুয়াখালী, 

উিঃ আটিাড়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

৮৯৬৩ 

বমাঃ আব্দুল মবতি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঃ শ্রীরামপুর, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া 

কখগ গ 

৮৯৬৪ 

বমাঃ ইবলয়াস হাসাি তালুকোর, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি তুলকোর, গ্রামঃ 

তালুকোর সড়ক, র্াকঃ কাশীপুর, থািাঃ ববরশাল, বজলাঃ ববরশাল 

কখগ গ 

৮৯৬৫ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ চামুথা, বিাঃ সাদ্যয়া বাজার, 

উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ খগ 

৮৯৬৬ 

জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ খাস পুটিিা, র্াকঃ পুটিিা, থািাঃ 

রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৯৬৭ 

বমাঃ বখাকি বচৌধুরী, বিতাঃ রমজাি আলী,গ্রামঃ বখায়াজ বচৌধুরী বাড়ী, পূব ড বমখল, 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

কখগ গ 

৮৯৬৮ 

বমাঃ রুদবল হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম হাওলাোর, গ্রামঃ বাইিখালী, বিাঃ 

িাদরর হাট, থািাঃ বিদরাজপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর 

কখগ খগ 

৮৯৬৯ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম বলটি,  বিতাঃ বমাঃ সাদ্দত আলী, গ্রামঃ কাবজহাটা, বিাঃ 

িন্দিপুর, উিঃ বাহুবল, হববগঞ্জ 

কখগ কখগ 

৮৯৭২ 

বমাঃ িারদভজ আলম, বিতাঃ বমাঃ আবজম উবদ্দি, গ্রামঃ কাদহেগ্রাম, র্াকঃ 

কুমারুলী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মিবসাংহ 

কখগ খগ 

৮৯৭৪ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাতাদলব বসকোর, গ্রামঃ িাইকড়া, র্াকঃ 

িাইকড়া, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখগ কখগ 

৮৯৭৫ বসাদহল বময়া, বিতাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ চবল্লশত, বিত্রদকাণা সের, বিত্রদকাণা কখগ গ 

৮৯৭৬ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রামঃ সাধুপুর, থািাঃ বমলান্দহ, 

বজলাঃ জামালপুর 
কখগ কখগ 

৮৯৭৭ 

বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড বশমুল বাড়ী, থািাঃ 

জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী 

কখগ কখগ 

৮৯৭৮ 

বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ছিদটকী, বিাঃ 

বিহাটিবাজার, উিঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা 

কখগ খগ 

৮৯৭৯ 

বমাঃ শাহীি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ঘাটারচর, র্াকঃ শ্যামলাপুর, 

বকরািীগঞ্জ, ঢাকা 

কখগ গ 

৮৯৮০ বমাঃ িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, গ্রামঃ আেমজীিগর, বসবদ্ধরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ কখগ কখগ 

৮৯৮১ 

আব্দুর রবশে বমাল্লা, বিতাঃ মৃত. ইউনুছ আলী বমাল্লা, গ্রামঃ চর মাবলক োহ, বিাঃ 

বগািালগঞ্জ, থািা ও বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৯৮২ 

কাজী বমাবাবশ্বীর হাচাি, বিতাঃ কাজী সাদলহ উবদ্দি, গ্রামঃ কুরিালা, বিাঃ বকাটালী 

িাড়া, থািাঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

কখগ খগ 

৮৯৮৩ 

বমাঃ আব্দুর রবহম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ চকিািা, র্াকঃ বগৌরীগ্রাম, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

কখগ গ 

৮৯৮৪ 

মাহাবুব, বিতাঃ বমাঃ বসয়াে আলী, গ্রামঃ কমলাপুর, থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ 

কখগ কখগ 

৮৯৮৫ আবুল কালাম, বিতাঃ এখলাস বময়া, গ্রামঃ বািীগ্রাম, চরকািাই, িটিয়া, চট্টগ্রাম কখগ খগ 

৮৯৮৭ জুদয়ল ইসলাম, বিতাঃ আবতকুল ইসলাম, গ্রামঃ কামালপুর,বরহাট্টা, বিত্রদকাণা কখগ খগ 
৮৯৮৮ বসাদহল বময়া, বিতাঃ মি বময়া, গ্রামঃ ফদতহপুর, র্াকঃ িবীিগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কখগ গ 

৮৯৮৯ 

সাদজদ্যল ইসলাম, বিতাঃজাবকর বহাদসি, গ্রামঃ কামাল হাজারী, র্াকঃ বফিী, বফিী 

সের, বফিী 

কখগ কখগ 

৮৯৯০ 

বমাঃ নুরুল হুো, বিতাঃ শামছুল হুো, গ্রামঃ সুন্দরপুর, র্াকঃ বমাঃ আলী বাজার, 

বফিীসের, বফিী 

কখগ খগ 

৮৯৯২ 

বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাবাি বমাল্যা, গ্রামঃ পুখবরয়া, র্াকঃ 

আদলাকবেয়া, মাগুরাসের, মাগুরা 
কখগ গ 

৮৯৯৩ 

িাবছর উবদ্দি, বিতাঃ হাজী আবু তাদহর, গ্রামঃ সামসপুর, র্াকঃ মান্দারী বাজার সের, 

লেীপুর বজলাঃ লেীপুর 

কখগ গ 

৮৯৯৫ 

বিতাই চন্দ্র রায়, বিতাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ মধুপুর, বিাঃ বসঙ্গুল, থািাঃ ববরল, 

বজলাঃ বেিাজপুর 

কখগ গ 

৮৯৯৬ বমাঃ আব্দুল লবতফ, বিতাঃ বমাঃ বসদকন্দার আলী, গ্রামঃ িবিম ববলপুকুর, বিাঃ কখগ খগ 
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বসািাখুলী, থািাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী 

৮৯৯৮ 

জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসবকম আলী, গ্রামঃ িাকুন্ডা, র্াকঃ বাবলয়ািাড়া, 

বসািার গাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

কখগ কখগ 

৮৯৯৯ 

বমাঃ ফজদল রাবি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ সুটিয়া, র্াকঃ হাসাোহ, জীবি 

িগর, চুয়ার্াঙ্গা 

কখগ কখগ 

৯০০০ বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বরদজক আলী, গ্রামঃ পুটিয়া, রাজশাহী কখগ গ 

৯০০১ 
মিাোঃ আলিগীর, বপতাোঃ মিাোঃ িবতউর রেিাি, গ্রািোঃ আলীিগর, মপাোঃ উচাবখলা, 

থািাোঃ ঈিরগঞ্জ, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 
কখগ খগ 

৯০০২ 
রািা মিখ, বপতাোঃ বপয়ার মিখ, গ্রািোঃ িোংকরপািা, ডাক রোঃ চর ভাট পাড়া, থািাোঃ 

কাবিয়ািী, মেলাোঃ মগাপালগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৯০০৩ 
আব্দুল কাইয়ুি, বপতাোঃ বিোনুর রেিাি, গ্রািোঃ িািপাড়, ডাক রোঃ মটারামুবিরোট, 

থািাোঃ িবরদগঞ্জ, মেলাোঃ চাঁদপুর। 
কখগ গ 

৯০০৪ 
মিাোঃ মুোম্মদ িবরদুল ইসলাি, বপতাোঃ মুোম্মদ িালাি, গ্রািোঃ চাতরী, ডাক রোঃ বিরাগ 

(৪৩৭৬), থািাোঃ আহিায়ারা, মেলাোঃ চট্টগ্রাি। 
কখগ গ 

৯০০৫ 
আবরফুল েক িাবিক, বপতাোঃ মিাোঃ মুিা, িাসাোঃ রাো বিয়া মচৌবকদাহরর িাবড়, গ্রািোঃ 

সাইদপুর, ডাক রোঃ চান্দার োট, মিায়ালখালী, চট্টগ্রাি। 
কখগ গ 

৯০০৬ 
খাহলদ িােমুদ, বপতাোঃ মুোম্মদ আইয়ুি, গ্রািোঃ উোঃ পাড়া, ডাক রোঃ পুকুবরয়া (৪৩৯৩), 

থািাোঃ িাঁিখালী, মেলাোঃ চট্টগ্রাি। 

কখগ গ 

৯০০৭ 
নুর মিাোম্মদ, বপতাোঃ তাজুল ইসলাি, গ্রািোঃ কালাহসািা, ডাক রোঃ 

 কালাহসািা, থািাোঃ দাউদকাবন্দ, মেলাোঃ কুবিল্লা। 

কখগ খগ 

৯০০৯ 
মিাোঃ শুভ বিয়া, বপতাোঃ মিাোঃ িাোোি বিয়া, লাডু গ্রাি, মপাোঃ পাোং পাইহোরা, উপোঃ 

িাগরপুর, টাোংগাইল। 

কখগ কখগ 

৯০১০ 
মিাোঃ মসাহেল রািা, বপতাোঃ মিাোঃ চাঁি আবল, কাবিিাথপুর, মপাোঃ খাি মসািতলা, থািাোঃ 

উল্লা পাড়া, মেলাোঃ বসরােগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯০১১ 
মিাোঃ উজ্জল আলী, বপতাোঃ মিাোঃ বসয়দ আলী, গ্রািোঃ বপয়াদা পাড়া, ডাকোঃ আড়ািী 

৬২৮১, উপোঃ িা া, মেলাোঃ রােিােী। 

কখগ খগ 

৯০১৩ 
মিাোঃ বিলি িিল, বপতাোঃ মিাোঃ সাহদক িিল, গ্রািোঃ কাবিিউবদ্দি, মিপারীর ডাঙ্গী, 

মপাোঃ িবিি খার োট, থািাোঃ মকাতয়ালী, মেলাোঃ িবরদপুর। 

কখগ গ 

৯০১৪ 
িবেদুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ তহিে উবদ্দি, গ্রািোঃ িাবলয়ািাধা, ডাক রোঃ িাোংগালা-

১৮৪০, ব ওর, িাবিকগঞ্জ 

কখগ গ 

৯০১৫ 
মিাোঃ িারুহকর রেিাি, বপতাোঃ আরহির রেিাি, িাড়ীোঃ অবল আোম্মদ িাড়ী, গ্রািোঃপূি ব 

বেঙ্গুলী, ডাক রোঃ িারইয়ারোট, িীরসরাই, চট্টগ্রাি। 

কখগ গ 

৯০১৮ 
মিাোঃ িাোবুি আলি, বপতাোঃ মিাোঃ আবুল কািাল বিয়া, গ্রািোঃ গুিপালদী, মপাোঃ সুবলিা 

িাোর, থািাোঃ ভাঙ্গা, মেলাোঃ িবরদপুর। 

কখগ কখগ 

৯০১৯ সাবকল আোহিদ, বপতাোঃ কালাি, গ্রাি + মপাোঃ িলাকী, থািাোঃ গোবরয়া, মুিীগঞ্জ। কখগ কখগ 

৯০২০ 
আোঃ িান্নাি, বপতাোঃ মিাোঃ আেগর আলী, গ্রািোঃ মিালাকুবড়য়া, ডাক রোঃ েলসীি-

১৮২২, উপহেলাোঃ ধািরাই, ঢাকা 

কখগ খগ 

৯০২১ 
বরগ্যাি দহরি, বপতাোঃ বদপু দহরি, গ্রািোঃ বতবরয়া, ডাক রোঃ িাগরী-১৪৬৩, কাবলগঞ্জ, 

গােীপুর। 

কখগ গ 

৯০২২ 
মিাোম্মদ বেসাি উদ্দীি, বপতাোঃ মিখ আেিদ, গ্রািোঃ িবকরাহ ািা, ডাক রোঃ 

মগারে াটা, উপহেলাোঃ িহেিখালী, মেলাোঃ কক্সিাোর। 

কখগ খগ 

৯০২৪ আহিক আলী, বপতাোঃ আোংগুর ইসলাি, িবকরা, িড়দরগাে োট, পীরগািা, রোংপুর। কখগ খগ 

৯০২৫ 
মিাোঃ বিোনুর রেিাি, বপতাোঃ আব্দুর রাবকি, গ্রািোঃ িাদারপুর, ডাক রোঃ 

িবেিালিাড়ী-৬২৯০, থািাোঃ মগাদাগাড়ী, রােিােী। 

কখগ গ 

৯০২৬ 
বসয়দ সেীি, বপতাোঃ বসয়দ রেিাি আলী,  গ্রািোঃ বিদ্যাধর, ডাক রোঃ িবেোরহ াপ, 

থািাোঃ আলিাডাঙ্গা, মেলাোঃ িবরদপুর। 

কখগ খগ 

৯০২৮ 
মিাোঃ রবক ইসলাি, বপতাোঃ আবিরুল ইসলাি, গ্রািোঃ হুলহুবলয়া, মপাস্টোঃ হুলহুবলয়া, 

থািাোঃ বসোংড়া, মেলাোঃ িাহটার। 

কখগ খগ 

৯০২৯ 
মিাোঃ োবিবুর রেিাি সুিি, বপতাোঃ মিাোঃ মেলাল উবদ্দি, ভরাহডািা, ভালুকা, 

িয়িিবসোংে। 

কখগ খগ 

৯০৩১ 
মিাোঃ োকাবরয়া মোহসি, বপতাোঃ ইউনূি আলী, িবেিাে পাড়া, িবল্লকপুর, লোগড়া, 

িড়াইল। 

কখগ খগ 

৯০৩৩ 
মিাোঃ আলি মোহসি, বপতাোঃ আেগর মোহসি, গ্রািোঃ মিগুিোটি, মপাোঃ রািীগঞ্জ, উপোঃ 

কাপাবসয়া, মেলাোঃ গােীপুর। 

কখগ খগ 

৯০৩৪ 
মিাোঃ মতৌবিক আেহিদ, বপতাোঃ মিাোঃ আহিে উবদ্দি, গ্রািোঃ েবরপুর, ডাক রোঃ েয়-

পার্ব্বতীপুর-৫৯০০, েয়পুরোট সদর, পল্লী, েয়পুরোট। 

কখগ খগ 

৯০৩৫ 
মরাকি বিয়া, বপতাোঃ মিাোঃ োিাল মোহসি, গ্রািোঃ কুটুবরয়া, মপাোঃ িারইপটল, থািাোঃ 

সবরোিাড়ী, মেলাোঃ োিালপুর। 

কখগ খগ 

৯০৩৬ সাঈদ আেহিদ, বপতাোঃ অবেদ বিয়া, িধ্য অষ্টগ্রাি, অষ্টগ্রাি, বকহিারগঞ্জ। কখগ গ 

৯০৩৭ 
বিমুল মিখ, বপতাোঃ মিাোঃ দুলাল মিখ, গ্রািোঃ মগায়াল গ্রাি, থািাোঃ কবিয়ািী, মেলাোঃ 

মগাপালগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯০৩৮ মিাোঃ মিাস্তাবিজুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবিজুর রেিাি, মরাড #০৬ িাসা ১৩৪ কখগ গ 
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রূপিাগ টিিহসড, বিরপুর ঢাকা-১২১৬। 

৯০৩৯ 
মিাোঃ খবলল মিখ, বপতাোঃ বপকাই মিখ, গ্রািোঃ িেরপুর, মপাস্টোঃ িেরপুর, উপহেলাোঃ 

িাবলয়াকাবন্দ, মেলাোঃ রােিাড়ী। 

কখগ খগ 

৯০৪১ 
মিাোঃ রাহিদুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ রায়োি আলী, গ্রািোঃ আবিহরর পাড়া, মপাস্টোঃ 

শুকুহরর োট, থািাোঃ বিঠাপুকুর, মেলাোঃ রোংপুর। 

কখগ খগ 

৯০৪২ 
বিহরাে োসাি, বপতাোঃ আব্দুল িাহলক, গ্রািোঃ আিরা, ডাক রোঃ সলুয়ািাোর-৭৪০৭ 

উপহেলাোঃ মচৌগািা, মেলাোঃ যহিার। 

কখগ গ 

৯০৪৩ আব্দুল্লাে আল িামুি, বপতাোঃ োিাল উবদ্দি, গ্রািোঃ কয়াখাস, বসোংড়া, িাহটার। কখগ খগ 

৯০৪৪ 
বিমুল দাি, বপতাোঃ রতি কুিার দাি, দবক্ষণ রাঙািাটিয়া কচুয়ার পাড়া (িটিকিবড়) 

চট্টগ্রিা। 

কখগ গ 

৯০৪৬ 
আল আবিি িবকর, বপতাোঃ আক্তার িবকর, গ্রািোঃ মকন্দুয়া, মপাোঃ খান্দারপাড়া, 

মুকসুদপুর, মগাপালগঞ্জ 

কখগ গ 

৯০৪৭ 
আিদুল্লাে আল িামুি, বপতাোঃ এিামুল েক, গ্রািোঃ মিাট মিৌলা, মপাোঃ িািবুবিয়া, 

উপহেলাোঃ িঠিাড়ীয়া, মেলাোঃ বপহরােপুর। 

কখগ কখগ 

৯০৪৮ 
বদদার মোহসি, বপতাোঃ মিাোঃ োবিি উল্লাে পাটওয়ারী, গ্রািোঃ িলুয়া, ডাক র, 

সাহেদাপুর, থািাোঃ কচুয়া, মেলাোঃ চাঁদপুর। 

কখগ গ 

৯০৪৯ 
মিাোঃ মগালাি মিাস্তিা, বপতাোঃ মিাোঃ মখাকা মিখ, গ্রািোঃ োবিল িগর, ৮িোং ওয়াড ব, 

িগুড়া মপৌরসভা, িগুড়া। 

কখগ খগ 

৯০৫১ 
পুলক িবল্লক, বপতাোঃ নৃহপি িবল্লক, গ্রািোঃ করিা, ডাকোঃ করিা োট ৮৫২৩, 

মিিারিাদ (স্বরুপকাঠী) বপহরােপুর। 

কখগ গ 

৯০৫২ 
মিাোঃ কািাল খাি, বপতাোঃ মিাোঃ িবি খাি, গ্রািোঃ দবক্ষণ তািালিাড়ী, মপাোঃ 

তািালিাড়ী, থািাোঃ িরি মখালা, িাহগরোট। 

কখগ খগ 

৯০৫৩ 
মিাোঃ তাবিি খাি, বপতাোঃ েবির উবদ্দি খাি, গ্রািোঃ ডুিাইি, মপাোঃ ডুিাইি, থািাোঃ 

িধুখালী, মেলাোঃ িবরদপুর। 

কখগ কখগ 

৯০৫৪ 
মিাোঃ িাো আলি, বপতাোঃ িহল খাি ব্যাপারী, গ্রািোঃ উদাখালী, ডাক রোঃ উদাখালী, 

থািাোঃ িলিবড়, মেলাোঃ গাইিান্ধা। 

কখগ গ 

৯০৫৫ 
মিাোঃ বিোনুর রেিাি, বপতাোঃ আোঃ েবলল মিাল্লা, গ্রািোঃ দবক্ষণ রাোপুর, রাোপুর 

৮৪১০, ঝালকাঠি। 

কখগ খগ 

৯০৫৭ 
মিাোঃ িােমুদুল োসাি, বপতাোঃ মিাোঃ নুরুল ইসলাি, কােলবদ ী কাবলয়াগঞ্জ, মিাদা, 

পঞ্চগড়। 

কখগ গ 

৯০৫৮ 
চুন্নু বিয়া, বপতাোঃ আবু িাহলক, গ্রািোঃ সাতার দাবরয়া, ডাকোঃ িীলগঞ্জ, কবরিগঞ্জ, 

বকহিারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯০৫৯ 
মিাোঃ নুরুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ মতারাি আলী, গ্রািোঃ মগালাপ িগর, মপাস্টোঃ ব ওর 

১৮৪০, মেলাোঃ িাবিকগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯০৬০ 
বিপ্লি সরকার, বপতাোঃ বিহরন্দ্র িাথ সরকার, গ্রাি + মপাস্টোঃ িবিকর, থািাোঃ ভাসার, 

মেলাোঃ িাদারীপুর। 

কখগ খগ 

৯০৬২ অিল রায়, বপতাোঃ ভূহপি চন্দ্র রায়, গ্রািোঃ রাোপুর, থািাোঃ বচবরর িন্দর, বদিােপুর। কখগ গ 

৯০৬৩ 
অবিউর রেিাি, বপতাোঃ মগালাি িহরায়ার, সাোং- চাঁন্দা, মপাোঃ মসািািাবড়য়া, থািাোঃ 

কলাহরায়া, মেলাোঃ সাতক্ষীরা। 

কখগ কখগ 

৯০৬৪ 
মিাোঃ সাদ্দাি মোহসি, বপতাোঃ আোঃ িবেদ মৃধ্যা, িাসাোঃ মৃধ্যা িাবড়, গ্রািোঃ িাহগর োট 

িতুি কাবন্দ, মলৌেেোং, মুিীগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯০৬৫ 
মিাোঃ আল ইিরাি, বপতাোঃ আব্দুল োলাল, গ্রািোঃ েীপচর মসািাপাড়া, মপাস্টোঃ চর 

আশুহতাে পুর, থািাোঃ পািিা সদর, মেলাোঃ পািিা। 

কখগ খগ 

৯০৬৭ 
োহয়ে ইব্রােীি খবলল বিোি, বপতাোঃ মৃত আব্দুল আবেে, গ্রািোঃ বিহিাদপুর, 

ডাক রোঃ রােিাড়ী, উপহেলা + মেলাোঃ রােিাড়ী। 

কখগ খগ 

৯০৬৯ 
মিাোঃ আল আবিি, বপতাোঃ মিাোঃ আবিনুল ইসলাি, গ্রািোঃ িাইোটা, থািাোঃ 

সাবরয়াকাবন্দ, িগুড়া। 

কখগ গ 

৯০৭০ 
মিাোঃ আল আবিি, বপতাোঃ মিাোঃ রবিকুল ইসলাি, িারচী দবক্ষণ পাড়া, সাবরয়াকাবন্দ, 

িগুড়া। 

কখগ গ 

৯০৭১ 
মিাোঃ বরয়াে মোহসি, বপতাোঃ মিাোঃ োবলি মিখ, িবকিািাদ মিখ িাড়ী ওয়াড ব িোং ৪, 

োেীগঞ্জ, চাঁদপুর। 

কখগ গ 

৯০৭২ 
মিাোঃ িাোোি প্রধািীয়া, বপতাোঃ মিাোঃ সালািত প্রধািীয়া, গ্রািোঃ পাইকাস্ত, মপাোঃ 

আবিকাটি, থািা + মেলাোঃ চাঁদপুর। 

কখগ গ 

৯০৭৩ বরপি কুিার িাথ, বপতাোঃ বদলীপ কুিার িাথ, ভূেপুর, িটিকিবড়, চট্টগ্রাি। কখগ খগ 
৯০৭৪ মিাোঃ হৃদয় োসাি, বপতাোঃ মিাোঃ িাসুি, িাবলপাড়া, কুবচয়াহিাড়া, মভড়ািারা, কুবষ্টয়া। কখগ খগ 

৯০৭৫ 
িােমুদুল োসাি তুবেি, বপতাোঃ মিাোঃ িােোোি বসরাে, গ্রািোঃ িিল মসি ডাকোঃ 

িিিাোংলা, উপহেলাোঃ মুক্তাগািা, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 

কখগ খগ 

৯০৭৬ 
আবিরুল ইসলাি, বপতাোঃ িেলুল েক, গ্রািোঃ িাগহরৌো, ডাকোঃ উল্লাপাড়া, উপহেলাোঃ 

উল্লাপাড়া, মেলাোঃ বসরােগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯০৭৭ 
মিাোঃ আসাদুল্লাে, বপতাোঃ মিাোঃ িাবুল বিয়া, গ্রািোঃ ইকিালপুর, মপাোঃ + থািা + মেলাোঃ 

োিালপুর। 

কখগ গ 

৯০৭৮ শ্যািল চন্দ্র িি বি, বপতাোঃ রুবেদাি চন্দ্র িি বি, গ্রািোঃ আতলািপুর, মপাোঃ িাছুিািাদ, কখগ খগ 
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থািাোঃ রুপগঞ্জ, মেলাোঃ িারায়ণগঞ্জ। 

৯০৭৯ 
মিাোঃ িাবির মোহসি, বপতাোঃ মিাোঃ বসরাে, গ্রািোঃ চিপাড়া পূি বিাসি মকন্দ্র, পি বগাও, 

ডাকোঃ পূি বগ্রাি ভায়া মডিরা, রূপগঞ্জ, মেলাোঃ িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯০৮০ 
বিকাি চন্দ্র, বপতাোঃ েগদীি চন্দ্র, গ্রািোঃ ইবদলপুর, ডাক রোঃ িবেপুর িাোর, থািাোঃ 

সাদুল্লাপুর, মেলাোঃ গাইিান্ধা। 

কখগ কখগ 

৯০৮১ 
মিাোঃ সাগর তালুকদার, বপতাোঃ মিাোঃ আহিায়ার তালুকদার, গ্রািোঃ মঝাপিা দোঃ পাড়া, 

মপাোঃ মুশুদী িাোর, থািাোঃ ধিিাড়ী, মেলাোঃ টাোংগাইল। 

কখগ কখগ 

৯০৮২ 
মিাোঃ এিাহয়ত মোহসি োওলাদার, বপতাোঃ মৃত িেলুর রেিাি োওলাদার, গ্রািোঃ 

আিড়াতলা, মপাোঃ খাটিয়াল, থািা + মেলাোঃ িাদারীপুর। 

কখগ খগ 

৯০৮৪ 
মিাোঃ আহিায়ার োহসি, বপতাোঃ মিাোঃ িবির উবদ্দি, গ্রািোঃ িাবিয়া কােী ডাকোঃ 

মখরুয়াোিী, উপহেলাোঃ মুক্তাগািা, মেলাোঃ িিিিবসোংে। 

কখগ গ 

৯০৮৫ 
মিাোঃ আবু িকর বিবদ্দক িাঈি, বপতাোঃ মিাোঃ আবুল মোহসি, গ্রািোঃ িন্দীিাড়ী, ডাকোঃ 

মুক্তাগািা, উপহেলাোঃ মুক্তাগািা, মেলাোঃ িয়িিবসোংে। 

কখগ গ 

৯০৮৭ 
রাই িালা, বপতাোঃ মৃত িাদল কৃষ্ণ িালা, বিবুিীয়া, িাটিভাোংগা, িাবেরপুর, 

বপহরােপুর। 

কখগ খগ 

৯০৮৮ 
এস. এি. আবরফুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ আব্দুস সাত্তার মসখ, গ্রািোঃ তারািাবড়য়া, 

ডাক রোঃ চরতারাপুর, থািাোঃ পািিা সদর, মেলাোঃ পািিা। 

কখগ খগ 

৯০৮৯ 
বরয়াে, বপতাোঃ আহিায়ার মোহসি (িরি), গ্রািোঃ কাবলিগর, ডাকোঃ িাবসয়াতলা, 

থািাোঃ কালবকবি, বেলাোঃ িাদারীপুর। 

কখগ গ 

৯০৯০ 
মিাোঃ বেোদুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ বলটি বিেবা, গ্রািোঃ ফুলতলা, ডাকোঃ িাহদকাড়া 

পাড়া, থািা + মেলাোঃ িাহগরোট। 

কখগ কখগ 

৯০৯১ 
মিাোঃ খবললুর রেিাি, বপতাোঃ আিদুল লবতি মচৌবকদার, গ্রািোঃ পবিি আউবলয়া, 

মপাস্টোঃ ইসলািািাদ, থািা + মেলাোঃ পটুয়াখালী। 

কখগ গ 

৯০৯২ 
মিাোঃ আব্দুল খাহলক, বপতাোঃ ইসিাইল মোহসি, গ্রািোঃ চবিপুর উপহেলা + মেলাোঃ 

িওগাঁ। 

কখগ গ 

৯০৯৩ 
মিাোঃ োবিবুর রেিাি, বপতাোঃ মিাোঃ ওিায়দুল েক, গ্রািোঃ বপরি, ডাক রোঃ িীরকাঠী-

৮৪২১, থািাোঃ োলকাঠী সদর, মেলাোঃ ঝালকাঠী। 

কখগ গ 

৯০৯৪ 
মিাোঃ আবলমুজ্জািাি, বপতাোঃ মিাোঃ আক্কাস আলী, গ্রিাোঃ েগন্নাথপুর, মপাস্টোঃ 

পাইকপাড়া, থািাোঃ আলিডাঙ্গা, মেলাোঃ চুয়াডাঙ্গা। 

কখগ খগ 

৯০৯৫ 
মিাোঃ ওিায়দুল্লাে খাঁি, বপতাোঃ মিাোঃ মিাতাহলি খাঁি, গ্রািোঃ ডাোংগাপাড়া, মপাস্টোঃ 

িিলগাবত, থািাোঃ িেম্মদপুর, মেলাোঃ িাগুরা। 

কখগ কখগ 

৯০৯৬ মদহলায়ার মোহসি, মিাোঃ রবিে উবদ্দি, িাবিকদী, গড়িাড়ী, বিিপুর, িরবসোংদী। কখগ খগ 

৯০৯৭ 
মিাোঃ আবু সাঈদ, বপতাোঃ মিাোঃ িেরুল ইসলাি, গ্রািোঃ আবিিপুর, মপাস্টোঃ 

িরােীকাবন্দ, উপহেলাোঃ িতলি (উোঃ), মেলাোঃ চাঁদপুর। 

কখগ খগ 

৯০৯৮ 
ইসোক আলী, বপতাোঃ সারওয়ার োহসি, গ্রািোঃ চরিওহিরা, মপাস্টোঃ চরআোবড়য়াদে, 

উপহেলাোঃ মগাদাগাড়ী, মেলাোঃ রােিােী। 

কখগ গ 

৯০৯৯ 
মিাোঃ িােমুল ইসলাি, বপতাোঃ মিাোঃ ইউসুি আলী তালুকদার, গ্রািোঃ তারাকান্দী মপাোঃ 

তারাকান্দী, উপহেলাোঃ কাবেপুর, মেলাোঃ বসরােগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯১০০ 
মিাোঃ মসািা বিয়া, বপতাোঃ েয়িাল আহিদীি, গ্রািোঃ মচৌিাড়ীয়া, মপাস্টোঃ মচৌিাড়ীয়া, 

থািাোঃ টাঙ্গাইল সদর, মেলাোঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ গ 

৯১০১ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বিতাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বমলদির িাড়া, িাকুল্যা, 

বসািাতলা, বগুড়া। 
কখগ কখগ 

৯১০২ 
হৃেয় চন্দ্র রায় আকাশ, বিতাঃ ববষুল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বলাইিস্ত্রয়া, র্াকঘরঃ 

বিত্রদকািা, থািাঃ বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 
কখগ গ 

৯১০৩ 
বমাঃ আরাফাত ইসলাম, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বগলাতলা, িাকারমাথা, 

র্াকঘরঃ জাহািাবাে কুান্টিদমন্ট, খুলিা। 
কখগ কখগ 

৯১০৫ 
বমাঃ তাদরক সরকার, বিতাঃ বমাঃ অবমজ উবদ্দি, গ্রামঃ লস্করচালা, কাবশমপুর, 

গাজীপুর। 
কখগ খগ 

৯১০৬ 
বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ বাটিয়া বভটা, র্াকঘরঃ উত্তরো, 

থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ খগ 

৯১০৮ 
বমাহােে আলী, বিতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ চরদহাদসিপুর, র্াকঘরঃ ঈশ্বরগঞ্জ, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ খগ 

৯১০৯ 
বমাঃ মাসুে বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ িবিম বচলা, র্াকঘরঃ 

িবিম বচলা, থািাঃ আমতলী, বজলাঃ বরগুিা। 
কখগ খগ 

৯১১০ 
এ. বক. এম ফকরুল হাসাি, বিতাঃ এ. বক. এম জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ বশদলকান্দা 

তরফোর িাড়া, র্াকঘরঃ বশদলরকান্দা, জামালপুর সের, জামালপুর। 
কখগ খগ 

৯১১১ 
জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ হাববব উল্যা, গ্রামঃ নুবিয়া, র্াকঘরঃ আয়ািাতলী, থািাঃ 

শাহারাবস্তা, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখগ গ 

৯১১২ 
বগালাম আজম, বিতাঃ এসলাম উদ্দীি, গ্রামঃ বশবিগর, কািসাট, বশবগঞ্জ, 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১১৩ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম জীবি, বিতাঃ মৃত আব্দুল সাত্তার, গ্রামঃ সাঝুিাড়া, র্াকঘরঃ 

িাবিা, থািাঃ িাবিা, বজলাঃ িাবিা। 
কখগ কখগ 
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৯১১৪ 
বমাঃ বমাজাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ ধািতবলয়া, 

চাতলিাড়, িাবসর িগর, বব-বাড়ীয়া। 
কখগ খগ 

৯১১৫ 
বমাঃ ফয়সাল হাওলাোর, বিতাঃ আঃ রবশে হাওলাোর, গ্রামঃ উত্তর আমািতগঞ্জ, 

ভাটিখািা, ববরশাল। 
কখগ গ 

৯১১৬ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ উত্তর বালািাড়া, র্াকঘরঃ 

চািারহাট, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 
কখগ গ 

৯১১৭ 
বমাঃ আশরাফুরজামাি মন্ডল, বিতাঃ আশাদ্যদদ্দৌলা মন্ডল, গ্রামঃ কবঞ্চিাড়া, র্াকঘরঃ 

ভবািীগঞ্জ, থািাঃ ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
কখগ কখগ 

৯১১৮ 
বমাঃ আববে বহাসাইি, বিতাঃ এ.দক. এম. আদিায়ার বহাসাইি, গ্রামঃ প্রদফসর 

কদলাবি, গাইবান্ধা। 
কখগ গ 

৯১২০ 
বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু ববিারী, গ্রামঃ বসািাদখালা, ভাাংগা, 

ফবরেপুর। 
কখগ খগ 

৯১২১ 
বসয়ে হাবমদ্যর রহমাি, বিতাঃ বসয়ে শওকত আলী, গ্রামঃ লাহুবড়য়া বসয়ে িাড়া, 

র্াকঘরঃ লাহুবড়য়া বাজার, থািাঃ বলাহাগড়া, িড়াইল। 
কখগ গ 

৯১২২ 
বমাঃ মু্স্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসািা বময়া, গ্রামঃ লাহুবড়য়া তালুক িাড়া, 

র্াকঘরঃ লাহুবড়য়া বাজার, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 
কখগ কখগ 

৯১২৩ 
বমাঃ িাদয়ব আলী, বিতাঃ মৃত মিসুর আলী মন্ডল, গ্রামঃ কলদমশ্বর, র্াকঘরঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যলয়; থািাঃ জয়দেবপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখগ গ 

৯১২৪ 
বমাঃ বরিি আলী, বিতাঃ বমাঃ বগালাম কববর, গ্রামঃ বভদমর র্াই, বশতলাই, িবা, 

রাজশাহী। 
কখগ গ 

৯১২৫ 
বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বিতাঃ বমাঃ আবু বকর, গ্রামঃ গুবলশাখালী, র্াকঘরঃ 

গুবলশাখালী, থািাঃ বমাদরলগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 
কখগ গ 

৯১২৬ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ গাছিাড়া কামার িওগাঁ, র্াকঘরঃ 

বমরুয়াদঘািা, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ কখগ 

৯১২৮ 
বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মৃত আবদ্যল হাই, গ্রামঃ বগৌতম খালী, র্াকঘরঃ এলাহীগঞ্জ, 

বফিী সের, বফিী। 
কখগ গ 

৯১২৯ 
মাইমুবদ্দি মৃধা, বিতাঃ আবুল কামাল মৃধা, গ্রামঃ আমবউলা, র্াকঘরঃ িাইচারহাট, 

আগুউলিারা, ববরশাল। 
কখগ গ 

৯১৩০ 
ইয়াকুব আলী, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ লেীদকাল, 

থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 
কখগ খগ 

৯১৩৩ 
বমাঃ শাওি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বহরু বময়া, গ্রামঃ রামিাথপুর, র্াকঘরঃ িীরগঞ্জ, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ গ 

৯১৩৬ 
বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ সাক্কু বময়া, গ্রামঃ বাপের, র্াকঘরঃ বাপের, থািাঃ কসবা, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 
কখগ খগ 

৯১৩৭ 
বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম মাবি, গ্রামঃ বছাট কাবলিগর, র্াকঘরঃ 

িাদগরিাড়া, থািাঃ বগাসাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর। 
কখগ খগ 

৯১৩৮ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ কাবশিাথপুর, র্াকঘরঃ 

কাবশিাথপুর, থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 
কখগ খগ 

৯১৩৯ 
রাবজব চন্দ্র োস, বিতাঃ জহরলাল োস, গ্রামঃ িাড়া বাবজতপুর, থািাঃ বিকলী, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১৪০ 
বমাঃ শাবহি, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর, গ্রামঃ িাঙ্গাবসয়া বাঘারহাট, র্াকঘরঃ বমদ্যয়া, 

ওয়ার্ ড-০৫, ৩িাং িবিম ইবলশা, বভালা সের বভালা। 

কখগ কখগ 

৯১৪১ 
ইয়াবছি খাি, বিতাঃ মৃত আেম খাি, গ্রামঃ হািাবিয়া, র্াকঘরঃ আবশকাটি, থািাঃ 

চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখগ কখগ 

৯১৪২ 
আবুল কালাম, বিতাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ বসয়েগাঁও, থািাঃ িাকুবন্দয়া, বজলাঃ 

বকদশারগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৯১৪৩ 
বমাতাহার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবহউবদ্দি খাি, গ্রামঃ অজুডন্দী, র্াকঘরঃ আবমিপুর, 

১৪৪০ বসািারগাঁও, বসািারগাঁও, বিৌরসভাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৪৪ 
বমাঃ তবরকুল ইসলাম (রাজু), বিতাঃ বমাঃ ইউসুব বশখ, গ্রামঃ িাবতলাখালী, থািাঃ 

িবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
কখগ কখগ 

৯১৪৫ 
বমাঃ সাইফুর রহমাি খাি, বিতাঃ বমাঃ আজাহার আলী খাি, গ্রামঃ িাবজরপুর, 

বিদরাজপুর। 
কখগ গ 

৯১৪৬ 
ইকবাল কবরম বসকত, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাহীম, গ্রামঃ বাসা/ বহাবডাংঃ ববারহাি সাদহদবর 

বাবড়, গ্রামঃ উত্তর মগধরা, র্াকঘরঃ উত্তর মগধরা, সন্দ্বীি, চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

৯১৪৭ 
আবু ইউসুফ, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি মুবস, গ্রামঃ মালীগাও, র্াকঘরঃ 

কালাদসািা, থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ কখগ 

৯১৪৮ 
বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, বিতাঃ মৃত আঃ মবজে খাি, গ্রামঃ বাটিা, র্াকঘরঃ 

আবমরগঞ্জ বাজার, থািাঃ ববরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ কখগ 

৯১৫০ 
বমাঃ আবজজুল হক, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম আলী হাওলাোর, গ্রামঃ েবেণ রাণীপুর, 

র্াকঘরঃ শবরকতলা, থািাঃ বিদরাজপুর সের, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
কখগ গ 

৯১৫১ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুস আলী, গ্রামঃ কপূ ডরা, র্াকঘরঃ কেমতলা, 

থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 
কখগ কখগ 
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৯১৫২ 
বমাঃ মাসুদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ জান্না, র্াকঘরঃ জান্না, 

থািাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৫৪ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বগাড়সার, র্াকঘরঃ 

ইবলখালী, থািাঃ বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 
কখগ কখগ 

৯১৫৫ 
বমাঃ অসাদ্যজ্জামাি রববি, বিতাঃ বমাঃ নূরিবী, গ্রামঃ বচৌকুড়ী, র্াকঘরঃ মন্নারা 

বাজার, থািাঃ িাঙ্গল বকাট ড, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ খগ 

৯১৫৬ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি (সুজি), বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ গান্দাবছ, র্াকঘরঃ 

উত্তর িদ্যয়া, থািাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ গ 

৯১৫৮ 
বমাঃ ফরহাে আলী, বিতাঃ বমাঃ ফবকর চাঁে আলী, গ্রামঃ িাড়া দ্যগলী, র্াকঘরঃ 

দ্যগলী, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১৫৯ 
বমাঃ আবুল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বফারকাি বসকোর, গ্রামঃ চারাবুবিয়া, বশাক 

বাজার, িটুয়াখালী। 
কখগ গ 

৯১৬২ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ কবেম বচলাি, র্াকঘরঃ 

কবেম বচলাি, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 
কখগ খগ 

৯১৬৫ 
আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আজীজ, গ্রামঃ বসািার িাড়া, র্াকঘরঃ 

ফরাজীকাবন্দ, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখগ কখগ 

৯১৬৬ 
বমাঃ রাবকব বহাদসদি, বিতাঃ বমাঃ অমর আলী, গ্রামঃ হাটিকুমরুল, র্াকঘরঃ 

হাটিকুমরুল, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৬৭ 
বমাঃ ইয়াবছি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ কাঠালতলী, র্াকঘরঃ 

বহাদসিপুর, থািাঃ িাথরঘাটা, বজলাঃ বরগুিা। 
কখগ খগ 

৯১৬৮ 
বমাঃ তাইফুল হাসাি, বিতাঃ মৃত বমাঃ বমাফাদজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ দ্যধল বমৌ, র্াকঘর 

দ্যধল বমৌ, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলা ববরশাল। 
কখগ কখগ 

৯১৬৯ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ আগুিপুর, র্াকঘরঃ বড়টিয়া, 

থািাঃ বঘওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৭০ 
বমাঃ হাববজউবদ্দি বমাল্লা, বিতাঃ িাবজমউবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ খলািাড়া, র্াকঘরঃ 

েবেণ বাঘ, থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখগ গ 

৯১৭১ 
বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ ভাবকী, র্াকঘরঃ ভাবকী বাজার, 

থািাঃ বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 
কখগ খগ 

৯১৭২ 
বমাঃ আবরফুল ইলাম, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ আহােেপুর, র্াকঘরঃ 

রতি কান্দী, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১৭৩ উৎিল িাল, বিতাঃ চন্দি িাল, গ্রামঃ হাবজপুর, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। কখগ গ 

৯১৭৪ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ হাবিরিাড়, র্াকঘরঃ 

েশািীবাজার, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখগ গ 

৯১৭৫ 
বমাঃ শাহোৎ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ বখাদ্দ-যুগিী, র্াকঘরঃ 

বাবঘল, থািাঃ টাঙ্গাইল সের, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ গ 

৯১৭৬ 
বমাঃ বজেবি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বসািারগাঁ বচকাশী, ধুিট, 

বগুড়া। 
কখগ গ 

৯১৭৭ 
বসাহাগ আহদেে, বিতাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ বজরুন্ডা, র্াকঘরঃ মািপুর, থািাঃ 

লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৯১৭৮ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ ৬৩/২ বর্ ধলপুর, ঢাকা, 

র্াকঘরঃ ফবরোবাে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা েবেণ বসটি। 
কখগ কখগ 

৯১৭৯ 
বমাঃ মাহফুজ বহাদসি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি সরকার, গ্রামঃ হারাং, 

র্াকঘরঃ চাবন্দিা, থািাঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ গ 

৯১৮০ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দি।, গ্রামঃ ববষ্ণোস, র্াকঘরঃ 

ছাবন্দয়াপুর, থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
কখগ কখগ 

৯১৮১ 
স্বিি আলী, বিতাঃ শাবহি বহাসাইি, গ্রামঃ বকািাবাড়ী, বালসাবাড়ী, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৮২ 
সুমি রািা, বিতাঃ বমাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ মহািন্দ িাড়া, বালসাবাড়ী, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৮৩ 
বমাঃ বরিি আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ জগিাথপুর, সমসিাড়া, আত্রাই, 

িওগাঁ। 
কখগ গ 

৯১৮৪ 
বমাঃ হযরত আলী জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, গ্রামঃ সয়াধািগড়া, র্াকঘরঃ 

বসরাজগঞ্জ, থািাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৮৫ 
বমাঃ মুতাদল্লব বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ বতাররা, র্াকঘরঃ 

জীবিপুর, থািাঃ হবরপুর, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
কখগ গ 

৯১৮৭ 
বলটি বশখ, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বিাওয়াগাঁও, র্াকঘরঃ বারহাট্টা থািাঃ 

বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
কখগ গ 

৯১৮৮ 
বমাঃ সাগর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবলফ বহাদসি, গ্রামঃ বতলকুবি, র্াকঘরঃ খাস 

সাত বাবড়য়া, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১৮৯ 
বমাঃ হাসাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ রবশে বময়া, গ্রামঃ রাইিগর, র্াকঘরঃ মাঠিিাড়া, 

থািাঃ রাজবাবড় সের, বজলাঃ রাজবাবড়। 
কখগ খগ 

৯১৯০ জাবকরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সবলম উবদ্দি, গ্রামঃ জয়পুর, র্াকঘরঃ বচৌপুল্লী, থািাঃ কখগ খগ 
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লেীপুর, বজলাঃ লেীপুর। 

৯১৯১ 
রবি বল, বিতাঃ সুিীল কাবন্ত বল, গ্রামঃ বড় বাড়ী, র্াকঘরঃ আদিায়ারা, থািাঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

৯১৯২ 
বমাঃ তুষার বহাদসি, বিতাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ পূব ড ববহাপকর, কাঁচপুর, বসািারগাঁ, 

িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৯৩ 
বমাঃ আবদ্যল গাফফার (জবি), বিতাঃ বমাঃ অবখল উবদ্দি, গ্রামঃ ৪৫৪িাং শাহ্ সুজা 

বরার্, ভূইয়া লাড়া, িারায়ণগঞ্জ সের। 
কখগ কখগ 

৯১৯৫ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ কুতুবপুর র্াকঘরঃ 

কুতুবপুর, থািাঃ িারায়ণগঞ্জ সের, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৯৬ 
বমাঃ আব্দুল লবতফ, বিতাঃ বমাঃ হাদচি আলী প্রাাং, গ্রামঃ ফাবলয়া, র্াকঘরঃ 

পূবণ ডমাগাঁতী, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

৯১৯৭ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম (শবফক), বিতাঃ বমাঃ আইিউদ্দীি বমাল্লা, গ্রামঃ বাসা/দহাবডাং- 

৫০ বশদর বাাংলা বরার্, মাসেীষ্ণ, র্াকঘরঃ িারায়ণগঞ্জ-১৪০০, িারায়ণগঞ্জ। 
কখগ কখগ 

৯১৯৮ 
উজ্জল কুমার, বিতাঃ িদরশ হাওলাোর, গ্রামঃ বাগবাটি, র্াকঘরঃ বাগবাটি, থািাঃ 

বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ গ 

৯১৯৯ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ 

মধুখালী, থািাঃ মধুখালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 
কখগ গ 

৯২০০ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ হারুি অর রবশে, গ্রামঃ ঘাতামধুপুর (িয়ািাড়া), 

র্াকঘরঃ ময়োিপুর, থািাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী। 
কখগ কখগ 

৯২০১ বমাঃ কাজী আহমাদ্যল্লাহ আশরাফ, বিতা- বমাঃ কাজী আলী আজম, ১২/৫ িাক টাবমিাল 

েবেি িাশ, বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

কখগ কখগ 

৯২০২ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-বড় মাঠিয়া বাড়ী, বিাঃ বটবুবিয়া,   

থািা+দজলা-িাবিা। 

কখগ গ 

৯২০৩ বমাঃ আশরাফুল আলম বশাভি, বিতা-বমাঃ আব্দুর রউফ, গ্রাম-বহলালপুর, র্াক-জাবিপুর, 

বখাক্সা, কুবিয়া। 

কখগ গ 

৯২০৪ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর ভূঞা, ফদতহপুর, িবীিগর, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। কখগ গ 

৯২০৬ বমাঃ ইব্রাহীম, বিতা-আঃ রবশে, বাসা-৬৯, গ্রাম-মুন্ডা, র্াক-উত্তরখাি, ঢাকা।  কখগ গ 

৯২০৮ বমাঃ বসালাইমাি বহাদসি, বিতা-বমাঃ আবু মুসা বমাল্লা, গ্রাম+র্াক-ববলসলঙ্গী, উি-সাবথয়া,  

বজলা-িাবিা। 

কখগ কখগ 

৯২০৯ বমাঃ জুদয়ল হাওলাোর,  বিতা-বমাঃ আঃ রবশে হাওলাোর, গ্রাম-িাকমহর (বড়বাড়ী), র্াক-

সাদরাংগল, থািা+দজলা-িালকাঠী। 

কখগ গ 

৯২১০ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-ফুলবাড়ীয়া, থািা-লাখাই, বিাঃ 

মািপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৯২১১ রুদবল বময়া, বিতা-মবজবুর রহমাি, গ্রাম-উত্তর সালুয়া, র্াক-ডুমরাকান্দা, থািা-কুবলযারচর, 

বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯২১২ বমাঃ বখারদশে আলম, বিতা-বমাঃতাজুল ইসলাম,গ্রাম-রাবজবপুর,উি+দজলা-লেীপুর কখগ কখগ 

৯২১৩ বমাঃ ওয়াবলউল্লাহ, বিতা-বমাঃ ফারুক আহেে, গ্রাম-উঃ কলার বোয়াবিয়া, র্াক-ববঠাকাটা, 

থািা-িাবজরপুর, বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ কখগ 

৯২১৪ বমাঃ বমাহসীি আলী, বিতা-বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রাম-ভবািীপুর, র্াক-বিাজাি, থািা-

কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৯২১৫ জাবমল উবদ্দি, বিতা-বমাঃ দ্যলাল বশকোর, গ্রাম-গাবগাবছয়া, র্াক-ইন্দুরকািী, উি-

ইন্দুরকািী,- বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ গ 

৯২১৬ বরফাত হাসাি, বিতা-আবুল খাদয়র, গ্রাম-বচচড়া, র্াক-চুউবরয়া, থািা-িবীিগর, বজলা-

ব্রাহ্মিবাবড়য়া। 

কখগ গ 

৯২১৮ বমাঃ আল-আবমি, বিতা-বমাঃ নূর আহদমে বসকোর, গ্রাম-ধিখালী, বিা- পুকুর জািা , ইউঃ 

ইটবাড়ীয়া, থািা+দজলা-িটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৯২১৯ বমাঃ শাবমম মৃধা, বিতা-বমাঃ বসাহরাব মৃধা, গ্রাম-বববব বচবি, বিাঃ বিয়ামবত, থািা-ববতাগী, 

বজলা-বরগুিা। 

কখগ কখগ 

৯২২০ বমাঃ জবসম উদ্দীি খাি, বিতা- বমাঃ আবদ্যল আলী খাি, গ্রাম-বরাকি উদ্দীি , বিা-জিতাহাট, 

থািা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

কখগ খগ 

৯২২১ বমাঃ সাইফুল খাি, বিতাঃ আঃ গফফার খাি, গ্রাম-িবিম বাবলিাড়া, র্াক-বাবলিাড়া, উি-

বজয়ািগর, বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৯২২২ বমাঃ রমজাি আলী, বিতা-বমাঃ বফরদেৌস বশখ, গ্রাম-রামভদ্রপুর, বিাঃ খারবাে বাইিাতলা, 

বটিয়াঘাটা, খুলিা। 

কখগ খগ 

৯২২৩ বমাঃ আবমমুল  হাসাি, বিতা-বমাঃ বমজবাহ উবদ্দি, গ্রাম-যাত্রামুড়া, বিাঃ যাত্রামুড়া, থািা-

রুিগঞ্জ, বজলা-িারাযিগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯২২৪ রুদবল গাজী, বিতা-জয়িাল গাজী, গ্রাম-বটাংরাখালী, র্াক-িাদবরহাট, থািা-ইন্দুরকািী, বজলা-

বিদরাজপুর। 

কখগ গ 

৯২২৫ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতা-মৃত-বেল বমাহােে, গ্রাম-িরাি, র্াক-বিবিয়া, থািা-সুন্দরগঞ্জ, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

৯২২৬ বমাঃ বমাকদছদ্যল ইসলাম বমলি, বিতা-মৃত-বমাফাজ্জল বহাদসি, বতস্তা পুব ড োলাল িাড়া, র্াক-

বতস্তা বাজার, থািা ও বজলা-লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 
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৯২২৭ বমাঃ উমর ফারুক, বিতা-জালাল উবদ্দি ফবকর, গ্রাম-চাইর বাড়ীয়া, র্াক-বহাদসি শাহী, 

গফরগাও ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৯২২৮ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, বিতা-মৃত-আবু তাদহর, বাড়ী িাং-২৭, বরার্ িাং-৪, ব্লক-বব, কাফরুল, 

বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ গ 

৯২২৯ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতা-বমাঃ আিারুল ইসলাম, বগায়াল হাটি, গাংঙ্গািন্দপুর, বিকরগাছা, 

যদশার। 

কখগ কখগ 

৯২৩০ বমাঃ বখারদশে আলম, বিতা-বমাঃ রবশে খাি, গ্রাম-শ্রী রামপুর, র্াক-বহরীয়া বাজার, 

থািা+দজলা-চােপুর। 

কখগ গ 

৯২৩১ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ শবফকুল আলম, গ্রাম-বাবলয়ার্াাংগা, উি+দজলা-

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯২৩২ বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতা-বমাঃ আব্দুর রহমাি, লেীপুর, বারঘবরয়া, চািাইিবাবগঞ্জ। কখগ খগ 

৯২৩৩ বমাঃ আল-আবমি, বিতা-বমাঃ জাবকর বহাদসি, কাটাখাবল, চাটদমাহর, িাবিা। কখগ খগ 

৯২৩৪ তাজুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, সাাং-বিল্লািাড়া, মথুরা, বিাঃ িওহাটা, উি-িবা, 

বজলা-রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৯২৩৫ বমাঃ সুমি, বিতা-মৃত- বমাঃ বসবলম, পূব ড ঘুটাবাছা, িাথরঘাটা, বরগুিা। কখগ খগ 

৯২৩৬ িলাশ আইচ, বিতা-সজল আইচ, গ্রাম+র্াকঃ বকিপুরা, থািা-আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। কখগ গ 

৯২৩৮ বমাঃ বজোি রহমাি, বিতা-আব্দুস সাত্তার, গ্রাম+দিাঃ মালীিাড়া, সবরষাবাড়ী, জামালপুর। কখগ গ 

৯২৩৯ রুদবল, বিতা-আব্দুল হাবমে খাি, গ্রাম-বমঠাখালী, র্াক-ববতমার িতুিহাট, মঠবাড়ীয়া, 

বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৯২৪০ হারুি অর রশীে, বিতা-বমাঃ হাদতম আলী, গ্রাম-বভবলা, ইউঃ ভাটারা, উি-সবরষাবাড়ী, 

জামালপুর। 

কখগ কখগ 

৯২৪১ ইসরাফীল, বিতা-বমাঃ আঃ মান্নাি সরকার, গ্রাম-চর হুগড়া, বিাঃ আলুহলা, থািা+দজলা-

টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

৯২৪২ বমাঃ শাহবরয়ার, বিতা-বমাঃ মুসদল উবদ্দি, গ্রাম-বততুবলয়া, বিাঃ +র্াক-কািাবসয়া, বজলা-

গাজীপুর। 

কখগ গ 

৯২৪৩ বমাঃ বাবলু, বিতা-বমাঃ বসকান্দার আলী আকি, গ্রাম-চুিাখালী, বিাঃ চুিাখালী, উি-

বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৯২৪৪ বমাঃ তাবমম সরকার, বিতা-বমাঃ আমীর বহাদসি সরকার, গ্রাম-বমরীগাছা, র্াক-লেীচামারী, 

থািা-বড়াইগ্রাম, বজলা-িাদটার। 

কখগ গ 

৯২৪৫ বমাঃ িাঈম সরকার, বিতা-আঃ রবশে সরকার, গ্রাম-বমরীগাছা, র্াক-লেীচামারী, থািা-

বড়াইগ্রাম, বজলা-িাদটার। 

কখগ গ 

৯২৪৬ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, উত্তর হবররামপুর (দতলীিাড়া), 

িারবতীপুর, বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৯২৪৭ ইমরাি বহাদসি, বিতা-হাবমদ্যর রহমাি, গ্রাম-মবহষ বকাঠা, র্াক-বচরার্াঙ্গী, থািা-সের, 

বজলা-বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৯২৪৮ সবুজ বহাদসি, বিতা-রবমজ উবদ্দি, সত্তার োোর বাবড়, গ্রাম-সদন্তাষপুর, উি-ফবরেগঞ্জ, বজলা-

চােপুর। 

কখগ গ 

৯২৪৯ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতা-বমাঃ আবজজুল হক, গ্রাম-শ্যামপুর, বিাঃ রাদমশ্বরপুর, থািা-

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

কখগ খগ 

৯২৫০ সাইফুল ইসলাম, বিতা-রাবশদ্যল ইসলাম, গ্রাম-বচৌড়হাস, বিাঃ  বববসক, থািা-কুবিয়া সের, 

বজলা-কুবষ্ঠয়া। 

কখগ খগ 

৯২৫১ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আিছাব আলী খাি,  গ্রাম-িলাশ বাড়ী, বিাঃ গাজীর চট 

আলীয়া মাদ্রাসা, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

কখগ খগ 

৯২৫৩ বমাঃ রবকবুল হাসাি, বিতা-বমাঃ জামাল বশখ, গ্রাম-চাখার, র্াক-চাখার, থািা-বািারীিাড়া, 

বজলা-ববরশাল। 

কখগ গ 

৯২৫৪  খাবলে চাইফুল্লাহ, বিতাঃ আহােে বহাদসি, ১১৫৪ বমাহােে বাগ, থািা-কেমতুবল, বজলা-

ঢাকা। 

কখগ গ 

৯২৫৫ বমাঃ বাবর বহাদসি, বিতা-রুস্তম বময়া, গ্রাম-োেপুর, বিাঃ রামভল্লবপুর, থািা-সের, বজলা-

বিায়াখালী। 

কখগ গ 

৯২৫৬ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতা-বশখ িওদশর আলী, বিবালা েবেি সবুজবাগ বরার্-২৩, বেোর 

বস্টার, খুলিা। 

কখগ খগ 

৯২৫৭ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বিতা-বমাঃ জালাল উবদ্দি, রািীগ্রাম পূব ড িাড়া, র্াক+থািা+দজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯২৫৮ বমাঃ হােীস জমাদ্দার, বিতা-বমাঃ কালাম জমাদ্দার, গ্রাম-িাবঞ্জ পুবথ িাড়া, বিাঃ ববতরা, থািা 

ও বজলা-িালকাঠী। 

কখগ খগ 

৯২৫৯ বমাঃ ফারুক, বিতা-বমাঃ বাবুল, গ্রাম-িয়ামাটি,দিাঃকুতুবপুর,থািা-ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ কখগ গ 

৯২৬০ রাদজশ চন্দ্র বাউল, বিতা-শ্রী রবব চন্দ্র বাউল, গ্রাম-বভটিকাবন্দ, র্াক-ভদবরচর, উি-গজাবরয়া, 

বজলা-মুসীগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯২৬১ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ ইবদ্রস বময়া,  গ্রাম-লগ্নসার পূব ড িাড়া, র্াক-লগ্নসার বাজার, 

উি-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৯২৬২ সদতজ চাকমা, বিতা-বচকি চাি চাকমা, বিরাছাড়া, খাগড়াছবড় সের। কখগ খগ 

৯২৬৩ বমাহােে আবরফ বচৌধুরী, বিতা-বমাহােে আলী বচৌধুরী, গ্রাম+র্াক-চরণিীি, থািা- কখগ কখগ 
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ববায়ালখালী, বজলা-চট্টগ্রাম। 

৯২৬৪ বমাঃ জাহাঙ্গীর ইসলাম, বিতা-বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রাম-বসাংড়াবাড়ী, বিাঃ পূব ড ববতগাড়ী, 

থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯২৬৫ বমাঃ রাদসল সরকার, বিতা-বমাঃ খাদলদ্যর রহমাি, গ্রাম-বটিা িদ্যমশহর, র্াক-িয়াবন্দর, উি-

সাঘাটা, বজলা-গাইবান্দা। 

কখগ খগ 

৯২৬৬ বমাঃ বরফাে, বিতা-মবফজুল হক, গ্রাম-গন্ডিাড়া, গন্ডিাড়া, গফরগাও ময়মিবসাংহ। কখগ গ 

৯২৬৮ বমাঃ মাহাবুবুর রহমাি, বিতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, মমতা ম্যািশি, বব এম এ বমইি বগইট, 

ভাটিয়ারী, বসতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৯২৬৯ মাসুম ববল্লাহ মাবহ, বিতা-হাবববুর রহমাি, গ্রাম-মসূয়া (মুসীিাড়া) , বিাঃ মসুয়া, থািা -

কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯২৭০ বমাঃ জুদয়ল বময়া, বিতা-বমাঃ ইমাম উবদ্দি, গ্রাম-জবড়রিাড়, বিাঃ কলাবেয়া, থািা-

িাকুবন্দয়া, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯২৭২ আবু রায়হাি, বিতা-মৃত-হযরত আলী, গ্রাম-কালী বাজাইল, বিা-আবলমিগর,  ফুলবাবড়য়া, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৯২৭৩ বমাঃ শাবহি বময়া, বিতা-আবু বাক্কার, গ্রাম-বমাজাকান্দা, বিাঃ এল.এইচ বখলা, থািা-িকলা, 

বজলা-বশরপুর। 

কখগ গ 

৯২৭৪ বমল্টি কুমার োস, বিতা-গদিশ চন্দ্র োস, গ্রাম-রিবজৎপুর, র্াক-খািপুর, থািা+দজলা-

বাদগরহাট। 

কখগ গ 

৯২৭৫ বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মবজবর রহমাি মুসী, গ্রাম-ববঙচড়া, র্াক-বাহাদ্যরপুর, 

বশবচর, মাোরীপুর। 

কখগ খগ 

৯২৭৭ বমাঃ বরয়াজ, বিতা-সুন্দর আলী খাি, গ্রাম-বশৌলা, র্াক-বশৌলা, বাউফল, িটয়াখালী। কখগ কখগ 

৯২৭৮ সাদ্দাম, বিতা-নূর িবী, গ্রাম-েবড়রাম শাংকর, বিাঃ +থািা+দজলা-বভালা। কখগ খগ 

৯২৭৯ বমটি োশ, বিতা-মধু সুেি োশ, গ্রাম-উত্তর ভূবি, বিাঃ সদরায়াতলী, থািা- ববায়ালখালী, 

বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৯২৮০ বাবলা েত্ত,বিতা-সতু িারায়ি েত্ত, গ্রাম-বসাংহরা, র্াক+থািা-আদিায়ারা, বজলা- চট্টগ্রাম। কখগ খগ 

৯২৮১ বমাহােে ইকরাম হুছাইি, বিতা-বমাহােে বমাবারক হুছাইি, গ্রামঃ উঃ হাবলশহর, বিাঃ 

হাবলশহর, থািা-হাবলশহর, বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৯২৮২ বমাঃ শামসুল আলম, বিতা-বমাঃ ইসহাক বময়া, গ্রাম-মাবল িাড়া, র্াক-বফদরাজশাহ, থািা- 

খুলশী, বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৯২৮৩ বমাঃ বরিি খাি, বিতা-মৃত শাহাজাহাি, গ্রাম-পূব ড বকবশর চর, র্াক-লাকুবতয়া, থািা-

ববমািবন্দর, বজলা-ববরশাল। 

কখগ গ 

৯২৮৪ বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতা-বমাঃ মসদলম উদ্দীি, গ্রাম-আন্দারমুহা, বচবররবন্দর, বজলা-

বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৯২৮৬ বমাঃ আবরফ, বিতা-বমাঃ রবমজ উবদ্দি, গ্রাম-শুরপুর, র্াক-নুরমাবিকচর, থািা-বেবীিার, 

বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৯২৮৭ তািজীল বহাদসি, বিতা-জাহাঙ্গীর কববর, গ্রাম-বিজদেবপুর, বিাঃ খাবড়তলা, থািা-কাবলগঞ্জ, 

বজলা-সাতেীরা। 

কখগ গ 

৯২৮৮ হবর চন্দ্র োস, বিতা-বললা বাসী োস, গ্রাম-কাজীিাড়া, র্াক-কুবমরা থািা-সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। কখগ খগ 

৯২৯০ বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রাম+দিাঃ চর বছািগাছা, উি+দজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯২৯১ বমাঃ শামীম বময়া, বিতা-বমাঃ আবদ্যস  ছালাম, গ্রাম-চর আলগী, র্াক-বিবধয়ার চর, থািা-

গফরগাও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

৯২৯২ বমাঃ শামীম বময়া, বিতা-মাহাজাহাি বমাল্লা, গ্রাম-মাকুমা, বিাৎ বেউলী, উি-বমজডাগঞ্জ, বজলা-

িটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৯২৯৩ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতা-বমাঃ সাদয়ে আলী, গ্রাম-দ্যগ ডাপুর গাড়াইল, বিাঃ বেৌদিরবাড়ী, উি-

ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

কখগ গ 

৯২৯৪ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতা- বমাঃ আদিায়ার বহাদসি হাওলাোর, গ্রাম-মাদলাযার বিাঃ 

বসদ্ধকাঠী, উি-িলবছটি, বজলা-িালকাঠী। 

কখগ খগ 

৯২৯৫ বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতা-মৃত মকবুল বহাদসি, গ্রাম-বজারবাড়ীয়া, র্াক+উিঃ 

ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৯২৯৬ বমাঃ মুঞ্জুরুল হক, বিতা-বমাঃ এমোদ্যল হক, গ্রাম-বশকারীকান্দা, বিাঃ আমলীতলা, থািা-

সের, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৯২৯৭ বমাঃ আব্দুর রবহম বসখ, বিতা-বমাঃ বজলোর বসখ, গ্রাম-শুভগাছা, র্াক+শুভগাছা, থািা-

কাজীপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯২৯৮ শবফকুল ইসলাম, বিতা-আঃ আবজজ ভূইয়া, গ্রাম+র্াক-বাবলয়াহাটি,  থািা-ভাাংগা, বজলা-

ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৯২৯৯ বমাঃ মিসুর আলম বচৌধুরী, বিতা-মরহুম বমাঃ মাহমুে বহাদসি বচৌধুরী, গ্রাম-ফদতহপুর, র্াক-

বারহাল, জবকগঞ্জ, বসদলট। 

কখগ গ 

৯৩০০ বমাঃ শাহজাহাি, বিতা-বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রাম-মদিাহরপুর, বিাঃ হববরবাড়ী, থািা-ভালুকা, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

৯৩০১ বসয়ে তীব্র বহাদসি রববি, বিতাঃ বসয়ে আজাে বহাদসি, গ্রাম+র্াক+থািা-বঘওর, বজলা-

মাবিকগঞ্জ। 

কখগ গ 
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৯৩০২ বমাঃ আবজজুল হাবকম, বিতা-বমাঃ আফছার আলী, চড়াইদখালা বচৌধুরীিাড়া, বিাঃ বটতলা, 

থািাও বজলা-িীলফামারী। 

কখগ খগ 

৯৩০৩ দ্যলাল সরকার, বিতা-যতীশ সরকার, গ্রাম-রিস্থল, র্াক-বশমুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ খগ 

৯৩০৪ বমাঃ ওমর ফারুক, বিতা- বমাঃ বশর জামাি, গ্রাম+দিাঃ বড় িাঙ্গাসী, থিা-উল্লািাড়া, বজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯৩০৫ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতা-মৃত হাদচি আলী হাওলাোর, গ্রাম-চর কাদলকা,ব উি-মুলােী, 

বজলা-ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৯৩০৬ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতা- বমাঃ িাবসর উবদ্দি, বশহবলয়, র্াক-বকশরহাট, বমাহিপুর,  

রাজশাহী। 

কখগ গ 

৯৩০৭ বমাঃ িাবসর উদ্দীি, বিতা-বমাঃ িাবজম উবদ্দি, বশহালয়, র্াক-বকশরহাট, বমাহিপুর, 

রাজশাহী। 

কখগ গ 

৯৩০৮ বমাঃ সাগর বহাদসি, বিতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, ববলঘবড়রা, বশবপুর ববদ্যদবলঘবড়য়া, 

িলর্াঙ্গা, িাদটার। 

কখগ খগ 

৯৩০৯ বমাহােে মাহাবুব আলম, বিতা-মৃত বমাহােে ইসলাম,  

বােশা বময়ার বাড়ী ববশর বমাহাঃ সড়ক রঙ্গীিাড়া, র্াক-রাসপুর, থািা-হাবলশহর, বজলা-

চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৯৩১০ বমাঃ রুদবল বময়া, বিতা-বমাঃ টুনু বময়া, গ্রাম-কাঠুরী, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। কখগ কখগ 
৯৩১১ বমাঃ রাকীবুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ মবহউদ্দীি, বাসা-১৫, বরার্-২০, ব্লক-বস, বমরপুর-১২, 

ঢাকা। 

কখগ গ 

৯৩১২ বমাঃ রাদসদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ দ্যদ্য বময়া, গ্রাম+র্াক-খামরাজবাড়ী, থািা-কাবজপুর, 

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩১৩ বমাঃ সবুজ বসখ, বিতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-সুত্রাপুর, র্াক-সুঘাট, থািা-বশরপুর, 

বজলা-বগুড়া। 

কখগ খগ 

৯৩১৪ বমাঃ হুমায়ুি আহদমে, বিতা-বমাঃ মতুডজা আলী, বেওয়াি বাড়ী, ০৯ আবমি বাজার, সাভার, 

ঢাকা।   

কখগ গ 

৯৩১৫ বমাঃ সুমি বময়া, বিতা-বমাঃ বসলাইমাি বময়া, গ্রাম-বীরকাবন্দ, র্াক-হাইরমারা, থািা-

রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

কখগ খগ 

৯৩১৬ আবরফ বময়া, বিতা-বমাঃ মান্নাফ বময়া, গ্রাম-গয়হাটা, বিাঃ গয়হাটা, থািা-িাগরপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৯৩১৭ বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বিতা-বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রাম+র্াক-বখাকশাবাড়ী, থািা+দজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯৩১৮ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা-বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রাম+র্াক-বখাকশাবাড়ী, থািা+দজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩১৯ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতা-বমাঃ ইসহাক আলী, গ্রাম-চকববরাম, র্াক+থািা+দজলা-িওগা। কখগ খগ 
৯৩২০ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আবু বমাল্যা, গ্রাম-িদরর কান্দা, র্াক-বক এইচ মাদ্রাসা, থািা-

রাপজর, বজলা-মাোরীপুর। 

কখগ গ 

৯৩২১ বমাঃ আহদমে মুসা, বিতা-বমাঃ আব্দুল ছালাম, গ্রাম+দিাঃ আবছম িাটুলী, থািা-ফুলবাড়ীয়া, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

৯৩২২ বমাঃ সাবজজুর রহমাি, বিতা-বখলাবত বহাদসি, গ্রাম-বেৌলতপুর, র্াক-সুখপুকুবরয়া, বজলা-

যদশার। 

কখগ খগ 

৯৩২৩ সাবকবুল হাসাি, বিতা-মান্নাি বশকোর, সদতর রাবশ, বিাঃ সেরপুর, উি-সেরপুর, বজলা-

ফবরেপুর। 

কখগ গ 

৯৩২৪ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজি, বিতা-মবির আহেে, গ্রাম-হাসন্দী, বিাঃ +র্াক-লেীপুর, বজলা-

বিায়াখালী। 

কখগ গ 

৯৩২৫ বমাহি কুমার বমত্র, বিতা-ভূিাল চন্দ্র বমত্র, গ্রাম+দিাঃ বসিহাটী, থািা+উি-বেঘবলয়া, বজলা-

খুলিা। 

কখগ কখগ 

৯৩২৬ বমদহেী হাসাি, বিতা-রাজ্জাক বসকোর, গ্রাম-উত্তর ছয়গাঁও, বিাঃ খাদসরহাট, থািা-কালবকবি, 

বজলা-মাোরীপুর। 

কখগ খগ 

৯৩২৭ মবির বহাসাইি, বিতা-আব্দুল রাজ্জাক বসকোর, গ্রাম-উত্তর ছয়গাঁও, বিাঃ খাদসরহাট, থািা-

কালবকবি, বজলা-মাোরীপুর। 

কখগ খগ 

৯৩২৯ শ্রী বগাববন্দ চন্দ্র োস, বিতা-শ্রী সুধাাংশু চন্দ্র োস, গ্রাম+দিাঃ বাড় পুইয়াবভটা, থািা-

বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

কখগ খগ 

৯৩৩১ বমাঃ কামরুল হাসাি, বিতা- বমাঃ  বগালাম বমাস্তফা, স্তল িওহাটা,  স্থল িওহাটা, বচৌহালী, 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯৩৩৩ বমাহােে িজরুল ইসলাম, বিতা-মৃত-বমাহােে মমতাজ উবদ্দি, গ্রাম-িাড়াগ্রাম, 

বিাঃজামুকরা, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৯৩৩৪ বমাঃ নুদর আলম ভূইয়া, বিতা-বমাঃ জাদবে আলী ভূ ূঁইয়া, গ্রাম-বিায়াঁগাও, র্াক-গাজীপুর-

১৭০০, উি+দজলা-গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৯৩৩৬ বমাঃ সুজি, বিতা-বমাঃ শওকত, গ্রাম-ববলপতল, র্াক-বচদতশ্বরী, উি-বমজডাপুর, বজলঅ-

টাঙ্গাইল। 

কখগ গ 

৯৩৩৮ শাহ বিওয়াজ, বিতা-বগালাম িবী, বাসা-বেওয়াি বাড়ী, গ্রাম-আলীপুর, র্াক-ভবািীগঞ্জ, থািা-

সের, বজলঅ-লেীপুর। 

কখগ গ 
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৯৩৩৯ ইয়া আবমি আরাফাত খাি, বিতা-কামরুল ইসলাম, গ্রাম-চক এিাদয়ত েয়াদলর বমাড়, 

র্াক+থািা+দজলা-িওগাঁ। 

কখগ গ 

৯৩৪০ অবমত রায়, বিতা-অমল রায়, গ্রাম+দিাঃ বশয়রবর, বলাহাগড়, িড়াইল। কখগ খগ 

৯৩৪১ কাজী আবরফুর রহমাি, বিতা-কাজী আব্দুল আবজজ, গ্রাম-কাবজ িাড়া বকিা, বিাঃ বকিা, 

থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯৩৪২ কামরুজ্জামাি রববি, বিতা-আবুল বহাসাইি, গ্রাম-সুদরশিগর, র্াক-বমরুয়াখলা, উি-

ববশ্বম্ভরলুর, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩৪৪ আরাফাত বহাদসি, বিতা-বিন্টু রবশে, গ্রাম-ভাোবলয়া, বিাঃ শবফকপুর, থািা-রািীিগর, 

বজলা-িওগা। 

কখগ গ 

৯৩৪৫ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আবু জাফর, গ্রাম-বাদহর চর, র্াক-আাংগাবরয়া বন্দর,  উি-

দ্যমকী, বজলা-িটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৯৩৪৬ বমাঃ বমারদশদ্যল হক, বিতা-বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রাম-তারুয়া, বিা-তারুয়া, থািা-আশুগঞ্জ, 

বজলা-বব-বাবড়য়া। 

কখগ খগ 

৯৩৪৭ মাছুম ভূইয়া, বিতা-এফরাি ভূইয়া, গ্রাম-বগালাকান্দাইল, বিা-ভূলতা, থািা-রুিগঞ্জ, বজলা-

িারায়িগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৯৩৪৮ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-রাউতি বাবড়, বিাঃ বাবলখা 

বাজার, থািা-তারাকান্দা, বজলা-মযমিবসাংহ। 

কখগ গ 

৯৩৪৯ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতা-আঃ জবলল, বফবলয়ামাবর, বগলাবাড়ী, ইসলামপুর, জামালপুর। কখগ খগ 
৯৩৫০ বমাঃ জবহরুল ইসলাম বিতা-িাবজর আহমে, গ্রাম-তাতুয়াকান্দ, র্াক-িয়িাবাে, উি-

আড়াইহাজার, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৯৩৫১ বমাঃ সজীব বহাদসি বিতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-মাধবপুর, বিাঃ মাবশলা, উি-বচৌগাছা, 

বজলা-যদশার। 

কখগ গ 

৯৩৫২ শামীম আহদমে, বিতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-চকরাজাপুর, বিা-বাঘা, বজলা-রাজশাহী। কখগ গ 
৯৩৫৩ বমাঃ খববর বহাদসি, বিতা-বমাঃ আঃ ছালাম, গ্রাম-কামার িাড়া, বিাঃ খাদয়র বটক, থািা-

তুরাগ, বজলা-ঢাকা। 

কখগ গ 

৯৩৫৪ বমাঃ িাবহে হাসাি তমাল, বিতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-েঃমঃ  মোতী, র্াক-বভাটমারী, 

থািা-কাবলগঞ্জ, লালমবিরহাট। 

কখগ গ 

৯৩৫৫ বমাঃ রাদসল খাি, বিতা-বমাঃ বমাতাদলব খাি, গ্রাম-উত্তর খাইলকুর, বিাঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, থািা-গাছা, বজলা-গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৯৩৫৬ বমাঃ  আবু সাঈে মন্ডল, বিতা-মৃত-বমাঃ নূর বক্স মন্ডল, গ্রাম-উত্তর সহড়াবাড়ী, র্াক-

বশমুলবাড়ী, উি-ধুিট, বজলা-বগুড়া। 

কখগ গ 

৯৩৫৭ নূর বমাহােে, বিতা-রমজাি আলী, গ্রাম-কাকুবড়য়া িওোিাড়া, বিাঃ বহজলী, উি-বচৌগাছা, 

বজলা-যদশার। 

কখগ খগ 

৯৩৫৮ শাবমম বরজা, বিতা-বমাহাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-পুড়াহুো, বিাঃ জগেীশপুর, উি-বচৌগাছা, 

বজলা-যদশার। 

কখগ গ 

৯৩৫৯ হাবসবুর রহমাি, বিতা-বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম-বরাস্তমপুর, বিাঃ+উি-বচৌগাছা, বজলা-যদশার। কখগ খগ 

৯৩৬০ বমাঃ আল ইমরাি, বিতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রাম-শুভগাছা, র্াক-শুভগাছা, থািা-

কাজীপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩৬১ বমাঃ শামীম বশখ, বিতা-আব্দুল মবজে বশখ, গ্রাম-উদমে পুর, র্াক-িাদড়র হাট, উি-

বজয়ািগর, বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ গ 

৯৩৬২ বমাঃ বহলাল উদ্দীি, বিতা-বজি উদ্দীি, গ্রাম-বকওয়া িবিম খন্ড, র্াক-মাওিা, থািা-শ্রীপুর, 

বজলা-গাজীপুর। 

কখগ গ 

৯৩৬৩ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আববদ্যর রহমাি, গ্রাম-পুরাইকুলা, বিাঃ বাসাসুরা, থািা-

মাধবপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩৬৪ আব্দুল ওয়াদ্যে, বিতা-রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-বাহাদ্যর পুর, বিাঃচকরাম পুর, থািা-বত্রশাল, 

বজলা-মযমিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৯৩৬৬ বমাঃ বমিহাজ, বিতা-মৃত-বমাঃ আব্দুল আবজজ, সাতাইশ মধ্যিাড়া সাতাইশ, র্াক-সাতাইশ-

১৭১২, টাংগী িবিম, গাজীপুর মহািগর। 

কখগ গ 

৯৩৬৭ বমাঃ মদিায়ারুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রাম-শশরা, র্াক-ফাবসলার্াঙ্গা, 

বেিাজপুর সের, বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৯৩৬৮ বমাঃ দ্যলাল গাজী, বিতা-বমাঃ ইয়াবছি গাজী, গ্রাম+র্াক-মেিপুরা, থািা-বাউফল, বজলা-

িটুয়াখালী। 

ক ক 

৯৩৭১ বমাঃ িাশাি আলী, বিতা-মৃত বমাঃ লাল চাে মন্ডল, গ্রাম-বাশ বাড়ীয়া, থািা-কামারখন্দ, 

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৯৩৭২ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতা-বমাঃ বমাোদচ্ছর বহাঃ ববঃ,  সাাং+দিাঃ উজলপুর, ইউবিয়িঃ 

কুতুবপুর, থািা+দজলা-বমদহরপুর। 

কখগ গ 

৯৩৭৪ বমাঃ  কাববউল ইসলাম (রাজু), বিতা-আব্দুর রহমাি বশখ, গ্রাম-বচতলীয়া, র্াক-সাতকাবছমা, 

ইউঃ+থািা-িাবজরপুর, বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ কখগ 

৯৩৭৫ বমাঃ আবল বহাদসি, বিতা-বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রাম-ফবকরখাবল, বিাঃ োদসরকাবন্দ, থািা-

বখলগা, বজলা-ঢাকা। 

কখগ গ 

৯৩৭৭ বমাঃ বমনুর রহমাি মন্ডল, বিতা-বমাঃ আলমগীর মন্ডল, গ্রাম-কুমারগাড়ী, র্াক-হাবলমিগর, 

থািা-িলাশবাড়ী, বজলা-গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 
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৯৩৭৯ ববপ্লব চন্দ্র বেব শেডা, বিতা-জগ বমাহি বেব শেডা, গ্রাম-বাজবিয়া, বিাঃ হাট মােবপুর, থািা-

ববাচাগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

কখগ কখগ 

৯৩৮১ বমাঃ ববশর আহমে, বিতা-বমাঃ আবমর বহাদসি, লেীপুর বাচািগর, বিওয়াজ িাটওয়ারী 

বাড়ী, থািা+দজলা-লেীপুর। 

কখগ কখগ 

৯৩৮২ বমাঃ রাতুল ইসলাম, বিতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-আরামবাগ, বিা ও থািা- মঠবাবড়য়া, 

বজলা-বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৯৩৮৩ বমাঃ আল আবমি, বিতা-বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রাম-বকশব মাইিাইল, বিাঃ মাকরদকাল, 

থািা+দজলা-টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৯৩৮৪ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-বছাট, বগালকাটা, বিাঃ বেঘুবলয়া, 

থািা-ফবরেপুর, বজলা-িাবিা। 

কখগ গ 

৯৩৮৬ ববারহাি উবদ্দি সুমি, বিতা-বমাঃ বহমাদয়ত আলী,  

বহাবডাং ২৮/২,  গ্রাম-বকবর্ এ আ/এ বমদরর র্াঙ্গা, বিা-বসািালী জুট বমলস, থািা-খাি জাহাি 

আলী, খুলিা। 

কখগ কখগ 

৯৩৮৮ সাবির আহদমে, বিতা-বমাঃ বমাতাদলব আহদমে, গ্রাম-মহাদেবপুর, শাহিাড়া, র্াক-

িাগলািীর, রাংপুর সের, বজলা-রাংপুর। 

কখগ গ 

৯৩৮৯ বমাঃ শরীফ আহদমে, বিতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-মহাোি, বিাঃ বারইিটল, থািা-

সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

কখগ গ 

৯৩৯০ বমাঃ আবু বকর বসদ্দীক, বিতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-বসািারিাড়া, র্াক-বগাড় িাড়া, 

থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

কখগ খগ 

৯৩৯১ আঃ রবহম, বিতা-বমাঃ বাহারুল, গ্রাম-উত্তমপুর, বিাঃ উত্তমপুর, উি-রাজাপুর, বজলা-

িালকাঠী।  

কখগ খগ 

৯৩৯৩ শ্রী বিরঞ্জি কুমার শীল, বিতা-শ্রী রবঞ্জত কুমার শীল, ব্রাহ্মিবাবড়য়া, কাবলোশগাবত, রাযগঞ্জ, 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৯৩৯৫ শ্রী শান্ত চন্দ্র শীল, বিতা-শ্রী মবি চন্দ্র শীল, গ্রাম-বিয়ারাতলা, বিাঃ+থািা- জীবি িগর, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ গ 

৯৩৯৬ অবহদ্যর রহমাি, বিতা-মৃত বমাঃ এরশাে উল্যাহ, গ্রাম-িাবজর িগর, বিাঃ মাবিকপুর, থািা-

বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 

কখগ গ 

৯৩৯৭ বমাঃ জাবহে হাসাি মাবহম, বিতা-বমাঃ মৃত আমজাে তালুকোর, গ্রাম-সাংগ্রামিীল, বিাঃ 

বাসন্ডা, িালকাঠী সের। 

কখগ গ 

৯৩৯৮ বমাঃ আবু হাবিফ, বিতা-মৃতঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-সুজাইতপুর, র্াকঃ+থািা-বসািাতলা, 

বজলা-বগুড়া। 

কখগ খগ 

৯৩৯৯ বমাঃ ইমরাি আহদমে ইমু, বিতা-আহােদ্যর রহমাি, ৯৩৬/১০৯২ সাওোগর বিবাস, বমািাফ 

সওোগর বাড়ী, র্াক-বন্দর, থািা-র্াবলমুবরাং, বজলা-চট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৯৪০০ বমাঃ জবলল, বিতা-বমাঃ িাঞ্জু বময়া, গ্রাম-ছিবুবিয়া, র্াক-বড় তাদলশ্বর, থািা-বামিা, বজলা-

বরগুিা। 

কখগ কখগ 

৯৪০১ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি আখন্দ, বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি আখন্দ, গ্রামঃ মাইস্তা, র্কাঃ 

িগরবাড়ী-১৯৭৬, কাবলহাতী, টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৯৪০২ 

বমাঃ সালমাি কববর, বিতাঃ বমাঃ আঃ মাদলক বময়া, উত্তর লস্করচালা, কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর।  

কখগ গ 

৯৪০৩ 

বমাঃ হাববব, বিতাঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ হলবেিাড়া, র্াকঃ খািসামা, থািাঃ খািসামা, 

বজলাঃ বেিাজপুর।  

কখগ গ 

৯৪০৪ 

বমাঃ বেৌলত খাি, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী খাি, গ্রামঃ কুটুবরয়া, র্াকঃ সাভার 

কুান্টদমন্ট, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা।  

কখগ কখগ 

৯৪০৫ 

রঞ্জি, বিতাঃ রাদজশ্বর কািালী, গ্রামঃ আেয়ি, বিাঃ+ থািাঃ বরগুিা সের, বজলাঃ 

রবগুিা।  

কখগ গ 

৯৪০৬ 

বমাঃ শবহদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল ওহাব, ফাবজলসুর িাটওয়ারী বাড়ী, 

ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী।  

কখগ খগ 

৯৪০৭ 

বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সেরুল বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ উোখালী, বিাঃ 

উোখালী, উিঃ ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ খগ 

৯৪০৮ বমাঃ ইকরাম মৃধা, বিতাঃ বমাঃ কাঞ্চি মৃধা, েঃ কামারগ্রাম, ববায়ালমারী বিৌরসভা।  কখগ গ 

৯৪০৯ 

বমাঃ বরজাউল ইসলাম (রাজু), বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম বমাল্যা, মহল্লাঃ বসাতাশী 

বিৌরঃ ফবরেপুর।  

কখগ গ 

৯৪১০ 

গদিশ টুডু, বিতাঃ বেবু টুডু, বহবল বেঘী, বিাঃ ববার্হাট, থািাঃ ববরল, বজলাঃ 

বেিাজপুর।  

কখগ খগ 

৯৪১১ 

বমাঃ শাহ মাখদ্যম, বিতাঃ বমাঃ খয়বার বহাদসি, গ্রামঃ ফবরোবাে, র্াকঃ 

ববদ্যিাথপুর, থািাঃ তারাগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ খগ 

৯৪১২ 

অবজত কুমার বম ডি, বিতাঃ অরুি কুমার বম ডি, গ্রামঃ কুয়ারচালা, বিাঃ চাবাগাি, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৯৪১৪ 

বখাকি চক্রবতী, বিতাঃ িীদজন্দ্র লাল চক্রবতী, গ্রামঃ গুঞ্জুর, বকাম্পািীগঞ্জ, মুরােিগর, 

কুবমল্লা।  

কখগ কখগ 

৯৪১৫ 

বমাঃ আব্দুল মবতি, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রামঃ আরাবজ খাবলশা ধুবলয়া, 

র্াকঃ হাজারীহাট, উিঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ কখগ 
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৯৪১৬ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদলব,  বজলাঃ িটুয়াখালী, থািাঃ 

িটুয়াখালী, গ্রামঃ েবেণ সবুজবাগ।  

কখগ গ 

৯৪১৭ 

আল ইমরাি, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব ববিারী, গ্রামঃ টুকরা কাবন্দ, র্াকঃ কয়াবরয়া, 

কালবকবি, মাোরীপুর। 

কখগ গ 

৯৪১৮ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুর রবহম, মসকাপুর, বহবতমগঞ্জ, বগালািগঞ্জ, বসদলট।  কখগ খগ 

৯৪১৯ 

বমাঃ মবতয়ার রহমাি ববপ্লব, বিতাঃ বমাঃ  বমাশাররফ বহাদসি,দশখ িাড়া, ৪ িাং 

ওয়ার্ ড বমদহরপুর, বিৌরসভা, বমদহরপুর সের, বমদহরপুর।   

কখগ খগ 

৯৪২০ 

আল-জুবাদয়র, বিতাঃ বমাঃ ফবরে বহাদসি, গ্রামঃ বজালািাড়া, বিাঃ িাবজরপুর, থািাঃ 

বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ।  

কখগ গ 

৯৪২১ 

বমাহােে ইকবাল বহাসাইি বশকোর, বিতাঃ বমাঃ কবলম উদ্দীি বশকোর, গ্রামঃ 

বঘাড়াবেয়া, র্াকঃ িরবসাংেী সঃ কদলজ, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী।  

কখগ খগ 

৯৪২৩ 

বমাঃ কামরুজ্জামাি, বিতাঃ বমহসীি আলী, গ্রামঃ বতবলয়াি, বিাঃ ববািাড়িাড়া, থািাঃ 

সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ খগ 

৯৪২৪ 

জয় চন্দ্র রায়, বিতাঃ কাবতডক চন্দ্র রায়, গ্রামঃ লস্করা, বিাঃ গদড়য়া, থািাঃ ঠাকুরগাঁও 

সের, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও।  

কখগ গ 

৯৪২৮ 

বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ ছলাংগা, বিাঃ ফুলবাবড়য়া, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৯৪২৯ 

আল আবমি হাওলাোর, বিতাঃ মুহােে আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বারঘবড়য়া, বিাঃ 

গারুবর্য়া, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ গ 

৯৪৩০ 

বমাঃ আব্দুল হাবকম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ অনুিিগর, বিাঃ বাসুদেবপুর, 

থািাঃ চািাইিবাবগঞ্জ সের, বজলা 

 চািাইিবাবগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৯৪৩১ জাফর, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি বালী, রাজাপুর, িওিাড়া, িবড়য়া, শরীয়তপুর।  কখগ গ 

৯৪৩২ 

শাহাোৎ বহাদসি, বিতাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ েবেণবাগ, বিাঃ েবেণবাগ, থািাঃ 

কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ কখগ 

৯৪৩৩ 

বমাঃ শুক্কুর আলম, বিতাঃ বলয়াকত আলী, বাবড় িাং-১৯, বরার্ িাং-৩, ধািমবন্ড আ/এ, 

ঢাকা-১২০৫।  

কখগ গ 

৯৪৩৪ মাবিক মাহত, বিতাঃ বিতাই, খদয়রোড়া, িারায়ি িাড়া, জয়পুরহাট।  কখগ গ 

৯৪৩৫ 

বমাঃ ফাহাে বহাদসি, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চরধলী, হাবেরা বাজার, থািাঃ 

ধিবাড়ী, বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৯৪৩৬ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ শবফজ উদ্দীি, ববড়ার্াাংগা, কুিতলা, গাইবান্ধা।  কখগ গ 

৯৪৩৭ 

বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ সুজাব আলী সরকার, গ্রামঃ বগাবিিাথপুর, বিাঃ স্থল, 

উিঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৯৪৩৮ সুমি আহদেে, বিতাঃ আহেে আলী, িাদথর বিটুয়া, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা।  কখগ গ 

৯৪৩৯ 

বমাঃ বাবকববল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ চড়িাড়া, বিাঃ কুঠুরাগাঁও, থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ গ 

৯৪৪০ 

ইয়াবছি বময়া, বিতাঃ ছবর আলী গাজী, উত্তর তারাপুবিয়া মৃধা কাবন্দ, বিাঃ বালারহাট, 

থািাঃ সবখপুর, উিঃ বভেরগঞ্জ, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

কখগ খগ 

৯৪৪২ 

বমাঃ আহাসাি উল্লাহ মুরাে, বিতাঃ বমাঃ আবছার উদ্দীি, বাসা- মন্নাি সাদহদবর বাড়ী, 

গ্রামঃ ফবকরাখালী, র্াকঃ চরুিীি-৪৩৬৯, থািাঃ ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম।  

কখগ গ 

৯৪৪৫ 

বমাহােে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিাঃ সারাাং বাড়ী মধ্যম বমাহরা, 

চান্দগাঁও, চিগ্রাম।  

কখগ খগ 

৯৪৪৭ 

বমাঃ আলী আজম, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, এলই, ইউঃ কাটির হাট, হাটহাজারী, 

চট্টগ্রাম।  

কখগ গ 

৯৪৪৮ 

বমাঃ মুকুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ সববর উবদ্দি, গ্রামঃ কুিতলা, বিাঃ কুিতলা, থািাঃ + 

বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ খগ 

৯৪৪৯ বমাঃ মামুি বমযা, বিতাঃ বমাঃ ববেয়ার রহমাি, বশমুবলয়া িলাশবাড়ী,গাইবান্ধা।  কখগ গ 

৯৪৫০ 

বমাঃ বতাফাদয়ল আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, িবিম ববজগ্রাম, থািাঃ 

হাতীবান্ধা, বিাঃ হাতীবান্ধা, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

৯৪৫১ বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ নুর আলম, দ্যগ ডাপুর, বেঘলী বাজার, লেীপুর।  কখগ গ 

৯৪৫৩ 

বমাঃ আজাে আহমে, বিতাঃ  বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ শুবকইলপুর, বিাঃ েরবস্ত 

বাজার, থািাঃ বজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট।  

কখগ গ 

৯৪৫৪ 

বমাঃ বশহাব উবদ্দি, বিতাঃ আঃ খাদলক সরকার, গ্রীি গ্রািাইট, এন্ড মাদব ডল বলঃ 

করিী, টাটকী, যাত্রামুড়া-১৩৬০, তারাদবা, বিৌরসভা, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৯৪৫৫ 

িলাশ বম ডি, বিতাঃ প্রভাত বম ডি, গ্রামঃ বড়াম, র্াকঃ বচত্রদকাট-১৫৪৪, থািাঃ 

বসরাজবেখাি, বজলাঃ মুবসগঞ্জ।  

কখগ গ 

৯৪৫৬ 

বমাঃ এিাদয়ত উল্যাহ হাছাি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রামঃ র্াকরা, বিাঃ বখরশাল 

বাজার, থািাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ গ 

৯৪৫৭ 

বমাঃ মামুি, বিতাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, চর কালবকবি, বিাঃ বতারারগঞ্জ, রামগবত, 

লেীপুর। 

কখগ কখগ 

৯৪৫৮ 

বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ মধুপুর, র্াকঃ 

কুমারিাড়া, থািাঃ করবস্থাি, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

কখগ গ 
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৯৪৫৯ 

শাহীি আলম, বিতাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ িাগবলরকুল, বিাঃ মালধর বাজর, থািাঃ 

িরশুরাম, বজলাঃ বফিী।  

কখগ কখগ 

৯৪৬০ 

বমাহােে ইয়াবছি, বিতাঃ বমাহােে আবজজুল হক, গ্রামঃ বকখাইি, র্াকঃ 

িপরদকাড়া, উিঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

কখগ খগ 

৯৪৬১ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ বিাঃ বহাদসিাবাে, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ গ 

৯৪৬২ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ সাভার আলী, মহবপুর, বমাস্তফাপুর, িাব ডতীপুর, 

বেিাজপুর।  

কখগ খগ 

৯৪৬৫ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, থািাঃ + বিাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর।   

কখগ গ 

৯৪৬৬ 

বমাঃ মামবরি হাসাি, বিতাঃ বমাঃ কবরমুল্লাহ, গ্রামঃ মালিাড়া, বিাঃ বলাহাকুবচ, উিঃ 

কালীগঞ্জ, লালমবিরহাট।  

কখগ খগ 

৯৪৬৮ 

বশহাব উবদ্দি, বিতাঃ মতদলব সরোর, গ্রামঃ শ্রীফলতলা, র্াকঃ রামিাল, থািাঃ 

রামিাল, বজলাঃ বাদগরহাট।  

কখগ খগ 

৯৪৬৯ 

শাহাজালাল, বিতাঃ খবলল সরোর, গ্রামঃ বর্মবখল, র্াকঃ কুচাইিবট্ট-৮০৫০, থািাঃ 

বগাসাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর।  

কখগ খগ 

৯৪৭০ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি হাওলাোর, গ্রামঃ বলহার, র্াকঃ 

চাখার, উিঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ গ 

৯৪৭১ বসয়ে হাসাি, বিতাঃ বসয়ে আব্দুল হাই, শ্যামলী আ/এ, র্াকঃ হববগঞ্জ সের, ববরশাল।  কখগ কখগ 

৯৪৭২ 

বমাঃ িাবজম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ রস্তম আলী, গ্রামঃ আদলকবেয়া, র্াকঃ কুবমরা, 

ওয়ার্ ড-৯, উিঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

কখগ গ 

৯৪৭৩ 

বমাঃ আলমগীর, বিতাঃ বমাঃ মবফজুর রহমাি, আদলকবেয়া, র্াকঃ কুবমরা-৪৩১৪, 

ওয়ার্ ড-৯, উিঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

কখগ খগ 

৯৪৭৪ 

মুহােে বমিহাজুল ইসলাম, বিতাঃ এ.দক.এম মবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ বশুয়ারা িবিম 

িাড়া, বিাঃ বচৌমুহিী বাজার, উিঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা-৩৫৫০।   

কখগ খগ 

৯৪৭৫ 

বমাঃ নুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিতাজ আলী, পূব ড বড়বাড়ী, মবরচটারী, বিাঃ 

বড়বাড়ী, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর।  

কখগ খগ 

৯৪৭৬ 

বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ তসবলম উদ্দীি প্রধাি, গ্রামঃ গিাই, বিাঃ 

বেবাকরপুর, িাঁচবববব, জয়পুরহাট।  

কখগ গ 

৯৪৭৭ 

বমাঃ মজনু বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আন্তাজ মাবলথা, গ্রামঃ লালগর, বিাঃ ছাতারিাড়া, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ খগ 

৯৪৭৮ 

বমাঃ িািি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আইনুল হক বশখ, গ্রামঃ শ্যামপুর, র্াকঃ িাবন্দিা-

২০০১, থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর।  

কখগ কখগ 

৯৪৭৯ 

বমাঃ আল বহলাল, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ িওো বগাববন্দপুর, বিাঃ 

তালবাবড়য়া, থািাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখগ খগ 

৯৪৮০ 

রবকব আল হাসাি, বিতাঃ বমাসদলম উবদ্দি ফরাজী, েঃ লামচরী, ৬ িাং ওয়ার্ ড 

হাটদখালা বরার্, ববরশাল।  

কখগ খগ 

৯৪৮১ 

বমঃ প্রেীি ববাস, বিতাঃ বমঃ প্রভাষ ববাস, গ্রামঃ আিন্দপুর, বিাঃ টর কববন্দর, থািাঃ 

বগারিেী, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ খগ 

৯৪৮২ 

কাজী সাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ কাজী বমজানুর রহমাি, মজবলশপুর, জয়াপুর, বুবড়চাং, 

কুবমল্লা।  

কখগ গ 

৯৪৮৩ 

সজীব, বিতাঃ নূর িবী, গ্রামঃ আজগািা, বিাঃ কুবড়িাড়া, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ 

টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৯৪৮৪ 

বমাঃ বরিি, বিতাঃ খাি জাহাি আলী হাওলাোর, গ্রামঃ খািড়াভাঙ্গ, র্াকঃ 

িতুিিাড়া, থািাঃ কলািাড়া, বজলাঃ িটুয়াখালী।  

কখগ খগ 

৯৪৮৫ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ মাবিকিগর, বিাঃ 

রামকৃষ্ণপুর, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ গ 

৯৪৮৬ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম সাবির, বিতাঃ বমাঃ আইনুবদ্দি, গ্রামঃ মবল্লক বাড়ী, র্াকঃ 

মবল্লকবাড়ী, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৯৪৮৭ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ ববরুয়াইল, র্াকঃ ব্রােণকচুরী-

২৩০০, বকদশারগঞ্জ সের।  

কখগ গ 

৯৪৮৮ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বতয়ব আলী খাি, আলী বমাহােে খাি বরাড়, 

আেশবাগ, িাড়ার্গার, বকািািাড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।  

কখগ কখগ 

৯৪৮৯ 

বমাঃ শাওি বমাল্লুা, বিতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম বমাল্লুা, গ্রামঃ িার বাঐদসািা, র্াকঃ 

বাঐদসািা, থািাঃ িড়গাতী, উিঃ কাবলয়া, বজলাঃ িড়াইল।  

কখগ কখগ 

৯৪৯০ 

বমাঃ আলী বহাদসি সরোর, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম সরোর, গ্রামঃ ববলুয়ামুগার 

বিাব, র্াকঃ ববঠাকাটা, থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর।  

কখগ গ 

৯৪৯১ 

বমাঃ শামীম আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবু সামা, গ্রামঃ ববগুিটবল, বিাঃ আনুহলা, 

থািাঃ ও বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ গ 

৯৪৯২ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ ফজল হক, গ্রামঃ সটুবরয়া, বিাঃ ধািদকাড়া, থািাঃ 

সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৯৪৯৩ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ লালি বময়া, ৩৯, বিউ, কদলািী (বাঃ), গ্রামঃ কখগ গ 
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টাটকী, র্াকঃ যাত্রামুড়া-১৩৬০, তারাদবা, রুিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।  

৯৪৯৫ 

বেিাংকর চন্দ্র বভৌবমক, বিতাঃ িারায়ি চন্দ্র বভৌবমক, গ্রামঃ মািগাও, র্াকঃ ছয়ঘবরয়া, 

উিঃ চান্দীিা, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখগ খগ 

৯৪৯৬ 

বমাঃ আিারুল ইসলাম, বিতাঃ আক্কাস আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বকালািীয়া কাজীরচর, 

বিাঃ খাদসর হাট, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল।  

কখগ খগ 

৯৪৯৮ 

আব্দুল বাদতি, বিতাঃ আব্দুল আউয়াল, গ্রামঃ ববদজশ্বর, বিাঃ উলগিাড়া, থািাঃ বব-

বাবড়য়া, বজলাঃ ব্রােিবাড়ীয়া।  

কখগ খগ 

৯৪৯৯ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বসরাজ বমাল্যা, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঃ ফুলারিাড়, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ।  

কখগ কখগ 

৯৫০০ 

বমাঃ সুলতাি মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুস,  

গ্রামঃ  শশাবরয়াবাড়ী, খািিাড়া, বিাঃ মলমগঞ্জ, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ 

জামালপুর।  

কখগ গ 

৯৫০১ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবু জাদহে, িাহার কদলািী, পুরাতি সাইটিাড়া 

কদি ডাদরশি, চট্টগ্রাম।  

কখগ কখগ 

৯৫০২ 

বমাঃ আলী উছমাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, র্াকঃ বািাইল-

১৩১৬, উিঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

কখগ গ 

৯৫০৩ 

বমাঃ রাজু বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ রামপুরা, র্াকঃ উিশহর, থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর।  

কখগ গ 

৯৫০৪ 

বমাঃ শাবকল আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ রঞ্জু বময়া, গ্রামঃ উল্লািাড়া, উল্লািাড়া বিৌর, 

উিঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ গ 

৯৫০৫ 

বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবহজ প্রাঃ, বর্গ্রীরচর, বিাঃ বর্গ্রীরচর, থািাঃ 

উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখগ খগ 

৯৫০৬ 

বমাঃ জুবাইে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ তবজম উবদ্দি, গ্রামঃ + বিাঃ বশমলা, মুিাগাছা, 

ময়মিবসাংহ।  

কখগ কখগ 

৯৫০৭ 

বমাঃ আব্দুল ওহাব, বিতাঃ ফটিক ব্যািারী, গ্রামঃ িলাশবাড়ী, বিাঃ খবললগঞ্জ, উিঃ 

কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখগ গ 

৯৫০৮ 

মুহােে জবসম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ চরলেুা, র্াকঃ চরলো-৪৩৭১, 

িটিয়া, চট্টগ্রাম।  

কখগ কখগ 

৯৫০৯ 

বমাঃ িাবছমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধুরবড়য়া, র্াকঃ ধুবাবড়য়া, 

থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল।  

কখগ খগ 

৯৫১১ 

বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ জগবন্ধু, র্াকঃ জগবন্ধু, 

উিঃ কমল িগর, বজলাঃ লবেপুর।  

কখ খ 

৯৫১২ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইসাহক প্রামাবিক, গ্রামঃ মাদহশা, বিাঃ 

ববপ্রহালসা, থািাঃ + বজলাঃ িাদটার সের।  

কখ কখ 

৯৫১৭ 

বমাঃ বমটি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কসবা সাগরপুর, বিাঃ 

বশবপুর, থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর।  

কখ খ 

৯৫২১ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বলল বময়া, গ্রামঃ ফরোবাে, র্াকঃ 

 ফরোবাে, উিঃ বাঞ্ছারামপুর, বজলাঃ ব্রােণবাড়ীয়া।  

কখ খ 

৯৫২৩ 

বমাঃ িাপুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাবলূ বময়া, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, বহাদসিপুর, 

িলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।  

কখ খ 

৯৫২৪ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল রবশে িাটওয়ারী, র্াকঃ কাবলর বাজার-৩৬৫০, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর।  

কখ কখ 

৯৫২৬ 

বমাঃ ইব্রাবহম, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ বকিাবা, র্াকঃ মন্নারাবাজার, উিঃ 

িাঙ্গলদকাট ড, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখ খ 

৯৫২৭ 

শ্রী িদরশ কুজুর, বিতাঃ ববশ্বিাথ কুজুর, গ্রামঃ মাসুেপুর, বিাঃ জাবারীপুরহাট, থািাঃ 

বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ।  

কখ খ 

৯৫২৮ 

বমাঃ হাবসনুর  ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, কাবলয়ািী, বিাঃ বর্মরা, থািাঃ 

ফবরেপুর, বজলাঃ িাবিা।  

কখ খ 

৯৫৩২ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি এিামুল, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ িািড়, থািাঃ 

িলাশবাড়ী, বিাঃ কমরপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখ খ 

৯৫৩৪ 

বমাঃ অবহবুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ কাববর বময়া, গ্রামঃ কাবজরচর, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী।  

কখ খ 

৯৫৩৫ 

বমাঃ সাবির আহমে, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম, বড় বেবঘরিাড়, র্াকঃ ফদতয়াবাে, 

থািাঃ হাটগরী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

কখ খ 

৯৫৩৬ 

বমাঃ তাদরক, বিতাঃ বমাঃ আঃ বাদরক, গ্রমাঃ স্বরশবতর চর, বিাঃ জগৎপুর, বজলাঃ 

কুবমল্লা।  

কখ খ 

৯৫৩৭ বমাহােে মবহউদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাক আহেে, বড়বলয়া, িটিয়া, চট্টগ্রাম।  কখ খ 

৯৫৪০ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ বশলমারী, র্াকঃ বসাংরা, থািাঃ 

বসাংরা, বজলাঃ িাদটার।  

কখ কখ 

৯৫৪১ 

বমাহােে সুমি, বিতাঃ বমাঃ আনু বময়া, গ্রামঃ বেঘলীিাড়, র্াকঃ িাউবর বাজার-

৩৬০০, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর।  

কখ খ 

৯৫৪২ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর বময়া, গ্রামঃ ইজবেয়া, র্াকঃ বেযাবাড়ী- কখ খ 
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১৮৩০, হবররামপুর, ঢাকা।  

৯৫৪৩ 

বমাঃ বরবত্তক হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ছাত্তার, গ্রামঃ উলাইল, বিাঃ িান্নার, উিঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

কখ কখ 

৯৫৪৪ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বালুয়া ভাঠা, বিাঃ 

বেরগঞ্জ, উিঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।  

কখ খ 

৯৫৪৬ 

বমাঃ আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আববেি, গ্রামঃ িঃ চরকালী, বিাঃ 

বভদ্যবরয়া, বভালা সের, বভালা।  

কখ খ 

৯৫৪৭ 

বমাঃ এিাদয়তুল্লাহ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এছাহাক আলী, গ্রামঃ কাচিা, র্াকঃ কবড়য়া-

৫৯১০, থািাঃ িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট।  

কখ খ 

৯৫৪৯ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ আঃ আউয়াল, গ্রামঃ বাদেকলদমশ্ব, র্াকঃ জাতীয় 

ববঃ ববঃ থািাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখ খ 

৯৫৫২ 

বমাঃ মবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ছাদহে আলী, আমবছমু, বিাঃ বটদির বাবড়, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা।  

কখ খ 

৯৫৫৪ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বজলু ফরাজী, গ্রামঃ মাধব রায়, বিাঃ বহসামবদ্দ, উিঃ 

বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল।  

কখ খ 

৯৫৫৬ 

বমাঃ মাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ বরইতলী, বিাঃ বমঘাই, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

কখ খ 

৯৫৫৮ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাসদলম আলী হাাং, গ্রামঃ িাাংশা, র্াকঃ 

মাধবিাশা, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

৯৫৫৯ 

বমাঃ আল আবমি আখি, বিতাঃ বমাঃ বমািার আহেে আখি, গ্রামঃ লেীপুর, র্াকঃ 

বহবরয়া বাজার, থািাঃ চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর।  

খগ খগ 

৯৫৬১ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ আলাল উবদ্দি, ৯ িাং ওয়ার্ ড কাঠালী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ।  

কখ খ 

৯৫৬২ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রাজু বমযা, বাসা/দহাবডাং বর্-৬৩, গ্রাম/ রাস্তাঃ 

বাইমাইল, পূব ড, র্াকঃ কাদসম কটি বমলস-১৩৪৬, গাজীপুর।  

কখ খ 

৯৫৬৪ 

বমাঃ মাসুে আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ ইটাদখালা, র্াকঃ িলমবাজর, 

উিঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা।  

কখ খ 

৯৫৬৫ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছাইফুল ইসলাম, সািবকভাঙ্গা, বত্রশাল, 

ময়মিবসাংহ।  

কখ খ 

৯৫৬৭ 

বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আরদেশ মৃধা, গ্রামঃ বসৌড়া, র্াকঃ িাববশা, উিঃ 

বোহার, বজলাঃ ঢাকা।  

কখ খ 

৯৫৭০ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, জাল্লাবাে, ববৌলাই-২৩০০, কবরমগঞ্জ, 

বকদশারগঞ্জ।  

কখ খ 

৯৫৭১ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ কুবজপুকুর বিটুিাড়া, র্াকঃ 

কামারপুকুর-৫৩১০, থািাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী।  

কখ খ 

৯৫৭২ 

বমাঃ যুবরাজ খাি, বিতাঃ আব্দুল ওহাব খাি, গ্রামঃ বটপতল বমযািাড়া, র্াকঃ 

বববসক-৭০০০, থািাঃ কুবিয়া সের, বজলাঃ কুবিয়া।  

কখ কখ 

৯৫৭৩ 

বরজাউল কবরম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ েঃ বকালদকান্দ, থািাঃ গাংগাচড়া, 

বজলাঃ রাংপুর।  

কখ কখ 

৯৫৭৪ 

বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আলা উবদ্দি, ১০/এ আলা উবদ্দদির বাসা, গ্রামঃ 

হাবফজ উবদ্দি ববিারী  বরার্, আবরচপুর, র্াকঃ মন্নুিগর-১৭১০, গাজীপুর।  

কখ কখ 

৯৫৭৫ বমাঃ আব্দুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ শবির আহমে, গ্রামঃ আধুিগর, বলাহাগাড়া, চট্টগ্রাম।  কখ খ 

৯৫৭৬ 

আঃ ছালাম রবি, বিতাঃ বমাঃ আকমল বহাদসি, বাসা-৫, গ্রামঃ উত্তর মাসেবহর, 

র্াকঃ িারায়িগঞ্জ- ১৪০০, িারায়িগঞ্জ।   

কখ খ 

৯৫৭৭ 

বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, সাতািী শ্রীরবেী, র্াকঃ শ্রীরবেী, র্াকঃ 

শ্রীবরেী বিৌরসভা, শ্রীরবেী, বজলাঃ বশরপুর।  

কখ খ 

৯৫৮২ 

বমাঃ বজলুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল মবজে বময়া, ব্লক-বব, বিশাত িগর, তুরাগ 

প্যািউইি বর্জাইি বলবমদটর্, বাদঘর বাজার, বাবিয়ারচালা, গাজীপুর।  

কখ খ 

৯৫৮৩ 

বমাঃ বমলি বমযা, বিতাঃ বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ রিচন্ডী েবেণিাড়া, র্াকঃ 

রিচন্ডী, উিঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ িীলফামারী।  

কখ খ 

৯৫৮৬ 

বমাঃ আঃ আবজজ, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গয়াবাড়ী, র্াকঃ গয়াবাড়ী, উিঃ 

বর্মলা, বজলাঃ  িীলফামারী।  

কখ খ 

৯৫৮৮ 

বমাঃ মবির, বিতাঃ বমাঃ সালাউবদ্দি, গ্রামঃ আলীপুর, বিাঃ িতুি সাহাবজর হাট, 

থািাঃ কবীর হাট, বজলাঃ বিায়াখালী।  

কখ খ 

৯৫৯৩ 

বমাঃ আজহারুল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ সাদেক পুর, র্াকঃ কাদচর 

বকাল, থািাঃ বশৌলকুিা, বজলাঃ বিিাইো।  

কখ কখ 

৯৫৯৪ 

বমাঃ মারুফ বচৌধুরী সবজব, বিতাঃ বমাঃ  আলী হায়োর বচৌধুরী, বেৌলতপুর, র্াকঃ 

বমাহিগঞ্জ, থািাঃ বমাহিগঞ্জ, বজলাঃ বিত্রদকািা।  

কখ খ 

৯৫৯৫ 

বমাঃ রবি মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ ধাওয়াগীর, বিাঃ গুবজয়া, 

থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া।  

কখ খ 

৯৫৯৭ 

বমাঃ শাজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, বিজিাড়া, র্াকঃ মীরগঞ্জ, উিঃ 

জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী।  

কখ খ 
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৯৬০০ 

বমাঃ শবরফ আহদেে রািা, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম ছবব, গ্রামঃ হবরিা বাড়ী, 

র্াকঃ হাবলম িগর, থািাঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখ কখ 

৯৬০৫ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ আইরমঙ্গল, বিাঃ বটতলী, 

থািাঃ আদিায়ার, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৬০৬ 

আল আবমি, বিতাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ তালুকোিা, বিাঃ বসাংদহশ্বর, ফুলপুর, 

ময়মিবসাংহ।  

কখ খ 

৯৬০৮ 

বমাঃ ইয়াবমি বশখ, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ বশখ, গ্রামঃ েবেণ িাাংখারচর, র্াকঃ 

মবকমপুর, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

কখ খ 

৯৬০৯ 

সাবীব শরীফ, বিতাঃ বাবলু শরীফ, গ্রামঃ বিায়াগ্রাম, ইউঃ বেঘবলয়া, উিঃ বলাহাগড়া, 

বজলাঃ িড়াইল। 

কখ খ 

৯৬১০ 

বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ ধলী, র্াকঘরঃ কাতুলী, থািাঃ 

ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৯৬১২ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর ভান্ডারা, উিঃ 

রািীশিপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখ কখ 

৯৬১৩ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ ফুল বময়া, গ্রামঃ বছাটরা িবিম িাড়া, কুবমল্লা। কখ খ 

৯৬১৫ 

বমাঃ মুিজুর আলম, বিতাঃ মৃতঃ ফজলুর রহমাি, গ্রাম + বিাঃ রাউতিগর, উিঃ 

রাবিশাংপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখ কখ 

৯৬১৬ 

বমাঃ আব্দুর রশীে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ বগলাবাড়ী, র্াকঃ হবরিারায়িপুর, 

উিঃ ও বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখ খ 

৯৬১৭ 

বমাঃ জালাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ মবিরাম বজাত হরদেব, 

বিাঃ বতপুকুবরয়া, উিঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 

কখ খ 

৯৬১৮ 

বমাঃ আলাউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ কববর আহমে, গ্রামঃ কববর আঃ বাড়ী, মহালাংঙ্গা, 

বাপরয়াঢালা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৬১৯ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু ইউসুফ বময়া, গ্রামঃ িঞ্চবাটি, আিন্দ বাজার, 

বসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৬২০ 

মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ িলছািড়া, বিাঃ বালুছড়া, 

কলমাকান্দা, বিত্রদকাণা। 

কখ কখ 

৯৬২১ 

বমাঃ মাইি উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ মধুপুর, র্াকঃ মধুপুর, মধুপুর, 

টাাংগাইল। 

কখ খ 

৯৬২২ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বিকরা, র্াকঘরঃ 

হাটবিকরা, থািাঃ চারঘাট, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখ খ 

৯৬২৪ 

শাদহদ্যল আলম, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রামঃ জাাংগাবলয়া, র্াকঃ আবে জাাংগাবলয়া, 

থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৬২৬ 

বমাঃ রুহুল আমীি রািা, বিতাঃ এম. এ কবরম, গ্রাম + র্াকঃ চাখার, উিঃ 

বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

৯৬৩০ 

বমাঃ ইয়াবহয়া খাি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ িবাখালী, র্াকঃ কুয়াবাসী, 

থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

কখ খ 

৯৬৩৩ 

বমাঃ বমজাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ চরবখিববদ্যাগ্রাম, র্াকঃ োদসরহাট, 

থািাঃ উসখালী, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখ খ 

৯৬৩৬ 

বমাঃ বসাবাহাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ কুবিয়া িাছর মধ্যিাড়া, 

র্াকঘরঃ জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, থািাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৬৩৮ 

বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল আকন্দ, গ্রামঃ মহলবগরী, বগায়াদলর 

চর, ইসলামপুর, জামালপুর। 

কখ খ 

৯৬৪৩ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ কামারগাঁও, র্াকঃ 

সরািাড়া, থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

কখ খ 

৯৬৪৪ 

বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী বিওয়াজ, গ্রামঃ সব ডলেণা, বিাঃ চুলাবাজার, 

থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখ খ 

৯৬৪৫ 

বমাঃ বসৌরভ, বিতাঃ আবুল কালাম মােবর, গ্রামঃ বছাট বশধল কুড়া, র্াকঃ জামুজা, 

বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখ খ 

৯৬৪৮ 

বমাঃ তাদরক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কামাল উবদ্দি, গ্রামঃ বাবড়য়াখালী, বিাঃ বামি 

সুন্দর োরগাহাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৬৫৩ 

বমাঃ বমাবারক খাি (হৃেয়), বিতাঃ বমাঃ বমলি খাঁি, গ্রামঃ েঃ িলুয়া, বিাঃ 

ববায়াবলয়া বাবড়, থািাঃ মতলব (ে.), বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 

৯৬৫৪ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যল বমাতাবলব, গ্রামঃ বকওয়া পূব ড খণ্ড, বিাঃ শ্রীপুর, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৬৫৫ 

বমাঃ খায়রুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ বছাট কুবশয়ার বাগ, বকরািীগঞ্জ, 

ঢাকা। 

কখ খ 

৯৬৫৮ 

বমাঃ আব্দুল হাবলম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ বটাংলাহাটা, বিাঃ বটাংলাহাটা, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৬৫৯ 

বমাঃ নূরিবী, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল বাদরক, গ্রামঃ উত্তর কাট্টলী, র্াকঃ উত্তর কাট্টলী, 

িাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

৯৬৬৩ বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যল ওহাব, গ্রামঃ সবফপুর, কাবলয়াপকর, কখ খ 
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গাজীপুর। 

৯৬৬৪ 

বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বিতাঃ িবি বশখ, গ্রামঃ রতর্াঙ্গা, র্াকঃ বঘাড়াখালী, িড়াইল 

সের, িড়াইল। 

কখ খ 

৯৬৬৬ 

বমাঃ তািবজল হক রাজা, বিতাঃ বমাঃ হারুি অ রবশে, গ্রামঃ কাবলবাজাইল, র্াকঃ 

অলীম িগর, ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ। 

কখ কখ 

৯৬৬৭ 

বফদরাজ আহদমে, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বড় বাইে, বিাঃ ে. বারদতািা, 

থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৬৬৮ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে প্রাাং, গ্রামঃ বকামারপুর, মালগ্রাম, 

আেমবেঘী, বগুড়া। 

কখ খ 

৯৬৬৯ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ িবীিগর, বগৌরীপুর, লালপুর, 

িাদটার। 

কখ খ 

৯৬৭১ 

বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জামদশে আলম, গ্রামঃ লদ্দাখালী, বিাঃ মােবার 

হাট, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৬৭২ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ কাজল হক, গ্রামঃ লুদ্দাখালী, বিাঃ মাতবার হাট, 

থািাঃ বজারালগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৬৭৩ 

বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম খবলল, গ্রামঃ বভরামারা, বিাঃ বভরামারা, 

বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

৯৬৭৫ 

আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ রামকৃষ্ণপুর, থািা ও বজলাঃ 

লেীপুর। 

কখ কখ 

৯৬৭৭ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ বহাসিাবাে, উিঃ িান্ডুঘর, 

থািাঃ মুরােিগর, কুবমল্লা। 

কখ খ 

৯৬৭৮ 

বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ েঃপূব ড ছর ছাবন্দয়া, বিাঃ রহদ্দার হাট, 

থািাঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

কখ কখ 

৯৬৮১ 

বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বাদছর উবদ্দি, গ্রামঃ দূল ডভ কুবচ, থািাঃ 

রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম।  

কখ খ 

৯৬৮২ 

সাজ্জাে বহাদসি, বিতাঃ হাদশম বমাল্যা, গ্রামঃ কাবেরিাড়া, শ্রীপুর,  

মাগুরা। 

কখ খ 

৯৬৮৪ 

বজাবাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ শাবহদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বছাট ধিদতালা, বিাঃ োঁতভাঙ্গা, 

উিঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখ খ 

৯৬৮৫ 

বমাঃ আবতয়ার রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ কবরম সরকার, গ্রামঃ আজুিাড়া, গাদবর 

িাড়া, এিাদয়তপুর, বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৬৮৬ 

আিছার আহমে, বিতাঃ আহমে আলী, গ্রামঃ বগাসাইিপুর, বিাঃ বড়িগর, উিঃ 

বগায়াইি ঘাট, বসদলট। 

কখ খ 

৯৬৮৯ 

বমাঃ কামাল উবদ্দি, বিতাঃ আঃ সাত্তার, গ্রামঃ রুবহতার িাড়, বিাঃ বছাংগারচর 

বাজার, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 

৯৬৯১ 

বমাঃ রাবজবুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আয়িাল বমাল্লা, গ্রামঃ বারাবশয়া, র্াকঃ মাগুরা, 

উিঃ মাগুরা সের, বজলাঃ মাগুরা। 

কখ কখ 

৯৬৯৩ 

বমাঃ আকরাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ বতঘুরী, বিাঃ িদ্যরবাড়ী, উিঃ 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৯৬৯৪ 

বমাঃ নুদরর জামাি (বমলি), বিতাঃ মৃতঃ নুর আহেে, গ্রামঃ বলমুয়া, বিাঃ 

বলমুয়াবাজার, বফিী সের, বফিী। 

কখ খ 

৯৬৯৫ 

বমাঃ আবশকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শাহাজাি আলী, গ্রামঃ বচাংমারী, বিাঃ বচাংমারী, 

থািাঃ গাংোচড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৯৬৯৬ 

ইবদ্রস আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ ইয়াে আলী, গ্রামঃ আবড়য়া, বিাঃ বড় গাাংবেয়া, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

৯৬৯৮ 

বমাঃ আবিসুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাবফউবদ্দি, গ্রামঃ বেঘাকান্দী, বিাঃ আঃ িারান্দী, 

উিঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখ কখ 

৯৬৯৯ 

বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ওয়াবল উল্লাহ ববিারী, গ্রামঃ বমঠুর কাবন্দ, বিাঃ 

বাগাি বাড়ী, থািাঃ মতলব (উঃ), বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ কখ 

৯৭০০ 

বমাঃ হাচানুল হক বহদরাক, বিতাঃ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বখাকসা, ইউঃ 

আমঝুবি, বিাঃ আমঝুবি,  থািা ও বজলাঃ বমদহরপুর। 

কখ খ 

৯৭০১ 

বমাঃ িাবহদ্যল ইসলাম জিার, বিতাঃ বমাঃ জাফর আলী খাি, গ্রামঃ বড়বরয়া, র্াকঘরঃ 

বধায়াইল, উিদজলাঃ মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 
কখ কখ 

৯৭০২ বমাঃ মুরাে বহাদসি, বিতাঃ আইিবদ্দি বশখ, চরদটপুরা কাবন্দ, সের, ফবরেপুর। কখ কখ 

৯৭০৪ 

বমাঃ রিজু বময়া, বিতাঃ বমাঃ বখাস মাহামুে, গ্রামঃ বিখাই, র্াকঘরঃ গাড়া বর্াবা, থািাঃ 

সবরষাবাবড়, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ খ 

৯৭০৫ 

ববি আবমি মবির, বিতাঃ আবু তাদহর সরকার, গ্রামঃ সবিবক, বিাস্টঃ একলাসপুর, থািাঃ 

মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ কখ 

৯৭০৬ 

সজল মজুমোর, বিতাঃ কাবতডক মজুমোর, গ্রামঃ শ্রীয়াাং, র্াকঘরঃ শ্রীয়াাং বাজার, থািাঃ 

লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

৯৭০৭ 

বগাফরাি উবদ্দি, বিতাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ পূব ড রাজিগর, র্াকঘরঃ ফাবজলপুর, থািা + 

বজলাঃ বফিী সের, বফিী।  

কখ কখ 
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৯৭০৯ 

বমাঃ ইয়াবছি বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বমাল্লা, গ্রামঃ েবেণ ফুকরা, থািাঃ কাবশয়ািী, 

র্াকঘরঃ বকালবশফুকরা, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ কখ 

৯৭১০ 

বমাঃ জাবহে হাসাি বসৌরভ, বিতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি চুন্নু, চড়িাড়া, কবরমগঞ্জ, 

বকদশারগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৭১২ 

গাজী আবু সাঈে িারদভজ, বিতাঃ বমাহােে আবদ্যর রব, গ্রামঃ জগতপুর, র্াকঘরঃ 

োগিভূঞা, থািা/দিৌরসভাঃ োগিভূঞা, বফিী। 

কখ কখ 

৯৭১৪ আহসাি হাবীব, বিতাঃ মৃত, বমাজাফ্ফর বময়া, েহুবলয়া, বিাঃ িালাখাস, কচুয়া, চাঁেপুর। কখ খ 

৯৭১৮ 

সাবির আহদেে ফুয়াে, বিতাঃ বমাঃ মকছুোর রহমাি, গ্রামঃ শীতলগাড়ী, র্াকঘরঃ শঠিবাড়ী 

৫৪৬০, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৯৭২০ 

বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল মবজে মৃধা, গ্রামঃ বাদে কলদমশ্বর, বিাস্টঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, থািাঃ গাছা, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৭২১ 

বমাঃ শওকত আলী, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, ধিকুটি, হাটলবেপুর,  

গাইবান্ধা। 

কখ খ 

৯৭২৩ 

িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ িাবছর সরোর, গ্রামঃ কাবলর চর, বিাঃ বকাোলপুর, থািাঃ 

বগাসাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখ কখ 

৯৭২৪ 

বমাঃ আজাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃত ইউছুফ উবদ্দি সরকার, গ্রামঃ ভাঙ্গাদমাড়, বিাঃ কান্তিগর, 

থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখ খ 

৯৭২৫ বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আবতনুর রহমাি, উত্তর বালুবাড়ী, সের, বেিাজপুর। কখ কখ 

৯৭২৬ 

বমাঃ শাবহি আলম, বিতাঃ বমাঃ চাঁে বময়া, গ্রামঃ ফবকরাবাে, র্াকঘরঃ বগালািিগর, 

উিদজলাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ কখ 

৯৭২৭ 

মিবজল হক, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ ইটাদখালা, র্াকঘরঃ িলম বাজার, উিদজলাঃ 

বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

৯৭২৯ 

শাহ সুলতাি, বিতাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ মািিাড়া, র্াকঘরঃ বমাকামতলা, 

উিদজলাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

কখ খ 

৯৭৩০ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল সামাে আকন্দ, গ্রামঃ উত্তর ছাতরা, র্াকঘরঃ বুবড়গঞ্জ, 

উিদজলাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 

কখ খ 

৯৭৩১ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, মন্ডলবাড়ী, গ্রামঃ আবরফপুর, (িাট ড) 

র্াকঘরঃ ববলটিয়া মাদ্রাসা ২০০০, জামালপুর সের, জামালপুর। 

কখ খ 

৯৭৩২ 

বমাহােে আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসাহরাব আলী, গ্রামঃ মুশুবদ্দ, র্াকঘরঃ মুশুবদ্দ 

বাজার ১৯৯৭, ধিবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

৯৭৩৩ 

মবফদ্যল ইসলাম বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ বসাংগুবরয়া, র্াকঘরঃ বসাংগুবরয়া, উিদজলাঃ 

ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখ খ 

৯৭৩৪ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মহবসি আলী, গ্রামঃ কাদয়তিাড়া, বিাঃ + থািা + 

বজলাঃ িঞ্চগড়। 

কখ কখ 

৯৭৩৬ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জামাল খন্দকার, গ্রামঃ মাঝুখাি বিাঃ রতিপুর, উিদজলাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৭৩৮ 

বমাঃ তাইনুছ, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে সরোর, গ্রামঃ মািিাড়া, বিাঃ মেিপুর, উিদজলাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখ খ 

৯৭৪০ 

বসৌরভ সরকার, বিতাঃ সুব্রত সরকার, গ্রামঃ বরৌহা, র্াকঘরঃ জাফরগঞ্জ, থািাঃ বেৌলতপুর, 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৭৪১ 

বমাঃ বসারাইফ ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আজমত আলী, গ্রামঃ সয়াদগাববন্দ (প্রাঃ) িাড়া, বিা + 

থািা + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৯৭৪৩ 

বমাঃ আব্দুল মাদলক বময়া, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, ইসলামপুর, বল্লমিার, গাইবান্ধা সের, 

গাইবান্ধা। 

কখ খ 

৯৭৪৬ 

বমাহাঃ আলী বহাদসি, বিতাঃ মৃত আবুল কাদসম, গুন্দ্বীি, র্াকঃ বমন্নত আলীবাড়ী, আদিায়ারা, 

চিগ্রাম। 

কখ খ 

৯৭৪৭ বমাঃ রুদবল বমাল্লা, বিতাঃ আফতাব উদ্দীি বমাল্লা, সাতকাবছমা, িাবজরপুর, বিদরাজপুর। কখ খ 

৯৭৪৮ 

বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম (শাবহি), বিতাঃ মৃত বশখ ফজল, গ্রামঃ িারচর, র্াকঘরঃ কমরপুর, 

৭৮০০, ফবরেপুর সের, ফবরেপুর। 

কখ খ 

৯৭৪৯ 

জুদিে আহমে, বিতাঃ ইয়াবহয়া, গ্রামঃ মদহশপুর, র্াকঘরঃ বলখাইর গ্রাম, ৩১৮০, থািাঃ 

কাগইঘাট, বজলাঃ বসদলট। 

কখ কখ 

৯৭৫১ 

বমাঃ রুদবল বশখ, বিতাঃ বশখ আকবর আলী, গ্রামঃ স্বল্পবাবহরবেয়া, বিাঃ মািসা, থািাঃ 

রুিসা, বজলাঃ খুলিা। 

কখ খ 

৯৭৫২ 

বমাঃ রাজু ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ এরশাে ভূইয়া, গ্রামঃ পূব ড জাফরাবাে, বিাস্টঃ পুরাি বাজার, 

থািা + বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 

৯৭৫৩ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আকাম আলী বগালোর, বেঁচুড়ী, বেঁচুড়ী বাজার, ডুমুবরয়া, 

খুলিা। 

কখ খ 

৯৭৫৬ 

বমাঃ এিামুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামঃ র্াাংধরা, র্াকঘরঃ কাউবিয়ার চর 

২০৩০, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর। 

কখ কখ 

৯৭৫৮ 

বমাঃ উজ্জ্বল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম রহমাি, গ্রামঃ বফবলিিগর, ওয়ার্ ড িাং ০৩, র্াকঘরঃ 

বফবলিিগর, উিদজলাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

৯৭৫৯ বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ বলটিরকান্দা, বিাঃ কখ খ 
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বিাড়াকান্দুবলয়া, থািাঃ পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

৯৭৬০ 

বমাঃ আবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বচৌওরী, র্াকঘরঃ বরুড়া, ওয়ার্ ড 

িাং ০৫, উিদজলাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

৯৭৬১ 

বমাহােে মবির হাওলাোর, বিতাঃ আব্দুল মবজে হাওলাোর, গ্রামঃ মুিসুর আলী, র্াকঘরঃ 

মন্নুিগর, থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৯৭৬২ 

বহাসাইি আহমে (দহাদসি), বিতাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ মন্ডলপুর, বিাঃ তাজগঞ্জ বাজার, থািাঃ 

ছাতক, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৭৬৩ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ ময়োি আলী, গ্রামঃ কলাকান্দা, বিাস্টঃ খামাদরর বাজার, 

থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৯৭৬৬ 

বমাঃ আলীরাজ মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রামঃ বগািাল পুর, র্াকঘরঃ বচৌধুরী 

বগািালপুর ৫২৮২, উিদজলাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখ খ 

৯৭৬৭ 

বমাঃ ছাবমউল বাবশর, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম বময়া, গ্রামঃ কাঁবচ্চর, র্াকঘরঃ িাঁচগাছী, 

থািা + বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখ কখ 

৯৭৬৮ 

বমাঃ বজয়াউল হক, বিতাঃ বমাঃ জাবমর উবদ্দি, গ্রামঃ বড় হাবশমপুর, বিাঃ চম্পাতলী, থািাঃ 

বচবরর বন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখ খ 

৯৭৭১ 

বমাঃ মুরাে, বিতাঃ বমাঃ িাবসর উদ্দীি, গ্রাম + র্াকঘরঃ করি খাইল, থািাঃ িটিয়া, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৭৭২ 

বমাঃ বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ মবজর উবদ্দি, গ্রামঃ বামি কুন্ডা (বুলুিাড়া), বিা + থািাঃ 

জয়পুরহাট, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখ খ 

৯৭৭৫ ধীমাি িাথ, বিতাঃ বিবখল িাথ, গ্রামঃ + র্াকঘরঃ বজবর, উিদজলাঃ িটিয়া, চট্টগ্রাম। কখ খ 

৯৭৭৬ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি বিতাঃ আঃ জবলল মৃধা, গ্রামঃ চরকাদলখা, বিাঃ চরকাদলখা, থািাঃ 

মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ কখ 

৯৭৭৯ বমাঃ মুন্জজুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী, বহাদসিপুর, িাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া। কখ খ 

৯৭৮০ 

বমাঃ মিজুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফবরে খাি, উত্তর সাহাবাজ (বলটি বমাড়) সুন্দরগঞ্জ, 

গাইবান্ধা। 

কখ খ 

৯৭৮২ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ কুরগাঁও, আলাইপুর, 

বিাঃ+থািাঃ+দজলাঃ িাদটার। 

কখ খ 

৯৭৮৩ 

বমাঃ শাবফউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল ইসলাম, গ্রামঃ চাওড়ার্াঙ্গী, বিাঃ বালাগ্রাম, 

থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

৯৭৮৪ 

বমাঃ বজল হক আলী, বিতাঃ বমাহােে আলী বজন্নাহ, গ্রামঃ বিস্তক কুড়া, বিাঃ বড় কুড়া, 

থািাঃ কামার খন্দ, বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৭৮৫ 

অজুডি চন্দ্র মজুমোর, বিতাঃ উত্তম চন্দ্র মজুমোর, বাড়ীর িামঃ মজুমোর বাড়ী, গ্রামঃ 

ববজয়িগর, ওয়ার্ ড িাং ০৬, র্াকঘরঃ িাক ববজয়িগর, উিদজলাঃ লেীপুর সের, বজলাঃ 

লেীপুর। 

কখ কখ 

৯৭৮৬ 

তমল কাবন্ত িাথ, বিতাঃ আশুদতাষ িাথ, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিাঃ ধবলয়া বাজার, থািাঃ বফিী 

সের, বজলাঃ বফিী। 

কখ খ 

৯৭৮৮ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফবরে উবদ্দি, বঘাষঘড়, খবললপুর, বেববিার, কুবমল্লা। কখ খ 

৯৭৮৯ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃত আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ কুলা বকািা, বিাি + থািাঃ 

মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ কখ 

৯৭৯০ 

বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল হক, বাাংলা বাজার, র্াকঘরঃ হারাগাছ, কাউবিয়া, 

হারাগাছ বিৌরসভা, রাংপুর। 

কখ খ 

৯৭৯১ 

বমাঃ আবুল কালাম বশখ, বিতাঃ বমাঃ আঃ জিার বশখ, গ্রাম + বিাঃ উিসী, িবড়য়া, 

শরীয়তপুর। 

কখ খ 

৯৭৯৪ 

বমাঃ আব্দুল আওয়াল (রবি), বিতাঃ বমাঃ সুলতািা বময়া, হাতদকাড়া, সাহাদবলীশ্বর, ধামরাই, 

ঢাকা। 

কখ কখ 

৯৭৯৬ ছবলম উল্যাহ, বিতাঃ আহছাি উল্যাহ, শ্রী চন্দ্রপুর, পূব ড ববশকপুর, ফুলগাজী, বফিী। কখ খ 

৯৭৯৭ 

জীবি বকরকাটা, বিতাঃ বুধুয়া বকরকাটা, সাাংঃ বেওয়ািপুর, বিাঃ মবহষ বাথাি, থািাঃ 

মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ 

কখ খ 

৯৭৯৮ 

মামুি আহদমে, বিতাঃ মুহেে আলী, গ্রামঃ শাহ কবীর মাজার বরার্ আজমপুর, র্াকঘরঃ 

আজমপুর ১২৩০, েবেণ খাি ঢাকা। 

কখ কখ 

৯৭৯৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম বিতাঃ বমাঃ হাদছি আলী, লেীদকালা, বর্গ্রীরচর, উল্লািাড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৮০০ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ মৃত মহবসি আলী, গ্রামঃ বচঙ্গাহাটা, বিাঃ বছাট শরীফপুর, থািাঃ 

সের েবেণ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

৯৮০২ 

বমাঃ আব্দুস সাত্তার, বিতাঃ বমাঃ হাদছি আলী, গ্রামঃ বিাংগার বভটা, থািাঃ 

সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
কখ খ 

৯৮০৩ 

সুেীি কুমার বমাহন্ত, বিতাঃ অমল কুমার বমাহন্ত, গ্রামঃ বকশালী র্াাংগা, র্াকঘরঃ 

কামারিাড়া, থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
কখ খ 

৯৮০৪ 

বমাঃ শরীফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আকবর বহাদসি, গ্রামঃ বখাদ্দবয়ড়া, র্াকঘরঃ 

বভন্নাবাড়ী, থািাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখ খ 

৯৮০৫ 

বমাঃ হযরত আলী, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ করিাই, র্াকঘরঃ করিাই, থািাঃ 

িীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
কখ খ 
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৯৮০৭ 

বমাঃ রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ ফাওড়া, বিাদটাবরয়া বাড়ী, র্াকঘরঃ 

বািশা বাজার, থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখালী। 
কখ খ 

৯৮০৮ 

বমাঃ বলয়াকত আলী, বিতাঃ মৃত হাজী হাবরছ আলী, গ্রামঃ েবেণ োসউরা, র্াকঘরঃ 

োসউরা বাজার, থািাঃ ববয়ািী বাজার, বজলাঃ বসদলট। 
কখ খ 

৯৮০৯ 

বমাঃ রাদসল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ উেয়পুর, র্াকঘরঃ 

শাবিরবেয়ার, থািাঃ িাবিা সের, বজলাঃ িাবিা। 
কখ কখ 

৯৮১৩ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ উসমাি গবি, গ্রামঃ মালঞ্চ, র্াকঘরঃ মালঞ্চ, থািাঃ 

বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 
কখ কখ 

৯৮১৪ 

বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহােত বহাদসি, গ্রামঃ বগািালপুর, থািাঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 
কখ কখ 

৯৮১৬ 

বমাঃ আব্দুস সাত্তার, বিতাঃ বমাঃ আকরাম আলী, গ্রামঃ বসন্তপুর, র্াকঘরঃ বসন্তপুর, 

থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 
কখ খ 

৯৮১৯ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ মাহতাব উদ্দীি, গ্রামঃ বদলয়া, র্াকঘরঃ বদলয়াহাট, 

থািাঃ কাহাদরাল, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখ কখ 

৯৮২০ 

বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ সবফউল্লাহ, গ্রামঃ েবেণ আলীপুর, র্াকঘরঃ কববরহাট, 

থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 
কখ খ 

৯৮২১ 

বমাঃ এিামুল হক, বিতাঃ মৃত সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ রুকিাকান্দা, র্াকঘরঃ 

রুকিাকান্দা, থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখ খ 

৯৮২৫ 

রবফকুল ইসলাম বাচ্চু, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী বশখ, গ্রামঃ বেঘীরজাি, 

র্াকঘরঃ বেঘীরজাি, থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
কখ খ 

৯৮২৬ 

রাদসল, বিতাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ চান্দলা, র্াকঘরঃ চান্দলা, থািাঃ বব-িাড়া, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 
কখ কখ 

৯৮২৭ 

বমাঃ আসাে উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ ববরাব, র্াকঘরঃ ববরাব, থািাঃ 

রূিগঞ্জ, কাঞ্চি বিৌরসভা, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
কখ কখ 

৯৮২৯ 

বমাঃ রুদবল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, গ্রামঃ বাাংগালা, র্াকঘরঃ 

বাাংগালা, থািাঃ বঘওর। বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
কখ খ 

৯৮৩২ 

বমাঃ আহসাি উল্লাহ, বিতাঃ মৃত বমাঃ ওয়াদজে আলী গাবজ, গ্রামঃ সরল, র্াকঘরঃ 

িাইকগাছা, থািাঃ িাইকগাছা, বজলাঃ খুলিা। 
কখ কখ 

৯৮৩৩ 

বমাঃ রাবকব খাি, বিতাঃ আলতাফ বহাদসি খাি, গ্রামঃ কুবড়িাইকা, র্াকঘরঃ 

বলাহাবলয়া, থািাঃ িটুয়াখালী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 
কখ খ 

৯৮৩৪ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ চকআবরশ, র্াকঘরঃ 

কাটখইর, থািাঃ িওগাঁ, বজলাঃ িওগাঁ। 
কখ খ 

৯৮৩৬ 

বমাঃ তাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ উদমে আলী, গ্রামঃ কুঠিিাড়া, র্াকঘরঃ ফরদকর 

হাট, থািাঃ রাজারহাট, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখ খ 

৯৮৩৮ 

সুব্রত বে, বিতাঃ সতু বে, গ্রামঃ েশ ডিা, র্াকঘরঃ েশ ডিা বাজার, থািাঃ কালবকবি, 

বজলাঃ মাোরীপুর। 
কখ খ 

৯৮৪০ 

বমাঃ ববপ্লব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম,  

গ্রামঃ বভরপুকুর, র্াকঘরঃ িঞ্চপুকুর, থািাঃ সের িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 
কখ খ 

৯৮৪১ 

বমাঃ িাবসর খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি খাঁি, গ্রামঃ খাওখীর, র্াকঘরঃ 

আবমরাবাে, থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠি। 
কখ খ 

৯৮৪২ 

বমাঃ মজনু বময়া, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ মহাোি, র্াকঘরঃ বারইিটল, 

থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
কখ খ 

৯৮৪৪ 

বমাঃ শবরফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সোগর আলী, গ্রামঃ সাতবাবড়য়া, র্াকঘরঃ 

সাতবাবড়য়া, থািাঃ বতড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 
কখ খ 

৯৮৪৫ 

অজুডি কুমার োস, বিতাঃ মৃত িদগন্দ্র চন্দ্র োস, গ্রামঃ িাহারা, র্াকঘরঃ িাক 

ববজয়পুর, থািাঃ শাহারাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখ খ 

৯৮৪৬ 

বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ বকজুরী, র্াকঘরঃ 

সাটুবরয়া, থািঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
কখ খ 

৯৮৪৮ 

বমাঃ বরাদবল, বিতাঃ বমাঃ মৃত সাবফ আলী বমাল্লা, গ্রামঃ েবেণ চরমাছুয়া, থািাঃ 

মতলব, বজলাঃ চাঁেপুর। 
কখ খ 

৯৮৪৯ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ লবতফ খাি, গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, র্াকঘরঃ পুরাি 

ভাদরঙ্গা, থািাঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 
কখ খ 

৯৮৫১ 

বমাহােে হারুি উর রবশে, বিতাঃ বমাহােে জামাল বময়া, গ্রামঃ মধ্যম বসািািাহাড়, 

র্াকঘরঃ বজারারগঞ্জ, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখ খ 

৯৮৫২ 

রুদবল, বিতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বাখর িগর, র্াকঘরঃ বাখরিগর বাজার, থািাঃ 

রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 
কখ খ 

৯৮৫৪ 

বমাঃ বমাকাদ্দাছ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ মুরকু, র্াকঘরঃ 

মন্নুিগর, থািাঃ টঙ্গী, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখ খ 

৯৮৫৯ 

বমাঃ শাহ জালাল, বিতাঃ বমাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ আটাবাড়ী, র্াকঘরঃ রাজাপফর, 

থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখ খ 

৯৮৬৩ 

বমাঃ আল-আবমি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুরত জামাল বময়া , গ্রামঃ মাবচ ডয়াল িাড়া, 

র্াকঘরঃ িাঁচগাছী, থািাঃ কুবড়গ্রাম, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 
কখ খ 



cvZv # 229 
G.Safinur Electrician Result-2019 

৯৮৬৫ 

বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, গ্রামঃ হলেীবাটা, র্াকঘরঃ দ্যধিয়, 

থািাঃ বিিাইগাবত, বজলাঃ বশরপুর। 
কখ খ 

৯৮৬৯ 

বমাঃ নুরুল আলম, বিতাঃ বমাঃ মুিসুর আলী আকি, গ্রামঃ বাঁশ ববিয়া, র্াকঘরঃ 

আমুয়া বলবুববিয়া, থািাঃ কাঠাবলয়া, বজলাঃ িালকাঠি। 
কখ খ 

৯৮৭০ 

বমাঃ আব্দুল আবলম, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ বন্ড ববল, র্াকঘরঃ আলম 

র্াাংগা, থািাঃ আলম র্াাংগা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 
কখ কখ 

৯৮৭৫  বলবলি চন্দ্র রায়, বিতাঃ িম ডো রায়, গ্রামঃ জিগাঁও, থািাঃ িীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। খগ গ 
৯৮৭৮ বমাঃ বসবলম মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ বকুল মন্ডল, গ্রামঃ ববদলা বাড়ী, রািীিগর, িওগাঁ। কখ খ 

৯৮৮০ 

বমাঃ বরজাউল হক, বিতাঃ সমবজে আলী, গ্রামঃ মবহেপুর, র্াকঘরঃ শাহবাগ, থািাঃ 

জাবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট 
কখ খ 

৯৮৮১ 

বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রব, গ্রামঃ আদমিা বভলা, উঃ সরাইিাড়া, 

র্াকঃ কািম একাদর্মী, িাহাড়তলী, চিগ্রাম। 
কখ খ 

৯৮৮২ 

বমাঃ রাবকব মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ মবহউবদ্দি বশখ, গ্রামঃ তুলাগ্রাম, র্াকঘরঃ 

তামু্বলখািা, থািঃ ফবরেপুর, বজলাঃ ফবরেপুর। 
কখ কখ 

৯৮৮৩ 

বমাঃ আবশক, বিতাঃ মরহুম বমাঃ ফজলু বময়া, গ্রামঃ মুতার মুড়া, র্াকঘরঃ ববষ্ণুউবড়, 

থািাঃ কসবা, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 
কখ খ 

৯৮৮৫ 

সুমি ঢালী, বিতাঃ মৃত সুকলাল ঢালী, গ্রামঃ রুদ্রপুর, র্াকঘরঃ বাটিাতলী, থািাঃ 

বিছারাবাে, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
কখ খ 

৯৮৮৬ 

বমাঃ শাবহি সরকার, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ উোখালী, র্াকঘরঃ উোখালী, 

থািাঃ ফুলছবড়, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
কখ খ 

৯৮৮৭ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সবলম উবদ্দি, গ্রামঃ মারুকা, র্াকঘরঃ হারবাইে, 

থািাঃ পূবাইল বমদিা, বজলাঃ গাজীপুর। 
কখ খ 

৯৮৮৮ 

বমাঃ মহবসি বময়া, বিতাঃ বমাঃ িরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধাবরবল, র্াকঘরঃ বিতাস্ববে, 

থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখ কখ 

৯৮৯০ 

বমাঃ মামুি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ আমিাল. রববউল সরকাদরর বাড়ী, 

কুবমল্লা। 
কখ খ 

৯৮৯২ 

বেব রতি অবধকারী, বিতাঃ ববিয় কৃষ্ণ অবধকারী, গ্রামঃ জাবলয়াবভটা, র্াকঘরঃ 

ববরইল িবলতা, থািাঃ মাগুরা সের, বজলাঃ মাগুরা। 
কখ খ 

৯৮৯৪ 

রাদসল বমঞা, বিতাঃ আব্দুল বাদছে আকন্দ, গ্রামঃ কালাইহাটা, কলাদকাণা, গাবতলী, 

বগুড়া। 
কখ খ 

৯৮৯৫ 

বমাঃ জুলাকার িাইি, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ কুলফৎপুর, র্াকঘরঃ 

কাবশিাড়া, থািাঃ ধামুইর হাট, বজলাঃ িওগাঁ। 
কখ খ 

৯৮৯৬ বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি , গ্রামঃ ভরবা, বেৌলতপুর, মাবিকগঞ্জ। কখ খ 

৯৮৯৭ 

বমাঃ সাবির বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী, গ্রামঃ এখলাছপুর, মতলব (উত্তর), 

চাঁেপুর।  
কখ খ 

৯৮৯৮ 

বমাঃ সাহাব উবদ্দি ভূইয়া, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা ভূইয়া, গ্রামঃ ববোমপুর, 

র্াকঘরঃ হলেীবাড়ী হাট, থািাঃ বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
কখ কখ 

৯৮৯৯ 

বমাঃ রবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম বখাকি, গ্রামঃ বঘাদষর চর, 

র্াকঘরঃ িরবসাংহপুর, থািাঃ বহজলা, বজলাঃ ববরশাল। 
কখ খ 

৯৯০০ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া, গ্রামঃ বাদজয়াপ্ত ভাটারা, র্াকঘরঃ 

গড়িাড়া, মাবিকগঞ্জ সের, মাবিকগঞ্জ। 
কখ খ 

৯৯০৪ 

বফারুক বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ কুমাবরয়া, র্াকঃ বািাদরর িাড়, 

থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর 

কখ কখ 

৯৯০৫ 

বমাঃ খবললুর রহমাি, বিতাঃ বতয়ব আলী, গ্রামঃ মাজখাি, ইউঃ পুবাইল, উিঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর 

কখ খ 

৯৯০৬ 

বমাঃ আবেল েজী, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী েজী, গ্রামঃ িবগ্রাম, র্াকঃ ববকড়া, 

থািাঃ িাগপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল 

কখ খ 

৯৯০৯ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আবুতাদহর হাওলাোর, গ্রামঃ রামভদ্রপুর, থািাঃ 

বভের গঞ্জ, বজলাঃ শরীয়তপুর 

কখ খ 

৯৯১০ 

রাজি চন্দ্র বেবিাথ, বিতাঃ রাখাল চন্দ্র বেবিাথ, গ্রামঃ শািলীিাড়া, বিাঃ 

শািলীিাড়া, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর 
কখ খ 

৯৯১৪ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম বমাল্লা, বিতাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ সাছুমাবাো, 

র্াকঃসাছুমাবাে, থািাঃ রূিগহ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

খগ খগ 

৯৯১৭ 

বমাঃ রুহুল আবমি রািা, বিতাঃ বমাঃ মইি উবদ্দি সরকার, গ্রামঃ িারবেঘুবলয়া, র্াকঃ 

টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল সের, টাঙ্গাইল 

কখ খ 

৯৯১৯ 

বমাঃ মবহউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আঃ বমাতাদলব, গ্রামঃ ইছামবত, র্াকঃ আউবলয়া িগর, 

বত্রশাল, ময়মিবসাংহ 

কখ খ 

৯৯২০ 

বমাঃ তুবহি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ হাটুবরয়া, থািাঃ বগামাইর হাট, 

বজলাঃ শরীয়তপুর 

কখ খ 

৯৯২২ 

বমাহাম্ম্দ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাহােে আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বাবলয়া, 

র্াকঃ সাহাদবলীস্বর, ধামরাই,ঢাকা 

কখ খ 

৯৯২৪ আবমরুল ইসলাম, বিতাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ চরপকলাশ, বিাঃ হাবতয়া, থািাঃ হাবতয়া, কখ খ 
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বজলাঃ বিায়াখালী 

৯৯২৫ রতি চন্দ্র োস, বিতাঃ স্বিি চন্দ্র োস, গ্রামঃ রাসবাবড়, আমতলার িাড়, বরগুিা কখ খ 

৯৯২৮ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম বলমি, বিতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বাবহর োসিাড়া, 

বিাঃ োসিাড়া, থািাঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী 

কখ খ 

৯৯৩০ 

বমাঃ সুজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ িয়াগাও মধ্যিাড়া, বমদরশ্বরাই, 

মুবসগঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৩১ 

বমাঃ ওসমাি, বিতাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড বপরয়া, উিঃ আদিায়ারা, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম 

কখ কখ 

৯৯৩২ 

বমাঃ বগালাম রািািী, বিতাঃ বমাজাদহর আলী মণ্ডল, গ্রামঃ িাটদটকুর, ঘরণা, 

শাহাজািপুর, বগুড়া 

কখ খ 

৯৯৩৪ 

বমাঃ বসাদহল তািভীর, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ লাউড়ী, থািাঃ 

মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার 

কখ খ 

৯৯৩৬ 

এস এম িাজমুল আলম, বিতাঃ এস এম সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বেগ িগর, র্াকঃ বেগ 

িগর উিদজলাঃ মুকদসেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ খ 

৯৯৩৭ 

ববল্লাল হাওলাোর, বিতাঃ েবলল উবদ্দি হাওলাোর,  

গ্রামঃ বকারবাি বসকোর কান্দী, র্াকঃ মােবদরর চর, উিঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর 

কখ খ 

৯৯৩৮ 

বমাঃ মুজাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শামসুল আলম,  

গ্রামঃ বচড়াবভজা বগালিা, বিাঃ বগালিা কাছারী বাজার, থািাঃ জলটাকা, বজলাঃ 

িীলফামারী 

কখ খ 

৯৯৩৯ 

বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ নুর মাহামমে, গ্রামঃ আরাজী সুলতািপুর, বিাঃ 

হাবকমপুর, উিদজলাঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার 

কখ খ 

৯৯৪১ 

বমাঃ সবজব বহাদসি, বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ িলর্াঙ্গা, বিাঃ ও থািাঃ িলর্াঙ্গা 

, বজলাঃ িাদটার 

কখ খ 

৯৯৪২ 

মদিাদতাষ মণ্ডল, বিতাঃ মৃত মাখি লাল মন্ডল, গ্রামঃ বিােন্ডা, বিাঃ বোগলবচড়া, 

থািা ও বজলাঃ িালকাঠী (সের) 

কখ খ 

৯৯৪৩ 

 বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ রুদ্রগাম, বিাঃ কাজীর বশমলা, 

থািাঃ বত্রশাল, ময়মিবসাংহ 

কখ খ 

৯৯৪৪ 

বমাঃ বসদ্দীকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃবসবদ্ধরগঞ্জ পূব ড কলা বাগ, 

থািাঃ বসবদ্ধরগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ি গঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৪৫ 

বমাঃ সবজব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বতাফাদয়ল বহাদসি, গ্রামঃ বেওরা, বিাঃ 

িাকদেওরা, থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা 

কখ খ 

৯৯৪৬ 

বমাঃ কুতুবুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ মাওলািা হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বাতুবরয়া, বিাঃ 

বীটগর, থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া 

কখ খ 

৯৯৪৭ 

বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাশারফ বহাদসি (হাবসব), গ্রামঃ মুন্ডা, বিাঃ উত্তর খাি 

মাজার, থািাঃ ঐ, বজলাঃ ঢাকা 

কখ খ 

৯৯৪৮ 

 বমাহাোে আবছার উবদ্দি, বিতাঃদমাহােে আবদ্যল হক, গ্রামঃ বেলপুরা, জুলপুর, 

বিাঃ আঃ বমবরি একাদর্বম থািাঃ কণ ডফুবল, চট্টগ্রাম 

কখ খ 

৯৯৫৩ 

বমাঃ ইমরুল হক, বিতাঃ বমাঃ মৃতঃ মহিত আলী, গ্রামঃ বকািািাড়া, থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখ খ 

৯৯৫৪ 

বমাঃ আসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াছ বমাল্লা, গ্রামঃ বকাড়ালতবল, থািাঃ বভেরগঞ্জ, 

বজলাঃ শবরয়তপুর 

কখ খ 

৯৯৫৫ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ হাটমুরশি, বিাঃ ববায়াবলয়া, থািাঃ 

বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার 
কখ খ 

৯৯৫৮ 

বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জিাব আলী, গ্রামঃ চালাকী িাড়া, বিাঃ সবা, 

থািাঃ সাহমখদ্যম, বজলাঃ রাজশাহী 

কখ খ 

৯৯৫৯ 

বমটি োশ, বিতাঃ লালি োশ, গ্রামঃ বিায়ািাড়া, র্াকঃ গুজরা বিায়ািাড়া, থািাঃ 

রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখ খ 

৯৯৬০ 

বমাঃ জাবমল হাওলাোর, বিতাঃ মান্নাি হাওলাোর, গ্রামঃ পূি ডবতী, র্াকঃ বিিজুরী, 

উিঃ বকাটলীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৬১ 

বমাঃ বরাকনুজ্জামাি বময়া, বিতাঃ মৃতঃ এ. বক. এ, শামছুর রহমাি, গ্রামঃ চািড়া, 

কাবন্দরহাট, িীরগাছা, রাংপুর 

কখ খ 

৯৯৬২ 

বরয়াজুল, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বশখ, গ্রামঃ িারিিিবিয়া, বিাঃ িিিবিয়া, উিঃ 

টুাংগীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৬৪ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ রাজবল্লভ, সাতেরগা, 

িীরগাছা, রাংপুর 

কখ খ 

৯৯৬৫ 

বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃমৃত বকসু সওোগর, গ্রামঃ উত্তর হাবলশহর, িাঁচঘর িাড়া, 

র্াকঃ হাউবজাং এদিট, থািাঃ হাবলশহর, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখ খ 

৯৯৬৬ 

বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি, গ্রামঃ বকালা, বিাঃ বকালা হাট, 

উিঃ বকালা, থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ 

কখ কখ 

৯৯৬৭ 

বমাঃ রুদবল মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ববলপতল, ভরত খালী, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা। 

কখ কখ 

৯৯৬৮ বমাঃ আব্দুস ছালাম, বিতাঃ মৃতঃ বছারহাব আলী, গ্রামঃ উত্তর বমন্ডা, বিাঃ ভাঙ্গুড়া, কখ কখ 
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থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা 

৯৯৬৯ 

ইবলয়াস ভূইয়া, বিতাঃ মৃতঃ বমাতাদলব ভূইয়া, গ্রামঃ চন্দ্রবেঘবলয়া, থািা ও বজলাঃ 

বগািালগঞ্জ 

কখ কখ 

৯৯৭২ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাবিক বশখ, গ্রামঃ জালাই, র্াকঃ েবস্তয়ার, 

িাগরপুর, টাঙ্গাইল 

কখ খ 

৯৯৭৫ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, গ্রামঃ বতজারকাবন্দ, র্াকঃ 

পূব ডবিবিয়া, উিঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর 

কখ খ 

৯৯৭৭ 

বসৌবমি চন্দ্র রায়, বিতাঃ ববমল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বকাঠািাড়া, র্াকঃ ববগুি বাড়ী, থািাঃ 

িীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও 

কখ খ 

৯৯৭৮ 

বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ বমাঃ আঃ বমাবমি বশখ,  

গ্রামঃ মদিাহর পুর র্াকঃ ববায়াবলয়ার চর, ইউঃ িাাংগাসী, থািাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৭৯ 

জাদহে উল্লুা, বিতাঃ আবুল বশর, গ্রামঃ বাজার কুল, বিাঃ রামু, থািাঃ রামু, বজলাঃ 

চট্টগ্রাম 

কখ খ 

৯৯৮০ 

বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদছে, গ্রামঃ সয়াধািগড়া, র্াকঃ 

বসরাজগঞ্জ, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

কখ খ 

৯৯৮১ 

সুলতাি আলী, বিতাঃ সাদেকাতুল বারী, গ্রামঃ বসদদ্ধশ্বরী, র্াকঃ বিকবি, উিদজলাঃ 

জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী 

কখ খ 

৯৯৮২ 

বমাঃ বাবুল আকি, বিতাঃ বমাঃ জিার আকি, গ্রামঃ+র্াকঃ কাকবচড়া, থািাঃ 

িাথরঘাটা, বজলাঃ বরগুিা 

কখ খ 

৯৯৮৩ 

বমাঃ জাবকররুল ইসলাম, বিতাঃ আলহাজ্ব বমাঃ ববছর উবদ্দি খাঁি, গ্রামঃ চাচবকয়া, 

বিাঃ বেলিাশার, থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা 

কখ খ 

৯৯৮৪ 

বমাঃ রাদসল, বিতাঃ হাদফজ আহদমে, গ্রামঃ উত্তরমাদ্রাজ, বিাঃ কাদশমগঞ্জ, থািাঃ 

চরফুাশি, বজলাঃ বভালা 

কখ খ 

৯৯৮৫ 

বমাঃ আবু হাবিফ, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর হাদরায়া সরকার 

িাড়া, থািাঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী 

কখ খ 

৯৯৮৭ 

বগাববন্দ রায়, বিতাঃ কাবতডক রায়, গ্রামঃ বেউিাড়া, থািাঃ রাজারহাট, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম 

কখ খ 

৯৯৮৮ 

বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবহউবদ্দি, গ্রামঃ চাবচতারা, বিাঃ বেঘলীয়া, 

থািাঃ সাটুবরয়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ 

কখ কখ 

৯৯৮৯ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল রাজ্জাক, গ্রামঃ উত্তর বাদহরচর, বিাঃ 

বাদহরচর, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাণ 

কখ খ 

৯৯৯২ 

বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ িগর ভােগ্রাম, বিাঃ 

বমশামূড়া, থািা বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

৯৯৯৬ 

িাবফউল বমাঃ িওদশর আলী, বিতাঃ মৃতঃ শাহাবুবদ্দি, গ্রামঃ বামবিোহ, বিাঃ 

িরািপুর, থািাঃ চারঘাট, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখ খ 

৯৯৯৭ 

বমাঃ বরয়াে, বিতাঃ বমাঃ বসবদ্দক, গ্রামঃ কালািাবিয়া, র্াকঃ আকবর হাট, সন্দীি, 

চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৯৯৯৮ 

বমাঃ কাউছার আল, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহদসি, গ্রামঃ জামজাবম, আলমর্াঙ্গা, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

কখ কখ 

৯৯৯৯ 

উজ্জ্বল বমাল্লা, বিতাঃ সামছুর রহমাি,গ্রামঃ চর শ্রীরাম কান্দী, বিাঃ বাগাট, থািাঃ 

মধুখালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখ কখ 

১০০০১ 

কাদশম বশখ, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি বশখ, গ্রামঃ চাঁেপুর, বিাঃ বামি র্াঙ্গা, থািাঃ 

রুিসা, বজলাঃ খুলিা। 

কখ খ 

১০০০২ 

বমাঃ আশাকুর রহমাি বচৌধুরী, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি বচৌধুরী, গ্রামঃ 

কাচুয়া, মুবছকাবন্দ, চুিারু ঘাট, হববগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০০৫ 

বমাঃ শাহজাহাি আলী, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ চর বিবাড়ীয়া, বিববাড়ীয়া, 

বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০০৬ 

বমাঃ জাদহর আলী, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ বচকরমারী, বিাঃ সাতদমরা, থািা 

ও বজলাঃ িঞ্চগড়। 

কখ খ 

১০০০৭ 

বমাঃ িাবশমুল হক, বিতাঃ িজীর আহেে সরোর, গ্রামঃ মবরচািাশা, র্াকঘরঃ মবরচ 

িাশা, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

কখ খ 

১০০০৮ 

কাউছার বময়া, বিতাঃ বমাঃ রজব আলী, গ্রামঃ বমরাশী, র্াকঘরঃ বমরাশী, উিঃ 

চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০০৯ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ এিাদয়ত উল্যাহ, গ্রামঃ আদ্রা, বিাঃ বভালাইি বাজার, 

থািাঃ িঙ্গলদকাট ড, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০০১৩ 

বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ বমাঃ মবির উদ্দীি, গ্রামঃ পুটাইল, বলমুবাড়ী, উিঃ ও 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০১৫ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ ৯ িাং োদমােরপুর, পূব ড 

িার িাড়া, বেরগঞ্জ, রাংপুর। 

কখ খ 

১০০১৬ 

বমাঃ সুমি রািা, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক, গ্রামঃ শুভগাছা, থািাঃ কাবজপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 
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১০০১৭ 

বহল্টি ববশ্বাস, বিতাঃ বিৌল ববশ্বাস, গ্রামঃ + বিাঃ ভালুকসী, থািাঃ আটগলিাড়া, 

বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০০১৮ 

বমাঃ ফবরে রহমাি বসাহাগ, বিতাঃ মৃতঃ সুন্দর আলী, গ্রামঃ িয়িপুর, (বেঘলিাড়া), 

বিাঃ রাদজন্দ্রপুর কুান্ট. উিঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০০১৯ 

বসয়ে বসায়াইব আলী, বিতাঃ বসয়ে মুনু আলী, গ্রামঃ লাহুবড়য়া, বসয়ে িাড়া, বিাঃ 

লাহুবড়য়া বাজার, থািাঃ বলাহাগড়া, বজলাঃ িড়াইল। 

কখ খ 

১০০২৪ 

বমাঃ বাবুল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ শাহবাজপুর, বিাঃ 

রসূলপুর, থািাঃ কামার খন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০২৫ 

বমাহােে সুলতাি, বিতাঃ বমাহদছি আলী, গ্রামঃ পুরাতি ফল্লাি িাড়া, বটকিাফ, 

কক্সবাজার। 

কখ খ 

১০০২৬ 

বমাঃ বহলাল, বিতাঃ বমাঃ জাহাবঙ্গর, গ্রামঃ করল র্াঙ্গা, র্াকঃ সািাহার, থািাঃ 

সািাহার, িওগাঁ। 

কখ খ 

১০০৩০ 

বমাঃ আলমগীর, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আিাস আলী, গ্রামঃ বশরিী, র্াকঃ বভওইল, 

থািাঃ সািাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখ খ 

১০০৩৩ 

বমাঃ মবজবুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছে, গ্রামঃ ববশমুড়ী, র্াকঃ চাঁদের হাট, 

থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ কখ 

১০০৩৪ 

িাজমুল বহাদসি, বিতাঃ আঃ গাফ্ফার বময়া, গ্রামঃ বকন্দুয়া িাড়া, বিাঃ কাঞ্চি, 

উিদজলাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০০৩৫ 

শাহ আলম, বিতাঃ বমাঃ ইস্রাইল, গ্রামঃ োম িাটুলী, জাদসববল, র্াকঃ যদশােল, 

আশুবলয়া, ঢাকা। 

কখ খ 

১০০৩৬ 

বমাঃ হারুি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মাোরী, গ্রামঃ বরাহােহ, বিাঃ শুশুন্ডা, থািা + বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৩৮ বশবমর িাল, বিতাঃ সুধীি িাল, গ্রামঃ উিসত্তর িাড়া, রাউজাি, চট্টগ্রাম। কখ খ 

১০০৪১ 

বমাঃ বমারছাবলি, বিতাঃ বমাঃ মাহাবুব, গ্রামঃ িীর সাদহদবর হাটি, গ্রামঃ মধুপুর, 

র্াকঃ রাজিগর, বসরাজবেখাি, মুসীগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৪৩ 

আবু তাবলব, বিতাঃ মৃতঃ জালাল উদ্দীি, গ্রামঃ মধুপুর িতুি িাড়া, র্াকঃ োমকুড়া 

হাট, উিঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখ কখ 

১০০৪৪ 

বরজাউল ইসলাম রাজু, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, বিাঃ মন্নুিগর, 

থািাঃ টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০০৪৬ 

বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ চর বোগাছী, র্াকঃ 

মুগদবলাই, উিঃ কামার খন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৪৭ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, গ্রাম + বিাঃ বচিাধুকুবড়য়া, 

থািাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৪৮ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ চাপুবলয়া, র্াকঃ ববওএফ, থািাঃ 

জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০০৪৯ 

বমাঃ শরীফুল ইসলাম, বিতাঃ আবরফুর রহমাি, গ্রামঃ ববতজুরী, বিাঃ েঃ বারদতািা, 

মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

কখ খ 

১০০৫১ 

বমাঃ বগয়াস উদ্দীি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ নুর বহাদসি হাওলাোর, গ্রামঃ িাকমহর, র্াকঃ 

সাদরাংগল, থািা + বজলাঃ িালকাঠী। 

কখ খ 

১০০৫৩ 

বমাঃ সাদলক রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক তাাং, গ্রামঃ দ্যগ ডাপুর বততুবলয়া, 

উল্লািাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৫৪ 

বমাঃ আলী বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাতাবলব িাঠাি, গ্রামঃ রাইজবেয়া, র্াকঃ 

আবমিপুর, িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৫৫ 

বমাঃ রবি মীর, বিতাঃ বমাঃ মবির বহাদসি মীর, গ্রামঃ শাহাবাজ কাবন্দ, র্াকঃ 

এিাদয়তিগর, থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 

১০০৫৭ 

সুমি বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল জালাল গাজী,  

গ্রামঃ শাংকরকাঠী, বিাঃ বগাববন্দপুর, থািাঃ শ্যামিগর,  

বজলাঃ সাতেীরা। 

কখ খ 

১০০৫৮ 

বমাঃ বসবুল বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ হাবলমপুর, র্াকঃ 

রজিীগঞ্জ বাজার, বেরাই, সুিামগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৬০ 

রুদবল উদ্দীি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হারুনুর রশীে, গ্রামঃ কুরাাংবগবর, বশাভিেন্ডী, িটিয়া, 

চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

১০০৬২ 

ফরহাদ্যল ইসলাম খাি, বিতাঃ এস. এ দ্যমে খাি, গ্রামঃ হাবতয়ার বখালা, র্াকঃ 

বশাভিেন্ডী, থািাঃ িটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

১০০৬৪ 

বমাঃ আওয়াল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাফর সরোর, গ্রামঃ বহাগলর্াঙ্গা, বিাঃ জয়পুর, 

উিঃ মবিরামপুর, বজলাঃ যদশার। 

কখ কখ 

১০০৬৭ 

বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে বময়া, গ্রামঃ বত্রদমাহি, বিাঃ + 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

১০০৬৮ 

আমািত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বতারাব আলী, গ্রাম + বিাঃ ষাইটশালা, থািাঃ বব-

িাড়া, কুবমল্লা। 

কখ কখ 

১০০৭২ 

বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ ববগমপুর, বিাঃ সাকারগর, 

থািাঃ কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

কখ খ 
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১০০৭৫ 

হারুি অর রবশে, বিতাঃ আব্দুল বহবকম, গ্রামঃ ববতাটী, বিাঃ ববতাটী, থািাঃ 

বিত্রদকাণা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

কখ খ 

১০০৭৮ 

বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যল হাবলম খাি, গ্রামঃ হালুয়া ঘাট, বিাঃ 

হালুয়াঘাট, উিঃ হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০০৭৯ 

রাদসল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ রতি আলী, গ্রামঃ শ্রীরামপুর, হাবববাবাে, বড়াইগ্রাম, 

িাদটার। 

কখ খ 

১০০৮০ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াছ, গ্রামঃ েবেণ বিাড়াগড়, বিাঃ শ্রীবরেী, 

থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর। 

কখ খ 

১০০৮১ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শাহাজাহাি আলী, গ্রামঃ বততুবলয়া, বিাঃ 

বততুবলয়া, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০০৮৩ 

জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ আলী আহেে, গ্রামঃ েবেণ চর জয়িাড়া, র্াকঃ জয়িাড়া, 

বোহার, ঢাকা। 

কখ খ 

১০০৮৫ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রববউল ইসলাম, গ্রামঃ েবেণ বগাববন্দপুর, বিাঃ 

মুবসগঞ্জ, থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

কখ খ 

১০০৮৬ 

বমাঃ আলভী, বিতাঃ বমাঃ এিামুল বমাল্লুা, গ্রামঃ চরমাবিকোহ, বিা + থািা + 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ খ 

১০০৮৭ 

বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল ভূ ূঁইয়া, গ্রামঃ মাটি িাড়া, বিাঃ মাটি 

িাড়া, থািা + বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখ খ 

১০০৮৮ 

ইসমাইল বহাদসি বসরাজী, বিতাঃ রহমত বমস্ত্রী, গ্রামঃ বেঘল কান্দী, বিাঃ খড়মা, 

থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ খ 

১০০৯০ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস ছামাে মন্ডল, গ্রাম + বিাঃ মবহষাবাি, 

থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখ খ 

১০০৯২ 

বমাঃ আোফ আলী, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল রব বময়া, গ্রামঃ রাজাবাড়ী, বিশাে িগর, 

তুরাগ, ঢাকা। 

কখ খ 

১০০৯৩ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম বমাল্লুা, গ্রামঃ পূব ড আমোবি ঘাট, 

র্াকঃ বচলমাবর, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

১০০৯৪ 

বমাঃ জাবলল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ জয়িাল হাওলাোর, গ্রামঃ চাবলতা বুবিয়া, 

বিাঃ িবাদবর হাট, উিঃ বামিা, বজলাঃ বরগুণা। 

কখ কখ 

১০০৯৭ 

বমাঃ োউে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ করম আলী মুসী, গ্রামঃ িাছড়া, র্াকঃ খান্দারিড়া, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০০৯৮ 

হায়াতুল ইসলাম, বিতাঃ আলী আহদেে, গ্রামঃ শ্রীধরপুর, বিাঃ রামদগািালপুর, 

থািাঃ বগৌবরপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০০৯৯ 

বমাঃ িীি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ মাইজিাড়া, বিাঃ মাইজিাড়া, 

থািাঃ শ্রীিগর, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

কখ খ 

১০১০০ 

বমাঃ রাবজব হক, বিতাঃ বমাঃ রহমত আলী, গ্রামঃ মাোরীিগর, বিাঃ িাঁচরুবস বাজার, 

থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০১০১ 

বমাঃ শুকুর আলী, বিতাঃ বমাঃ কওছার আলী, গ্রামঃ মাবিক আলী, বায়সা, চাঁেপুর, 

থািাঃ বিকরগাছা, বজলাঃ যদশার। 

কখ কখ 

১০১০৪ 

বমাঃ সুমি ইসলাম, বিতাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ েবেণ রামিগর, মাগুড়ািাড়া, 

িীলফামারী। 

কখ খ 

১০১০৫ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম জমাোর, গ্রামঃ বততুবলয়া, র্াকঃ 

িলদগাড়া, থািাঃ বমদহবন্দগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০১০৬ 

বমাঃ আকাশ, বিতাঃ আবুল বাদসে খাি, গ্রামঃ চরখাগকাটা, র্াকঃ চািপুর, থািাঃ 

বমদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০১০৭ 

হবরশ চন্দ্র রায়, বিতাঃ বগাববন্দ রায়, গ্রামঃ মুবচ বাবড়, র্াকঃ শতগ্রাম, বীরগঞ্জ, 

বেিাজপুর। 

কখ খ 

১০১০৮ 

প্রেীি চন্দ্র হৃেয়, বিতাঃ কাবলোস চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বভলাপুকুর, র্াকঃ বভলামুরারীপুর, 

বীরগঞ্জ, বেিাজপুর।  

কখ খ 

১০১০৯ জুদয়ল আহদমে, বিতাঃ মৃতঃ ফবরে আহদমে, গ্রামঃ িবিম রাজাশি, সাভার, ঢাকা। কখ কখ 

১০১১০ 

বমাঃ তাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রহমাি,  

গ্রামঃ বকসামত মালর্াঙ্গা, র্াকঃ বমাগল বাসা, উিঃ কুবড়গ্রাম সের, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

কখ খ 

১০১১১ 

বমাঃ বফদরাজ জামাি, বিতাঃ বমাঃ িবজব উদ্দীি আহদদ, গ্রামঃ িবিম িারপুগী, 

বিাঃ বশবগঞ্জ, থািা + বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখ কখ 

১০১১৩ 

বমাঃ শামছুল আলম (তুবহি), বিতাঃ মৃতঃ কামাল কববর, গ্রামঃ ইন্দ্রপুর, বিাঃ কববর 

হাট, থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখ খ 

১০১১৫ 

বগালাম হােী, বিতাঃ আবুল হাবকম হওলাোর, গ্রামঃ আমদবৌলা, র্াকঃ িয়সার হাট, 

থািাঃ আপগল িাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০১১৬ 

বমাঃ বমিারুল বহাসাইি বমলি, বিতাঃ বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম, গ্রামঃ ঘাদটর বকািা, 

র্াকঃ বীর আহােেপুর, বগৌরপুর, ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০১১৮ 

বমাঃ বফরদেৌস বময়া, বিতাঃ বমাঃ এখলাছ উবদ্দি, গ্রামঃ িাড়া বাশাটি, র্াকঃ 

ধীতপুর, উিঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 
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১০১১৯ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ তাদজল ইসলাম, গ্রামঃ বমাহিপুর, বশখরিগর, 

বসরাজবেখাি, মুবসগঞ্জ। 

কখ খ 

১০১২০ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ বমাহােে আলী, গ্রামঃ বঘাি, বিাঃ ফদতপুর, থািাঃ 

বকাতয়াবল, বজলাঃ যদশার। 

কখ খ 

১০১২৩ 

বমাঃ শাবমম আলী, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল মন্ডল, গ্রামঃ সাদহবিগর, মবল্লিাড়া, 

বমরপুর, কুবিয়া। 

কখ খ 

১০১২৪ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ সালাম, গ্রামঃ উত্তরা শশী, বিাঃ িঞ্চপুকুর, 

থািা + বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ কখ 

১০১২৫ 

বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ কাঁঠালবেয়া, মকুইব বরার্, বিাঃ 

বিশাতিগর, টঙ্গী, গাজীপুর। 

কখ খ 

১০১২৬ 

বমাঃ মাহমুদ্যর রহমাি বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ টাওি বজিকাঠী, 

র্াকঃ িটুয়াখালী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখ কখ 

১০১২৭ 

বমাজাদেল, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার, গ্রামঃ হবরভল্লবপুর, বিাঃ িবিম 

আলাইয়ারপুর, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখ খ 

১০১২৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ কামরুজ্জামাি, গ্রামঃ খাগড়া, বিাঃ মীরবাড়ী, 

থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০১২৯ 

বমাঃ ইমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ উত্তর গাজীপুর, উিঃ 

োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ কখ 

১০১৩২ 

বমাহােে কববর মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল কাদের মন্ডল, গ্রাম + র্াকঃ স্বল্প 

ছাবিলা, উিঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ কখ 

১০১৩৪ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক তালুকোর, গ্রামঃ  পূব ড কাজীিাড়া, 

র্াকঃ বমরপুর, কাফরুল, ঢাকা। 

কখ খ 

১০১৩৫ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ আলহাজ্ব বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, গ্রামঃ মাসুো বকালা, 

বিাঃ শহীিগর, বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০১৩৭ 

বমাঃ ফরহাে আলী, বিতাঃ বমাঃ মুন্নাফ আলী, গ্রামঃ িওহাটা (বাঘাটা), বিাঃ িবা, 

থািাঃ িবা, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখ খ 

১০১৪১ 

িজরুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রউফ, গ্রামঃ বাদিশ্বর, বিাঃ জলসীি, থািাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা। 

কখ খ 

১০১৪২ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ বসাহাগীর বটক, র্াকঃ 

বাড়ইিাড়া, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০১৪৩ 

বমাঃ আবু িাদছর, বিতাঃ বমাঃ আহমদ্যল হক, গ্রামঃ বমাজাদেল বমম্বাদরর বাবড়, 

বহারারবাগ, র্াকঃ বখতািচর, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

১০১৪৪ 

রুদবল বময়া, বিতাঃ বখরদশে আলম, গ্রামঃ শ্রীবড়টিয়া, বিাঃ খামার ধল্লা, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

১০১৪৫ 

বমাঃ আজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবতকুর রহমাি, গ্রামঃ বশবােম, বিাঃ 

বকশজাবি, থািাঃ মেি, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 

কখ খ 

১০১৪৬ 

বমাঃ ইউসুফ, বিতাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ বছাটারী বসিগ্রাম, র্াকঃ েরবস্ত বাজার, 

বকন্তাপুর, বসদলট। 

কখ খ 

১০১৪৭ 

বগািাল চন্দ্র োস, বিতাঃ হারাধি োস, গ্রামঃ লবেবেয়া, র্াকঃ হাবতয়া, থািাঃ 

হাবতয়া, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখ খ 

১০১৪৯ 

বমাঃ হাসাি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বখাকি ববশ্বাস, গ্রামঃ জীবলা, র্াকঃ বেরগঞ্জ বাজার, 

উিঃ চুয়ার্াঙ্গা, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

কখ খ 

১০১৫১ আঃ রাজ্জাক, বিতাঃ আঃ হাবমে, গ্রামঃ বিত্রদকাণা, বমাহিগঞ্জ, জয়পুরহাট। কখ খ 

১০১৫২ 

বমাঃ আববাছ উদ্দীি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ লবতফ, গ্রামঃ রাজাপুর, বিাঃ ইকবাল িগর, 

থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ কখ 

১০১৫৭ 

বমাহােে মবহউদ্দীি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ িবিম চাল, র্াকঃ বমন্নত আলী 

হাট, থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

১০১৫৯ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবু জাদহর, গ্রামঃ বাঘার হাওলা, বিাঃ মুরাে 

শবফউল্লাহ, উিদজলাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 

কখ খ 

১০১৬০ 

যাবমিী চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ প্রফুল্লুা চন্দ্র বম ডি, গ্রামঃ আঙ্গারীয়া সিাতি িাড়া, র্াকঃ 

ভূরুঙ্গামারী, থািাঃ ভুরু্গামারী, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০১৬১ 

মি বমাহি োশ, বিতাঃ কৃি বমাহি োশ, গ্রামঃ শাহাবমরপুর, বিাঃ ফবকিারহাট, 

থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

১০১৬৩ 

বমাঃ আল আবমি মােবর, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর মােবর, গ্রামঃ জিসা কববরাজ 

কান্দী, বিাঃ বভাদজশ্বর, থািাঃ িবড়য়া, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

কখ কখ 

১০১৬৫ 

বমাঃ জবসম বশখ, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাশার বশখ, গ্রামঃ বিজড়া, বিাঃ উলপুর, থািা 

+ বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০১৬৮ বমাঃ আজাে, বিতাঃ বমাঃ খুরদশে আলী, গ্রামঃ জামালবাবু, বশবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও। কখ খ 

১০১৬৯ 

বমাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ োঁতিাড়া, বিাঃ 

বসওয়াইল, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

১০১৭১ 

বমাঃ ইমাম বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আলী আহেে, গ্রামঃ চক্রােরগা বাড়ী, র্াকঃ বাজার 

জগৎপুর, উিঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 
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১০১৭২ 

বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উদ্দীি, গ্রামঃ চকমহাপুর, বিাঃ 

বলাকমািপুর, থািাঃ বাগাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

কখ খ 

১০১৭৩ 

বমাহােে জসীম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ ববি ডবকদশারী, র্াকঃ 

বাসাইল, বাসাইল, টাঙ্গাইল। 

কখ কখ 

১০১৭৪ 

বমাজাদেল হক, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ র্াউকী, রামদগািালপুর, বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০১৭৫ 

অপূব ড অবধকারী, বিতাঃ মদিারঞ্জি অবধকারী, গ্রামঃ সাতিাড়, বিাঃ খাবলয়া, থািাঃ 

রাটজর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

কখ কখ 

১০১৭৮ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ধি বময়া, গ্রামঃ ভাদ্যঘর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। কখ খ 

১০১৭৯ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আিসার হাওলাোর, গ্রাম + বিাঃ বহউবলবুবিয়া, থািা 

+ বজলাঃ বরগুণা। 

কখ কখ 

১০১৮০ 

বমাঃ মাইনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিছুর মন্ডল, গ্রামঃ চাঁেপুর, র্াকঃ িাঁচবাবড়য়া, 

থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

কখ খ 

১০১৮১ 

সুমি চন্দ্র বেবিাথ, বিতাঃ শ্যামল বেবিাথ, গ্রামঃ িবিম আউরা, বিাঃ কাঠাবলয়া, 

কাঠাবলয়া, িালকাঠী। 

কখ খ 

১০১৮২ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবু সরোর, গ্রামঃ উত্তর কবাই, র্াকঃ 

চুিাখালী, উিঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০১৮৪ 

বমাঃ আলী হুসাইি, বিতাঃ মুিদছর আলী, গ্রামঃ আড়াইিাড়া, বিাঃ বগাহাইল বাড়ী, 

বমজডাপুর, টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

১০১৮৫ 

বমাঃ নুরুন্নবী ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ েদমবল, র্াকঃ 

বচৌরঙ্গীবাজার, উিঃ হবরপুর, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখ কখ 

১০১৮৬ 

বমাঃ আবরফ হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আতর উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ বশবররচালা, র্াকঃ 

ভবািীপুর, উিঃ গাবজপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০১৮৮ 

বমাঃ আবু শাবহি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদজে, গ্রামঃ ধুকুবড়য়া, বিাঃ ধুকুবড়য়া ববড়া, 

থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০১৯০ 

রািা আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ হলুে বাবড়য়া, বিাঃ আল্লার 

েগ ডা, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

১০১৯১ 

বমাঃ রায়হাি কববর, বিতাঃ মৃতঃ অবকমুবদ্দি, আমাইল, ববরামপুর,  

বেিাজপুর। 

কখ খ 

১০১৯২ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম মীর, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব মীর, গ্রামঃ িাদশরা, র্াকঃ 

তারাগঞ্জ, উিঃ কািাবশয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০১৯৬ 

বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুর রহমাি খাি, গ্রামঃ পূব ড বাগদ্যলী, র্াকঃ বমৌরাট, 

থািাঃ িাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখ কখ 

১০২০২ 

বমন্টু অন্তয় বরাজাবরও, বিতাঃ বসন্টু বরাজাবরও, গ্রামঃ বেওগাঁও, র্াকঃ সাভার, থািাঃ 

সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ খ 

১০২০৪ 

আবু ইসহাক, বিতাঃ বময়ার বহাদসি, গ্রামঃ জামাবলয়াকাবন্দ, বিাঃ িরজপুর, থািা ও 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখ খ 

১০২০৬ 

বমাঃ আদবে বহাসাইি, বিতাঃ ফজলুল কবরম, গ্রামঃ সদমষপুর, বিাঃ আলীপুর, থািাঃ 

রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

কখ খ 

১০২০৭ 

ববলাস কুমার বসাংহ, বিতাঃ স্বণ ডকুমার বসাংহ, গ্রামঃ উত্তর মাদিরগাঁও, র্াকঃ 

বকরামতিগর, থািাঃ কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখ কখ 

১০২০৮ 

বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ লালপুর, িাদটার, 

রাজশাহী। 

কখ কখ 

১০২০৯ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক বহাদসি, গ্রামঃ ধামতী পূব ডিাড়া, বিাঃ 

ধামতী, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০২১০ 

বমাঃ হৃেয়, বিতাঃ বমাঃ জবলল হাওলাোর, গ্রামঃ মহরউবদ্দর চর, বিাঃ এিাদয়ত 

িগর, কাবশপুর, ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২১১ 

বমাঃ রুদবল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ওয়াজউবদ্দি ববিারী, গ্রামঃ চরডুমুর তলা, 

বিাঃ ডুমুরতলা, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ কখ 

১০২১২ 

বমাঃ আসলাম বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল সামাে ববিারী, গ্রামঃ বকোরপুর, বিাঃ 

বখলফৎগঞ্জ, থািাঃ িবড়য়া, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

কখ খ 

১০২১৩ 

বমাঃ আবতকুল ইসলা, বিতাঃ মৃতঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ ববয়ড়া, র্াকঃ ববয়াড়া, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২১৪ 

বমাঃ কাওসার আলী, বিতাঃ আঃ মান্নাি হাওলাোর, গ্রামঃ িাবরদকলবাড়ী, র্াকঃ 

িাবরদকল বাড়ী, উিঃ বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২১৫ 

বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ েশদমৌজা, শাহাপুর, 

বিাঃ জাহাঙ্গীরাবাে, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

১০২১৭ 

কাজী আবজজুল ইসলাম (শান্ত), বিতাঃ বমাঃ কামাল উদ্দীি, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, 

বমজডাপুর বাজার, গাজীির। 

কখ খ 

১০২১৮ 

বমাঃ িাজমুল হক, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল হক, গ্রামঃ আলমপুর, র্াকঃ কাবজপুর, বিাঃ 

কাবজপুর, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২২১ আল মামুি, বিতাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ ভাটি বাবলয়া িাড়া, বিাঃ বাবলয়া িাড়া, কখ খ 
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থািাঃ আড়াই হাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

১০২২২ 

বমাঃ কামাল হাসাি সুমি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল বহাদসি তালুকোর, গ্রামঃ িয়িপুর, 

র্াকঃ রাদজন্দ্রপুর, উিঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

১০২২৬ 

বমাঃ ওয়াবসম বশখ, বিতাঃ বমাঃ খাইরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাবন্দয়া, বিাঃ বমদ্যমারী, 

থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০২২৮ 

বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল আবজজ মন্ডল, গ্রামঃ হাবজপুর, থািাঃ 

কালাই, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখ খ 

১০২৩১ 

বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ িববয়াবাে, থািাঃ 

বেববিার, বিাঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ কখ 

১০২৩২ 

বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তাজুল ইসলাম,  

গ্রামঃ বড় সাগাটিয়া, ি. িাড়া, বিাঃ িাড়ুয়ামালা, থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখ খ 

১০২৩৩ 

বমাঃ িাঈম বহাদসি, বিতাঃ আঃ খাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ োতপুর, বিাঃ উত্তরচর, 

থািাঃ বমদহন্দীগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০২৩৪ 

বমাঃ বরজাউল হক, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল হক বমাল্লুা, গ্রামঃ উত্তর কাশারা, 

িাইকিাড়া, ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখ খ 

১০২৩৬ 

বমাঃ বমারদশে আলম, বিতাঃ বিয়ার বমাহােে, গ্রামঃ েমকার বাড়ী, কেলপুর, 

রাউজাি, চট্টগ্রাম। 

কখ খ 

১০২৩৭ 

বমাঃ আল আবমি খাি, বিতাঃ আঃ বছাবাহাি খাি, গ্রামঃ রামিগর, বিাঃ মদহশপুর, 

থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০২৩৮ 

বমাঃ বমরাজ, বিতাঃ বমাঃ হাদসম, গ্রামঃ কাঁদ্যরগঞ্জ, র্াকঃ + থািাঃ শ্রীিগর, বজলাঃ 

মুসীগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২৪০ 

বমাঃ মহসীি আলম, বিতাঃ বমাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ 

িাবড়য়া গোই, থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 

কখ কখ 

১০২৪৩ 

সুজি রায়, বিতাঃ সুখচাঁে রায়, গ্রামঃ বসািাইল বাড়ী, রাধাগঞ্জ, বকাটালীিাড়া, 

বগািালগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২৪৫ 

বমাঃ আবুল গবণ, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুস সামাে খাঁি, গ্রামঃ তাবলকা কাবন্দ, বিাঃ + 

থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখ খ 

১০২৪৬ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ চতুরার্াঙ্গা, বটপ্রীগঞ্জ, 

বেবীগঞ্জ, িঞ্চগড়। 

কখ খ 

১০২৪৭ 

সুশান্ত কুমার রায়, বিতাঃ মৃতঃ সুবিল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ সাদহদবর চর বাজার, বিাঃ 

বিজাম উবদ্দি কদলজ, থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

১০২৪৮ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ কামার িাড়া, থািাঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ কখ 

১০২৪৯ 

বমাঃ আব্দুল মবজে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে প্রমাবিক, গ্রামঃ েবড়িাড়া, র্াকঃ 

মাোরহাট, উিঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখ খ 

১০২৫৫ 

বমাঃ খাদলে মাহমুে, বিতঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর প্রতািপুর, বিাঃ 

বময়াবাজার, থািাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০২৫৭ 

সঞ্জয় হালোর, বিতাঃ সাোন্দ হালোর, গ্রামঃ বেঘীর জাি, র্াকঃ বেঘীর জাি, উিঃ 

িাবজরপুর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

কখ খ 

১০২৫৯ 

জাবকউশ বহমরম, বিতাঃ বজািাস বহমরম, গ্রামঃ ধািজুবড়, বিাঃ রতিপুর, থািাঃ 

ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখ খ 

১০২৬০ 

বমাঃ মাবিক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ কান্দািাড়া, বিাঃ বকট্টা, থািাঃ 

সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২৬২ 

বমাহােে আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে গাবজ বময়া, গ্রামঃ ফলকি, বিাঃ 

হাবজরহাট, উিদজলাঃ কমলিগর, বজলাঃ লেীপুর। 

কখ কখ 

১০২৬৩ 

প্রকাশ সরকার, বিতাঃ গববন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বিলকুিী, বিাঃ কুতুবপুর, থািাঃ ফতুল্লা, 

বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০২৬৫ 

বমাঃ মহাসীি বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মমতাজ আলী মন্ডল, গ্রামঃ বমরপুর, র্াকঃ 

হবরিারায়িপুর, থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখ খ 

১০২৬৬ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ আলী হায়োর, গ্রামঃ বাবলিাড়া, বিাঃ বাবলিাড়া, থািাঃ 

বজয়ািগর, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

কখ খ 

১০২৬৭ 

বমাঃ ওবায়দ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফক খবলফা, গ্রামঃ বামিীকাঠী, বিাঃ বহাগলা, 

ববরশাল সের, ববরশাল। 

কখ খ 

১০২৬৯ 

বমাঃ িাবজম আহদমে, বিতাঃ বমাঃ জবমউল ইসলাম, গ্রামঃ জয়কৃষ্ণপুর, র্াকঃ 

বমলাবাড়ী, থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখ খ 

১০২৭২ 

হাবববুল্লাহ, বিতাঃ জামাল উদ্দীি, গ্রামঃ িাটাকাটা, বিাঃ চক িাঠাকাটা, উিঃ িকলা, 

বজলাঃ বশরপুর। 

কখ খ 

১০২৭৩ 

ইসমাইল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বগািা েবেণ িাড়া, বিাঃ 

োপুবিয়া, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। 

কখ কখ 

১০২৭৫ 

বমাহােে সবজব, বিতাঃ বমাহােে বখারদশে, গ্রামঃ েরদবতাপুর, বিাঃ বচৌমহিী 

বাজার, থািাঃ রামগঞ্জ, বজলাঃ লেীপুর। 

কখ খ 

১০২৭৭ বমাঃ ফবরে বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবতকুল ইসলাম, গ্রামঃ মবল্লকবাড়ী, র্াকঘরঃ কখ খ 



cvZv # 237 
G.Safinur Electrician Result-2019 

মবল্লকবাড়ী, উিঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

১০২৭৯ 

বমাঃ জাকাবরয়া বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ কাবলিগর, বিাঃ বাখদবর, 

উিঃ িাবলতাবাড়ী, বজলাঃ বশরপুর। 

কখ খ 

১০২৮৫ 

বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ শামছুল বহাসাইি, গ্রামঃ েশবকয়া, বিাঃ আটিয়া 

েরগাহ, উিঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখ খ 

১০২৮৭ 

বমাঃ সাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ বমাতাবলব, গ্রামঃ বিবিন্তপুর, বিাঃ বিবিন্তপুর, 

উিঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০২৯০ 

বমাঃ আবদ্যর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ গবজয়া িাড়া, বিাঃ বচচুয়া 

বাজার, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ কখ 

১০২৯১ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ববলাল উদ্দীি, গ্রামঃ উত্তর কাঞ্চিপুর, বিাঃ 

বগাসাতা, থািাঃ কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০২৯৩ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ েীি ইসলাম, গ্রামঃ তারাব, রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। কখ খ 

১০২৯৪ 

বমাঃ বসাদহল হাওলাোর, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মাবিক হাওলাোর, গ্রামঃ রাকুবেয়া, 

বেদহর গাবত, র্াকঃ রাকুবেয়া, বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

১০২৯৫ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ বচৌঘুবরয়া, র্াকঃ বঘাগা, 

উিঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ কখ 

১০৩০৯ 

স্বিি বময়া, বিতাঃ আলম মন্ডল, গ্রামঃ িবিম সুখ িগরী, র্াকঘরঃ মাোরগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর। 

কখ খ 

১০৩১০ 

বমাঃ তাইজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জাদবে আলী মন্ডল, গ্রামঃ ইসলামপুর, খুবেরকুটি, 

উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

কখ খ 

১০৩১১ 

বমাঃ বলকছি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বলটি বময়া, গ্রামঃ খাদয়র িাড়া, বিাঃ শাহী 

আদিহালা, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখ খ 

১০৩১৩ 

বমাঃ কাউছার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ কলাদর্মা, র্াকঃ 

কাবশপুর, থািাঃ ববমাি বন্দর, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ কখ 

১০৩১৪ 

বমাল্লা মুবমনুল ইসলাম, বিতাঃ বমাল্লা বমদহর উদ্দীি আহদমে, গ্রামঃ বিদরাজপুর, বিাঃ 

দ্যরলহাটি, থািা ও বজলাঃ িওগাঁ। 

কখ কখ 

১০৩১৫ 

বমাঃ িাঈমউজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, গ্রামঃ লছমিপুর, িাউদয়রচর, থািা + 

বজলাঃ বশরপুর। 

কখ খ 

১০৩১৭ 

বমাঃ িাজমুল বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ আলমপুর, থািা + বিাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

১০৩১৮ 

বমাঃ সাবির রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ চরপশলা বাড়ী, র্াকঃ 

বখাকশাবাড়ী, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০৩২২ 

বমাঃ লাদয়স বময়া, বিতাঃ বমাঃ আক্কাস বময়া, গ্রামঃ বিটকা বিাদ্দার িাড়া, বিাঃ 

বিটকা, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

১০৩২৩ 

বমাঃ ইউনুছ বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আবু বময়া, গ্রামঃ রাদজন্দ্রপুর, বিৌঃ আখাউড়া, থািাঃ 

আখাউড়া, বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

কখ খ 

১০৩২৬ 

আব্দুল্লাহ ইবদি মাসুে, বিতাঃ বমাঃ মবহউবদ্দি, গ্রামঃ আলাইপুর, রাউতড়া, মাগুরা 

সের, মাগুরা। 

কখ খ 

১০৩২৮ 

বমাঃ নুরুজ্জামাি জবসম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ িাগলা উত্তর িাড়া, 

বিাঃ+থািাঃ ফবকর হাট, বজলাঃ বাদগর হাট। 

কখ খ 

১০৩২৯ 

বমাঃ আবু সাইে, বিতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রাম + র্াকঃ জাঙ্গাবলয়া, উিঃ মাোরগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর। 

কখ কখ 

১০৩৩০ 

বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ বগালাবাড়ী, র্াকঃ 

কালীগঞ্জ, উিঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১০৩৩১ 

বমাঃ ইবলয়াছ, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি, গ্রামঃ গাওকুড়া, েজীিাড়া, ইসলামপুর, 

জামালপুর। 

কখ খ 

১০৩৩২ 

বমাঃ শাবহনুর হক, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মকবুল মন্ডল, গ্রামঃ িাঁিাঘাট, বিাঃ 

বসািাবাড়ীয়া, থািাঃ কলাদরায়া, বজলাঃ সাতেীরা। 

কখ কখ 

১০৩৩৪ 

বমাঃ জুিাদয়ে বময়া, বিতাঃ বমাঃ সাবহে বময়া, গ্রামঃ গজাবরয়া, ২ িাং ওয়ার্ ড, সের, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখ খ 

১০৩৩৫ 

বমাঃ আওলাে, বিতাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ ভারগাঁও, র্াকঃ বরাব বাজার, থািাঃ 

বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ কখ 

১০৩৩৬ 

বমাঃ িাজমুল বময়া, বিতাঃ বমাঃ কববর আহদমে, গ্রামঃ শাবন্তিগর, আখাউড়া, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখ কখ 

১০৩৩৭ 

বমাঃ খবলল, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ, গ্রামঃ চন্দ্রপ্রসাে, র্াকঃ চন্দ্রপ্রসাে, বভালা সের, 

বভালা। 

কখ খ 

১০৩৪৩ 

বমাঃ আসলাম বহাদসি (দখাকা), বিতাঃ বমাঃ রববউল্লা ববিারী, গ্রামঃ মাগুরা, র্াকঃ 

বাঁকবহ, থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ কখ 

১০৩৪৪ 

বমাঃ মবমি বশখ, বিতাঃ বমাঃ ওহাব বশখ, গ্রামঃ মবমি বশখ,  

গ্রামঃ িারসােীপুর, বিাঃ রদশাড়া, থািাঃ রাজবাড়ী,  

বজলাঃ রাজবাড়ী। 

কখ খ 

১০৩৪৫ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ ওয়াবরশ বমবজ বাড়ী, কখ কখ 



cvZv # 238 
G.Safinur Electrician Result-2019 

দ্যয়ারু, বিাঃ বড় তাবকয়া, বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

১০৩৪৭ 

বমাঃ আকবর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল সামাে, গ্রামঃ রামপুর, র্াকঃ রামপুর বাজার, 

থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১০৩৪৯ 

খাদলে আহমে, বিতাঃ ফয়জুল হক, গ্রামঃ বচৌঘরী (দমাকাম বাড়ী) বিাঃ + থািাঃ 

বগালাসগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

কখ খ 

১০৩৫১ 

বমাঃ গাফ্ফার বশখ, বিতাঃ বমাঃ নুরুউবদ্দি বশখ, গ্রামঃ বভাদজর র্াঙ্গী, িগরকান্দা, 

ফবরেপুর। 

কখ খ 

১০৩৫২ 

বমাঃ শাবহনুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বাহারউদ্দীি, গ্রামঃ কাবজপুর, বিাঃ 

রাজারহাট, থািাঃ কদতায়ালী, বজলাঃ যদশার। 

কখ খ 

১০৩৫৩ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি ঢালী, গ্রামঃ ঢালী বাড়ী, েঃ রামপুর, 

বিাঃ বভদ্যরীয়া বাজার, মতলব উত্তর, চাঁেপুর। 

কখ কখ 

১০৩৫৪ 

বমাঃ বরয়াজ, বিতাঃ বমাঃ আলাউদ্দীি, গ্রামঃ আলাউদ্দীি মািী বাড়ী, গ্রামঃ 

বশোগ্রাম, থািাঃ রামগবত, বজলাঃ লেীপুর। 

কখ খ 

১০৩৬১ বরফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর আদলকান্দা, ববরশাল। কখ খ 

১০৩৬২ 

বমাঃ বলাটি আলী, বিতাঃ বমাঃ খবলল মন্ডল, গ্রামঃ বগািীরামপুর, র্াকঘরঃ বখলিা, 

উিদজলাঃ ধামরাইর হাট, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখ খ 

১০৩৬৩ 

সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুল মাদলক বছয়াল, গ্রাম + বিাঃ মনুয়া, উিঃ বভেরগঞ্জ, 

বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখ খ 

১০৩৬৫ 

বমাঃ সাইমুি বসকোর, বিতাঃ আবদ্যল মান্নাি বসকোর, গ্রামঃ ঘুরচাকাঠী, বিাঃ 

ঘুরচাকাঠী, উিঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খ খ 

১০৩৬৬ 

বমাঃ ইয়াবমি, বিতাঃ বমাঃ বাবুল হাওলাোর, গ্রামঃ িবিম র্াইয়া, বিাঃ বমমাবিয়া, 

উিঃ বহজলা, বজলাঃ ববরশাল।  

কখ খ 

১০৩৬৭ বমাঃ জুিাদয়ে বময়া, বিতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ ধুকবন্দর চর, রায়পুরা, িাবসাংেী। কখ খ 

১০৩৬৮ 

আল আবমি, বিতাঃ মৃতঃ মহর আলী, গ্রামঃ বচতাইি, র্াকঃ চন্দিপুর, থািাঃ ববলাব, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখ খ 

১০৩৭০ 

বমাঃ ববশর উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ গজাবলয়া, বিাঃ গজাবলয়া, থািাঃ 

গলাবচিা, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখ খ 

১০৩৭১ 

বমাঃ আজহারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ বিরাাংকুল, বিাঃ 

বড়শালঘড়, বেববিার, কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০৩৭৩ 

বমাঃ মাহফুজ ববি আকবর, বিতাঃ সাদলহ আকবর, গ্রামঃ েবেণ িরিবত, বিাঃ 

িরিবত, থািাঃ চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

কখ খ 

১০৩৭৫ 

বমাঃ একরামুল হক, বিতাঃ মুিসুর আহমাে, গ্রামঃ বমরাদকািা, র্াকঃ িাচরুখী, 

জাবমো, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

১০৩৭৬ 

বমাঃ আবুল কালাম, বিতাঃ বমাঃ বমাজাদেল হক,  

গ্রামঃ মালীর চর তকীর িাড়া, র্াকঘরঃ বঘাষিাড়া, থািাঃ বকশীগঞ্জ, বজলাঃ 

জামালপুর।  

কখ কখ 

১০৩৮০ 

বমাঃ সামাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ সামছুল হক হাওলাোর, গ্রামঃ রাজিগর, বিাঃ 

রাজিগর, উিঃ বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

কখ কখ 

১০৩৮৪ 

বফদরাজ মাহমুে, বিতাঃ মজনু ববিারী, গ্রামঃ ববগুিটাল, লুগড়া, টাঙ্গাইল সের, 

টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

১০৩৮৫ 

এ,দক, এম িাজমুল শাহাোত রাদসল, বিতাঃ অবজউল্যা, গ্রাম ও র্াকঃ বতারাবগঞ্জ, 

উিঃ কমলিগর, বজলাঃ লেীপুর। 

কখ কখ 

১০৩৯০ 

শামীম বহাদসি, বিতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ জগতপুর (সরকার িাড়া) বিাঃ জগতপুর, 

উিঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০৩৯১ 

বমাঃ ফারবলয়াস কাঞ্চি, বিতাঃ বমাঃ আঃ আউয়াল, গ্রামঃ বখালা বাড়ী, র্াঃ 

বল্লমিাড়, থািাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখ খ 

১০৩৯২ 

কামাল বহাদসি, বিতাঃ বছাবাি বময়া, গ্রামঃ কালাই বগাববন্দপুর, বিাঃ বাতাকাবন্দ, 

থািাঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১০৩৯৩ 

বমাঃ বাহার বময়া, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ আকরামপুর, বিাঃ আফতাব 

ববববর হাট, বজলাঃ বফিী। 

কখ খ 

১০৩৯৫ বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ ওবায়দ্যল হক, গ্রামঃ হাইত কাবন্দ, বমদরশ্বরাই, চট্টগ্রাম। কখ খ 

১০৩৯৭ 

বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃকাওিহলা, র্াকঃবসাংোইর, 

উিঃিাগরপুর, বজলাঃটাাংগাইল।   

কখ কখ 

১০৩৯৮ ইমরানুর রহমাি, বিতাঃ লুৎফর রহমাি, চরলেু , কণ ডফুবল, চট্টগ্রাম।  কখ খ 

১০৩৯৯ 

বমাঃনূরুল হক, বিতাঃমন্তাজ আলী, 

গ্রামঃমািাইর,র্াকঃদমরুয়াখলা,উিঃববশ্বম্ভপুর,দজলাঃ সুিামগঞ্জ ।  

কখ খ 

১০৪০০ 

ফারুক বহাদসি, বিতাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ রাজ িগর বাঁকা বরশী, র্াকঃ 

বকশবপুর, বজলাঃ যদশার।  

কখ কখ 

১০৪০২ বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ মৃত আ: ওহাব,ইছরগাছা, গাজীপুর সের।  কখ খ 

১০৪০৩ 

বমাঃ সজীব বহাদসি, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ উবকয়ারা, র্াকঃগড়িাড়া, 

থািা+দজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

কখ খ 

১০৪০৪ বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ রবমজ উবদ্দি, গ্রামঃ বভলািগর, র্াকঘরঃ িাংস খ খ 
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কদলজ, থািাঃ িরবসাংেী, বজলাঃ িরবসাংেী।  

১০৪০৫ 

বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাঃ রাজা বময়া, গ্রামঃ সাদহববাে, থািাঃ বব-িাড়া, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৪০৬ 

বমাঃ মবশউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার খাি, গ্রামঃ খাদয়রহাট, র্াকঘরঃ 

কাবশয়াবি, থািাঃ কাবশয়াবি, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪০৭ 

বমাঃ তুরাগ, বিতাঃ নুর জামাল, গ্রামঃ বগািালপুর, র্াকঘরঃ বশখরিগর, বজলাঃ 

মুবসগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪০৮ 

রদমশ কুমার রায়, বিতাঃ রাজ কুমার রায়, গ্রামঃ বসিড়া, র্াকঘরঃ বমলাবাড়ী, থািাঃ 

ফুলবাড়ী, বজলাঃ বেিাজপুর। 
খ খ 

১০৪১৫ 

বমাঃ বশখ ফবরে, বিতাঃ মৃত তজু বময়া, গ্রামঃ পূব ড ববজয় বসাংহ, থািাঃ বফিী, বজলাঃ 

বফিী। 
খ খ 

১০৪১৭ 

বমাঃ বমাদশ ডে আলম, বিতাঃ বসরাজ আলী, গ্রামঃ তারাইকাবন্দ, র্াকঘরঃ বধাবাউড়া, 

থািাঃ বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৪১৮ 

বমাঃ বসাহাগ বশখ, বিতাঃ মৃত আলম বশখ, গ্রামঃ বরাট কাঁচরন্দ, থািাঃ রাজবাড়ী 

সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 
খ খ 

১০৪১৯ 

বমাঃ জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ িাঁচন্দর উত্তরিাড়া, থািাঃ 

তাদিার, বজলাঃ রাজশাহী। 
খ খ 

১০৪২০ 

বমাঃ ইবলয়াছ ববিারী, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ ববিারী, গ্রামঃ বরয়াজউদ্দীি িাড়া, থািাঃ 

বগায়ালন্দ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 
খ খ 

১০৪২১ 

বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বিতাঃ আব্দুছ ছালাম বশকোর, গ্রামঃ হালুয়াকাবন্দ, র্াকঘরঃ 

জামপতল, কামারখন্দ, বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪২২ 

বমাঃ মুজাদেল হক, বিতাঃ বমাঃ শুক্কুর মাহমুে, গ্রামঃ ববৌদশর চর, র্াকঘরঃ 

তারাকাবন্দ, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৪২৩ 

বমাঃ আল আবমি সরকার, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাহার সরকার, গ্রামঃ সাবাজপুর, 

র্াকঘরঃ রসুলপুর, কামারখন্দ, বসরাজগঞ্জ।  
খ খ 

১০৪২৬ 

বমাঃ তাদরক রািািী , বিতাঃ বাহার উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ রামপুর, ববগমগঞ্জ, 

বিায়াখালী। 
খ খ 

১০৪২৭ বমাঃ শামীম, বিতাঃ নূর আলম, গ্রামঃ বছার বশব িারায়ণপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। খ খ 

১০৪৩১ 

বমাঃ আল আবমি বশখ, বিতাঃ ইমাি বশখ, গ্রামঃ র্হরিগর, র্াকঘরঃ রূিিাত্র, 

ববায়ালমারী, ফবরেপুর। 
খ খ 

১০৪৩২ 

বমাঃ সবুজ ববিারী, বিতাঃ মৃত বমাঃ সুলতাি ববিারী, গ্রামঃ মবিপুর (উত্তরিাড়া) 

র্াকঘরঃ হাইমচর, থািাঃ হাইমচর, বজলাঃ চাঁেপুর। 
খ খ 

১০৪৩৩ 

বমদহেী হাসাি, বিতাঃ মৃত িজদজশ আলী, গ্রামঃ ছাবিশ, র্াকঘরঃ ভূয়াপুর, থািাঃ 

ভূয়াপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৪৩৪ 

বমাঃ বমাজাদেল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ চাঁেপুর, র্াকঘরঃ 

বগাড়াই, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৪৩৫ 

বমাঃ রাদসল রািা, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেি, গ্রামঃ কুড়াবলয়া, র্াকঘরঃ 

কুড়াবলয়া, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৩৬ 

বমাঃ ববজয় বময়া, বিতাঃ বমাঃ মুন্নাফ বময়া, গ্রামঃ বড়খাল, থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৪৩৮ 

বমাঃ বসাহাগ বময়া, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ চর মধুয়া, র্াকঘরঃ চন্দ্রদকাণা, 

থািাঃ িকলা, বজলাঃ বশরপুর। 
খ খ 

১০৪৪০ 

বমাহােে আলী, বিতাঃ বমাঃ জুিাব আলী, গ্রামঃ বযাবগিীবাগ, র্াকঘরঃ বযাবগিীমুড়া, 

থািাঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 
খ খ 

১০৪৪২ 

বমাঃ শাহজাহাি বমাল্লা, বিতাঃ মৃত কালু বমাল্লা, গ্রামঃ বগালাকান্দাইল, র্াকঘরঃ 

ভূলতা, থািাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িরায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৪৩ 

মবির বহাদসি জীবি, বিতাঃ বমাঃ বশখ ইসলাম, গ্রামঃ বাবঘয়া, র্াকঘরঃ বাদলরদটক, 

থািাঃ মাবিকগঞ্জ, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৪৪ 

বমাঃ রাবকব হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ গজাবরয়া িাড়া, র্াকঘরঃ বিরার 

বাজার, থািাঃ বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৪৫ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আবমনুর ইসলাম,  

গ্রামঃ কাবলিিগর বেওয়াি বটালা, র্াকঘরঃ কাবলিগর, থািাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ, বজলাঃ 

চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৪৭ এিামুল, বিতাঃ আঃ ছালাম, গ্রামঃ বখাদজখালী, র্াকঘরঃ বগাবসাংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর। খ খ 

১০৪৪৮ 

বমাঃ মিজুরুল হক, বিতাঃ মৃত বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বাবেয়া, র্াকঘরঃ ববলশীে, 

শাহরাবস্ত, চাঁেপুর। 
খ খ 

১০৪৫১ 

হায়োর বমাল্যা, বিতাঃ মৃত গুঞ্জর বমাল্যা, গ্রামঃ ঠাকুরচর, র্াকঘরঃ চন্দ্রিাড়া, থািাঃ 

সেরপুর, বজলাঃ ফবরেপুর। 
খ খ 

১০৪৫২ 

বমাঃ বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল সাত্তার, গ্রামঃ উত্তর মাবছমপুর, র্াকঘরঃ 

োিা বময়ার বাজার, বিায়াখালী সের, বিায়াখালী। 
খ খ 

১০৪৫৩ 

খায়রুল ইসলাম সবুজ , বিতাঃ বমাঃ শহীদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কুঠিবাবড় বমাদড়লগঞ্জ, 

বাদগরহাট। 
খ খ 
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১০৪৫৬ 

বমাঃ রবফকুল ইসলাম শামী, বিতাঃ মৃত নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর বসািািাহাড়, 

র্াকঘরঃ বহঙ্গুলী, থািাঃ বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৪৫৭ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুবক্কার বসবদ্দক, গ্রামঃ বিগ্রাম (উত্তর), র্াকঘরঃ 

ববড়া, থািাঃ ববড়া, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৪৫৯ 

বমাঃ সুমি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ বমামতাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ব্রাহ্মদণরদটক, র্াকঘরঃ 

কাটাঘাট বাজার, থািাঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খ খ 

১০৪৬১ 

নুর আহাে, বিতাঃ মৃত আবমর বহাদসি, গ্রামঃ বগৌতম িাড়া, র্াকঘরঃ মাটুরা, থািাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 
খ খ 

১০৪৬৩ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত বমাঃ আব্দুল মাদলক , গ্রামঃ মহববৎ খাঁ টাপু, 

র্াকঘরঃ বিউ সাদহবগঞ্জ, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৪৬৫ 

বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুছ ছাত্তার, গ্রামঃ বছাট বেওরা, র্াকঘরঃ 

জয়দেবপুর, থািাঃ জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 
খ খ 

১০৪৬৭ 

বমাঃ জাবহে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ সদ্যুল্যাপুর, র্াকঘরঃ 

বসুবন্দয়া, থািাঃ বকাতায়ালী, বজলাঃ যদশার। 
খ খ 

১০৪৬৮ 

বমাঃ বমাসাদির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মুবজবুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড বমজডাপুর, থািাঃ 

িাদচাল, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৭৩ 

বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি সরকার, গ্রামঃ বড়বালুয়া, 

র্াকঘরঃ বালুরহাট, বসািাতলা, বগুড়া। 
খ খ 

১০৪৭৫ 

বমাঃ আজমল খাি, বিতাঃ মৃত এ.টি.এম. মবতউর রহমাি খাি, গ্রামঃ জল্লী, থািাঃ 

বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
খ খ 

১০৪৭৬ 

সাজ্জাে বহাদসি, বিতাঃ মৃত মবহউদ্দীি মন্ডল, গ্রামঃ বর্বহড্ডর, র্াকঘরঃ সুখািপুকুর, 

থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 
খ খ 

১০৪৭৮ 

বমাঃ কাউছার আলম খাি, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুছ খাি, গ্রামঃ উত্তর কারারচর, র্াকঘরঃ 

কারারচর উচ্চ ববদ্যালয়, থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খ খ 

১০৪৭৯ 

বমাঃ শাহীি আলম, বিতাঃ বমাঃ বখাকা বময়া, গ্রামঃ বাইম খারী, র্াকঘরঃ যাদ্যরচর, 

থািাঃ বরৌমারী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 
খ খ 

১০৪৮১ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ কববর আহেে, গ্রামঃ উত্তর লক্ষ্মীপুর, র্াকঘরঃ 

লস্করহাট, থািাঃ সের, বজলাঃ বফিী। 
খ খ 

১০৪৮৩ 

বমাঃ রববউল বহাদসি,, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ লবড়বাগ, র্কঘরঃ 

শাংকুচাইল, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৪৮৪ 

বমাঃ আবজজুল হাবকম, বিতাঃ বমাঃ আকতার বশখ, গ্রামঃ রাজাপুর, র্াকঘরঃ 

বলরামপুর, থািাঃ ভূয়াপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৪৮৭ 

বমাঃ মাহাবুব আলম, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল বময়া, গ্রামঃ রাজািগর, র্াকঘরঃ 

রাজািগর, থািাঃ বসরাজবেখাি, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৮৮ 

বমাঃ আবরফ, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল, গ্রামঃ পূব ড চরশীতা, র্াকঘরঃ চরশীতা, থািাঃ 

রামগবত, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 
খ খ 

১০৪৮৯ 

বমাঃ হাবলম বশখ, বিতাঃ বমাঃ আলতাফ বশখ, গ্রামঃ বীর িাকার েত্ত, র্াকঘরঃ 

বাবলজুবর, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৪৯১ 

হৃেয চন্দ্র োস, বিতাঃ সুভাষ চন্দ্র োস, গ্রামঃ গুয়াদখালা, র্াকঘরঃ চাঁেপুর, চাঁেপুর 

সের, চাঁেপুর।  
খ খ 

১০৪৯৪ 

বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, বিতাঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ চুবিয়াখাড়া, র্াকঘরঃ বরৌহােহ, 

থািাঃ সলঙ্গা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৪৯৫ 

বমাঃ মুিার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বখাো বক স, গ্রামঃ মাহমুেপুর, র্াকঘরঃ চাতুটিয়া, 

থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৪৯৭ 

বমাঃ মাইিউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ইউনুস, গ্রামঃ চরদমান্তাজ, র্াকঘরঃ চরদমান্তাজ, 

থািাঃ রাাংগাবালী, বজলাঃ িটুয়াখালী। 
খ খ 

১০৪৯৮ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ উবদ্দি, গ্রামঃ িাবন্দিা, থািাঃ জামালপুর, 

বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৪৯৯ 

সুকুমার সরকার, বিতাঃ স্বিি কুমার সরকার, গ্রামঃ ববষ্ণুবেয়া, র্াকঘরঃ আিন্দিগর, 

ফবরেপুর সের, ফবরেপুর। 
খ খ 

১০৫০০ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মি বময়া, গ্রামঃ হায়েরাবাে, র্াকঘরঃ হায়েরাবাে, 

থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৫০৩ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ একলাশপুর, র্াকঘরঃ 

একলাশপুর বাজার, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 
খ খ 

১০৫০৪ 

িাঈম, বিতাঃ বমাঃ আিার বহাদসি, গ্রামঃ িটকা, র্াকঘরঃ শ্রীপুর, থািাঃ শ্রীপুর, 

বজলাঃ গাজীপুর।  
খ খ 

১০৫০৫ 

বমাঃ শাহীি আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আফতাব উবদ্দি, গ্রামঃ ববকরীর চর, র্াকঘরঃ 

সুন্দরগঞ্জ, থািাঃ সুন্দরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৫০৬ 

বমাঃ সাইফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি সরকার, গ্রামঃ বুবড়রিাড়, র্াকঘরঃ 

সুববল, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৫০৭ 

বমাঃ কাউসার আহদমে প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ িান্নু বময়া প্রধাি,  

গ্রামঃ মন্ডল িাড়া, র্াকঘরঃ আেমজীিগর, থািাঃ বসবদ্ধরগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 
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১০৫১০ 

বমাঃ মামুি অর রশীে, বিতাঃ বমাঃ বমদহর আবল, গ্রামঃ যশমন্ত দ্যবলয়া, র্াকঘরঃ 

বিাড়ার্াঙ্গা, থািাঃ সাঁথীয়া, বজলাঃ িাবিা।  
খ খ 

১০৫১১ 

বমাঃ আল আমীি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বশখ, গ্রামঃ কবলগাতী, বশবপুর, বচতলমারী, 

বাদগরহাট। 
খ খ 

১০৫১২ 

বমাঃ বিজাম উবদ্দি হাওলাোর, বিতাঃ আবদ্যল খাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ িাইিেী, 

র্াকঘরঃ বমজবমবজ, িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৫১৩ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম শাহ, বিতাঃ মৃত জাকাবরয়া শাহ, গ্রামঃ শ্বাষকান্দর, র্াকঘরঃ 

শ্বাষকান্দর, থািাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী। 
খ খ 

১০৫১৪ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবজবুল হক, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঘরঃ 

মােবার হাট, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৫১৭ 

মিসুর হাওলাোর, বিতাঃ আঃ জবলল হাওলাোর, গ্রামঃ ইন্দুবরয়া, র্াকঘরঃ 

বমমাবিয়া, থািাঃ বহজলা, বজলাঃ ববরশাল। 
খ খ 

১০৫১৮ 

বমাঃ আিারুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ শাহপুর, র্াকঘরঃ হবরহরিগর, 

তালা, সাতেীরা। 
খ খ 

১০৫১৯ 

তশয় জয়ধর, বিতাঃ সদিডশ্বর জয়ধর, গ্রামঃ সরবাড়ী, র্াকঘরঃ বজাবারিাড়, 

আদগলিাড়া, ববরশাল। 
খ খ 

১০৫২০ 

বমাঃ হাসানুর রহমাি, বিতাঃ শবহদ্যল ইসলাম বশখ, গ্রামঃ ইসলামকাটি, র্াকঘরঃ 

ইসলামকাটি, তালা, সাতেীরা। 
খ খ 

১০৫২২ 

বমাঃ কামাল বহাদসি, বিতাঃ বসয়ে আলী শরীফ, গ্রামঃ বতঘরী শরীফ িাড়া, র্াকঘরঃ 

বভটারল্যা, বাখারিাড়া, যদশার। 
খ খ 

১০৫২৫ 

বমাঃ বসাদহল রািা,, বিতাঃ বমাঃ আঃ বাদরক, গ্রামঃ আতয়বাড়ী, র্াকঘরঃ 

িগোবশথালা, থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৫২৬ 

আবমমুল, বিতাঃ মৃত জয়িাল, গ্রামঃ িঞ্চিা, র্াকঘরঃ সাজািপুর, থািাঃ বগািালপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৫২৯ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ মিছুর আলী, গ্রামঃ িাবসরাবাে, র্াকঘরঃ রািীপুকুর, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৫৩৩ 

বমাঃ ওমর বশকোর, বিতাঃ বমাঃ ছালাম বশকোর, গ্রামঃ পূব ড সের, র্াকঘরঃ তালমা, 

থািাঃ িগরকান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর। 
খ খ 

১০৫৩৪ 

বমাঃ আবরফুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ কাটাবাড়ী, র্াকঘরঃ 

িাবলচন্ডা, থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৫৩৬ 

বসৌরভ চক্রবতী, বিতাঃ ববিয় চক্রবতী, গ্রামঃ মাদঠর খাল, র্াকঘরঃ হাদতমপুর, 

থািাঃ িাথরঘাটা, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৫৩৭ 

বমাঃ রববউল ইসলাম (রুদবল), বিতাঃ মৃত বমাঃ বতাতা বময়া, গ্রামঃ বাহারপুর, 

র্াকঘরঃ মাধুর বাজার, থািাঃ কাহারুল, বজলাঃ বেিাজপুর। 
খ খ 

১০৫৩৮ 

বমাঃ জুদয়ল, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ বাটুবলয়া, র্াকঘরঃ কালামপুর, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাৎ ঢাকা। 
খ খ 

১০৫৪০ 

জাবহে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ রাদয়র গ্রাম, র্াকঘরঃ সাউথকান্দা, 

বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৫৪১ 

আবদ্যস সাত্তার, বিতাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ পূব ড চর ফলকি, র্াকঘরঃ লধুয়া ফলকি, 

কমলিগর, লক্ষ্মীপুর। 
খ খ 

১০৫৪৪ 

আব্দুল্লা আল শাবকল, বিতাঃ জয়নুল আদবেীি, গ্রামঃ মজবলশপুর, র্াকঘরঃ োমিাড়া, 

থািাঃ বিকলী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
খ খ 

১০৫৪৫ 

বমাঃ আশফাকুল ইসলাশ অভী, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ বসািাবময়া বাজার, 

র্াকঘরঃ আেমজী, বসবদ্ধরগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৫৪৬ 

প্রেীি কুমার বম ডণ, বিতাঃ অতুল চন্দ্র বম ডণ, গ্রামঃ প্রধাি িাড়া, থািঃ িঞ্চগড়, বজলাঃ 

িঞ্চগড়। 
খ খ 

১০৫৪৭ 

বমাঃ শবহদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ িলাশকান্দা, র্াকঘরঃ কামাবরয়া 

বাজার, থািাঃ তারাকান্দা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৫৫০ 

বমাঃ আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ শাহজাহাি বময়ার বাবড় 

আওয়ার বরার্ েত্তিাড়া, র্াকঘরঃ ইসলামপুর, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 
খ খ 

১০৫৫১ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নূর বহামোে হাওলাোর, গ্রামঃ ভরতকাঠী, 

জুরকাঠী, িলবছটি, িালকাঠী। 
খ খ 

১০৫৫৪ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম , গ্রামঃ রুজরুক, র্াকঘরঃ বছাট 

মাবিিাড়া, থািাঃ জয়পুরহাট, বজলাঃ জয়পুরহাট। 
খ খ 

১০৫৫৫ হৃেয় ববশ্বাস, বিতাঃ রাইচরণ ববশ্বাস, গ্রামঃ বেবগ্রাম, বকাটালীিাড়া, বগািালগঞ্জ। খ খ 

১০৫৫৬ 

বসখ জাদয়ে, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ ফুলবাবড়য়া, র্াকঘরঃ িাগাচাং, 

থািাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া সের, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 
খ খ 

১০৫৫৭ 

বমাঃ কববর বহাদসি খাি, বিতাঃ মৃত হাবিফ খাি, গ্রামঃ খাি বাড়ী, সুলতািপুর, 

িাকড়াগঞ্জ, র্াকঘরঃ চরবসন্দুর, থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খ খ 

১০৫৫৮ 

ইউসুফ আলী, বিতাঃ হায়োর মন্ডল, গ্রামঃ বগািাল বমাল্লার র্াঙ্গগী, র্াকঘরঃ 

বাকীগঞ্জ, থািাঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 
খ খ 

১০৫৫৯ বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ তাবববর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড সারডুবী, র্াকঘরঃ খ খ 
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বমলি বাজার, হাতীবান্ধা, লালমবিরহাট।  

১০৫৬০ 

বমাঃ বরিি বময়া, বিতাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ ঠাকুর বাড়ী, র্াকঘরঃ হলাশুগঞ্জ, 

থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৫৬১ 

বমাঃ বসাদহল খাি, বিতাঃ বসরাজুল হক খাি, গ্রামঃ িবিম িারাসবে ড, আাংগাবরয়া, 

শবরয়তপুর সের, শবরয়তপুর। 
খ খ 

১০৫৬৯ 

বমাঃ ইসমাইল মীর, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম মীর, গ্রামঃ েবেণ তালবাড়ীয়া, 

র্াকঘরঃ মীরসরাই, থািাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৫৭১ 

বমাঃ বমঠু বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ বটিা িদ্যম, র্াকঘরঃ চকোদতরা, 

থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৫৭২ 

বমাঃ বরমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ কাঁঠাবল, র্াকঘরঃ কাঁঠাবল, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৫৭৩ 

বমাঃ বাহার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আয়াত উল্যা, গ্রামঃ বখবেরপুর, র্াকঘরঃ বাখাবলয়া, 

থািাঃ লক্ষ্মীপুর সের, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 
খ খ 

১০৫৭৫ 

বমাঃ আবজজুল হাবকম, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ চরকলাগাছী, র্াকঘরঃ 

কল্যাণপুর, থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৫৭৯ 

বমাঃ আরাফাত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম, গ্রামঃ বগািীিাথপুর, র্াকঘরঃ 

ববষ্ণুপুর, থািাঃ িাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট। 
খ খ 

১০৫৮১ 

স্বিি সরকার , বিতাঃ সুবাস চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বাঁশতলী, র্াকঘরঃ বাঁশতলী, থািাঃ 

কাবলয়াপকর, বজলাঃ গাজীপুর। 
খ খ 

১০৫৮২ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মেিপুরা, থািাঃ বাউফল, 

বজলাঃ িটুয়াখালী। 
খ খ 

১০৫৮৭ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ বাসুদেবদকাল, র্াকঘরঃ সলাংগা, 

থািাঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ।   
খ খ 

১০৫৯১ 

বমাঃ বসাহাগ রািা, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ বছাট মালবস কান্দা, র্াকঘরঃ 

কুচিীিাড়া, থািাঃ বিিাইগাতী, বজলাঃ বশরপুর। 
খ খ 

১০৫৯২ 

বমাঃ িবীরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ গোইরুিসী, র্াকঘরঃ 

অিমবিষা, থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৫৯৩ 

বমাঃ বাবলু বমঞা আকন্দ, বিতাঃ মৃত মদয়জ উবদ্দি আকন্দ, গ্রামঃ বখবরবাড়ী, 

র্াকঘরঃ বকাচাকাহর, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৫৯৪ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ িওজাি, িাদয়বগাঁও, মতলব, 

চাঁেপুর। 
খ খ 

১০৫৯৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বফরুজ বময়া, গ্রামঃ বাট্টাদজাড়, র্াকঘরঃ বজন্নাহ 

বাজার, থািাঃ বকশীগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৬০০ 

বমাঃ আলী আহমে, বিতাঃ বমাঃ মাহফুজ বময়া, গ্রামঃ বাকখালী, র্াকঘরঃ 

বশদখরহাট, থািাঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৬০১ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, গ্রামঃ গয়রাগাছা, র্াকঘরঃ 

আনুহলা, থািাঃ টাঙ্গাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৬০৩ 

বমাঃ মাহ্ মুদ্যল আলম, বিতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি,  

গ্রামঃ িারিাবচলা, র্াকঘরঃ ভাটবিয়ারী, থািাঃ বসরাজগঞ্জ সের, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৬০৪ 

ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ আঃ কাবের, গ্রামঃ জাবগর বমজডাপুর, বিয়ারপুর, জামালপুর 

সের, জামালপুর। 
খ খ 

১০৬০৫ 

বমাঃ সুমি বগামস্তা, বিতাঃ মৃত আঃ রব বগামস্তা, গ্রামঃ বখয়াঘাট, র্াকঘরঃ 

বাটাদজার, থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 
খ খ 

১০৬০৬ 

বমাঃ নূরুি িবী, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার উল্লুা, গ্রামঃ বালুচরা, র্াকঘরঃ কামালপুর, 

থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী। 
খ খ 

১০৬১১ কাববল বময়া, বিতাঃ রদহে আলী, গ্রামঃ িারচী, সাবরয়াকান্দী, বগুড়া। খ খ 

১০৬১২ 

বমাঃ তুবহি িারদভজ, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল বমাল্লুা, গ্রামঃ হাটবাড়ীয়া, র্াকঘরঃ 

বুিাগাতী, থািাঃ শাবলখা, বজলাঃ মাগুড়া। 
খ খ 

১০৬১৪ 

বমাঃ বরমি রহমাি, বিতাঃ মৃত বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ চাবলতাবাবড়, র্াকঘরঃ 

চাখার, থািাঃ বািারীিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 
খ খ 

১০৬১৫ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইয়াে আলী, গ্রামঃ বাঘইল র্াকঘরঃ িাকশী, 

থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৬১৬ 

বমাঃ বাবলু বময়া, বিতাঃ মৃত খাদলে বময়া, গ্রামঃ িাড়া রবতযার বকািা, র্াকঘরঃ 

উত্তর জগেীশপুর, উিদজলাঃ বমাহিগঞ্জ, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
খ খ 

১০৬১৭ 

আবদ্যল রবশে, বিতাঃ বমাহােে কালু, গ্রামঃ বেৌলতখাি, বেৌলতখাি বিৌরসভা, 

বভালা। 
খ খ 

১০৬১৮ 

বমাঃ অন্তর বহাদসি খাি, বিতাঃ বমাঃ আবিছুর রহমাি খাি, গ্রামঃ কারাতপুর, 

র্াকঘরঃ আতাইকলা, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৬১৯ 

এিাদয়ত বহাদসি, বিতাঃ বাবুল বহাদসি, গ্রামঃ েশাশী, র্াকঘরঃ ধলামূলগাঁও, থািাঃ 

পুব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
খ খ 

১০৬২০ 

এস. এম শামীম বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হাবলম সরোর, গ্রামঃ শাহপুর, র্াকঘরঃ 

শাহপুর, ডুমুবরয়া, খুলিা। 
খ খ 
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১০৬২১ 

বমাঃ শাহিরাি, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক, গ্রামঃ হাউবজাং কদলািী বরার্, র্াকঘরঃ উত্তর 

িদতঙ্গা, থািাঃ চট্টগ্রাম বসটি কদি ডাদরশি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৬২৪ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি,, বিতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ বন্দকান্দািাড়া, র্াকঘরঃ 

িলাবশ, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৬২৫ 

বমাঃ মবহি উদ্দীি, বিতাঃ মৃত বমাকদছদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ছাতারিাইয়া, বসিবাগ, 

বিায়াখালী। 
খ খ 

১০৬২৬ 

আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ মবুয়াখালী, র্াকঘরঃ বগাসাইবাড়ী, 

থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 
খ খ 

১০৬২৯ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি সরোর, বিতাঃ বমাঃ আতাহার আলী সরোর, গ্রামঃ 

িবিমিাাংশা, র্াকঘরঃ মাধবিাশা, থািাঃ ববমািবন্দর, বজলাঃ ববরশাল। 
খ খ 

১০৬৩০ 

বমাঃ আলমগীর হাওলাোর, বিতাঃ আব্দুল খাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ উত্তর চাষাড়া, 

চাঁিমারী, িারায়ণগঞ্জ সের, িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৬৩১ ইউনুস বময়া, বিতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ গল্লাই, চাবন্দিা, কুবমল্লা। খগ গ 

১০৬৩২ 

বমাঃ রাবজব বহাদসি রািা, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বমৌচাক, কাবলয়াপকর, 

গাজীপুর। 
খ খ 

১০৬৩৫ 

খায়রুল হাসাি, বিতাঃ বমায়দজ্জম বহাদসি খাি, গ্রামঃ িাঁচরুখী, র্াকঘরঃ িাঁচরুখী, 

থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৩৬ 

বমাঃ রমজাি আলী, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদহে আলী, গ্রামঃ বা.কৃ.বব আ/এ, র্াকঘরঃ 

বা.কৃ.বব আ/এ, থািাঃ ময়মিবসাংহ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৩৭ 

বমাঃ সাগর বময়া, বিতাঃ বমাঃ আতাহার আলী, গ্রামঃ েবড়ভাবখালী, র্াকঘরঃ 

সুবতয়াখালী, থািাঃ ময়মিবসাংহ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৩৮ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাকৃবব আবাবসক এলাকা, 

ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৩৯ 

বমাঃ আবজজুল হাবকম, বিতাঃ মৃত আঃ কাবের,  

গ্রামঃ চকছত্তপুর, র্াকঘরঃ বাাংলাদেশ কৃবষ ববশ্বববদ্যালয়, ময়মিবসাংহ সের, 

ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৪০ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ মৃত আঃ কাবের, গ্রামঃ বয়গছালাকাবন্দ, র্াকঘরঃ 

সুবতয়াখালী, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  
গ গ 

১০৬৪১ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ মৃত আঃ মবজে মন্ডল, গ্রামঃ বয়ড়া, র্াকঘরঃ 

সুবতমাখালী, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
গ গ 

১০৬৪৩ 

মধু িাথ, বিতাঃ মৃত হবরকৃি িাথ, গ্রামঃ িাথিাড়া, র্াকঘরঃ ধূরুাং, থািাঃ কুতুববেয়া, 

বজলাঃ কক্সবাজার। 
খ খ 

১০৬৪৫ 

বমাঃ আজমাইি খন্দকার মইি, বিতাঃ বমাসদলম খন্দকার, গ্রামঃ বাদরন্ডা, র্াকঘরঃ 

কাবশমপুর, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 
খ খ 

১০৬৪৭ আল উল্লাহ, বিতাঃ সমদশর আলী, গ্রামঃ চর আমলাব পূব ডিাড়া, ববলাব, িরবসাংেী। খ খ 

১০৬৫০ 

বমাঃ বেদলায়ার, বিতাঃ বমাঃ সামছুল, গ্রামঃ চরদ্যবধয়া গাছা, র্াকঘরঃ আোর বভটা, 

থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৬৫৬ 

বমাঃ মাবিক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ জাকরাবাে, পুষ্পিাড়া, িাবিা 

সের, িাবিা। 
খ খ 

১০৬৫৭ 

বমাঃ রাজু বময়া, বিতাঃ বমাঃ সালাম বময়া, গ্রামঃ কুবিয়া িাছর, র্াকঘরঃ ন্যাশিাল, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 
খ খ 

১০৬৫৯ 

বমাঃ বমাখদলছ, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ সরোর, গ্রামঃ কালাইচর, র্াকঘরঃ খাদমরহাট, 

থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 
খ খ 

১০৬৬০ 

িজরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বিয়ার আলী, গ্রামঃ বশবরামপুর, র্াকঘরঃ বাপড়খালী, 

থািাঃ শ্রীিগর, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 
খ খ 

১০৬৬২ 

বমাঃ বমাকাববর আলী, বিতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ আগ্রাখালী, র্াকঘরঃ 

বর্গ্রীরচর, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৬৬৩ 

ইমারত বহাদসি, বিতাঃ বসাদমে ববিারী, গ্রামঃ বল্লভেী, র্াকঘরঃ বল্লভেী, থািাঃ 

মাোরীপুর সের, বজলাঃ মাোরীপুর। 
খ খ 

১০৬৬৫ 

মুিছুর আহােে বাহার , বিতাঃ মৃত রবফকুর জামাি, গ্রামঃ মঠবাবড়য়া, র্াকঘরঃ 

ববশ্বেরবার, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৬৬৭ 

বসরাজুল ইসলাম, বিতাঃ অবল আহমে, গ্রামঃ পূব ড মঘাবেয়া, র্াকঘরঃ আমবাবড়য়া, 

থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  
খ খ 

১০৬৬৮ 

কামরুল হাসাি, বিতাঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ বসোলী, র্াকঘরঃ বড়তাবকয়া, থািাঃ 

বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৬৬৯ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ মৃত আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ বড় সাংগলশী, র্াকঘরঃ 

সাংগলশী, থািাঃ িীলফামারী সের, বজলাঃ িীলফামারী। 
খ খ 

১০৬৭০ 

সালা উবদ্দি কাদের, বিতাঃ বমাঃ িাবছর, গ্রামঃ দ্যধ কুমড়া, র্াকঘরঃ ববায়াবলয়া, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 
খ খ 

১০৬৭১ 

বমাঃ শাবমম আল মামুি, বিতাঃ বমাঃ আল আবমি, গ্রামঃ তাজতালুক, র্াকঘরঃ 

িাওটািাহাট, থািাঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৬৭২ বমাঃ শওকত আলী, বিতাঃ আকতার কাজী, গ্রামঃ ভাওয়াল, র্াকঘরঃ সালথা, থািাঃ খ খ 
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সালথা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

১০৬৭৩ 

বমাঃ শামীম সে ডার, বিতাঃ বমাঃ আয়িাল সদ্দডার, গ্রামঃ বতলুহার, র্কঘরঃ বার 

হাজার, থািাঃ আগ্রলিগ, বজলাঃ ববরশাল। 
খ খ 

১০৬৭৪ 

বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ কাতলসার, র্াকঘরঃ 

িদ্যরবাড়ী, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৬৭৬ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রামঃ ভুয়াইে, র্াকঘরঃ বড়চওিা, থািাঃ 

সবখপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৬৭৭ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ খাজালউবদ্দি, গ্রামঃ সুবহলা, র্াকঘরঃ 

োপুবিয়া বাজার, থািাঃ বকাতুয়ালী, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৬৭৮ 

বমাঃ আবজজুল হক, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাদসম, গ্রামঃ কচুরী কন্দ্রুি ডপুর, র্াকঘরঃ 

বাকাচান্দা, থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৬৭৯ 

বমাঃ আব্দুল লবতফ বময়া, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম,  

গ্রামঃ েবেণ আিদররতরী, র্াকঘরঃ বখালাহাটি, থািাঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ 

গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৬৮১ 

বমাহােে সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কনু ভূঞা, গ্রামঃ বমদরঙ্গাঁ, র্াকঘরঃ বারিাড়া, 

থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৬৮৫ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি মবমি, বিতাঃ বমাঃ উমর আলী, গ্রামঃ জগেল, র্াকঘরঃ 

মুজাবহোবাে, থািাঃ রাণীশাংপকল, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
খ খ 

১০৬৮৬ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ বসরাজুল হক, গ্রামঃ ভূয়ারী, র্াকঘরঃ জুয়াক, 

থািাঃ চাবন্দিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৬৮৭ 

বমাঃ রবশদ্যর রহমাি, বিতাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ িতুি বিিাবড়ল, বাংখুরী, 

মাবিকগঞ্জ। 
খ খ 

১০৬৮৯ 

বমাঃ ইসরাবফল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বাবিয়া গাঁতী, র্াকঘরঃ 

চন্দিগাঁতী, থািাঃ ববলকুচী, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৬৯৩ 

বমাঃ আব্দুল আলী ফবকর, বিতাঃ মৃত বমাঃ ববছর ফবকর, গ্রামঃ মাবিকহার, র্াকঘরঃ 

শবফকপুর, থািাঃ রািীিগর, বজলাঃ িওগাঁ। 
খ খ 

১০৬৯৮ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর  রহমাি, গ্রামঃ বফবলিিগর, র্াকঘরঃ 

বফবলিিগর, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  
খ খ 

১০৭০০ 

বমাঃ উবাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছবকর উবদ্দি বশখ, গ্রামঃ ধবলয়া, র্াকঘরঃ 

ধবলয়া, থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৭০৩ 

বমাঃ বফদরাজ, বিতাঃ বছয়ে আলী, গ্রামঃ উত্তর ধিীকুন্ডা, র্াকঘরঃ বিায়াপুর, থািাঃ 

িরশুরাম, বজলাঃ বফিী। 
খ খ 

১০৭০৫ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রামঃ বেোরউল্লাহ, র্াকঘরঃ 

বেোরউল্লাহ, থািাঃ বেৌলতখাি, বজলাঃ বভালা। 
খ খ 

১০৭০৮ 

বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ মৃত আব্দুল হাবকম, গ্রামঃ বাবজতপুর, র্াকঘরঃ 

বড়বাড়ীয়া, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 
খ খ 

১০৭০৯ 

বমাঃ বেরুল আলম, বিতাঃ আঃ আবজজ, গ্রামঃ বকন্দুয়া খাল িাড়, র্াকঘরঃ কাঞ্চি, 

থািাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৭১০ 

বমাহােে আবমর উল্লাহ সাইফুল, বিতাঃ বমাহােে নুর উল্লাহ বাহার,  

গ্রামঃ বসািাবেয়া, র্াকঘরঃ বসািাবেয়া, থািাঃ হাবতয়া,  

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৭১২ 

বমাঃ বমাসাদদ্দক আলম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বৃবদ্ধগাঁও, র্াকঘরঃ 

রিবশয়া, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
খ খ 

১০৭১৩ 

বমাঃ জুদয়ল বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাছাি আলী, গ্রামঃ বমজডািগর, র্াকঘরঃ বমজডািগর, 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর।  
খ খ 

১০৭১৫ 

বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বিতাঃ বমাঃ আকমল মন্ডল, গ্রামঃ বটপতল েবেণ িাড়া, 

র্াকঘরঃ বববসক, থািাঃ কুবিয়া, বজলাঃ কুবিয়া। 
খ খ 

১০৭১৬ 

বমাঃ শাবকল সরকার, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম সরকার, গ্রামঃ হাসািপুর, র্াকঘরঃ 

আব্দুল্লাহপুর, থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৭২১ 

বমাঃ মবমনুল ইসলাম হাবসম, বিতাঃ বমাঃ মমতাজুল ইসলাম, গ্রামঃ সাহাপুর, 

র্াকঘরঃ প্রসােপুর, থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 
খ খ 

১০৭২৩ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি শরীফ, বিতাঃ বমাঃ আঃ রহমাি শরীফ, গ্রামঃ গালুয়া দ্যগ ডাপুর, 

র্াকঘরঃ গালুয়া, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠি। 
খ খ 

১০৭২৫ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ পূব ড খুকবশয়া, র্াকঘরঃ 

তারাকাবন্দ, থািাঃ কাজীপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
খ খ 

১০৭২৬ 

বমাঃ আবুল কাদশম, বিতাঃ বমাঃ ইয়াবসি, গ্রামঃ শরীফপুর, র্াকঘরঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যলয়, থািাঃ জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর।  
খ খ 

১০৭২৭ আবু সাইে ভূইয়া, বিতাঃ আয়িাল হক ভূইয়া, গ্রামঃ বরইহাট, র্াকঘরঃ বড়বাবহরবাগ, খ খ 
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থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

১০৭৩৯ 

বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল ববিারী, গ্রামঃ েবেণ মধ্য িাড়া, র্াকঘরঃ 

মদিাহর বাজার, থািাঃ িালাং, বজলাঃ শরীয়তপুর। 
খ খ 

১০৭৪০ 

বমাঃ িাজমুল সাবকব, বিতাঃ এ. বক. এম রুহুল আমীি, গ্রামঃ কফারাকপুর, র্াকঘরঃ 

তারাগুবিয়া, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 
খ খ 

১০৭৪২ 

বমাঃ মাহাবুব আলম খাঁি, বিতাঃ আব্দুল মান্নাি খাি, গ্রামঃ বাঁশগাও, র্াকঘরঃ 

গজাবরয়া, থািাঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 
খ খ 

১০৭৪৩ 

বমাঃ মইি বসকোর, বিতাঃ বমাঃ বমািার আলী বসকোর, গ্রামঃ কুরিী, র্াকঘরঃ 

কুরিী, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৭৪৪ 

বমাঃ মুন্না বময়া, বিতাঃ বমাঃ আসর আলী, গ্রামঃ বমদ্যর, র্াকঘরঃ বিাংিা, থািাঃ 

সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৭৪৫ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস বসাবাহাি, গ্রামঃ শাহপুর, র্াকঘরঃ 

বিাড়াবাড়ী, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খ খ 

১০৭৪৬ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বকরামত আলী, গ্রামঃ বিবশন্দা, র্াকঘরঃ 

বিবশন্দা, থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৭৪৭ 

বমাঃ সবুজ খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আলাউদ্দীি খাি, গ্রামঃ িাটরা, র্াকঘরঃ আাংগাবরয়া 

বন্দর, থািাঃ দ্যমবক, বজলাঃ িটুয়াখালী।  
খ খ 

১০৭৫১ 

বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রামঃ মাঘরগঞ্জ, র্াকঘরঃ 

কচুবাড়ী, থািাঃ ঠাকুরগাঁও, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 
খ খ 

১০৭৫২ 

বমাঃ বমািার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঘরঃ 

সাগরকাবন্দ, থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 
খ খ 

১০৭৫৫ 

রাদশে আহাদেে, বিতাঃ বমাঃ আজমল বহাদসি, গ্রামঃ ভাঁতরা, র্াকঘরঃ চািড়া, 

থািাঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 
খ খ 

১০৭৫৮ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আফসার উবদ্দি, গ্রামঃ বড় শুিাই, র্াকঘরঃ 

বাহাদ্যরপুর, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৭৬০ 

বমাঃ বসজু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আমজাে আলী মন্ডল, গ্রামঃ চক গুবজয়া, র্াকঘরঃ 

গুবজয়া, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 
খ খ 

১০৭৭৬ 

বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বফদরাজ বময়া, গ্রামঃ বভালাব, র্াকঘরঃ 

আতলাপুর বাজার, থািাঃ রূিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 
খ খ 

১০৭৭৭ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ জামাল উদ্দীি, গ্রামঃ কড়ইকাবন্দ, র্াকঘরঃ 

জাহাঙ্গীরপুর, থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৭৭৮ 

বমাঃ আবু সাইে বময়া, বিতাঃ বমাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ কাকচর উত্তর িাড়া, 

র্াকঘরঃ রামপুর, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
খ খ 

১০৭৭৯ 

ধীমাি চন্দ্র বম ডি, বিতাঃ ফিী ভূষণ বম ডি, গ্রামঃ েবেণ ঘাদগয়া, র্াকঘরঃ রুিার 

বাজার, থািাঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৭৮০ 

জীবি ইসলাম, বিতাঃ হুরমুজ আলী, গ্রামঃ বজাকার িাড়া, র্াকঘরঃ বর্ফুলী বাবড়, 

থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 
খ খ 

১০৭৮৫ 

সুদরশ চন্দ্র রায়, বিতাঃ কমলা কান্ত রায়, গ্রামঃ বমত্রবাচী, র্াকঘরঃ কাবলরহাট, থািাঃ 

কাহাদরাল, বজলাঃ বেিাজপুর। 
খ খ 

১০৭৮৬ 

বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ মৃত আবু শুক্কুর, গ্রামঃ বক্স আলী মুবস বরার্, ফবকর িাড়া, 

র্াকঘরঃ বসইলস ড কদলািী, চট্টগ্রাম বসটি কদি ডাদরশি, চট্টগ্রাম।  
খ খ 

১০৭৮৮ 

বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ দ্যদ্য সরকার, গ্রামঃ বাহাদ্যর পুর, র্াকঘরঃ 

তালুককানুপুর, থািাঃ বগাববন্দগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
খ খ 

১০৭৯২ 

বমাঃ এমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আবিছুর রহমাি,  

গ্রামঃ বগাড়াই রঘুরায় (ভাটিগ্রাম), র্াকঘরঃ বগাড়াই হাট, থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 
খ খ 

১০৭৯৫ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ শবফকুর ইসলাম, গ্রামঃ বহবমতপুর, র্াকঘরঃ 

খবললপুর, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 
খ খ 

১০৭৯৯ 

বমাঃ লবতপুর ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবহম উবদ্দি, গ্রামঃ বকসামত বিবিয়া, র্াকঘরঃ 

িীরগাছা, থািাঃ িীরগাছা, বজলাঃ রাংপুর। 
খ খ 

১০৮০০ 

বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফাদযক আলী, গ্রামঃ বমজডাপুর, র্াকঘরঃ 

বমজডাপুর, থািাঃ িড়াইল সের, বজলাঃ িড়াইল। 
খ খ 

১০৮০১ 

বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ এ বক এম বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ মুজ্ঞরামপুর, র্াকঘরঃ 

ববড়কাবন্দ, উিদজলাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 
খ খ 

১০৮০৫ বজাবাদয়র বহাদসি, বিতাঃ মবফজুল আবমি, গ্রাম + বিাস্ট + থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। খ খ 

১০৮০৯ 

বমাঃ হৃেয় সরকার, বিতাঃ বমাঃ আলতাব বহাদসি, গ্রামঃ বভওয়ামারা, বিাঃ বভওয়ামারা, 

উিদজলাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৮১০ বমাঃ টুটুল, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ কাবলগঞ্জ বমাবারকদটালা, বিাস্টঃ ববদিােপুর, খ খ 
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থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

১০৮১৩ 

বম. চয়ি কস্তা, বিতাঃ বিম ডল কস্তা, গ্রাম + বিাঃ বফলজািা, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ 

িাবিা। 

খ খ 

১০৮১৬ 

বমাঃ কাদতমুল ইসলাম বজন্নুি, বিতাঃ বমাঃ এসরাফুল ইসলাম, গ্রামঃকাবশিাথপুর, র্াকঘরঃ 

হুলাশুগঞ্জ, উিদজলাঃ বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খ খ 

১০৮২০ 

বমাঃ ববরাজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শাহাজি সরোর, গ্রামঃ খাটুয়ামারী, র্াকঘরঃ ববতবুবিয়া, 

িাইকগাছা, খুলিা। 

খ খ 

১০৮২৪ 

বমাঃ ফজলুল হক, বিতাঃ মৃত আব্দুল লবতফ, গ্রাম + র্াকঘরঃ ছাদ্যল্যাহপুর, ওয়ার্ ড ০৯ 

ইউবিয়ি ১িাং িদরাওমপুর, উিদজলাঃ কববর হাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৮২৫ 

বমাঃ বরজাউল কবরম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ কামারভাকলা, বিাঃ বটিরা-১৮৫০, 

উিদজলাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খ খ 

১০৮৩১ বম. রুদবল িকদরক, বিতাঃ বম. এলববি োলবত, হাগুরাকুবড়, মধুপুর, টাাংগাইল। খ খ 

১০৮৩৩ 

বমাঃ খাবলে হাসাি, বিতাঃ আঃ মবজে, গ্রামঃ বিয়ামতপুর, র্াকঘরঃ হাবেরা বাজার, 

উিদজলাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খ খ 

১০৮৩৪ 

বমাঃ ফয়সাল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ ফদয়জ উবদ্দি তালুকোর, গ্রামঃ বভাংড়ী, বিাঃ 

পূবি ডমাগাঁতী, উিদজলাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৮৩৫ 

বমাঃ জয়, বিতাঃ বমাঃ মবত বময়া, গ্রামঃ বটাংগরিাড়া, র্াকঘরঃ বঘাড়াশাল, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 

খ খ 

১০৮৩৬ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আিছার আলী আকুিবজ, েবেণ লবিচরা, বশিইওয়ার্ ড 

৯২০১, খুলিা। 

খ খ 

১০৮৩৮ ববপুল চন্দ্র রায়, বিতাঃ হবরোস রায়, গ্রামঃ রামিগর, বিাস্টঃ চয়ি িগর, বজলাঃ িীলফামারী। গ গ 

১০৮৩৯ 

বমাঃ বমাস্তাবকম বহাদসি, বিতাঃ বশখ আবু বকার, গ্রামঃ বশালাকুড়া, বিাঃ বগলাতলা, 

উিদজলাঃ রামিাল, বজলাঃ বাদগরহাট। 

গ গ 

১০৮৪১ 

বমাঃ আল আবমি, বিতাঃ ছববর আহােে, গ্রামঃ উত্তর দূগ ডাপুর, র্াকঘরঃ র্রদ্ধাজহাট, থািাঃ 

বমরশরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

গ গ 

১০৮৫০ 

বমাঃ আবুল কাদের, বিতাঃ মৃত বমাজাদেল হক, িবলিাড়া (মধ্যিাড়া) র্াকঘরঃ মধ্যিাড়া, 

উিদজলাঃ িাব ডতীপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

গ গ 

১০৮৫৮ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম জয়, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ ধামসুর, র্াকঘরঃ ভালুকা, 

থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

১০৮৫৯ 

বমাঃ কববর বহাদসি র্াকুয়া, বিতাঃ আবু তাদহর র্াকুয়া, গ্রামঃ মধ্য বকখালী, বিাঃ বীিািাবি 

বাজার, থািাঃ কাঠাবলয়া, বজলাঃ িালকাঠী। 

খগ গ 

১০৮৬১ 

শ্রীমন্ত চন্দ্র বেব শেডা, বিতাঃ গবলরাম বেব শেডা, গ্রামঃ চবন্ডপুর, র্াকঘরঃ রিগাঁও, উিদজলাঃ 

ববাচাগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খ খ 

১০৮৬২ 

সুজি োস, বিতাঃ মাবরদিা োস, গ্রামঃ খবিমদহশপুর, র্াকঘরঃ রুবহয়া, থািাঃ ঠাকুরগাঁও 

সের, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খ খ 

১০৮৬৬ 

বমাঃ টিপু সুলতাি, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ গন্ডামারা, বিাস্টঃ গন্ডামারা, থািাঃ হাইমচর, 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

খ খ 

১০৮৬৭ 

সঞ্জয় কুমার সরকার, বিতাঃ সুদরশ চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ ববদজাড়া (েবেণ িাড়া), বিাস্টঃ 

মােলা, থািাঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

খ খ 

১০৮৬৮ 

আবু মুসা, বিতাঃ আলতাি বহাদসি খাি গ্রামঃ িাঠাি িাইক িাড়া, র্াকঘরঃ সীমাখালী 

৭৬২০, বাঘারিাড়া, যদশার। 

খ খ 

১০৮৭৫ 

বমাঃ আদিায়ার হাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ বড়েল, র্াকঘরঃ বড়েল, 

উিদজলাঃ আশাশুবি, বজলাঃ সাতেীরা। 

খ খ 

১০৮৭৮ 

েীিঙ্কর গান্দাই, বিতাঃ বিবারুি চামু্বগাং, গ্রামঃ বাঘাইতলা, বিাঃ বাঘাইতলা, থািাঃ 

হালুয়াঘাট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

১০৮৮২ 

সাদেকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছালাম বময়া, গ্রামঃ োউেপুর, বিাঃ বড় জামালপুর, থািাঃ 

সাদ্যল্লাপুর, গাইবান্ধা। 

খ খ 

১০৮৮৩ হৃেয় বসাংহ, বিতাঃ সুদবাধ বসাংহ, চাঁি গাঁও, লাকসাম, কুবমল্লা। খ খ 

১০৮৮৪ 

বমাঃ জবসম ববিারী, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু ববিারী, গ্রামঃ গলাকান্দাইল, বিাঃ বুলতা, থািাঃ 

রুিগঞ্জ, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খ খ 

১০৮৮৭ তাদরক হাসাি, বিতাঃ হুমায়ুি কববর, িাঁচরুখী, আড়াইহাজার, িারায়ণগঞ্জ। খ খ 

১০৮৮৮ 

িাঈম বময়া, বিতাঃ বমাঃ নূরুল হক, গ্রামঃ বচাত্রাবাসা, বিাঃ বরাব বাজার, উিদজলাঃ 

বসািারগাঁও, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খ খ 

১০৮৮৯ 

বমাঃ আসলাম বময়া, বিতাঃ বমাঃ ববছর বময়া, গ্রামঃ কাশােহ, বিাস্টঃ মামুেিগর, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খ খ 

১০৮৯১ 

বমাঃ বহলাল উবদ্দি, বিতাঃ মৃত কামাল উবদ্দি,  

গ্রামঃ শাহমীরপুর (েফাোর বাবড়), ওয়ার্ ড িাং ০৪ র্াকঘরঃ ফবকরিীরহাট, থািাঃ কণ ডফুলী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খ খ 

১০৮৯২ 

বমাহােে হাবববুল ইসলাম হাববব, বিতাঃ বজল আহদমে, হাবিফার বাড়ী, ওয়ার্ ড িাং ৫, 

বহাবডাং ৩৭৮, গ্রামঃ শ্রীপুর, বিাঃ খরন্দ্বীি, (৪৩৬৩) উিদজলাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খ খ 

১০৮৯৩ 

টিিি কুমার কর, বিতাঃ মৃতঃ ববজয় কুমার কর, গ্রামঃ িবিম বহঙ্গলী, র্াকঘরঃ বাবড়হাট, 

থািাঃ বমরশরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খ খ 
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১০৮৯৪ 

বমাঃ েীি ইসলাম বিতাঃ বমাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামঃ মাসাব, র্াকঘরঃ রুিসী, তারাব 

বিৌরসভা, উিদজলাঃ রুিগঞ্জ, বজলাঃ িারায়িঞ্জ। 

গ গ 

১০৮৯৭ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মতলব বখান্দকার, গ্রামঃ চন্দ্রপ্রসাে, বিাঃ চন্দ্রপ্রসাে, 

উিদজলাঃ বভালা, বজলাঃ বভালা। 

গ গ 

১০৯০০ 

বমাঃ আবু সাদয়ম, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুম আলী, গ্রামঃ উমর, র্াকঘরঃ গজঘণ্টা, থািাঃ গঙ্গাচড়া, 

বজলাঃ রাংপুর। 

গ গ 

১০৯০১ 

বমাঃ আবুল কাদশম, বিতাঃ মৃত বমাঃ আলী আকবর বশখ, গ্রামঃ আমি বমহার, বিাঃ 

বটাংলাহাটা, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯০২ 

বমাঃ আবদ্যল বাদরক বজামাদ্দার, বিতাঃ মৃত আবদ্যল হাবকব বজামাদ্দার, গ্রামঃ গালুয়া 

দূগ ডাপুর, বিাস্টঃ গালুয়া বাজার, থািাঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

খ খ 

১০৯০৪ 

বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ পূব ডদেবু, র্াকঘরঃ তামু্বলপুর, উিদজলাঃ 

িীরগাছা, রাংপুর। 

খ খ 

১০৯০৫ 

বমাঃ জুলহাস বহাদসি, বিতাঃ মৃত আব্দুল বাদতি, গ্রামঃ শাখারী িাড়া, বিাস্টঃ ফরাজী কাবন্দ, 

থািাঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খ খ 

১০৯০৭ 

বমাঃ আবু সাইে, বিতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ বকশামত কাদল, বিাঃ বালার হাট, থািাঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খ খ 

১০৯০৮ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ ছির আলী, গ্রামঃ বচৌোর, বিাঃ ফুলবাড়ীয়া থািাঃ ফুলবাড়ীয়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

১০৯০৯ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বিয়ত আলী, গ্রাম + বিাস্টঃ আগতাড়াইল, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খ খ 

১০৯১৫ 

বমাঃ ছাবমউল প্রধাি, বিতাঃ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বমরপুর, বিাস্টঃ ববষ্ণুপুর, ইউবি 

৪িাং সাহািা, থািা + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খ খ 

১০৯১৭ 

বমাঃ ফরহাে উজ জামাি, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম সরোর, গ্রামঃ বকািাবাড়ীয়া, বিাঃ 

বকািাবাড়ীয়া, উিদজলাঃ বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খ খ 

১০৯১৮ 

বমাঃ িারদভজ বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ েবেণ কুসুমপুর, র্াকঘরঃ 

কুসুমপুর, ইউবিয়িঃ ইছাপুরা, উিদজলাঃ বসরাজবেখাঁ, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯২১ 

বমাঃ রাদসল সরকার, বিতাঃ আঃ কবরম, িাঠাদির বাবড়, গ্রামঃ সরকার বাড়ী বরার্, 

আবরচপুর পূব ড, র্াকঘরঃ মন্নুিগর, ১৭১০, গাজীপুর বসটি কদি ডাদরশি, গাজীপুর। 

খ খ 

১০৯২৩ বমাঃ ফজদল রাবি প্রান্ত, বিতাঃ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, মহাদেবপুর, িওগাঁ। খ খ 

১০৯২৪ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম বিতাঃ বমাঃ জামাল বহাদসি, গ্রামঃ বচৌরাইশ, র্াকঘরঃ ববরিাইয়া, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

১০৯২৭ 

বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রামঃ িালিাড়া, র্াকঘরঃ সরকান্তা, 

থািাঃ বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৯২৮ 

এমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম, গ্রামঃ বচৌধুরী ছড়া, বক্রহাউজ, ৪িাং কাপ্তাই, উিদজলাঃ 

রাঙ্গামাটি। 

খ খ 

১০৯৩১ বমাঃ ইমরাি আলী, বিতাঃ মৃতঃ বতারাক আলী, িওিাড়া। খ খ 

১০৯৩২ 

বমাঃ মাসুম আহদেে, বিতাঃ বমাঃ বতাতা বময়া,  

বাসাঃ ক-১০৯/২ কুবড়ল, বজায়ার সাহারা, র্াকঘরঃ বখলদেত ১২২৯ বাড্ডা, ঢাকা বসটি 

কদি ডাদরশি। 

খ খ 

১০৯৩৩ 

তাদরক বহাদসি, বিতাঃ তাজুল ইসলাম, হাজী আসাে কামলার বাড়ী, গ্রামঃ পূব ড ইছাখালী, 

র্াকঘরঃ এছাক ড্রাইভার হাট (৪৩২৩) বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খ খ 

১০৯৩৪ 

বমাঃ বসাহানুর রহমাি বসাগাহ, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, গ্রামঃ তাঁতকুড়া, র্াকঘরঃ বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

১০৯৩৫ 

বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আলী,  

গ্রামঃ বশবহপুর, র্াকঘরঃ বসয়ে আহেে কদলজ-৫৮২১, উিদজলাঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

খ খ 

১০৯৩৬ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ হাবকম সরোর, গ্রামঃ সড়পতল, র্াকঘরঃ সড়াপতল, 

উিদজলাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯৩৭ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ বহুলী, র্াকঘরঃ বহুলী, থািা + 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯৪২ বমাঃ মাবিক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মসদলম আলী, ধন্দহ, বাউসা, বাঘা, রাজশাহী। খ খ 

১০৯৪৩ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ এলাহী বক্স, পুরাতি বাজার, বিৌরসভা িাব ডতীপুর, 

বেিাজপুর। 

খ খ 

১০৯৪৪ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, কাবলকাপুর, মান্দা, িওগাঁ, রাজশাহী। খ খ 

১০৯৪৬ 

বমাঃ বমহতাহুল মাহমুে বিামাি, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াছ খন্দকার, গ্রামঃ মাবছমপুর, বিাঃ 

োিাবময়ার বাজার, থািাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৯৪৮ 

বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ বাদরক বাড়ী, গ্রামঃ ইন্দ্রকুল, বিাঃ ইন্দ্রকুল, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খ খ 

১০৯৪৯ 

বমাঃ শাহীি, বিতাঃ বমাঃ িান্নু বময়া, গ্রামঃ সীমরাইল, র্াকঘরঃ কুবরবাগার, থািাঃ কসবা, 

বজলাঃ বব.বাড়ীয়া। 

খ খ 

১০৯৫৩ 

বমাঃ মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ কুরকুটা, বিাঃ বোদয়মছাবত বাজার, 

থািাঃ িাঙলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

১০৯৫৯ বমাঃ শুকুর আলম, বিতাঃ বমাঃ বসয়ে আহদমে, গ্রামঃ খবলফা বাড়ী, বিাঃ িরহবরপুর, থািাঃ খ খ 
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মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

১০৯৬০ 

বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ মুন্তাজ আলী, গ্রামঃ িবিববয়া, বিাঃ ধানুয়াঘাটা, ইউবিয়িঃ 

বফলজািা, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 

খ খ 

১০৯৬১ 

বমাঃ সুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি আলী, গ্রামঃ বয়ড়া, বিাস্টঃ বিাগলবেয়া, থািাঃ 

সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

খ খ 

১০৯৬৬ 

বমাঃ হাবিফা জামাল, বিতাঃ মৃত, বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ খাড়ুয়া বড়াইল, র্াকঘরঃ 

গফরগাঁও, থািাঃ গফরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

১০৯৬৮ 

বমাঃ বগালাম রিািী, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামঃ গুয়াখড়া, বিাঃ চরবগবরশ, 

থািাঃ কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯৬৯ 

বমাঃ হাবসনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ জবজডসুর রহমাি, গ্রামঃ জগথা, বিাঃ এম. বি. িাড়া, 

থািাঃ িীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

খ খ 

১০৯৭০ 

বমাঃ আকাস, বিতাঃ বমাঃ আয়াত আলী, গ্রামঃ িীিচর, বিাস্টঃ গাজীপুর, থািাঃ চুিারুঘাট, 

বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খ খ 

১০৯৭১ 

মুিসুর বহাদসি, বিতাঃ বছবদ্দক আলী গাজী, গ্রামঃ জাবলয়ারচর, প্রধািীয়া কাবন্দ, র্াকঘরঃ 

চরদভরবী-৩৬৬০, হাইমচর, চাঁেপুর। 

খ খ 

১০৯৭২ বমাঃ িবলি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফারুক বময়া, বিরাব, বসািারগাঁও, িারায়ণগঞ্জ। খ খ 

১০৯৭৪ 

বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ সাব্দী, ইউবিয়িঃ শবহেবাগ, থািাঃ 

কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খ খ 

১০৯৭৫ 

বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ নূর বমাহােে, গ্রামঃ ববষ্ণুিগর, বিাঃ সবলমবাগ, থািাঃ সের, 

বজলাঃ লেীপুর। 

খ খ 

১০৯৭৬ 

বমাঃ বরয়াজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফবকর আলী, গ্রামঃ গাদবর গ্রাম, র্াকঘরঃ মাোরগঞ্জ, 

উিদজলাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খ খ 

১০৯৮১ আল আমীি, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, বীর সগুিা, বমলান্দহ, জামালপুর। খ খ 

১০৯৮২ 

বমাঃ আলা উবদ্দি, বিতাঃ মৃত বমাঃ মাইি উবদ্দি, গ্রামঃ চর িাকড, র্াকঘরঃ জিতা বাজার, 

থািাঃ সুবণ ডচর, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৯৮৩ 

বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ কবেমবচলাি, বিাস্টঃ কবেমবচলাি, 

থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খ খ 

১০৯৮৪ 

আব্দুর রবহম, বিতাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ বসািাকান্দা, বিাঃ বশবিগর, উিদজলাঃ বমঘিা, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

১০৯৮৫ 

বমাঃ খাি এিামুল হক, বিতাঃ বমাঃ আবজজ খাি, গ্রামঃ বরাবলেহ, র্াকঘরঃ রাধািগর, 

থািাঃ শ্রীপুর, মাগুরা। 

খ খ 

১০৯৮৬ 

নুর িবী, বিতাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ দূগ ডািগর, র্াকঘরঃ রাজগঞ্জ বাজার, উিদজলাঃ সের, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

১০৯৮৮ 

বমাঃ ফয়সাল আহদমে, বিতাঃ িাবজর বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর কাউবন্দয়া, বিাঃ বমরপুর, বাজার, 

থািাঃ সাভার, ঢাকা 

খ খ 

১০৯৮৯ 

বমাঃ আসলাম উবদ্দি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবুল কাদশম,  

গ্রামঃ বািাদরর িাড়, র্াকঘরঃ বািাদরর িাড়, থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খ খ 

১০৯৯০ 

জাবকর বহাদসি, বিতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বিঝুড়ী, বিাঃ চান্দাইদকািা, থািাঃ রায়গঞ্জ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

১০৯৯২ 

কাজী ওমর ফারুক, বিতাঃ মৃত কাজী জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ কাবলকাপুর, র্াকঘরঃ 

কাবলকাপুর, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

ক ক 

১০৯৯৩ 

বমাঃ আবু সাইম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম, বাসাঃ ১৭, এবভ ৩ লাইি ২৩, ১১/বর্, র্াকঘরঃ 

বমরপুর, ১২১৬, িল্লবী, ঢাকা 

ক ক 

১০৯৯৬ 

বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বমাগলটুলা, র্াকঘরঃ সরাইল, 

উিদজলাঃ সরাইল, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

ক ক 

১০৯৯৭ 

বমাঃ শহীে উল্লুাহ, বিতাঃ মৃত ইমাি আলী, গ্রামঃ বমাগড়াকান্দা, বিাঃ ভাকুত্তডা, থািাঃ সাবার, 

বজলাঃ ঢাকা। 

ক ক 

১১০০১ 

বমাঃ রুদবল তালুকোর, বিতাঃ বমাঃ মুজাদেল, গ্রামঃ র্হরিাড়া, বিাঃ আবমরাবাে, িলবছটি, 

িালকাঠি। 
ক ক 

১১০০৩ 

বমাঃ হাসাি খাি বলােী, বিতাঃ বমাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঘরঃ ছাবতয়ািী, 

ধনুট, বগুড়া। 

ক ক 

১১০০৪ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ িবজর আহােে, গ্রামঃ েীঘল গাঁও, বিাস্টঃ বিপুবলয়া, সের 

েবেণ, কুবমল্লা। 

ক ক 

১১০০৫ 

মাসুদ্যর রহমাি, বিতাঃ মৃত শাদহব আলী হাাং, গ্রামঃ ভরতকাঠী, র্াকঘরঃ জুরকাঠী, 

উিদজলাঃ িলবসটি, বজলাঃ িালকাঠি। 

ক ক 

১১০০৮ 

বমাঃ িারদভজ, বিতাঃ এয়ার বমাহােে, িবাব আলী বচৌধুরী বাড়ী, চর বখবেরপুর, িবিম 

বগামেন্ডী, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০১০ 

বেবব্রত বেব িাথ, বিতাঃ বতদজন্দ্র কুমার িাথ,  

গ্রামঃ িন্দ্রীগ্রাম, র্াকঘরঃ মােবারহাট, ইউবিয়ি ৬িাং ইছাখালী, থািাঃ বজারারগঞ্জ, উিদজলাঃ 

মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০১৩ 

বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল হক বময়া, গ্রামঃ বভালাচাং, বিাস্টঃ বভালাচাং, থািাঃ 

িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

ক ক 
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১১০১৬ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম উজ্জল, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম মন্ডল, গ্রামঃ চকউজাল, বিাস্টঃ 

ভুটিয়া িাড়া, থািা + বজলাঃ জয়পুরহাট। 

ক ক 

১১০১৮ 

বমাঃ আসলাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল বাদতি, গ্রামঃ মবতপুর, র্াকঘরঃ বসািাপুর, 

উিদজলাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

ক ক 

১১০২১ 

বমাঃ রববউল আউয়াল, বিতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ বেৌলত নুরপুর, র্াকঘরঃ 

রািীপুকুর, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

ক ক 

১১০২২ 

আব্দুল কাবের বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আবজজ বমম্বার, বমাল্লা বাড়ী গ্রামঃ উত্তর, শাহাপুর, 

র্াকঘরঃ উত্তর শাহাপুর, গজাবরয়া, মুবসগঞ্জ। 

ক ক 

১১০২৬ 

বমাস্তফা আল আবতক, বিতাঃ বমাঃ আলফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বখলিাড়া (কান্দািাড়া), বিাঃ 

সান্তািিাড়া, থািাঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী। 

ক ক 

১১০৩২ 

বমাঃ আবমর হামজা, বিতাঃ বমাঃ আবু বকর বসদ্দীক, গ্রামঃ মাইদলাড়া গ্রাম + থািাঃ 

বমাহিগঞ্জ, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

ক ক 

১১০৩৪ 

বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আঃ রাজ্জাক সরোর, গ্রামঃ কালই, বিাস্টঃ বিটকা, 

থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

ক ক 

১১০৩৬ 

বমাঃ জুদয়ল হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ বাদরক হাওলাোর, গ্রামঃ েবেণ বশয়ালকাঠি, র্াকঘরঃ 

ভান্ডাবরয়া, উিদজলাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

ক ক 

১১০৩৭ 

বমাঃ িাবকবুল হাসাি িাবকব, বিতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বাসাঃ ১৩৪, গ্রামঃ চকিাঠক, 

র্াকঘরঃ বশরপুর, টাউি ২১০০, বশরপুর সের। 

ক ক 

১১০৪২ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ চরদঘাড়ামারা, র্াকঘরঃ বর্ৌহাখলা, 

উিদজলাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

১১০৪৩ 

বমাঃ আকরাম বহাদসি, বিতাঃ মৃত ইয়ার উবদ্দি, গ্রামঃ বাবলয়াবে, র্াকঘরঃ চন্দ্রদকাণা, থািাঃ 

িকলা, বজলাঃ বশরপুর। 

ক ক 

১১০৪৫ 

বমাঃ আবু বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবু ইউসুফ, শহীে িগর, অবক্সদজি, বাদয়জীে, 

চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০৪৭ 

বমাঃ রববউল বহাদসি, বিতাঃ শবফক, গ্রামঃ নুরুল্লাপুর, বিাঃ নুরুল্লাপুর, উিদজলা + বজলাঃ 

লেীপুর। 

ক ক 

১১০৪৮ 

বমাঃ আল-আবমি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ এলাহাবাে, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

ক ক 

১১০৪৯ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি (আবলম), বিতাঃ বমাঃ কাদয়মুবদ্দি বমাল্লা, রূিিাই গাছিাড়া, খুকিী, 

শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

১১০৫২ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রামঃ বত্রশাল িামািাড়া, র্াকঘরঃ 

বত্রশাল, থািাঃ বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

১১০৫৪ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ইসলামপুর, র্াকঘরঃ 

বগালািিগর, থািাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 

ক ক 

১১০৫৫ 

বমাঃ শবহে বময়া, বিতাঃ মৃত ময়নুল হক সরকার, গ্রামঃ চবন্ডপুর, বিাঃ ঠুটিয়া িাকুর, থািাঃ 

িলাশ বাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

ক ক 

১১০৫৭ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ িারইল, বিাঃ প্রসােপুর, থািাঃ 

মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

ক ক 

১১০৫৮ 

বমাহােে আহসাি হাবীব, বিতাঃ বমাহােে আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বব-ব্লক, র্াকঘরঃ 

হাবলশহর, হাবলশহর, চট্টগ্রাম বসটি কদি ডাদরশি, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০৫৯ 

বমাঃ হাদশম গিী, বিতাঃ বমাঃ ওসমাি গিী, পূব ড সুয়াববল, ভাঙ্গা বেঘীর িাড়, ববদ্যরহাট, 

থািাঃ ভূজপুর (ফটিকছবড়) চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০৬৪ 

বমাঃ রহমত আলী, বিতাঃ বমাঃ বখলাফত বহাদসি, গ্রামঃ যােবপুর, বিাঃ িগর বাথাি, থািাঃ 

হবরিাকুন্ডু, বজলাঃ বিিাইেহ। 

ক ক 

১১০৬৭ 

বমাঃ এিামুল হক ভুঞা, বিতাঃ হাজী বমাঃ আঃ গবি ভুঞা, গ্রামঃ ববলবাদেরা, ববলবাদেরা, 

র্াকঘরঃ িাছেবরল্লা, িান্দাইল, ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

১১০৬৮ 

বমাঃ আবজাল মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ আবছরউবদ্দি মুসীর র্াঙ্গী, 

বিাস্টঃ বাকীগঞ্জ, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

ক ক 

১১০৭০ 

বমাঃ খায়রুল বাসার রুদবল, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদসম, বাসাঃ ইবঞ্জবিয়ার বাড়ী, গ্রামঃ 

বকশতলা, র্াকঘরঃ বচদতাষী ৩৬২৩ 

ক ক 

১১০৭১ 

শাংকর বসাংহ, বিতাঃ সুিীল কাবন্ত বসাংহ, গ্রামঃ পূব ড শাকপুরা, র্াকঘরঃ শাকপুরা, উিদজলাঃ 

ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১০৭৫ 

ইবলয়াস বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি আকি, গ্রামঃ িবিম খাো, র্াকঘরঃ 

জিতা, থািাঃ শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

ক ক 

১১০৭৬ 

বমাঃ িাদভল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে, হাট করমজা, ঠাকুরিাড়া, বজারদগাো, 

বসািাতলা, বগুড়া। 

ক ক 

১১০৮২ 

সাদহে বহাদসি, বিতাঃ নুর উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ লেীপ্রসাে, র্াকঘরঃ কািাইঘাট, উিদজলাঃ 

কািাইঘাট, বজলাঃ বসদলট। 

ক ক 

১১০৮৩ 

বমাঃ শাহজাহাি, বিতাঃ মৃত আঃ মবমি, গ্রামঃ শাহাজাতপুর, র্াকঘরঃ জালালপুর, থািাঃ 

বমলান্দাহ, বজলাঃ জামালপুর। 

ক ক 

১১০৮৮ 

বমাঃ বহলাল বশখ, বিতাঃ বমাঃ ছবুর বশখ, গ্রামঃ অমৃত িগর, র্াকঘরঃ ববায়ালমারী, থািাঃ 

ববায়ালমারী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

ক ক 
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১১০৮৯ 

সুব্রত কুমার োস, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র োস, গ্রামঃ বাবলয়ার্াাংগী, বিাঃ সাগরকান্দী, উিদজলাঃ 

সুজািগর, বজলাঃ িাবিা। 

ক ক 

১১০৯২ 

বমাঃ রওশি আলম, বিতাঃ বমাঃ আবুল কামাল আজাে, গ্রামঃ র্াঙ্গাদমাড়, র্াকঘরঃ 

কান্তিগর, থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

ক ক 

১১০৯৯ 

বমাঃ ওমর ফারুক মজুমোর, বিতাঃ মৃত মুসবলমুর রহমাি মজুমোর, গ্রামঃ বাতাবাবড়য়া, 

র্াকঘরঃ ইকবালিগর, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

ক ক 

১১১০০ 

বমাঃ বহাসাইি আলী, বিতাঃ বমাঃ আলতাব বহাসাইি, গ্রামঃ বাদগায়াি, বিাঃ মথুরাপুর, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

ক ক 

১১১০৯ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ গাইেগাছী, বিাঃ জঙ্গলবাঁধাল, থািাঃ 

কদতায়ালী, বজলাঃ যদশার। 

ক ক 

১১১১০ 

বমাঃ সবফউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ বঘাষপুর, বিাঃ িািবজরা, থািাঃ 

বেিাজপুর সের, বজলাঃ বেিাজপুর। 

ক ক 

১১১১২ 

বমাঃ শহীদ্যল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ফয়ছল আহমে,  

বসািার তালুক, র্াকঘরঃ কািাইঘাট, উিদজলাঃ কািাইঘাট, কািাইঘাট বিৌরসভা, বজলাঃ 

বসদলট। 

ক ক 

১১১১৫ 

বমাঃ স্বিি বময়া, বিতাঃ বমাঃ বজলুর রহমাি, নূর আহমদের বাড়ী িবিম বহাদসি আহমে 

িাড়া, উত্তর িদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১১১৮ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা (আবরফ), বিতাঃ মৃত বমাঃ আবুল বহাদসি বেওয়াি।, বেঘীরচালা, 

চান্দিা বচৌরাস্তা, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

ক ক 

১১১২০ 

বমাঃ ইউনুছ আলী, বিতাঃ বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ মালভাঙ্গা, বিাঃ বমাগলবাসা, থািাঃ 

সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

ক ক 

১১১২২ 

বমাঃ মবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ ফবরে বময়া, গ্রামঃ গববন্দপুর, বিাঃ বালাআটা বাজার, থািাঃ 

গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

ক ক 

১১১২৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবতকুর রহমাি, গ্রামঃ বেঘুবলয়া, র্াকঘরঃ বেঘুবলয়া, 

থািাঃ টাাংগাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

ক ক 

১১১৩০ 

শ্রী সবুজ চন্দ্র ববশ্বাস, বিতাঃ শ্রী অধীর চন্দ্র ববশ্বাস, গ্রামঃ প্রজািাড়া, বিাস্টঃ িীরগঞ্জ, থািাঃ 

িীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

ক ক 

১১১৩৫ 

বমাঃ বমাহােে উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামঃ আলীপুর, বিাস্টঃ ওয়ারুক, থািাঃ 

শাহরাবস্ত, বজলাঃ চাঁেপুর। 

ক ক 

১১১৩৯ 

বমাঃ রাবজব বহাদসি সাদ্দাম, বিতাঃ বমাঃ সাইজুবদ্দি রহমাি, সাতগাছা বিাঃ ববকরা, থািাঃ 

িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

ক ক 

১১১৪০ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ মৃেঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, র্াকঘরঃ রামকলা, 

িীলফামারী সের, বজলাঃ িীলফামারী। 

ক ক 

১১১৪১ 

বমাঃ হায়োর আলী, বিতাঃ বমাঃ গফুর, গ্রামঃ ফদতপুর, মন্ডলিাড়া, রাইগাঁও, র্াকঘরঃ 

ছাবতিাবল, িাঁচবববব, জয়পুরহাট। 

ক ক 

১১১৪৩ 

বমাঃ আবু সাদয়ম মন্ডল, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ মন্ডল, গ্রামঃ ঢাকারিাড়া, র্াকঘরঃ 

শালাইপুর, িাঁচবববব, জয়পুরহাট। 

ক ক 

১১১৪৬ 

বমাঃ আবু বক্কর বছবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ রবহম উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর কুবড়মারা, র্াকঘরঃ 

কুবড়মারা, উিদজলাঃ বহাদসিপুর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

ক ক 

১১১৪৭ বমাঃ আবসফ মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বমাসারফ বহাদসি, বাংখুবর িতুি িাড়া (মাবিকগঞ্জ) ক ক 

১১১৪৮ 

বমাঃ বসবলম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ িাইিশাইল, বিাঃ বমজডাপুর বাজার, 

উিদজলাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১১৪৯ বমাঃ আবু সুবফয়াি, বিতাঃ জুিাব আলী, শাহরাবস্ত, চাঁেপুর। ক ক 

১১১৫১ শ্রী অনুকুল মালী, বিতাঃ শ্রী চন্দ্র হাঁস মালী, বুজরুগ ভারুবিয়া, বিাঃ খিজিপুর, জয়পুরহাট। ক ক 

১১১৫৪ 

বমাঃ আঃ রবশে, বিতাঃ শাহজাহাি ববশ্বাস, গ্রামঃ হাবকমপুর, বিািঃ হাবকমপুর বাজার, 

থািাঃ বচৌগাছা, বজলাঃ যদশার। 

ক ক 

১১১৫৬ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, উত্তর গ্রাম বিাঃ বঘলাতলা েরবার 

শরীফ, উিদজলাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

ক ক 

১১১৫৭ 

বমাঃ বরফাত আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, গ্রামঃ প্রতাি, বিািঃ টগরাইহাট, থািাঃ 

কুবড়গ্রাম সের, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

ক ক 

১১১৬০ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ ববলয়াবাড়ী, র্াকঘরঃ ববলয়াবাড়ী, 

থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

ক ক 

১১১৬৩ 

আল মামুি, বিতাঃ বিছার উবদ্দি, গ্রামঃ িবিম বভলাবাড়ী, ইউবিয়িঃ বভলাবাড়ী, র্াকঘরঃ 

বভলাবাড়ী, উিদজলাঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

ক ক 

১১১৬৫ 

ইমরাি বমাল্লা, বিতাঃ জয়িাল আদবেীি বমাল্লা, গ্রামঃ কলদমশ্ব, র্াকঘরঃ জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১১৬৬ মাবিক রায়, বিতাঃ দ্যফুরু রায়, বেৌলতপুর, সুলতািপুর, ববাচাগঞ্জ, বেিাজপুর। ক ক 

১১১৬৭ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি সুমি, বিতাঃ মাওলািা বমাছদলহ্  উবদ্দি, গ্রাম + বিাঃ মহালেী িাড়া, 

উিদজলাঃ ব্রাহ্মণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

ক ক 

১১১৬৮ 

বমাঃ হাসাি খাি বহদমল, বিতাঃ বমাঃ হারুি খাি, গ্রামঃ তরপুর চন্ডী, বিাস্ট অবফসঃ বাবুর 

হাট, উিদজলাঃ চাঁেপুর সের, বজলাঃ চাঁেপুর। 

ক ক 

১১১৬৯ বমাঃ তাদরক রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ছদকল উবদ্দি, গ্রামঃ সািাইর, বিাঃ বহলাবচয়া বাজার, ক ক 
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থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

১১১৭১ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ মৃত বিয়ামত আবল ববশ্বাস, গ্রামঃ মবহষকুবন্ড, বিাঃ মবহষকুবন্ড, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

ক ক 

১১১৭২ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ হাবমে আলী, গ্রামঃ হাবড়ভাঙ্গা, থািাঃ রাজারহাট, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

ক ক 

১১১৭৪ 

বমাঃ ওয়াদরছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি ভূইয়া,  

গ্রামঃ িাবন্দিা কামাবলয়া, র্াকঘরঃ িাবন্দিা কামাবলয়া, থািাঃ কামারখন্দ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

১১১৭৮ 

বমাঃ িয়াি আলী, বিতাঃ মৃত বমাঃ সুরুজ্জামাি, গ্রামঃ চুবিয়ার চর, বিািঃ বেকিাড়া, থািা + 

বজলাঃ বশরপুর। 

ক ক 

১১১৭৯ 

মবলি চন্দ্র বেব শম ডা, বিতাঃ িীদজন্দ্র িাথ বেব শম ডা, গ্রামঃ বখলপতড়, বিাঃ বাজিাহার, থািাঃ 

ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

ক ক 

১১১৮৪ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বচৌবাবড়য়া, বিাঃ মালবশরা, থািাঃ 

মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

ক ক 

১১১৮৯ 

বমাঃ মাহফুজ ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ আয়িাতলী, র্াকঘরঃ আয়িাতলী 

বাজার, উিদজলাঃ শাহরাস্তী, বজলাঃ চাঁেপুর। 

ক ক 

১১১৯১ 

বমাঃ বিজাম উর রহমাি, বিতাঃ মৃত আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ মধ্য গাছুয়া, বিাঃ বসয়দেরগাঁও, 

থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

ক ক 

১১১৯২ বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ ফজলু বশখ, বি. টি. আই িাড়া মাগুরা সের, মাগুরা। ক ক 

১১১৯৩ 

বমাঃ সজীব বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ আদ্রা, র্াকঘরঃ আদ্রা বাজার, থািাঃ 

বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 

ক ক 

১১১৯৪ 

সন্দ্বীি বসাংহ, বিতাঃ সূয ড বসাংহ, গ্রামঃ বঘাড়ামারা, র্াকঘরঃ আেমপুর, থািাঃ কমলগঞ্জ, 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

ক ক 

১১১৯৫ 

জাবকর বহাদসি, বিতাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ বততিল্লুা মধ্যিাড়া, র্াকঘরঃ কামাল খাি 

হাট, উিদজলাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

ক ক 

১১১৯৬ 

বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ করম আলী, গ্রামঃ গাওয়াইল, বিাঃ ধামরাই, থািাঃ 

ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

ক ক 

১১১৯৭ 

বমাঃ কববর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রাম ও র্াকঘরঃ লেীপুর, থািাঃ কালবকবি, 

বজলাঃ মাোরীপুর। 

ক ক 

১১২০০ 

বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ ভালুকদবড়, বিািঃ বসাহাগী, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

১১২০২ 

বমাঃ সুমি সরকার, বিতাঃ  বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ  রহমতপুর, র্াকঃ বাবলয়া 

চন্ডী, উিঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ  বশবপুর 

ক ক 

১১২০৮ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বগালাম িবী, গ্রামঃ ভাোইল, থািাঃ বগািালপুর, 

বিাঃ বসািামুই, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১২০৯ 

বমাঃ সাবির বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বসুয়া উত্তর িাড়া, বিাঃ 

বজবিও থািাঃ রাজিাড়া, বজলাঃ রাজাশাহী 

ক ক 

১১২১০ 

বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল গবণ মন্ডল, গ্রামঃ  বুজরুক গড়গবড় মাদ্রাসা িাড়া, 

চুয়ার্াঙ্গা 

ক ক 

১১২১১ 

বমাঃ বাশার কাজী, বিতাঃ মৃত বাদরক কাজী, গ্রামঃ  বািজািা, বিাঃ চবন্ডপুর, মৃগী, 

বজলাঃ রাজবাড়ী 

ক ক 

১১২১২ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ ইউনুছ বময়া, গ্রামঃ মধ্য রাজাশি, র্াকঃ রাজামাি, 

থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা 

ক ক 

১১২১৭ 

বমাঃ বলাংকি, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বছাট বশবল কুড়া, থািাঃ, বিাঃ র্ামুর্ুা, 

বজলাঃ শরীয়তপুর 

ক ক 

১১২১৮ 

বমাঃ ওসমাি, বিতাঃ বমাঃ সামশুল আলম, গ্রামঃ সুয়াববল , থািাঃ ভুজপুর, র্াকঃ 

ফটিকছবর, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১২২১ 

বমাঃ বলয়াকত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আকতার বহাদসি, গ্রামঃ ববমািবন্দর 

(মুবসিাড়া), থািা ও বিাঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী 

ক ক 

১১২২২ 

বমাঃ িািাউল্যাহ বকুল, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ মুছা বময়া, গ্রামঃ চুবিবমবজর বটক, বিাঃ 

মােবার হাট, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১২২৫ 

বমাহােে হারুি অর রবশে, বিতাঃ বমাহােে হাবিফ বময়া, গ্রামঃ বসরাজপুর, ইউঃ 

বসরাজপুর, উিঃ বকাম্পািীগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী 

ক ক 

১১২২৬ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি,বিতাঃ  বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ আিন্দপুর 

িবিম িাড়া, বাকশীমুল, কাবলকাপুর বাজার, কুবমল্লা 

ক ক 

১১২২৭ 

বমাঃ হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ রবজবুল সরোর, গ্রামঃ কববর বভটা, র্াকঃ েলগ্রাম, 

থািাঃ বাগারিাড়া, বজলাঃ যদশার 

ক ক 

১১২৩০ 

বমাঃ আবদ্যর রবহম, বিতাঃ মাহবুবুল হক, গ্রামঃ দ্যয়ারু, র্াকঃ বড় তাবকয়া বাজার, 

উিঃ বমদরশ্বরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১২৩৩ বমদহবে হাসাি, বিতাঃ সবফউল্লাহ, গ্রামঃ ময়ািী, মীরসরাই, চট্টগ্রাম ক ক 

১১২৩৪ 

বমাঃ মুজাদেল হক ভূ ূঁইয়া, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুল কুদ্দুস ভূ ূঁইয়া,  

গ্রামঃ বকারবাি আলী বমদস্ত্ররী বাড়ী, বছাট কমলো, বিাঃ কমলো, মীরসরাই, চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১২৩৬ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি বসাদহল, বিতাঃ  মৃত আবুল হাদশম, গ্রামঃ সাত বাড়ীয়া, ক ক 
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থািাঃ িাঙ্গল বকাট, বজলাঃ কুবমল্লা 

১১২৩৭ 

বমাঃ জবিউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ যাত্রাপুর, বিাঃ খবড়খালী, 

থািাঃ বিিাইেহ, বজলাঃ বিিাইেহ 

ক ক 

১১২৩৮ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মৃত. তারা বময়া, গ্রামঃ বাসিা, বিাঃ সাদিাড়া, থািাঃ 

বামরাই, বজলাঃ ঢাকা 

ক ক 

১১২৩৯ 

মুহােে সামছুল হুো, বিতাঃ মুহােে ইসমাইল,  

গ্রামঃ েবেণ বগাচতর, বিাঃ কমর আলী, ইউঃ বসযেপুর, উিঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ  

চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১২৪০ 

বমাঃ বমাবারক বহাদসি, বিতাঃ মৃত আলী বময়া,  

গ্রামঃ ববক্রকাবন্দ, বিাঃ মধ্যিগর, থািাঃ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১২৪১ 

বমাঃ আরমাল বাবু, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ িাজীরবেগঞ্জ, বিাঃ 

আদক্কলপুর, উিঃ বজলাঃ রাংপুর 

ক ক 

১১২৪৩ 

বমাঃ আলাবমি, বিতাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ  সােীপুর, র্াকঘর, বশলাইোহ, 

থািাঃকুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া 

ক ক 

১১২৪৪ 

এমরাি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুতাদহর, গ্রামঃ  টাকুয়ারচর, বিাঃ উেমারা, থািাঃ 

রায়পুর, বজলাঃ লেীপুর 

ক ক 

১১২৪৫ 

প্রেীি বেব িাথ, বিতাঃ বগাদিশ বেব িাথ, গ্রামঃ ফবকর টিলা, র্াকঃ ছাতক, ছাতক 

বিৌরসভা, ছাতক, সুিামগঞ্জ 

ক ক 

১১২৪৬ 

বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবুল গাজী, গ্রামঃ ছয়ঘবরয়া, র্াকঃ বালর্াঙ্গা, 

থািাঃ সাতেীরা, বজলাঃ সাতেীরা 

ক ক 

১১২৪৭ 

আবদ্যর রহমাি, বিতাঃ নুরিবী, গ্রামঃ সািকী ভাঙ্গা, র্াকঃ রুিাচরা, থািাঃ লক্ষ্মীপুর 

সের, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর 

ক ক 

১১২৪৮ 

বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ উমর আলী, গ্রামঃ েশবকয়া, বিাঃ িটল, থািাঃ 

কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল 

ক ক 

১১২৪৯ 

বমাঃ বমাবমি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি আকন্দ, গ্রামঃ িার বগন্ডাবরয়া, থািাঃ 

েবেণ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা 

ক ক 

১১২৫৩ 

আল-আবমি, বিতাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ বব.দক. বমইি বরার্, বিাঃ খুলিা বসটি, 

উিদজলাঃ খুলিা সের, বজলাঃ  খুলিা। 

ক ক 

১১২৫৭ 

মাদলক ব্যািারী, বিতাঃ শাহজাহাি ব্যিারী, গ্রামঃ িালাং, বিাঃ শারীয়তপুর, উিঃ 

িালাংসের, বজলাঃ শরীয়তপুর 

ক ক 

১১২৫৮ 

বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আয়ুব আলী সরোর, গ্রামঃ  গড়ভাঙ্গা, বিাঃ বর্াাংগাঘাটা, 

উিঃ বকশবপুর, বজলাঃ যদশার 

ক ক 

১১২৫৯ 

বমাঃ আবদ্যল মাদলক, বিতাঃ  মৃতঃ বমাঃ আবু সুবফয়াি, গ্রামঃ চর লটিয়া িাছাববফ, 

হাবতয়া বিৌরসভা, বিাঃ হাবতয়া, থািাঃ হাবতয়া, বজলাঃ বিায়াখালী 

ক ক 

১১২৬১ 

বমাঃ বসাদহল বময়া, বিতাঃ বমাঃ মহরম আলী, গ্রামঃ োরমা, বিাঃ মজবলশপুর, থািাঃ 

সের, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া 

ক ক 

১১২৬৩ 

বেলীি কুমার মন্ডল, বিতাঃ অমুল্য চন্দ্র মন্ডল, গ্রামঃ উত্তর িটুয়ািাড়া, র্াকঃ িাদটার, 

থািাঃ বজলাঃ িাদটার 

ক ক 

১১২৬৬ 

আিার বহাদসি, বিতাঃ আঃ ছাত্তার, গ্রামঃ িাগলা পূব ড িাড়া, বিাঃ কুতুবপুর, থািাঃ 

ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১২৬৭ 

বমাঃ িাবসম উদ্দীি (শাহীি), বিতাঃ মৃতঃ র্াঃ বমাঃ ফদয়জ উল্যাহ, গ্রামঃ বচৌকিন্দী, 

বিাঃ আলীশ্বর, থািাঃ রালমাই, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১২৬৯ 

বমাঃ বখারদশে আলম, বিতাঃ বমাঃ রহমত আলী, গ্রামঃ ইছাপুরা, বমাঃ সাতঘর, 

ইছাপুরা, থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১২৭০ 

িজরুল ইসলাম (কদয়জ), বিতাঃ জাফর আহেে, গ্রামঃ বখলা, বিাঃ ইকবাল িগর, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃকুবমল্লা 

ক ক 

১১২৭১ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ  সুলতাি আহেে, গ্রামঃ বাতাবাড়ীয়া, বিাঃ ইকবালগর, 

বজলাঃ মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

ক ক 

১১২৭৩ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি,বিতাঃ বমাঃ হুরমুজ আলী, গ্রামঃ ববড়ার্াকুরী, বিাঃ বভাংগুলা, 

বাজার, থািাঃ বগািালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল 

ক ক 

১১২৭৪ 

বমাঃ রববউল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কাবের, গ্রামঃ বগািাল িগর, র্াকঃ িবীপুর, 

থািাৎ বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১২৭৫ 

বমাঃ আবমর বহাদসি বশখ, বিতাঃ আব্দুল্লাহ বশখ, গ্রামঃ কেম বাড়ী রাপজব, 

মাোরীপুর 

ক ক 

১১২৭৭ 

বমাঃ মহবসি বরজা, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল গবণ, গ্রামঃ ঘুঘুর্াঙ্গা, থািাঃ কদতায়ালী, 

বজলাঃ  বেিাজপুর 

ক ক 

১১২৭৮ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বজতু বময়া, গ্রামঃ বিবিিতপুর, র্াকঃ িদ্যয়া, 

থািাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১২৮১ 

বমাঃ মহবসি আলী, বিতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ তারাপুর, কাহাদরাল, 

বেিাজপুর 

ক ক 

১১২৮৪ 

এল মবিহার বসাংহ, বিতাঃ এল মবিলাল বসাংহ,  

গ্রামঃ বততই গাঁও, বিাঃ আেমপুর বাজার, থািাঃ কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার 

ক ক 
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১১২৮৫ 

বিবখল ববশ্বাস, বিতাঃ মৃতঃ মবি বমাহি ববশ্বাস, গ্রামঃ জদন্ম জদয়র িাড়, কাটিরা, 

আপগলজাড়া, ববরশাল 

ক ক 

১১২৯১ 

বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বমাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রামঃ কাবশিাথপুর, বিাঃ খািসিতলা, 

থািাঃ কাবশিতাথপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১২৯২ 

বমাঃ মবমবনুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাজাহার সরকার, গ্রামঃ গটিয়া, বিাঃ গটিয়া, 

থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ গাইবান্ধা 

ক ক 

১১২৯৩ 

বমাঃ বসাদহল বময়া, বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ মধ্য ছিকান্দা, বিাঃ বটজলা 

বাজার, থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর 

ক ক 

১১২৯৪ 

বমাঃ হৃেয় হাসাি, বিতাঃ বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ বাদেশশাবরয়া বাড়ী, থািাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর 

ক ক 

১১২৯৫ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ আঃ বসাবাহাি হাওলাোর, গ্রামঃ বভটাবাড়ীয়া, 

বভটাবাড়ীয়া, ভান্ডাবরয়া, বিদরাজপুর 

ক ক 

১১৩০২ 

বমাঃ রায়হানুর ইসলাম (রািা) বিতাঃ মৃত মিছুর আলী,  

গ্রামঃ তালুকহাবু (তাঁতীিাড়া), বিাঃ গজঘণ্টা, থািাঃ গাংগাচড়া,  

বজলাঃ রাংপুর 

ক ক 

১১৩০৫ 

বমাঃ বসবলম বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি,  

গ্রামঃ আব্দুল্লাহ কাবন্দ, বভৌকাবে, র্াকঃ কাঠাবলয়া, িরবসাংেী সের, বজলাঃ িরবসাংেী 

ক ক 

১১৩০৭ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হারুনুর রবশে,  

গ্রামঃ বশারসাক, র্াকঃ বশারসাক বাজার, থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ  চাঁেপুর 

ক ক 

১১৩০৯ 

বমাঃ আল আবমি হক, বিতাঃ বমাঃ তফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ বশবরামপুর, বিাঃ 

বুবড়চাং, থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১৩১১ 

বমাঃ জবসম উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আঃ খাদলক প্রধাি,  

গ্রামঃ  সাদ্যল্যাপুর, বিাঃ ববলতলীবাজার, থািাঃ মতলব (উত্তর)  

বজলাঃ  চাঁেপুর 

ক ক 

১১৩১৫ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ ভাটিাড়া, বিাঃ 

রাহুতিাড়া, থািাঃ িগর কান্দা, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৩১৬ 

বমাঃ বমাজাফফর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আবু বক্কর বমাল্যা, গ্রামঃ কটুরা কাবন্দ, বিাঃ 

কুবচয়া, থািাঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৩১৯ 

বমাঃ ববলাল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ফুল বময়া, গ্রামঃ বসািাপুর, র্াকঃ বঘাড়াশাল, 

থািাঃ মুরােিগর, কুবমল্লা 

ক ক 

১১৩২১ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আফাজ উদ্দীি, গ্রামঃ বগালড়া, বিাঃ বকট্টা, সাটুবরয়া, 

মাবিকগঞ্জ 

ক ক 

১১৩২২ 

আবিছুর রহমাি, বিতাঃ মৃতঃ বখারদশে বেওয়াি, গ্রামঃ কাঠাবলয়া, বিাঃ িবগ্রাম 

বাজার, ধামরাই, ঢাকা 

ক ক 

১১৩২৩ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আঃ রাজ্জাক মুবস,  

গ্রামঃ তুলাতলী চরসাতমাটিয়া, বিাঃ মাছুয়াখালী, থািাঃ বগাসাহর হাট, বজলাঃ 

শরীয়তপুর 

ক ক 

১১৩২৭ 

বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বমাঃ চাঁি বময়া, গ্রামঃ ববলাশ্বর, বিাঃ চাবন্দিা, থািাঃ চাবন্দিা, 

বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১৩২৮ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি (আলম), বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবমর আবল, গ্রামঃ মরকুি 

মধ্যিাড়া, বহাবডাং ১৫৫ মধ্যিাড়া, বিাঃ মন্নুিগর, থািাঃ টাংগীপুর, বজলাঃ গাজীপুর 

ক ক 

১১৩৩২ 

বমাঃ আবুবক্কর বসবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ বমলি বময়া, গ্রামঃ ভাগলপুর, বিাঃ বড়িগর, 

থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৩৩ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সামসুল ইসলাম, গ্রামঃ বচিাখড়া, সুজািগর, 

িাবিা 

ক ক 

১১৩৩৫ 

জাবমরুল ইসলাম, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বসাংগারবেঘী, বিাঃ মাওিা, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর 

ক ক 

১১৩৪২ বমাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, গ্রামঃ গাংগাচড়া, রাংপুর ক ক 

১১৩৪৬ 

বশমসি ববশ্বাস, বিতাঃ মৃতঃ জুদয়ল ববশ্বাস,  

গ্রামঃ  চুািুার িাড়, বিাঃ িাবরদকল বাবড়, থািাঃ বকাটাবলিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৪৭ 

িাবছর আহেে, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ ধম ডপুর, কল্যািপুর চাটবখল, 

বিায়াখালী 

ক ক 

১১৩৫২ 

বমাঃ বতয়ব বমাল্লা, বিতাঃ বমাঃ আছর উবদ্দি, গ্রামঃ বলাকমািকর, র্াকঃ মবমিখার 

হাট, ফবরেপুর সের, ফবরেপুর 

ক ক 

১১৩৫৫ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ছদবর উবদ্দি, গ্রামঃ মুসবলমিাড়া, র্াকঃ বমঘাই, 

থািাঃ কাজীপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৫৮ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি, গ্রামঃ কমলাপুর, বিাঃ ফবরেপুর, থািাঃ 

ফবরেপুর, সের, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৩৫৯ 

জীবি মণ্ডল হীরা, বিতাঃ উদিি মন্ডল, গ্রামঃ মান্ডইল, র্াকঃ মান্ডইল, উিঃ 

বগাোগাড়ী, বজলাঃ রাজশাহী 

ক ক 

১১৩৬০ 

বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ হাবিফ, গ্রামঃ মান্দার গাঁও, বিাঃ েোঘর, থািাঃ 

মদিাহর গঞ্জ, কুবমল্লা 

ক ক 
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১১৩৬৫ 

সমীর মধু, বিতাঃ সতীশ মধু, গ্রামঃ িাবরদকলবাড়ী, র্াকঃ িাবরদকলবাড়ী, থািাঃ 

বকাটালীিাড়া, গ্রামঃ বগািালগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৬৬ 

বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ হাজী সাদলহ্  আহােে, গ্রামঃ বিজিানুয়া (দবতাগা), বিাঃ 

বিজিানুয়া, থািাঃ ছাগলিাইয়া, বজলাঃ বফিী 

ক ক 

১১৩৭১ 

আব্দুর রউফ বমাল্লা, বিতাঃ মৃতঃ শামসুবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ কবলয়া, বিাঃ বড়টিয়া, 

থািাঃ বঘওর, মাবিকগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৭২ 

বমাঃ ইমোদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম,  

গ্রামঃ গঙ্গারামপুর, র্াকঃ বকারাি সুন্নাহবমশি, চড়ার্াঙ্গা, থািাঃ আতাইকুলা, বজলাঃ 

িাবিা 

ক ক 

১১৩৭৩ 

বমাঃ জারবজস আলম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ দূগ ডাপুর, বিাঃ 

বসিম, থািাঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ 

ক ক 

১১৩৭৫ 

বমাঃ আব্দুল মুত্তাবলব, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম মবল্লক, গ্রামঃ কািগাঁতী, বিাঃ 

বাগবাটি, থািা + বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১৩৭৭ 

বমাঃ বাধি আহদমে, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবুবক্কর বমাল্যা, গ্রামঃ কটুরাকাবন্দ, বিাঃ 

কুবচয়া গ্রাম, থািাঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৩৭৯ 

শাংকর চন্দ্র বে, বিতাঃ দ্যলাল চন্দ্র বে, গ্রামঃ েবেণ হবলশহর, বহান্দলিাড়া, র্াকঃ 

বসইলস কদলািী, থািাঃ চট্টগ্রাম বিাট ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৩৮২ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ বসাবাহাি মুবস, গ্রামঃ কাবতকিাশা, বিাঃ 

বলবুখালী, থািাঃ দ্যমবক, বজলাঃ িটুয়াখালী 

ক ক 

১১৩৮৫ 

বমাঃ শওকত বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ পূব ড িাবজরপুর, বিাঃ 

এি.বি.স্কুল, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল 

ক ক 

১১৩৮৬ 

বমাঃ ফবরে বময়া, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ বফরদেৌস আলী, গ্রামঃ েবেণ বখালা বাড়ী, বিাঃ 

বল্লম িাড়, উিঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা 

ক ক 

১১৩৮৮ 

আহমে ফজদল রািী, বিতাঃ মুহােে আদিায়ার উল্লাহ, গ্রামঃ সাদলহপুর, বশবপুর, 

সুধারাম, বিায়াখালী 

ক ক 

১১৩৯০ 

বমাঃ বসয়ে বমলি, বিতাঃ মৃত বসয়ে মুিসুর আলী মীর, গ্রামঃ রাজিাশা, বিাঃ 

বচৌদ্দবুড়ীয়া, থািাঃ িলবছটি, বজলাঃ িালকাঠী 

ক ক 

১১৩৯২ 

বমাঃ সাদরায়ার আলম, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল আলম, গ্রামঃ মাইজিাড়া, বিাঃ মদধ্যম 

িদতাংগা, থািাঃ িদতাংগা, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৩৯৩ 

বমাঃ আব্দুর রহমাি ববশ্বাস, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম বতরছা, বিাঃ রামপুর 

বাজার, থািা ও বজলাঃ বশরপুর সের, বশরপুর 

ক ক 

১১৩৯৫ 

রবথন্দ্র িাথ রায়, বিতাঃ মৃতঃ বকশরী বমাহি রায়, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, র্াকঃ 

চড়কর্াঙ্গা, উিঃ বচবরবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর 

ক ক 

১১৩৯৬ জীবি োশ, বিতাঃ সুবিল োশ, গ্রামঃ বহারারবাগ, থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম ক ক 

১১৩৯৭ 

বমাঃ ফজদল রািী, বিতাঃ বমাঃ মাসুে, গ্রামঃ উবকল বাবড়, ফুলবাবগচা, লালদমাহি, 

বভালা 

ক ক 

১১৩৯৯ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ চকিাড়া, বিাঃ বচৌহাট, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা 

ক ক 

১১৪০০ 

বমাঃ জুদয়ল রািা, বিতাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ েবড়দসাম, বিাঃ + থািাঃ কালীগঞ্জ, 

বজলাঃ গাজীপুর 

ক ক 

১১৪০২ 

বমাঃ সাববরুল ইসলাম, বিতাঃ লাল বমাহােে, গ্রামঃ খালআলমপুর, সন্নুাবসতলা, 

বভালাহাট, চাঁিাইিবাবগঞ্জ 

ক ক 

১১৪১০ 

বমাঃ আবমনুল, বিতাঃ বমাঃ বমাতাদলব প্রাাং, গ্রামঃ হাটাইল, আড়াবলয়া, িাকাবলয়া, 

ববড়া, িাবিা 

ক ক 

১১৪১৩ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ মামুে আলী, গ্রামঃ হবরণধরা, বিাঃ মুবসরচর, থািা ও 

বজলাঃ বশরপুর সের। 

ক ক 

১১৪১৫ 

শ্রী সুরবঞ্জত কুমার সরকার, বিতাঃ শ্রী রাজকুমার সরকার, গ্রামঃ ববশলা, বিাঃ 

বভন্ডাবাড়ী, িীরগঞ্জ, রাংপুর 

ক ক 

১১৪১৭ 

আব্দুর রহমাি, বিতাঃ নুর বমাহােে বশখ, গ্রামঃ িাতরাইল বসালাপুর, বিাঃ 

িাতরাইল, উিঃ ভাাংগা, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৪২৩ 

বাবুল বময়া, বিতাঃ বলবু বময়া, গ্রামঃ খাবশমারা, র্াকঃ খাবশমারা, থািা, বমলান্দহ, 

বজলাঃ জামালপুর 

ক ক 

১১৪২৬ 

বমাঃ আকাশ আহদেে, বিতাঃ বমাঃ আলফাজ উদ্দীি, গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর, থািাঃ 

কুবলয়ারচর, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ 

ক ক 

১১৪২৭ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ িবীর বহাদসি, গ্রামঃ স্বরিপুর, শরসকাঠি, 

মাবিরামপুর, যদশার 

ক ক 

১১৪৩১ 

বমাঃ আইনুল হক, বিতাঃ বমাঃ কাদশম কাজী, গ্রামঃ কল্যািপুর, বিাঃ পুরািভাদরো, 

আবমিপুর, বজলাঃ িাবিা 

ক ক 

১১৪৩২ 

বমাঃ ববলদয়ত বশখ, বিতাঃ বমাঃ বাবরক বশখ, গ্রামঃ িাওরাদোলা, বিাঃ বজালাসুর, 

থািাঃ কাবশয়াবি, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৩৪ 

বমাঃ নুরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রামঃ শবরফগঞ্জ, (ব্রাহ্মণগ্রাম), বিাঃ + 

থািাঃ বফঞ্চুগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

ক ক 
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১১৪৩৭ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত ইব্রাবহম বশখ, গ্রামঃ বোহশুহ, র্াকঃ িদটশ্বরী, 

উিঃ আদটায়ারী, বজলাঃ িঞ্চগড় 

ক ক 

১১৪৩৯ 

বমাঃ আবজজুল হক, বিতাঃ বমাঃ আঃ রবহম বময়া, গ্রামঃ ধািীদখালা েবেণ ভাটি 

িাড়া, ময়মিবসাংহ 

ক ক 

১১৪৪২ 

বমাঃ নুরুল হক বচৌধুরী তাওরীে, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ জয়নুল ইসলাম, গ্রামঃ ছনুয়া, 

র্াকঃ ছনুয়া, থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৪৪৩ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ারুল ইসলাম (মৃত), গ্রামঃ িিীম ববরাগ 

হুন্দীি িাড়া, গ্রাম + র্াকঃ ববরাগ, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৪৪৫ 

বমাঃ রুমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মুকুল বময়া, গ্রামঃ ভাদ্যবরয়া, বিাঃ ভাদ্যবরয়া, থািাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর 

ক ক 

১১৪৪৭ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি খাঁি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ খাঁি, গ্রামঃ  + বিাঃ স্বল্পছাবিলা, 

থািাঃ িাগলা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

ক ক 

১১৪৫০ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ দ্যলাল রাড়ী, গ্রামঃ + বিাঃ কাবছিাড়া, থািাঃ 

বাউফল, বজলাঃ িটুয়াখালী 

ক ক 

১১৪৫১ 

বমাহাোে বমদহেী, বিতাঃ বমলি বময়া, গ্রামঃ  বাবুরচর কাচারী র্াঙ্গী, বিাঃ 

বঢউখালী, থািাঃ সেরপুর, বজলাঃ ফবরেপুর 

ক ক 

১১৪৫২ 

বমাঃ সুলতাি মাহমুে ফরহাে, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম (মাবিক), গ্রামঃ মবহশপুর, 

বিাঃ মবহষপুর, র্াকঃ জয়িারায়িপুর, উিঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ  বিায়াখালী 

ক ক 

১১৪৫৩ 

রববউল ইসলাম, বিতাঃ বসাদলমাি আলী, গ্রামঃ সাদোিাড়া, র্াকঃ সাদোিাড়া, থািাঃ 

বাগমারা, বজলাঃ রাজশাহী 

ক ক 

১১৪৫৬ 

বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বমাঃ িাবসর উবদ্দি বময়া, গ্রামঃ মুশুবরয়া, ববকড়া, িাগরপুর, 

টাঙ্গাইল 

ক ক 

১১৪৫৮ 

বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বিতাঃ ইউনুছ আলী, গ্রামঃ বকাচিাপুর, বিাঃ জয়িারবতীপুর, 

থািা ও বজলাঃ জয়পুরহাট 

ক ক 

১১৪৬১ 

বমাঃ সােীে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইসমাইল, গ্রামঃ গিকা, র্াকঃ চাঁিাইবিাবগঞ্জ, 

বজলাঃ চাঁিাইবিাবগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৬৪ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ কাউবন্দয়া িবিম িাড়া, 

বিাঃ আবমি বাজার, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা 

ক ক 

১১৪৬৬ 

সাহজুল ইসলাম, বিতাঃ আবমনুল ইসলাম ববশ্বাস, গ্রামঃ েবেণ চবন্ডবরেী, র্াকঃ 

মকসুেপুর, মুকসুেপুর বিৌরসভা মকসুেপুর, বগািালগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৬৭ 

বমাঃ ঈছা বময়া (বাবু), বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ ইউনুচ হাওলাোর, গ্রামঃ ছাবতয়াি িাড়া, 

বিাঃ টুঙ্গী বাড়ীয়া, বজলাঃ িটুয়াখালী,  

ক ক 

১১৪৬৮ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বিতাঃ বমাঃ মবির বময়া, গ্রামঃ আউসাব, ভুলতা, রূিগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৬৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বহারগাঁও, বাবলয়ািাড়া, 

রূিগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৭০ 

বমাঃ আকতারুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ সবফয়ার রহমাি, বাসুলীশাহিাড়া, বিাঃ + 

থািাঃ খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর 

ক ক 

১১৪৭১ 

বমাঃ কাওছার আহদেে, বিতাঃ শাহজাহাি সরকার, গ্রামঃ বটািাগাবরয়া, থািাঃ 

বত্রশাল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

ক ক 

১১৪৭৩ কামাল বহাদসি, বিতাঃ নুরুল হুো, গ্রামঃ বছাটবশব িারায়িপুর, ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী ক ক 

১১৪৭৪ 

বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বিতাঃ বমাঃ নুরাল তারুকোর, গ্রামঃ কয়ড়া সরাতলা, কয়ড়া 

বাজার, থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৭৫ 

বমাঃ আবু তাদহর, বিতাঃ মৃতঃ বিয়ামত উল্লাহ, গ্রামঃ বাহাদ্যর পূব ড িাড়া, বসরাজবাে, 

ইসলামপুর, জামালপুর 

ক ক 

১১৪৭৬ 

বমাহােে ইমরাি, বিতাঃ বমাহাোে মাহবুব আলম, গ্রামঃ বিায়িাড়া, থািাঃ রাউজাি, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৪৭৭ 

খন্দকার মুন্না, বিতাঃ খন্দকার আওলাে বহাদসি, গ্রামঃ আদশকপুর, র্াকঃ টাঙ্গাইল 

সের, টাঙ্গাইল 

ক ক 

১১৪৮১ 

বমাঃ রাজি বময়া, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ বাট্টাদজাড়, বজন্নাহ বাজার, 

বকবশগঞ্জ, জামালপুর 

ক ক 

১১৪৮২ 

বমাঃ ইব্রাহীম মন্ডল, বিতাঃ মৃতঃ আবু সাঈে মন্ডল, গ্রামঃ মাোদরর চর, বিাঃ 

জ্ববারগঞ্জ, থািাঃ বকশীগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর 

ক ক 

১১৪৮৬ সুমি বম ডি, বিতাঃ অবজত বম ডি, গ্রামঃ ধারপুর, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী ক ক 

১১৪৮৯ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ হাবিফ হাওলাোর, গ্রামঃ চরবাবড়য়া, বিাঃ 

চরবাবড়য়া, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ ববরশাল 

ক ক 

১১৪৯১ 

বমাঃ বমলি সরকার, বিতাঃ বমাঃ আবুল মুিছুর সরকার, গ্রামঃ েলি, র্াকঃ বুড়াবুড়ী, 

উিঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম 

কখগ খগ 

১১৪৯৩ 

বমাহােে বসাহরাব হাসাি, বিতাঃ িাবজর আহমে, গ্রামঃ বমশামুড়া, র্াকঃ 

মরকলাবাজার, সাতকাবিয়া, চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৪৯৫ 

বমাঃ ঈসা বমাল্যা, বিতাঃ বমাঃ বলটি বমাল্যা, গ্রামঃ বখলিা, র্াকঃ বভাদজরগাতী, 

উিঃ + বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

ক ক 
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১১৪৯৬ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল জিার, গ্রামঃ িালকুবড় িবিম িাড়া, 

জালকুবড়, র্াকঃ জালকুবড়, িারায়িগঞ্জ সের, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১৪৯৭ 

বমাঃ ফয়ছাল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রামঃ বিৌকাঘাটা থািা, 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী 

ক ক 

১১৪৯৮ 

আল-আবমি খাি, বিতাঃ মৃত আরদশে আলী খাি, গ্রামঃ কাবলয়াগ্রাম, উিঃ ঘাটাইল, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল 

ক ক 

১১৪৯৯ 

আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ আলকাছ বময়া, গ্রামঃ কুমড়ী, র্াকঃ কুমড়ী বাজার, থািা 

ও বজলাঃ বিত্রদকাণা 

ক ক 

১১৫০২ 

বমাঃ রবমজ উদ্দীি, বিতাঃ জাগীর বহাদসি, গ্রামঃ রাঙ্গামাটিয়া, কামাল বচয়ারম্যাদির 

বাড়ী, ফটিকছবড়, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৫০৩ 

বমাঃ আবমনুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ মমতাজ আলী, গ্রামঃ িবিম ববল পুকুর, 

বমাল্লািাড়া, র্াকঃ বসািাখুলী, উিঃ বসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী 

ক ক 

১১৫০৫ 

বমাঃ বজলাল বহাদসি, বিতাঃ  বমাঃ শুকুর আলী সরোর মাতা রাবশো খাতুি, গ্রামঃ 

িাইকর হাটা, উিদজলা, সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা 

ক ক 

১১৫০৭ 

বমাঃ আব্দুস সালাম, বিতাঃ মৃতঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ বড়ববশাদকাল, বিাঃ 

অিমবিষা, থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ িাবিা 

ক ক 

১১৫১৬ 

বমাঃ বসাদহল তারুকোর, বিতাঃ বমাঃ শাহ আলম তালুকোর, গ্রামঃ সবফপুর, বিাঃ 

চরিদ্মা, থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল 

ক ক 

১১৫১৯ 

বমাঃ তাদরক রহমাি, বিতাঃ বমাঃ হাবিফ হাওলাোর, গ্রামঃ সুন্দারগাঁও, বিাঃ 

বাদহরঘাট, থািাঃ আপগলিাড়, বজলাঃ ববরশাল 

ক ক 

১১৫২০ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ বমাসবলম উদ্দীি, গ্রামঃ মধ্য দূগ ডাপুর, র্াকঃ 

িওগাঁ, উিঃ ও বজলাঃ িওগাঁ 

ক ক 

১১৫২১ 

বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ বকয়ামুউদ্দীি, গ্রামঃ বসয়েপুর, বিাঃ বসয়েপুর, 

থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ িাবিা 

ক ক 

১১৫২৪ 

বশখ রাদসল, বিতাঃ বশখ বমামদরজ আলী, গ্রামঃ বচৌরখুলী, র্াকঃ রাধাগঞ্জ, থািাঃ 

বকাটালীিাড়া, বজলাঃ বগািালগঞ্জ 

ক ক 

১১৫২৬ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি (হৃেয়), বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ নুরুল আফছার, গ্রামঃ বমবিগ্রাম, বিাঃ 

মাোর হাট, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৫২৭ 

বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবুল বাবরক খবলফা, গ্রামঃ বহাগলর্াঙ্গা, শ্রীপুর, 

মাগুরা 

ক ক 

১১৫৩০ 

বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বিতাঃ বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বকবশয়াবাড়ী, বসািপুর, 

বাবলয়াকান্দী, রাজবাড়ী 

ক ক 

১১৫৩৩ 

অঞ্জি োস, বিতাঃ মধুসুেি োস, গ্রামঃ ববিী মাধদবর বাড়ী, ১িাং সাইর্ বহন্দুিাড়া 

আিন্দ বাজার, চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৫৩৪ 

বমাঃ বজয়ারুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ শহর আলী মন্ডল, গ্রামঃ ববশীিগর, বিাঃ 

ছাবতয়ািা, থািাঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া 

ক ক 

১১৫৩৫ 

হারুনুর রশীে, বিতাঃ মৃত হাসমত আলী, গ্রামঃ বছরাবটতলী, বিাঃ বমন্নত আলীর হাট, 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

ক ক 

১১৫৩৮ 

বমাঃ বলাকমাি হুসাইি বরয়াছ, বিতাঃ বমাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামঃ ফাওড়া, বিাঃ বান সা 

বাজার, থািাঃ চাটবখল, বজলাঃ বিায়াখাবল 

ক ক 

১১৫৩৯ 

বমাঃ আমজাে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মিদের আলী, গ্রামঃ বালার্াবঙ্গ, র্াকঃ িাদকর 

হাট, থািাঃ খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর 

ক ক 

১১৫৪০ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বােশা আকি, গ্রামঃ উত্তর কেমতলা, বিাঃ 

রাদয়ন্দা বাজার, শরিদখালা, বাদগরহাট 

ক ক 

১১৫৪১ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি িল্লব, বিতাঃ বমাঃ ইব্রাহীম আলী, গ্রামঃ বগাবিিাথপুর, র্াকঃ 

বমলা বগাবিিাথপুর, আদক্কলপুর, জয়পুরহাট 

ক ক 

১১৫৪২ 

বমাঃ বমলি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ বহদলঞ্চাবাড়ী, বিাঃ 

শুয়াপকর, সবরষাবাড়ী, জামালপুর 

ক ক 

১১৫৪৩ 

বমাঃ সাহেী, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ বাদহর চড়, বিাঃ চরসুবুধী বাজার, 

থািাঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী 

ক ক 

১১৫৪৪ 

বমাঃ বসবলম, বিতাঃ মৃতঃ ওছমাি গবণ ববিারী, গ্রামঃ চরবাংশী, থািাঃ রায়পুর, 

বজলাঃ লক্ষ্মীপুর 

ক ক 

১১৫৪৮ 

বফদরাজ আহাদেে, বিতাঃ মিছুর রহমাি, গ্রামঃ বভটািাড়া, বিাঃ ববড়া, থািাঃ 

সাঁবথয়া, বজলাঃ িাবিা 

ক ক 

১১৫৫৪ 

বমাঃ িাবসরউবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ আঃ হাবকম ঘরামী, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর,  বিাঃসুজাবাে, 

থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল 

ক ক 

১১৫৫৬ 

বমাঃ আল-মামুি, বিতাঃ বমাঃ হাছাি আহদমে, গ্রামঃ িলুয়া, চাঁেপুর, িবিমিাড়া, 

বরুড়া, কুবমল্লা 

ক ক 

১১৫৬১ 

ইয়াবছি আরাফাত, বিতাঃ আলতাফ, বহাসাইি, গ্রামঃ হবরবল্লভপুর, বিাঃ িবিম 

আলাইয়ারপুর, থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী 

ক ক 

১১৫৬২ 

বমাঃ হারুি অর রবশে, বিতাঃ মৃতঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ  খারজািা, বিৌঃ 

শাহািশাহগঞ্জ, থািা + বজলাঃ টাঙ্গাইল 

ক ক 
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১১৫৬৪ 

বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাহাোে আলী, গ্রামঃ বধতুয়া, বিাঃ িদ্যরবাড়ী, থািাঃ 

মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

ক ক 

১১৫৬৫ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ সুরঙ্গল, থািাঃ তাড়াইল, 

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ 

ক ক 

১১৫৬৬ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ বিাকার হাটী, থািাঃ 

হবররামপুর, বিাঃ বলড়া, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ 

ক ক 

১১৫৬৭ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল কাদের সরকার, গ্রামঃ বাদয়ক, উিঃ কচুয়া, 

বজলাঃ চাঁেপুর 

ক ক 

১১৫৬৯ বমাঃ আলাবমি বহাদসি, বিতাঃ বেওয়াি আলী মন্ডল, গ্রামঃ িন্দিপুর, সাবথয়া, িাবিা ক ক 

১১৫৭২ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ জাফরশাহী, র্াকঃ 

বকদর্ালা বাজার, থািাঃ জামালপুর, বজলাঃ জামালপুর  

ক ক 

১১৫৭৩ 

বমাঃ আমাি বমাল্লা, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ শাচাঁি বমাল্লা, গ্রামঃ মাদির চর, বিাঃ এম 

িাঁচগাও, থািাঃ আড়াইহাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ 

ক ক 

১১৫৭৪ 

বমাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ সুজা, র্াকঃ কাবলয়াপকড়, 

থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১৫৭৫ 

বমাঃ ইমামুল মবল্লক, বিতাঃ বমাঃ জবলল মবল্লক, গ্রামঃ শাদয়স্তাপুর, বিাঃউেয়পুর, 

থািাঃ + বজলাঃ  রাজবাড়ী 

ক ক 

১১৫৭৬ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু সরকার, গ্রামঃ বাড়াববল, উিঃ িাড়া, থািাঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ 

ক ক 

১১৫৭৭ 

বমাঃ জাবহে বহাসাইি (িয়ি), বিতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাসাইি,  

গ্রামঃ আবছম ববিারী কান্দী, বিাঃ মােবদরর চর, থািাঃ বশবচর, বজলাঃ মাোরীপুর 

ক ক 

১১৫৭৯ 

বমাহােে মবমনুর রহমাি, বিতাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বহলাঙ্গাবাড়ী, বিাঃ 

শুয়াপকর, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর 

ক ক 

১১৫৯২ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম (জাবকর), বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বেওয়াি, গ্রামঃ 

শ্রীরাদয়রচর, বিাঃ োউেকাবন্দ, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১৫৯৫ 

বমাঃ রাজু আহদেে, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ শবলয়া, বিাঃ বশবফকপুর, থািাঃ 

রািিগর, বজলাঃ িওগাঁ 

ক ক 

১১৬০১ 

বমাঃ জহুরুল হক, বিতাঃ বমাঃ জইি উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘরঃ বেউপুর, উিদজলাঃ কাবলহাতী, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

ক ক 

১১৬০৪ 

বকৌবশক আবীর, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, কালাম স্যাদরর বাড়ী, বটাংরা (আমতলা), 

বর্মরা, ঢাকা। 

ক ক 

১১৬০৬ 

বমাঃ ইউসুফ আলী, বিতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী, গ্রামঃ বকাোলপুর, র্াকঘরঃ বগাসাইহাট, 

থািাঃ বগাসাইরহাট, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

ক ক 

১১৬০৮ 

সজল কুমার রাহা, বিতাঃ সুশান্ত কুমার রাহা, গ্রামঃ বাসুয়াড়ী, বিাঃ বসুবন্দয়া, থািাঃ 

বাঘারিাড়া, বজলাঃ যদশার। 

ক ক 

১১৬০৯ 

রাহাে মাহামুে আলীম, বিতাঃ বমাঃ সফুর উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ড বাইে গাঁও, র্াকঘরঃ কববরপুর, 

থািাঃ আশুবলয়া, উিদজলাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

ক ক 

১১৬১০ বমাঃ রায়হাি, বিতাঃ বমাঃ অবহদ্যল হক, বরাস্তমাবাে, রহমতপুর, িাটরাম, বেরগঞ্জ, রাংপুর। ক ক 

১১৬১১ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ চরসাবব্দ, র্াকঘরঃ ভূতছাড়া, 

কাউবিয়া, রাংপুর। 

ক ক 

১১৬১৪ 

বমাঃ আব্দুল মবতি বচৌধুরী, বিতাঃ মৃত তফজ্জুল আলী বচৌধুরী, গ্রামঃ মইিা বড় বাড়ী, 

র্াকঘরঃ রাজাগঞ্জ, উিদজলাঃ কািাইঘাট, বজলাঃ বসদলট। 

ক ক 

১১৬১৬ 

বমাঃ আবিসুর রহমাি, বিতাঃ মৃত আব্দুল গফুর, গ্রামঃ বাগধুিাইল, বিািঃ বড় ধুিাইল, থািাঃ 

শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

১১৬১৭ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বিতাঃ মৃত ওসমাি গবি, বখলখাঁ মধ্য িন্দীিাড়া, বাড়ী িাং ১১, ঢাকা। ক ক 

১১৬১৯ 

বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ আকতার আহমে, গ্রামঃ িাদিাড়া, র্াকঘরঃ িাদিাড়া বাজার, 

থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬২০ 

বমাঃ সাদেকুল মন্ডল, বিতাঃ মৃত আঃ কুদ্দুছ মন্ডল, গ্রামঃ ভবািীপুর, বিািঃ তুলসীঘাট, 

উিদজলাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

ক ক 

১১৬২১ বমাঃ ওয়াবসম, বিতাঃ আঃ মান্নাি ববিারী, শহীে বমিার, িবীিগর, কুরগাও। ক ক 

১১৬২৩ বমাঃ আবতক উল্লাহ, বিতাঃ মৃত আবদ্যল মাদলক, বশালাপুকুবরয়া, শশইয়া, বরুড়া, কুবমল্লা। ক ক 

১১৬২৪ 

বমাঃ মবশউজ্জামাি বমদহেী, বিতাঃ এম. এ. বরজাউল বারী, ৫৩/৫ বশদর বাাংলা বরার্, 

আবরচপুর, টাংগী, গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬২৫ 

বমাঃ জসীম উদ্দীি, বিতাঃ বমাঃ ছামসুল হক, গ্রামঃ বগাকুলিগর, বিাঃ েত্তিগর, উিদজলাঃ 

মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ। 

ক ক 

১১৬২৭ 

শাহাব উবদ্দি, বিতাঃ কাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ মধুয়াদকািা, বিাঃ চবন্ডগর, থািাঃ দূগ ডাপুর, বজলাঃ 

বিত্রদকাণা। 

ক ক 

১১৬২৯ 

বশখ বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, বিাঃ বমজডাপুর বাজার, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৩৪ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম খাি, বিতাঃ মিসব আলী খাি, গ্রামঃ বামিহাটা, র্াকঘরঃ ভূঞাপুর, 

উিদজলাঃ ভূঞাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

ক ক 

১১৬৩৮ বমাঃ রুহুল আবমি, বিতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ কিািাড়া, র্াকঘরঃ বগাববন্দাসী, ক ক 
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থািাঃ ভূঞাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

১১৬৪১ 

বমাঃ বমলি বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ বমবছর আলী, জালকুবড় িাইিতার িাড়া, ৯িাং ওয়ার্ ড 

িারায়ণগঞ্জ বসটি করদিাদরশি। 

ক ক 

১১৬৪৯ 

ওয়াবল উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ কবরম উল্লাহ, ৪৪৮ শাহীিবাগ, বিাঃ বতজগাঁও,  

ঢাকা। 

ক ক 

১১৬৫০ 

বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ চরিাকড, র্াকঘরঃ জিতা 

বাজার, থািাঃ সুবণ ডচর, বজলাঃ বিায়াখালী। 

ক ক 

১১৬৫১ 

বতৌবহে আলম, বিতাঃ বমাঃ আবু সাঈে, গ্রামঃ বসধলা, বিািঃ বসধলা, উিদজলাঃ বগৌরীপুর, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

১১৬৫৫ 

বমাঃ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যস সালাম, গ্রামঃ টুমচর, র্াকঘরঃ চর আফজল, 

থািাঃ রামগতী, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

খগ গ 

১১৬৫৭ 

বমাঃ ইকরাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ বগায়ালিগর, বিািঃ মুকুন্দপুর, 

থািাঃ ববজয়িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

ক ক 

১১৬৫৮ 

বমাঃ ইব্রাহীম খবলল, বিতাঃ আবমি উল্যা, গ্রামঃ রতিপুর, বিাঃ বাঁদধর হাট, থািাঃ সুধারাম, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

ক ক 

১১৬৬০ 

বমাঃ ইমরাি বশখ, বিতাঃ বমাঃ আজাহার বশখ, গ্রামঃ সমরবসাং, বিািঃ হারবাইে, থািাঃ 

গাজীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৬১ 

বমাঃ বসিাত, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বাউবরয়া, র্াকঘরঃ িাবজরহাট, থািাঃ 

সন্দীি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬৬২ বমাঃ িারদভজ বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বসরাজ, যােবপুর, ধামরাই, ঢাকা। খগ খগ 

১১৬৬৫ 

বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শবফর উবদ্দি, গ্রামঃ েবেণ িয়ািাড়া, র্াকঘরঃ 

বঘাড়াঘাট, থািাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

ক ক 

১১৬৬৬ 

বমাঃ জাবকর, বিতাঃ বমাঃ বসরাজ, গ্রামঃ আলী গাঁও, ১িাং ওয়ার্ ড, র্াকঘরঃ ফজলগঞ্জ, থািাঃ 

চরফুাশি, বজলাঃ বভালা। 

ক ক 

১১৬৬৮ 

বমাঃ ইমরাি আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ সামাে, গ্রাম + বিািঃ বিাতাবজয়া, থািাঃ শাহজােপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

১১৬৬৯ 

বমাঃ নুরিবী, বিতাঃ বমাঃ মহদসি, গ্রামঃ চরমিসা, বিাঃ ভবািীগঞ্জ, উিদজলাঃ সের, বজলাঃ 

লক্ষ্মীপুর। 

ক ক 

১১৬৭৩ 

এম এম চঞ্চল মাহমুে, বিতাঃ বমাঃ বমাকদলসুর রহমাি, গ্রাম + বিাঃ মধ্য বিগ্রাম, থািা + 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

ক ক 

১১৬৭৫ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বিতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ বহাবডাং ২৪৪, উত্তর েত্তিাড়া, চাঁিকী, ওয়ার্ ড 

৫০, থািাঃ টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৭৯ 

বমাঃ শাহজালাল (শহীে), বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ পূব ডাবশন্দা, বিািঃ কস্তুবরিাড়া, 

থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

ক ক 

১১৬৮০ 

আজাে বচৌধুরী, বিতাঃ মাহবুবুল হক বচৌধুরী, বাসা-ই-৪০, গ্রামঃ সবফপুর, সবফপুর পূব ড িাড়া, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৮১ 

লবতফুল ইসলাম, বিতাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ কাতলামুর, র্াকঘরঃ চর বখালাবাড়ীয়া, 

উিদজলাঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

ক ক 

১১৬৮৩ 

বমাঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুি, বিতাঃ বমাঃ আবু ছাদলক, গ্রামঃ বামি সুন্দর, র্াকঘরঃ 

োদরাগারহাট, উিদজলাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬৮৫ 

বমাঃ বহাসাইি, বিতাঃ আলী আহমে, হায়োর বাড়ী, গ্রামঃ বুরুমছড়া, র্াকঘরঃ বুরুমছড়া, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬৯১ 

বমাঃ আলী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, সাবচবুিীয়া, গজালমারী, জলমা, বটিয়াঘাটা, 

খুলিা। 

ক ক 

১১৬৯২ 

বমাঃ বলটি বময়া, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি বময়া, গ্রামঃ বাদরশ্বর, র্াকঘরঃ বাদরশ্বর, থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমল্লা। 

ক ক 

১১৬৯৪ মাহমুে, বিতাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ অদশাকতলা, র্াকঘরঃ কুবমল্লা আেশ ড সের, কুবমল্লা। ক ক 

১১৭০০ বরিি বহাদসি, বিতাঃ তরাব আলী, গন্ডামারা, বিাঃ আমতলী, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। খগ গ 

১১৭০১ 

বমাঃ ইউছুফ, বিতাঃ বমাঃ মরহুম আবদ্যল হাবকম, গ্রামঃ ওমর শাহ িাড়া, বন্দর, 

চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭০২ 

বমাঃ নুর িবী, বিতাঃ বমাঃ বমিাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ফুলঝুড়ী, র্াকঃ মঠবাড়ীয়া, উিঃ 

মঠবাড়ীয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

১১৭০৪ 

আল আবমি, বিতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ বড় গাাংগাবর, র্াকঃ রামকৃষ্ণ, 

ধিবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

১১৭০৫ 

মবিরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ বেৌলতবেয়াড়, চুয়ার্াঙ্গা সের, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

১১৭০৬ 

হাছানুজ্জামাি রাজু, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বিজদমহার, থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ 

চাঁেপুর। 

খগ গ 

১১৭০৭ 

বমাহােে সাঈে বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ িবিম 

বাড়ীয়াখালী, র্াকঃ এছাক ড্রাইভার হাট, থািাঃ বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭০৯ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ কলতা িাড়া, বিাঃ 

বর্ৌহাখলা, থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 
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১১৭১০ 

বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ বমাহােে আবুল কাদশম, গ্রামঃ বারতাবকয়া, বমরসরাই, 

চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১১৭১১ 

বমাঃ আব্দুল হাবমে, বিতাঃ বমাঃ ওয়াদহে আলী, গ্রামঃ বাশী, বিাঃ এদলঙ্গা, 

কাবলহাতী, টাাংগাইল। 

খগ গ 

১১৭১২ জীবি চন্দ্র রায়, বিতাঃ ববষাে চন্দ্র রায়, গ্রামঃআমাশুকুকরুল, খটখটিয়া,রাংপুর। খগ গ 
১১৭১৩ ববলাস বাবু, বিতাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ িরশুরাম (বচলারিাড়) ময়িাকুটি, রাংপুর। খগ গ 

১১৭১৪ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বিতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর লালপুর, বিাঃ + 

থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১১৭১৫ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবজমুবদ্দি প্রাাং, গ্রামঃ উত্তর লালপুর, বিাঃ + 

উিঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১১৭১৬ 

বমাঃ সাবকদ্যছ বসাবহাি, বিতাঃ বমাঃ মাজু মন্ডল, গ্রামঃ দ্যবলাগাড়ী, উিঃ িলাশবাড়ী, 

র্াকঃ িলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৭১৭ 

বমাঃ তুবহি বময়া, বিতাঃ বমাঃ মাহুবার রহমাি, গ্রামঃ মহিতবাবজত িাড়া, র্াকঃ 

িঞ্চপুকুর, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী,  

খগ খগ 

১১৭১৮ 

বমাঃ সম্রাট বাবার, বিতাঃ মৃতঃ মদফল উবদ্দি, গ্রামঃ মহিতবাবজত িাড়া, র্াকঃ 

কচুকাটা, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী, 

খগ গ 

১১৭১৯ 

বমাঃ বমিার বহাদসি, বিতাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রামঃ মুরগাঁও, থািাঃ িাঙ্গলদকাট, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১১৭২০ 

বমাঃ জাকাবরয়া, বিতাঃ বহমাদয়ত উবদ্দি, গ্রাম + বিাঃ বগলাবাে, থািাঃ মঠবাবড়য়া, 

বজলাঃ বিদরাজপুর। 

খগ গ 

১১৭২১ 

বমাঃ আব্দুস মবতি, বিতাঃ মৃতঃ হাজী বমাঃ মুবমি উবদ্দি, গ্রামঃ রামলাহ, র্াকঃ 

বেওিাড়া, উিঃ িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭২২ 

বমাঃ মবমি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহাজাি বহাদসি, গ্রামঃ চকশ্যামরায়, র্াকঃ 

কুশুম্বা, উিঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১১৭২৫ 

মঞ্জুরুল আলম, বিতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ এয়াকুব আলী মাবির বাড়ী, ববায়াবলয়া, 

র্াকঃ ববায়াবলয়া, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭২৬ 

বমাঃ খাদলে প্রামাবণক, বিতাঃ বমাঃ সমদসর আলী প্রাাং, গ্রামঃ আত্রাই, বগাছা, 

বমাহিপুর, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭২৭ 

বমাঃ তািভীর মাহামুে, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতব, গ্রামঃ েবেণ বমবলক বাঘা, র্াকঃ 

বাঘা, বাঘা, রাজশাহী। 

খগ খগ 

১১৭২৯ 

বমাহােে জাবি আলম, বিতাঃ মৃতঃ নুর বমাহােে, গ্রামঃ িবিম চর লেুা, ৯ িাং 

ওয়ার্ ড, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৩০ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামঃ কাবলহাতা, র্াকঃ বামরাইল, 

থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১১৭৩১ 

বমাঃ আশরাফুল বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ বমঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ করণ খাইি, র্াকঃ 

করণখাইি, উিঃ িটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৩২ 

বমাঃ বতাফাজ্জল ইসলাম িাঈম ভূ ূঁইয়া, বিতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ বকািা 

ভাওয়াল, বিাঃ পুরুড়া, থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৭৩৩ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ বহোশদকাল, একেন্ত, 

আটঘবরয়া, িাবিা। 

খগ গ 

১১৭৩৫ 

এিাম আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বমবন্দ আলী, গ্রামঃ উলুকাবন্দ, র্াকঘরঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, 

থািাঃ চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৩৬ 

শাবন্ত বপ্রয় চাকমা, বিতাঃ রববয়া চাকমা, গ্রামঃ র্াদি বত্রপুরাছড়া, ওয়ার্ ড ০৯, বিাঃ 

রাঃটি, থািাঃ রাঙ্গামাটি,  

বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১১৭৩৭ 

বমাঃ কাইয়ুম, বিতাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ রামকৃষ্ণপুর, র্াকঃ চবল্লশা, সের, 

বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

১১৭৩৮ 

বমাঃ ফারুক বময়া, বিতাঃ রবমজ উদ্দীি, গ্রামঃ েবেণ জয়মঙ্গল, বিাঃ কুন্দারিাড়া, 

থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

১১৭৪০ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিতাঃ মৃতঃ আব্দুস বসাবহাি, গ্রামঃ কলাবাড়ীয়া, র্াকঃ 

বসািাপুর, উিঃ বাগাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১১৭৪২ 

ববশ্ববজৎ কুমার সরকার, বিতাঃ প্রশান্ত কুমার সরকার, গ্রামঃ িন্দীকুজা, র্াকঃ 

েয়ারামপুর, উিঃ বাগাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১১৭৪৩ 

মাসুম ববল্লাহ, বিতাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রামঃ িওয়ািাড়া, বিাঃ খািবজয়া, থািাঃ 

বেবহাটা, বজলাঃ সাতেীরা। 

খগ গ 

১১৭৪৪ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বসািাইখালী, বিাঃ খবড়খালী, 

থািাঃ বিিাইেহ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১১৭৪৬ 

বমাঃ সবুজ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ বেবতলা, বিাঃ অবচন্তুপুর, 

থািাঃ বশলকূিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

খগ গ 

১১৭৪৭ 

বরয়াে মাহমুে, বিতাঃ মৃতঃ আঃ আবলম, গ্রামঃ বিয়ারপুর, বিাঃ চরমুগবরয়া, বজলাঃ 

মাোরীপুর। 

খগ গ 

১১৭৪৮ মামুি আহদমে, বিতাঃ বমাঃ মবমি উবদ্দি, গ্রামঃ বেঘা, র্াকঃ বাউসা, উিঃ বাঘা, খগ গ 
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বজলাঃ রাজশাহী। 

১১৭৪৯ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাঞ্চি িাড়া, থািা + 

বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৭৫১ 

বরয়াে খাি, বিতাঃ আিারুজ্জামাি, গ্রামঃ েঃ ভূইয়া গ্রাম, র্াকঘরঃ মােবার হাট, 

বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৫২ 

ধ্যাদিশ মন্ডল, বিতাঃ সরবজত মন্ডল, গ্রামঃ পূব ড ঢাাংমারী, র্াকঃ বািীশান্তা, োদকাি, 

খুলিা। 

খগ গ 

১১৭৫৩ 

বমাঃ কাজী িজরুল ইসলাম, বিতাঃ মৃতঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ িবিম মায়ািী, 

র্াকঃ আবুদতারাব, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৫৪ 

অাংসাইপ্রু মারমা, বিতাঃ বাবু ছাইলাচাই মারমা, গ্রামঃ মাংহলা িাড়া, র্াকঃ লেীছবড়, 

থািাঃ লেীছবড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়। 

খগ খগ 

১১৭৫৫ 

বমাঃ আবমি বময়া, বিতাঃ বমাঃ আঃ মবজে, গ্রামঃ বড়াইল, উলুহাটি, িান্দাইল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৭৫৭ 

উজ্জ্বল কাবন্ত চাকমা, বিতাঃ কণ ড চাকমা, গ্রামঃ ধনুবাক, র্াকঘরঃ ভূষণ ছড়া, বরকল, 

রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১১৭৫৮ রববউল ইসলাম, বিতাঃ হাবছম উদ্দীি, গ্রামঃ বীরগাঁও, রামডুবব হাট, সের, বেিাজপুর। খগ গ 
১১৭৫৯ শ্রী সুমি রায়, বিতাঃ শ্রী সহদেব রায়, গ্রামঃ সুন্দরা, খািপুর, সের, বেিাজপুর। খগ গ 

১১৭৬০ 

বমাঃ আব্দুল জািার, বিতাঃ বমাঃ মুঞ্জুর আলী, গ্রামঃ আাংগাবরয়া িাড়া, বিাঃ 

িাদমাশাংকরবাটি, চাঁিাইিবাবগঞ্জ সের, চাঁিাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৬১ 

বমাঃ আসাদ্যল হক, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি বময়া, গ্রামঃ৭৬৮, প্রান্নাথবাড়ী, বিাঃ 

রামভদ্রপুর, থািাঃ মুিাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

১১৭৬২ 

হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ চরকালীবাড়ী, লালকুঠির, েরবার 

শরীফ, সের, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৭৬৫ 

বমাঃ শাহ িরমাি, বিতাঃ আব্দুল ওয়াল বচৌধুরী, গ্রামঃ কাবশপুর, র্াকঃ খবলফার হাট, 

বিায়াখালী সের, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৬৬ 

বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ কালাচাি, গ্রাম ও র্াকঃ আনুহলা, থািা ও বজলাঃ 

টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

১১৭৬৮ বমাঃ জুদয়ল, বিতাঃ আঃ ফরহাে, গ্রামঃ জাহািপুর, থািাঃ চরফুাশি, বভালা। খগ খগ 

১১৭৬৯ 

বমাঃ জুবাইর হুছাইি, বিতাঃ বমাঃ জুলবফকার আলী, গ্রামঃ বাওট, মটমুড়া, গাাংিী, 

বমদহরপুর। 

খগ গ 

১১৭৭০ 

নুরুজ্জামাি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবদ্দি, উত্তর ভবািীপুর, ভাাংগার হাট, 

বচবররবন্দর, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

১১৭৭১ 

বমাঃ রুদবল আহদমে, বিতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ চকরবহম, বিাঃ গয়হাট্টা 

বাজার, উিঃ + থািাঃ উল্লািাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৭২ শাহাোত বহাদসি, বিতাঃ ছাদয়দ্যল হক, গ্রামঃ চর সুল্লুবকয়া, সের, বিায়াখালী। খগ গ 

১১৭৭৩ 

বমাঃ উজ্জল খাি, বিতাঃ মৃতঃ শামছুল আলম খাি, গ্রামঃ মাইজবাড়ী, বিাঃ ফলো, 

উিঃ ভূঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

১১৭৭৪ 

বমাঃ মামুি বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বলাকিাথপুর, হাউলী, 

উিঃ োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

১১৭৭৫ 

বমাঃ মাবহদ্যল ইসলাম মাবহে, বিতাঃ এম এ মাদলক বময়া, গ্রাম ও র্াকঃ 

শাবল্টদগািালপুর, উিঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১১৭৭৬ 

হুমায়ুি কববর, বিতাঃ বমাঃ মদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ িেীমারী, র্াকঃ শ্রীপুর, কুমাবরয়া, 

জামালপুর। 

খগ গ 

১১৭৭৭ 

বমাঃ কামাল উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বসািা বময়া, গ্রামঃ রাংগীিাড়া, বিাঃ রামপুর, থািাঃ 

হাবলশহর, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৭৮ 

বমাঃ আব্দুল হাবকম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ পূব ড অম্বর িগর, বিাঃ ববার্ ড 

অবফস, থািাঃ বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৭৯ 

বমাঃ রাবজব, বিতাঃ নুর বহাদসি মাতুববর, গ্রামঃ চরকবমশিার, বিাঃ চরকবমশিার, 

থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১১৭৮১ 

িদরাত্তম শীল, বিতাঃ িারায়ি চন্দ্র শীল, গ্রামঃ চুিকুবড়, বিাঃ চুিকুবড়, থািাঃ 

োদকাি, বজলাঃ খুলিা। 

খগ গ 

১১৭৮২ 

শামীম বহাদসি, বিতাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বারইিাড়া, র্াকঃ বকাটালীিাড়া, 

বমাহিপুর, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭৮৩ 

বমাঃ ফজলুল কবরম তারা, বিতাঃ বমাঃ মহবশি উবদ্দি বময়া, গ্রামঃ আর বক জুট 

বমদলর কদলািী চরিাড়া, মুলগাঁও, র্াকঃ সান্তািিাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। 

খগ গ 

১১৭৮৪ 

বমাঃ ইয়াে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবজে বশখ, গ্রামঃ চর িাল্লা, র্াকঃ আব্দুল্লাহবাে, 

থািাঃ ভাাংগা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

১১৭৮৫ 

বমাঃ আবুল বাশার, বিতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বগাছি, উিঃ িন্দীগ্রাম, 

বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

১১৭৮৬ 

আকরাম বহাদসি, বিতাঃ আপ্তাব আলী, গ্রামঃ তারােরম, র্াকঃ মুড়াইল বাজার, 

বড়দলখা, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১১৭৮৭ বজয়াউর রহমাি, বিতাঃ বক. এম. শরীফুল্লাহ, গ্রামঃ ববল বমরামতপুর, র্াকঃ িািপুর খগ গ 
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হাট, চারঘাট, রাজশাহী। 

১১৭৮৮ 

বমাঃ আলাউবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ ফজল হক, গ্রামঃ চর িাব ডতী, বকাম্পািীগঞ্জ, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৮৯ 

বসালায়মাি, বিতাঃ হায়ের আলী, গ্রামঃ িারায়িপুর উত্তর িাড়া, র্াকঃ কামাল খাি 

হাট, জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১১৭৯১ 

বমাঃ আঃ হান্নাি, বিতাঃ মৃতঃ জাদবে আলী মন্ডল, গ্রামঃ বকসমত শাকিাল, 

মাটিকাটা, বগাোগাবড়, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭৯২ 

প্রশান্ত ববশ্বাস, বিতাঃ রিবজৎ ববশ্বাস, গ্রামঃ কািাইিগর, বিাঃ বচলাবাজার, থািাঃ 

বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

১১৭৯৩ 

আবমনুল ইসলাম, বিতাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ গল্লাসাংগি, র্াকঃ গল্লাসাংগি, বড়দললা, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১১৭৯৪ সুমি, বিতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ গাঙ্গহাটি, বশালাবাবড়য়া, সাবথয়া, িাবিা। খগ গ 

১১৭৯৫ 

বমাঃ রাদশে বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ বরাব, বিাঃ সাকাশ্বর, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর। 

খগ গ 

১১৭৯৬ 

এরশাে উল্লাহ, বিতাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রামঃ হাবস বসকোর িাড়া, র্াকঃ বব. এম. চর, 

চকবরয়া কক্সবাজার। 

খগ গ 

১১৭৯৭ 

বমাঃ কাউছার, বিতাঃ বমাঃ শবহে উল্লাহ, গ্রামঃ বেবীপুর, বিাঃ কাদসিাবাে, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১১৭৯৯ 

বমাঃ কামরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ সুলতাি আলম, গ্রামঃ োদরায়ািী, বসািারায়, 

ধিীিাড়া, িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৮০০ 

বমাঃ শাহজাহাি, বিতাঃ বমাঃ ছকবদ্দি, গ্রামঃ কাবিয়ালখাতা (মুবসিাড়া), িীলফামারী 

সের, িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৮০২ 
শুভ্রদেব মজুমোর, বিতাঃ েীি বন্ধু মজুমোর , গ্রামঃ হামেহ পুবলশ লাইি পূব ড িাড়া, 

র্াকঘরঃ বিিাইেহ, থািাঃ বিিাইেহ সের, বজলাঃ বিিাইেহ। 
খগ গ 

১১৮০৬ 

বমাঃ সালাম উবদ্দি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ ইউ জুলধা, র্াকঘরঃ ফবকরিীর 

হাট, থািা ও উিদজলাঃ কণ ডফুলী ও িটিয়া, 

 বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১১৮০৮ 
রাবকব বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলম বহাদসি, গ্রামঃ কদয়ড়া, র্াকঘরঃ বিকরাইল, 

থািাঃ ভূয়াপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
খগ খগ 

১১৮১০ 
বায়জীে খাি, বিতাঃ বমাঃ চাি বময়া খাি, গ্রামঃ আলীপুর, র্াকঘরঃ কুয়াকাটা, থািাঃ 

কলািাড়া, বজলাঃ িটুয়াখালী। 
খগ গ 

১১৮১২ 
ওয়াদহে মুরাে, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আবছার, গ্রামঃ েবেণ ওয়াদহেপুর, র্াকঘরঃ 

কামলেহ, বমদরশ্বরাই, চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮১৩ 
বলমি, বিতাঃ আবুল বাসার, গ্রামঃ েবেণ আশতকা, র্াকঘরঃ উরবেঘী, থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮১৫ 
বমাঃ কামরুল, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ কুতুবপুর বমাল্লা িাড়া, র্াকঘরঃ িাটারাম, 

থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 
খগ গ 

১১৮১৬ 
জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ রবফকুল আলম, গ্রামঃ গবিপুর, র্াকঘরঃ রাজাপুর, থািাঃ 

োগিভূ ূঁইয়া, বজলাঃ বফিী। 
খগ খগ 

১১৮১৭ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ েবেণ রাজাপুর, র্াকঘরঃ আর 

শরণদখালা, থািাঃ শরণদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 
খগ গ 

১১৮১৯ 
বমাঃ বিায়াব বময়া, বিতাঃ আবদ্যল ওহাব, গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর, র্াকঘরঃ গাজীর হাট, 

থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 
খগ খগ 

১১৮২০ 
বমাঃ সামবজে বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ শাহানুর হাওলাোর, গ্রামঃ বিকখালী, র্াকঘরঃ 

বিকখালী, থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বিদরাজপুর। 
খগ গ 

১১৮২১ 
সাজু বড়ুয়া, বিতাঃ সুিীল বড়ুয়া, গ্রামঃ পূব ড গুজরা, র্াকঘরঃ পূব ড গুজরা, থািাঃ 

রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮২২ 
সাইফুর রহমাি, বিতাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রামঃ আকরাম আলী বমবজ বাড়ী, বমঠািালা, 

বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮২৩ 
বমাঃ আবু বক্কর, বিতাঃ বমাঃ রহমত উল্লাহ, গ্রামঃ দূল ডভপুর, র্াকঘরঃ কািাইঘাট, 

থািাঃ কািাইঘাট, বজলাঃ বসদলট। 
খগ খগ 

১১৮২৪ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ জয়িাল হুজুদরর বাড়ী, 

বিায়ািাড়া, িাঙ্গলদকাট, কুবমল্লা। 
খগ গ 

১১৮২৫ 
জুদয়ল চাকমা, বিতাঃ িতুি চন্দ্র চাকমা, গ্রামঃ মদধ্যম বাঘাইছবড়, র্াকঘরঃ মাবরশ্যা, 

থািাঃ বাঘাইছবড় বিৌরসভা, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 
খগ গ 

১১৮২৬ 
বিশীথ কুমার সরকার, বিতাঃ অতুল কুমার সরকার, গ্রামঃ মিমথ, র্াকঘরঃ 

বামিভাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। 
খগ খগ 

১১৮২৭ 
বমাঃ রাবকব বমাল্যা, বিতাঃ বাবকয়ার বমাল্যা, গ্রামঃ িরমািন্দপুর, র্াকঘরঃ 

আিন্দিগর, থািাঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 
খগ গ 

১১৮২৮ 
বমাঃ আব্দুল গবি, বিতাঃ মৃত সালাউবদ্দি, গ্রামঃ িবিম মবকমপুর, র্াকঘরঃ মত্ত, 

থািাঃ মাবিকগঞ্জ সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮২৯ বমাঃ আবশকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কাওছার আলী, গ্রামঃ ববলাট বেৌলতপুর, খগ গ 
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র্াকঘরঃ হাট-বাদরাবাজার, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

১১৮৩১ 
বমাঃ হাইজুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ মর্তডজ আবল, গ্রামঃ ববড়গাতী, র্াকঘরঃ বািাইল, 

থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮৩২ 
বমাঃ ইসমাইল, বিতাঃ বমাঃ ইবদ্রস, গ্রামঃ শহীে ইসহাক বাবড়, মাইজভান্ডার, 

র্াকঘরঃ চাড়াবলয়া হাট, থািাঃ ফটিকছবড়, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮৩৪ 
বরফাত, বিতাঃ বমাছদলম উদ্দীি, গ্রামঃ আধঘাটিয়া, র্াকঘরঃ শাষপুর, থািাঃ বশবনুব, 

বজলাঃ িরবসাংেী। 
খগ গ 

১১৮৩৫ 
বমাঃ মাবহি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ কুরমাি আলী, গ্রামঃ সুলতািপুর, আওড়াইল, 

র্াকঘরঃ ববপ্র হালসা, থািাঃ িাদটার সের, বজলাঃ িাদটার। 
খগ গ 

১১৮৩৬ 
বমাঃ জামাি উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ িাবসর উবদ্দি, গ্রামঃ হযরতপুর, র্াকঘরঃ লক্ষ্মীপুর 

হাট, থািাঃ িাদটার সের, বজলাঃ িাদটার। 
খগ খগ 

১১৮৩৭ 
িল্লব বমস্ত্রী, বিতাঃ েীিক বমস্ত্রী, গ্রামঃ কাবলকা বাড়ী, র্াকঘরঃ বচলা বাজার, থািাঃ 

বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 
খগ খগ 

১১৮৪০ 
বমাঃ শাহ আলম, বিতাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ শাষপুর, র্াকঘরঃ শাষপুর, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খগ গ 

১১৮৪১ 
বমাঃ আবমর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বকুল বময়া, গ্রামঃ বচাংগাইল, র্াকঘরঃ চালাকচর, 

থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খগ খগ 

১১৮৪২ 
বমাঃ তন্ময় হাসাি, বিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ বিৌবাড়ীয়া, র্াকঘরঃ ভাঙ্গুরা, থািাঃ 

ভাঙ্গুরা, বজলাঃ িাবিা। 
খগ খগ 

১১৮৪৩ 
বমাঃ স্বিি আলী, বিতাঃ মৃত বমাতাদলব বহাদসি, গ্রামঃ বহোসদকাল, র্াকঘরঃ 

একেন্ত, থািাঃ আটঘবরয়া, বজলাঃ িাবিা। 
খগ গ 

১১৮৪৪ 
বমলি বুিাজী, বিতাঃ মধু বুিাজী, গ্রামঃ ফুলছড়া চা বাগাি, র্াকঘরঃ কাবলঘাট, থািাঃ 

শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 
খগ গ 

১১৮৪৫ আল আমীি, বিতাঃ খুশবর আলী, গ্রামঃ সুরভী আ/এ, শ্রীমঙ্গল, বসদলট। খগ গ 

১১৮৪৬ 
বসৌরভ চন্দ্র সরকার, বিতাঃ রদমন্দ্র চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বখরাটী, র্াকঘরঃ বখরাটী, 

থািাঃ কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 
খগ খগ 

১১৮৪৭ 
বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক বিয়াো, গ্রামঃ শাহাবজরা, থািাঃ 

বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 
খগ গ 

১১৮৪৮ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ িরমতলা, র্াকঘরঃ 

িরমতলা, থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা।   
খগ খগ 

১১৮৪৯ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বিতাঃ বমাঃ হায়োর আবল, গ্রামঃ বেৌলাতবেয়ার, র্াকঘরঃ 

চুয়ার্াঙ্গা, থািাঃ চুয়ার্াঙ্গা সের, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 
কখগ কখগ 

১১৮৫০ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হাদরজ প্রাাং, গ্রামঃ চাকলা, র্াকঘরঃ গাবতবল, 

থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ গ 

১১৮৫২ 
বমাঃ আবু সাঈে, বিতাঃ মৃত আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ েবেণ লালবাগ, থািাঃ বেিাজপুর 

সের, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৫৩ 
এদন্টাবি বকস্কু (িন্তু), বিতাঃ অজুডি বকস্কু, গ্রামঃ বমজডাপুর, র্াকঘরঃ বমজডাপুর, থািাঃ 

বেিাজপুর সের, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৫৫ 
বমাঃ মামুনুর রহমাি বসাহাগ, বিতাঃ বমাঃ বমাফাদজ্জল বহাদসি বমাল্যা, গ্রামঃ 

বতবলগাবত, র্াকঘরঃ কুদয়ট, থািাঃ আড়াংখাটা, বজলাঃ খুলিা। 
কখগ খগ 

১১৮৫৬ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি আদিল, বিতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ গুলাল বুোই, 

র্াকঘরঃ ময়িাকুটি, থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ গ 

১১৮৫৮ 
কাজী রুদবল বহাদসি, বিতাঃ কাজী আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ চুড়ারগাতা, র্াকঘরঃ 

চড়দসলামতপুর, থািাঃ মহেেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 
কখগ কখগ 

১১৮৫৯ 
মুহােে সালাহ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বচৌধুরী িাড়া, মধ্যিদতঙ্গা, 

চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৬০ 
বিযুষ কাবন্ত রায়, বিতাঃ িবরমল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বশৌলজাবলয়া, র্াকঘরঃ 

বশৌলজাবলয়া, থািাঃ কাঠাবলয়া, বজলাঃ িালকাঠি । 
কখগ গ 

১১৮৬১ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আলতাি বহাদসি, গ্রামঃ সুন্দর মহল, র্াকঘরঃ 

বার আবড়য়া, থািাঃ বটিয়াঘাটা, বজলাঃ খুলিা। 
কখগ খগ 

১১৮৬২ 
বমাঃ মাসুে হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আজম আলী, গ্রামঃ মাদচহালা, র্াকঘঃ বারহাট্টা, 

থািাঃ বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
কখগ খগ 

১১৮৬৩ 
বরফাত বময়া, বিতাঃ বমাঃ হাবেস বময়া, বাসা িাং-০৮, গ্রামঃ বাঘলবাবড়, র্াকঘরঃ 

ব.দশ.মু.র কৃবষ, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৬৪ 
বমাহােে ফারুক বহাদসি, বিতাঃ মৃত বমাহােে আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বদন্দর আলী 

মুসীর বাবড়, মধ্যম বমাহরা, র্াকঘরঃ বমাহরা, থািাঃ চাঁেগাও, চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

১১৮৬৫ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ খবলশাকুূঁবড় সবুজ িাড়া, 

র্াকঘরঃ িতুি সাদহবগঞ্জ, থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ গ 

১১৮৬৬ 

বমাহােে সাখাওয়াত বহাদসি, বিতাঃ বমাহােে বসরাজউদ্দীি, গ্রামঃ িবিম 

বাবড়য়াখালী, র্াকঘরঃ এছহাক ড্রাইভার হাট,  

থািাঃ বজারালগঞ্জ, চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

১১৮৬৭ বমাহােে ইবদ্রচ, বিতাঃ বমাহােে আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ িবিম বারখাইি, আদিায়ারা, কখগ কখগ 
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চট্টগ্রাম। 

১১৮৬৮ 
বমাঃ মাবহম বমাস্তাক বখাকি, বিতাঃ মৃত বমাস্তফা কামাল, গ্রামঃ িওপখর, র্াকঘরঃ 

িওপখর, থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৬৯ 
তাদরক আহমে, বিতাঃ মস্তাক আহমে, গ্রামঃ ববদছিাদটক, র্াকঘরঃ েরবস্ত বাজার, 

থািাঃ বজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 
কখগ গ 

১১৮৭১ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ রশুল সাহাপুর, কাঞ্চি, ববরল, 

বেিাজপুর। 
কখগ কখগ 

১১৮৭২ 
বমাঃ সামসুদজ্জাহা, বিতাঃ বমাঃ মকদছে আলী, গ্রামঃ ফরমািপুর, সারাঙ্গাই 

িলাশবাড়ী, ববরল, বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৭৪ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বিতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ েীঘা, বগাস্বামী দ্যগ ডাপুর, 

কুবিয়া সের, কুবিয়া। 
কখগ গ 

১১৮৭৭ 
বমাঃ আবীর হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ মুশাগাড়ী, র্াকঘরঃ কাটাখালী 

বাজার, থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ িাবিা। 
কখগ কখগ 

১১৮৭৮ 
বমাহােে ইয়াবছি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বহরপুর, র্াকঘরঃ বাপরয়াঢালা, 

থািাঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৭৯ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বিতাঃ বমাঃ সাবহদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ভাসাই িগর, র্াকঘরঃ ববাো, 

থািাঃ ববাো, বজলাঃ িঞ্চগড়। 
কখগ খগ 

১১৮৮০ 
বমাঃ বসাদহল বময়া, বিতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ বাতুয়ােী, র্াকঘরঃ 

জাহাঙ্গীরপুর, থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

১১৮৮২ 
বমাঃ রববউল হাসাি, বিতাঃ িবজর আহদমে, গ্রামঃ বষালবহচ্ছা, ডুলাহাজারা চকাবরয়া, 

কক্সবাজার। 
কখগ খগ 

১১৮৮৩ 
বমাঃ আবু জাফর, বিতাঃ বমাঃ বগালাম সদরায়ার, গ্রামঃ বেবতলা, র্াকঘরঃ 

অবচন্তুপুর, থািাঃ বশলকুিা, বজলাঃ বিিাইেহ। 
কখগ গ 

১১৮৮৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি ইফতু, বিতাঃ বমাঃ বখাকি, গ্রামঃ খালারিাড়, র্াকঘরঃ িলম 

বাজার, থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 
কখগ খগ 

১১৮৮৬ 
সমর বেব িাথ, বিতাঃ স্বিি বেব িাথ, গ্রামঃ উত্তর বেঘলেী, র্াকঘরঃ বাড়ীর হাট, 

থািাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 
কখগ খগ 

১১৮৮৭ 
বমাঃ আবু ছাইে, বিতাঃ বমাঃ খাজা বময়া, গ্রামঃ চবন্ডহারা, র্াকঘরঃ বমাকামতলা, 

থািাঃ বশব গঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ গ 

১১৮৮৮ 
ইমরাি বহাসাইি, বিতাঃ নুরিবী, গ্রামঃ েরগাহ িাড়া মঘাবেয়া, র্াকঘরঃ আবু 

বতারাব, থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৯১ 
িাজমুল বহাদসি রাজু, বিতাঃ আব্দুল হাবমে কাজী, গ্রামঃ বশকলবাহ, র্াকঘরঃ 

বশকলবাহা, থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৯২ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ মবহর উবদ্দি, গ্রামঃ উত্তর বখলগাবত, র্াকঘরঃ 

রতি ববরশ, থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ খগ 

১১৮৯৩ 
বমাঃ আলতাফ বহাদসি, বিতাঃ মৃত মাহমে আলী, গ্রামঃ গল্লাসাাংগি, র্াকঘরঃ 

গল্লাসাাংগি, থািাঃ বড়দলখা, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 
কখগ গ 

১১৮৯৪ 
বরমি, বিতাঃ ইবদ্রস হাওলাোর, গ্রামঃ বেিার, র্াকঘরঃ চরকাউয়া, থািাঃ  ববরশাল 

সের, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ খগ 

১১৮৯৫ 
বমাঃ রাজু আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দক বহাদসি, গ্রামঃ হাটবশরা, র্াকঘরঃ হাটবশরা, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

১১৮৯৬ 
বমাঃ আদিায়ার  বহাদসি (আইয়ুব), বিতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ চাইয়াগছ, 

র্াকঘরঃ মাবি িাড়া, থািাঃ বেঁতুবলয়া, বজলাঃ িঞ্চগড়। 
কখগ খগ 

১১৮৯৭ 
বমাঃ ইমরাি হাওলাোর, বিতাঃ বমাঃ ওমর আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বাখরকাঠী, 

র্াকঘরঃ ববায়াবলয়া, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ গ 

১১৮৯৮ 
রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ ফুলেহ পূব ডিাড়া, র্াকঘরঃ 

বারই িটল, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৯৯ 
রবফকুল ইসলাম, বিতাঃ রুস্তম আবল, গ্রামঃ বেগবলয়া, র্াকঘরঃ উবখয়া, থািাঃ 

উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার। 
কখগ গ 

১১৯০০ 
আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ পুটিয়াজািী, র্াকঘরঃ পুটিয়াজািী 

বাজার, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ কখগ 

১১৯০১ 

বমাঃ খুরবশে আলম, বিতাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ ভবগবালা িাড়া, র্াকঃ উিশহর, 

থািাঃ রাংপুর, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ খগ 

১১৯০৩ 

বমাঃ মবহব উল্লাহ, বিতাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ লস্করবে, র্াকঃ বহাদসিবে, উিঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ গ 

১১৯০৪ 

অপু চন্দ্র সরকার, বিতাঃ রুবহোস সরকার, গ্রামঃ পুরাচক, র্াকঃ বাউবশয়া, উিঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ খগ 

১১৯০৫ 

ইমামুল বময়া, বিতাঃ সমদশর আলী, গ্রামঃ কুয়ারপুর, র্াকঃ বালুচড়া, কলমাকান্দা, 

বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

১১৯০৭ 

বমাঃ মাহাবুব আলম, বিতাঃ বমাঃ কাবজম উবদ্দি, গ্রামঃ মধুয়াদকাণা, র্াকঃ চবণ্ডগড়, 

দূগ ডাপুর, বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

১১৯০৮ বমাঃ সজল বসকোর, বিতাঃ বসবলম বসকোর, গ্রামঃ বেিার, র্াকঃ চরকাউয়া, কখগ গ 
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ববরশাল সের, ববরশাল 

১১৯০৯ 

আলমগীর বহাদসি, বিতাঃ মৃত আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ ঈমাদির কান্দী, উত্তরিাড়া, 

র্াকঃ বাাংলাবাজার, বসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ 

কখগ খগ 

১১৯১০ 

বমাঃ কামরুল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কাবলবকবত্ত, বিাঃ রতিপুর, 

থািাঃ বভালা, বজলাঃ বভালা 

কখগ গ 

১১৯১১ 

বমাঃ বসাদহল, বিতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ হবরশপুর, বিাঃ হবরশপুর, থািাঃ 

সন্দ্বীি, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ গ 

১১৯১২ 

আবরফ বহাদসি, বিতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ চরকাকড়া, বিাঃ িতুি বাজার, থািাঃ 

বকাম্পািীগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী 

কখগ গ 

১১৯১৩ 

ওয়াবহদ্যল হক, বিতাঃ বমাজাদেল বহাদসি, গ্রামঃ সাধুয়ার কান্দা, বিাঃ বধাবাউড়া, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ খগ 

১১৯১৪ 

বমাঃ তাবফউল বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ হলুেববহার, বিাঃ 

িীিগঞ্জহাট, ইউঃ ববলাশবাড়ী, থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ 

কখগ খগ 

১১৯১৫ বমাঃ হাবিফ, বিতাঃ বমাঃ আবদ্যল আওয়াল, গ্রামঃ কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা কখগ কখগ 

১১৯১৬ 

বসবলম বরজা, বিতাঃ আবুছুবদ্দি, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, বিাঃ শ্রী রতিপুর, থািাঃ 

োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা 

কখগ গ 

১১৯১৭ 

বমাহােে বমাজাফ্ফর আহমে, বিতাঃ মৃতঃ আবদ্যল বমাববি, গ্রামঃ খাগবরয়ীগবি 

িাড়া, থািাঃ সাতকাবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

১১৯১৮ 

বাসু কাবন্ত বসাংহ, বিতাঃ বাবুল বসাংহ, গ্রামঃ ইমামুল্লার চর, র্াকঃ বখতািচর, থািাঃ 

ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯১৯ 

বমাঃ বগালাম হাবফজ, বিতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বচলমি, বিাঃ বিউ 

সাদহবগঞ্জ, উিঃ সের, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ কখগ 

১১৯২০ 

বমাঃ সুজি ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ বসদকন্দার আলী, গ্রামঃ বজাতবািী, বিাঃ বশবপুর, 

থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর 

কখগ খগ 

১১৯২২ 

বমাঃ তাবহম, বিতাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ চরলেুা, র্াকঃ চরলেুা, থািাঃ কণ ডফুলী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯২৩ 

বতৌবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ জিাব আলী, গ্রামঃ িীি কালাদমাড়ল, র্াকঃ বশকলবাহা, 

কণ ডফুলী, চট্টগ্রাম 

কখগ গ 

১১৯২৪ 

বমাঃ সবুজ বময়া, বিতাঃ বমাঃ আজহারুল ইসলাম, গ্রামঃ েবেণ বভড়দভড়ী, বিাঃ 

হাবজর হাট, থািাঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ  িীলফামারী 

কখগ গ 

১১৯২৫ 

বমাঃ বমদহবে হাসাি, বিতাঃ বমঃ সুন্নাফ খাঁি, গ্রামঃ মবল্লকিাড়া, ওয়ার্ ড-৮, বমদহরপুর 

সের, বমদহরপুর 

কখগ খগ 

১১৯২৬ বমাঃ শাবহনুর জামাি, বিতাঃ বমাঃ রুস্তুম আলী, গ্রামঃ রাধাকান্তপুর, বমদহরপুর। কখগ খগ 

১১৯২৭ 

বমাঃ বমরাজ, বিতাঃ বমঃ বফদরাজ আহদেে, গ্রামঃ ১৭, চাঁিমারী এুাদপ্রাচ বরার্, ২য় 

বলি, বশিইয়ার্, খুলিা 

কখগ খগ 

১১৯২৮ বমাঃ সুদহল বময়া, বিতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া,গ্রামঃশালঘড়,থািাঃ বেববিার,কুবমল্লা কখগ খগ 

১১৯৩১ 

বমাঃ জাদহে রবহম, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ ১০ িাং হাইলধর, আদিায়ারা, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯৩২ হাবফজুর রহমাি, বিতাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ ভাটারা, সবরষাবাড়ী, জামালপুর কখ খ 

১১৯৩৪ 

বমাঃ মামুনুর রবশে, বিতাঃ বমাঃ বমাবারক আলী, গ্রামঃ তালুকোরিাড়া, র্াকঃ 

চালুঞ্জাহাট, বশবগঞ্জ, বগুড়া 

কখ খ 

১১৯৩৭ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম (দলাকমাি), বিতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ হারবাাং খালা, 

বসকোরিাড়া, উিঃ চকবরয়া, কক্সবাজার 

কখ খ 

১১৯৩৯ 

বমাঃ আবজজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ হবুয়ারচাল, বড়ইবাড়ী, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর 

কখ খ 

১১৯৪০ 

বমাহাোে বেদলায়ার বহাদসি, বিতাঃ ধলু বমাল্লা, এ-৫৮,গ্রামঃ পূব ড চন্দরা, সবফপুর, 

কাবলয়াপকর, গাজীপুর 

কখ কখ 

১১৯৪১ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ এলঙ্গী, থািাঃ কুমারখালী, 

বজলাঃ কুবিয়া‘ 

কখ খ 

১১৯৪২ 

বমাঃ বেোর আলম, বিতাঃ বমাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ হােীিগর, আববদতারাব, 

বমরশ্বরাই, চট্টগ্রাম 

কখ কখ 

১১৯৪৩ সুকণ্ঠ কাবন্তদেব, বিতাঃ মৃত সুবাস চন্দ্র বেব, গ্রামঃ পু ূঁইছবড়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম কখ খ 

১১৯৪৫ 

শরীফ উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ গুবজরকান্দী, উিঃ + র্াকঃ 

বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখ খ 

১১৯৪৬ 

মুহােে বমজানুর রহমাি, বিতাঃ মুহােে জামাল, গ্রামঃ খুরুস্কুল, র্াকঃ বরুমচড়া, 

উিঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম  

কখ খ 

১১৯৪৭ 

মীর বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বিতাঃ মৃত মীর বহাদসি, গ্রামঃ ওচমািপুর, র্াকঃ 

আজমপুর, থািাঃ বজারারগঞ্জ, উিঃ মরস্বরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখ কখ 

১১৯৪৯ 

বমাঃ বলটি, বিতাঃ বমাঃ আজহার আলী, গ্রামঃ রাদমর চর, বিাঃ চরশ্রীপুর, উিঃ 

বশরপুর, সের, বজলাঃ বশরপুর 

কখ খ 

১১৯৫১ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ একর্ালা উত্তরিাড়া, র্াক 

+ থািা + বজলাঃ িাদটার 

ক ক 
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১১৯৫৫ 

বমাঃ মবহম, বিতাঃ বমাঃ কালু বময়া, গ্রামঃ পূব ড ববশকপুর উিঃ ফুলগাজী, বজলাঃ 

বফিী 

ক ক 

১১৯৫৭ 

বমাঃ আবিছুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ হাতীগাড়া, বিাঃ 

কালীরহাট, থািাঃ আেশ ড সের, বজলাঃ কুবমল্লা 

ক ক 

১১৯৫৯ 

বমাঃ শাদহে, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ চর আলগী, রামেয়াল বাজার, রামগবত, 

লক্ষ্মীপুর 

খ খ 

১১৯৬২ 

বমজানুর রহমাি, বিতাঃ বেি বমাহােে, গ্রামঃ বমাহােে িগর, র্াকঃ মান্দারী বাজার, 

উিঃ লক্ষ্মীপুর, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর 

খ খ 

১১৯৬৫ বমাঃ মবতউর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ তুলাতলী, রায়পুরা, িরবসাংেী খ খ 

১১৯৬৬ 

সঞ্জয় শম ডা, বিতাঃ বীদরন্দ্র লাল শম ডা, গ্রামঃ কাঞ্চিা, থািাঃ সাতকাবিয়া, বিাঃ কাঞ্চিা 

হাই স্কুল, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

খ খ 

১১৯৬৭ বজহাে কববর, বিতাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ রায়পুর, বাঘারিাড়া, যদশার গ গ 

১১৯৬৮ 

বমাহােে এয়াকুব আলম, বিতাঃ বমাহােে ইসহাক, গ্রামঃ হাবলম খারচর, র্াকঃ 

চরকািাই, িটিয়া, চট্টগ্রাম 

গ গ 

১১৯৬৯ 

আবদ্যল আবজজ ফাহাে, বিতাঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রামঃ িবিম চাল, র্াকঃ বমন্নত 

আলী হাট, থািাঃ আদিায়ারা, চট্টগ্রাম 

গ গ 

১১৯৭০ রাবকব বহাদসি, বিতাঃ ইব্রাবহম আলী, গ্রামঃ রায়পুর, বাঘারিাড়া, যদশার গ গ 

১১৯৭১ 

আমাি উল্লাহ, বিতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ লাউর, র্াকঘরঃ লাউর ফদতহপুর, 

উিদজলাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

গ গ 

১১৯৭৩ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আছাব বমাল্লা, গ্রামঃ কল্যািী, র্াকঘরঃ বর্মরা, 

ফবরেপুর, িাবিা। 

গ গ 

১১৯৭৫ 

বমাঃ বছবদ্দক, বিতাঃ বমাঃ বমামতাজ উবদ্দি,  

গ্রামঃ চরদতরদটবকয়া, বিাঃ তালতলা বাজার, থািাঃ িাকুবন্দয়া,  

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

১১৯৭৭ 

আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ সলই িাড়া, র্াকঘরঃ িাঁকা, উিদজলাঃ 

বাগাবতিাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

গ গ 

১১৯৭৮ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইয়ার বহাদসি, গ্রামঃ ববলাট বেৌলতপুর, বিাঃ হাট বাদরা 

বাজার, থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

গ গ 

১১৯৮০ সুমি কাবন্ত োশ, বিতাঃ বশদলন্দ্র কুমার োশ, গ্রামঃ গয়াহবর ৪িাং ওয়ার্ ড, িবীগঞ্জ, হববগঞ্জ। গ গ 

১১৯৮২ 

ববশ্ববজৎ ববশ্বাস, বিতাঃ মৃত বগািাল চন্দ্র, গ্রামঃ কাবলবাড়ী, বিাঃ আমড়াগাবছয়া, শরণদখালা, 

বাদগরহাট। 

গ গ 

১১৯৮৩ 

সাবির আহদমে, বিতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ বসাংগুয়া, বিাঃ বসঙ্গুয়া, থািাঃ 

কািাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

গ গ 

১১৯৮৪ 

সুরাফ খন্দকার, বিতাঃ হাদরছ খন্দকার, লাউর ফদতহপুর, র্াকঘরঃ লাউর, উিদজলাঃ 

িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

গ গ 

১১৯৮৫ 

বমাঃ বশিি, বিতাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ িবিম বশািাউল্যাহ, বিাঃ বঘাড়াশাল, থািাঃ 

মুরােিগর, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১১৯৮৬ 

মুহাোে আবরফ উল্লাহ, বিতাঃ মৃত জাফর আলম, বসািাইছড়ী, বহরাবুবিয়া, টইটাং, বিকুয়া, 

কক্সবাজার। 

খগ খগ 

১১৯৮৭ 

শবরফ উবদ্দি, বিতাঃ সালা উবদ্দি, গ্রামঃ এিাদয়তিগর, ইউঃ ৫িাং ইয়াকুবপুর, উিঃ 

োগুিভুইয়া, বজলাঃ বফিী। 

খগ গ 

১১৯৯৩ 

কুলসুম আিার, বিতাঃ বমাঃ কাদশম বছয়াল, গ্রামঃ রাউৎদভাগ, র্াকঃ রাউৎদভাগ, 

টাংগীবাড়ী, মুসীগঞ্জ।  

খগ গ 

১১৯৯৫ আইবরি আিার বিলা, বিতাঃ আদিায়ার বহাদসি, ভাড়াবরয়ািাড়া, িলাশ, িরবসাংেী।  খগ গ 

১১৯৯৮ 

কাবরমা আিার বরমা, বিতাঃ আব্দুস সালাম বমাল্লা, গ্রামঃ আলীিগর, বিাঃ িাড়াতলা, 

উিঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১১৯৯৯ 

তাজবরি সুলতািা, বিতাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ িলাশ িতুি বাজার, বিাঃ িলাশ, 

উিঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১২০০১ 

রাদবয়া আিার, বিতাঃ বমাঃ মঞ্জুর আহদমে, গ্রামঃ কাবজর বকািা, উিঃ োউেকাবন্দ, 

বজলাঃ কুবমল্লা।  

খগ গ 

১২০০৭ 

মারুফা সরকার, বিতাঃ বমাঃ মুকুল বহাদসি সরকার, গ্রামঃ ফুলবাড়ীয়া, র্াকঃ 

িারুবলয়া, উিঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১২০০৮ ফাদতমা আিার মুবন্ন, বিতাঃ আবমর উবদ্দি, িাচুয়া, আড়াবলয়া, কািাবসয়া, গাজীপুর।  খগ গ 

১২০১৪ 

তাহবমিা খািম, বিতাঃ বমাঃ ফবরে বময়া, আব্দাবকাই, লশ্করপুর,  

হববগঞ্জ।  

খগ গ 

১২০১৫ 

ফারজািা খাতুি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ বশবপুর, র্াকঃ বশবপুর, উিঃ 

আটঘবরয়া, িাবিা।  

খগ গ 

১২০২০ 

উদে কুলসুম, বিতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ বালুচরিাড়া, বিাঃ িলাশ, থািাঃ িলাশ, 

বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১২০২১ 

মারুফা আকার িাবেয়া, বিতাঃ বমাঃ িাবছর উবদ্দি আকন্দ, গ্রামঃ গাবলমপুর, বিাঃ 

র্াাংগা বাজার, উিঃ িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী।  

খগ গ 

১২০২৪ ইয়াসবমি ববগম, বিতাঃ বমাঃ বসালাইমাি, গ্রামঃ বকাদচর চর, থািাঃ মদিাহরেী, খগ গ 
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বজলাঃ িরবসাংেী।  

১২০২৭ 

অবিক মজুমোর, বিতাঃ রতি মজুমোর, িলাশ ভাদগ্যর িাড়া, থািাঃ িলাশ, বিাঃ 

িলাশ, বজলাঃ িরবসাংেী।   

খগ গ 

১২০২৯ 

রববউল হাসাি বরিি, বিতাঃ বমাঃ বেদলায়ার বহাসাইি,  

গ্রামঃ বগায়ালিাড়া, বিাঃ ৬িাং চর, উিঃ বশরপুর সের,  

বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ খগ 

১২০৩১ 

নুমাংপ্রু মারমা, বিতাঃ মৃতঃ প্রুহ্লামাং মারমা, গ্রামঃ বচাংখ্যা, মারমািাড়া, উিঃ 

রাজস্থলী, র্াকঃ রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি। 

গ গ 

১২০৩২ 

বমাঃ আরমাি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ িসু বময়া, গ্রামঃ ববলবাড়ী, বিাঃ বাঙ্গরা বাজার, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

কখ খ 

১২০৩৬ 

বমাহােে জবসম উবদ্দি ভু ূঁইয়া, বিতাঃ বমাহােে আবুল বাশার ভু ূঁইয়া, গ্রামঃ রহমতপুর, বিাঃ 

সাদহবাবাে, উিঃ ব্রাহ্মণিাড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১২০৩৭ 

বমাঃ হাসািাত কববর, বিতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, সাদেক আবল মবল্লক িাড়া, চুয়ার্াঙ্গা 

সের, চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ খগ 

১২০৩৮ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বিতাঃ বমাঃ ওমর ফারুক, গ্রাম ও র্াকঃ ব্রাহ্মণহাতা, থািাঃ িবীিগর, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

১২০৩৯ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ আইয়ুব বহাদসি, গ্রামঃ ববষ্ণপুর, বিাঃ বগািালপুর, থািাঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১২০৪০ 

বিজাম উবদ্দি, বিতাঃ মৃতঃ বমাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ তালুকোর বমটুয়ািী, বিাঃ কল্যাণপুর, 

থািাঃ ববলকুবচ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২০৪২ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি তালুকোর, বিতাঃ আঃ কাদের তালুকোর, গ্রামঃ িাাংশা, র্াকঃ 

মধবিাশা, থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 

১২০৪৩ 

বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বিতাঃ বমাঃ ইবলয়াস আকি, গ্রামঃ গাবগাবছয়া, বিাঃ ইন্দুরকািী, 

থািাঃ ইন্দুরকািী, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

১২০৪৪ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বিতাঃ আঃ আবজজ, গ্রামঃ গাবগাবছয়া, বিাঃ ইন্দুরকািী, থািাঃ 

ইন্দুরকািী, বজলাঃ বিদরাজপুর। 

কখগ গ 

১২০৪৫ 

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বিতাঃ আবু মুসবলম, গ্রামঃ ববক্রকাবন্দ, র্াকঃ মধ্যিগর, থািাঃ 

বেববিার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১২০৪৬ 

বমাঃ িাইম হুসাইি, বিতাঃ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ মাবলিাড়া, বিাঃ বমৌবাড়ীয়া, 

উিঃদেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

গ গ 

১২০৪৭ 

বমাঃ বমবহেী হাসাি িওশাে, বিতাঃ বমাঃ আবজজুল হক,  

গ্রামঃ মধ্য বগাববন্দপুর, র্াকঃ বগাববন্দপুর, উিঃ বহাদসিপুর,  

বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

১২০৪৮ 

বমাঃ মাসুে রািা, বিতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ বহসিািাড়া, বিাঃ তারাগুবিয়া, থািাঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

১২০৫০ 

বমাঃ বলহাজ উদ্দীি, বিতাঃ তমছু বময়া, গ্রামঃ জদয়র বটক, র্াকঃ িীলিগর, থািা ও বজলাঃ 

গাজীপুর। 

কখগ গ 

১২০৫১ 

বমাঃ আবরফ, বিতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ হবরিা, র্াকঃ হবরিা গাজীপুর,থািা ও বজলাঃ 

বিদরাজপুর। 

কখগ খগ 

১২০৫২ 

বমাঃ নুর আলম, বিতাঃ বমাঃ জহুরুল ববশ্বাস, গ্রামঃ বগািালপুর, বিাঃ কমলাপুর, থািা ও 

বজলাঃ কুবিয়া। 

খগ খগ 

১২০৫৩ 

জবহর বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ আজগর আলী, গ্রামঃ তালুকিাড়া, বিাঃ বাতাইছবর, থািাঃ বরুড়া, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১২০৫৪ 

বমাঃ বমাবারক, বিতাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ কান্দারগাঁও, র্াকঃ লুদটর চর, থািাঃ 

বমঘিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১২০৫৫ 

বমাঃ তাদরক হাসাি, বিতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে মন্ডল, গ্রামঃ চরবগবরশ, বিাঃ চরিাটিিাড়া, 

থািাঃ কাজীপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

১২০৫৬ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বিতাঃ মৃতঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ সুখদেব, বিাঃ র্াাংরারহাট, উিঃ 

রাজারহাট, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

১২০৫৭ 

বমাঃ আলা উবদ্দি, বিতাঃ বমাঃ বিছার আহদেে, গ্রামঃ িলুয়া, র্াকঃ আব্দুল্লাহ বময়ার হাট, 

থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ গ 

১২০৫৮ 

বমাঃ ইমরাি বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ আবু সুবফয়াি, গ্রামঃ চর শাহাপুর, র্াকঃ বভরব বচৌধুরী, 

থািাঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

খগ খগ 

১২০৫৯ 

 বমাজাবহে খাি, বিতাঃ বমাঃ মখবুল খাি, গ্রামঃ আইিপুর, র্াকঃ আফদরাজগঞ্জ, থািা ও 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখগ খগ 

১২০৬১ 

বমাঃ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ বগালাম রহমাি, গ্রামঃ কান্দািাড়া, র্াকঃ রূিসী, থািাঃ রূিগঞ্জ, 

বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২০৬৩ মািব ববিারী, মন্টুলাল ববিারী, গ্রামঃ রিমবত বিাঃ বকওড়া, উি ও বজলাঃ িালকাঠী। খগ গ 

১২০৬৪ 

বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ সামছুল ইসলাম, গ্রামঃ বকাতাদলর বাগ, বিাঃ ও থািাঃ 

ফতুল্লা, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২০৬৫ 

বমাঃ আকাশ বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ আবজর উবদ্দি, গ্রামঃ বজায়ািপুর, র্াকঃ বজায়ািপুর, উিঃ 

মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখগ খগ 
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১২০৬৬ 

বমাঃ ছাদেক আলী, বিতাঃ বমাঃ আঃ হক সাদহব, গ্রামঃ বাবলয়া বাবড়, বিাঃ রাবজবপুর, থািাঃ 

রাবজবপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

গ গ 

১২০৬৭ 

বমাঃ বতয়ব আলী, বিতাঃ বমাঃ রওশি আলী, গ্রামঃ পুন্ডুবরয়া, বিাঃ পুন্ডুবরয়া, থিাঃ সাবথয়া, 

বজলাঃ িাবিা। 

কখগ গ 

১২০৬৮ 

বসফাত উল্যাহ, বিতাঃ মৃতঃ নুরুল হক, গ্রামঃ কলদমশ্বর, র্াকঃ জাতীয় ববশ্বঃ, থািাঃ গাছা, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

খগ গ 

১২০৬৯ 

বমাঃ মুিার বহাদসি, বিতাঃ বমাঃ হান্নাি বশখ, গ্রামঃ হাবসমপুর, র্াকঃ হাবসমপুর, থািাঃ 

কুমারখালী, বজলাঃ কুবিয়া। 

কখগ কখগ 

১২০৭০ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বিতাঃ বমাঃ আবমর বময়া, মাোরদকাল, বেলদ্যয়ার, টাঙ্গাইল। খগ খগ 

১২০৭১ 

বমাঃ সাবকব বহাসাইি, বিতাঃ বমাঃ বসবলম বময়া, গ্রামঃ মাইজবাড়ী, র্াকঃ রহমতপুর, থািা 

ও বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১২০৭২ 

বমাঃ মাহাবুব আলম, বিতাঃ বমাঃ সামছুল আলম, গ্রামঃ আব্দুল হাই স্কুল সড়ক, র্াকঃ + 

থািাঃ ও বজলাঃ িটুয়াখালী। 

খগ খগ 

১২০৭৩ 

বমাঃ রািা বাবু, বিতাঃ বমাঃ শাহ জামাি, গ্রামঃ িবিম খুকবশয়া, র্াকঃ কাবচহারা, থািাঃ 

কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১২০৭৪ 

তিি মজুমোর, বিতাঃ ববমল মজুমোর, গ্রামঃ লাবখিাড়, বিাঃ রাধাগঞ্জ, উিঃ বকাটালীিাড়া, 

বজলাঃ বগািালগঞ্জ। 

কখগ গ 

১২০৭৫ শাবকল বময়া, বিতাঃ মাইি উবদ্দি, পুবরন্দা, সাতগ্রাম, আড়াইহাজার, িারায়ণগঞ্জ। কখ খ 

১২০৭৬ 

বমাঃ আল আবমি মুবস, বিতাঃ বমাঃ ববছর মুবস, গ্রামঃ বগাববন্দপুর, বিাঃ ফুদলরিাড়, থািাঃ 

মুকদসেপুর, বজলাঃ বগািালপুর। 

কখগ কখগ 

১২০৭৭ এ এস এম আখতারুজ্জামাি, বিতাঃ বমাঃ সাইফুর রহমাি, কাবন্দরহাট, িীরগাছা, রাংপুর। কখগ খগ 

 

 

 

স্বােবরত/- 

১৪/১/২০২১ 

(আবুল খাদয়র বমাঃ আক্কাস আলী) 

বচয়ারম্যাি  

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

 

িাং-২৭.০১.০০০০.০০৪.০১.০০৬.১৩                                   তাবরখঃ ১৪/০১/২০২১ বরঃ 

 

১।  সবচব, ববদ্যুৎ ববভাগ, ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয়, 

 বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা- সেয় অবগবতর জন্য। 

২। উি-বিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশিী অবফস, বতজগাঁও, ঢাকা-িরবতী বগদজদট প্রকাদশর জন্য। 

৩। প্রধাি ববদ্যুৎ িবরেশ ডক মদহােদয়র  ব্যবিগত সহকারী, অত্র েপ্তর। 

৪। ববলাদবা শাখা/ বিাটিবফদকশি িবথ / অবফস ববার্ ড / বিাটিশ ববার্ ড / অত্র েপ্তর। 

স্বােবরত/- 

১৪/১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাল্লা) 

সবচব  

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

 


