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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

রাজশাহী 

পববস  ১ 

 বমাঃ রাবকব আলী, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, কাকি হাট, লাবহলাপাড়া, 

বগাোগাড়ী, রাজশাহী।                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               

খগ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                 

খগ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                       

৩ 

বকুল আহদমে, বপতা-বমাঃ ওসমাি গিী, গ্রাম-বসধিা, র্াক-বাসুদেবপুর, উপ-

বগাোগাড়ী, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৪ বমাঃ মাসুম রািা, বপতা-বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রাম-ভূগরইল,দপাঃ পবা, থািা-

এয়ারদপাট ড, রাজশাহী।   

খগ খগ 

৫ বমাঃ মুক্তার মন্ডল, বপতা-বমাঃ বজদকর মন্ডল, গ্রাম-শ্রীপুর, িওহাটা, থািা-পবা, 

বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

৬ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি সরকার, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরকার, গ্রাম-

বাথািবাড়ী, বপাঃ বশওলাই, োমকুড়া, পবা, রাজশাহী।  

খগ খগ 

৭ বমাঃ হাবসবুর রহমাি, বপতা- বমাঃ বতারাব আলী, উজািপাড়া, উপ-বগাোগাড়ী, 

বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৮ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবমর আলী, কাকিপাড়া, কাকি হাট,  

বগাোগাড়ী, রাজশাহী।                                     

খগ গ 

৯ বমাঃ হাবসবুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বসদ্দীক আলী, বাসিবশকড়, খড়খড়ী, 

মবতহার, রাজশাহী।   

খগ খগ 

১০ বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ খবলল আলী, জাগীরপাড়া, র্াকঃ রাজশাহী 

বিবিকল, উপ-পবা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

১১ বমাঃ িয়ি আলী, বপতা- বমাঃ ইসলাম, গ্রাম-কালবিকা, উপ-পবা, বজলা-

রাজশাহী। 

খগ গ 

১২ আবু সাইম, বপতা- আবুল কালাম, গ্রাম-ধম ডহাটা, র্াক-োরুশা, উপ-পবা, বজলা-

রাজশাহী। 

খগ গ 

১৩ বমাঃ হৃেয় সাগর, বপতা-বমাঃ ইন্তাজ আলী, বালািগর, খড়খড়ী, উপ-পবা, 

বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

১৪ বমাঃ কাইয়ুম হক, বপতা-বমাঃ মাইনুল হক, পুঠিয়া পাড়া, িওহাটা, থািা-পবা, 

বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

১৫ বমাঃ নুরুন্নবী, বপতা- বমাঃ আবু তাদহর, গ্রাম-বটাংরামারী, বপাঃ হবরপুর, থািা-

পবা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

১৬ বমাঃ হাসানুর রহমাি (দতাতা), বপতা-মৃতঃ আব্দুল  মবজে, গ্রাম+দপাঃ 

বশওলাই, থািা-োমকুড়া, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

১৭ বমাঃ আবুল কালাম আজাে,  বপতা-মৃতঃ সসয়ে আলী, মুশরইল, খড়খড়ী, 

িবিমা, রাজশাহী। 

খগ গ 

১৮ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাজমুল ইসলাম, গ্রাম-সাঁদকায়া,র্াক-

বকশরহাট, থািা-বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী।  

খগ খগ 

১৯ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বপতা- বমাঃ রবফকুল ইসলাম, িবীিগর (বারহাটী), 

িারায়িপুর, বগাোগাড়ী, রাজশাহী।                                     

খগ গ 

২০ বমাঃ  মামুি অর রবশে, বপতা-বমাঃ সালা উদ্দীি, গ্রাম-হবরপুর কদলািী, উপ-

পবা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২২ আব্দুল্লাহ ববি রাওয়াহা, বপতা- শবফকুল ইসলাম, বকশরহাট বপৌরসভা, উপ-

বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 
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cvZv # 2 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৩ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রাম-গগি বাবড়য়া, বপাঃ 

হাটদগাো গারী, থািা-দ্যগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৪ বমাঃ আফজাল বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম শাহ,  

তাদহরপুর, পাকুবড়য়া, বপাঃ বকাটালীপাড়া, উপ-বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৫ বমাঃ জালাল উবদ্দি, বপতা- বমাঃ তাদের আলী, বড় পালশা, র্াক-ধুরইল, উপ-

বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

যদশার 

পববস ২৭ 

বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাঃ আিার আলী সরোর, গ্রাম+দপাঃ বশকারপুর, 

থািা-বকশবপুর, যদশার।   

খগ গ 

২৮ বমাঃ আবু সাঈে, বপতা- বমাঃ আবমর আলী, গ্রাম-বভাগতী িদরিপুর, 

বপাঃ+থািা-বকশবপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

২৯ িঞ্চল ব াষ, বপতা-অবিল ব াষ, গ্রাম-অভয়িগর, বপাঃ বাঘুটিয়া, অভয়িগর, 

যদশার।   

খগ খগ 

৩০ বমাঃ ববল্লাল বহাসাইি, বপতা-বমাঃ ইসহাক আলী, গ্রাম+দপাঃ িতুি সুলগ্রাম, 

উপ-বকশবপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৩১ বমাল্যা মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফুল বময়া, গ্রাম-লুটিয়া, র্াক-মহাজি, 

থািা-বলাহাগড়া, বজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৩২ অদশাক কুমার শীল, বপতা-সুকুমার শীল, গ্রাম-মদিাহর পুর, বপাঃ মদিাহরপুর, 

উপ-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৩৩ বসাহাগ তরফোর,বপতা-সমার তরফোর, আরাজী কবলমি, বিগ্রাম, িাঁচুড়ী, 

কাবলয়া, িড়াইল। 

খগ খগ 

৩৪ বমাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আলীবক্স সরোর, গ্রাম-বসুবন্তয়া, বপাঃ 

মঙ্গলদকাট, বকশবপুর, যদশার। 

খগ গ 

৩৫ বমাঃ আওয়াল বহাদসি, বপতা-বমাঃ জাফর সরোর, গ্রাম-বহাগলার্াঙ্গা, বপাঃ 

জয়পুর, উপ-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৩৬ ইসরাবফল বহাদসি, বপতা-বমাঃ কাওোর আলী, গ্রাম-বারপাড়া, বপাঃ ঢাকুবরয়া, 

উপ-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৩৮ বমাঃ মবিরুজ্জামাি সাগর, বপতা-বমাঃ মুস্তাবফজুর রহমাি, গ্রাম-মােিা, র্াক-

মােিা মাদ্রাসা, উপ-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৩৯ সাজ্জাে বহাদসি রাজু, বপতা-বমাঃ সালাম বশখ, গ্রাম-গুয়াদখালা, বপাঃ 

িওয়াপাড়া, অভয়িগর, যদশার। 

খগ গ 

৪০ ববশ্ববজৎ বশকোর, বপতা-রাম িি বশকোর, গ্রাম-বহাগলার্াঙ্গা, বপাঃ 

োবরয়াপুর, থািা+দজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৪১ বমাঃ জাকাবরয়া আহদমে, বপতা-বমাঃ রুস্তম বমাল্লুা,  

গ্রাম-ইতিা পবিমপাড়া, র্াক-ইতিা, থািা-বলাহাগড়া,  

বজলা-িড়াইল। 

খগ খগ 

৪২ এস,এম, সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ ওমর বশখ, গ্রাম-োদসর র্াঙ্গা, বপাঃ 

কাবশ িগর, থািা-বলাহাগড়া, বজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৪৩ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ পীর বমাহাম্মে বমাল্যা, বপপরাইল, জাবমরা 

হাট, ফুলতলা, খুলিা। 

খগ গ 

৪৪ বমাঃ ফবরে বরজা,বপতা-বমাঃ বসালাইমাি বশখ, বধাপাদখালা, জাবমরা হাট, 

ফুলতলা, খুলিা। 

খগ গ 

৪৫ হুমায়ূি কববর, বপতা-বেবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম+দপাঃ িতুি মুলগ্রাম, 

থািা- বকশবপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

৪৬ বমাঃ ইয়াবমি বশখ,বপতা-বমাঃ হাবিফ বশখ, গ্রাম-েঃপাাংখারির, বপাঃ 

মবকমপুর, থািা-বলাহাগড়া, বজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৪৭ বমাঃ ইকরামুল হুসাইি, বপতা-বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-মুজগুন্নী, থািা-

মবিরামপুর, বজলা-যদশার।   

খগ খগ 

৪৮ সাবীব শরীফ, বপতা-বাবুল শরীফ, বিায়াগ্রাম, বকালা বে বলয়া, থািা-বলাহাগড়া, 

বজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৪৯ বমাঃ সাইফুল আলম, বপতা-বমাঃ শাহাজ উদ্দীি বমাড়ল, গ্রাম-বোরমুটিয়া, র্াক-

িতুি মূলগ্রাম, থািা- বকশবপুর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

শরীয়তপুর 

পববস ৫০ 

িাবসর উবদ্দি, বপতা- আঃ সালাম ফবকর, আঃ কাবের বমাড়ল কাবি, রুপবাবুর 

হাট, জাবজরা, শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৫১ রুদবল আকি, বপতা-বমাঃ োেি আকি, গ্রাম-বকচুয়ার ির, র্াক-িাদগর পাড়া, 

থািা-বগাসাইরহাট,  বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৫২ শবফকুল ইসলাম, বপতা-মৃতঃ ফয়জল বমাল্লা, মবমি খালাসীর কাবি, বপাঃ 

কাবজয়ার ির, থািা-জাবজরা, শরীয়তপুর। 

খগ গ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৫৩ বমাঃ দ্যলাল বময়া, বপতা-আেমত আলী ববপারী, গ্রাম+দপাঃ আলাওলপুর, থািা-

বগাসাইরহাট,  বজলা-শরীয়তপুর।  

খগ গ 

৫৫ তুবহি আহদম্মে, বপতা- বমাস্তফা খাি, উত্তর িরকুমাবরয়া হাওলাোর কাবি, 

র্াক-িরভয়রা, বভেরগঞ্জ, শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৫৬ আবু সাদলহ, বপতা-মান্নাি ববপারী, গ্রাম-বমাবমি আলী মােবর কাবি, র্াক-

বর্,এম, খালী,  বভেরগঞ্জ, শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৫৭ বমাঃ ববারহাি, বপতা-বমাঃ কাঞ্চি মােবর, উত্তর হাটুবরয়া, বপাঃ+থািা-

বগাসাইরহাট,  বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৫৯ বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ হাই সরোর, গ্রাম-েয়গাঁও, বপাঃ 

েয়গাঁও, উপ-বভেরগঞ্জ, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬০ বমাঃ বমঠুি হাওলাোর, বপতা-বমাঃ আবুল হাওলাোর, গ্রাম-+র্াক-

দ্যলুখন্ড,থািা-িবড়য়া, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৬১ বমাঃ মামুি আর রবশে, বপতা-আবদ্যর রব, গ্রাম-বমাল্যাকাবি, বপাঃ+ সবখপুর, 

উপ-বভেরগঞ্জ, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬২ বব.এম. আলম শরীফ, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম ববপারী, গ্রাম-খুবিকাবি, 

বপাঃ িরভাগা, থািা-সবখপুর, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৬৪ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-আবু তাদলব হাওলাোর, গ্রাম-মিদখালা, র্াক-

মজুমোরবগিী, উপ+দজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬৫ বমাঃ সাগর বহাদসি (বমলি), বপতা-বমাঃ সাদয়ে মােবর, গ্রাম-িরধুপুর ির 

কাবি, বপাঃ লাউদখালা, উপ-জাবজরা, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬৬ প্রবীি সাবকোর, বপতা-ফরহাে বহাদসি সাবকোর, গ্রাম-িািিী, বপাঃ বভাদজশ্বর, 

উপ-িবড়য়া, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৬৭ আল আবমি, বপতা-জবরপ আলী বেওয়াি, গ্রাম-ববপারী কাবি, বপাঃ+থািা-

সবখপুর, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৬৮ শাবকল আহদমে, বপতা-জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-সগর্ুা, র্াক+উপ-বভেরগঞ্জ, 

বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৭০ বমাঃ রাহাত খাি, বপতা-রবফক খাি, গ্রাম-েত্রমুবড়য়া, র্াক-েয়গাঁও, উপ-

বভেরগঞ্জ, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

৭৩ শামীম বহাসাইি সরোর, বপতা-আলী জব্বার সরোর, গ্রাম-তারাবশমুবলয়া, র্াক-

বতলই, থািা-র্ামুর্ুা, বজলা-শরীয়তপুর। 

ক ক 

ঠাকুরগাঁও 

পববস ৭৪ 

বমাঃ আব্দুর রশীে, বপতা- বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রাম- বগলাবাড়ী, র্াক-

হবরিারায়িপুর, উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৭৫ পাত্রাস রায়, বপতা-মদিক ধর রায়, গ্রাম+দপাঃ বেবীপুর, উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। খগ গ 

৭৬ বমাঃ আিোরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ রবফজ উদ্দীি, গ্রাম+র্াক-কচুবাড়ী, 

উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৭৭ বমাঃ নুর আলম, বপতা-বমাঃ সামশুল আলম, গ্রাম- বিমদহশপুর, র্াক+থািা-

রুবহয়া, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৭৮ সুবাশ িি বম ডি, বপতা-কবব িরি বম ডি, গ্রাম-বকশমত বকশুর বাড়ী, র্াক-

বক,দক,বাড়ী, উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৭৯ বমাঃ আইনুল হক, বপতা-মৃত-আব্দুল হাবমে, গ্রাম+র্াক-কচুবাড়ী, উপ+দজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৮০ বমাঃ কববরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ হাবফজ উদ্দীি, গ্রাম-েবক্ষি ঠাকুরগাঁও, র্াক-

বিালারহাট, উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৮১ বজুাবতষ িি বম ডি, বপতা-ধীদরি িাথ বম ডি, গ্রাম-ভাতগাঁও, র্াক-কচুবাড়ী, 

উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৮২ বমাঃ বেরুদদ্দাজা, বপতা-বমাঃ বদখরুল ইসলাম, গ্রাম-মধুপুর, বপাঃসিগাঁও, উপ-

বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৮৫ বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-মৃতঃ কাবফজ উবদ্দি, গ্রাম-জাবরহাট, র্াক-করিাই, 

উপ-পীরগঞ্জ, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৮৬ শ্রীফুলু িি রায়, বপতা-মৃতঃ শ্রী বাদহরু িি রায়, গ্রাম-কুমবরয়া, র্াক-সবরচুিা, 

উপ-পীরগঞ্জ, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৮৭ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃতঃ ইমাম উদ্দীি, গ্রাম-সাটিয়া, বপাঃ মালগাঁও, 

উপ-পীরগঞ্জ, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৮৮ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-উত্তর ভান্ডারা, উপ-

রািীশিককল, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৮৯ কৃষ্ণ বমাহি, বপতা-তরিী কান্ত, গ্রাম-িিি িহট, র্াক-বিকমরে, উপ-

রািীশিককল, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৯০ বমাঃ মুিজুর আলম, বপতা-মৃতঃ ফজলুর রহমাি, গ্রাম+র্াক-রাউত িগর, উপ-

রািীশিককল, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৯১ বমাঃ নুরুন্নবী ইসলাম, বপতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রাম-োদমাল, র্াক-বিৌরুঙ্গী 

বাজার, উপ-হবরপুর, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৯২ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-মৃতঃ আিাজ উদ্দীি, গ্রাম-সদ্দডার পাড়া, র্াক-

িাকলাহাট, উপ+দজলা-পঞ্চগড়।  

খগ খগ 

৯৩ বিাদবল রহমাি, বপতা-মৃতঃ পবমজ উবদ্দি, গ্রাম-বসািাহার শাহপাড়া, র্াক-

বসািাহার, উপ-বেবীগঞ্জ,দজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৯৫ বমাঃ আঃ রবহম, বপতা-বমাঃ বাদহজ আলী, ঢাাংগীর হাট, র্াক-পামুলী, উপ-

বেবীগঞ্জ, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৯৬ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আখতারুজ্জামাি, গ্রাম-ভীমপুকুর, বপাঃ 

ময়োিবে ী, উপ-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৯৭ শ্রী বিবতশ িি বম ডি, বপতা-শ্রী ধদিশ্বর বম ডি, গ্রাম-উৎকুড়া, র্াক-আমতলা 

কাজীপাড়া, উপ-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৯৮ বমাঃ জালাল বহাদসি, বপতা-মৃতঃ বমাফজ্জ্বল বহাদসি,  

গ্রাম-মবিরাম বজাত হরদেব, বপাঃ বতপুকুবরয়া, উপ-ববাো,  

বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৯৯ বমাঃ আঃ রহমাি, বপতা-মৃতঃ পইম উদ্দীি, গ্রাম-ধাদমার সরকার পাড়া, র্াক-

বমজডাপুর, উপ-আদটায়ারী, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

১০০ মধু সূেি িি রায়, বপতা-মৃতঃ বববপি িাথ রায়, গ্রাম-িাদমশ্বরী, বপাঃ আরাজী 

মন্ডল হাট, উপ-আদটায়ারী, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

১০১ বমাঃ তািভীর বহাদসি (বতলক), বপতা-মৃতঃ তাদহরুল বহাদসি, গ্রাম-উত্তর 

কাবশমগঞ্জ, বপাঃ বসপাই পাড়া, থািা-বততুবলয়া, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

১০২ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রাম-আরাজী সালির,  বপাঃ 

সালির, উপ+দজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

সুিামগঞ্জ 

পববস ১০৩ 

হদর কৃষ্ণ োস, বপতা-বজুাবতষ োস, গ্রাম-েত্তগ্রাম, বপাঃ পাথাবরয়া, উপ-বেরাই, 

বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৪ জাবকর বহাসাইি, বপতা-িজরুল ইসলাম, গ্রাম-স্বরুপগঞ্জ, বপাঃ বিিাকাবি, উপ-

ববশ্বম্ভরপুর, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৫ বমাঃ রাবজব বময়া, বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী,  

গ্রাম-বহরগাঁও, র্াক-আবের িগর, ইউঃ ববাগলাবাজার, উপ-বোয়ারাবাজার, 

বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৬ বমাঃ মাইি উবদ্দি, বপতা-মৃতঃ আব্বাে আলী, গ্রাম-লামাকাটা, বপাঃ শ্রীপুর 

(উঃ), উপ-তাবহরপুর, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৮ বমাঃ আলকাে বময়া, বপতা-বমাঃ লাদয়ে বময়া, গ্রাম-জালালপুর, থািা-

তাবহরপুর, র্াক-বাো াট, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৯ বমাঃ আবুল কালাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল কাবের, েঃ উবস্তদঙ্গরগাঁও, বপাঃ 

বাাংলাবাজার, উপ-বোয়ারাবাজার, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১১ সমীর সবষ্ণব, বপতা-প্রদমাে সবষ্ণব, গ্রাম-কামালপুর, বপাঃ িরিারির, উপ-

বেরাই, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১২ বমাঃ জাদয়ে বহাদসি, বপতা-বমাঃ মুসা বময়া, গ্রাম-কাঠাবলয়া, র্াক-ভীমখালী 

বাজার, উপ-েঃসুিামগঞ্জ, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৩ বমাঃ আাংগুর বময়া, বপতা-মৃতঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-ধীদরিিগর, বপাঃ 

িরবসাংপুর, উপ-বোয়ারাবাজার, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৪ ফরহাে আলম, বপতা-মৃতঃ আব্দুল োত্তার, িরবসাংপুর, িরবসাংপুর (৩০৮০), 

উপ-বোয়ারাবাজার, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৫ বমাঃ কবফল উবদ্দি, বপতা-বমাঃ শুক্কুর আলী, গ্রাম-বকৌলারপাড়, বপাঃ রতারগাঁও, 

উপ-ববশ্বম্ভরপুর, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৬ বমাঃ বসাদহব আহমে, বপতা-রহমত আলী, গ্রাম-হবরিাপাটি, বপাঃআমবাবড়, 

উপ+দজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৭ বমাঃ ফয়েল আহমে, বপতা-আবু সাঈে, গ্রাম-িগেীপুর, বপাঃ বিায়াপাড়া 

বেৌলতপুর, ইউঃ জগেল, উপ-বেরাই, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৮ রববউল আউয়াল রুদবল, বপতা-আব্দুল বাবরক, গ্রাম-সসয়েপুর, র্াক-সুিামগঞ্জ, 

উপ-সুিামগঞ্জ সের, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২০ বমাঃ শামীম আহদমে, বপতা-মৃতঃ মুসবলম উবদ্দি, গ্রাম-আক্তাপাড়া, বপাঃ 

রতারগাঁও, উপ-ববশ্বম্ভরপুর, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২১ রবক আহম্মে, বপতা-িবী বহাদসি, গ্রাম+দপাঃ শাল্লা, উপ-শাল্লা, সুিামগঞ্জ। খগ খগ 
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১২৩ বমাঃ রমজাি আলী , বপতাঃ ইবদ্রে আলী , গ্রামঃ বড়বি, বপাঃ+ থািাঃ + 

উপদজলাঃ বোয়ারা বাজার , বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৪ জাকাবরয়া আলম বপতাঃ উসমাি গবি, গ্রামঃ লম্বাবাক, বপাঃ সািিা বাজার, 

ইউঃ জামালগঞ্জ উত্তর, উপদজলাঃ জামালগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৫ বমাহাম্মে লুৎফুর রহমাি, বপতাঃ বমাহাম্মে আব্দুল খাবলক, গ্রাম ও বপাষ্ট 

মঈিপুর , ইউবপঃ বোলার বাজার উপদজলাঃ োতক বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬ বমাঃ আহমে কববর, বপতাঃ বমাঃ োে উবদ্দি, গ্রামঃ সভষদবড়, বপাঃ জাবিগাও, 

উপদজলাঃ সুিামগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২৮ বমাঃ কামাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ ববরাজালী, বপাঃ 

বগৌরারাং, ইউঃ বগৌরারাং, উপদজলঅঃ সুিামগঞ্জ, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২৯ বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতাঃ বমাঃ আদজফর আলী, গ্রামঃ বাশখালা, র্াক রঃ 

বপপার বমলস, থািাঃ োতক, সুিামগঞ্জ। 

ক ক 

রাজবাড়ী 

পববস ১৩০ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি,  গ্রামঃ বগাপালবাবড়, 

র্াকঃ ভববেয়া, উঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৩১ সরল  প্রামাবিক, বপতাঃ সুকুমার  প্রামাবিক, গ্রামঃ বাসুদেবপুর, র্াকঃ খািগঞ্জ, 

থািাঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৩২ আহাে বমাল্লা, বপতাঃ বমাঃ ফবরে আলী বমাল্লা, শ্রীদকাল, পাঁচুবরয়া, রাজবাড়ী। খগ গ 

১৩৩ আবু শাহাোৎ সুজি, বপতাঃ আক্তার বহাদসি, ব্রাহ্মিবেয়া, পাঁচুবরয়া, রাজবাড়ী। খগ গ 

১৩৫ বমাঃ তাদরক ববশ্বাস, বপতাঃ বমাঃ ওহাব ববশ্বাস, মজবলশপুর, বসন্তপুর, 

রাজবাড়ী, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৩৬ সবুজ বময়া, বপতাঃ শবহে বময়া, বকামড় পাড়া, র্াকঃ হমেমপুর, রাজবাড়ী 

সের, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৩৭ আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ ফারুক আলী, গ্রামঃ িাদ্যবরয়া, র্াকঃ 

কশবামাজাইল, উপদজলাঃ পাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৩৯ বমাঃ রাজু বশখ, বপতাঃ বমাঃ মাদলক বশখ, রদশাড়া, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। খগ গ 

১৪০ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আলম ফবকর, গ্রামঃ বাগমারা, বপাঃ 

সূয ডিগর, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৪১ বমাঃ কাউসার, বসখ, বপতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি বসখ, গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, 

বগায়ালি, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৪২ খিকার অবভ, বপতাঃ খিকার আশরাফুল ইসলাম, বাগমারা, সূয ডিগর, 

রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৪৩ আবজবার বশখ, বপতাঃ বমাঃ মাদলক বশখ, ওদমে আবল ববপাবরপাড়া বগায়ালি, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৪৪ জুলহাস উবদ্দি, বপতাঃ আবজম উবদ্দি বমাল্লা, বব-কয়া, বব-কয়া, কালুখালী, 

রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৪৫ বমাঃ সাদ্দাম মন্ডল, বপতাঃ বমাঃ শবহে মন্ডল, আখরজািী, কালুখালী, 

রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

১৪৬ ইমরাি খাি, বপতাঃ ইসহাক আলী খাি, গ্রামঃ িরবিকুরী, র্াকঃ কািারীপাড়া, 

উপঃ পাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৪৭ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ আজগর আলী মন্ডল, গ্রামঃ িরবিকরী পবিম পাড়া, 

র্াকঃ  কািারীপাড়া, উপদজলাঃ পাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৪৯ বমাঃ স্বাধীি, বপতাঃ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, গ্রামঃ  াটরা, র্াকঃ বব-কয়া, উপঃ 

কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫০ রবফকুল ইসলাম, বপতাঃ আবু বককার বশখ, পূব ডফুল কাউন্নাইর, মাজবাড়ী, 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫১ বপয়াস বমাল্লা, বপতাঃ বমাঃ আকবর বমাল্লা, গ্রামঃ বপায়ালপাড়া, বপাঃ হাট-

মোপুর, উপঃ কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫২ বমাঃ মাহফুল ইসলাম, বপতাঃ মুসা ববশ্বাস, পারকুল, কসবামাজাইল, পাাংশা, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৩ মামুি  অর রহমাি, বপতাঃ জবসম উবদ্দি ববঃ, গ্রামঃ বয়রাট, র্াকঃ বয়রাট 

,মাদ্রাসা, ইউবপঃ পাট্রা, উপঃ পাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৪ বমাঃ সজীব খাঁি, বপতাঃ বমাঃ কবরম খাঁি, বাগমারা, সূর্য্ডিগর, রাজবাড়ী সের, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৫ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামঃ ির পাতুবরয়া, 

র্াকঃ মৃগীবাজার, সাওরাইল, কালুখালী, রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৬ বমাঃ বাশার কাজী, বপতাঃ বমাঃ বাদরক কাজী, গ্রামঃ বািজািা, র্াকঃ িবন্ডপুর, 

ইউবপঃ মৃগী, উপঃ কালুখালী, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ খগ 
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১৫৭ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ নুরুজ্জামাি কাজী, গ্রামঃব্রাক্ষণবেয়া, বপাঃ 

পাঁচুবরয়া, উঃ+দজলাঃ রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৮ ওমর ফারুক, বপতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ হাউবলজয়পুর, র্াকঃ ভববেয়া, উপঃ 

রাজবাড়ী সের, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৫৯ বমাঃ িাঈম বহাদসি, বপতাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, কৃষ্ণপুর, বাহাদ্যরপুর, পাাংশা, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৬১ বমাঃ বসাহাগ বমর, বপতাঃ বমাঃ আলমগীর বমর, গ্রমা+দপাঃ খয়রাবাে, 

বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ গ 

১৬২ বমাঃ সসকত ইসলাম হাাং, বপতাঃ বমাঃ  রবফকুল ইসলাম হাওলাোর, গ্রামঃ+ 

বপাঃ কি ডকাঠী, থািাঃ বির, উপঃ+দজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

১৬৮ রববউল ইসলাম, বপতাঃ শাদহআলম  হাওলাোর, গ্রামঃ সাদেকপুর, বপাঃ রুকুবি 

উপঃ বমদহবিগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

১৬৯ শাহাোত বহাদসি, বপতাঃ আবুল কালাম হাাং, বাবজতখাি, বমদহবিগঞ্জ। খগ খগ 

১৭০ বমাঃ বসবদ্দক হাওলাোর, বপতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম হাওলাোর, বভাজমহল, 

ফবরেপুর, বাদকরগঞ্জ। 

খগ গ 

১৭১ বমাঃ জাবহদ্যল বসকোর, বপতাঃ জাহাঙ্গীর বসকোর, গ্রামঃ বারইকাবি, বপাঃ 

পতাাং, উপঃ ববরশাল সের, ববরশাল। 

খগ গ 

১৭২ বমাঃ আব্দুর রহমাি, বপতাঃ আবদ্যল হাবমে তালুকোর, গ্রামঃ রাঢ়ী মহল, 

র্াকঃ িরবাবড়য়া, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৩ রাবমম হাসাি মুন্না, বপতাঃ বমাঃ সুলতাি হাওলাোর, গ্রামঃ কলসকাঠী, বপাঃ 

কলসকাঠী, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৪ বমাঃ মঈনুল ইসলাম মঈি, বপতাঃ  বমাঃ আতাউর রহমাি মৃধা, গ্রামঃ 

বর্ক্রীরির, বপাঃ িরকবমশিার, উপঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৫ মাহমুো, বপতাঃ আঃ জাফর খাি, গ্রামঃ ির কাউয়া, বপাঃ িরকাউয়া,থািাঃ 

বির, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৬ বমাঃ তািজীল বহাদসি আকি, বপতাঃ বমাঃ আঃ োলাম আকি, গ্রামঃ 

িরআইিা, বপাঃ খািপুর, থািাঃ বির, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৭ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আলতাফ হাওলাোর, গ্রামঃ + বপাঃ 

কণ ডকাঠী, থািাঃ ববরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

১৭৮ বমাঃ রাবজব, বপতাঃ বমাঃ আলতাফ হাওলাোর,  গ্রামঃ ভরপাশা, বপাঃ 

সাদহবগঞ্জ, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৭৯ বমাঃ জবসম হাওলাোর, বপতাঃ বমাঃ িাবের হাওলাোর, িরদহাগলা, ববরশাল। খগ গ 

১৮০ বমাঃ বহাদসি, বপতাঃ সাদহব আলী মাবি, গ্রামঃ যাদ্যয়া, বপাঃ িািপুর, 

বমদহবিগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ গ 

১৮১ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ জালাল হাওলাোর,  

গ্রামঃ ির বকউটিয়া, বপাঃ সাদহদবর  হাট, থািাঃ বির সাদহদবর হাট, সের 

ববরশাল। 

খগ গ 

১৮২ মবির বহাদসি খািা, বপতাঃ আঃ আলী খািা, গ্রামঃ গাঙীদখালা, বপাঃ গারুবড়য়া, 

থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১৮৩  বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমঃ মাহামুদ্যল হাসাি, গ্রামঃ বড় পুইয়াউটা, 

বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

খগ খগ 

১৮৫ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ফারুক হাওলাোর, গ্রামঃ ববশারে, থািাঃ 

বির, ববরশাল সের। 

খগ গ 

১৮৬ বমাঃ  রইি উবদ্দি, বপতাঃ শুক্কুর আহম্মে  রামী,গ্রামঃ+ বপাঃ + ইউঃ 

হবরিাথপুর,  বহজলা, ববরশাল। 

খগ খগ 

১৮৭ বমাঃ সুমি বহাদসি, বপতাঃ মাদহব বহাদসি খাি, িয়িপুর, িািপুর। খগ খগ 

১৮৮ বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ বমাঃ আলমগীর শরীফ, গ্রামঃ বর্াংগামাবিক, বপাঃ 

বুখাইিগর, ববরশাল সের, ববরশাল। 

খগ গ 

১৮৯ বমাজাদম্মল বহাদসি হাওলাোর, বপতাঃ মৃতঃ ইোহাক হাওলাোর, গ্রাম+ বপাঃ 

োবড়য়াল , থািাঃ বাদকরগঞ্জ, ববরশাল 

খগ খগ 

১৯০ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী ব্যাপারী,  

গ্রামঃ মগড় পাড়া, থািাঃ ববমাি বির, র্াকঃ লাকুটিয়া,  

বজলাঃ ববরশাল। 

খগ খগ 

১৯১ বমাঃ আবু বককর বসবদ্দক, বপতাঃ সুলতাি মুবস, বমদহবিগঞ্জ, ববরশাল। খগ গ 

বসরাজগঞ্জ 

পববস 

১৯২ 

বমাঃ রাদসল বাবু, বপতা-বমাঃ বাবুল বহাদসি, গ্রাম-খামারগাতী, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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১৯৩ বমাঃ ইয়াবেি আলী, বপতা-বমাঃ খদরাে জামাি (কান্টু), গ্রাম-বাগবাড়ী, র্াক র-

শবহেিগর, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৯৪ বমাঃ শওকত বহাদসি,বপতা-বমাঃ ফবরদ্যল হক, গ্রাম-কববহার, র্াক র-

বরবশভাঙ্গা, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১৯৫ বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমর বহাদসি, বেৌলতপুর িতুি পাড়া, 

র্াক র-বেৌলতপুর, ববলকুবি, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১৯৬ বমাঃ রুদবল আহাদম্মে, বপতা-বমাঃ আয়িাল হক, গ্রাম-মাছুমপুর, র্াক র-

বসরাজগঞ্জ, থািা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১৯৮ বমাঃ আলী আশরাফ, বপতা-বমাঃ আবু বকার বসবদ্দক, গ্রাম ও র্াক র-

কুড়াবলয়া, উপদজলা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১৯৯ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বপতা-বমাঃ আব্দুল ওয়াহাব, গ্রাম-বড় সারটিয়া, র্াক র-

সারটিয়া, উপদজলা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০০ বমাঃ শামীম রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রাম-িক পাড়া, থািা-কাবজপুর, 

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০১ বমাঃ বকুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আলতাফ বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-

িরভানুভাঙ্গা, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৩ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসািাউল্লাহ সরকার, পূব ড বাঐতারা, 

সয়োবাে, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২০৪ বমাঃ োদিায়ার বহাদসি, বপতা-হাজী বমাঃ আব্দুল হাবমে প্রামাবিক,  

গ্রাম-মুকুিগাঁতী, র্াক র-বসাহাগপুর, উপদজলা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২০৫ বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রাম-পারপাঁবিল, র্াক র-

ভাট বপয়ারী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৬ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রাম-বখবের, র্াক র-

বপাড়াবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৭ বমাঃ সুরমাি আলী, বপতা-বমাঃ আঃ কুদ্দুশ মন্ডল, গ্রাম-বখবের, র্াক র-

বপাড়াবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৯ বমাঃ মুন্না বহাদসি, বপতা-বমাঃ তারা বময়া, গ্রাম-িরকুড়া, র্াক র-বড়কুড়া, 

উপদজলা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১০ বমাঃ শাহােত বহাদসি, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি বসখ, গ্রাম-রাবজবপুর, র্াক র-

ইোমবত রাবজবপুর, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১১ বমাঃ শামীম বরজা, বপতা-বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রাম-মবহষামুড়া, র্াক র-

একভালা, উপদজলা-রতিকাবি, থািা ও  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১২ এস এম বমজানুর রহমাি, বপতা-এস এম আব্দুস সালাম, গ্রাম-শ্যামপুর, 

র্াক র-বভওয়ামারা, থািা ও  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৪ বমাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-িকপাড়া, র্াক র-

িালাভরা, থািা-কাবজপুর,  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৫ বমাঃ হৃেয় বাবু, বপতা-আব্দুস বসাবাহাি, গ্রাম-মবহষামুড়া, র্াক র-একর্ালা, 

উপদজলা ও  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৬ বমাঃ মাহবুব ইসলাম, বপতা-হাজী আঃ কুদ্দুস, বাঐতারা, র্াক র-সয়োবাে,  

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৮ বমাঃ শাহজাহাি আলী, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-ির বিবাড়ীয়া, র্াক র-

বিবাড়ীয়া, থািা ও  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৯ বমাঃ বাবু প্রামাবিক, বপতা-মৃত হাবফজুর প্রামাবিক, গ্রাম-িালা, র্াক র-

ববলকুবি বপৌরসভা, উপদজলা-ববলকুবি,  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২০ বমাঃ পলটি বজায়াদ্দার, বপতা-মৃত শামচুল হক বজায়াদ্দার, গ্রাম-মুকুিগাতী, 

র্াক র-বশরিগর, উপদজলা-ববলকুবি,  বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২১ বমাঃ ফারুক বহাদসি, বপতা-বমাঃ বসাবাহাি আলী, গ্রাম-গান্ধাইল, িয়াপাড়া, 

র্াক র-বরইতলা, কাজীপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২২ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি বমাল্লা, বপতা-মৃত আঃ গফুর বমাল্লা, গ্রাম-আোিাকী, 

র্াক র-আোিাকী, ইউবপ-ভাঙ্গাবাড়ী, থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৩ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, গ্রাম-মামুেপুর, র্াক র-

বশরিগর, থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৪ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-আবজজুর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-ববয়াড়া, 

থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

মাগুড়া 

পববস 

২২৫ 

বমাঃ তুবহি আলম, বপতা-সালাম বমাল্যা, গ্রাম ও র্াক র-আমুবড়য়া, থািা ও 

বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 
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২২৬ বমাঃ বলটি ফবকর, বপতা-বমাঃ গফ্ফার ফবকর, গ্রাম-বোট বজাকা, র্াক র-

বগায়ালবাথাি, মাগুরা সের, মাগুরা। 

খগ খগ 

২২৭ বমাঃ িাজমুল ইসলাম (শান্ত), বপতা-বমাঃ বগালাম কুদ্দুস বমাল্যা, গ্রাম-স্বরূপপুর, 

র্াক র-ববদিােপুর, থািা-বমাহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২২৮ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি (হৃেয়), বপতা-বমাঃ লুৎফার রহমাি বমাল্যা, গ্রাম-বড় 

শলই, র্াক র-জাগলা থািা ও বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২২৯ কাবতডক ববশ্বাস, বপতা-শ্রী রবঞ্জত কুমার ববশ্বাস, গ্রাম-ববদিােপুর, র্াক র-

ববদিােপুর, থািা-বমাহাম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৩০ বমাঃ তবহদ্যর রহমাি, বপতা-বমাঃ ওবলয়ার রহমাি, গ্রাম-িগড়বেয়া, র্াক র-

িহাটা, থািা-বমাহাম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

২৩২ আব্দুল মবতি, বপতা-বমাঃ আব্দুল্লাহ বশখ, গ্রাম-মািাইল মািারতলা, র্াক র-

িাদকাল, থািা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

২৩৩ বমাঃ মাসরুর হাসাি, বপতা-বমাঃ ইজাহার উদ্দীি, গ্রাম-কলাইর্াঙ্গা, বড়শলই, 

র্াক র-জাগলা, থািা-মাগুরা সের, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৩৪ সমীর ববশ্বাস, বপতা-সুদকশ িি ববশ্বাস, গ্রাম-েবক্ষণ বশমুলীয়া, র্াক র-গাাংিী, 

থািা ও বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৩৫ সাবকবুল ইসলাম, বপতা-আব্দুস সালাম ববশ্বাস, গ্রাম-িাঁপাতলা, র্াক র-কাওড়া, 

থািা-মহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৩৬ বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-বমাঃ আব্দুর শুকুর, গ্রাম-হদরকৃষ্ণপুর (র্াক র ও থািা-

মহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৩৭ বপয়াস, বপতা-বমাঃ তাবরকুল মুসী, গ্রাম ও র্াক র-আড়পাড়া, উপদজলা-

শাবলখা, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

২৩৯ বমাঃ তুবহি বময়া, বপতা-মৃত খাদেম বমাল্যা, গ্রাম-ফলবশয়া, র্াক র-েী া, 

উপদজলা-মহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৪০ বমাঃ িাজমুর রহমাি, বপতা-বমাঃ মবশউর রহমাি, গ্রাম-রামদেবপুর, র্াক র-

িহাটা, মহাম্মেপুর, মাগুরা। 

খগ গ 

২৪২ বমাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-কানুটিরা, ববদিােপুর, 

বমাহাম্মেপুর, মাগুরা। 

খগ গ 

২৪৩ আহাম্মে আলী, বপতা-বমাঃ হাদসম আলী বমাল্যা, গ্রাম ও র্াক র-সীমাখালী, 

শতখালী, শাবলখা, মাগুরা। 

খগ খগ 

২৪৪ অন্তর ববশ্বাস, বপতা-ববকাশ ববশ্বাস, গ্রাম-আড়পাড়া, র্াক র-আড়পাড়া, থািা-

শাবলখা, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৪৫ বমাঃ শাওি বময়া, বপতা-বমাঃ মুবজবার বময়া, গ্রাম-বমৌবল, র্াক র-কাওড়া, 

থািা-মহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

িাপাইিবাব

গঞ্জ পববস 

২৪৬ 

বমাঃ দ্যলাল উদ্দীি, বপতা-মৃত বমাঃোউে আলী, গ্রাম-িতুি ইসলামপুর, 

র্াক র-ইসলামপুর, উপদজলা ও বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৭ বমাঃ বাসার আলী, বপতা-বমাঃ বাক্কার আলী, ভগবািপুর, র্াক র-মহারাজপুর, 

িাঁপাইিবাবগঞ্জ সের, িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮ আহমে উল্লাহ, বপতা-বমাঃ সদবর আলী, গ্রাম-ভগবািপুর, র্াক র-মহারাজপুর, 

উপদজলা ও বজলা-িাপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৯ বমাঃ নুর হাসাি আলী, বপতা-বমাঃ ইয়াে আলী, গ্রাম-কাঁটাপুকুর, র্াক র-

হাটবাকইল, উপদজলা-িাদিাল, বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫১ বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাঃ এরফাি আলী, গ্রাম-বহলাবাড়ী, র্াকগর-

েত্রাবজতপুর, উপদজলা-বশবগঞ্জ, বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫২ বমাহাঃ মববনুল ইসলাম, বপতা-বমাহাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রাম-িাতরা, র্াক র-

িাতরা, থািা-বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৩ বমাঃ আলমগীর আবল, বপতা-বমাঃ টিপু সুলতাি, গ্রমা-বাগর্াঙ্গা, র্াক র-

সুিরপুর, উপদজলা ও  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৫ বমাঃ মইনুদ্দীি আহদমে,  বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-োেিিক, র্াক র-

আবেিা কদলজ, থািা-বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৬ বমাঃ অবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রাম-গুপ্তমাবিক, র্াক র-

ধাইিগর, বপরগাবে, ধাইিগর, বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৮ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম টুনু, গ্রাম-িকিাধড়া, 

র্াক র-িককীবতড, উপদজলা-বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৯ বমাঃ সাইমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ কাদয়ম আলী, গ্রাম-ধুবমহায়াতপুর, 

গাইসাপাড়া, রামিিপুর হাট, বশবগঞ্জ, িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 
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২৬০ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আশরাফুল হক, গ্রাম-বাগর্াঙ্গা, সুিরপুর, 

র্াক র-সুিরপুর, উপদজলা ও বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬১ বমাঃ মহাব্বত বহাদসি, বপতা-বমাঃ জালাল উদ্দীি, গ্রাম-ফদতমন্ডলদটালা, 

র্াক র-মহারাজপুর, উপদজলা ও  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬২ বমাঃ রুদবল আলী, বপতা-বমাঃ আঃ রবশে, গ্রাম-হাঁসপুকুর, র্াক র-সুরািপুর, 

উপদজলা-বভালাহাট,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৬ বমাঃ তাদরক উল ইসলাম, বপতা-বমাঃ এমরাি আলী, গ্রাম-কমলাকান্তপুর, 

র্াক র-রািীহাটি, উপদজলা-বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৭ বমাহাঃ আহসাি হাববব, বপতা-বমাহাঃ আশরাফুল, গ্রাম-জামালপুর, র্াক র-

এিাদয়তপুর, ওয়ার্ ড িাং-০৯, উপদজলা-বগামস্তাপুর,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৯ বমাঃ সাবমউল বাবশর (বমলি), বপতা-বমাঃ মবতবুর রহমাি, গ্রাম-কদলািীপাড়া, 

র্াক র-আমনুরা বাজার, উপদজলা ও  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭০ বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতা-বমাঃ খাইরুল ইসলাম, গ্রাম-সাদবক লাভাঙ্গা, 

র্াক র-রািীহাটি, উপদজলা-বশবগঞ্জ,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭১ বমাঃ আবরফ উদ্দীি, বপতা-বমাঃ বতাজাদম্মল হক, গ্রাম-বকিিীেহ, রামকৃষ্ণপুর, 

র্াক র-সুিরপুর, উপদজলা ও  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৪ বমাঃ বেলুয়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ বজন্টু হক, গ্রাম-জয়িীপুর, র্াক র-

সুিরপুর, উপদজলা ও  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৫ বমাঃ তাবমম বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাইমুল হক, ফদতপুর, মবল্লকপুর, িাদিাল, 

িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

কক্সবাজার 

বপববএস 

২৭৬ 

বমাঃ রুদবল, বপতা-আবুল বশর, বময়াবজর পাড়া, মাতার বাড়ী, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খ খ 

২৭৮ বমাঃ আবুল আিিার, বপতা-সেয়ে নুর, আধারদ ািা, কালার মার েড়া, 

মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৭৯ মুহাম্মে বহাোইি, বপতা-মৃত আবু  সেয়ে, পাহারতল, কালারমার েড়া, 

মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৮০ আশরাফুল হাসাি, বপতা-নুরুল আবোর, বর্ইল পাড়া, বগারক াটা, বোট 

মদহশখাল,  মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮১ িাজমুল আহসাি আজাে, বপতা-আবদ্যস সাত্তার আজাে, বেদিশপুর, শাপলাপুর, 

মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮২ বমাঃ আবদ্যল হান্নাি আজাে, বপতা-বমাঃ জাদবর আহমে, আধারদ ািা, 

কালারমার েড়া, মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮৪ সজল বে, বপতা-বপ্রম োশ বে, ববজয়রাম সে ডারপাড়া, বগারক াটা, বপৌরসভা, 

মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮৫ বমাঃ শওকত ওসমাি, বপতা-আবদ্যস সালাম, েবক্ষণ সওোগর, ব ািা, 

কালারমার েড়া, মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮৬ সাইফুল কাদের, বপতা-আবুল কালাম, বগারক াটা, বসকোরপাড়া, বপৌরসভা, 

মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৮৭ বমাঃ ফরহাে, বপতা-খাইরুল বশর, বতবলপাড়া, বগারক াটা, বোট মদহশখালী, 

মদহশখালী,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৮৯ বমাঃ মামুি, বপতা-আবুল কালাম, পুটিববলা, কদলজপাড়া, বপৌরসভা, 

মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৯০ বমাহাম্মে বরয়াজ, বপতা-মুহাম্মে বসরাজ,  সেল্লারপাড়া, কুতুবদজাম, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২৯১ শ্যামল কাবি বে, বপতা-সুবজত কুমার বে, বকরুিতলী, বহায়ািক, মদহশখালী,  

কক্সবাজার। 

খ খ 

২৯২ বসদ্যল কাবন্ত ব াষ, বপতা-জবতশ িি ব াষ, পুইেড়া, বহায়ািক, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৯৪ আবু োদলহ, বপতা-নুরুল আবমি, পাবির েড়া, বহায়ািক, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৯৫ বমাঃ ইমরাি বহাোইি, বপতা-বমাকতার উবদ্দি আহমে, পবিম পাড়া, 

শাপলাপুর, মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ গ 

২৯৭ বমাঃ বহফাজত উল্লাহ খাি, বপতা-িাবের উল্লাহ খাি, বমৌলভীপাড়া, বোট 

মদহশখালী, মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ গ 

৩০০ নুরুজ জামাি, বপতা-বফারকাি আহমে, েবক্ষণ িলববলা, বগারক াটা, বোট 

মদহশখালী, মদহশখালী, কক্সবাজার। 

খগ গ 
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৩০২ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বোবহাি, সেল্লারপাড়া, কুতুবদজাম, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

৩০৩ শাদকর উল্লাহ, বপতা-িবীর বহােি, সেল্লার  পাড়া, কুতুবদজাম, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

৩০৪ আবিসুল বমাস্তফা, বপতা-বমাহাম্মে জবহর, মবাকাটা, কুতুবদজাম, মদহশখালী, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

লক্ষীপুর 

পববস 

৩০৫ 

বমাঃ নুর ইসলাম, বপতা-বমাঃ মদয়ি উবদ্দি, পূব ড আলাোেপুর, হাজীরপাড়া, 

িিগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩০৬ অদশাক মজুমোর, বপতা-ভবদতাষ মজুমোর, গ্রাম-বফওড়ার্গী, র্াক র-

কুাদম্পরহাট, উপদজলা-রায়পুর, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩০৮ আরাফাত বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুর বহাদসি, গ্রাম-সমদসরাবাে, র্াক র-লক্ষীপুর 

সের, বপৌরসভা,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১০ বমাঃ ফয়সাল কববর, বপতা-হাবফজ উল্লুা, রাবজবপুর, বসািাবময়া হাজী বাড়ী,  

বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১১ আবদ্যস সাত্তার, বপতা-সামছুল হক, সামছুল হক বাড়ী, গ্রাম-পূব ড ির ফলকি, 

র্াক র-লুধুয়া ফলকি, উপদজলা-কমলিগর,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১২ বমাঃ শাতাোৎ বহাদসি, বপতা-শবরফ উল্যা, েবক্ষণ িবন্ডপুর, র্াক র-োশপাড়া, 

থািা-রামগঞ্জ, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৪ বমাঃ বমারদশে আলম, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, পাঙ্গাবসয়া, পাদটায়ারী 

বাড়ী, কুাদম্পর হাট,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৫ বমাঃ মবতউর রহমাি, বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-রমাপুর, র্াক র-বে লী 

বাজার, লক্ষীপুর সের,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৬ বমাঃ ফয়সাল, বপতা-বমাঃ আবদ্যল মবতি, গ্রাম-বাঞ্ছািগর, বাবিয়া বাড়ী, ওয়ার্-

২, বপৌরসভা, লক্ষীপুর সের,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৭ বমাঃ বসাদহল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, কুশারাম, ব্যাপারী বাড়ী, 

গ্রাম-আহলাবেিগর, র্াক র-পাব ডতীিগর, সের,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৯ বমাঃ ফখরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-টুমির, র্াক র-টুমির 

মাদ্রাসা, লক্ষীপুর সের,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২০ বমাঃ আবরফ বহাোইি, বপতা-আবুল কালাম, ১ িাং উত্তর হামোেী, শ্যামগঞ্জ, 

সের, লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২১ আলতাফ বহাসাইি, বপতা-নুরুল ইসলাম, আটিয়াতলী, লক্ষীপুর সের,  বজলা-

লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২২ বমাঃ আবদ্যল আহাে, বপতা-বমাঃ মবির আহাম্মে, ির বিয়ামত, ির আলগী, 

র্াক র-নুবরয়া মাদ্রাসা, থািা-রামগবত,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২৩ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, ির কালাদকাপা, র্াক র-ির 

বাোম, রামগতী, লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২৫ জয়ন্ত ববিক, বপতা-সুভাষ িি ববিক, গ্রাম-রতিপুর, র্াক র-রামগঞ্জ, থািা-

রামগঞ্জ,  বজলা-লক্ষীপুর। 
খগ খগ 

৩২৬ বমাঃ জবমর উবদ্দি, বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রাম-ির বসকাির, র্াক র-

নুরীয়া মাদ্রাসা, থািা-রামগবত, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২৭ রাহাতুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আজাে উবদ্দি, গ্রাম-শাদহ আলম পাটওয়ারী 

বাড়ী, সমবায়, গ্রাম-রামগবত, বপৌরসভা, রামগবত,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২৮ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-হাজী আবদ্যল মাদলক, রদ্য বময়ার বাড়ী, গ্রাম-ির 

বিয়ামত, থািা-রামগবত, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩২৯ বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাঃ বসবলম, গ্রাম-পবিম িরমিসা, র্াক র-

ভবািীগঞ্জ, থািা-লক্ষীপুর, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩৩০ প্রতীক সরকার, বপতা-দূল ডভ সরকার, গাইয়ার ির, বমন্তরী বাড়ী, রায়পুর, 

কুাদম্পরহাট,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩৩১ বমাঃ িাইমুল কবরম বসয়াম, বপতা-বমাঃ ওমর ফারুক, রায়পুর (উত্তর), পাঁচু 

বময়াবজ বাড়ী, র্াক র-আোফগঞ্জ, রায়পুর,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩৩২ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বপতা-হুমায়ুি কববর, বসকাির মহুবর বাবড়, গ্রাম-ির 

আলগী, র্াক র-রামেয়াল বাজার, রামগবত,  বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩৩৪ বমাঃ আল আবমি, বপতা-নুর বহাদসি,গ্রাম-সমদসরাবাে,লক্ষীপুর সের,  লক্ষীপুর খগ গ 

গাজীপুর 

পববস 

৩৩৫ 

বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুে োত্তার, গ্রাম-বোট বেওড়া, 

র্াক র-গাজীপুর, উপদজলা-জয়দেবপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 
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৩৩৯ ইমরাি,  বপতা-আব্দুল হক, গ্রাম-সাওরাইে, র্াক র-সাওরাইে বাজার, 

উপদজলা-কালীগঞ্জ, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪১ বমাঃ আওলাে বহাদসি বমাড়ল, বপতা-বমাঃ আলাউবদ্দি বমাড়ল, গ্রাম-

জাাংগাবলয়া, র্াক র-আবে জাাংগাবলয়া, থািা-কাবলগঞ্জ,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪৪ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত বমাঃ রওশি আলী, গ্রাম-েবক্ষণ খাইলকুর, 

র্াক র-জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪৬ বমাঃ শামীম বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-বযাগীতলা, র্াক র-বব 

আর আর আই, থািা-জয়দেবপুর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪৮ বমাঃ ইয়াবেি বশখ, বপতা-িাঁি বময়া, গ্রাম-ঈশ্বরপুর, র্াক র-েবক্ষণবাগ, থািা-

কালীগঞ্জ,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৪৯ বমাহাম্মে বজয়াউর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-মাধবপুর, র্াক র-

বপ টি বস বজরািী, থািা-গাজীপুর সের,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫০ বমাঃ আক্তার বহাদসি গাজী, বপতা-বমাঃ আমাি উল্লাহ গাজী,  

গ্রাম-িতর িয়াপাড়া, র্াক র-ববওএফ, থািা-গাজীপুর সের,  

 বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫১ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-রাথুরা, র্াক র-বাঘুি, 

থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫২ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাবের উবদ্দি, গ্রাম-জদয়র বটক, র্াক র-

িীলিগর, থািা-গাজীপুর সের,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫৫ আবু সুবফয়াি টিপু, বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বর্-২২৭, বরুো, গাজীপুর 

সের,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫৬ দ্বীদপি বেব িাথ, বপতা-মবত বাবু বেব িাথ, গ্রাম-খাইলকুর, র্াক র-জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালয়, থািা-জয়দেবপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খ খ 

বিায়াখালী 

পববস 

৩৫৭ 

যতি িি বভৌবমক, বপতা-ভূপবত বমাহি বভৌবমক, গ্রাম-িাঁেকাবশমপুর (ভূইয়া 

বাবড়), র্াক র-বগাপালপুর, উপদজলা-ববগমগঞ্জ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬১ বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাঃ আবদ্যল হাবে, গ্রাম-েঃ অজুডিতলা, ওদ্যে 

বময়ার বাড়ী, বসিবাগ বপৌরসভা, বসিবাগ,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৬২ বমাঃ মবজবুল হক, বপতা-মৃত বখারদশে আলম, গ্রাম-েবক্ষণ মাবিকপুর 

(হাজীবাড়ী), র্াক র-মাবিকপুর, থািা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৩ ফাহাে আলম ভূঞা, বপতা-ফদয়জ আহম্মে ভূঞা, আব্বাস আলী পাদটায়ারী 

বাড়ী, গ্রাম-উত্তর রাজারামপুর, র্াক র-বসবারহাট, থািা-বসিবাগ,  বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৪ বমাঃ ইব্রাহীম, বপতা-বমাঃ সাদলহ আহাম্মে, গ্রাম-কাববলপুর, র্াক র-

কাববলপুর, উপদজলা-বসিবাগ,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৫ বমাঃ বমারদশে আলম, বপতা-আবুল কাদশম, পূব ডমাইজিরা, র্াক র-ির 

কাউবিয়া, থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৬ বমাঃ আবমর বহাদসি, বপতা-মৃত লুৎফর রহমাি, গ্রাম-পবিম িাঁেপুর, িয়াহাট, 

উপদজলা-বসািাইমুড়ী,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৭ বমাঃ জবহর আলম, বপতা-বমাঃ হাজী আবুল খাদয়র, গ্রাম-সামার বখল (র্াক্তার 

বাড়ী), র্াক র-আবমশা পাড়া, থািা-বসািাইমুড়ী, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৬৮ বমাঃ ফদয়জ আহদমে, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-হাটগাঁও, র্াক র-

পাঁি বাড়ীয়া, থািা-বসািাইমুড়ী,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭০ নুর ইসলাম, বপতা-খুরবশে আলাম, ির কাঁকড়া, বকাম্পািীগঞ্জ,  বিায়াখালী। খগ খগ 

৩৭২ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সবফ উল্যাহ, গ্রাম-েবক্ষণ আলীপুর, র্াক র-িতুি 

সাহাজীরহাট, কববরহাট, উপদজলা-কববরহাট,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৩ বমাহাম্মে বিজাম উবদ্দি ফারুক, বপতা-বমাঃ আবু তাদহর, গ্রাম-ব াষবাগ, 

র্াক র-কববরহাট, থািা-কববরহাট,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৪ বমহরাজ বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুর আবমি, গ্রাম-বমাহাম্মেপুর, ৩ িাং ওয়ার্ ড, ২ 

িাং িািিী ইউবপ, র্াক র-বিৌরঙ্গী, হাবতয়া,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৭৫ বমাঃ আবুল খাদয়র, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-বজাড়খালী, ওয়ার্ ড িাং-০৮, 

র্াক র-বিৌরঙ্গী, হাবতয়া,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৬ বমাঃ ইব্রাবহম খবলল, বপতা-বমাঃ ইসমাইল, গ্রাম-বেবীপুর, পাটওয়ারী বাড়ী, 

র্াক র-খবলফারহাট, থািা-সের,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৭ বমাঃ রাদসল, বপতা-বমাঃ নুর উদ্দীি, গ্রাম-ির বতারাব আলী, উপদজলা-সুবণ ডির, 

বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৮ বমাঃ আবদ্যল মুবয়ত, বপতা-বমাঃ আবদ্যল মবতি, গ্রাম-কবেরপুর, র্াক র-

সাদহদবর হাট, ববগমগঞ্জ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 



cvZv # 12 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩৭৯ অদশাক তরু তালুকোর, জগেীশ িি তালুকোর, গ্রাম-হাবজপুর, ির বাটা, 

র্াক র-েবমর হাট, উপদজলা-সুবণ ডির, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৮১ বমাঃ ইমাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বগালাম মাওলা,  

োদরাগা বময়াজী বাড়ী, রাম বল্লভপুর, লামবে প্রসাে, িতুি বাজার, কববরহাট, 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৮২ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রাম-েবক্ষণ ইসলামপুর, হাবতয়া 

বাজার, থািা-হাবতয়া,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৮৩ বমাঃ বমারশে আলম, বপতা-বমাঃ সবফউল্লুা, নুর বমাহাম্মে পবন্ডত বাড়ী, গ্রাম-

বাশুকী পাড়া, র্াক র-আবমশাপাড়া, থািা-বসািাইমুড়ী,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩৮৫ বহলালুর রহমাি, বপতা-আবদ্যল হাবসম, কাবের সে ডার বাড়ী, গ্রাম-রামািিী, 

র্াক র-ির মটুয়া, থািা-সের,  বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

িরবসাংেী 

বপববএস 

৩৮৭ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-আব্দুস োলাম, ব াড়াশাল েবক্ষণ িরপাড়া, 

র্াক র-ব াড়াশাল, উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৮৮ বমাঃ জুদলখ আহদম্মে, বপতা-বমাঃ হারুি বময়া, গ্রাম-খাবলশকার বটক, র্াক র-

বগাড়াশাল, থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৮৯ মারুফ বহাসাইি, বপতা-বজলুর রহমাি, গ্রাম-বিতাইিিী, র্াক র-খাসহাওলা, 

উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯০ বমাজাদম্মল হক, বপতা-নূর বমাহাম্মে মৃধা, গ্রাম-রাখাইিিী, র্াক র-খাস 

হাওলা, উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯২ বমাঃ বমাবারক বশকোর, বপতা-মৃত বমাঃ শাহাজ উবদ্দি বশকোর, গ্রাম-

িরবসন্দুর, গ্রাম-িলিা, থািা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৯৪ বমাঃ রমজাি পাঠাি, বপতা-বমাঃ বাবুল পাঠাি, ির মাহমুেপুর, খাস হাওলা, 

পলাশ, িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯৫ বমাঃ িাবেমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-েবক্ষণ বেওড়া, 

র্াক র-পারুবলয়া, পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯৬ বমারদশে বময়া, বপতা-বাচ্চু বময়া, গ্রাম-জয়পুরা, র্াক র-খাস হাওলা, 

উপদজলা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯৭ বমাঃ আবুল বহাদসি, বপতা-মৃত সামসুবদ্দি বময়া, গ্রাম-সুলতািপুর, র্াক র-

িরবসন্দুর, থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৯৮ হাবববুল্লাহ পাঠাি, বপতা-সবফ উবদ্দি পাঠাি, সাাং-ির মাহমুেপুর, র্াক র-

খাসহাওলা, থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৯৯ রবফকুল ইসলাম, বপতা-মৃত আঃ রবহম, গ্রাম-পাকুবরয়া, র্াক র-আমবেয়া,  

উপদজলা-িরবসাংেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪০০ বমাঃ কাউোর আহদমে, বপতা-বমাঃ হাদেি আলী, বেবদ্দক িগর, বোট মাধবেী, 

িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪০৩ বমাঃ সসকত বময়া, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-বাবলয়া, র্াক র-সার 

কারখািা, উপদজলা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪০৪ সাবব্বর আহাদম্মে, বপতা-বগয়াস উবদ্দি আহাদম্মে, গ্রাম ও র্াক র-বজিারেী, 

ইউবিয়ি-বজিারেী, উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪০৫ বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-আব্দুল আবজজ, গ্রাম-বকাদতায়ালীর ির, ০৯ িাং 

ওয়ার্ ড, মাধবেী বপৌরসভা, িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪০৬ বমাঃ সসকত হাোি, বপতা-জসীম উবদ্দি, গ্রাম-বিমাইিিী, র্াক র-খাস হাওলা, 

উপদজলা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

িাদটার 

পববস 

৪০৮ 

বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-ববিগ্রাম, র্াক র-

ববিাগ্রাম, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪০৯ বমাঃরাজু আহদমে, বপতা-বমাঃ ববলাল, গ্রাম-কয়রা বাড়ী, র্াক র-বসাংড়া, 

উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪১০ বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ ওয়াবসম সরকার, মহল্লা-িাঁেপুর, ওয়ার্ ড-৪, 

বসাংড়া বপৌরসভা, বসাংড়া,  বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪১১ বমাঃ রবি বহাসাইি, বপতা-বমাঃ আবু শামা, গ্রাম-কাফুবরয়া, র্াক র-োস্তিাবাে 

িাদটার সের,  বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১২ তুষার আহদমে, বপতা-বমাঃ আবু তাদলব,  বগাববিপুর, র্াক র-বে াপবতয়া, 

িাদটার সের, িাদটার। 

খগ খগ 

৪১৩ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-হাবতয়ািহ, র্াক র-

হাবতয়ািহ, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 
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৪১৪ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ িাঁি আলী আকি, গ্রাম-পারহালসা, 

র্াক র-ববপ্র হালসা, উপদজলা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১৫ সজল আহদমে, বপতা-বমাঃ শবফর উবদ্দি, মহল্লা-বপড়াবাবড়য়া, র্াক র-

লক্ষণহাটি, থািা-বাগাবতপাড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১৬ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমািতাজ আলী, গ্রাম-িক বগায়াস, র্াক র-

ওমািতলা, থািা-বাগাবতপাড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১৭ বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-পার বখালাবাড়ীয়া, 

র্াক র-ববপ্রহালসা, উপদজলা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১৮ বমাঃ বহাদসি আলী, বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার, গ্রাম-মাি গাঁথা, র্াক র-লাদলার, 

উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪১৯ বমাঃ বমাবমি বহাদসি, বপতা-বমাঃ কুদ্দুস প্রাাং, গ্রাম-বিৌগ্রাম, র্াক র-বিৌগ্রাম, 

বসাংড়া, িাদটার। 

খগ গ 

৪২০ বমাঃ হারুি-আর-রবশে, বপতা-আব্দুল জব্বার বশখ, গ্রাম-আরকাবি, র্াক র-

হাবতয়ািহ, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪২১ বমাঃ আবু সাঈে, বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রাম-পালশা, র্াক র-করি 

মাবরয়া, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪২২ বমাঃ বেরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-বড় মাঐল, র্াক র-

কলস, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪২৩ বমাঃ আিোর আলী প্রাাং, বপতা-বমাঃ আব্দুল কাদের প্রাাং, র্াক র-ভাদটাপাড়া, 

গুিাইখাড়া, র্াক র-ধরাইল, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪২৪ শ্রী অিন্ত কুমার সূত্রধর, বপতা-শ্রী বহদরি িাথ সূত্রধর, গ্রাম-হালসা, র্াক র-

ববপ্রহালসা, িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪২৫ বমাঃ আবু জাফর, বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমাি, পবিম মাধিগর, র্াক র-

মাধিগর, িলর্াঙ্গা, িাদটার। 

খগ খগ 

৪২৬ বমাঃ ফরহাে উজ জামাি, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম সরোর, গ্রাম ও র্াক র-

বকািাবাড়ীয়া, বাগমারা, রাজশাহী। 

খগ গ 

৪২৮ বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-লক্ষীপুর, র্াক র-লক্ষীপুর, 

থািা-িাদটার, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪২৯ সুলতাি, বপতা-ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-ভাগিগর কাবি, র্াক র-ভাগিগর 

কাবি, বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪৩০ বমাঃ ববেব বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবফজ বময়া, গ্রাম-োতিী, পূব ড পাড়া, র্াক র-

োতিী, থািা-িাদটার, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪৩১ বমাঃ িাইমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িয়ি, িাঁিপাড়া, ভবািীগঞ্জ, বাগমারা, 

রাজশাহী। 

খগ খগ 

৪৩২ বমাঃ তাজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ তবফজুর রহমাি, িাঁিপাড়া, ভবািীগঞ্জ, 

বাগমারা, রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৩৩ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-বিপালবে ী, 

র্াক র-বে াপবতয়া, থািা ও বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪৩৪ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বপতা-বমাঃ েদবে আলী, গ্রাম-সসয়েপুর, র্াক র-কুবমড়া, 

উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খ খ 

৪৩৫ রাদসল আলী, বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-িককবদ্যিাথ, র্াক রও থািা ও 

বজলা-িাদটার। 

খ খ 

িওগাঁ 

পববস 

৪৩৬ 

বমাঃ িাবের উবদ্দি, বপতা-বমাঃ লবতফ সরোর, গ্রাম-মশরপুর, র্াক র-

লখাইজািী, উপদজলা-িওগাঁ, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৩৭ বমাঃ বজদহর আলী, বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী, গ্রাম-ব্রজপুর, র্াক র-আমরুল 

কসবা, উপদজলা-আত্রাই, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৩৯ বমাঃ ইয়াবসর আরাফাত, বপতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রাম-ববায়াবলয়া, র্াক র-

ববায়াবলয়া, উপদজলা-িওগাঁ,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৪০ সুদরশ িি, বপতা-ইি বিৌধুরী, গ্রাম-হাতাশ, র্াক র-বশকারপুর, উপদজলা-

িওগাঁ,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৪১ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রাম-িিিিগর, র্াক র-

োতড়া, উপদজলা-বিয়ামতপুর,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৪২ বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক বহাদসি, গ্রাম-পাতিা, 

র্াক র-হাট িক বগৌরী, উপদজলা-মহাদেবপুর,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৪৪ বমাঃ িাঈম বহাদসি, বপতা-মৃত মন্তাজ আলী, গ্রাম-পাতিা, র্াক র-হাট িক 

বগৌরী, উপদজলা-মহাদেবপুর,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 
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৪৪৫ বমাঃ অবলউর রহমাি, বপতা-বমাঃ আঃ সালাম, গ্রাম-দ্বীপ িাঁেপুর, র্াক র-হাট 

বমৌজা, হারগঞ্জ, উপদজলা-আত্রাই,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৪৬ বমাঃ িাবহে আকতার, বপতা-বমাঃ রবফকুল  ইসলাম, গ্রাম-বিমবে ী, র্াক র-

পাবিহারা, উপদজলা-বিয়ামতপুর,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪৪৮ বমাঃ বমাহাইয়ুল কাবের, বপতা-বমাঃ রইি উদ্দীি, গ্রাম-ভবািীগাথী, র্াক র-

লখাইজািী, উপদজলা-িওগাঁ, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫০ বমাঃ ফারুক বহাদসি, বপতা-বমাঃ জুদয়ল প্রাাং, গ্রাম-শ্রী ধরগুড় িই, র্াক র-

ইসলামগাঁথী, উপদজলা-আত্রাই,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫২ বমাঃ হাসু ইসলাম, বপতা-বমাঃ সাজাহাি আলী, গ্রাম-িিাহার, র্াক র-

দ্বীপগঞ্জহাট, উপদজলা-বেলগােী,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫৩ বমাঃ ফবরে বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, গ্রাম-েী া, র্াক র-

পদরশিগর, উপদজলা-আত্রাই,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫৪ বমাঃ সাগর আহদমে, বপতা-বমাঃ আবু সাইে, গ্রাম-ব্রজপুর, র্াক র-আমরুল 

বাসা, উপদজলা-আত্রাই,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫৫ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-বারাকতল, র্াক র-

প্রধািকুবন্ড, উপদজলা-বেলগােী,  বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪৫৭ শ্রী শুভ বশল, বপতা-শ্রী সদন্তাষ বশল, গ্রাম-সাোপুর, র্াক র-খবড়বাবড় হাট, 

উপদজলা-বিয়ামতপুর, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৫৯ বমাঃ রাদসল বহাদসি, বপতা-মৃত বমায়াদজ্জম বহাদসি, গ্রাম-েবক্ষণ রাজাপুর, 

র্াক র-রািীিগর, উপদজলা-রািীিগর, বজলা-িওগাঁ। 

ক ক 

৪৬০ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-ভালাকতড়, র্াক র-

ভাববিা, উপদজলা-বিয়ামতপুর,  বজলা-িওগাঁ। 

খ খ 

পাবিা 

পববস 

৪৬১ 

বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ খবলল বহাদসি, গ্রাম-বোলাং, র্াক র-

িাটদমাহর, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৬৪ বমাঃ আব্দুল খাদলক, বপতা-মৃত তবকম উদ্দীি, গ্রাম-িবিববয়া, র্াক র-ধানুয়া 

 াটা, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৬৫ বমাঃ বশখ রাদসল, বপতা-বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রাম-পাইদকল, র্াক র-

মাহমুেপুর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৬৭ বমাঃ হুমায়ি কববর বসহাব, বপতা-বমাঃ বকতাব আলী, গ্রাম-বড় ববশাদকাল, 

র্াক র-অষ্টমবিষা, থািা-ভাঙ্গুড়া, বজলা-পাবিা। 

খ খ 

৪৬৮ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ েববর উদ্দীি বময়া, গ্রাম-বালুির, র্াক র-

িাটদমাহর িতুি বাজার, উপদজলা-িাটদমাহর,  বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৬৯ বমাহাম্মে আলী, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রাম-গুিাইগাো, র্াক র-গুিাইগাো, 

উপদজলা-িাটদমাহর,  বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৭১ বমাঃ আব্দুল জবলল, বপতা-বমাঃ িবীরুল ইসলাম, গ্রাম-মাগুড়া, বেলপাশার, 

ভাঙ্গুড়া, পাবিা। 

খগ খগ 

৪৭২ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আলতাব বহাদসি, গ্রাম-টলটলীপাড়া, 

র্াক র-হবরপুর, িাটদমাহর,  বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৭৩ বমাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাঃ আব্দুল কাদের, গ্রাম-ধুলাউড়ী, কুঠিপাড়া, 

র্াক র-হবরপুর, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৭৪ বমাঃ হৃেয় বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-প্রভাকরপাড়া, র্াক র-

মদহলাহাট, িাটদমাহর,  বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৭৫ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাঃ আঃ আওয়াল আলী, গ্রাম-িাবজরপুর, 

র্াক র-বব বপ িাবজরপুর, থািা-পাবিা,  বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৭৬ বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, বপতা-উবজর উবদ্দি, গ্রাম-োঁবথয়া কয়ড়াপাড়া, র্াক র-

মথুরাপুর বাজার, থািা-িাটদমাহর,  বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৭৭ বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত তাদহজ উবদ্দি প্রাাং, গ্রাম-বভল্লাবাড়ীয়া, 

র্াক র-পাঁচুবরয়া, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৭৮ বমাঃ আকমল বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাঁে আলী, গ্রাম-কুবষ্টয়াপাড়া, র্াক র-

িাঁেভা, থািা-আট বরয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৭৯ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-রাঙ্গাবলয়া, র্াক র-

বভড়ামারা, উপদজলা-ভাঙ্গুরা, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮০ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বপতা-মুন্তাজ আলী, গ্রাম-িবিববয়া, গ্রাম-ধানুয়া াটা, 

থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮১ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রাম-আলমিগর, র্াক র-

পাশ্বডর্াঙ্গা, উপদজলা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 
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৪৮২ বমাঃ বলটি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আয়ব আলী, গ্রাম-সঞ্জয়পুর, র্াক র-িাঁেভা, 

থািা-আট বরয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮৩ সজীব সীিা, বপতা-বরফাজ উবদ্দি, গ্রাম-কাদটঙ্গা উত্তর পাড়া, র্াক র-কাদটঙ্গা, 

থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৮৪ বমাঃ আঃ মাদলক, বপতা-বমাঃ িাঁে আলী, গ্রাম-বভড়ামারা, র্াক র-বভড়ামারা, 

উপদজলা-ভাঙ্গুড়া, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৮৫ বমাঃ আব্দুল আলীম, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-সঞ্জয়পুর, র্াক র-

িাঁেভা, উপদজলা-আট বরয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮৭ বমাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, গ্রাম-পাশ্বডর্াঙ্গা, র্াক র-

পাশ্বডর্াঙ্গা, উপদজলা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খ খ 

ময়মিবসাংহ 

বপববএস ৪৮৮ 

বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাি বময়া, গ্রাম-হববরবাড়ী, র্াক র-

হববরবাড়ী, ইউবিয়ি-হববরবাড়ী, উপদজলা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৮৯ বমাঃ বখায়াজ বময়া, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-সশলাট, র্াক র-বিজ 

মাওিা, ইউবপ-গাজীপুর, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৯০ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-বসদ্দীক মন্ডল, গ্রাম-আওলাতলী, র্াক র-

পাড়াগাঁও, উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৯১ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ কবফল উবদ্দি বশখ, গ্রাম-বরমী, র্াক র-

বরমী বাজার, উপদজলা-শ্রীপুর,  বজলা-গাজীপুর।  

খগ গ 

৪৯২ বমাহাম্মে মাজহারুল ইসলাম, বপতা-মৃত সুদবে আলী, গ্রাম-পুরুড়া, র্াক র-

পুরুড়া, উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৯৩ নুর বমাহাম্মে, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রাম-আওলাতলী, র্াক র-পাড়াগাঁও, 

উপদজলা-ভালুকা,   বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৯৪ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-বমাঃ শবহে বময়া, গ্রাম-পাড়াগাঁও, র্াক র-পাড়াগাঁও, 

উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৯৫ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত আলী বহাদসি, গ্রাম-হাতীদবড়, র্াক র-

উথুরা, উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৯৬ আবিসুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রাম-ববলবেয়া, র্াক র-

কাওরাইে, উপদজলা-শ্রীপুর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৯৭ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-পুরুড়া, র্াক র-পুরুড়া, 

উপদজলা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫০০ ফয়সাল আহম্মে, বপতা-বমাতাবলব, গ্রাম-সশলাট, র্াক র-বিজ মাওিা, 

উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫০১ বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-গাজীপুর, র্াক র-

গাজীপুর, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৫০৩ বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাঃ সাদহব আলী, গ্রাম-বিজ মাওিা, র্াক র-

বিজ মাওিা,  উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৫০৪ শাহজালাল, বপতা-আয়ুব আলী খিকার, গ্রাম-বিজ মাওিা, র্াক র-বিজ 

মাওিা,  উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫০৬ বুলবুল আহদম্মে, বপতা-সুরুজ বময়া, গ্রাম-বয়রা, র্াক র-কাওরাইে, উপদজলা-

শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৫০৭ রবি আকি, বপতা-রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-ববলতলী, র্াক র-বারদতাপা, 

উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৫০৯ আল-আবমি, বপতা-বমাঃ রবমজ উবদ্দি, গ্রাম-িািাব, র্াক র-জাবমরাপাড়া, 

উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৫১১ বমাঃ িাঈম ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসাদলমাি বশখ, গ্রাম-ধবলয়া, র্াক র-ধবলয়া, 

উপদজলা-ভালুকা,  বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

ফবরেপুর 

বপববএস 

৫১২ 

বমাঃ ফাইজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আক্কাস আলী, গ্রাম-বপলখািা, র্াক র-

মধুখালী, উপদজলা-মধুখালী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৫১৩ ইয়াবেি ববপাবর, বপতা-ববল্লাল ববপাবর, গ্রাম-বলাহারবেয়া, র্াক র-িাি, 

উপদজলা-ভাাংগা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫১৬ বমাঃ ফবরদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বমাজাদম্মল বহাদসি, গ্রাম-আমগাবেয়ার্াঙ্গী, 

র্াক র-খরসূতী, থািা-ববায়ালমারী,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫১৭ বমাঃ বমদহবে হাসাি, বপতা-বমাঃ বসদকিার মাতুব্বর, গ্রাম-স্বরূপবেয়া পাড়া, 

র্াক র-রাহুতপাড়া, থািা-সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫১৮ বমাঃ সাবব্বর বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-ফুকরা, র্াক র-সালথা, 

উপদজলা-সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 
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৫২০ কাজী হাবসবুল হাসাি, বপতা-কাজী িাজমুল হুো িান্নু, গ্রাম-ববতাল, র্াক র-

পুরাপাড়া, থািা-িগরকািা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২২ ফবরদ্যল ইসলাম সুজি, বপতা-আব্দুর রহমাি বমাল্লা, গ্রাম-বকাড়কেী, র্াক র-

বকাড়কেী, থািা-মধুখালী,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৩ বমাঃ সবজব তালুকোর, বপতা-বমাঃ তুতা তালুকোর, গ্রাম-বমজদ্দীি মাতুব্বর 

কাবি, র্াক র-বাবলয়া হাটি, থািা-সেরপুর, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৪ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফজলুল বমাল্যা, গ্রাম-ববতবাড়ীয়া, র্াক র-

তামু্বলখািা, থািা-ফবরেপুর সের, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৫ বমাঃ োবে বমাল্যা, বপতা-বমাঃ বেবদ্দক বমাল্যা, গ্রাম-বসাতাশী, র্াক র ও 

উপদজলা-ববায়ালমারী,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৬ বমাঃ রুদবল, বপতা-আবু জাফর খাি, গ্রাম-পুরুরা, গাবলয়াপাড়া, র্াক র ও 

উপদজলা-সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৭ উসমাি কাজী, বপতা-মাহাবুব কাজী, গ্রাম-বসাতাশী, র্াক র ও উপদজলা-

ববায়ালমারী,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৮ বমাঃ ওবায়দ্যর রহমাি, বপতা-মৃত হাদিি আলী, গ্রাম-পল্লীদবড়া, র্াক র-

কাউলীদবড়া, থািা-ভাাংগা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫২৯ বপন্টু পাল, বপতা-হবরপে পাল, গ্রাম-মগবুল বহাদসি র্াঙ্গী, র্াক র-িরিাঁেপুর, 

থািা-সেরপুর, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৫৩০ বমাঃ রাজু আহদমে, বপতা-বমাঃ বমাতাদলব সরোর, গ্রাম-ইউসুফবেয়া, থািা-

সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩১ আল-আবমি বমাল্যা, বপতা-বমাঃ বমাকাদদ্দস বমাল্যা, গ্রাম-বযাগারবেয়া, 

র্াক র-ফুলবাবড়য়া হাট, থািা-সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩২ স্বপি কুমার কুন্ডু, বপতা-মৃত সুধীর কুমার কুন্ডু, গ্রাম-দ্যয়াইর, র্াক র-মািাইর 

হাট, থািা-ভাাংগা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩৩ রুদবল বশখ, বপতা-সাদহব বশখ, গ্রাম-রাদয়র ির, র্াক র-ফুলবাড়ীয়া হাট, 

থািা-সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩৪ বরপি মাতুব্বর, বপতা-সিমবদ্দি বমাল্যা, গ্রাম-পুরুবা, র্াক র-সালথা, থািা-

সালথা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩৫ বমাঃ রাবজব, বপতা-বমাঃ কুদ্দুস খবলফা, গ্রাম-হাজরাকাবি, র্াক র-বেগিগর, 

থািা-ভাাংগা,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৫৩৬ বমাঃ িাি বময়া, বপতা-বমাঃ ইদ্রীস মাতু, গ্রাম-কাবি, র্াক র-মুিসুরাবাে, থািা-

িগরকািা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

বমদহরপুর

পববস 

৫৩৭ 

বমাঃ তাবমম বহাদসি, বপতা-বমাঃ সদলমাি মন্ডল, গ্রাম ও র্াক র-মাধবপুর, 

উপদজলা-জীবিিগর,  বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৫৩৮ বমাঃ বাচ্চু রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রমা-মহড়াতলা, র্াক র-

করমেী, উপদজলা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৩৯ বমাঃ বমিারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রাম-বভালার্াঙ্গা, 

র্াক র-বভালার্াঙ্গা, উপদজলা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪০ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আঃ সালাম, গ্রাম-বহজলবাড়ীয়া, র্াক র-

ভাটপাড়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪২ বমাঃ বতৌবফক এলাহী, বপতা-বমাঃ ইয়ারুল ইসলাম, গ্রাম-খিকারপাড়া, র্াক র 

ও থািা ও  বজলা-বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৫৪৩ বমাঃ মবহবুল হক, বপতা-বমাঃ আহসাি হাববব, গ্রাম-শ্যামপুর, র্াক র-

আবজজাবাে, উপদজলা ও বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪৪ বমাঃ সবুজ রািা, বপতা-বমাঃ বেরমত আলী, গ্রাম-বামিী, র্াক র-বামিী, 

উপদজলা-গাাংিী,  বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪৫ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বময়ারুল ইসলাম, গ্রাম-বকামরপুর, র্াক র-

িাটুেহ, থািা-মুবজবিগর,  বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪৭ বমাঃ শবহদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বফরাতুল ইসলাম, গ্রাম-বসািাখালী, র্াক র-

েবরয়াপুর, থািা-মুবজবিগর, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৫৪৮ বমাঃ সজল আলী, বপতা-বমাঃ িাবজর আলী, গ্রাম-ওসমািপুর, র্াকগর-প্রাগপুর, 

থািা-আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৫৪৯ বমাঃ বাবুল আক্তার, বপতা-বমাঃ মঙ্গল বহাদসি, গ্রাম-িগর ববায়াবলয়া, র্াক র-

হাট ববায়াবলয়া,থািা-আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৫৫০ বমাঃ িাবেরুল আলম, বপতা-বমাঃ বসবলম মবল্লক, গ্রাম-বুদড়াপাড়া, র্াক র-

সদরাজগঞ্জ, থািা ও বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 
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৫৫১ বমাঃ হাবববুল্লাহ মাসুম, বপতা-বমাঃ কালািাঁে আলী, গ্রাম-রামবেয়া, র্াক র-

রামবেয়া বাজার, উপদজলা-আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৫৫২ বমাঃ তুষার ইমরাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে বশখ, গ্রাম-এিাদয়তপুর, 

র্াক র-আঠার খাো, উপদজলা-আলমর্াঙ্গা,  বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৫৫৩ বমাঃ বােশা বময়া, বপতা-বমাঃ বসদকিার আবল, োবতয়াি, গাাংিী, বমদহরপুর। খগ গ 

৫৫৪ বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বুলবুল আহদমে, গ্রাম-োবতয়াি, র্াক র-

মটমুড়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খ খ 

৫৫৫ বমাঃ বরপি বময়া, বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-গাাংিী থািা পাড়া, 

মঠপাড়া, মাঠপাড়া, গাাংিী, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

কখ কখ 

সাতক্ষীরা 

পববস 

৫৫৭ 

বমাঃ আোদ্যল সরোর, বপতা-বমাঃ সাজ্জাত আলী সরোর, যুগী পুকুবরয়া, 

র্াক র-পাটদকল াটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৫৮ তবহদ্যজ্জামাি, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-বযাগরাজপুর, র্াক র-লাবসা, 

উপদজলা-সাতক্ষীরা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

৫৫৯ রমজাি বহাদসি, বপতা- িওদশর আলী, গ্রাম-িরবাবলথা, র্াক র-সুবণ ডবাে, 

থািা-বেবহাটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৬১ বমাঃ আলাউদ্দীি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আকবর আলী কাগুিী, গ্রাম-কৃষ্ণিগর, 

র্াক র-রঘুিাথপুর, থািা-কাবলগঞ্জ, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৬৪ আলাউদ্দীি, বপতা-আব্দুল খাদলক, গ্রাম-জয়িগর, র্াক র-বগাববিপুর, 

উপদজলা-শ্যামিগর, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

৫৬৫ বরপি বমাড়ল, বপতা-মকবুল বমাড়ল, গ্রাম-খবলষখালী, র্াক র-খবলষখালী, 

তালা,  বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

৫৬৬ বমাঃ িবীনুর ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবশয়ার রহমাি, গ্রাম-যুবগপুকুবরয়া, র্াকগর-

পাটদকল াটা, উপদজলা-তালা,  বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৬৮ বমাঃ আসলাম গাজী, বপতা-আব্দুল মান্নাি গাজী, গ্রাম-মাবেয়াড়া, র্াক র-

খবললিগর, থািা-তালা,  বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৬৯ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম গাজী, বপতা-মৃত েবমর উবদ্দি গাজী, গ্রাম-শুবক্তয়া, 

র্াক র-টিকারামপুর,  উপদজলা-তালা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭০ বশখ আবরফ বহাদসি, বপতা-মৃত বশখ মাসুদ্যর রহমাি, গ্রাম-পূব ড িারায়িপুর, 

কাবলগঞ্জ, সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭২ আবমর বহাদসি, বপতা-োদবে আলী, গ্রাম ও র্াক র-বুধহাটা, থািা-আশাশুিী,  

বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭৩ বমাঃ আবিছুর রহমাি গাজী, বপতা-বমাঃ সাজ্জাত গাজী, গ্রাম-কাবশয়ার্াঙ্গা, 

র্াক র-খবলষখালী, উপদজলা-তালা,  বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭৪ সুোম মন্ডল, বপতা-বিবখল মন্ডল, গ্রাম-রায়পুর, র্াক র-কাবশমিগর, থািা-

তালা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭৫ বমাঃ অবহদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত আবজজুর রহমাি, 

 গ্রাম-লাল িিপুর, র্াক র ও থািা-পাটদকল াটা, উপদজলা-তালা,  বজলা-

সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

৫৭৬ মীর আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-মীর হাদশম আলী, গ্রাম ও র্াক র-মহািী, 

উপদজলা-তালা,  বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৫৭৭ বমদহেী হাসাি, বপতা-আব্দুস সালাম সরোর, গ্রাম-বকির, র্াক র-মাবড়য়ালা, 

উপদজলা-আশাশুিী, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

বেিাজপুর 

পববস ৫৭৮ 

বমাঃ রদয়ল ইসলাম, বপতা-মৃত শবফউদ্দীি, লবক্ষজল, কাঞ্চাি, ববরল, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৮১ আবমনুল ইসলাম, বপতা-ইোহাক আলী, গ্রাম-রািীগঞ্জ, র্াক র-রািীগঞ্জ, থািা-

সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৮২ বমাঃ আবমি বহাদসি, বপতা-মৃত খয়ার বময়া, গ্রাম-লক্ষীজল, র্াক র-কাঞ্চি, 

উপদজলা-ববরল, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৮৩ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আজগার আলী, গ্রাম-োঁড়াইল, র্াক র-

ফাবসলার্াঙ্গা, থািা-সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৮৬ বমাঃ িাবহে পারদভজ, বপতা-বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রাম-বমাবারকপুর, 

র্াক র-রণগাঁও, থািা-ববািাগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৮৭ বমাঃ বসবলম বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-সুইহারী, বপ টি আই, 

র্াক র-কাবলতলা, থািা-বকাতয়ালী,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৯০ বমাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-মহব্বতপুর, 

(খাড়ীপাড়া), র্াক র-বিরার্াঙ্গী, থািা-বকাতয়ালী সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 
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৫৯১ বমাঃ আল আবমি, বপতা-বমাঃ মবফজুল ইসলাম, গ্রাম-িক পাতলা, র্াক র-

আরাজী বিৌপুকুবরয়া, উপদজলা-বীরগঞ্জ,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৯২ বমাঃ মামুনুর রশীে, বপতা-অবেব উবদ্দি, গ্রাম-বমাল্লাপাড়া, বড়ইল, র্াক র-

হববপ্রবব, সের,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৯৫ বমাঃ মবশউর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবতাব উদ্দীি, গ্রাম-মালীগ্রাম, র্াক র-

বগাোগাড়ী, থািা-সের,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৯৬ বমাঃ শাবমম ইসলাম, বপতা-বমাঃ িাি বময়া, র্াঙ্গাপাড়া, ব াড়াবাি, র্াক র-

সিকা, ববরগঞ্জ,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৯৭ বমাঃ রববউল আলম (রবব), বপতা-বমাঃ ইসহাক আলী, গ্রাম-বেবীপুর, র্াক র-

বলরামপুর, থািা-বীরগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৫৯৮ বমাঃ বাবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-সুবড়া, র্াক র-হাববপ্রবব, 

সের,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫৯৯ বমাঃ ফবরে আলী, বপতা-বমাঃ আজগার আলী, গ্রাম-কাবশমিগর, র্াক র-

িাড়বাড়ী, থািা-বীরগঞ্জ,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬০০ বমাঃ আকতারুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর বগাববিপুর, 

র্াক র-হাববপ্রবব, থািা-বকাতয়ালী,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬০১ বমাঃ আশরাফ আলী, বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম খাি, গ্রাম-েবক্ষণ বালূবাড়ী, 

থািা-বকাতয়ালী,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬০২ বজুাবতষ িি রায়, বপতা-জগেীশ িি রায়,  

গ্রাম-িশরতপুর, র্াক র-রািীর বির, উপদজলা-বিবররবির,  

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬০৩ বমাঃ মাসুে আলম, বপতা-বমাঃ মিসুর আলী, সারাঙ্গাই, পলাশবাড়ী, ববরল,  

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬০৪ বমাঃ মামুি বহাদসি, বপতা-বমাঃ বখাশবুল আলম, গ্রাম-কবরমপুর, র্াক র-

িাড়বাড়ী, উপদজলা-বীরগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬০৫ উমাপে পাল, বপতা-েীি িাথ পাল, গ্রাম-শতগ্রাম (পালপাড়া), র্াক র-শতগ্রাম, 

উপদজলা-বীরগঞ্জ,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬০৭ বরাস্তম আহাদম্মে, বপতা-সুলতাি আহাদম্মে, গ্রাম-বলকতড়, র্াক র-বশখপুরা, 

থািা-বকাতয়ালী, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

িরবসাংেী 

পববস ৬০৮ 

আবমর বহাদসি, বপতা-শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-সুজাতপুর, র্াক র-জয়িগর, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬০৯ বমাঃ মবশউর রহমাি, বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-িববয়াবাে, ইউবিয়ি-

অবলপুরা, র্াক র-রায়পুর, উপদজলা-রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬১০ বমাঃ ফারুক বময়া, বপতা-মৃত আব্দুল আবজজ বময়া, গ্রাম-রায়পুরা (পূব ডপাড়া), 

র্াক র-রায়পুরা, উপদজলা-রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬১১ ওমর ফারুক, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা, গ্রাম-িলুয়া, র্াক র-বিৌরাস্তা বমৌলভী 

বাজার, থািা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬১২ জবহরুল হক, বপতা-নুরুল ইসলাম, গ্রাম-কবরমপুর, র্াক র-কবরমপুর, বজলা-

িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬১৩ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আদিায়ার আলী, গ্রাম-বিায়াবেয়া, র্াক র-

বিায়াবেয়া, মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬১৬ বমাঃ ববল্লাল বময়া, বপতা-বমাঃ আঃ রহমাি, গ্রাম-িলুয়া, র্াক র-বিৌরাস্তা 

বমৌলভী বাজার, উপদজলা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬১৮ আলমাে বময়া, বপতা-কবফল উবদ্দি, বাগহাটা, বশলমািী, বজলা-িরবসাংেী। খগ খগ 

৬২০ বমাঃ আবদ্যল্লাহ খাি, বপতা-বমাঃ মবহউদ্দীি খাি, বিৌয়ালা,িরবসাংেী সের, থািা 

ও বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬২১ বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-জাফরাবাে, র্াক র-

লক্ষীপুর, থািা-কুবলয়ারির, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৬২২ বমাঃ সুজি বময়া, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রাম-বগাববিপুর, র্াক র-বা াব, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬২৪ শরীফ বময়া, বপতা-বমাঃ আলাল বময়া, গ্রাম-বড়িাপা, র্াক র-বড় িাপা, 

উপদজলা-মদিাহরেী,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬২৫ আঃ রবহম, বপতা-মবফজ উদ্দীি, গ্রাম-ব্রাহ্মদণরগাঁও, র্াক র-বড়িাপা, 

উপদজলা-মদিাহরেী,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৬২৬ বমাঃ মাছুম, বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামাি, হাবজপুর, বমৌলভীপাড়া, িরবসাংেী। খগ খগ 

৬২৭ বমাঃ আবু কালাম, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা বময়া, গ্রাম-পবিম আব্দুল্লাহপুর, 

র্াক র-লক্ষীপুর, থািা-কুবলয়ারির, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 
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৬২৯ বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-মমতাজ উদ্দীি, গ্রাম-অজুডিির, র্াক র-বিৌরাস্তা 

বমৌলভী বাজার, থািা-মদিাহরেী,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৩০ বশারাফ বময়া, বপতা-জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-ববায়ালমারা, র্াক র-তুলাতুলী, 

উপদজলা-রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৬৩১ নূরুল আবমি, বপতা-বমাঃ অবহে উল্লাহ, গ্রাম-জািখারদটক, র্াক র-েবক্ষণ 

আগরপুর, উপদজলা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

বেিাজপুর 

পববস 

৬৩২ 

বমাঃ বগালজার বহাদসি, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর শালিার, 

র্াক র-সরোর পাড়া, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৩ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-আবমনুর রহমাি, গ্রাম-উত্তর শালিার, র্াক র-

সরোরপাড়া, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৪ বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-বোয়াবিয়া, র্াক র-

সরোর পাড়া, পাবতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৫ বমাঃ বমাকারম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাকদসে আলী, গ্রাম-সহবপুর, র্াক র-

বমাস্তফাপুর, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৩৬ বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ বমাজাদম্মল হক মন্ডল, গ্রাম-দ্যবধপুর, র্াক র-

রাজারামপুর, ফুলবাড়ী, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৭ বমাঃ সাহােত ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুর জামাি মন্ডল, গ্রাম-উত্তর শালিার, 

র্াক র-সরোরপাড়া, পাবতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৩৯ বসাহাগ ইসলাম, বপতা-মাহাবুর রহমাি, গ্রাম-কাবশপুর, র্াক র-বমাস্তফাপুর, 

উপদজলা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪০ বমাঃ আরমাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল হক, গ্রাম-বরয়াজিগর, র্াক র-

পাবতীপুর, উপদজলা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪১ বমাঃ মজনু বহাসাইি, বপতা-বমাঃ বজািাব মন্ডল, গ্রাম-শালগ্রাম, র্াক র-

আটপুকুর হাট, থািা-ফুলবাবড়, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪২ বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বের আলী, গ্রাম-বহয়াতপুর, র্াক র-

োউেপুর, উপদজলা-িবাবগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪৩ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল জাব্বার আলী, গ্রাম-বহয়াতপুর, 

র্াক র-োউেপুর, উপদজলা-িবাবগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪৪ পববত্র রায়, বপতা-মবত িাল রায়, গ্রাম-উত্তর মরিাই, র্াক র-বশয়ালদকাট, 

থািা-পাবতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪৫ বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতা-বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রাম-কুববয়া বমাড়, র্াক র-

ববরামপুর, উপদজলা-ববরামপুর,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৪৬ বমাঃ আল আবমি, বপতা-বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রাম-মগবলশপুর, র্াক র-হাট 

শ্যামগঞ্জ, থািা-ব াড়া াট, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪৭ বমাঃ সুমি বময়া, বপতা-বমাঃ হযরত আলী,  গ্রাম-মগবলশপুর, র্াক র-হাট 

শ্যামগঞ্জ, থািা-ব াড়া াট, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৪৮ বমাঃ পারদভজ, বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-গুড়াবতপাড়া, র্াক র-

ববলাইিন্ডী, উপদজলা-পাবতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫০ বমাঃ বগালাম ফারুক, বপতা-বমাঃ বমাক্তার বহাদসি,  গ্রাম-বড় িবন্ডপুর, র্াক র-

সরোর পাড়া, উপদজলা-পাবতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫১ বমাঃ শাবমম বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাত্তার বশখ, গ্রাম-রাজারামপুর, ( াট পাড়া), 

র্াক র-রাজারামপুর, ফুলবাড়ী, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৩ বমাঃ হাবববুর রহমাি (সুজি),  বপতা-বমাঃ একরামুল হক, গ্রাম-ববায়ালোড়, 

র্াক র-ববায়ালোড়, উপদজলা-হাবকমপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৪ বমাঃ ময়নুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মিদের আলী, গ্রাম-হবরহরপুর, র্াক র-

কাটলা হাট, ববরামপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৫ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে মুসী, গ্রাম-ভবািীপুর 

(মুসীপাড়া), র্াক র-ববরামপুর, উপদজলা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৬৫৬ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম-বিবররপাড়া), 

বুজরুক গঙ্গাপুর, র্াক র-মুকুিপুর, উপদজলা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৭ বমাঃ বমিহাজুল হক, বপতা-বমাঃ ইজাজুল হক, গ্রাম-বজালাগাড়ী, র্াক র-

ববরামপুর, থািা-ববরামপুর, উপদজলা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৮ বমাঃ রাব্বী বহাদসি, বপতা-বমাঃ আসলাম বহাদসি, গ্রাম-ইসলামপাড়া, র্াক র-

ববরামপুর, উপদজলা-ববরামপুর,  বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৬৫৯ বমাঃ রাজু আহদম্মে, বপতা-মৃত মবফজ উবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-ইসালামপাড়া, 

র্াক র-ববরামপুর, থািা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 
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বিিাইেহ 

পববস 

৬৬১ 

বমাঃ অবভমন্নু, বপতা-মৃত বগদ্য বশখ, গ্রাম-িরপাড়া, র্াক র-খুলুম বাড়ীয়া, 

থািা-সশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৬২ বমাঃ এহসানুল হাসাি, বপতা-বমাঃ আব্দুর সবুর বময়া, গ্রাম-হবরশাংকরপুর, 

র্াক র-হবরশাংকপুর, থািা-বিিাইেহ, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৬৩ বমাঃ আক্তারুজ্জামাি, বপতা-রইি উদ্দীি, গ্রাম-ব াড়াগাো, র্াক র-ভালকী 

বাজার, থািা-হবরিাকুন্ডু, বজলা-বিিাইেহ।  

খগ গ 

৬৬৪ বমাঃ আবশকুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ মুলবজল আলী, গ্রাম-সামন্তাপাটি পাড়া, 

র্াক র-সামন্তা বাজার, থািা-মদহশপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৬৬ খাদলদ্যর রহমাি, বপতা-আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-বতল্লা, র্াক র-বববপিিগর, থািা-

কালীগঞ্জ, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৬৭ বমাঃ রাজু আহদম্মে, বপতা-মৃত ববারাক আলী, গ্রাম ও র্াক র-বুবজর্াঙ্গা, 

মুবিয়া, থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৭০ বমাঃ আইয়ুব আলী, বপতা-বমাঃ িাদজর আলী, পারফলসী, হবরিাকুন্ডু, বজলা-

বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭১ বমাঃ নূর আলম, বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমাি, গ্রাম-লবক্ষপুর, র্াক র-

িাবগরাট, থািা-সশলকুপা,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭২ আব্দুস সামাে, বপতা-োউে আলী, গ্রাম-সাধুহাটি, র্াক র-সাধুহাটি, থািা-সের, 

বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৭৩ বমাঃ ববল্লাল বশখ, বপতা-বমাঃ ফজলু বশখ, গ্রাম-বাড়ী বাথাি, র্াক র-

বাবিয়াকাির, থািা ও বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭৪ ববারহাি উদ্দীি, বপতা-বশখ আবুল বহাদসি, গ্রাম-ববলাট, বেৌলতপুর, কালীগঞ্জ, 

বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭৫ বমাঃ আবতক হাসাি, বপতা-বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-িগর বাথাি, 

থািা ও  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭৭ বমাঃ মাবজদ্যল হক, বপতা-বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক ববশ্বাস, গ্রাম-কাগমারী, 

র্াক র-বলুহর, থািা-বকাট িাঁেপুর,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭৮ বমাঃ শাহজামাল কববর, বপতা-বমাঃ নুরূল আবমি, গ্রাম-রঘুিাথপুর, র্াক র-

বশরখালী, উপদজলা-বকাট িাঁেপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৭৯ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সবলম উদ্দীি খাঁ, গ্রাম ও র্াক র-

জালালপুর, থািা-বকাট িাঁেপুর,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮০ সুফল কুমার শম্মডা, বপতা-ববমল শম্মডা, গ্রাম-পুকুবরয়া, র্াক র-আলীগঞ্জ,  বজলা-

বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮১ বমাঃ বগালাম রসুল, বপতা-বমাঃ ইসরাইল বহাদসি, গ্রাম-মধুপুর, র্াক র-

ফাবজলপুর, থািা-কালীগঞ্জ,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮২ বমাঃ নুর আলম বমল্টি, বপতা-বমাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রাম-হারুবিয়া, র্াক র-

অবিন্তপুর, থািা-সশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৮৩ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আিোর আলী, গ্রাম-েবললপুর, র্াক র-

বশতালী বাজার, উপদজলা-সশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮৪ বমাঃ সাবকব বহাদসি, বপতা-আব্দুল হাবমে, গ্রাম-মািার বাড়ীয়া, র্াক র-

মািার বাড়ীয়া, থািা-মদহশপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮৫ সুিিি কুমার, বপতা-শান্তবজৎ কুমার, গ্রাম-িলভাাংগা, র্াক র-সাঁদকা 

িলভাাংগা, থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮৬ বমাঃ কামাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-দ্বাবরয়াপুর, র্াক র-

সন্তার বাজার, থািা-মদহশপুর,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৬৮৭ সুফল কুমার, বপতা-সিত কুমার অবধকারী, গ্রাম-কুলবাড়ীয়া, র্াক র-পান্নাতলা, 

থািা-বিিাইেহ সের,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৬৮৮ বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-বমাঃ জালাল বহাদসি, বাবলকা ববদ্যালয় সাংলগ্ন, 

উপদজলা বমাড়, হবরিাকুন্ডু,  বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

বফিী পববস 

৬৮৯ 

বমাঃ ইমাম বহাদসি, বপতা-ইয়াকুব বহাদসি, গ্রাম-েবক্ষণ কাবশমপুর, র্াক র-

পাঁিগাবেয়া, বফিী সের, বফিী। 

খগ গ 

৬৯২ বমাঃ তাদরক বহাদসি, বপতা-আইয়ুব আলী, বাখবরয়া, র্াক র-বসািাগাজী,  

উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৬৯৩ বমাঃ বখারদশে আলম রবি, বপতা-বমাঃ খুরবশে আলম, গ্রাম-আকাইয়ার পুর, 

র্াক র ও উপদজলা-োগিভূঞা, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৬৯৫ বমাঃ ইব্রাহীম, বপতা-বমাঃ হাববব উল্লাহ, গ্রাম-+দপাঃ বিজ পানুয়া, উপদজলা-

োগলিাইয়া, বজলা-বফিী। 

খগ খগ 
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৬৯৬ কাওোর হাববব, বপতা-বমাঃ বপয়ার আহম্মে, গ্রাম-রাখাবিয়া, র্াক র-পূব ড 

বশলুয়া, উপদজলা-োগলিাইয়া, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৬৯৭ বমাঃ ইব্রাবহম বিৌধুরী, বপতা-হাবববুর রহমাি বিৌধুরী, গ্রাম-উত্তর শ্রীপুর, র্াক র-

মুবসরহাট, উপদজলা-ফুলগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৭০০ বমাজাদম্মল হক, বপতা-আবদ্যল মান্নাি, গ্রাম-িবির গাঁও, র্াক র-রাজাপুর, 

উপদজলা-োগিভূঞা, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৭০২ বমাঃ রমজাি আলী, বপতা-জবমর আহম্মে, গ্রাম-েবক্ষণ পূব ড িরিাবিয়া, 

র্াক র-বহদ্দারহাট, উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৭০৩ বমাঃ শাহ আলম, বপতা-নুরুল আলম, গ্রাম-মধ্যম মটুয়া, র্াক র-োগল িাইয়া, 

উপদজলা-োগলিাইয়া, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৭০৪ মুঃ বফারকাি বিৌধুরী, বপতা-আহমাদ্যর রহমাি বিৌধুরী, গ্রাম-বকালাপাড়া, 

র্াক র-পরশুরাম, থািা-পরশুরাম, বজলা-বফিী। 

খ খ 

৭০৫ সুমি িম, বপতা-বহমন্ত িম, েবক্ষণ ধম ডপুর, আমজাে হাট, ফুলগাজী, বফিী। খ খ 

৭১০ ববলাল বহাদসি, বপতা-মৃত আবুল খাদয়র, রহমতাবাে, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। খগ খগ 

৭১১ বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বপতা-বমাঃ হাবিফ গাজী, রায়পুর, র্াক র-বজারারগঞ্জ, 

বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭১২ বমাঃ খুরবশে আলম, বপতা-বমাঃ জহুরুল হক, গ্রাম-হবরহরপুর, ওয়ার্ ড িাং-৫, 

র্াক র-সিতন্যর হাট, থািা-বজারারগঞ্জ, মীরসরাই,  িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭১৩ বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-আবুল খাদয়র, বমঠােরা, মীর সরাই, িট্টগ্রাম। খগ খগ 

৭১৫ বমাঃ আববে বহাদসি, বপতা-সাহাব উবদ্দি, উত্তর ধুম, র্াক র-মহাজি হাট, 

উপদজলা-বমরশ্বরাই, থািা-বজারারগঞ্জ, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৭১৬ বমাঃ রাবকব বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুরুল আবোর, বমঠােরা, মীরসরাই, িট্টগ্রাম। খগ গ 

৭১৯ বমাঃ কাজী ববারহাি উদ্দীি, বপতা-কাজী আবুল হাদসম, বাসা-কাজী বাড়ী, গ্রাম-

খীলমুরারী, র্াক র-বজারারগঞ্জ, বমরশ্বরাই,  িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৭২১ বমাশাররফ বহাদসি, বপতা-আলী বহাদসি, ১১ িাং মধ্যম ম াবেয়া, মহািিাবাে, 

আবু বতারাব বাজার, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭২২ অজুডি পাল, বপতা-রিবজত কুমার পাল, গ্রাম-ধুম, র্াক র-মহাজি হাট, থািা-

বজারারগঞ্জ, উপদজলা-মীরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৭২৩ খবলল সুমি, বপতা-এখলাে উদ্দীি, পবিম বাঁকখালী, সীতাকুন্ডু, িট্টগ্রাম। খগ গ 

৭২৪ ববশ্ববজৎ কুমার বে, বপতা-কামাক্ষা কুমার বে, গ্রাম-উত্তর দূগ ডাপুর, র্াক র-

ভরদ্বাজহাট, থািা-মীরশ্বরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭২৫ বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বপতা-আবু তাদহর,  

গ্রাম-বর্ামখালী, র্াক র-সবমবতর হাট, থািা-মীরসরাই, উপদজলা-মীরসরাই, 

িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭২৬ বমাঃ শাবকর বহাদসি, বপতা-বমাঃ ইসমাইল, গ্রাম-েবক্ষণ ওয়াদহেপুর, ওয়ার্ ড 

িাং-১৫, র্াক র-বাকরয়াঢালা, থািা-বমরশ্বরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৭২৭ তবহদ্যল ইসলাম, বপতা-জহুরুল হক, গ্রাম-আমািদটালা, র্াক র-ববশ্ব েরবার, 

উপদজলা-মীরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৭২৯ বমাঃ ফারহাি আলম, বপতা-বমাঃ বমবের আলম, গ্রাম-বমঠােরা, মীরসরাই, 

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

িালকাঠী 

পববস 

৭৩১ 

বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম রুদবল, বপতা-বমাঃ আলফাজ বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-

গুয়াটি, থািা ও বজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

৭৩২ বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-মৃত আঃ আবজজ হাওলাোর, গ্রাম-রাজপাশা, 

র্াক র-বিৌদ্দবুবড়য়া, উপদজলা-িলবেটি, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৩৩ রাবজব হাওলাোর, বপতা-ইউনুি হাওলাোর, গ্রাম-সরমহল, র্াকগর-সরমহল, 

উপদজলা-িলবেটি, বজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

৭৩৪ বমাঃ নূদর আলম হাাং, বপতা-মৃত বমাসদলম আলী হাাং, গ্রাম-জুরকাঠী, র্াক র-

জুরকাঠী, উপদজলা-িলবেটি,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৩৫ বমাঃ ইয়াবেি, বপতা-বমাঃ সামছুল হক, গ্রাম-গালুয়া, দূগ ডাপুর, উপদজলা-

রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৩৬ বমাঃ শাবকল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমািাদসফ খবলফা, গ্রাম-রায়পাশা মৃধা বাড়ী, 

র্াকগর-প্রতাব, িলবেটি,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৩৭ বমাঃ স্বপি মাতুব্বর, বপতা-বমাঃ সাদহব আলী মাতুব্বর, গ্রাম-পূব ড বেটকী, 

র্াক র-পবিম বেটকী, কাঠাবলয়া,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৩৮ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ আঃ জবলল খাি, গ্রাম-বড় সকবত্তখালী, 

থািা-রাজাপুর,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 
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৭৩৯ বমাঃ রুদবল বহাদসি, বপতা-কববর বসকোর, গ্রাম ও র্াক র-মদিাহরপুর, থািা-

রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪০ বমাঃ মামনুি, বপতা-বমাঃ ইউনুি বময়া, গ্রাম-বোিাউটা, ওয়ার্ ড িাং-০৪, র্াক র-

আমুয়া, থািা-কাঠাবলয়া,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪১ বমাঃ কাওসার গাজী, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার গাজী, গ্রাম-আাংগাবরয়া, ওয়ার্ ড িাং-

৬, থািা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

৭৪২ বমাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রাম-মাোর ব ািা, র্াক র-

বাহাদ্যরপুর, থািা-িলবেটি, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৩ বমাঃ ইব্রাহীম, বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ হাওলাোর, গ্রাম-বোট সকখালী, 

উপদজলা-কাঠাবলয়া,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৪ বমাঃ অবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ রতি আলী খাঁি, গ্রাম-গালুয়া দূগ ডাপুর, 

র্াক র-গালুয়া বাজার, উপদজলা-রাজাপুর,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৫ বগালাম বকববরয়া শাওি, বপতা-আব্দুস োলাম, গ্রাম-মদিাহরপুর, রাজাপুর, 

িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৬ বমাঃ রাবব্ব তালুকোর, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার তালুকোর, গ্রাম-ঈশ্বরকাঠী, 

র্াক র-প্রতাব, িলবেটি,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৭ বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতা-আব্দুল বাদরক হাওলাোর, গ্রাম-বািাই, উপদজলা-

কাঠাবলয়া, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৮ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি খবলফা, িাবরদকল বাড়ীয়া, 

শুক্তাগড়, রাজাপুর, িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৪৯ বমাঃ আবু সুবফয়াি, বপতা-বমাঃ বাবুল সরোর, গ্রাম-সসয়েকাঠী, র্াক র-

ববিয়কাঠী, উপদজলা ও  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৫০ বমাঃ হাবববুর রহমাি,  বপতা-মৃত বমাঃ িাদজম আলী হাাং, গ্রাম-িাবরদকল 

বাড়ীয়া, ওয়ার্ ড িাং-৭, র্াক র-বরালা, উপদজলা-রাজাপুর,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৫১ বমাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-আলগী, র্াক র-েবক্ষণ 

আাংগাবরয়া, উপদজলা-রাজাপুর,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৭৫৩ বমাঃ খবললুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-িাবরদকল বাড়ীয়া, 

র্াক র-শুক্তগড়, উপদজলা-রাজাপুর,  বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

কুবমল্লা 

পববস 

৭৫৪ 

বমাহাম্মে ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে আবমি বময়া, গ্রাম-উত্তর রামপুর, 

র্াক র-আহাম্মেিগর, থািা-সের েবক্ষণ, বজলা-কুবমল্লা। 

খ খ 

৭৫৫ মহবসি বময়া, বপতা-মন্তাজ উদ্দীি, গ্রাম-িাল্লা, র্াক র-দ্যলালপুর, থািা-

ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭৫৭ বমাঃ বমদহেী হাোি, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-মবহষমাড়া, র্াক র-

িানুয়ার বাজার, থািা-বুবড়িাং, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৫৮ বমাঃ সাবকব, বপতা-বমাঃ ফবরে উবদ্দি, গ্রাম-িারায়িপুর, আমজােিগর, 

উপদজলা-বিৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৫৯ বমাঃ আবকবুল ইসলাম, বপতা-হারুনুর রবশে, গ্রাম-িলকুবড়, র্াক র-কাবলর 

বাজার, থািা-সের েবক্ষণ,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬০ বমাঃ নুরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বলল বময়া, গ্রাম-মুড়াপাড়া, র্াক র-বালুরির, 

থািা-সের েবক্ষণ,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬১ বমাঃ জবসম উবদ্দি সুমি, বপতা-মাওলািা বমােদলহ উবদ্দি,  গ্রাম ও র্াক র-

মহালক্ষীপাড়া, উপদজলা-ব্রাহ্মণপাড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭৬২ বমাঃ আবদ্যল জবলল, বপতা-বমাঃ োলামত উল্লা, গ্রাম-লালবাগ, র্াক র-

লালবাগ,  উপদজলা-কুবমল্লা সের, েবক্ষণ,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭৬৩ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ রাজা বময়া, গ্রাম ও র্াক র-সাদহবাবাে, 

থািা-বব. পাড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬৪ বমাঃ জামাল উবদ্দি, বপতা-বলটি বময়া, গ্রাম-তারাপুষ্কুবি, র্াক র-ধিপুর, 

উপদজলা-সের, েবক্ষণ কুবমল্লা,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬৫ বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-আঃ রাজ্জাক, গ্রাম-োবতয়ািী, র্াক র-সাদহবাবাে, 

থািা-ব্রাহ্মণপাড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬৬ বমাঃ মািউল ইসলাম সুমি, বপতা-মৃত আব্দুল মান্নাি, গ্রাম ও র্াক র-

সাদহবাবাে, থািা-বব. পাড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬৭ শ্রী তপি িি িম, বপতা-শ্রী ধাম িি িম, গ্রাম-রামিগড়, র্াক র-অলুয়া, থািা-

বব. পাড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৬৮ আবদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত বশশু বময়া, আলীশুর, মাইতার পাড়, লালমাই,  

বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 



cvZv # 23 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৭৬৯ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতা-বখায়াজ আলী, গ্রাম-আববেপুর, র্াক র-আববেপুর, 

থািা-বুবড়িাং,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৭০ বমাঃ হৃেয় বহাদসি, বপতা-বমাঃ বখাকি বময়া, গ্রাম-েয়ারামপুর, র্াক র-

রাজাপুর, থািা-বুবড়িাং, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৭১ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ বতাবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-এতবারপুর, 

র্াক র-রামপুর, থািা-বুবড়িাং,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭৭২ বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-আরাগ আিিপুর, 

বুবড়িাং, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৭৭৩ বমাঃ মবহবুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রাম-তালতলী, র্াক র-

বিৌমুহিী বাজার, বিৌদ্দগ্রাম, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৭৪ সুজি িি োস, বপতা-বিতাই িি োস, গ্রাম-আড়াইওড়া, র্াক র-দূগ ডাপুর, 

থািা-বকাতয়ালী, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৭৭৬ বমাঃ িাবজম উল্লাহ, বপতা-মৃত অবল আহম্মে, গ্রাম-েশবাহা, র্াক র-গুণবতী, 

উপদজলা-বিৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খ খ 

৭৭৭ রুদবল বহাদসি, বপতা-সুরুজ বময়া, গ্রাম-শ্রীববদ্যা, র্াক র-ববজয়পুর, থািা-সের 

েবক্ষণ, বজলা-কুবমল্লা। 

কখ খ 

টাাংগাইল 

পববস 

৭৭৮ 

বমাঃ বমল্টি বময়া, বপতা-বমাঃ ওয়াজ আলী বময়া, গ্রাম-বাাংড়া বজার বাড়ী, 

করটিয়া, বাসাইল, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮০ আবরফুল ইসলাম, বপতা-আবমনুল ইসলাম,  গ্রাম-প্রবতমা বাংকী, র্াক র ও 

থািা-সবখপুর,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮১ বমাঃ জুদয়ল আলী, বপতা-বমাঃ আক্কাে আলী, পাথরাইল, বেলদ্যয়ার,  বজলা-

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭৮২ বমাঃ জবহরুল হক, বপতা-মৃত বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, গ্রাম-িলদশাবা, পাথরাইল, 

বেলদ্যয়ার,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮৩ আবমর হামজা, বপতা-বমাঃ হাসমত বময়া, গ্রাম-বত্রদমাহি, র্াক র-বমজডাপুর, 

থািা-বমজডাপুর,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭৮৪ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী, সফলার ব ািা, র্াক র-বাবখল, 

টাাংগাইল সের,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৭৮৬ বমাঃ আবুল কালাম, বপতা-বমাঃ মবফজ উবদ্দি, মীর বেওহাটা, বমজডাপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮৭ বমাঃ আল-আবমি বময়া, বপতা-বমাঃ আদলক বময়া, গ্রাম-বযাগীর বকাফা, 

র্াক র-বেওহাটা, বমজডাপুর, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮৮ খিকার িাবসর উদ্দীি, বপতা-মৃত খিকার ইসহাক, গ্রাম ও র্াক র-বেউলী, 

থািা-বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৮৯ বজহাে হাসাি, বপতা-বমাঃ মুক্তার আলী, গ্রাম-তারটিয়া, র্াক র-টি ভাতকুড়া, 

থািা-টাাংগাইল সের, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯০ বমাঃ মবির বহাদসি, বপতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-মীর বেওহাটা, বমজডাপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯১ বমাঃ ইমোদ্যল হক, বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রাম-ভাওরা, উত্তরপাড়া, থািা-

বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯২ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাঃ বফদরাজ বময়া, গ্রাম-বীর পুবশয়া, 

র্াক র-করটিয়া, থািা-টাাংগাইল,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৩ বমাঃ স্বপি বময়া, বপতা-বমাঃ আক্কাে বময়া, গ্রাম-জামুকী, বমজডাপুর,  

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৪ আবমনুর রহমাি, বপতা-বমাঃ ফজলু বময়া, গ্রাম-গুিটিয়া, র্াক র-জামুকী, থািা-

বমজডাপুর,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৫ বমাঃ সতয়বুর রহমাি, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-বগাড়াই, িাবজর পাড়া, 

বমজডাপুর,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৬ বমাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাঃ কবহনুর বময়া, গ্রাম-জগতলা, র্াক র-লাউহাটী, 

থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৭ বমাঃ আব্দুস সামাে, বপতা-বমাঃ মবহর উদ্দীি, গ্রাম-োইন্যা, বশবরাম, র্াক র-

ববন্যাকফর, থািা ও  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৭৯৯ বমাঃ জাকাবরয়া, বপতা-বমাঃ আরফাি, গ্রাম-হাবমেপুর, র্াক র-বাদগর বাবড়, 

থািা-সবখপুর,  বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

মুসীগঞ্জ পববস 

৮০০ 

বমাঃ জয়িাল আদবেীি,বপতা-মরহুম িাঁি বােশা ভূ ূঁইয়া, গ্রাম-পূব ডশীল মাবি, 

র্াক র-রমজাি ববগ, মুসীগঞ্জ সের, মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 
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৮০১ সাইফুর রহমাি, বপতা-দ্বীি ইসলাম বমাল্লা, গ্রাম-বমরাজাবাে, র্াক র-বাব য়া 

বাজার, থািা-টাংগীবাড়ী, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০২ শাহ আলম, বপতা-আবুল বহাদসি, গ্রাম-বগাড়াপীপাড়া, র্াক র-মালখািগর, 

থািা-বসরাজবেখাি, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৩ বমাঃ ইরফাি ববপারী, বপতা-আঃ কাবের ববপারী,  

গ্রাম-পবিম বসািা রাং, র্াক র-বসািারাং উপদজলা-টাংগীবাড়ী,  

বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৪ খিকার লাববব ববি মামুি, বপতা-খিকার মামুি, গ্রাম-কাঠাবেয়া, র্াক র-

আলেী বাজার, থািা-টাংগীবাড়ী, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৫ সুকান্ত িক্রবতী, বপতা-মৃত ববজয় কুমার িক্রবতী, বষাল র, মুবসপাড়া, শ্রীিগর, 

মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

৮০৬ বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বপতা-আঃ োলাম বশখ, গ্রাম-লস্কারপুর, র্াক র-

বশখরপাড়া, শ্রীিগর, মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৭ খিকার ববশর ববি মামুি, বপতা-খিকার এম মামুি, গ্রাম-কাঠাবেয়া, র্াক র-

আলবে বাজার, থািা-টাংগীবাড়ী, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৮ বমাঃ রায়হাি বহাসাইি, বপতা-বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রাম-পািাম, র্াক র-

বমরকাবেম, থািা ও বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮০৯ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ জামাল উবদ্দি ববপারী, গ্রাম-সুখবাসপুর, 

র্াক র-সুখবাসপুর, থািা-মুসীগঞ্জ,  বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮১১ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-বমাঃ রমজাি আলী,  

গ্রাম-সুখবাসপুর, র্াক র-সুখবাসপুর, উপদজলা-মুসীগঞ্জ সের,   

বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮১২ বমাঃ রববি আলম, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল আলম, গ্রাম-সুখবাসপুর, র্াক র-

সুখবাসপুর, থািা ও  বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮১৩ বমাঃ আল হাসাি বশখ, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি বশখ, গ্রাম-বকয়াইি, 

র্াক র-বিমতলা বশকারপুর, থািা-বসরাজবেখাি,  বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

৮১৪ সবজব বহাদসি, বপতা-তারা বময়া বেওয়াি, েবক্ষণ মহাকালী, র্াক র-বকওয়ার, 

বজলা-মুসীগঞ্জ সের। 

খগ গ 

৮১৬ বমাঃ আমাি উল্যাহ, বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম প্রধাি, গ্রাম-েবক্ষণ ববারির, 

র্াক র-িরকাবশম, থািা-মতলব উত্তর, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৮১৭ বমাঃ ইউসুফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ এবাদ্যল্লা বােশা, গ্রাম-িরকাবশম, র্াক র-ির 

কাবশম, থািা-মতলব (উত্তর), িাঁেপুর। 

খগ গ 

৮১৮ বসফাত রহমত উল্লাহ, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, ব্রাহ্মণ পাটকশা, শ্রীিগর, 

বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮১৯ ওবায়দ্যল্লাহ ফারুকী, বপতা-আব্দুল ওয়াহাব ফারুকী, গ্রাম-ববদিােপুর, র্াক র-

পঞ্চসার, উপদজলা ও বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮২০ বমাঃ সাবকব, বপতা-আক্তার বহাদসি, গ্রাম-সুখবাসপুর, র্াক র-সুখবাসপুর, 

থািা-মুবসগঞ্জ, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

বাদগরহাট 

পববস 

৮২৩ 

আদলাক বজুাবত িক্রবতী,  বপতা-মৃত অতুল কৃষ্ণ িক্রবতী, গ্রাম-শুভবেয়া, 

র্াক র-শুভবেয়া, উপদজলা-ফবকরহাট, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮২৪ বমাঃআবরফুল হাওলাোর, বপতা-বমাঃ ববি আবমি হাওলাোর, গ্রাম-মাধবকাঠী, 

র্াক র-বক বে পাড়া, উপদজলা-কচুয়া, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮২৫ বমাঃ জাকাবরয়া বহাদসি, বপতা-বমাঃ একদকিার বশখ, গ্রাম-গজাবলয়া, র্াক র-

গজাবলয়া, উপদজলা-কচুয়া,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৮২৬ বশখ এরশাে, বপতা-বশখ এিামুল, গ্রাম-বৃ-িাকশ্রী, র্াক র-িাকশ্রী বাজার, 

উপদজলা-রামপাল,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৮২৭ ববশ্ববজৎ পাল, বপতা-বিবখল িি পাল, গ্রাম-বসািার্াাংগা, র্াক র-চুলকাটি, 

উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮২৯ বমাঃ শামীম, বপতা-বমাঃ জালাল সরোর, গ্রাম-বগৌরম্ভা, র্াক র- বগৌরম্ভা, উপঃ 

রামপাল,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৮৩০ বফদরাজ ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা বশখ, গ্রাম-বজাবাই, র্াক র-গজাবলয়া, 

উপদজলা-কচুয়া,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৩১ বমাঃ হাবেবুর রহমাি বশকোর, বপতা-মৃত আঃ বমাতাবলব বশকোর, গ্রাম-

কাড়াপাড়া, র্াক র-কাড়াপাড়া, উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৩২ পারদভজ বমাড়ল, বপতা-বমাঃ বেনু বমাড়ল, গ্রাম-কাঠালতলা, র্াক র-

ফবকরহাট,  উপদজলা-ফবকরহাট,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 
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৮৩৪ বমাসাঃ বসাবিয়া খাতুি, বপতা-বাশার বশখ, গ্রাম-শ্রীরম্ভা, র্াক র-বগৌরম্ভা, 

উপদজলা-রামপাল,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৩৫ বমাঃ মারুফ ববল্লাহ হাওলাোর, বপতা-বমাঃ মজনু হাওলাোর, গ্রাম-বসািাখালী, 

র্াক র-বমঠাখালী, উপদজলা-বমাাংলা, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৩৬ পারদভজ হাজরা, বপতা-জাহাঙ্গীর হাজরা, গ্রাম-বটাংরাখালী, র্াক র-কচুয়া,  

উপদজলা-কচুয়া,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৮৩৭ বমাঃ আলমাস আহদমে, বপতা-বশখ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-ইজারা, র্াক র-

বগাপালপুর, উপদজলা-কচুয়া,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৩৮ এস এম বমদহেী হাসাি, বপতা-ইয়াহইয়া সরোর, গ্রাম-বশয়ালকাঠী, র্াক র-বক 

বেপাড়া, উপদজলা-কচুয়া, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

৮৩৯ আবদ্যল্লাহ হাওলাোর, বপতা-বমাহাম্মে হাওলাোর,  

গ্রাম-িাঁপাতলা, র্াক র-রাাংবেয়া, উপদজলা-বাদগরহাট সের, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪০ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-বমাঃ এিামুল, গ্রাম-েবক্ষণ িাঁেপাই, র্াক র-

বমঠাখালী, উপদজলা-বমাাংলা,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪১ উজ্জল মজুমোর, বপতা-জগেীশ িি মজুমোর, গ্রাম-েশািী, র্াক র-

বসািাতলা, উপদজলা-বাদগরহাট সের, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪২ নূর বহাদসি সােী, বপতা-লুৎফর রহমাি, গ্রাম-বিলা, গাববুবিয়া, র্াক র-বিলা 

বাজার, উপদজলা-বমাাংলা,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৩ বমাঃ হাসাি আলী, বপতা-বমাঃ ইউছুপ আলী বশখ, গ্রাম-উত্তর িাঁেপাই, র্াক র-

বমঠাখালী, উপদজলা-বমাাংলা,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৪ বরামািা খািম, বপতা-বশখ আবিচুর রহমাি, গ্রাম-গাববুবিয়া, র্াক র-

িিিবিয়া, উপদজলা-রামপাল,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৫ বমাঃ বকারবাি বজামাদ্দার, বপতা-বমাঃ বমাবারক বজামাদ্দার, গ্রাম-বিািার্াাংগা, 

র্াক র-বপবস কদলজ, বাদগরহাট, উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৬ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বজল্লাল বমিা, গ্রাম-িরবিয়া, র্াক র-বামির্াঙ্গা, 

উপদজলা-রূপসা, বজলা-খুলিা। 

খগ গ 

৮৪৭ জয়দেব িক্রবতী, বপতা-জগেীশ িক্রবতী, গ্রাম-ববতকাটা, র্াক র-বভাজ 

পাবতয়া, উপদজলা-রামপাল,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৮ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-যাত্রাপুর, র্াক র-

রাাংবেয়া, উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৪৯ বমাঃ ইব্রাবহম বমাল্লা, বপতা-িজরুল বমাল্লা, গ্রাম-ব াষগাতী, র্াক র-িগরকাবি, 

উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৫০ বমাঃ আবজম ফবকর, বপতা-কববর ফবকর, গ্রাম-মবশেপুর, র্াক র-রাাংবেয়া, 

উপদজলা ও  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

৮৫১ হুমায়ুি কববর বিৌধুরী, বপতা-বমাশাদরফ বহাদসি বিৌধুরী, গ্রাম-গাড়ফা, র্াক র-

বমাল্লাহাট, উপদজলা-বমাল্লাহাট,  বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

বভালা 

পববস 

৮৫৩ 

বমাঃ আবরফ, বপতা-বমাঃ বহাদসি, গ্রাম-আবু বকরপুর, ৯ িাং ওয়ার্ ড, র্াক র-

আবমিাবাে, উপদজলা-িরফুাশি, বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৫৪ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বপতা-হাোি আহাম্মে, গ্রাম ও র্াক র-হাসািগঞ্জ, 

উপদজলা-িরফুাশি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৫৬ এমরাি, বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল হক, গ্রাম-বলজ েবকিা, র্াক র-র্াওরী হাট, 

লালদমাহি, বভালা। 

খগ খগ 

৮৫৭ উত্তম িি শীল, বপতা-হবরি িি শীল, গ্রাম ও র্াক র-িি প্রসাে, থািা ও  

বজলা-বভালা। 

খগ খগ 

৮৬০ বমাঃ মঈি হাসাি, বপতা-বমাঃ শবফ উবদ্দি, উত্তর েী লবে, ৫ িাং ওয়ার্ ড, থািা-

বভালা,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬১ বমাঃ মাসুম, বপতা-বমাঃ কাঞ্চি হাওলাোর, গ্রাম-বলজপাতা, র্াক র-

লামবেপাতা, থািা-বেৌলতখাি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬২ বমাঃ মাহবুব, বপতা-ফজরুল রহমাি (কালু), ১০ িাং বভলুবময়া ইউবিয়ি, গ্রাম-

িি প্রসাে, বভালা সের,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৩ বমাঃ ইয়াবেি, বপতা-বমাঃ আলমগীর, বালূর ির, র্াক র-বালুর ির বাজার, 

থািা-লালদমাহি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৪ বমাঃ রাদসল, বপতা-ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-উত্তর বাটামারা, র্াক র-েবক্ষণ 

বাটামারা, উপদজলা-ববারহাি উবদ্দি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৫ রবি বে, বপতা-বিতুরঞ্জি বে, গ্রাম-উত্তর বাটামারা, র্াক র-েবক্ষণ বাটামারা, 

উপদজলা-ববারহাি উবদ্দি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 
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৮৬৬ বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-এওয়াজপুর, র্াক র-

িরফুাশি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৭ বমাঃ রুদবল, বপতা-বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-হাসািগঞ্জ, উপদজলা-

িরফুাশি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৮ বমাঃ সুমি, বপতা-বমাঃ কববর, িরনুরুল আবমি, র্াক র-মুসীরহাট, উপদজলা-

িরফুাশি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৬৯ বমাঃ রাবকব উল্লুাহ, বপতা-বমাঃ রবহম, গ্রাম-সসয়োবাে, র্াক র-লর্ ড হাবিজ, 

থািা-লালদমাহি, বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৭০ বমাঃ ফরহাে বহাসাইি, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম, গ্রাম-সসয়োবাে, র্াক র-লর্ ড 

হাবর্ ডঞ্জ, লালদমাহি, বভালা। 

খগ গ 

৮৭১ বমাঃ মাহবুব আলম, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, েবক্ষণ কলাদকাপা, ১ িাং ওয়ার্ ড, 

র্াক র-বেোরুল্লাহ, উপদজলা-বেৌলতখাি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৭২ বমাঃ রায়হাি বহাদসি বাপ্পী, বপতা-বলাকমাি বহাদসি, গ্রাম-অন্নো প্রসাে, 

র্াক র-লর্ ড হাবর্ ডঞ্জ, লালদমাহি,  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৮৭৩ বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-কালমা, র্াক র-

র্াওরীহাট, লালদমাহি, বভালা। 

খগ খগ 

৮৭৪ বমাঃ আঃ রবহম, বপতা-বমাঃ িাবের উবদ্দি, ১ িাং রাজাপুর, ৫ িাং ওয়ার্ ড, থািা 

ও  বজলা-বভালা। 

খগ গ 

ঢাকা 

পববস-২ 

৮৭৮ 

বমাঃ জুদয়ল, বপতা-বশখ তারা বময়া, কাবজর ির, র্াক র-বোহার, উপদজলা-

বোহার,  বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৭৯ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ বাদহজ উবদ্দি, গ্রাম-বড় হাবড়কািা, 

র্াক র-মহব্বতপুর, িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৮৮২ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বশখ জয়িাল আদবেীি, আলহােীপুর, মহব্বতপুর, 

িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৮৮৩ বমাঃ বসাহাি বেওয়াি, বপতা-হাবলম বেওয়াি, গ্রাম-মাবিরকািা, র্াক র-

মহব্বতপুর, উপদজলা-িবাবগঞ্জ,  বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

৮৮৪ আলাউবদ্দি আল আজাে, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-ির লটাদখালা, 

র্াক র-হবরিবন্ড, থািা-বোহার, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৮৫ সাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, কািাবাবড়ল্যা, োউেপুর, 

িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৮৮৭ বরয়াজ বমাল্লা, বপতা-আদক্কল বমাল্লা, গ্রাম-োউেপুর, র্াকঃ োউেপুর, থািা-

িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৮৮ মবির খাি, বপতা-এিাদয়ত খাি, গ্রাম-বোট বক্সিগর, র্াকগর-বোট বক্স িগর, 

িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ খগ 

৮৮৯ বমদহেী হাসাি, বপতা-বরয়াজুল ইসলাম, গ্রাম-পাবতলিাপ, িবাবগঞ্জ, বজলা-

ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯০ মীর আব্দুস সালাম, বপতা-মীর ইয়ার উবদ্দি যন্ত্রাইল, িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। খগ গ 

৮৯১ বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-ধীৎপুর, র্াক র-

বমঘুলা, উপদজলা-বোহার, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯২ শাংকর সরকার, বপতা-িারায়ি িি সরকার, িিিবিয়া, বশাল্লা, িবাবগঞ্জ, 

বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯৩ শবফকুল ইসলাম, বপতা-আলাউবদ্দি, গ্রাম-বমৌড়া, থািা-বোহার, বজলা-ঢাকা। খগ গ 

৮৯৪ আরাফাত বহাদসি, বপতা-এস এম আবমর বহাদসি, গ্রাম-মেিখালী, র্াক র-

বাকড়খালী, থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

৮৯৫ বমাঃ জাবহদ্যল কাজী, বপতা-বমাঃ আইয়ুম কাজী, গ্রাম ও র্াক র-বোট 

বকসিগর, িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯৬ বমাঃ হাবিফ বময়া, বপতা-বমাঃ জুলহাস বময়া, গ্রাম-িতুি বান্দুরা, র্াক র-

হাসিাবাে, িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯৭ বমাঃ বসফাত বহাদসি, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-মেিখালী, র্াক র-বাকড়খালী, 

থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৮৯৮ বজসাি খাি মজবলশ, বপতা-নূদর বহলাল খাি মজবলশ, উত্তর জয়পাড়া, 

বময়াপাড়া, ঢাকা। 

খগ গ 

৮৯৯ প্রকাশ সরকার, বপতা-ববধাি সরকার, গ্রাম-বোট তাশুল্যা, র্াক র-বাাংলা 

বাজার, িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৯০০ বমাহাম্মে রাবজব বহাদসি, বপতা-আব্দুল খাদলক, গ্রাম-পবিম সুতার পাড়া, 

র্াক র-বোহার, থািা-বোহার, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 
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৯০২ তাপস কুমার মন্ডল, বপতা-তুষ্ট মন্ডল, গ্রাম-িিদখালা, িবাবগঞ্জ, ঢাকা। খগ গ 

৯০৩ 
সসয়ে মাদরফুল কবরম, বপতা-সসয়ে লুৎফুল কবরম, গ্রাম-িবাবগঞ্জ, র্াক র-

িবাবগঞ্জ, ইউবপ-কলাদকাপা, িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

৯০৫ 
বমাঃ আবরফুজ্জামাি রবি, বপতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-জালালির, র্াক র-

জালালির, ইউবপ-মিত্রাইল, িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

জয়পুরহাট 

পববস 

৯০৬ 

বমাঃ রায়হাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবু বতারাব, গ্রাম-নুরপুর, র্াক র-জয় 

পাব ডতীপুর, থািা ও বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৯০৭ 
বমাঃ সুমি খাি, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি খাি, গ্রাম-হাবতয়র, র্াক র-

হাবতয়র, থািা-কালাই,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯০৮ 
বমাঃ বজলুর রবশে, বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী, গ্রাম-উত্তর মদহশপুর, র্াক র-

বাবিয়াপাড়া, থািা-বক্ষতলাল,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯০৯ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত শবফর উবদ্দি মন্ডল, বিবিন্তা, র্াক র-উত্তর 

হাটশহর, থািা-বক্ষতলাল,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯১০ 
বমাঃ শাহােত বহাদসি (দসাহাগ), বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি তালুকোর, গ্রাম-

কাপাসঠিককরী, র্াক র-বািাইিহাট, থািা-বক্ষতলাল,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯১২ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-কুটাহারা, র্াক র-

বাগজািা, থািা-পাঁিবববব,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯১৩ 
ববমল িি, বপতা-মবহি িি, গ্রাম-মাসবাট্টা, র্াক র ও উপদজলা-পাঁিবববব, 

বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯১৪ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ োমছুল আলম, গ্রাম-িাওডুবা, র্াক র-

িাবতিাবল, উপদজলা-পাঁিবববব,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৯১৬ 
বমাঃ আবমনুর ইসলাম, বপতা-মৃত লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ মাত্রাই, র্াক র-

আত্রাই, থািা-কালাই,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৯১৭ 
বমাঃ বফদরাজ বহাদসি, বপতা-বমাঃ লবের উদ্দীি, আটি গ্রাম, থািা-বক্ষতলাল,  

বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯১৮ 
বমাঃ নুর আলম, বপতা-বমাঃ শাহাজাি আলী, গ্রাম-োবতিালী, র্াক র-

োবতিালী, উপদজলা-পাঁিবববব,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২০ 
বমাঃ আঃ কাইয়ুম, বপতা-বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-সুিরপুর, র্াক র-

আমেই, থািা ও বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২১ 
ববদবকািি পাল, বপতা-শ্রী প্রতাষ িি পাল, মাধাইিগর, আমেই, থািা ও  

বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২৩ 
বমাঃ ফয়োল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল বাবক, গ্রাম-বকাকতারা, র্াক র-

বাগজািা, উপদজলা-পাঁিবববব, বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

৯২৪ 
বমাঃ মাহফুজ বিৌধুরী, বপতা-বমাঃ মাসুে বিৌধুরী, পাঁিইল, র্াক র-শালাইপুর, 

থািা-পাঁিবববব,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২৫ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-োইফুল ইসলাম, পাইকড়, বালকা পাড়া, গ্রাম-

পাইকর, র্াক র-আমেই, থািা ও  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২৬ 
বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-বহিমী, মন্ডল পাড়া, 

র্াক র-ধরকী, উপদজলা-জয়পুরহাট,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২৭ 
বমদহেী হাসাি, বপতা-বখারদশে আলম, বাবিয়াপাড়া, র্াক র-বাবিয়াপাড়া, 

উপদজলা ও  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯২৯ 
অবমত বম ডি, বপতা-বরুি িি বম ডি, মঠপাড়া, র্াক র-আটাপুর, থািা-পাঁিবববব,  

বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯৩০ 
বমাঃ আরাফাত বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম, গ্রাম-বগাপীিাথপুর, র্াক র-

ববষ্ণুপুর, উপদজলা-পাঁিবববব,  বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৯৩১ 
মবিরুজ্জামাি, বপতা-জালাল উবদ্দি, গ্রাম ও র্াক র-বাবিয়া পাড়া, থািা ও 

বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

পটুয়াখালী 

পববস 

৯৩৩ 

বমাঃ হাবফজুর রহমাি,  বপতা-জাহাঙ্গীর আলম,  বমদহরগাজী, করুিা, র্াকগর-

করুিা, থািা-ববতাগী,  বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৩৪ 
বমাঃ মাসুম ববল্লাহ, বপতা-বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-বমঠাগঞ্জ, র্াক র-বোট 

বাবলয়াতলী, কলাপাড়া, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৩৬ 
বমাঃ বমজানুর মৃধা, বপতা-বমাঃ শবহে মৃধা, ৩ িাং ওয়ার্ ড বপৌরসভা, আমতলী, 

বরগুিা। 

খগ খগ 

৯৩৭ 
বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বহাদসি আলী মৃধা, গ্রাম- টদকর আব্দুয়া, 

র্াক র- টদকর আন্দুয়া, উপদজলা-বমজডাগঞ্জ,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 
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৯৩৮ 

বমাঃ হাবসবুল হাসাি, বপতা-বমাঃ সদরায়ার হাওলাোর,  

গ্রাম-পবিম সুববেখালী, র্াক র- সুববধখালী, উপদজলা-বমজডাগঞ্জ,  বজলা-

পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৩৯ 
বমাঃ মহবসি উবদ্দি, বপতা-মাওঃ আঃ গবি হাাং, গ্রাম  ও র্াক র- টদকর 

আন্দুয়া, উপদজলা-বমজডাগঞ্জ, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৪০ 
বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-মৃত বমাঃ শামছুল হক হাওলাোর, গ্রাম-

রাজিগর, র্াক র-বগা বির, উপদজলা-বাউফল,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৪১ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-মৃত আইয়ুব আলী, গ্রাম ও র্াক র-গাবুয়া, 

বমজডাগঞ্জ, পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৪৩ 
বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাশাদরফ মৃধা, গ্রাম-কাঠালতলী, র্াক র-

কাঠালতলী, উপদজলা-বমজডাগঞ্জ,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৪৫ 
বহমাাংসু ববপারী, বপতা-বহদরি িি ববপারী, গ্রাম-পবিম বসািাখালী, র্াক র-

শহীে বসাহরাওয়ােী মাধ্যবমক ববদ্যালয়, উপদজলা-আমতলী, বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৪৬ 
বমাঃ আবিচুর রহমাি, বপতা-মৃত লাল বমাহাম্মে মৃধা, গ্রাম ও র্াক র-

কারখািা, উপদজলা-বাউফল,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৯৪৭ 

বমাঃ রাদশদ্যল বফারকাি, বপতা-মৃত আবু হাবিফ বমাল্লা,  

গ্রাম-বখান্তাকাটা, মাজার বরার্, র্াক র-আমতলী, উপদজলা-আমতলী, বজলা-

বরগুিা। 

খগ গ 

৯৪৮ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ জদবে আলী আকি, গ্রাম-ববতদমার, 

র্াক র-পূব ড িাকামইয়া, উপদজলা-কলাপাড়া,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৪৯ 
বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-ওয়াদজে আলী, গ্রাম-বড় বমাকাবময়া, র্াক র-

বমাকাবময়া, উপদজলা-ববতাগী, বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৫০ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-আবদ্যল খাদলক ববশ্বাস, গ্রাম-পূব ড বহতাবলয়া, 

র্াক র-বহাল গাবেয়া, থািা ও  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৫৩ 
বমাঃ মাসুম ববল্লাহ, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-কুমড়াখালী, র্াক র-

বাওয়ালকর, থািা ও বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৫৪ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-মৃত বমাঃ িাবসর উবদ্দি হাওলাোর, গ্রাম-

তুলাতলী, র্াক র-তুলাতলী, থািা-কলাপাড়া,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৫৫ 
বমাঃ রাদসদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ মবিরুজ্জামাি, গ্রাম-েবক্ষণ ইটবাবড়য়া, 

র্াক র-কেমতলা বাজার, উপদজলা ও বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৫৬ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রাম-বহাগলবুবিয়া, 

র্াক র-র্াকুয়া, উপদজলা-গলাবিপা,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৫৭ 
বমাঃ সুমি, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-কলারাং, র্াক র-কচুপাত্রা, 

উপদজলা-তালতলী, বজলা-বরগুিা। 

খগ খগ 

৯৫৮ 
উজ্জল মৃধা, বপতা-অবিী মৃধা, গ্রাম-ববহালা, র্াক র-ববহালা, উপদজলা-

তালতলী, বজলা-বরগুিা। 

খগ গ 

৯৫৯ 
কাজী বমাঃ কববর বহাদসি, বপত-আঃ সালাম কাজী, গ্রাম-তুষখালী, র্াক র-

মধ্য কুড়াবলয়া, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৬০ 
এম এম মামুি, বপতা-মুঃ ইবদ্রস বময়া, গ্রাম-রতিেী, র্াক র-গলাবিপা, 

উপদজলা-গলাবিপা,  বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৯৬১ 
বমাঃ শাহাজাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ রদফজউবদ্দি, গ্রাম-মাোরতলী, র্াক র-

মাইটা, থািা ও বজলা-বরগুিা। 

খগ খগ 

ঢাকা পববস-১ 

৯৬২ 

 বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি রািা, বপতা-বমাঃ আঃ মবজে, গ্রাম-ববগমপুর, 

র্াক র-সাকাশ্বর, থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৬৩ হুমায়ুি কববর, বপতা-রববউল আওয়াল, পাইোইল, বশমুবলয়া, আশুবলয়া, ঢাকা। খগ গ 

৯৬৪ 
কাজী বমাঃ শামীম বহাদসি, বপতা-কাজী বমাসারফ বহাদসি বােল, গ্রাম-

বসিাবহ, র্াক র-বাঁশতলী, থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৬৫ 
বমাঃ শাহ আলম,  বপতা-বমাঃ সামছুল হক, গ্রাম-বকৌিকুড়ী, রতিপুর, 

কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৬৬ 
বমাঃ মাসুম আলম, বপতা-বমাঃ সবফজ উবদ্দি, গ্রাম-আিার মাবিক, সবফপুর, 

কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৬৭ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-তমদের, গ্রাম-পাইকপাড়া, র্াক র-বড় গববিপুর, 

থািা-কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৬৮ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল ওহাব, গ্রাম-িাকতলবভটি, র্াক র-

বাড়ইপাড়া, থািা-কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৬৯ 
বমাঃ জুবাদয়র আহমাে, বপতা-খিকার রবফকুল হায়োর, সাদ্যল্লাপুর, ববরুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 
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৯৭০ 
বমাঃ বসালায়মাি সাবি, বপতা-আবজম ববপারী, গ্রাম-আিার মাবিক, সবফপুর, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৭১ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বপতা-বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-কলতাসুবত, বব. প্র. এস. 

বপ, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

৯৭২ 
বমাঃ আব্দুল আলীম, বপতা-বমাঃ বাবুল বহাদসি, গ্রাম-বকৌিাকুড়ী, র্াক র-

রতিপুর, থািা-কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৭৩ 

বমাঃ বশমুল পারদভজ, বপতা-বমাঃ মান্নাি উবদ্দি,  

গ্রাম-তালুক, বশমুলতলী, র্াক র-কাবলয়াককর, উপদজলা-কাবলয়াককর,  বজলা-

গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৭৪ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসরাজ মৃধা, গ্রাম-বেওয়াইর, র্াক র-

বেওয়াইর বাজার, থািা-কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৭৫ 
অবমত মবি োস, বপতা-বপ্রমা িি মবি োস, সাদ্যল্যাপুর, ববলয়ােী, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৭৬ 
বেওয়াি রহমাি, বরামাি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-বখজুরদটক, সাভার, 

আশুবলয়া, ঢাকা 

খগ গ 

৯৭৭ 
বমাঃ আক্তার বহাদসি ভূইয়া, বপতা-মৃত বমাঃ হাবজ আব্দুল কাবের ভূইয়া, গ্রাম-

বকৌিাকুবড়, র্াক র-রতিপুর, কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৭৮ 
পবরমল রাজবাংশী, বিধি রাজ বাংশী, বারবাড়ীয়া, র্াক র-আড়ইগঞ্জ, 

কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৮০ 
বমাঃ োমাে খাি, বপতা-মৃত আঃ রহমাি খাি, গ্রাম-গােবাড়ী, র্াক র-

রঘুিাথপুর, উপদজলা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৮১ 
বমাঃ আদিায়ারুল হক, বপতা-বমাঃ বমান্তাজ আলী, গ্রাম-খবলশাজািী, র্াক র-

ফুলবাড়ীয়া, থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৯৮২ 
বমাঃ এরশাে আলী, বপতা-আব্দুল হাবলম, বড় বগাববিপুর, র্াক র-বড় 

বগাববিপুর, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৯৮৩ 
বমাঃ মাহাবুব হাসাি, বপতা-বমাঃ বরাকি উবদ্দি, গ্রাম-বোসাই, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

৯৮৪ 
বমাহাম্মে লাল বময়া, বপতা-বমাঃ বগালবাহার বময়া, গ্রাম-আষাবড়য়া বাড়ী, 

র্াক র-বড়ইবাড়ী, থািা-কাবলয়াককর,  বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

কুবষ্টয়া পববস 

৯৮৫ 

বমািাদয়ম ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর কয়া, র্াক র-

কয়া, কুমারখালী, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৯৮৬ বমাঃ ইমি বশখ, বপতা-বমাঃ বমাফাদজ্জল বশখ, বারখাো, জুবগয়া, কুবষ্টয়া। খগ গ 

৯৮৭ 
বমাঃ ইমরাি আহদমে, বপতা-বমাঃ সাজাহাি বমস্ত্রী, ১৮, জুবগয়া কেমতলা 

সড়ক, জুবগয়া, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৮৮ 
বমাঃ সুমি আলী, বপতা-বমাঃ মবহর উবদ্দি, বমাশারফপুর, বমরপুর বপৌরসভা, 

র্াক র ও থািা-বমরপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৮৯ 
বমাোঃ তারবমিা খাতুি, বপতা-বমাঃ জহুরুল বজায়াদ্দডার, িাঁেপুর, বগাবরা 

িাঁেপুর, কুমারখালী, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯০ 
বমাঃ িাইমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-বারখাো উত্তর 

পাড়া, র্াক র-জুবগয়া, থািা ও বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯১ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-মৃত আব্দুর রবহম, ২৭, বারখাো, মধ্যপাড়া জাদম 

মসবজে সড়ক, বারখাো, কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৯৯২ 
সুমি আলী, বপতা-ইমারুল ইসলাম, গ্রাম-তারাগুবিয়া, র্াক র-তারা গুবিয়া, 

থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯৪ 
বমাঃ শাবহি আলম, বপতা-বমাঃ জদফর আলী, বশতলাইপাড়া, বরফাদয়তপুর, 

বেৌলতপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯৫ 
বমাঃ সাগর ইসলাম, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, পাটিকাবাড়ী, র্াক র-

পাটিকাবাড়ী, থািা-কুবষ্টয়া সের, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯৬ 
শারবমি খাতুি, বপতা-সাদমে বশখ, বখাকসা মাঠপাড়া, জাবিপুর, বখাকসা, 

কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৯৯৮ বমাঃ শাওি আহদমে, বপতা-বমাঃ বেোর আলী, একতারপুর, বমরপুর, কুবষ্টয়া। খগ গ 

১০০০ 
বমাঃ মামুি আলী, বপতা-বমাঃ শুক িাঁে আলী, গ্রাম-কাবলকাপুর, র্াক র-

ধুবইল, থািা-বমরপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

১০০১ 
বমাঃ রাবফজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আফাজ উবদ্দি, বশলাইেহ, কুমারখালী, 

কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

১০০২ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ িববর উবদ্দি, উত্তর কয়া, কুমারখালী, 

কুবষ্টয়া। 

খগ গ 
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১০০৩ 
বমাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ রবদজল বহাদসি, সাাং-পূব ড বভড়ামারা, 

র্াক র-বভড়ামারা, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খ খ 

১০০৪ 
বমাঃ হৃেয় ইসলাম, বপতা-বমাঃ হাদফজ মন্ডল, গ্রাম-হাটশ হবরপুর, র্াক র-

হাটশহবরপুর, থািা-কুবষ্টয়া, বজলা-কুবষ্টয়া। 

কখগ গ 

১০০৫ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতা-কাজী ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-বহবড়মবেয়া, র্াক র-

িবর্পুর, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

কখগ গ 

ঢাকা পববস 

১০০৬ 

বমাঃ সাবকবুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ একলাস উবদ্দি, গ্রামঃ ববলয়ারপুর, র্াকঃ 

িগরদকান্ডা, ইউঃ বিগাঁও, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১০০৭ 
আল বরয়াসাত হাসাি, বপতাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ বগায়ালেী, ইউঃ  

বসামভাগ, বপাঃ কালামপুর, থািাঃ ধামরাই, ঢাকা। 

খগ খগ 

১০০৯ 
বমাঃ রমজাি আলী, বপতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ মাকরদখালা, র্াকঃ 

সাদিাড়া-১৮০০, ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

১০১০ 
বমাঃ জুরি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বহাদসি, গ্রমাঃ+দপাঃ বাবলয়া, থািাঃ ধামরাই, 

বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১০১১ নুর-বমাহাম্মে, বপতাঃ আফ-তাবউবদ্দ, কণ ডপাড়া, সাভার, ঢাকা। খগ গ 
১০১২ বমাঃ রবক বহাদসি, বপতাঃ কবলমউবদ্দি, ববলয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। খগ গ 

১০১৩ 
শাবহি বশমুল, বপতাঃ সুলতাি আহদম্মে, গ্রামঃ কাওয়াদখালা, বপাঃ 

সাহদবলীশ্বর, ইউঃ গাাংগুটিয়া, উপঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

১০১৪ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বিায়াব আলী, রামরাবি, বপাঃ িবগ্রাম 

বাজার, ধামরাই, ঢাকা। 

খগ খগ 

১০১৬ 
বমাঃ আবু হাদসম, বপতাঃ বমাঃ পদরশ আলী, ইিরা, আমতা-১৮১১ ধামরাই, 

ঢাকা। 

খগ খগ 

১০১৭ 
ফবরে বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে আলী,গ্রামঃ হবরোসপুর, বপাঃ বটাদপরবাড়ী, 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

১০১৯ 
সুজি মাহমুে, বপতাঃ বমাঃ বমাকদেে আলী, গ্রামঃ মুসীির, বপাঃ বদ্বমুখাঁ, ইউঃ 

বিৌহাট, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১০২০ 
আব্দুল আহাে, বপতাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রামঃ কুরগাও, বপাঃ বমজডািগর, ইউঃ 

পাথবলয়া, থািাঃ আশুবলয়া, উপঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১০২১ 
আবুল কাদশম, বপতাঃ বজন্নত আলী, গ্রমাঃ কৃষ্ণিগর, র্াকঃ বরায়াইল, ইউঃ 

বরায়াইল, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১০২২ 
বরাকি মাহমুে, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রমাঃ খাতরা, বপাঃ ধামরাই, 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

১০২৪ 
আদতায়ার বশকোর (আসাে),বপতাঃ বমাঃ জবসমউবদ্দি বশকোর, এ/১১৩ বগন্ডা, 

সাভার, ঢাকা। 

ক ক 

বসরাজগঞ্জ 

পববস 

১০২৫ 

বমাঃ বসবলম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম আলী, গ্রামঃ বিিাধুকুবড়য়া, 

র্াকঃ বিিাধুকুবড়য়া, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০২৬ 
বমাঃ হাদসম আলী, বপতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, িড়ইমুড়ী, র্াকঃ গয়হাট্টা, উপঃ 

উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০২৭ 
অবিক িি োস, বপতাঃ িারায়ি িি োস, গ্রমাঃ মুলকাবি, র্াকঃ ববলকতল, 

উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০২৮ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ বজগার বাড়ীয়া, 

র্াকঃ িিলালপুর, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০২৯ 
বমাঃ রাবজবুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রমাঃ কয়ড়া বা িপুর, 

র্াকঃ কয়ড়া বাজার, উপঃ কয়ড়া বাজার, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৩০ 
বমাঃ আলহাজ বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আঃ সালাম সরকার, গ্রামঃ ির াটিিা, 

র্াকঃ উল্লাপাড়া, উপঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৩১ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রামঃ খারুয়া জাংলা, র্াকঃ 

শাহজােপুর, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৩৩ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ েদরায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বামি ব য়ালা, 

র্াকঃ বিৌববলা বাজার, উপঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৩৪ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবব্দুল মাদজে গ্রামঃ বালসা বাড়ী, বপাঃ 

বালসা বাড়ী, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৩৫ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বপতাঃ বমাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বিওয়ার গাো, র্াকঃ 

উল্লাপাড়া আর/ এস, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৩৬ 
বমাঃ ইমি বমজডা, বপতাঃ বমাঃ মাসুে বমজডা, গ্রামঃ দ্বাবরয়াপুর, র্াকঃ 

শাহজােপুর, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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১০৩৭ 
বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ কুমাজপুর, র্াকঃ 

সাদহবগঞ্জ, উপঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৩৯ 

বমাঃ সুজি বহাদসি, বপতাঃ মৃত বকাবাে আলী,  

গ্রমাঃ কয়ড়া, রতিবেয়ার, র্াকঃ কয়ড়া, বাজার, উপঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৪১ 
বমাঃ শাবকল সরকার, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ আঃ হাবকম সরকার, গ্রামঃ খুকিী 

পবিম পাড়া, র্াকঃ খুকিী বাজার, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৪২ 
বমাঃ আলমগীর, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ বগািদজর, গ্রামঃ খুকিী, র্াকঃ খুকিী, 

থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৪৩ 
বমাঃ মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ মবিরুজ্জামাি খাি, গ্রামঃ ভাতহাবড়য়া, 

র্াকঃ ভাতহাবড়য়া, উপঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১০৪৬ 
বমাঃ বমন্টু বময়া, বপতাঃ বমাঃ লালু বময়া, বাখুয়া, র্াকঃ উল্লাপাড়া, উপঃ 

উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৪৭ 
েয়াল কুমার, বপতাঃ বগাববি িি োস, গ্রামঃ িবড়য়া কাবলবাবড়,. র্াকঃ 

সলাংগা, উপঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

১০৪৮ 
বমাঃ শাবহি আলম, বপতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামঃ রূপিাই গােপাড়া, র্াকঃ 

খুকিী,  উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

িট্টগ্রাম  

পববস-২ 

১০৫০ 

বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বসালাইমাি, গ্রামঃ বশাভিেবড়, ওয়ার্ ড-৮, 

ইউঃ সুয়াববল, ভূজপুর, বজলাঃ ফটিকেবড়, িট্রগ্রাম। 

খগ খগ 

১০৫২ 
মুহাম্মে আবুল কালাম, বপতাঃ বমাঃ োনু বমঞা, গ্রামঃ েবক্ষিপাড়া, র্াকঃ 

সরফ ভাটা, থািাঃ রাঙ্গুিীয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১০৫৩ 
জয় বেব িাথ, বপতাঃ সাধি বেব  িাথ, বঢউয়াপাড়া, পাবলতপাড়া, ৮ িাং ওয়ার্ ড 

রাউজাি বপৌরসভা। 

খগ গ 

১০৫৪ 
বমাঃ ইব্রাহীম বপতাঃ আদিায়ার আলী, গ্রমাঃ িয়াপাড়া, বপাঃ িারায়ি হাট, 

থািাঃ ফটিকেবড়, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৫৫ 
বমাঃ শাবহি, বপতাঃ বমাঃ ইসলাম, বসপাহী বাড়ী, গ্রামঃ সুলতািপুর, র্াকঃ 

রাউজাি-৪৩৪০, ওয়ার্ ড িাং-৭, রাউজাি, বপৌরসভা, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৫৬ 
বমাঃ হাসাি, বপতাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ বিায়াপাড়া, বপাঃ গুজরা  বিায়াপাড়া, 

থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

 

১০৫৭ 

মুহাম্মে  সাবকব, বপতাঃ মুহাম্মে শবফউল আলম, গ্রামঃ পবিম সুয়াববল, 

িাবজরহাট, বপৌরসভা, ওয়ার্ ড িাং- ১, র্াকঃ সবদদ্যরহাট, উপঃ ফটিকেবড়, 

িট্টগ্রাম। 

 

খগ 
 

খগ 

১০৫৮ 

বমাহাম্মে  জবসম উদ্দীি,  বপতাঃ বমাহাম্মে বলাকমাি,  

গ্রামঃ পবিম রাউজাি, বপাঃ ফবকর তবকয়া, থািাঃ রাউজাি,  

বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৫৯ 
বমাহাম্মে হাোি, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রে, গ্রমাঃ বকউটিয়া, র্াকঃ িাদতায়াি বাবগিা, 

উপঃ রাউজাি, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৬০ 
বমাহাম্মে োদবে বময়া, বপতাঃ বমাহাম্মে ওমর বময়া, গজডিীয়া িতুি বাড়ী, 

গ্রামঃ গজডিীয়া, র্াকঃ ফবকরটিলা, রাউজাি। 

খগ গ 

১০৬১ 
কল্যাি বিৌধুরী, বপতাঃ মৃতঃ বগাপাল কৃষ্ণ বিৌধুরী, গ্রামঃ সুলতািপুর, বপাঃ 

জািালীহাট, থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৬২ 
এইি, এম, সবফউল আলম, বপতাঃ মৃতঃ সামশুল আলম, বর্পুটিবাড়ী, ৫িাং 

ওয়ার্ ড রাউজাি, বপৌরসভা, রাউজাি,  িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১০৬৩ 
মাইদকল বে, বপতাঃ বেলীপ বে, গ্রামঃ বিকোইর, বপাঃ জািালীহাট, থািাঃ 

রাউজাি, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১০৬৪ 
আবদ্যর রহমাি আবসফ, বপতাঃ আবদ্যল হাবলম, সুলতািপুর কাজী পাড়া ৪ িাং 

ওয়ার্ ড, জািালীহাট, রাউজাি বপৌরসভা, িট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

১০৬৬ 
রূপায়ি বড়ুয়া, বপতাঃ সাধি িি বড়ুয়া, গ্রামঃ পূব ড ইবেলপুর, বপাঃ ববিাজুরী, 

থািাঃ রাউজাি,  বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

ক ক 

১০৬৯ 
বমাহাম্মে সতয়ব উদ্দীি খাি, বপতাঃ বুদ্যরুি বমদহর খাি, গ্রামঃ ও র্াকঃ ও 

থািাঃ রাাংগুিীয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

ক ক 

িাদটার 

পববস-২ 

১০৭১ 

বমাঃ বসাদহলরািা, বপতাঃ মৃতঃ জমদশে আলী, গ্রমাঃ বমাবমিপুর, বপাঃ 

লালপুর, উপঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৭২ 
বমাঃ মুজাবহে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ রান্টু সরকার, গ্রামঃ আব্দুলপুর, থািাঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 
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১০৭৩ 
বমাঃ সান্টু ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ববলাল আলী, গ্রমাঃ বাবিয়াপাড়া, র্াকঃবা া, 

উপঃ বা া, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ খগ 

১০৭৪ বমাঃ রাদশে আলম, বপতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, বেলালপুর, লালপুর, িাদটার। খগ গ 

১০৭৫ 
বমাঃ মাদলক বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, মবহষভাঙ্গা, হাদরায়া, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ খগ 

১০৭৬ 
বমাঃ ফুয়াে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ সামাে সরকার, গ্রামঃ বিিাইেহ, বপাঃ 

পাঁিবাড়ীয়া, থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৭৭ 
বমাঃ িাবসম সরকার, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম সরকার, গ্রামঃ ধািাইেহ, 

বপাঃ পাঁিবাবড়য়া, থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৭৮ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ বতরাইল, র্াকঃ আগ্রাি, 

থািাঃ বরইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৭৯ 
বাঁধি কুমার মহন্ত, বপতাঃ সুদবশ কুমার, গ্রামঃ ধলা, র্াকঃ কবেমবিলাি, উপঃ 

লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১০৮০ 
বমাঃ বমলি উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ উধিপাড়া, বপাঃ 

ববলমড়ীয়া, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৮২ 
বমাঃ বসৌরভ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ িাঁি বমাহাম্মাে, গ্রমাঃ বতলটুপী, বপাঃ 

িওপাড়া হাট, থািাঃ গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৩ 
বমাঃ আবুল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ অবল আহদমে, বতরাইল, আগ্রাি, বড়াইগ্রাম, 

িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৪ 
বমাঃ রাদসল বপতাঃ বমাঃ আলাল মন্ডল, গ্রামঃ িটাবাড়ীয়া, বপাঃ বজায়াড়ীয়া, 

থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৫ 
বমাঃ শামীম বহাদসি , বপতাঃ বমাঃ মবমি বমাল্লা, মবহষভাঙ্গা, হাদরায়া, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৬ 
সুমি ইসলাম, বপতাঃ বজাহার আলী, গ্রামঃ বতলটুপী, বপাঃ িওপাড়াহাট, থািাঃ 

গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৮ 
বমাঃ রাব্বািী বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল  ওহাব মন্ডল, শ্রীরামপুর, হাবববাবাে, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ গ 

১০৮৯ 
শ্রী প্রদবাে কুমার সরকার, বপতাঃ শ্রী মঙ্গল িি সরকার, গ্রাম+ র্াকঃ 

বমাক্তারপুর, থািাঃ িার াট, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১০৯০ 
বমাঃ জবি আলম , বপতাঃ বমাঃ রাহাজ উবদ্দি, গ্রামঃ িরকাপাবশয়া, বিৌমহিী, 

িারকাটি, রাজশাহী। 

খগ গ 

১০৯১ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ বমাঃ আবজজুল আলম, ববশ্বম্ভরপুর, লালপুর, 

িাদটার। 

খগ গ 

১০৯২ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ োদকায়াত বহাদসি, গ্রামঃ বিপাড়া, বপাঃ 

বিাপাড়া, উপঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৩ 
রাদসল আহদমে, বপতাঃ বমাঃ রতি আলী, গ্রামঃ শ্রীরামপুর, র্াকঃ হাবববাবাে, 

বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৪ 
আবসফ ইকবাল, বপতাঃ ওসমাা্ি গবণ, গ্রামঃ মালীপাড়া, বপাঃ হাদরায়া, থািাঃ 

বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৫ 
বমাঃ মুিছুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ গুলবাহার, গ্রামঃ রামকৃষ্ণপুর, বপাঃ 

িািবসপাড়া, উপঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৬ 
বমাঃ আল-আবমি মৃধা, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বিপাড়া, র্াকঃ হাদরায়া, 

উপঃ বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৭ 
বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ কবেম বিলাি, র্াকঃ 

কবেম বিলাি, থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১০৯৮ বমাঃ িাদয়ব আলী, বপতাঃ বমাঃ আয়ুব আলী, বড়াইগ্রাম, িাদটার। ক    ক    
কুবমল্লা 

পববস 

১১০০ 

আবশক এলাহী মজুমোর, বপতাঃ আবুল কাদশম মজুমোর, গ্রামঃ লক্ষণপুর, 

বপাঃ লক্ষণপুর, থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১০৩ 
আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাশাররফ বহাদসি, গ্রামঃ + র্াকঃ োে র, থািাঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১১০৬ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বাতাবাবড়য়া, 

মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১০৭ 
বমাঃ ফয়সাল আহম্মে, বপতাঃ বমাঃ শাহ আলম ভূইয়া, গ্রামঃ গািািী, থািাঃ 

িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১১০৮ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ ওবায়দ্যল হক, গ্রামঃ বাইয়ারা, থািাঃ 

িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 
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১১০৯ 
বমাঃ ইসরাবফল বহাদসি, বপতাঃ আব্দুল মন্নাি, গ্রামঃ িাওদগাো, বপাঃ 

োদয়মোবত, উপঃ িাঙ্গলদকাট,  বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১১০ 
কামাল বহাদসি, বপতাঃমৃতঃ ববেউল আলম, গ্রামঃ িারায়িপুর, বপাঃ লক্ষণপুর, 

মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১১২ 
িাজমুল বহাসাইি িাবহে, বপতাঃ আবু সাঈে, গ্রামঃ বাি র, বপাঃ লক্ষণপুর, 

থািাঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১১৫ বমাঃ রুদবল, বপতাঃ বমাঃ মবহে উল্যাহ, বান্দুযাইি, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। খগ গ 

১১১৬ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম (মজু), বপতাঃ মৃতঃ ইব্রাবহম খবলল (মজু), গ্রামঃ শ্রীয়াাং, 

শ্রীয়াাংবাজার, লাকসাম, কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১১৭ 
এমরাি বহাদসি, বপতাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ হাবমরাবা , থািাঃ লাকসাম, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১১১৮ 
বমাঃ কাউোর বহদসি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ + র্াকঃ বপামগাঁও, উপঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১১১৯ 
বমাঃ কামরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রামঃ + র্াকঃ বপামগাঁও, উপঃ 

মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

১১২০ 
এিাদয়ত উল্লাহ, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ হারাখাল, বপাঃ বহসাখাল 

বাজার, থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

১১২২ 
বমাঃ নুর আলম, বপতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ বড় কবরমপুর, ইউঃ 

রামিাথপুর, উপঃ পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

খগ খগ 

 

১১২৩ 

বসৌরভ কুমার, বপতাঃ সদন্তাষ কুমার, গ্রামঃ বড় বমজডাপুর, বপাঃ শঠিবাবড়, উপঃ 

বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

 

খগ 
 

গ 

১১২৫ 
বমাঃ মামুনুর রবশে, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ  পোগঞ্জ, র্াকঃ 

বখাড়াগাে, বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খগ গ 

১১২৭ 
বমাঃ মজমুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আঃ বমান্নাফ বময়া, গ্রামঃ বখাদ্দড 

কাবশিাথপুর, র্াকঃ কাবিখাল, বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খগ গ 

১১২৮ 
বমাঃ আদখরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ সাংগ্রমাপুর, বপাঃ 

বালারহাট, উপঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১১২৯ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আফতাব আলী, পবিম োদমােরপুর, 

সাদ্যল্যাপুর, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৩০ 
বমাঃ বতাজাদম্মল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যল বজাব্বার, ইমােপুর মসবজে 

পাড়া, বপাঃ আোরহাট, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১১৩১ 
বমাঃ হারুি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আঃ জব্বার মন্ডল, গ্রামঃ উত্তর ভাঙ্গাদমাড়, 

র্াকঃ কান্তিগর, উপঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৩২ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ এবাদ্যল্লাহ বশখ, গ্রামঃ তালুক সব ডািি, বমাঃ 

বাসির্াঙ্গা,থািাঃ সুিরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৩৩ 
বমাঃ আবু বসালাইমাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রমাঃ ববলকা আকিপাড়া, 

র্াকঃ ববলকা, থািাঃ সুিরগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১১৩৪ 
বমাঃ বমাকদেদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ বাজারপাড়া, র্াকঃ 

বাজারপাড়া, সুিরগঞ্জ, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১১৩৫ 
বমাঃ হাসানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ  হারুি বময়া, গ্রামঃ বখাদ্দডা, র্াকঃ তারাপুর, 

থািাঃ সুিরগঞ্জ, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১১৩৬ 
বমাঃ বরমি সরকার জবি, বপতাঃ বমাঃ বরাস্তম সরকার, গ্রামঃ বখাদ্দড পাটাদিাো, 

৯ িাং বিগ্রাম, সাদ্যল্যাপুর, গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৩৭ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতাঃ বমাঃ বেরুল ইসলাম, দ্যরাবমঠিপুর (মাস্টারপাড়া), 

পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

খগ খগ 

১১৩৮ 
শ্রীঃ সুরবঞ্জত কুমার সরকার, বপতাঃ শ্রীঃ রাজকুমার সরকার, গ্রামঃ ববশলা, 

বপাঃ বর্ন্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

কখগ খগ 

১১৩৯ 
বমাঃ রাজু আহদমে, বপতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আবল, গ্রামঃ সিত্রদকাল, বপাঃ 

আিন্তরামপুর, উপঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১১৪০ 
বমাঃ জাবমউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল বময়া, গ্রামঃ বকশমত বড় 

বাড়ী, বপাঃ সাদ্যল্লাপুর, উপঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৪১ 
বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ োেি, র্াকঃ 

কাবিরহাট, উপঃ পীরগাো, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১১৪৩ 
বমাঃ বেবব্বকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ নুর এ আলম বেবদ্দকী, সদন্তাষপুর, 

বগাপালপুর, বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

খগ খগ 

১১৪৪ 
বমাঃ হাদরজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ আঃ োলাম, গ্রামঃ জলাই র্াঙ্গা, বপাঃ 

অিন্তরামপুর, থািাঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

 

খগ 
 

গ 
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১১৪৫ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বগালজার বহাদসি, কাবশপুর, বভন্ডাবাড়ী, 

পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

খগ গ 

১১৪৬ 
বমাঃ দ্যজডয় ইসলাম (দ্যদ্য), বপতাঃ বমাঃ মৃতঃ সাদহব উদ্দীি, গ্রামঃ জামুর্াঙ্গা, 

বপাঃ বকশামত বখজু, উপঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

১১৪৭ 
বমাঃ রতি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ ভাবিচুড়া, র্াকঃ 

অিন্তরামপুর, উপঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১১৪৯ 
বমাঃ সাজ্জাদ্যর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম+র্াকঃ কাবিখাল, 

উপঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

বব-বাড়ীয়া 

পববস-১ 

১১৫০ 

বমাঃ জালাল বময়া, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রামঃ+দপাঃ ববদ্যাকুট, 

থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খগ গ 

১১৫১ 
বমাঃ মামুি বময়া, বপতাঃ আজদ্য বময়া, গ্রামঃ+ র্াকঃ+ উপঃ িাবসিগর, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া।  

খগ গ 

১১৫২ 
তাদরক হাসাি, বপতাঃ আবদ্যল আহাে, গ্রামঃ বক্তার মুড়া, বপাঃ ববষ্ণুপুর, 

থািাঃ ববজয়িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১১৫৩ 
নুর আহাে, বপতাঃ মৃতঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ বগৌবতমপাড়া, র্াকঃ  াটুরা, 

থািা+দজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৫৪ 
মাহবুব বময়া, বপতাঃ আব্দুল হাবসম, কুন্ডা, র্াকঃ কুন্ডা, থািাঃ িাবসরিগর, 

বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৫৫ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ হারুি বময়া, গ্রামঃ িাবেরাবাে, র্াকঃ 

িাবেরাবাে, উপঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

খগ খগ 

১১৫৬ 
বমাঃ মাসুক বময়া, বপতাঃ বমাঃ সামছুজ্জামাি, দ্দগ ডাপুর/ বাহাদ্যরপুর, আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৫৭ 
বমাঃ সাবব্বর বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ সানু বময়া, গ্রামঃ বিবলদখালা, র্াকঃ 

সাতদমাড়া, উপঃ িবীিগর, বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৫৮ 
বমাত্তাবকম আহম্মে িাঈম, বপতাঃ হাবফজ আহম্মে, গ্রামঃ বজঠাগ্রাম, বপাঃ 

বজঠাগ্রাম, থািাঃ িাবসরিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৬০ 
বসাদহল তািভীর, বপতাঃ সামসুল হুো গ্রামঃ বভটি োউেপুর, বপাঃ মুকুন্তপুর, 

উপঃ ববজয় িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মবাড়ীয়া। 

খগ গ 

১১৬১ 
বমাঃ মাসুম রািা, বপতাঃ বমাঃ দ্যধ বময়া, পূব ড  বমড্ডা,সার বগার্াউদির 

পবিমপাদশ, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৬২ 
আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ সবহে বময়া, বখালাপাড়া, র্াকঃ সুবহলপুর, উপঃ সের, 

বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৬৩ 
বমাঃ ইসহাকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামঃ োঁতমন্ডল, 

োঁতমন্ডল, িাবসরিগর। 

খগ খগ 

১১৬৪ 
বমদহেী হাসাি ইকরাত, বপতাঃ আব্দুল কবরম, মসবজে পাড়া, আখাউড়া, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৬৫ 
বমাঃ বমাস্তাক আহদমে, বপতাঃ সামছুল হক, মািারপুর, বপাঃ জমদশরপুর, 

থািাঃ কসবা, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

 

১১৬৬ 

বমাঃ বসবলম বময়া, বপতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী, গ্রামঃ + বপাঃ +উপঃ 

িাবসরিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

 

খগ 
 

গ 

১১৬৭ 
বশখ বমাঃ শবফকুল হক টিপু, বপতাঃ বশখ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ রািীখার, 

বপাঃ বখালখার, উপঃ আখাউড়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৬৮ 
িজরুল ইসলাম, বপতাঃ আবদ্যল জব্বার, গ্রামঃ কচুয়ামুড়া, বপাঃ মুকুিপুর, 

থািাঃ ববজয়িগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১১৬৯ 
বমাঃ সালা উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ মন্তাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বম বশমুইল,ববজয়িগর, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৭০ 
বমাহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ + ইউঃ+ 

বপাঃ+ উপঃ িাবসরিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১১৭২ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ িারায়িপুর, বপাঃ + থািাঃ 

িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

খ খ 

১১৭৩ 
 বমাঃ শহীদ্যল্লাহ, বপতাঃ বমাঃ ফয়েল আহমে, বসািার তালুক , র্াকঃ 

কািাই াট, কািাই াট, বপৌরসভা, কািাই াট, বসদলট। 

খগ খগ 

১১৭৪ 
বমাঃ এবাদ্যল বহাদসি, বপতাঃ ফদয়জ উবদ্দি, গ্রামঃ আসামপাড়া, থািাঃ 

সজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১১৭৫ 
আবুল কালাম, বপতাঃ আব্দুস োত্তার, ব্রাহ্মণ গ্রাম, মাবিকগঞ্জ(৩১৮২), উপঃ 

কািাই াট, বসদলট। 

খগ গ 
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১১৭৮ 
জুবাদয়ল আহমে, বপতাঃ হাসমত আলী, গ্রামঃ উত্তর কািজর, র্াকঃ েরবস্ত, 

থািাঃ সজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১১৮০ 
বমাঃ শাবহে আহমে, বপতাঃ এখলাে উবদ্দি, গ্রামঃ বিজ বাউর ভাগ পবিম, 

র্াকঃ মাবিকগঞ্জ বাজার-৩১৮২, কািাই াট, বসদলট। 

খগ খগ 

১১৮১ 
বমাঃ আবমর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রামঃ পবিম বপদকর খাল, 

র্াকঃ বতায়াকুল, উপঃ বগায়াইি াট, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১১৮৫ 
ফারুক আহমে, বপতাঃ মৃতঃ মুসদলহ উবদ্দি, গ্রামঃ গাদরা, র্াকঃ লাফিাউট, 

উপঃ বগায়াইি াট, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১১৮৬ 
বমাহাম্মে িাবসর উবদ্দি, বপতাঃ মৃতঃ ইমাম উবদ্দি, গ্রামঃ বভৌবাড়ী, র্াকঃ 

বভৌবাড়ী, থািাঃ বগায়াইি াট, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১১৮৭ 

জুলবফকার বিৌঃ হাসািাত, বপতাঃ এইি, এম, মঈি উবদ্দি বিৌঃ,  

গ্রামঃ গড়াই গ্রাম, র্াকঃ মাবিকগঞ্জ বাজার, উপঃ কািাই াট,  

বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১১৮৯ 
বমাঃ বেদলায়ার  বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ আবু বক্কর, গ্রামঃ বেগারাইল, বপাঃ 

সজন্তাপুর, থািাঃ সজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১১৯৩ বমজাি উবদ্দি, বপতাঃ আব্দুি নূর, িবিরাই, থািাঃ কািাই াট, বজলাঃ বসদলট। খগ খগ 

১২০০ 
সাদহল আহদমে, বপতাঃ মৃতঃ শামশুল ইসলাম, গ্রামঃ গুয়াবাড়ী, থািাঃ 

সজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১২০১ 
আজাে বময়া, বপতাঃ লাল বময়া, লামাগ্রাম হাওর, র্াকঃ রবিখাই কামাল ববস্ত-

৩১৪০, উপঃ বকাম্পািীগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২০২ 
জুদিে আহমে, বপতাঃ ইয়াবহয়া, গ্রামঃ মদহশপুর, র্াকঃ লখাইরগ্রাম , থািাঃ 

কািাই াট, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ গ 

বসদলট 

পববস-১ 

১২০৩ 

বমাঃ এহসানুল মাহবুব জুবাদয়র, বপতাঃ বমাঃ আব্দুি নূর, গ্রামঃ কাটাবেয়া, 

বপাঃ লালাবাজার, েবক্ষণ সুরসা, বসদলট। 

খগ খগ 

১২০৪ 
বমাঃ সবুজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ শবরফ বময়া, গ্রামঃ বেওকলস, র্াকঃ বেওকলস, 

থািাঃ ববশ্বিাথ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১২০৫ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ইউনুে বময়া, গ্রামঃ মিকতল, র্াকঃ 

গাভুরটিবক, থািাঃ ওসমাবিিগর, বসদলট। 

খগ খগ 

১২০৬ 
বমাঃ জাকাবরয়া আহমে, বপতাঃ ফয়জুর রহমাি, গ্রামঃ ভরণ সুলতািপুর, 

র্াকঃ থািাবাজার, থািাঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২০৭ 
হুসাইি আহমে, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ হাসামপুর, থািা ও 

উপঃ বালাগঞ্জ, র্াকঃ বালাগঞ্জ-৩১২০, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২০৯ 

বমাহাম্মে আব্দুল মবতি, বপতাঃ বমাহাম্মে বাবুল,  

গ্রামঃ রুস্তমপুর, র্াকঃ বমাহাম্মেপুর, থািাঃ বমা লাবাজার, দ্যবক্ষণসুরমা, 

বসদলট। 

খগ খগ 

 

১২১০ 

আব্দুল বাবেত, বপতাঃ জাবহে উবদ্দি, গ্রামঃ বাল্লাহ, বপাঃ ইোমবত, থািাঃ 

জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

 

খগ 
 

গ 

১২১৩ 
সায়মি আহমে, বপতাঃ বমাঃ চুনু বময়া, গ্রামঃ িবন্ডপাড়া, বপাা্ঃ সকলাশ, থািাঃ 

বগালপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২১৪ 
বমাঃ আব্দুস সবহে, বপতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ পবিম আিিপুর, 

র্াকঃ+উপঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২১৫ 
আবু তাদহর বমাঃ বহাদসি, বপতাঃ আয়াে উবদ্দি বতরি বময়া, সাাং শ্রীরামপুর, 

র্াকঃ শ্রীরামপুর, থানঃ বমাগলাবাজার, েবক্ষণসুরমা, বসদলট। 

খগ খগ 

১২১৭ 
বমাহাম্মে মবলক বময়া, বপতাঃ আবেম আলী, বগায়াল গাঁও, বপাঃ বমাহাম্মেপুর, 

বসলাম, থািাঃ বমাগলাবাজার, েঃসুরমা, বসদলট। 

খগ গ 

১২১৮ 
বমাহাম্মে আবমর বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ কাবে মবলক, 

র্াকঃ রামধা বাজার, থািাঃ ববয়ািীবাজার, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২১৯ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুে মাবিক, গ্রামঃ জালাল িগর, ( 

মুবসর িক), বপাঃ িারখাই , থািাঃ ববয়ািীবাজার, বসদলট। 

খগ গ 

১২২০ 
বমাঃ আফজাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সামছুল হক, গ্রাম ও র্াকঃ খাড়াভরা, 

উপঃ ববয়ািীবাজার, বজলাঃ বসদলট 

খগ গ 

১২২১ 
িয়ি আিার্য্ড, বপতাঃ কাবলপে আিার্য্ড, গ্রামঃ + র্াকঃ যুবধবষ্টপুর, উপঃ 

বফঞ্চুগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২২২ রুদমল আহমে, বপতাঃ রবফক বময়া,  বটাংরা, লালবাজার, ববশ্বিাথ, বসদলট। খগ গ 

১২২৩ 
বমাঃ সবফক উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ আরব আলী, গ্রামঃ জায়ফরপুর, বপাঃ 

বহবতমগঞ্জ, থািাঃ বগালাপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 
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১২২৪ 
সাবব্বর আহমে, বপতাঃ রবশে আহমে, গ্রামঃ বসল াট, বপাঃ ঢাকা েবক্ষণ, 

থািাঃ বপালাপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১২২৫ 
ময়নুল ইসলাম, বপতাঃ মফুর আলী, গ্রামঃ মেকাপুর, বপাঃ বহবতমগঞ্জ, উপঃ 

বগালাপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১২২৬ 
আব্দুল হাবমে, বপতাঃ মৃতঃ সামে উবদ্দি, বসািাপুর, বপাঃ সড়দকর বাজার, 

থািাঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ খগ 

১২২৭ 
খায়রুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ওয়াবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ যুবধবষ্ঠপুর, র্কাঃ 

যুবধবষ্ঠপুর, উপঃ বফঞ্চুগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

খগ গ 

১২২৮ 
সাইফুর  রহমাি, বপতাঃ আব্দুল আলী, গ্রামঃ বিজবুরুো, থািাঃ ওসমািী িগর, 

বজলাঃ বসদলট,  

খগ খগ 

িট্টগ্রাম 

পববস-১ 

১২৩১ 

বমাহাম্মে শাহজাহাি, বপতাঃ হাজী নূর বমাহাম্মে, গ্রামঃ েবক্ষণ কড়লদর্ঙ্গা, 

র্াকঃ সাদরায়তলী, থািাঃ ববায়লখািী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৩৬ 
বমাঃ ইবলয়াে উদ্দীি, বপতাঃ বমাঃ ফজল কবরম, উত্তর শ্রীমাই, র্াকঃ িক্রশালা, 

উপঃ পটিয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৩৭ 
বমাঃ শাহ আলম, বপতাঃ জামাল  উবদ্দি, গ্রামঃ পূব ড কলাউজাি, র্াকঃ 

পূব ডকলাউজাি, উপঃ বলাহাগাড়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৩৯ 
বমাঃ আবরফুল্লাহ ( সুমি), বপতাঃ আবমনুল হক গ্রামঃ পূব ড হােিেন্ডী, র্াকঃ  

বোহাজারী, িিিাইশ, িট্টগ্রাম।  

খগ গ 

১২৪০ 
সাবকব খাি, বপতাঃ শাহ আলম, ৩ িাং পূব ড বগামেন্ডী, ববায়ালখালী পৌরসভা, 

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪১ 
বমাহাম্মে আকতার বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে ইবদ্রে, গ্রামঃ + র্াকঃ পবিম 

বগামেন্ডী, বপৌরসভা, ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪২ 
বমাঃ শবহদ্যল আলম বপতাঃ শামশুল আলম, পূব ড বগামেন্ডী ওয়ার্ ড  িাং- ০৬, 

ববায়ালখালী বপৌরসভা, থািাঃ+ র্াকঃ ববায়ালখালী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১২৪৩ 
রুহুল আবমি সাবকব, বপতাঃ নুরুল আবমি, গ্রামঃ বধারলা, র্াকঃ সাদরায়াতলী, 

উপঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪৪ 
বমাহাম্মে এরশাে, বপতাঃ আবু বক্কর , গ্রাম+ র্াকঃ পবিম বগামেন্ডী, 

বপৌরসভা, ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪৫ 
বমাঃ ববারহাি উদ্দীি, বপতাঃ োদলহ আহম্মে, গ্রামঃ বধারলা, বপাঃ 

সাদরায়াতলী, থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪৬ 
বমাহাম্মে আবু সুবফয়াি, বপতাঃ বমাহাম্মে আবু বক্কর, গ্রামঃ ববলপুর, র্াকঃ + 

উপঃ আদিায়ারা, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪৭ অিজি বেব িাথ , বপতাঃ ববমল বেব িাথ, বশদখরখীল বাঁশখালী, িট্টগ্রাম। খগ গ 

১২৪৮ 
আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তফা আলী, জাবলয়া াটা, সরল, বাঁশখালী, 

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১২৪৯ 
আবদ্যল কাদের, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যস বোবাহাি, উত্তর জলেী, বহাবডাং িাাং-

৪৫৭, বাঁশখালী বপৌরসভা, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১২৫০ 
বমাহাম্মে বহাোইি, বপতাঃ নুরুল কাদের, উত্তর জলেী, বহাবডাং িাং-৩২৪, 

বাঁশাখালী বপৌরসভা, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১২৫২ বমাহাম্মে সসকত, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বরপা, রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 

১২৫৪ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতাঃ আব্দুল জবলল বময়া, বেওয়াি বাগ(কলাবড়ী) 

মেিপুর, বির, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৫৬ 
বমাঃ িাজমুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ হাববব উল্লাহ, শাহী মসবজে, বির, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২৫৭ 
বমাঃ আল বজাবাদয়র, বপতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, সাাং কািাপাড়া, বপাঃ 

বারপাড়া, থািাঃ বির, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৫৮ 
বমাঃ লুৎফর রহমাি, বপতাঃ আব্দুল গবণ বময়া, গ্রামঃ চুিাভূড়া, বপাঃ মেিগঞ্জ, 

থািাঃ বির, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৫৯ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সামছুবদ্দি বময়া, বেওয়ািবাগ, মেিপুর, 

বির, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬০ 
বমাঃ আল আবমি, বপতাঃ বমাঃ লাল বময়া, বড় বিাংঙ্গাইি, বরাব, বসািারগাঁ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২৬১ 
বমাঃ রায়হাি, বপতাঃ বমাঃ রতি বময়া, বাগবাবড়য়া, মহজমপুর, বসািারগাঁও, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৩ 
বমাঃ শামীম কাউসার, বপতাঃ আঃ মান্নাফ, রহমতপুর, বড়িগর, বমাগড়াপাড়া, 

বসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 
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১২৬৪ 

বমাঃ আয়িাল হক, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক,  

গ্রামঃ লস্কর বাড়ী, বপাঃ বরাব(১৪১১), ইউঃ সাবেপুর, উপঃ বসািারগাঁও, বজলাঃ 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৫ 
বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ নুরুল ইসলাম, বড় বিাংঙ্গাইি, বরাব, বসািারগাঁ, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৬ 
কাউসার বহাদসি, বপতাঃ বসরাজুল ইসলাম, এলাবহ িগর বমাল্লাপাড়া, সাবেী 

বাজার, শমভূপুরা, বসািারগাঁ, িরায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৭ 
বমাঃ আহসাি, বপতাঃ আব্দুল আউয়াল, বড় বিাংগাইি, বারাব, কাঁিপুর, 

বসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৮ 
বমাঃ শাহ আলম, বপতাঃ বমাহাম্মে আলী, নুদিরদটক, আিি বাজার, বসািারগাঁ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৬৯ 
বমাঃ বকুল বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ বসরাজ বময়া, নুদিরদটক, আিি বাজার, 

বসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৭৩ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ আবুল বহাদসি, বড় বিাংগাইি, বরাব, কাঁিপুর, 

বসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৭৪ 
ফয়সাল ফবকর, বপতাঃ বমাঃ  িাবসর উবদ্দি ফবকর, মুসীরপুর, বপাঃ ধিী 

বাজার, থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

 

১২৭৫ 

বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বপতাঃ বমাঃ বফদরাজ আলম, গ্রামঃ বরাব, বপাঃ 

তারাব, থািাঃ রুপগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

 

খগ 
 

গ 

১২৭৭ 
বমাঃ রাজি ভূ ূঁইয়া, বপতাঃ  বমাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ ললাটি, বপাঃ বরাব, 

থািাঃ বসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। 

খ খ 

১২৭৮ 
বমাহাম্মে শবফকুল ইসলাম বশপলু, বপতাঃ বমাহাম্মে শওকত আলী, ২০৬, 

উইলসি বরার্, একরামপুর, বির, িারায়ণগঞ্জ। 

খ খ 

বিত্রদকািা

পববস 

১২৭৯ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ কাবতডকপুর, বপাঃ 

কাবতডকপুর, উপঃ ধম ডপাশা, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

১২৮০ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম,  বপতাঃ বমাঃ গফুর, গ্রামঃ পঁিাবশপাড়া, বপাঃ িবল্লশা, 

থািা+ বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৮১ 
বপয়ার সাহা, বপতাঃ সতু রঞ্জি সাহা, মন্ডলা, বপাঃ + থািঃ কলামাকািা, 

বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১২৮২ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ আবজজুর রহমাি, কািারী বরার্, দ্যগ ডাপুর, বিত্রদকািা। খগ গ 
 

১২৮৩ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ িয়াকিতা, 

বপাঃকিতা, উপঃ কলমাকাি, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৮৪ 
বিপদসল সরকার, বপতাঃ বিদপি সরকার, গ্রামঃ পারলা, থািঃ+ বপাঃ বজলাঃ 

বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৮৫ 
বসাদয়ল রািা, বপতাঃ বমাঃ বলটি বময়া, গ্রামঃ বেবলমপুর, ইউঃ  বিরাাং , বপাঃ+ 

থািাঃ বকন্দুয়া, বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১২৮৬ 
বমাঃ মুখদশদ্যর রহমাি খাি,  বপতাঃ মৃতঃ শদমশ আলী খাি, গ্রামঃ” িারুলীয়া, 

বপাঃ আমবাবড় বাজার, থািাঃ কলমাকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৮৭ অন্তর সাহা, বপতাঃ ববমল সাহা, ববশর পাশা, কলমাকািা, বিত্রদকািা। খগ খগ 

১২৮৮ 
বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বসািাফর আলী, গ্রামঃ কিোরা, বপাঃ 

কিিারা, থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১২৮৯ বমাঃ মবমনুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, িাবড়য়া, দ্যগ ডাপুর, বিত্রদকািা। খগ গ 

১২৯১ 
বমাঃ আব্দুল আউয়াল, বপতাঃ বমাঃ তাইজ উবদ্দি, গ্রামঃ বসাংপুর, ইউঃ 

বসলবরষ, থািাঃ ধম ডপাশা, র্াকঃ ধম ডপাশা, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

১২৯২ 
বমাঃ বমাতাবলব বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ বাদরক, গ্রামঃ বামিদমাহা, বপাঃ 

িবল্লাশা, থািাঃ বিত্রদকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১২৯৪ 
বমাঃ শামীম বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবু হাবিফ, ক্ষুদ্র বসধলী, ববষমপুর, 

কলমাকািা, বিত্রদকািা।  

খগ গ 

১২৯৬ 
এমোদ্যল হক খাি, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যল োমাে খাি, গ্রামঃ িািজাইল, বপাঃ 

জাবরয়া িািজাইল, দূগ ডাপুর, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৯৭ 
বজসবমি আক্তার, বপতাঃ মুতুডজ আলী, সরাপাড়া, বপাঃ সরাপাড়া, থািাঃ’ 

বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

 

খগ 
 

গ 

১২৯৮ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাঃ বমাঃ আবুল বাসার, উবকল পাড়া, দূগ ডাপুর, 

বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১২৯৯ 
বমকু রজি সরকার, বপতঃ মবতি মদহাি সরকার, শ্রীপুর, আমবাড়ী, বপাগলা, 

কলমাকািা, বিত্রদকািা। 

খগ গ 
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১৩০০ 
রাজু মজুমোর, বপতাঃ প্রাদিম মজুমোর, গ্রামঃ িািপুর, বপাঃ+ থািাঃ+ উপঃ 

কলমাকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১৩০২ 
আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ রাদজিপুর, বপাঃ িবল্লশা, 

থািাঃ+দজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১৩০৩ 
উদম্ম হাবববা, বপতাঃ ইকবাল বহাদসি, গ্রামঃ বুবধ, বপাঃ সতুটি বাজার, উপঃ 

পূব ডধলা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১৩০৪ 
খিকার শাহাোত বহাদসি, বপতাঃ খিকার আব্দুল কুদ্দুে, গ্রামঃ বভাড়াখািী, 

বপাঃ িিপুর, থািাঃ বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ গ 

১৩০৫ 
মাজহারুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ববয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ ব্রাক্ষণজাত, বপাঃ 

বকন্দুয়া, থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

১৩০৬ 
বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবজজুর রহমাি, েবক্ষণপাড়া, দূগ ডাপুর, 

বিত্রদকািা। 

খগ গ 

জামালপুর 

 পববস 

১৩০৭ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ সািি বাড়ী 

মধ্যপাড়া, র্াকঃ সািিবাড়ী, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর। 

খগ গ 

১৩০৮ 
বমাঃ িাঈম, বপতাঃ বমাঃ িাজমুল হক, গ্রামঃ িরশী বালুয়াটা, র্াকঃ পাবই 

বাজার, উপঃ জামালপুর, সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩০৯ 
আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বর্ফুবল বাড়ী,  

র্াকঃদর্ফুবল বাড়ী, উপঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

 

১৩১০ 

বমাঃ বলমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ রববউল ইসলাম,  গ্রামঃ বিবিন্তপুর, উপঃ 

বমাসদলমাবাে, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১১ 
বমাঃ আবজজুল হক, বপতাঃ মৃতঃ এফাজ উবদ্দ রসকার, গ্রামঃ কাতলামারী, 

বপাঃ বমাসদলমাবাে, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১২ 
বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ খইবর রহমাি, গ্রামঃ কাতলামারী, বপাঃ 

বমাসদলমাবাে, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১৩ 
বমাঃ বসালায়মাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ মেি বগাপাল, র্াকঃ 

রাদয়  েড়া, উপঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১৪ 
বমাঃ হাদসম আলী, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলী, গ্রামঃ বড়ইতলা, র্াকঃ 

গাইবান্ধা, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১৫ 
বমাঃ বমারাদ্যজ্জামাি, বপতাঃ মৃতঃ বােশা বময়া,  গ্রামঃ বভলামারী, র্াকঃ 

বমলি বাজার, থািাঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১৬ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ কালাবহ, র্াকঃ কাঁিাসড়া, 

উপঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩১৭ 
আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ নুরল ইসলাম, গ্রামঃ বকন্দুয়া সাতকুড়া, র্াকঃ 

কাবলবাড়ী, জামালপুর সের, জামালপুর। 

খগ খগ 

১৩১৮ 
জুদয়ল আহাদম্মে, বপতাঃ আসাদ্যজ্জামাি,  গ্রামঃ কাতলামারী, র্াকঃ 

বমাসদলমাবাে, উপঃ মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

 

১৩১৯ 

বমষ্টার আলী, বপতাঃ সসয়ে আলী, গ্রামঃ লাংকার ির, বপাঃ লাংকারির, থািাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

 

খগ 
 

গ 

১৩২০ 
নুরিবী বময়া, বপতাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ ফটিমারী, র্াকঃ বাবিজুড়ী, থািাঃ 

মাোরগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩২১ 
বমাঃ সাদকায়াত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ শামছুল আলম, গ্রামঃ লাংকারির, থািাঃ 

বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

১৩২৩ 
ইসমাইল বাবু, বপতাঃ বমাঃ আজাে বময়া, গ্রামঃ ফুলদকািা, বপাঃ ফুলদকািা, 

থািাঃ বলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১৩২৪ 
বমাঃ বলটি বময়া,বপতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ িালাতপুর, র্াকঃ 

ভালুকা, জামালপুর, সের, জামালপুর। 

খগ গ 

১৩২৫ 
বমাঃ আব্দুল হাই, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের, ফুলকারির, গাইবান্ধা, 

ইসলামপুর, জামালপুর। 

খগ গ 

১৩২৬ 
বমাঃ সুলতাি মাহামুে, বপতাঃ বমাঃ শহীে আলী, গ্রামঃ বময়াপাড়া, র্াকঃ 

লাংকারির, থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ খগ 

১৩২৯ 
বমাহাম্মে ওয়াদহে আলী, বপতাঃ বমাঃ বময়ার উবদ্দি, গ্রামঃ বিবশিী, র্াকঃ 

িাবরদকলী, থািা ও বজলাঃ জামালপুর সের। 

খ খ 

১৩৩১ 
জুবাদয়র আহাদম্মে িাঈম, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ পবিম 

বসততা, থািাঃ ও বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৩২ 
বমাঃ রবি বময়া, বপতাঃ বমাঃ রবফজ উবদ্দি, গ্রামঃ ব াস্তা, র্াকঃ িরদ াস্তা, 

বপাঃ িরদ াস্তা, উপঃ মাবিকগঞ্জ, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 
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১৩৩৩ 
রাদসল বময়া, বপতাঃ হুকুম আলী, গ্রামঃ েবক্ষণ সিল্লা, র্াকঃ বরুন্ডী-১৮০০, 

মাবিকগঞ্জ সের, মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৩৪ 
বতৌরাত হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বহোদয়ত বহাদসি, গ্রমাঃ সদন্তাষপুর, বপাঃ 

মাবিকগঞ্জ, থািাঃ বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৩৫ 
বমাঃ শ্যামল বময়া, বপতাঃ বমাঃ করম আলী,  

গ্রামঃ পাঞ্জি খাড়া, বপাঃ গড়পাড়া, থািাঃ মাবিকগঞ্জ সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

 

১৩৩৬ 

বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ   বসবলম বশকোর, গ্রমঃ ষাইট  র বতত্ততা, বপাঃ 

বতত্ততা, থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

 

খগ 
 

গ 

১৩৩৭ 
শাংকর কুমার োস, বপতাঃ সদতি কুমার োস, গ্রামঃ মাগুরাইল, বপাঃ উথলী, 

থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৩৯ 
ভজি কুমার  সরকার, বপতাঃ সতীশ িি সরকার, গ্রামঃ খাগড়াকুবড়, বপাঃ 

মূলজাি, থািাঃ + বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

 

১৩৪০ 

বমাঃ কাজল বময়া, বপতাঃ বমাঃ আসলাম বহাদসি, গ্রামঃ  সাগরবে ী, বপাঃ 

গড়পাড়া, থািাঃ মাবিকগঞ্জ। 

 

খগ 
গ 

১৩৪১ 
বমাঃ িাঈম বহাদসি, বপতাঃ আব্দুল হাবকম, শহীে স্মরণী বলি, মাবিকগঞ্জ সের, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৪৩ 
শাবকল বময়া, বপতাঃ বজন্নত আলী, গ্রামঃ িওখন্ডা, বপাঃ মাবিকগঞ্জ, থািাঃ + 

বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৪৪ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ আগঃ কবলয়া, বপাঃ 

কবলয়া বাজার, থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৪৬ 
বমাঃ হাবসবুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ওহাব আলী, গ্রামঃ গদহরপুর, বপাঃ উথলী, 

থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৪৭ 
সাধি সূত্রধর, বপতাঃ শাংকর সূত্রধর গ্রামঃ বেশগ্রাম,  বপাঃ বড়হাতদকাড়া, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৪৮ 
বমাঃ বলমি বহাসাইি, বপতাঃ মৃত বহাদসি আলী, গ্রামঃ ঢাকুলী, র্াকঃ জাগীর, 

থািাঃ + বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৪৯ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস োমাে, গ্রামঃ রুহবন্ড, র্াকঃ বাঙ্গালা, 

উপঃ বখওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৫০ 
বমাঃ আদবে আলী, বপতাঃ জাহাঙ্গীর বমাল্লা, গ্রামঃ আিার মাবিক, উপঃ + 

র্াকঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৫১ 
আল আবমি বহাদসি, বপতাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ েবড়কয়ড়া, র্াকঃ রুপসা-

১৮৫০, থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৫২ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতাঃ আব্বাস বমাল্লা, গ্রামঃ েবড়কািী, উপঃ + র্াকঃ 

হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৫৩ 
সাদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ ইব্রাবহম বমাল্লা, গ্রমাঃ বাব য়া, র্াকঃ বাবলরদটক, 

উপঃ + বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৫৪ 
বমাঃ জুবাদয়র রহমাি, বপতাঃ বমাঃ কববর বময়া, গ্রামঃ বশালধারা, বপাঃ যুতুিী, 

থািাঃ ব ওর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৫৫ 
পারদভজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ নুরু ববপারী, গ্রামঃ বেশগাঁও, র্াকঃ বড়হাতদকাড়া, 

উপঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৩৫৬ 
বমাঃ সজীব বহাদসি, বপতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ উবকয়ারা, র্াকঃ গড়পাড়া, 

থািাঃ +দজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

১৩৫৭ 
ববেব কুমার োস, বপতাঃ ববিয় কুমার োস, গ্রামঃ মাগুরাইল, বপাঃ উথলী, 

থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ।  

খগ গ 

১৩৫৮ 
 বমাঃ সবফউবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ বাবুল বহাদসি, গ্রামঃ বড়সাইট্টা, বপাঃ গড়পাড়া, 

থািাঃ+ বজলাঃ মাবিকগঞ্জ সের। 

কখ খ 

বশরপুর 

পববস 

১৩৫৯ 

জহুরুল হক, বপতাঃ  আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বতলকাবি, বপাঃ রামপুর বাজার, 

থািাঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৬১ 
মন্জজুরুল হক, বপতাঃ আজগর আলী, খুবজউর্া, বপাঃ বিতিবখলা, থািাঃ 

বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

 

১৩৬২ 

বমাঃ স্বাধীি হাসাি, বপতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, আিাবরয়া, বাবিয়াপাড়া।  

খগ 
 

গ 

১৩৬৩ 
বমাঃ বশখ ফবরে বময়া, বপতাঃ বমাঃ রবফক বময়া, বিজ আন্ধাবরয়া, র্াকঃ 

রামপুর বজার, উপঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৬৪ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বমিাল হক, ধাতুয়া, বপাঃ ধাতুয়া বাজার, 

থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 
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১৩৬৬ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ সুরুজ আলী, মধ্যবয়ড়া, ভাতশালা, বশরপুর 

সের, বশরপুর। 

খগ খগ 

১৩৬৭ 
রবব আহদমে ববল্লাল, বপতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কাওয়াদপিী, বপাঃ 

 র বরয়া, থািাঃ+ বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৬৯ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাবববুল্লাহ, গ্রামঃ বামদির বর, র্াকঃ 

বামদির ির, উপঃ বশরপুর, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৭৩ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ  বমাঃ আব্দুল জুব্বার, বতিআিী বভলুয়া, বপাঃ 

বভলুয়া বাজার, শ্রীবরেী, বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৭৫ 
বমাঃ সবজব বময়া, বপতাঃ মৃতঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ ববতমারী, র্াকঃ 

বরজাংগলেী, থািাঃ +দজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৭৬ 
বমাঃ বলটি বময়া, বপতাঃ বমাঃ সাবদ্যল বময়া, গ্রামঃ বাকার কািা, বপাঃ 

িাদির, িগর, থািাঃ + বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

১৩৭৭ 
বমাঃ বতাফাদয়ল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আাংগুর বময়া, িরহাবর, বপাঃ িগড়াির, 

থািাঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর ।  

খগ খগ 

১৩৭৮ 
বমাঃ বখারদশে আলম, বপতাঃ বমাঃ মামুোলী, মধ্য কুমরী, বপাঃ বাবজতবখলা, 

বজলাঃ বশরপুর, উপঃ বশরপুর সের। 

খগ গ 

১৩৭৯ 
বমাঃ তাদরক রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ ইলশা, বপাঃ কুসুম 

হাটি, উপঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

পাবিা 

পববস-২ 

১৩৮০ 

বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম মুসী, গ্রামঃ হুইখাবল, র্াকঃ 

কল্যািপুর, থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮১ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আকবর আলী খাি, গ্রামঃ আদতারদশাভা, 

পাইকবহাটি, সাঁবথয়া, পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮২ 
বমাঃ সজীব বপতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ + বপাঃ মাহমুেপুর, সাঁবথয়া, 

পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৩ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ মুকতার বহাদসি, গ্রামঃ মাহমুেপুর, র্াকঃ 

মাহমুেপুর, থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৪ 
বমাঃ বমাস্তফা কামাল, বপতাঃ বমাঃ শহীে খাি, গ্রামঃ টাাংবাড়ী, র্াকঃ 

কাবশিাথপুর, উপঃ ববড়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৫ 
বমাঃ সাজু আহদম্মে, বপতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িাবিয়ারা, র্াকঃ 

রাজিারায়ণপুর, উপঃ ববড়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৬ 
আব্দুর রাজ্জাক, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ + বপাঃ ভাটিকরা, থািাঃ 

আবমিপুর, উপঃ সুজািগর, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৭ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম খাি, গ্রামঃ বক্রাড় দ্যবলয়া, বপাঃ 

বপাড়ার্াঙ্গা, থািাঃ সুজািগর, পাবিা। 

খগ গ 

১৩৮৯ 
বমাঃ মুিছুর আলম,বপতাঃ বমাঃ বমাকদেে আলী মন্ডল, গ্রামঃ কাবারীদকালা, 

র্াকঃ কাবশিাথপুর, সাঁবথয়া, পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯০ বমাঃ মৃদ্যল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কবরম, কাবাবরদকালা, সাঁবথয়া, পাবিা। খগ গ 

১৩৯১ 
বমাঃ আকাশ আলী, বপতাঃ সাদেক আলী, গ্রামঃ শ্রীধরকুড়া, র্াকঃ পাইকরহাটী, 

উপঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯২ 
বমাঃ আবসব, বপতাঃ বমাঃ বমান্তাজ আলী, গ্রামঃ বসািাপদ্মা, বপাঃ িতুিভাদরঙ্গা, 

থািাঃ ববড়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯৩ আবু হাবিফ, বপতাঃ আদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ + র্াকঃ মাহমুেপর, সাঁবথয়া, পাবিা। খগ গ 

১৩৯৪ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ পাইকরহাটি, 

র্াকঃ পাইকরহাটি, থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ খগ 

১৩৯৬ 
বমাঃ বসহাব বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বাবুল বমাল্লা, গ্রামঃ মােখালী, র্াকঃ 

সকদটালা, ববড়া, পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯৭ 
বমাঃ শামীম বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ হাবফজ বশখ, গ্রামঃ পবিম জামুয়া, র্াকঃ 

র্াউর্াঙ্গা, থািাঃ পাবিা, বজলাঃ পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯৮ 
বমাঃ শামীম বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আফতাব আলী প্রাাং, গ্রামঃ িতুি 

বগাহাইলবাবড়, র্াকঃ িরতারাপুর, পাবিা সের, পাবিা। 

খগ গ 

১৩৯৯ 
বমাঃ রাবকবুল হক  অবভ, বপতাঃ বমাঃ বজয়াউল হক, গ্রামঃ শুকির, র্াকঃ 

িরতারাপুর, উপঃ পাবিা সের, পাবিা। 

খগ খগ 

১৪০১ 
বমাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আঃ মবজে ববশ্বাস, গ্রামঃ উত্তর 

বশালাবাড়ীয়া, বপাঃ বশালাবাড়ীয়া, উপঃ সাঁবথয়া,  বজলাঃ পাবিা। 

খগ খগ 

১৪০৩ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ ববল্লাল সরোর, গ্রামঃ কাদোয়া, বপাঃ 

কাদোয়া, থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ পাবিা। 

খগ খগ 
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বরাল িাং 
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১৪০৪ 
বমাঃ বলটি মাহমুে , বপতাঃ বমাঃ আদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ 

আতাইকুলা, থািাঃ আতাইকুলা, উপঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

খগ খগ 

১৪০৬ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আলী আজগর ফবকর, গ্রামঃ মাধপুর, র্াকঃ 

বশালাবাবড়য়া, থািাঃ আতাইকুলা, বজলাঃ পাবিা। 

খগ খগ 

১৪০৭ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাঃ আরদশে আলী,  গ্রামঃ দূগ ডাপুর, ইউঃ 

আতাইকুলা, উপঃ পাবিা সের, পাবিা। 

খগ গ 

হববগঞ্জ 

পববস 

১৪০৯ 

বমাহাম্মে বমাক্তার বময়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাহাম্মে আকবের বময়া, গ্রামঃ 

িেরতপুর, বপাঃ শবরফাবাে, থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, উপঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ 

হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১০ 
বিউটি িি োশ, বপতাঃ তরিী বমাহি োশ, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ সুজাতপুর-

৩৩০০, থািাঃ লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১১ 
বমাঃ বরপি বময়া, বপতাঃ আব্দুল নূর, গ্রামঃ সাটিয়াজুরী, র্াকঃ সাটিয়াজুরী-

৩৩০১, উপঃ চুিারু াট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৪১২ 
বশখ আবিসুর রহমাি, বপতাঃ বশখ বমাঃ রবমজ আলী, গ্রামঃ উবাহাটা, বপাঃ 

রামশ্রী, থািাঃ চুিারু াট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১৩ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল েদমে, গ্রমাঃ বগাপালপুর, বপাৎ 

মাধবপুর, থািাঃ চুিারু াট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১৪ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ জহুর আলী, কুতুদবর িক, ১ িাং ওয়ার্ ড 

শাদয়স্থাগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১৫ 
বমাঃ ইমামুল হক, বপতাঃ বমাঃ শবরফ উল্লুা, গ্রামঃ ভরপুর, র্াকঃ হববধরপুর, 

উপঃ িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১৮ 
বমাঃ শাহীি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বেবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ েবক্ষণ বলঙ্গাপাড়া, 

র্াকঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, উপঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪১৯ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আকবের বময়া, গ্রামঃ  উবাহাটা, র্াকঃ 

শাদয়স্তাগঞ্জ, থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪২০ 
কবপল  উবদ্দি তািভীর, বপতাঃ বমাঃ িানু বময়া, গ্রামঃ েবক্ষণ বলঞ্জাপাড়া, 

র্াকঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, উপঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৪২৩ 
বমাঃ ইমরাি তালুকোর, বপতাঃ আবু তাদহর তালুকোর, গ্রামঃ েবক্ষণ  

বলঞ্জাপাড়া, দপৌরঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, উপঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪২৪ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ  বমাঃ বসরাজুল হক বিৌধুরী, গ্রামঃ বড়গাঁও, 

র্াকঃ রবশেপুর, থািাঃ বাহুবল, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

 

১৪২৭ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি(হৃেয়), বপতাঃ বমাঃ আলাল উবদ্দি, গ্রামঃ ধুবলয়াসাল, 

র্াকঃ বগাফায়, থািাঃ হববগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

 

খগ 
 

গ 

১৪২৮ 

বিউটি োশ তালুকোর, বপতাঃ মৃতঃ িান্টু তালূকোর,  

গ্রামঃ হবলমপুর, বপাঃ বগাপালগঞ্জ, ইউঃ ১ িাং বড় র্াককর পবচিম, উপঃ 

িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪২৯ 
আঃ মবমি, বপতাঃ মৃতঃ আঃ গফুর, গ্রামঃ পবিম বমরাশী, র্াকঃ আইতি, ১০ 

িাং বমরাশী, চুিারু াট, হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৪৩০ 
সসয়ে মঈি উবদ্দি, বপতাঃ সসয়ে জবহরুল হক, গ্রামঃ সুবড়য়াউক , র্াকঃ 

সুবড়যাউক, থািাঃ লাখাই, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

রাংপুর 

পববস-২ 

১৪৩২ 

বমাহাম্মাে বহাদসি আলী, বপতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ বশদখর হাট, র্াকঃ 

বশদখরহাট বের , বেরগঞ্জ, রাংপুর। 

 

 

খগ খগ 

১৪৩৩ 
বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ আরাজী শাহাবাজ, 

র্াকঃ + থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর।  

খগ গ 

১৪৩৫ 

বমাঃ োদেকুল ইসলাম সুমি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে,  

গ্রামঃ রিিন্ডী মামাপাড়া, বপাঃ উত্তম হাজীর হাট, উপঃ সের, রাংপুর, বজলাঃ 

রাংপুর। 

খগ খগ 

১৪৩৬ 
বমাঃ বলমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বমদের আলী, গ্রামঃ আলম  বববেতর পূব ড 

মবিরাম পাড়া, উপঃ গাাংগাড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৪৩৭ 
বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমাকদলোর রহমাি, গ্রামঃ আলম বববেতর, 

র্াকঃ আলমবববেতর, উপঃ গাংগািড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৩৮ 
বমাঃ রায়হাি কববর শাওি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল আহাে, গ্রামঃ বগাকুলপুর, 

র্াকঃ  পাগলাপীর, উপঃ সের, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৩৯ 
বমাঃ কাহারুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ হরকবল র্াকঃ 

পাগলাপীর, উপঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 
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১৪৪২ 
পলাশ িি রায়, বপতাঃ গদিশ িি রায়, গ্রামঃ সাব্দী, র্াকঃ ভূতোড়া, উপঃ 

কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৪৩ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ জদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ সাব্দী, র্াকঃ ভুতোড়া, 

থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৪৫ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, ির িাবজরেহ, বপাঃ 

িাবজরেহ, থািাঃ কাউবিয়া, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ খগ 

১৪৪৬ 
বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর কবরম, পূব ড বাহবগলী, কাউবিয়া, 

রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৪৭ 
আব্দুল কুদ্দুস, বপতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ রাস্তা অবভরাম, র্াকঃ েঃ 

পািাপুকুর, রাংপুর। 

খগ খগ 

১৪৪৮ 
বমাঃ ইউনুে আলী, বপতাঃ বমাঃ বেরুল হক, গ্রামঃ আলম বববেতর, র্াকঃ 

আলম বববেতর, উপঃ গাংগািড়া , বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১৪৪৯ আরমাি বময়া, বপতাঃ মুকুল বময়া, বিাংমারী, গাংগািড়, রাংপুর। খগ গ 

১৪৫০ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ রাধািগর, 

বধাধরারপাড়, র্াকঃ রাধািগর, উপঃ বেরেঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

 

১৪৫১ 

 

বমাঃ বমজবাউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবকম সরকার, গ্রামঃ উত্তর 

বাওিবন্ডপুর, সরকারপাড়া, র্াকঃ আউবলয়াগঞ্জ, থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

 

কখগ 
 

গ 

১৪৫২ 
বমাঃ বগালাম রব্বািী, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ  এমোে আলী, গ্রামঃ হারাটি, র্াকঃ 

বুবড়রহাট ফাম ড, উপঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ গ 

১৪৫৫ 
আলাবমি, বপতাঃ আব্দুর রউফ, গ্রামঃ বগাকুলপুর, র্াকঃ পাগলাপীর, উপঃ 

সের, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ খগ 

১৪৫৭ 
বমাঃ আবমনুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ মমতাজ আলী, গ্রামঃ পবিমদবল পুকুর, 

র্াকঃ বসািাখলী, উপঃ সসয়েপুর, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

মাোরীপুর 

পববস ১৪৫৯ 

বমাঃ মারুফ হাওলাোর, বপতাঃ আঃ মবজে হাওলাোর, গ্রামঃ  পবিম 

বাবলগ্রাম, র্াকঃ ধুয়াসার, উপঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬০ 
বমাঃ তপু হাওলাোর, বপতাঃ োলাম হাওলাোর, পূব ড শ্রীিাথেী, বপাঃ 

েওদকন্দুয়া, মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৪৬১ 
জয় িি মন্ডল বপতাঃ যুগল িি মন্ডল,  গ্রামঃ িলদগাড়া, বপাঃ বরহামগঞ্জ, 

থািাঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬৩ 
বমাঃ রাবকবুল বশখ, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কালাম  বশখ, গ্রামঃ  টমাবি, র্াকঃ 

 টমাবি, উপঃ মাোরীপুর সের, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬৪ বমাঃ রবি, বপতাঃ মৃতঃ হান্নাি সরোর, বখায়াজপুর মদঠর বাজা, মাোরীপুর। খগ গ 

১৪৬৫ 
আবজজুল বমাল্লা, বপতাঃ আবুল কাদশম বমাল্লা, গ্রামঃ বখায়াজপুর, র্াকঃ মদঠর 

বাজার, উপঃ মাোরীপুর সের, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬৬ 
বমরাজুল মুবস, বপতাঃ বাবুল মুবস, গ্রামঃ খাগেী, র্াকঃ িরমুগুরীয়া, উপঃ 

মাোরীপুর সের, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬৭ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতাঃ আঃ কবরম ফরাজী, গ্রামঃ উৎরাইল, র্াকঃ 

উৎরাইল হাট, উপঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৪৬৮ 
আল-আবমি খাি, বপতাঃ মৃতঃ আঃ গফুর খাি, গ্রামঃ পলাশপুর, বপাঃ দূগ ডাবদ্দী, 

থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৬৯ 
বমাঃসাইদ্যর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ খবলল ববপারী, গ্রামঃ িরশ্যামাইল, র্াকঃ 

বরহামগঞ্জ, উপঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ খগ 

১৪৭০ 
বসৌরভ সরোর, বপতাঃ সুলতাি বমাহাম্মে সরোর, গ্রামঃ পলাশপুর, বপাঃ 

দূগ ডাবদ্দী, থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭১ 
জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ এওজ, বপাঃ বপয়ারপুর, 

থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭২ 
সসয়ে ইমরাি, বপতাঃ সসয়ে নুরুল আবমি, গ্রামঃ পাবতলােী, বপাঃ দূগ ডাবদ্দী, 

থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৩ 
অন্তু মন্ডল বপতাঃ মদিারঞ্জি, মন্ডল, গ্রামঃ ঘুবঞ্জয়াকুল, র্াকঃ বীরদমাহি, থািাঃ 

র্াসার, উপঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৪ 
বমাঃ বিয়াজ ববপারী, বপতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ পাবতলােী, বপাঃ 

দূগ ডাবদ্দী, থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৫ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ পান্নু বময়া, গ্রামঃ েওদকন্দুয়া, র্াকঃ 

েওদকন্দুয়া, উপঃ মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৬ 
অবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ আউয়াল সরোর, গ্রামঃ দ্যগ ডাবদ্দী, বপাঃ দূগ ডাবদ্দী, 

থািাঃ + বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 
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১৪৭৭ 
আবেব বহাদসি, বপতাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রামঃ সাদহব রামপুর, র্াকঃ 

সাদহবরামপুর, উপঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৮ 
ইসকািার বময়া, বপতাঃ বমাঃ আদবোলী বশকোর, কবরম হাওলাোর কাবি, 

র্াকঃ কুতদ্যবপুর, উপঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৭৯ 
বমাঃ বলটি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বেদলায়ার  মােবর, গ্রামঃ বিরাগ আলী খবলফা 

কাবি, র্াকঃ কুতদ্যবপুর, উপঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৮০ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম (রাবব্ব), বপতাঃ বমাঃ শহীে তালুকোর, খািবাড়ী সড়ক, 

থািতবল, িরমুগবরয়া, মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৮১ 
বমাঃ বাহাউবদ্দি বমাল্লা, বপতাঃ বমাঃ বগালাম হায়োর বমাল্লা,গ্রামঃ ইসলামবাগ, 

র্াকঃ সসয়েপুর, বপৌরঃ  সসয়েপুর, বজলাঃ লীলফামারী। 

খগ গ 

১৪৮৩ 
িজরুল ইসলাম, বপতাঃ হায়োরুল আলম, গ্রামঃ বতলোড়া, র্াকঃ বতলোড়া, 

উপঃ কাবশয়ািা, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৪৮৪ 
শাহাোৎ বহাদসি, বপতাঃ শাহাজাহাি বয়াতী, ইউছুব ববপারী কাবি, ইউঃ 

কাবেরপুর, উপঃ বশবির, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৮৫ 
জয়ন্ত গাইি, বপতাঃ জয়িাঁে গাইি, গ্রামঃ কেমবাড়ী, র্াকঃ কেমবাড়ী, উপঃ 

রাকজর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১৪৮৬ 
অতনু গাইি, বপতাঃ বমাবি বমাহি গাইি, গ্রামঃ কেম বড়ী, র্াকঃ কেমবাড়ী, 

উপঃ রাকজর, বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

িওগাঁ 

পববস-২ 

১৪৮৭ 

বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বমাজাফফর রহমাি, গ্রামঃ রঘুিাথপুর, বপাঃ 

রহমািপুর, উপঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৮৮ 
বমাঃ শাবহনুর আলম, বপতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামঃ সাহাপুর, বপাঃ 

ভাতকুন্ড, উপঃ ধামইর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৮৯ 
বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আক্কাস আলী সরোর, গ্রামঃ বশবরামপুর, 

বপাঃ উত্তরগ্রাম, উপঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯০ 
বমাঃ নুরুজ্জামি, বপতাঃ িাঁি বমাহাম্মে, গ্রামঃ কানুরা, বপাঃ উবষ্ট,  উপঃ 

পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯১ 
নুপুর কুমার মন্ডল বপতাঃ ববপুল িি মন্ডল, িকবিরখীি, িবজপুর, বপৌরসভা, 

র্াকঃ পত্নীতলা, থািাঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯২ 
বমাঃ শাবহনুর ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, হবররামপুর, িবজপুর 

বপৌঃ, র্াকঃ পত্নীতলা, থািাঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৩ 
বমাঃ আব্দুস সালাম বপতাঃ বমাঃ আবু বাক্কার, সকবতডগ্রাম (ডুমুবরয়াপাড়া), 

র্াকঃ বগায়ালা, উপঃ সাপাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৪ 
বমাঃ খাদলক্কুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ বোিাই, বপাঃ পত্নীতলা, 

উপঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৫ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ বোয়াশ, বপাঃ 

বতলিা, থািাঃ সাপাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৬ 
বমাঃ সুজা উদ্দীি ( সুজি), বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বাকী, গ্রামঃ ববল বমাহম্মেপুর, 

র্াকঃ খাজুর, থািাঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৭ 
বমাঃ আবতউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল, গ্রামঃ ববহাদজাত , বপাঃ গাহলী, 

থািাঃ মহাদবেপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৪৯৯ 
বসৌরভ কুমার, বপতাঃ শুকুমার িি মালী, গ্রামঃ পূব ডপটিিড়া, বপাঃ রহমািপুর, 

থািাঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫০০ 
অবমত কুমার, বপতাঃ অধীর িি, গ্রামঃ পূব ড পটিিড়া, বপাঃ রহমািপুর, থািাঃ 

পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫০২ 
বমাঃ ফরহাে আহদম্মে, বপতাঃ মৃতঃ বমদির আলী, গ্রামঃ িকহবরবল্লভ, বপাঃ 

এিাদয়তপুর, থািাঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫০৩ 
বমাঃ আঃ রবহম, বপতাঃ বমাস্তফা, সাহাবাজপুর, ইউঃ সাপাহার, উপঃ সাপাহার, 

বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫০৪ 
বমাঃ আহসাি হাববব, বপতাঃ বমাঃ তাদয়বুল ইসলাম, গ্রামঃ ভবািীিগর, র্াকঃ 

ব াষিগর, উপঃ মহাদেবপুর,  বজলাঃ িওগাঁ 

খগ গ 

১৫০৫ 
বমাঃ সসকত আলী, বপতাঃ বমাঃ মিছুর আলী, গ্রামঃ বুিী, র্াকঃ মধইল, উপঃ 

পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ খগ 

১৫০৬ 
বমাঃ মাদজদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ কুড়াইল, বপাঃ 

রাইগাঁ, থািাঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ 

খগ খগ 

১৫০৭ 
বমাঃ বগাদেি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ এমোদ্যল হক, গ্রামঃ আমাইপুকুর, বপাঃ 

সুবরাজপুর, থািাঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 
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১৫০৮ 
বমাঃ আব্দুস সামাে, বপতাঃ বমাঃ ফজলুর রহমাি, গ্রামঃ মধইল, বপাঃ মধইল, 

উপঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ 

খগ খগ 

১৫০৯ 
বমাঃ শাওি বহাদসি, বপতাঃ আঃ োলাম, গ্রামঃ + বপাঃ উত্তরগ্রাম, থািাঃ 

মহাদেবপুর, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫১০ 
বমাঃ বগালাম বমাতুডজা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ ভাবুক, বপাঃ 

আশড়ি বাজার, থািাঃ সাপাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫১১ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ  খড়মপুর, 

বপাঃ িবন্ডপুর, থািাঃ ধামইরহাট, বজলাঃ িওগাঁ 

খগ গ 

১৫১২ 
বমাঃ মুবমি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ িজরুল বহাদসি, হবররামপুর, র্াকঃ 

পত্নীতলা,উপঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ।  

খগ গ 

১৫১৪ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ বমাঃ বসালাইমাি আলী, গ্রামঃ বশহাড়া, বপাঃ বশহাড়া 

বাজার, থািাঃ পত্নীতলা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১৫১৫ 
বমাঃ আব্দুল আবলম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ কেম র্াঙ্গা বপাঃ 

বগায়ালা, থািাঃ সাপাহার, বজলাঃ িওগাঁ। 

 

খগ 
 

খগ 
িারায়ণগঞ্জ 

পববস-২১৫১৬ 

বমাঃ সবজব, বপতাঃ বমাঃ শাবহি ভূইয়া, বকসরাব, পাঁিরুখী, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫১৭ 
বমাঃ মামুর হাসাি, বপতাঃ বমাঃ মবমি উবদ্দি, গ্রামঃ পবরিা, বপাঃ সাতগ্রাম, 

থািাঃ আড়াই, হাজার, বজলাঃ িারয়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৫১৮ আল-মামুি, বপতাঃ  আব্দুল বাকীর, কাঞ্চি, রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 

১৫১৯ 
আবু হাবিফ, বপতাঃ বমাজাদম্মর হক, োবসরবেয়া, সুলতািসােী, আড়াই হাজার, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২১ 
বমাঃ অবল উল্লাহ , বপতাঃ বমাঃ মবহজ উবদ্দি,  

গ্রামঃ ববশিিী, বপাঃ সিতিকািা, থািাঃ আড়াই হাজার, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২২ 
বমাঃ শরীফ বময়া, বপতাঃ বমাঃ নুর বময়া, রািীপুরা, কাঞ্চি, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৩ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইবলয়াে, বগালা কািাইল ভূলতা, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৪ 
বযাবাদয়র বহাদসি, বপতাঃ আবজজুল হক, িাবরতালূক, আতলাপুর বাজার, 

রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৫ 
সাখাওয়াত, বপতাঃ বগয়াসউবদ্দি, বেয়াকব, সাতগ্রাম, আড়াই হাজার, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৬ 
মহবসি, বপতাঃ আঃ ওয়াবহে, গ্রামঃ মাতাইি, বপাঃ রসুলপুর, উপঃ আড়াই 

হাজার, বজলাঃ িরায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৫২৭ 
বমাঃ বসবলম বময়া, বপতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম বময়া, গ্রামঃ েবড়কাবি, 

র্াকঃ মুড়াপাড়া, রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৮ 
বমাঃ জয়িাল, বপতাঃ বমাঃ ওহাে আলী, সিতি কািা, ববশিিী, আড়াই হাজার, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫২৯ 
মাসুে রািা, বপতাঃ ফজলু বময়া, গ্রামঃ গুতুবলয়া, বপাঃ পাঁিরুখী, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

১৫৩০ 
বমাঃ বমাক্তার বহাদসি, বপতাঃ আলী আহাম্মে লাভরাপাড়া, রুপগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৫৩১ বমাঃ শুভ বমাল্লা, বপতাঃ বরয়াজুল হক, মাহিা উত্তর, রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। খগ গ 

১৫৩২ 
বমদহেী হাসাি বরপি, বপতাঃ  বমাঃ জাবকর বহাদসি, বোটবাদড় পাড়া, আড়াই 

হাজার, িারায়ণগঞ্জ। 

খগ গ 

ঢাকা 

পববস-৪ 

১৫৩৪ 

বমাঃ রাদসল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ শাহাপুর, র্াকঃ 

রুবহতপুর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৩৬ 
শামীম ফবকর, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ  আগািগর, বপাঃ আগািগর, 

থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৩৮ 
ফাইজূল আবজম, বপতাঃ বতাফাদয়ল আহাদম্মে, গ্রামঃ পূব ড িারয়ি পবট্ট, বপাঃ 

রুবহতপুর, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৪০ 
রাবজল সরকার, বপতাঃ বিরঞ্জি সরকর, গ্রামঃ র্াকঃ ব্রাক্ষণবকত্তা, থািাঃ 

বকরািীগঞ্জ মদর্ল, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৪১ 
কাজী অীলউর রহমাি, ( পাপ্পু), বপতাঃ মৃতঃ কাজী আওলাে বহাদসি, গ্রামঃ 

সসয়েপুর, বপাঃ কলাবতয়া, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১৫৪২ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ আঃ বাদরক হাওলাোর, বিিজরগঞ্জ, 

বজিবজরা, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

১৫৪৩ 
মবফজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ  বমািাব্বর বহাদসি, গ্রামঃ বন্ধ র্াকপাড়া, বপাঃ 

বজবন্জজরা, থািাঃ বকরািীগঞ্জ মদর্ল, বজলাঃ ঢাকা।  

খগ গ 

১৫৪৪ 
বমাঃ আমজাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, হাসিাবাে, ঢাকা জুট বমবলস, 

বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৪৫ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বগায়ালখালী, র্াকঃ 

রুবহতপুর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা।  

খগ গ 

১৫৪৬ 
বমাঃ িাবহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ সজিপুর, বপাঃ 

তাদলপুর, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৪৮ 
বমাঃ ওসমাি গবি, বপতাঃ বমাঃ তাইজুল ইসলাম, গ্রামঃ িাউ বাড়ী চুি কুটিয়া, 

র্াকঃ মুভাঢুা, উপঃ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০। 

খগ গ 

১৫৫০ 
সবজব কুমার বিৌধুরী, বপতাঃ সবতশ িি বিৌধুরী, গ্রামঃ িতুি শুভাঢুা, বপাঃ 

মুভাঢুা, আগািগর, োঃ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০। 

খগ গ 

১৫৫১ 
বমাঃ রাদসল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সুমি বহাদসি, গ্রামঃ মািাইল, র্াকঃ 

বজিবজরা, উপঃ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০। 

খগ গ 

১৫৫৩ 
অরুি কুমার শীল, বপতাঃ অবিল কুমার শীল, গ্রামঃ বি মািাইল, র্াকঃ 

বজিবজরা, উপঃ বকরািীগঞ্জ ,ঢাকা-১৩১০। 

খগ খগ 

১৫৫৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আতাউর আলী, গ্রামঃ মাবিকিগর, বপাঃ 

কলাবতয়া-১৩১৩, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

১৫৫৬ 
বমাঃ কামাল ইবদি কাদয়ে, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রামঃ 

 াটারির, এলাহীিগর,  াটারির, র্াকঃ শ্যামলাপুর-১৩১০, বকরাণীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ খগ 

কুবমল্লা 

পববস-৩ 

 ১৫৫৭ 

বমাঃ সামছুল আলম, বপতাঃ বমাঃ  সুধি মাষ্টার, গ্রামঃ মধ্যিগর, র্াকঃ েয়ফূল্লা 

কাবি, উপঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া।  

খগ খগ 

 

১৫৫৯ 

ফজদল রাবব্ব, বপতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ তমরাকািা, র্াকঃ 

বশবিগর, উপঃ বম িা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

 

খগ 
 

গ 

১৫৬০ 
শামীম বহাদসি, বপতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ জগতপুর, বপাঃ জগতপুর, উপঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৬১ 
বমাঃ মহবসি বময়া, বপতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ ধাবববি, বপাঃ বপতাম্ববে ড, 

উপঃ োউেকাবি, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৬৪ 
বমাঃ নূরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ কানু বময়া, গ্রামঃ বর্ামরা কাবি, বপাঃ 

পাহাবড়য়া কাবি, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১৫৬৫ 
বমাঃ  শাবহি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল লবতফ, সবদ্যারকাবি, দ্যলালপুর, 

বহামিা, কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৬৬ 
বমাঃ বমাক্তার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মেি বময়া, গ্রামঃ হায়ের িগর, র্াকঃ 

পাইকার ির, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৫৬৭ 
বমদহেী হাসাি, বপতাঃ ইকবাল বহাদসি, গ্রামঃ বমৌটুপী, র্াকঃ মবজেপুর, উপঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৬৮ 
কামাল বহাদসি, বপতাঃ বোবাি বময়া, গ্রামৎ কালাই বগাববিপুর, বপাঃ 

বাতকাবি-৩৫৪৭, উপঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৬৯ 
জাদবে বময়া, বপতাঃ োিাউল্লাহ, গ্রামঃ কলাকাবি, বপাঃ পাহাবড়য়াকাবি, থািাঃ 

বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৫৭০ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বপতাঃ মুসী বমন্দু বময়া, গ্রামঃ বতজখালী, বপাঃ 

বতজখালী, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১৫৭২ 
বেলীপ কুমার বেবিাথ, বপতাঃ মৃতঃ অবখল িি বেবিাথ, গ্রামঃ বাগমারা, 

থািাঃ বহামিা, বপাঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৭৩ 
বমাঃ আবু মুো, বপতাঃ বমাঃ বিবদ্দকুর রাহমাি, আোেিগর, 

 র্াকঃ বান্জোরামপুর,থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

১৫৭৪ 
আল-মামুি ঢালী, বপতাঃ আব্দুল মবতি ঢালী, গ্রামঃ ভদবর ির, র্াকঃ ভদবর 

ির, উপঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৫৭৫ 
সবুজ, বপতাঃ রবকব, গ্রামঃ বারহাজারী, র্াকঃ বম িা, উপঃ বম িা, বজলাঃ 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৭৬ 
বসাদহল বময়া, বপতাঃ ইেি বময়া, গ্রামঃ িয়িগর, র্াকঃ সবলমগঞ্জ, উপঃ থািাঃ 
বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

১৫৭৭ 
বশখ ঈসা, বপতাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামঃ িরপাথাবলয়া, র্াকঃ বগাববিপুর, 

থািাঃ বম িা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৫৭৮ 
হাবিফ বময়া, বপতাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ িতুি িরিাষী, র্াকঃ গুয়াগাবেয়া, 

উপঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 
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১৫৭৯ 
বমাঃ আফজাল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মান্নাি, গ্রামঃ আঙ্গাউড়া, বপাঃ 

বগৌবরপুর, উপঃ োউেকাবি, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১৫৮১ 
আবু কালাম, বপতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কেম তলী, র্াকঃ বসািারামপুর, 

থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখ খ 

১৫৮২ 
বমাঃ দ্যলাল বময়া, বপতাঃ বমাঃ ইসমাইল, গ্রামঃ বাবরকাবি, র্াকঃ 

িম্পকিগর-৩৫৪৬, থািাঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

১৫৮৩ 
বমাঃ বমাদশ ডদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বজাংলাতলী, 

বপাৎ রায়পুর, উপঃ োউেকাবি, কুবমল্লা। 

কখ খ 

১৫৮৪ 
বমাঃ জবসম বময়া, বপতাঃ বমাঃ আনু বময়া, গ্রামঃ ঐিারির, বপাঃ বাতাকাবি 

উপঃ বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ কখ 

১৫৮৬ 
বমাঃ আল-আবমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবু বেবদ্দক, গ্রামঃ আলীপুর, বপাঃ 

বান্জোরামপুর, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

১৫৮৭ 
শাবহি আলম, বপতাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ বমাহিপুর, র্াকঃ মবজেপুর, উপঃ 

বততাস, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৫৮৮ 
বমাঃ আবদ্যল কাদের বজলািী, বপতাঃ আবুল হাদসম ভূঞা, গ্রামঃ অিন্তপুর, 

র্াকঃ জয়পুর, উপঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৫৮৯ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি,  

গ্রামঃ হায়োরিগর, র্াকঃ পাইকারির, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ খগ 

১৫৯০ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ মাইনুবদ্দি, গ্রামঃ িজরপুর, বপাঃ 

পাথাবলয়া কাবি, থািাঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৫৯১ 
বমাঃ সালাউবদ্দি সরকার, বপতাঃ বমাঃ ইসবরস বময়া সরকার, গ্রামঃ বতভাবগয়া, 

বপাঃ  বিয়ারির, উপঃ বহামিা, বজলাঃ কুবমল্ল। 

কখগ খগ 

১৫৯২ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ িরোয়ািী বপাঃ 

আইয়ুবপুর, থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

১৫৯৩ 
শাবহি আহদমে, বপতাঃ হাজী আব্দুল জবলল, কৃষ্ণিগর, বপাঃ উজািির, উপঃ 

বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

ক খগ গ 

১৫৯৪ 
রুদবল আহদমে, বপতাঃ আসু বময়া, গ্রামঃ বভটিিগড়ারির, বপাঃ বান্জোরামপুর, 

উপঃ + থািাঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

১৫৯৫ 

বমাঃ আদিায়ার সাোত, বপতাঃ আবদ্যল ওহাব সরকার,  

গ্রামঃ ওলািপাড়া, বপাঃ বগৌবরপুর-৩৫১৭, থািাঃ োউেকাবি,  

বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৫৯৬ 
জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ মাবিক বময়া, গ্রামঃ জয়কালবপর, র্াকঃ 

পাহাবড়য়াকাবি, উপঃ বান্জোরামপুর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ গ 

বগাপালগঞ্জ 

পববস 

১৫৯৭ 

বমাঃ ইমরাি সরোর, বপতাঃ বমাঃ ইকবাল কববর সরোর, গ্রামঃ হবরোশপুর, 

বপাঃ বভড়ারহাট, থািাঃ + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৫৯৮ 
বমাঃ হুমায়ুি খাি, বপতাঃ হাবববুর রহমাি খাি,  

গ্রামঃ বগাবপিাথপুর, বপাঃ মাবিগাতী, হাই স্কুল, থািাঃ + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬০০ 
বমাঃ রাবকব বশখ , বপতাঃ বমাঃ বমন্টু বশখ, গ্রামঃ মাবিকোহ, থািাঃ + বজলাঃ 

বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬০১ 
বমাঃ আবজম খাি, বপতাঃ বমাঃ আজগার আলী খাঁি, গ্রামঃ বিজড়া, বপাঃ 

উলপুর, থািাঃ + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

 

১৬০২ 

রাবকবুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ শাহােত  বহাদসি, গ্রামঃ ভুেবাটী, বপাঃ 

পাইককািী, থািাঃ + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

 

খগ 
 

খগ 

১৬০৩ 
বলমি শরীফ, বপতাঃ বমাঃ কামাল শরীফ, বগাপীিাথপুর, উঃ পাড়া, বপাঃ 

কাজীপাড়া, থািাঃ + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬০৪ 
সালমাি বমাল্লা, বপতাঃ মাহসীি বমাল্লা, গ্রামঃ সুফতাইল, র্াকঃ শুফতাইল, 

থািাঃ+ বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬০৫ 
মাজাহারুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম বমাল্লা, গ্রামঃ বিজড়া, বপাঃ 

উলপুর, থািাঃ+ বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬০৬ 
অবভবজৎ ববশ্বাস, বপতাঃ অমূল্য ববশ্বাস, গ্রামঃ লখন্ডা, বপাঃ ভাঙ্গারহাট, থািাঃ 

বকাটাবলপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬০৭ 
জবহরুল ইসলাম হাওলাোর ( জালাল) বপতাঃ মৃতঃ আহম্মে আলী হাওলাোর, 

গ্রামঃ + র্াকঃ হবরিাহাটী, থািাঃ বকাটালীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬০৮ 
পাংকজ গাইি, বপতাঃ  বেলীপ কুমার গাইি, গ্রামঃ বভন্নাবাড়ী, র্াকঃ কাবি, 

উপঃ বকাটালীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 
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১৬১০ 
আজগর ববশ্বাস, বপতাঃ বমাঃ আঃ জব্বার আলী ববশ্বাস, গ্রামঃ + বপাঃ 

বপিজুরী, উপঃ বকাটালীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১১ 
স্বপি মধু, বপতাঃ বগৌরাঙ্গূঁ মধু, গ্রামঃ + বপাঃ শুয়াগ্রাম, থািাঃ বকাটালীপাড়া, 

বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১২ 
বমাঃ ওবলউল্লাহ, বপতাঃ বমাঃ োকাওয়াত বহাদসি, গ্রামঃ বাঁশবাড়ীয়া, র্াকঃ 

বাঁশবাড়ীয়া বির, উপঃ টুাংগীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬১৩ 
বমাঃ বমদহেী তালুকোর,  বপতাঃ জামাল তালুকোর, গ্রামঃ বাঁশবাড়ীয়া, র্াকঃ 

বাঁশবাড়ীয়া বির, উপঃ টুাংগীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬১৫ 
সমীর মন্ডল, বপতাঃ সুদরিিাথ মন্ডল, গ্রামঃ িবুখালী, বপাঃ পাটগাতী, উপঃ 

টুাংগীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১৬ 
চঞ্চল চচক্রবর্ত্তী, পিতাাঃ মুকুল চক্রবর্ত্তী, গ্রামাঃ কৃষ্ণাপিয়া, চিাাঃ কৃষ্ণাপিয়া, থানাাঃ 

মুকসুিপুর, চেলাাঃ চগািালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১৭ 
সাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ বোদমে বশখ, গ্রামঃ বাবহরবাগ, বপাঃ কৃষ্ণাবেয়া, 

থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১৮ 
মৃন্ময় বমৌবলক, বপতাঃ বিত্ত বমৌবলক, বপাঃ িিীশীর, থািাঃ মুকসুেপুর, 

বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬১৯ 
ইবারত বশখ, বপতাঃ বমাঃ রমজাি আলী বশখ, গ্রামঃ িড়াইল র্াকঃ রামবেয়া, 

উপঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬২০ 

আবু হাবিফ, বপতাঃ আব্দুর রবশে বমাল্যা,  

গ্রামঃ রামবেয়া, র্াকঃ রামবেয়া কদলজ, থািাঃ কাবশয়ািী,  

বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬২১ 
ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ খববর আহম্মে, গ্রামঃ বগায়ালগ্রাম, র্াকঃ 

বগায়ালগ্রাম, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

১৬২২ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম মুসী, গ্রামঃ সরইকাবি, র্াকঃ 

ধলগ্রাম, উপঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

গাজীপুর 

পববস 

১৬২৮ 

বমাঃ আব্দুল রবহম, বপতাঃ বমাঃ জাহঙ্গীর বহাদসি, গ্রামঃ কুড়াপাড়া, পাাংশা, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

১৬৩০ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আসাদ্যল্যাহ, হায়েরাবাে, টঙ্গী,  

গাজীপুর। 

খগ গ 

১৬৩৪ 
বমাঃ নুরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ েত্তগ্রাম, বপাঃ কুমারুলী, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৬৩৫ 
বমাঃ মন্টু আলী, বপতাঃ বমাঃ আবজজুল সে ডার, পুরাতি আমেহ, আল্লারেগ ডা, 

বেৌলতপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

১৬৩৭ 
বমাস্তফা আববর ইমু, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বহমারবে ী মন্নুিগর, 

টাংগী, গাজীপুর। 

খগ গ 

১৬৩৮ মাহােী হাসাি ফাবহম, বপতাঃ বমাঃ ফরহাে বহাসাইি, টাংগী, গাজীপুর। খগ গ 

১৬৩৯ 
বমাঃ শাহ আলম, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যর রবহম, ফুদল েবড়, আগুল িরা, আগুর 

িরা, ববরশাল। 

খগ গ 

১৬৪২ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতাঃ আসলাম বময়া, সশলারগাতী,  

টাংঙ্গী, গাজীপুর। 

খগ গ 

১৬৪৪ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি বসফাত, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তফা, ৪৭১/২, পবিম ভূরুবলয়া, 

ডুদয়ট, গাজীপুর। 

খগ গ 

১৬৪৭ 
বমাঃ জাকাবরয়া মুসা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, ইউসুফিগর, মুরােিগর, 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৬৪৯ 
বমাঃ বরয়াে খাি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল হক খাি, গ্রামঃ বসুপাড়া, বপাঃ 

বজ্রদযাবগিী, থািাঃ মুসীগঞ্জ, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

১৬৫০ 
বমাঃ রাবব্ব বময়া, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, ফাদতমা-িগর, বত্রশাল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৬৫১ 
বমাঃ শরীফুল ইসলাম শামীম, বপতাঃ বমাঃ আঃ মবতি,  উত্তর আউিপাড়া, 

বিশাত িগর, টাংগী, গাজীপুর। 

খগ গ 

১৬৫২ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতাঃ বর্এম শাহাজাহাি, বাবড়-৪২৭, ঢালী কাবি, 

জাবজরা, শরীয়াতপুর। 

খগ গ 

১৬৫৩ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বপতাঃ বমাঃ সাইফূল ইসলাম, পাড়াবাশ ডটি, র্াকঃ মগটুলা 

ধীতপুর, থািাঃ ঈশ্বগঞ্জ, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১৬৫৪ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আতাউর রহমাি, কামার পাড়া, তুরাগ 

থািা। 

খগ গ 
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১৬৫৫ 
এস. এম. সম্রাট,  বপতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ ফবকদররির, থািাঃ 

রায়পরা, বজলাঃ িরবসাংেী,  

খগ গ 

১৬৫৭ 
জাবকর বহাদসি রবি, বপতাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, গ্রামঃ রামপুর, থািাঃ 

বিৌদ্দগ্রাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৬৫৯ 
তাবমম ইকবাল, বপতাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ বভদ্যবরয়া,  

উপঃ লালদমাহি, বভালা। 

খগ গ 

১৬৬২ 
বমাঃ ফারুক বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বকতাব আলী, গ্রামঃ ভাইটকাবি, বপাঃ 

ভাইটকাবি, থািাঃ ফুলপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৬৪ 
বমাঃ আল-আবমি বহরা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ +দপাঃ মদহশপুর, 

উপঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৬৬ 
আক্তাদরাজ্জামাি, বপতাঃ মৃতঃ মবিদরাজ্জামাি, গ্রামঃ ির হাসাবেয়া, থািাঃ 

বকাতুয়াবল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৬৭ 
বমাঃ নূরুল আলম, বপতাঃ মৃতঃ হাদেি আলী, রা বপুর, বপাঃ রা বপুর, মাদ্রাসা, 

থািাঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৬৮ 
বমাঃ বমাস্তফা বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ আহাম্মে আলী, গ্রামঃ রা বপুর, বপাঃ 

রা বপুর, মাদ্রাসা, থািাঃ সের, বজলাঃ ময়িমবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৬৯ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ আেবপুর, বপাঃ 

বড়দপাড়া, থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭০ 
আবজজুল হক, বপতাঃ বমাঃ আক্কাে আলী, গ্রামঃ বৃ-বেবস্থাি, বপাঃ িরপাড়া, 

উপঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৭১ 
শরীফ উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল  আদববেি, গ্রামঃ গুবজরকািী, উপ+ র্াকঃ 

বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭২ 
বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ আব্দুল োলাম, গ্রামঃ বজগাতলা, র্াকঃ োতুগাঁও, 

উপঃ হালুয়া াট, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৭৪ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইেব আলী, গ্রামঃ বােটি, বপাঃ কুবশপাড়া, 

উপঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭৫ 

জাদহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ আলী আকবর,  

গ্রামঃ পাড়াখালবলা, র্াকঃ আঠারবাড়ী, থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ,  

বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭৬ 
আজহারুল ইসলাম মাহফুজ, বপতাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ িাউগাই,  

র্াকঃ বর্ৌহাখালা, উপঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৭৭ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, ফুলপুর বাবলয়া, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭৮ 
বমাঃ মাবিক বময়া, বপতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ রা বপুর, বপাঃ রা বপুর 

মাদ্রাস, উপঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৭৯ 
বমাঃ অপু হাসাি, বপতাঃ বমাঃ শাহাব উদ্দীি, গ্রামঃ িরপুবলয়ামারী, বপাঃ 

রা বপুর মাদ্রাসা, উপঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮০ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমাজাদম্মল বহাদসি, গ্রামঃ সাধুয়ারকািিা, 

বপাঃ + উপঃ বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৬৮১ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতাঃ আঃ আওয়াল, গ্রামঃ রায়কান্দুলীয়া, র্াকঃ 

বপাড়াকান্দুলীয়া, উপঃ বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮২ 
বমাঃ শহীদ্যল্লাহ, বপতাঃ বমাঃ জিাব আলী, গ্রামঃ বসাংজািী, বপাঃ বর্ৌহাখলা, 

থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮৩ 
আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ জদয়ি উবদ্দি, শাহাবাজপুর, বপাঃ শমু্ভগঞ্জ, থািাঃ 

সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮৫ 
বমাঃ জুদয়ল বময়া, বপতাঃ বমাঃ শাবহি উবদ্দি, গ্রামঃ ধীতপুর, বপাঃ ধীতপুর, 

থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮৭ 
সাবকবুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ ইছুবলয়া, বপাঃ + থািাঃ 

বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৬৮৮ 
এমোদ্যল হক, বপতাঃ আলাল উবদ্দি, ির বিলক্ষীয়া োশপাড়া, বপাঃ রাধবপুর 

মাদ্রাসা, উপঃ সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

িাঁেপুর পববস 

১৬৯০ 

বমাঃ শাহ আলম, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ শাহপুর, বপাঃ রধুিাথপুর, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৬৯২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ আলফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ রামপুর, বপাঃ রামপুর 

িওহাটা, উপঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৬৯৩ 
বমাঃ মবহি উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ হাবিফ বময়া, বেশগাঁও কাবশমপুর, হাজীগঞ্জ, 

িাঁেপুর। 

কখগ গ 
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১৬৯৬ 
বমাঃ িাবের বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রামঃ রান্ধুিীমুড়া, র্াকঃ 

হাজীগঞ্জ, উপঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৬৯৭ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, মবকমা বাে থািাঃ হাজীগঞ্জ, 

বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৬৯৮ 
বমাঃওমরফারুক, বপতাঃ বমাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ আয়িাতলী, বপাঃ 

আয়িাতলী বাজার, উপঃ শাহারাবস্ত, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৬৯৯ 
বমাঃ ইকবাল বিৌধুরী, বপতাঃ বমাঃ মাজুে ই এলাহী বিৌধুরী, গ্রামঃ বসািাদিৌ, 

র্াকঃ উসারুক, থািাঃ শাহরাবস্ত, িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭০০ 
মাহবুব আলম, বপতাঃ আবুল বহাদসি সরকার, গ্রামঃ বটারাগড়, র্াকঃ হাজীগঞ্জ, 

থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭০১ 
রাজু বশখ, বপতাঃ বসবলম বশখ, গ্রামঃ মবকমা বাে থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ 

িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭০২ 
বমাহাম্মে বগয়াস উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রশীে, গ্রামঃ বলাখাল, বপাঃ 

বলাখাল বাজার, হাজীগঞ্জ, িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭০৪ 
বমাঃ মিজুরুল হক, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বাবেয়া, বপাঃ 

বলশীে, থািাঃ শাহরাবস্ত, িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭০৬ 
ওমর ফারুক, বপতাঃ বমাঃ ইব্রাবহম বময়া, গ্রামঃ বসেলা, বপাঃ বলাখাল, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭০৭ 
বমাঃ মহবসি কববর, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ রাড়া আখি বাবড়, 

বপাঃ ওয়ারুক, থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭০৮ 
বমাঃ আবুল কাদশম, বপতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, আকাবিয়া, বপাঃ সাদহোপুর, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭০৯ 
সুজি িি পাল, বপতাঃ বিত্ত রঞ্জি পাল, গ্রামঃ উপলতা, বপাঃ+উপঃ শাহরাবস্ত, 

বজলঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭১০ 
বমাঃ ইমাম বহাসাইি, বপতাঃ আবুল বাসার, গ্রামঃ মবকমা বাে, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭১১ 
বরয়াে, বপতাঃ আঃ মবতি, গ্রামঃ বিবিন্তপুর, র্াকঃ খাঁি সুবহলপুর, উপঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭১২ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ প্রসন্নকাপ, র্াকঃ তুলপাই, 

ফদতপুর, উপঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭১৩ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আকতারুজ্জামাি, গ্রামঃ মবকমা বাে, 

থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

১৭১৫ 
বমাঃ কাদের খাি, বমাহাম্মে আলী, গ্রমাঃ  বিায়াগাঁওবময়াজী বাবড়, বপাঃ 

শ্রীরামপুর, থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

১৭১৭ 
মবহি উবদ্দি, বপতাঃ আববে বময়া, গ্রামঃ রান্দুিী মুড়া, র্াকঃ হাজীগঞ্জ, থািাঃ 

হাজীগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

বগুড়া 

পববস-২ 

১৭১৯ 

বমাঃ আল-আবমি, বপতাঃ বমাঃ এ.বব. বসবদ্দক, সকগাড়ীপূব ডপড়া, বপাঃ বগুড়া 

সের, উপঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২১ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ রামপুরা, র্াকঃ 

োবতয়ািী, উপঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২২ 
বমাঃ রুদবল আহদমে, বপতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ হাপুবিয়া, র্াকঃ বশবপুর, 

উপঃ বশরপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৩ 
বমাঃ আবুজার বগফারী, বপতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বপরহাটী, র্াকঃ বপরহাটী, 

উপঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৪ 
বমাঃ মাহফুজার রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ ইসমাইল বহাদসি, ঈশ্বর  াট, র্াকঃ  র 

কান্তিগর, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৫ 
বমাঃ এিামুল হক, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ ববলকুবি, বপাঃ ধুিট, উপঃ 

ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৬ 
বমাঃ মামুনুর রবশে, বপতাঃ বমাৎ শাজাহাি আলী, গ্রামঃ  ববদজাড়া, েবক্ষণপাড়া, 

বপাঃ মােলা, থািাঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭২৭ 
বমাঃ রাবজবুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাববজার রহমাি, গ্রামঃ ববিয়াজাি, র্াকঃ 

বশমুলবাড়ী, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৮ 
বমাঃ জাবকর  বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ আকবর বহাদসি, গ্রামঃ কামার পাড়া, বপাঃ 

বসািাতলা, উপঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭২৯ 
জীদতি িাথ সরকার, বপতাঃ মৃতঃ রবীি িাথ সরকার, ধুিট কদলজপাড়া, 

বগুড়া। 

কখগ গ 
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১৭৩০ 
বমাঃ ফবরদ্যল  ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ আতবিয়াতাইড়, বপাঃ 

বসািাতলা, উপঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭৩১ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ  বগালাম রছুল, গ্রামঃ জয়দভাগা, বপাঃ 

গাবতলী, উপঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭৩২ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বজাব্বার, বপাঃ মবড়য়া, উপঃ গাবতলী, 

বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ কখগ 

১৭৩৩ 
বমাঃ মদিায়ার বহাদসি (আকতার), বপতাঃ মৃতঃ আঃ হাবকম মন্ডল, গ্রামঃ 

বরৌহােহ, বপাঃ িিিবাইশা, উপঃ সবরয়াকাবি, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭৩৪ 
বক.এম. শাহােৎ বহাদসি, বপতাঃ বক. এ. বমাজাফফর  বহাদসি, গ্রামঃ পািথুপী, 

বপাঃ বিয়ামবতয়া, উপঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭৩৬ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ শাহজাহাি বশখ, গ্রামঃ ববলকুবি, র্াকঃ 

ধুিট, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭৩৭ 
বমাঃ আব্দুল বাবরক, বপতাঃ বমাঃ আবু বক্কর, গ্রামঃ োবড়গাো, েবক্ষণপাড়া, 

র্াকঃ বগাহাইল, শাজাহািপুর, বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭৩৮ 
বমাঃ জাবকরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মহাবসি আলী, গ্রামঃ জালশুকা, বপাঃ 

ববাহাইল, থািাঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭৩৯ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ ধামািামা, বপাঃ 

বিমগাবে, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

১৭৪০ 

বমাঃ বফারকাি আলী, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমাি,  

গ্রামঃ পার ধুিট, র্াকঃ কাদলরপাড়া-৫৮৫০, থািাঃ ধুিট,  

বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

১৭৪১ 
বমাঃ আল-আবমি, বপতাঃ বমাঃ আিোর আলী, গ্রামঃ বিকাশী, র্াকঃ বিকাশী-

৫৮৩১, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

১৭৪২ 
বমাঃ শাদহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ ববলকুিী, বপাঃ ধুিট, 

থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ খগ 

িীলফামারী 

পববস 

১৭৪৩ 

পবরমল রায়, বপতাঃ বহরম্ব রায়, গ্রামঃ আটিয়া বাড়ী, র্াকঃ বশওটগাড়ী, উপঃ 

বভামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৪৪ 
বমাঃ বমলি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ জাবমরবাড়ী, র্াকঃ 

বসািারায়, থািাঃ বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৪৫ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাঃ মৃতঃ তাইজুল ইসলাম, সাত ঘুবড়য়াপাড়া, 

মুবক্তরহাট, পূব ড বভাগজবুরী, র্াকঃ মুবক্তরহাট, উপঃ বভামার, বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৪৬ 
িারায়ি রায়, বপতাঃ পুদলি িি রায় , গ্রামঃ আটিয়া বাড়ী, র্াকঃ বশওটগাড়ী, 

থািাঃ বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৪৭ 
বমাঃ বলখি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক,  

গ্রামঃ বমলাপাঙ্গা, র্কঃ বমলাপাঙ্গা, উপঃ বর্ামার, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৪৮ 
বমাঃ আবুল কালাম, বপতাঃ মৃতঃ রবহম বকস, গ্রামঃ েঃ জুিাগহু িাপািী, 

র্াকঃ িাপািীহাট, উপঃ..ে বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৫১ 
বমাঃ সবুজ, বপতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ হাদড়ায়া বশমুল বাড়ী, বপাঃ 

বশমুলবাড়ী, থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৫২ 
আদিায়ারুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমাহাম্মে বহাদসি, গ্রামঃ েঃ বসািাখুলী, 

র্াকঃ বসািাখুলী, উপঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৫৩ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বপতাঃ মৃতঃ মদের উবদ্দি, গ্রামঃ েঃ িাঁেখািা, 

মাসাপাড়া, র্াকঃ বকল্লাবাড়ী, উপঃ বকদশারগঞ্জ, িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৫৪ 
বমাঃ বলমি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ সাহাবুল ইসলাম, গ্রামঃ বিতাই সরকার 

পাড়া, র্াকঃ বিতাই, থািাঃ বকদশারগঞ্জ, িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৫৫ 
বমাঃ শাজাহাি আবল, বপতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ বিজপাড়া, র্াকঃ 

মীরগঞ্জ, উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ বিলফামারী। 

খগ গ 

১৭৫৬ 
শ্রীঃ বশবিাথ োস, বপতাঃ ভদবশ োস, গ্রামঃ বিতাই বসিপাড়া, র্াকঃ বিতাই, 

বকদশারগঞ্জ, িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৫৭ 
শ্রীঃ প্রকাশ িি রায়, বপতাঃ শ্রীঃ বহরান্নু কুমার রায়, গ্রামঃ পঃ বশমূল বাড়ী, 

র্াকঃ মীরগঞ্জ, উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ বিলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৫৯ 
বমাঃ লাজু বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ েবক্ষি, বালাপাড়া, 

র্াকঃ র্াঙ্গারহাট, উপঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৬০ 
পবরমল িি রায়, বপতাঃ হবরপে িি রায়, গ্রামঃ বিকবক্ত, র্াকঃ বিকবক্ত, 

উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ বিলফামারী। 

খগ গ 
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১৭৬২ 
বমাঃ হাসানুজ্জামাি, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল গবি, গ্রামঃ মুশা, র্াকঃ িাঁেখািা, 

ইউঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৬৩ 
বমাঃ োদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সাদহব আলী, গ্রামঃ গয়াবাড়ী, র্াকঃ 

গয়াবাড়ী, উপঃ উপঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৬৪ 
বমাঃ মাবজদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ অবফর উদ্দীি, কাঞ্চিপাড়া, র্াকঃ 

িবতবাড়ী, থািাঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৬৫ 
বমাঃ আব্দুল আবজজ, বপতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ গয়াবাড়ী, র্াকঃ 

গয়াবাড়ী, উপঃ উপঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী।  

খগ গ 

১৭৬৬ 
োদ্যল ইসলাম, বপতাঃ আকবর আলী, বগালিা কালীগঞ্জ, থািাঃ জলঢাকা, 

বজলাঃ বিলফামারী। 

খগ খগ 

১৭৬৭ 

বমাঃ বমলি বময়া, বপতাঃ বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম,  

গ্রামঃ রিিন্তী, সরকার পাড়া, র্াকঃ খামারগাড়া, উপঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ 

িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৬৮ 
বমাঃ সাবেকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ গড়ধম ডপাল র্াকঃ 

গদড়রহাট, থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ বিলফামারী। 

খগ গ 

১৭৬৯ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ বমদহর আলী, োঃ ঝুিাগাে িাপািী, র্াকঃ 

কাকড়া বাজার, উপঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১৭৭০ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বমাজাহার আলী, বাবিয়াপাড়া, পূব ড 

বভাগতাবুরী, বপাঃ মুবক্তরহাট, বর্ামার, িীলফামারী। 

খ খ 

গাইবান্ধা 

পববস ১৭৭২ 

শ্রীঃ িিি কুমার সরকার, বপতাঃ শ্রীঃ ভবািাথ িি সরকার, গ্রামঃ খামার 

মামুেপুর, বপাঃ হাবলমিগর, থািাঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৭৩ 
বমাঃ আল-আবমি সরকার, বপতাঃ মৃতঃ ফবরদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ মাস্তা, র্াকঃ 

ফাঁবসতলা, থািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ কখগ 

১৭৭৪ 
বমাঃ বমদহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ জবলল প্রধাি, গ্রামঃ শাখাহাতী বালুয়া, 

বপাঃ জালালাবাে, থািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৭৫ 
বমাঃ রািা বময়া, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস োলাম, গ্রামঃ বগায়ালপাড়া, র্াকঃ 

বঢালভাঙ্গা, উপঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৭৬ 
বমাঃ বরপি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আঃ োলাম, গ্রামঃ বগায়ালপাড়া, র্াকঃ 

বঢালভাঙ্গা, উপঃ পলাশবাড়ী,  বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৭৭ 
বমাঃ বাবুল বময়া, বপতাঃ বমাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রামঃ ববািােহ, বপাঃ মবহমাগঞ্জ, 

উপঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৭৮ 
ববষ্ণু িি বম ডি, বপতাঃ ববমল িি বম ডি, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ তুলসী াট, 

থািাঃ ও বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৭৯ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবুবক্কর বসবদ্দক, গ্রামঃ + বপাঃ 

বাসুদেবপুর, থািাঃ পলাশবাড়ী,  বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৮০ 
বমাঃ  বলমি বময়া, বপতাঃ মৃতঃ আমজাত বহাদসি, গ্রামঃ জগৎরায় বগাপালপুর, 

বপাঃ রহমতপুর, থািাঃ + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮২ 
বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতাঃ মৃতঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বটপা পদ্যপম 

শহর, র্াকঃ পদ্যমশহর, উপঃ সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৩ 
বমাঃ বসািা বময়া, বপতাঃ ববরাজ উবদ্দি, গ্রামঃ বমৌজা মাবলবাড়ী, বপাঃ বলাংগা 

বাজার, উপঃ + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৪ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে প্রধাি, গ্রামঃ বকশামত 

বকওয়া বাড়ী, র্াকঃ তালুকজাবমরা, থািাঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৫ 
বমাঃ নুর-আলম, বপতাঃ বমাঃ বাচ্চু বশখ, গ্রামঃ েবক্ষণ উল্যা, বপাঃ ভরতখালী, 

থািাঃ  সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৮৬ 
বমাোঃ বরপা আক্তার, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামঃ  বশুলতাড়ী, র্াকঃ 

বাবেয়াখালী, থািাঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৭ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আলম বময়া, গ্রামঃ বকশামত ফবলয়া, বপাঃ 

ভবািীগঞ্জ, থািাঃ গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৮ 
বমাঃ আবুল কালাম শামসউবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ ফজদল রাব্বী মন্ডল, গ্রামঃ 

মদিাহরপুর, র্াকঃ মদিাহরপুর, উপঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৮৯ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ পুটিমারী, র্াকঃ 

খামারধিারুহা, থািাঃ সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৯০ 
বমাঃ ববজয় বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর আিাদলর 

তাড়ী, র্াকঃ বখালাহাটি, উপঃ + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৯১ 
বমাঃ িাজমুল বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ রাজু আহদম্মে, েঃ আিাদলর তাড়ী, র্াকঃ 

বখালাহাটি, উপঃ + বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 
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১৭৯২ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ মৃতঃ উমর আলী, গ্রামঃ িকবালা, র্াকঃ 

কাবশয়াবাড়ী, উপঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা।  

কখগ গ 

১৭৯৩ 
বমাঃ এমোদ্যল সরকার, বপতাঃ বমাঃ আফাজ সরকার, গ্রামঃ বকাটালপুর, বপাঃ 

পবন্ডতপুর, থািাঃ বগাববিগঞ্জ, গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

১৭৯৪ 
বমাঃ শাবকল বময়া, বপতাঃ বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি, গ্রামঃ ববাগেহ বকালিী, বপাঃ 

বােগাহাট, থািাঃ বগাববিগঞ্জ,  বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৯৫ 
বমাঃ রঞ্জু হাসাি (দসাহাগ), বপতাঃ বমাঃ আঃ বাকী প্রধাি, গ্রামঃ বকৌিাকৃষ্ণপুর, 

বপাঃ পবন্ডতপুর, থািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

১৭৯৬ 
বমাঃ আঃ কাইয়ুম, বপতাঃ মৃতঃ মন্টু বময়া, গ্রামঃ িাকাই, বপাঃ িাকাই হাট, 

থািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 
কখগ গ 

১৭৯৭ 
বমাঃ সাজু বময়া, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ বগাববিপুর, বপাঃ বালাআটা 

বাজার, উপঃ গাইবান্ধা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

গাজীপুর 

পববস-২ 

১৭৯৮ 

বমাঃ সুজাবত উল্লাহ, বপতাঃ মৃতঃ শরীয়ত উল্লাহ, বহাদসিাবাে, বপাঃ মথুরাপুর, 

উপঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ খগ 

১৭৯৯ 
বমাস্তফা কামাল, বপতাঃ মৃতঃ  ফাইজউবদ্দি, গ্রামঃ মাতবপুর, র্াকঃ রাদয়ে, 

উপঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

১৮০০ 
জবসম উবদ্দি, বপতাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ সাটিয়া বাড়ী, বপাঃ রাদজিপুর, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮০৩ 
জয়িাল আদবেীি বশখ, বপতাঃ শাহজাহাি বশখ, গ্রামঃ প্রহলােপুর, বপাঃ 

বাসুদেবপুর, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

১৮০৪ 
মঞ্জুরুল কবরম, বপতাঃ মৃতঃ আবু তাদহর বমলি, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, র্াকঃ 

রাদজিপুর, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮০৫ 
বমাঃ িাবহয়াি বশকোর, বপতাঃ বমাঃ বফদরাজ বশকোর, গ্রামঃ বখাোবেয়া, বপাঃ 

কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

১৮০৭ 
উজ্জল বহাসাইি, বপতাঃ মস্তফা বহাসাইি, গ্রামঃ িয়িপুর, র্াকঃ রাদজিপুর 

কুান্টঃ, উপঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

১৮০৮ 
ওয়াদ্যে খাি, বপতাঃ বমাঃ জামার উদ্দীি খাি, গ্রামঃ িলগাও, বকয়াইড়াপাড়া, 

র্াকঃ িলগাও, কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

১৮০৯ 
ইমরাি খাি, বপতাঃ মৃতঃ মাদলক খাি, গ্রামঃ িকবড়হর, বপাঃ আমবাইে, 

থািাঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১০ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ োমুে আলী, গ্রামঃ হাইলদজার, র্াকঃ 

ভূদলশ্বর, থািাঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১১ 
বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আকরাম বহাদসি, গ্রামঃ িলজািী, বপাঃ 

ভবািীপুর, বজলাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর।  

কখগ খগ 

১৮১২ 
বমাঃ সবুজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ জাদহব বময়া, গ্রামঃ িয়িপুর, বপাঃ রাদজিপুর 

কুান্টঃ, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

১৮১৩ 
িাজমুল হাসাি, বপতাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বাঘুয়া, বপাঃ বসাংগুয়া, উপঃ 

কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১৪ 
বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ হযরত আলী, গ্রামঃ + বপাঃ িরবিলক্ষী, 

থািাঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১৫ 
সজল, বপতাঃ রবমজ, গ্রামঃ ডুমিী, বপাঃ বাসুদেবপুর, থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১৬ 
মবির বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আলতাফ বহাদসি, পঃ িয়িপুর, রাদজিপুর 

কুান্টঃ, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

১৮১৭ 
বমাঃ মাবহি, বপতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ কুবড়য়ােী, বপাঃ বসাংহশ্রী, উপঃ 

কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

১৮১৮ 
বমাঃ রাজীব মন্ডল, বপতাঃ বমাঃ বাবেমউবদ্দি মন্ডল, বাউপাড়া, কাউলবতয়া, 

গাজীপুর। 

কখগ গ 

১৮১৯ 
সাদয়ম হাসাি মীর, বপতাঃ বমাঃ সাহাব উবদ্দি মীর, গ্রামঃ জুবিয়া, র্াকঃ 

কাপাবসয়া, উপঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

১৮২১ 
নুদর আলম, বপতাঃ বসরাজুল ইসলাম, পাড়াগাঁও, িাচিাই, ভালুকা, 

ময়মনপ িংহ। 

কখগ খগ 

১৮২২ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতাঃ বমাঃ খববর উবদ্দি, গ্রামঃ তালকতল, বপাঃ ভাওয়াল 

বমজডাপুর, উপঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ কখ 

১৮২৪ 
জাবহে হাসাি, বপতাঃ তবমজ উবদ্দি,  গ্রামঃ িলজাবি, বপাঃ ভবািীপুর, উপঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 
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১৮২৫ 
বমহাম্মে বমাস্তফা, বপতাঃ বমাহাম্মে ইব্রাবহম, গ্রামঃ রাদজিপুর, বপাঃ 

রাদজিপুর কুান্টঃ, থািাঃ + বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

১৮২৮ 
বমাঃ ইউনুজ আলী, বপতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড বাহাদ্যরপুর, বপাঃ 

বমজডাপুর, থািাঃ গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

ক ক 

১৮৩০ 
বমাঃ বসালাইমাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস বসাবাহাি, গ্রামঃ হবরণ ধরা, বপাঃ 

বহমাদয়তপুর, থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

খগ খগ 

১৮৩২ 
বরফাাং বময়া, বপতাঃ আরকুম আলী, কাোড়ী, তারাপাশা, রাজিগর, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৩৩ 
বমাঃ আলী বহাসাইি, বপতাঃ মৃতঃ বমাতাদলব পাঠাি, গ্রামঃ মাধব পাশা, বপাঃ 

সাত গাঁও, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৩৪ 
সুবীর সূত্র ধর, বপতাঃ সুধাাংশু সূত্র ধর, গ্রামঃ ভূিবীর, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৩৫ 
বমাঃ আল-আবমি, বপতাঃ বমাঃ জবলল বময়া, গ্রামঃ মাধব পাশা, বপাঃ সাত 

গাঁও, থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৩৬ 
োবলকুর রহমাি, বপতাঃ আবজজুর রহমাি, গন্ধরাপুর, বমজডাপুর, ভুিবীর, 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৩৮ 
বমাহাম্মে তাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাহাম্মে সবফকুল  ইসলাম, পূব ড শ্রীমঙ্গল, 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪০ 
বমাত্তাবকম আবজজ বমহাি, বপতাঃ বমাঃ বমাসাদদ্দক বমলা, গ্রামঃ প্রাঞ্জল ২৫, 

পূব ডাশা, আ/এ , র্াকঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৪১ 
বগালাম রাবব্ব রহমাি, বপতাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামঃ মাজবর্বহ, র্াকঃ 

িারাইিেড়া, উপঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪২ 
সাদলহ আহমে, বপতাঃ বমাঃ হারুি বময়া, কাটারাই, বগারারাই বাজার, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৩ 
বমাঃ কাওোর বময়া, বপতাঃ বমাঃ জবলল বময়া, পবিম লইয়ারকুল, সাত গাঁও, 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৪৪ 
বমাঃ তাদরক বময়া, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মবতি, পবিম লাইয়ারকুল, সাত গাঁও, 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৫ 
বমাঃ জাবহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ িাঁিমারী, র্াকঃ বসক্কা, 

উপঃ শ্রীমাংগল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৬ 
বরপি পাল, বপতাঃ রিবজত পাল, গ্রামঃ সন্ধািী, আ/এ, র্াকঃ শ্রীমঙ্গল, উপঃ 

শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৭ 
বমাঃ মুবজবুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ফয়জুর রহমাি, গ্রামঃ করমপুর, র্াকঃ পূব ড 

শাহবাজপুর, উপঃ বড়দলখা, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৪৯ 
বমাঃ সুমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ খুদশ ডে আলী, বগাঁলগাঁও, বসক্কা, শ্রীমঙ্গল, 

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫০ 
রবি িি পাল, বপতাঃ রাবধকা পাল, গ্রামঃ লাংঙ্গুর পার, র্াকঃ বকরামত িগর, 

থািাঃ কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৫১ 
বমাঃ মঈনুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ ইন্তাজ উবদ্দি, গ্রামঃ ববজলী, র্াকঃ 

টিলাগাঁও, উপঃ কুলাউড়া, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫২ 
জাবীর আলী, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বসরাজ িগর, শ্রীমঙ্গল,  

বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৩ 
বমাঃ বজাবাদয়ে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ  জাহাঙ্গীর বময়া, গ্রামঃ লইয়ারকুল, 

র্াকঃ সাত গাঁও, উপঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৫৪ 
বমাহি লাল িি, বপতাঃ মাবিক লাল িি, গ্রামঃ পদঞ্চশ্বর, র্াকঃ মিসুরিগর, 

থািাঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ খগ 

১৮৫৫ 
বমাঃ মইনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হারুি অর রশীে, গ্রামঃ ির বসাংহপুর, র্াকঃ 

শমদসর িগর, উপঃ কমলগঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৬ 
বমাঃ বতায়াবহে বময়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মেবরে বময়া, হাটিকরাইয়া, 

রাজািগর, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৭ শাংকর পাল, বপতাঃ সুকুমার পাল, বটাংরা বাজার, রাজিগর, বমৌলভী বাজার। খগ গ 

১৮৫৮ 
বমঠুি বধ ডি, বপতাঃ ববরু সবদ্য, গ্রামঃ জামসী, র্াকঃ সাতগাঁও, উপঃ শ্রীমঙ্গল, 

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১৮৫৯ 
বমাঃ রায়হাি বময়া, বপতাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামঃ বাগৃহাল, র্াকঃ টিলাগাঁও, 

উপঃ কুলাউড়া, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

বপদরাজপুর 

পববস ১৮৬০ 

অবমত বড়াল, বপতাঃ মাধব বড়াল, গ্রামঃ গাওখালী, বপাঃ গাওখালী বাজার, 

উপঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ খগ 
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১৮৬১ 
শ্যামল কৃষ্ণ বমস্ত্রী, বপতাঃ ববপুল বমস্ত্রী, গ্রামঃ  জুজদখালা, র্াকঃ জুজদখালা, 

থািাঃ বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ গ 

১৮৬২ 
বলটি শরীফ, বপতাঃ বমাঃ বলাকমাি শরীফ, গ্রামঃ ববম ডবাওয়া, র্াকঃ 

কচুবুবিয়া, থািাঃ বমাদড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগর হাট। 

কখগ খগ 

১৮৬৩ 

বমাঃ আখলাকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বজািাব আলী,  

গ্রামঃ গববি গুহকাঠী, বপাঃ মুবিিাগ, থািাঃ বিোরাবাে,  

বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ খগ 

১৮৬৪ 
শুভ বমস্ত্রী, বপতাঃ বরুি বমস্ত্রী, িগরবাড়ী, দ্যগ ডাপুর, বপদরাজপুর সের, 

বপদরাজপুর। 

কখগ খগ 

১৮৬৫ 
বমাঃ সািমুি বরজা, বপতাঃ বমাঃ বফারকাি বহাদসি, গ্রামঃ বসািাকুর, র্াকঃ 

কাউখালী, থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ গ 

১৮৬৬ 
িীলরতি হাওলাোর, বপতাঃ বিম ডল িি হাওলাোর, গ্রামঃ বর্পুবলয়া, র্াকঃ 

দ্যগ ডাপুর, থািাঃ বপদরাজপুর সের, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ গ 

১৮৬৭ 
বলাকমাি বশখ, বপতাঃ বমাঃ আলকাজ বশখ, গ্রামঃ রাকজর বপাঃ কাবলকাবাড়ী 

হাট, থািাঃ বমাদড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

কখগ গ 

১৮৬৯ 
বমাঃ সাবকব আহাদম্মে, বপতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ বাশুরী, বপাঃ  

কাউখালী, থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৭০ হাসাি, বপতাঃ হারুি, খুবড়য়াখাবল, বসািাতলা, শরুদখালা, বাদগরহাট। খগ গ 

১৮৭২ 
বমাঃ িবীি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইব্রাহীম হাওলাোর, গ্রামঃ উঃ বকৌবরখাড়া, 

থািাঃ বিোরাবাে, বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৭৩ 
বমাঃ শাবহি হাওলাোর, বপতাঃ বমাঃ িাবসর হাওলাোর, গ্রামঃ মদঠরপাড়, 

র্াকঃ জাদিরপাড়, উপঃ শরিদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

১৮৭৪ 
বমাঃ জাবহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ ইউনুি ফরাজী, গ্রামঃ বোটপরী, বপাঃ 

বাবিয়াখালী বাজার, থািাঃ বমাদরগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

১৮৭৫ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ তািদজর আলী তালুকোর, গ্রামঃ উঃ 

বভটাবাড়ীয়া, বপাঃ বভটাবাড়ীয়া, উপঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ খগ 

১৮৭৬ 
বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ পূব ড 

ববতকা, বপাঃ বহাগলা ববতকা, থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৭৭ 
বমাঃ আজজুল কাজী, বপতাঃ বসবলম কাজী, গ্রামঃ িরদটাংরাখালী, বপাঃ 

পাদড়রহাট, থািাঃ ইন্দুরবগিী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ খগ 

১৮৭৮ 
বমাঃ আলী আবজম, বপতাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামঃ বাইিখালী, বপাঃ পাদররহাট, 

থািাঃ বপদরাজপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ  

গ 

১৮৮০ 
বমাঃ রুদবল বমাল্লা, বপতাঃ বমাঃ আফতাব উবদ্দি বমাল্লা, গ্রামঃ সাতদকবেমা, 

থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮১ 
শুভ হালোর, বপতাঃ বিবখল িি হালোর, গ্রামঃ গাওখালী, র্াকঃ গাওখালী 

বাজার, থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮২ 
িাঈম েরািী, বপতাঃ বমাঃ ইসাহাক েরািী, গ্রামঃ রাদয়রকঠী, র্াকঃ 

বপদরাজপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮৩ 

বমাঃ  বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বেবদ্দকুর রহমাি,  

গ্রামঃ ববরইতলা, র্াকঃ বসামাদ্দার খালী, থািাঃ  বমাদড়লগঞ্জ, বজলাঃ 

বাদগরহাট। 

খগ গ 

১৮৮৪ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাঃ আঃ জব্বার, গ্রামঃ েবক্ষণ কলাবি, বপাঃ িবন্ডপুর 

হাট, উপঃ ইন্দুরকািী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮৫ 
 বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতাঃ োইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ঘুটাবাো, র্াকঃ ঘুটাবাো, 

থািাঃ পাথর াটা, বজলাঃ বরগুিা। 

খগ গ 

১৮৮৬ 
বমাঃ ইউছুফ, বপতাঃ আঃ রব, গ্রামঃ বেবত্র, র্াকঃ বেবত্র, উপঃ মঠবাড়ীয়া, 

বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ খগ 

১৮৮৭ 
বমাঃ বসাহাগ, বপতাঃ বমাঃ আইউব আলী, গ্রামঃ মুগারদিার, বপাঃ সবঠাকাটা, 

থািাঃ িাবজরপুর, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮৮ 
জয় মন্ডল, বপতাঃ সমীরণ মন্ডল, গ্রামঃ ববশাল, বপাঃ বাটিা তলা, থািাঃ 

বিিারাবাে, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১৮৮৯ 
ববজি কুমার শীল, বপতাঃ ববশ্বিাথ শীল, গ্রামঃ সেবঞ্জহাটি, বপাঃ সেবঞ্জহাটি, 

থািাঃ বমাদড়লগঞ্জ, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ খগ 

১৮৯০ 
বমাঃ শাহাবুবদ্দি, বপতাঃ আব্দুল হাই মৃধা, গ্রামঃ বাবলপাড়া, বপাঃ বাবলপাড়া, 

উপঃ ইন্দুরকািী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ খগ 

ময়মিবসাংহ 

পববস-১ ১৮৯১ 

বমাঃ রাদশদ্যল আলম, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ িটাবুড়ী, বপাঃ 

বিচুয়া বাজার, থািাঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 
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১৮৯৩ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ জামাল বহাদসি, গ্রামঃ মবহষমরা, বপাঃ 

সুিামগঞ্জ, থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

ক ক 

১৮৯৪ 
বমাঃ বকুল বময়া, বপতাঃ বমাঃ শবহে আলী, গ্রামঃ সুির, র্াকঃ বগাপালপুর, 

উপঃ বগাপলপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

১৮৯৫ 
বমাঃ কববর আহদম্মে, বপতাঃ বমাঃ দ্যলাল বজায়ারোর, গ্রামঃ সূতী বেঘুলীপাড়া, 

র্াকঃ সূতী, উপঃ বগাপালপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

১৮৯৭ 
বমাঃ বমারদশে আলম, বপতাঃ বমাঃ শবফ উবদ্দি, গ্রামঃ হাজরাবাড়ী, র্াকঃ 

বগাপালপুর, উপঃ বগাপলপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

১৮৯৮ 
বমাঃ আঃ হাবমে, বপতাঃ বমাঃ আঃ জবলল, গ্রামঃ শটিবাড়ী, বপাঃ লাউফুলা, 

উপঃ মধুপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ কখগ 

১৮৯৯ 
বমাহাম্মে মাহমুদ্যল হাসাি, বপতাঃ মরহুম বজািাব আলী সরকার, গ্রামঃ 

মবহষতারা, র্াকঃ িিকা বাজার, উপঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৯০০ 
বমাহাম্মে আব্দুর রবশে, বপতাঃ বমাঃ জদয়ি উবদ্দি, গ্রামঃ ভাবকী, বপাঃ জয়ো, 

থািাঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

১৯০১ 
বমাঃ এিামুল হক, বপতাঃ মৃতঃ বাহার উবদ্দি, গ্রামঃ বখলগাতী, বপাঃ 

বখরুয়াজািী, থািাঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

১৯০২ 
চমাহাম্মি নেরুল হক কপবর, পিতাাঃ চমাহাম্মি  াইদুর রহমান,গ্রামাঃ ফপকর 

চালা, চিাাঃ চিওোনা, উিাঃ ঘাটাইল, টািংগাইল। 

কখগ খগ 

১৯০৩ 
বমাঃ আব্দুে োলাম, বপতাঃ বমাঃ বমন্নত আলী, গ্রামঃ গুিেত্ত, বপাঃ 

মাইধারিালা, উপঃ  াটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

১৯০৬ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ শুকুর আলী , গ্রামঃ শাবলখা, বপাঃ 

বগালাবাড়ী, থািাঃ মধুপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

১৯০৭ 
বমাঃ ইব্রাহীম খবলল, বপতাঃ বমাঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ মাহমুেপুর, র্াকঃ 

িাতুটিয়া, উপঃ বগাপালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

১৯০৯ 
বমাঃ খাবলে হাসাি আকি (সুজি) , বপতাঃ বমাঃ শামসউবদ্দি আকি, গ্রামঃ 

িিিপুর, উপঃ বগাপালপুর, বপাঃ বগাপালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ গ 

১৯১০ 
বমাহাম্মে আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বোহরাব আলী, গ্ররামঃ মুশুবদ্দ েবক্ষণ 

পাড়া, বপাঃ মুশুবদ্দ বাজার, থািাঃ ধিবাড়ী, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ গ 

১৯১১ 
বমাঃ বসবলম বময়া, বপতাঃ মৃতঃ ইউসুব আলী, গ্রামঃ তারটি পবিম ির পাড়, 

বপাঃ ফবকরগঞ্জ বাজার, থািাঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

১৯১২ 
ইকবাল বহাদসি, বপতাঃ সবুর উদ্দীি, গ্রামঃ + বপাঃ সবরল্যা, থািাঃ ধিবাড়ী, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

১৯১৩ 
ফারুক আহাম্মে, বপতাঃ বমাঃ বমাবারক আলী, গ্রামঃ রুদ্রপুর, র্াকঃ ির 

আধপাবখয়া, উপঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ  

গ 

১৯১৪ 
আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ, বপতাঃ মুহাঃ আব্দুল খাদলক ভূ ূঁইয়া, ২৩৫/১, মা কান্দা, 

ময়মনপ িংহ। 

কখগ খগ 

১৯১৫ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুে সাত্তার, গ্রামঃ পয়ারকাবি, বপাঃ + 

থািাঃ মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

ববরশাল 

পববস 

১৯১৬ 

এিাদয়ত বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাক্তার আলী হাওলাোর, গ্রাম ও র্াক র-

বেদহরগবত, বাবুগঞ্জ, ববরশাল। 

গ গ 

১৯১৭ 
বমাঃ জুবাদয়র আহদমে, বপতা-বমাঃ আলতাফ মাহমুে, বোয়াবরকা, রাকবেয়া, 

রহমতপুর, বাবুগঞ্জ, ববরশাল। 

গ গ 

১৯১৮ 
বমাঃ িাবসর উদ্দি বময়া, বপতা-বমাঃ হারুি বময়া, গ্রাম-উত্তর সাতলা, র্াক র-

সাতলা, উপদজলা-উবজরপুর, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯১৯ 
বমদহবে হািাি (শুভ), বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-প্রতাপপুর, র্াক র-

কুাদর্ট কদলজ, উপদজলা-বাবুগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২০ 
বমাঃ বমাদশ ডদ্যর রহমাি, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-বগায়াইল বাড়ী, 

র্াক র-িরত্তমপুর, উপদজলা-বািারীপাড়া,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২১ 
বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি,  বপতা-বমাঃ বতারাপ আলী খাঁি, গ্রাম ও র্াক র-

ধামস্বর, উপদজলা-উবজরপুর,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৩ 
চমাাঃ পমোনুর রহমান, পিতা-চমাাঃ ফারুক চহাস ন, গ্রাম-চরফসতপুর, ডাকঘর-

চর উর্ত্তর ভূসতরপিয়া, বাবুগঞ্জ,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-েবক্ষণ ভূদতরবেয়া, 

র্াক র-বকোরপুর, থািা-বাবুগঞ্জ,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৫ 
বমাঃ এিামুল মৃধা, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর মৃধা, গ্রাম-সানুহার, র্াক র-

বামরাইল, উপদজলা-উবজরপুর,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 
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১৯২৬ 
বমাঃ সসকত বহাদসি বমলি, বপতা-বমাঃ আবদ্যল কবরম হাওলাোর, গ্রাম-

কাবলকাপুর, র্াক র-িাঁেপাশা, থািা-এয়ারদপাট ড, উপদজলা-বাবুগঞ্জ,  ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৭ 
ইয়াবসি, বপতা-সবফকুল ইসলাম, গ্রাম-ববতাল, র্াক র-সবলয়া বাকপুর, থািা-

বািারীপাড়া,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৮ 
বমাঃ মিজুল ফবকর, বপতা-বমাঃ নুরু ফবকর, গ্রাম-ববতাল, র্াক র-সবলয়া 

বাকপুর, উপদজলা-বািারীপাড়া,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯২৯ 
বমাঃ তুবহি বহাদসি,  বপতা-আঃ রাজ্জাক হাাং, গ্রাম-রাকুবেয়া, র্াক র-

রাকুবেয়া, থািা-বাবুগঞ্জ,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩০ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ সাদহব আলী হাাং, মাবিককাঠী, র্াক র-

রাদমর কাঠী, উপদজলা-উবজরপুর,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩২ 
আঃ মন্নাি হাওলাোর, বপতা-মৃত কেম আলী হাাং, গ্রাম-শাতবাড়ীয়া, র্াক র-

মসবজে বাড়ী, থািা-বািারীপাড়া,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৩ 
বমাঃ আবদ্যর রহমাি, বপতা-মরহুম বমাঃ রত্তি আবল পাইক, গ্রাম-বতখাসার, 

থািা-বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৪ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ আঃ কাদের খাঁি, গ্রাম-পবিম মলুহার, 

ইলুহার, বািারীপাড়া ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৫ 
বমাহাম্মে ফায়জুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রহমাি হাওলাোর, গ্রাম ও র্াক র-

পূব ড ওটরা, উবজরপুর,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৬ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-মৃত মাবিক হাওলাোর, গ্রাম ও র্াক র-বযাগীরকািা, 

উপদজলা-উবজরপুর,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৭ 
বমাঃ সাদয়ম মাহমুে, বপতা-আব্দুল গফফার, গ্রাম ও র্াক র-ববশারকাবি, 

থািা-বািারীপাড়া, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

১৯৩৮ 
বমাঃ ইয়াবেি আরাফাত, বপতা-বমাঃ বসবলম হাওলাোর, গ্রাম-ইবেলকাঠি, 

বশকারপুর, বাবুগঞ্জ,  বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

১৯৩৯ 
রাজু বহাদসি, বপতা-রহমাি ববপারী, গ্রাম-োিয়াট, র্াক র-োিয়াট, থািা-

বািাবরপাড়া,  বজলা-ববরশাল। 

খ খ 

১৯৪৩ বিম্নয় বজাদ্দার, বপতা-িারায়ি বজাদ্দার, গ্রাম-বভন্নাবুবলয়া,  বটিয়া াটা, খুলিা।  গ গ 

১৯৪৪ 
বমাঃ ইমরাি গাজী, বপতা-বমাঃ সালাউদ্দীি গাজী, ফবকরাবাে, গড়াইখালী, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৪৫ 

বমাঃ ইউসুফ বহাদসি গাজী, বপতা-মৃত বমাঃ েববল গাজী,  

গ্রাম-গড়খালী, র্াক র-বটবুবিয়া, বতলর্াাংগা, উপদজলা-োদকাপ, 

বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৪৬ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল বশখ, গ্রাম-শীরগাতী, র্াক র-

দূজডিীমহল, রূপসা, খুলিা। 

গ গ 

১৯৪৭ ববভুতী মন্ডল, বপতা-মৃত ভদবশ মন্ডল, বকসমত ফুলতলা, বটিয়া াটা, খুলিা। গ গ 

১৯৪৮ 
বসৌরভ সরকার, বপতা-ভদবি িাথ সরকার, িক্রাখালী, জলসা, বটিয়া াটা, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৪৯ বলটি বমাল্যা, বপতা-আব্দুর রবহম বমাল্যা, পািখালী, পািখালী োদকাপ, খুলিা। গ গ 

১৯৫১ 
বশখ ফবরে, বপতা-বশখ আব্দুল জবলল, গ্রাম-কাটাবুবিয়া, র্াক র-পািখালী, 

োদকাপ, খুলিা। 

গ গ 

১৯৫২ 
প্রভাত কুমার োস, বপতা-ববদশ্বশ্বর োস, গ্রাম-বহতালবুবিয়া, র্াক র ও থািা-

বটিয়া াটা, বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৩ ফবিি হালোর, বপতা-মৃত প্রধাি হালোর, বািীশান্তা, োদকাপ, খুলিা। গ গ 

১৯৫৪ 
হীরক মন্ডল, বপতা-অিীল মন্ডল, গ্রাম-হলুেবুবিয়া, র্াক র-কয়রা, বজলা-

খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৫ 
সুবিতা মহালোর, বপতা-যুদগাল মহালোর, বকসমত, ফুলতলা, বটিয়া াটা, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৬ 
বহদল্লাল মালাকার, বপতা-বহরন্ময় মালাকার, গ্রাম-বশয়ালী, র্াক র-বশয়ালী, 

উপদজলা-রূপসা, বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৭ 
বকদশার োশ, বপতা-রাম প্রসাে োস, গ্রাম-বসালা, র্াক র-বকয়া বাজার, 

উপদজলা-বটিয়া াটা, বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৮ 
বিন্ময় কুমার ববশ্বাস, বপতা-প্রভাষ ববশ্বাস, গ্রাম-গুপ্তমারী, থািা-বটিয়া াটা, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৫৯ 
সুতীথ ড বগালোর, বপতা-সুবজৎ কুমার বগারোর, িড়ভাঙ্গা, জলসা, বটিয়া াটা, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৬০ 
বজুাবতম ডয় রায়, বপতা-ববধাি রায়, সবুজ পল্লী, িালিা বাজার, োদকাপ, িালিা 

বপৌরসভা, খুলিা। 

গ গ 
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১৯৬১ 
বমাসাঃ সালমা ববগম, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, রবিবাগ, জলমা, বটিয়া াটা, 

খুলিা। 

গ গ 

১৯৬২ 
আল-আবমি বহাদসি, বপতা-বমাঃ ববলাল গাজী, গ্রাম-বাবুরাবাে, থািা-কয়রা, 

বজলা-খুলিা। 

গ গ 

কুবমল্লা 

পববস 

১৯৬৩ 

বসরাজুল ইসলাম, বপতা-আবদ্যল কাদের, গ্রাম-ববলাশ্বহর, (মৃধা বাড়ী), র্াক র 

ও থািা-িাবিিা, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৬৪ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-আজহারুল ইসলাম, গ্রাম- াটিপাড়া, র্াক র-

অম্বরপুর, থািা-িাবিিা, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৬৫ 

বমাঃ কাজী এমরাি (ইমরাি), বপতা-বমাঃ কাজী আবমর বহাদসি,  

গ্রাম-পাহাড়পুর, (দর্কবরপাড়), র্াক র-পাবন্ত বাজার, মুরােিগর,  

কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৯৬৬ 
বমাঃ বাবের খিকার, বপতা-বমাঃ সুলতাি খিকার, গ্রাম-জয়পুর, র্াক র-

খবললপুর, ইউবপ-ফদতহাবাে, বেববদ্বার, কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৬৭ 
বমাস্তফা কামাল, বপতা-নুরুল ইসলাম, উত্তর বালূয়া হাবজ বাড়ী, র্াক র-

বশলমুড়ী, উপদজলা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৯৬৮ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রাম-জয়কামতা, র্াক র-

আমড়াতলী, থািা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৯৬৯ 
বমাঃ মবহউবদ্দি খাি, বপতা-বমাঃ সুলতাি খাি, গ্রাম-বকার রাধািগর, থািা-

বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৯৭১ 
িিি বেব িাথ, বপতা-সতীশ বেব িাথ, গ্রাম-ইসলামপুর, র্াক র-বসবিগঞ্জ, 

থািা-বাঙ্গরা বাজার, উপদজলা-মুরােিগর,  বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৭২ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহ জাহাি, গ্রাম-বহামিা বাে, র্াক র-

পান্ডু র, থািা-মুরােিগর,  বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ গ 

১৯৭৩ 
বখারদশে আলম, বপতা-মবফজুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-সকলাইি, িাবিিা, 

কুবমল্লা। 

কখগ কখগ 

১৯৭৪ 
ইমাি বহাসাইি (ইমি), বপতা-খবললুর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-সকলাইি, 

উপদজলা-িাবিিা,  বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৭৫ 
গাজী বমাঃ সুরুজ বময়া, বপতা-গাজী বমাঃ হাবিফ, গ্রাম-ববলপুকুবরয়া, র্াক র-

িলম, থািা-বরুড়া,  বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

১৯৭৬ 
বমাঃ ওমর ফারুক সরকার, বপতা-মৃত বমাঃ তফাজ্জল বহাদসি সরকার, গ্রাম ও 

র্াক র-িবীপুর, থািা-বেববদ্বার,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯৭৭ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আলী আকবর, গ্রাম-বিায়াখলা, র্াক র-

উিঝুটি, থািা-মুরােিগর,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

১৯৭৯ 
বমাঃ ফারুক আহদম্মে, বপতা-বমাঃ মবির বহাদসি, বসন্তপুর, গল্লাই, িাবিিা, 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯৮০ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-

বাখরিগর, থািা-মুরােিগর,  বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯৮২ 
বমাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাঃ গবি সরকার, সসয়েপুর, বেববদ্বার, বজলা-

কুবমল্লা। 

খগ গ 

১৯৮৫ 
বমদহেী হাোি, বপতা-জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-সুরপুর, র্াক র-নুদর মাবিকির, 

থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

কখ খ 

১৯৮৭ সুমি বময়া, বপতা-বমাঃ অবহে বময়া, আলীরির, সুদরশ্ববে, মুরােিগর, কুবমল্লা। কখ খ 

১৯৮৯ 
বমাঃ হারুনুর রবশে,  বপতা-বমাঃ কানু বময়া, গ্রাম ও র্াক র-ষাইট শালা, বব. 

পাড়া, কুবমল্লা। 

ক ক 

যদশার 

পববস 

১৯৯২ 

ইিবজত সরকার, বপতা-বগাপাল সরকার, গ্রাম-হবরিটািা, থািা-োদকাপ, বজলা-

খুলিা। 

গ গ 

১৯৯৩ 
বপন্টু বগালোর, বপতা-বেলীপ বগালোর, গ্রাম-আিিিগর, র্াক র-িালিা 

বাজার, বোকাপ, বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৯৪ 
বমাঃ সালমাি ফবকর, বপতা-বমাঃ সাত্তার ফবকর, পািখালী, বোদকাপ,  িালিা, 

বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৯৫ 

বমাোঃ হাবববা খাতুি (টুম্পা), বপতা-বমাঃ বরজাউল বমাল্লা, 

গ্রাম-বাগআঁিড়া, সাতমাইল, র্াক র-বাগ আঁিড়া, উপদজলা-শশ ডা, বজলা-

যদশার। 

গ গ 

১৯৯৬ 
অবিিু টিকাোর, বপতা-অবিন্তু কুমার টিকাোর, িক্রাখালী, জলমা, বটিয়া াটা,  

বজলা-খুলিা। 

গ গ 
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১৯৯৭ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি (বরবাি), বপতা-বমাঃ সাদয়ে আলী সািা, গ্রাম-পারজয়িগর, 

র্াকগর-রাজিগর, উপদজলা-োদকাপ,  বজলা-খুলিা। 

গ গ 

১৯৯৮ 
রূপান্ত মন্ডল, বপতা-রাধাকান্ত মন্ডল, িক সশলমারী, উপদজলা-বটিয়া াটা,  

বজলা-খুলিা। 

গ গ 

২০০১ 
বমাঃ রবব হাসাি, বপতা-বমাঃ বমারাে আলী বমাল্যা, গ্রাম-বমরপুর, র্াক র-

বা ার পাড়া, বা ার পাড়া, বপৌরসভা, যদশার। 

গ গ 

২০০২ 
খায়রুল ইসলাম, বপতা-আঃ সালাম কাজী, গ্রাম-বরাস্তমপুর, র্াক র-িাড়াবভটা, 

বা ার পাড়া,  বজলা-যদশার।  

গ গ 

২০০৩ 
বমাঃ এলজু বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবু মুসা, গ্রাম-ধুপখালী, ইউবিয়ি-িাবরদকল 

বাড়ীয়া, থািা-বা ারপাড়া, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০০৪ 
বশমুল অবধকারী, বপতা-অতুল অবধকারী, গ্রাম-ভুলবাড়ীয়া, ভুলবাড়ীয়া-১০০ 

র্াক র-ধলগ্রাম, বা ার পাড়া, যদশার। 

গ গ 

২০০৫ 
বকদশার কুমার, বপতা-আিি কুমার মজুমোর, গ্রাম-বোহকুলা, র্াক র-

বা ারপাড়া, বা ার পাড়া, বপৌরসভা, যদশার। 

গ গ 

২০০৬ 
শামীম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বেবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম-বাহাদ্যরপুর, র্াক র-

বশক্ষাদবার্ ড, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০০৭ 
বমাঃ সাঈদ্যর রহমাি, বপতা-আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-রুপবেয়া, র্াক র-রুদ্রপুর, 

উপদজলা-সের, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০০৮ 
সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ রওশি আলী, গ্রাম-বখালার্াঙ্গা, র্াক র-

বভকুটিয়া, উপদজলা-সের, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০০৯ 
বহলাল উদ্দীি,  বপতা-আমজাে ববশ্বাস, গ্রাম-আড়পাড়া, র্াক র-বশক্ষা ববার্ ড, 

থািা-বকাতয়ালী, উপদজলা-সের,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১১ 
মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-শামছুর রহমাি, গ্রাম-বসরাজ বসাংহা, র্াক র-কুয়াো 

বাজার, উপদজলা-সের, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১২ 
বমাঃ ইব্রাবহম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা ব্যাপারী, গ্রাম-র্হর বসাংগা, 

র্াক র-কুয়াো বাজার, উপদজলা-সের,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১৩ 
শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহাবুবদ্দি, গ্রাম-আরাবজ আমোবাে, র্াক র-

আমোবাে বাজার, যদশার সের, যদশার। 

গ গ 

২০১৫ 
বমাঃ মিজুর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বতাতা বময়া, গ্রাম-তপস্বীর্াঙ্গা, র্াক র-

িাঁিড়া, উপদজলা-সের, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১৬ 
বমাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতা-বমাঃ জুলবফকার বমাল্যা, গ্রাম-উত্তর িাঁেপুর, 

র্াক র-িািড়া, উপদজলা-বা ারপাড়া,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১৭ 
বমাঃ তুষার আহদমে, বপতা-বমাঃ বােশা বময়া, গ্রাম-রামকান্তপুর, থািা-

বা ারপাড়া, র্াক র-বা ার পাড়া,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১৮ 
বমাঃ আব্দুর রবশে, বপতা-বমাঃ মবহউদ্দীি বমাল্যা, গ্রাম-বা ার পাড়া, র্াক র ও 

থািা ও উপদজলা-বা ারপাড়া,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০১৯ 
বমাঃ হায়োর আলী, বপতা-বমাঃ আলী কের, গ্রাম-ববলতা, র্াক র-গুলবাগপুর, 

উপদজলা-শশ ডা, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২০ 
বমাঃ আশানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-িাবলতা বাড়ীয়া, 

র্াক র-িাবলতা বাড়ীয়া, েী া,উপদজলা-শশ ডা,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২১ 
জয়ন্ত সরকার, বপতা-রঞ্জি সরকার,  গ্রাম-পুটিখালী, র্াক র-বালূন্ডা, উপদজলা-

শশ ডা,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২২ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বজয়ারুল ইসলাম, গ্রাম-রা বপুর, র্াক র-

িাবলতাবাড়ীয়া, েী ডা, উপদজলা-শশ ডা, বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২৩ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, 

গ্রাম-শাখারী বপাতা, র্াক র-ববদে বাহাদ্যরপুর, উপদজলা-শাশ ডা,  

বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২৪ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-মৃত জামাত আলী, গ্রাম ও র্াক র-উলাশী, 

উপদজলা-শাশ ডা,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২৫ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-বমাঃ বরয়াজ উদ্দীি, গ্রাম-বালূন্ডা, র্াক র-বালুন্ডা, থািা-

শাশ ডা,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

২০২৬ 
আবজজুল হাবকম, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর িাঁেপুর, র্াক র-

োিড়া, উপদজলা-বা ারপাড়া,  বজলা-যদশার। 

গ গ 

বাববউববা 

রাজশাহী২০২৭ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ বহাদসি বমাল্লা, ফুলবাড়ী, র্াক র-

মাদ্যরকুড়াহাট, থািা-বগাোগাড়ী, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০২৮ 
বমাঃ বমিহাজুল ইসলাম (মাবিক), বপতা-বমাঃ বমলি, বহতমখাঁ, সববজপাড়া, 

র্াক র-বজবপও, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 
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২০২৯ 
বমাসাঃ বগালাপী খাতুি, বপতা-বমাঃ টিক্কা খাঁি, গ্রাম-বপপড়া কান্নাি, র্াক র-

িিি বকাটা, থািা-তাদিার,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৩০ 
বমিারুল ইসলাম, বপতা-নূর বমাহাম্মে গ্রাম-মাদহিা, র্াক র-রাজশাহী 

বিবিকল, উপদজলা-পুঠিয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৩১ 
আবরফ রায়হাি, বপতা-আবু হাবিফ, গ্রাম-বশখপাড়া, র্াক র-বজবপও-৬০০০, 

থািা-ববায়াবলয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৩২ 
বমাঃ রায়হাি বশখ, বপতা-বমাঃ মাসুম বশখ, গ্রাম-কাজীহাটা, র্াক র-বজবপও, 

থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৩৩ 
বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতা-এস এম বজলোর বহাদসি, ওয়াপো কদলািী, 

কলাবাগাি, বজবপও, ববায়াবলয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৩৫ 
এস এম রববউল ইসলাম, বপতা-এস এম লুৎফর রহমাি, গ্রাম-বলচু বাগাি, 

র্াক র-বজবপও থািা-ববায়াবলয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৩৬ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বপতা-বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-ধুলাউবড়, র্াক র-

রহিপুর, উপদজলা-বগামস্তপুর,  বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

২০৩৭ রাবশদ্যল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বকুল বহাদসি, ববহরির, বভড়ামারা, কুবষ্টয়া। খগ গ 

২০৩৮ 
বমাঃ হাবসবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ  তাহাবসি আলী, গ্রাম-কাবশয়ার্াঙ্গা, 

র্াক র-রাজশাহী বকাট ড, থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৪১ 
বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-বুলিপুর, র্াক র-

বজবপও-৬০০০, থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৪২ 
বমাঃ ইসা আলী সাদহব, বপতা-বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-বুলিপুর, র্াক র-

বজবপও-৬০০০, থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৪৩ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবু বাক্কার, গ্রাম-হবরপুর (েববর বমাল্লা 

পাড়া), র্াক র-হবরপুর, পবা,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৪৪ 

বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি,  

গ্রাম-পূব ড তাদহরপুর, র্াক র-ইসবপুর, ভাতকুন উপদজলা-ধামইরহাট, বজলা-

িওগাঁ। 

খগ গ 

২০৪৫ 
বমাঃ পলাশ সরোর, বপতা-বমাঃ শামসুবদ্দি সরোর, গ্রাম-িওোপাড়া, র্াক র-

বিৌমুহিী বাজার, থািা-কাটাখালী,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৪৭ 
বমাসাঃ শাহিাজ, বপতা-বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-বিয়ামতপুর, র্াক র-

বিয়ামতপুর, থািা-বিয়ামতপুর, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

২০৪৮ 
বমাঃ মাহাফুজ রহমাি, বপতা-বমাঃ মকবুল বহাদসি, বতলী পাড়া, র্াক র-

িিিপুর, থািা-পুঠিয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৫১ 
বমাসাঃ বশবরি আক্তার, বপতা-বমাঃ আিসার আবল, গ্রাম-রাজপাড়া, র্াক র-

রাজশাহী বকাট ড, থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৫৩ 
বমাঃ সজল বহাদসি, বপতা-বমাঃ সুদবে আলী, গ্রাম-রাজপাড়া, র্াক র-রাজশাহী 

বকাট ড, থািা-রাজপাড়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

২০৫৭ 
বমাসাঃ িাবফসা আলম স্বণ ডা, বপতা-মৃত বমাঃ মবফজুল আলম, রাজপাড়া, 

র্াকগর-রাজশাহী বকাট ড,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৫৯ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাকদলসুর রহমাি, ওয়াপো কদলািী, 

কলা বাগাি, র্াক র-বজবপও-৬০০০, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২০৬০ 
বমাঃ বসাদহল আলী, বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম,  বহদতমখাঁ, সববজপাড়া, 

র্াক র-বজবপও-৬০০০, থািা-ববায়াবলয়া,  বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

বাববউববা 

চট্টগ্রাম 

২০৬২ 

আবসফুল হক মুন্না,  বপতা-জাফর আহদমে, গ্রাম-বিায়াপাড়া ওয়ার্ ড িাং-০৭, ১৩ 

িাং বিায়াপাড়া, রাউজাি, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৬৩ 
বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ ওমর ফারুক পাদটায়ারী, গ্রাম ও র্াক র-

সাদহোপুর, থািা-িাঁেপুর, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২০৬৪ 
বমাঃ বরজাউল বমাস্তফা খাি, বপতা-মৃত অধ্যক্ষ যাকাবরয়া খাি, গ্রাম-

সুলতািপুর, খাি সাদহদবর বাড়ী, র্াক র-রাউজাি, রাউজাি বপৌরসভা, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৬৬ 
শুভ বসি গুপ্ত, বপতা-প্রবাস বসি গুপ্ত, গ্রাম-কাকড়ােবড়, বাঙ্গালহাবলয়া, বহর্ম্যাি 

পাড়া, র্াক র-বাঙ্গালহাবলয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

২০৬৮ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-জব্বার বমম্বার বাড়ী, 

িণ ডাপড়া, র্াক র-পাহাড়তলী, থািা-র্বলমুবড়াং, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৬৯ 
বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাবারক বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-োতার পাইয়া, 

পবিমপাড়া, বকসী হাজীবাড়ী, উপদজলা-বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

২০৭০ 
বমাঃ রমজাি আলী, বপতা-মৃত আব্দুল মুিাফ, গ্রাম-িবাব বসরাজদেৌলা বরার্,  

িিিপুরা, র্াক র-িক বাজার, থািা-বকাতয়ালী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 
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২০৭১ 
সাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-মাইি উবদ্দি, গ্রাম-অবলপুর র্াক র-ধবলয়া বাজার, 

উপদজলা-বফিী সের, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

২০৭২ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসবলম, গ্রাম-সপলপাড়া, র্াক র-মতলব, 

উপদজলা-মতলব েবক্ষণ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২০৭৪ 
বমাশারফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রাম ও র্াক র-ইোমবত, থািা-

সাতকাবিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৭৫ 
ববারহাি উবদ্দি, বপতা-আবদ্যল খাদলক, গ্রাম-হাবতয়ার ব ািা, র্াক র-

বশাভািেন্ডী, উপদজলা-পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৭৮ 
বসৌরভ বিৌধুরী, বপতা-বপ্রয়দতাষ বিৌধুরী, গ্রাম-মহামুবি, পাহাড়তলী, র্াকগর-

মহামুবি, থািা-রাউজাি, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৭৯ 
বমাঃ বগালাম বমাস্তফা খাঁি, বপতা-সুজা উবদ্দি খাঁি, ১৪৫৭/এ, বমাগলটুলী কমাস ড 

কদলজ বরার্, র্াক র-বির, থািা-র্বলমুবড়াং, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৮১ 
বমাহাম্মে হাসাি মুরাে, বপতা-বমাহাম্মে নুরুল আবোর, ৮১, োমপাড়া, ১ িাং 

বলি, র্াক র-োমপাড়া, থািা-বকাতয়ালী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৮৪ 
িজরুল ইসলাম, বপতা-আমজাে আলী, গ্রাম-বৃিাবিখলী, উপদজলা-িকবরয়া, 

বজলা-কক্সাবাজার। 

খগ গ 

২০৮৫ 
বাদরক হাসাি, বপতা-হাসাি শরীফ, গ্রাম ও র্াক র-বরুমিড়া, উপদজলা-

আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৮৬ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম, বেবদ্দক কবমশণার বাড়ী, 

িাঁিবময়া বরার্, েবক্ষণ কাট্টলী, র্াক র-কাষ্টম একাদর্মী, থািা-পাহাড়তলী, 

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৯০ 
বোটি মবল্লক, বপতা-বপাপি মবল্লক, গ্রাম-বারখাইি, মাইজপাড়া, র্াক র-

সতলারদ্বীপ, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২০৯২ 
বেবলপ েত্ত, বপতা-জদগি েত্ত, গ্রাম-বার খাইি, র্াক র-সতলার দ্বীপ, উপদজলা-

আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২০৯৩ 
তুষার িি কুরী, বপতা-িি লাল কুরী, গ্রাম-ববষ্ণুপুর, র্াক র-কুঠির হাট, 

উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

২০৯৪ 
বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-আবুল হাদশম, গ্রাম-উত্তর রামপুর, র্াক র-

আহম্মেিগর, উপদজলা-কুবমল্লা সের েবক্ষণ, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২০৯৫ 
রাবজব োশ, বপতা-রািা োশ, গ্রাম-িাঁিপুল, র্াক র ও থািা-বালাগঞ্জ, বজলা-

বসদলট। 

খগ গ 

২০৯৬ 
শাহবরয়ার আজবমর ফাবহম বিৌধুরী, বপতা-শাহাোত বহাদসি বিৌধুরী,  

গ্রাম-গুজরা, ০২ িাং  ওয়ার্ ড, থািা-বতদকাটা, উপদজলা-আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

বাববউববা 

ঘ াড়াশাল 

২০৯৭ 

বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-বভাগই, র্াক র-বভাগই িতুি 

বাজার, থািা-লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২০৯৮ বমাঃ িাবজম  উবদ্দি, বপতা-বজলু আহদম্মে, ফটিকেবড়, িট্টগ্রাম। খগ গ 

২০৯৯ 
বমাঃ আববদ্যর রহমাি মাবহি, বপতা-বমাঃ োদয়ে  বময়া, গ্রাম-বিায়াগাঁও, 

র্াক র-বা াসুরা, উপদজলা-মাধবপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১০০ 
কৃষ্ণ িি মন্ডল, বপতা-অকুল িি মন্ডল, গ্রাম-কামড়া, র্াক র-কাপাবসয়া, 

বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২১০১ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ জাদবে আলী, গ্রাম-গড়পাড়া, থািা-পলাশ, 

িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২১০৩ উমর ফারুক, বপতা-বমাঃ মবির বহাদসি, পূব ড পলাশ, পলাশ, িরবসাংেী। খগ গ 

২১০৪ 
বমাঃ আবু সাঈে, বপতা-মৃত আব্দুল মবতি, গ্রাম-বশবাখালী, র্াক র-গুিাইগাো, 

থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

২১০৫ 
ওয়াবহদ্যল আবমি মৃধা, বপতা-সাইদ্যল আবমি মৃধা, গ্রাম-পলাশ, ভাদের পাড়া, 

র্াক র ও থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১০৬ 
বমাঃ শাবকল খাঁি, বপতা-বমাঃ আবমর বহাদসি খাঁি, গ্রাম-পলাশ ভাদের পাড়া, 

র্াক র ও থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১০৭ সাবকব খাি, বপতা-রতি খাি, পলাশ ভাদের পাড়া, পলাশ, িরবসাংেী। খগ খগ 

২১০৮ 
বমাঃ তামবজদ্যল আবমি মৃধা, বপতা-বমাঃ সাইদ্যল আবমি মৃধা, গ্রাম-পলাশ, 

ভাবগয়ার পাড়া, র্াক র ও থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১০ 
বমাঃ বখাবাইব আবমি মৃধা, বপতা-বমাঃ রুহুল আবমি মৃধা, গ্রাম-ভাবগয়ার পাড়া, 

র্াক র ও থািা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১২ 
রাতুল হাসাি, বপতা-আবুল কালাম আজাে, পলাশ ভাদেরপাড়া, পলাশ,  বজলা-

িরবসাংেী। 

খগ গ 
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২১১৩ 
ফজদল রাবব্ব বহাদসি রাবকব, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি খাি, গ্রাম-ভাদের 

পাড়া, র্াক র ও থািা-পলাশ,  বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১৪ বমাঃ আবু বকর বসবদ্দকা, বপতা-শাহাবুবদ্দি ববপারী, আধার মাবিক, মুবসগঞ্জ। খগ গ 

২১১৬ 
বমাঃ আইয়ুবুর রহমাি গাজী, বপতা-বমাঃ মহবসি গাজী, গ্রাম-গাঢাতলী, পলাশ, 

িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১৭ 
হাবববুর রহমাি বসৌরভা, বপতা-আবদ্যে োলাম ভূইয়া বখাকি, গ্রাম-

ভাদেরপাড়া, থািা-পলাশ, উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১৮ 
বমাঃ অবলে ববি সাউে, বপতা-এ বক এম সউে, পলাশ িড়পাড়া, পলাশ, 

িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১১৯ 
বমাঃ িাজমুল আলম, বপতা-মৃত আফাজ উবদ্দি, গ্রাম-ির আলগী, র্াক র-

বিবধসার ির, থািা-গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২১২০ বমাঃ বরেওয়ানুল হক, বপতা-আঃ বারী, পলাশ বাজার, পলাশ, িরবসাংেী। খগ গ 

২১২১ 
ইিাম আহসাি, বপতা-মৃত কুতুব উবদ্দি, গ্রাম-পলাশ, কুটির পাড়া, র্াক র ও 

থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১২৩ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি, বপতা-বমাঃ রবফক উল্লাহ, গ্রাম-দূগ ডাপুর, র্াক র-দূগ ডাপুর, 

থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

২১২৫ 
বমাঃ জাবহে বহাদসি খিকার, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি খিকার, গ্রাম-

বলাহাবলয়া, র্াক র-বলাহাবলয়া বড় বাড়ী, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

২১২৬ 
হৃেয় িি বপাদ্দার, বপতা-সুভাষ িি বপাদ্দার, পলাশ ববণকপাড়া, পলাশ, 

িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১২৮ 
বমটু িি োস, বপতা-মাধব িি োস, ওয়ার্ ড িাং-৬, গ্রাম-বাড়ীয়া, র্াক র-

ভাওয়াল, উপদজলা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২১২৯ 
বমাঃ আবেফ বমাল্লা, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-বমাক্তারপুর, র্াক র-

কালীগঞ্জ, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২১৩০ 
মবহউদ্দীি মুবহত, বপতা-ফারুক, পলাশ বালূির পাড়া, র্াক র ও থািা-পলাশ,  

বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১৩৩ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রাম ও র্াক র-কালােহ, থািা-

ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

২১৩৫ 
উজ্জ্বল কাবন্ত িাথ, বপতা-দ্যলাল কৃষ্ণ বেবিাথ, কৃষ্ণ বমাহি িাকোদরর বাবড় 

(িাথপাড়া), বক্তপুর, ফটিকেবড়, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২১৩৬ 
বমাঃ বরয়াজ, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি হাওলাোর, গাজীপুর, পাদলর পাড়া, ১১-

এ গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ গ 

২১৩৮ 
বমাঃ আহসাি হাববব, বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-উত্তর সুজাপুর, থািা-

ফুলবাবড়, বেিাজপুর। 

খগ গ 

২১৪০ 
শামীম বমাল্যা, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম বমাল্যা, গ্রাম-বগাপীিাথপুর, র্াক র-

যদ্যিিী, থািা-সালথা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২১৪২ 
বমাঃ তািসীর রায়হাি, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-রাদহলা (পূব ড), থািা-

বাবজতপুর, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৪৪ 
বমাঃ রুদবল আক্তার, বপতা-বমাঃ আমজাত আলী, গ্রাম-সািি বাড়ী, মন্ডলপাড়া, 

থািা-বেওয়ািগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২১৪৬ ওবায়দ্যল, বপতা-মুিজুর বহাদসি, গ্রাম-ইসলামপুর, থািা-বাবুগঞ্জ, ববরশাল। খগ খগ 

২১৪৭ 
মুজাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মাহমুদ্যল হক, ১১৮/১, পবিম বধালাইপাড়, ঢাকা-

১২০৪। 

খগ গ 

২১৪৮ 
রতি িি, বপতা-ভবরঞ্জি িি, গ্রাম-ে. ইটবাবড়য়া, র্াক র-কেমতলা বাজার, 

থািা-বরগুিা, বজলা-বরগুিা।  

খগ গ 

২১৪৯ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাঃ আব্দুল কাবের, গ্রাম ও র্াক র-বসাংদহশ্বর, 

উপদজলা-ফুলপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২১৫০ 
বমাঃ মারুফ আহদমে, বপতা-বমাঃ মাহাবুবুর রহমাি, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, থািা-

বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২১৫১ 
আবুল কালাম আজাে, বপতা-মৃত আবুল কাদশম, গ্রাম-িাঁিকুরা, থািা-বিৌদ্দগ্রাম, 

বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২১৫২ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-বসাঁকেী পাঁিগাঁও, 

র্াক র-আলগী পাঁিগাঁও, থািা ও বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২১৫৩ 
বমাঃ আবু  তাদহর সরকার, বপতা-বমাঃ আবু বকর সরকার, গ্রাম-কামাল খামার, 

র্াক র-িবন্ডজাি, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২১৫৪ 
ওসমাি গবি, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-পূব ড হুগলীপাড়া, থািা-

পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২১৫৫ 

বমসকাত রহমাি, বপতা-বমজানুর রহমাি,  

গ্রাম-িরমুঘুয়া, র্াক র-দৃেকাবলবিয়া, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ,  

বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২১৫৭ 
বমাঃ মদিায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-ববলাইিবন্ড, 

র্াাংগাপাড়া, থািা-পাবতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

২১৫৮ 
রাহাত বময়া, বপতা-মৃত রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-েখলপুর, র্াক র-ভারুয়াখালী, 

বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২১৫৯ 
বমাঃ নুর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-কুকরারপাড়া, র্াক র-

ফদতহপুর, থািা-শ্রীবরেী, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

২১৬০ 
বমাঃ বাহারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুে, গ্রাম-জগতপুর উত্তর পাড়া, 

থািা-বুবড়িাং, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২১৬১ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা, গ্রাম-বাবহরির, মসদলমপুর, 

র্াক র-বাবহরির, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২১৬৩ 
সাগর বহাদসি, বপতা-বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-বমাহিপুর, থািা-বসরাজবেখাি, 

বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৬৫ 
বমাঃ আল আবমি, বপতা-ফবরে উবদ্দি আহদমে, গ্রাম ও র্াক র-বড় শাল র, 

থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২১৬৬ 
রববউল আউয়াল, বপতা-মন্টু হাওলাোর, গ্রাম-কালাই সরোদরর ির, র্াক র-

পূব ড এিাদয়তিগর, থািা-কালবকবি, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ গ 

২১৬৭ 
রববউল ফবকর, বপতা-শহর আলী ফবকর, গ্রাম-বড়বেয়া, উপদজলা-মুকসুেপুর, 

বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৬৮ মবহউদ্দীি বময়া, বপতা-মবির বহাদসি, ব্রাহ্মণবাবড়য়া, িববিগর, কাইতলা। খগ গ 

২১৬৯ 
বমাঃ আবিসুর রহমাি মুসা, বপতা-বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রাম-আবরিা বাবড়, 

র্াক র-েরুি বাজার, থািা-ববারহাি উদ্দীি, বজলা-বভালা। 

খগ গ 

২১৭০ 
বমাঃ মাজহারুল, বপতা-মুিের আলী, গ্রাম-েড়গাপাড়া, র্াক র-শাহজােপুর, 

থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৭২ 
বমাঃ আজমীদর বহাদসি, বপতা-আব্দুল ওহাব বমাড়ল, গ্রাম-আড়াংপাড়া, র্াক র-

বমজডাপুর, উপদজলা-তালা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

২১৭৩ 
বমাঃ বসাদহল রহমাি, বপতা-বমাঃ বজলুর রহমাি, ৮ িাং বরার্, আোফাবাে, 

পূব ড রসুলপুর, কামরাঙ্গীরির, ঢাকা। 

খগ গ 

২১৭৪ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বশখ বমাশাররফ বহাদসি, গ্রাম-বাকড়খালী, 

থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৭৫ 
শাবজাি আহদমে, বপতা-শাহজাহাি আহদমে, ববায়াবলয়া, কটিয়ােী, 

বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৭৭ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম আমাি, বপতা-বমাঃ জজ বময়া, ১১৭, শাহ আলীবাগ, 

বমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। 

খগ গ 

২১৭৮ বমাঃ রাদসল, বপতা-বেদলায়ার বহাদসি, ফবকরবাড়ী, িারায়িগঞ্জ। খগ খগ 

২১৭৯ 
এিামুল হক এরশাে, বপতা-বমাঃ নুরুল হক, কাবশপুর, উত্তর বগায়ালবি, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২১৮০ 
বমাঃ ববল্লাল, বপতা-বমাঃ ইসমাইল, গ্রাম-বসবিরগঞ্জ, র্াক র-বসবিরগঞ্জ, থািা-

বসবিরগঞ্জ, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২১৮১ 
বমঠুি কুমার ঢালী, বপতা-রঞ্জি কুমার ঢালী, গ্রাম-টিদকট, র্াক র-সুবণ ডাবাে, 

থািা-বেবহাটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

২১৮২ 
বমাঃ বমাবমি, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি আকি, বহাবডাং িাং-২৪০, 

র্াক র-পাড় বগন্ডাবরয়া, থািা-েবক্ষণ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ খগ 

২১৮৩ 
বমাঃ তাবরফ আলম (তাদরক), বপতা-বমাঃ তাঁরা বময়া, ৫৬, আগা সাদেক বরার্, 

ঢাকা 

খগ খগ 

২১৮৪ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল্লাহ, গ্রাম-মবহষাকাবি, র্াক র-

মদিাহরবে, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২১৮৫ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসি ভূইয়া, বপতা-বমাঃ ববলাল বহাদসি ভূইয়া, গ্রাম-

বসবজয়ারা বাজার, থািা-িাাংঙ্গলদকাট ড, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২১৮৬ 
বমাহাম্মে আব্দুল্লাহ, বপতা-আব্দুস সালাম খাি, ২০৪, সুলতািগঞ্জ, বিগাতলা, 

হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯। 

খগ খগ 

২১৮৭ 
বমাহাম্মে আসাদ্যল্লাহ, বপতা-আব্দুস সালাম খাি, ২০৪, সুলতািগঞ্জ, বজগাতলা, 

হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯। 

খগ খগ 

২১৮৮ 
সাখাওয়াত বহাদসি মৃধা, বপতা-বমাঃ আলাউবদ্দি মৃধা, গ্রাম-িাউজাি, র্াক র-

িাদয়রগাঁও বাজার, থািা-মতলব (েবক্ষণ), বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 
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২১৮৯ 
বমাঃ সাইফুল্লাহ, বপতা-মৃত আবদ্যল বমাতাদলব, গ্রাম-খুন্না গববিপুর, র্াক র-

বড় জাবলয়া, থািা-বহজলা, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

২১৯০ 
বমাঃ জাবহদ্যল, বপতা-বমাঃ কববর বহাদসি, গ্রাম-বা ড়ী, র্াক র-রাজাপুর, 

থািা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

২১৯১ বমাঃ বলমি মবল্লক, বপতা-বমাঃ আজাল মবল্লক, মতলব উত্তর, িাঁেপুর। খগ গ 

বাববউববা 

২১৯২ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ হাদসম,  

গ্রাম-বিৌধুরী েড়া, র্াক র-কাপ্তাই প্রদজক্ট, থািা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি 

পাব ডতু বজলা। 

খগ গ 

২১৯৩ 
বমাহাম্মে শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে নূর িবী, গ্রাম-ববতাগী, র্াক র-

ববতাগী, উপদজলা-রাঙ্গুবিয়া, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২১৯৫ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি (শাবহি), বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, ৪ িাং কাপ্তাই, 

উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২১৯৭ 
বমাঃ ইউনুস, বপতা-বমাঃ বমাজাফফর, কাপ্তাই বাঁশ বকি, িতুি বাজার, 

রাঙ্গামাটি পাব ডতু বজলা। 

খগ গ 

২১৯৮ 
বমাঃ খুরবশে আলম, বপতা-বমাঃ আকবর আলী, গ্রাম-লগদগইট, র্াক র-কাপ্তাই 

িতুি বাজার, থািা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

২১৯৯ 
বখায়াইবিাং হলা মারমা, বপতা-মৃত বজুাবতষ িি মারমা, হবরণ েড়া মূখী, 

বহর্ম্যাি পাড়া, রাঙ্গমাটি পাব ডতু বজলা। 

খগ গ 

২২০২ বমাঃ বমিহাজ উদ্দীি, বপতা-বমাঃ ইউছুপ, পাইিাং ফটিকেবড়, িট্টগ্রাম। খগ গ 

২২০৪ 
হৃেয় বড়ুয়া, বপতা-মৃত বিদরি লাল বড়ুয়া, বাঁশদকি, র্াক র-িতুি বাজার, 

উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২০৫ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-শাহ আলম বাহার, গ্রাম-বশল্প এলাকা, র্াক র-িতুি 

বাজার, উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২০৭ 
বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম জুদয়ল, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ৪ িাং কাপ্তাই, 

উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

২২০৮ বমাঃ ইমবতয়াজ রায়হাি, বপতা-বমাঃ ইউনুে, রূপকািীয়া, সাতকাবিয়া, িট্টগ্রাম। খগ গ 

২২০৯ 
বমাঃ ইস্রাবফল বমাড়ল, বপতা-বমাঃ জুলহাস বমাড়ল, গ্রাম-ববায়ালমারী, 

উপদজলা-ববায়ালমারী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২২১১ 
এমরাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম, গ্রাম-বিৌধুরীেড়া, র্াক র-কাপ্তাই প্রদজক্ট, 

কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২১২ 
বমাহাম্মে জাবহে হাসাি, বপতা-মাঃ শাহজাহাি, গ্রাম-বিৌধুরীেড়া, র্াক র-

কাপ্তাই প্রদজক্ট, উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২১৩ 
বমাঃ মাহাবুব আলম বসাদহল, বপতা-বমাঃ সুলতাি আহাম্মে, গ্রাম-বাঁইশগাঁও, 

থািা-লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২২১৪ 
বমাঃ আল বমজাি বলমি, বপতা-মৃত বমাঃ শবরয়ত উল্যাহ, গ্রাম-ওহাব ঢালী 

কািী, সবখপুর, শবরয়তপুর। 

খগ গ 

২২১৫ 
বমাহাম্মে সাদহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে বসরাজুল ইসলাম, ৬৪ িাং আপবষ্টম 

বজটি াট, িতুি বাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২১৭ 
সবুজ কুমার োশ, বপতা-সুবল কুমার োশ, বিৌধুরী েড়া, ফদরষ্ট কলিী, কাপ্তাই, 

রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

২২১৮ 
বমাহাম্মে ইস্রাবফল খাঁি, বপতা-বমাঃ ইসমাইল খাঁি, গ্রাম-তুলাতুবল, বসািাগাজী, 

উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

২২১৯ 
বমাঃ বাবকর বহাদসি, বপতা-বমাঃ কামাল বহাদসি, গ্রাম-গাজীপুর, র্াক র-বপর 

কাবশমপুযর, থািা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২২২০ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম বরমি, বপতা-বমাঃ ইসহাক, গ্রাম-বিৌধুরী েড়া, র্াক র-

কাপ্তাই প্রদজক্ট, উপদজলা-কাপ্তাই, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

খগ খগ 

২২২১ 
বমাঃ অবহদ্যর রহমাি, বপতা-বমাঃ হুমায়ুি কবীর, গ্রাম-কৃপারামপুর, র্াক র-

পাঁিবকত্তা বাজার, উপদজলা-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

বাববউববা 

কক্সবাজার 

২২২২ 

রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-কবলম উল্লাহ, হাজীপাড়া, ওয়ার্ ড িাং-২, বিলাংজা, সের, 

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২২৩ 
ববেব শম ডা, বপতা-ববশ্বিাথ শম ডা, েবক্ষণ সাবহবতুকা বাল্লী, ০৬ িাং ওয়ার্ ড,  

কক্সবাজার বপৌরসভা,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২২৫ 
মুহাম্মে রাদশল, বপতা-আিোরুল কবরম, বেবাঙ্গা পাড়া, মদহশখালী,  

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২২৬ 
আবরফুজ্জামাি ফয়সাল, বপতা-আব্দুল হাবকম, হাজীপাড়া, ওয়ার্ ড িাং-০২, 

বিলাংজা, কক্সবাজার। 

খগ গ 
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২২২৭ 
শবফক আলম, বপতা-বলাকমাি হাবকম, েবক্ষণ হাজীপাড়া, বিলাংজা,  

কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২২৮ 
বমাঃ ওসমাি গবি, বপতা-গুরা বময়া, হাজীপাড়া, ২ িাং ওয়ার্ ড, বিলাংজা,  

কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২২৯ 
মুহাম্মে বেবদ্দক, বপতা-কামাল উবদ্দি, েবক্ষণ বর্ককুল ২ িাং ওয়ার্ ড, বিলাংজা,  

কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৩০ 
বমাহাম্মে বরদ্যয়ানুল ইসলাম বরয়াে, বপতা-আবদ্যল জবলল, বমৌলভী বাজার, 

হ্নীলা, রঙ্গীখালী, হাজীপাড়া, বিলাংজা,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৩১ 
ইয়াবেি নুর ইরফাত, বপতা-নুরুল আলম, উত্তর হাজীপাড়া, ২ িাং ওয়ার্ ড, 

বিলাংজা, র্াক র-বলাংক বরার্,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৩৩ 
কাবিজ ফাদতমা িাবগ ডস, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, েবক্ষণ বর্ককুল, ওয়ার্ ড িাং-

২, বিলাংজা, সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৩৫ 
বমাহাম্মে তাদরক, বপতা-আবদ্যল কাইয়ুম, েবক্ষণ হাজীপাড়া, বিলাংজা,  

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৩৬ বমাহাম্মে শাহ আমািত, বপতা-বজল কবরম, হাজীপাড়া, বিলাংজা,  কক্সবাজার। খগ গ 

২২৪০ রাদশদ্যল কবরম, বপতা-বমাঃ আলী, বিলাংজা, হাজীপাড়া,  কক্সবাজার। খগ গ 

২২৪২ 
জাবহদ্যল আলম, বপতা-শবফউল কবরম, হাজীপাড়া, ২ িাং ওয়ার্ ড, বিলাংজা, 

সের,  কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২২৪৩ 
আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাস্তাক আহমে, উত্তর জািার ব ািা, বিলাংজা, 

র্াক র- কক্সবাজার, কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৪৫ 
লুৎফর রহমাি কাজল, বপতা-আব্দুল হক, কক্সবাজার সের, উপদজলা-পাড়া, 

বিলাংজা,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৪৬ 
বমাঃ ফারুক (সুমি), বপতা-মৃত আবুল কাদসম, েবক্ষণ বর্ককুল, বিলাংজা, 

কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৪৭ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ আল তাদহর, বপতা-ফবরদ্যল আলম, উত্তর বর্ককুল, র্াক র-

বিলাংজা, কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৫০ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-আলী আহমে, হাজী পাড়া, ২ িাং ওয়ার্ ড, বিলাংজা, 

র্াক র- কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৫১ 
শাহীি আলম ফারজাত, বপতা-জাফর আলম, সবদ্যদ ািা, ০৮ িাং ওয়ার্ ড 

বপৌরসভা,  কক্সবাজার সের,  কক্সবাজার। 

খগ খগ 

২২৫২ আসমা বেবদ্দকা, বপতা-জাফর আলম, হাজীপাড়া, বিলাংজা, সের,  কক্সবাজার। খগ গ 

২২৫৩ 
জয়িাল আদবেীি, বপতা-মৃত জাদকর আহমে, উত্তর জািার ব ািা, বিলাংজা,  

কক্সবাজার। 

খগ গ 

২২৫৫ 
জান্নাতুল বফরদেৌস তাবিয়া,  বপতা-আলী আহাদম্মে, েবক্ষণ বর্ক্কুল সের, 

উপদজলা- কক্সবাজার, কক্সবাজার। 

খগ গ 

পাওয়ার 

গ্রীড 

ঘকাম্পানী 

২২৫৬ 

বমাঃ ওমর আলী,  বপতা-আলী আকবর বশখ, গ্রাম-বসািাখালী, র্াক র-

মঙ্গদলরহাট, উপদজলা-বমাদড়লগঞ্জ, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

২২৫৭ 
বমাঃ পারদভজ বহাদসি সজীব, বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল হাবমে, জাঙ্গাবলয়া, সের 

েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

খগ গ 

২২৫৮ 
বমাঃ বমদহেী হাোি, বপতা-আবদ্যল হান্নাি, গ্রাম-মািরা, র্াক র-হাসিাবাে, 

থািা-মদিাহরগঞ্জ, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২২৫৯ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বগালাম রব্বািী, গ্রাম-পূব ড বাড়ীয়া খালী, 

থািা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২২৬০ 
বমাঃ রববউল আলম, বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম, গ্রাম-খামার আন্ধারী িাড়, 

ভুরুা্ঙ্গামারী, কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২২৬১ 
বরমা রায়, বপতা-পবরমল িি রায়, গ্রাম-হাবড়খাবল, র্াক র-বপবস কদলজ, থািা 

ও বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

২২৬৬ 
রুবম আক্তার, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-িয়ািগর, র্াক র ও থািা-

গজাবরয়া, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৬৮ 
সাদলহ উবদ্দি, বপতা-বমাঃ নুরুল আবমি, গ্রাম-মাবিকুিগর, র্াক র-

আবমশাপাড়া, উপদজলা-বসািাইমুড়ী, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

২২৬৯ 
বমাঃ ইয়াকুব আলী, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-গাড়ােহ, র্াক র-

গাড়ােহ, শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২২৭০ 
বমাহাম্মে আসাদ্যর রহমাি, বপতা-বমাহাম্মে আঃ রবশে, গ্রাম-বতওতা বাদেট, 

র্াক র-বতওতা, বশবালয়, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 
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২২৭১ 
বমাঃ িাযমুল হক, বপতা-বমাঃ বমােদলহ উবদ্দি, গ্রাম ও র্াক র-বড় বমজডাপুর, 

থািা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২২৭৭ 
বমাঃ নূর বহাদসি, বপতা-বমাঃ মমতাজ উবদ্দি, গ্রাম-বখবড়হর, র্াক র-বখবরহর, 

উপদজলা-শাহরাবস্ত, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২২৭৮ 
বমাঃ রাহাতুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ েবগর বহাদসি, গ্রাম-েবক্ষণ আমড়াগাবেয়া, 

র্াক র-আমড়াগাবেয়া, উপদজলা-শরণদখালা, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

২২৮০ 
বমাঃ মামুনুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাতাদলব বময়া, ব্যাাংক কদলািী, 

বিমাইকাশারী, র্াক র-সািারপাড়,  বসবিরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ।
খগ খগ 

২২৮৩ 
বমাঃ বসজাত রহমাি, বপতা-মৃত বমাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রাম-পূব ড সােীপুর, র্াক র-

েশমাইল, উপদজলা-কাহাদরাল, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

রুরাল 

পাওয়ার 

২২৮৪ 

পারদভজ বময়া, বপতা-রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-বগায়ালেী, র্াক র-আমবেয়া, 

থািা-িরবসাংেী সের, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২২৮৫ 
বমাঃ নূরন্নবী আলম, বপতা-বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রাম-িকিেীকুল, র্াক র-

বতলকপুর, থািা-িওগাঁ, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

২২৮৬ 
বমাঃ বশমুল, বপতা-বমাঃ মারফত আলী, গ্রাম-বশবপুর, র্াক র-িাদিাল, থািা-

িাদিাল, বজলা-িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২৮৭ 
বমাঃ আব্দুল আউয়াল, বপতা-বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রাম-রুদপর ববড়, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, থািা-বসরাজগঞ্জ সের, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২৮৮ 
কামরুজ্জামাি, বপতা-বহাদসি আলী, গ্রাম-বিপাড়া, র্াক র-ভাসািীিগর, থািা-

জামালপুর সের, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২২৮৯ 
জাবহে হাসাি, বপতা-মবফজল হক, গ্রাম-গাাংকািা, র্াক র-বকুলতলা বাজার, 

উপদজলা-জামালপুর সের, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২২৯০ 
শবফকুল ইসলাম প্রধাি, বপতা-মবির বহাদসি প্রধাি, গ্রাম-কাবলয়াব, র্াক র-

আড়াল বাজার, উপদজলা-কাপাবসয়া, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২২৯১ 
বমাঃ িয়ি বময়া, বপতা-বমাঃ রাজ্জাক বময়া, গ্রাম-ভরতখালী, র্াক র-

ভরতখালী, থািা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২২৯২ 
রাবকব বশখ, বপতা-বােল বশখ, গ্রাম-গোর ভাজিী, র্াক র-বেগিগর, থািা-

মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২২৯৩ 
স্বাধীি বময়া,  বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-িরঈশ্বরবেয়া, র্াক র-

লালদকাটি েরবার শরীফ, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২২৯৪ 
বমাঃ আহাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রাম-ির ঈশ্বরবেয়া, র্াক র-

লালদকাটি, েরবার শরীফ, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২২৯৬ 
বমাঃ বমাশারফ বহাসাইি, বপতা-বমাঃ মুো আকি, গ্রাম-বমৌজামাবল বাবড়, 

র্াক র-বলাংগা বাজার, থািা-উপদজলা ও বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২২৯৭ 
বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি োবহম, বপতা-বমাঃ োদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-কড্ডা, 

বেগলদটক, র্াক র-কড্ডা বাজার, থািা-বাসি, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২২৯৮ 
বমাঃ শাবমম বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল বাসার খবলফা, গ্রাম-বার বাকপুর, 

র্াক র-মদিাহরপুর, থািা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

২২৯৯ 
বমাঃ রবি বময়া, বপতা-শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-লাঠিভাঙ্গা, র্াক র-কড্ডা বাজার, 

গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩০০ 
বমাঃ পাপ্পু বময়া, বপতা-বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-লাঠি ভাঙ্গা, র্াক র-কড্ডা 

বাজার, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৩০১ 
বমজানুর রহমাি, বপতা-নুরুল আমীি, সরকার বাবড়, গ্রাম-লামকাইি, র্াক র-

লামকাইি, থািা-পাগলা, উপদজলা-গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৩০২ 
সাইদ্যল হাসাি, বপতা-মবজবুর রহমাি বমাল্লাহ, গ্রাম-ফবরেপুর, র্াক র-

বতবলহাটী, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩০৩ 
কাউোর বময়া, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-বেৌলতপুর, র্াক র-বেৌলতপুর, 

উপদজলা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৩০৪ 
শুভ িাথ পাল, বপতা-পদরশ িাথ পাল, গ্রাম ও র্াক র-ফাউগাি, উপদজলা-

শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩০৫ 
বমাঃ সাবব্বর আলম, বপতা-সামসুল হুো, গ্রাম-কড্ডা বগালদটক, থািা-বাসি, 

উপদজলা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩০৬ 
বমাঃ উমাদয়র বহাদসি সজীব, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-কড্ডা 

বগালদটক, থািা-বাসি, উপদজলা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৩০৭ 
বমাঃ মাইনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বহাদসি আবল ব্যাপারী, গ্রাম-েবক্ষণ 

খাবরজাথাক, র্াক র-বিলমাবর, থািা ও উপদজলা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 
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২৩০৮ 
মবির বহাদসি, বপতা-আব্দুল বাদরক, গ্রাম-৬ িাং িরঈশ্বরবেয়া, র্াক র-

লালদকাটি েরবার শরীফ, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৩০৯ 
রুহুল আবমি, বপতা-আজহারুল ইসলাম, গ্রাম-ঢাবকরকািা, র্াক র-বাবলখাঁ, 

২২৫২, থািা-তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৩১০ 
সসয়ে বমদহেী হাসাি, বপতা-সসয়ে আহদম্মে, গ্রাম-েবক্ষণ সাবেশ, র্াক র-

েবক্ষণ সাবেশ, উপদজলা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

২৩১৩ 
বমাঃ তািভীর আহদমে, বপতা-বমাঃ আব্দুল বারী, গ্রাম-টিকুবরয়া, র্াক র-ধারা, 

থািা-হালুয়া াট, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৩১৪ 
বমাঃ রায়হাি বহাদসি রববি, বপতা-আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-ভবািীগঞ্জ, থািা-মবহষ 

বাথাি, উপদজলা-বখাকসা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

আশুগঞ্জ 

পাওয়ার ঘেশন 

ঘকাম্পানী 

২৩১৬ 

হাবমদ্যল ইসলাম, বপতা-সবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-ির িারতলা, র্াক র ও থািা-

আশুগঞ্জ, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

২৩১৭ 
আব্দুল কবরম, বপতা-বসবলম মুসী, গ্রাম-ির িার তলা, থািা-আশুগঞ্জ, বজলা-

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩১৮ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবু আসাে বময়া, গ্রাম-দূগ ডাপুর, থািা-

আশুগঞ্জ, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

২৩২০ 
বমাঃ জালাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল কাদসম, তালশহর, পবিম পাড়া, 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩২১ 
আরাফাত রহমাি সাগর, বপতা-মরহুম আঃ রহমাি বসকোর, বাসা-২৮৫, গ্রাম-

সরোর র্াঙ্গা, র্াক র-আড়াং াট, উপদজলা-বে বলয়া, বজলা-খুলিা। 

খগ খগ 

২৩২২ 
বমাঃ রাদশদ্যল হক, বপতা-বমাঃ আঃ মবজে, গ্রাম-কািাবিয়া, উপদজলা-

ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৩২৫ 
মবির বহাদসি, বপতা-আবুল হাদসম, গ্রাম-সুরঙ্গল, র্াক র-পুরুড়া বাজার, থািা-

তাড়াইল, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩২৬ 
মাসুম আহদমে, বপতা-কববর আহাম্মে, গ্রাম-বমাহল্লা, থািা-িবীিগর, বজলা-

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩২৮ 
বমাঃ সাইদ্যল বমারসাবলি বরমি, বপতা-বমাঃ সফর আলী, গ্রাম-বসািারামপুর, 

থািা-আশুগঞ্জ, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩২৯ 
বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রাম-িিপুর, র্াক র-

ন্যামতপুর, উপদজলা-ইটিা, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৩০ 
বমাঃ এহসাি সাবব্বর, বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রাম-বগাববিী, র্াক র-

সাধারির, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

২৩৩১ 
বমাঃ জাবমলুর রহমাি, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি ভূ ূঁইয়া, গ্রাম-সমশাইর, র্াক র-

বাহাদ্যরপুর, থািা-আশুগঞ্জ, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩৩২ 
বমাঃসাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ শাহােৎ বহাদসি, গ্রাম-জয়রামপুর, িবরিা, 

শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৩৩ 
মাসুম খিকার শাওি, বপতা-খিকার মবিরুজ্জামাি, গ্রাম-িাউদখালা, র্াকগর-

কািাইপুর, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

২৩৩৪ 
বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতা-বমাঃ উেমাি বময়া, গ্রাম-বাাংগালপাড়া, থািা-অষ্টগ্রাম, 

বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৩৩৬ 
জুদয়ল বময়া, বপতা-সুলমাি বময়া, গ্রাম-বগইর, র্াক র-ববড়তলা, উপদজলা-

আশুগঞ্জ,  বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩৩৭ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ বশকোর, বপতা-বমাঃ বােল বশকোর, গ্রাম-দূগ ডাপুর, র্াক র-

বাহাদ্যরপুর, উপদজলা-আশুগঞ্জ,  বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৩৪০ 
বমাঃ শবফকুল ইসলাম বিৌধুরী, বপতা-বমাঃ মকছুদ্যর রহমাি বিৌধুরী, েবক্ষণ 

গুথুমা, পরশুরাম, বফিী। 

খগ খগ 

ঘনসবকা 

২৩৪১ 

ফারজািা ইয়াসবমি, বপতা-বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-সাজাপুর, র্াক র-

মাবিড়া, উপদজলা-শাজাহািপুর, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৩৪৩ 
বশবশর সাহা, বপতা-প্রবেপ কুমার সাহা, গ্রাম-িার াট, র্াক র ও থািা-িার াট, 

বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৪৪ 
বমাঃ আল মাসুে, বপতা-বমাঃ ফারুক বহাদসি, ৭২৬, মবহষবাথাি, উত্তরপাড়া, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৪৫ 
বমাঃ আশাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বহাবডাং িাং-১৪৮, গ্রাম-

বশখপাড়া, র্াক র-বজবপও, থািা-ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৪৭ বমাঃ ইবলয়াস বহাদসি, বপতা-বমাঃ ওয়াদজে আলী, মহাদেবপুর, িওগাঁ। খগ খগ 



cvZv # 67 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৩৪৮ 
বমাঃ ফয়সাল ইকবাল, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রাম-বারইপাড়া, পবা, 

এয়ারদপাট ড, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৪৯ 
বমাঃ মাহফুজ্জামাি (িয়ি), বপতা-বমাঃ ওয়াদহে আলী, কাবেরগঞ্জ, েবড় রবিা, 

বগ্রটারর্ কেমতলা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫০ 
বমাঃ শাবকল আহাদম্মে, বপতা-বমাঃ িাদের আলী, গ্রাম-হাজরা পুকুর, শ্যামপুর, 

কাটাখালী, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫১ 
বমাঃ মহবসি ইসলাম, বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রাম-সলপ, র্াক র-সলপ, 

উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৩৫২ 
বমাঃ ফজদল রাব্বী আকাশ, বপতা-বমাঃ আবু বক্কার বসবদ্দক, ১৩১, বখাজাপুর, 

মবতহার রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫৫ 
বমাঃ আবু হাবসব বরজা, বপতা-বমাঃ আবুল বাশার, ৩৪, ধরমপুর, মবতহার, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫৬ 
বমাঃ শবরফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-িরোশ, র্াক র-িরোশ, 

থািা-বাগমারা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৫৮ 
বমাঃ আকাশ, বপতা-বমাঃ বখাকি আলী, উপশহর েবড় খরদবািা, বসিাবিবাস, 

ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৬০ 
বমাহাম্মে ফাইজুল হক, বপতা-একরামুল হক, বমৌলবী বুধপাড়া, মবতহর, বজলা-

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৬১ বমাঃ ওবাইদ্যল হক, বপতা-বমাঃ নুরুল হক, গািহর, বিতপুর, বপারশা, িওগাঁ। খগ গ 

২৩৬২ 
বমাঃ আল মাহমুে, বপতা-বমাঃ ফারুক বহাদসি, ৭২৬, মবহষবাথাি, রাজপাড়া, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৬৪ আবু সামা, বপতা-বলাকমাি আলী, গ্রাম-বমৌলভী, বুধপাড়া, মবতহার, রাজশাহী। খগ গ 

২৩৬৫ বমাঃ রায়হাি কববর, বপতা-বমাঃ তেবলম উবদ্দি, আমো, বপারশা িওগাঁ। খগ গ 

২৩৬৬ 
বমাঃ আবসকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, বড় পুকুবরয়া, বময়াপুর, 

রাজপাড়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৬৮ 
বমাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, ১৩০, বহরমপুর, বজবপও-

৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৬৯ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, গ্রাম-মথুরার্াঙ্গা, 

র্াক র-সপুরা, থািা-ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ গ 

২৩৭০ 
বমাঃ বসাদয়ব আলী, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি আলী, কাবজহাটা, রাজপাড়া, 

রাজশাহী। 

খগ গ 

নর্ দান 

ইবলকবিবস

টি সাপ্লাই 

ঘকাোং বলিঃ 

২৩৭১ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-আল বমাহাদজর পাড়া, 

িাঁেকুটি, র্াক র-বিউ সাদহবগঞ্জ, রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৭৪ 
বমাঃ বুলবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মাহাবুর রহমাি, লালপুর, র্াক র-খদরর 

বাড়ী, ফুলবাড়ী, বেিাজপুর। 

খগ গ 

২৩৭৬ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-মৃত আজগার আলী, গ্রাম-কলমোর বাড়ী, 

র্াক র-গাংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

২৩৭৯ 
বমাঃ রুদবল, বপতা-বমাঃ আবজম উবদ্দি, আলমিগর, কদলািী, র্াক র-

আলমিগর, রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৮১ 
বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আলতাব বহাদসি, রায়পুর, র্াক র-

হুলাশুগঞ্জ, উপদজলা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৮৩ বমাঃ মামুি বময়া, বপতা-বমাঃ হাসাি আলী, মধ্য বাবুখাঁ, বকাতয়ালী, রাংপুর। খগ গ 

২৩৮৫ 
বমাঃ হাসানুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপবর্বব কদলািী, আলমিগর, 

র্াক র-আলমিগর, রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৮৭ 
বমাঃ আব্দুল মবতি, বপতা-বমাঃ শাহা আলম,  বিািপাড়া, র্াক র-বমাড়ল হাট, 

বাবলয়ার্াাংগী, ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২৩৮৮ 
বমাঃ বলপু বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, ০৪ নুরপুর, র্াক র-আলমিগর, 

রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৯১ 
বমাঃ ফয়সাল বহাদসি, বপতা-ববলাল  বহাদসি, আল, সামারপাড়া বকাতয়ালী, 

রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ গ 

২৩৯৩ বমাঃ সােমাি সাবকব, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, বমঠাপুকুর, রাংপুর। খগ গ 

২৩৯৫ বমাঃ সাহামুল হক, বপতা-বমাঃ আবু এবহয়া, বমঠাপুকুর, রাংপুর। খগ গ 

২৩৯৭ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বপতা-এ বক এম জাকাবরয়া, সাদহবগঞ্জ, পুকুরপাড়, 

সাদহবগঞ্জ, র্াক র-বিউ সাদহবগঞ্জ, রাংপুর সের, রাংপুর। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

নর্ দ ওবয়ে 

পাওয়ার 

ঘজনাবরশন 

ঘকাম্পানী বলিঃ 

২৩৯৮ 

শাহানুর ইসলাম, বপতা-বমাঃ জহুরুল হক, বষালোগ, উত্তর পাড়া, র্াক র-

বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৪০০ 
বমাঃ জবি বহাদসি, বপতা-মাঃ মসদলম উদ্দীি মন্ডল, গ্রাম-নূরুল্লাপুর, র্াক র-

বগৌরীপুর, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

২৪০১ 
বমাঃ বসাহানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমাি, কাবজহাটা, ধরমপুর, 

সাতবাড়ীয়া, বভড়ামারা, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪০৩ 
বমাঃ রিক বহাদসি, বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-বববত্তপাড়া, থািা-

বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪০৪ 
বমাঃ ফুয়াে হাসাি, বপতা-বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রাম-িওোপাড়া, উপদজলা-

বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪০৫ 
বমাঃ বশপি বময়া, বপতা-বমাঃ ববশু বময়া, গ্রাম-বাহাদূরপুর, র্াক র-বাহাদূরপুর, 

উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৪০৬ 

বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম-িওোপাড়া, র্াক র-

০৩, বভড়ামারা বপৌরসভা, র্াক র-বভড়ামারা, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-

কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪০৭ 
বমাঃ ইরাক বহাদসি,  বপতা-বমাঃ জাবমরুল ইসলাম, গ্রাম-বক্ষবসড়বেয়াড়, 

র্াক র-বক্ষবসরবেয়াড়, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ  

গ 

২৪০৮ 
বমাঃ খাবলে হাসাি বমলু, বপতা-বমাঃ বজলুর রহমাি, গ্রাম-মালোহ পাড়া, 

র্াক র-িাকাবলয়া, উপদজলা-ববড়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

২৪০৯ 
বমাঃ বমদহবে হাসাি, বপতা-রুহুল ইসলাম, গ্রাম-িওোপাড়া, ৩ িাং ওয়ার্ ড, 

র্াক র-বভড়ামারা, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১০ 
বমাহাম্মে আবরফুজ্জামাি, বপতা-বমাহাম্মে সামছুল হক, গ্রাম-িাষীক্লাব বমাড়, ৫ 

িাং ওয়ার্ ড, বাবহরির, র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১২ 
সুলতাি মাহমুে, বপতা-বমাঃ শামছুল আলম, গ্রাম-বাবহরির, বষাল োগ, 

র্াক র-বাবহরির, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১৩ 
হযরত আলী, বপতা-িাবজম উবদ্দি, গ্রাম-িওোখাবেমপুর, র্াক র-বহলবাড়ীয়া, 

থািা-বমরপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১৪ 
বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আকরাম বহাদসি, গ্রাম-পূব ড বভড়ামারা, 

র্াক র-বভড়ামারা, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১৬ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ কালু সে ডার, গ্রাম-মসদলমপুর, র্াক র-

বাবহরির, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১৭ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-বষালোগ পবিম পাড়া, 

র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৪১৮ 
তািবজম বহাদসি, বপতা-বমাঃ আশরাফুল হক, গ্রাম-বষালোগ উত্তরপাড়া, 

র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪১৯ 
বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রাম-বষালোগ 

উত্তরপাড়া, র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৪২০ 
বমাঃ আবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রাম-নুরু মওলািা বরার্, ৩ 

িাং ওয়ার্ ড, িওোপাড়া, বভড়ামারা বপৌরসভা, বভড়ামারা, কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৪২১ 
বমাঃ মাসুদ্যর রহমাি খাঁি, বপতা-বমাঃ আবু বক্কর খাঁি,  পাম্প হাউজ কদলািী, 

র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৪২২ 
বমাঃ রাবশদ্যল আবমি, বপতা-বমাঃ রুহুল আমীি, গ্রাম-বষালোগ, উত্তরপাড়া, 

র্াক র-বাবহরির, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

ওবয়ে ঘজান 

পাওয়ার 

বডবিববউশন 

ঘকাোং বলিঃ 

২৪২৩ 

আব্দুল আলীম, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-বোট বয়রা বগালোর পাড়া, র্াক র-

বজবপও-৯০০০, বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

খগ গ 

২৪২৫ 
বমাঃ আববর আিসারী, বপতা-বমাঃ ওমর বহাদসি, বিরালা সবুজবাগ বলি, 

খুলিা। 

খগ গ 

২৪২৬ 
আবরফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-বগায়ালখালী, বজবপও, থািা-

খাবলশপুর, বজলা-খুলিা। 

খগ খগ 

২৪২৭ 
ইসলাম বশখ, বপতা-মঞ্জুর আলী বশখ, গ্রাম-শুভবেয়া, র্াক র-শুভবেয়া, 

ফবকরহাট, বাদগরহাট। 

খগ খগ 
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২৪২৮ 
ওবায়দ্যল ইসলাম, বপতা-বােশা বময়া, গ্রাম-বপবরখালী, র্াক র-বপবড়খাল, 

থািা-রামপাল, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

২৪২৯ 
বমাঃ বেদলায়ার বশখ, বপতা-মৃত ববল্লাল বশখ, গ্রাম-মধুপুর, র্াক র-

বকালাপাটগাতী, থািা-বতরখাো, বজলা-খুলিা। 

খগ খগ 

২৪৩০ 
বমাঃ তািভীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, ইষ্টাণ ড জুট বমলস্, ষ্টাফ 

বকায়াট ডার, থািা-খািজাহাি আলী, বজলা-খুলিা।  

খগ খগ 

২৪৩১ 
হৃেয় বশখ, বপতা-মবজে বশখ, ববদ্যুৎ স্টাফ বকায়াটার হাজী ইসমাইল বরার্, 

বাবিয়াখামার, র্াক র-খুলিা সের, বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

খগ গ 

২৪৩২ 
শবহদ্যল ইসলাম িাঈম, বপতা-বমাঃ শাহানুর বিৌধুরী, ৭২/২, বগালাম বমাক্তাবের 

সড়ক, িব পল্লী, খুলিা সের, বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

খগ গ 

২৪৩৩ 
বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে আলী গাজী, বগাপালপুর, ১ িাং ওয়ার্ ড, 

পাইকগাো, খুলিা।  

খগ গ 

২৪৩৪ 
বমাঃ আল আমীি, বপতা-বমাঃ হারুি-অর রশীে, উত্তর কদলজ বরার্, ৬ িাং 

ওয়ার্ ড, ১১৫ িাং মঠবাড়ীয়া বপৌরসভা, মঠবাড়ীয়া, বপদরাজপুর। 

খগ গ 

২৪৩৫ 
বমাঃ আলাবমি বহাসাইি, বপতা-বমাঃ কবীর বহাদসি, গ্রাম-কাপালীর্াঙ্গা, 

র্াক র-গদজিপুর, থািা-ডুমুবরয়া, বজলা-খুলিা। 

খগ গ 

২৪৩৬ 
বমাঃ আবুল কাবশম, বপতা-ফরহাে বহাদসি, গ্রাম-বগৌরস্তা, র্াক র-বগৌরাস্তা, 

থািা-রামপাল, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৪৩৯ 

তাবরকুজ্জামাি রািা, বপতা-বমাঃ রতি বময়া, ১২ িাং শহীে বসাহরাওয়াদ্দী 

কদলজ বরার্, বািরগাতী, এক্সদটিশি বরার্, র্াক র-খুলিা সের, বসািার্াঙ্গা, 

খুলিা। 

খগ খগ 

২৪৪১ 
বমাঃ ইব্রাবহম বমাল্লা, বপতা-বমাঃ বমাকদেে বমাল্লা,  

বেয়ািা, বেৌলতপুর, খুলিা। 

খগ খগ 

২৪৪২ 
শ্রী োম হালোর, বপতা-শুদসি হালোর, ১/১, েবক্ষণ টুটপাড়া ২ িাং ক্রস বরার্, 

আঃ বারী সড়ক, খুলিা সের, খুলিা। 

খগ গ 

২৪৪৪ 
বমাঃ শাবহি ইসলাম,  বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বরার্ িাং-১৮, েট িাং-১৮, 

িবীিগর, খুলিা। 

খগ গ 

২৪৪৬ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি,  বপতা-বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রাম-অিন্তপুর, র্াক র-বাগুয়া, 

ইউবিয়ি-হাবতয়া, থাি-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৪৮ 
বমাঃ বাদয়বজে ববাস্তামী, বপতা-মৃত ইয়াবেি আলী, কেমতলা, অিন্তপুর, 

র্াক র-বাগুয়া, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৪৯ 
বমাঃ খবললর রহমাি, বপতা-মৃত শমদসর আলী, গ্রাম-বঢবকয়ারাম, র্াক র-

পান্ডুল, ইউবপ-পান্ডুল, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৫০ 
বমাঃ শাহানুর রহমাি সাগর, বপতা-বমাঃ জবমর উবদ্দি, গ্রাম-বামিােড়া, 

র্াক র-তবকপুর, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৫১ 
বমাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতা-মবহউবদ্দি আহদমে, রামোস ধবিরাম (বলবে 

পাড়া), র্াক র-উবলপুর, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৫২ 
বমাঃ বজাবাদয়র বাশারী, বপতা-মৃত জহুরুল হক, গ্রাম-কৃষ্ণদমাহি, র্াক র-

জুম্মাহাট, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৫৩ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ শাহীি আলী, গ্রাম-রবতরাম, কমল ওিাঁ, র্াক র-

িীদলরকুটি, উপদজলা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৫৪ 
বমাঃ শামছুদদ্দাহা, বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম, গ্রাম-রবতরাম পাঠাি পাড়া, 

র্াক র-িাবজম খাঁি, উপদজলা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৫৫ 
বমাঃ শাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আঃ োমাে, গ্রাম-বেবী িরণ, র্াক র ও 

উপদজলা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৫৬ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-ফুটািী পাড়া, র্াক র-

ফরদকর হাট, থািা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৫৭ 
বমাঃ আব্দুল্যাহ আল বমেবাহ, বপতা-বমাঃ আক্কাে আলী, গ্রাম-মধ্য পাড়া মকর, 

র্াক র-ফরদকর হাট, উপদজলা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৫৮ 
বমাঃ হাসাি বকসী, বপতা-বমাঃ আদখর আলী বকসী, গ্রাম-পান্থাপাড়া, র্াক র-

ফরদকর হাট, থািা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৫৯ 
বমাঃ নুরুন্নবী আজাে, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-রামোস 

 ধিী রাম, র্াক র-উবলপুর, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৬০ 
বমাঃ মকবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রাম-বড়বভটা, র্াক র-বিউ বড় 

বভটা, উপদজলা-ফুলবাড়ী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ কখগ 

২৪৬২ 
বমাঃ োবমউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বকরামত আলী, গ্রাম-ববলরাম, র্াক র-

বখোবাগ হাট, উপদজলা-লালমবির হাট সের, বজলা-লালমবিরহাট। 

কখগ গ 



cvZv # 70 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৪৬৩ 
বমাঃ আল-আবমি ইসলাম, বপতা-বমাঃ সুরতজামাল বময়া, মরবিয়াল পাড়া 

(েত্রপুর), পাঁিগাো, কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৬৪ 
বমাস্তাবফজার রহমাি, বপতা-মৃত আবজজুল হক, গ্রাম-বিদরঙ্গা, র্াক র-

হদলাখািা, উপদজলা-কুবড়গ্রাম সের, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৬৬ 
বমাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রাম-েী ল হাইম, হাজীপাড়া, 

িতুি অন্তপুর, উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৬৭ 
িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃত জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-বকসামত মধুপুর খামার, 

র্াক র-ধরিীবাড়ী, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ কখগ 

২৪৬৯ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ মাজম বহাদসি, েবক্ষণ বলবেয়া, ভুরুঙ্গামারী, 

কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৭০ 
বমাঃ রববউল আউয়াল, বপতা-বমাঃ বগালাম রসুল, গ্রাম-ধিী গাগলা, র্াক র-

গাগলা, উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৭১ 
বমাঃ মবজবুর রহমাি, বপতা-বমাঃ ইবলয়াে বহাদসি, গ্রাম-বিলমারী, মাষ্টার 

পাড়া, র্াক র-ববরুবাড়ী, উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

২৪৭২ 
বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবজবুল হক, গ্রাম-বগুলার কুঠি, র্াক র-

গাগলা,  উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

২৪৭৩ 
আল-মামুি, বপতা-বিোর উবদ্দি, গ্রাম-পবিম বভলাবাড়ী, র্াক র-বভলাবাড়ী, 

উপদজলা-আবেতমারী , বজলা-লালমবিরহাট। 

কখগ খগ 

২৪৭৪ 
বমাঃ আল আবমি বােশা, বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-বিফার েরগাহ, 

র্াক র-কাঁঠাল বাড়ী, কুবড়গ্রাম সের, কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

বকবশারগঞ্জ 

পববস 

২৪৭৫ 

বমাঃ রবফক বময়া, বপতা-আঃ মান্নাি, গ্রাম-হবরশিিপবট্ট, র্াক র-পুমেী, 

উপদজলা-বহাদসিপুর, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৭৬ 
বমাঃ শাবহনুল ইসলাম, বপতা-বহাদসি আলী, গ্রাম-কুতুবপুর, র্াক র-কামালপুর, 

উপদজলা-িািাইল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৪৭৭ 
রুদবল, বপতা-বুধু বময়া, গ্রাম-বভটিপাড়া, র্াক র-বহাদসবি, উপদজলা-পাকুবিয়া, 

বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৭৮ 
মাজহারুল ইসলাম, বপতা-জুদবে আলী, গ্রাম-বকরুয়ালা, র্াক র-কারলা, 

উপদজলা-ইটিা, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৭৯ 
বমাঃ িাঁি বােশা, বপতা-বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রাম-এলাংজুড়ী, র্াক র-

এলাংজুড়ী, উপদজলা-টিিা, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৮০ 
বমাঃদতৌবহে বময়া, বপতা-বমাঃ জালাল উদ্দীি, গ্রাম-বসবলমপুর, র্াক র-ঢাকী, 

উপদজলা-বমঠামইি, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৮১ 
রুকি উদ্দীি, বপতা-িাঁি বময়া, গ্রাম-বকষ্টপুর, র্াক র-কাজলা, উপদজলা-ইটিা, 

বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮২ 
বমাঃ সাবকব হাসাি, বপতা-বমাঃ আলমগীর বময়া, গ্রাম-বমঠামইি বাজার, 

র্াক র-বমঠামইি, উপদজলা-বমঠামইি, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮৩ 
বমাঃ মাইি উবদ্দি, বপতা-বমাঃ আবজম উবদ্দি, গ্রাম-বরৌহা, র্াক র-

বিয়ামতপুর, উপদজলা-কবরমগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮৪ 
হারুি অর রবশে, বপতা-বমাঃ বমাতাবলব, গ্রাম-এলাংজুড়ী, র্াক র-এলাংজুড়ী, 

উপদজলা-ইটিা, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৮৫ 
আকরাম বহাদসি সবুর, বপতা-হারুি আব্দুস সবুর, গ্রাম-সসয়েগাঁও, র্াক র-

আবঙ্গয়ােী, উপদজলা-পাকুবিয়া, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮৭ 
আবু বকর, বপতা-বমাঃ আব্দুল মন্নাি, গ্রাম-হবরশিি পবট্ট, র্াক র-পুমেী, 

উপদজলা-বহাদসিপুর, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৪৮৮ 
আদমিা আক্তার, বপতা-বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-গাইটাল, র্াক র-বকদশারগঞ্জ, 

উপদজলা-বকদশারগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৮৯ 
ইসতাক আহদমে, বপতা-বমাঃ মবহবুর রহমাি, গ্রাম-মদিাহরপুর, র্াক র-

মাবতয়া, উপদজলা-বকদশারগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯২ 
বমাঃ ওয়াবসম, বপতা-িজরুল ইসলাম, গ্রাম-ধীতপুর, র্াক র-বিয়ামতপুর, 

উপদজলা-কবরমগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৩ 
বরকত উল্লাহ, বপতা-মৃত এমোদ্যল হক, গ্রাম-ববতাল, র্াক র-ববতাল, 

উপদজলা-কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৪ 
বমাঃ বমাকাদদ্দে বমযা, বপতা-বমাঃ আবু সাদলক, গ্রাম-বশমুলহার েীব রপাড়, 

র্াক র-মাইজহাটি, উপদজলা-কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৫ 
বমাঃ সাইফুর রহমাি, বপতা-বমাঃ হাসাি আলী, গ্রাম-আলীিগর, র্াক র-

সাবভয়ািিগর, উপদজলা-অষ্টগ্রাম, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 
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২৪৯৬ 
মুখদলে বময়া, বপতা-বমাঃ মস্তফা, গ্রাম-মুকদসেপুর, র্াক র-বকদশারগঞ্জ, 

উপদজলা-বকদশারগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৭ 
রবকব আহদমে, বপতা-মৃত আব্দুল হক, গ্রাম-বসাংপুর, র্াক র-বসাংপুর, 

উপদজলা-বিকলী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৮ 
বমাঃ জুবাইে ভূঞা, বপতা-বমাঃ সামছুদ্দীি ভূঞা, গ্রাম-কুশ ডা, র্াক র-বিকলী, 

উপদজলা-বিকলী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৪৯৯ 
নুরুি িাহার, বপতা-কামাল বময়া, গ্রাম-বভাগপাড়া, র্াক র-কটিয়ােী, উপদজলা-

কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫০০ 
বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রাম-িবাবপুর, র্াক র-বমঠামইি, 

উপদজলা-বমঠামইি, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫০১ 
বমাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-ফমসুয়া, র্াক র-মসুয়া, 

উপদজলা-কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

চাঁর্পুর পববস 

২৫০৩ 

বমাহাম্মে বহাদসি,বপতা-বমাবারক বহাদসি, গ্রাম-বেগরাইল, র্াক র-মিতলা 

বাজার, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫০৪ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-বগাবরবিত্রা, র্াক র-

ফুলপাড়া, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৫০৫ 
সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-োদলহ আহম্মে, গ্রাম-সািিদম , র্াক র-

বটারামুসীরহাট, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫০৭ 
বমাঃ আবু ইউছুফ, বপতা-বমাঃ েদলমাি ববপারী, গ্রাম- বিয়া, র্াক র- বিয়া, 

থািা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫০৮ 
শবরফ বহাদসি, বপতা-বমাশারফ বহাদসি, গ্রাম-বকদরায়া উত্তর, র্াক র-

ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৫০৯ 
বশউলী আক্তার, বপতা-বমাঃ শবফকুর রহমাি, গ্রাম-লক্ষীপুর, র্াক র-বহবরয়া 

বাজার, উপদজলা-িাঁেপুর সের, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১১ 
বমাঃ নুর উবদ্দি, বপতা-বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-পালতালুক, র্াক র-পূব ড 

গাজীপুর, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১২ 
আবু হাবিফ, বপতা-মৃত হাববব উল্যাহ, গ্রাম-পবিম পুটিয়ারপাড়, র্াক র-পাঠাি 

বাজার, থািা-মতলব (উত্তর), িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৩ 
বমাঃ আবু বকর, বপতা-ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-িজর বমাহাম্মে কাবন্ত, র্াক র-

গজরা বাজার, থািা-মতলব (উত্তর), িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৫১৪ 
ফারুক বহাদসি, বপতা-আলী বহাদসি, গ্রাম-পবিম রূপসা, রূপসা বাজার, 

ফবরেগঞ্জ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৫ 
বমাহাম্মে বগয়াস মাহমুে, বপতা-মৃত বমাঃ লকদত আলী, গ্রাম-আবশ্বিপুর, 

র্াক র-আবশ্বিপুর, উপদজলা-মতলব েবক্ষণ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৬ 
বমাঃ জাফর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বরজাউল হক, গ্রাম-উত্তর বকদরায়া, র্াক র-

ফবরেগঞ্জ, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৭ 
বমাঃ মবমি বশখ, বপতা-বসরাজুল ইসলাম বশখ, গ্রাম-পবিম সকেী, র্াক র-

সাদহব বাজার, থািা-িাঁেপুর, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৮ 
বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রাম-মেিা, র্াক র-

বাখরপুর, থািা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫১৯ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি পাটওয়ারী, বপতা-বমাঃ রহমত উল্যাহ পাটওয়ারী, 

গ্রাম-পবিম বহাদসিপুর, র্াক র-আবশকাঠি, িাঁেপুর সের, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২১ 
বমাঃ কাউোর বহাদসি, বপতা-বমাঃ ববারহাি কাজী, গ্রাম-ঢাবকরগাঁও, র্াক র-

বড়বেয়া, থািা-মতলব েবক্ষণ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২২ 
মুিছুর বহাদসি, বপতা-বেবদ্দক আলী গাজী, গ্রাম-জাবলয়ারির, র্াক র-হাইমির, 

বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২৩ 
বমাঃ তািভীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাবজর বহাদসি, গ্রাম-িাঁেপুর বমৌজা, 

র্াক র-সাদহব বাজার, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২৪ 
সালাউবদ্দি, বপতা-আবুল বহাসাইি, গ্রাম-সাহাপুর, র্াক র-বসািালী বাবলকা উচ্চ 

ববদ্যালয়, উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২৫ 
বমাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-আঃ রবশে খাঁি, গ্রাম-মেিা, র্াক র-হবরপুর, 

থািা ও বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২৬ 
বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, বপতা-ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-বড় হলবেয়া, র্াক র-

িাউরী বাজার, মতলব উত্তর, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৫২৭ মাসুে তালুকোর, বপতা-বমাঃ আবজজ তালুকোর, খাড়খাবেয়া, িাঁেপুর। খগ গ 

বগুড়া পববস 

২৫২৮ 

আবমনুল ইসলাম, বপতা-আফতাব উবদ্দি, গ্রাম-পুিরাইল, ববজরুল, ভাটগ্রাম, 

িিীগ্রাম, বগুড়া। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
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২৫২৯ 
আবু রায়হাি, বপতা-ইসমাইল বহাদসি,  কহুলী, 

 কুিার হাট, িিীগ্রাম, বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩০ 
বমাঃ রুদবল হাসাি, বপতা-বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-কাঠগাড়া, র্াক র-

ভাইদয়র পুকুর, থািা-বশবগঞজ্, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩১ 
বমাঃ শামীম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাজাফফর আলী, গ্রাম-িয়াপাড়া, র্াক র-

বতিবে ীহাট, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩৩ 
বমাঃ ফজলুল হক, বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল হক, গ্রাম-খাজলাল, র্াক র-কাহালু, 

থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩৪ 
বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আয়তুল্লাহ আলী, গ্রাম-বসহালী, মধ্যপাড়া, 

র্াক র-বসহালী, থািা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

২৫৩৫ 
বমাঃ আব্দুল লবতফ, বপতা-বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রাম-োমপাড়া, র্াক র-

বুবড়গঞ্জ, বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩৬ নুর বমাহাম্মে, বপতা-শবহদ্যল ইসলাম, কাথম কুিারহাট, িিীগ্রাম, বগুড়া। খগ গ 

২৫৩৭ 
সাবমউল ইসলাম, বপতা-আবিছুর রহমাি, গ্রাম-কাথম, র্াক র-কুিারহাট, 

থািা-িিীগ্রাম, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩৮ 
আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বেরাজ উবদ্দি, গ্রাম-বিজামতকুবড়, র্াক র-

কুিারহাট, উপদজলা-িবিগ্রাম, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৩৯ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবজম উবদ্দি, গ্রাম-িিীগ্রাম, েবক্ষণপাড়া, 

র্াক র-িিীগ্রাম, থািা-িিীগ্রাম, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৪০ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতা-বমাঃ বুলু বময়া, মুরােপুর, বমাকামতলা, বশবগঞ্জ, 

বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৪১ 
শাহ সুলতাি, বপতা-বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রাম-মািপাড়া, র্াক র-বমাকাতলা, 

থািা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

২৫৪২ 
বমাঃ তাদরক রহমাি, বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রাম-মুরােপুর, র্াক র-

বমাকামতলা, থািা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৪৪ 
বমাঃ বজল্লুর রহমাি, বপতা-বমাঃ জামাল উবদ্দি প্রাাং, বভটি বসািাই, র্াক র-

অদ ার মালঞ্চা, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৪৫ ইউছুফ আলী, বপতা-আঃসামাে, শান্তা, জামগ্রাম, কাহালু, বগুড়া। খগ গ 

২৫৪৬ 
বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ জবলল, গ্রাম-দ্বারাই, র্াক র-জামগ্রাম, 

থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৫৪৭ 
বমাঃ বসৌরভ বহাদসি, বপতা-আবুল হাসাি, মুরােপুর, বমাকামতলা, বশবগঞ্জ, 

বগুড়া। 

খগ খগ 

২৫৪৮ 
বমাঃ বখারদশে আলম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-রহবল হাবজপাড়া, 

র্াক র-রহবিল, থািা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

গাজীপুর 

পববস 

২৫৪৯ 

ইসবতয়াক আহদম্মে, বপতা-জামাল বহাদসি, ই-১৫৪-৪, গ্রাম-োয়াববথী, 

র্াক র-গাজীপুর, থািা ও বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫৫৩ 
বমাঃ নুর আলম বময়া, বপতা-বমাঃ বময়ার উবদ্দি, গ্রাম-শ্রীরামপুর, র্াক র-

বালূরহাট, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৫৫৪ 
ওসমাি সরোর, বপতা-বতাতা বময়া, গ্রাম-মুবসকাবি, র্াক র-মাতবরির, থািা-

বশবির, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ খগ 

২৫৫৫ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃত হাদসম আলী, গ্রাম-সুগ্রীবপুর, র্াক র-

ঈমািপুর, থািা-ই. বব. বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৫৫৬ 
বমাঃ মবজবুর রহমাি, বপতা-মৃত বসািাবময়া, প্রধাি, গ্রাম-মধ্যম বে লেী, 

র্াক র-বড়বেয়া বাজার, থািা-মতলব বাজার, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৫৫৭ 
বমাঃ আলী বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাকদশে বশকোর, গ্রাম-ববশ্বিাথপুর, র্াক র-

গড়পাড়া, থািা-মাবিকগঞ্জ সের, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৫৮ 
বমাঃ আহসাি হাবীব, বপতা-বমাঃ আফোর আলী, গ্রাম-বিলূয়া, র্াক র-

িকবমরপুর, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৫৯ 
বমাঃ কববর বহাদসি মােবর, বপতা-মৃত বমাঃ বসকািার মােবর,  

গ্রাম-বাটিকা বাবড়, র্াক র-বকালাবেখবলয়া, থািা-বলাহাগড়া, বজলা-িড়াইল। 

খগ খগ 

২৫৬০ 
বমাঃ সাবব্বর বহাদসি, বপতা-মৃত বমাঃ সানু বময়া, গ্রাম-বিবলদখালা, র্াক র-

সাতদমাড়া, উপদজলা-িবীিগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

 ২৫৬১ 
বশখ আহাম্মে উল্লাহ, বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রাম-রাখাবলয়ািালা, র্াক র-

বমৌিাক, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫৬২ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-কালীপুর, র্াক র-সলপ, 

থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৫৬৩ 
বমাঃ আলাল, বপতা-মৃত আহাে বকশী ব্যাপারী, আিারমাবিক, পূব ড পাড়া, 

সবখপুর, কাবরয়াককর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৫৬৪ 
বমাঃ সুজি মাহমুে, বপতা-আঃ আবলম, গ্রাম-রবহমাবাে, র্াক র-অবলেহ, 

উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৬৫ 
বমাঃ বসাহাগ, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-বকশবপুর, থািা-বাউফর, 

বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

২৫৬৬ 
বমাঃ আব্দুল বমাতাদল্লব, বপতা-বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম-বজাতোরপাড়া, 

র্াক র-ফুটবকবাড়ী, থািা-পঞ্চগড় সের, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

২৫৬৭ 
জাবকর বহাদসি, বপতা-আজম বময়া, গ্রাম-বিায়ারাই, ইসলামপুর, োতক বাজার, 

সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৬৮ 
মাসুদ্যর রহমাি (রাজীব), বপতা-বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি বময়া, গ্রাম-গয়হাটা, 

র্াক র-গয়হাটা, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৫৬৯ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি,  

গ্রাম-বভালারপাড়া, র্াক র-ববলুয়া বাজার, থািা-বগাপালপুর,  

বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৫৭০ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-কামারপাড়া, 

র্াক র-ববিতািগর, থািা-িবাবগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

২৫৭১ 
বমাঃ বসাহানুর রহমাি বসাহাগ, বপতা-বমাঃ আইি উবদ্দি, গ্রাম-কাকিী বকািা, 

র্াক র-িাঁিপুর, থািা-তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৫৭২ 
বমাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সামসুল হক, গ্রাম-ির পাতাবলয়া, র্াক র-

মদর্র হাট, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

২৫৭৩ 
বমাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতা-বমাঃ মদয়ি উবদ্দি, গ্রাম-বায়া,  র্াক র-পুন্তুবরয়া, 

থািা-সাবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

২৫৭৪ 
বমাঃ শাহ বিওয়াজ, বপতা-বমাঃ শাহ আলম বজামাদ্দার, গ্রাম-েপেবপয়া, 

র্াক র-েপেবপয়া, উপদজলা-িলবেটি, বজলা-িালকাঠি। 

খগ গ 

২৫৭৫ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বরাস্তম আলী (আবমি), েলগ্রাম, কাবলগঞ্জ, 

লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

২৫৭৬ 
মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-পুন্ডুবরয়া, র্াক র-পুন্ডুবরয়া, 

থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

২৫৭৭ 
বমাঃ বরপি বময়া, বপতা-বমাঃ দ্যলাল ববশ্বাস, গ্রাম-কিপ ডপুর, বেদবাত্তর, 

আট বরয়া, পাবিা। 

খগ খগ 

২৫৭৮ 
বমাঃ রাদসল বশখ, বপতা-বমাঃ রওশি বশখ, গ্রাম ও র্াক র-রাউিখালী, থািা-

সালথা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

২৫৭৯ 
বমাঃ দ্যলাল, বপতা-বমাঃ িাবের আহদমে, গ্রাম-বোটধলী, র্াক র-নুরবময়ার 

হাট, থািা-বেৌলতখাঁ, বজলা-বভালা। 

খগ গ 

২৫৮০ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতা-বমাঃ মঞ্জুম আলী, গ্রাম-িবব্বশ হাজারী, র্াক র-

বুবড়রহাট ফাম ড, থািা-সের, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

২৫৮১ 
বমাঃ রাদশল রািা, বপতা-বমাঃ আঃ ওহাব, গ্রাম-িিপাড়া, র্াক র-বশমুবলয়া, 

থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

২৫৮২ 
বমাঃ সুজি আলী, বপতা-বমাঃ বোরহাব বহাদসি, গ্রাম-িাবপল, র্াক র-সশলাি, 

থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

২৫৮৩ 
বমাহাম্মে শাহীি, বপতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম-েবক্ষণ পাইোল, র্াক র-জলসীি, 

ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

২৫৮৪ 
বমাঃ ওয়াবহে, বপতা-বমাঃ জালাল বময়া, গ্রাম-কাঠালবাড়ী ির, র্াক র-ির 

জািাজাে, থািা-বশবির, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ গ 

২৫৮৫ 
বমাঃ বসাদহল আহদমে, বপতা-মৃত বরদজ আলী ফবকর, গ্রাম-িাউলাহাটি, 

কামরাঙ্গীরির, র্াক র-আোফাবাে, থািা-কামরাঙ্গীরির, ঢাকা। 

খগ গ 

২৫৮৬ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রাম-আটাপুর, র্াক র-

আটাপুর, পাঁিবববব, বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

২৫৮৭ 
বিী আবমি শাওি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-ফদতরপাড়া, র্াক র-

 াটাইল, থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৫৮৯ 
বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাঃ এিামুল হক, ফবকর বমস্ত্রী বাড়ী, গ্রাম-

ইসলামপুর, র্াক র-মােবর হাট, মীরসরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৫৯০ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি, বপতা-ইব্রাহীম ববপারী,  গ্রাম-রসুলপুর, কামরাঙ্গীরির, 

ঢাকা। 

খগ গ 

২৫৯১ 
বমাঃ িাজমুল হাসাি, বপতা-বমাঃ সুজাবত আলী,  

িকলা, সলাংগা, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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২৫৯২ 
বমাঃ বমরাজ বশকোর, বপতা-আফাজ উবদ্দি বশকোর, গ্রাম-কািাপাড়া, 

র্াক র-অবলপুরা বাজার, থািা-বসািারগাঁও, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৯৩ 
বমাঃ আলী বরজা, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-উমর, র্াক র-গজ ন্টা, থািা-

গাংগািড়া, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

২৫৯৪ 
বমাঃ আসাে উল্লাহ, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-ববরাব, ববরাব, র্াক র-

ববরাব, রূপগঞ্জ, কাঞ্চি, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৫৯৭ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল মাবুে, গ্রাম-সথকদরর পাড়া, র্াক র-

জুমারবাড়ী, থািা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৫৯৮ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, গ্রাম-জদয়ি বড়ধুল, র্াক র-বড়ধুল 

হাট, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৫৯৯ 
তুষার ইমরাি, বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-বড় বভটা, র্াক র-বড় বভটা, 

থািা-বফ বশাবগঞ্জ, বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

২৬০১ 
বমাঃ আল-আবমি, বপতা-বমৌলভী বমাঃতাজুল ইসলাম কাজী, ববশকাঠালী, 

গন্ডামারা, ফবরেগঞ্জ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

২৬০২ 
আব্দুর রবহম, বপতা-আব্দুর রহমাি, গ্রাম-বড়গ্রাম, র্াক র-আশরাফাবাে, থািা-

কামরাঙ্গীরির, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

২৬০৩ 
বমাঃ তসবলম বহাদসি, বপতা-বমাঃ কন্টু বময়া, গ্রাম-কামতা, থািা-সাটুবরয়া, 

বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬০৪ 
বমাঃ আঃ লবতফ, বপতা-বমাঃ এিাদয়ত কবরম, গ্রাম-সুবণ ডতলী, র্াক র-

আলালপুর, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৬০৫ 
বমাঃ সাইদ্যল, বপতা-বমাঃ আসরাফ আলী, গ্রাম-সােদব কুটিয়া, থািা-

বপদরাজপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 

খগ খগ 

২৬০৮ 

বমাঃ আবু জাফর (দসাদহল), বপতা-মৃত আব্দুল গফুর আকি, গ্রাম-বজারগাো 

(মধ্যপাড়া), েবক্ষণ বজার গাো, র্াক র-বজারগাো, উপদজলা-সাবরয়াকাবি, 

বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

২৬০৯ 
বমাঃ ফজর আলী প্রাাং, বপতা-মৃত বগাফার উবদ্দি প্রাাং, গ্রাম-িারিী ফবকরপাড়া, 

র্াক র-িারিী, থািা-সাবরয়াকাবি, বজলা-বগুড়া 

খগ খগ 

২৬১০ 
ফয়সাল বহাদসি, বপতা-মাসুে ববপারী, গ্রাম-ভান্নারা, র্াক র-বমৌিাক, থািা-

কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৬১২ 
ববধাি কুমার সরকার, বপতা-শ্রীযুক্ত বাবু কালীপে িি সরকার, গ্রাম-বসন্তপুর, 

র্াক র-বদ্ব পাকুবরয়া, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

২৬১৩ 
বমাঃ আবুল বাসার খিকার, বপতা-বমাঃ আব্দুল মাদলক খিকার, গ্রাম-

বসাহয়াইর, র্াক র-হুপিবে ী, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

২৬১৪ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ েবুর উবদ্দি, গ্রাম-সবফপুর েবক্ষণ পাড়া, 

র্াক র-সবফপুর বাজার, থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৬১৫ 
বমাঃ আজাে, বপতা-বমাঃ খুরদশে আলী, গ্রাম-জামালপুর, বশবগঞ্জ, বজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২৬১৬ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ রওি আলী, গ্রাম-ধািী সাফা, র্াক র-সাফা 

বির, উপদজলা-মঠবাবড়য়া, বজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

২৬১৭ 
বমাঃ মবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবমর বহাদসি খাি, গ্রাম-সামন্তা িারতলা 

পাড়া, সামন্তা বাজার, মদহশপুর, বিিাইেহ। 

খগ খগ 

২৬১৮ 
বমাঃ শবফ আহমে, বপতা-বমাঃ সাফাতুল আবম্বয়া, গ্রাম-িাদির িগর, িািপুর, 

র্াক র-সািিা, থািা-জামালগঞ্জ, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬২০ 
সিে সরকার, বপতা-অনুকুল সরকার, গ্রাম-িক পাথাবলয়া, র্াক র-বশরপুর, 

থািা-বশরপুর, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৬২১ 
বমাঃ বায়হাি আলী সরকার, বপতা-আয়ুব আলী সরকার, গ্রাম-তামাই, র্াক র-

তামাই, থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬২৩ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, বমদহর িন্ডী, পদ্মা 

আবাবসক িবিমা, রাজশাহী। 

খগ খগ 

২৬২৪ 
রুদবল বময়া, বপতা-আলতু বময়া, বাসা-৩০৮, গ্রাম-পূব ড িাখালপাড়া, বতজগাঁও 

বশল্প এলাকা,  র্াক র-বতজগাঁও, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৬২৫ 
আবদ্যল ওদ্যে, বপতা-আবদ্যল হাকীম, গ্রাম-িদরাত্তমপুর, র্াক র-কববরহাট, 

কববরহাট, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৬২৬ 
পাপি বসাম, বপতা-বখাকি বসাম, গ্রাম-রািাদভালা, র্াক র-বিশাতিগর, থািা-

তুরাগ, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৬২৭ 
রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফারুক বহাদসি, গ্রাম-সুববেপুর, র্াক র-সুববেপুর, 

থািা-িলবেটি, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 
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২৬২৮ 
বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-বমাগলটুলা, র্াক র-

সরাইল, উপদজলা-সরাইল, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

২৬২৯ 
বমাঃ মাবিক বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক আকি, গ্রাম-জাহাপুর, র্াক র-

জাহাপুর, উপদজলা-বাবুগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

২৬৩১ 
বমাঃ পারভজ হাসাি, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-বরুমিড়া, 

উপদজলা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬৩২ 
সাইফুল ইসলাম হাববব, বপতা-কালি বময়া, গ্রাম-সাত পাবড়য়া,  র্াক র-

শাহপুর বাজার, মাধবপুর, হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৩৪ 
বশখ বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-বশখ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-িািপুর, 

র্াক র-পা ািাং, ব্রাহ্মণবাবড়য়া সের, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

২৬৩৬ 
আব্দুর রাজ্জাক, বপতা-বমাঃ মবজে,  বসকশি-১২, শবহেবাগ, কালাপাবি, স্কুল 

কুাম্পাস, ঢাকা-১২১৬, বরার্-২৪, বাসা-৩০। 

খগ গ 

২৬৩৭ 
বমাঃ আজমীর বহাদসি বজহাে, বপতা-মৃত বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-িািালী, 

র্াক র-রমািরি, থািা-হাবতয়া, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৬৩৯ 
আবসফ, বপতা-আলতাফ বহাদসি হাওলাোর, বহাবডাং িাং-৯৬, গ্রাম-খাওবখর, 

র্াক র-আবমরাবাে, িলবেটি, িালকাঠী। 

খগ গ 

২৬৪০ 
বমাঃ রুদবল বশকোর, বপতা-বমাঃ মাবিক বশকোর, গ্রাম-বটাংরাখালী, র্াক র-

কচুয়া, থািা-কচুয়া, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

২৬৪২ 
বমাঃ শাবমম আকতার, বপতা-বমাঃ তবমজ উদ্দীি, গ্রাম ও র্াক র-লালপুর, 

উপদজলা-তাদিার, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৬৪৩ 
বমাঃ শাহাজালাল, বপতা-বমাঃ হাসাি আলী, গ্রাম-বমজডাপুর, ইউবিয়ি-কলম, 

র্াক র-কলম, বসাংড়া, িাদটার। 

খগ গ 

২৬৪৪ হৃেয় ববশ্বাস, বপতা-রাইিরণ ববশ্বাস, গ্রাম-বেবগ্রাম, বকাটালীপাড়া, বগাপালগঞ্জ। খগ গ 

২৬৪৫ 
বমাঃ আজাহার বমাল্লা, বপতা-বমাঃ ইোনুবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-ফদলাবশয়া, র্াক র-

েী া, থািা-মহাম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

২৬৪৬ 
েীপক িি বভৌবমক, বপতা-বগাকুল বভৌবমক, গ্রাম-দূল ডভেী, র্াক র-বাংখুরী, 

থািা-মাবিকগঞ্জ সের, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৪৭ 
ভক্ত সরকার, বপতা-বগাববি সরকার, গ্রাম-ধািতারা, র্াক র-যােবপপুর, থািা-

ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

২৬৪৮ 
বমাঃ িাইম বহাদসি, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-সান্তাহার, আেমবে ী, 

বগুড়া। 

খগ খগ 

২৬৪৯ 
বমাঃ তামবজে বহাদসি, বপতা-মৃত আফিার উবদ্দি বমাল্যা, গ্রাম-খদ্দড ফূলবাড়ী, 

র্াক র-িহাটা, থািা-মহম্মেপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

২৬৫০ 
বমাঃ নুরুজ্জামাি বসকোর, বপতা-বমাঃ আবু তাদহর বসকোর, গ্রাম ও র্াক র-

কসুরীপাড়া, থািা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৬৫১ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাঃজহুরুল হক, গ্রাম ও র্াক র-জগশ্বর, থািা-

বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৬৫২ 
বমাঃ তুবহি, বপতা-নুরুল আলম, খাদসর হাট, 

 িরমজীে, ির জব্বার, বিায়াখালী। 

খগ গ 

২৬৫৩ 
বমাঃ জাফরুল হাসাি, বপতা-বমাঃ কবফল উবদ্দি, গ্রাম-ধগ ডড়, র্াক র-

মুজাবহোবাে, রািীশাংকাইল, ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

২৬৫৫ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি ভূইয়া, বপতা-আবু োদয়ে, গ্রাম-পূব ড েরদবশপুর, র্াক র-

বালুয়া, বিৌমুহিী বাজার, থািা-রামগঞ্জ, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ খগ 

২৬৫৬ 
বমাঃ মাসুে আলম, বপতা-আব্দুল বাদরক, গ্রাম-সাইল বিাঁ, র্াক র-িলম, 

বরুড়া, কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৬৫৭ 
আব্দুর রউফ বমাল্লা, বপতা-মৃত শামসুবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-কবলয়া, র্াক র-

বড়টিয়া, থািা-ব ওর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৫৯ 
বমাঃ সাজ্জাে বহাসাইি, বপতা-বমাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, গ্রাম-ভাটী  াগড়া, 

র্াক র-ির  াগড়া, উপদজলা-সের, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৬৬০ 
উৎপল িি বেব শম ডা, বপতা-টাংক িাথ বেব শম ডা, গ্রাম-বাসুদেবপুর, র্াক র-

রণগাঁও, উপদজলা-ববািাগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

২৬৬৩ 
পলাশ সূত্রধর, বপতা-বাসুদেব সূত্রধর, গ্রাম-সূত্রধর, র্াক র-কাবলয়াককর, থািা-

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৬৬৫ 
বমাঃ হায়োর আলী, বপতা-বমাঃ বমাত্তডজা আলী, গ্রাম-বগায়ালপাড়া, র্াক র-

খুলিা বজবপও, থািা-খুলিা বসটি কদপ ডাদরশি, খুলিা। 

খগ গ 

২৬৬৬ 
বমাঃ মামুি, বপতা-হান্নাি পাটওয়ারী, গ্রাম-পাইকেী, র্াক র-শাহাতলী, 

উপদজলা-িাঁেপুর সের, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 
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২৬৬৭ 
বমাঃ ইউসুফ, বপতা-আবমনুল হক, গ্রাম-ওয়াপো, কদলািী, র্াক র-ফবরোবাে, 

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। 

খগ গ 

২৬৬৮ 
বমাঃ আল মামুি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল বারী বমাল্লা, গ্রাম-বসািাতলা, পূব ড 

পাড়া, ববড়া, বসািাতলা, পাবিা। 

খগ খগ 

২৬৭০ 
বমাঃ শাহাোত বহাদসইি, বপতা-মৃত বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি শাহ, গ্রাম ও 

র্াক র-ওটরা, উপদজলা-উবজরপর, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

২৬৭২ 
বমাঃ আলী বহাদসি, বপতা-আব্দুল গফুর, গ্রাম-আহবলরা, র্াক র-উত্তরা, উত্তরা, 

ঢাকা। 

খগ গ 

২৬৭৩ 
বমাঃ মাবশকুর রহমাি, বপতা-মৃত মকবুল বহাদসি, গ্রাম-সুবতরপাড়, র্াক র-

বরৌমারী, থািা-বরৌমারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৬৭৪ 
বমাঃ আবরফ, বপতা-বমাঃ ইসমাইল, গ্রাম-পূব ড িরসীতা, র্াক র-িরসীতা, 

উপদজলা-রামগবত, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

২৬৭৫ 
বমাঃ বসজার বহাদসি, বপতা-বমাঃ শাবকল মাহমুে, সাাং ও র্াক র-বোববলা, 

উপদজলা-তাড়াশ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৭৬ 
বমাঃ বমজাি, বপতা-মৃত বমাঃ েবুর, গ্রাম-পবিম িাল, বাবড়, ধনু বময়ার বাদপর 

বাড়ী, র্াক র-বমন্নত আলী হাট, বারশত, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৬৭৮ 
বমাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-মৃত জবলল মুসী, এিাদয়তিগর, ফতুল্লা, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৭৯ 
বমাঃ সাইমুি বহাদসি, বপতা-মৃত মনু ব্যাপারী, এিাদয়তিগর, ফতুল্লা, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৮১ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ বহাদসি আলী, গ্রাম-বহাদসিপুর, র্াক র-

বসরাজগঞ্জ, বজলা-বসরাজগঞ্জ সের। 

খগ খগ 

২৬৮২ 
ইব্রাহীম, বপতা-বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম-কাবজয়ারা, র্াক র-কাবলয়াইশ,  

মতলব েবক্ষণ, িাঁেপুর। 

খগ খগ 

২৬৮৩ 
বমাঃ বমাকদেদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইমাজ উবদ্দি, গ্রাম-অবিন্তপুর, র্াক র-

বশবপুর, ববরামপুর, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

২৬৮৪ 
বমাঃ রায়হাি আলী, বপতা-বমাঃ আঃ ওয়াহাব, ভারাঙ্গা, র্াক র-বপাড়াবাড়ী, 

কামারখি, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৬৮৫ 
বমাঃ িাইমুর রহমাি (দূজডয়), বপতা-বমাঃ র্াবলম মন্ডল, গ্রাম-মািপাড়া, 

র্াক র-মুকসুেপুর, থািা ও বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

২৬৮৬ 
বমাঃ সুমি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-পুটিয়া, র্াক র-কাংশপুর 

বাজার, থািা-ফুলপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৬৮৭ 
বমাঃ মবতউর রহমাি, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-পুন্তরী, র্াক র-কলম, 

থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

২৬৮৮ 
বমাঃ মাহাবুবুর রহমাি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-সুবহলা, র্াক র-

োপুবিয়া, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৬৯০ 
বমাঃ বলটি বময়া, বপতা-বমাঃ আবদ্যল রহমাি, গ্রাম-বিবাট বমজডাপুর, র্াক র-

ওবজপাড়া, পীরগঞ্জ, রাংপুর। 

খগ খগ 

২৬৯২ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-বাথািগাবে, র্াক র-

বাথািগাবে, থািা-মদহশপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

২৬৯৩ 
বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বপতা-মৃত আহম্মে আলী, গ্রাম-আবমিপুর, 

র্াক র-ভাটবপয়ারী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৯৪ 
বমাঃ শবহে হাসাি, বপতা-বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম-িয়াপাড়া, র্াক র-ভাওয়াল, 

বমজডাপুর, থািা ও বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৬৯৬ 
বমাঃ কাওসার আহদমে, বপতা-বমাঃ বমাতাদলব বমাল্লা, গ্রাম ও র্াক র-

বে লীয়া, থািা-সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৯৮ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বপতা-আব্দুল কাবের তালুকোর, গ্রাম-খদয়র বের, ির, 

র্াক র-ধম ডপাশা, উপদজলা-ধম ডপাশা,  

বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

২৬৯৯ 
ইমাম বহাদসি, বপতা-লাল বময়া, েশ ধরী, র্াক র-ধম ডপাশা, থািা-ধম ডপাশা, 

বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭০০ 
বমাঃ ওয়ালী আহম্মে, বপতা-মৃত আব্দুল মান্নাি হাওলাোর, গ্রাম-বাগড়ী, 

বাঁশতলা, র্াক র-রাজাপুর, থািা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

২৭০১ 
বমাঃ রাদসল, বপতা-বমাঃ খাইরুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-বাথািগাবে, থািা-

মদহশপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

২৭০২ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ েবুর, গ্রাম-েবক্ষণ বির, র্াক র-মহালখাি বাজার, 

থািা-কণ ডফুলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৭০৬ বেপক িি োস,বপতা-বােল িি োস,  ২৬/২, ইসোইর, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

২৭০৭ বমাহাম্মে হাসাি রবি, বপতা-বমাহাম্মে োদল জহুর, বমৌলািা নূর আহমে 

সাদহদবর পুরাতি বাড়ী, ওয়াসা বরার্, বমাহরা, িািগাঁও, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭০৯ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-রজব আলী, গ্রাম-বহমন্তবাবড়, র্াক র-বালসাবাবড়, 

উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭১২ বমাঃ মবজবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমাকদেে আলী, গ্রাম-ববশমুড়ী, বিয়ারম্যাি 

পাড়া, র্াক র-িাদেরহাট, থািা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

২৭১৩ বমাঃ মবমনুর ইসলাম, বপতা-বমাঃ হবাি উবদ্দি, বড় সাংগলশী, (খামাতপাড়া), 

র্াক র-সাংগলসী, থািা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ খগ 

২৭১৪ আল মামুি, বপতা-আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-খরক, র্াক র-বিকলা, থািা-ভূয়াপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৭১৫ মবমি খাি, বপতা-বমাঃ আঃ মান্নাি খাি, গ্রাম-বসায়াইল, র্াক র-বভািকুয়া, 

থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৭১৭ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহ আলম, গ্রাম-মাছুয়া কাবি, র্াক র-

বহুলী, উপদজলা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৭১৮ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-বমাঃ হায়োর আলী, গ্রাম-কামারপাড়া, র্াক র-

কামারপাড়া, উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৭২০ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতা-আঃ বাদতি, গ্রাম-গজাবরয়া উত্তরপাড়া, 

গজাবরয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৭২১ বমাঃ সাইফুল মাদলক আবশক, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-বরহাই, অষ্টধর, 

িারায়ি বখালা, িকলা, বশরপুর। 

খগ খগ 

২৭২২ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব সরকার, গ্রাম-আবমিপুর, 

র্াক র-ভাটবপয়ারী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭২৩ সামছুল ইসলাম (বাবু), বপতা-বমাঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রাম-আলামপুর, র্াক র-

রাজগঞ্জ, উপদজলা-ববগমগঞ্জ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

২৭২৫ বমাঃ আবরফ খাি, বপতা-বমাঃ শামছুবদ্দি খাি, গ্রাম-বিগুয়ারী, র্াক র-

বিগুয়ারী, থািা-গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৭২৬ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাঁি বময়া, গ্রাম-জাাংগাবলয়া, র্াক র-

জাাংগাবলয়া, থািা-মাোরগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২৭২৭ বমাঃ িাঈম, বপতা-বমাঃ আঃ োলাম হাাং, গ্রাম-বাদড়য়ারা, ৪ িাং ওয়ার্ ড, 

র্াক র-ববরকাঠি, উপদজলা-িালকাঠী। 

খগ খগ 

২৭২৮ বমাঃ মিসুর আলী, বপতা-বমাঃ আবু সাইে সরকার, গ্রাম-িরগদিশ, শ্যামপুর, 

র্াক র-যাত্রাপুর, থািা-সের, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৭৩০ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি তুফাি, বপতা-বমাঃ সাবলূ বময়া, িবব্বশ হাজারী, 

ফবকরপাড়া, বকাতয়ালী, রাংপুর। 

খগ খগ 

২৭৩১ সাহাবুবদ্দি, বপতা-শাহজাহাি,  উত্তর কাট্টলী, আশরাফ আলী, বটন্ডল, বাড়ী, 

আমািত উল্লুা, শাহপাড়া, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭৩২ বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতা-নুরুল আবমি, গ্রাম-েবক্ষণমুরােপুর, র্াক র-করম, 

আলী, থািা-বমরশরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭৩৩ বমাঃ সুমি, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা হাওলাোর, গ্রাম-বাগড়া, র্াক র-বকশবকাঠী, 

থািা-উবজরপুর পল্লী, ববরশাল। 

খগ খগ 

২৭৩৪ আলী, বপতা-বমাস্তফা, গ্রাম-পদ্য র, র্াক র-বমিার বাড়ী, থািা-বির, বজলা-

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৭৩৫ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-আবু তাদলব, গ্রাম-মাহাতা, ০৯ িাং পকরদকাড়া, থািা-

আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৩৬ বমাহাম্মে জাদি আলম, বপতা-োদলহ আহম্মে, শাহমীরপুর, ৫ িাং ওয়ার্ ড ২ িাং 

বড় উঠাি ইউবিয়ি, কণ ডফুলী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৩৮ এস এম মিজুর, বপতা-এস এম জয়িাল আদবেীি, গ্রাম ও র্াক র-বটতলী, 

উপদজলা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৩৯ বমাঃ বিজাম উদ্দীি,  বপতা-বমাঃ আবদ্যল হাবকম, গ্রাম-বভাংদরাল, র্াক র-

েত্তার হাট, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭৪০ বমাঃ জুদয়ল রািা,  বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রাম-লবলতাহার, র্াক র-

খড়খবড়, থািা-মবতহার, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৭৪১ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আলাউবদ্দি আলী, িড়াই বখালা 

কাঞ্চিপাড়া, র্াক র-বটতলা, উপদজলা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ খগ 

২৭৪৩ বমাঃ বমাশাদরফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল খাদয়র,  পূব ড দূগ ডাপুর, ওয়ার্ ড িাং-৭, 

র্াক র-ভরদ্বাজহাঁট, উপদজলা-মীরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

২৭৪৪ বমাঃ শবফকুল আলম, বপতা-বমাঃ োনু বমঞা, গুয়াপঞ্চক, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। খ খ 

২৭৪৬ কাজী জাবহে বহাদসি, বপতা-মৃত কাজী আওলাে বহাদসি, গ্রাম-সসয়েপুর, 

র্াক র-কলাবতয়া, উপদজলা-বকরািীগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

২৭৪৭ বমাঃ জুদয়ল মাহমুে, বপতা-বমাঃ আঃ জবলল, ময়োি হাট্টা, বশবগঞ্জ, বগুড়া। খগ গ 

২৭৪৮ বমাঃ জবসম হাওলাোর, বপতা-আঃ হক হাওলাোর, গ্রাম-বমৌকরণ, র্াক র-

বমৌকরণ, থািা+দজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

২৭৪৯ ওয়াবসম, বপতা-জসীমুবদ্দি,  গ্রাম-কািরকাবি, র্াক র-মাবিকগঞ্জ, থািা ও 

বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৭৫০ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বাবর আলী, বফবলপ িগর, থািা-বেৌলতপুর, 

বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

২৭৫১ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম খাি, গ্রাম-রাজাপুর, 

র্াক র-রাজাপুর, থািা-শরিদখালা, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ খগ 

২৭৫৩ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বাচ্চু খাি, গ্রাম-সীতারামপুর, র্াক র-

কাবলয়া, থািা-কাবলয়া, বজলা-িড়াইল। 

খগ খগ 

২৭৫৪ বমাঃ রাদসল রািা, বপতা-বমাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রাম-বেয়ারপাড়া, র্াক র-

ভাঙ্গুরা, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

২৭৫৫ সঞ্জয় িক্রবতী, বপতা-মদিশ িক্রবতী, গ্রাম-বখিা, র্াক র-বখিা, উপদজলা-

তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৭৫৬ হৃেয় হাসাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-পাইলব, র্াক র-পাইলব, থািা-

ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৭৫৭ নূর বমাহাম্মে, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-ববকার বকািা, র্াক র-

গাাংগাইর বাজার, থািা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৭৫৯ বমাঃ আবলম বশখ, বপতা-বমাঃ জহর আলী বশখ, গ্রাম-ববলদিৌবে, র্াক র-

িন্ডীপুর, থািা-কালুখালী, বজলা-রাজবাড়ী। 

খগ গ 

২৭৬০ বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ মবমি আলী, গ্রাম-বমদ্যবলয়া, র্াক র-ধল্লা 

বাজার, থািা-বসাংগাইর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৬২ বগালাম বমাস্তফা, বপতা-বমাঃ মাবিক বময়া, গ্রাম-ধুিাইল, র্াক র-ভাদ্রা,  থািা-

িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৭৬৪ বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-হাজী বমাঃ বমাজাদম্মল হক, গ্রাম ও র্াক র ও 

থািা-দ্যপিাঁবিয়া, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৭৬৭ আল-আবমি, বপতা-হারুি অর রবশে, মািপাড়া, উত্তর, র্াক র-টাবলয়া পাড়া, 

বকশীগঞ্জ, জামালপুর। 

খগ গ 

২৭৬৮ বমাঃ রববউল, বপতা-বমাঃ জামাল হাাং, িলবেটি, িালকাঠী। খগ গ 

২৭৬৯ বমাঃ আলী বফারকাি, বপতা-মৃত মীর বহাদসি, গ্রাম-মরগা, ১ িাং ওয়ার্ ড এর 

অাংশ, র্াক র-আজমপুর, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৭০ বমাঃ শাবহি আহম্মে, বপতা-বমাঃ লাভলু, খুলশী কদলািী, বখদয়ল এর বাবড়, 

বপটিআই, খুলশী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৭১ বমাঃ মুজাদহদ্যল ইসলাম তাদরক, বপতা-মৃত নুরুল বমাস্তফা বিৌধুরী, ওদমে আলী 

সাদরাং বাবড়, গ্রাম-পূব ড বমঠািালা, বমঠািালা, রাজাপুর, 

 বমদরশ্বরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৭২ বমাঃ ফরমাি আলী, বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল সরোর, গ্রাম-উত্তর জয়পুর, 

র্াক র-েরগাতলাহাট, থািা ও বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ খগ 

২৭৭৩ বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রাম-পঞ্চাশী, র্াক র-পঞ্চাশী, 

থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

২৭৭৪ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রাম-বগালড়া, র্াক র-সকট্টা, 

উপদজলা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৭৭৫ বমাঃ আজহার আলী, গাবজউর রহমাি, গ্রাম-সন্যাসীর ির, র্াক র-ডুবার ির, 

কামাদরর ির, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

২৭৭৮ বমাঃ উজ্জল আহাদম্মে, বপতা-বমাঃ আঃ কাদের আকি, বগা, বেওজািা, 

১৯৮০,  াটাইল, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৭৭৯ বমাঃ মহবসি বময়া, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম,গ্রাম-ধাবরবি, র্াক র-বপতাম্ববে ড, 

উপদজলা-োউেকাবি, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৭৮০ বমাঃ িাজমুল হসাইি, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-জামোিী, র্াক র-

ধাদপরহাট, উপদজলা-পীরগঞ্জ, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

২৭৮১ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রাম-বাজার ভদ্র াট, 

র্াক র-বাজার ভদ্র াট, উপদজলা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৮৩ বমাঃ বসাদহল বময়া, বপতা-বমাঃ লাল বময়া,  রামশহর, বগাকূল, বগুড়া। খগ গ 
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২৭৮৪ বমাঃ হাবফজুর রহমাি,  বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-রািাগাো, র্াক র-

রািা াো, থািা ও বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

২৭৮৬ বমজানুর রহমাি, বপতা-বেি বমাহাম্মে বমাহাম্মেিগর, র্াক র-মািারী বাজার, 

উপদজলা-লক্ষীপুর, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

২৭৮৭ আবজজুল ইসলাম, বপতা-আহাম্মে আলী, উত্তর সাটিয়ােী, র্াক র-হুদসিী, 

উপদজলা-পাকুবিয়া, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৭৮৮ মারুফ বহাসাইি সুমি, বপতা-আবমনুর বমাল্লা, গ্রাম-েবক্ষণ মধুর বখালা, র্াক র-

মুকসুেপুর, বোহার, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৭৯২ বমাহাাং ইমরাি বহাদসি, বপতা-আবুল িের, বভাংদরাল, েত্তার হাট, আদিায়ারা, 

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৯৩ বমাঃ ইবলয়াে, বপতা-মৃত আবদ্যল মন্নাি, গ্রাম-িাঁপাতলী, র্াক র-বমন্নত আলী 

হাট, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৭৯৪ বমাঃ রবফকুল ইসলাম মাবিক, বপতা-মৃত মবশবর রহমাি, গ্রাম-জামাল, 

র্াক র-খািপুর, উপদজলা-সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

২৭৯৫ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-হাবশম উবদ্দি, গ্রাম-বামুিীদকািা, র্াক র-িবল্লশা, 

থািা ও বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

২৭৯৬ বমাহাম্মে জবসম উদ্দীি, বপতা-মৃত বমাহাম্মে আবু সেয়ে, েবক্ষণ শাহ আবমর 

পুর, সওোগর পাড়া, র্াক র-ফবকিীরহাট, থািা-কণ ডফূলী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৭৯৮ বমাঃ আফজাল বহাদসি (পাওয়ার), বপতা-বমাঃ িবের উবদ্দি, গ্রাম-পূব ড িবন্ডপুর, 

পীরগাো, রাংপুর। 

খগ গ 

২৭৯৯ বমাঃ বসাদহল সেয়াল, বপতা-রবশে সেয়াল, কাঞ্চিপাড়া, র্াক র-পঞ্চপল্লী, 

থািা-িবড়য়া, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

২৮০১ বমাঃ মামুি বময়া, বপতা-মৃত ওসমাি গবি, গ্রাম-লক্ষীপুর, র্াক র-মবহপুর 

বাজার, থািা-সাদ্যল্যাপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

২৮০২ বমাঃ ইব্রাবহম, বপতা-বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-বাহাদ্যর সােী, র্াক র-

েবক্ষণবাগ, থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৮০৩ বমাঃ মুক্তারুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ মহব আলী মন্ডল, গ্রাম-কুবলয়া, র্াক র-

রামকৃষ্ণপুর, উপদজলা-বিৌগাো, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

২৮০৮ বমাঃ সবুজ বময়া, বপতা-আবুল হাদসি ববপারী, বাাংলা বাজার, র্াক র-

কাঁঠালবাড়ী, উপদজলা-বশবির, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ গ 

২৮০৯ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাঃ আতাউর রহমাি, বেওগা, র্াক র-

বসআরবপ, উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

২৮১০ বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-জালাল ববপারী, গ্রাম-বেওগা, র্াক র-বসআরবপ, 

উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

২৮১২ আলামীি, বপতা-ইয়াকুব আলী, িরবশমলা, সসয়েপুর, বগাপালপুর, টাাংগাইল। খগ গ 

২৮১৪ বমাঃ তুবহি ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসাদলমাি বশখ, গ্রাম-রাজশাহী, র্াক র-পদ্মা, 

থািা-ববায়াবলয়া, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৮১৫ বমাঃ রাজু আহদমে,  বপতা-বমাঃ আদলফ নূর, গ্রাম-র্াকরা, র্াকগর-র্াকলা, 

থািা-িার াট, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৮১৬ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-আঃ সালাম আকি, গ্রাম-কলাগাবেয়া, উপদজলা-

বমজডাগঞ্জ, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

২৮১৮ বমাঃ আবুল কালাম, বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-প্রতাবপুর, র্াক র-

রাদমশ্বরপুর, বড়াইগ্রাম, িাদটার। 

খগ খগ 

২৮১৯ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ কাদজম আলী, গ্রাম-ধুববল বমহমািশাহী, 

সমঙ্গা, রায়গঞ্জ, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৮২১ বমাঃ বমাদহববুর রহমাি, বপতা-শামসুর রহমাি বমাল্যা, গ্রাম-জাফরপুর, 

র্াক র-রাজ াট, থািা-অভয়িগর, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

২৮২২ বমাঃ আরজু বময়া, বপতা-বমাঃ ইন্নে আলী, গ্রাম-বতর হাবসয়া, র্াক র-ববৌলাই, 

থািা ও বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৮২৩ বমাঃ এমোদ্যল হক, বপতা-আঃ েত্তার কাজী, গ্রাম-পাকুবরয়া, র্াক র-গাওখালী, 

থািা-িাবজরপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

২৮২৬ বমাঃ হাসু খাি, বপতা-বমাঃ বগালাপ খাি, গ্রাম-খািপাড়া, থািা-মাগুরা, বজলা-

মাগুরা। 

খগ খগ 

২৮২৭ বমাঃ আব্দুল আলীম, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাসাইি, েবক্ষণ রামখািা, িামারগঞ্জ, 

থািা-িাদগশ্বরী, কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৮২৯ উত্তম কুমার সরকার, বপতা-সদন্তাষ কুমার সরকার, গ্রাম-মুশুবরয়াদ ািা, 

র্াক র-কুরিী, উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 
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২৮৩১ বমাঃসাঈে বময়া,বপতা-বমাঃবলটি, পবিম িাবেরপুর, লাঙ্গলদজাড়া, জামালপুর। খগ গ 

২৮৩২ শরীফুল ইসলাম, বপতা-আঃ রাবশে, গ্রাম-বকওয়া পূব ড খন্ড, র্াক র-বকওয়া 

তাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৮৩৪ আজমীর বহাদসি, বপতা-মান্নাি, মবরি পবট্ট, চুড়াইি, ১৩২৫, িবাবগঞ্জ, ঢাকা। খগ খগ 

২৮৩৫ বমাঃ আহসাি আবেফ, বপতা-বমাঃ বগালাম বকববরয়া, গ্রাম-রামপাল, থািা-

রামপাল, বজলা-বাদগরহাট। 

খগ গ 

২৮৩৬ সুমি িি বভৌবমক, বপতা-নৃদপি িি বভৌবমক, গ্রাম-ডুমুবরয়া, িাবিিা, কুবমল্লা। খগ খগ 

২৮৩৭ বমাঃ বরমাি, বপতা-বমাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রাম-কেমরসূল, র্াক র-িবীগঞ্জ, 

বির, িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

২৮৩৮ বমাঃ বসাহাগ তালুকোর, বপতা-বমাঃ সুলতাি তালুকোর, গ্রাম-আিার মাবিক, 

র্াক র-কাজলা কাঠি, উপদজলা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

২৮৩৯ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ শামসুল হক, গ্রাম-বকদশারপুর, র্াক র-

বখবতয়াপুর, থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

২৮৪০ বমাঃ বফদরাজ, বপতা-বমাঃ তবববর, গ্রাম-বালাইট, পূব ডপাড়া, র্াক র-কালাই, 

উপদজলা-কালাই, বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

২৮৪১ বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ বগালাম রসুল, গ্রাম-েবললপুর, র্াক র-

বশতাবল বাজার, উপদজলা-সশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

২৮৪২ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম, গ্রাম-পাঁবিলা, র্াক র-

রবশোবাে, উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৮৪৩ মবিরুজ্জামাি, বপতা-আশরাফ আলী, বকলাউ, র্াক র-বেঘুবলয়া, উপদজলা-

ফবরেপুর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

২৮৪৪ বমাঃ বহাদসি আলী, বপতা-বমাঃ সুলতাি আলী, গ্রাম-র্হর পাঁচুবরয়া, র্াক র-

বহরপুর, উপদজলা-বাবলয়াকাবি, বজলা-রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

২৮৪৫ শ্রী উত্তম িি বম ডি, বপতা-শ্রী মবিি িি বম ডি, গ্রাম-বসািাব, র্াক র-

কাওরাইে, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৮৪৬ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-এমোদ্যল হক অরুি, ইসলামপুর, মঙ্গলকাটা, সুিামগঞ্জ। খগ খগ 

২৮৪৭ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ বাদরক বিৌবকোর, গ্রাম-আবমিাবাে, 

র্াক র-আবমিাবাে, ির ফুাশি, বভালা। 

খগ গ 

২৮৪৮ সাবব্বর বহাসাইি, বপতা-বমাঃ বাবুল বময়া, গ্রাম-গাজীপুর, মুরােিগর, কুবমল্লা। খগ গ 

২৮৪৯ বমাঃ রাবকব হাসাি, বপতা-বমাঃ সামসুল হক, গ্রাম-ভাটিপাড়া, থািা-বততাস, 

র্াক র-জগৎপুর, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৮৫০ বমাঃ একরামুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবজবুল হক,  

গ্রাম-বাইতুল আমাি জাদম মসবজে বরার্, েত্তপাড়া, র্াক র-ইসলামপুর, বজলা-

গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৮৫১ বসাদহল রািা, বপতা-মবজবুর রহমাি, গ্রাম-েবক্ষণ ফাল্গুি করা, র্াক র-

বিৌদ্দগ্রাম, থািা-বিৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৮৫২ বমাজাদম্মল হক, বপতা-খবললুর রহমাি, গ্রাম-আবসয়াি ভাাংগুরী, র্াক র-

আউবলয়ািগর, থািা-বত্রশাল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

২৮৫৩ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাকবুল বহাদসি, গ্রাম-রায় হালসা, র্াক র-

ববপ্রহালসা, থািা ও বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

২৮৫৪ বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল মান্নাি, বাসা িাং-২৪, পবিম 

বতজতুরী বাজার, র্াক র-বতজগাঁও, থািা-বতজগাঁও, ঢাকা। 

খগ গ 

২৮৫৫ রাদসদ্যজ্জামাি টুটুল, বপতা-আঃ রাজ্জাক হাওলাোর, গ্রাম-িরকরিজী, র্াক র-

িরকরণজীর হাট, উপদজলা-ববরশাল সের, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

২৮৫৬ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-মৃত হাকীম শরীফ, গ্রাম-মালকাবের মাষ্টাদরর 

গ্রাম, র্াক র-আটি, বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

২৮৫৭ বমাঃ বফদরাজ আল মামুি, বপতা-বমাঃ আনুয়ার বিৌধুরী, ১৭/২৫, তাজমহল 

বরার্, ব্লক-বস, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। 

খগ খগ 

২৮৫৯ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ েবলল উদ্দীি বমাল্যা, গ্রাম-পুকুবরয়া, 

র্াক র-োবতয়ািতলা, উপদজলা-বা ারপাড়া, বজলা-যদশার। 

খগ গ 

২৮৬০ বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ সদলমি আলী, গ্রাম-রামকৃষ্ণ (দবলাটারী), 

র্াক র-িাবজমখাি, উপদজলা-রাজারহাট,  

বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

২৮৬১ বমাঃ মাসুে সরোর, বপতা-আঃ সাত্তার সরোর, গ্রাম-ভরারী, র্াক র-

রাজফুলবাড়ীয়া, উপদজলা-সাভার, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

২৮৬২ বমাঃ ইব্রাবহম, বপতা-বমাঃ আতাহার আলী, গ্রাম-িগরির, র্াক র-

রাজফুলবাড়ীয়া, উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 
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২৮৬৩ বমাঃ আোফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবদ্যল রবশে, গ্রাম-ববতাগাঁও, র্াক র-

িাঙ্গলদকাট, উপদজলা-িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৮৬৫ বমাঃ আবরফ আহদমে বলওি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি হাওলাোর, গ্রাম-

আদলর বটক, র্াক র-মন্নুিগর, থািা-গাজীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৮৬৬ শ্রী বেপু সরকার, বপতা-শ্রী সুভাস সরকার, গ্রাম-কাবলকাপুর, র্াক র-বশমুবলয়া, 

থািা-আশুবলয়া, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

২৮৬৭ পলাশ িি ববশ্বাস, বপতা-অমর িি ববশ্বাস, গ্রাম-ববত্রশ, র্াক র-বকদশারগঞ্জ, 

উপদজলা ও বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৮৬৮ বমাঃ ইশারত বশখ, বপতা-বমাঃ জাফর বশখ, গ্রাম-হাসমপুর, িাবজরগঞ্জ, 

সুজািগর, পাবিা। 

খগ খগ 

২৮৭২ বমাহাম্মে সরওয়ার আলম, বপতা-বমাহাম্মে িাদজম, গ্রাম-উত্তর সদরঙ্গা, 

র্াক র-চুন্নাপাড়া, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৮৭৩ বমাঃ ইমরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বকয়ামত লস্কর, গ্রাম-ভদগশ্বর, র্াক র-

ভদগশ্বর,  থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৮৭৫ সজল কুমার, বপতা-অসীম িি মন্ডল, গ্রাম-বগাববিপুর, র্াক র-িক আবতয়া, 

উপদজলা ও বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

২৮৭৬ নৃদপি হালোর, বপতা-বিরাঞ্জি হালোর, গ্রাম-আস্কর, র্াক র-আস্কর কাবলবাড়ী, 

থািা-আকগলিাড়া, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

২৮৭৭ বসালায়মাি বহাসাইি, বপতা-শামসুল হক, অিন্তবাড়ী, িাবিিা, জামালপুর। খগ খগ 

২৮৭৮ বমাহাঃ বজাবাদয়র বহাদসি, বপতা-বমাহাঃ জামাল উদ্দীি, বেরপুর, র্াক র-

ঢালুয়া, থািা-িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৮৭৯ বমাঃ হৃেয় হাসাি রাজু, বপতা-বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রাম-ধনুআরা, র্াক র-

বষালপাশা, থািা-বিৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৮৮০ বমাঃ জবসম, বপতা-আনু বময়া, গ্রাম-উরকুটি, র্াক র-বসবজয়ারা, থািা-

িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৮৮১ বমাঃ মজনু বময়া, বপতা-বমাঃ জিাব আলী, গ্রাম-বোট আনুবলয়া, র্াক র-

বশবালয়, থািা-বশবালয়, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৮৮২ বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-বমাঃ অবহে বময়া, গ্রাম-বাদেহাবরয়া, র্াক র-নুরপুর, 

থািা-ববজয়িগর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

২৮৮৩ রাদসল আহদমে, বপতা-বমাঃ িান্দু বময়া, গ্রাম-েবক্ষণ িামুবরয়া, র্াক র-েবক্ষণ 

িামুবরয়া, থািা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৮৮৪ বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম সরকার, গ্রাম-বিিাই, ধুিট, বগুড়া। খগ গ 

২৮৮৫ আহাদম্মে আলী, বপতা-বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, গ্রাম- াট বিলাি, র্াক র-

কাবেম, বিলাি, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

২৮৮৭ বমাঃ পারদভজ রহমাি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-সাদহবপাড়া, র্াক র-

ধািদকাড়া, উপদজলা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

২৮৮৮ চমাাঃ চমসহিী হা ান, পিতা-চমাাঃ এমরান চহাস ন, গ্রাম-রঘুনাথপুর, ডাকঘর-

রঘুনাথপুর, থানা ও চেলা-চগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৮৮৯ বমাঃ তািভীর হাসাি, বপতা-বমাঃ হাবীবুর রহমাি, গ্রাম-কমলাপুর, র্াক র-

িাদকাল, থািা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 

খগ গ 

২৮৯৬ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাত, গ্রাম-অঞ্চিগােী, 

মালাপাড়া, র্াক র-বমরপুর, থািা-বমরপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

২৮৯৭ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ গাজীউর রহমাি, গ্রাম-গাোবাড়ী, র্াক র-

কাকরাইে, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৮৯৮ বমাঃ আবু সাঈে, বপতা-মৃত বমাঃ আিোর আলী, ডুবাইল, র্াক র-ডুবাইল, 

থািা-বগালাপগঞ্জ, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৮৯৯ সাইফুল ইসলাম বােশা, বপতা-বমাঃ আঃ োমাে, গ্রাম-মালাউবড়, র্াক র-

মধুপুর, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৯০০ বমাঃ ইমরাি বশখ, বপতা-বমাঃ রাঙ্গা বময়া বশখ, গ্রাম-মালবেয়া, র্াক র-

বমািিা, উপদজলা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯০১ বমাঃ জবসম বময়া, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-হাতুিা, চুিারু াট, 

হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯০২ নুর বমাহাম্মে, বপতা-হাোি বমঞা,  

গ্রাম-বর্ইল পাড়া, আবমি শরীফ, সুকািীর বাড়ী, র্াক র-মধ্যম পদতঙ্গা, থািা-

পদতঙ্গা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৯০৩ বমাঃ তবরকুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল হাবলম আকি, গ্রাম-পূব ড েবরল্লা, র্াক র-

পাঁি েবরল্লা, উপদজলা-িািাইল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 
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২৯০৪ আল-হাসাি, বপতা-মৃত আব্দুল কবরম, গ্রাম-মজবলশপুর, র্াক র-োমপাড়া, 

উপদজলা-বিকলী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯০৫ বমাঃ বসবলম বময়া, বপতা-বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম-পাকুবড়য়া, চুিারু াট, 

চুিারু াট, বজলা-হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯০৬ বমাঃ ইসলাম উবদ্দি, বপতা-হাবিফ বময়া, গ্রাম-বেওরগাে,  

চুিারু াট, হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯০৭ বমদহেী হাসাি মামুি, বপতা-মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-বগাড়াই, বমজডাপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৯০৮ বমাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-মৎদলব আলী হাওলাোর, বাসা-হাওলাোর বাড়ী, 

গ্রাম-ির হাইলাকাঠী, র্াক র-বাদ্যরতলা, রাজাপুর, িালকাঠী। 

খগ গ 

২৯০৯ বমাঃ কাওসার বহাসাইি, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-র্াকাবতয়া বাড়ী, 

র্াক র-শাহািগাো, থািা-সের, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯১১ বমাঃ কাজী বসাহাগ, বপতা-মৃত মুস্তাবফজুর রহমাি, গ্রাম-বষাল র, র্াক র-

শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯১৪ বমাঃ মাহাবুব আলম, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম সরোর, হবরিাথপুর, বহজলা, 

ববরশাল। 

খগ খগ 

২৯১৫ বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ ময়োি আলী, গ্রাম-কলাকািা, র্াক র-

খামাদরর বাজার, থািা-মুক্তাগাো, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৯১৬ বমাঃ বপন্টু বমাল্লা, বপতা-বমাঃ ববলাদয়ত বমাল্লা, গ্রাম-বকালাবাড়ীয়া, র্াক র-

বকালাবাড়ীয়া, থািা-বিাড়াগাতী, বজলা-িড়াইল। 

খগ খগ 

২৯১৭ শবফকুজ্জামাি, বপতা-শবহদ্যল ইসলাম, রামিিপুর, বাট্টা বাজার তারাকািা, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৯১৯ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মাইি উদ্দীি, গ্রাম-িাদড়াল (মহতপাড়া), 

র্াক র-বখাোবাড়ী, উপদজলা-বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

২৯২১ বমাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ হাদেি আলী, গ্রাম-বকষামত বোওলী, 

র্াক র-পাওটািা, থািা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৯২২ বমাঃ িাবেমুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইোহাক আলী, গ্রাম-জগজীবি, র্াক র-

সাতেরগাহ, থািা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৯২৩ বমাঃ আলী বহাদসি, বপতা-মৃত মবফজ  উবদ্দি, গ্রাম-োসপাড়া, র্াক র-

িরবসাংেী সরকারী কদলজ, থািা ও বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

২৯২৫ বমাহাম্মে আব্দুল লবতফ, বপতা-বমাহাম্মে আফাজ উবদ্দি, গ্রাম-েবক্ষণ 

গজাবরয়া, র্াক র-কাবলয়াককর, থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

২৯২৬ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি (হারুি), বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-োইন্যা 

বিৌধুরী, র্াক র-বাবখল বাজার, থািা-টাাংগাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৯২৭ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ খয়রাত বহাদসি,  

গ্রাম-বসািামুখী (িলোপাড়া), র্াক র-বসািামুখী, উপদজলা-সসয়েপুর, বজলা-

িীলফামারী। 

খগ গ 

২৯২৮ বমাঃ মাহামুদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বগালাপ বহাদসি, গ্রাম-সাদকাপাড়া, 

র্াক র-ভাদ্যবরয়া, উপদজলা-িবাবগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

২৯২৯ বমাঃ মামুি বশখ, বপতা-বমাঃ ফারুক বশখ, গ্রাম-খািপুরা (ঢাবলকাবি), র্াক র-

িওহাটা, উপদজলা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯৩১ কাজী বমাঃ আবরফ উবদ্দি, বপতা-কাজী বমাঃ বফদরাজ আহমে, গ্রাম-পদ্যয়া, 

র্াক র-উত্তর পদ্যয়া, উপদজলা-রাাংগুবিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৯৩৩ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আবু বকর বসবদ্দক, গ্রাম-রবহমািপুর, র্াক র-

বাঁশবাড়ীয়া, থািা-বাগাবতপাড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

২৯৩৪ বমাঃ বজন্নাত বহাদসি, বপতা-মৃত আব্দুল বাদরক, গ্রাম ও র্াক র-কামারকাঠী, 

থািা-বিোরাবাে (স্বরূপকাঠী), উপদজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

২৯৩৬ বমাঃ আব্দুল খাদলক, বপতা-বমাঃ শাহ জাহাি আলী, গ্রাম-সাতািা, িাকলমা, 

বমাকামতলা, বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

খগ গ 

২৯৩৮ বমাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাঃ খাজা বময়া, গ্রাম-আেম িয়াবাবড়, র্াক র-

পাওটািা হাট্, থািা-পীরগঞ্জ, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৯৩৯ বমাঃ মবশয়ার রহমাি, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম, গ্রাম-তাজ তালুক, র্াক র-

পাওটািা হাট, থািা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

২৯৪১ বমাঃ শাহজাি বময়া বিৌধুরী, বপতা-মৃত বমাঃ সামসু বময়া বিৌধুরী, গ্রাম-হবরতলা, 

১১ িাং বা াসুরা, মাধবুর, হববগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯৪২ বমাঃ আফতাবুজ্জামাি, গ্রাম-শবহোর রহমাি, গ্রাম-বাাংলা বাজার, র্াক র-

হারাগাে, উপদজলা-কাউবিয়া,  বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 
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২৯৪৩ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরোর, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-বশলকওঁর, 

র্াক র-িারহাট্ট, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

২৯৪৪ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমজানুর রহমাি, ববরশাল, বাদকরগঞ্জ। খগ খগ 

২৯৪৫ বমাঃ তফাজ্জল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-িাটিতলা, র্াক র-

ব াড়া ময়োি, থািা-িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

২৯৪৬ বমাঃ বখারদশে আলম, বপতা-মৃত রবফজল হক, গ্রাম-বজগাবাড়ী, র্াক র-

এদরন্ডাবাড়ী, থািা-ফুলেবড়, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৯৪৮ বমাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আদবে আলী, গ্রাম-তাজিগর, র্াক র-

মবহপুর, বাজার, থািা-সাদ্যল্লাপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

২৯৪৯ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-লাল মাহমুে বশকোর, গ্রাম-ঘুঘুমাবর, র্াক র-

িিি বাইশা, উপদজলা-সাবরয়াকাবি, বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

২৯৫০ বমাঃ আব্দুল কবরম, বপতা-বমাঃ আকবর আলী, গ্রাম-বামিহাট, র্াক র-

িয়াবে ী, উপদজলা-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

২৯৫১ সাবকবুল হাসাি, বপতা-বাবুল বময়া, গ্রাম-কাটিগ্রাম, র্াক র-কাটিগ্রাম, থািা ও 

বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯৫২ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ িাদয়ব আলী, গ্রাম-হরগজ, িয়াপাড়া, র্াক র-

হরগজ, উপদজলা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯৫৩ বমাঃ আঃ সাত্তার ফবকর, বপতা-মৃত মুেব আলী ফবকর, গ্রাম-পাইস্কা, র্াক র-

জাটিয়া, উপদজলা-ঈশ্বরগঞ্জ, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৯৫৫ রুদবল বময়া, বপতা-বমাঃ আবুল বােশা, রূপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

২৯৫৬ জবসম উবদ্দি, বপতা-হাসাি আলী, গ্রাম-েবক্ষণ িবগ্রাম, রূপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

২৯৫৭ িাজমুল হাসাি (িাইম), বপতা-বমাঃ সবহে উল্লাহ, গ্রাম-বগাপালিগর, বিৌদ্দগ্রাম, 

কুবমল্লা। 

খগ খগ 

২৯৫৯ বমাঃ মবজবুর রহমাি, বপতা-মৃত বগন্দু বশকোর, গ্রাম-মেিবেয়া, র্াক র-মঙ্গল 

বাড়ী, ধামরাই, ঢাকা। 

খগ খগ 

২৯৬০ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বহাদসি আলী খাঁি,  

গ্রাম-পারবশবপুর, র্াক র-পারবশবপুর, উপাদজলা-বাদকরগঞ্জ  

বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

২৯৬১ বমাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাঃ শবফউল ইসলাম, গ্রাম-বেলাজতুল্যা, র্াঙ্গী, 

েবক্ষণির, মাধববেয়া, অবম্বকাপুর, ফবরেপুর। 

খগ গ 

২৯৬৩ বমাঃ জুম্মাি বময়া, বপতা-বমাঃ তবমজ উদ্দীি, বমজবমবজ, বাতািপাড়া, 

বসবিরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯৬৫ শরীফুল ইসলাম, বপতা-কবরম সরোর, গ্রাম-বঠাংগার বাড়ী, র্াক র-র্ামুর্ুা, 

উপদজলা-র্ামুর্ুা, বজলা-শবরয়তপুর। 

খগ গ 

২৯৬৬ বমাঃ সুমি আহদমে,  বপতা-বমাঃ তাজমল বহাদসি, বড় গাংগাবর, থািা-

ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

২৯৬৭ সুমি সরকার, বপতা-সতু রঞ্জি সরকার, গ্রাম-বগালযা, র্াক র-ববায়ালী, থািা-

কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

২৯৬৮ হাবববুর রহমাি, বপতা-নুর ইসলাম, গ্রাম-েন্তা, র্াক র-বতলাটিয়া, ফুলপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

২৯৭০ বমাঃ দ্যলাল, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, কাগ র, লাকসাম, কুবমল্লা। খগ খগ 

২৯৭৪ আদবদ্যল ইসলাম, বপতা-নুরুল আলম, এয়াকুব সাওঃ, বাবড়, িািগাজী বরার্, 

বজবপও, বাকবলয়া, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৯৭৫ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রাম-হারুঞ্জা (পবিম পাড়া), 

র্াক র-কালাই, থািা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

২৯৭৬ বমাঃ বরয়াদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ওসমাি, গ্রাম-আব্দুল বাদরক, বমম্বারদরর 

বাবড়, সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৯৭৭ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ রবশে আহম্মে, োদবর মবঞ্জল, মাদ্রাজী শাহ 

পাড়া, ই বপ বজর্,িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

২৯৭৮ স্বপি োস সাইমি, বপতা-মৃত বজদতি িাথ োস, মুবসর তাল্লুক, বপদরর পাড়া, 

উবজরপুর, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

২৯৭৯ িাবজমুদদ্দৌলা, বপতা-বমাঃ তারা বময়া, িাবরদকল বাড়ী, ব্যাপারীপাড়া, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

২৯৮২ ববকাশ োস, বপতা-ববধাি োস, গ্রাম-বমড়ার বাড়ী, র্াক র-সিয়ার বাবড়, থািা-

বকাটালীপাড়া, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

২৯৮৩ সালমাি ফদয়জী, বপতা-আবুল ফদয়জ, বপতা-বোট বারই হাটি, সাধুয়া বাজার, 

গফরগাঁও, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 
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২৯৮৪ আবদ্যল আউয়াল, বপতা-আবদ্যল হাবমে, প্রদফসর বমাঃ আলীর বাবড়, 

মাইজপাড়া, িািগাঁও, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

২৯৮৫ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম শাহ, বপতা-মৃত জাকাবরয়া শাহ, গ্রাম-শ্বাসকাির, 

র্াক র-শ্বাসকাির, থািা-সসয়েপুর, বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

২৯৮৬ বমাঃ রাদসল বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাফাজ বহাদসি, গ্রাম-আমোইর, র্াক র-

হাটুবরয়ািালা, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ গ 

২৯৮৭ বমাঃ শামীম, বপতা-ইসমাইল ববপারী, গ্রাম-বমবিকাবি, র্াক র-িওপাড়া, 

থািা-িবড়য়া, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ গ 

২৯৮৮ বমাহাম্মে বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাহাম্মে আবদ্যল রহমাি, গ্রাম-মাছুমাবাে, 

র্াক র-মাছুমাবাে, উপদজলা-রূপগঞ্জ, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

২৯৮৯ বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বপতা-মৃত রবহম বকস, গ্রাম-বোয়াশ, র্াক র-

বতলিা, উপদজলা-সাপাহার, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

২৯৯০ বমাঃ মারুফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী, গ্রাম-খরপা, র্াক র-বশশা হাট, 

উপদজলা-বপারশা, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

২৯৯১ বমাঃ বমােদলম উবদ্দি, বপতা-মৃত আবমর বহাদসি, গ্রাম-ববদিাে ধম ডপুর, 

র্াক র-বহরামি বাজার, থািা ও বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ খগ 

২৯৯৩ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-শশধরপবট্ট, র্াক র-বগাহাইল 

বাবড়, ইউবিয়ি-ভাওড়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

২৯৯৫ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-জাদবে আলী, গ্রাম-মাঝুখাি রতিপুর, কাবলয়াককর, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

২৯৯৬ বমাঃ বসালাইমাি, বপতা-রাইজুবদ্দি, গ্রাম-মাঝুখাি রতিপুর, কাবলয়াককর, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

২৯৯৭ বমজানুর রহমাি, বপতা-মন্ডল বহাদসি, গ্রাম-বগদলগাো, র্াক র-বিগাঁও, থািা-

বিিাইগাতী, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

২৯৯৮ বমাঃ মাকসুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল কাদশম, গ্রাম-উত্তর পাওদ্বারা, 

র্াক র-জাবগরপাড়া, উপদজলা-দূগ ডাপুর, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

২৯৯৯ বমাঃ সামসুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ এরশাদ্যল বময়া, গ্রাম-কাবিখাল, র্াক র-

কাবিখাল, থািা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৩০০২ বমাঃ বখাকি বময়া, বপতা-বমাঃ আবু বক্কার বসদ্দীক, গ্রাম-বেৌলতপুর, র্াক র-

বেৌলতপুর, থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০০৩ রাইহাি আহদমে, বপতা-মৃত নুর আহম্মে শরীফ, গ্রাম-বে ার কািা, র্াক র-

আমলীতলা, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩০০৪ বমাঃ আল আমীি, বপতা-বমাঃ আঃ আলীম, গ্রাম-মসবজে বরার্, কচুয়া র্াঙ্গা, 

র্াক র-টাাংগাইল বপৌরসভা, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩০০৫ বমাঃ আরমাি বহাদসি, বপতা-বুলু বময়া, গ্রাম-বীরপবল, র্াক র-বীরপবল, থািা-

িিীগ্রাম, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৩০০৬ বমাঃ মবির, বপতা-আঃ মবজে, গ্রাম-বগায়াল বাথাি, র্াক র-বগায়াল বাথাি, 

উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৩০০৭ বমাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-দ্যলাল উবদ্দি, গ্রাম-বহমড়া বাড়ী, র্াক র-আোর 

বভটা, থািা-মাোরগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৩০০৮ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ সাহাে, ভবািীপুর, হাবড়া, পাব ডতীপুর, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩০১০ বমাঃ জামাল, বপতা-আবদ্যল মাদলক, গ্রাম-মাদ্রাজী শাহ বরার্, েবক্ষণ হাবলশহর 

(পাট ড), র্াক র-বসইলস কদলািী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩০১১ মুহাম্মে নুর বহাদসি মবমি, বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-বিায়াদখালা, 

র্াক র-বসািািাকা, থািা-িাটবখল, বজলা-বিায়াখালী। 

খ খ 

৩০১২ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বপতা-আের উবদ্দি, ওয়ার্ ড িাং-৩৫, বহাবডাং িাং-১৪, 

বাদেকলদমশ্বর, জাতীয় ববশ্বববদ্যালয় ববার্ ড বাজার, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩০১৩ বমাঃ নুর ইসলাম, বপতা-নুরুল আলম, বজৌ বমবির বাড়ী, গ্রাম-রহমতাবাে, 

র্াক র-এোক িাইভার হাট, বমদরশ্বরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩০১৪ বমাঃ আবমর হামজা, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী,  

গ্রাম-বালাকাবি, র্াক র-ফরদকর হাট, উপদজলা-রাজারহাট,  

বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩০১৭ বমাঃ বরাত আলী সরকার, বপতা-হাজী বমাঃ আঃ কুদ্দুস সরকার, গ্রাম-

বাঐতারা, সয়োবাে, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০১৮ বমাঃ নুর ইসলাম, বপতা-মৃত বিজাম উবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-আজলপবট্ট, র্াক র-

মািারবেয়া, থািা-সালথা, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 
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৩০১৯ বমাঃ মবিরুল আলম, বপতা-বমাঃ বতৌবফকুল আলম, জদলশ্বরীতলা, বগুড়া সের, 

বগুড়া। 

খগ গ 

৩০২০ পলাশ কাবন্ত বেব িাথ, বপতা-মৃত সুদরশ িি িাথ, গ্রাম-মধ্যম ওয়াদহেপুর, 

র্াক র-কমলেহ, থািা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩০২১ বমাঃ তবরকুল ইসলাম বিৌধুরী, বপতা-বমাঃ শামসুল ইসলাম বিৌধুরী, গ্রাম-

রায়পুর, র্াক র-চুন্নাপাড়া, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম্ 

খগ খগ 

৩০২২ বমাঃ িাবজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে, তুলারাম, মবজেপুর, পীরগঞ্জ, 

রাংপুর। 

খগ খগ 

৩০২৩ বমাঃ রাজু আহদম্মে, বপতা-বমাঃ আজাহার প্রাাং, কাবশয়াহাটা, মথুরাপাড়া,  

সাবরয়াকাবি, বগুড়া। 

খগ গ 

৩০২৪ বমজানুর রহমাি, বপতা-নুর আহামে, গ্রাম-জঙ্গল খাইি, র্াক র-৯ িাং জঙ্গল, 

খাইি, উপদজলা-পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম্ 

খগ খগ 

৩০২৬ বমাঃ ফজলুল হক,  বপতা-বমাঃ ইন্নে আলী, গ্রাম-আমি গ্রাম, র্াক র-ধিবাড়ী, 

থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩০২৭ বমাঃ বজল হক আলী, বপতা-বমাহাম্মে আলী বজন্নাহ, গ্রাম-বপস্তক কুড়া, 

র্াক র-বড় কুড়া, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০২৮ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আঃ োত্তার, গ্রাম-বেওজািা, র্াক র-বেওজািা, 

থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩০২৯ বমাঃ আকাশ বমাল্লা, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা বমাল্লা, গ্রাম-পবিম টুটপাড়া, র্াক র-

বশপইয়ার্ ড, থািা-খুলিা, বজলা-খুলিা। 

খগ খগ 

৩০৩০ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আলী আহদম্মে, গ্রাম-েশশী, র্াক র-

োমুরহুো, উপদজলা-োমুরহুড়া, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ গ 

৩০৩১ বমাহাম্মে রাবকবুল হাসাি (িব মুসবলম), বপতা-রবীি কুমার োস, গ্রাম-

হাবশমিগর, র্াক র-আবু বতারাব, থািা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩০৩২ বমাঃ শাহজাহাি আলী, বপতা-বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রাম-ধিী গাগলা, 

র্াক র-গাগলা, উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩০৩৪ বমাঃ সাইমুি বসকোর, বপতা-বমাঃ আব্দুল হান্নাি বসকোর,  

গ্রাম-খুরিাকাঠী, র্াক র-খুরিাকাঠী, উপদজলা-বাউফল,  

বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩০৩৫ বমাঃ শাহাোৎ রাবঢ়, বপতা-বমাঃ আদরাজালী রাবড়, গ্রাম-মাগুরা, র্াক র-উত্তর 

মাগুরা, উপদজলা-বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৩০৩৭ অমল িি রায়, বপতা-তরিীকান্ত রায়,  

গ্রাম-বগাড়গ্রাম, (ববধু মাষ্টার পাড়া), র্াক র-বগাড় গ্রাম, উপদজলা ও বজলা-

িীলফামারী। 

খগ গ 

৩০৩৮ শ্রী দ্যলাল িি রায়, বপতা-বকরদকরা রায়, গ্রাম-বখাকশা বাড়ী, (কুমার পাড়া), 

র্াক র-বখাকশা বাড়ী, উপদজলা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

৩০৩৯ বমাঃ অবলয়ার, বপতা-মৃত সতয়ব আলী, গ্রাম-মুশরত বগাড় গ্রাম, র্াক র-কুকড়া 

র্াঙ্গা, উপদজলা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

৩০৪০ সাজু মন্ডল, বপতা-লুকাস মন্ডল, গ্রাম-পাকুবড়য়া, র্াক র-বিতুািিপুর, থািা-

গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩০৪১ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল োত্তার, গ্রাম-তালুক কাবি, র্াক র-

কাবির হাট, উপদজলা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৩০৪২ বমাঃ আব্দুল হাবমে, বপতা-বমাঃ মুজাফফর বহাসাইি, গ্রাম-সরাকতল, ওয়ার্ ড িাং-

০৫, র্াক র-বিকরাইল, উপদজলা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩০৪৪ বমাঃ মবফজুল ইসলাম, বপতা-কাঞ্চি আলী হাওলাোর, গ্রাম-েদত্তরাবাে, 

র্াক র-িাটরা, থািা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৩০৪৫ বমাঃ িাজমুল মন্ডল, বপতা-বমাঃ বরয়াজ উবদ্দি মন্ডল, গ্রাম-শালবাড়ী, র্াক র-

বমাস্তফাপুর, উপদজলা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩০৪৬ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-রুহুল আবমি, গ্রাম-ভান্নারা, র্াক র-বমৌিাক, 

থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩০৫০ বমাঃ বমাফদশধ আলম, বপতা-মৃত মিসুর আলী, গ্রাম ও র্াক র-বড় ওয়ারী, 

উপদজলা ও বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৩০৫১ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমাি, গ্রাম-ববদড়র বাড়ী, 

র্াক র-ববদড়র বাড়ী, থািা-ধুিট, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৩০৫৩ বমরাজ হাওলাোর, বপতা-বমাঃ বসদকিার হাওলাোর, গ্রাম ও র্াক র-

শরীফাবাে, থািা-বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৩০৫৪ সুজি আলী, বপতা-ইউসুব আলী, বগা, বেওজািা,  াটাইল, টাাংগাইল। খগ খগ 
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৩০৫৬ জাবকর বহাদসি, বপতা-খবললুর রহমাি, বপতা-বিঝুড়ী, র্াক র-িািাই বকািা, 

থািা-রায়গঞ্জ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০৫৭ বমাঃ বােল বময়া, বপতা-বমাঃ িজমল বহাদসি, িরমগাো, বসািাতলা, বগুড়া। খগ গ 

৩০৫৮ রুমাি বময়া, বপতা-আরজে বময়া, গ্রাম-খালি, র্াক র-বটাংরা, থািা-রাজিগর, 

বজলা-বমৌলভী বাজার। 

খগ গ 

৩০৫৯ মাবথয়াস হাঁসো, বপতা-মৃত সুমি হাঁসো, গ্রাম-রাজারামপুর, ইউবিয়ি-বশখপুরা, 

উপদজলা-বেিাজপুর সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩০৬০ বোটি বড়ুয়া, বপতা-বরি বড়ুয়া, গ্রাম-ফদতিগর, র্াক র-বজায়ারা, উপদজলা-

িিিাইশ, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩০৬৩ বমাঃ নুদর আলম, বপতা-খবললুর রহমাি, গ্রাম-ভাগলপুর, র্াক র-বড়িগর, 

বসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩০৬৪ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রাম-জগেীস, র্াক র-

ইটাকুমারী, উপদজলা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৩০৬৫ বমাঃ শাহবরয়ার  ইরাে, বপতা-বমাঃ িাবসর, গ্রাম-কবরমিগর, র্াক র-খুলিা 

বজবপও, বসািার্াঙ্গা, বসটি কদপ ডাদরশি, খুলিা। 

খগ গ 

৩০৬৭ বমাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আহসাি আলী, গ্রাম-মাবড়য়া, র্াক র-পালী 

বাজার, থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩০৬৮ অনুপ পাবলত, বপতা-রাদজি প্রসাে পাবলত, গ্রাম ও র্াক র-ধল াট, থািা-

পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩০৬৯ বমাঃ আবু িাদের, বপতা-বমাঃ আহমদ্যল হক, গ্রাম-বমাজাদম্মল বমম্বার বাড়ী, 

গ্রাম-বহারারবাগ, র্াক র-বখতাপির, ববায়ালখালী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩০৭০ িবজর আহমে, বপতা-অবল বহাদসি, ওসমাি মাবির বাড়ী, গ্রাম-বকালাগাঁও, 

র্াক র-ির কািাই, থািা-পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩০৭১ বমাঃ আবরফুল ইসলাম আবরফ, বপতা-বমাঃ িববউল ইসলাম, গ্রাম-তালুক ইসাে 

(িয়াটারী), তালুক ইসাে, পীরগাো, রাংপুর। 

খগ গ 

৩০৭২ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বজয়াউর রহমাি, গ্রাম-অন্নোিগর, 

র্াক র-অন্নোিগর, উপদজলা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৩০৭৪ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, বপতা-বমাঃ বমাস্তাহার আলী, গ্রাম-জগৎগাতী, র্াক র-

কদয়লগাতী, থািা-বসরাজগঞ্জ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০৭৫ রবি উদ্দীি, বপতা-আবরফ উদ্দীি, গ্রাম-বসািাইকুবন্ন মাদ্রাসা পাড়া, র্াক র-

আল্লার েরগা, উপদজলা-বেৌলতপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৩০৭৬ বমাঃ রাদশে, বপতা-মৃত মবির আহম্মে, গ্রাম-হরিী দূগ ডাপুর, র্াক র-কাবলর 

বাজার, থািা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩০৭৮ বমাঃ আব্দুল হাবলম, বপতা-বমাঃ ফবহর উবদ্দি প্রামাবিক, গ্রাম-িক বকশব, 

র্াক র-বালূ বাজার, উপদজলা-মািা, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৩০৭৯ বমাঃ জামাল বহাদসি (মবির),  বপতা-বমাঃ সামছুল হক, গ্রাম-ধনুয়াখলা, 

র্াক র-শরৎিগর, উপদজলা-কুবমল্লা আেশ ড সের, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩০৮০ বমাঃ ইউনুে বময়া, বপতা-বমাঃ এোক বময়া, গ্রাম-েবক্ষণ বহম্মতপুর, র্াক র-

কমলপুর, উপদজলা-সের েবক্ষণ, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩০৮১ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-িাড় খন্ডল, র্াক র-

কুবমল্লা, উপদজলা-কুবমল্লা সের, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩০৮২ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, বপতা-বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-বভন্নাবাড়ী, 

উপদজলা-বসরাজগঞ্জ সের, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০৮৩ বমাঃ বশহাব হাসাি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-ফুল বয়রা, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০৮৪ বমাঃ সম্রাট বমবজ, বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম বমবজ, গ্রাম-ভান্নারা, র্াক র-বমৌিাক, 

থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩০৮৬ বমাঃ মাজাহারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ কামরুজ্জামাি, বযাগীর বেট, বলেী াট, 

শ্রীপুর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩০৮৭ বমাঃ আবু বযাবাদয়ে, বপতা-বমাঃ মদয়জ উদ্দীি, িক মবমি, িকমুলী, পত্নীতলা, 

িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩০৮৮ বমাঃ মিবজল বহাসাইি, বপতা-বমাঃ বমাজাম বমাল্লা, গ্রাম-মটকা, বধাপােহ, 

সাঁবথয়া, পাবিা। 

খগ খগ 

৩০৮৯ বমাঃ বজয়াউর রহমাি, বপতা-মৃত বমাজাদম্মল হক, উত্তর েরগা পাড়া, র্াক র-

হাবড়া, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩০৯০ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ হাদতম আলী, গ্রাম-কাবল বাজাইল, 

র্াক র-আবলমিগর, থািা-ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩০৯২ ওবায়দ্যল্লাহ বিৌধুরী, বপতা-লুৎফর রহমাি বিৌধুরী, গ্রাম-বগাবরা, বগাপালগঞ্জ,  খগ গ 

৩০৯৩ বমাঃ আমািাতুল্লাহ, বপতা-বমাঃ বাবুল, গ্রাম-গাজীপুর, থািা-ভান্ডাবরয়া, বজলা-

বপদরাজপুর। 

খগ গ 

৩০৯৫ বমাঃ সাবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রাম-োমুকা পাড়া, র্াক র-

ববাো,  পঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৩০৯৬ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ মন্টু আলী, গ্রাম-গুবলয়া, র্াক র-গবলয়া, 

থািা-িিীগ্রাম, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৩০৯৭ আঃ হান্নাি, বপতা-মৃত বমাঃ মিতাজ, ধলী বগৌরিগর, লালদমাহি, বভালা। খগ খগ 

৩০৯৮ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-আঃ খাদলক, গ্রাম-রামার বাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩০৯৯ বমাঃ হাসাি বময়া, বপতা-আঃ কদ্দুস বময়া, গ্রাম-কদহলা কদহলা, র্াক র-

উয়াশী, পাইকপাড়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩১০১ বমাঃ সুরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বহরু বশখ, গ্রাম-বগাল জার বাগ, গুবড়পাড়া, 

র্াক র-রাজশাহী বকাট ড, থািা-কাবশয়া র্াঙ্গা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩১০২ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শামসুল হক, বগালজারবাগ, গুবড়পাড়া, 

র্াক র-রাজশাহী বকাট ড, থািা-রাজপাড়া, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩১০৩ বমাঃ বরপি ববপারী, বপতা-বমাঃ লুৎফর ববপারী, গ্রাম-পুবলশ লাইি বরার্, 

িাটকাঠী, র্াক র-বপদরাজপুর সের, বজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

৩১০৪ বমাঃ এিামুল হক, বপতা-নূর বমাহাম্মে, গ্রাম-খবলশা খালী, র্াক র-আলীপুর, 

উপদজলা-েশবমিা, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩১০৬ সবজব বহাদসি, বপতা-আলমগীর বহাদসি,গ্রাম-ফদতপুর,লামির,রামগঞ্জ, লক্ষীপুর খগ খগ 

৩১০৭ শুভ ইসলাম, বপতা-বমাঃ বরজাউল ইসলাম, ৮৯ এস বব বপ বরার্, কুঠিপাড়া, 

কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৩১০৮ কামরুল ইসলাম, বপতা-মৃত আবু বক্কর বসবদ্দক, গ্রাম-েবক্ষণ ববষ্ণুপুর (প্রামাবিক 

পাড়া), র্াক র-ববষ্ণুপাড়া, থািা-বেরগঞ্জ, বজলা-রাংপর। 

খগ খগ 

৩১০৯ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতা-মৃত নূর বমাহাম্মে, গ্রাম-বড় মাবিকা, থািা-

ববারহাি উবদ্দি, বজলা-বভালা। 

খগ খগ 

৩১১০ বমাঃ ইয়ার বহাদসি, বপতা-ছুরত আলী, গ্রাম-ভবািীপুর, র্াক র-কাবশমপুর, 

থািা ও বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩১১১ বমাঃ জুদয়ল, বপতা-বমাঃ বহমাদয়ত উদ্দীি, গ্রাম-েবক্ষণ আঙ্গবরয়া, র্াক র-

েবক্ষণ আঙ্গবরয়া, উপদজলা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 

খগ গ 

৩১১৪ বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রাম-শুকদেবিগর, র্াক র ও 

থািা-ববায়ালমারী,  বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৩১১৭ বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম ও র্াক র-রাজাপুর, 

থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১১৮ বমাঃ তািভীর হাসাি ইমোে, বপতা-মৃত আবুল কাদসম, গ্রাম-ির আলগী, 

র্াক র-বিবধয়ার ির, থািা-গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩১১৯ বমাঃ শবফকুল ইসলাম রুদবল, বপতা-মৃত বমাঃ আঃ বমাতাদলব, গ্রাম-েবক্ষণ খাি 

হলাি, র্াক র-েবক্ষণ খাি, থািা-েবক্ষণখাি, ঢাকা। 

খগ গ 

৩১২০ বমাঃ এম এ ইমাম উবদ্দি, বপতা-মৃত আব্দুর রব, গ্রাম-বাবুপুর শ্রীপুর, র্াক র-

গাজীর হাট, থািা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩১২১ বমাঃ বাচ্চু (সাগর), বপতা-বমাঃ িাবের,  

সাবকি-ির রদমশ, ওয়ার্ ড-০১, বাসা-৯২৪, র্াক র-বভদ্যবরয়া, থািা-বভালা সের, 

বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৩১২৩ বমাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাঃ আঃ োলাম, গ্রাম-িাবিিা, র্াক র-িাবিিা, 

থািা ও বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৩১২৫ বমাঃ রাদশল বময়া, বপতা-বমাঃ আলমাে, গ্রাম-সসয়ে খার কাবি, বড় হবরিা, 

র্াক র-বমাল্লাকাবি, োউেকাবি, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩১২৭ সঞ্জয় কুমার িাথ, বপতা-রিবজৎ কুমার িাথ,  

গ্রাম-উত্তর হাবলশহর (িাথপাড়া), র্াক র-হাউবজাং এদষ্টট, থািা-হাবলশহর, 

বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১২৯ তাপস সরকার, বপতা-বখদরাে সরকার, গ্রাম-বাবহরির, র্াক র-বাবলয়াকাবি, 

থািা-বাবলয়াকাবি, রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩১৩০ রুদবল রায়, বপতা-কুমাদরশ রায়, গ্রাম-বসািাইকুড়া, র্াক র-িারুয়া, থািা-

বাবলয়াকাবি, বজলা-রাজবাড়ী। 

খগ খগ 

৩১৩১ বমাঃ আবুল কালাম, বপতা-বমাঃ বমাজাদম্মল হক, গ্রাম-মালীর ির, তকীর পাড়া, 

র্াক র-ব াষপাড়া, থািা-বকশীগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩১৩২ তাফবহমুল হাসাি রুদবল, বপতা-বমাঃ সতয়ব আলী, গ্রাম-সাত পাবড়য়া, শাহপুর 

বাজার, মাধবপুর, হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৩৩ বমাঃ উবাইদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ েবফর উবদ্দি বশখ, গ্রাম-ধুবলয়া, র্াক র-

ধবলয়া, থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩১৩৪ বমাঃ সাদেক বহাদসি, বপতা-মৃত আহাম্মে উল্লুাহ, গ্রাম-যােবপুর, র্াক র-

িদরাত্তমপুর, উপদজলা-কববরহাট, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৩১৩৬ বমাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি মন্ডল, বপতা-মৃত বেলওয়ার বহাদসি মন্ডল, গ্রাম-রাম 

জীবি, র্াক র-বভালার িওড়া, থািা ও বজলা-লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৩১৩৮ বমাঃ মাহাবুব বসাবাহাি, বপতা-বমাঃ রবহদ্যল সরোর, গ্রাম-ির গড় গড়ী, 

র্াক র-বাঁদশরবাো, উপদজলা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩১৩৯ ফারুক আহদমে, বপতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-সকবেরামপুর, র্াক র-িািা, 

উপদজলা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩১৪১ বম. এবরক হালোর, বপতা-বমঃ পনুদয়ল হালোর, গ্রাম-বগায়ালবাথাি, র্াক র-

বগায়ালবাথাি, থািা-কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩১৪৩ সুমি কুমার িাথ, বপতা-িারায়ি িি িাথ, উত্তর হাবলশহর িাথ পাড়া, র্াক র-

হাউবজাং এদষ্টট, থািা-হাবলশহর, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১৪৪ বশখ নূর-ই-আলম, বপতা-বশখ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-কাজী মহল্যা, র্াক র-

বেবহাটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ খগ 

৩১৪৫ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আইি উবদ্দি ববশ্বাস, গ্রাম-শাবন্তদখালা, 

র্াক র-কশবা মাজাইল, পাাংশা-রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৩১৪৭ বমাঃ নুর, বপতা-বমাঃ রবফক, েবক্ষণ শাহামীরপুর, র্াক র-ফবকরিীরহাট, 

থািা-কণ ডফুলী, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৪৮ শাহ মাহবুবুর রহমাি হৃেয়, বপতা-মখবলছুর রহমাি, গ্রাম-মজবলশপুর, র্াক র-

আেশ ড বাজার থািা-বাবিয়ািাং, বজলা-হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৪৯ িিি রায়, বপতা-মদিারঞ্জি রায়, গ্রাম-পাহাড়পুর, র্াক র-বুবলয়া বাজার, 

উপদজলা-কাহাদরাল, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩১৫০ কাদশম বশখ, বপতা-হান্নাি বশখ, গ্রাম-িাঁেপুর, থািা-রূপসা, বজলা-খুলিা। খগ গ 

৩১৫১ নূর বহাসাইি, বপতা-বমাঃ আবুল হাদসম, উত্তর কাবশপুর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

৩১৫৩ বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ আক্তার আলী, গ্রাম-িওোপাড়া, র্াক র-

বভড়ামারা, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৩১৫৫ বমাঃ মঞ্জু, বপতা-বমাঃ ওয়াবলয়ার রহমাি, গ্রাম-িিিবাড়ী, র্াক র-ববাো, 

থািা-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৩১৫৬ বমাঃ মাসুে, বপতা-বমাঃ ফজলূল হক, গ্রাম-উত্তর ইবলশা, র্াক র-কালুপুর, 

বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৩১৫৭ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-রাজাপাড়া, র্াক র-

রাজাপাড়া, থািা-সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩১৫৮ উজ্জল বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাদেক আলী, গ্রাম-বখালাপাড়া, বলধারা, বসাংগাইর, 

মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৬১ বমাঃ বসাদহল, বপতা-বমাঃ আব্দুল হক, েতরা, ধািদকাড়া, সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। খগ খগ 

৩১৬২ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ লাল বময়া, গ্রাম-উত্তর বরুন্ডী, র্াক র-

সকট্টা, সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৬৪ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-মৃত ইজ্জত আলী, গ্রাম-কামতা, ধািদকাড়া, 

সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৬৫ বমাঃ জাববদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম, পীরপুর, আলুকবেয়া, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৩১৬৬ মাহবুব বময়া, বপতা-বমাসদলহ উবদ্দি, গ্রাম-কাবশরিগর, র্াক র-লক্ষীপুরা, 

থািা-রায়পুরা, িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩১৬৭ বাপ্পু োশ, বপতা-অমল ববন্দু োশ, বটুল মাষ্টাদরর বাড়ী, র্াক র-কধুরখীল, 

ববায়ালখালী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩১৬৮ েীপ্ত োশ, বপতা-শাংকর োশ, বিকুটীপাড়া, র্াক র-বগাজরা, বিায়াপাড়া, থািা-

রাউজাি, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩১৬৯ বমাঃ িাবজর প্রধাি, বপতা-বমাঃ ইবদ্রে আলী, গ্রাম- াবশরবেয়া, র্াক র-শাষপুর, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩১৭০ বমাঃ বাদেে বময়া, বপতা-বমাঃ খাদলক বময়া, গ্রাম-িাকদলশ্বর, র্াক র ও থািা-

বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩১৭১ বমাঃ মাহবুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, ২ িাং মালী বাড়ী, ওয়ার্ ড িাং-

৫, হাট োবড়ফপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 
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৩১৭২ বমাঃ বরয়াে আহদমে খাি, বপতা-বমাঃ নূর আহম্মে খাি, গ্রাম-িকবাট্টা, 

র্াক র-বিরাাং, থািা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৩১৭৩ বমাঃ হুমায়ুি কবীর, বপতা-মৃত বমাঃ গদয়ে আলী, গ্রাম ও র্াক র-খবড়য়া 

উপদজলা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩১৭৪ বমাঃ নূর বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি বশখ, গ্রাম-কুটিরির, বাজার 

ভদ্র াট, কামারখি, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৭৫ বমাঃ োদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রাম-খাষির, র্াক র-

আমর্াঙ্গা, উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৭৬ আবু তাবলব,  বপতা-মৃত জালাল উদ্দীি, গ্রাম-মধুপুর িতুি পাড়া, র্াক র-

োমকুড়া হাট, উপদজলা-পবা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩১৭৭ রহমতুউল্লাহ সুমি, বপতা-জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-লক্ষীপুর, থািা-বেববদ্বার, 

র্াক র-খবললপুর, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩১৭৮ বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-আঃ জবলল, গ্রাম-বগলাবাড়ী, র্াক র-মুন্যা, থািা-

বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩১৭৯ বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাঃ আবু বকর বসবদ্দক, ২৪৩/৭, তালতলা, 

বঢালাবেয়া, সের, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩১৮০ কাজী উমর ফারুক, বপতা-আব্দুল লবতফ, গ্রাম-কাবজর বশমলা, র্াক র-কাবজর 

বশমলা,  থািা-বত্রশার, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩১৮১ বমাঃ িাবজর বহাদসি, বপতা-মৃত এজার বহাদসি, গ্রাম-আবমরাবাগ, কাবলিী, 

বকরািীগঞ্জ মদর্ল থািা, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩১৮৪ আকবর বহাদসি, বপতা-আলী বহাদসি, গ্রাম-িিীগ্রাম, র্াক র-িিীগ্রাম, 

উপদজলা-সের, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩১৮৫ বমাঃ রাজীব কববর, বপতা-বমাঃ আকোে আলী, গ্রাম-পলাশবাড়ী, ববরগঞ্জ, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩১৮৭ সসকত রহমাি, বপতা-বমাঃ গাজী শাহানুর, গ্রাম ও র্াক র-িিবে বলয়া, 

উপদজলা ও বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৮৯ বমাঃ বেি ইসলাম, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-িগর কসবা, র্াক র-

বমরকাবেম, থািা-মুবসগঞ্জ, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯০ বমাঃ তসবলম উদ্দীি, বপতা-বমাঃ ফালু বময়া, গ্রাম-খড়কমারা, কুবলয়ারির, 

কুবলয়ারির, বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩১৯১ শ্রীমন্ত িি সরকার, বপতা-মৃত বখাকি িি সরকার, পাইকপাড়া (েবক্ষণ খবল্ল), 

র্াক র-সকট্টা, সাটুবরয়া, মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯২ বমাঃ মীর বহাদসি, বপতা-আঃ জবলল, গ্রাম-বরুন্ডী, র্াক র-সকট্টা, থািা-

সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯৩ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুরুল হুো, গ্রাম-কালারাইতা, র্াক র-োতার 

পাইয়া, উপদজলা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩১৯৪ আঃ কাদের, বপতা-মৃত আঃ লবতফ, গ্রাম-কামতা, র্াক র-ধািদকাড়া, থািা-

সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩১৯৫ সসকত কম ডকার, বপতা-মৃত আসুদতাষ কম ডকার, গ্রাম-িাঁেপুর, র্াক র-বহলাঞ্চী, 

থািা-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ খগ 

৩১৯৭ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-আবুল হাদশম, গ্রাম-বেশাবি, পবিম পাড়া, 

র্াক র-রাজাপাড়া, কুবমল্লা সের, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩১৯৮ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ শামসুল হক,  

বসাংবড়য়া (হাজীপাড়া), র্াক র-র্াকালীগঞ্জ, উপদজলা-জলঢাকা, বজলা-

িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩১৯৯ বমাঃ শাবকল আহম্মে, বপতা-মৃত বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-েওকাবি, র্াক র-

ববড়া, থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩২০০ বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বজলূর রহমাি, গ্রাম-িক জয়রাম, র্াক র-

পত্নীতলা, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৩২০১ বমাঃ মবহবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাজাফফর বহাদসি, গ্রাম-বড় বেওড়া, 

র্াক র-বিশাতিগর, উপদজলা-গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩২০২ বমাঃ বমজানুর রহমাি খাি, বপতা-আব্দুে োত্তার খাি, গ্রাম-ববতাগী, র্াক র-

ববতাগী, উপদজলা-ববতাগী, বজলা-বরগুিা। 

খগ খগ 

৩২০৩ বমাঃ আল-আবমি,  বপতা-বমাঃ আকাব্বর আলী, গ্রাম-বভৌরা াটা, র্াক র-

ভবািীপুর, থািা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩২০৪ রবীি িাথ মাহাদতা, বপতা-ধীদরি িাথ মাহাদতা, গ্রাম-ববায়াইল, র্াক র-

বিমগােী, থািা-তাড়াশ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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৩২০৫ বমাঃ বতৌবফক এলাহী, বপতা-মৃত শাজাহাি আলী, গ্রাম-ববতবাড়ীয়া, র্াক র-

ববতবাড়ীয়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ খগ 

৩২০৬ সবুজ সমদ্দার, বপতা-জগেীশ সমদ্দার, গ্রাম-বড় পাইকা, র্াক র-বার পাইকা, 

থািা-আকগলিাড়া, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

৩২০৭ বমাঃ সাদরায়ার হুসাইি, বপতা-বমাঃ রববউল ইসলাম, গ্রাম-খবলশা গাড়ী, 

র্াক র-িিবাস, থািা-োমুড়হুো, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৩২০৮ বমাহাম্মে রুস্তম আলী, বপতা-ফজল আহাম্মে, পবিম িাল (করলার বাড়ী), 

র্াক র-বমন্নত আলীর হাট, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২০৯ সাইদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত মহর আলী, গ্রাম-পূব ড বাহাদ্যরপুর, র্াক র-

বসরাজাবাে, ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৩২১০ বমাঃ পারদভজ, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, হাজী আব্দুর রবহম বটন্ডদলর বাড়ী, 

র্াক র-বমাহরা, িািগাঁও, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩২১১ বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-বমাঃ অবখল উবদ্দি, গ্রাম-েবক্ষণ লক্ষণদখালা, 

র্াক র-লক্ষণদখালা, বির, িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২১২ বমাঃ আল-আমীি, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-শ্রীিগর, র্াক র-

রামকৃষ্ণপুর, র্াক র-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩২১৩ ইসমাইল বহাদসি, বপতা-আব্দুল কবরম, গ্রাম-মন্নারা, র্াক র-মন্নারা বাজার, 

উপদজলা-িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩২১৪ বমাঃ িাজমুল হক, বপতা-বমাঃ হাবফজ উবদ্দি, গ্রাম-বকাদির ির, র্াক র-

বেৌলতপুর, থািা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩২১৫ ফারুকী আহদমে, বপতা-বমাঃ শবহে বময়া, গ্রাম-বমৌলার পাড়া, র্াক র-বাাংলা 

বাজার, বোয়ারা বাজার, সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২১৬ বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-গাবগাবেয়া, র্াক র-

ইন্দুরকািী, থািা-ইন্দুরকািী,দজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

৩২১৭ বমাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বপতা-বমাঃ হযরত আলী, গ্রাম-টাি সূত্রাপুর, র্াক র 

ও থািা-কাবলয়াককর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩২১৯ বমাঃ সাবব্বর বহাদসি সাগর, বপতা-বমাঃ দ্যলাল খাি, গ্রাম-িারায়ি েহ, র্াক র-

িবরিা, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২২০ বমাঃ িাজমুস সাবকব, বপতা-এ বক এম রুহুল আমীি, গ্রাম-ফারাকপুর, র্াক র-

তারগুবিয়া, থািা-বেৌলতপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৩২২১ বমাঃ লুৎফর রহমাি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-বাশতলা, পািপবট্ট, 

গলাবিপা, পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩২২২ বমাঃ সালাউদ্দীি বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাবসম, বাসা২৬, বরার্-০৩, বসকশি-১১, 

ব্লক-এ, বমরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। 

খগ গ 

৩২২৩ বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-আবদ্যস বোবহাি, গ্রাম-বপালবত, র্াক র-মতইি, 

বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩২২৪ বমাকাদদ্দে আলী, বপতা-আব্দুল মবজে িাংোর, গ্রাম-ক্ষুদ্রদিৌগ্রাম, র্াক র-

বিৌগ্রাম, বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৩২২৫ বমাঃ সাবকব মামুে জয়,  বপতা-বমাঃ মবতউর রহমাি মবতি, গ্রাম-সেরপুর, 

র্াক র-রামডুববহাট, থািা-সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩২২৬ ইয়াবসি আরাফাত, বপতা-বমাঃ ইেমাইল, গ্রাম-ির িাবিয়া, র্াক র-ভূঞার 

বাজার, উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

খগ খগ 

৩২২৭ বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-ব াষদবড়, র্াক র-

হালুয়া াট, থািা-হালুয়া াট, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩২২৮ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ জাবকর বহাসাইি, গ্রাম-লাদলাইি, র্াক র-

হাটরা, উপদজলা-বমাহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ খগ 

৩২২৯ বমাঃ বমজানুর রহমাি রুদবল, বপতা-বমাঃ আব্দুল োলাম, গ্রাম-পবিম িরলক্ষুা, 

র্াক র-িরলক্ষুা, থািা-কণ ডফুলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২৩০ শামে উবদ্দি, বপতা-মৃত আব্দুে োলাম,  

গ্রাম-পাত্রমাটি, র্াক র-মুবকগঞ্জ বাজার, থািা-কািাই াট,  

বজলা-বসদলট। 

খগ গ 

৩২৩১ মায়রুফা আহমে, বপতা-জবমর আহমে, গ্রাম-সাতকাবর, র্াক র-জুলাই, থািা-

কািাই াট, বজলা-বসদলট। 

খগ গ 

৩২৩২ ফারজািা আকতার, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, বাবহর বসগন্যাল, শাংকর, 

বেওয়ািজীর হাট, িাঁিগাঁও, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩২৩৩ ববশ্ববজত োশ, বপতা-মবত লাল োশ, গ্রাম-িাদপাড়া, র্াক র-িাদপাড়া বাজার, 

থািা-বাঁশখালী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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৩২৩৪ বমাঃ কামরুল ইসলাম হৃেয়, বপতা-বমাঃ শাহ আলম,  গ্রাম-ইোিগর, র্াক র-

আবজমপাড়া, থািা-কণ ডফুলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২৩৬ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, ির পাথর  াটা, কণ ডফূলী,  

িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩২৩৮ বমাঃ সুদজল, বপতা-বসরাজ বময়া, গ্রাম-ববলতলী, র্াক র-সাংকা, থািা-বীরগঞ্জ, 

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩২৩৯ বমাঃ সাদ্দাম ববপারী, বপতা-বমাঃ মান্নাি ববপারী, গ্রাম-রালবেয়া, র্াক র-

আবশকাটি, থািা ও বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৩২৪০ বমাঃ বসাহাি বময়া, বপতা-মৃত বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-বুতিী, উপদজলা-বুতিী, 

থািা-বশবালয়,  বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৪১ বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-বমাঃ শবহে বময়া, গ্রাম-পলাশকািা, র্াক র-

কামাবরয়া বাজার, থািা-তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩২৪২ আজহারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রাম-আমতলা, র্াক র-

আ ড়াদখালা, থািা-সাতক্ষীরা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৩২৪৩ বমাঃ রাজি পাদটায়ারী, বপতা-বমাঃ ইউনুস পাদটায়ারী, গ্রাম-মােীমপুর, থািা-

রামগঞ্জ, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ খগ 

৩২৪৫ বসাদহল িি মন্ডল, বপতা-ঈশ্বর িি মন্ডল, জয়রামদবর, রাঙ্গামটিয়া, কাবলগঞ্জ, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৩২৪৬ বমাঃ শবহদ্যল হক, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-পলাশকািা, র্াক র-

কামাবরয়া বাজার, থািা-তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩২৪৭ বমাঃ রাহাে বহাদসি বশকোর, বপতা-মৃত আবমর বহাদসি বশকোর, বাসা-২৮, 

বরার্-০২, ব্লক-বজ,  বমরপুর, শাহ আলী, বমরপুর, ঢাকা। 

খগ খগ 

৩২৪৮ বমাঃ ইফদতখারুল আলম, বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম আলী, গ্রাম-মুজাটি, ওয়ার্ ড িাং-

০২, মুক্তাগাো, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩২৪৯ বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বপতা-বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রাম-মুবসপাড়া, ঠাকুরগাঁও 

সের, ঠাকুরগাঁও। 

খগ গ 

৩২৫০ বমাঃ বসাদহব খাকী, বপতা-জুলু খাকী, গ্রাম ও র্াক র-তারাইল, থািা-

কাবশয়ািী, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৫১ ইমরাম বময়া, বপতা-রাবহম বময়া, গ্রাম-বাঁশবাড়ীয়া, র্াক র-বাঁশবাড়ীয়া, থািা-

মুকসুেপুর বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৫৩ বমাঃ আব্দুস বোবহাি,  বপতা-মৃত বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-বড় হলবেয়া, র্াক র-

িাউরী বাজার, মতলব উত্তর, িাঁেপুর। 

খগ গ 

৩২৫৫ আবু তাদহর আিোরী, বপতা-রবশে আহামে, গ্রাম-সতলারদ্বীপ, র্াক র-

সতলারদ্বীপ, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২৫৭ বমাঃ বমদহীে হাসাি বেপ্ত, বপতা-বমাঃ রহমাি সাবলথা, গ্রাম-মাজবেয়া, 

ব াষপাড়া, র্াক র-ধাপাড়ী, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩২৫৮ বমাঃ বমজানুর  রহমাি, বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, ববসুবাড়ী, বগাপালপুর, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩২৫৯ বমাহাম্মে বরামাি রহমাি, বপতা-বমাঃ লুৎফুর রহমাি, গ্রাম-বগাপালপুর, 

র্াক র-বগাপালপুর, থািা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৩২৬০ বমাঃ আবসফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ মিছুরুল হক, ববায়াবলয়া, মদহলা হাট, 

িাটদমাহর, পাবিা। 

খগ গ 

৩২৬১ বগালাম সাদরায়ার, বপতা-বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-িাপড়বাড়ী, র্াক র-পুরুড়া, 

থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩২৬২ বমাঃ বমাস্তফা বফদরাজ, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রাম-িিপাড়া, থািা-ধামরাই, 

র্াক র-বশমুবলয়া, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

৩২৬৪ বমাঃ রুদবল, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম,  

গ্রাম-কিকবেয়া, র্াক র-কিকবেয়া, ওয়ার্ ড িাং-৭, উপদজলা-বাউফল, বজলা-

পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩২৬৫ মুহাম্মে ববলাল উদ্দীি, বপতা-মুহাম্মে মুতুডজা আলী, গ্রাম-বারখাইি, র্াক র-

সতলার দ্বীপ, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২৬৬ বমাঃ বমারদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সামশুল ইসলাম, গ্রাম-ধম ডপুর, র্াক র-

েবক্ষণ পাড়া, থািা-সাতকাবিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩২৬৭ বমাঃ বসাদহল, বপতা-বমাঃ কাদের আহমে, পুরািবির বিৌধুরী বাড়ী, থািা-

বির, র্াক র-বির, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৬৮ বমাঃ সাইফুদ্দীি, বপতা-এনু বময়া, গ্রাম-জাফরাবাে, র্াক র-সবলতলী থািা-

িিিাইশ, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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৩২৬৯ বলটি বহাদসি, বপতা-আঃ মন্নাি ভূইয়া, গ্রাম-রাজাপুর, র্াক র-ইকবাল িগর, 

থািা-লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩২৭০ বমাঃ ইসরাবফল, বপতা-বমাঃ রমজাি বশখ, গ্রাম-পবিম রািা খবড়য়া, র্াক র-

তালবাড়ীয়া, থািা-বমরপুর বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৩২৭১ বমাঃ খাইরূল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমাকদেে আলী, গ্রাম-হবলবল্লভ, র্াক র-

কাবিয়ালখাতা, উপদজলা-সের, বজলা-িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩২৭২ বিাদবল বড়ুয়া, বপতা-তপি বড়ুয়া, বাবড়-এস বপ-২, বড়ুয়া পাড়া, র্াক র-

সীতাকুন্ডু, থািা-সীতাকুন্ড, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩২৭৩ মাংিউ মারমা, বপতা-বখায়াই মুইউ মারমা, গ্রাম-জগিােবড় পাড়া, র্াক র-

রাইখালী বাজার, থািা-িিদ ািা, কাপ্তাই রাঙ্গামাটি পাব ডতু বজলা। 

খগ খগ 

৩২৭৫ বমাঃ হাবফজুর রহমাি হাবফজ, বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-বখাোইরপুর, 

র্াক র-বববপ, িাবজরপুর, থািা-পাবিা সের, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩২৭৬ বমাঃ কামরুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-পাকটিয়া, র্াক র-

িাওয়াইল, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩২৭৭ আবমনুল ইসলাম বহলাল, বপতা-বমাঃ নুর আহাম্মে, আেমজী,  

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩২৭৮ ববমল িি ববশ্বাস, জগেীস িি ববশ্বাস, গ্রাম-বড় পাইোইল, র্াক র-বশমুবলয়া, 

থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

৩২৭৯ বমাঃ ইো, বপতা-বমাঃ নুর আলম, গ্রাম-মামুেপুর, র্াক র-বশকোরহাট, থািা-

বেিাজপুর সের, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩২৮০ তািভীর আহদমে, বপতা-শাহজাহাি, গ্রাম-সুলতািপুর, র্াক র-সাবাশপুর, 

থািা-হবররামপুর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৮৩ দূগ ডা িরি রায়, বপতা-বুদধি িি রায়, গ্রাম-বেউর, র্াক র-হাট রামপুর, থািা-

ববািাগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩২৮৫ বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-িকুল বাড়ীয়া, থািা-

পুঠিয়া, রাজশাহী। 

খগ খগ 

৩২৮৬ বমাঃ বসাদহল বময়া, বপতা-বমাঃ আলী আজগর, গ্রাম-সবদ্যিাথপুর, র্াক র-

বশবিগর, থািা-বম িা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩২৮৭ ধদিশ্বর সরোর, বপতা-ববদ্দশ্বর, গ্রাম-উবষ্ঠ, র্াক র-উবষ্ট, থািা-পত্নীতলা, িওগাঁ। খগ খগ 

৩২৮৮ ফয়সাল বময়া, বপতা-মলু বময়া, গ্রাম-সাগরদফিা, র্াক র-ববলয়ারেী, থািা-

বাবজতপুর, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩২৯০ বমাঃ সাদয়দ্যল আলম, বপতা-বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রাম ও র্াক র ও থািা-

বাঞ্ছারামপুর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

খগ খগ 

৩২৯৩ মাজহারুল ইসলাম, বপতা-বরকত উল্লাহ, গ্রাম-বপ হাজীপাড়া, র্াক র-বপরুজািী, 

থািা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩২৯৪ বমাঃ মনুসর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রাম-হাবেরা, থািা-বগাপালপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩২৯৫ বমাঃ আঃ োলাম বমজডা, বপতা-বমাঃ শহীদ্যল হক, গ্রাম-বিায়াগাঁও পবিম পাড়া, 

র্াক র-রাদজিপুর, থািা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩২৯৬ বগাববি িি সরকার, বপতা-কালািাি সরকার, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াক র-

জলসীি, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ খগ 

৩২৯৭ সবিি িি সরকার, বপতা-কালা িাি সরকার, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াক র-

জলসীি, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৩২৯৮ বমাঃ রাবব্ব সরকার, বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম,  

গ্রাম-িামরগাো, পাবতীপুর, র্াক র-ফাঁবসতলা, উপদজলা-বগাববিগঞ্জ, বজলা-

গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩২৯৯ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমজানুর রহমাি, গ্রাম-োবতয়াইি, র্াক র-বুধল, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া সের,  ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ খগ 

৩৩০০ শাবহদ্যল ইসলাম (শাবহি), বপতা-মৃত বশখ ফজল, পারির, বকারমপুর, ফবরেপুর 

সের, ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩৩০১ 
আবু িাঈম, বপতা-বসরাজুল হক বমাল্যা,  

গ্রাম-েবক্ষণ িরকুমাবরয়া, র্াক র-েবক্ষণ ির কুমাবরয়া, থািা-সবখপুর, বজলা-

শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৩৩০২ 
হুমায়ুি কববর, বপতা-বমাঃ পাষাণ আলী, বাসা-উত্তর পাড়া, গ্রাম-পাহাড়পুর, 

র্াক র-ব ািাপাড়া, বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। 

খগ গ 
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বরাল িাং 
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৩৩০৩ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-কাঁচুরী, র্াক র-

বিবিন্তপুর, থািা-সুজািগর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩৩০৪ 
বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শামসুদদ্দাহা, বশলাবুবিয়া, ভাষািীসড়ক, 

বমাাংলা, বাদগরহাট। 

খগ গ 

৩৩০৫ 
বমাঃ বফরদেৌস আলম, বপতা-বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, গ্রাম-কাবলপুর, র্াক র-

সলপ, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩০৬ 
বমাঃ শাহ আলম, বপতা-বমাঃ রাজা প্রধাি,  

গ্রাম-ভুজরুক ববষ্ণুপুর, র্াক র-আমলা গােী, থািা-পলাশবাড়ী,  

বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৩০৭ 
বমাঃ খবললুর রহমাি, বপতা-মৃত বমাঃ লালু বময়া, গ্রাম-পূব ড ধম ডগঞ্জ, র্াক র-

এিাদয়তিগর, থািা-মাতুল্যা, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩০৮ 
বমাঃ শামীম বময়া, বপতা-বমাঃ মুকুল বময়া, গ্রাম-বকশামত দূগ ডাপুর, র্াক র-

মাোরহাট, থািা-সাদ্যল্যাপর, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৩১০ 
বমাঃ বগালাম রব্বািী, বপতা-মৃত আব্দুল হাবকম, বাবজতপুর, বড়বাড়ীয়া, 

িবাবগঞ্জ, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩১১ 
বমাঃ িাজমুল হুো, বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমাি, কুবিয়াদমাড়, র্াক র-

বাবরীিাড়, থািা ও বজলা-িীলফামারী। 

খগ খগ 

৩৩১২ 
বমাঃ ববোরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমাজাদম্মল হক, গ্রাম-সবরজপুর, র্াক র-

দ্যবলহাটি, থািা ও বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৩১৩ 
বমাঃ রাদসল বহাদসি, বপতা-বমাঃ শাহানুর বময়া, গ্রাম-বিৌবাড়ীয়া, র্াক র-

পিাসারুটিয়া, উপদজলা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৩১৪ 
সাধি িি মন্ডল, বপতা-মৃত সাধুিরণ মন্ডল, গ্রাম-বাইমহাটি, আোলতপাড়া, 

র্াক র ও থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৩১৫ 
বগৌতম োশ, বপতা-মৃদ্যল কাবি োশ, গ্রাম ও র্াক র-পকরদকাড়া, আদিায়ারা, 

িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৩১৬ 
বমাঃ আবুল হাদসম, বপতা-বমাঃ হাদফজ আলী, গ্রাম-জয়রামপুর, র্াক র-

শ্রীরামপুর, উপদজলা ও বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৩৩১৭ 
বমাহাম্মে তাদরক, বপতা-আবু তাদহর, খাসখামা, মাল র, হাইলধর, আদিায়ারা, 

িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৩১৮ 
ববেব বময়া, বপতা-বমাঃ খাদেম আলী, গ্রাম-উচ্চগ্রাম, র্াক র-বারইপটল, থািা-

সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৩১৯ 
বমাঃ রাদসল উবদ্দি, বপতা-বমাঃ আশরাফ বময়া, গ্রাম-হারলা, র্াকগর-পূব ড 

বজায়ারা, উত্তর িিিাইশ, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৩২০ 
বমাঃ তাদরকুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আবের উবদ্দি, গ্রাম-র্াটিয়ারির, র্াক র-

বজারগাে, থািা-বিলমারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৩২১ 
বমাঃ বসালায়মাি, বপতা-আলহাজ্ব বমাঃ আবু হাবিফ আলমাসুম, পবিম গজারী, 

দ্যধ  িই, বিিাইগাতী, বশরপুর। 

খগ গ 

৩৩২২ 
বমাঃ বরপি বময়া, বপতা-বমাঃ হাসমত আলী, গ্রাম-৯ িাং কাবশমপুর, ইউবিয়ি, 

ওয়ার্ ড ি-০৬, গ্রাম-বসািারগাঁও, র্াক র-রঘুিাথপুর, উপদজলা-মুক্তাগাো, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৩২৩ 
বমাঃ আল আবমি বময়া, বপতা-বমাঃ মবফজ উবদ্দি, গ্রাম-গাবন্ধিা, কাবলহাতী, 

টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৩২৪ 
বমাঃ আব্দুল আবজজ (বাবু), বপতা-মৃত বমাঃ আফতাব উদ্দীি, গ্রাম-ব াড়া,  াই 

কুমার পাড়া, র্াক র-িাকলা বাজার, উপদজলা-পাবতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 
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৩৩২৫ 
রাদসল বহাসাইি, বপতা-বািাত, বপয়ারপুর, র্াক র-ঈশ্বরেী, থািা-ঈশ্বরেী, 

বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩৩২৬ 
বমাঃ ওসমাি, বপতা-বমাঃ আবু সেয়ে, গ্রাম-েবক্ষণ পড়ুয়া পাড়া, ইউবিয়ি-

রায়পুর, র্াক র-চুন্নাপাড়া, থািা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৩২৭ 
বমাহাম্মে শওকত উল্লাহ বিৌধুরী, বপতা-মৃত আবমি উল্লাহ বিৌধুরী, গ্রাম-েবক্ষণ 

বজায়ারা, ইউবিয়ি-বপৌরসভা, থািা-িিিাইশ, র্াক র-পূব ড বজায়ারা,  

িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৩২৮ 
বমাঃ রাবকব বময়া, বপতা-বমাঃ োমাে খাি, গ্রাম-কাবি, র্াক র-কাবি, থািা-

গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৩৩২৯ 
বমাঃ শাবহি আলম,  বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-িলদসািা, র্াক র-

বর্গ্রীরির, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৩২ 
বমাঃ ইয়াবেি বময়া, বপতা-বমাঃ আফতাব উবদ্দি, গ্রাম ও র্াক র-কাবি, থািা-

গফরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৩৩৩ 
বমাঃ শাহােত বহাদসি জিী, বপতা-বমাঃ শাবহি বময়া, গ্রাম-বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

খগ গ 

৩৩৩৬ 
বমাঃ মাসুম আখতার, বপতা-বমাঃ শাহাজাহি আবল, গ্রাম-পাঠািপাড়া, 

িাঁপাইিবাবগঞ্জ সের, িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৩৭ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসকািার আলী মৃধা, গ্রাম-রাম িগর 

তাদতর কাঠী, র্াক র-ধািেী, থািা-বাউফল, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৩৩৩৮ 
উমর ফারুক, বপতা-মাহাবুল হক, গ্রাম-কুটিিগরাজপুর, র্াক র-বখািাবাড়ী, 

থািা-ফুলবাড়ী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৩৩৯ 
প্রণয় ব াষ, বপতা-প্রহল্লাে ব াষ, গ্রাম-বহলবিয়া, র্াক র-বহলবিয়া, থািা-

বাবজতপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৪০ 
বমাঃ শামীম বরজা, বপতা-বমাঃ ওমর আলী, গ্রাম-শালেহ, র্াক র-িাঁেপুর, 

থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

খগ গ 

৩৩৪১ 
বমাঃ বপন্টু বময়া, বপতা-বমাঃ খাজা বময়া, গ্রাম-বুজরুক ববষ্ণুপুর, মাহেীপুর, 

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৩৪২ 
বমাঃ কাইউম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বজলুর রহমাি, খাইয়ার, সুববল, বেববদ্বার, 

কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৩৪৪ 
বমাঃ বমলি, বপতা-বমাঃ শবহে উল্লাহ পাটওয়ারী, গ্রাম-উত্তর িরপাতা, র্াক র-

গাবের হাট, থািা-রায়পুর, বজলা-লবক্ষপুর। 

খগ গ 

৩৩৪৫ 
বমাঃ বুলবুল বহাদসি, বপতা-বমাঃ রববকুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-বাবহরগ্রাম, 

উপদজলা-িড়াইল সের, বজলা-িড়াইল। 

খগ গ 

৩৩৪৬ 
বমাঃ বমঠু খাঁি, বপতা-বমাঃ োঁদেক খাঁি, আড়াই ওরা, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৩৪৭ 
বমঃ হাবসব বমদহেী, বপতা-বমাঃ মুবজবুর রহমাি, ৩৬৩, পূব ড বারাবি, বলচুতলা, 

সের, যদশার। 

খগ গ 

৩৩৪৮ 
বমাঃ বখাকি বহাদসি, বপতা-নূর বমাহাম্মে, গ্রাম-বিদবল  বরয়া, র্াক র-

িাদটার, থািা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৩৩৪৯ 
বমাঃ আব্দুল আলীম,  বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-খাদ্যলী, র্াক র-

খাদ্যলী, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৫০ 
বমাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, ববল র, তুলাতুলী, ববল র, 

সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৩৫১ 
মাবিক িি রায়, বপতা-বেদিশ িি রায়, রাজারামপুর, ফুলবাড়ী হাট, ববরল, 

বেিাজপুর। 

খগ খগ 
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৩৩৫২ 
রূপকুমার রায়, বপতা-হবরশ িি রায়, মালিাড়, ফরক্কাবাে, রাজারামপুর, ববরল, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৩৫৩ 
বমাঃ আবজজুল হক, বপতা-বোদবে আলী, গ্রাম-পাতাবরয়াপাড়া, র্াক র-িািশ্রী, 

বকদশারগঞ্জ সের, বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৫৪ 
বমাঃ বসাহাি বমাল্যা, বপতা-বগালাম বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-ব্রাহ্মণকািা, 

র্াক র-রায়পুর হাট, থািা-মধুখালী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩৩৫৬ 
বমাঃ আরবশে মাবজে, বপতা-বমাঃ দ্যলাল প্রাাং, বিয়ামতুল্লাপুর, পাবিা সের, 

পাবিা। 

খগ খগ 

৩৩৫৭ 
বমাঃ বপ্রস মাহমুে, বপতা-বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রাম-বববেরপুর, র্াক র-

বববরলাবাড়ী, উপদজলা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৩৩৫৮ 
সুমি বময়া, বপতা-মৃত বমাঃ তদরাবালী, গ্রাম-েবক্ষণ বশলমািী, র্াক র-

বশলমািী, থািা-িরবসাংেী সের, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৩৫৯ 
আববর হাসাি, বপতা-িাবের উবদ্দি, গ্রাম-েবক্ষণ বশলমািী, র্াক র-বশলমািী, 

থািা ও বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৩৬০ 
বমাঃ বগালাম রসুল, বপতা-বমাঃ আঃ বমাদমি, গ্রাম-কুসুম সারা, র্াক র-

সমবশরা, উপদজলা-কালাই, বজলঅ-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৩৩৬১ 
বিম ডল কাবন্ত রায়, বপতা-মৃত বিতু রঞ্জি রায়, গ্রাম-কবলক গ্রাম ির, র্াকগর-

জবললপাড়, থািা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৬২ 
বমাঃ আব্দুল হান্নাি,  বপতা-বমাঃ বসালায়মাি বহাদসি, গ্রাম-বতলকুবপ, র্াক র-

িরদবড়া, থািা-সলাংগা, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৩৬৩ 
বমাঃ ইকরামুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম,  গ্রাম-রাজধরপুর, 

র্াক র-বগায়াল পাড়া, থািা ও বজলা-বিিাইেহ। 

খগ খগ 

৩৩৬৪ 
বমাঃ অবল উল্লাহ, বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রাম-জািবকপুর, োবড়য়াপাড়া, 

র্াক র-ভাটিয়াপাড়া, থািা-বকশীগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৩৬৫ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-বমাঃ শামসুল হক, গ্রাম-টাংগুয়া, থািা-খািসামা, বজলা-

বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৩৩৬৬ 
বমখাদয়ল মুরমু রাবু, বপতা-ঠাকুর মুরমু, গ্রাম-সাোপুর, র্াক র-খবড়বাড়ী হাট, 

থািা-বিয়ামতপুর, বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৩৩৬৭ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল োলাম, গ্রাম-মাস্তালীপুর, র্াক র-

কাটাখালী, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩৩৬৮ 
বমজডা মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমজডা মান্নাি, গ্রাম-কামার িালা,  াটাইল, 

টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৩৬৯ 
বমাঃ রিজু বময়া, বপতা-বমাঃ ফজলূল হক, গ্রাম-সড়াকতল, থািা ও বজলা-

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৭০ 
বমাঃ রাদসল রািা, বপতা-বমাঃ মাহমুে বশখ, গ্রাম-ববিরাম ির, র্াক র-

বগৌরীগ্রাম, উপদজলা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৩৩৭২ 
গাজী কামরুল ইসলাম, বপতা-গাজী ওসমাি গবি, গ্রাম-োবতয়াবি, র্াক র-

বখরিশাল, থািা-বিৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৩৭৩ 
বমাঃ সবুজ হাওলাোর, বপতা-আবুল বাসার, বশকারপুর, র্াক র-বশকারপুর, 

থািা-উবজরপুর, বজলা-ববরশাল। 

খগ খগ 

৩৩৭৪ 
বমাঃ উমর ফারুক, বপতা-বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-লক্ষীপুর, র্াক র-অিন্তগঞ্জ, 

থািা-বগৌরীপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৩৭৫ 
হাবিফ বমাল্লা, বপতা-জয়িাল বমাল্লা, সুিরকাঠী, বগামা দ্যধাল, বাদকরগঞ্জ, 

ববরশাল। 

খগ গ 
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৩৩৭৭ 
মামুি গাজী, বপতা-বসরাজুল ইসলাম গাজী, গ্রাম-সসয়েপুর, র্াক র-সসয়েপুর 

বাজার, উপদজলা-হাজীগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৩৩৭৮ 
বমদহেী হাসাি (রাবহম), বপতা-মৃত বমাঃ জবহরুল ইসলাম (জুদয়ল), বজ-১৯১/৩, 

মুবসপাড়া, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৩৭৯ 
বমাঃ আব্দুস সালাম, বপতা-মৃত আলী আকবর, গ্রাম-িাগা, র্াক র-বদশমুরকুবব, 

১৯ িাং ওয়ার্ ড, গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৩৮০ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-বমাঃ নুর আবমি, গ্রাম-বাবিগঞ্জ, র্াক র-রাবিগঞ্জ, 

থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৩৩৮১ 
বমাঃ বরাস্তম আলী, বপতা-বমাঃ আঃ লবতফ সরকার, গ্রাম-উোখাবল, থািা-

ফুলবাবড়, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৩৩৮২ 
বমাহাম্মে মবজবর রহমাি, বপতা-মৃত আমজাে আলী, পূব ড িিরা, সবখপুর, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৩৩৮৩ 
বমাঃ শাহজাহাি, বপতা-মৃত আঃ মবমি, গ্রাম-শাহাজাতপুর, র্াক র-জালালপুর, 

থািা-বমলািহ, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৩৩৮৪ 
লক্ষণ িি রায়, বপতা-হবরদমাহি রায়, বগালয়া, র্াক র-বগালয়া, ববায়াবল, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৩৮৫ 
বমাঃ শামীম আল মামুি, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-সুবণ ডতুলী, 

র্াক র-ববশ্বাস বাথুলী, উপদজলা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৩৮৬ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-কুতুদবর ির, র্াক র-

শাদয়স্তাগঞ্জ, উপদজলা-হববগঞ্জ সের, বজলা-হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৮৭ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতা-মৃত আব্দুল বারী বসখ, গ্রাম-মুিসুমী, বহুলী, 

বসরাজগঞ্জ সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৮৮ 
বমাঃ বরটি বময়া, বপতা-আব্দুল খাদলক, গ্রাম-উত্তর কারারির, র্াক র-

কারারির হাই স্কুল, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৩৮৯ 
এমোদ্যল হক, বপতা-ইেমাইল, গ্রাম-বাজিার, বান্ধারবেয়া, র্াক র-পুরাবিয়া, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৩৯০ 
বমাঃ রাবজব বময়া, বপতা-মৃত বমাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম-বশরপুর, র্াক র-রাধাগঞ্জ 

বাজার, থািা-রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৩৩৯১ 
বমাঃ িাজমুল আলম, বপতা-আমানুল হক, গ্রাম-মধ্য বাউবশয়া, র্াক র-

বাউবশয়া, উপদজলা-গজাবরয়া, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৯২ 
বমাঃ িাবজর বহাসাইি, বপতা-বমাঃ আমানুল হক, গ্রাম-মধ্য বাউবশয়া, র্াক র-

বাউবশয়া, থািা-গজাবরয়া, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৯৩ 
বমাঃ আলী আকবর, বপতা-মৃত বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-মধ্য বাউবশয়া, 

র্াক র-বাউবশয়া, গজাবরয়া, বজলা-মুা্বসগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৩৯৪ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-বমাঃ আঃ জবলল, গ্রাম-আওলাতবল, র্াক র-

ব াষগাঁও, থািা-বধাবাউড়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৩৯৭ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ আল রতি, বপতা-বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রাম-বততুবলয়া 

িিপাড়া, ধামরাই, ঢাকা। 

খগ গ 

৩৩৯৯ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাঃ বসাদলমাি বহাদসি,গ্রাম-সবরাতী, র্াক র-

কবরমপুর, কালীগঞ্জ, লালমবিরহাট। 

খগ খগ 

৩৪০০ 
লাবলু বশখ, বপতা-োত্তার বশখ, গ্রাম-পবিম গঙ্গাবেী, র্াক র-কািাইপুর, 

থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৩৪০১ 
সুলতাি আহাম্মে,  বপতাঃ মৃতঃ ববশরুল আলম, বগমালপুর, বপাঃ মইিপুর, 

থািাঃ কসবা, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

কখগ খগ 
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৩৪০২ 
আঃ আলীনুর ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আশাে আলী, গ্রামঃ িকপাইখি, র্াকঃ 

বেওয়ািটারটিয়া, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪০৩ 

বমাঃ আঃ রবহম বােশা, বপতাঃ বমাঃ আক্তার বহাদসি,  

গ্রামঃ বসািারীপাড়া, মুোফৎখািা, র্াকঃ বিলমারী, থািাঃ বিলামারী, বজলাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

 ৩৪০৪ 
বমাঃ মাসুে কববর, বপতাঃ বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, গ্রামঃ িয়ড়া, বপাঃ 

বখডাদ্দগজাইল, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪০৫ 
বমাঃ শাবহি আলম, বপতাঃ বমাঃ ওসমাি গবি সরকার, গ্রামঃ কুতুবপুর, থািাঃ 

সাবরয়াকািী, বজলাঃ বগুড়াঃ। 

কখগ খগ 

৩৪০৬ 
বমাঃ ইমরুল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কুদ্দুস বমাল্যা, গ্রামঃ পাশার গাতী, র্াকঃ 

মুকসুেপুর, উপঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৪০৭ 
বমাঃ মুেদলহ উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ আঃ হাই বমাল্লা, আমগাঁও, বপরাব বাজার, 

বসািার গাঁও, িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪১১ 
বমাঃ ইব্রাবহম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ আফসার আলী, গ্রামঃ বেউলাবাড়ী, প্রামাবিক 

পাড়া, র্াকঃ বেউলা বাড়ী, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৩৪১২ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ শওকত আলী, গ্রামঃ বমজডাপুর, র্াকঃ 

পাংকচুইর, থািাঃ পাকুিীয়া, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪১৩ 
বমাঃ আবরফ, বপতাঃ মৃতঃ আিার উবদ্দি, সাাং- বীর ব াদয়র পাড়া, র্াকঃ 

ববলকতল বাজার, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৩৪১৪ 
বমাঃ স্বাধীি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ ২ িাং ির, বপাঃ সাধুপুর, উপঃ 

বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৪১৫ 
বমাঃ রাবকবুল বহাদসি রতি, বপতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ ববলকাবলেহ, 

থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৪১৭ 
বমাঃ আঃ মবমি, বপতাঃ বমাঃ বমাশাদরাফ বহাদসি, গ্রামঃ বখাবাশাবাড়ী, থািাঃ 

এিাদয়তপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪১৯ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বমােদলম বময়া, গ্রামঃ বশবপুর, বপাঃ + 

থািাঃ আড়াইহাজার, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৪২০ 
 এিাদয়ত খাি, বপতাঃ আিার উবদ্দি  খাি, গ্রামঃ ধুলদজারা, র্াকঃ জয়পাশা, 

ববায়ালমারী, ফবরেপুর। 

কখগ খগ 

৩৪২১ 
বমাঃ আব্দুল লবতফ বশখ, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল ওয়াদজে বশখ, গ্রামঃ 

কাঁঠালবাড়ীয়া, র্াকঃ + উপঃ পুটিয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৪২২ 
বমাঃ মুরাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ মুবসর ির, র্াকঃ  মুবসর 

ির, উপঃ বশরপুর সের, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ খগ 

৩৪২৩ 
মাদজদ্যল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ বকেমত আবল ববশ্বাস, গ্রামঃ িাঁপাইগােী,  

র্াকঃ বাবিয়াকাবি, উপঃ কুমারখালী, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ খগ 

৩৪২৪ 
বমাঃ মঞ্জুর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কববর বহাদসি, ৫৭৯, বতরখাবেয়া, 

বসিাবিবাস, ৬২০২, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৪২৫ 
বমাঃ আব্দুল মাদলক, বপতাঃ বমাঃ কালািাঁন চ ক, গ্রামাঃ পিমলা, ডাকাঃ পিমলা 

কসলে, থানাাঃ + চেলাাঃ প রােগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪২৬ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ আেমত, গ্রামঃ + বপাঃ ধারার ির, থািাঃ 

বকশীগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৩৪২৭ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর গাজী, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ আমদজে আজী, রামিগর, কাবশম 

িগর, পাইকগাো, খুলিা। 

কখগ গ 

৩৪২৮ 
বমাঃ িাজমুল ববগ, বপতাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ বা াবেয়া, র্াকঃ আইকবগয়া, 

উপঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪২৯ 
বমাঃ তুবহি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রামঃ বেলালপুর, জুম্মাপাড়া, 

বপাঃ বেলালপুর, থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ গ 

৩৪৩০ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস োমাে মন্ডল, গ্রামঃ বপাঃ 

মবহষাবাি, থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৪৩২ 
বমাস্তফা কামাল, বপতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ ির পবলশা, বপাঃ ির পবলশা, 

উপঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৩৪৩৩ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি , বপতাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ মবলকার্াাংগা, র্াকঃ 

বা াডুবা, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৪৩৪ 
শাওি হাসাি,  বপতাঃ  বমাঃ আবমনুর ইসলাম ( বাবুল), গ্রামঃ ফুলদেন্না, র্াকঃ 

জালামপুর, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৪৩৫ 
বমাঃ িাবেম, বপতাঃ আশাদ্যল, গ্রামঃ ২ িাাং ির, বপাঃ সাধুপুর, উপঃ বমলািহ, 

বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 
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৩৪৩৬ 
বমাঃ ওবলউল্লাহ, বপতাঃ বমাঃ িরুজ্জামাি, মুরইল, র্াকঃ িশরতপুর, 

আেমবে ী, বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৪৩৭ 
বমাঃ সাদিায়ার বহদসি, বপতাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রামঃ বজালাপাড়া, র্াকঃ 

িাবজরপুর, থািাঃ বেলগােী, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখগ খগ 

৩৪৩৮ সািমাং মারমা, বপতাঃ কাংজঅাং মারমা, সবদ্যপাড়া, রামগড়, খাগড়ােবড়। কখগ গ 

৩৪৩৯ 
জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ বরুিা, বপাঃ রুপগঞ্জ, থািাঃ 

রুপগঞ্জ, বজলাঃ িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪৪০ 
প্ররিয় িাকমা, বপতাঃ ববজয় লাল িাকমা, গ্রামঃ মহাজি পাড়া,  াগড়, র্াকঃ 

 াগড়া, থািাঃ কাউখালী, বজলাঃ রাাংঙ্গামাটি। 

কখগ কখগ 

৩৪৪১ 
েীপি সরকার, ববজয় কৃষ্ণ সরকার, বাসা- ৩১ পবিম বেওদভাগ, গ্রাম- বর্ এি 

বরার্ বেব র পবিম পাড়, িারায়িগঞ্জ সের, িারায়ণগঞ্জ । 

কখগ খগ 

৩৪৪৩ 
িটরাজ বিৌধুরী, বপতাঃ পরদমশ বিৌধুরী, গ্রামঃ আদিায়ারা, র্াকঃ আদিায়ারা, 

আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৪৪৪ 
মুহাম্মে মূসা, বপতাঃ বমাঃ বসকাির, র্াকঃ + থািাঃ িািগাঁও, বজলাঃ 

িট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৩৪৪৫ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বসািাপুর, র্াকঃ 

বসািাপুর, থািাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৩৪৪৬ 
বমাঃ বফারকাি উদ্দীি, বপতাঃ আবদ্যর রবহম, গ্রামঃ পূব ড বাকবলয়া, শাহ আলম 

ববলর বাড়ী, বপাঃ িািগাঁও, থািাঃ বাকবলয়া, িট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৩৪৪৭ 
মুহাম্মে জাদবে, বপতাঃ বমাঃ হাদশম, গ্রামঃ ির রাঙ্গামাটিয়া, র্াকঃ বমাহরা, 

িািগাঁও, িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৪৪৮ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বপতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ পাঠাি পাড়া, র্াখঃ বমাহরা, 

থািাঃ িাঁিাগাও, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৪৪৯ 
শাহীি বময়া, বপতাঃ িাবজম উবদ্দি, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ, থািাঃ কবজপুর, 

মুিসুরিগর, উত্তর কুমাবরয়া বাড়ী। 

কখগ কখগ 

৩৪৫০ 
শ্যাম প্রাসাে োশ, বপতাঃ সারো প্রসাে োশ, গ্রামঃ পুরাতি কালূর াট, র্াকঃ 

বমাহরা, থািাঃ িািগাও, িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৪৫১ 
আবদ্যল কাদের, বপতাঃ মৃতঃ রবহম উল্লাহ, গ্রামঃ উত্তর বমাহরা, র্াকঃ বমাহরা, 

থািাঃ িিগাঁও, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৪৫২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ আলী আকবর (মাষ্টার), গ্রামঃ হাবমেির, র্াকঃ 

বমাহরা, থািাঃ িিগাঁও, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৪৫৩ 
বমাহম্মে শাহ আলম, বপতাঃ আব্দুল রবশে, গ্রামঃ ির রাঙ্গামাটিয়া, র্াকঃ 

বমাহরা, থািাঃ িিগাঁও, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৪৫৪ 
আদিায়ার বহাসাইি, বপতাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামঃ ির আলগী, র্াকঃ উিাবখলা, 

উপঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৪৫৫ 
বমাঃ ইমি বহাদসি রাবজব, বপতাঃ জালাল বহাদসি, গ্রামঃ ইরুয়াইি, র্াকঃ 

আউমপাড়া, থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৩৪৫৬ 
বমাঃ সাদজদ্যল ইসরাম, বপতাঃ বমাঃ সবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ গাড়ামাসী, র্াকঃ 

ববলকুবি, ববলকুবি বপৌরসভা, ববলকুবি, বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪৫৯ 
জাহাঙ্গীর আলম, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তফা, েরাপপুর, জগতপুর-৩৯৯২০, 

োগণভূ ূঁঞা, বফিী। 

কখগ খগ 

৩৪৬০ 
বমাঃ নুরুজ জামাি ভূ ূঁইয়া, বপতাঃ মৃতঃ োদেক আলী, যাত্রামুড়া, যাত্রামুড়া, 

রুপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪৬১ 
বমাঃ ইউছুপ, বপতাঃ কাজী ফজদলর রহমাি, গ্রামঃ  উঃ িরপাটি, বর্ামরাড়ীয়া, 

থািাঃ লাকসাম, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৩৪৬২ 
বমাঃ ইকবাল হাসাি রািা, বপতাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ বাটার কাবি, র্াকঃ 

ইটাবাড়া, থািাঃ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৩৪৬৩ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জব্বার, গ্রমাঃ ধরগাঁও, থািাঃ 

িািাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৪৬৪ 
বমাঃ হাবসনুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ কবলম উবদ্দি, গ্রামঃ খাদ্যলী, বপাঃ  

পীরহাটী, থািাঃ ধনুট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৪৬৫ 
বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বগালাপ বময়া, র্াকঃ বাাংলা বজার, থািাঃ 

বেয়ারা বাজার, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪৬৬ 
বমাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ বজাতোর পাড়া, 

বপাঃ ফুটকীবাড়ী, থািাঃ+ বজলাঃ পঞ্চগড়। 

কখগ খগ 

৩৪৬৭ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ মৃতঃ িজরুল ইসরাম, গ্রামঃ পূব ড খুটামারা, র্াকঃ 

ববন্যাকুড়ী, উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ গ 
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৩৪৬৯ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ আব্দুল লবতফ বময়া, গ্রামঃ পবিম গুবে াটা, 

র্াকঃ বরার্পাড়া, থািাঃ + বজলাঃ বরগুিা। 

কখগ খগ 

৩৪৭১ 
রহমত উল্যা, বপতাঃ ফদয়জ আহম্মে, দূগ ডাপুর, বপাঃ দূগ ডাপুর, থািাঃ বকামগঞ্জ, 

বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৩৪৭২ 
বমাঃ রুদবল বশখ, বপতাঃ বশখ আকবর আলী, গ্রামঃ স্বলবাবহরেীয়া, বপাঃ 

মািফা, থািাঃ রূপসা, বজলাঃ খুলিা। 

কখগ গ 

৩৪৭৩ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ ববলদতল, র্াকঃ োলাভরা, 

থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪৭৪ 
বখারদশে আলম, বপতাঃ বমাঃ খববর উবদ্দি, বপদরর বটকী, কাবলয়াককর 

বপৌরসভা, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৩৪৭৫ 
বমাঃ মাহাবুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ মবিরুল ইসলাম, রসুলপুর বিয়ামতপুর, 

িওগাঁ, রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৪৭৬ 
বমাঃ েবগর, বপতাঃ বমাঃ জব্বার বময়া ফবকর, গ্রামঃ বিজাম তলী, বপাঃ 

বসািাখালী বাজার, থািাঃ বামিা, বজলাঃ রবগুিা। 

কখগ কখগ 

৩৪৭৭ 
বমাঃ বসাহদল রািা, বপতাঃ বমাঃ শবহদূল ইসলাম প্রাাং, গ্রামঃ ধামািামা, ইউঃ 

বিমগােী, থািাঃ ধুিট, বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৪৭৮ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আফাি আলী, গ্রামঃ িামুজা মসবজে 

পাড়া, বপাঃ িামুজা বাাংলা বাজার, থািাঃ বগুড়া সের, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ কখগ 

৩৪৭৯ 
বমাঃ রুদবল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বিলগাো, বপাঃ 

কুড়াবলয়া, থািাঃ+ বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৪৮০ 
বমাঃ বহাদসি বসাদহল, বপতাঃ আবদ্যল বগাফরাি, ১৫/৫৭৫ রুপিগর টিিদগজ, 

বমরপুর-১২১৬, ঢাকা। 

কখগ গ 

৩৪৮১ 
আবজজুল হক, বপতাঃ হাসমত আঃলী, গ্রামঃ বাদেশশাবরয়া বাড়ী, বপাঃ 

বেওয়ারগঞ্জ, থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৪৮২ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, গ্রামঃ  বাড় হামকুবড়য়া, 

র্াকঃ বশয়াল বকাল, থািাঃ+ বজলাঃ বসরাজগঞ্জ সের। 

কখগ খগ 

৩৪৮৩ 
 বলাকমাি বহাদসি, বপতাঃ শামছুল হক, গ্রামঃ পলাশতলা, র্াকঃ পলাশতলা-

২০০১, থািাঃ + বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৪৮৪ 
আবজমুবদ্দি রাজা, বপতাঃ আবমরুল ইসরাম, গ্রামঃ ব াষবাগ, সতরবপুর, র্াকঃ 

বজরাদবা, সাভার, ঢাকা। 

কখগ খগ 

৩৪৮৫ 
বমাঃ রুদবল বময়া, বপতাঃ িাবের উবদ্দি খাি, গ্রামঃ িরবাংশী, বপাঃ িরবাংশী, 

থািাঃ রায়পুর, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

কখগ খগ 

৩৪৮৬ 

বমাঃ ফরহাে কববর সরকার, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কাবফ সরকার, 

 গ্রামঃ মদিাহরপুর, র্াকঃ মদিাহরপুর, থািাঃ পলাশ বাড়ী,  

বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

৩৪৮৭ 
বমাঃ বসকািার বিৌধুরী, বপতাঃ বমাঃ ইউনুে আলী বিৌধুরী, গ্রামঃ বেয়াপাড়, 

বপাঃ  যাত্রাপুর, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৪৮৮ 
বমাঃ ফারুক বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কাদের খাি, কাটাখালী, িাটদমাহর, 

পাবিা। 

কখগ কখগ 

৩৪৯১ 
বগাববি সরকার, বপতাঃ দ্যল্লভ সরকার, গ্রামঃ টুকিীদখালা, র্াকঃ বেলদ্যয়ার, 

থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৩৪৯২ 
বমাহাম্মে  নূর বমাহাম্মে, বপতাঃ বমাহাম্মে শাহ আলম, গ্রামঃ উত্তর 

মাহদেবপুর, র্াকঃ সীতাকুন্ড, থািাঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৪৯৩ 
বমাঃ শাহীি রািা, বপতাঃ বমাঃ তবববুর রহমাি, (দবপারী) , গ্রামঃ ফুলবাড়ীয়া, 

বপাঃ মাবলখা, উপঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৪৯৪ 
বমাঃ আব্দুলাহ আল ফারুক, বপতাঃ মৃতঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ পবিতাইড়, 

বপাঃ র্াক বাাংলা বাজার, উপঃ সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৩৪৯৫ 
এ. এস. এম. বমাকারম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ পবি 

তাইড়, র্াকঃ র্াক বাাংলা বাজার, উপঃ সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৩৪৯৬ 
বমাঃ নুরু বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যে োলাম, গ্রামঃ িরসুলতািপুর, বপাঃ 

হাজীগঞ্জ, িরভদ্রাসি, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৩৪৯৭ 
সুলতাি আলী, বপতাঃ সাদেকাতুল বারী, গ্রামঃ বসদদ্বশ্বরী, র্াকঃ বিকবক্ত, 

থািাঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ গ 

৩৪৯৮ 
বমাঃ ইকরাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ কাবজর ির, বপাঃ 

সবরাগীর ির, উপঃ কবিয়ােী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৪৯৯ 
বমাঃ বমজানুর রহমতাি (শান্ত), বপতাঃ আব্দুল কাদের হাওলাোর, গ্রমাঃ 

পূব ডভান্ডাবরয়া, বপাঃ ভান্ডাবরয়া, উপঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখ কখ 
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৩৫০০ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জাবলল সরকার, গ্রামঃ অবলপুর, 

র্াকঃ আমর্াঙ্গা, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৫০১ 
বমাঃ নূর িবী বহাদসি, বপতা-কুড়াি প্রামাবিক, িারাবিয়া, বভন্নাবাড়ী, বসরাজগঞ্জ 

সের, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫০২ 
বমাঃ নূদর আলম সরকার, বপতা-মৃত আব্দুস োমাে, গ্রাম-কাজোহার পাড়, 

র্াক র-গাংগারহাট, থািা-ফুলবাবড়, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৫০৩ 
বমাঃ ইউনুে বময়া,  বপতা-বমাঃ কবফল উবদ্দি, গ্রাম ও র্াক র-বড়কািা, থািা-

বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৩৫০৪ 
বমাঃ িাজমুল হুো, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা কামাল, গ্রাম-গাজীপুর, র্াক র-

গাজীপুর, থািা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫০৬ 
ওমর কায়সার বিয়াজ, বপতা-বমাঃ েবগর বহাদসি,  গ্রাম-বিজামতলী, র্াক র-

বসািাখালী বাজার, থািা-বামিা, বজলা-বরগুিা। 

খগ খগ 

৩৫০৭ 
বমাঃ বরজুয়াি সরকার, বপতা-বমাঃ এমোদ্যল হক সরকার, গ্রাম-সাতবভটা উই-

কামালপুর, র্াক র-েবড়পাড়া, থািা-সাবরয়াকািী, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৩৫০৮ 
বমাঃ আবু তাদলব, বপতা-মৃত ওয়াদহে আলী, গ্রাম-বোোউড়া, র্াক র ও থািা-

পূব ডধলা, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৩৫১০ 
বমাঃ রায়হাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম, উত্তর গ্রাম, থািা-

মহাদেবপুর, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৩৫১১ 
বমাঃ ফজর আলী, বপতা-বমাঃ আলী আকবর, গ্রাম-মাছুয়াকাবি, র্াক র-

িরদোিগাো, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫১৩ 
বমাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বপতা-বমাঃ আকমল বহাদসি, গ্রাম-শালমারা, 

লবতফপুর, র্াক র-পালমার বাজার, থািা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

খগ গ 

৩৫১৪ 
বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতা-রহমাি পাটুয়ারী, গ্রাম-পবক্ষয়া, র্াক র-ববারহািগঞ্জ, 

থািা-ববারহাি উবদ্দি, বজলা-বভালা। 

খগ গ 

৩৫১৫ 
বমাঃ মাছুে রািা, বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রাম-বিআিিিপুর, 

র্াক র-বসািাতলা, থািা-বসািাতলা, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৩৫১৬ 
বমাঃ রববউল হাসাি, বপতা-আলতাফ বহাদসি, গ্রাম-বভন্নাবাড়ী, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫১৭ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আকবর আলী, গ্রাম-বভন্নাবাড়ী, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫১৮ 
বমাঃ শাহীি বরজা, বপতা-বমাঃ মািজাব আলী, গ্রাম-িরবয়রা, র্াক র-

বভন্নাবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫১৯ 
বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাস্তফা কামাল, এ/৬১, ববপ্রবথ ডা, কাউলবতয়া, 

গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৫২০ 
বমাঃ বফদরাজ, বপতা-সসয়ে আলী, গ্রাম-উত্তর ধিীকুন্ডা, র্াক র-বিায়াপুর, 

উপদজলা-পরশুরাম, বজলা-বফিী। 

খগ গ 

৩৫২১ 
উেয় কুমার, বপতা-দ্যলাল িি, গ্রাম ও র্াক র-েল গ্রাম, থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-

লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৩৫২২ 
সালা উবদ্দি কাদের ,বপতা-বমাঃ িাবের, উবজর আলী সওোগদরর বাড়ী, গ্রাম-

দ্যধকুমড়া, র্াক র-ববায়াবলয়া, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৫২৩ 
বমাঃ আলমগীর, বপতা-খিকার িজরুল ইসলাম, গ্রাম-হুলহুবলয়া, র্াক র-

হুলহুবলয়া, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৩৫২৪ 
বক এম আকতার বহাদসি, বপতা-হাসাি আলী, গ্রাম-বিমাকেমা, র্াক র-

বিৌদ্দগ্রাম, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৩৫২৫ 
বমাহাম্মে আব্দুল মাবলক, বপতা-বমাহাম্মে জবহর উল্যাহ, সাাং-পবিম 

ব্রাহ্মণগ্রাম, র্াক র-বগায়ালা বাজার, থািা-ওসমািীিগর, বজলা-বসদলট। 

খগ গ 

৩৫২৬ 
বমাঃ রািা ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রাম-হুলহুবলয়া, র্াক র-

হুলহুবলয়া, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৩৫২৭ বমাক্তার বহাদসি বহরু, বপতা-আঃ সালাম, পূব ড লামাপাড়া,  ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ। খগ গ 

৩৫২৯ 
বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতা-মৃত শামছুবদ্দি, গ্রাম-কামতা, র্াক র-ধািদকাড়া, 

উপদজলা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৩১ 
বমাঃ জুলহাস উবদ্দি, বপতা-মৃত বাচ্চু বময়া, গ্রাম-মবহষাদলাহা, র্াক র-

গাাংঙ্গুটিয়া,  থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৩২ 
বমাঃ সদরায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত হাবববুর রহমাি, গ্রাম-টিকাসার, থািা-

বগৌরিেী, ববরশাল। 

খগ খগ 

৩৫৩৩ 
বমাঃ নুর আলম, বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-বামি গ্রাম, র্াক র-বামি 

গ্রাম, থািা-িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩৫৩৫ 
রববউল ইসলাম, বপতা-নুর ইসলাম কাজী, গ্রাম-মাথাভাঙ্গা, র্াক র-জলসা, 

থািা-লবিিরা, বজলা-খুলিা। 

খগ খগ 

৩৫৩৬ 
বমাঃ রাদসল মাবি, বপতা-বমাঃ ইউনুি মাবি, গ্রাম-হবরদ্রাপুর, র্াক র-োদসর 

হাট, উপদজলা-উবজরপুর, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৩৫৩৭ আল-আমীি, বপতা-বমাঃ মাইনুবদ্দি, গ্রাম-৬ষ্ঠ খন্ড ববারির, মতলব, িাঁেপুর। খগ খগ 

৩৫৩৮ 
বমাঃ বাদরক বময়া, বপতা-বমাঃ বমাকদেে আলী, িাঁিপুর, কামার পাড়া, 

বমজডাপুর, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৫৩৯ 
বমাঃ বরপি খাি, বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম খাি, গ্রাম-বাজার ভদ্র াট, বাজার 

ভদ্র াট, কামারখি, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৪০ 

বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমাি,  

গ্রাম-িাবিিা, র্াক র-বখাদ্দডদকামরপুর, থািা-গাইবান্ধা,  

বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৫৪১ 
বমাঃ বমঠু বহাসাইি, বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-কামালপুর, র্াক র-

োশুবড়য়া, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৩৫৪২ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-ির কাকবলয়া, র্াক র-

জালালপুর, থািা-কটিয়ােী, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৫৪৩ 
বমাঃ আলাবমি, বপতা-বমাঃ দ্যলু বময়া, গ্রাম ও র্াক র-কাবি, থািা-গফরগাঁও, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৩৫৪৪ 
বমজবাহ উবদ্দি, বপতা-সবফ উল্যাহ, মাবিক সওোগর বাবড়, র্াক র-

মাবলয়াইশ, থািা-বমদরশ্বরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৫৪৭ 
বমাঃ সাবব্বর আহদমে (রািা), বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-লাড়ু গ্রাম, 

র্াক র-পাাংবাইজুড়া, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৫৪৮ 
বক এম বমদহেী হাসাি, বপতা-আব্দুর রবশে খাি, গ্রাম-িাবজরপুর, র্াক র-

বাউফল, উপদজলা-বাউফল, বজলা-পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩৫৪৯ 
পলাশ সরকার, বপতা-সমরীত সরকার, ভাঙ্গা বভটা, র্াক র-সকলাইল, থািা-

িবাবগঞ্জ, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৩৫৫১ 
বমাঃ আব্দুল জবলল সরকার, বপতা-বমাঃ জয়াি উদ্দীি সরকার, গ্রাম-

মদিাহরপুর, র্াক র-মদিাহরপুর, থািা-পলাশবাড়ী, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৩৫৫২ 
বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মবিমুল ইসলাম, গ্রাম-োবড়য়াপুর, 

বিৌহদ্দীদটালা, িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৫৩ 
বমাঃ শাহীনুর ইসলাম সাহাোৎ, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম রবব, গ্রাম-ববাতল 

র্াাংগা, র্াক র-আমতলা, থািা-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৩৫৫৪ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ববেউল আলম, মধ্য বসািাইেবড়, সীতাকুন্ড, 

বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৫৫৫ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক, ধুলাউড়ী, নুরেহ, সাঁবথয়া, 

পাবিা। 

খগ গ 

৩৫৫৬ 
বমলি িাকমা, বপতা-সুরমবি িাকমা, গ্রাম-ভগবাি টিলা, তাইিাং উপদজলা-

মাটিরাঙ্গা, বজলা-খাগড়ােবড়। 

খগ গ 

৩৫৫৭ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, গ্রাম-গজাবরয়া, র্াক র-

বাহুকা, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৫৮ 
বমাঃ ফজলুর রহমাি, বপতা-আবুল খাদয়র, বড়দখরী, রামগবতর হাট, রামগবত, 

লক্ষীপুর। 

খগ খগ 

৩৫৫৯ 
বমাঃ শাবকল আহদম্মে, বপতা-বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, ইিাখাবল, িাটদমাহর, 

পাবিা। 

খগ গ 

৩৫৬০ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রাম-বখবড়হর, র্াক র-

বখবড়হর, থািা-শাহরাস্তী, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৫৬২ জাবহদ্যল ইসলাম টিটু, বপতা-নুরুল হুো, উত্তর বাঁশবাড়ীয়া, বসতাকুন্ড, িট্টগ্রাম। খগ গ 

৩৫৬৪ 
জয়িাল আদবেীি জয়, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রাম-িাদমাভদ্রা, 

র্াক র-পদ্মা আবাবসক, থািা-ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

খগ খগ 

৩৫৬৫ 
বমাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-গুড়পাড়া, 

থািা-বকাট িাঁেপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৩৫৬৬ 
বমাঃ িাবসম বলমি, বপতা-বমাঃ ববলাল উবদ্দি প্রাাং, গ্রাম-শান্তপাড়া, র্াক র-

ভটখালী, উপদজলা-বাগমারা, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩৫৬৮ 
বমাঃ কাজল বময়া, বপতা-বমাঃ বমদহরজামাল, গ্রাম-বেিাই হাট, র্াক র-

কাঁঠালবাড়ী, থািা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৩৫৬৯ 
হৃেয় বসাংহ, বপতা-সুদবাধ বসাংহ, গ্রাম-বোট িাঁেপুর, র্াক র-িািগাঁও, থািা-

লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩৫৭০ 
বরপি কুমার প্রামাবিক, বপতা-সুকুমার প্রামাবিক, গ্রাম-মািপাড়া, বশরকুল, 

থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৩৫৭১ 
বমাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতা-বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-নুরিগর, অষ্টমবিষা, 

ভাাংগুরা, পাবিা। 

খগ গ 

৩৫৭২ 
মাসুে আলম, বপতা-মবির বহাদসি, গ্রাম-বর্উয়াতল, র্াক র-বর্উয়াতলী, থািা-

বরুড়া, বজরা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৭৩ 
বমাঃ ইসমাইল, বপতা-রুহুল আবমি িক্তী, গ্রাম-পবিম এখলােপুর, র্াক র-পূব ড 

এখলােপুর, থািা-ফবরেগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৩৫৭৪ 
বমাঃ এিামুলহক, বপতা-বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, গ্রাম-টুপা ফবকরপাড়া, র্াক র-

রামগঞ্জ, উপদজলা-িীলফামারী, বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

৩৫৭৫ 
বমাঃ তাদহরুল ইসলাম, বপতা-জদবে আলী, গ্রাম-মবহষামুড়ী, র্াক র-কাবকিা, 

থািা-কালীগঞ্জ, বজলা-লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৩৫৭৭ 
বমাঃ ইব্রাহীম খবলল, বপতা-বমাঃ আবু বিামাি, গ্রাম-বতিপুকুবরয়া, গজাবরয়া, 

র্াক র-বজায়াগ, থািা-িাবিিা, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৭৮ 
বমাঃ মবির বহাদসি, বপতা-বমাঃ তারা বময়া, গ্রাম-খাড়াতাইয়া, র্াক র-

খাড়াতাইয়া, গাজীপুর,  উপদজলা-বুবড়িাং, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৭৯ 
বমাঃ ইউসুফ, বপতা-বমাঃ আব্দুল মাদলক বময়া, গ্রাম-হাসিাবাে, ওয়ার্ ড িাং-৮, 

র্াক র-বাদহরির, উপদজলা-োউেকািী, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৩৫৮০ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ জাফর আলী, গ্রাম-হবরিাদগাপাল, র্াক র-

বাগবাটী, থািা ও বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৮১ 
রাদসল আহাম্মে, বপতা-বমাঃ বরৌশি আলী, গ্রাম-শ্রীমন্তপুর, র্াক র-

আহাম্মেিগর, উপদজলা-সের েবক্ষণ, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৮২ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ তবের উদ্দীি, গ্রাম-হাজরা পাড়া, র্াক র-

জাহািাবাে, থািা-মহিপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৩৫৮৩ 
আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর গাজী, গ্রাম-িরদফবলজ, র্াক র-

বালার বাজার, থািা-সবখপুর, বজলা-শরীয়তপুর। 

খগ খগ 

৩৫৮৫ 
বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বপতা-মৃত আবু শুক্কুর, আকবর সওঃ এর বাবড়, েবক্ষণ 

হাবলশহর, বপাঃ বসইলস কদলািী,বির টিলা িয়াহাট, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৫৮৬ 
বমাঃ ইউছুফ বময়া, বপতা-ফদয়জ আহম্মে, গ্রাম-খাগুবড়য়া, র্াক র-খাগুবড়য়া, 

থািা-িিগঞ্জ, বজলা-লক্ষীপুর। 

খগ গ 

৩৫৮৭ 
বমাঃ আখতার বহাদসি,  বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, গ্রাম-কািারগাঁও, হাসিাবাে, 

র্াক র-বাদহরির, োউেকাবি, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৩৫৮৮ 
বমাঃ বসাহাগ,  বপতা-বমাঃ আোে আলী, গ্রাম-মঙ্গলপুর, র্াক র-ফদতপুর, 

িওগাঁ সের, িওগাঁ। 

খগ গ 

৩৫৮৯ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতা-বমাঃ তবরকুল ইসলাম, গ্রাম-ফবিক, র্াক র-অিন্তপুর, 

বিত্রদকািা সের, বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৩৫৯০ 
পবরমল িি বম ডি, বপতা-বগবরি বম ডি, গ্রাম-আরাজী বেবীপুর, র্াক র-বেবীপুর, 

থািা-ঠাকুরগাঁও, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খগ খগ 

৩৫৯১ 

বমাঃ রুহুল আবমি শাহ, বপতা-বমাঃ আবের উদ্দীি শাহ,  

গ্রাম-বিবরর বির, র্াক র ও থািা-বিবররবির,  

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৩৫৯২ 
বমাঃ জামাল উবদ্দি, বপতা-মৃত বমাঃ আলী, গ্রাম-মিপুর, র্াক র-শান্তাসীতা, 

সের, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৫৯৩ 
বমাঃ আবরফ মৃধা, বপতা-মুন্নু মৃধা, গ্রাম-বহরন্যকািী, র্াক র-মাজড়া, থািা-

কাবশয়ািী, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৩৫৯৪ 
শাবমম আহদম্মে, বপতা-বমাঃ বতাতা বময়া, গ্রাম ও র্াক র-ঘুঘুরা কাবি, থািা-

বশরপুর সের, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

৩৫৯৮ 
বমাঃ জুদয়ল বময়া, বপতা-বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-িিবাড়ী, র্াক র-

বগাপালপুর, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৩৫৯৯ 
বমাঃ আলী বফরদেৌস,  বপতা-মৃত আবুল বহাদসি, গ্রাম-ব াড়ামারা, র্াক র-

বভঙ্গুলা, বগাপালপুর, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৬০০ 
বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-ববরীপটল, র্াক র-

বভঙ্গুলা, বগাপালপুর পল্লী, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৩৬০২ 
হুমায়ুি বিৌধুরী, বপতাঃ সামসুবদ্দি বিৌধুরী, গ্রামঃ কাবশমপুর, র্াকঃ কাবশমপুর, 

থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ গ 

৩৬০৫ 
বমাঃ বশায়াইব বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ তবববর রহমাি, ভালী, িামরুল , 

দ্যপিাঁবিয়া, বগুড়া। 

কখগ কখগ 
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৩৬০৬ 
বমাঃ রাবজবুল হক, বপতাঃ বমাঃ আঃ  রাজ্জাক, গ্রামঃ বগৌকুলপুর, র্াকঃ 

বকদশাবপুর, থািাঃ বা া, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৬০৭ 
বপউস বজমস বেড়াও, বপতাঃ বমঃ পল বেড়াও, গ্রামঃ বপপ্রাকশর, বপাঃ কাবলগঞ্জ, 

থািাঃ কাবলগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

 ৩৬০৮ 
বমাঃ রাদসল রািা, বপতাঃ হুমায়ূি কবীর, গ্রামঃ বিরামপুর, বপাঃ 

 িকদবল সতল, থািা+দজলাঃ জামালপুর।   

কখগ গ 

৩৬০৯ 
বমাঃ খাবলে বহাদসি , বপতাঃ বমাঃ িজরুল বশখ, গ্রামঃ অভয়তলা, র্াকঃ 

বাহাদ্যরপুর, থািাঃ তালা, বজলাঃ সাতক্ষীরা।   

কখগ গ 

৩৬১১ 
বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ সসয়ে বহাদসি, গ্রামঃ িািশ্রী, র্াকঃ 

সহরমূল, থািাঃ বিকলী, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।   

কখগ গ 

৩৬১২ 
বমাঃ বসাদহল, বপতাঃ বমাঃ শবহে উল্লাহ, বহাদসি সাদহবর বাড়ী, মবতিণ ডা, 

র্াকঃ োমাপাড়া, খুলশী, িট্টগ্রাম।   

কখগ খগ 

৩৬১৪ 
ইব্রাবহম খবলল, বপতাঃ বমাঃ আফোর আলী, গ্রামঃ শরাসাক, বপাঃ এবকি িগর, 

থািাঃ  াটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

কখগ কখগ 

৩৬১৫ 
আতাউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বুজরুক বকৌড়, র্াকঃ 

হাটগাদঙ্গাপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৬১৬ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি সুমি, বপতাঃ বমাহাম্মে অবজর উবদ্দি, বগারাগ্রাম, বপাঃ 

হাোরপার, বগায়াইি াট, বসদলট। 

কখগ খগ 

৩৬১৭ 
বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সুন্নত আলী, গ্রাম+দপাঃ গরুড়া, উপঃ 

বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ খগ 

৩৬১৮ 
বমাঃ এিামুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম+র্াকঃ বটাংগার ির, 

উপঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৬১৯ 
বমাঃ বমাস্তাক, বপতাঃ বমাঃ আবমরুল হক, গ্রাম+দপাঃ বটাংগার ির, উপঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৬২০ 
বমাঃ আবুল হাদশম রাহুল, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, হাজী সসয়ে আহমদের 

বাড়ী, আিিবাজার, বির, িট্টগ্রাম।  

কখগ গ 

৩৬২১ 
বমাঃ আবু হাবিফ, বপতাঃ বমাঃ বমাকদেে আলী বমাল্লা, গ্রামঃ পািামী, বপাঃ 

বর্বহবাকড়ী, থািা+দজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ খগ 

৩৬২২ 
বমাঃ সাহাোত বহাদসি শরীফ, বপতাঃ বমাঃ সবহে, পদ্যয়াপাড়া, র্াকঃ 

োদয়মোবত, িাঙ্গলদকাট, কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৩৬২৪ 

বমাঃ বমাদস্তাফা মন্ডল, বপতাঃ বমাঃ মবজে মন্ডল,  

গ্রামঃ বড়দেলীরপাড়, র্াকঃ বগলাবাড়ী, থািাঃ ইসলামপুর,  

বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৬২৫ 
বমাহাম্মে বগয়াস উবদ্দি, বপতাঃ অবজ আহমে, বরুমিড়া, ওয়ার্ ড-২, আদিায়ারা, 

িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৬২৬ 
বমাঃ বসতু বসখ, বপতাঃ বমাঃ আবু সাইে বসখ, আথালবেয়া, মুকসুেপুর, 

বগাপালগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৬২৭ 
বলটি হালোর, বপতাঃ বযাদষফ হালোর, গ্রামঃ কাইিমারী, বপাঃ বশহলাবুবিয়া, 

বমাাংলা, বাদগরহাট। 

কখগ খগ 

৩৬২৮ 
বমাঃ বসবলম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ কবরম, গ্রামঃ বগাোবশমলা, বপাঃ 

শ্রীরামপুর, থািা+দজলাঃ জামালপুর। 

কখগ গ 

৩৬৩০ 
আমজাে বহাদসি, বপতাঃ আব্দুর রহমাি, পবিম িাল, র্াকঃ বমন্নত আলীর 

হাট, থািাঃ বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৬৩১ 
অবভবজৎ কুমার সরকার, বপতাঃ উদপি িাথ সরকার, গ্রামঃনূরপুর, 

বপাঃ+থািাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাঃ গাইবান্ধা।   

কখগ কখগ 

৩৬৩২ 
বমাহাম্মে বেোরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাবিফ, গ্রামঃ পূব ড বসািাবেয়া, বজলা-

বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৩৬৩৩ 
বমাঃ োলাউবদ্দি সাবকব, বপতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বাউবরয়া, সন্দ্বীপ, 

িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৬৩৪ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ রইি উবদ্দি, গ্রামঃ বাঙ্গালা, েবক্ষিপাড়া, র্াকঃ 

মথুরাপুর, িাটদমাহর, পাবিা। 

কখগ গ 

৩৬৩৫ 
বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইসাহাক পরামাবিক, গ্রামঃ পাঁিবাড়ীয়া, 

র্াকঃ কাটাখাবল, িাটদমাহর, পাবিা। 

কখগ খগ 

৩৬৩৬ 
বমাঃ আজমীর রহমাি, বপতাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, গ্রামঃ সুরাট, বপাঃ 

বাবিয়াবহু, থািা+দজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ গ 

৩৬৩৮ 
ববকাশ িাথ, বপতাঃ বখাকি িাথ, গ্রামঃ পূব ড বখতাপির, র্াকঃ বখতাপির, থািাঃ 

ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 
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৩৬৩৯ 
বাবলু কাবন্ত আিার্য্, বপতাঃ বােল কাবন্ত আিার্য্ড, গ্রামঃ ধম ডপুর, র্াকঃ 

েবক্ষণপাড়া, থািাঃ সাতকাবিয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৩৬৪০ 
বমাঃ জাবকরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হযরত আলী, উত্তর ইসেীর, ফতুল্লা, 

িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৬৪১ 
বমাঃ আব্দুল হাই তালুকোর, বপতাঃ সুলতাি আহাম্মে তালুকোর, েঃ 

বভটাবাড়ীয়া, ভান্ডাবরয়া, বপদরাজপুর। 

কখগ গ 

৩৬৪২ 

বমাঃ িাবসর উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ ফারুক হাওলাোর,  

গ্রামঃ উত্তর িাটিবুবিয়া, র্াকঃ মবহষকাটা, বজলাঃ পটুয়াখালী, থািাঃ 

বমজডাগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৬৪৩ 
বমাঃ লাদয়ি হাসাি সাদবরী, বপতাঃ বমাঃ িাবজম উদ্দীি, গ্রামঃ খামার 

িারায়ণপুর, র্াকঃ িারায়ণপুর, উপঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখগ গ 

৩৬৪৪ 
বমাঃ বমদহরাব আলী, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামঃ জয়কৃষ্ঠনুর, র্কাঃ 

পীরগঞ্জ, উপঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখগ গ 

৩৬৪৫ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ িবজবদ্দীি, গ্রামঃ রঘুিাথপুর, র্াকঃ 

পীরগঞ্জ, উপঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখগ গ 

৩৬৪৬ 
বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ বোট িাবরিগাড়ী, 

বপাঃ বাসুদেবপুর, তািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৩৬৪৭ 
বমাঃ মাহামুদ্যল হাসাি বশপি, বপতাঃ বমাঃ বমাজাহার বহাদসি খাজা, গ্রামঃ 

ববতাকাপা, বপাঃ বঢাল ভাঙ্গা, থািাঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৩৬৪৮ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাঃ বমাঃ আলী আকবর, গ্রামঃ সকয়ােী, র্াকঃ 

সকয়ােী বাজার,  থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৬৪৯ 
সজীব কুমার িাথ, বপতাঃ ববরণ কুমার িাথ, গ্রামঃ উত্তর হাবলশহর, র্াকঃ 

হাউবজাং বস্টট, থািাঃ হাবলশহর, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৬৫০ 
বমাঃ রুদবল, বপতাঃ বমাঃ আবমর হামজা, আেমত  আলী মুবসর বাড়ী, গ্রামঃ 

িাঁিগাও, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৬৫১ 
বমাঃ আমাি উল্লাহ, বপতাঃ বমাঃ জাদকর আহম্মে, গ্রামঃ সাধিপুর, র্াকঃ 

সাধিপুর, উপঃ বাশখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৬৫৪ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ সামসুল হক, বপবসকালিার হাউবজাং বসাসাইটি, 

র্াকঃ বমাঃ পুর, ঢাকা-১২০৭, ২১৭/১, আবজম টাউয়ার, রামিিপুর বমৌজা, 

বমাঃ পুর ঢাকা-১২০৭। 

কখগ খগ 

৩৬৫৫ 
শাহ বমায়াদজ্জম বময়া, বপতাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রামঃ মািালীয়া, বপাঃ 

আরকমষ্টা, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ কখগ 

৩৬৫৬ 
সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাঃ ইসমাইল খাি, োরুস সালাম, বড় সাদয়ক, বমরপুর, 

ঢাকা। 

কখগ খগ 

৩৬৫৭ 
বমাঃ ইমরাি রহমাি, বপতাঃ বমাঃ লুতফুর রহমাি, ির  লক্ষুা, থািাঃ কি ডফুলী, 

িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৩৬৫৮ 
বমাঃ ফারুক ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইউনুি বময়া, গ্রামঃ বসন্তপুর, র্াকঃ বাইমুল, 

থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৩৬৫৯ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ এমোে বময়া, কাউয়ার বখাপ, রামু, কক্সবাজার। কখগ কখগ 

৩৬৬০ 
জাবকর , বপতাঃ হাববব বময়াবজ, গ্রামঃ সুবহলপুর, র্াকঃ ইবলয়ািগঞ্জ, থািাঃ 

িাবিিা, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৩৬৬১ 
বমাঃ শাবকল আহদম্মে, বপতাঃ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ বারইপাড়া, পবা, 

রাজশাহী। 

কখগ গ 

৩৬৬২ 
বমাঃ জাবহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ জারবজম আলী, ঝুজকাই, বময়াপুর, 

এয়ারদপাট ড, রাজশাহী। 

কখগ গ 

৩৬৬৩ 
বমাঃ আদয়জ উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ ধি মামুে মন্ডল, গ্রামঃ বুজরুক গঙ্গাপুর, 

বপাঃ মুকুিপুর, থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৩৬৬৫ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল সাত্তার, গ্রামঃ কাবজববখল, থািাঃ 

বসিবাগ, বজলাঃ  বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৩৬৬৬ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি (বমলি), বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাবমি, গ্রামঃ 

আমগাবে, বপাঃ আমগােী হাট, থািাঃ দূগ ডাপুর, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৬৬৭ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সবপউল ইসলাম, গ্রামঃ কাজীপাড়া, র্াকঃ 

পঞ্চগড়, থািা ও বজলাঃ পঞ্চগড়। 

কখগ কখগ 

৩৬৬৮ 
বমাঃ ফরহাে উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ বরমেলি, র্াকঃ 

বরমেলি, উপঃ গফরগাঁ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৬৭০ 
বমাঃ শাহ ববারহাি (রাজু), বপতাঃ বমাঃ শাহজাহাি, গ্রামঃ এখলাশপুর, বপাঃ 

এখলাশপুর, বাজার, উপঃ ববগমগঞ্জ, বিায়াখালী। 

কখগ খগ 
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৩৬৭১ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতাঃ বমাঃ রুস্তুম আলী বসকোর, গ্রামঃ িরকাদলখা, বপাঃ 

িরকাদলখা, উপঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ খগ 

৩৬৭২ 
বমাঃ বমাকারম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবু সুবফয়াি, গ্রামঃ পাঠাকাটা, বপাঃ িক 

পাঠাকাটা, থািাঃ িকলা, বজলাঃ বশরপুর। 

কখগ গ 

৩৬৭৩ 
বমাঃ বরয়াে ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ কামলপুর, বপাঃ 

মুশুলী, থািাঃ িািাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৩৬৭৫ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর, বপতাঃ বমাঃ  মুো ববপারী, গ্রামঃ মবহষগুবে, বপাঃ পাতারির, 

মুলােী, ববরশাল।  

কখগ গ 

৩৬৭৬ 
শুকুর আলী, বপতাঃ আঃ জবলল বশখ, গ্রামঃ পার বকাড়ামারা, কাফুরপুরা, 

বাদগরহাট সের, বাদগরহাট। 

কখগ খগ 

৩৬৭৭ 
োবব্বর আহদমে, বপতাঃ দ্যলু বশখ, গ্রামঃ শশাবাবড়য়া, বপাঃ পাইককাবি, 

বগাপালগঞ্জ সের, বগাপালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৬৭৮ 
বমাঃ আলভী, বপতাঃ এিামুল বমাল্লুা, গ্রামঃ িরমাবিকোহ, বপাঃ + থািাঃ + 

বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৬৭৯ 
বমাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতাঃ বমাঃ বুলু বময়া, গ্রামঃ বতলকুবপ, র্াকঃ 

পীরগাো, উপঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ কখগ 

৩৬৮০ 
বমাঃ রায়হাি বময়া, বপতাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ বিায়াগাঁও, আদিায়ার বসল্ক, 

র্াকঃ মন্নু িগর, থািাঃ বজলাঃ গাজীপুর।  

কখগ খগ 

৩৬৮১ 
বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ফজর আ লী, গ্রামঃ পালগাঁও, বপাঃ তামাট, 

থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৩৬৮২ 
বিউটি বালা, বপতাঃ বগৌতম বালা, গ্রামঃ েবক্ষি িলবল, বপাঃ িবগ্রাম, থািাঃ 

র্াসার কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর। 

কখগ গ 

৩৬৮৩ 
বমাঃ মাবহি আলম মাবিক, বপতাঃ বমাঃ আলাউবদ্দি,  গ্রামঃ িতুিপাড়া, জামুর, 

র্াকঃ রাজফুলবাড়ী, সাভার, ঢাকা। 

কখগ খগ 

৩৬৮৪ 
সাজ্জাদ্যল ইসলাম, বপতাঃ োউে বশখ, গ্রামঃ হবরোসপুর, বপাঃ বভড়ারহাট, 

উপঃ বগাপালগঞ্জ সের, বজলাঃদগাপালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৬৮৫ 

বমাঃ বসবলম বরজা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

 গ্রামঃ েবক্ষি বাজুমারা, র্াকঃ বিলমারী, থািাঃ বেৌলতপুর,  

বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ গ 

৩৬৮৬ 
বমাঃ আব্দুস সাত্তার, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে পাইকাড়, বাইগুিী, গাবতলী, 

বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৬৮৭ 
বমাঃ ফারুক হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল বারী, গ্রাম+র্াকঃ বাইগুিী, উপঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৬৮৮ 
মবিরুল ইসলাম, বপতাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ তারটিয়া কমলাই, র্াকাঃ 

ব ািাপাড়া, থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ কখগ 

৩৬৮৯ 
বমাঃ আল মামুি, বপতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রামঃ বগায়াতলা, বপাঃ 

তালবে ী, উপঃ তারাকািা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৬৯০ 
বমাঃ জাকাবরয়া, বপতাঃ আব্দুল কাদের ফবকর, গ্রামঃ িরববি ডয়া, র্াকঃ 

করশাবলকা, উপঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৬৯১ 
বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, বপতাঃ মৃতঃ আের আলী, গ্রাম+র্াকঃ সুবতয়াখালী, 

সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৩৬৯২ 
রাবজব সরকার, বপতাঃ অবিল সরকার, বমাদমিবাগ, পাড়ার্গার, যাত্রাবাবড়, 

ঢাকা। 

কখগ খগ 

৩৬৯৩ 

বমাঃ এমোদ্যল কববর, বপতাঃ মৃতঃ হুমায়ূি কববর,  

গ্রামঃ মঙ্গলকাটা, র্াকঃ মঙ্গলকাটা বাজার, থািাঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ 

সুিামগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৬৯৪ 

বমাহাম্মে আবু সতয়ব, বপতাঃ নুরল আলম,  

গ্রামঃ উঃ সুিরপুর, র্াকঃ িারায়িহাট, থািাঃ ভুজপুর, উপঃ ফটিকেবড়, 

বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৬৯৫ 
বমাহাম্মে সুমি, বপতাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম+র্াকঃ টুমির, থািা+দজলাঃ 

লক্ষীপুর। 

কখগ খগ 

৩৬৯৬ 
বমাঃ দ্যলাল বহাদসি বিৌধুরী, বপতাঃ সাহজাহাি বিৌধুরী, গ্রামঃ উপর গ্রাম, বপাঃ 

হাোর পার, উপঃ বগায়াইি াট, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ গ 

৩৬৯৭ 
শামীম আহমে, বপতাঃ মৃতঃ তজম্মুল আলী, গ্রামঃ আমুড়া, র্াকঃ আমবিয়া 

বাজার, উপঃ বগালাপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ খগ 

৩৬৯৮ 
আবুল আহমে, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ ফাবজল পুর, বপাঃ রািা বপাং, 

উপঃ বগালাপগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ গ 
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৩৬৯৯ 
মাসুক উবদ্দি, বপতাঃ বগালাম আকবর, িবরপাড়া, বপাঃ রবহ বময়া মাদ্রাসা, 

থািাঃ কািাই াট, বজলাঃ বসদলট। 

কখগ গ 

৩৭০০ 
সাকাওয়াত বহাদসি, বপতাঃ আব্দুস োমাে বময়া, গ্রামঃ বিঝুড়ী, র্াকঃ 

িািাইদকািা, উপঃ রায়গঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৭০১ 
শবহে উল্লাহ, বপতাঃ শবরয়ত উল্লাহ, িােপুর শাহ, ৮ িাং ওয়ার্ ড, র্াকঃ ভূ ূঁঞার 

হাট, উপঃ কববর হাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখগ গ 

৩৭০২ 
বমাঃ িাজমুল হাসাি, বপতাঃদমাঃ আব্দুল আলীম, গ্রামঃ বাদয়ক, বপাঃ 

সালোিেী, থািাঃ কসবা, বজলাঃ বব-বাবড়য়া। 

কখগ খগ 

৩৭০৪ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ অবকজ উবদ্দি, গ্রামঃ আেম (কুটি পাড়া), 

র্াকঃ পাওটািাহাট, উপঃ পীরগাো, রাংপুর। 

কখগ কখগ 

৩৭০৫ 
জবসম উবদ্দি, বপতাঃ একব্বার মন্ডল, গ্রামঃ িােপাড়া, র্াকঃ িােপাড়া, উপঃ 

সশলকুপা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ কখগ 

৩৭০৬ 
বমাঃ হৃেয় বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ িতুি আমেহ, র্াকঃ 

আল্লারেগ ডা-৭০৪২, উপঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ গ 

৩৭০৭ 
বমাঃ আবতক মাহবুব টুটুল, বপতাঃ বমাঃ মাহবুব বহাদসি, পাঁচুরিক িয়াপাড়া, 

জয়পুরহাট, থািা+দপাঃ জয়পুরহাট। 

কখগ খগ 

৩৭০৮ 
চমাাঃ আপরফ চহাস ন, পিতাাঃ চমাাঃ আসনায়ার চহাস ন, গ্রামাঃ পিয়ালকান্দা, চিাাঃ 

নাখারগঞ্জ, থানাাঃ নাসগশ্বরী, চেলাাঃ কুপিগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৩৭০৯ 
বমাঃ বাবুল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মাঈিবদ্দি, গ্রাম/রাস্তাঃ মবল্লদকর পাড়া, র্াকঃ 

আবমিপুর-১৪৪০, বসািারগাঁও, বসািারগাঁও বপৌরসভা, িারায়িগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৭১০ 
বমাঃ সসয়ে হুদমি সাজু, বপতাঃ বমাঃ আঃ োলাম, গ্রামঃ মঙ্গলকাটা, র্াকঃ 

মঙ্গলকাটা বাজার, থািাঃ সুিামগঞ্জ সের, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৭১১ 
আদিায়ার বহাসাইি, বপতাঃ আহাম্মে আলী, বশবররিালা, ভবািীপুর, গাজীপুর 

সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৩৭১২ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বমাবারক বমর, গ্রামঃ হাবতমারা, র্াকঃ 

সারোগঞ্জ, থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ  গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৩৭১৩ 
বমাঃ িাবহে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, কাঁিেহ, িবাবগঞ্জ, 

বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৩৭১৪ 
আফজাল বহাদসি বপতাঃ বমাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামঃ টুবিয়াবাড়ী, র্াকঃ 

মধুপুর/জটাবাড়ী, থািা+উপঃ মধুপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখগ খগ 

৩৭১৫ 
বরয়াে আহদমে, বপতাঃ বুল মহাজি, গ্রামঃ আতরদতাপা, বপাঃগবিহাটা, থািাঃ 

কটিয়ােী,  বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৭১৬ 
বমাঃ বশমুল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ মগপুস্করিী, বপাঃ 

বমাহাম্মেপুর, থািাঃ বেববদ্বার, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ খগ 

৩৭১৭ 
বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ বাবলু বময়া, গ্রামঃ েবক্ষি সাদ্যল্যা, বপাঃ 

মাটিয়াল, থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৭১৮ 
বমাঃ খাইরুল ইসলাম বপতাঃ বমাঃ রহম আলী, গ্রামঃ পািদধায়া, বপাঃ 

বসিওয়াবলয়া, থািাঃ আশুবলয়া, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ খগ 

৩৭১৯ 
আবতক হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলম, গ্রামঃ রাথ ডা, বপাঃ জবরিা 

কদলজ, থািা+দজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৭২০ 
িাজমুল হাোি, বপতাঃ বমাঃ বলয়াকত আলী, গ্রামঃ সসয়েপুর, র্াকঃ শরৎ 

িগর, থািাঃ কুবমল্লা সের, কুবমল্লা। 

কখগ গ 

৩৭২১ 

বমাঃ ইস্রাবফল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ জামাল বহাদসি,  

গ্রামঃ বভড়াদকালা, র্াকঃ বেওয়াি তারুটিয়া, থািাঃ শাহাজােপুর, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৭২২ 
সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ নূর বমাহাম্মে পাজাল, গ্রামঃ বাদহরির, বপাঃ েঃ 

িরকুমারীয়া, থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ শবরয়তপুর। 

কখগ গ 

৩৭২৩ 
আবু তাদহর বসাদহল, বপতাঃ বমাঃ আজাহার উবদ্দি, গ্রামঃ রায়রাবাে, র্াকঃ 

টিটিয়া, থািাঃ লালদমাহি, বজলাঃ বভালা। 

কখগ খগ 

৩৭২৪ 
বমাঃ বরপি, বপতাঃ মান্নাফ হাওলাোর, গ্রামঃ েবক্ষি সস্তাপুর, র্াকঃ ফতুল্লা, 

িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৭২৫ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ কদ্দুস, গ্রামঃউচ্ছ বহরি বাড়ী, র্াকঃ 

বশবপুর, উপঃ বহরি বাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ কখগ 

৩৭২৭ 
বমাঃ শাবকল মন্ডল, বপতাঃ বমাঃ িাবজম উবদ্দি মন্ডল, গ্রামঃ গাোবাড়ী, র্াকঃ 

কচুয়া, উপঃ সা াটা, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ খগ 

৩৭২৮ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ মান্নাি তালুকোর, গ্রাম+দপাঃ কি ডকাঠী,  

উপ+দজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 
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৩৭২৯ 
বমাঃ বরয়াজ হাসাি, বপতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামঃ বিিাই, র্াকাঃ বিিাই, 

উপঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৭৩০ 
বমাঃ হযরত আলী, বপতাঃ বমাঃ সাগর আলী, গ্রামঃ বরুিাগাঁও, বপাঃ কালুদক্ষত্র, 

থািা+দজলাঃ ঠাকুরগাঁও। 

কখগ কখগ 

৩৭৩১ 
বমাঃ রুদবল ইসলাম বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ ভাটপাড়া, থািা+দজলাঃ 

গাইবান্ধা। 

কখগ কখগ 

৩৭৩২ 

বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবু তাদহর,  

গ্রামঃ হাসািপুর, ইউঃ ১১ িাং বিয়াজপুর, উপঃ সের,  

বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখগ খগ 

৩৭৩৩ 
বমাঃ সাহাবুবদ্দি হাওলাোর,  বপতাঃ বমাঃ বকরামত আলী হাওলাোর,  গ্রামঃ 

হানুয়া, বপাঃ হানুয়া, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ কখগ 

৩৭৩৪ 
বমাঃ ইয়াবেি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, েবক্ষি গাজীরিট, 

আশুবলয়া, ঢাকা।  

কখগ কখগ 

৩৭৩৬ 
বমাঃ িাঁি বময়া, বপতাঃ বমাঃ দ্যদ্য বশখ, গ্রামঃ উত্তর শাংকরপুর, র্াকঃ 

আওলাকাবি, উপঃ সাবরয়াকাবি, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৭৩৭ 
বমাঃ হাবমদ্যর রহমাি, বপতাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ জয়দভাগা, র্াক+উপঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৭৩৮ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হািাি, বপতাঃ বমাঃ মকবুল বহাসি তালুকোর, গ্রামঃ িাঁেপুর, 

থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

৩৭৩৯ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ মাসকাটা, র্াকঃ 

ববতাগা, উপঃ ফবকরহাট, বজলাঃ বাদগরহাট। 

কখগ কখগ 

৩৭৪০ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ মকুল বহাদসি, গ্রাম+দপাঃ রািীিগর 

বাজার, থািাঃ বািীিগর, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখগ কখগ 

৩৭৪২ 
বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম,বপতাঃ জবসম উবদ্দি, গ্রামঃ লুধুয়া, বপাঃ লুধুয়া, থািাঃ 

মতলব (উত্তর), বজলাঃ িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৭৪৩ 
বমাঃ ফদয়জ উদ্দীি ভুইয়া, বপতাঃ িাসীর উদ্দীি ভুইয়া, গ্রামঃ বমৌটুপী, বপাঃ 

বাগািবাড়ী, থািাঃ মতলব (উত্তর), বজলাঃ িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৭৪৪ 
বমাঃ রাবকব বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবু জাফর ইমি, গ্রামঃ নুতািশ্রীিগর, বপাঃ 

বাজীতা, থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ পটুয়াখালী। 

খগ গ 

৩৭৪৫ 
বমাঃ ফয়সাল, বপতাঃ বমাঃ হাবিফ মজুমোর, গ্রামঃ অবলপুর, বপাঃ অবলপুর, 

মতলব, িাঁেপুর। 

খগ গ 

৩৭৪৬ 
বমাঃ আব্দুল লবতফ বময়া, বপতাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ আিাদলর তাড়ী,  

বপাঃ বখালাহাটী, উপঃ গাইবান্ধা সের, বজলাঃ গাইবান্ধা 

খগ গ 

৩৭৪৭ 
বমাহাম্মে ইয়াবেি পারদভজ, বপতাঃ বমাহাম্মে নুরুল আবোর, গ্রামঃ বিায়াপাড়া, 

র্াকঃ বগাজরা বিায়াপাড়া, রাউজাি, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৭৪৮ 
বমাঃ সাবব্বর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ ির সশলাবাড়ী, র্াকঃ 

বখাকশাবাড়ী, থািা+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ।  

খগ গ 

৩৭৪৯ 
সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ বরয়াজ উবদ্দি, বড় বেয়া, বীর উজলী, কাপাবসয়া, 

গাজীপুর। 

খগ গ 

৩৭৫০ 
বমাঃ অবহদ্যর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ েরগাপাড়া, র্াকঃ 

আমনুরা, থািা+দজলাঃ িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৭৫১ 
বমাঃ তবহদ্যল ইসলাম (তপু), বপতাঃ বমাঃ আিের আলী, গ্রামঃ ধুলাউড়ী, র্াকঃ 

বশরদকাল, থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

৩৭৫২ 
বমাঃ জামাল উবদ্দি, বপতাঃ জাবজর সওোগর, গ্রামঃ সাইটপাড়া, উত্তর পদতঙ্গা, 

র্াকঃ মধ্যম পদতঙ্গা, থািাঃ পদতঙ্গা, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৩৭৫৩ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল আউয়াল, গ্রামঃ সুবেয়াখলা, র্াকঃ 

শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ গ 

৩৭৫৪ 
রাজু োশ, বপতাঃ বপযুষ োশ, গ্রামঃ বকালাগাঁও, র্াকঃ িরকািাই, থািাঃ 

পটিয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৭৫৫ 
ঝুলি কাবন্ত বিৌধুরী, বপতাঃ বতদজি লাল বিৌধুরী, গ্রামঃ বধারলা, র্াকঃ 

সাদরায়াতলী, থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৭৫৬ 
বমাঃ ইমি হৃেয়, বপতাঃ কামাল উদ্দীি, জবহর ম্যাদিজাদরর বাড়ী, পবিম 

শাকপুরা, উপঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৭৫৭ 
বমাঃ ইউছুপ, বপতাঃ মৃতঃ নুর গবণ, গ্রামঃ বকািাগাও, র্াকঃ িরকািাই, থািাঃ 

পটিয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৩৭৫৮ 
আব্দুল মাবুে, বপতাঃ শাহ আলম, কাঞ্চি মাবির বাড়ী, গ্রামঃ বকালাগাঁও, র্াকঃ 

বকালাগাঁও, পটিয়া, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 
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৩৭৫৯ 

বমাঃ আবদ্যল আল রাজু, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি,  

গ্রামঃ পূব ড লামাই, সত্তার মাহজদির বাড়ী, র্াকঃ বকাম্পািীর হাট, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৩৭৬০ রুদবল হাবববুর রহমাি, বাখর িগর, থািাঃ বায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংবে। খগ গ 

৩৭৬১ 
বমাঃ মাহমুে ইবদি রাজীি, বপতাঃ বমাঃ ওয়াবহদ্যর রহমাি, বকায়াঁ , িাঁেপুর, 

কচুয়া, িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৩৭৬২ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ সমর উবদ্দি প্রামাবিক, গ্রামঃ িট ািা, বপাঃ 

+ থািাঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 

ক ক 

৩৭৬৩ 
বমাহাম্মে আব্দুল হাবকম লাভলু, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মঈি উবদ্দি, গ্রামঃ বশওর 

খাল প্রকাবশত, র্াকঃ গহরপুর, বেওয়াি বাজার, থািাঃ বালাগঞ্জ, বসদলট। 

কখ খ 

৩৭৬৪ 
বমাহাম্মে আলতাফ বহাদসি বময়াজী, বপতাঃ বমাঃ সবফউল আলম বময়াজী. 

গ্রামঃ + র্াকঃ মহািগর, উপধঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৩৭৬৯ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জাব্বার, রামিিপুর, বাদজকাজলা, 

বপাঃ ব াড়ামারা, থািাঃ ববায়াবলয়া, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখ খ 

৩৭৭২ 
বমাঃ বরাত আলী সরকার, বপতাঃ হাজী বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস সরকার, ঐতারা, 

সায়োবাে, বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৩৭৭৩ 
বমাঃ হাবমদ্যর রহমাি জবসম, বপতাঃ বমাঃ ময়দের আলী, গ্রামঃ বাইিাইল, 

বপাঃ িবগ্রাম বাজার-১৮০০, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ কখ 

৩৭৭৫ 
আবুল কালাম, বপতাঃ জবহরুল ইসলাম, গ্রামঃ বিজগ্রামঃ বপাঃ শাহবাগ, উপঃ 

জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

কখ কখ 

৩৭৭৭ 
িাবজম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ মইি উবদ্দি, গ্রামঃ েলইপাড়া, বপাঃ হবরপুর, উপঃ 

সজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 

কখ খ 

৩৭৭৮ 
উজ্জল বময়া, বপতাঃ মৃতঃ আঃ মবতি, উত্তর বরির, র্াকঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, থািাঃ 

+ বজলাঃ হববগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৭৮০ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ আেম আলী মৃধা, গ্রামঃ পাাংশা র্াকঃমাধবপাশা, 

থািাঃ বাবুগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

৩৭৮১ 
আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ আবদ্যল মুিাফ, গ্রামঃ সূয ডিগর, বপাঃ আিিপুর, 

উপঃ সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

কখ খ 

৩৭৮২ 
জামাল উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ  মবতউর রহমাি, পাদলায়াি, গ্রামঃ বখরাটি, বপাঃ 

বখরাটি, উপঃ কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

কখ কখ 

৩৭৮৩ 
বমাঃ আল আবমি, বপতাঃ মৃতঃ বেবদ্দক বময়া, গ্রামঃ হাবড়য়ােী, বপাঃ বসাংহদ্রী, 

উপঃ কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

কখ খ 

৩৭৮৫ 
 বমাঃ র্াবলম বহাদসি, বপতাঃ আবু মুো কবরম, পারদূগ ডাপুর, আলমর্াঙ্গা, 

চুয়ার্াঙ্গা। 

কখ কখ 

৩৭৮৮ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বােশা বময়া, গ্রামঃ তলা গ্রাম, বপাঃ + 

থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখ খ 

৩৭৯১ 
বমাঃ আব্দুল হান্নাি, বপতাঃ বমাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রামঃ মজবলশপুর, বপাঃ 

সুয়াগাজী, থািাঃ সের েবক্ষণ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

 কখ  খ 

৩৭৯৩ 
বমাঃ িন্টু ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, আসাি িগর, আলমর্াঙ্গা, 

চুয়ার্াঙ্গা।  

কখ খ 

৩৭৯৪ 
বমাঃ বুলবুল আহাদম্মে, বপতাঃ মৃতঃ হাদতম আলী, গ্রামঃ আড়াকুল , থািাঃ েঃ 

বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ খ 

৩৭৯৬ 
বমাঃ রবমজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ববয়ারা, বপাঃ বত বরয়া, 

থািাঃ েবক্ষণ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ কখ 

৩৭৯৭ 
বমাঃ শাহজাহাি বময়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মাহতাব উবদ্দি, গ্রামঃ মবজে ববয়ারা, 

বপাঃ বত বরয়া, থািাঃ েবক্ষণ বকরািীগঞ্জ, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ কখ 

৩৭৯৯ 
 বমাঃ হাবফজুর রহমাি,  বপতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী, গ্রামঃ ধুলাউবড়, বপাঃ 

নুরেহ, থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

কখ কখ 

৩৮০১ 
বমাঃ মাসুে, বপতাঃ বমাঃ মাবিক বসক, গ্রামঃ বাদে ভুদগাল হাট, বপাঃ েবপ্তয়র, 

উপঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ গ 

৩৮০২ 

দ্বীপক কুমার বাদলা, বপতাঃ লদকশ বাদলা,  

গ্রামঃ বতরদোিা, বপাঃ অবফসঃ বহলাবিয়া, বাজার, থািাঃ হবররামপুর, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৮০৫ 
বমাঃ মহবসি বহাদসি, বপতাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ গাদব্দর গাও, র্াকঃ 

কাবলর বাজার, থািাঃ ফবরেগঞ্জ, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

৩৮০৬ 
বমাঃ আব্দুল মাদলক, বপতাঃ মৃতঃ হাদিফ আলী, গ্রামঃ র্াকঃ বষালখাো, 

মবিরামপুর, যদশার। 

কখগ খগ 
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৩৮০৭ 
বমাঃ আলম খাঁ, বপতাঃ বমাঃ আজম খাঁ, গ্রামঃ কামার গাঁও, র্াকঃ 

বসওদতরপাড়া, উপঃ োতক, বজলাঃ সুিামগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৮০৮ 
বমাঃ শাহীি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আরজাি বময়া, গ্রামঃ সালি, বপাঃ 

বটাংরাবাজার, থািাঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখগ গ 

৩৮০৯ 
বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ র্াকঃ গুবজয়াম, 

থািাঃ বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৩৮১০ 
বমাঃ সুমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ লাল বময়া, গ্রামঃ + বপাঃ উঃ পদ্যয়া, থািাঃ 

োউেকাবি, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ কখগ 

৩৮১১ 
বমাঃ মবিরুজ্জামি, বপতাঃ মৃতঃ ঈসমাইল বমাল্লা, গ্রামঃ েঃ ববলর্াউবল, বপাঃ 

গড়পাড়া, থািাঃ + বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮১২ 

বমাঃ বলয়াকত আলী বিৌধুরী, বপতাঃ মৃতঃ বকতাব আলী বিৌধুরী,  

গ্রামঃ বমবথকািা, র্াকঃ রায়পুরা, থািাঃ রায়পুরা,  

বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখগ খগ 

৩৮১৩ রাহুল রজক, বপতাঃ বােল িি রজক, বপয়ারপুর  বাজার, সের, জামালপুর। কখগ কখগ 

৩৮১৪ 
মীর বমাঃ আবু বকর বসবদ্দকী, বপতাঃ মীর বমাঃ বসািাহর বময়া,  

গ্রামঃ ইলাশপুর, বপাঃ বটাংরাবাজার, থািাঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখগ গ 

৩৮১৫ 
তুবহি আলম, বপতাঃ শাহাজাহাি আলম, গ্রামঃ মাবথউড়া িা বাগাি, বপাঃ 

বটাংরাবাজার, থািাঃ রাজিগর, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখগ গ 

৩৮১৬ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ বুলু বময়া, উত্তর কারমজা, হবরখালী, বসািাতলা, 

বগুড়া। 

কখগ খগ 

৩৮১৭ 
বমাঃ আবজমুল হক, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ পান্তাপাড়া, বপাঃ বজ- 

পান্তাপাড়া, থািাঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ গ 

৩৮১৮ 
বমাঃ ইউসুফ সরোর, বপতাঃ খাজা আহদমে সরোর, গ্রামঃ েবক্ষণ ববষ্ণুেী, 

থািাঃ িাঁেপুর সের, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ গ 

৩৮১৯ 
বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম বমাল্যা, গ্রামঃ িাকুবলয়া, 

র্াকঃ িহাটা, থািাঃ মহমমেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 

কখগ খগ 

৩৮২০ 
বমাঃ ফরহাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বসািাদিৌ, বপাঃ 

উয়ারুক, শাহারাবস্ত, িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

৩৮২১ 
বমাঃ ওয়াবলে বশখ, বপতাঃ বমাঃ কালু বশখ, ির আশুদতাষপুর, পাবিা সের, 

পাবিা। 

কখগ খগ 

৩৮২২ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ তাইজুল ইসলাম, গ্রামঃ করমা, র্াকঃ 

ধীতপুর, উপঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৮২৩ 
বমাঃ আঃ হাবকম, বপতাঃ েবদের আলী, গ্রামঃ কাবজর হাট, বপাঃ বমদহর িগর, 

থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

কখগ খগ 

৩৮২৪ রাদসল, বপতাঃ নুরদহাদসি গাজী, মাটি ভাাংগা, বোটবব াই, পটুয়াখালী। কখগ খগ 
৩৮২৫ মদিাজ োস, বপতাঃ িারায়ণ োস, ১৭/১ উত্তর কািা পড়া, সের, িরবসাংেী। কখগ গ 

৩৮২৬ 

বমাঃ কাওসার আলী, বপতাঃ বমাঃ ইসারুল হক,  

গ্রামঃ রাজারামপুর, র্াকঃ রাজারামপুর, থািাঃ উপঃ িাঁপাইিবাবগঞ্জ, বজলাঃ 

িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৮২৯ 
বমাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ বোটবালূয়া, র্াকঃ 

বালুয়াহাট, উপঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৮৩০ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ বরজাউল কবরম, গ্রামঃ পুগবলয়া, র্াকঃ 

কপূ ডর, উপঃ বসািাতলা, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৮৩১ 
বমাঃ বতাফাজ্জাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবুবক্কর বেবদ্দক, মাষ্টার পাড়া 

িড়াইদখালা, িীলফামারী। 

কখগ গ 

৩৮৩২ 
বমাঃ বসাহাগ সরকার, বপতাঃ  বমাঃ  এজাজুল হক, গ্রামঃ সয়ার শ্যামগঞ্জ, 

র্াকঃ শ্যামগঞ্জ, থািাঃ তারাগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখগ গ 

৩৮৩৩ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ ওমর আলী, িািরা, পবিম পাড়া, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৩৮৩৪ 
আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ োতিাই, র্াকঃ োতিাই, 

থািাঃ বর্মলা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

৩৮৩৫ 
আহদমে শরীফ, বপতাঃ আহদমে সবফক, ২৭৭, ফায়োবাে, উত্তরা, ঢাকা-

১২৩০। 

কখগ কখগ 

৩৮৩৬ 
বমাঃ আল আবমি, বপতাঃ বমাঃ  আশ ডাে আলী, গ্রামঃ কেমতলী উত্তর, র্াকঃ 

আেমজী িগর, বসবদ্দরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৩৮৩৭ 
আঃ রাজ্জাক, বপতাঃ মৃতঃ ফজলুল রহমাি, গ্রামঃ গলগন্ডা, বপাঃ ময়মিবসাংহ 

সের, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 
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৩৮৩৮ 
বমাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ উজাল খাগড়া, বপাঃ 

োপুবিয়া, সের ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

৩৮৪০ 
আবুল বহাদসি, বপতাঃ আঃ রবহম, গ্রামঃ িরদগাল মাহামুে, র্াকঃ কৃষ্ণপুর, 

থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখগ গ 

৩৮৪১ 
বমাঃ সাবেত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইসরাবফল  বহাদসি, গ্রামঃ বজাড়ােহ, র্াকঃ 

বজাড়ােহ-৭২১০, থািাঃ হবরপাকুন্ডু, বজলাঃ বিিাইেহ। 

কখগ খগ 

৩৮৪২ 

বমাঃ হাবববুল ইসলাম সাগর, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক,  

গ্রামঃ িরবাবি ডয়া, র্াকঃ করশাবলকা, থািাঃ শাহাজােপুর,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮৪৩ 
বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ বজরাট, র্াকঃ 

েশ ডিা, উপঃ োমুরহুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

কখগ গ 

৩৮৪৪ 
ইকবাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কববর বহাদসি, গ্রামঃ মুবসরকাবি, র্াকঃ 

লাকাইরকাবি, উপঃ মতলব উত্তর, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখগ খগ 

৩৮৪৬ বমাঃ আবজম (বাবু) বপতাঃ মৃতঃ সবলম, গদড়য়া বগাপালপুর, ঠাকুরগাঁও। কখগ খগ 

৩৮৪৭ 
জবি সুশান্ত হাসো, বপতাঃ সরোর হাসো, গ্রামঃ কালূপাড়া, বপাঃ বলগাবড়, 

থািাঃ ব াড়া াট, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৩৮৪৮ 
বমাঃ আবজজুল, বপতাঃ আব্দুর রউফ, গ্রামঃ বশদবর ির, র্াকঃ িাদগর পাড়া, 

থািাঃ বগাসাইর হাট, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

কখগ খগ 

৩৮৪৯ 
বমজানুর রহমাি পরমাবিক, বপতাঃ মৃতঃ আবকমবদ্দি পরমাবিক, গ্রামঃ 

বমালামগাড়ীহাট, কাবেরপুর, র্াকঃ বমালামগাড়ীহাট, কালাই, জয়পুরহাট। 

কখগ খগ 

৩৮৫০ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ হবুটারী, র্াকঃ 

পঞ্চপুকুর, থািাঃ িীলফামারী, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখগ কখগ 

৩৮৫২ 
আলাবমি, বপতাঃ বকতাব আলী, গ্রামঃ বাবলয়াপাড়া, র্াকঃ বভটিপাড়া, থািাঃ 

শ্রীপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৩৮৫৩ 
আবতকুর রহমাি, বপতাঃ আঃ গফফার খাি, গ্রামঃ বটাংরাখালী, র্াকঃ 

পাদড়রহাট, থািাঃ ইন্দুর কািী, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

কখগ গ 

৩৮৫৪ 
বমাঃ বমাখদলছুর রহমাি তপাোর, বপতঃ মৃতঃ বমাঃজুদিদ্যর রহমাি তপাোর, 

গ্রামঃ িবিরাই, র্াকঃ কািাই াট, কািাই াট বপৌরসভা, কািাই াট, বসদলট। 

কখগ গ 

৩৮৫৫ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ শীতলাই, র্াকঃ 

শীতলাই, িাটদমাহর, পাবিা। 

কখগ গ 

৩৮৫৬ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ আকবর বহাদসি, গ্রামঃ একতারপুর, র্াকঃ 

একতারপুর  হাট, থািাঃ বখাকসা, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ খগ 

৩৮৫৭ 
বমাঃ ফারুক আলম, বপতাঃ বমাঃ নুরু বময়া, গ্রামঃ পদ্যম শহর, উপঃ 

ববািারপাড়া, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৩৮৫৮ 
হাজী বমাঃ শবরফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আতর উবদ্দি বমাল্লা, বশবররিালা, 

ভবািীপুর, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৩৮৫৯ 
বমাঃ বগালাম মাওলা, বপতাঃ বমাঃ হাদিি সরকার, গ্রামঃ বালু াটা, বপাঃ 

ধানুয়া াটা, ফবরেপুর, পাবিা। 

কখগ কখগ 

৩৮৬১ 
বমাঃ আব্দুল হাই, বপতাঃ বমাঃ বসরজি আলী হাওলাোর, গ্রামঃ কাবলবাড়ী, 

র্াকঃ উত্তর, পূব ড কালাগাবেয়া, থািাঃ আমতল, বজলাঃ বরগুিা। 

কখগ কখগ 

৩৮৬২ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুর রহমাি বমাল্যা, গ্রামঃ কুলা বকািা, 

বপাঃ + থািাঃ মুকসুেপুর, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখগ গ 

৩৮৬৩ 
বমাঃ আবলফ খাি, বপতাঃ বমাঃ িাবসর উবদ্দি খাি, গ্রামঃ িরামবদ্দ, র্াকঃ 

িরামবদ্দ, বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। 

কখগ খগ 

৩৮৬৫ 

তািভীর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ োদয়দ্যল বহাদসি,  

গ্রামঃ  পবিকুল, বপাঃ যাত্রামুড়া, বপৌঃ তারাব, থািাঃ রুপগঞ্জ, বজলাঃ 

িারায়ণগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮৬৮ 
বমাঃ মবমনুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ োদহে আলী, গ্রামঃ আমবেমুর, বপাঃ 

বটাদপর বাবড়, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ গ 

৩৮৬৯ 
বমাঃ বমলি বময়া, বপতাঃ  বমাঃ আব্দুল রবশে, গ্রামঃ হবরপুর, বমাকামতলা, 

বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

কখগ গ 

৩৮৭১ 
বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল জব্বার, গ্রামঃ খামার সাতিালা, 

র্কাঃ তাদরক সাহারহাট, উপঃ বিবরর বির, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৩৮৭২ 
সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাঃ আবুল বসর, গ্রামঃ পঃ কাটােরা, বপাঃ বঙ্গনুর, 

উপঃ মীরসরাই, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৩৮৭৩ 
বমাঃ ইব্রাবহম খবললুর রহমাি, বপতঃ বমাঃ হারুি অর রবশে অাং, গ্রামঃ 

আস্তাকাঠী, র্াকঃ পাঁিগাও, থািাঃ বরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ খগ 
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৩৮৭৪ 
বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ইমাি আলী খাি, গ্রামঃ কুলাকািা, 

র্াকঃ পাঁিগাও, থািাঃ সের, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 

৩৮৭৫ 
বমাঃ বসাহাগ রািা, বপতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ বশমলা, বপাঃ বশমলা 

কদলজ, থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮৭৬ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ েদকল উবদ্দি বসক, গ্রামঃ তাজবেি মুবসর 

র্াাংগী, র্কাঃ বাকীগঞ্জ, থািাঃ বকাতয়ালী, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৩৮৭৮ 
বমাঃ মাহামুদ্যর রহমাি হাববব, বপতাঃ বমাঃ তাদহর আলী মন্ডল, রবশেপুর, 

বমঠাপুকুর, রাংপুর । 

কখগ গ 

৩৮৭৯ 
হাোি, বপতাঃ আবু শবহে, গ্রামঃ আকাবলয়া, বপাঃ হাজীর বাজার, ভালূকা, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ খগ 

৩৮৮০ 
সারবজে বহাদসি, ফবকর, বপতাঃ বমাঃ সাইদ্যল ফবকর, গ্রামঃ কাবেরপুর, বপাঃ 

বমালামগাড়ী হাট,কালাই, জয়পুর হাট। 

কখগ গ 

৩৮৮২ 
আবিি হাওলাোর, বপতাঃ আঃ জব্বার হাওলাোর, গ্রামঃ রাাংতা, র্াকঃ 

বাশাইল, থািাঃ আকগলিাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ খগ 

৩৮৮৩ 
বমাঃ পাদভল রািা, বপতাঃ বমাঃ জিাব আলী, গ্রামঃ বোপমাজগ্রাম, র্াকঃ 

বক্ষতুপাড়া, সাঁবথয়া, পাবিা। 

কখগ গ 

৩৮৮৪ 
বমাঃ সবজব আলী, বপতাঃ বমাঃ রজব আলী, গ্রামঃ মাধপুর, বপাঃ বশালাবাড়ীয়া, 

থািাঃ সাবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

কখগ খগ 

৩৮৮৫ 
বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ বাদতি, বেগধাইর, ববপাবড় বাবড়, 

বপাঃ রাকগ শাহরাবস্ত, বজলাঃ িাঁিপুর।   

কখগ কখগ 

৩৮৮৬ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ববলাল বহাদসি, ধরমপুর, দূগ ডাপুর, 

রাজশাহী। 

কখগ কখগ 

৩৮৮৭ 
বমাঃ জালাল উবদ্দি, বপতাঃ মৃতঃ ফজলূর রহমাি, গ্রামঃ মাড়গাঁও, র্াকঃ 

কবিবিয়া, থািাঃ খািগাম, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৩৮৮৯ 
বমাঃ সামাউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইিতাজ আলী, ধাবমি বকৌড়, মিমইল, 

বাগমারা, রাজশাহী। 

কখগ গ 

৩৮৯০ 
বমাঃ বজন্নাত মাহমুে, বপতাঃ বমাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামঃ ধরমপুর, বপাঃ 

ববদিােপুর, থািাঃ মবতহার, বজলাঃ রাজশাহী। 

কখগ খগ 

৩৮৯১ 
খিকার বতৌবকর আহদম্মে, বপতাঃ খিাকার বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ 

কাকদফা, র্াকঃ তমালতলা, বাগাবতপাড়া, িাদটার। 

কখগ কখগ 

৩৮৯২ 
বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ পাষাি আলী, নুরিগর, মুগদবলাই, 

কামার খি, বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮৯৪ 
বমাঃ িাবসম, বপতাঃ মৃতঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ কয়লাবাড়ী, র্াকঃ 

বসািামসবজে, থািাঃ বশবগঞ্জ, বজলাঃ িাপাইিবাবগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৩৮৯৬ 
আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ শবফ উবদ্দি, সূতী পলাশ, র্াকঃ সূতী, থািাঃ 

বগাপালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ কখগ 

৩৮৯৭ 
এস. এম. মাসুে কবরম, বপতাঃ এস. এম. বগালাম কাদের, সুির, র্াকঃ 

বগাপালপুর, থািাঃ বগাপালপুর, টাাংগাইল। 

কখগ কখগ 

৩৯০০ 
বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি মজুমোর, বপতাঃ  বমাঃ আরী আশরাফ মজুমোর,  

গ্রামঃ আদ্রা, র্াকঃ বভালাইি বাজার, উপঃ িাাংগলদকাট, বজলাঃ কুবমল্লা। 

কখগ কখগ 

৩৯০১ 
বমাঃ আমজাে আলী, বপতাঃ মৃতঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ ঠুটাপাথুরী, র্াকঃ 

জগেল, থািাঃ পঞ্চগড়, বজলাঃ পঞ্চগড়। 

কখ খ 

৩৯০২ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ  কািাপাড়া, র্াকঃ 

শাহজােপুর, থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯০৩ 
বমাঃ  রায়হানুজ্জামাি, বপতাঃ বগালাম বমাহাম্মে বহলুি, গ্রামঃ বাদোর কািা, 

সের, ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৩৯০৪ 
বরপি বশখ, বপতাঃ আব্দুল ওহাব বশখ, গ্রামঃ বমদহরা বাড়ী, বপাঃ হাজীর 

বাজার, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৩৯০৫ 

বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ফবরে উদ্দীি,  

গ্রামঃ খাোশ বিচুয়াপাড়া, বপাঃ বপায়ালগাো, থািাঃ শাহজাহািপুর, বজলাঃ 

বগুড়া। 

কখ খ 

৩৯০৭ 
বমাঃ ওসমাি আলী, বপতাঃ নুর বমাহম্মে, গ্রামঃ বরাইে, র্াকঃ সাওরাইে, 

উপঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৩৯০৮ 
কবরম শবরফ, বপতাঃ শবফ উদ্দীি শবরফ, গ্রামঃ বহাগলাকািী, থািাঃ ভাঙ্গা, 

বপাঃ ভাঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখ খ 

৩৯০৯ 
ওসমাি গবি, বপতাঃ আলী আহম্মে, গ্রামঃ ির জাঙ্গালীয়া, বপাঃ ির িদয়ম, 

থািাঃ কমি িগর, বজলাঃ লক্ষীপুর। 

কখ খ 
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৩৯১০ 
আবদ্যর রবহম, বপতাঃ নুর ইসলাম, গ্রামঃ শ্যামল গ্রাম, বপাঃ আদলক জান্ডার, 

থািাঃ রামগবত, বজলাঃ লক্ষীপুর। 

কখ খ 

৩৯১১ 
বমাঃ িাজমুল আহসাি, বপতাঃ বমাঃ ইসহাক আলী আকি, গ্রামঃ উত্তর বভারা, 

কালীকাবাড়ী, ববতাগী, বরগুিা। 

কখ খ 

৩৯১২ 
বমাঃ মবতউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ শামসুর রহমাি, গ্রামঃ বেঘুলীয়া, বপাঃ 

বেঘুলীয়া, উপঃ ফবরেপুর, বজলাঃ পাবিা। 

কখ খ 

৩৯১৩ 
হযরত আলী, বপতাঃ আওয়াল ফবকর, গ্রামঃ কল্যািপুর, র্াকঃ কল্যািপুর, 

উপঃ ববলকুবি, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯১৭ 
সাংকর োস, বপতাঃ বগৌরাঙ্গ োস, ধািী সাফা, থািাঃ মঠবাড়ীয়া, বজলাঃ 

বপদরাজপুর। 

কখ কখ 

৩৯১৯ 
বমজানুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বেোরুল ইসলাম, গ্রামঃ খরিদ্বীপ, র্াকঃ 

খরিদ্বীপ, থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৩৯২০ 
বমাহাম্মে আব্দুল আজীজ, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ নুরুল বমাস্তাফা, গ্রামঃ মসবজবেয়া, 

র্াকঃ হাবেফবকর হাট, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৩৯২১ 
বমাঃ তুশার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামঃ শাবন্তিগর, বপাঃ 

গয়হাটা, থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

৩৯২৩ 
বমাঃ আলমগীর আলম, বপতাঃ মৃতঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ আেম বপাঃ  

পাওটািাহাট, থািাঃ পীরগাো, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৩৯২৪ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বপতাঃ বমাঃ আলীমুদ্দীি, গ্রামঃ বাহালী পাড়া, 

বাহালীপাড়া, থািাঃ + বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

৩৯২৬ 

বমাঃ আবিসুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ইউসুফ আলী হাওলাোর, বাবড় িাং - ৬২, 

ইউসুদফর বাড়ী, বমাদশ ডে সড়ক, বশহালাবুবিয়া, র্াকঃ টি. এ ফারুক, মা, বব, 

বপৌরসভা, বাদগরহাট। 

কখ কখ 

৩৯২৭ 
আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ মান্নাি বময়া, কাবজপাড়া, র্াকঃ কাবলয়া হবরপুর, 

থািাঃ বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯২৮ শ্রী ববেব িি বম ডি, বপতাঃ অবিল িি বম ডি, লাাংগলগ্রাম, ববাো, পঞ্চগড়। কখ কখ 

৩৯৩১ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস োলাম, গ্রাম+দপাঃ বভওয়ামারা, 

থািা+দজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৩৯৩৪ 
রায়হাি আহদমে, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ গাো, বপাঃ জাতীয়  

ববশ্বববদ্যালয়, থািা+দজলাঃ  গাজীপুর। 

কখ খ 

৩৯৩৫ 
বমাঃ ইমি বহাদসি সুমি, বপতাঃ বমাঃ ইউনুি হাওলাোর, গ্রামঃ ভরপাশা, বপাঃ 

সাদহবগঞ্জ, থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

৩৯৩৬ 
বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতাঃ বমাঃ বেলওয়ার বহাদসি, গ্রামঃ পূব ড খুকবশয়া, বপাঃ 

তারাকাবি, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৩৭ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবফজ উদ্দীি পাদলায়াি, গ্রামঃ রাওিাট, 

র্াকঃ রাওিাট, কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৩৯৩৮ 
সেয়ে বমাঃ শাহাজাহাি, বপতাঃ সেয়ে  বমাঃ জাফর আহমে, গ্রামঃ সাতগড়, 

র্াকঃ শুক্কুর আলী, চুিতীবাজার, থািাঃ বলাহাগাড়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৩৯৪০ 
বমাহাম্মে  মবজবুল হক, বপতাঃ বমাহাম্মে নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ আইড়ল বপাঃ 

কদণ ডল বাজার, উপঃ আখাউড়া, বজলাঃ বব-বাড়ীয়া। 

কখ খ 

৩৯৪৪ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বপতাঃ বমাঃ  আব্দুল জব্বার, গ্রামঃ জালকুবড়, 

পবিমপাড়া, জালকুবড়, র্াকঃ জালকুবড়, িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ বসটি 

কদপ ডাদরশি, িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৪৫ 
বমাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ সসয়েপুর, র্াকঃ 

বমঠািালা, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

৩৯৪৭ 
বমাঃ বাবকববল্লাহ  বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বমাক্তার বহাদসি,  

গ্রামঃ সাদয়স্তাবাে, বপাঃ কাদয়মপুর, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৩৯৪৮ 
বিজ্জল কস্তা ( বলটি), বপতাঃ মৃতঃ রাফদয়ল কস্তা, গ্রামঃ বরেল, বপাঃ বরেল, 

থািাঃ কলমাকািা, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

কখ কখ 

৩৯৪৯ 
মবিরুল এহোি, বপতাঃ মৃতঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ আদিায়ারা, বপাঃ উপঃ 

আদিায়ারা, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

৩৯৫১ 
বমাহাম্মে  বাহাউবদ্দি, বপতাঃ মৃতঃ বমাহাম্মে জামাল উবদ্দি সরকার, গ্রামঃ 

সেয়াপাড়া, র্াকঃ বগৌবরপুর, উপঃ োউেকাবি, কুবমল্লা। 

কখ খ 

৩৯৫২ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ িারায়িপুর, বপাঃ + থািাঃ 

িবীিগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

কখ কখ 

৩৯৫৫ 
বমাঃ বমাস্তফা কালাম, বপতাঃ বমাঃ  মদিায়ার বহাদসি, বকবশয়াবাড়ী, বসািাপুর, 

বাবলয়াকািী, রাজবাড়ী। 

কখ খ 
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৩৯৫৭ 
বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আঃ কুদ্দুস মন্ডল, েবড়পাড়া, জামালপুর, 

জামালপুর সের, জামালপুর। 

কখ খ 

৩৯৫৯ 
বমাঃ বমাদমি উর রবশে, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রামঃ সামান্ডপুর, বপাঃ 

গাজীপুর, থািাঃ জয়দেবপুর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ কখ 

৩৯৬০ 
উদ্বব মজুমোর (উত্তম), বপতাঃ সুভাষ মজুমোর, গ্রামঃ বেখুটিয়া, র্াকঃ থািাঃ 

শাহরাবস্ত, বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখ খ 

৩৯৬২ 
বমাঃ সুমি আলী, বপতাঃ বমাঃ শরাফত আলী, গ্রামঃ জাবমরা, র্াকঃ জাবমরা, 

থািা+দজলাঃ জামালপুর। 

কখ কখ 

৩৯৬৩ 
বমাঃ আবজম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ ফালু বময়া, মহল্লা-খড়কমারা, কুবলয়ারির 

বপৌরসভা, কুবলয়ারির-২৩৪০, কুবলয়ারির, বকদশারগঞ্জ। 

কখ কখ 

৩৯৬৪ 
বমাহাম্মে মবমনুর রহমাি, বপতাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ বহলঞ্জাবাড়ী, বপাঃ 

শুয়াককর, থািাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ খ 

৩৯৬৫ 
বমাঃ ফদয়জ উল্লাহ, বপতাঃ মাওঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ িরসাহাবভকারী, বপাঃ 

কাোরীপুকুর, থািাঃ বসািাগাজী, বজলাঃ বফিী। 

কখ খ 

৩৯৬৬ 
বমাঃ আবতক উল্লাহ, বপতাঃ মরহুম আব্দুল মাদলক, বশালাপুকুবরয়া, শশইয়া, 

বরুড়া, কুবমল্লা।   

কখ খ 

৩৯৬৭ 

বমাঃ সুমি ভূইয়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মান্নাি ভূঞা,  

গ্রামঃ মহজমপুর কাজীপাড়া, ইউঃ জামপুর, বপাঃ মহজমপুর, থািাঃ বসািারগা, 

িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৬৮ 
বমাঃ আইউব আলী, বপতাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ বগালিগর, বপাঃ অবলপুরা, 

থািাঃ বসািারগা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ।  

কখ কখ 

৩৯৬৯ 
সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বকািাবাড়ী, বপাঃ বপরাব 

বাজার, থািাঃ বসািারগা, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৭০ 
বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ফদজর আলী প্রাাং, গ্রামঃ বধারসা, বপাঃ 

বকাটালীপাড়া, বমাহিপুর, রাজশাহী। 

কখ খ 

৩৯৭১ 
বমাঃ পলাশ বময়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ সবফ উবদ্দি, গ্রামঃ িবীিগর, বপাঃ সাবেী 

বাজার, থািাঃ বসািারগাঁ, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৭৫ 
কববর বহাোইি, বপতাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামঃ রাজ াট, র্াকঃ মাতারবাড়ী, 

থািাঃ মদহশখালী, বজলাঃ কক্সবাজার। 

কখ কখ 

৩৯৭৬ 
বসবলম খাি, বপতাঃ ফবরে আহদমে, গ্রাম+র্াকঃ খাদিপুর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, 

বজলাঃ ঢাকা।   

কখ কখ 

৩৯৭৮ 
বমাঃ কববর হাওলাোর, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল হাওলাোর, গ্রামঃ উত্তর তাফাল 

বাড়ী, বপাঃ বাাংলা বাজার, থািাঃ শরি বখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

কখ খ 

৩৯৭৯ 
বমাঃ আরশ আল তাকওয়ানুল ইসলাম বসৌরভ, বপতাঃ রবকবুল ইসলাম অপু, 

গ্রামঃ কাবশরাম, বপাঃ কবরমপুর, উপঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ লালমবিরহাট। 

কখ খ 

৩৯৮০ 
শাহ্ ওবল উল্লাহ বরজাি বিৌধুরী, বপতাঃ বমাঃ সাজ্জাে বময়া বিৌধুরী, গ্রামঃ 

পবিম বিায়ারাই, বপাঃ োতক বসদমন্ট ফুাক্টরী, থািাঃ োতক,সুিামগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৮১ 
বমাঃ ইয়াবেি আলী, বপতাঃ বমাঃ িবীউর রহমাি, গ্রামঃ পাঠাকাটা মধ্য, র্াকঃ 

িক পাঠাকাটা, উপঃ িকলা, বজলাঃ বশরপুর। 

কখ কখ 

৩৯৮২ 
বমাহাম্মে বলাকমাি আলী টিটু, বপতাঃ বমাহাম্মে সালামত আলী, গ্রামঃ েবক্ষি 

বির, র্াকঃ মহালখাি বাজার, থািাঃ কি ডফুলী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৩৯৮৩ 
মাহবুর বহাদসি, বপতাঃ বরজাউল হক, গ্রামঃ গুমারেহ, বপাঃ সশলগােী, 

থািা+দজলাঃ  িওগাঁ। 

কখ খ 

৩৯৮৪ 
বমাঃ হারুি অর রশীে, বপতাঃ বমাঃ হাবমদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ রাজবল্লভ, বপাঃ 

গজ ন্টা, থািাঃ গাংগািড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৩৯৮৫ 
বমাঃ মামুনুর রবশে,বপতাঃ সুরুজ আলী বশখ, গ্রামঃ কাঠালী, র্াকঃ কাঠালী, 

ভালুকা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৩৯৮৬ 
বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইয়াবেি আলী, পারদখালাবাড়ীয়া, ববপ্র 

হালসা, িাদটার সের, িাদটার। 

কখ খ 

৩৯৮৭ 
আবদ্যর রহমাি, বপতাঃ নুর িবী, িবীিগর (সািবকভাঙ্গা), র্াকঃ রুপািরা, 

উপ+দজলাঃ লক্ষীপুর। 

কখ খ 

৩৯৮৮ 
বমাঃ বমারসালীি হক, বপতাঃ বমাঃ এজাবুল হক, গ্রামঃ কবশয়াবাড়ী,  ইউঃ 

ববায়াবলয়া, উপঃ বগামস্তাপুর, বজলাঃ িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৮৯ 
বমাঃ দ্বীি ইসলাম, বপতাঃ আঃ হাবশম, গ্রামঃ বজায়ার হামোেী,  বপাঃ আড়াই 

হাজার, থািাঃ আড়াই হাজার,  বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৯০ 
বমাঃ আজমল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ সসয়ে আলী, গ্রামঃ পাথশী, র্াকঃ 

মলমগঞ্জ, থািাঃ ইসলামপুর, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ খ 



cvZv # 114 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৩৯৯১ 
বমাঃ ববল্লাল হুসাইি, বপতাঃ বমাঃ আবু বসবদ্দক বমাল্লা, গন্ধব ডপুর, রুপসী রুপগঞ্জ, 

িারায়িগঞ্জ। 

কখ খ 

৩৯৯৩ বসাদহল মন্ডল, বপতাঃ আঃ রবফক মন্ডল, সাতপাই, উেয়ি বরার্, বিত্রদকািা। কখ খ 

৩৯৯৪ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাঃ আব্দুল খাদলক হাওলাোর, গ্রামঃ ইিপাশা, ওয়ার্ ড 

িাং-০৩, র্াকঃ রাজাপুর, উপঃ রাজাপুর, বজলাঃ িালকাঠী। 

কখ খ 

৩৯৯৮ 
বমাঃ ইয়াদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মন্নাি কাজী, গ্রামঃ বামিীকাঠী, র্াকঃ 

বহাগলা, উপঃ ববরশাল, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

৪০০০ 
বমাঃ বগালজার রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আদবে আলী, গ্রামঃ বোবাড়ীয়া, র্াকঃ 

বপরগাো, উপঃ বগুড়া সের, বজলাঃ বগুড়া। 

কখ খ 

৪০০৬ 
বমাঃ আশরফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি বমাল্লা, গ্রামঃ সাতবাড়ীয়া, 

বপাঃ পািাইল, থািাখঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

কখ কখ 

৪০০৮ 
বমাঃ আব্দুল মবতি বিৌঃ , বপতাঃ মৃতঃ তফজ্জুল আলী  বিৌঃ গ্রামঃ মবহিা, 

র্াকঃ রাজাগঞ্জ, উপঃ কািাই াট, বজলাঃ বসদলট। 

কখ খ 

৪০০৯ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ যাদ্যলস্কর, র্াকঃ 

অন্নোিগর, উপঃ পীরগাো, রাংপুর। 

কখ খ 

৪০১২ 
বজলুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ বখাশবর আলী, গ্রামঃ বোগাবেয়া, বপাঃ োবড়েহ, 

বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

কখ খ 

৪০১৩ 
বমাঃ আব্দুল হান্নাি, বপতাঃ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রামঃ উত্তর বেশী বাই, 

বপাঃ কাঠালী, উপঃ জলঢাকা, িীলফামারী। 

কখ খ 

৪০১৪ 
বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম (জাবহে), বপতাঃ বমাঃ আঃ জব্বার, গ্রামঃ বসদিশ্বরী, 

র্াকঃ বিকবক্ত, উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

৪০১৬ 
মাধব িি োস, বপতাঃ বিবখল িি োস, ১২৪ িাং জামতলা মসবজে বরার্, 

িারায়ণগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০১৮ 
বমাঃ আবজজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ইউনুস আলী, গ্রমঃ বকািিাপুর, বপাঃ 

জয়পাব ডতীপুর, থািাঃ ও বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখ খ 

৪০১৯ 
বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ ফজলার রহমাি, গ্রামঃ পাইকরতলী, র্াকঃ 

োলাভরা, উপঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০২০ 
বমাঃ হামজালাল পান্না, বপতাঃ বমাঃ  আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বময়াপাড়া, বপাঃ 

ববরুয়াি, থািাঃ আট বরয়া, বজলাঃ পাবিা। 

কখ খ 

৪০২৩ 
ববল্লাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ বমাতাদলব, গ্রামঃ ভাটারা, থািাঃ সবরষাবাড়ী, 

বজলাঃ জামালপুর। 

কখ কখ 

৪০২৪ 
আব্দুল হান্নাি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ বসরাজ বময়া, গ্রামঃ বপাঃ কুমুি, থািাঃ 

গাজীপুর সের, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখ কখ 

৪০২৫ 
আইনুবদ্দি আল আজাে, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ জাটিয়া, বপাঃ 

গুজাবেয়া, থািাঃ কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০২৬ 
বমাঃ আবজজুর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি খাি,  

গ্রামঃ বশব বেউলপাড়া, বপাঃ বেউলপাড়া, থািাঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৪০২৭ 
বমাঃ আবজজুল হক, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম বময়া, ধািীদখালা েবক্ষণ 

ভাটিপাড়া, ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৪০৩১ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বপতাঃ বমাঃ আবু বহাদসি, গ্রমাঃ বাবলিাি, র্াকঃ 

বশশাহাট, উপঃ বপারশা, বজলাঃ িওগাঁ। 

কখ খ 

৪০৩৩ 
বমাঃ ববপুল ইসরাম ওরদফ আবসদ্যজ্জামাি, বপতা মৃতঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ 

পূব ড  সুটিপাড়া, বপাঃ িীলফামারী, থািা ও বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ কখ 

৪০৩৪ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ সাহাব উবদ্দি, গ্রামঃ বকন্দুয়াব বটাক, র্াকঃ 

বীরুউজবল, থািাঃ কাপাবসয়া, বজলঅঃ গাজীপুর। 

কখ খ 

৪০৩৫ 
বমাঃ বরয়াজ বশকোর, বপতাঃ বমাঃ আউয়াল, লাইলী ববগম, গ্রামঃ বাইিতলা, 

র্াকঃ ফবরেগঞ্জ, উপঃ কলাপাড়া, বজলাঃ পটুয়াখালী। 

কখ খ 

৪০৩৬ 
বমাঃ সাদয়ম, বপতাঃ বশখ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ আরধীপাড়া বে ীরপাড়, বপাঃ 

থািাঃ শ্রীিগর, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০৩৮ 
বমাঃ জাবকউল ইসলাম ( জুদয়ি), বপতাঃ বমাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামঃ 

বেউলাবাড়ী, বপাঃ বেউলাবাড়ী, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ কখ 

৪০৩৯ 
বমাঃ বখাকি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বতাফাজ্জল বহাদসি, গ্রামঃ কামদেব বাড়ী, 

বপাঃ বেউলা বাড়ী, থািাঃ বমলািহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখ কখ 

৪০৪১ 
বমাঃ জামাল খাি, বপতাঃ বমাঃ তারা খাি, বক্রষ্টাল কদম্পাবজট বলঃ বখজুর 

বাগাি বড় আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

কখ খ 

৪০৪৩ 
বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বপতঃ বমাঃ বতাজাদম্মল, গ্রামঃ বে লগ্রাম, উপঃ 

উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 
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৪০৪৪ 
বেলীপ কুমার, বপতাঃ ববদরি িাথ োস, হবররামপুর, িবজপুর বপৌরসভা, 

পত্মীতলা, িওগাঁ। 

কখ কখ 

৪০৪৫ 
বমাঃ মজনু বময়া, বপতাঃ বমাঃ  বমাক্তাল বহাদসি, গ্রামঃ মাইজবাড়ী, বপাঃ 

মাইজবাড়ী, উপঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০৪৮ 
বমাঃ বফদরাজ বমঞা, বপতাঃ নূর বমাহাম্মে, গ্রামঃ বাইমহাটী, র্াকঃ বমজডাপুর, 

থািাঃ বমজডাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখ খ 

৪০৫০ 
বগাপাল িি বেব, বপতাঃ ধিাই িি বেব, গ্রামঃ পবিম বসরাজিগর, র্াকঃ 

বুরুঙ্গা, ইউবপঃ বুরুঙ্গা, উপঃ ওসমািীিগর, বসদলট। 

কখ কখ 

৪০৫১ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ োদেক আলী, গ্রামঃ িাপড়, র্াকঃ 

বকামরপুর, থািাঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবন্ধা। 

কখ খ 

৪০৫৩ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুস বসবাহাি হাওলাোর, েঃ বভটাবাড়ীয়া, 

ভান্ডাবরয়া, বপদরাজপুর।  

কখ খ 

৪০৫৪ 
কুাচুইবিাং মারমা, বপতাঃ উদথায়াই প্রু মারমা, িাাংকাপাড়া, র্াকঃ বািরবাি, 

উপঃ বািরবাি সের, বজলাঃ বািরবাি পাব ডতু বজলা। 

কখ কখ 

৪০৫৫ 
বমাঃ এরশাে আলী, বপতাঃ মৃতঃ ফডাবস বময়া, গ্রামঃ িরবখবজরপুর, সাতগবড়য়া 

পাড়া, র্াকঃ িরকািাই, ববায়ালখালী, িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৪০৫৬ 

বমাঃ আব্দুল কাদের, বপতাঃ বমাঃ বসরাজ বময়া,  

গ্রামঃ মাবলগাঁও, ওবহে িাইভাদরর বাবড়, বপাঃ কালাদসািা, থািাঃ োউেকাবি, 

বজলাঃ কুবমল্ল। 

কখ খ 

৪০৫৭ 
সদন্তাষ কুমার অবধকারী, বপতাঃ সুবাশ িি অবধকারী, গ্রামঃ রাজবাড়ী, বপাঃ 

বশমুলবাড়ী, উপঃ জলঢাকা, বজলাঃ িীলফামারী। 

কখ খ 

৪০৫৯ 
বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ িরদ াড়ামারা, র্াকঃ 

বর্ৌহাখলা, উপঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 

৪০৬০ 
আকরাম বহাসাইি, বপতাঃ আফসার আলী, গ্রামঃ শ্যামপুর, বপাঃ িওপাড়া, 

থািাঃ দূগ ডাপুর, রাজশাহী। 

কখ খ 

৪০৬২ 
বমাঃ হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ বভটিপাঁে পুকুবরয়া, বপাঃ পাঁছ 

পুকুপরয়া বাোর, থানাাঃ মুরািনগর, চেলাাঃ কুপমল্লা। 

কখ কখ 

৪০৬৩ 
বমাঃ আলী বহাদসি, বপতাঃ আব্বাস উবদ্দি, গ্রামঃ লাবু বপাঃ মাতুর তল বাজার, 

উপঃ বগায়াইি াট, বসদলট। 

কখ খ 

৪০৬৫ 
বমাঃ আব্দুর রবশে, বপতাঃ বমাঃ িাবসর উদ্দীি, িারায়ি গে, বুড়াবুড়ী, 

বততুবলয়া, পঞ্চগড়। 

কখ খ 

৪০৬৮ 
বমাঃ অসীম আলী, বপতাঃ মৃতঃ আদমাে আলী, খাদগার বাবড়য়া, বশরদকাল, 

বসাংড়া, িাদটার। 

কখ খ 

৪০৬৯ 
শাহ জালাল, বপতাঃ বমাঃ বগাফরাি আলী মুবক্তদযািা, সন্মািবে, বসািারগাঁও, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪০৭০ 
বফদরাজ আহাদম্মে, বপতাঃ মিছুর রহমাি, গ্রামঃ বভটাপাড়া, বপাঃ  ববড়া, 

থািাঃ সাঁবথয়া, বজলাঃ পাবিা। 

কখ খ 

৪০৭১ 
বমাঃ ইমোদ্যল হক, বপতাঃ বমাঃ নুর ইসলাম প্রামাবিক, গ্রামঃ রতিপুর, বপাঃ 

বর্মরা, থািাঃ ফবরেপুর, বজলাঃ পাবিা। 

কখ খ 

৪০৭২ 
খিকার শাবফউল আলম, বপতাঃ খিকার হারুি অর রবশে,  গ্রামঃ + র্াকঃ 

আলমপুর, থািাঃ বকন্দুয়া, বজলাঃ বিত্রদকািা। 

কখ খ 

৪০৭৩ 
বমাঃ ইসলাম খাি, বপতাঃ কয়ের আহাম্মে, বপৌরসভা ৯ িাং ওয়ার্ ড, বপাঃ 

লালদমাহি, থািাঃ লালদমাহি, বজলাঃ বভালা। 

কখ খ 

৪০৭৪ 
বজকু মহাজি, বপতাঃ বপন্টু মহাজি, গ্রামঃ পবিম বিায়াপাড়া, বপাঃ গুজরা, 

বিায়াপারা, থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৪০৭৫ 
বমাঃ হারুি অল রশীে, বপতাঃ বমাঃ আবিসুল  হক, গ্রামঃ শবফপু, র্াকঃ 

বাঙ্গাল হাবলয়া, থািাঃ িিদ ািা, উপঃ রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পাব ডতু বজলা। 

কখ খ 

৪০৭৬ 
সমীর মধু, বপতাঃ সতীশ মধু, গ্রামঃ + বপাঃ িাবরদকল বাড়ী, থািাঃ 

বকাটালীপাড়া, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০৭৭ 
বমাঃ হাবফজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ শওকত আলী, গ্রামঃ িাবপল, বপাঃ সশলাি, 

থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ খ 

৪০৭৮ 
বমাঃ বসাহাগ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল অধুে, গ্রামঃ মাবিকরাজ, র্াকঃ 

পূব ডগাজীপুর , ফবরেগঞ্জ, িাঁেপুর। 

কখ খ 

৪০৮১ 
বমাঃ মবির বহাদসি হৃেয়, বপতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি, গ্রামঃ র্াাংগুয়া, থািাঃ 

বরৌমাবর, র্াকঃ বসালমাবর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখ খ 

৪০৮৩ 
বমাঃ এমোদ্যল হক, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক, গ্রামঃ কুমারুলী, র্াকঃ 

কুমারুলী-২২৮২, থািাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখ খ 
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৪০৮৫ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ রাইহাি আলী,  

গ্রামঃ ববতবাড়ীয়া, র্াকঃ ববতবাড়ীয়া, থািাঃ গাাংিী,  

বজলাঃ বমদহরপুর। 

কখ খ 

৪০৮৬ 
বমাহাম্মে ফরহাে, বপতাঃ বমাহাম্মে আবুল হদশম, িরপাথর াটা আবজম পাড়া, 

কি ডফুলী, িট্টগ্রাম। 

কখ খ 

৪০৮৭ 
বমাঃ জবিউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ যাত্রাপুর, বপাঃ 

খবড়খালী, থািাঃ বিিাইেহ, বজলাঃ বিিাইেহ। 

কখ খ 

৪০৯০ 
বমাঃ বপয়ারুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ মজনু সরকার, ির ভবসুর পূব ড পাড়া, বর্. 

এস. বমলস, বেওয়ািগঞ্জ, জামালপুর। 

কখ খ 

৪০৯১ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, ববয়াড়া, িরপাড়া, বরয়াড়া, 

কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৪০৯৫ 
বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ আবজজ হাাং, গ্রামঃ গজাবলয়া, বপাঃ ৬ 

িাং মাধবপাড়া, থািাঃ ববমাি বির, বজলাঃ ববরশাল। 

কখ খ 

৪০৯৬ 
বমাঃ মামুি, বপতাঃ ওমর ফারুক ববপারী, গ্রামঃ পূব ড সুলতািী, র্াকঃ উলাবিয়া, 

বমদহিীগঞ্জ, ববরশাল। 

কখ খ 

৪০৯৭ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সাদিায়ার, গ্রমাঃ গাওয়াইল, বপাঃ 

গাওয়াা্ইল, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখ খ 

৪০৯৮ 
বমাঃ বসবলম , বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ আব্দুল্লাহ কাবি, র্াকঃ 

বভৌকাবে কাঠাবিয়া, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। 

কখ খ 

৪১০১ 
ববেব বড়ুয়া, বপতা-আবকঞ্চি বড়ুয়া, গ্রাম-িরবখবেরপুর, র্াক র-পবিম 

বগামেন্ডী, উপদজলা-ববায়াখালী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১০২ 
বমাঃ মহরম আলী বশকোর, বপতা-মৃত রইে  উল্যা বশকোর, গ্রাম-ভাটিপাড়া, 

র্াক র-বসাংদহর কাে, থািা-ববশ্বিাথ, বসদলট। 

ক ক 

৪১০৩ 
কামরুজ্জামাি, বপতা-ফজলুল হক, গ্রাম-শুকদেবপুর, র্াক র-জয়িগর বাজার, 

উপদজলা-জামালগঞ্জ, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

ক ক 

৪১০৪ 
িাজমুল হাসাি বশপি, বপতা-বমাঃ মবির বহাদসি, গ্রাম-বপাগলবেখা, র্াক র-

বগাগলবেখা, উপদজলা-সবরষাবাবড়, বজলা-জামালপুর। 

ক ক 

৪১০৬ 
বমাঃ হাসাি খাি, বপতা-শামছুল হক খাি পান্না, গ্রাম-জাবলয়া াটা, র্াক র-

রূপধি, উপদজলা-পাথর াটা, বজলা-বরগুিা। 

ক ক 

৪১০৭ 
বমাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-মৃত বমাঃ বমাকসুদ্যর রহমাি, গ্রাম-কািী, র্াক র-

মুিশুরাবাে, থািা-িগরকািা, বজলা-ফবরেপুর। 

ক ক 

৪১১৩ 
বমাঃ রুদবল রািা, বপতা-বমাঃ ময়নুল হক, বগাপালপুর, সড়াকতল, ববলকুবি, 

বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

৪১১৪ 
সতয়বুর রহমাি, বপতা-সাদহব আলী প্রধাি, গ্রাম-েবক্ষণ বাকড়গাঁও, র্াক র-

িারায়িপুর বাজার, উপদজলা-মতলব, বজলা-িাঁেপুর। 

ক ক 

৪১১৬ 
কায়ুম মন্ডল, বপতা-বহলাল উবদ্দি, গ্রাম-রাউৎ বাড়ী, র্াক র-বগাববিাসী, থািা-

ভুঞাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

ক ক 

৪১২১ 
বমাঃ শাহািীল মি, বপতা-মৃত জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-পূব ড বেবু, র্াক র-

তামু্বলপুর, থািা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

ক ক 

৪১৩০ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আহসাি উল্লাহ, গ্রাম-ইয়াকুবিগর পাড়া, 

বশখ পাড়া, থািা-বসতাকুন্ড, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৩১ 
বমাঃ মবহউদ্দীি হাওলাোর, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম হাওলাোর, গ্রাম-েবক্ষণ 

তালগাবেয়া, র্াক র-তালগাবেয়া, থািা-কাঠাবলয়া, বজলা-িালকাঠী। 

ক ক 

৪১৩৩ 
বমাঃ জাদহদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত েবলম উল্লুাহ, গ্রাম-বাড়ীয়াখালী, র্াক র-

োদরাগার হাট, থািা-মীরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৩৬ 
বমাঃ সুমি আহদমে, বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-বিথলীয়া, র্াক র-

ভরতখালী, থািা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

ক ক 

৪১৫০ 
বমাঃ শওকত বহাদসি, বপতা-বমাঃ নুরুচ্ছফা, মুন্নার বাদপর বাবড়, গ্রাম-শাকপুরা, 

র্াক র-শাকপুরা, থািা-ববায়ালখালী, িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৫২ 
বমাঃ আবদ্যল মাদলক, বপতা-বমাঃ আবদ্যর রাজ্জাক, গ্রাম-েবক্ষণ কবরমপুর, 

র্াক র-িামু ভূইয়ার হাট, থািা-োগিভূইয়া, বজলা-বফিী। 

ক ক 

৪১৫৪ 
বমঠু কুমার রায়, বপতা-মদিারঞ্জি রায়, গ্রাম-পবিম বেওত্তর, র্াক র-বসাংগার 

বাড়ী হাট, থািা-রাজারহাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

ক ক 

৪১৫৫ 
েপ ম উপিন হাওলািার, পিতা-আয়নালী হাওলািার, গ্রাম ও ডাকঘর-গুঠিয়া, 

উিসেলা-উপেরপুর, চেলা-বপরিাল। 

ক ক 

৪১৬০ 
বরন্টু অবধকারী, বপতা-যাদকার অবধকারী, গ্রাম-বীরতারা, র্াক র-মবজেপুর 

েয়হাটা, উপদজলা-শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

ক ক 
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৪১৬৬ 
গদজি িাথ রায়, বপতা-মৃত গদিশ িি রায় গ্রাম ও র্াক র-বমলাবর, 

উপদজলা-বকদশারগঞ্জ,দজলা-িীলফামারী। 

ক ক 

৪১৬৮ 
বিরঞ্জি িি োস, বপতা-মৃত যতীি িি োস, গ্রাম-বিন্তাপুর, র্াক র-সুজািগর, 

থািা-বড়দলখা, বজলা-বমৌলভীবাজার। 

ক ক 

৪১৭৬ 
বমাৎ রাবজব বমাল্লা, বপতা-মান্নাি বমাল্লা, গ্রাম-পাবতলিাপ, পাবতলিাপ, 

িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

ক ক 

৪১৭৯ 
মুহাম্মে শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত আলতাব বহাদসি, গ্রাম-বেউলা বাড়ী, 

র্াক র-রতি ববরষ, থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

ক ক 

৪১৮৩ 
বমাঃ হাবফজুল সরোর, বপতা-বমাঃ আদলপ সরোর, গ্রাম-িজরপুর, র্াক র-

কলম, উপদজলা ও বজলা-িাদটার। 

ক ক 

৪১৮৯ 
বমাঃ রঞ্জু বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রাম-বীরিারী, র্াক র-জাবহেগঞ্জ, 

থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

ক ক 

৪১৯০ 
সজল আইি, বপতা-ফবিভূষণ আইি, গ্রাম-বারখাইি, পদ্ম পাড়া, র্াক র-

সতলারদ্বীপ, উপদজলা-আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৯২ 
বমাঃ রাদসল, বপতা-আবুল বহাদসি, গ্রাম-রহমাি র্াক্তার বাড়ী,  ববদিােপুর, 

বপাঃ ববদিােপুর, বিায়াখালী সের, বিায়াখালী। 

ক ক 

৪১৯৩ 

বমাঃ আবতকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আশাদ্যল ইসলাম,  

গ্রাম-হবরবল্লভ, র্াক র-কাবিয়ালখাতা, থািা-িীলফামারী,  

বজলা-িীলফামারী। 

ক ক 

৪১৯৪ 

বরজাউল হাসাি, বপতা-বমাঃ ফজলূল হক,  

গ্রাম-আবজম উবদ্দি বসকোর পাড়া (উত্তর ধরুাং), র্াক র-ধুরুাং বাজার, 

উপদজলা-কুতুববেয়া, বজলা-কক্সবাজার। 

ক ক 

৪১৯৫ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আলমগীর, গ্রাম-উত্তর বির, র্াক র-মহাল 

খাি বাজার থািা-কণ ডফুলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৯৭ 
বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইসমাইল, গ্রাম-েবক্ষণ বশকলবাহা, র্াক র-

মাষ্টার হাট, থািা-কণ ডফূলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪১৯৮ 
মুহাম্মে কাউোর উদ্দীি, বপতা-বমাহাম্মে আলম, গ্রাম ও র্াক র-িরলক্ষুা, 

ওয়ার্ ড িাং-০৮, উপদজলা-পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪২০১ 
বমাঃ বতাফাদয়ল আলম, বপতা-বমাঃ হযরত আলী, গ্রাম-শ্রীপুর, ফুলহারা, 

র্াক র-সুিটিয়া,থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

ক ক 

৪২০২ 
বশাদয়ব কববর, বপতা-মৃত আব্দুল কবরম বময়া, গ্রাম-বকালাপাড়া, র্াক র-

বকালাপাড়া, থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪২০৫ 
বমাঃ শবরফ, বপতা-মৃত আবমি উবদ্দি ববপারী, গ্রাম-গাবে াট, র্াক র-

গাবে াট, থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪২০৬ 
বমাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-মৃত শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-বকালাপাড়া, র্াক র-

বকালাপাড়া, থািা-শ্রীিগর, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪২১১ 
বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ রওসি আলী খাি, গ্রাম-সাদবক পদ্মববলা, 

কাবশয়ািী, বগাপালগঞ্জ। 

ক ক 

৪২১২ 
বমাঃ আব্দুস সবুর, বপতা-বমাঃ আবুল বহাদসি, ভাদিার, বাবলয়ার্াঙ্গী, 

ঠাকুরগাঁও। 

ক ক 

৪২১৬ 
বমাঃ বমাতাদলব বহাদসি, বপতা-বমাঃ আলীবর রহমাি, গ্রাম-বতবাবড়য়া, 

ববলকৃষ্ণপুর, রািীিগর, িওগাঁ। 

ক ক 

৪২২০ 
সাইফুল ইসলাম, বপতা-ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-পালবগরী, র্াক র-সমবায় 

বাজার, উপদজলা-বসািাগাজী, বজলা-বফিী। 

ক ক 

৪২২২ 
বমাঃ আলী আিোর মন্ডল, বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল মন্ডল, গ্রাম-ধুিট, 

র্াক র-শাবন্তিগর, উপদজলা-কালাই, বজলা-জয়পুরহাট। 

ক ক 

৪২২৮ 
বমাঃ শাহ আলম সরকার, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-বক্ষদ্রিাপড়ী, 

র্াক র-বড়ধুল, ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৩১ 

োদলহ আহম্মে, বপতা-মৃত োদবর আহম্মে,  

গ্রাম-ডুবরয়াপাড়া, েবক্ষণ পদতঙ্গা, র্াক র-ববমাি বির, থািা-পদতঙ্গা, বজলা-

িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪২৩৫ 
খিকার এমরাি হাসাি, বপতা-বমাঃ খিকার আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-সাংগ্রাম 

বশমুল, র্াক র-বগালাবাড়ী, উপদজলা-মুধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

ক ক 

৪২৩৭ 
আমজাে বহাদসি,  বপতা-মৃত বজন্নত আলী, গ্রাম-বড়ই কাবি ভাদটর ির, 

র্াক র-মধ্য ভাদটর ির, গজাবরয়া, মুবসগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৩৮ 
বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতা-মৃত বমৌলভী আবদ্যল োলাম, গ্রাম-পবিম জয়িগর, 

র্াক র-খাদয়র হাট, থািা-বেৌলতখাি, বজলা-বভালা। 

ক ক 
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৪২৩৯ 
বমাঃ ইব্রাহীম, বপতা-বমাঃ আলী আকবর, গ্রাম-বেৌলতপুর, র্াক র-এম এম 

হাট, বফিী সের, বজলা-বফিী। 

ক ক 

৪২৪১ 
বমাঃ বসাদহল খাি, বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম খাি, গ্রাম-মাটিভাাংগা, র্াক র-

িয়াখালী, থািা-ভান্ডাবরয়া, বজলা-বপদরাজপুর। 

ক ক 

৪২৪২ 
সঞ্জয় বেব িাথ, বপতা-মৃত হারাধি বেব িাথ, গ্রাম-বে ীর পাড়, র্াক র-

বমাহিপুর বাজার, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

ক ক 

৪২৪৩ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ আওলাে বহাদসি, গ্রাম-সাটুবরয়া, র্াক র-

ধািদকাড়া, থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৪৪ 
বমাঃ আঃ কাবের বমাল্লা (বাবু), বপতা-মৃত আব্দুল মবজে বমাল্লা, গ্রাম-বষাল র, 

র্াক র-বষাল র, থািা-শ্রীিগর, মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৪৫ 
বমাঃ রঞ্জু বহাদসি, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, বাসা-শাহ আলদমর বাড়ী, গ্রাম-

বাগপাড়া, র্াক র-এল এি বস বমলস, িারায়িগঞ্জ সের, িারায়িগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৪৬ 
বমাঃ মুিজুরুল হাসাি, বপতা-মৃত নূর ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-বিবাাংলা, 

উপদজলা-মুক্তাগাো, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

৪২৪৭ 
বমাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-িাদটর, 

র্াক র-বীরকাঠী, থািা-িালকাঠী, বজলা-িালকাঠী। 

ক ক 

৪২৫২ 
ওমর ফারুক জুদয়ল, বপতা-বমাঃ িাঁি বময়া, গ্রাম-কলুমা, র্াক র-জাওয়ার, 

থািা-তাড়াইল, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৫৬ 
বমাঃ নূর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বাচ্চু প্রধাি, গ্রাম-বাবলয়ার্াঙ্গা, র্াক র-োতিী, 

থািা ও বজলা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

ক ক 

৪২৫৭ 
বমাঃ বরজাঊল কবরম, বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক, গ্রাম ও র্াক র-কালামপুর, 

থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

ক ক 

৪২৫৮ 
বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-উত্তর হাজীপুর, র্াক র-

ইকরািালী, উপদজলা-তারাগঞ্জ, বজলা-রাংপুর। 

ক ক 

৪২৬০ 
বমাঃ রাদসল পাঠাি, বপতা-বমাঃ মুসা পাঠাি, গ্রাম-আতখলা, র্াক র-গবিহাটা, 

কটিয়ােী, বকদশারগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৬১ 
বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রাম-রাজাপাড়া, র্াক র-

িাবড়য়া বাজার, উপদজলা-িাঙ্গলদকাট ড, বজলা-কুবমল্লা। 

ক ক 

৪২৬৪ 
বমাঃ রবি বহাদসি, বপতা-বমাঃ আক্কাি আলী, গ্রাম-বগালাপিগর, র্াক র-

বগালাপিগর, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

ক ক 

৪২৬৮ 
বমাঃ শাদহ আলম, বপতা-মৃত নূরুল আবমি, গ্রাম-ির বসকাির, র্াক র-নুবরয়া 

মাদ্রাসা, থািা-রামগবত, বজলা-লক্ষীপুর। 

ক ক 

৪২৭২ 

বমাঃ আবদ্যল কুদ্দুে,  বপতা-বমাঃ আলী আশরাফ,  

গ্রাম-হাসিাবাে, িাইয়া বটালা, র্াক র-ঢাকা জুট বমলস্, বকরািীগঞ্জ,  

ঢাকা। 

ক ক 

৪২৭৬ 
বমাঃ বতৌবহদ্যল পারদভজ, বপতা-বমাঃ বসরাজ উদদ্দৌল্লাহ, গ্রাম-মুিাফ ভূঞা বাড়ী, 

গ্রাম-বকেমত িাইভার, র্াক র-মীরশ্বরাই, থািা-মীরশ্বরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪২৭৮ 
বমাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সতবার রহমাি, গ্রাম-কাঞ্চাি পাড়া, র্াক র-

বপাড়াহাট, থািা ও বজলা-িীলফামারী। 

ক ক 

৪২৮৩ 
রুদবল বড়ুয়া, বপতা-মৃত বপ্রয়দতাষ বড়ুয়া, গ্রাম-উত্তর ভূবষ ড, র্াক র-বকবলশহর, 

থািা-পটিয়া, বজলা-িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪২৮৪ 
বমাঃ সাহাজ উবদ্দি, বপতা-মৃত জুদবে আলী, গ্রাম ও র্াক র-িরমেলাে, 

গফরগাঁও, ময়মিবসাংহ। 

ক ক 

৪২৮৫ 
হুমায়ুি কববর, বপতা-ইসমাইল বময়া, গ্রাম-িবন্ডদবর, র্াক র-সভরব বাজার, 

থািা-সভরব, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৮৭ 
মুকুল িি রায়, বপতা-সুবিল িি রায়, গ্রাম-বাড়াইশাল পাড়া, র্াক র-

লক্ষণপুর, থািা-সসয়েপুর, বজলা-িীলফামারী। 

ক ক 

৪২৮৮ 
বিরবঞ্জত সরকার, বপতা-মৃত শাংকর সরকার, গ্রাম-মহাদেবপুর, র্াক র-

পাগলাপীর, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-রাংপুর। 

ক ক 

৪২৯১ 
বমাঃ আব্দুি নূর, বপতা-বমাঃ েন্দু বময়া, গ্রাম-লামিী, র্াক র-হাোরপাড়, 

উপদজলা-বগায়াইি াট, বজলা-বসদলট। 

ক ক 

৪২৯৪ 
বমাঃ শাবহি আলম, বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-বটাংগারির, 

গজাবরয়া, মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪২৯৭ 
বমাঃ আবু সসয়ে, বপতা-মরহুম আলী আহমে, গ্রাম-উত্তর বির, র্াক র-মহাল 

খাঁ বাজার, থািা-কণ ডফুলী, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৪২৯৮ 
বমাঃ শাবহি আলম, বপতা-বমাঃ আঃ রব, গ্রাম-ধরমপুর, র্াক র-পািািগর, 

থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

ক ক 
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৪৩০৩ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা- বমাঃ োউে বশখ, গ্রামঃবাবজতপুর, বপাঃ 

বগায়ালপাড়া, থািা+ বজলাঃ বিিাইেহ। 

খ খ 

৪৩০৪ 
বসবলম বময়া, বপতা- আব্দুল ওয়াহাব, গ্রামঃ বগামারী, র্াকঃ বিবাাংলা, উপঃ 

মুক্তাগাো, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

৪৩০৫ 
মাসুম বমাল্লা,বপতা- জামাল উবদ্দি বমাল্লাহ, গ্রামঃ আলীিগর, র্াকঃ পাড়াতলী, 

উপঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৪৩০৭ 
বমাঃ নুর আলম, বপতা- বমাঃ মবহর উবদ্দি, গ্রামঃ তালুক বশমুল বাড়ী(পবিম), 

র্াকঃ বময়াপাড়া, থািাঃ ফুলবাড়ী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

খ খ 

৪৩০৮ 
প্রলয় কুমার রায়, বপতা-প্রেীপ কুমার রায়, গ্রামঃ দ্যধিই, বপাঃ দ্যধিই, থািাঃ 

বিিাইগাতী, বজলাঃ বশরপুর। 

খ খ 

৪৩০৯ 
মওদ্যে আহদমে, বপতা-সুলতাি আহদমে, গ্রামঃ বজাতবেলাল, বপাঃ বভন্ডাবাড়ী, 

থািাঃ পীরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর।য 

খ খ 

৪৩১০ 
আবমনুল ইসলাম, বপতা- মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ গাবজপুর, র্াকঃ েঃ ির 

কুমাবরয়া, থািাঃ শবখপুর, বজলাঃ শরীয়তপুর। 

খ খ 

৪৩১১ 
বমাঃ নুর উবদ্দি, বপতা- বমাঃ নুর িবী, গ্রামঃ পূব ড িলুয়া, র্াকঃ আবদ্যল্যা বময়ার 

হাট, থািাঃ কববরহাট, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

৪৩১৩ 
বমাঃ ফবরদ্যল আলম বিৌধুরী, বপতা- নূরুল হক বিৌধুরী, গ্রামঃ আলমোরপাড়া, 

র্াকঃ েিহরা, থািাঃ পটিয়া, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

খ খ 

৪৩১৫ 
আল-আবমি, বপতা- বশখ কাঞ্চি, গ্রামঃ ববলমল্লী, র্াকঃ তাশুল্যা বাাংলা বাজার, 

িবাবগঞ্জ, ঢাকা। 

খ খ 

৪৩১৮ 
বমলি বাকড়, বপতা- বগাববি লাল বাকড়, গ্রামঃ বকাদিরবভটা, র্াকঃ ভাঙ্গারহাট, 

বকাটালীপাড়া, বগাপালগঞ্জ। 

খ খ 

৪৩২০ 
বমাঃ আমাি বমাল্লা, বপতা-শািাঁি বমাল্লা, গ্রামঃ মাদির ির, বপাঃ এম পাঁি গাও, 

উপঃ আড়াই হাজার, বজলাঃ িারায়িগঞ্জ। 

খ খ 

৪৩২১ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা- মৃতঃ জামাল উবদ্দি, গ্রামঃ জাফরশাহী, র্াকঃ 

সকদর্ালা বাজার, থািাঃ জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খ খ 

৪৩২৩ 
বমাঃ কববর বহাদসি, বপতা- বমাঃ হাবরে বময়া, গাো, গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশি, 

গাজীপুর। 

খ খ 

৪৩২৫ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতা- বমাঃ দ্যলু বময়া, গ্রামঃ রতিপুর, বপাঃ িাটদমাহর 

বরলবাজার, থািাঃ িাটদমাহর, বজলাঃ পাবিা। 

খ খ 

৪৩২৬ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-বমাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ তুলশীরির, বপাঃ 

বভৌয়াতলা, বজলাঃ জামালপুর। 

খ খ 

৪৩২৮ 
বমাঃ আিোরুল ইসলাম, বপতা- মৃতঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ হলবেয়াপুকুর, 

র্াকঃ ময়োিেীব , থািাঃ ববাো, বজলাঃ পঞ্চগড়। 

খ খ 

৪৩২৯ 
বমাঃ সাদহব আলী, বপতা- বমাঃ আববে আলী, গ্রামঃ ভল্লবপুর, বপাঃ আহাম্মে 

িগর, থািাঃ সের েবক্ষণ, বজলাঃ কুবমল্লা। 

খ খ 

৪৩৩০ 
বসাহাগ, বপতা- বমাঃ শাহাজাি, গ্রামঃ সুিরপুর, র্াকঃ িাটবখল, উপঃ িাটবখল, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খ খ 

৪৩৩১ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতা- বমাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ হাবসল টিকী,ইউঃ 

বমষ্টা, জামালপুর সের, জামালপুর 

খ খ 

৪৩৩২ 
সাইফুল ইসলাম, বপতা- আব্দুল হাদসি, গ্রামঃ বতবলিগর, বপাঃ অষ্টগ্রাম, উপঃ 

ব্রাহ্মণ বাবড়য়া, বজলাঃ ব্রাহ্মণ বাবড়য়া। 

খ খ 

৪৩৩৫ 
আব্দুল গাফফার, বপতা- বমন্টু বময়া, গ্রামঃ মবহষাদর্রা, বিয়ামতপুর, বববুলী, 

কালীগঞ্জ, বিিাইেহ। 

খ খ 

৪৩৩৬ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা- বমাঃ মুিসুর আলী, গ্রামঃ আরাপপুর, িাঁেপাড়া, 

র্াক+উপঃ+দজলাঃ বিিাইেহ। 

খ খ 

৪৩৩৮ 
বমাঃ মাজহারুল ইসলাম, বপতা- ইসমাইল বহাদসি, গ্রামঃ িলদসািা, বপাঃ 

বর্ক্রীর ির, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

৪৩৩৯ 

বমাঃ সালাউবদ্দি, বপতা-আব্দুল লবতফ মৃধা,  

গ্রামঃ বাবিয়ািগর, র্াকঃ ঢাকা সের, সুত্রাপুর, ঢাকা েবক্ষণ বসটি কদপ ডাদরশি, 

ঢাকা। 

গ গ 

৪৩৪০ 
বমাঃ রাদসল, বপতা- আবু তাদহর, গ্রামঃ পাঁিপাড়া, র্াকঃ পাঁিপাড়া, থািা+ 

বজলাঃ লক্ষীপুর। 

গ গ 

৪৩৪১ 
মুহাম্মাে মবহউবদ্দি, বপতা- মৃতঃ োদিায়ার বমাল্যা, গ্রামঃ ভাটপাড়া, র্াকঃ 

রাহুতপাড়া, থািাঃ িগরকািা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

গ গ 

৪৩৪৩ 
বমাঃ ফদয়জ আহাম্মে, বপতা- বমাঃ মকবুল আহাম্মে, গ্রামঃ হবরয়ার গাতী, 

র্াকঃ সাতরশ্রী, বিত্রদকাণা সের বিত্রদকাণা। 

গ গ 
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৪৩৪৪ 
স্বরণ িি হাওলাোর, বপতা- সুশীল িি হাওলাোর, গ্রামঃ কাপড় কাঠী, ইউঃ 

কুলকাঠী, উপঃ িলবেটি, বজলাঃ িালকাঠী। 

গ গ 

৪৩৪৫ 
সুভ্রত হাওলাোর, বপতা- সুখ রঞ্জি হাওলাোর, গ্রামঃ কাপড় কাঠী, ইউঃ 

কুলকাঠী, উপঃ িলবেটি, বজলাঃ িালকাঠী। 

গ গ 

৪৩৪৬ 
বমাঃ মাসুম খাি জুবাদয়র, বপতা-মৃতঃ এখলাছুর রাহমাি,গ্রামঃ বর্মারগ্রাম, 

র্াকঃ সড়দকর বাজার, উপঃ জবকগঞ্জ, বজলাঃ বসদলট। 

গ গ 

৪৩৪৭ িাজমুল হাসাি, বপতা- শহীে বহাদসি, গ্রামঃ সাদেকপুর, বমদহবেগঞ্জ, ববরশাল। গ গ 

৪৩৪৮ 
বমাঃ ইউনুস আলী বসকোর, বপতা-মৃতঃ ইয়াকুব বসকোর, গ্রামঃ ব াপবশলিা, 

বপাঃ খাঁিপুড়া বাজার, থািাঃ আবমিপুর, বজলাঃ পাবিা। 

গ গ 

৪৩৪৯ 
বমাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বপতা- বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম+দপাঃ লক্ষীপাশা, 

থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 

গ গ 

৪৩৫০ 
জুটি িি বে, বপতা- হারাধি িি বে, গ্রাম+দপাঃ োদরারা, থািাঃ মুরােিগর, 

বজলাঃ কুবমল্লা। 

গ গ 

৪৩৫১ 
বমাঃ আল মুিছুর শাহােৎ, বপতা-বমাঃ আব্দুল অবহে, গ্রামঃ পুরিরপুর, ইউঃ 

ফদতপুর, উপঃ মদহশপুর, বজলাঃ বিিাইেহ। 

গ গ 

৪৩৫৩ 
বশখ সাফাদয়ত, বপতা- বশখ মাহবুব, গ্রামঃ ধানুয়া, বপাঃ বশবপুর, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

গ গ 

৪৩৫৬ 
বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা- বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ ব াড়ামারা, বপাঃ 

বভঙ্গুল, থািাঃ বগাপালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

গ গ 

৪৩৫৭ 
বমাঃ আিারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বরজাহাি আলী, গ্রামঃ কাজলা, বপাঃ 

কাজলা, মবতহার, রাজশাহী। 

গ গ 

৪৩৫৮ 
বমাঃ বখারদশে আলম, বপতা- আঃ োত্তার, গ্রামঃ আিিপুর, বপাঃ পাকফদতপুর, 

থািাঃ শাহরাবস্ত, বজলাঃ িাঁেপুর। 

গ গ 

৪৩৫৯ 
বমাঃ নুর আলম, বপতা-রুহুল আবমি, গ্রামঃ সেকামতা(পঃ), সূিীপাড়া, 

শাহরাবস্ত, িাঁেপুর। 

গ গ 

৪৩৬০ বমাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে, বমলািহ, জামালপুর। গ গ 

৪৩৬১ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বের উবদ্দি বজামাদ্দার, গ্রামঃ িাঁেপুরা,ইউঃ 

িাঁেপুরা, ববরশাল সের, ববরশাল। 

গ গ 

৪৩৬৩ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা- বমাঃ িারু বময়া, গ্রামঃ মাইথার বেব রপাড়, র্াকঃ 

সািার, উপঃ কচুয়া, বজলাঃ িাঁেপুর। 

গ গ 

৪৩৬৪ 
বজন্টু ববপারী, বপতা- আঃ কাদের, বাসা-১০, আলমগঞ্জদলি, বপাঃ ফবরোবাে, 

বগন্ডাবরয়া, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৩৬৬ 
বমাঃ জাহাঙ্গীর, বপতা- িাঁন পময়া, গ্রামাঃ যসিািল মধ্যিািা, ডাকাঃ যসিািল, 

উি+সেলাাঃ পকসিারগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৩৬৭ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল হক ফবকর, গ্রাম+দপাঃ বড় র্াবলমা, 

থািাঃ বাউফল, বজলাঃ পটুয়াখালী। 

খগ খগ 

৪৩৬৯ 
বমাঃ ইমরাি আলী, বপতা-বমাঃ আলাজ উদ্দীি, গ্রামঃ বতজারকাবি, র্াকঃপূব ড 

বিবিয়া, উপঃ শ্রীবরেী, বজলাঃ বশরপুর। 

খগ গ 

৪৩৭০ 
বমাশারফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রামঃ বভলািগর, বপাঃ োিা 

বময়ার বাজার, থািাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৩৭১ 
বমাহাম্মে জবসম উবদ্দি, বপতা-বমাহাম্মে আবুল খাদয়র বমাল্লা, গ্রাম+ র্াকঃ 

বা াউড়া, থািাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রহ্মণবাড়ীয়া। 

কখগ কখগ 

৪৩৭২ 

বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা- বমাঃ ইবলয়াে বময়া,  

গ্রামঃ উত্তরভাগ েবক্ষণ, বপাঃ ইদিশ্ব, থািাঃ রাজিগর,  

বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 

কখগ গ 

৪৩৭৩ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতা-উসমাি আলী, গ্রামঃ বৃ াগড়া, বপাঃ িরপাড়া, উপঃ 

ঈশ্বরগঞ্জ, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

কখগ কখগ 

৪৩৭৪ 
এইি, এম, িাজমুল আহসাি পারদভজ, বপত- বমাঃ আদিায়ার বহাদসি হাাং, 

বরার্-১২, বাসা-৩৯০, রূপিগর টিিদসর্, বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৪৩৭৫ 
বমাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-মৃতঃ আবমি উবদ্দি, গ্রামঃ বকালা, র্াকঃ 

িয়াবাবড়, থািাঃ বশবালয়, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৪৩৭৭ 
গাবজ জবহরুল ইসলাম, বপতা- আবদ্যল হাই মাষ্টার, গ্রামঃ েবক্ষণ কাবশমপুর, 

থািাঃ বফিী, বজলাঃ বফিী। 

কখগ গ 

৪৩৭৮ 
বমাঃ বরাকনুজ্জামাি খাি, বপতা-বমাঃ শওকত আলী, গ্রামঃ সশলমারী, বপা+ 

থািাঃ বসাংড়া, বজলাঃ িাদটার। 

কখগ গ 

৪৩৭৯ 
বমাঃ রায়হাি কববর, বপতা- বমাঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রামঃ োদমড় বে ী, র্াকঃ 

বগদ্যলঝুলা,উপঃ ববাো, বজলাঃ পঞ্চগড়। 

কখগ কখগ 
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৪৩৮০ 
জাবহে হাসাি, বপতা-মৃতঃ আলাউবদ্দি, গ্রামঃ মাটিকাটা, র্াকঃ েবক্ষণ জামশা, 

উপঃ বসাংগাইর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

৪৩৮১ 
বমাঃ সূজি আলী, বপতা-বমাঃআয়ুব আলী, গ্রামঃ বাতাসি র্াঃ পাড়া, বপাঃ 

মাদঠর হাট, থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৪৩৮৩ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-মৃতঃ বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রামঃ 

রামজীবি, বপাঃ পাবলিরাহাট, থািা+ বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৪৩৮৪ 
বমাঃ কবরম হাওলাোর, বপতা-মৃত জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ সানুহার, বপাঃ 

বামরাইল, উবজরপুর, ববরশাল। 

কখ খ 

৪৩৮৬ 
বমাঃ জাবহদ্যল আলম ঢালী, বপতা- বমাঃ আলমগীর ঢালী, গ্রামঃ েঃ পাইকপাড়া, 

বপাঃ বব. পাইকপাড়া, থািাঃ টাংগীবাড়ী, বজলাঃ মুসীগঞ্জ। 

ক ক 

৪৩৮৭ 
বমাঃ ইউসুফ খাি, বপতা- বমাঃ হাবববুর রহমাি খাি, পুব ড খাড়াখালী, থািাঃ 

তালতলী, বজলাঃ বরগুিা। 

গ গ 

৪৩৮৮ 
বমাঃ িাদজম উদ্দীি, বপতা-বমাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ েনুয়া, র্াকঃ েনুয়া, থািাঃ 

বাঁশখালী, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৪৩৮৯ 
বমাঃ হাবিফ বময়া, বপতা-মৃতঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ গদয়শপুর পবিম পাড়া, 

র্াকঃ বাবিয়াকাির, থািা+ বজলাঃ বিিাইেহ। 

ক ক 

৪৩৯০ 

সুব্রত িি োস, বপতা- বমলি িি োস,  

গ্রামঃ েবক্ষণ কারারির, িরসুজাতপুর, র্াকঃ িারারির উঃ ববদ্যাঃ, থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

ক ক 

৪৩৯৬ 
বমাঃ িওদশর আলী, বপতা-বমাঃ বমাহাবসি আলী, গ্রামঃ বশাংিগর,দপাঃ 

আকুিবাড়ীয়া, থািাঃ জীবি িগর, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খ খ 

৪৩৯৯ 
বমাঃ শুকুর আলী, বপতা-বমাঃ জব্বার আলী, গ্রামঃ বাখুয়া পঃ পাড়া,দপাঃ 

উল্লাপাড়া, থািা+ বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪০৩ 
বমাঃ বগালজার রহমাি, বপতা-বমাঃ আঃ জবলল বশখ, গ্রাম-হাবববপুর, র্াক র-

ববড়য়া হাট, বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

খ খ 

৪৪০৪ 
বমাঃ সাবু বময়া, বপতা-বমাঃ ইয়াবেি আলী, পূব ড সসয়েপুর, র্াক র-ববড়য়াহাট, 

থািা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৪০৫ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম, গ্রমা-তাজ তাল্লুক, র্াক র-

পাওটািা, উপদজলা-পীরগাো, বজলা-রাংপুর। 

খ খ 

৪৪০৬ 
বমাঃ রাদসল বময়া, বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, জগন্নাথকাঠী, র্াক র-৩ িাং 

স্বরূপকাঠী, থািা-বিোরাবাে, বজলা-বপদরাজপুর। 

খ খ 

৪৪০৭ 
বমাঃ আবু সাঈে, বপতা-বমাঃ মাজারুল ইসলাম, গ্রাম-বযাগীপাড়া, র্াক র-

মুসীরহাট, থািা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

খ খ 

৪৪০৮ 
বমাহাম্মে বসবলম বময়া, বপতা-মৃত বমাঃ আকি বময়া, গ্রাম-আমকতল, হবরপুর, 

র্াক র-আমকতল,দমৌলভী বাজার সের, বমৌলভীবাজার। 

খ খ 

৪৪১০ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক, গ্রাম-জয়িা বাড়ী, র্াক র-

বহমাদয়তপুর, থািা-সাভার, ঢাকা। 

খ খ 

৪৪১১ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-মৃত আব্দুল মান্নাি বমাল্লা, গ্রাম-রমজািকাটি, 

র্াক র-বো লবিড়া, থািা ও বজলা-িালকাঠী। 

খ খ 

৪৪১৩ 
বমাঃ হাসাি, বপতা-মৃত মুসী বময়া, গ্রাম-সবরাগ, র্াক র-সবরাগ, থািা-

আদিায়ারা, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খ খ 

৪৪১৫ 
বমাঃ উজ্জল বময়া, বপতা-মৃত বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-বাদে মাকুল্লুা, 

র্াক র-িবতলা, উপদজলা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খ খ 

৪৪১৬ 
অলক পাল, বপতা-মৃত সুদরশ িি পাল, গ্রাম-উত্তর বগাপালপুর, র্াক র ও 

উপদজলা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খ খ 

৪৪১৮ 
বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-মবিপুর, র্াক র-

ভবািীপুর, থািা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

খ খ 

৪৪১৯ 
বমাঃ আবরফ বহাদসি, বপতা-মৃত আঃ রহমাি, গ্রাম-িকজয়রাম, র্াক র-

পত্নীতলা, থািা-পত্মীতলা, বজলা-িওগাঁ। 

খ খ 

৪৪২০ 
মাহাবুব আলম, বপতা-আব্দুল আবজজ, গ্রাম-ির কৃষ্ণপুর, র্াক র-কৃষ্ণপুর, 

থািা-মাবিকগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪২১ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রাম-বিৌবাবড়য়া, র্াক র-

মালবশরা, থািা-মািা, বজলা-িওগাঁ। 

খ খ 

৪৪২২ 
বমাঃ বখাকি বময়া, বপতা-বমাঃ বুরহাি উবদ্দি, উত্তর কমলাবাজ, সািিা বাজার, 

উপদজলা-জামালগঞ্জ, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪২৩ 
বমাঃ বজাবাইদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃতঃ আবুল বহাদসি, বখাদ্দড বকামরপুর, 

র্াক র-বকামরপুর, সাদ্যল্যাপুর, গাইবান্ধা। 

খ খ 
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৪৪২৬ 
বপ্রতম সকরী, বপতা-বহরালাল সকরী, গ্রাম-সুরমা িা বাগাি, র্াক র-ইটাদখালা, 

থািা-মাধবপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪২৭ 
বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-আব্দুল শহীে, গ্রাম-বিগাঁও, র্াক র-বতবলয়াপাড়া, 

থািা-মাধবপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪২৮ 
বমাহাম্মে বমাস্তাক আহমে, বপতা-মরহুম আব্দুর রহমাি, পূব ড বহাদসি আহম্মে 

পাড়া, র্াক র-উত্তর পদতঙ্গা, থািা-পদতঙ্গা, িট্টগ্রাম। 

খ খ 

৪৪২৯ 
বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-ইিোে আলী, গ্রাম-বসিাবহ, খিকার পাড়া, 

র্াক র-বাঁশতলী, থািা –কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খ খ 

৪৪৩২ 
বমাঃ আজগর আলী, বপতা-েীি বমাহাম্মে গ্রাম ও র্াক র-িওপাড়া, উপদজলা 

ও বজলা-িরবসাংেী। 

খ খ 

৪৪৩৩ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ লাবু সরোর, গ্রাম-পাঁচ পুাংগলী, র্াক র- 

পাঁচ পুাংগলী, উপদজলা-ফবরেপুর, বজলা-পাবিা। 

খ খ 

৪৪৩৭ 
সমীর বহাদসি, বপতা-মৃত আবজজুল হক, গ্রাম-বাটিকামারী, র্াক র-

বাটিকামারী, থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

খ খ 

৪৪৩৮ 
বমাঃ লুৎফর রহমাি, বপতা-মাহবুব রহমাি, গ্রাম-বটিা, র্াক র-সুলতািপুর, 

উপদজলা-ববািাগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খ খ 

৪৪৩৯ 
তপি িি রায়, বপতা-উবকল িি রায়, গ্রাম-বসাংহর গ্রাম, র্াক র-সবরচুিা, 

উপদজলা-পীরগঞ্জ, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

খ খ 

৪৪৪০ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহজাহাি, গ্রাম-বহবতমপুর, র্াক র-বখল 

বাইো, উপদজলা-সের, বজলা-লক্ষীপুর। 

খ খ 

৪৪৪১ 
বমাঃ সুমি বহাদসি, বপতা-মৃত আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম ও র্াক র-িগর 

মীরগঞ্জ, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-রাংপুর। 

খ খ 

৪৪৪২ 
বমাঃ মবিরুজ্জামাি রবি, বপতা-বমাঃ লাবলু বিৌধুরী, গ্রাম-িািপাড়া, র্াক র-

জুমারবাড়ী, বজলা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

খ খ 

৪৪৪৩ 
সাগর িি রায়, বপতা-পবরমল িি রায়, গ্রাম-মালিাড়, ফরক্কাবাে, 

রাজারামপুর, ববরল, বেিাজপুর। 

খ খ 

৪৪৪৭ 
সসকত কীত্তডিীয়া, বপতা-সুভাষ িি, গ্রাম-কাবলপুর, র্াক র-কামারহাট, থািা-

পাথর াটা, বজলা-বরগুিা। 

খ খ 

৪৪৪৮ 
বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবজজুল হক, গ্রাম-হাজরা পাড়া, 

জাহািামাবাে, বমাহিপুর, রাজশাহী। 

খ খ 

৪৪৫০ 
বমাঃ সাখাওয়াত হুদসি, বপতা-বমাঃ আঃ মান্নাি বময়া, গ্রাম-পবিম আদ্রা, 

র্াক র-আদ্রা বাজার, থািা-বমলািহ, বজলা-জামালপুর। 

খ খ 

৪৪৫১ 
সাহাোত বহাদসি, বপতা-শহর আলী, গ্রাম-বকবলয়া, র্াক র-ধামরাই, থািা-

ধামরাই, ঢাকা। 

খ খ 

৪৪৫৩ 

বমাঃ জাবমরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফজলুল হক,  

গ্রাম-বড় হাতকুড়া, র্াক র-বড় হাতকুড়া, থািা-বেৌলতপুর,  

বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪৫৪ 
আলমগীর িাকড়া, বপতা-ববরশা লাকড়া, বাসুদেবপুর, অিন্ত্রাসপুর, পীরগঞ্জ, 

রাংপুর। 

খ খ 

৪৪৫৬ 
বমাঃ রুহুল আমীি, বপতা-বমাঃ আঃ োলাম, গ্রাম-সদতরপাড়া, র্াক র-িাকপাঁি 

পাড়া, থািা-বত্রশাল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খ খ 

৪৪৫৭ 
বমাঃ কাজী জবসম উবদ্দি (বাবু), বপতা-মৃত কাজী আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-মািরাং, 

র্াক র ও থািা-বািারীপাড়া, বজলা-ববরশাল। 

খ খ 

৪৪৬১ 
বমাঃ ফবরদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমাি, গ্রাম-ভগবািপুর, র্াক র-

বখলিা, থািা-ধামইর, বজলা-িওগাঁ। 

খ খ 

৪৪৬২ 
বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, বপতা-বমাঃ তবমজ উদ্দীি, গ্রাম-সুখািগাড়ী, র্াক র-বতি 

বে ী, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৪৬৪ 
বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ োদকায়াত বহাদসি প্রাাং, গ্রাম-হাসরাজ, 

র্াক র-হবরখালী, উপদজলা-বসািাতলা, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৪৬৬ 
বমাঃ আঃ োত্তার, বপতা-বমাঃ বমাহাম্মে, গ্রাম-সশলমারী, থািা-বসাংড়া, বজলা-

িাদটার। 

খ খ 

৪৪৬৭ 
বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, গ্রাম-টাি সূত্রাপুর, 

র্াক র-কাবলয়াককর, উপদজলা-কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খ খ 

৪৪৬৮ 
উত্তম িাকমা, বপতা-স্মৃবত ময় িাকমা, গ্রাম-ববতেবড়, র্াক র-সুবলাং, 

উপদজলা-বরকল, রাাংগামাটি পাব ডতু বজলা। 

খ খ 

৪৪৭২ 
বমাঃ আব্দুস সালাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই, গ্রাম-বসরাাংবাড়ীয়া, র্াক র-

ববায়াবলয়া, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

খ খ 
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৪৪৭৫ 
সেয়ে আব্দুল হাবলম, বপতা-সেয়ে আবু আহাম্মে, গদ্রাম-উত্তর মাে ডাশার, ববেউল 

আলম হাট, থািা-হাটহাজারী, িট্টগ্রাম। 

খ খ 

৪৪৭৭ 
বমাঃ রাদশদ্যজ্জামাি তুবহি, বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-ধবলর গাতী, 

মাগুরা হাট, অভয়িগর, যদশার। 

খ খ 

৪৪৭৮ 
বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে, গ্রাম-পবিম বেলপাড়া, র্াক র 

ও থািা-ফতুল্লা, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খ খ 

৪৪৮১ 
বমাঃ িাজমুল হক, বপতা-বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রাম-রামকান্তপুর, র্াক র-

ববলসলঙ্গী, থািা-সাবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খ খ 

৪৪৮৪ 
বমাঃ সাদজদ্যর রহমাি, বপতা-বমাঃ বসাহরাব আলী, গ্রাম-বাঙ্গালীপুর, র্াক র-

নুরুল হুো, উচ্চ ববদ্যালয়, থািা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খ খ 

৪৪৮৬ 
বমাঃ জাফুরুল ইসলাম, বপতা-মৃত রবহম উবদ্দি, গ্রাম-বিদত রী (কদলজপাড়া), 

র্াক র-বশবগঞ্জ, উপদজলা-বশবগঞ্জ, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৪৯০ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম মন্ডল, বপতা-মৃত ওেমাি গিী মন্ডল, গ্রাম-মধুপুর, 

র্াক র-শাবলখা, উপদজলা-বসািাতলা, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৫০০ 
বমাঃ শবফকুল আলম (মাবিক), বপতা-মৃত মঈি উবদ্দি, গ্রাম-যােবপুর, 

র্াক র-বুবড়ঝুবড়, উপদজলা-আটপাড়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

খ খ 

৪৫০১ 
বমাঃ আহসাি হাবীব, বপতা-মৃত আব্দুস সামাে সরোর, গ্রাম-আদক্কলপুর, 

(সরোর পাড়া) র্াক র ও থািা-আদক্কলপুর, বজলা-জয়পুরহাট। 

গ গ 

৪৫০২ 
শামসুল আলম িয়ি, বপতা-বমাঃ বহকমত আলী, গ্রাম-পূব ড িািিা, র্াক র-

গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

গ গ 

৪৫০৩ 
বমাঃ আফজাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আলকাে বময়া, গ্রাম-বহর আ/এ, খাবেম 

িগর, সের, বসদলট। 

গ গ 

৪৫০৮ 
বমাঃ আলহাজ্ব আলী, বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমাি পরমাবিক, ২৪০, লক্ষীপুরা, 

র্াক র-গাজীপুর, থািা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

গ গ 

৪৫১০ 
বমাঃ ইমাি আলী, বপতা-বমাঃ িাঁি বময়া, তালূটিয়া, পূবাইল, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

গ গ 

৪৫১১ 
বমাঃ আল বমজাি বশখ, বপতা-বমাঃ কালূ বশখ, গ্রাম-পবিম বমাজাআটা, 

র্াক র-মলমগঞ্জ, থািা –ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 

গ গ 

৪৫১২ 
সুজি বশকোর, বপতা-কাদের বশকোর, গ্রাম-পূব ড ভাতশালা, র্াক র-ভাতশালা, 

থািা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

৪৫১৪ 
বমাঃ বগালাম রাবব্ব, বপতা-হাদতম আলী, গ্রাম-শীতলকুশ ড, র্াক র-শরীফপুর, 

থািা ও বজলা-জামালপুর। 

গ গ 

৪৫১৫ 
বমাহাম্মে বরফাত, বপতা-বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, পূব ড খুবশরবাড়ী, র্াক র-

মুোপুর, র্াক র-মুোপুর, সন্দ্বীপ, িট্টগ্রাম। 

গ গ 

৪৫১৬ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাবহি বময়া, গ্রাম-িরিবীপুর, র্াক র-

িরিবীপুর, উপদজলা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৪৫১৮ 
বমাঃ জাবহে বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি, পূব ড বড়ালী, ফবরেগঞ্জ, 

িাঁেপুর। 

গ গ 

৪৫২০ 
বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বফজার বময়া, গ্রাম-মাগুড়া, বোলাপাড়া, 

র্াক র-মাগুড়া, উপদজলা-বকদশারগঞ্জ, বজলা-িীলফামারী। 

গ গ 

৪৫২১ 
বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রাম-৭৯/৫ক, বাইগারদটক, 

আবজজ মাদকডট, র্াক র-কুান্টিদমন্ট, থািা-পল্লবী, ঢাকা। 

গ গ 

৪৫২৩ 
বমাঃ সাদেকুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-গালকতড়,  

র্াক র-বড় ববল, থািা-বিবররবির, বেিাজপুর। 

গ গ 

৪৫২৪ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-মৃত বমাস্তাবকম, গ্রাম-বমশি বরার্, থািা-বকাতয়ালী, 

বজলা-বেিাজপুর। 

গ গ 

৪৫২৫ 
ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ ইমািী বময়া, গ্রাম-জাাংগালীয়া, র্াক র-আেমপুর, 

থািা- কমলগঞ্জ, বজলা-বমৌলভীবাজার। 

গ গ 

৪৫২৬ 
পািতুস িি সরকা,র বপতা-বগৌরজ িি সরকার, গ্রাম-ধামতী, র্াক র-ধামতী, 

থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

গ গ 

৪৫২৯ 

বমাঃ োইফুল ইসলাম বসাদমি, বপতা-জবসম উবদ্দি,  

গ্রাম-বাবলয়াপাড়া, র্াক র-বাবলয়াপাড়া, থািা-আড়াইহাজার, বজলা-

িারায়িগঞ্জ। 

গ গ 

৪৫৩০ 
বমাঃ বরেয় পারদভজ, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-কািী, র্াক র-

জগেীশপুর, থািা-বিৌগাো, যদশার। 

গ গ 

৪৫৩১ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি,  বপতা-বমাঃ তাহাজ্জত আলী, গ্রাম-বুবধ, র্াক র-সাতুাটি 

বাজার, উপদজলা-পূব ডধলা, বজলা-বিত্রদকািা। 

খ খ 
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পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৪৫৩৩ 
বমাঃ মবির, বপতা-বমাঃ বসবদ্দক, গ্রাম-বগায়ালপাড়া, র্াক র-খুলিা বজবপও, 

থািা-খুলিা বসটি কদপ ডাদরশি, খুলিা। 

খ খ 

৪৫৩৬ 
বমাঃ আব্দুল হাবমে, বপতা-আলী আহদমে, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, র্াক র-

পািবসপাড়া, লালপুর, িাদটার। 

খ খ 

৪৫৩৭ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-মৃত আবু বময়া, গ্রাম-বাটিাংগা, র্াক র-মুকুিপুর, 

থািা-ববজয়িগর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

খ খ 

৪৫৩৮ 
বমাঃ একরামুল বময়া, বপতা-বমাঃ সসয়ে আলী, গ্রাম-মবহষমুড়ী, ওয়ার্ ড িাং-৫, 

পারুল ইউবিয়ি, পীরগাো, রাংপুর। 

খ খ 

৪৫৩৯ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বপতা-মৃত আিোর আবল,গ্রাম-লাউবাবড়য়া, র্াক র-

কাঞ্চিিগর, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খ খ 

৪৫৪০ 
বমাঃ আরব আলী, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-বেৌলতখালী, র্াক র-

বেৌলতখালী, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খ খ 

৪৫৪১ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ জুদয়ল, বপতা-আঃ লবতফ খাি, গ্রাম-দ্যধল, র্াক র-দ্যধল, থািা-

বাদররগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খ খ 

৪৫৪২ 
বমাঃ মাইনুল হক, বপতা-বমাঃ মবফজুল হক, গ্রাম-পূব ড বাঁশবুবিয়া, র্াক র-

তালতলা বাজার, উপদজলা-কাঠাবলয়া, বজলা-িালকাঠী। 

খ খ 

৪৫৪৩ 
বমাঃ রুদবল রািা, বপতা-বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, গ্রাম-িাঁেিগর, র্াক র-শুভগাো, 

কাজীপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

৪৫৪৪ 
বমাঃ মাসুে রািা বিৌধুরী, বপত-বমাঃ জলফু বময়া বিৌধুরী, গ্রাম-ধামতী, র্াক র-

ধামতী, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

খ খ 

৪৫৪৬ 
বমাঃ আল আবমি বহাদসি,  বপতা-বমাঃ েবকর উবদ্দি, গ্রাম-বজগার বাবড়য়া, 

িিলালপুর, শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

৪৫৪৯ 
বমাঃ বরয়াজুল হক, বপতা-বমাঃ ফারুক বশখ, গ্রাম ও র্াক র-পূব ড বসাহাগেল, 

বসাহাগেল, বিোরাবাে, বপদরাজপুর। 

খ খ 

৪৫৫০ 
প্রাণ কৃষ্ণ বড়াল, বপতা-বপজুষ কাবি বড়াল, গ্রাম ও র্াক র-কলার বেয়াবিয়া, 

িাবজরপুর, বপদরাজপুর। 

খ খ 

৪৫৫১ 
বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-মাড়কী, র্াক র-

রঘুিাথপুর, থািা-হাজীগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খ খ 

৪৫৫৭ 
প্রবীর কুমার শীল, বপতা-প্রকাশ মীল, গ্রাম-বিত্রা, র্াক র-কাদলখার ববড়, থািা-

রামপাল, বজলা-বাদগরহাট। 

খ খ 

৪৫৫৯ 
আবুল হাসিাত বমাঃ মাসুে বময়া, বপতা-মৃত আিজব আলী, গ্রাম-রাবার গাড়ী, 

র্াক র-জ্ঞািগাঁও, সুিামগঞ্জ সের, সুিামগঞ্জ। 

খ খ 

৪৫৬০ 

শ্রী ফুলবাবু িি রায়, বপতা-শ্রী অিন্ত িি রায়,  

গ্রাম-বখতাব (খা), র্াক র-তবড়য়াল র্াঙ্গা, উপদজলা-রাজারহাট, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

খ খ 

৪৫৬৩ 
বমাঃ আলাউবদ্দি,  বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-পূব ড মাবসমপুর, র্াক র-

কামারহাট, থািা-রামগঞ্জ, বজলা-লক্ষীপুর। 

খ খ 

৪৫৬৪ 
বমাঃ মারুফ বহাদসি খাি, বপতা-বমাঃ বমাশাররাফ খাি, গ্রাম-গাও রা, র্াক র-

োবরয়ার র্াঙ্গা, বটিয়া াটা, খুলিা। 

খ খ 

৪৫৬৫ 
কাজী মাহেী উল হক, বপতা-কাজী আহদমে েবুর, গ্রাম-ধুেকুমড়া, র্াক র-

ববায়াবলয়া,  আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। 

খ খ 

৪৫৬৭ 
বমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরোর, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-বশলকওর, 

র্াক র-িারহাট্ট, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খ খ 

৪৫৬৮ 
বমাঃ সবহে উল্যাহ বমলি, বপতা-বমাঃ মবহদ্যল হক, গ্রাম-িরকালী, র্াক র-

িরফবকরা, উপদজলা-বকাম্পািীগঞ্জ, বজলা-বিায়াখালী। 

খ খ 

৪৫৭৪ 
বমাঃ বাবুল আকি, বপতা-বমাঃ খবলল আকি, গ্রাম-লক্ষীপুর, র্াক র-িরপদ্মা, 

থািা-মুলাে, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

৪৫৭৫ 
বমাঃ জুদয়ল বময়া, বপতা-বমাঃ হাোি আবল, গ্রাম-বমজডািগর, র্াক র-

বমজডািগর, উপদজলা-কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

গ গ 

৪৫৭৬ 
বমাঃ সবজব বহাদসি, বপতা-বতাফাদয়ল বহাদসি, গ্রাম-বেওরা, র্াক র-পাক 

বেওরা, থািা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 

গ গ 

৪৫৭৭ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ, বপতা-মৃত রবফজউবদ্দি, গ্রাম-গাভুরকাে, র্াক র ও থািা-

আটপাড়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

গ গ 

৪৫৭৮ 
বমাঃ বমাদশ ডে আলম, বপতা-বমাঃ মুসবলম বময়া, গ্রাম-বাহাগুি, র্াক র-

বরকখরহাটি, থািা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

গ গ 

৪৫৭৯ 
বমাঃ আব্দুল আলীম,  বপতা-বমাঃ শামছুল হক, গ্রাম-পবিম বাসিা, র্াক র-

মাদিাড়া, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

গ গ 
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বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৪৫৮০ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আদিায়ার আলী, বাবলহাটি, মশাজাি, 

হববগঞ্জ সের, হববগঞ্জ। 

গ গ 

৪৫৮৩ 
বমাঃ আল-আবমি মুন্না, বপতা-মৃত আওয়াল বহাদসি, গ্রাম-োস পুকুর, র্াক র-

বজবপও, পবা, রাজশাহী। 

গ গ 

৪৫৮৫ 
বমাঃ ইমি বহাদসি, বপতা-আব্দুল কাদের, বাসা-২৩, িবাব কাটরা, র্াক র-

বজবপও, থািা-বকাতয়ালী, ঢাকা। 

গ গ 

৪৫৮৭ 
বমাঃ হযরত আলী, বপতা-বমাঃ রমজাি আলী, গ্রাম-আস্করপুর, র্াক র-িািকর, 

উপদজলা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

গ গ 

৪৫৮৮ 

বমাঃ আবশক ববল্লাহ, বপতা-বমাঃ বফদরাজ বহাদসি,  

গ্রাম-পূব ড জগন্নাথপুর, র্াক র-ববরামপুর, থািা-ববরামপুর,  

বজলা-বেিাজপুর। 

গ গ 

৪৫৮৯ আঃ োলাম, বপতা-আঃ গবি, আড়ুয়া, িবড়য়া, শরীয়তপুর। গ গ 

৪৫৯৪ 
বমাঃ শাহীি বময়া, বপতা-বমাঃ মস্ত বময়া, গ্রাম-বাখরপুর, র্াক র-ব্রাহ্মণ ডুরা, 

শাদয়স্তাগঞ্জ, হববগঞ্জ। 

গ গ 

৪৫৯৫ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-পুন্ডরী, র্াক র-কলম, 

থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

গ গ 

৪৫৯৬ 
মাসুে, বপতা-বোবাহাি, গ্রাম-বটাট, বশৌলা, র্াক র-ভবগরথপুর, থািা-

মঠবাড়ীয়া, বজলা-বপদরাজপুর। 

গ গ 

৪৫৯৭ 
সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-নুরুল আবোর, গ্রাম-েবক্ষণ ভূইয়া গ্রাম, র্াক র-

মােবারহাট, উপদজলা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

গ গ 

৪৫৯৮ 
বমাঃ বফদরাজ আহম্মে, ববপাবর, বপতা-ইসমাইল  ববপারী, গ্রাম-মাছুর, র্াক র 

ও থািা-বািারীপাড়া, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

৪৫৯৯ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম  রামী, গ্রাম-িরকাদলখাি, 

র্াক র-িরকাদলখাি, থািা-মুলােী, বজলা-ববরশাল। 

গ গ 

৪৬০১ 
বগালাম বমাস্তফা, বপতা-জামাল উবদ্দি, গ্রাম-ির সগুিা, র্াক র-িরসগুিা, 

থািা-বমলািহ, বজলা-জামালপুর। 

গ গ 

৪৬০৪ 
বমাঃ আক্কাস মাতুব্বর, বপতা-বমাঃ োউে মাতুব্বর, গ্রাম-েফা, র্াক র-পুরা 

পাড়া, থািা –িগরমািা, বজলা-ফবরেপুর। 

গ গ 

৪৬০৭ 
বমাঃ বমািারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফজলার রহমাি, গ্রাম-পূব ড ববতগাড়ী, 

র্াক র-পূব ড ববতগাড়ী, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

গ গ 

৪৬০৯ 
বমাঃ রাজু হাওলাোর, বপতা-বমাঃ রুস্তম হাওলাোর,  গ্রাম-বহাগলপাতী, 

র্াক র-বততুলবাড়ীয়া, বমাড়লগঞ্জ, বাদগরহাট। 

গ গ 

৪৬১১ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ বফরুজ বময়া, গ্রাম-বাট্টাদজাড়, র্াক র-

বজন্নাহ বাজার, উপদজলা-বকশীগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

গ গ 

৪৬১৩ 

শাংকজ িাথ, বপতা-বাংবকম িি িাথ,  

উত্তর সবলমপুর,  ২ িাং ওয়ার্ ড ১ ১০ িাং সবলমপুর, বসবড়এ আ/এ, বাংবকদমর 

বাড়ী, জাফরাবাে, সীতাকুন্ডু, িট্টগ্রাম। 

গ গ 

৪৬১৪ 
বমাঃ হারুি অর রবশে, বপতা-বমাঃ িাবের উবদ্দি বমাগল, ববলুয়াদটকী,  

র্াক র-েিদখালা, উপদজলা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

গ গ 

৪৬১৫ 
বমাঃ জাকাবরয়া ইসলাম (অবভ), বপতা-বমাঃ হুমায়ুি কববর বমাল্লা, গ্রাম-

িিপাড়া, থািা-বাউফল, বজলা-পটুয়াখালী। 

গ গ 

৪৬১৭ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রাম-বারকািা, 

সড়াইল, পাঁিবববব, জয়পুরহাট। 

গ গ 

৪৬১৯ 
বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি আসাে, বপতা-বমাঃ জবমর উবদ্দি, গ্রাম-জয়কৃষ্ণপুর, 

র্াক র ও থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

গ গ 

৪৬২১ 
বমাঃ বসাহাি বমঞা, বপতা-বমাঃ আক্কাে আলী, গ্রাম-ঝুিকাইল, র্াক র-সিথট্ট, 

থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

গ গ 

৪৬২২ 
বমাঃ এিামুল হক, বপতা-আঃ োমাে, বমদ্যয়ারী, র্াক র-বমদ্যয়ারী, থািা-

ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৪৬২৩ 
বমাঃ আল আবমি, বপতা-বমাঃ বসরাজ বময়া, বাাংগাল পাড়া, র্াক র-বাাংগাল 

পাড়া, উপদজলা-অষ্টগ্রাম, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

গ গ 

৪৬২৪ 
বমাঃ আল-আবমি বময়া, বপতা- ফজলুল হক, গ্রাম-কাউলজািী, র্াক র-

কাউলজািী, উপদজলা-বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

গ গ 

৪৬২৫ 
বমাঃ বতৌবহদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত হাবববুর রহমাি, গ্রাম-িবরল্যা, র্াক র-

িবরল্যা, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

গ গ 

৪৬২৬ 
বমাঃ হুসাইি, বপতা-বমাঃ হাববব ববপারী, গ্রাম-গাজীপুর, র্াক র-রায়লাখালী, 

থািা-ববমািবির,  বজলা-ববরশাল। 

গ গ 
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৪৬২৭ 

বমাঃ রাদসল হাওলাোর, বপতা-বমাঃ হান্নাি হাওলাোর,  

গ্রাম-বালকবেয়া, র্াক র-ববিয়কাঠি, থািা-িালকাঠি সের,  

বজলা-িালকাঠী। 

গ গ 

৪৬২৮ 
বমাঃ বসদকিার বহাদসি, বপতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম-েবক্ষণ জগন্নাথপুর, র্াক র-

বশবপুর, থািা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

গ গ 

৪৬২৯ 
বমাঃ খাইরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ োরুল ইসলাম, েবক্ষণ সালিা, র্াক র-

সালিা, থািা-গাবজপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

গ গ 

৪৬৩০ 
বমাঃ শাওি আহাদম্মে, বপতা-বমাঃ বফরদেৌস আলী, গ্রাম ও র্াক র-

বক্ষবমরবেয়ার, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

গ গ 

৪৬৩১ 
বমাঃ আলমগীর, বপতা-বমাঃ আজগর আলী, গ্রাম-শরীফবাগ, থািা-ধামরাই, 

বজলা-ঢাকা। 

গ গ 

৪৬৩২ 
বমাঃ বপ্রস মাহমুে রািা, বপতা-বমাঃ আবল  বহাদসি, ৬৯ এস বক োস বরার্, 

সূত্রাপুর, ঢাকা-১২০৪। 

গ গ 

৪৬৩৩ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বপতা-বমাঃ আবিছুর রহমাি, পলাশতলী, র্াক র-

পলাশতলী, ফুলবাড়ীয়া, ময়মিবসাংহ। 

গ গ 

৪৬৩৪ 
কাজী বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-কাজী তাদহর, পবিম গাঁও, পুরাি বাজার, 

র্াক র-পবিমগাঁও, লাকসাম, কুবমল্লা। 

গ গ 

৪৬৩৭ 
বমাঃ বরগাি তালুকোর, বপতা-আোব উদ্দীি তালুকোর, গ্রাম-মাখিা, র্াক র-

রাজতলা, থািা-মেি, বজলা-বিত্রদকািা। 

গ গ 

৪৬৪০ 
বেবব্রত কুমার ববশ্বাস, বপতা-অবমত ববশ্বাস, গ্রাম-েবহজুড়ী, র্াক র-জালালপুর, 

বিিাইেহ সের, বিিাইেহ। 

গ গ 

৪৬৪১ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আিোর আলী আকুিবজ, েবক্ষণ লবিিরা, 

বশপইয়ার্ ড, খুলিা। 

গ গ 

৪৬৪২ 
বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, সুবমলপাড়া, আেমজীিগর, 

বসবিরগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। 

গ গ 

৪৬৪৩ 
বমাঃ  আবদ্যল রাজ্জাক শবরফ, বপতা-বমাঃ সালাম শবরফ, গ্রাম-মদধ্য র্াঙ্গা, 

র্াক র-বেৌলতপুর, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-খুলিা। 

কখ খ 

৪৬৪৪ 
ধুবিয়া িি রায়, বপতা-ধীদজি রায়, গ্রাম-পূব ড বালাগ্রাম, র্াক র-বালাগ্রাম, 

উপদজলা-জলঢাকা, বজলা-িীলফামারী। 

কখ খ 

৪৬৪৬ 
পবি কুমার হাওলাোর, বপতা-কাবত্তডক হাওলাোর, গ্রাম-মাদলাপাড়া, র্াক র-

ধুিট, থািা-ধুিট, বজলা-বগুড়া। 

কখ খ 

৪৬৪৭ 
বমাঃ বলটি মাহমুে, বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম, বক্ষদ্র আটাই, র্াক র-িগর, থািা-

বড়াই গ্রাম, বজলা-িাদটার। 

কখ খ 

৪৬৪৮ 
বমাঃ হুমায়ুি কববর,  বপতা-বমাঃ রজ্জব আবল, গ্রাম-ঢালদজাড়া, র্াক র-

আড়াইগঞ্জ, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

কখ খ 

৪৬৪৯ 
বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-ভাগলপুর, র্াক র-খািাপুর, 

বগায়ালি, রাজবাড়ী। 

ক ক 

৪৬৫৩ 
ববশ্ববজৎ সরকার, বপতা-মৃত িারায়ি িি সরকার, গ্রাম-সাংগ্রামিীল, র্াক র-

বাসন্তা, থািা-িালকাঠী সের, বজলা-িালকাঠী। 

কখগ খগ 

৪৬৫৪ 
লবতফুর রহমাি, বপতা-বমাঃ রবফক উল্যাহ, গ্রাম-পূব ড িরউভুবত, থািা ও বজলা-

লক্ষীপুর। 

কখগ খগ 

৪৬৫৫ 
বমাঃ আবু বকর, বপতা-বমাঃ বাবলু, গ্রাম-রামিিপুর, র্াক র-বেৌলতপুর, থািা-

বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

কখগ গ 

৪৬৫৭ 
বমাঃ আইনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-র্াবরা বজদিশ্ববর, থািা-

বীরগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৬৫৮ 
বমজানুর রহমাি, বপতা-গফুর মৃধা, ১৩ িাং হার্ ডদবার্ ড ব্যারাক, র্াক র-বজবপও, 

খাবলশপুর, খুলিা। 

খগ খগ 

৪৬৫৯ 
বমাতাবেম ববল্লা, বপতা-সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-বলাট্টরা, র্াক র-রাকগ, থািা-

শাহারাবস্ত, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৬৬০ 
বমাঃ মাসুম বরজা, বপতা-বমাঃ বরজাউল হক, গ্রাম-লাউবাবড়য়া, র্াক র-

কাঞ্চিিগর, বেৌলতপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৪৬৬১ 
বমাঃ রববি বহাদসি, বপতা-শওকত আলী, গ্রাম-আমবেমুর, িয়াপাড়া, ধামরাই, 

ঢাকা। 

খগ গ 

৪৬৬৪ 
আবু কাহার, বপতা-মিজুর রহমাি, গ্রাম-বড়থা, র্াক র-রহমািপুর, থািা-

ধামরহাট, বজলা-িওগা। 

খগ খগ 

৪৬৬৫ 
ফবরে আহদম্মে, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-বকািাবাড়ী, র্াক র-

ভাঙ্গাবাড়ী, থািা-ববলকুবি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 
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৪৬৬৬ 
বমাঃ মাহবুব আলম মাছুম, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরকার, গ্রাম-

জয়ািপুর, র্াক র-ঘুরকা, থািা-রায়গঞ্জ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৬৮ িীদলাৎপল বাোড়, বপতা-ভবদতাষ বাোড়, কৃষ্ণিগর, পাইকগাো, খুলিা। খগ গ 

৪৬৭২ 
বমাঃ ইয়াবেি বময়া, বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী বময়া, গ্রাম-মাসাব, র্াক র-

বর্াবার, থািা-রূপগঞ্জ, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৬৭৪ 
বমাঃ রহমত উল্লাহ, বপতা-বমাঃ বতাতা বময়া, গ্রাম-সুজাতপুর, র্াক র-জয়িগর, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৬৭৭ জাবহে হাসাি, বপতা-জাহাঙ্গীর আলম, কাবজপাড়া, বব বব বরার্, যদশার। খগ গ 

৪৬৭৮ 
আঃ হাবলম হাওলাোর, বপতা-মৃত আঃ সাত্তার হাওলাোর, গ্রাম-বখাোবক্সকাঠী, 

র্াক র-হানুয়া, উপদজলা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৪৬৭৯ 
বমাঃ জবসম উদ্দীি,  বপতা-মৃত বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-বেয়াকুল, র্াক র-

বপািাবাবলয়া, থািা-+দজলা-িালকাঠি। 

খগ গ 

৪৬৮০ 
ববজয় বসাক, বপতা-বগৌরাঙ্গ বসাক, গ্রাম-গাো, র্াক র-জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, 

থািা-গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৬৮১ 
বমাঃ বাচ্চু বময়া,  বপতা-বমাঃ বােশা ববপারী, গ্রাম-িতুি র্াঙ্গা, র্াক র-

বঢউখালী, থািা-সেরপুর, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪৬৮২ 
বমাঃ বরজাঊল কবরম, বপতা-বমাঃ হাদেি আলী, গ্রাম-জগন্নাথপুর, র্াক র-

কমরপুর, থািা-পলাশবাড়ী, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৬৮৩ 
বমাঃ বরপি বশখ, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস বশখ, গ্রাম-গুটিয়াির, র্াক র-গুটিয়া, 

উপদজলা-বসরাজগঞ্জ, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৮৫ অবিক কুমার সরকার, বপতা-বিত্ত রঞ্জিসরকার, িালা, ববলকুবি, বসরাজগঞ্জ। খগ খগ 

৪৬৮৬ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-গাড়াবাড়ীয়া, র্াক র-

বতালা, থািা-হবরিাকুন্ড, বজলা-বিিাইেহ। 

খগ গ 

৪৬৮৮ 
অন্তর ববশ্বাস, বপতা-বগাপাল ববশ্বাস, গ্রাম-জাবমলা, র্াক র-কাজুবলয়া, থািা-

বকাটাবলপাড়া, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৮৯ 
সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-মকবুল বহাদসি, গ্রাম-যুবগয়া, থািা-সাবিয়া, িাবজরপুর, 

বজলা-বপদরাজপুর। 

খগ গ 

৪৬৯০ 
বফদরাজ বহাদসি, বপতা-শামসুল আলম, গ্রাম-ববলাই, র্াক র-মািাইল, 

পত্নীতলা, িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৬৯১ 
বমাঃ শবরফুল ইসলাম মাদলক, বপতা-বমাঃ োমাি আলী তালুকোর, গ্রাম-

েশবসকা, র্াক র-সবদ্য জামকতল, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৬৯২ 
বমাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ আফোর উবদ্দি, গ্রাম-কুতুদবর বটক, 

আড়ালী, র্াক র-বশবপুর, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪৬৯৩ 
বমাঃ সাহাব উবদ্দি পাঠাি, বপতা-বমাঃ বমাকদসে পাঠাি, গ্রাম-উত্তর কারারির, 

র্াক র-কারারির উচ্চ ববদ্যালয়, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ খগ 

৪৬৯৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ মদয়ি উদ্দীি, গ্রাম-বগাববিপুর, এলাংজািী, 

ফবরেপুর, পাবিা। 

খগ খগ 

৪৬৯৫ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বপতা-বমাঃ হাবমদ্যল প্রামাবিক, গ্রাম-েত্তপুঙ্গলী, বে লীয়া, 

ফবরেপুর, পাবিা। 

খগ গ 

৪৬৯৬ 
সাইদ্যল ইসলাম, বপতা-আব্দুল মুন্নাফ, গ্রাম-ব ািাপাড়া, র্াক র-সিতাজাবি, 

থািা-শ্রীবরেী, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

৪৬৯৭ 
বমাঃ কাউোর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাসতাবফজার রহমাি, গ্রাম-উেয়পুর, 

র্াক র-শাবল্ট বগাপালপুর, উপদজলা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৬৯৯ 
বমাঃ তাদরক আহদম্মে, বপতা-বমাঃ মবমি বহাদসি, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, র্াক র-

সূিীপাড়া, উপদজলা-শাহরাবস্ত, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৭০০ 
বমাঃ ববরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ শাহাজি সরকার, গ্রাম-খাঢুয়ামারী, 

র্াক র-ববতবুবিয়া, পাইকগাো, খুলিা। 

খগ গ 

৪৭০৪ বসাদহল বময়া,  বপতা-বমাঃ ওয়াদ্যে বময়া, মাবিগাতী, র্াক র-মাবিগাতী, 

মুকসুেপুর, বগাপালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭০৫ বমাঃ পবলি বময়া, বপতা-বমাঃ ফারুক বময়া, গ্রাম-বপরাব, র্াক র-বপরাব 

বাজার, থািা-বসািারগাঁও, বজলা-িারায়িগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭০৭ বমাঃ আজীকুর রহমাি, বপতা-রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-খলাপাড়া, র্াক র-

বিায়াবেয়া, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৭০৮ বমাঃ রাজু বময়া, বপতা-োদবে আলী, গ্রাম-কুতুদবর বটক, র্াক র-বশবপুর, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৭০৯ বমাঃ িয়ি বময়া, বপতা-বমাঃ ইমাি বশখ, গ্রাম-পািাগাড়ী, র্াক র-িাটুয়ার 

পাড়া, উপদজলা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 
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৪৭১১ বমাঃ আব্দুল কাদের, বপতা-বমাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-িাল, র্াক র-বব 

জামকতল,  থািা-কামারখি, বজলাবসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭১২ বমাঃ আবু িাঈম, বপতা-বমাঃ সুলতাি উবদ্দি ফবকর, গ্রাম-িউরী, র্াক র-

তাজপুর, উপদজলা-ঈশ্বরগঞ্জ, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৭১৩ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি,  বপতা-মৃত বমাকদেে বহাদসি, গ্রাম-আহাম্মেপুর, উত্তর 

পাড়া, র্াক র-আহাম্মেপুর, থািা-আবমিপুর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৭১৪ বমাহাম্মে হারুি-উর-রবশে, বপতা-বমাহাম্মে জামাল বময়া, গ্রাম-মধ্যম 

বসািাপাহাড়, র্াক র-বজারারগঞ্জ, থািা-বজারারগঞ্জ, বমদরশ্বরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭১৫ বমাঃ বসাহাগ খাঁি, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি খাঁি, গ্রাম-মুকুিসার, র্াক র-

বমিাপুর, থািা-হাবজগঞ্জ, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৭১৬ বমাঃ ওহীদ্যজ্জামাি, বপতা-মৃত বমাঃ োেি খাঁি, গ্রাম-কািাবরকাবি, র্াক র-

মােবদরর ির, থািা-বশবির, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ খগ 

৪৭১৭ বমাঃ মুরাে বমাল্যা, বপতা-বমাঃ বিরি বমাল্যা, গ্রাম-রাাংগার বেয়া, থািা-সালথা, 

ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪৭১৯ বমাঃ আলাউবদ্দি, বপতা-মৃত আশরাফুল ইসলাম, গ্রাম-শ্রীপুর, শ্রীপুর বাজার, 

হাজীগঞ্জ, িাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৭২০ বমাঃ আব্দুল আবলম (ফুল), বপতা-মৃত আব্দুল আবজজ, গ্রাম-মুবশ ডেহাট, বরল 

কদলািী পাড়া, ববািাগঞ্জ, বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৭২১ সবুজ িাথ, বপতা-রবীি িাথ, বখলপাড়া, আদিায়ারা, িট্টগ্রাম। খগ গ 

৪৭২২ বমাঃ ফারুক বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাবের বাড়ী, গ্রাম-িি প্রসাে, থািা-বভালা, 

বজলা-বভালা। 

খগ খগ 

৪৭২৩ বমাঃ মবঞ্জল আলী, বপতা-বমাঃ সবমি খাঁ, গ্রাম-বিাষর্াঙ্গা, র্াক র-কাবেম 

বিলাি, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪৭২৪ বমাঃ ওমর ফারুক, বপতা-বসবলম প্রামাবিক, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াক র-বাব ল, 

উপদজলা-টাাংগাইল সের, টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৭২৬ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতা-বমাঃ বোদলমাি বহাদসি, গ্রাম-বকািাবাড়ী, 

র্াক র-শবহে িগর, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭২৭ শবফকুল ইসলাম, বপতা-আঃ মান্নাি, গ্রাম-গুিারীতলা, র্াক র-গুিারীতলা, 

থািা-মাোরগঞ্জ, বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৭২৮ বমাঃ কাউোর আলম খাি, বপতা-আব্দুল কুদ্দুে খাি,  

গ্রাম-উত্তর কারারির, র্াক র-করারির উচ্চ ববদ্যালয়, উপদজলা-বশবপুর, 

বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৭২৯ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী,  

গ্রাম-বোিটিয়া বাজার, র্াক র-বোিটিয়া বাজার, থািা-জামালপুর সের, বজলা-

জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭৩০ আবজজুল হাবকম বমাড়ল, বপতা-ইবদ্রস বমাড়ল, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াক র-

বশখরিগর, থািা-বসরাজবেখাি, বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭৩১ বসাদহল রািা, বপতা-মন্টু আকি, গ্রাম-কালাইহাটা, র্াক র-কলাদকাপা, থািা-

গাবতলী, বজলা-বগুড়া। 

খগ খগ 

৪৭৩২ বমাঃ আবমনুর রহমাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল আলীম, গ্রাম-হানুয়ার, র্াক র-

রাজগঞ্জ, থািা-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

খগ খগ 

৪৭৩৩ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আওয়াল মুবস, গ্রাম-বাঁশবাবড়য়া, র্াক র-

বাঁিবাপিয়া, উিসেলা-মুকসুিপুর, চেলা-চগািালগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৩৪ বমাঃ বরামাি সরকার, বপতা-বমাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-মাইকড়গ্রাম, র্াক র-

বভন্ডাবাড়ী, উপদজলা-পীরগঞ্জ, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৭৩৫ বমাঃ আবু শাবহি, বপতা-বমাৎ আবমর বহাদসি, গ্রাম-ববয়াড়া ির পাড়া, র্াক র-

ববয়াড়া, থািা-কাজীপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৩৬ বমাঃ সুমি বরজা, বপতা-বমাঃ রহমত উল্লা, গ্রাম-িরোমুখবেয়া, র্াক র-

বাবহরির, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৪৭৩৭ বমাঃ বরাদবল বমাড়ল, বপতা-বমাঃ পান্নু বমাড়ল, গ্রাম-েবক্ষণ পাউসার, র্াক র-

পাউসার, থািা-বসরাজবেখাি, বজলা-মুবসগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৩৮ বমাঃ বখারদশে আলম, বপতা-আলী আোফ, গ্রাম-টামটা, র্াক র-টামটা, থািা-

শাহরাস্তী, বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৭৩৯ বমাঃ আল আবমি, বপতা-বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-তালুদকর িরদ্যয়ািী, 

র্াক র-ইমামগঞ্জ, থািা-পাথর াটা, বজলা-বরগুিা। 

খগ খগ 

৪৭৪০ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার, গ্রাম-জগেল, র্াক র-

বীরগঞ্জ, থািা-বীরগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 
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৪৭৪১ বমাঃ সুরুজ বময়া, বপতা-বমাঃ আব্বাে আলী, গ্রাম-শীতলপুর, র্াক র-রসুলপুর, 

উপদজলা-পীরগঞ্জ, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৭৪২ বমাঃ রুদবল রািা, বপতা-মৃত জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-বগাপালবখলা, র্াক র-

শ্রীবরেী, বজলা-বশরপুর। 

খগ খগ 

৪৭৪৪ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বসরাজ বময়া, গ্রাম-িরগুল্লাখালী, র্াক র-িাপরাবশর 

হাট, থািা-কববরহাট, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৭৪৫ বমাঃ ইসমাইল বহাদসি,  বপতা-বমাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রাম-বকাড়ার্াঙ্গা, 

র্াক র-হাট করমজা, থািা-বসািাতলা, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৪৭৪৬ বমাঃ রাদসল আকি, বপতা-বমাঃ আবু তাদহর আকি, গ্রাম-িরদোগাবে, 

র্াক র-যুগদবলাই, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ 

খগ খগ 

৪৭৪৭ ববকাশ বরাজাবরও, বপতা-ফ্লাবসস বরাজাবরও, গ্রাম-বাগবাচ্চা, র্াক র-বজািাইল, 

থািা-বড়াইগ্রাম, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪৭৪৮ বমাঃ বেৌলত বহাদসি পলাশ, বপতা-বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-কুকরাইল, 

র্াক র-আবলমিগর, থািা-ফুলবাবড়য়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৭৪৯ বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বসাহরাব আলী, গ্রাম-মবহষামুড়ী, থািা-

কালীগঞ্জ, বজলা-লালমবিরহাট। 

খগ গ 

৪৭৫০ সুজি িি বম ডি, বপতা-অভয় িি বম ডি, হাজারী বকসামত, উপদজলা-ববাো, 

বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ খগ 

৪৭৫১ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল ওয়াদহে, গ্রাম-সোরবাড়ী, র্া 

ক র-িাকোহ, উপদজলা-বমলািহ,  

বজলা-জামালপুর। 

খগ গ 

৪৭৫৩ বমাঃ হাবসবুল হাসাি, বপতা-বমাঃ ইসরাবফল বময়া, গ্রাম-ধিপুর, র্াক র-

সাওরাইে বাজার,  থািা-কাবলগঞ্জ, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৭৫৪ বমাঃ জান্নাতুল বফদরাজ,   বপতা-বমাঃ মবতউর রহমাি,  

গ্রাম-বিউ টাউি, ০২ িাং, র্াক র-বিউ টাউি, থািা-সের,  

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৭৫৫ বমাঃ শবফকুল আলম, বপতা-বমাঃ আবুল খাদয়র, পবিম বাঁশখালী, র্াক র-

আজমপুর, বজারারগঞ্জ, বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৭৫৭ বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বপতা-বমাঃশওকত আলী,গ্রামঃ কাশােহ, র্াক র-

মামুেিগর, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৭৫৮ বমাঃ বােল বহাদসি, বপতা-বমাঃ িাবের উবদ্দি, গ্রাম-োবপ্তয়র, র্াক র-েবপ্তয়র, 

থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৭৫৯ বমাঃ খায়রুল হক, বপতা-এ বক এম শামসুল হক, গ্রাম-সবতরা, র্াক র-জাগীর, 

থািা-মাবিকগঞ্জ, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৬০ বমাঃ সুমি বময়া, বপতা-মৃত বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-সাদহবপাড়া, র্াক র-

ধািদকাড়া, থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৬১ বমাঃ সবফকুল ইসলাম, বপতা-মৃত আঃ োলাম, গ্রাম-েত্তরা, র্াক র-সকট্টা, 

থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৬৩ বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ একাব্বর আলী, গ্রাম-পীরগাো, রাংপুর। খগ খগ 

৪৭৬৪ আিাে রহমাি, বপতা-বমাঃ বমাজাফফর বহাদসি, জবািী পাড়া, বগায়ালি, 

রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৪৭৬৫ বমাঃ ইব্রাহীম বময়া, বপতা-আঃ বমাতাদলব, মালতীপুর, কুমারগাতা, ববগুিবাড়ী, 

মুক্তাগাো, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৭৬৬ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা মন্ডল, গ্রাম-খাঁড়ারা, র্াক র-

বহলবাড়ীয়া, থািা-বমরপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৪৭৬৭ বমাঃ িাহারুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-আটিগ্রাম, র্াক র-

োবতয়াি, থািা-বমরপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। 

খগ খগ 

৪৭৬৮ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সাদেকুর রহমাি, গ্রাম-অজুডিপুর, র্াক র-

বগাপালপুর, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪৭৬৯ বমাঃ রমজাি আলী, বপতা-ববেউজ্জামাি, গ্রাম-শুভুকী, র্াক র-সকজুরী, থািা-

বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৭৭১ বমাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-গজাবরয়া, উপদজলা-

ফুলেবড়, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৭৭২ বশপুল কুমার সাহা, বপতা-মৃত আিন্ত িি সাহা, গ্রাম-েবক্ষণ উল্লা, র্াক র-

ভরতখালী, থািা-সা াটা, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৭৭৩ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাকাব্বর বহাদসি, গ্রাম-োবরয়াপুর, 

িিীগ্রাম, বগুড়া। 

খগ খগ 
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৪৭৭৪ বমাঃ রাবকবুল ফবকর, বপতা-বমাঃ কুদ্দুে ফবকর, গ্রাম-বাউশখাবল, সালথা, 

ফবরেপুর। 

খগ খগ 

৪৭৭৫ বমাঃ কাজল বহাদসি, বপতা-মৃত আবুল কাদশম, গ্রাম-পীরপুর, র্াক র-

আলুকবেয়া, থািা ও বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৪৭৭৬ বমাঃ আবু জাফর, বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-পীরপুর, র্াক র-আলুকবেয়া, 

থািা ও বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

৪৭৭৭ বমাহাম্মে রবি বময়া, বপতা-বমাঃ ববশু বময়া, গ্রাম-বড় িিাইল, র্াক র-

ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

খগ গ 

৪৭৭৮ নূর বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবমনুল হক, সামছুল হক, বমম্বাদরর বাড়ী, 

বমাহাম্মেপুর, বসিবাগ, বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৭৭৯ আবেতু কম ডকার, বপতা-শীতল কম ডকার, গ্রাম-সুরমা িা বাগাি, র্াক র-ইটা 

বখালা, থািা-মাধবপুর, বজলা-হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৭৮০ বমাঃ সুমি আলী, বপতা-বমাঃ মুিছুর রহমাি, ধিপাড়া (দমরীয়া), থািা-

রািীিগর, বজলা-িওগাঁ। 

খগ খগ 

৪৭৮২ বমাঃ শরীফ বহাদসি,  বপতা-বমাঃ আব্দুর রব, গ্রাম-বেৌয়ারা, র্াক র-

লালিােপুর, থািা-মদিাহরগঞ্জ, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৭৮৩ বমাঃ জাবহে হাসাি, বপতা-আঃ োত্তার বময়া, গ্রাম-শুভূল্যা, র্াক র-শুভুল্যা, 

উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৭৮৪ বমাঃ জুলহাস, বপতা-বমাঃ ইন্তাজ আলী, ২০/৮, বরাবলাং বমল, গ্রাম-কবিপাড়া, 

র্াক র-ঢাকা পবলদটকবিক, বতজগাঁও, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৭৮৫ বমাঃ হাবিফ বময়া, বপতা-বমাঃ শাজাহাি বময়া, ২২/এ/২, হুাবপ বহামস্ 

কুবিয়াপাড়া, ঢাকা পবলদটকবিক, বতজগাঁও, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৭৮৭ ববধাি িি োস,  বপতা-মৃত ববদিাে িি োস, িইরিরক, িারখাই, ববয়ািী 

বাজার, বসদলট। 

খগ খগ 

৪৭৮৮ বমাঃ ইমাম বহাদসি, বপতা-বসালায়মাি, বাড়ী-বততাকাজী বাড়ী, গ্রাম-বহরপুর, 

র্াক র-বাকরয়াঢালা, উপদজলা-বসতাকুন্ড, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৭৮৯ বমাঃ  আইদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আফতাব উবদ্দি,  

গ্রাম-আগুবিয়া তাইড়, র্াক র-বসািাতলা, ৭ িাং ওয়ার্ ড, বসািাতলা,  

বগুড়া। 

খগ গ 

৪৭৯০ বমাঃ ওসমাি গবি, বপতা-মৃত হাদেি আলী সরকার, গ্রাম-োউবেয়ার পাড়া, 

র্াক র-বতকািী, চুকাইিগর, থািা-বসািাতলা, বগুড়া। 

খগ গ 

৪৭৯১ বকষাি সবদ্য, বপতা-সিবজত সবদ্য, বহারার বাগ, মাখিলাল র্াক্তাদরর বাড়ী, 

ববায়ালখালী, র্াক র-বখতাপির, পবিম শাকপুরা,িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৭৯২ বমাঃ ইসবতয়াক আহদমে, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-রা ব বাড়ীয়া, 

র্াক র-বন্যাকািী, উপদজলা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৭৯৩ বমাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতা-মৃত জয়িাল আদবেীি প্রাাং, মাবরয়া, উপদজলা-

শাহাজাহািপুর, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৪৭৯৪ বমাঃ বাচ্চু রহমাি, বপতা-মৃত আলী মুদ্দীি প্রাাং, িদন্ডশ্বর, উপদজলা-বশরপুর, 

বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৪৭৯৬ বমাঃ িবীর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাকদলছুর রহমাি, গ্রাম-সাদ্যুল্যাপুর, ববলতলী 

বাজার, মতলব উত্তর, িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৭৯৭ আক্তারুল ইসলাম, বপতা-বাদরশ মাবল, গ্রাম-বগাববিপুর, র্াক র-ধুবলহর, থািা-

সাতক্ষীরা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

৪৭৯৮ বমাঃ কাউোর আহদম্মে মামুি, বপতা-বমাঃ হাদেি আলী, গ্রাম-আয়িাপুর, 

র্াক র-আয়িাপুর, থািা-বিিাইগাবত, বজলা-বশরপুর। 

খগ খগ 

৪৭৯৯ বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-হাট ফদতপুর, 

র্াক র-থলপাড়া, উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৮০০ জাবকর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বসকাির আলী, গ্রাম-আমিগ্রাম, র্াক র-ধিবাড়ী, 

থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৮০১ জুদয়ল রািা, বপতা-জালাল বময়া, গ্রাম-কাশর, র্াক র-হববরবাড়ী, উপদজলা-

ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৮০২ বমাঃ ফয়সাল আহদমে, বপতা-বমাঃ আেম আলী, গ্রাম-িািককড় কািারী পাড়া, 

র্াক র-িািককড়, উপদজলা-গুরুোসপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ খগ 

৪৮০৩ বমাঃ সুলতাি মাহমুে,  বপতা-বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-দ্বীতপুর আলাল, 

র্াক র-বহুলী, বসরাজগঞ্জ সের, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮০৪ বমাঃ োইদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাঃ বোয়াতুলাহ, গ্রাম-বখাদ্দডগজাইল, থািা-

উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 
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৪৮০৫ বমাঃ আইয়ুব আলী, বপতা-বমাঃ আলী মুদ্দীি, গ্রাম-তরফ ভায়ড়া, র্াক র-

ববিাদয়সপুর,  থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮০৬ আবু বকর বসবদ্দক, বপতা-বমাঃ আবুল কাদশম , গ্রাম-সুবহলা, র্াক র-োপুবিয়া, 

থািা-সের, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৮০৭ বমাঃ সাদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ মহসীি আলী, গ্রাম-ববন্যাোইড়, র্াক র-

বা াবাড়ী, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮১০ বমাঃ বফদরাজ আহদমে, বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে, গ্রাম-ধুববল বমহমাি, শাহী, 

র্াক র-ধুববল, রায়গঞ্জ, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮১১ বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-কাঁচু, র্াক র-ভবগরথ, মােহাড়ী, 

থািা-কাউবিয়া, বজলা-রাংপুর। 

খগ খগ 

৪৮১২ রািা বশখ, বপতা-লুৎফর রহমাি, গ্রাম-বসাংগা, র্াক র-রাজবাড়ী, থািা-

রাজবাড়ী, বজলা-রাজবাড়ী। 

খগ গ 

৪৮১৩ বমাঃ ওয়াদহে তালুকোর, বপতা-বমাঃ আফোর উদ্দীি তালুকোর, গ্রাম-

মািগ্রাম, র্াক র-িরামদ্দী, থািা-বাদকরগঞ্জ, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৪৮১৪ সাবু বশখ,   বপতা-বরাকি বশখ, গ্রাম-হাসামবেয়া, র্াক র-সূয ডবেয়া, থািা-

ববায়ালমারী, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪৮১৬ বমাঃ তািবজল ফাইয়াজ, বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে, কুবড়পাড়া, বির, 

িারায়িগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮১৭ বমাঃ বরফাত আহদমে, বপতা-বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, গ্রাম-প্রতাব, র্াক র-টগরাই 

হাট, থািা-কুবড়গ্রাম, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৪৮১৮ বমাঃ আব্দুল খাদলক,  বপতা-বমাঃ কবলম উবদ্দি, গ্রাম-েবক্ষণ লবক্ষপুর, র্াক র-

মবহপুর বাজার, সাদ্যল্লাপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৮১৯ সাবব্বর বশকোর, বপতা-ববদরি িাথ বশকোর, গ্রাম-ইোকুবরবাকাই, র্াক র- 

বাকাই, উপদজলা-বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৪৮২০ বমাঃ োদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ আবু বক্কার সরকার, গ্রাম ও র্াক র-

হাওড়া, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮২১ বমাঃ আব্দুল হান্নাি, বপতা-বমাঃ মাবিক বশখ, গ্রাম-পাটাগ্রাম, র্াক র-পূব ড 

ববতগাড়ী, কাবজপুর, বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮২২ বমাঃ বফদরাজ বশখ, বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা, গ্রাম-কাওয়াক, র্াক র ও 

থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খ খ 

৪৮২৩ বমাঃ শাহ বফাবরে আলী, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রাম-পাঁিির, 

র্াক র-বিিাদশা, থািা-তাদিার, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৮২৪ বমাঃ মাছুম বরজা, বপতা-বমাঃ মাহফুজার রহমাি, গ্রাম-সুবলপাড়া, র্াক র-

খিজিপুর, থািা-জয়পুর হাট, বজলা-জয়পুরহাট। 

খগ গ 

৪৮২৫ মবহউবদ্দি আহদমে, বপতা-শামসুল হক, গ্রাম-খািখািাবাে, র্াক র-কেমরসুল, 

বাঁশখালী, িট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

৪৮২৬ বমাঃ রাবজবুল হাসাি, বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ, 

গ্রাম-পারকুঠি (গাবলমপুর), র্াক র-লক্ষণহাটি, থািা-বাগাবতপাড়া, বজলা-

িাদটার। 

খগ গ 

৪৮২৭ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-খইপাড়া, র্াক র-

সাতদমরা, থািা-পঞ্চগড় সের, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৪৮২৮ বমাঃ আকতারুল হক, বপতা-বমাঃ েববরুল হক, গ্রাম-কৃষ্ণিগর, র্াক র-

বমজডাপুর, থািা-আদটায়ারী, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৪৮২৯ বমাঃ বসবলম বরজা, বপতা-বমাঃ ওমর আলী সরোর, গ্রাম-শ্রীধরপুর, র্াক র-

বখবতয়ারপুর, থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৮৩১ বমাঃ ফয়সাল আহদম্মে ফাবহম, বপতা-বমাঃ বমাজাদম্মল হক, গ্রাম-বপস্তককুড়া, 

র্াক র-বড়কুড়া, থািা-কামারখি, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৩২ বরপি কুমার মাহাদতা, বপতা-কৃষ্ণ িি, গ্রাম-েত্তবাড়ী, র্াক র-বিমগােী, থািা-

তাড়াশ, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৩৩ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ ফুলবর, গ্রাম-বাসুলর্াঙ্গা, র্াক র-বিবিন্তপুর,  

থািা-সাপাহার, বজলা-িওগাঁ। 

খগ গ 

৪৮৩৪ শাবহনুর ইসলাম, বপতা-বমাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রাম-বলাহাগাড়া, র্াক র-কাবলগঞ্জ, 

থািা-বেববগঞ্জ, বজলা-পঞ্চগড়। 

খগ গ 

৪৮৩৫ স্পশড কুমার, বপতা-ভদবশ কুমার মন্ডল, গ্রাম-মবহিারপুর, র্াক র-পািবসপাড়া, 

থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪৮৩৬ বমাঃ আব্দুল লবতফ, বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রাম-পারহবরিা, র্াক র-

ভাদ্যবরয়া, থািা-িবাবগঞ্জ, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 
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৪৮৩৭ বমাঃ সজীব বহাদসি, বপতা-বমাঃ আরদশে আলী, গ্রাম-েবক্ষণপাড়া, র্াক র-

ভাঙ্গুড়া, থািা-ভাঙ্গুড়া, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮৩৯ বমাঃ সাজু বময়া, বপতা-বমাঃ বগয়াে উবদ্দি, গ্রাম-িিা, র্াক র-বসািারায়, 

থািা-সুিরগঞ্জ, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৮৪০ বমাঃ হৃেয় ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর ভরদতর েড়া, 

র্াক র-বাাংলা বসািাহাট, থািা-ভুরুঙ্গামারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ খগ 

৪৮৪১ বমাঃ বসজনু বশখ,  বপতা-বমাঃ ফজর বশখ, গ্রাম-বমৌিাক, ওয়ার্ ড িাং-০৬, 

র্াক র-বমৌিাক, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৮৪২ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বপতা-বমাঃ বকরামত আলী, গ্রাম-হবরপুর, র্াক র-

বকিক, থািা-বশবগঞ্জ, বগুড়া। 

খগ খ 

৪৮৪৩ বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-বমাঃ হাবিফ উবদ্দি, গ্রাম-র্াকড়া পাড়া, র্াক র-

িগড়ারির, থািা-শ্রীববে, বজলা-বশরপুর। 

খগ গ 

৪৮৪৪ হুমায়ুি কববর, বপতা-বমাঃ বাবুল আহদম্মে গ্রাম-সবতরা, র্াক র-জাগীর, থািা 

ও বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৪৫ বমাঃ আহসাি হাববব, বপতা-বমাঃ আফসার আলী, গ্রাম-সাবেপুর, র্াক র-

মুন্ডুমালা, থািা-মুন্ডুমালা, তাদিার, রাজশাহী। 

খগ গ 

৪৮৪৬ সাগর বহাসাইি, বপতা-নুরুল হক, গ্রাম-সাতজাি, র্াক র-শালহাটি, থািা-

বর্মলা, বজলা-িীলফামারী। 

খগ গ 

৪৮৪৮ বমাঃ মাহামুে বহাদসি, বপতা-বমাঃ বেলবর বহাদসি, গ্রাম-জগড়ু পাড়া, র্াক র-

ববরামপুর, উপদজলা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৮৪৯ বমাঃ হাবফজুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-বড়বাড়ীয়া, র্াক র-

লক্ষীপুর হাট, থািা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪৮৫০ িঞ্চল িি সরকার, বপতা- সিাতি িি সরকার, গ্রাম-বখয়ার ভুগইল, র্াক র-

আদড়াল, থািা-কাহালু, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৪৮৫১ বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতা-বমাঃ মবফজ উদ্দীি,  

গ্রাম-কমলপুর, র্াক র-কমলপুর, থািা-বেিাজপুর সের,  

বজলা-বেিাজপুর। 

খগ গ 

৪৮৫২ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ িাঁি বময়া, গ্রাম-কচুয়ার খামার, র্াক র-

বখবের, থািা-গাইবান্ধা সের, বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ গ 

৪৮৫৪ বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আবুল বসর, গ্রাম-পূব ড দূগ ডাপুর, র্াক র-

ভরদ্বাজহাট, উপদজলা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৫৫ মবহি উবদ্দি, বপতা-বমাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-িাওতলা, র্াক র ও উপদজলা-

বসািাইমুড়ী, বজলা-বিায়াখালী। 

খগ খগ 

৪৮৫৬ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-অিজিগােী, র্াক র 

ও থািা-বমরপুর, কুবষ্টয়া। 

খগ গ 

৪৮৫৭ বমাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাঃ আঃ রবহম, গ্রাম-আতশপাড়া, র্াক র-

িারায়ির্হর, থািা-পূব ড ধলা, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪৮৫৮ বমাঃ জবসম উবদ্দি, বপতা-মৃত আঃ বরজ্জাক, গ্রাম-আতকাপাড়া, র্াক র-

িারায়ি র্হর, থািা-পূব ডধলা, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ খগ 

৪৮৫৯ বমাঃ নূরুল হুো, বপতা-হাদেি আলী, গ্রাম-সকলাটি, র্াক র-সাতুাটি, থািা-

পূব ডধলা, বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৮৬০ বমাঃ রাদশল আহদমে, বপতা-বমাঃ বজলু ফবকর, গ্রাম-বগয়াস উবদ্দি ফবকর 

কাবি, র্াক র-মািাইর হাট, থািা-সেরপুর, বজলা-ফবরেপুর। 

খগ গ 

৪৮৬১ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ইমাম উবদ্দি পাটওয়ারী, গ্রাম-মদিাহরখােী, 

র্াক র-মদিাহরখােী, থািা ও বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৮৬২ বমাঃ জাবকর বময়া, বপতা-নূর ইসলাম, গ্রাম-শশধর পবট্ট, বগাহাইল বাড়ী, 

বমজডাপুর, টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৮৬৩ বমাঃ রবফকুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আব্দুল রবশে, মধ্যিগর, িয়াপাড়া, 

বিিাকাবি, ববশ্বম্বরপুর, সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৬৪ বমাঃ আফসার, বপতা-বমাজাদম্মল, িরিবীপুর, র্াক র-িরিবীপুর, শাহাজােপুর, 

বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৬৫ বমাঃ বরপি বময়া, বপতা-খবললুর রহমাি, ির জালাদলর পাড়া, সসয়েপুর, 

জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৮৬৬ বমাঃ জাদবর বহাদসি, বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, গ্রাম-মবজেবাড়ী, ববববর 

ির, িকলা, বশরপুর। 

খগ খগ 

৪৮৬৮ বমাঃ আঃ সাত্তার বমাল্লা, বপতা-বমাঃ অদশাক আলী বমাল্লা, গ্রাম-ইজবেয়া 

(বলেী), র্াক র-বেয়াবাড়ী, উপদজলা-হবররামপুর,  বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

খগ গ 
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৪৮৬৯ বমাঃ অবমত হাসাি রাজু, বপতা-মৃত বমাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-আষাবরয়া 

িালা, র্াক র-শহর বগাবপিপুর, থািা- াটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ খগ 

৪৮৭০ বমাঃ হাবববুল্লাহ বমেবাহ, বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-রাদজিপুর, 

র্াক র-বিবল্লশা, থািা ও বজলা-বিত্রদকািা। 

খগ গ 

৪৮৭১ র্াবলম বে, বপতা-অমল বে, গ্রাম-শ্যামদলর বাড়ী, র্াক র-বমজডার হাট, 

ফটিকেবড়, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৭২ বমাঃ মামুি ববপারী, বপতা-বমাঃ সুলতাি ববপারী, গ্রাম ও র্াক র-রমজািদবগ, 

থািা ও বজলা-মুসীগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৭৩ এ এস এম মবহউবদ্দি, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-রঘুিাথপুর, র্াক র-

আতাইকুলা, বজলা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৮৭৪ বমাঃ সুমি বময়া, বপতা-আক্কাে আলী, গ্রাম-হাত্রা পাড়া, র্াক র-িীলগঞ্জ, থািা-

কবরমগঞ্জ, বজলা-বকদশারগঞ্জ। 

খগ খগ 

৪৮৭৫ বমাঃ হাসাি তাদরক, বপতা-বমাঃ আঃ কাদের, ির হাসিা, বাগবাটি, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৪৮৭৬ আব্দুল কাদের, বপতা-মৃত বমাতাদলব বহাদসি, গ্রাম-বীর সবলল, র্াক র-সবলল 

আরড়া, উপদজলা-িাগরপুর, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

৪৮৭৮ েীপক সরকার, বপতা-রিবজৎ সরকার, গ্রাম-বহুগ্রাম, র্াক র-বহুগ্রাম, থািা-

মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৭৯ বমাঃ খাইরুল ইসলাম বমাল্লা, বপতা-মৃত কাওোর উদ্দীি বমাল্লা, গ্রাম-বিবিন্তপুর, 

র্াক র ও থািা ও বজলা-মাগুরা। 

খগ খগ 

৪৮৮০ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-িগরির, র্াক র-

রাজফুলবাড়ীয়া, উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৮৮১ বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা-আঃ আওয়াল, গ্রাম-হারাি িগর, বশরপুর, র্াক র-

রাজফুলবাবড়য়া, উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 

খগ গ 

৪৮৮২ বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাঃ কাদশম বময়া, গ্রাম-পূব ড মািাবািা, র্াক র-

বিলমারী, থািা-বিলমারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৮৩ বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাঃ সুরুজ আলী, গ্রাম-কাবিহারী, বত্রশাল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

৪৮৮৪ বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-বমাঃঅবেবর রহমাি, মামুেপুর, র্াক র-বশকোর হাট, 

থািা-বকাতয়ালী, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

৪৮৮৫ বমাঃ বমন্টু বময়া, বপতা-বমাঃ কবের উদ্দীি, গ্রাম-বশমুল তাড়ী, র্াক র-

বাবেয়াখালী, থািা ও বজলা-গাইবান্ধা। 

খগ খগ 

৪৮৮৬ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ মুকুল বশখ, গ্রাম-র্াক পাড়া, থািা-জামালপুর, 

বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৮৮৭ বমাঃ শবরফ, বপতা-বমাঃ বােল বময়া, গ্রাম-বসাংগুয়া, র্াক র-বসাংগুয়া, 

কাপাবসয়া, বজলা-গাজীপুর। 

খগ খগ 

৪৮৮৮ বমাঃ এমরাি বহাদসি, বপতা-বমাঃ মাহমুদ্যল হক, গ্রাম-পূব ড ইোখালী, র্াক র-

এোক িাইভার হাট, উপদজলা-বমরসরাই, বজলা-িট্টগ্রাম। 

খগ গ 

৪৮৮৯ এমোদ্যল হক এমরাি, বপতা-আলী আকবর, শ্রীরামপুর, িবীিগর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। খগ খগ 

৪৮৯০ বমাঃ রাবজব বহাদসি রািা, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-সেরিালা, র্াক র-

বমৌিাক, উপদজলা-কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ গ 

৪৮৯১ বমাঃ আবু সাঈে, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-িাদির িক, ভাসািীিগর, 

জামালপুর, জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৮৯২ বমাঃ আলাউবদ্দি, বপতা-বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রাম-আরকাবি, র্াক র-

আরকাবি, থািা-ফবরেপুর, বজলা-পাবিা। 

খগ গ 

৪৮৯৩ বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাঃ সবফকুল ইসলাম, গ্রাম-জয়পুর, র্াক র-

হাবলমািগর, সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৮৯৪ বমাঃ সুরুজ্জামাি, বপতা-ইমাি আলী, গ্রাম-কাবিহারা, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৪৮৯৫ আব্দুল সামাে, বপতা-আবু মুো, গ্রাম-বশখেী পবিমপাড়া, র্াক র-মাতুয়াইল, 

থািা-যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। 

খগ খগ 

৪৮৯৬ বমাঃ রুদবল রািা পারদভজ, বপতা-বমাঃ বজয়াউল হক, গ্রাম-বমরার পাড়া, 

র্াক র-উেগাড়ী, উপদজলা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৮৯৭ পাদপল মাহমুে, বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াক র-নুরপুর, থািা-

িাবসরিগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

খগ গ 

৪৮৯৮ বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ সবফকুর রহমাি, গ্রাম-কাবশিাথপুর, 

র্াক র-হাবলমা িগর, সের, কুবমল্লা। 

খগ খগ 

৪৮৯৯ বমাঃ মুরাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাঃ ফবরে বশখ, গ্রাম-বড়বরয়া, র্াক র-বধায়াইল, 

উপদজলা ও থািা-মহম্মেপুর, বজলা-মাগুড়া। 

খগ খগ 
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৪৯০০ ফারুক আহমে, বপতা-মৃত হাবববুর রহমাি, গ্রাম ও র্াক র-পয়ালগািা, 

উপদজলা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

খগ গ 

৪৯০১ বমাঃ সুলতাি মাহবুব বােশা, বপতা-মৃত বমাসদলম উবদ্দি, গ্রাম-মাবড়য়া, 

র্াক র-বর্মাজািী, থাবা-শাহজািপুর, বজলা-বগুড়া। 

খগ গ 

৪৯০২ বমাঃ বমজাি, বপতা-বমাঃ নুরুল হক, বাউবিয়া বাধ, ব্লক-বস বাসা-১৭, লাইি-৭, 

বমরপুর-১১, ঢাকা-১২১৬। 

খগ খগ 

৪৯০৪ 
রবি সরোর, বপতা-আঃ রব সরোর, গ্রাম-আদশাকাঠী, র্াক র ও থািা-

বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

খগ গ 

৪৯০৫ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ হাদেি সরোর, গ্রাম-সজিাই, র্াক র-

পাশ্বডার্াঙ্গা, িাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 

খগ খগ 

৪৯০৬ 
বমাঃ সুমি পাটওয়ারী, বপতা-বমাঃ আবুল খাদয়র পাটওয়ারী, গ্রাম-শাহতলী, 

র্াক র-শাহতলী, থািা ও বজলা-িাঁেপুর। 

খগ খগ 

৪৯০৭ স্বরূপ কুমার হালোর, বপতা-বশবু হালোর, গ্রাম-বিকড়া, উল্লাপাড়া, বসরাজগঞ্জ। খগ গ 

৪৯০৮ 
জবহরুল ইসলাম, বপতা-ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-িালিা, র্াক র-িরবসন্দুর, 

থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৯০৯ 

সাবব্বর শাবমম শাউবকল, বপতা-মৃত ফজলূল হক,  

গ্রাম-বখান্তাকাটা, র্াক র-বখান্তাকাটা বাজার, থািা-শরণদখালা,  বজলা-

বাদগরহাট। 

খগ গ 

৪৯১০ 
বমাঃ মকবুল বহাদসি, বপতা-সাহাজ উবদ্দি, গ্রাম-ঢালুয়ারির, র্াক র-খাস 

হাওলা, থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

খগ গ 

৪৯১১ 
শ্রী বেপক কুমার বিৌধুরী, বপতা-শ্রী জীদতি িাথ বিৌধুরী, গ্রাম-গ্রামাটিয়া, 

র্াক র-হাসাবলয়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৯১৩ 
আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বহিজাল বিৌবকোর, গ্রাম ও র্াক র-উত্তর রমজািপুর, 

থািা-কালবকিী, বজলা-মাোরীপুর। 

খগ গ 

৪৯১৪ 

বমাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল কাদের সরোর,  

গ্রাম-পবিম সুজি কাঠী, র্াক র-আকগলিাড়া, থািা-আকগলিাড়া, বজলা-

ববরশাল। 

খগ খগ 

৪৯১৫ 
বমাঃ রববি বময়া, বপতা-বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-স্কয়ার মাষ্টার বাড়ী, 

ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

৪৯১৬ 

বমাঃ িাজমুল হুো, বপতা-বমাঃ আঃ বাদরক,  

গ্রাম-সুবণ ডবখলা, র্াক র-ব াড়াধাপ, থািা-জামালপুর সের,  

বজলা-জামালপুর। 

খগ খগ 

৪৯১৭ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-োবরয়াপুর, র্াক র-

বিৌহবদ্দদটালা, বজলা-িাপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯১৮ 
বমাঃ রাবজব বময়া, বপতা-বমাঃ আঃ বাদতি ববপারী, গ্রাম-সাহাবাজ কাবি, 

থািা-মতলব,  িাঁেপুর। 

খগ গ 

৪৯১৯ বমাঃ মাসুদ্যল মামুি, বপতা-মৃত কালা বময়া, শ্রীয়াাং, লাকসাম, কুবমল্লা। খগ গ 

৪৯২০ 
শুভঙ্কর কুন্ডু, বপতা-অরুি কুন্ড, গ্রাম-গুরুোসপুর, র্াক র-গুরুোসপুর, উপদজলা-

গুরুোসপুর, বজলা-িাদটার। 

খগ গ 

৪৯২২ 
বমাঃ মামুনুর রবশে, বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম, পান্নাপাড়া, র্াকরা, িার াট, 

রাজশাহী। 

খগ খগ 

৪৯২৪ 
বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, েবক্ষণ িাঁিপুর, দ্যধমুখা, 

োগিভূঞা, বফিী। 

খগ গ 

৪৯২৫ 
বমাহাম্মে আবমনুল এহসাি, বপতা-বমাহাম্মে বহাদসি আলী, গ্রাম-ববকার বকািা, 

র্াক র-গাাংগাইর বাজা, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৪৯২৬ 

বমাঃ বহাদসি আলী, বপতা-বমাঃ মাবহম উবদ্দি,  

গ্রাম-কুিইল পবিম পাড়া, র্াক র-কুিইল, থািা-তাড়াশ,  

বজলা-বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৪৯২৭ 
বমাঃ ববল্লাল, বপতা-আবুল মুসী, গ্রাম-আটলা িদির িট, র্াক র-বকষ্টপুর, 

থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-বিত্রদকািা। 

কখগ খগ 

৪৯২৮ 
বমাঃ সাগর বহাদসি, বপতা-সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-েবক্ষণ রমজািপুর, বগৌরিেী, 

ফবরেপুর। 

কখগ কখগ 

৪৯২৯ 
রবি বসি, বপতা-সুধীর বসি, গ্রাম-েবক্ষণ বির, ওয়ার্ ড িাং-০৩, র্াক র-

মাহাখাি বাজার, থািা-কণ ডফুলী, বজলা-িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৪৯৩০ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-হাসিাবাে, র্াক র-

ঢাকা জুট বমলস, থািা-েবক্ষণ বকরািীগঞ্জ, ঢাকা। 

কখগ কখগ 

৪৯৩২ বমাঃ আরাফাত বশখ, বপতা-বমাঃ কাউোর বশখ, বেবীপুর, রূপসা, খুলিা। কখগ গ 



cvZv # 135 
G.Safinur Electrician Result-2019 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

৪৯৩৩ 
বমাঃ নুরুজ্জামাি, বপতা-হাজী বমাঃ রবফজ উবদ্দি বময়া, গ্রাম ও র্াক র-

হারবাইে, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৩৪ 
বমাঃ বমাকাদদ্দস, বপতা-আঃ রউফ, আজাে োজা ভবি,  ইসরাবফল সরকার 

বরার্, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৪৯৩৬ 
বমাঃ ইয়াবেি বময়া, বপতা-বমাঃ বতােদলম উবদ্দি, গ্রাম-ব ওর, র্াক র-ব ওর, 

উপদজলা-ব ওর, বজলা-মাবিকগঞ্জ। 

কখগ গ 

৪৯৩৭ 
সুমি কুমার িাগ, বপতা-রতি কুমার িাগ, ১৪৩/৩, পবিম কািাপাড়া, র্াক র-

িরবসাংেী, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। 

কখগ কখগ 

৪৯৩৯ 
রািা োস, বপতা-মৃত সাধি িি োস, গ্রাম-েবক্ষণ কারারির, র্াক র-কারারির, 

উপদজলা-হাই স্কুল, থািা-বশবপুর, িরবসাংেী। 

কখগ গ 

৪৯৪০ 
বমাঃ রায়হাি বসবদ্দক, বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ, গ্রাম-িাপা, র্াক র-িাপা, 

উপদজলা-মবিরামপুর, বজলা-যদশার। 

কখগ খগ 

৪৯৪২ 
বমাঃ আবু রায়হাি, বপতা-বমাঃ বসবলম বরজা, গ্রাম-এলাাংগা, র্াক র-বগাটগাড়ী, 

উপদজলা-মািা, বজলা-িওগাঁ। 

কখগ গ 

৪৯৪৩ বমাঃ ফজদল রাব্বী, বপতা-বমাঃ শাজাহাি আলী, গ্রাম-বাইগুিী, গাবতলী, বগুড়া। কখ কখ 

৪৯৪৪ 
বমাশারফ মড়ল, বপতা-আজগর মড়ল, গ্রাম-িামারোিী, র্াক র-িামারোিী, 

থািা-ধম ডপাশা, বজলা-সুিামগঞ্জ। 

খগ গ 

৪৯৪৬ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-ির ফবরেপুর, র্াক র-

বখিা, উপদজলা-তারাকািা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ গ 

৪৯৪৭ 
সুজি বে, বপতা-িারায়ি বে, গ্রাম-পূব ড েশ ডিা, র্াকগর-েশ ডিা বাজার, কালবকবি, 

বজলা-মাোরীপুর। 

খগ গ 

৪৯৪৮ 
বমাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাঃ আবুল বহাসাইি তালুকোর, গ্রাম-বসািাবলয়া, 

র্াক র-করটিয়া, থািা-বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

খগ গ 

৪৯৫০ 
বমাঃ নুরুজ্জামাি, বপতা-বমাঃ বমাস্তফা, গ্রাম-৯৩, সল্যা, ধম ডপুর, সের, 

বিায়াখালী। 

খগ গ 

৪৯৫১ 
বমঠুি িি োস, বপতাঃ বধদরি িি োস, গ্রামঃ বিাংগুবড়য়া, বপাঃ বখপুপাড়া, 

বজলাঃ পটুয়াখালী। 

কখগ খগ 

৪৯৫২ 
বমাহাম্মে ইসমাইল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ নুর বহাদসি, নুর বমাহাম্মে সওোগর 

বাড়ী বমাহরা, থািাঃ িািগাও, িট্টগ্রাম। 

কখগ কখগ 

৪৯৫৩ 
আবদ্যল কাদের, বপতাঃ বিজাম উবদ্দি, নূর আহামে ঠিকাোর বাড়ী, িাঁেগাও, 

িট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

৪৯৫৪ 
বমাঃ শবরফ আহাদমে (রািা), বপতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম ( েবব), হবরিা 

বাড়ী, হাবলমিগর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

কখগ গ 

৪৯৫৫ 
সুলতাি আহদম্মে, বপতাঃ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি, জামালপুর, র্াকঃ পল্লী 

উন্নয়ি একাদর্মী, উপঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৪৯৫৬ 
বমাঃ আব্দুর রবহম, বপতাঃ বমাঃ মহবসি আবল, গ্রামঃ জামালপুর, র্াকঃ পল্লী 

উন্নয়ি একাদর্মী, উপঃ শাজাহািপুর, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৪৯৫৮ 
বলাংকি সরকার, বপতাঃ বিবখল সরকার, গ্রামঃ কাঁচিহ, ডাকাঃ পব/ কাাঁচিহ, 

থানাাঃ নবাবগঞ্জ, চেলাাঃ পিনােপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৫৯ 

আব্দুল্লাহ সরকার জান্নাত, বপতাঃ আব্দুল মান্নাি সরকার,  

গ্রামঃ কুোর বসাংগারদটক, বপাঃ পুবাইল, থািাঃ গাজীপুর সের, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৬০ 
আল আবমি, বপতাঃ শবফর উদ্দীি, গ্রামঃ েমেমা, বপাঃ পাঁিবববব, থািাঃ 

পাঁিবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখগ খগ 

৪৯৬১ বমাঃ ইউসুফ, বপতাঃ বমাঃ নূর বমাহাম্মে, রসুলপুর, েবিয়া, যাত্রাবাবড়, ঢাকা। কখগ গ 

৪৯৬২ 
বমাঃ ববপুল  আলী, বপতাঃ বমাঃ মুিদের আলী, গ্রামঃ কবলয়া, বপাঃ 

টিবকবাজার, থািাঃ বমলািেহ, বজলাঃ জামালপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৬৩ 
গদর্ ডি রবক বগাদমজ, বপতাঃ রাবফদয়ল বগাদমজ, গ্রামঃ িাবদ্রশীবপুর, থািাঃ + 

বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 

৪৯৬৪ 
বমাঃ আফোর বময়া, বপতাঃ বমাঃ মরম আলী, গ্রামঃ সূিীউড়া, র্াকঃ 

ব্রাহ্মণদর্াড়া, থািাঃ শাদয়স্তাগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

কখগ গ 

৪৯৬৬ 
বমাঃ আবদ্যল হাবলম, বপতাঃ মরহুম বমাহাম্মে ইসহাক, গ্রামঃ বাবুিগর, 

পূব ডধুরাং, র্াকঃ ফবকরহাট-৪৩৫৩, ফটিকেবড়, িট্টগ্রাম। 

কখগ খগ 

৪৯৬৭ বমাঃ হৃেয়, বপতাঃ বমাঃ জাবকর বহাদসি, ির বক্লকড সুবণ ডির, বিায়াখালী। কখগ গ 
৪৯৬৮ বমাঃ মুন্না বময়া, বপতাঃ বমাঃ আসর আলী, বমদ্যর, সবরষাবাড়ী, জামালপুর। কখগ গ 

৪৯৬৯ 
বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামঃ রিবপয়া, বপাঃ জগশ্বর, 

থািাঃ বভরামারা, উপঃ বভরামার, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

কখগ গ 
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৪৯৭০ রাদসল িাকমা, বপতাঃ বরুি িাকমা, শুক্রদমাহি পাড়া, পািেবড়, খাগড়ােবড়। কখগ খগ 
৪৯৭১ তুবহি ববশ্বাস, বপতাঃ বগালাম বমাস্তফা ববশ্বাস, বাগাট, মধুখালী, ফবরেপুর। কখগ গ 

৪৯৭২ 
বমাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ রববউল ইসলাম, বারপুর উঃ পাড়া, 

নুিদগালা, বগুড়া সের, বগুড়া। 

কখগ গ 

৪৯৭৩ 
িাজমুল ইসলাম, বপতাঃ আদবে আলী, গ্রামঃ গুিাইগাে, বপাঃ জুম্মাহাট, উপঃ 

উবলপুড়, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ গ 

৪৯৭৫ 

বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ িাঁি মাহমুে,  

গ্রমাঃ মাদলাংকা, বপাঃ কাবলহাতী, থািাঃ কাবলহাতী,  

বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৪৯৭৬ 
বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ বসরজুল ইসলাম, গ্রমাঃ বিমালা বটক বাড়ী, 

র্াকঃ ইসলামপুর, টাংগী, গাজীপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৭৭ 
বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতাঃ বমাহাম্মে আলী, গ্রামঃ বারুহাস, র্াকঃ বারুহাস, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৪৯৭৮ 

বমাঃ ফারুক বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কাববল উবদ্দি,  

গ্রামঃ ভাতসা, র্াকঃ হাট রাজ বাড়ী, থািাঃ িাদিাল,  

বজলাঃ িাপাইিবাবগঞ্জ। 

কখগ খগ 

৪৯৭৯ 
রতি িি, বপতাঃ বশমু িি বে, বপামগাও-৩৬২৩, মদিাহরগঞ্জ, কুবমল্লা। কখগ গ 

৪৯৮০ 
মামুি মৃধা, বপতাঃ ওমর আবল মৃধা, গ্রামঃ জঙ্গল মুকুিপুর, র্াকঃ 

ভাটিয়াপাড়া, থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

কখগ কখগ 

৪৯৮১ 
বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, কদয়ড়া, ভূঞাপুর, টাাংগাইল। কখগ খগ 

৪৯৮২ 
বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ শাহজাহাি আলী সরকার, কদয়ড়া, ভূঞাপুর, 

টাাংগাইল। 

কখগ কখগ 

৪৯৮৩ 
এস. এম. হাবমদ্যি নূর, বপতাঃ মরহুম হাজী নূর বমাহাম্মে, গ্রামঃ + র্াকঃ 

ববল্বগ্রাম, থািাঃ বগৌরিেী, ববরশাল। 

কখগ খগ 

৪৯৮৪ 
বমাঃ আবু বহিা বিৌঃ বপতাঃ আঃ লবতফ বিৌঃ গ্রামঃ িবীপুর, থািাঃ কলাপাড়া, 

বজলাঃ পটুয়াখালী। 

কখগ গ 

৪৯৮৫ 
বমাবারক বহাদসি, বপতাঃ জহুরুল ইসলাম, রতিপুর, মূলগ্রাম, িাট বমাহর, 

পাবিা। 

কখগ গ 

৪৯৮৬ 
বমাঃ শামীম, বপতাঃ বমাঃ কবফি উদ্দীি, গ্রামঃ িওয়াবশ, র্াকঃ পাঁিগাবে, 

থািাঃ + বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৪৯৮৭ 
বমাঃ সুলতাি বময়া, বপতাঃ বমাঃ মবজবর বময়া, গ্রমাঃ ধউর, র্াকঃ বিশাত 

িগর, থািাঃ তুরাগ, ঢাকা-১৭১১। 

কখগ খগ 

৪৯৮৯ 
বমাঃ সবফউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ব াষপুর, র্াকঃ 

িািবজরা, সের, বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৪৯৯০ 
বমাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বমাবমি সরোর, গ্রামঃ খদয়রেীকািী, বপাঃ 

ঢালার ির, উপঃ ববড়া, বজলাঃ পাবিা। 

কখগ কখগ 

৪৯৯১ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আঃ কাদের বময়, বগালাইয়া, বড়ইবাড়ী, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৪৯৯২ 
বমাঃ আবজজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, হবুয়ারিালা, বড়ইবাড়ী, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

কখগ গ 

৪৯৯৩ 
বমাঃ জামাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামঃ ির র্াউটিয়া, বপাঃ 

কালামপুর, থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 

কখগ গ 

৪৯৯৫ 
বমাঃ আব্দুল্লাহ সুমি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জব্বার, গ্রামঃ উঃসুজাপুর, র্াকঃ 

ফুলবাবড়, ফুলবাড়ী বপৌরসভা, বেিাজপুর। 

কখগ গ 

৪৯৯৬ 
বমাঃ রুদবল, বপতাঃ িরুল ইসলাম, গ্রামঃ িককাতুলী, বপাঃ গাবতলী, থািাঃ 

গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ খগ 

৪৯৯৭ 
বমাঃ রুহুল আমীি রািা, বপতঃ মৃতঃ এম. এ. কবরম, গ্রমাঃ + র্াকঃ িাখার, 

উপঃ বািারীপাড়া, বজলাঃ ববরশাল। 

কখগ গ 

৪৯৯৮ 
বমাঃ মবির বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রমঃ বঢালসমুদ্র, বপাঃ 

বড়ইবাড়ী, থািাঃ কাবলয়াককর, বজলাঃ গাজীপুর। 

কখগ কখগ 

৪৯৯৯ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ বসািার উবদ্দি, বগুিা কাবি, ওয়ার্ ড-৭, 

মাটিকাটা, শ্রীবরেী, বশরপুর। 

কখগ গ 

৫০০০ 
বমাঃ বমরাজ আকি, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যর রউফ আকি, গ্রামঃ বড় বশৌল, র্াকঃ 

বড়দশৌল, মঠবাড়ীয়া, বপদরাজপুর। 

কখগ খগ 

৫০০১ 
আতাউর রহমাি, বপতাঃ মৃতঃ িাবসর উদ্দীি বময়া, গ্রমাঃ বেউলীপাড়া, বপাঃ 

উয়াশী পাইক পাড়া, বমজডাপুর , টাাংগইল। 

কখগ গ 
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৫০০২ বমাঃ ওয়াবসম, বপতাঃ বমাঃ বকারবাি আলী, গ্রামঃ শ্রীপুর ফুলহারা,  বপাঃ 

ছুিটিয়া, থািাঃ  াটাইল বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখগ খগ 

৫০০৩ বমাঃ আল বরয়াজ, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তফা হাাং, মধ্য ললুয়া, বাদকরগঞ্জ, ববরশাল। কখগ খগ 
৫০০৪ বমাঃ বরজাউল কবরম সুমি, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ 

বগাববিপুর, র্াকঃ খািসামা, থািাঃ খািসামা, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখগ খগ 

৫০০৫ বমাঃ বলাকমাি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামঃ মধ্যিগর, বপাঃ 

মধ্যিগর, উপঃ রায়পুরা, বজলাঃ িরবসাংেী। 

কখগ খগ 

৫০০৬ বমাঃ বরাকনুজ্জামি, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ একর্ালা, র্াকঃ 

একর্ালা, বসরাজগঞ্জ সের। 

কখগ খগ 

৫০০৭ রবি বময়া, বপতাঃ আবুল হায়াত, গ্রামঃ বািবে া, র্াকঃ মাত্রাই, থািাঃ কালাই, 

বজলাঃ জয়পুরহাট। 

কখগ কখগ 

৫০০৮ বেলশাে বময়া, বপতাঃ বকারবাি আলী কালু, গ্রামঃ মাথাইল িাপড়, র্াকঃ 

মাথাইলিাপড়, থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৫০০৯ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাদেি আলী, লক্ষীদকালা, বর্গ্রীরির, 

উল্লাপাড়া, বসরাজগঞ্জ। 

কখগ গ 

৫০১০ বমাঃ বমলি বময়া, বপতাঃ বমাঃ এরশাদ্যল হক, গ্রামঃ বগাড়ই পািবপর, বপাঃ 

পাঁিবপর, থািাঃ উবলপুর, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

কখগ খগ 

৫০১২ বমাঃ আব্দুস সালাম, বপতাঃ মৃতঃ বমাজাহার আলী সরকার, গ্রামঃ বিথুবলয়া, 

বপাঃ বগাশাইবাড়ী, থািাঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

কখগ গ 

৫০১৩ বমাঃ মাসুে আলম, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাসাইি, ইটাদখালা, বরুড়া, কুবমল্লা। কখগ গ 
৫০১৪ ইউসুফ আলী, বপতাঃ আবল আকবর, বুধইল, পাঁিবববব, জয়পুরহাট। কখগ গ 
৫০১৫ দ্যলাল িি রায়, বপতাঃ অবিল িি রায়,  

গ্রামঃ আটকুড়ীয়া, বপাঃ বোট কাবলয়াককর, থািাঃ বসাংগাইর, বজলাঃ 

মাবিকগঞ্জ। 

কখ খ 

৫০১৮ বমাঃ আবু বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ হাবববুল্লুাহ, গ্রামঃ বতজার কাবি, বপাঃ 

বিবিয়া, শ্রীবরেী, বশরপুর। 

কখ কখ 

৫০১৯ বমাহাম্মে মুবহদ্যর রহমাি ( মুবহত), বপতাঃ বমাহাম্মে মুবজবুর রহমাি সুদলমাি, 

গ্রামঃ কৃষ্ণপুর, বপাঃ শমদশর িগর, থািাঃ কমল গঞ্জ, বজলাঃ বমৌলভী বাজার,  

কখ খ 

৫০২০ রাজু খাঁি, বপতাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, খাঁি, দূগ ডাপুর, দূগৃাপুর, বগাপালগঞ্জ, 

বগাপালগঞ্জ। 

কখ খ 

৫০২১ উত্তম কুমার বেব শম ডা, িবানু িি বেব শম ডা, গ্রমাঃ বেরুবিয়া, র্াকঃ বাজিাহার, 

থািাঃ ববরল, বজলাঃ বেিাজপুর। 

কখ খ 

৫০২২ বমাঃ বুলবুল বময়া, বপতাঃ বমাঃ ওবলয়ার রহমাি, গ্রামঃ  কবরমপুর, বপাঃ 

জামবেয়া, থািাঃ বা ারপাড়া, বজলাঃ যদশার। 

কখ খ 

৫০২৩ বমাঃ আবুল কালাম আজাে, বপতাঃ বমাঃ আঃ আলীম, গ্রামঃ ভরকরাককর, 

র্াকঃ ধলাপাড়া, থািাঃ  াটাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

কখ খ 

৫০২৪ বমাঃ বমাশারফ বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ মৃসবলম উবদ্দি, গ্রামঃ েবড়কাবি, 

বপাঃ হবররামপুর, থািাঃ  হবররামপুর, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 

কখ কখ 

৫০২৬ বমাঃ আবু োদলহ, বপতাঃ আঃ লবতফ বিৌ, গ্রামঃ িবীপুর, র্াকঃ ফবরেগঞ্জ, 

থািাঃ কলাপাড়া, বজলাঃ পটুয়াখালী। 

কখ খ 

৫০২৭ বমাঃ আকতার বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ সুলতাি আলী,  

গ্রামঃ রামদগাববন, বপাঃ বিউ সাদহবগঞ্জ, থািাঃ হারাগাে, বমদট্রাপবলটি, উপঃ 

সের, বজলাঃ রাংপুর। 

কখ খ 

৫০২৮ বমাঃ বাবু বমাল্লা, বপতাঃ মৃতঃ মকদেে বমাল্লা, যদ্যফবকর পাড়া, বগায়ালি, 

রাজবাড়ী। 

কখ খ 

৫০৩১ আবশষ রায়, বপতাঃ বতজি রায়, বাড়ীপাটয়াড়ী, বপাঃ বমঠািালা, থািাঃ 

বমরসরাই, িট্টগ্রাম। 

কখ কখ 

৫০৩২ বমাঃ সাববরুল ইলারাম, বপতাঃ লাল বমাহম্মে, খাদলআলমপুর, র্াকঃ 

সন্নুাসীতলা, ববালাহাট, পল্লী, িাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

কখ খ 

৫০৩৩ কাউোর আহাদম্মে, বপতাঃ খববর উদ্দীি আহদমে, গ্রামঃ কাওয়াদখালা, 

হাতদকাঢ়া, র্াকঃ সাহাদবলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা। 

কখ খ 

৫০৩৪ বমাঃ আল আবমি, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ + র্াকঃ বাজার ভদ্র াট, 

থািাঃ কামার খি, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ খ 

৫০৩৫ বমাঃ মবহউবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ  + বপাঃ িরকরমুল্যা, 

থািাঃ সের, বজলাঃ বিায়াখালী। 

কখ কখ 

৫০৩৬ বশখ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ রমজাি আলী,  

গ্রামঃ বাহাদ্যরপুর, র্াকঃ বমজডাপুর বাজার, গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

কখ খ 
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৫০৩৭ বমাঃ বমাস্তফা বময়া, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ আব্দুস সালাম বময়া,  

গ্রামঃ গিবকর পাড়, বপাঃ গাজীপুর, ১িাং গাজীপুর, থািাঃ চুিারু াট, বজলাঃ 

হববগঞ্জ। 

কখ খ 

৫০৩৮ বমাঃ মামুি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ হাবফজুর রহমাি, গ্রামঃ বসদকিার পুর, 

থািাঃ বা ার পাড়া, বজলাঃ যদশার। 

কখ খ 

৫০৩৯ বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রমাঃ ির লক্ষীপুর, র্াকঃ 

সড়াকতল, থািাঃ ববলকুবি, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৫০৪০ বমাঃ জুদয়ল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কাবিম উবদ্দি, গ্রামঃ ভবািীপুর, র্াকঃ 

সান্তাহার, িওগাঁ সের, িওগাঁ। 

কখ কখ 

৫০৪১ বমাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আঃ মান্নাি, গ্রামঃ খামার িািদকড়, র্াকঃ 

গুরুোসপুর, উপঃ গরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

কখ কখ 

৫০৪২ শ্রী অবখল কুমার কুন্ডু, বপতঃ মৃতঃ রাম িি কুন্ডু,  

গ্রামঃ খামার িািককড়, র্াকঃ হাট গুরুোসপুর, গুরুোসপুর বপৌরসভা, 

গুরুোসপুর, িাদটার। 

কখ কখ 

৫০৪৩ বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম,  

গ্রামঃ ির াটিিা, র্াখঃ উল্লাপাড়া, উপঃ উল্লাপাড়া, থািাঃ উল্লাপাড়া, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

কখ কখ 

৫০৪৪ বমাঃ বখারদশে আলম, বপতাঃ বমাঃ নূর বক্স বাগ,  

গ্রামঃ উত্তর গাজীপুর, বপাঃ েঃ গাজীপুর, উপঃ মতলব উত্তর  

বজলাঃ িাঁেপুর। 

কখ খ 

৫০৪৫ বমাঃ বসাহাগ বময়া, বপতাঃ মৃতঃ ববশর বময়া, জাবজসার, র্াকঃ কসবা, থািাঃ 

কসবা, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

কখ খ 

৫০৪৬ ফরে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আঃ রবশে, গ্রামঃ হাবেরা, হাবেরা বাজার, 

বগাপালপুর, টাঙ্গাইল। 

কখ খ 

৫০৪৭ বমাঃ ইবদ্রে, বপতাঃ মৃতঃ সুলতাি আহম্মে, সাি উল্লাহর বাবড়,  

গ্রামঃ মইশকরম, বপাঃ উরবকরির, উপঃ রাউজাি, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৫০৪৮ ইমরাি বহাসাইি, বপতাঃ আঃ রবহম, গ্রামঃ বাগুয়াটা উত্তরপাড়া, থািাঃ 

বগাপালপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

ক ক 

৫০৪৯ আবুল কালাম আজাে, বপতাঃ মৃতঃ মবির বময়া, গ্রমাঃ বহরকাটা, বপাঃ 

জাফরাবাে, লালা বাজার েবক্ষণ পুরমা, বসদলট। 

ক ক 

৫০৫০ আল আবমি বময়া, বপতাঃ মৃতঃ আবজজুল বময়া, কলদমশ্বর, জাতীয় ববশ্ব 

ববদ্যালয়, গাজীপুর। 

ক ক 

৫০৫৭ রবফক উবদ্দি আহদমে, বপতাঃ বমাঃ কুতুব আলী,  

গ্রামঃ কুতুব আলী, গ্রামঃ মেি বগৌরী, বপাঃ ইলাইগঞ্জ, থািাঃ বগালাপগঞ্জ, 

বজলাঃ বসদলট। 

ক ক 

৫০৫৯ প্রিব িি মজুম োর, বপতাঃ ভবরঞ্জি মজুম োর, গ্রামঃ আমাি উল্লা, বপাঃ 

আকবরহাট, থািাঃ সন্ধীপ, বজলাঃ িট্টগ্রাম। 

ক ক 

৫০৬০ বমাঃ বমাফজ্জল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ তুলা বময়া, গাবি, ধলাপাড়া,  াটাইল, 

টাাংগাইল। 

ক ক 

৫০৬১ বমাঃ বসবলম বময়া, বপতাঃ বমাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রামঃ  ও র্াকঃ ববতাল, থািাঃ 

কটিয়াবে, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ।  

ক ক 

৫০৬৫ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ ফজলুর রহমাি, সাাং টাটী বাড়ী, থািাঃ 

আশুবলয়া, বপাঃ বমজডািগর, সাভার, ঢাকা। 

ক ক 

৫০৬৭ বমাঃ ববজয় তরফোর, বপতাঃ আঃ মান্নাি তরফোর, পােিারাি, কাবলহাতী, 

টাাংগাইল। 

ক ক 

৫০৭১ বমাঃ বরপি আলী, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, ১৬ োগ মুলী পাড়া, বপাঃ 

বাবহরির, থািাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবষ্টয়া। 

ক ক 

৫০৭৫ বমাঃ হায়োর আলী, বপতাঃ বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রমাঃ বৃ- িাবপলা, বপাঃ 

আহদমেপুর, থািাঃ গুরুোসপুর, বজলাঃ িাদটার। 

ক ক 

৫০৮১ শবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ জিাব আলী বসখ, গ্রামঃ কুড়াপাড়া, র্াকঃ 

পাাংশা, উপঃ পাাংশা, বজলাঃ রাজবাড়ী। 

ক ক 

৫০৮৩ বমাঃ শাহাজুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ পুলবাি, বপাঃ 

মদিাহরপুর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

ক ক 

৫০৮৪ বমাঃ মুবহব্বলু্লাহ, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম মুসী, পাটগাতী, টুঙ্গীপাড়া, 

বগাপালগঞ্জ। 

ক ক 

৫০৮৬ বমাঃ সুলতাি মাহমুে প্রধাি, বপতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম প্রধাি, গ্রামঃ 

কুমারগাবড়, র্াকঃ িাকাইহাট, থািাঃ বগাববিগঞ্জ, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

ক ক 
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৫০৮৭ বমাঃ বজলুর রবশে বসািার, বপতাঃ বমাঃ বসফাতুল্লাহ বসািার, গ্রামঃ নূরল্যাবাে, 

বপাঃ বজাতবাজার, থািাঃ মািা, িওগাঁ। 

ক ক 

৫০৮৯ বমাঃ বরজওয়ানুল হক, বপতাঃ বমাঃ আবজজুল হক, গ্রামঃ জুমারপাড়া, বপাঃ 

োউেপুর, থািাঃ িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

খগ গ 

৫০৯০ বমাঃ উেমাি, বপতাঃ বমাঃ সামসুর আলম, পবিম সুয়াববল, গ্রামঃ িাবজরহাট, 

থািাঃ ফটিকেবড়, র্াকাঃ সবোরহাট, বজলাঃ িট্রগ্রাম। 

খগ খগ 

 

 

 

স্বাক্ষবরত/- 

০৫.১.২০২০ 

 (আবুল খাদয়র বমাঃ আক্কাস আলী) 

প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ ডক 

এবাং  

বিয়ারম্যাি, ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

িাং-২৭.০১.০০০০.০০৪.০১.০০৬.১৩-১১৮২                             তাবরখঃ  ০৫/০১/২০২০ বরঃ 

 

১।  সবিব, ববদ্যুৎ ববভাগ, ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয়, 

 বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা- সেয় অবগবতর জন্য। 

২। উপ-বিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশিী অবফস, বতজগাঁও, ঢাকা-পরবতী বগদজদট প্রকাদশর জন্য। 

৩। সবদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধাি ববদ্যুৎ পবরেশ ডক মদহােদয়র  ব্যবক্তগত সহকারী, অত্র েপ্তর। 

৪। ববলাদবা শাখা/ বিাটিবফদকশি িবথ / অবফস ববার্ ড / বিাটিশ ববার্ ড / অত্র েপ্তর। 

 

স্বাক্ষবরত/- 

০৫/১/২০২০ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাল্লা) 

সবিব  

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

 


