
 

 

দারিদ্র্য রিমমাচমে এসএফরিএফ কার্ যক্রম সম্প্রসািণ প্রকল্প 

  পমদি োমঃ মাঠ সংগঠক        সময়ঃ রিকাল ৪.৩০টা        স্থােঃ মিরপুর গার্ লস আইমিয়ার্ ল্যাবররটমর ইনমিটিউট, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 
 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

০1 01 জোি পার্থ য িায় 

রপতা-হরিদাস িায় 

খুলো ০2 

 

02 জোি তাপস সিকাি 

রপতা-মৃত দুলাল চন্দ্র সিকাি 

সাতক্ষীিা 

০3 

 

03 জোি রিশ্বরজৎ সিকাি 

রপতা-িরুে সিকাি 

সুোমগঞ্জ ০4 

 

04 জোি রমা: রমস্টাি আলী 

রপতা-রমা: আব্দুস সামাদ 

েওগাঁ 

০5 

 

05 জোি মুে মুে সাহা 

রপতা-িমমে সাহা 

র্ম াি ০6 

 

06 জোি রমা: িাম দুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমাক্তাি আলী 

কুরিগ্রাম 

০7 

 

07 জোি িাজীি মন্ডল 

রপতা-সুধীি চন্দ্র মন্ডল 

মারেকগঞ্জ ০8 

 

08 জোি রমা: আরিফ রহামসে 

রপতা-রমা: মুেসুি আলী 

ঝালকাঠী 

০9 

 

09 জোি রমা: মাহবুবুি িহমাে 

রপতা-মরেি আহমমদ 

লক্ষীপুি 10 

 

10 জোি রমা: ইসমাইল 

রপতা-রমা: হুমায়ুে করিি 

রপমিাজপুি 

11 

 

11 জোি রসৌিভ রিশ্বাস জরে 

রপতা-সুধীি রিশ্বাস 

িরি াল 12 

 

12 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-রমা: হারুে অি ির দ 

িরি াল 

13 

 

13 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-রমা: আ: সামাদ 

গাইিান্ধা 14 

 

14 জোি রমা: তারিকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

েীলফামািী 

15 

 

15 জোি রমা:  রফকুি িহমাে 

রপতা-রমা: িজলাি িহমাে 

কুরিগ্রাম 16 

 

16 জোি রমা: ফিহাদ রহামসে 

রপতা-রমা: আব্দুি ির দ 

টাঙ্গাইল 

17 

 

17 জোি রমলে কুমাি সিকাি 

রপতা-োিায়ে চন্দ্র সিকাি 

গাইিান্ধা 18 

 

18 জোি রমা: সামজদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: এোমুল হক 

ময়মেরসংহ 

19 

 

19 জোি গগতম রকিী 

রপতা-রহিালাল গকিী 

হরিগঞ্জ 20 

 

20 জোি রমা: আরজজুল হক 

রপতা-রমা:  রফকুল হক 

রসমলট 

21 

 

21 রিগম রিহাো আক্তাি 

রপতা-রমা: ইউনুচ রজামাদ্দাি 

িরি াল 22 

 

22 রিগম রিামকয়া আক্তাি 

রপতা-রমা: রসাহিাি রহামসে খাে 

িরি াল 

23 

 

23 জোি রমলে চন্দ্র 

রপতা-কালীদাস চন্দ্র 

িিগুো 24 

 

24 জোি রমা: িরফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রতাফামেল রহাসাইে 

রপমিাজপুি 

25 

 

25 জোি রমা: িারকি রময়া 

রপতা-রমা: মঞ্জু রময়া 

গাইিান্ধা 26 

 

26 জোি রমা: সাগি রময়া 

রপতা-রমা: রমন্টু রময়া 

গাইিান্ধা 

27 

 

27 জোি রমা: আবু রোমাে 

রপতা-রমা: আমজাদ রহামসে 

গাইিান্ধা 28 

 

28 জোি রুমাো তাসরমে 

রপতা-আব্দুল মামলক 

ঠাকুিগাঁও 

29 

 

29 জোি অোরদ রিশ্বাস 

রপতা-শ্রীদাস চন্দ্র রিশ্বাস 

মাগুিা 30 

 

30 জোি রমা: রুমজল রময়া 

রপতা-রমা: মকবুল রহামসে 

র িপুি 

31 

 

31 জোি রমা: সবুজ হাওলাদাি 

রপতা-মৃত: ফারুক হাওলাদাি 

মাদািীপুি 32 

 

32 জোি  ামীমা োসিীে 

রপতা-মৃত:  ামসুদ্দীে র খ 

ফরিদপুি 

33 

 

33 জোি রখাকে চন্দ্র কিেী 

রপতা-মৃত: প্রফুল্ল চন্দ্র কিণী 

ময়মেরসংহ 34 

 

34 জোি ইব্রারহম রহাসাইে 

রপতা-রমা: আব্দুি ির দ 

িাজিািী 

35 

 

35 জোি রমা: রসরলম রময়া 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 36 

 

36 রিগম সালমা জাহাে 

রপতা-রমা: তরিিি িহমাে 

োমটাি 

37 

 

37 জোি রমা: রমজানুি িহমাে 

রপতা-মত: আব্দুল করিম প্রাং 

োমটাি 38 

 

38 রিগম রিামকয়া খাতুে 

রপতা-রমা: সরিি উরদ্দে 

িাজ াহী 

39 

 

39 জোি রদপংকি মলঙ্গী 

রপতা-িীমিন্দ্র োর্থ মলঙ্গী 

িামগিহাট 40 

 

40 জোি রপন্স সিদাি 

রপতা-অমি কৃষ্ণ সিদাি 

খুলো 

41 

 

41 জোি রমা: রিজাউল ইসলাম 

রপতা-মৃত. ইসমাইল রহামসে রমািল 

সাতক্ষীিা 42 

 

42 জোি রমা: খায়রুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রুহুল কুদ্দুস 

সাতক্ষীিা 

43 

 

43 জোি রমা:আরিফ রিজা র খ 

রপতা-র খ রসিাজুল ইসলাম 

িামগিহাট 44 

 

44 জোি ফারুক আহমমদ 

রপতা-রমা: অরলয়াি িহমাে 

েীলফামািী 

45 

 

45 জোি রমা: রমমহদী হাসাে 

রপতা-রমা: আজাহাি আলী 

রদোজপুি 46 

 

46 জোি রমমহদী হাসাে 

রপতা-নুরুল ইসলাম 

িগুিা 

47 

 

47 জোি মামুে কাজী 

রপতা-রমা: আবুল রহামসে কাজী 

রগাপালগঞ্জ 48 

 

48 রিগম রমাছা: আমোয়ািা খাতুে 

রপতা-রমা: আব্দুলহক কািী 

কুরিগ্রাম 

49 

 

49 রমা: জারকি রহামসে 

রপতা-রমা: ফজলুি িহমাে 

রকম ািগঞ্জ 50 

 

50 জোি রমা: আিদুল্লাহ 

রপতা-রমা: সরফকুল ইসলাম 

ঠাকুিগাঁও 

51 

 

51 জোি রমা: মাহমুদ আলম 

রপতা-রমা: আলী আহসাে 

িংপুি 52 

 

52 জোি রমা: আসাদুল হারিি 

রপতা-রমা: িরফকুল ইসলাম 

লালমরেি হাট 

53 

 

53 জোি রমা: রমাস্তারফজাি িহমাে 

রপতা-মৃত: আব্দুল আরজজ 

কুরিগ্রাম 54 

 

54 জোি রমা:  হীদুল ইসলাম 

রপতা-রমা:  াহজাহাে আলী 

িংপুি 

55 

 

55 জোি রমা: মরিরুোমাে 

রপতা-রমা: আজাহাি আলী 

রদোজপুি 56 

 

56 জোি রমা: আরিফুি িহামাে 

রপতা-রমা: আতাউি িহমাে 

কুরিগ্রাম 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

57 57 জোি জারহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: ওসমাে আলী 

িংপুি 58 

 

58 জোি রমা: আ াফুোমাে 

রপতা-রমা: নূি ইসলাম 

িংপুি 

59 

 

59 জোি রমা: এি াদুল হক 

রপতা-রমা:  াহজাহাে আলী 

কুরিগ্রাম 60 

 

60 জোি আব্দুল কুদ্দুস 

রপতা-আবুল খাময়ি 

ব্রাহ্মেিািীয়া 

61 

 

61 জোি রমা: রসবুল হুসাইে 

রপতা-রমা: তছরলম উদ্দীে 

িংপুি 62 

 

62 জোি রমা: িরফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আলাল উরদ্দে 

লালমরেি হাট 

63 

 

63 জোি মধুসূদে িায় 

রপতা-দীমে  চন্দ্র িায় 

লালমরেি হাট 64 

 

64 জোি রমা: খামলদ রমাসািফ 

রপতা-রমা: আব্দুস সামাদ রময়া 

জামালপুি 

65 

 

65 জোি রগৌিাঙ্গ িায় 

রপতা-গমণ  িায় 

রগাপালগঞ্জ 66 

 

66 জোি িতে পামন্ড 

রপতা-হিলাল পামন্ড 

মাদািীপুি 

67 

 

67 জোি রমা: নুরুল হক ফজল 

রপতা-রমা: রসিাজ রময়া 

রেত্রমকাো 68 

 

68 জোি রমা: রমোরুল ইসলাম 

রপতা-রমা:  সামসুল হক 

েীলফামািী 

69 

 

69 জোি রমা: রমলে রহামসে 

রপতা-রমা: আব্দুল রমরজ 

র্ম াি 70 

 

70 জোি আবু রিজা মরহিবুল্যাহ 

রপতা-রজ এম মকবুল রহামসে 

সাতক্ষীিা 

71 

 

71 জোি অরভরজত সিকাি 

রপতা-রিধাে চন্দ্র সিকাি 

খুলো 72 

 

72 জোি লক্ষে কম যকাি 

রপতা-রগারিন্দ লাল কম যকাি 

সাতক্ষীিা 

73 

 

73 জোি রমা: খাইরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: মীিজাে আলী খাঁে 

খুলো 74 

 

74 জোি রমা: োজমুল হাসাে 

রপতা-রমা: আব্দুল িাোক 

খুলো 

75 

 

75 জোি উৎপল চন্দ্র িায় 

রপতা-অম াক কুমাি িায় 

িংপুি 76 

 

76 জোি এ.রক.এম. িাজীি হাসাে 

রপতা-রমা: িদরুমদ্দাজা 

িাজ াহী 

77 

 

77 জোি িকুল রিশ্বাস 

রপতা-েরলে রিশ্বাস 

মাগুিা 78 

 

78 জোি রমা: রসরলম রিজা 

রপতা-রমা: আ িাফ আলী 

রঝোইদহ 

79 

 

79 জোি রমা: মেছুি িহমাে 

রপতা-রমা:  াহজাহাে আলী 

োমটাি 80 

 

80 জোি পরিমতাষ কুমাি প্রাং 

রপতা-রিমজন্দ্রোর্থ প্রাং 

িাজ াহী 

81 

 

81 জোি রমা: বুলবুল আহমমদ 

রপতা-মৃত: মরজিি িহমাে 

রসিাজগঞ্জ 82 

 

82 জোি রমা: িরিউল ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

িাজ াহী 

83 

 

83 জোি রমা:  হীদুল্লাহ 

রপতা-রমা: আব্দুি িাোক 

টাঙ্গাইল 84 

 

84 রিগম তাহরমো খাঁেম 

রপতা-রমা: রমাতামলি খাঁে 

রকম ািগঞ্জ 

85 

 

85 জোি আলারমে 

রপতা-রুহুল আরমে 

গাজীপুি 86 

 

86 আব্দুল্লাহ আল মামুে 

রপতা-সরফউল আলম রমাল্লাহ 

গাজীপুি 

87 

 

87 রিগম ফািজাহাে ইসলাম 

রপতা-আরমনুি ইসলাম 

রগাপালগঞ্জ 88 

 

88 রিগম সারফয়া আক্তাি 

রপতা-োরসি উরদ্দে 

রেত্রমকাো 

89 

 

89 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-রমা:  ামহদ আলী 

টাঙ্গাইল 90 

 

90 রমা:  ামীম রময়া 

রপতা-রমা: িাচ্চু রময়া 

রেত্রমকাো 

91 

 

91 জোি রমা: মুিাদ রহামসে 

রপতা-রমা: রমাস্তাফা র খ 

কুরিয়া 92 

 

92 জোি রমা: মাহাবুল ইসলাম 

রপতা-রমা: মরহি উরদ্দে 

রদোজপুি 

93 

 

93 জোি মাহাবুি আলম 

রপতা-রমা: অরলউল্যাহ 

রভালা 94 

 

94 জোি রমা: োরসি রহামসে 

রপতা-রমা:মরজিি হাওলাদাি 

ঝালকাঠী 

95 

 

95 জোি রমা: সামছুমদ্দাহা 

রপতা-রমা: দরিি উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 96 

 

96 জোি মমহন্দ্র োর্থ িম যা 

রপতা-োিায়ে চন্দ্র িম যা 

লালমরেি হাট 

97 

 

97 জোি রসাহাগ রমলে 

রপতা-রমা: আ: হাই 

পঞ্চগি 98 

 

98 জোি রমা: তামিক আহমমদ 

রপতা-রমা: রমাসমলম উরদ্দে 

লালমরেি হাট 

99 

 

99 জোি রমা:  াহীে রময়া 

রপতা-রমা: লাল রময়া 

গাইিান্ধা 100 

 

100 জোি রমা: রমাক্তারদি িহমাে 

রপতা-রমা: আকিি আলী মন্ডল 

কুরিগ্রাম 

101 

 

101 জোি রমা:  রহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আ: িাোক 

কুরিগ্রাম 102 

 

102 জোি রমা: ফজলুি িহমাে 

রপতা-রমা: রজয়াউল হক 

সাতক্ষীিা 

103 

 

103 জোি রমা: ফারুক ইসলাম 

রপতা-রমা: মময়েউদ্দীে রসখ 

কুরিয়া 104 

 

104 জোি রমা: সামসুল আমিরফে 

রপতা-রমা: রেজাম উদ্দীে 

চুয়ািাঙ্গা 

105 

 

105 জোি রমা: মাসুদুি িহমাে 

রপতা-রমা: রমজানুি িহমাে 

চুয়ািাঙ্গা 106 

 

106 জোি কাকে চন্দ্র মজুমদাি 

রপতা-িেরজত চন্দ্র মজুমদাি 

রোয়াখালী 

107 

 

107 জোি  দীপক রদিোর্থ 

রপতা-রগৌিাঙ্গ রদিোর্থ 

কুরমল্লা 108 

 

108 জোি রমা: নুরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রসিাজুল ইসলাম 

চাঁদপুি 

109 

 

109 জোি র পলু তালুকদাি 

রপতা-িাদল তালুকদাি 

ময়মেরসংহ 110 

 

110 জোি মামজদুি িহমাে 

রপতা-এ. রক. এম মরজিি িহমাে 

টাঙ্গাইল 

111 

 

111 জোি পলা  মরল্লক 

রপতা-রহদাময়ত মরল্লক 

রগাপালগঞ্জ 112 

 

112 জোি রমা: মাসুদুি িহমাে 

রপতা-রমা: আব্দুি িরহম 

জামালপুি 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

113 113 জোি রমা: খায়রুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আবুল রহামসে 

র িপুি 114 

 

114 রিগম খামলদা রিগম 

রপতা-হারিছ রদওয়াে 

েিরসংরদ 

115 

 

115 জোি সরঞ্জত কুমাি সূত্রধি 

রপতা-কৃষ্ণ সূত্রধি 

রকম ািগঞ্জ 116 

 

116 জোি রমা: তামিকুোমাে রিপে 

রপতা-র খ রমা: ফজলুল হক 

কুরিয়া 

117 

 

117 জোি রমা: রদলিি রহামসে 

রপতা-রমা: আেছাি আলী 

িাজিািী 118 

 

118 জোি রমাহাম্মদ আরজজুল হক 

রপতা-রমাহাম্মদ আিদুল হারমদ 

ময়মেরসংহ 

119 

 

119 জোি রমা: কমপাল খাে 

রপতা-রমা: ইব্রারহম খাে 

ময়মেরসংহ 120 

 

120 জোি ধিঞ্জয় মজুমদাি 

রপতা-অরজত মজুমদাি 

চট্রগ্রাম 

121 

 

121 জোি রমা: রদমলায়াি রহামসে 

রপতা-রমা: আরমি রহামসে 

োমটাি 122 

 

122 রমাছা: মাহবুিা খাতুে 

রপতা-রমা: আ: ওহাি 

পািো 

123 

 

123 জোি রমা: মরতউি িহমাে 

রপতা-রমা: আব্দুি িহমাে 

পািো 124 

 

124 জোি রমা:কাজল আহমম্মদ 

রপতা-রমাহাম্মদ আলী 

িগুিা 

125 

 

125 জোি রমা: মরেরুোমাে 

রপতা-রমা: মরফজ উরদ্দে রমাল্লা 

পািো 126 

 

126 জোি সাদ্দাম রহামসে 

রপতা-িাহাি আলী 

সাতক্ষীিা 

127 

 

127 রিগম রমাছা: রেলুফা  ইয়াসরমে 

রপতা-মৃত: আ: িাোক রিশ্বাস 

রঝোইদহ 128 

 

128 জোি রমা: েজরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: এি াদ আলী গাজী 

সাতক্ষীিা 

129 

 

129 জোি আইয়ুি আলী 

রপতা-রমা: দাউদ আলী রমািল 

সাতক্ষীিা 130 

 

130 জোি রমা: মরমনুল ইসলাম 

রপতা-রমা: িরিউল ইসলাম 

রঝোইদহ 

131 

 

131 জোি  ামীম রিজা 

রপতা-ফজলুল হক 

রঝোইদহ 132 

 

132 জোি রমর্ঠ যে রদ 

রপতা-অরসত রদ 

সাতক্ষীিা 

133 

 

133 জোি রমা: ইরদ্র্স আলী 

রপতা-রমা: রসমকন্দাি আলী র কদাি 

িামগিহাট 134 

 

134 জোি রমা: আব্দুল্লাহ িহমাে 

রপতা-রমা: আমিদ আলী মন্ডল 

কুরিয়া 

135 

 

135 জোি রমাঃ স্বপে রময়া 

রপতা-রমা: সামছুি হক প্রধাে 

চাঁদপুি 136 

 

136 জোি েকুল চন্দ্র িায় 

রপতা-মরলন্দ্র োর্থ িায় 

রদোজপুি 

137 

 

137 জোি রমা:  রফউল আলম 

রপতা-মৃত: োরসি উরদ্দে 

েীলফামািী 138 

 

138 জোি রমা: িতে আলী 

রপতা-রমা: মৃত: মরজি উদ্দীে 

ঠাকুিগাঁও 

139 

 

139 জোি রমা:  রফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা:  াহজামাল 

লালমরেি হাট 140 

 

140 জোি রমা: মাহমুদুল হাসাে 

রপতা-রমা: আরেসুি িহমাে 

ঠাকুিগাঁও 

141 

 

141 জোি িাম দুল হক 

রপতা-দপি আলী 

িংপুি 142 

 

142 জোি রমা: আব্দুল কারদি 

রপতা-রমা: আবুল কাম ম 

লালমরেি হাট 

143 

 

143 জোি সু ান্ত কুমাি িায় 

রপতা-মৃত: অমূল্য কুমাি িায় 

লালমরেি হাট 144 

 

145 জোি রমা: আরমি হামজা 

রপতা-রমা: মর য়ি িহমাে 

পঞ্চগি 

145 

 

146 জোি রমা: রমাখমলছুি িহমাে 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম সিকাি 

িংপুি 146 

 

147 জোি রমা: পর রুল ইসলাম 

রপতা-রমা: ধরজবুল হক 

পঞ্চগি 

147 

 

148 জোি রমা: আমোয়াি রহামসে 

রপতা-রমা: আবুতামহি 

পঞ্চগি 148 

 

149 জোি অরেকুল চন্দ্র 

রপতা-মৃত: সুমিে চন্দ্র িম্মযে 

পঞ্চগি 

149 

 

150 জোি কমলা কান্তিম যে 

রপতা-টুনুিাম চন্দ্র িম যে 

কুরিগ্রাম 150 

 

151 জোি রমা:  রহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: মরতয়াি িহমাে 

পঞ্চগি 

151 

 

152 রমাছা:মারজযয়া োসরিে 

রপতা-রমা: উরজি আলী 

কুরিগ্রাম 152 

 

153 জোি রমা: আেছুি িহমাে 

রপতা-রমা: মরেরুল ইসলাম 

লালমরেি হাট 

153 

 

154 জোি রমা: নুি আলম 

রপতা-রমা: নুি ইসলাম 

রদোজপুি 154 

 

155 জোি রদপক চন্দ্র সিকাি 

রপতা-খমগে চন্দ্র িায় 

িংপুি 

155 

 

156 জোি রমা: রমাখমলছুি িহমাে 

রপতা-রমা: রমাক্তাদুল হক 

রদোজপুি 156 

 

157 জোি রমা: মেসুি আলী 

রপতা-রমা: ছরিি উদ্দীে 

পঞ্চগি 

157 

 

158 জোি রসাহাগ রময়া 

রপতা-মরজিি িহমাে 

র িপুি 158 

 

159 জোি স্বপে কুমাি দা  

রপতা-সু ীল কুমাি দা  

রমৌলভীিাজাি 

159 

 

160 জোি রমা: মামুোি ি ীদ 

রপতা-রমা: দরিি উদ্দীে 

ঠাকুিগাঁও 160 

 

161 জোি রমা: উরজি আলী 

রপতা-রমা: আব্দুল কুদ্দুস 

িগুিা 

161 

 

162 রমাসা: রসাহাগী খাতুে 

রপতা-রমা: জারজযস আলী 

িাজ াহী 162 

 

163 জোি রমা: জাহাঙ্গীি আলম 

রপতা-রমা: রমা ািি আলী মন্ডল 

গাইিান্ধা 

163 

 

164 জোি শ্যামল কুমাি রিশ্বাস 

রপতা-অরুে কুমাি রিশ্বাস 

মাগুিা 164 

 

165 জোি রমা: রমমহদী হাসাে 

রপতা-রমা: আব্দুল মরতে মন্ডল 

িংপুি 

165 

 

166 জোি রমা:িরফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: গচয়ে উদ্দীে 

ঠাকুিগাঁও 166 

 

167 জোি রগরিধি রিশ্বাস 

রপতা-অরুে কুমাি রিশ্বাস 

েিাইল 

167 

 

168 জোি রমা: কামাল রহামসে হাওলাদাি 

রপতা-আব্দুল জব্বাি হাওলাদাি 

রপমিাজপুি 168 

 

169 জোি দুলাল চন্দ্র িায় 

রপতা-রদমে  চন্দ্র িায় 

রদোজপুি 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

169 170 জোি রমা: ফজমল িািিী 

রপতা-রমা:  াহ্  আলম 

ঠাকুিগাঁও 170 

 

171 জোি কারলদাস চন্দ্র িায় 

রপতা-অরেল চন্দ্র িায় 

লালমরেি হাট 

171 

 

172 রিগম আসমা রিগম 

রপতা-র ক আকিি আলী 

েীলফামািী 172 

 

173 জোি িেরজত চন্দ্র িহ্মযে 

রপতা-তারিেী িহ্মযে 

ঠাকুিগাঁও 

173 

 

174 জোি রমা:  ামীম আলী 

রপতা-মৃত: আ: সামদক 

িাজ াহী 174 

 

175 জোি রমা: রগালাম িাব্বােী 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

িাজ াহী 

175 

 

176 জোি রমা: কাইউম খাে 

রপতা-মৃত: রমা: আলী আকিি খাে 

িামগিহাট 176 

 

177 জোি রমা: রফািকাে রমাল্লা 

রপতা-রমা: ইরদ্র্স রমাল্লা 

িামগিহাট 

177 

 

178 জোি রদিব্রত কুমাি সিকাি 

রপতা-রগাি রিহািী সিকাি 

সাতক্ষীিা 178 

 

179 জোি মৃন্ময় রিশ্বাস 

রপতা-দুলাল রিশ্বাস 

র্ম াি 

179 

 

180 জোি রমা:  িীফ রহামসে 

রপতা-রমাল্লা েরজি আহমম্মদ 

খুলো 180 

 

181 জোি কারিি রহামসে 

রপতা-আবু তামলি 

চুয়ািাঙ্গা 

181 

 

182 জোি সহমদি চন্দ্র সিকাি 

রপতা-সুকুমাি চন্দ্র সিকাি 

েিরসংরদ 182 

 

183 জোি প্রমসেরজত মজুমদাি 

রপতা-আেন্দ মজুমদাি 

ঢাকা 

183 

 

184 জোি : মাহাবুবুি িহমাে 

রপতা-রমা: ি ীদ আহমদ 

কুরমল্লা 184 

 

185 জোি রমা: খাইরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আিম দ আলী 

রমমহিপুি 

185 

 

186 জোি  মাসুদুি িহমাে 

রপতা-তািা রময়া 

জামালপুি 186 

 

187 জোি রমা: িামসল আহমম্মদ 

রপতা-রমা: আব্দুল করিম 

েওগাঁ 

187 

 

188 জোি শ্রী রেিাস কুমাি 

রপতা-শ্রী সাধে চন্দ্র 

রসিাজগঞ্জ 188 

 

189 রিগম র রিে আক্তাি 

রপতা-রমা: রসিাজ ইসলাম 

র িপুি 

189 

 

190 জোি রমাহাম্মদ রমািািক রহামসে 

রপতা-সাইফুরদ্দে আহমম্মদ 

িাজ াহী 190 

 

191 জোি রদদারুল হক 

রপতা-রসিাজুল হক 

রকম ািগঞ্জ 

191 

 

192 জোি ইসমাইল 

রপতা-আবুল হামসম 

রকম ািগঞ্জ 192 

 

193 রিগম সারিো 

রপতা-ছামিদ আলী 

জামালপুি 

193 

 

194 জোি িামসল রময়া 

রপতা-রেজাম উরদ্দে 

টাঙ্গাইল 194 

 

195 জোি রমা: কামাল উরদ্দে 

রপতা-মৃত ইউনুছ আলী 

ময়মেরসংহ 

195 

 

196 জোি রমা: আবুল কালাম 

রপতা-রমা: আ: আরজরজ 

ময়মেরসংহ 196 

 

197 জোি রমা: আমোয়াি রহামসে 

রপতা-রমা:  াহাজাহাে 

ময়মেরসংহ 

197 

 

198 জোি রমা: আরজজুল হক 

রপতা-রমা: হাসমত আলী 

টাঙ্গাইল 198 

 

199 জোি রমা: আরিকুি ইসলাম 

রপতা-রমা: হারিিি িহমাে 

ঠাকুিগাঁও 

199 

 

200 জোি রমা: হর্িত আলী 

রপতা-রমা: আব্দুস সালাম 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 200 

 

201 জোি অজয় ধি 

রপতা-অলঙ্গধি 

েিরসংরদ 

201 

 

202 জোি করপল ওঝা 

রপতা-কারলপদ ওঝা 

রগাপালগঞ্জ 202 

 

203 রিগম রিো খাতুে 

রপতা-মৃত: মেসুি আলী রমাল্লা 

কুরিয়া 

203 

 

204 জোি আসাদুোমাে 

রপতা-রমা: ঈমাে আলী মন্ডল 

িাজিািী 204 

 

205 জোি রমাহাম্মদ আজগি আলী 

রপতা-মৃত রমাহাম্মদ আ িাফ আলী 

জামালপুি 

205 

 

206 রিগম ফািজাো আলম 

রপতা-রমা: জাহাঙ্গীি আলম 

গাজীপুি 206 

 

207 রিগম  াহাো আকতাি 

রপতা-ছাইময়দুি িা াি 

রভালা 

207 

 

208 জোি রমা: সাইফুল ইসলাম 

রপতা-আব্দুস সত্তাি খাঁে 

িরি াল 208 

 

209 জোি রমা: রজল্লুি িহমাে 

রপতা-রমা: হামফজ উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 

209 

 

210 জোি আ ীষ কুমাি দত্ত 

রপতা-িিীন্দ্রোর্থ দত্ত 

রপমিাজপুি 210 

 

211 জোি কমল িায় 

রপতা-রিজয় কৃষ্ণ িায় 

িরি াল 

211 

 

212 জোি রহামসে আলী 

রপতা-সাগি আলী 

িাজ াহী 212 

 

213 জোি িাজু রদ 

রপতা-মরেন্দ্র রদ 

রমৌলভীিাজাি 

213 

 

214 জোি রমা: রমমহদী হাসাে 

রপতা-রমা: এমাজ উরদ্দে রমাল্লা 

িাজ াহী 214 

 

215 রিগম রমৌরমতা ঢলী 

রপতা-প্রভাত কুমাি ঢালী 

খুলো 

215 

 

216 জোি রমা: আব্দুল কাইরুম 

রপতা-রমা: োজমুল ইসলাম 

কুরিগ্রাম 216 

 

217 জোি রমা: তামজমুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমাজামম্মল হক 

িাজ াহী 

217 

 

218 জোি রমা: ইরলয়াস কিীি 

রপতা-রমা: আ: সাত্তাি রসকদাি 

িরি াল 218 

 

219 জোি রমা: ছারিি আহমম্মদ 

রপতা-রমা: আব্দুল মান্নাে রময়া 

রগাপালগঞ্জ 

219 

 

220 জোি রমা:  রহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: নুরুল আলম 

িরি াল 220 

 

221 জোি সুজে কৃষ্ণ গিিাগী 

রপতা-প্রমােন্দ্র গিিাগী 

রপমিাজপুি 

221 

 

222 জোি মাহবুবুল আলম 

রপতা-আব্দুি কামদি মুন্সী 

পটুয়াখালী 222 

 

223 জোি সুব্রত চন্দ্র ঘিামী 

রপতা-স্বপে চন্দ্র ঘিামী 

রভালা 

223 

 

224 জোি মইনুল ইসলাম 

রপতা-মামসুদুি িহমাে 

লক্ষীপুি 224 

 

225 জোি অসীম কুমাি পাল 

রপতা-অরেল কুমাি পাল 

রঝোইদহ 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

225 226 জোি রিপে কুমাি িায় 

রপতা-রেরখল চন্দ্র িায় 

রঝোইদহ 226 

 

227 রিগম রমাছা: রিরজয়া খাতুে 

রপতা-কামদি মুেসী 

কুরিয়া 

227 

 

228 জোি প্রসন্ন কুমাি িায় 

রপতা-রক্ষমাচিণ িায় 

েীলফামািী 228 

 

229 জোি রমা: এোমুল হক 

রপতা-রমা: জজ রময়া 

িংপুি 

229 

 

230 জোি নূি রহামসে 

রপতা-রমাজামম্মল হক 

কুরিগ্রাম 230 

 

231 জোি রমা: আকমল রহামসে 

রপতা-সাহাবুরদ্দে 

রদোজপুি 

231 

 

232 জোি  চীে চন্দ্র িায় 

রপতা- ালমমাহে িায় 

ঠাকুিগাঁও 232 

 

233 জোি রমা: সামিদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: ফয়জাি িাহমাে 

রদোজপুি 

233 

 

234 জোি ফারিদ আহমমদ 

রপতা-রমা: আব্দুস রছািাহাে 

লালমরেি হাট 234 

 

235 জোি রমা: ফারুক রহামসে 

রপতা-রমা: আেছাি আলী 

িংপুি 

235 

 

236 জোি রমা: হারিবুি িহামে 

রপতা-রমা: আব্দুস সালাম 

িংপুি 236 

 

237 জোি রমা: ইরলয়াস রহামসে 

রপতা-রমা: রমাস্তারফজুি িহমাে 

েওগাঁ 

237 

 

238 জোি রমা: জুময়ল আহম্মদ 

রপতা-রমা: আলাউরদ্দে সিদাি 

রসিাজগঞ্জ 238 

 

239 জোি রমা: মাসুদ িাো 

রপতা-রমা: আব্দুল মরতে 

পািো 

239 

 

240 জোি রমা: রুমিল রময়া 

রপতা-রমা:  হীদ মন্ডল 

ময়মেরসংহ 240 

 

241 জোি ওমি ফারুক 

রপতা-রমাখমলছুি িহমাে 

চাঁদপুি 

241 

 

242 রিগম র রিে সুলতাো 

রপতা-রমা: সুরুোমাে 

টাঙ্গাইল 242 

 

243 জোি রমা: আরেছুি িহমাে 

রপতা-রমা: সাইফুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 

243 

 

244 জোি রমািািক রহামসে 

রপতা-হারিবুি 

ময়মেরসংহ 244 

 

245 রিগম সুলতাো িারজয়া 

রপতা-রমা: নুরুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 

245 

 

246 জোি রমা: রসরদ্দকুি িহমাে 

রপতা-রমা:  রহদুল িহমাে 

কুরিগ্রাম 246 

 

247 রিগম রমাছা: আ িারফ খাতুে 

রপতা-মৃত: আ িাফুল আলম 

পঞ্চগি 

247 

 

248 জোি রপ্রম দাস রফৌজদাি 

রপতা-প্রদুযৎ রফৌজদাি 

খুলো 248 

 

249 রিগম জান্নাতুল রফিদাউছ 

রপতা-রমা: সাইময়দুল িা াি 

রভালা 

249 

 

250 জোি রিপণ সাইে 

রপতা-হিলাল গাইে 

রপমিাজপুি 250 

 

251 জোি রমা: রিজাউল করিম 

রপতা-রমা: আ: মামলক 

কুরমল্লা 

251 

 

252 জোি গুলজাি িহমাে 

রপতা-দািাজ তুল্যা 

েওগাঁ 252 

 

253 জোি কৃষ্ণ দীপায়ে সিকাি 

রপতা-হিকুমাি সিকাি 

ব্রাহ্মেিািীয়া 

253 

 

254 ঝুমুি িােী রভৌরমক 

রপতা-হািাধে চন্দ্র রভৌরমক 

কুরমল্লা 254 

 

255 ঝুমুি িােী সিকাি 

রপতা-িেরজত সিকাি 

চাঁদপুি 

255 

 

256 জোি রমা: কাওছাি 

রপতা-রমা: খরললুি িহমাে 

িাজিািী 256 

 

257 জোি রমা: আবু হারেফ 

রপতা-রমা: রমা ামিফ রহামসে 

খুলো 

257 

 

258 জোি রমা: োরজম উদ্দীে 

রপতা-রমা:  াহাবুদ্দীে 

চুয়ািাঙ্গা 258 

 

259 জোি রপ্রতম িায় 

রপতা-গুরুপদ িায় 

খুলো 

259 

 

260 রিগম রমতা িােী সিকাি 

রপতা-লক্ষে চন্দ্র সিকাি 

চাঁদপুি 260 

 

261 জোি রমা:  ারহে আলম 

রপতা-রমা: িইমুল আলম সিকাি 

িাজ াহী 

261 

 

262 জোি রমা: করফল উরদ্দে 

রপতা-রমা:  ামছুল হক 

কুরিগ্রাম 262 

 

263 রিগম রমাছা: সামজদা খাতুে 

রপতা-রমা:  াহাজাহাে আলী 

কুরিগ্রাম 

263 

 

264 জোি রমা: হারফজুি িহমাে 

রপতা-আ: গাফুি 

সাতক্ষীিা 264 

 

265 রিগম রলরপ িােী সিকাি 

রপতা-অরুে চন্দ্র সিকাি 

চাঁদপুি 

265 

 

266 জোি এস.এম হারিবুি িহমাে 

রপতা-রমা: খাজাে উরদ্দে র খ 

িগুিা 266 

 

267 জোি রমল্টে িায় 

রপতা-গুরুপদ িায় 

খুলো 

267 

 

268 রমাছা: কুলসুম রিগম 

রপতা-মৃত: সরল রমাহাম্মদ 

রদোজপুি 268 

 

269 জোি রমা: িামসল পাইক 

রপতা-রমা মরেরুোমাে পাইক 

িরি াল 

269 

 

270 রমা: জারহদ হাসাে 

রপতা-রমা: আক্কাস আলী 

োমটাি 270 

 

271 জোি রমা: আ: খামলক 

রপতা-নূি রমাহাম্মদ আকন্দ 

রসিাজগঞ্জ 

271 

 

272 জোি রমা: রহলাল উরদ্দে 

রপতা-মৃত েসকি মন্ডল 

জামালপুি 272 

 

273 জোি র র ি কুমাি সিকাি 

রপতা-সংকি কুমাি সিকাি 

গাজীপুি 

273 

 

274 জোি রমাখমলছুি িহমাে 

রপতা-ইমদাদুল হক 

রঝোইদহ 274 

 

275 জোি রমাহাম্মদ হাসানুি িহমাে গাজী 

রপতা-রমাহাম্মদ জমিদ আলী গাজী 

খুলো 

275 

 

276 জোি রমা: সুমে আলী 

রপতা-রমা: মসমলে উরদ্দে 

কুরিয়া 276 

 

277 জোি তাপস গাইে 

রপতা-িঞ্জে গাইে 

সাতক্ষীিা 

277 

 

278 রিগম মারুফা খাতুে 

রপতা-রমা: রেছাি আলী গাজী 

খুলো 278 

 

279 জোি সু-রমাহে কুমাি রিশ্বাস 

রপতা-সাধে কুমাি রিশ্বাস 

রঝোইদহ 

279 

 

280 জোি রমা: ইফমত খাইরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

রঝোইদহ 280 

 

281 জোি রমা: অরহদুোমাে 

রপতা-রমা: মেতাজ সিদাি 

খুলো 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

281 282 জোি সবুজ কুমাি রিশ্বাস 

রপতা-সুকুমাি রিশ্বাস 

সাতক্ষীিা 282 

 

283 জোি রমা: মরেরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমােমছাপ সিদাি 

সাতক্ষীিা 

283 

 

284 জোি মরেরুোমাে 

রপতা-আ: রগালাম রমাস্তাফা 

র্ম াি 284 

 

285 জোি দীপংকি কুমাি 

রপতা-হরিপদ 

র্ম াি 

285 

 

286 জোি রমা: রমাস্তারফজি িহমাে 

রপতা-মৃত: নুরুল ইসলাম 

কুরিয়া 286 

 

287 জোি রসৌমমে িসাক 

রপতা-মমোিঞ্জে িসাক 

সাতক্ষীিা 

287 

 

288 জোি রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমম ি আলী 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 288 

 

289 জোি রমা: রমাজামম্মল হক 

রপতা-রমা: রছালায়মাে আলী 

োমটাি 

289 

 

290 জোি রমা: রিজাউল করিম 

রপতা-রমা: রমাসমলম উরদ্দে 

িগুিা 290 

 

291 জোি রমা: আকতাি রহামসে 

রপতা-মৃত: আমেসুি িহমাে 

িাজ াহী 

291 

 

292 জোি রমা: আকা  খন্দকাি িািি 

রপতা-রমা: আ: মান্নাে 

িাজ াহী 292 

 

293 জোি রমা: আবুল কালাম 

রপতা-রমা: মরমনুল ইসলাম 

পঞ্চগি 

293 

 

294 জোি রমা:  রহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: নুরূল হক 

কুরিগ্রাম 294 

 

295 জোি রমা: আলমগীি রহামসে 

রপতা-রমা: ময়নুল হক 

কুরিগ্রাম 

295 

 

296 িমেী কান্ত িায় 

রপতা-অজুযে কুমাি িায় 

পঞ্চগি 296 

 

297 জোি রদিা ীষ কুমাি িায় 

রপতা-মৃত: িমেশ্বি িায় 

লালমরেি হাট 

297 

 

298 জোি রমা: োরসি উদ্দীে 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

চুয়ািাঙ্গা 298 

 

299 জোি রমা: জয়োল আমিদীে 

রপতা-রমা:  াহ আলম 

লালমরেি হাট 

299 

 

300 জোি রমা: িািলু রময়া 

রপতা-রমা: আরজজুি িহমাে 

লালমরেি হাট 300 

 

301 জোি রমা: আবু সাঈদ 

রপতা-রমা: রমাফােল রহামসে 

িংপুি 

301 

 

302 জোি রমা: মরজবুি িহমাে 

রপতা-রমা: জায়দুল হক 

িংপুি 302 

 

303 জোি রদলীপ কুমাি িায় 

রপতা-রর্ামগ  চন্দ্র িায় 

েীলফামািী 

303 

 

304 জোি রমা: েজরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমাসমলম উরদ্দে প্রমারেক 

িংপুি 304 

 

305 জোি রমা: হারিবুি িহমাে সিকাি 

রপতা-রমা: রুহুল আরমে সিকাি 

গাইিান্ধা 

305 

 

306 জোি রমা: হাসাে আলী 

রপতা-মৃত: আদম আলী 

ঠাকুিগাঁও 306 

 

307 জোি রমা: আব্দুি ির দ 

রপতা-রমা: মরজিি িহামাে 

েীলফামািী 

307 

 

308 জোি রমা:  রমাজাফফি িহমাে 

রপতা-মৃত: রময়াি আলী প্রধাে 

গাইিান্ধা 308 

 

309 রমাছা: সুরসমতা আক্তাি(লায়লা) 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

েীলফামািী 

309 

 

310 রিগম রমাছা:রজসরমে আিা খাতুে 

রপতা-মৃত: জহুরুল ইসলাম 

কুরিগ্রাম 310 

 

311 জোি রমা: আ িাফুল আলম 

রপতা-রমা: মরজবুি িহমাে 

ঠাকুিগাঁও 

311 

 

312 জোি আ াউদ রদৌলা 

রপতা-েজরুল ইসলাম 

কুরিগ্রাম 312 

 

313 জোি রমা: িরিউল ইসলাম 

রপতা-রমা: সরফয়াি িহামে 

লালমরেি হাট 

313 

 

314 জোি  উত্তম কুমাি  সিকাি 

রপতা-োিায়ে চন্দ্র সিকাি 

িরি াল 314 

 

315 জোি রমঠুে চন্দ্র িায় 

রপতা-রেরধিাম েন্দ্র িায় 

রদোজপুি 

315 

 

316 জোি রমা: হারফজুল ইসলাম খাে 

রপতা-রমা: আশ্রাফ আরল খাে 

ঝালকাঠী 316 

 

317 জোি রমা: মুহিবুল্লাহ 

রপতা-রমা: ির ি উল্লাহ 

রভালা 

317 

 

318 জোি রমা: খরলল রময়া 

রপতা-রমা: মন্নাে রময়া 

হরিগঞ্জ 318 

 

319 জোি রমা: রুহুল আরমে 

রপতা-রমা: মকছুদ আলী 

হরিগঞ্জ 

319 

 

320 জোি রমা: সাজু রময়া 

রপতা-রমা: অনু রময়া 

হরিগঞ্জ 320 

 

321 রিগম রলরপ আক্তাি 

রপতা-রহিা তালুকদাি 

টাঙ্গাইল 

321 

 

322 জোি রমা: জুময়ল িাো 

রপতা-রমা: হীিা তালুকদাি 

টাঙ্গাইল 322 

 

323 জোি  ামীম রময়া 

রপতা-রখাকা রময়া 

র িপুি 

323 

 

324 জোি রমা: এোমুলহক 

রপতা-রমা: আবুল মান্নাে 

জামালপুি 324 

 

325 জোি রমাহাম্মদ আবুল কালাম 

রপতা-রমা: রসাহিাি আলী 

জামালপুি 

325 

 

326 জোি রমমহদী হাসাে 

রপতা-লুৎফি িহমাে 

জামালপুি 326 

 

327 জোি রেিঞ্জে চন্দ্র িম যে 

রপতা-ভীম চন্দ্র িম যে 

র িপুি 

327 

 

328 জোি আবু োমসি রমা: িামসল 

রপতা-এস. এম. মামলক 

ময়মেরসংহ 328 

 

329 জোি রমা: োরসি উরদ্দে 

রপতা-রমা: জয়োল আমিদে 

ময়মেরসংহ 

329 

 

330 জোি সতযজীৎ সিকাি 

রপতা-মমোিঞ্জে সিকাি 

রগাপালগঞ্জ 330 

 

331 রিগম সন্ধযা িায় 

রপতা-সুকলাল িায় 

রগাপালগঞ্জ 

331 

 

332 জোি রমা: গাজীউি িহামাে 

রপতা-মৃত: উরলম উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 332 

 

333 জোি রমা: আল- মাহামুদ 

রপতা-রমা: আফসাি আলী 

জামালপুি 

333 

 

334 জোি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 

রপতা-মুহাম্মদ জসমতুল্লাহ 

রসিাজগঞ্জ 334 

 

335 জোি অরভরজৎ সিকাি 

রপতা-মমোিঞ্জে সিকাি 

রগাপালগঞ্জ 

335 

 

336 জোি রমা: জুিাময়ি রহামসে 

রপতা-রমা: রগালাম েিী 

োমটাি 336 

 

337 জোি রমা: আফতাবুোমাে 

রপতা-রমা:  ামশুমজাহা 

িাজ াহী 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

337 338 জোি রমা: িাবুল আকতাি 

রপতা-রমা: িিকত আলী 

িাজ াহী 338 

 

339 জোি রমা: হারুনুি ির দ 

রপতা-রমা: এলাই িক্স প্রামারেক 

িগুিা 

339 

 

340 জোি রিেয় কুমাি কুন্ডু 

রপতা-রিশ্বোর্থ কুন্ডু 

োমটাি 340 

 

341 জোি রমা: মাহাবুিাি িহমাে 

রপতা-রমা: আয়াত আলী 

িংপুি 

341 

 

342 জোি রমা: িাো রময়া 

রপতা-রমা: আফছাি আলী 

িংপুি 342 

 

343 জোি রমা: রিজাউল করিম 

রপতা-রমা: আ:মান্নাে 

ময়মেরসংহ 

343 

 

344 জোি রদিিাজ রমত্র 

রপতা-মৃত: অরসত িিে রমত্র 

চট্রগ্রাম 344 

 

345 জোি িহমত আলী রচৌধুিী 

রপতা- াহজাহাে রচৌধুিী 

রসমলট 

345 

 

346 জোি পরিমতাষ িম যে 

রপতা-গরলিাম িম যে 

ঠাকুিগাঁও 346 

 

347 জোি রমা: মাসুদ আলম 

রপতা-মৃত: আিদুল ওহাি 

কুরমল্লা 

347 

 

348 জোি রসামহল িাো 

রপতা-আব্দুস সাত্তাি 

জামালপুি 348 

 

349 জোি রমা: আবু িক্কি রসরদ্দক 

রপতা-রসক আ: জরলল 

ফরিদপুি 

349 

 

350 জোি রমা: রমাখমলছুি িহমাে 

রপতা-আবুল রহামসে 

জামালপুি 350 

 

351 জোি সুধাকি গাইে 

রপতা-িিীন্দ্র োর্থ গাইে 

িামগিহাট 

351 

 

352 রিগম চম্পা িােী গাইে 

রপতা-িিীন্দ্র োর্থ গাইে 

িামগিহাট 352 

 

353 জোি রমা:  াহরিয়াি পািমভজ 

রপতা-রমা: দরিি উরদ্দে 

িগুিা 

353 

 

354 জোি হাদীউোমাে 

রপতা-মৃত: ছিি আলী গাজী 

রগাপালগঞ্জ 354 

 

355 জোি রমা: আরখি আলী 

রপতা-রমা: আ: ছালাম মন্ডল 

িাজিািী 

355 

 

356 জোি রমা: আিাফাত আলী 

রপতা-রমা: আেছাি আলী 

োমটাি 356 

 

357 জোি তপে কুমাি রিশ্বাস 

রপতা-ফটিক চন্দ্র রিশ্বাস 

রগাপালগঞ্জ 

357 

 

358 জোি মৃন্ময় কুমাি রঘাষ 

রপতা-মৃোল কারন্ত রঘাষ 

র্ম াি 358 

 

359 জোি রমা: রমাক্তারদি রিল্লাহ 

রপতা-এম,এ, কামদি 

র িপুি 

359 

 

360 জোি সমিরজৎ সিকাি 

রপতা-অরজত সিকাি 

েীলফামািী 360 

 

361 রিগম অপ যো িায় 

রপতা-অিরিন্দু িায় 

ব্রাহ্মেিািীয়া 

361 

 

362 রিগম রমাছা:  ীলা খাতুে 

রপতা-রমা: আব্দুল কাম ম 

কুরিয়া 362 

 

363 জোি রমা:  াহ জামাল 

রপতা-আবুল খামলক সিকাি 

র িপুি 

363 

 

364 রিগম বুলবুরল 

রপতা-তরছি উরদ্দে 

েওগাঁ 364 

 

365 জোি রমা: আ িাফুল হক 

রপতা-রমা: সরহদুি িহমাে 

কুরিগ্রাম 

365 

 

366 জোি রখাকে কুমাি িায় 

রপতা-প্রফুল্ল িম যে 

কুরিগ্রাম 366 

 

367 জোি রমা: ইমিাে রহামসে 

রপতা-রমা: রসরলম মাতুব্বি 

ফরিদপুি 

367 

 

368 জোি নুিজামাে 

রপতা-আব্দুি কামদি 

ঠাকুিগাঁও 368 

 

369 জোি মাইনুল ইসলাম 

রপতা-নুিল ইসলাম সিদাি 

মাদািীপুি 

369 

 

370 জোি রমা: অরলউি িহমাে 

রপতা-রমা: আব্দুল হাই 

রঝোইদহ 370 

 

371 জোি ইমরতয়াজ আহমমদ 

রপতা-রমা: ইউনুস আলী 

েওগাঁ 

371 

 

372 জোি রমা: সরহদুল আলম 

রপতা-রমা: নূরূল আরমে 

িংপুি 372 

 

373 জোি সুমে কুমাি সাহা 

রপতা-সুিাস চন্দ্র সাহা 

র্ম াি 

373 

 

374 জোি রমা: আ াদুোমাে 

রপতা-রমা:  াহজাহাে আলী 

েীলফামািী 374 

 

375 জোি সাখাওয়াত রহামসে শ্যামল 

রপতা-রমা: রফমিাজ রময়া 

েিরসংরদ 

375 

 

376 জোি অসীম রিশ্বাস 

রপতা-অিেী রিশ্বাস 

িামগিহাট 376 

 

377 রিগম রিহাো আক্তাি 

রপতা-মৃত: আবুল কালাম 

লক্ষীপুি 

377 

 

378 জোি রমা: তুরহনুি িহমাে 

রপতা-রমা: আহামম্মদ আলী 

কুরিয়া 378 

 

379 জোি রমা: আরমনুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আতাউল 

ময়মেরসংহ 

379 

 

380 জোি রমা: আলমগীি রহামসে 

রপতা-রমা: হারফজুি িহমাে 

িগুিা 380 

 

381 জোি আল-আরমে 

রপতা-আিদুল জিিাি খাে 

পটুয়াখালী 

381 

 

382 জোি রকংকি িসু 

রপতা-মুকুন্দ িসু 

খুলো 382 

 

383 জোি জগন্নার্থ মন্ডল 

রপতা-িরত কান্ত মন্ডল 

সাতক্ষীিা 

383 

 

384 জোি রিংকু চন্দ্র রদি 

রপতা-লাল চাঁদ রদ 

সুোমগঞ্জ 384 

 

385 জোি রমা: আলমগীি রহামসে 

রপতা-রমা: দুিরুল ইসলাম 

কুরিগ্রাম 

385 

 

387 জোি রমা: জুময়ল র খ 

রপতা-সামচু র খ 

রগাপালগঞ্জ 386 

 

388 রিগম রপ্রয়াংকা িােী সিকাি 

রপতা-োিায়ে চন্দ্র সিকাি 

রেত্রমকাো 

387 

 

389 জোি রমা: িরে রময়া 

রপতা-রমা: ওিাইদুল হক 

িংপুি 388 

 

390 জোি রমাহাম্মদ আল মামুে 

রপতা-রমাহাম্মদ েজরুল ইসলাম 

কুরমল্লা 

389 

 

391 জোি উেল কুমাি ধি 

রপতা-িাসুমদি ধি 

কক্সিাজাি 390 

 

392 জোি রমাহাম্মদ হান্নাে 

রপতা-অরহমদি িহমাে 

লক্ষীপুি 

391 

 

393 জোি রমা: রতৌরহদুল ইসলাম 

রপতা-মকবুল রহামসে তালুকদাি 

ঝালকাঠী 392 

 

394 জোি পলা  চন্দ্র রদ 

রপতা-রেিি চন্দ্র রদ 

রভালা 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

393 395 জোি রমা: মারুফ মরল্লক 

রপতা-রমা: হারুে মরল্লক 

িরি াল 394 

 

396 জোি রমা: জারহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা:  াহ আলম হাওলাদাি 

িরি াল 

395 

 

397 জোি জরসম উরদ্দে 

রপতা-আিদুি িহমাে 

পটুয়াখালী 396 

 

398 জোি জামহদুল ইসলাম 

রপতা-তফরছি রময়া 

হরিগঞ্জ 

397 

 

399 জোি রমা: সামিায়াি আলম 

রপতা-রমা: তাজুল  ইসলাম 

হরিগঞ্জ 398 

 

400 জোি জরসম আেছািী 

রপতা-রমা: রসিাজুল ইসলাম 

হরিগঞ্জ 

399 

 

401 জোি িামসল রময়া 

রপতা-হারিবুি িহমাে 

হরিগঞ্জ 400 

 

402 জোি রমা: ইমদাদুল হক 

রপতা-রমা: আব্দুস ছালাম রিশ্বাস 

খুলো 

401 

 

403 রিগম রমাছা: মরেিা খাতুে 

রপতা-রমা: আমজাদ রহামসে 

র্ম াি 402 

 

404 জোি সু ান্ত ব্যাোজী 

রপতা-িাধাপদ ব্যাোজী 

সাতক্ষীিা 

403 

 

405 জোি রমা: সাইফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

রমমহিপুি 404 

 

406 জোি রমা; আরেসুল ইসলাম 

রপতা-রমা: সরহদুল ইসলাম 

রঝোইদহ 

405 

 

407 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-রমা: আরলম উরদ্দে 

রঝোইদহ 406 

 

408 জোি েমগন্দ্র োর্থ মন্ডল 

রপতা-িাম পদ মন্ডল 

খুলো 

407 

 

409 জোি িাজু আহমমদ 

রপতা-মৃত: আব্দুল খামলক রমাল্লা 

রঝোইদহ 408 

 

410 জোি রমা: রমায়ামেদ রহামসে 

রপতা-রমা: আ: িারিক মন্ডল 

রঝোইদহ 

409 

 

411 জোি রমা: মাসুদ িাো 

রপতা-রমা: নুি ইসলাম 

রসিাজগঞ্জ 410 

 

412 জোি রেতাই িায় 

রপতা-রেলু িায় 

িাজ াহী 

411 

 

413 জোি রমা: এচাহাক আলী 

রপতা-রমা: আম ক আলী 

িাজ াহী 412 

 

414 জোি রমা: জাফি ইকিাল 

রপতা-মৃত: আ: মামলক হাং 

িরি াল 

413 

 

415 জোি দুজযয় সাহা 

রপতা-রিষ্ণুপদ সাহা 

েওগাঁ 414 

 

416 রিগম রুপালী ইয়াসরমে 

রপতা-রমা: আব্দুি িাোক 

িাজ াহী 

415 

 

417 জোি রক ি চন্দ্র প্রাং 

রপতা-কারলপদ প্রাং 

িগুিা 416 

 

418 জোি সািওয়াি জাহাে রিশ্বাস 

রপতা-আব্দুস সামাদ রিশ্বাস 

িাজ াহী 

417 

 

419 জোি রগৌতম কুমাি িায় 

রপতা- িৎ চন্দ্র িায় 

পঞ্চগি 418 

 

420 জোি রমা: িাবুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রতাফেল রহামসে 

পঞ্চগি 

419 

 

421 জোি রমা: আতাউি িহমাে 

রপতা-রমা:  াহজাহাে আলী 

কুরিগ্রাম 420 

 

422 জোি রমা:  রফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: নুরূজামাে রময়া 

কুরিগ্রাম 

421 

 

423 জোি ধেঞ্জয় চাকমা 

রপতা-িইয়াধে চাকমা 

িাঙ্গামাটি 422 

 

424 জোি রমা: মাসুদ িাো 

রপতা-রমা: আব্দুস ওয়ামজদ মন্ডল 

রদোজপুি 

423 

 

425 জোি রমা: মুছা  াহারিয়া 

রপতা-রমা: মুেছুি আলী 

জয়পুিহাট 424 

 

426 জোি রিপ্লি চন্দ্র দাস 

রপতা-িরিম চন্দ্র দাস 

রদোজপুি 

425 

 

427 জোি সাজজাদুল ইসলাম 

রপতা-আ: ছাত্তাি 

রকম ািগঞ্জ 426 

 

428 জোি শ্যামল িাড়ি 

রপতা-হরিদা  িাড়ি 

রগাপালগঞ্জ 

427 

 

429 রিগম রহাসমে আিা আক্তাি সুিে যা 

রপতা-রমা: আরেছুি িহমাে 

রকম ািগঞ্জ 428 

 

430 জোি সুমে মন্ডল 

রপতা-সুেীল মন্ডল 

মুরন্সগঞ্জ 

429 

 

431 জোি রমা: আরমি রহামসে র খ 

রপতা-রমা: আমদল উরদ্দে র খ 

রগাপালগঞ্জ 430 

 

432 জোি সুমে রময়া 

রপতা-সুরুজ আলী 

ময়মেরসংহ 

431 

 

433 জোি অরুপ চক্রিত্তী 

রপতা-মমন্তায় চক্রিত্তী 

রেত্রমকাো 432 

 

434 জোি মাহামুদুল হাসাে 

রপতা-আ: িামতে 

েিরসংরদ 

433 

 

435 জোি এোময়ত রহামসে 

রপতা-হারিবুি িহমাে 

টাঙ্গাইল 434 

 

436 জোি ভীমমসে তালুকদাি 

রপতা-ঠাকুিদাস তালূকদাি 

রগাপালগঞ্জ 

435 

 

437 জোি রমা: তরিকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আব্দুস ছাত্তাি 

রগাপালগঞ্জ 436 

 

438 জোি রমা: মরেরুোমাে 

রপতা-মৃত আব্দুি িরফক 

জামালপুি 

437 

 

439 জোি রমাহাম্মদ রমাস্তারহদুোমাে 

রপতা-রমা: কামরুোমাে 

জামালপুি 438 

 

440 জোি রমা: হারসবুি িহমাে 

রপতা-রমা: আবুল কামসম খাে 

িরি াল 

439 

 

441 জোি রমা: মরহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: সরলম উদ্দীে 

ঠাকুিগাঁও 440 

 

442 জোি রখাকে চন্দ্র রিশ্বাস 

রপতা-সুেীল রিশ্বাস 

খুলো 

441 

 

443 জোি রমা: আসাদুোমাে 

রপতা-রমা: নূরুন্নিী রময়া 

িংপুি 442 

 

444 জোি ওিায়দুি িহমাে 

রপতা-রক এম আরতকুেমাে 

িামগিহাট 

443 

 

445 জোি পলা  রিশ্বাস 

রপতা-প্রফুল্ল রিশ্বাস 

রগাপালগঞ্জ 444 

 

446 জোি িামজ  চন্দ্র পাল 

রপতা-দীমে  চন্দ্র পাল 

লালমরেি হাট 

445 

 

447 জোি  াহ্  রমা: রলপটানুি িহমাে 

রপতা- াহ্  রমা: নূরুল ইসলাম 

িংপুি 446 

 

448 জোি রমা: আইয়ুি আলী 

রপতা-রমা: ইব্রারহম র খ 

িংপুি 

447 

 

449 জোি রমা: আরেছুি িহামাে 

রপতা-রমা: আরজজাি িহমাে 

িংপুি 448 

 

450 জোি রমা: জারহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: ছালামত আলী 

িগুিা 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

449 452 জোি রমা: টিপু রময়া 

রপতা-রমা; আবু িকি রময়া 

রঝোইদহ 450 

 

453 রিগম রমাছা: নুরুন্নাহাি েীলা 

রপতা-রমা: রগালাম মস্তফা 

রঝোইদহ 

451 

 

454 জোি রমা: আব্দুি িরহম হাওলাদাি 

রপতা-আব্দুস সামলক হাং 

ঝালকাঠী 452 

 

455 জোি রমা: তরিকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আ: সালাম 

িামগিহাট 

453 

 

456 জোি আরিফুল ইসলাম 

রপতা-আিদুল মামলক 

কক্সিাজাি 454 

 

457 রিগম আিরজো খাতুে 

রপতা-রমা: আকতাি রহামসে 

কুরিগ্রাম 

455 

 

458 রিগম রমাছা: েরছমা আক্তাি 

রপতা-রমা: আব্দুি িহমাে 

কুরিগ্রাম 456 

 

459 জোি রমা: রমজানুি িহমাে 

রপতা-রমা: নুিইসলাম 

কুরিগ্রাম 

457 

 

460 জোি রমাহাম্মদ ইব্রারহম 

রপতা-আব্দুল খামলক 

িামগিহাট 458 

 

461 জোি রমাহাম্মদ জাকারিয়া রহাসাইে 

রপতা-রমাহাম্মদ আব্দুল খামলক 

িামগিহাট 

459 

 

462 জোি অরেল চন্দ্র িায় 

রপতা-সুমি  চন্দ্র িায় 

েীলফামািী 460 

 

463 জোি রমা:  াহীে কামদি 

রপতা-রমা: িও ে আলী 

ঠাকুিগাঁও 

461 

 

464 রিগম রমাছা: সমুো আক্তাি 

রপতা-রমা: রজামিদ আলী 

িংপুি 462 

 

465 রিগম স্বপ্না সিকাি 

রপতা-িিীন্দ্র োর্থ সিকাি 

ঠাকুিগাঁও 

463 

 

466 জোি আব্দুল কাইউম 

রপতা-রমা: আব্দুস সবুি 

ময়মেরসংহ 464 

 

467 রিগম রমাছা: িও ে আিা 

রপতা-রমা: আবুিক্কি রসরদ্দক 

পািো 

465 

 

468 রিগম রমাছা: আময় া রসরদ্দকা 

রপতা-রমা: আবুিক্কি রসরদ্দক 

পািো 466 

 

469 জোি সাঈদ রময়া 

রপতা-মৃত:আ: হারমদ 

র িপুি 

467 

 

470 জোি রমা:  রহদুল ইসলাম 

রপতা-আব্দুল মান্নাে 

কুরমল্লা 468 

 

471 জোি রমা: আবু সাঈদ 

রপতা-চামন্দ আলী 

ময়মেরসংহ 

469 

 

472 জোি আব্দুস ছুবুি 

রপতা-রিলাময়ত রহামসে 

র িপুি 470 

 

473 রিগম োছিীে রিগম 

রপতা-খ: তাজুল ইসলাম 

র িপুি 

471 

 

474 জোি রমা: রুহুল আরমে 

রপতা-রমা: মামজদুল হক 

কুরমল্লা 472 

 

475 জোি রমা: রদহাময়ত উল্যাহ 

রপতা-মৃত- রমা: মরজি উল্যাহ 

রোয়াখালী 

473 

 

476 রিগম সামলহা খাতুে 

রপতা-রমা: নূি ইসলাম 

র্ম াি 474 

 

477 জোি রমা: মরেরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রমাজাফফাি রহামসে 

সাতক্ষীিা 

475 

 

478 রিগম সুমা পািভীে 

রপতা-রমা: রদদাি িকস 

সাতক্ষীিা 476 

 

479 জোি  ংকি কুমাি পাল 

রপতা-কাত্তীক চন্দ্র পাল 

র্ম াি 

477 

 

480 জোি রমা: মাঈনুল ইসলাম গাজী 

রপতা-রমা: আ: সবুি গাজী 

খুলো 478 

 

481 জোি রমজিা উদ্দীে 

রপতা-আফছাি উরদ্দে 

ফরিদপুি 

479 

 

482 জোি রমা: খায়রুল ইসলাম 

রপতা-রমা: বুলু রময়া 

িগুিা 480 

 

483 জোি রমা: উেল রহামসে 

রপতা-রমা: রমাজাহাি আলী  াহ 

িগুিা 

481 

 

484 রিগম রমাছা: োরগস য আক্তাি 

রপতা-রমা: নূরুল ইসলাম 

রকম ািগঞ্জ 482 

 

485 জোি রলপটে চন্দ্র পরন্ডত 

রপতা-িরুে পরন্ডত 

ময়মেরসংহ 

483 

 

486 জোি রমা:  রফউল আলম 

রপতা-রমা: ওয়াজ উরদ্দে 

ময়মেরসংহ 484 

 

487 জোি মুখমলছুি িহমাে 

রপতা- িাফত আলী 

ময়মেরসংহ 

485 

 

488 জোি সুব্রত চন্দ্র 

রপতা-সুমি  চন্দ্র 

টাঙ্গাইল 486 

 

489 জোি রমা:সাোত আলী 

রপতা-রমা: রমা ািফ রহামসে 

চুয়ািাঙ্গা 

487 

 

490 জোি রমা: মাহফুজুি িহমাে 

রপতা-রমা: রমাখমলসুি িহমাে 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 488 

 

491 জোি রমা: আব্দুল আওয়াল 

রপতা-রমা: দি যে আলী 

ঠাকুিগাঁও 

489 

 

492 জোি রমা: আব্দুল হান্নাে 

রপতা-রমা: নূরুল ইসলাম 

িাজ াহী 490 

 

493 জোি রমা: িরিউল ইসলাম 

রপতা-রমা: তামহি উরদ্দে 

লালমরেি হাট 

491 

 

494 জোি রমা: তাইবুল ইসলাম 

রপতা-রমা: মরতয়ািা িহমাে 

েীলফামািী 492 

 

495 জোি রমা: রমলে ইসলাম 

রপতা-রমা: হারিিি িহমাে 

রদোজপুি 

493 

 

496 জোি রমা: আমিদ আলী 

রপতা-রমা: মরজদ রিপািী 

মারেকগঞ্জ 494 

 

497 জোি প্রসাদ চন্দ্র  রদ 

রপতা-মৃত- মারেক চন্দ্র রদ 

িাজিািী 

495 

 

498 জোি রমা: আইয়ূি আলী 

রপতা-রমা: িাদ া রময়া 

র িপুি 496 

 

499 জোি রমাহাম্মদ আবু হারেফ 

রপতা-রমা: আরজজুল হক 

ময়মেরসংহ 

497 

 

500 জোি রফমিাজ মৃধা 

রপতা-রমা: মেজুরুল হক 

িিগুো 498 

 

501 জোি রমা: এ ািত আলী 

রপতা-রমা: আহাদ আলী 

িগুিা 

499 

 

502 জোি স্বমদ  িায় 

রপতা-সুকুমাি িায় 

র্ম াি 500 

 

503 জোি মাসুদুল আমিফীে 

রপতা-রমা: িজি আলী 

চুয়ািাঙ্গা 

501 

 

504 জোি তামিক মাহমুদ 

রপতা-সাইদুি িহমাে 

জয়পুিহাট 502 

 

505 জোি রমা: মাসুম রিল্লাহ 

রপতা-রমা: আব্দুল মামলক রমািল 

খুলো 

503 

 

506 জোি রমা: এোমুল হক 

রপতা-আ: িারিক খাঁ 

র্ম াি 504 

 

507 জোি রমা: আইয়ুি আলী 

রপতা-রমা: রলাকমাে আলী 

িাজ াহী 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

505 508 জোি রমা: ইয়ারছে আিাফাত 

রপতা-মৃত: এমকএম  ামচউরদ্দে 

িরি াল 506 

 

509 জোি রমা: হর্িত আলী 

রপতা-রমা: আরেছুল ইসলাম 

িংপুি 

507 

 

510 জোি রপপলু চাকমা 

রপতা-রক্ষরত  চন্দ্র চাকমা 

খাঘিাছরি 508 

 

511 জোি আরমনুল ইসলাম 

রপতা-জমিদ র খ 

জামালপুি 

509 

 

512 জোি রমা: আ িাফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আব্দুল ওয়াহাি 

েওগাঁ 510 

 

513 জোি আবুল আলা মওদুদী 

রপতা-মৃত: রুস্তম আলী রমান্ডল 

সাতক্ষীিা 

511 

 

514 জোি আলমগীি রহামসে 

রপতা-রমা: মরহদুল ইমলাম 

চুয়ািাঙ্গা 512 

 

515 জোি রমা: নুরুল হুদা 

রপতা-রমা: রগালাম িহমাে হাং 

ঝালকাঠী 

513 

 

516 জোি আছাবুি িহমাে 

রপতা-রিয়াজউদ্দীে সাো 

খুলো 514 

 

517 জোি সবুজ র খ 

রপতা-নূি রমাহাম্মাদ র খ 

িামগিহাট 

515 

 

518 জোি রমা: আব্দুি ির দ 

রপতা-রমা: খাইরুল আরলম 

োমটাি 516 

 

519 জোি রমা:লুযফি িহমাে 

রপতা-রমা:  াহজাহাে খাে 

ময়মেরসংহ 

517 

 

520 রিগম রমাছা: আ িাফুে োহাি 

রপতা-রমা: আফতাি উরদ্দে 

চুয়ািাঙ্গা 518 

 

521 জোি পামিল রচৌধুিী 

রপতা-অরেল চন্দ্র রচৌধুিী 

ঢাকা 

519 

 

522 জোি তপে কুমাি দা  

রপতা-হরিপদ দা  

েিাইল 520 

 

523 জোি রমা: নূরুল আরমে মুন্সী 

রপতা-রমা: ফজলুি িহমাে মুন্সী 

কুরমল্লা 

521 

 

524 রিগম জােকী িােী িায় 

রপতা-মৃত: পূে য চন্দ্র িায় 

রদোজপুি 522 

 

525 জোি সাইফুল ইসলাম 

রপতা- রহদুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 

523 

 

526 জোি োজমা রিগম 

রপতা-রমা: রমাসমলম উরদ্দে 

পটুয়াখালী 524 

 

527 জোি রমা: ছামোয়াি রহামসে 

রপতা-মৃত: আব্দুি িহমাে 

রসিাজগঞ্জ 

525 

 

528 জোি রমা:  াহাদাৎ রহাসমে 

রপতা-রমা: রজল্লুি িহমাে 

রসিাজগঞ্জ 526 

 

529 রিগম রেউজী আক্তাি 

রপতা-মৃত সুরুজ আলী 

ময়মেরসংহ 

527 

 

530 রিগম আরছয়া 

রপতা-রমা: আবুল িা াি র খ 

রগাপালগঞ্জ 528 

 

531 জোি রমা: আইয়ুি আলী 

রপতা-মৃত- োরজম উদ্দীে 

ঢাকা 

529 

 

532 জোি আব্দুল্লাহ আল মামুে 

রপতা-রমা: আব্দুল আরজজ 

ময়মেরসংহ 530 

 

533 রিগম রদিী িােী ধি 

রপতা-আলুমতাষ িঞ্চে ধি 

ময়মেরসংহ 

531 

 

534 জোি রমা:  ারকল রিজা 

রপতা-রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রসিাজগঞ্জ 532 

 

535 রিগম আরসয়া খাতুে 

রপতা-রমা: আকিি রহামসে 

রসিাজগঞ্জ 

533 

 

536 জোি নূিেিী 

রপতা-রমা: আব্দুল মরজদ 

কুরিগ্রাম 534 

 

537 জোি রমা: রফিমদৌস আকন্দ 

রপতা-মৃত- িাদ  রময়া 

গাইিান্ধা 

535 

 

538 জোি রমা: আব্দুল্লাহ আল-িামসল 

রপতা-মৃত রগালাম রমাস্তফা 

র্ম াি 536 

 

539 জোি রিপে মন্ডল 

রপতা-িিীন্দ্রোর্থ মন্ডল 

িরি াল 

537 

 

540 জোি রমা: সাইফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: িময়ে উরদ্দে মারলর্থা 

োমটাি 538 

 

541 রিগম রমাছা: পারপয়া সুলতাো 

রপতা-রমা: আ: কামদি 

র্ম াি 

539 

 

542 জোি রমা: আলতাফুি িহমাে 

রপতা-মৃত: াছুরদ্দে আহমমদ 

কুরিগ্রাম 540 

 

543 জোি রমটুে মন্ডল 

রপতা-হরিপদ মন্ডল 

সাতক্ষীিা 

541 

 

544 জোি রমা: রমটুল রময়া 

রপতা-রমা: জয়োি আমিদীে 

লালমরেি হাট 542 

 

545 জোি রমা: হাসাে-উজ-জামাে 

রপতা-মৃত হারুে অি ির দ 

কুরিয়া 

543 

 

546 জোি রমা: ফারুক রহামসে 

রপতা-রমা: হুমসে আলী 

োমটাি 544 

 

547 জোি সঞ্জয় কুমাি সূত্রধি 

রপতা-সুধীি চন্দ্র সূত্রধি 

োমটাি 

545 

 

548 জোি রমা: িািি আলী মৃধা 

রপতা-রমা: আকিি রহামসে মৃধা 

েিাইল 546 

 

549 জোি সুমে চন্দ্র দাস 

রপতা-চুিামরে দাস 

ব্রাহ্মেিািীয়া 

547 

 

550 জোি হািীবুি িহমাে 

রপতা-আতাবুি িহমাে 

রেত্রমকাো 548 

 

551 জোি রমা: াহীে আলম 

রপতা-রমা: আরজম উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 

549 

 

552 জোি রমা: ইমদাদুল হক 

রপতা-মৃত: কমি উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 550 

 

553 জোি রমা: নুি আলম 

রপতা-মৃত: আব্দুস সামাদ 

রদোজপুি 

551 

 

554 জোি অরহদুোমাে 

রপতা-আব্দুল গরে 

সাতক্ষীিা 552 

 

555 রিগম কাজী রিিাত মুক্তা 

রপতা-কাজী মাহাবুবুি ি ীদ 

সাতক্ষীিা 

553 

 

556 রিগম জুমলখা সুলতাো 

রপতা-কাজী মরতয়াি িহমাে 

সাতক্ষীিা 554 

 

557 জোি কাজী হারসবুি ি ীদ 

রপতা-কাজী মাহাবুবুি ি ীদ 

সাতক্ষীিা 

555 

 

558 জোি এএইচএম রমাস্তফা কামাল 

রপতা-আব্দুল হারমদ 

সাতক্ষীিা 556 

 

559 জোি রমা: জারহদ পািমভজ 

রপতা-রমা: নূরুন্নিী সিদাি 

সাতক্ষীিা 

557 

 

560 জোি মীি আরজজ হাসাে 

রপতা-মৃত মীি িরফকুল ইসলাম 

সাতক্ষীিা 558 

 

561 জোি প্রিীি কুমাি 

রপতা-রিদ্যা িঞ্জে সিদাি 

সাতক্ষীিা 

559 

 

562 জোি রমা: আবু মুছা 

রপতা-রমা: আবু সুরফয়াে 

সাতক্ষীিা 560 

 

563 জোি রমা: মাসুদ িায়হাে 

রপতা-রমা:  রিফুোমাে 

সাতক্ষীিা 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

561 564 জোি সাগি কারন্ত দাস 

রপতা-েমিন্দু কুমাি দাস 

রসমলট 562 

 

565 রিগম েরন্দতা দত্ত 

রপতা-সুরজত কুমাি দত্ত 

সুোমগঞ্জ 

563 

 

566 জোি র খ সাদী 

রপতা-মঈে উরদ্দে ক্বািী 

রেত্রমকাো 564 

 

567 রিগম র রিে আক্তাি 

রপতা-আবুল কালাম 

রভালা 

565 

 

568 জোি রমা: রমাফামেল রহামসে 

রপতা-রমা: আিদুল আরজজ 

িরি াল 566 

 

569 জোি কাজী মাহামুদুল হাসাে 

রপতা-কাজী আিদুল মান্নাে 

পটুয়াখালী 

567 

 

570 জোি রমা: রমছিাহুল িািী 

রপতা-মৃত: আব্দুি িি মজুমদাি 

কুরমল্লা 568 

 

571 রিগম মরেকা হালদাি 

রপতা-রিমিন্দ্রোর্থ হালদাি 

িামগিহাট 

569 

 

572 জোি গসয়দ রতাফামেল রহামসে 

রপতা-মৃত-গসয়দ জামাল রময়া 

হরিগঞ্জ 570 

 

573 জোি মাসুদ করিম 

রপতা-রিজাউল করিম 

রকম ািগঞ্জ 

571 

 

574 জোি কমমল  হীিা 

রপতা-মুকুন্দ্র হীিা 

িামগিহাট 572 

 

575 জোি রমা: আজমল রহামসে 

রপতা-রমা: িারকি আলী 

সুোমগঞ্জ 

573 

 

576 জোি পলা  কুমাি রিশ্বাস 

রপতা-কারন্ত কুমাি রিশ্বাস 

িাজিািী 574 

 

577 জোি এ রক এম মরেরুোমাে 

রপতা-মৃত: আব্দুল গঁফাি 

ময়মেরসংহ 

575 

 

578 রিগম  াহাোজ পািভীে 

রপতা-মরহউরদ্দে 

ঢাকা 576 

 

579 জোি তাপস কুমাি মন্ডল 

রপতা-অরখল চন্দ্র মন্ডল 

ঢাকা 

577 

 

580 রিগম িারজয়া সুলতাো 

রপতা-হাসাে আলী 

টাঙ্গাইল 578 

 

581 রমাছা: ফামতমা আক্তাি 

রপতা-রমা: রেজাম উরদ্দে 

ময়মেরসংহ 

579 

 

582 জোি রমা: রসাহাময়ি আলম 

রপতা-রমা: আ: ির দ সিকাি 

ময়মেরসংহ 580 

 

583 রিগম চম্পা েিামিক 

রপতা-িাে যািা দান্দালী 

ময়মেরসংহ 

581 

 

584 জোি করুে রজযারত চাকমা 

রপতা-েমঞ্জয় চাকমা 

িাঙ্গামাটি 582 

 

585 জোি এস রক হুমায়ুে কিীি 

রপতা-এস রক নূিইসলাম 

িামগিহাট 

583 

 

586 রিগম অনু পািভীে 

রপতা-রমা: সামাদ রমাল্যা 

েিাইল 584 

 

587 জোি রিকা  মন্ডল 

রপতা-মাখে মন্ডল 

িামগিহাট 

585 

 

588 জোি রমা: তামিক আরজজ 

রপতা-রমা: আবু িককাি মুরন্স 

মাগুিা 586 

 

589 জোি রমা: ইমরুল কাময়স 

রপতা-আবুল রহামসে 

মাগুিা 

587 

 

590 জোি অড়িত রিশ্বাস 

রপতা-অিেী রিশ্বাস 

িামগিহাট 588 

 

591 জোি রেপুে মন্ডল 

রপতা-প্রফুল্ল কুমাি মন্ডল 

খুলো 

589 

 

592 জোি রমা: ছাইফুল্লাহ 

রপতা-রমা: নূরূল ইসলাম 

সাতক্ষীিা 590 

 

593 জোি সু ংকি কুমাি সিকাি 

রপতা-মমহশ্বি সিকাি 

খুলো 

591 

 

594 জোি রমঠুে কুমাি রদ 

রপতা-অর   িঞ্জে রদ 

র্ম াি 592 

 

595 রিগম মুক্তা আক্তাি 

রপতা-রগালাপ রময়া 

সুোমগঞ্জ 

593 

 

596 জোি রমা: নুরুল হুদা (স্বপে) 

রপতা-রমা: আ িাফ আলী 

লালমরেি হাট 594 

 

597 জোি এস এস মজনুে হক 

রপতা-রমা: আ: গরে সাো 

খুলো 

595 

 

598 রিগম রমািারশ্বিা আক্তাি 

রপতা-রমা: আব্দুল মরতে 

ব্রাহ্মেিািীয়া 596 

 

599 রিগম রেমলাফাি ইয়াসরমে 

রপতা-মৃত- রমা: আব্দুল লরতফ 

রকম ািগঞ্জ 

597 

 

600 রিগম  াহাোজ পািভীে 

রপতা-মরহউরদ্দে 

র্ম াি 598 

 

601 লুৎফুে োহাি রিগম 

রপতা-রমা: সমম ি আলী 

ময়মেরসংহ 

599 

 

602 জোি অিরিন্দ কম যকাি 

রপতা-আেন্দ কুমাি 

রঝোইদহ 600 

 

603 জোি এস,এম, রম কাতুল ইসলাম 

রপতা-রমা: রদমলায়াি রহামসে 

ময়মেরসংহ 

601 

 

604 জোি  রমজানুি িহমাে 

রপতা-ইয়ারছে মন্ডল 

গাজীপুি 602 

 

605 জোি রমা: সাইফুল আদোে 

রপতা-রমা: আব্দুল কুদ্দুছ 

রকম ািগঞ্জ 

603 

 

606 জোি মলয় কুমাি মন্ডল 

রপতা-মৃত রিষ্ণু পদ মন্ডল 

মাগুিা 604 

 

607 জোি রমা: আমোয়াি রহাসাইে িাবু 

রপতা-রমা: গসয়ি আলী 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

605 

 

608 জোি রমা: মরেরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: হারিবুি িহমাে 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 606 

 

609 রিগম রমাসা: রিারজো খাতুে 

রপতা-রমা: আজাদ আলী 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

607 

 

610 জোি রমাহাম্মদ জারকি রহামসে 

রপতা-রমা: রলাকমাে রহামসে 

িাজিািী 608 

 

611 জোি রমা: ওয়ামহদুোমাে 

রপতা-রমা: আবুল হাম ম 

রমমহিপুি 

609 

 

612 জোি রমা: রফমিাজ রময়া 

রপতা-রমা: আব্দুল খামলক হাওলাদাি 

জামালপুি 610 

 

613 জোি লক্ষী কান্ত িায় 

রপতা-িাবু িাম িায় 

রদোজপুি 

611 

 

614 জোি অজুযে কুমাি িায় 

রপতা-সুধীি চন্দ্র িায় 

লালমরেি হাট 612 

 

615 জোি এইচ.এম. ফরিদুোমাে 

রপতা-মৃত- আরজজুল ইসলাম 

লালমরেি হাট 

613 

 

616 জোি রমা:আব্দুল িরফক রময়া 

রপতা-রমা:  ামসুল হক 

কুরিগ্রাম 614 

 

617 জোি সুব্রত কুমাি সিকাি 

রপতা-তপে কুমাি সিকাি 

পািো 

615 

 

618 জোি পুলক চন্দ্র দাস 

রপতা-ফেীন্দ্র চন্দ্র দাস 

রকম ািগঞ্জ 616 

 

619 জোি রমা:  াহীনুি িহমাে 

রপতা-মরজিি িহমাে 

টাঙ্গাইল 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

617 620 জোি রমা: মামুনুি ির দ 

রপতা-মৃত: সামশুল আলম 

িাজ াহী 618 

 

621 জোি উেল চন্দ্র  ীল 

রপতা-রখরত  চন্দ্র  ীল 

রদোজপুি 

619 

 

622 জোি প্রিীি কুমাি অরধকািী 

রপতা-অরহভুষে অরধকািী 

রদোজপুি 620 

 

623 জোি আ ীষ কুমাি দত্ত 

রপতা-অম াক কুমাি দত্ত 

মাগুিা 

621 

 

624 জোি প্র ান্ত দাস 

রপতা-রগাপাল দাস 

হরিগঞ্জ 622 

 

625 জোি রুকে রময়া 

রপতা-আ: খামলক 

ময়মেরসংহ 

623 

 

626 জোি রমা: মাহবুবুি িহমাে 

রপতা-রমা: আছাদুোমাে 

ময়মেরসংহ 624 

 

627 জোি রহমাদ্র্ী কুমাি মুস্তাফী 

রপতা-হাজািী লাল মুস্তাফী 

খুলো 

625 

 

628 জোি রমা: মরেরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: শুক্কুি আলী 

িংপুি 626 

 

629 জোি  আরজজাি িহমাে 

রপতা-এফতাি আলী 

কুরিগ্রাম 

627 

 

630 জোি রমা: আব্দুল হারলম 

রপতা-রমা: আরজজাি িহমাে 

িংপুি 628 

 

631 জোি ভজে কুমাি রভৌরমক 

রপতা-মৃত- রেরখি চন্দ্র রভৌরমক 

রগাপালগঞ্জ 

629 

 

632 জোি রমা: আমোয়াি রহামসে 

রপতা-রমা: পামুি উরদ্দে 

গাইিান্ধা 630 

 

633 জোি রমা: রলটে মাহামুদ 

রপতা-রমা: নুি রহামসে 

িরি াল 

631 

 

634 জোি রমা: সামিায়াি জাহাে 

রপতা-রমা:  াহাজাহাে আলী 

জয়পুিহাট 632 

 

635 জোি রমা:রলমে রময়া 

রপতা-মৃত- আব্দুল মরজদ 

গাইিান্ধা 

633 

 

636 জোি রমা: আব্দুল জরলল 

রপতা-মৃত রমা: আব্দুল হারকম 

সাতক্ষীিা 634 

 

637 জোি  ামীম আক্তাি 

রপতা-হারুে অি ির দ 

িামগিহাট 

635 

 

638 জোি রমা:  াহ্  আলম 

রপতা-রমা: আব্দুল আরজজ 

লালমরেি হাট 636 

 

639 জোি রসতু রিশ্বাস 

রপতা-রেরখল রিশ্বাস 

খুলো 

637 

 

640 জোি রিপ্লি কুমাি িায় 

রপতা-ভমি  চন্দ্র িায় 

েীলফামািী 638 

 

641 রিগম সুরমত্রা ঢালী 

রপতা-েমিে চন্দ্র ঢালী 

িিগুো 

639 

 

642 জোি রমা: ইব্রারহম 

রপতা-আিদুি িি 

পটুয়াখালী 640 

 

643 রিগম নুিজাহাে আক্তাি 

রপতা-রমা: র খ আকাব্বাি 

ফরিদপুি 

641 

 

644 জোি মাসুদ িাো 

রপতা-রমা: এোময়ত রহামসে 

পটুয়াখালী 642 

 

645 জোি রমা: জরসম উরদ্দে 

রপতা-রমা: রখািম দ আলম 

কুরিগ্রাম 

643 

 

646 জোি সাইফুদ্দীে আহমমদ 

রপতা-রছরদ্দকুি িহমাে 

রঝোইদহ 644 

 

647 জোি খারদজা খাতুে 

রপতা-রমা: আব্দুল হারকম 

রঝোইদহ 

645 

 

648 জোি রমা: সামছুল আলম 

রপতা-রমা: আবুল সিদাি 

রঝোইদহ 646 

 

649 জোি রমা: কাউসাি আলী 

রপতা-রমা:খয়িি আলী 

ঠাকুিগাঁও 

647 

 

650 জোি রমা: আহসাে হািীি প্রাং 

রপতা-রমা: আইয়ুি আলী প্রাং 

িগুিা 648 

 

651 জোি রমা: আল আরমে 

রপতা-রমা: আবুল রহামসে পশু িাক্তাি 

েওগাঁ 

649 

 

652 জোি রচত্র িঞ্জে িায় 

রপতা-রেমিন্দ্র োর্থ িায় 

ঠাকুিগাঁও 650 

 

653 জোি রমা: রজহাদী আল মাহমুদ 

রপতা-রমা: রতাজামম্মল হক 

গাইিান্ধা 

651 

 

654 জোি রমা: আবু িক্কি রময়া 

রপতা-রমা: আব্দুি িহমাে রময়া 

িংপুি 652 

 

655 জোি রমা: রিকা  উরদ্দে 

রপতা-রমা: সাইফুল ইসলাম 

ঠাকুিগাঁও 

653 

 

656 জোি রমা: গসয়দা রেমকারছয়া রিগম 

রপতা-গসয়দ রম কাতুি িহমাে 

িংপুি 654 

 

657 জোি রমা: রফমিাজ আলম 

রপতা-রমা: আ: জাব্বাি 

লালমরেি হাট 

655 

 

658 জোি ঝুটে চন্দ্র সূত্র ধি 

রপতা-িরসক চন্দ্র সূত্র ধি 

ব্রাহ্মেিািীয়া 656 

 

659 জোি রমা: মামুনুি ির দ 

রপতা-রমা: আরজজুল হক 

োমটাি 

657 

 

660 জোি রমা: হারমদুল ইসলাম (মারেক) 

রপতা-রমা: আবুল িা াি 

লালমরেি হাট 658 

 

661 জোি রমা: ইব্রাহীম খরলল 

রপতা-মৃত: ইসাহাক আলী 

কুরিগ্রাম 

659 

 

662 রিগম রমাছা: মমতাজ খাতুে 

রপতা-রমা: আব্দুল মরজদ সিকাি 

কুরিগ্রাম 660 

 

663 জোি রমা: আসাদুোমাে রতাতা 

রপতা-রমা: মরহউদ্দীে সিকাি 

গাইিান্ধা 

661 

 

664 জোি রমা: িরফকুল 

রপতা-নুরুল ইসলাম 

কুরিগ্রাম 662 

 

665 জোি রমা: আরজজুল হক 

রপতা-রমা: আব্দুল মান্নাে 

রদোজপুি 

663 

 

666 জোি রমা: মরমনুি িহমাে 

রপতা-রমা: আব্দুল হক 

কুরিগ্রাম 664 

 

667 জোি রমা: িাজু আহমমদ 

রপতা-সমিায়াদী রহামসে 

কুরিগ্রাম 

665 

 

668 রিগম রমাছা: মাহমুদা রিগম 

রপতা-রমা: মরতয়াি িহমাে 

েীলফামািী 666 

 

669 জোি রমা: আোরুল ইসলাম 

রপতা-মৃত- আ: রজাব্বাি 

গাইিান্ধা 

667 

 

670 জোি রমা: আসাদুোমাে 

রপতা-রমা: আমজাদ রহামসে 

িংপুি 668 

 

671 জোি রমা: হারুে অি ির দ 

রপতা-রমা: সরহদুি িহমাে 

ঠাকুিগাঁও 

669 

 

672 জোি রমা:  াহআলম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

েীলফামািী 670 

 

673 রমা: আবু তালহা 

রপতা-রমা: আমোয়াি রহাসমে 

রসিাজগঞ্জ 

671 

 

674 রিগম ফািাহাো আকতাি রলরপ 

রপতা-রমাহাম্মদ আলী 

িিগুো 672 

 

675 জোি ইউসুফ আলী 

রপতা-মৃত: হর্িত আলী 

িিগুো 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

673 676 জোি রমা: আব্দুি িি রময়া 

রপতা-রমা: আ: আরজজ মৃধা 

িিগুো 674 

 

677 রিগম তারেয়া করিি 

রপতা-হুমায়ুে করিি রহরু 

ঝালকাঠী 

675 

 

678 জোি রমা: রিজাউল করিি 

রপতা-রমা: হারিবুি িহমাে 

িরি াল 676 

 

679 রিগম সারিো 

রপতা-ইয়াকুি 

িিগুো 

677 

 

680 জোি রমা: ওরহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আেছারুল ইসলাম 

পািো 678 

 

681 জোি দীেিন্ধু সিদাি 

রপতা-অরচন্তয সিদাি 

খুলো 

679 

 

682 জোি রমা:  ামীম রহামসে 

রপতা-রমা: আহাদ আলী 

র্ম াি 680 

 

683 জোি রমা: রমা ািিফ রহামসে 

রপতা-রমা: আবুল রহামসে গাজী 

সাতক্ষীিা 

681 

 

684 জোি র খ ইরলয়াস আলী 

রপতা-মৃত: আপ্তাি উরদ্দে র খ 

িামগিহাট 682 

 

685 জোি রমা: জারহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: মরহি উরদ্দে ফরকি 

র্ম াি 

683 

 

686 জোি আমলাক কুমাি দা  

রপতা-োিায়ে চন্দ্র দা  

সাতক্ষীিা 684 

 

687 জোি রমা: আ িাফুল আলম 

রপতা-রমা:  াহাজ উদ্দীে 

রঝোইদহ 

685 

 

688 জোি অমলাক িায় 

রপতা-মৃত: অরজত িায় 

খুলো 686 

 

689 রিগম রদলারুিা পািভীে 

রপতা-এস এম রদমলায়াি রহামসে 

ময়মেরসংহ 

687 

 

690 রিগম রিজয়া িােী সিকাি 

রপতা-িাধাপদ সিকাি 

সাতক্ষীিা 688 

 

691 জোি োরহদ ইকিাল 

রপতা-রমা: জাহাে আলী 

রমমহিপুি 

689 

 

692 রিগম চন্দো িােী িায় 

রপতা-েকুল চন্দ্র িায় 

খুলো 690 

 

693 রিগম রিামাো আফমিাজ 

রপতা-রমা: আবুল কাম ম 

রমমহিপুি 

691 

 

694 জোি রমা: আব্দুল হারলম খাঁে 

রপতা-রমা: জয়োল রহামসে খাঁে 

র্ম াি 692 

 

695 জোি রমা: পলা  রমািল 

রপতা-রমা: ওয়ামজদ আলী রমািল 

সাতক্ষীিা 

693 

 

696 রিগম জয়েি খাতুে 

রপতা-আবু জাফি খাে 

পািো 694 

 

697 তুলসী িােী 

রপতা- ারন্ত িঞ্জে হাওলাদাি 

পটুয়াখালী 

695 

 

698 জোি মাসুম আল মামুে 

রপতা-আ: মান্নাে 

রকম ািগঞ্জ 696 

 

699 জোি সমু্ভোর্থ সন্নযাসী 

রপতা-িাবুলাল সন্নযাসী 

টাঙ্গাইল 

697 

 

700 রিগম োরদয়া ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম খাে 

ময়মেরসংহ 698 

 

701 রিগম অনুসূয়া িােী মন্ডল 

রপতা-মমোজ কুমাি মন্ডল 

মাদািীপুি 

699 

 

702 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-মৃত:রমা: আব্দুল খামলক 

জামালপুি 700 

 

703 জোি আবু তামলি 

রপতা-চাঁদ রময়া 

কক্সিাজাি 

701 

 

704 জোি রমা: িরফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: কারজমুল হক 

জামালপুি 702 

 

705 জোি রমা: আব্দুস ছালাম 

রপতা-মৃত: আ: জরলল মন্ডল 

জামালপুি 

703 

 

706 জোি িরফকুল ইসলাম 

রপতা-জালাল উরদ্দে 

িাজিািী 704 

 

707 জোি আফানুি মঞ্জুি 

রপতা- রহদুল আলম 

চাঁদপুি 

705 

 

708 জোি রমা:  ারমম রহামসে 

রপতা-রমা: আমজাদ রহামসে 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 706 

 

709 জোি রমা: সাহাি উরদ্দে 

রপতা-রমা: ফজমলাি িহমাে 

রসিাজগঞ্জ 

707 

 

710 জোি রমস্টাি িরে রহামসে 

রপতা-রমা: আতাউল হক 

পািো 708 

 

711 রিগম আঁরখ খাতুে 

রপতা-রমা: আব্দুল আরলম 

রসিাজগঞ্জ 

709 

 

712 রিগম রমাছা: আরছয়া খাতুে 

রপতা-মৃত: আবুল রহামসে মন্ডল 

রসিাজগঞ্জ 710 

 

713 জোি রমা: িরফকুল ইসলাম 

রপতা-জয়োল আিদীে 

জামালপুি 

711 

 

714 জোি রমা: আবু সরহদ 

রপতা-রমা: রিলাল রহামসে 

রসিাজগঞ্জ 712 

 

715 জোি রমা: আবুল হামসম 

রপতা-রমা: আব্দুস রসািহাে 

রসিাজগঞ্জ 

713 

 

716 জোি রমা: আব্দুল আরজজ 

রপতা-রমা: আকিি আলী 

রসিাজগঞ্জ 714 

 

717 রিগম শুক্লা িােী 

রপতা-ধীমিন্দ্রোর্থ সিকাি 

িাজ াহী 

715 

 

718 জোি রমা: হারিবুি িহামাে 

রপতা-মৃত: আজমত উল্যা মািাি 

চাঁদপুি 716 

 

719 জোি রমা: আরতকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আরমনুল ইসলাম 

িংপুি 

717 

 

720 জোি রমা: রমামোয়াি রহামসে সিকাি 

রপতা-মৃত: আবু রহামসে সিকাি 

গাইিান্ধা 718 

 

721 জোি রমা:  াহাদাৎ রহামসে 

রপতা-মৃত: রমাকমসদ আলী 

িাজ াহী 

719 

 

722 জোি এ.এফ.এম ফয়সাল 

রপতা-রমা: ফজলাি িহমাে 

িগুিা 720 

 

723 জোি রমা: মকমলছাি িহমাে 

রপতা-রমা: েিীি আলী 

পঞ্চগি 

721 

 

724 জোি রমা:  হীদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: সামসুরদ্দে 

গাজীপুি 722 

 

725 জোি রমা: ফরিজ উরদ্দে 

রপতা-রমা: আব্দুল হারলম 

ঠাকুিগাঁও 

723 

 

726 জোি রমা:  রফকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আলী আ িাফখাঁে 

রদোজপুি 724 

 

727 জোি রুমিল রহামসে 

রপতা-আব্দুল মান্নাে 

চাঁদপুি 

725 

 

728 রিগম খারদজা আক্তাি 

রপতা-মৃত: রমাহাম্মদ মুন্সী 

পটুয়াখালী 726 

 

729 জোি রখাকে হাওলাদাি 

রপতা-রগাপাল চন্দ্র হাওলাদাি 

িরি াল 

727 

 

730 জোি রমা: জালাল উরদ্দে 

রপতা-রমা: আইয়ুি আলী প্রাং 

িাজ াহী 728 

 

731 রিগম িারফজা খাতুে 

রপতা-রমা: ইস্রারফল গাজী 

সাতক্ষীিা 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

729 732 জোি  রদমিন্দ্র োর্থ সিকাি 

রপতা-সতী  চন্দ্র সিকাি 

কুরিগ্রাম 730 

 

733 জোি প্রদীপ কুমাি 

রপতা-রপসান্জজু িম যে 

পঞ্চগি 

731 

 

734 জোি রহমত  কুমাি িায় 

রপতা-ধীমিন্দ্র োর্থ িায় 

েীলফামািী 732 

 

735 জোি দীপংকি িায় 

রপতা-স্বমদ  চন্দ্র িায় 

কুরিগ্রাম 

733 

 

736 জোি রমা: নূরূোমাে 

রপতা-রমা: আবুিক্কি রসরদ্দক 

িংপুি 734 

 

737 জোি রমা: রিলাল উদ্দীে 

রপতা-মৃত: রমা: জালাল উদ্দীে 

ঠাকুিগাঁও 

735 

 

738 জোি জামিদ রহামসে 

রপতা-রমা: কামাল 

রভালা 736 

 

739 জোি  িেরজৎ কুমাি িম যে 

রপতা-তিেী কান্ত িায় 

লালমরেি হাট 

737 

 

740 জোি আিজাল রহামসে খাে 

রপতা-ইমািত রহামসে খাে 

কুরিয়া 738 

 

741 জোি রমা: িইচ উরদ্দে 

রপতা-রমা: আবুল কালাম আজাদ 

কুরিয়া 

739 

 

742 রিগম রেহলতা রিশ্বাস 

রপতা-পঞ্চােে রিশ্বাস 

মাগুিা 740 

 

743 জোি রমা: আবুল হাসোত খাে রসামহল 

রপতা-রমা: আবুল কামসম 

িান্দিিে 

741 

 

744 রিগম নূমি লাইলা আিজু 

রপতা-রমা: আজাহাি রিগম 

খুলো 742 

 

745 জোি সাদ্দাম রহামসে 

রপতা-রফমিাজ আহমদ 

কক্সিাজাি 

743 

 

746 জোি রমা: িাবুল আক্তাি 

রপতা-রমা: মমেয়াি রহামসে 

কুরিয়া 744 

 

747 জোি রমজযা আব্বাছ 

রপতা-নূরুল ইসলাম 

রেত্রমকাো 

745 

 

748 জোি রমা: একিামুল হক 

রপতা-মৃত: আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল 

রসিাজগঞ্জ 746 

 

749 জোি রমা: িাতুল 

রপতা-রমা: আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল 

রসিাজগঞ্জ 

747 

 

750 জোি রমা: ওয়ারহদ মাহমুদ 

রপতা-রমা: আব্দুল মান্নাে 

হরিগঞ্জ 748 

 

751 রিগম ফািজাো আসরমে 

রপতা-রমা: রমাফােল রহামসে 

িংপুি 

749 

 

752 জোি জুময়ল িাো 

রপতা-মুলুক চাঁদ 

রমমহিপুি 750 

 

753 জোি মুহাম্মদ ফময়জ উল্লাহ 

রপতা-আফাজ উদ্দীে 

চট্রগ্রাম 

751 

 

754 জোি র প্লু মজুমদাি 

রপতা-িরতকান্ত মজুমদাি 

রোয়াখালী 752 

 

755 রিগম রফরন্স চাকমা 

রপতা-অোময় িঞ্চে চাকমা 

িাঙ্গামাটি 

753 

 

756 জোি রমা: োরদি রহামসে 

রপতা-রমা: রসরদ্দক রময়া 

ব্রাহ্মেিািীয়া 754 

 

757 জোি আব্দুি িহমাে 

রপতা-রমা: আময়  উরদ্দে 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

755 

 

758 জোি রমা: আলমগীি রহামসে 

রপতা-রমা: রসিাজুল ইসলাম 

র্ম াি 756 

 

759 জোি রিপুল চন্দ্র িায় 

রপতা-র্তীন্দ্র োর্থ িায় 

কুরিগ্রাম 

757 

 

760 জোি ঝে যা আক্তাি 

রপতা-রমা: ফজলুল হক মাদিি 

 রিয়তপুি 758 

 

761 জোি সাধে মন্ডল 

রপতা-পরতিাম মন্ডল 

খুলো 

759 

 

762 জোি রমা: আব্দুল আরজজ 

রপতা-মৃত আব্দুস সাত্তাি 

চুয়ািাঙ্গা 760 

 

763 জোি রমা: আব্দুি িউফ 

রপতা-রমা: মময়জ উরদ্দে রমাল্লা 

িাজ াহী 

761 

 

764 রিগম র উরল খাতুে 

রপতা-রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রসিাজগঞ্জ 762 

 

765 জোি রমা: সারিউল ইসলাম 

রপতা-রমা: িার দুল ইসলাম 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

763 

 

766 জোি রিশ্বাস আিাফাত রহামসে 

রপতা-মৃত  ামছুদ্দীে রিশ্বাস 

সাতক্ষীিা 764 

 

767 জোি  রমা: মেজুরুল আলম 

রপতা-রমা: আককাছ আলী 

িংপুি 

765 

 

768 জোি রমা: মমোয়ািা রিগম 

রপতা-রমা: আব্দুল িাকী সিকাি 

গাইিান্ধা 766 

 

769 জোি রমা: আবুল কাম ম 

রপতা-রমা: আ: িরহম 

মারেকগঞ্জ 

767 

 

770 রিগম রলমা খাতুে 

রপতা-আবু সাইদ 

র্ম াি 768 

 

771 রিগম রিপা রদি  ম যা 

রপতা-সুিাস রদি  ম যা 

রদোজপুি 

769 

 

772 জোি রমজানুি িহমাে 

রপতা-আইয়ুি আলী 

পঞ্চগি 770 

 

773 জোি রমা: আরেছুি িহামাে 

রপতা-মৃত- রগালাম রমাস্তফা 

িংপুি 

771 

 

774 জোি রমা: রসরদ্দকুল 

রপতা-মৃত-মরজিি িহমাে 

কুরিগ্রাম 772 

 

775 জোি রমা: আহসাে হািীি 

রপতা-রমা: আক্কাছ আলী 

রঝোইদহ 

773 

 

776 করিতা িােী 

রপতা-অরেত কুমাি িায় 

পঞ্চগি 774 

 

777 জোি রমা: রমাজামম্মল হক 

রপতা-রমা: খরললুি িহমাে 

ঠাকুিগাঁও 

775 

 

778 জোি তপে কুমাি িায় 

রপতা-রক্ষরত  চন্দ্র িায় 

কুরিগ্রাম 776 

 

779 জোি রমা: সামহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আরমনুি িহমাে 

লালমরেি হাট 

777 

 

780 জোি রমা: আ ািাফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: করলম উদ্দীে 

িংপুি 778 

 

781 জোি আসাদুোমাে 

রপতা-মৃত- রমা: রমারমে উদ্দীে 

পঞ্চগি 

779 

 

782 জোি রমা:  রিফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আ: জরলল 

রদোজপুি 780 

 

783 জোি রিজাউল করিম 

রপতা-মৃত- আব্দুল খামলক 

িংপুি 

781 

 

784 জোি তাপস চন্দ্র িম যে 

রপতা-মৃত- েীরত া চন্দ্র িম যে 

িংপুি 782 

 

785 জোি রিপুল কুমাি সিকাি 

রপতা-মৃত- তিেী কান্ত সিকাি 

গাইিান্ধা 

783 

 

786 জোি রমা: মর উি িহামাে 

রপতা-মৃত- মরজিি িহমাে 

েীলফামািী 784 

 

787 জোি স্বপে কুমাি সিকাি 

রপতা-রিমগন্দ্রোর্থ সিকাি 

ঠাকুিগাঁও 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

785 788 জোি রমা: জরহি উরদ্দে 

রপতা-রমা: রছফাত মন্ডল 

োমটাি 786 

 

789 জোি রমা: করিি রহাসাইে 

রপতা-রমা: িরফক উল্লা রভাঁট 

লক্ষীপুি 

787 

 

790 জোি রমা: আরেসুি িহমাে খাে 

রপতা-আলী আি াদ খাে 

চাঁদপুি 788 

 

791 জোি রমা: ফিহাদ আলী 

রপতা-রমা: রমা: ইরদ্র্স আলী 

ময়মেরসংহ 

789 

 

792 জোি রমা: রসামহল িাো 

রপতা-রমা: আ: িারিক 

জামালপুি 790 

 

793 জোি রমা: মঞ্জুরুল ইসলাম 

রপতা-মৃত- আব্দুল লরতফ 

িংপুি 

791 

 

794 জোি সুজে কুমাি রসে 

রপতা-শ্রীদাম চন্দ্র সিকাি 

লালমরেি হাট 792 

 

795 জোি রমা: মাসকুি আলম 

রপতা-রমা: রমািািক আলী 

ঠাকুিগাঁও 

793 

 

796 জোি পলা  চক্রিতী 

রপতা-সুেীল চক্রিতী 

কুরিগ্রাম 794 

 

797 জোি রমা: সামজদুি িহমাে 

রপতা-রমা: আবু ইউনুছ রমাল্লা 

িাজ াহী 

795 

 

798 জোি রমা: আরতকুি িহমাে 

রপতা-রমা: আক্কাস আলী মন্ডল 

িাজ াহী 796 

 

799 জোি রমা: জারহদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আরজজুি িহমাে 

কুরিগ্রাম 

797 

 

800 জোি রমা: তারিক রহামসে 

রপতা-রমা: আহসাে হািীি 

োমটাি 798 

 

801 জোি রমা: কাইসাি িহমাে 

রপতা-রমা: মরসদুল হক 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

799 

 

802 জোি রমা: সরিফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: চাঁে রময়া 

োমটাি 800 

 

803 জোি রমা: সামমসি আলী 

রপতা-মৃত: মময়ে উদ্দীে 

রদোজপুি 

801 

 

804 জোি রমা: মাইদুল ইসলাম 

রপতা-রমা: সরহদ উরদ্দে 

কুরিগ্রাম 802 

 

805 জোি রমা: আকতারুল ইসালাম 

রপতা-রমা: রমাতামলি 

ঠাকুিগাঁও 

803 

 

806 জোি রলটে চন্দ্র িম যে 

রপতা-রিমল চন্দ্র িম যে 

েওগাঁ 804 

 

807 জোি রমা: রসরলম রিজা 

রপতা-ফুলমমাহাম্মদ 

েওগাঁ 

805 

 

808 জোি রমা: তাজরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আ িাফ আলী 

েওগাঁ 806 

 

809 জোি রমা: োজমুল হাসাে 

রপতা-রমা: নূরুল ইসলাম 

িাজ াহী 

807 

 

810 জোি রমা: রুমিল হাসাে 

রপতা-রমা: সারদকুল ইসলাম 

রসিাজগঞ্জ 808 

 

811 জোি রমা: আব্দুল জাব্বাি 

রপতা-রমা: মহিম আলী 

রসিাজগঞ্জ 

809 

 

812 জোি রমা: নুরুোমাে 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

েওগাঁ 810 

 

813 জোি রমা: মামুনুি ির দ 

রপতা-রমা: আব্দুস সামাদ 

িাজ াহী 

811 

 

814 জোি রমা: জালাল রহামসে 

রপতা-রমা: ইউসুফ আলী 

েওগাঁ 812 

 

815 জোি রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আরজম উরদ্দে 

িগুিা 

813 

 

816 জোি রমা: জুলরফকাি আলী 

রপতা-রমা: আজাহাি আলী 

েওগাঁ 814 

 

817 রিগম রমাছা: সারদয়া  ািরমে 

রপতা-রমা: সমম  আলী 

োমটাি 

815 

 

818 জোি রমা: আব্দুল গরণ 

রপতা-রমা: আতাউি িহমাে 

িাজ াহী 816 

 

819 জোি রেজাম উরদ্দে 

রপতা-রমা: আলী  আকিি 

পটুয়াখালী 

817 

 

820 জোি রমজযা আবুল ফজল রমা: কায়সাি 

রপতা-মৃত: রমজযা আরজজুল হক 

পঞ্চগি 818 

 

821 জোি রমা: আোছ রময়া 

রপতা-মৃত: রতাফােল রহামসে 

েীলফামািী 

819 

 

822 জোি রমা: নূি রমাহাম্মদ সিকাি 

রপতা-রমা: রিাস্তম আলী 

িংপুি 820 

 

823 জোি সমন্তাষ কুমাি িায় 

রপতা-কেক চন্দ্র িায় 

েীলফামািী 

821 

 

824 জোি রমা: এোমুল হক 

রপতা-রমা: েয়া রময়া 

গাইিান্ধা 822 

 

825 জোি রজয়াউি িহমাে 

রপতা-আব্দাি আলী 

কুরিগ্রাম 

823 

 

826 জোি রমা: আব্দুল িািী 

রপতা-রমা: আমোয়ারুল হক 

রদোজপুি 824 

 

827 জোি রমা: রগালাম িারকি হাসাে 

রপতা-রমা: আতাউি িহমাে 

গাইিান্ধা 

825 

 

828 জোি রমা: আরজজুল হক 

রপতা-সুলতাে আহমম্মদ 

িগুিা 826 

 

829 জোি রমা: হুমায়ুে কিীি 

রপতা-মৃত- হারসম উদ্দীে 

পঞ্চগি 

827 

 

830 জোি কাজী আসাদুোমাে 

রপতা-কাজী করফল উদ্দীে 

লালমরেি হাট 828 

 

831 জোি রমা: আসাদুল হক 

রপতা-রমা: জয়োি আমিদীে 

েীলফামািী 

829 

 

832 জোি  াহ রমা:  রিফুল ইসলাম 

রপতা-রমা: েজরুল ইসলাম 

রদোজপুি 830 

 

833 জোি আব্দুস সালাম 

রপতা-সারিদুল হক 

পঞ্চগি 

831 

 

834 জোি রমা: আল- আরমে 

রপতা-রমা: আব্দুল জরলল 

কুরিগ্রাম 832 

 

835 জোি রমা: এখলাছুি িহমাে 

রপতা-রমা: আব্দুল মান্নাে 

িংপুি 

833 

 

836 জোি পলা  চন্দ্র  ীল 

রপতা-িলিাম চন্দ্র  ীল 

কুরমল্লা 834 

 

837 জোি জাহাঙ্গীি আলম 

রপতা-রমাহাম্মদ আলী 

লালমরেি হাট 

835 

 

838 জোি রমা: িরকবুি ইসলাম িরক 

রপতা-রমা: কায়ছাি আলী 

কুরিগ্রাম 836 

 

839 জোি রমা: আরমনুল ইসলাম 

রপতা-রমা: েিীউল্লাহ 

িংপুি 

837 

 

840 রমা: আরখনুি ইসলাম 

রপতা-রমা: আমিদ অলী 

রদোজপুি 838 

 

841 রিগম োজমুন্নাহাি 

রপতা-রমা: আ: ির দ 

রসিাজগঞ্জ 

839 

 

842 রিগম রমাছা: রহাসমেয়ািা খাতুে 

রপতা-রমা: হারফজুি িহমাে 

িগুিা 840 

 

843 রিগম রমাছা: রুরিো ইয়াছরমে 

রপতা-রমা: মাকমলছুি িহমাে 

কুরিয়া 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

841 844 রিগম িার দা 

রপতা-রমা: আবুল খাময়ি রখাকা 

রগাপালগঞ্জ 842 

 

845 জোি রমলে গাইে 

রপতা-িঞ্জে গাইে 

সাতক্ষীিা 

843 

 

846 জোি রমা: রমা ািিফ রহামসে 

রপতা-রমা: আরলম উদ্দীে সিদাি 

সাতক্ষীিা 844 

 

847 জোি সুপ য রিশ্বাস 

রপতা-সুেীল রিশ্বাস 

মাগুিা 

845 

 

848 জোি রমাখমলছুি িহমাে 

রপতা-আেছাি আলী 

সাতক্ষীিা 846 

 

849 জোি তািক চন্দ্র সিকাি 

রপতা-অরেল সিকাি 

সাতক্ষীিা 

847 

 

850 জোি রমা: মরেমুল ইসালাম 

রপতা-মৃত- োরসি উরদ্দে 

লালমরেি হাট 848 

 

851 জোি রমা: আরেছুি িহমাে 

রপতা-রমা: আজগি আলী 

রদোজপুি 

849 

 

852 জোি রমা: রমা রফকুেমাে 

রপতা-রমা: রগালাম িাব্বােী 

েীলফামািী 850 

 

853 জোি রমা: রমাস্তফা রময়া 

রপতা-রমা: নুরুোমাে রময়া 

গাইিান্ধা 

851 

 

854 জোি রমা:  াহীে রময়া 

রপতা-রমা: আ: কামদি রময়া 

গাইিান্ধা 852 

 

855 জোি রমা: হুমায়ুে কিীি 

রপতা-রমা: আরজজাি িহমাে 

িংপুি 

853 

 

856 জোি পরিত্র চন্দ্র িায় 

রপতা-মরেন্দ্র োর্থ িায় 

পঞ্চগি 854 

 

857 জোি রমা: িারকবুল ইসলাম 

রপতা-রমা: নুি ইসলাম 

িংপুি 

855 

 

858 জোি রমা: সুমে রেওয়াজ হারফজ 

রপতা-রমা: হারফজুি িহমাে 

েীলফামািী 856 

 

859 জোি রের  কান্ত িায় 

রপতা-রিমল চন্দ্র িায় 

কুরিগ্রাম 

857 

 

860 জোি রমা: রগালাম সমিায়াি বুলবুল 

রপতা-রমা: রদমলাওয়াি রহামসে 

িংপুি 858 

 

861 জোি রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আব্দুি রিোক 

লালমরেি হাট 

859 

 

862 জোি রসামহল 

রপতা-আব্দুল মান্নাছ 

কুরিগ্রাম 860 

 

863 জোি রমা: আমখরুোমাে 

রপতা-রমা: মকবুল রহামসে 

লালমরেি হাট 

861 

 

864 জোি রমা: রগালাম িব্বেী 

রপতা-রমা: হারফজাি িহমাে 

েীলফামািী 862 

 

865 জোি রমা: আব্দুি িরহম 

রপতা-মৃত: এছাহাক আলী 

কুরিগ্রাম 

863 

 

866 জোি রমা: রিজাউল ইসলাম 

রপতা-মৃত: চাঁে রময়া 

কুরিগ্রাম 864 

 

867 জোি িিীন্দ্র োর্থ িম যে 

রপতা-ক্ষীমিাদ চন্দ্র িম যে 

পঞ্চগি 

865 

 

868 জোি রমা: আরতকুিোমাে 

রপতা-রমা: নুরুন্নিী উল আলম 

গাইিান্ধা 866 

 

869 জোি রমা: আরেচুি িহমাে 

রপতা-আ: ওয়ামহদ তালুকদাি 

িরি াল 

867 

 

870 জোি রমা: োজমুল হাসাে 

রপতা-র খ আব্দুল হারমদ 

ফরিদপুি 868 

 

871 জোি রমা: রফিমদৌস আলী  াহ 

রপতা-মৃত: রমা: মমতাজ আলী  াহ 

সুোমগঞ্জ 

869 

 

872 জোি রগৌিী মজুমদাি 

রপতা-কারত্তযক চন্দ্র মজুমদাি 

রপমিাজপুি 870 

 

873 রিগম জান্নাতুল রফিমদৌস 

রপতা-ফজলুি িহমাে 

িগুিা 

871 

 

874 জোি রমলে কুমাি 

রপতা-অধীি চন্দ্র 

িাজ াহী 872 

 

875 জোি রচত্তিঞ্জে কুমাি দাস 

রপতা-মৃত:  রচন্দ্রোর্থ দাস 

িগুিা 

873 

 

876 জোি রমা:  রফ মাহমুদ 

রপতা-রমা:  রহদুল ইসলাম 

িংপুি 874 

 

877 জোি  ংকি কুমাি িায় 

রপতা-ধীমিন্দ্র োর্থ িায় 

ঠাকুিগাঁও 

875 

 

878 জোি রমা: সামদকুল ইসলাম 

রপতা-রমা: ছালামত উল্লাহ 

কুরিগ্রাম 876 

 

879 জোি রমা:  াহজাহাে আলী 

রপতা-রমা: রিাস্তম আলী 

জয়পুিহাট 

877 

 

880 জোি এস,রক মরেরুোমাে 

রপতা-এস.রক ওয়ারহদুোমাে 

গাইিান্ধা 878 

 

881 জোি আরজজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আব্দুল গরে প্রাং 

োমটাি 

879 

 

882 জোি রমা: সুয়াইবুি িহমাে 

রপতা-রমা: আরেসুি িহমাে 

িাজ াহী 880 

 

883 জোি এস.রজ.এম রজািাইদুল ইসলাম 

রপতা-মৃত: আতাউি িহমাে 

গাইিান্ধা 

881 

 

884 জোি  রদলীপ কুমাি িায় 

রপতা-রকারকমলশ্বি িায় 

লালমরেি হাট 882 

 

885 জোি রমা: ফজমলিাব্বী খন্দকাি 

রপতা-রমা: জহুরুল হক খন্দকাি 

গাইিান্ধা 

883 

 

886 জোি রমা:  ারহদুল ইসালাম 

রপতা-মৃত- অরয়োল হক  

গাইিান্ধা 884 

 

887 রিগম রমাছা: রসরদ্দকা িও ে 

রপতা-রমা:  াহজাহাে সিকাি 

গাইিান্ধা 

885 

 

888 রিগম রমাছা: আছমা খাতুে 

রপতা-রমা: ইরদ্র্স আলী 

লালমরেি হাট 886 

 

889 জোি িরিউল ইসলাম 

রপতা-রমা: ইকিাল রহামসে 

টাঙ্গাইল 

887 

 

890 জোি রমা:রলংকে 

রপতা-রমা:রহলাল উরদ্দে 

মাদািীপুি 888 

 

891 জোি অসীম িিে দাস 

রপতা-অরিকা চিে দাস 

রকম ািগঞ্জ 

889 

 

892 জোি রমা: হর্িত আলী 

রপতা-আবু তামহি 

জামালপুি 890 

 

893 জোি তাপস ভক্ত 

রপতা-মৃতুযঞ্জয় ভক্ত 

মাদািীপুি 

891 

 

894 জোি আমোয়াি রহামসে 

রপতা-জাফি আলী 

রকম ািগঞ্জ 892 

 

895 জোি রিধাে চন্দ্র িম যে 

রপতা-সুমি  চন্দ্র িম যে 

কুরিগ্রাম 

893 

 

896 জোি রমা: রসিাজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আব্দুল আরজজ 

ময়মেরসংহ 894 

 

897 রিগম সাহািা িহমাে 

রপতা-রমা: রসরদ্দকুি িহমাে 

পািো 

895 

 

898 জোি রমা: ওয়াহাি আলী 

রপতা-রমা: কদম িসুল 

েওগাঁ 896 

 

899 জোি রমা: েজরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আরমে উরদ্দে প্রাং 

পািো 



 

 

ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা ক্ররমক েং রিাল েং প্রার্থীি োম ও রপতাি োম রেজ রজলা 

897 900 জোি রমা: আবু রহো 

রপতা-রমা: আবু িক্কি রসরদ্দক 

িগুিা 898 

 

901 জোি রমা: ফিহাদ আলী 

রপতা-রমা: রিলাল প্রা: 

োমটাি 

899 

 

902 জোি রমা: ফজমল হুদা 

রপতা-রমা:  াহাদৎ রহামসে 

রসিাজগঞ্জ 900 

 

903 রিগম সুমাইয়া তাসরেম 

রপতা-আব্দুস সালাম 

িগুিা 

901 

 

904 জোি রমা: রফমিাজুল ইসলাম 

রপতা-রমা: হায়দাি আলী 

রসিাজগঞ্জ 902 

 

905 জোি রসামহল িাো 

রপতা-মরমে মন্ডল 

িাজিািী 

903 

 

906 জোি আরতকুল্লাহ 

রপতা-ইছাম উরদ্দে 

রকম ািগঞ্জ 904 

 

907 জোি মু. আরমনুি িহমাে 

রপতা-আব্বাস আলী 

জামালপুি 

905 

 

908 জোি অনুপ কুমাি িায় 

রপতা-অেন্ত কুমাি িায় 

পঞ্চগি 906 

 

909 জোি রমা: োরসমুল হাক রচৌধুিী 

রপতা-রমা: তাজুল ইসলাম রচৌধুিী 

ঠাকুিগাঁও 

907 

 

910 জোি িাজু আহমম্মদ 

রপতা-রমাহাম্মদ নূরুল ইসলাম 

ময়মেরসংহ 908 

 

911 জোি রমা: আরিফুোমাে 

রপতা-রমা: ওমি আলী মাতুব্বি 

মাদািীপুি 

909 

 

912 জোি রমা:  ওকত আলী 

রপতা-রমা: রহামসে আলী 

ময়মেরসংহ 910 

 

913 জোি মীি আরিফুি িহমাে 

রপতা-মীি হারিবুি িহমাে 

িাজ াহী 

911 

 

914 জোি রমা: সারজদুি িহমাে 

রপতা-রমা: রজল্লুি িহমাে 

রসিাজগঞ্জ 912 

 

915 জোি শ্রী িেরজত চন্দ্র প্রাং 

রপতা-শ্রী সুরেল চন্দ্র প্রাং 

েওগাঁ 

913 

 

916 জোি সঞ্জয় কুমাি হাজং 

রপতা-স্বপে কুমাি হাজং 

সুোমগঞ্জ 914 

 

917 জোি রমা: রলাকমাে আলী 

রপতা-রমা: তারহি আলী 

রমৌলভীিাজাি 

915 

 

918 জোি এস এম রসামহল িাো 

রপতা-রমা: আব্দুস ছাত্তাি 

র্ম াি 916 

 

919 জোি রমা: আব্দুি ির দ 

রপতা-রমা: হারিবুি িহমাে 

িাজ াহী 

917 

 

920 জোি রমা: জারহদ ইকিাল 

রপতা-গতবুি িহমাে সিদাি 

িাজ াহী 918 

 

921 জোি সাইফুল ইসলাম 

রপতা-রমা:সানু রময়া 

হরিগঞ্জ 

919 

 

922 রিগম রুমা িােী সিকাি 

রপতা-হিজীিে সিকাি 

সুোমগঞ্জ 920 

 

923 জোি মুহা: েজরুল ইসলাম 

রপতা-রমা: আ: ির দ 

চাঁপাইেিািগঞ্জ 

921 

 

924 জোি ইমিাে োরজি 

রপতা-রমা: িরিউল ইসলাম 

র্ম াি 922 

 

925 রিগম রমাছা: রিরম খাতুে 

রপতা-রমা: িমজাে আলী 

রসিাজগঞ্জ 

923 

 

926 জোি জয়মদি সূত্রধি 

রপতা-িীমিন্দ্র চন্দ্র সুত্রধি 

সুোমগঞ্জ 924 

 

927 জোি রমা: হর্িত আলী 

রপতা-রমা: আব্দুল কামদি 

রসিাজগঞ্জ 

925 

 

928 জোি রমা: োরসি উরদ্দে 

রপতা-রমা: আ: িাোক 

িাজ াহী 926 

 

929 জোি রমা: মহরসে 

রপতা-রমা: মরফজুল ইসলাম 

কুরমল্লা 

927 

 

930 জোি রমা: রসামহল র খ 

রপতা-রমা: সামচু র খ 

রগাপালগঞ্জ 928 

 

931 রিগম োঈমা আক্তাি 

রপতা-রমা: নুরুোমাে খাে 

টাঙ্গাইল 

929 

 

932 জোি িঞ্জেমচৌধুিী 

রপতা-সুমধন্দু রচৌধুিী 

রেত্রমকাো     


