
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্ যায়) প্রকল্প 

  পন্ডের নামঃ মাঠ সংগঠক  সময়ঃ বেলা ২.৪৫ টা  স্থানঃ (রংপুর ব্যতীত সকল বেভাগ)  মিরপুর গার্ লস আইমিয়ার্ ল্যাবররটমর ইনমিটিউট, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 

 (শুধুিাত্র রংপুর মবভাগ)         মিরপুর বাংর্া স্কুর্ এন্ড করর্জ, মিরপুর-১১ ও ৬, ঢাকা-১২১৬ 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

০1 1010001 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান আবের 

বপতা-মৃত বমাঃ মবতউর রহমান 

েরগুনা ০2 1010001 জনাে/বেগম সজল হাওলাোর 

বপতা-সন্ডতেন হাওলাোর 

েরগুনা 

০3 1010001 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহ উবিন 

বপতা-বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

েরগুনা ০4 1010001 জনাে/বেগম বমলন চন্দ্র 

বপতা-কালীোস চন্দ্র 

েরগুনা 

০5 1010001 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামসুল হক 

েরগুনা ০6 1010001 জনাে/বেগম সীমা রানী 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ তালুকোর 

েরগুনা 

০7 1010001 জনাে/বেগম সবিতা রানী বসং 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ বসং 

েরগুনা ০8 1010001 জনাে/বেগম তপন চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-আশুন্ডতাষ চন্দ্র হাওলাোর 

েরগুনা 

০9 1010001 জনাে/বেগম বলবপ বমত্র 

বপতা-রমনী বমত্র 

েরগুনা 10 1010010 জনাে/বেগম বসাহাগ 

বপতা-ছত্তার খরামী 

েরগুনা 

11 1010011 জনাে/বেগম ওোয়দুল কবের 

বপতা-বমাঃ জালাল 

েরগুনা 12 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ হাবসবুর রহমান সবুজ 

বপতা-বমাঃ আশ্রাে আলী 

েরগুনা 

13 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ আঃ গবন হাওলাোর 

েরগুনা 14 1010011 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার মজুমোর 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র মজুমোর 

েরগুনা 

15 1010011 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র বেপারী 

বপতা-বেন্ডনশ চন্দ্র বেপারী 

েরগুনা 16 1010011 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-আবুল হাসান 

েরগুনা 

17 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল 

বপতা-বমাঃ নাবসর উবিন মৃধা 

েরগুনা 18 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল 

েরগুনা 

19 1010011 জনাে/বেগম বরপা আক্তার 

বপতা-আব্দুল রবহম ফবকর 

েরগুনা 20 1010010 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ বময়া 

েরগুনা 

21 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াছ, বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুল কান্ডের 

েরগুনা 22 1010011 জনাে/বেগম বশবশর কুমার হাওলাোর 

বপতা-সুবনল চন্দ্র হাওলাোর 

েরগুনা 

23 1010011 জনাে/বেগম জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

েরগুনা 24 1010011 জনাে/বেগম বেপ্লে সরোর 

বপতা-রন্ডেশ্বর সরোর 

েরগুনা 

25 1010011 জনাে/বেগম আবুল োশার 

বপতা-আঃ মান্নান হাওলাোর 

েরগুনা 26 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বন্ডসালায়মান 

বপতা-বমাঃ ছালাম 

েরগুনা 

27 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেলান্ডয়ত আলী 

েরগুনা 28 1010011 জনাে/বেগম মন্ডরন্দ্র নার্থ গাইন 

বপতা-মৃত নন্ডগন্দ্র নার্থ গাইন 

েরগুনা 

29 1010011 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুর রবহম 

বপতা-মাহমুদুর রহমান 

েরগুনা 30 1010010 জনাে/বেগম েগম বমাসাঃ বমান্ডশ যো 

বপতা-বমাঃ আঃ োন্ডরক 

েরগুনা 

31 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-ইবদ্রস বময়া 

েরগুনা 32 1010011 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বহরু বময়া 

বপতা-বমাহাম্মাে আঃ ছত্তার 

েরগুনা 

33 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ রে 

বপতা-বমাঃ রুস্তম বগালোর 

েরগুনা 34 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ শওকত বহান্ডসন 

বপতা-আঃ রবশে বেপারী 

েরগুনা 

35 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান বমাল্লা 

বপতা-মৃত হাবনফ বমাল্লা 

েরগুনা 36 1010011 জনাে/বেগম বনন্ডেবেতা হালোর 

বপতা-নবলনী রিন হালোর 

েরগুনা 

37 1010011 জনাে/বেগম সুকুমার শীল 

বপতা-সুন্ডখারিন শীল 

েরগুনা 38 1010011 জনাে/বেগম বমাসাঃ মবজযনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান গাজী 

েরগুনা 

39 1010011 জনাে/বেগম বেল্লাল বহাসাইন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

েরগুনা 40 1010010 জনাে/বেগম সুবমত্রা ঢালী 

বপতা-নন্ডরন চন্দ্র ঢালী 

েরগুনা 

41 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল মান্নান হাওলাোর 

েরগুনা 42 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল জবলল 

বপতা-বমাঃ খানন্ডজ আলী বসকোর 

েরগুনা 

43 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ জবসম উবিন 

বপতা-আঃ খান্ডলক হাং 

েরগুনা 44 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস বহাসাইন 

বপতা-বমাস্তফা হাওলাোর 

েরগুনা 

45 1010011 জনাে/বেগম কমন্ডলশ চন্দ্র 

বপতা-রনবজৎ চন্দ্র 

েরগুনা 46 1010011 জনাে/বেগম নবন বগাপাল োন্ডয়ন বমল্টন 

বপতা-মন্ডহন্দ্র চন্দ্র োন্ডয়ন 

েরগুনা 

47 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বমরাজ বসকোর 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বসকোর 

েরগুনা 48 1010011 জনাে/বেগম মবনমালা রানী 

বপতা-বেনয় রায় 

েরগুনা 

49 1010011 জনাে/বেগম মবহনুর আক্তার 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

েরগুনা 50 1010010 জনাে/বেগম মবহমা 

বপতা-আলাউবিন 

েরগুনা 

51 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ সামসুল হক সাইফুল 

বপতা-আঃ খান্ডলক ব্যাপারী 

েরগুনা 52 1010011 জনাে/বেগম খাবেজা 

বপতা-শানু আঁকন 

েরগুনা 

53 1010011 জনাে/বেগম তাবনয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ ইউনুচ মবল্লক 

েরগুনা 54 1010011 জনাে/বেগম আসমা আক্তার 

বপতা-রুস্তম আলী 

েরগুনা 

55 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল বময়া 

বপতা-বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

েরগুনা 56 1010011 জনাে/বেগম কমন্ডলস চন্দ্র মাল 

বপতা-বনরািন চন্দ্র মাল 

েরগুনা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

57 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আল-আবমন 

বপতা-বমাঃ আন্ডশ্বে আলী বমাল্লা 

েরগুনা 58 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ সাইদুর রহমান 

েরগুনা 

59 1010011 জনাে/বেগম শম্পা রানী 

বপতা-বনহার হাওলাোর 

েরগুনা 60 1010010 জনাে/বেগম সুজন মুখাজী 

বপতা-সুজৎ কুমার মুখাজী 

েরগুনা 

61 1010011 জনাে/বেগম ইমাম আজম খান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

েরগুনা 62 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস 

বপতা-বমাঃ নুর আলম 

েরগুনা 

63 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ গালাম হায়োর খান 

বপতা-মুত-আবু তান্ডহর খান 

েরগুনা 64 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রবহম কামাল 

বপতা-বমাঃ নুর বহান্ডসন 

েরগুনা 

65 1010011 জনাে/বেগম আশীষ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-পবরমল চন্দ্র বেশ্বাস 

েরগুনা 66 1010011 জনাে/বেগম মুহাম্মে ফারুক বহাসাইন 

বপতা-মুহাম্মে চান বময়া 

েরগুনা 

67 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ জালাল 

বপতা-বমাস্তফা হাওলাোর 

েরগুনা 68 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী 

েরগুনা 

69 1010011 জনাে/বেগম সাবেনা 

বপতা-ইয়াকুে 

েরগুনা 70 1010010 জনাে/বেগম বমাঃ শামসুউবিন বমজু 

বপতা-বমাঃ আঃ বমাতান্ডলে 

েরগুনা 

71 1010011 জনাে/বেগম আবুল োশার 

বপতা-আঃ জব্বার 

েরগুনা 72 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন 

বপতা-মৃত আঃ খান্ডলক 

েরগুনা 

73 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর বজামািার 

েরগুনা 74 1010011 জনাে/বেগম বতাফান্ডয়ল আহন্ডমে 

বপতা-বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

েরগুনা 

75 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

েরগুনা 76 1010011 জনাে/বেগম সুমত্রা আক্তার 

বপতা-মৃত ফজন্ডল আলী মৃধা 

েরগুনা 

77 1010011 জনাে/বেগম বমাহম্মাে আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

েরগুনা 78 1010011 জনাে/বেগম লুৎফুন নাহার পবল 

বপতা-মৃত এম এ লবতফ 

েরগুনা 

79 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুর ইসলাম হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

েরগুনা 80 1010010 জনাে/বেগম বমাঃ বগয়াস উবিন 

বপতা-কাজী ইউনুচ আলী 

েরগুনা 

81 1010011 জনাে/বেগম বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-জয়নাল আন্ডেেীন 

েরগুনা 82 1010011 জনাে/বেগম সুমাইয়া আফরীন েষ যা 

বপতা-বমাঃ আেদুল কুদ্দুস 

েরগুনা 

83 1010011 জনাে/বেগম ইউসুফ আলী 

বপতা-মৃত হর্রত আলী 

েরগুনা 84 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল বময়া 

েরগুনা 

85 1010011 জনাে/বেগম বমা ইবলয়াস বহাসাইন 

বপতা-বমাস্তফা হাওলাোর 

েরগুনা 86 1010011 জনাে/বেগম কবনকা 

বপতা-আব্দুল ওহাে 

েরগুনা 

87 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক হাওলাোর 

েবরশাল 88 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আলী খান 

েবরশাল 

89 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ তাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আেদুর রবশে হাওলাোর 

েবরশাল 90 1010010 জনাে/বেগম বমাঃ আলাউবিন 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

েবরশাল 

91 1010011 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র োস 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র োস 

েবরশাল 92 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল সরোর 

বপতা-আঃ খান্ডলক সরোর 

েবরশাল 

93 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ শাওতাজ সরোর 

বপতা-বমাঃ জবলল সরোর 

েবরশাল 94 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ বসালায়মান হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ হাওলাোর 

েবরশাল 

95 1010011 জনাে/বেগম ইউসুফ হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ মাবনক হাওলাোর 

েবরশাল 96 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হাওলাোর 

েবরশাল 

97 1010011 জনাে/বেগম উজ্জল মালাকর 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ মালাকর 

েবরশাল 98 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আলম খান 

বপতা-মৃত খবললুর রহমান খান 

েবরশাল 

99 1010011 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন খান 

েবরশাল 100 1010100 জনাে/বেগম বরান্ডকয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন খান 

েবরশাল 

101 1010101 জনাে/বেগম বরয়াজ উবিন 

বপতা-শাহাজাহান মাবি 

েবরশাল 102 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ কাইয়ুম হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ আেদুর রে হাওলাোর 

েবরশাল 

103 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

বপতা-আেদুর রবশে বসকোর 

েবরশাল 104 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃো 

বপতা-মৃত বমাঃ আঃ কুদ্দুস মৃধা 

েবরশাল 

105 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-আবল আহমে 

েবরশাল 106 1010101 জনাে/বেগম আকাশ সরকার 

বপতা-ইন্ডরন্দ্র নার্থ সরকার 

েবরশাল 

107 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ বেোরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফবরে আহন্ডমে 

েবরশাল 108 1010101 জনাে/বেগম তাপস কুমার বসাম 

বপতা-বনম যল বসাম 

েবরশাল 

109 1010101 জনাে/বেগম মুহাম্মাে ওয়াসীম 

বপতা-মুহাম্মাে আব্দুল আবজজ 

েবরশাল 110 1010110 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র রায় 

বপতা-বেলীপ চন্দ্র রায় 

েবরশাল 

111 1010111 জনাে/বেগম বেন্ডরন চন্দ্র সাধক 

বপতা-মৃত_েবিম চন্দ্র সাধক 

েবরশাল 112 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নূর বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে বমাসন্ডলম আলী ফবকর 

েবরশাল 
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113 1010111 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-মৃত আঃ োন্ডরক আকন 

েবরশাল 114 1010111 জনাে/বেগম কামরুন নাহার বরবতমবন 

বপতা-আেদুল োন্ডরক হাওলাোর 

েবরশাল 

115 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বফারকান হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ মবজে হাওলাোর 

েবরশাল 116 1010111 জনাে/বেগম রুমা হালোর 

বপতা-মৃত মধুসুেন হালোর 

েবরশাল 

117 1010111 জনাে/বেগম চচতন্য তালুকোর 

বপতা-বচত্তরিন তালুকোর 

েবরশাল 118 1010111 জনাে/বেগম মাইদুল ইসলাম 

বপতা-মাবনক সরোর 

েবরশাল 

119 1010111 জনাে/বেগম বনপুল হালোর 

বপতা-মুত-েরো কান্ত হালোর 

েবরশাল 120 1010110 জনাে/বেগম বলবপকা সরকার 

বপতা-পন্ডরশ সরকার 

েবরশাল 

121 1010111 জনাে/বেগম বেমল োলী 

বপতা-বেশ্বনার্থ োলী 

েবরশাল 122 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কন্ডের গাজী 

েবরশাল 

123 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইউনুছ 

বপতা-মবহউবিন রাড়ী 

েবরশাল 124 1010111 জনাে/বেগম মুহাম্মাে সাইফুল ইসলাম বমাল্লা 

বপতা-মুহাম্মাে খাইরুল হুো বমাল্লা 

েবরশাল 

125 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নয়ন 

বপতা-বমাঃ চুন্নু 

েবরশাল 126 1010111 জনাে/বেগম সমন্ডরশ চন্দ্র বেপারী 

বপতা-মৃত রাম কৃষ্ণ বেপারী 

েবরশাল 

127 1010111 জনাে/বেগম বমরা োগচী 

বপতা-সহন্ডেে োগচী 

েবরশাল 128 1010111 জনাে/বেগম পবল োগচী 

বপতা-সহন্ডেে োগচী 

েবরশাল 

129 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাোত সরোর 

বপতা-আব্দুল হাবলম সরোর 

েবরশাল 130 1010110 জনাে/বেগম সুধাংশু চন্দ্র োলা 

বপতা-আশু রিন োলা 

েবরশাল 

131 1010111 জনাে/বেগম পন্ডরশ হালোর 

বপতা-প্রমানন্দ হালোর 

েবরশাল 132 1010111 জনাে/বেগম ডবল োস 

বপতা-বেমল চন্দ্র োস 

েবরশাল 

133 1010111 জনাে/বেগম কলবস আক্তার 

বপতা-ফারুক মাবি 

েবরশাল 134 1010111 জনাে/বেগম মুহাম্মাে বনজাম উবিন 

বপতা-মুহাম্মাে আব্দুর রশীে 

েবরশাল 

135 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফছার উবিন 

েবরশাল 136 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন ফবকর 

েবরশাল 

137 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল ইসলাম 

বপতা-চান বময়া সালামত 

েবরশাল 138 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল আলম 

বপতা-বমাঃ আেদুর রে মৃধা 

েবরশাল 

139 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ পঞ্চম আলী বমাল্লা 

েবরশাল 140 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে বেপারী 

েবরশাল 

141 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে খান 

েবরশাল 142 1010111 জনাে/বেগম তনয় কুমার রায় 

বপতা-স্বপন কুমার রায় 

েবরশাল 

143 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবছন আরাফাত 

বপতা-মুত_ এ এম মামচ উবিন 

েবরশাল 144 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাওছার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হারুনুর রবশে 

েবরশাল 

145 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আল মুবমন 

বপতা-মৃত এন্ডকএম সামসুবিন 

েবরশাল 146 1010111 জনাে/বেগম বেপ্লে োস 

বপতা-বেলীপ োস 

েবরশাল 

147 1010111 জনাে/বেগম আহসান হবেে 

বপতা-মৃত বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন মুন্সী 

েবরশাল 148 1010111 জনাে/বেগম বমরাজ বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

েবরশাল 

149 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আলীম 

বপতা-বমাঃ ওয়ান্ডজে বেপারী 

েবরশাল 150 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন 

বপতা-মৃত আঃ মন্নান ফবকর 

েবরশাল 

151 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশাররফ বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আলী বহাসাইন 

েবরশাল 152 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ সায়মা বেগম 

বপতা-দুলাল বসকোর 

েবরশাল 

153 1010111 জনাে/বেগম রুন্ডেল হাওলাোর 

বপতা-আবু হাবনফ হাওলাোর 

েবরশাল 154 1010111 জনাে/বেগম সজল মেল 

বপতা-বগাপাল মেল 

েবরশাল 

155 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু আহন্ডম্মে 

বপতা-মৃত বমাঃ ওমর আলী বসকোর 

েবরশাল 156 1010111 জনাে/বেগম মবনকা বচৌধুরী 

বপতা-মুস্তাফা বচৌধুরী 

েবরশাল 

157 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমরন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান খান 

েবরশাল 158 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুল ইসলাম শরীফ 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আলী শরীফ 

েবরশাল 

159 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান শরীফ 

বপতা-বমাফান্ডজ্জল শরীফ 

েবরশাল 160 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জাবকর হাওলাোর 

েবরশাল 

161 1010111 জনাে/বেগম সাওন খান 

বপতা-বমাঃ সুলতান খান 

েবরশাল 162 1010111 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবুল বহাসাইন 

েবরশাল 

163 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

েবরশাল 164 1010111 জনাে/বেগম বপ্রয়ংকা গাংগুলী 

বপতা-বনবখল কাবন্ত গাংগুলী 

েবরশাল 

165 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান খান 

বপতা-বমাঃ আঃ ছালাম সান 

েবরশাল 166 1010111 জনাে/বেগম সমীর বেপারী 

বপতা-অবনল চন্দ্র বেপারী 

েবরশাল 

167 1010111 জনাে/বেগম মুহাম্মে সাইদুর রহমান 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

েবরশাল 168 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জামাল বহান্ডসন 

বপতা-আঃ রে বেপারী 

েবরশাল 
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169 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাসন্ডলম হাওলাোর 

েবরশাল 170 1010110 জনাে/বেগম পলাশ েত্ত 

বপতা-রনবজৎ কুমার েত্ত 

েবরশাল 

171 1010111 জনাে/বেগম লমেী রায় 

বপতা-বনজানন্দ রায় 

েবরশাল 172 1010111 জনাে/বেগম বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-দুলাল হাওলাোর 

েবরশাল 

173 1010111 জনাে/বেগম তবরকুল ইসলাম 

বপতা-আঃ মান্নান হাওলাোর 

েবরশাল 174 1010111 জনাে/বেগম বেকাশ আচার্য্য 

বপতা-বেমল চন্দ্র আচার্য্য 

েবরশাল 

175 1010111 জনাে/বেগম রাজীন ব্যানাজী 

বপতা-বেশ্বনার্থ ব্যানাজী 

েবরশাল 176 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবশবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের হাওলাোর 

েবরশাল 

177 1010111 জনাে/বেগম সুব্রত কর 

বপতা-শ্যামল চন্দ্র কর 

েবরশাল 178 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাওছার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর সে যার 

েবরশাল 

179 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

েবরশাল 180 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ মাতউল্লাহ নাজমী 

েবরশাল 

181 1010111 জনাে/বেগম বশখ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আন্ডেল আলী বশখ 

েবরশাল 182 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রে বেকোর 

েবরশাল 

183 1010111 জনাে/বেগম বনগার সুলতানা 

বপতা-এম এ মান্নান 

েবরশাল 184 1010111 জনাে/বেগম বমঠুন োস 

বপতা-মাখন চন্দ্র োস 

েবরশাল 

185 1010111 জনাে/বেগম অমৃত লাল বেক্রম 

বপতা-কানাই লাল বেক্রম 

েবরশাল 186 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ সাহেউবিন 

েবরশাল 

187 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তানভীর 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

েবরশাল 188 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জামাল হাওলাোর 

েবরশাল 

189 1010111 জনাে/বেগম সজল 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

েবরশাল 190 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বকরামত আলী হাওলাোর 

েবরশাল 

191 1010111 জনাে/বেগম আসাদুল হক 

বপতা-খবললুর রহমান 

েবরশাল 192 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাোত বহান্ডসন সবুজ 

বপতা-আব্দুছ সাত্তার 

েবরশাল 

193 1010111 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-শান্ডহে আলী হাং 

েবরশাল 194 1010111 জনাে/বেগম কাবতযক চন্দ্র োস 

বপতা-শতীশ চন্দ্র োস 

েবরশাল 

195 1010111 জনাে/বেগম অরুপ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-অমল চন্দ্র বেশ্বাস 

েবরশাল 196 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন মাহমুে 

বপতা-বমাঃ নুর বহান্ডসন 

েবরশাল 

197 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আলী হাসান 

বপতা-আশরাফ আলী 

েবরশাল 198 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ আহন্ডম্মে 

বপতা-আব্দুর রে মাতুব্বার 

েবরশাল 

199 1010111 জনাে/বেগম সুজীে বেপারী 

বপতা-স্বপন বেপারী 

েবরশাল 200 1010100 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম মবল্লক 

বপতা-বমাঃ মুনসুর আলী মবল্লক 

েবরশাল 

201 1010101 জনাে/বেগম আল আবমন বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বমাল্লা 

েবরশাল 202 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-এলাহী েকস মীর 

েবরশাল 

203 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম হাওলাোর 

েবরশাল 204 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ আবনসুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হান্নান হাওলাোর 

েবরশাল 

205 1010101 জনাে/বেগম বগলোট য উজ্জল বেশ্বাস 

বপতা-আলোট য বডবভড বেশ্বাস 

েবরশাল 206 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাে বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল রে হাওলাোর 

েবরশাল 

207 1010101 জনাে/বেগম পবরমল মেল 

বপতা-পুবলন মেল 

েবরশাল 208 1010101 জনাে/বেগম ফবরে উবিন 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল োড়ী 

েবরশাল 

209 1010101 জনাে/বেগম বেপংকর মাবি 

বপতা-শ্যামল মাবি 

েবরশাল 210 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-মৃত বহলাল উবিন 

েবরশাল 

211 1010111 জনাে/বেগম মহবসন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

েবরশাল 212 1010111 জনাে/বেগম পন্ডরশ মেল 

বপতা-সুনীল মেল 

েবরশাল 

213 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-আবুল কালাম হাওলাোর 

েবরশাল 214 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মহসীন হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ আবুল হাওলাোর 

েবরশাল 

215 1010111 জনাে/বেগম বলবপ বচৌধুরী 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ বচৌধুরী 

েবরশাল 216 1010111 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-সুখ রিন বেশ্বাস 

েবরশাল 

217 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরে বময়া 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

েবরশাল 218 1010111 জনাে/বেগম আয়শা আক্তার 

বপতা-বমাহাম্মাে আলী 

েবরশাল 

219 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল আহন্ডমে রাজু 

বপতা-বমাঃ আঃ রে হাওলাোর 

েবরশাল 220 1010110 জনাে/বেগম মুবন্ন আক্তার 

বপতা-শাহ বমাঃ ফজলুল হক 

েবরশাল 

221 1010111 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন তালুকোর 

েবরশাল 222 1010111 জনাে/বেগম বগৌতম চন্দ্র 

বপতা-মবত লাল বমকোর 

েবরশাল 

223 1010111 জনাে/বেগম বেপু মেল 

বপতা-বনম যল চন্দ্র মেল 

েবরশাল 224 1010111 জনাে/বেগম বেনয় কৃষ্ণ হালোর 

বপতা-ব্রজন্ডমাহন হালোর 

েবরশাল 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

225 1010111 জনাে/বেগম অিন পাল 

বপতা-অমল কৃষ্ণ পাল 

েবরশাল 226 1010111 জনাে/বেগম সমীর রিন হালোর 

বপতা-সুকুমার হালোর 

েবরশাল 

227 1010111 জনাে/বেগম আেদুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে মৃধা 

েবরশাল 228 1010111 জনাে/বেগম ইন্দ্রজাত চন্দ্র শীল 

বপতা-বেমল চন্দ্র শীল 

েবরশাল 

229 1010111 জনাে/বেগম নাজমা মেল 

বপতা-সচীন মেল 

েবরশাল 230 1010110 জনাে/বেগম বনন্ডরাে মেল 

বপতা-বনম যল চন্দ্র মেল 

েবরশাল 

231 1010111 জনাে/বেগম সাহারানা আমীর 

বপতা-মুবনরুজ্জামান খান 

েবরশাল 232 1010111 জনাে/বেগম করুন কুমার 

বপতা-কবতযক মাবি 

েবরশাল 

233 1010111 জনাে/বেগম বমৌবমত্র 

বপতা-োসু বেে 

েবরশাল 234 1010111 জনাে/বেগম সুকরিন বেশ্বাস 

বপতা-মৃত সুন্ডরন বেশ্বস 

েবরশাল 

235 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

েবরশাল 236 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মৃত শাহ আলম হাওলাোর 

েবরশাল 

237 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ মাবনক হাং, 

েবরশাল 238 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জামাল বহান্ডসন 

বপতা-আঃ রবশে সরোর 

েবরশাল 

239 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তাবমম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুল হক হাওলাোর 

েবরশাল 240 1010110 জনাে/বেগম সাবহনা বেগম 

বপতা-আঃ রাজ্জাক হাওলাোর 

েবরশাল 

241 1010111 জনাে/বেগম শংকর রায় 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র রায় 

েবরশাল 242 1010111 জনাে/বেগম বশউলী আক্তার 

বপতা-সাবহদুল ইসলাম 

েবরশাল 

243 1010111 জনাে/বেগম বখাকন হালোর 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র হালোর 

েবরশাল 244 1010111 জনাে/বেগম প্রশান্ত 

বপতা-গবেন্দ োস 

েবরশাল 

245 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

েবরশাল 246 1010111 জনাে/বেগম বনপা সরকার 

বপতা-তপন কুমার সরকার 

েবরশাল 

247 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-আহন্ডম্মে আলী খান 

েবরশাল 248 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল বময়া 

বপতা-বমাঃ জাবহে বহান্ডসন 

েবরশাল 

249 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ছালাম কবের 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান খান 

েবরশাল 250 1010110 জনাে/বেগম জয়ন্ডেে কুনু 

বপতা-সতে রিন কুনু 

েবরশাল 

251 1010111 জনাে/বেগম স্বপন চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত বর্ান্ডগশ চন্দ্র োস 

েবরশাল 252 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমজানুর রহমান 

েবরশাল 

253 1010111 জনাে/বেগম নন্ডরন্দ্র নার্থ েড়াল 

বপতা-হবেের েড়াল 

েবরশাল 254 1010111 জনাে/বেগম পবল রানী হাওলাোর 

বপতা-পবরমল চন্দ্র হাওলাোর 

েবরশাল 

255 1010111 জনাে/বেগম অসীম কুমার ঢাকী 

বপতা-মৃত অমূল্য রতন ঢাকী 

েবরশাল 256 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আসলাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

েবরশাল 

257 1010111 জনাে/বেগম বেপংকর মেল 

বপতা-েীনেন্ধু মেল 

েবরশাল 258 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের সরোর 

েবরশাল 

259 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-আবুল বহান্ডসন হাওলাোর 

েবরশাল 260 1010110 জনাে/বেগম এস এম মাসুে 

বপতা-আঃ মান্নান 

েবরশাল 

261 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ বমাস্তফা আহন্ডমে 

েবরশাল 262 1010111 জনাে/বেগম নুসরাত জাহান 

বপতা-বশখ হারুন আর রবশে 

েবরশাল 

263 1010111 জনাে/বেগম লালন্ডমাহন হালোর 

বপতা-ইন্দ্রলাল হালোর 

েবরশাল 264 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রাবব্ব হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর হাওলাোর 

েবরশাল 

265 1010111 জনাে/বেগম তনবজলা আক্তার বমবল 

বপতা-সাহাবুবিন ফবকর 

েবরশাল 266 1010111 জনাে/বেগম বমলটন চন্দ্র ঢাকী 

বপতা-নান্ট লাল ঢাকী 

েবরশাল 

267 1010111 জনাে/বেগম রবতা রানী পাল 

বপতা-অমল কৃষ্ণ পাল 

েবরশাল 268 1010111 জনাে/বেগম মাহাতাে বমান্ডসন 

বপতা-বকরাতম আলী খন্দকার 

েবরশাল 

269 1010111 জনাে/বেগম সাবমমা সুলতানা 

বপতা-বমাঃ শবফউল আলম 

েবরশাল 270 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকন বহান্ডসন শান্ত 

বপতা-বমাঃ আলীন্ডহান্ডসন ভূইয়া 

েবরশাল 

271 1010111 জনাে/বেগম মুনা ভূইয়া 

বপতা-আলী বহান্ডসন ভূইয়া 

েবরশাল 272 1010111 জনাে/বেগম পবল আক্তার 

বপতা-মৃত আঃ হক বেশ্বাস 

েবরশাল 

273 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আল আমীন খান 

বপতা-আঃ রে খান 

েবরশাল 274 1010111 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল তালুকোর 

বপতা-আশ্রাে আলী তালুকোর 

েবরশাল 

275 1010111 জনাে/বেগম আসাদুস জামান 

বপতা-বমাঃ মবহউবিন খান 

েবরশাল 276 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ চসয়ে মাহম্মে আবমন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

েবরশাল 

277 1010111 জনাে/বেগম ছবন হালোর 

বপতা-অরবেন্দু হালোর 

েবরশাল 278 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহাসাইন 

বপতা-আব্দুল মবজে োড়ী 

েবরশাল 

279 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আকাশ 

বপতা-আব্দুল কবরম 

েবরশাল 280 1010110 জনাে/বেগম বমাসাঃ তাবহরা পারভীন শ্রেনী 

বপতা-বমাঃ আেদুস ছাত্তার বেশ্বাস 

েবরশাল 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

281 1010111 জনাে/বেগম স্বান যাবল আক্তার 

বপতা-বমাঃ আলতাফ হাওলাোর 

েবরশাল 282 1010111 জনাে/বেগম শােনুর আক্তার 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন হাওলাোর 

েবরশাল 

283 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বজানান্ডয়ে 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

বভালা 284 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম সরুজ 

বপতা-বমাঃ হারুন 

বভালা 

285 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আরফান বসকোর 

বপতা-বমাঃ েবশর 

বভালা 286 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বভালা 

287 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আবুল োশার 

বভালা 288 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইরাক 

বপতা-আেী আেদুল্যা 

বভালা 

289 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

বভালা 290 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন আলী 

বপতা-বমাঃ ইউসুপ আলী 

বভালা 

291 1010111 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শান্ডহ আলম 

বভালা 292 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম খান 

বপতা-আলী বহান্ডসন খান 

বভালা 

293 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান 

বপতা-বমাঃ ছান্ডেক 

বভালা 294 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল 

বপতা-বমাঃ হারুন 

বভালা 

295 1010111 জনাে/বেগম বমা বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কামাল 

বভালা 296 1010111 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-তপন চন্দ্র মজুমোর 

বভালা 

297 1010111 জনাে/বেগম প্রবমলা রানী মজুমোর 

বপতা-রন্ডমশ চন্দ্র মজুমোর 

বভালা 298 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শান্ডহ আলম 

বভালা 

299 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজ 

বপতা-আেদুল জবলল বমঞা 

বভালা 300 1010100 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা 

বভালা 

301 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

বভালা 302 1010101 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজ 

বভালা 

303 1010101 জনাে/বেগম বখাকন চন্দ্র পাল 

বপতা-কৃষ্ণ কমল পাল 

বভালা 304 1010101 জনাে/বেগম মৃদুল চন্দ্র পাল 

বপতা-কনন্ডকশ্বর পাল 

বভালা 

305 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ ফুয়াে বহান্ডসন 

বপতা-আঃ খান্ডলক 

বভালা 306 1010101 জনাে/বেগম সালমা বেগম 

বপতা-আেদুল আলী 

বভালা 

307 1010101 জনাে/বেগম এ এম জবহর উবিন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

বভালা 308 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল জবলল 

বপতা-বমাহাম্মে ইবদ্রস 

বভালা 

309 1010101 জনাে/বেগম মমতা বে 

বপতা-হবরনারায়ন বে 

বভালা 310 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ সাইে শরীফ 

বপতা-মবফজুল হক 

বভালা 

311 1010111 জনাে/বেগম নবহো ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বভালা 312 1010111 জনাে/বেগম নাইমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বভালা 

313 1010111 জনাে/বেগম সুব্রত চন্দ্র ঘরামী 

বপতা-স্বপন চন্দ্র ঘরামী 

বভালা 314 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রে 

বভালা 

315 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বভালা 316 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমজোহ উবিন 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বভালা 

317 1010111 জনাে/বেগম রুপন চন্দ্র োস 

বপতা-বশতানার্থ চন্দ্র োস 

বভালা 318 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান 

বপতা-আঃ মান্ডলক 

বভালা 

319 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্ডলক 

বভালা 320 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ছান্ডেক 

বভালা 

321 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন 

বপতা-বমাঃ বসলামত বময়া 

বভালা 322 1010111 জনাে/বেগম রাহুল চন্দ্রা রায় 

বপতা-োবুল চন্দ্র রায় 

বভালা 

323 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জবহর উবিন মুন্না 

বপতা-বমাঃ শামসুবিন বমলন 

বভালা 324 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নুর নেী 

বপতা-বমাঃ বফরোউস 

বভালা 

325 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আলী বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসবলম 

বভালা 326 1010111 জনাে/বেগম আঃ রে (সুমন) 

বপতা-বমলন হাওলাোর 

বভালা 

327 1010111 জনাে/বেগম মাহী বমাহাম্মে অনীক 

বপতা-বগালাম বমাহাম্মে 

বভালা 328 1010111 জনাে/বেগম বেপ্লে চন্দ্র োস 

বপতা-েড়ো কান্ত োস 

বভালা 

329 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তানবভর আহান্ডম্মে 

বপতা-আলী হায়োর 

বভালা 330 1010110 জনাে/বেগম বেোরুল ইসলাম 

বপতা-রবফকুল ইসলাম 

বভালা 

331 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজ উবিন 

বপতা-আবুল হান্ডসম 

বভালা 332 1010111 জনাে/বেগম রুমা আক্তার 

বপতা-আবুল কালাম 

বভালা 

333 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবমন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ 

বভালা 334 1010111 জনাে/বেগম ফান্ডত জাহান কবল 

বপতা-আবুল হান্ডসম হাওলাোর 

বভালা 

335 1010111 জনাে/বেগম ঝুমা বেগম 

বপতা-আবুল কালাম 

বভালা 336 101011

1 

জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুর রহমান 

বপতা-মুত-বমাঃ ইউসুফ বময়া 

বভালা 
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337 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জালাল আহন্ডমে 

বভালা 338 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মুবহেেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ েবশর উল্লোহ 

বভালা 

339 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাহাম্মাে আলী বময়া 

বভালা 340 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল 

বভালা 

341 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

বভালা 342 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান 

বপতা-বমাঃ বমাতাবেন বময়া 

বভালা 

343 1010111 জনাে/বেগম হাসনাইন আহন্ডমে 

বপতা-মৃত রুস্তম আলী 

বভালা 344 1010111 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র শীল 

বপতা-মৃত সোনন্দ শীল 

বভালা 

345 1010111 জনাে/বেগম বজাসনা বেগম 

বপতা-আেদুর রহমান 

বভালা 346 1010111 জনাে/বেগম এ এম বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

বভালা 

347 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বনহাল উবিন 

বপতা-আঃ হাই 

বভালা 348 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আলম 

বপতা-বমাঃ শামছুবিন আহন্ডম্মে 

বভালা 

349 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল োশার 

বপতা-বমাঃ শামছুিীন আহন্ডম্মে 

বভালা 350 1010110 জনাে/বেগম বমাকান্ডম্মল 

বপতা-বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বভালা 

351 1010111 জনাে/বেগম নাজমা 

বপতা-আঃ জাব্বার 

বভালা 352 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহাসাইন 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

বভালা 

353 1010111 জনাে/বেগম আলী বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহাজাহান 

বভালা 354 1010111 জনাে/বেগম সবুজ চন্দ্র রায় 

বপতা-রনবজত চন্দ্র রায় 

বভালা 

355 1010111 জনাে/বেগম বমথুন চন্দ্র রায় 

বপতা-সুভাষ বমবি 

বভালা 356 1010111 জনাে/বেগম বরহানা পারভীন 

বপতা-বমাঃ সান্ডল আহন্ডমে 

বভালা 

357 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কবের বহান্ডসন 

বপতা-বজন্নাত আলী ফবকর 

বভালা 358 1010111 জনাে/বেগম বেপক চন্দ্র োলা 

বপতা-উত্তম কুমার োলা 

বভালা 

359 1010111 জনাে/বেগম আব্দুল কান্ডশম 

বপতা-মবফজুল ইসলাম 

বভালা 360 1010110 জনাে/বেগম শামীমা পারভীন 

বপতা-বমাঃ ছান্ডল আহন্ডমে 

বভালা 

361 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রে 

বপতা-বমাঃ দুলাল বহান্ডসন আকন 

বভালা 362 1010111 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আঃ গবন 

বভালা 

363 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত রুহুল আবমন 

বভালা 364 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান 

বপতা-বমাঃ বমলন 

বভালা 

365 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমারন্ডশ যে আলম 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা 

বভালা 366 101011

1 

জনাে/বেগম বমাঃ হান্নান 

বপতা-বমাঃ আলমগীর 

বভালা 

367 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মজনু 

বভালা 368 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজউবিন 

বপতা-আব্দুল কান্ডশম 

বভালা 

369 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জসীম উবিন 

বপতা-মৃত নুরু বমাহাম্মে 

বভালা 370 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ হাছনাইন 

বপতা-মৃত আবু তান্ডহর 

বভালা 

371 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল 

বপতা-আঃ অবহে হাওলাোর 

বভালা 372 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান বরজা 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর 

বভালা 

373 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বেরে 

বপতা-বজেল হক 

বভালা 374 1010111 জনাে/বেগম রুমন চন্দ্র পাল 

বপতা-স্বপন চন্দ্র পাল 

বভালা 

375 1010111 জনাে/বেগম বেপ্লে চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-বচত্তরিন মজুমোর 

বভালা 376 1010111 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আল বমান্ডমন 

বপতা-কাজী বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বভালা 

377 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ নবছর আহন্ডমে 

বভালা 378 1010111 জনাে/বেগম বশমলা বেগম 

বপতা-মুত- হাসান আলী, 

বভালা 

379 1010111 জনাে/বেগম বতাজাজ্জল বহান্ডসন আবরফ 

বপতা-শরীফ বমাঃ বমাক্তার বহান্ডসন 

বভালা 380 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুর রে বময়া 

বভালা 

381 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউল হক 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

বভালা 382 1010111 জনাে/বেগম মুক্তা বেগম 

বপতা-বমাঃ বখাকন বময়া 

বভালা 

383 1010111 জনাে/বেগম আশ্রাফুল বমজান 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বভালা 384 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বগয়াস উবিন 

বপতা-আবুল কালাম 

বভালা 

385 1010111 জনাে/বেগম সুজন োস 

বপতা-লক্ষন োস 

বভালা 386 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নয়ন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বভালা 

387 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম 

বপতা-বমাঃ মহবসন 

বভালা 388 1010111 জনাে/বেগম েীপক চন্দ্র োস 

বপতা-বখাকন চন্দ্র োস 

বভালা 

389 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নুর নেী 

বপতা-আেদুর রবহম ফরাজী 

বভালা 390 1010110 জনাে/বেগম বপংবক 

বপতা-বমাঃ তাইফুর রহমান 

বভালা 

391 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আরাফাত ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বভালা 392 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহাজান 

বভালা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

393 1010111 জনাে/বেগম সুবজত চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-অবজত চন্দ্র মজুমোর 

বভালা 394 1010111 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র পাল 

বপতা-মৃত শাবন্ত রিন পাল 

বভালা 

395 1010111 জনাে/বেগম ভাস্কর কবরোজ 

বপতা-দুলাল কবেরাজ 

বভালা 396 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম 

বভালা 

397 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল 

বপতা-বমাঃ ফারুক 

বভালা 398 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবহেবুল্লাহ 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বভালা 

399 1040399 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাঃ খাবলে বহান্ডসন 

িালকাঠী 400 1040400 জনাে/বেগম আজন্ডমরী খানম বরপা 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন খান 

িালকাঠী 

401 1040401 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

িালকাঠী 402 1040402 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক ফরাজী 

িালকাঠী 

403 1040403 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াছ খান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান খান 

িালকাঠী 404 1040404 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক বেশ্বাস 

িালকাঠী 

405 1040405 জনাে/বেগম বমাঃ জাবলচ মাহমুে 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

িালকাঠী 406 1040406 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান মাহমুে 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন বশকোর 

িালকাঠী 

407 1040407 জনাে/বেগম জনােন্ডমাঃ ইবলয়াছ খান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান খান 

িালকাঠী 408 1040408 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম খান 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

িালকাঠী 

409 1040409 জনাে/বেগম নুপুর বেেনার্থ 

বপতা-সুবনল চন্দ্র বেেনার্থ 

িালকাঠী 410 1040410 জনাে/বেগম সুেন যা বেেনার্থ বশল্পী 

বপতা-সুনীল চন্দ্র বেেনার্থ 

িালকাঠী 

411 1040411 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসকান্দার আলী হাং 

িালকাঠী 412 1040412 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম খান 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী খান 

িালকাঠী 

413 1040413 জনাে/বেগম মুহাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত নুরুল ইসলাম 

িালকাঠী 414 1040414 জনাে/বেগম হারুন অর রবশে 

বপতা-আঃ জব্বার হাওলাোর 

িালকাঠী 

415 1040415 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজ বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল জান্ডমে বমাল্লা 

িালকাঠী 416 1040416 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-ইবলয়াস হাং 

িালকাঠী 

417 1040417 জনাে/বেগম সুবম আক্তার 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর খান 

িালকাঠী 418 1040418 জনাে/বেগম উত্তম কুমার সাধক 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ সাধক 

িালকাঠী 

419 1040419 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বরজাউল ইসলাম 

িালকাঠী 420 1040420 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সুলতান বহাসাইন 

িালকাঠী 

421 1040421 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র োস 

বপতা-সুধীর চন্দ্র োস 

িালকাঠী 422 1040422 জনাে/বেগম বজাসনা রানী োস 

বপতা-োবুল চন্দ্র োস 

িালকাঠী 

423 1040423 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

িালকাঠী 424 1040424 জনাে/বেগম এম এম হাবসবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ গয়জুউবিন মবল্লক 

িালকাঠী 

425 1040425 জনাে/বেগম ফুয়াে আবমন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

িালকাঠী 426 1040426 জনাে/বেগম শাবমমা ইয়াসবমন 

বপতা-খান্ডলক হাওলাোর 

িালকাঠী 

427 1040427 জনাে/বেগম চাবমবল আক্তার 

বপতা-োহাদুর জমািার 

িালকাঠী 428 1040428 জনাে/বেগম বমাঃ বফারকান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কাঞ্চন হাওলাোর 

িালকাঠী 

429 1040429 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন তালুকোর 

িালকাঠী 430 1040430 জনাে/বেগম তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল তালুকোর 

িালকাঠী 

431 1040431 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ জাফর বসকোর 

িালকাঠী 432 1040432 জনাে/বেগম বমাঃ বহাসাইন 

বপতা-আেদুল জবলবল বজামািার 

িালকাঠী 

433 1040433 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল মাবহন 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী খান 

িালকাঠী 434 1040434 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ বমাক্তার আলী 

িালকাঠী 

435 1040435 জনাে/বেগম বমাঃ জবহদুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল লবতফ খান 

িালকাঠী 436 1040436 জনাে/বেগম বমাঃ বমরাজ ফবকর 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

িালকাঠী 

437 1040437 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

িালকাঠী 438 1040438 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল মবতন জমািার 

িালকাঠী 

439 1040439 জনাে/বেগম উজ্জল রায় 

বপতা-হবরশংকর রায় 

িালকাঠী 440 1040440 জনাে/বেগম বেপুর কৃষ্ণ রায় 

বপতা-বেন্ডজন কৃষ্ণ রায় 

িালকাঠী 

441 1040441 জনাে/বেগম বমাঃ তাবজম খবলফা 

বপতা-বমাঃ বহমান্ডয়ত খাবলফা 

িালকাঠী 442 1040442 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সান্ডহে আলী 

িালকাঠী 

443 1040443 জনাে/বেগম আল-আবমন 

বপতা-হর্রত আলী 

িালকাঠী 444 1040444 জনাে/বেগম রুম আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমাফান্ডজ্জল বহান্ডসন বসকোর 

িালকাঠী 

445 1040445 জনাে/বেগম বমাঃ আলজুনান্ডয়ত আন্ডেল 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

িালকাঠী 446 1040446 জনাে/বেগম বমা জালাল বময়া 

বপতা-বমাঃ কাঞ্চন বময়া 

িালকাঠী 

447 1040447 জনাে/বেগম বমাঃ মাইনুল ইসলাম বরাকন 

বপতা-আেদুল মান্ডলক বসকোর 

িালকাঠী 448 1040448 জনাে/বেগম মুহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-মুহাম্মে আবুল হাসান 

িালকাঠী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

449 1040449 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত আশরাফ আলী 

িালকাঠী 450 1040450 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র শীল 

বপতা-পবরমল চন্দ্র শীল 

িালকাঠী 

451 1040451 জনাে/বেগম বমবল রায় 

বপতা-মৃত বনরাপে রায় 

িালকাঠী 452 1040452 জনাে/বেগম অন্তরা মৃধা 

বপতা-অমল চন্দ্র মৃধা 

িালকাঠী 

453 1040453 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল হাওলাোর 

বপতা-মৃত বমাঃ খান্ডলক হাওলাোর 

িালকাঠী 454 1040454 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাহাম্মাে আলী হাওলাোর 

িালকাঠী 

455 1040455 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আমছার আলী 

িালকাঠী 456 1040456 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল 

বপতা-মৃত আঃ রবশে হাং 

িালকাঠী 

457 1040457 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন গাজী 

বপতা-বমাঃ সাহজাহান গাজী 

িালকাঠী 458 1040458 জনাে/বেগম এবন আক্তার 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম তালুকোর 

িালকাঠী 

459 1010111 জনাে/বেগম বমা: অবলউর রহমান 

বপতা-বমা: ইমাদুল হক 

িালকাঠি 460 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস 

বপতা-বমাঃ আঃ আবজবজ বেশ্বাস 

পটুয়াখালী 

461 1010111 জনাে/বেগম সুমন সরকার 

বপতা-সুোংশ সরকার 

পটুয়াখালী 462 1010111 জনাে/বেগম বেপংকর চন্দ্র রায় 

বপতা-োবুল চন্দ্র রায় 

পটুয়াখালী 

463 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ মবতন 

পটুয়াখালী 464 1010111 জনাে/বেগম মুঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মুঃ বমাশাররফ বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 

465 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছাত্তার বসকোর 

পটুয়াখালী 466 1010111 জনাে/বেগম বমজমাহউবিন 

বপতা-শাহ আলম হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

467 1010111 জনাে/বেগম হাফছা 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 468 1010111 জনাে/বেগম রবেউল 

বপতা-আেদুল রাজ্জাক মৃধা 

পটুয়াখালী 

469 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 470 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন বশকোর 

পটুয়াখালী 

471 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জবলল মৃধা 

পটুয়াখালী 472 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী কাওসার 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

পটুয়াখালী 

473 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-আব্দুল সাত্তার বজায়ািার 

পটুয়াখালী 474 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন রাহাত 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল 

পটুয়াখালী 

475 1010111 জনাে/বেগম কামাল বহাসাইন 

বপতা-বমজানুর রহমান 

পটুয়াখালী 476 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাশান্ডরক বহান্ডসন মৃধা 

পটুয়াখালী 

477 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আলাবমন বসকোর 

বপতা-বমাঃ মাহতাে বহান্ডসন বসকোর 

পটুয়াখালী 478 1010111 জনাে/বেগম আয়শা বসিীকা 

বপতা-বমাঃ মাহতার বসকোর 

পটুয়াখালী 

479 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম সাবকে 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 480 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহলুর রহমান 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

পটুয়াখালী 

481 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হাসান 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান কবের 

পটুয়াখালী 482 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ আবুয়াল হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

483 1010111 জনাে/বেগম শাহীন আলম 

বপতা-মবজবুর রহমান 

পটুয়াখালী 484 1010111 জনাে/বেগম সালমা আক্তার 

বপতা-সালাম প্যাো 

পটুয়াখালী 

485 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাস্তফা হাওলাোর 

পটুয়াখালী 486 1010111 জনাে/বেগম ঝুমুর রানী 

বপতা-বেমল চন্দ্র সরকার 

পটুয়াখালী 

487 1010111 জনাে/বেগম অসীম চন্দ্র শীল 

বপতা-অবনল চন্দ্র শীল 

পটুয়াখালী 488 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ কবরম বপশকার 

পটুয়াখালী 

489 1010111 জনাে/বেগম সিয় ঘরামী 

বপতা-সুভাষ ঘরামী 

পটুয়াখালী 490 1010110 জনাে/বেগম মাহবুবুল হাসান 

বপতা-আেদুল কান্ডের মুবন্স 

পটুয়াখালী 

491 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান খান 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন খান 

পটুয়াখালী 492 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল জব্বার হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

493 1010111 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস 

পটুয়াখালী 494 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-মৃত_আবু েকর বসবিক 

পটুয়াখালী 

495 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনয়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন মৃধা 

পটুয়াখালী 496 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজ উবিন 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ মৃধা 

পটুয়াখালী 

497 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

পটুয়াখালী 498 1010111 জনাে/বেগম আেদুর রহমান 

বপতা-আঃ খান্ডলক আকন 

পটুয়াখালী 

499 1010111 জনাে/বেগম সিয় চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-সুবনল কুমার হাওলাোর 

পটুয়াখালী 500 1010100 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাবনফ 

বপতা-আঃ রহমান 

পটুয়াখালী 

501 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

পটুয়াখালী 502 1010101 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আেদুর রে 

পটুয়াখালী 

503 1010101 জনাে/বেগম তপন কুমার তন্ময় 

বপতা-তুলশী চন্দ্র শীল 

পটুয়াখালী 504 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ শাবকল আকন 

বপতা-আঃ মান্ডলক আকন 

পটুয়াখালী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

505 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকে বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আবনছ আকন 

পটুয়াখালী 506 1010101 জনাে/বেগম বনন্ডপন চন্দ্র চেদ্য 

বপতা-বনমাই চন্দ্র চেদ্য 

পটুয়াখালী 

507 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-মবহউবিন 

পটুয়াখালী 508 1010101 জনাে/বেগম কমল 

বপতা-জােে চন্দ্র বেপারী 

পটুয়াখালী 

509 1010101 জনাে/বেগম হাবেো নাসবরন 

বপতা-আেদুল জব্বার 

পটুয়াখালী 510 1010110 জনাে/বেগম সিয় কুমার বমিী 

বপতা-নন্ডগন্দ্র নার্থ বমিী 

পটুয়াখালী 

511 1010111 জনাে/বেগম বসপন চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-মৃত বনতাই চন্দ্র হাওলাোর 

পটুয়াখালী 512 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা হুমায়ন 

বপতা-বমাঃ ইউনুচ আলী 

পটুয়াখালী 

513 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাবনয়া বেগম 

বপতা-বমাঃ আেদুল কবরম কাজী 

পটুয়াখালী 514 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সবজে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইসাইক মাস্টার 

পটুয়াখালী 

515 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ ফাবতমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ ইসাইক মাস্টার 

পটুয়াখালী 516 1010111 জনাে/বেগম এস এম শাহীন 

বপতা-মুত-আঃ খান্ডলক মুন্সী 

পটুয়াখালী 

517 1010111 জনাে/বেগম োেল হাওলাোর 

বপতা-বমান্ডগন হাওলাোর 

পটুয়াখালী 518 1010111 জনাে/বেগম সাইদুর রহমান 

বপতা-মুজাফফর আলী হাং 

পটুয়াখালী 

519 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জয়নাল হাওলাোর 

পটুয়াখালী 520 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুল বময়া 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবলম বচৌবকোর 

পটুয়াখালী 

521 1010111 জনাে/বেগম সিয় বসকোর 

বপতা-নারায়ন বসকোর 

পটুয়াখালী 522 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-আঃ বসাোহান হাং 

পটুয়াখালী 

523 1010111 জনাে/বেগম আঃ রহমান 

বপতা-আঃ রে খান 

পটুয়াখালী 524 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বপতা-আঃ রবশে মৃধা 

পটুয়াখালী 

525 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জুোন্ডয়র 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

পটুয়াখালী 526 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ আন্ডলো আক্তার 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

527 1010111 জনাে/বেগম মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বসবিকুর রহমান 

পটুয়াখালী 528 1010111 জনাে/বেগম রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-রুহুল আবমন 

পটুয়াখালী 

529 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাোত বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

পটুয়াখালী 530 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে মৃধা 

পটুয়াখালী 

531 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাফাজ্জল বহাসাইন 

বপতা-আঃ লবতফ 

পটুয়াখালী 532 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 

533 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল খান 

বপতা-বমাঃ হারুন খান 

পটুয়াখালী 534 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বরজা 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

পটুয়াখালী 

535 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-আঃ রাজ্জাক 

পটুয়াখালী 536 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-মুঃ হাচন আলী হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

537 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন 

বপতা-বমাঃ আেদুল গাজী 

পটুয়াখালী 538 1010111 জনাে/বেগম বগৌরঙ্গ চন্দ্র বেউরী 

বপতা-কাবতযক চন্দ্র বেউরী 

পটুয়াখালী 

539 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মহবুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম বমাল্লা 

পটুয়াখালী 540 1010110 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইবলয়াস 

বপতা-আেদুর রহমান 

পটুয়াখালী 

541 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুস সত্তার 

পটুয়াখালী 542 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবুজাফর 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার েয়াতী 

পটুয়াখালী 

543 1010111 জনাে/বেগম এইচ এম জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-এইচ এম বসবিকুর রহমান 

পটুয়াখালী 544 1010111 জনাে/বেগম মবমন বহান্ডসন রবন 

বপতা-মান্ডলক খান 

পটুয়াখালী 

545 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বনজাম উবিন 

বপতা-বমাঃ নয়াবময়া, সরোর 

পটুয়াখালী 546 1010111 জনাে/বেগম বমাস্তাবফজ 

বপতা-বনজাম উবিন 

পটুয়াখালী 

547 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বনজাম উবিন 

বপতা-আমজাে আলী মতব্বার 

পটুয়াখালী 548 1010111 জনাে/বেগম বসাহাগ কুমার োস 

বপতা-মৃত অমন্ডলন্দু োস 

পটুয়াখালী 

549 1010111 জনাে/বেগম বমাছাঃ আচমা 

বপতা-বমাঃ ইয়াবসন হাওলাোর 

পটুয়াখালী 550 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 

551 1010111 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-শবহদুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 552 1010111 জনাে/বেগম নাজমা বেগম 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উিীন 

পটুয়াখালী 

553 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 554 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ সামসুন নাহার 

বপতা-এস এম রুহুল আবমন 

পটুয়াখালী 

555 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহে বময়া 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর হাওলাোর 

পটুয়াখালী 556 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

পটুয়াখালী 

557 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাহাম্মাে খান 

পটুয়াখালী 558 1010111 জনাে/বেগম েবশর আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ সুলতান খান 

পটুয়াখালী 

559 1010111 জনাে/বেগম রনী চন্দ্র শীল 

বপতা-রনবজত চন্দ্র শীল 

পটুয়াখালী 560 1010110 জনাে/বেগম জবসম উবিন 

বপতা-আেদুর রহমান 

পটুয়াখালী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

561 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়সাল 

বপতা-নুর বহান্ডসন খান 

পটুয়াখালী 562 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বনছার উবিন 

পটুয়াখালী 

563 1010111 জনাে/বেগম মাহবুবুর রহমান 

বপতা-মবজে বময়া 

পটুয়াখালী 564 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ জালাল ফবকর 

বপতা-নুর বমাহাম্মাে ফবকর 

পটুয়াখালী 

565 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নুন্ডর আলম 

বপতা-বমাঃ হাবনফ খান 

পটুয়াখালী 566 1010111 জনাে/বেগম সজীে বমিী 

বপতা-মধুসুেন বমিী 

পটুয়াখালী 

567 1010111 জনাে/বেগম সুকন্ডেে চন্দ্র বমিী 

বপতা-মধুসুেন চন্দ্র বমিী 

পটুয়াখালী 568 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাতুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

পটুয়াখালী 

569 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাওসার মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান 

পটুয়াখালী 570 1010110 জনাে/বেগম সীমা রানী 

বপতা-শুধাংশু কুমার হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

571 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বজামািার 

বপতা-বমাঃ আঃ মবজে বজামািার 

পটুয়াখালী 572 1010111 জনাে/বেগম বসাবনয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ বসবিকুর রহমান 

পটুয়াখালী 

573 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বময়া 

বপতা-বমাঃ বমন্টু আকন 

পটুয়াখালী 574 1010111 জনাে/বেগম তাপস চন্দ্র নাগ 

বপতা-মবনন্দ্র চন্দ্র নাগ 

পটুয়াখালী 

575 1010111 জনাে/বেগম আইবরন পারবভন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 576 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মন্টু বসকোর 

পটুয়াখালী 

577 1010111 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র েড়াল 

বপতা-চশন্ডলন চন্দ্র েড়াল 

পটুয়াখালী 578 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আেদুল হাই 

পটুয়াখালী 

579 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ বেল্লাল বহাসাইন মৃধা (মৃত) 

পটুয়াখালী 580 1010110 জনাে/বেগম শ্রী চসকত সুকুল 

বপতা-বপ্রয়লাল সুকুল 

পটুয়াখালী 

581 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ আবছয়া বেগম 

বপতা-বমাঃ বমনাজ হাওলাোর 

পটুয়াখালী 582 1010111 জনাে/বেগম এস এ সাইে ফবকর 

বপতা-বমাহাম্মাে আনছার ফবকর 

পটুয়াখালী 

583 1010111 জনাে/বেগম বফারকান 

বপতা-আঃ হক সরোর 

পটুয়াখালী 584 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ োহাদুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শহজাহান হাং 

পটুয়াখালী 

585 1010111 জনাে/বেগম সপু ভূইয়া 

বপতা-সবিে চন্দ্র ভূ ূঁইয়া 

পটুয়াখালী 586 1010111 জনাে/বেগম বমাসাঃ ফবজলা আক্তার মুন্নী 

বপতা-আবুল কান্ডের হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

587 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 588 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বনছার উবিন 

বপতা-বমাঃ মস্তফা মৃো 

পটুয়াখালী 

589 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নান্নু বময়া 

বপতা-আঃ কবরম গাজী 

পটুয়াখালী 590 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শাহআলম হাং 

পটুয়াখালী 

591 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত বমাঃ শাহজাহান হাওলাোর 

পটুয়াখালী 592 1010111 জনাে/বেগম সুন্ডেে চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-সুশান্ত হাং 

পটুয়াখালী 

593 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম 

বপতা-বমাঃ আঃ রহমান হাওলাোর 

পটুয়াখালী 594 1010111 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-অতুল চন্দ্রা হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

595 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল আকন 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আকন 

পটুয়াখালী 596 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ োেলু বহান্ডসন 

বপতা-মৃত ইউসর আলী 

পটুয়াখালী 

597 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান মুসুল্লী 

পটুয়াখালী 598 1010111 জনাে/বেগম শবফকুল হাসান 

বপতা-আেদুর রবশে গাজী 

পটুয়াখালী 

599 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান গাজী 

বপতা-এম এ নাবসর 

পটুয়াখালী 600 1010100 জনাে/বেগম হাবসনা বেগম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 

601 1010101 জনাে/বেগম শাবমমা নাছবরন 

বপতা-এস এম রুহুল আবমন 

পটুয়াখালী 602 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ কবর বহান্ডসন 

বপতা-মৃত েবলল উবিন হাওলাোর 

পটুয়াখালী 

603 1010101 জনাে/বেগম বমাসাঃ মবফয়া খানম 

বপতা-বমাঃ সবফজ উবিন খান 

পটুয়াখালী 604 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল ইসলাম বলটন 

বপতা-বমাঃ আেদুল খান্ডলক বমাল্লা 

পটুয়াখালী 

605 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আজাহার উবিন খান 

পটুয়াখালী 606 1010101 জনাে/বেগম বনরা রানী োস 

বপতা-লক্ষী কান্ত োস 

পটুয়াখালী 

607 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ কুদ্দুস খান 

পটুয়াখালী 608 1010101 জনাে/বেগম গাজী বমাঃ বফন্ডরাজ 

বপতা-আঃ বমাতান্ডলে গাজী 

পটুয়াখালী 

609 1010101 জনাে/বেগম সাগর চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত সমু্ভ নার্থ োস 

পটুয়াখালী 610 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ তানভীর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রাজ্জাক আহম্মে 

পটুয়াখালী 

611 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ েবশর উিীন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস বজামািার 

পটুয়াখালী 612 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ োন্ডরক 

পটুয়াখালী 

613 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডয়ল খান 

বপতা-বমাঃ বন্ডহান্ডসন খান 

পটুয়াখালী 614 1010111 জনাে/বেগম সুলতান আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আকন 

পটুয়াখালী 

615 1010111 জনাে/বেগম মধুসূেন হাওলাোর 

বপতা-বেমল চন্দ্র হাওলাো 

পটুয়াখালী 616 1010111 জনাে/বেগম সুলতানা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

পটুয়াখালী 
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617 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাইয়ুম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হারুন খান 

পটুয়াখালী 618 1010111 জনাে/বেগম সুমন বেশ্বাস 

বপতা-আঃ হক বেশ্বাস 

পটুয়াখালী 

619 1010111 জনাে/বেগম শরীফ হােীবুল্লাহ 

বপতা-শরীফ বমাঃ গির আলী 

পটুয়াখালী 620 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-আেদুল হাবমে গাজী 

পটুয়াখালী 

621 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ বসবিকুর রহমান 

পটুয়াখালী 622 1010111 জনাে/বেগম রুবেনা 

বপতা-বমাঃ বুরজুক আলী বজামািার 

পটুয়াখালী 

623 1060623 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 624 1060624 জনাে/বেগম মমতাজ খানম 

বপতা-বমাঃ মুনসুর আলী 

বপন্ডরাজপুর 

625 1060625 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম আকন 

বপন্ডরাজপুর 626 1060626 জনাে/বেগম োসুন্ডেে মেল 

বপতা-সুধীর মেল 

বপন্ডরাজপুর 

627 1060627 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 628 1060628 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম রুমন 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বজামািার 

বপন্ডরাজপুর 

629 1060629 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

বপন্ডরাজপুর 630 1060630 জনাে/বেগম সজল েত্ত 

বপতা-সাধন কুমার েত্ত 

বপন্ডরাজপুর 

631 1060631 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-শাহজাহান হাওলাোর 

বপন্ডরাজপুর 632 1060632 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী বমাল্লা 

বপন্ডরাজপুর 

633 1060633 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক বসাহান 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

বপন্ডরাজপুর 634 1060634 জনাে/বেগম প্রকাশ মেল 

বপতা-মৃত বেন্ডনাে বেহারী মেল 

বপন্ডরাজপুর 

635 1060635 জনাে/বেগম জনােন্ডমাঃ উজ্জল সরোর 

বপতা-মৃত_ বমাঃ মকবুল সরোর 

বপন্ডরাজপুর 636 106063
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জনাে/বেগম জনােন্ডমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সুলতান আহন্ডমে 

বপন্ডরাজপুর 

637 1060637 জনাে/বেগম অসীম েরন হালোর 

বপতা-অমুল্য রিন হালোর 

বপন্ডরাজপুর 638 1060638 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-মৃত ছান্ডজদুল হক 

বপন্ডরাজপুর 

639 1060639 জনাে/বেগম রাজীে েড়াল 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ েড়াল 

বপন্ডরাজপুর 640 1060640 জনাে/বেগম বেলরুো ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপন্ডরাজপুর 

641 1060641 জনাে/বেগম বেল আরা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপন্ডরাজপুর 642 1060642 জনাে/বেগম সুবজত মজুমোর 

বপতা-শবশভূষন মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 

643 1060643 জনাে/বেগম সিয় মেল 

বপতা-সুভাষ মেল 

বপন্ডরাজপুর 644 1060644 জনাে/বেগম বরগান চন্দ্র হাওলাোর 

বপতা-মন্ডনাজ কুমার হাওলাোর 

বপন্ডরাজপুর 

645 1060645 জনাে/বেগম বশবশর কুমার মৃধা 

বপতা-েশন্ডলন্দ্র নার্থ মৃধা 

বপন্ডরাজপুর 646 1060646 জনাে/বেগম বরাবজ আক্তার 

বপতা-মৃত বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 

647 1060647 জনাে/বেগম বনশাকর োশ 

বপতা-মৃত পবরমল চন্দ্র োশ 

বপন্ডরাজপুর 648 1060648 জনাে/বেগম ঝুমুর মজুমোর 

বপতা-বেজয় কৃষ্ণ মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 

649 1060649 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল কবের 

বপতা-বমাঃ আব্দুল সত্তার হাওলাোরা 

বপন্ডরাজপুর 650 1060650 জনাে/বেগম হীরামন সুতার 

বপতা-হরলাল সূতার 

বপন্ডরাজপুর 

651 1060651 জনাে/বেগম বমাঃ ইকরামুল হক 

বপতা-বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 652 1060652 জনাে/বেগম এস এম আন্ডশক এলাবহ 

বপতা-এস এম আব্দুস ছত্তার 

বপন্ডরাজপুর 

653 1060653 জনাে/বেগম বমাঃ নূরুন্নেী বেগম 

বপতা-মৃত বমাঃ আঃ হাবলম ফবকর 

বপন্ডরাজপুর 654 1060654 জনাে/বেগম সুসান্ত তরুয়া 

বপতা-বেমল কৃষ্ণ তরুয়া 

বপন্ডরাজপুর 

655 1060655 জনাে/বেগম সুমন বেপারী 

বপতা-সুধীর বেপারী 

বপন্ডরাজপুর 656 1060656 জনাে/বেগম সহন্ডেে োস 

বপতা-অরুন চন্দ্র োস 

বপন্ডরাজপুর 

657 1060657 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার নন্দী 

বপতা-বেমল কৃষ্ণ নন্দী 

বপন্ডরাজপুর 658 1060658 জনাে/বেগম তন্ময় ডাকুয়া 

বপতা-বচত্তরিন ডাকুয়া 

বপন্ডরাজপুর 

659 1060659 জনাে/বেগম শ্যামল মজুমোর 

বপতা-কাবতযক মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 660 1060660 জনাে/বেগম সীমা হালোর 

বপতা-সুখরিন হালোর 

বপন্ডরাজপুর 

661 1060661 জনাে/বেগম তাবমমা জাহান 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ সরকার 

বপন্ডরাজপুর 662 1060662 জনাে/বেগম তাবনয়া বজবরন 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ সরকার 

বপন্ডরাজপুর 

663 1060663 জনাে/বেগম হবরোস ের 

বপতা-রবেোস ের 

বপন্ডরাজপুর 664 1060664 জনাে/বেগম েীপক মজুমোর 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 

665 1060665 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমরাজ বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 666 106066
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জনাে/বেগম উজ্জল হালোর 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র হালোর 

বপন্ডরাজপুর 

667 1060667 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

বপন্ডরাজপুর 668 1060668 জনাে/বেগম বমলটন মেল 

বপতা-বমলন কৃষ্ণ মেল 

বপন্ডরাজপুর 

669 1060669 জনাে/বেগম রাজীে বেশ্বাস 

বপতা-মৃত রন্ডমশ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপন্ডরাজপুর 670 1060670 জনাে/বেগম বগৌতম মজুমোর 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 

671 1060671 জনাে/বেগম সিা োলা 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ োলা 

বপন্ডরাজপুর 672 1060672 জনাে/বেগম বলটন মজুমোর 

বপতা-রন্ডমন্দ্র নার্থ মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 
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673 1060673 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী বশকোর 

বপন্ডরাজপুর 674 1060674 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ হালোর 

বপতা-মৃত সন্ডন্তাষ কুমার হালোর 

বপন্ডরাজপুর 

675 1060675 জনাে/বেগম শবরফা আক্তার 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

বপন্ডরাজপুর 676 1060676 জনাে/বেগম প্রনে মেল 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র মেল 

বপন্ডরাজপুর 

677 1060677 জনাে/বেগম বমাঃ বসহাে হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বপন্ডরাজপুর 678 1060678 জনাে/বেগম শংকর েড়াল 

বপতা-সুখরিন েড়াল 

বপন্ডরাজপুর 

679 1060679 জনাে/বেগম পল্লে তরুয়া 

বপতা-চেমর্থ নার্থ তরুয়া 

বপন্ডরাজপুর 680 1060680 জনাে/বেগম বেবলপ কুমার তরুয়া 

বপতা-দুলাল চন্দ্র তরুয়া 

বপন্ডরাজপুর 

681 1060681 জনাে/বেগম অবভবজৎ মেল 

বপতা-অবেনাশ মেল 

বপন্ডরাজপুর 682 1060682 জনাে/বেগম প্রেীপ তরুয়া 

বপতা-প্রমর্থ নার্থ তরুয়া 

বপন্ডরাজপুর 

683 1060683 জনাে/বেগম সংগীতা মজুমোর 

বপতা-বেমল কৃষ্ণ মজুমোর 

বপন্ডরাজপুর 684 1060684 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম খান 

বপতা-মুত- বমাঃ জাহান আলী খান 

বপন্ডরাজপুর 

685 1060685 জনাে/বেগম মামুন বহান্ডসন 

বপতা-বছবিকুর রহমান 

বপন্ডরাজপুর 686 1060686 জনাে/বেগম বমাঃ ডাবলম ভূইয়া 

বপতা-বমাঃ খসরু ভূইয়া 

বপন্ডরাজপুর 

687 1060687 জনাে/বেগম সুজন হাওলাোর 

বপতা-সুধাংকর কুমার হাওলাোর 

বপন্ডরাজপুর 688 1060688 জনাে/বেগম মাইনুল ইসলাম 

বপতা-আবু হাবনফ 

বপন্ডরাজপুর 

689 1060689 জনাে/বেগম সাগর হাওলাোর 

বপতা-সুোস হাওলাোর 

বপন্ডরাজপুর 690 1060690 জনাে/বেগম বনশা আক্তার 

বপতা-আঃ শুকুর 

বপন্ডরাজপুর 

691 1060691 জনাে/বেগম নাজনীন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপন্ডরাজপুর 692 1060692 জনাে/বেগম অবনন্ডমশ বমিী 

বপতা-মৃত অমল কৃষ্ণ বমিী 

বপন্ডরাজপুর 

693 1060693 জনাে/বেগম সুধীর চন্দ্র মেল 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র মেল 

বপন্ডরাজপুর 694 1060694 জনাে/বেগম সুশীল মালাকার 

বপতা-সুধীর সিল মালাকার 

বপন্ডরাজপুর 

695 1060695 জনাে/বেগম বফৌবজয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

বপন্ডরাজপুর 696 1060696 জনাে/বেগম উত্তম চন্দ্র বমিী 

বপতা-রাধা বগাবেন্দ বমিী 

বপন্ডরাজপুর 

697 1060697 জনাে/বেগম অবপ যতা মেল 

বপতা-অসীম মেল 

বপন্ডরাজপুর 698 1060698 জনাে/বেগম সুব্রত ঢালী 

বপতা-সুধীর রিন ঢালী 

বপন্ডরাজপুর 

699 1060699 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বন্ডমাশারফ 

বপন্ডরাজপুর 700 1060700 জনাে/বেগম বমাঃ মাইনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মাহাবুবুর রহমান 

বপন্ডরাজপুর 

701 1060701 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান োেশা 

বপন্ডরাজপুর 702 1060702 জনাে/বেগম খান্ডলো বফরন্ডেৌসী 

বপতা-মৃত বমাশান্ডরফ বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 

703 1060703 জনাে/বেগম রনবজৎ গাইন 

বপতা-মৃত অধীর গাইন 

বপন্ডরাজপুর 704 1060704 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল আলম 

বপতা-মৃত বমাশান্ডরফ চাপরাশী 

বপন্ডরাজপুর 

705 1060705 জনাে/বেগম আল-মামুন 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

বপন্ডরাজপুর 706 1060706 জনাে/বেগম সুবফয়া আখতার 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 

707 1060707 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র হালোর 

বপতা-োবুল চন্দ্র হালোর 

বপন্ডরাজপুর 708 1060708 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

বপন্ডরাজপুর 

709 1060709 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম জমািার 

বপন্ডরাজপুর 710 1060710 জনাে/বেগম বমাঃ আোচ উবিন 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপন্ডরাজপুর 

711 1060711 জনাে/বেগম েবেতা রায় 

বপতা-বপ্রমাশু রায় 

বপন্ডরাজপুর 712 1060712 জনাে/বেগম বশপ্রা বমিী 

বপতা-সুখলাল বমিী 

বপন্ডরাজপুর 

713 1060713 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন বশখ 

বপন্ডরাজপুর 714 1060714 জনাে/বেগম সুজন রায় 

বপতা-মৃত সুখরিন রায় 

বপন্ডরাজপুর 

715 1010111 জনাে/বেগম নুবচংসা মারমা 

বপতা-বসনমংউ মারমা 

োন্দরোন 716 1010111 জনাে/বেগম জামাল উিীন 

বপতা-বমাঃ আবুল খান্ডয়র 

োন্দরোন 

717 1010111 জনাে/বেগম হাবফজুর রহমান 

বপতা-লুৎফর রহমান 

োন্দরোন 718 1010111 জনাে/বেগম স্বনুপ কাবন্ত শম যা 

বপতা-শ্যামল চন্দ্র শীল 

োন্দরোন 

719 1010111 জনাে/বেগম প্রু বর্থায়াইবচং মারমা 

বপতা-বরম্রাঅং মারমা 

োন্দরোন 720 1010110 জনাে/বেগম কামরুল ইসলাম 

বপতা-আবু তান্ডহর 

োন্দরোন 

721 1010111 জনাে/বেগম উজ্জল োশ 

বপতা-বগৌরাঙ্গ োশ 

োন্দরোন 722 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জবহর রায়হান 

বপতা-মৃত মশরফ আলী 

োন্দরোন 

723 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 724 1010111 জনাে/বেগম মবনর বহান্ডসন 

বপতা-আবুল খান্ডয়র 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

725 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান রাবফ 

বপতা-বমাঃ আবুল হান্ডশম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 726 1010111 জনাে/বেগম লুৎফী বেগম 

বপতা-বমাঃ আলম বরজা 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

727 1010111 জনাে/বেগম আল মামুন 

বপতা-আব্দুল হাবমে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 728 1010111 জনাে/বেগম নাজমুল হক 

বপতা-আব্দুর রহমান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 
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729 1010111 জনাে/বেগম আেদুল কুদ্দুস 

বপতা-আবুল খান্ডয়র 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 730 1010110 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সাইফুল হাসান 

বপতা-হান্ডফজ অবল উল্লাহ 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

731 1010111 জনাে/বেগম সাবব্বর বহান্ডসন মুন্সী 

বপতা-মালন মুন্সী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 732 1010111 জনাে/বেগম শংকু কুমার বেে 

বপতা-পবরন্ডতাষ বেে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

733 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ফারুক বময়া 

বপতা-বমাহাম্মে নূরুল ইসলাম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 734 1010111 জনাে/বেগম আবরফ খান 

বপতা-শরীফ খান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

735 1010111 জনাে/বেগম মাহমুদুল হক 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল হান্ডসম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 736 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ জালাল 

বপতা-বমাঃ খবলল 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

737 1010111 জনাে/বেগম আলভী বচৌধুরী 

বপতা-মবতউর রহমান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 738 1010111 জনাে/বেগম কৃষ্ণ েীপায়ন সরকার 

বপতা-হরকুমার সরকার 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

739 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইসহাক আলী 

বপতা-বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 740 1010110 জনাে/বেগম বমাছাঃ শারাোন তাহুরা 

বপতা-বমাঃ ফান্ডয়জুল আলম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

741 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ উমর ফারুক 

বপতা-আলী আকের 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 742 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাউছার আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আঃ গবন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

743 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছর উবিন বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ নুর উবিন বচৌধুরী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 744 1010111 জনাে/বেগম চসয়ে মবশউর রহমান 

বপতা-চসয়ে মাসুে আহমে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

745 1010111 জনাে/বেগম নূন্ডর সাইফুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ মবহ উবিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 746 1010111 জনাে/বেগম আন্ডলাফা বেগম 

বপতা-বসানা বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

747 1010111 জনাে/বেগম এস, এম, পান্ডেল 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রছ বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 748 1010111 জনাে/বেগম আেন্ডে বমাহাম্মে বমঠু 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

749 1010111 জনাে/বেগম মবজবুর হক আহন্ডমে 

বপতা-বখারন্ডশে আহন্ডমে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 750 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ মাকসুদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

751 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 752 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহ উবিন 

বপতা-বমাঃ উসমান গবন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

753 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ নূরন্নেী বচশতী 

বপতা-মৃত বমাঃ আবুল কান্ডশম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 754 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জামন্ডসে বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

755 1010111 জনাে/বেগম তানভীর আহন্ডমে 

বপতা-বমাহাম্মে ইউসুফ বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 756 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়সাল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্বাছ আলী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

757 1010111 জনাে/বেগম মবহউবিন আহম্মে 

বপতা-সুরুজ বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 758 1010111 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল হাই 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

759 1010111 জনাে/বেগম জান্নাত ফান্ডতমা 

বপতা-বমাঃ জবমোর বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 760 1010110 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফারজানা বসবিকা 

বপতা-মৃত আবু েকর বসবিকী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

761 1010111 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র োস 

বপতা-চুড়ামবন োস 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 762 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফ খান 

বপতা-মৃত বমাঃ কনু বময়া খান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

763 1010111 জনাে/বেগম ফয়সাল রানা 

বপতা-বমাোরক বহান্ডসন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 764 1010111 জনাে/বেগম মায়মুন সূচী 

বপতা-মৃত জালাল উবিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

765 1010111 জনাে/বেগম মাকসুো বেগম 

বপতা-মাইন উবিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 766 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন বময়া 

বপতা-শওকত আলী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

767 1010111 জনাে/বেগম মুহাম্মে কামরুজ্জামান 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 768 1010111 জনাে/বেগম বরামাির সূত্রধর 

বপতা-রবতরিন সূত্রধর 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

769 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল সরকার 

বপতা-বনায়াে আলী সরকার 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 770 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-তফাজ্জল বহান্ডসন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

771 1010111 জনাে/বেগম পবল রানী সরকার 

বপতা-র্তীন্দ্র বমাহন সরকার 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 772 1010111 জনাে/বেগম জীেন চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-স্বপন চন্দ্র বেশ্বাস 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

773 1010111 জনাে/বেগম বপন্টু মালাকার 

বপতা-শংকর মালাকার 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 774 1010111 জনাে/বেগম সরফুবিন বমলন 

বপতা-এ, বক, এম শামসুু্বিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

775 1010111 জনাে/বেগম তাহবমনা আক্তার 

বপতা-মৃত মবতউর রহমান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 776 1010111 জনাে/বেগম অপ যনা রায় 

বপতা-অরবেন্দু রায় 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

777 1010111 জনাে/বেগম বজয়াউর রহমান 

বপতা-সফর আলী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 778 1010111 জনাে/বেগম সুমন বেেনার্থ 

বপতা-শ্যামধন বেেনার্থ 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

779 1010111 জনাে/বেগম সান্ডেক বময়া 

বপতা-বমাহাম্মে ইব্রাবহম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 780 1010110 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বসাহাগ বময়া 

বপতা-বমাহাম্মে সামসুল ইসলাম 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

781 1010111 জনাে/বেগম বরখা রানী োস 

বপতা-চন্দ্র বমাহন োস 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 782 1010111 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র োস 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র চন্দ্র োস 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

783 1010111 জনাে/বেগম অমর চন্দ্র বেে 

বপতা-সুবেন চন্দ্র বেে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 784 1010111 জনাে/বেগম ইসরাত জাহান 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

785 1010111 জনাে/বেগম মমতাজ বেগম 

বপতা-বমাঃ হান্ডফজ খান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 786 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডশক বময়া 

বপতা-আব্দুল আওয়াল 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

787 1010111 জনাে/বেগম সুমাইয়া আক্তার 

বপতা-হাছান বময়া 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 788 1010111 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-হাছান আলী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

789 1010111 জনাে/বেগম চসয়ে শাকুর আহন্ডমে 

বপতা-চসয়ে শাহবরয়ার আহন্ডমে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 790 1010110 জনাে/বেগম শামীম আহন্ডমে 

বপতা-মৃত বমাঃ আলীমুবিন 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

791 1010111 জনাে/বেগম রাজীে কুমার বঘাষ 

বপতা-স্বপন কুমার বঘাষ 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 792 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুল্লাহ 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল হাবমে 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

793 1010111 জনাে/বেগম বেলীপ চন্দ্র বচৌধুরী 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র বচৌধুরী 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 794 1010111 জনাে/বেগম খাবেজা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

ব্রাহ্মণোবড়য়া 

795 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল খান্ডয়র 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ মাষ্টার 

চাঁেপুর 796 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল খান্ডয়র 

বপতা-বহাসাইন আলী 

চাঁেপুর 

797 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবছন 

বপতা-আবু তান্ডহর 

চাঁেপুর 798 1010111 জনাে/বেগম বজোৎস্না আক্তার 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

চাঁেপুর 

799 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ তান্ডরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

চাঁেপুর 800 1010100 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ কবরম 

বপতা-বমাঃ আঃ খান্ডলক 

চাঁেপুর 

801 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম খান 

বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম খান 

চাঁেপুর 802 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ স্বপন বময়া 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক প্রধান 

চাঁেপুর 

803 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল উবিন 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজ আলম 

চাঁেপুর 804 1010101 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-বমাখন্ডলছুর রহমান 

চাঁেপুর 

805 1010101 জনাে/বেগম মঈন উবিন মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাহাম্মে আন্ডনায়ার উল্লাহ 

চাঁেপুর 806 1010101 জনাে/বেগম বমন্ডহেী রায়হান 

বপতা-আব্দুর রবহম 

চাঁেপুর 

807 1010101 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহাসাইন ঢালী 

বপতা-বমাঃ নান্নু ঢালী 

চাঁেপুর 808 1010101 জনাে/বেগম বমাহাইবমনুল রাতুল 

বপতা-বমাঃ শাহজালান 

চাঁেপুর 

809 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ খান 

বপতা-বমাঃ আলমাছ খান 

চাঁেপুর 810 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-সুলতান আহন্ডমে 

চাঁেপুর 

811 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াে বহান্ডসন 

বপতা-হাজী হাবেবুর রহমান 

চাঁেপুর 812 1010111 জনাে/বেগম সবঞ্চত চন্দ্র বে 

বপতা-েল্লে চন্দ্র বে 

চাঁেপুর 

813 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাসন্ডলম বেপারী 

বপতা-আব্দুল লবতফ বেপারী 

চাঁেপুর 814 1010111 জনাে/বেগম রুন্ডেল হাসান 

বপতা-বমাঃ হাবনফ বময়া 

চাঁেপুর 

815 1010111 জনাে/বেগম বনজাম উবিন 

বপতা-শাহাে উবিন 

চাঁেপুর 816 1010111 জনাে/বেগম প্রনে কুমার োস 

বপতা-সুকলাল োস 

চাঁেপুর 

817 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-আঃ ওয়ান্ডজে মুন্সী 

চাঁেপুর 818 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল োসার 

চাঁেপুর 

819 1010110 জনাে/বেগম মাইন উবিন বচৌধুরী 

বপতা-মৃত বমাশান্ডরফ বহান্ডসন বচৌধুরী 

চাঁেপুর 820 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-মৃত বছবিকুর রহমান তপাোর 

চাঁেপুর 

821 1010111 জনাে/বেগম হাবমো আক্তার 

বপতা-সাহাোত বহান্ডসন মীর 

চাঁেপুর 822 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল সরকার 

বপতা-আমান উল্লাহ সরকার 

চাঁেপুর 

823 1010111 জনাে/বেগম শরীফ আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

চাঁেপুর 824 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বরেওয়ান খান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

চাঁেপুর 

825 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন সরকার 

বপতা-আহসান উল্লাহ সরকার 

চাঁেপুর 826 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে বময়া 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে বহান্ডসন 

চাঁেপুর 

827 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োচ্চু বময়া 

চাঁেপুর 828 1010111 জনাে/বেগম বমাসাম্মৎ আসমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল সরকার 

চাঁেপুর 

829 1010110 জনাে/বেগম জবসয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন 

চাঁেপুর 830 1010111 জনাে/বেগম আন্ডমনা আক্তার 

বপতা-আব্দুল লবতফ 

চাঁেপুর 

831 1010111 জনাে/বেগম বহাসাইন বময়া 

বপতা-হান্নান প্রধান 

চাঁেপুর 832 101011

1 

জনাে/বেগম বমাঃ আবুল োসার 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান গাজী 

চাঁেপুর 

833 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ ছালাম 

বপতা-বমাঃ আঃ আবজজ 

চাঁেপুর 834 1010111 জনাে/বেগম ফারহানা ইসলাম 

বপতা-এস, এম, রবফকুল ইসলাম 

চাঁেপুর 

835 1010111 জনাে/বেগম পলাশ সরকার 

বপতা-সুকুমার সরকার 

চাঁেপুর 836 1010111 জনাে/বেগম তনু মজুমোর 

বপতা-সুন্ডকন্দু মজুমোর 

চাঁেপুর 

837 1010111 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র োস 

বপতা-অবভনয় চন্দ্র োস 

চাঁেপুর 838 1010111 জনাে/বেগম কাজী বমাঃ শরীফ বহান্ডসন 

বপতা-মুনাফ কাজী 

চাঁেপুর 

839 1010110 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে প্রধানীয়া 

বপতা-মৃত বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

চাঁেপুর 840 1010111 জনাে/বেগম আফবরন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আবুর বহান্ডসন 

চাঁেপুর 
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841 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহাসাইন 

বপতা-মৃত মবনর বহান্ডসন সরোর 

চাঁেপুর 842 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কান্ডশম 

বপতা-শাহাজান ভূইয়া 

চাঁেপুর 

843 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ কাউসার পাটওয়ারী 

বপতা-বমাঃ আবমন উল্লাহ পাটওয়ারী 

চাঁেপুর 844 1010111 জনাে/বেগম ইমন বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আলী আশ্রাফ 

চাঁেপুর 

845 1010111 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-মৃত আজমত উল্যা 

চাঁেপুর 846 1010111 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-ফখরুল ইসলাম 

চাঁেপুর 

847 1010111 জনাে/বেগম আফানুর মঞ্জুর 

বপতা-শবহদুল আলম 

চাঁেপুর 848 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবহে উল্লাহ 

চাঁেপুর 

849 1010110 জনাে/বেগম বসাহাগ চন্দ্র মেল 

বপতা-হন্ডর কৃষ্ণা মেল 

চাঁেপুর 850 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বজহাদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আঃ হাবমে গাজী 

চাঁেপুর 

851 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

চাঁেপুর 852 1010111 জনাে/বেগম রুন্ডেল বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

চাঁেপুর 

853 1010111 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র সুত্রধর 

বপতা-সতে রিন সুত্রধর 

চাঁেপুর 854 1010111 জনাে/বেগম ইন্দ্রবজৎ চন্দ্র শম যা 

বপতা-প্রান্ডনন্দ্র চন্দ্র শম যা 

চাঁেপুর 

855 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

চাঁেপুর 856 1010111 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বহান্ডসন 

বপতা-আঃ রবশে 

চাঁেপুর 

857 1010111 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাছান 

বপতা-মৃত বমাঃ বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

চাঁেপুর 858 2100859 জনাে/বেগম শুভ দ্বীপ েড়ুয়া 

বপতা-বদ্বপায়ন েড়ুয়া 

চট্রগ্রাম 

859 2100860 জনাে/বেগম বসবলম উবিন 

বপতা-আেদুর মান্নান 

চট্রগ্রাম 860 2100861 জনাে/বেগম আবু ইউছুপ বসকোর 

বপতা-মনজুরুল ইসলাম বসকোর 

চট্রগ্রাম 

861 2100862 জনাে/বেগম বমাঃ ইনামুল কবরম 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান 

চট্রগ্রাম 862 2100863 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে আলম 

বপতা-আবু আহম্মে 

চট্রগ্রাম 

863 2100864 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুর রবশে 

চট্রগ্রাম 864 2100865 জনাে/বেগম বনান্ডেল চন্দ্র রায় 

বপতা-অটল কৃষ্ণ রায় 

চট্রগ্রাম 

865 2100866 জনাে/বেগম বেবচত্র জলোশ 

বপতা-স্বপন জলোশ 

চট্রগ্রাম 866 2100867 জনাে/বেগম সবুজ ভট্রাচার্য্য 

বপতা-ধীলন েরন ভট্রাচার্য্য 

চট্রগ্রাম 

867 2100868 জনাে/বেগম মুহাম্মে বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-মুহাম্মে আেদুর োবর 

চট্রগ্রাম 868 2100869 জনাে/বেগম মুহাম্মে বসরাজুল আলম 

বপতা-মুহাম্মে শামসুল আলম 

চট্রগ্রাম 

869 2100870 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আল পারন্ডভজ 

বপতা-মৃত বমাঃ রমজান আলী 

চট্রগ্রাম 870 2100871 জনাে/বেগম বলবপকা রাণী বসন 

বপতা-রেীন্দ্র কুমার বসন 

চট্রগ্রাম 

871 2100872 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে বময়া 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ 

চট্রগ্রাম 872 2100873 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত আেদুল মবজে (মুবক্তন্ডর্াদ্ধা) 

চট্রগ্রাম 

873 2100874 জনাে/বেগম নয়ন েল 

বপতা-বচত্তরিন েল 

চট্রগ্রাম 874 2100875 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মুবজবুর রহমান ফারুকী 

বপতা-বমাহাম্মে আইয়ুে ফারুকী 

চট্রগ্রাম 

875 2100876 জনাে/বেগম বমাঃ আলা উিীন 

বপতা-এস, এম, ফবরে উিীন 

চট্রগ্রাম 876 2100877 জনাে/বেগম সুমন কুমার বসন 

বপতা-সেীন্দ্র কুমার বসন 

চট্রগ্রাম 

877 2100878 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আইয়ুে আলী 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন 

চট্রগ্রাম 878 2100879 জনাে/বেগম বমাঃ নুর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

চট্রগ্রাম 

879 2100880 জনাে/বেগম অবনক চক্রেতী 

বপতা-সন্ডন্টাষ চক্রেতী 

চট্রগ্রাম 880 2100881 জনাে/বেগম বজসবমন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে খান 

চট্রগ্রাম 

881 2100882 জনাে/বেগম আেদুর রহমান 

বপতা-কবরম উল্যা 

চট্রগ্রাম 882 2100883 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইউনুছ 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান 

চট্রগ্রাম 

883 2100884 জনাে/বেগম বেেরাজ বমত্র 

বপতা-মৃত অবসত েরণ বমত্র 

চট্রগ্রাম 884 2100885 জনাে/বেগম সীমা োশ 

বপতা-বমবহর কাবন্ত োশ 

চট্রগ্রাম 

885 2100886 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজম উিীন 

বপতা-বমাঃ বগালাম মাওলা 

চট্রগ্রাম 886 2100887 জনাে/বেগম জয়নাল আন্ডেেীন 

বপতা-জামাল বহান্ডসন 

চট্রগ্রাম 

887 2100888 জনাে/বেগম রাবজে েড়ুয়া 

বপতা-অবনল েড়ুয়া 

চট্রগ্রাম 888 2100889 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ফারুকুল ইসলাম 

বপতা-জান্ডকর আহমে বসকোর 

চট্রগ্রাম 

889 2100890 জনাে/বেগম মাঈনুবিন হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডলে 

চট্রগ্রাম 890 2100891 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জান্ডহদুল হক 

বপতা-বমাঃ জাবকরুল হক 

চট্রগ্রাম 

891 2100892 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-মৃত শাহ আলম 

চট্রগ্রাম 892 2100893 জনাে/বেগম রুন্ডপশ চক্রেতী 

বপতা-মৃত হবরপে চক্রেতী 

চট্রগ্রাম 

893 2100894 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বপতা-বমাঃ খায়রুল োশার 

চট্রগ্রাম 894 2100895 জনাে/বেগম ঝুমুর েড়ুয়া 

বপতা-বরেতী বমাহন েড়ুয়া 

চট্রগ্রাম 

895 2100896 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাে বহান্ডসন 

বপতা-মুঃ মবতউর রহমান 

চট্রগ্রাম 896 2100897 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আেদুল মুনাফ 

চট্রগ্রাম 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

897 2100898 জনাে/বেগম বমাঃ মবহউবিন 

বপতা-ফারুক আহম্মে 

চট্রগ্রাম 898 2100899 জনাে/বেগম পলাশ েড়ুয়া 

বপতা-সুবমত েড়ুয়া 

চট্রগ্রাম 

899 2100900 জনাে/বেগম সুেীর বচৌধুরী 

বপতা-মৃত প্রেীর রিন বচৌধুরী 

চট্রগ্রাম 900 2100901 জনাে/বেগম ইউসুফ খান্ডেম 

বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম 

চট্রগ্রাম 

901 2100902 জনাে/বেগম টিপলু কাবন্ত নার্থ 

বপতা-রতন কাবন্ত নার্থ 

চট্রগ্রাম 902 2100903 জনাে/বেগম বমাহাম্মে শান্ডহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আেদুল মান্ডলক 

চট্রগ্রাম 

903 2100904 জনাে/বেগম আব্দুর রবহম 

বপতা-মৃত জালাল আহম্মে 

চট্রগ্রাম 904 2100905 জনাে/বেগম কাবতযক পে আইচ 

বপতা-শংকর কুমার আইচ 

চট্রগ্রাম 

905 2100906 জনাে/বেগম রুনা োশ 

বপতা-অবনল োশ 

চট্রগ্রাম 906 2100907 জনাে/বেগম মুঃ ওমর ফারুক 

বপতা-মুঃ শামছুল হক 

চট্রগ্রাম 

907 2100908 জনাে/বেগম বমাঃ বজাোইরুল আরফাত 

বপতা-মুহাম্মে শামসুল হক 

চট্রগ্রাম 908 2100909 জনাে/বেগম বমাঃ জুনাইে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আবু নান্ডছর 

চট্রগ্রাম 

909 2100910 জনাে/বেগম সুজন োশ 

বপতা-প্রেীপ োশ 

চট্রগ্রাম 910 2100911 জনাে/বেগম রুন্ডেল চক্রেতী 

বপতা-বগাপাল চক্রেতী 

চট্রগ্রাম 

911 2100912 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-ডাঃ আেদুল হাবকম 

চট্রগ্রাম 912 2100913 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

চট্রগ্রাম 

913 2100914 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল্লাহ মাহমুে বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ ফজল কবরম বচৌধুরী 

চট্রগ্রাম 914 2100915 জনাে/বেগম নুরুল ইসলাম 

বপতা-কবের আহমে 

চট্রগ্রাম 

915 2100916 জনাে/বেগম রুবে রানী বেেী 

বপতা-মৃত অনার্থ েন্ধু নার্থ 

চট্রগ্রাম 916 2100917 জনাে/বেগম নান্ডছর আহান্ডমে 

বপতা-মৃত আমজু বময়া 

চট্রগ্রাম 

917 2100918 জনাে/বেগম এস, এম, বেোরুল আলম 

বপতা-এস, এম, আবলম উল্লোহ 

চট্রগ্রাম 918 2100919 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নাবজম উিীন 

বপতা-আেদুল মবজে 

চট্রগ্রাম 

919 2100920 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নুরুল কবের 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল বহাসাইন 

চট্রগ্রাম 920 2110921 জনাে/বেগম বমাঃ োন্ডছে বময়া 

বপতা-বমাঃ অবহদুর রহমান 

কুবমল্লা 

921 2110922 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আেদুল োন্ডরক 

বপতা-আলী আহম্মে 

কুবমল্লা 922 2110923 জনাে/বেগম রান্ডসল বহান্ডসন 

বপতা-তাজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

923 2110924 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছর উবিন সরকার 

বপতা-বমাঃ আেদুল কান্ডের সরকার 

কুবমল্লা 924 2110925 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবমল্লা 

925 2110926 জনাে/বেগম রান্ডেয়া আক্তার 

বপতা-ফজলুর রহমান 

কুবমল্লা 926 2110927 জনাে/বেগম রান্ডশে বহান্ডসন 

বপতা-তাজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

927 2110928 জনাে/বেগম এ, বক, এম শাহবরয়ার আলম 

বপতা-এ, বক, এম শামছুল আলম 

কুবমল্লা 928 2110929 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল হাওলাোর 

বপতা-আঃ োন্ডতন 

কুবমল্লা 

929 2110930 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-আব্দুল হাই 

কুবমল্লা 930 2110931 জনাে/বেগম আন্ডয়শা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আফাজ উবিন 

কুবমল্লা 

931 2110932 জনাে/বেগম রীনা আক্তারী 

বপতা-আবুর খান্ডয়র 

কুবমল্লা 932 2110933 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

933 2110934 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আেদুল োরী 

কুবমল্লা 934 2110935 জনাে/বেগম ওয়াবসম উবিন 

বপতা-হাছান আহন্ডমে 

কুবমল্লা 

935 2110936 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

কুবমল্লা 936 2110937 জনাে/বেগম েীপক বেেনার্থ 

বপতা-বগৌরাঙ্গ বেেনার্থ 

কুবমল্লা 

937 2110938 জনাে/বেগম বমাহাম্মে রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আবজজুর রহমান 

কুবমল্লা 938 2110939 জনাে/বেগম জালাল উবিন 

বপতা-আেদুর রবশে 

কুবমল্লা 

939 2110940 জনাে/বেগম বমাঃ আলা উবিন 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

কুবমল্লা 940 2110941 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সবফউল্লাহ 

বপতা-বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

941 2110942 জনাে/বেগম নুর বমাহাম্মে 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

কুবমল্লা 942 2110943 জনাে/বেগম বমাঃ বমাোরক বহান্ডসন ভূঞা 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান ভূঞা 

কুবমল্লা 

943 2110944 জনাে/বেগম বমাঃ আল আমীন 

বপতা-বমাঃ শাবন্ত বময়া 

কুবমল্লা 944 2110945 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আেদুল খান্ডলক 

কুবমল্লা 

945 2110946 জনাে/বেগম রুমা আক্তার 

বপতা-হাবেে উল্যাহ মীর 

কুবমল্লা 946 2110947 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর 

কুবমল্লা 

947 2110948 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাবনফ 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আলী 

কুবমল্লা 948 2110949 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-রবফকুর ইসলাম 

কুবমল্লা 

949 2110950 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ বছবিকুর রহমান 

কুবমল্লা 950 2110951 জনাে/বেগম নাজমা বেগম 

বপতা-বমাঃ ছাত্তার বময়া 

কুবমল্লা 

951 2110952 জনাে/বেগম রুন্ডেল ভূঞা 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্ডলক ভূঞা 

কুবমল্লা 952 2110953 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-সবফকুল ইসলাম 

কুবমল্লা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

953 2110954 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল হাছান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে 

কুবমল্লা 954 2110955 জনাে/বেগম ইবদ্রছ ফরান্ডয়জী 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে আলী 

কুবমল্লা 

955 2110956 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল হাছান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে 

কুবমল্লা 956 2110957 জনাে/বেগম বমাঃ আল আমীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োন্ডতন ফরাজী 

কুবমল্লা 

957 2110958 জনাে/বেগম আছমা আক্তার 

বপতা-বমাোরক বহান্ডসন 

কুবমল্লা 958 2110959 জনাে/বেগম হাবেবুল োশার 

বপতা-আেদুর রবশে 

কুবমল্লা 

959 2110960 জনাে/বেগম সুমন বহান্ডসন 

বপতা-শুকুর আলী 

কুবমল্লা 960 2110961 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইয়াবছন বময়া 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্ডলক 

কুবমল্লা 

961 2110962 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজ হাছান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবমল্লা 962 2110963 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জবসম উবিন 

বপতা-বমজোহ উবিন মজুমোর 

কুবমল্লা 

963 2110964 জনাে/বেগম নাবহো আক্তার 

বপতা-জাহাঙ্গীর আলম 

কুবমল্লা 964 2110965 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান ভূইয়া 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

কুবমল্লা 

965 2110966 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নাল আেেীন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

কুবমল্লা 966 2110967 জনাে/বেগম আশরাফুল আলম 

বপতা-মবনরুল আলম ভূইয়া 

কুবমল্লা 

967 2110968 জনাে/বেগম বশউরীরানী োস 

বপতা-মৃত ননী বগাপাল োস 

কুবমল্লা 968 2110969 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল হাছান ভূঞা 

বপতা-বমাঃ আঃ রউফ ভূঞা 

কুবমল্লা 

969 2110970 জনাে/বেগম বমাসাঃ নাছরীন আক্তার 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

কুবমল্লা 970 2110971 জনাে/বেগম মামুন বহাসইন পান্ডটায়ারী 

বপতা-আেদুর রহমান পান্ডটায়ারী 

কুবমল্লা 

971 2110972 জনাে/বেগম বমাঃ ফন্ডয়জ উল্লাহ 

বপতা-মবফজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 972 2110973 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম সরকার 

বপতা-বমাঃ আেদুর খান্ডলক সরকার 

কুবমল্লা 

973 2110974 জনাে/বেগম বমাঃ শামীমুল আহসান 

বপতা-বমাঃ নাজমুল হুো 

কুবমল্লা 974 2110975 জনাে/বেগম প্রেীর চন্দ্র রায় 

বপতা-রাখাল চন্দ্র রায় 

কুবমল্লা 

975 2110976 জনাে/বেগম তাহবমনা আক্তার 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

কুবমল্লা 976 2110977 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া 

বপতা-বমাঃ আেদুর রবহম ভূইয়া 

কুবমল্লা 

977 2110978 জনাে/বেগম শারবমন জাহান 

বপতা-বমাঃ হুমায়ুন কবের খান 

কুবমল্লা 978 2110979 জনাে/বেগম বমাঃ আহসানুল কবের 

বপতা-বমাঃ হুমায়ুন কবের খান 

কুবমল্লা 

979 2110980 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আল মামুন 

বপতা-বমাহাম্মে নজরুল ইসলাম 

কুবমল্লা 980 2110981 জনাে/বেগম বমাঃ তাওহীদুল হাসান 

বপতা-জবহর উবিন বমাঃ োের 

কুবমল্লা 

981 2110982 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কাউছার 

বপতা-বমাঃ আেদুর মান্নান 

কুবমল্লা 982 2110983 জনাে/বেগম বমাঃ কবের বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

983 2110984 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ কবের বহান্ডসন 

কুবমল্লা 984 2110985 জনাে/বেগম শরীফুল হাসান 

বপতা-োেন বময়া 

কুবমল্লা 

985 2110986 জনাে/বেগম রবফকুর আলম মজুমোর 

বপতা-বখারন্ডশে আলম মজুমোর 

কুবমল্লা 986 2110987 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল হান্ডসম 

কুবমল্লা 

987 2110988 জনাে/বেগম তপন চন্দ্র বেেনার্থ 

বপতা-রমনী বমাহন বেেনার্থ 

কুবমল্লা 988 2110989 জনাে/বেগম কাঞ্চন কুমার আচার্য্য 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র আচার্য্য 

কুবমল্লা 

989 2110990 জনাে/বেগম তপন চন্দ্র বেেনার্থ 

বপতা-রমনী বমাহন বেেনার্থ 

কুবমল্লা 990 2110991 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রবহম 

বপতা-মৃত আেদুর রে 

কুবমল্লা 

991 2110992 জনাে/বেগম ইকোল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবণ 

কুবমল্লা 992 2110993 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-সামছুল হক 

কুবমল্লা 

993 2110994 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফান্ডয়ল আহন্ডমে 

বপতা-ফবরে আহমে 

কুবমল্লা 994 2110995 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

995 2110996 জনাে/বেগম আবু সাবব্বর বচৌধুরী 

বপতা-খবললুর রহমান বচৌধুরী 

কুবমল্লা 996 2110997 জনাে/বেগম আবু বনামান বচৌধুরী 

বপতা-খবললুর রহমান 

কুবমল্লা 

997 2110998 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-চসয়ে আহম্মে 

কুবমল্লা 998 2110999 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল আবমন মুন্সী 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান মুন্সী 

কুবমল্লা 

999 2111000 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবমল্লা 1000 2111001 জনাে/বেগম বমাঃ সাবকল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাোরক বহান্ডসন 

কুবমল্লা 

1001 2111002 জনাে/বেগম কাউছার আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাহাম্মে নূরুন নেী 

কুবমল্লা 1002 2111003 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আব্দুল মান্ডলক 

কুবমল্লা 

1003 2111004 জনাে/বেগম কাবতযক সূত্রধর 

বপতা-বগৌরাঙ্গ সূত্রধর 

কুবমল্লা 1004 2111005 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুবুর রাহামান 

বপতা-বমাঃ রশীে আহমে 

কুবমল্লা 

1005 2111006 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাঃ মাজু বময়া 

কুবমল্লা 1006 2111007 জনাে/বেগম শাহাোত বহান্ডসন মাছুম 

বপতা-আব্দুল কুদ্দুস 

কুবমল্লা 

1007 2111008 জনাে/বেগম বমাঃ বমনহাজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবনছুর রহমান 

কুবমল্লা 1008 2111009 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম ছান্ডেক 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

কুবমল্লা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1009 2111010 জনাে/বেগম বশবরন আক্তার বশলা 

বপতা-স্বামী- বমাঃ জাকাবরয়া 

কুবমল্লা 1010 2111011 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল হাবকম 

কুবমল্লা 

1011 2111012 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল আবমন 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা 

কুবমল্লা 1012 2111013 জনাে/বেগম প্রহলাে চন্দ্র েত্ত 

বপতা-শংকর চন্দ্র েত্ত 

কুবমল্লা 

1013 2111014 জনাে/বেগম বমাঃ বগয়াস উবিন 

বপতা-বমাঃ আঃ হান্নান 

কুবমল্লা 1014 2111015 জনাে/বেগম বমাঃ আবু ইউসুফ 

বপতা-বমাঃ বগালাম বহান্ডসন 

কুবমল্লা 

1015 2111016 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফান্ডয়ল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আছলাম বময়া 

কুবমল্লা 1016 2111017 জনাে/বেগম বমাঃ শাবমম খান 

বপতা-বমাঃ োেরু বময়া 

কুবমল্লা 

1017 2111018 জনাে/বেগম ওসমান গবন 

বপতা-বমাসন্ডলহ উবিন 

কুবমল্লা 1018 2111019 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

কুবমল্লা 

1019 2111020 জনাে/বেগম শ্রী বেকাশ চন্দ্র োস 

বপতা-শ্রী বেন্ডনাে চন্দ্র োস 

কুবমল্লা 1020 2111021 জনাে/বেগম বমাঃ আলাউবিন খান 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন খান 

কুবমল্লা 

1021 2111022 জনাে/বেগম কবের মাহমুে 

বপতা-বমাঃ মুকবুল আহন্ডম্মে 

কুবমল্লা 1022 2111023 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম বেল্লাহ 

বপতা-আেদুল আউয়াল ভূইয়া 

কুবমল্লা 

1023 2111024 জনাে/বেগম বমাঃ তবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আহচানুজ্জামান 

কুবমল্লা 1024 2111025 জনাে/বেগম মামুনুর রবশে 

বপতা-আলী আহন্ডমে 

কুবমল্লা 

1025 2111026 জনাে/বেগম নাসবরন আক্তার 

বপতা-এ, বক, এম রাজ্জাক 

কুবমল্লা 1026 2111027 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-আফজাল বহান্ডসন 

কুবমল্লা 

1027 2111028 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহ উবিন 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান 

কুবমল্লা 1028 2111029 জনাে/বেগম তান্ডহরা আক্তার 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

কুবমল্লা 

1029 2111030 জনাে/বেগম বমাসাঃ বরহানা আক্তার 

বপতা-মৃত বমাঃ সাফান্ডয়ত উল্লোহ 

কুবমল্লা 1030 2111031 জনাে/বেগম আবনচা সুলতানা 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

কুবমল্লা 

1031 2111032 জনাে/বেগম বমাঃ বমছোহুল োরী 

বপতা-মৃত আেদুর রে মজুমোর 

কুবমল্লা 1032 2111033 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুন নেী 

বপতা-বমাঃ আেদুল ওয়াদুে 

কুবমল্লা 

1033 2111034 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডের ই-মাওলা 

বপতা-মৃত আেদুর রে মজুমোর 

কুবমল্লা 1034 2111035 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডরায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

কুবমল্লা 

1035 2111036 জনাে/বেগম ইফন্ডতখার উবিন খন্দকার 

বপতা-মৃত এয়ার আহাম্মে খন্দকার 

কুবমল্লা 1036 2111037 জনাে/বেগম বমাঃ তান্ডরক মন্ডনায়ার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

কুবমল্লা 

1037 2111038 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন খান 

বপতা-বমাঃ বছবিকুর রহমান খান 

কুবমল্লা 1038 2111039 জনাে/বেগম সানবজো আক্তার 

বপতা-মৃত হাবেবুর রহমান 

কুবমল্লা 

1039 2111040 জনাে/বেগম বমাঃ ইমাম বহাসাইন 

বপতা-মৃত আলী বনওয়াজ 

কুবমল্লা 1040 2111041 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আেদুর রবশে 

কুবমল্লা 

1041 2111042 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

কুবমল্লা 1042 2111043 জনাে/বেগম মুহাম্মে সালাহউবিন 

বপতা-বমাহাম্মে বখারন্ডশে আলম 

কুবমল্লা 

1043 2111044 জনাে/বেগম বনপা বচৌধুরী 

বপতা-বনম যল বচৌধুরী 

কুবমল্লা 1044 2121045 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল আবমন োবুল 

বপতা-মৃত নুর আহমে 

কক্সোজার 

1045 2121046 জনাে/বেগম আবু বনামান বমাহাম্মে মাসুে রানা 

বপতা-রশীে আহমে 

কক্সোজার 1046 2121047 জনাে/বেগম েবশর বময়া 

বপতা-দুদু বময়া 

কক্সোজার 

1047 2121048 জনাে/বেগম বজাোইর উিীন 

বপতা-মৃত শামসুল আলম 

কক্সোজার 1048 2121049 জনাে/বেগম আবু তান্ডলে 

বপতা-চাঁে বময়া 

কক্সোজার 

1049 2121050 জনাে/বেগম আব্দুল অদুে 

বপতা-খায়রুল েশর 

কক্সোজার 1050 2121051 জনাে/বেগম বশখা েড়ুয়া 

বপতা-পরবেন্দু েড়ুয়া 

কক্সোজার 

1051 2121052 জনাে/বেগম ফরহাদুল ইসলাম 

বপতা-আবু জাফর 

কক্সোজার 1052 2121053 জনাে/বেগম বসাহাগ রিন েড়ুয়া 

বপতা-বনন্ডরাধ কুমার েড়ুয়া 

কক্সোজার 

1053 2121054 জনাে/বেগম সুবপ্রয়া েড়ুয়া 

বপতা-পবরমল েড়ুয়া 

কক্সোজার 1054 2121055 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার ধর 

বপতা-োসুন্ডেে ধর 

কক্সোজার 

1055 2121056 জনাে/বেগম বেোরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বলাকমান শরীফ 

কক্সোজার 1056 2121057 জনাে/বেগম কান্ডয়ম উবিন 

বপতা-নুরুল হক 

কক্সোজার 

1057 2121058 জনাে/বেগম নুর বমাহাম্মে 

বপতা-মৃত আেদুল কবরম 

কক্সোজার 1058 2121059 জনাে/বেগম প্রকাশ বে 

বপতা-বচত্ত রিন বে 

কক্সোজার 

1059 2121060 জনাে/বেগম আব্দুল আবজজ 

বপতা-ছান্ডের আহমে 

কক্সোজার 1060 2131061 জনাে/বেগম নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

বফনী 

1061 2131062 জনাে/বেগম বমাঃ শাখাওয়াত বহাসাইন 

বপতা-মৃত এনান্ডয়ত বহান্ডসন 

বফনী 1062 2131063 জনাে/বেগম বনজাম উবিন 

বপতা-আবমনুল হক 

বফনী 

1063 2131064 জনাে/বেগম আলাউবিন 

বপতা-মৃত আন্ডনায়ার আহন্ডম্মে 

বফনী 1064 2131065 জনাে/বেগম বমাঃ আলী বহান্ডসন 

বপতা-আজুয বময়া 

বফনী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1065 2131066 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল নাবজম ভূঞা 

বপতা-বমাঃ আেদুল্লাহ ভূঞা 

বফনী 1066 2131067 জনাে/বেগম দ্বীপন মজুমোর 

বপতা-মৃত বমবহর কাবন্ত মজুমোর 

বফনী 

1067 2131068 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

বফনী 1068 2131069 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডলমান 

বপতা-আব্দুল বসােহান 

বফনী 

1069 2131070 জনাে/বেগম সুজল বঘাষ 

বপতা-সমীর চন্দ্র বঘাষ 

বফনী 1070 2131071 জনাে/বেগম আেদুল আবজম ভূঞা 

বপতা-আেদুল্লাহ ভূঞা 

বফনী 

1071 2131072 জনাে/বেগম বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা 

বফনী 1072 2131073 জনাে/বেগম স্বজন বচৌধুরী 

বপতা-জয়ন্ডেে বচৌধুরী 

বফনী 

1073 2131074 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র পাল 

বপতা-নকুল চন্দ্র পাল 

বফনী 1074 2131075 জনাে/বেগম আেদুস সামাে 

বপতা-বগালাম সরওয়ার 

বফনী 

1075 2131076 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-আবুল েশর 

বফনী 1076 2131077 জনাে/বেগম সুজন চন্দ্র োস 

বপতা-অমূল্য কুমার োস 

বফনী 

1077 2131078 জনাে/বেগম বশমুল চন্দ্র োস 

বপতা-হারাধন চন্দ্র োস 

বফনী 1078 2141079 জনাে/বেগম প্রীবতময় চাকমা 

বপতা-রনবজত চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1079 2141080 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাহর আলী 

খাগড়াছবড় 1080 2141081 জনাে/বেগম বরন্ডকা চাকমা 

বপতা-লবলত কুমার চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1081 2141082 জনাে/বেগম বরপা চাকমা 

বপতা-ইন্দ্র মবন চাকমা 

খাগড়াছবড় 1082 2141083 জনাে/বেগম রুইপ্রুসাই মারমা 

বপতা-মংপুসু মারমা 

খাগড়াছবড় 

1083 2141084 জনাে/বেগম রাবখ চাকমা 

বপতা-বেমল কাবন্ত চাকমা 

খাগড়াছবড় 1084 2141085 জনাে/বেগম মুহাম্মে আেদুল আবজজ 

বপতা-মুহাম্মে আবনছুর রহমান 

খাগড়াছবড় 

1085 2141086 জনাে/বেগম রাজীে চাকমা 

বপতা-পুষ্পল চাকমা 

খাগড়াছবড় 1086 2141087 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ বময়া 

বপতা-মৃত তেেল বহান্ডসন 

খাগড়াছবড় 

1087 2141088 জনাে/বেগম সুতাপ চাকমা 

বপতা-বেনয় কাবন্ত চাকমা 

খাগড়াছবড় 1088 2141089 জনাে/বেগম বরন্টু চাকমা 

বপতা-মৃত শ্যাম মঙ্গল চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1089 2141090 জনাে/বেগম বজনাবত চাকমা 

বপতা-রতন বেকাশ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1090 2141091 জনাে/বেগম উজ্জল বত্রপুরা 

বপতা-বগাপাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 

1091 2141092 জনাে/বেগম রীবত চাকমা 

বপতা-শ্যামল বেকাশ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1092 2141093 জনাে/বেগম মঙ্গল চন্দ্র চাকমা 

বপতা-পূণ য বেজয় চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1093 2141094 জনাে/বেগম অনুরূপ চাকমা 

বপতা-সন্ডতজ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1094 2141095 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বসবলম 

বপতা-বমাহাম্মে মান্নান 

খাগড়াছবড় 

1095 2141096 জনাে/বেগম বেপাশা চাকমা 

বপতা-সুবেকাশ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1096 2141097 জনাে/বেগম বলটন চাকমা 

বপতা-কমলা রিন চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1097 2141098 জনাে/বেগম বেশ্ব বসন্দু বত্রপুরা 

বপতা-সুনীবত রিন বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 1098 2141099 জনাে/বেগম বখাকা োবু বত্রপুরা 

বপতা-বহরা লাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 

1099 2141100 জনাে/বেগম আন্ডে মারমা 

বপতা-কংহলাপ্রু মারমা 

খাগড়াছবড় 1100 2141101 জনাে/বেগম সুশীল বেকাশ চাকমা 

বপতা-োবেে রিন চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1101 2141102 জনাে/বেগম শুভন্ডতাষ চাকমা 

বপতা-সন্ডন্তাষ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1102 2141103 জনাে/বেগম রুবপ চাকমা 

বপতা-মূল্যা চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1103 2141104 জনাে/বেগম অপ যনা চাকমা 

বপতা-বুদ্ধ শীল চাকমা 

খাগড়াছবড় 1104 2141105 জনাে/বেগম বজসবমন তালুকোর 

বপতা-স্বামী-অরুন বজোবত চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1105 2141106 জনাে/বেগম প্রজ্ঞান্ডতজ চাকমা 

বপতা-কৃষ্ণ চাকমা 

খাগড়াছবড় 1106 2141107 জনাে/বেগম লাকী চাকমা 

বপতা-রবে রিন চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1107 2141108 জনাে/বেগম রুপা চাকমা 

বপতা-সুশীল চন্দ্র চাকমা 

খাগড়াছবড় 1108 2141109 জনাে/বেগম অরুন বজোবত চাকমা 

বপতা-প্রেীপ কুমার চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1109 2141110 জনাে/বেগম বসানাবরকা চাকমা 

বপতা-বসদ্ধার্থ য চাকমা 

খাগড়াছবড় 1110 2141111 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আেদুর রবশে 

খাগড়াছবড় 

1111 2141112 জনাে/বেগম সুেীর চাকমা 

বপতা-শাবন্ত েরন চাকমা 

খাগড়াছবড় 1112 2141113 জনাে/বেগম রন্ডমশ চাকমা 

বপতা-বজোবতষ কাবন্ত চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1113 2141114 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহাসাইন 

বপতা-মৃত আবুল োশার 

খাগড়াছবড় 1114 2141115 জনাে/বেগম আব্দুল হক 

বপতা-মৃত ইদু বময়া 

খাগড়াছবড় 

1115 2141116 জনাে/বেগম প্রেীপন চাকমা 

বপতা-শীল ধন চাকমা 

খাগড়াছবড় 1116 2141117 জনাে/বেগম বরন্ডনল চাকমা 

বপতা-কান্ডলা বেকাশ চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1117 2141118 জনাে/বেগম বনন্ডরাধ চাকমা 

বপতা-বপ্রয় লাল চাকমা 

খাগড়াছবড় 1118 2141119 জনাে/বেগম বমাঃ সাইমুন 

বপতা-আব্দুল কবরম পান্ডটায়াবর 

খাগড়াছবড় 

1119 2141120 জনাে/বেগম সমীরণ চাকমা 

বপতা-রে বসন চাকমা 

খাগড়াছবড় 1120 2141121 জনাে/বেগম টগর চাকমা 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র লাল চাকমা 

খাগড়াছবড় 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1121 2141122 জনাে/বেগম রবেেরন চাকমা 

বপতা-পূন য সুধন চাকমা 

খাগড়াছবড় 1122 2141123 জনাে/বেগম এন্ডলারা চাকমা 

বপতা-নয়ম মবন চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1123 2141124 জনাে/বেগম বেকাশ চাকমা 

বপতা-বমবহর কাবন্ত চাকমা 

খাগড়াছবড় 1124 2141125 জনাে/বেগম বেপ্লে কাবন্ত ধর 

বপতা-ভন্ডেশ কাবন্ত ধর 

খাগড়াছবড় 

1125 2141126 জনাে/বেগম রূপায়ন চাকমা 

বপতা-মৃত অমৃত লাল চাকমা 

খাগড়াছবড় 1126 2141127 জনাে/বেগম তাপসী চাকমা 

বপতা-তুষার কাবন্ত চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1127 2141128 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নূর বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে মুসবলম বময়া 

খাগড়াছবড় 1128 2141129 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে খান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

খাগড়াছবড় 

1129 2141130 জনাে/বেগম রুপা বত্রপুরা 

বপতা-কন্ডজন্দ্র লাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 1130 2141131 জনাে/বেগম এবলট চাকমা 

বপতা-লক্ষ্মী ধন চাকমা 

খাগড়াছবড় 

1131 2141132 জনাে/বেগম কমল চাকমা 

বপতা-ধান্ডনশ্বর চাকমা 

খাগড়াছবড় 1132 2141133 জনাে/বেগম তৃষ্ণা বত্রপুরা 

বপতা-ব্রজ লাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 

1133 2141134 জনাে/বেগম বপ্রয়াংকা বত্রপুরা 

বপতা-শুভ রিন বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 1134 2141135 জনাে/বেগম উন্ডপল বমাহন বত্রপুরা 

বপতা-প্রশান্ত লাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 

1135 2141136 জনাে/বেগম সুেত্ত চাকমা 

বপতা-ধন চন্দ্র চাকমা 

খাগড়াছবড় 1136 2141137 জনাে/বেগম বহমাবলকা বত্রপুরা 

বপতা-সন্ডপন্দ্রলাল বত্রপুরা 

খাগড়াছবড় 

1137 2141138 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

খাগড়াছবড় 1138 2141139 জনাে/বেগম বমাঃ আলী বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

খাগড়াছবড় 

1139 2141140 জনাে/বেগম মৃনাল কাবন্ত নার্থ 

বপতা-অমৃত লাল নার্থ 

খাগড়াছবড় 1140 2151141 জনাে/বেগম আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-আলী হায়োর 

লক্ষ্মীপুর 

1141 2151142 জনাে/বেগম আেদুল্লোহ-আল বনামান 

বপতা-বমাঃ শাহাে উিীন 

লক্ষ্মীপুর 1142 2151143 জনাে/বেগম বেশ্ববজত বেেনার্থ 

বপতা-বেেবজত বেেনার্থ 

লক্ষ্মীপুর 

1143 2151144 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুবুর রহমান 

বপতা-মবনর আহন্ডমে 

লক্ষ্মীপুর 1144 2151145 জনাে/বেগম নূর বসালায়মান 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

লক্ষ্মীপুর 

1145 2151146 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-আব্দুল মবতন 

লক্ষ্মীপুর 1146 2151147 জনাে/বেগম রাধা কৃষ্ণ োস 

বপতা-সুকুমার চন্দ্র োস 

লক্ষ্মীপুর 

1147 2151148 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর রহমান 

লক্ষ্মীপুর 1148 2151149 জনাে/বেগম লক্ষন চন্দ্র আচার্য্য 

বপতা-ফবন ভুষন আচর্য্য 

লক্ষ্মীপুর 

1149 2151150 জনাে/বেগম এম আশরাফুর রহমান 

বপতা-এম আবুল কালাম 

লক্ষ্মীপুর 1150 2151151 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আেদুল বমাতান্ডলে 

লক্ষ্মীপুর 

1151 2151152 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

লক্ষ্মীপুর 1152 2151153 জনাে/বেগম বের্থীকা রাণী 

বপতা-সুধাংসু হাওলাোর 

লক্ষ্মীপুর 

1153 2151154 জনাে/বেগম বমাঃ শামছুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুর বহান্ডসন 

লক্ষ্মীপুর 1154 2151155 জনাে/বেগম আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

লক্ষ্মীপুর 

1155 2151156 জনাে/বেগম মইনুল ইসলাম 

বপতা-মামদুদুর রহমান 

লক্ষ্মীপুর 1156 2151157 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হােীে উল্লো 

লক্ষ্মীপুর 

1157 2151158 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-আেদুল গবন 

লক্ষ্মীপুর 1158 2151159 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমত বিাহা 

বপতা-মৃত বমাঃ আেদুল বগাফরান 

লক্ষ্মীপুর 

1159 2151160 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহাসাইন 

বপতা-বতাফান্ডয়ল আহন্ডম্মে 

লক্ষ্মীপুর 1160 2151161 জনাে/বেগম রাবজে চন্দ্র োস 

বপতা-ব্রন্ডজন্দ্র চন্দ্র োস 

লক্ষ্মীপুর 

1161 2151162 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ 

লক্ষ্মীপুর 1162 2151163 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাে উিীন 

বপতা-বমাঃ নুরুল আবমন 

লক্ষ্মীপুর 

1163 2151164 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসবলম 

লক্ষ্মীপুর 1164 2151165 জনাে/বেগম বরগ্যান মজুমোর 

বপতা-অবজত চন্দ্র োস 

লক্ষ্মীপুর 

1165 2151166 জনাে/বেগম বনজাম উবিন 

বপতা-জয়নাল আেেীন 

লক্ষ্মীপুর 1166 2151167 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল হক 

লক্ষ্মীপুর 

1167 2151168 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কালু বময়া 

লক্ষ্মীপুর 1168 2151169 জনাে/বেগম নুরুল ইসলাম 

বপতা-খান্ডয়র উল্যাহ 

লক্ষ্মীপুর 

1169 2151170 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হারুনুর রশীে 

লক্ষ্মীপুর 1170 2151171 জনাে/বেগম বমাঃ আরমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বহলাল উবিন 

লক্ষ্মীপুর 

1171 2151172 জনাে/বেগম বমাঃ ওসমান গবন 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

লক্ষ্মীপুর 1172 2151173 জনাে/বেগম িন্টু চন্দ্র োস 

বপতা-রাশ মহন োস 

লক্ষ্মীপুর 

1173 2151174 জনাে/বেগম ইব্রাহীম বহাসাইন 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহাসাইন 

লক্ষ্মীপুর 1174 2151175 জনাে/বেগম নাছবরন আক্তার 

বপতা-মৃত বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

লক্ষ্মীপুর 

1175 2151176 জনাে/বেগম ফারজানা সুলতানা 

বপতা-আব্দুল মবজে 

লক্ষ্মীপুর 1176 2151177 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডছল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলী বহান্ডসন 

লক্ষ্মীপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1177 2151178 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ লুৎফুল্যাহ 

লক্ষ্মীপুর 1178 2151179 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মতলে 

লক্ষ্মীপুর 

1179 2151180 জনাে/বেগম হাসনাত বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল কান্ডশম 

লক্ষ্মীপুর 1180 2151181 জনাে/বেগম বমাহাম্মে হান্নান 

বপতা-অবহন্ডের রহমান 

লক্ষ্মীপুর 

1181 2151182 জনাে/বেগম বমাঃ বসালাইমান 

বপতা-মৃত আেদুল মন্নান 

লক্ষ্মীপুর 1182 2151183 জনাে/বেগম বমাঃ কবের বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ রবফক উল্লা ভাঁট 

লক্ষ্মীপুর 

1183 2151184 জনাে/বেগম মমতাজ আক্তার 

বপতা-ইব্রাবহম খবলল 

লক্ষ্মীপুর 1184 2151185 জনাে/বেগম বসাবনয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ আলী আহম্মে বেওয়ান 

লক্ষীপুর 

1185 2151186 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহাসাইন 

বপতা-আব্দুর রবহম 

লক্ষীপুর 1186 2161187 জনাে/বেগম আেদুর রবহম 

বপতা-আবুল কালাম 

বনায়াখালী 

1187 2161188 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু 

বপতা-সবফ উল্লোহ 

বনায়াখালী 1188 2161189 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ রবহম 

বনায়াখালী 

1189 2161190 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে 

বপতা-অবজ উল্লো 

বনায়াখালী 1190 2161191 জনাে/বেগম মাহমুে হাসান 

বপতা-আব্দুল গবন 

বনায়াখালী 

1191 2161192 জনাে/বেগম সালাহ উবিন 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

বনায়াখালী 1192 2161193 জনাে/বেগম বমাঃ মাইনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বনায়াখালী 

1193 2161194 জনাে/বেগম ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-োের বহান্ডসন 

বনায়াখালী 1194 2161195 জনাে/বেগম বমাঃ খবের বহান্ডসন 

বপতা-মৃত জয়নাল আেেীন 

বনায়াখালী 

1195 2161196 জনাে/বেগম বমাঃ এমরান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

বনায়াখালী 1196 2161197 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-মৃত ফজলুল হক 

বনায়াখালী 

1197 2161198 জনাে/বেগম কাকন চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-রনবজত চন্দ্র মজুমোর 

বনায়াখালী 1198 2161199 জনাে/বেগম বেকাম মজুমোর 

বপতা-বখাকন চন্দ্র মজুমোর 

বনায়াখালী 

1199 2161200 জনাে/বেগম আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আবু তান্ডহর 

বনায়াখালী 1200 2161201 জনাে/বেগম পবল রানী মজুমোর 

বপতা-ক্ষুবেরাম মজুমোর 

বনায়াখালী 

1201 2161202 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত বমাঃ আবুল কান্ডশম 

বনায়াখালী 1202 2161203 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল কবের 

বপতা-মৃত আব্দুল কাইউম 

বনায়াখালী 

1203 2161204 জনাে/বেগম মুহাম্মে সাইফ উবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

বনায়াখালী 1204 2161205 জনাে/বেগম বের্থীকা মজুমোর 

বপতা-বচত্তরিন মজুমোর 

বনায়াখালী 

1205 2161206 জনাে/বেগম কুলছুম আক্তার 

বপতা-কামাল বহান্ডসন 

বনায়াখালী 1206 2161207 জনাে/বেগম বমঠু চন্দ্র োস 

বপতা-বপ্রয় বমাহন োস 

বনায়াখালী 

1207 2161208 জনাে/বেগম সারবমন আক্তার 

বপতা-শাহ আলম ভূইয়া 

বনায়াখালী 1208 2161209 জনাে/বেগম বমাঃ আজগর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুল বসােহান 

বনায়াখালী 

1209 2161210 জনাে/বেগম বলমন উবিন 

বপতা-বনজাম উবিন 

বনায়াখালী 1210 2161211 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সুমন বময়া 

বপতা-আবু কালাম 

বনায়াখালী 

1211 2161212 জনাে/বেগম আবুল বহান্ডসন 

বপতা-বরান্ডকয়া বেগম 

বনায়াখালী 1212 2161213 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার উল্যাহ 

বপতা-মৃত আহম্মে উল্যাহ 

বনায়াখালী 

1213 2161214 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফ উবিন 

বপতা-বমাঃ আবু নান্ডয়ম 

বনায়াখালী 1214 2161215 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বনায়াখালী 

1215 2161216 জনাে/বেগম শ্রীোম চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-েংবকম চন্দ্র মজুমোর 

বনায়াখালী 1216 2161217 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহাছাইন 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

বনায়াখালী 

1217 2161218 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আেদুল খান্ডলক 

বনায়াখালী 1218 2161219 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহাছাইন 

বপতা-শামসুল হুো 

বনায়াখালী 

1219 2161220 জনাে/বেগম বমাহাম্মে কাওছার হাবমে 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল কালাম 

বনায়াখালী 1220 2161221 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমাঃ েবে উল আলম 

বনায়াখালী 

1221 2161222 জনাে/বেগম ফবরো আক্তার 

বপতা-বমাঃ আেদুল্লাহ 

বনায়াখালী 1222 2161223 জনাে/বেগম ফখরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বনায়াখালী 

1223 2161224 জনাে/বেগম বমাঃ বহান্ডসন 

বপতা-বছরাজুল হক 

বনায়াখালী 1224 2161225 জনাে/বেগম বশপ্লু মজুমোর 

বপতা-রবতকাবন্ত মজুমোর 

বনায়াখালী 

1225 2161226 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-আেদুল আউয়াল 

বনায়াখালী 1226 2161227 জনাে/বেগম আবলয়া বেগম 

বপতা-বমাঃ আব্বাছ উবিন 

বনায়াখালী 

1227 2161228 জনাে/বেগম বমাঃ বহোন্ডয়ত উল্যাহ 

বপতা-মৃত বমাঃ মবজে উল্যাহ 

বনায়াখালী 1228 2161229 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল মজুমোর 

বপতা-বপযুষ কাবন্ত মজুমোর 

বনায়াখালী 

1229 2161230 জনাে/বেগম ইয়াছবমন আক্তার 

বপতা-মৃত আবুল কান্ডশম 

বনায়াখালী 1230 2161231 জনাে/বেগম আেদুল লবতফ 

বপতা-আেদুল জবলল 

বনায়াখালী 

1231 2161232 জনাে/বেগম আবরফুর রহমান 

বপতা-শাহ আলম 

বনায়াখালী 1232 2161233 জনাে/বেগম বেপ্লে চন্দ্র বভৌবমক 

বপতা-লক্ষ্মী কান্ত বভৌবমক 

বনায়াখালী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1233 2161234 জনাে/বেগম এ, আর, এম, জাবহে 

বপতা-আেদুর রবশে 

বনায়াখালী 1234 2161235 জনাে/বেগম আবতকুর রহমান 

বপতা-মাহফুজুর রহমান 

বনায়াখালী 

1235 2161236 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বেলাল 

বপতা-বমাহাম্মে বমাস্তফা 

বনায়াখালী 1236 2161237 জনাে/বেগম সিয় কুমার রায় 

বপতা-মৃত অবনল চন্দ্র রায় 

বনায়াখালী 

1237 2161238 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম 

বপতা-আেদুর রে 

বনায়াখালী 1238 2161239 জনাে/বেগম আেদুস সাত্তার 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

বনায়াখালী 

1239 2161240 জনাে/বেগম সিয় চক্রেতী 

বপতা-রতন লাল চক্রেতী 

বনায়াখালী 1240 2161241 জনাে/বেগম আকাশ চন্দ্র োস 

বপতা-প্রন্ডমাে চন্দ্র োস 

বনায়াখালী 

1241 2161242 জনাে/বেগম বমাঃ জান্ডকর উল্যাহ 

বপতা-বমাঃ আবমন উল্যাহ 

বনায়াখালী 1242 2161243 জনাে/বেগম বখমির চন্দ্র োস 

বপতা-সতীশ চন্দ্র োস 

বনায়াখালী 

1243 2161244 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল হান্নান ভূইয়া 

বপতা-আেদুল মন্নান বছবিকী 

বনায়াখালী 1244 2161245 জনাে/বেগম মুহাম্মে তাজুল ইসলাম 

বপতা-আহসান উল্লো 

বনায়াখালী 

1245 2161246 জনাে/বেগম মুহাম্মে ইসমাইল 

বপতা-মুহাম্মে আব্দুল খান্ডলক 

বনায়াখালী 1246 2161247 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাহাম্মে সামছুল হক 

বনায়াখালী 

1247 2171248 জনাে/বেগম েীন্ডপশ চাকমা 

বপতা-শাবন্ত কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1248 2171249 জনাে/বেগম েীর চাকমা 

বপতা-মৃত োতোরাম চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1249 2171250 জনাে/বেগম লাভলী মারমা 

বপতা-মৃত মংকেবচং মারমা 

রাঙ্গামাটি 1250 2171251 জনাে/বেগম বেনয় শাবন্ত চাকমা 

বপতা-কান্ডল্য বশং চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1251 2171252 জনাে/বেগম পূন য কুমার চাকমা 

বপতা-তুত্র বশং চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1252 2171253 জনাে/বেগম পলাশ চাকমা 

বপতা-অরুন বেকাশ চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1253 2171254 জনাে/বেগম আনন্দ বমলন চাকমা 

বপতা-েয়াল চন্দ্র চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1254 2171255 জনাে/বেগম সুজন বেকাশ চাকমা 

বপতা-ছবে ধন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1255 2171256 জনাে/বেগম অংসুইমং মারমা 

বপতা-অংসুইউ মারমা 

রাঙ্গামাটি 1256 2171257 জনাে/বেগম উহলামং মারমা 

বপতা-মংপ্রুন্ডশ মারমা 

রাঙ্গামাটি 

1257 2171258 জনাে/বেগম অনীক চাকমা 

বপতা-মৃত কৃষ্ণ চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1258 2171259 জনাে/বেগম আেশী চাকমা 

বপতা-শাবন্ত রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1259 2171260 জনাে/বেগম আনন্দ প্রকাশ চাকমা 

বপতা-বেষ্ণু বসন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1260 2171261 জনাে/বেগম রাখী খীসা 

বপতা-বপ্রয় েরন খীসা 

রাঙ্গামাটি 

1261 2171262 জনাে/বেগম রায়রন বেওয়ান 

বপতা-কম যন্ডজোবত বেওয়ান 

রাঙ্গামাটি 1262 2171263 জনাে/বেগম সুমন চাকমা 

বপতা-কাবমনী রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1263 2171264 জনাে/বেগম অনুকুল চাকমা 

বপতা-োন্ডনশ্বর চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1264 2171265 জনাে/বেগম উইন বেওয়ান 

বপতা-রতন মবন বেওয়ান 

রাঙ্গামাটি 

1265 2171266 জনাে/বেগম বশবশর বেন্দু চাকমা 

বপতা-সুন্ডখন্দু চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1266 2171267 জনাে/বেগম জীেন বেকাশ চাকমা 

বপতা-নেীন চান চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1267 2171268 জনাে/বেগম বেধু ভূষন চাকমা 

বপতা-ছবে ধন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1268 2171269 জনাে/বেগম বখাকন চাকমা 

বপতা-বনহার বেন্দু চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1269 2171270 জনাে/বেগম সুমন্টু চাকমা 

বপতা-রং কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1270 2171271 জনাে/বেগম বকরন চাকমা 

বপতা-কালাচান চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1271 2171272 জনাে/বেগম সুনীল চাকমা 

বপতা-মৃত লম্বা বশরা চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1272 2171273 জনাে/বেগম বহন্ডমল চাকমা 

বপতা-বস্নহ কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1273 2171274 জনাে/বেগম বরটন চাকমা 

বপতা-কৃষ্ণ চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1274 2171275 জনাে/বেগম শুভ চাকমা 

বপতা-বনবশ চন্দ্র চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1275 2171276 জনাে/বেগম বনউটন চাকমা 

বপতা-কাবন্ত চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1276 2171277 জনাে/বেগম বহন্ডভন চাকমা 

বপতা-লক্ষ্মী সুেন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1277 2171278 জনাে/বেগম সজল চাকমা 

বপতা-মৃগলাল চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1278 2171279 জনাে/বেগম বেকাশ তনচংগ্যা 

বপতা-ভদ্র কুমার তনচংগ্যা 

রাঙ্গামাটি 

1279 2171280 জনাে/বেগম মংচারুই মারমা 

বপতা-পাইগ্য মারমা 

রাঙ্গামাটি 1280 2171281 জনাে/বেগম বনবরকা চাকমা 

বপতা-েীর বমাহন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1281 2171282 জনাে/বেগম ধনমবন চাকমা 

বপতা-দুগ যার্াত্রা চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1282 2171283 জনাে/বেগম শুভ্র বসন গুপ্ত 

বপতা-মৃত প্রোস বসন গুপ্ত 

রাঙ্গামাটি 

1283 2171284 জনাে/বেগম বসন্ডর্থরাইউ মারমা 

বপতা-থুইসুই অং মারমা 

রাঙ্গামাটি 1284 2171285 জনাে/বেগম করুন বজোবত চাকমা 

বপতা-নমিয় চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1285 2171286 জনাে/বেগম বলটন চাকমা 

বপতা-মৃত সমীর কাবন্ত চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1286 2171287 জনাে/বেগম কন্ডনল চাকমা 

বপতা-ফবনন্দ্র চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1287 2171288 জনাে/বেগম রূপায়ন তনচংগ্যা 

বপতা-ফুল ধর তনচংগ্যা 

রাঙ্গামাটি 1288 2171289 জনাে/বেগম সুমনা তনচংগ্যা 

বপতা-মৃত মবনন্দ্র লাল তনচংগ্যা 

রাঙ্গামাটি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1289 2171290 জনাে/বেগম রুইজু প্রু মারমা 

বপতা-বচংপ্রু মারমা 

রাঙ্গামাটি 1290 2171291 জনাে/বেগম ধনিয় চাকমা 

বপতা-রইয়াধন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1291 2171292 জনাে/বেগম মায়া তালুকোর 

বপতা-জ্ঞান বেকাশ তালুকোর 

রাঙ্গামাটি 1292 2171293 জনাে/বেগম মঙ্গল বসন তঞ্চঙ্গা 

বপতা-র্াত্রা বমাহন তঞ্চঙ্গা 

রাঙ্গামাটি 

1293 2171294 জনাে/বেগম বকরন আন্ডলা চাকমা 

বপতা-পূন য কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1294 2171295 জনাে/বেগম পাইবসমং মারমা 

বপতা-কালামং মারমা 

রাঙ্গামাটি 

1295 2171296 জনাে/বেগম রুপম চাকমা 

বপতা-মাবনক কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1296 2171297 জনাে/বেগম অনুপম চাকমা 

বপতা-েয়াল চন্দ্র চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1297 2171298 জনাে/বেগম পন্ডরশ চাকমা 

বপতা-বেমন্ডলন্দু চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1298 2171299 জনাে/বেগম সুন্ডরন্টু চাকমা 

বপতা-বেন্ডনাে বেহারী চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1299 2171300 জনাে/বেগম জ্ঞান আন্ডলা চাকমা 

বপতা-পূব্বয চন্দ্র চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1300 2171301 জনাে/বেগম বেশারে চাকমা 

বপতা-সুনীল কুমার চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1301 2171302 জনাে/বেগম সুমান্টু চাকমা 

বপতা-অেনী রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1302 2171303 জনাে/বেগম জলন্ত ময় চাকমা 

বপতা-পন্ডলন্দু চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1303 2171304 জনাে/বেগম প্রভাতী চাকমা 

বপতা-ইন্দু রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1304 2171305 জনাে/বেগম কৃশা চাকমা 

বপতা-সন্ডরাজ কাবন্ত চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1305 2171306 জনাে/বেগম চন্দন চাকমা 

বপতা-বস্নহ রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1306 2171307 জনাে/বেগম শাহ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন 

রাঙ্গামাটি 

1307 2171308 জনাে/বেগম রুন্ডপশ চাকমা 

বপতা-জয়ন্ডমাহন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1308 2171309 জনাে/বেগম লাকী চাকমা 

বপতা-জয় শাবন্ত চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1309 2171310 জনাে/বেগম শুকতারা চাকমা 

বপতা-বনায়ান্ডসন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1310 2171311 জনাে/বেগম বত্রয়ন চাকমা 

বপতা-মন্ডনারিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

1311 2171312 জনাে/বেগম সুন্ডলখা চাকমা 

বপতা-সুমবত রিন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 1312 3181313 জনাে/বেগম হাবসনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

ঢাকা 

1313 3181314 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

ঢাকা 1314 3181315 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

ঢাকা 

1315 3181316 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে খান 

ঢাকা 1316 3181317 জনাে/বেগম আব্দুল রাজ্জাক 

বপতা-আব্দুল জবলল 

ঢাকা 

1317 3181318 জনাে/বেগম খাবেজা বেগম 

বপতা-মবহউবিন আহন্ডমে 

ঢাকা 1318 3181319 জনাে/বেগম বমাঃ মুবশউজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আঃ োন্ডরক 

ঢাকা 

1319 3181320 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল আজম 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

ঢাকা 1320 3181321 জনাে/বেগম শান্তা ইসলাম 

বপতা-মৃত মবনরুজ্জামান বচৌধুরী 

ঢাকা 

1321 3181322 জনাে/বেগম তাহবমনা আক্তার 

বপতা-আবু তান্ডহর 

ঢাকা 1322 318132

3 

জনাে/বেগম সুবম আক্তার 

বপতা-আব্দুর রউফ বময়া 

ঢাকা 

1323 3181324 জনাে/বেগম পান্ডেল বচৌধুরী 

বপতা-অবনল চন্দ্র বচৌধুরী 

ঢাকা 1324 3181325 জনাে/বেগম সানাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ বতাতা বময়া 

ঢাকা 

1325 3181326 জনাে/বেগম আবু সান্ডলহ বমাঃ মাসুম 

বপতা-বমাঃ ফবরে উবিন আহন্ডমে 

ঢাকা 1326 3181327 জনাে/বেগম বমাঃ শাবকল আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

ঢাকা 

1327 3181328 জনাে/বেগম বমাঃ আল ফাহাে 

বপতা-বমাঃ আবুল োসার 

ঢাকা 1328 3181329 জনাে/বেগম সংবগতা সরকার 

বপতা-রনবজৎ সরকার 

ঢাকা 

1329 3181330 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রহমান 

বপতা-মুন্সী আহসান উল্লাহ 

ঢাকা 1330 3181331 জনাে/বেগম সুবম আক্তার 

বপতা-আরজ আলী 

ঢাকা 

1331 3181332 জনাে/বেগম সানবজো আক্তার 

বপতা-জমন্ডশর আলী সরোর 

ঢাকা 1332 318133

3 

জনাে/বেগম জনান প্রন্ডসনবজত মজুমোর 

বপতা-আনন্দ মজুমোর 

ঢাকা 

1333 3181334 জনাে/বেগম অমল চন্দ্র সরকার 

বপতা-শ্রীোম চন্দ্র সরকার 

ঢাকা 1334 318133

5 

জনাে/বেগম শহীদুল ইসলাম 

বপতা-বমাসন্ডলম উবিন 

ঢাকা 

1335 3181336 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

ঢাকা 1336 3181337 জনাে/বেগম শংকর চন্দ্র সরকার 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র সরকার 

ঢাকা 

1337 3181338 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

ঢাকা 1338 3181339 জনাে/বেগম কাজী আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-কাজী মবতউর রহমান 

ঢাকা 

1339 3181340 জনাে/বেগম আসমা আক্তার 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ঢাকা 1340 3181341 জনাে/বেগম শাহানাজ পারভীন 

বপতা-মবহউবিন 

ঢাকা 

1341 3181342 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজ 

বপতা-মৃত আেদুল মান্ডলক 

ঢাকা 1342 3181343 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমা: কবফল উবিন 

ঢাকা 

1343 3181344 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবরছুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আজগর আলী 

ঢাকা 1344 3181345 জনাে/বেগম আয়শা আক্তার 

বপতা-বমা: ইকোল বহান্ডসন 

ঢাকা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1345 3181346 জনাে/বেগম সবুজ বঘাস 

বপতা-মেন বমাহন বঘাষ 

ঢাকা 1346 3181347 জনাে/বেগম বসাবনয়া আক্তার 

বপতা-আবজজুল মুন্সী 

ঢাকা 

1347 3181348 জনাে/বেগম কাজল ব্যানাজী 

বপতা-মৃত সুরন্ডশ ব্যানাজী 

ঢাকা 1348 3181349 জনাে/বেগম ফবরো আক্তার 

বপতা-বমাঃ জবহর উবিন 

ঢাকা 

1349 3181350 জনাে/বেগম ইমাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ অবলউল্যাহ 

ঢাকা 1350 3181351 জনাে/বেগম ইবত রানী বেশ্বাস 

বপতা-অরুন চন্দ্র বেশ্বাস 

ঢাকা 

1351 3181352 জনাে/বেগম সানবজো আক্তার 

বপতা-ইছাক বমাল্লা 

ঢাকা 1352 318135

3 

জনাে/বেগম নাজমা আবমন 

বপতা-মৃত রুহুল আবমন 

ঢাকা 

1353 3181354 জনাে/বেগম রবন আহান্ডম্মে 

বপতা-মুন্তাজ উবিন বেপারী 

ঢাকা 1354 3181355 জনাে/বেগম কবের বহাসন 

বপতা-কবলমুবিন 

ঢাকা 

1355 3181356 জনাে/বেগম সঞ্চয় সরকার 

বপতা-বশে নার্থ সরকার 

ঢাকা 1356 3181357 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে বমাল্লা 

বপতা-জবহর উবিন 

ঢাকা 

1357 3181358 জনাে/বেগম আহন্ডমে আলী 

বপতা-আেদুল হাই 

ঢাকা 1358 3181359 জনাে/বেগম সাবেকুর রহমান 

বপতা-শামসুল হক 

ঢাকা 

1359 3181360 জনাে/বেগম বফন্ডরাজ খান 

বপতা-বমাঃ সফর খান 

ঢাকা 1360 3191361 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস বচাকোর 

বপতা-মৃত আঃ হাবকম বচাকোর 

ফবরেপুর 

1361 3191362 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম খান 

বপতা-বমাঃ ওয়াজ উবিন খান 

ফবরেপুর 1362 319136

3 

জনাে/বেগম গন্ডণশ কুমার বেপারী 

বপতা-অতুল্য কুমার বেপারী 

ফবরেপুর 

1363 3191364 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

ফবরেপুর 1364 3191365 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

ফবরেপুর 

1365 3191366 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হারুন-উর-রবশে 

ফবরেপুর 1366 3191367 জনাে/বেগম আবশকুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইমারত বহান্ডসন 

ফবরেপুর 

1367 3191368 জনাে/বেগম মাহাবুর রহমান বমতু 

বপতা-বমাঃ খবলল বমাল্লা 

ফবরেপুর 1368 3191369 জনাে/বেগম কান্ডয়স বমাল্লা 

বপতা-বসরাজ বমাল্লা 

ফবরেপুর 

1369 3191370 জনাে/বেগম শহীদুল ইসলাম 

বপতা-সুলতান আহন্ডমে 

ফবরেপুর 1370 3191371 জনাে/বেগম বমাঃ আজাে বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ বমাশারফ হাওলাোর 

ফবরেপুর 

1371 3191372 জনাে/বেগম জুবলয়া খাতুন 

বপতা-বেওয়ান বগালাম মতুযজা 

ফবরেপুর 1372 3191373 জনাে/বেগম আবকদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ সালাম বশখ 

ফবরেপুর 

1373 3191374 জনাে/বেগম সুমাইয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান বমাল্লা 

ফবরেপুর 1374 3191375 জনাে/বেগম শামীমা আক্তার আবিঁ 

বপতা-বমাঃ আক্তার বহান্ডসন 

ফবরেপুর 

1375 3191376 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হাসান 

বপতা-বশখ আব্দুল হাবমে 

ফবরেপুর 1376 3191377 জনাে/বেগম বরহানা পারভীন 

বপতা-জয়নুল আন্ডেেীন 

ফবরেপুর 

1377 3191378 জনাে/বেগম পঞ্চানন মেল 

বপতা-তারাকান্ত মেল 

ফবরেপুর 1378 3191379 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ মেল 

বপতা-সুকুমার মেল 

ফবরেপুর 

1379 3191380 জনাে/বেগম বমাঃ আজমত আলী 

বপতা-বশখ রাজ্জাক আলী 

ফবরেপুর 1380 3191381 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ হান্নান বময়া 

ফবরেপুর 

1381 3191382 জনাে/বেগম মুক্তা েত্ত 

বপতা-েকুল েত্ত 

ফবরেপুর 1382 3191383 জনাে/বেগম মাধে চন্দ্র েবণক 

বপতা-বেরু পাখ্স েবণক 

ফবরেপুর 

1383 3191384 জনাে/বেগম কামরুল হাসান 

বপতা-মৃত. মবমন উবিন মাতুব্বর 

ফবরেপুর 1384 3191385 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ মবল্লক 

বপতা-বমাঃ ইবলয়াস মবল্লক 

ফবরেপুর 

1385 3191386 জনাে/বেগম বজল্লুর রহমান 

বপতা-বলয়াকত আলী 

ফবরেপুর 1386 3191387 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বশখ 

বপতা-বমাঃ োন্ডছর বশখ 

ফবরেপুর 

1387 3191388 জনাে/বেগম ইবলয়াস বহাসাইন 

বপতা-ইবদ্রস বমাল্যা 

ফবরেপুর 1388 3191389 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ কুমার মেল 

বপতা-অনন্ত কুমার মেল 

ফবরেপুর 

1389 3191390 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রশীে 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

ফবরেপুর 1390 3191391 জনাে/বেগম বসৌরভ 

বপতা-বলাকমান বশখ 

ফবরেপুর 

1391 3191392 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-মৃত আব্দুল োশার বমাল্লা 

ফবরেপুর 1392 3191393 জনাে/বেগম জাবমর বহান্ডসন 

বপতা-আমন্ডজে বমখ 

ফবরেপুর 

1393 3191394 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কাবেল মেল 

ফবরেপুর 1394 3191395 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন মেল 

বপতা-বমাঃ শহীে মেল 

ফবরেপুর 

1395 3191396 জনাে/বেগম বনোস চন্দ্র রায় 

বপতা-বনমাই চন্দ্র রায় 

ফবরেপুর 1396 3191397 জনাে/বেগম নাজনীন আক্তার 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

ফবরেপুর 

1397 3191398 জনাে/বেগম বহলাল বময়া 

বপতা-আব্দুস সামাে বময়া 

ফবরেপুর 1398 3191399 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া 

বপতা-বমাঃ হান্ডচন মাতুব্বর 

ফবরেপুর 

1399 3191400 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-নূর বমাহাম্মে বমাল্লা 

ফবরেপুর 1400 3191401 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে মাতুব্বর 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ মাতুব্বর 

ফবরেপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1401 3191402 জনাে/বেগম বমাহাম্মে রবফকুল ইসলাম 

বপতা-আনছার উবিন বমাল্যা 

ফবরেপুর 1402 3191403 জনাে/বেগম স্বপ্না আক্তার 

বপতা-আবুল হাসান 

ফবরেপুর 

1403 3191404 জনাে/বেগম বমাহাম্মে কাউসার বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে ফুল খান 

ফবরেপুর 1404 3191405 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ খবলল বেপারী 

ফবরেপুর 

1405 3191406 জনাে/বেগম শাহনাজ খাতুন 

বপতা-বমাঃ নজরুল বমাল্লো 

ফবরেপুর 1406 3191407 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আঃ রাজ্জাক বশখ 

ফবরেপুর 

1407 3191408 জনাে/বেগম বমারাে বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

ফবরেপুর 1408 3191409 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-শাহজাহান 

ফবরেপুর 

1409 3191410 জনাে/বেগম বমাছাঃ বনপা খাতুন 

বপতা-বমাঃ নুরনেী প্রাং 

ফবরেপুর 1410 3191411 জনাে/বেগম ইনামুল বশখ 

বপতা-বমাঃ এন্ডলম বশখ 

ফবরেপুর 

1411 3191412 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বময়া 

বপতা-বমাঃ চুন্নু বময়া 

ফবরেপুর 1412 3191413 জনাে/বেগম সুমন মেল 

বপতা-শুমু্ভচাে মেল 

ফবরেপুর 

1413 3191414 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত. আব্দুল মবজে মন্ডেল 

ফবরেপুর 1414 3191415 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছম বময়া 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজার রহমান 

ফবরেপুর 

1415 3191416 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরে বসক 

বপতা-সামসুবিন বসক 

ফবরেপুর 1416 3191417 জনাে/বেগম নাবসমা খানম 

বপতা-জয়নাল উিীন খান 

ফবরেপুর 

1417 3191418 জনাে/বেগম শামীমা সুলতানা 

বপতা-বেওয়ান বগালাম বমাস্তফা 

ফবরেপুর 1418 3191419 জনাে/বেগম চঞ্চল মেল 

বপতা-বনম যল মেল 

ফবরেপুর 

1419 3191420 জনাে/বেগম নাঈম বহাসাইন 

বপতা-জাহাংগীর বহাসাইন 

ফবরেপুর 1420 3191421 জনাে/বেগম সবজে বশখ 

বপতা-েজলুল বশখ 

ফবরেপুর 

1421 3191422 জনাে/বেগম শামসুন নাহার 

বপতা-মবহউবিন বময়া 

ফবরেপুর 1422 3191423 জনাে/বেগম তাবমন বমখ 

বপতা-ছত্তার বশখ 

ফবরেপুর 

1423 3191424 জনাে/বেগম রাজীে কুমার মেল 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র মেল 

ফবরেপুর 1424 3191425 জনাে/বেগম বমা: ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বসবলম মাতুব্বার 

ফবরেপুর 

1425 3191426 জনাে/বেগম বমায়ান্ডজ্জম বহাসাইন 

বপতা-ওয়ান্ডজে মেল 

ফবরেপুর 1426 3191427 জনাে/বেগম মাধুরী মেল 

বপতা-হরবষৎ মেল 

ফবরেপুর 

1427 3191428 জনাে/বেগম বেলাস চন্দ্র োশ 

বপতা-অবখল চন্দ্র োশ 

ফবরেপুর 1428 3191429 জনাে/বেগম শরীউল ইসলাম 

বপতা-আবুল কালাম 

ফবরেপুর 

1429 3191430 জনাে/বেগম বমাঃ বলয়াকত বেশ্বাম 

বপতা-মৃত েকুল বেশ্বাস 

ফবরেপুর 1430 3191431 জনাে/বেগম বমাঃ সাবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন বময়া 

ফবরেপুর 

1431 3191432 জনাে/বেগম বমা: মবহউবিন বশখ 

বপতা-বমাহামমে বশখ 

ফবরেপুর 1432 3191433 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বসক 

বপতা-বমাঃ রবহম বসক 

ফবরেপুর 

1433 3191434 জনাে/বেগম মুহাম্মে আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বকতাে উবিন বশখ 

ফবরেপুর 1434 3191435 জনাে/বেগম বরাকসানা পারভীন আইবভ 

বপতা-মৃত আঃ রউফ বমাল্যা 

ফবরেপুর 

1435 3191436 জনাে/বেগম বমাঃ নয়ন বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ ছালাম বেশ্বাস 

ফবরেপুর 1436 3191437 জনাে/বেগম নান্নু বসক 

বপতা-সবফ উবিন বসক 

ফবরেপুর 

1437 3191438 জনাে/বেগম আনন্দ রায় 

বপতা-সানু কুমার রায় 

ফবরেপুর 1438 3191439 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-বশখ আব্দুর রাজ্জাক 

ফবরেপুর 

1439 3191440 জনাে/বেগম তন্ময় মুখাজী 

বপতা-বরন্ডমন্দ্র নার্থ মুখাজী 

ফবরেপুর 1440 3191441 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোৎ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জাফর বমাল্লা 

ফবরেপুর 

1441 3191442 জনাে/বেগম বমাঃ বকেবরয়া বশক 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

ফবরেপুর 1442 3191443 জনাে/বেগম বপযুষ মজুমোর 

বপতা-পলাশ মজুমোর 

ফবরেপুর 

1443 3191444 জনাে/বেগম সবুজ বসকোর 

বপতা-শতেল বসকোর 

ফবরেপুর 1444 3191445 জনাে/বেগম সজীে কুমার মেল 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র মেল 

ফবরেপুর 

1445 3191446 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস বশখ 

ফবরেপুর 1446 3191447 জনাে/বেগম অরবেন্দু োস 

বপতা-মৃত নারায়ন চন্দ্র োস 

ফবরেপুর 

1447 3191448 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-আবু বময়া 

ফবরেপুর 1448 3191449 জনাে/বেগম বেলী আক্তারী 

বপতা-ওসমান বেপারী 

ফবরেপুর 

1449 3191450 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

বপতা-নান্নু বময়া 

ফবরেপুর 1450 3191451 জনাে/বেগম বসামা খানম 

বপতা-আইয়ুে আলী তালুকোর 

ফবরেপুর 

1451 3191452 জনাে/বেগম আবমর বহান্ডসন 

বপতা-চনমবিন বমাল্লা 

ফবরেপুর 1452 3191453 জনাে/বেগম নাবছমা আক্তার 

বপতা-আেদুল জব্বার ফবকর 

ফবরেপুর 

1453 3191454 জনাে/বেগম বেলাস চন্দ্র োস 

বপতা-অবখল চন্দ্র োস 

ফবরেপুর 1454 3191455 জনাে/বেগম বমাঃ আজাে বশখ 

বপতা-মৃত আেদুর রহমান বশখ 

ফবরেপুর 

1455 3191456 জনাে/বেগম এনামুল হাসান 

বপতা-আবছম বেপারী 

ফবরেপুর 1456 3191457 জনাে/বেগম অসীম বেশ্বাস 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র বেশ্বাস 

ফবরেপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1457 3191458 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

ফবরেপুর 1458 3191459 জনাে/বেগম বশউবল আক্তার 

বপতা-বমাঃ শাজাহান বময়া 

ফবরেপুর 

1459 3191460 জনাে/বেগম আেদুল কুদ্দুছ বময়া 

বপতা-আেদুল মবজে হাওলাোর 

ফবরেপুর 1460 3191461 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-ছান্ডকন উবিন 

ফবরেপুর 

1461 3191462 জনাে/বেগম উন্ডম্ম হাবেো 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা বমাল্লা 

ফবরেপুর 1462 3191463 জনাে/বেগম অরুপ কুমার কর 

বপতা-সুবনল কুমার কর 

ফবরেপুর 

1463 3201464 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-ইমান আলী 

গাজীপুর 1464 3201465 জনাে/বেগম আেদুল আল মামুন 

বপতা-বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

গাজীপুর 

1465 3201466 জনাে/বেগম যুখী আক্তার 

বপতা-বমাঃ আওলাে বহান্ডসন 

গাজীপুর 1466 3201467 জনাে/বেগম বগৌতম সাহা 

বপতা-মৃত ধনিয় সাহা 

গাজীপুর 

1467 3201468 জনাে/বেগম এইচ, এম নাবেম খাঁন 

বপতা-বমাঃ আজমত আলী খাঁন 

গাজীপুর 1468 3201469 জনাে/বেগম মলয় কৃষ্ণ োস 

বপতা-মুল্লুক চাঁন োস 

গাজীপুর 

1469 3201470 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ালী উল্লাহ 

বপতা-আঃ োরী 

গাজীপুর 1470 3201471 জনাে/বেগম ঝুলন চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত. যুগল চন্দ্র োস 

গাজীপুর 

1471 3201472 জনাে/বেগম বফরন্ডেৌসী বেগম 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

গাজীপুর 1472 3201473 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত হাজী বমাঃ রওশন আলী 

গাজীপুর 

1473 3201474 জনাে/বেগম বমাঃ নাঈম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ তমন্ডছর আলী 

গাজীপুর 1474 3201475 জনাে/বেগম বমাঃ আবুেকর বসবিক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বহবকম 

গাজীপুর 

1475 3201476 জনাে/বেগম রতন মাহমুে 

বপতা-মৃত বছবিক বময়া 

গাজীপুর 1476 3201477 জনাে/বেগম বরপন 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

গাজীপুর 

1477 3201478 জনাে/বেগম সাজ্জাদুল হক বমাল্লা 

বপতা-মৃত বসরাজুল হক বমাল্লা 

গাজীপুর 1478 3201479 জনাে/বেগম বমাঃ বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

গাজীপুর 

1479 3201480 জনাে/বেগম নুন্ডর আলম 

বপতা-আবু হাবনফ 

গাজীপুর 1480 3201481 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বরামান বমাল্লাহ 

বপতা-বমাঃ োবছর উবিন বমাল্লাহ 

গাজীপুর 

1481 3201482 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োন্ডতন 

গাজীপুর 1482 3201483 জনাে/বেগম অআল-আবমন ভু ূঁইয়া 

বপতা-আফছার উবিন ভূ ূঁইয়া 

গাজীপুর 

1483 3201484 জনাে/বেগম বিনুক আক্তার 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

গাজীপুর 1484 3201485 জনাে/বেগম চায়না সূত্র ধর 

বপতা-নে কুমার সূত্র ধর 

গাজীপুর 

1485 3201486 জনাে/বেগম হাবমো আক্তার 

বপতা-বমাঃ হাবনফ 

গাজীপুর 1486 3201487 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

গাজীপুর 

1487 3201488 জনাে/বেগম রুবেনা আক্তার 

বপতা-শবহদুল ইসলাম 

গাজীপুর 1488 3201489 জনাে/বেগম তাহবমনা আক্তার 

বপতা-আেদুল হাবকম 

গাজীপুর 

1489 3201490 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-জামাল উবিন 

গাজীপুর 1490 3201491 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-সবফউল আলম বমাল্লাহ 

গাজীপুর 

1491 3201492 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-বেল্লাল বহান্ডসন 

গাজীপুর 1492 3211493 জনাে/বেগম উৎপল বমৌবলক 

বপতা-বপযুষ বমৌবলক 

বগাপালগি 

1493 3211494 জনাে/বেগম তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কবের বহান্ডসন 

বগাপালগি 1494 3211495 জনাে/বেগম মামুন হাওলাোর 

বপতা-ফজন্ডল রাবব্ব হাওলাোর 

বগাপালগি 

1495 3211496 জনাে/বেগম দুলাল গুপ্ত 

বপতা-রূপচাঁে গুপ্ত 

বগাপালগি 1496 3211497 জনাে/বেগম সুরুজ বমনা 

বপতা-খবললুর রহমান বমনা 

বগাপালগি 

1497 3211498 জনাে/বেগম অপু বেশ্বাস 

বপতা-নন্ডগন্দ্রনার্থ বেশ্বাস 

বগাপালগি 1498 3211499 জনাে/বেগম জীন্ডেশ োড়ড় 

বপতা-খন্ডগন্দ্র নার্থ োড়ড় 

বগাপালগি 

1499 3211500 জনাে/বেগম মুনবজল বসকোর 

বপতা-বমাঃ হাবনফ বসকোর 

বগাপালগি 1500 3211501 জনাে/বেগম সুবপ্রয়া হালোর 

বপতা-বেমল কৃষ্ণ হালোর 

বগাপালগি 

1501 3211502 জনাে/বেগম িণ যা বপািার 

বপতা-ঠাকুর োস বপািার 

বগাপালগি 1502 3211503 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-আঃ ওহাে মুন্সী 

বগাপালগি 

1503 3211504 জনাে/বেগম মবফজুর রহমান 

বপতা-আঃ কুদ্দুস বশকোর 

বগাপালগি 1504 3211505 জনাে/বেগম ইন্দ্রানী হাজরা 

বপতা-শচীন্দ্র নার্থ হাজরা 

বগাপালগি 

1505 3211506 জনাে/বেগম শান্তনা খানম 

বপতা-ঠাো বশকোর 

বগাপালগি 1506 3211507 জনাে/বেগম মৃেঙ্গূঁ োলা 

বপতা-মৃদুল োলা 

বগাপালগি 

1507 3211508 জনাে/বেগম মামুন কাজী 

বপতা-আবুল বহান্ডসন কাজী 

বগাপালগি 1508 3211509 জনাে/বেগম শুভংকর রায় 

বপতা-রন্ডমশ রায় 

বগাপালগি 

1509 3211510 জনাে/বেগম মন্ডনান্ডতাষ োড়ড় 

বপতা-মন্ডনারিন োড়ড় 

বগাপালগি 1510 3211511 জনাে/বেগম বেোশীষ পান্ডে 

বপতা-জ্ঞান শংকর পান্ডে 

বগাপালগি 

1511 3211512 জনাে/বেগম ফারজানা ইসলাম 

বপতা-আবমনুর ইসলাম 

বগাপালগি 1512 3211513 জনাে/বেগম নবমতা রায় 

বপতা-কৃষ্ণ কান্ত রায় 

বগাপালগি 
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1513 3211514 জনাে/বেগম অচ যনা োড়ড় 

বপতা-সোনন্দ োড়ড় 

বগাপালগি 1514 3211515 জনাে/বেগম চসয়ে রানা 

বপতা-চসয়ে আবু েের 

বগাপালগি 

1515 3211516 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার োস 

বপতা-পবেত্র কুমার োস 

বগাপালগি 1516 3211517 জনাে/বেগম মবনর হাওলাোর 

বপতা-সবহদুল ইসলাম 

বগাপালগি 

1517 3211518 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান বশখ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বশখ 

বগাপালগি 1518 3211519 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে মুন্সী 

বপতা-বমাঃ োউে আলী মুন্সী 

বগাপালগি 

1519 3211520 জনাে/বেগম বেনয় বভৌবমক 

বপতা-বেপুল বভৌবমক 

বগাপালগি 1520 3211521 জনাে/বেগম রাহুল বেশ্বাস 

বপতা-বগাকুল বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1521 3211522 জনাে/বেগম বেপুল বেশ্বাস 

বপতা-বগাকুল বেশ্বাস 

বগাপালগি 1522 3211523 জনাে/বেগম পলাশ মবল্লক 

বপতা-বহোন্ডয়ত মবল্লক 

বগাপালগি 

1523 3211524 জনাে/বেগম পলাশ হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

বগাপালগি 1524 3211525 জনাে/বেগম নাসবরন বেগম 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান হাওলাোর 

বগাপালগি 

1525 3211526 জনাে/বেগম সুমা খানম 

বপতা-বমাঃ গবণ মুন্সী 

বগাপালগি 1526 3211527 জনাে/বেগম আফরীন রহমান 

বপতা-আবতয়ার রহমান 

বগাপালগি 

1527 3211528 জনাে/বেগম বেেোস ওিা রাতু 

বপতা-লালন্ডমাহন ওিা 

বগাপালগি 1528 3211529 জনাে/বেগম বমাঃ কবের বহান্ডসন কাজী 

বপতা-বমাঃ বমাক্তার বহান্ডসন 

বগাপালগি 

1529 3211530 জনাে/বেগম বশখ আল ইমরান 

বপতা-বশখ ওোয়দুর রহমান 

বগাপালগি 1530 3211531 জনাে/বেগম বমাঃ আসলাম মুন্সী 

বপতা-আঃ কুদ্দুস মুন্সী 

বগাপালগি 

1531 3211532 জনাে/বেগম প্রতুল মেল 

বপতা-নারায়ন মেল 

বগাপালগি 1532 3211533 জনাে/বেগম পলাশ টিকাোর 

বপতা-পন্ডরশ টিকাোর 

বগাপালগি 

1533 3211534 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

বগাপালগি 1534 3211535 জনাে/বেগম আবরফুজ্জামান 

বপতা-আসাদুজ্জামান ফবকর 

বগাপালগি 

1535 3211536 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-এম, এ, রহমান 

বগাপালগি 1536 3211537 জনাে/বেগম ধম য রাজ চক্রেতী 

বপতা-মৃত. জীেন কৃষ্ণ চক্রেতী 

বগাপালগি 

1537 3211538 জনাে/বেগম বমাঃ বজাোন্ডয়র বমাল্যা 

বপতা-বমাঃ জবলল বমাল্যা 

বগাপালগি 1538 3211539 জনাে/বেগম প্রীবত োলা 

বপতা-প্রেীপ কুমার োলা 

বগাপালগি 

1539 3211540 জনাে/বেগম ভীমন্ডসন তালুকোর 

বপতা-ঠাকুর োস তালুকোর 

বগাপালগি 1540 3211541 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইফুল ইসলাম হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ মুবজবুর রহমান হাওলাোর 

বগাপালগি 

1541 3211542 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল মাহমুে 

বপতা-বশখ চসয়ে আলী 

বগাপালগি 1542 3211543 জনাে/বেগম সীমা বেশ্বাস 

বপতা-সুভাষ বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1543 3211544 জনাে/বেগম অবমতাভ বেশ্বাস 

বপতা-বশাকহরণ বেশ্বাস 

বগাপালগি 1544 3211545 জনাে/বেগম বমাঃ তুবহন বসকোর 

বপতা-আঃ সালাম বসকোর 

বগাপালগি 

1545 3211546 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বগাপালগি 1546 3211547 জনাে/বেগম কবপল ওিা 

বপতা-কাবলপে ওিা 

বগাপালগি 

1547 3211548 জনাে/বেগম অবনন্ডমষ বেশ্বাস 

বপতা-আনন্দ বেশ্বাস 

বগাপালগি 1548 3211549 জনাে/বেগম শামীম হাওলাোর 

বপতা-আব্দুল োন্ডরক হাওলাোর 

বগাপালগি 

1549 3211550 জনাে/বেগম সুমন মেল 

বপতা-পবরমল মেল 

বগাপালগি 1550 3211551 জনাে/বেগম বশখ বমাঃ আবু সুবফয়ান 

বপতা-বশখ বমাঃ সামছুল হক 

বগাপালগি 

1551 3211552 জনাে/বেগম সজল মবল্লক 

বপতা-সুজনী মবল্লক 

বগাপালগি 1552 3211553 জনাে/বেগম জয়ন্ত বেশ্বাস 

বপতা-মৃত বজন্ডতন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1553 3211554 জনাে/বেগম আবছয়া 

বপতা-বমাঃ আবুল েশার বশখ 

বগাপালগি 1554 3211555 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-শবহদুর রহমান 

বগাপালগি 

1555 3211556 জনাে/বেগম স্বপন কুমার হালোর 

বপতা-কুটিশ্বর হালোর 

বগাপালগি 1556 3211557 জনাে/বেগম মৃতুেিয় কবল্লক 

বপতা-মাখন লাল মবল্লক 

বগাপালগি 

1557 3211558 জনাে/বেগম রাবশো 

বপতা-বমা: আবুল খান্ডয়র খাকী 

বগাপালগি 1558 3211559 জনাে/বেগম প্রেীর োলা 

বপতা-অমল কৃষ্ণ োলা 

বগাপালগি 

1559 3211560 জনাে/বেগম েলরাম চেদ্য 

বপতা-চেকন্ঠ চেদ্য 

বগাপালগি 1560 3211561 জনাে/বেগম বশউলী মজুমোর 

বপতা-বনতোনন্দ মজুমোর 

বগাপালগি 

1561 3211562 জনাে/বেগম রর্থীন্দ্র নার্থ মধু 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ মধু 

বগাপালগি 1562 3211563 জনাে/বেগম অবখল জয়ধর 

বপতা-কাবত্তক জয়ধর 

বগাপালগি 

1563 3211564 জনাে/বেগম আ: রহমান জামী 

বপতা-আকরামুজ্জমান 

বগাপালগি 1564 3211565 জনাে/বেগম সিয় মেল 

বপতা-সুভাষ মেল 

বগাপালগি 

1565 3211566 জনাে/বেগম মাহাবুে হাসান 

বপতা-জালাল বমল্লাহ 

বগাপালগি 1566 3211567 জনাে/বেগম তপন বেশ্বাস 

বপতা-তারক বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1567 3211568 জনাে/বেগম রতন গাংগুলী 

বপতা-োবুল গাংগুলী 

বগাপালগি 1568 3211569 জনাে/বেগম বমাঃ বনরুপম অবধকারী 

বপতা-নন্ডগন্দ্র নার্থ অবধকারী 

বগাপালগি 
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1569 3211570 জনাে/বেগম শ্যামল রায় 

বপতা-কৃষ্ণ কান্ত রায় 

বগাপালগি 1570 3211571 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার চেদ্য 

বপতা-লক্ষন চেদ্য 

বগাপালগি 

1571 3211572 জনাে/বেগম সামাে বমাল্লা 

বপতা-মৃত ইমান উিীন বমাল্লা 

বগাপালগি 1572 3211573 জনাে/বেগম হােীউজ্জামান 

বপতা-মৃত ছের আলী গাজী 

বগাপালগি 

1573 3211574 জনাে/বেগম ঝুমুর খানম 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

বগাপালগি 1574 3211575 জনাে/বেগম এস.এম.তশরীফ বহান্ডসন 

বপতা-বশখ বমাঃ জাবকর 

বগাপালগি 

1575 3211576 জনাে/বেগম রুন্ডেল বেশ্বাস 

বপতা-শ্রীোস বেশ্বাস 

বগাপালগি 1576 3211577 জনাে/বেগম এবলজা পারভীন 

বপতা-মৃত বমাঃ আশরাফ খবলফা 

বগাপালগি 

1577 3211578 জনাে/বেগম ভন্ডেশ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-োবশরাম বেশ্বাস 

বগাপালগি 1578 3211579 জনাে/বেগম পলাশ বেশ্বাস 

বপতা-প্রফুল্ল বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1579 3211580 জনাে/বেগম বেষ্ণু পে ওিা 

বপতা-মৃত মন্ডনারিন ওিা 

বগাপালগি 1580 3211581 জনাে/বেগম বচন্ময় োড়ড় 

বপতা-রবতকান্ত োড়ড় 

বগাপালগি 

1581 3211582 জনাে/বেগম বমতু োইন 

বপতা-কাবশশ্বর 

বগাপালগি 1582 3211583 জনাে/বেগম েীপির চেদ্য 

বপতা-সতীশ চেদ্য 

বগাপালগি 

1583 3211584 জনাে/বেগম ইকরামুজ্জামান খান 

বপতা-বমাঃ আঃ হান্নান খান 

বগাপালগি 1584 3211585 জনাে/বেগম েীন ইসলাম খান 

বপতা-মবজের রহমান খান 

বগাপালগি 

1585 3211586 জনাে/বেগম েীন্ডরন বেশ্বাস 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

বগাপালগি 1586 3211587 জনাে/বেগম হাবফজুর রহামন 

বপতা-বেন্ডলায়ার ফবকর 

বগাপালগি 

1587 3211588 জনাে/বেগম অনাবে ঢালী 

বপতা-বপ্রমানন্দ ঢালী 

বগাপালগি 1588 3211589 জনাে/বেগম বসাহাগ 

বপতা-সন্ডরায়ার বহান্ডসন 

বগাপালগি 

1589 3211590 জনাে/বেগম শারবমন আফন্ডরাজ 

বপতা-বমাঃ বফরন্ডেৌস আলম 

বগাপালগি 1590 3211591 জনাে/বেগম বেদুেৎ েসু 

বপতা-বেমল েসু 

বগাপালগি 

1591 3211592 জনাে/বেগম মৃদুলা বেশ্বাস 

বপতা-শচী বেশ্বাস 

বগাপালগি 1592 3211593 জনাে/বেগম লঅকী বেশ্বাস 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

বগাপালগি 

1593 3211594 জনাে/বেগম মারুফ বমাল্লা 

বপতা-সুলতান বমাল্লা 

বগাপালগি 1594 3211595 জনাে/বেগম সুকান্ত মেল 

বপতা-োসুন্ডেে মেল 

বগাপালগি 

1595 3211596 জনাে/বেগম প্রতাপ হালোর 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র হালোর 

বগাপালগি 1596 3211597 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-আন্ডনায়ার ফবকর 

বগাপালগি 

1597 3211598 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম হাওলাোর 

বপতা-সন্ডরায়ার বহান্ডসন 

বগাপালগি 1598 3211599 জনাে/বেগম স্বন যা রায় 

বপতা-অমল রায় 

বগাপালগি 

1599 3211600 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল বশখ 

বপতা-রহমান বশখ 

বগাপালগি 1600 3211601 জনাে/বেগম বোরহান উবিন 

বপতা-চসয়ে বশখ 

বগাপালগি 

1601 3211602 জনাে/বেগম বমনারা 

বপতা-রাজ্জাক মৃধা 

বগাপালগি 1602 3211603 জনাে/বেগম প্রদুেৎ বসন 

বপতা-প্রভাষ বসন 

বগাপালগি 

1603 3211604 জনাে/বেগম সঞ্চয় হালোর 

বপতা-সচীন্দ্র নার্থ হালোর 

বগাপালগি 1604 3211605 জনাে/বেগম কাজী রমজান 

বপতা-কাজী ফজলুল হক 

বগাপালগি 

1605 3221606 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

বকন্ডশারগি 1606 3221607 জনাে/বেগম নাবসর উবিন 

বপতা-মাবজমবিন 

বকন্ডশারগি 

1607 3221608 জনাে/বেগম োন্ডয়বজে ভূইয়া 

বপতা-চুন্নু ভূইয়া 

বকন্ডশারগি 1608 3221609 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ রাবশে 

বকন্ডশারগি 

1609 3221610 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

বকন্ডশারগি 1610 3221611 জনাে/বেগম মামুন খান 

বপতা-বসালাইমান 

বকন্ডশারগি 

1611 3221612 জনাে/বেগম আবছয়া আক্তার 

বপতা-মুহাম্মে ওয়াজকরুনী 

বকন্ডশারগি 1612 3221613 জনাে/বেগম নূরজাহান আক্তার 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বকন্ডশারগি 

1613 3221614 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ মবতন 

বকন্ডশারগি 1614 3221615 জনাে/বেগম তাহবমনা খানম 

বপতা-বমাঃ বমাতাবলে খান 

বকন্ডশারগি 

1615 3221616 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহাসাইন 

বপতা-মাঈন উবিন 

বকন্ডশারগি 1616 3221617 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সামসু উবিন 

বকন্ডশারগি 

1617 3221618 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল বহাসাইন 

বপতা-আবুল হাবসম 

বকন্ডশারগি 1618 3221619 জনাে/বেগম আঃ বমান্ডমন 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

বকন্ডশারগি 

1619 3221620 জনাে/বেগম ছালমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান ফবকর 

বকন্ডশারগি 1620 3221621 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমরাজ আলী 

বকন্ডশারগি 

1621 3221622 জনাে/বেগম জবন বেেনার্থ 

বপতা-মন্ডনারিন বেেনার্থ 

বকন্ডশারগি 1622 3221623 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ কাবের 

বপতা-মৃত আরফাত আলী 

বকন্ডশারগি 

1623 3221624 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুর রউফ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

বকন্ডশারগি 1624 3221625 জনাে/বেগম ইকোল আন্ডনায়ার 

বপতা-সুরুজ বময়া 

বকন্ডশারগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1625 3221626 জনাে/বেগম আক্তার উবিন 

বপতা-মৃত জালাল উবিন 

বকন্ডশারগি 1626 3221627 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

বকন্ডশারগি 

1627 3221628 জনাে/বেগম বমাঃ বফরন্ডেৌস বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

বকন্ডশারগি 1628 3221629 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-আবু োোর 

বকন্ডশারগি 

1629 3221630 জনাে/বেগম বমাঃ হাবছবুর রহমান 

বপতা-আব্দুল ওয়াদুে 

বকন্ডশারগি 1630 3221631 জনাে/বেগম মবন রানী সূত্রধর 

বপতা-কৃষ্ণ সূত্রধর 

বকন্ডশারগি 

1631 3221632 জনাে/বেগম বমাঃ এখলাছ উিীন 

বপতা-বমাঃ আছর আলী 

বকন্ডশারগি 1632 3221633 জনাে/বেগম সালমান ইসলাম 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 

1633 3221634 জনাে/বেগম জুূঁই রানী বেশ্বাস 

বপতা-মাধে কুমার বেশ্বাস 

বকন্ডশারগি 1634 3221635 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল মীর 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার মীর 

বকন্ডশারগি 

1635 3221636 জনাে/বেগম পল্লে চন্দ্র বেে 

বপতা-বগৌরাঙ্গ চন্দ্র বেে 

বকন্ডশারগি 1636 3221637 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মুন্ডশ যে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1637 3221638 জনাে/বেগম বফৌবজয়া আক্তার 

বপতা-বরয়াজ উবিন 

বকন্ডশারগি 1638 3221639 জনাে/বেগম সাজ্জাদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ ছাত্তার 

বকন্ডশারগি 

1639 3221640 জনাে/বেগম বমাহাম্মে কামরুল হাসান 

বপতা-বমাহাম্মে নূর ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1640 3221641 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 

1641 3221642 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান উবিন 

বপতা-আবু োোর বসবিক 

বকন্ডশারগি 1642 3221643 জনাে/বেগম মাহফুজুর রহমান 

বপতা-ইমাম উবিন 

বকন্ডশারগি 

1643 3221644 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেে 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1644 3221645 জনাে/বেগম বমাছাঃ রাবজয়া সুলতানা 

বপতা-বমাঃ শুক্কুর আলী 

বকন্ডশারগি 

1645 3221646 জনাে/বেগম সান্ডরায়ার 

বপতা-আঃ োন্ডতন ভূইয়া 

বকন্ডশারগি 1646 3221647 জনাে/বেগম বমাঃ েেরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ এন্ডকএম রবমজ উবিন 

বকন্ডশারগি 

1647 3221648 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রুকন উবিন 

বকন্ডশারগি 1648 3221649 জনাে/বেগম আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বকন্ডশারগি 

1649 3221650 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুস সামাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

বকন্ডশারগি 1650 3221651 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকাবরম 

বপতা-বমাঃ হাবসম উবিন 

বকন্ডশারগি 

1651 3221652 জনাে/বেগম কামাল বময়া 

বপতা-দুলু বময়া 

বকন্ডশারগি 1652 3221653 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

বকন্ডশারগি 

1653 3221654 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল োশার 

বপতা-বমাঃ বেল্লাল বময়া 

বকন্ডশারগি 1654 3221655 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বকন্ডশারগি 

1655 3221656 জনাে/বেগম শাহীন বময়া 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

বকন্ডশারগি 1656 3221657 জনাে/বেগম আরমান 

বপতা-আবু োোর 

বকন্ডশারগি 

1657 3221658 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ ইসমাঈল 

বকন্ডশারগি 1658 3221659 জনাে/বেগম মুহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

বপতা-মৃত -আলী আহম্মে 

বকন্ডশারগি 

1659 3221660 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ খুবশ যে বময়া 

বকন্ডশারগি 1660 3221661 জনাে/বেগম মহামায়া চক্রেতী 

বপতা-বগাপা নার্থ চক্রেতী 

বকন্ডশারগি 

1661 3221662 জনাে/বেগম মবশউর রহমান সাবন 

বপতা-আহসান জাবহে আল বমাজাবহে 

বকন্ডশারগি 1662 3221663 জনাে/বেগম চন্দন কুমার সূত্র ধর 

বপতা-রবিত কুমার সূত্র ধর 

বকন্ডশারগি 

1663 3221664 জনাে/বেগম মকবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ওমান গবন 

বকন্ডশারগি 1664 3221665 জনাে/বেগম ইমরানুল হক 

বপতা-হাবমে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1665 3221666 জনাে/বেগম রুবেন আক্তার 

বপতা-স্বামী-বমাঃ মাহবুবুল বহাসাইন 

বকন্ডশারগি 1666 3221667 জনাে/বেগম বমাঃ বুলবুল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

বকন্ডশারগি 

1667 3221668 জনাে/বেগম সুমন বময়া 

বপতা-আব্দুর রবহম 

বকন্ডশারগি 1668 3221669 জনাে/বেগম বমাঃ মাজহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রুন্ডশ আলী 

বকন্ডশারগি 

1669 3221670 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ বগালাম বহান্ডসন 

বকন্ডশারগি 1670 3221671 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 

1671 3221672 জনাে/বেগম মাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবনর উবিন 

বকন্ডশারগি 1672 3221673 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ আঃ ছালাম 

বকন্ডশারগি 

1673 3221674 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বনজাম উবিন 

বকন্ডশারগি 1674 3221675 জনাে/বেগম বমাহাম্মে হুমায়ুন কেীর 

বপতা-বমাহাম্মে ফজলুর রহমান 

বকন্ডশারগি 

1675 3221676 জনাে/বেগম আব্দুস সালাম 

বপতা-বমাঃ লালচাঁন 

বকন্ডশারগি 1676 3221677 জনাে/বেগম বরদুয়ানুল হক 

বপতা-বমাজান্ডম্মল হক 

বকন্ডশারগি 

1677 3221678 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমাঃ আবু োোর 

বকন্ডশারগি 1678 3221679 জনাে/বেগম বশখা রাণী ভাট 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র চন্দ্র ভাট 

বকন্ডশারগি 

1679 3221680 জনাে/বেগম মুক্তা সুলতানা 

বপতা-আবু তান্ডহর আকন্দ 

বকন্ডশারগি 1680 3221681 জনাে/বেগম সাবেনা আক্তার ঝুমু 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবসে 

বকন্ডশারগি 
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1681 3221682 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল হক 

বপতা-মৃত আঃ হাই 

বকন্ডশারগি 1682 3221683 জনাে/বেগম শাবহন আলম 

বপতা-রুকুন উবিন 

বকন্ডশারগি 

1683 3221684 জনাে/বেগম বমাঃ এনান্ডয়তুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বকন্ডশারগি 1684 3221685 জনাে/বেগম আজহারুল ইসলাম 

বপতা-আলতাে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1685 3221686 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-মৃত বমাঃ ইসলাম উবিন 

বকন্ডশারগি 1686 3221687 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ ছবমর উবিন 

বকন্ডশারগি 

1687 3221688 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

বকন্ডশারগি 1688 3221689 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

বকন্ডশারগি 

1689 3221690 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ বনজাম উবিন 

বকন্ডশারগি 1690 3221691 জনাে/বেগম শামীম বময়া 

বপতা-শাহাে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1691 3221692 জনাে/বেগম কুলছুম আক্তার 

বপতা-বজয়া উবিন 

বকন্ডশারগি 1692 3221693 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-চান্দু বময়া 

বকন্ডশারগি 

1693 3221694 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রউফ 

বপতা-বমা: আব্দুল হাই 

বকন্ডশারগি 1694 3221695 জনাে/বেগম বেজয় চন্দ্র সরকার 

বপতা-দুলাল চন্দ্র সরকার 

বকন্ডশারগি 

1695 3221696 জনাে/বেগম আজহারুন নাহার বমবল 

বপতা-মাহতার উিীন আহন্ডমে 

বকন্ডশারগি 1696 3221697 জনাে/বেগম সঞ্চয় কুমার বে 

বপতা-প্রোল চন্দ্র বে 

বকন্ডশারগি 

1697 3221698 জনাে/বেগম বমা: রাজন বমল্কী 

বপতা-বমা: আব্দুল মান্নান বমল্কী 

বকন্ডশারগি 1698 3221699 জনাে/বেগম শমীমা আক্তার 

বপতা-আব্দুল মবমন বময়া 

বকন্ডশারগি 

1699 3221700 জনাে/বেগম অসীম েরন োস 

বপতা-অবম্বকা চরন োস 

বকন্ডশারগি 1700 3221701 জনাে/বেগম আবনসুর রহমান 

বপতা-লুৎফর রহমান 

বকন্ডশারগি 

1701 3221702 জনাে/বেগম জবসম উবিন 

বপতা-বমা: কবফল উবিন 

বকন্ডশারগি 1702 3221703 জনাে/বেগম সীমা রানী শীল 

বপতা-শচীন্দ্র চন্দ্র শীল 

বকন্ডশারগি 

1703 3221704 জনাে/বেগম বমা: আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমা: কুন্ডেে আলী 

বকন্ডশারগি 1704 3221705 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-হুরমুছ আলী 

বকন্ডশারগি 

1705 3221706 জনাে/বেগম বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-নুরুল ইসলমা 

বকন্ডশারগি 1706 3221707 জনাে/বেগম বমাঃ আবু মুছা 

বপতা-বমাঃ আজম আলী 

বকন্ডশারগি 

1707 3221708 জনাে/বেগম অমীয় ভূষন রায় 

বপতা-অরবেন্দু রায় 

বকন্ডশারগি 1708 3221709 জনাে/বেগম বমাঃ সবজে বময়া 

বপতা-আঃ আলী 

বকন্ডশারগি 

1709 3221710 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত ফন্ডয়জ উবিন 

বকন্ডশারগি 1710 3221711 জনাে/বেগম বনপা বেগম 

বপতা-বলাকমান বহবকম 

বকন্ডশারগি 

1711 3221712 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল আেনান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

বকন্ডশারগি 1712 3221713 জনাে/বেগম শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রশীে 

বকন্ডশারগি 

1713 3221714 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-আঃ বহবকম 

বকন্ডশারগি 1714 3221715 জনাে/বেগম সজল চন্দ্র োস 

বপতা-অবনল চন্দ্র োস 

বকন্ডশারগি 

1715 3221716 জনাে/বেগম বমাঃ জুোন্ডয়র বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1716 3221717 জনাে/বেগম বমাঃ ফাইজুল হক 

বপতা-বমাঃ আন্ডেল আলী 

বকন্ডশারগি 

1717 3221718 জনাে/বেগম বমা: মাসুে রানা 

বপতা-বমা: খুবশ যে বময়া 

বকন্ডশারগি 1718 3221719 জনাে/বেগম নন্দন কুমার েত্ত 

বপতা-চন্দন কুমার েত্ত 

বকন্ডশারগি 

1719 3221720 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমন্ডহনাজ আক্তার 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1720 3221721 জনাে/বেগম বমাঃ আল-আবমন 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

বকন্ডশারগি 

1721 3221722 জনাে/বেগম বমাঃ হলুে বময়া 

বপতা-বমাঃ আলাল উিীন 

বকন্ডশারগি 1722 3221723 জনাে/বেগম বমাহাম্মে তান্ডরক সাইফুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ কামাল উবিন 

বকন্ডশারগি 

1723 3221724 জনাে/বেগম বজসবমন আক্তার 

বপতা-সাইদুজ্জামান 

বকন্ডশারগি 1724 3221725 জনাে/বেগম অবপ যতা রায় 

বপতা-অরবেন্দু রায় 

বকন্ডশারগি 

1725 3221726 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ মতুযজ আলী 

বকন্ডশারগি 1726 3221727 জনাে/বেগম আল-আবমন বময়া 

বপতা-জালাল উবিন 

বকন্ডশারগি 

1727 3221728 জনাে/বেগম শামসুন্নাহার 

বপতা-বমাঃ শামছুল আলম 

বকন্ডশারগি 1728 3221729 জনাে/বেগম বমাছাঃ আন্ডমনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ 

বকন্ডশারগি 

1729 3221730 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন বময়া 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1730 3221731 জনাে/বেগম বমাস্তফা জামাল 

বপতা-বনছার আহন্ডমে 

বকন্ডশারগি 

1731 3221732 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল চন্দ্র রায় 

বপতা-বনম যল চন্দ্র রায় 

বকন্ডশারগি 1732 3221733 জনাে/বেগম ফখরুিীন 

বপতা-বমাঃ ফবরে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1733 3221734 জনাে/বেগম তানবজনা আক্তার 

বপতা-ইবদ্রস আলী 

বকন্ডশারগি 1734 3221735 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বসরাজ বময়া 

বকন্ডশারগি 

1735 3221736 জনাে/বেগম বনন্ডলাফার ইয়াসবমন 

বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল লবতফ 

বকন্ডশারগি 1736 3221737 জনাে/বেগম বরয়ন বময়া 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 
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1737 3221738 জনাে/বেগম ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বকন্ডশারগি 1738 3221739 জনাে/বেগম অবজত সরকার 

বপতা-পবতত সরকার 

বকন্ডশারগি 

1739 3221740 জনাে/বেগম জবহরুল ইসলাম 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 1740 3221741 জনাে/বেগম রাবেয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ তাজুল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 

1741 3221742 জনাে/বেগম সালমা আক্তার পুষ্প 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

বকন্ডশারগি 1742 3221743 জনাে/বেগম নুর বমাহাম্মে 

বপতা-বমাঃ হাবসম উবিন 

বকন্ডশারগি 

1743 3221744 জনাে/বেগম বমাঃ আল আমীন 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বকন্ডশারগি 1744 3221745 জনাে/বেগম সার্থী চক্রেতী 

বপতা-মৃত পবরমল চক্রেতী 

বকন্ডশারগি 

1745 3221746 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বকনু বময়া 

বকন্ডশারগি 1746 3221747 জনাে/বেগম বমাঃ তুবহন 

বপতা-হারুন অর রবশে 

বকন্ডশারগি 

1747 3221748 জনাে/বেগম মাসুে কবরম 

বপতা-বরজাউল কবরম 

বকন্ডশারগি 1748 3221749 জনাে/বেগম হাবেবুল ইসলাম 

বপতা-বরজাউল ইসলাম 

বকন্ডশারগি 

1749 3221750 জনাে/বেগম বমাঃ মুখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-মৃত বমাঃ আশাে উবিন 

বকন্ডশারগি 1750 3221751 জনাে/বেগম বমাঃ আলাল উবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বহবলম 

বকন্ডশারগি 

1751 3221752 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল আলম 

বপতা-বমাঃ বজয়াউল আলম 

বকন্ডশারগি 1752 3221753 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে মবফজ উবিন 

বকন্ডশারগি 

1753 3221754 জনাে/বেগম তৃবপ্ত আক্তার 

বপতা-আব্দুল মবতন খান 

বকন্ডশারগি 1754 3221755 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-আেদুল োন্ডতন 

বকন্ডশারগি 

1755 3221756 জনাে/বেগম সুজলা রানী চেষ্ণে 

বপতা-ব্রজ বগাপাল চেষ্ণে 

বকন্ডশারগি 1756 3221757 জনাে/বেগম জান্নাতুল নাইম 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

বকন্ডশারগি 

1757 3221758 জনাে/বেগম কাবেরুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল জব্বার 

বকন্ডশারগি 1758 3221759 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-হাবরছ বময়া 

বকন্ডশারগি 

1759 3221760 জনাে/বেগম রওশন আরাআক্তার 

বপতা-চান বময়া 

বকন্ডশারগি 1760 3221761 জনাে/বেগম শরীফ আহন্ডমে 

বপতা-মুবশে য উবিন 

বকন্ডশারগি 

1761 3221762 জনাে/বেগম রমজান আলী 

বপতা-নুর উবিন 

বকন্ডশারগি 1762 3221763 জনাে/বেগম কবের বময়া 

বপতা-মহব্বত আলী 

বকন্ডশারগি 

1763 3221764 জনাে/বেগম নাজমুস সাবকে 

বপতা-মৃত বসরাজ উবিন আহন্ডমে 

বকন্ডশারগি 1764 3221765 জনাে/বেগম বসৌরভ বময়ান্ডমা 

বপতা-শামছু উবিন 

বকন্ডশারগি 

1765 3221766 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাে বহান্ডসন 

বপতা-এ বে বছবিক 

বকন্ডশারগি 1766 3221767 জনাে/বেগম সুইটি আক্তার 

বপতা-আলতাে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1767 3221768 জনাে/বেগম ইয়াবছন আরাফাত 

বপতা-আেদুল মান্নান 

বকন্ডশারগি 1768 3221769 জনাে/বেগম মাহবুো আক্তার 

বপতা-তবমজ উবিন 

বকন্ডশারগি 

1769 3221770 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বজন্নাত আলী 

বকন্ডশারগি 1770 3221771 জনাে/বেগম রুপক চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-ওমর চন্দ্র বেস্বাস 

বকন্ডশারগি 

1771 3221772 জনাে/বেগম আল মামুন 

বপতা-বগয়াস উবিন 

বকন্ডশারগি 1772 3221773 জনাে/বেগম বমাঃ রানা 

বপতা-বমাঃ বসানালী 

বকন্ডশারগি 

1773 3221774 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-রুপ বসয়া 

বকন্ডশারগি 1774 3221775 জনাে/বেগম বমাকারবরম 

বপতা-রউফ বময়া 

বকন্ডশারগি 

1775 3221776 জনাে/বেগম পংকজ বন্ডচৌধুরী 

বপতা-সুবনল বন্ডচৌধরী 

বকন্ডশারগি 1776 3221777 জনাে/বেগম সাবেয়া আক্তার 

বপতা-মৃত তান্ডহর উবিন 

বকন্ডশারগি 

1777 3221778 জনাে/বেগম বমাঃ চসয়দুজ্জামান 

বপতা-মৃত শাহন্ডনওয়াজ 

বকন্ডশারগি 1778 3221779 জনাে/বেগম পুলক চন্দ্র োস 

বপতা-ফনীবন্দ্র চন্দ্র োস 

বকন্ডশারগি 

1779 3221780 জনাে/বেগম মন্ডনায়ারা বেগম 

বপতা-সান্ডরায়ার বহান্ডসন 

বকন্ডশারগি 1780 3221781 জনাে/বেগম বমাঃ খইরুল ইসলাম 

বপতা-রুকন উবিন 

বকন্ডশারগি 

1781 3221782 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত আেদুল কাহার 

বকন্ডশারগি 1782 3221783 জনাে/বেগম তাবনয়া আক্তার 

বপতা-আেদুল কাবের 

বকন্ডশারগি 

1783 3221784 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-মৃত ইসহাক মৃধা 

বকন্ডশারগি 1784 3221785 জনাে/বেগম ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-রহমত উল্লাহ 

বকন্ডশারগি 

1785 3221786 জনাে/বেগম ইয়সবমন আক্তার 

বপতা-হান্ডরজ উবিন 

বকন্ডশারগি 1786 3221787 জনাে/বেগম বমাঃ আলহাজ উবিন 

বপতা-বসাহরাে উবিন 

বকন্ডশারগি 

1787 3221788 জনাে/বেগম বমাঃ বেোরুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল হান্নান 

বকন্ডশারগি 1788 3221789 জনাে/বেগম মুক্তা 

বপতা-আেদুর রহমান 

বকন্ডশারগি 

1789 3221790 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-সুরত আলী 

বকন্ডশারগি 1790 3221791 জনাে/বেগম রান্ডেয়া সুলতানা 

বপতা-রাজ্জাক বময়া 

বকন্ডশারগি 

1791 3221792 জনাে/বেগম তাবনয়া আক্তার 

বপতা-বসাহরাে উবিন 

বকন্ডশারগি 1792 3221793 জনাে/বেগম আবু হাবনফ 

বপতা-বসরাজ উবিন 

বকন্ডশারগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1793 3221794 জনাে/বেগম বরামানা আফন্ডরাজ 

বপতা-বমা: আবুল কান্ডসম 

বকন্ডশারগি 1794 3231795 জনাে/বেগম বেগমা চায়না বশখ 

বপতা-েজলু বশখ 

মাোরীপুর 

1795 3231796 জনাে/বেগম সুব্রত বেশ্বাস 

বপতা-মন্টু বেশ্বাস 

মাোরীপুর 1796 3231797 জনাে/বেগম জবসম উবিন 

বপতা-আব্দুর রবশে 

মাোরীপুর 

1797 3231798 জনাে/বেগম শওকত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জয়নাল খবলফা 

মাোরীপুর 1798 3231799 জনাে/বেগম স্বপন বগালোর 

বপতা-মৃত কাবমনী বগালোর 

মাোরীপুর 

1799 3231800 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-জাবকর বহান্ডসন 

মাোরীপুর 1800 3231801 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম 

মাোরীপুর 

1801 3231802 জনাে/বেগম বসাহাগ 

বপতা-বগয়াস উবিন ঢালী 

মাোরীপুর 1802 3231803 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম আলী মাতুব্বর 

মাোরীপুর 

1803 3231804 জনাে/বেগম লবতফ কবেরাজ 

বপতা-অহাোবল কবেরাজ 

মাোরীপুর 1804 3231805 জনাে/বেগম সুজয় ভক্ত 

বপতা-মন্ডনারিন ভক্ত 

মাোরীপুর 

1805 3231806 জনাে/বেগম বমাঃ বহাসাইন মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আঃ রে বেপারী 

মাোরীপুর 1806 3231807 জনাে/বেগম আঃ সালাম খান 

বপতা-লাল বময়া খান 

মাোরীপুর 

1807 3231808 জনাে/বেগম জামাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত. তন্ডফল মাতুব্বর 

মাোরীপুর 1808 3231809 জনাে/বেগম সবুজ হাওলাোর 

বপতা-মৃত. ফারুক হাওলাোর 

মাোরীপুর 

1809 3231810 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বছন্টু খান 

বপতা-বমাহাম্মে কালাচান খান 

মাোরীপুর 1810 3231811 জনাে/বেগম মনজুরুল আলম বসান্ডহল 

বপতা-বনছার উবিন 

মাোরীপুর 

1811 3231812 জনাে/বেগম মঞ্জু োড়ড় 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র োড়ড় 

মাোরীপুর 1812 3231813 জনাে/বেগম রানা আহন্ডম্মে 

বপতা-হুমায়ুন বেপারী 

মাোরীপুর 

1813 3231814 জনাে/বেগম শুভবজৎ বে 

বপতা-অবসত বে 

মাোরীপুর 1814 3231815 জনাে/বেগম ইউসুফ বহান্ডসন মুক্ত 

বপতা-বমাল্যা ইসমাইল বহান্ডসন 

মাোরীপুর 

1815 3231816 জনাে/বেগম বমাঃ বরজা ইসলাম 

বপতা-মৃত. বমাঃ বমাকন্ডছে বসকোর 

মাোরীপুর 1816 3231817 জনাে/বেগম মাইনুল ইসলাম 

বপতা-নূরুল ইসলাম সরোর 

মাোরীপুর 

1817 3231818 জনাে/বেগম রাজীে োড়ড় 

বপতা-রান্ডজেশ্বর োড়ড় 

মাোরীপুর 1818 3231819 জনাে/বেগম শ্রী পবত মেল 

বপতা-বচত্ত মেল 

মাোরীপুর 

1819 3231820 জনাে/বেগম মামুন সরোর 

বপতা-বসরাজ সরোর 

মাোরীপুর 1820 3231821 জনাে/বেগম শংকর মেল 

বপতা-মৃত রবশক লাল মেল 

মাোরীপুর 

1821 3231822 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহাবুিীন আকন্দ 

মাোরীপুর 1822 3231823 জনাে/বেগম হাবনফ বশখ 

বপতা-গাইছ বশখ 

মাোরীপুর 

1823 3231824 জনাে/বেগম েবণ যতা রায় 

বপতা-েবিম চন্দ্র রায় 

মাোরীপুর 1824 3231825 জনাে/বেগম রাজীে শীল 

বপতা-জীেন শীল 

মাোরীপুর 

1825 3231826 জনাে/বেগম অনুসুয়া রানী মেল 

বপতা-মন্ডনাজ কুমার মেল 

মাোরীপুর 1826 3231827 জনাে/বেগম আবু জাফর 

বপতা-হাবনফ বেপারী 

মাোরীপুর 

1827 3231828 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেে বময়া 

বপতা-সুলতান ফবকর 

মাোরীপুর 1828 3231829 জনাে/বেগম সঞ্চয় রায় 

বপতা-আশুন্ডতাষ রায় 

মাোরীপুর 

1829 3231830 জনাে/বেগম সাহবরয়া শারবমন েীপালী 

বপতা-আেদুল হাবকম 

মাোরীপুর 1830 3231831 জনাে/বেগম হাবলম বশখ 

বপতা-জবলল বশখ 

মাোরীপুর 

1831 3231832 জনাে/বেগম বমাঃ কাইয়ুম 

বপতা-আলমগীর হাওলাোর 

মাোরীপুর 1832 3241833 জনাে/বেগম বেকাশ কুমার বকরণ 

বপতা-বেজয় কুমার বকরণ 

মাবনকগি 

1833 3241834 জনাে/বেগম বমাঃ মারুফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

মাবনকগি 1834 3241835 জনাে/বেগম আবতকুর রহমান 

বপতা-মবজের রহমান 

মাবনকগি 

1835 3241836 জনাে/বেগম মামুন অর রবশে 

বপতা-বহলাল উবিন 

মাবনকগি 1836 3241837 জনাে/বেগম ইয়াসবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ সূর্ য বময়া 

মাবনকগি 

1837 3241838 জনাে/বেগম শ্যামল সরকার 

বপতা-বনন্ডরাে সরকার 

মাবনকগি 1838 3241839 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সাইদুর রহমান 

বপতা-মৃত. আব্দুর রবহম মুন্সী 

মাবনকগি 

1839 3241840 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম 

বপতা-মজবলশ খান 

মাবনকগি 1840 3241841 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

মাবনকগি 

1841 3241842 জনাে/বেগম োন্ডরক বসক 

বপতা-মৃত. আব্দুল বসক 

মাবনকগি 1842 3241843 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ ঠান্ডু বময়া 

মাবনকগি 

1843 3241844 জনাে/বেগম বতন্ডলাত্তমা বেেনার্থ 

বপতা-মধুসূেন বেেনার্থ 

মাবনকগি 1844 3241845 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমাঃ আরে আলী 

মাবনকগি 

1845 3241846 জনাে/বেগম বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কালাচান বময়া 

মাবনকগি 1846 3241847 জনাে/বেগম প্রশান্ত বেশ্বাস 

বপতা-অবখল বেশ্বাস 

মাবনকগি 

1847 3241848 জনাে/বেগম উজ্জল সরকার 

বপতা-বজোতীশ সরকার 

মাবনকগি 1848 3241849 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

মাবনকগি 
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1849 3241850 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ জবহর উবিন 

মাবনকগি 1850 3241851 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত জালাল উবিন 

মাবনকগি 

1851 3241852 জনাে/বেগম বমাসাঃ ইয়াসবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ জবসম উবিন 

মাবনকগি 1852 3241853 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডেে আলী 

বপতা-বমাঃ মবজে বেপারী 

মাবনকগি 

1853 3241854 জনাে/বেগম বমাঃ রাজীে মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

মাবনকগি 1854 3241855 জনাে/বেগম আব্দুর রবহম 

বপতা-আব্দুর রহমান খান 

মাবনকগি 

1855 3241856 জনাে/বেগম আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-আব্দুর রহমান খান 

মাবনকগি 1856 3241857 জনাে/বেগম বমা: বখাকন বময়া 

বপতা-বমা: খবললুর রহমান 

মাবনকগি 

1857 3241858 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-আবুল কালাম 

মাবনকগি 1858 3241859 জনাে/বেগম বমা: আবুল কান্ডশম 

বপতা-বমা: জসীম উিীন 

মাবনকগি 

1859 3241860 জনাে/বেগম হুনুফা খাতুন 

বপতা-বমা: নূরুল ইসলাম 

মাবনকগি 1860 3241861 জনাে/বেগম বমা: আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-বমা: রহম আলী 

মাবনকগি 

1861 3241862 জনাে/বেগম ডবল আকতার 

বপতা-বমা: েরন্ডেশ আলী 

মাবনকগি 1862 3241863 জনাে/বেগম বমা: শবফকুল ইসলাম 

বপতা-নওন্ডশর আলী 

মাবনকগি 

1863 3241864 জনাে/বেগম নারায়ন চন্দ্র রাজ েংশী 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র রাজ েংশী 

মাবনকগি 1864 3241865 জনাে/বেগম বমা: বখারন্ডশে আলম 

বপতা-মান্ডলকা বেগম 

মাবনকগি 

1865 3241866 জনাে/বেগম বমা: ইমন বহাসাইন 

বপতা-বমা: আকতার বহাসাইন 

মাবনকগি 1866 3241867 জনাে/বেগম বমা: হাবনফ বময়া 

বপতা-বমা: মহর বময়া 

মাবনকগি 

1867 3241868 জনাে/বেগম শংকর কুমার েসাক 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র েসাক 

মাবনকগি 1868 3241869 জনাে/বেগম বমাঃ মবজবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

মাবনকগি 

1869 3241870 জনাে/বেগম শবম যষ্ঠা সরকার 

বপতা-দুলাল চন্দ্র সারকার 

মাবনকগি 1870 3241871 জনাে/বেগম বমা: বমজানুর রহমান 

বপতা-বমা: ছবের বমাল্লা 

মাবনকগি 

1871 3241872 জনাে/বেগম বমা: রাবজে বহান্ডসন 

বপতা-বমা: মাজুম আলী 

মাবনকগি 1872 3241873 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-আেদুর রউফ 

মাবনকগি 

1873 3241874 জনাে/বেগম বমাঃ রুস্তম বময়া 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

মাবনকগি 1874 3241875 জনাে/বেগম বেলবকছ আক্তার 

বপতা-কাজী সবহফুজ্জামান 

মাবনকগি 

1875 3241876 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ সরকার 

বপতা-অেনী সরকার 

মাবনকগি 1876 3241877 জনাে/বেগম বমাঃ বমারন্ডশে খান 

বপতা-নুরন্ডমাহাম্মে খান 

মাবনকগি 

1877 3241878 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কান্ডশম 

বপতা-বমাঃ আঃ রবহম 

মাবনকগি 1878 3241879 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রবহম 

মাবনকগি 

1879 3241880 জনাে/বেগম সজীে োস 

বপতা-শমু্ভনার্থ োস 

মাবনকগি 1880 3241881 জনাে/বেগম বমাঃ রবেন বময়া 

বপতা-বমাঃ নুরুল হক 

মাবনকগি 

1881 3241882 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বখায়াজ উবিন 

মাবনকগি 1882 3241883 জনাে/বেগম বমাসাঃ মাসুো জাহান 

বপতা-মবনর উবিন 

মাবনকগি 

1883 3241884 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্টু বময়া 

বপতা-বজমুবিন 

মাবনকগি 1884 3241885 জনাে/বেগম ওয়াবসম আকরাম 

বপতা-বমাঃ মবনর উবিন 

মাবনকগি 

1885 3241886 জনাে/বেগম বমাক্তার আহন্ডমে 

বপতা-বসানা বময়া 

মাবনকগি 1886 3241887 জনাে/বেগম বমাঃ রজ্জে আলী 

বপতা-বমাঃ শুকুর আলী 

মাবনকগি 

1887 3241888 জনাে/বেগম োেল বহান্ডসন 

বপতা-বসবিকুর রহমান 

মাবনকগি 1888 3241889 জনাে/বেগম এরশাে আলী 

বপতা-বমাঃ আলা চান 

মাবনকগি 

1889 3241890 জনাে/বেগম মাজহারুল ইসলাম 

বপতা-বলয়াকত আলী 

মাবনকগি 1890 3241891 জনাে/বেগম ইকোৰল হাসান 

বপতা-বমাকন্ডসে আলী 

মাবনকগি 

1891 3241892 জনাে/বেগম বমাঃ তান্ডরক রহমান 

বপতা-হাবকম আলী 

মাবনকগি 1892 3241893 জনাে/বেগম আল মামুন 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

মাবনকগি 

1893 3251894 জনাে/বেগম মানছুরা আক্তার 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

মুন্সীগি 1894 3251895 জনাে/বেগম জামাল বহান্ডসন 

বপতা-আেদুস সালাম 

মুন্সীগি 

1895 3251896 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ বমায়ান্ডজ্জম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল রবশে 

মুন্সীগি 1896 3251897 জনাে/বেগম বমাঃ আসাে মােের 

বপতা-বমাঃ মবত মােের 

মুন্সীগি 

1897 3251898 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতান্ডলে বশখ 

বপতা-বমাঃ জামাল বশখ 

মুন্সীগি 1898 3251899 জনাে/বেগম ইউসুফ রানা 

বপতা-আবুল োসার 

মুন্সীগি 

1899 3251900 জনাে/বেগম সােরীন সাবেয়া 

বপতা-বগালাম বহান্ডসন ভূইয়া 

মুন্সীগি 1900 3251901 জনাে/বেগম বশউবল আক্তার 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

মুন্সীগি 

1901 3251902 জনাে/বেগম আব্দুর সাত্তার 

বপতা-বমাঃ বসানাে বশখ 

মুন্সীগি 1902 3251903 জনাে/বেগম সেনম োবড়ক 

বপতা-মহান্ডেে োবড়ক 

মুন্সীগি 

1903 3251904 জনাে/বেগম জাবলয়া আক্তার 

বপতা-আ: ছাত্তার 

মুন্সীগি 1904 3251905 জনাে/বেগম হোবপ আক্তার 

বপতা-বমাঃ োেন বমাল্লা 

মুন্সীগি 
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1905 3251906 জনাে/বেগম মবনরা আখতার 

বপতা-বমাঃ শবহদুল্লাহ বশখ 

মুন্সীগি 1906 3251907 জনাে/বেগম সুমন মেল 

বপতা-সুনীল মেল 

মুন্সীগি 

1907 3251908 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-আঃ ওহাে আলী প্রধান 

মুন্সীগি 1908 3251909 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাে উবিন 

বপতা-বমাঃ মাবনক বেপারী 

মুন্সীগি 

1909 3251910 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-আঃ মান্নান 

মুন্সীগি 1910 3251911 জনাে/বেগম শাহীন বসকোর 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

মুন্সীগি 

1911 3251912 জনাে/বেগম সজীে বহাসাইন 

বপতা-রবফকুল ইসলাম 

মুন্সীগি 1912 3251913 জনাে/বেগম আেদুর রাজ্জাক বশখ 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

মুন্সীগি 

1913 3261914 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজালাল বময়া 

বপতা-আব্দুল অবহে 

নারায়নগি 1914 3261915 জনাে/বেগম বরয়াজুল ইসলাম বমাল্লা 

বপতা-আলী আহন্ডম্মে বমাল্লা 

নারায়নগি 

1915 3261916 জনাে/বেগম মাকসুদুর রহমান 

বপতা-বমাস্তাবফজুর রহমান 

নারায়নগি 1916 3261917 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-হাবনফা বময়া 

নারায়নগি 

1917 3261918 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবমনুল হক 

নারায়নগি 1918 3261919 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল মান্নান বময়া 

বপতা-বমাঃ আবুল বহাসাইন 

নারায়নগি 

1919 3261920 জনাে/বেগম বমাঃ মইনূল ভূইয়া 

বপতা-বমাঃ মবহউবিন ভূইয়া 

নারায়নগি 1920 3261921 জনাে/বেগম বমাহাম্মে শাহাোত বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে বসাহরাে 

নারায়নগি 

1921 3261922 জনাে/বেগম বমাঃ ইস্রাবফল 

বপতা-বমাঃ জাকাবরয়া 

নারায়নগি 1922 3261923 জনাে/বেগম কামরুন বনসা 

বপতা-আবুল কালাম 

নারায়নগি 

1923 3261924 জনাে/বেগম জান্ডয়ো আক্তার বলবপ 

বপতা-বমাঃ ইমাম বহান্ডসন 

নারায়নগি 1924 3261925 জনাে/বেগম তানভীর আহন্ডমে ভূঞা 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম ভূঞা 

নারায়নগি 

1925 3261926 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল আউয়াল 

বপতা-মৃত বমাঃ শাহজাহান 

নারায়নগি 1926 3261927 জনাে/বেগম নেী বহান্ডসন 

বপতা-বমানতাজ উিীন 

নারায়নগি 

1927 3261928 জনাে/বেগম শাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

নারায়নগি 1928 3261929 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজে খন্দকার 

বপতা-মহবসন খন্দকার 

নারায়নগি 

1929 3261930 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ সুলতান বময়া 

নারায়নগি 1930 3261931 জনাে/বেগম মাহবুবুর রহমান রানা 

বপতা-আেদুর রবশে 

নারায়নগি 

1931 3271932 জনাে/বেগম নাবেরা 

বপতা-বমাঃ নাবসর উবিন সরকার 

নরবসংেী 1932 3271933 জনাে/বেগম শারবমন আক্তার 

বপতা-বমাহাম্মে শবফকুল আলম 

নরবসংেী 

1933 3271934 জনাে/বেগম ফারহানা আক্তার 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

নরবসংেী 1934 3271935 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আবু তান্ডহর 

বপতা-বমাহাম্মে ফাইজ উবিন 

নরবসংেী 

1935 3271936 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফ বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাঃ বরয়াজ উবিন 

নরবসংেী 1936 3271937 জনাে/বেগম জান্নাতুন বফরোউছ 

বপতা-বেলুয়ার বহান্ডসন 

নরবসংেী 

1937 3271938 জনাে/বেগম তাজুল ইসলাম বতৌবহে 

বপতা-নঈম উবিন 

নরবসংেী 1938 3271939 জনাে/বেগম বমাঃ জজ বময়া 

বপতা-মৃত মবতউর রহমান 

নরবসংেী 

1939 3271940 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার লাকী 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

নরবসংেী 1940 3271941 জনাে/বেগম আবমর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

নরবসংেী 

1941 3271942 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-আেদুল আহাে 

নরবসংেী 1942 3271943 জনাে/বেগম বসাহরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন বময়া 

নরবসংেী 

1943 3271944 জনাে/বেগম রাবশদুর রহমান 

বপতা-শান্ডহে আলী 

নরবসংেী 1944 3271945 জনাে/বেগম বশল্পী বেগম 

বপতা-মাঈন উিীন 

নরবসংেী 

1945 3271946 জনাে/বেগম নুর আহাম্মে 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

নরবসংেী 1946 3271947 জনাে/বেগম কামাল বময়া 

বপতা-নূর চান 

নরবসংেী 

1947 3271948 জনাে/বেগম রুমা পারভীন 

বপতা-মৃত. বমাহাম্মে বরয়াজ উবিন 

নরবসংেী 1948 3271949 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল হক 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

নরবসংেী 

1949 3271950 জনাে/বেগম বমাঃ দ্বীন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ লবতফ 

নরবসংেী 1950 3271951 জনাে/বেগম নাবছমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ বরয়াজ আবুল োশার 

নরবসংেী 

1951 3271952 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাহাম্মে ইবদ্রস আলী 

নরবসংেী 1952 3271953 জনাে/বেগম হর্রত আলী 

বপতা-নূরুল হক 

নরবসংেী 

1953 3271954 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-বমাঃ শরাফত আলী 

নরবসংেী 1954 3271955 জনাে/বেগম সমীরন সূত্র ধর 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর 

নরবসংেী 

1955 3271956 জনাে/বেগম মামুনুর রবশে 

বপতা-মৃত. আেদুল কাবের 

নরবসংেী 1956 3271957 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান বরমন 

বপতা-বমাঃ নান্নু বময়া 

নরবসংেী 

1957 3271958 জনাে/বেগম বমাঃ বশবব্বর আহন্ডম্মে 

বপতা-আব্দুল কাবের বময়া 

নরবসংেী 1958 3271959 জনাে/বেগম বমাঃ খবললুর রহমান 

বপতা-শামসুল আলম 

নরবসংেী 

1959 3271960 জনাে/বেগম শারমীন সুলতানা 

বপতা-মরহুম েজলুর রহমান 

নরবসংেী 1960 3271961 জনাে/বেগম বমাহাম্মে কামরুজ্জামান 

বপতা-মরহুম েজলুর রহমান 

নরবসংেী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

1961 3271962 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-বমাঃ চান বময়া 

নরবসংেী 1962 3271963 জনাে/বেগম সুরাইয়া ফবকর 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন ফবকর 

নরবসংেী 

1963 3271964 জনাে/বেগম আহসান উল্লাহ 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

নরবসংেী 1964 3271965 জনাে/বেগম রাবজয়া আক্তার 

বপতা-বমাঃ সুরুজ বময়া 

নরবসংেী 

1965 3271966 জনাে/বেগম সহন্ডেে চন্দ্র সরকার 

বপতা-সুকুমার চন্দ্র সরকার 

নরবসংেী 1966 3271967 জনাে/বেগম অজয় ধর 

বপতা-অলংগ ধর 

নরবসংেী 

1967 3271968 জনাে/বেগম রাবশদুর রহমান 

বপতা-শান্ডহে আলী 

নরবসংেী 1968 3271969 জনাে/বেগম আবু হাবনফা 

বপতা-আছাম উবিন 

নরবসংেী 

1969 3271970 জনাে/বেগম নাজমুর রহমান মামুন 

বপতা-মবজবুর রহমান 

নরবসংেী 1970 3271971 জনাে/বেগম সুমন বময়া 

বপতা-বখাকা বময়া 

নরবসংেী 

1971 3271972 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন বময়া 

বপতা-বমাঃ তারা বময়া 

নরবসংেী 1972 3271973 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফ বহান্ডসন 

বপতা-ওসমান গবণ 

নরবসংেী 

1973 3271974 জনাে/বেগম ফকরুল হাসান 

বপতা-সাহাজ উিীন 

নরবসংেী 1974 3271975 জনাে/বেগম মবরয়ম সুলতানা 

বপতা-বমাঃ জবহরুল হক 

নরবসংেী 

1975 3271976 জনাে/বেগম বলবপ আক্তার 

বপতা-মহন বময়া 

নরবসংেী 1976 3271977 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

নরবসংেী 

1977 3271978 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান ভূ ূঁইয়া 

বপতা-শবফউবিন ভূ ূঁইয়া 

নরবসংেী 1978 3271979 জনাে/বেগম সুব্রত বেশ্বাস 

বপতা-অনুকুল বেশ্বাস 

নরবসংেী 

1979 3271980 জনাে/বেগম মলয় বেশ্বাস 

বপতা-অমর চাঁন বেশ্বাস 

নরবসংেী 1980 3271981 জনাে/বেগম বমা: বফন্ডরাজ আহন্ডমে 

বপতা-বমা: হুমায়ুন 

নরবসংেী 

1981 3271982 জনাে/বেগম নাজমা আক্তার 

বপতা-ফারুক বহান্ডসন 

নরবসংেী 1982 3271983 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে রইছ উবিন 

নরবসংেী 

1983 3271984 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

নরবসংেী 1984 3271985 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহীন ফবকর 

নরবসংেী 

1985 3271986 জনাে/বেগম বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-বফন্ডরাজা বময়া 

নরবসংেী 1986 3271987 জনাে/বেগম লাবক 

বপতা-বমাঃ মুনতাজ উবিন 

নরবসংেী 

1987 3271988 জনাে/বেগম পাবপয়া আক্তার 

বপতা-কামাল ভূইয়া 

নরবসংেী 1988 3271989 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল্লাহ আফ্রাে 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

নরবসংেী 

1989 3271990 জনাে/বেগম আন্ডয়শা 

বপতা-নুরুল হক ভূঞা 

নরবসংেী 1990 3271991 জনাে/বেগম বখাকন বময়া 

বপতা-হাজী বমাঃ বগালাপ বময়া 

নরবসংেী 

1991 3271992 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল মবতন 

নরবসংেী 1992 3271993 জনাে/বেগম েীপক বসন 

বপতা-হবরপে বসন 

নরবসংেী 

1993 3271994 জনাে/বেগম েীপা সুলতানা 

বপতা-মৃত আব্দুল হাই আকন্দ 

নরবসংেী 1994 3271995 জনাে/বেগম সম্পা আক্তার 

বপতা-মৃত বমাঃ জীেন বময়া 

নরবসংেী 

1995 3271996 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

নরবসংেী 1996 3271997 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জবহরুল হক 

নরবসংেী 

1997 3271998 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক চান বময়া 

বপতা-বমাঃ বভকচাঁন বময়া 

নরবসংেী 1998 3271999 জনাে/বেগম সুমন বময়া 

বপতা-আফতাে উবিন 

নরবসংেী 

1999 3272000 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ জান্ডয়ে আলী 

নরবসংেী 2000 3272001 জনাে/বেগম বমাঃ োচ্চু বময়া 

বপতা-আেদুল োন্ডতন 

নরবসংেী 

2001 3272002 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-মৃত বজন্নাত আলী 

নরবসংেী 2002 3272003 জনাে/বেগম আেদুস সালাম 

বপতা-আলা উবিন 

নরবসংেী 

2003 3272004 জনাে/বেগম বমাহাম্মে হাবমে উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ লাল বময়া 

নরবসংেী 2004 3272005 জনাে/বেগম জবহরুল হক 

বপতা-আেদুল হক 

নরবসংেী 

2005 3272006 জনাে/বেগম রান্ডসল বময়া 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

নরবসংেী 2006 3272007 জনাে/বেগম তানবজনা বেগম 

বপতা-রতন বময়া 

নরবসংেী 

2007 3272008 জনাে/বেগম কাবনজ ফান্ডতমা 

বপতা-এ বক এম জাবকর বহান্ডসন 

নরবসংেী 2008 3282009 জনাে/বেগম শ্যাম সুন্দর বেশ্বাস 

বপতা-রনবজত বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2009 3282010 জনাে/বেগম মবসউর রহমান 

বপতা-বকয়ামুবিন বমাল্লা 

রাজোড়ী 2010 3282011 জনাে/বেগম বসাহরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বকয়ামবিন বমাল্লা 

রাজোড়ী 

2011 3282012 জনাে/বেগম পলাশ বঘাষ 

বপতা-েলরাম বঘাঘ 

রাজোড়ী 2012 3282013 জনাে/বেগম বশউলী সুলতানা 

বপতা-বমাঃ হান্ডসম কাজী 

রাজোড়ী 

2013 3282014 জনাে/বেগম নে কৃষ্ণ পাল 

বপতা-অন্ডশাক চন্দ্র পাল 

রাজোড়ী 2014 3282015 জনাে/বেগম রাজন বশখ 

বপতা-বমাহন বশখ 

রাজোড়ী 

2015 3282016 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুর রহমান ব্যাপারী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক ব্যাপারী 

রাজোড়ী 2016 3282017 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

রাজোড়ী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2017 3282018 জনাে/বেগম আঃ মবতন 

বপতা-শওকত মেল 

রাজোড়ী 2018 3282019 জনাে/বেগম জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

রাজোড়ী 

2019 3282020 জনাে/বেগম আবনসুর রহমান 

বপতা-আলাউবিন মবল্লক 

রাজোড়ী 2020 3282021 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন বশখ 

বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

রাজোড়ী 

2021 3282022 জনাে/বেগম ইব্রাবহম বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

রাজোড়ী 2022 3282023 জনাে/বেগম সবহদুল ইসলাম 

বপতা-বজয়াউর রহমান 

রাজোড়ী 

2023 3282024 জনাে/বেগম েয়াল চন্দ্র মেল 

বপতা-েশানন মেল 

রাজোড়ী 2024 3282025 জনাে/বেগম বেপু বেশ্বাস 

বপতা-অধীর বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2025 3282026 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-ওয়ান্ডজে আলী 

রাজোড়ী 2026 3282027 জনাে/বেগম বমাঃ বসালায়মান 

বপতা-ইউনুস আলী মেল 

রাজোড়ী 

2027 3282028 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহাসাইন 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

রাজোড়ী 2028 3282029 জনাে/বেগম বফন্ডরাজ আহন্ডম্মে 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

রাজোড়ী 

2029 3282030 জনাে/বেগম বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সান্ডেক আলী 

রাজোড়ী 2030 3282031 জনাে/বেগম অবচন্তে কুমার েসু 

বপতা-অবখল রিন েসু 

রাজোড়ী 

2031 3282032 জনাে/বেগম বমাঃ োচ্চু বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর মেল 

রাজোড়ী 2032 3282033 জনাে/বেগম মান্ডজো খাতুন 

বপতা-কবছম উিীন বশখ 

রাজোড়ী 

2033 3282034 জনাে/বেগম বমাঃ কাওছার 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

রাজোড়ী 2034 3282035 জনাে/বেগম বমাঃ বশহাে উবিন 

বপতা-ছাকাহ আলী 

রাজোড়ী 

2035 3282036 জনাে/বেগম মাহবুে রহমান 

বপতা-কাওছার আলী 

রাজোড়ী 2036 3282037 জনাে/বেগম সুজন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-স্বপন কুমার বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2037 3282038 জনাে/বেগম জয় চাঁে রায় 

বপতা-শচীন্দ্রনার্থ রায় 

রাজোড়ী 2038 3282039 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ঈমান আলী মেল 

রাজোড়ী 

2039 3282040 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউর রহমান 

বপতা-আবু েকর বসবিক 

রাজোড়ী 2040 3282041 জনাে/বেগম জগাই কুমার োস 

বপতা-বনমাই চন্দ্র োস 

রাজোড়ী 

2041 3282042 জনাে/বেগম সালাউবিন 

বপতা-আঃ ওহাে 

রাজোড়ী 2042 3282043 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেনজীর আহন্ডমে 

রাজোড়ী 

2043 3282044 জনাে/বেগম তুষার কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বক্ষতীশ বেশ্বাস 

রাজোড়ী 2044 3282045 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রাজোড়ী 

2045 3282046 জনাে/বেগম প্রসাে চন্দ্র বে 

বপতা-মৃত মাবনক চন্দ্র বে 

রাজোড়ী 2046 3282047 জনাে/বেগম সিয় কুমার বেশ্বাস 

বপতা-অবজত কুমার বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2047 3282048 জনাে/বেগম বরপন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-কানাইলাল বেশ্বাস 

রাজোড়ী 2048 3282049 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ 

রাজোড়ী 

2049 3282050 জনাে/বেগম শাহানা খাতুন 

বপতা-রমজান আখন 

রাজোড়ী 2050 3282051 জনাে/বেগম জাহানারা পারভীন 

বপতা-রমজান বসক 

রাজোড়ী 

2051 3282052 জনাে/বেগম সুজন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-কানাইলাল বেশ্বাস 

রাজোড়ী 2052 3282053 জনাে/বেগম বমাঃ বমতুল মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আয়ু্ে মেল 

রাজোড়ী 

2053 3282054 জনাে/বেগম সজীে বেপারী 

বপতা-বহলাল বেপারী 

রাজোড়ী 2054 3282055 জনাে/বেগম রতন কুমার 

বপতা-বনতাই কুমার 

রাজোড়ী 

2055 3282056 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত. নওন্ডশে আলী মেল 

রাজোড়ী 2056 3282057 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-মবমন মেল 

রাজোড়ী 

2057 3282058 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ সামচুউবিন বমাল্লা 

রাজোড়ী 2058 3282059 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম 

বপতা-জামাল সরোর 

রাজোড়ী 

2059 3282060 জনাে/বেগম আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-মাইনবিন সরকার 

রাজোড়ী 2060 3282061 জনাে/বেগম বনম যল কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বেমল কুমার বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2061 3282062 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বশখ 

বপতা-বমাঃ দুলাল বশখ 

রাজোড়ী 2062 3282063 জনাে/বেগম আসলাম বসক 

বপতা-হান্ডশম বসখ 

রাজোড়ী 

2063 3282064 জনাে/বেগম বশল্পী রায় 

বপতা-পবরন্ডতাষ রায় 

রাজোড়ী 2064 3282065 জনাে/বেগম প্রবতভা মেল 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ মেল 

রাজোড়ী 

2065 3282066 জনাে/বেগম পারবমতা বেশ্বাস উবম য 

বপতা-জয়ন্ত কুমার বেশ্বাস 

রাজোড়ী 2066 3282067 জনাে/বেগম নুপুর রানী বেেী 

বপতা-অরুন চন্দ্র বেেনার্থ 

রাজোড়ী 

2067 3282068 জনাে/বেগম বমা: আবজজুল ইসলাম 

বপতা-বমা: নুরুল ইসলাম 

রাজোড়ী 2068 3282069 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-বমাঃ োহার উবিন 

রাজোড়ী 

2069 3282070 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ ইয়াবছন আলী 

রাজোড়ী 2070 3282071 জনাে/বেগম হবরোস বঘাষ 

বপতা-বনবখল চন্দ্র বঘাষ 

রাজোড়ী 

2071 3282072 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত নাবজম উবিন নবলয়া 

রাজোড়ী 2072 3282073 জনাে/বেগম বনউটন মজুমোর 

বপতা-বনবখল রিন মজুমোর 

রাজোড়ী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2073 3282074 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-নাবজম আহম্মে 

রাজোড়ী 2074 3282075 জনাে/বেগম প্রতাপ মেল 

বপতা-প্রভাষ মেল 

রাজোড়ী 

2075 3282076 জনাে/বেগম বমাঃ রবনউজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আকমল বহান্ডসন 

রাজোড়ী 2076 3282077 জনাে/বেগম জাবকর বহাসাইন প্রামাবনক 

বপতা-বমাঃ আন্ডরক আলী প্রামাবনক 

রাজোড়ী 

2077 3282078 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-আঃ কুদ্দুস 

রাজোড়ী 2078 3282079 জনাে/বেগম রওশনারা 

বপতা-কামাল বহান্ডসন 

রাজোড়ী 

2079 3282080 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল রহমান 

বপতা-বমাঃ আলাউিীন বসক 

রাজোড়ী 2080 3282081 জনাে/বেগম বশন্ডলন্দ্রনার্থ মাতুব্বর 

বপতা-রামপে মাতুব্বর 

রাজোড়ী 

2081 3282082 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বসাোহান বশখ 

রাজোড়ী 2082 3282083 জনাে/বেগম পুষ্প বেেনার্থ 

বপতা-বনবখল বেেনার্থ 

রাজোড়ী 

2083 3282084 জনাে/বেগম বমাঃ হৃেয় বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ জবলল মেল 

রাজোড়ী 2084 3282085 জনাে/বেগম বসাহান বহান্ডসন 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

রাজোড়ী 

2085 3282086 জনাে/বেগম আোছ আলী 

বপতা-বকাোে বশখ 

রাজোড়ী 2086 3282087 জনাে/বেগম রমজান আলী 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

রাজোড়ী 

2087 3282088 জনাে/বেগম রাহাত বহান্ডসন 

বপতা-সবফ উবিন বময়া 

রাজোড়ী 2088 3282089 জনাে/বেগম বমাঃ মুরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ চাঁে আলী 

রাজোড়ী 

2089 3282090 জনাে/বেগম রনবজৎ বেশ্বাস 

বপতা-সমান্ডরন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

রাজোড়ী 2090 3282091 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ্জামান 

বপতা-আবুেল মান্নান মেল 

রাজোড়ী 

2091 3282092 জনাে/বেগম পুষ্প রানী বকতযনীয়া 

বপতা-ফবনন্দ্র নার্থ বকতুযনীয়া 

রাজোড়ী 2092 3282093 জনাে/বেগম বমাশান্ডরফ বহান্ডসন 

বপতা-রহমান বমাল্লা 

রাজোড়ী 

2093 3282094 জনাে/বেগম ইয়াবছর আরাফাত 

বপতা-বক এম আেদুল মবজে 

রাজোড়ী 2094 3282095 জনাে/বেগম আেদুল কান্ডের (রান্ডসল) 

বপতা-মুনসুর আহন্ডমে 

রাজোড়ী 

2095 3282096 জনাে/বেগম বজান্ডসফুজ্জামান 

বপতা-বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

রাজোড়ী 2096 3282097 জনাে/বেগম সুবের কুমার বেশ্বাস 

বপতা-সুধীর কুমার বেশ্বাস 

রাজোড়ী 

2097 3282098 জনাে/বেগম রহমত আলী 

বপতা-হাসান ফবকর 

রাজোড়ী 2098 3282099 জনাে/বেগম সাইদুর রহমান 

বপতা-হাবেল বশখ 

রাজোড়ী 

2099 3282100 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন আহন্ডমে 

বপতা-বকামর বমাল্লা 

রাজোড়ী 2100 3282101 জনাে/বেগম বপযুষ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-পৃর্থীশ কুমার বেশ্বাম 

রাজোড়ী 

2101 3282102 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বহাসাইন 

বপতা-আেদুল মবজে বশখ 

রাজোড়ী 2102 3282103 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ হায়োর 

বপতা-বমাঃ আব্দুর মবমন মেল 

রাজোড়ী 

2103 3282104 জনাে/বেগম বমাঃ বেলের বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আনছার আর 

রাজোড়ী 2104 3282105 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল হাসান 

বপতা-বমাঃ মাহাম্মে রওশন আলী 

রাজোড়ী 

2105 3292106 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম মািী 

শবরয়তপুর 2106 3292107 জনাে/বেগম জান্নাতুন বফরন্ডেৌস ছবে 

বপতা-আবুল কালাম খান 

শবরয়তপুর 

2107 3292108 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম শাহজাহান 

বপতা-আঃ আবজজ খান 

শবরয়তপুর 2108 3292109 জনাে/বেগম জনান বলমন আহন্ডমে 

বপতা-আবুল বহান্ডসন ফরাজী 

শবরয়তপুর 

2109 3292110 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাহীম 

বপতা-আঃ জব্বার সরোর 

শবরয়তপুর 2110 3292111 জনাে/বেগম রীতা 

বপতা-ইমন আকন 

শবরয়তপুর 

2111 3292112 জনাে/বেগম ইমরান 

বপতা-আবুল কান্ডশম েবড় 

শবরয়তপুর 2112 3292113 জনাে/বেগম বমাহসীন উবিন 

বপতা-আহসান বচৌবকোর 

শবরয়তপুর 

2113 3292114 জনাে/বেগম বমাঃ বনশাে বশকোর 

বপতা-বমাঃ বনজাম উবিন বশকোর 

শবরয়তপুর 2114 3292115 জনাে/বেগম সুরাইয়া ইয়াছবমন 

বপতা-শাহজাহান সরোর 

শবরয়তপুর 

2115 3292116 জনাে/বেগম কাকলী 

বপতা-বমাঃ হাবকম বেপারী 

শবরয়তপুর 2116 3292117 জনাে/বেগম বসবলনা 

বপতা-মাহজাহান সরোর 

শবরয়তপুর 

2117 3292118 জনাে/বেগম হাবলমা আক্তার (রো) 

বপতা-আবুল কালাম 

শবরয়তপুর 2118 3292119 জনাে/বেগম মবফজুর রহমান 

বপতা-মবজবুর রহমান 

শবরয়তপুর 

2119 3292120 জনাে/বেগম বেলারা আক্তার 

বপতা-বেোরুল সরোর 

শবরয়তপুর 2120 3292121 জনাে/বেগম মাধে বগালোর 

বপতা-জয়মংগল বগালোর 

শবরয়তপুর 

2121 3292122 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আলী বসকোর 

শবরয়তপুর 2122 3292123 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক 

বপতা-আলাউবিন বপো 

শবরয়তপুর 

2123 3292124 জনাে/বেগম সাজ্জাদুল ইসলাম 

বপতা-হাবকম বেপারী 

শবরয়তপুর 2124 3292125 জনাে/বেগম বমাঃ রবকে বহান্ডসন 

বপতা-আবুল োসার বেপারী 

শবরয়তপুর 

2125 3292126 জনাে/বেগম বমাঃ সামসুল আলম খান 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান খান 

শরীয়তপুর 2126 3302127 জনাে/বেগম বমাঃ সুলাইমান 

বপতা-নোে আলী 

টাঙ্গাইল 

2127 3302128 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বেলাল বহাসাইন 

বপতা-বমাহাম্মে হাছান আলী 

টাঙ্গাইল 2128 3302129 জনাে/বেগম আহন্ডমে শাহ্ মাসুে 

বপতা-বমাঃ মুক্তার বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2129 3302130 জনাে/বেগম উত্তম কুমার চন্দ 

বপতা-জুরান বমাহন চন্দ 

টাঙ্গাইল 2130 3302131 জনাে/বেগম সুব্রত চন্দ্র চন্দ 

বপতা-র্তীন্দ্র বমাহন চন্দ 

টাঙ্গাইল 

2131 3302132 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-কুরোন আলী 

টাঙ্গাইল 2132 3302133 জনাে/বেগম বশখ কামাল 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

টাঙ্গাইল 

2133 3302134 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আয়নাল হক 

টাঙ্গাইল 2134 3302135 জনাে/বেগম বমঠুন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইমাম বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2135 3302136 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আঃ কুদ্দুছ 

টাঙ্গাইল 2136 3302137 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

টাঙ্গাইল 

2137 3302138 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস ছাত্তার 

বপতা-বমাঃ আসকর আলী 

টাঙ্গাইল 2138 3302139 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বময়া 

বপতা-বমাঃ আঃ মবজে 

টাঙ্গাইল 

2139 3302140 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

টাঙ্গাইল 2140 3302141 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ কদ্দুছ 

টাঙ্গাইল 

2141 3302142 জনাে/বেগম বমন্টু পাল 

বপতা-সন্ডন্তাষ পাল 

টাঙ্গাইল 2142 3302143 জনাে/বেগম বমাঃ বফরন্ডেৌস ওয়াবহে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

টাঙ্গাইল 

2143 3302144 জনাে/বেগম বমাঃ মুনছুর আলী 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়ন উবিন 

টাঙ্গাইল 2144 3302145 জনাে/বেগম মান্ডজদুর রহমান 

বপতা-এন্ডকএম মবজের রহমান 

টাঙ্গাইল 

2145 3302146 জনাে/বেগম বমাঃ ইউসুফ আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে 

টাঙ্গাইল 2146 3302147 জনাে/বেগম হুরমুজ আলী 

বপতা-বহান্ডসন আলী 

টাঙ্গাইল 

2147 3302148 জনাে/বেগম অপূে য বগাপ 

বপতা-মৃত বনবখল চন্দ্র বগাপ 

টাঙ্গাইল 2148 3302149 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ বেশু বময়া 

টাঙ্গাইল 

2149 3302150 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন আহন্ডমে 

বপতা-ইনছান আলী 

টাঙ্গাইল 2150 3302151 জনাে/বেগম আবমনা 

বপতা-আন্ডেে আলী 

টাঙ্গাইল 

2151 3302152 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল জুব্বার 

টাঙ্গাইল 2152 3302153 জনাে/বেগম রান্ডেয়া খানম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল খান 

টাঙ্গাইল 

2153 3302154 জনাে/বেগম বগাবেন্দ চন্দ 

বপতা-সুখলাল চন্দ 

টাঙ্গাইল 2154 3302155 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমজাে আলী 

টাঙ্গাইল 

2155 3302156 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-আঃ ছাত্তার 

টাঙ্গাইল 2156 3302157 জনাে/বেগম শাবহদুল ইসলাম 

বপতা-হাসমত আলী 

টাঙ্গাইল 

2157 3302158 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2158 3302159 জনাে/বেগম ওয়াছকরনী 

বপতা-চাঁন বময়া 

টাঙ্গাইল 

2159 3302160 জনাে/বেগম কামরুল হাসান খান 

বপতা-কালু খান 

টাঙ্গাইল 2160 3302161 জনাে/বেগম রানু আক্তার 

বপতা-বমাঃ শামছুল বময়া 

টাঙ্গাইল 

2161 3302162 জনাে/বেগম কাঞ্চন োস 

বপতা-বনম যল োস 

টাঙ্গাইল 2162 3302163 জনাে/বেগম আনন্দ চন্দ্র োস 

বপতা-সতীশ চন্দ্র োস 

টাঙ্গাইল 

2163 3302164 জনাে/বেগম মবল্লকা 

বপতা-আব্দুল োন্ডরক 

টাঙ্গাইল 2164 3302165 জনাে/বেগম বশবরন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ সুরুজ্জামান 

টাঙ্গাইল 

2165 3302166 জনাে/বেগম শহীদুল ইসরাম 

বপতা-ওমর আলী 

টাঙ্গাইল 2166 3302167 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বছবিক বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2167 3302168 জনাে/বেগম শরীফ উবিন 

বপতা-শামছুল হক 

টাঙ্গাইল 2168 3302169 জনাে/বেগম বমাছাঃ মবজযনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ লাল বময়া 

টাঙ্গাইল 

2169 3302170 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবব্বর বময়া 

বপতা-বমাঃ হাবনফ বময়া 

টাঙ্গাইল 2170 3302171 জনাে/বেগম ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান বসকোর 

টাঙ্গাইল 

2171 3302172 জনাে/বেগম সাবফনুর ইসলাম 

বপতা-বেলাল বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2172 3302173 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল বমাতাবলে 

টাঙ্গাইল 

2173 3302174 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মামাত আলী 

টাঙ্গাইল 2174 3302175 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-জয়নাল আন্ডেেীন 

টাঙ্গাইল 

2175 3302176 জনাে/বেগম আঃ রাজ্জাক 

বপতা-মৃত বখারন্ডশে আলী 

টাঙ্গাইল 2176 3302177 জনাে/বেগম মবনরা খান 

বপতা-হাবেবুর রহমান খান 

টাঙ্গাইল 

2177 3302178 জনাে/বেগম বমবহ খানম 

বপতা-মৃত বগালাপ বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2178 3302179 জনাে/বেগম খন্দকার বলজা 

বপতা-খন্দকার মবতয়ার রহমান 

টাঙ্গাইল 

2179 3302180 জনাে/বেগম বমাঃ তারা বময়া 

বপতা-এম, এ, োরী 

টাঙ্গাইল 2180 3302181 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2181 3302182 জনাে/বেগম ময়নাল হক 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়ন আলী 

টাঙ্গাইল 2182 3302183 জনাে/বেগম বমাঃ মাহ্ মুদুন নেী 

বপতা-বমাঃ নুরুল হুো 

টাঙ্গাইল 

2183 3302184 জনাে/বেগম মুহাম্মে আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2184 3302185 জনাে/বেগম সুব্রত চন্দ্র 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র 

টাঙ্গাইল 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2185 3302186 জনাে/বেগম বমাঃ হায়োর আলী 

বপতা-আঃ রবশে 

টাঙ্গাইল 2186 3302187 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ জুরান আলী 

টাঙ্গাইল 

2187 3302188 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান 

বপতা-আব্দুল জবলল 

টাঙ্গাইল 2188 3302189 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সুবফয়ান 

বপতা-মৃত ইয়াকুে আলী 

টাঙ্গাইল 

2189 3302190 জনাে/বেগম উজ্জল চন্দ্র বে 

বপতা-নে চন্দ্র বে 

টাঙ্গাইল 2190 3302191 জনাে/বেগম সুলতান বহান্ডসন 

বপতা-হাসমত আলী 

টাঙ্গাইল 

2191 3302192 জনাে/বেগম বমাঃ কবের তালুকোর 

বপতা-বমাঃ রবে তালুকোর 

টাঙ্গাইল 2192 3302193 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমন্ডছর আলী 

টাঙ্গাইল 

2193 3302194 জনাে/বেগম এলাহী খান 

বপতা-রবহজ উিীন 

টাঙ্গাইল 2194 3302195 জনাে/বেগম বমা: রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বশহার উবিন 

টাঙ্গাইল 

2195 3302196 জনাে/বেগম বমা: কাওছার আহন্ডমে 

বপতা-বমা: বমাজাফফর আলী 

টাঙ্গাইল 2196 3302197 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-শবফকুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 

2197 3302198 জনাে/বেগম আশা খাতুন 

বপতা-বমা: আলম বময়া 

টাঙ্গাইল 2198 3302199 জনাে/বেগম আহসানী আক্তার 

বপতা-বমা: আমজাে বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2199 3302200 জনাে/বেগম রায়হানুর ইসলাম 

বপতা-আোছ আলী 

টাঙ্গাইল 2200 3302201 জনাে/বেগম রাবজয়া সুলতানা 

বপতা-হাসান আলী 

টাঙ্গাইল 

2201 3302202 জনাে/বেগম বমাঃ আক্তার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ সুরুজ আলী 

টাঙ্গাইল 2202 3302203 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2203 3302204 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র 

বপতা-মৃত মবনন্দ্র েম যন 

টাঙ্গাইল 2204 3302205 জনাে/বেগম রাবফজা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

টাঙ্গাইল 

2205 3302206 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

টাঙ্গাইল 2206 3302207 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসবিক বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2207 3302208 জনাে/বেগম বমাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বজন্নত আলী 

টাঙ্গাইল 2208 3302209 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

টাঙ্গাইল 

2209 3302210 জনাে/বেগম জুলহাস উবিন 

বপতা-নাবসর উবিন 

টাঙ্গাইল 2210 3302211 জনাে/বেগম বরন্ডহনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 

2211 3302212 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফান্ডয়ল খান 

বপতা-বমাঃ কুদ্দুছ খান 

টাঙ্গাইল 2212 3302213 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-নূর বমাহাম্মে 

টাঙ্গাইল 

2213 3302214 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-বমাঃ আবুল বহাসাইন বময়া 

টাঙ্গাইল 2214 3302215 জনাে/বেগম উত্তমচন্দ্র রাজেংশী 

বপতা-বখাকা চন্দ্র রাজেংশী 

টাঙ্গাইল 

2215 3302216 জনাে/বেগম বমাঃ খবললুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আহসান আলী 

টাঙ্গাইল 2216 3302217 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-আবু সাঈে বময়া 

টাঙ্গাইল 

2217 3302218 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল রমজান 

বপতা-আনছার আলী 

টাঙ্গাইল 2218 3302219 জনাে/বেগম ছাইো সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আবু ছাইে 

টাঙ্গাইল 

2219 3302220 জনাে/বেগম বমাঃ বমাফাখখারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

টাঙ্গাইল 2220 3302221 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন তালুকোর 

বপতা-বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন তালুকাোর 

টাঙ্গাইল 

2221 3302222 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ লুৎফার বমাল্লা 

টাঙ্গাইল 2222 3302223 জনাে/বেগম আছমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক বময়া 

টাঙ্গাইল 

2223 3302224 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক বময়া 

টাঙ্গাইল 2224 3302225 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছালাম 

টাঙ্গাইল 

2225 3302226 জনাে/বেগম বগাবেন্দ চন্দ্র 

বপতা-সুখলাল চন্দ্র 

টাঙ্গাইল 2226 3302227 জনাে/বেগম জাবকয়া আক্তার সুবম 

বপতা-বমাঃ বজায়াে আলী 

টাঙ্গাইল 

2227 3302228 জনাে/বেগম বমাঃ আবকমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

টাঙ্গাইল 2228 3302229 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

টাঙ্গাইল 

2229 3302230 জনাে/বেগম বনতোনন্দ চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত উন্ডমশ চন্দ্র োস 

টাঙ্গাইল 2230 3302231 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বেশু বময়া 

টাঙ্গাইল 

2231 3302232 জনাে/বেগম বমাঃ বশহাবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

টাঙ্গাইল 2232 3302233 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলী আকের 

টাঙ্গাইল 

2233 3302234 জনাে/বেগম স্বপ্না 

বপতা-শামছুল আলম 

টাঙ্গাইল 2234 3302235 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 

2235 3302236 জনাে/বেগম আছমা আক্তার আশা 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

টাঙ্গাইল 2236 3302237 জনাে/বেগম জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-আেদুস সালাম 

টাঙ্গাইল 

2237 3302238 জনাে/বেগম বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-আেদুল োন্ডছে 

টাঙ্গাইল 2238 3302239 জনাে/বেগম বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আেদুল জবলল 

টাঙ্গাইল 

2239 3302240 জনাে/বেগম আশরাফূল ইসলঅম 

বপতা-আেদুল হাবমে 

টাঙ্গাইল 2240 3302241 জনাে/বেগম বলবপ খাতুন 

বপতা-আেদুল মান্ডলক 

টাঙ্গাইল 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2241 3302242 জনাে/বেগম শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-বমাস্তাবফজুর রহমান 

টাঙ্গাইল 2242 3302243 জনাে/বেগম সুলতানা পারভীন 

বপতা-নুর বহাসাইন 

টাঙ্গাইল 

2243 3302244 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2244 3302245 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-আেদুল কাইয়ুম 

টাঙ্গাইল 

2245 3302246 জনাে/বেগম মবসউর রহমান 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

টাঙ্গাইল 2246 3302247 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

টাঙ্গাইল 

2247 3302248 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম 

বপতা-মৃত গফুর বময়া 

টাঙ্গাইল 2248 3302249 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-মবজে বময়া 

টাঙ্গাইল 

2249 3302250 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল হাবকম বময়া 

বপতা-বমাঃ নেী বময়া 

টাঙ্গাইল 2250 3302251 জনাে/বেগম সািাম বহান্ডসন 

বপতা-আেদুস সবুর 

টাঙ্গাইল 

2251 3302252 জনাে/বেগম সাবেকুল ইসলাম 

বপতা-আেদুস সবুর 

টাঙ্গাইল 2252 3302253 জনাে/বেগম আলতাফ বহান্ডসন 

বপতা-আবজতুল্লাহ 

টাঙ্গাইল 

2253 3302254 জনাে/বেগম সুজন বময়া 

বপতা-ওসমান বময়া 

টাঙ্গাইল 2254 3302255 জনাে/বেগম বমজযা বশপন 

বপতা-আেদুল হক 

টাঙ্গাইল 

2255 3302256 জনাে/বেগম বমাঃ জবহর রায়হান 

বপতা-আজাহার আলী 

টাঙ্গাইল 2256 3302257 জনাে/বেগম কৃষ্ণ কম যকার 

বপতা-রনবজৎ কম যকার 

টাঙ্গাইল 

2257 3302258 জনাে/বেগম ভন্ডেশ চন্দ্র মজুমোর 

বপতা-বধনু রাম মজুমোর 

টাঙ্গাইল 2258 3302259 জনাে/বেগম ছাবমউল 

বপতা-মীর রুহুল আবমন 

টাঙ্গাইল 

2259 3302260 জনাে/বেগম খন্দকার শবহদুল ইসলাম 

বপতা-খবললুর রহমান 

টাঙ্গাইল 2260 3302261 জনাে/বেগম মুন্নী আক্তার 

বপতা-নাবজম উবিন 

টাঙ্গাইল 

2261 3302262 জনাে/বেগম রন্ডেল বময়া 

বপতা-আেদুল মান্নান 

টাঙ্গাইল 2262 3302263 জনাে/বেগম আলাবমন বমঞা 

বপতা-বসাহরাে আলী 

টাঙ্গাইল 

2263 3302264 জনাে/বেগম বমাসাঃ বশল্পী খাতুন 

বপতা-বমাঃ লাল বময়া 

টাঙ্গাইল 2264 3302265 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফুল ইসলাম 

বপতা-হারান বময়া 

টাঙ্গাইল 

2265 3302266 জনাে/বেগম বমাঃ বমনহাজ উবিন 

বপতা-আেদুল ওয়াদুে 

টাঙ্গাইল 2266 3302267 জনাে/বেগম শাহ কামাল 

বপতা-বমাঃ সান্ডহে আলী 

টাঙ্গাইল 

2267 3302268 জনাে/বেগম তানভীর খান 

বপতা-আেদুল কুদ্দুছ খান 

টাঙ্গাইল 2268 3302269 জনাে/বেগম শরীফুল 

বপতা-জবহর উবিন 

টাঙ্গাইল 

2269 3302270 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া 

বপতা-বমাঃ মফজলুর রহমান 

টাঙ্গাইল 2270 3302271 জনাে/বেগম বগাবেন্দ চন্দ্র ধর 

বপতা-র্তীন্দ্র বমাহন ধর 

টাঙ্গাইল 

2271 3302272 জনাে/বেগম বমাঃ সুজাউল কবরম 

বপতা-আজহারুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 2272 3302273 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-ফজর আলী বময়া 

টাঙ্গাইল 

2273 3302274 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান খান 

বপতা-দুলালুর রহমান খান 

টাঙ্গাইল 2274 3302275 জনাে/বেগম বলবপ খাতুন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

টাঙ্গাইল 

2275 3302276 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-হারুন আর রবশে 

টাঙ্গাইল 2276 3302277 জনাে/বেগম বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-মুক্তার আহন্ডমে 

টাঙ্গাইল 

2277 3302278 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবেক বহান্ডসন 

বপতা-ইউনুছ আলী 

টাঙ্গাইল 2278 3302279 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান আলী 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান 

টাঙ্গাইল 

2279 3302280 জনাে/বেগম শরীফ 

বপতা-আেদুল হক 

টাঙ্গাইল 2280 4312281 জনাে/বেগম আবরফ বরজা বসখ 

বপতা-বসখ বসরাজুল ইসলাম 

োন্ডগরহাট 

2281 4312282 জনাে/বেগম ইমাম হাসান 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

োন্ডগরহাট 2282 4312283 জনাে/বেগম শুক্লা মেল 

বপতা-কাবলপে মেল 

োন্ডগরহাট 

2283 4312284 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-কাওসার আবল 

োন্ডগরহাট 2284 4312285 জনাে/বেগম এইচ এম বসবলম 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী হাওলাোর 

োন্ডগরহাট 

2285 4312286 জনাে/বেগম চমত্রী মবল্লক 

বপতা-বেমল কৃঞ্চ মবল্লক 

োন্ডগরহাট 2286 4312287 জনাে/বেগম বমঠুন োওয়ালী 

বপতা-সুশান্ত োওয়ালী 

োন্ডগরহাট 

2287 4312288 জনাে/বেগম লতা েসু 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র 

োন্ডগরহাট 2288 4312289 জনাে/বেগম বেপ্লে পাল 

বপতা-বনরিন পাল 

োন্ডগরহাট 

2289 4312290 জনাে/বেগম পার্থ য পাল 

বপতা-বচত্তরিন পাল 

োন্ডগরহাট 2290 4312291 জনাে/বেগম পল্লে বেশ্বাস 

বপতা-বজোবতশ বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2291 4312292 জনাে/বেগম উৎপল অধীকারী 

বপতা-মবন বমাহন অবধকারী 

োন্ডগরহাট 2292 4312293 জনাে/বেগম শাহনাজ পারভীন ননী 

বপতা-এম এ খান্ডলক খান 

োন্ডগরহাট 

2293 4312294 জনাে/বেগম শ্রীোস হীরা 

বপতা-হবরপে হীরা 

োন্ডগরহাট 2294 4312295 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বশখ জালালউবিন 

োন্ডগরহাট 

2295 4312296 জনাে/বেগম আবশকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বকরামত বমাল্লা 

োন্ডগরহাট 2296 4312297 জনাে/বেগম সজীে বেশ্বাস 

বপতা-সবিত বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2297 4312298 জনাে/বেগম বমাঃ ইবদ্রস আলী 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী বশকোর 

োন্ডগরহাট 2298 4312299 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বচৌধুরী 

বপতা-হাবফজ বচৌধুরী 

োন্ডগরহাট 

2299 4312300 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম বশখ 

বপতা-মৃত বমাঃ কানচু বশখ 

োন্ডগরহাট 2300 4312301 জনাে/বেগম বনউটন গাইন 

বপতা-বনতোনন্দ গাইন 

োন্ডগরহাট 

2301 4312302 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ কুন্ডু 

বপতা-তারাপে কুন্ডু 

োন্ডগরহাট 2302 4312303 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বশখ 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন বশখ 

োন্ডগরহাট 

2303 4312304 জনাে/বেগম বমাল্যা সাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাল্যা শুকুর আল 

োন্ডগরহাট 2304 4312305 জনাে/বেগম সমর কুমার োস 

বপতা-বনরািন োস 

োন্ডগরহাট 

2305 4312306 জনাে/বেগম উজ্জল মেল 

বপতা-মন্ডনারিন মেল 

োন্ডগরহাট 2306 4312307 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক 

বপতা-আঃ আবলম বশখ 

োন্ডগরহাট 

2307 4312308 জনাে/বেগম বমাঃ সাফান্ডয়ত বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল হাবকম মৃধা 

োন্ডগরহাট 2308 4312309 জনাে/বেগম চসয়ে শবফউল আর্ম 

বপতা-চসয়ে রবফকুল ইসলাম 

োন্ডগরহাট 

2309 4312310 জনাে/বেগম প্রনে কুমার বেশ্বাস 

বপতা-প্রশান্ত কুমার বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 2310 4312311 জনাে/বেগম োেল বেশ্বাস 

বপতা-মহানন্দ বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2311 4312312 জনাে/বেগম বকৌবশক েড়াল 

বপতা-বনহার রিন েড়াল 

োন্ডগরহাট 2312 4312313 জনাে/বেগম সমীর বেশ্বাস 

বপতা-মহানন্দ বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2313 4312314 জনাে/বেগম বেঞ্চুপে মেল 

বপতা-হীরামন মেল 

োন্ডগরহাট 2314 4312315 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ হাসমত আলী মবল্লক 

োন্ডগরহাট 

2315 4312316 জনাে/বেগম বমলটন োস 

বপতা-মৃত মাখন লাল োস 

োন্ডগরহাট 2316 4312317 জনাে/বেগম প্রকাশ মেল 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র মেল 

োন্ডগরহাট 

2317 4312318 জনাে/বেগম বশখ আলাবমন 

বপতা-বশখ আখতার উবিন 

োন্ডগরহাট 2318 4312319 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক 

বপতা-আঃ হাবলম বশখ 

োন্ডগরহাট 

2319 4312320 জনাে/বেগম প্রকাশ মালাকার 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ মালাকার 

োন্ডগরহাট 2320 4312321 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ সত্তার বমাল্লা 

োন্ডগরহাট 

2321 4312322 জনাে/বেগম বমাঃ েখবতয়ার গাজী 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন গাজী 

োন্ডগরহাট 2322 4312323 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ ফাবহম 

বপতা-বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

োন্ডগরহাট 

2323 4312324 জনাে/বেগম অড়দ্বত বেশ্বাস 

বপতা-অেনী বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 2324 4312325 জনাে/বেগম বমাঃ হাবনফ বহান্ডসন 

বপতা-আঃ গবন বেপারী 

োন্ডগরহাট 

2325 4312326 জনাে/বেগম বেন্ডেকানন্দ মেল 

বপতা-মৃতঃোসী নার্থ মেল 

োন্ডগরহাট 2326 4312327 জনাে/বেগম চানকে বেশ্বাস 

বপতা-বগালক চন্দ্র বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2327 4312328 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ নুরুল আবমন 

োন্ডগরহাট 2328 4312329 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজ হাওলাোর 

বপতা-বমাঃ মাহবুে হাওলাোর 

োন্ডগরহাট 

2329 4312330 জনাে/বেগম মুসবলমা খাতুন 

বপতা-তান্ডহর বশখ 

োন্ডগরহাট 2330 4312331 জনাে/বেগম সবুজ বশখ 

বপতা-নুর বমাহম্ম্দ বশখ 

োন্ডগরহাট 

2331 4312332 জনাে/বেগম ওোয়দুর রহমান 

বপতা-বক এম আবতকুজ্জামান 

োন্ডগরহাট 2332 4312333 জনাে/বেগম এসন্ডক হুমায়ুন কবের 

বপতা-এস বক নুর ইসলাম 

োন্ডগরহাট 

2333 4312334 জনাে/বেগম হাসনা বহনা 

বপতা-বশখ আঃ জবলল 

োন্ডগরহাট 2334 4312335 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বশকোর 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আলী বশকোর 

োন্ডগরহাট 

2335 4312336 জনাে/বেগম বমলন কুমার কীতযবনয়া 

বপতা-বখাকন বকতযনীয়া 

োন্ডগরহাট 2336 4312337 জনাে/বেগম সমাবপ্ত মেল 

বপতা-সুধীর রিন মেল 

োন্ডগরহাট 

2337 4312338 জনাে/বেগম বেন্ডেক মেল 

বপতা-জগেনধু মেল 

োন্ডগরহাট 2338 4312339 জনাে/বেগম অসীম বেশ্বাস 

বপতা-অেনী বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2339 4312340 জনাে/বেগম বেকাশ মন্ডুল 

বপতা-মাখন লাল মেল 

োন্ডগরহাট 2340 4312341 জনাে/বেগম নীবলমা মেল 

বপতা-রন্ডমশ মেল 

োন্ডগরহাট 

2341 4312342 জনাে/বেগম অনুপ কুমার মজুমোর 

বপতা-কাবলপে মজুমোর 

োন্ডগরহাট 2342 4312343 জনাে/বেগম চন্দন বেশ্বাস 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2343 4312344 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুমবেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

োন্ডগরহাট 2344 4312345 জনাে/বেগম অসীম কুমার োইন 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার োইন 

োন্ডগরহাট 

2345 4312346 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার কুন্ডু 

বপতা-রনবিত কুন্ডু 

োন্ডগরহাট 2346 4312347 জনাে/বেগম বনতোনন্দ কুন্ডু 

বপতা-মৃতঃপ্রফুল্ল কুমার কুন্ডু 

োন্ডগরহাট 

2347 4312348 জনাে/বেগম বফরন্ডেৌস আরা মুন্নী 

বপতা-হাবফজুর রহমান 

োন্ডগরহাট 2348 4312349 জনাে/বেগম সমাবপ্ত মেল 

বপতা-সুধীর মেল 

োন্ডগরহাট 

2349 4312350 জনাে/বেগম চঞ্চলা মেল 

বপতা-সুধীর চন্দ্র মেল 

োন্ডগরহাট 2350 4312351 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমলকাত বহান্ডসন 

োন্ডগরহাট 

2351 4312352 জনাে/বেগম বশখ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

োন্ডগরহাট 2352 4312353 জনাে/বেগম চন্দন হালোর 

বপতা-তুলশী হালোর 

োন্ডগরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2353 4312354 জনাে/বেগম শাওন সরকার 

বপতা-র্ােে সরকার 

োন্ডগরহাট 2354 4312355 জনাে/বেগম পার্থ য চন্দ্র হালোর 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র হালোর 

োন্ডগরহাট 

2355 4312356 জনাে/বেগম জামাল উবিন 

বপতা-বহান্ডসন আলী বশকোর 

োন্ডগরহাট 2356 4312357 জনাে/বেগম ইতরুপ আলী 

বপতা-আপ্তার উবিন বশখ 

োন্ডগরহাট 

2357 4312358 জনাে/বেগম আসমা আক্তার 

বপতা-বমা: আ: োবরক আকণ 

োন্ডগরহাট 2358 4312359 জনাে/বেগম আব্দুর রবহম হাওলাোর 

বপতা-আব্দুল কান্ডের হাওলাোর 

োন্ডগরহাট 

2359 4312360 জনাে/বেগম কৃষ্ণ বগাপাল বেশ্বাস 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 2360 4312361 জনাে/বেগম বেবজত বেশ্বাস 

বপতা-অসীম রিন বেশ্বাস 

োন্ডগরহাট 

2361 4312362 জনাে/বেগম রবর্থন্দ্রনার্থ রায় 

বপতা-েন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

োন্ডগরহাট 2362 4312363 জনাে/বেগম অনুপ কুমার গাইন 

বপতা-শরৎ চন্দ্র গাইন 

োন্ডগরহাট 

2363 4312364 জনাে/বেগম বশখ মাহাবুর রহমান 

বপতা-বমা: বেলান্ডয়ত বশখ 

োন্ডগরহাট 2364 4312365 জনাে/বেগম বনন্ডেবেতা মেল 

বপতা-রান্ডজন্দ্রনার্থা মেল 

োন্ডগরহাট 

2365 4312366 জনাে/বেগম সুমন কুমার োস 

বপতা-দুলাল চন্দ্র োস 

োন্ডগরহাট 2366 4312367 জনাে/বেগম সজল মজুমোর 

বপতা-কৃষ্ণপে মজুমোর 

োন্ডগরহাট 

2367 4312368 জনাে/বেগম বমা: কাইউম খান 

বপতা-বমা: আলী আকের খান 

োন্ডগরহাট 2368 4312369 জনাে/বেগম বেষ্ণু েত্ত 

বপতা-মৃত রিন েত্ত 

োন্ডগরহাট 

2369 4312370 জনাে/বেগম অরুপ কুমার োস 

বপতা-অবসম কুমার োস 

োন্ডগরহাট 2370 4312371 জনাে/বেগম সবেতা মেল 

বপতা-সাগর মেল 

োন্ডগরহাট 

2371 4312372 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমা: বতাোর আলী তালুকোর 

োন্ডগরহাট 2372 4312373 জনাে/বেগম মাধেী রানী বমিী 

বপতা-বেমল কৃষ্ণ বমবি 

োন্ডগরহাট 

2373 4312374 জনাে/বেগম োেলা মেল 

বপতা-বগাপাল মেল 

োন্ডগরহাট 2374 4312375 জনাে/বেগম বমা: রান্ডসল বময়া 

বপতা-বমা: োেশা বময়া 

োন্ডগরহাট 

2375 4312376 জনাে/বেগম কৃষ্ণ পে সরকার 

বপতা-কাবতযক চন্দ্র সরকার 

োন্ডগরহাট 2376 4312377 জনাে/বেগম বশখ বমা: বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-বমা: আলতাফ বহান্ডসন 

োন্ডগরহাট 

2377 4312378 জনাে/বেগম বশপ্রা রানী বমিী 

বপতা-শুকলাল বমিী 

োন্ডগরহাট 2378 4312379 জনাে/বেগম সবুর বশখ 

বপতা-নূর বমাহাম্মে বশখ 

োন্ডগরহাট 

2379 4312380 জনাে/বেগম বসকোর বেোরুল 

বপতা-আবুল খান্ডয়র বসকোর 

োন্ডগরহাট 2380 4312381 জনাে/বেগম বসকোর বেোরুল 

বপতা-আবুল খান্ডয়র বসকোর 

োন্ডগরহাট 

2381 4312382 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবলউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

োন্ডগরহাট 2382 4312383 জনাে/বেগম বমাঃ বমাহাম্মে ইব্রাবহম 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

োন্ডগরহাট 

2383 4312384 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জাকাবরয়া বহাসাইন 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল খান্ডলক 

োন্ডগরহাট 2384 4312385 জনাে/বেগম বমাঃ বফারকান বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস বমাল্লা 

োন্ডগরহাট 

2385 4312386 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মবনরুজ্জামান 

বপতা-বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন ব্যাপারী 

োন্ডগরহাট 2386 4312387 জনাে/বেগম শাবহন বশখ 

বপতা-বমাঃ বছবিক বশখ 

োন্ডগরহাট 

2387 4312388 জনাে/বেগম বমাঃ আবু মুসা 

বপতা-আমজাে আলী হাওলাোর 

োন্ডগরহাট 2388 4312389 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাকান্ডম্মল বহান্ডসন 

োন্ডগরহাট 

2389 4312390 জনাে/বেগম তুবহন ঘরামী 

বপতা-পবরমল ঘরামী 

োন্ডগরহাট 2390 4322391 জনাে/বেগম শ্যামল কুমার 

বপতা-বনধু সধন 

চুয়াডাঙ্গা 

2391 4322392 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-মৃতঃন্ডগালাম েরন্ডেশ 

চুয়াডাঙ্গা 2392 4322393 জনাে/বেগম শংকর কুমার 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র 

চুয়াডাঙ্গা 

2393 4322394 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মুবহত 

বপতা-আব্দুল োরী মবল্লক 

চুয়াডাঙ্গা 2394 4322395 জনাে/বেগম বমৌসুবম খাতুন 

বপতা-খান্ডয়র আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2395 4322396 জনাে/বেগম অবনন্ডমষ কুমার েত্ত 

বপতা-অমর কুমার েত্ত 

চুয়াডাঙ্গা 2396 4322397 জনাে/বেগম শুকুর আবল 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

চুয়াডাঙ্গা 

2397 4322398 জনাে/বেগম বমাঃ তসলীম উবিন 

বপতা-বমা ফরজ আল 

চুয়াডাঙ্গা 2398 4322399 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-মৃত নুর বমাহম্ম্দ 

চুয়াডাঙ্গা 

2399 4322400 জনাে/বেগম আবু েের বসবিক 

বপতা-মৃতঃজয়নাল আন্ডেেীন 

চুয়াডাঙ্গা 2400 4322401 জনাে/বেগম শাবহনা আক্তার 

বপতা-বরজাউর বশখ 

চুয়াডাঙ্গা 

2401 4322402 জনাে/বেগম রবকবুল ইসলাম 

বপতা-মৃত োেল 

চুয়াডাঙ্গা 2402 4322403 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইব্রাহীম আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2403 4322404 জনাে/বেগম বমাঃ কাউছার হাবমে 

বপতা-বমাঃ বমন্টু আলী শাহ 

চুয়াডাঙ্গা 2404 4322405 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসন্ডরগুল মাবলতা 

চুয়াডাঙ্গা 

2405 4322406 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2406 4322407 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ জালালউবিন 

চুয়াডাঙ্গা 

2407 4322408 জনাে/বেগম এ বক এম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মবহউবিন আহন্ডমে 

চুয়াডাঙ্গা 2408 4322409 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2409 4322410 জনাে/বেগম বমাঃ জামাল উবিন 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

চুয়াডাঙ্গা 2410 4322411 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাফান্ডয়ত বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2411 4322412 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ উবিন 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 2412 4322413 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

চুয়াডাঙ্গা 

2413 4322414 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাবুল হক 

বপতা-বমাঃ হান্ডরজ উবিন 

চুয়াডাঙ্গা 2414 4322415 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বগালাম রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2415 4322416 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ বহান্ডসন 

বপতা-মৃত ইমাদুল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2416 4322417 জনাে/বেগম সিয় কুমার পাল 

বপতা-আনন্দ কুমার পাল 

চুয়াডাঙ্গা 

2417 4322418 জনাে/বেগম শংকর কুমার পাল 

বপতা-আনন্দ কুমার পাল 

চুয়াডাঙ্গা 2418 4322419 জনাে/বেগম বমাঃ বসবিকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুর বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2419 4322420 জনাে/বেগম বমাঃ আক্তারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 2420 4322421 জনাে/বেগম জাবহদুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

চুয়াডাঙ্গা 

2421 4322422 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বন্ডমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2422 4322423 জনাে/বেগম বমাঃ োচ্চু বময়া 

বপতা-বমাঃ ফবকর চান মেল 

চুয়াডাঙ্গা 

2423 4322424 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শরাফত আলী 

চুয়াডাঙ্গা 2424 4322425 জনাে/বেগম বমাসাঃ বরন্ডহনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ হাবেল উবিন 

চুয়াডাঙ্গা 

2425 4322426 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত আজগর আলী 

চুয়াডাঙ্গা 2426 4322427 জনাে/বেগম বমাসাঃ লাবক খাতুন 

বপতা-মৃত আবুল হান্ডসম 

চুয়াডাঙ্গা 

2427 4322428 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আল 

চুয়াডাঙ্গা 2428 4322429 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-বমাঃ মহসীন আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2429 4322430 জনাে/বেগম বমাঃ মহসীন আলী 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 2430 4322431 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কাবেলুর রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2431 4322432 জনাে/বেগম বমাঃ রাজীে উবিন 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

চুয়াডাঙ্গা 2432 4322433 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুদুল আন্ডরবফন 

বপতা-বমাঃ রজে আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2433 4322434 জনাে/বেগম কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ বমাশান্ডরফ বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2434 4322435 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল আলী 

বপতা-বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2435 4322436 জনাে/বেগম বমাঃ আবশকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

চুয়াডাঙ্গা 2436 4322437 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আওয়াল 

বপতা-বমাঃ আবু েের রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2437 4322438 জনাে/বেগম বমাসাঃ আসমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ শামসুল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 2438 4322439 জনাে/বেগম বরাকনুজ্জামান 

বপতা-লুৎফর রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2439 4322440 জনাে/বেগম বমাঃ টিপু সুলতান 

বপতা-বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2440 4322441 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বরামজান আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2441 4322442 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলী 

বপতা-বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2442 4322443 জনাে/বেগম বমাসাঃ নাবগ যস পারভীন 

বপতা-মৃত ইসমাইল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2443 4322444 জনাে/বেগম আবনছুর রহমান 

বপতা-রবেউল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 2444 4322445 জনাে/বেগম বমাঃ েেরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবলকের 

চুয়াডাঙ্গা 

2445 4322446 জনাে/বেগম তবরকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর রবশে 

চুয়াডাঙ্গা 2446 4322447 জনাে/বেগম তবরকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর রবশে 

চুয়াডাঙ্গা 

2447 4322448 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর মান্নান 

বপতা-মৃত কালু তরফোর 

চুয়াডাঙ্গা 2448 4322449 জনাে/বেগম বমাসাঃ বশউলী খাতুন 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান 

চুয়াডাঙ্গা 

2449 4322450 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মইনউবিন আহন্ডমে 

চুয়াডাঙ্গা 2450 4322451 জনাে/বেগম বমাঃ সামস উর রহমান 

বপতা-মৃত আব্দুর রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2451 4322452 জনাে/বেগম সবুজ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ মবফজ উবিন 

চুয়াডাঙ্গা 2452 4322453 জনাে/বেগম বমাঃ ছামাউল হক 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডলে 

চুয়াডাঙ্গা 

2453 4322454 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ িন্টু বময়া 

চুয়াডাঙ্গা 2454 4322455 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আনছার আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2455 4322456 জনাে/বেগম কাকলী রানী বভৌবমক 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র বভৌবমক 

চুয়াডাঙ্গা 2456 4322457 জনাে/বেগম বমাঃ বহান্ডসন আলী 

বপতা-বমাঃ আঃগফুর 

চুয়াডাঙ্গা 

2457 4322458 জনাে/বেগম বমাঃ রাজীে উিীন 

বপতা-মৃতঃোউে বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2458 4322459 জনাে/বেগম বমাঃ বলাকমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

চুয়াডাঙ্গা 

2459 4322460 জনাে/বেগম বমা: বমজানুর রহমান 

বপতা-বমা: আব্দুল আবলম 

চুয়াডাঙ্গা 2460 4322461 জনাে/বেগম বমা: হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমা: মকবুল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2461 4322462 জনাে/বেগম বমা: মবনরুল ইসলাম মবন 

বপতা-বমা: ছাত্তার আলী 

চুয়াডাঙ্গা 2462 4322463 জনাে/বেগম বমা: সাইফুল ইসলাম 

বপতা-নাবজম উবিন 

চুয়াডাঙ্গা 

2463 4322464 জনাে/বেগম বমা: শামীম আক্তার 

বপতা-পীর বমাহাম্মে 

চুয়াডাঙ্গা 2464 4322465 জনাে/বেগম বমা:শাবহন আলম 

বপতা-বমা:আব্দুল লবতফ 

চুয়াডাঙ্গা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2465 4322466 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল বমাবমন 

বপতা-বমা: মহর আলী 

চুয়াডাঙ্গা 2466 4322467 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রহমান 

বপতা-বমা: নুর ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 

2467 4322468 জনাে/বেগম বমা: হাসানু জ্জামান 

বপতা-বমা: সামসুন্ডজ্জাহা 

চুয়াডাঙ্গা 2468 4322469 জনাে/বেগম বমা: ইমরান আলী 

বপতা-বমা: ওবহদুল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 

2469 4322470 জনাে/বেগম বমা: মহাবসন আলী 

বপতা-বমা: ফজলুল হক 

চুয়াডাঙ্গা 2470 4322471 জনাে/বেগম বমা: বগয়াস উবিন 

বপতা-বমা: আবুল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2471 4322472 জনাে/বেগম বমাছা: মবহমা খাতুন 

বপতা-বমা: আবু তান্ডলে 

চুয়াডাঙ্গা 2472 4322473 জনাে/বেগম বরাকনুজ্জমান 

বপতা-বমা: আল-মামুন 

চুয়াডাঙ্গা 

2473 4322474 জনাে/বেগম বমা: আহসান হােীে 

বপতা-বমা: শাহাবুিীন বেশ্বাস 

চুয়াডাঙ্গা 2474 4322475 জনাে/বেগম বমা: মাহাফুজুর রহমান 

বপতা-বমা: বমাজান্ডম্মল হক 

চুয়াডাঙ্গা 

2475 4322476 জনাে/বেগম বমা: বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমা: জয়নাল আন্ডেেীন 

চুয়াডাঙ্গা 2476 4322477 জনাে/বেগম বমাছা: শাহনাজ পারভীন 

বপতা-বমা: বখে আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2477 4322478 জনাে/বেগম বপন্টু বেশ্বসা 

বপতা-বেজন্ডয় বেশ্বাস 

চুয়াডাঙ্গা 2478 4322479 জনাে/বেগম মুক্তার আলী 

বপতা-বখাো েকম 

চুয়াডাঙ্গা 

2479 4322480 জনাে/বেগম বমা: শাহীনুজ্জমান 

বপতা-বমা: আ: গফুর বময়া 

চুয়াডাঙ্গা 2480 4322481 জনাে/বেগম বমা: আবুেকর বসিীক 

বপতা-বমা: জবমর উিীন 

চুয়াডাঙ্গা 

2481 4322482 জনাে/বেগম বমা: রাবজবুল ইসলাম 

বপতা-বমা: আব্দুল আবজজ 

চুয়াডাঙ্গা 2482 4322483 জনাে/বেগম বমা: মান্ডজদুল হক 

বপতা-বমা: আশাদুল হক 

চুয়াডাঙ্গা 

2483 4322484 জনাে/বেগম বমা: খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমা: কাবরলুর রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 2484 4322485 জনাে/বেগম বমা: কামাল উিীন 

বপতা-বমা: আবলম মেল 

চুয়াডাঙ্গা 

2485 4322486 জনাে/বেগম বমা: বসাহাগ বহান্ডসন (কাকন) 

বপতা-বমা: শামছুল হক 

চুয়াডাঙ্গা 2486 4322487 জনাে/বেগম বমা: হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2487 4322488 জনাে/বেগম বমা: নাজমুল হুছাইন 

বপতা-বমা: নজরুল ইসলাম 

চুয়াডাঙ্গা 2488 4322489 জনাে/বেগম বমা: নাবজম উিীন 

বপতা-বমা: শাহাবুিীন 

চুয়াডাঙ্গা 

2489 4322490 জনাে/বেগম বমা: ওমর ফারুক 

বপতা-বমা: আবুল কান্ডশম 

চুয়াডাঙ্গা 2490 4322491 জনাে/বেগম বশখ বমা: আব্দুল বমাবমন 

বপতা-বশখ মবশউর রহমান 

চুয়াডাঙ্গা 

2491 4322492 জনাে/বেগম বমা: হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমা: কামাল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2492 4322493 জনাে/বেগম বমা: মামুন অর রবশে 

বপতা-বমা: বলাকমান বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2493 4322494 জনাে/বেগম বমাছা: আশরাফুন নাহার 

বপতা-বমা: আফতাে উিীন 

চুয়াডাঙ্গা 2494 4322495 জনাে/বেগম বমা: হাসানুজ্জমান 

বপতা-বমা: েের উিীন 

চুয়াডাঙ্গা 

2495 4322496 জনাে/বেগম বমা: শাবমনুর রহমান 

বপতা-বমা: বরজাউল কবরম 

চুয়াডাঙ্গা 2496 4322497 জনাে/বেগম বমা: বমলন আলী 

বপতা-বমা: কান্ডশম আলী 

চুয়াডাঙ্গা 

2497 4322498 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 2498 4322499 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

চুয়াডাঙ্গা 

2499 4332500 জনাে/বেগম অবমত কুমার মেল 

বপতা-আনন্দ বমাহন মেল 

র্ন্ডশার 2500 4332501 জনাে/বেগম স্মৃবত মেল 

বপতা-আনন্দ বমাহন মেল 

র্ন্ডশার 

2501 4332502 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আেদুস সামাে 

র্ন্ডশার 2502 4332503 জনাে/বেগম রাজীে কুমার বেশ্বাস 

বপতা-রবর্থন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2503 4332504 জনাে/বেগম হাবফজা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মাহবুে আলম 

র্ন্ডশার 2504 4332505 জনাে/বেগম মৃতুেিয় বেশ্বাস 

বপতা-বচত্তরিন বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2505 4332506 জনাে/বেগম অরুন োস 

বপতা-হাজারী োস 

র্ন্ডশার 2506 4332507 জনাে/বেগম সুচল কুমার বেশ্বাস 

বপতা-অবসত কুমার বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2507 4332508 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রবেউল ইসলাম 

র্ন্ডশার 2508 4332509 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলী বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2509 4332510 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রান্ডসল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

র্ন্ডশার 2510 4332511 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল কেীর 

বপতা-মৃত আলতাফ বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2511 4332512 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবশয়ার রহমান 

র্ন্ডশার 2512 4332513 জনাে/বেগম সবমরণ োস 

বপতা-সাধন োস 

র্ন্ডশার 

2513 4332514 জনাে/বেগম মাসুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান 

র্ন্ডশার 2514 4332515 জনাে/বেগম গুলশানারা পারভীন 

বপতা-আঃ খান্ডলক বমাল্লা 

র্ন্ডশার 

2515 4332516 জনাে/বেগম বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমবজ 

র্ন্ডশার 2516 4332517 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2517 4332518 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নওয়াে আলী 

র্ন্ডশার 2518 4332519 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মুনছুর রহমান 

র্ন্ডশার 

2519 4332520 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

র্ন্ডশার 2520 4332521 জনাে/বেগম সুভাশীষ মেল 

বপতা-নারায়ন মেল 

র্ন্ডশার 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2521 4332522 জনাে/বেগম উত্তম েত্ত 

বপতা-শশধর েত্ত 

র্ন্ডশার 2522 4332523 জনাে/বেগম বমাঃ জসীম উবিন 

বপতা-বমাঃ বমাবমন বমাল্লা 

র্ন্ডশার 

2523 4332524 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রে 

র্ন্ডশার 2524 4332525 জনাে/বেগম বমাঃ বমতাদুেল আকুবন্দ 

বপতা-মৃত আছাে আকুিী 

র্ন্ডশার 

2525 4332526 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার মবল্লক 

বপতা-বেন্ডশ্বশ্বর মবল্লক 

র্ন্ডশার 2526 4332527 জনাে/বেগম প্রতাপ চন্দ্র মেল 

বপতা-মৃত মবনশান্ত মেল 

র্ন্ডশার 

2527 4332528 জনাে/বেগম বমাতাবসম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ সাইফুবিন 

র্ন্ডশার 2528 4332529 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

র্ন্ডশার 

2529 4332530 জনাে/বেগম বমাঃ আলাবমন বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ তবেের কেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2530 4332531 জনাে/বেগম স্বন্ডেশ রায় 

বপতা-সুকুমার রায় 

র্ন্ডশার 

2531 4332532 জনাে/বেগম বজাোন্ডয়ে হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর আলীম 

র্ন্ডশার 2532 4332533 জনাে/বেগম বসৌরভ বেশ্বাস 

বপতা-আবশষ বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2533 4332534 জনাে/বেগম চন্দন বেশ্বাস 

বপতা-প্রেীপ বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2534 4332535 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-আবুল োশার মৃধা 

র্ন্ডশার 

2535 4332536 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছবমর উবিন 

র্ন্ডশার 2536 4332537 জনাে/বেগম বমাঃ আবু মুরাে 

বপতা-বমাঃ বমাকান্ডিশ বমাল্লা 

র্ন্ডশার 

2537 4332538 জনাে/বেগম বমাঃ কাইয়ুম খান 

বপতা-বমাঃ নাবজরউবিন খান 

র্ন্ডশার 2538 4332539 জনাে/বেগম অরুন বেশ্বাস 

বপতা-সুনীল কুমার বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2539 4332540 জনাে/বেগম শাবহনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2540 4332541 জনাে/বেগম বেেপ্রসূন মেল 

বপতা-দুলাল কৃঞ্চ মেল 

র্ন্ডশার 

2541 4332542 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হান্ডশম আলী 

র্ন্ডশার 2542 4332543 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল আহসান 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

র্ন্ডশার 

2543 4332544 জনাে/বেগম অরবেন্দু কুমার োস 

বপতা-রিন োস 

র্ন্ডশার 2544 4332545 জনাে/বেগম মাহফুজার রহমান 

বপতা-শামসুর রহমান বমাড়ল 

র্ন্ডশার 

2545 4332546 জনাে/বেগম েীপংকর মবল্লক 

বপতা-মুকুন্দ মবল্লক 

র্ন্ডশার 2546 4332547 জনাে/বেগম প্রহলাে মবল্লক 

বপতা-বগাবেন্দ মবল্লক 

র্ন্ডশার 

2547 4332548 জনাে/বেগম বমাঃ মবরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আঃ ওহাে সরোর 

র্ন্ডশার 2548 4332549 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম নাইম 

বপতা-বরজাউল ইসলাম 

র্ন্ডশার 

2549 4332550 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মমতাজ উবিন 

র্ন্ডশার 2550 4332551 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ রাহাজ্জান আলী 

র্ন্ডশার 

2551 4332552 জনাে/বেগম রন্ডমশ কুমার োশ 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র োশ 

র্ন্ডশার 2552 4332553 জনাে/বেগম তন্ময় তারণ 

বপতা-প্রন্ডেশ তারণ 

র্ন্ডশার 

2553 4332554 জনাে/বেগম বমাতাবছম বেল্লাহ 

বপতা-মবফজুর রহমান 

র্ন্ডশার 2554 4332555 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাক্তার আলী 

র্ন্ডশার 

2555 4332556 জনাে/বেগম সুব্রত বেশ্বাস 

বপতা-অমল বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2556 4332557 জনাে/বেগম বনল মবন পাল 

বপতা-কাবতযক পাল 

র্ন্ডশার 

2557 4332558 জনাে/বেগম অবমত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-অবসত কুমার বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2558 4332559 জনাে/বেগম চন্দ্র বশখর বঘাষ 

বপতা-বেমল কৃঞ্চ বঘাষ 

র্ন্ডশার 

2559 4332560 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জামাত আলী 

র্ন্ডশার 2560 4332561 জনাে/বেগম বেোশীষ হালোর 

বপতা-শংকর হালোর 

র্ন্ডশার 

2561 4332562 জনাে/বেগম বশউবল খাতুন 

বপতা-মৃত বমাঃ নওয়াে আলী বশখ 

র্ন্ডশার 2562 4332563 জনাে/বেগম বমাঃ বন্ডসান্ডহল রানা 

বপতা-আব্দুস সামাে 

র্ন্ডশার 

2563 4332564 জনাে/বেগম রন্ডমশ কুমার োশ 

বপতা-বেনয় কৃঞ্চ োশ 

র্ন্ডশার 2564 4332565 জনাে/বেগম বমাঃ সামসুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ কামাল উবিন 

র্ন্ডশার 

2565 4332566 জনাে/বেগম রন্ডমশ কুমার োশ 

বপতা-বেনয় কৃঞ্চ োশ 

র্ন্ডশার 2566 4332567 জনাে/বেগম সালমা জাহান 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

র্ন্ডশার 

2567 4332568 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত রজে আলী বশকোর 

র্ন্ডশার 2568 4332569 জনাে/বেগম এ এইচ এম মাহমুে 

বপতা-এস এম বলাকমান বহাসাইন 

র্ন্ডশার 

2569 4332570 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ নওয়াে আলী সরোর 

র্ন্ডশার 2570 4332571 জনাে/বেগম এস এম রান্ডসল রানা 

বপতা-এস এম আব্দুল সাত্তার 

র্ন্ডশার 

2571 4332572 জনাে/বেগম পার্থ য বশকোর 

বপতা-সুনীল বশকোর 

র্ন্ডশার 2572 4332573 জনাে/বেগম ইমরান নাবজর 

বপতা-বমাঃ রবেউল ইসলাম 

র্ন্ডশার 

2573 4332574 জনাে/বেগম এস এম রান্ডসল রানা 

বপতা-এস এম আব্দুল সাত্তার 

র্ন্ডশার 2574 4332575 জনাে/বেগম পংকজ বেশ্বাস 

বপতা-তারাপে বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2575 4332576 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার কুন্ডু 

বপতা-সুন্ডোধ কুমার কুন্ডু 

র্ন্ডশার 2576 4332577 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে বমাল্লা 

র্ন্ডশার 
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2577 4332578 জনাে/বেগম শংকর কুমার পাল 

বপতা-কাবতযক চন্দ্র পাল 

র্ন্ডশার 2578 4332579 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সালাম 

বপতা-বমাঃ আকের আরী 

র্ন্ডশার 

2579 4332580 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-বগালাম রহমান 

র্ন্ডশার 2580 4332581 জনাে/বেগম প্রশান্ত হালোর 

বপতা-নৃন্ডপন হালোর 

র্ন্ডশার 

2581 4332582 জনাে/বেগম বমাঃ েকুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বতাতা মেল 

র্ন্ডশার 2582 4332583 জনাে/বেগম শাহজাহান আলী 

বপতা-বমাঃ বখাোেক্স হাওলাোর 

র্ন্ডশার 

2583 4332584 জনাে/বেগম েশরাম কুমার বেশ্বাস 

বপতা-তপন চন্দ্র েবশ্বাস 

র্ন্ডশার 2584 4332585 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-আঃ বগালাম বমাস্তফা 

র্ন্ডশার 

2585 4332586 জনাে/বেগম সুজন কুমার সাহা 

বপতা-সুোস চন্দ্র সাহা 

র্ন্ডশার 2586 4332587 জনাে/বেগম বমাসাঃ রুনা লায়লা 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

র্ন্ডশার 

2587 4332588 জনাে/বেগম রনবজত কুমার বেেনার্থ 

বপতা-রবেন কুমার বেেনার্থ 

র্ন্ডশার 2588 4332589 জনাে/বেগম প্রকাশ কুমার মেল 

বপতা-বগৌর মেল 

র্ন্ডশার 

2589 4332590 জনাে/বেগম েীপংকর কুমার 

বপতা-হবরপে 

র্ন্ডশার 2590 4332591 জনাে/বেগম োবি কুমার বেশ্বাস 

বপতা-মন্ডনারিন বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2591 4332592 জনাে/বেগম সুমন কুমার োস 

বপতা-কাবতযক চন্দ্র োস 

র্ন্ডশার 2592 4332593 জনাে/বেগম অবমত কুমার োস 

বপতা-বনতাই চন্দ্র োস 

র্ন্ডশার 

2593 4332594 জনাে/বেগম বমাঃ ডাবলম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফছার আলী 

র্ন্ডশার 2594 4332595 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক বমলন 

বপতা-বমাঃ বখােোর বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2595 4332596 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবফউল্লাহ বমাল্লাহ 

র্ন্ডশার 2596 4332597 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আহাে 

র্ন্ডশার 

2597 4332598 জনাে/বেগম বলমা খাতুন 

বপতা-আবু সাইে 

র্ন্ডশার 2598 4332599 জনাে/বেগম এম এ কুদ্দুস 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

র্ন্ডশার 

2599 4332600 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-মৃত আবুল কালাম আজাে 

র্ন্ডশার 2600 4332601 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ আল রান্ডসল 

বপতা-মৃত বগালাম বমাস্তফা 

র্ন্ডশার 

2601 4332602 জনাে/বেগম সুব্রত বেশ্বাস 

বপতা-মহান্ডেে বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2602 4332603 জনাে/বেগম বমাসাঃ পাবপয়া সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

র্ন্ডশার 

2603 4332604 জনাে/বেগম বমাঃ ইমামুল হক 

বপতা-বমাঃ ছান্ডয়ে আলী গাজী 

র্ন্ডশার 2604 4332605 জনাে/বেগম বমাঃ মুবজবুর রহমান 

বপতা-আব্দুস সবুর 

র্ন্ডশার 

2605 4332606 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

র্ন্ডশার 2606 4332607 জনাে/বেগম বশবশর মবল্লক 

বপতা-বনরিন মবল্লক 

র্ন্ডশার 

2607 4332608 জনাে/বেগম অবনন্ডমষ কুমার স্বণ যকার 

বপতা-অবসত কুমার স্বণ যকার 

র্ন্ডশার 2608 4332609 জনাে/বেগম োিা রাহা 

বপতা-বেঞ্চু রাহা 

র্ন্ডশার 

2609 4332610 জনাে/বেগম অবপ যতা বেশ্বাস 

বপতা-দুলাল বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2610 4332611 জনাে/বেগম বমাঃ তাজমুন ইসলাম নাইম 

বপতা-আঃ রবশে 

র্ন্ডশার 

2611 4332612 জনাে/বেগম শাহানাজ পারভীন 

বপতা-মবহউবিন 

র্ন্ডশার 2612 4332613 জনাে/বেগম বসাহাগ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সাত্তার আলী 

র্ন্ডশার 

2613 4332614 জনাে/বেগম ইন্দ্রবজত বেশ্বাস 

বপতা-কাবলোস বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2614 4332615 জনাে/বেগম খাবেজা খাতুন 

বপতা-মকন্ডছদুল হক 

র্ন্ডশার 

2615 4332616 জনাে/বেগম বমাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2616 4332617 জনাে/বেগম বমাঃ গাউছুল আর্ম 

বপতা-বমাঃ মহবসন বশকোর 

র্ন্ডশার 

2617 4332618 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আলী বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2618 4332619 জনাে/বেগম বেপুল কুমার পাল 

বপতা-বেমল পাল 

র্ন্ডশার 

2619 4332620 জনাে/বেগম বশে শংকর মবল্লক 

বপতা-অবজত মবল্লক 

র্ন্ডশার 2620 4332621 জনাে/বেগম সন্ডনাত কুমার বঘাষ 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র বঘাষ 

র্ন্ডশার 

2621 4332622 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামছুর রহমান 

র্ন্ডশার 2622 4332623 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হান্ডসম আবল গাজী 

র্ন্ডশার 

2623 4332624 জনাে/বেগম বমলন কুমার োস 

বপতা-সুকুমার োস 

র্ন্ডশার 2624 4332625 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জন্ডেে আলী খান 

র্ন্ডশার 

2625 4332626 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার 

বপতা-রতন কুমার 

র্ন্ডশার 2626 4332627 জনাে/বেগম বনবখল কুমার মেল 

বপতা-ভরত চন্দ্র মেল 

র্ন্ডশার 

2627 4332628 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম উজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আহাে আলী 

র্ন্ডশার 2628 4332629 জনাে/বেগম সজল কুমার বচৌধুরী 

বপতা-মৃতঃন্ডনপাল চন্দ্র বচৌধুরী 

র্ন্ডশার 

2629 4332630 জনাে/বেগম চন্দ্রােতী বঘাস 

বপতা-পবরন্ডতাষ কুমার বঘাষ 

র্ন্ডশার 2630 4332631 জনাে/বেগম মবনশংকর মেল 

বপতা-সুন্ডরন্দ্রনার্থ মেল 

র্ন্ডশার 

2631 4332632 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইজ্জত আলী 

র্ন্ডশার 2632 4332633 জনাে/বেগম রাবশো খাতুন 

বপতা-আবতয়ার রহমান 

র্ন্ডশার 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2633 4332634 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশাররফ বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

র্ন্ডশার 2634 4332635 জনাে/বেগম বহরন্ময় বেশ্বাস 

বপতা-ভূপবত বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2635 4332636 জনাে/বেগম পান্না সংহ 

বপতা-হন্ডরন্দ্রনার্থ বসংহ 

র্ন্ডশার 2636 4332637 জনাে/বেগম বমন্টু রায় 

বপতা-কালা চাঁে রায় 

র্ন্ডশার 

2637 4332638 জনাে/বেগম উত্তম সরকার 

বপতা-বেকাশ সরকার 

র্ন্ডশার 2638 4332639 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

র্ন্ডশার 

2639 4332640 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃহাবমে 

র্ন্ডশার 2640 4332641 জনাে/বেগম বেেপ্রসাে মেল 

বপতা-ধীরাজ মেল 

র্ন্ডশার 

2641 4332642 জনাে/বেগম তরুন কাবন্ত সরকার 

বপতা-বেবু কুমার সরকার 

র্ন্ডশার 2642 4332643 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বরজা 

বপতা-বমাঃ বমাোরক আলী 

র্ন্ডশার 

2643 4332644 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আলী 

র্ন্ডশার 2644 4332645 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আকামত আলী 

র্ন্ডশার 

2645 4332646 জনাে/বেগম বশে কুমার 

বপতা-ষষ্ঠী কুমার 

র্ন্ডশার 2646 4332647 জনাে/বেগম লক্ষীকান্ত 

বপতা-কানু চন্দ্র বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2647 4332648 জনাে/বেগম অনুকুল কুমার বেশ্বাস 

বপতা-নন্দ কুমার বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2648 4332649 জনাে/বেগম বমাঃ আসাব্দুজ্জামান 

বপতা-মৃত আব্দুল কুদ্দুস বশখ 

র্ন্ডশার 

2649 4332650 জনাে/বেগম কাজল চক্রেতী 

বপতা-অন্ডশাক চক্রেতী 

র্ন্ডশার 2650 4332651 জনাে/বেগম জগন্নার্থ বেশ্বাস 

বপতা-বগাপী নার্থ বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2651 4332652 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কালাম আর্াে 

বপতা-বমাঃ আকের আলী বমাড়ল 

র্ন্ডশার 2652 4332653 জনাে/বেগম বমাঃ োন্ডয়বজে বহাসাঈন 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে বমাল্যা 

র্ন্ডশার 

2653 4332654 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হান্ডমক আলী 

র্ন্ডশার 2654 4332655 জনাে/বেগম জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল সালাম বমাল্যা 

র্ন্ডশার 

2655 4332656 জনাে/বেগম বমাছাঃমবনরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2656 4332657 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2657 4332658 জনাে/বেগম হাবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবজোর রহমান 

র্ন্ডশার 2658 4332659 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বনছার আলী বচৌধুরী 

র্ন্ডশার 

2659 4332660 জনাে/বেগম সাবেনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মকন্ডছে আলী গাজী 

র্ন্ডশার 2660 4332661 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে ফবকর 

বপতা-রুস্তম আলী ফবকর 

র্ন্ডশার 

2661 4332662 জনাে/বেগম তুরান মবল্লক 

বপতা-ইনতাজ মবল্লক 

র্ন্ডশার 2662 4332663 জনাে/বেগম বমাঃ আব্বাস আলী 

বপতা-বমাঃ তাবজম উিীন 

র্ন্ডশার 

2663 4332664 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম মেল 

র্ন্ডশার 2664 4332665 জনাে/বেগম সুজল কুমার অবধকারী 

বপতা-উত্তম কুমার অবধকারী 

র্ন্ডশার 

2665 4332666 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃতঃআবুল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2666 4332667 জনাে/বেগম হুমাযুন কেীর 

বপতা-আ: গফফার বমাল্যা 

র্ন্ডশার 

2667 4332668 জনাে/বেগম পার্থ য েম যন 

বপতা-বনরািন েম যন 

র্ন্ডশার 2668 4332669 জনাে/বেগম বমা: হাবেউজ্জামান 

বপতা-বমা: হান্ডশম বমাল্যা 

র্ন্ডশার 

2669 4332670 জনাে/বেগম বশহাে উিীন 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

র্ন্ডশার 2670 4332671 জনাে/বেগম তাহবমনা খাতুন 

বপতা-বমা: ইসমাইস বমাল্যা 

র্ন্ডশার 

2671 4332672 জনাে/বেগম মঈন উিীন 

বপতা-আব্দুল্লাহ 

র্ন্ডশার 2672 4332673 জনাে/বেগম বমা: আসাদুজ্জামান 

বপতা-মৃত আব্দুল কুদ্দুস বশখ 

র্ন্ডশার 

2673 4332674 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার 

বপতা-মধুসূেন নান্ডয়ক 

র্ন্ডশার 2674 4332675 জনাে/বেগম বমা: আজাো বহান্ডসন 

বপতা-বমা: ওবজউল্লাহ 

র্ন্ডশার 

2675 4332676 জনাে/বেগম বমা: সালাহ উবিন খান 

বপতা-বমা: ইউনুছআলী খান 

র্ন্ডশার 2676 4332677 জনাে/বেগম বমা: মবনরুজ্জামান 

বপতা-ছান্ডেে আলী 

র্ন্ডশার 

2677 4332678 জনাে/বেগম বমা: জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমা: মবহর উবিন ফবকর 

র্ন্ডশার 2678 4332679 জনাে/বেগম বমা: নাবসর উিীন 

বপতা-বমা: আকের আলী 

র্ন্ডশার 

2679 4332680 জনাে/বেগম রতন কুমার হাজরা 

বপতা-গন্ডনশ কুমার হাজারা 

র্ন্ডশার 2680 4332681 জনাে/বেগম তাবসবমন সুলতানা 

বপতা-বমা: খায়রুল আলম 

র্ন্ডশার 

2681 4332682 জনাে/বেগম বশবরন আক্তার 

বপতা-বমা: আ: মান্নান 

র্ন্ডশার 2682 4332683 জনাে/বেগম বমলন মবল্লক 

বপতা-বেল্লীশ্বর মবল্লক 

র্ন্ডশার 

2683 4332684 জনাে/বেগম শাবমমুল হক বহলাল 

বপতা-বলাকমান বহান্ডসন তরফোর 

র্ন্ডশার 2684 4332685 জনাে/বেগম বমাছা: নাছবরন আক্তার নেী 

বপতা-বনয়ামত আলী 

র্ন্ডশার 

2685 4332686 জনাে/বেগম বমা: পলাশ পারন্ডভজ 

বপতা-বমা: আব্দুল লবতফ 

র্ন্ডশার 2686 4332687 জনাে/বেগম প্রভাত কুমার লস্কর 

বপতা-নারে চন্দ্র লস্কর 

র্ন্ডশার 

2687 4332688 জনাে/বেগম বমাসন্ডলম উিীন 

বপতা-আজগর আলী 

র্ন্ডশার 2688 4332689 জনাে/বেগম বমা: বকরামত আলী 

বপতা-বমা: আবু েের বছবিক 

র্ন্ডশার 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2689 4332690 জনাে/বেগম বমা: আসাদুজ্জমান 

বপতা-বমা: আ: বসােহান 

র্ন্ডশার 2690 4332691 জনাে/বেগম বেেব্রত কুমার মেল 

বপতা-বেষ্ণুপে মেল 

র্ন্ডশার 

2691 4332692 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার 

বপতা-বেবলপ কুমার 

র্ন্ডশার 2692 4332693 জনাে/বেগম প্রেীপ বেশ্বাস 

বপতা-রেীন চন্দ্র বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2693 4332694 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমা: মবতয়ার রহমান 

র্ন্ডশার 2694 4332695 জনাে/বেগম বমা: বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আবু োউে 

র্ন্ডশার 

2695 4332696 জনাে/বেগম বমলটন কুমার বঘাষ 

বপতা-মন্ডনন্দ্রনার্থ রায় 

র্ন্ডশার 2696 4332697 জনাে/বেগম বমাছা: বসবলনা আক্তার 

বপতা-েবলল উিীন 

র্ন্ডশার 

2697 4332698 জনাে/বেগম সুব্রত মেল 

বপতা-নারায়ন মেল 

র্ন্ডশার 2698 4332699 জনাে/বেগম বমবহর কুমার বেশ্বাস 

বপতা-কাবলপে বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2699 4332700 জনাে/বেগম রান্ডসল পারন্ডভজ 

বপতা-আ: সবুর সরোর 

র্ন্ডশার 2700 4332701 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

র্ন্ডশার 

2701 4332702 জনাে/বেগম বমা: আজমীর বহান্ডসন 

বপতা-আহম্মে আলী গাজী 

র্ন্ডশার 2702 4332703 জনাে/বেগম বমা: আফজাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমা: সুন্দর আলী আকন 

র্ন্ডশার 

2703 4332704 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমা: আবুল কান্ডশম 

র্ন্ডশার 2704 4332705 জনাে/বেগম বেেব্রত কুমার সরকার 

বপতা-বগাষ্ট বেহারী সরকার 

র্ন্ডশার 

2705 4332706 জনাে/বেগম এস এম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-এস এম আব্দুল খান্ডলক 

র্ন্ডশার 2706 4332707 জনাে/বেগম বমা: আল ইমরান 

বপতা-বমা: আব্দুল মুতাবলে 

র্ন্ডশার 

2707 4332708 জনাে/বেগম শ্যামলী রানী বেশ্বাস 

বপতা-পঞ্চানন বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2708 4332709 জনাে/বেগম বমা: বমাবমনুর রহমান 

বপতা-বমা: আব্দুল আবজজ বশখ 

র্ন্ডশার 

2709 4332710 জনাে/বেগম বতৌবহদুজ্জামান 

বপতা-আব্দুস সামাে মৃধা 

র্ন্ডশার 2710 4332711 জনাে/বেগম বমা: বমজানুর রহমান 

বপতা-বমা: মুনছুর রহমান 

র্ন্ডশার 

2711 4332712 জনাে/বেগম বমা: হাবেউজ্জামান 

বপতা-বমা: তাহান্ডজ্জল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2712 4332713 জনাে/বেগম বরপন আহন্ডমে 

বপতা-বশখ ওমর আলী 

র্ন্ডশার 

2713 4332714 জনাে/বেগম বমা: ইব্রাবহম বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বগালাম রসুল 

র্ন্ডশার 2714 4332715 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল হাবমে 

বপতা-বমা: ইসমাইল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2715 4332716 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মজনুর রহমান 

র্ন্ডশার 2716 4332717 জনাে/বেগম বমা: এনামুল কেীর 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2717 4332718 জনাে/বেগম বমা: এনামুল কেীর 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2718 4332719 জনাে/বেগম পিজ বেশ্বাস 

বপতা-তারাপে বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2719 4332720 জনাে/বেগম বপয়ারুল ইসলাম 

বপতা-আলী আহম্মে 

র্ন্ডশার 2720 4332721 জনাে/বেগম সাঈে ইকোল 

বপতা-আবু সান্ডেক 

র্ন্ডশার 

2721 4332722 জনাে/বেগম বমা: নাবসম বরজা উজ্বল 

বপতা-বমা: ইসমাইল বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2722 4332723 জনাে/বেগম োবপ কুমার বহাড় 

বপতা-রন্ডমল চন্দ্র বহাড় 

র্ন্ডশার 

2723 4332724 জনাে/বেগম বসৌবমত্র সরকার 

বপতা-সনৎ সরকার 

র্ন্ডশার 2724 4332725 জনাে/বেগম বমা: ইমামুল হাসান 

বপতা-বমা: বনজাম আলী সরোর 

র্ন্ডশার 

2725 4332726 জনাে/বেগম আলী আহন্ডমে 

বপতা-বমা: রবফ উবিন বমাল্যা 

র্ন্ডশার 2726 4332727 জনাে/বেগম বমা: রান্ডসল বজায়ারোর 

বপতা-বমা: আবজজ বজায়ারোর 

র্ন্ডশার 

2727 4332728 জনাে/বেগম সান্ডলহা খাতুন 

বপতা-বমা: নূর ইসলাম 

র্ন্ডশার 2728 4332729 জনাে/বেগম বমা: কামরুজ্জামান 

বপতা-বমা: মুনছুর রহমান 

র্ন্ডশার 

2729 4332730 জনাে/বেগম সঞ্চয় কুমার বঘাষ 

বপতা-বেে কুমার বঘাষ 

র্ন্ডশার 2730 4332731 জনাে/বেগম বজসবমন আক্তার 

বপতা-আব্দুস সাত্তার শরীফ 

র্ন্ডশার 

2731 4332732 জনাে/বেগম বমা: মবনর বহান্ডসন 

বপতা-বমা: হর্রত আলী 

র্ন্ডশার 2732 4332733 জনাে/বেগম মাধুর্য্ বেশ্বাস 

বপতা-বনমাই বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 

2733 4332734 জনাে/বেগম বমা: রাবকে উিীন 

বপতা-বমা: আমজাে আলী ফবকর 

র্ন্ডশার 2734 4332735 জনাে/বেগম রাবজয়া খাতুন 

বপতা-বমা: আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2735 4332736 জনাে/বেগম বমা: রায়হান উিীন 

বপতা-বমা: আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2736 4332737 জনাে/বেগম শারবমন নাহার 

বপতা-বমা: আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 

2737 4332738 জনাে/বেগম বমা: হারুন অর রবশে 

বপতা-বমা: নওয়াে আলী সরোর 

র্ন্ডশার 2738 4332739 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহাজাহান আলী 

র্ন্ডশার 

2739 4332740 জনাে/বেগম শারবমন আহন্ডম্মে বশউলী 

বপতা-বমাঃ শামছুর রহমান 

র্ন্ডশার 2740 4332741 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আলী 

র্ন্ডশার 

2741 4332742 জনাে/বেগম সুেন যা বেশ্বাস 

বপতা-কমল কাবন্ত বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2742 4332743 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-আমানত আলী 

র্ন্ডশার 

2743 4332744 জনাে/বেগম শান্তা সরকার 

বপতা-শংকর সরকার 

র্ন্ডশার 2744 4332745 জনাে/বেগম সুন্ডেে কুমার 

বপতা-বনমাই চন্দ্র শীল 

র্ন্ডশার 
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2745 4332746 জনাে/বেগম বরাবজ বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ শবফ উবিন বেশ্বাস 

র্ন্ডশার 2746 4332747 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক বশখ 

র্ন্ডশার 

2747 4332748 জনাে/বেগম বড, এম ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বড, এম আমজাে বহান্ডসন 

র্ন্ডশার 2748 4332749 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নওন্ডশর আলী সরোর 

র্ন্ডশার 

2749 4332750 জনাে/বেগম বজসবমন আাক্তার 

বপতা-মৃত বহমান্ডয়ত উবিন সরকার 

র্ন্ডশার 2750 4342751 জনাে/বেগম সুবজত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-সনাতন বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2751 4342752 জনাে/বেগম রনবজত কুমার রায় 

বপতা-কানাই লাল রায় 

বিনাইেহ 2752 4342753 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আনছার বজায়ািযার 

বিনাইেহ 

2753 4342754 জনাে/বেগম অবচন্তে কুমার শম যা 

বপতা-অমল কুমার শম যা 

বিনাইেহ 2754 4342755 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মান্ডনায়ার বহাসাইন 

বিনাইেহ 

2755 4342756 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হাসান 

বপতা-বমাঃ শামসুল লস্কর 

বিনাইেহ 2756 4342757 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজমত আলী মেল 

বিনাইেহ 

2757 4342758 জনাে/বেগম বমাঃ আব্বাস আলী 

বপতা-বমাঃ নুর হক 

বিনাইেহ 2758 4342759 জনাে/বেগম আক্তারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বিনাইেহ 

2759 4342760 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ আলাবমন বশখ 

বিনাইেহ 2760 4342761 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ আেদুর রহমান 

বিনাইেহ 

2761 4342762 জনাে/বেগম বমাঃ মহবসন আলম সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক সরকার 

বিনাইেহ 2762 4342763 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ োহার আলী 

বিনাইেহ 

2763 4342764 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ একোর বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2764 4342765 জনাে/বেগম তাপস কুমার বশকোর 

বপতা-সুবজৎ কুমার বশকোর 

বিনাইেহ 

2765 4342766 জনাে/বেগম বেজয় কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বনতাই চন্দ্র বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2766 4342767 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ রবকবুল ইসলাম 

বপতা-খন্দকার ইসরাইল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2767 4342768 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসলাম উবিন 

বিনাইেহ 2768 4342769 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডেে বহন্ডসন 

বপতা-বমাঃ আক্তার বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2769 4342770 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-আবু জাফর 

বিনাইেহ 2770 4342771 জনাে/বেগম সুভাষ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-রাধা বগাবেন্দ বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2771 4342772 জনাে/বেগম মাবনক বময়া 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2772 4342773 জনাে/বেগম নাবগ যস আক্তার 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বিনাইেহ 

2773 4342774 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রসুল আলম 

বিনাইেহ 2774 4342775 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-আন্ডছর মেল 

বিনাইেহ 

2775 4342776 জনাে/বেগম খুবশ খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবতন খান 

বিনাইেহ 2776 4342777 জনাে/বেগম দূজযয় কুমার বেশ্বাস 

বপতা-দুলাল চন্দ্র বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2777 4342778 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2778 4342779 জনাে/বেগম মুহাঃ ইস্রাবফল 

বপতা-মৃতঃশাহাোত মেল 

বিনাইেহ 

2779 4342780 জনাে/বেগম বরপন কুমার রায় 

বপতা-বনবখল চন্দ্র রায় 

বিনাইেহ 2780 4342781 জনাে/বেগম অসীম কুমার পাল 

বপতা-অবনল কুমার পাল 

বিনাইেহ 

2781 4342782 জনাে/বেগম নুপুর বেশ্বাস 

বপতা-বেনয় বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2782 4342783 জনাে/বেগম বমাঃ আবসফ হায়োর 

বপতা-বমাঃ নাবসর উবিন 

বিনাইেহ 

2783 4342784 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বিনাইেহ 2784 4342785 জনাে/বেগম বমাঃ বমৌসুম 

বপতা-বমাঃ নূর-এ-বখাো 

বিনাইেহ 

2785 4342786 জনাে/বেগম শামীম বরজা 

বপতা-ফজলুর হক 

বিনাইেহ 2786 4342787 জনাে/বেগম পাবপয়া পাল 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ পাল 

বিনাইেহ 

2787 4342788 জনাে/বেগম বমাঃ অবলউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ হাই 

বিনাইেহ 2788 4342789 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবলম 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন বজায়ািার 

বিনাইেহ 

2789 4342790 জনাে/বেগম চঞ্চল কুমার বঘাষ 

বপতা-দুলাল চন্দ্র বঘাষ 

বিনাইেহ 2790 4342791 জনাে/বেগম শারবমন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2791 4342792 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বিনাইেহ 2792 4342793 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে 

বপতা-বমাঃ সুজাউবিন 

বিনাইেহ 

2793 4342794 জনাে/বেগম তাজুল ইসলাম 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2794 4342795 জনাে/বেগম ওোয়দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আনছার উবিন বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2795 4342796 জনাে/বেগম বসৌরভ বেশ্বাস 

বপতা-বনতা 

বিনাইেহ 2796 4342797 জনাে/বেগম মহাম্মে আলী 

বপতা-চতয়বুর রহমান 

বিনাইেহ 

2797 4342798 জনাে/বেগম রতন আলী বজায়ািার 

বপতা-রইচ বজায়ািযার 

বিনাইেহ 2798 4342799 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ তবেের রহমান 

বিনাইেহ 

2799 4342800 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান 

বিনাইেহ 2800 4342801 জনাে/বেগম স্বপন কুমার োশ 

বপতা-মধুসুেন োস 

বিনাইেহ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2801 4342802 জনাে/বেগম জয়ন্ত কুমার বঘাষ 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র বঘাষ 

বিনাইেহ 2802 4342803 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2803 4342804 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর আবজজ 

বিনাইেহ 2804 4342805 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জহর আলী 

বিনাইেহ 

2805 4342806 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফজলুল কবরম 

বিনাইেহ 2806 4342807 জনাে/বেগম বমাঃ নান্ডয়ে আলী 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2807 4342808 জনাে/বেগম নাইমা 

বপতা-নওন্ডশর 

বিনাইেহ 2808 4342809 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ শাহাবুল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2809 4342810 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ আোছ আরী 

বিনাইেহ 2810 4342811 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমনউবিন 

বিনাইেহ 

2811 4342812 জনাে/বেগম সুমন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

বিনাইেহ 2812 4342813 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্টু বহাসাইন 

বপতা-মৃত রবেউল ইসলাম 

বিনাইেহ 

2813 4342814 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

বিনাইেহ 2814 4342815 জনাে/বেগম সন্ডতেন বেশ্বাস 

বপতা-সুধীর বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2815 4342816 জনাে/বেগম নকুল হারোর 

বপতা-আনন্দ হালোর 

বিনাইেহ 2816 4342817 জনাে/বেগম বমাঃ বেোর বহান্ডসন 

বপতা-বন্ডমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2817 4342818 জনাে/বেগম বমাঃ সাগর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

বিনাইেহ 2818 4342819 জনাে/বেগম বলটন বময়া 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বিনাইেহ 

2819 4342820 জনাে/বেগম সালমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

বিনাইেহ 2820 4342821 জনাে/বেগম ইবত বেশ্বাস 

বপতা-ভন্ডেন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2821 4342822 জনাে/বেগম বমাসাঃ বসবলনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর মান্নান 

বিনাইেহ 2822 4342823 জনাে/বেগম মুসবলমা খাতুন 

বপতা-আব্দুর রবশে 

বিনাইেহ 

2823 4342824 জনাে/বেগম বমাঃ রবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবফজ মেল 

বিনাইেহ 2824 4342825 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সালাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল আবল 

বিনাইেহ 

2825 4342826 জনাে/বেগম বমাঃ বশমুল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ হায়োর আলী 

বিনাইেহ 2826 4342827 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আকতার বশকোর 

বিনাইেহ 

2827 4342828 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবমউল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

বিনাইেহ 2828 4342829 জনাে/বেগম বেপংকর কুমার 

বপতা-কুমান্ডরশ কম যকার 

বিনাইেহ 

2829 4342830 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুর রহমান 

বপতা-মৃত শবরফুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2830 4342831 জনাে/বেগম স্বপ্না বেশ্বাস 

বপতা-সুন্ডোধ বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2831 4342832 জনাে/বেগম বমাঃ আলাল হাসান 

বপতা-বন্ডমাঃ োের আলী সে যার 

বিনাইেহ 2832 4342833 জনাে/বেগম মবশউর রহমান 

বপতা-আসাদুর রহমান 

বিনাইেহ 

2833 4342834 জনাে/বেগম বমাঃ ইফন্ডতখারুল ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ নজরুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2834 4342835 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সবহদুর রহমান 

বিনাইেহ 

2835 4342836 জনাে/বেগম হাবমদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বখাো েক্স মেল 

বিনাইেহ 2836 4342837 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ হান্ডসম আলী বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2837 4342838 জনাে/বেগম মুহঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ েবলয়ার বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2838 4342839 জনাে/বেগম সাইফুবিন আহন্ডমে 

বপতা-বছবিকুর রহমান 

বিনাইেহ 

2839 4342840 জনাে/বেগম বমাসাঃ ফুলোনু খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমাষাররফ বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2840 4342841 জনাে/বেগম বশখ বমাঃ নুর আল বমরাজুল আলম 

বপতা-বশখ বমাঃ নওন্ডশর আলী 

বিনাইেহ 

2841 4342842 জনাে/বেগম বমাঃ এহসানুল হক বমলন 

বপতা-বমাঃ বছবিকুর রহমান 

বিনাইেহ 2842 4342843 জনাে/বেগম মাবণক আলী 

বপতা-ওয়ান্ডজে আলী 

বিনাইেহ 

2843 4342844 জনাে/বেগম বমাঃ বশমুল হাসান 

বপতা-বমাঃ ওবহদুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2844 4342845 জনাে/বেগম বমাঃ সামছুল আলম 

বপতা-আবুল সরোর 

বিনাইেহ 

2845 4342846 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম বেশ্বাস 

বপতা-মৃত আনছার আলী 

বিনাইেহ 2846 4342847 জনাে/বেগম তাপস কুমার বেশ্বাস 

বপতা-জগেীশ বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2847 4342848 জনাে/বেগম বমাসাঃ শাহানাজ আক্তার 

বপতা-বমাঃ আলী আকের 

বিনাইেহ 2848 4342849 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুর মান্ডলক খান 

বিনাইেহ 

2849 4342850 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুবুল আলম 

বপতা-বমাঃ আবু োউে বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2850 4342851 জনাে/বেগম বমাঃ বসন্টু আলী 

বপতা-বমাঃ বতায়াজ উবিন 

বিনাইেহ 

2851 4342852 জনাে/বেগম বকংকর কুমার 

বপতা-মৃত কাবলপে শম যা 

বিনাইেহ 2852 4342853 জনাে/বেগম বমাঃ শাওন বহান্ডসন 

বপতা-বমা৬ আোস আলী বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2853 4342854 জনাে/বেগম বমাঃ ইউসুপ আলী 

বপতা-বমাঃ ইছাহক আরী 

বিনাইেহ 2854 4342855 জনাে/বেগম সুমন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-মেন কুমার বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2855 4342856 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে রহমান 

বপতা-বমাঃ মসন্ডলম উবিন 

বিনাইেহ 2856 4342857 জনাে/বেগম বশবরনা খাতুন 

বপতা-ফারুক আহন্ডম্মে 

বিনাইেহ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2857 4342858 জনাে/বেগম তহবমনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ইসরাবফল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2858 4342859 জনাে/বেগম বমাঃ মবশয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ আফসার আলী 

বিনাইেহ 

2859 4342860 জনাে/বেগম বমাঃ মাবজদুল হক 

বপতা-বমাঃ বহোন্ডয়তুল 

বিনাইেহ 2860 4342861 জনাে/বেগম বরহান খাতুন 

বপতা-বহলাল উিীন লাস্কার 

বিনাইেহ 

2861 4342862 জনাে/বেগম বমতালী মেল 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র মেল 

বিনাইেহ 2862 4342863 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল আক্তার 

বপতা-বমাঃ োবুল আক্তার 

বিনাইেহ 

2863 4342864 জনাে/বেগম বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মন্টু মবল্লক 

বিনাইেহ 2864 4342865 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন 

বপতা-বমাঃ তাহাজিী 

বিনাইেহ 

2865 4342866 জনাে/বেগম এস এম খান্ডলে হুসাইন 

বপতা-মুন্সী বরজাউল কবরম 

বিনাইেহ 2866 4342867 জনাে/বেগম টিটন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2867 4342868 জনাে/বেগম বরপা পারভীন 

বপতা-বমাঃ ফকরউিীন বশখ 

বিনাইেহ 2868 4342869 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুজ্জামান 

বপতা-মন্টু বময়া 

বিনাইেহ 

2869 4342870 জনাে/বেগম বমাঃজবহর হাসান 

বপতা-বমাঃ আবমর আলী বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2870 4342871 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলী আজম 

বিনাইেহ 

2871 4342872 জনাে/বেগম বমাঃ আক্তার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ওয়ান্ডজে আলী 

বিনাইেহ 2872 4342873 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

বিনাইেহ 

2873 4342874 জনাে/বেগম রবমজ উিীন 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

বিনাইেহ 2874 4342875 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কান্ডশম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

বিনাইেহ 

2875 4342876 জনাে/বেগম আনুজয়ারাখাতুন 

বপতা-বমা: বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2876 4342877 জনাে/বেগম বমা: বশমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বসাোহান আলী 

বিনাইেহ 

2877 4342878 জনাে/বেগম বমা: বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বতাোন্ডরক 

বিনাইেহ 2878 4342879 জনাে/বেগম বমা: হাসানুজ্জামান 

বপতা-বমা: আব্বাস আলী 

বিনাইেহ 

2879 4342880 জনাে/বেগম বমাছা: বরখা খাতুন 

বপতা-বমা: শবরফুল ইসলাম 

বিনাইেহ 2880 4342881 জনাে/বেগম বমা: ইবলয়াস বহাসাইন 

বপতা-বতায়াজ উিীন 

বিনাইেহ 

2881 4342882 জনাে/বেগম আসাদুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল মবজে 

বিনাইেহ 2882 4342883 জনাে/বেগম বমা: আক্তারুল ইসলাম 

বপতা-মান্দার আলী 

বিনাইেহ 

2883 4342884 জনাে/বেগম সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-বমা: শবফউিীন 

বিনাইেহ 2884 4342885 জনাে/বেগম এস.এম. সাকলাইন 

বপতা-বমা: শবহদুল ইসলাম 

বিনাইেহ 

2885 4342886 জনাে/বেগম বমা: মবজবুর রহমান 

বপতা-বমা: বমাজান্ডম্মল হক 

বিনাইেহ 2886 4342887 জনাে/বেগম বে এম বমাশাররফ বহান্ডসন 

বপতা-মতৃ বগালা কান্ডের বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2887 4342888 জনাে/বেগম বমা: োবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আবুল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2888 4342889 জনাে/বেগম বমা: শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আহে আলী 

বিনাইেহ 

2889 4342890 জনাে/বেগম আফাঙ্গীর বহান্ডসন 

বপতা-বমা: জাহাঙ্গীর আলী োেশা 

বিনাইেহ 2890 4342891 জনাে/বেগম বমা: বমজোউবিন 

বপতা-বমা: জবমর উিীন 

বিনাইেহ 

2891 4342892 জনাে/বেগম বমা: বেল্লুর রহমান 

বপতা-বমা: ইসমাইস বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2892 4342893 জনাে/বেগম বমা: আশরাফুল আলম 

বপতা-বমা: শাোজ উবিন 

বিনাইেহ 

2893 4342894 জনাে/বেগম অরুপ কুমার মজুমোর 

বপতা-অনীল কুমার মুজুোর 

বিনাইেহ 2894 4342895 জনাে/বেগম বমা: বলটন বহান্ডসন 

বপতা-বমা: ফজলুর রহমান 

বিনাইেহ 

2895 4342896 জনাে/বেগম ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-আলতাফ বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2896 4342897 জনাে/বেগম টবম বেশ্বাস 

বপতা-গন্ডরশ চন্দ্র বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2897 4342898 জনাে/বেগম এম.এ. আল মামুন 

বপতা-বমাোন্ডের বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2898 4342899 জনাে/বেগম বেোশীষ রায় 

বপতা-েীপক রায় 

বিনাইেহ 

2899 4342900 জনাে/বেগম রাবখ বেশ্বাস 

বপতা-বেন্ডনাে বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2900 4342901 জনাে/বেগম এস এম ফরাহাে বহান্ডসন 

বপতা-বশখ রবেউল ইসলাম 

বিনাইেহ 

2901 4342902 জনাে/বেগম পলাশ কুমার অবধকারী 

বপতা-বনমাই চন্দ্র অবধকারী 

বিনাইেহ 2902 4342903 জনাে/বেগম মধু সুেন েত্ত 

বপতা-মৃত রাম চন্দ্র েত্ত 

বিনাইেহ 

2903 4342904 জনাে/বেগম বমন্টু সরকার 

বপতা-বেন্ডরন্দ্রনার্থ সরকার 

বিনাইেহ 2904 4342905 জনাে/বেগম সুরবিত পাল 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ পাল 

বিনাইেহ 

2905 4342906 জনাে/বেগম ইবন্দ্রবজৎ কুমার োস 

বপতা-চচতন্য োস 

বিনাইেহ 2906 4342907 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান োফাোর 

বিনাইেহ 

2907 4342909 জনাে/বেগম বমা: বতৌবফকুর রহমান 

বপতা-বমা: উবজরআলী বমঞা 

বিনাইেহ 2908 4342910 জনাে/বেগম মহবসন 

বপতা-আলী আকোর 

বিনাইেহ 

2909 4342911 জনাে/বেগম বমা: োবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আবমর বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2910 4342912 জনাে/বেগম বমা: বতৌবফকুর রহমান 

বপতা-বমা: উবজর আলী বময়া 

বিনাইেহ 

2911 4342913 জনাে/বেগম বমা: আবুল কান্ডশম 

বপতা-বমা: ছাব্দার বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2912 4342914 জনাে/বেগম ফারজানা ইসলাম 

বপতা-বমা: মহসীন কেীর 

বিনাইেহ 
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2913 4342915 জনাে/বেগম বমা: সাজ্জাতুল জুম্মা 

বপতা-বমা: ফজলুর রহমান 

বিনাইেহ 2914 4342916 জনাে/বেগম বমা: আন্ডনায়ার পারন্ডভজ 

বপতা-বমা: আশাদুল বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2915 4342917 জনাে/বেগম বমা: সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমা: ফরজান আলী 

বিনাইেহ 2916 4342918 জনাে/বেগম নীপা বেশ্বাস 

বপতা-সুনীবত বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2917 4342919 জনাে/বেগম সাধন বেশ্বাস 

বপতা-বগৌর চন্দ্র বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2918 4342920 জনাে/বেগম বমা: মারুফ বহান্ডসন 

বপতা-বমা: শামসুর রহমান 

বিনাইেহ 

2919 4342921 জনাে/বেগম বমা: জাবহে হাসান 

বপতা-বমা: সামসুল হক 

বিনাইেহ 2920 4342922 জনাে/বেগম বমা: আজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমা: ফজলুর রহমান 

বিনাইেহ 

2921 4342923 জনাে/বেগম আযুে আলী 

বপতা-হান্ডসম আলী 

বিনাইেহ 2922 4342924 জনাে/বেগম বমা: জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমা: নেীছিীন মেল 

বিনাইেহ 

2923 4342925 জনাে/বেগম বমা: শবরফুজ্জামান 

বপতা-বমা: আসােউজ্জামান 

বিনাইেহ 2924 4342926 জনাে/বেগম বমাসা: ইশরাত জাহান 

বপতা-বমা: আলী 

বিনাইেহ 

2925 4342927 জনাে/বেগম বসবলনা খাতুন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বিনাইেহ 2926 4342928 জনাে/বেগম ফারুক আহান্ডম্মে 

বপতা-বমা: আক্তার বহান্ডসন 

বিনাইেহ 

2927 4342929 জনাে/বেগম বমা: মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমা: জাবহর উিীন 

বিনাইেহ 2928 4342930 জনাে/বেগম বমা: নাজমুল হাসান 

বপতা-নজরুল বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2929 4342931 জনাে/বেগম বনলয় 

বপতা-বনতে বগাপাল 

বিনাইেহ 2930 4342932 জনাে/বেগম বমা: বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আবজজুল হক 

বিনাইেহ 

2931 4342933 জনাে/বেগম বমা: ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বন্ডোরহান মন্ডোল 

বিনাইেহ 2932 4342934 জনাে/বেগম বমাহন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-মন্ডনারিন বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2933 4342935 জনাে/বেগম বেপ্রবজৎ কুমার 

বপতা-বক্ষবতশ চন্দ্র 

বিনাইেহ 2934 4342936 জনাে/বেগম বমা: বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমা: আবু বসবিক 

বিনাইেহ 

2935 4342937 জনাে/বেগম সাহাবুে খান 

বপতা-খান আব্দুর রবশে 

বিনাইেহ 2936 4342938 জনাে/বেগম বমা: বখাকন আলী 

বপতা-বমা: আলী কের বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2937 4342939 জনাে/বেগম সুকুমার বঘাষ 

বপতা-কমল চন্দ্র বঘাষ 

বিনাইেহ 2938 4342940 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ বেশ্বাস 

বপতা-বেষ্ণুপে বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2939 4342941 জনাে/বেগম সমরবজৎ বেশ্বাস 

বপতা-সিয় বেশ্বাস 

বিনাইেহ 2940 4342942 জনাে/বেগম মুহাঃ উজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল আলম 

বিনাইেহ 

2941 4342943 জনাে/বেগম বমাঃ জান্নু বময়া 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

বিনাইেহ 2942 4342944 জনাে/বেগম সমীর কুমার বেশ্বাস 

বপতা-শ্যামল কুমার বেশ্বাস 

বিনাইেহ 

2943 4342945 জনাে/বেগম বমাঃ বশমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইোেত বহান্ডসন 

বিনাইেহ 2944 4342946 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-আবমন বশকোর 

বিনাইেহ 

2945 4342947 জনাে/বেগম ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-আয়ুে হুসাইন 

বিনাইেহ 2946 4342948 জনাে/বেগম বমাঃ আনছার আলী 

বপতা-বমাঃ আলী বরজা মবল্লক 

বিনাইেহ 

2947 4352949 জনাে/বেগম বমাঃ শাবমম তালুকোর 

বপতা-মৃতঃন্ডমাঃ জাবমল তালুকোর 

খুলনা 2948 4352950 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

খুলনা 

2949 4352951 জনাে/বেগম সিয় কুমার হালোর 

বপতা-পঞ্চানন হালোর 

খুলনা 2950 4352952 জনাে/বেগম জাবহদুর রহমান 

বপতা-বশখ মবহউবিন 

খুলনা 

2951 4352953 জনাে/বেগম ইোদুল বহান্ডসন বমাল্যা 

বপতা-মৃত আবুল কালাম বমাল্যা 

খুলনা 2952 4352954 জনাে/বেগম মবনশংকর মবল্লক 

বপতা-অবসত কুমার মবল্লক 

খুলনা 

2953 4352955 জনাে/বেগম ভন্ডেশ মেল 

বপতা-কাবত্তযক মেল 

খুলনা 2954 4352956 জনাে/বেগম কাকলী বেশ্বাস 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র বেশ্বাস 

খুলনা 

2955 4352957 জনাে/বেগম অতনু বেশ্বাস 

বপতা-পুবলন বেশ্বাস 

খুলনা 2956 4352958 জনাে/বেগম সুবপ্রয়া বসকোর 

বপতা-হাজারী বসকোর 

খুলনা 

2957 4352959 জনাে/বেগম ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছাত্তার বশকারী 

খুলনা 2958 4352960 জনাে/বেগম সজল মেল 

বপতা-নারায়ন মেল 

খুলনা 

2959 4352961 জনাে/বেগম সরোর ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-ইমোদুল সরোর 

খুলনা 2960 4352962 জনাে/বেগম পুন্ডষ্পন্দু োশ 

বপতা-প্রদুেৎ কুমার োশ 

খুলনা 

2961 4352963 জনাে/বেগম রওশন আল সরোর 

বপতা-বমাঃ োবরক সরোর 

খুলনা 2962 4352964 জনাে/বেগম জয়ন্ত কুমার বেরাগী 

বপতা-জীন্ডতন্দ্রনার্থ চেরাগী 

খুলনা 

2963 4352965 জনাে/বেগম োসুন্ডেে মেল 

বপতা-রঘুনার্থ মেল 

খুলনা 2964 4352966 জনাে/বেগম বপকুল কুমার োশ 

বপতা-সবম্মলন োশ 

খুলনা 

2965 4352967 জনাে/বেগম বরপন পাল 

বপতা-বনম যল কাবন্ত পাল 

খুলনা 2966 4352968 জনাে/বেগম বমলন মেল 

বপতা-বেমল কৃঞ্চ মেল 

খুলনা 

2967 4352969 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হাসান 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

খুলনা 2968 4352970 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার বেশ্বাস 

বপতা-নন্ডগন বেশ্বাস 

খুলনা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

2969 4352971 জনাে/বেগম রান্ডজশ নন্দী 

বপতা-তাপস কুমার নন্দী 

খুলনা 2970 4352972 জনাে/বেগম বপ্রতম রায় 

বপতা-গুরুপে রায় 

খুলনা 

2971 4352973 জনাে/বেগম বশখ ইকোল হাবমে 

বপতা-বশখ আবু তান্ডলে 

খুলনা 2972 4352974 জনাে/বেগম শারবমন আফন্ডরাজ 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

খুলনা 

2973 4352975 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার রায় 

বপতা-সুনীল কাবন্ত রায় 

খুলনা 2974 4352976 জনাে/বেগম বসাহাগ বমাড়ল 

বপতা-আন্ডনায়ার বমাড়ল 

খুলনা 

2975 4352977 জনাে/বেগম উজ্জল েম যন 

বপতা-বনম যল েম যন 

খুলনা 2976 4352978 জনাে/বেগম আজাহারুল ইসলাম 

বপতা-আকের বমাল্লা 

খুলনা 

2977 4352979 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশাররফ বহান্ডসন 

বপতা-মৃতঃহায়োর আলী বমাল্লা 

খুলনা 2978 4352980 জনাে/বেগম বমঠুন মেল 

বপতা-কালীপে মেল 

খুলনা 

2979 4352981 জনাে/বেগম বেোশীষ সরকার 

বপতা-মৃতঃন্ডগাবেন্দ সরকার 

খুলনা 2980 4352982 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার গাইন 

বপতা-অনুকুল চন্দ্র গাইন 

খুলনা 

2981 4352983 জনাে/বেগম অবমত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-অনাবে রিন বেশ্বাস 

খুলনা 2982 4352984 জনাে/বেগম বমলন কুমার ভদ্র 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ ভদ্র 

খুলনা 

2983 4352985 জনাে/বেগম বমল্টন বহাড় 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র বহাড় 

খুলনা 2984 4352986 জনাে/বেগম এসএস আবু তান্ডহর 

বপতা-মৃত শামসুর রহমান 

খুলনা 

2985 4352987 জনাে/বেগম সুজয় কুমার মবল্লক 

বপতা-সিয় মবল্লক 

খুলনা 2986 4352988 জনাে/বেগম অরুন কাবন্ত মবল্লক 

বপতা-রনবজত মবল্লক 

খুলনা 

2987 4352989 জনাে/বেগম বলটন কুমার োশ 

বপতা-বেমল কুমার োশ 

খুলনা 2988 4352990 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল সবুর বশখ 

খুলনা 

2989 4352991 জনাে/বেগম সোনন্দ মেল 

বপতা-অবখল মেল 

খুলনা 2990 4352992 জনাে/বেগম প্রভাত কুমার োস 

বপতা-মৃত বেন্ডশ্বশ্বর োস 

খুলনা 

2991 4352993 জনাে/বেগম শম্পা সরকার 

বপতা-পবরমল সরকার 

খুলনা 2992 4352994 জনাে/বেগম বেপ্রোস মেল 

বপতা-কাবলপে মেল 

খুলনা 

2993 4352995 জনাে/বেগম উজ্জল মেল 

বপতা-কৃঞ্চপে মের 

খুলনা 2994 4352996 জনাে/বেগম সুকন্ডেে বমিী 

বপতা-হবরপে বমিী 

খুলনা 

2995 4352997 জনাে/বেগম বফন্ডরাজা খাতুন 

বপতা-সবফকুল সরোর 

খুলনা 2996 4352998 জনাে/বেগম বেশ্ববজত কুমার োশ 

বপতা-পবরন্ডতাষ কুমার োশ 

খুলনা 

2997 4352999 জনাে/বেগম চন্দনা রপ্তান 

বপতা-দুলাল রপ্তান 

খুলনা 2998 4353000 জনাে/বেগম বসাবনয়া পারভীন 

বপতা-কাজী আব্দুল জবলল 

খুলনা 

2999 4353001 জনাে/বেগম বশখ কবের বহান্ডসন 

বপতা-বশখ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

খুলনা 3000 4353002 জনাে/বেগম বেশ্ববজত মেল 

বপতা-বগৌরাঙ্গ মেল 

খুলনা 

3001 4353003 জনাে/বেগম সাধন কুমার সরকার 

বপতা-বনম যর কুমার সরকার 

খুলনা 3002 4353004 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আঃ রহমান বেশ্বাস 

খুলনা 

3003 4353005 জনাে/বেগম গাজী বমননুন বসপার 

বপতা-গাজী চতবুর রহমান 

খুলনা 3004 4353006 জনাে/বেগম বমাঃ আমীর আলী বশখ 

বপতা-বমাঃ জুলহাস বশখ 

খুলনা 

3005 4353007 জনাে/বেগম রাজীে কুমার ঘরামী 

বপতা-পবরমল চন্দ্র ঘরামী 

খুলনা 3006 4353008 জনাে/বেগম বকৌবশক বেশ্বাস 

বপতা-অসীম বেশ্বাস 

খুলনা 

3007 4353009 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ জাবহদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আঃ খান্ডলক বগালোর 

খুলনা 3008 4353010 জনাে/বেগম বসৌরভ োশ 

বপতা-তরুন কাবন্ত োশ 

খুলনা 

3009 4353011 জনাে/বেগম বমাঃ মইনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহামত আলী  

খুলনা 3010 4353012 জনাে/বেগম বমাঃ তবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস গাজী 

খুলনা 

3011 4353013 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইমাদুল হক বগালোর 

খুলনা 3012 4353014 জনাে/বেগম বমাঃ আবতপুর রহমান হৃেয় 

বপতা-বমাঃ সাহাোত বহান্ডসন 

খুলনা 

3013 4353015 জনাে/বেগম সরমা সরোর 

বপতা-র্তীন্দ্র নার্থ সরোর 

খুলনা 3014 4353016 জনাে/বেগম প্রনন্ডেশ রায় 

বপতা-প্রকাশ রায় 

খুলনা 

3015 4353017 জনাে/বেগম বচন্ময় রায় 

বপতা-সুভাষ রায় 

খুলনা 3016 4353018 জনাে/বেগম সবুজ বশখ 

বপতা-বসবলম বশখ 

খুলনা 

3017 4353019 জনাে/বেগম তন্ময় হালোর 

বপতা-সুবনল হালোর 

খুলনা 3018 4353020 জনাে/বেগম নুর ইসলাম শরীফ 

বপতা-আোস শবরফ 

খুলনা 

3019 4353021 জনাে/বেগম ইয়াবছন বরজা 

বপতা-আব্দুস সামাে 

খুলনা 3020 4353022 জনাে/বেগম পল্লে বসন মেল 

বপতা-অবজত কুমার মেল 

খুলনা 

3021 4353023 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

খুলনা 3022 4353024 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমীর আলী গাজী 

খুলনা 

3023 4353025 জনাে/বেগম তাপস রায় 

বপতা-কৃঞ্চপে রায় 

খুলনা 3024 4353026 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জামাল উবিন খান 

খুলনা 
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3025 4353027 জনাে/বেগম চবন্দ্রকা মেল 

বপতা-বচত্তরিন মেল 

খুলনা 3026 4353028 জনাে/বেগম বমল্টন রায় 

বপতা-গুরুপে রায় 

খুলনা 

3027 4353029 জনাে/বেগম পবেত্র ঢালী 

বপতা-প্রফুল্য ঢালী 

খুলনা 3028 4353030 জনাে/বেগম বেশ্ববজত সরকার 

বপতা-বেধান চন্দ্র সরকার 

খুলনা 

3029 4353031 জনাে/বেগম তাপস োস 

বপতা-অন্ডশাক োস 

খুলনা 3030 4353032 জনাে/বেগম বশপ্রা োস 

বপতা-রুবহতাষ্য োস 

খুলনা 

3031 4353033 জনাে/বেগম বমাঃ অবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মনতাজ সরোর 

খুলনা 3032 4353034 জনাে/বেগম মাধুরী সরোর 

বপতা-বগানশ সরোর 

খুলনা 

3033 4353035 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াছ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে সরোর 

খুলনা 3034 4353036 জনাে/বেগম রান্ডেয়া আক্তার 

বপতা-গাজী মবতয়ার রহমান 

খুলনা 

3035 4353037 জনাে/বেগম বজ এম বসবলম জাহবঙ্গীর 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী জমাোর 

খুলনা 3036 4353038 জনাে/বেগম সুরবিত মবল্লক 

বপতা-সনাতন মবল্লক 

খুলনা 

3037 4353039 জনাে/বেগম সুব্রত োশ 

বপতা-মৃতঃকাবলপে োশ 

খুলনা 3038 4353040 জনাে/বেগম বপ্রতম সাহা 

বপতা-অমৃত লাল সাহা 

খুলনা 

3039 4353041 জনাে/বেগম বেলাস রায় 

বপতা-বখাকন রায় 

খুলনা 3040 4353042 জনাে/বেগম রুপালী মেল 

বপতা-বেলীপ কুমার বেশ্বাস 

খুলনা 

3041 4353043 জনাে/বেগম তপন কুমার রায় 

বপতা-সুনীর কুমার রায় 

খুলনা 3042 4353044 জনাে/বেগম রতন রায় 

বপতা-মবতলাল রায় 

খুলনা 

3043 4353045 জনাে/বেগম সুমন বগালোর 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র বগালোর 

খুলনা 3044 4353046 জনাে/বেগম ভোন মেল 

বপতা-বগালক চন্দ্র মেল 

খুলনা 

3045 4353047 জনাে/বেগম বশখর মেল 

বপতা-কাবলোস মেল 

খুলনা 3046 4353048 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-পীর আলীম বমাল্যা 

খুলনা 

3047 4353049 জনাে/বেগম এম এম মবশউর রহমান 

বপতা-এমএম আলী আকের 

খুলনা 3048 4353050 জনাে/বেগম সিয় কুমার মেল 

বপতা-দুলাল চন্দ্র মেল 

খুলনা 

3049 4353051 জনাে/বেগম বহন্ডন্দাল চেরাগী 

বপতা-নেকুমার চেরাগী 

খুলনা 3050 4353052 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার কুন্ডু 

বপতা-দুলাল চন্দ্র কুন্ডু 

খুলনা 

3051 4353053 জনাে/বেগম ধীমান ঢালী 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ ঢালী 

খুলনা 3052 4353054 জনাে/বেগম মাকসুো সুলতানা পবল 

বপতা-এফ এম সন্ডরায়ার বহান্ডসন 

খুলনা 

3053 4353055 জনাে/বেগম জামান আহন্ডমে বশকোর 

বপতা-আব্দুর মান্নান বশকোর 

খুলনা 3054 4353056 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বজান্ডহর আলী 

খুলনা 

3055 4353057 জনাে/বেগম ছন্দা রানী ঢালী 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র ঢালী 

খুলনা 3056 4353058 জনাে/বেগম আর আবমন বশকোর 

বপতা-শবহদুল বশকাোর 

খুলনা 

3057 4353059 জনাে/বেগম অসীম কুমার ঢালী 

বপতা-লক্ষণ চন্দ্র ঢালী 

খুলনা 3058 4353060 জনাে/বেগম এস এম মজনুন হক 

বপতা-বমাঃ আঃ গবন সানা 

খুলনা 

3059 4353061 জনাে/বেগম আব্দুস সামাে 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আলী গাজী 

খুলনা 3060 4353062 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-মরহুম আব্দুল জবলল 

খুলনা 

3061 4353063 জনাে/বেগম অন্ডলাক োশ 

বপতা-বগৌর বগাপাল োশ 

খুলনা 3062 4353064 জনাে/বেগম বমাঃ হকোল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইসহাক আলী 

খুলনা 

3063 4353065 জনাে/বেগম বনবশ কান্ত মেল 

বপতা-নীল কান্ত মেল 

খুলনা 3064 4353066 জনাে/বেগম জবল সরকার 

বপতা-নীহার রিন সরকার 

খুলনা 

3065 4353067 জনাে/বেগম বমাঃ হাবলম গাজী 

বপতা-বমাঃ বমাজাহার গাজী 

খুলনা 3066 4353068 জনাে/বেগম বেোশীষ মেল 

বপতা-বনম যল কুমার মেল 

খুলনা 

3067 4353069 জনাে/বেগম সিয় কুমার ধর 

বপতা-বগাবেন্দ চন্দ্র ধর 

খুলনা 3068 4353070 জনাে/বেগম আনন্দ বমাহন ব্যাপাবর 

বপতা-ভূন্ডপন্দ্র নার্থ ব্যাপাবর 

খুলনা 

3069 4353071 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন সরোর 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী সরোর 

খুলনা 3070 4353072 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সবুর মীর 

খুলনা 

3071 4353073 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ মেল 

বপতা-সন্ডন্তাষ কুমার মেল 

খুলনা 3072 4353074 জনাে/বেগম সুজন কুমার নাগ 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র নাগ 

খুলনা 

3073 4353075 জনাে/বেগম তুফান বেশ্বস 

বপতা-সমান্ডরশ বেশ্বস 

খুলনা 3074 4353076 জনাে/বেগম অমৃত চমত্র 

বপতা-অবনল চমত্র 

খুলনা 

3075 4353077 জনাে/বেগম পবেত্র কুমার রায় 

বপতা-হবরপে রায় 

খুলনা 3076 4353078 জনাে/বেগম রতন কুমার ঘরামী 

বপতা-বহমাংশু কুমার ঘরামী 

খুলনা 

3077 4353079 জনাে/বেগম এস বক জাকাবরয়া 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী বশখ 

খুলনা 3078 4353080 জনাে/বেগম বেন্ডব্যন্দু মেল 

বপতা-জগেীশ মেল 

খুলনা 

3079 4353081 জনাে/বেগম বমাল্যা ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-আলাউবিন বমাল্যা 

খুলনা 3080 4353082 জনাে/বেগম েন্দনা রায় 

বপতা-অন্ডশাক রায় 

খুলনা 
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3081 4353083 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ সরোর 

বপতা-মুকুন্দ সরোর 

খুলনা 3082 4353084 জনাে/বেগম বহরন্ময় সরকার 

বপতা-অন্ডশাক সরকার 

খুলনা 

3083 4353085 জনাে/বেগম বখাকন চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-সুনীল বেশ্বাস 

খুলনা 3084 4353086 জনাে/বেগম আব্দুল কান্ডের 

বপতা-বমাঃ সহর আলী বমাড়ল 

খুলনা 

3085 4353087 জনাে/বেগম অতীন্দ্র নারায়ন ঢালী 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ ঢালী 

খুলনা 3086 4353088 জনাে/বেগম পলাশ বেশ্বাস 

বপতা-শংকর বেশ্বাস 

খুলনা 

3087 4353089 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবফউবিন 

খুলনা 3088 4353090 জনাে/বেগম বেেপ্রসাে রায় 

বপতা-রুবহোস রায় 

খুলনা 

3089 4353091 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

খুলনা 3090 4353092 জনাে/বেগম বনতোনন্দ োশ 

বপতা-সুধীর চন্দ্র োশ 

খুলনা 

3091 4353093 জনাে/বেগম চয়ন মেল 

বপতা-শশধর মেল 

খুলনা 3092 4353094 জনাে/বেগম প্রতাপ কুমার চেদ্য 

বপতা-মৃতঃতারাপে চেদ্য 

খুলনা 

3093 4353095 জনাে/বেগম বসৌরভ কুমার েত্ত 

বপতা-অসীম কুমার েত্ত 

খুলনা 3094 4353096 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লাহ বশখ 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্ডলক বশখ 

খুলনা 

3095 4353097 জনাে/বেগম বকৌবশক বেশ্বাস 

বপতা-কালীপে বেশ্বাস 

খুলনা 3096 4353098 জনাে/বেগম বগাবেন্দ কুমার মেল 

বপতা-মহান্ডেে চন্দ্র মেল 

খুলনা 

3097 4353099 জনাে/বেগম এস.এম. তান্ডরক বহান্ডসন 

বপতা-এস.এম আব্দুর রাজ্জাক 

খুলনা 3098 4353100 জনাে/বেগম বেে প্রসাে োছড় 

বপতা-অবজত কুমার োছড় 

খুলনা 

3099 4353101 জনাে/বেগম আব্দুল কুদ্দুস 

বপতা-নুরআলী গাজী 

খুলনা 3100 4353102 জনাে/বেগম বেে প্রসাে র্থন্দার 

বপতা-বেমল র্থান্দার 

খুলনা 

3101 4353103 জনাে/বেগম বরপন চন্দ্র 

বপতা-রবেন নন্দী 

খুলনা 3102 4353104 জনাে/বেগম বনপুন মেল 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার মেল 

খুলনা 

3103 4353105 জনাে/বেগম বমা: বরজওয়ান হুসাইন 

বপতা-মৃত বমাস্তফা বমাড়ল 

খুলনা 3104 4353106 জনাে/বেগম স্বপন কুমার সরোর 

বপতা-মন্ডনারিন কুমার সরোর 

খুলনা 

3105 4353107 জনাে/বেগম বমা: হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমা: জয়নাল আন্ডেেীন 

খুলনা 3106 4353108 জনাে/বেগম লােনী সরকার 

বপতা-কৃষ্ণোস সরকার 

খুলনা 

3107 4353109 জনাে/বেগম অনুপ কুমার রায় 

বপতা-বনরিন কুমার রায় 

খুলনা 3108 4353110 জনাে/বেগম লক্ষী রায় 

বপতা-োরীন্দ্র নার্থ রায় 

খুলনা 

3109 4353111 জনাে/বেগম শুভংকর লস্কর 

বপতা-দুলাল চন্দ্র লস্কর 

খুলনা 3110 4353112 জনাে/বেগম সুশান্ত বেশ্বাস 

বপতা-প্রসুল্য বেশ্বাস 

খুলনা 

3111 4353113 জনাে/বেগম স্বরিনী মেল 

বপতা-খন্ডগন্দ্রনার্থ মেল 

খুলনা 3112 4353114 জনাে/বেগম বরাবজনা 

বপতা-বনছার উিীন বমাড়ল 

খুলনা 

3113 4353115 জনাে/বেগম বমাছা:সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-বমা: আরন্ডজে আলী 

খুলনা 3114 4353116 জনাে/বেগম োসুন্ডেে মুখাজ্জী 

বপতা-নন্ডরশ মুখাজ্জী 

খুলনা 

3115 4353117 জনাে/বেগম সুমন োলা 

বপতা-বমলন কাবন্ত োলা 

খুলনা 3116 4353118 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল হাই 

বপতা-নূর আলী সরোর 

খুলনা 

3117 4353119 জনাে/বেগম বহমাদ্রী কুমার মুস্তাফী 

বপতা-হাজারী লাল মুস্তাফী 

খুলনা 3118 4353120 জনাে/বেগম েীপা রায় 

বপতা-বশেপে রায় 

খুলনা 

3119 4353121 জনাে/বেগম বমা: অবহদুজ্জমান বশখ 

বপতা-বমা: আ: মবজে বশখ 

খুলনা 3120 4353122 জনাে/বেগম বমা: সাইদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত শামছুর রহমান খান 

খুলনা 

3121 4353123 জনাে/বেগম শামীম আক্তার 

বপতা-হারুন অর রবশে 

খুলনা 3122 4353124 জনাে/বেগম এফ. এম হাবফজুর রহমান 

বপতা-আব্দুস সাত্তার ফবকর 

খুলনা 

3123 4353125 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র েম যন 

বপতা-শশী ভুষন েম যন 

খুলনা 3124 4353126 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার পাল 

বপতা-অবসত কুমার পাল 

খুলনা 

3125 4353127 জনাে/বেগম বমা: নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বমাকন্ডছে আলী 

খুলনা 3126 4353128 জনাে/বেগম বমা: শরীফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাল্লা নবজর আহম্মে 

খুলনা 

3127 4353129 জনাে/বেগম অবসত কুমার বমিী 

বপতা-বমলন চন্দ্র বমিী 

খুলনা 3128 4353130 জনাে/বেগম শাবহনা 

বপতা-মৃত জামান 

খুলনা 

3129 4353131 জনাে/বেগম প্রতাপ োলা 

বপতা-অবেভুষন োলা 

খুলনা 3130 4353132 জনাে/বেগম বমা: তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমা: আবুল কালাম আজাে 

খুলনা 

3131 4353133 জনাে/বেগম বমা: আকের বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আব্দুল কান্ডের 

খুলনা 3132 4353134 জনাে/বেগম বশখ শরীফ উবিন আহন্ডম্মে 

বপতা-বশখ খবের উবিন আহন্ডম্মে 

খুলনা 

3133 4353135 জনাে/বেগম সুশংকর কুমার সরকার 

বপতা-মন্ডহশ্বর সরকার 

খুলনা 3134 4353136 জনাে/বেগম বমা: েবরউল ইসলাম 

বপতা-বমা: আ: কুদ্দুস সরোর 

খুলনা 

3135 4353137 জনাে/বেগম খাবেজা খাতুন 

বপতা-শাহাোত বহান্ডসন 

খুলনা 3136 4353138 জনাে/বেগম পলাশ সরকার 

বপতা-অনার্থ সরকার 

খুলনা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3137 4353139 জনাে/বেগম কুমান্ডরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-বেজয় কৃষ্ণ রায় 

খুলনা 3138 4353140 জনাে/বেগম বমা: শাবহনুর রহমান 

বপতা-বমা:ঈমান আলী 

খুলনা 

3139 4353141 জনাে/বেগম উজজ্বলা রানী মেল 

বপতা-বনরিন মেল 

খুলনা 3140 4353142 জনাে/বেগম তাপস রায় 

বপতা-কৃষ্ণ পে রায়া 

খুলনা 

3141 4353143 জনাে/বেগম বগৌতম মেল 

বপতা-চবে োস মেল 

খুলনা 3142 4353144 জনাে/বেগম তন্নয় মবল্লক 

বপতা-চশন্ডলন্দ্র নার্থ মবল্লক 

খুলনা 

3143 4353145 জনাে/বেগম মঈনুল ইসলাম গাজী 

বপতা-বমা: আ: সবুর গাজী 

খুলনা 3144 4353146 জনাে/বেগম সুমাইয়া খাতুন 

বপতা-নাবসম বচৌধুরী 

খুলনা 

3145 4353147 জনাে/বেগম বমা: বরন্ডজায়ান গাজী 

বপতা-বমা: বন্ডমান্ডজর গাজী 

খুলনা 3146 4353148 জনাে/বেগম প্রন্ডসবনজৎ মেল 

বপতা-রুবহোস মেল 

খুলনা 

3147 4353149 জনাে/বেগম বমা: অবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বমান্ডজর আলী গাজী 

খুলনা 3148 4353150 জনাে/বেগম বমা: রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমা: আব্দুল হান্নান 

খুলনা 

3149 4353151 জনাে/বেগম বশখর োলা 

বপতা-অমর কৃষ্ণ োলা 

খুলনা 3150 4353152 জনাে/বেগম োসুন্ডেে মবল্লক 

বপতা-কৃষ্ণ পে মবল্লক 

খুলনা 

3151 4353153 জনাে/বেগম েংন্ডকশ রায় 

বপতা-বনরাপে রায় 

খুলনা 3152 4353154 জনাে/বেগম জয়ন্ডেে মবল্লক 

বপতা-অেনী মবল্লক 

খুলনা 

3153 4353155 জনাে/বেগম বমা: শবরফুল ইসলমা 

বপতা-বমা: গবন সরোর 

খুলনা 3154 4353156 জনাে/বেগম সুপ্রভাত বেশ্বাস 

বপতা-শ্যামা পে বেশ্বাস 

খুলনা 

3155 4353157 জনাে/বেগম সিয় রায় 

বপতা-মৃনাল রায় 

খুলনা 3156 4353158 জনাে/বেগম বমা: বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বসাহরাে বহান্ডসন 

খুলনা 

3157 4353159 জনাে/বেগম বমা: ওমর ফারুক 

বপতা-বমা: আবুেের সরোর 

খুলনা 3158 4353160 জনাে/বেগম বেেপ্রসাে সরকার 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র সরকার 

খুলনা 

3159 4353161 জনাে/বেগম শুন্ডভন্দু রায় 

বপতা-রনবজৎ কুমার সরকার 

খুলনা 3160 4353162 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ কুমার মেল 

বপতা-বশেপে মেল 

খুলনা 

3161 4353163 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-আবমনুর রহমান 

খুলনা 3162 4353164 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবশে 

বপতা-বে, এম হান্ডশম আলী 

খুলনা 

3163 4353165 জনাে/বেগম বমাঃ শওকত আলী 

বপতা-বশখ বছবিকুর রহমান 

খুলনা 3164 4353166 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন বমাল্যা 

বপতা-বমাঃ আজাে বমাল্যা 

খুলনা 

3165 4353167 জনাে/বেগম বরন্ডক্সানা খাতুন 

বপতা-বশখ ওমর আলী 

খুলনা 3166 4353168 জনাে/বেগম সন্ডতেন্দ্র নার্থ সরোর 

বপতা-মৃত বনম যল কুমার সরোর 

খুলনা 

3167 4353169 জনাে/বেগম লাবক সরকার 

বপতা-বেপ্রোস সরকার 

খুলনা 3168 4353170 জনাে/বেগম বেধান মেল 

বপতা-বনম যল চন্দ্র মেল 

খুলনা 

3169 4353171 জনাে/বেগম বসদ্ধার্থ য মেল 

বপতা-বেজয় মেল 

খুলনা 3170 4353172 জনাে/বেগম বমাঃ ডাবলম বশখ 

বপতা-বমাঃ হাবলম বশখ 

খুলনা 

3171 4353173 জনাে/বেগম বমাঃ জসীম উিীন বশখ 

বপতা-বমাঃ োবুল বশখ 

খুলনা 3172 4353174 জনাে/বেগম মাহমুো আক্তার 

বপতা-বমাঃ সামসুল হক 

খুলনা 

3173 4353175 জনাে/বেগম কমল রায় 

বপতা-অধীর কুমার রায় 

খুলনা 3174 4353176 জনাে/বেগম বমাঃ লাচ্চু খান 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম খান 

খুলনা 

3175 4353177 জনাে/বেগম বেবু কুমার মেল 

বপতা-জগেীশ মেল 

খুলনা 3176 4353178 জনাে/বেগম সবুজ বজািার 

বপতা-অজয় বজািার 

খুলনা 

3177 4353179 জনাে/বেগম আছাবুর রহমান 

বপতা-বরয়াজউিীন সানা 

খুলনা 3178 4353180 জনাে/বেগম বনউটন রায় 

বপতা-মৃনাল কাবন্ত রায় 

খুলনা 

3179 4353181 জনাে/বেগম উজ্জল োলা 

বপতা-েশরর্থ োলা 

খুলনা 3180 4353182 জনাে/বেগম েীপক মেল 

বপতা-বনম যল চন্দ্র মেল 

খুলনা 

3181 4363183 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বমন্ডহবে হাসান রবন 

বপতা-বমাঃ রাবশদুল আলম 

কুবষ্টয়া 3182 4363184 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ গনন্ডজর আলী 

কুবষ্টয়া 

3183 4363185 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শওকত আলী 

কুবষ্টয়া 3184 4363186 জনাে/বেগম বশহাে উবিন 

বপতা-বমাঃ জবলল মেল 

কুবষ্টয়া 

3185 4363187 জনাে/বেগম মুক্তা খাতুন 

বপতা-আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3186 4363188 জনাে/বেগম নুরুন্নাহার খাতুন 

বপতা-বখান্দকার আনারুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3187 4363189 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মারুফ 

বপতা-ইসমাইল বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3188 4363190 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-ইছাহক আলী 

কুবষ্টয়া 

3189 4363191 জনাে/বেগম বমাঃ মুরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা বশখ 

কুবষ্টয়া 3190 4363192 জনাে/বেগম মুহঃ সাগর বহান্ডসন 

বপতা-মুহঃ শবহদুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3191 4363193 জনাে/বেগম বমাঃ বহরু বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ বরজাউল বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 3192 4363194 জনাে/বেগম বফন্ডরাজা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

কুবষ্টয়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3193 4363195 জনাে/বেগম বমাঃ েবসর উবিন 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

কুবষ্টয়া 3194 4363196 জনাে/বেগম বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাতাহার মেল 

কুবষ্টয়া 

3195 4363197 জনাে/বেগম বমাঃ আলী হাসান 

বপতা-বমাঃ বখাসোর উবিন খান 

কুবষ্টয়া 3196 4363198 জনাে/বেগম বমাঃ সুজাউবিন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

কুবষ্টয়া 

3197 4363199 জনাে/বেগম বমাঃ শাহানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3198 4363200 জনাে/বেগম বমাঃ মারুফুল হক 

বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3199 4363201 জনাে/বেগম বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

কুবষ্টয়া 3200 4363202 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

কুবষ্টয়া 

3201 4363203 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বসান্ডহল রানা 

বপতা-জামল উবিন 

কুবষ্টয়া 3202 4363204 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আলীম 

কুবষ্টয়া 

3203 4363205 জনাে/বেগম সান্ডজো পারভীন 

বপতা-বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3204 4363206 জনাে/বেগম শামীম আহন্ডমে 

বপতা-মৃতঃইব্রাহবম বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3205 4363207 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাবুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3206 4363208 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল্লাহ 

বপতা-বসাঃ ইছাহক 

কুবষ্টয়া 

3207 4363209 জনাে/বেগম বরবজয়া খাতুন 

বপতা-কান্ডের মুবন্স 

কুবষ্টয়া 3208 4363210 জনাে/বেগম বমাঃ রইচ উবিন 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

কুবষ্টয়া 

3209 4363211 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল আক্তার 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3210 4363212 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকনুজ্জামান বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দু রাজ্জাক 

কুবষ্টয়া 

3211 4363213 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

কুবষ্টয়া 3212 4363214 জনাে/বেগম সাইদুর রহমান 

বপতা-আজমত আল বমাল্লা 

কুবষ্টয়া 

3213 4363215 জনাে/বেগম বমাঃ োেশা বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমরাজুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3214 4363216 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

কুবষ্টয়া 

3215 4363217 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমাঃ মুক্তার আলী বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 3216 4363218 জনাে/বেগম বমাঃ মুকতাবের ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাখারুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3217 4363219 জনাে/বেগম তাপস কুমার 

বপতা-শ্রী নারায়ন চন্দ্র 

কুবষ্টয়া 3218 4363220 জনাে/বেগম রাজীে চক্রেতী 

বপতা-স্বপন চক্রেতী 

কুবষ্টয়া 

3219 4363221 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বন্ডমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3220 4363222 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

কুবষ্টয়া 

3221 4363223 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমর আলী 

কুবষ্টয়া 3222 4363224 জনাে/বেগম বমাঃ মুরাদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3223 4363225 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আক্তার 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3224 4363226 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী 

কুবষ্টয়া 

3225 4363227 জনাে/বেগম ইসহাক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আয়ুে বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3226 4363228 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 

3227 4363229 জনাে/বেগম জানে শাবহন আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ জন্ডয়নউবিন বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 3228 4363230 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োউে বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3229 4363231 জনাে/বেগম বমাঃ আবকের রহমান 

বপতা-বমাঃ আকোর প্রাঃ 

কুবষ্টয়া 3230 4363232 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3231 4363233 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ আব্দুস বসােহান 

বপতা-বমাঃ জবসম উবিন 

কুবষ্টয়া 3232 4363234 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবল 

কুবষ্টয়া 

3233 4363235 জনাে/বেগম সাবকরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আলী বরজা খান 

কুবষ্টয়া 3234 4363236 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন আলী 

বপতা-বমাঃ মসন্ডলম উবিন 

কুবষ্টয়া 

3235 4363237 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-েীন বমাহাম্ম্দ 

কুবষ্টয়া 3236 4363238 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম সান্ডহে 

বপতা-বশখ আলী আকের 

কুবষ্টয়া 

3237 4363239 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল রাজ্জাক 

কুবষ্টয়া 3238 4363240 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন আলী 

বপতা-মৃত রহমত আলী 

কুবষ্টয়া 

3239 4363241 জনাে/বেগম বমাসাঃ রুবেনা 

বপতা-বমাঃ আয়ুে আলী 

কুবষ্টয়া 3240 4363242 জনাে/বেগম আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-কবছম উবিন বশখ 

কুবষ্টয়া 

3241 4363243 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইন 

বপতা-বমাঃ সমন্ডসর আলী সিার 

কুবষ্টয়া 3242 4363244 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-বমাঃ মবমনুল হক 

কুবষ্টয়া 

3243 4363245 জনাে/বেগম চন্দ্র বশখর বেশ্বাস 

বপতা-বেলীপ চনদ্র বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 3244 4363246 জনাে/বেগম বমাঃ আব্বাস আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম শা 

কুবষ্টয়া 

3245 4363247 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান বজায়ািযার 

কুবষ্টয়া 3246 4363248 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ হান্নান 

বপতা-বমাঃ আবুর কান্ডশম 

কুবষ্টয়া 

3247 4363249 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত শামসুবিন বশখ 

কুবষ্টয়া 3248 4363250 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3249 4363251 জনাে/বেগম বমাসাঃ রান্ডেয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3250 4363252 জনাে/বেগম বমাসাঃ স্বপ্না খাতুন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3251 4363253 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

কুবষ্টয়া 3252 4363254 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নাবসর উিীন 

কুবষ্টয়া 

3253 4363255 জনাে/বেগম বমাঃ আলম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল আলম 

কুবষ্টয়া 3254 4363256 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ সরোর 

কুবষ্টয়া 

3255 4363257 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইয়াবছন আলী 

কুবষ্টয়া 3256 4363258 জনাে/বেগম আসবমনা শাহরীন 

বপতা-আঃ রবশে 

কুবষ্টয়া 

3257 4363259 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3258 4363260 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বপবজর উবিন 

কুবষ্টয়া 

3259 4363261 জনাে/বেগম জসীম উিীন 

বপতা-বমাঃ বনন্ডহরুল হক 

কুবষ্টয়া 3260 4363262 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আলী 

বপতা-মৃতঃআক্তার বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3261 4363263 জনাে/বেগম বমাঃ মহন আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

কুবষ্টয়া 3262 4363264 জনাে/বেগম বমাছাঃ ডাবলয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গাফ্ফার মৃধা 

কুবষ্টয়া 

3263 4363265 জনাে/বেগম এনামুল হক 

বপতা-আবতয়ার রহমান 

কুবষ্টয়া 3264 4363266 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

কুবষ্টয়া 

3265 4363267 জনাে/বেগম শাবহনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আোস আলী 

কুবষ্টয়া 3266 4363268 জনাে/বেগম বমাঃ আহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

কুবষ্টয়া 

3267 4363269 জনাে/বেগম অনুপ কুমার চক্রেতী 

বপতা-অবজত কুমার চক্রেতী 

কুবষ্টয়া 3268 4363270 জনাে/বেগম কাকলী খাতুন 

বপতা-কামাল বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3269 4363271 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুল হক 

বপতা-বমাঃ কান্ডশম বমাল্লা 

কুবষ্টয়া 3270 4363272 জনাে/বেগম ইউসুফ আলী 

বপতা-ইয়াকুে আলী 

কুবষ্টয়া 

3271 4363273 জনাে/বেগম বমা: মানুম অর রবশে 

বপতা-বমা: আলাউবিন মেল 

কুবষ্টয়া 3272 4363274 জনাে/বেগম বমাছা: নাসবরন সলতানা 

বপতা-বমা: আব্দুস সাত্তর 

কুবষ্টয়া 

3273 4363275 জনাে/বেগম বমা: মাসুে রানা 

বপতা-বমা: বমাজাকফর বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3274 4363276 জনাে/বেগম ইউসুফ আলী 

বপতা-ইয়াকুে আলী 

কুবষ্টয়া 

3275 4363277 জনাে/বেগম বমা: বসবলম বরজা 

বপতা-বমা: আমজাে বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3276 4363278 জনাে/বেগম বমা: জুন্ডয়ল হাসান 

বপতা-বমা: হারুন অর রবশে 

কুবষ্টয়া 

3277 4363279 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার সাহা 

বপতা-মৃত চশন্ডলন্দ্র নার্থ সাহা 

কুবষ্টয়া 3278 4363280 জনাে/বেগম বমা: আবুল হাসনাত (হাসু) 

বপতা-আ: ওয়ান্ডহে আলী 

কুবষ্টয়া 

3279 4363281 জনাে/বেগম বমা: রজে আলী 

বপতা-মৃত সুজাউিীন 

কুবষ্টয়া 3280 4363282 জনাে/বেগম বমা: আক্তারুজ্জামান 

বপতা-বমা: খাইরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 

3281 4363283 জনাে/বেগম বমা: নুমাইল বহান্ডসন 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3282 4363284 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার বমােক 

বপতা-বনরা পে বমােক 

কুবষ্টয়া 

3283 4363285 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-বমা: আবতয়ার রহমান 

কুবষ্টয়া 3284 4363286 জনাে/বেগম বমা: নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3285 4363287 জনাে/বেগম বমা: নাজমুল হক 

বপতা-বমা: বকরামত আলী 

কুবষ্টয়া 3286 4363288 জনাে/বেগম গন্ডনশ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ বেশ্বাস 

কুবষ্টয়া 

3287 4363289 জনাে/বেগম বমা: হাসানুর জামান 

বপতা-বমা: বসরাজুল ইসলাম 

কুবষ্টয়া 3288 4363290 জনাে/বেগম বমা: আলমবগর বহান্ডসন 

বপতা-ইয়াকুে আলী বমাল্লা 

কুবষ্টয়া 

3289 4363291 জনাে/বেগম বমা: ফান্ডতহুন নেী 

বপতা-মৃত মসন্ডলম বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3290 4363292 জনাে/বেগম বমা: রাজু আহন্ডমে 

বপতা-মৃত রমজান আলী কবেরাজ 

কুবষ্টয়া 

3291 4363293 জনাে/বেগম বমা: আবরফুল ইসলমা 

বপতা-বমা: আব্দুস সাত্তার খান 

কুবষ্টয়া 3292 4363294 জনাে/বেগম বমাছা: শাপলা খাতুন 

বপতা-বমা: আবমর বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 

3293 4363295 জনাে/বেগম সাধন কুমার োস 

বপতা-রনবজৎ কমার োস 

কুবষ্টয়া 3294 4363296 জনাে/বেগম রবহমা খাতুন 

বপতা-বমা: ওমর ফারুক 

কুবষ্টয়া 

3295 4363297 জনাে/বেগম রবমজ রাজা 

বপতা-আজাদুল হক 

কুবষ্টয়া 3296 4363298 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-েদুেমত আলী 

কুবষ্টয়া 

3297 4363299 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-মবহ উিীন 

কুবষ্টয়া 3298 4363300 জনাে/বেগম বমা: শবরফুল ইসলমা 

বপতা-মৃত আবু েকর বসবিক 

কুবষ্টয়া 

3299 4363301 জনাে/বেগম বমাছাঃ রো ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ জব্বার আবল 

কুবষ্টয়া 3300 4363302 জনাে/বেগম তামান্না ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ বমনু বশখ 

কুবষ্টয়া 

3301 4363303 জনাে/বেগম বমাঃ আবু বমরাজ 

বপতা-বমাঃ আছালত মেল 

কুবষ্টয়া 3302 4363304 জনাে/বেগম বমাঃ বমজোর রহমান 

বপতা-বমাঃ খান্ডলক সরোর 

কুবষ্টয়া 

3303 4363305 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বরজা 

বপতা-বমাঃ বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

কুবষ্টয়া 3304 4363306 জনাে/বেগম মুহাম্মে আব্দুল হাবলম মৃধা 

বপতা-মুহাম্মে আব্দুল গাফ্ফার 

কুবষ্টয়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3305 4363307 জনাে/বেগম আব্দুর রহমান 

বপতা-বগয়াস উবিন 

কুবষ্টয়া 3306 4363308 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

কুবষ্টয়া 

3307 4373309 জনাে/বেগম বস্নহলতা বেশ্বাস 

বপতা-পঞ্চানন বেশ্বাস 

মাগুরা 3308 4373310 জনাে/বেগম অভীক রায় 

বপতা-অেনী ভুষন রায় 

মাগুরা 

3309 4373311 জনাে/বেগম বস্নহলতা বেশ্বাস 

বপতা-পঞ্চানন বেশ্বাস 

মাগুরা 3310 4373312 জনাে/বেগম বমাঃ আজাে বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

মাগুরা 

3311 4373313 জনাে/বেগম বগালাম রব্বানী 

বপতা-োউে বমাল্লা 

মাগুরা 3312 4373314 জনাে/বেগম জামাল হুসাইন 

বপতা-জাফর আবল 

মাগুরা 

3313 4373315 জনাে/বেগম বমলন বহান্ডসন 

বপতা-েবশর মেল 

মাগুরা 3314 4373316 জনাে/বেগম বশখে কুমার মেল 

বপতা-বশেনার্থ মেল 

মাগুরা 

3315 4373317 জনাে/বেগম শংকর কুমার রায় 

বপতা-মৃত সাগর কুমার রায় 

মাগুরা 3316 4373318 জনাে/বেগম অনাবে বেশ্বাস 

বপতা-শ্রীোম বেশ্বাস 

মাগুরা 

3317 4373319 জনাে/বেগম জামন্ডশে 

বপতা-ফবকর আলী মেল 

মাগুরা 3318 4373320 জনাে/বেগম বশউবল আবেতে 

বপতা-সুবজৎ আবেতে 

মাগুরা 

3319 4373321 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফুজান্ডয়ল ভারী 

মাগুরা 3320 4373322 জনাে/বেগম মলয় কুমার মেল 

বপতা-মৃতঃবেঞ্চুপে মের 

মাগুরা 

3321 4373323 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজে বহান্ডসন বমাল্লা 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রবশে বমাল্লা 

মাগুরা 3322 4373324 জনাে/বেগম বমাঃ রবন ইসলাম 

বপতা-বমান্তাজ বমাল্লা 

মাগুরা 

3323 4373325 জনাে/বেগম বমাঃ তান্ডরক আবজজ 

বপতা-বমাঃ আবু েের মুবন্স 

মাগুরা 3324 4373326 জনাে/বেগম সিয় মেল 

বপতা-সন্নোসী মেল 

মাগুরা 

3325 4373327 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরুল কান্ডয়স 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

মাগুরা 3326 4373328 জনাে/বেগম উৎপল বেশ্বাস 

বপতা-ফবনভূষন বেশ্বাস 

মাগুরা 

3327 4373329 জনাে/বেগম বমন্টু বেশ্বাস 

বপতা-পবরমাল বেশ্বাস 

মাগুরা 3328 4373330 জনাে/বেগম রুবমনা বহান্ডসন 

বপতা-সাবফয়ার রহমান 

মাগুরা 

3329 4373331 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা বেশ্বাস 

মাগুরা 3330 4373332 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

মাগুরা 

3331 4373333 জনাে/বেগম বরপন কুমার সরকার 

বপতা-সুোষ চন্দ্র সরকার 

মাগুরা 3332 4373334 জনাে/বেগম সন্ডমন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-র্তীন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

মাগুরা 

3333 4373335 জনাে/বেগম বেজন বেশ্বাস 

বপতা-রনবজত বেশ্বাস 

মাগুরা 3334 4373336 জনাে/বেগম বমাঃ আবসফ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ বেশ্বাস 

মাগুরা 

3335 4373337 জনাে/বেগম কবেতা বেশ্বাস 

বপতা-সন্ডন্তাষ বেশ্বাস 

মাগুরা 3336 4373338 জনাে/বেগম বমাঃ আমীর আলী 

বপতা-বমাঃ রাজ্জাক বমাল্যা 

মাগুরা 

3337 4373339 জনাে/বেগম সন্দীপ রায় 

বপতা-বেপুল রায় 

মাগুরা 3338 4373340 জনাে/বেগম বেে কুমার চেরাগী 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র চেরাগী 

মাগুরা 

3339 4373341 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল আলী 

বপতা-বমাঃ সন্ডরায়ার 

মাগুরা 3340 4373342 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে বমাল্লা 

মাগুরা 

3341 4373343 জনাে/বেগম বমাঃ মবসউর রহমান 

বপতা-আঃ রবশে বমাল্লা 

মাগুরা 3342 4373344 জনাে/বেগম সুজনা কুমার রায় 

বপতা-বনতাই চন্দ্র রায় 

মাগুরা 

3343 4373345 জনাে/বেগম পবেত্রা রানী বেশ্বাস 

বপতা-র্তীন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

মাগুরা 3344 4373346 জনাে/বেগম বমাঃ বেোরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবফজার বশখ 

মাগুরা 

3345 4373347 জনাে/বেগম মাখন লাল বেশ্বাস 

বপতা-অমল কমুার বেশ্বাস 

মাগুরা 3346 4373348 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বুবদ্ধরশ্বর কুমার বেশ্বাস 

মাগুরা 

3347 4373349 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আসমান আলী 

মাগুরা 3348 4373350 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বগালাম নেী বেশ্বাস 

মাগুরা 

3349 4373351 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম বরজা 

বপতা-বমাঃ মকন্ডছে আলী খাঁন 

মাগুরা 3350 4373352 জনাে/বেগম সজল কুমার কুন্ডু 

বপতা-উত্তম কুমার কুন্ডু 

মাগুরা 

3351 4373353 জনাে/বেগম বমাঃ আওয়াল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহােত বহান্ডসন 

মাগুরা 3352 4373354 জনাে/বেগম বনতাই চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-বশেনার্থ বেশ্বাস 

মাগুরা 

3353 4373355 জনাে/বেগম বমলন কুমার 

বপতা-মবনন্ডমাহন মেল 

মাগুরা 3354 4373356 জনাে/বেগম যুগল চন্দ্র মেল 

বপতা-মবনন্ডমাহন মেল 

মাগুরা 

3355 4373357 জনাে/বেগম বেনীতা রানী বেশ্বাস 

বপতা-বগৌর চন্দ্র বেশ্বস 

মাগুরা 3356 4373358 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

মাগুরা 

3357 4373359 জনাে/বেগম বমাঃআব্দুস ওহাে 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

মাগুরা 3358 4373360 জনাে/বেগম বমাঃ নুরউবিন 

বপতা-আহম্মে উল্লো 

মাগুরা 

3359 4373361 জনাে/বেগম সরুপ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বনরিন বেশ্বাস 

মাগুরা 3360 4373362 জনাে/বেগম আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-ইসমাইল বমাল্লো 

মাগুরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3361 4373363 জনাে/বেগম বলটন বেশ্বাস 

বপতা-বগাবেন্দ বেশ্বাস 

মাগুরা 3362 4373364 জনাে/বেগম বমাঃ আকরাম বশখ 

বপতা-তায়ন্ডজল বশখ 

মাগুরা 

3363 4373365 জনাে/বেগম স্বপ্না বেশ্বাস 

বপতা-হৃেয় কমল বেশ্বাস 

মাগুরা 3364 4373366 জনাে/বেগম বমা: বগালাম এলাহী 

বপতা-বমা: বগালাম ছান্ডরায়ার 

মাগুরা 

3365 4373367 জনাে/বেগম বলটন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-পশুপবত বেশ্বাস 

মাগুরা 3366 4373368 জনাে/বেগম সন্ধ্ো বেশ্বাস 

বপতা-হৃেয় কমল বেশ্বাস 

মাগুরা 

3367 4373369 জনাে/বেগম বেনার বেশ্বাস 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

মাগুরা 3368 4373370 জনাে/বেগম বনহার বহান্ডসন 

বপতা-আনছার উবিন মেল 

মাগুরা 

3369 4373371 জনাে/বেগম বমা: মুরাে বমাল্যা 

বপতা-বমা: েোর বমাল্যা 

মাগুরা 3370 4373372 জনাে/বেগম বমা: ইমামুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বনজাম উিীন 

মাগুরা 

3371 4373373 জনাে/বেগম অজুযন মেল 

বপতা-উন্ডপন্দ্র নার্থ মেল 

মাগুরা 3372 4373374 জনাে/বেগম পলাশ গয়ালী 

বপতা-বপয়নার্থ গয়ালী 

মাগুরা 

3373 4373375 জনাে/বেগম চঞ্চল কুমার বেশ্বাস 

বপতা-রনবজৎ বেশ্বাস 

মাগুরা 3374 4373376 জনাে/বেগম সনবজত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-োবন কান্ত বেশ্বাস 

মাগুরা 

3375 4373377 জনাে/বেগম জাবহে বহান্ডসন 

বপতা-বেলান্ডয়ত বেশ্বাস 

মাগুরা 3376 4373378 জনাে/বেগম েংবকম বেশ্বাস 

বপতা-বেেোস বেশ্বাস 

মাগুরা 

3377 4373379 জনাে/বেগম রুমা খাতুন 

বপতা-আফসার উবিন 

মাগুরা 3378 4373380 জনাে/বেগম কৃষ্ণ সরকার 

বপতা-কাবতক সরকার 

মাগুরা 

3379 4373381 জনাে/বেগম কাবনজ ফান্ডতমা 

বপতা-মৃত হাবফজুর রহমান 

মাগুরা 3380 4373382 জনাে/বেগম বশউলী আবেতে 

বপতা-সুবজৎ আবেতে 

মাগুরা 

3381 4373383 জনাে/বেগম জীেন মেল 

বপতা-অমল মেল 

মাগুরা 3382 4373384 জনাে/বেগম সুমন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-সনবজৎ বেশ্বাস 

মাগুরা 

3383 4373385 জনাে/বেগম সুব্রত বেশ্বাস 

বপতা-সুচারু ভূষন বেশ্বাস 

মাগুরা 3384 4373386 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী বমাল্যা 

মাগুরা 

3385 4373387 জনাে/বেগম নুর আলম 

বপতা-মমতাজ উিীন 

মাগুরা 3386 4373388 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নাবজম উিীন বেশ্বাস 

মাগুরা 

3387 4383389 জনাে/বেগম বমাঃ আশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

বমন্ডহরপুর 3388 4383390 জনাে/বেগম বমাঃ আসাে আলী 

বপতা-আক্তারুল বশখ 

বমন্ডহরপুর 

3389 4383391 জনাে/বেগম বমলন আলী 

বপতা-বমাঃ এ লবতফ 

বমন্ডহরপুর 3390 4383392 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুর রহমান 

বপতা-বমা৬ মুনছুর আলী 

বমন্ডহরপুর 

3391 4383393 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বমন্ডহরপুর 3392 4383394 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-মুলুক চাে 

বমন্ডহরপুর 

3393 4383395 জনাে/বেগম বমাঃ বসহাে উবিন 

বপতা-বমাঃ মুকতার আলী 

বমন্ডহরপুর 3394 4383396 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বসরাজুল ইসলাম 

বমন্ডহরপুর 

3395 4383397 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হুো 

বপতা-বমাঃ নওশাে আরী 

বমন্ডহরপুর 3396 4383398 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

বমন্ডহরপুর 

3397 4383399 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাজাহান সাজু 

বপতা-বমাঃ োেল আলী 

বমন্ডহরপুর 3398 4383400 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইনছান আলী 

বমন্ডহরপুর 

3399 4383401 জনাে/বেগম বশফালী খাতুন চন্দনা 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

বমন্ডহরপুর 3400 4383402 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহে ইকোল 

বপতা-বমাঃ জাহান আলী 

বমন্ডহরপুর 

3401 4383403 জনাে/বেগম বমাঃ আলী বরজা 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী 

বমন্ডহরপুর 3402 4383404 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর জামান 

বপতা-মৃত শামসুবিন 

বমন্ডহরপুর 

3403 4383405 জনাে/বেগম বেগমন্ডমাছাঃ শ্যামলী আক্তার 

বপতা-বমাঃ রায়হান আলী 

বমন্ডহরপুর 3404 4383406 জনাে/বেগম বমাসাঃ তাসবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ তাইন্ডজল বহান্ডসন 

বমন্ডহরপুর 

3405 4383407 জনাে/বেগম কাজী শবফকুর রহমান 

বপতা-কাজী েজলুর রবশে 

বমন্ডহরপুর 3406 4383408 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল সবুর 

বমন্ডহরপুর 

3407 4383409 জনাে/বেগম সুলাইমান বহান্ডসন 

বপতা-মমন্ডছর আলী 

বমন্ডহরপুর 3408 4383410 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আবু েকর 

বমন্ডহরপুর 

3409 4383411 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল হান্ডশম 

বমন্ডহরপুর 3410 4383412 জনাে/বেগম বমাঃ আরাফাত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলমা 

বমন্ডহরপুর 

3411 4383413 জনাে/বেগম বমাঃ উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ নাবজমউিীন বেশ্বাস 

বমন্ডহরপুর 3412 4383414 জনাে/বেগম বমা: হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমা: আবমর আলী 

বমন্ডহরপুর 

3413 4383415 জনাে/বেগম রুমী খাতুন 

বপতা-আনারুল ইসলাম 

বমন্ডহরপুর 3414 4383416 জনাে/বেগম বমা: সারওয়ার জাহান 

বপতা-মৃত বমা: আব্দুর রবহম 

বমন্ডহরপুর 

3415 4383417 জনাে/বেগম বমা: সান্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আরন্ডশে আলী 

বমন্ডহরপুর 3416 4383418 জনাে/বেগম বমা: বলটন আলী 

বপতা-বমা: আয়নাল হক 

বমন্ডহরপুর 
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3417 4383419 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবতন 

বপতা-বমাঃ হাম সান্ডহে 

বমন্ডহরপুর 3418 4383420 জনাে/বেগম বমাহাঃ রাহানুল ইসলাম 

বপতা-মৃত রফাতুল্লাহ 

বমন্ডহরপুর 

3419 4383421 জনাে/বেগম বমা: খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমা: আরশাে আলী 

বমন্ডহরপুর 3420 4383422 জনাে/বেগম বমা: আশরাফুল হক 

বপতা-শবহদুল ইসলাম 

বমন্ডহরপুর 

3421 4393423 জনাে/বেগম কাজী বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-সন্ডলমান গাজী 

নড়াইল 3422 4393424 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-এলাহান উবিন বমাল্লা 

নড়াইল 

3423 4393425 জনাে/বেগম রবন সরকার 

বপতা-শ্রীোম সরকার 

নড়াইল 3424 4393426 জনাে/বেগম অনন্ত কুমার বচৌধুবর 

বপতা-ধরনী বচৌধুবর 

নড়াইল 

3425 4393427 জনাে/বেগম বমাঃ লালু বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ আবুল বমাল্লা 

নড়াইল 3426 4393428 জনাে/বেগম বমাঃ আবকদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেলোর বসকোর 

নড়াইল 

3427 4393429 জনাে/বেগম মবকদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ওবলয়ার রহমান বমাল্লা 

নড়াইল 3428 4393430 জনাে/বেগম প্রলয় সরকার 

বপতা-মৃত রনবজত সরকার 

নড়াইল 

3429 4393431 জনাে/বেগম শাহনাজ পারভীন 

বপতা-বমাঃ টুকু বময়া 

নড়াইল 3430 4393432 জনাে/বেগম বমাঃ শাহবরয়ার বুলবুল 

বপতা-বমাঃ টুকু বময়া 

নড়াইল 

3431 4393433 জনাে/বেগম বমাঃ সজীে হান্ডসন 

বপতা-সাহাোত বহান্ডসন বমাল্লা 

নড়াইল 3432 4393434 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-তবেবুর রহমান 

নড়াইল 

3433 4393435 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াদুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

নড়াইল 3434 4393436 জনাে/বেগম ইমারুজ্জামান 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

নড়াইল 

3435 4393437 জনাে/বেগম বমাঃ দুলদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

নড়াইল 3436 4393438 জনাে/বেগম অিনা খানম 

বপতা-বমাঃ মাবনক বশখ 

নড়াইল 

3437 4393439 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

নড়াইল 3438 4393440 জনাে/বেগম সুমাইয়া খানম 

বপতা-বমাঃ আের আলী বশকোর 

নড়াইল 

3439 4393441 জনাে/বেগম প্রনে কুমার োশ 

বপতা-প্রন্ডসনবজত োশ 

নড়াইল 3440 4393442 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক 

বপতা-মুন্সী শাহাবুবিন 

নড়াইল 

3441 4393443 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বনছার উবিন 

নড়াইল 3442 4393444 জনাে/বেগম অবমন্ডতাষ বেশ্বাস 

বপতা-কমল বেশ্বাস 

নড়াইল 

3443 4393445 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মৃত এম এ মান্নান 

নড়াইল 3444 4393446 জনাে/বেগম বেবচত্র বগাস্বামী 

বপতা-োবুল বগাস্বামী 

নড়াইল 

3445 4393447 জনাে/বেগম পারভীন আক্তার 

বপতা-মৃতঃন্ডমাঃ আবুল কান্ডশম 

নড়াইল 3446 4393448 জনাে/বেগম অরুপ কুমার চক্রেত্তী 

বপতা-প্রেীপ কুমার চক্রেত্তী 

নড়াইল 

3447 4393449 জনাে/বেগম সাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আছাে বমাল্লা 

নড়াইল 3448 4393450 জনাে/বেগম বমাঃ োবসরুল বমাল্যা 

বপতা-মৃতঃওহাে বমাল্যা 

নড়াইল 

3449 4393451 জনাে/বেগম বরপন ভট্টাচার্য্য 

বপতা-তপন ভট্টাচার্য্য 

নড়াইল 3450 4393452 জনাে/বেগম বগবরধর বেশ্বাস 

বপতা-অরুন কুমার বেশ্বাস 

নড়াইল 

3451 4393453 জনাে/বেগম রুমা অবধকারী 

বপতা-তারক অবধকারী 

নড়াইল 3452 4393454 জনাে/বেগম অশ্রু আফবরন 

বপতা-বমা: বমজানুর রহমান 

নড়াইল 

3453 4393455 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-প্রভাত কুমার বেশ্বাস 

নড়াইল 3454 4393456 জনাে/বেগম কাজী বলয়া 

বপতা-কাজী ইমরান বহান্ডসন 

নড়াইল 

3455 4393457 জনাে/বেগম বমা: রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমা: বসরাজুল ইসলাম 

নড়াইল 3456 4393458 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-বমা: শাহাজাহান বমাল্যা 

নড়াইল 

3457 4393459 জনাে/বেগম বমা: ওবহদুজ্জামান 

বপতা-বমা: কামরুজ্জামান 

নড়াইল 3458 4393460 জনাে/বেগম বমা: জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-আব্দুল সান্ডলক 

নড়াইল 

3459 4393461 জনাে/বেগম বমাছা: পবলয়ার খানম 

বপতা-ফুলবময়া বশখ 

নড়াইল 3460 4393462 জনাে/বেগম বমা: কামরুজ্জামান 

বপতা-বমা: জহুরুল হক 

নড়াইল 

3461 4393463 জনাে/বেগম এস.এম.মবনরুজ্জমান 

বপতা-এস এম কামরুজ্জমান 

নড়াইল 3462 4393464 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রবকর বমাল্যা 

বপতা-বমা: আছাদুজ্জামান 

নড়াইল 

3463 4393465 জনাে/বেগম প্রসাে কুমার গাইন 

বপতা-বচত্তরিন গাইন 

নড়াইল 3464 4393466 জনাে/বেগম কাজী মাহমুে হাসান 

বপতা-কাজী এখলাজ বহান্ডসন 

নড়াইল 

3465 4393467 জনাে/বেগম বমাঃ ইনাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফবসয়ার রহমান 

নড়াইল 3466 4393468 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ পাল 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার পাল 

নড়াইল 

3467 4393469 জনাে/বেগম এস, এম জাবহদুল 

বপতা-এস, এম নজরুল ইসলাম 

নড়াইল 3468 4393470 জনাে/বেগম প্রসাে কুমার গাইন 

বপতা-বচত্তরিন গাইন 

নড়াইল 

3469 4403471 জনাে/বেগম তাপস সরকার 

বপতা-মৃতঃদুলাল চন্দ্র সরকার 

সাতক্ষীরা 3470 4403472 জনাে/বেগম অিলী রায় 

বপতা-বনম যল রায় 

সাতক্ষীরা 

3471 4403473 জনাে/বেগম বপংবক বশঠ 

বপতা-প্রন্ডোধ কুমার বশঠ 

সাতক্ষীরা 3472 4403474 জনাে/বেগম মঙ্গলময় মেল 

বপতা-রন্জন কুমার মেল 

সাতক্ষীরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3473 4403475 জনাে/বেগম খায়রুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রুহুল কুদ্দুস 

সাতক্ষীরা 3474 4403476 জনাে/বেগম তাপস চন্দ্র সানা 

বপতা-রামপে সানা 

সাতক্ষীরা 

3475 4403477 জনাে/বেগম চভরে কুমার বঘাষ 

বপতা-অবনল কুমার বঘাষ 

সাতক্ষীরা 3476 4403478 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ রুহুর কুদ্দুস 

সাতক্ষীরা 

3477 4403479 জনাে/বেগম বসৌবমত্র কুমার োস 

বপতা-চন্দ্র কান্ত োস 

সাতক্ষীরা 3478 4403480 জনাে/বেগম সন্জয় কুমার সরকার 

বপতা-শ্মশান কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 

3479 4403481 জনাে/বেগম সারাফাতুর রহমান 

বপতা-আেদুল গফুর 

সাতক্ষীরা 3480 4403482 জনাে/বেগম বগালক বেহারী বগালোর 

বপতা-পবরমল বগালোর 

সাতক্ষীরা 

3481 4403483 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইসমাইল বহান্ডসন বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 3482 4403484 জনাে/বেগম শবফউল্লাহ 

বপতা-ফজর আলী 

সাতক্ষীরা 

3483 4403485 জনাে/বেগম হারুপে মেল 

বপতা-রামপে মেল 

সাতক্ষীরা 3484 4403486 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম সানা 

বপতা-বমাঃ জন্ডেে আলী সানা 

সাতক্ষীরা 

3485 4403487 জনাে/বেগম কাজী রান্ডশদুল্লাহ 

বপতা-কাজী শবরফউল্লাহ 

সাতক্ষীরা 3486 4403488 জনাে/বেগম আব্দুর রে 

বপতা-আব্দুল খবলল 

সাতক্ষীরা 

3487 4403489 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ময়নউবিন 

সাতক্ষীরা 3488 4403490 জনাে/বেগম কল্যান সরকার 

বপতা-বেধান সরকার 

সাতক্ষীরা 

3489 4403491 জনাে/বেগম ধীরাজ বমাহন মেল 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3490 4403492 জনাে/বেগম বমাঃ মুবজবুর রহমান 

বপতা-জান্ডেে আলী সানা 

সাতক্ষীরা 

3491 4403493 জনাে/বেগম সুমী খাতুন 

বপতা-আয়ুে আলী বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 3492 4403494 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহাসাইন 

বপতা-ইমান আলী বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 

3493 4403495 জনাে/বেগম বনমাই কুমার মেল 

বপতা-মৃতঃন্ডগৌন্ডরন্দ্রনার্থ মেল 

সাতক্ষীরা 3494 4403496 জনাে/বেগম অজয় কুমার মেল 

বপতা-বগাবেন্দ কুমার মেল 

সাতক্ষীরা 

3495 4403497 জনাে/বেগম রক্ষন কম যকার 

বপতা-বগাবেন্দ লাল কম যকার 

সাতক্ষীরা 3496 4403498 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মীরজান আলী খান 

সাতক্ষীরা 

3497 4403499 জনাে/বেগম তবরকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত তবেবুর রহমান 

সাতক্ষীরা 3498 4403500 জনাে/বেগম সুশান্ত েরকন্দাজ 

বপতা-সধন্য েরকন্দাজ 

সাতক্ষীরা 

3499 4403501 জনাে/বেগম বনবখল সরকার 

বপতা-করুনা কাবন্ত সরকার 

সাতক্ষীরা 3500 4403502 জনাে/বেগম প্রন্ডসনবজৎ কুমার মেল 

বপতা-বেক্রমাবেতে মেল 

সাতক্ষীরা 

3501 4403503 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক 

সাতক্ষীরা 3502 4403504 জনাে/বেগম মাহবুবুর রহমান 

বপতা-ফজর আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 

3503 4403505 জনাে/বেগম মাবজদুল ইসলাম 

বপতা-ছমাসুর রহমান সরোর 

সাতক্ষীরা 3504 4403506 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-আব্দুর রবহম সরোর 

সাতক্ষীরা 

3505 4403507 জনাে/বেগম এম বক ইউসুফ আলী 

বপতা-এস বক আব্বাস আলী 

সাতক্ষীরা 3506 4403508 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 

3507 4403509 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

বপতা-মৃতঃন্ডমাহাম্মে আলী 

সাতক্ষীরা 3508 4403510 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ মুনছুর আলী 

সাতক্ষীরা 

3509 4403511 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার সরকার 

বপতা-বশবুপে সরকার 

সাতক্ষীরা 3510 4403512 জনাে/বেগম তাজমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ গফফার গাজী 

সাতক্ষীরা 

3511 4403513 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ হাবেবুল্লাহ গাজী 

সাতক্ষীরা 3512 4403514 জনাে/বেগম বমাঃ আক্তারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মহব্বত আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 

3513 4403515 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

সাতক্ষীরা 3514 4403516 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-আব্দুস সামাে বমিী 

সাতক্ষীরা 

3515 4403517 জনাে/বেগম বমাঃ ফাহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 3516 4403518 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ বগালাম রসুল 

সাতক্ষীরা 

3517 4403519 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

সাতক্ষীরা 3518 4403520 জনাে/বেগম ইউনুছ আলী 

বপতা-শুকুর আলী 

সাতক্ষীরা 

3519 4403521 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3520 4403522 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ শহীদুল গাজী 

সাতক্ষীরা 

3521 4403523 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ মুনসুর আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 3522 4403524 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 

3523 4403525 জনাে/বেগম হাছানুজ্জামান 

বপতা-বমান্ডশ যে আলী 

সাতক্ষীরা 3524 4403526 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আক্তার আলী 

সাতক্ষীরা 

3525 4403527 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী 

সাতক্ষীরা 3526 4403528 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আলী 

বপতা-ছাগকর আলী 

সাতক্ষীরা 

3527 4403529 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-রুহুল আবমন 

সাতক্ষীরা 3528 4403530 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ওয়ান্ডজে আলী 

সাতক্ষীরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3529 4403531 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নওয়াে আলী 

সাতক্ষীরা 3530 4403532 জনাে/বেগম শাহানারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ সান্ডজে আলী 

সাতক্ষীরা 

3531 4403533 জনাে/বেগম বমাঃ বমাহাই বমনুর হক 

বপতা-বমাঃ বন্ডসাহরাে বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 3532 4403534 জনাে/বেগম বরাবজনা 

বপতা-ওসমান গাইন 

সাতক্ষীরা 

3533 4403535 জনাে/বেগম জান্নাতুল বফরন্ডেৌস 

বপতা-মবনরুর ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3534 4403536 জনাে/বেগম মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাকন্ডছে আলী 

সাতক্ষীরা 

3535 4403537 জনাে/বেগম আবু সুবফয়ান 

বপতা-মৃত ইছাহক আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 3536 4403538 জনাে/বেগম সিয় কুমার পাল 

বপতা-সুন্ডোল চন্দ্র পাল 

সাতক্ষীরা 

3537 4403539 জনাে/বেগম তাপস চন্দ্র মেল 

বপতা-প্রভাষ চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3538 4403540 জনাে/বেগম বরপন কুমার পাল 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র পাল 

সাতক্ষীরা 

3539 4403541 জনাে/বেগম লবলত বমাহন সরোর 

বপতা-বেশ্বনার্থ সরোর 

সাতক্ষীরা 3540 4403542 জনাে/বেগম েীপংকর কুমার বঘাষ 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ বঘাষ 

সাতক্ষীরা 

3541 4403543 জনাে/বেগম বশখ বমাকাররম বেল্লাহ 

বপতা-বশখ রবেউল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3542 4403544 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এরশাে আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 

3543 4403545 জনাে/বেগম ইব্রাবহম খবলল 

বপতা-মবজের রহমান 

সাতক্ষীরা 3544 4403546 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগালাম রব্বানী 

সাতক্ষীরা 

3545 4403547 জনাে/বেগম অরুপ বেশ্বাস 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3546 4403548 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুে হাসান 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 

3547 4403549 জনাে/বেগম সিয় সাহা 

বপতা-সন্ডন্তাষ সাহা 

সাতক্ষীরা 3548 4403550 জনাে/বেগম েীপংকর মেল 

বপতা-অরবেন্দ মের 

সাতক্ষীরা 

3549 4403551 জনাে/বেগম বগৌতম রায় 

বপতা-চশরন্দ্র নার্থ রায় 

সাতক্ষীরা 3550 4403552 জনাে/বেগম আনন্দ কুমার সরকার 

বপতা-বেবরবঞ্চ পে সরকার 

সাতক্ষীরা 

3551 4403553 জনাে/বেগম মধুসুেন মেল 

বপতা-বেমল মেল 

সাতক্ষীরা 3552 4403554 জনাে/বেগম বমাঃ বশমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ঢালী 

সাতক্ষীরা 

3553 4403555 জনাে/বেগম বমাঃ আয়ুে আলী 

বপতা-বমাঃ োউে আল বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 3554 4403556 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রজে আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 

3555 4403557 জনাে/বেগম নীবলমা সরকার 

বপতা-দুলাল কৃঞ্চ সরকার 

সাতক্ষীরা 3556 4403558 জনাে/বেগম তারক চন্দ্র সরকার 

বপতা-অবনল সরকার 

সাতক্ষীরা 

3557 4403559 জনাে/বেগম পবেত্র মেল 

বপতা-বনরিন মেল 

সাতক্ষীরা 3558 4403560 জনাে/বেগম বমাছাঃন্ডজবুন্ডন্নছা 

বপতা-মৃত জাবমর আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 

3559 4403561 জনাে/বেগম মনবজলা খাতুন 

বপতা-বশখ আব্দুল মবজে 

সাতক্ষীরা 3560 4403562 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ওয়ান্ডজে আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 

3561 4403563 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ েের উবিন 

সাতক্ষীরা 3562 4403564 জনাে/বেগম আবুল আলা মওদুে 

বপতা-মৃত রুস্তম আলী বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 

3563 4403565 জনাে/বেগম আবু বসবলম 

বপতা-আব্দু রবশে 

সাতক্ষীরা 3564 4403566 জনাে/বেগম বমলন কুমার োছাড় 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ োছাড় 

সাতক্ষীরা 

3565 4403567 জনাে/বেগম মৃনাল কাবন্ত মেল 

বপতা-মাবনন্দ্র নার্থ মেল 

সাতক্ষীরা 3566 4403568 জনাে/বেগম হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আনছার উবিন 

সাতক্ষীরা 

3567 4403569 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আল মাহমুে 

বপতা-মৃত ইবহল উবিন 

সাতক্ষীরা 3568 4403570 জনাে/বেগম আবমনুর রহমান 

বপতা-আবজয়ার রহমান 

সাতক্ষীরা 

3569 4403571 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর বহাসাইন 

সাতক্ষীরা 3570 4403572 জনাে/বেগম মধুসুেন মেল 

বপতা-োবুরাম মেল 

সাতক্ষীরা 

3571 4403573 জনাে/বেগম পলাশ কুমার বে 

বপতা-বেমল কুমার বে 

সাতক্ষীরা 3572 4403574 জনাে/বেগম পলাশ কুমার সরোর 

বপতা-কালীপে সরোর 

সাতক্ষীরা 

3573 4403575 জনাে/বেগম বমনহাজুল হক 

বপতা-আব্দুর মবজে 

সাতক্ষীরা 3574 4403576 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

সাতক্ষীরা 

3575 4403577 জনাে/বেগম তাপস গাইন 

বপতা-রিন গাইন 

সাতক্ষীরা 3576 4403578 জনাে/বেগম বমলন গাইন 

বপতা-রিন গাইন 

সাতক্ষীরা 

3577 4403579 জনাে/বেগম সবুজ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-সুকুমার বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3578 4403580 জনাে/বেগম মারুফা খাতুন 

বপতা-বন্ডমাঃ আবমর বহান্ডসন সরোর 

সাতক্ষীরা 

3579 4403581 জনাে/বেগম বফন্ডরাজ আহন্ডমে 

বপতা-বশখ আবু মুছা 

সাতক্ষীরা 3580 4403582 জনাে/বেগম কাকুলী রানী বেশ্বাস 

বপতা-বনপাল চন্দ্র বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 

3581 4403583 জনাে/বেগম ফুলকুমারী বেশ্বাস 

বপতা-বেমল চন্দ্র বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3582 4403584 জনাে/বেগম তপতী মেল 

বপতা-মৃত নটের চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 

3583 4403585 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার সরকার 

বপতা-রনবজত কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 3584 4403586 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমানন্ডছাপ সরোর 

সাতক্ষীরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3585 4403587 জনাে/বেগম জসাে মাসুে হােীে 

বপতা-আেদুস সামাে 

সাতক্ষীরা 3586 4403588 জনাে/বেগম মবনন্দ্র নার্থ লস্কার 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ লস্কার 

সাতক্ষীরা 

3587 4403589 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামসুর রহমান 

সাতক্ষীরা 3588 4403590 জনাে/বেগম বমাস্তফা নুরুন্নেী 

বপতা-মহবসন বরজা 

সাতক্ষীরা 

3589 4403591 জনাে/বেগম প্রেীর কুমার 

বপতা-বেদ্যা রিন সরোর 

সাতক্ষীরা 3590 4403592 জনাে/বেগম বমাঃ আবু মুছা 

বপতা-বমাঃ আবু সুবফয়ান 

সাতক্ষীরা 

3591 4403593 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ মুনছুর আলী 

সাতক্ষীরা 3592 4403594 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে 

সাতক্ষীরা 

3593 4403595 জনাে/বেগম মীর আবজজ হাসান 

বপতা-মৃত মীর রবফকুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3594 4403596 জনাে/বেগম অবহদুজ্জামান 

বপতা-আব্দুর গবন 

সাতক্ষীরা 

3595 4403597 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ নুরুন্নেী সরোর 

সাতক্ষীরা 3596 4403598 জনাে/বেগম কাজী হাবসবুর রশীে 

বপতা-কাজী মাহবুবুর রশীে 

সাতক্ষীরা 

3597 4403599 জনাে/বেগম জুন্ডলখা সুলতান 

বপতা-কাজী মবতয়ার রহমান 

সাতক্ষীরা 3598 4403600 জনাে/বেগম কাজী বরোত লুক্তা 

বপতা-জকাজী মাহবুবুর রবশে 

সাতক্ষীরা 

3599 4403601 জনাে/বেগম বেেব্রত বেেনার্থ 

বপতা-অবখল বেেনার্থ 

সাতক্ষীরা 3600 4403602 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রায়হান 

বপতা-বমাঃ শবরফুজ্জামান 

সাতক্ষীরা 

3601 4403603 জনাে/বেগম সুন্ডরাবজত কুমার অবধকারী 

বপতা-হন্ডরন্দু কুমার অবধকারী 

সাতক্ষীরা 3602 4403604 জনাে/বেগম পিজ কুমার বঘাষ 

বপতা-বেপুল কুমার বঘাষ 

সাতক্ষীরা 

3603 4403605 জনাে/বেগম নন্দ ধর 

বপতা-স্বরবজত ধর 

সাতক্ষীরা 3604 4403606 জনাে/বেগম বেপুল কুমার মেল 

বপতা-অবনল কৃঞ্চ মেল 

সাতক্ষীরা 

3605 4403607 জনাে/বেগম কামরুল ইসলাম 

বপতা-বশখ বসরাজুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3606 4403608 জনাে/বেগম বশখ মুস্তাইনুল হক 

বপতা-বশখ ইকোল বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 

3607 4403609 জনাে/বেগম আবু সাইে 

বপতা-মতন্ডলে মাবি 

সাতক্ষীরা 3608 4403610 জনাে/বেগম েরুন কুমার মেল 

বপতা-বশেপে মেল 

সাতক্ষীরা 

3609 4403611 জনাে/বেগম জয়া রায় 

বপতা-হবরোশ রায় 

সাতক্ষীরা 3610 4403612 জনাে/বেগম বসৌন্ডমন েসাক 

বপতা-মন্ডনারিন েসাক 

সাতক্ষীরা 

3611 4403613 জনাে/বেগম সুকুমার চেদ্য 

বপতা-সতীশ চন্দ্র চেদ্য 

সাতক্ষীরা 3612 4403614 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল হক 

বপতা-বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 

3613 4403615 জনাে/বেগম বসবলনা আকতার 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 3614 4403616 জনাে/বেগম কাবতযক চন্দ োস 

বপতা-কাবলপে মেল 

সাতক্ষীরা 

3615 4403617 জনাে/বেগম সুেীপ্ত কুমার মেল 

বপতা-ভূধর মেল 

সাতক্ষীরা 3616 4403618 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল হাসান 

বপতা-বমাঃ আঃ রউফ 

সাতক্ষীরা 

3617 4403619 জনাে/বেগম বমাঃ আল বজাোন্ডয়র 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 3618 4403620 জনাে/বেগম রান্ডজন্দ্র নার্থ সরকার 

বপতা-সুপ কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 

3619 4403621 জনাে/বেগম েেরুজ্জামান 

বপতা-রবফউবিন আনছারী 

সাতক্ষীরা 3620 4403622 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 

3621 4403623 জনাে/বেগম বেজয়া রানী সরকার 

বপতা-রাধাপে সরকার 

সাতক্ষীরা 3622 4403624 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

সাতক্ষীরা 

3623 4403625 জনাে/বেগম অবমত কুমার মেল 

বপতা-নন্ডগন্দ্র নার্থ মেল 

সাতক্ষীরা 3624 4403626 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম বেল্লাহ 

বপতা-মীর শবহদুর রহমান 

সাতক্ষীরা 

3625 4403627 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুর রহমান 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

সাতক্ষীরা 3626 4403628 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দু সামাে 

সাতক্ষীরা 

3627 4403629 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-বগালাম বকেবরয়া 

সাতক্ষীরা 3628 4403630 জনাে/বেগম উত্তম কুমার েছার 

বপতা-বেশ্বনার্থ েছাড় 

সাতক্ষীরা 

3629 4403631 জনাে/বেগম বজন্ডকা চেদ্য 

বপতা-তাপস কুমার চেদ্য 

সাতক্ষীরা 3630 4403632 জনাে/বেগম শাবহনা খাতুন 

বপতা-মহব্বত আলী 

সাতক্ষীরা 

3631 4403633 জনাে/বেগম রুহুল আমীন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3632 4403634 জনাে/বেগম বের্থী কম যকার 

বপতা-শ্যামল কম যকার 

সাতক্ষীরা 

3633 4403635 জনাে/বেগম অবনন্ডমশ কুমার সরকার 

বপতা-কাবলোস কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 3634 4403636 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আনসার আলী বশখ 

সাতক্ষীরা 

3635 4403637 জনাে/বেগম বেশ্বনার্থ রায় 

বপতা-পবরমল রায় 

সাতক্ষীরা 3636 4403638 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার োস 

বপতা-মধুসুেন োশ 

সাতক্ষীরা 

3637 4403639 জনাে/বেগম বেপংকর হালোর 

বপতা-মৃত রিন হালোর 

সাতক্ষীরা 3638 4403640 জনাে/বেগম পবেত্র োছাড় 

বপতা-লক্ষন চন্দ্র োছাড় 

সাতক্ষীরা 

3639 4403641 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

বপতা-আহম্মে আলী 

সাতক্ষীরা 3640 4403642 জনাে/বেগম বমাঃ পলাশ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3641 4403643 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবছন আলী 

বপতা-ইব্রাবহম গাজী 

সাতক্ষীরা 3642 4403644 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

সাতক্ষীরা 

3643 4403645 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃতঃন্ডমাসন্ডলম আলী বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3644 4403646 জনাে/বেগম শুন্ডেন্দু মেল 

বপতা-প্রন্ডসন কুমার মেল 

সাতক্ষীরা 

3645 4403647 জনাে/বেগম বশখ মুবকতুজ্জামান 

বপতা-বশখ মবফদুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3646 4403648 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নওন্ডশর আলী 

সাতক্ষীরা 

3647 4403649 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উিীন 

বপতা-বশখ নবজের রহমান 

সাতক্ষীরা 3648 4403650 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম বেল্লাহ 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

সাতক্ষীরা 

3649 4403651 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 3650 4403652 জনাে/বেগম বেেব্রত কুমার সরকার 

বপতা-বেনয় কৃষ্ণ সরকার 

সাতক্ষীরা 

3651 4403653 জনাে/বেগম শুন্ডভন্দু কুমার ের 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্রনার্থ ের 

সাতক্ষীরা 3652 4403654 জনাে/বেগম জগন্নর্থ মেল 

বপতা-রবতকান্ত মেল 

সাতক্ষীরা 

3653 4403655 জনাে/বেগম বসাহারাে বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল ওহাে সরোর 

সাতক্ষীরা 3654 4403656 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার বেশ্বাস 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 

3655 4403657 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম আক্তার 

বপতা-বমাঃ জামাল উিীন 

সাতক্ষীরা 3656 4403658 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-হাসান আলী 

সাতক্ষীরা 

3657 4403659 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল আলম  

বপতা-মৃতঃফজর আলী 

সাতক্ষীরা 3658 4403660 জনাে/বেগম বমাঃ খাবলদুর রহমান 

বপতা-এস বক মানছুর রহমান 

সাতক্ষীরা 

3659 4403661 জনাে/বেগম বেকাশ মেল 

বপতা-বেনয় কৃষ্ণমেল 

সাতক্ষীরা 3660 4403662 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-আহম্মে আলী 

সাতক্ষীরা 

3661 4403663 জনাে/বেগম বমাঃজবহরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ পীর আলী মাহমুে 

সাতক্ষীরা 3662 4403664 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী 

সাতক্ষীরা 

3663 4403665 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আফছার আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 3664 4403666 জনাে/বেগম আবলম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 

3665 4403667 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার মেল 

বপতা-স্বরুপ চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3666 4403668 জনাে/বেগম বশখ বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বশখ আবুেোর হুসাইন 

সাতক্ষীরা 

3667 4403669 জনাে/বেগম বমাঃ মুবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজগার আলী 

সাতক্ষীরা 3668 4403670 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মুনছুর আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 

3669 4403671 জনাে/বেগম শ্যামাপে সরকার 

বপতা-বনম যল সরকার 

সাতক্ষীরা 3670 4403672 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 

3671 4403673 জনাে/বেগম আক্তারুল ইসলাম বশখ 

বপতা-ফজর আলী বশখ 

সাতক্ষীরা 3672 4403674 জনাে/বেগম ধীরাজ কুমার রায় 

বপতা-বগাবেন্দ প্রসাে রায় 

সাতক্ষীরা 

3673 4403675 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-বরজাউল কবরম গাজী 

সাতক্ষীরা 3674 4403676 জনাে/বেগম বমা: আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমা: আ: জবলল 

সাতক্ষীরা 

3675 4403677 জনাে/বেগম বমা: সাঈদুজ্জামান 

বপতা-বমা: শওকাত বহান্ডসন বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 3676 4403678 জনাে/বেগম বমা: আলাউিীন 

বপতা-বমা: আহমমে আলী বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 

3677 4403679 জনাে/বেগম বমা:বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমা: আবুল বহান্ডসন গাজী 

সাতক্ষীরা 3678 4403680 জনাে/বেগম বমা: নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমা: আ: মান্ডজে গাজী 

সাতক্ষীরা 

3679 4403681 জনাে/বেগম বশেপে মেল 

বপতা-কাবন্তক চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3680 4403682 জনাে/বেগম বমাহা: বমজানুর রহমান 

বপতা-আব্দুল মবজে গাজী 

সাতক্ষীরা 

3681 4403683 জনাে/বেগম বলরা খাতুন 

বপতা-মইনউিীন 

সাতক্ষীরা 3682 4403684 জনাে/বেগম বমা: নজরুল হক 

বপতা-আবুল োসার বমাড়ল 

সাতক্ষীরা 

3683 4403685 জনাে/বেগম বগালাম মবহউিীন 

বপতা-বমা: আরশাে আলী গাজী 

সাতক্ষীরা 3684 4403686 জনাে/বেগম বমা: বময়ারাজ বহান্ডসন 

বপতা-বমা:আবুল বহান্ডসন মালী 

সাতক্ষীরা 

3685 4403687 জনাে/বেগম সমীর কাবন্ত োছড় 

বপতা-বতন্ডজন্দ্র নার্থ োছাড় 

সাতক্ষীরা 3686 4403688 জনাে/বেগম বমা: মাহাবুে আলম 

বপতা-বমা: বমজানুর রহমান 

সাতক্ষীরা 

3687 4403689 জনাে/বেগম বমা: আবু মুসা 

বপতা-বমা: আ:সবুর গাইন 

সাতক্ষীরা 3688 4403690 জনাে/বেগম বমা: লাভলু রহমান 

বপতা-বমা: নূরুল আবমন বমাল্যা 

সাতক্ষীরা 

3689 4403691 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

সাতক্ষীরা 3690 4403692 জনাে/বেগম আজাহারুল ইসলাম 

বপতা-শবহদুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 

3691 4403693 জনাে/বেগম অবসত কুমার মেল 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ মেল 

সাতক্ষীরা 3692 4403694 জনাে/বেগম বমা: ওোইদুল্লাহ 

বপতা-বমা: গহর আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 

3693 4403695 জনাে/বেগম মাবলয়াতুল বকােরা 

বপতা-বমা: আব্দুস সামাে 

সাতক্ষীরা 3694 4403696 জনাে/বেগম বেকাশ চন্দ্র মবল্লক 

বপতা-অধীর চন্দ্র মবল্লক 

সাতক্ষীরা 

3695 4403697 জনাে/বেগম বশখ আনসা আলী 

বপতা-বশখ বনছার আলী 

সাতক্ষীরা 3696 4403698 জনাে/বেগম মৃতুিয় কুমার বঘাষ 

বপতা-শাবন্ত পে বঘাষ 

সাতক্ষীরা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3697 4403699 জনাে/বেগম েীপক কুমার মেল 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3698 4403700 জনাে/বেগম রায়হান গফুর 

বপতা-ঈবদ্রস আলী 

সাতক্ষীরা 

3699 4403701 জনাে/বেগম বমা: ইবলয়াস আহন্ডম্মে 

বপতা-বমা: মঈন উিীন সানা 

সাতক্ষীরা 3700 4403702 জনাে/বেগম বমা: মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমা:নজরুল ইসলাম হাওলাোর 

সাতক্ষীরা 

3701 4403703 জনাে/বেগম তুফান কুমার বমত্র 

বপতা-তপন কুমার বমত্র 

সাতক্ষীরা 3702 4403704 জনাে/বেগম প্রেীর চন্দ্র সানা 

বপতা-হবর পে সানা 

সাতক্ষীরা 

3703 4403705 জনাে/বেগম অনজু রানী সরকার 

বপতা-অন্ডশাক কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 3704 4403706 জনাে/বেগম মবফজুল ইসলাম 

বপতা-মবহউিীন 

সাতক্ষীরা 

3705 4403707 জনাে/বেগম তারক সরকার 

বপতা-অরবেন্দু সরকার 

সাতক্ষীরা 3706 4403708 জনাে/বেগম বমা: আবনছুর রহমান 

বপতা-বমা: ফজন্ডল কবরম 

সাতক্ষীরা 

3707 4403709 জনাে/বেগম বমা: জাকাবরয়া আহমে 

বপতা-বমা: মঈন উিীন সানা 

সাতক্ষীরা 3708 4403710 জনাে/বেগম অবম্বক মেল 

বপতা-প্রেীর মেল 

সাতক্ষীরা 

3709 4403711 জনাে/বেগম বমা: হাসান বরজা 

বপতা-বমা: আব্দুল ওয়াদুে ঢালী 

সাতক্ষীরা 3710 4403712 জনাে/বেগম অবেনাশ কুমার সরকার 

বপতা-রনবজৎ কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 

3711 4403713 জনাে/বেগম বমা: বমাোবশ্বর আলম 

বপতা-বমা: রবফকুল োরী 

সাতক্ষীরা 3712 4403714 জনাে/বেগম বমা: হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমা: রবফকুল ইসলাম 

সাতক্ষীরা 

3713 4403715 জনাে/বেগম বমা: আবরফুল ইসলমা 

বপতা-বমা: মনছুর আলী 

সাতক্ষীরা 3714 4403716 জনাে/বেগম বেশ্বন্ডেে োড়ই 

বপতা-মন্ডন্ডনান্ডতাষ োড়ই 

সাতক্ষীরা 

3715 4403717 জনাে/বেগম বমা: আল বহলাল 

বপতা-বমা: আ: গফুর 

সাতক্ষীরা 3716 4403718 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল বমাবমন 

বপতা-বমা: আ: খান্ডলক গাজী 

সাতক্ষীরা 

3717 4403719 জনাে/বেগম বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-আনছার আলী 

সাতক্ষীরা 3718 4403720 জনাে/বেগম বহনা পারভীন 

বপতা-বমা: আনছার আলী 

সাতক্ষীরা 

3719 4403721 জনাে/বেগম বমা: শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল ওয়ান্ডহে আলী 

সাতক্ষীরা 3720 4403722 জনাে/বেগম আবমমুল ইহসান 

বপতা-বকরামত আলী ঢালী 

সাতক্ষীরা 

3721 4403723 জনাে/বেগম আবু েের বসবিক 

বপতা-োবুর আলী সরকার 

সাতক্ষীরা 3722 4403724 জনাে/বেগম পিােতী রানী মেল 

বপতা-অমর কৃষ্ণ মেল 

সাতক্ষীরা 

3723 4403725 জনাে/বেগম বমা: শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-মৃত বজয়াে আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 3724 4403726 জনাে/বেগম নাবজমা খাতুন 

বপতা-আকোর আলী 

সাতক্ষীরা 

3725 4403727 জনাে/বেগম বমা: মবহউবিন 

বপতা-মৃত বমা: আবু তান্ডলে 

সাতক্ষীরা 3726 4403728 জনাে/বেগম বমা: ইমোদুল হক 

বপতা-বমা: শাহাজান গাজী 

সাতক্ষীরা 

3727 4403729 জনাে/বেগম বমা: নূরুল আবমন 

বপতা-বমা: নূরজ্জামান 

সাতক্ষীরা 3728 4403730 জনাে/বেগম শচীন্দ্র নার্থ প্রামান্য 

বপতা-উন্ডপন্দ্র নার্থ নার্থ প্রামান্য 

সাতক্ষীরা 

3729 4403731 জনাে/বেগম বমা: সাইফুল্লাহ 

বপতা-বমা: আব্দুল আবজজ 

সাতক্ষীরা 3730 4403732 জনাে/বেগম অন্ডলাক কুমার োশ 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র োশ 

সাতক্ষীরা 

3731 4403733 জনাে/বেগম বমা: মাহবুে আলম 

বপতা-বমা: বমজানুর রহমান 

সাতক্ষীরা 3732 4403734 জনাে/বেগম বেেোশ কুমার োশ 

বপতা-মাধে চন্দ্র োশ 

সাতক্ষীরা 

3733 4403735 জনাে/বেগম বমা: সালমান বহান্ডসন 

বপতা-আবু োউে গাজী 

সাতক্ষীরা 3734 4403736 জনাে/বেগম ইয়াবছন আরাফাত 

বপতা-রুহুল কুদ্দুস 

সাতক্ষীরা 

3735 4403737 জনাে/বেগম বজসবমন নাহার 

বপতা-আজাে েক্ত বমাল্যা 

সাতক্ষীরা 3736 4403738 জনাে/বেগম বমাছা: বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বমা: বশাকর আলী গাইন 

সাতক্ষীরা 

3737 4403739 জনাে/বেগম বমা: ছাবফয়ার রহমান বশাভন 

বপতা-বমা: ওয়ান্ডরশ আলী সরোর 

সাতক্ষীরা 3738 4403740 জনাে/বেগম বজয়াউর রহমান 

বপতা-োবুর আলী 

সাতক্ষীরা 

3739 4403741 জনাে/বেগম বহমাংশু বেশ্বাস 

বপতা-মুকুল বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3740 4403742 জনাে/বেগম মবহদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ হাবকম বশখ 

সাতক্ষীরা 

3741 4403743 জনাে/বেগম সিয় মেল 

বপতা-প্রহলাে মেল 

সাতক্ষীরা 3742 4403744 জনাে/বেগম শরীফ আল মামুন 

বপতা-আশরাফুল োরী 

সাতক্ষীরা 

3743 4403745 জনাে/বেগম সুমন কুমার পাল 

বপতা-অনুপ কুমার পাল 

সাতক্ষীরা 3744 4403746 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল জব্বার সরোর 

সাতক্ষীরা 

3745 4403747 জনাে/বেগম বেশ্বাস আরাফাত বহান্ডসন 

বপতা-মৃত শামছুিীন বেশ্বাস 

সাতক্ষীরা 3746 4403748 জনাে/বেগম ভেবসন্ধু সরকার 

বপতা-সুকান্ত সরকার 

সাতক্ষীরা 

3747 4403749 জনাে/বেগম বশেশংকর মেল 

বপতা-কাবল োবু মেল 

সাতক্ষীরা 3748 4403750 জনাে/বেগম অজুযন কুমার 

বপতা-বগাবেন্দ চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 

3749 4403751 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহাবুিীন সরোর 

সাতক্ষীরা 3750 4403752 জনাে/বেগম আফছার উিীন 

বপতা-রুহুল আবমন 

সাতক্ষীরা 

3751 4403753 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার 

বপতা-অনন্ত কুমার মেল 

সাতক্ষীরা 3752 4403754 জনাে/বেগম বস্নহাংশু মেল 

বপতা-প্রশান্ত মেল 

সাতক্ষীরা 
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3753 4403755 জনাে/বেগম বমলন মেল 

বপতা-পবরন্ডতাষ মেল 

সাতক্ষীরা 3754 4403756 জনাে/বেগম সমীরন সরকার 

বপতা-বগাপাল সরকার 

সাতক্ষীরা 

3755 4403757 জনাে/বেগম প্রভাত মেল 

বপতা-দুগ যাপে মেল 

সাতক্ষীরা 3756 4403758 জনাে/বেগম সুকুমার মেল 

বপতা-শ্রী মাোর চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 

3757 4403759 জনাে/বেগম বশখা মেল 

বপতা-বেভূতী ভূষন মেল 

সাতক্ষীরা 3758 4403760 জনাে/বেগম শুভ্র রায় 

বপতা-রেীন কৃষ্ণ রায় 

সাতক্ষীরা 

3759 4403761 জনাে/বেগম কাবত্তযক চন্দ্র 

বপতা-বকরন চন্দ্র মেল 

সাতক্ষীরা 3760 4403762 জনাে/বেগম বমাঃ সাইকুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বশখ আবফল উিীন 

সাতক্ষীরা 

3761 4403763 জনাে/বেগম রুমী সুলতানা 

বপতা-বমাঃ অবজয়ার রহমান 

সাতক্ষীরা 3762 4403764 জনাে/বেগম শ্যামল কুমার সরকার 

বপতা-পবরন্ডতাষ কুমার সরকার 

সাতক্ষীরা 

3763 4403765 জনাে/বেগম বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ শামসুর রহমান 

সাতক্ষীরা 3764 4403766 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের গাজী 

সাতক্ষীরা 

3765 4403767 জনাে/বেগম শাবকর আলী 

বপতা-আলম গাজী 

সাতক্ষীরা 3766 5413768 জনাে/বেগম বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বরজাউল কবরম 

েগুড়া 

3767 5413769 জনাে/বেগম আেদুল আউয়াল 

বপতা-ইব্রাবহম বহান্ডসন 

েগুড়া 3768 5413770 জনাে/বেগম বমাঃ ছন্ডয়ল খান 

বপতা-শবহদুল ইসলাম খান 

েগুড়া 

3769 5413771 জনাে/বেগম এস এম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-এম এ রাজ্জাক 

েগুড়া 3770 5413772 জনাে/বেগম মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাোরক আলী 

েগুড়া 

3771 5413773 জনাে/বেগম আশরাফূল ইসলাম 

বপতা-অন্ডহে আলী প্রাং 

েগুড়া 3772 5413774 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-আেদুল আবজজ প্রধান 

েগুড়া 

3773 5413775 জনাে/বেগম আেদুর রাজ্জাক 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

েগুড়া 3774 5413776 জনাে/বেগম রান্ডহলা বেগম 

বপতা-আবনছুর রহমান 

েগুড়া 

3775 5413777 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল জবলল 

েগুড়া 3776 5413778 জনাে/বেগম শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-আেদুল কুদ্দুছ 

েগুড়া 

3777 5413779 জনাে/বেগম এমরান বহান্ডসন 

বপতা-ওছমান গবন 

েগুড়া 3778 5413780 জনাে/বেগম আল মামুন 

বপতা-বমাত্তান্ডলে বহান্ডসন 

েগুড়া 

3779 5413781 জনাে/বেগম মাহমুদুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল হাবমে 

েগুড়া 3780 5413782 জনাে/বেগম নাবসমুজ্জামান বসাহান 

বপতা-আেদুল োরী 

েগুড়া 

3781 5413783 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-আেদুস সামােশাহ 

েগুড়া 3782 5413784 জনাে/বেগম কল্পনা খাতুন 

বপতা-ছাব্বার আলী 

েগুড়া 

3783 5413785 জনাে/বেগম শাহােত বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল হাবমে সরকার 

েগুড়া 3784 5413786 জনাে/বেগম ঠান্ডু বময়া 

বপতা-োবু বমাল্লা 

েগুড়া 

3785 5413787 জনাে/বেগম তহুরা খাতুন 

বপতা-ইজামবিন সরোর 

েগুড়া 3786 5413788 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ প্যাবরস খন্দকার 

বপতা-আবমনুর রহমান 

েগুড়া 

3787 5413789 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

েগুড়া 3788 5413790 জনাে/বেগম শাবমমা আক্তার 

বপতা-সান্ডেক আলী 

েগুড়া 

3789 5413791 জনাে/বেগম মহান্ডেে চন্দ্র পাল 

বপতা-বনবশকান্ত পাল 

েগুড়া 3790 5413792 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-আেদুস সামাে মেল 

েগুড়া 

3791 5413793 জনাে/বেগম বমাঃ রানা োবু 

বপতা-বমাঃ আন্ডপল বময়া 

েগুড়া 3792 5413794 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

েগুড়া 

3793 5413795 জনাে/বেগম বশপন কুমার 

বপতা-অনন্ত বমাহন সরকার 

েগুড়া 3794 5413796 জনাে/বেগম বমাসাঃ হাবমো আক্তার 

বপতা-মৃত হাবেবুর রহমান 

েগুড়া 

3795 5413797 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফূল ইসলাম 

বপতা-বমাস্তাবফজুর রহমান 

েগুড়া 3796 5413798 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বুলু বময়া 

েগুড়া 

3797 5413799 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন বময়া 

বপতা-বসরাজুল হক 

েগুড়া 3798 5413800 জনাে/বেগম সুমাইয়া তাসবনম 

বপতা-আেদুস সালাম 

েগুড়া 

3799 5413801 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ বহলাল উবিন 

েগুড়া 3800 5413802 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম সাকলাইন 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

েগুড়া 

3801 5413803 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবকন আকন্দ 

বপতা-বমাঃ ইজাব্বর আকন্দ 

েগুড়া 3802 5413804 জনাে/বেগম ইউসুে আলী 

বপতা-সামছুর রহমান বজায়ারোর 

েগুড়া 

3803 5413805 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

েগুড়া 3804 5413806 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ মেল 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

েগুড়া 

3805 5413807 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাু্ংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

েগুড়া 3806 5413808 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-বসানা উল্লাহ 

েগুড়া 

3807 5413809 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মহসীন আলী 

েগুড়া 3808 5413810 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে প্রাং 

বপতা-বমাঃ বকারোন আলী 

েগুড়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3809 5413811 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

েগুড়া 3810 5413812 জনাে/বেগম বমাঃ ইখন্ডত খাইরুল আলম 

বপতা-বমাঃ বগালাম মওলা 

েগুড়া 

3811 5413813 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজবুল হক 

বপতা-বমাঃ আেদুস সাত্তার 

েগুড়া 3812 5413814 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-জহুরুল ইসলাম 

েগুড়া 

3813 5413815 জনাে/বেগম বমাঃ বরামান হাসান 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বছবিক 

েগুড়া 3814 5413816 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে সরকার 

বপতা-বহান্ডসন আলী সরকার 

েগুড়া 

3815 5413817 জনাে/বেগম বমাছাঃ বহাসন্ডনয়ারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমান 

েগুড়া 3816 5413818 জনাে/বেগম অন্ডশাক কুমার সরকার 

বপতা-সুনীল কুমার সরকার 

েগুড়া 

3817 5413819 জনাে/বেগম অমৃত কুমার 

বপতা-রঘুনার্থ চন্দ্র কমৃকার 

েগুড়া 3818 5413820 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বসবলম বরজা তালুকোর 

েগুড়া 

3819 5413821 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

েগুড়া 3820 5413822 জনাে/বেগম বমাছাঃ আন্ডনায়ারা খাতুন 

বপতা-আন্ডেেীন বহান্ডসন 

েগুড়া 

3821 5413823 জনাে/বেগম বমাঃ বরজওয়ান আলী 

বপতা-হাসান আলী 

েগুড়া 3822 5413824 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

েগুড়া 

3823 5413825 জনাে/বেগম শারবমন খাতুন 

বপতা-বফরন্ডন্ডেৌস আলী 

েগুড়া 3824 5413826 জনাে/বেগম শাহনাজ পারভীন 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

েগুড়া 

3825 5413827 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন বহান্ডসন বশখ 

বপতা-আেদুর রবশে বশখ 

েগুড়া 3826 5413828 জনাে/বেগম ফুয়ারা খাতুন 

বপতা-আেদুল হাবমে বশখ 

েগুড়া 

3827 5413829 জনাে/বেগম বমাছাঃ উন্ডম্ম হাবলমা 

বপতা-বমাঃ কবছম উবিন 

েগুড়া 3828 5413830 জনাে/বেগম বমাছাঃ নাবছমা খাতুন 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

েগুড়া 

3829 5413831 জনাে/বেগম চান বময়া 

বপতা-বমাজোর আলী 

েগুড়া 3830 5413832 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে আলী 

বপতা-বসাহরাে আলী 

েগুড়া 

3831 5413833 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আবু েের বছবিক 

েগুড়া 3832 5413834 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

েগুড়া 

3833 5413835 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমৌসুমী আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলছার রহমান 

েগুড়া 3834 5413836 জনাে/বেগম বমাঃ মুনজুন্ডর মাওলা 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে আবলম 

েগুড়া 

3835 5413837 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল পাশা 

বপতা-মৃত আলহাজ্ব আবুল বহাসাইন 

েগুড়া 3836 5413838 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

েগুড়া 

3837 5413839 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন োহার 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন বসখ 

েগুড়া 3838 5413840 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম আহম্মে 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

েগুড়া 

3839 5413841 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ রবশে 

বপতা-মৃত েজলার রহমান 

েগুড়া 3840 5413842 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আছাে উবিন বসখ 

েগুড়া 

3841 5413843 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস ছালাম 

বপতা-বমাঃ বতাজান্ডম্মল হক 

েগুড়া 3842 5413844 জনাে/বেগম বমাঃ নরুন্নেী 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

েগুড়া 

3843 5413845 জনাে/বেগম বমাঃ বখাকন ইসলাম 

বপতা-মৃত আন্ডখর আলী আকন্দ 

েগুড়া 3844 5413846 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মৃত আব্দুর রউফ প্রামাবনক 

েগুড়া 

3845 5413847 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেবেন 

েগুড়া 3846 5413848 জনাে/বেগম বমাঃ নবজবুল হক 

বপতা-বমাঃ আঃ লবতফ বেপারী 

েগুড়া 

3847 5413849 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবমজ উবিন বমাল্লা 

েগুড়া 3848 5413850 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

েগুড়া 

3849 5413851 জনাে/বেগম বমাছাঃ উন্ডম্ম হাফছা 

বপতা-মৃত কবছম উবিন 

েগুড়া 3850 5413852 জনাে/বেগম বমাছাঃ আজবময়ারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বরয়াজ উবিন 

েগুড়া 

3851 5413853 জনাে/বেগম বমাঃ কান্ডয়স ইকোল রবন 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম তালুকোর 

েগুড়া 3852 5413854 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ োচ্চু বময়া 

েগুড়া 

3853 5413855 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বময়া 

বপতা-বমাঃ োেলু সরকার 

েগুড়া 3854 5413856 জনাে/বেগম বমাঃ স্বপন প্রাং 

বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক প্রাং 

েগুড়া 

3855 5413857 জনাে/বেগম বহেজুল োরী 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

েগুড়া 3856 5413858 জনাে/বেগম চসয়ে প্লােন বময়া 

বপতা-চসয়ে শাহানুর বময়া 

েগুড়া 

3857 5413859 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আওলাে বহান্ডসন 

েগুড়া 3858 5413860 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

েগুড়া 

3859 5413861 জনাে/বেগম বমাঃ রানা মাহন্ডমন 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

েগুড়া 3860 5413862 জনাে/বেগম জাবকরুল ইসলাম 

বপতা-আবজজার 

েগুড়া 

3861 5413863 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উিীন 

েগুড়া 3862 5413864 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমাবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বসাোহান মেল 

েগুড়া 

3863 5413865 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকাররম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মামুনুর রবশে 

েগুড়া 3864 5413866 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল ওহাে 

বপতা-মৃত ফজলুর রহমান 

েগুড়া 
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3865 5413867 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাল্লূ মেল 

েগুড়া 3866 5413868 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

েগুড়া 

3867 5413869 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল োরী 

বপতা-বমাঃ তছবলম উবিন আকন্দ 

েগুড়া 3868 5413870 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইসমাইল বহাসন 

েগুড়া 

3869 5413871 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র পাল 

বপতা-মৃত রমাকান্ত পাল 

েগুড়া 3870 5413872 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মৃত আমজাে বহান্ডসন 

েগুড়া 

3871 5413873 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহাসাইন 

বপতা-তবেবুর রহমান 

েগুড়া 3872 5413874 জনাে/বেগম বমাঃআব্দুল খান্ডলক 

বপতা-বমাঃ কবের উবিন 

েগুড়া 

3873 5413875 জনাে/বেগম বমাঃ হারুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ এলাহী েক্স প্রামাবনক 

েগুড়া 3874 5413876 জনাে/বেগম বমাঃ জান্নাতুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস প্রাং 

েগুড়া 

3875 5413877 জনাে/বেগম বমাছাঃ বেলবকছ খাতুন 

বপতা-বমাঃ োেলু বময়া 

েগুড়া 3876 5413878 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

েগুড়া 

3877 5413879 জনাে/বেগম বমাঃ মাকসুদুল োরী 

বপতা-আেদুল োন্ডছে 

েগুড়া 3878 5413880 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সালাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে বমাল্লা 

েগুড়া 

3879 5413881 জনাে/বেগম বমাঃ শােলু বময়া 

বপতা-বমাঃ দুলু বময়া 

েগুড়া 3880 5413882 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

েগুড়া 

3881 5413883 জনাে/বেগম অরবেন্দু সরকার 

বপতা-মৃত অবেনাশ চন্দ্র সরকার 

েগুড়া 3882 5413884 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুজ্জামান শামীম 

বপতা-বমাঃ আবুেের বসবিক 

েগুড়া 

3883 5413885 জনাে/বেগম বমাঃ বমনারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাজাহার আলী 

েগুড়া 3884 5413886 জনাে/বেগম বনলুফা ইয়াসবমন 

বপতা-বসরাজুল হক 

েগুড়া 

3885 5413887 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরাকছানা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

েগুড়া 3886 5413888 জনাে/বেগম বমাঃ মাশকুরুল আলম 

বপতা-বমাঃ ওোইদুর রহমান 

েগুড়া 

3887 5413889 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ শাহজাহান আলী 

েগুড়া 3888 5413890 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

েগুড়া 

3889 5413891 জনাে/বেগম বমাঃআঃ বমাত্তান্ডলে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফুলচান বময়া 

েগুড়া 3890 5413892 জনাে/বেগম সুমন কুমার মহন্ত 

বপতা-শচীন্দ্র নার্থ মহন্ত 

েগুড়া 

3891 5413893 জনাে/বেগম শাহ সুলতান বমাহাম্মে আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবেের রহমান 

েগুড়া 3892 5413894 জনাে/বেগম বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবমদুল হক প্রাং 

েগুড়া 

3893 5413895 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-মৃত হারুন অর রবশে 

েগুড়া 3894 5413896 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

েগুড়া 

3895 5413897 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-আন্ডয়ত আলী সরকার 

েগুড়া 3896 5413898 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

েগুড়া 

3897 5413899 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজ আল আসাে 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন আকন্দ 

েগুড়া 3898 5413900 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান তালুকোর 

বপতা-মৃত হান্ডরছ উবিন তালুকোর 

েগুড়া 

3899 5413901 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল পাশা 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আলী সরকার 

েগুড়া 3900 5413902 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমাত্তাবলে 

বপতা-মৃত রমজান আলী ফবকর 

েগুড়া 

3901 5413903 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী 

েগুড়া 3902 5413904 জনাে/বেগম পল্লে কুমার বমােক 

বপতা-বেকাশ চন্দ্র বমােক 

েগুড়া 

3903 5413905 জনাে/বেগম বমাঃ বততুমীর শাহ্  আলম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

েগুড়া 3904 5413906 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

েগুড়া 

3905 5413907 জনাে/বেগম রবজবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জাহাংগীর আলম 

েগুড়া 3906 5413908 জনাে/বেগম বমাঃ মুনসুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মুকুল বময়া 

েগুড়া 

3907 5413909 জনাে/বেগম এস, এম, ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-মৃতঃন্ডজাব্বার বহান্ডসন 

েগুড়া 3908 5413910 জনাে/বেগম বমাঃ কাজল আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

েগুড়া 

3909 5413911 জনাে/বেগম বমাঃ মাহ্ মুদুর হাসান 

বপতা-মৃত আশরাফুল ইসলাম 

েগুড়া 3910 5413912 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-মৃত বমাঃ আইয়ুে আলী আকন্দ 

েগুড়া 

3911 5413913 জনাে/বেগম বমাঃ রওশন আলী 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

েগুড়া 3912 5413914 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ প্রাং 

েগুড়া 

3913 5413915 জনাে/বেগম বমাঃ রনজু রানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের মেল 

েগুড়া 3914 5413916 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-বমাঃ শাহজালাল মেল 

েগুড়া 

3915 5413917 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আফছার আলী 

েগুড়া 3916 5413918 জনাে/বেগম মুনজুরুল হক 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

েগুড়া 

3917 5413919 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবসম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ মানছুরুর 

েগুড়া 3918 5413920 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকউল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

েগুড়া 

3919 5413921 জনাে/বেগম বমাছাঃ জাহানারা পারভীন 

বপতা-বমাঃ হান্ডসম আলী মেল 

েগুড়া 3920 5413922 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ শবফউল ইসলাম 

েগুড়া 
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3921 5413923 জনাে/বেগম বমাঃ বততুমীর শাহ আলম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

েগুড়া 3922 5413924 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আরমান আলী 

েগুড়া 

3923 5413925 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমান 

েগুড়া 3924 5413926 জনাে/বেগম বমাছাঃ আইনুন্নাহার 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আলী 

েগুড়া 

3925 5413927 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবু কালাম 

েগুড়া 3926 5413928 জনাে/বেগম মানস কুমার প্রামাবনক 

বপতা-মৃত নারায়ন চন্দ্র প্রামাবনক 

েগুড়া 

3927 5413929 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী 

েগুড়া 3928 5413930 জনাে/বেগম আন্ডমনা খাতুন 

বপতা-মৃত ওমর আলী 

েগুড়া 

3929 5413931 জনাে/বেগম বমাছাঃ চায়না খাতুন 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

েগুড়া 3930 5413932 জনাে/বেগম সুন্ডখন চন্দ্র কম যকার 

বপতা-মৃত সুবশল চন্দ্র কম যকার 

েগুড়া 

3931 5413933 জনাে/বেগম বচত্তরিন পাল 

বপতা-বনবতশ চন্দ্র পাল 

েগুড়া 3932 5413934 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

েগুড়া 

3933 5413935 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ েকুল মেল 

েগুড়া 3934 5413936 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

েগুড়া 

3935 5413937 জনাে/বেগম বমাঃ আবু নান্ডছর মেল 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম মেল 

েগুড়া 3936 5413938 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-মৃত লালু বমাল্লা 

েগুড়া 

3937 5413939 জনাে/বেগম বমাঃ পান্ডভল পারন্ডভজ 

বপতা-মৃত আব্দুর রবশে মেল 

েগুড়া 3938 5413940 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তান্ডহর 

বপতা-মৃত লুৎফর রহমান 

েগুড়া 

3939 5413941 জনাে/বেগম বমাঃ আবতক হাসান 

বপতা-মৃত আব্দুল হাবকম 

েগুড়া 3940 5413942 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ চান্দ বময়া 

েগুড়া 

3941 5413943 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাপলা খাতুন 

বপতা-মৃত আব্দুল কবরম 

েগুড়া 3942 5413944 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ দুদু মেল 

েগুড়া 

3943 5413945 জনাে/বেগম বমাঃ অবমত হাসান 

বপতা-বমাঃ োেশা বমঞা 

েগুড়া 3944 5413946 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হান্ডছন আলী প্রাং 

েগুড়া 

3945 5413947 জনাে/বেগম পল্লভ কুমার 

বপতা-রতন চন্দ্র বমাহন্ত 

েগুড়া 3946 5413948 জনাে/বেগম বের্থী রানী মহন্ত 

বপতা-শ্রী োেলু চন্দ্র মহন্ত 

েগুড়া 

3947 5413949 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক সবুজ 

বপতা-মৃত সামছুল হক 

েগুড়া 3948 5413950 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

েগুড়া 

3949 5413951 জনাে/বেগম বমাঃ বমজুনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল ফজল 

েগুড়া 3950 5413952 জনাে/বেগম বমাঃ হাবসবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমান 

েগুড়া 

3951 5413953 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাখন্ডলছার রহমান 

েগুড়া 3952 5413954 জনাে/বেগম বমাছাঃ বপয়ারা খাতুন 

বপতা-মৃত জয়নাল আন্ডেেীন 

েগুড়া 

3953 5413955 জনাে/বেগম বমাছাঃ সানবজো পারভীন 

বপতা-বমাঃ ওসমান আলী 

েগুড়া 3954 5413956 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডজে আলী 

বপতা-বমাঃ আনসার আলী 

েগুড়া 

3955 5413957 জনাে/বেগম বমাঃ রঞ্জু বশখ 

বপতা-বমাঃ আবজের বশখ 

েগুড়া 3956 5413958 জনাে/বেগম বমাঃ জুোন্ডয়ে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জুলহাস উবিন 

েগুড়া 

3957 5413959 জনাে/বেগম বমাঃ নুর ফারুক 

বপতা-মৃত েলাই সরকার 

েগুড়া 3958 5413960 জনাে/বেগম বমাছাঃ বলবপ খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

েগুড়া 

3959 5413961 জনাে/বেগম বমাহাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জান্ডেে আলী 

েগুড়া 3960 5413962 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ আলী 

বপতা-বমাঃ মহবসন আলী 

েগুড়া 

3961 5413963 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল কবরম 

েগুড়া 3962 5413964 জনাে/বেগম বকশে চন্দ্র প্রাং 

বপতা-কাবলপে প্রাং 

েগুড়া 

3963 5413965 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার 

বপতা-সুশান্ত সরকার 

েগুড়া 3964 5413966 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

েগুড়া 

3965 5413967 জনাে/বেগম বেেোস কুমার 

বপতা-বগান্ডপন চন্দ্র 

েগুড়া 3966 5413968 জনাে/বেগম প্রনয় চন্দ্র সরকার 

বপতা-মৃত নেদ্বীপ চন্দ্র সরকার 

েগুড়া 

3967 5413969 জনাে/বেগম সমর কুমার 

বপতা-বনতাই চন্দ্র 

েগুড়া 3968 5413970 জনাে/বেগম বশখা রানী 

বপতা-সুশান্ত কুমার 

েগুড়া 

3969 5413971 জনাে/বেগম নূরুল আবমন 

বপতা-আফছার আলী 

েগুড়া 3970 5413972 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

েগুড়া 

3971 5413973 জনাে/বেগম বমাঃ বনজাম উবিন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

েগুড়া 3972 5413974 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজম উবিন 

েগুড়া 

3973 5413975 জনাে/বেগম ছাইফুল ইসলাম 

বপতা-আঃ োন্ডতন 

েগুড়া 3974 5413976 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

েগুড়া 

3975 5413977 জনাে/বেগম বমাছাঃ নূরুন্নাহার খান 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম খান 

েগুড়া 3976 5413978 জনাে/বেগম আল-আবমন 

বপতা-বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন বশখ 

েগুড়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

3977 5413979 জনাে/বেগম বমাসাঃ নূর আবম্বয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

েগুড়া 3978 5413980 জনাে/বেগম বমাছাঃ খাবেজা খাতুন 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

েগুড়া 

3979 5413981 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ খান 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী খান 

েগুড়া 3980 5413982 জনাে/বেগম বমাঃ সাহতাে ইেন্ডন সাহােত 

বপতা-বমাঃ সাহােত বহান্ডসন 

েগুড়া 

3981 5413983 জনাে/বেগম বমাছাঃ লাভলী ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে আলী 

েগুড়া 3982 5413984 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

েগুড়া 

3983 5413985 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রউফ 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

েগুড়া 3984 5413986 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

েগুড়া 

3985 5413987 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাবুল আলম 

বপতা-বমাঃ ইমোদুল হক 

েগুড়া 3986 5413988 জনাে/বেগম নুরুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল রাজ্জাক 

েগুড়া 

3987 5413989 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান আহমাে 

বপতা-বমাঃ তছবলম উবিন প্রাং 

েগুড়া 3988 5413990 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাজাহার আলী 

েগুড়া 

3989 5413991 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ আঃ ছালাম 

েগুড়া 3990 5413992 জনাে/বেগম খাবেজা খাতুন 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

েগুড়া 

3991 5413993 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত জামাল উবিন 

েগুড়া 3992 5413994 জনাে/বেগম আব্দুল মবমন 

বপতা-মন্ডছর আলী 

েগুড়া 

3993 5413995 জনাে/বেগম নয়ন কুমার বমােক 

বপতা-নকুল চন্দ্র বমােক 

েগুড়া 3994 5413996 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বজাব্বার সরোর 

েগুড়া 

3995 5413997 জনাে/বেগম বপ্রবতশ কুমার মহন্ত 

বপতা-সন্ডন্তাষ চন্দ্র মহন্ত 

েগুড়া 3996 5413998 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বুলু আকন্দ 

েগুড়া 

3997 5413999 জনাে/বেগম বমাছাঃ জাবকয়া সুলতানা 

বপতা-মৃত বমাঃ জাহাঙ্গীর বহান্ডসন 

েগুড়া 3998 5414000 জনাে/বেগম রবন কুমার শীল 

বপতা-উৎপল চন্দ্র শীল 

েগুড়া 

3999 5414001 জনাে/বেগম বমাঃ সবজে বময়া 

বপতা-বমাঃ তবমজ উিীন 

েগুড়া 4000 5414002 জনাে/বেগম সুবজত কুমার সরকার 

বপতা-মৃত সুশীল সরকার 

েগুড়া 

4001 5414003 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

েগুড়া 4002 5414004 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বপতা-মৃত বমাজাহার আলী 

েগুড়া 

4003 5414005 জনাে/বেগম বমাঃ নাজু বময়া 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান 

েগুড়া 4004 5414006 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুজ্জামান সুমন 

বপতা-বমাঃ আখতারুজ্জামান 

েগুড়া 

4005 5414007 জনাে/বেগম বমাঃ বর্াোন্ডয়র বহান্ডসন তালুকোর 

বপতা-বমাঃ আবুল হাসান তালুকোর 

েগুড়া 4006 5414008 জনাে/বেগম বরন্ডেকা খাতুন 

বপতা-ইবদ্রছ আলী 

েগুড়া 

4007 5414009 জনাে/বেগম বমাছাঃ শ্রােণী আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমান 

েগুড়া 4008 5414010 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র মহন্ত 

বপতা-বেনয় চন্দ্র মহন্ত 

েগুড়া 

4009 5414011 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুর রহমান 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

েগুড়া 4010 5414012 জনাে/বেগম বমাঃ আকাশ রহমান 

বপতা-বমাঃ আনছার আলী 

েগুড়া 

4011 5414013 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সবুর 

বপতা-বমাঃ ফজর আলী 

েগুড়া 4012 5414014 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজমল বহান্ডসন সরোর 

েগুড়া 

4013 5414015 জনাে/বেগম রবহমা খাতুন 

বপতা-মৃত আব্দুল গফুর 

েগুড়া 4014 5414016 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ োচ্চু বময়া 

েগুড়া 

4015 5414017 জনাে/বেগম বমাছাঃ কবহনুর োনু 

বপতা-বমাঃ ইয়াবসন আলী 

েগুড়া 4016 5414018 জনাে/বেগম সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-আব্দুস সবুর 

েগুড়া 

4017 5414019 জনাে/বেগম বমাঃ আলীনূর রহমান 

বপতা-বমাঃ আকরাম বহান্ডসন 

েগুড়া 4018 5414020 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

েগুড়া 

4019 5414021 জনাে/বেগম বমাঃ আবু েকর বসবিক 

বপতা-বমাঃ আবু সামাে 

েগুড়া 4020 5414022 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ বকয়াম উিীন 

েগুড়া 

4021 5414023 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর বশখ 

েগুড়া 4022 5414024 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল রহমান জাবহে 

বপতা-বমাঃ তছবলম উবিন বশখ 

েগুড়া 

4023 5414025 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমান 

েগুড়া 4024 5414026 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামছুল আলম 

েগুড়া 

4025 5414027 জনাে/বেগম বমাঃ বমাহন বময়া 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

েগুড়া 4026 5414028 জনাে/বেগম বমাঃ বলাকমান আলী 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

েগুড়া 

4027 5414029 জনাে/বেগম শাহজাো সুজাউল ইসলাম 

বপতা-মৃত মবজের রহমান 

েগুড়া 4028 5414030 জনাে/বেগম বমাঃ সাবমউল সবন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

েগুড়া 

4029 5414031 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইমরান 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল কান্ডশম 

েগুড়া 4030 5414032 জনাে/বেগম এস, এম, আবু হাসান 

বপতা-এস, এম নাবজম উবিন 

েগুড়া 

4031 5414033 জনাে/বেগম সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-শামছুল হক 

েগুড়া 4032 5414034 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃন্ডমাকন্ডছে আলী প্রামবনক 

েগুড়া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4033 5414035 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার 

বপতা-স্বগীয় বনোরণ চন্দ্র 

েগুড়া 4034 5424036 জনাে/বেগম প্রন্ডসনবজৎ কুমার সাহা 

বপতা-অবচন চন্দ্র সাহা 

চাঁপাই 

নোেগি 

4035 5424037 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রবহম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4036 5424038 জনাে/বেগম শামীম বরজা 

বপতা-হুমায়ুন বরজা 

চাঁপাই 

নোেগি 

4037 5424039 জনাে/বেগম আশরাফুল হক 

বপতা-বখারন্ডশে আলী 

চাঁপাই নোেগি 4038 5424040 জনাে/বেগম বেলরুো আক্তার 

বপতা-বসতাে উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4039 5424041 জনাে/বেগম আফন্ডরাজা 

বপতা-তবরকুল 

চাঁপাই নোেগি 4040 5424042 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বরজা 

বপতা-তান্ডহর আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4041 5424043 জনাে/বেগম ফারুখ বহান্ডসন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4042 5424044 জনাে/বেগম সান্ডজদুল কবরম 

বপতা-আঃ রবশে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4043 5424045 জনাে/বেগম নাবজবুল ইসলাম 

বপতা-আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4044 5424046 জনাে/বেগম বফরন্ডন্ডেৌসী খাতুন 

বপতা-ফজলুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4045 5424047 জনাে/বেগম বমাঃ ওদুে আলী 

বপতা-মবফজ উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4046 5424048 জনাে/বেগম মবজবুল হক 

বপতা-মবফজ উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4047 5424049 জনাে/বেগম বরয়াজ উবিন 

বপতা-বনজামুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4048 5424050 জনাে/বেগম মামুনুর রবশে 

বপতা-বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4049 5424051 জনাে/বেগম মুবনরা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাোরক বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4050 5424052 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-আইয়ুে আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4051 5424053 জনাে/বেগম খাবেজা খাতুন 

বপতা-বতাহুর আহন্ডমে বচড়ধুরী 

চাঁপাই নোেগি 4052 5424054 জনাে/বেগম বফরন্ডন্ডেৌস ইসলাম 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4053 5424055 জনাে/বেগম বেেী ফারজানা 

বপতা-জাহাংগীর আলম 

চাঁপাই নোেগি 4054 5424056 জনাে/বেগম বন্ডমৌসুমী খাতুন 

বপতা-মুকুল 

চাঁপাই 

নোেগি 

4055 5424057 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-আেদুল কবদ্দুছ 

চাঁপাই নোেগি 4056 5424058 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ 

বপতা-এসলাম মেল 

চাঁপাই 

নোেগি 

4057 5424059 জনাে/বেগম কাউছার আলী 

বপতা-আেদুর রবফক 

চাঁপাই নোেগি 4058 5424060 জনাে/বেগম বমাসাঃ বরন্ডহনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আরমান আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4059 5424061 জনাে/বেগম শামীম আক্তার 

বপতা-মামুনুর রবশে 

চাঁপাই নোেগি 4060 5424062 জনাে/বেগম মাহমাদুল হাসান 

বপতা-মাহবুবুল আলম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4061 5424063 জনাে/বেগম বমাসাঃ পারভীন খাতুন 

বপতা-জয়নাল আলী 

চাঁপাই নোেগি 4062 5424064 জনাে/বেগম সালমা খাতুন 

বপতা-একরামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4063 5424065 জনাে/বেগম মাসুমা খাতুন 

বপতা-মৃত বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4064 5424066 জনাে/বেগম খান্ডলো খাতুন 

বপতা-জালাল উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4065 5424067 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল বহাো 

চাঁপাই নোেগি 4066 5424068 জনাে/বেগম বমনা রায় 

বপতা-বকরন চন্দ্র রায় 

চাঁপাই 

নোেগি 

4067 5424069 জনাে/বেগম লক্ষ্মী রানী 

বপতা-নটের েম যন 

চাঁপাই নোেগি 4068 5424070 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা মাসুে 

বপতা-বমাঃ আশা উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4069 5424071 জনাে/বেগম বসবলম বরজা 

বপতা-বগালাম রব্বানী 

চাঁপাই নোেগি 4070 5424072 জনাে/বেগম বমাসাঃ লুৎফুন নাহার 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবনফ বেশ্বাস 

চাঁপাই 

নোেগি 

4071 5424073 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-মৃত মাহবুবুল আলম 

চাঁপাই নোেগি 4072 5424074 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4073 5424075 জনাে/বেগম বমাসাঃ আশরাবফ পাবপয়া 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

চাঁপাই নোেগি 4074 5424076 জনাে/বেগম মুঃ রাবজউল ইসলাম 

বপতা-মুঃ গুলজার আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4075 5424077 জনাে/বেগম মাবনক রায়হান 

বপতা-নাজমুল বহাো 

চাঁপাই নোেগি 4076 5424078 জনাে/বেগম বমাসাঃ তানবজলা খাতুন 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4077 5424079 জনাে/বেগম বমাহম্মে েকুল 

বপতা-বমাঃ পলাশ উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4078 5424080 জনাে/বেগম সুমন কুমার 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র 

চাঁপাই 

নোেগি 

4079 5424081 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4080 5424082 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রবশে 

বপতা-বমাহাঃ বজল্লুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4081 5424083 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুল কাবের 

বপতা-বমাঃ ফরমান আলী 

চাঁপাই নোেগি 4082 5424084 জনাে/বেগম বমাঃ বসইবুর রহমান 

বপতা-একরামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4083 5424085 জনাে/বেগম মুঃ বন্ডতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-আলতাফ বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4084 5424086 জনাে/বেগম বমাঃ ওসমান মগবন 

বপতা-সামজাে আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4085 5424087 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ শাসছু উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4086 5424088 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-শামছুউবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4087 5424089 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-ফজলুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4088 5424090 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল হাবকম 

বপতা-আেদুল হাবমে 

চাঁপাই 

নোেগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4089 5424091 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-বমাজান্ডম্মল হক 

চাঁপাই নোেগি 4090 5424092 জনাে/বেগম বমাঃ র্ান্ডয়ে 

বপতা-আবু তান্ডলে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4091 5424093 জনাে/বেগম বমাঃ বজাহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এরফান আলী 

চাঁপাই নোেগি 4092 5424094 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

চাঁপাই 

নোেগি 

4093 5424095 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল হক 

বপতা-বমাঃ হাসান আলী 

চাঁপাই নোেগি 4094 5424096 জনাে/বেগম বভন্ডটাবরয়া রানী 

বপতা-সুরঙ্গ চন্দ্র 

চাঁপাই 

নোেগি 

4095 5424097 জনাে/বেগম বমাছাঃ বকসন্ডমাতারা খাতুন 

বপতা-মৃত জেদুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4096 5424098 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-নাইমুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4097 5424099 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহউবিন 

বপতা-সাইফুবিন বমজযা 

চাঁপাই নোেগি 4098 5424100 জনাে/বেগম বমাঃ তাসানুল ইসলাম 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

চাঁপাই 

নোেগি 

4099 5424101 জনাে/বেগম বমাসাঃ আবসফা হােীে 

বপতা-আহসান হােীে 

চাঁপাই নোেগি 4100 5424102 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4101 5424103 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

চাঁপাই নোেগি 4102 5424104 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-মৃত আবমর আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4103 5424105 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ বসতাে উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4104 5424106 জনাে/বেগম মাহ্ ফুজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ওোইদুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4105 5424107 জনাে/বেগম বমাসাঃ হাবসনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ কবলমুবিন 

চাঁপাই নোেগি 4106 5424108 জনাে/বেগম বমাহাঃ আবুল হাসান 

বপতা-বমাহাঃ কাবশফুবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4107 5424109 জনাে/বেগম রুবম খাতুন 

বপতা-োবুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4108 5424110 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4109 5424111 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল হক 

চাঁপাই নোেগি 4110 5424112 জনাে/বেগম বমাঃ দুরুল বহাো 

বপতা-বমাঃ মুনসুর আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4111 5424113 জনাে/বেগম বসাবনয়া খাতুন 

বপতা-মবনরুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4112 5424114 জনাে/বেগম হৃেয় কুমার বসংহ 

বপতা-ভন্ডেশ চন্দ্র বসংহ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4113 5424115 জনাে/বেগম আব্দুর রাবকে 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4114 5424116 জনাে/বেগম অমল কুমার 

বপতা-ভন্ডেশ কম যকার 

চাঁপাই 

নোেগি 

4115 5424117 জনাে/বেগম বজসবমন খাতুন 

বপতা-বমাঃ তুগন্ডলাক 

চাঁপাই নোেগি 4116 5424118 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-মৃত সান্ডহে জান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4117 5424119 জনাে/বেগম বমাঃ সারওয়ার জাহান 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4118 5424120 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4119 5424121 জনাে/বেগম বমাঃ শাহবরয়ার বমলন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

চাঁপাই নোেগি 4120 5424122 জনাে/বেগম মাহমুে হাসান 

বপতা-আব্দুর রবশে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4121 5424123 জনাে/বেগম বমাঃ সাহারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বহফাজুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4122 5424124 জনাে/বেগম বমাঃ চসবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4123 5424125 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ মবফজ উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4124 5424126 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাবের 

চাঁপাই 

নোেগি 

4125 5424127 জনাে/বেগম বমাসাঃ বসবম খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

চাঁপাই নোেগি 4126 5424128 জনাে/বেগম আনারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4127 5424129 জনাে/বেগম রুমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4128 5424130 জনাে/বেগম বমাহাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাঃ সাজ্জাে আবল 

চাঁপাই 

নোেগি 

4129 5424131 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-ঈসা বমাহাম্মে 

চাঁপাই নোেগি 4130 5424132 জনাে/বেগম আসমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4131 5424133 জনাে/বেগম সুরাইয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ ফাইজুিীন 

চাঁপাই নোেগি 4132 5424134 জনাে/বেগম কবণকা পারভীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4133 5424135 জনাে/বেগম বমাসাঃ বরৌশনারা বহন্ডলন 

বপতা-মৃত আব্দুল বতায়াে 

চাঁপাই নোেগি 4134 5424136 জনাে/বেগম সুমাইয়া সুলতানা 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4135 5424137 জনাে/বেগম বমাঃ বতাবহদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবফজ উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4136 5424138 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4137 5424139 জনাে/বেগম বমাঃ ফাইজুিীন 

বপতা-মৃত বজল্লুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4138 5424140 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ আল মাসুম 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4139 5424141 জনাে/বেগম বমাসাঃ সুলতানা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

চাঁপাই নোেগি 4140 5424142 জনাে/বেগম বমাসাঃ আফন্ডরাজা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4141 5424143 জনাে/বেগম বমাহাঃ বহলাল উবিন 

বপতা-বমাঃ বলাকমান বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4142 5424144 জনাে/বেগম সাবফউন বনসা 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4143 5424145 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাবেনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4144 5424146 জনাে/বেগম শবরফা খাতুন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4145 5424147 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহে বরজা 

বপতা-বরাজ বমাহাম্মে 

চাঁপাই নোেগি 4146 5424148 জনাে/বেগম রুহুল আমীন 

বপতা-ফজলুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4147 5424149 জনাে/বেগম সুলতানা খাতুন 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4148 5424150 জনাে/বেগম কুলসুম 

বপতা-সাইদুর 

চাঁপাই 

নোেগি 

4149 5424151 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু সাঈে 

চাঁপাই নোেগি 4150 5424152 জনাে/বেগম বমাঃ আবু োকার বসবিক 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4151 5424153 জনাে/বেগম বমাঃ রমজান আলী 

বপতা-মৃত বনজাম উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4152 5424154 জনাে/বেগম শ্রী রন্ডমশ চন্দ্র মাহান্ডতা 

বপতা-শ্রী উন্ডপন্দ্রনার্থ মাহান্ডতা 

চাঁপাই 

নোেগি 

4153 5424155 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসম বরজা 

বপতা-বমাঃ সাইফুল আলম 

চাঁপাই নোেগি 4154 5424156 জনাে/বেগম বমাঃ ইেন্ডন মাসুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4155 5424157 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ নওন্ডসে আলী 

চাঁপাই নোেগি 4156 5424158 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4157 5424159 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস উবিন 

বপতা-বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4158 5424160 জনাে/বেগম মাবনক রায় 

বপতা-েবে রায় 

চাঁপাই 

নোেগি 

4159 5424161 জনাে/বেগম বমাঃ ঈসারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত হর্রত আলী 

চাঁপাই নোেগি 4160 5424162 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4161 5424163 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম 

বপতা-মৃত বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4162 5424164 জনাে/বেগম বমাঃ োেশাহ 

বপতা-বমাঃ বসাহবুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4163 5424165 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল হক 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

চাঁপাই নোেগি 4164 5424166 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল হক 

বপতা-বমাঃ আফতাে উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4165 5424167 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র রায় 

বপতা-বেফল চন্দ্র রায় 

চাঁপাই নোেগি 4166 5424168 জনাে/বেগম বমাহাঃ োহাদুর আলম 

বপতা-বমাঃ বরাবশদুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4167 5424169 জনাে/বেগম জুবলয়ারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবু সাঈে 

চাঁপাই নোেগি 4168 5424170 জনাে/বেগম আন্ডয়শা খাতুন 

বপতা-হুমায়ন কবের 

চাঁপাই 

নোেগি 

4169 5424171 জনাে/বেগম বমাঃ মারুফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নুর নেী 

চাঁপাই নোেগি 4170 5424172 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন আলী 

বপতা-বমাঃ বমান্তাজ আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4171 5424173 জনাে/বেগম বমাসাঃ আেরী খাতুন 

বপতা-বমাঃ সমন্ডসর আলী 

চাঁপাই নোেগি 4172 5424174 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4173 5424175 জনাে/বেগম বমাঃ শামশুল হক 

বপতা-বমাঃ েন্ডরশ আলী মেল 

চাঁপাই নোেগি 4174 5424176 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4175 5424177 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকে উিীন 

বপতা-বমাঃ বমরাসল আবল 

চাঁপাই নোেগি 4176 5424178 জনাে/বেগম বমাসাঃ সান্ডয়রা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আমজাে আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4177 5424179 জনাে/বেগম বমাসাঃ হাবমো খাতুন 

বপতা-বমাঃ আমজাে আলী 

চাঁপাই নোেগি 4178 5424180 জনাে/বেগম প্রহলাে চন্দ্র েম যন 

বপতা-বপ্রয়নার্থ চন্দ্র েম যন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4179 5424181 জনাে/বেগম শাহাোত বহান্ডসইন 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4180 5424182 জনাে/বেগম সুন্ডলখা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবফজ উিীন আহন্ডমে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4181 5424183 জনাে/বেগম বমাসাঃ সালমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ হুমায়ন কবের 

চাঁপাই নোেগি 4182 5424184 জনাে/বেগম বমাসাঃ রাখী মুবন 

বপতা-বমাঃ আখতার হাবেে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4183 5424185 জনাে/বেগম বমাঃ আজম আলী 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4184 5424186 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4185 5424187 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া 

বপতা-বমাঃ বগালাম মন্ডস্তাফা 

চাঁপাই নোেগি 4186 5424188 জনাে/বেগম বমাসাঃ রুপালী খাতুন 

বপতা-বমাহাঃ আলাউবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4187 5424189 জনাে/বেগম বমাঃ টুটুল আলী 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

চাঁপাই নোেগি 4188 5424190 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আনসার আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4189 5424191 জনাে/বেগম বমাঃ এমরান আলী 

বপতা-বমাঃ েবের উিীন 

চাঁপাই নোেগি 4190 5424192 জনাে/বেগম বমাসাঃ সালমা খাতুন 

বপতা-মৃত জব্দুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4191 5424193 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাই 

বপতা-বমাঃ উসমান আলী 

চাঁপাই নোেগি 4192 5424194 জনাে/বেগম বমাঃ ইসরাইল হক 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4193 5424195 জনাে/বেগম মুহাঃ কাওসার বহান্ডসন 

বপতা-মুহাঃ মবফজুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4194 5424196 জনাে/বেগম বমাসাঃ বেলরুো খাতুন 

বপতা-মৃত আব্দুস সামাে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4195 5424197 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়শা উিীন 

চাঁপাই নোেগি 4196 5424198 জনাে/বেগম বমাঃ দুরুল হুো 

বপতা-বমাঃ মাবসরুবিন বমাল্লাহ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4197 5424199 জনাে/বেগম এোদুল হক 

বপতা-মুকুল বময়া 

চাঁপাই নোেগি 4198 5424200 জনাে/বেগম বমাঃ শাবমম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4199 5424201 জনাে/বেগম পবপ োলা 

বপতা-মৃত মন্টু েম যন 

চাঁপাই নোেগি 4200 5424202 জনাে/বেগম সাঈে মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

চাঁপাই 

নোেগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4201 5424203 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

চাঁপাই নোেগি 4202 5424204 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4203 5424205 জনাে/বেগম বমাঃ বজাহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আেদুল মবতন 

চাঁপাই নোেগি 4204 5424206 জনাে/বেগম রবেউল আওয়াল 

বপতা-বসন্টু বমঞা 

চাঁপাই 

নোেগি 

4205 5424207 জনাে/বেগম বমাঃ নুরূল হক 

বপতা-মৃত আঃ রাজ্জাক 

চাঁপাই নোেগি 4206 5424208 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলসুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4207 5424209 জনাে/বেগম নয়ন েম যন 

বপতা-জয়ন্ডেে েম যন 

চাঁপাই নোেগি 4208 5424210 জনাে/বেগম বেকাশ কুমার োস 

বপতা-খন্ডগন্দ্রনার্থ োস 

চাঁপাই 

নোেগি 

4209 5424211 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কাবের 

বপতা-বমাঃ বজল্লার রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4210 5424212 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4211 5424213 জনাে/বেগম বমাসাঃ বমসকাত খাতুন 

বপতা-বমাহাঃ আলম 

চাঁপাই নোেগি 4212 5424214 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসরাইল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4213 5424215 জনাে/বেগম বমাহাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাঃ রাবব্বল বশখ 

চাঁপাই নোেগি 4214 5424216 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আলম 

বপতা-বমাঃ মবহবুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4215 5424217 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4216 5424218 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত কামরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4217 5424219 জনাে/বেগম বমাহাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাঃ জমন্ডসে আলী 

চাঁপাই নোেগি 4218 5424220 জনাে/বেগম বেকাশ কুমার োবরক 

বপতা-গনপবত োবরক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4219 5424221 জনাে/বেগম বমাসাঃ নাজরীন খাতুন 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

চাঁপাই নোেগি 4220 5424222 জনাে/বেগম মাহফুজুর রহমান 

বপতা-একরামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4221 5424223 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বগালাম মতুযজা 

চাঁপাই নোেগি 4222 5424224 জনাে/বেগম বমাসাঃ সারবমন খাতুন 

বপতা-মৃত আবজজুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4223 5424225 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবলম 

বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4224 5424226 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাবেনা 

বপতা-বমাঃ সাবমর বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4225 5424227 জনাে/বেগম বমাসাঃ বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বমাহাঃ বুদ্ধু বশখ 

চাঁপাই নোেগি 4226 5424228 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4227 5424229 জনাে/বেগম সুকতারা খাতুন 

বপতা-আশরাফুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4228 5424230 জনাে/বেগম বমাঃ জুোন্ডয়র বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4229 5424231 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ আঃ লবতফ 

চাঁপাই নোেগি 4230 5424232 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউল হক 

বপতা-বমাঃ আবু োোর বসবিক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4231 5424233 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-বমাঃ সবহদুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4232 5424234 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুঞ্জুর আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4233 5424235 জনাে/বেগম সন্ডন্তাষ েম যন 

বপতা-বনম যল েম যন 

চাঁপাই নোেগি 4234 5424236 জনাে/বেগম মানজারুল হক 

বপতা-বমাঃ রইসুবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4235 5424237 জনাে/বেগম গুরতারা 

বপতা-বমাঃ ইয়াবসন আলী 

চাঁপাই নোেগি 4236 5424238 জনাে/বেগম তপন কুমার 

বপতা-জনাতন কম যকার 

চাঁপাই 

নোেগি 

4237 5424239 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4238 5424240 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4239 5424241 জনাে/বেগম বমাঃ আনসারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলন্ডকশ আলী 

চাঁপাই নোেগি 4240 5424242 জনাে/বেগম বমাসাঃ বহাসন্ডনআরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4241 5424243 জনাে/বেগম বমাঃ অবলউল হক 

বপতা-মৃত আজহারুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4242 5424244 জনাে/বেগম বমাঃ বলাকমান হাবকম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4243 5424245 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মাহাতাে উিীন 

চাঁপাই নোেগি 4244 5424246 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম আজম 

বপতা-মৃত বমাঃ বমাহরাে আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4245 5424247 জনাে/বেগম বেকাশ সরকার 

বপতা-বচত্তরিন সরকার 

চাঁপাই নোেগি 4246 5424248 জনাে/বেগম মুঃ নাবহদুল ইসলাম 

বপতা-মুঃ আলম বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4247 5424249 জনাে/বেগম বমাহাঃ রুন্ডেল উবিন 

বপতা-বমাহাঃ মবনরুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4248 5424250 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আহাে 

বপতা-বমাঃ আবুল খান্ডয়র 

চাঁপাই 

নোেগি 

4249 5424251 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত আঃ রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4250 5424252 জনাে/বেগম বমাহাঃ বতাবহে আলী 

বপতা-বমাহাঃ আব্দুল হাবমে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4251 5424253 জনাে/বেগম বমাহাঃ নাজমুল হুো 

বপতা-আব্দুল ওয়াদুে 

চাঁপাই নোেগি 4252 5424254 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4253 5424255 জনাে/বেগম বমাঃ সাবেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4254 5424256 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবতন 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়শ উিীন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4255 5424257 জনাে/বেগম নাসবরন নাহার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হান্নান 

চাঁপাই নোেগি 4256 5424258 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক হুসাইন 

বপতা-বমাঃ তসবলম উিীন 

চাঁপাই 

নোেগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4257 5424259 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাোনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আফসার আলী 

চাঁপাই নোেগি 4258 5424260 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4259 5424261 জনাে/বেগম বেলওয়ার বহান্ডসন 

বপতা-জারবজস আলী 

চাঁপাই নোেগি 4260 5424262 জনাে/বেগম বমাসাঃ মবরয়ম খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4261 5424263 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস শুকুর 

চাঁপাই নোেগি 4262 5424264 জনাে/বেগম সনবজে কুমার বসংহ 

বপতা-ভবক্ত ভূষৰণ বসংহ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4263 5424265 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাঃ ফুবসে আলী 

চাঁপাই নোেগি 4264 5424266 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4265 5424267 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাইউম 

চাঁপাই নোেগি 4266 5424268 জনাে/বেগম আহমাে হাসান 

বপতা-মবফজুিীন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4267 5424269 জনাে/বেগম বমাহাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

চাঁপাই নোেগি 4268 5424270 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4269 5424271 জনাে/বেগম ওোইদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রে 

চাঁপাই নোেগি 4270 5424272 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজম আল মামুন 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4271 5424273 জনাে/বেগম বমাঃ রুবেন আলী 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4272 5424274 জনাে/বেগম বমাঃ শাওন বরজা 

বপতা-বমাঃ মাহবুে আলম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4273 5424275 জনাে/বেগম বমাহাঃ নাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাঃ বেলান্ডয়ত আলী 

চাঁপাই নোেগি 4274 5424276 জনাে/বেগম ভূন্ডেে চন্দ্র েম যন 

বপতা-অবশ্বনী কুমার েম যন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4275 5424277 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4276 5424278 জনাে/বেগম বমাঃ মাতাব্বর আলী 

বপতা-বমাঃ বেশারত আলী 

চাঁপাই 

নোেগি 

4277 5424279 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ সাবেকুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4278 5424280 জনাে/বেগম বমাঃ এ, বক আজাে 

বপতা-সাম বমাহাম্মে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4279 5424281 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4280 5424282 জনাে/বেগম আব্দুল  আবলম 

বপতা-আজাহার আবল 

চাঁপাই 

নোেগি 

4281 5424283 জনাে/বেগম বমাঃ আবমরুল ইসলাম রানা 

বপতা-বমাঃ শুকুরুবিন 

চাঁপাই নোেগি 4282 5424284 জনাে/বেগম মাহমাদুর রহমান 

বপতা-আবুল কালাম আজাে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4283 5424285 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হুমায়ন কবের 

চাঁপাই নোেগি 4284 5424286 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ শামসুল আলম 

চাঁপাই 

নোেগি 

4285 5424287 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন শাহ আলম 

বপতা-মৃত জুলবফকার আলী 

চাঁপাই নোেগি 4286 5424288 জনাে/বেগম মুঃ মারুফ রবশে 

বপতা-মুঃ মুখন্ডলসুর রহমান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4287 5424289 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-বমাঃ মাইনুল ইসলাম 

চাঁপাই নোেগি 4288 5424290 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল আখতার 

বপতা-বমাঃ আজহার বহান্ডসন 

চাঁপাই 

নোেগি 

4289 5424291 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবজজ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

চাঁপাই নোেগি 4290 5424292 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-সয়ান আবল 

চাঁপাই 

নোেগি 

4291 5424293 জনাে/বেগম আঃ রাজ্জাক 

বপতা-জামাল উিীন 

চাঁপাই নোেগি 4292 5424294 জনাে/বেগম বমাহাঃ অবসকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত কামরুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4293 5424295 জনাে/বেগম বজাসনা রানী 

বপতা-সূর্ য মাহান্ডতা 

চাঁপাই নোেগি 4294 5424296 জনাে/বেগম মাহমুদুল হক 

বপতা-এনামুল হক 

চাঁপাই 

নোেগি 

4295 5424297 জনাে/বেগম বমাঃ মুকন্ডসদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

চাঁপাই নোেগি 4296 5424298 জনাে/বেগম সবহে আন্ডনায়ার 

বপতা-মৃত আঃ হাবমে 

চাঁপাই 

নোেগি 

4297 5424299 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ রহমান 

বপতা-বমাঃ এমাজ উবিন 

চাঁপাই নোেগি 4298 5424300 জনাে/বেগম সুমন আলী 

বপতা-আব্দুল হান্নান 

চাঁপাই 

নোেগি 

4299 5424301 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারন্ডরাফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ খাইরুল আনাম 

চাঁপাই নোেগি 4300 5424302 জনাে/বেগম বমাসাঃ লাইলাতুল হাসনা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

চাঁপাই 

নোেগি 

4301 5424303 জনাে/বেগম বমাঃ আবমরুল ইসলাম রানা 

বপতা-বমাঃ শুকুরুিীন 

চাঁপাই নোেগি 4302 5434304 জনাে/বেগম আবমরুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল লবতফ 

জয়পুরহাট 

4303 5434305 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-আজাহার আলী 

জয়পুরহাট 4304 5434306 জনাে/বেগম মুরবশো 

বপতা-বমাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

জয়পুরহাট 

4305 5434307 জনাে/বেগম আহসানুল রবকে 

বপতা-বমাঃ োরাজ আলী 

জয়পুরহাট 4306 5434308 জনাে/বেগম বমাঃ নেীউল ইসলাম 

বপতা-আফাজ উবিন 

জয়পুরহাট 

4307 5434309 জনাে/বেগম বমাঃ কুইন আক্তার 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

জয়পুরহাট 4308 5434310 জনাে/বেগম বমাঃ বফরন্ডন্ডেৌস বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী 

জয়পুরহাট 

4309 5434311 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

জয়পুরহাট 4310 5434312 জনাে/বেগম বরপন কুমার সরকার 

বপতা-শ্যামল কুমার সরকার 

জয়পুরহাট 

4311 5434313 জনাে/বেগম বমাঃ রাইহান আলী 

বপতা-বমাঃ মজনু রহমান 

জয়পুরহাট 4312 5434314 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

জয়পুরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4313 5434315 জনাে/বেগম মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান 

জয়পুরহাট 4314 5434316 জনাে/বেগম বমাঃ মিরুল হক 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান 

জয়পুরহাট 

4315 5434317 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আলম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম বমানার 

জয়পুরহাট 4316 5434318 জনাে/বেগম বমাসাঃ কুইন আক্তার 

বপতা-বহান্ডসন আলী 

জয়পুরহাট 

4317 5434319 জনাে/বেগম আেদুল ওহাে 

বপতা-আবু সাইে 

জয়পুরহাট 4318 5434320 জনাে/বেগম বমাঃ রবন োবু 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

জয়পুরহাট 

4319 5434321 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান আলী 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আলী 

জয়পুরহাট 4320 5434322 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

জয়পুরহাট 

4321 5434323 জনাে/বেগম বেোশীষ চক্রেত্তী 

বপতা-বেলীপ কুমার চক্রেত্তী 

জয়পুরহাট 4322 5434324 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার বঘাষ 

বপতা-বশবু চন্দ্র বঘাষ 

জয়পুরহাট 

4323 5434325 জনাে/বেগম বমাঃ হারুনুর রশীে 

বপতা-বমাঃ শরীফ উবিন 

জয়পুরহাট 4324 5434326 জনাে/বেগম বমাঃ বরজ্জাকুল হায়োর 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

জয়পুরহাট 

4325 5434327 জনাে/বেগম বমাঃ সাঈেী রহমান 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আলী 

জয়পুরহাট 4326 5434328 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র োস 

বপতা-অরবেন্দু োস 

জয়পুরহাট 

4327 5434329 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ অবফজ উবিন 

জয়পুরহাট 4328 5434330 জনাে/বেগম বমাঃ বমানারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইয়ার উবিন বেওয়ান 

জয়পুরহাট 

4329 5434331 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে আলী বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন বচৌধুরী 

জয়পুরহাট 4330 5434332 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

জয়পুরহাট 

4331 5434333 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

জয়পুরহাট 4332 5434334 জনাে/বেগম হবরন্দ্র নার্থ 

বপতা-শ্রী নার্থ শীল 

জয়পুরহাট 

4333 5434335 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ বমাতাহার আলী মেল 

জয়পুরহাট 4334 5434336 জনাে/বেগম আলী আকের 

বপতা-এলাহী েক্স 

জয়পুরহাট 

4335 5434337 জনাে/বেগম বহাসন্ডনয়ারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ তাহাজ উবিন 

জয়পুরহাট 4336 5434338 জনাে/বেগম অবলউর রাহমান 

বপতা-বগালাম মওলা খান 

জয়পুরহাট 

4337 5434339 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছামাে মেল 

জয়পুরহাট 4338 5434340 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন মেল 

জয়পুরহাট 

4339 5434341 জনাে/বেগম কান্ডসম আলী 

বপতা-আলহাজ্জ বমাঃ বখারন্ডশে আলম (খাজা) 

জয়পুরহাট 4340 5434342 জনাে/বেগম বমাঃ শাহানুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

জয়পুরহাট 

4341 5434343 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

জয়পুরহাট 4342 5434344 জনাে/বেগম বমাঃ বমসোহুল আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক প্রধান 

জয়পুরহাট 

4343 5434345 জনাে/বেগম বমাঃ সন্ডরায়ার জাহান 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

জয়পুরহাট 4344 5434346 জনাে/বেগম নারবগস আকতার লুো 

বপতা-শবহদুল ইসলাম 

জয়পুরহাট 

4345 5434347 জনাে/বেগম আল এমরান 

বপতা-শামছুল আলম 

জয়পুরহাট 4346 5434348 জনাে/বেগম বমাছাঃ বশউলী বেগম 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

জয়পুরহাট 

4347 5434349 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আলী 

জয়পুরহাট 4348 5434350 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সবুর 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

জয়পুরহাট 

4349 5434351 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক ফবকর 

জয়পুরহাট 4350 5434352 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

জয়পুরহাট 

4351 5434353 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হাবেে 

বপতা-বমাঃ আসলাম বহান্ডসন 

জয়পুরহাট 4352 5434354 জনাে/বেগম বমাঃ বলপন োবি 

বপতা-বমাঃ মান্ডজদুল ইসলাম 

জয়পুরহাট 

4353 5434355 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র েম যন 

বপতা-অবম্বকা চন্দ্র েম যন 

জয়পুরহাট 4354 5434356 জনাে/বেগম বমাঃ বজহান বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আবু েের বসবিক 

জয়পুরহাট 

4355 5434357 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজালাল 

জয়পুরহাট 4356 5434358 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

জয়পুরহাট 

4357 5434359 জনাে/বেগম আবতয়ার রহমান সরকার 

বপতা-আফতাে উবিন সরকার 

জয়পুরহাট 4358 5434360 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবজে বময়া 

বপতা-বমাঃ শামছুবিন বময়া 

জয়পুরহাট 

4359 5434361 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল বহান্ডসন 

বপতা-লালু বময়া 

জয়পুরহাট 4360 5434362 জনাে/বেগম মবরয়ম আক্তার 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

জয়পুরহাট 

4361 5434363 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবসম বেল্লাহ 

বপতা-বমাঃ মামুনুর রবশে োেল 

জয়পুরহাট 4362 5434364 জনাে/বেগম শারফুল ইসলাম 

বপতা-মবজের রহমান 

জয়পুরহাট 

4363 5434365 জনাে/বেগম বমাছাঃ মুশবফকা আকতার তাবনয়া 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

জয়পুরহাট 4364 5434366 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবফর উবিন 

জয়পুরহাট 

4365 5434367 জনাে/বেগম বমাছাঃ জাবহমা বেগম 

বপতা-মৃত ধনের আলী মেল 

জয়পুরহাট 4366 5434368 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাসান 

বপতা-বমাঃ তবেের রহমান মেল 

জয়পুরহাট 

4367 5434369 জনাে/বেগম সুবচত্রা রানী 

বপতা-শ্রী বক্ষবতশ চন্দ্র েম যন 

জয়পুরহাট 4368 5434370 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে বসান্ডহল 

বপতা-বমাঃ তবমজ উবিন 

জয়পুরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4369 5434371 জনাে/বেগম বমাঃ হারুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ বগালাম মাবসফা 

জয়পুরহাট 4370 5434372 জনাে/বেগম বনম যল চন্দ্র েম যন 

বপতা-সুেল চন্দ্র েম যন 

জয়পুরহাট 

4371 5434373 জনাে/বেগম বমাঃ আরমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আরমান বহান্ডসন 

জয়পুরহাট 4372 5444374 জনাে/বেগম বমাঃ ছানা উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আেদুল জবলল 

পােনা 

4373 5444375 জনাে/বেগম ইবতয়ারা পারভীন 

বপতা-নুরুল ইসলঅম 

পােনা 4374 5444376 জনাে/বেগম লাভলী আক্তার সুমী 

বপতা-মবজের রহমান 

পােনা 

4375 5444377 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বলাকমান বহান্ডসন 

পােনা 4376 5444378 জনাে/বেগম ইমরান বহান্ডসন বশখ 

বপতা-মুরাে আলী বশখ 

পােনা 

4377 5444379 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-জাহাংগীর 

পােনা 4378 5444380 জনাে/বেগম আেদুর রবহম বময়া 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

পােনা 

4379 5444381 জনাে/বেগম রুহুল আবমন 

বপতা-নোে আলী বসখ 

পােনা 4380 5444382 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বখায়াজ উবিন 

পােনা 

4381 5444383 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-নুর বমাহাম্মে 

পােনা 4382 5444384 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-বহমন্ত চন্দ্র বেশ্বাস 

পােনা 

4383 5444385 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নান্ডয়ে আলী বসখ 

পােনা 4384 5444386 জনাে/বেগম মুকুল বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল রবতফ প্রামাবনক 

পােনা 

4385 5444387 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-আেদুল মবতন 

পােনা 4386 5444388 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে বহান্ডসন 

বপতা-আলমগীর োেশা 

পােনা 

4387 5444389 জনাে/বেগম বমাঃ বগাকুল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আেদুল মবজে 

পােনা 4388 5444390 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ বহান্ডসন 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

পােনা 

4389 5444391 জনাে/বেগম বজবনয়া আফন্ডরাজ 

বপতা-মৃত সুলতান মাহমুে 

পােনা 4390 5444392 জনাে/বেগম শরবফুল ইসলাম 

বপতা-আবু েের বসবিক 

পােনা 

4391 5444393 জনাে/বেগম বমাঃ রতন আলী 

বপতা-ময়োন আলী 

পােনা 4392 5444394 জনাে/বেগম বজড এম গাজ্জালী 

বপতা-মৃত নজরুল ইসলাম 

পােনা 

4393 5444395 জনাে/বেগম সািাম বহান্ডসন 

বপতা-এস এম নজরুল ইসলঅম 

পােনা 4394 5444396 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আবু আলহাজ সরোর 

পােনা 

4395 5444397 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাক্তার বহান্ডসন 

পােনা 4396 5444398 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার আলী 

বপতা-রুহুল আবমন বমাল্লা 

পােনা 

4397 5444399 জনাে/বেগম বমাঃ রবন আলী 

বপতা-সান্ডহে আলী 

পােনা 4398 5444400 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-জামাত আলী 

পােনা 

4399 5444401 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন বময়া 

বপতা-মাহাতাে উবিন প্রাং 

পােনা 4400 5444402 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রউফ 

বপতা-ইসাহাক আলী 

পােনা 

4401 5444403 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফূল ইসলাম 

বপতা-বমাকন্ডসে আলী 

পােনা 4402 5444404 জনাে/বেগম বমাছাঃ মুবশো খাতুন 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

পােনা 

4403 5444405 জনাে/বেগম মাকসুো খাতুন 

বপতা-আেদুল গফুর 

পােনা 4404 5444406 জনাে/বেগম জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-মবফজ উবিন 

পােনা 

4405 5444407 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-মবফজ উবিন 

পােনা 4406 5444408 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আকোর আলী 

পােনা 

4407 5444409 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল মবজে 

পােনা 4408 5444410 জনাে/বেগম বমাঃ আছাদুল হক 

বপতা-শুকুর আলী 

পােনা 

4409 5444411 জনাে/বেগম ইভানা আফন্ডরাজ 

বপতা-এস বক এম বগালাম বহান্ডসন 

পােনা 4410 5444412 জনাে/বেগম বমাঃ বহলাল উবিন 

বপতা-ইন্তাজ আলী প্রামাবনক 

পােনা 

4411 5444413 জনাে/বেগম হাফসা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

পােনা 4412 5444414 জনাে/বেগম বমাছাঃ সালমা সুলতানা (সার্থী) 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ মেল 

পােনা 

4413 5444415 জনাে/বেগম বরপন বহান্ডসন 

বপতা-বহান্ডনন আলী প্রামাবনক 

পােনা 4414 5444416 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বহান্ডসন আলী 

পােনা 

4415 5444417 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ মহরম বমাল্লা 

পােনা 4416 5444418 জনাে/বেগম বমাঃ মাহােৎ বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আফছার আলী 

পােনা 

4417 5444419 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাপলা পারভীন 

বপতা-বখান্দকার শহীদুল্লাহ্  পলাশ 

পােনা 4418 5444420 জনাে/বেগম বমাঃ মারুফ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

পােনা 

4419 5444421 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন বহান্ডসন 

বপতা-মৃত সান্ডেক আলী বেশ্বাস 

পােনা 4420 5444422 জনাে/বেগম বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

বপতা-ইছামুবিন 

পােনা 

4421 5444423 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আহন্ডমে বহান্ডসন 

পােনা 4422 5444424 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

পােনা 

4423 5444425 জনাে/বেগম সাধন কুমার 

বপতা-মৃত প্রভাত বসন 

পােনা 4424 5444426 জনাে/বেগম বমাঃ নুন্ডর আলম বসবিক 

বপতা-বমাঃ হারুনার রবশে 

পােনা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4425 5444427 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মহবসন আলী প্রাং 

পােনা 4426 5444428 জনাে/বেগম পাবপয়া সুলতানা 

বপতা-আশরাফ আলী 

পােনা 

4427 5444429 জনাে/বেগম বমাঃ আবু এহসান খান 

বপতা-মৃত বমাসন্ডলহ উবিন খান 

পােনা 4428 5444430 জনাে/বেগম এস.আর.হাবফজ 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

পােনা 

4429 5444431 জনাে/বেগম বমাঃ শাবকবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সালাম বমাল্লা 

পােনা 4430 5444432 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আহসান উল্লাহ 

পােনা 

4431 5444433 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ নান্ডের আলী খান 

পােনা 4432 5444434 জনাে/বেগম বমাছাঃ লােনী সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

পােনা 

4433 5444435 জনাে/বেগম আনঞ্জুয়ারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

পােনা 4434 5444436 জনাে/বেগম বমাঃ বশহাে উবিন 

বপতা-বমাঃ আেল আলী প্রাং 

পােনা 

4435 5444437 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগালজার বহান্ডসন 

পােনা 4436 5444438 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজুল হক 

পােনা 

4437 5444439 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ বমাকাররম বহান্ডসন 

পােনা 4438 5444440 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আেদুল্লাহ প্রাং 

পােনা 

4439 5444441 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

পােনা 4440 5444442 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-োহাদুর 

পােনা 

4441 5444443 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

পােনা 4442 5444444 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হায়োর আলী 

পােনা 

4443 5444445 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আতাহার আলী 

পােনা 4444 5444446 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল্লাহ 

বপতা-মৃত আহান্ডম্মে আলী 

পােনা 

4445 5444447 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ এসন্ডকন্দার বেশ্বাস 

পােনা 4446 5444448 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-মৃত আক্তার বহান্ডসন 

পােনা 

4447 5444449 জনাে/বেগম বমাছাঃ সাবেনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

পােনা 4448 5444450 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্ডজে 

বপতা-বমাঃ হাসান আবল 

পােনা 

4449 5444451 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রে খান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর খান 

পােনা 4450 5444452 জনাে/বেগম বমাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

পােনা 

4451 5444453 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বগালজার বহান্ডসন 

পােনা 4452 5444454 জনাে/বেগম বমাছাঃ সাবেনা পারভীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম প্রাং 

পােনা 

4453 5444455 জনাে/বেগম মন্ডয়ন উবিন 

বপতা-মৃত জামাল বহাসাইন 

পােনা 4454 5444456 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

পােনা 

4455 5444457 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

পােনা 4456 5444458 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছম মাহমুে 

বপতা-বমাঃ ওহাে আলী 

পােনা 

4457 5444459 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন প্রাং 

পােনা 4458 5444460 জনাে/বেগম আবু রায়হান 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

পােনা 

4459 5444461 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরন্ডহনা সুলতানা 

বপতা-বমাঃ রবেউল আলম 

পােনা 4460 5444462 জনাে/বেগম বজসবমন আরা বমতু 

বপতা-বমাঃ ইোেত আলী 

পােনা 

4461 5444463 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেের রহমান 

বপতা-বমাঃ ইোেত আলী বশখ 

পােনা 4462 5444464 জনাে/বেগম বমাঃ আবু েোর বসবিক 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী মেল 

পােনা 

4463 5444465 জনাে/বেগম সুরাইয়া আক্তার 

বপতা-স্বামী-বমাঃ আব্দুর রহমান 

পােনা 4464 5444466 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-বমাঃ নওন্ডশর আলী 

পােনা 

4465 5444467 জনাে/বেগম বমাছাঃ স্বপ্না আকতার বতবন্ন 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

পােনা 4466 5444468 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন উবিন 

বপতা-বমাঃ মন্টু মেল 

পােনা 

4467 5444469 জনাে/বেগম বমাছাঃ সুলতানা োনু 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

পােনা 4468 5444470 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডলে সাইফুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাবমন 

পােনা 

4469 5444471 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়ন উিীন 

পােনা 4470 5444472 জনাে/বেগম বমাঃ ছান্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইসহাক আলী 

পােনা 

4471 5444473 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর খান 

পােনা 4472 5444474 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

পােনা 

4473 5444475 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রইজ বউিন প্রাং 

পােনা 4474 5444476 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইকরাম মেল 

পােনা 

4475 5444477 জনাে/বেগম বমাঃ বেল্লাল 

বপতা-বমাঃ আরন্ডশে আলী 

পােনা 4476 5444478 জনাে/বেগম শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ আজাে আলী 

পােনা 

4477 5444479 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল কবরম 

বপতা-বমাঃ আবুল সরোর 

পােনা 4478 5444480 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

পােনা 

4479 5444481 জনাে/বেগম আবতকুর রহমান 

বপতা-আবমর বহান্ডসন 

পােনা 4480 5444482 জনাে/বেগম বমাঃ মহসীন আলম 

বপতা-বমাঃ আসাে আলী 

পােনা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4481 5444483 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুস সাত্তার বমাল্লা 

পােনা 4482 5444484 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রজে আলী 

পােনা 

4483 5444485 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ শামছুল আলম 

পােনা 4484 5444486 জনাে/বেগম বমাঃ আল-আবমন 

বপতা-বমাঃ নুর সালাম 

পােনা 

4485 5444487 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

পােনা 4486 5444488 জনাে/বেগম মহাব্বত আলী 

বপতা-বমাঃ হাসান আলী 

পােনা 

4487 5444489 জনাে/বেগম বমাঃ মবজবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী 

পােনা 4488 5444490 জনাে/বেগম বমাঃ গাওসুল আর্ম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

পােনা 

4489 5444491 জনাে/বেগম বমাঃ রতন আলী 

বপতা-মৃত আফতাে উবিন বশখ 

পােনা 4490 5444492 জনাে/বেগম বমাঃ শামীনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আয়ুে আলী 

পােনা 

4491 5444493 জনাে/বেগম বমাঃ ময়নুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

পােনা 4492 5444494 জনাে/বেগম বমাঃ আলহাজ উবিন 

বপতা-বমাঃ আবজজল হক 

পােনা 

4493 5444495 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ মবমন 

বপতা-বমাঃ ছাইদুল ইসলাম 

পােনা 4494 5444496 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বরজা 

বপতা-বমাঃ আহসান উল্লাহ 

পােনা 

4495 5444497 জনাে/বেগম বমাছাঃ রওশন আরা 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বসবিক 

পােনা 4496 5444498 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবকম উবিন 

পােনা 

4497 5444499 জনাে/বেগম বমাঃ জামরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োহাদুর আলী 

পােনা 4498 5444500 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লা আল মামুন 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

পােনা 

4499 5444501 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জান মাহমুে 

পােনা 4500 5444502 জনাে/বেগম বমাছাঃ সাবেনা ইয়াছবমন 

বপতা-বমাঃ আঃ োন্ডরক প্রাং 

পােনা 

4501 5444503 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার প্রেীর 

বপতা-রনবজৎ কুমার সুত্রধর 

পােনা 4502 5444504 জনাে/বেগম বসতু রানী োস 

বপতা-বশন্ডেন্দ্র নার্থ োস 

পােনা 

4503 5444505 জনাে/বেগম ইমোদুল হক 

বপতা-আঃ খান্ডলক 

পােনা 4504 5444506 জনাে/বেগম ইনামুল হক 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

পােনা 

4505 5444507 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুজ্জামান বসবিকী 

বপতা-আঃ বমাঃ নাবছম উবিন বসবিকী 

পােনা 4506 5444508 জনাে/বেগম বমাছাঃ নূর -আে -জাহান 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

পােনা 

4507 5444509 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাকন্ডছে আলী 

পােনা 4508 5444510 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ োহাদুর আলী 

পােনা 

4509 5444511 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রতন সরকার 

পােনা 4510 5444512 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

পােনা 

4511 5444513 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবমন আলী 

পােনা 4512 5444514 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-মরহুম আবু তান্ডলে প্রাং 

পােনা 

4513 5444515 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নাবজমুবিন প্রাং 

পােনা 4514 5444516 জনাে/বেগম বমাছাঃ আন্ডয়শা বসবিকা 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বসবিক 

পােনা 

4515 5444517 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হান্নান 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

পােনা 4516 5444518 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহানুর রহমান বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ নাবজম উবিন বেশ্বাস 

পােনা 

4517 5444519 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আজাহার সিার 

পােনা 4518 5444520 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাবনফ 

বপতা-মৃত আবুল বময়া 

পােনা 

4519 5444521 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

পােনা 4520 5444522 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বসবিকুর রহমান 

পােনা 

4521 5444523 জনাে/বেগম আবু েকর 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

পােনা 4522 5444524 জনাে/বেগম বমাঃ আবমন উবিন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

পােনা 

4523 5444525 জনাে/বেগম বমা: বগালাম সাকলাইন 

বপতা-বমা: আমজাে আলী বশখ 

পােনা 4524 5454526 জনাে/বেগম বমাঃ কাওছার আহন্ডমে 

বপতা-আেদুল মবতন 

নওগাঁ 

4525 5454527 জনাে/বেগম আবু র্ান্ডয়ে 

বপতা-বমাঃ আেদুল গফুর 

নওগাঁ 4526 5454528 জনাে/বেগম ফয়সল বহান্ডসন সরোর 

বপতা-ইসমাইল বহান্ডসন সরোর 

নওগাঁ 

4527 5454529 জনাে/বেগম জগেীশ চন্দ্র অবধকারী 

বপতা-রাধারমন চন্দ্র অবধকারী 

নওগাঁ 4528 5454530 জনাে/বেগম শামছুল আলম 

বপতা-আেদুস সামাে 

নওগাঁ 

4529 5454531 জনাে/বেগম বমম ওোইদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম 

নওগাঁ 4530 5454532 জনাে/বেগম বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-আেদুল হক 

নওগাঁ 

4531 5454533 জনাে/বেগম আ হ ম আসাদুজ্জামান 

বপতা-আেদুল জব্বার 

নওগাঁ 4532 5454534 জনাে/বেগম অবনন্ডমষ কুমার সরকার 

বপতা-অবখল চন্দ্র সরকার 

নওগাঁ 

4533 5454535 জনাে/বেগম আেদুল লবতফ 

বপতা-ইসমাইল বহান্ডসন 

নওগাঁ 4534 5454536 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-ছাইদুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4535 5454537 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-হাবমদুর রহমান 

নওগাঁ 4536 5454538 জনাে/বেগম রাবজয়া সুলতানা 

বপতা-আবজজুল হক 

নওগাঁ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4537 5454539 জনাে/বেগম আেদুল আলীম 

বপতা-আবজজার রহমান 

নওগাঁ 4538 5454540 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-হাবেের রহমান 

নওগাঁ 

4539 5454541 জনাে/বেগম মুক্তারা খাতুন 

বপতা-তান্ডমজ উবিন 

নওগাঁ 4540 5454542 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

বপতা-আেদুল মবজে 

নওগাঁ 

4541 5454543 জনাে/বেগম আহমাদুল্লাহ 

বপতা-বসকান্দার আলী 

নওগাঁ 4542 5454544 জনাে/বেগম বমলন বহান্ডসন 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4543 5454545 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4544 5454546 জনাে/বেগম বমাস্তফা প্রধান 

বপতা-মৃত লাল বমাহাম্মে 

নওগাঁ 

4545 5454547 জনাে/বেগম বমাোন্ডের বহাসাইন 

বপতা-মৃত লাল বমাহাম্মে 

নওগাঁ 4546 5454548 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বশশ বমাহাম্মে 

নওগাঁ 

4547 5454549 জনাে/বেগম আেদুর রবহম 

বপতা-বমাজান্ডম্মল হক 

নওগাঁ 4548 5454550 জনাে/বেগম বসবলম বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর রাজ্জক 

নওগাঁ 

4549 5454551 জনাে/বেগম বমাহাঃ উজ্জল আলী 

বপতা-বমাহাঃ োউে আলী 

নওগাঁ 4550 5454552 জনাে/বেগম বমজযা বমাঃ রুোন্ডয়ৎ আলম 

বপতা-এ টি এম বখারন্ডশদুল আলম 

নওগাঁ 

4551 5454553 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবু হায়াত 

নওগাঁ 4552 5454554 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4553 5454555 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল মান্নান 

বপতা-বমাঃ আবু োোর বসবিক 

নওগাঁ 4554 5454556 জনাে/বেগম বমাছাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বরবয়াজ উবিন 

নওগাঁ 

4555 5454557 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4556 5454558 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াদুে জামান 

বপতা-বমাঃ ওয়াবলউল ইসলাম 

নওগাঁ 

4557 5454559 জনাে/বেগম বমাঃ জামরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন 

নওগাঁ 4558 5454560 জনাে/বেগম বনতে কুমার 

বপতা-সনয়ন চন্দ্র 

নওগাঁ 

4559 5454561 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল োরী 

বপতা-মৃত কন্ডেজ উবিন আহন্ডমে 

নওগাঁ 4560 5454562 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ সামাে সরোর 

নওগাঁ 

4561 5454563 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ সান্ডেক আলী 

নওগাঁ 4562 5454564 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবফর উবিন 

নওগাঁ 

4563 5454565 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল খান্ডলক 

বপতা-বমাঃ নাইমিীন 

নওগাঁ 4564 5454566 জনাে/বেগম আেদুল বমাবমন 

বপতা-আকরাম বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4565 5454567 জনাে/বেগম বমাঃ আবসরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আেদুল জবলল 

নওগাঁ 4566 5454568 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-রমজান আলী 

নওগাঁ 

4567 5454569 জনাে/বেগম নাবসমা খাতুন 

বপতা-মৃত আবমনুল হক 

নওগাঁ 4568 5454570 জনাে/বেগম বরসবমন বরজা 

বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম 

নওগাঁ 

4569 5454571 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বপতা-আেদুল হাবকম 

নওগাঁ 4570 5454572 জনাে/বেগম সাবেকুল ইসলাম 

বপতা-ইবলয়াস উবিন 

নওগাঁ 

4571 5454573 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4572 5454574 জনাে/বেগম বমাহসীন আলী 

বপতা-আশরাফ আলী 

নওগাঁ 

4573 5454575 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল োবশর 

বপতা-বজল্লুর রহমান 

নওগাঁ 4574 5454576 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাবম্ম আক্তার 

বপতা-আঃ খান্ডলক মবল্লক 

নওগাঁ 

4575 5454577 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম আহসান 

বপতা-আব্বাস আলী 

নওগাঁ 4576 5454578 জনাে/বেগম ময়না 

বপতা-আবনসুর 

নওগাঁ 

4577 5454579 জনাে/বেগম কাজল কুমার মেল 

বপতা-কাবলোস চন্দ্র মেল 

নওগাঁ 4578 5454580 জনাে/বেগম বমাঃ শামছুল আলম 

বপতা-বমাঃ সন্ডকন আলী 

নওগাঁ 

4579 5454581 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-সুজাউল ইসলাম 

নওগাঁ 4580 5454582 জনাে/বেগম শাবমম বফন্ডরাজ 

বপতা-বরয়াজ উবিন 

নওগাঁ 

4581 5454583 জনাে/বেগম বমাঃ রবকবুল হাসান 

বপতা-মৃত বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

নওগাঁ 4582 5454584 জনাে/বেগম কুমারী সার্থী রানী 

বপতা-শ্যামল চন্দ্র মহন্ত 

নওগাঁ 

4583 5454585 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবমন আলী 

বপতা-হাবমদুর রহমান 

নওগাঁ 4584 5454586 জনাে/বেগম আন্ডতায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মবজের রহমান 

নওগাঁ 

4585 5454587 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাজান আলী 

বপতা-বমাঃ সাইজুবিন 

নওগাঁ 4586 5454588 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মমতাজ আলী সরোর 

নওগাঁ 

4587 5454589 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

নওগাঁ 4588 5454590 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস নূরী 

বপতা-মৃত চতমুর রহমান 

নওগাঁ 

4589 5454591 জনাে/বেগম বেধান কুমার 

বপতা-বেোকর চন্দ্র 

নওগাঁ 4590 5454592 জনাে/বেগম বমাঃ মবহবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

নওগাঁ 

4591 5454593 জনাে/বেগম বেপসংকর সাহা 

বপতা-বদ্বন্ডজন্দ্র নার্থ সাহা 

নওগাঁ 4592 5454594 জনাে/বেগম জালাল উবিন 

বপতা-লবছর উবিন 

নওগাঁ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4593 5454595 জনাে/বেগম ফালগুনী েত্ত 

বপতা-প্রেীপ কুমার েত্ত 

নওগাঁ 4594 5454596 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

নওগাঁ 

4595 5454597 জনাে/বেগম ময়নুল ইসলাম 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

নওগাঁ 4596 5454598 জনাে/বেগম বমাঃ োন্ডয়জীে বোস্তামী 

বপতা-বমাঃ বরয়াজ উবিন প্রাং 

নওগাঁ 

4597 5454599 জনাে/বেগম বনবশর্থ কুমার 

বপতা-বগান্ডপন্দ্র নার্থ 

নওগাঁ 4598 5454600 জনাে/বেগম নীবশর্থ কুমার 

বপতা-নেকৃষ্ণ সরকার 

নওগাঁ 

4599 5454601 জনাে/বেগম বমাঃ আসলাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমন্ডছর আলী 

নওগাঁ 4600 5454602 জনাে/বেগম মুঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-মুঃ মহফুল হক 

নওগাঁ 

4601 5454603 জনাে/বেগম বনশীর্থ কুমার হালোর 

বপতা-মৃত বশন্ডেশ্বর হালোর 

নওগাঁ 4602 5454604 জনাে/বেগম বমাসাঃ সাবেনা খাতুন 

বপতা-বমাহাঃ তাজামুল হক 

নওগাঁ 

4603 5454605 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বসােহান 

নওগাঁ 4604 5454606 জনাে/বেগম অনুপ কুমার েসাক 

বপতা-অনন্ত চন্দ্র েসাক 

নওগাঁ 

4605 5454607 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার 

নওগাঁ 4606 5454608 জনাে/বেগম বমাঃ আলাউবিন খান 

বপতা-বমাঃ জবসম উবিন খান 

নওগাঁ 

4607 5454609 জনাে/বেগম বমাছাঃ মুক্তারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ তান্ডমজ উবিন 

নওগাঁ 4608 5454610 জনাে/বেগম উৎপল কুমার 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ প্রামাবনক 

নওগাঁ 

4609 5454611 জনাে/বেগম মবজদুল আলম 

বপতা-ময়জান বেবে 

নওগাঁ 4610 5454612 জনাে/বেগম আন্ডলফ বহান্ডসন 

বপতা-আন্ডয়ন উবিন প্রাং 

নওগাঁ 

4611 5454613 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

নওগাঁ 4612 5454614 জনাে/বেগম বমাঃ রবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

নওগাঁ 

4613 5454615 জনাে/বেগম মাসুদুজ্জামান 

বপতা-বগালাম বমাহাম্মে 

নওগাঁ 4614 5454616 জনাে/বেগম বমাঃ বমঠুন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ খায়রুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4615 5454617 জনাে/বেগম বরন্ডয়ল বচৌধুরী 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

নওগাঁ 4616 5454618 জনাে/বেগম বমাসাঃ মমতাজ পারভীন 

বপতা-বমাঃ মবজর উবিন 

নওগাঁ 

4617 5454619 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফজ উবিন 

নওগাঁ 4618 5454620 জনাে/বেগম বমাসাঃজান্নাতুন বফরন্ডেৌস 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর 

নওগাঁ 

4619 5454621 জনাে/বেগম বমাঃ আকরাম আলী বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ তান্ডছর আলী বমাল্লা 

নওগাঁ 4620 5454622 জনাে/বেগম মুকুল চন্দ্র প্রাং 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র প্রাং 

নওগাঁ 

4621 5454623 জনাে/বেগম ওসামা বেন হাই 

বপতা-আব্দুল হাই 

নওগাঁ 4622 5454624 জনাে/বেগম বজনাসবমন খাতুন 

বপতা-বজল্লুর রহমান 

নওগাঁ 

4623 5454625 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসমুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর 

নওগাঁ 4624 5454626 জনাে/বেগম জাবহে বহান্ডসন 

বপতা-মান্ডলক বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4625 5454627 জনাে/বেগম শাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

নওগাঁ 4626 5454628 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম 

বপতা-মৃত মবনর উবিন 

নওগাঁ 

4627 5454629 জনাে/বেগম বমাঃ তাজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

নওগাঁ 4628 5454630 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

নওগাঁ 

4629 5454631 জনাে/বেগম বমাঃ আলম বহান্ডসন 

বপতা-মৃত কবলল উবিন সরোর 

নওগাঁ 4630 5454632 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4631 5454633 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছদুল ইসলাম 

নওগাঁ 4632 5454634 জনাে/বেগম বমাঃ ইমামুল হক 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

নওগাঁ 

4633 5454635 জনাে/বেগম বমাঃ ময়নুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

নওগাঁ 4634 5454636 জনাে/বেগম সুকন্ডেে চন্দ্র 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র রায় 

নওগাঁ 

4635 5454637 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

নওগাঁ 4636 5454638 জনাে/বেগম বমন্টু চন্দ্র 

বপতা-অবনল চন্দ্র 

নওগাঁ 

4637 5454639 জনাে/বেগম বমাঃ বমটুন আলী সরোর 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম সরোর 

নওগাঁ 4638 5454640 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আলী 

নওগাঁ 

4639 5454641 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4640 5454642 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল রানা 

বপতা-েজলুর রহমান 

নওগাঁ 

4641 5454643 জনাে/বেগম বমাঃ বমজুনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

নওগাঁ 4642 5454644 জনাে/বেগম বমাসাঃ পারুল খাতুন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4643 5454645 জনাে/বেগম বমাছাঃ সুবম পারভীন 

বপতা-বমাঃ শাহাজাে বহান্ডসন 

নওগাঁ 4644 5454646 জনাে/বেগম অবলপ কুমার 

বপতা-সূর্ য কান্ত 

নওগাঁ 

4645 5454647 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তবকম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4646 5454648 জনাে/বেগম আব্দুল হাবলম 

বপতা-কবছম উিীন 

নওগাঁ 

4647 5454649 জনাে/বেগম বমাছা৬ রুনা পারভীন 

বপতা-বমাঃ জামাল উিীন 

নওগাঁ 4648 5454650 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত অন্ডব্বর আলী 

নওগাঁ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4649 5454651 জনাে/বেগম বমাছাঃ লীনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

নওগাঁ 4650 5454652 জনাে/বেগম বমাঃ ইউনুছ আলী 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে 

নওগাঁ 

4651 5454653 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন রবশে 

বপতা-মৃত আবুল কান্ডশম মেল 

নওগাঁ 4652 5454654 জনাে/বেগম বমাঃ আওরঙ্গন্ডজে বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ শাহজামাল বমাল্লা 

নওগাঁ 

4653 5454655 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ সান্ডেক আলী 

নওগাঁ 4654 5454656 জনাে/বেগম যুন্ডগাল সরকার 

বপতা-সুেল সরকার 

নওগাঁ 

4655 5454657 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র েম যন 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ েম যন 

নওগাঁ 4656 5454658 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছম ঈমাম 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4657 5454659 জনাে/বেগম অসীম কুমার বঘাষ 

বপতা-অনন্ত কুমার বঘাষ 

নওগাঁ 4658 5454660 জনাে/বেগম বপন্টু কুমার 

বপতা-রনবজত কুমার বঘাষ 

নওগাঁ 

4659 5454661 জনাে/বেগম বমাঃ শাবমদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ শবফর উিীন (প্রাং) 

নওগাঁ 4660 5454662 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাসান 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

নওগাঁ 

4661 5454663 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

নওগাঁ 4662 5454664 জনাে/বেগম বমাসাঃ সান্ডহলা আকতার 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

নওগাঁ 

4663 5454665 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

নওগাঁ 4664 5454666 জনাে/বেগম দুলাল বহান্ডসন 

বপতা-এমোদুল হক 

নওগাঁ 

4665 5454667 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

নওগাঁ 4666 5454668 জনাে/বেগম জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বখারন্ডশে আলী সরোর 

নওগাঁ 

4667 5454669 জনাে/বেগম দূজযয় সাহা 

বপতা-বেষ্ণু পে সাহা 

নওগাঁ 4668 5454670 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

নওগাঁ 

4669 5454671 জনাে/বেগম নুরনেী 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

নওগাঁ 4670 5454672 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বজল্লুর রহমান 

নওগাঁ 

4671 5454673 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আলী 

বপতা-বমাঃ বসবিক সরোর 

নওগাঁ 4672 5454674 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ চন্দ্র েম যন 

বপতা-র্গল চন্দ্র েম যন 

নওগাঁ 

4673 5454675 জনাে/বেগম বসান্ডহল আহমাে 

বপতা-বমাঃ আঃ খান্ডলক 

নওগাঁ 4674 5454676 জনাে/বেগম সুবজত কুমার মেল 

বপতা-সুশীল চন্দ্র মেল 

নওগাঁ 

4675 5454677 জনাে/বেগম বমাঃ সুরুজ আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

নওগাঁ 4676 5454678 জনাে/বেগম বমাঃ আলী হাসান 

বপতা-বমাঃ জুন্ডয়ল বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4677 5454679 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী 

নওগাঁ 4678 5454680 জনাে/বেগম বমাঃ আবনচুজ্জামান পাইলট 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4679 5454681 জনাে/বেগম আবতকুজ্জামান সবুজ 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

নওগাঁ 4680 5454682 জনাে/বেগম মাসরুকা আক্তার 

বপতা-শুকুর আলী 

নওগাঁ 

4681 5454683 জনাে/বেগম বেধান কুমার 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র 

নওগাঁ 4682 5454684 জনাে/বেগম বমাঃ বমারন্ডশদুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

নওগাঁ 

4683 5454685 জনাে/বেগম বমাসাঃ কবহনুর খাতুন 

বপতা-বমাঃ কবফল উিীন 

নওগাঁ 4684 5454686 জনাে/বেগম সাবেনা 

বপতা-বমাঃ ছবহর উিীন 

নওগাঁ 

4685 5454687 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ সবফউিীন 

নওগাঁ 4686 5454688 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল বশখ 

নওগাঁ 

4687 5454689 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ জালাল বহাসাইন 

নওগাঁ 4688 5454690 জনাে/বেগম বমাঃ বেপ্লে আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ সাত্তার 

নওগাঁ 

4689 5454691 জনাে/বেগম বহাসাইন আহন্ডমে 

বপতা-সবফ উবিন আহন্ডমে 

নওগাঁ 4690 5454692 জনাে/বেগম বমাঃ তাজমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবফ উিীন 

নওগাঁ 

4691 5454693 জনাে/বেগম শ্রী রনবজত চন্দ্র প্রাং 

বপতা-শ্রী সুনীল চন্দ্র প্রাং 

নওগাঁ 4692 5454694 জনাে/বেগম বমাঃ ইমোদুল হক শাহ 

বপতা-মৃত রহমান আলী শাহ 

নওগাঁ 

4693 5454695 জনাে/বেগম অন্ডশষ কুমার 

বপতা-েীন্ডরন্দ্রনার্থ সরকার 

নওগাঁ 4694 5454696 জনাে/বেগম বমাঃ সাবেকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত তবহর উবিন 

নওগাঁ 

4695 5454697 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল রানা 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আলী 

নওগাঁ 4696 5454698 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ ইসাহাক আলী 

নওগাঁ 

4697 5454699 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ রউফ 

নওগাঁ 4698 5454700 জনাে/বেগম বমাঃ সাগর আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ 

নওগাঁ 

4699 5454701 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন উবিন বেশ্বাস 

বপতা-বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

নওগাঁ 4700 5454702 জনাে/বেগম আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-আরশাে আলী 

নওগাঁ 

4701 5454703 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-মৃত বমাঃ মহবুল বহাসাইন 

নওগাঁ 4702 5454704 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ সালাম 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছে আলী 

নওগাঁ 

4703 5454705 জনাে/বেগম বমাসাঃ জান্নাতুন বফরন্ডেৌস 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর 

নওগাঁ 4704 5454706 জনাে/বেগম সুশান্ত পাহান 

বপতা-জীন পাহান 

নওগাঁ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4705 5454707 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কান্ডজম উিীন 

নওগাঁ 4706 5454708 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ আলী 

বপতা-বমাঃ দুলাল আলী 

নওগাঁ 

4707 5454709 জনাে/বেগম বনবখল চন্দ্র েম যন 

বপতা-মৃত কুটিল চন্দ্র েম যন 

নওগাঁ 4708 5454710 জনাে/বেগম োন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

বপতা-ভোনী চন্দ্র েম যন 

নওগাঁ 

4709 5454711 জনাে/বেগম এস, এম, মাসুে পারন্ডভজ 

বপতা-এস সাজ্জাদুর রহমান 

নওগাঁ 4710 5454712 জনাে/বেগম বেলাশ চন্দ্র বেেনার্থ 

বপতা-বেদুর চন্দ্র বেেনার্থ 

নওগাঁ 

4711 5454713 জনাে/বেগম অচ যনা রানী 

বপতা-শ্রী অবজত চন্দ্র বেেনার্থ পদ্ম 

নওগাঁ 4712 5454714 জনাে/বেগম বমলন চন্দ্র েম যন 

বপতা-ভীম চন্দ্র েম যন 

নওগাঁ 

4713 5454715 জনাে/বেগম বমাঃ বসজাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

নওগাঁ 4714 5454716 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আল আমান 

বপতা-বমাঃ শবফকুল আলম 

নওগাঁ 

4715 5454717 জনাে/বেগম আব্দুল মান্ডলক 

বপতা-মবফজ উিীন 

নওগাঁ 4716 5454718 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান কবের 

বপতা-বমাঃ মনছুর রহমান 

নওগাঁ 

4717 5454719 জনাে/বেগম বমাঃ বতজাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

নওগাঁ 4718 5454720 জনাে/বেগম বমাঃ আমানুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4719 5454721 জনাে/বেগম বমাহাঃ সুলতানা োনু 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সবুর 

নওগাঁ 4720 5454722 জনাে/বেগম এস, এম, মাহফুজ জামান 

বপতা-বমাঃ ওয়ান্ডজে আলী 

নওগাঁ 

4721 5454723 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-ফুল বমাহাম্মে 

নওগাঁ 4722 5454724 জনাে/বেগম বশফালী খাতুন 

বপতা-মৃত মন্ডয়জ উবিন মেল 

নওগাঁ 

4723 5454725 জনাে/বেগম সুন্ডকশ চন্দ্র তাঁতী 

বপতা-মৃত সূর্ যকান্ত 

নওগাঁ 4724 5454726 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4725 5454727 জনাে/বেগম বশখ ফবরে 

বপতা-আব্দুস ছাত্তার 

নওগাঁ 4726 5454728 জনাে/বেগম বমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

বপতা-মৃত শবরফ উিীন 

নওগাঁ 

4727 5454729 জনাে/বেগম শ্যামল কুমার 

বপতা-অবনল েম যন 

নওগাঁ 4728 5454730 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত আকের আলী 

নওগাঁ 

4729 5454731 জনাে/বেগম বমাঃ ইসরাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

নওগাঁ 4730 5454732 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বপতা-মৃত রবফকুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4731 5454733 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাজান্ডম্মল হক 

নওগাঁ 4732 5454734 জনাে/বেগম বমাঃ নুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম প্রমাবনক 

নওগাঁ 

4733 5454735 জনাে/বেগম বেপুল কুমার 

বপতা-রাম চন্দ্র 

নওগাঁ 4734 5454736 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাসান 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4735 5454737 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নবমর উবিন বমাল্লা 

নওগাঁ 4736 5454738 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম 

বপতা-বমাঃ আক্তারুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4737 5454739 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

নওগাঁ 4738 5454740 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান রুবম 

বপতা-বমাঃ হায়োর আলী 

নওগাঁ 

4739 5454741 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম 

বপতা-বমাঃ আকতারুল ইসলাম 

নওগাঁ 4740 5454742 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবমর উবিন 

নওগাঁ 

4741 5454743 জনাে/বেগম বমস বমৌসুমী আকতার 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর বহান্ডসন 

নওগাঁ 4742 5454744 জনাে/বেগম অবলপ হাজরা 

বপতা-খন্ডগন্দ্রনার্থ হাজরা 

নওগাঁ 

4743 5454745 জনাে/বেগম রমনার্থ চন্দ্র 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র নার্থ েম যন 

নওগাঁ 4744 5454746 জনাে/বেগম গুলজার রহমান 

বপতা-োরাজ তুল্যা 

নওগাঁ 

4745 5454747 জনাে/বেগম বমাঃ আবেদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আফাজ উবিন 

নওগাঁ 4746 5454748 জনাে/বেগম বমস বমৌসুমী আকতার 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4747 5454749 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ রবশে 

বপতা-বমাঃ তবেের রহমান 

নওগাঁ 4748 5454750 জনাে/বেগম বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4749 5454751 জনাে/বেগম বমাসাঃ শাহানুর োনু 

বপতা-বমাঃ শাহাজান আলী 

নওগাঁ 4750 5454752 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বনয়াজ উিীন 

নওগাঁ 

4751 5454753 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ ইনন্ডছর আলী 

নওগাঁ 4752 5454754 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী মেল 

নওগাঁ 

4753 5454755 জনাে/বেগম বুলবুবল 

বপতা-তবছর উবিন 

নওগাঁ 4754 5454756 জনাে/বেগম মাহফুজা শারবমন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ মুনসুর আলী 

নওগাঁ 

4755 5454757 জনাে/বেগম বসাহাগ কুমার সাহা 

বপতা-সুোম সাহা 

নওগাঁ 4756 5454758 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

নওগাঁ 

4757 5454759 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন পশু ডাক্তার 

নওগাঁ 4758 5454760 জনাে/বেগম ইমবতয়াজ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

নওগাঁ 

4759 5454761 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউর রহমান 

বপতা-নুর বমাহাম্মে 

নওগাঁ 4760 5454762 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

নওগাঁ 
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4761 5454763 জনাে/বেগম কনক কুমার মেল 

বপতা-সুন্ডোধ চন্দ্র মেল 

নওগাঁ 4762 5454764 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

নওগাঁ 

4763 5454765 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ নাবজম উবিন 

নওগাঁ 4764 5454766 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার বেগম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম সরোর 

নওগাঁ 

4765 5454767 জনাে/বেগম বেউটি প্রার 

বপতা-শক্রঘ্ন 

নওগাঁ 4766 5454768 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

নওগাঁ 

4767 5454769 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

নওগাঁ 4768 5464770 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আবজমবিন 

নান্ডটার 

4769 5464771 জনাে/বেগম সালমা জাহান 

বপতা-তবেের রহমান 

নান্ডটার 4770 5464772 জনাে/বেগম হাবফজুল ইসলাম 

বপতা-আস্তুল আলী 

নান্ডটার 

4771 5464773 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাজাহার মেল 

নান্ডটার 4772 5464774 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-আবুল কালাম 

নান্ডটার 

4773 5464775 জনাে/বেগম আেদুল োরী 

বপতা-তান্ডহর উবিন প্রামাবনক 

নান্ডটার 4774 5464776 জনাে/বেগম হাসানুর রহমান 

বপতা-আেদুর রহমান 

নান্ডটার 

4775 5464777 জনাে/বেগম সবুজ বহান্ডসন 

বপতা-বজল্লুর রহমান 

নান্ডটার 4776 5464778 জনাে/বেগম অরুপ কুমার বচৌধুরী 

বপতা-অপূে য বশখর বচৌধুরী 

নান্ডটার 

4777 5464779 জনাে/বেগম মহাতাে আলী 

বপতা-তাইজুল ইসলাম 

নান্ডটার 4778 5464780 জনাে/বেগম শওকত কবের 

বপতা-রইজ উবিন 

নান্ডটার 

4779 5464781 জনাে/বেগম মাহবুবুর রহমান 

বপতা-অবজত সরকার 

নান্ডটার 4780 5464782 জনাে/বেগম রবহবুল আলম 

বপতা-ওয়ান্ডরশ আলী 

নান্ডটার 

4781 5464783 জনাে/বেগম বমাছাঃ রীনা খাতুন 

বপতা-মবনরুল ইসলাম 

নান্ডটার 4782 5464784 জনাে/বেগম শামীম আলী 

বপতা-ইবদ্রছ আলী 

নান্ডটার 

4783 5464785 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বখায়াজ আলী 

নান্ডটার 4784 5464786 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ফজলুল হক 

নান্ডটার 

4785 5464787 জনাে/বেগম বমাঃ বকরন খান 

বপতা-বমাঃ আেদুল জবলল খান 

নান্ডটার 4786 5464788 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহােৎ আলী 

নান্ডটার 

4787 5464789 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আবু েের বছবিক 

নান্ডটার 4788 5464790 জনাে/বেগম আয়ুে আলী 

বপতা-আেদুল কুদ্দুছ 

নান্ডটার 

4789 5464791 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল বহাসাইন 

বপতা-মৃত আমজাে বহাসাইন 

নান্ডটার 4790 5464792 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ শামসুল হক 

নান্ডটার 

4791 5464793 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত বপতাম উবিন 

নান্ডটার 4792 5464794 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-বমাঃ আেদুল জবলল 

নান্ডটার 

4793 5464795 জনাে/বেগম বশপ্রা রানী বেশ্বাস 

বপতা-সহন্ডেে চন্দ্র বেশ্বাস 

নান্ডটার 4794 5464796 জনাে/বেগম প্রলয় কুমার 

বপতা-প্রনে কুমার 

নান্ডটার 

4795 5464797 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

বপতা-আবু সুবফয়ান 

নান্ডটার 4796 5464798 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্টু রহমান 

বপতা-আবুল কালাম মেল 

নান্ডটার 

4797 5464799 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-নান্ডের আলী 

নান্ডটার 4798 5464800 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন আলী 

বপতা-রজে আলী 

নান্ডটার 

4799 5464801 জনাে/বেগম রান্ডজন্দ্র নার্থ 

বপতা-মেন বমাহন শীল 

নান্ডটার 4800 5464802 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ োোর আলী 

নান্ডটার 

4801 5464803 জনাে/বেগম বমাঃ োেলুর রহমান 

বপতা-সান্ডহে আলী 

নান্ডটার 4802 5464804 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

বপতা-আেদুল গফুর 

নান্ডটার 

4803 5464805 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহাসাইন 

বপতা-আবু তান্ডহর 

নান্ডটার 4804 5464806 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-জানমামুে 

নান্ডটার 

4805 5464807 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

নান্ডটার 4806 5464808 জনাে/বেগম আবজজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবন প্রাং 

নান্ডটার 

4807 5464809 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস ছালাম প্রাং 

বপতা-বমাঃ আকের আলী প্রাং 

নান্ডটার 4808 5464810 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-মৃত বগয়াস উবিন প্রাং 

নান্ডটার 

4809 5464811 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ সামাে 

বপতা-মৃত ইমান আলী 

নান্ডটার 4810 5464812 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছর উবিন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

নান্ডটার 

4811 5464813 জনাে/বেগম আইবভ পারভীন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

নান্ডটার 4812 5464814 জনাে/বেগম বমাঃ ইসলাম আলী 

বপতা-বমাঃ ময়লাল আলী 

নান্ডটার 

4813 5464815 জনাে/বেগম বমাঃ কাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান আলী 

নান্ডটার 4814 5464816 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

নান্ডটার 

4815 5464817 জনাে/বেগম বমাঃ আলীমুজ্জামান খান 

বপতা-বমাঃ আনছার আলী খান 

নান্ডটার 4816 5464818 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

নান্ডটার 
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4817 5464819 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

নান্ডটার 4818 5464820 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হান্নান 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

নান্ডটার 

4819 5464821 জনাে/বেগম শ্যামল কুমার প্রাং 

বপতা-কৃষ্ণ চরন প্রাং 

নান্ডটার 4820 5464822 জনাে/বেগম বেনয় কুমার কুন্ডু 

বপতা-বেশ্বনার্থ কুন্ডু 

নান্ডটার 

4821 5464823 জনাে/বেগম বমাঃ জাবমউল শােীে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

নান্ডটার 4822 5464824 জনাে/বেগম বমাঃ শ্যামল আলী 

বপতা-বমাঃ বসান্ডলমান আলী আকন্দ 

নান্ডটার 

4823 5464825 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান আলী 

নান্ডটার 4824 5464826 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আলী 

নান্ডটার 

4825 5464827 জনাে/বেগম বমাঃ আলাল উবিন আলাল 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

নান্ডটার 4826 5464828 জনাে/বেগম বমাঃ বজকরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

নান্ডটার 

4827 5464829 জনাে/বেগম মুবশ যো খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

নান্ডটার 4828 5464830 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আলী 

বপতা-বমাঃ এলাহী েক্স 

নান্ডটার 

4829 5464831 জনাে/বেগম বমাঃ আলাল উবিন 

বপতা-মৃত আব্দুল জবলল 

নান্ডটার 4830 5464832 জনাে/বেগম বমন্টু কুমার 

বপতা-হারান চন্দ্র 

নান্ডটার 

4831 5464833 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহ উবিন 

বপতা-বমাঃ মন্ডয়ন উবিন 

নান্ডটার 4832 5464834 জনাে/বেগম বমাঃ জাবমউল শােীে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

নান্ডটার 

4833 5464835 জনাে/বেগম বমাঃ সালমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাতান্ডলে আলী 

নান্ডটার 4834 5464836 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সান্ডয়ম 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

নান্ডটার 

4835 5464837 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আজগর আলী 

নান্ডটার 4836 5464838 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলফাজ উবিন 

নান্ডটার 

4837 5464839 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান বশখ 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

নান্ডটার 4838 5464840 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

নান্ডটার 

4839 5464841 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফছার আলী 

নান্ডটার 4840 5464842 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ রায়হান আলী 

নান্ডটার 

4841 5464843 জনাে/বেগম মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

নান্ডটার 4842 5464844 জনাে/বেগম সাহাবুিীন 

বপতা-সাইফুল ইসলাম 

নান্ডটার 

4843 5464845 জনাে/বেগম রনবজত কুমার 

বপতা-রাজ কুমার বতকী 

নান্ডটার 4844 5464846 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ উবজর আলী প্রাং 

নান্ডটার 

4845 5464847 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আলী 

বপতা-বমাঃ আসাে আলী 

নান্ডটার 4846 5464848 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

নান্ডটার 

4847 5464849 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন বসানার 

নান্ডটার 4848 5464850 জনাে/বেগম বমাঃ বজলহাজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

নান্ডটার 

4849 5464851 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বপতা-আঃ লবতফ 

নান্ডটার 4850 5464852 জনাে/বেগম উৎপল কুমার সরকার 

বপতা-দুলাল চন্দ্র সরকার 

নান্ডটার 

4851 5464853 জনাে/বেগম বেধান কুমার বঘাষ 

বপতা-পন্ডরশ চন্দ্র বঘাষ 

নান্ডটার 4852 5464854 জনাে/বেগম বনবশকান্ত সরকার 

বপতা-বনন্ডপন্দ্রনার্থ সরকার 

নান্ডটার 

4853 5464855 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হারুন-অর-রবশে 

নান্ডটার 4854 5464856 জনাে/বেগম বমাঃ আবু বহাসনাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হান্নান 

নান্ডটার 

4855 5464857 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার 

বপতা-বেকাশ চন্দ্র প্রামাবনক 

নান্ডটার 4856 5464858 জনাে/বেগম বমাঃ ওোইদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ শাহাোৎ বহান্ডসন 

নান্ডটার 

4857 5464859 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রওশন আলী 

নান্ডটার 4858 5464860 জনাে/বেগম উজ্জ্বল আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ বজন্নাত আলী 

নান্ডটার 

4859 5464861 জনাে/বেগম বমাসাঃ জাহানারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

নান্ডটার 4860 5464862 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত এলাহী মেল 

নান্ডটার 

4861 5464863 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল গাফ্ফার 

বপতা-মৃত আকের আলী সরোর 

নান্ডটার 4862 5464864 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার মজুমোর 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র নার্থ মজুমোর 

নান্ডটার 

4863 5464865 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে আলী 

নান্ডটার 4864 5464866 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত মকন্ডছে আলী 

নান্ডটার 

4865 5464867 জনাে/বেগম মাহামুে হাসান 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান বহান্ডসন 

নান্ডটার 4866 5464868 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র 

বপতা-দুবতরাম 

নান্ডটার 

4867 5464869 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল উবিন 

বপতা-বমাঃ আবু োোর 

নান্ডটার 4868 5464870 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন প্রামাবনক 

নান্ডটার 

4869 5464871 জনাে/বেগম দুল যভ কুমার 

বপতা-দুঃখা রাম 

নান্ডটার 4870 5464872 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবজে 

বপতা-বমাঃ জমন্ডসে আলী 

নান্ডটার 

4871 5464873 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাবকল উবিন 

নান্ডটার 4872 5464874 জনাে/বেগম বমাঃ বরফাত রায়হান 

বপতা-বমাঃ লালচাঁে 

নান্ডটার 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

4873 5464875 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েন্ডয়ল উবিন মাবলর্থা 

নান্ডটার 4874 5464876 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন 

বপতা-আহম্মে আলী 

নান্ডটার 

4875 5464877 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

নান্ডটার 4876 5464878 জনাে/বেগম বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-আতাউর বহান্ডসন 

নান্ডটার 

4877 5464879 জনাে/বেগম বমাছাম্মাে বনলুফার জাহান 

বপতা-বমাহাম্মাে আন্ডেে আলী 

নান্ডটার 4878 5464880 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে 

বপতা-আকের আলী 

নান্ডটার 

4879 5464881 জনাে/বেগম বমাঃ সাবেবকল জাইম 

বপতা-বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

নান্ডটার 4880 5464882 জনাে/বেগম বমাছাঃ বজসবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী সরোর 

নান্ডটার 

4881 5464883 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আোছ আলী 

নান্ডটার 4882 5464884 জনাে/বেগম আবরফ বহান্ডসন 

বপতা-আঃ কবরম প্রাং 

নান্ডটার 

4883 5464885 জনাে/বেগম প্রেীর কুমার সরকার 

বপতা-প্রতাপ সরকার 

নান্ডটার 4884 5464886 জনাে/বেগম বরনবর্থয়া ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

নান্ডটার 

4885 5464887 জনাে/বেগম এস, এম, রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

নান্ডটার 4886 5464888 জনাে/বেগম বেন্ডশাকা রানী 

বপতা-অভয় চরন হালোর 

নান্ডটার 

4887 5464889 জনাে/বেগম এস, এম আেদুল্লান্ডহল োবক 

বপতা-বমাঃ মসন্ডলম উবিন 

নান্ডটার 4888 5464890 জনাে/বেগম বমাঃ গাউছুল আজম 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

নান্ডটার 

4889 5464891 জনাে/বেগম রন্ডমশ কুমার কুন্ডু 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ কুন্ডু 

নান্ডটার 4890 5464892 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবফ উবিন 

নান্ডটার 

4891 5464893 জনাে/বেগম শাওন আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

নান্ডটার 4892 5464894 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

নান্ডটার 

4893 5464895 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ োচ্চু মেল 

নান্ডটার 4894 5464896 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার 

বপতা-জগন্নার্থ মেল 

নান্ডটার 

4895 5464897 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবুল কালাম আজাে 

নান্ডটার 4896 5474898 জনাে/বেগম বমাঃ মহবসন আলী 

বপতা-মৃহ সন্ডন্জে আলী শাহ 

রাজশাহী 

4897 5474899 জনাে/বেগম কবলমুবিন প্রামাবনক 

বপতা-বছইমুবিন প্রামাবনক 

রাজশাহী 4898 5474900 জনাে/বেগম বমাঃ সুইট 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

রাজশাহী 

4899 5474901 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে ইকোল 

বপতা-চতবুর রহমান সরোর 

রাজশাহী 4900 5474902 জনাে/বেগম সুমাইয়া খাতুন 

বপতা-মবতউর রহমান 

রাজশাহী 

4901 5474903 জনাে/বেগম লুৎফর রহমান 

বপতা-সবহর উবিন প্রাং 

রাজশাহী 4902 5474904 জনাে/বেগম বতবমর কুমার 

বপতা-তপন কুমার 

রাজশাহী 

4903 5474905 জনাে/বেগম মামুনুর রবশে 

বপতা-আেদুল হাবমে 

রাজশাহী 4904 5474906 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবজহুল ইসলাম 

বপতা-নাবেরুল ইসলাম 

রাজশাহী 

4905 5474907 জনাে/বেগম মাসুম বেল্লাহ 

বপতা-জমন্ডসে আলী 

রাজশাহী 4906 5474908 জনাে/বেগম আবুের রউফ 

বপতা-মন্ডয়জ উবিন বমাল্লা 

রাজশাহী 

4907 5474909 জনাে/বেগম বসবলনা পারভীন 

বপতা-আজাহার আলী 

রাজশাহী 4908 5474910 জনাে/বেগম আবতকুর রহমান 

বপতা-মন্জুর রহমান 

রাজশাহী 

4909 5474911 জনাে/বেগম এচাহাক আলী 

বপতা-আন্ডশক আলী 

রাজশাহী 4910 5474912 জনাে/বেগম এ বক এম রাজীে হাসান 

বপতা-বমাঃ েেরুজ্জামান 

রাজশাহী 

4911 5474913 জনাে/বেগম শামীম উবিন 

বপতা-হারুন-অর- রবশে 

রাজশাহী 4912 5474914 জনাে/বেগম আেদুর রউফ 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

রাজশাহী 

4913 5474915 জনাে/বেগম এসাহাক আলী 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

রাজশাহী 4914 5474916 জনাে/বেগম বরান্ডকয়া খাতুন 

বপতা-সবের উবিন 

রাজশাহী 

4915 5474917 জনাে/বেগম শাহাোৎ বহান্ডসন 

বপতা-বমাকন্ডসে আলী 

রাজশাহী 4916 5474918 জনাে/বেগম এজাজ আহন্ডমে 

বপতা-ফুলতাজ আলী 

রাজশাহী 

4917 5474919 জনাে/বেগম শামীম বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল বসাোহান 

রাজশাহী 4918 5474920 জনাে/বেগম ইমরান আলী 

বপতা-আবনছুর রহমান 

রাজশাহী 

4919 5474921 জনাে/বেগম বমলন কুমার শীল 

বপতা-মৃত বগাপাল চন্দ্র শীল 

রাজশাহী 4920 5474922 জনাে/বেগম নাজমুল হাসান 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

রাজশাহী 

4921 5474923 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত বহান্ডসন 

বপতা-মাবনবুর রহমান 

রাজশাহী 4922 5474924 জনাে/বেগম আশুন্ডতাষ কুমার চক্রেত্তী 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ চক্রেত্তী 

রাজশাহী 

4923 5474925 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সান্ডেক ্ু্োলী 

রাজশাহী 4924 5474926 জনাে/বেগম বমাঃ বসকান্দার আলী 

বপতা-বমাঃ সান্ডেক ্ু্আলী 

রাজশাহী 

4925 5474927 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ কুমার প্রাং 

বপতা-বদ্বন্ডজন্দ্র নার্থ প্রাং 

রাজশাহী 4926 5474928 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ-আল-মামুন 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

রাজশাহী 

4927 5474929 জনাে/বেগম বরমন আরবফন 

বপতা-আলাউবিন প্রাং 

রাজশাহী 4928 5474930 জনাে/বেগম জাবমনূল হক 

বপতা-আেদুস সাত্তার প্রাং 

রাজশাহী 
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4929 5474931 জনাে/বেগম বরমন আরবফন 

বপতা-আলাউবিন প্রাং 

রাজশাহী 4930 5474932 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-আলীমুবিন 

রাজশাহী 

4931 5474933 জনাে/বেগম বমাঃ জাবমনুল হক 

বপতা-মৃত আেদুস সাত্তার প্রাং 

রাজশাহী 4932 5474934 জনাে/বেগম অজয় কুমার সরকার 

বপতা-অবজত কুমার সরকার 

রাজশাহী 

4933 5474935 জনাে/বেগম হাবেবুল্লাহ 

বপতা-বনয়ামত আলী 

রাজশাহী 4934 5474936 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরাবজনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

রাজশাহী 

4935 5474937 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আবু োোর 

রাজশাহী 4936 5474938 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহােত বহান্ডসন 

রাজশাহী 

4937 5474939 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-মৃত আফছার 

রাজশাহী 4938 5474940 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহাসাইন 

রাজশাহী 

4939 5474941 জনাে/বেগম বনরািন সরকার 

বপতা-শ্রী রনবজত সরকার 

রাজশাহী 4940 5474942 জনাে/বেগম ফান্ডতমা খাতুন 

বপতা-আেজালুল আলম 

রাজশাহী 

4941 5474943 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল গবন 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান 

রাজশাহী 4942 5474944 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

রাজশাহী 

4943 5474945 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল আক্তার 

বপতা-বমাঃ েরকত আলী 

রাজশাহী 4944 5474946 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

রাজশাহী 

4945 5474947 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাস্তফা 

রাজশাহী 4946 5474948 জনাে/বেগম চন্দন কুমার 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ 

রাজশাহী 

4947 5474949 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল োবরক 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আলী 

রাজশাহী 4948 5474950 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

রাজশাহী 

4949 5474951 জনাে/বেগম বমাঃ রইচ উবিন সরোর 

বপতা-েন্ডয়ন উবিন সরোর 

রাজশাহী 4950 5474952 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-জবমর উবিন 

রাজশাহী 

4951 5474953 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ বহল কাবফ 

বপতা-সান্ডেত আলী 

রাজশাহী 4952 5474954 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত শাহাোৎ বহাসাইন 

রাজশাহী 

4953 5474955 জনাে/বেগম বমাঃ আকরাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মজাফর আলী 

রাজশাহী 4954 5474956 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবকন বহান্ডসন 

বপতা-মৃত কবলম উবিন 

রাজশাহী 

4955 5474957 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-গবমর উবিন 

রাজশাহী 4956 5474958 জনাে/বেগম বমাসাঃ নাসবরন খাতুন 

বপতা-তান্ডছর আলী 

রাজশাহী 

4957 5474959 জনাে/বেগম বমাসাঃ সীমা খাতুন 

বপতা-সাইদুর রহমান 

রাজশাহী 4958 5474960 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রাজ্জাক 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

রাজশাহী 

4959 5474961 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-আকরাম বহান্ডসন 

রাজশাহী 4960 5474962 জনাে/বেগম বমাঃ হায়োর আলী 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

রাজশাহী 

4961 5474963 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহদুজ্জামান 

বপতা-মৃতঃহর্রত আলী 

রাজশাহী 4962 5474964 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ নাবজর উবিন 

রাজশাহী 

4963 5474965 জনাে/বেগম রবহদুর ইসলাম 

বপতা-বপয়ারুল ইসলাম 

রাজশাহী 4964 5474966 জনাে/বেগম বমাঃ শাবমম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজ উবিন 

রাজশাহী 

4965 5474967 জনাে/বেগম শাহানা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে 

রাজশাহী 4966 5474968 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ ছান্ডের আলী 

রাজশাহী 

4967 5474969 জনাে/বেগম বমাঃ নাইম ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

রাজশাহী 4968 5474970 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবলম 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

রাজশাহী 

4969 5474971 জনাে/বেগম বমাসাঃ বসাহাগী খাতুন 

বপতা-বমাঃ জাবজস আলী 

রাজশাহী 4970 5474972 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রাজশাহী 

4971 5474973 জনাে/বেগম বমাছাঃ উন্ডম্মতুন বনছা 

বপতা-বমাঃ আবজম উবিন বমাল্লা 

রাজশাহী 4972 5474974 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ বরজানুল হক 

রাজশাহী 

4973 5474975 জনাে/বেগম প্রভাত কুমার বঘাষ 

বপতা-মৃত মাধে চন্দ্র বঘাষ 

রাজশাহী 4974 5474976 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তনন্ডজে আলী 

রাজশাহী 

4975 5474977 জনাে/বেগম শহীদুল ইসলাম 

বপতা-বমন্ডহর আলী 

রাজশাহী 4976 5474978 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ এমাজ উবিন বমাল্লা 

রাজশাহী 

4977 5474979 জনাে/বেগম আবজবুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বতারাে আলী মেল 

রাজশাহী 4978 5474980 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-ইমরান আলী 

রাজশাহী 

4979 5474981 জনাে/বেগম বমাঃ সালাউবিন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

রাজশাহী 4980 5474982 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-সাইফুিীন আহন্ডমে 

রাজশাহী 

4981 5474983 জনাে/বেগম বহান্ডসন আলী 

বপতা-সাগর আলী 

রাজশাহী 4982 5474984 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

রাজশাহী 

4983 5474985 জনাে/বেগম বরান্ডমনা রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

রাজশাহী 4984 5474986 জনাে/বেগম বেপাশা রানী কর 

বপতা-দুলাল চন্দ্র কর 

রাজশাহী 
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4985 5474987 জনাে/বেগম বতৌবফক হাসান 

বপতা-আবু োোর বসবিক 

রাজশাহী 4986 5474988 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহান্ডসন 

বপতা-োইতুল ইসলাম 

রাজশাহী 

4987 5474989 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন প্রামাবনক 

রাজশাহী 4988 5474990 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নবকর উিীন 

রাজশাহী 

4989 5474991 জনাে/বেগম বমাঃ এনামূল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডজে 

রাজশাহী 4990 5474992 জনাে/বেগম বমাঃ আফতাবুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ শামশুন্ডজাহা 

রাজশাহী 

4991 5474993 জনাে/বেগম মাহ্ মুো 

বপতা-বমাঃ মাহাবুর রহমান 

রাজশাহী 4992 5474994 জনাে/বেগম সান্ডজদুর রহমান 

বপতা-বেন্ডশর আলী 

রাজশাহী 

4993 5474995 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

রাজশাহী 4994 5474996 জনাে/বেগম বমাঃ আকতার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আন্ডনসুর রহমান 

রাজশাহী 

4995 5474997 জনাে/বেগম বমাঃ হানজালা ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইবলয়াস আলী 

রাজশাহী 4996 5474998 জনাে/বেগম বমাঃ নূরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রাজশাহী 

4997 5474999 জনাে/বেগম বমাছাঃ আফন্ডরাজা খানম 

বপতা-আহাম্মে আলী 

রাজশাহী 4998 5475000 জনাে/বেগম বলটন কুমার প্রাং 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র প্রামাবনক 

রাজশাহী 

4999 5475001 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম আলী 

রাজশাহী 5000 5475002 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মামুন 

বপতা-মৃত বনয়ামত আলী মেল 

রাজশাহী 

5001 5475003 জনাে/বেগম বমাসাঃ মাকসুো খাতুন 

বপতা-বমাঃ মাহাবুর রহমান 

রাজশাহী 5002 5475004 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

রাজশাহী 

5003 5475005 জনাে/বেগম বমাঃ আল মুনসুর 

বপতা-বমাঃ আফতাে উবিন 

রাজশাহী 5004 5475006 জনাে/বেগম বমাঃ ওহাে োশারী 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

রাজশাহী 

5005 5475007 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলী 

বপতা-বমাঃ সান্ডের আলী 

রাজশাহী 5006 5475008 জনাে/বেগম বমাঃ আবখদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

রাজশাহী 

5007 5475009 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম রানা 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

রাজশাহী 5008 5475010 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম আলী 

রাজশাহী 

5009 5475011 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম আক্তার 

বপতা-বমাঃ মন্ডয়জ উবিন 

রাজশাহী 5010 5475012 জনাে/বেগম বমাঃ বমনারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আমন্ডছর আলী 

রাজশাহী 

5011 5475013 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ রহমত আলী 

রাজশাহী 5012 5475014 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কন্ডেজ আলী সরোর 

রাজশাহী 

5013 5475015 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রসুল 

বপতা-বমাঃ একরামুল হক 

রাজশাহী 5014 5475016 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আনছার আলী 

রাজশাহী 

5015 5475017 জনাে/বেগম বমাঃ জাফর ইকোল 

বপতা-নাবজম উিীন 

রাজশাহী 5016 5475018 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ মাহাতাে আলী 

রাজশাহী 

5017 5475019 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

রাজশাহী 5018 5475020 জনাে/বেগম জাবকরুল ইসলাম 

বপতা-শামসুু্বিন 

রাজশাহী 

5019 5475021 জনাে/বেগম বমাঃ কবের বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

রাজশাহী 5020 5475022 জনাে/বেগম সুন্ডোধ চন্দ্র সরকার 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র সরকার 

রাজশাহী 

5021 5475023 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাক আহন্ডম্মে 

বপতা-মৃত পচাই শাহ 

রাজশাহী 5022 5475024 জনাে/বেগম বমাসাঃ বসবলনা আক্তার সুবম 

বপতা-মৃত বমাঃ খবললুর রহমান 

রাজশাহী 

5023 5475025 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহে পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5024 5475026 জনাে/বেগম আবু সান্ডলহ বমাঃ তান্ডরক 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5025 5475027 জনাে/বেগম বমাঃ রবশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমর আলী 

রাজশাহী 5026 5475028 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডলক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাতযজা 

রাজশাহী 

5027 5475029 জনাে/বেগম জান্নাতুল আসমা 

বপতা-বমাঃ চতমুর রহমান 

রাজশাহী 5028 5475030 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ ফজলুর 

রাজশাহী 

5029 5475031 জনাে/বেগম বমাঃ বহলাল উিীন 

বপতা-বমাঃ েন্ডয়ন উিীন 

রাজশাহী 5030 5475032 জনাে/বেগম বলমন কুমার রায় 

বপতা-প্রেীপ কুমার রায় 

রাজশাহী 

5031 5475033 জনাে/বেগম রান্ডসল আলী 

বপতা-বমাঃ আয়নুল হক 

রাজশাহী 5032 5475034 জনাে/বেগম বমাসাঃ বেউটি সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক মেল 

রাজশাহী 

5033 5475035 জনাে/বেগম বমাহাঃ আয়নাল হক 

বপতা-বমাঃ আবজম উবিন 

রাজশাহী 5034 5475036 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জ্বল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ গবলম উিীন 

রাজশাহী 

5035 5475037 জনাে/বেগম উমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

রাজশাহী 5036 5475038 জনাে/বেগম বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ োহার আলী 

রাজশাহী 

5037 5475039 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন আলী 

বপতা-মৃত বমাঃ তাবজমুবিন 

রাজশাহী 5038 5475040 জনাে/বেগম নাবসরা 

বপতা-সামান 

রাজশাহী 

5039 5475041 জনাে/বেগম বমাঃ সানাউল্লাহ ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের আলী 

রাজশাহী 5040 5475042 জনাে/বেগম বমাঃ আইনুল হক 

বপতা-বমাঃ মকন্ডছে আলী 

রাজশাহী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5041 5475043 জনাে/বেগম বমাঃ বুলবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লবের উবিন 

রাজশাহী 5042 5475044 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5043 5475045 জনাে/বেগম বনতাই রায় 

বপতা-বনলু রায় 

রাজশাহী 5044 5475046 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ জবসম উিীন 

রাজশাহী 

5045 5475047 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-আনছার আলী 

রাজশাহী 5046 5475048 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আসাদুল ইসলাম 

রাজশাহী 

5047 5475049 জনাে/বেগম বমাসাঃ শামসুন নাহার আন্ডয়শা 

বপতা-বমাঃ শহীদুল্লাহ 

রাজশাহী 5048 5475050 জনাে/বেগম বমাসাঃ বজসবমন খাতুন 

বপতা-বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5049 5475051 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইমোদুল হক 

রাজশাহী 5050 5475052 জনাে/বেগম বমাঃ সাবফউল ইসলাম 

বপতা-মৃত আকের আলী 

রাজশাহী 

5051 5475053 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আলী 

বপতা-মৃত রহমত আলী 

রাজশাহী 5052 5475054 জনাে/বেগম বমাঃ ইসরাইল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাজাহার আলী 

রাজশাহী 

5053 5475055 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান 

বপতা-বমাঃ বেল্লাল বহান্ডসন 

রাজশাহী 5054 5475056 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ একজাে আলী 

রাজশাহী 

5055 5475057 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন বমাল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে বমাল্লাহ 

রাজশাহী 5056 5475058 জনাে/বেগম বমাঃ পলাশ কাজী 

বপতা-বমাঃ কাজী পন্ডরশ 

রাজশাহী 

5057 5475059 জনাে/বেগম বমাঃ ফন্ডয়জ উিীন 

বপতা-বমাঃ কবছমুিীন 

রাজশাহী 5058 5475060 জনাে/বেগম সন্ডরায়ার জাহান বেশ্বাস 

বপতা-আব্দুস সামাে বেশ্বাস 

রাজশাহী 

5059 5475061 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বতারাে আলী 

রাজশাহী 5060 5475062 জনাে/বেগম জয়নুল আন্ডেেীন 

বপতা-বজন্ডকর আলী প্রাং 

রাজশাহী 

5061 5475063 জনাে/বেগম রাজু আহম্মে 

বপতা-বমাঃ ওোইদুল ইসলাম 

রাজশাহী 5062 5475064 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ শমন্ডসর আলী 

রাজশাহী 

5063 5475065 জনাে/বেগম স্বপন সরকার 

বপতা-রনবজৎ সরকার 

রাজশাহী 5064 5475066 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান বমাল্লা 

রাজশাহী 

5065 5475067 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ নাবজম উবিন 

রাজশাহী 5066 5475068 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

রাজশাহী 

5067 5475069 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমন্ডহর আলী 

রাজশাহী 5068 5475070 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আোস আলী 

রাজশাহী 

5069 5475071 জনাে/বেগম বমাঃ গুলোর রহমান 

বপতা-আলহাজ তবরকুল্যা 

রাজশাহী 5070 5475072 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জ্বল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ছান্ডের আলী সরোর 

রাজশাহী 

5071 5475073 জনাে/বেগম বমাঃ মাশরুফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

রাজশাহী 5072 5475074 জনাে/বেগম বমাঃ সান্নান আলী 

বপতা-মৃত আবু সাইে 

রাজশাহী 

5073 5475075 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হান্নান 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5074 5475076 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ রহমান 

রাজশাহী 

5075 5475077 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ হান্নান 

বপতা-বমাঃ বজন্ডহর আলী সরোর 

রাজশাহী 5076 5475078 জনাে/বেগম রবন কুমার 

বপতা-শ্রী দুলাল চন্দ্র প্রাং 

রাজশাহী 

5077 5475079 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবফকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শুকুর উবিন 

রাজশাহী 5078 5475080 জনাে/বেগম বজসবমন খাতুন 

বপতা-বমাঃ আফসার আলী 

রাজশাহী 

5079 5475081 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ কাবজম উবিন 

রাজশাহী 5080 5475082 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে প্রাং 

রাজশাহী 

5081 5475083 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মবনর উিীন মেল 

রাজশাহী 5082 5475084 জনাে/বেগম বরজাউল হক 

বপতা-আব্দুল মবজে 

রাজশাহী 

5083 5475085 জনাে/বেগম বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলাউিীন 

রাজশাহী 5084 5475086 জনাে/বেগম মীর আবরফুর রহমান 

বপতা-মীর হাবেবুর রহমান 

রাজশাহী 

5085 5475087 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-বমাঃ মকবুল 

রাজশাহী 5086 5475088 জনাে/বেগম বমাসাঃ লবতফা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

রাজশাহী 

5087 5475089 জনাে/বেগম বমাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আন্ডনচ আলী 

রাজশাহী 5088 5475090 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রাজশাহী 

5089 5475091 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লা আল মামুন 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

রাজশাহী 5090 5475092 জনাে/বেগম বমাঃ কাউসার আলী 

বপতা-বমাঃ লালের প্রামাবনক ইয়াকুে 

রাজশাহী 

5091 5475093 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5092 5475094 জনাে/বেগম জীেন কুমার 

বপতা-বজন্ডতশ চন্দ্র প্রামাবনক 

রাজশাহী 

5093 5475095 জনাে/বেগম বমাসাঃ মুসবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ সন্ডমজ উিীন 

রাজশাহী 5094 5475096 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আলী 

বপতা-মৃত বসবলম উবিন 

রাজশাহী 

5095 5475097 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ এনতাজ আলী 

রাজশাহী 5096 5475098 জনাে/বেগম বমাঃ গাজীউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ সামাে বমাল্লা 

রাজশাহী 
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5097 5475099 জনাে/বেগম বমাশাররফ বহান্ডসন 

বপতা-বজসার উবিন 

রাজশাহী 5098 5475100 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-মৃত সামশুল আলম 

রাজশাহী 

5099 5475101 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার 

বপতা-নবন বগাপাল 

রাজশাহী 5100 5475102 জনাে/বেগম বমাঃ ইমাম হাসান 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5101 5475103 জনাে/বেগম পলাশ কুমার প্রামাবনক 

বপতা-বহন্ডরন্দ্র নার্থ প্রামাবনক 

রাজশাহী 5102 5475104 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী 

রাজশাহী 

5103 5475105 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5104 5475106 জনাে/বেগম বেকাশ চন্দ্র 

বপতা-রন্ডমশ চন্দ্র োস 

রাজশাহী 

5105 5475107 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আঃ সামাে 

রাজশাহী 5106 5475108 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল োরী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

রাজশাহী 

5107 5475109 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান আল মামুন 

বপতা-বমাঃ আজাে আলী 

রাজশাহী 5108 5475110 জনাে/বেগম বমাঃ বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5109 5475111 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ খবের উবিন 

রাজশাহী 5110 5475112 জনাে/বেগম আজাহার মাহমুে 

বপতা-আব্দুল গাফ্ফার 

রাজশাহী 

5111 5475113 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5112 5475114 জনাে/বেগম নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বহকমত উল্লাহ 

রাজশাহী 

5113 5475115 জনাে/বেগম জান বমাহাম্মে 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আলী 

রাজশাহী 5114 5475116 জনাে/বেগম শাহনাজ নাসরীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

রাজশাহী 

5115 5475117 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

রাজশাহী 5116 5475118 জনাে/বেগম বমাঃ রবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ফজলুল হক 

রাজশাহী 

5117 5475119 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম রাবজে 

বপতা-বমাঃ মকন্ডলসুর রহমান 

রাজশাহী 5118 5475120 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছামান আলী 

রাজশাহী 

5119 5475121 জনাে/বেগম সুজাতা খাতুন 

বপতা-বমাঃ এ, সাইে 

রাজশাহী 5120 5475122 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-বমাঃ মুকবুল বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5121 5475123 জনাে/বেগম নন্ডরাউত্তম কুমার 

বপতা-নারায়ন সরকার 

রাজশাহী 5122 5475124 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জান্ডেে আলী বফৌজোর 

রাজশাহী 

5123 5475125 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5124 5475126 জনাে/বেগম বমাঃ সজল ইসলাম 

বপতা-মৃত শামসুল হক মুটু 

রাজশাহী 

5125 5475127 জনাে/বেগম শুক্লা রানী 

বপতা-েীন্ডরন্দ্রনার্থ সরকার 

রাজশাহী 5126 5475128 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ শুকুর 

রাজশাহী 

5127 5475129 জনাে/বেগম এম, এম নূরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবহ উিীন 

রাজশাহী 5128 5475130 জনাে/বেগম বমাসাঃ রুপালী ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

রাজশাহী 

5129 5475131 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

বপতা-বমাঃ মন্ডয়জ উবিন 

রাজশাহী 5130 5475132 জনাে/বেগম বমাঃ েকুল বহান্ডসন 

বপতা-বজন্ডকর আলী 

রাজশাহী 

5131 5475133 জনাে/বেগম বমলন কুমার 

বপতা-মৃত বেশ্বনার্থ সরকার 

রাজশাহী 5132 5475134 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকন্ডছে আলী 

রাজশাহী 

5133 5475135 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

রাজশাহী 5134 5475136 জনাে/বেগম মবফজ উবিন 

বপতা-আেদুল্লাহ সরকার 

রাজশাহী 

5135 5475137 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

রাজশাহী 5136 5475138 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কবলম উিীন 

রাজশাহী 

5137 5475139 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

রাজশাহী 5138 5475140 জনাে/বেগম বমাঃ শহীদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কাোতুল্লা মেল 

রাজশাহী 

5139 5475141 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-একরাম আলী 

রাজশাহী 5140 5475142 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল ওহাে 

বপতা-বমাঃ আঃ রহমান 

রাজশাহী 

5141 5475143 জনাে/বেগম বমাঃ জান্ডেে আলী 

বপতা-মৃত শমন্ডসর আলী 

রাজশাহী 5142 5475144 জনাে/বেগম বমাঃ োচ্চু বমঞা 

বপতা-বমাঃ েজলুর রবশে 

রাজশাহী 

5143 5475145 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ বসকু মেল 

রাজশাহী 5144 5475146 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে রহমান রান্ডশল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

রাজশাহী 

5145 5475147 জনাে/বেগম বমাঃ বেলসাে আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ আল্লাম 

রাজশাহী 5146 5475148 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম বহান্ডসন 

রাজশাহী 

5147 5475149 জনাে/বেগম বমাঃ আজগর আলী 

বপতা-বমাঃ আন্ডলক উবিন 

রাজশাহী 5148 5475150 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ আইনাল হক প্রাং 

রাজশাহী 

5149 5475151 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

রাজশাহী 5150 5475152 জনাে/বেগম শ্রী উেয় কুমার োস 

বপতা-মৃত কালীপে োস 

রাজশাহী 

5151 5475153 জনাে/বেগম বমাছাঃ বশউবল খাতুন 

বপতা-মৃত বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রাজশাহী 5152 5475154 জনাে/বেগম বমাঃ সুয়াইবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবনসুর রহমান 

রাজশাহী 
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5153 5475155 জনাে/বেগম বমাহাঃ আয়নাল হক 

বপতা-বমাঃ আবজম উবিন 

রাজশাহী 5154 5475156 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নুল ইসলাম বরজা 

বপতা-বমাঃ আবু োোর 

রাজশাহী 

5155 5485157 জনাে/বেগম পাবপয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ বফন্ডরাজ বচৌধুরী 

বসরাজগি 5156 5485158 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইদুর রহমান 

বপতা-ইমান বহান্ডসন তালুকোর 

বসরাজগি 

5157 5485159 জনাে/বেগম বমাছাঃ শামছুন্নাহার খাতুন 

বপতা-আঃ লবতফ সরকার 

বসরাজগি 5158 5485160 জনাে/বেগম বমাসাঃ বহন্ডলনা খাতুন 

বপতা-আেদুস বসখ 

বসরাজগি 

5159 5485161 জনাে/বেগম এস এম আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-আেদুর রবশে 

বসরাজগি 5160 5485162 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত এন্তাজ আলী 

বসরাজগি 

5161 5485163 জনাে/বেগম আবুল্লান্ডহল কাবফ 

বপতা-শাহ আলী সরকার 

বসরাজগি 5162 5485164 জনাে/বেগম আলহাজ বসখ 

বপতা-জামাল বসখ 

বসরাজগি 

5163 5485165 জনাে/বেগম এস এম ফরহাদুজ্জামান 

বপতা-ইসমাইল বহান্ডসন বসখ 

বসরাজগি 5164 5485166 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-আবুল সরকার 

বসরাজগি 

5165 5485167 জনাে/বেগম আবছয়া খাতুন 

বপতা-আতাহার আলী 

বসরাজগি 5166 5485168 জনাে/বেগম রব্বানী বহান্ডসন 

বপতা-রমজান আলী 

বসরাজগি 

5167 5485169 জনাে/বেগম রমজান আলী 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

বসরাজগি 5168 5485170 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-হারান আলী 

বসরাজগি 

5169 5485171 জনাে/বেগম নাসবরন খাতুন 

বপতা-মান্ডলক সরকার 

বসরাজগি 5170 5485172 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-শাহ আলম মৃধা 

বসরাজগি 

5171 5485173 জনাে/বেগম আেদুর রাজ্জাক 

বপতা-জুরান মেল 

বসরাজগি 5172 5485174 জনাে/বেগম পবরমল কুমার পাল 

বপতা-বজাবতষ পাল 

বসরাজগি 

5173 5485175 জনাে/বেগম বমাঃ খুররুম বময়া 

বপতা-বখারন্ডশে আলী 

বসরাজগি 5174 5485176 জনাে/বেগম বমাসাঃ সুইটি সুলতানা 

বপতা-বেলাল বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5175 5485177 জনাে/বেগম আনারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবহচ উবিন 

বসরাজগি 5176 5485178 জনাে/বেগম বরান্ডমনা খাতুন 

বপতা-হাবমদুল্লাহ 

বসরাজগি 

5177 5485179 জনাে/বেগম বমাসাঃ মবনরা পারভীন 

বপতা-আেদুস সাত্তার আকন্দ 

বসরাজগি 5178 5485180 জনাে/বেগম বমাঃ শাবকল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5179 5485181 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

বসরাজগি 5180 5485182 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলী 

বপতা-আঃ সামাে 

বসরাজগি 

5181 5485183 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

বসরাজগি 5182 5485184 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান বসখ 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

বসরাজগি 

5183 5485185 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসােহান আলী 

বসরাজগি 5184 5485186 জনাে/বেগম ছাবেনা খাতুন 

বপতা-আেদুস ছামাে 

বসরাজগি 

5185 5485187 জনাে/বেগম বমাঃ আকরামুল ইসলাম তালুকোর 

বপতা-আঃ সাত্তার তালুকোর 

বসরাজগি 5186 5485188 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তালহা 

বপতা-আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5187 5485189 জনাে/বেগম বুলবুল আহন্ডমে 

বপতা-মবজের রহমান 

বসরাজগি 5188 5485190 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে 

বপতা-মৃত মমতাজ উবিন 

বসরাজগি 

5189 5485191 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-মৃত আেদুস বসাোহান 

বসরাজগি 5190 5485192 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

বসরাজগি 

5191 5485193 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ বহাসাইন আলী 

বসরাজগি 5192 5485194 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

বসরাজগি 

5193 5485195 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ তন্ডফজ আলী 

বসরাজগি 5194 5485196 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কাবপ সরকার 

বপতা-বমাঃ শওকত আল সরকার 

বসরাজগি 

5195 5485197 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-মৃত জান্ডেে আলী 

বসরাজগি 5196 5485198 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ সুলতান 

বপতা-বমাঃ আমীর বহাসাইন 

বসরাজগি 

5197 5485199 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মবতয়ার রহমান 

বসরাজগি 5198 5485200 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন বহান্ডসন 

বপতা-আেদুস সালাম 

বসরাজগি 

5199 5485201 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

বসরাজগি 5200 5485202 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহানুর রহমান 

বপতা-আেদুল কবরম 

বসরাজগি 

5201 5485203 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-শাহাোৎ বহান্ডসন 

বসরাজগি 5202 5485204 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবমর বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5203 5485205 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাবনফ 

বপতা-মৃত ননুর েক্স বশখ 

বসরাজগি 5204 5485206 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম বশখ 

বপতা-আেদুস সাত্তার বশখ 

বসরাজগি 

5205 5485207 জনাে/বেগম বমাছাঃ বকান্ডমলা খাতুন 

বপতা-আইয়ুে আলী 

বসরাজগি 5206 5485208 জনাে/বেগম বমাঃ মুনবজল হক 

বপতা-বমাঃ তন্ডফর আলী 

বসরাজগি 

5207 5485209 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমনুবত খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বসরাজগি 5208 5485210 জনাে/বেগম বমাছাঃ মুবক্ত খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবতন সরকার 

বসরাজগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5209 5485211 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী 

বসরাজগি 5210 5485212 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আয়নুল হক 

বসরাজগি 

5211 5485213 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বসরাজগি 5212 5485214 জনাে/বেগম বমাঃ ফজন্ডল রাব্বী 

বপতা-সাহাোৎ বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5213 5485215 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-মৃত আজহার আলী 

বসরাজগি 5214 5485216 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন প্রামাবনক 

বসরাজগি 

5215 5485217 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বসরাজগি 5216 5485218 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজম উবিন 

বপতা-বমাঃ আেম আলী 

বসরাজগি 

5217 5485219 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাই বশখ 

বপতা-মৃত রুস্তম আলী বশখ 

বসরাজগি 5218 5485220 জনাে/বেগম মুহাম্মে সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জসমতুল্লাহ 

বসরাজগি 

5219 5485221 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বগালোর বহান্ডসন ভূইয়া 

বসরাজগি 5220 5485222 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বনয়ামত বমাল্লা 

বসরাজগি 

5221 5485223 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বসরাজগি 5222 5485224 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী 

বসরাজগি 

5223 5485225 জনাে/বেগম বমাছাঃ রওশনারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ রওশন আলী 

বসরাজগি 5224 5485226 জনাে/বেগম বমাঃ ফন্ডয়জ উবিন 

বপতা-মৃত শাহজাহান আলী 

বসরাজগি 

5225 5485227 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ খান্ডলক 

বপতা-নুর বমাহাম্মে আকন্দ 

বসরাজগি 5226 5485228 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আকোর আলী 

বসরাজগি 

5227 5485229 জনাে/বেগম বমাঃ বোলন হক 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেবেন 

বসরাজগি 5228 5485230 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বময়া 

বপতা-মৃত েন্ডন্দ আলী 

বসরাজগি 

5229 5485231 জনাে/বেগম এস.এম.শবরফুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল বসখ 

বসরাজগি 5230 5485232 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছাকাওয়াত বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5231 5485233 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ হায়োর আলী 

বসরাজগি 5232 5485234 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

বসরাজগি 

5233 5485235 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-মৃত বমাঃ আবু সাইে বময়া 

বসরাজগি 5234 5485236 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবু তান্ডহর 

বসরাজগি 

5235 5485237 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বরজা 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে উবিন 

বসরাজগি 5236 5485238 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-মৃত সূর্য্য বশখ 

বসরাজগি 

5237 5485239 জনাে/বেগম রামকৃষ্ণ পাল 

বপতা-অবখল চন্দ্র পাল 

বসরাজগি 5238 5485240 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজমল বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5239 5485241 জনাে/বেগম বমাঃ রাতুল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস মেল 

বসরাজগি 5240 5485242 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-মৃত আব্দুল কুদ্দুস মেল 

বসরাজগি 

5241 5485243 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবফকুর ইসলাম 

বসরাজগি 5242 5485244 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশে মাহমুে 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান আলী 

বসরাজগি 

5243 5485245 জনাে/বেগম বমাঃ ইসরাবফল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আব্দুল মবজে 

বসরাজগি 5244 5485246 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুে রানা 

বপতা-মৃত জামাল উবিন 

বসরাজগি 

5245 5485247 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবতন 

বপতা-বমাঃ সান্ডনায়ার বহান্ডসন 

বসরাজগি 5246 5485248 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বসরাজগি 

5247 5485249 জনাে/বেগম বমাঃ রনজু বময়া 

বপতা-বমাঃ জহুরুল ইসলাম প্রামাবনক 

বসরাজগি 5248 5485250 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন সরোর 

বসরাজগি 

5249 5485251 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার 

বপতা-অবজত চন্দ্র সূত্রধর 

বসরাজগি 5250 5485252 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বজন্নাত আলী 

বসরাজগি 

5251 5485253 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমৌসুমী পারভীন 

বপতা-বমাঃ মেবুল বহান্ডসন 

বসরাজগি 5252 5485254 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্বাছ আলী 

বসরাজগি 

5253 5485255 জনাে/বেগম মুনবজরা খাতুন 

বপতা-বমান্নাফ আলী 

বসরাজগি 5254 5485256 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর মেল 

বসরাজগি 

5255 5485257 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বসরাজগি 5256 5485258 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল জাব্বার 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

বসরাজগি 

5257 5485259 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাফ্ফর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বসরাজগি 5258 5485260 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন রানা 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

বসরাজগি 

5259 5485261 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল ওয়াবরছ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বসরাজগি 5260 5485262 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

বসরাজগি 

5261 5485263 জনাে/বেগম ইমরান হাসান 

বপতা-জান্ডহর আলী 

বসরাজগি 5262 5485264 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

বসরাজগি 

5263 5485265 জনাে/বেগম বমাঃ রবশদুল হাসান খান 

বপতা-বমাঃ আজহার আলী 

বসরাজগি 5264 5485266 জনাে/বেগম বমাছাঃ খান্ডলো খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বসরাজগি 
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5265 5485267 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ মবমন 

বপতা-বমাঃ এন্তাজ আলী 

বসরাজগি 5266 5485268 জনাে/বেগম বমাঃ বশখ ফবরে 

বপতা-বমাঃ বগালজার বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5267 5485269 জনাে/বেগম বমাঃ আবনসুর রহমান 

বপতা-বমাঃ তাইবুর রহমান 

বসরাজগি 5268 5485270 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবলম বশখ 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান বহাসাইন বশখ 

বসরাজগি 

5269 5485271 জনাে/বেগম বমাছাঃ খান্ডলো নাসবরন 

বপতা-বমাঃ আঃ খান্ডলক 

বসরাজগি 5270 5485272 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবজজ 

বপতা-বমাঃ আকোর আলী 

বসরাজগি 

5271 5485273 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমান্ডনকা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

বসরাজগি 5272 5485274 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগালাম বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5273 5485275 জনাে/বেগম বমাছাঃ আবছয়া খাতুন 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন মেল 

বসরাজগি 5274 5485276 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আলীম 

বপতা-বমাঃ ময়নুল হক প্রাং 

বসরাজগি 

5275 5485277 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বফন্ডরাজ আলম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

বসরাজগি 5276 5485278 জনাে/বেগম বমাঃ ফাহাে আলী 

বপতা-মৃত রবফকুল ইসলাম 

বসরাজগি 

5277 5485279 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ খবের উবিন 

বসরাজগি 5278 5485280 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল জব্বার 

বপতা-বমাঃ মহরম আলী 

বসরাজগি 

5279 5485281 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

বপতা-বমাঃ ঠান্ডু বময়া 

বসরাজগি 5280 5485282 জনাে/বেগম বমাঃ নাঈমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

বসরাজগি 

5281 5485283 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্ডলক সরকার 

বপতা-বমাঃ বগালাপ বহান্ডসন সরকার 

বসরাজগি 5282 5485284 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাক্তাল বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5283 5485285 জনাে/বেগম বমাঃ অবল উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্ডলক 

বসরাজগি 5284 5485286 জনাে/বেগম বমাঃ নাবছর উবিন 

বপতা-বমাঃ নাবজম উবিন 

বসরাজগি 

5285 5485287 জনাে/বেগম বসাবনয়া খাতুন 

বপতা-মৃত আবুল মেল 

বসরাজগি 5286 5485288 জনাে/বেগম বমাঃ নুহু আলম 

বপতা-বমাঃ ময়ন্ডছর আলী 

বসরাজগি 

5287 5485289 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেউজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বসরাজগি 5288 5485290 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

বসরাজগি 

5289 5485291 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হুো 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক মেল 

বসরাজগি 5290 5485292 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েবের উিীন বশখ 

বসরাজগি 

5291 5485293 জনাে/বেগম আবলফ লায়লা 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছালাম 

বসরাজগি 5292 5485294 জনাে/বেগম কাজী তবনমা হাবস 

বপতা-কাজী ছাইদুর রহমান 

বসরাজগি 

5293 5485295 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

বসরাজগি 5294 5485296 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বগালাপ প্র্াং 

বসরাজগি 

5295 5485297 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ বেলাল বহাসাইন 

বসরাজগি 5296 5485298 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োন্ডনজ আলী বশখ 

বসরাজগি 

5297 5485299 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাক্তার বহান্ডসন 

বসরাজগি 5298 5485300 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল হান্ডশম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বসাোহান 

বসরাজগি 

5299 5485301 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসানাউল্লা সরকার 

বসরাজগি 5300 5485302 জনাে/বেগম বমাঃ শামসুল হক 

বপতা-বমাঃ হাসান আলী 

বসরাজগি 

5301 5485303 জনাে/বেগম বমাছাঃ জীেন নাহার 

বপতা-বমাঃ দ্বীন বমাহাম্মে 

বসরাজগি 5302 5485304 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বসরাজগি 

5303 5485305 জনাে/বেগম বমাঃ বমলটন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল খান্ডয়র 

বসরাজগি 5304 5485306 জনাে/বেগম মুবশ যো খাতুন 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5305 5485307 জনাে/বেগম আছমা খাতুন 

বপতা-মৃত আবমর বহান্ডসন 

বসরাজগি 5306 5485308 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তয়জাল ইসলাম 

বসরাজগি 

5307 5485309 জনাে/বেগম শারবমন খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বসরাজগি 5308 5485310 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

বসরাজগি 

5309 5485311 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল সরকার 

বসরাজগি 5310 5485312 জনাে/বেগম বেমগ শ্যামলী খানম 

বপতা-আফতাে বমাল্লা 

বসরাজগি 

5311 5485313 জনাে/বেগম বমাঃ নূরনেী 

বপতা-বমাঃ আরন্ডোশ আলী 

বসরাজগি 5312 5485314 জনাে/বেগম পলয় কুমার সরকার 

বপতা-ব্রজ বগাপাল সরকার 

বসরাজগি 

5313 5485315 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আলী 

বপতা-বমাঃ জহুরূল ইসলাম 

বসরাজগি 5314 5485316 জনাে/বেগম বমাঃ রানা সরকার 

বপতা-বমাঃ জাকাবরয়া বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5315 5485317 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-বমাঃ রন্ডহে আলী আকন্দ 

বসরাজগি 5316 5485318 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সুলতান 

বসরাজগি 

5317 5485319 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরে বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবতন বময়া 

বসরাজগি 5318 5485320 জনাে/বেগম রাবজে আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আাব্দুল কুদ্দুস সরকার 

বসরাজগি 

5319 5485321 জনাে/বেগম বমাঃ বেপুল বময়া 

বপতা-বমাঃ বহলাল উিীন 

বসরাজগি 5320 5485322 জনাে/বেগম সিয় কুমার সুত্রধর 

বপতা-অবভরাম চন্দ্র সুত্রধর 

বসরাজগি 
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5321 5485323 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোৎ বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন সরকার 

বসরাজগি 5322 5485324 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন মাহমুে 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বসরাজগি 

5323 5485325 জনাে/বেগম বমাঃ রবে উল কবরম 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী 

বসরাজগি 5324 5485326 জনাে/বেগম আব্দুল বমাত্তাবলে 

বপতা-বমাঃ নওন্ডশর আলী 

বসরাজগি 

5325 5485327 জনাে/বেগম বমাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-মৃত ইমান আলী 

বসরাজগি 5326 5485328 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ পামুছা প্রামাবনক 

বসরাজগি 

5327 5485329 জনাে/বেগম বমাঃ েরকতুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবন প্রাং 

বসরাজগি 5328 5485330 জনাে/বেগম জান্নাতুল বফরন্ডেৌস 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছালাম 

বসরাজগি 

5329 5485331 জনাে/বেগম সুন্ডেে কুমার রায় 

বপতা-হবরপে রায় 

বসরাজগি 5330 5485332 জনাে/বেগম বমাছাঃ লায়লা পারভীন 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5331 5485333 জনাে/বেগম বমা: রুহুল আবমন রুন্ডেল 

বপতা-বমা: সাইফুল ইসলাম 

বসরাজগি 5332 5485334 জনাে/বেগম বমা: হাবেবুর রহমান হাসান 

বপতা-আব্দুল হাই 

বসরাজগি 

5333 5485335 জনাে/বেগম বমা: বরাকনুজ্জমান 

বপতা-বমা: চাঁে আলী 

বসরাজগি 5334 5485336 জনাে/বেগম বমাছা: বমৌসুমী খাতুন 

বপতা-বমা: বমাক্তাল বহান্ডসন 

বসরাজগি 

5335 5485337 জনাে/বেগম বমা: শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমা: আজগর আলী 

বসরাজগি 5336 5485338 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডলে 

বসরাজগি 

5337 6495339 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হান্নান 

বপতা-বমাঃ বমাতান্ডলে বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5338 6495340 জনাে/বেগম বমাছাঃ মবন আক্তার 

বপতা-মন্টু সরকার 

বেনাজপুর 

5339 6495341 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ুন কবের প্রামাবনক 

বপতা-বমাঃ একরামুল হক প্রামাবনক 

বেনাজপুর 5340 6495342 জনাে/বেগম বেকাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত েীন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5341 6495343 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর জান্ডেে 

বেনাজপুর 5342 6495344 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান আলী 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বেনাজপুর 

5343 6495345 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বেনাজপুর 5344 6495346 জনাে/বেগম বমা: কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমা: নুর ইসলাম 

বেনাজপুর 

5345 6495347 জনাে/বেগম বমা: জাবমউল খাঁন 

বপতা-বমা: আব্দুল মান্নান খাঁন 

বেনাজপুর 5346 6495348 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার 

বপতা-মন্টু চন্দ্র বেেেংশী 

বেনাজপুর 

5347 6495349 জনাে/বেগম বমাঃ সরফরাজ আলম 

বপতা-মহুরম বমাঃ বমহরাে আলী 

বেনাজপুর 5348 6495350 জনাে/বেগম বসান্ডহল খান 

বপতা-নুরুজ্জামান 

বেনাজপুর 

5349 6495351 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বসাঃ আফতার উবিন শাহ 

বেনাজপুর 5350 6495352 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান আলী 

বপতা-বমাঃ আজগার আলী 

বেনাজপুর 

5351 6495353 জনাে/বেগম ইমরান আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ রবফকুল োরী 

বেনাজপুর 5352 6495354 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছবকউিীন 

বেনাজপুর 

5353 6495355 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আঃ রবশে 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল কবরম 

বেনাজপুর 5354 6495356 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ রওশন আলী 

বেনাজপুর 

5355 6495357 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5356 6495358 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে আলী সরকার 

বপতা-বমাঃ মন্জুরুল ইসলাম সরকার 

বেনাজপুর 

5357 6495359 জনাে/বেগম বমাহনী রায় 

বপতা-বেনয় চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5358 6495360 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমাঃ সামদুল হক 

বেনাজপুর 

5359 6495361 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেল্যজার বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5360 6495362 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী 

বেনাজপুর 

5361 6495363 জনাে/বেগম বমাঃ হায়োর আলী 

বপতা-বমাঃ মহবসন আলী 

বেনাজপুর 5362 6495364 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে আর বভজ 

বপতা-মৃত - আঃ রবশে 

বেনাজপুর 

5363 6495365 জনাে/বেগম বজবেৎ চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রভাশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5364 6495366 জনাে/বেগম অনন্ত রায় 

বপতা-তবরনদ্র রার্থ 

বেনাজপুর 

5365 6495367 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়জুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5366 6495368 জনাে/বেগম অবজত কুমার প্র্ধা 

বপতা-দুন্ডর্ যাধন 

বেনাজপুর 

5367 6495369 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজুল হক 

বপতা-বমাঃ জন্ডেদুল হক 

বেনাজপুর 5368 6495370 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র রায় 

বপতা-অক্ষর কুমার রায় 

বেনাজপুর 

5369 6495371 জনাে/বেগম বমাঃ বগামাল বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ আব্দুম সালাম 

বেনাজপুর 5370 6495372 জনাে/বেগম বমাঃ জূলকার নান্ডয়নশাহ 

বপতা-বমাঃ োবুল আকতার শাহ 

বেনাজপুর 

5371 6495373 জনাে/বেগম ওন্ডমো খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবছহউবিন 

বেনাজপুর 5372 6495374 জনাে/বেগম ওোইদুর রহমান 

বপতা-মবছরউিীন 

বেনাজপুর 

5373 6495375 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ জয়নাল মেল 

বেনাজপুর 5374 6495376 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ আজাহার আলী 

বেনাজপুর 

5375 6495377 জনাে/বেগম পীযুষ কুমার রায় 

বপতা-সুমংগল রার্ 

বেনাজপুর 5376 6495378 জনাে/বেগম বেকাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-বকন্ডরন চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5377 6495379 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ সবহে আলী 

বেনাজপুর 5378 6495380 জনাে/বেগম মান্ডকাস য রায় 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5379 6495381 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলাল উিীন 

বেনাজপুর 5380 6495382 জনাে/বেগম বমাঃ ছান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বেনাজপুর 

5381 6495383 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু সাঈে মেল 

বেনাজপুর 5382 6495384 জনাে/বেগম বমাঃ মাহুবুবুর রহমান 

বপতা-মৃত ফজরউবিন 

বেনাজপুর 

5383 6495385 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-মৃত আব্দুস সামাে 

বেনাজপুর 5384 6495386 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামসুল হক 

বেনাজপুর 

5385 6495387 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাহনাজ পারভীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বেনাজপুর 5386 6495388 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

বেনাজপুর 

5387 6495389 জনাে/বেগম বমাঃ আনারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5388 6495390 জনাে/বেগম বমাঃ বমনু রহমান 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

বেনাজপুর 

5389 6495391 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5390 6495392 জনাে/বেগম বমাঃ বরজওয়ান হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বেনাজপুর 

5391 6495393 জনাে/বেগম সঞ্চয় চন্দ্র সরকার 

বপতা-বগন্ডনন্দ্র নার্থ সরকার 

বেনাজপুর 5392 6495394 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডহনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক 

বেনাজপুর 

5393 6495395 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুের রহমান 

বপতা-বমাঃ আলাম উবিন শাহ 

বেনাজপুর 5394 6495396 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে আলী 

বেনাজপুর 

5395 6495397 জনাে/বেগম জীেন চন্দ্র রায় 

বপতা-কুবলন চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5396 6495398 জনাে/বেগম ইমরানা পারভীন 

বপতা-বমাঃ বকাোে আলী 

বেনাজপুর 

5397 6495399 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5398 6495400 জনাে/বেগম বমাঃ হুমামুন কেীর 

বপতা-বমাঃ মমতাজ উবিন মেল 

বেনাজপুর 

5399 6495401 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর হক 

বপতা-বমাঃ সাহাজউিীন 

বেনাজপুর 5400 6495402 জনাে/বেগম বমাঃ বেপ্লে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5401 6495403 জনাে/বেগম বমাঃ সালাউবিন আহন্ডমে 

বপতা-মুত বসরাজুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5402 6495404 জনাে/বেগম বমাঃ তাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খয়রাত আলী 

বেনাজপুর 

5403 6495405 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খয়রাত আলী 

বেনাজপুর 5404 6495406 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কালাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বেনাজপুর 

5405 6495407 জনাে/বেগম দুলাল চন্দ্র রায় 

বপতা-বেন্ডনশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5406 6495408 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার রায় 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5407 6495409 জনাে/বেগম বমাঃ বহোন্ডয়ত উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5408 6495410 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আেদুস ছামাে 

বেনাজপুর 

5409 6495411 জনাে/বেগম তৃবপ্ত রায় 

বপতা-বনরিন রায় 

বেনাজপুর 5410 6495412 জনাে/বেগম মাখনকুমার রায় 

বপতা-অবম্মী কুমার রায় 

বেনাজপুর 

5411 6495413 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে শাহ 

বপতা-বমাঃ কবনম উিীন 

বেনাজপুর 5412 6495414 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাবহন আরা 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাওার 

বেনাজপুর 

5413 6495415 জনাে/বেগম আব্দুল বমাওাবলে 

বপতা-চতয়ে আলী 

বেনাজপুর 5414 6495416 জনাে/বেগম অমল কুমার রায় 

বপতা-আবশ্বনার্থ েম যন 

বেনাজপুর 

5415 6495417 জনাে/বেগম বেপ্লে চন্দ্র রায় 

বপতা-ভাদ্রুন্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 5416 6495418 জনাে/বেগম ওয়ান্ডহে আলী 

বপতা-মৃত বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বেনাজপুর 

5417 6495419 জনাে/বেগম তমা পারভীন 

বপতা-তবমজউিীন 

বেনাজপুর 5418 6495420 জনাে/বেগম বলটন চন্দ্র রায় 

বপতা-রন্ডহশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5419 6495421 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-মহুরুম বরয়াজউিীন শাহ 

বেনাজপুর 5420 6495422 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজল হক 

বেনাজপুর 

5421 6495423 জনাে/বেগম পন্ডরশচন্দ্র রায় 

বপতা-অবহন্দ্র রার্থ রায় 

বেনাজপুর 5422 6495424 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ আবজজ 

বেনাজপুর 

5423 6495425 জনাে/বেগম অবনন্ডেশ চন্দ্র রায় 

বপতা-বদ্বন্ডজনদ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5424 6495426 জনাে/বেগম বনতাই চন্দ্র রায় 

বপতা-বকোর নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5425 6495427 জনাে/বেগম আঃ মান্ডলক 

বপতা-বমাঃ আইনউবিন 

বেনাজপুর 5426 6495428 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র সামন্ত 

বেনাজপুর 

5427 6495429 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জফুর আলী 

বেনাজপুর 5428 6495430 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার রায় 

বপতা-মৃত নন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5429 6495431 জনাে/বেগম বসজু রিন বসন 

বপতা-উমা পে বসন 

বেনাজপুর 5430 6495432 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ শামসুল আলম 

বেনাজপুর 

5431 6495433 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-বেজয় চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5432 6495434 জনাে/বেগম আব্দুল ওহাে 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বেনাজপুর 
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5433 6495435 জনাে/বেগম বমাঃ শাহােত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

বেনাজপুর 5434 6495436 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5435 6495437 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ মুবজবুর রহমান বচৌধুরী 

বেনাজপুর 5436 6495438 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফয়জার রহমান 

বেনাজপুর 

5437 6495439 জনাে/বেগম বমাঃ বমনহাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

বেনাজপুর 5438 6495440 জনাে/বেগম সানা চন্দ্র সরকার 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ সরকার 

বেনাজপুর 

5439 6495441 জনাে/বেগম বপযুষ কুমার রায় 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5440 6495442 জনাে/বেগম সিয় কুমার রায় 

বপতা-বশশু নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5441 6495443 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকারম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সাহাজ উিীন 

বেনাজপুর 5442 6495444 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

বেনাজপুর 

5443 6495445 জনাে/বেগম সুব্রত কুমার রায় 

বপতা-সুোস চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5444 6495446 জনাে/বেগম অন্ডশাক কুমার রায় 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5445 6495447 জনাে/বেগম বমাঃ ফকরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবমর উিীন 

বেনাজপুর 5446 6495448 জনাে/বেগম পিজ কুমার রায় 

বপতা-বনখীল রিন রায় 

বেনাজপুর 

5447 6495449 জনাে/বেগম বমাঃ নাবের শাহ 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে শাহ 

বেনাজপুর 5448 6495450 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5449 6495451 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বপতা-বমাঃ ফবসউিীন 

বেনাজপুর 5450 6495452 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-মৃত মনসুর আলী 

বেনাজপুর 

5451 6495453 জনাে/বেগম বমাঃ শাহনুর আলম 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

বেনাজপুর 5452 6495454 জনাে/বেগম রতন কুমার রায় 

বপতা-গন্ডজন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5453 6495455 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

বেনাজপুর 5454 6495456 জনাে/বেগম বপযুষ কাবন্ত 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5455 6495457 জনাে/বেগম বমনহাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আফআফ উবিন 

বেনাজপুর 5456 6495458 জনাে/বেগম উজ্জ্বল কুমার েম যন 

বপতা-রাখাল চন্দ্র েম যন 

বেনাজপুর 

5457 6495459 জনাে/বেগম সবুজ চন্দ্র রায় 

বপতা-ব্রন্ডজন্দ্রনার্থ রায় 

বেনাজপুর 5458 6495460 জনাে/বেগম ধ্রুে নার্থ রায় 

বপতা-ব্রন্ডজন্দ্রনার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5459 6495461 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান আবল 

বপতা-বমাঃ আসাে আবল 

বেনাজপুর 5460 6495462 জনাে/বেগম দ্বীবপ্ত রানী রায় 

বপতা-স্বামী-রনবজৎ কুমার রায় 

বেনাজপুর 

5461 6495463 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েবের উিীন 

বেনাজপুর 5462 6495464 জনাে/বেগম শ্রী বেনয় চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত নন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5463 6495465 জনাে/বেগম কমল চন্দ্র রায় 

বপতা-লংন্ডকশ্বর রায় 

বেনাজপুর 5464 6495466 জনাে/বেগম তপন চন্দ্র রায় 

বপতা-োচ্চু রাম রায় 

বেনাজপুর 

5465 6495467 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম রানা 

বপতা-বমাঃ োরাজ উিীন 

বেনাজপুর 5466 6495468 জনাে/বেগম বমাঃ আইনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

বেনাজপুর 

5467 6495469 জনাে/বেগম বনরিন চন্দ্র পাল 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র পাল 

বেনাজপুর 5468 6495470 জনাে/বেগম সান্ত রানী রায় 

বপতা-সুধীর চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5469 6495471 জনাে/বেগম উজ্জল চন্দ্র শীল 

বপতা-বখবতশ চন্দ্র শীল 

বেনাজপুর 5470 6495472 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মন্ডয়জ উবিন 

বেনাজপুর 

5471 6495473 জনাে/বেগম বমাঃ আবলউল আবজম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5472 6495474 জনাে/বেগম বেলীপ কুমার রায় 

বপতা-মৃত পার্থারত রায় 

বেনাজপুর 

5473 6495475 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-আব্দুল হাবকম সরকার 

বেনাজপুর 5474 6495476 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া 

বপতা-বমাঃ বকারোন আবল 

বেনাজপুর 

5475 6495477 জনাে/বেগম কৃষ্ণ বগাপাল অবধকারী 

বপতা-বকরন চন্দ্র অবধকারী 

বেনাজপুর 5476 6495478 জনাে/বেগম অবনক চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত বেব্য চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5477 6495479 জনাে/বেগম প্রন্ডনান্ডেশ কুমার সরকার 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার সরকার 

বেনাজপুর 5478 6495480 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

বেনাজপুর 

5479 6495481 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-মৃত আব্দুল হাবকম 

বেনাজপুর 5480 6495482 জনাে/বেগম দ্বীন্ডজন্দ্র নার্থ শাম যা 

বপতা-কৃষ্ণ প্রসাে শাম যা 

বেনাজপুর 

5481 6495483 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃঃ মমতাজ আবল 

বেনাজপুর 5482 6495484 জনাে/বেগম মাসুমা খাতুন 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে আবল 

বেনাজপুর 

5483 6495485 জনাে/বেগম তারাপে রায় 

বপতা-মৃঃ র্তীন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5484 6495486 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ নবছম উবিন 

বেনাজপুর 

5485 6495487 জনাে/বেগম বনপপন চন্দ্র রায় 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5486 6495488 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5487 6495489 জনাে/বেগম সন্ডতেন োস 

বপতা-সবেন্দ্র োস 

বেনাজপুর 5488 6495490 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ লবতফুর রহমান 

বেনাজপুর 
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5489 6495491 জনাে/বেগম লাভলী রাবন রায় 

বপতা-ব্রজন্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 5490 6495492 জনাে/বেগম প্রেীর কুমার অবধকারী 

বপতা-অবহভূষণ অবধকারী 

বেনাজপুর 

5491 6495493 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল আলম 

বপতা-বমাঃ আনসার আবল 

বেনাজপুর 5492 6495494 জনাে/বেগম রুম্পা আক্তার রুপা 

বপতা-রবেউল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5493 6495495 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুল আলম 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5494 6495496 জনাে/বেগম বমাঃ বসানা বমঞা 

বপতা-মৃঃ জুমার আবল 

বেনাজপুর 

5495 6495497 জনাে/বেগম রুশনা খাতুন 

বপতা-মৃঃ আব্দুর রবহম 

বেনাজপুর 5496 6495498 জনাে/বেগম বমাঃ হায়োর আবল 

বপতা-বমাঃ মহবসন আবল 

বেনাজপুর 

5497 6495499 জনাে/বেগম বেনত চন্দ্র রায় 

বপতা-বুন্ডধন চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5498 6495500 জনাে/বেগম বমঠুন চন্দ্র রায় 

বপতা-বনবধরাম চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5499 6495501 জনাে/বেগম বমাঃ আরমান আবল 

বপতা-বমাঃ মহসীন আবল 

বেনাজপুর 5500 6495502 জনাে/বেগম নুরনেী 

বপতা-আবনসুর রহমান 

বেনাজপুর 

5501 6495503 জনাে/বেগম মাহমুো বেগম 

বপতা-তবফরউবিন 

বেনাজপুর 5502 6495504 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-বক্ষতীশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5503 6495505 জনাে/বেগম বমাঃ মান্ডজদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কামরুজ্জামান 

বেনাজপুর 5504 6495506 জনাে/বেগম বেষ্ণুপে রায় 

বপতা-বেজয় চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5505 6495507 জনাে/বেগম রাইন্ডয়ল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামসুবিন 

বেনাজপুর 5506 6495508 জনাে/বেগম বমাঃ বসায়ান্ডয়ে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সামশুবিন 

বেনাজপুর 

5507 6495509 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ আফতােউবিন 

বেনাজপুর 5508 6495510 জনাে/বেগম বকৌবশক রায় 

বপতা-শক্তরাম রায় 

বেনাজপুর 

5509 6495511 জনাে/বেগম তাপস কুমার রায় 

বপতা-প্রভাত চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5510 6495512 জনাে/বেগম নাবেরা সুলতানা নাজমা 

বপতা-বমাঃ আকন্ডছদুর রহমান 

বেনাজপুর 

5511 6495513 জনাে/বেগম বমাঃ মবহউবিন আলমগীর 

বপতা-মৃঃ মকবুল বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5512 6495514 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5513 6495515 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র 

বপতা-বর্ান্ডগশ চন্দ্র 

বেনাজপুর 5514 6495516 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল সরকার 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

বেনাজপুর 

5515 6495517 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রান্ডসল ইমাম 

বপতা-মৃত বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5516 6495518 জনাে/বেগম আব্দুল খান্ডলক 

বপতা-খবতেউিীন 

বেনাজপুর 

5517 6495519 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবলম 

বপতা-মৃঃ ফবরজউবিন 

বেনাজপুর 5518 6495520 জনাে/বেগম পবেত্র চন্দ্র রায় 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5519 6495521 জনাে/বেগম স্বপন কুমার রায় 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5520 6495522 জনাে/বেগম বলটন চন্দ্র রায় 

বপতা-অবনল চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5521 6495523 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বসতােউবিন 

বেনাজপুর 5522 6495524 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

বেনাজপুর 

5523 6495525 জনাে/বেগম ওয়াবলো বেগম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

বেনাজপুর 5524 6495526 জনাে/বেগম কানাইলাল রায় 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5525 6495527 জনাে/বেগম বমাঃ জবসম উবিন 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

বেনাজপুর 5526 6495528 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বরনু বময়া 

বেনাজপুর 

5527 6495529 জনাে/বেগম বচত্ত রিন রায় 

বপতা-রাজকুমার রায় 

বেনাজপুর 5528 6495530 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ জহুরুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5529 6495531 জনাে/বেগম রতন রায় 

বপতা-অতুল রায় 

বেনাজপুর 5530 6495532 জনাে/বেগম জয়ন্ত চন্দ্র রায় 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5531 6495533 জনাে/বেগম বলজা পারবভন 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আবল 

বেনাজপুর 5532 6495534 জনাে/বেগম সাইন চন্দ্র সরকার 

বপতা-সুন্ডেশ চন্দ্র সরকার 

বেনাজপুর 

5533 6495535 জনাে/বেগম তানভীর আহান্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজাক 

বেনাজপুর 5534 6495536 জনাে/বেগম উন্ডপন চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃঃ অমর চাঁে রায়   

বেনাজপুর 

5535 6495537 জনাে/বেগম পবেত্র চন্দ্র রায় 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5536 6495538 জনাে/বেগম বলপা পারবভন 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আবল 

বেনাজপুর 

5537 6495539 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশে আল মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বেনাজপুর 5538 6495540 জনাে/বেগম পেন চন্দ্র রায় 

বপতা-বগাবেন্দ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5539 6495541 জনাে/বেগম আশা রাবন োস 

বপতা-সংকর োস 

বেনাজপুর 5540 6495542 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল োন্ডছে 

বপতা-বমাঃ েবের উিীন 

বেনাজপুর 

5541 6495543 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আবল 

বেনাজপুর 5542 6495544 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বেনাজপুর 

5543 6495545 জনাে/বেগম বসধার্থ য শংকর রায় 

বপতা-বেধুভূষন রায় 

বেনাজপুর 5544 6495546 জনাে/বেগম মুক্তা রায় 

বপতা-কাবলপে রায় 

বেনাজপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5545 6495547 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-মৃঃ আজগার আবল 

বেনাজপুর 5546 6495548 জনাে/বেগম বমাঃ জবসম উবিন 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছে আবল 

বেনাজপুর 

5547 6495549 জনাে/বেগম আইবরন নাহার 

বপতা-বমাঃ শামছুল আলম 

বেনাজপুর 5548 6495550 জনাে/বেগম নাজমুন নাহার 

বপতা-মৃঃ আবনছুর রহমান 

বেনাজপুর 

5549 6495551 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া বহান্ডমন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5550 6495552 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ বন্ডমাজান্ডম্মল হক 

বেনাজপুর 

5551 6495553 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র রায় 

বপতা-বেবপন চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5552 6495554 জনাে/বেগম লাইবল বেগম 

বপতা-মৃঃ হবেের রহমান/স্বাঃ েবেরুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5553 6495555 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ োরাজ আবল 

বেনাজপুর 5554 6495556 জনাে/বেগম বপ্ররণা সরকার 

বপতা-প্রফুল্ল সরকার 

বেনাজপুর 

5555 6495557 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল োবু 

বপতা-বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5556 6495558 জনাে/বেগম মুক্তা রায় 

বপতা-কাবলপে রায় 

বেনাজপুর 

5557 6495559 জনাে/বেগম রুোইয়া ইসলাম(রুো) 

বপতা-বমাঃ ফান্ডতউল ইসলাম মজনু 

বেনাজপুর 5558 6495560 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ মবহনউিীন 

বেনাজপুর 

5559 6495561 জনাে/বেগম রবহদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ জব্বার 

বেনাজপুর 5560 6495562 জনাে/বেগম বরক্তা মবন (বলজা) 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5561 6495563 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর হাবসম বমাল্লাহ 

বপতা-বমাঃ ওসমান গবন বমাল্লাহ 

বেনাজপুর 5562 6495564 জনাে/বেগম বমাঃ আবু জাবহর 

বপতা-বমাঃ আজাহার আবল 

বেনাজপুর 

5563 6495565 জনাে/বেগম বরপা রাবন কুন্ডু 

বপতা-বনম যন্ডলন্দু কুন্ডু 

বেনাজপুর 5564 6495566 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুল োশার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডলে 

বেনাজপুর 

5565 6495567 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বতাফান্ডয়ল বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5566 6495568 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ জাফর আবল 

বেনাজপুর 

5567 6495569 জনাে/বেগম রিন কুমার রায় 

বপতা-হৃেয় চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5568 6495570 জনাে/বেগম বমাঃ েবেরুল ইসলাম রানা 

বপতা-বমাঃ রবফক উিীন মাহ 

বেনাজপুর 

5569 6495571 জনাে/বেগম সমন্ডরশ রায় 

বপতা-বগান্ডগন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5570 6495572 জনাে/বেগম বমন্টু মুমু য 

বপতা-মুরাই মুমু য 

বেনাজপুর 

5571 6495573 জনাে/বেগম রতন শম যা 

বপতা-ধীন্ডরন নার্থ শম যা 

বেনাজপুর 5572 6495574 জনাে/বেগম মন্ডহন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-হবরোস রায় 

বেনাজপুর 

5573 6495575 জনাে/বেগম সুভাশীষ রায় 

বপতা-শুধাংশু ভুষন রায় 

বেনাজপুর 5574 6495576 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

বেনাজপুর 

5575 6495577 জনাে/বেগম বেেশীষ রায় 

বপতা-মৃঃ বেন্ডেন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5576 6495578 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ রায় 

বপতা-বপ্রয়লাল রায় 

বেনাজপুর 

5577 6495579 জনাে/বেগম বমাঃ রহমত তুবল্ল রান্ডসল োবু 

বপতা-বমাঃ বমাতাহার আবল 

বেনাজপুর 5578 6495580 জনাে/বেগম বনমম যল চন্দ্র রায় 

বপতা-অন্ডলকান্ত রায় 

বেনাজপুর 

5579 6495581 জনাে/বেগম কৃষ্ণ কান্ত রায় 

বপতা-টৎক নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5580 6495582 জনাে/বেগম ধলা রাম রায় 

বপতা-োবহরু রাম রায় 

বেনাজপুর 

5581 6495583 জনাে/বেগম নন্দলাল রায় 

বপতা-মৃত মনন্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 5582 6495584 জনাে/বেগম মৃনাল রায় 

বপতা-মৃত মন্ডনান্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 

5583 6495585 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নওশাে আবল 

বেনাজপুর 5584 6495586 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবহম উবিন 

বেনাজপুর 

5585 6495587 জনাে/বেগম বমাঃ ওহাে বেন ফজল 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

বেনাজপুর 5586 6495588 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

বেনাজপুর 

5587 6495589 জনাে/বেগম বমাঃ এন্ডমছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবফজ উবিন 

বেনাজপুর 5588 6495590 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশে আল মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বেনাজপুর 

5589 6495591 জনাে/বেগম েকুল চন্দ্র রায় 

বপতা-সুন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5590 6495592 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র রায় 

বপতা-অন্নাো চরণ রায় 

বেনাজপুর 

5591 6495593 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার রায় 

বপতা-মৃঃ বজোবতশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5592 6495594 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ আল মাসুম 

বপতা-বমাঃ জবছের রহমান 

বেনাজপুর 

5593 6495595 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বেনাজপুর 5594 6495596 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-ধন্ডনশ্বর চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5595 6495597 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আবজমুল হক 

বেনাজপুর 5596 6495598 জনাে/বেগম বরখা োনু 

বপতা-মৃঃ রবফক উিীন শাহ 

বেনাজপুর 

5597 6495599 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র রায় 

বপতা-আন্নো চরণ রায় 

বেনাজপুর 5598 6495600 জনাে/বেগম আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ খবমর আবল 

বেনাজপুর 

5599 6495601 জনাে/বেগম অরুন চন্দ্র রায় 

বপতা-বেন্ডনশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5600 6495602 জনাে/বেগম বমাঃ আরমান আবল 

বপতা-বমাঃ খবতবুর রহমান 

বেনাজপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5601 6495603 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র রায় 

বপতা-মুকুল চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5602 6495604 জনাে/বেগম নন্ডরশ চন্দ্র শম যা 

বপতা-নয়ন রাবন শম যা 

বেনাজপুর 

5603 6495605 জনাে/বেগম বদ্বন্ডজন্দ্র নার্থ শম যা 

বপতা-কৃষ্ণ প্রসাে শম যা 

বেনাজপুর 5604 6495606 জনাে/বেগম বশউবল বেগম/োনু 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

বেনাজপুর 

5605 6495607 জনাে/বেগম বরনা রাবন রায় 

বপতা-তারাপে রায় 

বেনাজপুর 5606 6495608 জনাে/বেগম বভালানার্থ শম যা 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5607 6495609 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম খবলল 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

বেনাজপুর 5608 6495610 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওয়ান্ডহে 

বেনাজপুর 

5609 6495611 জনাে/বেগম বেদ্যালন রায় 

বপতা-মৃঃ সুন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5610 6495612 জনাে/বেগম শান্ত চন্দ্র রায় 

বপতা-রমনা কান্ত রায় 

বেনাজপুর 

5611 6495613 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আলম 

বপতা-বমাঃ হাসান আবল 

বেনাজপুর 5612 6495614 জনাে/বেগম সূর্য্য চন্দ্র রায় 

বপতা-উজানু চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5613 6495615 জনাে/বেগম আসাবফয়া সামন্ডরাজ 

বপতা-বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বেনাজপুর 5614 6495616 জনাে/বেগম শাহজাহান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

বেনাজপুর 

5615 6495617 জনাে/বেগম শ্রী উৎপল কুমার োস 

বপতা-মৃত তারাপে োস 

বেনাজপুর 5616 6495618 জনাে/বেগম কাবতযক শম যা 

বপতা-মৃত হন্ডরন নার্থ শম যা 

বেনাজপুর 

5617 6495619 জনাে/বেগম বমাঃ আবখনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডেে আবল 

বেনাজপুর 5618 6495620 জনাে/বেগম নাজমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বেওয়াল নজরুল 

বেনাজপুর 

5619 6495621 জনাে/বেগম বমাঃ রবহম উবিন 

বপতা-বমাঃ কন্ডয়মউবিন 

বেনাজপুর 5620 6495622 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বেনাজপুর 

5621 6495623 জনাে/বেগম বনরিন সরকার 

বপতা-প্রফুল্ল সরকার 

বেনাজপুর 5622 6495624 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আবসর উবিন 

বেনাজপুর 

5623 6495625 জনাে/বেগম মন্টু চন্দ্র পাল 

বপতা-পদ্ম বলাচন পাল 

বেনাজপুর 5624 6495626 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-কানু চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5625 6495627 জনাে/বেগম বমাঃ শাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাখন্ডলছুর রহমান 

বেনাজপুর 5626 6495628 জনাে/বেগম রর্থীন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-খনন্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 

5627 6495629 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল রানা 

বপতা-বমাঃ হাবমদুর রহমান 

বেনাজপুর 5628 6495630 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল লবতফ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতক 

বেনাজপুর 

5629 6495631 জনাে/বেগম বমাঃ আল-মামুন 

বপতা-মৃত রবফকুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5630 6495632 জনাে/বেগম অরুন রায় 

বপতা-ব্রজন্ডমাহন রায় 

বেনাজপুর 

5631 6495633 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়জার রহমান 

বপতা-বমাঃ বেলজার রহমান 

বেনাজপুর 5632 6495634 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াজ আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডলে 

বেনাজপুর 

5633 6495635 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বেনাজপুর 5634 6495636 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাবুল আলম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

বেনাজপুর 

5635 6495637 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5636 6495638 জনাে/বেগম শাহ বমাঃ সবুজ বেপ্লে আজাে 

বপতা-শাহ বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বেনাজপুর 

5637 6495639 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল োবু 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বেনাজপুর 5638 6495640 জনাে/বেগম বরপন চন্দ্র রায় 

বপতা-অনুকুল চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 

5639 6495641 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বেনাজপুর 5640 6495642 জনাে/বেগম হায়োর আবল 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

বেনাজপুর 

5641 6495643 জনাে/বেগম বমাঃ বেৌলত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফয়জার রহমান 

বেনাজপুর 5642 6495644 জনাে/বেগম বশবরন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ মজলু বহান্ডসন 

বেনাজপুর 

5643 6495645 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সাজু বময়া 

বেনাজপুর 5644 6495646 জনাে/বেগম বরশমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ সাজু বময়া 

বেনাজপুর 

5645 6495647 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ বজন্নাহ বময়া 

বেনাজপুর 5646 6495648 জনাে/বেগম ইয়াছবমন আরা 

বপতা-বমাঃ আন্ডেে আলী 

বেনাজপুর 

5647 6495649 জনাে/বেগম তপন কুমার রায় 

বপতা-েবল চাঁে রায় 

বেনাজপুর 5648 6495650 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবসম রানা 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

বেনাজপুর 

5649 6495651 জনাে/বেগম বমাঃ রমজান আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

বেনাজপুর 5650 6495652 জনাে/বেগম রেন কুমার বেশ্বাস 

বপতা-উন্ডপন্দ্র নার্থ বেশ্বাস 

বেনাজপুর 

5651 6495653 জনাে/বেগম জগেীশ চন্দ্র রায় 

বপতা-সন্ডপন চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5652 6495654 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

বেনাজপুর 

5653 6495655 জনাে/বেগম কৃতান্ত রায় 

বপতা-েীন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 5654 6495656 জনাে/বেগম ভোনী রায় 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র নার্থ 

বেনাজপুর 

5655 6495657 জনাে/বেগম হবরোস রায় 

বপতা-বকরণ চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5656 6495658 জনাে/বেগম শ্রী তনয় কুমার রায় 

বপতা-শ্রী বেন্ডনাে চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 
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5657 6495659 জনাে/বেগম মহান্ডেে চন্দ্র রায় 

বপতা-ধন্ডনশ্বর চন্দ্র রায় 

বেনাজপুর 5658 6495660 জনাে/বেগম জগন্নার্থ চন্দ্র রায় 

বপতা-শ্রী বহমন্ত কুমার রায় 

বেনাজপুর 

5659 6495661 জনাে/বেগম বশবরন কুমার রায় 

বপতা-রুপ নারায়ন 

বেনাজপুর 5660 6495662 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাক্তাদুল হক 

বেনাজপুর 

5661 6495663 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম সান্ডরায়ার 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বেনাজপুর 5662 6495664 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার রায় 

বপতা-নন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

বেনাজপুর 

5663 6495665 জনাে/বেগম ইফ্ফাত ফারাহ শাহরীন 

বপতা-মৃত আবুজার বহান্ডসন সরকার 

বেনাজপুর 5664 6495666 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সুলতান আলী 

বেনাজপুর 

5665 6495667 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বেনাজপুর 5666 6495668 জনাে/বেগম বমাঃ সমন্ডসর আলী 

বপতা-মৃত মন্ডয়ন উিীন 

বেনাজপুর 

5667 6495669 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

বেনাজপুর 5668 6495670 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ হাসান ফরহাে 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5669 6495671 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আক্তার উিীন 

বেনাজপুর 5670 6495672 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফান্ডতমা আক্তার 

বপতা-ফরজুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

5671 6505673 জনাে/বেগম বমাঃ বশখসােী মেল 

বপতা-বমাঃ ইেন্ডন সউে মেল 

গাইোন্ধ্া 5672 6505674 জনাে/বেগম বমাঃ আহসানুল হক 

বপতা-বমাঃ আহাদুল হক 

গাইোন্ধ্া 

5673 6505675 জনাে/বেগম বেলান্ডয়ত বহান্ডসন 

বপতা-তছবলম উবিন 

গাইোন্ধ্া 5674 6505676 জনাে/বেগম বমাঃ বমান্ডশদুল হক 

বপতা-বমাঃ হান্ডমে আলী 

গাইোন্ধ্া 

5675 6505677 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে প্রধান 

বপতা-বমাঃ আন্ডয়চ আলী প্রধান 

গাইোন্ধ্া 5676 6505678 জনাে/বেগম বমাঃ বকন্ডশার মাহামুে 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5677 6505679 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুজজামান 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক মেল 

গাইোন্ধ্া 5678 6505680 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ বময়া 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5679 6505681 জনাে/বেগম বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন সুমন 

বপতা-বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5680 6505682 জনাে/বেগম বমাঃ নাইচ বময়া 

বপতা-বমাঃ হাবেজার রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5681 6505683 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম মেল 

গাইোন্ধ্া 5682 6505684 জনাে/বেগম কনক চন্দ্র েম যন 

বপতা-বনতাই চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 

5683 6505685 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু সাঈে বমঞা 

গাইোন্ধ্া 5684 6505686 জনাে/বেগম আবতয়া ফরজানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম 

গাইোন্ধ্া 

5685 6505687 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োকী 

গাইোন্ধ্া 5686 6505688 জনাে/বেগম বমাঃ আলাল বময়া 

বপতা-বমাঃ নুরুন্নেী ব্যাপারী 

গাইোন্ধ্া 

5687 6505689 জনাে/বেগম বমাঃ মাহামুদুল হক আন্ডপল 

বপতা-বমাঃ বগয়াস মেল 

গাইোন্ধ্া 5688 6505690 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেীহাসান শাবকল 

বপতা-োন্ডসর মেল 

গাইোন্ধ্া 

5689 6505691 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান 

গাইোন্ধ্া 5690 6505692 জনাে/বেগম লাওন্ডমসাহফুজ প্রধান 

বপতা-সাইফুল ইসলাম প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5691 6505693 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান মৃধা 

বপতা-বমাঃ মুনছুর আলী মৃধা 

গাইোন্ধ্া 5692 6505694 জনাে/বেগম শুভাশীষ চন্দ্র সরকার 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5693 6505695 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সান্ডয়ম 

বপতা-বমাঃ বগালাম বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5694 6505696 জনাে/বেগম বমাছাঃ বনলুফা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রশীে সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5695 6505697 জনাে/বেগম বমাঃ রাবশে বময়া 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 5696 6505698 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাবনফ বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফজল হক 

গাইোন্ধ্া 

5697 6505699 জনাে/বেগম বমাঃ পল্লে বময়া 

বপতা-বমাঃ আেদুস ছামাে সরকা র 

গাইোন্ধ্া 5698 6505700 জনাে/বেগম বমাঃ তানভীর আলম 

বপতা-বমাঃ বেলাল উবিন 

গাইোন্ধ্া 

5699 6505701 জনাে/বেগম বমাহাম্মে অবলউল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আমজাে বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5700 6505702 জনাে/বেগম বেঞ্চু কুমার সাহা 

বপতা-স্বগীয় লক্ষণ কুমার সাহা 

গাইোন্ধ্া 

5701 6505703 জনাে/বেগম বমাঃ আবু বনামান 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5702 6505704 জনাে/বেগম সিয় কুমার রায় 

বপতা-তরনী কান্ত সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5703 6505705 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ কবফল উবেেন 

গাইোন্ধ্া 5704 6505706 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ সুরুজ্জামান সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5705 6505707 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-মৃত মহাসীন আলী 

গাইোন্ধ্া 5706 6505708 জনাে/বেগম বমাঃ শওকত আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5707 6505709 জনাে/বেগম বমাছাঃ রান্ডেয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আলী প্রধান 

গাইোন্ধ্া 5708 6505710 জনাে/বেগম বমাঃ বশপন বময়া 

বপতা-মৃত বরজাউল কবরম 

গাইোন্ধ্া 

5709 6505711 জনাে/বেগম বমাঃ বরজানুর 

বপতা-বগাপাম বমান্তফা 

গাইোন্ধ্া 5710 6505712 জনাে/বেগম সুভাষ 

বপতা-বেনয় 

গাইোন্ধ্া 

5711 6505713 জনাে/বেগম বক, এম, সাব্বীর 

বপতা-বক, এম, আঃ লবতফ 

গাইোন্ধ্া 5712 6505714 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন রবশে 

বপতা-বমাঃ দুলা বময়া 

গাইোন্ধ্া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5713 6505715 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান সরকার 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 5714 6505716 জনাে/বেগম বেবচত্র কুমার বসংহ 

বপতা-বনতাই চন্দ্র বসংহ 

গাইোন্ধ্া 

5715 6505717 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম মেল 

বপতা-মৃত - বেলওর্ার বহান্ডসন মেল 

গাইোন্ধ্া 5716 6505718 জনাে/বেগম বমমন্ত কুমা সরকার 

বপতা-শ্রী কুশু রাম সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5717 6505719 জনাে/বেগম পবরমল চন্দ্র েম যন 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 5718 6505720 জনাে/বেগম পার্থ য বেেনার্থ 

বপতা-প্রশান্ত বেেনার্থ 

গাইোন্ধ্া 

5719 6505721 জনাে/বেগম বমাঃ সুজাউন্ডন্ডেৌলা 

বপতা-মুত-ফজল উবিন 

গাইোন্ধ্া 5720 6505722 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রউফ 

বপতা-বমাঃ বমান্তাজ আলী 

গাইোন্ধ্া 

5721 6505723 জনাে/বেগম বমাছাঃ বশমু আক্তার 

বপতা-বমাঃ আসাদুু্জ্জামান 

গাইোন্ধ্া 5722 6505724 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ মমতাজ উবিন 

গাইোন্ধ্া 

5723 6505725 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

গাইোন্ধ্া 5724 6505726 জনাে/বেগম চসয়ে আব্দুল মুবকত আহসান 

হােীে 

বপতা-চসয়ে আবজজুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5725 6505727 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-মৃত আব্দুর রশীে সরকার 

গাইোন্ধ্া 5726 6505728 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মাবতয়ার রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5727 6505729 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5728 6505730 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তালহা ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী মেল 

গাইোন্ধ্া 

5729 6505731 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ সাহােউবিন মেল 

গাইোন্ধ্া 5730 6505732 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-মৃত বসরাজ আলী 

গাইোন্ধ্া 

5731 6505733 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 5732 6505734 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5733 6505735 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবমন সুজন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

গাইোন্ধ্া 5734 6505736 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমান্নাফ সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5735 6505737 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ বমাশারে আলী মেল 

গাইোন্ধ্া 5736 6505738 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ সরকার 

বপতা-মৃত আঃ োরী সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5737 6505739 জনাে/বেগম বমাঃ আকের আলী 

বপতা-মৃত মুসবলম উিীন 

গাইোন্ধ্া 5738 6505740 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরহানা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আঃ মবজে 

গাইোন্ধ্া 

5739 6505741 জনাে/বেগম এ, বজ, এম বজাোইদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত -আতাউর রহমান 

গাইোন্ধ্া 5740 6505742 জনাে/বেগম বমাছাঃ লায়লা আরজু 

বপতা-বমাঃ সাবু বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5741 6505743 জনাে/বেগম বমাছাঃ বসবলনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ সাবমউল ইসলাম সরকার 

গাইোন্ধ্া 5742 6505744 জনাে/বেগম ফাবহমা খাতুন 

বপতা-ফয়জার রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5743 6505745 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত েজলার রহমান 

গাইোন্ধ্া 5744 6505746 জনাে/বেগম বমাঃ নূরুল আবমন 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী 

গাইোন্ধ্া 

5745 6505747 জনাে/বেগম মন্ডনান্ডতাষ রায় 

বপতা-মৃত রাইচরন রায় 

গাইোন্ধ্া 5746 6505748 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত তবফর উিীন 

গাইোন্ধ্া 

5747 6505749 জনাে/বেগম বকৌবশক কুমার 

বপতা-বেলীপ কুমার চক্রেতী 

গাইোন্ধ্া 5748 6505750 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5749 6505751 জনাে/বেগম ফারুক বময়া 

বপতা-বমাঃ আজগর আলী 

গাইোন্ধ্া 5750 6505752 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চান বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5751 6505753 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম সরকার 

বপতা-মৃত মবছর উিীন 

গাইোন্ধ্া 5752 6505754 জনাে/বেগম বমাছাঃ তাবনয়া সুলতানা 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5753 6505755 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম সরকার 

গাইোন্ধ্া 5754 6505756 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছদুর রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5755 6505757 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম খবলল 

বপতা-বমাঃ ইদ্রীছ আলী 

গাইোন্ধ্া 5756 6505758 জনাে/বেগম বমাঃ সাহাবুল ইসলাম সাবু 

বপতা-বমাঃ ছবলম উিীন মেল 

গাইোন্ধ্া 

5757 6505759 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বেল্লাল মে 

গাইোন্ধ্া 5758 6505760 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

গাইোন্ধ্া 

5759 6505761 জনাে/বেগম বমাঃ ইবদ্রস আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ কুদ্দুস 

গাইোন্ধ্া 5760 6505762 জনাে/বেগম বমাঃ বমান্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5761 6505763 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন খান 

বপতা-বমাঃ তছবলম উবিন খান 

গাইোন্ধ্া 5762 6505764 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান আকন্দ 

বপতা-বমাঃ আঃ মবতন আকন্দ 

গাইোন্ধ্া 

5763 6505765 জনাে/বেগম বমাঃ রওশন হােীে 

বপতা-বমাঃ আজাদুল ইসলাম প্রধান 

গাইোন্ধ্া 5764 6505766 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5765 6505767 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আকের বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5766 6505768 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ সালাম 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5767 6505769 জনাে/বেগম জয়ন্ত কুমার বসন 

বপতা-ফনী ভূষণ বসন 

গাইোন্ধ্া 5768 6505770 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল্যাহ আকন্দ 

গাইোন্ধ্া 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5769 6505771 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবফজল হক(ব্যাপারী) 

গাইোন্ধ্া 5770 6505772 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন আলম প্রধান 

বপতা-বমাঃ োচ্চু বময়া প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5771 6505773 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবশে আকন্দ 

বপতা-বমাঃ কবলমুিীন আকন্দ 

গাইোন্ধ্া 5772 6505774 জনাে/বেগম বমাঃ রবশদুল ইসলাম প্রধান 

বপতা-বমাঃ শাহারুল বহাো প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5773 6505775 জনাে/বেগম সঞ্চয় কুমার সাহা 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র সাহা 

গাইোন্ধ্া 5774 6505776 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবহে হাসান 

বপতা-বমাঃ নুরুন্নেী প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5775 6505777 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজার রহমান 

বপতা-বমাঃ আন্ডতায়ার বহাসাইন 

গাইোন্ধ্া 5776 6505778 জনাে/বেগম শহীে আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5777 6505779 জনাে/বেগম জগন্নার্থ চন্দ্র সরকার 

বপতা-অমূল্য রতন সরকার 

গাইোন্ধ্া 5778 6505780 জনাে/বেগম বমাঃ শামছুল হক 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহাসাইন 

গাইোন্ধ্া 

5779 6505781 জনাে/বেগম আহসান কবের 

বপতা-বমাঃ মুছা মেল 

গাইোন্ধ্া 5780 6505782 জনাে/বেগম বনহার রিন েম যন 

বপতা-বনম যল চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 

5781 6505783 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-মৃত আকের আলী সরকার 

গাইোন্ধ্া 5782 6505784 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমাত্তাবলে বময়া 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5783 6505785 জনাে/বেগম অবমত কুমার সরকার 

বপতা-অরবেন্দু সরকার 

গাইোন্ধ্া 5784 6505786 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান প্রধান 

বপতা-শওকত আলী প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5785 6505787 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুস বসােহান 

গাইোন্ধ্া 5786 6505788 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃত আজহারুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5787 6505789 জনাে/বেগম অনন্ত কুমার সরকার 

বপতা-মধুসুেন সরকার 

গাইোন্ধ্া 5788 6505790 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ োরাজ আবল 

গাইোন্ধ্া 

5789 6505791 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুল হক 

বপতা-বমাঃ আলালউবিন 

গাইোন্ধ্া 5790 6505792 জনাে/বেগম বমাঃ হাসানুজ্জামান 

বপতা-মৃঃ আব্দুল আবজজ সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5791 6505793 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হাবেে সরোর 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল সরোর 

গাইোন্ধ্া 5792 6505794 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আহাে 

বপতা-বমাঃ এফাজ উিীন 

গাইোন্ধ্া 

5793 6505795 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5794 6505796 জনাে/বেগম অনুপমা রাবন সাহা 

বপতা-মৃঃ জীেন কুমার সাহা 

গাইোন্ধ্া 

5795 6505797 জনাে/বেগম বমাঃ শহীন আলম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5796 6505798 জনাে/বেগম নাজমুন নাহার বেগম 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5797 6505799 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইসমাঈল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5798 6505800 জনাে/বেগম বমাঃ বফরন্ডন্ডেৌস আকন্দ 

বপতা-মৃঃ োেশা বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5799 6505801 জনাে/বেগম আব্দুস সান্ডলক মল্ডল 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী মল্ডল 

গাইোন্ধ্া 5800 6505802 জনাে/বেগম বমাঃ বজহােী আল মাহমুে 

বপতা-বমাঃ বতাজান্ডম্মল হক 

গাইোন্ধ্া 

5801 6505803 জনাে/বেগম তাছবলমা আন্ডরবফন আন্নী 

বপতা-বমাঃ েেরুল আলম 

গাইোন্ধ্া 5802 6505804 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ হাসান (বেজয়) 

বপতা-বমাঃ বগয়াসউবিন সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5803 6505805 জনাে/বেগম বমাঃ বনরে হাসান 

বপতা-মৃঃ বগালাম বহাসাইন 

গাইোন্ধ্া 5804 6505806 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান সরকার 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5805 6505807 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ বময়া 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 5806 6505808 জনাে/বেগম বমাঃ বরফাত আবমন 

বপতা-বমাঃ জবলল প্রধান 

গাইোন্ধ্া 

5807 6505809 জনাে/বেগম হাবসনা খাতুন 

বপতা-মৃঃ আমীর বহান্ডসন গাজী 

গাইোন্ধ্া 5808 6505810 জনাে/বেগম শুভ্রা সরকার 

বপতা-তরনী কান্ত সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5809 6505811 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডহোর রহমান 

বপতা-মৃঃ বকয়ামত উল্লা বেপারী 

গাইোন্ধ্া 5810 6505812 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন বময়া 

বপতা-বমাঃ আন্ডশক আবল 

গাইোন্ধ্া 

5811 6505813 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

গাইোন্ধ্া 5812 6505814 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ রমজান আবল 

গাইোন্ধ্া 

5813 6505815 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম সরকার 

বপতা-বমাঃ আজাহার আবল সরকার 

গাইোন্ধ্া 5814 6505816 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন বময়া 

বপতা-বমাঃ আজাহার আবল 

গাইোন্ধ্া 

5815 6505817 জনাে/বেগম টুটুল কুমার সাহা 

বপতা-তারা পে সাহা 

গাইোন্ধ্া 5816 6505818 জনাে/বেগম রাবজয়া সুলতানা 

বপতা-স্বামী বমাঃ হুমায়ুন কেীর 

গাইোন্ধ্া 

5817 6505819 জনাে/বেগম সাবেয়া শারবমন বশমুল 

বপতা-বমাঃ সাহােৎ বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5818 6505820 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ এফাজ উিীন 

গাইোন্ধ্া 

5819 6505821 জনাে/বেগম শাহাবুল েকসী 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর েকসী 

গাইোন্ধ্া 5820 6505822 জনাে/বেগম বমাঃ শাহকামাল 

বপতা-বমাঃ মবহরউবিন 

গাইোন্ধ্া 

5821 6505823 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফবরজল হক 

গাইোন্ধ্া 5822 6505824 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5823 6505825 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল রহমান সজল 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান বেলাল 

গাইোন্ধ্া 5824 6505826 জনাে/বেগম রায়হান কবের 

বপতা-আব্দুল বজাব্বার 

গাইোন্ধ্া 
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5825 6505827 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল বময়া 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম সরকার 

গাইোন্ধ্া 5826 6505828 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবমউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

গাইোন্ধ্া 

5827 6505829 জনাে/বেগম বমাঃ বশপন বময়া 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 5828 6505830 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃঃ আজগার আবল 

গাইোন্ধ্া 

5829 6505831 জনাে/বেগম বমাঃ রঞ্জু বময়া 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন সরোর 

গাইোন্ধ্া 5830 6505832 জনাে/বেগম বমলন চন্দ্র েম যন 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

গাইোন্ধ্া 

5831 6505833 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ আবু েের বসবিক বচৌধুরী 

গাইোন্ধ্া 5832 6505834 জনাে/বেগম আন্ডেো আশরাবফ বেগম 

বপতা-বমাঃ আজহারুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5833 6505835 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ ফজল উিীন 

গাইোন্ধ্া 5834 6505836 জনাে/বেগম বমাঃ এবহয়া খান 

বপতা-বমাঃ সেন্ডেে আবল 

গাইোন্ধ্া 

5835 6505837 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা সরোর 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বগাফফার সরোর 

গাইোন্ধ্া 5836 6505838 জনাে/বেগম বমাঃ বলখন সরকার 

বপতা-বমাঃ বসােহান সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5837 6505839 জনাে/বেগম বজন্নুরাইন 

বপতা-বমাঃ মুকুলার রহমান 

গাইোন্ধ্া 5838 6505840 জনাে/বেগম বমাঃ এমারত আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল আকন্দ 

গাইোন্ধ্া 

5839 6505841 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলীম উবিন 

গাইোন্ধ্া 5840 6505842 জনাে/বেগম বমাঃ বেোরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু েের বসবিক 

গাইোন্ধ্া 

5841 6505843 জনাে/বেগম বমাঃ আয়নাল হক 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল 

গাইোন্ধ্া 5842 6505844 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নূরুল আলম 

গাইোন্ধ্া 

5843 6505845 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মান্নান বময়া 

গাইোন্ধ্া 5844 6505846 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র শীল 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র শীল 

গাইোন্ধ্া 

5845 6505847 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল ছান্ডরায়ার 

বপতা-বমাঃ আকের বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5846 6505848 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ গফুর বময়া 

বপতা-মৃঃ মজনু বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5847 6505849 জনাে/বেগম বতাকাব্বর বহান্ডসন 

বপতা-মৃঃ জবহর উবিন 

গাইোন্ধ্া 5848 6505850 জনাে/বেগম রীবত রাবন েম যন 

বপতা-ফুন্ডলশ্বর চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 

5849 6505851 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন প্রমাবনক 

বপতা-বমাঃ একরামুল প্রমাবনক 

গাইোন্ধ্া 5850 6505852 জনাে/বেগম বমাঃ পলাশ বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5851 6505853 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন আকন্দ 

বপতা-বমাঃ তছবলমউবিন 

গাইোন্ধ্া 5852 6505854 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

গাইোন্ধ্া 

5853 6505855 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মেল 

বপতা-বমাঃ মুনছুর আবল 

গাইোন্ধ্া 5854 6505856 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বন্ডমাঃ আবু েের বসবিক 

গাইোন্ধ্া 

5855 6505857 জনাে/বেগম বেপুর কুমার সরকার 

বপতা-মৃত তরনী কান্ত সরকার 

গাইোন্ধ্া 5856 6505858 জনাে/বেগম রাবজয়া সুলতানা 

বপতা-মৃত ইসহাক আবল 

গাইোন্ধ্া 

5857 6505859 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বময়া 

বপতা-বমাঃ মমতাজ আবল 

গাইোন্ধ্া 5858 6505860 জনাে/বেগম বমাঃ নুরনেী 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

গাইোন্ধ্া 

5859 6505861 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আবল 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আবল 

গাইোন্ধ্া 5860 6505862 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাহাম্মে আবল 

গাইোন্ধ্া 

5861 6505863 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ময়নুল হক 

গাইোন্ধ্া 5862 6505864 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-মৃঃ আব্দুস ছালাম বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5863 6505865 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন মেল 

বপতা-বমাঃ আবনছুর রহমান মেল 

গাইোন্ধ্া 5864 6505866 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ সেজল বহাসাইল 

গাইোন্ধ্া 

5865 6505867 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বময়া ব্যাপারী 

বপতা-বমাঃ নসুবুল্লাহ ব্যাপারী 

গাইোন্ধ্া 5866 6505868 জনাে/বেগম লাভলী বেগম 

বপতা-বন্ডমাঃ আব্দুল োকী 

গাইোন্ধ্া 

5867 6505869 জনাে/বেগম প্রেীর চন্দ্র সরকার 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র নার্থ সরকার 

গাইোন্ধ্া 5868 6505870 জনাে/বেগম বেলীপ কুমার েম যন 

বপতা-সুন্ডোধ চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 

5869 6505871 জনাে/বেগম তাপস কুমার 

বপতা-মনীভূষণ সরকার 

গাইোন্ধ্া 5870 6505872 জনাে/বেগম সরোর বমাঃ মুবনরুজ্জামান 

বপতা-সরোর বমাঃ আব্দুল মান্নান 

গাইোন্ধ্া 

5871 6505873 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইউনুছ আবল 

গাইোন্ধ্া 5872 6505874 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আবল 

গাইোন্ধ্া 

5873 6505875 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল কেীর 

বপতা-বমাঃ নূরুল হক সরকার 

গাইোন্ধ্া 5874 6505876 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার েম যন 

বপতা-সাধন চন্দ্র েম যন 

গাইোন্ধ্া 

5875 6505877 জনাে/বেগম অনন্ত কুমার সরকার 

বপতা-মধুসুেন সরকার 

গাইোন্ধ্া 5876 6505878 জনাে/বেগম চন্দন চন্দ্র সুত্রধর 

বপতা-সুধািন সুত্রধর 

গাইোন্ধ্া 

5877 6505879 জনাে/বেগম সুজন কুমার 

বপতা-বচত্তরিন রায় 

গাইোন্ধ্া 5878 6505880 জনাে/বেগম সান্ডহরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ গওন্ডছল আজম 

গাইোন্ধ্া 

5879 6505881 জনাে/বেগম আবল আজাে 

বপতা-মৃত আঃ রাজ্জাক সরকার 

গাইোন্ধ্া 5880 6505882 জনাে/বেগম বেজন চন্দ্র সরকার 

বপতা-বেন্ডেন্দ্র চন্দ্র সরকার 

গাইোন্ধ্া 
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5881 6505883 জনাে/বেগম বমাঃ বমজু প্রধান 

বপতা-বমাঃ নুরুল আবমন প্রধান 

গাইোন্ধ্া 5882 6505884 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ পামুর উবিন 

গাইোন্ধ্া 

5883 6505885 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল সরকার 

গাইোন্ধ্া 5884 6505886 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া ব্যাপারী 

বপতা-বমাঃ আমজাে আবল ব্যাপারী 

গাইোন্ধ্া 

5885 6505887 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুন্নেী সরকার 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

গাইোন্ধ্া 5886 6505888 জনাে/বেগম লাকী আক্তার 

বপতা-মৃত অবফলউবিন 

গাইোন্ধ্া 

5887 6505889 জনাে/বেগম বমাঃ পান্ডভল সরকার(পলাশ), 

বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক সরকার 

গাইোন্ধ্া 5888 6505890 জনাে/বেগম বমাঃ কান্ডশম আবল 

বপতা-বমাঃ গফুর উবিন 

গাইোন্ধ্া 

5889 6505891 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম ওমর 

বপতা-মৃত মুবজবুর রহমান প্রামাবনক 

গাইোন্ধ্া 5890 6505892 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন মেল 

বপতা-বমাঃ বুো মেল 

গাইোন্ধ্া 

5891 6505893 জনাে/বেগম শামীম আহন্ডম্মে 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

গাইোন্ধ্া 5892 6505894 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-মৃত আকের আলী সরকার 

গাইোন্ধ্া 

5893 6505895 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবমরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5894 6505896 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরনু মালা 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 

5895 6505897 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন তারা 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে বময়া 

গাইোন্ধ্া 5896 6505898 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইোর রহমান 

বপতা-মৃত নুরুল হক বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5897 6505899 জনাে/বেগম বমাঃ জান্ডহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

গাইোন্ধ্া 5898 6505900 জনাে/বেগম বমাঃ জাবফরুল ইসলাম প্রধান 

বপতা-বমাঃ পুটু বময়া 

গাইোন্ধ্া 

5899 6505901 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম সরকার 

বপতা-বমাঃ খাসা সরকার 

গাইোন্ধ্া 5900 6505902 জনাে/বেগম বমাঃ আজমল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ রউফ 

গাইোন্ধ্া 

5901 6515903 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আলম 

বপতা-বমাঃ জবসম উবিন 

কুবড়গ্রাম 5902 6515904 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

5903 6515905 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-মৃত: আবু েকর বসবিক 

কুবড়গ্রাম 5904 6515906 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবড়গ্রাম 

5905 6515907 জনাে/বেগম বমা: সবুজ বময়া 

বপতা-বমা: বেলোর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5906 6515908 জনাে/বেগম মুকুল চন্দ্র রায় 

বপতা-রেীন্দ্রনার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 

5907 6515909 জনাে/বেগম বমা: হাবফজুর রহমান 

বপতা-মৃত: আফতাে উবিন 

কুবড়গ্রাম 5908 6515910 জনাে/বেগম বমা: ছাবব্বর বহান্ডসন 

বপতা-বমা: বসন্ডকন্দার আলী 

কুবড়গ্রাম 

5909 6515911 জনাে/বেগম বমাছাঃ নুরণ্নাহার 

বপতা-বমাঃ নুরুল্লাহ বময়া 

কুবড়গ্রাম 5910 6515912 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাওার 

কুবড়গ্রাম 

5911 6515913 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আাঃ গফুর 

কুবড়গ্রাম 5912 6515914 জনাে/বেগম তপন কুমার রায় 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 

5913 6515915 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান আলী 

কুবড়গ্রাম 5914 6515916 জনাে/বেগম বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃছামাে 

কুবড়গ্রাম 

5915 6515917 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 5916 6515918 জনাে/বেগম আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরউল্লাহ বময়া 

কুবড়গ্রাম 

5917 6515919 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-মৃত কমর উবিন 

কুবড়গ্রাম 5918 6515920 জনাে/বেগম বমঠু রাম েম যন 

বপতা-শ্রী সো নন্দ েম যন 

কুবড়গ্রাম 

5919 6515921 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

কুবড়গ্রাম 5920 6515922 জনাে/বেগম বমাঃ মবশদুল হক 

বপতা-বমাঃ একাব্বর আলী 

কুবড়গ্রাম 

5921 6515923 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজউল আলম 

বপতা-মৃত মবনর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5922 6515924 জনাে/বেগম বেদুেৎ চন্দ্র রায় 

বপতা-সুধীর চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 

5923 6515925 জনাে/বেগম সিয় কুমার রায় 

বপতা-খন্ডগন্দ্র রার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 5924 6515926 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5925 6515927 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ হাবকম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বশখ 

কুবড়গ্রাম 5926 6515928 জনাে/বেগম প্রেীন চন্দ্র সরকার 

বপতা-পূন য চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 

5927 6515929 জনাে/বেগম এ.বক.এম জাবকরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আয়নাল হক 

কুবড়গ্রাম 5928 6515930 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবড়গ্রাম 

5929 6515931 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউল আলম 

বপতা-বমাঃ মহবসন আলী 

কুবড়গ্রাম 5930 6515932 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সবহে 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5931 6515933 জনাে/বেগম হৃষীন্ডকশ েম যন 

বপতা-ভন্ডেন্দ্র নার্থ েম যন 

কুবড়গ্রাম 5932 6515934 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

কুবড়গ্রাম 

5933 6515935 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুল কবরম 

কুবড়গ্রাম 5934 6515936 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুজ্জামান বমাল্লা 

বপতা-বমাঃ আব্বাছআলী বমাল্লা 

কুবড়গ্রাম 

5935 6515937 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-মৃত - হাবেবুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 5936 6515938 জনাে/বেগম নকুল চন্দ্র রায় 

বপতা-অবনল চনদ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5937 6515939 জনাে/বেগম বমাঃ বসালায়মান আলী 

বপতা-নুর বমাহাদ বশখ 

কুবড়গ্রাম 5938 6515940 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ গফুর 

কুবড়গ্রাম 

5939 6515941 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5940 6515942 জনাে/বেগম বমাছাঃ মাবজয়া নাসবরন 

বপতা-বমাঃ উবজর আলী 

কুবড়গ্রাম 

5941 6515943 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফারহানা আকতার 

বপতা-বমাঃ রুহুল খন্দকার 

কুবড়গ্রাম 5942 6515944 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ওসমান আলী ব্যাপারী 

কুবড়গ্রাম 

5943 6515945 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ জাকীর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5944 6515946 জনাে/বেগম রবশদুল ইসলাম 

বপতা-বমায়ান্ডজ্জন বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5945 6515947 জনাে/বেগম আবু ওয়ান্ডহে 

বপতা-একােের আলী 

কুবড়গ্রাম 5946 6515948 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ফজলুল হক 

কুবড়গ্রাম 

5947 6515949 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 5948 6515950 জনাে/বেগম বমাছাঃ নাজমুন্নাহার 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

কুবড়গ্রাম 

5949 6515951 জনাে/বেগম বমাঃ জাকাবরয়া মাসুে 

বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম 

কুবড়গ্রাম 5950 6515952 জনাে/বেগম বমাঃ আবুেের বসিীক 

বপতা-বমাঃ একােের আলী 

কুবড়গ্রাম 

5951 6515953 জনাে/বেগম বমাঃ বপয়ার উবিন 

বপতা-বমাঃ আলীমুবিন 

কুবড়গ্রাম 5952 6515954 জনাে/বেগম বমাঃ লুৎফর রহমান সরকার 

বপতা-মৃত মবফজ উবিন সরকার 

কুবড়গ্রাম 

5953 6515955 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5954 6515956 জনাে/বেগম রন্ডমশ চন্দ্র োস 

বপতা-জােে চন্দ্র োস 

কুবড়গ্রাম 

5955 6515957 জনাে/বেগম কমল কান্ত রায় 

বপতা-বেমল কৃঞ্চ রায় 

কুবড়গ্রাম 5956 6515958 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান হােীে 

বপতা-বমাঃ বরয়াজত আলী 

কুবড়গ্রাম 

5957 6515959 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আব্দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 5958 6515960 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ রাজ্জাক 

কুবড়গ্রাম 

5959 6515961 জনাে/বেগম সুোস চন্দ্র রায় 

বপতা-রান্ডজন চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 5960 6515962 জনাে/বেগম সাবমউল ইসলাম 

বপতা-আজাহারুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

5961 6515963 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল মান্নান 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 5962 6515964 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

5963 6515965 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

কুবড়গ্রাম 5964 6515966 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-আইন্ডম্মে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5965 6515967 জনাে/বেগম বরজাউল কবের রাজু 

বপতা-বমাঃ নুর েকশা 

কুবড়গ্রাম 5966 6515968 জনাে/বেগম বমাঃ সামছুন্ডিাহা 

বপতা-বমাঃ েবেরউবিন 

কুবড়গ্রাম 

5967 6515969 জনাে/বেগম আবু সাঈে 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 5968 6515970 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান মেল 

বপতা-বমাঃ আঃোন্ডতন মেল 

কুবড়গ্রাম 

5969 6515971 জনাে/বেগম বমাছাঃ বমতু আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমান্নাফ আলী 

কুবড়গ্রাম 5970 6515972 জনাে/বেগম বমাঃ আর আলীম 

বপতা-বমাঃ বকারোন আলী 

কুবড়গ্রাম 

5971 6515973 জনাে/বেগম এস.এম.ছান্ডেকুর রহমান 

বপতা-এস.এম. েজলার রহমান 

কুবড়গ্রাম 5972 6515974 জনাে/বেগম বনবশ কান্ত রায় 

বপতা-বেমল চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 

5973 6515975 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আলী 

বপতা-মৃত - আব্দুল আউয়াল 

কুবড়গ্রাম 5974 6515976 জনাে/বেগম বমাঃ মামুোর রহমান 

বপতা-মৃত ফজন্ডলর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

5975 6515977 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেীহাসান 

বপতা-বমাঃ আবুেল বমাওাবলে বময়া 

কুবড়গ্রাম 5976 6515978 জনাে/বেগম বমাছাঃ আজাবে আখতার আখী 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5977 6515979 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস বসাোহান 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

কুবড়গ্রাম 5978 6515980 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5979 6515981 জনাে/বেগম বমাঃ রওশন আলী 

বপতা-বমাঃ আকন্ডহে আলী 

কুবড়গ্রাম 5980 6515982 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র বমাহন্ত 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র বমাহন্ত 

কুবড়গ্রাম 

5981 6515983 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত মকন্ডছে আলী 

কুবড়গ্রাম 5982 6515984 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

5983 6515985 জনাে/বেগম বেঞ্চু চন্দ্র রায় 

বপতা-শ্রী বনবশ কান্ত রায় 

কুবড়গ্রাম 5984 6515986 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে আলী 

বপতা-বমাঃ মন্ডয়জ উবিন 

কুবড়গ্রাম 

5985 6515987 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সান্ডহে আলী 

কুবড়গ্রাম 5986 6515988 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

5987 6515989 জনাে/বেগম বমাছাঃ আিমানআরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

কুবড়গ্রাম 5988 6515990 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ তান্ডজম আলী 

কুবড়গ্রাম 

5989 6515991 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ কবফল উবিন 

কুবড়গ্রাম 5990 6515992 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বরয়াজুল হক 

কুবড়গ্রাম 

5991 6515993 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশাে আলম 

বপতা-বমাহাম্মে; আলী 

কুবড়গ্রাম 5992 6515994 জনাে/বেগম আয়শা বসবিক 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

কুবড়গ্রাম 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

5993 6515995 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হুো 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 5994 6515996 জনাে/বেগম শাহাোৎ ইকোল 

বপতা-শমন্ডসর আলী 

কুবড়গ্রাম 

5995 6515997 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম োবু 

বপতা-বমাজান্ডম্মল হক 

কুবড়গ্রাম 5996 6515998 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বহান্ডসন 

বপতা-খয়ের আলী 

কুবড়গ্রাম 

5997 6515999 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবশে সরকার 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

কুবড়গ্রাম 5998 6516000 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

কুবড়গ্রাম 

5999 6516001 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর সামাে 

কুবড়গ্রাম 6000 6516002 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ নবজর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবনফ উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6001 6516003 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাজাহান আলী 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6002 6516004 জনাে/বেগম স্বপ্না রানী রায় 

বপতা-নীলকমল েম যন 

কুবড়গ্রাম 

6003 6516005 জনাে/বেগম পবেত্র কুমার 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র 

কুবড়গ্রাম 6004 6516006 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-মৃত এমোদুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6005 6516007 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল লবতফ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

কুবড়গ্রাম 6006 6516008 জনাে/বেগম বসবলম রহমান 

বপতা-আব্দুস হাই 

কুবড়গ্রাম 

6007 6516009 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাআলম 

বপতা-বমাঃ খয়ররআলী 

কুবড়গ্রাম 6008 6516010 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম ইসলাম খন্দকার 

বপতা-বমাঃ মবহর উবিন খন্দকার 

কুবড়গ্রাম 

6009 6516011 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

কুবড়গ্রাম 6010 6516012 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মহসীন আলী 

কুবড়গ্রাম 

6011 6516013 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম 

বপতা-মৃত নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6012 6516014 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6013 6516015 জনাে/বেগম বমাঃ এমাোদুল হক 

বপতা-মৃত সুকুর আলী 

কুবড়গ্রাম 6014 6516016 জনাে/বেগম এস, এম, বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলমাস উবিন সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6015 6516017 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রহমত আলী 

কুবড়গ্রাম 6016 6516018 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বগালাম রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6017 6516019 জনাে/বেগম বমলনকুমার সরকার 

বপতা-করুনা কান্ত সরকার 

কুবড়গ্রাম 6018 6516020 জনাে/বেগম বমজযা বগালাম সান্ডরায়ার (বেপ্লে ) 

বপতা-বমাঃ সাইফুল আসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6019 6516021 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার রায় 

বপতা-সুশীল চন্দ্র রায় কাজী 

কুবড়গ্রাম 6020 6516022 জনাে/বেগম বসরাজুল হক 

বপতা-বমাঃ শুকুর আলী 

কুবড়গ্রাম 

6021 6516023 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশাররফ বহান্ডসন বখাকন 

বপতা-বমাঃ একাব্বর আলী 

কুবড়গ্রাম 6022 6516024 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

কুবড়গ্রাম 

6023 6516025 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের মেল 

কুবড়গ্রাম 6024 6516026 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম প্রামাবনক 

বপতা-মৃত আফসার আলী প্রামাবনক 

কুবড়গ্রাম 

6025 6516027 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6026 6516028 জনাে/বেগম মৃন্ডপন চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত ভবেন চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 

6027 6516029 জনাে/বেগম বমাছাঃ মবরয়ম বেগম 

বপতা-বমাঃ রবমজ উবিন 

কুবড়গ্রাম 6028 6516030 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ এসকান্দার আলী 

কুবড়গ্রাম 

6029 6516031 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশাররফ বহান্ডসন বখাকন 

বপতা-বমাঃ একােের আলী 

কুবড়গ্রাম 6030 6516032 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সবুর 

বপতা-বমাঃ কামাল উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6031 6516033 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবছন আলী 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6032 6516034 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বকারোন আলী 

কুবড়গ্রাম 

6033 6516035 জনাে/বেগম বমাঃ রবকবুল হাসান 

বপতা-বমাঃ মবফজুল হক 

কুবড়গ্রাম 6034 6516036 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে োবু 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6035 6516037 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েক্তার আলী মেল 

কুবড়গ্রাম 6036 6516038 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

কুবড়গ্রাম 

6037 6516039 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত মন্ডয়জ উবিন 

কুবড়গ্রাম 6038 6516040 জনাে/বেগম আহন্ডম্মে বহান্ডসন 

বপতা-আঃ জবলল 

কুবড়গ্রাম 

6039 6516041 জনাে/বেগম বমাঃ রওশন আলী 

বপতা-বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6040 6516042 জনাে/বেগম বমাঃ ইবদ্রস আলী 

বপতা-বমাঃ জহুর আলী 

কুবড়গ্রাম 

6041 6516043 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাঃ আবের উবিন 

কুবড়গ্রাম 6042 6516044 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-আলহাজ্ব শামসুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6043 6516045 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল ওহাে সরকার 

কুবড়গ্রাম 6044 6516046 জনাে/বেগম বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ নাবসর উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6045 6516047 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুজ্জামান হক 

বপতা-বমাঃ নুরন্নেী বময়া 

কুবড়গ্রাম 6046 6516048 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-মৃত কবফল উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6047 6516049 জনাে/বেগম বমাঃ আশাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আন্ডেে আলী 

কুবড়গ্রাম 6048 6516050 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 
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6049 6516051 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6050 6516052 জনাে/বেগম নাজমুল হাসান 

বপতা-আঃ হাবকম 

কুবড়গ্রাম 

6051 6516053 জনাে/বেগম অনুকুল চন্দ্র রায় 

বপতা-বকন্ডশারী রায় 

কুবড়গ্রাম 6052 6516054 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল বময়া 

বপতা-আঃ হাবলম 

কুবড়গ্রাম 

6053 6516055 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজালাল 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবকম 

কুবড়গ্রাম 6054 6516056 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ফান্ডকর আলী 

কুবড়গ্রাম 

6055 6516057 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হান্ডছন আলী 

কুবড়গ্রাম 6056 6516058 জনাে/বেগম বমাঃ আবতয়ার বহান্ডসন মেল 

বপতা-বমাঃ আলা উবিন মেল 

কুবড়গ্রাম 

6057 6516059 জনাে/বেগম বমাঃ বরান্ডকানুজ্জামান বচৌঃ 

বপতা-বমজানুর রহমান বচৌধুরী 

কুবড়গ্রাম 6058 6516060 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত কামাল উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6059 6516061 জনাে/বেগম বমাঃ নুরনেী বময়া 

বপতা-বমাঃ আনছার আলী 

কুবড়গ্রাম 6060 6516062 জনাে/বেগম বফন্ডরাজা আক্তার 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6061 6516063 জনাে/বেগম রুবে খাতুন 

বপতা-বমাঃ অবের উবিন 

কুবড়গ্রাম 6062 6516064 জনাে/বেগম জগেীশ চন্দ্র সরকার 

বপতা-রতন চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6063 6516065 জনাে/বেগম আবমনুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল মবজে 

কুবড়গ্রাম 6064 6516066 জনাে/বেগম আছমা খাতুন 

বপতা-আন্ডেে আলী 

কুবড়গ্রাম 

6065 6516067 জনাে/বেগম রাধা কৃষ্ণ রায় 

বপতা-বখবতশ চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6066 6516068 জনাে/বেগম বমাঃ ইউনুছ আলী 

বপতা-বমাঃ হবেের রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6067 6516069 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবড়গ্রাম 6068 6516070 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে আবল 

কুবড়গ্রাম 

6069 6516071 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস বময়া 

বপতা-বমাঃ ওসমান আবল 

কুবড়গ্রাম 6070 6516072 জনাে/বেগম জয়ন্ত কুমার রায় 

বপতা-হৃষীন্ডকশ বেে েম যা 

কুবড়গ্রাম 

6071 6516073 জনাে/বেগম সুনীল চন্দ্র সরকার 

বপতা-সুধীর চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 6072 6516074 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6073 6516075 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল হাসান 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6074 6516076 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-মৃত কবফল উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6075 6516077 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ এন্তাজ আবল 

কুবড়গ্রাম 6076 6516078 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজালাল আবল 

বপতা-মৃত বহান্ডসন আবল 

কুবড়গ্রাম 

6077 6516079 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আবল 

কুবড়গ্রাম 6078 6516080 জনাে/বেগম স্বপন কুমার বসংহ 

বপতা-মৃত বনতেবজৎ কুমার বসংহ 

কুবড়গ্রাম 

6079 6516081 জনাে/বেগম বমাঃ আয়নাল হক 

বপতা-বমাঃ শমন্ডসর আবল 

কুবড়গ্রাম 6080 6516082 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

কুবড়গ্রাম 

6081 6516083 জনাে/বেগম প্রবতমা রাবন 

বপতা-চন্দ্র বমাহন সরকার 

কুবড়গ্রাম 6082 6516084 জনাে/বেগম বমাকন্ডলছুর রহমান 

বপতা-আয়নাল হক 

কুবড়গ্রাম 

6083 6516085 জনাে/বেগম ছবের বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আছমত আবল বময়া 

কুবড়গ্রাম 6084 6516086 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

কুবড়গ্রাম 

6085 6516087 জনাে/বেগম স্বন্ডেশ চন্দ্র বসন 

বপতা-হবরোশ চন্দ্র বসন 

কুবড়গ্রাম 6086 6516088 জনাে/বেগম বমাস্তফা ইয়াবসন 

বপতা-মনসুর আলী আহন্ডমে 

কুবড়গ্রাম 

6087 6516089 জনাে/বেগম শ্রী ভানু রাম রায় 

বপতা-শ্রী ভন্ডেন্দ্র নার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 6088 6516090 জনাে/বেগম আল মামুন 

বপতা-মজনু বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6089 6516091 জনাে/বেগম বমাহাম্মে পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী সরকার 

কুবড়গ্রাম 6090 6516092 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6091 6516093 জনাে/বেগম বেমল চন্দ্র পাল 

বপতা-শুশীল চন্দ্র পাল 

কুবড়গ্রাম 6092 6516094 জনাে/বেগম তাপস কুমার পাল 

বপতা-শ্রী অনার্থ চন্দ্র পাল 

কুবড়গ্রাম 

6093 6516095 জনাে/বেগম লুেনা আক্তার 

বপতা-োের আলী 

কুবড়গ্রাম 6094 6516096 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবহর উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6095 6516097 জনাে/বেগম বমাঃ সবহোর রহমান মেল 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী মেল 

কুবড়গ্রাম 6096 6516098 জনাে/বেগম এ, বড, আবু ছাইয়ুম 

বপতা-মৃত নুর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6097 6516099 জনাে/বেগম আমরীন সুলতানা 

বপতা-জাবকর উবিন 

কুবড়গ্রাম 6098 6516100 জনাে/বেগম শংকর চন্দ্র শীল 

বপতা-নান্টু চন্দ্র শীল 

কুবড়গ্রাম 

6099 6516101 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-মৃত আজগার আবল 

কুবড়গ্রাম 6100 6516102 জনাে/বেগম বমাঃ মকন্ডছদুল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6101 6516103 জনাে/বেগম রামকৃষ্ণ রায় বেে বসংহ 

বপতা-মৃত শচীন বমাহন বেে বসংহ 

কুবড়গ্রাম 6102 6516104 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

কুবড়গ্রাম 

6103 6516105 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-পন্ডরশ চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6104 6516106 জনাে/বেগম আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী 

কুবড়গ্রাম 
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6105 6516107 জনাে/বেগম সাবহদুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল জবলল 

কুবড়গ্রাম 6106 6516108 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুর রহমান 

বপতা-মৃত শামসুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6107 6516109 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-হন্ডর কৃষ্ণ রায় 

কুবড়গ্রাম 6108 6516110 জনাে/বেগম বমাঃ আফতাে আবল 

বপতা-মৃত আবুল হান্ডরজ 

কুবড়গ্রাম 

6109 6516111 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আেেীন 

কুবড়গ্রাম 6110 6516112 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

কুবড়গ্রাম 

6111 6516113 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6112 6516114 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম 

বপতা-মৃত আব্দুল খান্ডলক 

কুবড়গ্রাম 

6113 6516115 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান 

বপতা-আনছার আবল 

কুবড়গ্রাম 6114 6516116 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগন্দা বশখ 

কুবড়গ্রাম 

6115 6516117 জনাে/বেগম বমাঃ রাজ্জাক উল হাসান 

বপতা-বমাঃ আজের আবল 

কুবড়গ্রাম 6116 6516118 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-মৃঃ তবহরউবিন 

কুবড়গ্রাম 

6117 6516119 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম বহাসাইন 

কুবড়গ্রাম 6118 6516120 জনাে/বেগম নাজমা বেগম 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6119 6516121 জনাে/বেগম সূর্য্য কান্ত চক্রেতী 

বপতা-মৃঃ বজন্ডতন্দ্রনার্থ চক্রেতী 

কুবড়গ্রাম 6120 6516122 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ বময়া 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলছ বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6121 6516123 জনাে/বেগম বমাঃ বরন্ডজাওয়ান েকসী 

বপতা-বমাঃ আঃ ওহাে েকসী 

কুবড়গ্রাম 6122 6516124 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাতাে আবল 

বপতা-মৃত আবুল হান্ডরজ 

কুবড়গ্রাম 

6123 6516125 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6124 6516126 জনাে/বেগম নবলনী কান্ত েম যন 

বপতা-সুন্ডরন্দ্র নার্থ েম যন 

কুবড়গ্রাম 

6125 6516127 জনাে/বেগম ওোইদুর রহমান 

বপতা-চসয়দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6126 6516128 জনাে/বেগম বমাঃ বমাোন্ডশ্বর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নবজর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6127 6516129 জনাে/বেগম সবুজ বময়া 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6128 6516130 জনাে/বেগম সুমন্ত কুমার রায় 

বপতা-মৃঃ ছকমল চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 

6129 6516131 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল আলম 

বপতা-বমাঃ হান্ডছন আবল 

কুবড়গ্রাম 6130 6516132 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসমুল ইসলাম 

বপতা-মৃত হবেের রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6131 6516133 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রহমত আবল 

কুবড়গ্রাম 6132 6516134 জনাে/বেগম মান্ডজো বেগম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

কুবড়গ্রাম 

6133 6516135 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

কুবড়গ্রাম 6134 6516136 জনাে/বেগম বমাঃ খবললুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6135 6516137 জনাে/বেগম এসএম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-মৃত নুরুল আবমন 

কুবড়গ্রাম 6136 6516138 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-আহন্ডমে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6137 6516139 জনাে/বেগম বেদুেৎ কুমার সরকার 

বপতা-অমূল্য চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 6138 6516140 জনাে/বেগম রনবজৎ কুমার সরকার 

বপতা-খন্ডগন্দ্র নার্থ সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6139 6516141 জনাে/বেগম বমাঃ নাঈমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেলওয়াল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6140 6516142 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

কুবড়গ্রাম 

6141 6516143 জনাে/বেগম বমলন চন্দ্র েম যন 

বপতা-ভন্ডেশ চন্দ্র েম যন 

কুবড়গ্রাম 6142 6516144 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সবহে উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6143 6516145 জনাে/বেগম োবুল চন্দ্র রায় 

বপতা-রন্ডমশ চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6144 6516146 জনাে/বেগম ফুলন চন্দ্র েম যন 

বপতা-বনান্ডেল চন্দ্র েম যন 

কুবড়গ্রাম 

6145 6516147 জনাে/বেগম শাবমমুল ইসলাম 

বপতা-ফজলুল হক 

কুবড়গ্রাম 6146 6516148 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন বময়া সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োন্ডরক 

কুবড়গ্রাম 

6147 6516149 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6148 6516150 জনাে/বেগম ইয়াসবমন জাফরী 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আবল সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6149 6516151 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকন্ডছে আবল 

বপতা-বমাঃ েবছরউবিন 

কুবড়গ্রাম 6150 6516152 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েজলুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6151 6516153 জনাে/বেগম বমাঃ আবু বসান্ডহল মেল 

বপতা-বমাঃ খয়োর বহান্ডসন মেল 

কুবড়গ্রাম 6152 6516154 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-মৃঃ আবছর উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6153 6516155 জনাে/বেগম ধনিয় কুমার সরকার 

বপতা-মনীন্দ্র চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 6154 6516156 জনাে/বেগম বশল্পী রাবন রায় 

বপতা-হবরশ চন্দ্র 

কুবড়গ্রাম 

6155 6516157 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6156 6516158 জনাে/বেগম আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-হাবফজ বমাঃ সান্ডেে আবল 

কুবড়গ্রাম 

6157 6516159 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল হক 

বপতা-বমাঃ মনছুর আবল 

কুবড়গ্রাম 6158 6516160 জনাে/বেগম ফবরে আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ ফকরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6159 6516161 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জালালউবিন 

কুবড়গ্রাম 6160 6516162 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

কুবড়গ্রাম 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6161 6516163 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-আকের আবল 

কুবড়গ্রাম 6162 6516164 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সন্ডন্তাষ আবল 

কুবড়গ্রাম 

6163 6516165 জনাে/বেগম বমাঃ আউয়াল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6164 6516166 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন আলম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6165 6516167 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন সরকার 

কুবড়গ্রাম 6166 6516168 জনাে/বেগম বেউটি 

বপতা-মৃঃ বসালায়মান 

কুবড়গ্রাম 

6167 6516169 জনাে/বেগম বমাঃ তছবলম উবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

কুবড়গ্রাম 6168 6516170 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্ডজে সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6169 6516171 জনাে/বেগম জনাম বমাঃ বজয়াউল হক 

বপতা-মৃঃ আবু তান্ডলে 

কুবড়গ্রাম 6170 6516172 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাজামাল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6171 6516173 জনাে/বেগম বরাকসানা খাতুন 

বপতা-মৃঃ আব্দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6172 6516174 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ চান বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6173 6516175 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-নেীর প্রামাবনক 

কুবড়গ্রাম 6174 6516176 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6175 6516177 জনাে/বেগম দুলুরাম েম যন 

বপতা-হবরপে েম যন 

কুবড়গ্রাম 6176 6516178 জনাে/বেগম বমাঃ লাভলুর রবশে 

বপতা-বমাঃ জহুরুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6177 6516179 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

কুবড়গ্রাম 6178 6516180 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাফফর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবমন আবল 

কুবড়গ্রাম 

6179 6516181 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান মন্টু 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল হক 

কুবড়গ্রাম 6180 6516182 জনাে/বেগম লক্ষী কান্ত েম যন 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ েম যন 

কুবড়গ্রাম 

6181 6516183 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6182 6516184 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ নেীর উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6183 6516185 জনাে/বেগম বজাোইদুল ইসলাম 

বপতা-জাহাঙ্গীর আলম 

কুবড়গ্রাম 6184 6516186 জনাে/বেগম বমাঃ আয়নাল হক 

বপতা-মৃত ফরজ আবল 

কুবড়গ্রাম 

6185 6516187 জনাে/বেগম বেজু বময়া 

বপতা-ফুল বময়া 

কুবড়গ্রাম 6186 6516188 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6187 6516189 জনাে/বেগম তুষার চন্দ্র বেে 

বপতা-সন্ডতেন্দ্রনার্থ বেে 

কুবড়গ্রাম 6188 6516190 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ আঃ জবলল 

কুবড়গ্রাম 

6189 6516191 জনাে/বেগম মুহাম্মে মবহউবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতাবলে 

কুবড়গ্রাম 6190 6516192 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ চান্দ উল্যাহ 

কুবড়গ্রাম 

6191 6516193 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডেে আলী 

কুবড়গ্রাম 6192 6516194 জনাে/বেগম বমাঃ বমাক্তার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

কুবড়গ্রাম 

6193 6516195 জনাে/বেগম সান্ডহরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ সান্ডহে আবল 

কুবড়গ্রাম 6194 6516196 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ চাঁে বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6195 6516197 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6196 6516198 জনাে/বেগম জুর্থী বেগম 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

কুবড়গ্রাম 

6197 6516199 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

কুবড়গ্রাম 6198 6516200 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

কুবড়গ্রাম 

6199 6516201 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর আবল 

কুবড়গ্রাম 6200 6516202 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

কুবড়গ্রাম 

6201 6516203 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবহম 

বপতা-মৃত এছাহাক আবল 

কুবড়গ্রাম 6202 6516204 জনাে/বেগম বমাঃ এন্তাজ আবল 

বপতা-বমাঃ ছন্ডমে আবল 

কুবড়গ্রাম 

6203 6516205 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তছবলমউবিন 

কুবড়গ্রাম 6204 6516206 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ন কবের 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবন বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6205 6516207 জনাে/বেগম আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

কুবড়গ্রাম 6206 6516208 জনাে/বেগম বমাঃ বেবেয়া খাতুন 

বপতা-বমাঃ আঃ োবরক 

কুবড়গ্রাম 

6207 6516209 জনাে/বেগম বেমল চন্দ্র মহন্ত 

বপতা-মৃঃ বপ্রমানন্দ মহন্ত 

কুবড়গ্রাম 6208 6516210 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জুরান আবল 

কুবড়গ্রাম 

6209 6516211 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-মৃঃ আব্দুস মবজে 

কুবড়গ্রাম 6210 6516212 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

কুবড়গ্রাম 

6211 6516213 জনাে/বেগম বসান্ডহল 

বপতা-আব্দুল মান্নাছ 

কুবড়গ্রাম 6212 6516214 জনাে/বেগম বমাঃ বরাস্তম আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল 

কুবড়গ্রাম 

6213 6516215 জনাে/বেগম বমাঃ আলাউবিন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6214 6516216 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল হক 

বপতা-বমাঃ সবহদুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6215 6516217 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার রায় 

বপতা-শুকারু রাম রায় 

কুবড়গ্রাম 6216 6516218 জনাে/বেগম আবু েকর 

বপতা-জালালউবিন 

কুবড়গ্রাম 
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6217 6516219 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল 

কুবড়গ্রাম 6218 6516220 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

কুবড়গ্রাম 

6219 6516221 জনাে/বেগম বমাঃ নাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6220 6516222 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হবেের রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6221 6516223 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান আবল 

বপতা-বমাঃ আন্ডখর আবল 

কুবড়গ্রাম 6222 6516224 জনাে/বেগম আতাউর রহমান 

বপতা-মুনসুর আবল 

কুবড়গ্রাম 

6223 6516225 জনাে/বেগম বমাঃ কাবজউল ইসলাম 

বপতা-মুহাম্মে আব্দুল জবলল 

কুবড়গ্রাম 6224 6516226 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল আলম 

বপতা-মুহাম্মে আব্দুল জবলল 

কুবড়গ্রাম 

6225 6516227 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6226 6516228 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বপতা-বমাঃ েয়তুল্লো বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6227 6516229 জনাে/বেগম বমাঃ মাহামুদুল হক 

বপতা-পবনরউবিন 

কুবড়গ্রাম 6228 6516230 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

কুবড়গ্রাম 

6229 6516231 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ শাহােউবিন 

কুবড়গ্রাম 6230 6516232 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6231 6516233 জনাে/বেগম তানবজমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আঃ আউয়াল 

কুবড়গ্রাম 6232 6516234 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবহরউবিন 

কুবড়গ্রাম 

6233 6516235 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে রহমান 

বপতা-বমাঃ হায়াত আবল 

কুবড়গ্রাম 6234 6516236 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6235 6516237 জনাে/বেগম হাবেো খাতুন 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আবল 

কুবড়গ্রাম 6236 6516238 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাৎ আব্দুস ছালাম 

কুবড়গ্রাম 

6237 6516239 জনাে/বেগম আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শাজাহান আবল 

কুবড়গ্রাম 6238 6516240 জনাে/বেগম বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-মৃঃ নুর েকস সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6239 6516241 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বপতা-বমাঃ এছাহাক হক 

কুবড়গ্রাম 6240 6516242 জনাে/বেগম বমাঃ বসৌরভ বহান্ডসন 

বপতা-বন্ডমাঃ বসন্ডকন্দার আবল 

কুবড়গ্রাম 

6241 6516243 জনাে/বেগম রুবে আবমন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবম সরকার 

কুবড়গ্রাম 6242 6516244 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6243 6516245 জনাে/বেগম বসতু রায় 

বপতা-মৃঃ সুন্ডরন্দ্র চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6244 6516246 জনাে/বেগম বমাঃ শাহফুজার রহমান েসুবনয়া 

বপতা-বমাঃ নূরুজ্জামান েসুবনয়া 

কুবড়গ্রাম 

6245 6516247 জনাে/বেগম সবুজ কুমার রায় 

বপতা-কন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 6246 6516248 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

কুবড়গ্রাম 

6247 6516249 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র বেশ্বাস 

বপতা-শরৎ চন্দ্র বেশ্বাস 

কুবড়গ্রাম 6248 6516250 জনাে/বেগম সতে নারায়ন শীল 

বপতা-মন্টু রায় শীল 

কুবড়গ্রাম 

6249 6516251 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-আঃ রহমান 

কুবড়গ্রাম 6250 6516252 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শমন্ডসর আবল 

কুবড়গ্রাম 

6251 6516253 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র রায় 

বপতা-সুেল চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6252 6516254 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান 

কুবড়গ্রাম 

6253 6516255 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ ইদ্রীস আলী 

কুবড়গ্রাম 6254 6516256 জনাে/বেগম আইয়ুে আবল 

বপতা-রুহুল আবমন 

কুবড়গ্রাম 

6255 6516257 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6256 6516258 জনাে/বেগম রান্ডহলা পারভীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োন্ডতন 

কুবড়গ্রাম 

6257 6516259 জনাে/বেগম বেন্ডনাে চন্দ্র 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র নার্থ 

কুবড়গ্রাম 6258 6516260 জনাে/বেগম বমাঃ আকরামুল হক 

বপতা-বমাঃ আঃ সাত্তার 

কুবড়গ্রাম 

6259 6516261 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ মওলা েকস 

কুবড়গ্রাম 6260 6516262 জনাে/বেগম আশাদুল ইসলাম 

বপতা-নবজর বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6261 6516263 জনাে/বেগম বমাঃ বসবিকুল 

বপতা-মৃত মবজের রহমান 

কুবড়গ্রাম 6262 6516264 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সাহাে উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6263 6516265 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6264 6516266 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজ উবিন 

বপতা-বমাঃ শহীদুল্লাহ 

কুবড়গ্রাম 

6265 6516267 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার েম যন 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

কুবড়গ্রাম 6266 6516268 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6267 6516269 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইবলয়াছ আবল 

কুবড়গ্রাম 6268 6516270 জনাে/বেগম বমাঃ মঈনুল হাসান 

বপতা-বমাঃ জামাল উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6269 6516271 জনাে/বেগম ইসফাত জাহান 

বপতা-বমাঃ ইউনূছ আবল 

কুবড়গ্রাম 6270 6516272 জনাে/বেগম বমাঃ দুপু বময়া 

বপতা-বমাঃ আফাজ উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6271 6516273 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম বসবিক 

বপতা-বমাঃ কাছর উবিন 

কুবড়গ্রাম 6272 6516274 জনাে/বেগম বরন্ডহনা পারবভন 

বপতা-মৃঃ হর্রত আবল 

কুবড়গ্রাম 
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6273 6516275 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ আব্দুল লবতফ 

কুবড়গ্রাম 6274 6516276 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ ছালাম 

কুবড়গ্রাম 

6275 6516277 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল কবরম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

কুবড়গ্রাম 6276 6516278 জনাে/বেগম বমাঃ মুক্তা খাতুন 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6277 6516279 জনাে/বেগম সুধীর চন্দ্র রায় 

বপতা-হবর কুমার রায় 

কুবড়গ্রাম 6278 6516280 জনাে/বেগম জনাবৃ বমাঃ রায়হান 

বপতা-আ, ন, ম বসালান্ডয়মান 

কুবড়গ্রাম 

6279 6516281 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহ জালাল 

কুবড়গ্রাম 6280 6516282 জনাে/বেগম মাহামুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6281 6516283 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল গবন 

বপতা-খবের উবিন 

কুবড়গ্রাম 6282 6516284 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

কুবড়গ্রাম 

6283 6516285 জনাে/বেগম মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হক 

কুবড়গ্রাম 6284 6516286 জনাে/বেগম মানষ কুমার রায় 

বপতা-প্রেীপ কুমার রায় 

কুবড়গ্রাম 

6285 6516287 জনাে/বেগম বমাঃ কবফলুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান আবল 

কুবড়গ্রাম 6286 6516288 জনাে/বেগম ধন্ডনশ্বর চন্দ্র 

বপতা-ধীন্ডরন চন্দ্র বমাহন 

কুবড়গ্রাম 

6287 6516289 জনাে/বেগম বমাঃ জাবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ েয়তাল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6288 6516290 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুজ্জামান 

বপতা-মৃত আহম্মে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6289 6516291 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আবল 

কুবড়গ্রাম 6290 6516292 জনাে/বেগম বমাঃ মাঈদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6291 6516293 জনাে/বেগম মবন আকতার 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

কুবড়গ্রাম 6292 6516294 জনাে/বেগম আলালউবিন 

বপতা-বমাঃ েক্তার আবল 

কুবড়গ্রাম 

6293 6516295 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ বনজাম উবিন 

কুবড়গ্রাম 6294 6516296 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ মনছার আবল 

কুবড়গ্রাম 

6295 6516297 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান আবল 

কুবড়গ্রাম 6296 6516298 জনাে/বেগম লাইলী পারবভন 

বপতা-বমাঃ মাজম বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6297 6516299 জনাে/বেগম শামসুর রহমান 

বপতা-মৃত বরাস্তম আবল 

কুবড়গ্রাম 6298 6516300 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবু েককর বসবিক 

কুবড়গ্রাম 

6299 6516301 জনাে/বেগম বমাঃ মবহব্বলু ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

কুবড়গ্রাম 6300 6516302 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আবুল বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 

6301 6516303 জনাে/বেগম বশফালী খাতুন 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6302 6516304 জনাে/বেগম বমাঃ হুমায়ন কবের 

বপতা-মৃত বসন্ডকন্দার আবল 

কুবড়গ্রাম 

6303 6516305 জনাে/বেগম তপন কুমার রায় 

বপতা-বক্ষতীশ চন্দ্র রায় 

কুবড়গ্রাম 6304 6516306 জনাে/বেগম তাবনয়া পারভীন 

বপতা-মৃত নান্ডয়ে আবল 

কুবড়গ্রাম 

6305 6516307 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

কুবড়গ্রাম 6306 6516308 জনাে/বেগম আবজের রহমান 

বপতা-মৃত আবমর উবিন 

কুবড়গ্রাম 

6307 6516309 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল হুসাইন 

বপতা-বমাঃ পবনর উবিন 

কুবড়গ্রাম 6308 6516310 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমন্ডছর আবল 

কুবড়গ্রাম 

6309 6516311 জনাে/বেগম এরশাদুল হক 

বপতা-হর্রত আবল 

কুবড়গ্রাম 6310 6516312 জনাে/বেগম আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছাত্তার সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6311 6516313 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 6312 6516314 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ েজন্ডল রহমান 

কুবড়গ্রাম 

6313 6516315 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6314 6516316 জনাে/বেগম সূর্ য রায় 

বপতা-করুনা কান্ত রায় 

কুবড়গ্রাম 

6315 6516317 জনাে/বেগম প্রেীন চন্দ্র 

বপতা-মৃত বসন্ডেন্দ্র 

কুবড়গ্রাম 6316 6516318 জনাে/বেগম বমাছাঃ মবরয়ম খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবমন সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6317 6516319 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 6318 6516320 জনাে/বেগম বমাঃ বমান্নাফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শহর আলী 

কুবড়গ্রাম 

6319 6516321 জনাে/বেগম শাওন রায় 

বপতা-জগেন্ধু রায় 

কুবড়গ্রাম 6320 6516322 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

কুবড়গ্রাম 

6321 6516323 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল 

কুবড়গ্রাম 6322 6516324 জনাে/বেগম মৃনাল কাবন্ত রায় 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ রায় 

কুবড়গ্রাম 

6323 6516325 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র সরকার 

বপতা-মৃত বক্ষতীশ চন্দ্র সরকার 

কুবড়গ্রাম 6324 6516326 জনাে/বেগম নাজমুল ইসলাম 

বপতা-আকের আলী 

কুবড়গ্রাম 

6325 6516327 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডরছ আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

কুবড়গ্রাম 6326 6516328 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুদ্দুে জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম বময়া 

কুবড়গ্রাম 

6327 6516329 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-মৃত আমাতুল্লোহ বমঞা 

কুবড়গ্রাম 6328 6516330 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেলওয়ার বহান্ডসন 

কুবড়গ্রাম 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6329 6516331 জনাে/বেগম বমাঃ আবু চতয়ে বমজযা 

বপতা-বমাঃ বমাখতারুর রহমান 

কুবড়গ্রাম 6330 6516332 জনাে/বেগম বমাছাঃ রো খাতুন 

বপতা-মৃত বসাহরাে আলী 

কুবড়গ্রাম 

6331 6516333 জনাে/বেগম কাকলী রানী রায় 

বপতা-মন্ডনারিন রায় 

কুবড়গ্রাম 6332 6516334 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সুবফয়ান সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে সরকার 

কুবড়গ্রাম 

6333 6516335 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

কুবড়গ্রাম 6334 6526336 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত - আছর উল্লাহ 

লালমবনরহাট 

6335 6526337 জনাে/বেগম বমাঃ আলী উল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

লালমবনরহাট 6336 6526338 জনাে/বেগম জয়ন্ত রায় ঈন্ডশার 

বপতা-জগন্ময় ঈন্ডশার 

লালমবনরহাট 

6337 6526339 জনাে/বেগম মবজের রহমান 

বপতা-ইবদ্রস আলী 

লালমবনরহাট 6338 6526340 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমাক্তােীর 

বপতা-বমাঃ জালাল উবিন 

লালমবনরহাট 

6339 6526341 জনাে/বেগম বমাছাঃ কামরুন্নাহার 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

লালমবনরহাট 6340 6526342 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-মৃত সন্ডন আলী 

লালমবনরহাট 

6341 6526343 জনাে/বেগম বমাঃ আলরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বজাোে আলী 

লালমবনরহাট 6342 6526344 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক 

লালমবনরহাট 

6343 6526345 জনাে/বেগম বমাঃ কান্ডের বময়া 

বপতা-বমাঃ আকের বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6344 6526346 জনাে/বেগম এ.বক.এম বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6345 6526347 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল হাবেে 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6346 6526348 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলালউবিন 

লালমবনরহাট 

6347 6526349 জনাে/বেগম মধুসুেন রায় 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6348 6526350 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউর রহমান 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

লালমবনরহাট 

6349 6526351 জনাে/বেগম মুকুল চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত েীন্ডনশ চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6350 6526352 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল বময়া 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

লালমবনরহাট 

6351 6526353 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতানা মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আঃ গবন 

লালমবনরহাট 6352 6526354 জনাে/বেগম বমাঃ আবু েকর বসবিক 

বপতা-মৃত নরুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6353 6526355 জনাে/বেগম সুন্ডপন চ্রন্দ্র েম যন 

বপতা-চকলাশ চন্দ্র েম যন 

লালমবনরহাট 6354 6526356 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

লালমবনরহাট 

6355 6526357 জনাে/বেগম বমাঃ বন্ডমাস্তাবফজার রহমান 

বপতা-বমাঃ সামসুবেেন 

লালমবনরহাট 6356 6526358 জনাে/বেগম বমাঃ শাবফউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6357 6526359 জনাে/বেগম বক, ্ু্স, এম বমসোহুর রান্ডশে 

বপতা-বমাঃ নুরল হক 

লালমবনরহাট 6358 6526360 জনাে/বেগম বমাঃ আরফুল আসল 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

লালমবনরহাট 

6359 6526361 জনাে/বেগম জীেন কুমার রায় 

বপতা-মৃত সুধীর কুমার রায় 

লালমবনরহাট 6360 6526362 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান সরকার 

লালমবনরহাট 

6361 6526363 জনাে/বেগম বমাঃ আবু মুসা আসয়ারী 

বপতা-বমাঃ েবেরউবিন সরকার 

লালমবনরহাট 6362 6526364 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুজ্জামান 

লালমবনরহাট 

6363 6526365 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডরছ বময়া 

বপতা-বমাঃ শমন্ডসর উবিন 

লালমবনরহাট 6364 6526366 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রবহমুবিন 

লালমবনরহাট 

6365 6526367 জনাে/বেগম বমাঃ বসন্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ োেয়ার রহমান 

লালমবনরহাট 6366 6526368 জনাে/বেগম সন্ডন্তাষ কুমার েম যন 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ েম যন 

লালমবনরহাট 

6367 6526369 জনাে/বেগম বমাছাঃন্ডরন্ডহনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বজলাল উবিন 

লালমবনরহাট 6368 6526370 জনাে/বেগম বমাঃ বমছো হক 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6369 6526371 জনাে/বেগম বমাছাঃ হাবেো সুলতানা 

বপতা-বমাঃ হাবফজুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6370 6526372 জনাে/বেগম বমাঃ রহমত আলী 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6371 6526373 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ মবফজার রহমান 

বপতা-মৃত আবজজার রহমান 

লালমবনরহাট 6372 6526374 জনাে/বেগম বরয়াজ উবিন 

বপতা-বসরাজ উবিন 

লালমবনরহাট 

6373 6526375 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-মুত- সরফউিীন 

লালমবনরহাট 6374 6526376 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল হক 

বপতা-বমাঃ উমর আলী 

লালমবনরহাট 

6375 6526377 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল ইসলাম 

বপতা-বমাু্ঃ আবুল কান্ডশম 

লালমবনরহাট 6376 6526378 জনাে/বেগম বলবপ রানী 

বপতা-অনন্ত চন্দ্র সরকার 

লালমবনরহাট 

6377 6526379 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহাে 

লালমবনরহাট 6378 6526380 জনাে/বেগম অনুকুল চন্দ্র বসন 

বপতা-অবনল চন্দ্র বসন 

লালমবনরহাট 

6379 6526381 জনাে/বেগম বমাঃ োেশা বময়া 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

লালমবনরহাট 6380 6526382 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আকতারুঝ্জামান 

লালমবনরহাট 

6381 6526383 জনাে/বেগম বমাঃ সবহোর রহমান 

বপতা-বমাঃ কবের বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6382 6526384 জনাে/বেগম বমাঃ হান্ডশম আলী 

বপতা-মৃত আব্দুল মান্নান 

লালমবনরহাট 

6383 6526385 জনাে/বেগম সঞ্চয় কুমার রায় 

বপতা-নে কুমবর কুওু 

লালমবনরহাট 6384 6526386 জনাে/বেগম বমাঃ বহলাল উবিন 

বপতা-বমাঃ মহুের রহমান 

লালমবনরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6385 6526387 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-বমাঃ সাইোর রহমান 

লালমবনরহাট 6386 6526388 জনাে/বেগম গঙ্গা রাম 

বপতা-জগেন্ধু েম্মযন 

লালমবনরহাট 

6387 6526389 জনাে/বেগম বরবজনা ইয়াছবমন 

বপতা-রাবকবুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6388 6526390 জনাে/বেগম বমাঃ নবেবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আতর আলী 

লালমবনরহাট 

6389 6526391 জনাে/বেগম বমাছাঃ আছমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

লালমবনরহাট 6390 6526392 জনাে/বেগম বেবলপ কুমার রায় 

বপতা-বকাবকন্ডলশ্বর রায় 

লালমবনরহাট 

6391 6526393 জনাে/বেগম কাবলপে রায় 

বপতা-সুন্ডধন চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6392 6526394 জনাে/বেগম বতলক চন্দ্র রায় 

বপতা-বেজয় চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6393 6526395 জনাে/বেগম বলটন কুমার রায় 

বপতা-মৃত সুশীল চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6394 6526396 জনাে/বেগম বমাছাঃ মন্ডনায়ারা বেগম 

বপতা-বমাঃ আবু সামা 

লালমবনরহাট 

6395 6526397 জনাে/বেগম আশুন্ডতাষ কুমার রায় 

বপতা-রন্ডেশ্বর েম যা 

লালমবনরহাট 6396 6526398 জনাে/বেগম বমাঃ আবনসুজ্জামান 

বপতা-মৃত মবনরুজ্জামান 

লালমবনরহাট 

6397 6526399 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

লালমবনরহাট 6398 6526400 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কবমর উবিন 

লালমবনরহাট 

6399 6526401 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ খান্ডলক 

লালমবনরহাট 6400 6526402 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6401 6526403 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6402 6526404 জনাে/বেগম বেষ্ণু বমাহন্ত 

বপতা-সন্ডন্তাষ কুমার বমাহন্ত 

লালমবনরহাট 

6403 6526405 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-র্তীন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 6404 6526406 জনাে/বেগম মৃতুেিয় কুমার রায় 

বপতা-ধম য নারায়ন রায় 

লালমবনরহাট 

6405 6526407 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামসুল হক 

লালমবনরহাট 6406 6526408 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাদুল হক 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান 

লালমবনরহাট 

6407 6526409 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সুলতান উবিন 

লালমবনরহাট 6408 6526410 জনাে/বেগম অরবেন্দ রায় 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

লালমবনরহাট 

6409 6526411 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আেতাে আবল 

লালমবনরহাট 6410 6526412 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে সািাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

লালমবনরহাট 

6411 6526413 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6412 6526414 জনাে/বেগম বমাঃ মকন্ডছদুল হক 

বপতা-বমাঃ নূরল হক 

লালমবনরহাট 

6413 6526415 জনাে/বেগম বমজর আবল 

বপতা-বমাঃ বটনার আবল 

লালমবনরহাট 6414 6526416 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ মবতন 

লালমবনরহাট 

6415 6526417 জনাে/বেগম বর্ান্ডগশ চন্দ্র বমাহন্ত 

বপতা-মৃত অধীর বমাহন্ত 

লালমবনরহাট 6416 6526418 জনাে/বেগম বমাঃ পল্লে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক 

লালমবনরহাট 

6417 6526419 জনাে/বেগম বমাঃ সবহদুজ্জামান 

বপতা-মৃত জন্ডয়ন উবিন 

লালমবনরহাট 6418 6526420 জনাে/বেগম বেনয় চন্দ্র রায় 

বপতা-জগেন্ধু েম যন 

লালমবনরহাট 

6419 6526421 জনাে/বেগম অবশ্বনী কুমার েম যন 

বপতা-সুধারিন েম যন 

লালমবনরহাট 6420 6526422 জনাে/বেগম বমাঃ মান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বজান্ডেে আলী 

লালমবনরহাট 

6421 6526423 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন আলম 

বপতা-বমাঃ ছান্ডের আলী 

লালমবনরহাট 6422 6526424 জনাে/বেগম বমাঃ বলয়াকত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নূরল মবজে 

লালমবনরহাট 

6423 6526425 জনাে/বেগম সন্দীপ কুমার রায় 

বপতা-পঞ্চানন্দ রায় 

লালমবনরহাট 6424 6526426 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার রায় 

বপতা-মৃত অমুল্য কুমার রায় 

লালমবনরহাট 

6425 6526427 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল ফারুক 

বপতা-বমাঃ নজতুল্যাহ 

লালমবনরহাট 6426 6526428 জনাে/বেগম বমাছাঃ আছমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আোছ আলী 

লালমবনরহাট 

6427 6526429 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

লালমবনরহাট 6428 6526430 জনাে/বেগম লবতকা রানী অবধকারী 

বপতা-মৃত হন্ডরন্দ্র বকন্ডশার অবধকারী 

লালমবনরহাট 

6429 6526431 জনাে/বেগম বমাঃ োেলু বময়া 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

লালমবনরহাট 6430 6526432 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

লালমবনরহাট 

6431 6526433 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র রায় 

বপতা-পন্ডেশ্বর েম যন 

লালমবনরহাট 6432 6526434 জনাে/বেগম ফবরো পারবভন 

বপতা-ফজলুল হক 

লালমবনরহাট 

6433 6526435 জনাে/বেগম েলরাম সাহা 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র সাহা 

লালমবনরহাট 6434 6526436 জনাে/বেগম মহীন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6435 6526437 জনাে/বেগম বেোশীষ কুমার রায় 

বপতা-মৃত রন্ডেশ্বর রায় 

লালমবনরহাট 6436 6526438 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবহে বেল্লাহ 

বপতা-মৃত আব্দুল মবজে 

লালমবনরহাট 

6437 6526439 জনাে/বেগম সুজন কুমার রায় 

বপতা-অবশ্বনী কুমার রায় 

লালমবনরহাট 6438 6526440 জনাে/বেগম আন্ডেেন আবল 

বপতা-নবছম উবিন 

লালমবনরহাট 

6439 6526441 জনাে/বেগম শাহীনুর আলম 

বপতা-মৃত কবমরউবিন 

লালমবনরহাট 6440 6526442 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 
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6441 6526443 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

লালমবনরহাট 6442 6526444 জনাে/বেগম সুেল চন্দ্র রায় 

বপতা-সুবেন চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6443 6526445 জনাে/বেগম হাবফজুর ইসলাম 

বপতা-জফুর উবিন 

লালমবনরহাট 6444 6526446 জনাে/বেগম আজম আবল পান্ডটায়ারী 

বপতা-বমাঃ আবু েকর পান্ডটায়ারী 

লালমবনরহাট 

6445 6526447 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ অহর উবিন 

লালমবনরহাট 6446 6526448 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

লালমবনরহাট 

6447 6526449 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র রায় 

বপতা-বহরালাল রায় 

লালমবনরহাট 6448 6526450 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আহসান হাবেে 

বপতা-বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

লালমবনরহাট 

6449 6526451 জনাে/বেগম বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বপতা-মৃঃ আবমনুর রহমান 

লালমবনরহাট 6450 6526452 জনাে/বেগম বমাঃ নুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডেে আবল 

লালমবনরহাট 

6451 6526453 জনাে/বেগম মবনন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 6452 6526454 জনাে/বেগম বশখ আবরফ উজ জামাল গাবলে 

বপতা-বমাঃ বমন্ডহরুজ্জামান 

লালমবনরহাট 

6453 6526455 জনাে/বেগম অন্ন রাবন সাহা 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র সাহা 

লালমবনরহাট 6454 6526456 জনাে/বেগম বমাঃ সামসুল আলম প্রামাবনক 

বপতা-বমাঃ ছান্ডলকের প্রামাবনক 

লালমবনরহাট 

6455 6526457 জনাে/বেগম বমাঃ েহুলুল হক 

বপতা-বমাঃ ওয়ান্ডহে আবল 

লালমবনরহাট 6456 6526458 জনাে/বেগম বসবলনা বেগম 

বপতা-মৃত আন্ডনায়ারউল্লোহ 

লালমবনরহাট 

6457 6526459 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুর রহমান 

বপতা-মৃত ইয়াবসন আবল 

লালমবনরহাট 6458 6526460 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সবফয়ার রহমান 

লালমবনরহাট 

6459 6526461 জনাে/বেগম নন্দন কুমার 

বপতা-তরনী কান্ত 

লালমবনরহাট 6460 6526462 জনাে/বেগম সান্ডহরা রুলতানা 

বপতা-বমাঃ সামছুল হুো 

লালমবনরহাট 

6461 6526463 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার রায় 

বপতা-বেমল চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6462 6526464 জনাে/বেগম সুবজৎ কুমার রায় 

বপতা-অবশ্বনী কুমার রায় 

লালমবনরহাট 

6463 6526465 জনাে/বেগম বসালায়মান আবল 

বপতা-বমাঃ হান্ডরজউবিন 

লালমবনরহাট 6464 6526466 জনাে/বেগম সুমন কুমার েম যন 

বপতা-নন্ডরশ চন্দ্র েম যন 

লালমবনরহাট 

6465 6526467 জনাে/বেগম তুষাক কাবন্ত রায় 

বপতা-মন্ডনারিন রায় 

লালমবনরহাট 6466 6526468 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ আঃ হাবকম প্রাঃ 

লালমবনরহাট 

6467 6526469 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডহদুল হক 

বপতা-বমাঃ নূরুজ্জামান 

লালমবনরহাট 6468 6526470 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

বপতা-বমাঃ োেশা বময়া 

লালমবনরহাট 

6469 6526471 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সবহোর রহমান 

লালমবনরহাট 6470 6526472 জনাে/বেগম নীহা রিন রায় 

বপতা-মন্ডনারিন রায় 

লালমবনরহাট 

6471 6526473 জনাে/বেগম বমৌসুমী খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডলছুর রহমান 

লালমবনরহাট 6472 6526474 জনাে/বেগম আতাউর রহমান 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

লালমবনরহাট 

6473 6526475 জনাে/বেগম নুর আহন্ডমে তাইজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

লালমবনরহাট 6474 6526476 জনাে/বেগম হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ বলাকমান বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6475 6526477 জনাে/বেগম অিলী রাবন 

বপতা-বেন্ডরন চন্দ্র েম যন 

লালমবনরহাট 6476 6526478 জনাে/বেগম বমাঃ ইউসুফ আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

লালমবনরহাট 

6477 6526479 জনাে/বেগম নাজমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ নূরুল হক 

লালমবনরহাট 6478 6526480 জনাে/বেগম বনোরন চন্দ্র রায় 

বপতা-োলাই চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6479 6526481 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র শম যা 

বপতা-জন্ডলাধর চন্দ্র শম যা 

লালমবনরহাট 6480 6526482 জনাে/বেগম রতন কুমার রায় 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 

6481 6526483 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার রায় 

বপতা-মৃঃ হবরকান্ত রায় 

লালমবনরহাট 6482 6526484 জনাে/বেগম বমাঃ আবখরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল আবমন 

লালমবনরহাট 

6483 6526485 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ আব্দুল জব্বার 

লালমবনরহাট 6484 6526486 জনাে/বেগম মাহবুো বমাস্তাবজর 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাজাফফর বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6485 6526487 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ 

লালমবনরহাট 6486 6526488 জনাে/বেগম বশপুল কুমার রায় 

বপতা-মৃঃ বকাবকন্ডলম্বর েম যন 

লালমবনরহাট 

6487 6526489 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এছাহাক হক 

লালমবনরহাট 6488 6526490 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আন্ডছর আবল 

লালমবনরহাট 

6489 6526491 জনাে/বেগম রাজীে কুমার রায় 

বপতা-নন্ডগন চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6490 6526492 জনাে/বেগম বশফাবল বেগম 

বপতা-বমাঃ কবফল উবিন সরকার 

লালমবনরহাট 

6491 6526493 জনাে/বেগম বমাঃ নুরনেী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

লালমবনরহাট 6492 6526494 জনাে/বেগম লবলত চন্দ্র রায় 

বপতা-মাধে চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6493 6526495 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ আলম 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

লালমবনরহাট 6494 6526496 জনাে/বেগম শ্রী উত্তম কুমার রায় 

বপতা-শ্রী কান্দুরা েম যন 

লালমবনরহাট 

6495 6526497 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ আন্ডহর আবল 

লালমবনরহাট 6496 6526498 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

লালমবনরহাট 
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6497 6526499 জনাে/বেগম কাবলোস চন্দ্র রায় 

বপতা-অবনল চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6498 6526500 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রবহম উবিন 

লালমবনরহাট 

6499 6526501 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউল রহমান 

বপতা-মৃঃ নূর বমাহাম্মে 

লালমবনরহাট 6500 6526502 জনাে/বেগম আছমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আলতাে বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6501 6526503 জনাে/বেগম বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বপতা-বন্ডমাঃ আব্দুস ছাত্তার বময়া 

লালমবনরহাট 6502 6526504 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুে আবল 

বপতা-মৃঃ বকাোে আবল 

লালমবনরহাট 

6503 6526505 জনাে/বেগম পবেত্র চন্দ্র রায় 

বপতা-অবেনাশ চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6504 6526506 জনাে/বেগম বমৌদুবত 

বপতা-বমাঃ শাহ আলম 

লালমবনরহাট 

6505 6526507 জনাে/বেগম বমাঃ বমাহর আবল 

বপতা-বমাঃ মসন্ডছর আবল 

লালমবনরহাট 6506 6526508 জনাে/বেগম বমাঃ নবজর উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ এমোদুল হক 

লালমবনরহাট 

6507 6526509 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু বময়া 

বপতা-বমাঃ হায়োর আবল 

লালমবনরহাট 6508 6526510 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল আলম 

বপতা-বমাঃ আনারুল হক 

লালমবনরহাট 

6509 6526511 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে আবল 

বপতা-ইয়াকুে আবল 

লালমবনরহাট 6510 6526512 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবমদুল হক 

লালমবনরহাট 

6511 6526513 জনাে/বেগম সািাম বমাঃ সাইফুল্যাহ 

বপতা-বমাঃ এমোদুল হক 

লালমবনরহাট 6512 6526514 জনাে/বেগম বমাঃ লােলু বময়া 

বপতা-বমাঃ োেশা আবল 

লালমবনরহাট 

6513 6526515 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুে আলম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6514 6526516 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন বময়া 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

লালমবনরহাট 

6515 6526517 জনাে/বেগম বরামান আহান্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

লালমবনরহাট 6516 6526518 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-ঈমান আবল 

লালমবনরহাট 

6517 6526519 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডখরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6518 6526520 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর বরজ্জাক 

লালমবনরহাট 

6519 6526521 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-বসধু রাম রায় 

লালমবনরহাট 6520 6526522 জনাে/বেগম বনমাই কুমার রায় 

বপতা-মন্টু রায় 

লালমবনরহাট 

6521 6526523 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রউফ 

বপতা-বমাঃ বরয়াজুল হক 

লালমবনরহাট 6522 6526524 জনাে/বেগম সাধনা রাবন রায় 

বপতা-জয়ন্ত কুমার রায় 

লালমবনরহাট 

6523 6526525 জনাে/বেগম মাহবুোর রহমান 

বপতা-নুর ইসলাম 

লালমবনরহাট 6524 6526526 জনাে/বেগম সািাম বহান্ডসন 

বপতা-মবজের রহমান 

লালমবনরহাট 

6525 6526527 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকনুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6526 6526528 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডলে 

বপতা-বমাঃ ওয়াবহদুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6527 6526529 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ছান্ডরে আবল 

লালমবনরহাট 6528 6526530 জনাে/বেগম বগৌরাঙ্গূঁ রায় 

বপতা-সুেশ যন রায় 

লালমবনরহাট 

6529 6526531 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

লালমবনরহাট 6530 6526532 জনাে/বেগম বমাঃ মারূফ বহান্ডসন পান্ডটায়ারী 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন পান্ডটায়ারী 

লালমবনরহাট 

6531 6526533 জনাে/বেগম বমাঃ বহান্ডসন আবল 

বপতা-হান্ডরজ আবল 

লালমবনরহাট 6532 6526534 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল হক 

বপতা-মৃত েজন্ডল রহমান 

লালমবনরহাট 

6533 6526535 জনাে/বেগম রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুল হাবকম 

লালমবনরহাট 6534 6526536 জনাে/বেগম বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত ওসমান গবন 

লালমবনরহাট 

6535 6526537 জনাে/বেগম বমাঃ ওমার ফারুক 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

লালমবনরহাট 6536 6526538 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু েের 

লালমবনরহাট 

6537 6526539 জনাে/বেগম বরাকনুজ্জামান 

বপতা-আব্দুল হাবমে 

লালমবনরহাট 6538 6526540 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

লালমবনরহাট 

6539 6526541 জনাে/বেগম বেলীপ কুমার রায় 

বপতা-কান্ডন্তশ্বর রায় 

লালমবনরহাট 6540 6526542 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজগার আবল 

লালমবনরহাট 

6541 6526543 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র রায় 

বপতা-েীন েন্ধু রায় 

লালমবনরহাট 6542 6526544 জনাে/বেগম েীপক কুমার সান্ডজাঁয়াল 

বপতা-বেনয় কুমার সান্ডজাঁয়াল 

লালমবনরহাট 

6543 6526545 জনাে/বেগম খান্ডলো আক্তার 

বপতা-বমাঃ খান্ডেম আবল 

লালমবনরহাট 6544 6526546 জনাে/বেগম েয়াল রায় 

বপতা-নান্ডলারাম 

লালমবনরহাট 

6545 6526547 জনাে/বেগম বমাঃ োন্ডয়বজে বোস্তামী 

বপতা-বমাঃ আখতার বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6546 6526548 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সমন্ডসর আবল 

লালমবনরহাট 

6547 6526549 জনাে/বেগম সনাতন রায় 

বপতা-গন্ডজন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 6548 6526550 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আবল 

লালমবনরহাট 

6549 6526551 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন আবখ 

বপতা-বসরাজ উবিন 

লালমবনরহাট 6550 6526552 জনাে/বেগম বমাঃ আউয়াল 

বপতা-বমাঃ বুজরত আবল 

লালমবনরহাট 

6551 6526553 জনাে/বেগম আয়শা বসবিকা 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বছবিক 

লালমবনরহাট 6552 6526554 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল্লোহ 

লালমবনরহাট 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6553 6526555 জনাে/বেগম বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর বরজ্জাক 

লালমবনরহাট 6554 6526556 জনাে/বেগম সুশীল চন্দ্র রায় 

বপতা-গােলা েম যন 

লালমবনরহাট 

6555 6526557 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-মৃত সফর উবিন 

লালমবনরহাট 6556 6526558 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফুজ্জামান 

বপতা-মৃত বনজারউবিন 

লালমবনরহাট 

6557 6526559 জনাে/বেগম খুবশয়ারা বেগম 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

লালমবনরহাট 6558 6526560 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ এশান আবল 

লালমবনরহাট 

6559 6526561 জনাে/বেগম মুকুল চন্দ্র েম যন 

বপতা-চানকে চন্দ্র েম যন 

লালমবনরহাট 6560 6526562 জনাে/বেগম বসবলনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহাসাইন 

লালমবনরহাট 

6561 6526563 জনাে/বেগম আরবফন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ আজগার আবল 

লালমবনরহাট 6562 6526564 জনাে/বেগম উজ্জ্বল কুমার রায় 

বপতা-অমল কুমার রায় 

লালমবনরহাট 

6563 6526565 জনাে/বেগম বমাঃ রাবশদুল ইসলাম 

বপতা-আঃ োন্ডরক 

লালমবনরহাট 6564 6526566 জনাে/বেগম বজন্নাহ আলম 

বপতা-শুকুর আলী 

লালমবনরহাট 

6565 6526567 জনাে/বেগম আব্দুর রবহম 

বপতা-আবু েককর বসবিক 

লালমবনরহাট 6566 6526568 জনাে/বেগম বমাঃ মবতউর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাজাফ্ফর বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6567 6526569 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাহর উবিন 

লালমবনরহাট 6568 6526570 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল 

বপতা-মৃত আব্দুল কবরম 

লালমবনরহাট 

6569 6526571 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজের রহমান 

লালমবনরহাট 6570 6526572 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র রায় 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 

6571 6526573 জনাে/বেগম বমাঃ রাবহবুল ইসলাম প্রধান 

বপতা-বমাঃ সাইদুল ইসলাম প্রধান 

লালমবনরহাট 6572 6526574 জনাে/বেগম বমাঃ নুর বমাহাম্মে 

বপতা-নুরুল হুো সরকার 

লালমবনরহাট 

6573 6526575 জনাে/বেগম বশখ ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এলাহী েকস 

লালমবনরহাট 6574 6526576 জনাে/বেগম হাসান সান্ডরায়ারী আজম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

লালমবনরহাট 

6575 6526577 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বনওয়াজ হাবফজ 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

লালমবনরহাট 6576 6526578 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6577 6526579 জনাে/বেগম সাধন চন্দ্র রায় 

বপতা-হরলাল চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 6578 6526580 জনাে/বেগম রামকৃষ্ণ রায় 

বপতা-কাবমনী কান্ত রায় 

লালমবনরহাট 

6579 6526581 জনাে/বেগম রন্ডেশ্বর রায় 

বপতা-কাবমনী কান্ত রায় 

লালমবনরহাট 6580 6526582 জনাে/বেগম সুফল কুমার রায় 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র রায় 

লালমবনরহাট 

6581 6526583 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আজগার আবল 

লালমবনরহাট 6582 6526584 জনাে/বেগম রান্ডজশ চন্দ্র পাল 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র পাল 

লালমবনরহাট 

6583 6526585 জনাে/বেগম হন্ডর বগাপাল রায় 

বপতা-কাবমনী কান্ত রায় 

লালমবনরহাট 6584 6526586 জনাে/বেগম হবরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-কাবমনী কান্ত রায় 

লালমবনরহাট 

6585 6526587 জনাে/বেগম বমাঃ মমতাজুল হাসান 

বপতা-আঃ ওয়াহাে 

লালমবনরহাট 6586 6526588 জনাে/বেগম নাজবমন নাহার 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6587 6526589 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-মৃত আঃ জবলল 

লালমবনরহাট 6588 6526590 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মনতাজ আবল 

লালমবনরহাট 

6589 6526591 জনাে/বেগম রওশনারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6590 6526592 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ রবশে 

লালমবনরহাট 

6591 6526593 জনাে/বেগম নুর বমাহাম্মে 

বপতা-বমাঃ নোে আবল 

লালমবনরহাট 6592 6526594 জনাে/বেগম এইচ এম ফবরদুজ্জামান 

বপতা-মৃত আবজজুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6593 6526595 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে সরকার 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার সরকার 

লালমবনরহাট 6594 6526596 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল  আবজজ 

লালমবনরহাট 

6595 6526597 জনাে/বেগম বমাছাঃ শ্যামলী বেগম 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 6596 6526598 জনাে/বেগম বমাঃ আকতার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত সান্ডয়দুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6597 6526599 জনাে/বেগম বমাঃ সবফয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

লালমবনরহাট 6598 6526600 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবমনুর রহমান 

লালমবনরহাট 

6599 6526601 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবহর উবিন 

লালমবনরহাট 6600 6526602 জনাে/বেগম কবেনার্থ সরকার 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ সরকার 

লালমবনরহাট 

6601 6526603 জনাে/বেগম বমাঃ োেলু বময়া 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

লালমবনরহাট 6602 6526604 জনাে/বেগম বমাঃ খবললুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 

6603 6526605 জনাে/বেগম বমাঃ হান্ডসম আলী 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম বশখ 

লালমবনরহাট 6604 6526606 জনাে/বেগম বমাঃ সাত্তার আলী 

বপতা-মৃত নূরুল ইসলাম 

লালমবনরহাট 

6605 6526607 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলম উবিন 

লালমবনরহাট 6606 6526608 জনাে/বেগম আবু েকর 

বপতা-আবজজার রহমান 

লালমবনরহাট 

6607 6526609 জনাে/বেগম বেশ্বনার্থ রায় 

বপতা-ভূন্ডপন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 6608 6526610 জনাে/বেগম অরবেন্দ রায় 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ রায় 

লালমবনরহাট 
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6609 6526611 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাহাম্মে বহান্ডসন 

লালমবনরহাট 6610 6526612 জনাে/বেগম ফবরে আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বছাোহান 

লালমবনরহাট 

6611 6526613 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল বফরন্ডেৌস 

বপতা-নুরুল হুো সরকার 

লালমবনরহাট 6612 6536614 জনাে/বেগম শংকর রায় 

বপতা-অবনল রায় 

নীলফামারী 

6613 6536615 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সালাম 

বপতা-মৃত োহার উবিন 

নীলফামারী 6614 6536616 জনাে/বেগম বেজয় কুমার রায় 

বপতা-বনন্ডরাে কুমার রায় 

নীলফামারী 

6615 6536617 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মঞ্জুর আলী 

নীলফামারী 6616 6536618 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ দুলু বময়া 

নীলফামারী 

6617 6536619 জনাে/বেগম রর্থীন্দ্র রার্থ রায় 

বপতা-অবনল চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6618 6536620 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজার রহমান 

বপতা-বমাঃ বুেী মাসুে 

নীলফামারী 

6619 6536621 জনাে/বেগম সীমা রানী রায় 

বপতা-সুধীর চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6620 6536622 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আলতাে বহান্ডসন 

নীলফামারী 

6621 6536623 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত হাবেবুর রহমান 

নীলফামারী 6622 6536624 জনাে/বেগম বমাঃ সাবমউল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

নীলফামারী 

6623 6536625 জনাে/বেগম বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ র্াদু বময়া 

নীলফামারী 6624 6536626 জনাে/বেগম বনম যল রায় 

বপতা-অভয় চরন রায় 

নীলফামারী 

6625 6536627 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

নীলফামারী 6626 6536628 জনাে/বেগম সুবনল রায় 

বপতা-জীন্ডতন্দ্রনার্থা রায় 

নীলফামারী 

6627 6536629 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-মৃত আব্দুল ওয়ান্ডহে 

নীলফামারী 6628 6536630 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-মরহুম আঃ হাু্ন্নান 

নীলফামারী 

6629 6536631 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান আলী 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

নীলফামারী 6630 6536632 জনাে/বেগম মনজরুল ইসলাম 

বপতা-বগালাম রব্বানী 

নীলফামারী 

6631 6536633 জনাে/বেগম তানবজনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ মমতাজ উবিন 

নীলফামারী 6632 6536634 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাপ ইসলাম 

বপতা-বমাঃ োবুল বময়া 

নীলফামারী 

6633 6536635 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম আজম 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

নীলফামারী 6634 6536636 জনাে/বেগম বশফালী রানী রায় 

বপতা-সবেন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 

6635 6536637 জনাে/বেগম বমাঃ সবহোর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6636 6536638 জনাে/বেগম বমাঃ তবহদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বেনার উিীন 

নীলফামারী 

6637 6536639 জনাে/বেগম প্রভাত চন্দ্র রায় 

বপতা-অতুল চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6638 6536640 জনাে/বেগম ভবক্ত বেলাস রায় 

বপতা-নারায়ন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6639 6536641 জনাে/বেগম শ্রী পাযুষ রায় 

বপতা-শ্রী অতুল চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6640 6536642 জনাে/বেগম অবম্বকা বমাহন রায় 

বপতা-পরোনন্দ রায় 

নীলফামারী 

6641 6536643 জনাে/বেগম বমাঃ আইয়ুে আলী 

বপতা-বমাঃ ইসাহাক আলী 

নীলফামারী 6642 6536644 জনাে/বেগম বকশে চন্দ্র রায় 

বপতা-ভুেন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6643 6536645 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডতায়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ আবফজ উবিন 

নীলফামারী 6644 6536646 জনাে/বেগম বমাঃ সাবুল বহান্ডসন 

বপতা-ইয়াকুে আলী 

নীলফামারী 

6645 6536647 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

নীলফামারী 6646 6536648 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

বপতা-বমাঃ ছকমাল বহান্ডসন 

নীলফামারী 

6647 6536649 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ একরামুল হক 

নীলফামারী 6648 6536650 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-টন্না েমন য রায় 

নীলফামারী 

6649 6536651 জনাে/বেগম সুধাশন চন্দ্র রায় 

বপতা-চকলাশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6650 6536652 জনাে/বেগম পংকজ কুমার রায় 

বপতা-কালী কৃঞ্চ রায় 

নীলফামারী 

6651 6536653 জনাে/বেগম ধন্ডমন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত হবরপে রায় 

নীলফামারী 6652 6536654 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুে আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাফী 

নীলফামারী 

6653 6536655 জনাে/বেগম মবহন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-অবনল চন্দ্র 

নীলফামারী 6654 6536656 জনাে/বেগম ফজলুল হক 

বপতা-আবুেকর বসবিক 

নীলফামারী 

6655 6536657 জনাে/বেগম কমল চন্দ্র 

বপতা-ধরন বমাহন রায় 

নীলফামারী 6656 6536658 জনাে/বেগম সতেরিন রায় 

বপতা-মৃত হবরপ্রে রায় 

নীলফামারী 

6657 6536659 জনাে/বেগম আসমা 

বপতা-বশখ আকের আলী 

নীলফামারী 6658 6536660 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

নীলফামারী 

6659 6536661 জনাে/বেগম বমাঃ বমাবমন 

বপতা-বমাঃ মাকবুল বহান্ডসন 

নীলফামারী 6660 6536662 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসরউবিন 

বপতা-বমাঃ মবহর উবিন 

নীলফামারী 

6661 6536663 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান শাহ 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আলী শাহ 

নীলফামারী 6662 6536664 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার রায় 

বপতা-ভন্ডরশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6663 6536665 জনাে/বেগম জগেন্ধু রায় 

বপতা-বেদ্যানার্থ রায় 

নীলফামারী 6664 6536666 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র রায় 

বপতা-োবুল চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 
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6665 6536667 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম বময়া 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

নীলফামারী 6666 6536668 জনাে/বেগম বমাসাঃ বসাবনয়া আক্তার 

বপতা-মৃত আব্দুস সাওার 

নীলফামারী 

6667 6536669 জনাে/বেগম বমাঃ রহমতুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জবের উবিন 

নীলফামারী 6668 6536670 জনাে/বেগম সন্ডন্তাষ কুমার রায় 

বপতা-মৃত বর্ান্ডগশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6669 6536671 জনাে/বেগম বেলীপ কুমার রার্ 

বপতা-বর্ান্ডগশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6670 6536672 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বসরাজউিীন 

নীলফামারী 

6671 6536673 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল্লাবহল োবক 

নীলফামারী 6672 6536674 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত বকশে চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6673 6536675 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশরাফুজ্জামান পান্ডটাঃ 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান পান্ডটায়ারী 

নীলফামারী 6674 6536676 জনাে/বেগম নাজমুন নাহার বলজা 

বপতা-নুরুজ্জামান সরোর 

নীলফামারী 

6675 6536677 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র 

বপতা-প্রফুল্ল চন্দ্র 

নীলফামারী 6676 6536678 জনাে/বেগম বমাছাঃ শবরফা আক্তার 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6677 6536679 জনাে/বেগম বমাঃ বহলাল উবিন 

বপতা-বমাঃ মবহর আলী 

নীলফামারী 6678 6536680 জনাে/বেগম বমাঃ ইসরাইল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আলাউবিন 

নীলফামারী 

6679 6536681 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

নীলফামারী 6680 6536682 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 

6681 6536683 জনাে/বেগম সুমন্ত চন্দ্র রায় 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6682 6536684 জনাে/বেগম বমাঃ আখতারুজ্জামান 

বপতা-মৃত মমতাজ উবিন প্রামাবণক 

নীলফামারী 

6683 6536685 জনাে/বেগম রন্ডেশ্বর চন্দ্র রায় 

বপতা-বনবশ কান্ত রায় 

নীলফামারী 6684 6536686 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জান্ডহে আলী 

নীলফামারী 

6685 6536687 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-মৃত বসাপান উবিন 

নীলফামারী 6686 6536688 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রশীে 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহামন 

নীলফামারী 

6687 6536689 জনাে/বেগম বমাঃ শাবকল রহমান 

বপতা-বমাঃ তমন্ডশর আলী 

নীলফামারী 6688 6536690 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হাবেে 

বপতা-বমাঃ শাহাজান আলী 

নীলফামারী 

6689 6536691 জনাে/বেগম বমাছাঃ বজন্ডলখা আক্তার 

বপতা-বমাঃ হাবেের রহমান 

নীলফামারী 6690 6536692 জনাে/বেগম বমাঃ সাগর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হারুন অর রবশে 

নীলফামারী 

6691 6536693 জনাে/বেগম বনম যল চন্দ্র রায় 

বপতা-পুবলন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6692 6536694 জনাে/বেগম হৃেয় চন্দ্র রায় 

বপতা-মবতলাল রায় 

নীলফামারী 

6693 6536695 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নীলফামারী 6694 6536696 জনাে/বেগম সন্ডন্তাষ কুমার রায় 

বপতা-কনক চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6695 6536697 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবহমুবিন 

নীলফামারী 6696 6536698 জনাে/বেগম বমাঃ আবু েের বসবিক 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আবল 

নীলফামারী 

6697 6536699 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

নীলফামারী 6698 6536700 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ারুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6699 6536701 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আলতাফ বহান্ডসন 

নীলফামারী 6700 6536702 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বপতা-বমাঃ আবু মবজে 

নীলফামারী 

6701 6536703 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু েের বসবিক 

নীলফামারী 6702 6536704 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মমতাজ আবল 

নীলফামারী 

6703 6536705 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-ধরনী কান্ত রায় 

নীলফামারী 6704 6536706 জনাে/বেগম বগাবেন্দ চন্দ্র রায় 

বপতা-সীতানার্থ রায় 

নীলফামারী 

6705 6536707 জনাে/বেগম ললনী চন্দ্র সরকার 

বপতা-অশ্বনী চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6706 6536708 জনাে/বেগম বমাঃ মমতাজুল আলম 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল 

নীলফামারী 

6707 6536709 জনাে/বেগম বমাঃ রহমত আলী 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

নীলফামারী 6708 6536710 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান আলী 

নীলফামারী 

6709 6536711 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম মওলা 

বপতা-বমাঃ আেদুর রবহম 

নীলফামারী 6710 6536712 জনাে/বেগম বরপন কুমার রায় 

বপতা-বহন্ডমন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 

6711 6536713 জনাে/বেগম ইসমাইল বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

নীলফামারী 6712 6536714 জনাে/বেগম মাহাবুবুর রহমান 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

নীলফামারী 

6713 6536715 জনাে/বেগম সাগর চন্দ্র রায় 

বপতা-সুশীল কুমার রায় 

নীলফামারী 6714 6536716 জনাে/বেগম স্বপন চন্দ্র রায় 

বপতা-তুষার চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6715 6536717 জনাে/বেগম সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-রবফকুল ইসলাম 

নীলফামারী 6716 6536718 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুর রহমান 

বপতা-মৃত বতাফান্ডয়ল 

নীলফামারী 

6717 6536719 জনাে/বেগম বমাঃ ভন্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

নীলফামারী 6718 6536720 জনাে/বেগম বমাঃ ইবদ্রস আবল 

বপতা-বমাঃ ইউনুস আবল 

নীলফামারী 

6719 6536721 জনাে/বেগম বমাঃ তইবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6720 6536722 জনাে/বেগম মাহবুল আলম 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

নীলফামারী 
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6721 6536723 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6722 6536724 জনাে/বেগম ছােবরন দুলালী 

বপতা-বলয়াকত আলী 

নীলফামারী 

6723 6536725 জনাে/বেগম বমাঃ বমলন হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আবজজ 

নীলফামারী 6724 6536726 জনাে/বেগম বশখ আকতার বহান্ডসন 

বপতা-বশখ কবের উবিন 

নীলফামারী 

6725 6536727 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

নীলফামারী 6726 6536728 জনাে/বেগম কৃষ্ণ োস রাম 

বপতা-কালা চাঁে রাম 

নীলফামারী 

6727 6536729 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-েীন্ডনম্বর রায় 

নীলফামারী 6728 6536730 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রবশে 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

নীলফামারী 

6729 6536731 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-মৃঃ তছবলম উবিন 

নীলফামারী 6730 6536732 জনাে/বেগম সাইোর রহমান 

বপতা-বমাঃ নোেউবিন 

নীলফামারী 

6731 6536733 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

নীলফামারী 6732 6536734 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ সাহাজউবিন 

নীলফামারী 

6733 6536735 জনাে/বেগম সুবসমতা আক্তার(লায়লা) 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নীলফামারী 6734 6536736 জনাে/বেগম আশাদুল ইসলাম 

বপতা-শাহাবুবিন 

নীলফামারী 

6735 6536737 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-মৃঃ বমাজান্ডম্মল বহান্ডসন 

নীলফামারী 6736 6536738 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ওোইদুর রহমান 

নীলফামারী 

6737 6536739 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মনছুর আবল 

নীলফামারী 6738 6536740 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ ইয়াবছন আবল 

নীলফামারী 

6739 6536741 জনাে/বেগম বমাঃ রবশদুল ইসলাম শাহ্ 

বপতা-মৃত আব্দুল োরী শাহ্ 

নীলফামারী 6740 6536742 জনাে/বেগম বমলন কুমার সরকার 

বপতা-বক্ষতীশ চন্দ্র সরকার 

নীলফামারী 

6741 6536743 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল হক 

বপতা-বমাঃ নুরূল ইসলাম 

নীলফামারী 6742 6536744 জনাে/বেগম বমাঃ মাজহারুল আল আলামীন 

বপতা-বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6743 6536745 জনাে/বেগম আনারুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ নবছরউবিন 

নীলফামারী 6744 6536746 জনাে/বেগম বমাঃ আইনুল হক 

বপতা-বমাঃ েজলার রহমান 

নীলফামারী 

6745 6536747 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

নীলফামারী 6746 6536748 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

নীলফামারী 

6747 6536749 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র রায় 

বপতা-মন্ডহশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6748 6536750 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহানুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজাহারুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6749 6536751 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6750 6536752 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-আইযুে আবল 

নীলফামারী 

6751 6536753 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফজলার রহমান 

নীলফামারী 6752 6536754 জনাে/বেগম বমাঃ কাবরমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আবল 

নীলফামারী 

6753 6536755 জনাে/বেগম বেপু চন্দ্র রায় 

বপতা-ভন্ডেশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6754 6536756 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান (রুন্ডেল) 

বপতা-বমাঃ রাহারুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6755 6536757 জনাে/বেগম সুকুমার চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃঃ মুকুল চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6756 6536758 জনাে/বেগম বগৌতম চন্দ্র রায় 

বপতা-ভরত চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6757 6536759 জনাে/বেগম সুন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-বভরু রাম রায় 

নীলফামারী 6758 6536760 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-মৃঃ তাইযুে আবল 

নীলফামারী 

6759 6536761 জনাে/বেগম বমাঃ আবু োসার 

বপতা-বমাঃ মফারউবিন 

নীলফামারী 6760 6536762 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশন্ডফকুর রহমান 

বপতা-বন্ডমাঃ নজরুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6761 6536763 জনাে/বেগম প্রেীপ সরকার 

বপতা-েীন্ডরন্দ্র নার্থ সরকার 

নীলফামারী 6762 6536764 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার রায় 

বপতা-হবরপে চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6763 6536765 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ সামছুল হক 

নীলফামারী 6764 6536766 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-শামসুল হক 

নীলফামারী 

6765 6536767 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বসনা 

বপতা-বমাঃ আেজালুল হক 

নীলফামারী 6766 6536768 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমান 

নীলফামারী 

6767 6536769 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর 

বপতা-বমাঃ আজহারুল ইসলাম 

নীলফামারী 6768 6536770 জনাে/বেগম বমাঃ নুর জামাল 

বপতা-বমাঃ ইবলয়াছ আবল 

নীলফামারী 

6769 6536771 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

নীলফামারী 6770 6536772 জনাে/বেগম সুজাউল আলম 

বপতা-এন্দাদুল হক 

নীলফামারী 

6771 6536773 জনাে/বেগম বমাঃ লবতফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রবহম উবিন 

নীলফামারী 6772 6536774 জনাে/বেগম বজোবত বেকাশ রায় 

বপতা-মৃত হন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 

6773 6536775 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-আলাউবিন আবল 

নীলফামারী 6774 6536776 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বমাসন্ডলস উবিন 

নীলফামারী 

6775 6536777 জনাে/বেগম বরাকসানা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

নীলফামারী 6776 6536778 জনাে/বেগম বমাঃ েেরুন্ডিাজা 

বপতা-মৃঃ বতাজান্ডম্মল হক 

নীলফামারী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6777 6536779 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাৎ বমাহান্ডজ্জর আবল 

নীলফামারী 6778 6536780 জনাে/বেগম আন্ডতায়ারা বেগম 

বপতা-মবমনুর রহমান 

নীলফামারী 

6779 6536781 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

নীলফামারী 6780 6536782 জনাে/বেগম জাকাবরয়া মাসুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছাত্তার 

নীলফামারী 

6781 6536783 জনাে/বেগম আন্ডতায়াক বেগম 

বপতা-মবমনুর রহমান 

নীলফামারী 6782 6536784 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আবল 

বপতা-অহরউবিন 

নীলফামারী 

6783 6536785 জনাে/বেগম বমাঃ ইমবতয়াজ পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ রবেউল ইসলাম 

নীলফামারী 6784 6536786 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক সরকার 

বপতা-বমাঃ শমন্ডসর আবল 

নীলফামারী 

6785 6536787 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

নীলফামারী 6786 6536788 জনাে/বেগম বমাঃ মাজাহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আবল 

নীলফামারী 

6787 6536789 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডলে 

নীলফামারী 6788 6536790 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল সামাে 

নীলফামারী 

6789 6536791 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমান 

নীলফামারী 6790 6536792 জনাে/বেগম ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত মহুোর রহমান 

নীলফামারী 

6791 6536793 জনাে/বেগম হাবেো লাভলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবন 

নীলফামারী 6792 6536794 জনাে/বেগম বমাঃ মাছুম কেীর 

বপতা-মৃঃ মসসীনুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6793 6536795 জনাে/বেগম এসএম জাবহে আখতার 

বপতা-বমাঃ বসবলম হায়োর 

নীলফামারী 6794 6536796 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

নীলফামারী 

6795 6536797 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6796 6536798 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকনুজ্জামান 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

নীলফামারী 

6797 6536799 জনাে/বেগম মাহামুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

নীলফামারী 6798 6536800 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন আবল 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আবল 

নীলফামারী 

6799 6536801 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

নীলফামারী 6800 6536802 জনাে/বেগম প্রফুল্ল কুমার রায় 

বপতা-েলহবর রাম রায় 

নীলফামারী 

6801 6536803 জনাে/বেগম মবলন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-বনন্ডহরু চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6802 6536804 জনাে/বেগম মবনন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-সুন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 

6803 6536805 জনাে/বেগম খান্ডলো খাতুন 

বপতা-বমাঃ চতয়বুর রহমান 

নীলফামারী 6804 6536806 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বমাহাম্মে আবল 

নীলফামারী 

6805 6536807 জনাে/বেগম মধুসূধন রায় 

বপতা-তরনী বমাহন রায় 

নীলফামারী 6806 6536808 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

নীলফামারী 

6807 6536809 জনাে/বেগম মন্ডহশ্বর চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃঃ চেকুণ্ঠ নার্থ রায় 

নীলফামারী 6808 6536810 জনাে/বেগম বমাঃ আরমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

নীলফামারী 

6809 6536811 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-মৃঃ োল বমাহাম্মে সরকার 

নীলফামারী 6810 6536812 জনাে/বেগম অরূপ কুমার বেশ্বাস 

বপতা-অরন্ডন কুমার বেশ্বাস 

নীলফামারী 

6811 6536813 জনাে/বেগম শাহ বমাঃ মাসুে পারন্ডভজ 

বপতা-শাহ বমাঃ বলাকমান হাবকম 

নীলফামারী 6812 6536814 জনাে/বেগম নুর বমাহাম্মে 

বপতা-বমাঃ লুতফর রহমান 

নীলফামারী 

6813 6536815 জনাে/বেগম ফারহানা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আশরাফ উে-বেৌলা 

নীলফামারী 6814 6536816 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

নীলফামারী 

6815 6536817 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তালহা 

বপতা-বমাঃ আহম্মে আবল 

নীলফামারী 6816 6536818 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম আর্ম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 

6817 6536819 জনাে/বেগম বশমু আকতার 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

নীলফামারী 6818 6536820 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুল হক 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

নীলফামারী 

6819 6536821 জনাে/বেগম রুবজফা খাতুন (রুবজ) 

বপতা-বমাঃ অবলমুবিন আবল 

নীলফামারী 6820 6536822 জনাে/বেগম বমাছাঃ আরবফনা বেগম 

বপতা-মৃত আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6821 6536823 জনাে/বেগম বগালাম রব্বানী 

বপতা-হবেজউবিন সরকার 

নীলফামারী 6822 6536824 জনাে/বেগম সুে যনা আক্তার 

বপতা-সামাউল ইসলাম 

নীলফামারী 

6823 6536825 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মাবতন 

নীলফামারী 6824 6536826 জনাে/বেগম সম্পা বেগম 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

নীলফামারী 

6825 6536827 জনাে/বেগম মবশউর রহমান 

বপতা-জয়নুল আন্ডেেীন 

নীলফামারী 6826 6536828 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

নীলফামারী 

6827 6536829 জনাে/বেগম বমষু্ট চন্দ্র রায় 

বপতা-নবকন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6828 6536830 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজমুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6829 6536831 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ দুলাল বহান্ডসন 

নীলফামারী 6830 6536832 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুল মবতন 

নীলফামারী 

6831 6536833 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এনছান আবল 

নীলফামারী 6832 6536834 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশবফকুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বগালাম রাব্বানী 

নীলফামারী 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6833 6536835 জনাে/বেগম বশমু আখতার 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

নীলফামারী 6834 6536836 জনাে/বেগম বমাঃ লাতীফুল খােীর 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6835 6536837 জনাে/বেগম মবজযনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছদুল ইসলাম 

নীলফামারী 6836 6536838 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

নীলফামারী 

6837 6536839 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

নীলফামারী 6838 6536840 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইবলয়াছ উবিন 

নীলফামারী 

6839 6536841 জনাে/বেগম অসীম সাহা 

বপতা-সুকণ্ঠ সাহা 

নীলফামারী 6840 6536842 জনাে/বেগম খান জাবহনুর আলম 

বপতা-আকের বহান্ডসন 

নীলফামারী 

6841 6536843 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

নীলফামারী 6842 6536844 জনাে/বেগম বমাঃ শান্ডহন্ডনয়াজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

নীলফামারী 

6843 6536845 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডরজ বমাস্তাবজর 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

নীলফামারী 6844 6536846 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডরছ বমাস্তাবজর 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

নীলফামারী 

6845 6536847 জনাে/বেগম সজল রায় 

বপতা-পন্ডরশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6846 6536848 জনাে/বেগম বরজওয়ানা পারবভন 

বপতা-বমাঃ বরজাউল কবরম 

নীলফামারী 

6847 6536849 জনাে/বেগম বমাঃ মবতয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

নীলফামারী 6848 6536850 জনাে/বেগম গীবরজা কান্ত রায় 

বপতা-বমাঃ র্গীন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 

6849 6536851 জনাে/বেগম বমাঃ আবনছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ তোর আবল 

নীলফামারী 6850 6536852 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-মৃত বকশমত আবল 

নীলফামারী 

6851 6536853 জনাে/বেগম লক্ষন রায় 

বপতা-কবলন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6852 6536854 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার রায় 

নীলফামারী 

6853 6536855 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

নীলফামারী 6854 6536856 জনাে/বেগম এ, টি, এম আশরাফুল আসকার 

বপতা-মৃত আবু সুবফয়ান বচৌধুরী 

নীলফামারী 

6855 6536857 জনাে/বেগম বমাঃ চসয়ে আলসাম 

বপতা-চসয়ে ইবলয়াছ আলী 

নীলফামারী 6856 6536858 জনাে/বেগম আবতকুর ইসলাম 

বপতা-রবহম উবিন 

নীলফামারী 

6857 6536859 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-মৃত মবজের রহমান 

নীলফামারী 6858 6536860 জনাে/বেগম বমাঃ মবতজুল ইসলাম 

বপতা-মৃত রহমান আলী 

নীলফামারী 

6859 6536861 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-বমাঃ জহুর আলী 

নীলফামারী 6860 6536862 জনাে/বেগম বমাঃ বশবরফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

নীলফামারী 

6861 6536863 জনাে/বেগম স্বপন কুমার রায় 

বপতা-জয়দূগ যা চরন রায় 

নীলফামারী 6862 6536864 জনাে/বেগম সুশান্ত চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত মন্ডনারিন চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6863 6536865 জনাে/বেগম অবনল চন্দ্র রায় 

বপতা-সুন্ডরশ চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 6864 6536866 জনাে/বেগম অনাবমকা আক্তার 

বপতা-মৃত আবমনুর রহমান 

নীলফামারী 

6865 6536867 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত হন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

নীলফামারী 6866 6536868 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আজরত আলী 

নীলফামারী 

6867 6536869 জনাে/বেগম বমাঃ আখতারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ময়নুল হক 

নীলফামারী 6868 6536870 জনাে/বেগম জগেীশ চন্দ্র রায় 

বপতা-সুধন্য চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

6869 6536871 জনাে/বেগম বমাঃ নাবফউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

নীলফামারী 6870 6536872 জনাে/বেগম শবফউল আলম 

বপতা-মৃত নাবসর উবিন 

নীলফামারী 

6871 6536873 জনাে/বেগম পলাশী বেগম 

বপতা-বমাঃ মবমনুর রহমান 

নীলফামারী 6872 6536874 জনাে/বেগম বমাঃ বখাোজাত বমজান 

বপতা-বমাঃ আবমনুর রহমান 

নীলফামারী 

6873 6536875 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সামসুবিন 

নীলফামারী 6874 6536876 জনাে/বেগম বমৌলে বহান্ডসন 

বপতা-বমাকন্ডলছার রহমান 

নীলফামারী 

6875 6546877 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সামাে 

বপতা-বমাঃ সামসুিীন 

পঞ্চগড় 6876 6546878 জনাে/বেগম বমাঃ ওসমান গবন 

বপতা-বমাঃ সামসুল হুগা 

পঞ্চগড় 

6877 6546879 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাংগীর আলম 

বপতা-বমাঃ বমাোরক আলী 

পঞ্চগড় 6878 6546880 জনাে/বেগম বমাঃ হাবলমউিীন 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

পঞ্চগড় 

6879 6546881 জনাে/বেগম চমাঃ আনছারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ওসমান গনী 

পঞ্চগড় 6880 6546882 জনাে/বেগম বমাঃ ইউনুস আলী 

বপতা-আঃ হাবমে 

পঞ্চগড় 

6881 6546883 জনাে/বেগম বমাঃ তানেীরুত জামান 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা সরকার 

পঞ্চগড় 6882 6546884 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ মুবক্তয়ার বহান্ডসন 

পঞ্চগড় 

6883 6546885 জনাে/বেগম বসাহাগ বমলন 

বপতা-বমাঃ আঃহাই 

পঞ্চগড় 6884 6546886 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছার রহমান 

বপতা-বমাঃ নেীর আলী 

পঞ্চগড় 

6885 6546887 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবফজ উবিন 

পঞ্চগড় 6886 6546888 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ মনছুর আলী 

পঞ্চগড় 

6887 6546889 জনাে/বেগম বমাঃ বমাবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ তাহান্ডসন আলী 

পঞ্চগড় 6888 6546890 জনাে/বেগম দুলাল চন্দ্র রায় 

বপতা-স্বগীয় উন্ডমশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 
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6889 6546891 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছার রহমান 

বপতা-বমাঃ নেীর আলী 

পঞ্চগড় 6890 6546892 জনাে/বেগম শান্ত কুমার রায় 

বপতা-আনন্দ বমাহন রায় 

পঞ্চগড় 

6891 6546893 জনাে/বেগম বুলবুল চন্দ্র েম যন 

বপতা-জহর লাল েম যন 

পঞ্চগড় 6892 6546894 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-শরৎ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6893 6546895 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

বপতা-বমাঃ ফরমান আলী 

পঞ্চগড় 6894 6546896 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত দুবন্দয়া বমাহাম্মে 

পঞ্চগড় 

6895 6546897 জনাে/বেগম অরুন কুমার রায় 

বপতা-মৃত বেঞ্চু কুমার রায় 

পঞ্চগড় 6896 6546898 জনাে/বেগম কম য কান্ত োস 

বপতা-চেশাগু োস 

পঞ্চগড় 

6897 6546899 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান তান্ডরক 

বপতা-মৃত বেলান্ডয়ত আলী 

পঞ্চগড় 6898 6546900 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল ওহাে 

বপতা-বমাঃ আবমনুর রহমান 

পঞ্চগড় 

6899 6546901 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবফজউিীন 

পঞ্চগড় 6900 6546902 জনাে/বেগম বক্ষবতশ চন্দ্র েম্মযন 

বপতা-বেৌলত চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 

6901 6546903 জনাে/বেগম বন্ডমাঃ সাবজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবহজুল হক 

পঞ্চগড় 6902 6546904 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

পঞ্চগড় 

6903 6546905 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

পঞ্চগড় 6904 6546906 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র রায় 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6905 6546907 জনাে/বেগম বমাঃ রমজান আলী 

বপতা-বমাঃ সবফকুল ইমলাম 

পঞ্চগড় 6906 6546908 জনাে/বেগম বনম যল কুমার বসংহ 

বপতা-মুতা সাতালুরাম বসংহ 

পঞ্চগড় 

6907 6546909 জনাে/বেগম কল্যানীরানী রায় 

বপতা-শ্রী মনরঞ্চন রায় 

পঞ্চগড় 6908 6546910 জনাে/বেগম বমাছাঃ আশরাবফ খামন 

বপতা-মৃত - আশরাফুল আলম 

পঞ্চগড় 

6909 6546911 জনাে/বেগম বমাঃ আবলমুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বতাজান্ডম্মল বহান্ডসন 

পঞ্চগড় 6910 6546912 জনাে/বেগম রমনী কান্ত মম যান 

বপতা-িন্ডড়ল চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 

6911 6546913 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বখারন্ডশে আলী 

পঞ্চগড় 6912 6546914 জনাে/বেগম বমাছাঃ রান্ডহলা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মততাজ আলী 

পঞ্চগড় 

6913 6546915 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ রবফজউিীন 

পঞ্চগড় 6914 6546916 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগয়াস আলী 

পঞ্চগড় 

6915 6546917 জনাে/বেগম বমাঃ বমাহসীন আলী 

বপতা-, বমাঃ ইউনুছ আলী 

পঞ্চগড় 6916 6546918 জনাে/বেগম বভালানার্থ রায় 

বপতা-লালোবু রায় 

পঞ্চগড় 

6917 6546919 জনাে/বেগম অলম চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রফুল্ল কৃমার রায় 

পঞ্চগড় 6918 6546920 জনাে/বেগম বকলাস চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার রায় 

পঞ্চগড় 

6919 6546921 জনাে/বেগম েলহবর রায় 

বপতা-প্রভানন্দ রায় 

পঞ্চগড় 6920 6546922 জনাে/বেগম বমাছাঃ নাসবরন সুলতানা 

বপতা-বমাঃ মহাসীন আলী 

পঞ্চগড় 

6921 6546923 জনাে/বেগম স্বপন কুমার রায় 

বপতা-পন্ডরশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 6922 6546924 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সান্ডয়ম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

6923 6546925 জনাে/বেগম বনোরণ চন্দ্র রায় 

বপতা-বখাকা রাম রায় 

পঞ্চগড় 6924 6546926 জনাে/বেগম বমাঃ তাহবমোর রহমান 

বপতা-সবমজ উিীন আহন্ডমে 

পঞ্চগড় 

6925 6546927 জনাে/বেগম প্রমর্থ চন্দ্র েম যন 

বপতা-জয়কান্ত েম যন 

পঞ্চগড় 6926 6546928 জনাে/বেগম বমাঃ বতাজান্ডম্মল হক 

বপতা-কবলমউিীন আহন্ডমে 

পঞ্চগড় 

6927 6546929 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্ডলক 

পঞ্চগড় 6928 6546930 জনাে/বেগম প্রমর্থ চন্দ্র েম যন 

বপতা-জয়কান্ত েম যন 

পঞ্চগড় 

6929 6546931 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

পঞ্চগড় 6930 6546932 জনাে/বেগম অনুকূল রায় 

বপতা-গয়প্রসাে 

পঞ্চগড় 

6931 6546933 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল োন্ডরক 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলছার রহমান 

পঞ্চগড় 6932 6546934 জনাে/বেগম বগাপাল চন্দ্র রায় 

বপতা-ঈশ্বর চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6933 6546935 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুজ্জামান 

বপতা-আফাজউবিন আহন্ডমে 

পঞ্চগড় 6934 6546936 জনাে/বেগম হন্ডরন্দ্র নার্থ েম যন 

বপতা-ভন্ডেশ চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 

6935 6546937 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার রায় 

বপতা-শরৎ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 6936 6546938 জনাে/বেগম শ্যামল চন্দ্র রায় 

বপতা-নন্দ কুমার রায় 

পঞ্চগড় 

6937 6546939 জনাে/বেগম বমাঃ হবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 6938 6546940 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগয়াস আবল 

পঞ্চগড় 

6939 6546941 জনাে/বেগম বমাঃ কুেরত আবল েসুনীয়া 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে েসুনীয়া 

পঞ্চগড় 6940 6546942 জনাে/বেগম প্রর্থম চন্দ্র রায় 

বপতা-অবনল চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6941 6546943 জনাে/বেগম বজোবতশ চন্দ্র রায় 

বপতা-কুটু রাম েম যন 

পঞ্চগড় 6942 6546944 জনাে/বেগম দুলাল চন্দ্র রায় 

বপতা-মুকুন্দ েম যন 

পঞ্চগড় 

6943 6546945 জনাে/বেগম চন্দন কুমার রায় 

বপতা-সবেন্দ্রনার্থ রায় 

পঞ্চগড় 6944 6546946 জনাে/বেগম বকশে চন্দ্র েম যন 

বপতা-েীন্ডরন্দ্র নার্থ েম যন 

পঞ্চগড় 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

6945 6546947 জনাে/বেগম স্বপন কুমার রায় 

বপতা-বগরীশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 6946 6546948 জনাে/বেগম পবরমল চন্দ্র েম যন 

বপতা-অবশ্বনী কুমার 

পঞ্চগড় 

6947 6546949 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাবকলা সরকার 

বপতা-মৃত আব্দুল হাবমে সরকার 

পঞ্চগড় 6948 6546950 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

পঞ্চগড় 

6949 6546951 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-তুলসী চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 6950 6546952 জনাে/বেগম উমাকান্ত রায় 

বপতা-লক্ষ্মীন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6951 6546953 জনাে/বেগম বশমুল রানা 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

পঞ্চগড় 6952 6546954 জনাে/বেগম বমাঃ হাবসবুল ইসলাম 

বপতা-মৃত হাবলমউবিন 

পঞ্চগড় 

6953 6546955 জনাে/বেগম বমাঃ আকের আবল 

বপতা-বমাঃ পইমউবিন 

পঞ্চগড় 6954 6546956 জনাে/বেগম খান্ডলকুর জামান 

বপতা-মৃতঃরবহমউবিন 

পঞ্চগড় 

6955 6546957 জনাে/বেগম তাবরফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

পঞ্চগড় 6956 6546958 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবজে 

বপতা-মৃত টুটু বমাহাম্মে 

পঞ্চগড় 

6957 6546959 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তফা কামাল 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

পঞ্চগড় 6958 6546960 জনাে/বেগম সুনীল চন্দ্র েম যন 

বপতা-বেন্ডগন্দ্র নার্থ েম যন 

পঞ্চগড় 

6959 6546961 জনাে/বেগম রামপে রায় 

বপতা-ধন্ডনশ্বর রায় 

পঞ্চগড় 6960 6546962 জনাে/বেগম বভালানার্থ রায় 

বপতা-লালোবু রায় 

পঞ্চগড় 

6961 6546963 জনাে/বেগম র্াবমনী রায় 

বপতা-বেন্ডনানার্থ রায় 

পঞ্চগড় 6962 6546964 জনাে/বেগম বমাঃ মান্ডজদুল হক 

বপতা-বমাঃ হাসানুল আলম 

পঞ্চগড় 

6963 6546965 জনাে/বেগম বন্ডমৌসুমী আক্তার 

বপতা-বমাঃ বনজামউবিন 

পঞ্চগড় 6964 6546966 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

6965 6546967 জনাে/বেগম অবনতে কুমার রায় 

বপতা-ভূন্ডপন্দ্রনার্থ রায় 

পঞ্চগড় 6966 6546968 জনাে/বেগম বমাঃ হাবসবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

পঞ্চগড় 

6967 6546969 জনাে/বেগম বমাঃ ইউসুফ আবল 

বপতা-বমাঃ আঃ রহমান 

পঞ্চগড় 6968 6546970 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবু েের বসবিক 

পঞ্চগড় 

6969 6546971 জনাে/বেগম বমাঃ রবহম োেশা 

বপতা-বমাঃ মনন্ডছে আবল 

পঞ্চগড় 6970 6546972 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার রায় 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

6971 6546973 জনাে/বেগম বমাঃ আবু েকর বসিীক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

পঞ্চগড় 6972 6546974 জনাে/বেগম সুজন চন্দ্র রায় 

বপতা-সনাতন রায় 

পঞ্চগড় 

6973 6546975 জনাে/বেগম বমাঃ আবল আকের 

বপতা-বমাঃ সবপউল ইসলাম 

পঞ্চগড় 6974 6546976 জনাে/বেগম সুে যনা রাবন রায় 

বপতা-চত্রলক্ষে চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6975 6546977 জনাে/বেগম শমন্ডসর আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

পঞ্চগড় 6976 6546978 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজউর রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরল হক 

পঞ্চগড় 

6977 6546979 জনাে/বেগম নবমতা রাবন বনপালী 

বপতা-হন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

পঞ্চগড় 6978 6546980 জনাে/বেগম হবরশ চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

6979 6546981 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হাবেে 

বপতা-বমাঃ েজলার রহমান 

পঞ্চগড় 6980 6546982 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

6981 6546983 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ তবেের রহমান 

পঞ্চগড় 6982 6546984 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তান্ডলে 

বপতা-মৃত মবফজউবিন 

পঞ্চগড় 

6983 6546985 জনাে/বেগম বমাঃ রাবফ উল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আহাম্মে আবল 

পঞ্চগড় 6984 6546986 জনাে/বেগম বমাঃ আবশকুর রহমান 

বপতা-মৃত আেম আবল 

পঞ্চগড় 

6985 6546987 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

পঞ্চগড় 6986 6546988 জনাে/বেগম বমাঃ ইউসুফ আবল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আওয়াল 

পঞ্চগড় 

6987 6546989 জনাে/বেগম প্রফুল্ল কুমার রায় 

বপতা-মৃঃ তরনী কান্ত রায় 

পঞ্চগড় 6988 6546990 জনাে/বেগম বমাঃ হাছান আবল 

বপতা-মৃঃ নবমজ উবিন 

পঞ্চগড় 

6989 6546991 জনাে/বেগম স্বন্ডেশ চন্দ্র রায় 

বপতা-মন্ডহন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 6990 6546992 জনাে/বেগম বমরা আক্তার 

বপতা-বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

6991 6546993 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ েবেরুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 6992 6546994 জনাে/বেগম ইব্রাবহম খবলল 

বপতা-রবফজউবিন 

পঞ্চগড় 

6993 6546995 জনাে/বেগম সু-শান্ত চন্দ্র েম যন 

বপতা-কাঞ্চন কুমার 

পঞ্চগড় 6994 6546996 জনাে/বেগম বমাঃ মকবুল হুন্ডসন 

বপতা-বগালাম উবিন 

পঞ্চগড় 

6995 6546997 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত আবল 

বপতা-মৃত বসরাজউবিন 

পঞ্চগড় 6996 6546998 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র রায় 

বপতা-সুভাষ চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 

6997 6546999 জনাে/বেগম বমাঃ বমন্ডহর আবল 

বপতা-বমাঃ হান্ডয়ত আবল 

পঞ্চগড় 6998 6547000 জনাে/বেগম বেজয় চন্দ্র রায় 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

6999 6547001 জনাে/বেগম বেন্ডপন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-মৃঃ জীন্ডতন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 7000 6547002 জনাে/বেগম চসয়ে বমাঃ ইমরান বহান্ডসন 

বপতা-চসয়ে বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

পঞ্চগড় 
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7001 6547003 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

পঞ্চগড় 7002 6547004 জনাে/বেগম বমাঃ রাবজবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

7003 6547005 জনাে/বেগম বমাঃ ছয়ফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম 

পঞ্চগড় 7004 6547006 জনাে/বেগম চন্দ্র বকন্ডশার রায় 

বপতা-বভালা নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

7005 6547007 জনাে/বেগম রান্ডহলা বেগম 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

পঞ্চগড় 7006 6547008 জনাে/বেগম বরপন কুমার বে 

বপতা-নন্ডরশন্ডমাহন বে 

পঞ্চগড় 

7007 6547009 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক 

পঞ্চগড় 7008 6547010 জনাে/বেগম বমাঃ জান্ডকর বহান্ডসন 

বপতা-মৃঃ নইম উবিন 

পঞ্চগড় 

7009 6547011 জনাে/বেগম কুসুম কুমার রায় 

বপতা-রান্ডজন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 7010 6547012 জনাে/বেগম বেপুল চন্দ্র রায় 

বপতা-হবরপে রায় 

পঞ্চগড় 

7011 6547013 জনাে/বেগম কুইন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আহসান হাবেে 

পঞ্চগড় 7012 6547014 জনাে/বেগম তমবলকা বেগম 

বপতা-বমাঃ মকন্ডসে আবল 

পঞ্চগড় 

7013 6547015 জনাে/বেগম সুলতানা রাবজয়া 

বপতা-আব্দুল কুদ্দুস 

পঞ্চগড় 7014 6547016 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হর্রত আবল 

পঞ্চগড় 

7015 6547017 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ শাবহন 

বপতা-বমাঃ আঃ আন্ডছে 

পঞ্চগড় 7016 6547018 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ আকতার আবল 

পঞ্চগড় 

7017 6547019 জনাে/বেগম পঞ্চজ কুমার মেল 

বপতা-বনরাপে মেল 

পঞ্চগড় 7018 6547020 জনাে/বেগম সজীে চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত চকলাশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

7019 6547021 জনাে/বেগম লক্ষণ রায় 

বপতা-প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 7020 6547022 জনাে/বেগম রেীন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-খন্ডগশ্বর চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

7021 6547023 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছালাম 

পঞ্চগড় 7022 6547024 জনাে/বেগম বমাঃ বরফাত আবল সরকার 

বপতা-বমাঃ সাবমউল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

7023 6547025 জনাে/বেগম স্বপন চন্দ্র রায় 

বপতা-লক্ষীকান্ত রায় 

পঞ্চগড় 7024 6547026 জনাে/বেগম বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছে আবল 

পঞ্চগড় 

7025 6547027 জনাে/বেগম বমাঃ ইন্তাজুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

পঞ্চগড় 7026 6547028 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ জয়নুল হক 

পঞ্চগড় 

7027 6547029 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আবমরুল বমান্ডমনীন 

পঞ্চগড় 7028 6547030 জনাে/বেগম ধন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

বপতা-বক্ষবতশ চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 

7029 6547031 জনাে/বেগম বজোবতষ চন্দ্র রায় 

বপতা-ভন্ডেশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 7030 6547032 জনাে/বেগম অবজত কুমার েম যন 

বপতা-নন্ডগন্দ্র নার্থ েম যন 

পঞ্চগড় 

7031 6547033 জনাে/বেগম তাপস কুমার রায় 

বপতা-ফুন্ডলন চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 7032 6547034 জনাে/বেগম সুেল চন্দ্র রায় 

বপতা-সন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

7033 6547035 জনাে/বেগম বনরািন কুমার েম যন 

বপতা-রন্ডমশ চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 7034 6547036 জনাে/বেগম বমানান্ডয়ম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফাজুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

7035 6547037 জনাে/বেগম মহানন্দ চন্দ্র েম যন 

বপতা-ধন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

পঞ্চগড় 7036 6547038 জনাে/বেগম মামুন ইসলাম 

বপতা-েীর মুবক্তন্ডর্াদ্ধা বমাঃ আব্দুর রবশে 

পঞ্চগড় 

7037 6547039 জনাে/বেগম নেদ্বীপ কুমার োস 

বপতা-চন্দ্র বমাহন রায় 

পঞ্চগড় 7038 6547040 জনাে/বেগম পুবলন চন্দ্র রায় 

বপতা-বচরলা রাবন 

পঞ্চগড় 

7039 6547041 জনাে/বেগম ফবরদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইমান আবল 

পঞ্চগড় 7040 6547042 জনাে/বেগম লাভলী বেগম 

বপতা-মৃত হাবসম উবিন 

পঞ্চগড় 

7041 6547043 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

পঞ্চগড় 7042 6547044 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক আল মুজাবহে 

বপতা-বমাঃ শুকুর আবল 

পঞ্চগড় 

7043 6547045 জনাে/বেগম বনোরন চন্দ্র বসংহ 

বপতা-হরন্ডেে চন্দ্র বসংহ 

পঞ্চগড় 7044 6547046 জনাে/বেগম চন্দ্র বকন্ডশার রায় 

বপতা-বভালানার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

7045 6547047 জনাে/বেগম আেদুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ চসয়ে জামাল 

পঞ্চগড় 7046 6547048 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ হাবনফ 

বপতা-মৃঃ আবশর উিীন 

পঞ্চগড় 

7047 6547049 জনাে/বেগম সন্ডন্তাষ কুমার রায় 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 7048 6547050 জনাে/বেগম কবেতা রাবন 

বপতা-অনন্ত কুমার রায় 

পঞ্চগড় 

7049 6547051 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার রায় 

বপতা-মৃত প্রফুল্ল কুমার রায় 

পঞ্চগড় 7050 6547052 জনাে/বেগম তাহাজ উবিন 

বপতা-বমাঃ বজাসন বমাল্লা 

পঞ্চগড় 

7051 6547053 জনাে/বেগম নয়ন চন্দ্র রায় 

বপতা-রমানার্থ রায় 

পঞ্চগড় 7052 6547054 জনাে/বেগম ফনী ভূষণ রায় 

বপতা-ধীন্ডরন চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

7053 6547055 জনাে/বেগম সীমা রাবন বসন 

বপতা-েবক্ষণা বমাহন বসন 

পঞ্চগড় 7054 6547056 জনাে/বেগম তপন চন্দ্র রায় 

বপতা-ভূন্ডপন্দ্র নার্থ রায় 

পঞ্চগড় 

7055 6547057 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ সবহদুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 7056 6547058 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

পঞ্চগড় 
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7057 6547059 জনাে/বেগম বমাঃ সবফয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 7058 6547060 জনাে/বেগম সুবশলা রাবন 

বপতা-তারা মহন 

পঞ্চগড় 

7059 6547061 জনাে/বেগম বনরিন রায় 

বপতা-বগাবেন্দ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 7060 6547062 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আফাজউবিন 

পঞ্চগড় 

7061 6547063 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ মবজরউবিন 

পঞ্চগড় 7062 6547064 জনাে/বেগম কবনকা রাবন রায় 

বপতা-অক্ষয় কুমার রায় 

পঞ্চগড় 

7063 6547065 জনাে/বেগম বমাঃ আোছ আবল 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

পঞ্চগড় 7064 6547066 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজার রহমান 

বপতা-বমাঃ আজাহার আবল 

পঞ্চগড় 

7065 6547067 জনাে/বেগম হবরপে রায় 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ রায় 

পঞ্চগড় 7066 6547068 জনাে/বেগম বমাঃ সবলমউবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বর 

পঞ্চগড় 

7067 6547069 জনাে/বেগম বগৌরাঙ্গূঁ চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত মঙ্গল কুমার রায় 

পঞ্চগড় 7068 6547070 জনাে/বেগম পবরন্ডতাষ চন্দ্র রায় 

বপতা-দুলাল চন্দ্র রায় 

পঞ্চগড় 

7069 6547071 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 7070 6547072 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

পঞ্চগড় 

7071 6547073 জনাে/বেগম ব্রজ বগাপাল রায় 

বপতা-আন্ডলাক চাঁে রায় 

পঞ্চগড় 7072 6547074 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রে 

পঞ্চগড় 

7073 6557075 জনাে/বেগম কৃষ্ণ কান্ত েম যন 

বপতা-বেজয় চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7074 6557076 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসান্ডলমান বময়া 

রংপুর 

7075 6557077 জনাে/বেগম বমাঃ বমনু বময়া 

বপতা-বমাঃ বেলোর বহান্ডসন 

রংপুর 7076 6557078 জনাে/বেগম বমা: আবনছুর রহমান 

বপতা-মরহুম বগালাম বমাস্তফা 

রংপুর 

7077 6557079 জনাে/বেগম বমা: ফজলুল কবরম 

বপতা-মৃত আবু েকর 

রংপুর 7078 6557080 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল হক 

বপতা-বমাঃ নওয়াে আলী 

রংপুর 

7079 6557081 জনাে/বেগম বমাু্ঃ নাবজর হুসাইন 

বপতা-মৃত নজরুল ইসলাম 

রংপুর 7080 6557082 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হুসাইন 

বপতা-মৃত নজরুল ইসলাম 

রংপুর 

7081 6557083 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আশরাফ আলী 

রংপুর 7082 6557084 জনাে/বেগম নবজমুল বহান্ডসন 

বপতা-আশরাফ 

রংপুর 

7083 6557085 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল োসার 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 7084 6557086 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

রংপুর 

7085 6557087 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

রংপুর 7086 6557088 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান বখাকন 

বপতা-বমাঃ মুসবফকুর রহমান 

রংপুর 

7087 6557089 জনাে/বেগম সাধন চন্দ্র সরকার 

বপতা-মন্ডনারিন সরকার 

রংপুর 7088 6557090 জনাে/বেগম বমাঃ সজীবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আকের আলী 

রংপুর 

7089 6557091 জনাে/বেগম মন্ডনারিন চন্দ্র মহন্ত 

বপতা-মাংলা চন্দ্র মেল 

রংপুর 7090 6557092 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

রংপুর 

7091 6557093 জনাে/বেগম বমাঃ শগীদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাজজাহান আল 

রংপুর 7092 6557094 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল্লান্ডহল কাবফ 

রংপুর 

7093 6557095 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুে আলম 

বপতা-বমাঃ আলী আহসান 

রংপুর 7094 6557096 জনাে/বেগম বমাঃ আবখরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ মকন্ডছদুল আলম 

রংপুর 

7095 6557097 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

রংপুর 7096 6557098 জনাে/বেগম বমাঃ মুকুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

রংপুর 

7097 6557099 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-টুল্লু চন্দ্র রায় 

রংপুর 7098 6557100 জনাে/বেগম বমাঃ এভান্ডরষ্ট 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রংপুর 

7099 6557101 জনাে/বেগম শাহ আলম বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর বময়া 

রংপুর 7100 6557102 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ্জাদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ একােের আলী 

রংপুর 

7101 6557103 জনাে/বেগম বমাঃ োন্ডয়জীে বোস্তামী 

বপতা-বমাঃ দুলাল বময়া 

রংপুর 7102 6557104 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মংলু প্রামাবনক 

রংপুর 

7103 6557105 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

রংপুর 7104 6557106 জনাে/বেগম বমাঃ আবু ওয়াবলে 

বপতা-মৃত আব্দুল গফুর 

রংপুর 

7105 6557107 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

রংপুর 7106 6557108 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল বহান্ডসন সরকার 

বপতা-বমাঃ আবজজার রহমান 

রংপুর 

7107 6557109 জনাে/বেগম বমাঃ হুমামুন কেীর 

বপতা-বমাঃ আশরাফুল আলম 

রংপুর 7108 6557110 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রংপুর 

7109 6557111 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কমর উবিন 

রংপুর 7110 6557112 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ আবজজ 

রংপুর 

7111 6557113 জনাে/বেগম বমাঃ সামসুল আলম 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বছবিক 

রংপুর 7112 6557114 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফান্ডতমা 

বপতা-আব্দুর রউফ বময়া 

রংপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7113 6557115 জনাে/বেগম বমাঃ ব্াকানুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

রংপুর 7114 6557116 জনাে/বেগম বমাছাঃ পারভীন খাতুন 

বপতা-আব্দুর রউফ বময়া 

রংপুর 

7115 6557117 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফাবহমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

রংপুর 7116 6557118 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

রংপুর 

7117 6557119 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

রংপুর 7118 6557120 জনাে/বেগম মবশয়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ বগালজার বহান্ডসন 

রংপুর 

7119 6557121 জনাে/বেগম বমাঃ বশহাে বময়া 

বপতা-বমাঃ শামসুল হক 

রংপুর 7120 6557122 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

রংপুর 

7121 6557123 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবছহউবিন 

রংপুর 7122 6557124 জনাে/বেগম বমাঃ রতন বময়া 

বপতা-বমাঃ তাহারত বহান্ডসন 

রংপুর 

7123 6557125 জনাে/বেগম বমাঃ গাওহারুলজান্নাত 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

রংপুর 7124 6557126 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে 

রংপুর 

7125 6557127 জনাে/বেগম বমাঃ সাবব্বর রহমান 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ারু ইসলাম 

রংপুর 7126 6557128 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুর ইসলাম 

রংপুর 

7127 6557129 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু বময়া 

বপতা-মৃত আবু েককর বসবিক 

রংপুর 7128 6557130 জনাে/বেগম বমাঃ হাববুের রহমান 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার আলী 

রংপুর 

7129 6557131 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-মৃত আব্দুস সাওার বময়া 

রংপুর 7130 6557132 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রংপুর 

7131 6557133 জনাে/বেগম সিয় কুমার েম যন 

বপতা-েীন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7132 6557134 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল হক 

বপতা-মৃত আবতয়ার রহমান 

রংপুর 

7133 6557135 জনাে/বেগম এ, বে, এম ছাবেের রহমান 

বপতা-বমাঃ নুরুেক্ত বময়া 

রংপুর 7134 6557136 জনাে/বেগম সুবনল চন্দ্র 

বপতা-হবরপে 

রংপুর 

7135 6557137 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ জালাল 

বপতা-মৃত আলাউবিন 

রংপুর 7136 6557138 জনাে/বেগম বমরাজুল ইসলাম 

বপতা-শ্ওকত আলী 

রংপুর 

7137 6557139 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন হক 

বপতা-বমাঃ হাবনফুল ইসলাম 

রংপুর 7138 6557140 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বগালাম রশীে 

রংপুর 

7139 6557141 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নুরুন্নেী বময়া 

রংপুর 7140 6557142 জনাে/বেগম বমাঃ শবফ মাহমুে 

বপতা-বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

রংপুর 

7141 6557143 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

রংপুর 7142 6557144 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবহর উবিন 

রংপুর 

7143 6557145 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সবহদুর রহমান 

রংপুর 7144 6557146 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ 

রংপুর 

7145 6557147 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ সুলতান আহন্ডমে 

রংপুর 7146 6557148 জনাে/বেগম বমাঃ হুমামুন কেীর 

বপতা-শাহ বমাঃ মজনু বময়া 

রংপুর 

7147 6557149 জনাে/বেগম বমাছাঃ বসবলনা বেগম 

বপতা-বমাঃ সাইদুল রহমান 

রংপুর 7148 6557150 জনাে/বেগম বমাছাঃ পারভীন বেগম 

বপতা-বমাঃ জাহাংগীর আলম 

রংপুর 

7149 6557151 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

রংপুর 7150 6557152 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

রংপুর 

7151 6557153 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-মৃত নবসর উবিন 

রংপুর 7152 6557154 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ বময়া 

রংপুর 

7153 6557155 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুোর রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

রংপুর 7154 6557156 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র সরকার 

বপতা-েসন্ত কুমার সরকার 

রংপুর 

7155 6557157 জনাে/বেগম বমাঃ ওসমান গবন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম 

রংপুর 7156 6557158 জনাে/বেগম রান্ডশদুল হক 

বপতা-েপর আলী 

রংপুর 

7157 6557159 জনাে/বেগম বনরিন কুমার রায় 

বপতা-মৃত রাজকুমার রায় 

রংপুর 7158 6557160 জনাে/বেগম সানজানা নওরীন 

বপতা-আশরাফ বহান্ডসন বচৌধুরী 

রংপুর 

7159 6557161 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান বময়া 

রংপুর 7160 6557162 জনাে/বেগম ধন্ডনশ্বর চন্দ্র রায় 

বপতা-সুবেন চন্দ্র রায় 

রংপুর 

7161 6557163 জনাে/বেগম মুহাঃ ওয়াবল উল্লাহ 

বপতা-মুহাঃ ওয়ান্ডয়ছ আলী 

রংপুর 7162 6557164 জনাে/বেগম বমাঃ কবেরুল ইলমাম 

বপতা-বমাঃ হার্োর আলী 

রংপুর 

7163 6557165 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

রংপুর 7164 6557166 জনাে/বেগম বমাঃ ওেন্ডজদুল হক 

বপতা-মৃত বমাঃ আব্দুল মবজে 

রংপুর 

7165 6557167 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর আলম 

বপতা-বমাঃ আমজাে আলী 

রংপুর 7166 6557168 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রছ আলী 

রংপুর 

7167 6557169 জনাে/বেগম বমাঃ বনয়ামুল হক 

বপতা-বমাঃ সেরুল ইসলাম 

রংপুর 7168 6557170 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রুহুল আমীন 

রংপুর 
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7169 6557171 জনাে/বেগম চন্দন কুমার রায় 

বপতা-রনবজৎ কুমার রায় 

রংপুর 7170 6557172 জনাে/বেগম বমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ছাইোর রহমান 

রংপুর 

7171 6557173 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত বেলাল 

বপতা-বমাঃ চতয়ে আলী সরোর 

রংপুর 7172 6557174 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 

7173 6557175 জনাে/বেগম বমাঃ কবেরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত সুলতানুল আলম 

রংপুর 7174 6557176 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর রহমান 

বপতা-মৃত বগালাম রহমান 

রংপুর 

7175 6557177 জনাে/বেগম বমাঃ ওেন্ডয়ন্ডেল কবের 

বপতা-বমাঃ বগালাপ উবিণ 

রংপুর 7176 6557178 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

রংপুর 

7177 6557179 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন বময়া 

বপতা-বমাঃ আেদুস কান্ডের বময়া 

রংপুর 7178 6557180 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

রংপুর 

7179 6557181 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুর রহমান 

বপতা-মৃত খান্ডেম বহান্ডসন 

রংপুর 7180 6557182 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকন্ডছদুল হক (রাজু) 

বপতা-মৃত ইউনুছ খান 

রংপুর 

7181 6557183 জনাে/বেগম বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইসাহাক মন্ডেল 

রংপুর 7182 6557184 জনাে/বেগম বমাঃ রবকে মাহামুে 

বপতা-বমাঃ সাইদুল হক 

রংপুর 

7183 6557185 জনাে/বেগম বমফতাহুল জান্নাত 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রংপুর 7184 6557186 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বময়া 

বপতা-বমাঃ অন্ডহে আলী 

রংপুর 

7185 6557187 জনাে/বেগম সুইটি বেগম 

বপতা-সালাউবিন 

রংপুর 7186 6557188 জনাে/বেগম বমাছাঃ স্বোেী বহাসন্ডনয়ারা 

বপতা-বমাঃ শাহােৎ বচৌধুরী 

রংপুর 

7187 6557189 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রংপুর 7188 6557190 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ োন্ডছে মেল 

বপতা-বমাঃ আঃ োকী মেল 

রংপুর 

7189 6557191 জনাে/বেগম বমাঃ মুনজুর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ লৎফর রহমান 

রংপুর 7190 6557192 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউর রহমান 

বপতা-বমাঃ শাখাওয়াত বহান্ডসন 

রংপুর 

7191 6557193 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ্জামান 

বপতা-মৃত আশরাফুল আলম 

রংপুর 7192 6557194 জনাে/বেগম বমাঃ আজাদুল কবরম 

বপতা-মৃত োন্ডনছ আলী 

রংপুর 

7193 6557195 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাখাওয়াত বহান্ডসন 

রংপুর 7194 6557196 জনাে/বেগম বেশরাত জাহান 

বপতা-দুলালুর রহমান 

রংপুর 

7195 6557197 জনাে/বেগম বখাকন রায় 

বপতা-জয়ন্ডগাপাল রায় 

রংপুর 7196 6557198 জনাে/বেগম এন্ডকএম বরয়াে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ওসমান গবন 

রংপুর 

7197 6557199 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-মৃত বমাঃ আঃ মবজে 

রংপুর 7198 6557200 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজার রহমান 

রংপুর 

7199 6557201 জনাে/বেগম বমাঃ ইসমাঈল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম খবলল 

রংপুর 7200 6557202 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-মৃত আবজজুল ইসলাম 

রংপুর 

7201 6557203 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ োরী 

রংপুর 7202 6557204 জনাে/বেগম বনতাই চন্দ্র সরকার 

বপতা-তরনী কান্ত সরকার 

রংপুর 

7203 6557205 জনাে/বেগম বমাঃ শওকত আকের 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

রংপুর 7204 6557206 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত সান্ডয়ে আলী 

রংপুর 

7205 6557207 জনাে/বেগম এহছানুল হক 

বপতা-জজ বময়া 

রংপুর 7206 6557208 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রংপুর 

7207 6557209 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবফক বময়া 

রংপুর 7208 6557210 জনাে/বেগম বমাছাঃ তাসবমন নাহার বেগম 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী মেল 

রংপুর 

7209 6557211 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন বময়া 

বপতা-বমাঃ বতাজান্ডম্মল হক 

রংপুর 7210 6557212 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশে হাসান 

বপতা-বমাঃ চসয়ে আলী 

রংপুর 

7211 6557213 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

রংপুর 7212 6557214 জনাে/বেগম রতন কুমার রায় 

বপতা-বেশ্ব নার্থ রায় 

রংপুর 

7213 6557215 জনাে/বেগম বমাঃ হুসাইন কেীর 

বপতা-বমাঃ আবমরুল ইসলাম 

রংপুর 7214 6557216 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত মমতাজ বহান্ডসন 

রংপুর 

7215 6557217 জনাে/বেগম সান্ডরায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আমজাে বহান্ডসন 

রংপুর 7216 6557218 জনাে/বেগম শারবমন নাহার 

বপতা-বমাঃ রাজ্জাক বময়া 

রংপুর 

7217 6557219 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-মৃত মকবুল বহান্ডসন 

রংপুর 7218 6557220 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাবুল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাকন্ডছদুল হক 

রংপুর 

7219 6557221 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মতলুের রহমান 

রংপুর 7220 6557222 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুজ্জামান 

বপতা-আঃ রাজ্জাক 

রংপুর 

7221 6557223 জনাে/বেগম বমাঃ আবল বহান্ডসন বশখ 

বপতা-বমাঃ আনছার আবল 

রংপুর 7222 6557224 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল আহন্ডমে 

বপতা-মৃত হাসান আবল 

রংপুর 

7223 6557225 জনাে/বেগম বমাঃ আবু হাসনাত 

বপতা-বমাঃ হায়োর আবল 

রংপুর 7224 6557226 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চান বময়া 

রংপুর 
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7225 6557227 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সান্ডয়ম হাসান 

বপতা-বমাঃ আকরাম আবল 

রংপুর 7226 6557228 জনাে/বেগম বমাঃ নুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

রংপুর 

7227 6557229 জনাে/বেগম বমাঃ জুন্ডয়ল বময়া 

বপতা-বমাঃ আঃ রবহম 

রংপুর 7228 6557230 জনাে/বেগম বমাঃ বশখ আবুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রংপুর 

7229 6557231 জনাে/বেগম বমাঃ বশমুল প্রামাবনক 

বপতা-বমাঃ আঃ ছাত্তার প্রামাবনক 

রংপুর 7230 6557232 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ লবতফ বময়া 

রংপুর 

7231 6557233 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আবমন সরকার 

বপতা-বমাঃ আবু েের সরকার 

রংপুর 7232 6557234 জনাে/বেগম বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী 

রংপুর 

7233 6557235 জনাে/বেগম বমাঃ বমাক্তারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

রংপুর 7234 6557236 জনাে/বেগম বমাঃ মামনুর রবশে 

বপতা-মৃত ওমর আলী 

রংপুর 

7235 6557237 জনাে/বেগম পবেত্র কুমার মেল 

বপতা-অতুল কৃষ্ণ মেল 

রংপুর 7236 6557238 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবফকুর রহমান 

বপতা-শাহ বমাহাম্মে আলী 

রংপুর 

7237 6557239 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বসান্ডলমান আলী 

রংপুর 7238 6557240 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফারজানা আফন্ডরাজ 

বপতা-বমাঃ কাওছার আজম 

রংপুর 

7239 6557241 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 7240 6557242 জনাে/বেগম বমাঃ বুলবুল আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রংপুর 

7241 6557243 জনাে/বেগম মৃনাল চন্দ্র সরকার 

বপতা-মন্ডহন্দ্র নার্থ সরকার 

রংপুর 7242 6557244 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র রায় 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

রংপুর 

7243 6557245 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজাহারুল হক 

বপতা-বমাঃ আবতকুর রহমান 

রংপুর 7244 6557246 জনাে/বেগম বমাঃ মাঈদুর ইসলাম দুলাল 

বপতা-বমাঃ বমাশবফকুর রহমান 

রংপুর 

7245 6557247 জনাে/বেগম বমাঃ ময়নুর হক 

বপতা-বমাঃ আবনছুল হক 

রংপুর 7246 6557248 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল োশার শাহ 

বপতা-মৃত আব্দুল খান্ডলক শাহ 

রংপুর 

7247 6557249 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল হক 

বপতা-মৃত আবু েের বসবিক 

রংপুর 7248 6557250 জনাে/বেগম বমাঃ নুরনেী বময়া 

বপতা-বমাঃ মমন্ডেল বহান্ডসন 

রংপুর 

7249 6557251 জনাে/বেগম বমাঃ হাসান তাবরক 

বপতা-দ্বীন বমাহাম্মে আলী 

রংপুর 7250 6557252 জনাে/বেগম বমাঃ মবজবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ জায়দুল হক 

রংপুর 

7251 6557253 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রংপুর 7252 6557254 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইব্রাবহম বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে মবজের 

রংপুর 

7253 6557255 জনাে/বেগম রতনা বেগম 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 7254 6557256 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন উর রবশে 

বপতা-বমাঃ নুরুল আবমন 

রংপুর 

7255 6557257 জনাে/বেগম নূন্ডর হােীে বমাঃ আহসানুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রংপুর 7256 6557258 জনাে/বেগম নূরুল হুো বমাঃ অবরশাদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

রংপুর 

7257 6557259 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম নেী বনওয়াজ 

বপতা-মৃত বসরাজউবিন 

রংপুর 7258 6557260 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

রংপুর 

7259 6557261 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আবুল জব্বার 

রংপুর 7260 6557262 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ নওয়াে আবল 

রংপুর 

7261 6557263 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-আঃ মান্নান বময়া 

রংপুর 7262 6557264 জনাে/বেগম বমাঃ নুরনেী বময়া 

বপতা-বমাঃ সান্ডহে আবল 

রংপুর 

7263 6557265 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-মৃত বসান্ডলমান আবল 

রংপুর 7264 6557266 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ ছাইন্ডয়দুল ইসলাম 

রংপুর 

7265 6557267 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল হক 

বপতা-বমাঃ এশারত আবল 

রংপুর 7266 6557268 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাফান্ডয়তুল্যা 

রংপুর 

7267 6557269 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বমাজাহার আবল 

রংপুর 7268 6557270 জনাে/বেগম বমাঃ হর্রত আবল 

বপতা-বমাঃ আবনছুল ইসলাম 

রংপুর 

7269 6557271 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-মৃত আলীম উবিন 

রংপুর 7270 6557272 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সুলতান বময়া 

রংপুর 

7271 6557273 জনাে/বেগম বমাঃ আবলউল্লাহ বময়া 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

রংপুর 7272 6557274 জনাে/বেগম বমাঃ বশহাে সুমন 

বপতা-বমাঃ রাংগা বময়া 

রংপুর 

7273 6557275 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হান্নান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

রংপুর 7274 6557276 জনাে/বেগম বহন্ডলনা খাতুন 

বপতা-মৃত বহফাজউবিন 

রংপুর 

7275 6557277 জনাে/বেগম ওোইদুল 

বপতা-কান্ডের 

রংপুর 7276 6557278 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

রংপুর 

7277 6557279 জনাে/বেগম বমাঃ ফাইজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রংপুর 7278 6557280 জনাে/বেগম হৃেয় চন্দ্র রায় 

বপতা-আন্ডেশ্বর রায় 

রংপুর 

7279 6557281 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ মান্ডজে 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

রংপুর 7280 6557282 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডয়ে আবল 

বপতা-মৃত ফজলুল হক 

রংপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7281 6557283 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ আব্দুল আলীম 

রংপুর 7282 6557284 জনাে/বেগম নাবহো মুস্তারী খানম 

বপতা-মকছুোর রহমান দ্বীন 

রংপুর 

7283 6557285 জনাে/বেগম বমাঃ আঃ মান্ডজে 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

রংপুর 7284 6557286 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়জুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রশীে 

রংপুর 

7285 6557287 জনাে/বেগম অবজত চন্দ্র 

বপতা-সে যানন্দ 

রংপুর 7286 6557288 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার েম যন 

বপতা-সুধীর চন্দ্র েম যন 

রংপুর 

7287 6557289 জনাে/বেগম সাবেনা ইয়াছবমন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

রংপুর 7288 6557290 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডজে আবল 

বপতা-বমাঃ আজগর আবল 

রংপুর 

7289 6557291 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ তছবলমা উবিন 

রংপুর 7290 6557292 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কাইয়ুম 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আেেীন মেল 

রংপুর 

7291 6557293 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল ফাত্তাহ্ 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 7292 6557294 জনাে/বেগম বমাঃ আল মুবকম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

রংপুর 

7293 6557295 জনাে/বেগম বসামা আক্তার 

বপতা-বমাঃ সুলতান মামুে 

রংপুর 7294 6557296 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল মেল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক মেল 

রংপুর 

7295 6557297 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত নুরুল ইসলাম 

রংপুর 7296 6557298 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ আলীেকস্ 

রংপুর 

7297 6557299 জনাে/বেগম বমাঃ আবতয়ার রহমান 

বপতা-মৃঃ আইয়ুে আবল 

রংপুর 7298 6557300 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমাজাফফর বহান্ডসন 

রংপুর 

7299 6557301 জনাে/বেগম বমাঃ কান্ডমল বময়া 

বপতা-বমাঃ আবফ আহাম্মে 

রংপুর 7300 6557302 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

রংপুর 

7301 6557303 জনাে/বেগম বমাঃ বমনহাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হাবফজার রহমান 

রংপুর 7302 6557304 জনাে/বেগম শ্যামল চন্দ্র রায় 

বপতা-বেন্ডেন্দ্রনার্থ রায় 

রংপুর 

7303 6557305 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

রংপুর 7304 6557306 জনাে/বেগম রবহমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রংপুর 

7305 6557307 জনাে/বেগম বনরািন কুমার 

বপতা-সুোস কুমার 

রংপুর 7306 6557308 জনাে/বেগম উৎপল কুমার 

বপতা-সুোস চন্দ্র রায় 

রংপুর 

7307 6557309 জনাে/বেগম বেকাশ চন্দ্র রায় 

বপতা-বক্ষবতশ চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7308 6557310 জনাে/বেগম রবেরাম চন্দ্র েম যন 

বপতা-মবনরাম চন্দ্র েম যন 

রংপুর 

7309 6557311 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাছাবব্বর 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

রংপুর 7310 6557312 জনাে/বেগম সজল চন্দ্র সরকার 

বপতা-লবলত চন্দ্র সরকার 

রংপুর 

7311 6557313 জনাে/বেগম বমাঃ সাবমউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

রংপুর 7312 6557314 জনাে/বেগম বমাঃ আফজালুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহীম 

রংপুর 

7313 6557315 জনাে/বেগম রুহুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নাজমুল ইসলাম 

রংপুর 7314 6557316 জনাে/বেগম বমাঃ মারূফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রংপুর 

7315 6557317 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

রংপুর 7316 6557318 জনাে/বেগম বমাঃ তাজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কান্ডের বমরা 

রংপুর 

7317 6557319 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-মৃঃ নুরুল আবমন সরকার 

রংপুর 7318 6557320 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-মৃঃ বমাজাহার আবল 

রংপুর 

7319 6557321 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম বময়া 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান বময়া 

রংপুর 7320 6557322 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা প্রধান 

বপতা-মৃঃ আব্দুল ওয়াহাে 

রংপুর 

7321 6557323 জনাে/বেগম বনরিন চন্দ্র েম যন 

বপতা-মেন চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7322 6557324 জনাে/বেগম বমাঃ আরাফাত ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হান্ডছন আবল 

রংপুর 

7323 6557325 জনাে/বেগম বমাঃ শাহানুর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর বময়া 

রংপুর 7324 6557326 জনাে/বেগম বমাঃ আলাউবিন শাহজালাল 

বপতা-মৃঃ চসয়ে জামান 

রংপুর 

7325 6557327 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ রজে আবল 

রংপুর 7326 6557328 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র রায় 

বপতা-ধীন্ডরন চন্দ্র রায় 

রংপুর 

7327 6557329 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

রংপুর 7328 6557330 জনাে/বেগম বেলীপ চন্দ্র রায় 

বপতা-রান্ডজন্দ্র চন্দ্র রায় 

রংপুর 

7329 6557331 জনাে/বেগম বমাঃ আবশকুর রহমান 

বপতা-মৃত আমজাে বহান্ডসন 

রংপুর 7330 6557332 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ েবেউজ্জামান 

রংপুর 

7331 6557333 জনাে/বেগম শ্যামল চন্দ্র 

বপতা-রবতকান্ত 

রংপুর 7332 6557334 জনাে/বেগম মমতা 

বপতা-মন্ডফল 

রংপুর 

7333 6557335 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন মেল 

বপতা-মৃঃআঃ রহমান 

রংপুর 7334 6557336 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

রংপুর 

7335 6557337 জনাে/বেগম বুশরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

রংপুর 7336 6557338 জনাে/বেগম বমাঃ সবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

রংপুর 
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7337 6557339 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফ আবল 

বপতা-মৃঃ বছনার উবিন 

রংপুর 7338 6557340 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃঃ আঃ হাবমে 

রংপুর 

7339 6557341 জনাে/বেগম বমাঃ বলাকমান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

রংপুর 7340 6557342 জনাে/বেগম শাহাজুল ইসলাম 

বপতা-সাইন্ডয়ে আবল সরকার 

রংপুর 

7341 6557343 জনাে/বেগম বমাঃ সালাহ উবিন কবের 

বপতা-বমাঃ সামছুল আলম প্রামাবনক 

রংপুর 7342 6557344 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আবল 

রংপুর 

7343 6557345 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াছ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবমে আবল 

রংপুর 7344 6557346 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

রংপুর 

7345 6557347 জনাে/বেগম বমবরনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমন্ডহবুল ইসলাম 

রংপুর 7346 6557348 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম সরকার 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বছবিক 

রংপুর 

7347 6557349 জনাে/বেগম সুজন কুমার সরকার 

বপতা-মৃঃ বনমাই চন্দ্র সরকার 

রংপুর 7348 6557350 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমাঃ শাবকউল আলম 

রংপুর 

7349 6557351 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-বমাঃ ফবরে বময়া 

রংপুর 7350 6557352 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

রংপুর 

7351 6557353 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আকতারুল আবজম 

রংপুর 7352 6557354 জনাে/বেগম েীবপ্ত রাবন 

বপতা-অবনল চন্দ্র মহন্ত 

রংপুর 

7353 6557355 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বগয়াসউবিন 

রংপুর 7354 6557356 জনাে/বেগম আরবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

রংপুর 

7355 6557357 জনাে/বেগম কনক কুমার 

বপতা-ভন্ডেন্দ্র মহন্ত 

রংপুর 7356 6557358 জনাে/বেগম বমাঃ বমাত্তাবকন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

রংপুর 

7357 6557359 জনাে/বেগম বমাঃ বরজওয়ানুল হক 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

রংপুর 7358 6557360 জনাে/বেগম খন্দকার বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

বপতা-খন্দকার মাহমুে বহান্ডসন 

রংপুর 

7359 6557361 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ আঃ জব্বার 

রংপুর 7360 6557362 জনাে/বেগম আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

রংপুর 

7361 6557363 জনাে/বেগম শাহনুর এ বশফা 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আবল 

রংপুর 7362 6557364 জনাে/বেগম বমাঃ এনান্ডয়ত উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

রংপুর 

7363 6557365 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

রংপুর 7364 6557366 জনাে/বেগম মান্ডজো খাতুন 

বপতা-বমাঃ মাহবুে আলম 

রংপুর 

7365 6557367 জনাে/বেগম বমাঃ একরামুল কবের 

বপতা-বমাঃ খায়রুল ইসলাম 

রংপুর 7366 6557368 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবহে আবল 

বপতা-বমাঃ বন্ডমান্ডশ যে আবল 

রংপুর 

7367 6557369 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-মৃঃ আবজজুল হক 

রংপুর 7368 6557370 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবজজ 

বপতা-বমাঃ ফন্ডয়জউবিন 

রংপুর 

7369 6557371 জনাে/বেগম নূর বমাহাম্মে 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

রংপুর 7370 6557372 জনাে/বেগম বমাঃ পলাশ সরকার 

বপতা-বমাঃ রবেউল ইসলাম 

রংপুর 

7371 6557373 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ অজরউবিন 

রংপুর 7372 6557374 জনাে/বেগম বমাঃ বন্ডমাস্তাবফজার রহমান 

বপতা-বমাঃ মহবসন 

রংপুর 

7373 6557375 জনাে/বেগম বমাঃ আবকবুল ইসলাম 

বপতা-আহান্ডম্মে আবল 

রংপুর 7374 6557376 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তবফলউবিন 

রংপুর 

7375 6557377 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম সান্ডরায়ার বুলবুল 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলাওয়ার বহান্ডসন 

রংপুর 7376 6557378 জনাে/বেগম বমাঃ মজনু বময়া 

বপতা-বমাঃ মবহরউবিন 

রংপুর 

7377 6557379 জনাে/বেগম বমাঃ ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ আজগার আবল 

রংপুর 7378 6557380 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে রুমান 

বপতা-মৃঃ আলা বময়া 

রংপুর 

7379 6557381 জনাে/বেগম পবল রাবন রায় 

বপতা-নন্ডগন েম যন 

রংপুর 7380 6557382 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ োেশা উল ইসলাম 

রংপুর 

7381 6557383 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডতায়ার রহমান 

বপতা-বমাঃ বমাফন্ডজ্জল সরোর 

রংপুর 7382 6557384 জনাে/বেগম বমাঃ মাহাফুজার রহমান 

বপতা-বমাঃ শামছুল ইসলাম 

রংপুর 

7383 6557385 জনাে/বেগম বমাঃ োেলু বময়া 

বপতা-মৃঃ হাবছম উবিন 

রংপুর 7384 6557386 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-বমাঃ শামছুল ইসলাম 

রংপুর 

7385 6557387 জনাে/বেগম বমাঃ মহসীন আবল 

বপতা-বমাঃ ওোয়দুল ইসলাম 

রংপুর 7386 6557388 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আবল 

রংপুর 

7387 6557389 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-মৃঃ হান্ডছন আবল 

রংপুর 7388 6557390 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ মাছুম আবল 

রংপুর 

7389 6557391 জনাে/বেগম বমাঃ আল-আবমন বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের বময়া 

রংপুর 7390 6557392 জনাে/বেগম বমাঃ হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ লুৎফর রহমান 

রংপুর 

7391 6557393 জনাে/বেগম আরজু বেগম 

বপতা-বমাঃ আবুয়াল ইসলাম 

রংপুর 7392 6557394 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা-বমাঃ শবহোর রহমান 

রংপুর 
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7393 6557395 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার েম যন 

বপতা-েবক্ষণা বমাহন 

রংপুর 7394 6557396 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডলকুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ সাজু বময়া 

রংপুর 

7395 6557397 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বময়া 

বপতা-বমাঃ োবুল বময়া 

রংপুর 7396 6557398 জনাে/বেগম বরো আকতার 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

রংপুর 

7397 6557399 জনাে/বেগম বমাঃ আনারুল ইসলাম 

বপতা-মৃঃ বমাকান্ডিজ বময়া 

রংপুর 7398 6557400 জনাে/বেগম বমাঃ বমারন্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ একরামুল হক 

রংপুর 

7399 6557401 জনাে/বেগম কাজল কুমার মেল 

বপতা-মৃঃ বগবরশ চন্দ্র মেল 

রংপুর 7400 6557402 জনাে/বেগম বমাঃ আফাজল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবজম উবিন 

রংপুর 

7401 6557403 জনাে/বেগম বমনারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

রংপুর 7402 6557404 জনাে/বেগম বমাঃ মনজুর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বগালাপ বময়া 

রংপুর 

7403 6557405 জনাে/বেগম আঞ্জুমান আরা 

বপতা-মৃত আসাদুজ্জামান 

রংপুর 7404 6557406 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কবলম উবিন 

রংপুর 

7405 6557407 জনাে/বেগম বমাঃ মনজুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তছবলমউবিন 

রংপুর 7406 6557408 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

রংপুর 

7407 6557409 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কবফল উবিন 

রংপুর 7408 6557410 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন-অর-রবশে 

বপতা-সান্ডয়ে আবল 

রংপুর 

7409 6557411 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল জবলল 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আবল 

রংপুর 7410 6557412 জনাে/বেগম মন্ডনারিন বসন 

বপতা-সুধীর চন্দ্র বসন 

রংপুর 

7411 6557413 জনাে/বেগম বেলীপ কুমার সরকার 

বপতা-অতুল চন্দ্র সরকার 

রংপুর 7412 6557414 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

রংপুর 

7413 6557415 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাদুজ্জামান 

বপতা-মৃঃ মুনছুর আবল 

রংপুর 7414 6557416 জনাে/বেগম েবে বেগম 

বপতা-মৃঃ বেলাল বহান্ডসন 

রংপুর 

7415 6557417 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তাফা 

বপতা-বমাঃ বগালজার বহান্ডসন 

রংপুর 7416 6557418 জনাে/বেগম মারূফা পারবভন 

বপতা-বমাঃ শবফউল ইসলাম 

রংপুর 

7417 6557419 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-মৃত আব্দুল খান্ডলক 

রংপুর 7418 6557420 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হান্নান 

বপতা-নুর বমাহাম্মে 

রংপুর 

7419 6557421 জনাে/বেগম বফন্সী বেগম 

বপতা-বমাঃ বফরন্ডেৌস বময়া 

রংপুর 7420 6557422 জনাে/বেগম রতন কুমার রায় 

বপতা-মবনন্দ্র নার্থ রায় 

রংপুর 

7421 6557423 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নেীউল্লাহ 

রংপুর 7422 6557424 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান বময়া 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রংপুর 

7423 6557425 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাবুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ফজলার রহমান 

রংপুর 7424 6557426 জনাে/বেগম বমাঃ মনজুরুল আলম 

বপতা-বমাঃ আোছ আবল 

রংপুর 

7425 6557427 জনাে/বেগম বমাঃ হারুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ শাহােৎ বহান্ডসন 

রংপুর 7426 6557428 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল বময়া 

বপতা-মৃত নুরুল বহান্ডসন 

রংপুর 

7427 6557429 জনাে/বেগম বমাঃ েকুল বময়া 

বপতা-বমাঃ দুদু বময়া 

রংপুর 7428 6557430 জনাে/বেগম বমাবেনা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মতলুেোর রহমান 

রংপুর 

7429 6557431 জনাে/বেগম বেলনুর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আবল 

রংপুর 7430 6557432 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বহলালুর রহমান আজাে 

রংপুর 

7431 6557433 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান 

রংপুর 7432 6557434 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-ওোয়দুর রহমান 

রংপুর 

7433 6557435 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-মৃত ইব্রাবহম আবল 

রংপুর 7434 6557436 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবমে 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

রংপুর 

7435 6557437 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান কবের 

বপতা-বমাঃ খায়রুল আজম 

রংপুর 7436 6557438 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউবল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বর 

রংপুর 

7437 6557439 জনাে/বেগম বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ আবজজার রহমান 

রংপুর 7438 6557440 জনাে/বেগম বরজাউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আসকার আবল 

রংপুর 

7439 6557441 জনাে/বেগম মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ মবতয়ার রহমান 

রংপুর 7440 6557442 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-মাহামুদুল ইসলাম 

রংপুর 

7441 6557443 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ এমোদুল হক 

রংপুর 7442 6557444 জনাে/বেগম রনবজৎ কুমার রায় 

বপতা-বেন্ডরন্দ্রনার্থ েম যন 

রংপুর 

7443 6557445 জনাে/বেগম বমাঃ বরাবমও আল রাফসান জাবন 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

রংপুর 7444 6557446 জনাে/বেগম সান্ডজো খাতুন 

বপতা-মৃত ছান্ডয়ে আবল 

রংপুর 

7445 6557447 জনাে/বেগম বমাঃ বরপন বময়া 

বপতা-বমাঃ েপর আবল 

রংপুর 7446 6557448 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে খান 

বপতা-মৃত নুরুল বহান্ডসন খান 

রংপুর 

7447 6557449 জনাে/বেগম শামীমা সুলতানা িরনা 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

রংপুর 7448 6557450 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাস্তফা কামাল আহন্ডম্মে 

রংপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7449 6557451 জনাে/বেগম মনজুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

রংপুর 7450 6557452 জনাে/বেগম বমাঃ মাইদুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাখন্ডলছুর রহমান 

রংপুর 

7451 6557453 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ বছয়াে উবিন 

রংপুর 7452 6557454 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

রংপুর 

7453 6557455 জনাে/বেগম নাজমুন নাহার লুপা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল লবতফ সরকার 

রংপুর 7454 6557456 জনাে/বেগম চসয়ে ইমবতয়াজ আহন্ডমে 

বপতা-চসয়ে বমাস্তাক আহন্ডমে 

রংপুর 

7455 6557457 জনাে/বেগম বমাঃ বর্াোন্ডয়র বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আঃ জবলল বময়া 

রংপুর 7456 6557458 জনাে/বেগম সমীর কুমার লাবহড়ী 

বপতা-সুধীর চন্দ্র লাবহড়ী 

রংপুর 

7457 6557459 জনাে/বেগম বমাঃ মবহমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মনছুর আবল 

রংপুর 7458 6557460 জনাে/বেগম বমাঃ আউয়াল বহাসাইন 

বপতা-মৃত আবু তান্ডলে 

রংপুর 

7459 6557461 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল বমান্নাফ 

বপতা-আবু েকর বসিীক 

রংপুর 7460 6557462 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আবল 

রংপুর 

7461 6557463 জনাে/বেগম বমাঃ হাবনফুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

রংপুর 7462 6557464 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ তবফজউবিন 

রংপুর 

7463 6557465 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

রংপুর 7464 6557466 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ নয়া বময়া 

রংপুর 

7465 6557467 জনাে/বেগম বফন্ডরাজ কবের 

বপতা-মহবসন আবল 

রংপুর 7466 6557468 জনাে/বেগম বফন্ডরাজা বেগম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

রংপুর 

7467 6557469 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডলেমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মাহফুজার রহমান 

রংপুর 7468 6557470 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ সাফান্ডয়ত উল্যা 

রংপুর 

7469 6557471 জনাে/বেগম অমল কুমার রায় 

বপতা-বেন্ডনশ চন্দ্র 

রংপুর 7470 6557472 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ রায় 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

রংপুর 

7471 6557473 জনাে/বেগম মুহাঃ আরমান হুন্ডসইন 

বপতা-মরহুম একরামুল হক 

রংপুর 7472 6557474 জনাে/বেগম বমাঃ শাহােৎ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বরাস্তম আবল 

রংপুর 

7473 6557475 জনাে/বেগম বমলন বময়া 

বপতা-আব্দুর রহমান 

রংপুর 7474 6557476 জনাে/বেগম বমাঃ এখলাছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

রংপুর 

7475 6557477 জনাে/বেগম মাহাবুোর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

রংপুর 7476 6557478 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবলম 

বপতা-বমাঃ হাবমোর রহমান 

রংপুর 

7477 6557479 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শুকুর আবল 

রংপুর 7478 6557480 জনাে/বেগম বমাঃ আয়নুল হক 

বপতা-বমাঃ আবনছার রহমান 

রংপুর 

7479 6557481 জনাে/বেগম প্রকাশ চন্দ্র মেল 

বপতা-মৃত ধনীরাম মেল 

রংপুর 7480 6557482 জনাে/বেগম চসয়ো বনন্ডকাবছয়া বেগম 

বপতা-চসয়ে বমশকাতুর রহমান 

রংপুর 

7481 6557483 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল কবরম 

বপতা-মৃত আলাউবিন 

রংপুর 7482 6557484 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবতয়ার রহমান 

রংপুর 

7483 6557485 জনাে/বেগম লতা খাতুন 

বপতা-বমাঃ নওশা বময়া 

রংপুর 7484 6557486 জনাে/বেগম বমাঃ মান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

রংপুর 

7485 6557487 জনাে/বেগম শাম্মী আক্তার মাধেী 

বপতা-বমাঃ মান্নান মেল 

রংপুর 7486 6557488 জনাে/বেগম মাহফুজা খাতুন 

বপতা-বমাস্তাবকম আবল 

রংপুর 

7487 6557489 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হারুন-অর-রবশে 

রংপুর 7488 6557490 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডপল মাহমুে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

রংপুর 

7489 6557491 জনাে/বেগম সুশান্ত কুমার েম যন 

বপতা-শ্যামল চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7490 6557492 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাহারুল হাসান 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন মেল 

রংপুর 

7491 6557493 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

রংপুর 7492 6557494 জনাে/বেগম বলটন চন্দ্র েম যন 

বপতা-কানু রাম েম যন 

রংপুর 

7493 6557495 জনাে/বেগম বেসনু চন্দ্র েম যন 

বপতা-অরুন চন্দ্র েম যন 

রংপুর 7494 6557496 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

রংপুর 

7495 6557497 জনাে/বেগম নন্দন কুমার চক্রেতী 

বপতা-বনন্ডপন্দ্র নার্থ চক্রেতী 

রংপুর 7496 6557498 জনাে/বেগম বমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জহীর উিীন 

রংপুর 

7497 6557499 জনাে/বেগম শুভাশীষ কুমার আচার্য্য 

বপতা-জীন্ডতন্দ্র নার্থ আচার্য্য 

রংপুর 7498 6557500 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ বময়া 

বপতা-বমাঃ ফজল উবিন 

রংপুর 

7499 6557501 জনাে/বেগম চন্দন কুমার মহন্ত 

বপতা-বেগম্বর চন্দ্র মহন্ত 

রংপুর 7500 6557502 জনাে/বেগম ফুলোবু 

বপতা-আব্দুল আবজজ 

রংপুর 

7501 6557503 জনাে/বেগম বেউটি রানী 

বপতা-মাবনক চন্দ্র 

রংপুর 7502 6557504 জনাে/বেগম মুকুল কুমার রায় 

বপতা-ধ্রুে চন্দ্র রায় 

রংপুর 

7503 6557505 জনাে/বেগম বহমান চন্দ্র রায় 

বপতা-কনক চন্দ্র রায় 

রংপুর 7504 6557506 জনাে/বেগম বশল্পী রায় 

বপতা-ধ্রুে রায় 

রংপুর 
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7505 6557507 জনাে/বেগম বমাছাঃ মবনরা আক্তার 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডলছুর রহমান 

রংপুর 7506 6557508 জনাে/বেগম বমাঃ নুন্ডর ফয়সাল 

বপতা-বমাঃ বমাতাহার বহান্ডসন 

রংপুর 

7507 6557509 জনাে/বেগম বমাঃ বমারন্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-নূরুল হক 

রংপুর 7508 6557510 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-মৃত আবুল কান্ডশম 

রংপুর 

7509 6557511 জনাে/বেগম বমাঃ বমাছান্ডিকুর রহমান 

বপতা-মৃত নুরুল হক 

রংপুর 7510 6557512 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ তছবলম উবিন 

রংপুর 

7511 6557513 জনাে/বেগম বমাঃ আফজাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

রংপুর 7512 6557514 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম প্রধান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে প্রধান 

রংপুর 

7513 6557515 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

রংপুর 7514 6557516 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুর রহমান 

রংপুর 

7515 6557517 জনাে/বেগম রুকু বময়া 

বপতা-আফজাল বহান্ডসন 

রংপুর 7516 6557518 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

রংপুর 

7517 6557519 জনাে/বেগম বমাঃ মাহামুদুল হাসান 

বপতা-আব্দুল হাবমে 

রংপুর 7518 6557520 জনাে/বেগম বমা: নাজমুল হুো 

বপতা-বমা: নুর বহান্ডসন 

রংপুর 

7519 6557521 জনাে/বেগম আবশষ কুমার েম যণ 

বপতা-চম্পল কুমার েম যন 

রংপুর 7520 6567522 জনাে/বেগম কৃবত্ত োস রায় 

বপতা-শ্রী বেন্ডরশ চন্দ্র রায় (বশমু্ভ রায়) 

ঠাকুরগাঁও 

7521 6567523 জনাে/বেগম বমা: সান্ডয়ম বরজা 

বপতা-বমা: োইমত আলী 

ঠাকুরগাঁও 7522 6567524 জনাে/বেগম বক্ষন্ডরাে চন্দ্র রায় 

বপতা-রান্ডজন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7523 6567525 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীরে 

বপতা-বমাঃ সান্ডজদুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7524 6567526 জনাে/বেগম বমাঃ এলামুল হক 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7525 6567527 জনাে/বেগম বমাঃ মাহবুে জাবমল 

বপতা-বমাঃ ফারাজুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 7526 6567528 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন রবশে 

বপতা-বমাঃ আবফজুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7527 6567529 জনাে/বেগম নারে চন্দ্র রায় 

বপতা-র্তীন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7528 6567530 জনাে/বেগম সবুজ চন্দ্র রায় 

বপতা-রামন্ডমাহন রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7529 6567531 জনাে/বেগম বমাঃ শাহআলম 

বপতা-বমাঃ আলাউিীন 

ঠাকুরগাঁও 7530 6567532 জনাে/বেগম রাবহকা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

ঠাকুরগাঁও 

7531 6567533 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান বহটলার 

বপতা-বমাঃ হাসান আলী 

ঠাকুরগাঁও 7532 6567534 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বহান্ডসন তপু 

বপতা-বমাঃ ইয়াবছন আলী 

ঠাকুরগাঁও 

7533 6567535 জনাে/বেগম বমাঃ বমাক্তারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামসুল হক 

ঠাকুরগাঁও 7534 6567536 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-মৃত বমাঃ খসম উিীন 

ঠাকুরগাঁও 

7535 6567537 জনাে/বেগম সুোস চন্দ্র 

বপতা-অন্ডমন্দ্র েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7536 6567538 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজ আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

ঠাকুরগাঁও 

7537 6567539 জনাে/বেগম অমুত রায় 

বপতা-প্রফুল্ল রায় 

ঠাকুরগাঁও 7538 6567540 জনাে/বেগম বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রসদুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7539 6567541 জনাে/বেগম বমাঃ বমকাঈল ইসলাম নয়ন 

বপতা-মৃত আব্দুর রহমান নুরী 

ঠাকুরগাঁও 7540 6567542 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ েবেরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7541 6567543 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কান্ডজম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাইয়ুম 

ঠাকুরগাঁও 7542 6567544 জনাে/বেগম বমাঃ লুৎফর রহমান 

বপতা-বমাঃ সামশুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7543 6567545 জনাে/বেগম ময়ল কুমার বেেনার্থ 

বপতা-বগাপাল চন্দ্র বেেনার্থ 

ঠাকুরগাঁও 7544 6567546 জনাে/বেগম রুমানা তাসবমন 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

ঠাকুরগাঁও 

7545 6567547 জনাে/বেগম বমাঃ মামুে রানা 

বপতা-মসবলম উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7546 6567548 জনাে/বেগম বমাঃ হুমামুন কেীর 

বপতা-বমাঃ হকেল আলী 

ঠাকুরগাঁও 

7547 6567549 জনাে/বেগম বমাঃ রতন আলী 

বপতা-মৃত মবজর উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7548 6567550 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবসকুল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

ঠাকুরগাঁও 

7549 6567551 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল কবরম 

বপতা-বমাঃ মইদুল হক 

ঠাকুরগাঁও 7550 6567552 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরে আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কবরম 

ঠাকুরগাঁও 

7551 6567553 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7552 6567554 জনাে/বেগম রনবজত চন্দ্র েমূ যন 

বপতা-তাবরনী েম্মযন 

ঠাকুরগাঁও 

7553 6567555 জনাে/বেগম েকুল চন্দ্র 

বপতা-সওোগর েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7554 6567556 জনাে/বেগম বমাঃ আবজমুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 

7555 6567557 জনাে/বেগম বরপন চনদ্র রায় 

বপতা-বেলাশ চ্নদ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7556 6567558 জনাে/বেগম বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বমারশাবলম 

ঠাকুরগাঁও 

7557 6567559 জনাে/বেগম বমাঃ আবু শাবহন 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7558 6567560 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুল জব্বার 

ঠাকুরগাঁও 

7559 6567561 জনাে/বেগম অবভবজৎ চন্দ্র রায় 

বপতা-হরন্ডগাবেন্দ চনদ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7560 6567562 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হবেের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 
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7561 6567563 জনাে/বেগম বমাঃ আসাদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

ঠাকুরগাঁও 7562 6567564 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7563 6567565 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম 

বপতা-বমাঃ সন্ডলমান 

ঠাকুরগাঁও 7564 6567566 জনাে/বেগম রীনা রানী রায় 

বপতা-োড়ন্ডগাবেন্দ 

ঠাকুরগাঁও 

7565 6567567 জনাে/বেগম বমাছাঃ বফরন্ডন্ডেৌবস খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সাওার 

ঠাকুরগাঁও 7566 6567568 জনাে/বেগম প্রতাপ কুমার রায় 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7567 6567569 জনাে/বেগম প্রেীন চন্দ্র রায় 

বপতা-মেন কুমার রায় 

ঠাকুরগাঁও 7568 6567570 জনাে/বেগম জগনার্থ রায় 

বপতা-ছবতশ চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7569 6567571 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনার রশীে 

বপতা-বমাঃ েবের উবিন 

ঠাকুরগাঁও 7570 6567572 জনাে/বেগম ভারত চন্দ্র বসংহ 

বপতা-নেরাম বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 

7571 6567573 জনাে/বেগম চচতন্য চন্দ্র রায় 

বপতা-অমূল্য চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7572 6567574 জনাে/বেগম নারায়ন চন্দ্র রায় 

বপতা-হন্ডরন চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7573 6567575 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বরয়কুর আলী 

ঠাকুরগাঁও 7574 6567576 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7575 6567577 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ 

বপতা-বমাঃ জাবহর উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7576 6567578 জনাে/বেগম বমাঃ নুর ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

ঠাকুরগাঁও 

7577 6567579 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার সািাত 

বপতা-মৃত আঃ রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7578 6567580 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সন্ডলমান আলী 

ঠাকুরগাঁও 

7579 6567581 জনাে/বেগম বমাঃ বসবলম বরজা 

বপতা-বমাঃ বসান্ডলমান আলী 

ঠাকুরগাঁও 7580 6567582 জনাে/বেগম ইবত সরকার 

বপতা-মৃত বেকাশ সরকার 

ঠাকুরগাঁও 

7581 6567583 জনাে/বেগম মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আবনসুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7582 6567584 জনাে/বেগম সন্ডতেন্দ্র নার্থ বসংহ 

বপতা-ভন্ডেন চন্দ্র বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 

7583 6567585 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চচয়ন উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7584 6567586 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোত আলী 

বপতা-বমাঃ খবললুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7585 6567587 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ েবেরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 7586 6567588 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সামাে আলী 

ঠাকুরগাঁও 

7587 6567589 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবশর উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7588 6567590 জনাে/বেগম বমাছাঃ বশল্পী আক্তার 

বপতা-বমাঃ আঃ হক 

ঠাকুরগাঁও 

7589 6567591 জনাে/বেগম বমাঃ মুনসুর রহমান 

বপতা-বমাঃ লৎফর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7590 6567592 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ কুমার রায় 

বপতা-বেমল কুমার রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7591 6567593 জনাে/বেগম বমাছাঃ বফন্সী আক্তার 

বপতা-বমাঃ সইফত উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7592 6567594 জনাে/বেগম সালাম 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7593 6567595 জনাে/বেগম বগৌতম কুমার শম যা 

বপতা-মনীন্দ্র নার্থ শম যা 

ঠাকুরগাঁও 7594 6567596 জনাে/বেগম আলমগীর 

বপতা-কবলমুবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7595 6567597 জনাে/বেগম ইয়াসবমন বেগম 

বপতা-বমাঃ ইউসুফ আবল 

ঠাকুরগাঁও 7596 6567598 জনাে/বেগম বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল ওহাে 

ঠাকুরগাঁও 

7597 6567599 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ খান্ডেমুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 7598 6567600 জনাে/বেগম বমাঃ ওোয়দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7599 6567601 জনাে/বেগম প্রহল্লাে রায় 

বপতা-দ্বীপচরণ েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7600 6567602 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আবল 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7601 6567603 জনাে/বেগম বমন্টু মহন্ত 

বপতা-কানু মহন্ত 

ঠাকুরগাঁও 7602 6567604 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র রায় 

বপতা-প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7603 6567605 জনাে/বেগম সুন্ডপন চন্দ্র রায় 

বপতা-সনুরাম েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7604 6567606 জনাে/বেগম বমাঃ ওোইদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবফজ উিীন 

ঠাকুরগাঁও 

7605 6567607 জনাে/বেগম রাজ কুমার রায় 

বপতা-সুনীল চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7606 6567608 জনাে/বেগম বমাঃ কান্ডেরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত সবমর উিীন আহাম্মে 

ঠাকুরগাঁও 

7607 6567609 জনাে/বেগম রাজ কুমার বসংহ 

বপতা-সুধীর চন্দ্র বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 7608 6567610 জনাে/বেগম সুভাষ চন্দ্র বসংহ 

বপতা-নন্দ রাম বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 

7609 6567611 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার রায় 

বপতা-বেমল চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7610 6567612 জনাে/বেগম কল্যান চন্দ্র অবধকারী 

বপতা-বজন্ডতন্দ্র নার্থ অবধকারী 

ঠাকুরগাঁও 

7611 6567613 জনাে/বেগম বমাছাঃ আরবফন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7612 6567614 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুর রহমান 

বপতা-মৃত বসকান্দার আলী 

ঠাকুরগাঁও 

7613 6567615 জনাে/বেগম দূন্ডগ যশ চন্দ্র বেেনার্থ 

বপতা-পন্ডরশ চন্দ্র বেেনার্থ 

ঠাকুরগাঁও 7614 6567616 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-মৃত ইয়াকুে আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7615 6567617 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 7616 6567618 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে আবল 

বপতা-বমাঃ সমত আবল 

ঠাকুরগাঁও 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7617 6567619 জনাে/বেগম বমাঃ বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 7618 6567620 জনাে/বেগম হাসান আবল 

বপতা-বমাঃ বতারাে উবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7619 6567621 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ শওকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 7620 6567622 জনাে/বেগম শাপলা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডল্লে 

ঠাকুরগাঁও 

7621 6567623 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম হাসান 

বপতা-বমাঃ শওকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 7622 6567624 জনাে/বেগম বেমল চন্দ্র রায় 

বপতা-মৃত বেন্ডেন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7623 6567625 জনাে/বেগম সুকণ্ঠ েম যন 

বপতা-বনতেন্ডমাহন েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7624 6567626 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার হন্ডসন 

বপতা-েবের আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7625 6567627 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ উসমান গবন 

ঠাকুরগাঁও 7626 6567628 জনাে/বেগম পুতুল রাবন 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7627 6567629 জনাে/বেগম বমাঃ রুস্তম আবল 

বপতা-বমাঃ অবহে আবল 

ঠাকুরগাঁও 7628 6567630 জনাে/বেগম উজ্জ্বল কুমার রায় 

বপতা-র্থাংবগবর রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7629 6567631 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7630 6567632 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফ আবল 

বপতা-মৃঃ হাসান আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7631 6567633 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবলম 

ঠাকুরগাঁও 7632 6567634 জনাে/বেগম অপু চক্রেতী 

বপতা-দ্বীন্ডজন্দ্রনার্থ চক্রেতী 

ঠাকুরগাঁও 

7633 6567635 জনাে/বেগম সুধা রাবন 

বপতা-মৃঃ মন্ডহন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7634 6567636 জনাে/বেগম বমাঃ রবফক ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ফজন্ডল কবরম 

ঠাকুরগাঁও 

7635 6567637 জনাে/বেগম বমাঃ মুনসুর আবল 

বপতা-বমাঃ এনতাজ আবল 

ঠাকুরগাঁও 7636 6567638 জনাে/বেগম মাবজয়া সুলতানা 

বপতা-বমাঃ বন্ডমাজাহার আবল সরকার 

ঠাকুরগাঁও 

7637 6567639 জনাে/বেগম বলবপ রাবন রায় 

বপতা-খন্ডগন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7638 6567640 জনাে/বেগম সতীশ রায় 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7639 6567641 জনাে/বেগম বমঠুন কুমার রায় 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7640 6567642 জনাে/বেগম রন্ডমশ চন্দ্র 

বপতা-ধন্ডনকা েম যন 

ঠাকুরগাঁও 

7641 6567643 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাইফউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7642 6567644 জনাে/বেগম মবনরা জাহান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

ঠাকুরগাঁও 

7643 6567645 জনাে/বেগম বসালায়মান আবল 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রশ আবল 

ঠাকুরগাঁও 7644 6567646 জনাে/বেগম হবরন্ডকশে রায় 

বপতা-সুন্ডোধ চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7645 6567647 জনাে/বেগম তৃষ্ণা রাবন 

বপতা-শীলন্ডমাহন রায় 

ঠাকুরগাঁও 7646 6567648 জনাে/বেগম বমাঃ আনসারুল হক 

বপতা-বমাঃ বমাজাফফর আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7647 6567649 জনাে/বেগম বমাঃ মানারুল হক 

বপতা-মৃঃ হবেের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7648 6567650 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম 

ঠাকুরগাঁও 

7649 6567651 জনাে/বেগম শশী বমাহন রায় 

বপতা-বর্থন্ডেন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7650 6567652 জনাে/বেগম বেলীপ চন্দ্র রায় োেল 

বপতা-ভূন্ডষন চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7651 6567653 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7652 6567654 জনাে/বেগম রবহমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান মাতব্বর 

ঠাকুরগাঁও 

7653 6567655 জনাে/বেগম বেপ্লে চন্দ্র রায় 

বপতা-কমল চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7654 6567656 জনাে/বেগম এবড আব্দুল মান্নান 

বপতা-বমাঃ হাসান আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7655 6567657 জনাে/বেগম বমাঃ রায়হান কবের 

বপতা-বমাঃ জামাল উবিন 

ঠাকুরগাঁও 7656 6567658 জনাে/বেগম বনরািন শীল 

বপতা-বগান্ডপন শীল 

ঠাকুরগাঁও 

7657 6567659 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র বসনহা 

বপতা-বসোোস বসনহা 

ঠাকুরগাঁও 7658 6567660 জনাে/বেগম আব্দুল হাবকম 

বপতা-মৃঃ েস্তম আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7659 6567661 জনাে/বেগম বমাঃ আবল আজম জাপান 

বপতা-বমাঃ বশখ পবজে উবিন 

ঠাকুরগাঁও 7660 6567662 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7661 6567663 জনাে/বেগম বমলন মালাকার 

বপতা-বক্ষবতশ মালাকার 

ঠাকুরগাঁও 7662 6567664 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইে 

বপতা-বমাঃ ফজলার রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7663 6567665 জনাে/বেগম বমাঃ আবু আহসান 

বপতা-বমাঃ বলয়াকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 7664 6567666 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7665 6567667 জনাে/বেগম শাহাজাহান আবল 

বপতা-বলয়াকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 7666 6567668 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক 

বপতা-বমাঃ কবশরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7667 6567669 জনাে/বেগম বমাঃ এনান্ডয়ত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আজগর আবল 

ঠাকুরগাঁও 7668 6567670 জনাে/বেগম বশউবল বেগম 

বপতা-বমাঃ শামশুল আলম 

ঠাকুরগাঁও 

7669 6567671 জনাে/বেগম নাগবরন আক্তার 

বপতা-মৃঃ হাবেলউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7670 6567672 জনাে/বেগম কমল চন্দ্র রায় 

বপতা-সন্ডলন্দ্র নার্থ 

ঠাকুরগাঁও 

7671 6567673 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান আবল 

বপতা-বমাহাম্মে আবল 

ঠাকুরগাঁও 7672 6567674 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 
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7673 6567675 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র েম যন 

বপতা-হন্ডরন্দ্র নার্থ েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7674 6567676 জনাে/বেগম বনোরন চন্দ্র রায় 

বপতা-সুন্ডশন চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7675 6567677 জনাে/বেগম সন্ডতেন্দ্র নার্থ রায় 

বপতা-মৃঃ ঘনশ্যাম রায় 

ঠাকুরগাঁও 7676 6567678 জনাে/বেগম নাসবরন আকতার 

বপতা-রুহুল আবমন 

ঠাকুরগাঁও 

7677 6567679 জনাে/বেগম চন্দন কুমার েম যন 

বপতা-রেীন্দ্র নার্থ েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7678 6567680 জনাে/বেগম বশ উবল বেগম 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন 

ঠাকুরগাঁও 

7679 6567681 জনাে/বেগম হান্ডজরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7680 6567682 জনাে/বেগম বমাঃ মুনসুর আলম 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রশ আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7681 6567683 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাইম বমঠু 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

ঠাকুরগাঁও 7682 6567684 জনাে/বেগম ভন্ডেশ চন্দ্র রায় 

বপতা-কাবশরাম রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7683 6567685 জনাে/বেগম ফবন ভূষন রার্ 

বপতা-কবশরাম রায় 

ঠাকুরগাঁও 7684 6567686 জনাে/বেগম প্রশান্ত কুমার রায় 

বপতা-অমন্ডেশ চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7685 6567687 জনাে/বেগম বমাঃ শাহজাহান কবের 

বপতা-বমাঃ হবেের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7686 6567688 জনাে/বেগম ধীরাজ কুমার রায় 

বপতা-বেজয় কুমার রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7687 6567689 জনাে/বেগম শাহীনুর আক্তার 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আবল 

ঠাকুরগাঁও 7688 6567690 জনাে/বেগম বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

ঠাকুরগাঁও 

7689 6567691 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7690 6567692 জনাে/বেগম রতন কুমার রায় 

বপতা-বেনয় কুমার রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7691 6567693 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 7692 6567694 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

ঠাকুরগাঁও 

7693 6567695 জনাে/বেগম কন্ডলন চন্দ্র রায় 

বপতা-খন্ডগন চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7694 6567696 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ওোয়দুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7695 6567697 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7696 6567698 জনাে/বেগম মুঞ্জুরা খাতুন 

বপতা-বমাঃ জোইদুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7697 6567699 জনাে/বেগম বমাঃ বেলাল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7698 6567700 জনাে/বেগম নারে চন্দ্র রায় 

বপতা-র্তীন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7699 6567701 জনাে/বেগম আনছারুল ইসলাম বচৌধুরী 

বপতা-হবেের রহমান বচৌধুরী 

ঠাকুরগাঁও 7700 6567702 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কান্ডের 

ঠাকুরগাঁও 

7701 6567703 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-বন্ডমাঃ মনতাজ আবল 

ঠাকুরগাঁও 7702 6567704 জনাে/বেগম বমাঃ মবফজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম 

ঠাকুরগাঁও 

7703 6567705 জনাে/বেগম বশবরন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

ঠাকুরগাঁও 7704 6567706 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফ আবল 

বপতা-বমাঃ সান্ডনায়ার বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 

7705 6567707 জনাে/বেগম বরজওয়ানা বেগম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

ঠাকুরগাঁও 7706 6567708 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সামাে 

বপতা-বমাঃ আকের আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7707 6567709 জনাে/বেগম আনন্দ বমাহন 

বপতা-ধবনচরন 

ঠাকুরগাঁও 7708 6567710 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমজানুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7709 6567711 জনাে/বেগম অবখল চন্দ্র বসংহ 

বপতা-রাউয়া বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 7710 6567712 জনাে/বেগম রান্ডকশ চন্দ্র েম যন 

বপতা-অবশ্বনী চন্দ্র েম যন 

ঠাকুরগাঁও 

7711 6567713 জনাে/বেগম তুবহন বজলার 

বপতা-জবহরউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7712 6567714 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার রায় 

বপতা-নন্ডরন্দ্র নার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7713 6567715 জনাে/বেগম আঁবখ আক্তার 

বপতা-নাবছর আহান্ডম্মে 

ঠাকুরগাঁও 7714 6567716 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আইনুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7715 6567717 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউবল আলম 

বপতা-মৃত লুৎফর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7716 6567718 জনাে/বেগম বেপ্লে কুমার রায় 

বপতা-কাবল প্রসাে 

ঠাকুরগাঁও 

7717 6567719 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়ান্ডহদুজ্জামান 

বপতা-বন্ডমাঃ আব্দুল ওয়াদুে 

ঠাকুরগাঁও 7718 6567720 জনাে/বেগম বমাঃ আবু তান্ডরক 

বপতা-বমাঃ মবজে উবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7719 6567721 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-বমাঃ জাবহরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 7720 6567722 জনাে/বেগম বরবন আরজু 

বপতা-বমাঃ আঃ জবলল 

ঠাকুরগাঁও 

7721 6567723 জনাে/বেগম বেবু কম যকার 

বপতা-বেন্ডেন্দ্রনার্থ কম যকার 

ঠাকুরগাঁও 7722 6567724 জনাে/বেগম বমাঃ আহসান হােীে 

বপতা-বমাঃ ফবরজ উবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7723 6567725 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ আলম আবল 

বপতা-মৃত এনামুল হক 

ঠাকুরগাঁও 7724 6567726 জনাে/বেগম বমাঃ েেরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বলাকমান আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7725 6567727 জনাে/বেগম েীপির 

বপতা-েয়াল 

ঠাকুরগাঁও 7726 6567728 জনাে/বেগম প্রেীপ কুমার েম যন 

বপতা-ফবন চন্দ্র েম যন 

ঠাকুরগাঁও 

7727 6567729 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরানউল বমন্ডহেী 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 7728 6567730 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুম রানা 

বপতা-বন্ডমাঃ মবহনউবিন 

ঠাকুরগাঁও 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7729 6567731 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবজজুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7730 6567732 জনাে/বেগম আেদুল কান্ডের 

বপতা-বমাঃ তবফজুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7731 6567733 জনাে/বেগম বমাঃ মহবসন আবল 

বপতা-বমাঃ আফজউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7732 6567734 জনাে/বেগম বমাঃ বসালায়মান আবল 

বপতা-বমাঃ বগয়াসউিীন 

ঠাকুরগাঁও 

7733 6567735 জনাে/বেগম বমাঃ মাহফুজ বরজা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

ঠাকুরগাঁও 7734 6567736 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শওকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7735 6567737 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক আবল 

বপতা-মৃত েবের উিীন 

ঠাকুরগাঁও 7736 6567738 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কবলম উবিন 

ঠাকুরগাঁও 

7737 6567739 জনাে/বেগম বমাঃ জয়নুল আন্ডেেীন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 7738 6567740 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রায়হান 

বপতা-বমাঃ বসাোরক আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7739 6567741 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুজ জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

ঠাকুরগাঁও 7740 6567742 জনাে/বেগম শ্যামল চন্দ্র বসন 

বপতা-মন্ত বসন 

ঠাকুরগাঁও 

7741 6567743 জনাে/বেগম বরপন চন্দ্র েম যন 

বপতা-বমাবহনী কুমার েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7742 6567744 জনাে/বেগম বমাঃ বফন্ডরাজ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শওকত আবল 

ঠাকুরগাঁও 

7743 6567745 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলাউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7744 6567746 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7745 6567747 জনাে/বেগম নুরজামান 

বপতা-আব্দুর কান্ডের 

ঠাকুরগাঁও 7746 6567748 জনাে/বেগম বজয়ারুল ইসলাম 

বপতা-মবফজুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7747 6567749 জনাে/বেগম সঞ্চয় কুমার রায় 

বপতা-সুন্ডপন চন্দ্র রায় 

ঠাকুরগাঁও 7748 6567750 জনাে/বেগম বমাঃ মকন্ডলসুর রহমান 

বপতা-মৃত খবললুর রহমান 

ঠাকুরগাঁও 

7749 6567751 জনাে/বেগম বমাঃ বমাকন্ডসদুর রহমান 

বপতা-মৃত আবুল কান্ডশম 

ঠাকুরগাঁও 7750 6567752 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র রায় 

বপতা-খগন্ডমাহন রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7751 6567753 জনাে/বেগম বমাঃ নুর আলম 

বপতা-বমাঃ আজগর আবল 

ঠাকুরগাঁও 7752 6567754 জনাে/বেগম তাপস কুমার সরকার 

বপতা-কৃষ্ণ বকংকর সরকার 

ঠাকুরগাঁও 

7753 6567755 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র বসংহ 

বপতা-বনমলাল চন্দ্র বসংহ 

ঠাকুরগাঁও 7754 6567756 জনাে/বেগম মহন্ত চন্দ্র েম যন 

বপতা-গন্ডনশ চন্দ্র েম যন 

ঠাকুরগাঁও 

7755 6567757 জনাে/বেগম বমাঃ সাইনুল হক 

বপতা-মৃত খুরন্ডসে আলম 

ঠাকুরগাঁও 7756 6567758 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

ঠাকুরগাঁও 

7757 6567759 জনাে/বেগম শারবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্বাস আলী 

ঠাকুরগাঁও 7758 6567760 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ েবেরুল ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

7759 6567761 জনাে/বেগম বমাঃ জালালউবিন 

বপতা-বমাঃ পািাে উবিন 

ঠাকুরগাঁও 7760 6567762 জনাে/বেগম নবন্দতা রাবন 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7761 6567763 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ কমরউবিন 

ঠাকুরগাঁও 7762 6567764 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আজাহারুল হক 

ঠাকুরগাঁও 

7763 6567765 জনাে/বেগম বমাছাঃ শাহনাজ পারভীন 

বপতা-বমাঃ ওসমান আলী 

ঠাকুরগাঁও 7764 6567766 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবকম 

ঠাকুরগাঁও 

7765 6567767 জনাে/বেগম হাসনা বহনা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল 

ঠাকুরগাঁও 7766 6567768 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবহর উিীন 

ঠাকুরগাঁও 

7767 6567769 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে 

ঠাকুরগাঁও 7768 6567770 জনাে/বেগম বশল্পী আক্তার 

বপতা-বমাঃ আকের বহান্ডসন 

ঠাকুরগাঁও 

7769 6567771 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র েম যন 

বপতা-কমলাকান্ত েম যন 

ঠাকুরগাঁও 7770 6567772 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আফতাে উিীন 

ঠাকুরগাঁও 

7771 6567773 জনাে/বেগম বমাঃ আকতারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবফজুল হক 

ঠাকুরগাঁও 7772 6567774 জনাে/বেগম বমাঃ রবেউল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বসােহান 

ঠাকুরগাঁও 

7773 6567775 জনাে/বেগম মন্ডনারিন রায় 

বপতা-মন্ডহন্দ্রনার্থ রায় 

ঠাকুরগাঁও 7774 6567776 জনাে/বেগম বনপাল রায় 

বপতা-রন্ডমশ রায় 

ঠাকুরগাঁও 

7775 6567777 জনাে/বেগম কাজল কুমার োস 

বপতা-করুন কুমার োস 

ঠাকুরগাঁও 7776 6567778 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

ঠাকুরগাঁও 

7777 7577779 জনাে/বেগম অলক চন্দ্র পাল 

বপতা-মৃ- অতুল চন্দ্র পাল 

হবেগি 7778 7577780 জনাে/বেগম বরংকু চন্দ্র বেে 

বপতা-চশন্ডলন্দ্র চন্দ্র বেে 

হবেগি 

7779 7577781 জনাে/বেগম বমাঃ সাধন বময়া বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ এংরাজ বময়া বচৌধূরী 

হবেগি 7780 7577782 জনাে/বেগম শাহ বতৌবহে কামাল তাপস 

বপতা-শাহ বমাবহত সরকর 

হবেগি 

7781 7577783 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাহাম্মে কুতুে উিীন 

হবেগি 7782 7577784 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাক বময়া 

বপতা-বমাঃ ছান্ডলক বময়া 

হবেগি 

7783 7577785 জনাে/বেগম বমাঃ বসন্দাোে 

বপতা-বমাঃ নান্ডর্র আলী 

হবেগি 7784 7577786 জনাে/বেগম সনবজে চন্দ্র বেে 

বপতা-চশন্ডলন্দ্র চন্দ্র বেে 

হবেগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7785 7577787 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল চন্দ্র পাল 

বপতা-সজল চন্দ্র পাল 

হবেগি 7786 7577788 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার নাসরীন 

বপতা-বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

হবেগি 

7787 7577789 জনাে/বেগম বমাঃ বজয়াউল হক 

বপতা-বমাঃ আবমর বহান্ডসন 

হবেগি 7788 7577790 জনাে/বেগম বহাসন্ডনআরা 

বপতা-শবফকুল ইসলাম 

হবেগি 

7789 7577791 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন বময়া 

বপতা-বমাঃ কালু বময়া 

হবেগি 7790 7577792 জনাে/বেগম বমাঃ বজল্লুর রহমান 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

হবেগি 

7791 7577793 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম গাজী 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান গাড়ী 

হবেগি 7792 7577794 জনাে/বেগম শামসুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হক 

হবেগি 

7793 7577795 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল বময়া তালুকোর 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আলী তালুকোর 

হবেগি 7794 7577796 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ মকছুে আলী 

হবেগি 

7795 7577797 জনাে/বেগম বমতু রানী বেশ্বাস 

বপতা-অবেনাশ চন্দ্র মেল 

হবেগি 7796 7577798 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম রাব্বনী পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ মরতুজ আলী 

হবেগি 

7797 7577799 জনাে/বেগম সুজন পাল 

বপতা-সুভাষ পাল 

হবেগি 7798 7577800 জনাে/বেগম বমাঃ সেউবিন 

বপতা-বমাঃ বহরাজ বময়া 

হবেগি 

7799 7577801 জনাে/বেগম বমাঃ খাইর উবিন 

বপতা-আরজান আলী 

হবেগি 7800 7577802 জনাে/বেগম েীপাল চন্দ্র োশ 

বপতা-রামধন োষ 

হবেগি 

7801 7577803 জনাে/বেগম বেশু চন্দ্র বেে 

বপতা-কৃষ্ণ চন্দ্র বেে 

হবেগি 7802 7577804 জনাে/বেগম রিনা রানী সূত্র ধর 

বপতা-মাবনক সূত্র ধর 

হবেগি 

7803 7577805 জনাে/বেগম পবল রানী বসংহ 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র চন্দ্র বসংহ 

হবেগি 7804 7577806 জনাে/বেগম বেকাশ সরকার 

বপতা-অমৃত চন্দ্র সরকার 

হবেগি 

7805 7577807 জনাে/বেগম বমাঃ আলী আর্ম 

বপতা-বমাঃ আঃ মন্নান 

হবেগি 7806 7577808 জনাে/বেগম বমাঃ সাজু বময়া 

বপতা-বমাঃ অনু বময়া 

হবেগি 

7807 7577809 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াবহে মাহম্মে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

হবেগি 7808 7577810 জনাে/বেগম বলজা আক্তার 

বপতা-জয়নাল আন্ডেেনী 

হবেগি 

7809 7577811 জনাে/বেগম শামীমা বেগম 

বপতা-মৃত কালাই উল্লা 

হবেগি 7810 7577812 জনাে/বেগম বনামান আহন্ডমে 

বপতা-বমহাম্মে আইয়ুে আলী 

হবেগি 

7811 7577813 জনাে/বেগম সাবেহা আক্তার বমতা 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান বময়া 

হবেগি 7812 7577814 জনাে/বেগম বমাঃ তাজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জাহাঙ্গীর বময়া 

হবেগি 

7813 7577815 জনাে/বেগম বমন্টু বেশ্বাস 

বপতা-জানািান বেশ্বাস 

হবেগি 7814 7577816 জনাে/বেগম বমাঃ আবশকুর রহমান বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ মবহবুর রহমান বচৌধুরী 

হবেগি 

7815 7577817 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকন বময়া 

বপতা-বমাঃ বনোোর আলী 

হবেগি 7816 7577818 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সালাম 

বপতা-মৃত সুন্নতআলী 

হবেগি 

7817 7577819 জনাে/বেগম প্রীন্ডতশ চন্দ্র োস 

বপতা-প্রনন্ডতাষ োস 

হবেগি 7818 7577820 জনাে/বেগম বমাছাম্মে ডবল আক্তার 

বপতা-বমাহাম্মে এসমান গবন 

হবেগি 

7819 7577821 জনাে/বেগম মারুফ বমজযা 

বপতা-মঞ্জুর আলী বমজযা 

হবেগি 7820 7577822 জনাে/বেগম মুক্তা রানী পাল 

বপতা-বমথুল চন্দ্র পাল 

হবেগি 

7821 7577823 জনাে/বেগম আকবলমা আক্তার 

বপতা-আসলাম বময়া 

হবেগি 7822 7577824 জনাে/বেগম বমাঃ বমাোবশ্বর বময়া 

বপতা-হাজী ফজলু বময়া 

হবেগি 

7823 7577825 জনাে/বেগম বসৌবমত্র চন্দ 

বপতা-সুকুমার চন্দ 

হবেগি 7824 7577826 জনাে/বেগম হবর চরন োস 

বপতা-হন্ডরন্দ্র চন্দ্র োস 

হবেগি 

7825 7577827 জনাে/বেগম শাহ আল জান্ডেে 

বপতা-মাহ মুশাবহে বহান্ডসন 

হবেগি 7826 7577828 জনাে/বেগম রান্ডখশ পাল 

বপতা-কানন োলা পাল 

হবেগি 

7827 7577829 জনাে/বেগম বমাঃ এখলাছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

হবেগি 7828 7577830 জনাে/বেগম বমাঃ দুলাল বময়া 

বপতা-বমাঃ আঃ আলী 

হবেগি 

7829 7577831 জনাে/বেগম বেধান চন্দ্র োগেী 

বপতা-বনমল চন্দ্র োগেী 

হবেগি 7830 7577832 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ হাবসম 

হবেগি 

7831 7577833 জনাে/বেগম সার্থী বচৌধুরী 

বপতা-জুনান্ডয়ে বচৌধুরী 

হবেগি 7832 7577834 জনাে/বেগম শাহনাজ আলী 

বপতা-রমজান আলী 

হবেগি 

7833 7577835 জনাে/বেগম বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ কাবেল বময়া 

হবেগি 7834 7577836 জনাে/বেগম অবসত চন্দ্র পাল 

বপতা-বনবশ কান্ত পাল 

হবেগি 

7835 7577837 জনাে/বেগম েরুন চন্দ্র বসকোর 

বপতা-অতুল চন্দ্র বসকোর 

হবেগি 7836 7577838 জনাে/বেগম বহপী রায় 

বপতা-বগাপাল রায় 

হবেগি 

7837 7577839 জনাে/বেগম চসয়ে বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-চসয়ে জামাল উবিন 

হবেগি 7838 7577840 জনাে/বেগম বমাছাঃ শারবমন আক্তার বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ হাবমদুল হক বচৌধুরী 

হবেগি 

7839 7577841 জনাে/বেগম ইয়াছবমন আক্তার 

বপতা-আব্দুর রহমান 

হবেগি 7840 7577842 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ বফরুজ বময়া 

হবেগি 
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7841 7577843 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সানু বময়া 

হবেগি 7842 7577844 জনাে/বেগম চন্দ্র বেজয় রায় 

বপতা-মৃত অমর চাদঁ োশ 

হবেগি 

7843 7577845 জনাে/বেগম বেষ্ণু চন্দ্র োস 

বপতা-ছূড়ামবন োস 

হবেগি 7844 7577846 জনাে/বেগম বমাঃ েেরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আঃ কদ্দুছ 

হবেগি 

7845 7577847 জনাে/বেগম শাবন্ত সরকার 

বপতা-কৃষ্ণলাল সরকার 

হবেগি 7846 7577848 জনাে/বেগম বহন্ডতন্দ্র চন্দ্র োশ 

বপতা-মৃত হলের োশ 

হবেগি 

7847 7587849 জনাে/বেগম বমাঃ আজম আলী 

বপতা-মৃত শাহ আলম বময়া 

বমৌলভীোজার 7848 7587850 জনাে/বেগম বগালজার 

বপতা-আব্দুল জবলল 

বমৌলভীোজার 

7849 7587851 জনাে/বেগম বলাপা রানী ধর 

বপতা-প্রভাত ধর 

বমৌলভীোজার 7850 7587852 জনাে/বেগম বরন্টু বেেনার্থ 

বপতা-ভূষণ চন্দ্র বেেনার্থ 

বমৌলভীোজার 

7851 7587853 জনাে/বেগম দুলাল আহমে 

বপতা-বশখ বমাঃ আব্দুললাহ 

বমৌলভীোজার 7852 7587854 জনাে/বেগম সুব্রত ধর 

বপতা-সন্ডতেন্দ্রধর 

বমৌলভীোজার 

7853 7587855 জনাে/বেগম শাম্মী আাক্তার মুন্নী 

বপতা-বমাঃ মখবলছুর রহমান 

বমৌলভীোজার 7854 7587856 জনাে/বেগম বহপী রানী োশ 

বপতা-রমা কান্ত োশ 

বমৌলভীোজার 

7855 7587857 জনাে/বেগম রাহুল োশ 

বপতা-বনন্ডপন্দ্র োশ 

বমৌলভীোজার 7856 7587858 জনাে/বেগম সীন্ডতশ োস 

বপতা-মাখন চন্দ্র োস 

বমৌলভীোজার 

7857 7587859 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডলক আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ শাহােৎ আলী 

বমৌলভীোজার 7858 7587860 জনাে/বেগম বরপা রানী কর 

বপতা-বেষ্ণু পেকর 

বমৌলভীোজার 

7859 7587861 জনাে/বেগম বমাঃ বসকান্দর বময়া 

বপতা-বমাঃ বমাস্তফা বময়া 

বমৌলভীোজার 7860 7587862 জনাে/বেগম বমাঃ মবনর আলী 

বপতা-েবশর আলী 

বমৌলভীোজার 

7861 7587863 জনাে/বেগম রুমা রানী করা 

বপতা-বেষ্ণুপে কর 

বমৌলভীোজার 7862 7587864 জনাে/বেগম সুমন কর 

বপতা-বেষ্ণুপে কর 

বমৌলভীোজার 

7863 7587865 জনাে/বেগম বনথুষ েসু 

বপতা-মৃত বনন্ডরশ েসু 

বমৌলভীোজার 7864 7587866 জনাে/বেগম স্বপন কুমার োশ 

বপতা-সুশীল কুমার োশ 

বমৌলভীোজার 

7865 7587867 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজ বচৌধুরী 

বপতা-বেোরুল আলম বচৌধুরী 

বমৌলভীোজার 7866 7587868 জনাে/বেগম োিারাজ ধর 

বপতা-শ্রী সুধীর ধর 

বমৌলভীোজার 

7867 7587869 জনাে/বেগম বমলন বভৌবমক 

বপতা-বমন্টু বভৌবমক 

বমৌলভীোজার 7868 7587870 জনাে/বেগম উজ্জল চন্দ্র োস 

বপতা-বেদু োস 

বমৌলভীোজার 

7869 7587871 জনাে/বেগম বমাঃ সুবহন বময়া 

বপতা-বমাঃ মুসবলম বময়া 

বমৌলভীোজার 7870 7587872 জনাে/বেগম বমাঃ বলাকমান আলী 

বপতা-বমাঃ তাবহর আলী 

বমৌলভীোজার 

7871 7587873 জনাে/বেগম রুবেকা সরকার 

বপতা-গুন্ডনন্দ্র সরকার 

বমৌলভীোজার 7872 7587874 জনাে/বেগম প্রশান্ত বে 

বপতা-কৃষ্ণ বে 

বমৌলভীোজার 

7873 7587875 জনাে/বেগম পরাগ পাল 

বপতা-মৃত - প্রান্ডণশ পাল 

বমৌলভীোজার 7874 7587876 জনাে/বেগম বজামান আহমে 

বপতা-বমাঃ োবছে বময়া 

বমৌলভীোজার 

7875 7587877 জনাে/বেগম এম আর কবলম 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল আলী 

বমৌলভীোজার 7876 7587878 জনাে/বেগম রবল চন্দ্র পাল 

বপতা-রাবধকাপাল 

বমৌলভীোজার 

7877 7587879 জনাে/বেগম বশমুল েধ যন 

বপতা-েকুল েধ যন 

বমৌলভীোজার 7878 7587880 জনাে/বেগম আছমা 

বপতা-বমাঃ পংবক বময়া 

বমৌলভীোজার 

7879 7587881 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউল আলম 

বপতা-শহীদুল আলম 

বমৌলভীোজার 7880 7587882 জনাে/বেগম বপকুনাগ 

বপতা-িন্টু নাগ 

বমৌলভীোজার 

7881 7587883 জনাে/বেগম সুবজত কুমার বেে 

বপতা-চশন্ডলন্দ্র চন্দ্র বেে 

বমৌলভীোজার 7882 7587884 জনাে/বেগম বমাঃ সাবের খান 

বপতা-হায়োর খান 

বমৌলভীোজার 

7883 7587885 জনাে/বেগম মইনুল ইসলাম 

বপতা-ইয়াকুে বময়া 

বমৌলভীোজার 7884 7587886 জনাে/বেগম রবন বমাহন বেে 

বপতা-মৃত ক্ষীন্ডরাে বমাহন বেে 

বমৌলভীোজার 

7885 7587887 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-মৃত আঃ সালাম 

বমৌলভীোজার 7886 7587888 জনাে/বেগম বরপন চন্দ্র বেেনার্থ 

বপতা-বগাপীরিন বেেনার্থ 

বমৌলভীোজার 

7887 7587889 জনাে/বেগম বেধান োস 

বপতা-শুন্ডসন্দ্র োস 

বমৌলভীোজার 7888 7587890 জনাে/বেগম খনেকার শাবহো বসবিকা 

বপতা-খন্দকার মবনর বহান্ডসন 

বমৌলভীোজার 

7889 7587891 জনাে/বেগম বেদুেৎ কুমার োস 

বপতা-মৃত লাক্ষা চরন োস 

বমৌলভীোজার 7890 7587892 জনাে/বেগম বহপী বনয়ালাং 

বপতা-রুন্ডরন খামা 

বমৌলভীোজার 

7891 7587893 জনাে/বেগম মুবহবুর রহমান বচৌধুরী 

বপতা-আব্দুল মন্নান বচৌধুরী 

বমৌলভীোজার 7892 7587894 জনাে/বেগম মুন্নী োস 

বপতা-রান্ডধশ্যাম োস 

বমৌলভীোজার 

7893 7587895 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ফখরুবিন আলী আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ রবফক উবিন 

বমৌলভীোজার 7894 7587896 জনাে/বেগম বেলীপ নাইডু 

বপতা-জগাপডু নাইডু 

বমৌলভীোজার 

7895 7587897 জনাে/বেগম বমাহাম্মে েেরুল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ েবশর বময়া 

বমৌলভীোজার 7896 7597898 জনাে/বেগম বেশ্ববজৎ সরকার 

বপতা-েরুন সরকার 

সুনামগি 
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7897 7597899 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

সুনামগি 7898 7597900 জনাে/বেগম নেীনুর আলম 

বপতা-বমাঃ বখায়াজ আলী 

সুনামগি 

7899 7597901 জনাে/বেগম রাজু োশ 

বপতা-দুলন চন্দ্র োশ 

সুনামগি 7900 7597902 জনাে/বেগম মবনরাজ সরকার 

বপতা-মবনন্দ্র চন্দ্র সরকার 

সুনামগি 

7901 7597903 জনাে/বেগম রুপশ কুমার োস 

বপতা-বেজয় কুমার োস 

সুনামগি 7902 7597904 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল আহম্মে 

বপতা-বমাঃ আঃ জবলল 

সুনামগি 

7903 7597905 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-বমাঃ বসন্ডলক বময়া 

সুনামগি 7904 7597906 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ সামসুন হক 

সুনামগি 

7905 7597907 জনাে/বেগম বমাঃ শহীে বময়া 

বপতা-বমাঃ তালুক বময়া 

সুনামগি 7906 7597908 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-বমাঃ শাহাে উবিন 

সুনামগি 

7907 7597909 জনাে/বেগম বমাঃ ইকোল বহান্ডসন 

বপতা-আবু বময়া 

সুনামগি 7908 7597910 জনাে/বেগম বপপলু সরকার 

বপতা-বচওরিন সরকার 

সুনামগি 

7909 7597911 জনাে/বেগম আবমনা বেগম 

বপতা-আেদূল গবন 

সুনামগি 7910 7597912 জনাে/বেগম বমাছাঃ রুবেনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ শাহােউবিন 

সুনামগি 

7911 7597913 জনাে/বেগম রুমা রানী োস 

বপতা-বক্ষবতশ চন্দ্র োস 

সুনামগি 7912 7597914 জনাে/বেগম তম্ময় বচৌধুরী 

বপতা-ননী বগাপাল বচৌধুরী 

সুনামগি 

7913 7597915 জনাে/বেগম জয়ন্ডেে সূত্রধর 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র চন্দ্র সূত্র ধর 

সুনামগি 7914 7597916 জনাে/বেগম বপযুষ কাবন্ত োশ 

বপতা-বপ্রমানন্দ োশ 

সুনামগি 

7915 7597917 জনাে/বেগম বমাহাম্মে শাহ আলম 

বপতা-বমাঃ হাবনফ উবিন 

সুনামগি 7916 7597918 জনাে/বেগম শান্তনু কুমার োশ 

বপতা-মৃত নন্ডরেৃশ চনদ্র োস 

সুনামগি 

7917 7597919 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল আহমে 

বপতা-বমাঃ আেদুল জবলল 

সুনামগি 7918 7597920 জনাে/বেগম বজলহজ্ব বময়া 

বপতা-খুবশে বময়া 

সুনামগি 

7919 7597921 জনাে/বেগম বমাছাঃ মাবছরুন্ডন্নছা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাবের 

সুনামগি 7920 7597922 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসম উবিন 

বপতা-বমাঃ বমাবহত বময়া 

সুনামগি 

7921 7597923 জনাে/বেগম বরংকু তালুকোর 

বপতা-েীন্ডরশ তালূকোর 

সুনামগি 7922 7597924 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ মবফজ উবিন 

সুনামগি 

7923 7597925 জনাে/বেগম রাজন চন্দ 

বপতা-ভুষন চন্দ 

সুনামগি 7924 7597926 জনাে/বেগম সুমন বভৌবমক 

বপতা-জগেীশ বভৌবমক 

সুনামগি 

7925 7597927 জনাে/বেগম রাজীে কুমার োস 

বপতা-রেীন্দ্র কুমার োস 

সুনামগি 7926 7597928 জনাে/বেগম স্বপন কুমার রায় 

বপতা-মৃত অবরন্দম রায় 

সুনামগি 

7927 7597929 জনাে/বেগম তনয় তালুকোর 

বপতা-মন্জু তালুকোর 

সুনামগি 7928 7597930 জনাে/বেগম সুমন রায় 

বপতা-পুতুল রায় 

সুনামগি 

7929 7597931 জনাে/বেগম সাগবরকা রানী সরকার 

বপতা-মৃত বগান্ডপন্দ্র সরকার 

সুনামগি 7930 7597932 জনাে/বেগম কমল কাবন্ত সূত্রধর 

বপতা-সন্ডতেন্দ্র সূত্রধর 

সুনামগি 

7931 7597933 জনাে/বেগম মবল্লকা রানী োস 

বপতা-বনবখল চন্দ্র োস 

সুনামগি 7932 7597934 জনাে/বেগম অপলু কাবন্ত তালুকোর 

বপতা-মৃত বগবরজা বমাহন তালুকোর 

সুনামগি 

7933 7597935 জনাে/বেগম রুন্ডেল তালুকোর 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র কৃমার তালুকোর 

সুনামগি 7934 7597936 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকন উবিন 

বপতা-বমাঃ আঃ গফ্ফার 

সুনামগি 

7935 7597937 জনাে/বেগম সুধন্য বেে নার্থ 

বপতা-সুনীল বেেনার্থ 

সুনামগি 7936 7597938 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কদ্দুছ 

সুনামগি 

7937 7597939 জনাে/বেগম বমাঃ মুশবফকুর রহমান মবন 

বপতা-বমাঃ আবতকুর রহমান 

সুনামগি 7938 7597940 জনাে/বেগম বমাঃ মঈন উবিন 

বপতা-বমাঃ আলাউিীন 

সুনামগি 

7939 7597941 জনাে/বেগম বমাঃ বেনয় আবমন 

বপতা-বমাঃ আঃ আবজজ 

সুনামগি 7940 7597942 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ইসরাক বহান্ডসন 

বপতা-বমাহাম্মে ইউনুছ আলী 

সুনামগি 

7941 7597943 জনাে/বেগম মিজু োস 

বপতা-মৃত মবহম চন্দ্র োস 

সুনামগি 7942 7597944 জনাে/বেগম হাবলমা আক্তার বরখা 

বপতা-বসরাজ উবিন 

সুনামগি 

7943 7597945 জনাে/বেগম বমলন চন্দ্র সরকার 

বপতা-মহান্ডেে সরকার 

সুনামগি 7944 7597946 জনাে/বেগম পবরমল তালুকোর 

বপতা-প্রফুল্ল কুমার োস তালুকোর 

সুনামগি 

7945 7597947 জনাে/বেগম বমাঃ আজমল বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রাবকে আলী 

সুনামগি 7946 7597948 জনাে/বেগম সুনীল চক্রেতী 

বপতা-সুন্ডরশ চক্রেতী 

সুনামগি 

7947 7597949 জনাে/বেগম বেেী রানী তালুকোর 

বপতা-প্রফুল্ল তালুকোর 

সুনামগি 7948 7597950 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুল হক 

বপতা-হর্রত আলী 

সুনামগি 

7949 7597951 জনাে/বেগম ফারুক আহম্মে তালুকোর 

বপতা-আকের আলী তান্ডলাকতার 

সুনামগি 7950 7597952 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল মীয়া 

বপতা-আলী আকের 

সুনামগি 

7951 7597953 জনাে/বেগম জুন্ডয়ল রহমান 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

সুনামগি 7952 7597954 জনাে/বেগম এ.টি.এম বশশু বময়া 

বপতা-ইবদ্রছ বময়া 

সুনামগি 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

7953 7597955 জনাে/বেগম কাজী ফারজানা হক 

বপতা-কাজী আবজজুল হক 

সুনামগি 7954 7597956 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবহম 

সুনামগি 

7955 7597957 জনাে/বেগম সুমন চন্দ্র োস 

বপতা-মন্ডনারিন োস 

সুনামগি 7956 7597958 জনাে/বেগম ফাবজলাতুন বনছা বমৌ 

বপতা-মৃত বমন্ডহেী হাসান 

সুনামগি 

7957 7597959 জনাে/বেগম ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ সুরুজ আলী 

সুনামগি 7958 7597960 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন 

সুনামগি 

7959 7597961 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ আবশকুর রহমান বচৌধুরী 

সুনামগি 7960 7597962 জনাে/বেগম বজাছনা বেগম 

বপতা-মবহমউবিন 

সুনামগি 

7961 7597963 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ছাবেক আহমে 

বপতা-বমাঃ শাহানুর আলী 

সুনামগি 7962 7597964 জনাে/বেগম মবিল বময়া 

বপতা-সান্ডহে আলী 

সুনামগি 

7963 7597965 জনাে/বেগম সুষ্ময় োশ 

বপতা-সুশান্ত োশ 

সুনামগি 7964 7597966 জনাে/বেগম বমাঃ ছােেীর আহমে 

বপতা-মৃত বন্ডমাঃ আব্দুল োরী 

সুনামগি 

7965 7597967 জনাে/বেগম পলাশ চন্দ্র োস 

বপতা-প্রান্ডনশ চন্দ্র োস 

সুনামগি 7966 7597968 জনাে/বেগম বহন্ডল্লাল চন্দ্র োস 

বপতা-হবরধন োস 

সুনামগি 

7967 7597969 জনাে/বেগম বকৌবশক চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত রামধন োস 

সুনামগি 7968 7597970 জনাে/বেগম বমাঃ আশ্রাফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আসকর আলী 

সুনামগি 

7969 7597971 জনাে/বেগম ফখরুন বনছা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

সুনামগি 7970 7597972 জনাে/বেগম বেপুল চন্দ্র সরকার 

বপতা-অন্ডশাক কুমার সরকার 

সুনামগি 

7971 7597973 জনাে/বেগম টিটন বময়া 

বপতা-মন্তাজ আলী 

সুনামগি 7972 7597974 জনাে/বেগম সাবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

সুনামগি 

7973 7597975 জনাে/বেগম আশরাফুল আলম আহন্ডমে 

বপতা-নজরুল আসলাম আহন্ডমে 

সুনামগি 7974 7597976 জনাে/বেগম মন্ডনাজ কাবন্ত তালুকোর 

বপতা-মবতলাল তালুকাো 

সুনামগি 

7975 7597977 জনাে/বেগম বমাঃ আক্তার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ ফুল বময়া 

সুনামগি 7976 7597978 জনাে/বেগম বমাঃ মুক্তার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ চতয়ে আলী 

সুনামগি 

7977 7597979 জনাে/বেগম বজানাকী রানী বভৌবমক 

বপতা-বেভূতী ভূষণ বভৌবমক 

সুনামগি 7978 7597980 জনাে/বেগম অবমত চন্দ্র োস 

বপতা-সখী চরন োস 

সুনামগি 

7979 7597981 জনাে/বেগম অজয় চেদ্য 

বপতা-অরুনড়েদ্য 

সুনামগি 7980 7597982 জনাে/বেগম বমাসাবহে আহন্ডমে 

বপতা-জজ বময়া 

সুনামগি 

7981 7597983 জনাে/বেগম এমরান বহান্ডসন 

বপতা-নেী বহান্ডসন 

সুনামগি 7982 7597984 জনাে/বেগম জয়ন্তী রানী োস 

বপতা-অধীর োস 

সুনামগি 

7983 7597985 জনাে/বেগম বেজয় রায় 

বপতা-বেষ্ণুপে রায় 

সুনামগি 7984 7597986 জনাে/বেগম অবনতা সরকার 

বপতা-অরুন কাবন্ত সরকার 

সুনামগি 

7985 7597987 জনাে/বেগম ইবপ বচৌধুরী 

বপতা-রামলাল বচৌধুরী 

সুনামগি 7986 7597988 জনাে/বেগম ঝুমা রানী রায় 

বপতা-কমলা কান্ত রায় 

সুনামগি 

7987 7597989 জনাে/বেগম মুবক্ত োস 

বপতা-মৃত মন্ডনারিন োস 

সুনামগি 7988 7597990 জনাে/বেগম জো রায় 

বপতা-বরনু লাল রায় 

সুনামগি 

7989 7597991 জনাে/বেগম কামরুন নাহার 

বপতা-বসবিকুর রহমান 

সুনামগি 7990 7597992 জনাে/বেগম সমর চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত সন্ডতেন্দ্র চন্দ্র োস 

সুনামগি 

7991 7597993 জনাে/বেগম বমতু রানী োস 

বপতা-লালন্ডমাহন োস 

সুনামগি 7992 7597994 জনাে/বেগম মাহফুজুল হক 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

সুনামগি 

7993 7607995 জনাে/বেগম বমাঃ নাবজম উবিন বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ মঈন উবিন বচৌধুরী 

বসন্ডলট 7994 7607996 জনাে/বেগম বমাঃ োবুল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হান্ডসম 

বসন্ডলট 

7995 7607997 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকনুজ্জামান রবক 

বপতা-এস, এস আখতারুউজ্জামান 

বসন্ডলট 7996 7607998 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম সন্ডরায়ার 

বপতা-বমাঃ মাসুক বময়া 

বসন্ডলট 

7997 7607999 জনাে/বেগম বমাছাঃরাবশো বেগম 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বসন্ডলট 7998 7608000 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-বমাঃ শবফকুল হক 

বসন্ডলট 

7999 7608001 জনাে/বেগম সিয় োস 

বপতা-রামচরন োস 

বসন্ডলট 8000 7608002 জনাে/বেগম সুকান্ত েধ যন 

বপতা-বগৌরাঙ্গ েধ যন 

বসন্ডলট 

8001 7608003 জনাে/বেগম ফারজানা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আবুেল নুর 

বসন্ডলট 8002 7608004 জনাে/বেগম অলক চন্দ্র বে 

বপতা-অরুন চন্দ্র বে 

বসন্ডলট 

8003 7608005 জনাে/বেগম খনেকার ছান্ডেকুর রাজা 

বপতা-খন্দকার ছান্ডককুর রাজা 

বসন্ডলট 8004 7608006 জনাে/বেগম বেলওয়ার বমাসাইন শাহী 

বপতা-বমাহাম্মাে আব্দুল নুর 

বসন্ডলট 

8005 7608007 জনাে/বেগম িলক োশ 

বপতা-সুনীল কুমার োশ 

বসন্ডলট 8006 7608008 জনাে/বেগম বমাোবশ্বর আলী পারন্ডভজ 

বপতা-বমাঃ দুলাল বময়া 

বসন্ডলট 

8007 7608009 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মঈন উবিন 

বপতা-বমাহাম্মাে ওয়াবরছ উবিন 

বসন্ডলট 8008 7608010 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বখারন্ডশে আলম 

বসন্ডলট 
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8009 7608011 জনাে/বেগম বমল্টন লাল োস 

বপতা-মাখন লাল োস 

বসন্ডলট 8010 7608012 জনাে/বেগম বমাঃ সাজু আহমে 

বপতা-বগাছউিীন 

বসন্ডলট 

8011 7608013 জনাে/বেগম বরজওয়ান আহমে 

বপতা-আব্দুল মবতন 

বসন্ডলট 8012 7608014 জনাে/বেগম তাছবলমা আাবমন 

বপতা-মৃত নুরুল আবমন 

বসন্ডলট 

8013 7608015 জনাে/বেগম বমাঃ সাজ উিীন 

বপতা-বমাঃ আজমত উল্লাহ 

বসন্ডলট 8014 7608016 জনাে/বেগম বমাঃ তান্ডরক আবজজ েড়ভূইয়া 

বপতা-বমাঃ সবফকুর রহমান েড়ভূইয়া 

বসন্ডলট 

8015 7608017 জনাে/বেগম বমাঃ মুক্তার আহমে 

বপতা-বমাঃ আেদুল মান্নান ( মানই বময়া) 

বসন্ডলট 8016 7608018 জনাে/বেগম ঝুমা রানী ধর 

বপতা-মৃত বর্ান্ডগশ চন্দ্র ধর 

বসন্ডলট 

8017 7608019 জনাে/বেগম রুমা রানী ধর 

বপতা-মৃত বর্ান্ডগশ চন্দ্র ধর 

বসন্ডলট 8018 7608020 জনাে/বেগম কুলসুমা বেগম 

বপতা-মৃত বমাঃ ফজলুর রহমান 

বসন্ডলট 

8019 7608021 জনাে/বেগম রাজন চন্দ্র পাল 

বপতা-হন্ডরন্দ্র চন্দ্র পাল 

বসন্ডলট 8020 7608022 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আহাে বচৌধুরী 

বপতা-মৃত হাজী আব্দুল আবজজ বচৌধুরী 

বসন্ডলট 

8021 7608023 জনাে/বেগম বরনা আক্তার 

বপতা-কবলম উবিন 

বসন্ডলট 8022 7608024 জনাে/বেগম বমান্ডশ যো আক্তার 

বপতা-বমাকন্ডমে আলী 

বসন্ডলট 

8023 7608025 জনাে/বেগম ফারজানা আক্তার 

বপতা-মৃত আব্দুস ছালাম 

বসন্ডলট 8024 7608026 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নুরুল হক 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে মমতাজ 

বসন্ডলট 

8025 7608027 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-মন্ডনাহর আলী 

বসন্ডলট 8026 7608028 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নজমুল ইসলাম 

বপতা-ম্রত-আব্দুস ছাওার 

বসন্ডলট 

8027 7608029 জনাে/বেগম বজানাকী আক্তার 

বপতা-বমাঃ আজমল আলী 

বসন্ডলট 8028 7608030 জনাে/বেগম শাহনাজ শারমীন 

বপতা-বমাঃ আজমল আলী 

বসন্ডলট 

8029 7608031 জনাে/বেগম সান্ডেকুর রহমান 

বপতা-আঃ নুর 

বসন্ডলট 8030 7608032 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডশে আহমে 

বপতা-বমাঃ মুছবব্বরর আলী 

বসন্ডলট 

8031 7608033 জনাে/বেগম বমাঃ বরয়াজুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জবহর আলী 

বসন্ডলট 8032 7608034 জনাে/বেগম বপ্রয়াংকা েবণক 

বপতা-বশবু েবনক 

বসন্ডলট 

8033 7608035 জনাে/বেগম বেমল চন্দ্র োস 

বপতা-কানু লাল োস 

বসন্ডলট 8034 7608036 জনাে/বেগম বমাঃ জুোন্ডয়র হুন্ডসন বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ মুনবছফুর বরজা বচৌধুরী 

বসন্ডলট 

8035 7608037 জনাে/বেগম সুেন যা আক্তার লাকী 

বপতা-বমাঃ আখল বময়া 

বসন্ডলট 8036 8618038 জনাে/বেগম আকরাম বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল োরী ফবকর 

ময়মনবসংহ 

8037 8618039 জনাে/বেগম আবু সাঈে 

বপতা-হাবফজ উবিন 

ময়মনবসংহ 8038 8618040 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ দুলাল বময়া 

ময়মনবসংহ 

8039 8618041 জনাে/বেগম আফসানা আক্তার 

বপতা-সাইন উবিন 

ময়মনবসংহ 8040 8618042 জনাে/বেগম বমাঃ েখবতয়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাইয়ম 

ময়মনবসংহ 

8041 8618043 জনাে/বেগম বমাছাঃ বরাকশানা আক্তার 

বপতা-বমাঃ জাবমল উবিন আহন্ডম্মে 

ময়মনবসংহ 8042 8618044 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

ময়মনবসংহ 

8043 8618045 জনাে/বেগম বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-মবফজুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8044 8618046 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8045 8618047 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8046 8618048 জনাে/বেগম বশউবল আক্তার 

বপতা-বমাঃ বময়াজ উবিন 

ময়মনবসংহ 

8047 8618049 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডজদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ এনামুল হক 

ময়মনবসংহ 8048 8618050 জনাে/বেগম শামীমা আক্তার 

বপতা-আব্দুর রবশে 

ময়মনবসংহ 

8049 8618051 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মন্ডনাহর আলী 

বপতা-বমরাজ আলী 

ময়মনবসংহ 8050 8618052 জনাে/বেগম বমাঃ মাজহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজবুর রহমান 

ময়মনবসংহ 

8051 8618053 জনাে/বেগম সাজ্জাে বহাসাইন 

বপতা-আব্দুর রবহম 

ময়মনবসংহ 8052 8618054 জনাে/বেগম বমাঃ আবু বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ আঃ োন্ডরক 

ময়মনবসংহ 

8053 8618055 জনাে/বেগম হারুন-অর-রবশে 

বপতা-বমাঃ জমন্ডশে আলী 

ময়মনবসংহ 8054 8618056 জনাে/বেগম বমাঃ রমজান আলী 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8055 8618057 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল হক 

বপতা-আবতকুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8056 8618058 জনাে/বেগম বমাঃ খাবলে ছাইফুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আছাদুজ্জামান 

ময়মনবসংহ 

8057 8618059 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল োরী 

ময়মনবসংহ 8058 8618060 জনাে/বেগম বমাঃ খাইরুল ইসলাম 

বপতা-বমাতাবলে 

ময়মনবসংহ 

8059 8618061 জনাে/বেগম ইকরাম বহান্ডসন 

বপতা-মৃত ইয়ার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8060 8618062 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

ময়মনবসংহ 

8061 8618063 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াছ বময়া 

বপতা-বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8062 8618064 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আবমর উবিন 

ময়মনবসংহ 

8063 8618065 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-আজগর আলী 

ময়মনবসংহ 8064 8618066 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-বমাঃ হাবফজ উবিন 

ময়মনবসংহ 
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8065 8618067 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুজ্জামান নাবহে 

বপতা-বমাঃ শবহদুজ্জামান 

ময়মনবসংহ 8066 8618068 জনাে/বেগম শবমরুল হক 

বপতা-আঃ বহবকম 

ময়মনবসংহ 

8067 8618069 জনাে/বেগম হর্রত আলী 

বপতা-সুরুজ আলী 

ময়মনবসংহ 8068 8618070 জনাে/বেগম রুমা আক্তার 

বপতা-মৃত আব্দুল খান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8069 8618071 জনাে/বেগম বমাঃ নেী বহান্ডসন 

বপতা-মৃত আব্দুল মান্নান খা 

ময়মনবসংহ 8070 8618072 জনাে/বেগম বমাঃ আবসফুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ নাবসর উবিন 

ময়মনবসংহ 

8071 8618073 জনাে/বেগম েীপক চন্দ্র মেল 

বপতা-বনবখল চন্দ্র মেল 

ময়মনবসংহ 8072 8618074 জনাে/বেগম বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডলে 

ময়মনবসংহ 

8073 8618075 জনাে/বেগম বমাঃ শামীম বময়া 

বপতা-বমাঃ ইমাম বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8074 8618076 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সাঈে 

বপতা-ওয়াজ উবিন মেল 

ময়মনবসংহ 

8075 8618077 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চাঁন বময়া 

ময়মনবসংহ 8076 8618078 জনাে/বেগম বশল্পী বেগম 

বপতা-বমাঃ ইউসুপ আলী 

ময়মনবসংহ 

8077 8618079 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল ফারুক 

বপতা-বমাঃ আলী বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8078 8618080 জনাে/বেগম আব্দুল মান্ডলক 

বপতা-মৃত জুন্ডেে আলী 

ময়মনবসংহ 

8079 8618081 জনাে/বেগম এহন্ডতশামুল আহন্ডমে বহন্ডমল 

বপতা-বমাঃ বহলাল উবিন 

ময়মনবসংহ 8080 8618082 জনাে/বেগম বশপলু তালুকোর 

বপতা-োেল তালুকোর 

ময়মনবসংহ 

8081 8618083 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

ময়মনবসংহ 8082 8618084 জনাে/বেগম বমাঃ মুিরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ জমন্ডশে আলী 

ময়মনবসংহ 

8083 8618085 জনাে/বেগম বমাঃ খায়রুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল সামাে 

ময়মনবসংহ 8084 8618086 জনাে/বেগম বমাঃ কন্ডপাল খান 

বপতা-বমাঃ ইব্রাবহম খান 

ময়মনবসংহ 

8085 8618087 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আবজজুল হক 

বপতা-বমাহাম্মে আেদুল হাবমে 

ময়মনবসংহ 8086 8618088 জনাে/বেগম শবহদুল ইসলাম 

বপতা-ইবদ্রস আলী 

ময়মনবসংহ 

8087 8618089 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার পবপ 

বপতা-মৃত. বমঞা বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8088 8618090 জনাে/বেগম আবরফ রব্বানী 

বপতা-আব্দুল কাবের 

ময়মনবসংহ 

8089 8618091 জনাে/বেগম সুমন বময়া 

বপতা-শাহাে উবিন 

ময়মনবসংহ 8090 8618092 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-আবু তান্ডহর 

ময়মনবসংহ 

8091 8618093 জনাে/বেগম উন্ডম্ম হাবেো ইসলাম বশখা 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

ময়মনবসংহ 8092 8618094 জনাে/বেগম মাহবুো আক্তার 

বপতা-আে হাবনফ 

ময়মনবসংহ 

8093 8618095 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুরুল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল মনসুর 

ময়মনবসংহ 8094 8618096 জনাে/বেগম আবতকুর রহমান 

বপতা-আঃ কান্ডের 

ময়মনবসংহ 

8095 8618097 জনাে/বেগম আসাদুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

ময়মনবসংহ 8096 8618098 জনাে/বেগম র্মর্ম বেনন্ডত োরী 

বপতা-আব্দুল োরীক 

ময়মনবসংহ 

8097 8618099 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8098 8618100 জনাে/বেগম বমাঃ রান্ডসল বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 

8099 8618101 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শরাফ উবিন 

ময়মনবসংহ 8100 8618102 জনাে/বেগম এনামুল হক 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8101 8618103 জনাে/বেগম বহাসাইন আহন্ডম্মে 

বপতা-মৃত মকবুল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8102 8618104 জনাে/বেগম নাজমুল হক 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8103 8618105 জনাে/বেগম বমাঃ আবজজুল হক 

বপতা-মৃত আঃ কুদ্দুস 

ময়মনবসংহ 8104 8618106 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8105 8618107 জনাে/বেগম বলমন চন্দ্র সাহা 

বপতা-সুোস চন্দ্র সাহা 

ময়মনবসংহ 8106 8618108 জনাে/বেগম সুমনা হক 

বপতা-বমাঃ বতারাে আলী 

ময়মনবসংহ 

8107 8618109 জনাে/বেগম মীর েেরুল আলম 

বপতা-মৃত মীর মুক্তা 

ময়মনবসংহ 8108 8618110 জনাে/বেগম রূপা আক্তার 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান 

ময়মনবসংহ 

8109 8618111 জনাে/বেগম উন্ডম্ম সালমা 

বপতা-বমাঃ আেম আলী 

ময়মনবসংহ 8110 8618112 জনাে/বেগম জবসম উবিন 

বপতা-আব্দুল ছাত্তার 

ময়মনবসংহ 

8111 8618113 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-বমাঃ বমান্ডশ যত আবল বমাল্লা 

ময়মনবসংহ 8112 8618114 জনাে/বেগম শাহজাহান 

বপতা-আব্দুল মন্নাফ 

ময়মনবসংহ 

8113 8618115 জনাে/বেগম শারবমন আক্তার 

বপতা-বমাঃ সাইদুল হক 

ময়মনবসংহ 8114 8618116 জনাে/বেগম বমাঃ নাজমুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শরাফ উবিন 

ময়মনবসংহ 

8115 8618117 জনাে/বেগম আবসফ ইকোল 

বপতা-রহমত আলী 

ময়মনবসংহ 8116 8618118 জনাে/বেগম শাহনাজ বেগম 

বপতা-বমাঃ সামছুল 

ময়মনবসংহ 

8117 8618119 জনাে/বেগম জাবকর বহাসাইন 

বপতা-বসরাজুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8118 8618120 জনাে/বেগম মাহবুো বমাস্তফা 

বপতা-বগালাম বমাহাম্মে বমাস্তফা 

ময়মনবসংহ 

8119 8618121 জনাে/বেগম ফারুক বহাসাইন খান 

বপতা-আকরাম বহাসাইন খান 

ময়মনবসংহ 8120 8618122 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডরায়ার জাহান 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডসম 

ময়মনবসংহ 
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8121 8618123 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ শবহদুল্লাহ 

ময়মনবসংহ 8122 8618124 জনাে/বেগম শওকত বহাসাইন 

বপতা-সুলতান বময়া 

ময়মনবসংহ 

8123 8618125 জনাে/বেগম হাবফজা খাতুন 

বপতা-মৃত আব্দুল হক 

ময়মনবসংহ 8124 8618126 জনাে/বেগম বমাঃ আল ইমরান 

বপতা-আখতার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8125 8618127 জনাে/বেগম বমাঃ নেী বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বমাকন্ডছে আলী 

ময়মনবসংহ 8126 8618128 জনাে/বেগম বশবরনা আক্তার 

বপতা-আব্দুল কাইয়ম 

ময়মনবসংহ 

8127 8618129 জনাে/বেগম বেদুেৎ চন্দ্র পাল 

বপতা-েীন্ডরন্দ্র চন্দ্র পাল 

ময়মনবসংহ 8128 8618130 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-আব্দুল হাই 

ময়মনবসংহ 

8129 8618131 জনাে/বেগম কৃষ্ণ চন্দ্র োস 

বপতা-মৃত জীন্ডতন্দ্র চন্দ্র োস 

ময়মনবসংহ 8130 8618132 জনাে/বেগম রাজীে বময়া 

বপতা-বমাস্তফা কামাল 

ময়মনবসংহ 

8131 8618133 জনাে/বেগম বশল্পী বেগম 

বপতা-হারুন অর রবশে 

ময়মনবসংহ 8132 8618134 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ চসরত আলী 

ময়মনবসংহ 

8133 8618135 জনাে/বেগম বমাঃ আবু নাঈম 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8134 8618136 জনাে/বেগম রুন্ডেল বময়া 

বপতা-বমাঃ আবজজুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 

8135 8618137 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আইন উবিন 

ময়মনবসংহ 8136 8618138 জনাে/বেগম সুলতান মাহমুে 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 

8137 8618139 জনাে/বেগম এহন্ডতশামুল হক 

বপতা-আমজাে বহাসাইন 

ময়মনবসংহ 8138 8618140 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

ময়মনবসংহ 

8139 8618141 জনাে/বেগম নাজমুন নাহার 

বপতা-বমাঃ নূরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8140 8618142 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল হাসনাত 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সালাম 

ময়মনবসংহ 

8141 8618143 জনাে/বেগম বমাঃ বহন্ডমল আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ হান্ডতম আলী 

ময়মনবসংহ 8142 8618144 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

ময়মনবসংহ 

8143 8618145 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান 

ময়মনবসংহ 8144 8618146 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডলে 

ময়মনবসংহ 

8145 8618147 জনাে/বেগম জাহাংগীর আলম 

বপতা-আব্দুল ওয়াদুে 

ময়মনবসংহ 8146 8618148 জনাে/বেগম আন্ডয়শা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 

8147 8618149 জনাে/বেগম বশল্পী রাণী োস 

বপতা-বনতাই চন্দ্র োস 

ময়মনবসংহ 8148 8618150 জনাে/বেগম বমাঃ আবককুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

ময়মনবসংহ 

8149 8618151 জনাে/বেগম রুমা বেগম 

বপতা-বরজাউল হােী 

ময়মনবসংহ 8150 8618152 জনাে/বেগম নুরুন্নাহার বেগম 

বপতা-মৃত নূরুল ইসলাম খান 

ময়মনবসংহ 

8151 8618153 জনাে/বেগম বমাঃ শবরফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

ময়মনবসংহ 8152 8618154 জনাে/বেগম বমাঃ শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল হক 

ময়মনবসংহ 

8153 8618155 জনাে/বেগম এস, এম, মামুন 

বপতা-মৃত আব্দুল, বমাতান্ডলে 

ময়মনবসংহ 8154 8618156 জনাে/বেগম বমাঃ বেোরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বমাঃ নূরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 

8155 8618157 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল সাত্তার 

ময়মনবসংহ 8156 8618158 জনাে/বেগম মলয় বসংহ রায় 

বপতা-মৃত সমন্ডরন্দ্র বসংহ রায় 

ময়মনবসংহ 

8157 8618159 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আবু হাবনফ 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

ময়মনবসংহ 8158 8618160 জনাে/বেগম বমাঃ মামুনুর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবকম 

ময়মনবসংহ 

8159 8618161 জনাে/বেগম আজন্ডমবর সুলতানা 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান মবনর 

ময়মনবসংহ 8160 8618162 জনাে/বেগম বমাঃ আবশক মাহমুে 

বপতা-নূর বমাহাম্মে 

ময়মনবসংহ 

8161 8618163 জনাে/বেগম বমাঃ তানবজল বময়া 

বপতা-বমাঃ োবুল বময়া 

ময়মনবসংহ 8162 8618164 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আমীন 

বপতা-মৃত ইউনুছ আলী 

ময়মনবসংহ 

8163 8618165 জনাে/বেগম বমাঃ ফখরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আউয়াল 

ময়মনবসংহ 8164 8618166 জনাে/বেগম হাবমদুল ইসলাম 

বপতা-ইব্রাবহম খবলল 

ময়মনবসংহ 

8165 8618167 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবসে 

বপতা-ইউসুফ আহমে 

ময়মনবসংহ 8166 8618168 জনাে/বেগম বমাহাম্মে তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ কান্ডশম আলী 

ময়মনবসংহ 

8167 8618169 জনাে/বেগম বমাঃ মাজহারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলীম উবিন 

ময়মনবসংহ 8168 8618170 জনাে/বেগম বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-বগয়াস উবিন 

ময়মনবসংহ 

8169 8618171 জনাে/বেগম জবহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আবু হাবনফ 

ময়মনবসংহ 8170 8618172 জনাে/বেগম আঞ্জুমান আরা বেগম 

বপতা-স্বামী- বমাঃ রুহুল আমীন 

ময়মনবসংহ 

8171 8618173 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম আকন্দ 

বপতা-মৃত আব্দুল খান্ডলক আকন্দ 

ময়মনবসংহ 8172 8618174 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-মৃত বমাক্তার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8173 8618175 জনাে/বেগম নাবগ যস সুলতানা 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান মবনর 

ময়মনবসংহ 8174 8618176 জনাে/বেগম আবু মাঈন 

বপতা-মৃত মবফজ উবিন 

ময়মনবসংহ 

8175 8618177 জনাে/বেগম শবরফুল হক 

বপতা-বছবিকুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8176 8618178 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রহমান 

ময়মনবসংহ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

8177 8618179 জনাে/বেগম রুমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ রমজান আলী 

ময়মনবসংহ 8178 8618180 জনাে/বেগম হাবলমা আক্তার 

বপতা-বমাঃ বহলাল উবিন 

ময়মনবসংহ 

8179 8618181 জনাে/বেগম বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-আব্দুল ছালাম 

ময়মনবসংহ 8180 8618182 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-মৃত. বসাহরাে উবিন 

ময়মনবসংহ 

8181 8618183 জনাে/বেগম বমাঃ ইবলয়াস কাঞ্চন 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8182 8618184 জনাে/বেগম গাজী মাজহারুল 

বপতা-গাজী বমাস্তফা 

ময়মনবসংহ 

8183 8618185 জনাে/বেগম বরপা আক্তার 

বপতা-সান্ডয়ে আলী 

ময়মনবসংহ 8184 8618186 জনাে/বেগম বমাঃ নাবসর উবিন 

বপতা-বমাঃ জয়নাল আন্ডেেীন 

ময়মনবসংহ 

8185 8618187 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছালাম 

ময়মনবসংহ 8186 8618188 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ মনরুজুল 

ময়মনবসংহ 

8187 8618189 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান খান 

বপতা-আবুল কালাম 

ময়মনবসংহ 8188 8618190 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-মৃত. আরে আলী 

ময়মনবসংহ 

8189 8618191 জনাে/বেগম সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-বমাঃ বসবিকুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8190 8618192 জনাে/বেগম রুহুল আবমন 

বপতা-আব্দুল মান্নান 

ময়মনবসংহ 

8191 8618193 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল আলম 

বপতা-বমাঃ ইয়াকুে আলী 

ময়মনবসংহ 8192 8618194 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-আব্দুর রহমান 

ময়মনবসংহ 

8193 8618195 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ গফর আলী 

ময়মনবসংহ 8194 8618196 জনাে/বেগম বশবল্প আক্তার 

বপতা-আব্দুল বমাতান্ডলে 

ময়মনবসংহ 

8195 8618197 জনাে/বেগম বগৌতম চন্দ্র েত্ত 

বপতা-অবখল চন্দ্র েত্ত 

ময়মনবসংহ 8196 8618198 জনাে/বেগম বমা: জবলল পাঠান 

বপতা-আব্দুল মবজে পাঠান 

ময়মনবসংহ 

8197 8618199 জনাে/বেগম বমাহাম্মে সাজ্জদুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে বতাতা বময়া 

ময়মনবসংহ 8198 8618200 জনাে/বেগম রুবম বগায়ালা 

বপতা-রাম বগায়ালা 

ময়মনবসংহ 

8199 8618201 জনাে/বেগম বমা: আল আবমন 

বপতা-কবলম উবিন 

ময়মনবসংহ 8200 8618202 জনাে/বেগম চসয়ে বমাস্তফা কামাল বসবিকী 

বপতা-চসয়ে বগালাম বমাস্তফা 

ময়মনবসংহ 

8201 8618203 জনাে/বেগম বমা: আবু সাঈে 

বপতা-বমা: নেী বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8202 8618204 জনাে/বেগম রুপচান চন্দ্র োস 

বপতা-রং লাল চন্দ্র োস 

ময়মনবসংহ 

8203 8618205 জনাে/বেগম আবু সাঈে 

বপতা-হুরমত উল্লাহ 

ময়মনবসংহ 8204 8618206 জনাে/বেগম হাবলমা খাতুন 

বপতা-বমা: আব্দুল হাবকম 

ময়মনবসংহ 

8205 8618207 জনাে/বেগম বমা: মাবশকুর রহমান 

বপতা-বমাহাম্মে আলী 

ময়মনবসংহ 8206 8618208 জনাে/বেগম বমা: জাবহে হাসান 

বপতা-বমা: আমছার আলী 

ময়মনবসংহ 

8207 8618209 জনাে/বেগম আবুল কালাম 

বপতা-বমা: নাবছমা উবিন 

ময়মনবসংহ 8208 8618210 জনাে/বেগম বমতু চক্রেতী 

বপতা-জীেন চক্রেতী 

ময়মনবসংহ 

8209 8618211 জনাে/বেগম বমাহাম্মে নাবছর উবিন 

বপতা-বরয়াজ উবিন 

ময়মনবসংহ 8210 8618212 জনাে/বেগম বমা: বসালায়মান বময়া 

বপতা-বমা: বশকের আলী 

ময়মনবসংহ 

8211 8618213 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বসকান্দর আলী 

ময়মনবসংহ 8212 8618214 জনাে/বেগম মবনজা বফরন্ডেৌস চান্ডমলী 

বপতা-মজনু বময়া 

ময়মনবসংহ 

8213 8618215 জনাে/বেগম রইছ উবিন 

বপতা-হাসান আলী 

ময়মনবসংহ 8214 8618216 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডেল মাহমুে 

বপতা-আব্দুল সাত্তার 

ময়মনবসংহ 

8215 8618217 জনাে/বেগম আবুল কালাম আজাে 

বপতা-আব্দুল মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 8216 8618218 জনাে/বেগম বমাঃ এমোদুল হক সবুজ 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8217 8618219 জনাে/বেগম হাবলমা বেগম 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8218 8618220 জনাে/বেগম তাছবলমুল আলম 

বপতা-আব্দুর রউফ 

ময়মনবসংহ 

8219 8618221 জনাে/বেগম বমাঃ মাউে রানা 

বপতা-বমাঃ বমাোরক আলী 

ময়মনবসংহ 8220 8618222 জনাে/বেগম ফান্ডতমা আক্তার 

বপতা-তফাজ্জল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8221 8618223 জনাে/বেগম বমাঃ লুৎফর রহমান খান 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান খান 

ময়মনবসংহ 8222 8618224 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল হাবকম 

বপতা-বমাঃ আব্দস সালাম 

ময়মনবসংহ 

8223 8618225 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-বগয়াস উবিন 

ময়মনবসংহ 8224 8618226 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতান্ডলে 

ময়মনবসংহ 

8225 8618227 জনাে/বেগম ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-ফজলুল হক 

ময়মনবসংহ 8226 8618228 জনাে/বেগম আবুল ফাহাে 

বপতা-মৃত আফতাে উবিন 

ময়মনবসংহ 

8227 8618229 জনাে/বেগম মবনরুজ্জামান 

বপতা-আরজু বময়া 

ময়মনবসংহ 8228 8618230 জনাে/বেগম রুপন চন্দ্র তরফোর 

বপতা-সুভাস চন্দ্র তরফোর 

ময়মনবসংহ 

8229 8618231 জনাে/বেগম বমাহাম্মে মামুনুর রাহাত 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক 

ময়মনবসংহ 8230 8618232 জনাে/বেগম উন্ডম্ম কুলসুম 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 

8231 8618233 জনাে/বেগম তামান্না খাতুন 

বপতা-আব্দুর রাজ্জাক 

ময়মনবসংহ 8232 8618234 জনাে/বেগম বমাঃ ফয়সাল উবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

ময়মনবসংহ 
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8233 8618235 জনাে/বেগম সুলতান আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ আবু ইউসুফ 

ময়মনবসংহ 8234 8618236 জনাে/বেগম কবের বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ হারুন-অর-রবশে 

ময়মনবসংহ 

8235 8618237 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান ফবকর 

বপতা-বমাঃ আতাউর রহমান ফবকর 

ময়মনবসংহ 8236 8618238 জনাে/বেগম বমাঃ শওকত আলী 

বপতা-বমাঃ বহান্ডসন আলী 

ময়মনবসংহ 

8237 8618239 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুর রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

ময়মনবসংহ 8238 8618240 জনাে/বেগম বমাছা: মমতাজ বেগম 

বপতা-বমা: ময়ছর আলী 

ময়মনবসংহ 

8239 8618241 জনাে/বেগম আব্দুল্লাহ আলমামুন 

বপতা-আলী বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8240 8618242 জনাে/বেগম বমা: হান্ডরজ আলী 

বপতা-ঈসমাইল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8241 8618243 জনাে/বেগম শাহীনুর বেগম 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 8242 8618244 জনাে/বেগম বকাবহনূর বেগম 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 

8243 8618245 জনাে/বেগম বমা: আবশকুর রহমান 

বপতা-বমা: ইউনুছ আলী 

ময়মনবসংহ 8244 8618246 জনাে/বেগম বরন্ডহনা ইয়াছবমন 

বপতা-বমা: লাল বময়া 

ময়মনবসংহ 

8245 8618247 জনাে/বেগম রুনা আক্তার 

বপতা-লাল মাহমুে 

ময়মনবসংহ 8246 8618248 জনাে/বেগম বমা: সাগর 

বপতা-বমা: ইব্রাবহম 

ময়মনবসংহ 

8247 8618249 জনাে/বেগম বমা: কায়ছারুল আলম 

বপতা-বমা: আবুল খান্ডয়র আজাে 

ময়মনবসংহ 8248 8618250 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-শামছুল হক 

ময়মনবসংহ 

8249 8618251 জনাে/বেগম বমাছা: তাবছবলমা আক্তার 

বপতা-বমা: আইয়ুে আলী 

ময়মনবসংহ 8250 8618252 জনাে/বেগম আবরফা আক্তার 

বপতা-বমা: কান্ডশম আলী 

ময়মনবসংহ 

8251 8618253 জনাে/বেগম শারবমন জাহান 

বপতা-আবুল মুনসুর 

ময়মনবসংহ 8252 8618254 জনাে/বেগম বমাঃ বছবিকুর রহমান 

বপতা-আেদুল ওয়াদুে 

ময়মনবসংহ 

8253 8618255 জনাে/বেগম মাজহারুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বছবিকুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8254 8618256 জনাে/বেগম বতাফান্ডজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর রবহম 

ময়মনবসংহ 

8255 8618257 জনাে/বেগম সান্ডয়দুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ রবেউল আউয়াল 

ময়মনবসংহ 8256 8618258 জনাে/বেগম বমথুন চন্দ্র সরকার 

বপতা-রেীন্দ্র চন্দ্র সরকার 

ময়মনবসংহ 

8257 8618259 জনাে/বেগম চসয়ে বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-চসয়ে বসবিকুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8258 8618260 জনাে/বেগম বমাঃ বসাহাগ বময়া 

বপতা-বমাঃ আবুল োসার 

ময়মনবসংহ 

8259 8618261 জনাে/বেগম বমাঃ আসাোজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

ময়মনবসংহ 8260 8618262 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুল হাবমে আকন্দ 

বপতা-বমাঃ আফতাে উবিন আকন্দ 

ময়মনবসংহ 

8261 8618263 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আঃ োন্ডরক 

ময়মনবসংহ 8262 8618264 জনাে/বেগম বমাঃ সাখাওয়াত বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ তফাজ্জল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8263 8618265 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 8264 8618266 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম সান্ডরায়ার 

বপতা-বমাঃ আবজজুল হক 

ময়মনবসংহ 

8265 8618267 জনাে/বেগম সুলমান বময়া 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 8266 8618268 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মবতন 

বপতা-বমাঃ অজর আলী 

ময়মনবসংহ 

8267 8618269 জনাে/বেগম রুরাইয়া ইয়াসবমন বহবপ 

বপতা-নূরুল আবমন 

ময়মনবসংহ 8268 8618270 জনাে/বেগম বমাঃ শামছুল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক 

ময়মনবসংহ 

8269 8618271 জনাে/বেগম শাবহন আলম 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

ময়মনবসংহ 8270 8618272 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গফুর 

ময়মনবসংহ 

8271 8618273 জনাে/বেগম সুনীল রবে োস 

বপতা-মৃত বকন্ডশারী রবে োস 

ময়মনবসংহ 8272 8618274 জনাে/বেগম মাহমুো আক্তার 

বপতা-মৃত বরয়াজ উবিন 

ময়মনবসংহ 

8273 8618275 জনাে/বেগম বমাঃ সুলতান মাহমুে 

বপতা-মৃত বমাঃ বলাকমান আলী 

ময়মনবসংহ 8274 8618276 জনাে/বেগম এস, এম, বমশকাতুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8275 8618277 জনাে/বেগম বমাস্তাক আহান্ডমে 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান 

ময়মনবসংহ 8276 8618278 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বপতা-বমাঃ বহলাল উবিন 

ময়মনবসংহ 

8277 8618279 জনাে/বেগম বমাছাঃ সাবেনা ইয়াসবমন (বেলবকছ) 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

ময়মনবসংহ 8278 8618280 জনাে/বেগম বমঠুন তালুকোর 

বপতা-বেশ্বনার্থ তালুকোর 

ময়মনবসংহ 

8279 8618281 জনাে/বেগম বেরুো পারভীন 

বপতা-এস.এম. বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8280 8618282 জনাে/বেগম বমাঃ শাবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বজানাে আলী সরকার 

ময়মনবসংহ 

8281 8618283 জনাে/বেগম লুৎফুন্নাহার 

বপতা-োবুল বময়া 

ময়মনবসংহ 8282 8618284 জনাে/বেগম ফাহবমো আক্তার বলবপ 

বপতা-বমাঃ রুহুল আমীন 

ময়মনবসংহ 

8283 8618285 জনাে/বেগম বমাঃ হারুন অর রবশে 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 8284 8618286 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন আলম 

বপতা-মৃত বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8285 8618287 জনাে/বেগম বমাঃ মনজুরুল হক 

বপতা-মৃত বজানাে আলী 

ময়মনবসংহ 8286 8618288 জনাে/বেগম আবু নান্ডসর বমাঃ রান্ডসল 

বপতা-এম.এ মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8287 8618289 জনাে/বেগম শামসুল হুো 

বপতা-ফারুখ আহ্ ন্ডম্মে 

ময়মনবসংহ 8288 8618290 জনাে/বেগম বমাঃ শবফউল আলম 

বপতা-বরয়াজ উবিন 

ময়মনবসংহ 
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8289 8618291 জনাে/বেগম আবু তান্ডহর 

বপতা-ক্বারী আব্দুল মান্নান 

ময়মনবসংহ 8290 8618292 জনাে/বেগম বমাঃ নূরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

ময়মনবসংহ 

8291 8618293 জনাে/বেগম রবন চন্দ্র সরকার 

বপতা-বপ্রয়ন্ডতাষ সরকার 

ময়মনবসংহ 8292 8618294 জনাে/বেগম বমাঃ জবহরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 

8293 8618295 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-মৃত বময়া বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8294 8618296 জনাে/বেগম বমাঃ আবরফ হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল বমাতাবলে 

ময়মনবসংহ 

8295 8618297 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে আলী 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রস আলী 

ময়মনবসংহ 8296 8618298 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র সরকার 

বপতা-বগৌরাংগ চন্দ্র সরকার 

ময়মনবসংহ 

8297 8618299 জনাে/বেগম বমাঃ মবজবুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন 

ময়মনবসংহ 8298 8618300 জনাে/বেগম লাকী আক্তার 

বপতা-আবছর উবিন 

ময়মনবসংহ 

8299 8618301 জনাে/বেগম বনলুফা খাতুন 

বপতা-বমাঃ ইউনুছ আলী 

ময়মনবসংহ 8300 8618302 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বপতা-এ.বক.এম. আশ্রাফ আলী 

ময়মনবসংহ 

8301 8618303 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে আলী 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 8302 8618304 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাহাম্মে জমন্ডশে আলী 

ময়মনবসংহ 

8303 8618305 জনাে/বেগম বমাঃ আলা উবিন 

বপতা-সুমার আলী 

ময়মনবসংহ 8304 8618306 জনাে/বেগম বমাঃ বমারাে বময়া 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8305 8618307 জনাে/বেগম বমাঃ ফরহাে আলী 

বপতা-বমাঃ ইবদ্রছ আলী 

ময়মনবসংহ 8306 8618308 জনাে/বেগম বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-আপতাে উবিন 

ময়মনবসংহ 

8307 8618309 জনাে/বেগম এমোদুল হক 

বপতা-মৃত বময়া বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8308 8618310 জনাে/বেগম আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-আবুল কালাম 

ময়মনবসংহ 

8309 8618311 জনাে/বেগম বমাঃ আলা আবমন 

বপতা-বমাঃ জামাল উবিন 

ময়মনবসংহ 8310 8618312 জনাে/বেগম বমাঃ হলুে বময়া 

বপতা-মৃত বকতাে আলী 

ময়মনবসংহ 

8311 8618313 জনাে/বেগম ফারজানা আক্তার ঊবম য 

বপতা-নজরুল ইসলাম ভূঞা 

ময়মনবসংহ 8312 8618314 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-মৃত মহর আলী মুন্সী 

ময়মনবসংহ 

8313 8618315 জনাে/বেগম সাবেয়া নওবরন 

বপতা-োহার উবিন 

ময়মনবসংহ 8314 8618316 জনাে/বেগম বরাকসানা পারভীন 

বপতা-আেদুর রউফ 

ময়মনবসংহ 

8315 8618317 জনাে/বেগম আশরাফ উবিন 

বপতা-োহার উবিন 

ময়মনবসংহ 8316 8618318 জনাে/বেগম রতন চন্দ্র সরকার 

বপতা-বগৌরাঙ্গ চন্দ্র সরকার 

ময়মনবসংহ 

8317 8618319 জনাে/বেগম মাহফুজুর রহমান 

বপতা-চসয়ে আেদুর রাবশে 

ময়মনবসংহ 8318 8618320 জনাে/বেগম তহাসবলম মুবনম খান 

বপতা-আেদুল লবতফ খান 

ময়মনবসংহ 

8319 8618321 জনাে/বেগম নুর নেী বহান্ডসন পারন্ডভজ 

বপতা-শহীদুল্লাহ োহার 

ময়মনবসংহ 8320 8618322 জনাে/বেগম এমোদুল হক 

বপতা-মৃত -েরকত উল্লাহ 

ময়মনবসংহ 

8321 8618323 জনাে/বেগম জাকারুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

ময়মনবসংহ 8322 8618324 জনাে/বেগম সমম্পা আক্তার 

বপতা-রবমজ উবিন 

ময়মনবসংহ 

8323 8618325 জনাে/বেগম পন্ডরশ চন্দ্র বগৌড় 

বপতা-রাম দুলাল বগৌড় 

ময়মনবসংহ 8324 8618326 জনাে/বেগম চসকত কুমার সাহা 

বপতা-অসীম কুমার সাহা 

ময়মনবসংহ 

8325 8618327 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-আেদুল খান্ডলক 

ময়মনবসংহ 8326 8618328 জনাে/বেগম শারবমন সবলতানা 

বপতা-আেদুল খান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8327 8618329 জনাে/বেগম কামরুন্নাহার 

বপতা-বমাসন্ডলম উবিন 

ময়মনবসংহ 8328 8618330 জনাে/বেগম বসান্ডহল মবল্লক 

বপতা-হর্রত আলী মবল্লক 

ময়মনবসংহ 

8329 8618331 জনাে/বেগম বমাঃ হায়োর বগালাম সারওয়ার 

বপতা-আমীর খসরু 

ময়মনবসংহ 8330 8618332 জনাে/বেগম এহসানুল হক 

বপতা-বমাঃ হাবলম উবিন 

ময়মনবসংহ 

8331 8618333 জনাে/বেগম তানবজর মাহমুে 

বপতা-বেল্লাল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8332 8618334 জনাে/বেগম আবু ইউছুফ 

বপতা-রুহুল আবমন 

ময়মনবসংহ 

8333 8618335 জনাে/বেগম বগালাম বকেবরয়া ফবকর 

বপতা-বসালাইমান ফবকর 

ময়মনবসংহ 8334 8618336 জনাে/বেগম বছবিকুর রহমান 

বপতা-মৃত আন্ডেে আলী 

ময়মনবসংহ 

8335 8618337 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-ফজলুর রহমান 

ময়মনবসংহ 8336 8618338 জনাে/বেগম ফবরদুজ্জামান 

বপতা-আবজজুল হাবকম 

ময়মনবসংহ 

8337 8618339 জনাে/বেগম ইসমত আরা 

বপতা-আেদুস বসােহান 

ময়মনবসংহ 8338 8618340 জনাে/বেগম তাসবলমা আক্তার বনপ 

বপতা-বমাঃ ওমর ফারুক 

ময়মনবসংহ 

8339 8618341 জনাে/বেগম শাজছুল হুো 

বপতা-আবুল কান্ডশম 

ময়মনবসংহ 8340 8618342 জনাে/বেগম সালাউবিন 

বপতা-ইউসুফ আলী 

ময়মনবসংহ 

8341 8618343 জনাে/বেগম বরহন্ডনাভা বমাস্তফা 

বপতা-বগালাম বমাঃ বমাস্তফা 

ময়মনবসংহ 8342 8618344 জনাে/বেগম বফায়াে বময়া 

বপতা-আেদুল মান্ডলক 

ময়মনবসংহ 

8343 8618345 জনাে/বেগম জুনান্ডয়ে 

বপতা-মাসুে বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 8344 8618346 জনাে/বেগম সুমাইয়া আজাে পারুল 

বপতা-এ বক এম শাহজাহান বময়া 

ময়মনবসংহ 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

8345 8618347 জনাে/বেগম বমাঃ ইসহাক আলী 

বপতা-মৃত -জালাল উবিন 

ময়মনবসংহ 8346 8618348 জনাে/বেগম আবু সাইে 

বপতা-চান্ডন্দ আলী 

ময়মনবসংহ 

8347 8618349 জনাে/বেগম বমাকতাবের োেলু 

বপতা-আেদুল বমাতাবলে 

ময়মনবসংহ 8348 8618350 জনাে/বেগম আবমনুল ইসলাম 

বপতা-মকবুল বহান্ডসন 

ময়মনবসংহ 

8349 8618351 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-ইউসুে আলী 

ময়মনবসংহ 8350 8618352 জনাে/বেগম বরজাউল কবরম 

বপতা-আজম খান 

ময়মনবসংহ 

8351 8618353 জনাে/বেগম বমাঃ এরশাে বময়া 

বপতা-বমাঃ বসালায়মান 

ময়মনবসংহ 8352 8628354 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বরয়াজুল হক 

বশরপুর 

8353 8628355 জনাে/বেগম বমাঃ রুন্ডজল বময়া 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

বশরপুর 8354 8628356 জনাে/বেগম উত্তম কুমার বসংহ 

বপতা-সুকুমার চন্দ্র বসংহ 

বশরপুর 

8355 8628357 জনাে/বেগম বমাঃ মজনু বময়া 

বপতা-বমাঃ মহবসন আলী 

বশরপুর 8356 8628358 জনাে/বেগম বমাছাঃ মাহমুো আক্তার 

বপতা-বমাঃ আঃ জব্বার 

বশরপুর 

8357 8628359 জনাে/বেগম ওয়াবল উল্লাহ 

বপতা-বমাঃ আঃ ওয়ান্ডরজ 

বশরপুর 8358 8628360 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বনয়ামত আলী 

বশরপুর 

8359 8628361 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডনায়ার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ এখলাসুর রহমান 

বশরপুর 8360 8628362 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-শামছিীন 

বশরপুর 

8361 8628363 জনাে/বেগম বমাঃ ছান্ডেক আলী 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

বশরপুর 8362 8628364 জনাে/বেগম বমাঃ মাসুে রানা 

বপতা-বমাঃ বসালাইমান 

বশরপুর 

8363 8628365 জনাে/বেগম বমাঃ সাইদুল হক সবুজ 

বপতা-বমাঃ মাহফুজুল হক 

বশরপুর 8364 8628366 জনাে/বেগম শবরফ 

বপতা-আক্তারুজ্জামান 

বশরপুর 

8365 8628367 জনাে/বেগম বমাঃ হাবফজুল হাসান 

বপতা-বমাঃ জামাল উিীন 

বশরপুর 8366 8628368 জনাে/বেগম শবহদুল 

বপতা-মৃত বমাঃ নূরুল ইসলাম 

বশরপুর 

8367 8628369 জনাে/বেগম শাহানা সামাে 

বপতা-মৃত আব্দুস সামাে 

বশরপুর 8368 8628370 জনাে/বেগম বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বনজাম উবিন 

বশরপুর 

8369 8628371 জনাে/বেগম আব্দুর রবহম 

বপতা-বেল্লাল বহান্ডসন 

বশরপুর 8370 8628372 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-মৃত বসরাজ আলী 

বশরপুর 

8371 8628373 জনাে/বেগম আবতয়া ফারহানা 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

বশরপুর 8372 8628374 জনাে/বেগম বেলরুো 

বপতা-বমাঃ দুলাল উবিন 

বশরপুর 

8373 8628375 জনাে/বেগম বমাঃ আল মামুন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বশরপুর 8374 8628376 জনাে/বেগম রওশান আরা লতা 

বপতা-বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বশরপুর 

8375 8628377 জনাে/বেগম বমাহাম্মে লাভলু বময়া 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল কুদ্দুছ 

বশরপুর 8376 8628378 জনাে/বেগম বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বখারন্ডশে আলী 

বশরপুর 

8377 8628379 জনাে/বেগম বমাঃ বমারাে বহান্ডসন 

বপতা-মৃত বমাঃ শাহাজামান 

বশরপুর 8378 8628380 জনাে/বেগম বমলন বময়া 

বপতা-মৃত. হাবেবুর রহমান 

বশরপুর 

8379 8628381 জনাে/বেগম বমাঃ সুজন আলী 

বপতা-বমাঃ ঈমান আলী 

বশরপুর 8380 8628382 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডয়দুর রহমান 

বপতা-বমাঃ োচ্চু বময়া 

বশরপুর 

8381 8628383 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুর রহমান 

বপতা-মৃত. আব্দুল হাবকম 

বশরপুর 8382 8628384 জনাে/বেগম আলপনা ইয়াছবমন জাবময়া 

বপতা-আলম বময়া 

বশরপুর 

8383 8628385 জনাে/বেগম খবললুর রহমান 

বপতা-আব্দুল বমাতান্ডলে 

বশরপুর 8384 8628386 জনাে/বেগম আব্দুল লবতফ 

বপতা-বমাঃ কমর উবিন 

বশরপুর 

8385 8628387 জনাে/বেগম শাহ্ আরফীন বমাহাম্মে রাজা বময়া 

বপতা-ডাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার 

বশরপুর 8386 8628388 জনাে/বেগম বমাঃ আজাহার আলী 

বপতা-বমাঃ বগয়াস উবিন 

বশরপুর 

8387 8628389 জনাে/বেগম বশেলী বেগম 

বপতা-বমাঃ আলী বহান্ডসন 

বশরপুর 8388 8628390 জনাে/বেগম বজসবমন বেগম 

বপতা-হান্ডফজ উবিন 

বশরপুর 

8389 8628391 জনাে/বেগম বমাঃ বতৌবফক আহান্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ ছান্ডমদুল হক 

বশরপুর 8390 8628392 জনাে/বেগম বমাঃ ছাবমউল হক 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বশরপুর 

8391 8628393 জনাে/বেগম বশবরন আক্তার 

বপতা-বমাঃ বসরাজুল ইসলাম 

বশরপুর 8392 8628394 জনাে/বেগম বতাফান্ডয়ল আহন্ডমে 

বপতা-শামছুল হক 

বশরপুর 

8393 8628395 জনাে/বেগম বসাহাগ বময়া 

বপতা-মবজের রহমান 

বশরপুর 8394 8628396 জনাে/বেগম বমাঃ আতাউর রহমান 

বপতা-বমাঃ আঃ রউফ 

বশরপুর 

8395 8628397 জনাে/বেগম মবতয়া ফারহানা 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

বশরপুর 8396 8628398 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডমে রবন 

বপতা-দুলাল উবিন খান 

বশরপুর 

8397 8628399 জনাে/বেগম শাবহনা আক্তার 

বপতা-শাহজাহান বময়া 

বশরপুর 8398 8628400 জনাে/বেগম বমাঃ এনামূল হক 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

বশরপুর 

8399 8628401 জনাে/বেগম আবরফুল ইসলাম 

বপতা-আবমনুল ইসলাম 

বশরপুর 8400 8628402 জনাে/বেগম বমাসাম্মৎ সুবফয়া পারভীন 

বপতা-বমাঃ েস্তর আলী 

বশরপুর 
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8401 8628403 জনাে/বেগম মাহ্ মুদুল হাসান 

বপতা-নূরুল ইসলাম 

বশরপুর 8402 8628404 জনাে/বেগম মবজের রহমান 

বপতা-আবজজুর রহমান 

বশরপুর 

8403 8628405 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল খান্ডলক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রউফ 

বশরপুর 8404 8628406 জনাে/বেগম বলটন চন্দ্র বে 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র চন্দ্র বে 

বশরপুর 

8405 8628407 জনাে/বেগম তনয় সাহা 

বপতা-তাপস সাহা 

বশরপুর 8406 8628408 জনাে/বেগম ফারহানা আক্তার বলপা 

বপতা-বেয় নাই 

বশরপুর 

8407 8628409 জনাে/বেগম বনামানুল হক 

বপতা-বতাফাজ্জল বহান্ডসন 

বশরপুর 8408 8628410 জনাে/বেগম বমাঃ জহুরূল ইসলাম 

বপতা-সুরুজ্জামান 

বশরপুর 

8409 8628411 জনাে/বেগম বমাঃ আমানউল্যাহ 

বপতা-বমাঃ ইমাে উবিন 

বশরপুর 8410 8628412 জনাে/বেগম মমতা রাণী সরকার 

বপতা-মাবনক চন্দ্র সরকার 

বশরপুর 

8411 8628413 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

বশরপুর 8412 8628414 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ শাহজাহান আলী 

বশরপুর 

8413 8628415 জনাে/বেগম সুজন বময়া 

বপতা-বমায়ান্ডজ্জম বহান্ডসন 

বশরপুর 8414 8628416 জনাে/বেগম জগনার্থ রবেোস 

বপতা-বমন্ডহদুলাল রবেোস 

বশরপুর 

8415 8628417 জনাে/বেগম বমাঃ জালাল উবিন 

বপতা-বমাঃ বসকান্দর আলী 

বশরপুর 8416 8628418 জনাে/বেগম বমাঃ শ্যামল আলী 

বপতা-বমাঃ বসকান্দর আলী 

বশরপুর 

8417 8628419 জনাে/বেগম প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র বসংহ 

বপতা-গুরু চরণ 

বশরপুর 8418 8628420 জনাে/বেগম রূপলাল রবেোস 

বপতা-রূপচান রবেোস 

বশরপুর 

8419 8628421 জনাে/বেগম আলম বময়া 

বপতা-হাবেবুর রহমান 

বশরপুর 8420 8628422 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বশরপুর 

8421 8628423 জনাে/বেগম আন্ডমনা 

বপতা-আকরাম বহান্ডসন 

বশরপুর 8422 8628424 জনাে/বেগম শামীমা খাতুন 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বশরপুর 

8423 8628425 জনাে/বেগম বহন্ডলনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ হর্রত আলী 

বশরপুর 8424 8628426 জনাে/বেগম বনরিন চন্দ্র েম যন 

বপতা-ভীম চন্দ্র েম যন 

বশরপুর 

8425 8628427 জনাে/বেগম বসবলনা আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

বশরপুর 8426 8628428 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-নজরুল ইসলাম 

বশরপুর 

8427 8628429 জনাে/বেগম বমাঃ উসমান গবন 

বপতা-বমাঃ শবফ উল্লাহ 

বশরপুর 8428 8628430 জনাে/বেগম বনঝুমবন আক্তার 

বপতা-বমাঃ তহুর আলী 

বশরপুর 

8429 8628431 জনাে/বেগম আলমগীর 

বপতা-শাহজামাল 

বশরপুর 8430 8628432 জনাে/বেগম বমাঃ বহাসন্ডন বমাোরক 

বপতা-কবফল উবিন আহান্ডম্মে 

বশরপুর 

8431 8628433 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাই 

বশরপুর 8432 8628434 জনাে/বেগম বরপনুজ্জামান 

বপতা-আসাদুজ্জামান 

বশরপুর 

8433 8628435 জনাে/বেগম বমাঃ সান্ডেকুল ইসলাম 

বপতা-জুলহাস আলী 

বশরপুর 8434 8628436 জনাে/বেগম কামরুল হাসান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মান্নান 

বশরপুর 

8435 8628437 জনাে/বেগম বমলনুর রশীে 

বপতা-আছর আলী 

বশরপুর 8436 8628438 জনাে/বেগম বমাঃ তসবলম উবিন 

বপতা-বমাঃ আমজাে আলী 

বশরপুর 

8437 8628439 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন আলী 

বপতা-বমাঃ মইন উবিন 

বশরপুর 8438 8628440 জনাে/বেগম হর্রত আলী 

বপতা-হাবনফ বময়া 

বশরপুর 

8439 8628441 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-লাল বময়া 

বশরপুর 8440 8628442 জনাে/বেগম বমা: আব্দুল্লাহ আল মাসুে 

বপতা-বমা: আশব্দর আলী 

বশরপুর 

8441 8628443 জনাে/বেগম তাছবরমা আক্তার 

বপতা-আব্দুল বমাতান্ডলে 

বশরপুর 8442 8628444 জনাে/বেগম সুমা রানী পাঠক 

বপতা-শ্যামল চন্দ্র পাঠক 

বশরপুর 

8443 8628445 জনাে/বেগম বমাছাম্মৎ নাবছমা আক্তার 

বপতা-বমাহাম্মে সামছুল হক 

বশরপুর 8444 8628446 জনাে/বেগম বমাছাঃ নাজমুন নাহার 

বপতা-বমাঃ আবু েকর বছবিক 

বশরপুর 

8445 8628447 জনাে/বেগম বমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ বলছু বময়া 

বশরপুর 8446 8628448 জনাে/বেগম আকবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জবলল 

বশরপুর 

8447 8628449 জনাে/বেগম জসীম উবিন 

বপতা-মহবসন আলী 

বশরপুর 8448 8628450 জনাে/বেগম রওশনারা খাতুন 

বপতা-বগয়াস উবিন আহন্ডম্মে 

বশরপুর 

8449 8628451 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ইব্রাহীম খবলল 

বশরপুর 8450 8628452 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বলচু বময়া 

বশরপুর 

8451 8628453 জনাে/বেগম বমাঃ সুমন বময়া 

বপতা-বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বশরপুর 8452 8628454 জনাে/বেগম বমাঃ কামরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ চাঁন বময়া 

বশরপুর 

8453 8628455 জনাে/বেগম বমাছাঃ নাছবরন পারভীন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে বময়া 

বশরপুর 8454 8628456 জনাে/বেগম কালাম 

বপতা-বমঘা 

বশরপুর 

8455 8628457 জনাে/বেগম বমাঃ সালাউবিন কান্ডের 

বপতা-বমাঃ বমাজান্ডম্মল হক 

বশরপুর 8456 8628458 জনাে/বেগম মীর নাজমুল ইসলাম 

বপতা-মীর মুন্ডশদুর রহমান 

বশরপুর 
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8457 8628459 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ জামাল 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক সরকার 

বশরপুর 8458 8628460 জনাে/বেগম বরনা খাতুন 

বপতা-বমাহাম্মে নুরুল ইসলাম 

বশরপুর 

8459 8628461 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম আজাে 

বপতা-বমাঃ আবুল হায়াত 

বশরপুর 8460 8628462 জনাে/বেগম খন্দঃ আবমরুল ইসলাম 

বপতা-খন্দঃ জহুরুল হক 

বশরপুর 

8461 8628463 জনাে/বেগম শবরফুল ইসলাম 

বপতা-রবফকুল ইসলাম 

বশরপুর 8462 8628464 জনাে/বেগম আন্ডলামবন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আেম আলী 

বশরপুর 

8463 8628465 জনাে/বেগম তাছবলমা খাতুন 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্ডলক 

বশরপুর 8464 8628466 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল মান্ডলক 

বপতা-বমাঃ মকের আলী 

বশরপুর 

8465 8628467 জনাে/বেগম ফাবরয়া তাসবমন 

বপতা-ইবদ্রছ আলী 

বশরপুর 8466 8628468 জনাে/বেগম সুজন কুমার সাহা 

বপতা-নৃন্ডপন্দ্র চন্দ্র সাহা 

বশরপুর 

8467 8628469 জনাে/বেগম বমাঃ তুবহনুর ইসলাম 

বপতা-আেদুর রবশে 

বশরপুর 8468 8628470 জনাে/বেগম সাবেনা ইয়াসবমন 

বপতা-মৃত খান্ডলক আহন্ডমে 

বশরপুর 

8469 8628471 জনাে/বেগম সজীে চন্দ্র বমােক 

বপতা-মধু চন্দ্র বমােক 

বশরপুর 8470 8628472 জনাে/বেগম বশেলী বেগম 

বপতা-আলী বহান্ডসন 

বশরপুর 

8471 8628473 জনাে/বেগম বমাঃ রুহুল আবমন 

বপতা-মৃত শবরয়ত উল্লঅহ 

বশরপুর 8472 8628474 জনাে/বেগম সাইো জান্নাত 

বপতা-সুলতান আহন্ডমে 

বশরপুর 

8473 8628475 জনাে/বেগম বমাক্তার বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর রবহম 

বশরপুর 8474 8628476 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফূল আলম 

বপতা-বমরজাত আলী ছাইে 

বশরপুর 

8475 8628477 জনাে/বেগম সুেল সূত্র ধর 

বপতা-সুভাষ সূত্র ধর 

বশরপুর 8476 8628478 জনাে/বেগম প্রনে গুপ্ত 

বপতা-প্রেীপ েত্ত গুপ্ত 

বশরপুর 

8477 8628479 জনাে/বেগম সুকান্ত রায় 

বপতা-বহমন্ত রায় 

বশরপুর 8478 8628480 জনাে/বেগম রুবেনা ইয়াসবমন রুবে 

বপতা-শামছুল হক 

বশরপুর 

8479 8628481 জনাে/বেগম বমান্ডশ যো আক্তার মবন 

বপতা-বগালঅম বমাস্তফা বমাল্লা 

বশরপুর 8480 8628482 জনাে/বেগম বমাঃ বমরাজ আলী 

বপতা-কছুম উবিন 

বশরপুর 

8481 8628483 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল োন্ডতন 

বপতা-আেদুস সাত্তার 

বশরপুর 8482 8628484 জনাে/বেগম জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-হাচান আলী 

বশরপুর 

8483 8628485 জনাে/বেগম নাবছমা খাতুন 

বপতা-আবুল বহান্ডসন 

বশরপুর 8484 8628486 জনাে/বেগম োহারুল ইসলাম 

বপতা-সাহাে উবিন 

বশরপুর 

8485 8628487 জনাে/বেগম জুবলয়া ইয়াসবমন 

বপতা-আেদুল জবলল 

বশরপুর 8486 8628488 জনাে/বেগম বমাঃ সুখন ইসলাম 

বপতা-হাসমত আলী 

বশরপুর 

8487 8628489 জনাে/বেগম সালমা আক্তার 

বপতা-বসাহরাে আলী 

বশরপুর 8488 8628490 জনাে/বেগম অবমতাভ কুমার ্ােশ্বাস 

বপতা-মুকুল চন্দ্র বেশ্বাস 

বশরপুর 

8489 8628491 জনাে/বেগম জাবহদুল হাসান 

বপতা-আনছার আলী 

বশরপুর 8490 8628492 জনাে/বেগম এ বক এম শাহবরয়ার মাহমুে 

বপতা-এ বক এম সুলতান মাহমুে 

বশরপুর 

8491 8638493 জনাে/বেগম মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

জামালপুর 8492 8638494 জনাে/বেগম বমাহাম্মে গাজী রহমান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল োন্ডরক 

জামালপুর 

8493 8638495 জনাে/বেগম চসয়ে নূরুল্লান্ডহল সান্ডেক 

বপতা-মৃত চসয়ো নূরুল্লান্ডহল আহসান 

জামালপুর 8494 8638496 জনাে/বেগম নূরুন্নাহার আক্তার 

বপতা-বমাঃ নূরুল হক 

জামালপুর 

8495 8638497 জনাে/বেগম আঃ কবরম 

বপতা-বমন্ডছর আলী 

জামালপুর 8496 8638498 জনাে/বেগম ফারুক আহন্ডমে 

বপতা-বমাঃ বরয়াজ উবিন 

জামালপুর 

8497 8638499 জনাে/বেগম শাবকল খান 

বপতা-তছর উবিন 

জামালপুর 8498 8638500 জনাে/বেগম উজ্জল কুমার োস 

বপতা-েবধ বমাহন োস 

জামালপুর 

8499 8638501 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুর রবহম 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল বহান্ডসন 

জামালপুর 8500 8638502 জনাে/বেগম শাবহে খান 

বপতা-বমাঃ বগালাম বমাস্তফা খান 

জামালপুর 

8501 8638503 জনাে/বেগম বমাঃ খান্ডলে বমাসারফ 

বপতা-বমাঃ আব্দুস সামাে বময়া 

জামালপুর 8502 8638504 জনাে/বেগম কল্পনা 

বপতা-বমাঃ জুব্বার 

জামালপুর 

8503 8638505 জনাে/বেগম বমাহাম্মে ওমর ফারুক 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

জামালপুর 8504 8638506 জনাে/বেগম বমাঃ ফারুক বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর মেল 

জামালপুর 

8505 8638507 জনাে/বেগম বমাঃ সবজে খান 

বপতা-বমাঃ ফরহাে আলী 

জামালপুর 8506 8638508 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে 

জামালপুর 

8507 8638509 জনাে/বেগম বমাঃ সবুজ বময়া 

বপতা-বমাঃ মমতাজ উবিন 

জামালপুর 8508 8638510 জনাে/বেগম বমাঃ আল আবমন 

বপতা-বগালাম মস্তুফা 

জামালপুর 

8509 8638511 জনাে/বেগম সার্থী 

বপতা-আঃ জুব্বার 

জামালপুর 8510 8638512 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ নুরুল ইসলাম 

জামালপুর 

8511 8638513 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বফন্ডরাজ্জামান 

বপতা-বমাঃ সাইদুর রহমান 

জামালপুর 8512 8638514 জনাে/বেগম বেলারা খাতুন 

বপতা-বমাঃ দুলাল উবিন 

জামালপুর 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

8513 8638515 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল হক 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম 

জামালপুর 8514 8638516 জনাে/বেগম বমাঃ বরজাউল কবরম 

বপতা-বমাঃ কমর উবিন 

জামালপুর 

8515 8638517 জনাে/বেগম বমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ মবজের রহমান সরকার 

জামালপুর 8516 8638518 জনাে/বেগম আন্ডয়শা খাতুন 

বপতা-মৃত বমাঃ দুলাল উবিন 

জামালপুর 

8517 8638519 জনাে/বেগম বমাঃ পারন্ডভজ বমাশারফ 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

জামালপুর 8518 8638520 জনাে/বেগম সাবেয়া আফবরন 

বপতা-মৃত আব্দুল মবজে 

জামালপুর 

8519 8638521 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ ইয়াবছন 

জামালপুর 8520 8638522 জনাে/বেগম বমাঃ রমজান আলী 

বপতা-বমাঃ হাবনফ উবিন 

জামালপুর 

8521 8638523 জনাে/বেগম বমাঃ রাবফউল ইসলাম 

বপতা-মৃত আব্দুস ছামাে 

জামালপুর 8522 8638524 জনাে/বেগম বজয়াসবমন 

বপতা-মৃত বমাঃ জবসম উবিন তাং 

জামালপুর 

8523 8638525 জনাে/বেগম আলী আকের 

বপতা-বমাঃ বছাহরাে আলী 

জামালপুর 8524 8638526 জনাে/বেগম বমাছাঃ ফান্ডতমা তুজ বজাহরা 

বপতা-বমাঃ কমর উবিন 

জামালপুর 

8525 8638527 জনাে/বেগম বমাঃ জাফরুল কবরম 

বপতা-বমাঃ আক্তারুজ্জামান 

জামালপুর 8526 8638528 জনাে/বেগম বমাঃ আবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আব্দুস বসােহান 

জামালপুর 

8527 8638529 জনাে/বেগম বমাঃ ইয়াবছন আলী 

বপতা-বমাঃ উমর আলী 

জামালপুর 8528 8638530 জনাে/বেগম বমাঃ আলমগীর বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ আব্দুল খান্ডলক হাওলাোর 

জামালপুর 

8529 8638531 জনাে/বেগম কামরুজ্জামান 

বপতা-আব্বাছ আলী 

জামালপুর 8530 8638532 জনাে/বেগম এস, এম খান্ডলে বমাশারফ 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছামাে বময়া 

জামালপুর 

8531 8638533 জনাে/বেগম বমাঃ বমাখন্ডলছুর রহমান 

বপতা-বমাঃ সাোজ উবিন 

জামালপুর 8532 8638534 জনাে/বেগম বমাহাম্মে শবফকুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে ইবদ্রস আলী 

জামালপুর 

8533 8638535 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীনুর ইসলাম 

বপতা-বন্ডমাঃ আক্রাম বহান্ডসন 

জামালপুর 8534 8638536 জনাে/বেগম বমাঃ পান্ডভল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবতন 

জামালপুর 

8535 8638537 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-আক্রাম বহাসাইন 

জামালপুর 8536 8638538 জনাে/বেগম বমাঃ ফজলুল কবরম 

বপতা-মৃত. আবমর হামজা ফারাজী 

জামালপুর 

8537 8638539 জনাে/বেগম বমারন্ডশে আলম 

বপতা-আঃ রহমান 

জামালপুর 8538 8638540 জনাে/বেগম বমাঃ বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আলী 

জামালপুর 

8539 8638541 জনাে/বেগম বমাঃ এনামুল হক 

বপতা-বমাঃ আঃ মান্নান 

জামালপুর 8540 8638542 জনাে/বেগম শামীম আহন্ডম্মে 

বপতা-হান্ডতম আলী 

জামালপুর 

8541 8638543 জনাে/বেগম বমাঃ বগালাম বমাস্তফা 

বপতা-বমাঃ মকবুল বহান্ডসন 

জামালপুর 8542 8638544 জনাে/বেগম বমাঃ আবতক হাসান 

বপতা-বমাঃ কুব্বাত আলী 

জামালপুর 

8543 8638545 জনাে/বেগম বমাঃ আশরাফুল আলম 

বপতা-বমাঃ হাবনফ উবিন 

জামালপুর 8544 8638546 জনাে/বেগম বমাহাম্মে কাউছার ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে মাহফুজুল হক 

জামালপুর 

8545 8638547 জনাে/বেগম আবমনুল ইসলাম 

বপতা-আবুল হান্ডশম 

জামালপুর 8546 8638548 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আজগর আলী 

বপতা-মৃত বমাহাম্মে আশরাফ আলী 

জামালপুর 

8547 8638549 জনাে/বেগম বমাঃ শাহ্ আলম 

বপতা-বমাঃ নজরুল ইসলাম 

জামালপুর 8548 8638550 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ কান্ডের 

জামালপুর 

8549 8638551 জনাে/বেগম বসান্ডহল রানা 

বপতা-আব্দুস সাত্তার 

জামালপুর 8550 8638552 জনাে/বেগম শাবহো আক্তার 

বপতা-বমাঃ শামছুল হক 

জামালপুর 

8551 8638553 জনাে/বেগম কামরুন নাহার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কাবের 

জামালপুর 8552 8638554 জনাে/বেগম কামরুন নাহার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল কালাম 

জামালপুর 

8553 8638555 জনাে/বেগম বমাঃ জাবকর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুল্লাহ 

জামালপুর 8554 8638556 জনাে/বেগম বখারন্ডশে আলম 

বপতা-বমাঃ মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

জামালপুর 

8555 8638557 জনাে/বেগম আলাবমন 

বপতা-মন্ডনাহর আলী 

জামালপুর 8556 8638558 জনাে/বেগম আবরফা নাসবরন 

বপতা-বমাঃ আফজাল বহাসাইন 

জামালপুর 

8557 8638559 জনাে/বেগম রবফকুল ইসলাম 

বপতা-জয়নাল আেেীন 

জামালপুর 8558 8638560 জনাে/বেগম সাবেনা 

বপতা-ছান্ডেে আলী 

জামালপুর 

8559 8638561 জনাে/বেগম বফৌবজয়া পারভীন 

বপতা-বমাঃ বেরাছ আলী সরকার 

জামালপুর 8560 8638562 জনাে/বেগম বমাঃ তাইন্ডয়বুর রহমান 

বপতা-বমাঃ ওমর আলী 

জামালপুর 

8561 8638563 জনাে/বেগম মাসুদুর রহমান 

বপতা-তারা বময়া 

জামালপুর 8562 8638564 জনাে/বেগম সাইফ আল আবমন 

বপতা-বমাঃ সন্ডরায়ান্ডর আলম 

জামালপুর 

8563 8638565 জনাে/বেগম আলমগীর 

বপতা-বরো বেগম 

জামালপুর 8564 8638566 জনাে/বেগম আবু তালহা 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

জামালপুর 

8565 8638567 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম শামীম 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

জামালপুর 8566 8638568 জনাে/বেগম আকতারুজ্জামান 

বপতা-আলফাজ আলী 

জামালপুর 

8567 8638569 জনাে/বেগম আবমনুর ইসলাম 

বপতা-আব্দুল কবরম 

জামালপুর 8568 8638570 জনাে/বেগম বমাঃ শাহীন বময়া 

বপতা-বমাঃ মুঞ্জুর আলী 

জামালপুর 
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8569 8638571 জনাে/বেগম মাছুরা খাতুন 

বপতা-আব্দুল কান্ডের 

জামালপুর 8570 8638572 জনাে/বেগম বশখা খাতুন 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

জামালপুর 

8571 8638573 জনাে/বেগম মবনরা পারভীন 

বপতা-মুসবলম উবিন 

জামালপুর 8572 8638574 জনাে/বেগম বমাঃ লুৎফর রহমান 

বপতা-বমাঃ হাবেবুর রহমান 

জামালপুর 

8573 8638575 জনাে/বেগম শামীম আহন্ডমে সুমন 

বপতা-মঞ্জুরুল হক 

জামালপুর 8574 8638576 জনাে/বেগম বমাঃ বশাভন রানা জুন্ডয়ল 

বপতা-বমাঃ ফুলু আকন্দ 

জামালপুর 

8575 8638577 জনাে/বেগম বমাঃ তবরকুল ইসলাম সাগর 

বপতা-বমাঃ সুলতান আহন্ডমে 

জামালপুর 8576 8638578 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাঃ বমাসবলম উবিন 

জামালপুর 

8577 8638579 জনাে/বেগম বমাঃ আবু কায়ছার 

বপতা-বমাঃ আব্দুর রবশে 

জামালপুর 8578 8638580 জনাে/বেগম শবফকুল ইসলাম 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

জামালপুর 

8579 8638581 জনাে/বেগম আলমগীর বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আমজাে বহান্ডসন 

জামালপুর 8580 8638582 জনাে/বেগম বমাঃ মামুন বময়া রবকে 

বপতা-বমাঃ ইসমাইল বহান্ডসন 

জামালপুর 

8581 8638583 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত. এস, এম আছমত আলী 

জামালপুর 8582 8638584 জনাে/বেগম বমাঃ মুন্নাফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ গাজীউর রহমান 

জামালপুর 

8583 8638585 জনাে/বেগম বমাঃ ফবরদুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আঃ ওয়াদুে 

জামালপুর 8584 8638586 জনাে/বেগম বমাঃ ইউনুস আলী 

বপতা-খান মাহমুে 

জামালপুর 

8585 8638587 জনাে/বেগম বমন্ডহেী হাসান 

বপতা-লুৎফর রহমান 

জামালপুর 8586 8638588 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহন বচৌধুরী 

বপতা-বমাঃ চসয়দুজ্জামান বচৌধুরী 

জামালপুর 

8587 8638589 জনাে/বেগম বমাঃ আবলমুল আলম 

বপতা-মৃত. বমাঃ আনছার আলী মেল 

জামালপুর 8588 8638590 জনাে/বেগম বমাঃ শাবহনুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বসাহরাে আলী 

জামালপুর 

8589 8638591 জনাে/বেগম বমজানুর রহমান 

বপতা-বমা: বনজাম উবিন 

জামালপুর 8590 8638592 জনাে/বেগম বমা: মবমনুল ইসলাম 

বপতা-বমা: নুরল ইসলাম 

জামালপুর 

8591 8638593 জনাে/বেগম জুোন্ডয়র রহমান 

বপতা-বমা: মবতয়র রহমান 

জামালপুর 8592 8638594 জনাে/বেগম বমা: আবনছুর রহমান 

বপতা-আবমনুল ইসলাম 

জামালপুর 

8593 8638595 জনাে/বেগম বমা: আব্দুর রউফ 

বপতা-ফন্ডয়জ উবিন সরকার 

জামালপুর 8594 8638596 জনাে/বেগম বমা: সাবমউল হক 

বপতা-বমা: ফজলূল হক 

জামালপুর 

8595 8638597 জনাে/বেগম বমা: বগালাম রব্বানী 

বপতা-বমা: সামছু উিীন 

জামালপুর 8596 8638598 জনাে/বেগম আছাদুল্লাহ খান 

বপতা-মবতউর রহমান 

জামালপুর 

8597 8638599 জনাে/বেগম বমা: হুমায়ুন কবের 

বপতা-বমা: মাহবুে আলী 

জামালপুর 8598 8638600 জনাে/বেগম বরাকন কুমার 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র চন্দ্র 

জামালপুর 

8599 8638601 জনাে/বেগম সীমা আক্তার 

বপতা-বমা: ফজলূল হক 

জামালপুর 8600 8638602 জনাে/বেগম বমাহাম্মে বসান্ডহল রানা 

বপতা-বমাহাম্মে আব্দুস ছালাম 

জামালপুর 

8601 8638603 জনাে/বেগম মন্ডনায়ার বহান্ডসন 

বপতা-খবললুর রহমান 

জামালপুর 8602 8638604 জনাে/বেগম আন্ডশক মাহমুে 

বপতা-আ: হাবমে 

জামালপুর 

8603 8638605 জনাে/বেগম সাইফূন নাহার 

বপতা-বমা: সামছুল আলম 

জামালপুর 8604 8638606 জনাে/বেগম বমাঃ নুরুজ্জামান 

বপতা-নূর মাহমুে 

জামালপুর 

8605 8638607 জনাে/বেগম সবুজ মেল 

বপতা-বমাফাজ্জল হক 

জামালপুর 8606 8638608 জনাে/বেগম মুহাম্মে বমজানুর রহমান 

বপতা-মুহাম্মে আব্দুল গবন 

জামালপুর 

8607 8638609 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-অন্ডহজ উবিন 

জামালপুর 8608 8638610 জনাে/বেগম বমাঃ শবহদুল্লাহ 

বপতা-বমাঃ সফর উবিন 

জামালপুর 

8609 8638611 জনাে/বেগম উন্ডম্ম হাবনফা 

বপতা-বমাঃ নাবজম উবিন বশখ 

জামালপুর 8610 8638612 জনাে/বেগম জহুরল হক 

বপতা-শাহজাহান আলী 

জামালপুর 

8611 8638613 জনাে/বেগম জাবমনুর ইসরাম 

বপতা-শবহে আলী 

জামালপুর 8612 8638614 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবমর উবিন 

জামালপুর 

8613 8638615 জনাে/বেগম আল আবমন বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

জামালপুর 8614 8638616 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-মৃত আব্দুর রবফক 

জামালপুর 

8615 8638617 জনাে/বেগম বরামানা রবফক 

বপতা-আব্দুর রবফক 

জামালপুর 8616 8638618 জনাে/বেগম বমাঃ তাবরকুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ নুরুর আমীন 

জামালপুর 

8617 8638619 জনাে/বেগম আব্দুল আবজজ 

বপতা-আব্দুল গফুর 

জামালপুর 8618 8638620 জনাে/বেগম আফন্ডরাজা খাতুন 

বপতা-বমা: মমতাজ উবিন 

জামালপুর 

8619 8638621 জনাে/বেগম ফবরো পারভীন 

বপতা-বমাঃ সফরমান আলী 

জামালপুর 8620 8638622 জনাে/বেগম বমাঃ বমাস্তবহদুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ কামরুজ্জামান 

জামালপুর 

8621 8638623 জনাে/বেগম সাইফুল ইসলাম 

বপতা-আবু েের 

জামালপুর 8622 8638624 জনাে/বেগম ইমবতয়াজ আলী 

বপতা-হর্রত আলী 

জামালপুর 

8623 8638625 জনাে/বেগম বমাঃ মাবনক উবিন 

বপতা-আঃ মান্না 

জামালপুর 8624 8638626 জনাে/বেগম বমাঃ রাজু আহান্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ সবফকুল ইসলাম 

জামালপুর 
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8625 8638627 জনাে/বেগম ফারহানা আক্তার 

বপতা-মৃত নুরুল ইসলাম (মুকুল) 

জামালপুর 8626 8638628 জনাে/বেগম বমাঃ সাইফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ আলা উবিন 

জামালপুর 

8627 8638629 জনাে/বেগম বমাঃ আজহারুল ইসলাম 

বপতা-খবলল 

জামালপুর 8628 8638630 জনাে/বেগম বসরাজুল ইসলাম 

বপতা-সুরুজ প্রামাবনক 

জামালপুর 

8629 8638631 জনাে/বেগম বমাঃ আবু রায়হান 

বপতা-বমাঃ বমাফাজ্জল হক 

জামালপুর 8630 8638632 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ জামাল উবিন 

জামালপুর 

8631 8638633 জনাে/বেগম বশল্পী আক্তার 

বপতা-জুলহাস বশখ 

জামালপুর 8632 8638634 জনাে/বেগম বমাঃ বরাকন বময়া 

বপতা-বমাঃ জুহুরুল ইসলাম 

জামালপুর 

8633 8638635 জনাে/বেগম সন্ডরায়ার বহান্ডসন 

বপতা-শরীফ উবিন 

জামালপুর 8634 8638636 জনাে/বেগম বমাঃ আেদুল্লাহ খান 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান খান 

জামালপুর 

8635 8638637 জনাে/বেগম বজসবমন আক্তার 

বপতা-জবলল বশখ 

জামালপুর 8636 8638638 জনাে/বেগম জান্নাতুল বফন্ডেৌস 

বপতা-আব্দুল কান্ডের 

জামালপুর 

8637 8638639 জনাে/বেগম বমাঃ উজ্জল বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল হাবমে 

জামালপুর 8638 8638640 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুস সাকুর 

বপতা-আঃ মবজে 

জামালপুর 

8639 8638641 জনাে/বেগম বমাছাঃ বজসবমন আক্তার 

বপতা-মৃত জবহর উবিন 

জামালপুর 8640 8638642 জনাে/বেগম জাহাংগীর আলম বসবলম 

বপতা-বমাঃ হারুন-অর-রশীে 

জামালপুর 

8641 8638643 জনাে/বেগম সার্থী আক্তার 

বপতা-বমাঃ োন্ডনছ আলী 

জামালপুর 8642 8638644 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আব্দুল জবলল 

বপতা-বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

জামালপুর 

8643 8638645 জনাে/বেগম বহটলার বময়া 

বপতা-নওয়াে আলী 

জামালপুর 8644 8638646 জনাে/বেগম বমাঃ এন্ডহছান আলী 

বপতা-আব্দুর রবশে 

জামালপুর 

8645 8638647 জনাে/বেগম বমাফাজ্জল বহান্ডসন 

বপতা-নাবজম উবিন 

জামালপুর 8646 8638648 জনাে/বেগম আলমগীর কবের 

বপতা-বমাঃ খবের উবিন 

জামালপুর 

8647 8638649 জনাে/বেগম হাবমদুল হক 

বপতা-শুকুর আলী 

জামালপুর 8648 8638650 জনাে/বেগম বমাহাম্মে জালাল ইবিন 

বপতা-নুরুজ্জামান 

জামালপুর 

8649 8638651 জনাে/বেগম বমাঃ বমজানুল্লাহ 

বপতা-আসাদুল্লাহ 

জামালপুর 8650 8638652 জনাে/বেগম বমাশারফ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ মবতউর রহমান 

জামালপুর 

8651 8638653 জনাে/বেগম আেদুর রবশে 

বপতা-নুরুল ইসলাম 

জামালপুর 8652 8638654 জনাে/বেগম জান্নাতুল ঢফরন্ডন্ডেৌসী 

বপতা-জয়নাল আন্ডেেীন 

জামালপুর 

8653 8638655 জনাে/বেগম সাোনা পারভীন 

বপতা-আেদুস সাত্তার সরকার 

জামালপুর 8654 8638656 জনাে/বেগম মাবেয়া জান্নাত 

বপতা-মবফজুল ইসলাম 

জামালপুর 

8655 8638657 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল কালাম 

বপতা-বসাহরাে আলী 

জামালপুর 8656 8638658 জনাে/বেগম আকাশী খাতুন 

বপতা-আকের আলী 

জামালপুর 

8657 8638659 জনাে/বেগম শাহীনুর রহমান 

বপতা-আবুল কালাম 

জামালপুর 8658 8638660 জনাে/বেগম বতৌবহদুল ইসলাম 

বপতা-বসকান্দার আলী 

জামালপুর 

8659 8638661 জনাে/বেগম নাজমুল হুো 

বপতা-ইউসুফ আলী 

জামালপুর 8660 8638662 জনাে/বেগম বমাসাঃ নাজমুন নাহার 

বপতা-মৃত নুর বমাহাম্মে 

জামালপুর 

8661 8638663 জনাে/বেগম বফরন্ডেৌস রতন 

বপতা-আবু সাু্ ইে 

জামালপুর 8662 8638664 জনাে/বেগম বমাঃ সািাম বহান্ডসন 

বপতা-আেদুল োন্ডরক 

জামালপুর 

8663 8638665 জনাে/বেগম রান্ডশে বমাশাররফ 

বপতা-তাইজ উবিন 

জামালপুর 8664 8638666 জনাে/বেগম মাহফুজা আক্তার 

বপতা-আেদুল মবজে 

জামালপুর 

8665 8638667 জনাে/বেগম বরাবেনা 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

জামালপুর 8666 8648668 জনাে/বেগম বমাঃ বসান্ডহল বময়া 

বপতা-বমাঃ রুস্তম আলী 

বনত্রন্ডকাণা 

8667 8648669 জনাে/বেগম আল মামুন বশখ 

বপতা-হাবেবুর রহমান বশখ 

বনত্রন্ডকাণা 8668 8648670 জনাে/বেগম সুব্রত োস 

বপতা-আশুন্ডতাষ চন্দ্র োস 

বনত্রন্ডকাণা 

8669 8648671 জনাে/বেগম কামরুল ইসলাম 

বপতা-মঞ্জুরুল হক 

বনত্রন্ডকাণা 8670 8648672 জনাে/বেগম বসৌরভ চন্দ্র সরকার 

বপতা-বনরিন চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 

8671 8648673 জনাে/বেগম হাবেবুল্লাহ 

বপতা-আব্দুস ছালাম 

বনত্রন্ডকাণা 8672 8648674 জনাে/বেগম টিটন োস 

বপতা-বশবু চন্দ্র োস 

বনত্রন্ডকাণা 

8673 8648675 জনাে/বেগম আবমনুল ইসলাম 

বপতা-জবহরুল ইসলাম 

বনত্রন্ডকাণা 8674 8648676 জনাে/বেগম বরাপন বচৌধুরী 

বপতা-অবনল বচৌধুরী 

বনত্রন্ডকাণা 

8675 8648677 জনাে/বেগম আবরফুজ্জামান 

বপতা-আঃ কদ্দুছ 

বনত্রন্ডকাণা 8676 8648678 জনাে/বেগম বমাহাম্মে আবু তান্ডলে 

বপতা-বমাহাম্মে নূরুল ইসলাম 

বনত্রন্ডকাণা 

8677 8648679 জনাে/বেগম বমাঃ তাজ উবিন আহন্ডম্মে 

বপতা-বমাঃ মবজযরুল হক 

বনত্রন্ডকাণা 8678 8648680 জনাে/বেগম বমাোরক বহান্ডসন 

বপতা-মৃত জোন আলী 

বনত্রন্ডকাণা 

8679 8648681 জনাে/বেগম নাসবরন আক্তার 

বপতা-বমাঃ আব্দুল শহীে তালুকোর 

বনত্রন্ডকাণা 8680 8648683 জনাে/বেগম রতন বময়া 

বপতা-জান্ডহর উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

8681 8648684 জনাে/বেগম বমাঃ নূরুল হক 

বপতা-মৃত. ইসমাইল বহান্ডসন 

বনত্রন্ডকাণা 8682 8648685 জনাে/বেগম রাজু আহন্ডম্মে 

বপতা-আলমগীর তালুকোর 

বনত্রন্ডকাণা 

8683 8648686 জনাে/বেগম অবনক তালুকোর 

বপতা-বহমাংশু তালুকোর 

বনত্রন্ডকাণা 8684 8648687 জনাে/বেগম বেলীপ চন্দ্র আচার্য্য 

বপতা-রবিত চন্দ্র আচার্য্য 

বনত্রন্ডকাণা 

8685 8648688 জনাে/বেগম নজরুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে নূরুল হক 

বনত্রন্ডকাণা 8686 8648689 জনাে/বেগম মীর আবমনুল ইসলাম বুলবুল 

বপতা-মীর ফজলুল হক 

বনত্রন্ডকাণা 

8687 8648690 জনাে/বেগম ইশবতয়াক আহমে 

বপতা-বমাঃ আবু তান্ডহর 

বনত্রন্ডকাণা 8688 8648691 জনাে/বেগম বমাঃ আন্ডনায়ার বহান্ডসন খান 

বপতা-বমাঃ আব্দুল মবজে খান 

বনত্রন্ডকাণা 

8689 8648692 জনাে/বেগম বতৌবফক আেদুল মুবকত 

বপতা-বমাঃ ফজলুল হক 

বনত্রন্ডকাণা 8690 8648693 জনাে/বেগম আন্ডনায়ারুল ইসলাম খান 

বপতা-আব্দুর সাত্তার খান 

বনত্রন্ডকাণা 

8691 8648694 জনাে/বেগম বমাঃ শরীফুল ইসলাম 

বপতা-বমাঃ সামছুল ইসলাম 

বনত্রন্ডকাণা 8692 8648695 জনাে/বেগম বমাঃ আবুল বহান্ডসন 

বপতা-মৃত মবফজ উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8693 8648696 জনাে/বেগম তাহবমনা আক্তার 

বপতা-মৃত হাবেবুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 8694 8648697 জনাে/বেগম এরশাদুল হক 

বপতা-মবফজ উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8695 8648698 জনাে/বেগম বমাঃ মাশরাবফ মতুযজা 

বপতা-বমাঃ আব্দুল আলী 

বনত্রন্ডকাণা 8696 8648699 জনাে/বেগম তান্ডরক আবজজ খান 

বপতা-আবজজুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 

8697 8648700 জনাে/বেগম বমাঃ রুমন বময়া 

বপতা-বমাঃ আব্দুল গবন 

বনত্রন্ডকাণা 8698 8648701 জনাে/বেগম সুরাইয়া ইয়াসবমন বলবপ 

বপতা-মৃত আবজজুর রহমান ফবকর 

বনত্রন্ডকাণা 

8699 8648702 জনাে/বেগম সৃজন চন্দ্র সরকার 

বপতা-প্রান্ডণশ চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 8700 8648703 জনাে/বেগম বমাঃ বখারন্ডশে আলম 

বপতা-বমাঃ হাবসম উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8701 8648704 জনাে/বেগম বমাঃ বমারছাবলন 

বপতা-শাহজাহান কেীর 

বনত্রন্ডকাণা 8702 8648705 জনাে/বেগম মাবনক চন্দ্র পাল 

বপতা-জগেীশ চন্দ্র পাল 

বনত্রন্ডকাণা 

8703 8648706 জনাে/বেগম এস, এম জাবহে হাসান 

বপতা-এস, এম হান্ডরস আহন্ডম্মে 

বনত্রন্ডকাণা 8704 8648707 জনাে/বেগম বমাস্তাবফজুর রহমান 

বপতা-বমাঃ বকারোন আলী 

বনত্রন্ডকাণা 

8705 8648708 জনাে/বেগম শ্রীোস চন্দ্র সরকার 

বপতা-ধীন্ডরন্দ্র চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 8706 8648709 জনাে/বেগম শাহনাজ পারভীন অবভ 

বপতা-রবফকুল ইসলাম 

বনত্রন্ডকাণা 

8707 8648710 জনাে/বেগম বমজাজুল হক 

বপতা-জহুর উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 8708 8648711 জনাে/বেগম রতন বময়া 

বপতা-তাজ উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8709 8648712 জনাে/বেগম বমাঃ মবনরুজ্জামান 

বপতা-বমাঃ আবুল কালাম আজাে 

বনত্রন্ডকাণা 8710 8648713 জনাে/বেগম বমাঃ মবশউর রহমান 

বপতা-বমাঃ ফজলুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 

8711 8648714 জনাে/বেগম হাবেবুর রহমান 

বপতা-আতাবুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 8712 8648715 জনাে/বেগম স্বরুপ সরকার 

বপতা-সুনীল চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 

8713 8648716 জনাে/বেগম পল্লে চন্দ্র শীল 

বপতা-মন্ডনারিন শীল 

বনত্রন্ডকাণা 8714 8648717 জনাে/বেগম বমাঃ বেন্ডলায়ার বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ সের আলী 

বনত্রন্ডকাণা 

8715 8648718 জনাে/বেগম মবল্লক মাবজযয়া জাহান 

বপতা-আবুল কান্ডশম মবল্লক 

বনত্রন্ডকাণা 8716 8648719 জনাে/বেগম বতাফান্ডয়ল আহন্ডমে আকন্দ 

বপতা-বমাঃ ফজলুল কান্ডের আকন্দ 

বনত্রন্ডকাণা 

8717 8648720 জনাে/বেগম রবন বেশ্বাস 

বপতা-রনজয় বেশ্বাস 

বনত্রন্ডকাণা 8718 8648721 জনাে/বেগম মাহবুে আকন্দ 

বপতা-আব্দুল োন্ডরক আকন্দ 

বনত্রন্ডকাণা 

8719 8648722 জনাে/বেগম আব্দুস বসবলম 

বপতা-মুখন্ডলছুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 8720 8648723 জনাে/বেগম কাজী বরজাউল মাসুম 

বপতা-কাজী মবনরুজ্জামান মবন 

বনত্রন্ডকাণা 

8721 8648724 জনাে/বেগম বমাহাবেস বময়া 

বপতা-বগালাম বমাস্তফা 

বনত্রন্ডকাণা 8722 8648725 জনাে/বেগম বমা: আবু হাবনফ 

বপতা-আলী আকের 

বনত্রন্ডকাণা 

8723 8648726 জনাে/বেগম বমাঃ ইব্রাবহম 

বপতা-বমাঃ োহার উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 8724 8648727 জনাে/বেগম তাইজুল ইসলাম 

বপতা-আবনর উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8725 8648728 জনাে/বেগম বেলবকছ বেগম 

বপতা-হাসান আলী 

বনত্রন্ডকাণা 8726 8648729 জনাে/বেগম সুজয় কুমার েত্ত 

বপতা-প্রেীপ রিন েত্ত 

বনত্রন্ডকাণা 

8727 8648730 জনাে/বেগম টুটুল কুমার সাহা 

বপতা-অবনল চন্দ্র সাহা 

বনত্রন্ডকাণা 8728 8648731 জনাে/বেগম আেদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা-আফতাে উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8729 8648732 জনাে/বেগম বমাঃ মুন্না বময়া 

বপতা-েদুর রবশে 

বনত্রন্ডকাণা 8730 8648733 জনাে/বেগম কাজল োস 

বপতা-মাবনক চন্দ্র 

বনত্রন্ডকাণা 

8731 8648734 জনাে/বেগম ইয়া মুক্তাবের 

বপতা-আব্দুল খান্ডলক 

বনত্রন্ডকাণা 8732 8648735 জনাে/বেগম বশখসােী 

বপতা-মঈন উবিন ক্বারী 

বনত্রন্ডকাণা 

8733 8648736 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুল ইসলাম 

বপতা-সফর উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 8734 8648737 জনাে/বেগম অনুপ কুমার সাহা 

বপতা-অরুন চন্দ্র সাহা 

বনত্রন্ডকাণা 

8735 8648738 জনাে/বেগম শামীম বময়া 

বপতা-সামছুল ইসলাম 

বনত্রন্ডকাণা 8736 8648739 জনাে/বেগম প্রেীপ চন্দ্র বচৌধুরী 

বপতা-পবরন্ডতাষ চন্দ্র বচৌধুরী 

বনত্রন্ডকাণা 



 

 

ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা ক্রবমক নং বরাল নং প্রার্থীর নাম ও বপতার নাম বনজ বজলা 

8737 8648740 জনাে/বেগম অসীম সরকার 

বপতা-অবজত চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 8738 8648741 জনাে/বেগম বমাঃ আবু সান্ডেক 

বপতা-তাবজম উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 

8739 8648742 জনাে/বেগম বচরন চন্দ্র সরকার 

বপতা-কালী কুমার সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 8740 8648743 জনাে/বেগম লুেনা আক্তার 

বপতা-আলী আহাম্মে 

বনত্রন্ডকাণা 

8741 8648744 জনাে/বেগম বমাহাম্মে খায়রুল ইসলাম 

বপতা-বমাহাম্মে আবুল হাবসম 

বনত্রন্ডকাণা 8742 8648745 জনাে/বেগম বমাঃ কবের খান 

বপতা-বমাঃ আলম খান 

বনত্রন্ডকাণা 

8743 8648746 জনাে/বেগম বগালাম বকেবরয়া 

বপতা-মৃত হান্ডরছ উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 8744 8648747 জনাে/বেগম বনন্ডেবেতা শম্মযা 

বপতা-অনীল চন্দ্র শম্মযা 

বনত্রন্ডকাণা 

8745 8648748 জনাে/বেগম আবুল োসার 

বপতা-আবুল হাবসম 

বনত্রন্ডকাণা 8746 8648749 জনাে/বেগম জুনান্ডয়ে বহান্ডসন 

বপতা-আেদুর জহুর 

বনত্রন্ডকাণা 

8747 8648750 জনাে/বেগম বমাঃ বলটন বময়া 

বপতা-আেদুর রাজ্জাক 

বনত্রন্ডকাণা 8748 8648751 জনাে/বেগম বখারন্ডশে আলম 

বপতা-আেদুল হাবমে 

বনত্রন্ডকাণা 

8749 8648752 জনাে/বেগম সুমন কুমার ধর 

বপতা-মৃত কাজল চন্দ্র ধর 

বনত্রন্ডকাণা 8750 8648753 জনাে/বেগম বমাঃ আলীমুর রহমান 

বপতা-মৃত আেদুল জবলল 

বনত্রন্ডকাণা 

8751 8648754 জনাে/বেগম মাহাবুে খান 

বপতা-সাজ্জাদুর রহমান খান 

বনত্রন্ডকাণা 8752 8648755 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-বমাঃ উসমান আলী 

বনত্রন্ডকাণা 

8753 8648756 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান ভূইয়া 

বপতা-মৃত আঃ শুকুর ভূইয়া 

বনত্রন্ডকাণা 8754 8648757 জনাে/বেগম সজীে চন্দ্র পাল 

বপতা-বনোরন চন্দ্র পাল 

বনত্রন্ডকাণা 

8755 8648758 জনাে/বেগম হুমায়ুন কবের 

বপতা-দুলাল বময়া 

বনত্রন্ডকাণা 8756 8648759 জনাে/বেগম পবপ আক্তার 

বপতা-কালা বময়া 

বনত্রন্ডকাণা 

8757 8648760 জনাে/বেগম নুর আহম্মে 

বপতা-বগয়াস উবিন 

বনত্রন্ডকাণা 8758 8648761 জনাে/বেগম রানা চন্দ্র সরকার 

বপতা-মৃত রবন্তজ চন্দ্র সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 

8759 8648762 জনাে/বেগম বসাহাগ বময়া 

বপতা-আেদুল আলী 

বনত্রন্ডকাণা 8760 8648763 জনাে/বেগম োকী উর রহমান 

বপতা-আসাদুর রহমান 

বনত্রন্ডকাণা 

8761 8648764 জনাে/বেগম বসাহাগ আলম 

বপতা-আেদুল গবন 

বনত্রন্ডকাণা 8762 8648765 জনাে/বেগম আেদুল মান্ডলক 

বপতা-আেদুল হাবকম 

বনত্রন্ডকাণা 

8763 8648766 জনাে/বেগম শাবফউন নাহার 

বপতা-শবফউল হক 

বনত্রন্ডকাণা 8764 8648767 জনাে/বেগম সজল েবনক 

বপতা-সুকুমার েবনক 

বনত্রন্ডকাণা 

8765 8648768 জনাে/বেগম বমাঃ েীন ইসলাম 

বপতা-মৃত বশখ ইব্রাবহম 

বনত্রন্ডকাণা 8766 8648769 জনাে/বেগম রাজীে সরকার 

বপতা-কুদ্দুছ সরকার 

বনত্রন্ডকাণা 

8767 8648770 জনাে/বেগম ফয়সাল বময়া 

বপতা-সান্ডহে আলী 

বনত্রন্ডকাণা 8768 8648771 জনাে/বেগম অবজত চন্দ্র পাল 

বপতা-বগরীন্দ্র চন্দ্র পাল 

বনত্রন্ডকাণা 

8769 8648772 জনাে/বেগম বেজয় অবধকারী 

বপতা-অবনল অবধকারী 

বনত্রন্ডকাণা 8770 8648773 জনাে/বেগম বমলটন চন্দ্র ভদ্র 

বপতা-মৃত নন্ডরশ চন্দ্র ভদ্র 

বনত্রন্ডকাণা 

8771 8648774 জনাে/বেগম সাইকুল ইসলাম 

বপতা-আবু চান তালুকোর 

বনত্রন্ডকাণা 8772 8648775 জনাে/বেগম আল আবমন 

বপতা-আেদুল হাবমে 

বনত্রন্ডকাণা 

8773 8648776 জনাে/বেগম সিীে েত্ত রায় 

বপতা-স্বপন েত্ত রায় 

বনত্রন্ডকাণা 8774 2148777 জনাে/বেগম উেয়ন চাকমা 

বপতা-যুগল েীর চাকমা 

খাগড়াছবড় 

8775 4318778 জনাে/বেগম বমা: জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমা: আব্দুল মবজে 

োন্ডগরহাট 8776 4358779 জনাে/বেগম বমাঃ বমহরাে বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ রুহুল আবমন বেশ্বাস 

খুলনা 

8777 4378780 জনাে/বেগম বমাসাঃ শাবমমা ইয়াসবমন 

বপতা-আব্দুল মান্নান মবল্লক 

মাগুরা 8778 5478781 জনাে/বেগম বমাঃ আকের আলী 

বপতা-বমাঃ আইয়ুে আলী 

রাজশাহী 

8779 5488782 জনাে/বেগম বমাঃ আব্দুল আবজজ 

বপতা-মৃত শুকুর আলী 

বসরাজগি 8780 6528783 জনাে/বেগম বেউটি রাবন 

বপতা-েীরভদ্র েম যন 

লালমবনরহাট 

8781 7598784 জনাে/বেগম রুপক  রিন তালুকোর 

বপতা-রেীন্দ্র কুমার তালুকাোর 

সুনামগি 8782 7598785 জনাে/বেগম মবল্লকা বেশীঝুমা 

বপতা-রবেন বেশী 

সুনামগি 

8783 6558786 জনাে/বেগম বমাঃ কামাল উবিন 

বপতা-বমাঃ আব্দুস ছাওার 

রংপুর 8784 5458787 জনাে/বেগম বমাঃ ওয়াহাে আলী 

বপতা-বমাঃ কেম রসুল 

নওগাঁ 

8785 6558788 জনাে/বেগম বমাঃ আবতকুর রহমান 

বপতা-বমাঃ এমাে আলী 

রংপুর 8786 6548789 জনাে/বেগম বমাঃ বগালজার বহাসাইন 

বপতা-বমাঃ চতয়ে আলী 

পঞ্চগড় 

8787 6568790 জনাে/বেগম বমাঃ মবমনুল হক 

বপতা-মৃত আঃ জব্বার 

ঠাকুরগাঁও 8788 6558791 জনাে/বেগম বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বপতা-বমাঃ আব্দুল জব্বার 

রংপুর 

8789 6538792 জনাে/বেগম বমাঃ ইমরান 

বপতা-খায়রুল আনাস 

নীলফামারী 8790 6538793 জনাে/বেগম বমাঃ নুন্ডর আলম বসবিকী 

বপতা-বমাঃ বসন্ডকন্দার বহান্ডসন 

নীলফামারী 

8791 6528794 জনাে/বেগম বমাঃ শাহাোৎ বহান্ডসন 

বপতা-বমাঃ হান্ডছন আলী 

লালমবনরহাট 8792 6538795 জনাে/বেগম গন্ডনশ রায় 

বপতা-ধরনী কান্ত রায় 

নীলফামারী 
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8793 6498796 জনাে/বেগম বমাঃ মাহমুদুল হাসান 

বপতা-বমাঃ হাবফজুর রহমান 

বেনাজপুর     


