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১ 0101০001 জনাি রমাঃ সাইদুল ইসলাম 

রমাঃ রেদলায়ার র াদসন 

িরগুনা 

২ 01010002 রিগম রুনা 

রমাঃ হুমায়ুন  াওলাোর 

িরগুনা 

৩ 01010003 জনাি রমাঃ রমদ েী  াসান 

রমাঃ রেদলায়ার র াদসন 

িরগুনা 

৪ 010২0004 জনাি বলটু রায় 

প্রফুল্লা রায় 

িবরশাল 

৫ 01020005 জনাি রমাঃ আবনচুর র মান 

রমাঃ আঃ ওয়াদ ে র্ালুকোর 

িবরশাল 

৬ 01020006 জনাি বিকাশ আচার্য্ম 

বিমল চন্দ্র আচার্য্ম 

িবরশাল 

৭ 01020007 জনাি যােি চন্দ্র গু  

অধীর চন্দ্র গু  

িবরশাল 

৮ 01020008 জনাি রমাঃ ইয়াবিন আরাফার্ 

মৃর্ এদকএম শামচউবিন 

িবরশাল 

৯ 01020009 রিগম সামসুন না ার বির্থী 

রমাঃ িজলুর র ামন খান 

িবরশাল 

১০ 01020010 জনাি রমাঃ জামাল র াদসন 

আঃ রবশে সরোর 

িবরশাল 

১১ 01020011 রমাঃ সাইদুল ইসলাম শরীফ 

রমাঃ ররাস্তম আলী শরীফ 

িবরশাল 

১২ 01030012 জনাি রমাঃ ইরাক 

আিী আিদুল্যা  

র ালা 

১৩ 01030013 জনাি শাবি রঞ্জন 

মৃর্  াবস রগাপাল 

র ালা 

১৪ 01030014 জনাি রমাঃ বমজানুর র মান 

রমাঃ রমাস্তফা বময়া 

র ালা 

১৫ 01050015 জনাি রমাঃ মবনরুল ইসলাম 

রমাঃ আিদুল মাদলক 

পটুয়াখালী 

১৬ 01050016 জনাি রমাঃ মবনরুল  ইসলাম 

রমাঃ মবর্উর র মান 

পটুয়াখালী 

১৭ 01050017 জনাি সাইফুল ইসলাম 

শব দুল ইসলাম 

পটুয়াখালী 

১৮ 01050018 জনাি রগৌরাঙ্গ চন্দ্র রেউরী 

কাবর্মক চন্দ্র রেউরী 

পটুয়াখালী 

১৯ 01060019 রিগম নাজমুন না ার খানম 

আব্দুল কবরম রশখ 

বপদরাজপুর 

২০ 01060020 জনাি বেদেন্দু োশ 

নারায়ণ চন্দ্র োশ 

বপদরাজপুর 

২১ 01060021 জনাি সনজয় বকর্ত্মনীয়া 

সুনীল বকর্ত্মণীয়া 

বপদরাজপুর 

২২ 01060022 রিগম খাদলো রফরদেৌসী 

মৃর্ রমাশাদরফ র াদসন 

বপদরাজপুর 

২৩ 01060023 জনাি রমাঃ বরয়াজ মা মুে 

6রমাঃ বসরাজুিীন 

বপদরাজপুর 
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২৪ 01060024 রমাঃ বমরাজ র াদসন মাতুব্বর 

রমাঃ রমাক্তার আলী 

বপদরাজপুর 

২৫ 02070025 জনাি র্ান ীর আ দমে রচৌধুরী 

শ ীদুল্লা  রচৌধুরী 

িান্দরিান 

২৬ 02070026 জনাি অংকন চাকমা 

রলাচন বি ারী চাকমা 

িান্দরিান 

২৭ 02080027 জনাি সরফুবিন বমলন 

এ.রক.এম. শাসসুবিন 

ব্রাক্ষণিাবিয়া 

২৮ 02090028 জনাি রমাঃ র্াদরকুল ইসলাম 

রমাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

চাঁেপুর 

২৯ 02090029 জনাি শরীফ  র াদসন 

আব্দুল  াবকম 

চাঁেপুর 

৩০ 02090030 জনাি স্বপন বময়া 

রমাঃ সামছুল  ক প্রধান 

চাঁেপুর 

৩১ 02090031 জনাি ইমন র াসাইন 

রমাঃ আলী আশ্রাফ 

চাঁেপুর 

৩২ 02090032 রিগম সুরাইয়া আক্তার 

রমাঃ কবির র াদসন 

চাঁেপুর 

৩৩ 02090033 রিগম আফানুর মঞ্জুর 

শব দুল আলম 

চাঁেপুর 

৩৪ 02090034 জনাি উর্ত্ম কুমার  

রগাবিন্দ ছিয়াল 

চাঁেপুর 

৩৫ 02090035 রিগম ফার ানা ইলসাম 

এস.এম. রবফকুল ইসলাম 

চাঁেপুর 

৩৬ 02100036 জনাি রমা াম্মে সুমন উবিন 

রমা াম্মে রগালাম শরীফ 

চট্টগ্রাম 

৩৭ 02100037 জনাি রমা াম্মে জাদ দুল  ক 

রমা াম্মে জাবকরুল  ক 

চট্টগ্রাম 

৩৮ 02100038 জনাি জয় ের্ত্ িড়ুয়া 

অব মান িড়ুয়া 

চট্টগ্রাম 

৩৯ 02100039 জনাি  াবিবুর র মান 

িবেউল আলম 

চট্টগ্রাম 

৪০ 02100040 জনাি রাজীি কুমার রে 

মৃর্ দুলাল কাবি রে 

চট্টগ্রাম 

৪১ 02100041 জনাি রেিরাজ বমত্র 

মৃর্ অবসর্ িরণ বমত্র 

চট্টগ্রাম 

৪২ 02100042 জনাি বব্রটন োশ 

প্রেীপ োশ 

চট্টগ্রাম 

৪৩ 02100043 জনাি টিপলু কাবি নার্থ 

রর্ন কাবি নার্থ 

চট্টগ্রাম 

৪৪ 02100044 জনাি রমা াম্মে নূরুল কবির 

রমা াম্মে আবুল র াসাইন 

চট্টগ্রাম 

৪৫ 02110045 জনাি েীপক রেিনার্থ 

রগৌরাঙ্গ রেিনার্থ 

কুবমল্লা 

৪৬ 02110046 জনাি রমাঃ রমাস্তফা কামাল 

রমাঃ আব্দুল আউয়াল সরকার 

কুবমল্লা 
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৪৭ 02110047 জনাি রমা াম্মে আবরফ র াদসন 

রমা াম্মে আবুল র াদসন 

কুবমল্লা 

৪৮ 02110048 জনাি রমাঃ মা মুদুল  াসান 

রমাঃ আিদুর রবশে 

কুবমল্লা 

৪৯ 02110049 জনাি রমাঃ মা াবুবুর র মান 

রমাঃ রশীে আ ম্মে 

কুবমল্লা 

৫০ 02110050 জনাি রমাঃ রমাজাদের ই মাওলা 

মৃর্-আিদুর রি মজুমোর 

কুবমল্লা 

৫১ 02110051 জনাি র্পন চন্দ্র রেিনার্থ 

রমনী রমা ন রেিনার্থ 

কুবমল্লা 

৫২ 02110052 রিগম সালমা সুলর্ানা 

মৃর্ বিবিকুর র মান 

কুবমল্লা 

৫৩ 02120053 জনাি মু াম্মে রুহুল কাদের 

মু াম্মে জব রুল ইসলাম 

কক্সিাজার 

৫৪ 02130054 জনাি রমাঃ বমজানুর র মান 

রমাঃ ইবলয়াি 

রফনী 

৫৫ 02150055 জনাি সনজীি চন্দ্র োস 

মনরঞ্জন োস 

লক্ষীপুর 

৫৬ 02150056 জনাি আ সান  াবিি 

মৃর্ ইয়ার আ দমে 

লক্ষীপুর 

৫৭ 02150057 জনাি রমাঃ বনজাম উবিন 

রমাঃ মবমন উল্যা 

লক্ষীপুর 

৫৮ 02150058 জনাি আ ম্মে উল্লযা  

নুরনিী 

লক্ষীপুর 

৫৯ 02150059 জনাি ইব্রা ীম র াসাইন 

রিলাদয়র্ র াসাইন 

লক্ষীপুর 

৬০ 02160060 জনাি কাজী নজরুল ইসলাম 

রমাঃ আবুল কালাম 

রনায়াখালী 

৬১ 02160061 রমা াম্মে আদনায়ার র াদসন 

মৃর্ আবু র্াদ র 

রনায়াখালী 

৬২ 02160062 জনাি রমাঃ আজম খাঁন 

মৃর্-জনাি রমাঃ মাঈন উবিন 

রনায়াখালী 

৬৩ 02160063 জনাি মু াম্মে নূরুল ইসলাম 

মু াম্মে আ িান উল্যা  

রনায়াখালী 

৬৪ 02160064 জনাি মু াম্মে ইসমাইল 

মু াম্মে আব্দুল খাদলক 

রনায়াখালী 

৬৫ 02170065 জনাি সজল চাকমা 

মৃগলাল চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

৬৬ 02170066 রিগম র দ ন চাকমা 

লক্ষী সুেন চাকমা 

রাঙ্গামাটি 

৬৭ 03180067 রিগম খাবেজা রিগম 

মব উবিন আ দমে 

ঢাকা 

৬৮ 03180068 জনাি র্াপস কুমার মন্ডল 

অবখল চন্দ্র মন্ডল 

ঢাকা 

৬৯ 03180069 রিগম সুজর্া রানী োস 

সুশীল চন্দ্র োস 

ঢাকা 

৭০ 03180070 রিগম সুনীর্া রানী োস 

সুশীল চন্দ্র োস 

ঢাকা 

৭১ 03180071 জনাি পাদিল রচৌধুরী 

অবনল চন্দ্র রচৌধুরী 

ঢাকা 

৭২ 03190072 জনাি রমাঃ রসাদ ল রানা 

রমাঃ  ান্নান বময়া 

ফবরেপুর 

৭৩ 03190073 জনাি আফজাল র াদসন ফবরেপুর 
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আবুল র াদসন 

৭৪ 03190074 রিগম রসামা খানম 

রমাঃ আইয়ুি আলী র্ালুকোর 

ফবরেপুর 

৭৫ 03190075 জনাি রমাঃ আলী আশরাফ রমাল্লা 

মৃর্ ররজাউল কবরম রমাল্লা 

ফবরেপুর 

৭৬ 03190076 জনাি আব্দুস সামাে মাতুব্বর 

আবুল র াদসন মাতুব্বর 

ফবরেপুর 

৭৭ 03200077 জনাি আিদুল্লা  আল মামুন 

সবফউল আলম রমাল্লা  

গাজীপুর 

৭৮ 03210078 জনাি রশখ  রমাঃ আবু সুবফয়ান 

রশখ রমাঃ সামছুল  ক 

রগাপালগঞ্জ 

৭৯ 03210079 জনাি রমাঃ ওমর  াওলাোর 

রমাঃ মকবুল র াদসন  াওলাোর 

রগাপালগঞ্জ 

৮০ 03210080 জনাি রমাঃ আলমগীর র াদসন 

রমাঃ আমজাে রমাল্লা 

রগাপালগঞ্জ 

৮১ 03210081 জনাি  ীমদসন র্ালুকোর 

ঠাকুর োস র্ালুকোর 

রগাপালগঞ্জ 

৮২ 03220082 জনাি রমাঃ সামছুল  ক 

রমাঃ রলাকমান র বকম 

বকদশারগঞ্জ 

৮৩ 03220083 জনাি রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রমাঃ রসা রাি উবিন 

বকদশারগঞ্জ 

৮৪ 03220084 জনাি বেোরুল  ক 

বসরাজুল  ক 

বকদশারগঞ্জ 

৮৫ 03220085 জনাি পুলক চন্দ্র োস 

ফনীন্দ্র চন্দ্র োস 

বকদশারগঞ্জ 

৮৬ 03220086 জনাি সুদিাধ চন্দ্র োস 

সদিাষ চন্দ্র োস 

বকদশারগঞ্জ 

৮৭ 03220087 জনাি কামরুল ইসলাম 

ইব্রা ীম বময়া 

বকদশারগঞ্জ 

৮৮ 03220088 রিগম র্াবনয়া আক্তার 

রমাঃ আঃ কাবের 

বকদশারগঞ্জ 

৮৯ 032৩0089 জনাি মাইনুল ইসলাম 

নূরুল ইসলাম সরোর 

মাোরীপুর 

৯০ 03230090 জনাি রমাঃ শরাফ উিীন 

রমাঃ আঃ কবরম 

মাোরীপুর 

৯১ 03230091 জনাি রমাঃ খবললুর র মান 

রমাঃ র্ারা বময়া মােির 

মাোরীপুর 

৯২ 03230092 জনাি রমা াম্মে রাবকবুজ্জামান 

রমা াম্মে মবনরুজ্জামান 

মাোরীপুর 

৯৩ 03230093 জনাি রমাঃ কামরুল  াসান 

রমাঃ কামরুজ্জামান 

মাোরীপুর 

৯৪ 03240094 জনাি রমাঃ আসলাম মা মুে 

রমাঃ িালাম বময়া 

মাবনকগঞ্জ 

৯৫ 03240095 জনাি রমাঃ আদিে আলী 

রমাঃ মবজে রিপারী 

মাবনকগঞ্জ 

৯৬ 03240096 জনাি রমাঃ রমাক্তার আ দমে 

রমাঃ রসানা বময়া 

মাবনকগঞ্জ 

৯৭ 03240097 জনাি রমাঃ ওয়াবসম আকরাম 

রমাঃ মবনর উবিন 

মাবনকগঞ্জ 

৯৮ 03240098 জনাি সজীি োস 

শমু্ভ নার্থ োস 

মাবনকগঞ্জ 

৯৯ 03240099 জনাি রমাঃ আবুল কাদশম 

রমাঃ আঃ রব ম 

মাবনকগঞ্জ 
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১০০ 03250100 জনাি রমাঃ শা াোর্ র াদসন 

আঃ র মান 

মুন্সীগঞ্জ 

১০১ 03270101 রিগম ফার ানা আক্তার 

রিলাদয়র্ র াদসন 

নরবসংেী 

১০২ 03270102 জনাি অজয় ধর 

অলঙ্গ ধর 

নরবসংেী 

১০৩ 03270103 জনাি স দেি চন্দ্র সরকার 

সুকুমার চন্দ্র সরকার  

নরবসংেী 

১০৪ 03280104 জনাি রমাঃ আবনসুজ্জামান টিটি 

ফদয়জ উবিন আ দমে 

রাজিািী 

১০৫ 03280105 জনাি নাজমূল র াদসন 

রসানামুবি রশখ 

রাজিািী 

১০৬ 03280106 জনাি রমাঃ রেলির র াদসন 

রমাঃ আনিার আলী 

রাজিািী 

১০৭ 03280107 জনাি  াবিি র াদসন 

মবজবুর র মান.  

রাজিািী 

১০৮ 03280108 জনাি রমাঃ সব দুল ইসলাম 

বজয়াউর র মান 

রাজিািী 

১০৯ 03280109 জনাি প্রসাে চন্দ্র রে 

মৃর্-মাবনক চন্দ্র রে 

রাজিািী 

১১০ 03280110 রিগম নাজমা খাতুন 

আব্দুস িার্ত্ার 

রাজিািী 

১১১ 03280111 রমাসাম্মৎ ররদ না পার ীন রিলী 

সাদকন আলী বিশ্বাস 

রাজিািী 

১১২ 03280112 রিগম শা নাজ স্বণ মা বশউলী 

রমাঃমদয়ন উবিন মন্ডল 

রাজিািী 

১১৩ 03280113 জনাি রমাঃ বমতুল মা মুে 

রমাঃ আয়ুি মন্ডল 

রাজিািী 

১১৪ 03290114 জনাি ইমরান 

আবুল কাদশম েবি 

শরীয়র্পুর 

১১৫ 03300115 জনাি শ ীদুল ইসলাম 

ওমর আলী 

টাংগাইল 

১১৬ 03300116 জনাি খুবশ চন্দ্র 

মৃর্ প্রফুল্ল চন্দ্র  

টাংগাইল 

১১৭ 03300117 জনাি রসবলম বময়া 

মৃর্ আব্দুল মান্নান 

টাংগাইল 

১১৮ 03300118 জনাি রমাঃ রগালাম বকিবরয়া 

রমাঃ আবুল র াসাইন বময়া 

টাংগাইল 

১১৯ 03300119 জনাি রমাঃ র লাল উবিন 

মৃর্ আব্দুস িামাে 

টাংগাইল 

১২০ 03300120 রিগম আফদরাজা আক্তার 

মৃর্-এমোদুল  ক 

টাঙ্গাইল 

১২১ 03300121 রিগম বজয়াসমীন আক্তার 

এমোদুল  ক 

টাঙ্গাইল 

১২২ 03300122 জনাি রমাঃ আল-মামুন 

রমাঃ রমাফাজ্জল র াদসন 

টাঙ্গাইল 

১২৩ 03300123 জনাি রগাবিন্দ চন্দ্র 

সুখলাল চন্দ্র 

টাঙ্গাইল 

১২৪ 043১0124 জনাি রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রশখ জালাল উবিন 

িাদগর াট 

১২৫ 04310125 বসকান্দার রমাঃ  ায়ার্ রমাদশ মে 

মৃধা সামছুল  ক 

িাদগর াট 

১২৬ 043২0126 রমািাঃ আশরাফুল না ার চুয়ািাঙ্গা 
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রমাঃ আফর্াি উবিন 

১২৭ 04320127 রমািাঃ শাব ো আক্তার 

কাজী  রমাঃ আদনায়ার র াদসন 

চুয়ািাঙ্গা 

১২৮ 04330128 জনাি রমাঃ মাসুে ফবকর 

রমাঃরুস্তম আলী ফবকর 

যদশার 

১২৯ 04330129 জনাি রমাঃ রমদ েী ইমরান 

রমাঃ মবসয়ার র মান 

যদশার 

১৩০ 04330130 জনাি রমাঃ ফররুক আ দমে 

রমাঃ আব্দুল আ াে 

যদশার 

১৩১ 04330131 জনাি রমাঃ  ারুন অর রশীে 

রমাঃ নওয়ার আলী সরোর 

যদশার 

১৩২ 04330132 রিগম বশবরন আক্তার 

রমাঃ আঃ মান্নান 

যদশার 

১৩৩ 04330133 রিগম র্াসবনম সুলর্ানা 

রমাঃ খায়রুল আলম 

যদশার 

১৩৪ 04330134 রমািাঃ রুনা লাইলা 

রমাঃ ইউনুস আলী 

যদশার 

১৩৫ 04330135 জনািা সুমা োস 

সুকুমার োস 

যদশার 

১৩৬ 04330136 জনাি রমাঃ আব্দুল  াবলম খাঁন 

রমাঃ জয়নাল র াদসন খাঁন 

যদশার 

১৩৭ 04340137 জনাি রনবজর্ কুমার রায় 

কানাই লাল রায় 

বিনাইে  

১৩৮ 04340138 জনাি রমাঃ এনামুল  ক 

রমাঃ িা ার আলী 

বিনাইে  

১৩৯ 04340139 জনাি রমাঃ ইয়াদুল র াদসন 

রমাঃ সািোর আলী 

বিনাইে  

১৪০ 04340140 জনাি মঈন শাদ ে আ দমে 

রমাঃ আব্দুল মর্দলি 

বিনাইে  

১৪১ 04340141 জনাি সজীি সরকার 

 বর র সরকার 

বিনাইে  

১৪২ 04340142 জনাি র্াজুল ইসলাম 

আমজাে র াদসন 

বিনাইে  

১৪৩ 04340143 জনাি রমাঃ অবলউর র মান 

রমাঃ আব্দুল  াই 

বিনাইে  

১৪৪ 04340144 জনাি রমাঃ আব্দুস সালাম 

রমাঃ আশরাফ আলী 

বিনাইে  

১৪৫ 04340145 জনাি রেিাশীষ লস্কর 

সুকৃবর্ লস্কর 

বিনাইে  

১৪৬ 04340146 জনাি রাজু আ দমে 

মৃর্ আব্দুল খাদলক রমাল্লা 

বিনাইে  

১৪৭ 04350147 জনাি রমাঃ জহুরুল ইসলাম 

রমাঃ নাদজর রমািল 

খুলনা 

১৪৮ 04350148 জনাি রমাঃ নাজমুল  াসান 

রমাঃ আব্দু রাজ্জাক 

খুলনা 

১৪৯ 04350149 জনাি সবঞ্জর্ কুমার ঢালী 

প্রফুল্ল কুমার ঢালী 

খুলনা 

১৫০ 04360150 জনাি রমাঃ ম ন আলী 

রমাঃ আব্দুল জবলল 

কুবিয়া 

১৫১ 04360151 জনাি মা াবুি  াসান 

আয়ুি আলী খান 

কুবিয়া 

১৫২ 04370152 জনািা রে লর্া বিশ্বাস 

পঞ্চানন বিশ্বাস 

মাগুরা 
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১৫৩ 04370153 জনাি উর্ত্ম কুমার বিশ্বাস 

অবসর্ িরণ বিশ্বাস 

মাগুরা 

১৫৪ 04370154 জনাি সুমন কুমার বিশ্বাস 

সনবজৎ বিশ্বাস 

মাগুরা 

১৫৫ 04370155 জনাি আশরাফুল ইসলাম 

ওয়াদসল রমাল্যা 

মাগুরা 

১৫৬ 04380156 জনাি রমাঃ আবর্কুর র মান 

রমাঃ জামদসে আলী 

রমদ রপুর 

১৫৭ 04380157 জনাি রমা াঃ রা ানুল ইসলাম 

মৃর্ রফাতুল্লা  

রমদ রপুর 

১৫৮ 04390158 রমািাঃ কামরুন্না ার 

রমাঃ রমাকদিে আলী 

নিাইল 

১৫৯ 04400159 জনাি অজয় কুমার মন্ডল 

রগাবিন্দ কুমার মন্ডল 

সার্ক্ষীরা 

১৬০ 04400160 জনাি লক্ষণ কম মকার 

রগাবিন্দ লাল কম মকার 

সার্ক্ষীরা 

১৬১ 04400161 জনাি রগৌর্ম কুমার রায় 

ছশদলন্দ্র নার্থ রায় 

সার্ক্ষীরা 

১৬২ 04400162 জনাি রমাঃ আইয়ুি আলী 

রমাঃ োউে আলী মন্ডল 

সার্ক্ষীরা 

১৬৩ 04400163 জনাি রমাঃ আব্দুল  াবমে 

রমাঃ আব্দুল ও াি 

সার্ক্ষীরা 

১৬৪ 04400164 জনাি রমাঃ ইউসুফ আলী 

রমাঃ ইিাে আলী 

সার্ক্ষীরা 

১৬৫ 04400165 জনাি আবুল আলা মওদুেী 

মৃর্ রুস্তম আলী মন্ডল 

সার্ক্ষীরা 

১৬৬ 04400166 রমািাঃ রজবুদন্নিা 

মৃর্-জাবমর আলী গাজী 

সার্ক্ষীরা 

১৬৭ 04400167 জনাি রশখ তুব নুর র মান 

রশখ আবর্য়ার র মান 

সার্ক্ষীরা 

১৬৮ 04400168 জনাি রমাঃ আল-আমীন 

রমাঃ আব্দুল গফুর গাইন 

সার্ক্ষীরা 

১৬৯ 04400169 জনাি বিশ্বাস আরাফার্ র াদসন 

মৃর্ শাসছুিীন বিশ্বাস 

সার্ক্ষীরা 

১৭০ 05410170 জনাি রমাঃ নাবসমুজ্জামান রসা ান 

রমাঃ আব্দুল িারী 

িগুিা 

১৭১ 05410171 জনাি পান্না সরকার 

প্রেীপ সরকার 

িগুিা 

১৭২ 05410172 রিগম রুবম আক্তার 

রব ম 

িগুিা 

১৭৩ 05410173 রিগম নাইি আকর্ার 

রমাজাদম্মল  ক 

িগুিা 

১৭৪ 05410174 জনাি রমাঃ রুদ ল ইসলাম 

রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

িগুিা 

১৭৫ 05410175 জনাি রমাঃ আঃ মাদলক 

রমাঃ সামছুল  ক 

িগুিা 

১৭৬ 05410176 রমািাঃ বরনা খাতুন 

রমাঃ বুলু আকন্দ 

িগুিা 

১৭৭ 05410177 জনাি রমাঃ আবমনুর ইসলাম 

রমাঃ ম সীন আলী 

িগুিা 

১৭৮ 05410178 জনাি রমাঃ আশরাফুল জামান 

রমাঃ কামরুজ্জামান 

িগুিা 

১৭৯ 05410179 জনাি রমাঃ ফবরদুল ইসলাম িগুিা 
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রমাঃ আলর্াফ আলী 

১৮০ 05420180 রমাসাঃ লাইলাতুল  াসনা 

রমাঃ আব্দুল লবর্ফ 

চাঁপাইনিাি

গঞ্জ 

১৮১ 05420181 রমাসাঃ শামীমা খাতুন 

রমাঃ মনসুর আলী 

চাঁপাইনিাি

গঞ্জ 

১৮২ 05420182 জনাি রমাঃ মবনরুল ইসলাম 

রমাঃ  াবিবুর র মান 

চাঁপাইনিাি

গঞ্জ 

১৮৩ 05420183 জনাি রমাঃ বমজানুর র মান 

রমাঃ আর্াউর র মান 

চাঁপাইনিাি

গঞ্জ 

১৮৪ 05430184 জনািা সুবচত্রা রানী 

শ্রী বক্ষবর্শ চন্দ্র িম মন 

জয়পুর াট 

১৮৫ 05430185 রমািাঃ বশউলী রিগম 

রমাঃ র াদসন আলী মন্ডল 

জয়পুর াট 

১৮৬ 05440186 জনাি রমাঃ ইসমাইল র াদসন 

রমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

পািনা 

১৮৭ 05440187 জনাি রমাঃ আবর্কুল ইসলাম 

রমাঃ আব্দুল আওয়াল 

পািনা 

১৮৮ 05440188 জনাি রমাঃ নাজমুচ্ছায়াের্ 

রমাঃ আব্দুল মান্নান রমাল্লা 

পািনা 

১৮৯ 05440189 জনাি রমাঃ গাওসুল আযম 

রমাঃ আব্দুল গফুর 

পািনা 

১৯০ 05440190 জনাি রমাঃ আব্দুর রব ম প্রামাবণক 

রমাঃ কাবিল উবিন প্রামাবণক 

পািনা 

১৯১ 05440191 জনাি সাধন কুমার 

মৃর্ প্র ার্ রসন 

পািনা 

১৯২ 05440192 জনাি রমাঃ বমলন র াদসন 

জনাি রমাঃ  াবকম উবিন 

পািনা 

১৯৩ 05440193 জনাি ম াব্বর্ আলী 

রমাঃ  াসান আলী 

পািনা 

১৯৪ 05450194 রমাসাঃ কুলসুম খাতুন 

রমাঃ িাইরুল ইসলাম 

নওগাঁ 

১৯৫ 05450195 জনাি টিপু সুলর্ান 

রমাঃ আব্দুল  াই 

নওগাঁ 

১৯৬ 05450196 জনাি অদশষ কুমার 

িীদরন্দ্রনার্থ সরকার 

নওগাঁ 

১৯৭ 05450197 জনাি রমাঃ নুরুনিী 

রমাঃ আব্দুল  াবমে 

নওগাঁ 

১৯৮ 05450198 জনাি রমাঃ সাগর আলী 

রমাঃ আব্দুল আবজজ 

নওগাঁ 

১৯৯ 05450199 জনাি সুদখন চন্দ্র 

শ্রী সবর্শ চন্দ্র পা ান 

নওগাঁ 

২০০ 05450200 জনাি রমাঃ আিদুল লবর্ফ সরোর 

রমাঃ ইব্রাব ম আলী সরোর 

নওগাঁ 

২০১ 05450201 জনাি আবর্কুজ্জামান সবুজ 

রমাঃ আফজাল র াদসন 

নওগাঁ 

২০২ 05450202 জনাি আল-আমীন 

রমাঃ আজা ার আলী 

নওগাঁ 

২০৩ 05450203 জনাি রমাঃ বফদরাজ র াদসন 

রমাঃ আঃ রউফ 

নওগাঁ 

২০৪ 05450204 জনাি রমাঃ বরপন আ দম্মে 

রমাঃ িািলু প্রাং 

নওগাঁ 

২০৫ 05460205 রমািাঃ নুরানী রফরদেৌস 

রমাঃ আখর্ারুজ্জামান 

নাদটার 
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২০৬ 05460206 জনাি রমাঃ রসাদ ল রানা 

রমাঃ িাোর আলী 

নাদটার 

২০৭ 05460207 জনাি রমাঃ আলমগীর র াদসন 

রমাঃ নাদের আলী 

নাদটার 

২০৮ 05460208 জনাি আয়ুি আলী 

আব্দুল কুদ্দুস 

নাদটার 

২০৯ 05460209 জনাি রমাঃ শবরফুল ইসলাম 

রমাঃ আকির আলী রশখ 

নাদটার 

২১০ 05460210 জনাি রমাঃ মাসুম শা ারীয়ার 

রমাঃ আয়ুি আলী 

নাদটার 

২১১ 05470211 জনাি রমাঃ রবিউল ইসলাম 

রমাঃনজরুল ইসলাম 

রাজশা ী 

২১২ 05470212 জনাি রমাঃ আব্দুল  ান্নান 

রমাঃ নূরুল ইসলাম 

রাজশা ী 

২১৩ 05470213 জনাি মুসদল  উবিন 

আর্ত্াি আলী 

রাজশা ী 

২১৪ 05470214 জনাি অবজনার্থ সদরন 

সরল সদরন 

রাজশা ী 

২১৫ 05470215 জনাি রমাঃ রমাস্তাবফজুর র মান 

রমাঃ আব্বাসউবিন 

রাজশা ী 

২১৬ 05470216 জনাি রমাঃ সালাউবিন রমাল্লা 

রমাঃ সাদির আলী রমাল্লঅ 

রাজশা ী 

২১৭ 05470217 জনাি শ্রী উেয় কুমার োস 

মৃর্ কালীপে োস 

রাজশা ী 

২১৮ 05470218 জনাি রমাঃ উজ্জ্বল র াদসন 

রমাঃ িাদির আলী সরোর 

রাজশা ী 

২১৯ 05470219 জনাি রমাঃ আব্দুল  ান্নান 

রমাঃ কাদির আলী 

রাজশা ী 

২২০ 05470220 জনাি রমাঃ জাফর ইকিাল 

নাবজম উিীন 

রাজশা ী 

২২১ 05470221 জনাি রমাঃ মামুনুর রবশে 

মৃর্ সামশুল আলম 

রাজশা ী 

২২২ 05470222 জনাি বনর্াই রায় 

বনলু রায় 

রাজশা ী 

২২৩ 05470223 জনাি মৃদুল কুমার কম মকার 

গীদরন্দ্র নার্থ কম মকার 

রাজশা ী 

২২৪ 05470224 জনাি রমাঃ জাবকর র াদসন 

রমাঃ রজদকর আলী 

রাজশা ী 

২২৫ 05470225 জনাি রমাঃ অবন ইসলাম 

রমাঃ রসবলম ররজা 

রাজশা ী 

২২৬ 05470226 জনাি রমাঃ শবরফুল ইসলাম 

রমাঃ র্নদজি আলী 

রাজশা ী 

২২৭ 05470227 জনাি রমা াম্মে রমািারক র াদসন 

সাইফুিীন আ দমে 

রাজশা ী 

২২৮ 05470228 জনাি রমাঃ ম সীন আলী 

মৃর্ সদঞ্জি আলী শা  

রাজশা ী 

২২৯ 05480229 রিগম পাবপয়া খাতুন 

রমাঃ বফদরাজ রচৌধুরী 

বসরাজগঞ্জ 

২৩০ 05480230 রমািাঃ আবিয়া খাতুন 

রমাঃ আর্া ার আলী 

বসরাজগঞ্জ 

২৩১ 05480231 জনাি রমাঃ বজয়াউর র মান 

মৃর্-আব্দুস রিািা ান 

বসরাজগঞ্জ 

২৩২ 05480232 জনাি রমাঃ কাওসার আ দমে বসরাজগঞ্জ 
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রমাঃ আব্দুর রবশে 

২৩৩ 05480233 জনাি রমাঃ রুদিল বময়া 

মৃর্-িদন্দ আলী 

বসরাজগঞ্জ 

২৩৪ 05480234 রিগম র্াসবলমা পার ীন 

রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

বসরাজগঞ্জ 

২৩৫ 05480235 রমাঃ আকরামুল ইসলাম 

র্ালুকোর 

মৃর্-আব্দুস সার্ত্ার র্ালুকোর 

বসরাজগঞ্জ 

২৩৬ 05480236 জনাি রমাঃ  ারুন অর রবশে 

রমাঃ রসা রাি সরোর 

বসরাজগঞ্জ 

২৩৭ 05480237 জনাি রমাঃ  াবেউজ্জামান 

রমাঃ আব্দুল মান্নান  

বসরাজগঞ্জ 

২৩৮ 05480238 জনাি রমাঃ একরামুল  ক 

মৃর্ আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল 

বসরাজগঞ্জ 

২৩৯ 05480239 জনাি রমাঃ জাবকর র াদসন 

রমাঃ আবু র্াদলক 

বসরাজগঞ্জ 

২৪০ 05480240 জনাি রমাঃ রাতুল 

রমাঃ আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল 

বসরাজগঞ্জ 

২৪১ 05480241 জনাি রমাঃ িােশা বময়া 

রমাঃ আঃ জবলল 

বসরাজগঞ্জ 

২৪২ 05480242 জনাি রমাঃ রাদশে রানা 

রমাঃ আবু র্াদ র প্রমাবণক 

বসরাজগঞ্জ 

২৪৩ 05480243 জনাি রমাঃ শামীম র াদসন 

রমাঃ জহুরুল ইসলাম 

বসরাজগঞ্জ 

২৪৪ 05480244 জনাি রমাঃ সুজন বময়া 

রমাঃ মবজবুর র মান 

বসরাজগঞ্জ 

২৪৫ 05480245 জনাি মা বুবুল  ক 

মৃর্ সামছুক  ক 

বসরাজগঞ্জ 

২৪৬ 06490246 জনাি রমাঃ মবনরুজ্জামান 

রমাঃ আজা ার আলী 

বেনাজপুর 

২৪৭ 06490247 জনাি রমাঃ শাব নুর র মান শাব ন 

রমাঃ নুর ইসলাম 

বেনাজপুর 

২৪৮ 06490248 জনাি সামসুন না ার 

রমাঃ সামসুন  ক 

বেনাজপুর 

২৪৯ 06490249 জনাি বসজু রঞ্জন রসন 

উমাপে রসন 

বেনাজপুর 

২৫০ 06490250 জনাি রমাঃ রাদ নুল ইসলাম 

রমাঃ সামছুল  ক 

বেনাজপুর 

২৫১ 06490251 জনাি রমাঃ রেদলায়ার র াদসন 

রমাঃ আঃ আবজজ 

বেনাজপুর 

২৫২ 06490252 রমািাঃ শাব ন আরা 

রমাঃ আব্দুস সার্ত্ার 

বেনাজপুর 

২৫৩ 06490253 জনাি রমাঃ শাব নুর ইসলাম 

রমাঃ আব্দুস সার্ত্ার 

বেনাজপুর 

২৫৪ 06490254 জনাি রমাঃ লাইছুর র মান 

রমাঃ আজা ারুল ইসলাম 

বেনাজপুর 

২৫৫ 06490255 জনাি রমাঃ রমাখদলছুর র মান 

রমাঃ রমাক্তাদুল  ক 

বেনাজপুর 

২৫৬ 06490256 জনাি রমাঃ শাব নুর র মান 

রমাঃ মকবুল র াদসন 

বেনাজপুর 

২৫৭ 06490257 জনাি নুর রমাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

রমাঃ লবর্ফুর র মান 

বেনাজপুর 

২৫৮ 06490258 রিগম ইয়ািবমন আরা বেনাজপুর 
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রমাঃ আদিে আলী 

২৫৯ 06490259 রমািাঃ নাবেয়া সুলর্ানা নাজমা 

রমাঃ রমাকদিদুয়ার র মান 

বেনাজপুর 

২৬০ 06490260 জনাি রমাঃ রা ার্ ইমবর্য়াজ 

রমাঃ আব্দুল জব্বার 

বেনাজপুর 

২৬১ 06490261 এস.এম, রমাসাদব্বরুল ইসলাম 

রমাঃ আব্দুল রমার্ত্াদলি সরকার 

বেনাজপুর 

২৬২ 06490262 জনাি রমাঃআশরাফুল আলম 

মৃর্ আজগর আলী 

বেনাজপুর 

২৬৩ 06490263 জনাি রমাঃ নুর আলম 

আব্দুল  াবকম সরকার 

বেনাজপুর 

২৬৪ 06490264 জনাি রমাঃ আরাফার্ র াদসন 

রমাঃ রুহুল আবমন 

বেনাজপুর 

২৬৫ 06490265 জনাি নূর রমাঃ জাবমউল ইসলাম 

রমাঃ লবর্ফুর র মান 

বেনাজপুর 

২৬৬ 06490266 জনাি প্রশাি কুমার রায় 

নদগন্দ্র নার্থ রায় 

বেনাজপুর 

২৬৭ 06490267 জনাি রমাঃ জা াঙ্গীর আলম 

রমাঃ আবু সাঈে মন্ডল 

বেনাজপুর 

২৬৮ 06500268 জনাি রমাঃ রমাস্তফা কামাল 

রমাঃ িাচ্চু বময়া 

গাইিান্ধা 

২৬৯ 06500269 জনাি রমাঃ আবু সাদয়ম 

রমাঃ রগালাম র াদসন 

গাইিান্ধা 

২৭০ 06500270 জনাি মাধি চন্দ্র 

প্রফুল্ল চন্দ্র 

গাইিান্ধা 

২৭১ 06500271 ছসয়ে আবুল মুবকর্ আ সান  াবিি 

ছসয়ে আবজজুল ইসলাম 

গাইিান্ধা 

২৭২ 06500272 এ.বি.এম রমাকদলছুর র মান 

সরকার 

রমাঃ আব্দুল মান্নান সরকার 

গাইিান্ধা 

২৭৩ 06500273 জনাি রমাঃ মাসুে মন্ডল 

রমাঃ মা ার্াি র াদসন মন্ডল 

গাইিান্ধা 

২৭৪ 06500274 জনাি আউয়াল খাঁ 

বসবিক আলী 

গাইিান্ধা 

২৭৫ 06500275 জনাি বেলীপ কুমার িম মন 

সুদিাধ চন্দ্র িম মন 

গাইিান্ধা 

২৭৬ 06500276 জনাি রমাঃ রমাস্তাবফজুর র মান 

রমাঃ আবু িের বসবিক 

গাইিান্ধা 

২৭৭ 06500277 রমাঃ মা মুে কিীর আকন্দ 

রমাঃ আব্দুর র মান আকন্দ 

গাইিান্ধা 

২৭৮ 06510278 জনাি নকুল চন্দ্র রায় 

অবনল চন্দ্র রায় 

কুবিগ্রাম 

২৭৯ 06510279 জনাি রমাঃ জহুরুল  ক 

মৃর্-বজয়ার উবিন 

কুবিগ্রাম 

২৮০ 06510280 জনাি রমাঃ শবরফুল ইসলাম 

রমাঃ মবজবুর র মান 

কুবিগ্রাম 

২৮১ 06510281 জনাি রমাঃ এমোদুল  ক 

মৃর্ সুকুর আলী 

কুবিগ্রাম 

২৮২ 06510282 জনাি রমাঃ  ালাল উিীন 

রমাঃ আল উিীন 

কুবিগ্রাম 

২৮৩ 06510283 জনাি রমাঃ খাইরুজ্জামান  ক 

রমাঃ নুরুন্নিী বময়া 

কুবিগ্রাম 

২৮৪ 06510284 জনাি রমাঃ রবফকুল ইসলাম কুবিগ্রাম 

ক্রবমক 
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রমাঃ মবজবুর র মান 

২৮৫ 06510285 জনাি রমাঃ মাঈদুল ইসলাম 

রমাঃ রকাব্বার্ আলী মন্ডল 

কুবিগ্রাম 

২৮৬ 06510286 জনাি নাজমুল ইসলাম 

আকির আলী 

কুবিগ্রাম 

২৮৭ 06510287 জনাি রমাঃ আল-আবমন 

রমাঃ রুহুল আবমন সরকার 

কুবিগ্রাম 

২৮৮ 06510288 জনাি রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

রমাঃ মবজির র মান 

কুবিগ্রাম 

২৮৯ 06510289 জনাি রমাঃ শবরফুল ইসলাম 

রমাঃ মবজবুর র মান 

কুবিগ্রাম 

২৯০ 06510290 জনাি রমাঃ শবরফুজ্জামান 

রমাঃ আব্দুল  াবমে 

কুবিগ্রাম 

২৯১ 06510291 জনাি বিধান চন্দ্র রায় 

সুিল চন্দ্র রায় 

কুবিগ্রাম 

২৯২ 06510292 জনাি রমাঃ মাসুদুন্নিী রচৌধুরী 

রমাঃ বমজানুর র মান রচৌধুরী 

কুবিগ্রাম 

২৯৩ 06510293 জনাি বমলন চন্দ্র িম মন 

 দিশ চন্দ্র িম মন 

কুবিগ্রাম 

২৯৪ 06510294 জনাি রমাঃ জা াঙ্গীর আলম 

রমাঃ রমাজা ার আলী 

কুবিগ্রাম 

২৯৫ 06510295 জনাি রমাঃ আব্দুল গফফার 

রমাঃ আব্দুল মবর্ন 

কুবিগ্রাম 

২৯৬ 06510296 জনাি রমাঃ একরামুল  ক 

রমাঃ আব্দুর রব ম 

কুবিগ্রাম 

২৯৭ 06510297 জনাি রমাঃ রুহুল আবমন বমলার 

রমাঃ আবজজুল ইসলাম 

কুবিগ্রাম 

২৯৮ 06510298 জনাি রমাঃ শবফউল ইসলাম 

রমাঃ িজলুর র মান 

কুবিগ্রাম 

২৯৯ 06510299 জনাি রমাঃ আর্াউর র মান 

রমাঃ খবললুর র মান 

কুবিগ্রাম 

৩০০ 06510300 জনাি নবলনী কাবি িম মন 

সুদরন্দ নার্থ িম মন 

কুবিগ্রাম 

৩০১ 06510301 জনাি রমাঃ  াসান আলী সরকার 

রমাঃ আবুর র াদসন সরকার 

কুবিগ্রাম 

৩০২ 06510302 জনাি মদনায়ারুল ইসলাম 

আব্দুর রব ম 

কুবিগ্রাম 

৩০৩ 06510303 জনাি রমাঃ ররজাউল কবরম 

রমাঃ নুরুল  ক সে মার 

কুবিগ্রাম 

৩০৪ 06510304 জনাি রমাঃ নাবিমুল  ক মন্ডল 

রমাঃ শা িাজ উবিন মন্ডল 

কুবিগ্রাম 

৩০৫ 06510305 জনাি রমাঃ আশরাফুল ইসলাম 

রমাঃ িক্তার আলী মন্ডল 

কুবিগ্রাম 

৩০৬ 06520306 জনাি রমাঃ ইসমাইল র াদসন 

মৃর্ আব্দুল জব্বার 

লালমাবনর

 াট 

৩০৭ 06520307 জনাি মুসা কাবজম নাঈম 

রমাঃ রমাজাদম্মল  ক 

লালমাবনর

 াট 

৩০৮ 06520308 জনাি বলপু চন্দ্র রায় 

বশবরশ চন্দ্র রায় 

লালমাবনর

 াট 

৩০৯ 06520309 জনাি রমাঃ রবিউল ইসলাম 

রমাঃ আব্দুল কাদের 

লালমাবনর

 াট 

৩১০ 06520310 জনাি রেিাশীষ কুমার রায় 

মৃর্ রদেশ্বর রায় 

লালমাবনর

 াট 
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৩১১ 06520311 জনাি রমাঃ রমাস্তাক আ দমে 

রমাঃ আনিার আলী 

লালমাবনর

 াট 

৩১২ 06520312 জনাি রেিব্রর্ রায় মন্ডল 

বসন্ধু ভূষণ রায় মন্ডল 

লালমাবনর

 াট 

৩১৩ 06520313 জনাি রমাঃ নাজমুল হুো 

রমাঃ ছসয়ে আলী 

লালমবনর

 াট 

৩১৪ 06520314 জনাি রমাঃ আসাদুল  াবিি 

রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

লালমবনর

 াট 

৩১৫ 06520315 আল কাওিার আ মে ইকিাল 

রমাঃ আিদুর রউফ প্রধান 

লালমবনর

 াট 

৩১৬ 06530316 জনাি রমাঃ মা ফুজার র মান 

রমাঃ বুো মাসুে 

নীলফামারী 

৩১৭ 06530317 জনাি রমাঃ নাবজর উবিন 

রমা াম্মে আলী 

নীলফামারী 

৩১৮ 06530318 রিগম  াবিিা আক্তার 

আব্দুল  াবমে 

নীলফামারী 

৩১৯ 06530319 জনাি রমাঃ  াবফজুল ইসলাম 

রমাঃ আবর্য়ার র মান 

নীলফামারী 

৩২০ 06530320 রিগম বলবপ রানী 

িবিম রায় 

নীলফামারী 

৩২১ 06530321 রমািাঃ  াবিিা রিগম লা লী 

রমাঃ আব্দুল গবন 

নীলফামারী 

৩২২ 06530322 জনাি রমাঃ আলমগীর র াসাইন 

রমাঃ আঃ আবজজ 

নীলফামারী 

৩২৩ 06530323 জনাি রমাঃ আসাদুজ্জামান রুদিল 

রমাঃ িা ারুল ইসলাম 

নীলফামারী 

৩২৪ 06530324 জনাি রমাস্তাবফজার র মান 

আবজজুল ইসলাম 

নীলফামারী 

৩২৫ 06530325 জনাি রমাঃ আব্দুল মবর্ন 

রগাদলনুর র াদসন 

নীলফামারী 

৩২৬ 06530326 জনাি রর্ন কুমার রায় 

গাটুরাম রায় 

নীলফামারী 

৩২৭ 06530327 জনাি রমাঃ  াবমদুল ইসলাম 

রমাঃ িাবর্য়া আলী 

নীলফামারী 

৩২৮ 06530328 জনাি নদরশ চন্দ্র রায় 

গীদরন্দ্র চন্দ্র রায় 

নীলফামারী 

৩২৯ 06530329 জনাি রমাঃ সাদেকুল ইসলাম 

রমাঃ মবর্য়ার র মান 

নীলফামারী 

৩৩০ 06530330 জনাি রমাঃ আখর্ারুজ্জামান 

মৃর্ মমর্াজ উবিন প্রামাবণক 

নীলফামারী 

৩৩১ 06530331 জনাি শা   রমাঃ মাসুে পারদ জ 

শা   রমাঃ রলাকমান  াবকম 

নীলফামারী 

৩৩২ 06540332 জনাি রমাঃ আব্দুল ও াি 

রমাঃ আবমনুর র মান 

পঞ্চগি 

৩৩৩ 06540333 জনাি রমাঃ আদনায়ার র াদসন 

রমাঃ আব্দুল মাদলক 

পঞ্চগি 

৩৩৪ 06540334 জনাি রমাঃ তুব নুর র মান 

মব র উিীন আ দমে 

পঞ্চগি 

৩৩৫ 06540335 জনাি রমাঃ কুেরর্ আলী িসুনীয়া 

রমাঃ আঃ  াবমে িসুনীয়া 

পঞ্চগি 

৩৩৬ 06540336 জনাি রযাদগশ চন্দ্র রায় 

রদমশ চন্দ্র রায় 

পঞ্চগি 

৩৩৭ 06540337 জনাি রমাঃ মাসুে রানা খাঁন পঞ্চগি 

ক্রবমক 
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রমাঃ িদলমান আলী খান 

৩৩৮ 06550338 জনাি রসাদ ল খান 

নুরুজ্জামান খান 

রংপুর 

৩৩৯ 06550339 রমািাঃ জয়নিা রিগম 

মৃর্-রর্াফাজ্জল 

রংপুর 

৩৪০ 06550340 জনাি এ.এ.এম আিাবুন্নিী 

মৃর্- রমাঃ আব্দুল মবজে বময়া 

রংপুর 

৩৪১ 06550341 জনাি রমাঃ রাবকবুল ইসলাম 

রমাঃ নুর ইসলাম 

রংপুর 

৩৪২ 06550342 জনাি রমাঃ ইসমাইল র াদসন 

রমাঃ ইব্রা ীম খবলল 

রংপুর 

৩৪৩ 06550343 জনাি রমাঃ রমার্া ার র াদসন 

রমাঃ আফজাল র াদসন 

রংপুর 

৩৪৪ 06550344 জনাি রমাঃ রমার্ত্াবকন বময়া 

রমাঃ  াবমদুল ইসলাম 

রংপুর 

৩৪৫ 06550345 জনাি রমাঃ রমারিাবলন বময়া 

মৃর্ মঞ্জুম আলী 

রংপুর 

৩৪৬ 06550346 জনাি রমাঃ সরওয়ার জা ান সবুজ 

রমাঃ আবুল কালাম আজাে 

রংপুর 

৩৪৭ 06550347 জনাি রমাঃ  যরর্ আলী 

রমাঃ আবনছুল ইসলাম 

রংপুর 

৩৪৮ 06550348 জনাি রমাঃ রসাদয়ি আলী 

মৃর্ ফজলুল  ক 

রংপুর 

৩৪৯ 06550349 জনাি রমাঃ রমাকদলিার র মান 

রমাঃ আবুয়াল ইলসাম 

রংপুর 

৩৫০ 06550350 জনাি রমাঃ এরশাে র াদসন 

রমাঃ নূরুল ইসলাম 

রংপুর 

৩৫১ 06550351 জনাি রমাঃ ইসমাইল র াদসন 

রমাঃনাদয়ি আলী 

রংপুর 

৩৫২ 06550352 জনাি রমাঃ শাব নুর আলম 

রমাঃ আবজজুর র মান 

রংপুর 

৩৫৩ 06550353 জনাি শ্রী লক্ষী চন্দ্র িম মন 

মৃর্ সুবরন চন্দ্র িম মন 

রংপুর 

৩৫৪ 06550354 জনাি রমাঃ আসাদুল  ক 

মৃর্  রমাঃ আবলমুবিন 

রংপুর 

৩৫৫ 06550355 জনাি রমাঃ আশরাফল ইসলাম 

রমাঃ এমোদুল  ক 

রংপুর 

৩৫৬ 06550356 জনাি রমাঃ আলর্ামাস র্ািবনম 

রমাঃ আবুল র াদসন 

রংপুর 

৩৫৭ 06560357 জনাি রমাঃ আিদুস িালাম 

রমাঃ মবর্য়ার র মান 

ঠাকুরগাঁও 

৩৫৮ 06560358 জনাি রমাঃ মখদলসুর র মান 

রমাঃ মনজুর এলা ী 

ঠাকুরগাঁও 

৩৫৯ 06560359 জনাি রমাঃ র্াবরকুল ইসলাম 

রমাঃ  বিবুর র মান 

ঠাকুরগাঁও 

৩৬০ 06560360 জনাি  পুষ্প নার্থ বসং  

কাবর্মক চন্দ্র বসং  

ঠাকুরগাঁও 

৩৬১ 06560361 জনাি ইসরাইল  ক 

আলমউিীন 

ঠাকুরগাঁও 

৩৬২ 06560362 জনাি রমাঃ মদনায়ার র াদসন 

রমাঃ বসরাজুর ইসলাম 

ঠাকুরগাঁও 

৩৬৩ 06560363 জনাি রমাঃ আল-মামুন রবশে 

রমাঃ আবফজুল  ক 

ঠাকুরগাঁও 
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৩৬৪ 06560364 রমাঃ রর্াফাদয়ল আ দম্মে ব টলার 

মৃর্ নবিরউিীন আ দম্মে 

ঠাকুরগাঁও 

৩৬৫ 07570365 জনাি রমাঃ িবশর বময়া 

মৃর্-বনমুর আলী 

 বিগঞ্জ 

৩৬৬ 07580366 জনাি রমাঃ মবনর আলী 

িবশর আলী 

রমৌল ীিা

জার 

৩৬৭ 07590367 জনাি অপলু কাবি র্ালুকোর 

মৃর্ বগবরজা রমা ন র্ালুকোর 

সুনামগঞ্জ 

৩৬৮ 07600368 জনাি বজদর্ন্দ্র ছিদ্য 

মৃর্ েীদনশ ছিদ্য 

বসদলট 

৩৬৯ 08610369 জনাি  আকরাম র াদসন 

আব্দুল িারী ফবকর 

ময়মনবসং  

৩৭০ 08610370 জনাি রমাঃ কামরুল  াসান 

রমাঃ রবফকুল ইসলাম 

ময়মনবসং  

৩৭১ 08610371 জনাি রমাঃ আসাদুজ্জামান  

রমাঃ শামছুবিন 

ময়মনবসং  

৩৭২ 08610372 জনাি রমা াম্মে আবজজুল  ক 

রমা াম্মে আিদুল  াবমে 

ময়মনবসং  

৩৭৩ 08610373 জনাি  মুখদলছুর র মান 

শরাফর্ আলী 

ময়মনবসং  

৩৭৪ 08610374 জনাি রমাঃ আসাদুজ্জামান  

রমাঃ শব দুল ইসলাম 

ময়মনবসং  

৩৭৫ 08610375 রিগম নাবগ মস আক্তার 

আব্দুল কুদ্দুস 

ময়মনবসং  

৩৭৬ 08610376 জনাি রমাঃ কাইিার  াবমে 

রমাঃ আব্দুল  াই 

ময়মনবসং  

৩৭৭ 08610377 জনাি রমাঃ  জ ারুল  ক 

রমাঃ আব্দুল  াবলম 

ময়মনবসং  

৩৭৮ 08610378 রিগম আবিয়া আক্তার 

আবজজুল  ক 

ময়মনবসং  

৩৭৯ 08610379 জনাি রমাঃ শা ীন আলম 

রমাঃ শামছুবিন 

ময়মনবসং  

৩৮০ 08610380 জনাি রমাঃ ফর াে উবিন 

রমাঃ সুলর্ান উবিন 

ময়মনবসং  

৩৮১ 08610381 রিগম র্া বমনা সুলর্ানা 

রমাঃ আব্দুস কবরম 

ময়মনবসং  

৩৮২ 08610382 জনাি রমাঃ মবনরুল ইসলাম মবন 

রমাঃ রমাস্তফা বময়া 

ময়মনবসং  

৩৮৩ 08610383 জনাি রমাঃ র্াদরকুজ্জামান 

রমাঃ ফজলুল  ক 

ময়মনবসং  

৩৮৪ 08610384 বিকাশ চন্দ্র সরকার 

জগেীশ চন্দ্র সরকার 

ময়মনবসং  

৩৮৫ 08610385 জনাি রমাঃ অবরফ ভূঞা ময়মনবসং  

ক্রবমক 

নং 
ররাল নম্বর প্রার্থীর নাম ও বপর্ার নাম বনজ রজলা 

আলী ফারুক ভূয়া 

৩৮৬ 08620386 রিগম বশবরন আক্তার 

রমাঃ বসরাজুর ইসলাম 

রশরপুর 

৩৮৭ 08620387 জনাি রমাঃ সদরায়ার জা ান 

মৃর্-নাবজম উবিন 

রশরপুর 

৩৮৮ 08620388 জনাি রমাঃ আল আবমন র াসাইন 

রমাঃ মকবুল র াসাইন 

রশরপুর 

৩৮৯ 08620389 জনাি রমাঃ বমজানুর র মান 

রমাঃ লুৎফর র মান 

রশরপুর 

৩৯০ 08620390 জনাি রমাঃ জাবমরুর ইসলাম 

রমাঃ আব্দুল ও াি 

রশরপুর 

৩৯১ 08620391 রিগম ররাদকয়া রিগম 

রমাঃ আব্দুস সালাম 

রশরপুর 

৩৯২ 08630392 জনাি নূর আ াদম্মে 

রমাঃ আব্দুর রবশে 

জামালপুর 

৩৯৩ 08630393 জনাি রমাঃ মাবফক খান 

রমাঃ আমজাে র াদসন 

জামালপুর 

৩৯৪ 08630394 জনাি মীর শা ীন আ াদম্মে 

মরহুম মীর নূরুল হুো 

জামালপুর 

৩৯৫ 08630395 জনাি রমাঃ হুমায়ুন কবির 

রমাঃ মা বুি আলী 

জামালপুর 

৩৯৬ 08630396 জনাি জহুরুল  ক 

শা জা ান আলী 

জামালপুর 

৩৯৭ 08630397 জনাি রমাঃ রমদ েী  াসান 

রমাঃ আদনায়ার র াদসন 

জামালপুর 

৩৯৮ 08630398 জনাি শাব ে খান 

রমাঃ রগালাম রমাস্তফা খান 

জামালপুর 

৩৯৯ 08630399 জনাি রমাঃ রমাক্তার আলী 

রমাঃ কবফল উবিন 

জামালপুর 

৪০০ 08640400 জনাি রশখ সােী 

মঈন উবিন ক্বারী  

রনত্রদকানা 

৪০১ 08640401 জীিন চন্দ্র সরকার 

নদরশ চন্দ্র সরকার 

রনত্রদকানা 

৪০২ 04340402 জনাি রমাঃ শামীম ইকিাল 

রমাঃ শ ীে ইকিাল 

বিনাইে  

৪০৩ 01040403 জনাি রমাঃ সুজন বময়া 

খবললুর র মান 

িরগুনা 

৪০৪ 03250404 জনাি রমাঃ সা াি উবিন 

রমাঃ মাবনক রিপারী 

মুবন্সগঞ্জ 

৪০৫ 04080405 জনাি রমাঃ বজয়াউর র মান 

রমাঃ েবির উবিন 

রমদ রপুর 

 


