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িমক নং ভিত ফরেমর ন র নাম ও িপতার নাম জলা ভিত িণ 

০১ ২৯ মা: িমরাজলু ইসলাম 
আ ুস সামাদ 

চুয়াডা া ৮ম 

০২ ৩৫ মা: রািকবুল ইসলাম 
মা: আকবর আলী 

মেহরপুর ৮ম 

০৩ ২০ এ এফ এম সাম ামান পাপন 
এ এফ এম আিশ ামান 

যেশার ৮ম 

০৪ ৩১ মা: সাইদুর রহমান সাইদ 
মা: আসাদুল হক 

চুয়াডা া ৮ম 

০৫ ৩ মা: িবেনাদ উি ন 
নুর মাহা াদ সিলম 

া নবািড়য়া ৮ম 

০৬ ৩৪ নািফজ ইকবাল 
ম ু বপারী 

মাদািরপুর ৯ম 

০৭ ২২ মা: িজহাদ হাসান 
মা: জাহাি র আলম 

রংপুর ৮ম 

০৮ ৩৮৯২২ মা: আরাফাত হােসন 
মা: জামাল হােসন 

মেহরপুর ৯ম 

০৯ ২৪ তাওরাত হােসন 
ইসরাইল হােসন 

সাত ীরা ৮ম 

১০ ৭ কাশাফাত জামান 
এম এইচ জামান 

িদনাজপুর ৮ম 

১১ ১৮ মা: রািকব হােসন 
মা: ইউনুস আলী 

হিবগ জ ৯ম 



 
 িমক নং ভিত ফরেমর ন র নাম ও িপতার নাম জলা ভিত িণ 

১২ ২৫ সৗরভ দ  
শা  দ  

গাপালগ জ ৯ম 

১৩ ৫১ মা: জািক ল ইসলাম 
মা: হলাল পরামািনক 

পাবনা ৯ম 

১৪ ৪২ মা: িশমুল মাহাবুব 
মা: ফিরদ আলী 

ি য়া ৯ম 

১৫ ৫২ মা: মাহমুদুল হাসান পােটায়ারী 
মা: আেনায়ার হােসন পােটায়ারী 

রংপুর ৯ম 

১৬ ৫৬ মািহম আজাদ িজমাম 
মা: আবুল কালাম আজাদ 

নােটার ৮ম 

১৭ ১৪ আ্িদত  সাহা িবজয় 
িব ঞু সাদ সাহা 

নওগা ঁ ৭ম 

১৮ ৩৮৭৩৩ মা: আবু রােসল 
মা: নু ল ইসলাম 

মেহরপুর ৯ম 

১৯ ১৩ মা: ইসমাইল হােসন ইউসুফ আলী 
মা: মাসুম হােসন দওয়ান 

গাইবা া ৮ম 

২০ ২৩ িছয়াম ইমিতয়াজ সাওন 
মীর বাবুল হােসন 

িপেরাজপুর ৯ম 

২১ ৪১ মা: মাহফুজ রহমান 
মা: িসহাব উি ন 

ি য়া ৮ম 

২২ ৪৪ মা: শােয়ব আ ার ভ 
শিরফুল ইসলাম খাকন 

ি য়া ৮ম 


