evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
gqgbwmsn
AvMvgx 28-11-2020Bs Zvwi‡L ‰eÁvwbK Kg©KZv© (A¯’vqx ivR¯^) c‡` wm‡×k¦ix Mvj©m K‡jR, XvKvq AbywôZe¨ wjwLZ
cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ Dchy³ cÖv_x©‡`i ZvwjKv
‡ivj bs
2001.

2002.

2003.

2004.
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cÖv_x©i bvg I eZ©gvb wVKvbv
প্রার্থীর নামঃ চম্পা বেগম
মাতার নামঃ বেলেনা খাতুন
পিতার নামঃ বমাঃ নূরুজ্জামান
োসা ও সড়কঃ
গ্রাম/িাড়া/মেল্াঃ গজন্দর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ঃড ২নং বগৌরীপুর
র্াকঘরঃ োমািাড়া
বিাষ্ট বকার্ নং- ২২০০
উিলজোঃ বগৌরীপুর
বজোঃ ময়মনপসংে
বমাোইে নংপ্রার্থীর নামঃ শােপরয়ার রেমান পেল্াে
মাতার নামঃ বরালশদা জামান
পিতার নামঃ মপনরুজ্জামান মাপনক
োসা ও সড়কঃ
গ্রাম/িাড়া/মেল্াঃ টান পসধো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ঃড পসধেঅ
র্াকঘরঃ োলরঞ্জা
বিাষ্ট বকার্ নং- ২৩২০
উিলজোঃ বোলসনপুর
বজোঃ পকলশারগঞ্জ
বমাোইে নং- 01719-988116
প্রার্থীর নামঃ েখপতয়ার রেমান
মাতার নামঃ মলনায়ারা বগম
পিতার নামঃ বমাঃ শাে আেম
োসা ও সড়কঃ পস/পও- র্. বমাঃ মপনর বোলসন
গ্রাম/িাড়া/মেল্াঃ পে.৪/১
ইউপনয়ন/ওয়ার্ঃড োকৃপে আোপসক এোকা
র্াকঘরঃ ময়মনপসংে কৃপি পেশ্বপেদ্যােয়
বিাষ্ট বকার্ নং- ২২০২
উিলজোঃ ময়মনপসংে
বজোঃ ময়মনপসংে
বমাোইে নং- 01710-450610

প্রার্থীর নামঃ মানছুরা আক্তার োওয়া
মাতার নামঃ জাোনারা বেগম
পিতার নামঃ বমাঃ আলনায়ার বোলসন
োসা ও সড়কঃ কক্ষ নং- ৩২৯
গ্রাম/িাড়া/মেল্াঃ তািসী রালেয়া েে, োকৃপে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ঃড ২১ নং

WvK wU‡KU

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.
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র্াকঘরঃ োংোলদশ কৃপি পেশ্বপেদ্যােয়
বিাষ্ট বকার্ নং- ২২০২
উিলজোঃ ময়মনপসংে সদর
বজোঃ ময়মনপসংে
বমাোইে নং- 01719147485
প্রার্থীরনাম: ফারোনাইয়াসপমন
মাতারনাম: খরশীদজাোন
পিতারনাম: বমা: োপেবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৬৯/১আপজজকেনী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০১
র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুল্ালেেকাপফ
মাতারনাম: বমাছা: কাওছারালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেলমাতালেে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মপনরাম
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩নংেড়পেেইউপনয়ন
র্াকঘর: মপনরাম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৪১০
উিলজো: গংগাচাড়া
বজো: রংপুর
প্রার্থীরনাম: বসাপনয়াম্রং
মাতারনাম: পরনাম্রং
পিতারনাম: েলরন্সসাংমা
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ক-১১/১০, এ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নদ্দা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮নং
র্াকঘর: গুেশান
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১২
উিলজো:
বজো: ঢাকা

প্রার্থীরনাম: মপনরাআক্তার
মাতারনাম: আফলরাজালেগম
পিতারনাম: বমা: নজরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চরআটিিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: চান্দের
র্াকঘর: পসরাজপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৮২২
উিলজো: পসংগাইর
বজো: মাপনকগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: ফয়জুলেসাপ্রজ্ঞা
মাতারনাম: নুরুোোররেমান
পিতারনাম: বমা: ফজুলুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বস্টশনলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চরপনঘাো

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫
র্াকঘর: ঈশ্বরগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৮০
উিলজো: ঈশ্বরগঞ্জ, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: আেীআকের
মাতারনাম: ফালতমাখাতুন
পিতারনাম: বমাোম্মদআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০৭
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োপেজুরী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রাজজ
র্াকঘর: রাজজ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৪০
উিলজো: ভালুকা, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: জাোতুেোপকয়া
মাতারনাম: রাপজয়াসুেতানাপশো
পিতারনাম: বমা: আব্দুররাজ্জাক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৬/২, কোশপুর (দপক্ষণ)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েমণিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২০,বকওয়াটখাে
র্াকঘর: বকওয়াটখাে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনসংেসদর, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ঈশাতালুকদার
মাতারনাম: জুলয়োআক্তার
পিতারনাম: ইয়াপেয়াতালুকদার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫৫/৪
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মড়েোপড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২০
র্াকঘর: বকওয়াটখাে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০১
উিলজো: ময়মনপসংেসদর, বজো: ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম: তুরাবুররেমান
মাতারনাম: হুলরজাোতকল্পনা
পিতারনাম: বমা: নাপজমউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫৫/৪
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মড়রোপড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২০
র্াকঘর: বকওয়াটখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০১
উিলজো: ময়মনপসংেসদর, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: বরাকনুজ্জামান
মাতারনাম: আনারালেগম
পিতারনাম: বমা: সামছুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মানকী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১০নংঝাউিাড়াইউপনয়ন
র্াকঘর: িোশীোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১২
উিলজো: বমোন্দে
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: বমলেদীোসান
মাতারনাম: বমাছা: ছাপেয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: আ: কাপদরভইূঁ য়া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পুম্বাইে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রামলগািােপুর

2016.

2017.

2018.

র্াকঘর: ঈশ্বগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৮০
উিলজো: বগৌপরপুর, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: বতৌপফকুেোসান
মাতারনাম: মমতাজলেগম
পিতারনাম: বমা: আেদুেমালেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০৩
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চরঘাগড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১১নংঘাগড়া
র্াকঘর: চরঘাগড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: মাোপরনরপশদলচৌধুরীপিংপক
মাতারনাম: তুপেনুরআক্তারলচৌধুরী
পিতারনাম: পগয়াসউদ্দীনলচৌধুরী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বজলকম্যানশন
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নতুনোজার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৬নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: শ্রীমঙ্গে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩২১০
উিলজো: শ্রীমঙ্গে
বজো: বমৌেভীোজার
প্রার্থীরনাম: বমােপছনানূরস্বণ ডা
মাতারনাম: বমাছা: বরনুয়ারালেগম
পিতারনাম: আব্দুেমপতনমন্ডে
রুমনং-৩২৭/গ, সুেতানারাপজয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে- ২২০২।

2019.

প্রার্থীরনাম: রাপফউেইসোম
মাতারনাম: রপেমাইয়াছপমন
পিতারনাম: নুরেআপমন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চরমধুয়ানামািাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: চন্দ্রলকানা
র্াকঘর: ২১৫১
বিাস্টলকার্নম্বর: ২১৫১
উিলজো: নকো, বজো: বশরপুর

2020.

প্রার্থীরনাম: বমা: বমলেদীোসানখান
মাতারনাম: সুপফয়অআক্তারখান
পিতারনাম: বমা: সালয়দুেইসোমখান
োসানং: পজ৬/৪
C/O আব্দুেআপজজখান
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।

2021.

প্রার্থীরনাম: বমা: বসৌরভইসোম
মাতারনাম: সালজদাআক্তার
পিতারনাম: আলফন্দীনুরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫১১/৩, ১নংপসলনমােেলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চন্ডীিাশা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৮নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: নান্দাইে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৯০
উিলজো: নান্দাইে
বজো: ময়মনপসংে
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2022.

প্রার্থীরনাম: আপফয়াজাোন
মাতারনাম: েৎফুলেছালেগম
পিতারনাম: বমা: খালেকুজ্জামান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: তােতপে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বতপেোটী
র্াকঘর: বতপেোটী
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭৪০
উিলজো: শ্রীপুর
বজো: গাজীপুর

2023.

প্রার্থীরনাম: োেেীআক্তার
মাতারনাম: নাজমাআক্তার
পিতারনাম: বমা: োবুেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সবুজোগ, তািপসরালেয়াস্কুেলেন
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সবুজোগ, ৮নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: েগুড়াসদর
বিাস্টলকার্নম্বর:৫৮০০
উিলজো: েগুড়াসদর
বজো: েগুড়া
প্রার্থীরনাম: বশখলমাস্তাপকমা
মাতারনাম: রীনালেগম
পিতারনাম: বমা: মপজেররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নালগরিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বমোন্দে
র্াকঘর: বমোন্দে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১০
উিলজো: বমোন্দে
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: নাইমুেইসোম
মাতারনাম: বফরলদৌসীওয়াোে
পিতারনাম: বমা: আব্দুেওয়াোে
কক্ষনং-১০৮/ক
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে।
প্রার্থীরনাম: রাজীেমজুমদার
মাতারনাম: িল্ীরানীমজুমদার
পিতারনাম: পৃপিরাজমজুমদার
ড
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): দূগারামোড়ইোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চরিাে ডতী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২নংচরিাে ডতী
র্াকঘর: কদমতেী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮৫০
উিলজো: বকাম্পাণীগঞ্জ
বজো: বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: পফলরাজপময়া
মাতারনাম: রাপজয়ালেগম
পিতারনাম: আব্দুেোলতন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): দপক্ষণগাপজরচট
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মুপন্সিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ধামলসানা/৭নং
র্াকঘর: উত্তরগাপজরচট
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বিাস্টলকার্নম্বর: ১৩৪৯
উিলজো: সাভার
বজো: ঢাকা
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প্রার্থীরনাম: োলজরাখাতুনস্বণ ডা
মাতারনাম: পদনারালেগম
পিতারনাম: বমা: আবুোপনফ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পদগারকান্দা (শাপিনগর)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২৫
র্াকঘর: আমেীতো
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমৌপমতাগুেইভা
মাতারনাম: উমারানীনাগ
পিতারনাম: উত্তমকুমারগুে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বমাক্তারিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: বনত্রলকাণাসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪০০
উিলজো: বনত্রলকাণাসদর, বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম: শারপমনলেগম
মাতারনাম: ফপরদালেগম
পিতারনাম: বমা: শামছুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): মপনমাো
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ৮৫বক/১
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কাশেনআোপশকএোকা
র্াকঘর: বকপেইসমাইেলরার্
বিাস্টলকার্নম্বর: েোশপুর
উিলজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: ইরফানআেী
মাতারনাম: মৃত. বরালকয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: খাপজরউদ্দীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আঘ্করপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৯নংআঘ্করপুরইউপি
র্াকঘর: খানপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫২০০
উিলজো: সদর
বজো: পদনাজপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: বমলেপদোসানমুরাদ
মাতারনাম: বমাছা: মারুফালেগম
পিতারনাম: বমা: ইসোকআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চকসাোোজপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬নং
র্াকঘর: ফুেোড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫২৬০
উিলজো: ফুেোড়ী
বজো: পদনাজপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: আপমরুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: অপমতনলেগম
পিতারনাম: বমা: ছায়দাররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বগাপেন্দপুর
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: েেপদয়া
র্াকঘর: জুমারোড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৭৫১
উিলজো: সাঘাটা, বজো: গাইোন্ধা
প্রার্থীরনাম: বমা: মপশউররেমান
মাতারনাম: বমাছা: মেপসনালেগম
পিতারনাম: বমা: বমায়ালজ্জমলোলসন
েসুরপনেয়৬০/২
আব্দুেআপজজলেন
োেোগ, ঢাকা-১২১১।
প্রার্থীরনাম: তনুশ্রীগাইন
মাতারনাম: শচীরানীগাইন
পিতারনাম: সলিািকুমারগাইন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: টিলকট
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কুপেয়া
র্াকঘর: সুেনাোদ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯৪০০
উিলজো: বদেোটা, বজো: সাতক্ষীরা
প্রার্থীরনাম: োপসবুররেমান
মাতারনাম: োপসনালেগম
পিতারনাম: েপশরউপদ্দন
রুমনং-২০৪
শেীদতাজউপদ্দনআেলমদেে
োংোলদশলশলরোংোকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়, গাজীপুর-১৭০৬।
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুসসবুর
মাতারনাম: শাপমমাদাোর
পিতারনাম: বমা: োপেবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বোপডংনং- ২৬২, পুপেশোইনসড়ক
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নড়াইে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: রতনগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৫০১
উিলজো: নড়াইেসদর, বজো: নড়াইে
প্রার্থীরনাম: রপঞ্জকাচক্রেতী
মাতারনাম: ব াগমামাচক্রেতী
পিতারনাম: রপসকচক্রেতী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৬৬অিটিমামটাওয়ার
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োমাোজার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৩
র্াকঘর: পসলেট
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩১০০
উিলজো: পসলেটসদর, বজো: পসলেট
প্রার্থীরনাম: নুরজাোনআেমনূরী
মাতারনাম: আকপেমাখাতুন
পিতারনাম: মালেনূরআেম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৪২/৭/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বগাোইেকাপন্দ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নং
র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ইসরাতজাোন
মাতারনাম: বনোরখানম
পিতারনাম: বসালেেখান
রুমনং- এ (২১৩)
ইোপমত্রেে
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজবুররেমানকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়, গাপজপুর- ১৭০৬।
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প্রার্থীরনাম: সানপজদাআফপরনপসপম্ম
মাতারনাম: শােলনওয়াজআক্তার
পিতারনাম: বমা: পসরাজউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৬৭০পনপশকাব্য
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বমাল্ালরার্
র্াকঘর: পমরপুর-২
বিাস্টলকার্নম্বর:
উিলজো: পমরপুর, বজো: ঢাকা-১২১৬
প্রার্থীরনাম: বমা: তিনমােমুদ
মাতারনাম: রমুজাখাতুন
পিতারনাম: বমা: তাফাজ্জেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পস/ও- বমা: তাফাজ্জেলোলসন
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ইচাইে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৬নংফুেোড়ীয়াওয়ার্নড ং-৬
র্াকঘর: আপেমনগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোড়ীয়া, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: রপফউেকদর
মাতারনাম: রওশনআরালেগম
পিতারনাম: বমা: োপেবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪৮১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চুকাইতো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০১
র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর, বজো: ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম: বমাছা: বমৌসুমীআক্তার
মাতারনাম: বমাছা: বসলেরনপেপে
পিতারনাম: বমা: বমাসলেমউদ্দীনতাং
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০অ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রামপুরভালুনঞ্জা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: মাপঝোট
র্াকঘর: ভালুনঞ্জাোট
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৮৮০
উিলজো: পশেগঞ্জ, বজো: েগুড়া
প্রার্থীরনাম: বমাছা: সুমীখাতুন
মাতারনাম: বমাছা: আঞ্জুয়ারালেগম
পিতারনাম: বমা: মােফুজাররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০অ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ভান্ডারিাইকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বশলখরলকাো
র্াকঘর: বশলখরলকাো
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৮০০
উিলজো: েগুড়াসদর, বজো: েগুড়া
প্রার্থীরনাম: ফাপেমাআক্তারপমতু
মাতারনাম: নাপছমাখানম
পিতারনাম: বমা: ফারুকলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৯৪
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চািাইন
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নং
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র্াকঘর: পসআরপি
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৩৪৩
উিলজো: সাভার, বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমা: মাপেদুেইসোমমাপনক
মাতারনাম: বমাছা: জাপমোলেগম
পিতারনাম: বমা: জয়নােআলেদীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আটমূে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আটমূে
র্াকঘর: আটমূে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৮১০
উিলজো: পশেগঞ্জ
বজো: েগুড়া
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুেআপেম
মাতারনাম: সালেোখাতুন
পিতারনাম: বমা: আক্কাচআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কুশনা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কুশনা
র্াকঘর: বশরখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৩৩০
উিলজো: বকাটচাঁদপুর
বজো: পঝনাইদে
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুল্ােআেমামুনপেপ্লে
মাতারনাম: আফলরাজাখানম
পিতারনাম: বমা: বসাোয়মানলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কামারাপে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: থুপগখােী
র্াকঘর: োপমদপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯৪১৩
উিলজো: কোলরায়া
বজো: সাতক্ষীরা
প্রার্থীরনাম: সােপরনানাসপরন
মাতারনাম: আলেয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেখালেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োলুয়াঘাটোজারপূে ডঅংশ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োলুয়াঘাটলিৌরসভা
র্াকঘর: োলুয়াঘাট
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৬০
উিলজো: োলুয়াঘাট
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: রাতুমপনলরামানা
মাতারনাম: খাপদজালেগম
পিতারনাম: আবুেকরপসপদ্দক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৯/৩, বরার্৮১/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ব্যাংককলোনীদক্ষীনমুোলটাে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২০
র্াকঘর: রংপুর
উিলজো: রংপুর
বজো:রংপুর-৫৪০০
প্রার্থীরনাম: ফাপরোলরজা
মাতারনাম: বোসলনইরশাদজাোন
পিতারনাম: একপেমুরলরজা
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বোপডং৯৬২২০৪
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: শােিাড়া

2053.

2054.

2055.

2056.

2057.
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭
র্াকঘর: ঠাকুরগাঁও
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫১০০
উিলজো: ঠাকুরগাঁওসদর
বজো: ঠাকরগাও
প্রার্থীরনাম: োপেবুল্ােজপন
মাতারনাম: নাজমাআক্তার
পিতারনাম: কপেরলোলসন
রুম: ১২৭ব্লক-পস
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যাে
ময়মনপসংে- ২২০২।

প্রার্থীরনাম: বমা: রাোতআেম
মাতারনাম: রপশদাআেম
পিতারনাম: বমা: জহুরআেম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কামােকাছনা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্-ড ২৫
র্াকঘর: রংপুরসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৪০০
উিলজো: রংপুরসদর
বজো: রংপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: জাোঙ্গীরআেম
মাতারনাম: ফালতমাখাতুন
পিতারনাম: বমা: পসদ্দীকুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): েড়োপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পদগারকান্দা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২৫নং
র্াকঘর: আমেীতো
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: আেশােপরয়াররমজান
মাতারনাম: বশফােীলরগম
পিতারনাম: বমা: রজেআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বর্ংগারগড় (মধ্যিাড়া)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২নংশপরফপুরইউপি
র্াকঘর: শ্রীরামপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০০১
উিলজো: জামােপুরসদর
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: পেিাশািারভীন
মাতারনাম: পশপরনাখাতুন
পিতারনাম: আব্দুেোলছদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বদলোত্তরিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বর্মড়া
র্াকঘর: বগািােনগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৩৫০
উিলজো: ফপরদপুর
বজো: িােনা

2058.

2059.

প্রার্থীরনাম: বমা: শামীমআেমামুন
মাতারনাম: মলনায়ারলেগম
পিতারনাম: বমা: ইপিছআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পিচুপরয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োপঘে
র্াকঘর: গাো
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯০০
উিলজো: টাংগাইে
বজো: টাংগাইে
প্রার্থীরনাম: রাপকেোসান
মাতারনাম: আফলরাজাখাতুন
পিতারনাম: বমাজালম্মেেক
৪৯উজ্জেপভো, আকুয়ালচৌরঙ্গীরলমার্, ফুেোপড়য়ালরার্োইলেন, ১২নংওয়ার্ ড
ময়মনপসংে-২২০০।

2060.

প্রার্থীরনাম: বসৌরভআচার্য্ড
মাতারনাম: মুক্তারানীআচার্য্ড
পিতারনাম: সমলরশআচার্য্ড
রুমনং-১০৫ব্লক-পে
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।

2061.

প্রার্থীরনাম: বমাোম্মদলতৌপফকুেইসোম
মাতারনাম: শামীমানাসপরন
পিতারনাম: বমাোম্মদপসরাজুেেক
১১০/এব্লক
শেীদসামছুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: বমা: পসফাতউজ্জামান
মাতারনাম: খালেদামাসুদ
পিতারনাম: বমা: জাপেদুেইসোম
ফ্ল্যাটএ৬(৬তো), োসা:১০ব্লক:পর্
বরার্:০১কালদরাোদোউপজং, কাটাসুর
৩৩নংওয়ার্,ড বমাোম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
প্রার্থীরনাম: বমা: জাোতুনলফরলদৌসী
মাতারনাম: বমাছা: কামরুোোরলেগম
পিতারনাম: বমা: আইয়ূেআেী
গনরুম-২
বশখফপজোতুলেসামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে- ২২০২

2062.

2063.

2064.
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প্রার্থীরনাম: বমাছা: শারপমনপরমা
মাতারনাম: বমাছা: মােমুদালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্বাসআেী
রুম-৩০৩/খ

2065.

2066.

2067.

2068.

2069.

2070.
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বশখফপজোতুপেসামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে- ২২০২।
প্রার্থীরনাম: সুদীপ্তসরকার
মাতারনাম: কামনাসরকার
পিতারনাম: সলিািকুমারসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪পসপর্: ফ্ল্যাট২৬৬
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সুেতানগঞ্জলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: পজগাতো
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৯
উিলজো: োজারীোগর্থানা
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বরাকসানািারভীন
মাতারনাম: বগালেছালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুররপশদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নতুনিইরোড়ী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ঝাউগড়া
র্াকঘর: ঝাউগড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১২
উিলজো: বমোন্দে
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: োসানশােপরয়ার
মাতারনাম: সায়মাখাতুন
পিতারনাম: বমা: জাফরআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ধনোড়ী, আমোগান
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪
র্াকঘর: ধনোড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯৯২
উিলজো: ধনোপড়
বজো: টাঙ্গাইে
প্রার্থীরনাম: নূরউদ্দীনমােমুদ
মাতারনাম: রালেয়াআক্তার
পিতারনাম: বমা: আমানউল্াে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েপরণধরা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: ময়নামপতোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৫২১
উিলজো: বুপড়চং
বজো: কুপমল্া

প্রার্থীরনাম: বমা: আশাদুজ্জামানশামস
মাতারনাম: বমাছা: অতমাখাতুন
পিতারনাম: নূরলমাোম্মদআেী
রুমনং- ৪২৭/গ
শেীদশাসমুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বৃপষ্টিাে
মাতারনাম: পেউটিরানীিাে

2071.

2072.

2073.

2074.

2075.

2076.
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পিতারনাম: অপময়রঞ্জনিাে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বদয়াড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১নংআইচগাতী
র্াকঘর: ঘুপগোটি
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯২৪২
উিলজো: রুিসা
বজো: খুেনা
প্রার্থীরনাম: বমা: একরামুেলোলসন
মাতারনাম:
পিতারনাম:
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মলনােরপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৯নংঝািা
র্াকঘর: রাজগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৪৪০
উিলজো: মপনরামপুর
বজো: লশার
প্রার্থীরনাম: আইপরনেকআপিঁ
মাতারনাম: আলনায়ারাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আপজজুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োগুড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আঠারোপড়
র্াকঘর: পনপভয়াঘাটা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৮২
উিলজো: ঈশ্বরগঞ্জ
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ফারোনারেমান
মাতারনাম: পফলরাজালেগম
পিতারনাম: মােমুদুররেমান
প্র লে: ফারোনারেমান
সম্প্রসারণকমডকতডা
পসপনয়রউিলজোমৎস্যকমডকতডারকা ডােয়
োটোজাপরউিলজোিপরিদ
োটোজাপর, চট্টগ্রাম- ৪৩৩০।
প্রার্থীরনাম: ফালতমাজাোতমুেী
মাতারনাম: বরাপকয়ালেগম
পিতারনাম: আব্দুছছাোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): রাজনগরলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রাজনগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২নংওয়ার্পড েশ্বানার্থ
র্াকঘর: পেশ্বনার্থ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩১৩০
উিলজো: পেশ্বনার্থ
বজো: পসলেট
প্রার্থীরনাম: বমাসা: শাপকোসারপমন
মাতারনাম: সােমালেগম
পিতারনাম: বমা: মজনুপমঞা
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োলুটুঙ্গী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নংদেদেীইউপি
র্াকঘর: আেমপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৩২০
উিলজো: বভাোেট
বজো: চাঁিাইনোেগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: পমজডাআপরফআোম্মদ
মাতারনাম: শােীনআফলরাজ
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পিতারনাম: মৃত: এরশাদউপদ্দনআোম্মদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসানং-৪৭
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রসুেপুর (১নংলগইট)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: দাপনয়া াত্রাোপড়
র্াকঘর: দপনয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২৩৬
উিলজো:
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: সাইফুেইসোম
মাতারনাম: ফপরদালেগম
পিতারনাম: বমা: বজায়ালেরআেী
২৩৩/এফ
শােজাোেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: নাপজয়াোপফজঐশী
মাতারনাম: বোসলনআরালেগম
পিতারনাম: বমা: োপফজউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫/৬
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ভাটিকাশরজমীরলেিারীোইলেন
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ফারজানাইয়াসপমন
মাতারনাম: সুেতানাইয়াসমীন
পিতারনাম: বমা: কায়সারআেী
রুমনং-১২৮
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: বশখআরমানলোলসন
মাতারনাম: আসমালোলসন
পিতারনাম: বশখফারুকলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪৩/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েসুিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯
র্াকঘর: খুেনাসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯১০০
উিলজো: বসানাভাঙ্গা
বজো: খুেনা
প্রার্থীরনাম: বমাস্তফালমা: আেআপমনপরয়াদ
মাতারনাম: বমাছা: রালেয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: জাপেরুেেকমুক্তার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসা/বোপডং-২৫০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রাঙ্গীয়ারলিাতামাপেতািাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: এোঙ্গী
র্াকঘর: এোঙ্গী
উিলজো: বকাটচাঁদপুর-৭৩৩০
বজো: পঝনাইদে
প্রার্থীরনাম: জাপেদোসান
মাতারনাম: জাোনারালেগম
পিতারনাম: বমা” ইসেমাইে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বকওয়াটখােী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ২০বকওয়াটখােী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১০

2083.

2084.

2085.

2086.

2087.

2088.

15

র্াকঘর: বকওয়াটখােী
বিাস্টলকার্নম্বর:
উিলজো:
বজো:
প্রার্থীরনাম: উপমডআক্তার
মাতারনাম: ঝরনালেগম
পিতারনাম: মপজেররেমান
রুমনং-১০৫/খ
বশখফপজোতুেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।

প্রার্থীরনাম: রালশদআেম
মাতারনাম: রপেমাখাতুন
পিতারনাম: কপেমউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োতীজেইট
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রাঙ্গামাটিয়া
র্াকঘর: োবুলেরোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোপড়য়া
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: শারপমনসুেতানা
মাতারনাম: িারুেআক্তার
পিতারনাম: বমা: আব্দুেোলরক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পস/৮০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কলেজলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩
র্াকঘর: ভালুকা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৪০
উিলজো: ভালুকা
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: আবুেোশার
মাতারনাম: রাপশদািারভীন
পিতারনাম: জুেোসউদ্দীন
রুমনং-২০১ (পূে ডভেন)
ঈশাখােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: বমা: শপরফুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: শাপেনুরলেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুররউফসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৪৪/১৬
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চাপুপেয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্-ড ২৪
র্াকঘর: পেএএফ
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭০৩
উিলজো: গাজীপুরসদর
বজো: গাজীপুর
প্রার্থীরনাম: বমলেরুলেছামপে
মাতারনাম: নাজমাখাতুন
পিতারনাম: বমা: মমতাজউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):

গ্রাম/িাড়া/মেল্া: টাপেয়ািাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৯নংচরলমাচাপরয়া
র্াকঘর: মুকসুদপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২১০০
উিলজো: বশরপুরসদর
বজো: বশরপুর
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প্রার্থীরনাম: বশায়াইেলোসাইনতালুকদারপসফাত
মাতারনাম: শাপেদালেগম
পিতারনাম: সুেতানআেলমদতালুকদার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): তালুকদারিাড়ালরার্নং-৬১৬৫৫১৯৫৬০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বসানারগাঁও
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কাপশমপুরইউপনয়নিপরিদ
র্াকঘর: রঘুনার্থপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১০
উিলজো: মুক্তাগাছা
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: মুসপেমাআক্তারপেমা
মাতারনাম: বমাছা: বফরলদৌসীলেগম
পিতারনাম: বমা: বমাশারফলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪৫/১বকয়ালমাড়েলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আকুয়ালোর্ঘড র
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬
র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: সদর
বজো:ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: সাজ্জাদলোলসন
মাতারনাম: সুপফয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেআপজজ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০২৫০-০০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাতডনভাঙ্গাচর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০২
র্াকঘর: মুক্তাগাছা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১০
উিলজো: মুক্তাগাছা
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বেনপজরইসোমশাওন
মাতারনাম: শােীনাআক্তার
পিতারনাম: এলকএমআলনায়ারইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): কাজীপুর
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাজীপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কাজীপুর৯১০নংওয়ার্)ড
র্াকঘর: কাজীপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯০৪
উিলজো: টাঙ্গাইেসদর
বজো:টাঙ্গাইে
প্রার্থীরনাম: বমা: এএনজামানপসপদ্দকীধ্রুে
মাতারনাম: বমাছা: মােমুদারেমান
পিতারনাম: বমা: আবুেকরপসপদ্দক
১৩৬৯আরলকপমশনলরার্
ময়মনপসংেসদর
ময়মনপসংে।

প্রার্থীরনাম: বমলেরারলোলসন
মাতারনাম: রওশনআক্তার
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পিতারনাম: শপরফুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১১/১২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: এমএেএসএসলকায়াটার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২১
র্াকঘর: োকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো:ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: প্রেীনচাকমা
মাতারনাম: কাোলসানাচাকমা
পিতারনাম: সূর্য্ডলসনচাকমা
কক্ষনং-২০৮
শেীদতাজউপদ্দনআেলমদেে
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজবুররেমানকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
গাজীপুরসদর, গাজীপুর-১৭০৬।
প্রার্থীরনাম: উলম্মোপেোআজলজােরা
মাতারনাম: আলনায়ারালেগম
পিতারনাম: োপফজুররেমান
রুমনং- ৪০৮
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে- ২২০২।
প্রার্থীরনাম: নুসরাতনাছরীন
মাতারনাম: আলনায়ারালেগম
পিতারনাম: আব্দুেোপমদসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পশমুেতাইড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বোনারিাড়া
র্াকঘর: বোনারিাড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৭৫০
উিলজো: সাঘাটা
বজো: গাইোন্ধা
প্রার্থীরনাম: ফারোনাশািা
মাতারনাম: বফরলদৌসীখানম
পিতারনাম: আলনায়ারালোলসনফপকর
১/১৯-২০ (৩য়তো) পনউলেইপেলরার্
বেইপেব্যালচেরলগলজলটর্অপফসাস ডলোলস্টে
ঢাকা-১০০০।
প্রার্থীরনাম: রুমানারপশদ
মাতারনাম: বমাছা: নাপছমাআকতার
পিতারনাম: বমা: মামুনুররপশদ
রুমনং: ৩০৮
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।

প্রার্থীরনাম: ফােপমদাআখতার
মাতারনাম: ফপরদািারভীন
পিতারনাম: ফরপশদুেআেম
২১৪/ক
বশখফপজোতুলেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: নাপদরাসুেতানা
মাতারনাম: নুরজাোনলেগম
পিতারনাম: নুরলমাোম্মদ
৫০৮/খ

2102.

2103.

2104.

2105.

2106.

2107.
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বশখফপজোতুলেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: বমা: আশাদুজ্জামানসুমন
মাতারনাম: ফপজোখাতুন
পিতারনাম: বমা: মকবুেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উজানকাপশয়ারচর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৯নংভাংনামারী
র্াকঘর: আনিগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: বগৌপরপুর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: নাপদয়ালনৌপরন
মাতারনাম: নাপদরানাছপরন
পিতারনাম: মৃতলমাোম্মতলরাকনউপদ্দনভইয়া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মসপজদিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: আখাউড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৪৫০
উিলজো: আখাউড়া
বজো: ব্রাহ্মনোপড়য়া
প্রার্থীরনাম: ইকোেলোলসন
মাতারনাম: জহুরালেগম
পিতারনাম: বমাোম্মদলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): মুন্সীোপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পেরেী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িাঁচগাপড়য়া
র্াকঘর: পেরেীোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৯০০
উিলজো: বফনীসদর
বজো: বফনী

প্রার্থীরনাম: বজসপমনআক্তারলজপরন
মাতারনাম: িারভীনলেগম
পিতারনাম: বমা: জয়দুেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): শািোগ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নং
র্াকঘর: পেওএফ
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭০৩
উিলজো: গাজীপুরসদর
বজো: গাজীপুর
প্রার্থীরনাম: শামীমপময়া
মাতারনাম: মারফুজালেগম
পিতারনাম: আব্দুেোপমদ
৪৬২/ক
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: পমজুরাইোন
মাতারনাম: রপমছাখাতুন

2108.

2109.

2110.

2111.

2112.

2113.
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পিতারনাম: আবুেকালশম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বমাসলেমাোদ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নংগুনারীতো
র্াকঘর: বমাসলেমাোদ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১০
উিলজো: মাদারগঞ্জ
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: তাসপেমাআক্তার
মাতারনাম: পফলরাজাআক্তার
পিতারনাম: বমা: আেীআকের
রুমনং- ২০৬
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমপরনাজাোনপমপম
মাতারনাম: পরনাআক্তার
পিতারনাম:নূরলমাোম্মদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ব্যাঙপময়ারপেপডংএরিপিমিালশ্বডরলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ফুেোড়ীয়াদপড়িাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭
র্াকঘর: জামােপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০০০
উিলজো: জামােপুর
বজো: জামােপুর

প্রার্থীরনাম: এএসএমসাইফুররেমান
মাতারনাম: বমাছা: সালজদাোনু
পিতারনাম: বমা: সালদকুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪নংওয়ার্ ড
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: জাোসীিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: িঞ্চগড়
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫০০০
উিলজো: িঞ্চগড়, বজো: িঞ্চগড়
প্রার্থীরনাম: সাপদয়ানুসরাতস্বণ ডা
মাতারনাম: শােনাজসানপজদাপের্থী
পিতারনাম: বমা: বদলোয়ারলোলসন
রুমনং-৩১৪
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।
প্রার্থীরনাম: বসৌরভসাোজয়
মাতারনাম: স্বপ্নাসাো
পিতারনাম: পেপ্লেঅঙ্কুরসাো
ড
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৬৭দূগাচরণসাোরোপড়
(বিাদ্দারোপড়)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বসানাইমুড়ীিপিম
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫
র্াকঘর: বসানাইমুড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮২৭
উিলজো: বসানাইমুড়ী
বজো: বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: বমা: আপরফুেেক

2114.

মাতারনাম: আপছয়ািারপভন
পিতারনাম: বমা: বরজাউেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৪১/১/এখানপ্যালেস
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মাটিকাটাোজার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: গ্যাপরসন
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৬
উিলজো: কযান্টনলমন্ট
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম:বমাোম্মদমুজাপেদুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: বরজুয়ানাসুেতানা
পিতারনাম: বমাোম্মদওয়ালজদআেীফপকর
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পস-১/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পেনাআোসপকএোকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২১
র্াকঘর: োকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো:ময়মনপসংে

2115.

প্রার্থীরনাম: বমা: সার্থীেতালুকদার
মাতারনাম: মঞ্জুআরালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেোইতালুকদার
রুমনং-৯১৫
নোেপসরাজউদলদৌোেে
বশলরোংোকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
বশলরোংোনগর, ঢাকা-১২০৭।

2116.

প্রার্থীরনাম: বমা: আেদুল্ােআেমামুন
মাতারনাম: শাোনাভইয়া
পিতারনাম: বমা: কপেরলোলসনলমাল্া
৩০৩/ক
শেীদনাজমুেআেসানেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২।

2117.

প্রার্থীরনাম: পরজভীইেলনমােমুদা
মাতারনাম: রনজুদালেগম
পিতারনাম: মােমুদুররেমান
২১৭/পস
শেীদনাজমুেআেমানেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2118.

প্রার্থীরনাম: শুকোরানীউিো
মাতারনাম: পমলসসকল্পনারানী
পিতারনাম: র্া. উলিন্দ্রনার্থশীে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কলেজলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িপিমনলগশ্বরী
র্াকঘর: নালগশ্বরী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৬৬০
উিলজো: নালগশ্বরী
বজো: কুপড়গ্রাম
প্রার্থীরনাম: ইউসুফআেী
মাতারনাম: বমাছা: ঝরণাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্দুররেমান

2119.
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োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গান্ধাইে (পসমািোজার)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: গান্ধাইে
র্াকঘর: গান্ধাইে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৭১২
উিলজো: কাপজপুর
বজো: পসরাজগঞ্জ

2120.

2121.

2122.

2123.

2124.
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প্রার্থীরনাম: কাপন ডজতামাোআক্তার
মাতারনাম: মলনায়ারালেগম
পিতারনাম: পসরাজুেেকমজুমদার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): সামছুননাোরমপঞ্জে০৫০৩-০২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উত্তরফপকরপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪
র্াকঘর: মাইজদীলকাট
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮০০
উিলজো: বনায়াখােীসদর
বজো:বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: পসফাতইজাোত
মাতারনাম: পসরাজুমমুপনরা
পিতারনাম: বমা: আব্দুছছাত্তার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৪৪/২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োগরাকসা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বশরপুরলিৌরসভা
র্াকঘর: বশরপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২১০০
উিলজো: বশরপুরসদর
বজো:বশরপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: ইমরুেকায়সার
মাতারনাম: নাপছমাআক্তার
পিতারনাম: বমা: আপমনুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): চাঁনপময়ালরিারীোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বদীেতপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৫নং
র্াকঘর: তােতো
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮৭০
উিলজো: চাটাখে
বজো: বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: মােফুজাআক্তার
মাতারনাম: বেলেনাআেম
পিতারনাম: কাজীলগৌছুেআেম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১০১মাতৃছায়া
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আকুয়াদপক্ষণিাড়া, পফলরাজোইলব্ররীলমাড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর:২২০০
উিলজো:ময়মনপসংেসদর
বজো:ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: জাোঙ্গীরআেম
মাতারনাম: বমাসা: জাোনারালেগম
পিতারনাম: বমা: আশরাফআেী
৪৪৩/পর্
বোলসনশেীদলসােরাওয়াদীেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়

ময়মনপসংে-২২০২
2125.

2126.

2127.

2128.

2129.

2130.

22

প্রার্থীরনাম: শাোদাৎলোলসন
মাতারনাম: বরালকয়ালেগম
পিতারনাম: রুহুেআমীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৬৮
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েক্ষীপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২৫
র্াকঘর: রাজািাড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৫০০
উিলজো: কুপমল্াসদরদপক্ষন
বজো: কুপমল্া
প্রার্থীরনাম: বমা: রপকবুেোসান
মাতারনাম: বমাছা: বরোনাখাতুন
পিতারনাম: সুেতানআেলমদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নালদাজসয়দপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংমাগুরাপেলনাদ
র্াকঘর: নালদাজসয়দপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৬৩০
উিলজো: তাড়াশ
বজো: পসরাজগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: বমা: আপরফুেইসোম
মাতারনাম: আপছয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: বগাোমরসুে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কামারকুমুল্ী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আেমনগর
র্াকঘর: আেমনগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯৯০
উিলজো: বগািােপুর
বজো: টাঙ্গাইে
প্রার্থীরনাম:বমা: পনয়াজলমালশডাদপশোে
মাতারনাম: োপসনািারভীন
পিতারনাম: বমা: বগাোমআজাদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): নাপজরোপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উোেঘুনী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: েপরশাে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮২০০
উিলজো: েপরশােসদর
বজো: েপরশাে
প্রার্থীরনাম: পজনাতআফলরাজ
মাতারনাম: ফালতমালেগম
পিতারনাম: োপেবুররেমান
রুমননং-২২১
েঙ্গমাতাফপজেতুলেছােে
চট্টগ্রামলভলটপরনাপরওএপনম্যােসাইলন্সসপেশ্বপেদ্যােয়, চট্টগ্রাম-৪২২৫।

প্রার্থীরনাম: বমাোম্মদআবুনাঈম
মাতারনাম: তমপজয়াআকতার
পিতারনাম: বমাোম্মদনুরুেআেম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): েেদ্দারোপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িপিমলগামদন্ডী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িপিমলগামদন্ডী৭নং
র্াকঘর: িপিমলগামন্ডী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪৩৬৬
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উিলজো: বোয়ােখােী
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: চয়পনকাব্যানাজী
মাতারনাম: শমীব্যানাজী
পিতারনাম: নৃলিন্দ্রনার্থব্যানাজী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): নূরপুর
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নংপসংড়াইউপি
র্াকঘর: োটশ্যামগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫২৯০
উিলজো: বঘাড়াঘাট
বজো: পদনাজপুর
প্রার্থীরনাম: বোসনালেগম
মাতারনাম: বেলেনালেগম
পিতারনাম: আব্দুেমাোন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োলতলনরোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ১িাইকসালরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বঘাড়াশাে/০৫
র্াকঘর: বঘাড়াশাে
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬১৩
উিলজো: িোশ
বজো: নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: জপসমউপদ্দন
মাতারনাম: সুরাইয়ালেগম
পিতারনাম: বোলসনপময়া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: টপকপুরা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িশাশতেী/০৩
র্াকঘর: রায়পুরা
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬৩০
উিলজো: রায়পুরা
বজো:নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: পেশ্বপজতেসাক
মাতারনাম: ইপতরানীেসাক
পিতারনাম: োসুলদেসাক
৩৩৭/গ
শেীদসামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমাঢ়: রপেউেোসান
মাতারনাম: বমাসা: োপেমালেগম
পিতারনাম: কামরুেলমাল্া
কক্ষনং- িপিম-০৩
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: মােবুোপশপরন
মাতারনাম: পেউটিোসনালেনা
পিতারনাম: আব্দুেলমাোফ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসা-৬৩বরার্-১২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সুজাপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সুজাপুর২নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: ফুেোড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫২৬০
উিলজো: ফুেোড়ী
বজো: পদনাজপুর
প্রার্থীরনাম: জাপেদুেইসোম
মাতারনাম: জীেনলনছা
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পিতারনাম: বমা: ছালেেউদ্দীন
রুমনং- ৮১৫
েীরমুপক্তল াদ্ধাএমএোোনেে
চট্টগ্রামলভলটপরনাপরএন্ডএপনম্যােসাইলন্সসপেশ্বপেদ্যােয়, খুেশী, চট্টগ্রাম- ৪২২৫।
প্রার্থীরনাম: সাইফুপদ্দনরানা
মাতারনাম: আলমনালেগম
পিতারনাম: কামােউপদ্দন
রুমনং- ৮১৫
েীরমুপক্তল াদ্ধাএমএোোনেে
চট্টগ্রামলভলটপরনাপরএন্ডএপনম্যােসাইলন্সসপেশ্বপেদ্যােয়, খুেশী, চট্টগ্রাম- ৪২২৫।
প্রার্থীরনাম: তানপজনাআক্তারপতমা
মাতারনাম: তােপমনাআক্তার
পিতারনাম:বতৌপেদখান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): নাই
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বনাওয়াগাও
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োরোট্ট
র্াকঘর: োরোট্ট
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪৪০
উিলজো: োরোট্ট
বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম: এএমএমলোরোনউদ্দীন
মাতারনাম: মােবুোইয়াছপমন
পিতারনাম: বমা: বগাোমমাওো
রুম-৫আরপিননগরমসপজদলকায়াট ডার
আরপিননগর, সুনামগঞ্জ-৩০০০।

প্রার্থীরনাম: পরিনচন্দ্রলসন
মাতারনাম: ফুেরানীলসন
পিতারনাম: বগৌপেন্দলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ইসমাইেপূে ড
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১০নংোপজপুরইউপি
র্াকঘর: মনু
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩২২৩
উিলজো: কুেপর্ড়া
বজো: বমৌেভীোজার
প্রার্থীরনাম: পেশ্বপজতকমডকারসানী
মাতারনাম: কল্পনারানীদাস
পিতারনাম: কােীলমােনকমডকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): আ: োপমদপভো, সাইদমৃধালরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: দত্তিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪৮
র্াকঘর: ইসোমপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭১২
উিলজো: গাজীপুরসদর
বজো: গাজীপুর
প্রার্থীরনাম: বকএমোসানুজ্জামান
মাতারনাম: বমাছা: বোসলনআরা
পিতারনাম: বকএমজামানউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): িাপতেলখাপেসড়ক
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মশুপরয়ািাড়া, বগদারলমাড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: মশুপরয়ািাড়া
র্াকঘর: ঈশ্বরদী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৬২০
উিলজো: ঈশ্বরদী, বজো: িােনা
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প্রার্থীরনাম: অনুরায়লচৌধুরী
মাতারনাম: েকুেরায়লচৌধুরী
পিতারনাম: বখাকনরায়লচৌধুরী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বোপড-৬৪, ব্লক-এ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গঙ্গানগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বমাগড়া
র্াকঘর: ভাঙ্গাসাগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৪৫২
উিলজো: আখাউড়া
বজো: ব্রাহ্মণোড়ীয়া
প্রার্থীরনাম: বরাকসানাজাোঙ্গীর
মাতারনাম: বরাপজনািারভীন
পিতারনাম: জাোঙ্গীরলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োড়ী৫৭১ (শ্রীপুরটাপমডনােিালশ্বড)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বোসনাোদ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯দাদসীইউপি
র্াকঘর: রাজোড়ী
উিলজো: রাজোড়ীসদর
বজো: রাজোড়ী-৭৭০০
প্রার্থীরনাম: আয়শাপসপদ্দকা
মাতারনাম: রুেীলেগম
পিতারনাম: আব্দুেআপজজমন্ডে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৮/৮
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িাওয়ারোউজলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২০নং
র্াকঘর: োকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০১
উিলজো: ময়মনপসংে
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: আলয়শাআক্তার
মাতারনাম: োইপেলেগম
পিতারনাম: বমা: আইয়ুেআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েয়ড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২২নং
র্াকঘর: সুপতয়াখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: সাপদকুেইসোম
মাতারনাম: োইপেলেগম
পিতারনাম: বমা: আইয়ুেআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েয়ড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২২নং
র্াকঘর: সুপতয়াখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: সাপেদাআক্তার
মাতারনাম: র্পেলেগম
পিতারনাম: বমা: পসরাজুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০৫৯৩ (মামপঞ্জে) গ্যাসলকাম্পানীলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মধ্যতরপুরচপন্ড
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: োবুরোট
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৬০২
উিলজো: চাঁদপুর

বজো: চাঁদপুর
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প্রার্থীরনাম: আেদুেগফুরোবুে
মাতারনাম: রওশনআরা
পিতারনাম: মুোম্মদইসোক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): জাোংগীরভেনোসানং- ৩/৩০৬
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নয়ািাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োমালিৌরসভা
র্াকঘর: োমা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪৬৪০
উিলজো: োমা
বজো: োন্দরোনিাে ডতযলজো
প্রার্থীরনাম: বমা: বমাকলেছুররেমান
মাতারনাম: সপফয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: রকােউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বিােতাভাঙ্গাোপড়নং- ৫৪৩
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বিােতাভাঙ্গা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: তালেরহুদা
র্াকঘর: আদশডআন্দুপেয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৩১০
উিলজো: েপরনাকান্ড
বজো: পঝনাইদাে
প্রার্থীরনাম: বমা: রপেউেইসোমশাওন
মাতারনাম: সােনাজিারভীন
পিতারনাম: আেীআজগর
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োলকরগঞ্জ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োওোকেড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কোই
র্াকঘর: কোই
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮২৮০
উিলজো: োলকরগঞ্জ, বজো: েপরশাে
প্রার্থীরনাম: বমাসলরয়াআক্তার
মাতারনাম: ইয়ানুরখানম
পিতারনাম: মৃতলমাসলেেউদ্দীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পস/ও: আব্দুররপশদ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: খাপেয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: খাপেয়া
র্াকঘর: খাপেয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৯১১
উিলজো: রাজজর, বজো: মাদাপরপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: পমরাজমােমুদ
মাতারনাম: বমাসা: ফাপতমালেগম
পিতারনাম: বমা: শােজাোনপময়া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বুপড়েোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আমড়াঘুপড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংওকওড়াবুপনয়া
র্াকঘর: বরার্িাড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮৭০০
উিলজো: েরগুনাসদর
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বজো: েরগুনা
প্রার্থীরনাম: বমা: সুজনখান
মাতারনাম: বমাসা: বরালকয়াজাফরীন
পিতারনাম: বমা: আবুজাফরখান
৩৯/২িপিমআগারগাঁও
বশলরোংোনগর, ঢাকা-১২০৭
প্রার্থীরনাম: বমা: তালরকউজজামান
মাতারনাম: আঞ্জুমানআরালেগম
পিতারনাম: বমা: সুরুজ্জামান
৪১০/এ, শপেদসামছূেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: ফাল্গুনীোপমদ
মাতারনাম: আলেয়াোপমদ
পিতারনাম: বমা: আব্দুেোপমদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বমা: আব্দুেোপমদ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আইনজীেীসেকারী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: জজলকাট ড, িােনা
র্াকঘর: িােনা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৬০০
উিলজো: িােনাসদর
বজো: িােনা
প্রার্থীরনাম: বমা: নাসীফুররেমান
মাতারনাম: পনগারইয়াসপমন
পিতারনাম: বমা: োেীবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):৫নং
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বগায়ােঘাটলেনলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রায়সালেেোোর
র্াকঘর: েংশাে, ঢাকা
বিাস্টলকার্নম্বর: ১১০০
উিলজো: সূত্রাপুর
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বসপেনািারভীন
মাতারনাম: শাপেনালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেমপতন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ০০১১০০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পমস্ত্রীিাড়া, পেংগনরায়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কুপড়গ্রামলিৌরসভা০৩
র্াকঘর: কুপড়গ্রাম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৬০০
উিলজো: কুপড়গ্রামসদর
বজো: কুপড়গ্রাম

প্রার্থীরনাম: বমা: পমজানুররেমান
মাতারনাম: বমাছা: তারাোনু
পিতারনাম: বমা: আবুেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োজরাভাঙ্গা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১০নংলচংঠিোজরাভাঙ্গা
র্াকঘর: োগদে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫০২০
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উিলজো: বদেীগঞ্জ
বজো: িঞ্চগড়
প্রার্থীরনাম: শাপকেআক্তার
মাতারনাম: ছাপকনাখাতুন
পিতারনাম: বমা: শােীনআক্তার
রুমনং-১০৭
শােএএমপকেপরয়ােে
পসলেটকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
পসলেট-৩১০০
প্রার্থীরনাম: বমা: কামরুজ্জামান
মাতারনাম: কামরুননাোর
পিতারনাম: বমা: শাোজাোন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৪৩/৬সুেতানগঞ্জলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রালয়রোজার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: পজগাতো
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০১
উিলজো: োজারীোগ
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: সাপদয়াজাোন
মাতারনাম: জাোনারারেমান
পিতারনাম: পসপদ্দকুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ফ্ল্যাট১/পস, োপড়-কোতরু
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ৫৫/১/২উত্তরিীলররোগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: পমরপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৬
উিলজো: পমরপুর, বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: সাে ডণীস্বণ ডাদাস
মাতারনাম: টুকটুকসাো
পিতারনাম: বকশেদাস
োসাওসড়ক: বকশেোবুরোসা, কলেজলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উত্তরোজীপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৭নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: বচৌমুেনী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮২১
উিলজো: বেগমগঞ্জ
বজো:বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: ফপরয়াপেনলতফারুক
মাতারনাম: শােনাজআোম্মদ
পিতারনাম: বগাোমফারুকআোম্মদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): েড়মসপজদসংেগ্ন
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পূে ডোজার, োরোট্টা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োরোট্টা- ওয়ার্ ড-২
র্াকঘর: োরোট্টা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪৪০
উিলজো: োরোট্টা, বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম: বমা: পফলরাজলোলসন
মাতারনাম: বমাছা: বরলেনাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্দুেমাোন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আেসাননগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: জাোোোদ
র্াকঘর: োঁটরা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯৪১৩
উিলজো: কোলরায়া
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বজো: সাতক্ষীরা
প্রার্থীরনাম: বদোশীিদাস
মাতারনাম: পমেনপ্রভাদাস
পিতারনাম: মৃত: মুরারীলমােনদাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): এসএফামডাভানপভরভেন
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পূে ডউপকেিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০১
র্াকঘর: বফনী
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৯০০
উিলজো: বফনীসদর
বজো:বফনী
প্রার্থীরনাম: বমা: শালকরআেলমদ
মাতারনাম: বমাছা: োভেীলেগম
পিতারনাম: বমা: শােজামাে
রুমনং-১১২
েঙ্গেন্দুলশখমুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: মােমুদুেোসানপমথুন
মাতারনাম: সালেরালেগম
পিতারনাম: বমা: মপতউররেমান
রুম- ১০৮STA Hall
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজবুররেমানকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়, গাজীপুর-১৭০৬।
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প্রার্থীরনাম: সানীআক্তার
মাতারনাম: নুরুোোরলেগম
পিতারনাম: জালয়দুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নারায়নপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: নারায়নপুর
র্াকঘর: নারায়নপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬৩০
উিলজো: বেোে
বজো: নরপসংদী
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প্রার্থীরনাম: জাোতুেলফরলদৌস
মাতারনাম: উলম্মলজােরাখাতুন
পিতারনাম: বমা: কামােলমাস্তফাখাঁন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পূে ডসাতকুপচয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংেক্সমােমুদইউপি
র্াকঘর: সপেয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৯৪২
উিলজো: িরমরাম
বজো: বফনী

2172.

প্রার্থীরনাম: সসয়দআপকেজালেদ
মাতারনাম: বমাছা: বসপেমালর্ইজী
পিতারনাম: বমা: মনদ্দুররেমান
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
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2173.

ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: পেলপ্রশদাস
মাতারনাম: মীরারানীদাসতালুকদার
পিতারনাম: পেকাশচন্দ্রদাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):১৬/১০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: শাপিোগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪
র্াকঘর: বমৌেভীোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩২০০
উিলজো: বমৌেভীোজার
বজো: বমৌেভীোজার

2174.

প্রার্থীরনাম: বমাছা: বমাসলেমানাসপরনমপনিা
মাতারনাম: বমাছা: বমলেরুনলনছা
পিতারনাম: বমা: বমাজালম্মেেক
৪১৩তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2175.

প্রার্থীরনাম: বমাছা: সাপদয়াজাফপরন
মাতারনাম: বমাছা: রওশনআরা
পিতারনাম: বমা: আ: মাোন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চাঁিাইনগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: মথুরাপুর
র্াকঘর: জোেপুরোট
উিলজো: েদেগাছী
বজো: নওগাঁ-৬৫৭০
প্রার্থীরনাম:বমা: শাোদাতলোলসন
মাতারনাম: হুরারনাোরলেগম
পিতারনাম: মৃত. আব্দুেগফুর
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):৩৫২/এইচ, আপদোপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রমনাআোপসকএোকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: রামপুরাটিএসও- ৪২২৪োপেশের
উিলজো: োপেশের
বজো: চট্টগ্রাম-৪২২৪
প্রার্থীরনাম: বমা: শােপরয়ারশাপকর
মাতারনাম: বমাছা: পশউেীলেগম
পিতারনাম: বমা: আবুেকালসম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োপড়নং-১০, রাস্তা-০৫, ব্লক-পস
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:েনশ্রী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রামপুরা
র্াকঘর: রামপুরা
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৯
উিলজো: রামপুরা, বজো:ঢাকা

2176.

2177.

2178.
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প্রার্থীরনাম: কামরুজজাোন
মাতারনাম: বমাছা: আপকদালেগম
পিতারনাম: বমা: কছরউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িাওয়ারোউজলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সদর
র্াকঘর: সদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২

2179.

2180.

2181.

2182.

2183.

2184.
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উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুল্ােআেলোসাইন
মাতারনাম:
পিতারনাম:
২২১/পে
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

প্রার্থীরনাম: পেোরীচাকমা
মাতারনাম: কৃষ্ণাচাকমা
পিতারনাম: পশপশরমপনচাকমা
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৭৪২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মালঝরেপস্ত
র্াকঘর: রাংগামাটি
উিলজো: রাংগামাটি
বজো:রাংগামাটি-৪৫০০
প্রার্থীরনাম: ইসরাতজাোন
মাতারনাম: কামরুেনাোর
পিতারনাম:সাইদুররেমান
২১৭/ক
বশখফপজোতুলেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: অেদাচরনচাকমা
মাতারনাম: োসিীচাকমা
পিতারনাম: কপনকচাকমা
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২১/এ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বরার্-০২
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কল্যানপুর
র্াকঘর:
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৭
উিলজো:
বজো:ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমাছা: মমতাজলমাস্তরী
মাতারনাম: বমাছা: পশপরনসুেতানা
পিতারনাম: বমা: বমাফাজ্জেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩৩গফুরসরদারসড়ক
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োঙ্গােীপুরপনজিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮
র্াকঘর: সসয়দপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৩১০
উিলজো: সসয়দপুর
বজো: নীেফামারী
প্রার্থীরনাম: বমা: বগাোমলমাস্তফা
মাতারনাম: োপসনাখাতুন
পিতারনাম: বমা: সুজােতআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রানীনগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োটকুমরুে
র্াকঘর: রপশদাোদ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৭০২

উিলজো: উল্ািাড়া
বজো:পসরাজগঞ্জ

2185.
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2188.

2189.

2190.
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প্রার্থীরনাম: বমা: মপতউররেমান
মাতারনাম: রপেমালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৮৯১োজীলকআেীলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: জুরাইন
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কদমতেী
র্াকঘর: বগান্ডাপরয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৪
উিলজো: ঢাকা, বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: এসএমইকরামুেকপের
মাতারনাম: বমাছা: োপেমালেগম
পিতারনাম: বমা: শপরফুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োপমদপুর
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োপমদপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১২নংফলতপুরইউপি
র্াকঘর: োপমদপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৪০০
উিলজো: সদর লশার, বজো: লশার
প্রার্থীরনাম: বমা: ইফলতখারআেম
মাতারনাম: মােমুদাআক্তার
পিতারনাম: বমা: আপজমউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আটরা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: আটরাপশল্পএোকা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯২০৭
উিলজো: ফুেতো, বজো: খুেনা
প্রার্থীরনাম: বমা: মােমুদুেোসান
মাতারনাম: তাসপেমালেগম
পিতারনাম: বমা: আবুেোশার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): র্. োড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গান্ডামারা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৬নংলমশাতুয়া
র্াকঘর: আমতেীোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৬২৩
উিলজো: মলনােরগঞ্জ
বজো: কুপমল্া
প্রার্থীরনাম: বমা: তাপরকুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: তাজনাোরলেগম
পিতারনাম: বমা: জামােউদ্দীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কুশার্াঙ্গা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংলদলুয়াোড়ীইউপি
র্াকঘর: েখপতয়ারপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬২৪০
ড
উিলজো: দূগাপুর
বজো: রাজশােী

প্রার্থীরনাম: বমাছা: শাসছুননাোন
মাতারনাম: বমাছা: আক্তারজাোন
পিতারনাম: বমা: খালেদুেমাসুদ
রুমনং-৫১৫/খ

2191.
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বশখফপজোতুলেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: পমরাজুেইসোম
মাতারনাম: মালজদালেগম
পিতারনাম: বমা: বতাফাজ্জেলোলসন
রুমনং- ৩১৬/পর্
শােজাোেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম:মাপেয়াতাোসসুম
মাতারনাম: মাকসুদালেগম
পিতারনাম: বমা: পেল্ােপময়া
রুমনং-২০১
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: খায়রুননাোর
মাতারনাম: জাোনারলেগম
পিতারনাম: বমা: খপেলুররেমান
রুমনং!-৩০৫/বরার্সাইর্
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: পিয়ােসাক
মাতারনাম: প্রমীোরানীেসাক
পিতারনাম: নলরন্দ্রনার্থেসাক
রুমনং-২৩৩
তািসীরালেয়ােেৎ
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: তানভীরআেলমদ
মাতারনাম: নাপসমাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্দুেোরী
২৩৩/এ
বোলসনশেীদলসােরাওয়াদীেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: আবুনাজর
মাতারনাম: উলম্মকুেসুম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেেক
৩১৯/পে
ফজলুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: পূজােসাক
মাতারনাম: সপঞ্চতােসাক
পিতারনাম: মদনেসাক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): মধ্যিাড়া
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সাোপেয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮
র্াকঘর: টাঙ্গাইরসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯০০
উিলজো: টাঙ্গাইে
বজো:টাঙ্গাইে
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুল্ােআেমুদ্দালজর
মাতারনাম: শাোনাজলেগম
পিতারনাম: বমা: আক্কাশআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):

2199.
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গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োগজশে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: দশনিাড়া
র্াকঘর: দশনিাড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬২১০
উিলজো: িো
বজো: রাজশােী
প্রার্থীরনাম: বমা: আেমামুন
মাতারনাম: জইফুে
পিতারনাম: বমা: আপমনুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): শ্রামিপুর
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: শ্রীমিপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৭নংশ্রীমিপুর/০৪
র্াকঘর: রামকুড়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৫২০
উিলজো: পনয়ামতপুর
বজো: নওগাঁ
প্রার্থীরনাম: দৃপষ্টদত্ত
মাতারনাম: তিপতদত্ত
পিতারনাম: বগৌরকুমানদত্ত
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩৩৯
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ব্রাহ্মিল্ী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১৭
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো:ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম: সচতীিাে
মাতারনাম: মায়ািাে
পিতারনাম:সঞ্চয়িাে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩২নংরামোবুলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রামোবুলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১০
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ফারজানরেমান
মাতারনাম: িারুেলেগম
পিতারনাম: সাইদুররেমানিাঠান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৯৮/৪-পস
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িপিমমাদারলটক, পূে ডোসালো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: োসালো
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৪
উিলজো:, বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: অসীমকুমার
মাতারনাম: পশখারানী
পিতারনাম: অপজতকুমার

2204.

2205.

2206.

2207.

2208.

2209.
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োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): এসটিএেেেরুম-২১৯
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েলশমুরকৃপে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: কাউেপতয়াইউপি
র্াকঘর: েলশমুরকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭০৬
উিলজো: গাজীপুরসদর
বজো: গাজীপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: মােবুবুররেমান
মাতারনাম: রওশনারা
পিতারনাম: বমা: আব্দুেখালেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):১৭৮
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: খালোইপুরা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রাধাকানাই
র্াকঘর: ফুরকানাোদ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোপড়য়া, বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: পশোেরানা
মাতারনাম: পশপরনািারভীন
পিতারনাম: বমা: আব্দুররাজ্জাক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):মন্ডেোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োপেপুরিার্থাপেয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪নংনাংো
র্াকঘর: েপরপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১০
উিলজো: বমোন্দে
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: বমাছা: ফালতমাখাতুন
মাতারনাম: বুেবুপেখাতুন
পিতারনাম: বমা: নজরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: তানাই
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ভাঙ্গাোপড়
র্াকঘর: বেেকুপচ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৭৪০
উিলজো: বেেকুপচ
বজো: পসরাজগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: বমা: আবুতালরক
মাতারনাম: বমাছা: মপজডনালেগম
পিতারনাম: বমা: তছপেমউদ্দীনসরকার
৪০৪/এ
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: রালশদুরইসোমসাদ্দামখান
মাতারনাম: বমাসা: বসপেনালেগম
পিতারনাম: বমা: বসকান্দারআেীখান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):োউজ-৭১০বরার্১০
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: এপভপনও-৩ফ্ল্যাট- ৩এ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: পমরপুরপর্ওএইচএস
র্াকঘর: িল্েী (পমরপুর)
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৬
উিলজো: িল্েী (পমরপুর)
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: উলম্মোপন
মাতারনাম: বদলোয়ারালেগম
পিতারনাম: বমা: শােআেমভইয়া
মাছরাঙ্গা-১৫
পসলঙ্গেকমডকতডাোসভেন

োংোলদশধানগলেিণাইনপস্টটিউট (পব্র)
গাজীপুর-১৭০১

2210.

2211.

2212.

2213.

2214.
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প্রার্থীরনাম: বমা: আলনায়ারলোলসন
মাতারনাম: োপেমালেগম
পিতারনাম: বমা: জয়নােআলেপদন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসানং-০৩বরার্-১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: দপক্ষণগাঁও
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৭৩
র্াকঘর: োসালো
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৪
উিলজো: সবুজোগ, বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: োপসবুননাোরতাসপমন
মাতারনাম: োয়োআঞ্জুমানারালেগম
পিতারনাম: এসএমোপফজুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বমাড়েোপড়
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িাোড়পুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: গন্ডা/০৮
র্াকঘর: আঠারোপড়
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৮২
উিলজো: বকন্দুয়া, বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম: বমা: মেপসনসরকার
মাতারনাম: রওশনআরালেগম
পিতারনাম: বমা: সুেতানউপদ্দন
প্র লে, পিতা: বমা: সুেতানউপদ্দন
অপফসএলটনলর্ট
শােজাোেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়, ময়মনপসয়ংে
প্রার্থীরনাম: সাপদয়ানূর
মাতারনাম: মােফুজাখাতুন
পিতারনাম: আকতারলোলসন
রুমনং-৪০৬বরার্সাইর্
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়, ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: এজাজপেনজাোন
মাতারনাম: নূরআকতারজাোন
পিতারনাম: বমা: এমদাদুেেক
৩১৯/পে
ফজলুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2215.

2216.

2217.

2218.

2219.

2220.
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প্রার্থীরনাম: তাজপরয়ানইসোম
মাতারনাম: তেপমনালেগম
পিতারনাম: ফয়জুরইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): নুরুোোরপমজডাকালশমমপেোকলেজ (বোলষ্টে)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: মাদারগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০৪০
উিলজো: মাদারগঞ্জ
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: বমাসা: রুমা
মাতারনাম: বমাসা: মপরয়ম
পিতারনাম: বমা: োলতমআেী
পস/ও: র্লমা: মুপনরলোলসন
পে৪/১
োকৃপেআোপসকএোকা
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: লুৎফুলেছাসুপম
মাতারনাম: রপশদালেগম
পিতারনাম: ইপেয়াছশাে
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসানং-২৩
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ঘূপণ ডআোপসকএোকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: পসলেট
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩১০০
উিলজো: পসলেট
বজো: পসলেট
প্রার্থীরনাম:রোপেশ্বাস
মাতারনাম: নীপেমাপেশ্বাস
পিতারনাম: অমরপেশ্বাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নপেয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: জামােপুর
র্াকঘর: নপেয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৭৩১
উিলজো: োপেয়াকাপন্দ
বজো: রাজোপড়
প্রার্থীরনাম: বমা: আপজজুেইসোম
মাতারনাম: আঞ্জুমানআরালেগম
পিতারনাম: বমা: োপমদুেইসোম
কক্ষণঙ: ২৩২/গ
ফজলুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: আশরাফুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: আলয়শাপসপদ্দকা
পিতারনাম: বমা: ইসমাইেলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৬০মাসকান্দা
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গনশারলমাড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো:ময়মনপসংে

2221.

প্রার্থীরনাম: খালেদামাসুদসুজন
মাতারনাম: িারভীনলেগম
পিতারনাম: বমা: বকাব্বাতআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পর্লিা, বকায়াপেটিপফর্সপে:
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: দপররামপুরোসিাতােলগইট
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:৯নং
র্াকঘর: দপররামপুরপত্রশাে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২২০
উিলজো: পত্রশাে
বজো: ময়মনপসংে

2222.

প্রার্থীরনাম: বমা: আলনায়ারসাদাত
মাতারনাম: বমাসা: আলনায়ারালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেকুদ্দুস
রুমনং-১১৫
পূে ডভেন
ঈশাখাঁেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2223.

প্রার্থীরনাম: মুনমুনআক্তার
মাতারনাম: বমাছা: রুপেনালেগম
পিতারনাম: বমা: মঞ্জুরুেইসোম
রুম৩১/ক
বশখফপজোতুনলেছামুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2224.

প্রার্থীরনাম: বমা: পফলরাজলোলসন
মাতারনাম: পফলরাজালেগম
পিতারনাম: বমা: আবুেক্করপসপদ্দক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েসজকইে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আমাইড়
র্াকঘর: আমাইড়
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৫৪০
উিলজো: িেীতো
বজো: নওগাঁ

2225.

প্রার্থীরনাম: বশখরালসে
মাতারনাম: আোখাতুন
পিতারনাম: বমা: জালেদআেী
রুম৩১৭/পে
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2226.

প্রার্থীরনাম: ফপেমাখাতুন
মাতারনাম: শামছুোোর
পিতারনাম: বমা: আোউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২১৮
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গাইটাে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১নং
র্াকঘর: পকলশারগঞ্জসদর
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বিাস্টলকার্নম্বর: ২৩০০
উিলজো: পকলশারগঞ্জসদর
বজো: পকলশারগঞ্জ
2227.

প্রার্থীরনাম: নাজমুেকপের
মাতারনাম: পসপেনালেগম
পিতারনাম: পনজামুেকপের
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):২৬২/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বমৌেেীিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১নং
র্াকঘর: বগািেগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮১০০
উিলজো: বগািােগঞ্জ
বজো: বগািােগঞ্জ

2228.

প্রার্থীরনাম: িাপ্পুসাো
মাতারনাম: সপেতাসাো
পিতারনাম: পনরঞ্জনসাো
পূে ড-৩
শেীদজামােলোলসনেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: আেমামুন
মাতারনাম: বজসপমনলেগম
পিতারনাম: বমাস্তফালমাল্া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৬০ (িাকামসপজলদরিালশ)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উত্তরলগাড়ান
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: পখেগাও
র্াকঘর: পখেগাও
উিলজো: পখেগাও
বজো: ঢাকা-১২১৯
প্রার্থীরনাম: মপল্কাপেশ্বাস
মাতারনাম: ময়নাপেশ্বাস
পিতারনাম: ধ্রুেোদপেশ্বাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৫৪
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বখাোদী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সুন্দেী
র্াকঘর: নওয়ািাড়া
উিলজো: অভয়নগর
বজো: লশার-৭৪৬০

2229.

2230.

2231.

2232.
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প্রার্থীরনাম: বমা: ওয়ােীউল্ােশুভ
মাতারনাম: পমলসসোপেমাআক্তার
পিতারনাম: বমা: আক্তারলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েপরশাদ ড
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩নংশ্রীলকাে
র্াকঘর: ৭৬১০
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৬১০
উিলজো: শ্রীপুর
বজো: মাগুরা
প্রার্থীরনাম: বেগমনূলরমাকফী
মাতারনাম: বসতারাআক্তার
পিতারনাম: নূরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৮৫, সানপকিাড়া
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মাদারগঞ্জআোপসকএোকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৫নংওয়ার্ ড

2233.

2234.

2235.

2236.

2237.

2238.
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র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো:ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: মাফুজাআক্তারতেী
মাতারনাম: আপম্বয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্বাছআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বচপকয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: বোলসনপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৩২০
উিলজো: বোলসনপুর, বজো: পকলশারগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: বমা: রাপশদুেইসোমলচৌধুরী
মাতারনাম: বমাছাম্মৎনুরজাোনলেগম
পিতারনাম: বমা: ফখরুেইসোমলচৌধুরী
পস/ও: েীরমুপক্তল াদ্ধামপজেররেমান
পমোভেন, বোপডংনং-৯২
মুপক্তল াদ্ধাআ/এ
েোশপুর, বকওয়াটখােী
ময়মনপসংে-২০২১
প্রার্থীরনাম: সুমাইয়াআক্তার
মাতারনাম: আপক্তয়ারজাোন
পিতারনাম: মৃত. নূরলমাোম্মদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পিতৃছায়া-মাতৃমায়া
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নামাোপড়পূে ড
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: পজনপজরা
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৩১০
উিলজো: বকরানীগঞ্জ
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমাছা: বরলেনাআক্তার
মাতারনাম: বমাছা: জালমনালেগম
পিতারনাম: বমা: ে রতআেী
২০৯/পে
বশখফপজোতুলেছামুপজেেে
পসলেটকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
পসলেট-৩১০০।
প্রার্থীরনাম: বমপেদীোসানতন্ময়
মাতারনাম: িারভীনআক্তার
পিতারনাম: বমাোম্মদআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): প্র লেলমাোম্মদআেী, শেীদআসাদকলেলজরিপিমিালশ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ধানুয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: মাপছমপুর
র্াকঘর: পশেপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬২০
উিলজো: পশেপুর
বজো: নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: সুমাইয়াআক্তার
মাতারনাম: শপেদালেগম
পিতারনাম: নূরলমাোম্মদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োপড়-৩৮/১বরার্-৫ব্লক-পস
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ধউরতুরাগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩
র্াকঘর: পনশাতনগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭১১
উিলজো: উত্তরা

2239.

2240.

2241.

2242.

2243.

2244.
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বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: নাপসমালেগম
মাতারনাম: মপরয়ম
পিতারনাম: আব্দুেলেপকম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োইনজা
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োইনজা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সেরাটি
র্াকঘর: পেেকাউশী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪০০
উিলজো: পূে ডধো
বজো: বনত্রকাণা
প্রার্থীরনাম: বমাছা: রালেয়াবুসরী
মাতারনাম: বমাছা: নূরজাোনলেগম
পিতারনাম: বমা: আবুেকাোমআজাদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েদ্দপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: সমনম৬নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: সমনম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৫০০
উিলজো: মান্দা, বজো: নওগাঁ
প্রার্থীরনাম: সঞ্জয়ব্যানাজীোপ্পা
মাতারনাম: সপেতাব্যানাজী
পিতারনাম: প্রভাতব্যানাজী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কপেজিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২নং
র্াকঘর: নের্াঙ্গা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৩৫০
উিলজো: কােীগঞ্জ
বজো: পঝনাইদে
প্রার্থীরনাম: রাপমনুররেমান
মাতারনাম: মলনায়ারালেগম
পিতারনাম: বমা: লুৎফররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩৬/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: তলরায়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০১
র্াকঘর: নরপসংদীসরকাপরকলেজ
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬০২
উিলজো: নরপসংদীসদর
বজো: নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: শামপছআরালফরলদৌসী
মাতারনাম: আলয়শাখাতুন
পিতারনাম: বমা: ইয়াকুেআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েড়য়া- ছাোকাপন্দ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২৪নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: সুপতয়াখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: ওয়াপতপনলরজা
মাতারনাম: আইপরনিারপভন
পিতারনাম: বমা: বরজাউেকপরম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ভোনীপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: নওগাঁলিৌরসভা৯নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: সািাোর

বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৮৯১
উিলজো: নওগাসদর
বজো: নওগা

2245.

2246.

2247.

2248.

2249.
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প্রার্থীরনাম: পনশাততাসপনমা
মাতারনাম: মমতাজলেগম
পিতারনাম: বমা: রপফকুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): র্থানালরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাপজয়াকান্দা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৭নং
র্াকঘর: ফুেপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৫০
উিলজো: ফুেপুর
বজো:ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: বমসোহুররেমান
মাতারনাম: বমাছা: বমাফালেরলেগম
পিতারনাম: বমা: মকদুদাররেমান
রুমনং: ৪৩৮
ব্লকএফ
নাজমুেআেসানেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: রপেমউপদ্দন
মাতারনাম: ছপেমাখানম
পিতারনাম: মপজবুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পজয়াউদ্দীনভঞাোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িপিমপমঠানাো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬
র্াকঘর: সুপফয়ামািাসা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪৩২০
উিলজো: পমরসরাই
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: বমা: রালসেপময়া
মাতারনাম: ফাতলমাআক্তার
পিতারনাম: বমা: ফপরদপময়া
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বজযাপতকমাপশডয়ােলসন্টার
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পে-৯৩মাপেোগ, বচৌধুরীিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২২নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: পখেগাঁও
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২১৯
উিলজো: পখেগাঁও
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: পিপুেকান্ডদাস
মাতারনাম: অপনতারায়দাস
পিতারনাম: রটিকান্ডদাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: অষ্টগ্রাম, মসপজদজাম
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: অষ্টগ্রাম
র্াকঘর: ২৩৮০
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বিাস্টলকার্নম্বর:
উিলজো: অষ্টগ্রাম
বজো: পকলশারগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: মানসুরাআক্তারজো
মাতারনাম: বকাপেনুরলেগম
পিতারনাম: বমাশাররফলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫/৩৫/১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আউটারলস্টপর্য়াম, কাশর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০২
র্াকঘর: ময়মনপসংেসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: মাজোর-উেইসোমসম্রাট
মাতারনাম: মঞ্জুরালেগম
পিতারনাম: বমা: োলতমউপদ্দন
রুমনং-৩৩৩/এফ
শােজাোেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: অিণ ডারায়
মাতারনাম: মঞ্জুদাস
পিতারনাম: নলগন্দ্রনার্থরায়
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): গুরাপভো, বোপডং-৯৯, ওয়ার্-ড ০৫
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আমোগান
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িার্থাপেয়া
র্াকঘর: বসনাওয়ােীয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৩৪২
উিলজো: আশুপেয়া
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমা: আপরফুররোমনখান
মাতারনাম: আলনায়ারাখাতুন
পিতারনাম: বমা: োপেবুররেমানখান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): গুনোপড়, বকাট ডলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বৃ-কাপেকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োরোট্টা
র্াকঘর: োরোট্টা
উিলজো: োরোট্টা
বজো: বনত্রলকাণা-২৪৪০
প্রার্থীরনাম: জাোতুেলফরলদৌসলমৌ
মাতারনাম: রােলয়খাতুন
পিতারনাম: খানআবুেোসার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৬, মপনন্দ্রোরলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পুরাতনোজারলেন
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: োলগরোট
র্াকঘর: োলগরোট
উিলজো: োলগরোট
বজো: োলগরোট-৯৩০০

প্রার্থীরনাম: প্রীপতকারাণীদাস
মাতারনাম:
পিতারনাম:
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): জাোনমপঞ্জে
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সপমনলটাো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫নংওয়ার্ ড
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র্াকঘর: মীরসরাই
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪৩২০
উিলজো: মীরসরাই
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: বমা: বমজোউররেমান
মাতারনাম: িাপকজাআক্তার
পিতারনাম: মুপজবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): এমআরসােনতারীমাট ড
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আরাকানলরার্, েেদ্দারোট
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪
র্াকঘর: চাঁন্দগাও
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪২১২
উিলজো: চট্টগ্রাম
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: নুসরাতজাোনপেজা
মাতারনাম: োসনালেনা
পিতারনাম: বমা: বরজাউেকপরম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): আেফাগালর্নড , ০৭মতো
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োনাকুড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: জামােপুরসদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০০০
উিলজো: জামােপুরসদর
বজো: জামােপুর
প্রার্থীরনাম: শায়োসুেতানাপমপে
মাতারনাম: পজনাতসুেতানা
পিতারনাম: আবুেকালশম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):ইসোমপভটা,েতডা, পূে ডিাড়া (কপফোউসসংেগ্ন)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ভালূকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: ভালুকা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৪০
উিলজো: ভালূকা
বজো: ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম: বগাোমফারুক
মাতারনাম: বজছপমনলেগম
পিতারনাম: সাদতআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কুমারাটক
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: জ নগর
র্াকঘর: কুমারাটক
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬৪০
উিলজো: পমরপুর
বজো: নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: তােপমনানাসপরন
মাতারনাম: বসপেনাইয়াছপমন
পিতারনাম: বমা: বতারােলোলসনখান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: (ওয়ািদা) ভালূকা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮
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র্াকঘর: ভালুকা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২৪০
উিলজো: ভালুকা
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: কপফেউপদ্দন
মাতারনাম: রালেয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: আবুেোলশম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েীরগঞ্জ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: কৃষ্ণপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৬৫২
উিলজো: মলনােরদী
বজো: নরপসংদী
প্রার্থীরনাম: বমাজালম্মেলোলসন
মাতারনাম: মমতাজলেগম
পিতারনাম: জয়নােআলেদীন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫৫
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাঁচারস
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বমৌচাক
র্াকঘর: োঁশতেী
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭৫০
উিলজো: কাপেয়াজকর
বজো: গাজীপুর

প্রার্থীরনাম: সােপরনাসাপব্বর
মাতারনাম: বরলনসাকপের
পিতারনাম: সপব্বরতালুকদার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৫১/৯, বরার্-১২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বশলখরলটক
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩০
র্াকঘর: বমাোম্মদপুর
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৭
উিলজো: আদােরর্থানা
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমা: সুমন
মাতারনাম: বোসলনআরালেগম
পিতারনাম: আব্দুেকাপদর
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৭৮/২নং
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: এস.বক. দাসলরার্
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৪৫নং
র্াকঘর: বগন্ডাপরয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৪
উিলজো: ঢাকামোনগ
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: এস.এম. সুেতানমােমুদ
মাতারনাম: বমাছা: সুপফয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্দুররপেম
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজেেে
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২৩৫/খ
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যাে
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: সাইফুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: শািাইসোম
পিতারনাম: বমা: নুরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ফালতমামপঞ্জে
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বরার্-২, ব্লক, এ, রেমাননগর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: িপেলটকপনক
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪২০৯
উিলজো: িাঁচোইশ
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: বফৌপজয়াপসপদ্দকাইমা
মাতারনাম: খাপদজালেগম
পিতারনাম: টি. আই. এম. েদরুলদ্দৌোপসপদ্দক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ২৮৭/৫
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বঢাোপদয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: খাগর্ের
র্াকঘর: ময়মনপসংে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম:বমা: নাজমুেহুদা
মাতারনাম: কুেসুমলেগম
পিতারনাম: বমা: োপেবুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩৫৭
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কান্ডারগাপত
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: পেনয়কাঠী
র্াকঘর: খাগুটিয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮৪০০
উিলজো: ঝােকাঠীসদর
বজো: ঝােকাঠী
প্রার্থীরনাম: বমা: সাদ্দামলোলসন
মাতারনাম: রওশনআরালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেরপফক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসা- ২২৯
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: েহুো
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৫নংলগািায়াইউপি
র্াকঘর: েহুো
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৩০০
উিলজো: েপেগঞ্জসদর
বজো:েপেগঞ্জ
প্রার্থীরনাম: পপ্রয়াংকারানীনাো
মাতারনাম: পশল্পীরানীনাো
পিতারনাম: রতনচন্দ্রনাো
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): সানমারলফ্ল্ালরনটিনাএসএসখালেদলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাজীরলদউপড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২১নংজামােখান
র্াকঘর: সদর
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪০০০
উিলজো: বকালতায়ােী
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: এআরমাইউদ্দীন
মাতারনাম: এআররায়োনআক্তার
পিতারনাম: োরুনআে-মামুন

োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বিাড়াোড়ীলরার্, আপছমোজার
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আপছমোজার
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আপছমোজার
র্াকঘর: আছমোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোড়ীয়া
বজো: ময়মনপসংে

2272.

2273.

2274.

2275.

2276.
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প্রার্থীরনাম: বমা: মেপসন
মাতারনাম: বরোলেগম
পিতারনাম: বমা: নুরুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োওোদারোড়ী (বমাশারফকলেজ)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আয়ো-চান্দখাপে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬নংকাপজরাোদ
র্াকঘর: আয়ো-চান্দখাপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮৭৪০
উিলজো: বেতাপগ
বজো: েরগুনা
প্রার্থীরনাম: োসনাতজামী
মাতারনাম: রওশনআরা
পিতারনাম: বমাোম্মদমুপজবুেেক
২৭, কলেজলরার্
চকোজার
৪২০৩
চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: তাছপেমাআকতার
মাতারনাম: বোসলনয়ারালেগম
পিতারনাম: আেীআকের
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): র্া: আেীআকেরএরোড়ী
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ০১নংপক্ষলরাপদয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: তসরপদ্দ
র্াকঘর: তসরপদ্দ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৮৯২
উিলজো: োপতয়া
বজো: বনায়াখােী
প্রার্থীরনাম: তানভীরলোলসন
মাতারনাম: িারভীনআক্তার
পিতারনাম: বমা: বদলোয়ারলোসাইন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): সুফীপ্যালেসরজাগঞ্জআোপসকএোকা
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োমজারোগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭নং
র্াকঘর: আপমনজুটপমেসচট্টগ্রাম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪২১১
উিলজো: িাঁচোইনশ
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: পমজানুররেমান
মাতারনাম: আপছয়া
পিতারনাম: ফায়জুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): সুপফপ্যালেস, রাজগঞ্জআোপসকএোকা

গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োমজারোগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭
র্াকঘর: আপমনজুটপমেস, চট্টগ্রাম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪২১১
উিলজো: িাঁচোইশ
বজো: চট্টগ্রাম

2277.

2278.

2279.

2280.

2281.

2282.
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প্রার্থীরনাম: বমাছা: তাপনয়াতামাোআশা
মাতারনাম: বমাছা: বমায়ালজ্জমানূরাঈন
পিতারনাম: বমা: মােেবুররেমান
রুমনং-১১৮
তািসীরালেয়ােে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: শারপমনআক্তারপিগ্ধা
মাতারনাম: হুসলনয়ারাখাতুন
পিতারনাম: শাহ্আেম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): পজ-৫/৪, (কন ডফুপে)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: পে.ও. এফ. গাজীপুরকযান্ট.
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: পে. ও. এফ
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৭০৩
উিলজো: গাজীপুরসদর
বজো: গাজীপুর
প্রার্থীরনাম: বমা: বসাোগলোলসন
মাতারনাম: বমাছা: খাতুলনজাোত
পিতারনাম: বমা: খালদমুেেক
রুম-২৩১/পস, বোলসনশেীদলসােরাওয়াদীেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: বমা: বোোনউপদ্দনআেলমদ
মাতারনাম: মাকসুদাআক্তার
পিতারনাম: বমা: মপেউপদ্দনআোলমদ
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োসা-৩৩৭
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মধ্যিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫
র্াকঘর: ব্রাহ্মণোপড়য়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৪০০
উিলজো: ব্রাহ্মণোপড়য়াসদর
বজো: ব্রাহ্মণোপড়য়া
প্রার্থীরনাম: বমা: আশরাফুেইসোম
মাতারনাম: বরালকয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: আপনসউজ্জামান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বোপডং-৫২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কুলড়রিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: আেীরলটক
র্াকঘর: আেীরলটক
বিাস্টলকার্নম্বর:
উিলজো: নারায়নগঞ্জসদর
বজো: নারায়নগঞ্জ

প্রার্থীরনাম: বমা: আপশকুেেক

2283.

2284.

মাতারনাম: সাপেদাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আক্রামলোলসন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কাপেোজাইে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫নংলদওলখাোইউপনয়ন
র্াকঘর: আপেমনগর
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোপড়য়া
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: শপরফুেইসোম
মাতারনাম: পদেরুোআক্তার
পিতারনাম: শপফকুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: অনিপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: রাঙ্গামাটিয়া
র্াকঘর: োবুগঞ্জ, োজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২১৬
উিলজো: ফুেোড়ীয়া
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমাছা: নাপেদাআকতার
মাতারনাম: বমাছা: বরলেকাখানম
পিতারনাম: বমা: োপমদুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ফযাট-১/১০০১
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ইস্টান ডউোপনয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বসগুনোপগচা-২
র্াকঘর:
বিাস্টলকার্নম্বর:
উিলজো:
বজো: ঢাকা

2285.

প্রার্থীরনাম: জয়লদেসরকার
মাতারনাম: পমনপতরানীসরকার
পিতারনাম: োরানচন্দ্রসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: সুজাপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: নেকা
র্াকঘর: সালেেগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৬৭২০
উিলজো: রায়গঞ্জ
বজো: পসরাজগঞ্জ

2286.

প্রার্থীরনাম: বমা: পেল্ােলোলসন
মাতারনাম: োপেমালেগম
পিতারনাম: বমা: পনছারআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: িাচোকােরশী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: িাপজডয়া
র্াকঘর: বর্ােনাব্বাটা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৪৫০
উিলজো: বকশেপুর
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2287.

2288.

2289.

2290.

বজো: লশার
প্রার্থীরনাম: চয়নপেশ্বাস
মাতারনাম: র্পেপেশ্বাস
পিতারনাম: পশপশরপেশ্বাস
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: খামারোটী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: গুটুপদয়া
র্াকঘর: আড়ংঘাটা
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯২০২
উিলজো: ডুমুপরয়া
বজো: খুেনা
প্রার্থীরনাম: খালেদাআক্তার
মাতারনাম: বসপেনাআক্তার
পিতারনাম: খালদমআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): কলেজলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: গড়মা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১নং
র্াকঘর: োরোট্টা
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪৪০
উিলজো: োরোট্টা
বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম: প্রলসনপজতচন্দ্ররায়
মাতারনাম: রপেরানীরায়
পিতারনাম: রেীন্দ্রনার্থরায়
৪৬০/পে
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: খাপদজাতুেলকােরা
মাতারনাম: জাোতুেলফরলদৌস
পিতারনাম: মীরলতয়েজং
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বমাগীলিােসড়ক
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বমাগীিাে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বমাগীলিাে
র্াকঘর: পশলরামান
বিাস্টলকার্নম্বর: ৯২০৪
উিলজো: পদঘপেয়া
বজো: খুেনা

2291.

প্রার্থীরনাম: শ্রীঅপময়কুমারসরকার
মাতারনাম: কল্পনারানীসরকার
পিতারনাম: েীলরদন্দ্রনার্থসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: োহুেেমন্ডলেরপভটা
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: নুনখাতয়া
র্াকঘর: নুনখাতয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ৫৬০০
উিলজো: নালগশ্বরী
বজো: কুপড়গ্রাম

2292.

প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুেআপজজ
মাতারনাম: সামছুননাোর
পিতারনাম: বমা: আব্দুল্াে৯
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৯/পস
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মাপেোগ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: ঢাকাকযান্টনলমন্ট
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2293.

2294.

2295.

2296.

2297.

2298.

51

বিাস্টলকার্নম্বর: ১২০৬
উিলজো: কযান্টনলমন্ট
বজো: ঢাকা
প্রার্থীরনাম: বমা: শােীনআেম
মাতারনাম: জয়োনুখাতুন
পিতারনাম: বমা: আব্দুেআপজজ
২২৪/পস
ফজলুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: পজপনয়াসুেতানা
মাতারনাম: পশউেীজামান
পিতারনাম: বমা: মপনরুজ্জামান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৪/২সারদালঘািলরার্
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: নওমেে
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ১১নং
র্াকঘর:
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো:ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমেবুোআক্তারচােী
মাতারনাম: রওশনআরাইসোম
পিতারনাম: বমা: রপফকুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: আরামোগলকন্দুয়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: বকন্দুয়া
বিাস্টলকার্নম্বর: ২৪৮০
উিলজো: বকন্দুয়া
বজো: বনত্রলকাণা
প্রার্থীরনাম:তাপনয়াসুেতানাতন্দ্রা
মাতারনাম: রালশদালজসপমন
পিতারনাম: বমা: পমজানুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বদৌেতপুর
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: নারাপন্দয়া
র্াকঘর: নগরোড়ী
বিাস্টলকার্নম্বর: ১৯৭৬
উিলজো: কাপেোতী
বজো: টাঙ্গাইে
প্রার্থীরনাম: আপমনুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: বমলেরুজাখাতুন
পিতারনাম: বমা: আজোরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৮/৫
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: চকছত্রপুর (নদীরিাড়)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: বশিলমার্
র্াকঘর: োকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমাোম্মদমােবুবুররেমানঅপে
মাতারনাম: সুরাইয়ািারভীন
পিতারনাম: বমাোম্মদমুকদুদুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): োউজনঙ৩৯২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: মীতেিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫
র্াকঘর: কসো

2299.

2300.

2301.

2302.

2303.
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বিাস্টলকার্নম্বর: ৩৪৬১
উিলজো: কসো
বজো: পে-োড়ীয়া
প্রার্থীরনাম: বমা: আপশকুররেমানআপশক
মাতারনাম: ফালতমালেগম
পিতারনাম: বমা: আব্দুেআোদসরকার
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: রঘুরামপুরপূে ডিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩৩নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: শমুগঞ্জোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০৩
উিলজো: ময়মনপসংেসদর
বজো:ময়মনপসংে

প্রার্থীরনাম: বমা: বমলেদীোসান
মাতারনাম: আলনায়ারালেগম
পিতারনাম: বমা: োসানআেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): বেতুয়াসড়ক
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: উত্তরমািাজ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৮নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: চরফযাশন
বিাস্টলকার্নম্বর: ৮৩৪০
উিলজো: চরফযাশন
বজো: বভাো
প্রার্থীরনাম: বশখমুশপফকউেেকফাপেম
মাতারনাম: মালজদালেগম
পিতারনাম: বশখআপজজুেেক
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ৩/এএনপজকুটিরোকৃপে
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বশিলমাড়
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: েয়ড়া
র্াকঘর: োকৃপে
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০২
উিলজো: সদর
বজো: ময়মনপসংে
প্রার্থীরনাম: বমা: আব্দুল্াে
মাতারনাম: আছমালেগম
পিতারনাম: বমা: আেী
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ফ্ল্াট: শপেপডং০৯বরার্-১২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বিাটকলোনী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৩৭নংওয়ার্ ড
র্াকঘর: চট্টগ্রাম
বিাস্টলকার্নম্বর: ৪১০০
উিলজো: চট্টগ্রামেন্দর
বজো: চট্টগ্রাম
প্রার্থীরনাম: বমা: পসরাজুেইসোম
মাতারনাম: পশপরনাআক্তার
পিতারনাম: বমা: জামােউপদ্দন
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):

গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কান্দারিাড়া
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ৯নংওলঘালিরিাড়া
র্াকঘর: িোশীোজার
বিাস্টলকার্নম্বর: ২০১২
উিলজো: বমোন্দে, বজো: জামােপুর
2304.

প্রার্থীরনাম: বমা: ইউসুফজাপমে
মাতারনাম: আসমালেগম
পিতারনাম: বমা: মইনউপদ্দন
রুমনং- ১১৬/পেব্লক
শেীদশামছুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2305.

প্রার্থীরনাম: আশরাফুোোর
মাতারনাম: ফারজানালেগম
পিতারনাম: আপমনুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ১৮/৭,২নংিাওয়ারোউজ
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বকওয়াটখােী
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ২১নংলকওয়াটখােী
র্াকঘর: বকওয়াটখােী
বিাস্টলকার্নম্বর: ২২০০
উিলজো: ময়মনপসংে
বজো: ময়মনপসংে

2306.

প্রার্থীরনাম: বমা: রপকবুেইসোম
মাতারনাম: রুপেয়াখাতুন
পিতারনাম: বমা: খায়রুেইসোম
২১৫/পর্
শােজাোেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২

2307.

প্রার্থীরনাম: বমা: মাজাোরুেইসোম
মাতারনাম: বমাছা: িারভীনখাতুন
পিতারনাম: বমা: জয়নােআলেদীন
রুম-৩৪৩ব্লক-পর্
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: জয়সাো
মাতারনাম: উেপতরানীসাো
পিতারনাম:রেীন্দ্রনার্থসাো
রুমনং-১১৫ব্লক-পে
শেীদশামসুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
প্রার্থীরনাম: আেআপমন
মাতারনাম: বেলেনালেগম
পিতারনাম: মস্তফাআকন্দ
রুমনং-৪৩৯ /ঘ
ফজলুেেকেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যায়
ময়মনপসংে-২২০২

2308.

2309.

2310.
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প্রার্থীরনাম: বমা: আপরফলোলসন
মাতারনাম: জুলেখালেগম
পিতারনাম: আব্দুেলমাতালেে

রুমনং: ১০৫ব্লক-খ
েঙ্গেন্ধুলশখমুপজেেে
োংোলদশকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
ময়মনপসংে-২২০২
2311.

2312.

2313.

2314.

2315.

54

প্রার্থীরনাম: োেীোইসোম
মাতারনাম: োওয়ালেগম
পিতারনাম: বমা: নুরুেইসোম
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর):
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: কুপড়গ্রাম
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:
র্াকঘর: রতনগঞ্জ
বিাস্টলকার্নম্বর: ৭৫০১
উিলজো: নড়াইে
বজো: নড়াইে
প্রার্থীরনাম: ইসরাতনূরসুরভী
মাতারনাম: বফরলদৌসআরালেগম
পিতারনাম: োেরআেী
রুমনং-৩০৩
মুোপসনীদাসেে
পসলেটকৃপিপেশ্বপেদ্যােয়
পসলেট-৩১০০।
প্রার্থীরনাম: বমাছা: আপজজালেগম
মাতারনাম: মৃত. রুিােীলেগম
পিতারনাম: আপজজুররেমান
োসাওসড়ক (নাম/নম্বর): ফ্ল্যাট-৭পসোউজ-৪০/৪২
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: বরার্-১২
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: পনকুঞ্জ-২
র্াকঘর: পখেলক্ষত
বিাস্টলকার্নম্বর: ১২২৯
উিলজো: পখেলক্ষত
বজো: ঢাকা
cÖv_©xi bvgt ‡gvt Avey †nbv †gv¯Ívdv Kvgvj
gvZvi bvgt Znwgbv Bqvmwgb
wcZvi bvgt †gvt Aveyj Kv‡mg
evmv I moKt ZvjyK cjvkx
MÖvg/cvov/gnjøvt ZvjyK cjvkx
WvKNit bvgyoxinvU
‡cvó‡KvW b¤^it 5510
Dc‡Rjvt Avw`Zgvix
‡Rjvt jvjgwbinvU
cÖv_©xi bvgt cvwcqv myjZvb
gvZvi bvgt Avd‡ivRv Av³vi
wcZvi bvgt wMqvm DÏxb
evmv I moKt Avãym †mvevnvb †g¤^vi evox 551
MÖvg/cvov/gnjøvt PimvnvwfKvix
BDwbqb/IqvW©t 5 bs Pi`i‡Kk
WvKNit KvQvix cyKzi
‡cvó‡KvW b¤^it 3933
Dc‡Rjvt †mvbvMvRx, ‡Rjvt ‡dbx

2316.

2317.

bvgt †gvt Avãyjøvn Avj †bvgvb
gvZvi bvgt †gvmvt Av‡bvqviv †eMg
wcZvi bvgt †gvt gwdRyj Bmjvg
MÖvg/cvov/gnjøvt `ywZqvi w`Nxi cvo
BDwbqb/IqvW©t AvgovZjx
WvKNit Bjvkcyi
‡cvó‡KvW b¤^it 3500
Dc‡Rjvt m`I, ‡Rjvt Kzwgjøv
cÖv_©xi bvgt gynv¤§` AvdQvi †nv‡mb
gvZvi bvgt †iv‡Kqv LvZzb
wcZvi bvgt gynv¤§` AvdjvZzb
iæg bs-815,Gg G nvbœvb nj
PUªMÖvg †f‡Uwibvwi GÛ Gwbg¨vj mvB‡Ým
wek^we`¨vjq
BDwbqb/IqvW©t 08
WvKNit Lyjmx
‡cvó‡KvW b¤^it 4225
Dc‡Rjvt Lyjmx
‡Rjvt PUªMÖvg

2318.

cÖv_©xi bvgt †gvt Avwidzi ingvb
gvZvi bvgt Avd‡ivRv Av³vi
wcZvi bvgt Awn`yi ingvb
3253/Gd, w`jgnj, ebiæcv Av/G
MÖvg/cvov/gnjøvt mivBcvov
BDwbqb/IqvW©t 10 bs
WvKNit Kv÷g GKv‡Wgx
‡cvó‡KvW b¤^it 4219
Dc‡Rjvt cvnvoZjx,
‡Rjvt PUªMÖvg

2319.

cÖv_©xi bvgt dv‡Zgv RvbœvZ wjRy gwb
gvZvi bvgt wbjydv myjZvb
wcZvi bvgt †gvt wjqvKZ Avwj
MÖvg/cvov/gnjøvt 5 bs Pi
BDwbqb/IqvW©t 9 bs bqvbMi
WvKNit mvaycyi
‡cvó‡KvW b¤^it 2010
Dc‡Rjvt ‡gjv›`n
‡Rjvt Rvgvjcyi
cÖv_©xi bvgt AvwkKv AvRixb
gvZvi bvgt Avqkv wmwÏKv
wcZvi bvgt †gvt AvgRv` †nv‡mb wmivRx
MÖvg/cvov/gnjøvt Rvjvjcyi
BDwbqb/IqvW©t 6 bs IqvW©,‡gjv›`n †cŠimfv
WvKNit Rvjvjcyi
‡cvó‡KvW b¤^it 2010
Dc‡Rjvt †gjv›`n, ‡Rjvt Rvgvjcyi

2320.

2321.
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cÖv_©xi bvgt kviwgb †bQv exw_
gvZvi bvgt kwidzb †bQv
wcZvi bvgt †gvt Avãyj gwZb
evmv I moKt 6/5 fvwUKvki evB‡jb
MÖvg/cvov/gnjøvt fvwUKvki
BDwbqb/IqvW©t 19 bs IqvW©
WvKNit gqgbwmsn
‡cvó‡KvW b¤^it 2200

‡Rjvt gqgbwmsn
2322.

cÖv_©xi bvgt BmivZ †Rwib
gvZvi bvgt †gvQvt kvnvbv cvifxb
wcZvi bvgt †gvtBDmyd Avjx
evmv I moKt iæb bs-506/K eøK
MÖvg/cvov/gnjøvt †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
BDwbqb/IqvW©t evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
WvKNit gqgbwmsn -2202
‡cvó‡KvW b¤^it 2202
‡Rjvt gqgbwmsn

2323.

cÖv_©xi bvgt kvgxgv AvKZvi
gvZvi bvgt †gvQvt mwn`v †eMg
wcZvi bvgt Gd. Gg. Aveyj Kvjvg AvRv`
MÖvg/cvov/gnjøvt Rqgviv (†Mvqvj cyKzi)
BDwbqb/IqvW©t Kvnvjy ‡cŠimfv,7 bs IqvW©
WvKNit Kvnvjy
‡cvó‡KvW b¤^it 5870
Dc‡Rjvt Kvnvjy
‡Rjvt e¸ov
cÖv_©xi bvgt kvwddv gvR©vb
gvZvi bvgt bvwn` bvRgv
wcZvi bvgt †gvt Avãym mvËvi
evmv I moKt evmv bst 41/4,‡ivW bst1/1
MÖvg/cvov/gnjøvt gyÝxcvov, gv`ªvmv †ivW
BDwbqb/IqvW©t 18
WvKNit iscyi
‡cvó‡KvW b¤^it 5400
Dc‡Rjvt iscyi m`i
‡Rjvt iscyi
cÖv_©xi bvgt bymivZ Rvnvb wicv
gvZvi bvgt ZvwRbyi †eMg
wcZvi bvgt †gvt kvnRvjvj
MÖvg/cvov/gnjøvt Kzwgqvb
BDwbqb/IqvW©t 2 bs AvgovRywo
WvKNit KvDLvwj
‡cvó‡KvW b¤^it 8510
Dc‡Rjvt KvDLvwj
‡Rjvt wc‡ivRcyi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ivwKeyj nvmvb
মাতারনাম: †gvQvt †invbv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Kvgiæj nvmvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gwoqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: gwnlvevb
র্াকঘর: gwoqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5820
উিলজো: MveZjx
বজো: e¸ov
প্রার্থীরনাম: ‡gvt mv¾v`yj Bmjvg meyR
মাতারনাম: ‡di‡`Šwm †eMg
পিতারনাম: ‡gvt `yjvj wgqv
: w`MviKv›`v
র্াকঘর: AvgZjx
বিাষ্টলকার্নম্বর:2200
উিলজো: gqgbwmsn, বজো: gqgbwmsn

2324.

2325.

2326.

2327.
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2328.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt wgVzb Kzgvi cÖvgvwbK
মাতারনাম: fviZx ivYx
পিতারনাম: wbwLj P›`ª cÖvgvwbK
োসাওসড়ক: 241/O
Avkivdzj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn-2202

2329.

প্রার্থীরনাম: RvbœvZzj †di‡`Šm
মাতারনাম: AvÄygvb Aviv †eMg
পিতারনাম: †gvt `yjvj DwÏb
োসা wm-2,hgybv mvi KviLvbv †Kvjbx
hgybv mvi KviLvbv †Kvjbx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: †cvMj`xNv
র্াকঘর: hgybv mvi KviLvbv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2055
উিলজো: Rvgvjcyi, বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: Avwidz¾vgvb
মাতারনাম: wd‡ivRv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Aveyj nv‡mg
োসাওসড়ক: 159/1
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: DËi mvwUi cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 06, র্াকঘর: biwms`x
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1600, বজো: biwms`x
প্রার্থীরনাম: Kzgvix cwc mvnv
মাতারনাম: wgbZx
পিতারনাম: Awgj¨ mvnv
োসাওসড়ক: 127
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: w`NjKv›`x mvnv cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3 bs ev‡bk^i
র্াকঘর: nwj`vMvQx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 6271, উিলজো: cywUqv
বজো: ivRkvnx
প্রার্থীরনাম: ‡i‡eKv †PŠayix
মাতারনাম: mwLbv †PŠayix
পিতারনাম: Avnmvb nwee †PŠayix
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:nwei evwo
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 7
র্াকঘর: wmo‡÷vi evRvi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2240, উিলজো: fvjyKv
বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt wgbnvRyj Av‡e`xb
মাতারনাম: †gvmvt †g‡niæ‡bQv
পিতারনাম: ‡gvr igRvb Avjx
iæg-156,dRjyj nK gymwjg nj,Xv.we
KvR©b nj
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1000, Xv. we
উিলজো: igvbv, বজো: XvKv

2330.

2331.

2332.

2333.

2334.
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প্রার্থীরনাম: mvbwR`v Lvbg
মাতারনাম: ‡iv‡Kqv †eMg
পিতারনাম: ‡ejv‡qZ †nv‡mb
োসাওসড়ক: 104
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: wkjvkx (Bbvg evwo
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 9 bs
র্াকঘর: MdiMuvI
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2230
উিলজো: MdiMuvI, বজো: gqgbwmsn

2335.

2336.

2337.

2338.

2339.

প্রার্থীরনাম: ‡gvmvt gvKmy`v Av³vi
মাতারনাম: ‡ivwRqv †eMg
পিতারনাম: Ave`ym †mvevnvb miKvi
োসাওসড়ক: †M÷ †ivg-3
†kL dwRjvZz‡bmv gwRe nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
র্াকঘর: gqgbwmsn-2202
প্রার্থীরনাম: ‡gvt kvnvwiqv †nv‡mb
মাতারনাম: ‡n‡jbv Av³vi
পিতারনাম: ‡gvt †iv¯Íg Avjx
োসাওসড়ক: ZvRyi‡gvo, myMvi wgj moK
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:‡mvbvi Mvu, RqcynvU
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:1 bs IqvW
র্াকঘর: RcyqnvU
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5900
উিলজো: m`i RqcyinvU, বজো: RqcyinvU
প্রার্থীরনাম: iv‡mj ivbv
মাতারনাম: AvwQqv †eMg
পিতারনাম: mvnvR DwÏb
108/G, knx` kvgmyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ivC`v RvbœvZ
মাতারনাম: iwngv Bmjvg
পিতারনাম: ‡gvt b~i Bmjvg
Kÿ bs-M/313
‡eMg †iv‡Kqv nj
evjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq -2202
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ivBgyi ingvb
মাতারনাম: †gvQvt iwRdv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt b~iæ¾vgvb wgqv
238/wW,‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`x© nj, evsjv‡`k
K…wl wek^we`¨vjq, gqgbwmsn
র্াকঘর: evK…we mve †cvó Awdm
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`I, বজো: gqgbwmsn

2340.

প্রার্থীরনাম: ‡ivgvbv Av³vi RyuB
মাতারনাম: Rv‡q`v Av³vi
পিতারনাম: G.Gg. dviæK
োসাওসড়ক: evmv bs-Gm-8
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evK…we, AvevwmK GjvKv
ওয়ার্:ড IqvW© bs-21
র্াকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো: gqgbwmsn

2341.

প্রার্থীরনাম: bvRgyb bvnvi
মাতারনাম: gvngy`v †eMg
পিতারনাম: ‡gvt byiæj Avwgb
োসাওসড়ক : Avãym ïKzi Gi evox
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †Psgvix
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 9bs IqvW©
র্াকঘর: ‡Psgvix
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5410
উিলজো: MsMvPov , বজো: iscyi
2342.

2343.

2344.

প্রার্থীরনাম: mywd Avn‡g`
মাতারনাম: Av‡ivRv †eMg
পিতারনাম: kwn` Djøvn cÖavb
োসাওসড়ক: mywd Avn‡g`
: cÖh‡Zœ †K Gg †Mvjvg †gv¯Ídv
উপনয়ন/ওয়ার্ ড: evox bs16/2
WvKNit †UvjvievM
‡cvó‡KvW b¤^it wgicyi-1
‡Rjvt XvKv-1216
প্রার্থীরনাম: gwb‡`e `vm
মাতারনাম: cy¯ú ivbx `vm
পিতারনাম: ibwRZ `vm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gy³`vn
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: cvwZwejv
র্াকঘর: cvwZwejv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7410
উিলজো: ‡PŠMvQv
বজো: hv‡kvi
প্রার্থীরনাম: iæcv mvnv
মাতারনাম: bycyi mvnv
পিতারনাম: iZb Kzgvi mvnv
োসাওসড়ক:109/1,MvDwQqv WvB †bw÷
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:iæg bst B-3, KvKivBj †ivW
র্াকঘর: kvwšÍbMi
বজো: XvKv-1217

2345.

প্রার্থীরনাম: weï‡`e `vm
মাতারনাম: wgbvZ ivbx `vm
পিতারনাম: ‡Mvwe›` Kygvi `vm
োসাওসড়ক : 12 bs evmv, †MvcxieevM (2q Zjv)
Avi,‡K,wgkb †ivW
র্াকঘর: Iqvix
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1203
উিলজো: gwZwSj, বজো: XvKv

2346.

প্রার্থীরনাম: Abyc miKvi
মাতারনাম: AviZx miKvi
পিতারনাম: Awbj miKvi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: weRqcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡cvovnvU
র্াকঘর: ‡Mvqvjcvov
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7300
বজো: wSbvB`n

2347.

প্রার্থীরনাম: wZw_ Av³vi
মাতারনাম: Zzwj †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvRvgbyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:†`vMvQx (eo evox)
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 5 bs Ucvgvix BDwbqb
র্াকঘর: PqbbMi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5300
উিলজো: bxjdvgvix m`I, বজো:bxjdvgvix
2348.

2349.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg
মাতারনাম: Zvcmx ZvRwgb bvnvi RvbœvZ
পিতারনাম: †gvt Qv‡bvqvi ‡nv‡mb
knx` Rvgvb †nv‡mb nj
Kÿbs t cwðg 10
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: bymivZ Rvnvb
মাতারনাম: wjwc †eMg
পিতারনাম: ‡gvt byiæj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †`‡ei Qov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: dzj‡KvPv
র্াকঘর: evMevox
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2012
উিলজো: †gjv›`n, বজো: Rvgvjcyi

2350.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt dR‡j ivweŸ
মাতারনাম: kvnvbv Lvbg
পিতারনাম: Av.b.g. eRj~i iwk`
iæg bs cwðg 05, knx` Rvgvj ‡nv‡mb nj
র্াকঘর: evK…we PËi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i
বজো: gqgbwmsn

2351.

প্রার্থীরনাম: D‡¤§ Awn`v ingvb
মাতারনাম: ‡gvQvt iv‡nbv Avd‡ivRv
পিতারনাম: †gvt Awn`yi ingvb
306/M, †eMg †iv‡Kqv nj, evK…we,gqgbwmsn
র্াকঘর: evK…we PËi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i
বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvmvt ZvQwjgv Av³vi
মাতারনাম: ‡gvmvt Rwgjv LvZzb
পিতারনাম: Avãyi ie
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: cviæqviv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: fv‡ijøv
র্াকঘর: cviæqviv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 3531
উিলজো: eywoPs
বজো: Kzwgjøv
প্রার্থীরনাম: RvwKi †nv‡mb
মাতারনাম: Rvnvbviv †eMg
পিতারনাম: AvwbQzi ingvb

2352.

2353.
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2354.

2355.

2356.

2357.

2358.

2359.

2360.
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iæg bs-c~e©-22, knx` Rvgvj ‡nv‡mb nj,
ওয়ার্ ড bs: 21 bs IqvW©
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: AvwZqv Zvgvbœv Q›`v
মাতারনাম: kvnvbvR Av³vi †iev
পিতারনাম: G.‡K.Gg.Av‡bvqvi Bmjvg
োসাওসড়ক: cÖ‡dmi c¨v‡jm, 39/we/4.
†KIqvULvjx
ওয়ার্:ড 20 bs IqvW©
র্াকঘর: ‡KIqvULvjx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2201, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: kvwKi Avn‡g`
মাতারনাম: kvwn`v †eMg
পিতারনাম: Avãyj Rwjj
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:‰gkvw`qv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3 bs ZvivwU
র্াকঘর: Lvg©v‡ii evRvi
উিলজো: gy³vMvQv, বজো: gqgbwmsn- 2204
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Avey mvC` w`cy
মাতারনাম: myjZvbv ‡eMg
পিতারনাম: ‡gvt †Lvi‡k` Avjg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: RM`j
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3 bs cÂMi BDwbqb
র্াকঘর: RM`j ;বিাষ্টলকার্নম্বর: 5000
উিলজো: cÂMi m`i, বজো: cÂMi
প্রার্থীরনাম: kv¤§x Av³vi
মাতারনাম: kvgmyb bvnvi
পিতারনাম: ‡gvt wmivR DÏxb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †Mvwe›`bMi(gywÝi nvU)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: IqvW© bs-10
র্াকঘর: VvuKziMvuI
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5101
উিলজো: VvuKziMvuI m`i, বজো: VvuKziMvuI
প্রার্থীরনাম: bymivZ Rvnvb RyuB
মাতারনাম: mvwebv Avn‡g`
পিতা: Gm..Gg.Avn‡g` †nv‡mb wmÏxK
োসাওসড়ক : 203
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †`Iqvb cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 2 bs IqvW©
র্াকঘর: Rvgvjcyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2000
বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: mvw`qv bymivZ
মাতারনাম: bvBgv Avn‡g`
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj Lv‡jK
: c¨v‡i›Um& nvDm-52/ 10(N)
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: jÿxcyiv, 27bs IqvW©,jÿxcyiv
র্াকঘর: MvRxcyi m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1701, বজো: MvRxcyi
প্রার্থীরনাম: wkwib ¯^vY©v
মাতারনাম: g‡bvqviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj Kvw`i
োসাওসড়ক:evmv bs-0-4
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:cvVvb‡UK
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 6bs eikx,7 bs IqvW©

2361.

2362.

2363.

2364.

2365.

2366.

62

র্াকঘর: eikx evRvi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1743
kxªcyi, বজো: MvRxcyi
প্রার্থীরনাম: gvngy`yj nvmvb
মাতারনাম: gv‡jKv myjZvbv
পিতারনাম: BmgvBj †nv‡mb
োসাওসড়ক:Wv. BmvBj †nv‡mb wfjv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: mvZvbx kÖxei`x
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 07
র্াকঘর: kÖxei`x, বিাষ্টলকার্নম্বর: 2130
উিলজো: kÖxei`x ,বজো: †kicyi
প্রার্থীরনাম: ‡mwjg †iRv
মাতারনাম: ‡mZviv †eMg
পিতারনাম: ggZvR Avjx
োসাওসoKt 115/6
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †fjvbMi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 1 bs IqvW©, biwms`x
র্াকঘর: biwms`x K‡jR
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1602
উিলজো: biwms`x m`i , biwms`x
প্রার্থীরনাম: kvgxgv Avd‡ivR
মাতারনাম: wgbv nvq`vi
পিতারনাম: ‡gvt nvq`vi Avjx
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: w`Nyjxqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 4bs IqvW©
র্াকঘর: w`Nywjqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1900
উিলজো: Uv½vBj m`I, বজো: Uv½vBj
প্রার্থীরনাম: ‡nvm‡b RvbœvZzj †di‡`Šwm
মাতারনাম: jyrdv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt †nv‡mb Avjx
োসাওসড়ক:87/13/1
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:cywjk jvBb DËiv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 2 bs IqvW©
র্াকঘর: gqgbwmsn
উিলজো: gqgbwmsn , বজো: gqgbwmsn- 2200
প্রার্থীরনাম: BmivZ Rvnvb wgwj
মাতারনাম: jvBjyb bvnvi †eMg
পিতারনাম: †gvt g‡qb DwÏb
োসাওসড়ক: cÖh‡Zœt †gvt g‡qb DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: P›`ªcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: bvwRicyi
র্াকঘর: cyiæwjqv
বিাষ্টলকার্নম্বর6400:
উিলজো: ¸iæ`vmcyi , বজো: bv‡Uvi
প্রার্থীরনাম: kÖx Kj¨vb wcÖq wek^vm
মাতারনাম: gqb wek^vm
পিতারনাম: gbœ_ †mvnb wek^vm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ivgbMi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 8bs wmwÏcvkv
র্াকঘর: Rqvivev`
বিাষ্টলকার্নম্বর: 9220
উিলজো: AfqbMi, বজো: h‡kvi

2367.

2368.

2369.

প্রার্থীরনাম: cjvk Kzgvi wek^vm
মাতারনাম: jÿx ivbx wek^vm
পিতারনাম: weï Kygvi wek^vm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ewb©
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: cvwbmviv
র্াকঘর: wSKiMvQv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7420
উিলজো: wSKiMvQv, বজো: h‡kvi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt BDmyd wgqv
মাতারনাম: wkwib Av³vi
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj AvDqvj
োসাওসড়ক: Bmjvgcyi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †QvUiv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 4 bs IqvW©
র্াকঘর: Kywgjøv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 3500
উিলজো: Av`k© m`I, বজো: Kywgjøv
প্রার্থীরনাম: ‡gvQvt gvn&dzRv Lvbvg
মাতারনাম: ‡gvQvt †invbv ‡eMg
পিতারনাম: †gvt AvjgMxi Lvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: AvivRx KvVvjx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: LyUvgviv
র্াকঘর: LyUvgviv, বিাষ্টলকার্নম্বর: 5330
উিলজো: RjXvKv , বজো: bxjdvgvix

2370.

প্রার্থীরনাম: Av³viæb †bmv
মাতারনাম: AvZix ‡eMg
পিতারনাম: ‡gvt byiæj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:euv‡ki nvU
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡P‡nj MvRx
র্াকঘর: nvwecÖwe
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5200
উিলজো: w`bvRcyi m`i , বজো: w`bvRcyi

2371.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt gvwni dqmvj
মাতারনাম: †gvQvt kvn&bvR cvifxb
পিতারনাম:‡gvt kwn`yjøvn
োসাওসড়ক : 3711-01
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: AviwRbI Muv ga¨cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 05
র্াকঘর: AviwRbI Muv,
বিাষ্টলকার্নম্বর: 6500
উিলজো: bIMuv , বজো: bIMuv

2372.

প্রার্থীরনাম: gvwjnv Rvgvb wjgv
মাতারনাম: byiRvnvb
পিতারনাম: ‡gvt LvBiæ¾vgvb
োসাওসড়ক: 7/7
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †gvjøv evox
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 18
র্াকঘর: Lyjbv wR.wc.I
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উিলজো: Lyjbv m`i , বজো: Lyjbv- 9000
প্রার্থীরনাম: ‡gvt gvngy`yj nvmvb
মাতারনাম: ‡gvQvr byiRvnvb †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj nK
োসাওসড়ক: 309
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †KIhveywbqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: eo weMvB /07
র্াকঘর: NvUvwmqv evRvi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 8600
উিলজো: cUzqvLvjx m`i, cUzqvLvjx
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Avey mvC` wicb
মাতারনাম: mv‡jnv †eMg
পিতারনাম: Avt Rwjj ‡kL
োসাওসড়ক: 384
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: eibcvZv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: `v‡gv`i
র্াকঘর: `v‡gv`I, বিাষ্টলকার্নম্বর:9210
উিলজো: dzjZjv , বজো: Lyjbv
প্রার্থীরনাম: ‡gvQvt Zzwj Av³vi
মাতারনাম: iwk`v †eMg
পিতারনাম: ‡gvt bRiæj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: RgMÖvg
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: evDiv
র্াকঘর: evDiv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5441
উিলজো: cvUMÖvg, বজো: jvjgwbinvU
প্রার্থীরনাম: gynv¤§` BKevj wmwÏKx
মাতারনাম: nvwmbv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avey eKi wmwÏKx
োসাওসড়ক: †gŠjwf evwo,Zviv‡Lv †ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: c~e© Zviv‡Lv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: `vZgviv
র্াকঘর: mvw`bMi
বিাষ্টলকার্নম্বর:4355
উিলজো: dwUKQwo , বজো: PUªMÖvg
প্রার্থীরনাম: ‡gvt wd‡ivR gvngy`
মাতারনাম: Av‡bvqviv †eMg
পিতারনাম: g„Z †Mvjvg †nv‡mb
োসাওসড়ক: evox bs-146
িাড়া/মেল্া:‡eRcvov (bjWv½v †ivW)
h‡kvi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt †iRvDj Bmjvg
মাতারনাম: iIkbviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt gwgb DwÏb
োসাওসড়ক: cøU bs-41,‡ivW bs-163
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: nvDwRs G‡óU
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 12
র্াকঘর: Lyjbv wR.wc.I
উিলজো: Lvwjkcyi , বজো: Lyjbv- 9000|
প্রার্থীরনাম:dv‡Zgv Rvnvb
মাতারনাম: ivwk`v byi
পিতারনাম: ‡gvt byiDwÏb
োসাওসড়ক:evmfeb, GKvšÍ mwPe
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: wefvMxq Kwgkbvi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ewikvj, RW©b †ivW
উিলজো: ewikvj m`i, বজো: ewikvj- 8200|
প্রার্থীরনাম: ‡gvt AvRgZ Avjx

মাতারনাম: ‡gvQvt mywdqv LvZzb
পিতারনাম: †gvt Avwgi †nv‡mb
োসাওসড়ক: 0775,Kv‡qm‡Kvjv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:Kv‡qm‡Kvjv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡`vMvQx
র্াকঘর: ‡`vMvQx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 6600
উিলজো: cvebv m`i , বজো: cvebv
2381.
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প্রার্থীরনাম: kviwgb Av³vi m¤úv
মাতারনাম: Avqkv LvZzb
পিতারনাম: knx` Avjx
োসাওসড়ক: 421, Zvcmx iv‡eqv nj
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evK…we, gqgbwmsn
র্াকঘর:evK…we PËi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: m`i, ‡Rjvt gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt myRb wgqv
মাতারনাম: kvgxgv Av³vi
পিতারনাম: ‡gvt Aveyj Kv‡kg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: MywRiKvw›`
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡avevDov
র্াকঘর: ‡avevDov
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2416; উিলজো: ‡avevDov
বজো: gqgbwmsn

প্রার্থীরনাম: RvbœvZzb bvCg
মাতারনাম: gwbiv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt eRjyi ikx`
োসাওসড়ক: evmv bs-0183,jÿx‡Nvjv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: jÿx‡Nvjv,gy³vMvQv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 1bs
র্াকঘর: gy³vMvQv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2210
উিলজো: gy³vMvQv, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt gyiv` miKvi
মাতারনাম: gwR©bv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt kvRvnvb Avjx
োসাওসড়কt Kÿ bs cwðg 04
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:knx` Rvgvj nj
র্াকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
উিলজো: gqgbwmsn m`i , gqgbwmsn- 2202|
প্রার্থীরনাম:bymivZ kvn‡bIqvR
মাতারনাম: iæevqvr kvn‡bIqvR
পিতারনাম: ‡kL byi †gvnv¤§`
োসাওসড়ক : evmv-02,‡ivW-9/1,eøK-wW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ebkÖx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ivgcyiv
র্াকঘর: wLjMuvI
বিাষ্টলকার্নম্বর 1219, বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: dviæK Avnv‡g`
মাতারনাম: dv‡Zgv ‡eMg

2387.

পিতারনাম: myjZvb Avnv‡¤§`
োসাওসড়ক: bvw›`bv †ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: bjKzwo
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 6bs
র্াকঘর: biæw›`
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2002
উিলজো: Rvgvjcyi m`i , Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: AvivdvZ †nvmvBb Avcb
মাতারনাম: Av‡gbv LvZzb
পিতারনাম: AvZjv` †nv‡mb
evmvt Av‡gbv gwÄj
গ্রাম ‡Kkecyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: `yjøv
র্াকঘর: ‡PPzqv evRvi
উিলজো: gy³vMvQv , বজো: gqgbwmsn 2210

2388.

প্রার্থীরনাম: †gvQvt AvwbPv cvifxb
মাতারনাম: ‡gvQvt kvgxg Aviv
পিতারনাম: ‡gvt †gvRvddi Avnv¤§`
োসাওসড়ক: 147/3,wm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:‡givw`qv ga¨cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3 bs
র্াকঘর: wLjMuvI
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1219
উিলজো: wLjMuvI , বজো: XvKv

2389.

প্রার্থীরনাম: †gvt bv‡meyj Bmjvg wmwÏKx
মাতারনাম: †gvQvt byiæm mvevn
পিতারনাম: ‡gvt iwdKzj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: RMdv, ‡cvimvb cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 7 bs
র্াকঘর: cxiMÄ
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5110
উিলজো: cxiMÄ , বজো: VvKziMuvI
প্রার্থীরনাম: mygbv Bmjvg
মাতারনাম: wibv Av³vi
পিতারনাম: ‡gvt iwdKzj Bmjvg
োসাওসড়K: 262/5/L
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:cwðg AvMviMuvI
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 28
র্াকঘর: ‡gvnv¤§`cyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1207
‡k‡i-B-evsjvbMi , XvKv

2390.

2391.
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প্রার্থীরনাম:‡gvt AvjvDwÏb kvn&
মাতারনাম: AvwQqv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj AvwRR
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †Mvcvjcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 11 bs KvwjKvcyi
র্াকঘর: cvïwoqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 6250

2392.
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উিলজো: gv›`v , বজো: bIMuv
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Gg`v`yj nK
মাতারনাম: ‡iby Aviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvwRRyj nK
cÖh‡Zœt Avwg© †gvt Avãyj gybœvd,
evwo bs- 241/6, knx` gÄy moK
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evwoIqvjv cvov
র্াকঘর: †MŠixcyi, বিাষ্টলকার্নম্বর: 2270
উিলজো: †MŠixcyi , বজো: gqgbwmsn

প্রার্থীরনাম: kvnvbv Av³vi
মাতারনাম: Avw¤^qv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt wKZve Avjx
োসাওসড়ক: †ivW bs-02
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: eqov (cvMjvi evRvi)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 24 bs IqvW©
র্াকঘর: evK…we,gqgbwmsn
উিলজো: gqgbwmsn m`i, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ivRy Avn‡g`
মাতারনাম: ‡gvQvt wejwKQ †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvwRRyj nK
োসাওসড়ক: evmv bs 531,PK‡Puvqvi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: PK‡Puvqvi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 13 bs Kki
র্াকঘর: PKDjx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 6510
উিলজো: gv›`v , বজো: bIMuv
প্রার্থীরনাম:‡gvt gvgybyi iwk`
মাতারনাম: bvwM©m wmÏxKv
পিতারনাম: ‡gvt Avey eKi wmwÏK
োসাওসড়ক: KvRx wfjv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: nvRx ingZ Djøvn ¯‹yj †ivW
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: mviæwjqv
র্াকঘর: mviæwjqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1361
উিলজো: †Wgiv , বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: ‡di‡`Šm
মাতারনাম: iwngv
পিতারনাম: Av‡bvqvi †nvmvBb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:nvZx‡jBU
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: iv½gvwUqv
র্াকঘর: evey‡ji evRvi
উিলজো: dzjevwoqv ;বজো: gqgbwmsn-2216
প্রার্থীরনাম: nvwdRv myjZvbv †ivkbx
মাতারনাম: ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb
পিতারনাম: gynv. nviæbyi iwk`
োসাওসড়ক: 20 †KivgZ, g¯Ívb moK
গ্রাম/িাড়া: bZyb †KvU© cvov. Kzwóqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 5 bs IqvW©
র্াকঘর: Kzwóqv ;বিাষ্টলকার্নম্বর: 7000
উিলজো: Kzwóqv , বজো: Kzwóqv
প্রার্থীরনাম: †gvt iæûj Avwgb †`Iqvb
মাতারনাম: †gvmvt iæwRev †eMg

2399.
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পিতারনাম: ‡gvt AviRv` †nv‡mb ‡`Iqvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Kz›`bv KvRx cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ivBMv
র্াকঘর: d‡Zcyi gv`ªvmv; বিাষ্টলকার্নম্বর: 6530
উিলজো: gnv‡`ecyi, বজো: bIMuv
প্রার্থীরনাম: RvbœvZzb ZvRix
মাতারনাম: bvRgv cvifxb
পিতারনাম: wRqv wbQvi Avn‡g`
iæg- cÖZ¨q 313
Kwe mywdqv Kvgvj nj
: XvKv wek^we`¨vjq
উিলজো: kvnevM, বজো: XvKv- 1000
প্রার্থীরনাম: ivwKeyj nvmvb
মাতারনামt ‡gv‡k©`v †eMg
পিতারনাম: ‡gvt kvn&Rvgvj
†nvwìs bs-1101
গ্রাম/িাড়া: Lybyqv bZzb cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 12 bs Kvgvwiqv
র্াকঘর: Lybyqv Pi cvov
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2100
উিলজো:‡kicyi, বজো: ‡kicyi

2401.

প্রার্থীরনাম: ev‡qRx` ûmvBb kvIKx
মাতারনাম: †ivKmvbv cvifxb
পিতারনাম: †gvt gvmD`yi ingvb
evmv I moKt mv‡`K wfjv, d‡qR Avn‡g` †jb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:cwðg e¨vcvix cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 27 bs `wÿb AvMÖvev`
র্াকঘর Wejgywis:
বিাষ্টলকার্নম্বর: 4100, বজো: PUªMÖvg

2402.

প্রার্থীরনাম: Rv‡n`v †di‡`Šmx
মাতার: ‡gvQvt Avdmvix †eMg
পিতারনাম: G.‡K.Gg. Rv‡n`yj nK
evmv I moKt 08,moK b¤^i-02
avc jvjKzwU, iNybvaMÄ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 16
র্াকঘর: iscyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5400
উিলজো: iscyi m`i, বজো: iscyi
প্রার্থীরনাম: ZvbwRbv †di‡`Šmx
মাতারনাম: kvnvbviv †di‡`Šmx
পিতারনাম: Avãyj AvIqvj
evmv I moKt BD .we.wm. Mv‡W©b,65,f~Ä f~lb †jb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Kvwjm•Licyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:07
র্াকঘর: Kzwóqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7000
উিলজো: Kzwóqv
বজো: Kzwóqv

2403.

2404.
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প্রার্থীরনাম: mvw`qv myjZvbv Lvb
মাতারনাম: wibv myjZvbv
পিতারনাম: ‡gvt †Kvevq`yi ingvb Lvb

2405.

2406.

2407.

2408.

2409.

Zvcmx iv‡eqv nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn -2202
প্রার্থীরনাম: Ag„Zv mvnv
মাতারনাম: Av‡jv mvnv
পিতারনাম: ibwRr Kzgvi mvnv
iæg bs-412 Zvcmx iv‡eqv nj
ওয়ার্:ড 21 bs
র্াকঘর: evK…we, †cv÷ Awdm
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gvt †gv¯Ídv Kvgvj
মাতারনাম:Av‡jgv LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj Lv‡jK
evmv I moKt 14
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: AvDwjqvcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: AvDwjqvcyi/01
র্াকঘর: KPzevox., বিাষ্টলকার্নম্বর: 5100
উিলজো: VvKziMuvI m`i, বজো: VvKziMuvI
প্রার্থীরনাম: ‡gvt byi Avgxb gyKzj
মাতারনাম: ‡gvQvt bwigv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avjg½xi †nv‡mb
iæg bs 306,knx` ZvRDwÏb Avng` nj e‡kgyiK…we,
mvjbv,MvRxcyi
র্াকঘর: e‡kgyiK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1706, mvjbv,MvRxcyi
উিলজো: MvRxcyi m`i, বজো: MvRxcyi
প্রার্থীরনাম: †gvt gyRvwn`yj Bmjvg
মাতারনাম: gwR`v LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt QvBdzj Bmjvg
evmv I moKt dvqvi mvwf©m ÷vd †KvqvU©vm©
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: 30.Avi Gg `vm †ivW
র্াকঘর: XvKv m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1100
উিলজো: m~Îvcyi, বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Avgvb Djøvn cik
মাতারনাম: ‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt ZwQi DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: PwÛcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 14bs
র্াকঘর: `yemi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7320
উিলজো: ‰kjKzcv, বজো: wSbvB`n

2410.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt †g‡n`x nvmvb mwRe
মাতারনাম: gwiqg Lvbg
পিতারনাম: ‡gvt †mwjg Lvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: avgmi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:7 bs
র্াকঘর: avgmi ;বিাষ্টলকার্নম্বর: 4224
উিলজো: DwRicyi, বজো: ewikvj

2411.

প্রার্থীরনাম:GBP.Gg.wgVz
মাতারনাম:iwngv ‡eMg
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2412.

2413.

2414.

2415.

2416.

2417.

2418.
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পিতারনাম: ‡gvt †gvkv‡id †nv‡mb nvIjv`vi
evmv I moKt ivRevwo
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: byivBbcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:m~h¨gwb, bs IqvW©
র্াকঘর: byivBbcyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 8623
উিলজো: evDdj বজো: cUzqvLvjx
প্রার্থীরনাম: Zbœq gÛj
মাতারনাম: gÄy gÛj
পিতারনাম: Avb›` gÛj
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: iscyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 12 bs BDwbqb
র্াকঘর: kjyqv evRvi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 9253
উিলজো: Wzgywiqv , বজো: Lyjbv
প্রার্থীরনাম: cÖbe f³
মাতারনাম: wkLv ivbx gay
পিতারনাম: iÄb Kzgvi f³
evmv I moKt 321
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gyïwiqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ivgkxj
র্াকঘর: ivgkxj, বিাষ্টলকার্নম্বর: 8110
উিলজো: †KvUvwjcvov, বজো: ‡MvcvjMÄ
প্রার্থীরনাম: ‡gvk‡idv bvmwib †mvgv
মাতারনাম: gvngy`v cvifxi
পিতারনাম: ‡gvt †gvkviid †nv‡mb
evmv I moKt 18/7, 2bs cvIqvi nvDR
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 21 bs ‡KIqvULvjx
র্াকঘর: ‡KIqvULvjx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2200
উিলজো: gqgbwmsn
বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡i‡nbygv Rvdi
মাতারনাম: †iv‡Kqv LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt Avey Rvdi †gvj¨v
myjZvbv ivwRqv nj
evK„we
বজো: gqgbwmsn 2200

প্রার্থীরনাম: Kvgiæb bvnvi mvBgv
মাতারনাম: †g‡niæb †bQv
পিতারনাম: ‡gvt kwdKzj Bmjvg
evmv I moKt 367/4
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: cwðg f~iæwjqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 25
র্াকঘর: Wz‡qU
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1700
উিলজো: MvRxcyi m`I, বজো: MvRxcyi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ivqnvb Avn‡g`
মাতারনাম: ‡gvQvt †invbv LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt kvwnb wgqv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Zv‡je Uvix
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 7bs g‡b©qv BDwbqb
র্াকঘর: †gŠfvlv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5441
উিলজো: MsMvPov, বজো: iscyi
প্রার্থীরনাম: ‡knbxjv ingvb mvwRb

2419.

2420.

2421.

2422.

2423.

2424.
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মাতারনাম: †Rey‡bœQv †eMg
পিতারনাম: †gvt kwdKzi ingvb
wewìs bs -01, Z…Zxq Zjv
মেল্া: evsjv‡`k nvDR wewìs ÷vc
†KqvUvi, †m±i-8,IqvW©- 01
র্াকঘর: AvjvIj GwfwbD
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1230
উিলজো: DËiv, বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: †gvt Igi ˆLqvg
মাতারনাম: †gvQvt iæwgQv †eIqv
পিতারনাম: g„Zt Avmv`y¾vgvb
iæg bs-215,c~e© Ckv Lvu nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ওয়ার্:ড 21
র্াকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt AvwZKzi ingvb
মাতারনাম: ‡gvQvt mywdqv wewe
পিতারনাম: ‡gvt AvKKvQ Avjx
iæg -326/M, dRjyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ev`kv dvnv`
মাতারনাম: Av‡qkv †eMg
পিতারনাম: g„Z †gv¯Ídv wgqv
nvRx †gv¯Ídv wgqvi bZzb evox
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Lvbcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 15 bs kiwdcyi BDwbqb/ 8bs
র্াকঘর: Lvbcyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 3821
উিলজো: †eMgMÄ, বজো: ‡bvqvLvjx
প্রার্থীরনাম:‡gvt †g‡n`yj Avjg miKvi
মাতারনাম: †gvQvt gnvwmbv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj KzÏym miKvi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ivqZx bovBj
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡eZKvcv
র্াকঘর: ‡UvjWvsMv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5730
উিলজো: cjvkevox, বজো: MvBevÜv
প্রার্থীরনাম: ‡gvQvt kvgxgv bvmixb wjbWv
মাতারনাম: wgbviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt kvnv`r †nv‡mb jvejy wgÂv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gv`viMÄ
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 12 bs wgwVcyi BDwbqb
র্াকঘর: †MvcxMÖvg
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5470
উিলজো: cxiMÄ, বজো: iscyi
প্রার্থীরনাম: ivRxeyj Bmjvg Lvb
মাতারনাম: iIkb Aviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Rwniæj Bmjvg Lvb
evmv I moKt evmv bs- wR-5/2
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq, Av/G
ওয়ার্:ড 21
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i

2425.

বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: Avwidzj Bmjvg
মাতারনাম: ivwRqv †eMg
পিতারনাম: AvRv` mi`vi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ev½vjcvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: M‡bkcyi
র্াকঘর: mwZnvU
বিাষ্টলকার্নম্বর 6511
উিলজো: gv›`v, বজো: bIMuv

2426.

প্রার্থীরনাম: †gvt Lv‡j` ingvb
মাতারনাম: †mwjbv myjZvbv
পিতারনাম: ‡gvt gwReyi ingvb
111,wW eøK, m¤úªmviY feb, Ckv Lvu nj
র্াকঘর: evK…we K¨v¤úvm
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো: gqgbwmsn

2427.

প্রার্থীরনাম: D¾j †nv‡mb
মাতারনাম: wd‡ivRv Av³vi
পিতারনাম: AvbQviæj nK
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ‡mvbvnvi miKvi cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3bs †`exMÄ
র্াকঘর: ‡`exMÄ
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5020
উিলজো: ‡`exMÄ, বজো: cÂMo
প্রার্থীরনাম: wccjy mvnv
মাতারনাম: MxZv ivbx mvnv
পিতারনাম: evmy‡`e mvnv
evmv I moKt 111,wW eøK, m¤úªmviY feb, Ckv
Lvu nj
র্াকঘর: evK…we K¨v¤úvm
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: Zzlvi mvnv
মাতারনাম: ïK¬v mvnv
পিতারনাম: wegj P›`ª mvnv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: bywbqvMvox
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:3bs cjvkevox
র্াকঘর: cjvkevox
উিলজো: cjvkevox, বজো: MvBevÜv
প্রার্থীরনাম: †gvt ivZzj ivqnvb
মাতারনাম: †gvQvt †iŠIkbviv †eMg
পিতারনাম: †gvt Avãyj AvDqvj
evmv I moKt †gv¯Ídv g¨vbkb, 48/5 Avi.‡K.wgkb
†ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: m`i Dc‡Rjv cwil` msjMœ, AvKzqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড:13
র্াকঘর: gqgbwmsn m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2200
উিলজো: gqgbwmsn m`i

2428.

2429.

2430.
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2431.

বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gvt RvwKi †nv‡mb
মাতারনাম: gvngy`v
পিতারনাম: ‡gvt wiqvR DwÏb
evmv I moKt 111,wW eøK, m¤úªmviY feb, Ckv
Lvu nj
র্াকঘর: evK…we K¨v¤úvm
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: m`i, বজো: gqgbwmsn

2432.

প্রার্থীরনাম: †gvt Avãyj Mdzi
মাতারনাম: ‡gvQvt Kwnbyi †eMg
পিতারনাম: ‡gvt knx` Avjx
426//wm,knx` kvgmyj nK nj, evK…we, gqgbwmsn
র্াকঘর: evK…we PËi
বিাষ্টলকার্নম্বর:2202
বজো:gqgbwmsn

2433.

প্রার্থীরনাম: ‡gvt BKivg~j nK
মাতারনাম: ‡gvQvt dwi`v †eMg
পিতারনাম: †gvt BmgvBj MvRx
iæg bs 304/ G
‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`x nj
evK…we
র্াকঘর: evK…we mve‡cvó Awdm
বিাষ্টলকার্নম্বর:2202
বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: Lvqiæb bvnvi AvRv`
মাতারনাম: mvgmybœvnvi AvRv`
পিতারনাম: Aveyj Kvjvg AvRv`
cÖh‡Zœt Kvgiæb bvnvi AvRv`
†jKPvivi, G‡KvqvKvjPvi wefvM evsjv‡`k K…wl
wek^we`¨vjq ; বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Avãyjøv-Avj-byi
মাতারনাম: ‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Ievq`yj nK
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: cyiMÖvg
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: D`qcyi
র্াকঘর: cyiMÖvg
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5930
উিলজো: KvjvB, বজো: RqcyinvU
প্রার্থীরনাম: bymivZ Rvnvb wbSzg
মাতারনাম: gwbKv Bqvmgxb
পিতারনাম: ‡gvt †bQviæj nK
evmv I moKt †nvwìs bs-267
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evwjRox
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 4 bs
র্াকঘর: evwjRox
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2041
উিলজো: gv`viMÄ বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: Gm, Gg, gvRnviæj Bmjvg
মাতারনাম: †gvQvt myjZvbv †eMg
পিতারনাম: Gm, Gg,iwdKzj Bmjvg
†nvwìs bs-213
িাড়া mqvavbMov(Luvb cvov)
2bs IqvW©, wmivRMRÄ †cŠimfv
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র্াকঘর: wmivRMÄ, বিাষ্টলকার্নম্বর: 6700
উিলজো: wmivRMÄ m`i, বজো: wmivRMÄ
প্রার্থীরনাম: wecøe †` wgVzb
মাতারনাম: mvabv ivwb †`
পিতারনাম: A‡kvK Kzgvi †`
evmv I moKt evmv b¤^i-230
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ‡MŠwi‡Nvbv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 9bs
র্াকঘর: ‡MŠwi‡Nvbv
বিাষ্টলকার্নম্বর:9250
উিলজো: ‡Kkecyi , বজো: h‡kvi
প্রার্থীরনাম: Av‡bvqvi †nv‡mb
মাতারনাম: ‡nwc Av³vi
পিতারনাম: g„Z Avãyj †gvZv‡je
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Kzgywiqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 8 bs bovBj
র্াকঘর: Kzgywiqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2260
উিলজো: nvjyqvNvU, বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: bvwdm Zvmwbg webwZ
মাতারনাম: AvwQqv cvifxb †Rev
পিতারনাম: ‡ejvj †nv‡mb
†kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
Kÿ bs-215 /L
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn 2200
প্রার্থীরনাম: mvbwR`v Av³vi
মাতারনাম: wibv †eMg
পিতারনাম: mv‡`K †PŠayix
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gBjvKv›`v
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: gBjvKv›`v
র্াকঘর: k¨vgMÄ
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2411
উিলজো: †MŠixcyi, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: mvwR`v Av³vi m~Pbv
মাতারনাম: Lvw`Rv Av³vi
পিতারনাম: ‡gvt jyrdi ingvb
evmv I moKt Zvcmx iv‡eqv nj
iæg bs-122
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn
বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: bvwRqv bvnxb wbkx_
মাতারনাম: bvRgyb bvnvi
পিতারনাম: †gvt bvwmg cvi‡fR
Zvcmx iv‡eqv nj
iæg bs-125
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gŠmygx Bmjvg
মাতারনাম: iIkbviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt †gvm‡jg DwÏb
Zvcmx iv‡eqv nj
iæg -304
র্াকঘর: evK…we

বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো:gqgbwmsn
2445.

প্রার্থীরনাম: ‡Rmwgb Rev
মাতারনাম: kvnbvR †eMg
পিতারনাম: G.‡K.Gg. RvKvwiqv miKvi
Zvcmx iv‡eqv nj
iæg bs-123
র্াকঘর: evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
বজো:gqgbwmsn
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প্রার্থীরনাম: ‡gvt †gvwgbyj wmwÏKx
মাতারনাম: gvwR©qv wmwÏKv
পিতারনাম: ‡gvt †gvRv‡¤§j nK wmwÏKx
Kÿ bs-128 (eøK wm)
: knx` kvgmyj nK nj, evK…we
ওয়ার্:ড 21 bs
র্াকঘর: evK…we †cvó Awdm
বিাষ্টলকার্নম্বর:2202, বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡gvt mv‡R`yi ingvb
মাতারনাম: ‡gvQvt dv‡Zgv Rûiv
পিতারনাম: ‡gvt †mvjvqgvb Avjx
nvDR †nvwìs bs-147.G.
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: `wÿb avIqv cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 20bs IqvW©
র্াকঘর: e¸ov
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5800
উিলজো: e¸ov m`i, বজো: e¸ov
প্রার্থীরনাম: ‡gvQvt wbjydv Bqvmwgb
মাতারনাম: †gvQvt Avwidv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt †jvKgvb Avjx
iæg bs-408 (cÖ`xß feb)
Kwe mywdqv Kvgvj nj
XvKv wek^we`¨vjq
র্াকঘর: KvR©b nj †cvó Awdm
উিলজো: kvnevM, বজো: XvKv- 1000
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প্রার্থীরনাম: bvRgym mvwKe
মাতারনাম: wkwib Av³vi evix
পিতারনাম: Avãyj evix
evmv I moKt d¬vU .wR-7, iæcvqb c¨v‡jm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: c~e© †mbcvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: wgicyi, র্াকঘর: wgicyi
উিলজো: wgicyi, বজো: XvKv- 1216
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প্রার্থীরনাম: ‡jwjb PvK&gv
মাতারনাম: Kíbv PvK&gv
পিতারনাম: A½` PvK&gv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: wjPzevMvb
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 8 bs IqvW©; র্াকঘর: iv½vgvwU m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 4500 ;উিলজো: iv½vgvwU m`i
বজো: iv½vgvwU
প্রার্থীরনাম: mvw`qv Avdwib
মাতারনাম: kvnbvR cvifxb
পিতারনাম: ‡gvt kvn Avjg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: Dc‡Rjv ¯^v¯’v Kg‡cø·
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: bMiKv›`v †cŠimfv

2451.
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র্াকঘর: bMiKv›`v
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7840
উিলজো: bMiKv›`v
বজো:dwi`cyi
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প্রার্থীরনাম: RvbœvZzj Avbqvg wgwg
মাতারনাম: w`jvbyi Avd‡ivR
পিতারনাম: ‡kL Avkivdzj Avjg
evmv I moKt cÖ`xß- 801
Kwe mywdqv Kvgvj nj
KvR©b nj, XvKv wek^we`¨vjq
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1000, বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: wjgv Av³vi
মাতারনাম: ‡i‡nbv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Kvgvj †nv‡mb
kvgmyb bvnvi nj, Abvm© feb,307
XvKv wek^we`¨vjq
র্াকঘর: KvR©b nj
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1000
উিলজো: igbv , বজো:XvKv
প্রার্থীরনাম: †gvt bvBgyj Bmjvg ivweŸ
মাতারনাম: byiRvnvb †eMg
পিতারনাম: †gvZz©Rv Avn‡g` wmK`vi
evmv I moKt wcwc K,58/G
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: kvnRv`cyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 18
র্াকঘর: ¸jkvb
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1212
উিলজো: ¸jkvb, বজো:XvKv
প্রার্থীরনাম: ‡Mvjvg kvwKj Avn‡g`
মাতারনাম: †gvmvt kvgxg Aviv †eMg
পিতারনাম: gyt †Mvjvg wKewiqv
iæg bs-204
e½e›Üz †kL gywReyi ingvb nj
wm‡jU K„wl wek^we`¨vjq
wm‡jU 3100
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Kvgiæj nvmvb Lvb
মাতারনাম: ‡gvmvt RvwKqv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb Lvb
evmv evó †ivW, DËi gv_v ewikvj
গ্রাম: DËi evDwbqv ewikvj
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 7 bs
র্াকঘর: ewikvj m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 8200
উিলজো: ewikvj m`i, বজো: ewikvj
প্রার্থীরনাম: ‡gvt gvngy`yi ingvb
মাতারনাম: †gvQvt bvQixb AvKZvi
পিতারনাম: †gvt kvnvi Avjx
evmv I moKt 98cvIqvi nvDm K‡jvbx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: cwðg evwni Pi
র্াকঘর: wR.‡K. †fovgviv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7041
উিলজো: †fovgviv, বজো:Kzwóqv
প্রার্থীরনাম: †gvt mvB` gv‡bvqvi
মাতারনাম: mvB`y‡bœQv
পিতারনাম: ‡gvt Rvjvj DwÏb
evmv I moKt 3/13
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ejvkcyi
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ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 19 bs IqvW©
র্াকঘর: ‡KIqvULvjx
বিাষ্টলকার্নম্বর:2201, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gvt wknve nvmvb
মাতারনাম: wkwibv Av³vi
পিতারনাম: kvn Avjg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: eo njw`qv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 12 bs divRx Kvw›`
র্াকঘর: bvDix evRvi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 3600
উিলজো: gZje DËi
বজো: Puv`cyi
প্রার্থীরনাম: †gvt ZvwiKz¾vgvb
মাতারনাম: ‡cqviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt ew`D¾vgvb
evmv I moKt 195/Gj
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: kvwšÍevM
র্াকঘর: kvwšÍevM
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1217
উিলজো: kvnRvnvb cyi, বজো:XvKv
প্রার্থীরনাম: Zvevmyg †di‡`Šm
মাতারনাম: ‡Mvjvc evby
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj nK
evmv I moKt 31 bs
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: nvRvixevM †jb
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 22 bs
র্াকঘর: 1209
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1209
উিলজো: XvKv,বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: bymivZ Rvnvb bxwjgv
মাতারনাম: ivwRqv Bmjvg
পিতারনাম: byiæj Bmjvg
310, Zvcmx iv‡eqv nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
র্াকঘর: gqgbwmsn
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: RvwKqv myjZvb
মাতারনাম: D‡¤§ Kzjmyg
পিতারনাম: Rvjvj DÏxb Avn‡g`
evmv I moKt 9/wm
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gvjwZKv
র্াকঘর: XvKv K¨v›Ub‡g›U
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1206
উিলজো: K¨v›Ub‡g›U, বজো:XvKv
প্রার্থীরনাম: RvwKqv myjZvb
মাতারনাম: ‡mwjbv AvKZvix evby
পিতারনাম: Rûiæj nK gÛj
iæg t 107/L,
†kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj, evK…we
র্াকঘর: evK…we K¨v¤úvm
বিাষ্টলকার্নম্বর:gqgbwmsn -2202
বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: mvweKzb bvnvi
মাতারনাম: g‡bvqviv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Rvjvj DwÏb
evmv I moKt 18/4
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: cvIqvi nvDm †ivW, †KIqvULvjx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 20 bs
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র্াকঘর: gqgbwmsn
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2200, বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: ‡iRIqvbv kviwgb
মাতারনাম: wbjydv Lvbg
পিতারনাম: †gvr †iRvDj Kwig
evmv I moKt 117, 05
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ivavejøe
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ivavejøf
র্াকঘর: iscyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5400
উিলজো: iscyi m`i, বজো:iscyi
প্রার্থীরনাম: wgjb K…lœ wek^vm
মাতারনাম: Av‡jv ivbx wek^vm
পিতারনাম: gvae P›`ª wek^vm
evmv I moKt wek^vm evwo
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: c~e© fvZkvjv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 6 bs dwi`cyi
র্াকঘর: fvZkvjv, বিাষ্টলকার্নম্বর:8623
উিলজো: ev‡KiMÄ, বজো:ewikvj
প্রার্থীরনাম: gybœv Av³vi
মাতারনাম: myjZvbv ivwRqv
পিতারনাম: ‡gvt myiæR Avjx f~Bqv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evwjcyiv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 9bs
র্াকঘর: mvfviw`qv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1651
উিলজো: g‡bvni`x, বজো: biwms`x
প্রার্থীরনাম: gvQzgv Av³vi wRwbqv
মাতারনাম: ‡gvL‡jQzb LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb f~Bqv
evmv I moKt †nvwìs -45, ‡ivW -04 (cjvk evRvi †ivW)
cjvk evRvi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 03, র্াকঘর: cjvk
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1610
উিলজো: cjvk ,বজো: biwms`x
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ivwKeyi ingvb
মাতারনাম: iv‡njv †eMg
পিতারনাম: †gvt mvB`yi ingvb
evmv I moKt evmv bs-104,moK - 01
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: mvnZv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 2 bs mvnZv
র্াকঘর: mvnZv
উিলজো: evinvUv, বজো: †bÎ‡Kvbv- 2400
প্রার্থীরনাম: †gvt Av‡iwdb ingvb
মাতারনাম: †gvQvt Zvmwjgv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvBqye Avjx
evmv I moKt AvKiMÖvg
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: 4bs kni MÖvg
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: AvKiMÖvg
র্াকঘর: weij ; বিাষ্টলকার্নম্বর: 5210
উিলজো: weij, বজো: w`bvRcyi
প্রার্থীরনাম: knx`yjøv
মাতারনাম: mv‡niv †eMg
পিতারনাম: ‡gvnv¤§` Avjx
evmv I moKt BDbvB‡UW †nvgm, 161/6
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evMvb evox
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 15

র্াকঘর: XvKv K¨v›Ub‡g›U
উিলজো: XvKv K¨v›Ub‡g›U, বজো:XvKv- 1206
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প্রার্থীরনাম: AvwkKzi ingvb kvIb
মাতারনাম: bvmwib †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvkÖvd DÏxb
evmv I moKt evmv bs-63,iv¯Ívt †bQvwiqv moK
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 9 bs
র্াকঘর: †Lcycvov
উিলজো: Kjvcvov, বজো: cUzqvLvjx- 8650
প্রার্থীরনাম: ‡gvt wgRvbyi ingvb
মাতারনাম: ‡gvQvt Rwibv
পিতারনাম: ‡gvt ‰mq` Avjx
গ্রাম/িাড়া/মেল্া:‡ivKbvB cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 3 bs gvngy`cyi
র্াকঘর: PviivBj`vi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2010
উিলজো: †gjv›`n, বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: †gvt wRnv` ivdmvb Rvwb
মাতারনাম: †gvQvt Av‡gbv ‡eMg
পিতারনাম: †gvt kvgmyj Avjg
evmv I moKt `vD`cyi ‡ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: kÖxK…lœcyi
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: we‡bv`cyi
র্াকঘর: beveMÄ
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5280
উিলজো: beveMÄ, বজো: w`bvRcyi
প্রার্থীরনাম: meyR Kg©Kvi
মাতারনাম: ‡kdvwj Kg©Kvi
পিতারনাম: k¨vgj Kg©Kvi
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ‡XDLvjx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: jvDKvVx
র্াকঘর: jvDKvVx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 8601
উিলজো: cUzqvLvjx m`I, বজো: cUzqvLvjx
প্রার্থীরনাম: ‡gvt iv‡mj †gvjøv
মাতারনাম: Avwgbv ‡eMg
পিতারনাম: ‡gvr Avwgb DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: eo cqjv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: eivB`
র্াকঘর: ‡Mvcvjcyi; বিাষ্টলকার্নম্বর: 1810
উিলজো: mvUzwiqv, বজো: gvwbKMÄ
প্রার্থীরনাম: RvwRev Zvmbxg
মাতারনাম: bvBgv Av³vi
পিতারনাম: Rwmg DwÏb
evmv I moKt gvj †Mv`vg †ivW, exR wecbb †K‡›`ªi
mvg‡b
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gvj‡Mv`vg †ivW
র্াকঘর: Rvgvjcyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2000
উিলজো: Rvgvjcyi m`i
বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Avãyj Avnv`
মাতারনাম: gvndzRv Lvbg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj Rwjj
evmv I moKt 1045
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †kIovcvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 14

র্াকঘর: wgicyi
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1216, বজো: XvKv
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প্রার্থীরনাম: dviRvbv Rvnvb
মাতারনাম: Rvnvbviv †eMg
পিতারনাম: ‡kL Avãym mvgv`
g¨vwR‡÷U †KvqvUvi cv_vwjqv
wWwm evs‡jv msjNœ
র্াকঘর: Rvgvjcyi m`i
উিলজো: Rvgvjcyi m`i, বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: gymwjgv cvwcqv
মাতারনাম: Qv‡jnv †eMg
পিতারনাম: Avãyj evwiK g„av
g„av evwo , PZyj †cŠi Ask
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: †ivqvj gvix
র্াকঘর: ‡evqvjgvix
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7860
উিলজো: †evqvjgvix †cŠimfv, বজো:dwi`cyi
প্রার্থীরনাম: gwbiv Rvnvb
মাতারনাম: Avd‡ivRv Bqvmwgb
পিতারনাম: gybQzi Avjx
evmv I moKt †gvt d‡Lvi DwÏb nvs
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: evkevoxqv
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: evkevwoqv
র্াকঘর: MQvbx ; বিাষ্টলকার্নম্ব8630র:
উিলজো: `kwgbv ,বজো:cUzqvLvjx
প্রার্থীরনাম:‡gvt kwn`yi ingvb
মাতারনাম: wRbœvZyb †bQv
পিতারনাম: g„Z. Aveyj †nv‡mb miKvi KvwjKv evox
†Wv½vcvov)
KvwjKv evox †Wv½vcvov)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 5bs PwÛcyi
র্াকঘর: nveov
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5250
উিলজো: cveZx©cyi, বজো: w`bvRcyi
প্রার্থীরনাম: †gvt ivwRDi ingvb
মাতারনাম: ‡gvQvt dwRjvZzb †bQv
পিতারনাম: ‡gvt Avãyj gwR` mi`vi
iæg bs 241/GBP, kvnRvjvj nj
evK…we,gqgbwmsn
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i, বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: bvRgyj nK
মাতারনাম: gwiqg †bQv
পিতারনাম: Avãyi iwk`
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: mywZqvLvjx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 23 bs IqvW©
র্াকঘর: gqgbwmsn m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: m`i , বজো:gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gvt wgRvbyi ingvb
মাতারনাম: Kvgiæb bvnvi
পিতারনাম: MvDmyi ingvb
evmv I moKt 11/2, Avjxqv gv`ªvmv †ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: fvwUKvki
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 19 bs
র্াকঘর: gqgbwmsn m`i
বিাষ্টলকার্নম্বর:2200

উিলজো: m`i, বজো:gqgbwmsn
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প্রার্থীরনাম: †ivKmvbv Lvb
মাতারনাম: ‡g‡niæ‡bœQv Lvbg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyi iv¾vK Lvb
evmv I moKt †gŠif wfjv
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: `wÿb †eZ‡Wvev
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 4bs
র্াকঘর: KvwjnvZx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 1970
উিলজো: KvwjnvZx, বজো:Uv½vBj
প্রার্থীরনাম: ‡gvt gvneye Dj nvmvb
মাতারনাম: ‡gvQvt kvnvbviv Av³vi
পিতারনাম: †gvt Avãyj gvwR`
kvn Rvjvj nj, 231/Gd
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i
বজো: gqgbwmsn-2200
প্রার্থীরনাম: ‡gvt †mv‡qe wgqv
মাতারনাম: ivwRqv †eMg
পিতারনাম: ‡gvt kvgmyj nK
evmv I moKt we-14/10, eûZjv K‡jvbx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 27 bs `wÿb AMÖvev`
র্াকঘর: e›`i
বিাষ্টলকার্নম্বর: 4100
উিলজো: Wej gywis
বজো: PUªMÖvg
প্রার্থীরনাম: ‡gvt ‡ZŠwn`yj Bmjvg
মাতারনাম: Zvmwjgv †eMg
পিতারনাম: nviæb-Ai-iwk`
iæg bs 241/ GBP
kvn Rvjvj nj, evK…we
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2202
উিলজো: gqgbwmsn m`i
বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম:cxhyl P›`ª cvj
মাতারনাম: Sibv ivbx cvj
পিতারনাম: ‡R¨vwZgq cvj
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ‡gŠox
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 4bs evûej m`i BDwbqb
র্াকঘর: evûej ;বিাষ্টলকার্নম্বর: 3310
উিলজো: evûej ; বজো:nweMÄ
প্রার্থীরনাম:Avkivdzb bvnvi
মাতারনাম: mvwKiv Lvbg
পিতারনাম: ‡kL Avgxi †nv‡mb
evmv I moKt iæcvjx bxo, bs-573
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: WzgvBb
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 6 bs WzgvBb BDwbqb
র্াকঘর: WzgvBb
বিাষ্টলকার্নম্বর: 7851
উিলজো: gayLvjx, বজো: dwi`cyi
প্রার্থীরনাম: ‡gvQvt kviwgb Rvnvb
মাতারনাম: kvnvbvR †eMg
পিতারনাম: ‡gvt kvnvRvjvj
evmv I moKt evmv- 102,‡jK WªvBf †ivW
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: †m±i - 07
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 1bs
র্াকঘর: DËiv
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বিাষ্টলকার্নম্বর: 1230
উিলজো: DËiv, বজো: XvKv
প্রার্থীরনাম: gvmy`v †PŠayix
মাতারনাম: bvnvi †PŠayix
পিতারনাম: gvmy` †PŠayix
evmv I moKt U-1
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ga¨cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 21 bs IqvW©, XvKv wmwU K‡c©v‡ikb
র্াকঘর: evÇv
উিলজো: XvKv, বজো:XvKv- 1212
প্রার্থীরনাম: bvRbxb bvnvi
মাতারনাম: Znwgbv LvZzb
পিতারনাম: ‡gvt nviæb ÑAi-iwk`
evmv I moKt evox bs- 203
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: bMi kÖxivgcyi (nvRiv cvov)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: 1bs nviUvjx BDwbqb, IqvW© bs -6
র্াকঘর: Kwcjgywb
উিলজো: cvBKMvQv, বজো: Lyjbv- 9282
প্রার্থীরনাম: bvRgyj nvmvb †kL
মাতারনাম: nxiv †eMg
পিতারনাম: BQvK Avjx †kL
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: ivbvB
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: Lwbqv
র্াকঘর: Lwbqv
বিাষ্টলকার্নম্বর: 9250
উিলজো: Wzgywiqv ; বজো: Lyjbv
প্রার্থীরনাম: Avdmvbv bbx bvmixb
মাতারনাম: ‡gvQvt wbjydv Bqvmwgb
পিতারনাম: †gvt †gvL‡jQzi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: KvUvLvjx
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: avbx‡Lvjv
র্াকঘর: KvUvLvjx
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2263
উিলজো: wÎkvj, বজো: gqgbwmsn
প্রার্থীরনাম: †gvt Avj-Avwgb
মাতারনাম: wejwKm †eMg
পিতারনাম: ‡gvt AvjZvdzi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: bv‡Mi cvov
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: ‡gjv›`n †cŠimfv
র্াকঘর: ‡gjv›`n
বিাষ্টলকার্নম্বর: 2000
উিলজো: †gjv›`n, বজো: Rvgvjcyi
প্রার্থীরনাম: ‡gvt Kvgiæj Bmjvg
মাতারনাম: KjQzgv †eMg
পিতারনাম: †gvt Aveyj †nv‡mb
গ্রাম/িাড়া/মেল্া: gneŸZcyi (Dtcvov)
ইউপনয়ন/ওয়ার্ ড: AvDwjqvcyi
র্াকঘর: ‡PivWv½x
বিাষ্টলকার্নম্বর: 5200
উিলজো: w`bvRcyi m`i, বজো: w`bvRcyi
প্রার্থীরনাম: w`j Avd‡ivR
মাতারনাম: Lv‡j`v †eMg
পিতারনাম: ‡gvt Avãyi iwng
33,cvIqvi nvDR †ivW
†KIqvULvjx,
cvwëª †gvo
20 bs IqvW©
র্াকঘর: †KIqvULvjx

উিলজো: m`i ; বজো: gqgbwmsn- 2202
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