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27-09-2019 Zvwi‡L ˆeÁvwbK Kg©KZ©v c‡` wjwLZ cixÿvi Rb¨ wbe©vwPZ †h mg¯Í cÖv_©x‡`i AbyK~‡j 

cÖ‡ek cÎ WvK‡hv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q Zv‡`i ZvwjKv 
 
‡ivj bs cªv_xi bvg I eZ©gvb wVKvbv  
2101 প্রার্থীর নাম: মমা: শাহররয়ার 

মাতার নাম: মমাছা: ছালেহা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: সরিউে ইসোম 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বারেয়া িাড়া 
ইউরনয়ন: ৫নং ধাক্কামাড়া 
ডাকঘর: িঞ্চগড় 
উিলেো: িঞ্চগড় সদর 
মেো: িঞ্চগড় 
মিাস্ট মকাড: ৫০০০ 

 

2102 প্রার্থীর নাম:  উত্তম কুমার সরকার 
মাতার নাম: িারুে রানী সরকার 
রিতার নাম: ভবানী কান্ত সরকার 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাররধারা 
ডাকঘর: গাইবান্ধা সদর 
উিলেো: গাইবান্দা সদর 
মেো: গাইবান্ধা 
মিাস্ট মকাড:  ৫৭০০ 

 

2103 প্রার্থীর নাম: মদবরাে রায় 
মাতার নাম: সুেো রায় 
রিতার নাম: হররিদ রায় 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): রশবতো হাাঁটি 
মহারডং নং: ৩৪০ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কামােিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : চরণারচর 
ডাকঘর: চরনারচর 
উিলেো:  রদরাই 
মেো:  সুনামগঞ্জ 
মিাস্ট মকাড: ১৯ 

 

2104 প্রার্থীর নাম: মমা: মোবালয়র রহমান 
মাতার নাম: মন্নয়ুারা মবগম 
রিতার নাম: মমা: রেল্লুর রহমান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর):  ১৭ (বাসা) 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:  ঈদগাহ বরি 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ১১ নং ওয়ডাড 
ডাকঘর:  রদনােিুর সদর 
উিলেো:  রদনােিুর 
মেো:  রদনােিুর 
মিাস্ট মকাড: ৫২০০ 

 

2105 প্রার্থীর নাম:  মমাছা: বরব আক্তার 
মাতার নাম:  মমাছা: মরহানা মবগম 
রিতার নাম: মমা: মদলোয়ার মহালসন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:  আরােী ঢাংগী িুকুর 
ইউরনয়ন:: ১৩ নং গলড়য়া  
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ওয়ডাড: ৪ 
ডাকঘর: নতুন গলড়য়া 
উিলেো: ঠাকুরগাাঁও সদর 
মেো:  ঠাকুরগাাঁও  
মিাস্ট মকাড:  ৫১০০ 

2106 প্রার্থীর নাম: মমাছা: তুরে আক্তার 
মাতার নাম: ররশদা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: নেরুে ইসোম 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাাঁলশরহাট 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মচলহেগােী 
ডাকঘর: হােী দালনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদযােয় 
উিলেো: সদর 
মেো: রদনােিুর  
মিাস্ট মকাড:  ৫২০০ 

 

2107 প্রার্থীর নাম: আক্তারুন মনছা 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:  বাাঁলশরহাট 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মচলহেগােী 
ডাকঘর: হােী দালনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদযােয় 
উিলেো: সদর 
মেো: রদনােিুর 
মিাস্ট মকাড:   ৫২০০ 

 

2108 প্রার্থীর নাম: হাসান মাহমুদ ররয়াদ 
মাতার নাম: িররদা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: নেরুে ইসোম 
আশরািুে হক হে, ৩১১/খ 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 

 

2109 প্রার্থীর নাম:  মদবাশীি চন্দ্র শীে 
মাতার নাম: আদরুী রাণী শীে 
রিতার নাম: রনবরণ চন্দ্র শীে 
আশরািুে হক হে, ৩১১/খ 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ডাকঘর: বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
উিলেো:  ময়মনরসংহ সদর 
মেো:  ময়মনরসংহ  
মিাস্ট মকাড:  ২২০২ 

 

2110 প্রার্থীর নাম: মমা: নারশদ োহান োরহদী 
মাতার নাম: মররেনা রুরব 
রিতার নাম: মমা: ররিকুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর):  ০১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রনে কল্পা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ৩০ 
ডাকঘর:  ময়মনরসংহ 
উিলেো: সদর ময়মনরসংহ 
মেো: ময়মনরসংহ  
মিাস্ট মকাড:  ২২০০ 

 

2111 প্রার্থীর নাম: মমা: ইব্রাহীম মহালসন 
মাতার নাম: শাহানারা মবগম 
রিতার নাম: মমা: হালশম আেী 
এম.এ. গরন মরাড, বুরড়চং বাোর 
উিলেো: বুরড়চং 
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মেো: কুরমল্লা 
মিাস্ট মকাড:  ৩৫২০ 

2112 প্রার্থীর নাম: মমাছা: িাহরমদা আকতার 
মাতার নাম: মমাছা: রমনারা খাতুন 
রিতার নাম: এ,লকএম িেেুে হক 
বাসা ও সড়ক :  বাসা: ৩৬৫ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: প্রোিাড়া (সরকারী সু্কলের রিছলন) 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রিরগঞ্জ: ২ 
ডাকঘর: িীরগঞ্জ 
উিলেো: িীরগঞ্জ 
মেো: রংিুর  
মিাস্ট মকাড: ৫৪৭০ 

 

2113 প্রার্থীর নাম: মমা: আতাউর রহমান 
মাতার নাম: আশুরা মবগম 
রিতার নাম: মমা: রকয়াম উরিন 
িাড়া/মহল্লা: মশখােী িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৩নং রসংড়া ইউরনয়ন 
ডাকঘর: হাটশযামগঞ্জ 
উিলেো: মঘাড়াঘাট 
মেো: রদনােিুর 
মিাস্ট মকাড:  ৫২৯০  
 

 

2114 প্রার্থীর নাম: মমা: মতৌরহদ আেম 
মাতার নাম: মমাছা: মগাোি বানু 
রিতার নাম: মমা: সরেম উরিন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): রুম নং:  ৪৫৭, রেয়া হে 
হােী দালনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদযােয় 
উিলেো: রদনােিুর সদর 
মেো:  রদনােিুর 
মিাস্ট মকাড:  ৫২০০ 

 

2115 প্রার্থীর নাম: মমাছা: মোবায়দা নােনীন 
মাতার নাম: মমাছা: মাসুদা িারভীন 
রিতার নাম: মমা: েয়নাে আলবদীন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: েগর্থা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ০৮ নং ওয়ডাড 
ডাকঘর: িীরগঞ্জ 
উিলেো: িীরগঞ্জ 
মেো:  ঠাকুরগাাঁও  
মিাস্ট মকাড:  ৫১১০ 
 

 

2116 প্রার্থীর নাম: রায়হানা আখতার 
মাতার নাম: িারভীন আক্তার 
রিতার নাম: মমা: আব্দুে আেীম 
মহারডং নং: ২২৯ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হািাবসন্তিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ০৫ নং ওয়ডাড 
ডাকঘর:  আলক্কেিুর 
উিলেো: আলক্কেিুর 
মেো: েয়িুরহাট  
মিাস্ট মকাড:  ৫৯৪০ 
 

 

2117 প্রার্থীর নাম: মমা: হারসবুে ইসোম  
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মাতার নাম: নােমা মবগম 
রিতার নাম: এ.লক.এম. িেেুে হক 
২৪২/রড, মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

2118 †gv.mvÏvg †nv‡mb 
gvZv:  †gvmvt mv‡R`v LvZzb 
wcZv:  †gv. iwdKzj Bmjvg 
iæg: 424/wm 
†nv‡mb knx` †mvnivIqv`©x nj,  
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2119 Avwdqv Rvnvb 
gvZv:  jyrdz‡bœQv †eMg 
wcZv:  †gv. Lv‡jKz¾vgvb 
evmv I moK: we /13, evsjv‡`k  K…wl wek¦we`¨vjq  
AvevwmK GjvKv, gqgbwmsn m`i 
gqgbwmsn: 2202 
 
 

 

2120 cÖ‡mbwRZ P›`ª ivq 
gvZv:  iwe ivbx ivq 
wcZv:  iex›`ªbv_ ivq 
Kÿ bs:  460 , eøK: we 
e½eÜz †kL gywRe nj  
evsjv‡`k  K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2121 nvweev gyk‡dKv 
gvZv:  Avwidv gvneyev 
wcZv:  Avãyj KvBqyg †PŠayix 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  MCT. Hasan Tower 

21MÖvg/cvov/gnjøv: 50 R.K. Misson Road 
BDwbqb/IqvW©:  ‡MvcxevM, WvKNi: Iqvix 
XvKv: 1203 
 

 

2122 ‡kL gykwdK: Dj: nK dvwng 
gvZv: gv‡R`v †eMg  
wcZv:  ‡kL AvwRgyj nK 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 3/G Gb.wR KzwUi 
evsjv‡`k  K…wl wek¦we`¨vjq 
MÖvg/cvov/gnjøv: eqov ‡kl †gvo  
BDwbqb/IqvW©: 22 
Dc‡Rjv:  gqgbwmsn m`i, †Rjv:  gqgbwmsn  
†cv÷ †KvW : 2202 
 

 

2123 †gv. kv‡Ke Avn‡g` 
gvZv:  †gvQv. jvfjx †eMg 
wcZv: †gv.  kvnRvgvj  
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 55/4 
MÖvg/cvov/gnjøv:  goj evox,  BDwbqb/IqvW©: 20, WvKNi: ‡KIqvULvjx  
†cv÷ b¤^i: 2202 
Dc‡Rjv:  gqgbwmsn m`i 
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†Rjv:  gqgbwmsn 
 

2124 nvmbvZ Rvgx 
gvZv:  iIkb Aviv 
wcZv:  †gv. gywReyj nK 
evmv/moK (bvg/b¤^i): 27, K‡jR †ivW 
PKevRvi , †Rjv:  PÆMÖvg   
 

 

2125 wcÖqvsKv wek¦vm 
gvZv:  gyw³ ivbx wek¦vm  
wcZv:  A‡kvK Kzgvi wek¦vm 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): wLjMvwZ 
BDwbqb/IqvW©: a‡bk¦iMwZ 
WvKNi:  a‡bk¦iMwZ 
Dc‡Rjv: kvwjmv 
†Rjv:  gv¸iv  
†cv÷ †KvW : 7620 

 

2126 ‡g‡n`x nvmvb 
gvZv:  mvjgv ‡eMg 
wcZv:  gÄyiæj nK 
MÖvg/cvov/gnjøv:  bexe bMi 
BDwbqb/IqvW©: M`Lvjx  
WvKNi:  M`Lvjx 
Dc‡Rjv: wSKiMvQv 
†Rjv:  h‡kvi 
†cv÷ †KvW : 7420 
 

 

2127 mvw`qv Avdwib 
gvZv:  kvnbvR cvifxb 
wcZv:  †gv. kvn Avjg 
MÖvg/cvov/gnjøv:  Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø·, bMiKv›`v 
bMiKv›`v †cŠimfv 
Dc‡Rjv:  bMiKv›`v 
†Rjv:  dwi`cyi 
†cv÷ †KvW : 7840  

 

 

2128 ewb Avwgb wcqm 
gvZv:  ‡gvQvt iwdKzbœvnvi 
wcZv:  †gv. b~iæj Avwgb 
iæg bs 121, STA Hall 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq 
Dc‡Rjv: MvRxcyi m`i , †Rjv:  MvRxcyi 
†cv÷ †KvW : 1706  

 

 

2129 iwÄKv PµeZ©x 
gvZv:  ‡gvMgvqv PµeZ©x 
wcZv:  iwmK PµeZ©x 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 66, Qvqv Ziæ, AcwUgvg  UvIqvi  
WvKNi:  wm‡jU  
Dc‡Rjv:  wm‡jU m`i 
†Rjv:  wm‡jU 
†cv÷ †KvW: 3100 
 

 

2130 wew`kv MvBb 
gvZv:  mi¯^Zx MvBb 
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wcZv:  cÖkvšÍ MvBb 
C/O: my‡L›`y †kLi ivq 
wm‡÷g Gbvwj÷ 
¯^v¯’¨ Awa`ßi 
gnvLvjx, XvKv: 1212 
 

2131 †gv. gI`y` Avn‡g` 
gvZv:  iv‡njv †eMg 
wcZv:  †gv. Avãyj gwZb 
321 Avãym mvjvg nj  
†bvqvLvwj weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
WvKNi:  ‡mvbvcyi 
Dc‡Rjv: m`i 
†Rjv:   †bvqvLvjx 
†cv÷ †KvW : 3814 

 

2132 iwb `vk  
gvZv:  gyw³ ivbx ZvjyK`vi 
wcZv:  iw½bx †gvnb `vm 
iæg bs 405, Avãym mvgv` AvRv` nj 
wm‡jU K…wl wek¦we`¨vjq  
wm‡jU: 3100  
 

 

2133 Rqv `Ë 
gvZv:  wibv `Ë 
wcZv:  g„Z mybxj `Ë 
3q Zjv wLªóvb wewìs  
kixd K‡jvbx 
†PivMxcvnvo, PÆMÖvg 
†cv÷ †KvW : 4000  

 

2134 †gv. ‡mvnvM wgqv 
gvZv:  wkwibv †eMg 
wcZv:  †gv. gwReyi ingvb  
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 65/wm cvIqvi nvDR †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv:  Iqvc`v, †KIqvULvjx  
†Rjv:  gqgbwmsn 
 

 

2135 Ckv ZvjyK`vi 
gvZv:  Ry‡qjv Av³vi 
wcZv:  Bqvwnqv ZvjyK`vi  
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 55/4 
MÖvg/cvov/gnjøv: goj evwo 
KIqvULvjx 
m`i, gqgbwmsn 
†cv÷ †KvW : 2201 
 

 

2136 †gv. Avn&mvby¾vgvb b~i 
gvZv:  Av‡bvqviv †eMg 
wcZv:  †gv. b~i AvdZve 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  43/1 
eøK: we, e½eÜz †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv: cÖ‡dmi cvov 
BDwbqb/IqvW©: 05 
Dc‡Rjv:  RqcyinvU 
†Rjv:  RqcyinvU RqcyinvU 
†cv÷ †KvW : 5900  
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2137 †gv. bvRgyj nvmvb 
gvZv:  wbjxgv †eMg 
wcZv:  †gv.  bRiæj Bmjvg 
MÖvg/cvov/gnjøv: evwjqvZjx 
BDwbqb/IqvW©:  evwjqvZjx 
WvKNi:  evwjqvZjx 
Dc‡Rjv:  Kjvcvov 
†Rjv:  cUzqvLvjx  
†cv÷ †KvW : 8650  
 

 

2138 †gv.mvC`yi ingvb 
gvZv:  kvnvbv †eMg 
wcZv:  †gv. nviæb Ai iwk` 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): nviæb †cvÏvievwo  
MÖvg/cvov/gnjøv:  Avnv¤§`cyi nvRxinvU evRvi 
BDwbqb/IqvW©: byivev`, 05 IqvW© 
WvKNi:  byivev` 
Dc‡Rjv:  Pid¨vkb 
†Rjv:  ‡fvjv 
†cv÷ †KvW : 8340 
 

 

2139 †gv. bvwn` nvmvb 
gvZv:  ‡gvmvt bvRgv †eMg 
wcZv:  †gv. gwbiæj Bmjvg 
C/O :  †gv. Avkivdzj Bmjvg , 
MÖvg/cvov/gnjøv: 2q Zjv 
evmv bs: 24, †ivW bs:  6/we  
BDwbqb/IqvW©:  ‡m±i bs 12, DËiv, XvKv 
 

 

2140 iweDjøvn f~Bqv 
gvZv:  ‡Rvmbv †eMg 
wcZv:  ‡jvKgvb f~Bqv 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): Kÿ bs 112 (cÖavb feb, 
dRjyj nK gymwjg nj 
XvKv wek¦we`¨vjq 
XvKv: 1000 
 

 

2141 nvwmeyb bvnvi Zvmwgb 
gvZv:  jvqjv AvÄygvbviv †eMg 
wcZv: Gm Gg nvwdRyi ingvb  
C/O :  ‡gvnv¤§` Rwniæj Bmjvg fu~Tv 
MÖvg/cvov/gnjøv: cvnvicyi †gvojevox  
BDwbqb/IqvW©:  MÛv/8 
WvKNi:  AvVv‡ivevox 
Dc‡Rjv: †K›`yqv 
‡Rjv: ‡bÎ‡Kvbv 
‡cv÷ †KvW: 2282 

 

2142 †gv.  gvngy`yi ingvb 
gvZv:  †gvQvt bvQixb AvKZvi 
wcZv:  †gv. kvnvi Avjx 
98 ,cvIqvi nvDR K‡jvbx 
BDwbqb/IqvW©: cwðg evwni Pi 
WvKNi:  wR‡K †fovgviv 
Dc‡Rjv: †fovgviv 
†Rjv:  Kzwóqv 
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†cv÷ †KvW : 7041 
 

2143 †gv. †ZŠwn ỳj Bmjvg 
gvZv:  kixdv Bmjvg 
wcZv:  iwdKzj Bmjvg 
evmv: 41, eøK: wW   
MÖvg/cvov/gnjøv: c~e© Av`vjZ cvov 
WvKNi:  Uv½vBj m`i, , Dc‡Rjv:   Uv½vBj m`i 
 Uv½vBj : 1900 
 

 

2144 bymivZ Rvnvb Avfv 
gvZv:  Avdmvix bvmixb 
wcZv:  G, †K, Gg Avãyj Mvd&dvi  
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  7/2/wm k¨vgjx gv: 3 ; Gd: 4 
Mv‡W©b óªxU, k¨vgjx, †PŠayix Mwj ‡jb: 30 
WvKNi: †gvnv¤§`cyi 
XvKv: 1207 

 

 

2145 ‡kvqvBe †nvmvBb ZvjyK`vi wmdvZ 
gvZv:  kvwn`v †eMg 
wcZv:  myjZvb Avn‡g&` ZvjyK`vi 
knx` ZvRDÏxb Avng` nj 
e½eÜz ‡kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq   
eøK:  we /1g Zjv, iæg bs: 217 
BDwbqb/IqvW©: `wÿY mvjbv 
MvRxcyi: 1706 
 

 

2146 dvinvbv b~i myifx 
gvZv:  Av‡qkv LvZzb 
wcZv:  †gv. byiæjøvn †PŠayix 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  43/1, eøK:  we, e½eÜz †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv: cÖ‡dmi cvov ,  BDwbqb/IqvW©: 05 
WvKNi: RqcyinvU, Dc‡Rjv:  RqcyinvU 
RqcyinvU: 5900 

 

2147 †gvQv. bvCgv Zvmbxg wk‡ivcv 
gvZv:  Qvqgv LvZzb 
wcZv:  †gv.  Avãyj gwR` 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 161/2  
MÖvg/cvov/gnjøv:  Dckni nvDwRs †óªU 
BDwbqb/IqvW©: 14  
WvKNi:  ‡mbvwbevm 
Dc‡Rjv:  ‡evqvwjqv 
ivRkvnx: 6202 

 

2148 Zvbfxi †nv‡mb AUj  
gvZv:  wkwib cvifxb 
wcZv:  †gv. AvgRv` †nv‡mb 
iæg: 119:  (wm‡½j eøK)  
kvnRvjvj nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦`¨vjq 
gqgbwmsn: 2202 
 

 

2149 myKvšÍ gÛj 
gvZv:  ¯§„wZKYv nxiv 
wcZv:  myfvm P›`ª gÛj 
MÖvg/cvov/gnjøv:  LogLvjx 
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BDwbqb/IqvW©: Pievwbqix 
WvKNi: wPZjgvix  
Dc‡Rjv:  wPZjgvix  
†Rjv:  ev‡MinvU 
 

2150 †gv. †gveviK †nv‡mb 
gvZv:  iIkb Aviv wmwÏKv 
wcZv:  †gvnv¤§` nRiZ Avjx 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  wmwÏK gwÄj 
knx` Rvgvj †nv‡mb nj 
WvKNi:  evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn: 2202  

 

 

2151 †gv. †Rmwgb mv_x 
gvZv:  wgZv †eMg 
wcZv:  Rq`yj †nv‡mb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 1058 
MÖvg/cvov/gnjøv: eøK:  †givRbMi 
BDwbqb/IqvW©: †ivRbMi  
WvKNi: nvweebMi  
Dc‡Rjv: k¨vgcyi 
XvKv: 1362 

 

 

2152 Iqvwj` †nv‡mb iæ¤§vb 
gvZv:  wcqviv †eMg  
wcZv:  †gv. RvwKi †nv‡mb 
MÖvg/cvov/gnjøv:  gvbmv  
BDwbqb/IqvW©:  evwni w`qv gvbmv 
WvKNi:  gvbmv 
Dc‡Rjv: dwKinvU 
ev‡MinvU: 9371 

 

 

2153 ‡g‡n`x nvmvb  Imgvb 
gvZv:  BmgZ Aviv †eMg 
wcZv:  Zv‡niæ¾vgvb 
evmv: Zv‡iK wgqvi evwo 
†nvwìs bs : 100   
MÖvg/cvov/gnjøv:  wkecyi 
BDwbqb/IqvW©:  k¤¢ycyi , WvKNi: B›` ªbvivqbcyi 
 Dc‡Rjv: ZRygwÏb 
†fvjv: 8350 

 

 

2154 †gv. myRb Lvb 
gvZv:  †gvmv. †iv‡Kqv Rvdixb 
wcZv:  †gv. Avey Rvdi Lvb 
MÖvg/cvov/gnjøv: exicvkv 
WvKNi:  exicvkv 
Dc‡Rjv:  evDdj 
cUzqvLvjx: 8622 

 

 

2155 BqvQwgb Av³vi 
gvZv:  ivwk`v †eMg 
wcZv:  AvjgMxi †nv‡mb 
MÖvg/cvov/gnjøv:  wbeov 
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BDwbqb/IqvW©: g~jMÖvg 
WvKNi:  PviMvQ 
Dc‡Rjv: Kmev 
eªv¤§bevwoqv: 3463 

 
2156 KvKjx †Nvl  

gvZv:  Kvbb evjv †Nvl 
wcZv:  b‡ik †Nvl 
cÖh‡Zœ:  ‡Mvwe›` Kzgvi †Nvl 
Dc: e¨e¯’vcK (GBP Avi)  
BwRwmwe wj.  
BDwbK nvBUm †j‡fj: 15 I 16)  
117, KvRvx bRiæj Bmjvg GwfwbD 
B¯‹vUb Mv‡U©b 
kvwšÍbMi, XvKv 

 

 

2157 dRjyj nK 
gvZv:  dwi`v †eMg 
wcZv:  Avãyj ev‡iK 
MÖvg/cvov/gnjøv: Qvjov 
BDwbqb/IqvW©: `yjjv 
WvKNi: ỳjjv, Dc‡Rjv: gy³vMvQv 
gqgbwmsn: 2210 

 

 

2158 KvRx †gv. bvwf` Bmjvg 
gvZv:  Kvgiæb bvnvi 
wcZv:  KvRx †gv. byiæj Bmjvg 
evmv bs: 09, †nvwìs bs:  1644/we 
†ivW bs 21, MÖvg/cvov/gnjøv: Dckni 
1 bs IqvW© , WvKNi: e¸ov, e¸ov m`i 
e¸ov: 5800 

 

 

2159 iæbv Av³vi †R¨vwZ 
gvZv:  ‡eMg mywdqv iDd 
wcZv: †gv. Avãyi iDd  
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  d¬¨vU: we 6 
nvDm: 283, †ivW: 11 eøK: G   
WvKNi:  wLj‡ÿZ 
Dc‡Rjv: fvUviv 
XvKv: 1229 

 

 

2160 gvneyev 
gvZv:  iv‡eqv †eMg 
wcZv:  ‡gv. wgbnvR DwÏb 
evmv bs:  225/1 (KjvevMvb)   
MÖvg/cvov/gnjøv:  evIqvi KzgviRvwb 
BDwbqb/IqvW©:  wgR©cyi †cŠimfv, 4 bs  
WvKNi:  wgR©cyi, Dc‡Rjv:  wgR©cyi 
Uv½vBj: 1940 

 

 

2161 †gvQv. myivBqv †eMg  
gvZv: †gvmv. †mZviv †eMg 
wcZv: †gv. Avkivdzj Avjg  
MÖvg:  wbZcyi 
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BDwbqb/IqvW©:  wbZcyi 
WvKNi: wbZcyi  
Dc‡Rjv: †cvikv 
bIMuv-6550  

2162 †gv. †ZŠwdK nvmvb  
gvZv: Avmgv LvZzb 
wcZv: BmgvBj †nv‡mb 
BmnvK moK  
MÖvg/cvov/gnjøv: msKicyi    
IqvW©: 7 
Dc‡Rjv: h‡kvi m`i  
†Rjv: h‡kvi 

 

 

2163 Zvbfxb Avdmvbv 
gvZv: nvwdRv †eMg 
wcZv: †gv. Avwgbyj Bmjvg 
wm eøK, evmv bs: 103   
MÖvg/cvov/gnjøv: bZzb Dckni 
BDwbqb/IqvW©: 5 bs Dckni 
WvKNi: wkÿv †evW© 
Dc‡Rjv: h‡kvi m`i  
h‡kvi: 7401 

 

2164 †gv. Igi ˆLqvg 
gvZv: †gvQv. iæwgQv †eIqv 
wcZv:  g„Z Avmv`y¾vgvb  
iæg bs 215, c~e© feb 
Ckv Luv nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 

 

 

2165 bvwRqv nvwdR Hkx  
gvZv: †nvm‡b Aviv †eMg 
wcZv: †gv. nvwdR DwÏb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 5/6   
MÖvg/cvov/gnjøv: fvwU‡Kkb mgxi †ecvix evB‡jb  
BDwbqb/IqvW©: 19  
WvKNi: gqgbwmsn 
Dc‡Rjv: gqgbwmsn m`i 
gqgbwmsn: 2202 

 

 

2166 †gvQv. Zvwbqv Zvgvbœv Avkv  
gvZv: †gvQv. †gvqv‡¾gv b~ivCb 
wcZv: †gv. gvneyeyi ingvb 
Zvcmx iv‡eqv nj   
iæg: 118 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 

 

 

2167 gvngy`yj Kwig 
gvZv: ‡RvQbv Aviv †eMg  
wcZv: gvndzRyj Kwig 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 37 
nvRx Avãyjøv miKvi †jBb 
MÖvg/cvov/gnjøv: eskvj 
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BDwbqb/IqvW©: 35 
WvKNi: m`iNvU 
Dc‡Rjv: eskvj 
XvKv: 1100 

 
2168 Lvw`RvZzj †Kveiv 

gvZv: RvbœvZzj †di‡`Šm  
wcZv: gxi ˆZqe Rs 
†kL dwRjvZz‡bœmv gywRe nj  
cUzqvLvwj weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
WvKNi: ỳgwK 
Dc‡Rjv: `ygwK 
†Rjv: cUzqvLvjx 

 

2169 †gv. gvngy`yj nvmvb g„`yj 
gvZv: †gvQv. gvBgybv †eMg 
wcZv: †gv. e`iæj AvRv`  
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡fjv ˆZo (f`ª cvov) 
BDwbqb/IqvW©: 09 
WvKNi: cxiMÄ 
Dc‡Rjv: cxiMÄ 
†Rjv: VKziMuvI 
†cv÷ †KvW: 5110 

 

 

2170 dv‡Zgv cvifxb 
gvZv: bvwmgv nvwdRv 
wcZv: †gv. nvwdRyi ingvb 
58, ebexw_‡jb, Kvievjv †ivW  
Iqvc`v Awdm GjvKv 
IqvW© bs: 5, h‡kvi †cŠimfv 
WvKNi: h‡kvi, Dc‡Rjv: m`i 
h‡kvi: 7400 
 

 

2171 mxgv wek¦vm 
gvZv: mywgZv wek¦vm 
wcZv: KvwZ©K wek¦vm 
iæg bs: 416/L  
myjZvbv ivwRqv nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn-2202 
 

 

2172 mvw`qv kviwgb 
gvZv: kvnbvR cvifxb  
wcZv: †gv. Avãym mvËvi 
MÖvg/cvov/gnjøv: exiLviæqv  
BDwbqb: gkvLvjx 
IqvW©: 03 
WvKNi: exiLviæqv 
Dc‡Rjv: MdiMuvI 
†Rjv: gqgbwmsn 
†cv÷ †KvW-2230 

 

 

2173 Avwdqv Bebv_ 
gvZv: AvKZvi Rvnvb 
wcZv: †gv. AvBbyj nK 
iæg b¤^i: 317 
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e½gvZv nj,  
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq 
mvjbv, MvRxcyi-1706 

 
2174 `xß KzÛz 

gvZv: e›`bv ivbx KzÛz 
wcZv: ØxcK Kzgvi KzÛz 
Kÿ bs-109 
knx` ZvR DwÏb Avn‡¤§` nj 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq 
mvjbv, MvRxcyi-1706 

 

 

2175 Gg ivqnvb wek¦vm 
gvZv: ivwdRv LvZyb 
wcZv: Gg iwdKzj Bmjvg 
MÖvg/cvov/gnjøv: cyuB‡Rvi, BDwbqb/IqvW©: cvÆv 
WvKNi: cyuB‡Rvi 
Dc‡Rjv: cvskv 
†Rjv: ivRevox 
†cv÷ †KvW b¤̂i: 7720 
 

 

2176 †gvmv. ZvQwjgv AvKZvi 
gvZv: †gvmvt Rwgjv LvZzb 
wcZv: Avãyi ie  
MÖvg/cvov/gnjøv: cviæqviv 
BDwbqb/IqvW©: fv‡ijøv 
WvKNi: cviæqviv 
Dc‡Rjv: eywoPs 
Kzwgjøv-3531   
 

 

2177 †gv. ZwgR DwÏb Wvwjg 
gvZv: kvnvbviv Av³vi 
wcZv: †gv. gwdR DwÏb Avn‡g`  
evmv/moK (bvg/b¤̂i): †mivRyj nK mv‡is evwo  
MÖvg/cvov/gnjøv: P›`ª ïØx,  BDwbqb/IqvW©: evwUBqv 
WvKNi: fu~Bqvi nvU 
Dc‡Rjv: Kwei nvU   
†bvqvLvjx-3850 
 

 

2178 KvRx dwi`yj nvmvb  
gvZv: dwi`v AvKZvi 
wcZv: KvRx Ave`yi iv¾vi 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 5/3/Gd: wR 
MÖvg/cvov/gnjøv:cvBKcvov   
BDwbqb/IqvW©: 11, WvKNi: wgicyi 
Dc‡Rjv: wgicyi 
XvKv-1216 
 

 

2179 m„Rb miKvi 
gvZv: wgbwZ ivq 
wcZv: gvwbK iZb miKvi 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): Dc‡Rjv †KvqvUvi  
MÖvg/cvov/gnjøv:Dt bvwRicyi 
BDwbqb/IqvW©: 3 
WvKNi: ‡eMgMÄ 
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Dc‡Rjv: ‡eMgMÄ 
‡bvqvLvjx- 3820 
 
 
 

2180 cÖbe f³ 
gvZv: wkLv ivbx gay 
wcZv: iÄb Kzgvi f³ 
MÖvg/cvov/gnjøv:gyïwiqv 
BDwbqb/IqvW©: ivgkxj 
WvKNi: ivgkxj 
Dc‡Rjv: †KvUvwjqv cvov 
†Rjv: †MvcvjMÄ 
†cv÷ †KvW : 8110 
 

 

2181 †gv. †gvwgbyi iv‡m` 
gvZv: †`‡jvqviv †eMg 
wcZv: †gv. Beªvwng 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 132  
MÖvg/cvov/gnjøv: wQUwejvis 
BDwbqb/IqvW©: 12 
WvKNi: VvKziMuvI †ivW 
 Dc‡Rjv: VvKziMuvI m`i 
†Rjv:  VvKziMuvI 
†cv÷ †KvW : 5101  

 

 

2182 †gv. Bgivb †nv‡mb 
gvZv: iv‡eqv LvZzb 
wcZv: gyÝx ewki DwÏb 
MÖvg/cvov/gnjøv: Lvbcyiv 
BDwbqb/IqvW©: iæccyi/06 
WvKNi: Lvbcyiv 
Dc‡Rjv: †eov 
†Rjv: cvebv 
†cv÷ †KvW: 6683 
 

 

2183 †gv. Avwidyj Bmjvg 
gvZv: †gvQv. mwLbv LvZzb 
wcZv: †gv. kwn`yj Bmjvg 
MÖvg/cvov/gnjøv: †LvØ eqiv 
BDwbqb/IqvW©: iZb KvwÂ 
WvKNi: †fbœv evwo 
Dc‡Rjv: wmivRMÄ m`i 
†Rjv: wmivRMÄ 
†cv÷ †KvW: 6700 
 

 

2184 Zvmwgqvn Zvevmmyg 
gvZv: Zvmwjgv Lvb 
wcZv: †gv. nv‡dR Lvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): ‡K: 289, d¬¨vU: 5 
MÖvg/cvov/gnjøv: cwðg Rq‡`ecyi 
BDwbqb/IqvW©: 26 bs IqvW© 
WvKNi: MvRxcyi m`i 
Dc‡Rjv: MvRxcyi m`i 
†Rjv: MvRxcyi 
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†cv÷ †KvW: 1700 
2185 wkejx †bvgvb 

gvZv: Kvwk`v †eMg 
wcZv: †gv. bRiæi Bmjvg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 35/1  
MÖvg/cvov/gnjøv: c~e© †kIov cvov 
BDwbqb/IqvW©: 14 bs IqvW© 
WvKNi: wgicyi 
Dc‡Rjv:  Kvdiæj 
†Rjv: XvKv  
†cv÷ †KvW: 1216 
 

 

2186 mvBd DÏxb Lvb 
gvZv: Av‡bqviv †eMg 
wcZv: kwdK DÏxb Lvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 58/36/6/we 
MÖvg/cvov/gnjøv: DËi gyM`v 
 BDwbqb/IqvW©: 06 
WvKNi: evmv‡ev wUGmI 
Dc‡Rjv: meyRevM 
†Rjv: XvKv 
†cv÷ †KvW b¤̂i: 1214 
 

 

2187 Avey eKi wmwÏK 
gvZv: Av‡gbv †eMg 
wcZv: AvwRRvi ingvb  
iæg bs- 224  
knx` ZvRDÏxb Avn‡g` nj 
e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq 
mvjbv, MvRxcyi-1706 
 

 

2188 gymwjgv Av³vi wjgv 
gvZv: †gvQv. †di‡`Šmx †eMg 
wcZv: †gv. †gvkvid †nv‡mb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 45/1   
MÖvg/cvov/gnjøv: AvKzqv dzjevwoqv †ivW 
BDwbqb/IqvW©: 06 bs IqvW© 
WvKNi: gqgbwmsn m`i 
Dc‡Rjv: m`i 
†Rjv: gqgbwmsn 
†cv÷ †KvW: 2200   

 

 

2189 wecyj Kzgvi †` 
gvZv: wgbwZ †` 
wcZv: w`jxc Kzgvi †` 
MÖvg/cvov/gnjøv: Kzwgiv ga¨ 
BDwbqb/IqvW©: Kzwgiv 
WvKNi: Kzwgiv, Dc‡Rjv: Zvjv 
†Rjv: mvZÿxiv 
†cv÷ †KvW: 9421 
 

 

 

2190 mvqgv myifx  
gvZv: g‡bvqviv †eMg 
wcZv: Avãyj jwZd  

 



So candidate 2101-2805.doc 2019 - 16 - 

evmv: jwZd wfjv   
cvov: ‡`qvjxcvov 
BDwbqb/IqvW©:  Avjgci 1 
WvKNi: dvwRjcyi, wPKjx 
Dc‡Rjv: ZvivMÂ 
†Rjv: iscyi 
†cv÷ †KvW : 5420  
 
 
 

2191 AP©bv ivbx 
gvZv: mywgÎv ivbx 
wcZv: mybxj P›`ª miKvi 
MÖvg/cvov/gnjøv: Avgevwo 
 BDwbqb/IqvW©: 5 bs IqvW© 
WvKNi: Avgevwo 
Dc‡Rjv: cve©Zxcyi 
†Rjv: w`bvRcyi 
†cv÷ †KvW: 5261 
 

 

2192 kvgxgv bvRbxb 
gvZv: ‡gvQvt gvdiæRv †eMg 
wcZv: cvÄve DÏxb 
MÖvg/cvov/gnjøv: Pv‡ivj 
BDwbqb/IqvW©: 2 bs Pv‡ivj 
WvKNi: jvwnox 
Dc‡Rjv: evwjqv Wv½x 
†Rjv: VvKziMuvI  
†cv÷ †KvW: 5140   
 

 

2193 hy_xKv ivbx †mb 
gvZv:  gvqv ivbx †mb 
wcZv:  Ag‡ik P›`ª miKvi                                                                                                      
MÖvg/cvov/gnjøv: ZvjyK kvnvevR 
BDwbqb/IqvW©: evjv cv‡ob /7 bs 
 WvKNi: KvDwbqv 
Dc‡Rjv: KvDwbqv  
†Rjv:  iscyi 
†cv÷ †KvW: 5440   

 

2194 †gv. †gv¯ÍvwdRyi ingvb 
gvZv: †gvQvt gwiqg †eMg 
wcZv:  †gv. Avãyj Lv‡jK 
MÖvg/cvov/gnjøv: †bKgi` (fevb›`cyi) 
BDwbqb/IqvW©: †bKgi` 
WvKNi: †bKgi` 
Dc‡Rjv:  ivbxks‰Kj 
†Rjv: VvKziMuvI 
†cv÷ †KvW: 5129  

 

2195 †mŠif Suv 
gvZv: wi³v Suv 
wcZv: ‡Kke jvj Suv 
evmv: ‡nvwìs- 316, †ivW: 5,  
MÖvg: †Mv›`jMÖvg,  BDwbqb: 11 bs †Zbywjqv 
IqvW©: 05 bs IqvW© 
WvKNi: f~wlie›`i, Dc‡Rjv: wPwiie›`i 
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†Rjv:  w`bvRcyi 
†cv÷ †KvW: 5240 
 

2196 bvRgyj nvmvb †kL 
gvZv:  wniv †eMg 
wcZv:  BQvK Avjx †kL 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  ivbvB  
MÖvg/cvov/gnjøv: Lwbqv 
BDwbqb/IqvW©: Lwbqv 
WvKNi: Lwbqv, Dc‡Rjv: Wzgywiqv 
†Rjv:  Lyjbv 
†cv÷ †KvW: 9250  
 

 

2197 †gv. ûgvqyb Kexi 
gvZv: †gvQvt nv‡Riv LvZzb 
wcZv: gvIjvbv AvZvDi ingvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 175 
MÖvg/cvov/gnjøv: enigcyi 
BDwbqb: 9 bs †`vnvKzjv BDwbqb 
WvKNi: enigcyi 
Dc‡Rjv: evNvicvov 
†Rjv: h‡kvi  
†cv÷ †KvW: 7470  
 

 

2198 kvgxg Avn‡g` 
gvZv: nvwjgv †eMg 
wcZv:  †gv. wgRvbyi ingvb 
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡gveviKKvwU 
BDwbqb/IqvW©: 1 bs 
WvKNi: ivRvinvU 
†cv÷ †KvW b¤^i: 7400 
Dc‡Rjv: m`i 
†Rjv: h‡kvi 
 

 

2199 
 
 

†gv. Zzivb 
gvZv: Av‡jqv †eMg 
wcZv: g„Z Avãyi iv¾vK 
MÖvg/cvov/gnjøv: myMwÜ, BDwbqb/IqvW©: w`Nwjqv 
WvKNi: †mbnvUx 
Dc‡Rjv: w`Nwjqv 
†Rjv: Lyjbv    
†cv÷ †KvW: 9222 
 
 

 

2200 Avj nvmvb Aš‘y 
gvZv: Rvnvbviv †eMg  
wcZv:  †gv. Avãyj jwZd wmK`vi 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 0846- 001, Rvnvbviv gwÄj  
c~e© cyivb cvov,  BDwbqb/IqvW©: 3 bs IqvW©    
WvKNi: evDwbqv, Dc‡Rjv: ewikvj 
†Rjv: ewikvj 
†cv÷ †KvW : 8200 
 

 

2201 †gv. iwdKzj Bmjvg 
gvZv: gyyjKviv †eMg 
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wcZv: †gv. dRjyi ingvb 
MÖvg/cvov/gnjøv: we‡bv`cyi 
BDwbqb/IqvW©: 05 
WvKNi: we‡bv`cyi 
†cv÷ †KvW b¤^i: 6342 
Dc‡Rjv: wkeMÄ 
†Rjv: PvcvBbeveMÄ 
 

2202 ixgy `vm 
gvZv: wbjxgv ivbx 
wcZv: `xcK `vm 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 30/17  
MÖvg/cvov/gnjøv: `viæj Avgvb gnjøv 
BDwbqb/IqvW©: 18 
WvKNi: Lyjbv m`i 
Dc‡Rjv: Lyjbv m`i 
†Rjv: Lyjbv 
†cv÷ †KvW: 9100    
 

 

2203 gwbKv mvnv 
gvZv: wiZv mvnv 
wcZv: gyKzj mvnv 
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡ZiLv`v,  BDwbqb/IqvW©: ‡ZiLv`v 
WvKNi: ‡ZiLv`v, Dc‡Rjv: ‡ZiLv`v 
†Rjv: Lyjbv 
†cv÷ †KvW: 9230 
 

 

2204 ‡givR Avn‡g` 
gvZv: AvbRyg Aviv  
wcZv: ReŸvi Avn‡g` 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  moK bs 10, †gvjøv †ivW 
evmv bs: 71, bZzb gywÝcvov 
BDwbqb/IqvW©: 10 
WvKNi: ˆmq`cyi 
Dc‡Rjv:  ˆmq`cyi 
†Rjv:  bxjdvgvix 
†cv÷ †KvW: 5310 

 

2205 wg_yB PvBb gvg©v 
gvZv: GbywPs gvg©v  
wcZv:  D‡_vqvB As gvg©v 
MÖvg/cvov/gnjøv: P¤úvZjx 
BDwbqb/IqvW©: 1 bs IqvW© jvgv †cŠimfv 
WvKNi: jvgv 
Dc‡Rjv: jvgv 
†Rjv: ev›`ieb 
†cv÷ †KvW: 4640 

 

2206 D”Qvm eo–qv 
gvZv: wgZv eo–qv 
wcZv:  wKiY weKvk io–qv 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  Av¤ªKvbb †eŠ× cjøx 
MÖvg/cvov/gnjøv: KvjvNvUv 
BDwbqb/IqvW©: 3 bs IqvW© 
WvKNi: ev›`ieb m`i  
Dc‡Rjv: ev›`ieb m`i 
†Rjv: ev›`ieb  
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†cv÷ †KvW: 4600  
 

2207 †gv. ivwRe nvmvb 
gvZv: AvÄygvb Aviv †eMg 
wcZv: ‡gv jyrdi ingvb 
iæg: 410/K  
dRjyj nK nj  
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2208 mvBdyj Bmjvg 
gvZv: Lyiwk`v †eMg 
wcZv: Aveyj †nv‡mb 
evmv: mvjvg wewìs, MÖvg/cvov/gnjøv:  wW.wm †ivW, wgqvi ev‡ci gmwR`  
BDwbqb/IqvW©: 17 bs cwðg evKwjqv  
WvKNi: PKevRvi 
Dc‡Rjv: PKevRvi 
†Rjv: PÆMÖvg 
†cv÷ †KvW: 4203 
 

 

2209 †gv. mvwR`yj Bmjvg 
gvZv: †gvQv.  kv‡n`v †eMg 
wcZv:  †gv. Avey  gymv 
iæg: 231/N, Avkivdzj nK nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq  
gqgbwmsn 
 

 

2210 †Mvjvg dviæK 
gvZv: †RQwgb †eMg 
wcZv: †gv. mv`Z Avjx 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): †Mvjvg Avjx evwo   
MÖvg/cvov/gnjøv: KzgviwUK 
BDwbqb/IqvW©: RqbMi 
WvKNi: KzgviwUK 
Dc‡Rjv: wgicyi 
†Rjv: biwms`x 
†cv÷ †KvW: 1610 
 
 
 
 
 

 

2211 D‡¤§ nvwb 
gvZv: †`‡jvqviv †eMg 
wcZv: †gv. kvn Avjg f~Bqv 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): gvQiv½v: 15/wm‡½j Kg©KZ©v evm feb 
evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU (weAviAviAvB)  
WvKNi: weAviAviAvB 
Dc‡Rjv: MvRxcyi m`i 
†Rjv: MvRxcyi 
†cv÷ †KvW: 1701 
 

 

2212 Rq‡`e wg¯¿x 
gvZv: cy¯ú ivbx wg¯¿x 
wcZv: wÿZxk P› ª̀ wg¯¿x 
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evmv/moK (bvg/b¤̂i):  222/1  
MÖvg/cvov/gnjøv: ivLvZjv,  BDwbqb/IqvW©: 7 bs ¸qv †iLv 
WvKNi : evUbvZjv, Dc‡Rjv:  ‡bQvivev` (¯̂iƒcKvwV) 
†Rjv : wc‡ivRcyi 
†cv÷ †KvW : 8520 
 

2213 †gv. bvwQi DwÏb cÖvgvwbK 
gvZv: ‡gvQv. dwRjv LvZzb 
wcZv: †gv. bI‡ki Avjx 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): evnv`yi cvov  
MÖvg/cvov/gnjøv: †Mve×b,  BDwbqb/IqvW©: gwnl‡LvPv 
WvKNi: gwnl‡LvPv 
Dc‡Rjv: Avw`Zgvix 
†Rjv: jvjgwbinvU 
†cv÷ †KvW: 5510 
 

 

2214 kZvãx Gm †PŠayix  
gvZv: wkevbx Gm †PŠayix 
wcZv: †Kke jvj †PŠayix 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): eªjK wW 54/2   
MÖvg/cvov/gnjøv: KvRjkvn& 
BDwbqb/IqvW©: 3 bs  
WvKNi: wm‡jU 
Dc‡Rjv: wm‡jU m`i 
†Rjv: wm‡jU 
†cv÷ †KvW: 3100 
 

 

2215 †gv. †i`Iqvb AvRv` 
gvZv: iv‡eqv LvZzb 
wcZv: †gv. Aveyj Kvjvg AvRv` 
cwðg- 24, knx` Rvgvj †nv‡mb nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦w`¨vjq 
gqgbwmsn 

 

2216 †gv. Avj Avwgb 
gvZv: †gvQv. Kwnbyi †eMg 
wcZv: †gv. gyb‡md Avjx    
c~e©: 25, knx` Rvgvj †nv‡mb nj  
evsjv‡`k K…wl wek¦w`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2217 †gv. Avkivdzj Bmjvg 
gvZv: Rvnvbviv †eMg 
wcZv: gvRvnviæj nK 
MÖvg/cvov/gnjøv: iwk`vev` (`v‡gvqvi evwo) 
BDwbqb/IqvW©: iwk`vev` 
WvKNi: wK‡kviMÄ 
Dc‡Rjv:  wK‡kviMÄ 
†Rjv: wK‡kviMÄ 
†cv÷ †KvW: 2300 
 

 

2218 †gv. GBP Gg Avj Kvwe` ivwdb 
gvZv: gwiqg Avkivdx 
wcZv: kvnRvnvb AvK›` 
evmv: byiæj Av³vi evox  
MÖvg/cvov/gnjøv: w`wNi cvo 
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BDwbqb/IqvW©: wSbvBMvwZ 
WvKNi: Avn¤§` bMi 
Dc‡Rjv: wSbvBMvwZ 
†Rjv: †kicyi 
†cv÷ †KvW: 2120 
 

2219 †gv. ivbv nvj`vi 
gvZv: wgbwZ ivbx  
wcZv: ‰e`¨bv_ nvj`vi 
e½eÜz †kL gywRe nj  
 

 

2220 ZzidvZzj RvbœvZ 
gvZv: AvQgv Av³vi 
wcZv: G †K Gg mv‡jn& 
iæg bs: 121 
e½gvZv dwRjvZzb‡bœQv nj 
PÆMÖvg ‡f‡Uwibvwi GÛ Gwb‡gj mvB‡Ým wek¦we`¨vjq 
PÆMÖvg   
 
 

 

2221 †gv. mvBdzi ingvb 
gvZv: †gvQvt ivwRqv †eMg 
wcZv: †gv. AvbKi Avjx 
iæg bs- 217 
fvlv knx` Avãym mvjvg nj 
†bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq  
†bvqvLvjx 
 
 

 

2222 iæKvBqv Avd‡ivR 
gvZv: ‡gvQvt nvwjgv BqvQwgb 
wcZv: †gv. nvwdRyi ingvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): nvU‡Lvjv †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv: Lvwjmcyi evRvi 
 BDwbqb/IqvW©: 1 bs Gm,we, †K BDwbqb 
 WvKNi: Lvwjmcyi 
 Dc‡Rjv:  g‡nkcyi 
†Rjv: wSbvB`n 
†cv÷ †KvW : 7340 
 

 

2223 †gv. †Zvdv¾j ‡nv‡mb 
gvZv: ‡gvQvt Avmgv †eMg 
wcZv: †gv.  Avãym mvËvi 
MÖvg/cvov/gnjøv: kvnvevRcyi 
 BDwbqb/IqvW©: kvnvevRcyi (3 bs IqvW©) 
 WvKNi: kvnvevRcyi 
 Dc‡Rjv: mivBj 
†Rjv: evÿªbevwoqv 
†cv÷ †KvW: 3431 
  

 

2224 ‡gvQvt gvngy`v AvuwL 
gvZv : ‡gvQvt †kdvjx †eMg 
wcZv : †gvt Avwbmyi ingvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): ‡MvjPËi 
MÖvg/cvov/gnjøv: bMi cvov 
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BDwbqb/IqvW©: 2bs IqvW©  
WvKNi:  ivRkvnx †KvU© 
Dc‡Rjv: ivRcvov 
†Rjv: ivRkvnx 
†cv÷ †KvW : 6201  
 

2225 †gv. Avweiæj Bmjvg 
gvZv: ivby Aviv †eMg 
wcZv: ‡gvnv¤§v` Avjx 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 151/61 
dwi` g¨vbkb (3q Zjv) 
mv‡jn Avng` †PŠayix moK  
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡gvnv¤§v`cyi 
BDwbqb/IqvW©: 7bs IqvW©  
WvKNi: Pvu`MvuI 
Dc‡Rjv: cuvPjvBk 
†Rjv:  PUªMÖvg 
†cv÷ †KvW: 4212  

 

2226 †gv. AR©yb Kzgvi miKvi 
gvZv: k¨vgjx ivbx miKvi 
wcZv: w`‡Mb P› ª̀ miKvi  
MÖvg/cvov/gnjøv: gv‡jvcvov 
BDwbqb/IqvW©: aybU (3 bs IqvW©) 
WvKNi: aybU 
Dc‡Rjv: aybU 
জেলা - বগুড়া 

জ াস্ট জ াট নম্বর- 5850 

 

 

2227 RvbœZzb bvCg 
gvZv: Rûiv Av³vi bvmwib 
wcZv: †gv. Rûiæj Avjg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 297/1,‡mvbv wgqv †ivW  
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡Mvwe›`v 
BDwbqb/IqvW©: 1 
 WvKNi: cvebv m`i 
Dc‡Rjv: cvebv m`i 
†Rjv: cvebv 
†cv÷ †KvW: 6600 
 
 

 

2228 †gv. kvwKi †nv‡mb 
gvZv: ‡gvQvt †Rvmbv ‡eMg 
wcZv: †gv.  kwdqvi ingvb  
MÖvg/cvov/gnjøv: iYPÛx Wv½vcvov 
BDwbqb/IqvW©: iYPÛx 
WvKNi: iYPÛx 
Dc‡Rjv: wK‡kviMÄ 
†Rjv: bxjdvgvix 
†cv÷ †KvW: 5320  
 

 

2229 †gv. mvw`qv Avn‡g` 
gvZv:  gwiqg Av³vi 
wcZv:  AvdZve DÏxb Avn‡g` 
MÖvg/cvov/gnjøv: mvi`vMÄ 
BDwbqb/IqvW©: 04 bs IqvW© 
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WvKNi: mvi`vMÄ 
Dc‡Rjv: MvRxcyi m`i  
†Rjv:  MvRxcyi 
†cv÷ †KvW: 1346  

2230 †gv. wRnv` ivdmvb Rv 
gvZv: †gvQvt Av‡gbv ‡eMg  
wcZv: †gv. kvgmyj Avjg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): `vD`cyi †ivW  
MÖvg/cvov/gnjøv: kÖxK…òcyi   
BDwbqb/IqvW©: we‡bv`bMi  
WvKNi:  beveMÄ 
Dc‡Rjv:  beveMÄ 
†Rjv:  w`bvRcyi 
†cv÷ †KvW: 5280 

 

2231 wgï AvPvh©¨ 
gvZv: m~Kb©v AvPvh©¨ 
wcZv: c‡ik AvPvh¨©  
 iæg bs: 419 
Gg G nvbœvb nj 
4225, PÆMÖvg †f‡Uwibvwi GÛ Gwb‡gj mvB‡Ým wek¦we`¨vjq 
Lyjkx, PU&ªMvg 
 

 

2232 Avdmvbv Av³vi 
gvZv: gwR©bv †eMg 
wcZv: Avmv`yj Bmjvg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 17 bs †ij‡MU  
MÖvg/cvov/gnjøv: †kLcyiv  BDwbqb/IqvW©:  9 bs IqvW© 
 WvKNi: m`i 
Dc‡Rjv: w`bvRcyi m`i 
†Rjv: w`bvRcyi 
†cv÷ †KvW:  5200 
 
 

 

2233 †gv. gvngy`yj nvmvb 
gvZv: ‡gvQvt gvndzRv LvZzb 
wcZv: †gv. †gvm‡jg DwÏb 
MÖvg/cvov/gnjøv: Rvjvw`cyi 
BDwbqb/IqvW©: 8bs †Psgvix  
WvKNi:  dwKinvU 
Dc‡Rjv: wgVvcyKzi 
 †Rjv: iscyi  
†cv÷ †KvW: 5460 
 
 

 

2234 †gv. mv¾v`yj Bmjvg meyR 
gvZv: ‡di‡`Šwm †eMg 
wcZv: †gv. `yjvj wgqv  
MÖvg/cvov/gnjøv: w`NviKv›`v 
BDwbqb/IqvW©: 05 
WvKNi: AvgjxZjv 
 Dc‡Rjv: m`i 
†Rjv: gqgbwmsn 
†cv÷ †KvW : 2202 
 

 

2235 †gv. †gRevDi ingvb  
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gvZv: cvwKRv Av³vi 
wcZv: gywReyi ingvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): Gg. Avi m¨v‡bUvix gvU©  
MÖvg/cvov/gnjøv: 4510, Rwi wewìs e‡nvÏvinvU 
BDwbqb/IqvW©:  4 
 WvKNi: Puv›`MvI 
 †cv÷ †KvW : 4212 
 †Rjv: PUªªMÖvg  

2236 ‡gvnv¤§` Bgivb 
gvZv: g‡bvAviv gyQv 
wcZv: †gv. gyQv 
416/we, ‡nv. k.  
†mvnivIqv`x nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn 
 

 

2237 Ag„Zv mvnv 
gvZv: Av‡jv mvnv 
wcZv: ibwRr Kygvi mvnv 
iæg bs: 412  
Zvcmx iv‡eqv nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn 
 
 

 

2238 mvw`qv bymivZ ¯^vb©v 
gvZv: kvnbvR mvbwR`v we_x 
wcZv: †gv.  †`‡jvqvi †nv‡mb 
iæb bs: 314 
Zvcmx iv‡eqv nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2239 gvbQziv Av³vi nvIqv 
gvZv: Rvnvbviv †eMg 
wcZv: †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 
Kÿ bs-329 
Zvcmx iv‡eqv nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2240 †gv. wbiÄb eg©b 
gvZv: mybZx evjv 
wcZv: bvivqb P›`ª eg©b 
iæg bs: 427/wm  
dRjyj nK nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 

 

2241 †gv. iwdDj K`i 
gvZv: iIkb Aviv †eMg 
wcZv: †gv. nvweeyi ingvb 
4/1, 6 bs nv‡g` Avjx †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv: AvKzqv ga¨ cvov 
BDwbqb/IqvW©: 6 bs 
WvKNi: gqgbwmsn m`i 
Dc‡Rjv:  gqgbwmsn 
†Rjv:  gqgbwmsn  
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†cv÷ †KvW : 2200 
 
 

2242 Gg. BD. Gg. Avey RvKvwiqv 
gvZv: nvwjgv LvZzb 
wcZv: ‡gvnv¤§` †gv¯Ídv 
Avkivdzj nK nj  
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2243 Z„lv wek¦vm 
gvZv: wibv wek¦vm 
wcZv: cwigj KvwšÍ wek¦vm 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): gv÷vi cvov †gBb †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøv: eoevM †evqvwjqv 
BDwbqb/IqvW©: ‡gvjøvnvU  
WvKNi: ‡gvjøvnvU 
Dc‡Rjv: ‡gvjøvnvU 
†Rjv: ev‡MinvU  
†cv÷ †KvW: 9380 
 

 

2244 †gv. mvgv`yj Bmjvg 
gvZv: ‡gvQvt Qv‡bvqviv †eMg 
wcZv: †gv.  gvneyevi ingvb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): KvZjgvwi 
MÖvg/cvov/gnjøv: DËi mvnvevRcyi (KvZjgvwi)  
BDwbqb/IqvW©: r 1 bs Rqcyi BDwbqb 
WvKNi: g‡bvnicyi 
Dc‡Rjv: beveMÄ 
†Rjv: w`bvRcyi  
†cv÷ †KvW :  5260  
 

 

2245 Avey mvjgvb ZvjyK`vi 
gvZv: mvB`v Av³vi 
wcZv: wRjøyi ingvb ZvjyK`vi 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): B÷vb© cvBIwbqvi, 36 cvBIwbqvi †ivW  
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡m¸bevwMPv BDwbqb 
IqvW©: 19 
WvKNi:  wRwcI 
Dc‡Rjv : igbv 
†Rjv : XvKv 
†cv÷ †KvW :  1000 

 

2246 †`evwkm `vm 
gvZv: ‡R¨vr¯œv `vm 
wcZv: b‡M›`ªbv_ `vm 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  4154  
MÖvg/cvov/gnjøv: kvwKZjv,eo ZvRcyi 
BDwbqb/IqvW©: 3 bs  
WvKNi: cyivbv‡cj 
Dc‡Rjv :  RqcyinvU m`i 
†Rjv :  RqcyinvU  
†cv÷ †KvW :  5900 
 

 

2247 bvRgyj û`v 
gvZv: iv‡eqv †eMg 
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wcZv: Qvwej DwÏb 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): 424  
MÖvg/cvov/gnjøv: m~h©¨fvM 
BDwbqb/IqvW©: cvbvbMi  
WvKNi:  ‡ejNwiqv 
Dc‡Rjv: `yM©vcyi 
†Rjv: ivRkvnx 
†cv÷ †KvW: 6240 
 

2248 †gv. iwKeyj Avjg 
gvZv: ‡gvQvt jyrdv myjZvbv †eMg 
wcZv: †gv. AveZve DwÏb 
MÖvg/cvov/gnjøv: mvZAvbv evN‡e›`ªcyi 
BDwbqb/IqvW©: 12 bs wgjbcyi 
WvKNi: ‡Mvcvjcyi 
Dc‡Rjv:  wgVvcyKzi 
†Rjv: iscyi  
†cv÷ †KvW: 5460 
 

 

2249 wew_ gwb 
gvZv: ‡gvQvt †ejx 
wcZv: g„Z. Avãyj ev‡iK  
MÖvg/cvov/gnjøv: eoBj 
BDwbqb/IqvW©: 1 bs †P‡njMvRx 
WvKNi: nvRx `v‡bk weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 
Dc‡Rjv:  m`i 
†Rjv:  w`bvRcyi 
†cv÷ †KvW: 5200 
 

 

2250 †gv. Gg`v`yj nK 
gvZv: jwZdv †eMg 
wcZv: †gv. dRjyi ingvb 
209/we, knx` bvRgyj Avnmvb nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 

 

2251 †gv. †hvev‡qi mvC` 
gvZv: eve -G-  RvbœvZ 
wcZv: †gv. bRiæj Bmjvg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i):  evwo : 60 
‡ivW : 8, eøK: wR 
MÖvg/cvov/gnjøv: ebkÖx, ivgcyiv 
BDwbqb/IqvW©: 23 
WvKNi: wLjMuvI 
Dc‡Rjv:  wLjMuvI 
†Rjv:  XvKv 
†cv÷ †KvW:1219 
 

 

2252 †gv. kvwKj Avn‡g` 
gvZv: †gvQvt wkDwj LvZzb 
wcZv: †gv. biæj Bmjvg 
evmv/moK (bvg/b¤̂i): GBP: 87  
MÖvg/cvov/gnjøv: ‡gvjøviPi 
BDwbqb/IqvW©: 13 bs †gvjøviPi/04 
WvKNi: ‡gvjøviPi 
Dc‡Rjv: MvBevÜv m`i 
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†Rjv: MvBevÜv  
†cv÷ †KvW: 5700 
 

2253 wbw`kv Avd‡ivR 
gvZv: byiæbœvnvi †eMg 
wcZv: Kwig wgqv 
314/K, ‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj 
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2254 kvnvbv Av³vi 
gvZv: mvgmzbœvnvi 
wcZv: †gv. Rvjvj DwÏb 
407/‡K, †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj  
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn 
 

 

2255 †gvt gwZDi ingvb 
gvZv: AvwRRv ‡eMg 
wcZv: †gv. Avãyj Kvw`i 
MÖvg/cvov/gnjøv: Km&ev †gvjøvcvov 
BDwbqb/IqvW©: 6 bs 
WvKNi:  ‡kicyi  
Dc‡Rjv: ‡kicyi m`i 
†Rjv: ‡kicyi 
†cv÷ †KvW: 2100 
 

 

2256 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ োকী শাহররয়ার 
মাতার নাম: নারহদ ইয়াসমীন 
রিতার নাম: মমাোঃ োোে উরিন 
রুম নং: ২১৮  
শহীদ তােউরিন আহলমদ হে 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর রহমান কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
সােনা, গােীিুর-1706 
 

 

2257 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ োহু রময়া 
মাতার নাম: মমাসাোঃ োইেী মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ কাইয়ুম সরকার 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হারতয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মধািাভাঙ্গা 
ডাকঘর: নতুন বাোর মধািাভাঙ্গা 
মিাস্ট মকাড:  ৫৭২০ 
উিলেো: সুন্দরগঞ্জ 
মেো: গাইবান্ধা 

 

2258 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মরতউর রহমান 
মাতার নাম:লমাসাোঃ আরেয়ারা মবগম 
রিতার নাম: মমাহাোঃ আরমনুর রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:শযামিুর রময়ািাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : শযামিুর 
ডাকঘর: কানসাট 
উিলেো: রশবগঞ্জ 
মেো: চাাঁিাই নবাবগঞ্জ 
মিাস্ট মকাড: ৬৩৪১ 
 

 

2259 প্রার্থীর নাম: সারদয়া আিররন  
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মাতার নাম: মাছুমা খানম 
রিতার নাম: আব্দুস সামাদ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কুতুবিুর 
ডাকঘর: কুতুবিুর 
উিলেো: সাররয়াকারন্দ 
মেো: বগুড়া 
মিাস্ট মকাড: ৫৮৩১ 
 

2260 প্রার্থীর নাম: মনু সরকার 
মাতার নাম: েীবন রানী সরকার 
রিতার নাম: গণিরত সরকার 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মহলতম খাাঁ মসখর িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১১ নং 
ডাকঘর: রেরিও 
উিলেো: মবায়ারেয়া 
মেো: রােশাহী 
মিাস্ট মকাড: ৬০০০ 
 

 

2261 প্রার্থীর নাম:  সাইকা শওকত 
মাতার নাম: মাকসুদা মবগম 
রিতার নাম: মরহুম শওকত আেী 
প্রদীপ্ত-৩০৯ 
করব সুরিয়া কামাে হে 
কােড ন হে,  
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা-1000 
 

 

2262 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আসাদরু রহমান 
মাতার নাম: আলয়শা রহমান 
রিতার নাম: মমাোঃ মরেবুর রহমান 
৬২, হােী আব্দুে মরেদ মেন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কেতা বাোর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৪২ নং 
ডাকঘর: ঢাকা সদর 
ঢাকা 
মিাস্ট মকাড:  ১১০০ 
 
 

 

2263 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ এোেেু বারী মচৌধুরী 
মাতার নাম: নারছম আরা মবগম মচৌধুরী 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুে বারী মচৌধুরী 
বাসা: ইউ, রস, রব, এে 
মায়মুনা শররি টাওয়ার মইেযারলটক 
চরিার্থরঘাটা, কনডিুেী 
ডাকঘর: চরিার্থর ঘাটা 
মিাস্ট মকাড:  ৪৩৭১ 
উিলেো: কণডিুেী 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2264 প্রার্থীর নাম: আেিনা োমান েতা 
মাতার নাম: রবেরকস মবগম 
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রিতার নাম: মমাোঃ আেীউজ্জামান তােুকদার 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): নর্থড মকান ৩৩/৩৪ 
রচত্রােী বাোর মসরেদ সড়ক 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০ নং 
ডাকঘর: রেরিও 
মিাস্ট মকাড:  ৯০০০ 
মেো: খুেনা 

2265 প্রার্থীর নাম: োরকয়া িারভীন 
মাতার নাম: সারহদা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ সরিউে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩৮/২ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কারেকািুর বটতো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং 
ডাকঘর: রিনাইদহ 
মিাস্ট মকাড: ৭৩০০ 
উিলেো: রিনাইদহ সদর  
মেো: রিনাইদহ 
 

 

2266 প্রার্থীর নাম: মসৌরমত্র রায় 
মাতার নাম: স্বপ্না রানী রায় 
রিতার নাম: রবমে চন্দ্র রায় 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ১৫/১৪ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কামাে কাছন, নতুন িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২৫ নং 
ডাকঘর: রংিুর 
মিাস্ট মকাড: ৫৪০০ 
উিলেো: রংিুর সদর  
মেো: রংিুর 
 

 

2267 প্রার্থীর নাম: তাহরসনা শাররমন 
মাতার নাম: মদলোয়ারা রসরিক 
রিতার নাম: মদওয়ান রসরিক আহলমদ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩৩৩: মরাে গালডড ন, (৫: রব) 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িায়দাবাদ প্রধান সড়ক (রমোলনর গযালরে) 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৬ নং 
ডাকঘর: দরিনখান 
মিাস্ট মকাড: ১২৩০ 
উিলেো: উত্তরা 
আেমিুর (িূবড) 
ঢাকা 

 

2268 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আবদলু্লাহ আে: মাসুদ 
মাতার নাম: মমাছাোঃ মজ্জাতুন মনছা 
রিতার নাম: মমাোঃ আতাউর রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িরিম খুটামারা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং খুটামারা 
ডাকঘর: খুটামারা 
উিলেো: েেঢাকা 
মেো: নীেিামারী 
মিাস্ট মকাড: ৫৩৩০ 
 

 

2269 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ েলুয়ে রময়া 
মাতার নাম:লমাছাোঃ োহানারা মবগম 
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রিতার নাম: মমাোঃ োইদেু মন্ডে 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ইমাদিুর িরিম িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৭ নং  
ডাকঘর: ববরাতীহাট 
উিলেো: রমঠািুকুর  
মেো: রংিুর 
মিাস্ট মকাড:  ৫৪৬০ 
 

2270 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ তানভীর আহলমদ নান্নু 
মাতার নাম: রমলসস িালতমা তুে মোহরা 
রিতার নাম: মমাোঃ রওন মল্লীক 
২০৪, উদয়ন মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মধযিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৫ 
ডাকঘর: মগািােগঞ্জ 
উিলেো: মগািােগঞ্জ 
মেো: মগািােগঞ্জ  
মিাস্ট মকাড:  ৮১০০ 
 

 

2271 প্রার্থীর নাম: প্রতীক কুমার বসু 
মাতার নাম: গীতা রানী িাে 
রিতার নাম: িলরশ চন্দ্র বসু 
রুম নং: ২১৮ 
খান োহান আেী হে 
খুেনা রবশ্বরবদযােয় 
খুেনা 
 

 

2272 প্রার্থীর নাম: নুসরাত োহান ররিা 
মাতার নাম: তারেনুর মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ শাহাোোে 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:কুরময়ান 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : অরমড়ােরুড় 
ডাকঘর:করডখারে 
মিাস্ট মকাড: ৮৫১০ 
উিলেো: কাউখারে 
মেো: রিলরােিুর 

 

2273 প্রার্থীর নাম: মমা. িেেুর রহমান 
মাতার নাম: মরৌশন আরা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আবুে খালয়র 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): আবুে খালয়লরর বাড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সুন্দেিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : সুন্দেিুর 
ডাকঘর: কাোমুু্ন্সী বাোর 
উিলেো: করবরহাট 
মেো: মনায়াখােী 
মিাস্ট মকাড: ৩৮০০ 
 

 

2274 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ নুরুে হুদা শাওন 
মাতার নাম: েররনা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ নূরুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২৭/রড 
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গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সরকারর আবারসক এোকা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৪ নং  
ডাকঘর: মাইেদী মকাট 
উিলেো: সদর  
মেো: মনায়াখােী 
মিাস্ট মকাড: ৩৮০০ 
 

2275 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মারুি মহালসন 
মাতার নাম: মমাসাোঃ সালেহা মবগম  
রিতার নাম: মমাোঃ সাত্তার মহালসন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): তােুকদার বারড় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কাোলসানা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মােীগাও 
ডাকঘর: কাোলসানা 
মিাস্ট মকাড: ৩৫১৯ 
উিলেো: দাউদকারন্দ 
মেো: কুরমল্লা 
 

 

2276 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ সািাম মহালসন  
মাতার নাম: শাহনুর মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মহরসন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): সামছুে মাষ্টার বাড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রশিা গ্রাম 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৫ নং  
ডাকঘর: আলেকোন্ডার 
মিাস্ট মকাড:  ৩৭৩০ 
উিলেো: রামগরত  
মেো: েিীিুর 

 

2277 প্রার্থীর নাম: আবদেু মরতন 
মাতার নাম: রিলরাো খাতুন 
রিতার নাম: আবদরু ররশদ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): বারড় ০৪ মরাড ০৭ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হররনারায়নিুর  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হররনারায়নিুর 
ডাকঘর: হররনারায়নিুর 
মিাস্ট মকাড: ৩৮০০ 
উিলেো: মনায়াখােী সদর  
মেো: মনায়াখােী 

 

2278 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ ইমাম মহালসন মেমুদার 
মাতার নাম: ররহমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ ইব্রারহম মেমুদার 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মতেিাই 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৪ নং মমৌকরা ইউরনয়ন 
ডাকঘর: ঢােুয়া 
মিাস্ট মকাড: ৩৫৮০ 
উিমেো: নাঙ্গেলকাট 
মেো: কুরমল্লা 
 

 

2279 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ তাররকুে ইসোম 
মাতার নাম: তািসী তােরমন নাহার োন্নাত 
রিতার নাম: মমাোঃ ছালনায়ার মহালসন 
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কি নং: িরিম : ১০ 
শহীদ োমাে মহালসন হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

2280 প্রার্থীর নাম: ররেভী ইবলন মাহমুদ 
মাতার নাম: রনেদুা মবগম 
রিতার নাম: মাহমুদরু রহমান 
রুম নং: ২১৭/রস 
শহীদ নােমুে আহবান হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 
 

 

2281 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ শাহীন আেম 
মাতার নাম: েয়বানু খাতুন 
রিতার নাম: মৃত. মমাোঃ আব্দুে আরেে 
২২৪/রস, িেেুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় কযা্াস 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2282 প্রার্থীর নাম:মাহবুবা রনগার 
মাতার নাম: মমাছাোঃ হারেমা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ মাহবুব আেম 
মশখ িরেোতুলন্নসা মুরেব হে  
রুম নং: ৫১৫/ক 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়, ময়মনরসংহ 
 

 

2283 প্রার্থীর নাম:সুরিতা সাহা 
মাতার নাম: ছরব রানী সাহা  
রিতার নাম: আলশাক কুমার সাহা 
প্রযলনোঃ অসীম কুমার িাে 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দাশুরড়য়া বাোর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : দাশুরড়য়া  
ডাকঘর: দাশুরড়য়া 
মিাস্ট মকাড:  ৬৬২০ 
উিলেো: ঈশ্বরদী 
মেো: িাবনা 
 

 

2284 প্রার্থীর নাম: মু, আখতারুে ইসোম 
মাতার নাম: শাররিুে মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মশাযাইবুর রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মটটনা িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৬ নং 
ডাকঘর: মুনু্ডমাো হাট 
মিাস্ট মকাড:  ৬৩১১ 
উিলেো: তালনার  
মেো: রােশাহী 
 

 

2285 প্রার্থীর নাম:শারহন রময়াম 
মাতার নাম: শাহানা আক্তার 
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রিতার নাম: মৃত আবুে কালশম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩৪৭/২ িশু হাসিাতাে মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রশোসী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং 
ডাকঘর: গিরগাাঁও 
মিাস্ট মকাড:  ২২৩০ 
উিলেো: গিরগাাঁও 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

2286 প্রার্থীর নাম: োকাররয়া হাসান ররবন 
মাতার নাম:োহানারা খাতুন 
রিতার নাম: মগাোম মমািিা 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): উিলেো মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মুরক্তনগর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : কেমাকান্দা 
ডাকঘর: কেমাকান্দা 
মিাস্ট মকাড:  ২৪৩০ 
উিলেো: কেমাকান্দা 
মেো: মনত্রলকানা 
 
 
 

 

2287 প্রার্থীর নাম: শযামে চন্দ্র রায় 
মাতার নাম: রবমো রানী 
রিতার নাম: অতুে চন্দ্র রায় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িাইকিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ময়দানদীরঘ 
ডাকঘর: ময়দানদীরঘ 
মিাস্ট মকাড: ৫০১০ 
উিলেো: মবাদা 
মেো: িঞ্চগড় 
 
 
 

 

2288 প্রার্থীর নাম:তুরিাতুে োন্নাত 
মাতার নাম: আছমা আক্তার 
রিতার নাম: এ. মক. এম সালেহ্ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর):রুম নং: ২১১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বঙ্গমাতা িরেোতুলন্নছা হে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ 
ডাকঘর: খুেশী 
উিলেো: খুেশী 
চট্টগ্রাম- ৪২২৫ 
 

 

2289 প্রার্থীর নাম: মাররয়া আে মালেদ 
মাতার নাম: িারোনা সুেতানা 
রিতার নাম: নারছর উিীন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): গােডস মহালস্টে 
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনলমে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং 
ডাকঘর: োরকর মহালসন মরাড 
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মিাস্ট মকাড: ৪২২৫ 
উিলেো: খুেশী র্থানা 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

2290 প্রার্থীর নাম: োন্নাতুে নাঈম 
মাতার নাম: রিলরাো মবগম 
রিতার নাম: ইসোম রময়া 
রুম: ১৬৮ নং  
বঙ্গমাতা িরেল্লাতুলনসা হে 
চট্টগ্রাম মভটিররনারর এন্ড এযারনমযাে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
িরিম খুেসী, ওয়ারলেস মমাড় 
চট্টগ্রাম ৪২২৫ 
 

 

2291 প্রার্থীর নাম: তৃষ্ণা সরকার 
মাতার নাম: সরবতা সরকার 
রিতার নাম: শংকর চন্দ্র সরকার 
বঙ্গমাতা িরেোতুলন্নসা ছাত্রী হে 
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনলমে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ০৮ নং 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : োরকর মহালসন মরাড 
মিাস্ট মকাড:  চট্টগ্রাম 
উিলেো: খুেশী র্থানা 
চট্টগ্রাম-4225 
 
 
 

 

2292 প্রার্থীর নাম: তৃিা চাকমা 
মাতার নাম: কনযােতা চাকমা 
রিতার নাম: েিী কুমার চাকমা 
বঙ্গমাতা িরেোতুলন্নসা ছাত্রী হে, রসভাসু 
িরিম খুেশী এোকা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং 
ডাকঘর: োরকর মহালসন মরাড 
মিাস্ট মকাড: চট্টগ্রাম: ৪২২৫ 
উিলেো: খুেশী র্থানা 
মেো: চট্টগ্রাম 

 

2293 প্রার্থীর নাম: এস. এম রালশদেু ইসোম 
মাতার নাম: তাহরমনা মবগম 
রিতার নাম: এস. এম. শহীদেু ইসোম 
রুম নং: ৭১৮, বীর মুরক্তলযাদ্ধা এম এ হান্নান হে 
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনমযাে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ 
ডাকঘর: খুেশী 
মিাস্ট মকাড:  ৪২২৫ 
উিলেো: খুেশী 
মেো: চট্টগ্রাম 
 
 
 
 

 

2294 প্রার্থীর নাম: আিসারা তাসরনম  
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মাতার নাম: AvÄygvbviv মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আো উরিন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৭৪/১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মাদ্রাসা মকায়াটার 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১১ নং 
ডাকঘর: ময়মনরসংহ সদর  
মিাস্ট মকাড:  ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 

2295 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মশখ সাদী 
মাতার নাম: হালেরা মবগম 
রিতার নাম: মমাহাম্মদ আেী 
রুম: ২২১/গ 
আশরািুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2296 প্রার্থীর নাম: কামরাম মুরনরা মমৌসুচী 
মাতার নাম: মররয়ম মবগম 
রিতার নাম: রমেড া মমাহাম্মদ আেী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ১০৪ নওমহে, ময়মনরসংহ 
মেো: ময়মনরসংহ 
 
 
 
 

 

2297 প্রার্থীর নাম:নূররাত োহান তারনয়া 
মাতার নাম: মাহবুবা আক্তার 
রিতার নাম: মমাোঃ সাখাওয়াত মহালসন িাটওয়ারী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর):অবকাশ ভবন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িূবড েিী নরায়নিুর, মনায়াখােী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : কলেে মরাড ( কালশম উরকলের রবরডং) 
ডাকঘর: মাইেদী 
মিাস্ট মকাড: ৩৮০০ 
উিলেো: মনায়াখােী সদর  
মেো: মনায়াখােী 
 

 

2298 প্রার্থীর নাম: শাহনাে িারভীন রুমকী 
মাতার নাম: হারববা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুর রইচ 
১২২/গ, সুেতানা রারেয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2299 প্রার্থীর নাম: বাোই চন্দ্র মভৌরমক 
মাতার নাম: বহমন্তী রানী মভৌরমক 
রিতার নাম: মারনক োে মভৌরমক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ধীলরন্দ্র বাবুর বারড় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ঘটো, ৩৪১: খটো 

ইউরনয়ন/ওয়াডড : কারদরিুর, ০৩ নং IqvW© 
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ডাকঘর: খটো 
মিাস্ট মকাড:  ৩৮২১ 
উিলেো: মবগমগঞ্জ 
মেো: মনায়াখােী 
 

2300 প্রার্থীর নাম: শাররমন আকতার শরীিা  
মাতার নাম: রমলসস নূরোহান 
রিতার নাম: মমাোঃ আবুবকর সরকার 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২০২ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: নযাশনাে বযাংক মেন, তােতো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ঢাকা উত্তর রসটি কলিডালরশন 
ডাকঘর: মমাহাম্মদিুর  
মিাস্ট মকাড: ১২০৭ 
উিলেো: আগারগাাঁও 
মেো: ঢাকা 
 

 

2301 প্রার্থীর নাম:লমাোঃ সালনায়ার মহালসন 
মাতার নাম: হাসনা মহনা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ তরকবুর রহমান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): মমােযাবারড় (লবাডড  সু্কে) 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িানরততা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মতরঘাদা 
ডাকঘর: িানরততা 
মিাস্ট মকাড:  ৯২৩০ 
উিলেো: মতরঘাদা 
মেো: খুেনা 
 

 

2302 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ রারকব আহসান 
মাতার নাম: ররনা ইসোম 
রিতার নাম: মমাোঃ শরহদেু ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৭/১, কামাে উিীন মেন  
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কালদর খান মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২৬ নং 
ডাকঘর: মসানাউঙ্গা 
মিাস্ট মকাড:  ৯১০০ 
উিলেো: খুেনা সদর  
মেো: খুেনা 
 
 
 

 

2303 প্রার্থীর নাম: নােনীন নাহার 
মাতার নাম: তহরমনা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ হারুন-উর- রশীদ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২০৩ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: নগর শ্রী রামিুর (হােরা িাড়া)  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ নং হররঢােী/০৬ 
ডাকঘর: করিেমুরন 
মিাস্ট মকাড:  ৯২৮২ 
উিলেো: িাইকগাছা 
মেো: খুেনা 
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2304 প্রার্থীর নাম: মমাহাম্মদ রায়হানুর ইসোম 
মাতার নাম: মরলহনা মবগম 
রিতার নাম: রমনহাে উরিন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৪৯ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মমানারিটে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মোড়গাছা 
ডাকঘর: হররখারে 
মিাস্ট মকাড:  ৫৮২৬ 
উিলেো: মসানাতো 
মেো: বগুড়া 
 

 

2305 প্রার্থীর নাম: মগাোি রাব্বানী 
মাতার নাম: সালহদা মবগম 
রিতার নাম: নারেম উরিন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রবরদরিুর  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িাাঁডহে 
ডাকঘর: হাট রােবাড়ী 
মিাস্ট মকাড:  ৬৩৯০ 
উিলেো: রনয়ামত িুর  
মেো: নওগাাঁ 
 

 

2306 প্রার্থীর নাম: মারিয়া আিলরাে 
মাতার নাম: তােলমরী মবগম 
রিতার নাম: আবুে মহালসন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাহাদরুিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নাড়ুয়ামাো 
ডাকঘর: নাড়ুয়ামাো 
মিাস্ট মকাড:  ৫৮২০ 
উিলেো: গাবতেী 
মেো: বগুড়া 
 

 

2307 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ যালয়দ মহালসন 
মাতার নাম: গুেবাহার মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আরমর মহালসন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): চাাঁন রমঞা হােী বারড় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িরিম রহংগুেী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং রহংগুেী 
ডাকঘর: ০২ নং রহংগুেী 
মিাস্ট মকাড:  ৪৩২৬ 
উিলেো: রমরশরাই 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2308 প্রার্থীর নাম: তাসরেমা আক্তার 

মাতার নাম: gvndzRv  খানম 
রিতার নাম: মমাোঃ মতািাজ্জে মহালসন 
রুম নং- ৩১২/খ 
 মশখ িরেোতুলন্নসা, মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
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মিাস্ট মকাড:  ২২০২ 
উিলেো: সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 
 
 

2309 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মরনরুজ্জামান 
মাতার নাম: নােমুে নাহার 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুে মরতন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বয়ড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২৪ 
ডাকঘর: বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
মিাস্ট মকাড:  ২০০২ 
উিলেো: সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2310 প্রার্থীর নাম: উলম্ম হারববা সুইটি 
মাতার নাম: রনেুিা ইয়াসরমন 
রিতার নাম: হারববুর রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মকাতায়ােী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মকাতায়ােী 
ডাকঘর: বংশাে 
মিাস্ট মকাড: ২০১১ 
উিলেো: মকাতায়ােী 
মেো: ঢাকা 
 

 

2311 প্রার্থীর নাম: এম. এম. ওমর িারুক বাবু 
মাতার নাম: সাইদা মাকসুদা আক্তার 
রিতার নাম: ররিকুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর):৯৭/িূবড, মরাড নং: ২৮ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রস. রড. এ. আ/ও আগ্রাবাদ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২৭ নং দাোঃ আগ্রাবাদ ওয়াডড  
ডাকঘর: বন্দর  
মিাস্ট মকাড:  ৪১০০ 
উিলেো: ডবেমুররং 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2312 প্রার্থীর নাম: োন্নাতুে মিরলদৌস মমৌ 
মাতার নাম: রালবয়া খানম 
রিতার নাম: খান আবুে বাসার 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২৬, মরনন্দ্র বাবু মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িুরাতন বাোর মেন 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মিৌরসভা 
ডাকঘর: বালগরহাট 
মিাস্ট মকাড:  ৯৩০০ 
উিলেো: বালগরহাট 
মেো: বালগরহাট 
 
 

 

2313 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ শাহাদত মহালসন 
মাতার নাম: সুরিয়া মবগম 
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রিতার নাম: েমলশর আেী 
 রুম নং: ৪৩৮/রড 
িেেুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 
 
 
 

2314 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মরাকনুজ্জামান 
মাতার নাম: আনারা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ সামছুে হক 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মানকী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০ নং িাউগড়া ইউরনয়ন 
ডাকঘর: িোশী বাোর 
মিাস্ট মকাড: ২০১২ 
উিলেো: মমোনদহ 
মেো: োমােিুর 
 

 

2315 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আসাদজু্জামান 
মাতার নাম: মমাসা রবেরকস মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মমাশারি মহালসন মরল্লক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): মরল্লক বারড় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রনয়ামরত 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রনয়ামরত 
ডাকঘর: রনয়ামরত 
মিাস্ট মকাড:  ৮৪৩২ 
উিলেো: বালকরগঞ্জ 
মেো: বররশাে 
 

 

2316 প্রার্থীর নাম: সায়ো আকতার 
মাতার নাম: আিরুো মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আবু্দে খালেক 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ররহমাবাদ (রস: ব্লক) 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : আরড়য়া 
ডাকঘর: মডমাোনী 
মিাস্ট মকাড:  ৫৮০১ 
উিলেো: শাোহানিুর 
মেো: বগুড়া 
 

 

2317 প্রার্থীর নাম: িারোনা ইসোম 
মাতার নাম: ররহমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আবু্দে মান্নান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ররহমাবাদ উত্তর িাড়া, মসনাসররন 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৫ নং 
ডাকঘর: মডমাোরন 
মিাস্ট মকাড: ৫৮০১ 
উিলেো: শাোহানিুর 
মেো: বগুড়া 

 

2318 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আররিুর রহমান 
মাতার নাম: হারেমা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ সামছুে আেম 
১৯৫,িঞ্চালয়ত বাড়ী, দেুারহাট সড়ক 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কুেছুমবাগ 
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ইউরনয়ন/ওয়াডড : আরমনাবাদ (০৫ নং ওয়াডড ) 
ডাকঘর: কুেছুমবাগ 
মিাস্ট মকাড:  ৮৩৪০ 
উিলেো: চরিযাশন 
মেো: মভাো 
 

2319 প্রার্থীর নাম: শাহানাে আক্তার 
মাতার নাম: মমারলশদা মবগম 
রিতার নাম: আবদসু সালেক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৬৩৪ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মধযবাড্ডা বাোর মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মধযবাড্ডা 
ডাকঘর: বাড্ডা 
মিাস্ট মকাড:  ১২১২ 
উিলেো: গুেশান 
মেো: ঢাকা 
 

 

2320 প্রার্থীর নাম: দারাকাশান আশরাি 
মাতার নাম: মিরলদৌস নাহার 
রিতার নাম: আশরাি মহালসন মচৌধুরী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): হক রবরডং, িযাট নং: রব.১ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হাউস নং: ৫০৫, মরাড নং: ১ 
মিাস্ট মকাড: ব্লক রব, চাাঁদগাও, আর/এ 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2321 প্রার্থীর নাম: রেনাত আিলরাে 
মাতার নাম: িালতমা মবগম 
রিতার নাম: হারববুর রহমান 
রুম নম্বর ২২১ 
বঙ্গমাতা িরেোতুলন্নছা হে  
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনলমে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয়  
উিলেো: খুেশী 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2322 প্রার্থীর নাম: মমাহাোঃ ওমর িারুক 
মাতার নাম: মমাছাোঃ উমরাতন মনছা 
রিতার নাম: মমাহাোঃ মগাোম রসূে 
৩১৩, শহীদ তােউরিন আহলমদ হে 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর রহমান কৃরি রবশ্বরবদযােয় হে 
দরিন সােনা 
মিাস্ট মকাড:  ১৭০৬ 
উিলেো: গােীিুর সদর  
মেো: গােীিুর 
 
 
 
 
 
 

 

2323 প্রার্থীর নাম: খারদো তুছ মছাগড়া 
মাতার নাম: আলমনা খাতুন 
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রিতার নাম: মগাোম মমািিা রশকদার 
১১৫/২ আর মক রমশন মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: নওমহে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১২ 
মিাস্ট মকাড:  ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 
 

2324 প্রার্থীর নাম: কােী মারহয়াত রহমান মরনয়া 
মাতার নাম: কােী মেবুন রহমান 
রিতার নাম: কােী রমোনুর রহমান 
রুম নং: ২১২, রব ব্লক 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
ময়মনরসংহ 
 

 

2325 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আইনুে রনশাত 
মাতার নাম: সারহদা আেতাি 
রিতার নাম: রবশ্বাস আেতাি মহালসন 

সড়ক: ০৮, বাসা-95 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মেগুরন্ন আবারসক এোকা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৪ নং 
রেরিও:  ৯০০০ 
উিলেো: খারেশিুর 
মেো: খুেনা 
 

 

2326 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আব্দুর রহমান -আে-মামুন 
মাতার নাম: নারছমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুস সাত্তার 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মূেগ্রাম 
ইউরনয়ন: ০৬ নং মকশবিুর ইউরনয়ন 
ডাকঘর: নতুন মূেগ্রাম 
মিাস্ট মকাড: ৭৪৫০ 
উিলেো: মকশবিুর 
মেো: যলশার  
 

 

2327 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ সার্থীে তােুকদার 
মাতার নাম: মঞ্জ ুআরা মবগম 
রিতার নামোঃ মমাোঃ আব্দুে হাই তােুকদার 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৯১৫, রব ব্লক 
নবাব রসরাে উদ: মদৌো হে 
মশলর বাংো কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
২৭, মশলর বাংো নগর, ঢাকা: ১২০৭ 
 

 

2328 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আররিুে ইসোম 
মাতার নাম: মমাছাোঃ আলয়শা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ নূরুে হুদা 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২০৩, ব্লক রব 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মভাগড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৫ নং 

 



So candidate 2101-2805.doc 2019 - 42 - 

ডাকঘর: োতীয় রবশ্বরবদযােয় 
মিাস্ট মকাড: ১৭০৪ 
উিলেো: গােীিুর সদর  
মেো: গােীিুর 
 

2329 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ নােমুে ইসোম 
মাতার নাম: মমাছাোঃ সােমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ নেরুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৮২/২/২ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বোশিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৯ নং ওয়াডড  
ডাকঘর: মকওয়াটখােী 
মিাস্ট মকাড: ২২০১ 
উিলেো: সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 
 
 

 

2330 প্রার্থীর নাম: মশখ মমািারকমা  
মাতার নাম: ররনা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মরেবর রহমান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): নালগরিাড়া 
ডাকঘর: মমোন্দহ 
মিাস্ট মকাড: ২০১০ 
উিলেো: মমোন্দহ 
মেো: োমােিুর 
 

 

2331 প্রার্থীর নাম: মরাকাইয়া মরহানা 
মাতার নাম: সােমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ রুহুে আরমন 
রুম নং ৪২৩ 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়, ময়মনরসংহ 
 

 

2332 প্রার্থীর নাম: মুনমুন আক্তার 
মাতার নাম: মমাছাোঃ রুরবনা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মঞ্জরুুে ইসোম 
রুম: ৩১৮/ক, মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়, ময়মনরসংহ 
 
 
 

 

2333 প্রার্থীর নাম: নূরনবী রনশাদ 
মাতার নাম: নুরুন্নাহার 
রিতার নাম: আব্দুে ওয়াহাব 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মারেরিকান্দা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৯ 
ডাকঘর: হাতীবান্ধা 
মিাস্ট মকাড: ২১১১ 
উিলেো: রিনাইগাতী 
মেো: মশরিুর 
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2334 প্রার্থীর নাম: নেরুে িরােী 
মাতার নাম: নারছমা মবগম 
রিতার নাম: ইকরাম আেী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাগাট 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রদগনগর 
ডাকঘর: কানুরড়য়া 
মিাস্ট মকাড: ৮১৪১ 
উিলেো: মুকসুদিুর 
মেো: মগািােগঞ্জ 
 

 

2335 প্রার্থীর নাম: ইকবাে মহালসন 
মাতার নাম: েহুরা মবগম 
রিতার নাম: মমাহাম্মদ মহালসন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): মুন্সী বাড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রবরেী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িাাঁচ গারছয়া 
ডাকঘর: রবরেী বাোর 
মিাস্ট মকাড: ৩৯০০ 
উিলেো: মিনী সদর  
মেো: মিনী 
 

 

2336 প্রার্থীর নাম: শাররমন োহান 
মাতার নাম: নারসমা মবগম 
রিতার নাম: ছরহর উিীন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৫৭৩ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মরহিবার্থান (উত্তরিাড়া) 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৫ নং 
ডাকঘর: রােশাহী মকাটড  
মিাস্ট মকাড: ৬২০১ 
উিলেো: রােিাড়া 
মেো: বােশাহী 
 

 

2337 প্রার্থীর নাম: ঋতুিনডা দাস 
মাতার নাম: কেযানী রানী দাস 
রিতার নাম: রদিক কুমার দাস 
তািসী রালবয়া হে  
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
এমএসরস ইন রিশাররে বালয়ােরে এন্ড মেলনটিক্স 
মিাষ্টলকাড নম্বরোঃ ২২০২ 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2338 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ ইসমাঈে মহালসন 
মাতার নাম: আকমাো খাতুন  
রিতার নাম: মৃত মগাোম খালেক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): মবৌ: বাোর মডাণড োইলব্ররী  
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হারেশহর মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রামিুর  
ডাকঘর: রামিুর 
মিাস্ট মকাড: ৪২২৪ 
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উিলেো: ডবে মুররং 
মেো: চট্টগ্রাম 
 
 

2339 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আবুলহনা মমািিা কামাে 
মাতার নাম: তহরমনা ইয়াসরমন 
রিতার নাম: মমাোঃ আবুে কালশম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): তােুক িোশী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: তােুক িোশী  
ডাকঘর: নামুড়ীর হাটড  
মিাস্ট মকাড: ৫৫১০ 
উিলেো: আরদতমারী 
মেো: োেমরনরহাট 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2340 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আে োরহদ 
মাতার নাম: মমাসাোঃ আেহামরা িারভীন 
রিতার নাম: মমাোঃ মুনসুর রহমান 
রুম: ২২৪ িেেুে হক মুসরেম হে 
ঢাকা রবশ্বরবদযােয়  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২০ নং 
ডাকঘর: কােড ন হে 
মিাস্ট মকাড:  ১০০০ 
উিলেো: রমনা 
মেো: ঢাকা 
 

 

2341 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ িলয়ে মাহমুদ 
মাতার নাম: মাহিুো মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আসাদ মাহমুদ 
বাসা-৯, সড়ক-৫  
ব্লক: এইচ, বনশ্রী, রামিুরা 
ডাকঘর: রখেগাাঁও 
মিাস্ট মকাড: ১২১৯ 
মেো: ঢাকা 
 

 

2342 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 
মাতার নাম: মমাছাোঃ নূরোহান 
রিতার নাম: মমাোঃ মরনরুজ্জামান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বড়হর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০ নং বড়হর 
ডাকঘর: বড়হর বাোর 
মিাস্ট মকাড: ৬৭৬০ 
উিলেো: উল্লািাড়া 
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মেো: রসরােগঞ্জ 
 

2343 প্রার্থীর নাম: মাহিুো আক্তার 
মাতার নাম: ছালেমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মমািাজ্জে মহালসন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রশহাটা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৭ নং চরবারন িাকুররয়া  
ডাকঘর: রশহাটা 
মিাস্ট মকাড: ২০১২ 
উিলেো: মমোন্দহ 
মেো: োমােিুর 
 

 

2344 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মাহবুব আেম রাো 
মাতার নাম: িাররমনা খানম 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুে হাই 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বখেকুড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রিনাইগাতী নগর 
ডাকঘর: আহমদ নগর 
মিাস্ট মকাড: ২১২০ 
উিলেো: রিনাইগাতী 
মেো: মশরিুর 
 
 
 
 
 

 

2345 প্রার্থীর নাম: সরঞ্জত চন্দ্র মদবনার্থ 
মাতার নাম: েিী রানী মদবনার্থ 
রিতার নাম: মনিাে মদবনার্থ 
রবসরমল্লাহ হাউস, মহারডং নং ১১৪৮/০৭ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মরইস মকাসড 
ডাকঘর: কুরমল্লা 
মিাস্ট মকাড: ৩৫০০ 
উিলেো: আদশড নগর 
মেো: কুরমল্লা 
 

 

2346 প্রার্থীর নাম: মমাসাোঃ উলম্ম সােমা 
মাতার নাম: মমাসাোঃ মোসনা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুস সাোম 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মরল্লকিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হররয়ান, ০২ 
ডাকঘর: রােশাহী রচরনকে 
মিাস্ট মকাড: ৬২১১ 
উিলেো: িবা 
মেো: রােশাহী 
 

 

2347 প্রার্থীর নাম: তররকুে ইসোম 
মাতার নাম: শারহদা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুে মরেদ 
৩০৫, আব্দুস সামাদ আোদ হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
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রসলেট: ৩১০০ 
 

2348 প্রার্থীর নাম: রশররন সুেতানা মুন্নী 
মাতার নাম: েহুুরা  মবগম 
রিতার নাম: শরিউে আেম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): শরিউলের বাসা 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মস্টশন িাড়া, রচররঙ্গা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং 
ডাকঘর: রচরড়ঙ্গা 
মিাস্ট মকাড:  ৪৭৪০ 
উিলেো: চকররয়া, মেো: কক্সবাোর 
 

 

2349 প্রার্থীর নাম: মাহবুবুর রহমান 
মাতার নাম: েরতিা খানম 
রিতার নাম: মমাোঃ রসরােেু হক 
রুম: ২২০২, ড. শহীদলু্লাহ হে 
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা 
 

 

2350 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মুনেরু মহালসন 
মাতার নাম: মারেদা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ মমাশারাি মহালসন 
রুম: ১০০১, প্রধান ভবন 
ড. মুহম্মদ শহীদলু্লাহ হে 
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা-১০০০ 
 
 

 

2351 প্রার্থীর নাম: মসালহে রানা  
মাতার নাম: রররেয়া মবগম 
রিতার নাম: রমোনুর রহমান 
রুম: ১০১১ 
প্রধান ভবন 
ড. মহাম্মদ শহীদলু্লাহ হে  
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
 
 
 
 

 

2352 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ িররদ উে োমান 
মাতার নাম: রারশদা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ আরতয়ার রহমান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): আবুে ইসোম সড়ক 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মুকুন্দিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : বাাঁকুড়া 
ডাকঘর: মাটরসয়া 
মিাস্ট মকাড: ৭৪২০ 
উিলেো: রিকরগাছা 
মেো: যলশার 
 

 

2353 প্রার্থীর নাম: বসয়দ রািসান েরন  
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মাতার নাম: মমাছাোঃ শামীমা হাসান 
রিতার নাম: বসয়দ মমলহদী হাসান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মীরিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ 
ডাকঘর: মমৌতো 
মিাস্ট মকাড: ৯৪৪০ 
উিলেো: কারেগঞ্জ 
মেো: সাতিীরা 
 

2354 প্রার্থীর নাম: মমাহাম্মদ ইমরান মহালসন 
মাতার নাম: রারশদা মবগম 
রিতার নাম: মমাহাম্মদ খালেদ মহালসন 
বাসাবাসা: ২১৩, মরাড: ০২ নং 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দরিণ গাাঁও 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৫ নং 
ডাকঘর: বাসালবা 
মিাস্ট মকাড: ১২১৪ 
উিলেো: সবুেবাগ 
মেো: ঢাকা 
 

 

2355 প্রার্থীর নাম:  রচন্ময় রবশ্বাস 
মাতার নাম: ছন্দা রানী রবশ্বাস 
রিতার নাম: রচত্তরঞ্জন রবশ্বাস 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): বারহররদয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং 
ডাকঘর: মকামরিুর 
মিাস্ট মকাড: ৭৮০০  
উিলেো: িররদিুর সদর 
মেো: িররদিুর 
 

 

2356 প্রার্থীর নাম: শামীম আকতার 
মাতার নাম: সালহদা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ নুরুে আেম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ১৬৮, ওলয়রসস 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: কাওোর, বাোর মসরেদ মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : দরিণ খান 
ডাকঘর: রখেলিত 
উিলেো: দরিণ খান 
মেো: ঢাকা 
মিাস্ট মকাড: ১২২৯ 
 

 

2357 প্রার্থীর নাম: রারকব এহছান 
মাতার নাম: মমাছাোঃ মমতাে মবগম 
রিতার নাম: এ.টি. এম খরেেুর রহমান 
রুম: ২১২, শহীদ তােউিীন আহমদ হে 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর রহমান কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
সােনা 
উিলেো: গােীিুর সদর  
মেো: গােীিুর 
মিাস্ট মকাড: ১৭০৬ 
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2358 প্রার্থীর নাম: সনানন্দ দাস 
মাতার নাম: রবভা রানী দাস 
রিতার নাম: সুতোে দাস 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মাটিয়াকাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং বদেিুর 
ডাকঘর: িাহাড়িুর বাোর 
মিাস্ট মকাড:  ৩৩৬০ 
উিলেো: আেরমরীগঞ্জ 
মেো: হরবগঞ্জ 
 

 

2359 প্রার্থীর নাম: মমাছাোঃ আিসারা তাসরনম 
মাতার নাম: মমাছাোঃ আঞ্জ ুমান আরা িান্না 
রিতার নাম: মমাোঃ িেেুে হক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): কলেে মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: টি. এন. টি িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নালগশ্বরী 
ডাকঘর: নালগশ্বরী 
উিলেো: নাগশ্বরী 
মেো: কুরড়গ্রাম 
মিাস্ট মকাড: ৫৬৬০ 
 

 

2360 প্রার্থীর নাম: ররমা আক্তার  
মাতার নাম: গুেোর মবগম 
রিতার নাম: মমাতারব্বর হুলসন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): িায়রা ৬১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দরগাহ মহল্লা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ নং 
ডাকঘর: রসলেট 
উিলেো: রসলেট সদর 
মেো: রসলেট 
মিাস্ট মকাড: ৩১০০ 
 
 

 

2361 প্রার্থীর নাম: িারোনা খানম চাাঁদনী 
মাতার নাম: মসরেনা আক্তার 
রিতার নাম: মমাোঃ আসোম খাাঁন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): সুরভী: ৩০ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রাোিাড়া টিোগড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২১ নং 
ডাকঘর: রসলেট সদর  
মিাস্ট মকাড:  ৩১০০ 
উিলেো: রসলেট সদর  
মেো: রসলেট 

 

2362 প্রার্থীর নাম: মরল্লকা দাস 
মাতার নাম: কাঞ্জন দাস 
রিতার নাম: রদেীি কুমার দাস 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ব্রহ্মিুত্র: ১/৮ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাগবাড়ী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০ নং  
ডাকঘর: রসলেট সদর  
মিাস্ট মকাড:  ৩১০০ 
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উিলেো: রসলেট সদর  
মেো: রসলেট 
 

2363 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ মরহানুে কররম 
মাতার নাম: রালহো মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ ররিকুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২৩/১৯ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মগাইর নতুন িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৬৭ 
ডাকঘর: সারুরেয়া 
মিাস্ট মকাড: ১৩৬১ 
উিলেো: মডমরার্থানা 
মেো: ঢাকা 
 

 

2364 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ েনুালয়দ রহমান 
মাতার নাম: োহানারা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ িেেুে হক 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): হাসিাতাে মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ভােুকা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৩ 
ডাকঘর: মগৌরীিুর 
মিাস্ট মকাড: ২২৭০ 
উিলেো: মগৌরীিুর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2365 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ এহসানুে হারসব তােুকদার 
মাতার নাম: মমাছাোঃ রারশদা খাতুন 
রিতার নাম: মমাোঃ আব্দুে বারী তােুকদার 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৭২/এি মদৌেতমুন্সী মরাড 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাঘমারা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৭ 
ডাকঘর: ময়মনরসংহ 
মিাস্ট মকাড: ২২০০ 
উিলেো: সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2366 প্রার্থীর নাম: মুহাম্মদ োহাঙ্গীরুে আেম মচৌধুরী 
মাতার নাম: শালহনা মবগম 
রিতার নাম: এম রড Avey আেম মচৌধুরী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): করডড য়াে সালমো 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ট: ১৮৫/১: ৩ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : দরিণ বাড্ডা, ঢাকা 
ডাকঘর: গুেশান: ১ 
উিলেো: বাড্ডা 
মেো: ঢাকা 
মিাস্ট মকাড:  ১২১২ 
 

 

2667 প্রার্থীর নাম: তিতী রানী বমডন 
মাতার নাম: একাদশী রানী সরকার 
রিতার নাম: প্রিুল্ল চন্দ্র বমডন 
বাসা: ১২, মরাড: ৩ 
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গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ধাি কাকেীলেন 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রংিুর, ১৯ নং 
ডাকঘর: রংিুর 
উিলেো: রংিুর সদর  
মেো: রংিুর 
মিাস্ট মকাড: ৫৪০০ 
 

2368 প্রার্থীর নাম: মাধব রায় 
মাতার নাম: শারন্ত বাো রায় 
রিতার নাম: দেুাে চন্দ্র রায় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বুেরুক হারেিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রবষু্ণিুর 
ডাকঘর: রবষু্ণিুর 
মিাস্ট মকাড: ৫৪৩০ 
উিলেো: বদরগঞ্জ 
মেো: রংিুর 
 

 

2369 প্রার্থীর নাম: চঞ্চে রায় 
মাতার নাম: চা্া রানী রায় 
রিতার নাম: হররন্দ্র নার্থ রায় 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িোশবাড়ী, কামারিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িোশবাড়ী, ০৪ নং 
ডাকঘর: িোশবাড়ী 
উিলেো: নীেিামারী 
মেো: নীেিামারী 
মিাস্ট মকাড: ৫৩০০ 
 

 

2370 প্রার্থীর নাম: খারেদ মাহমুদ 
মাতার নাম: খারদো মবগম 
রিতার নাম: েুৎির রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাাঁলশর হাট 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মচলহেগােী 
ডাকঘর: হােী দালনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদযােয়  
উিলেো: সদর  
মেো: রদনােিুর 
মিাস্ট মকাড: ৫২০০ 
 

 

2371 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ রালসে আেী 
মাতার নাম: মমাছাোঃ বানুহার মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ ইউনুচ আেী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:বরনড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িারনসারা 
ডাকঘর: রিকরগাছা 
উিলেো: রিকরগাছা 
মেো: যলশার 
মিাস্ট মকাড: ৭৪২০ 

 

2372 প্রার্থীর নাম: মারেহা োমান রেমা 
মাতার নাম: নূরোহান 
রিতার নাম: মমাোঃ খায়রুজ্জামান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৭/৭, মগাবরচাকা ক্রস মরাড, মসানাডাঙ্গা 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মমাল্লাবারড় 
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ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৮ 
ডাকঘর: খুেনা রে.রি. ও 
উিলেো: খুেনা সদর  
মেো: খুেনা 
মিাস্ট মকাড: ৯০০০ 
 

2373 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ সাইিুে ইসোম 
মাতার নাম: মরনো খাতুন 
রিতার নাম: আবদরু ররহম 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ররহলমর বাড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ধমডিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ধমডিুর ০৩ নং  
ডাকঘর: ধমডিুর 
উিলেো: সদর  
মেো: মনায়াখােী 
মিাস্ট মকাড: ৩৮০২ 
 
 

 

2374 প্রার্থীর নাম: নওলশদ সুেতানা রুমরক 
মাতার নাম: ররহমা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আবুে মহালসন 
তািসী রালবয়া হে 
রুম : ১১৮ 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 
 

 

2375 প্রার্থীর নাম: সারদয়া সুেতানা খান 
মাতার নাম: ররনা সুেতানা 
রিতার নাম: মমাোঃ মকাবায়দরু রহমান খান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): উত্তর িাড়া 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সালেংকা  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রদঘােকারন্দ 
ডাকঘর: কারেহাতী 
মিাস্ট মকাড: ১৯৭২ 
উিলেো: ঘাটাইে 
মেো: টাংঙ্গাইে 
 

 

2376 প্রার্থীর নাম: মসালহে রানা 
মাতার নাম: সামসুন্নাহার 
রিতার নাম: দালয়ম উিীন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): রব: ৩৮০/১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: উিশহর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৪ 
ডাকঘর: সিুরা 
মিাস্ট মকাড: ৬২০৩ 
উিলেো: মবায়ারেয়া 
মেো: রােশাহী 

 

2377 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ সুমন রময়া 
মাতার নাম: সালেদা আক্তার 
রিতার নাম: মমাোঃ আবুে কালশম ভূু্ াঁ ইয়া 
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রুম: ৩০৯, আব্দুস সামাদ আোদ হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
মিাস্ট মকাড:  ৩১০০ 
উিলেো: রসলেট সদর  
মেো: রসলেট 
 

2378 প্রার্থীর নাম: সুমাইয়া আক্তার 
মাতার নাম: মমাসাোঃ সুরাইয়া িারভীন 
রিতার নাম: মমাোঃ শাহাবুরিন 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৫৯৯/এ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দরড়খরবনা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৫ নং 
ডাকঘর: রেরিও 
মিাস্ট মকাড: ৬০০০ 
উিলেো: মবায়ারেয়া (সদর)  
মেো: রােশাহী 
 

 

2379 প্রার্থীর নাম: মহাসলন োন্নাতুে মিরলদৌস  
মাতার নাম: েুৎিা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ মহালসন আেী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৮৭/১৩/১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িুরেশ োইন উত্তরা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং  
ডাকঘর: ময়মনরসংহ 
মিাস্ট মকাড: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2380 প্রার্থীর নাম: রিয়া বসাক 
মাতার নাম: প্রমীো রানী বসাক 
রিতার নাম: নলরন্দ্রনার্থ বসাক 
রুম নং ২৩৩ 
তািসী রালবয়া হে   
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2381 প্রার্থীর নাম: মমাছাোঃ আলমনা মবগম 
মাতার নাম: মমাছাোঃ আঞ্জমুান আরা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ আরেেেু ইসোম 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মটিাটারী, বানুিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৬ 
ডাকঘর: হারাগাছ 
মিাস্ট মকাড: ৫৪৪১ 
উিলেো: কাউরনয়া 
মেো: রংিুর 
 
 
 
 
 

 

2382 প্রার্থীর নাম: মমাছাোঃ সারদয়া োিররন  
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মাতার নাম: মমাছাোঃ রওশন আরা 
রিতার নাম: মমাোঃ আোঃ মান্নান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চাাঁিাইনগর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মর্থুরািুর 
ডাকঘর: োবারীিুর হাট 
মিাস্ট মকাড: ৬৫৭০ 
উিলেো: বদেগাছী 
মেো: নওগাাঁ 
 

2383 প্রার্থীর নাম: োন্নাতুন নাঈম 
মাতার নাম: মরনরা মবগম 
রিতার নাম: মমাোঃ বেেুর ররশদ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ০১৮৩ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: েিীলখাো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ নং 
ডাকঘর: মুক্তাগাছা 
মিাস্ট মকাড: ২২১০ 
উিলেো: মুক্তাগাছা 
মেো: ময়মনরসংহ 
 
 

 

2384 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আবু নালছর 
মাতার নাম: মমাছাোঃ োরকয়া আিলরাো 
রিতার নাম: মমাোঃ আিসার আেী 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ২৪৪,  ব্লক-রড 
শহীদ সামসুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2385 প্রার্থীর নাম: তারনয়া সুেতানা তন্দ্রা 
মাতার নাম: রালশদা মেসরমন 
রিতার নাম: মমাোঃ রমোনুর রহমান 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মদৌেতিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নারারন্দয়া  
ডাকঘর: নগরবাড়ী  
মিাস্ট মকাড: ১৯৭৬ 
উিলেো: কারেহাতী 
মেো: টাঙ্গাইে 
 

 

2386 প্রার্থীর নাম: বচতী িাে 
মাতার নাম: মায়া িাে 
রিতার নাম: সঞ্জয় িাে 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩২ নং রামবাবু মরাড, ময়মনরসংহ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রামবাবু মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০  
ডাকঘর: ময়মনরসংহ 
মিাস্ট মকাড: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
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2387 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ হারুন: অর-ররশদ 

মাতার নাম: আসমা করবর 
রিতার নাম: হুমায়ুন করবর 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): রস: ৬৫/১ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মকওয়াটখােী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২০ 
ডাকঘর:লকওয়াটখারে 
মিাস্ট মকাড: ২২০১ 
উিলেো: সদর  
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2388 প্রার্থীর নাম: নূর উিীন মাহমুদ 
মাতার নাম: রালবয়া আক্তার 
রিতার নাম: মমাোঃ আমান উল্লাহ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হররনধরা 
ডাকঘর:ময়মনামরত বাোর 
মিাস্ট মকাড: ৩৫২১ 
উিলেো: বুরড়চং 
মেো: কুমরল্লা 
 

 

2389 প্রার্থীর নাম: টু্া দাশ 
মাতার নাম: মশিােী রানী দাশ 
রিতার নাম: মনীন্দ্র কুমার দাশ 
সুরমা ভবন, ফ্ল্যাট নং: রস: ৫ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রে: ব্লক, মরাড নং: ০১ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১১নং হারেশহর 
ডাকঘর : হারেশহর 
মিাস্ট মকাড: ৪২১৬ 
উিলেো: হারেশহর 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2390 প্রার্থীর নাম: ররিন চাকমা 
মাতার নাম: রমতা চাকমা 
রিতার নাম: আনন্দ মমাহন চাকমা 
বাংোলদশ-মকাররয়া কাররগরর প্ররশিণ মকন্দ্র, নারসরাবাদ চট্টগ্রাম 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮ নং শুেকবহর 
ডাকঘর: িরেলটকরনক 
মিাস্ট মকাড: ৪২০৯ 
চট্টগ্রাম 
 

 

2391 প্রার্থীর নাম: সঞ্জয় মদ 
মাতার নাম: মীরা মদ 
রিতার নাম: অধীর কুমার মদ 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): প্রযলনোঃ অধীর কুমার মদ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মকরেশহর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ নং   
ডাকঘর: মকরেশহর 
মিাস্ট মকাড:  ৪৩৭০ 
উিলেো: িটিয়া 
মেো: টট্টগ্রাম 
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2392 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ শাহাদাত মহালসন 
মাতার নাম: হুলরর নাহার মবগম 
রিতার নাম:মৃত. আবদেু গিুর 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩৫২/এইচ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আরদ বারড়, রমনা, আ/এ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : উত্তর আগ্রাবাদ 
ডাকঘর: রমিুরা টি এস ও  
মিাস্ট মকাড:  ৪২২৪ 
উিলেো: হারেশহর 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2393 প্রার্থীর নাম: মমাোঃ আররিুে রহমান 
মাতার নাম: আিলরাো আখতার 
রিতার নাম: অরহদরু রহমান 
বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর): ৩২৫৩/এি, রদেমহে 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সরাইিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১১   
ডাকঘর: তাম্ট, একালডমী 
মিাস্ট মকাড: ৪২১৯ 
উিলেো: িাহাড়তেী 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2394 প্রার্থীর নাম: সাইিুরিন রানা 
মাতার নাম: আলমনা মবগম 
রিতার নাম: কামাে উরিন 
রুম নং: ৮১৫, বীব 
বীর মুরক্তলযাদ্ধা এম এ হান্নান হে 
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনলমে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
উিলেো: খুেশী  
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2395 নাম: নারায়ন মদবনার্থ 
মাতার নাম: রেেু মদবনার্থ 
রিতার নাম: ররঞ্জত মদবনার্থ 
গ্রাম: মকারবানিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৪নং িূবড ধইরিুর ইউরি 
ডাকঘর: মকারবানিুর  
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৫৪৩ 
উিলেো: মুরাদনগর 
মেো: কুরমল্লা 
 

 

2396 নাম:  মমা: মাসুদ রানা 
মাতার নাম: মমাসা: োলহনারা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: মুরমনুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক: মুরমন সদড ালরর বাড়ী 
গ্রাম: নারায়নিুর (মধযিাড়া) 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : শশীদে 
ডাকঘর: শশীদে 
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মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৫০০ 
উিলেো: ব্রাহ্মণিাড়া 
মেো: কুরমল্লা 
 
 

2397 নাম: রালবয়া সুেতানা 
মাতার নাম: খারদো িারহানা 
রিতার নাম: মমা: ররবউে কররম 
বাসা ও সড়ক: বাড়ী: ৫৫ 
গ্রাম: মধয বক্সনগর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৬৭ নং ওয়াডড  
ডাকঘর: সারুরেয়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১৩৬১ 
উিলেো: মডমরা 
মেো: ঢাকা 
 

 

2398 নাম:  ইশরাত োহান রেমা 
মাতার নাম: োলয়দা মবগম 
রিতার নাম: মমা: ইরদ্রস আেী 
বাসা ও সড়ক: ০২ 
গ্রাম: বাদােদী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৮  
ডাকঘর: বাদােদী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১২৩০ 
উিলেো: তুরাগ 
মেো: ঢাকা 
 

 

2399 নাম:  শাওন আহলম্মদ 
মাতার নাম: িনডা খাতুন 
রিতার নাম: মরতয়ার রহমান 
অমর একুলশ হলে (রুমনং: ররিক: ২১০) 
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
রমনা, ঢাকা 
 

 

2400 নাম:  িয়সাে িারুকী 
মাতার নাম: রারেয়া মবগম 
রিতার নাম:  কামাে মহাছাইন 
বাসা ও সড়ক: কামালের বারড় 
গ্রাম:  দ: মসানাই ছড়ী মভেয়া িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৯ নং ওয়াডড  
ডাকঘর: হারেবাোর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪৬৪১ 
উিলেো: মিকুয়া 
মেো: কক্সবাোর 
 

 

2401 নাম:  দীপ্র কুমার মন্ডে 
মাতার নাম: অষ্টমী রানী মন্ডে 
রিতার নাম:  রঞ্জন কুমার মন্ডে 
ফ্ল্াট নং: রস, হাউস নং: ৪  
ময়মনরসংহ মরাড, বাংোলমটর 
শাহাবাগ, ঢাকা 
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2402 নাম:  আররিা 

মাতার নাম: নুরোহান মবগম 
রিতার নাম:  আশরাি মহাসাইন 
বাসা ও সড়ক:F: 3A, H: 63, R: 10/1 
গ্রাম: দরিণ বনশ্রী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মগারান 
ডাকঘর: রখেগাও 
মিাষ্ট মকাড নম্বর:  ১২১৯ 
উিলেো: রখেগাও 
মেো:  ঢাকা 
 

 

2403 নাম:  মমা: নােমুস সারকব 
মাতার নাম: কােে মরখা 
রিতার নাম:  মমা: মগােোর মহালসন 
বাসা ও সড়ক:৮/৫/A (নবাব বারগচা) 
গ্রাম: নারেমউরিন মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : চানখারিুে 
ডাকঘর: োেবাগ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১২১১ 
উিলেো: 
মেো: ঢাকা 
 

 

2404 নাম:  িারহানা শান্তা 
মাতার নাম: মিরলদাসী খানম 
রিতার নাম: আলনায়ার মহালসন িরকর 
১/১৯: ২০ (৩য় তো) রনউ মবইরে মরাড 
মবইরে বযালচের মগলেলটড অরিসাসড মহালস্টে 
ঢাকা: ১০০০।   
 

 

2405 নাম:  আে: আরমন 
মাতার নাম: মহলেনা মবগম 
রিতার নাম:  মিিা আকন্দ 
রুম নং: ৪৩৯/ঘ, িেেুে হক হে  
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়, ময়মনরসংহ-২২০২ 
 

 

2406 নাম:  অঞ্জেী বমডন 
মাতার নাম: দরুিরত বমডন 
রিতার নাম: খুরশ বমডন 
 ৩১৬/A, মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ-২২০২ 
 

 

2407 নাম: হৃিীলকশ সরকার সুেন 
মাতার নাম: সুরমত্রা রানী সরকার 
রিতার নাম:  দীলনশ চন্দ্র সরকার 
গ্রাম: ছারতয়ানগড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৩নং আংগার িাড়া  
ডাকঘর: িালকর হাট 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৫২৩১ 
উিলেো: খানসামা 
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মেো: রদনােিুর 
 

2408 নাম: মমা: আলবদরু রহমান 
মাতার নাম: মাসুমা রহমান 
রিতার নাম: মমা: আতাউর রহমান 
মমাহাম্মদী হাউরেং রেরমলটড 
১৩০/১, মরাড-৮ 
মমাহাম্মদিুর, ঢাকা: ১২০৭ 
 
 
  

 

2409 নাম:  রশউেী খাতুন 
মাতার নাম:িারুে মবগম 
রিতার নাম: আমোদ আেী 
বাসা ও সড়ক:   
গ্রাম: মাটিয়া িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৬নং কািুররয়া ইউরি 
ডাকঘর: িীরগঞ্জ  
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৪০০ 
উিলেো:নালটার সদর 
মেো: নালটার 
 
 

 

2410 নাম:  মমাছা: সীমা খাতুন 
মাতার নাম: মমাছা: ররনা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: রহমত আেী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২নং োমনগর ইউরি 
ডাকঘর: কারেকািুর  
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৪১০ 
উিলেো: বাগারতিাড়া 
মেো: নালটার 
 

 

2411 নাম: মমাছা: মুক্তা খাতুন 
মাতার নাম: মমাছা: রালবয়া মবগম 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে মহরকম 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৫নং বড়হররশিুর  
গ্রাম: গুনারী গ্রাম 
ডাকঘর: রদঘািারতয়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৪০১ 
উিলেো: নালটার সদর 
মেো: নালটার 
 

 

2412 নাম: মমাছা: িারহা ঊেিাত কুয়াশা 
মাতার নাম: মমাছা: সালহো মবগম 
রিতার নাম: মমা: আইয়ুব আেী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ২নং োমনগর 
ডাকঘর: বাাঁশবাড়ীয়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৪১০ 
উিলেো: বাগারতিাড়া, মেো: নালটার 
 

 

2413 নাম:  নূর মমাহাম্মদ মরনর মহালসন  
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মাতার নাম: মলমনা মবগম 
রিতার নাম:  নুরুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক:  ৫৫৪/রস.০২ 
গ্রাম: রখেগাাঁও 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০১ নং ওয়াডড   
ডাকঘর: রখেগাাঁও 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১২১৯ 
উিলেো: রখেগাাঁও 
মেো: ঢাকা 
 

2414 নাম: মমা: মমাবারক মহাসাইন 
মাতার নাম: রারহমা মবগম 
রিতার নাম:  আবু সাইদ রময়া 
গ্রাম: হারমদ িুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :কাকড়াোন ইউরি  
ডাকঘর: বালঘর বাড়ী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১৯৫০ 
উিলেো: সখীিুর 
মেো: টাঙ্গাইে 
 

 

2415 নাম:  এ এস এম সালদকুর রহমান ভূইয়া 
মাতার নাম: ছুিুরা রহমান 
রিতার নাম:  মৃত বরদউর রহমান 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ঢােুয়া  
ডাকঘর: মান্নারা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৫৮৩ 
উিলেো: োঙ্গেলকাট 
মেো:  কুরমল্লা 
 

 

2416 নাম:  তুিার কারন্ত আচাযডয 
মাতার নাম: মশাভনা আচাযডয 
রিতার নাম: তিন কুমার আচাযডয 
২২০/ক, বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০১ 
 

 

2417 নাম: সাঈদ আহম্মদ 
মাতার নাম: হারমদা মবগম 
রিতার নাম: আব্দুর রারশদ  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : করগাাঁও  
গ্রাম: কাঠুররদয়া 
ডাকঘর: োরইতো 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২৩৩১ 
উিলেো:কটিয়ারদ 
মেো: রকলশারগঞ্জ 
 

 

2418 নাম:  সারবহা সুেতানা সুইটি 
মাতার নাম: মমতাে মবগম 
রিতার নাম:  মমা: এনালয়তুে কররম 
রুম: ৩০১/গ 
মবগম মরালকয়া হে 

 



So candidate 2101-2805.doc 2019 - 60 - 

বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

2419 নাম:  মসাহাগী রানী সাহা 
মাতার নাম: রনে ুরানী সাহা 
রিতার নাম:  শ্রীদাস কুমার সাহা 
বাসা ও সড়ক: ৪৩, ইউনাইলটড টাওয়ার, আরম্বকা সড়ক 
গ্রাম: রিেটুরে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৪  
ডাকঘর: িররদিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৮০০ 
উিলেো: িররদিুর সদর 
মেো: িররদিুর 
 
 
 
 

 

2420 নাম: মমাহাম্মদ মামুনুর ররশদ 
মাতার নাম: নারগডস রসিীকা 
রিতার নাম: মমা: আবু বকর রসিীক 
বাসা ও সড়ক: কােী রভো   
গ্রাম: হােী রহমতুল্লাহ সু্কে মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  সরুরেয়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১৩৬১ 
উিলেো: মডমরা 
মেো: ঢাকা 
 

 

2421 নাম: োন্নাতুে মিরলদৌস 
মাতার নাম: মমাকলসদা মবগম 
রিতার নাম: নুরুে হক 
বাসা ও সড়ক: ৪১৬ 
গ্রাম: ধুকুরড়য়া, ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২নং  
ডাকঘর: নকো, মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২১৫০ 
উিলেো: নকো, মেো: মশরিুর 
 

 

2422 নাম: মমা: আলশক উরিন 
মাতার নাম: মরেড য়া আক্তার 
রিতার নাম: নুরজ্জামান 
বাসা ও সড়ক: োমান মযানশন  
গ্রাম: মাছুয়াখােী, উত্তর িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৪নং ঈদগাাঁও ইউরি 
ডাকঘর: ঈদগাাঁও  
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪৭০২ 
উিলেো: কক্সবাোর সদর 
মেো: কক্সবাোর 
 

 

2423 নাম:  তােররয়ান ইসোম 
মাতার নাম: তহরমনা মবগম 
রিতার নাম:  িয়েেু ইসোম 
বাসা ও সড়ক:  নুরন্নাহার রমেড া কালশম মরহো কলেে  
গ্রাম: বারেেরুী 
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ডাকঘর: মাদারগঞ্জ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২০৪০ 
উিলেো: মাদারগঞ্জ 
মেো: োমােিুর 
 

2424 নাম:  মমা: আব্দুে মরমন 
মাতার নাম: মমাছা: হারসনা মবগম 
রিতার নাম: মৃত. আবু তালেব 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মরহিাবান  
ডাকঘর: মরড়য়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৫৮০০ 
উিলেো: গাবতেী 
মেো: বগুড়া 
 

 

2425 নাম: মমা: আরতকুর রহমান খান 
মাতার নাম: িররদা খানম 
রিতার নাম: মমা: মরমনুে ইসোম খান 
বাসা ও সড়ক: শােীহর খান বাড়ী   
গ্রাম: শােীহর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২নং মগৌরীিুর সদর  
ডাকঘর: মগৌরীিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২৭০ 
উিলেো: মগৌরীিুর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2426 নাম: মমা: মাহবুব কাউসার 
মাতার নাম: মমতাে মবগম 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে মালেক 
রুম: ১০৫ ব্লক: খ 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ:  ২২০১ 
 

 

2427 নাম:  মসৌরভ আচাযডয  
মাতার নাম: মুক্তা রানী আচাযডয 
রিতার নাম:  সমলরশ আচাযডয 
বাসা ও সড়ক: বড় িুকুর িাড়  
গ্রাম:  উত্তর ঘয়রাকুরড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৯নং ওয়াডড  
ডাকঘর: হােুয়াঘাট 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২৬০ 
উিলেো:হােুয়াঘাট 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2428 নাম:  মমলহরুলন্নহা মরন 
মাতার নাম: নােমা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: মমতাে উরিন 
গ্রাম: টারেয়ািাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৯নং চরলমাচাররয়া 
ডাকঘর: মুকসুদিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২০০০ 
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উিলেো: মশরিুর সদর 
মেো: মশরিুর 
 

2429 নাম: িারোনা আিলরাে 
মাতার নাম: মরহানা িারভীন 
রিতার নাম: নারছর উিীন 
 কি নং: ২০৫ 
মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
রসলেট-৩১০০ 
 

 

2430 নাম: মমা: আসাদজু্জামান 
মাতার নাম: মমাছা: মেরে মবগম 
রিতার নাম: মমা: েহুরুে হক সরকার 
কি নং:  ৩৫৯ 
হুমায়ুন রশীদ মচৌধুরী হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
রসলেট: ৩১০০ 
 
 
 
 
 

 

2431 নাম: মরনরা োমান 
মাতার নাম: মাহমুদা োমান 
রিতার নাম: মতৌরহদজু্জামান 
 কি নং: ২০৫ 
মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
রসলেট:  ৩১০০। 
 

 

2432 নাম:  স্া সরকার 
মাতার নাম: মুরক্ত রানী সরকার 
রিতার নাম:  স্বিন কুমার সরকার 

 এ/ 118, ইোরমত্র হে 
মশখ মুরেবুর রহমান কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
সােনা, গােীিুর : ১৭০৬ 
 

 

2433 নাম:  মমাছা: শারাবান তহুরা 
মাতার নাম: মমাছা: শাহনাে মবগম 
রিতার নাম:  মতািালয়ে আহলম্মদ 
 কি নং:  ৪১৫/খ 
 মশখ িরেোতুু্ লন্নছা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযেয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2434 নাম:  রশো আক্তার 
মাতার নাম: রশররনা মবগম 
রিতার নাম: মমাহাম্মদ তালহর রময়া 
 রুম নং: ২০২ 
মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
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রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
রসলেট: ৩১০০ 
 

2435 নাম: মমা: মমলহদেু হাসান 
মাতার নাম: মমাছা: রমেলনর মনছা 
রিতার নাম:  মমা: শরহদেু ইসোম 
রুম নং: ৩৫৯ 
হুমায়ন ররশদ মচৌধুরী হে 
রসলেট কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
রসলেট: ৩১০০ 
 

 

2436 নাম: নুসরাত োহান 
মাতার নাম: তাসরেমা মবগম 
রিতার নাম: মমা: ররিকুে ইসোম 
রুম নং: ২১১, ব্লক: B 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০১ 
 

 

2437 নাম: মমা: কাওসার আহলমদ 
মাতার নাম: মমাছা: শারহনা আক্তার 
রিতার নাম: মমা: নেরুে ইসোম 
রুম নং: ৩১৮, ব্লক: রস 
িেেুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 

 

2438 নাম: অরদরত সরকার 
মাতার নাম: ভারতী সরকার 
রিতার নাম:  অেয় সরকার 
বাসা ও সড়ক:  ১৫ রড এন চক্রবতী মরাড 
গ্রাম: আমিরি  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৮নং ওয়াডড   
ডাকঘর: ময়মনরসংহ সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০২ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2439 নাম: িারবয়া রবনলত িারুক 
মাতার নাম: শাহনাে আহাম্মদ 
রিতার নাম: মগাোম িারুক আহাম্মদ 
বাসা ও সড়ক: বড় মসরেদ সংেগ্ন   
গ্রাম:  িূবড বাোর বারহাট্টা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০২ নং ওয়াডড  
ডাকঘর: বারহাট্টা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২৪৪০ 
উিলেো: বারহাট্টা 
মেো: মনত্রলকাণা 
 

 

2440 নাম:  মেযারতকা রায় 
মাতার নাম: রনয়রত রানী রায় 
রিতার নাম:  রবশ্বনার্থ রায় 
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রুম: ৩১০ (এ) 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

2441 নাম: মমা: আরশকুর রহমান 
মাতার নাম: ইয়াছরমন সুেতানা 
রিতার নাম: মমা: মসাহরাব উরিন 
২১৫/B,  আশরািুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2442 নাম: সায়মা সুেতানা মসারনয়া 
মাতার নাম: নাছররন সুেতানা 
রিতার নাম: মমা: শাখাওয়াৎ মহালসন 
 “রব” ব্লক, রুম নং: ২১৩ 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2443 নাম: রারিয়া আক্তার 
মাতার নাম: নাছররন আক্তার 
রিতার নাম: মমা: আবুে খালয়র 
 রুম:  ৩০৯/A 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 
 

 

2444 নাম: মীর আবু নাঈম 
মাতার নাম: মিরদাউস আরা 
রিতার নাম: মমা: িলয়েেু ইসোম 
বাসা ও সড়ক: ইয়ারছন মীর বাড়ী 
গ্রাম:  মীর ওয়াররশিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৯নং মীর ওয়াররশিুর 
ডাকঘর:  মীরওয়াররশিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৮২৩ 
উিলেো: মবগমগঞ্জ 
মেো: মনায়াখােী 
 

 

2445 নাম:  কুদরত-ই-খুদা 
মাতার নাম: তাহরমরন মবগম 
রিতার নাম: মগাোম রহমান 
বাসা ও সড়ক: ৩য় তো, ১৬/৩ 
গ্রাম:  উরেলনটগঞ্জ মেন 
ডাকঘর: সদর ঘাট 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১১০০ 
উিলেো: সুত্রািুর 
মেো: ঢাকা 
 

 

2446 নাম:  মমা: িাহাদ আে মোবালয়র  
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মাতার নাম: িররদা িারভীন 
রিতার নাম:  রেল্লুর রহমান 
বাসা ও সড়ক: সরদার বারড়. রামনগর 
গ্রাম: রামনগর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : কৃষ্ণনগর ইউরি  
ডাকঘর: কারেকািুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৯৪৫০ 
উিলেো: কারেগঞ্জ 
মেো: সাতিীরা 
 

2447 নাম:  অরদরত রড়ুয়া 
মাতার নাম: অনুিমা বড়ুয়া 
রিতার নাম:  বশবাে বড় 
বাসা ও সড়ক: মোসনা ভবন  
গ্রাম:  মপ্রা: মমাহাম্মদ বসয়দ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মহারডং নং: ৩৬৮৫/রব: ৫৮৮৮ 
ডাকঘর: অরক্সলেন আ/এ, বালয়রেদ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪২১৩  
উিলেো: ওয়ালেরদয়া 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2448 নাম: রকলশার কুমার দাস 
মাতার নাম: রমনরত রানী দাস 
রিতার নাম:  েিণ চন্দ্র দাস 
 রুম নং: ৪০৯ 
খানোহান আেী হে 
খুেনা রবশ্বরবদযােয়:  ৯২০৮ 
 
 
 
 
 

 

2449 নাম: িো  তহরবেদার 
মাতার নাম: রচত্রা তহরবেদার 
রিতার নাম:  প্রদীি কুমার তহরবেদার 
 রুম নং: ২১৮ 
খান োহান আেী হে 
খুেনা রবশ্বরবদযােয়-৯২০৮ 
 

 

2450 নাম:  রুমানা ররশদ 
মাতার নাম: মমাছা: নারছমা আক্তার 
রিতার নাম:  মমা: মামুনুর ররশদ 
 ৩০৮, তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2451 নাম:  অরে আহলমদ ররিন 
মাতার নাম: মমাছা: ররহমা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: মসাহরাব আেী 
বাসা ও সড়ক: মহারডং নং: ৪৫১/০১ 
গ্রাম: িরিম িুেবাড়ীয়া 
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ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৭নং ওয়াডড  
ডাকঘর: োমােিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২০০০ 
উিলেো: োমােিুর সদর 
মেো:  োমােিুর 
 

2452 নাম: মমা: আলনায়ার মহাসাইন 
মাতার নাম: মমাসা: মবগমা রবরব 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে হক 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2453 নাম:  মমা: আে-মামুন 
মাতার নাম: মরালকয়া খাতুন 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে গিুর 
 মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2454 নাম:  মমা: মতৌরিক হাসান 
মাতার নাম: মমাছা: রায়হানা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: আইয়ুব মহালসন 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 

 

2455 নাম: মমা: বালয়রেদ মবািামী 
মাতার নাম: মমাছা: বুেবুরে মবগম 
রিতার নাম: মমা: রসরিকুর রহমান 
গ্রাম: িোশী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মগায়ােকারন্দ  
ডাকঘর: মগায়ােকারন্দ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬২৫০ 
উিলেো: বাগমারা 
মেো: রােশাহী 

 

2456 নাম: মমা: শরীি রায়হান 
মাতার নাম: মমাছা: নােমা খাতুন 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে কালদর 
গ্রাম: ডুমুর খােী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হররহরনগর  
ডাকঘর: ডুমুরখােী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৪৪০ 
উিলেো:মরনরামিুর 
মেো: যলশার 
 

 

2457 নাম:  মমা: হুমায়ন করবর 
মাতার নাম: খুলদো আক্তার 
রিতার নাম:  মমা: মুখলেছুর রহমান 
গ্রাম: রদগো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৪নং রসংলহর বাংো  
ডাকঘর: মক আমতো  
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মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২৪০০ 
উিলেো: মনত্রলকাণা 
মেো: মনত্রলকাণা 
 

2458 নাম:  এস এম সািাম মহালসন 
মাতার নাম: শাহানাে িারভীন 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে মমান্নাি 
গ্রাম: িুরন্দরিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রব এে বাড়ী  
ডাকঘর: েরন্তহার 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৭৬২ 
উিলেো: িররদিুর 
মেো: িাবনা 
 

 

2459 নাম:  ইসরাত মেরীন 
মাতার নাম: নারসমা কারদর 
রিতার নাম: মমা: আব্দুে কারদর 
বাসা ও সড়ক:  ওয়ারলেস অরিলসর িূবডিালশ 
গ্রাম: কুরড়গ্রাম 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নড়াইে মিৌরসভা  
ডাকঘর: রতনগঞ্জ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৫০১ 
উিলেো: নড়াইে সদর 
মেো: নড়াইে 
 

 

2460 নাম:  মমা: রিলরাে আে-আরমন 
মাতার নাম: মমাছা: রিলরাো খাতুন 
রিতার নাম: মমা: আব্দুে েরতি 
 কি নং: ১০৭ 
িেেুে হক মুসরেম হে 
ঢাকা রবশ্বরবদযােয় 
রমনা, ঢাকা: ১০০০ 
 
 
 
 
 
 

 

2461 নাম:  েুৎির রহমান 
মাতার নাম: মখালদো মবগম 
রিতার নাম: কুিসু মমাল্লা 
গ্রাম: বাত্তকুড়ী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মদািুর  
ডাকঘর: বাত্তনাড়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৭৩০ 
উিলেো: কােুখােী 
মেো: রােবাড়ী 
 

 

2462 নাম:  মাহবুবুে আেম 
মাতার নাম: োলয়দা খাতুন 
রিতার নাম: সুরুে রময়া 
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বাসা ও সড়ক:   
গ্রাম: চরশাখ চূড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িাচবাগ 
ডাকঘর: আনসার নগর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২৩০ 
উিলেো: গিরগাাঁও 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

2463 নাম:  শ্রাবনী মচৌধুরী 
মাতার নাম: কাকেী মচৌধুরী 
রিতার নাম: িঙ্কে বরন মচৌধুরী 
বাসা ও সড়ক: রসরাে রময়া খন্দকালরর বারড় ৪০৭/এ ১নং মরদনা মসরেদ 
মেইন; ৪র্থড তো 
গ্রাম: রড রস মরাড, িরিম বাকরেয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৭ নং ওয়াডড  
ডাকঘর: চকবাোর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪২০৩ 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2464 নাম:  মমা: শারমম মরো 
মাতার নাম: মমাসা: সুরিয়া মবগম 
রিতার নাম:  মমা: সালদকুে ইসোম 
 রুম নং: ৮২১ 
বীর মুরক্তলযাদ্ধা এম এ হান্নান হে 
চট্টগ্রাম মভলটররনারর ও এরনমযাে সাইলন্সস রবশ্বরবদযােয় 
চট্টগ্রাম:  ৪২২৫। 
 

 

2465 নাম:  মমা:  মসালহে রানা 
মাতার নাম: মমাছা: মরেড না খাতুন 
রিতার নাম:  নূর: মুহাম্মদ 
বাসা ও সড়ক: ৬নং বাসা, রব ব্লক, ১নংলরাড 
গ্রাম: রহেরভউ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৭নং ওয়াডড   
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪২০৯ 
উিলেো: িাাঁচোইশ 
মেো: চট্টগ্রাম 
 
 
 
 
 

 

2466 নাম: হাসানুে কররম 
মাতার নাম: সালেদা মবগম 
রিতার নাম: এনালয়তুে হক 
বাসা ও সড়ক:  রময়ােী বাড়ী 
গ্রাম: িরিম সয়ারবে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ১নং ওয়াডড  
ডাকঘর: নারেরহাট 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪৩৫৩ 
উিলেো: িটিকছরড় 
মেো:  চট্টগ্রাম 
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2467 নাম:  নায়মা সুেতানা ইরত 

মাতার নাম: িালতমা মবগম 
রিতার নাম: মমা: আবু রছরিক 
গ্রাম: মিড়ী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : সারন্দলকানা  
ডাকঘর: সারন্দলকানা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২৮২ 
উিলেো: মকন্দয়ুা 
মেো:  মনত্রলকাণা 
 
 

 

2468 নাম:  তানরেো মিরলদৌসী 
মাতার নাম: শাহানারা মিরলদৌসী 
রিতার নাম:  আব্দুে আওয়াে 
বাসা ও সড়ক:DBC গালডড ন/৬৫ ভুেঙ্গভূিন মেন 
গ্রাম: কারেশঙ্করিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ০৮নং 
ডাকঘর: কুরষ্টয়া সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭০০০ 
উিলেো: কুরষ্টয়া 
মেো: কুরষ্টয়া 
 

 

2469 নাম: নারেয়া নাহীন রনশীর্থ 
মাতার নাম: নােমুন নাহার 
রিতার নাম: মমা: নারসম িারলভে 
রুম নং: ১২৫, ররভার সাইড 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2470 নাম: মেসরমন েবা 
মাতার নাম: শাহনাে মবগম 
রিতার নাম: এ মক এম োকাররয়া সরকার 
রুম নং: ১২৩, ররভার সাইড 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2471 নাম: মাশহুরা মহালসন আাঁচে 
মাতার নাম: োন্নাতুে মিরলদৌস 
রিতার নাম: মমা: মমাবারক মহালসন 
 ২০১/৫ রেো িররিদ হাই সু্কে মরাড 
মাসকান্দা, ময়মনরসংহ: ২২০০ 

 

2472 নাম: মমা: নােমুে করবর 
মাতার নাম: মবগম নারসম বানু 
রিতার নাম: মমা: হারুনুর ররশদ 
গ্রাম: রনমনগর বােুবারড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৮নং ওয়াডড  
ডাকঘর: রদনােিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৫২০০ 
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উিলেো: রদনােিুর 
মেো: রদনােিুর 
 

2473 নাম: িোশ চক্রবতী 
মাতার নাম: িণডা চক্রবতী 
রিতার নাম: েিী নারায়ান চক্রবতী 
বাসা ও সড়ক: ঠাকুর বাড়ী 
গ্রাম: িরিম মশাশরেয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৭নং দরলবশিুর ইউরি 
ডাকঘর: সাইিুর ৩৮৮১  
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৮৮১ 
উিলেো: রামগঞ্জ 
মেো: েিীিুর 
 

 

2474 নাম: মমা: শারহনুর আেম 
মাতার নাম: মমাছা: মগােশান আরা 
রিতার নাম:  মমা: আনছার আেী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ধোহার  
ডাকঘর: চাাঁদিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৫৯১০ 
উিলেো: েয়িুরহাট 
মেো: েয়িুরহাট 
 

 

2475 নাম:  এস এম আব্দুে বালতন 
মাতার নাম: বুেবুরে মবগম 
রিতার নাম: এস এম আশরাি আেী 
গ্রাম: িাটগাড়ী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নাগলডমড়া 
ডাকঘর: মবড়া: মসানাতো 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৬৭০ 
উিলেো: সারর্থয়া 
মেো: িাবনা 
 

 

2476 নাম: মহুমা রায় 
মাতার নাম: মুরক্ত রায় 
রিতার নাম: স্বিন কুমার রায় 
মবগম মরালকয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2477 নাম: িাররেনা োন্নাত েরুে 
মাতার নাম: মমতাে মবগম 
রিতার নাম:  মশখ নারেম উরিন 
সুেতানা রারেয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2478 নাম: মমা: আলররিন আেী 
মাতার নাম: মমাছা: আলয়শা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: িেেুে কররম 
বাসা ও সড়ক: ২৮০, রদদার িাড়া 
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গ্রাম: হররনারায়ন িুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৬নং ওয়াডড  
ডাকঘর: হররনারায়নিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর:৫১০১ 
উিলেো: ঠাকুরগাাঁও 
মেো: ঠাকুরগাাঁও 
 

2479 নাম:  খায়রুন নাহার 
মাতার নাম: োহানারা মবগম 
রিতার নাম: মমা: খরেেুর রহমান 
রুমনং: ৩০৫, মরাড সাইড 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2480 নাম: তাসরেমা আক্তার 
মাতার নাম: রিলরাো আক্তার 
রিতার নাম: মমা: আেী আকবর 
রুম নং: ২০৬ 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2481 নাম:  মমা: রারকবুে ইসোম 
মাতার নাম: মকারহনূর মবগম 
রিতার নাম: মমা: আরমরুে ইসোম মগােদার 
বাসা ও সড়ক: ৪৯/৫ আর মক রমশন  মরাড  
গ্রাম:  মগািীবাগ  
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  
ডাকঘর: ঢাকা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: 1203 
উিলেো: ঢাকা 
মেো: ঢাকা 
 

 

2482 নাম: ররিাত িারোনা 
মাতার নাম: োহান আরা খানম 
রিতার নাম: আব্দুে মালেক আহলমদ 
বাসা ও সড়ক: মনত্রমরন আমোদ মবিারী মরাড 
গ্রাম: আকুয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২৭নং  
ডাকঘর: ময়মনরসংহ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2483 নাম: রাহাত রবন মহালসন 
মাতার নাম: মরন খন্দকার 
রিতার নাম: শাহাদত মহালসন 
বাসা ও সড়ক: ৮২মীর বারড় সড়ক 
গ্রাম: কলেে মরাড 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৫ 
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ডাকঘর: ময়মনরসংহ সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

2484 নাম: রবপ্লব মদ রমঠুন 
মাতার নাম: সাধনা রারন মদ 
রিতার নাম: অলশাক কুমার মদ 
বাসা ও সড়ক: বাসা নম্বর: ২৩০ 
গ্রাম: মগৌররলঘানা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৯নং 
ডাকঘর:  মগৌররলঘানা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৯২৫০ 
উিলেো: মকশবিুর 
মেো: যলশার 
 

 

2485 নাম: উলম্ম হানী 
মাতার নাম: শারহনা িারভীন 
রিতার নাম: এলকএম মরেবুর রহমান 
বাসা ও সড়ক:িাাঁচরুখী মঘািিাড়া মরাড   
গ্রাম: িাাঁচরুখী  
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৮নং  
ডাকঘর: িাাঁচরুখী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১৪৬০ 
উিলেো: আড়াইহাোর 
মেো: নয়ায়নগঞ্ে 
 

 

2486 নাম:  টু্া রানী সরকার 
মাতার নাম: িাবডতী রানী সরকার 
রিতার নাম: রবমে চন্দ্র সরকার 
বাসা ও সড়ক: ৪৮ 
গ্রাম:  কামোবাে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ২নং ওয়াডড  
ডাকঘর: ধমডিাশা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২৪৫০ 
উিলেো:ধমডিাশা 
মেো: সুনামগঞ্জ 
 

 

2487 নাম: নারিস তাসরনম রবনরত 
মাতার নাম: আরছয়া িারভীন মেবা 
রিতার নাম: মবোে মহালসন 
রুম নং: ২১৫/খ  
মশখ িরেোতুলনছা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2488 নাম: মারবয়া তাবাসসুম 
মাতার নাম: মাকসুদা মবগম 
রিতার নাম: মমা: রবল্লাে রময়া 
 রুম নং: ২০১/মরাড সাইড 
তািসী রালবয়া হে 
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বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ-২২০২ 

2489 নাম: রশরশর রবশ্বাস 
মাতার নাম: অরনতা রবশ্বাস 
রিতার নাম: রবশ্বাস মনীন্দ্র মমাহন 
 রুম: ৪০৯/এ 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বারবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2490 নাম: রালবয়া মচৌধুরী শািো 
মাতার নাম: শারহদা মবগম 
রিতার নাম: মমা: আলনায়ার মহালসন মচৌধুরী 
রবএসএিএম হে 
রুম-৩১৭ 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর রহমান কৃরি 
রবশ্বরবদযােয়, সােনা 
গােীিুর-১৭০৬ 
 

 

2491 নাম:  মমা: োরহদ হাসান 
মাতার নাম: মমাছা: সুরিয়া খাতুন 
রিতার নাম:  মমা: আনছার আেী 
 রুম নং: ৪৩৭/,রব 
শহীদ সাোম বরকত হে 
োহাঙ্গীেনগর রবশ্বরবদযােয় 
সাভার, ঢাকা: ১৩৪২ 
 

 

2492 নাম: ঊরমড আক্তার 
মাতার নাম: িরনা মবগম 
রিতার নাম: মরেবর রহমান 
রুম নং: ১০৫/খ 
মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2493 নাম: মমা: মমাতারছম রবল্লাহ 
মাতার নাম: মরহানা মবগম 
রিতার নাম: মৃত: আবুে খালয়র 
 রুম নং:  ১৭ (িূবড) 
শহীদ োমাে মহালসন হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2494 নাম: শ্রীবাস কুমার সাহা 
মাতার নাম: মমতা রানী সাহা 
রিতার নাম: শ্রী রবীন্দ্র নার্থ সাহা 
 রুম-৪৪১/রড 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় ময়মনরসংহ:  ২২০২ 

 

2495 নাম: মমা: আলনায়ার সাদাত 
মাতার নাম: মমাসা: আলনায়ারা মবগম 
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রিতার নাম: মমা: আব্দুে কুিসু 
 রুম : ১১৫/িূবড ভবন 
ঈশা খাাঁ হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 

2496 নাম:  মমা: আশাদজু্জামান সামস 
মাতার নাম:লমাছা: আছমা খাতুন 
রিতার নাম: নূর মমাহাম্মদ আেী 
 ৪২৭/রস, শহীদ শামসুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2497 নাম: মমা: রমরােেু ইসোম 
মাতার নাম: মালেদা মবগম 
রিতার নাম: মমা: মতািাজ্জে মহালসন 
 ৩১৬/রড, শাহোোে হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2498 নাম: মমাহাম্মদ নূর উরিন 
মাতার নাম: োয়ো মবগম 
রিতার নাম: মমাহাম্মদ মুরন্স রময়া 
বাসা ও সড়ক: সালেহকালিডট (কদম রসূে) 
গ্রাম: োহানাবাদ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ভাটিয়ারী 
ডাকঘর: ভাটিয়ারী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৪৩১৫ 
উিলেো: সীতাকুন্ত 
মেো: চট্টগ্রাম 
 

 

2499 নাম: মমা: বখরতয়ার আরবদ 
মাতার নাম: রবেরকছ মবগম 
রিতার নাম: মমা: নেমুে আেম 
 ৪৩৫/রড 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2500 নাম: রেরি সূত্রধর 
মাতার নাম: মখো রানী সূত্রধর 
রিতার নাম: অরেত কুমার সূত্রধর 
বাসা ও সড়ক: ৩১নং 
গ্রাম: আনন্তিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৭  
ডাকঘর: হরবগঞ্জ, মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৩০০ 
উিলেো: হরবগঞ্জ, মেো: হরবগঞ্জ 
 

 

2501 নাম: িাররহা মরো 
মাতার নাম: মহাসলন ইরশাদ োহান 
রিতার নাম: একরেমুর মরো 
বাসা ও সড়ক: মহারডং নং: ৯৬২২০৪ 
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গ্রাম: শাহিাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৭  
ডাকঘর: ঠাকুরগাাঁও 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৫১০০ 
উিলেো: ঠাকুরগাাঁও সদর 
মেো: ঠাকুরগাাঁও 
 
 

2502 নাম: নুসরাত োহান নীরেমা 
মাতার নাম: রারেয়া ইসোম 
রিতার নাম:  নূরুে ইসোম 
বাসা ও সড়ক:  রুম নং ৩১০ 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২১ নং  
ডাকঘর: বাকৃরব, ময়মনরসংহ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০২ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2503 নাম: মমা: মসৌরভ আহলমদ 
মাতার নাম: মমাছা: মলনায়ারা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: আ: েরতি 
গ্রাম: ছরেমিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রত্রশাে  
ডাকঘর:  রত্রশাে 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২২০ 
উিলেো: রত্রশাে 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2504 নাম: মোবায়দা রসিাত 
মাতার নাম: হাওয়া খানম 
রিতার নাম: মমা: রসরােেু ইসোম 
বাসা ও সড়ক:  িাটওয়ারী বাড়ী 
গ্রাম:  সিরদ রামিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১নং বারের্থুবা িরিম ইউরি 
ডাকঘর: চান্দ্রা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩৬৫১ 
উিলেো: িররদগঞ্জ 
মেো: চাাঁদিুর 
 

 

2505 নাম: আররিুে ইসোম 
মাতার নাম: ররহমা মবগম 
রিতার নাম: আলনায়ার মহাসাইন 
গ্রাম: হারতলেইট 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : রাঙ্গামাটিয়া  
ডাকঘর: বাবুলের বাোর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২১৬ 
উিলেো: িুেবারড়য়া 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2506 নাম: সাদ আবু ওয়াক্কাস 
মাতার নাম: রদেরুবা খানম 
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রিতার নাম: আররি েেুরিকার 
 কি নং: ২২৪/রস 
শহীদ শামসুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 
 

2507 নাম: মাহোবীন রহমান মুমু 
মাতার নাম: নারসমা রহমান 
রিতার নাম: মমা: রমোনুর রহমান 
বাসা ও সড়ক:  ৩৩১/১ 
গ্রাম: চরিাড়া বাইলেন 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১৪ 
ডাকঘর: ময়মনরসংহ সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2508 নাম: মমা: মমাোলম্মে মহাসাইন 
মাতার নাম: েলমো মবগম 
রিতার নাম: মনতাে উরিন 
রুম: ৪৪৫/ঙ 
আশরািুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2509 নাম: খারদোতুে কুবরা মীম 
মাতার নাম: িালতমা মবগম 
রিতার নাম: করবর আহলম্মদ 
বাসা ও সড়ক:  ১৫/২ সুেতানিুর 
গ্রাম: সুেতানিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : সুেতানিুর 
ডাকঘর: সুনামগঞ্জ সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৩০০০ 
উিলেো: সুনামগঞ্জ সদর 
মেো: সুনামগঞ্জ 
 

 

2510 নাম: মমা: ররবউে আেম 
মাতার নাম: মমাছা: রায়হানা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: মরেবুর রহমান 
রুম: ১০৫ (িূবড ভবন) 
ঈশা খাাঁ হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2511 নাম: আবুে বাশার 
মাতার নাম: রারশদা িারভীন 
রিতার নাম:  েেুহাস উিীন 
 রুম নং: ২০১ (িূবড ভবন) 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
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2512 নাম:  নাসররন নাহার  
মাতার নাম: রমলসস রারশদা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: োন্নাত আেী 
গ্রাম: খালয়রতো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ২ 
ডাকঘর:  নেভাঙ্গা 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৩৫০ 
উিলেো: কােীগঞ্জ 
মেো: রিনাইদহ 
 
 
 

 

2513 নাম: ইসরাত মেররন 
মাতার নাম: মমাছা: শাহানা িারভীন 
রিতার নাম: মমা: ইউসুি আেী 
 রুম নং: ৫০৬/ক 
মশখ িরেোতুলন্নছা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ:  ২২০২ 
 

 

2514 নাম:  মমাছা: শাররমন নাহার 
মাতার নাম: মমাছা: আসমা আরমন 
রিতার নাম:  মমা: রুহুে আরমন 
গ্রাম: নাভারন সাতিীরা মমাড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : নাভারন 
ডাকঘর: যাদবিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৪৩২ 
উিলেো: শাশডা 
মেো: যলশার 
 

 

2515 নাম:  অনুি কুমার দাস 
মাতার নাম: সুরমত্রা দাস 
রিতার নাম: মদর কুমার দাস 
বাসা ও সড়ক: ১৩২ 
গ্রাম: িারনকাউররয়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ১০নং কুলশাডাঙ্গা 
ডাকঘর: িারনকাউররয়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৯৪১৩ 
উিলেো: কোলরায়া 
মেো:  সাতিীরা 
 

 

2516 নাম: মমা: হাসান মাহমুদ নূর 
মাতার নাম: রেনাত আরা িারভীন 
রিতার নাম: আকবর মহালসন 
গ্রাম: রামচন্দ্রিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হােীিুর  
ডাকঘর: িুেবারড় 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৬০০ 
উিলেো: মাগুরা সদর 
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মেো: মাগুরা 
2517 নাম: মমা: মসাহানুর রহমান 

মাতার নাম: হারসনা মবওয়া 
রিতার নাম: মৃত ওমর আেী আকন্দ 
গ্রাম: রানী নগর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : হাটিকুমরুে  
ডাকঘর: মবায়ারেয়া বাোর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৭৬০ 
উিলেো: উল্লািাড়া 
মেো: রসরােগঞ্জ 
 

 

2518 নাম:  মমা: হালশম প্রধান 
মাতার নাম: মমাছা: শারহনুর মবগম 
রিতার নাম:  মমা: েহুরুে প্রধান 
 ১০৩ (িূবড), ঈশা খাাঁ হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 

 

2519 নাম: মসাহানুর হাসান মসাহান 
মাতার নাম: রশল্পী আক্তার 
রিতার নাম: সুেতান রহমান সুেতান 
বাসা ও সড়ক: শহীদ তাে উরিন আহলমদ হে   
রুম-১১৩ 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
সােনা 
গােীিুর-১৭০৬ 
 

 

2520 নাম: মমা: মাহমুদেু হাসান 
মাতার নাম: মমাসা: শারহনা িারভীন 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুে মরেদ 
শহীদ তােউরিন আহলমদ হে 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
উিলেো: গােীিুর সদর, সােনা 
মেো: গােীিুর 
 

 

2521 নাম: মমা: আিন দেুাে  
মাতার নাম: রওশনয়ারা 
রিতার নাম:  মমা: রবল্লাে মহালসন 
শহীদ তােউরিন আহলমদ হে 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেবুর কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
মিাষ্ট মকাড নম্বর:১৭০৬ 
উিলেো: গােীিুর সদর 
মেো: গােীিুর 
 

 

2522 নাম: খায়রুন নাহার আোদ 
মাতার নাম: সামসুন্নাহার আোদ 
রিতার নাম: আবুে কাোম আোদ 
প্রযলন: কামরুন নাহার আোদ 
মেকচারার,  এলকায়াকােচার রবভাগ 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২। 
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2523 নাম:  মমাসা: শারকো সাররমন 
মাতার নাম: সােমা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: মেনু রমঞা 
গ্রাম: বােুটঙ্গী 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৩নং দেদেী  
ডাকঘর: আেমিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৩২০ 
উিলেো: মভাোহাট 
মেো: চাাঁিাইনবাবগঞ্জ 
 

 

2524 নাম: মমা: মসালহে রশকদার 
মাতার নাম: িররদা মবগম 
রিতার নাম: মমা: বাবুে রশকদার 
কি নং: ৩২৩, রব ব্লক 
নওয়াব রসরাে উদ মদৌো হে 
মশলরবাংো কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা: ১২০৭ 
 
 
 

 

2525 নাম:  আরসি রসরিক 
মাতার নাম: নারসমা রসরিক 
রিতার নাম:  এ রব এম রসরিক 
বাসা ও সড়ক:   
গ্রাম: খুরশীদ মহে 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : িাাঁচবাগ 
ডাকঘর:  আনসার নগর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২৩০ 
উিলেো: গিরগাাঁও 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2526 নাম: মমা: িররদরু রহমান 
মাতার নাম: রমলসস মিায়ারা মবগম 
রিতার নাম: মমা: মামুনুর ররশদ 
 কি- ৯২৪ 
নওয়াব রসরাে উদ মদৌো হে 
মশলরবাংো কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা -১২০৭ 
 

 

2527 নাম:  মমা: হারববুর রহমান 
মাতার নাম: মমাছা: হারিো মবগম 
রিতার নাম:  মমা: আ: ররহম 
 কি নং: ৯১৬, রব ব্লক 
নবাব রসরাে উদ মদৌো হে 
মশলরবাংো কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ঢাকা: ১২০৭ 

 

2528 নাম: মমা: সালেদরু রহমান 
মাতার নাম: মমাছা: নােমা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: আব্দুর ররশদ 
গ্রাম: েয়িুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ৪নং  
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ডাকঘর: মুরেবনগর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭১০২ 
উিলেো: মুরেবনগর 
মেো: মমলহরিুর 
 

2529 নাম:  িারহানা রবনলত ররশদ 
মাতার নাম: নাররগস আক্তার 
রিতার নাম: মমা: হারুন অর ররশদ 
বাসা ও সড়ক: ২/৭ ই: ২ েরমো রভো, মটাোরবাগ 
গ্রাম: মটাোরবাগ 
ডাকঘর: রমরিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১২১৬ 
উিলেো: রমরিুর 
মেো:  ঢাকা 
 

 

2530 নাম: মীম মমািাররন মুন 
মাতার নাম: চায়না মবগম 
রিতার নাম: মমা: মমাতালেব মহালসন 
 প্রলিসর, ড. মমা:  শাহোহান 
রডিাটলমন্ট অি রিশাররে মমলনেলমন্ট 
িযাকারি অি রিশাররে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 

 

2531 নাম: মমা: নাঈম হাসান 
মাতার নাম: চানমাো মবগম 
রিতার নাম: মমা: বালসদ রময়া 
 রুম: ৪৬০/এ 
বঙ্গবনু্ধ মশখ মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2532 নাম:  ররিন রবশ্বাস 
মাতার নাম: রীতা রবশ্বাস 
রিতার নাম: রলমন রবশ্বাস 
বাসা ও সড়ক:  রবশ্বাস বারড় 
গ্রাম: সাতিাড় 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : সাতিাড়  
ডাকঘর: সাতিাড় 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৮১০১ 
উিলেো: মগািােগঞ্জ 
মেো: মগািােগঞ্জ 
 

 

2533 নাম:  োরমে 
মাতার নাম: আলমনা 
গ্রাম: মরহরন 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : ০৯  
ডাকঘর:  বাঘারিাড়া 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৪৭০ 
উিলেো: বাঘার িাড়া 
মেো:  যলশার 
 

 



So candidate 2101-2805.doc 2019 - 81 - 

2534 নাম: মমা: োরহদরু রহমান 
মাতার নাম: মমাছা: িরেো খাতুন 
রিতার নাম: মমা: ররিক উিীন 
গ্রাম: রামিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মরশ্বমনগর  
ডাকঘর: মনংগুড়া হাট 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৭৪৪০ 
উিলেো: মরনরামিুর 
মেো: যলশার 
 

 

2535 নাম: মমা: আেমত আেী 
মাতার নাম: মমাছা: সুরিয়া খাতুন 
রিতার নাম: মমা: আরমর মহালসন 
বাসা ও সড়ক: ০৭৭৫ কালয়মলকাো 
গ্রাম: কালয়মলকাো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মদাগাছী 
ডাকঘর: মদাগাছী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৬৬০০ 
উিলেো: িাবনা সদর, মেো: িাবনা 
 

 

2536 নাম: সারদয়া রসরিকা 
মাতার নাম: শামীমা মবগম 
রিতার নাম: মমা: মসলকন্দার আেী 
বাসা ও সড়ক: নরকিুর 
গ্রাম: নরকিুর 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : শযামনগর  
ডাকঘর: নরকিুর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৯৪৫০ 
উিলেো: শযামনগর 
মেো: সাতিীরা 
 

 

2537 নাম: মমা: আরেমুল্লাহ 
মাতার নাম: সারহদা খাতুন 
রিতার নাম:  মমা: আব্দুর রহমান 
গ্রাম: মাহামুদিুর মাহমুদ িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  আেীিুর/০৮নং 
ডাকঘর:  ভাড়ুখােী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ৯৪০০ 
উিলেো: সাতিীরা সদর 
মেো:  সাতিীরা 
 

 

2538 নাম: েরহর রায়হান 
মাতার নাম: সালেহা মবগম 
রিতার নাম:  মমতাে আেী 
 রুম-৪২০/রব 
মহালসন শহীদ মসাহরাওয়াদী হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2539 নাম: মমা: রালশদেু ইসোম 
মাতার নাম: মমাছা: রালমদা মবগম 
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রিতার নাম: মমা: শরি আেম 
গ্রাম: কারখানা িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ডাংধরা 
ডাকঘর: কাউরনয়ার চর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২০৩০ 
উিলেো: মদওয়ানগঞ্জ 
মেো: োমােিুর 
 

2540 নাম: উলম্ম আয়মন মেরনিা 
মাতার নাম: োরমো খাতুন 
রিতার নাম: মমা: আমীর আেী 
বাসা ও সড়ক: ২৬০/১ মেরনিা রনকুঞ্জ (৩য় তো)  
গ্রাম: মঢাোরদয়া তােতো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ১নং ওয়াডড  
ডাকঘর:  ময়মনরসংহ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 
 

 

2541 নাম:  আইররন মশখ 
মাতার নাম: েুৎিুনলনছা োকী 
রিতার নাম:  মাসুম মশখ 
 বাসা ও সড়ক: ২৬০/১ মেরনিা রনকুঞ্জ   
গ্রাম: মঢাোরদয়া তােতো 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ১নং ওয়াডড  
ডাকঘর:  ময়মনরসংহ 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো: ময়মনরসংহ 

 

2542 নাম: মসাহানা আিলরাে বৃরষ্ট 
মাতার নাম: মশরেনা মবগম 
রিতার নাম: মরোউে কররম রতন 
 রুম নং: ৫১৪/ক 
মশখ িরেোতুলন্নসা মুরেব হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয়  
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2543 নাম: োররন তাসরনম তন্বী 
মাতার নাম: মমাছা: মরাকশানা আক্তার 
রিতার নাম: মমা: োহাঙ্গীর আেম 
 রুম নং: ৩১৫ 
তািসী রালকয় হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2544 নাম: িারোনা ইয়াসমীন 
মাতার নাম: সুেতানা ইয়াসমীন 
রিতার নাম: মমা: কায়সার আেী 
রুম নং: ১২৮ 
তািসী রালবয়া হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
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ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

2545 নাম: মমা: আরেেেু ইসোম 
মাতার নাম: আেমুান আরা মবগম 
রিতার নাম: মমা: হারমদেু ইসোম 
কি নং: ৩৩২, ব্লক: রস 
িেেুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2546 নাম:  মাহিুো আক্তার 
মাতার নাম: মহলেনা আেম 
রিতার নাম: কােী মগৌছুে আেম 
বাসা ও সড়ক:  ১০১, মাতৃছায়া 
গ্রাম:  আকুয়া দরিন িাড়া 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ২৮নং ওয়াডড  
ডাকঘর:  মকাতায়ােী 
মিাষ্ট মকাড নম্বর:২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো:  ময়মনরসংহ 
 

 

2547 নাম: নুর রহমান 
মাতার নাম: মহুরা খাতুন 
রিতার নাম: মমা: মলহে উরিন 
কি নং ৩০৬ ব্লক: এ 
শহীদ নােমুে আহসান হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 
 
 
 

 

2548 নাম: মমাসা: মাকসুদা মবগম 
সুেতানা রারেয়া হে  
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ 
 

 

2549 নাম: মররয়ম আক্তার িুমুর 
মাতার নাম: রালশদা মবগম 
রিতার নাম:  মমা: নেরুে ইসোম 
গ্রাম: িরিম সাত্ততা 
ইউরনয়ন/ওয়াডড : মারনকগঞ্ে সদর 
ডাকঘর: মারনকগঞ্জ  
মিাষ্ট মকাড নম্বর:১৮০০ 
উিলেো: মারনকগঞ্জ 
মেো: মারনকগঞ্জ 
 

 

2550 নাম: মেসরমন আক্তার মেররন 
মাতার নাম: িারভীন মবগম 
রিতার নাম: মমা: েয়দেু মহালসন 
বাসা ও সড়ক:  শারন্তবাগ 
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ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ৪নং 
ডাকঘর: রব ও এি 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ১৭০৩ 
উিলেো: গােীিুর সদর 
মেো: গােীিুর 
 

2551 নাম: অরনক বে 
মাতার নাম: মগৌরী বে 
রিতার নাম:  রচত্তরঞ্জন বে 
 ১৩৭/রড ব্লক 
শহীদ শামসুে হক হে 
বাংোলদশ কৃরি রবশ্বরবদযােয় 
ময়মনরসংহ: ২২০২ 
 

 

2552 নাম: মমা: আব্দুল্লাহ আে মাহমুদ 
মাতার নাম: মালেদা মবগম 
রিতার নাম: মমা: এমদাদেু হক 
E: 9/D,আবারসক এোকা 
বাংোলদশ মৎসয গলবিণা ইনরস্টটিউট 
ময়মনরসংহ: ২২০১ 
 

 

2553 নাম: মমা: মরোউর রহমান খান শাওন 
মাতার নাম: শাররমন আক্তার 
রিতার নাম: মমা: বেনুর রহমান খান 
বাসা ও সড়ক: নারসরাবাদ কলেে মরাড   
গ্রাম:  িূবডাচে, ১৯/ক 
ইউরনয়ন/ওয়াডড :  ৬নং 
ডাকঘর:  ময়মনরসংহ সদর 
মিাষ্ট মকাড নম্বর: ২২০০ 
উিলেো: ময়মনরসংহ সদর 
মেো:  ময়মনরসংহ 
 

 

2554 প্রার্থীর নাম: মমা: রফিকুল ইসলাম 
মাতার নাম: মমাছা: রওশনারা মেগম 
ফিতার নাম: মমা: আফমনুল ইসলাম 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হফেের ফময়ার িাড়া 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : মাধ্য ছাতনাই 
র্াকঘর: দ্বারাজগঞ্জ 
মিাস্টককার্ নম্বর: ৫৩৫০ 
উিকজলা: ফর্মলা 
মজলা: নীলিামারী 
 

 

2555 প্রার্থীর নাম: মমা: হাফসেুল হাসান 
মাতার নাম: মমাছ: মরাককয়া মেগম 
ফিতার নাম: মমা: হযরত আলী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: োফজত িুর 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : ২ নং েড়াই গ্রাম 
র্াকঘর: রহমত িুর োজার  
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মিাস্টককার্ নম্বর: ৬৪৩০ 
উিকজলা: েড়াইগ্রাম 
মজলা: নাক ার 
 

2556 প্রার্থীর নাম: রাকশদলু হাসান  
মাতার নাম: নুরুন্নাহার 
ফিতার নাম: মমা: রফিজ উফিন 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হাফিজ িুর 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : চালাকচর 
র্াকঘর: রফিজ উফিন 
মিাস্টককার্ নম্বর: ১৬৫২ 
উিকজলা: মকনাহরদী  
মজলা: নরফসংদী 
 

 

2557 প্রার্থীর নাম: মসাকহলী শারফমন 
মাতার নাম: নাজমা মেগম 
ফিতার নাম: মমা: োদশা ফময়া 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: অকলায়া ভোনী 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : ৮ নং ওয়ার্ড  
র্াকঘর: সকতাষ 
মিাস্টককার্ নম্বর: ১৯০২ 
উিকজলা:  াঙ্গাইল 
মজলা:  াঙ্গাইল 

 

2558 প্রার্থীর নাম: মমা: ফমনহাজলু আকেদীন  
মাতার নাম: মমাসা: মমকহরুন্নছা 
ফিতার নাম: মমা: রমজান আলী 
োসা ও সড়ক: রুম নং: ১৫৬ 
িজলুল হক মুসফলম হল 
ঢাকা ফেশ্বফেদযালয় 
 

 

2559 প্রার্থীর নাম: মমা: সম্রা  মমাহাই ফমনুল ইসলাম 
মাতার নাম: মমাছ: মাহিুজা ইসলাম 
ফিতার নাম: মমা: আশরািুল ইসলাম 
রুম নম্বর: ২২১৫ 
র্. মুহাম্মদ শহীদলু্লাহ হাল 
ঢাকা ফেশ্বফেদযালয় 
 

 

2560 প্রার্থীর নাম: আফশকুর রহমান শাওন 
মাতার নাম: নাসরীন মেগম 
ফিতার নাম: মমা: আশ্রাি উিীন 
োসা নং: ০৬৩ 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মনছাফরয়া রড়ক 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : ৯ নং ওয়ার্ড  
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র্াকঘর: মেিুিাড়া 
মিাস্টককার্ নম্বর: ৮৬৫০ 
উিকজলা: কলািাড়া  
মজলা: ি ুয়াোলী 
 

2561 প্রার্থীর নাম: মমা: আফজজরু রহমান ইমন 
মাতার নাম: ফশফরনা মেগম 
ফিতার নাম: মমা: আেদলু লফতি 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চাাঁনিুর িফিমিাড়া 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : িাাঁচর্থুেী 
র্াকঘর: কুফমল্লা 
মিাস্টককার্ নম্বর: ৩৫০০ 
উিকজলা: আদশড সদর 
মজলা: কুফমল্লা 
 

 

2562 প্রার্থীর নাম: রাজীে মজমুদার 
মাতার নাম: িল্লেী রানী মজমুদার 
ফিতার নাম: িৃথ্বীরাজ মজমুদার 
োসা ও সড়ক: দগূডারাম োড়ই োড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চরিােডতী  
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : ২ নং চরিােডতী 
র্াকঘর: কদমতলী, মিাস্টককার্ নম্বর: ৩৮৫০ 
উিকজলা: মকাম্পানীগঞ্জ, মজলা: মনায়াোলী 
 

 

2563 প্রার্থীর নাম: মফশউর রহমান 
মাতার নাম: আছমা মেগম 
ফিতার নাম: মাকজদলু হক 
োসা ও সড়ক: মাজ ুফময়ার োড়ী 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: েফলিািাড়া, চান্দলা (িূেড) 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : চান্দলা 
র্াকঘর: চান্দলা 
মিাস্টককার্ নম্বর: ৩৫২৬  
উিকজলা: ব্রাহ্মণ িাড়া 
মজলা: কুফমল্লা  

 

2564 প্রার্থীর নাম: সািাম মহাকসন 
মাতার নাম: মরাককয়া মেগম 
ফিতার নাম: মমা: মমৌলা ফময়া 
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আলী নগড় উত্তর িাড়া 
ইউফনয়ন/ওয়ার্ড : মদওঘর 
র্াকঘর: সাফভয়া নগর োজার 
মিাস্টককার্ নম্বর: ২৩৮০ 
উিকজলা: আষ্টগ্রাম 
মজলা: ফককশারগঞ্জ 
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2565 প্রার্থীর নাম: গ ালাম গমা: তাররক 

মাতার নাম: গমাছ: সারেদা খাতুন 

পিতার নাম: মৃত: রুকন উপিন 

বাসা ও সড়ক: ২৯/৭, মাপি িাড়া গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দপররাম পুর ৯ নং ওোড ড 

ইউপনেন/ওোড ড: পিশাল গিৌরসভা 

ডাকঘর: পিশাল 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২২০ 

উিরেলা: পিশাল 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

2566 প্রার্থীর নাম: আরেশা রাপহ নূর 

মাতার নাম: সারেদা নােনীন আক্তার 

পিতার নাম: গমা: নূরুল ইসলাম মজুমদার 

বঙ্গমাতা ফপেলাতুরেসা হল 

চট্টগ্রাম গভরেপরনাপর ও আপনম্যাল সাইরেস পবশ্বপবদ্যালে 

োপকর হুসাইন গরাড 

চট্টগ্রাম ৪২২৫, খুলপশ, চট্টগ্রাম 

 

 

2567 প্রার্থীর নাম: আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ 

মাতার নাম: পশউলী গব ম 

পিতার নাম: আসদুল হক 

বাসা ও সড়ক: ৭০৭, এম.এ হাোন হল 

চট্টগ্রাম গভরেপরনাপর ও এপনম্যাল সাইরেস পবশ্বপবদ্যালে 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: খুলশী 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৮ 

ডাকঘর: খুলশী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৪২২৫ 

উিরেলা: খুলশী 

গেলা: চট্টগ্রাম 

 

 

 

2568 প্রার্থীর নাম: সাপেদা আক্তার সূচনা 

মাতার নাম: খাপদো আক্তার 

পিতার নাম: গমা: লুৎফর রহমান 

বাসা ও সড়ক: তািসী রারবো হল 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রুম নং১২২ 

ইউপনেন/ওোড ড: পরভার সাইে 

ডাকঘর: বাংলারদশ কৃপিপবশ্বপবদ্যালে 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০২ 

উিরেলা: মেমনপসংহ 

গেলা:মেমনপসংহ 

 

 

2569 প্রার্থীর নাম: গমাহাম্মদ আপরফ পবল্লাহ 

মাতার নাম: োোতুল গফররদৌস 

পিতার নাম: আব্দুল কপম খান 

গহাপডং নং ৩৩৫ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বপিশ 

ইউপনেন/ওোড ড: ৬ নং ওোড ড 

ডাকঘর: পকরশার ঞ্জ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২৩০০ 

উিরেলা: পকরশার ঞ্জ গিৌরসভা 

গেলা:পকরশার ঞ্জ 
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2570 প্রার্থীর নাম: পিপুল কান্ড দাস 

মাতার নাম: অপনতা রাে 

পিতার নাম: রপত কান্ড দাস 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: অষ্টগ্রাম 

ইউপনেন/ওোড ড: কাস্তল/ ২ নং 

ডাকঘর: অষ্টগ্রাম 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২৩৮০ 

উিরেলা: অষ্টগ্রাম 

গেলা:পকরশার ঞ্জ 

 

 

2571 প্রার্থীর নাম: শারপমন আক্তার 

মাতার নাম: নূরুোহার 

পিতার নাম: গমা: হাপববুর রহমান 

বাসা ও সড়ক: রাে মপঞ্জল 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দাসিাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: পচপনশপুর (৬ নং ওোড ড) 

ডাকঘর: নরপসংদী সরকারী করলে 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৬০২ 

উিরেলা: নরপসংদী 

গেলা: নরপসংদী 

 

 

 

2572 প্রার্থীর নাম:গমা: আব্দুল বাপশর 

মাতার নাম: গমাসা: ফপেলাতুন গনসা 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল ওোরহদ 

বাসা ও সড়ক: রুম: ২৩২/ঘ 

আশরাফুল হক হল  

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

2573 প্রার্থীর নাম: গমা: সাইফুল ইসলাম 

মাতার নাম: গমাছ: রুপবো গব ম 

পিতার নাম: গমা: হপববর রহমান 

৩১৩/ পড, শাহ োলাল হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

2574 প্রার্থীর নাম: গমা:  গসাহা  গহারসন 

মাতার নাম: গমাছা: খাতুরন োোত  

পিতার নাম: গমা: খারদমুল হক 

২৩১/পস গহারসন শহীদ গসাহরােদী হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

2575 প্রার্থীর নাম: গরেওোনা আপমন  

মাতার নাম: োোতুল গফররসৌসী গব ম 

পিতার নাম: এম. এম. রুহুল আপমন সরকার 

রুম: ২০৯, তািসী রারবো হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 
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2576 প্রার্থীর নাম: গমা: রাপকব গহাসরন 

মাতার নাম: গরারকো খাতুন 

পিতার নাম: গমা: শাোহান সরদার 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মধ্যম চািড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: বুধহাো 

ডাকঘর: চািড়া, গিাস্ট গকাড নম্বর: ৯৪৬০ 

উিরেলা: আশাশুপন, গেলা: সাতক্ষীরা 

 

 

2577 প্রার্থীর নাম: গমা: ওমর ফারুক 

মাতার নাম: শাহানারা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আসদুজ্জামান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাপলোডাঙ্গা 

ইউপনেন/ওোড ড: ৬ নং ( বাপলোডাঙ্গা) 

ডাকঘর: গকশবপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৪৫০ 

উিরেলা: গকশবপুর 

গেলা: যরশার 

 

 

2578 প্রার্থীর নাম: গমা: বদরুল আপমন  

মাতার নাম: গমাছা: আফতাোন পবপব 

পিতার নাম: গমা: মখপলছুর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: পশবপুর  

ইউপনেন/ওোড ড: েেকলস 

ডাকঘর: ডংপরো বাোর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৩০০১ 

উিরেলা: দপক্ষণ সুনাম ঞ্জ 

গেলা: সুনাম ঞ্জ 

 

 

2579 প্রার্থীর নাম: পরোদুল ইসলাম 

মাতার নাম: গ ারলহারা গব ম 

পিতার নাম: আলী গহারসন 

বাসা ও সড়ক: বল্লা 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বল্লা 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৮ নং পনব ডাসরখালা 

ডাকঘর: রঘুনার্থ ন র 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৪২০ 

উিরেলা: পিকর াছা 

গেলা: যরশার 

 

 

2580 প্রার্থীর নাম: গমাছা: আপতকা সুলতানা 

মাতার নাম: গমাছা: আরতাোরা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আশরাফুজ্জামান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: শ্রীকৃষ্ণপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: গতবাপড়ো 

ডাকঘর: ইেপছনপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৪১০ 

উিরেলা: নারের সদর 

গেলা: নারোর 
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2581 প্রার্থীর নাম: গশখ গমা: সাঈফ ইল হক পচশতী 

মাতার নাম: গোসনা গব ম 

পিতার নাম: গশখ গমা: কুতুব উপিন পচশতী 

বাসা নং ৯৯, উত্তর বারাপহর াপর্থন্দ 

ওোড ড নং : ০৬, ডাকঘর: োেলস্কর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৯০০ 

উিরেলা: দা নভূঞ্  

গেলা: গফনী 

 

 

2582 প্রার্থীর নাম: গমা: হাপসবুর রহমান 

মাতার নাম: গহাসরন আরা িারভীন 

পিতার নাম: এম. ফরহাদ আহরমদ 

বাসা ও সড়ক: তরুবীপর্থ, ৪৮২/৯ 

িদ্মা আবাপসক এলাকা ভদ্রা 

ইউপনেন/ওোড ড: ২৬, ডাকঘর: গঘাড়ামারা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬১০০ 

উিরেলা: গবাোপলো 

গেলা: রােশাহী 

 

 

2583 প্রার্থীর নাম: গরৌশনারা োোত রুম্পা 

মাতার নাম: গমাছা: গুলরােহান 

পিতার নাম: গমা: রাপেউর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গততুপলো 

ইউপনেন/ওোড ড: গততুপলো 

ডাকঘর: গততুপলো, গিাস্টরকাড নম্বর: ৫০৩০ 

উিরেলা: গততুপলো, গেলা:িঞ্চ ড় 

 

 

2584 প্রার্থীর নাম: এস, এম, মােহারুল ইসলাম 

মাতার নাম: গমাছা: সুলতানা গব ম 

পিতার নাম: এস, এম, রপফকুল ইসলাম 

গহাপডং নং: ২১৩ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সোধান ড়া (খাঁন িাড়া) 

২ নং ওোড ড, পসরাে ঞ্জ গিৌরসভা 

ডাকঘর: পসরাে ঞ্জ, গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৭০০ 

উিরেলা: পসরারে ঞ্জ সদর, গেলা:পসরাে ঞ্জ 

 

 

2585 প্রার্থীর নাম: গমা: পমোনুর রহমান 

মাতার নাম: গমাছা: েপরনা গব ম 

পিতার নাম: গমা: সসেদ আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গরাকনাইিাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ৩ নং মাহমুদ পুর/১ নং ওোড ড 

ডাকঘর: চারাইলদার, গিাস্টরকাড নম্বর: ২০১০ 

উিরেলা: গমলান্দহ, গেলা: োমালপুর 

 

2586 প্রার্থীর নাম: এস এম গমহরাব গহাসাইন 

মাতার নাম: কামরুোহার 

পিতার নাম: এস এম ফরহাদ গহাসাইন 

বাসা ও সড়ক: ফপকরবাপড় 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: তেঘড়িয়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ৩ নং ওোড ড , চরিারকর দহ 

ডাকঘর: তেঘড়িয়া 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২০১০ 

উিরেলা: মাদার ঞ্জ, গেলা: োমালপুর 
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2587 প্রার্থীর নাম:গমা: আইনুপিন হক 

মাতার নাম: গমাসা: আলতাফন গব ম 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল মপতন 

বাসা ও সড়ক:  গহাপডং নং: ৪৮০ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মাসকাোপদঘী 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৪ 

ডাকঘর: শ্যামপুর  

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬২১২ 

উিরেলা: িবা 

গেলা:রােশাহী 

 

 

2588 প্রার্থীর নাম: গমা: একরামুল বারী 

মাতার নাম: গরারকো পবপব 

পিতার নাম: গমা: খপললুর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:গখালািাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: গভৌিাড়া 

ডাকঘর: আহসান  ঞ্জ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৫৯ 

উিরেলা: আিাই 

গেলা: নও াঁ 

 

 

2589 প্রার্থীর নাম: শারমীন োহান গশাভা 

মাতার নাম: সারেদা গব ম 

পিতার নাম: আব্দুল হাপলম পমো 

বাসা ও সড়ক: ২৭ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আেপুকুর িাড়, পবশ্বাস গবতকা 

ইউপনেন/ওোড ড: ১৫ নং 

ডাকঘর: োং াইল, গিাস্টরকাড নম্বর: ১৯০০ 

উিরেলা: োং াইল 

গেলা:োং াইল 

 

 

2590 প্রার্থীর নাম: রপন কুমার গঘাি 

মাতার নাম: ইলা রানী গঘাি 

পিতার নাম: পবশ্বনার্থ গঘাি 

বাসা ও সড়ক: বাস নং: ১৩, সড়ক নং: ৮২ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চাকলািাড়া, ইউপনেন/ওোড ড: ০৮ 

ডাকঘর: পিনাইদহ, গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৩০০ 

উিরেলা: পিনাইদহ, গেলা:পিনাইদহ 

 

 

2591 প্রার্থীর নাম: গমা: সািাম ইকবাল 

মাতার নাম: মৃত পনলুফা গব ম 

পিতার নাম: আপমরুল ইসলাম 

বাসা: ০৮, সড়ক: ০৩ 

পনকুঞ্জ: ২, ডাকঘর ও উিরেলা: পখলরক্ষত 

ঢাকা-১২২৯ 

 

 

2592 প্রার্থীর নাম: গমা: সাঈদ আবু রােহান 

মাতার নাম: শাহানারা খাতুন 

পিতার নাম: গমা: আব্দুর রাজ্জাক 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আমতলা 

ইউপনেন/ওোড ড: ১২ নং বল্লী 

ডাকঘর: আঘড়ারখালা 
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গিাস্টরকাড নম্বর: ৯৪০০ 

উিরেলা: সাতক্ষীরা সদর 

গেলা: সাতক্ষীরা 

 

2593 প্রার্থীর নাম: স্বণ ডাপলকা কম ডকার 

মাতার নাম: সপঞ্চতা কম ডকার 

পিতার নাম: ভম্ভল নার্থ কম ডকার 

২১২ নং বঙ্গমাতা ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

চট্টগ্রাম গভরেপরনাপর ও এপনরমল সাইরেস পবশ্বপবদ্যালে 

ইউপনেন/ওোড ড: ১৩ নং 

ডাকঘর: িপিম খুলপশ, গিাস্টরকাড নম্বর: ৪২২৫ 

উিরেলা: খুলপশ, গেলা:চট্টগ্রাম 

 

 

2594 প্রার্থীর নাম: গমা: ইপলোস খান  

মাতার নাম: গমাসা: রাপেো গব ম  

পিতার নাম: গমা: আলী আেম খান 

বাসা ও সড়ক: ছিপুর স্কুল 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গশিরমাড় 

ডাকঘর: বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

2595 প্রার্থীর নাম: মাহমুদ সাপদক মারুফ 

মাতার নাম: গমাছা: মাহ ফুো িারভীন  

পিতার নাম: গমাহাম্মদ আলী 

বাসা ও সড়ক: মাস্টার বাড়ী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মাস্টার িাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: েেমপনরহাে 

ডাকঘর: েেমপনর হাে  

উিরেলা: ভুরুঙ্গামারী 

কুপড়গ্রাম-৫৬৭০ 

 

 

2596 প্রার্থীর নাম: গমা: কাইয়ুম সরদার স্বাধীন 

মাতার নাম: হাপলমা খাতুন 

পিতার নাম: গমা: ইসহাক সরদার 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: পবনেকাঠী 

ইউপনেন/ওোড ড: ২ নং পবনেকাঠী 

ডাকঘর: পবনেকাঠী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৮২০০ 

উিরেলা: িালকাঠী সদর  

গেলা: িালকাঠী 

 

 

2597 প্রার্থীর নাম: তানভীর আহরম্মদ 

মাতার নাম: গমাছা: মাকছুদা খাতুন 

পিতার নাম: গমা: সাহাবুল আলম 

রুম নং: ৪০৫, আব্দুস সামাদ আোদ হল 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বলুচর 

৫ নং টুলটিকর ইউপনেন 

ডাকঘর: টিলা ড়, গিাস্টরকাড নম্বর: ৩১০০ 

উিরেলা: পসরলে সদর, গেলা: পসরলে 
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2598 প্রার্থীর নাম: অেদা চরন চাকমা 

মাতার নাম: বাসন্তী চাকমা 

পিতার নাম: কপনষ্ক চাকমা 

বাসা ও সড়ক: পস/ও, এম রােহান পবশ্বাস 

রুম নং: ১১২ পড, ইশা খাঁ হল সম্প্রসারণ 

বাংলারদশ কৃপিপবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ: ২২০২ 

 

 

2599 প্রার্থীর নাম: সাইপেিদ মুেতাপহদ মাহদী 

মাতার নাম:  মপরেম গব ম 

পিতার নাম: গনোমুল হক 

বাসা ও সড়ক: ১/আই 

গ্রাম: খুলপশ গ্রীন হাউস গসা. 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৮ নং 

ডাকঘর: পি, টি, আই, িপলরেকপনক 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৪২০৯, উিরেলা: খুলশী 

গেলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2600 প্রার্থীর নাম: প্রবীন চাকমা 

মাতার নাম: কালারসানা চাকমা 

পিতার নাম: সূর্য্ড চাকমা 

কক্ষনং: ২০৮, শহীদ তােউপিন আহরমদ হল 

বঙ্গবন্ধু গশখ মুপেবুর রহমান কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

ডাকঘর: সালনা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৭০৬ 

উিরেলা:  ােীপুর সদর 

গেলা: ােীপুর 

 

 

2601 প্রার্থীর নাম: এস, এম. ফপরোল সাইদ 

মাতার নাম: পফররাো খাতুন 

পিতার নাম: এস.এম.সাইদুর রহমান 

বাসা ও সড়ক: ৩০ নং নতুন িল্লী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সানপকিাড়া 

ডাকঘর: মেমনপসংহ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০০ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2602 প্রার্থীর নাম:  রুপেনা আকতার রুপম 

মাতার নাম: হারেরা গব ম  

পিতার নাম: ফপরদ আলম 

বাসা ও সড়ক: ফপররদর বাপড় 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ভালুপকো িালং 

ইউপনেন/ওোড ড: রত্নসা িালং 

ডাকঘর: চারকববঠা 

গিাস্ট গকাড নম্বর:  ৪৭৫০ 

উিরেলা: উপখো 

গেলা: কক্সবাোর 
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2603 প্রার্থীর নাম: শারপমন সুলতানা  

মাতার নাম: েপল গচৌধুরী 

পিতার নাম: গবল্লাল গহারসন 

বাসা ও সড়ক: গহাপডং নং: ৪৫০ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:  াবতলা 

ইউপনেন/ওোড ড: ১৫ 

ডাকঘর: পে.পি.ও 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৯০০০ 

উিরেলা: খপলশপুর 

গেলা: খুলনা 

 

 

2604 প্রার্থীর নাম: গমা: নাপসর খান 

মাতার নাম: গমাছা: নােমা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল  পন 

বাসা ও সড়ক:প্রযরত্ন: পশপরন সুলতানা 

ঊর্ধ্ডতন সবজ্ঞাপনক কম ডকতডা 

ন্যাশনাল ইনপস্টটিউে অব বারোরেকরনালপে  

পফশাপরে বারোরেকরনারলাপে পডপভশন  

 ণকবাড়ী, আশুপলো, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯ 

 

 

2605 প্রার্থীর নাম: গমা: হাপনফ পবশ্বাস 

মাতার নাম: তাছপলমা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আবুল গহারসন 

বাসা ও সড়ক: পদ ন্ত, ১৩০/১০/১ 

গ্রাম/িাড়া: বা ানবাড়ী দ: মাদাররেক 

ইউপনেন/ওোড ড: ৫ নং ওোড ড 

ডাকঘর: বাসারবা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১২১৪ 

উিরেলা: সবুেবা  

গেলা: ঢাকা 

 

 

2606 প্রার্থীর নাম:  গমা: শামসুর রহমান 

মাতার নাম:  শাহানারা গব ম 

পিতার নাম:  সারবতুর রহমান 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

ডাকঘর: বাকৃপব মেমনপসংহ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০২ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা:মেমনপসংহ 

 

 

2607 প্রার্থীর নাম: গমা: আবু তাররক  

মাতার নাম: গমাছা: মপেডনা গব ম 

পিতার নাম: গমা: তছপলম উিীন সরকার 

শহীদ শামসুল হক হল 

৪০৪/এ ব্লক, বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 
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2608 প্রার্থীর নাম: অঞ্জন কুমার রাে  

মাতার নাম: গোৎস্না রানী রাে 

পিতার নাম: অপনল কুমার রাে 

বাসা ও সড়ক: কক্ষনং: ৪৩৯/পড ব্লক 

শহীদ শামসুল হক হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 

 

 

2609 প্রার্থীর নাম: গমা: আব্দুল কারদর পেলানী 

মাতার নাম:  গমাসা: ফপেলাতুরেসা 

পিতার নাম:  গমা: মপতউর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সারাংপুর, কাচারীিাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড:  ০৯ 

ডাকঘর:  সুলতান ঞ্জ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬২৯০ 

উিরেলা: গ াদা াড়ী, গেলা: রােশাহী 

 

 

2610 প্রার্থীর নাম: নুসরাত শাহরনওোে 

মাতার নাম: রুবাোৎ শাহরনওোে 

পিতার নাম: গশখ নূর গমাহাম্মদ 

বাসা ও সড়ক: বাস: ০২, গরাড: ৯/১ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ব্লক পি, বনশ্রী 

ইউপনেন/ওোড ড: রামপুরা 

ডাকঘর: পখল াঁও 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১২১৯ 

ঢাকা 

 

2611 প্রার্থীর নাম: রারশদ আলম 

মাতার নাম: রপহমা খাতুন 

পিতার নাম: কপলম উপিন 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হাতীরলইে 

ইউপনেন/ওোড ড: রাঙ্গামাটিো 

ডাকঘর: বাবুরলর বাোর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২১৬ 

উিরেলা: ফুলবাপড়ো 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2612 প্রার্থীর নাম: গমা: গমরহদী আলম  

মাতার নাম: গমাছা: পবউটি গব ম 

পিতার নাম: গমা: ওোরেদ আলী 

রুম নং: ১১৫ 

িরমাণু পবজ্ঞানী ড. এম. এ. ওোরেদ পমো পিএইচপড ডররমেপর 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

ময়মনড় িংহ 

 

2613 প্রার্থীর নাম: তাপনো আক্তার তমা  

মাতার নাম: সালমা আক্তার 

পিতার নাম: গমা: তপরবুর  রহমান 

রুম নং: ২০২, গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে। 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৩১০০ 

উিরেলা: পসরলে সদর 

গেলা:পসরলে 
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2614 প্রার্থীর নাম: ইসরাত োহান  

মাতার নাম:  কামরুোহার 

পিতার নাম: সাইদুর রহমান 

২১৭/ক, গশখ ফপেলাতুরেছা মুপেব হল 

 বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

 

2615 প্রার্থীর নাম: এস এম ইকরামুল কপবর 

মাতার নাম: গমাছা: হাপলমা গব ম 

পিতার নাম: গমা: শপরফুল ইসলাম 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হাপমদপুর  

ইউপনেন/ওোড ড: ১২ নং ফরতহপুর ইউপনেন 

ডাকঘর: হাপমদপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৪০০ 

উিরেলা: যরশার সদর 

গেলা: যরশার 

 

 

2616 প্রার্থীর নাম: গমা: হাসান উল্লাহ 

মাতার নাম: গ ালরচরহর গব ম 

পিতার নাম: মৃত ফেল কপরম 

বাসা ও সড়ক: েরলাোর বাড়ী োই ার ক্লাব 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আপেমপুর  

ইউপনেন/ওোড ড: ০২ সুন্দরপুর 

ডাকঘর:  আপেমপুর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৪৩৫০ 

উিরেলা: ফটিকছপড় 

গেলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2617 প্রার্থীর নাম: ফারহানা আকতার  

মাতার নাম: োোপত গব ম 

পিতার নাম: আব্দুর রপহম 

শারপমন পভলা (5th Floor), নন্দমহােন গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সবুেবা  

ইউপনেন/ওোড ড: ২৬ নং ওোড ড 

ডাকঘর: উত্তর হাপলশহর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৪২২৬ 

উিরেলা: হাপলশহর 

গেলা:চট্টগ্রাম 

 

 

2618 প্রার্থীর নাম: আবু রােহান 

মাতার নাম: হাপমদা গব ম 

পিতার নাম: ছফর আলী 

সবজ্ঞাপনক কম ডকতডা 

মুক্তাচাি প্রযুপক্ত উেেন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প 

বাংলারদশ মৎস্য  রবিণা ইনপস্টটিউে  

মেমনপসংহ: ২২০১ 
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2619 প্রার্থীর নাম: শারপমন আশরাফ শাম্মী  

মাতার নাম: গসপলনা আশরাফ 

পিতার নাম: গমা: আশরাফ উিীন 

গহাপডং নং: ১১৪০, ওিািাড়া 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ওিািড়া, মাস্টািাড়া বাোর 

ইউপনেন/ওোড ড: উত্তরখান মাোর  

ডাকঘর: উত্তরখান 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১২৩০ 

উিরেলা: উত্তরা 

গেলা: ঢাকা 

 

 

2620 প্রার্থীর নাম: উপম ড গব ম 

মাতার নাম: গদলুোরা গব ম 

পিতার নাম: ওোরহদ পমো 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: তুলাতুলী 

ইউপনেন/ওোড ড: মুছাপুর 

ডাকঘর: গকাপহনুর জুে পমল 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১৬৩০ 

উিরেলা: রােপুরা 

গেলা: নরপসংদী 

 

 

2621 প্রার্থীর নাম: গমা: পমনহাজুল ইসলাম 

মাতার নাম: মাকসুদা োমান 

পিতার নাম: গমা: কামরুজ্জামান 

বাসা ও সড়ক: ৮৬/১ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িপিম দওিাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ৫ নং 

ডাকঘর:  নরপসংদী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৬০০ 

উিরেলা: নরপসংদী সদর 

গেলা:নরপসংদী 

 

 

2622 প্রার্থীর নাম: গমা: আররপফন রহমান 

মাতার নাম: গমাছা: তসপলমা গব ম 

পিতার নাম:  গমা: আইয়ুব আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আকরগ্রাম 

ইউপনেন/ওোড ড: ৪ নং শহর গ্রাম 

ডাকঘর: আকরগ্রাম 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৫২১০ 

উিরেলা: পবরল 

গেলা:পদনােপুর 

 

 

2623 প্রার্থীর নাম: প্রান্ত সাহা 

মাতার নাম: মালা রানী সাহা 

পিতার নাম: কানাই লাল সাহা 

শহীদ শামসুল হক হল 

১৩৭/পড ব্লক 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 
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2624 প্রার্থীর নাম: শাপম ডলা োোত গশফালী   

মাতার নাম: মপিৃনা গব ম 

পিতার নাম: গমা: ফরহাদ আলী 

বাসা ও সড়ক: বরলর বাপড়র গমাড় (২৪/১২) 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দূ ডানারােনপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: ২ নং 

ডাকঘর: গশরপুর সদর, গিাস্টরকাড নম্বর:  ২১০০ 

উিরেলা: গশরপুর সদর, গেলা: গশরপুর 

 

 

2625 প্রার্থীর নাম: সারলহ আহরমদ 

মাতার নাম: মমতাে গব ম 

পিতার নাম: গমা: আবুল খারের 

বাসা ও সড়ক: ৬৫/পস িাওোর হাউে গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ওোবদা গকওোেখালী 

ইউপনেন/ওোড ড: ২০ 

ডাকঘর:  গকওোেখালী 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২২০১ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2626 প্রার্থীর নাম: গমা: পেোউর রহমান   

মাতার নাম: গমাছা: রুোোন গব ম 

পিতার নাম: গমা: জুবান আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িানসী িাতা 

ইউপনেন/ওোড ড: ৩ নং চংধূিইল   

ডাকঘর:  আব্দুল ির 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৬৪২০ 

উিরেলা:  লালপুর 

গেলা: নারোর 

 

 

2627 প্রার্থীর নাম: িারপমত গচৌধুরী   

মাতার নাম: পশউপল গচৌধুরী 

পিতার নাম: গদবব্রত গচৌধুরী 

বাসা ও সড়ক: বানা নম্বর: ৮২ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গবাোপলো িাড়া রানীবাোর 

ইউপনেন/ওোড ড: ২০   

ডাকঘর: গঘাড়ামারা 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৬১০০ 

রােশাহী 

 

 

2628 প্রার্থীর নাম: গমা: মেনুল হক   

মাতার নাম: আপেজুন নাহার 

পিতার নাম: গমা: হাপমদুল হক 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ৭০/১ গমাল্লািাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ০২ 

ডাকঘর: রােশাহী গকাে ড 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬২০১ 

গেলা: রােশাহী 
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2629 প্রার্থীর নাম: গমা: হাপসব রানা   

মাতার নাম:  গমাছা: পশপরনা িারভীন 

পিতার নাম: গমা: আব্দুর রপহম 

বাসা ও সড়ক: ৪০৭ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: খাপলশপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: এস পব গক 

ডাকঘর: খাপলশপুর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৭৩৪০ 

উিরেলা: মরহশপুর  

গেলা: পিনাইদহ 

 

 

2630 প্রার্থীর নাম: আবু সাঈদ গমা: শপফকুল ইসলাম 

মাতার নাম: সুপফো খাতুন 

পিতার নাম: সাইদুল ইসলাম 

বাসা ১১- ১৮৪ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আমুোকান্দা  (বা ান বাপড়) 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৯ 

ডাকঘর: ফুলপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২৫০ 

উিরেলা: ফুলপুর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2631 প্রার্থীর নাম: গমা: আলী হােদার 

মাতার নাম:  োহানারা গব ম 

পিতার নাম: গমা: ওবােদুল্লহ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আওলা খু ুঁড়ী 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৬ নং পনেিাড়া 

ডাকঘর: গ ালাি ঞ্জ 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৫২২০ 

উিরেলা: বীর ঞ্জ 

গেলা: পদনােপুর 

 

 

2632 প্রার্থীর নাম: সাপদকুন নাহার 

মাতার নাম: রারবো খাতুন 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল ওোহাব 

রুম নং : ১০১ 

তািসী রারবো হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 

 

 

2633 প্রার্থীর নাম: সুলতানা রাপেো   

মাতার নাম:  পমনারা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আসকর আলী ভূ ুঁইো 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বংপশরপদো  

ইউপনেন/ওোড ড: আয়ুবপুর 

ডাকঘর: পুটিো বাড়ী, গিাস্ট গকাড নম্বর: ১৬০০ 

উিরেলা: পশবপুর, গেলা: নরপসংদী 
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2634 প্রার্থীর নাম: গমা: গসাহানুর রহমান 

মাতার নাম: সুপফো গব ম 

পিতার নাম: গমা: সামছুর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িারকর আলী 

ইউপনেন/ওোড ড: বাসুোড়ী 

ডাকঘর: তাড়াপভো 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৪৭০ 

উিরেলা: বাঘার িাড়া 

গেলা: যরশার 

 

 

2635 প্রার্থীর নাম: পকরশার কুমার টিকাদার   

মাতার নাম: সুপচিা টিকাদার 

পিতার নাম: ক্ষীররাদ গমাহন টিকাদার 

রুম নং: ৩০৫ 

আব্দুস সামাদ আোদ হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

পসরলে 

 

 

2636 প্রার্থীর নাম: রাপফো পসপিকা   

মাতার নাম: মপনরা পসপিকা 

পিতার নাম: শাহ আহসান হাবীব 

বাসা ও সড়ক: বাসা নং: ২৩, সড়ক : ০১ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চর সসেদ ভকুরী 

ইউপনেন/ওোড ড: ২ নং ওোপড় 

ডাকঘর: সসেদ ভাকুরী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২৮০ 

উিরেলা: ঈশ্বর ঞ্জ 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2637 প্রার্থীর নাম: গমা: কামাল উপিন 

মাতার নাম: গমাছা: করমরন গব ম 

পিতার নাম: গমা: গমাোফফর গহারসন 

বাসা ও সড়ক:  িপিম : ২২ 

গ্রাম/িাড়া/: শহীদ োমাল গহারসন হল 

ইউপনেন/ওোড ড: বাকৃপব 

ডাকঘর: মেমনপসংহ 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২২০২ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2638 প্রার্থীর নাম: সাবপরনা নাসপরন 

মাতার নাম: আরলো গব ম 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল খারলক 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: হালুোঘাে বাোর পূব ড অংশ 

ইউপনেন/ওোড ড: ৫ নং ওোড ড, ডাকঘর: হালুোঘাে 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২৬০ 

উিরেলা: হালুোঘাে, গেলা: মেমনপসংহ 
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2639 প্রার্থীর নাম: সেীব বপনক 

মাতার নাম: পনবা বপনক 

পিতার নাম: সতিনারােন বপনক 

রুম নং: ২২৮, পড ব্লক 

শহীদ নােমুল আহসান হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

মেমনপসংহ 

 

 

2640 প্রার্থীর নাম: শারমীন আক্তার  

মাতার নাম: কামরুোহার 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল মাোন 

বাসা ও সড়ক: গব ম গরারকো হল 

রুম নং:  /১১১ 

বাংলারদশ কৃপিপবশ্বপবদ্যালে 

গিাস্ট গকাড: ২২০২ 

 

 

2641 প্রার্থীর নাম: কােী গমা: আপরফুর রহমান কাওসার 

মাতার নাম: কামরুন নাহার 

পিতার নাম: গমা: আব্দুর রহমান 

বাসা ও সড়ক: িাওোর হাউে গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গকওোেখালী 

ইউপনেন/ওোড ড: ২০ নং ওোড ড 

ডাকঘর: গকওোেখালী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০১ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2642 প্রার্থীর নাম: রাপেব কুমার িপন্ডত 

মাতার নাম: সপবতা রানী িপন্ডত 

পিতার নাম: মরনারঞ্জন িপন্ডত 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গমাহনপুর (মারাদীপঘ) 

ইউপনেন/ওোড ড: গমা াতী 

ডাকঘর: চুচুো বাোর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২৪০০ 

উিরেলা: গনিরকানা 

গেলা: গনিরকানা 

 

 

2643 প্রার্থীর নাম: গমা: মারুফুল হাসান 

মাতার নাম: সারহদা খাতুন 

পিতার নাম: মৃত: ওমর আলী 

বাসা ও সড়ক: ৩/২০, পসপরশ চক্রবতী গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: পবদ্যামেী স্কুরলর পিছরন অগ্রনী োওোর 

ইউপনেন/ওোড ড: ১০, ডাকঘর: মেমনপসংহ  

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২২০০ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 
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2644 প্রার্থীর নাম: মাসুমা সুলতানা মুপে   

মাতার নাম: জুরলখা গব ম 

পিতার নাম: পমোনুর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চরবন্দ 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৪ নং ওোড ড 

ডাকঘর: পমলনবাোর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২০১০ 

উিরেলা: মাদার ঞ্জ 

গেলা: োমালপুর 

 

 

2645 প্রার্থীর নাম: পবভাি চন্দ্র 

মাতার নাম: আরতী রানী 

পিতার নাম: পবেন চন্দ্র 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:  ারবর গ্রাম 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৩ নং গিৌর 

ডাকঘর: মাদার ঞ্জ 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২০৪০ 

উিরেলা: মাদার ঞ্জ 

গেলা: োমালপুর 

 

 

2646 প্রার্থীর নাম: গমা: ইমামুল মুরছাপলন 

মাতার নাম: গমাছা: রারশদা গব ম 

পিতার নাম: গমা: ছপবর উপিন 

বাসা ও সড়ক: ৪১/১,পড/৩, নোবাদী 

শাহ আলীবা  (ধানরক্ষত গমাড়) 

ইউপনেন/ওোড ড: ১২ , ডাকঘর: পমরপুর 

উিরেলা: পমরপুর 

ঢাকা-১২১৬ 

 

 

2647 প্রার্থীর নাম: ছাপদো ইসলাম   

মাতার নাম: গরারকো  

পিতার নাম: পসরাজুল ইসলাম 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: খপড়ো 

ইউপনেন/ওোড ড: খপড়ো 

ডাকঘর: মাছমপুর 

উিরেলা:  পশবপুর 

গেলা: নরপসংদী 

 

 

2648 প্রার্থীর নাম: খাপলদ মৃধা   

মাতার নাম: খারলদা গব ম 

পিতার নাম: সা র মৃধা 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দপক্ষণ পশলমান্দী 

ইউপনেন/ওোড ড: পশলমান্দী 

ডাকঘর: পশলমান্দী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৬০৩ 

উিরেলা: নরপসংদী সদর 

গেলা: নরপসংদী 
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2649 প্রার্থীর নাম: তােপমনা   

মাতার নাম:  োহানারা 

পিতার নাম: এমদাদুল হক 

বাসা ও সড়ক: চপন্ডরবর িাঠান বাপড়/১১৮২-০০ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চপন্ডরবর 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৯ নং ওোড ড সভরব গিৌরসভা 

ডাকঘর: সভরব বাোর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২৩৫০ 

উিরেলা: সভরব 

গেলা: পকরশার ঞ্জ 

 

 

2650 প্রার্থীর নাম: ঝুমা আক্তার  

মাতার নাম: ফপরদা গব ম 

পিতার নাম: হাপমদ পমো 

বাসা নং: ৩৬ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মধ্য ফােদাবাদ 

ডাকঘর: ফােদাবাদ মাদ্রাসা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১২৩০ 

উিরেলা: দপক্ষণ খান 

গেলা: ঢাকা 

 

 

2651 প্রার্থীর নাম: ফারোনা আক্তার সপন   

মাতার নাম: রউশন আরা তালুকদার 

পিতার নাম: গমা: সালাহউপিন ভূঞা 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ইব্রাহীমপুর  

ইউপনেন/ওোড ড: সল্লাবাদ 

ডাকঘর: নারােনপুর 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১৬৩০ 

উিরেলা: গবলাব 

গেলা: নরপসংদী 

 

 

2652 প্রার্থীর নাম: োপকো সুলতানা 

মাতার নাম: সাঈদা গব ম 

পিতার নাম: গমা: েেনাল আরবদীন 

বাসা ও সড়ক: ৩৬ , পেলা স্কুল গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: পেলা স্কুল গরাড 

ইউপনেন/ওোড ড: মেমনপসংহ 

ডাকঘর: মেমনপসংহ 

মেমনপসংহ সদর, মেমনপসংহ-২২০০ 

 

 

2653 প্রার্থীর নাম: আেীকা সুলতানা   

মাতার নাম:  আরলো গব ম 

পিতার নাম: গমা: আমোদ গহারসন 

রুম নং: ২১৩, পব ব্লক 

গব ম গরারকো হল  

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

মেমনপসংহ 
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2654 প্রার্থীর নাম: গমা: ইসরাপফল 

মাতার নাম: মুরপশদা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আব্দুল  পন 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: পূব ড চরসীতা 

ইউপনেন/ওোড ড: ২২ নং চর বাদাম 

ডাকঘর: চরসীতা 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৩৭৩১ 

উিরেলা: রাম পত 

গেলা: লক্ষীপুর 

 

 

2655 প্রার্থীর নাম: গমা: সাপমউল আলীম 

মাতার নাম: গমাছা: তারাফুল গব ম 

পিতার নাম: গমা: সপহদুল ইসলাম 

ফজুলল হক হল,  

রুম নং: ২১৫/খ 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ  

 

 

2656 প্রার্থীর নাম: গমা: গতৌপফকুল হাসান     

মাতার নাম: মমতাে গব ম 

পিতার নাম: গমা: আবদুল মারলক 

বাসা ও সড়ক: ০৩ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: চর ঘা ড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ১১ নং ঘা ড়া 

ডাকঘর: চর ঘা ড়া 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০০ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2657 প্রার্থীর নাম: পদবাকর  

মাতার নাম: গরখা রপনব দত্ত 

পিতার নাম: শাপন্ত রঞ্জন কর 

বাসা ও সড়ক: েং ল িপট্ট 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: েং ল িপট্ট 

ইউপনেন/ওোড ড: মাপহলারা 

ডাকঘর: পবল্বগ্রাম 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৮২৩২ 

উিরেলা: গ ৌরনদী 

গেলা : বপরশাল 

 

 

2658 প্রার্থীর নাম: নাপফসা 

মাতার নাম: গরনুকা গব ম 

পিতার নাম: গমা: আখতারুল ইসলাম 

বাসা ও সড়ক: গহাপডং নং: ৪৩৬ 

গ্রাম : চতুরপুর (নতুন িাড়া) 

ইউপনেন/ওোড ড:  পশব ঞ্জ গিৌরসভা , ওোড ড নং: ০৫ 

ডাকঘর: পশব ঞ্জ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৩৪০ 

উিরেলা: পশব ঞ্জ 

গেলা: চাঁিাইনবাব ঞ্জ 
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2659 প্রার্থীর নাম: সাবপরনা আফররাে 

মাতার নাম: পরনা মাসুদ 

পিতার নাম: এ, পব, এম গদরলাোর গহারসন 

বাসা নং: ২০, সড়ক নং: ০৫ 

পপ্রোংকা পসটি 

গসক্টর: ১২, ডাকঘর: উত্তরা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১২৩০ 

উিরেলা: উত্তরা 

গেলা: ঢাকা 

 

 

2660 প্রার্থীর নাম: আল-শাহ পরোর  

মাতার নাম: সাপবহা সুলতানা  

পিতার নাম: গমা: শারহ আলম 

বাসা: ২০৫, গ াদ নাইল 

ইউপনেন/ওোড ড: মধু ড় 

ডাকঘর: রপক্ষ নারােন পমলস 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১৪৩২ 

উিরেলা: নারােন ঞ্জ সদর 

গেলা: নারােন ঞ্জ 

 

 

2661 প্রার্থীর নাম: গমা: গসালাইমান     

মাতার নাম: আছমা গব ম 

পিতার নাম: গমা: ফারুকুল ইসলাম 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বড়োপলো 

ইউপনেন/ওোড ড: বড়োপলো 

ডাকঘর: গমাল্লারহাে 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৮২৬০ 

উিরেলা: পহেলা, গেলা: বপরশাল 

 

 

2662 প্রার্থীর নাম: শাহপরোর পবন আরবদীন    

মাতার নাম: আপমনা গব ম 

পিতার নাম: গমা: েেনাল আরবদীন 

বাসা ও সড়ক: তালুকদার বাড়ী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গমাহাইল 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৩ নং িাওোইল ইউ: 

ডাকঘর: িাওোইল 

গিাস্টরকাড নম্বর: ১৯৯১ 

উিরেলা: গ ািালপুর 

গেলা: োঙ্গাইল 

 

 

2663 প্রার্থীর নাম: গমা: সাপির গহারসন    

মাতার নাম: পফররাো গব ম 

পিতার নাম: গমা: োপকর গহারসন 

বাসা ও সড়ক: শ্রপমক করলানী আবাপসক এলাকা 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: েনতা জুে পমলস্ 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৩ নং ওোড ড 

ডাকঘর: িলাশ, গিাস্ট গকাড নম্বর: ১৬১০ 

উিরেলা:  িলাশ, গেলা: নরপসংদী 
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2664 প্রার্থীর নাম: তানপেনা আক্তার পতমা 

মাতার নাম: তাহপমনা আক্তার 

পিতার নাম: গতৌপহদ খান 

রুম: ২২৫, গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

পসরলে 

 

 

2665 প্রার্থীর নাম: খুশনুদ তাবাচ্ছুম 

মাতার নাম: আফছানা োহান 

পিতার নাম: গমা: খােরুল ইসলাম 

গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

রুম নং: ২১১ 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

পসরলে  

 

 

2666 প্রার্থীর নাম: সাবপরনা োোত পমতু 

মাতার নাম: আঞ্জুমান আরা 

পিতার নাম: সাইদুর রহমান 

রুম: ২০২ 

গশখ ফপেলাতুরেছা মুপেব হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে, পসরলে  

 

 

2667 প্রার্থীর নাম: পনশাত তাসনীম 

মাতার নাম:  আফররাো  হাই 

পিতার নাম: এম.এ. হাই 

রুম: ২০২ 

গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

পসরলে 

 

 

2668 প্রার্থীর নাম: গমা: শপফকুল ইসলাম 

মাতার নাম:  গমাছা: নােমা খাতুন 

পিতার নাম: গমা:আপেজুর রহমান 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: িপিম গবগুন বাড়ী 

ইউপনেন/ওোড ড:  ১৯ নং িপিম গবগুন বাড়ী 

ডাকঘর: গবগুন বাড়ী 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৫১০০ 

উিরেলা: ঠাকুর াঁও সদর 

গেলা: ঠাকুর াঁও 

 

 

2669 প্রার্থীর নাম: গমা: মঞ্জুরুল ইসলাম 

মাতার নাম:  মমতাে গব ম 

পিতার নাম: গমা: নেরুল ইসলাম 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বারদ নাভারন 

ইউপনেন/ওোড ড: নাভারন 

ডাকঘর: যাদবপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৭৪৩২ 

উিরেলা: পিরকার  াছা 

গেলা: যরশার 
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2670 প্রার্থীর নাম: গমা: সাবপরনা  আক্তার 

মাতার নাম: খারলদা ইসলাম 

পিতার নাম: তারাজুল ইসলাম 

কপব সুপফো কামাল হল 

রুম নং: প্রদীপ্ত- ৬১০ 

ডাকঘর: ঢাকা পবশ্বাপবদ্যালে 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ১০০০ 

উিরেলা: রমনা 

গেলা: ঢাকা 

 

 

2671 প্রার্থীর নাম: িপবি মন্ডল 

মাতার নাম: সুভদ্রা মন্ডল 

পিতার নাম: মৃত হররন্দ্রনার্থ মন্ডল 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: রংপুর 

ইউপনেন/ওোড ড:  ০২ নং 

ডাকঘর: রংপুর কাপলবােী, গিাস্ট গকাড নম্বর: ৯২৫৩ 

উিরেলা: ডমুপরো, গেলা: খুলনা 

 

 

2672 প্রার্থীর নাম: আসাদুজ্জামান    

মাতার নাম: আরেশা গব ম 

পিতার নাম: এসরকন্দার আলী 

বাসা ও সড়ক: ওোপলো মন্ডল িাড়া 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ওোপলো  

ইউপনেন/ওোড ড: ওোপলো 

ডাকঘর: ওোপলো 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৬৪২০  

উিরেলা: লালপুর 

গেলা: নারোর 

 

 

2673 প্রার্থীর নাম: গমাহাম্মদ ফখরুপিন আহারম্মদ 

মাতার নাম: গরারকো গব ম 

পিতার নাম: গমা: ছারবর আহারম্মদ 

বাসা ও সড়ক: কারদর গকাম্পানী বাপড় 

গ্রাম : িােওোরী বাপড়, গরাড; রামপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৬ নং রামপুর, ০১ নং ওোড ড 

ডাকঘর: বামনীো, গিাস্ট গকাড নম্বর: ৩৮৫০ 

উিরেলা: গকাম্পানী ঞ্জ, গেলা: গনাোখালী 

 

 

2674 প্রার্থীর নাম: ইকবাল গহারসন    

মাতার নাম:  মারোহান গব ম 

পিতার নাম: গমাহাম্মদ গছালােমান  

বাসা ও সড়ক: ধনুপমো দররবশ বাপড় 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সসেদপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৮ নং এওে বাপলো  

ডাকঘর: শান্ডাসীতা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৩৮০২  

উিরেলা: গনাোখাল সদর 

গেলা: গনাোখালী 
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2675 প্রার্থীর নাম: উরম্ম তানজুম আরা পরিা 

মাতার নাম: শামীমা আক্তার  

পিতার নাম: গশখ আব্দুল হাই 

রুম নং: ৩১৩/খ 

গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 

 

 

2676 প্রার্থীর নাম: ইসমত োহান ইফা 

মাতার নাম: পশপরন আক্তার  

পিতার নাম: গমা: নাপসর উপিন তালুকদার 

বাসা ও সড়ক: বাস: ৩৯, সড়ক: ৯৯৯ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ওরেস্টান ড িাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: ১ নং, ডাকঘর: গবারহান উপিন 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৮৩২০, উিরেলা: গবারহানউপিন 

গেলা: গভালা 

 

 

2677 প্রার্থীর নাম: ফাপতমা আকতার 

মাতার নাম: িারুল আকতার 

পিতার নাম: গমা: নাপের আহমদ 

রুম নং: ৩১০ 

তািসী রারবো হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 

 

 

2678 প্রার্থীর নাম: সাপবহা মাসনুন 

মাতার নাম: নােমা আক্তার 

পিতার নাম: আ. ন. ম. ছপফউল্লাহ 

কক্ষ নং: ৫০১/ক 

গশখ ফপেলাতুরেসা মুপেব হল 

বাংলারদশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে  

মেমনপসংহ 

 

 

2679 প্রার্থীর নাম: গমা: মাহামুদুল হাসান 

মাতার নাম: রারবো গব ম 

পিতার নাম: গমা: বারেেীদ  গহারসন 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মপশ ডদপুর  

ইউপনেন/ওোড ড: ভাররশা 

ডাকঘর: রাম াঁ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৫২০ 

উিরেলা: মান্দা 

গেলা: নও াঁ 

 

 

2680 প্রার্থীর নাম: গমা: আব্দুল খারলক শাহ 

মাতার নাম: গমাসা: হারেরা খাতুন 

পিতার নাম: মরহুম ইব্রাহীম শাহ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গিারশা ( বাঁশবাপড়) 

ইউপনেন/ওোড ড: ০২ নং গততুপলো ইউপনেন 

ডাকঘর: গিারশা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৫৫১ 

উিরেলা: গিারশা 

গেলা: নও াঁ 
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2681 প্রার্থীর নাম: গমা: এনামুল হক    

মাতার নাম: গমাসা: ফারতমা পবপব 

পিতার নাম: গমা: আহাদ আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাপলো 

ইউপনেন/ওোড ড:  ১০ নং মাপড়ো 

ডাকঘর: কামার বাপড়, গিাস্ট গকাড নম্বর: ৬৫৯৬ 

উিরেলা:  বা মারা, গেলা: রােশাহী 

 

 

2682 প্রার্থীর নাম: গমা: সা র আলী 

মাতার নাম: গমাছা: সররোন খাতুন 

পিতার নাম: গমা: ছারেত আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গতঘপরো  

ইউপনেন/ওোড ড: ০৫ নং বড় হপরশপুর 

ডাকঘর: িাইরকররদাল 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৬৪০০ 

উিরেলা: নারোর সদর 

গেলা: নারোর 

 

 

2683 প্রার্থীর নাম: গমা: েপহরুল ইসলাম    

মাতার নাম: গমাছা: আপমনা খাতুন 

পিতার নাম: গমা: গছতু পমো 

তাজুল ভবন, গহাপডং নং: ২৬৭, গস্টপডোম গরাড 

সভরবপুর উত্তর িাড়া,  াছতলাঘাে 

ইউপনেন/ওোড ড: ০৭ নং 

ডাকঘর: সভরব বাোর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২৩৫০ 

উিরেলা: সভরব 

গেলা: পকরশার ঞ্জ 

 

 

2684 প্রার্থীর নাম: গসামা কুন্ডু 

মাতার নাম:  ােিী রাণী কুন্ডু 

পিতার নাম: পদলীি কুমার কুন্ডু 

গ্রাম/মহলা: মাইেিাড়া 

মধ্যপল্লী, নিাইল  ের 

নিাইল-৭৫০০ 

 

 

2685 প্রার্থীর নাম: গমা: পসরাজুল ইসলাম 

মাতার নাম: গমাছা: রারবো গব ম 

পিতার নাম: গমা: আপমর গহারসন 

বাসা ও সড়ক: আপমর হাউস 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: উত্তরকুমার পুর (িাপুর পভো) 

ইউপনেন/ওোড ড: গভা ডাঙ্গা/০৩   

ডাকঘর: গভা ডাঙ্গা  

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৫৬০০ 

উিরেলা: কুপড়গ্রাম সদর 

গেলা: কুপড়গ্রাম 
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2686 প্রার্থীর নাম: নাপফস রােহান 

মাতার নাম: নুরুোহার গব ম 

পিতার নাম: গমা: আবুল কারশম 

রুম: ৩১০, আব্দুস সামাদ আোদ হল 

পসরলে কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

পসরলে 

 

 

2687 প্রার্থীর নাম: মু. নােমুল হাসান ফরহাদ 

মাতার নাম:  গহাসরন আরা গব ম রুপব 

পিতার নাম: সসেদ আহরমদ 

রুম নং ৯০৪  

এম, এ হাোন হল 

চট্টগ্রাম গভরেপরনাপর ও এিাপনরমল সাইে পবশ্বপবদ্যালে 

চট্টগ্রাম 

 

 

2688 প্রার্থীর নাম: গমা: পফদা হাসান কাপফ 

মাতার নাম: পফররাো গব ম 

পিতার নাম: গমা: আব্দুস সামাদ 

২২১/পব, শহীদ শামসুল হক হল 

বাংলাদরশ কৃপি পবশ্বপবদ্যালে 

মেমনপসংহ 

 

 

2689 প্রার্থীর নাম: তুরাবুর রহমান 

মাতার নাম: হুরর োোত কল্পনা  

পিতার নাম: গমা: নাপেম উপিন 

বাসা ও সড়ক: ৫৫/৪  

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: মড়ল বাপড় 

ইউপনেন/ওোড ড: ২০ 

ডাকঘর: গকওোেখালী 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ২২০১ 

মেমনপসংহ সদর 

মেমনপসংহ 

 

 

2690 প্রার্থীর নাম: আপরফুল ইসলাম নাঈম 

মাতার নাম: পরনা গব ম 

পিতার নাম: বদর উপিন 

বাসা ও সড়ক: পড- ১/৬ 

গ্রাম/িাড়া/: পবনা আবাপসক এলাকা 

ইউপনেন/ওোড ড: বাকৃপব, চত্ত্বর 

ডাকঘর: বাকৃপব 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০২  

উিরেলা: সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2691 প্রার্থীর নাম: জুুঁই চাকমা  

মাতার নাম:  নপমতা চাকমা 

পিতার নাম: আরলাক পবকাশ চাকমা 

রুম-১০১ 

বঙ্গমাো তশখ ফড়িলাতুদেছা মুড়িব হল 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

উিরেলা:   ােীপুর সদর, গেলা:  ােীপুর-১৭০৬ 
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2692 প্রার্থীর নাম: গমাছা: উরম্ম তাপমমা আকতার রপন 

মাতার নাম: গমাছা: আনছুরা গব ম 

পিতার নাম: গমা: নূরুল আমীন 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: বাোর গদহা 

ইউপনেন/ওোড ড: ০২ নং গকািারানী  ঞ্জ 

ডাকঘর: গকািারানী  ঞ্জ 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৫১১০ 

উিরেলা: িীর ঞ্জ 

গেলা: ঠাকুর াঁও 

 

 

2693 প্রার্থীর নাম: তরুন চন্দ্র বপনক 

মাতার নাম: মাধবী রানী 

পিতার নাম: পবশ্বনার্থ বপনক 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ভান্ডারদহ 

ইউপনেন/ওোড ড: ধনতলা 

ডাকঘর: গখাচাবাড়ী 

গিাস্ট গকাড নম্বর: ৫১০৩ 

উিরেলা: বাপলোডাঙ্গী 

গেলা: ঠাকুর াঁও 

 

 

2694 প্রার্থীর নাম: স্বপ্না রানী রােবংশী 

মাতার নাম: চম্পলা রানী রােবংশী 

পিতার নাম: কাঞ্চন রােবংশী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সবরচুনা 

ইউপনেন/ওোড ড:  সবরচুনা 

ডাকঘর: সবরচুনা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৫১১০ 

উিরেলা: িীর ঞ্জ 

গেলা:ঠাকুর াঁও 

 

 

2695 প্রার্থীর নাম: পমঠুন কম ডকার 

মাতার নাম: পশখা কম ডকার 

পিতার নাম: পনতাই কম ডকার 

বাসা ও সড়ক: ১৫ নং টি. এন রাে গরাড 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: আমলািাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড:  ০৭ নং ওোড ড 

ডাকঘর: মেমনপসংহ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০০ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2696 প্রার্থীর নাম: আবু ঈসা 

মাতার নাম:  গোসনা খাতুন 

পিতার নাম: মমতাে আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: গছাে হােীপুর (ডাঙ্গািাড়া) 

ইউপনেন/ওোড ড: পবষ্ণুপুর 

ডাকঘর: পবষ্ণুপুর 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৫৪৩০ 

উিরেলা: বদর ঞ্জ, গেলা: রংপুর 
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2697 প্রার্থীর নাম: গশখ আপমনা আক্তার 

মাতার নাম: গশখ ফেজুন গনছা 

পিতার নাম: গশখ গমা: আব্দুল হাই 

বাসা: ৯৮, গরাড: ০৩ 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: দ:  রনশপুর 

ইউপনেন/ওোড ড: ২২  

ডাকঘর: বাবুখা 

গিাস্টরকাড নম্বর: ৫৪০০ 

উিরেলা: রংপুর সদর 

গেলা: রংপুর 

 

 

2698 প্রার্থীর নাম: হাপমমা –ই-নূর 

মাতার নাম: রওশন আরা হাপবব 

পিতার নাম: গমা: হাপববুর রহমান 

বাসা ও সড়ক: ৯০/ক 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সারদা গঘাি গরাড 

ইউপনেন/ওোড ড: ১০ নং 

ডাকঘর: মেমনপসংহ 

গিাস্টরকাড নম্বর: ২২০০ 

উিরেলা: মেমনপসংহ সদর 

গেলা: মেমনপসংহ 

 

 

2699 প্রার্থীর নাম: গমাছা: দাই োোতুল আপমন   

মাতার নাম: গমাছা: সাইদা গব ম 

পিতার নাম: গমা: রুহুল আপমন 

বড়পবল, মাস্টারিাড়া 

3 নং বড়পবল 

উিরেলা: গঙ্গাচিা  

রিংপুর-5410 
 

 

 

2700 প্রার্থীর নাম: গমা: মপহবুল ইসলাম 

মাতার নাম: গশফালী গব ম 

পিতার নাম: গমা: শাহাোহান আলী 

গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: সামন্তা িটিিাড়া 

ইউপনেন/ওোড ড: কােীর গবড় 

ডাকঘর: সামন্তা বাোর 

গিাস্ট গকাড নম্বর:  ৭৩৪০ 

উিরেলা: মরহশপুর 

গেলা: পিনাইদহ 

 

 

2701 প্রার্থীর নাম: নূদর  াফা ইমা 

মাোর নাম: তি ড়মন নাহার 

ড়পোর নাম: তমা: শাহিাহান কড়বর 

৩২৭/গ, সুলোনা রাড়িয়া হল  

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ  
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2702 প্রার্থীর নাম: প্রবাল রায় প্রান্ত 

মাোর নাম: তিযাড়েকা রায়  

ড়পোর নাম: প্রদ্যযৎ রঞ্জন রায় 

১৩৩/ড়ি, তহাদ ন শহীে ত াহরাওয়ােী হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ  ের 

ময়মনড় িংহ 

 

 

2703 প্রার্থীর নাম: তমা: নাড়িম উড়িন 

মাোর নাম: েহড়মনা আক্তার 

ড়পোর নাম: হািী ছায়দ্যল হক 

৩৯৪/২ এ  আই হাপা হাউ  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নাড়ির তরাি এলাকা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৯ নিং ওয়াি ড 

িাকঘর:  ের তফনী 

তপাস্ট তকাি নম্বর: ৩৯০০ 

উপদিলা:  ের তফনী 

তিলা: তফনী 

 

 

2704 প্রার্থীর নাম: শাড়মমা আশরাফী 

মাোর নাম: নাড়ছমা খানম 

ড়পোর নাম: তমা: তোয়াহা খান 

৪০৬/খ, তশখ ফড়িলাতুদে া হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় কযাম্পা  

তপাস্ট তকাি নম্বর: ২২০২ 

উপদিলা: ময়মনড় িংহ  ের  

তিলা: ময়মনড় িংহ 

 

 

2705 প্রার্থীর নাম: স য়ো হুমাইরা আহদমে কড়ল  

মাোর নাম: তমাদশ ডো তবগম 

ড়পোর নাম: রড়ফক আহমে 

রুম নিং: ২১৬ 

বঙ্গমাো ফড়িলাতুদে া হল 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনাড়র ও এড়নদমল  াইন্সন্স ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

চট্টগ্রাম 

 

 

2706 প্রার্থীর নাম: ড়েপ্ত কুমার পাল  

মাোর নাম: রুপালী রানী পাল  

ড়পোর নাম: ড়েলীপ কুমার পাল  

রুম নিং- ৯০৪ 

বীর মুড়ক্তদ াদ্ধা এম.এ.হাোহন হল 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনাড়র ও এড়নদমল  াইদন্স  ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

উপদিলা: খুলশী, তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2707 প্রার্থীর নাম: তমাহড় না ড় ড়িকা  

মাোর নাম: তমা া:  াহারা বানু 

ড়পোর নাম: এ .এম আল: মামুনূর রশীে 

২১০/খ, তশখ ফড়িলাতুদে া মুিব হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ 
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2708 প্রার্থীর নাম: পূর্ ডা মড়ন োলূকোর 

মাোর নাম: রীনা রাড়র্ োলুকোর 

ড়পোর নাম: ভূদপশ চন্দ্র োলুকোর 

রুম নিং: ২১২ 

তশখ ফড়িলাতুদে া মুড়িব হল 

ড় দলে কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ড় দলে 

 

 

2709 প্রার্থীর নাম: নাড়েম হায়োর 

মাোর নাম: নাড় মা খাতুন 

ড়পোর নাম: আব্দুল খাদলক ড়মঞা 

২২৪/গ, ফিলুল হক হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ 

 

 

2710 প্রার্থীর নাম: ত ৌরে বড়নক 

মাোর নাম: ঊিা বড়নক 

ড়পোর নাম:  দন্তাি বড়নক 

৪৫৯/খ, বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িব হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ  

 

 

2711 প্রার্থীর নাম: তমা: িাড়হদ্যল ই লাম 

মাোর নাম: ফড়রো ইয়া ড়মন 

ড়পোর নাম: তমা:  াইদ্যল ই লাম তমাল্যা 

বা া ও  িক: 267, Flat: 7A, School Road 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: Ibrahimpur, Kafrul 

িাকঘর: Dhaka cantt 

তপাস্টদকাি নম্বর: 1206 

তিলা: Dhaka 

 

 

2712 প্রার্থীর নাম: তমদহেী হা ান  

মাোর নাম: তহা দন আরা 

ড়পোর নাম: তমা: সুিাে আলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:হালকাো 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৬ নিং সুলোনপুর 

িাকঘর: সুলোনপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৩৪০০ 

উপদিলা: ব্রাহ্মর্বািীয়া  ের 

তিলা:  ব্রাহ্মর্বািীয়া 

 

 

 

2713 প্রার্থীর নাম: আড়শকা আিরীন  

মাোর নাম: আয়শা ড় ড়িকা 

ড়পোর নাম: আমিাে তহাদ ন ড় রািী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িালালপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৬ নিং ওয়াি ড 

িাকঘর: িালালপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ২০১১ 

উপদিলা: তমলান্দহ 

তিলা: িামালপুর 
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2714 প্রার্থীর নাম: ড়নয়াি আল হা ান 

মাোর নাম: তমাছা: নাড় মা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: আব্দুল মাোন 

এদকায়াকালচার ড়বোগ 

ড় /ও প্রদফ র ি. মুহাম্মে মাহফুজুল হক 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ 

 

 

2715 প্রার্থীর নাম: ধ্রুব তমাস্তফা ইোন 

মাোর নাম: শামসুন নাহার 

ড়পোর নাম: তমাস্তফা ওয়াদ্যে খান 

২৭ প্রোেী ত না তলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ানড়কপািা 

িাকঘর: ময়মনড় িংহ  ের 

তপাস্টদকাি নম্বর: ২২০০ 

উপদিলা: ময়মনড় িংহ  ের 

তিলা: ময়মনড় িংহ 

 

 

2716 প্রার্থীর নাম: েমাড়লকা কম ডকার 

মাোর নাম: লড়েকা কম ডকার 

ড়পোর নাম: োপ  কম ডকার 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভুইয়া পািা ( নাোরর্) 

িাকঘর:  ােবপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৪৩২ 

উপদিলা: ড়িকরগাছা 

তিলা:  দশার 

 

 

 

2717 প্রার্থীর নাম: তমাছা: হাড়ববা আক্তার ত তু 

মাোর নাম: তমাছা: শঅরড়মন আক্তার বাহারুল 

ড়পোর নাম: তমা: হাড়ববুর রহমান 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ৩, মহারািা তরাি 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৯ নিং 

িাকঘর: ময়মনড় িংহ 

তপাস্টদকাি নম্বর: ২২০০ 

উপদিলা: ময়মনড় িংহ  ের 

তিলা: ময়মনড় িংহ 

 

 

2718 প্রার্থীর নাম: কমদলন্দু মন্ডল 

মাোর নাম: সুধারাল মন্ডল 

ড়পোর নাম: পড়রমল চন্দ্র মন্ডল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তপািাকােলা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: বুড়িদগায়াড়লনী 

িাকঘর:োড়ময়া তপািা কােলা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯৪৫৩  

উপদিলা: শ্যামনগর 

তিলা:  ােক্ষীরা 

 

 

2719 প্রার্থীর নাম: ড়ফদরাি আলম 

মাোর নাম: সুড়িয়া তবগম 

ড়পোর নাম: ইউসুফ আলী 
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বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ইড়ি  ব্যাপারী বাড়ি  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাজুদমাল্লা পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৬ রড়ি গঞ্জ 

িাকঘর: রড়িগঞ্জ 

তপাস্ট তকাি নম্বর: ৩৪৩৮ 

উপদিলা: তবগম গঞ্জ 

তিলা: তনায়াখালী 

 
2720 প্রার্থীর নাম: উদম্ম অড়হো রহমান 

মাোর নাম: রাদহনা আফদরািা 

ড়পোর নাম: তমা: অড়হদ্যর রহমান 

৩০৬/গ, তবগম তরাদকয়া হল  

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

তিলা:  ময়মনড় িংহ 

 

 

2721 প্রার্থীর নাম: িাড়কর তহাদ ন 

মাোর নাম: িাহানারা তবগম 

ড়পোর নাম: আড়নছুর রহমান 

রুম নিং: পূব ড: ২২ 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ২১  

িাকঘর: বাকৃড়ব, ময়মনড় িংহ 

তপাস্টদকাি নম্বর: ২২০২ 

উপদিলা: ময়মনড় িংহ  ের 

তিলা: ময়মনড় িংহ 

 

 

2722 প্রার্থীর নাম: তমা: ফিদল রাড়ি 

মাোর নাম: শাহানা খানম 

ড়পোর নাম: আ,ন, ম বিলুর রড়শে 

রুম নিং: পড়িম : ০৫,  

শহীে িামাল তহাদ ন হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2723 প্রার্থীর নাম: পাপ্পু   াহা 

মাোর নাম:  ড়বো  াহা 

ড়পোর নাম: ড়নরঞ্জন  াহা 

পূব ড: ৩, শহীে িামাল তহাদ ন হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

 

 

2724 প্রার্থীর নাম: তমাছা: েহুরা আখোর 

মাোর নাম: তমাছা: োহড়মনা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: আব্দুল হাড়মে  াড়খোর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মামুেপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: মামুেপুর 

িাকঘর: মামুেপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৫৯২০ 

উপদিলা: তক্ষেলাল 

তিলা: িয়পুরহাে 
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2725 প্রার্থীর নাম: তমা: মুরাে  রকার 

মাোর নাম: মড়িডনা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: শািাহান আলী 

কক্ষ নিং: পড়িম: ০৪ 

শহীে িামাল তহাদ ন হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2726 প্রার্থীর নাম: ড়বরাি কুমার েত্ত 

মাোর নাম: ফুলকুমারী 

ড়পোর নাম: ড়বব্রে কু ার েত্ত 

৪০৭/এ, ফিলূল হক হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2727 প্রার্থীর নাম: িাড়কয়া সুলোনা  

মাোর নাম: ত ড়লনা আকোর বানু 

ড়পোর নাম: িহুরুল হক মন্ডল 

১০৭/খ, তশখ ফড়িলাতুদে া মুড়িব হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2728 প্রার্থীর নাম: ফারহাবুন ড়বনদে ফরহাে 

মাোর নাম: তমাছা: োছড়লমা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: ফরহাে মঞ্জুর 

রুম-৪৩০, োপ ী রাদবয়া হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2729 প্রার্থীর নাম: তমাছা: মুড়শ ডো খাতুন 

মাোর নাম: তমাছা: খাড়েিা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: নাড়ির উিীন 

রুম নিং: ৪২৯, োপ ী রাদবয়া হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ময়মড়নড় িংহ 

 

 

2730 প্রার্থীর নাম: ড়েোর হায়োর নাঈম 

মাোর নাম: নুরুন নাহার 

ড়পোর নাম: তমা: িগলুল হায়োর 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ই: ২৪: ই 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ইউ. এফ. এফ. এল আবাড় ক 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০১ নিং 

িাকঘর:  ারকারখানা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৬১১ 

উপদিলা: পালাশ 

তিলা: নরড় িংেী 

 

 

2731 প্রার্থীর নাম: শারড়মন আক্তার েীনা  

মাোর নাম: লুৎফা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: তখাদশে আলী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ২৩৮/২, প্রাইমারী স্কুল তরাি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চরপািা 
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ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ১৪ নিং ওয়াি ড 

িাকঘর: ময়মনড় িংহ  ের 

তপাস্টদকাি নম্বর: ২২০০ 

উপদিলা: ময়মনড় িংহ  ের, তিলা: ময়মনড় িংহ 

 

2732 প্রার্থীর নাম:  ািীে তমহ রাব ত ৌহাদ্যড 

মাোর নাম: তরদবকা সুলোনা  

ড়পোর নাম: স য়ে ইয়াজুল হক 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): উপদিলা তরাি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তক.দক. পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: তেকনাফ  ের 

িাকঘর: তেকনাফ 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪৭৬০ 

উপদিলা: তেকনাফ 

তিলা: কক্সবািার 

 

 

2733 প্রার্থীর নাম: সুব্রে তচৌধুরী  

মাোর নাম: ড়রিংকু তচৌধুরী 

ড়পোর নাম: বলরাম তচৌধুরী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): প্র: প্রদ্যযৎ তচৌধুরী (আমানে ঠাকুর) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বািী: এক্স: ৫০, রাস্তা: ০৩ 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ব্লক: এ  

িাকঘর: চাঁন্দ গাও 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২১২ 

উপদিলা: চাঁন্দগাও 

তিলা:  চট্টগ্রাম 

 

 

2734 প্রার্থীর নাম: স য়ো ওয়ারা ড়বনদে তম বাহ 

মাোর নাম: সয়ো লুৎফুোহার  

ড়পোর নাম: স য়ে তম বাহুল আখাের 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কাড়শয়ানী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: কাড়শয়ানী 

িাকঘর: কড়শয়ানী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৮১৩০ 

উপদিলা: তগাপালগঞ্জ  

তিলা: তগাপালগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

2735 প্রার্থীর নাম: অড়েড়িে কুন্ড 

মাোর নাম: ড়শপ্রা কুন্ড 

ড়পোর নাম: ড়চত্ত রঞ্জন কুন্ড 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ১৭/১ ই লামপুর তরাি, খুলনা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তোলদখালা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ২৭  

িাকঘর: খুলনা  ের 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯১০০ 

উপদিলা: খুলনা  ের 

তিলা: খুলনা 
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2736 প্রার্থীর নাম: ফাড়রয়া কনক  

মাোর নাম: ত ড়লনা আক্তার 

ড়পোর নাম: তশখ গড়ি  উড়িন 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গািাদখালা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:ফুলেলা 

িাকঘর:গািাদখালা, তপাস্টদকাি নম্বর: ৯২১০ 

উপদিলা: ফুলেলা, তিলা: খুলনা 

 

 

2737 প্রার্থীর নাম: তমা:  াজ্জাদ্যল ই লাম 

মাোর নাম: তমাছা: হাড়লমা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: মড়হদ্যল ই লাম 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পায়রািাঙ্গ 

িাকঘর: ড়িকরগাছা 

উপদিলা: ড়িকরগাছা 

তিলা:  দশার 

 

 

2738 প্রার্থীর নাম: তমা: আবু হায়াে 

মাোর নাম: তমা া: িহুরুন তনছা 

ড়পোর নাম: তমা: শইর আলী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): মধ্যপািা িাদম ম ড়িে  

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  াইেখালী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড বাসুয়ািী 

িাকঘর: চািাড়েো 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৪৭০ 

উপদিলা: বাঘারপািা 

তিলা:   দশার 

 

 

2739 প্রার্থীর নাম: চাঁেনী  ড়বশ্ব  

মাোর নাম: রমা ড়বশ্বা  

ড়পোর নাম: তগৌরাঙ্গা ড়বশ্বা  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রঘুনার্থপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: রঘুনার্থপুর (০৩) 

িাকঘর: রঘুনার্থপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৮১০০ 

উপদিলা: তগাপালগঞ্জ 

তিলা: তগাপালগঞ্জ 

 
 
 
 

 

2740 প্রার্থীর নাম: পিংকি বাহাদ্যর  

মাোর নাম:  ন্দীপ বাহাদ্যর 

ড়পোর নাম: কানাই লাল বাহাদ্যর 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): উপদিলা পড়রিে অড়ফ া ড তকায়াে ডার 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িমপাি 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ঘাঘর 

িাকঘর: ঘাঘর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৮১১০ 

উপদিলা: তকাোলীপািা 

তিলা: তগাপালগঞ্জ 
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2741 প্রার্থীর নাম: তুর্ ডা শম ডা 

মাোর নাম: ড়নপু শম ডা 

ড়পোর নাম: মৃদ্যল শম ডা 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ৩২/এ, তগালাম তমাস্তফা  ড়েলা  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাইদলদেল তরাি, লালখান বািার 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ১৪  

িাকঘর: োমপািা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪০০০ 

তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2742 প্রার্থীর নাম: তমা: ড়রপন তহাদ ন 

মাোর নাম: িয়বানু 

ড়পোর নাম: তমা: তমা দলম আলী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): েড়ক্ষর্ োঁেপুর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:োঁেপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: কল্যা 

িাকঘর: মড়হিািাঙ্গা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯৬৪০ 

উপদিলা: আশাশুনী 

তিলা:  ােক্ষীরা 

 

 

2743 প্রার্থীর নাম: সুমাইয়া  ারড়মন  

মাোর নাম: তমাছা: জুদলখা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: রড়ফকুল ই লাম 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বাগ আচিা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: বাগ আচিা 

িাকঘর: বাগ আচিা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৪৩৩ 

উপদিলা: শাশ ডা 

তিলা:  দশার 

 

 

2744 প্রার্থীর নাম: তমা: রড়কবুল আলম 

মাোর নাম: তমাছা: লুৎফা সুলোনা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: আফোব উড়িন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  াে আড়ন রাঘদবন্দ্র পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ১২ নিং ড়মলনপুর 

িাকঘর: তগাপালপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৫৪৬০ 

উপদিলা: ড়মঠাপুকুর 

তিলা: রিংপুর 

 

 

2745 প্রার্থীর নাম: তেবব্রে রায় 

মাোর নাম: গঙ্গা রানী রায় 

ড়পোর নাম: কমলা কান্ত রায় 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তগািল 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: তগািল 

িাকঘর: তগািল 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৫৫২০ 

উপদিলা: কালগঞ্জ 

তিলা: লালমড়নর হাে 
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2746 প্রার্থীর নাম: তমা: ইমরান তহাদ ন 

মাোর নাম: ফাদেমা তবগম 

ড়পোর নাম: আদনায়ার তহাদ ন 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): বীর মুড়ক্তদ াদ্ধা এ , এহ ানুল হক 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনারী এন্ড এড়নম্যাল  াইন্স ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:সুলশী 

িাকঘর: সুলশী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: পাহিেলী, তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2747 প্রার্থীর নাম: বরুন কাড়ন্ত রায়  

মাোর নাম: তিযাড়ে রানী রায়  

ড়পোর নাম: ম্যামল কুমার রায় 

বীরমুড়ক্তদ াদ্ধা এম.এ. হাোন হল 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনারী ও এড়নম্যাল  াইন্স ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: খুলশী 

িাকঘর: খুলশী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: পাহিেলী 

তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2748 প্রার্থীর নাম: মাছুমা খানম মুনোহা 

মাোর নাম: মাসুো তবগম 

ড়পোর নাম: কামরুল হা ান আলাল 

বঙ্গমাো ফড়িলাতুদে া ছাত্রী হল 

ড় োসু, চট্টগ্রাম 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০২  

িাকঘর: খুলশী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2749 প্রার্থীর নাম: প্রবীন কুমার তে 

মাোর নাম: ড়শলু রানী তে 

ড়পোর নাম: প্রেীপ কুমার তে 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): প্রবীন কুমার তে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: অধ্যাপক ি. তশখ আফোব উড়িন 

ইন. অব তমড়রন  াদয়ন্স এন্ড ড়ফ াড়রি 

চট্টগ্রাম ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪৩৩১ 

উপদিলা: চট্টগ্রাম 

তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2750 প্রার্থীর নাম: মাড়শয়াে হাোন  

মাোর নাম: উদম্ম খাড়েিা 

ড়পোর নাম: তমা: তমাোহারুল হাোন 

BSFM Hall, Room no: 217 

বদশমুরকৃড়ব: ১৭০৬ 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

তপাস্ট তকাি: ১৭০৬  

গািীপুর  ের, গািীপুর 

 

 

2751 প্রার্থীর নাম: নু রাে িাহান  
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মাোর নাম: আফদরািা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: তহলাল উড়িন 

ইলা ড়মত্র হল 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

রুম নিং: ড়  ( ৩০৩)   

উপদিলা: গািীপুর  ের, তিলা: গািীপুর 

 

2752 প্রার্থীর নাম: আফ ানা আলেী ড় লো  

মাোর নাম: মাদলকা বানু 

ড়পোর নাম: তমা: আ গর আলী 

BSFM Hall, Room-0214 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

উপদিলা: গািীপুর  ের 

গািীপুর-১৭০৬ 

 

 

2753 প্রার্থীর নাম: ইোনা আফড়রন  

মাোর নাম: সুড়ফয়া তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: হাড়ববুর রহমান 

ড় /ও, তমা: তখারদশে আলম 

উড়িে প্রিনন ড়বোগ  

ড়ব.এ.আর.আই 

িাকঘর: ড়ব.আর.আর.আই 

তপাস্ট তকাি নম্বর: ১৭০১ 

উপদিলা: গািীপুর  ের 

তিলা: গািীপুর 

 

 

2754 প্রার্থীর নাম: তমাছা: তোলন  রকার  

মাোর নাম: উদম্ম কুলছুম 

ড়পোর নাম: তেদলায়ার তহাদ ন 

রুম: ১১৮, ড়ব.এ .এফ.এম হল 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

তপাস্ট তকাি: ১৭০৬ 

উপদিলা: গািীপুর  ের 

তিলা: গািীপুর 

 

 

2755 প্রার্থীর নাম:  াদহলা আক্তার   

মাোর নাম: োছড়লমা হক 

ড়পোর নাম: তমা: নুরুল হক 

রুম নিং: ১২১, বঙ্গমাো হল  

বঙ্গবন্ধু তশখ মুিবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

উপদিলা: গািীপুর  ের 

তিলা: গািীপুর 

 

2756 প্রার্থীর নাম: ই রাে িাহান   

মাোর নাম:  তনহার খানম 

ড়পোর নাম: ত াদহল খান 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ইলাড়মত্র হল  

রুম নিং: এ ( ২১৩)  

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

িাকঘর:  ালনা, তপাস্টদকাি নম্বর: ১৭০৬ 

উপদিলা: গািীপুর  ের, তিলা: গািীপুর 

 

 

2757 প্রার্থীর নাম: মাহমুো সুলোনা চাঁেনী   
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মাোর নাম: লুৎফুোহার খানম 

ড়পোর নাম: তমা: আফিাল তহাদ ন 

রুম: ১১৭, ড়ব.এ .এফ.এম হল 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুিবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

িাকঘর:  ালনা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৭০৬ 

উপদিলা: গািীপুর  ের 

তিলা: গািীপুর 

 

2758 প্রার্থীর নাম: তমা: এনামুল হক 

মাোর নাম: ফাদেমা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: আলীম উিীন  তশখ 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): তশখ পািা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: শ্যামনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: কড়পল মুড়ন 

িাকঘর: আগি ঘাো 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯২৮০ 

উপদিলা: পাইকগাছা 

তিলা:  খুলনা 

 

 

2759 প্রার্থীর নাম: ফাদেমা তুি তিাহরা 

মাোর নাম: তমড়রফা তবগম 

ড়পোর নাম: আবু  াঈে  তশখ 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রািনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৫ নিং রািনগর 

িাকঘর: কাদলখারদবি 

তপাস্ট তকাি : ৯৩৪৩ 

উপদিলা: রামপাল 

তিলা: বাদগরহাে 

 

 

2760 প্রার্থীর নাম: আল শাহড়রয়ার রমিান   

মাোর নাম:  তশফালী তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: রিব আলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তিিংগার গি (মধ্যপািা) 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০২ নিং শড়রফপুর, ০৫ নিং ওয়াি ড 

িাকঘর: শ্রীরামপুর  

তপাস্টদকাি নম্বর: ২০০১ 

উপদিলা: িামালপুর  ের 

তিলা: িামালপুর 

 
 

 

2761 প্রার্থীর নাম: তমা: তমদহেী হা ান  

মাোর নাম: নািমা খাতুন  

ড়পোর নাম: তমা: োইি উিীন 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মড়হর খারুয়া  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: গফরগাঁও 

িাকঘর: মড়হর খারুয়া, তপাস্টদকাি নম্বর: ২২৩০ 

উপদিলা: গফরগাঁও, তিলা:  ময়মনড় িংহ 

 

 

2762 প্রার্থীর নাম: খাড়েিা খাতুন  
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মাোর নাম: আখড়লমা খানম 

ড়পোর নাম: খড়লল উল্লাহ আকন্দ 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): প্রড়শকা তমাি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তমাল্লা বািী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৮ 

িাকঘর: মাওনা বািার 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৭৪০ 

উপদিলা: শ্রীপুর 

তিলা:  গািীপুর 

 
2763 প্রার্থীর নাম: ইশড়েয়াক আহদমে তচৌধুরী   

মাোর নাম: খাদলো তবগম  

ড়পোর নাম: তমা: শামছু ড়ময়া তচৌধুরী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): রুম নিং: ৩১৪,  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বঙ্গবন্ধু হল, িাহাঙ্গীর নগর  ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

িাকঘর: িাহাঙ্গীর নগর ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৩৪২ 

উপদিলা:  াোর 

তিলা:  ঢাকা 

 

 

2764 প্রার্থীর নাম: শামীমা আফদরাি  

মাোর নাম: ড়মনা হায়োর 

ড়পোর নাম: তমা: হায়োর আলী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ড়েঘুড়লয়া 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েঘুড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৪ নিং 

িাকঘর: ড়েঘুড়লয়া 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৯০০ 

উপদিলা: োঙ্গাইল 

তিলা:  োঙ্গাইল 

 

 

2765 প্রার্থীর নাম: ড়েপিংকর  রোর  

মাোর নাম: িয়ান্তী রার্ী 

ড়পোর নাম:  দন্তাি  রোর 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চড়ন্ডপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: শ্যামনগর 

িাকঘর: নড়কপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯৪৫০ 

উপদিলা: শ্যামনগর 

তিলা:   ােক্ষীরা 

 

 

2766 প্রার্থীর নাম: তমা: রড়বউল হা ান   

মাোর নাম: তমা া: হাড়লমা তবগম 

ড়পোর নাম: কামরুল তমাল্লা 

পড়িম: ০৩, শহীে িামাল তহাদ ন হল 

বািংলাদেশ কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়, ময়মনড় িংহ 

 

 

2767 প্রার্থীর নাম: শাড়হনুর আক্তার  

মাোর নাম: হাদবিা খাতুন 

ড়পোর নাম: ওমর ফারুক 

Girls hall, CVASU  
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ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৮ নিং 

িাকঘর: িাড়কর তহাদ ন তরাি 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: খুলশী  

তিলা:  চট্টগ্রাম 

 

2768 প্রার্থীর নাম: তগালাম শাড়কল আহদমে   

মাোর নাম: তমা া: শামীম আরা তবগম 

ড়পোর নাম: মু: তগলাম ড়কবড়রয়া 

রুম নিং: ২০৪, বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান ড়বশ্বড়বদ্যালয় হল 

ড় দলে কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

 

 

2769 প্রার্থীর নাম: তমহনাি শারড়মন তমৌড়র  

মাোর নাম: তমা া: তহদলনা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: আল: আড়মন বাকলাই 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): তহাড়ডিং নিং: ৬৯৯/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কৃষ্ণকাঠি  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৩ নিং 

িাকঘর: িালকাঠি 

তপাস্ট তকাি নম্বর: ৮৪০০ 

উপদিলা: িালকাঠি  ের 

তিলা: িালকাঠি 

 

 

2770 প্রার্থীর নাম: উদম্ম হানী   

মাোর নাম: শাড়হনা পারেীন 

ড়পোর নাম: এ, তক এম মড়িবুর রহমান 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): পাঁচরুর্থী, তঘািপািা তরাি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পাঁচ রুর্থী  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:  ০৮ নিং 

িাকঘর:  পাঁচ রুর্থী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১৪৬০ 

উপদিলা: আিাই হািার 

তিলা:  নরায়নগঞ্জ 

 

2771 প্রার্থীর নাম: শাহ ড়রয়ার কড়বর  ত ৌরে 

মাোর নাম: িাোতুল তফরদেৌ ী 

ড়পোর নাম: তমা: তগালাম তমাস্তফা 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): রুম নিং ৯০৫ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: এম.এ হাোন হল 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড় োসু  

িাকঘর: , তপাস্ট তকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: খুলশী, তিলা: চট্টগ্রাম 

 

 

2772 প্রার্থীর নাম: তমা: হাড়ববুর রহমান  

মাোর নাম: তমাছা: নুর নাহার তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: শাহ িাহান আলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রওশনপুর  (ে. পািা) 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড়মঠিপুর 

িাকঘর: আকল্যাপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৫৪৭০ 

উপদিলা: পীরগঞ্জ 

তিলা: রিংপুর 
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2773 প্রার্থীর নাম: কািী রাদবয়া আক্তার 

মাোর নাম: আরজুো তবগম 

ড়পোর নাম: কািী শড়ফকুল ই লাম 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ছাত্রীহল, ড় োসু 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ওয়যারদল  

িাকঘর: খুলশী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: খুলশী 

তিলা:  চট্টগ্রাম 

 

 

2774 প্রার্থীর নাম:  াজ্জাে তহাদ ন  

মাোর নাম: িন ডা তবগম 

ড়পোর নাম: স য়ে আলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উর্থলী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: বানা 

িাকঘর: ড়শরগ্রাম 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৮৬০ 

উপদিলা: আলফািাঙ্গা 

তিলা: ফড়রেপুর 

 

 

2775 প্রার্থীর নাম: এ ,এম, শাহীন তহাদ ন  

মাোর নাম: শাহড়রয়া খাতুন 

ড়পোর নাম: এ ,এম, শড়হদ্যল ই লাম 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): বিেল বািার  িক 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিেল  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: বিেল 

িাকঘর: বিেল 

তপাস্ট তকাি নম্বর: ৯৪৬১ 

উপদিলা: আশাশুড়ন 

তিলা:   ােক্ষীরা 

 

 

2776 প্রার্থীর নাম: েন্ময় হালোর   

মাোর নাম: রীো রানী হালোর 

ড়পোর নাম: ড়নরঞ্জন হালোর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূব ড িলাবিী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৫ নিং 

িাকঘর: পূব ড িলাবািী, তপাস্টদকা ি নম্বর: ৮৫৩২ 

উপদিলা: তনছারাবাে, তিলা: ড়ফদরািপুর 

 

 

 

 

 

2777 প্রার্থীর নাম: ড়প্রয়ািংকা ড়বশ্বা   

মাোর নাম: মাধবী ড়বশ্বা  

ড়পোর নাম: ড়বপ্রড়িৎ ড়বশ্বা  

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ১২/২ কুতুব উড়িন বাইদলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কাড়ল শিংকরপুর , মধ্যপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০৭ নিং 

িাকঘর:  কুড়িয়া  ের  

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭০০০ 

উপদিলা: কড়িয়া  ের 

তিলা: কুড়িয়া  
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2778 প্রার্থীর নাম: েনয় ড়বশ্বা    

মাোর নাম: গীড়েকা ড়বশ্বা  

ড়পোর নাম: ড়নড়শকান্ড 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): তেরখাো  িক 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আিগিা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: আিগিা ০৩ নিং ওয়াি ড 

িাকঘর: আিগিা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৯২৪২ 

উপদিলা: তেরখাো 

তিলা: খুলনা 

 

 

2779 প্রার্থীর নাম: তমা: আব্দুল্লাহ আল বাকী  

মাোর নাম: তমাছা: িাহানারা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: জুলড়ফকার রহমান 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তেড়লপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:  ড়শবগঞ্জ 

িাকঘর: গুড়িয়া 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৫৮১০ 

উপদিলা: ড়শবগঞ্জ 

তিলা:  বগুিা 

 

 

2780 প্রার্থীর নাম: আবদ্যল্লাহ আল মামুন  

মাোর নাম: মদনায়ারা তবগম 

ড়পোর নাম: আলী তহাছাইন 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ছনখাতুদনর বাদপর বািী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িাপুয়া (উত্তর  রোর বািী)  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ৪ 

িাকঘর: কালার মার ছিা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪৭১০ 

উপদিলা: মদহশখালী 

তিলা: কক্সবািার 

 

 

2781 প্রার্থীর নাম: তমা: মাহবুবুর রহমান  

মাোর নাম:  ফড়িলা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: আফছর  উড়িন 

রুম নিং: ২০৮ 

শাহ.এ. এ . এম. ড়কবড়রয়া হল  

ড় দলে কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

ড় দলে 

 

 

 

2782 প্রার্থীর নাম: ই রাে িাহান  

মাোর নাম:  িড়রনা তবগম 

ড়পোর নাম: আ: হক ঢালী 

ফ্ল্যাে নিং: ৩০৩,১৩/ক: তক. এ . ো  তলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তগাপীবাগ 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ৩৯ 

িাকঘর: ওয়ারী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১২০৩ 

উপদিলা: সূত্রাপুর 

তিলা: ঢাকা 
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2783 প্রার্থীর নাম: তমা: আহ ান হাড়বব  

মাোর নাম: তমাছা: হাড়ফিা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: ড়মিানুর রহমান 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ০০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বকুড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ১০ নিং শিংকরপুর 

িাকঘর: ড়িকর গাছা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৪৩২ 

উপদিলা: ড়িকরগাছা 

তিলা:   দশার 

 

 

2784 প্রার্থীর নাম: তমা: রাড়কবুল ই লাম  

মাোর নাম: তমা া: তরাদকয়া তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: মনসুর রহমান 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োরাপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: মনাকিা 

িাকঘর:  াহাপািা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৬৩৪২ 

উপদিলা: ড়শবগঞ্জ 

তিলা:  চাঁপাই নবাবগঞ্জ 

 

 

2785 প্রার্থীর নাম: তমা: ফখরুড়িন 

মাোর নাম: িাহানার তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: শাহাব উল্যাহ 

৪র্থ ড েলা, ই লাম েবন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মাদ্যজ্জা পািা  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ঈেগা 

িাকঘর: পাহিেড়ল 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২০২ 

উপদিলা: িাবলমুড়রিং 

তিলা:  চট্টগ্রাম 

 

 

2786 প্রার্থীর নাম: তমা: নাড়হদ্যল হা ান 

মাোর নাম: ড়শড়রনা আক্তার  

ড়পোর নাম: তমা: এরশাে আলী 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর): ড় /ও, তমা: এরশাে আলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূব ড তপামকারা  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ০২ নিং ড়শেলাই 

িাকঘর: তবিামলী, তপাস্ট তকাি নম্বর: ৩৫২৬ 

উপদিলা: ড়ব: পািা, তিলা: কুড়মল্লা 

 

 

2787 প্রার্থীর নাম: ড় য়াম তমাহাম্মে আবদ্যল্লাহ  

মাোর নাম:  রুোহার তবগম 

ড়পোর নাম: এ এ  এম শরফুড়িন 

রুম নিং: ৯০৫,  

বীর মুড়ক্তদ াদ্ধা এম এ হাোন হল 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনাড়র ও এড়নম্যাল  াইন্স ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

িাকঘর: খুলশী  

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: পাহািেড়ল 

তিলা: চট্টগ্রাম 
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2788 প্রার্থীর নাম: তমা: মাহমুদ্যল হা ান   

মাোর নাম: হাড়লমা খাতুন  

ড়পোর নাম: তমা: আব্দুল মাোন েরফোর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ােদপাো 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: বাঁশ বাড়িয়া 

িাকঘর: সেরব 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৩৪০ 

উপদিলা: মদহশপুর 

তিলা:   ড়িনাইেহ 

 

 

2789 প্রার্থীর নাম: শাড়কল আক্তার   

মাোর নাম: ছাড়কনা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: শাহীন আক্তার 

রুম নিং:  ১০৭ 

শাহ , এ, এম, এ , ড়কবড়রয়া হল 

ড় দলে কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

িাকঘর: ড় দলে 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৩১০০ 

উপদিলা: ড় দলে 

তিলা: ড় দলে 

 

 

2790 প্রার্থীর নাম: তমা: আব্দুল্লাহ আল আড়রফ  

মাোর নাম: তমাছা: আরড়িনা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: িড়হর উিীন 

রুম নিং: ৯০৫,  

বীর মুড়ক্তদ াদ্ধা এম এ হাোন হল  

চট্টগ্রাম তেদেড়রনাড়র ও এড়নম্যাল  াইদন্স  ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

িাকঘর: খুলশী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: পহািেড়ল 

তিলা:  চট্টগ্রাম 

 

 

2791 প্রার্থীর নাম: লামইয়া রহমান  

মাোর নাম: আঞ্জুমান আরা  

ড়পোর নাম: তমা: লুৎফর রহমান  

তলাব ড়নবা  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তহা দন োলান  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:  বকড়শ বািার  

িাকঘর: কািডন হল, তপাস্ট তকাি নম্বর: ১০০০ 

উপদিলা: রমনা, তিলা:  ঢাকা 

 

 

2792 প্রার্থীর নাম: তমাহাম্মে িাদবদ্যল ই লাম 

মাোর নাম: মাহমূো তবগম 

ড়পোর নাম: ছাদবর আহমে 

রুম নিং: ৬১৩, বীল মুড়ক্তদ াদ্ধা এম এ হাোন হল 

চট্টগ্রাম তেদেড়রনাড়র ও এড়নম্যাল  াইন্স ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: খুলশী 

িাকঘর: খুলশী  

তপাস্টদকাি নম্বর: ৪২২৫ 

উপদিলা: পাহািেলী 

তিলা: চট্টগ্রাম 
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2793 প্রার্থীর নাম: তমা: ড়মিানুর রহমান  

মাোর নাম: তমাছা: মদনায়ারা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: তমা দলম  রোর  

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চকবািার  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: প্র ােপুর 

িাকঘর: তগােগািী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৬৫১০ 

উপদিলা: মান্দা 

তিলা:  নওগাঁ 

 

 

2794 প্রার্থীর নাম: তমা: আব্দু   ালাম  

মাোর নাম: ফাদেমা খাতুন 

ড়পোর নাম: তমা: আব্দু   াত্তার  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কালুখালী 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড়ত্রদলাচনপুর 

িাকঘর: ফাড়িলপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৩৫০ 

উপদিলা: কাড়লগঞ্জ 

তিলা:  ড়িনাইেহ 

 

 

2795 প্রার্থীর নাম: ফারহানা তমাস্তাড়ফি  

মাোর নাম: ড়শউড়ল রহমান 

ড়পোর নাম: তমাস্তাড়ফজুর রহমান 

৬৭২, েরকা মঙ্গল গাদি ডন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তমাল্লাপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড:  বাড্ডা 

িাকঘর: বাড্ডা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ১২১২ 

তিলা:  ঢাকা 

 

 

2796 প্রার্থীর নাম: আদৃো হক  

মাোর নাম:  ানড়িো খান 

ড়পোর নাম: মীর  ানাউল হক 

ড়নউ হাউি তরাি, েড়ক্ষর্ আদলকান্দা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বািংলা বািার 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ১৪ নিং 

িাকঘর: বড়রশাল, তপাস্টদকাি নম্বর: ৮২০০ 

উপদিলা: বড়রশাল  ের, তিলা: বড়রশাল 

 

 

 

2797 প্রার্থীর নাম: অনন্যা োলুকোর তোরা  

মাোর নাম: মুক্তা রার্ী োলুকোর 

ড়পোর নাম: অমদবন্দ্র োলুকোর 

ফ্ল্যাে নম্বর: ৪০২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ইউটিড়লটি ড়বড়ডিং 

বঙ্গবন্ধু তশখ মুড়িবুর রহমান কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয় 

তপাস্টদকাি নম্বর: গািীপুর: ১৭০৬ 

 

 

2798 প্রার্থীর নাম: তমা: ো ড়কন পারদেি  

মাোর নাম: তমা া: ত ড়লনা পারেীন 
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ড়পোর নাম: তমা: োড়িম উড়িন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আলুপড়ট্ট: ১১৫ 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ২২ 

িাকঘর: তঘািমারা 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৬১০০ 

উপদিলা: তবায়াড়লয়া 

তিলা: রািশাহী 

 
2799 প্রার্থীর নাম: তরাকাইয়া ইয়া ড়মন 

মাোর নাম:  াদলহা বারী 

ড়পোর নাম: রড়ফকুল বারী 

ব্লক: এ, তরাি:  ০৪,বা া নিং: ২৭ (৪র্থ ড েলা িান পাশ) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: শাহিালাল উপশহর 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড় দলে  ের 

িাকঘর: ড় দলে  ের 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৩১০০ 

উপদিলা: ড় দলে  ের 

তিলা: ড় দলে 

 

 

2800 প্রার্থীর নাম: তমা া: ফড়রো পারেীন 

মাোর নাম: তমা া: শড়রফা তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: িাহাঙ্গীর  আলম 

বা া ও  িক (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বামনড়শকি 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: পাড়রলা 

িাকঘর:  খিখিী 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৬২০৪ 

উপদিলা: পবা 

তিলা:  রািশাহী 

 

 

2801 প্রার্থীর নাম: মাড়ফয়া আক্তার   

মাোর নাম: মমোি তবগম 

ড়পোর নাম: তমা: অড়হবুর রহমান 

রুম নিং: ৪০৫, সুহাড় নী ো  হল 

ড় দলে কৃড়ি ড়বশ্বড়বদ্যালয়   

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড় দলে: ৩১০০ 

 

 

 

2802 প্রার্থীর নাম: তমা: রড়বউল হা ান  

মাোর নাম:  াহনা তবগম 

ড়পোর নাম: আকোরুল ই লাম 

শহীে ড়িয়াউর রহমান হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রািশাহী ড়বশ্বড়বদ্যালয়  

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড়বদনােপুর 

িাকঘর: ড়বদনােপুর 

উপদিলা: মড়েহার 

তিলা:  রািশাহী 

 

 

2803 ‡gv. †Mvjvg †gv¯Ídv 
gvZv: †gvQv. †Mvjvcx †eMg 
wcZv: †gv. Ievq`yi ingvb 
iæg-224 
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‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`©x nj  
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq 
gqgbwmsn: 2202  
 

2804 প্রার্থীর নাম: তমাছা: পড়ন সুলোনা  

মাোর নাম: তমাছা: নাড় মা 

ড়পোর নাম: তমা: শহীদ্যল ই লাম 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তবেলা 

ইউড়নয়ন/ওয়াি ড: ড়েগনগর 

িাকঘর: অড়চন্তযপুর 

তপাস্টদকাি নম্বর: ৭৩২০ 

উপদিলা: সশলকূপা 

তিলা:  ড়িনাইেহ 

 

 

2805 dvnv` ingvb 
gvZv: D‡¤§ nvIqv 
wcZv: g„Z Gm Gg dviæKzi ingvb 
¯‹zj †ivo, †`vqvbv DËi cvov 
IqvW©-4, †`ŠjZcyi 
Lyjbv-9202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/- 

¯^vÿwiZ 
 

(‡gvt Kvgiæ¾vgvb) 
mnKvix cwiPvjK 

 


