evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
gqgbwmsn
AvMvgx 28-11-2020Bs Zvwi‡L ‰eÁvwbK Kg©KZv© (A¯’vqx ivR¯^) c‡` wm‡×k¦ix Mvj©m K‡jR, XvKvq AbywôZe¨ wjwLZ
cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ Dchy³ cÖv_x©‡`i ZvwjKv
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cÖv_x©i bvg I wVKvbv
প্রার্থীর নাম: ‡gvt Avey mvC`
মাতার নাম: Lv‡j`v Lvbg
পিতার নাম: g„Z, gwReyi ingvb
33,cvIqvi nvDR †ivW
‡KIqvULvjx, †cvwëª †gvo
: 20 bs IqvW©
ডাকঘর: ‡KIqvULvjx
উিজেলা: m`i, জেলা: gqgbwmsn- 2202
প্রার্থীর নাম: Aiæc Kzgvi `vm
মাতার নাম: wkDjx ivbx `vm
পিতার নাম: wegj P›`ª
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: K‡jRcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 4bs
ডাকঘর: MvBevÜv m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5700
উিজেলা: MvBevÜv ;জেলা: MvBevÜv
প্রার্থীর নাম: iænvbv Av³vi
মাতার নাম: Avd‡ivRv ‡eMg
পিতার নাম: G.wU.Gg. †gv¯Ídv
evmv I moKt 283,Lvb gwÄj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: `wÿb †Mvovb
ডাকঘর: wLjMuvI
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1219, জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: ‡gvnv¤§` dqmvj cvi‡fR
মাতার নাম: mvjgv Bqvmwgb
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` dinv` Avn‡g`
evmv I moKt evmv bv¤^i- 423
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: MvIqvBi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: `wÿbLvb
ডাকঘর: Avk‡Kvbv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1230
উিজেলা: `wÿbLvb; জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt jyebv Bqvmwgb
মাতার নাম: ‡gvQvt ivwRqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avey ˆZqe
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: DËi wkecyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2bs my›`ieb
ডাকঘর: bwkcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5200
উিজেলা: w`bvRcyi m`i, জেলা: w`bvRcyi
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প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt †gŠmygx Aviv
মাতার নাম: ‡gvQvt Znwgbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gneyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: fevbxcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: we‡Rvov
ডাকঘর: fevbxcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5210
উিজেলা: w&&eij, জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: wjwcKv ivbx ivq
মাতার নাম: weDwU ivbx ivq
পিতার নাম: gyKz›` gyivix ivq
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: g‡bvni bMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs cuvwRqv
ডাকঘর: cuvwRqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7450
উিজেলা: †Kkecyi, জেলা:h‡kvi
প্রার্থীর নাম:gwiqg †eMg
মাতার নাম: Av‡qkv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt dLiæj Bmjvg nvRiv
evmv I moKt 14/wR/we
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ey‡qU ÷vd †KvqvUvi Avgjvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: wmwU †ivW
ডাকঘর: ‡cv¯Ív wU Gm I -1211
উিজেলা: jvjevM, জেলা:XvKv.`t wmwU K‡c©v‡ikb
প্রার্থীর নাম: QvweKzb bvnvi
মাতার নাম: mywdqv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj †gvZ‡je AvK›`
evmv I moKt evwo bst 1531
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvKzqv c~e© bqvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 06
ডাকঘর: Pocvov; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: gqgbwmsn m`I ; জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: bvwdmv †di‡`Šm
মাতার নাম: nvwdRv †eMg
পিতার নাম: Avãyi ikx`
evmv I moKt nvmcvZvj †gvo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evRv`x
ইউপনয়ন/ওয়াডড: bKj †cŠimfv,5bs IqvW©
ডাকঘর: bKjv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2150
উিজেলা: bKjv; জেলা: †kicyi
প্রার্থীর নাম: ZvbwRbv myjZvbv
মাতার নাম: ‡mwjgv †eMg
পিতার নাম: bRiæj Bmjvg
evmv I moKt wcÖg †ivR, evmv 50/2, moKt 1/2
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wmKkb 13,eøK -wm
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04
ডাকঘর: wgicyi; জিাষ্টজকাড নম্বর: 1216, জেলা: XvKv
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প্রার্থীর নাম: †gvt Avjvj †nv‡mb
মাতার নাম: ‡`‡jvqviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt AvQv`yj Bmjvg
evmv bs 137-01, †ivW bs 3
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ingZMÄ
ইউপনয়ন/ওয়াডড: IqvW© bs 04
ডাকঘর: wmivRMÄ m`i
উিজেলা: wmivRMÄ m`I, জেলা: wmivRMÄ- 6700
প্রার্থীর নাম: †gvt bvwmg Avn‡g`
মাতার নাম: ‡gvmvt wbjydv Bqvmwgb
পিতার নাম: †ZveviK Avjx
kvnRvjvj nj , 340/GBP, evK…we
ডাকঘর: 2202 ;জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
উিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: AÄb Kzgvi ivq
মাতার নাম: ‡R¨vmbv ivbx ivq
পিতার নাম: Awbj Kygvi ivq
Kÿ bs 439/wW
knx` kvgmyj nK nj, evK…we
gqgbwmsn-2202
প্রার্থীর নাম: bI‡k` myjZvbv iægwK
মাতার নাম: iwngv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj †nv‡mb
Zvcmx iv‡eqv nj
iæg bs- 118, evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn
জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡gvnv¤§` Lvqiæj Avjg meyR
মাতার নাম: †nvm‡b Aviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` Rvg‡m` wgqv
evmv I moKt iæg bs-317, knx` ZvR DÏxb Avng` nj,
ইউপনয়ন/ওয়াডড: e‡kgyi K…we
ডাকঘর: e‡kgyiK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1706
উিজেলা: MvRxcyi m`i
জেলা: MvRxcyi
প্রার্থীর নাম: mvRx` †gn&ive †mvnv`©¨
মাতার নাম: ‡i‡eKv myjZvbv
পিতার নাম: ‰mq` BqvRyj nK
evmv I moKt w` d¬vIqvi wKÛvi Mv‡W©b ¯‹yj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: miKvicvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3 bs IqvW©
ডাকঘর: ‡jvnvMov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7511
উিজেলা: †jvnvMov
জেলা: bovBj
প্রার্থীর নাম: AbxK Kzgvi †`e
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মাতার নাম: ‡Mvcv ivbx †`e
পিতার নাম: Aiæb Kygvi †`e
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iv‡qi cvov, evwbqvPs
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evwbqvPs
ডাকঘর: hvÎvcvkv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3351
উিজেলা: evwbqvPs, জেলা: nweMÄ
প্রার্থীর নাম: BkwZqvK Avn‡g` †PŠayix
মাতার নাম: Lv‡j`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kvgmy wgqv †PŠayix
evmv I moKt iæb bs-314,e½eÜz †kL gwReyi ingvb nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Rvnv½xibMi wek^we`¨vjq
ডাকঘর: Rvwe
উিজেলা: mvfvi, জেলা:XvKv- 1340
প্রার্থীর নাম: kvnv`Z ‡nv‡mb
মাতার নাম: wkwibv Av³vi
পিতার নাম: kvn&Rvnvb Avjx
evmv I moKt iæg -3127
knx` ZvRDÏxb Avng` nj
e‡kgyiK„we, mvjbv, MvRxcyi
ডাকঘর: e‡ggyiK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1706
উিজেলা: MvRxcyi m`I, জেলা: MvRxcyi
প্রার্থীর নাম: Avãyjøvn-Avj-gvgyb
মাতার নাম: gvwR`v †eMg
পিতার নাম: AvwRg DwÏb
evmv I moKt 339/wW eøK
knx` kvgmyj nK nj, evK…we
ডাকঘর: evK…we,
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: gvwn`yj Bmjvg f~uBqv
মাতার নাম: Rvnvbviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gwbi Avn‡g` f~uBqv
evmv I moKt we- 16/06, eûZjv K‡jvbx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 27 bs `wÿb AvMÖvev`
ডাকঘর: e›`i
উিজেলা: Wejgywos, জেলা: PUªMªvg- 4100
প্রার্থীর নাম: PqwbKv cwÛZ
মাতার নাম: Aiæbv ivbx †`ex
পিতার নাম: nwijvj cwÛZ
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Nybx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2 bs
ডাকঘর: KvwjnvZx
উিজেলা: KvwjnvZx, জেলা: Uv½vBj 1970

2524

2525

2526

2527

2528

2529

5

প্রার্থীর নাম: Zvwbqv kviwgb dv‡Zgv
মাতার নাম: ivq‡nbv AvLZvi
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` dRjyjøvn
iæg bs -118
e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv QvÎx nj
PUªMÖvg †f‡Uwibvwi I Gwbg¨vj mvB‡Ým
ডাকঘর: Lyjkx
উিজেলা: Lyjkx , জেলা: PUªMÖvg- 4225
প্রার্থীর নাম: Awbe©vb KzÛy
মাতার নাম: K…òv ivbx cvj
পিতার নাম: i‡gk P›`ª KzÛz
iæg bs-327/M
knx` kvgmyj nK nj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: nvweeyi ingvb
মাতার নাম: nvwjgv †eMg
পিতার নাম: mvgQzj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: MwZqvkvg
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Nwoqvj Wv½v
ডাকঘর: wmsMvi Wveix nvU
উিজেলা: ivRvi nvU, জেলা: KzwoMÖvg- 5610
প্রার্থীর নাম: mvwenv myjZvbv myBwU
মাতার নাম: ggZvR †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Gbv‡qZzj Kwig
evmv I moKt †eMg †iv‡Kqv nj((A¨v‡j·) M (301)
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evK…we
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn- 2202
প্রার্থীর নাম: mv‡q`v Lvbg wjRv
মাতার নাম: ‡Rvmbv Lvbg
পিতার নাম: AvjnvR¦ †gvt nvwdR DwÏb Lvb
cÖh‡Zœt AvjnvR¦ †gvt nvwdR DwÏb Lvb, 175, gvmKv›`v AvK›`evox
gmwR` msjMœ, nvB¯‹zj †ivW, gqgbwmsn
15bs IqvW©
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: gqgbwmsn
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡gvt Rvwidzj nvmvb
মাতার নাম: Avmgv cvifxb
পিতার নাম: ‡gvt Rvgvj †nv‡mb
evmv I moKt nvIjv`vi evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡Mvqvwjqv evMv
ডাকঘর: ¸jevN
উিজেলা: evDdj, জেলা: cUzqvLvjx
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প্রার্থীর নাম: byi-B-Avjg wmwÏKx
মাতার নাম: byiæbœvnvi
পিতার নাম: AvgRv` Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cuvP MvuI
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 12 bs Kjmcvo BDwbqb
ডাকঘর: cuvP MvuI
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2110
উিজেলা: bvwjZvevwo, জেলা: †kicyi
প্রার্থীর নাম: ‡gvt †g‡n`x nvmvb
মাতার নাম: bvRgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt ZvBRDwÏb AvK›`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gwni Lviæqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 8 bs MdiMuvI
ডাকঘর: gwni Lviæqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2230
উিজেলা: MdiMvuI, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Igi dviæK
মাতার নাম: Kvgiæb bvnvi
পিতার নাম: ‡gvt nvwbd DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvM cqjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3 bs gvngy`cyi, 1bs IqvW©
ডাকঘর: PvovB`vi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2010
উিজেলা: †gjv›`n
জেলা: Rvgvjcyi
প্রার্থীর নাম: ûgvqiv Bqvmwgb
মাতার নাম: mvwebv †nv‡mb
পিতার নাম: kvnv`vr †nv‡mb
cÖh‡Zœt kvnv`vr †nv‡mb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: d¬¨vU bst Gd-2/8
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gvaex †cvU© K‡jvbx
ডাকঘর: †gvsjv e›`i KZ©„cÿ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9351
উিজেলা: †gvsjv
জেলা: ev‡MinvU
প্রার্থীর নাম: ‡gvnv¤§` Bgiæb †nvmvBb
মাতার নাম: †di‡`Šmx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †ejv‡qZ †nvmvBb
evmv I moKt cvUŠqvix evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cwðg Nvc`x
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evwbqv, IqvW©-5
ডাকঘর: evMiv evRvi
উিজেলা: Puv`cyi, জেলা:Pvu`cyi- 3600
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প্রার্থীর নাম: †gvt Aveyj Kv‡kg
মাতার নাম: wewe Lvw`Rv
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj evkvi
evmv I moKt 246
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: †Mvwe›`cyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6(IqvW© bs 01
ডাকঘর: nvRxi evRvi
উিজেলা: †dbx m`I, জেলা:‡dbx- 3900
প্রার্থীর নাম: ‡mŠif Kzgvi `vm
মাতার নাম: mywgÎv ivbx `vm
পিতার নাম: Zcb Kzgvi `vm
evmv I moKt 171/03
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvbevoxqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evavj
ডাকঘর: ‡kvjvi‡Kvjv
উিজেলা: KPzqv, জেলা: ev‡MinvU- 9311
প্রার্থীর নাম: bymivZ †nv‡mb bywm
মাতার নাম: ‡gwibv evby
পিতার নাম: ‡gvt AvIjv` †nv‡mb
evmv I moKt c`œ cøvRv; †nvwìs b 01/11
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: w`NxiPvjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 16
ডাকঘর: Pv›`vbv †PŠiv¯Ív
উিজেলা: MvRxcyi m`i,জেলা: MvRxcyi- 1702
প্রার্থীর নাম: gvneyev
মাতার নাম: iv‡eqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt wgbnvR DwÏb
evmv I moKt 225/1 (KjvevMvb)
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evIqvi KzgviRvwb (cwðgcvov)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: wgR©vcyi †cŠimfv,4bs IqvW©
ডাকঘর: wgR©vcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1940
উিজেলা: wgR©vcyiজেলা:Uv½vBj
প্রার্থীর নাম:‡gvQvt †mvnvbv bvQwib Zvwbqv
মাতার নাম: Av‡jqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Zweeyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvwbmviv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: cvwbmviv
ডাকঘর: M`Lvjx
জিাষ্টজকাড নম্বর7420:
উিজেলা: wSKiMvQv
প্রার্থীর নাম:ivûj †`e bv_
মাতার নাম: ¯^cœv †`e bv_
পিতার নাম: cÖ`xc Kzgvi bv_
evmv I moKt ˆfie gnvR‡bi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: L›`wKiv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: wPeb`Ûx
ডাকঘর: BDbyP bMi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4338
উিজেলা: nvUnvRvix, জেলা: PUªMÖvg
প্রার্থীর নাম: ‡gvt gvgyb †nv‡mb
মাতার নাম: gwiqg †eMg
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পিতার নাম: ‡gvt Inve Avjx
evmv I moKt 1088
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: MvRxcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: bIqvcvov †cŠimfv, IqvW©t 08
ডাকঘর: MvRxcyi iDwdqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7461
উিজেলা: AfqbMi, জেলা: h‡kvi
প্রার্থীর নাম: ‡gvt mg‡ki Avjg
মাতার নাম: ‡gvmvt †mwjbv cvifxm
পিতার নাম: ‡gvt Avãym mvgv` †gvjøv
evmv I moKt GBP -259
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Avjv`vrcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04
ডাকঘর: bovBj
উিজেলা: bovBj m`i, জেলা: bovBj- 7500
প্রার্থীর নাম:‡mvwbqv Bmjvg
মাতার নাম: ‡gvmvt nvweev LvZzb
পিতার নাম: IqvwjDj Bmjvg
evmv I moKt evmv bs-594
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Zc¯^xWv½v
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 10 bs PvuPov BDwbqb, 9 bs IqvW©
ডাকঘর: PuvPov
উিজেলা: h‡kvi m`i, জেলা: h‡kvi- 7402
প্রার্থীর নাম: †gvt dvinvb dv‡qR
মাতার নাম: wRbvZ cvifxb
পিতার নাম: ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg
evmv bs-31, †ivW bs - 03
bwRcyi gv÷vi cvov
IqvW© -03
ডাকঘর: cZœxZjv
উিজেলা: cZœxZjv, জেলা: bIMuv- 6540
প্রার্থীর নাম: wbcy mvnv
মাতার নাম: wbnvixKv mvnv
পিতার নাম: Amxg mvnv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iNybv_cyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2bs iNybv_cyi BDwbqb cwil`
ডাকঘর: Avi. †KvgivBj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9253
উিজেলা: Wzgywiqv, জেলা: Lyjbv
প্রার্থীর নাম: Gm. Gg. kvnxb †nv‡mb
মাতার নাম: kvnvwiqv LvZzb
পিতার নাম: Gm.Gg.kwn`yj Bmjvg
evmv I moKt eo`j evRvi moK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: eo`j,ইউপনয়ন/ওয়াডড: eo`j
ডাকঘর: eo`j,জিাষ্টজকাড নম্বর: 9461
উিজেলা: Avkvïwb, জেলা: mvZÿxiv
প্রার্থীর নাম: Kzjmygv LvZzb
মাতার নাম: AvKwjgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt nhiZ Avjx
evox bs- 373,‡ivW bs- 01
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eqov †kl‡gvo
22 bs IqvW©
ডাকঘর: evK…we,gqgbwmsn
উিজেলা: m`I, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:dviRvbv Bqvmwgb
মাতার নাম: nvwjgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt iwdKzj Bmjvg
†nvwìs bs 0891-00, miKvix K‡jR †ivW†Mvi¯Ívb cvov, †mev `Û
wPwKrm¨jq Mwj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7 bs
ডাকঘর: Bk^i`x
জিাষ্টজকাড নম্বর 6620
উিজেলা: Bk^i`x, জেলা: cvebv
প্রার্থীর নাম: iweDjøvn& f~uBqv
মাতার নাম: ‡Rvmbv †eMg
পিতার নাম: ‡jvKgvb f~uBqv
Kÿ bs- 112(cÖavb feb)
dRjyj nK gymwjg nj
XvKv wek^vwe`¨vjq
ডাকঘর: XvKv-1000
জিাষ্টজকাড নম্বর: XvKv-1000
উিজেলা: igbv
জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: bvmwib Av³vi
মাতার নাম: ‡gvnQbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Qzcyi Avjx miKvi
evmv I moKt gvScvov
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ivbxcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 1bs bkiZcyi
ডাকঘর: ivbxie›`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5241
উিজেলা: wPwiie›`i, জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: mxgv wek^vm
মাতার নাম: mywgZv wek^vm
পিতার নাম: KviwZK wek^vm
myjZvb ivwRqv nj
evK„we
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: bymivZ Rvnvb
মাতার নাম: Zvmwjgv †eMg
পিতার নাম: iwdKzj Bmjvg
Kÿ bs-221/we,‡eMg †iv‡Kqv nj, evK…we
ওয়াডড: 21 bs, ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202, জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: AvbœxKv myjZvbv
মাতার নাম: Av‡jqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt AvgRv` †nv‡mb
Kÿ bst 213/we
‡eMg †iv‡Kqv nj, evK…we
ওয়াডড: 21 bs
ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:KvRx gvwnqvZ ingvb gwblv
মাতার নাম: KvRx †Rib ingvb
পিতার নাম: KvRx wgRvbyi ingvb
iæg bs -212 we
‡eMg †iv‡Kqv nj
ওয়াডড: 21 bs
ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt kvgmyi ingvb
মাতার নাম: kvnvbviv †eMg
পিতার নাম: g„Z †gvt mv‡eZzi ingvb
437/wW,knx` kvgmyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn-2202
প্রার্থীর নাম: b~cyi Av³vi
মাতার নাম: wejwKm †eMg
পিতার নাম: ‡gvt dRjyj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cyiæov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: cyiæov
ডাকঘর: cyiæov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2240
উিজেলা: fvjyKv
জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: `xcÖ Kygvi gÛj
মাতার নাম: Aógx ivbx gÛj
পিতার নাম: iÄb Kzgvi gÛj
evmv I moKtd¬vU bs-4 we
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: 14/24 cjøex
ইউপনয়ন/ওয়াডড: (DËiv)
ডাকঘর: wgicyi -12
জেলা:XvKv-1216
প্রার্থীর নাম: Lvw`Rv LvZzb
মাতার নাম: gwiqvg †eMg
পিতার নাম: Avn¤§` Avjx wek^vm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvjKv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: `v‡gv`i
ডাকঘর: dzjZjv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9210
উিজেলা: dzjZjv, জেলা:Lyjbv
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প্রার্থীর নাম: gywk©`v Lvbg
মাতার নাম: ‡eMg Avmgv A`y`
পিতার নাম: Avt A`y` †gvjøv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kvnvjcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs AvURywo
ডাকঘর: Kvnvjcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9381
উিজেলা: †gvjøvnvU, জেলা: v‡MinvU
প্রার্থীর নাম: cweÎ gÛj
মাতার নাম: hyf`ªv gÛj
পিতার নাম: g„Z n‡i›`ªbv_ gÛj
evmv I moKt 302
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iscyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 12 bs iscyi BDwbqb
ডাকঘর: iscyi KvwjevUx
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9253
উিজেলা: Wzgywiqv, জেলা: Lyjbv
প্রার্থীর নাম: bvwRiv web‡Z Avjg
মাতার নাম: ‡gvQvt iæwgRv Avjg
পিতার নাম: G. we.Gg.byi Avjg
iæg bs 217/L
,‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
evK…we,gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avãyj gwgb
মাতার নাম: ‡gvQvt nvwmbv †eMg
পিতার নাম: g„Z Avey Zv‡je
c~e© -13,knx` Rvgvj †nv‡mb nj,evK…we
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gqgbwmsn-2202
ডাকঘর: evK…we PËi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡gvt wkgyj Bmjvg
মাতার নাম: mvwebv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †gvRvnvi Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Zv‡nicyi(evwQqvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 02
ডাকঘর: Zv‡nicyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6251
উিজেলা: evMgviv, জেলা:ivRkvnx
প্রার্থীর নাম: bvmwib bvnvi
মাতার নাম: wg‡mb ivwk`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt RvbœvZ Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: L‡qiZjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2
ডাকঘর: bjWv½v
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7350
উিজেলা: KvjMÄ
জেলা: wSbvB`n
প্রার্থীর নাম: †gvt Avjgvgyb
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মাতার নাম: ‡gvQvt Ry‡jLv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãym myjZvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvwbnvKv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡ZZzwjqv/ 5bs
ডাকঘর: AvwRR bMi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5030
উিজেলা: †ZZzwjqv, জেলা:cÂMo
প্রার্থীর নাম:‡gvQvt mvwRqv Avdwib
মাতার নাম: ‡gvQvt †i‡eKv myjZvbv
পিতার নাম: †gvt Avãyi iv¾vK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:5bs †QvU evwbqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evwbqv
ডাকঘর: evwbqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5100
উিজেলা: VvKziMuvI, জেলা: VvKziMuvI
প্রার্থীর নাম: AbyK~j P›`ª wmb&nv
মাতার নাম: fviZx ivYx
পিতার নাম: n‡i›`ªbv_
evmv I moKt AbyK~j P›`ª wmb&nv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Vzgwbqv (DwKjcvov)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 03 bs abZjv
ডাকঘর: jvwnox
উিজেলা: evwjqvWv½x, জেলা: VvKziMuvI- 5141
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avwid †nv‡mb
মাতার নাম: by‡ii bvnvi
পিতার নাম: ‡gvt wmivRyj nK
evmv I moKt wmivR gvóvi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: `wÿb hkcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: QvMjbvBqv †cŠimfv
ডাকঘর: DËi hkcyi
উিজেলা: QvMjbvBqv, জেলা: †dbx- 3910
প্রার্থীর নাম:kviwgb Av³vi
মাতার নাম: Zmwjgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` Aveyj Kvjvg
evmv I moKt NiRvi evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡bvqvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 13
ডাকঘর: ¸Riv †bvqvcvov
উিজেলা: ivDRvb, জেলা:PUªMÖvg- 4346
প্রার্থীর নাম: Ryw_ AvKZvi
মাতার নাম: Kvgiæb bvnvi
পিতার নাম: ‡gvt Rvjvj DwÏb
evmv I moKt †nvwìs bs -1755, wU.wU.wm `wÿb †jb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Rûiæj bMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04ডাকঘর: e¸ov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5800,উিজেলা: e¸ov m`i, জেলা: e¸ov

প্রার্থীর নাম:‡gvt bvwRg DwÏb
মাতার নাম: Znwgbv Av³vi

পিতার নাম: nvRx Qvq`yj nK
evmv I moKt 397/ 02,
Gm.AvB.nvcv nvDm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bvwRi †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 09
ডাকঘর: m`i †dbx
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3900
উিজেলা: m`i †dbx, জেলা: †dbx
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প্রার্থীর নাম: bymivZ Bqvmwgb
মাতার নাম: gv‡R`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt wbqZ Avjx
†eMg †iv‡Kqv nj, L-eøK,17
evsjv‡`k K„wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Avkxl Kzgvi ivq
মাতার নাম: mygwZ ivbx ivq
পিতার নাম: myaxi P›`ª ivq
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: euvkMvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 8 bs †`ŠjZcyi
ডাকঘর: ‡DUMuvI
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5110
উিজেলা: cxiMÄ
জেলা:VvKziMuvI

প্রার্থীর নাম: ‡gvnv¤§` gvneyeyi ingvb Zzlvi
মাতার নাম: gwiqg †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Ave`yi ikx`
evmv I moKt 23/2,‡KIqvULvjx
‡KIqvULvjx cvIqvi nvDR †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 20 bs
ডাকঘর: ‡KIqvULvjx
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn- 2201
প্রার্থীর নাম: gxg †gv¯Ívixb gyb
মাতার নাম: Pvqbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb
evmv I moKt cÖ‡dmi W. †gvt kvnRvnvb
wcvU©‡g›U Ad wdkvwiR g¨v‡bR‡g›U
d¨vKvwë Ae wdkvwiR
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq, gqgbwmsn-2202

2574

2575

প্রার্থীর নাম: †gvt dwi`yj¾vgvb
মাতার নাম: wd‡ivRv †eMg
পিতার নাম: g„Z: ‡gvt kwn`yj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: c~e© cvKzwUqv
1bs †`Dj evox BDwbqb
ডাকঘর: wW.cvKywUqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1982
উিজেলা: NvUvBj, জেলা:Uv½vBj
প্রার্থীর নাম: mvbwR`v †mvnvb
মাতার নাম: ‡kL Gwb Qvjgv
পিতার নাম: ‡gvt wjqvKZ †nv‡mb
evmv I moKt 0064
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: nvB¯‹zj moK(wcwUAvB moK)
ইউপনয়ন/ওয়াডড:
ডাকঘর: ei¸bv
উিজেলা: ei¸bv, জেলা: ei¸bv-8700
প্রার্থীর নাম: ‡mwjbv Av³vi mywg
মাতার নাম: mv‡R`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj gvbœvb
evmv I moKt Ki‡Zvq feb 2q Zjv (`t cvk^v©)
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Dc‡Rjv cwil` †KvqvU©vi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Pvw›`bv †cŠimfv
ডাকঘর: Pvw›`bv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3510
উিজেলা: Pvw›`bv, জেলা: Kzwgjøv
প্রার্থীর নাম: Kvgiæ¾vgvb
মাতার নাম: iIkbviv
পিতার নাম: mv‡ne Avjx
Lvgvi e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vjq
grm¨ exR Drcv`b Lvgvi, Kvwkcyi,
ewikvj m`i, ewikvj

2576

2577

2578

2579
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প্রার্থীর নাম: mvw`qv Avn‡g`
মাতার নাম: gwiqg Av³vi
পিতার নাম: AvdZve DÏxb Avn‡g`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvi`vMÄ
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04 bs
ডাকঘর: mvi`vMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1346
উিজেলা: MvRxcyi m`i, জেলা:MvRxcyi
প্রার্থীর নাম: Avãyj Avjxg
মাতার নাম: Av‡bvqviv †eMg
পিতার নাম: b~iæj Bmjvg
Lvgvi e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vjq
grm¨ exR Drcv`b Lvgvi, Kvwkcyi, ewikvj m`i, ewikvj
প্রার্থীর নাম: gygZvwnbv †gvnv¤§`
মাতার নাম: gvndzRv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` Avjx
evmv I moKt d¬vU 8/2,53
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvIjv †gvjøvevwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 49
ডাকঘর: wLj‡ÿZ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1229
উিজেলা: `wÿb Lvb, জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: ‡gvt mv‡qg gvn&gy`
মাতার নাম: ‡gvQvt weDwU †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kvnxb gvn&gy`
103/cwðg feb
Ckv Luv nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡gvnv¤§` b~iæj Avgxb
মাতার নাম: b~iæbœvnvi
পিতার নাম: ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
315/ we
knx` kvgmyj nK nj,
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †Rmwgb Av³vi
মাতার নাম: ‡gvQvt Kwnbyi †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj †nv‡mb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kv‡bvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Kvnvjy
ডাকঘর: Kvnvjy
উিজেলা: Kvnvjy, জেলা: e¸ov- 5870

2580

2581

2582

2583

2584

2585
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প্রার্থীর নাম: †gvt mv‡R`yi ingvb
মাতার নাম: ‡Rey‡bœQv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãym mvgv`
403/ G
knx` bvRgyj Avnmvb nj
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Z„lv wek^vm kvšÍv
মাতার নাম: Zvcmx wek^vm ïåv
পিতার নাম: Aiæb Kzgvi wek^vm
evmv I moKt †bvKbv_ evevi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: DËi ¸Riv
ইউপনয়ন/ওয়াডড:
ডাকঘর: VvKzievox
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4341
উিজেলা: ivDRvb, জেলা: PUªMÖvg
প্রার্থীর নাম: ‡gvt wRqvDi ingvb
মাতার নাম: bvwQgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †iRvDj Bmjvg
iæg bs 130, eøK -wW
‡nv‡mb knx` †mnivIqv`x nj , evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq,
gqgbwmsn
ডাকঘর: gqgbwmsn m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা: gqgbwmsn

2586

2587

2588

প্রার্থীর নাম: ‰ekvLx `Ë
মাতার নাম: c~wb©gv ivbx `Ë
পিতার নাম: K…lœ ivbx `Ë
evmv I moKt Avwei wbevm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gvóvicvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 4
ডাকঘর: ivgMo
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4440
উিজেলা: ivgMo, জেলা: LvMovQwo
প্রার্থীর নাম: †gvt Avkivdzj nK
মাতার নাম: ‡i‡nbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avwgbyj nK
iæg bs- 124/wm
Avkivdyj nK nj, evK…we
ডাকঘর:
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt Avwidz¾vgvb
মাতার নাম: Avwgbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt nvwdRyi ingvb
iæb bs 342/GBP
kvn&Rvjvj nj
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা: gqgbwmsn

2589

2590

2591
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প্রার্থীর নাম: †kvfb miKvi
মাতার নাম: BwZ ivbx miKvi
পিতার নাম: Zcb miKvi
evmv I moKt 313/wW
kvnRvjvj nj
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt kwdKzi ingvb
মাতার নাম: ‡kdvjx Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt Avãyi iwng
iægb bs- 329/B eøK
kvnRvjvj nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evK…we
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: mveixbv ggZvR
মাতার নাম: ‡ivKmvbv cvifxb
পিতার নাম: nvwmeyi ingvb
evmv I moKt 150
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ivbxbMi, nv`xi‡gvo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 25 bs
ডাকঘর: ‡Nvovgviv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6100
উিজেলা: ‡evqvwjqv
জেলা:ivRkvnx
প্রার্থীর নাম: w`jiæev Av³vi jvKx
মাতার নাম: Avbvi Kwj
পিতার নাম: Øxb †gvnv¤§` Lvb
iæg bs 211/L
‡kL dwRjvZzwbœmv gywRe nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evK…we
gqgbwmsn -2202

2592

2593

2594

2595

প্রার্থীর নাম: Zvm‡bvfv wZkv Dwg©
মাতার নাম: wd‡ivRv Lvb
পিতার নাম: Gg.G.Rwjj
iæg bs-216/L
‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj,
evK…we, gqgbwmsn-2202
প্রার্থীর নাম: ‡gvt Rxeb AvKZvi
মাতার নাম: ‡gvt Rvnvbviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt eveyj AvKZvi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: b›`MuvI
ইউপনয়ন/ওয়াডড: AvgMuvI
ডাকঘর: KvgvicyKzi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5120
উিজেলা: nwicyi, জেলা: VvKziMuvI

2596

2597
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প্রার্থীর নাম: ‡Kvev` wgqv
মাতার নাম: ‡Lv‡`Rv LvZzb
পিতার নাম: gwZDi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wekvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: eoLvcb
ডাকঘর: eoLvcb
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2430
উিজেলা: KjgvKv›`v, জেলা: †bÎ‡Kvbv
প্রার্থীর নাম: gBbyj Bmjvg
মাতার নাম: jvqjv AvÄygvb evby
পিতার নাম: wmivR DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvdRjcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3 bs eniv
ডাকঘর: eniv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3331
উিজেলা: gvaecyi
জেলা: nweMÄ
প্রার্থীর নাম: bymivZ bvwn` bxcv
মাতার নাম: kvnxbv Av³vi
পিতার নাম: jyrdi ingvb
Kÿ bs-114
&e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj e½eÜz †kL gywReyi ingvb
K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: mvjbv
জেলা: MvRxcyi-1706
প্রার্থীর নাম: kvnvbvR cvifxb iægKx
মাতার নাম: nvweev †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyi iBP
iæg bs M/12
myjZvb ivwRqv nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq, gqgbwmsn-2202

2598

2599

2600

2601

প্রার্থীর নাম: ‡gv‡gbyj Bmjvg
মাতার নাম: bvRgybœvnvi
পিতার নাম: ‡gvt †gvkviid †nv‡mb
evmv I moKt 4-3,K…ò Pzov nvDwRs
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: 24/we-wm knx` wgbvi †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: IqvW© 11, wWGbwmwm
ডাকঘর: ‡gvnv¤§`cyi
উিজেলা: wgicyi,জেলা: XvKv- 1207
প্রার্থীর নাম: BkwZqvK Avn‡g`
মাতার নাম: nvwjgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt gywReyi ingvb
evmv I moKt 43/1, ewki moK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: `wÿb †Zwjcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 18 bs IqvW©
ডাকঘর: MvRxcyi m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর:1702
উিজেলা: MvRxcyi m`i, জেলা: MvRxcyi

2602

2603
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প্রার্থীর নাম: gwkDi ingvb
মাতার নাম: AvQgv ‡eMg
পিতার নাম: gv‡R`yj nK
evmv I moKt evmvt gvRy wgqvi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Lwjdvcvov, Pv›`jv(c~e©)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Pv›`jv
ডাকঘর: Pv›`jv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3526
উিজেলা: eªvÿYcvov, জেলা: Kzwgjøv
প্রার্থীর নাম:‡gvt diRyi ingvb Lvb
মাতার নাম: ‡mvwdqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt wdiæR Luvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Pi evebv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Pi †gvPvwiqv
ডাকঘর: Kvgv‡ii Pi
জিাষ্টজকাড নম্বর:2100
উিজেলা: ‡kicyi m`i, জেলা: †kicyi
প্রার্থীর নাম: bvwR`v LvZyb
মাতার নাম: Avwgbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avwgiæj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: enjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs we‡Rvov
ডাকঘর: KvÂb
উিজেলা: weij, জেলা: w`bvRcyi- 5210

2604

2605

2606

2607

প্রার্থীর নাম:‡gvmvt Kzjmyg Aviv gywbœ
মাতার নাম: ‡gvmvt nvwg`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt wgRvbyi ingvb
evmv I moKt 330/1
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gxinvwRievM
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 51 bs IqvW©
ডাকঘর: ‡MÛvwiqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1204
উিজেলা: hvÎvevwo
জেলা:XvKv

2608

প্রার্থীর নাম: bvwn`v Av³vi
মাতার নাম: nvwg`v Av³vi
পিতার নাম: Ave`yi iwng nvIjv`vi
iæg bst cÖ`xß -302
Kwe mywdqv Kvgvj nj
: XvKv wek^we`¨vjq
ডাকঘর: KvR©b nj †cvó Awdm
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1000
উিজেলা: kvnevM, জেলা: XvKv
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প্রার্থীর নাম: cwj ivbx `vm
মাতার নাম: Kgjv ivbx `vm
পিতার নাম: gay m~`b `vm
evmv I moKt 810/755 igbx †gvnb †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wbZvBMÄ
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 1 bs IqvW©
ডাকঘর: cyivb evRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3601
উিজেলা: Puv`cyi m`i, জেলা:vPuv`cyi
প্রার্থীর নাম: ‡gvt Avjx nvq`vi
মাতার নাম: Rvnvbviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Ievq`yjøvn
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvIjvLyuox
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6bs wbRcvov
ডাকঘর: ‡MvjvcMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5220
উিজেলা: exiMÄ, জেলা: w`bvRcyi

2609

2610

2611

প্রার্থীর নাম: Kg‡j›`y gÛj
মাতার নাম: myav ivbx gÛj
পিতার নাম: cwigj P›`ª gÛj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡cvovevUjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: eywo‡Mvqvwjbx
ডাকঘর: fvwgqv †cvovKvUjv
উিজেলা: k¨vgbMi,জেলা: mvZÿxiv- 9453

2612

প্রার্থীর নাম: ‡gvt RvwnDi ingvb wRg
মাতার নাম: Kwnbyi
পিতার নাম: ‡gvt gK‡jQzi ingvb
evmv I moKt evox bs 30/29, eKmx evRvi †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gvjZxbMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6bs
ডাকঘর: e¸ov
উিজেলা: e¸ov m`i, জেলা: e¸ov- 5800
প্রার্থীর নাম: Zvnwgb LvZzb
মাতার নাম: Lvw`Rv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt nhiZ Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvš’v cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Dgi gwR`
ডাকঘর: di‡KinvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5601
উিজেলা: ivRvinvU, জেলা: KzwoMÖvg
প্রার্থীর নাম: †gvt dviæK †nvmvBb
মাতার নাম: ‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg
পিতার নাম: †gvt Avãym mvgv`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evÂvivg
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡gvMjevmv
ডাকঘর: ‡gvMjevmv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5600
উিজেলা: KzwoMÖvg m`i, জেলা: KzwoMÖvg
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt wdivZzb †bmv

2613
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মাতার নাম: ‡gvQvt ggZvR †gix †eMg
পিতার নাম: †gvt Avãyi iwk`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Pvg`yqvix
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 1bs fv‡evi
ডাকঘর: Rqb›` nvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5216
উিজেলা: Kvnv‡ivj, জেলা: w`bvRcyi
2616

প্রার্থীর নাম: ‡gvt kvwnb Avjg
মাতার নাম: ‡gvmvt kvwn`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt byiæj Avwgb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Pi‰gkv`x
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Kgjvcyi
ডাকঘর: Bmjvgcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 8600
উিজেলা: cUzqvLvjx m`i, জেলা: cUzqvLvjx
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প্রার্থীর নাম: AwgZvf eg©b
মাতার নাম: cweÎv evjv †`ex
পিতার নাম: AZzj P›`ª eg©b
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ag©cyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21bs †XvjvinvU
ডাকঘর: ‡XvjvinvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5101
উিজেলা: VvKyiMuvI m`i
জেলা: VvKyiMuvI
প্রার্থীর নাম: ‡gvt Avmv`y¾vgvb
মাতার নাম: bvwQgv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt Av³viæ¾vgvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: w`MviKv›`v
ডাকঘর: AvgjxZjv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: iwdKzj Bmjvg meyR
মাতার নাম: iv‡njv
পিতার নাম: ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evjvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: KPvKvUv
ডাকঘর: B‡›`ªvMo
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3660
উিজেলা: bv‡Mk^ix, জেলা: KzwoMÖvg
প্রার্থীর নাম: kvgxgv Bmjvg iæfv
মাতার নাম: bvRgv Av³vi
পিতার নাম: byiæj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡XŠcvMvwiqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: avbx †Lvjv
ডাকঘর: KvUvLvjx,জিাষ্টজকাড নম্বর: 2263
উিজেলা: wÎkvj, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: myivBqv cviwfb
মাতার নাম: ‡eMg Zvnwgb †mwjg

2619
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পিতার নাম: ‡gvt †mwjg †gvjøvn
evmv I moKt 10/8
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: DËi mv‡q`vev`
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 84
ডাকঘর: XvKv m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1100, জেলা:XvKv
প্রার্থীর নাম: ‡gvt AvwZKzi ingvb
মাতার নাম: ‡gvt Avd‡ivRv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Av‡jK DÏxb
evmv I moKt 142/5 wm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ¯^cœaviv nvDwRs
ডাকঘর: ‡gvnv¤§`cyi, ewmjv, জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: Rvdwib myjZvbv Dwg©
মাতার নাম: gwbRv Av³vi cviæj
পিতার নাম: ‡gvt b~i bex
evmv I moKt 751,b~i gwÄj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: kvwšÍ †Kv¤úvbx †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড:‡dbx m`i, 10 bs
ডাকঘর: †dbx m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3900
উিজেলা: †dbx m`i, জেলা: †dbx
প্রার্থীর নাম: kvigxb Rvnvb †kvfv
মাতার নাম: mv‡R`v †eMg
পিতার নাম: Avãyj nvwjg wgqv
evmv I moKt 27
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wek^vm †eZKv, AvUcyKzi cvo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 15 bs
ডাকঘর: Uv½vBj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1900
উিজেলা: Uv½vBj, জেলা :Uv½vBj
প্রার্থীর নাম: Kgj P›`ª ivq
মাতার নাম: k¨vgjx ivq
পিতার নাম: A‡jb P›`ª ivq
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡bnvjMuvI
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 4bs AvUMuvI
ডাকঘর: nvUgvaecyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5216
উিজেলা: †evPvMÄ, জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt nvwRiv LvZzb
মাতার নাম: ‡gvQvt gvdzRv LvZzb
পিতার নাম: †kL wiqvKZ Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡gŠZjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡gŠZjv /02 bs
ডাকঘর: ‡gŠZjv
উিজেলা: KvwjMÄ, জেলা: mvZÿxiv- 9440
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt wgbnvRyj Av‡e`bx †PŠayix
মাতার নাম: gvmy`v AvKZvi
পিতার নাম: ‡gvt Rûiæj KvBqyg †PŠayix
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gyivixcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 9bs Av¯‹icyi BDwbqb
ডাকঘর: gymyWv½v
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5200
উিজেলা: m`I, জেলা :w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: Kvgiæ¾vgvb
মাতার নাম: Kgjv †eMg
পিতার নাম: gKeyjvi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cwðg evjvMÖvg
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evjvMÖvg
ডাকঘর: evjvMÖvg
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5330
উিজেলা: RjXvKv, জেলা: bxjdvgvix
প্রার্থীর নাম: nvweeyb bvnvi
মাতার নাম: Qv‡niv ingvb
পিতার নাম: ‡gvt nvweeyi ingvb
evmv I moKt 162/5
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡MvnvBj Kvw›` wgievox †gvi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04 bs
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: gqgbwmsn m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: gvwjnv dviRvbv
মাতার নাম: ‡gvQvt Zv‡niv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gvneyeyi ingvb
Zvcmx iv‡eqv nj
iæg bs-417 evK…we
ডাকঘর: evK…we Pজিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`I P জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt †Mvjvg gy³vw`i
মাতার নাম: ‡gvQvt dwi`v Bqvmwgb
পিতার নাম: †gvt †Mvjvgyj †nv‡mb evei
evmv I moKt wR -7/14
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21 bs Pডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 Pউিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: myRbv ZvbwRb Bjjvg
মাতার নাম: bvmwib Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
evmv I moKt kvwšÍ wb‡KZb, mZvievwo †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: jÿxcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 06 bs IqvW©,ডাকঘর: jÿxcyi Pজিাষ্টজকাড নম্বর:
3700,উিজেলা: jÿxcyi জেলা: jÿxcyi
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প্রার্থীর নাম: Avdmvb Kwei `xwß
মাতার নাম: bvmwib myjZvb
পিতার নাম: ‡gvt Kwei †nv‡mb
evmv I moKt Av‡bvhviv g¨vbkb, evmv bs-05
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: c‡Z½v
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 39 bs IqvW©
ডাকঘর: ‡mBjm© K‡jvbx -1
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4218
উিজেলা: e›`i , জেলা: PUªMÖvg
প্রার্থীর নাম:‡gvQvt Zvmwbg Av³vi ivby
মাতার নাম: †gvQvt wkíx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt jyrdi ingvb cÖavb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evjvevmywbqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs cebvcyi, IqvW© -6
ডাকঘর: dwKinvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5730
উিজেলা: cjvkevox, জেলা: MvBevÜv
প্রার্থীর নাম: AP©bv ivbx
মাতার নাম: mywgÎv ivbx
পিতার নাম: mywbj P›`ª miKvi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Avgevox
ডাকঘর: Avgevox
জিাষ্টজকাড নম্বর:5261
উিজেলা: cve©Zxcyi, জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: Zb¥q KvwšÍ `vk
মাতার নাম: wkDkx ivbx `vk
পিতার নাম: wkey KvwšÍ `vk
evmv I moKt Wv³vi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: D_yix
ইউপনয়ন/ওয়াডড: MdiMvI
ডাকঘর: D_yix Pজিাষ্টজকাড নম্বর: 2230
উিজেলা: MdiMvI জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম:‡gvt gvngy`yj nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt gvndyRv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt †gvm‡jg DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Rvjvw`cyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 8bs †Psgvix
ডাকঘর: dwKinvU P জিাষ্টজকাড নম্বর: 5460
উিজেলা: wgVvcyKzi, জেলা:iscyi
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv
মাতার নাম: ‡gvQvt †Mvjvcx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Ievq`yi ingvb
evmv I moKt 214/we eøK,
‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`x nj, evK…we
gqgbwmsn-2202
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প্রার্থীর নাম: bvRgyb bvnvi
মাতার নাম: ‡cqviv †eMg
পিতার নাম: g„Z. Øxb †gvnv¤§` f~Tvu
evmv I moKt wgwR evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: PvUwLj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: PvUwLj †cŠimfv
ডাকঘর: PvUwLj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3870
উিজেলা: PvUwLj, জেলা: †bvqvLvjx
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt D¤§yj Kvwd mvjgv
মাতার নাম: †gvQvt w`jviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj Kv‡`i
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: DËi Nbk¨vg
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ZzlfvÛvi
ডাকঘর: ZylfvÛvi Pজিাষ্টজকাড নম্বর: 5520
উিজেলা: KvjxMÄ, জেলা: jvjgwbinvU
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প্রার্থীর নাম: †g‡niæb wbmv wRwbqv
মাতার নাম: gvneyev †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj gwR`
evmv I moKt cvIqvi nvDR †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡KIqvULvjx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 20 bs IqvW©
ডাকঘর: m`I Pজিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: m`I P জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvQvt bvwn`v myjZvbv
মাতার নাম: ‡gvQvt bvRgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gK‡Q` Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: eb‡ej Nwiqv
ইউপনয়ন: 2 bs †Zevwoqv BDwbqb
ডাকঘর: bv‡Uvi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6400
উিজেলা: bv‡Uvi m`i
জেলা: bv‡Uvi
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt bvRgyb bvnvi
মাতার নাম: ‡gvQvt Rv‡q`v LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Lv‡`gyj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡ZcyKzixqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Rqcyi Pডাকঘর: g‡bvnicyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5260 Pউিজেলা: beveMÄ
জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt Rvdwib Aviv †eMg
মাতার নাম: †gvQvt †di‡`Šmx †eMg
পিতার নাম: †gvt gwRei ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cÂMÖvg AvjveKm (Kzovi cvo)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: cÂMÖvg,01 bs IqvW©
ডাকঘর: gx‡ii evox,জিাষ্টজকাড নম্বর: 5610
উিজেলা: jvjgwbinvU
জেলা: jvjgwbinvU
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2643

2644

প্রার্থীর নাম: ‡dŠwRqv wmwÏKv Bgv
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মাতার নাম: Lvw`Rv †eMg
পিতার নাম: wU.AvB.Gg e`iæ‡ÏŠjv wmwÏK
evmv I moKt 287/5
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: †Xvjvw`qv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: LvMWni Pডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200 Pউিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
2646

প্রার্থীর নাম: †gvt bvRgym mvwKe
মাতার নাম: ‡iK‡mvbv cvifxb
পিতার নাম: ‡gvt AvjgMxi nvmvb
evmv I moKt 104,nvRx gnvmxb †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 19 bs IqvW©
ডাকঘর: Lyjbv m`i Pজিাষ্টজকাড নম্বর: 9100
উিজেলা: m`i জেলা: Lyjbv

2647

প্রার্থীর নাম: ‡gvt gI`y` Avn‡g`
মাতার নাম: iv‡njv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj gwZb
Kÿ bs-321,Avãym mvjvg nj
†bvwecÖwe
ডাকঘর: ‡mvbvcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3814 ;উিজেলা: m`i
জেলা: †bvqvLvjx
প্রার্থীর নাম: wicb wek^vm
মাতার নাম: ixZv wek^vm
পিতার নাম: i‡gj wek^vm
evmv I moKt wek^vm evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvZcvo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: mvZcvo
ডাকঘর: mvZcvo ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 8101
উিজেলা: †MvcvjMÄ ; জেলা: ‡MvcvjMÄ
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt wgjb miKvi
মাতার নাম: ‡gvQvt †invbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †mivRyj Bmjvg
evmv I moKt miKvi evox
গ্রাম cwðg evHZviv, ইউপনয়ন: mq`vev`
ডাকঘর: mq`vev` ; জিাষ্টজকাড নম্বর:6700
উিজেলা: wmivRMÄ ;জেলা: wmivRMÄ
প্রার্থীর নাম: ‡gvt bvRgyj nvmvb
মাতার নাম: ‡gvmvt wkwibv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt Avjx ‡nv‡mb
Kÿ bs-1012,G eøK
beve wmivR D`‡`Šjv nj
‡k‡i evsjv K…wl wek^we`¨vjq
†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207
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প্রার্থীর নাম: ZvwRgyj Bmjvg
মাতার নাম: Zvnwgbv AvBwib
পিতার নাম: gykZvKzi ingvb
evmv I moKt nvwZqv Iqvjv‡Mv evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Pi‰Kjvk
ইউপনয়ন/ওয়াডড: PiwKs ; ডাকঘর: gwdwRqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3891উিজেলা: nvwZqv, জেলা:‡bvqvLvjx
প্রার্থীর নাম: mvBgybv Zvwib †jvcv
মাতার নাম: b~iæb bvnvi †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãym †Qvevnvb
‰eÁvwbK Kg©KZ©v
gy³vPvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí
gqgbwmsn-2201
wm-2 AvevwmK GjvKv ;evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
;gqgbwmsn-2201
প্রার্থীর নাম: jÿx gRyg`vi
মাতার নাম: Z›`vª gRyg`vi
পিতার নাম: mybxj gRyg`vi
‰eÁvwbK Kg©KZ©v ;gy³vPvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí
;gqgbwmsn-2201
প্রার্থীর নাম: †gvt mvBdzj Bmjvg
মাতার নাম: ‡gvQvt mv‡jnv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †gvm‡jg nK
‡gvt mvBdzj Bmjvg,‰eÁvwbK Kg©KZ©v
gy³vPvl Dbœqb I m¤úªmviY cªKí
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
gqgbwmsn-2201
প্রার্থীর নাম: ‡gvt gwbiæ¾vgvb
মাতার নাম: ‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj Kv‡kg
‰eÁvwbK Kg©KZ©v
gy³vPvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤úªmvib cÖKí
evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU
gqgbwmsn-2201
প্রার্থীর নাম: dv‡Zgv-ZzR-Rvnviv
মাতার নাম: nvwQbv Av³vi
পিতার নাম: wmivRyj nK gRyg`v
evmv I moKt gRyg`vi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: c~e© †`ecyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 5 bs gnvgvqv
ডাকঘর: Puv`MvRx
উিজেলা: QvMjbvBqv ;জেলা: †dbx- 3910
প্রার্থীর নাম: ‡g‡n`x nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt mvjgv †eMg
পিতার নাম: gÄyiæj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bexe bMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: M`Lvjx
ডাকঘর: M`Lvjx
উিজেলা: wSKiMvQv ;জেলা: h‡kvi- 7420
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প্রার্থীর নাম: †gvt wjcb wgqv
মাতার নাম: ‡gvQvt jvKx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avt ingvb
229/M,dRjyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 ;জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡Rvev‡qi Avnv‡g`
মাতার নাম: jvqjv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt †gvRv‡¤§j nK
evmv I moKt wW-51
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wgRwgwR
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 01
ডাকঘর: wmwØiMÄ ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 1430
উিজেলা: wmwØiMÄ ;জেলা: bvivqbMÄ
প্রার্থীর নাম: ‡`evkxl P›`ª kxj
মাতার নাম: Av`yix ivbx kvxj
পিতার নাম: wbevib P›`ª kxj
Avkivdzj nK nj
iæg bs 311/L
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt BDmyd Avjx
মাতার নাম: ‡gvQvt Sibv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: MvÜvBj (wmgvšÍ evRvi)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: MvÜvBj
ডাকঘর: MvÜvBj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6712
উিজেলা: KvwRcyi ; জেলা: wmivRMÄ
প্রার্থীর নাম: ‡gvt gvngy`yj bex
মাতার নাম: myivBqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt byiæb bex
evmv I moKt RMx`vi evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gnZvcyi
1bs PigUziv BDwbqb, IqvW© bs 5
ডাকঘর: ˆeKz›Ucyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3809
উিজেলা: †bvqvLvjx m`i ; জেলা: †bvqvLvjx
প্রার্থীর নাম: Gm.Gg.Avãyjøvn-Avj- gwnZ
মাতার নাম: Znwgbv LvZzb
পিতার নাম: Gm.Gg.Avmveyj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: g‡bvnicyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: g‡bvnicyi
ডাকঘর: L‡qi û`v
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7221
উিজেলা: RxebbMi ; জেলা: PzqvWv½v
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প্রার্থীর নাম: mvjvn& DwÏb
মাতার নাম: bvwQgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt mwdi DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mywZqvLvjx,
bRy miKvi evwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 23 bs
ডাকঘর: mywZqvLvjx
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: gqgbwmsn m`i ; জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Avd‡ivRv myjZvbv cÖxwZ
মাতার নাম: AvKwjgv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt gybmyi Avjx f~uBqv
iæg bs 401/L
: ‡kL dwRjvZz‡bœmv gywRe nj
evK…we ;ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202, জেলা: gqgbwmsn

2664

2665

2666

প্রার্থীর নাম: ‡gvt AvwkKzi ingvb
মাতার নাম: Bqvmwgb myjZvbv
পিতার নাম: ‡gvt †mvnive DwÏb
iæb bs-215/L
Avkivdzj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জেলা: gqgbwmsn 2202

2667

প্রার্থীর নাম: gwneyj nvmvb
মাতার নাম: g„Z wkwib Av³vi
পিতার নাম: Ave`yj gvbœvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evivKcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 8bs †kicyi †cŠimfv
ডাকঘর: ‡kicyi UvDb ;জিাষ্টজকাড নম্বর:2100 ; উিজেলা: ‡kicyi
m`i
জেলা: †kicyi
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt Gnmvbyj nvwme ZvjyK`vi
মাতার নাম: †gvQvt ivwk`v LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj evix ZvjyK`vi
evmv I moKt 72/Gd †`ŠjZ gyÝx †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evNgviv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 17
ডাকঘর: gqgbwmsn ; জিাষ্টজকাড নম্বর:2200
উিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: dvnwg`v AvLZvi
মাতার নাম: dwi`v cvifxb
পিতার নাম: diwk`yj Avjg
iæg bs 214/K
‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj evK…we,gqgbwmsn
ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i ; জেলা: gqgbwmsn

প্রার্থীর নাম: gvneyev wkwib
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মাতার নাম: weDwU nvmbv †nbv
পিতার নাম: Avãyj †gvbœvd
evmv I moKt †ivW bs -12,evmv bs 63
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: myRvcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2 bs
ডাকঘর: dzjevox ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 5260
উিজেলা: dzjevox ; জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: ‡gvt †gvkvid †nv‡mb
মাতার নাম: wewe gwiqg
পিতার নাম: ‡gvt bv`‡ii Rvgvb
evmv I moKt nvRx wZZv wgqvi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Dt gvwbKcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 5bs ARy©bZjv
ডাকঘর: gvwbKcyi
উিজেলা: ‡mbevM, জেলা: ‡bvqvLvjx- 3860
প্রার্থীর নাম: Rxeb bvnvi Bqvmwgb
মাতার নাম: ‡gvQvt †nvm‡b Aviv
পিতার নাম: ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb
Bjv wgÎ nj , iæb bs-116
e‡kgyiK…we-1706
:K…wl wek^we`¨vjq,mvjbv
ডাকঘর: e‡kgyiK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1706
উিজেলা: MvRxcyi m`i, জেলা: MvRxcyi
প্রার্থীর নাম: wbqvR Avj nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt bvwmgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj gvbœvb
G‡KvqvKvjPvi wefvM
: cÖh‡Zœt cÖ‡dmi W. gynv¤§` gvndzRyi nK
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Zvcm P›`ª gRyg`vi
মাতার নাম: MxZv ivbx
পিতার নাম: gnvb›` gRyg`vi
evmv I moKt †PŠwK`vi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evBb eywbqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: MywjkvLvjx
ডাকঘর: evBbeywbqv ;জিাষ্টজকাড নম্বর:8710
উিজেলা: AvgZjx ;জেলা: ei¸bv
প্রার্থীর নাম: nvweeyi ingvb Lvb
মাতার নাম: nvwg`v LvZzb
পিতার নাম: Avãyj nvbœvb Lvb
iæg bs 419/L
dRjyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 ; উিজেলা: gqgbwmsn m`i
জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: mvw`qv kvigxb †mvgv
মাতার নাম: nvweev LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt nvwg`yi ingvb
evmv I moKt myRvjcyi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: nvRxcvov,myRvjcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: exiMÄ
ডাকঘর: exiMÄ ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 5220
উিজেলা: exiMÄ ;জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম:Kexi Avnmvb
মাতার নাম: ‡eMg †Kvwnbyi ingvb
পিতার নাম: ‡gvt AvwbQzi ingvb
Kÿ bs-103/K
knx` bvRgyj Avnmvb nj, evK…we, gqgbwmsn-2202
প্রার্থীর নাম: ‡gvmvt nvmvbv evby
মাতার নাম: ‡gvmvt wcqviv ‡eMg
পিতার নাম: ‡gvt †nv‡mb Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: UªvwdK †gvo, miMn
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 03bs
ডাকঘর: mi`n ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 6271
উিজেলা: PviNvU ;জেলা: ivRkvnx
প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt iwngv Avdwib
মাতার নাম: ‡gvQvt iv‡Rqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kvnRvnvb Avjx
evmv I moKt 07 I 1/2
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: †Mvayjx †jb, gvóvi cvov, wc.wU.AvB †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 17 ; ডাকঘর: iscyi m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5400 ;উিজেলা: iscyi ; জেলা: iscyi
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প্রার্থীর নাম: gwbKv mvnv
মাতার নাম: wiZv mvnv
পিতার নাম: gyKzj mvnv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡ZiLv`v ; ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡ZiLv`v
ডাকঘর: ‡ZiLv`v ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 9230
উিজেলা: †ZiLv`v ;জেলা :Lyjbv
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt nvweeyi ingvb
মাতার নাম: ‡gvQvt byibvnvi †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kvnRvnvb Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iIkbcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: wgwVcyi
ডাকঘর: Avãyjøvª¨vncyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5470 ; উিজেলা: cxiMÄ
জেলা: iscyi
প্রার্থীর নাম: wcÖqvsKv wek^vm
মাতার নাম: gvaex wek^vm
পিতার নাম: wecÖwRr wek^vm
evmv I moKt 12/2 KzZZzeDwÏb evB‡jb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvwiksKicyi ga¨cvov,ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7
bs,ডাকঘর: Kzwóqv m`I ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 7000
উিজেলা: Kzwóqv ;জেলা: Kzwóqv
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt †mv‡nj ivbv
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মাতার নাম: ‡gvmvt wiwRqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt dRjyj nK
cwj‡UKwbK¨vj K‡jR moK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvivgevM nvRx evwo(RvwKi †nv‡mb)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 04
ডাকঘর: cUzqvLvjx ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 8600
উিজেলা: cUzqvLvjx m`I ;জেলা: cUzqvLvjx
প্রার্থীর নাম: Zb¥q nvj`vi
মাতার নাম: ixZv ivbx nvj`vi
পিতার নাম: wbiÄb nvj`vi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: c~e© Rjvevwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: c~e© Rjvevwo
ডাকঘর: c~e© Rjvevwo
জিাষ্টজকাড নম্বর: 8532 ;উিজেলা: ‡bQvivev`
জেলা: wc‡ivRcyi
প্রার্থীর নাম: MvRx Rvwn`yj Bmjvg
মাতার নাম: ‡iLv
পিতার নাম: MvRx kvRvnvb
evmv I moKt 11/3
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: djvNi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: i½kÖx
ডাকঘর: KvwjMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 8280
উিজেলা: ev‡KiMÄ
জেলা: ewikvj
প্রার্থীর নাম: kvnxbyi Av³vi
মাতার নাম: kvnvbvR †eMg
পিতার নাম: ‡gvt BwjqvQ
evmv I moKt `vbv wgqv feb
: KvwRi ‰`Dix 2 bs Mwj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 15 evMgwbivg
ডাকঘর: `vgcvov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4000
উিজেলা: †Kv‡Zvqvjx
জেলা: PUªMÖvg
প্রার্থীর নাম:‡gvt †g‡n`x nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt gwRZb †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj nvB
Kÿ bs-111/K
e½eÜz †kL gywRe nj,evK…we
gqgbwmsn-2202
প্রার্থীর নাম: mv‡jn Avn‡g`
মাতার নাম: ggZvR †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj Lv‡qi
evmv I moKt 205/6
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: nvwobvi evRvi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 8; ডাকঘর: MvRxcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1700, জেলা: MvRxcyi

2684

2685

2686

2687

2688

প্রার্থীর নাম: kvigxb Av³vi
মাতার নাম: bvRgyb bvnvi
পিতার নাম: Avãyi iv¾vK

2689
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‡Rvievoxqv DËi cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 09 (dzevoxqv †cŠimfv)
ডাকঘর: dzjevoxqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2216 ;উিজেলা: dzjevoxqv ;
জেলা: gqgbwmsn

2690

প্রার্থীর নাম: Rwni ivqnvb
মাতার নাম: mv‡jnv †eMg
পিতার নাম: ggZvR Avjx
evmv I moKt 420/we
‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`x nj
: evK…we, ghgbwmsn
ডাকঘর: evK…we ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
জেলা: gqgbwmsn

2691

প্রার্থীর নাম: †g‡n`x nvmvb
মাতার নাম: ‡nvm‡b Aviv
পিতার নাম: ‡gvt myRvZ Avjx
evmv I moKt nvjKvUv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: myjZvbcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: myjZvbcyi
ডাকঘর: myjZvbcyi ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 3400
উিজেলা: eªvÿbevoxqv m`i
জেলা: eªvÿbevoxqv

2692

প্রার্থীর নাম: †gvt †gvt bvwk` Rvnvb Rvwn`x
মাতার নাম: giwRbv iæwe
পিতার নাম: ‡gvt iwdKzj Bmjvg
evmv I moKt evmv/‡nvwìs t01
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wbR Kív
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 30
ডাকঘর: gqgbwmsn ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
উিজেলা: m`i, gqgbwmsn ; জেলা: gqgbwmsn

2693

প্রার্থীর নাম: ‡gvt ivwKeyj Bmjvg
মাতার নাম: ‡Kvwnbyi †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avwgiæj Bmjvg †Mvj`vi
49/5 Avi †K wgkb †ivW
‡MvcxevM, XvKv-1203
ডাকঘর: XvKv-1203
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1203
জেলা:XvKv
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প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt dv‡Zgv ZzR RvbœvZ
মাতার নাম: †gvQvt jvKx Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt †Mvjvg dviæK miKvi
502/L,‡kL dwRjvZzb †bœQv gywRe nj
: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq,ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl
wek^we`¨vjq,জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 ;জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: bvw`iv myjZvbv
মাতার নাম: byiRvnvb †eMg
পিতার নাম: byi †gvnv¤§`
508/L,‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj,evK…we
ডাকঘর: evK…we †cvó Awdm
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ‡gvt ivqnvb Avjx
মাতার নাম: ‡gvQvt AvKwjgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt eveyj wc‡K
c~e„ -08/K,knx` Rvgvj ‡nv‡mb nj,evK…we
gqgbwmsn-2202

2694

2695

2696

প্রার্থীর নাম: ggZvR Rvnvb Zgv
মাতার নাম: bvRgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gwKg DwÏb
Zvcmx iv‡eqv nj
Kÿ bs-221
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evK…we ;
জেলা: gqgbwmsn 2202
প্রার্থীর নাম: †gvt iwdKzj Bmjvg
মাতার নাম: iæcmx ‡eMg
পিতার নাম: ‡gvt byi Bmjvg †kL
evmv I moKt 25/4,11 bs †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kj¨vbcyi
ডাকঘর: ‡gvnv¤§`cyi
জিাষ্টজকাড নম্বর:1207 ; উিজেলা: ‡gvnv¤§`cyi
জেলা: XvKv

2697

2698

প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt Avi‡Rwgqv Av³vi
মাতার নাম: †gvQvt Rvnvbviv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj Kv‡`i
cvIqvi nvDm †ivW
‡KIqvULvjx
: 20 bs IqvW©
ডাকঘর: m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: gviædzj nvmvb
মাতার নাম: mv‡n`v LvZzb
পিতার নাম: g„Zt Igi Avjx
evmv I moKt 3/we, wMwikPµeZx© †ivW
AMÖbx UvIqvi,we`¨vgqx ¯‹z‡ji wcQ‡b
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 10 bs,ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর:2200,উিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn

2699

2700

প্রার্থীর নাম:‡gvnv¤§` Avkivd Djøvn Av`bvb

2701
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মাতার নাম:Av‡qkv AvKZvi
পিতার নাম:
‡gvnv¤§` AvwRR Djøvn
evmv I moKt BmnvK wfjv, beve wmivRD‡ÏŠjv †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: PUªMÖvg K‡jR †nv‡÷j c~e©‡MU
ইউপনয়ন/ওয়াডড:
ডাকঘর: PKevRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 4203
উিজেলা: PKevRvi ; জেলা:PUªMÖvg
2702

প্রার্থীর নাম: gvmygv myjZvbv gywbœ
মাতার নাম: Ry‡jLv †eMg
পিতার নাম: wgRvbyi ingvb
evmv I moKt Pie›`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ¸bvixZjv, 4 bs IqvW©
ডাকঘর: wgjb evRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর:2010
উিজেলা: gv`viMÄ
জেলা:Rvgvjcyi

2703

প্রার্থীর নাম: mvw`qv mvjgv
মাতার নাম: gv‡R`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Ave`ym mvjvg
evmv I moKt AvKzqv goj cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 27
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200 ; উিজেলা: gqgbwmsn
জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: Aiæb P›`ª miKvi
মাতার নাম: Qvqv ivbx miKvi
পিতার নাম: my‡eva P›`ª miKvi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvgjvevR
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ag©cvkv
ডাকঘর: ag©cvkv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2450
উিজেলা: ag©cvkv
জেলা: mybvgMÄ
প্রার্থীর নাম: Avmgv Dj ûmbv kvcjv
মাতার নাম: kvnvbvR †eMg
পিতার নাম: Avwbmyi ingvb
cvIqvi nvDR †ivW
: ‡KIqvULvjx
20 bs IqvW© ; ডাকঘর: m`i ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200
জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt †iRvDi ingvb Lvb kvIb
মাতার নাম: kviwgb Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt eRjyi ingvb Lvb
evmv I moKt †nvwìs bs- 19/K,c~ev©Âj
AvKzqv nvRxevwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6 bs ; ডাকঘর: m`i ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200 ;
উিজেলা: m`i ; জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: gvmyg wejøvn
মাতার নাম: wgbœvnvi †eMg

2704

2705

2706

2707
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পিতার নাম: myjZvb Avn‡¤§`
evmv I moKt wR-7/14
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq, AvevwmK GjvKv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21 bs
ডাকঘর: evK…we ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 ;উিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: ¯^cœv Av³vi
মাতার নাম: iv‡k`v
পিতার নাম: ‡mvjvqgvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: _yix
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6bs Av`ªiv
ডাকঘর: _yix
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2010
উিজেলা: †gjv›`n
জেলা: Rvgvjcyi
প্রার্থীর নাম: ‡ZŠwkK jvwnox
মাতার নাম: kxjv jvwnox
পিতার নাম: Zb¥q jvwnox
evmv I moKt jvwnox evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: `kwjqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: bjWv½v
ডাকঘর: bjWv½v
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5710
উিজেলা: mv`yjø¨vcyi
জেলা: MvBevÜv
প্রার্থীর নাম: †gvt nvweeyi ingvb
মাতার নাম: myLRvb †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gwZqvi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Puv‡›`i †cvj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Mvbœv
ডাকঘর: Mvbœv evRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর :7350
উিজেলা: wSbvB`n m`i
জেলা: wSbvB`n
প্রার্থীর নাম: ‡gvt LvBiæj Avjg
মাতার নাম: bviMxQ dv‡Zgv
পিতার নাম: ‡gvt †Lvi‡k` Avjg
Kÿ bs-1022 G eøK,
beve wmivR -D`-‡`Šjv nj, †k‡i evsjv K…wl wek^we`¨vjq,‡k‡i
evsjvbMi
জিাষ্টজকাড নম্বর: XvKv -1207
উিজেলা: †k‡i evsjv bMi
জেলা: XvKv

2708

2709

2710

2711
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2712

প্রার্থীর নাম: †gvnwmbv wmwÏKv
মাতার নাম: ‡gvQvt mvnviv evby
পিতার নাম: Gm.Gg.Avj gvgybi iwk`
210/L-eøK ; †kL dwRjvZ‡bœQv gywRe nj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evsjv‡`k K…wl wek^w e`¨vjq
ডাকঘর: gqgbwmsn-2202

2713

প্রার্থীর নাম: ‡gvt mvBdzj Bmjvg
মাতার নাম: mvwebv
পিতার নাম: ‡gvt nv‡kg †gvjøvn
evmv I moKt 20/Aveyj Lv‡qivZ †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: eveyevRvi,XvKv-1000
ডাকঘর: jvjevM জিাষ্টজকাড নম্বর: 1211
উিজেলা: m`I ; জেলা: XvKv

2714

প্রার্থীর নাম: iv‡eqv myjZvbv
মাতার নাম: ‡gvQvt Rvgvbv LvZzb
214/K
†kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq,gqgbwmsn
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
জেলা: gqgbwmsn

2715

প্রার্থীর নাম: eb¨v ivbx
মাতার নাম: w`cvwj ivbx
পিতার নাম: mybxj P›`ª eg©b
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wÎïwjqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ejivgcyi
ডাকঘর: AvivRx gÛj nvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5010
উিজেলা: Av‡Uvqvix, জেলা: cÂMo
প্রার্থীর নাম:‡gdZvûj RvbœvwZ
মাতার নাম: ‡gvQvt †`ŠjZzb †bQv
পিতার নাম: ‡gvt nvwdRyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wP_jx `wÿb cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 14 bs `yM©vcyi
ডাকঘর: wgVvcyKzi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5460 ; উিজেলা: wgVvcyKzi ; জেলা: iscyi
প্রার্থীর নাম: cvi‡fR Avnv‡g`
মাতার নাম: kvnvRvb †eMg
পিতার নাম: BDmyd Avjx nvIjv`vi
evmv I moKt KvgviLvjx KvUvw`qv moK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: `vwoqvj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: `vwoqvj
ডাকঘর: `vwoqvj ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 8280
উিজেলা: ev‡KiMÄ ; জেলা:ewikvj

2716

2717

প্রার্থীর নাম: bvqbv Bmjvg
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মাতার নাম: mvjgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt bRiæj Bmjvg
evmv I moKt AvjnvR, dv‡g©mx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wUbcwUª, Djøvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Djøvcvov
ডাকঘর: Djøvcvov ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 6760 ; উিজেলা: Djøvcvov ;
জেলা: wmivRMÄ
প্রার্থীর নাম: Avn‡g` wgbnvR †LvKb
মাতার নাম: b~iRvnvb †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj †Mvdivb f~uBqv
evmv I moKt KzjvDov miKvix wWMx K‡jR †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvwQg bMi (K‡jR †ivW)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs ,KzjvDov †cŠimfv
ডাকঘর: KzjvDov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3230
উিজেলা: KzjvDov ; জেলা:‡gŠjfxevRvi

2719

প্রার্থীর নাম: †gvt byi Bmjvg gvmy`
মাতার নাম: ‡gvQvt M‡jbyi †eMg
পিতার নাম: ‡gvt AvwbQzi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: abZjv,Dc‡Rjv cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 06 bs
ডাকঘর: †mZveMÄ
উিজেলা: †evPvMÄ ; জেলা: w`bvRcyi- 5216
প্রার্থীর নাম: †gvt †mvnvM wgqv
মাতার নাম: wkwib Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt BDbym mi`vi
evmv I moKt 227/2
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KwigDjøvn evM
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡cv¯Í‡Mvjv
ডাকঘর: dwi`vev`
উিজেলা: k¨vgcyi, জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: ‡gvt ‡gvRv‡¤§j nK
মাতার নাম: ‡gvQvt gwiqg †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Rv‡n`yj Bmjvg
evmv I moKt cÖh‡Zœt †gvt Gikv`yj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kÿ bs-632,feb bs-04,AvBb gš¿bvjq,
evsjv‡`k mwPevjq ;XvKv-1000

2720

2721

2722

প্রার্থীর নাম:weíe Kzgvi KzÛy
মাতার নাম: c~wb©gv ivbx KzÛy
পিতার নাম: wegvb Kzgvi KzÛy
evmv I moKt evmyiv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evmyiv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: D`qcyi
ডাকঘর: cyiMÖvg
উিজেলা: KvjvB,জেলা: RqcyinvU- 5930

2723
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প্রার্থীর নাম:‡gvt kvnxb Avjg
মাতার নাম: Rvwgjv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt gwRei ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AvivRx‡` I †Wvev
ইউপনয়ন/ওয়াডড: fv`vB
ডাকঘর: Avw`Zgvix
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5510
উিজেলা: Avw`Zgvix, জেলা: jvjgwbinvU
প্রার্থীর নাম: †gvt AvKiæ¾vgvb
মাতার নাম: iIkb Aviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyi iv¾vK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Lvgvi cuvvPMvwQ
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 9bs QvcinvZx
ডাকঘর: ‡kvfvMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর:5720
উিজেলা: my›`iMÄ, জেলা:MvBevÜv

2724

2725

প্রার্থীর নাম:‡gvt †g‡n`x nvmvb
মাতার নাম: ‡gvKvwigv †eMg
পিতার নাম: Avnv¤§` †iv¯Íg wgqv
evmv I moKt Avnv¤§` †iv¯Íg wgqv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kz›`vicvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evNve
ডাকঘর: Kz›`vicvov
উিজেলা: wkcyi, জেলা: biwms`x- 1600
প্রার্থীর নাম:wigyb nK
মাতার নাম: mwn`v LvZyb
পিতার নাম: g„Zt iwdKzj Bmjvg
evmv I moKt 310
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: n‡oqvcvvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 5 bs mvZ‡gov
ডাকঘর: mvZ‡gov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5000
উিজেলা: cÂMo m`i, জেলা:cÂMo

2726
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প্রার্থীর নাম: †gvt mvBdzj Bmjvg
মাতার নাম: bvRgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt †gv¯Ídv
evmv I moKt eiK›`vR evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evwj_yev
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2 bs evwj_yev (c~e©)
ডাকঘর: evwj_yev evRvi
উিজেলা: dwi`MÄ, জেলা:Puv`cyi- 3651
প্রার্থীর নাম: gwnDwÏb wgwR
মাতার নাম: Qv‡jnv †eMg
পিতার নাম: ‡gvkvid †nv‡mb wgwR
evmv I moKt wgwR evwo,গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡kvfvb
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 1 bs,ডাকঘর: evMov evRvi
উিজেলা: dwi`MÄ, জেলা: Puv`cyi- 3600
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2729
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প্রার্থীর নাম: Zvgvbœv Bqvmwgb
মাতার নাম: bvwQgv †eMg
পিতার নাম: Zv‡iKzi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: PibMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 1bs Picv‡Ki`n
ডাকঘর: Picv‡Ki`n
জিাষ্টজকাড নম্বর:2041
উিজেলা: gv`viMÄ
জেলা: Rvgvjcyi
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প্রার্থীর নাম:bqb P›`ª gÛj
মাতার নাম: cy®ú ivbx gÛj
পিতার নাম: ewfzg P›`ª gÛj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: esKzov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evUv‡Rvi
ডাকঘর: P›`ªnvi
উিজেলা: †MŠib`x, জেলা:ewikvj-8233
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প্রার্থীর নাম: nijvj gÛj
মাতার নাম: Av‡jv gÛj
পিতার নাম: cÖdzjø gÛj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvwPqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gvwjLvjx
ডাকঘর: mvwPqv
উিজেলা: bvwRicyi, জেলা: wc‡ivRcyi- 8541
প্রার্থীর নাম: †gvt Avkivdzj Bmjvg
মাতার নাম: Rvnvbviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gvRvnviæj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iwk`vev` (`vgyqvievwo)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: iwk`vev`
ডাকঘর: wK‡kviMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2300
উিজেলা: wK‡kviMÄ, জেলা: wK‡kviMÄ
প্রার্থীর নাম:‡gvt ûgvqyb Kexi
মাতার নাম: Ly‡`Rv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt gyL‡jQyi ingvb
evmv I moKt
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: w`Njx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 4bs wms‡ni evsjv
ডাকঘর: †K,AvgZjx
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2400
উিজেলা: †bÎ‡Kvbv
জেলা: †bÎ‡Kvbv
প্রার্থীর নাম:b~i ingvb
মাতার নাম: gûiv LvZzb
পিতার নাম: g‡nR DwÏb
evmv I moKt 306/G,knx` bvRgyj Avnmvb nj, evsjv‡`k K…wl
wek^we`¨vjq,ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt kwdDj Avjg
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মাতার নাম: ‡mwjgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt BDmyd Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvb›`wLjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evL‡eo
ডাকঘর: gwbinvU
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2262
উিজেলা: †avevDov, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: PvBwbP LvZzb
মাতার নাম: Av‡gbv †eMg
পিতার নাম: Avãyj KzÏym
evmv I moKt 177
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: †RvbvBj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3bs †RvbvBj BDwbqb
ডাকঘর:‡RvbvBj
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6630
উিজেলা: eovBMÖvg, জেলা:bv‡Uvi
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প্রার্থীর নাম:‡gvt gvneye KvDmvi
মাতার নাম: ggZvR †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj gv‡jK
e½eÜz †kL gywRe nj
iæb bs-105
eøK-L
ডাকঘর: evK…we, ghgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt ZvBdzi ingvb
মাতার নাম: mvwdqv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj †nwjg
evmv I moKt gv‡jK †Pqvig¨vb evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: w`MviKv›`v
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 25 bs
ডাকঘর: AvgjxZjv
জিাষ্টজকাড নম্বর:2200
উিজেলা: m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt nvwmeyj Bmjvg
মাতার নাম: bvRgv †eMg
পিতার নাম: G.‡K.Gg. dRjyj nK
evmv I moKt242/wW,‡nv‡mb knx` †mvnivIqv`x nj,evsjv‡`k
K…wl wek^we`¨vjq,
gqgbwmsn-2202
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প্রার্থীর নাম:‡gvt Avãym mvjvg
মাতার নাম: nvwjgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt iwdKzj Bmjv
evmv I moKt c~e©/17
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: knx` Rvgvj †nv‡mb nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: evK…we,ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i,জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম:wecøe ev‰o
মাতার নাম: ‡kvfv ivbx ev‰o
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পিতার নাম: e`¨vbv_ ev‰o
evmv I moKt 137/wW bs iæg
ইউপনয়ন/ওয়াডড: knx` kvgmyj nK nj
ডাকঘর:evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq,
gqgbwmsn -2202
প্রার্থীর নাম:‡gvt wkgyj wgqv
মাতার নাম: ‡gvQvt †kdvjx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avjx †nv‡mb
evmv I moKt †bKRvnvb ¯‹yj †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bvw›`bv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: bvw›`bv, 6bs IqvW©
ডাকঘর: bvw›`bv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2001
উিজেলা: Rvgvjcyi m`i
জেলা: Rvgvjcyi
প্রার্থীর নাম: Avj dviæK
মাতার নাম: dwRjv †eMg
পিতার নাম: dRjyj nK
evmv I moKtPK‡ej ˆZj evRvi cv‡k^©
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: PK‡ej ‰Zj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 9bs ivbvMvQv
ডাকঘর: PK‡ej ‰Zj
জিাষ্টজকাড নম্বর:2001
উিজেলা: Rvgvjcyi m`i, জেলা: Rvgvjcyi
প্রার্থীর নাম: kv¤§x Av³vi
মাতার নাম: ‡di‡`Šmx †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Kvgvj cvkv
evmv I moKt 42/1Avwjqv gv`ªvmv †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ejvkcyi,cvjcvov, gqgbwmsn
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 19 bs
ডাকঘর: K‡Zvqvjx
উিজেলা: m`i, জেলা:gqgbwmsn-2200
প্রার্থীর নাম: †gvt Kwei †nv‡mb
মাতার নাম: ‡gvQvt Lv‡j`v Av³vi
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` Avjx
evmv I moKt 336/ wR,kvnRvjvj nj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evK…we,gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: m`i, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt Bkivwdj
মাতার নাম: gywk©`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Ave`yj Mwb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: c~e© Po mxZv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 2bs Pi ev`vg
ডাকঘর: PimxZv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3731
উিজেলা: ivgMwZ, জেলা:jÿxcyi
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প্রার্থীর নাম:cÖvšÍ mvnv
মাতার নাম: gvjv ivbx mvnv
পিতার নাম: KvbvB jvj mvnv
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গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: knx` mvgmyj nK nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
iæg bs-137/wW
gqgbwmsn
2749

প্রার্থীর নাম:AwbK ej
মাতার নাম: ‡MŠix ej
পিতার নাম: wPËiÄb ej
evmv I moKt
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: knx` kvgmyj nK nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড:evK…we
ডাকঘর: iæb bs-137/wW
জিাষ্টজকাড নম্বর:gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: ‡iRIqvbv Avwgb
মাতার নাম: RvbœZzb †di‡`Šmx †eMg
পিতার নাম: Gg.Gg.iæûj Avwgb miKvi
evmv I moKt iæg bs-209 (†ivW mvBW)
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:Zvcmx iv‡eqv nj,evK…we
ইউপনয়ন/ওয়াডড:
ডাকঘর: evK…we, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i, জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম:nvwggv-B-b~i
মাতার নাম: iIkb Aviv nvwee
পিতার নাম: ‡gvt nvweeyi ingvb
evmv I moKt 90/K
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvi`v †Nvl †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 10
ডাকঘর: gqgbwmsn, জিাষ্টজকাড নম্বর:2200
উিজেলা: m`I, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:Gg.BD.Gg. Avey RvKvwiqv
মাতার নাম: nvwjgv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` †gv¯Ídv
evmv I moKt mI`vMi evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡bvqvev`
ইউপনয়ন/ওয়াডড: kk©w`/7 bs
ডাকঘর: ‡gvt Avjx evRvi
উিজেলা: ‡dbx m`i, জেলা:‡dbx-3902
প্রার্থীর নাম:‡gvt Av‡bvqvi †nvmvBb
মাতার নাম: ‡gvmvt †eMgv wewe
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj nK
evmv I moKt nK evox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: b›`bMvQx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 4bs wbgcvov BDwbqb
ডাকঘর: b›`bMvQx
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6260
উিজেলা: PviNvU, জেলা:ivRkvnx

2752
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প্রার্থীর নাম:‡gvt †ZŠwdK nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt ivqnvbv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt AvBqye †nv‡mb
evmv I moKt byicyi

2754
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গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: byicyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: fv`mx,/8 bs
ডাকঘর: Rq cveŸ©Zxcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5900
উিজেলা: RqcyinvU, জেলা:RqcyinvU
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avj-gvgyb
মাতার নাম: ‡iv‡Kqv LvZzb
পিতার নাম: ‡gvt Avãyj Mdzi
evmv I moKt †eRcvov `wÿb cvov
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡eRcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gjMÖvg-09
ডাকঘর: PvU‡gvni bZzb evRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর:6630
উিজেলা: PvU †gvni, জেলা:cvebv
প্রার্থীর নাম:mygb wgqv
মাতার নাম: ‡mwjbv †eMg
পিতার নাম: b~iæj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Z¡Kcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡fŠnvLjv
ডাকঘর: ‡fŠnvLjv, জিাষ্টজকাড নম্বর:2270
উিজেলা: ‡MŠixcyi, জেলা:gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt †g‡ndzRyj Bmjvg
মাতার নাম: ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Avt gwR`
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: webv AvevwmK GjvKv(bZzb)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21
ডাকঘর: evK…we, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`I, জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম:iweDj Bmjvg
মাতার নাম: myivBqv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt gRby wgqv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: AMcqjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gvngy`cyi
ডাকঘর: PvivBj`v
জিাষ্টজকাড নম্বর:2010
উিজেলা: ‡gjv›`n
জেলা: Rvgvjcyi
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প্রার্থীর নাম: dvnwg`v kviwgb
মাতার নাম: ‡e‡`bv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt Lyi‡k` DwÏb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: mvKzqv.ইউপনয়ন/ওয়াডড: 9bs †`û›`
ডাকঘর: wbqvgZcyi, জিাষ্টজকাড নম্বর:2310
উিজেলা: KwigMÄ
জেলা:wK‡kviMÄ
প্রার্থীর নাম:Avj-‡kdv-Db-‡bQv
মাতার নাম: ‡nvm‡biv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kvgmyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ev‡`kkvwiqv evwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: †`IqvbMÄ
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ডাকঘর: ‡`IqvbMÄ, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2030
উিজেলা: †`IqvbMÄ
জেলা:Rvgvjcyi
প্রার্থীর নাম:‡gvnv¤§` †gvL‡jQzi ingvb
মাতার নাম:gvQz`v †eMg
পিতার নাম: ‡gvnv¤§` Avãyj Mvddvi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ivgf`ªv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡bvqvicvov
ডাকঘর: nvowMjv evRvi, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2020
উিজেলা: Bmjvgcyi
জেলা: Rvgvjcyi
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প্রার্থীর নাম: RvbœZzj †di‡`Šm kvIwjb
মাতার নাম: bvRgv Av³vi
পিতার নাম: ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv
evmv I moKt 878/2
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gwnjv K‡jR †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 5bs
ডাকঘর: †`weØvi, জিাষ্টজকাড নম্বর: 3530
উিজেলা: †`weØvi
জেলা:Kzwgjøv
প্রার্থীর নাম:ZvwiKzj Bmjvg
মাতার নাম: wecyj †eMg
পিতার নাম: Aveyj evkvi Lvb
evmv I moKt mi`vi wjN †ntwbt 685
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: nhiZ Kvj~ kvn&
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 14 bs
ডাকঘর: evwikvj m`I, জিাষ্টজকাড নম্বর: 8200
উিজেলা: ewikvj m`i, জেলা: ewikvj
প্রার্থীর নাম:‡gvt nvwdRyi ingvb
মাতার নাম: ‡e‡`bv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt eveyj †Rvqv`©vi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡gvjøv †ZNwiqv (eªxR cvov)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21 bs
ডাকঘর: Kzwóqv m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর:7000
উিজেলা: Kzwóqv, জেলা:Kzwóqv
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avey Rvdi
মাতার নাম: ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt kwn`yj Bmjvg
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bviæjx (bZzb cvov)
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 20 bs
ডাকঘর: e¸ov m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5800
উিজেলা: e¸ov m`i, জেলা: e¸ov
প্রার্থীর নাম:wiqv`yj Bmjvg
মাতার নাম: ‡Mv‡jnviv †eMg
পিতার নাম: Avjx †nv‡mb
evmv I moKt ejøv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ejøv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 08 bs wbe©vm †Lvjv
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ডাকঘর: iNybv_ bMi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7420
উিজেলা: wSKiMvQv
জেলা:h‡kvi
প্রার্থীর নাম: †gvt AvwRRyj dRj
মাতার নাম: ‡`‡jvqviv ‡eMg
পিতার নাম: ‡gvt Igi dviæK
evmv I moKt dv‡Zgv gwÄj,d¬vU -11
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ingvbbMi,eøK-G
ইউপনয়ন/ওয়াডড:
ডাকঘর: cwj‡UKwbK¨vj, জিাষ্টজকাড নম্বর:4209
উিজেলা: cuvPjvBk, জেলা: PUªMÖvg
প্রার্থীর নাম:‡gvQvt †Rmwgb Av³vi
মাতার নাম: ‡gvQvt AvQgv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt wRjøyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wgR©vcyi w`qvi cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: wecÖ‡ejNwoqv
ডাকঘর: wgR©vcyi w`Nv, জিাষ্টজকাড নম্বর: 6400
উিজেলা: bjWv½v, জেলা: bv‡Uvi
প্রার্থীর নাম:Gm.Gg.Avãyj ev‡Zb
মাতার নাম: eyjeywj †eMg
পিতার নাম: Gm.Gg.Avkivd Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvUMvox
ইউপনয়ন/ওয়াডড: bvM‡Wgov
ডাকঘর: ‡eov-‡mvbvZjv
জিাষ্টজকাড নম্বর:6670
উিজেলা: mvw_qv
জেলা: cvebv
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প্রার্থীর নাম: iIkb Avjg
মাতার নাম: ivwRqv LvZzb
পিতার নাম: AvdZve DÏxb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kvwkcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡MvjvcMÄ
ডাকঘর: Kvwkcyi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5280
উিজেলা: beveMÄ
জেলা:w`bvRcyi
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প্রার্থীর নাম:K„lœv wek^vm
মাতার নাম: RqšÍx wek^vm
পিতার নাম: fzeb wek^vm
evmv I moKt wek^vm evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡jeyZjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Wzgywiqv
ডাকঘর: Wzgywiqv, জিাষ্টজকাড নম্বর: 8121
উিজেলা: UzsMxcvov, জেলা: †MvcvjMÄ
প্রার্থীর নাম:‡mvgv KzÛz
মাতার নাম: MvqÎx ivbx KzÛz
পিতার নাম: w`jxc Kzgvi KzÛz
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gvBRcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gvBRcvov
ডাকঘর: ga¨cvov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7500
উিজেলা: bovBj m`i
জেলা: bovBj

2771

2772

প্রার্থীর নাম: myw¯§Zv Kg©Kvi
মাতার নাম: AÄwj Kg©Kvi
পিতার নাম: my‡eva Kg©Kvi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cuvPvKwo
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡bnvjcyi
ডাকঘর: cuvPKwo ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 7440 ;উিজেলা: gwbivgcyi;
জেলা:h‡kvi
প্রার্থীর নাম: ‡gv: nvwme ivbv
মাতার নাম: ‡gvQv: wkwibv cvifxb
পিতার নাম: ‡gv: Avãyi iwng
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: 407/Lvwjkcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Gmwe‡K
ডাকঘর: Lvwjkcyi
উিজেলা: g‡nkcyi
জেলা:wSbvB`n-7340
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প্রার্থীর নাম: dv‡Zgv ZzR †Rvniv
মাতার নাম:†gwidv †eMg
পিতার নাম: Avey mvB` †kL
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ivRbMi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 5bs ivRbMi
ডাকঘর: Kv‡jLvi†eo, জিাষ্টজকাড নম্বর: 9343
উিজেলা: ivgcvj, জেলা: ev‡MinvU
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প্রার্থীর নাম:†gvqv‡¾g †nvmb Lvb
মাতার নাম: e`iæ‡bœQv
পিতার নাম: AvãyQ mvËvi Lvb
evmv I moK: Lvbevox gmwR` †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Lvm Kvgvj KvwU,ইউপনয়ন/ওয়াডড: `vD`cyi
ডাকঘর: Lvm `vD`cyi,জিাষ্টজকাড নম্বর: 1720
উিজেলা: iæcMÄ,জেলা: bvivqbMÄ

2777

প্রার্থীর নাম:†gv: Avwid wejøvn
মাতার নাম: ‡gvmv: mvjgv †eMg
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পিতার নাম:†gv: Avey Rvdi
evmv I moK: 481
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvUzLvjx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: gwiPeywbqv/09
ডাকঘর: gwiPeywbqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 8600
উিজেলা: cUzqvLvjx
জেলা: cUzqvLvjx
প্রার্থীর নাম: ‡gv: iæ¤§vb mvweŸi
মাতার নাম: bvRgv
পিতার নাম: ivwk`yj Bmjvg
evmv I moK: evwo bs-1736, ivgK…ò AvkÖg moK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ksKicyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 7bs IqvW©
ডাকঘর: h‡kvi m`i
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7400
উিজেলা: h‡kvi m`i
জেলা: h‡kvi
প্রার্থীর নাম:†gv: BmgvBj †nv‡mb
মাতার নাম: †n‡jbv †eMg
পিতার নাম:†gv: Avãyj evix
evmv I moK: 1084, nvmcvZvj evB†jb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: kvjMoxqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 08
ডাকঘর: cvebv, জিাষ্টজকাড নম্বর: 6600
উিজেলা: cvebv, জেলা: cvebv
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প্রার্থীর নাম: mvweKz bœvnvi
মাতার নাম: wbjydv †eMg
পিতার নাম:†gv: mvgQzj nK
evmv I moK: cÖavb evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cwðg jvjcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: lvUbj BDwc
ডাকঘর: Kvwjcyi evRvi, জিাষ্টজকাড নম্বর: 3642
উিজেলা: gZje DËi, জেলা: Pvu`cyi
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প্রার্থীর নাম:Avd‡ivRv AvRv` K_v
মাতার নাম: cvifxb AvKZvi
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
evmv I moKt iæg bs-303,e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: e½eÜz †kL gywRei ingvb K…wl wek^we`¨vjq
ইউপনয়ন/ওয়াডড: KvDjwZqv BDwbqb ,IqvW© bst 19
ডাকঘর: e‡kgyi K…we ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 1706; উিজেলা: MvRxcyi
m`i,জেলা: MvRxcyi
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প্রার্থীর নাম:dzjgyb bvnvi
মাতার নাম: gvngy`v †eMg
পিতার নাম: Avt Qvjvg ZvjyK`vi
evmv I moKt 308,ZvjyK`vi evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: fvwULvbv mvnvcvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড:ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb
জিাষ্টজকাড নম্বর: 8200
উিজেলা: ewikvj m`i,জেলা: ewikvj
প্রার্থীর নাম:bxcv ivbx ivq
মাতার নাম: AÄbv ivbx cÖvgvwbK
পিতার নাম: wbwLj P›`ª ivq
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gvgy`cyi DËi cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড:01
ডাকঘর: cZœxZjv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6540 ;উিজেলা: cZœxZjv; জেলা: bIMuv
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avey e°i wmwÏK
মাতার নাম: ‡gvQvt mv‡eiv LvZzb
পিতার নাম: †gvt igRvb Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ivqcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3bs †nv‡mbcyi
ডাকঘর: iwRZbMi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5120
উিজেলা: ivbxms‰Kj
জেলা: VvKziMuvI
প্রার্থীর নাম:gvndzRv ingvb
মাতার নাম: iæLmvb ingvb
পিতার নাম: gv‡R`yi ingvb
evmv I moKt
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:276,nvkRvcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 01
ডাকঘর: cyjnvU, জিাষ্টজকাড নম্বর: 5200
উিজেলা: m`i w`bvRcyi, জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: Lyiwk` Rvnvb w`jiæev
মাতার নাম: iIkb Aviv †eMg
পিতার নাম:‡gvt Kwie †nv‡mb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡mbnvUx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡mbnvUx
ডাকঘর: ‡mbnvUx, জিাষ্টজকাড নম্বর: 9222
উিজেলা: w`gwjqv, জেলা: Lyjbv
প্রার্থীর নাম: †gvt dRjyi ingvb
মাতার নাম: ‡iŠkb Aviv †eMg
পিতার নাম: †gvt Aveyj Lv‡qi
evmv I moKt Aveyj Lv‡q‡ii evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: my›`jcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: my›`jcyi ; ডাকঘর: KvjvgyÝx evRvi
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3800 ; উিজেলা: KweinvU ; জেলা: ‡bvqvLvjx
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প্রার্থীর নাম: ‡gvQvt gywk©`v LvZzb
মাতার নাম: ‡gvQvtLvw`Rv †eMg
পিতার নাম: †gvt bvwRi DÏxb
evmv I moKt iæb bs- 429,Zvcmx iv‡eqv nj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 ; উিজেলা: gqgbwmsn m`i
জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt gwbiæ¾vgvb wecy
মাতার নাম: Kvgiæbœvnvi
পিতার নাম:‡gvt Avãyi iwng
evmv I moKt 01 bs
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: eqov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 22 bs
ডাকঘর: evK…we
জিাষ্টজকাড নম্বর:2202
উিজেলা: m`I; জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: †gvt Kvgiæj nvmvb
মাতার নাম: ‡gvQvt †`‡jvqviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvtbvRgyj nK
evmv I moKt nK gwÄj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cyivbvUcj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: cyivbvUcj
ডাকঘর: cyivbvUcj ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 5900
উিজেলা: RqcyinvU ; জেলা: RqcyinvU
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প্রার্থীর নাম: †gvt Avkivdzj Bmjvg
মাতার নাম: ‡gvQvt mywdqv LvZzb
পিতার নাম:‡gvt BDbym Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡Mvwcbv_cyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: `vwiqvcyi
ডাকঘর: `vwiqvcyi ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 7100 ;উিজেলা: gywRebMi
;জেলা: ‡g‡nicyi
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প্রার্থীর নাম:jyrdi ingvb
মাতার নাম: ‡Lv‡`Rv †eMg
পিতার নাম:KzÏym †gvjøv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evIKzox
ইউপনয়ন/ওয়াডড: g`vcyi ; ডাকঘর: evIbvov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7730 ;উিজেলা: KvjyLvjx, জেলা: ivRevox
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প্রার্থীর নাম:ivRy Avn‡¤§`
মাতার নাম: m~h© evby
পিতার নাম:Avãyj gv‡jK
evmv I moKt evwo bs-211
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Kv‡jiwfUv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 11 ; ডাকঘর: bxjbMi ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 1346 ;
উিজেলা: MvRxcyi m`I ; জেলা: MvRxcyi

2794

প্রার্থীর নাম:kvwggv Avkivdx
মাতার নাম: bvwQgv Lvbg
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পিতার নাম: †gvt †Zvqvnv Lvb
evmv I moKt 406/L, †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj, evK…we ,
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq,K¨v¤úvm ;
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202 উিজেলা: gqgbwmsn m`I ;জেলা:
gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম: iæRvBqvZ ZvbwRj
মাতার নাম: ‡nvm‡b Aviv †eMg
পিতার নাম: ‡gvt Aveyj Kvjvg
evmv I moKt evox -5/‡ivW bs5,4_© Zjv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡ivW -5,wcÖqvsKv wmwU
প্রার্থীর নাম: cÖfvKi miKvi
মাতার নাম: Kíbv miKvi
পিতার নাম: Awbj K…ò miKvi
evmv I moKt miKvi evwo
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Avocvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: KQw›`
ডাকঘর: ewMqv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 7600
উিজেলা: gv¸ov m`i,জেলা: gv¸ov

2795

2796

2797

প্রার্থীর নাম:wmZviv -B-Rvnvb
মাতার নাম: bvRgv cvifxb
পিতার নাম:‡gvt gvnveye-Dj-Avjg
evmv I moKt 257
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:DËi PvDwjqvcwUª
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 02
ডাকঘর: cÖavb WvKNi-5200
জিাষ্টজকাড নম্বর:5200
উিজেলা: w`bvRcyi ,জেলা: w`bvRcyi
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প্রার্থীর নাম: ‡gvt †mv‡nj ivbv
মাতার নাম: ‡gvQvt Awddv †eMg
পিতার নাম: †gvt Qv‡e` Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ‡cŠwiqv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3bs gyKz›`cyi
ডাকঘর: gnvivRMÄ
জিাষ্টজকাড নম্বর: 5226
উিজেলা: Kvnv‡ivj
জেলা: w`bvRcyi
প্রার্থীর নাম: †gvmvt Avqkv wmwÏKv
মাতার নাম: ‡gvmvt wbjydv Av³vi cvifxb
পিতার নাম: †gvt Kvgiæj nvmvb wmwÏK
evmv I moKt 73/wm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bvnv †ivW
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 10 bs
জেলা: gqgbwmsn

2799
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প্রার্থীর নাম: gbxl wmb&nv
মাতার নাম: c×veZx wmbnv
পিতার নাম:Aiæb Kzgvi wmb&nv
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: QqkÖx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 02 bs Avn¤§`vev` BDwbqb
ডাকঘর: ‡MvQvcvov
জিাষ্টজকাড নম্বর: 3320
উিজেলা: PzbviæNvU
জেলা: nweMÄ
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প্রার্থীর নাম: †gvt AvivdvZ †nv‡mb
মাতার নাম: ‡gvQvt iv‡k`v †eMg
পিতার নাম: †gvt gb‡Qi Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: kI¸b †Lvjv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3bs †MvjvcMÄ ; ডাকঘর: beveMÄ ; জিাষ্টজকাড
নম্বর: 5280 ; উিজেলা: beveMÄ, জেলা: w`bvRcyi
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প্রার্থীর নাম:‡gvt gvqgyb nvmvb
মাতার নাম: wejwKQ †eMg
পিতার নাম: †gvt wmwÏK †nv‡mb
evmv I moKt 22/1
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:DËi bxj‡ÿZ,XvKv wek^we`¨vjq Av/G
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21
ডাকঘর: XvKv wek^vwe`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর: 1000 ; উিজেলা: kvnevM , জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম:‡gvt ivwKe DwÏb
মাতার নাম: w`cvjx †eMg
পিতার নাম:‡gvt bRiæj Bmjvg
evmv I moKt wkayjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: wmayjx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: avivevwilv
ডাকঘর: avivevwilv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 6440;
উিজেলা: ¸iæ`vmcyi,জেলা: ¸iæ`vmcyi
প্রার্থীর নাম:‡gvt gvmy`i ingvb
মাতার নাম: Qv‡niv ‡eMg
পিতার নাম:‡gvt †gvZvnvi Avjx
evmv I moKt evmv bs-707
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: ga¨g cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡mbnvUx,8 bs IqvW©
ডাকঘর: †mbnvUx-9222
জিাষ্টজকাড নম্বর: 9222
উিজেলা: w`Njxqv,জেলা: Lyjbv
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2804
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প্রার্থীর নাম:cÖKvk P›`ª wek^vm
মাতার নাম: Zvcmx ivbx wek^vm
পিতার নাম:cweÎ P›`ª wek^vm
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvwQqvov,ইউপনয়ন/ওয়াডড: IqvW© bs08
ডাকঘর: dwi`MÄ,জিা,ষ্টজকাড নম্বর: 3650
উিজেলা: dwi`MÄ,জেলা: Puv`cyi

2806

প্রার্থীর নাম:wPb¥q gÛj
মাতার নাম: Kvbyb evjv
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পিতার নাম:mweŸ`vb›` gÛj
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: eoevox
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Dt †e`Kvkx
ডাকঘর: ‡e`Kvkx
জিাষ্টজকাড নম্বর:9290 ; উিজেলা: Kqiv ; জেলা: Lyjbv
প্রার্থীর নাম:‡gvt †mvnvM wgqv
মাতার নাম: wkwibv †eMg
পিতার নাম:‡gvt gywReyi ingvb
evmv I moKt 65/wm cvIqvi nvDm †ivW
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:Iqvc`v, †KqvULvjx
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 20 ; ডাকঘর: †KqvULvjx ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200 ;
উিজেলা: gqgbwmsn , জেলা: gqgbwmsn
প্রার্থীর নাম:‡gvt Avwjgyjøvn
মাতার নাম: mvwn`v LvZzb
পিতার নাম: †gvt Avãyi ingvb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gvnvgy`cvov
ইউপনয়ন/ওয়াডড: Avwjcyi/ 8bs
ডাকঘর: fvoyLvjx, জিাষ্টজকাড নম্বর: 9400
উিজেলা: mvZÿxiv ; জেলা: mvZÿxiv
প্রার্থীর নাম: †gvt †gvi‡k`y¾vgvb
মাতার নাম: ‡gvQvt Avjgx AvKZvi
পিতার নাম: †gvt Avey Beªvwng
evmv I moKt iæg bs -404/K
Avkivdzj nK nj, evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
প্রার্থীর নাম: †gvt AvwZKzjøvn
মাতার নাম: dv‡Zgv LvZzb
পিতার নাম:‡gvt b~iæj nK
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: iæg bs-463/K,e½eÜz †kL gywRe nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 21
ডাকঘর: evK…we, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: m`i,জেলা: gqgbwmsn

2807

2808

2809
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প্রার্থীর নাম:‡gvt mv‡bvqvi †nv‡mb
মাতার নাম: ‡gvmvt nvmbv †nb
পিতার নাম:‡gvt ZwKeyi ingvb
evmv I moKt †gvj¨vevox
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: cvbwZZv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡ZiLv`v
ডাকঘর: cvbwZZv, জিাষ্টজকাড নম্বর: 9230
উিজেলা: ‡ZiLv`v,জেলা: Lyjbv
প্রার্থীর নাম: bymivZ Rvnvb wbSzg
মাতার নাম: gwbKv Bqvmwgb
পিতার নাম: †gvt †bQviæj nK
evmv I moKt gwbKv wfjv †nvwìs bs-267
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: evwjRyox,ইউপনয়ন/ওয়াডড: evwjRyox 4bs
IqvW©,ডাকঘর: evwjRyox, জিাষ্টজকাড নম্বর: 2041,উিজেলা:
gv`viMÄ, জেলা: Rvgvjcyi

2811

2812

প্রার্থীর নাম:‡gvt mvÏvg †nv‡mb
মাতার নাম: ‡gvmvt mv‡R`v LvZzb
পিতার নাম:‡gvt iwdKzj Bmjvg

2813
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evmv I moKt 424/wm,‡nv‡gb knx` †mvn&ivIqv`x nj,evsjv‡`k
K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2202
উিজেলা: gqgbwmsn m`i
জেলা: gqgbwmsn
2814

প্রার্থীর নাম: mvw`qv wmwÏKv
মাতার নাম: kvgxgv †eMg
পিতার নাম:‡gvt ‡m‡K›`vi Avjx
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: bwKcyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 3 bs k¨vgbMi
ডাকঘর: bwKcyi ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 9450
উিজেলা: k¨vgbMi
জেলা: mvZÿxiv

2815

প্রার্থীর নাম:nvmvb gvngy` wiqv`
মাতার নাম: dwi`v LvZzb
পিতার নাম:‡gvt bRiæj Bmjvg
evmv I moKt iæg bs- 311/L
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: Avkivdzj nK nj
ইউপনয়ন/ওয়াডড:evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
ডাকঘর: gqgbwmsn
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2216
উিজেলা: dzjevoxqv
জেলা: gqgbwmsn

2816

প্রার্থীর নাম:mvewibv RvbœvZ
মাতার নাম: wbjydvi Bqvmwgb
পিতার নাম:‡gvt wMqvm DwÏb
evmv I moKt iæg bs-104/L
‡kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj
evsjv‡`k K…wl wek^we`¨vjq
gqgbwmsn-2202

2817

প্রার্থীর নাম:iwKe wmwÏKx
মাতার নাম: wd‡ivRv †eMg
পিতার নাম: bex †nv‡mb
evmv I moKt 47,‡`ŠjZ gyÝx evB‡jb
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: K…ócyi
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 18 bs
ডাকঘর: gqgbwmsn ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 2200 ;
উিজেলা: m`i ; জেলা: gqgbwmsn
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প্রার্থীর নাম: †gvmvt iv‡eqv Av³vi
মাতার নাম: ‡gvmvt iægy †eMg
পিতার নাম:g„Z-‡gvt Ave`yi ie
evmv I moKt evmv bs 364,moK bs 03
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: gmwR` Mwj,Av`k© bMi ga¨ evÇv
ইউপনয়ন/ওয়াডড: 6bs IqvW©
ডাকঘর: evÇv ;জিাষ্টজকাড নম্বর: 1212
উিজেলা: evÇv ;জেলা: XvKv
প্রার্থীর নাম: myRb nvIjv`vi
মাতার নাম: g‡bvqviv †eMg
পিতার নাম: byi †gvnv¤§` nvIjv`vi
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা:‡mivj
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ‡Mjv
ডাকঘর: ‡mivj ; জিাষ্টজকাড নম্বর: 8232
উিজেলা: Av‰MjSvov ;জেলা: ewikvj

2818

2819

প্রার্থীর নাম: Uz¤úv ivbx miKvi
মাতার নাম: cveZ©x ivbx miKvi
পিতার নাম:wegj P›`ª miKvi
evmv I moKt 48
গ্রাম/িাড়া/মহল্লা: KvgjvevR
ইউপনয়ন/ওয়াডড: ag©cvkv, 2bs IqvW©
ডাকঘর: ag©cvkv
জিাষ্টজকাড নম্বর: 2450
উিজেলা: ag©cvkv, জেলা: mybvgMÄ

2820

55

