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evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 
gqgbwmsn 

 
AvMvgx 28-11-2020Bs Zvwi‡L ‰eÁvwbK Kg©KZv© (A¯’vqx ivR¯^) c‡` wm‡×k¦ix Mvj©m K‡jR, XvKvq AbywôZe¨ wjwLZ 
cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ Dchy³ cÖv_x©‡`i ZvwjKv  

 
‡ivj bs bvg I eZ©gvb wVKvbv WvK wU‡KU 

501 

প্রার্থীর নাম: জান্নাত আরা পাপড়ি  

মাতার নাম: আঞ্জুমানারা খাতুন 

ড়পতার নাম: এম মামুন উর রড়িদ 

বেগম বরাকেয়া হল, োকৃড়ে 

ময়মনড় িংহ 

 

502 

প্রার্থীর নাম: এন, এম,এম, িাnwiয়ার ই লাম নয়ন  

মাতার নাম: ফাকতমা তুজ- বজাহুরা  

ড়পতার নাম: এ.ড়ে.এম ড় রাজুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়িপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়র্ড়হ 

র্ােঘর: গুলোগ পুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪২০ 

উপকজলা: িাি ডা 

বজলা:  যকিার 

 

503 

প্রার্থীর নাম: আব্দুল্লাহ ইয়াড় ন  

মাতার নাম: ড়িখা পারভীন 

ড়পতার নাম: ড়নজাম উদ্দীন আহকেদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৬৩২/০১, খুলনা-যকিার বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েগচর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার  দর 

বজলা:  যকিার 

 

504 

প্রার্থীর নাম: আ: রাজ্জাে 

মাতার নাম: রকমছা বেগম 

ড়পতার নাম: আকেল আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ২৮৩/৩, পূে ড রামপুরা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: ঢাো-১২১৯ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: 

উপকজলা: 

বজলা:  

 

505 

প্রার্থীর নাম:  বমা: আড়তে বচৌধুরী 

মাতার নাম: বহা কন আরা  

ড়পতার নাম: বমা: মড়জের রহমান বচৌধুরী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-২৫৬হুমায়ুন রড়িদ বচৌধুরী হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়োলুচর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: টুলটিোর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: ড় কলট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর 

বজলা: ড় কলট 

 

506 

প্রার্থীর নাম:  িাহানাজ খাতুন 

মাতার নাম: নাজড়ন আরা 

ড়পতার নাম: িাড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভাদুড়রয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ নিং ভাদুড়রয়া ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: ভাদুড়রয়া  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৮০ 

উপকজলা: নোেগঞ্জ 

বজলা: ড়দনাজপুর 

507 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহবুে আলম রাজা 

মাতার নাম: ফারড়মনা খানম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল হাই 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: খখলকুিা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়িনাইগাতী  দর 

র্ােঘর: আহমদ নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১২০ 

উপকজলা: ড়িনাইগাতী 

বজলা:বিরপুর 

 

508 

প্রার্থীর নাম: রওনে জাহান  

মাতার নাম: আকয়িা ড় ড়দ্দো 

ড়পতার নাম: বমা: রড়হজ উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া-স্বপ্নীল ১০/২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আঞ্চড়লে কৃড়ি গকেিণা বেন্দ্র 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: জামালপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০০০ 

উপকজলা: জামালপুর  দর 

বজলা: জামালপুর 

 

509 

প্রার্থীর নাম: জয়ন্ত কুমার ড়েশ্বা   

মাতার নাম: আরড়ত ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম:দীপিংের  ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ব কনর গাঁতী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ধানড়দয়া 

র্ােঘর: ব কনর গাঁতী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪২১ 

উপকজলা: তালা 

বজলা:  াতক্ষীরা 

 

510 

প্রার্থীর নাম: নাড়ফছা খাতুন  

মাতার নাম: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নূর উল্লাহ্ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৭৮, আহকমদ ড়ভলা, ৬৫ নিং পাওয়ার হাউজ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বেওয়াটখালী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২০ নিং 

র্ােঘর:  বেওয়াখালী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

511 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুল োকদর   

মাতার নাম: বরাকেয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োকিম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মাজগ্রাম 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়িলাইদহ 

র্ােঘর: ড়িলাইদহ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭০১০ 

উপকজলা: কুমারখালী 

বজলা:কুড়িয়া 

 

512 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাতাড়ছম ড়েল্লাহ্  

মাতার নাম: বরহানা বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত: আবুল খাকয়র 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-১২৪/ড় , আিরাফুল হে হল, োকৃড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  োকৃড়ে 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: বৃেড়ে বপাি অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 
 

513 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড়ফকরাজ িাহ্  

মাতার নাম:  বমাছা: ড়ফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-২০৪, পূে ড ভেন, ঈিা খাঁ হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড নিং-২১ 

র্ােঘর:  োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

514 

প্রার্থীর নাম: মুহােদ আড়িে উল্লাহ  

মাতার নাম:  আেড়লমা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): পড়িম ২২, িহীদ জামাল বহাক ন হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা:ময়মনড় িংহ 

 

515 

প্রার্থীর নাম: বমা: োমাল উড়দ্দন  

মাতার নাম: বমাছা: েকমরন বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমাজাফ্ফর বহাক ন 

রুম-৪০৪/এ 

বহা: ি: ব াহরাওয়াদী হল,  

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়,ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

516 

প্রার্থীর নাম: বমা: ফয় াল হে  

মাতার নাম: না ড়রন বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম আজদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মওলানা ভা ানী হল (আর -১৩৬) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: জাহাঙ্গীর নগর ড়েশ্বড়েদ্যালয়  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: জাহাঙ্গীর নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪২ 

উপকজলা:  াভার 

বজলা:ঢাো 

 

517 

প্রার্থীর নাম: তন্ময় চক্রেতী  

মাতার নাম: ড়েমীো রাণী 

ড়পতার নাম: বখােন চন্দ্র চক্রেতী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ই লামপুর  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ই লামপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং 

র্ােঘর: পাে ডতীপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৫০ 

উপকজলা: পাে ডতীপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

518 

প্রার্থীর নাম: বমাছা:  হাড়লমা খাতুন  

মাতার নাম:  বমাছা: সুড়ফয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হাকতম আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১/২,  রোর পািা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  অড়ভরাম 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর:  দড়ক্ষণ পানা পুকুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪১০ 

উপকজলা: হাড়জরহাট 

বজলা: রিংপুর 

519 

প্রার্থীর নাম:  মড়নরুল ই লাম 

মাতার নাম: মড়নারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২/খ/১ ড়গরীি েক্রেতী বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়গরীি চক্রেতী বরার্  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ১০ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:   দর ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

520 

প্রার্থীর নাম: ফারজানা আফকরাজ  

মাতার নাম:  বরহানা পারভীন 

ড়পতার নাম: নাড়ছর উদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-২০৫ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিখ ফড়জলাতুকন্নছা মুড়জে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর 

বজলা:ড় কলট 

 

521 

প্রার্থীর নাম: মড়নরা জামান  

মাতার নাম: মাহমুদা জামান 

ড়পতার নাম: বতৌড়হদুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-২০৫ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিখ ফড়জলাতুকন্নছা মুড়জে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর:  ড় কলট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর 

বজলা: ড় কলট 

 

522 

প্রার্থীর নাম: বমা: আ দুজ্জামান  

মাতার নাম:  বমাছা:  জাহকদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: ইয়াড় ন আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বোয়ালধর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৬ ভাকনার 

র্ােঘর:  হলড়দোিী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১৪০ 

উপকজলা: োড়লয়ার্াঙ্গী 

বজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

523 

প্রার্থীর নাম: ব ালাইমান , Bmjvg 

মাতার নাম: ফাকতমা  

ড়পতার নাম: আনছার আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব্রকমমাত্তর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বনায়ারপািা 

র্ােঘর: হািড়গলা োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০২০, উপকজলা: ই লামপুর 

বজলা: জামালপুর 

 

524 

প্রার্থীর নাম: খাতুকন জান্নাত   

মাতার নাম: বমাোকশ্বরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হযরত আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  োড়লঘাট োজার 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: পাঁচড়েড়ে 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৯১০ 

উপকজলা: পাঁচড়েড়ে 

বজলা: জয়পুর হাট 

525 

প্রার্থীর নাম: মুহােদ নাড় র  উড়দ্দন  

মাতার নাম: না ড়রন আক্তার 

ড়পতার নাম: মুহােদ মাহতাে উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োহাউড়দ্দন ড়ময়ার ো া 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লাহারোড়ি  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ 

র্ােঘর: লক্ষীপুর  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৭০০ 

উপকজলা: লক্ষীপুর  দর 

বজলা: লক্ষীপুর 

 

526 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়েবুর রহমান 

মাতার নাম: হাড় না বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আ: োকরে প্রধান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োজীপুর ড়দয়ার 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ড়েপ্রকেলঘাড়ভয়া ( ০৯ নিং ওয়ার্ ড) 

র্ােঘর: খেদ্যকেলঘড়রয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪০২ 

উপকজলা: নলর্াঙ্গা 

বজলা: নাকটার 

 

527 

প্রার্থীর নাম: সুরাইয়া আক্তার তন্নী  

মাতার নাম: মৃত নাড়গ ড  বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রুহুল আড়মন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েড়ে সুড়ফয়া োমাল হল (প্রদীপ্ত-৮০৯) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয়  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: োজডন হল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমনা 

বজলা:ঢাো 

 

528 

প্রার্থীর নাম: বমাছা:  ােড়রনা আক্তর  

মাতার নাম: খাকলদা ই লাম 

ড়পতার নাম: তারাজুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েড়ে সুড়ফয়া োমাল হল ( প্রদীপ্ত-৬১০) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: োজডন হল, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমনা 

বজলা: ঢাো 

 

529 

প্রার্থীর নাম: খুরিীদ জাহান  

মাতার নাম: মাহ্ মুদা খাতুন  

ড়পতার নাম: খাকলে  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): পুরাতন োজার 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পুরাতন োজার 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: পাে ডতীপুর 

র্ােঘর: পাে ডতীপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৫৭ 

উপকজলা: পাে ডতীপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

530 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুল আলীম  

মাতার নাম: বমাছা: ড়িউলী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমাখকলছার রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-৩৬০, ফজলুল হে মু ড়লম হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: োজডন হল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমানা  

বজলা:ঢাো 

531 

প্রার্থীর নাম: কমা: সুমন রানা 

মাতার নাম: েড়হনুর বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: িাহাবুদ্দীন ড়িেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বছানপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: জগদল 

র্ােঘর: আেড়  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৬০০ 

উপকজলা: মাগুরা  দর 

বজলা: মাগুরা 

 

532 

প্রার্থীর নাম: অড়ন্তমা গড়ণ  

মাতার নাম: বমাছা: আফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ওোয়দুল গড়ণ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): তাপ ী রাকেয়া হল ( রুম নিং-২১০) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ো. কৃ. ড়ে.  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর:  ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা:ময়মনড় িংহ 

 

533 

প্রার্থীর নাম: বমা: আড়রফুল হে রুপম 

মাতার নাম:  াড়হদা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: জহুরুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আকনায়ার মড়ঞ্জল, ড়ে.ড়ে. বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়লচুোগান, পুরাতন ে ো  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার 

বজলা: বযাির 

 

534 

প্রার্থীর নাম: মাহবুে বরজা  

মাতার নাম: জুকেদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমাহেদ ই মাইল ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চরপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ধনপুর 

র্ােঘর: ধনপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩৯০ 

উপকজলা: ইটনা  

বজলা:ড়েকিারগঞ্জ 

 

535 

প্রার্থীর নাম: োেলী বঘাি  

মাতার নাম: োনন োলা বগাি 

ড়পতার নাম: নকরি বঘাি 

প্রযকে: বগাড়েি কুমার বঘাি, উপ-ব্যেস্থাপে (এইচআর) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ইড়জড় ড়ে ড়ল: ইউড়নে হাইট  (কলকভল-১৫ ও ১৬), ১১৭, োজী নজরুল 

ই লাম এড়ভড়নউ, ইস্কাটন গাকর্ ডন।  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: িাড়ন্তনগর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৭ 

উপকজলা: রমনা, বজলা: ঢাো 

 

536 

প্রার্থীর নাম:  ড়েলড়ে  জাহান 

মাতার নাম:  ফাকতমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল োকের  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় /ও বমা:  আব্দুল োকের 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  প্ন ড়ভলা, ফ্লাট নিং-৭/এ, মাহমুদপুর (ড়নতাইপুর)  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ফতুল্লা 

র্ােঘর:  ভ ুঁইঘর  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৪২১ 

উপকজলা: নারায়নগঞ্জ 

বজলা: নারায়নগঞ্জ 

537 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়মুদর রহমান 

মাতার নাম: হাড়ছনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রুহুল আড়মন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): নুরুলহুদা হাজী োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মধ্য চর মাটি ডন 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  চর মাটি ডন 

র্ােঘর: মুড়িগঞ্জ োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৭০০ 

উপকজলা: েমলনগর 

বজলা: লক্ষীপুর 

 

538 

প্রার্থীর নাম: না ড়রন আক্তার 

মাতার নাম:  লাইলী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আেদুল বগাফরান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বখােন ড়ময়ার োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েছমত েড়রমপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৭ নিং 

র্ােঘর:  বচৌমুহনী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮২১ 

উপকজলা: বেগম গঞ্জ 

বজলা: বনায়াখালী 

 

539 

প্রার্থীর নাম: বমা: রুকেল ড়ময়াজী  

মাতার নাম: িাড়ননা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ওয়াড়জ উল্লাহ্ ড়ময়াজী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়ময়াজী োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়লো পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৪ নিং নারায়ন পুর ইউ: ০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: োড়লো পুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৬৪০ 

উপকজলা: মতলে (দড়ক্ষণ) 

বজলা: চাঁদপুর 

 

540 

প্রার্থীর নাম: ড়মজানুর রহমান  

মাতার নাম: জান্নাত আরা বেগম 

ড়পতার নাম: খুরিীদ আলম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আব্দুর রহমাকনর নতুন োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লড়তফপুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রসুলপুর 

র্ােঘর:  জড়মদার হাট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮২৫ 

উপকজলা: বেগমগঞ্জ 

বজলা: বনায়াখালী 

 

541 

প্রার্থীর নাম:  বমাহােদ ফখরুড়দ্দন আহাকেদ 

মাতার নাম: বরাকেযা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ছাকের আহাকেদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োকদর বোম্পানী োড়ি, পাটওয়ারী োড়ি বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রামপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ ওয়ার্ ড ০৬ নিং রামপুর 

র্ােঘর: োমনীয়া, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮৫০ 

উপকজলা: বোম্পানীগঞ্জ 

বজলা: বনায়াখালী 

 

542 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইমরান খান  

মাতার নাম:  বমাছা: বহকলনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: বমাতাকলে বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৬৬/খ, েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ নিং ওয়ার্ ড  

র্ােঘর: ো.কৃ.ড়ে  াে বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

543 

প্রার্থীর নাম: বমাহােদ ইমরান  

মাতার নাম: মকনাআরা মুছা 

ড়পতার নাম: বমা: মুছা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪১৬/ড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বহাক ন িহীদ ব াহরাওয়াদী হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োিংলাকদি কৃড়িড়েশ্বড়েদ্যালয়  

র্ােঘর: োকৃড়ে চত্ত্বর-২২০২ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

544 

প্রার্থীর নাম: বমা: আবুল োলাম আজাদ  

মাতার নাম: বমাছা: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হুমায়ুন েড়ের 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৯২ নিং োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব নপািা পে ডতা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ঢাো উত্তর ড় টি েকপ ডাকরিন 

র্ােঘর: ড়মরপুর-১০ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৬ 

উপকজলা: ড়মরপুর 

বজলা: ঢাো 

 

545 

প্রার্থীর নাম: এ .এম. ফড়রদ মাহমুদ 

মাতার নাম: বমাছা: সুড়ফয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: মৃত. িাহজহান আলী বিখ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  মাড়নে হাট 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ 

র্ােঘর:  োকদায়া, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬৬২ 

উপকজলা:  সুজানগর 

বজলা: পােনা 

 

546 

প্রার্থীর নাম: বমা: ফয় াল বহাক ন  

মাতার নাম:  রুড়েনা বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল মাকলে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৮/১১, ড়পড়িপাল আবুল োকিম 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ওয়াে আপ েকলাড়ন, আন ার েযাম্প 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১২  

র্ােঘর: ড়মরপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৬ 

উপকজলা: দারু   ালাম 

বজলা: ঢাো 

 

547 

প্রার্থীর নাম: বমা: আইনুল ড়নিাত 

মাতার নাম: িাড়হদা আলতাপ 

ড়পতার নাম: ড়েশ্বা  আলতাপ বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া নিং-৯৫, বরার্ নিং-০৮ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ড়জ.ড়প.ও-৯০০০ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ড়জ.ড়প.ও-৯০০০ 

উপকজলা: খাড়লিপুর 

বজলা: খুলনা 

 

548 

প্রার্থীর নাম: জান্নাতুল বফরকদৌ  

মাতার নাম: বহা কন আরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: এচকেন আলী ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়ে-৩; ড়ে.এফ.আর.আই বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়ে.এফ.আর.আই, েযাম্পা , ড়দগারোিা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ 

র্ােঘর: বেওয়াটখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

549 

প্রার্থীর নাম: বমা: জাকেদুল ই লাম  

মাতার নাম: মাহমুদা বেগম 

ড়পতার নাম: ছাকের আহমদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-৬১৩, েীর মুড়ক্তকযাদ্ধা এম এ হান্নান হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চট্টগ্রাম বভকটড়রনাড়র ও এড়নম্যাল  াইকি  ড়েশ্বড়েদ্যায় 

র্ােঘর: খুলিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: পাহািতলী 

বজলা:চট্টগ্রাম 

 

550 

প্রার্থীর নাম: বমা: ব ড়লম বহাক ন  

মাতার নাম:  তাঁরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োবুল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লস্করপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  বচৌগাছা 

র্ােঘর: বচৌগাছা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: বচৌগাছা 

বজলা: যকিার 

 

551 

প্রার্থীর নাম:  বমা: ইনামুল বহা াইন 

মাতার নাম: আ মা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: এফান আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  পড়লপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়িহািা 

র্ােঘর: আমন্ত 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫৬১ 

উপকজলা: পেীতলা  

বজলা: নওগাঁ 

 

552 

প্রার্থীর নাম: বমা: রাক ল আলী 

মাতার নাম:  বমাছা: োনুহার বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ইউনু  আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েড়ন 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: পাড়ন ারা 

র্ােঘর: ড়িেরগাছা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪২০ 

উপকজলা: ড়িেরগাছা 

বজলা:যকিার 

 

553 

প্রার্থীর নাম: বমা: মারুফুর রহমান ড়িমুল  

মাতার নাম: আফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমাখকলছার রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৮,  াগরপুর বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  াগরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: ও মানপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৯০ 

উপকজলা: বঘািাঘঅট, বজলা:ড়দনাজপুর 

 

554 

প্রার্থীর নাম: বমা: রাড়েবুল ই লাম  

মাতার নাম: বমাছা: লতা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রাকেল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োলাড়দয়াি 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়নমপািা 

র্ােঘর: ড়নমপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬২৬০ 

উপকজলা: চারঘাট 

বজলা:রাজিাহী 

555 

প্রার্থীর নাম: ব াকহল হা ান িড়রফ  

মাতার নাম: হাড় না বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত: আব্দুল ওহাে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৬৬/খ, েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল, োকৃড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  োকৃড়ে  াে বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

556 

প্রার্থীর নাম: বমা:  াড়মউল আলীম  

মাতার নাম:  বমাছা: তরাফুল বেগম 

ড়পতার নাম: বমা:  ড়হদুল ই লাম 

 ফজলুল হে হল, 

রুম নিং-২১৫/খ 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়, ময়মনড় িংহ 

র্ােঘর: 

 

 

557 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমকহদী হা ান  

মাতার নাম:  বমাছা: বহা কন আরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আজগর আলী  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৪৬/খ, েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়    

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ২১ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: োকৃড়ে  াে বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

558 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুল মাকলে  

মাতার নাম: রড়হমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাকয়র চর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৩ নিং- রক্ষীর চর 

র্ােঘর: োরুয়ামারী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০০১ 

উপকজলা: জামালপুর  দর 

বজলা: জামলপুর 

 

559 

প্রার্থীর নাম: আশুকতাি কুমার   

মাতার নাম: মধুমালা রাণী 

ড়পতার নাম: আনি কুমার  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: খা  ব ানামুখী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: র্াঙ্গােিী 

র্ােঘর:  গুনা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৪০ 

উপকজলা: ড়েলকুড়চ 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

560 

প্রার্থীর নাম: বমা: দুলাল বহাক ন  

মাতার নাম:  বমা া: রাকহকতন বনছা 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রাজ্জাে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িীিপুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং বচৌয়ারা ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: ড়পপুড়লয়া োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৫০৪ 

উপকজলা: কুড়মল্লা  দর দড়ক্ষণ 

বজলা: কুড়মল্লা 

561 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাজাকেল বহা ইন  

মাতার নাম: জকমলা বেগম 

ড়পতার নাম: মন্তাজ উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-৪৪৫, ব্লে-ঙ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আিরাফুল হে হল, োকৃড়ে 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ নিং 

র্ােঘর: োকৃড়ে বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

562 

প্রার্থীর নাম: নারায়ন টপ্য  

মাতার নাম: তারামড়ন এো 

ড়পতার নাম: সুো  টপ্য 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নড়নের রসুলপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৫ নিং েি হযরত পুর ইউড়প 

র্ােঘর: নড়নের 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর 

বজলা: রিংপুর 

 

563 

প্রার্থীর নাম: বমকহদী হা ান  

মাতার নাম: বমাছা: বদাকলনা বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল জড়লল িাহ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  াতগািা মাস্টার পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৭ 

র্ােঘর: উপিহর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪০১ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: রিংপুর 

 

564 

প্রার্থীর নাম: বমা: িড়ফউল্যাহ আো   

মাতার নাম: বমাছা: সুরাইয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আইয়ুে আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ব ৌরভ ড়ভলা, বর্থদাোগ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বর্থদাোগ  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েিোিী 

র্ােঘর: বর্থদাোগ হাট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৫০০ 

উপকজলা: লালমড়নরহাট  দর 

বজলা: লালমড়নরহাট 

 

565 

প্রার্থীর নাম: অড়নো জাহান  

মাতার নাম: রাস্তু আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা:  ামছুড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৫৫৮ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: শুনই 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বপাগলা ইউড়নয়ন, ওয়ার্ ড নিং-০৫ 

র্ােঘর:  শুনই োজার, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৪৩০ 

উপকজলা: েলমাোিা 

বজলা: বনত্রকোণা 

 

566 

প্রার্থীর নাম: বমা: িামীম ড় েদার   

মাতার নাম: হাড়মদা বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল লড়তফ ড় েদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম ড়ছটেী 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ নিং আওরাবুড়নয়া 

র্ােঘর: পড়িম ড়ছটেী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৪৩২ 

উপকজলা: োঠাড়লয়া 

বজলা: িালোঠি 

567 

প্রার্থীর নাম: বমা: ই মাইল বহাক ন  

মাতার নাম:  ামছুন নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মড়তন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৭/ড়  বদাকয়ল ভেন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিকর োিংলা কৃড়ি ড়েশ্বাড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: বমকর োিংলা নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৭ 

উপকজলা: বিকর োিংলা নগর 

বজলা: ঢাো 

 

568 

প্রার্থীর নাম: বমা: রাকিদুল ই লাম  

মাতার নাম: বমাছা: রাকিদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: িাড়ফ আলম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৩৬০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হুমায়ুন রড়িদ বচৌধুরী হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: ড় কলট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর 

বজলা: ড় কলট 

 

569 

প্রার্থীরনাম: বমা: gvmyg ivbv 

মাতারনাম: : gvmy`v†eMg 

ড়পতারনাম: বমা: kvnvRvnvb Avjx  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বভদাইল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ নিং রাকতার 

র্ােঘর: বভলাই 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১২০ 

উপকজলা: রানীিিংকেল 

বজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

570 

প্রার্থীর নাম: মাধে রায়  

মাতার নাম:  িাড়ন্ত োলা রায় 

ড়পতার নাম: দুলাল চন্দ্র রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বুজরুে হাড়জপুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়েষ্ণুপুর 

র্ােঘর:  ড়েষ্ণপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৩০ 

উপকজলা: েদরগঞ্জ 

বজলা:রিংপুর 

 

571 

প্রার্থীর নাম: আফ ানা আক্তার  

মাতার নাম: মড়জডনা বেগম 

ড়পতার নাম: আ াদুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৭ নিং বরলকগট 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিখপুরা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  দর ড়নদাজপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০, উপকজলা: ড়দনাজপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

572 

প্রার্থীর নাম: তপতী রাণী েম ডন 

মাতার নাম: এোদিী রানী  রোর 

ড়পতার নাম: প্রফুল্ল চন্দ্র ের্মন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):ো : ১২, বরার্ নিং-০৩ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ধাপ োেলীকলন 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: রিংপুর  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪০০ 

উপকজলা: রিংপুর  দর 

বজলা: রিংপুর 

573 

প্রার্থীর নাম:  বমা: বগালাম বমাকি ডদ জাড়মল 

মাতার নাম: বমাছা: ফাকতমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বতাফাজ্জল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২২/১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বচিংমারী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং 

র্ােঘর: বচিংমারী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪১০ 

উপকজলা: গিংগাচিা 

বজলা: রিংপুর 

 

574 

প্রার্থীর নাম: উকে কুলছুম উড়ম ড  

মাতার নাম:  বমাছা: বমড়রনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ওোয়দুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দড়ক্ষণ মড়মনপুর লস্করপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং মড়মনপুর ০৯ নিংওয়ার্ ড 

র্ােঘর: দড়ক্ষণ মড়মনপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪০০ 

উপকজলা:  দর রিংপুর 

বজলা: রিংপুর 

 

575 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাস্তাড়ফজুর রহমান  

মাতার নাম: মাহমুদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: এমাজ উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ভাই ভাই ড়ভলা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  রোর পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং রামপুর 

র্ােঘর: পাে ডতীপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৫০ 

উপকজলা: পাে ডতীপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

576 

প্রার্থীর নাম: আঁড়খ  রোর  

মাতার নাম: অচন ডা  রোর 

ড়পতার নাম: দীকনি চন্দ্র  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েিগুিকগালা (ভারতী নিীর োড়ি  িংলগ্ন) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ড়দনাজপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০ 

উপকজলা: ড়দনাজপুর  দর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

577 

প্রার্থীর নাম: তানভীর আহকমদ   

মাতার নাম: তহড়মনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: িড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েিকেঁতুড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২, র্ােঘর:  িালখুড়রয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৮০ 

উপকজলা: নোেগঞ্জ 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

578 

প্রার্থীর নাম: বমা: আলমগীর বহাক ন  

মাতার নাম:  বমাছা: ই ারন বনছা 

ড়পতার নাম: বমা: আত্তাড়হম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  ন্ধানী েকলকজর পড়িম পাকশ্বড 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মড়হলা েকলজ পািা   
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ নিং ওয়ার্ ড , গািংনী বপৌর ভা  

র্ােঘর: গািংনী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭১১০ 

উপকজলা: গািংনী 

বজলা: বমকহরপুর 

579 

প্রার্থীর নাম: বমা: ব াকহল ড়িেদার  

মাতার নাম: ফড়রদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োবুল ড়িেদার  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৯২৪, ড়ে ব্লে, নোে ড় রাজ-উদ-বদৌলা হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিকর োিংলা কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: বিকর োিংলা নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর:১২০৭ 

উপকজলা: বিকর োিংলা নগর  

বজলা: ঢাো 

 

580 

প্রার্থীর নাম: নূর-ই-স্বজ্ঞা  

মাতার নাম:  মাছুমা সুলতানা 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দু  ছামাদ িাহ্ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৮১৯, কৃিেরে বিখ হাড় না হল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বিকর োিংলা কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বিকর োিংলা নগর  

র্ােঘর: বিকর োিংলা নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৭ 

উপকজলা: বিকর োিংলা নগর 

বজলা: ঢাো 

 

581 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়েবুর রহমান  

মাতার নাম: বমাছা: হাড়ফজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আ: রড়হম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৯১৬, ড়ে-ব্লে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নোে ড় রাজ উদ-বদৌলা হল  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বিকরোিংলা কৃড়িড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর:  বিকর োিংলা নগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৭ 

উপকজলা: বিকরোিংলা নগর 

বজলা: ঢাো 

 

582 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুর রড়হম 

মাতার নাম: সুড়ফয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: আব্দু   াত্তার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চরড়নয়ামত  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং রাম ভদ্রপুর 

র্ােঘর: বগায়ার্ািংগা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১৫০ 

উপকজলা: ফুলপুর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

583 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাোররম বহাক ন 

মাতার নাম: মকমনা বেগম 

ড়পতার নাম: আ:  ালাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৩৮/ড়র্, বহাক ন িহীদ ব াহরাওয়াদী হল, োিংলাকদি কৃড়ি 

ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: বোকৃড়ে বপাস্ট অড়ফ , স্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

584 

প্রার্থীর নাম: িম্পা রাণী পাল  

মাতার নাম: বিফালী রাণী পাল 

ড়পতার নাম: িিী বমাহন পাল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৫/৪, আলীয়া মাদ্রা া বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েলািপুর পালপািা  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

585 

প্রার্থীর নাম: বমা: আড় ফ আেদুল্লাহ  

মাতার নাম: ড়েলড়েছ বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ড়ফকরাজ ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৩/৪৮ স্কুলকরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ধড়নয়া, কুতুেখালী উত্তর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: দড়নয়া 

র্ােঘর: দড়নয়া,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১২৩৬ 

উপকজলা: যাত্রোিী, বজলা: ঢাো 

 

586 

প্রার্থীর নাম: তামান্না নাজনীন মুনা  

মাতার নাম: নূরুন্নাহার পারভীণ 

ড়পতার নাম: বমা: আেদুল হাড়মদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-২০৯/ে 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বদ্যালয়,কপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

587 

প্রার্থীর নাম: ড় রাজুম মুড়নরা  

মাতার নাম: বজ ড়মন আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: বমাজাফ্ফর বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৫৬৭ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভান্ডারা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ 

র্ােঘর: রাণীিনকেল, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১২০ 

উপকজলা: রাণীিনকেল, বজলা:ঠাকুরগাঁও 

 

588 

প্রার্থীর নাম: বেৌড়িে  রোর  

মাতার নাম: স্বপ্না  রোর 

ড়পতার নাম:োেলু  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম বগৌড়িপাি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড ০৪ 

র্ােঘর: ফুলোড়ি, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৬০ 

উপকজলা: ফুলোড়ি, বজলা:ড়দনাজপুর 

 

589 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: ই রাত জাহান  

মাতার নাম: বমাছা: বরকহনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মান্নান মন্ডল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): NHD-১৪৪ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম গুয়ার্হুরী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪ নিং 

র্ােঘর: বগা াই োিী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮৫১ 

উপকজলা: ধুনট, বজলা: েগুিা 

 

590 

প্রার্থীর নাম: বমা: জুকয়ল ড়ময়া   

মাতার নাম: বমাছা: জাহানারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: জাইদুল মন্ডল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ইমাদপুর পড়িম পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৭ নিং ইমাদপুর 

র্ােঘর: খেরাতীহাট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর,  বজলা: রিংপুর 

 

591 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: আইড়রন খাতুন  

মাতার নাম:  বমাছা: আনজুরা বেগম 

ড়পতার নাম: আেরাম আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বমা:  ড়ফকুল ই লাম  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়ে.েন গ্রাম 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:   াওিাইল 

র্ােঘর: মৃগী োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৭২৩ 

উপকজলা: োলখালী, বজলা: রাজোিী 

592 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমকহদী হা ান ড়িেদার  

মাতার নাম:  াহানা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মান্নান ড়িেদার 

এইচ-৩/১, : ো,কৃ.ড়ে আ/এ 

ওয়ার্ ড: ২১ নিং, র্ােঘর: ো, কৃ, ড়ে চত্ত্বর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

593 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড়মজানুর রহমান  

মাতার নাম: বমাছা: মড়রয়ম বেগম ( মৃত) 

ড়পতার নাম: বমা: ড় রাজুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আকমনা োজার বভলােিী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  বভলােিী 

র্ােঘর: বভলাোিী,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৫১০ 

উপকজলা: আড়দওমারী, বজলা: লালমড়নরহাট 

 

594 

প্রার্থীর নাম: বরৌিনারা জান্নাত রুমপা 

মাতার নাম:  বমাছা: গুলরায়হান 

ড়পতার নাম: বমা: রাড়জউর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বততুড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বততুড়লয়া 

র্ােঘর: বততুড়লয়া, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫০৩০ 

উপকজলা: বততুড়লয়া, বজলা: পঞ্চগি 

 

595 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়হেবুল্লাহ  

মাতার নাম: মড়রয়ম বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মড়ফজুল ই লাম  ানা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ঘুগরাোটি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  োগালী/০২ 

র্ােঘর: ঘুগরাোটি, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯২৯১ 

উপকজলা: েয়রা, বজলা: খুলনা 

 

596 

প্রার্থীর নাম: টি, এম, রাহাত বহাক ন  

মাতার নাম: রওিন আরা আক্তার  

ড়পতার নাম: ড় , এম, বরজাউল েড়রম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): অনন্যা হাউ  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লড়তফপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ১২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: েগুিা,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮০০ 

উপকজলা: েগুিা  দর, বজলা: েগুিা 

 

597 

প্রার্থীর নাম: বমাহা: মাসুদ পারকভজ  

মাতার নাম: বমা া:  াড়েয়া সুলতানা 

ড়পতার নাম: বমাহা: বনফাউর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মকিালোড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: এেেরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়েকনাদপুর ইউড়নয়ন পড়রিদ 

র্ােঘর: ড়েকনাদপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩৪২ 

উপকজলা: ড়িেগঞ্জ, বজলা: চাঁপাইনোেগঞ্জ 

 

598 

প্রার্থীর নাম:  ায়মা সুলতানা ব াড়নয়া  

মাতার নাম: নাছড়রন সুলতানা 

ড়পতার নাম: বমা: িাখাওয়াৎ বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রূম নিং: ২১৩/ ড়ে ব্লে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বেগম বরাকেয়া হল  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

599 

প্রার্থীর নাম: আ ন ম ড়রজভী োয় ার ভূঞাঁ  

মাতার নাম: বরড়জয়া সূলতানা 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম ভঞাঁ 

৪৩৬/ড়র্ বহা. িহীদ ব াহরাওয়াদী হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়  

র্ােঘর: োকৃড়ে, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা:ময়মনড় িংহ 

 

600 

প্রার্থীর নাম:  াদ আবু ওয়াো   

মাতার নাম: ড়দলরুো খানম 

ড়পতার নাম: আড়রফ জুলড়ফোর  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-২২৪ (ব্লে-ড় ) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িহীদ িামছুল হে হল  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ নিং 

র্ােঘর: োিংলাদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

601 

প্রার্থীর নাম: বগালাম বমা: তাকরে  

মাতার নাম:  বমাছা:  াকয়দা খাতুন 

ড়পতার নাম: মৃত:  রুেন উড়দ্দন 

ো া ও  িে২৯/১৮ মাড়ি োিী বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দড়ররামপুর  

 ০৯ নিং ওয়ার্ ড ড়ত্রিাল বপৌর ভা 

র্ােঘর: ড়ত্রিাল, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২২০ 

উপকজলা: ড়ত্রিাল, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

602 

প্রার্থীর নাম: আকনায়ারা খাতুন  

মাতার নাম:  ফাকতমা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমাহােদ আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর োটিয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং 

র্ােঘর:  াতক্ষীরা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪০০ 

উপকজলা:  াতক্ষীরা  দর, বজলা: াতক্ষীরা 

 

603 

প্রার্থীর নাম: বমা: আল মাসুদ  

মাতার নাম: বমাছা: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আিরাফ আলী ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৩৫/ড়র্, 

 িহীদ িামসুল হে হল 

োিংলাকদি কৃড়িড়েশ্বড়েদ্যালয়, ময়মনড় িংহ 

র্ােঘর: ো.কৃ.ড়ে েযাম্পা , বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

604 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহামুদুল হা ান  

মাতার নাম: রাকেয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োকয়জীদ বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মড়িদপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ভারকিা 

র্ােঘর: রামগাঁ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫২০ 

উপকজলা: মািা , বজলা: নওগাঁ 

 

 

605 

প্রার্থীর নাম: আ াদুজ্জামান নূর  

মাতার নাম: লুৎফুন নাহার বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমােকছদ আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়িেোিী বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বগাদাড়রয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বগাদাড়রয়া 

র্ােঘর: ফুলপুর  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২৫০ 

উপকজলা: ফুলপুর ,কজলা: ময়মনড় িংহ 

606 

প্রার্থীর নাম:  াঈদা জান্নাত  

মাতার নাম: বহা কন আরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মড়জবুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৬০/২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আর.কে ড়মিন বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  আকুয়া 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

607 

প্রার্থীর নাম: জয়শ্রী পাল রূপা  

মাতার নাম: জয়ন্তী রাণী পাল 

ড়পতার নাম:রঞ্জন কুমার পাল 

িাহোপুর, রঞ্জন পাকলর োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িাহোজপুর, পালপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: িাহোজপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৪৩১ 

উপকজলা:  রাইল, বজলা: ব্রহ্মণোড়িয়া 

 

608 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহমুদ হা ান  

মাতার নাম:  বমাছা: মকমনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আেের আলী 

েক্ষ নিং-৪০৩, েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান হল, ড় কলটকৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০,উপকজলা: ড় কলট  দর 

বজলা: ড় কলট 

 

609 

প্রার্থীর নাম: রাকিদুল হা ান  

মাতার নাম:  নূরুন্নাহার  

ড়পতার নাম: বমা: রড়ফজ উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাড়ফজপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  চালােচর 

র্ােঘর: হাড়ফজপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৬৫২ 

উপকজলা: মকনাহরদী, বজলা: নরড় িংদী 

 

610 

প্রার্থীর নাম: বমড়হড়দ বহাক ন হান্নান 

মাতার নাম: বফরকদৌ ী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োবুল ড়ময়া 

ভাই বোন ড়ভলা ( বচৌধুরী োড়ি) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদৌলতপুর, চাঁপাপুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ নিং জগন্নাতপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: চাঁপাপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৫০০ 

উপকজলা: আদি ড  দর, বজলা: কুড়মল্লা 

 

611 

প্রার্থীর নাম: তুরাবুর রহমান  

মাতার নাম: হুকর জান্নাত েল্পনা 

ড়পতার নাম: বমা: নাড়জম উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৫৫/৪ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মিল োড়ি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২০ 

র্ােঘর: বেওয়াটখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

612 

প্রার্থীর নাম: ড়রিংকু আচার্য্ড  

মাতার নাম: চম্পা রাণী আচার্য্ড  

ড়পতার নাম: মৃত. ড়নরঞ্জন আচার্য্ড 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): চাউরাকখল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: জাফলিং চা োগান 
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: ০৩ নিং পূে ড জাফলিং ইউড়নয়ণ পড়রিদ 

র্ােঘর: জাফলিং   

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১৫১ 

উপকজলা: বগায়াইনঘাট, বজলা: ড় কলট 

613 

প্রার্থীর নাম: বমা: বরহানুল েড়রম 

মাতার নাম: রাকহলা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদওগাঁও গড়েিপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: বদওগাঁ গড়েিপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৪৭০ 

উপকজলা: আটপািা, বজলা: বনত্রকোণা 

 

614 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহবুবুর রহমান  

মাতার নাম: ফড়জল খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আফছর উড়দ্দন 

েক্ষ নিং-২০৮ 

িাহ, এ, এ , এম ড়েেড়রয়া হল 

ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

 

615 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: বমানকছফা বেগম  

মাতার নাম: বমাছা:  াকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমাজাকেল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িীতলগািী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪ নিং দুগ ডাপুর 

র্ােঘর: িঠিোিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর, বজলা: রিংপুর 

 

616 

প্রার্থীর নাম:  বজযাড়তি চন্দ্র রায় 

মাতার নাম: বজযাৎস্না রাণী 

ড়পতার নাম: যাদে চন্দ্র রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েশ্বা পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং খনগাঁও 

র্ােঘর: উজ্জ্বল বোঠা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১১০ 

উপকজলা: পীরগঞ্জ, বজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

617 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমকহদী হা ান  

মাতার নাম:  াড়েনা ইয়া ড়মন 

ড়পতার নাম: বমা: বমাফাজ্জল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দািিা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: গুনাহার 

র্ােঘর: ড়েনাখালী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮৯২ 

উপকজলা: দুপচাঁড়চয়া, বজলা: েগুিা 

 

618 

প্রার্থীর নাম: বমাহােদ মাহমুদ হাছান পাকটায়ারী 

মাতার নাম: মড়রয়ম বেগম 

ড়পতার নাম: এ.এম.এম. বমাস্তফা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): প্রযে –আব্দুর রহমান 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব ানালী ব্যািংে ড়ল:  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: লড়ক্ষোজার 

র্ােঘর: ঢাো  দর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১১০০ 

উপকজলা: সুত্রাপুর, বজলা: ঢাো 

 

619 

প্রার্থীর নাম: ধকনশ্বর ে াে  

মাতার নাম: ইন্দ্রানী ে াে 

ড়পতার নাম: হড়রপদ ে াে 

ো া নিং-০৩৪৮-০০;  িে নিং-২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দুপচাঁড়চয়া পূে ডপািা  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৭ 

র্ােঘর: দুপচাঁড়চয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮৮০ 

উপকজলা: দুপচাঁড়চয়া, বজলা: েগুিা 

620 

প্রার্থীর নাম: বমৌটু ী মুরাদ  

মাতার নাম: দুলারী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মুরাদ বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং নিং-২৩১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বো পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২৩ 

র্ােঘর: বঘািামারা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬১০০ 

উপকজলা: বোয়াড়লয়া, বজলা: রাজিাহী 

 

621 

প্রার্থীর নাম: বমা: ফয়জুল হা ান  

মাতার নাম: কুড়হনুর বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল খাকলখ 

ে—৬০২, অমর একুকি হল 

ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 

622 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুল বমানাকয়ম  

মাতার নাম:  বমাছা: মাড়জডয়া আক্তার  

ড়পতার নাম: বমা: আবু েের ড় ড়দ্দে  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২১১/৩ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:   াড়েডট হাউ  পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৮ 

র্ােঘর: নীলফামারী  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩০০ 

উপকজলা: নীলফামারী  দর, বজলা:নীলফামারী 

 

623 

প্রার্থীর নাম: বমা: হা ান আলী  

মাতার নাম: বমাছা: হা ারানী 

ড়পতার নাম: বমা: নোে আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: টিলমারী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: এলাঙগী 

র্ােঘর: এলাঙী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮৫০ 

উপকজলা: ধুনট, বজলা: েগুিা 

 

624 

প্রার্থীর নাম: মুহা: িাহ্ কনওয়াজ  

মাতার নাম: ড়েলড়েছ বেগম 

ড়পতার নাম: মুহা: মুোরে আলী 

ো  নিং-১৭৪ বহাড়ডিং নিং-৩১২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িাহপুর, মড়ির পািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০১ 

র্ােঘর:  েদরগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৩০ 

উপকজলা: েদরগঞ্জ, বজলা: রিংপুর 

 

625 

প্রার্থীর নাম: িারড়মন আক্তার ড়িলা  

মাতার নাম: ড় রাজুন নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: আড়মনুল ই লাম 

c/o বমা: আড়মনুল ই লাম 

অড়ফ   হোরী 

উপকজলা  মাজক ো োয ডালয় 

বিরপুর, েগুিা 

 

 

626 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাোরে বহা াইন 

মাতার নাম: রাড়হমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবু  াইদ ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাড়মদপুর 

 



21  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং োঁেিাজান ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: োকঘর োিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৯৫০ 

উপকজলা:  ড়খপুর, বজলা: টাঙ্গাইল 

627 

প্রার্থীর নাম: তন্ময় চক্রেতী  

মাতার নাম: পুষ্প চক্রেতী 

ড়পতার নাম: তপন চক্রেতী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ব্রাহ্মণ পািা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বেউলা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বুধহাটা 

র্ােঘর: পাইখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪৬০ 

উপকজলা: আিাশুড়ণ, বজলা:  াতক্ষীরা 

 

628 

প্রার্থীর নাম:  এড়লজাকের্থ বে রা  

মাতার নাম: বলারা মার্ী 

ড়পতার নাম: ড়ফড়লপ বে রা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাজীপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং েিদরগাহ্ 

র্ােঘর: গুড়জডপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৭০ 

উপকজলা: পীরগঞ্জ, বজলা: রিংপুর 

 

629 

প্রার্থীর নাম:  বমাছা: জান্নাতুল বফরকদৌ  চাকমলী 

মাতার নাম: বমাছা: খায়রুন্নাহার বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মামুদপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ নিং লড়তেপুর 

র্ােঘর: রাণীপুকুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর, বজলা: রিংপুর 

 

630 

প্রার্থীর নাম:  জীে কুমার বচৌধুরী  

মাতার নাম: প্রড়তমা বচৌধুরী 

ড়পতার নাম: বগাপাল কৃষ্ণ দা  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়নেলী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়নেলী 

র্ােঘর: ড়নেলী,কপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩৬০ 

উপকজলা: ড়নেলী, বজলা: ড়েকিারগঞ্জ 

 

631 

প্রার্থীর নাম: বমাছা:  াকহরা খাতুন  

মাতার নাম: বমাছা: মকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আ:  ামাদ  রোর 

রুমনিং-১১৮, েঙ্গমাতা বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর:  ালনা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৭০৬ 

উপকজলা: গাজীপুর  দর, বজলা: গাজীপুর 

 

632 

প্রার্থীর নাম: এনামুল হে  

মাতার নাম: হাকজরা খাতুন 

ড়পতার নাম: আব্দুল োকদর  

রুম নিং৩৩৭/ড়জ িাহ্ জালাল হল 

: োকৃড়ে ময়মনড় িংহ   

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

 

633 

প্রার্থীর নাম:  মাড়প্ত  াহা  

মাতার নাম:  আকরাড়ত  াহা 

ড়পতার নাম: যুগল  াহা 

২২৬/১, োঁঠাল োগান োজার  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গ্রীণকরার্, ঢাো  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ৬তলা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৬ 

উপকজলা: ঢাো, বজলা: ঢাো 

634 

প্রার্থীর নাম: নাঈম  রোর  

মাতার নাম: নাড়ছমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ময়না  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম-১৪৭, প্রধান ভেন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ফজলুল হে মু ড়লম হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: ড়জ. ড়প. ও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমনা, বজলা: ঢাো 

 

635 

প্রার্থীর নাম: ফারহানা রহমান ড়নপা 

মাতার নাম:  বমাছা: আনজুআরা বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত: বমা: আড়মনুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়চর্থলী, দড়ক্ষণ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪ নিং দগ ডাপুর 

র্ােঘর: ড়মঠাপুকুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর, বজলা: রিংপুর 

 

636 

প্রার্থীর নাম: জাড়েয়া সুলতানা  

মাতার নাম:  রুমানা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: জাড়ের বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদৌলতপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: দুলালপুর 

র্ােঘর: বদৌলতপুর,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৫৪১ 

উপকজলা: বহা না, বজলা: কুড়মল্লা 

 

637 

প্রার্থীর নাম: বমা: তাড়রে আড়জজ  

মাতার নাম:  বমা া: অড় য়া বেগম 

ড়পতার নাম:  বমা: বমাজাহারুল হে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  চে বদবুত্তর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ১৩ নিং বঘািপাড়খয়া ইউ.ড়প. 

র্ােঘর: োড়লনগর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩০২ 

উপকজলা: ড়িেগঞ্জ, বজলা:চাপাইনোেগঞ্জ 

 

638 

প্রার্থীর নাম:  াঈদ আহেদ  

মাতার নাম: হাড়মদা বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুর  রাড়িদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োঠুরড়দয়া  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েরগাঁও 

র্ােঘর: জারইতলা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩৩১ 

উপকজলা: োটিয়াদী, বজলা: ড়েকিারগঞ্জ 

 

639 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: আরজু পারভীন   

মাতার নাম: বমাছা: বখাকতজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ড়গয়া  উদদ্দীন 

ো া উপপড়রচালকের ো ভেন 

 হটি ডোলচার ব ন্টার, বটবুড়নয়া ,পােনা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মাড়লগাছা  

র্ােঘর: বটবুড়নয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬০০ 

উপকজলা: পােনা  দর, বজলা: পােনা 

 

640 

প্রার্থীর নাম: রুোইয়াত জাহান  

মাতার নাম:  বরনুো পািভীন 

ড়পতার নাম: বমা: আকনায়ার পািা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): তােলুেদার োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বনওয়ারগাছা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  উল্লাপািা বপৌি ভা 

র্ােঘর:  উল্লাপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৬১ 

উপকজলা: উল্লাপািা, বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

641 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুর রহমান  

মাতার নাম: আছমা  

ড়পতার নাম: ই ান আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: সুির োড়ি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: নিন পুর 

র্ােঘর: বজািগাছা,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬৭০ 

উপকজলা:  াঁড়র্থয়া, বজলা: পােনা 

 

642 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়নফ উড়দ্দন 

মাতার নাম: বমাছা: আরফা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আফান উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৪০২/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িহীদ নাজমুল আহ ান হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: ো.কৃ.ড়ে. বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মড়নড় িংহ 

 

643 

প্রার্থীর নাম: বমা:  এজাজুল োরী বচৌধুরী  

মাতার নাম: নাড়ছম আরা বেগম বচৌধুরী 

ড়পতার নাম: বমা: আেদুল োরী বচৌধুরী 

ো া ইউ.ড় .ড়ে. এল, েন ডফুলী িাখা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মইজযার বটে   

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: চরপার্থর মাস্টা 

র্ােঘর:  চরপর্থর মাস্টা,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৪৩৭১ 

উপকজলা: েন ডফুলী, বজলা: চট্টগ্রমা 

 

644 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমকহদী হা ান  

মাতার নাম: বমাছা: তহড়মনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নড়ফর উদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): গানাই 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গানাই 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: আটাপুর 

র্ােঘর: ড়দোেরপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৯১০ 

উপকজলা: পাঁচড়েড়ে, বজলা: জয়পুরহাট 

 

645 

প্রার্থীর নাম: ড়েধান চন্দ্র অড়ধোরী  

মাতার নাম: বিফালী রাণী 

ড়পতার নাম: িচীন চন্দ্র অড়ধোরী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আই ঢাল ( ড়হন্দু পািা) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  োমার পুকুর  

র্ােঘর: োমার পুকুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩১০ 

উপকজলা: খ য়দপুর, বজলা: নীলফামারী 

 

646 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহতাে উড়দ্দন  

মাতার নাম:  বমাছা: মাকলো খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: এমাজ উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বখাদ্দড বেলাই, চড়ন্ড 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং আলম পুর 

র্ােঘর: ড়দলালপুর,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪২০ 

উপকজলা: তারাগঞ্জ, বজলা: রিংপুর 

 

647 

প্রার্থীর নাম: ঈিা তালুেদার   

মাতার নাম: জুকয়লা আক্তার 

ড়পতার নাম: ইয়াড়হয়া তালুেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৫৫/৪ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মিল োড়ি 

 



24  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২০ 

র্ােঘর: বেওয়াটখালী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

648 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইমড়তয়াজ উড়দ্দন  

মাতার নাম:  আড়লয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ইড়দ্রি আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বখালিা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং হড়রপুর 

র্ােঘর:  জীেনপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১৩০ 

উপকজলা: হড়রপুর, বজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

649 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড়মজানুর রহমান 

মাতার নাম:  বমাছা: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আফ ার আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তরকগাড়েিপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং বচতলগাজী ইউড়নয়ন/৩ 

র্ােঘর: হড়েপ্রড়ে, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ড়দনাজপুর 

 

650 

প্রার্থীর নাম: তানভীর আহমাদ 

মাতার নাম:  আড়ম্বয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: জাহািার আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০২ নিং ওয়ার্ ড 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মড়িপুর (মাদার পািা) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং গািাদহ ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: মড়িপুর,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৭০ 

উপকজলা: িাহজাদপুর, বজলা:ড় রাজগঞ্জ 

 

651 

প্রার্থীর নাম: আল আড়মন 

মাতার নাম: ছয়ফুল বেগম  

ড়পতার নাম: হাকচন মন্ডল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বতলটুড়প 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ নিং চাড়পলা 

র্ােঘর: নওপািা হাট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪৩০ 

উপকজলা: গুরুদা পুর, বজলা: নাকটার 

 

652 

প্রার্থীর নাম: আবু েের ড় ড়দ্দে 

মাতার নাম: আজকমরী বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল হাড়েম 

ো া ৫৯৫, নূর ই সুলতানা, ফ্লাট# ৭০১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দড়ক্ষণ দাওয়াইর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: আিেনা 

র্ােঘর: দড়ক্ষণ খান, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২৩০ 

উপকজলা: দড়ক্ষণ খান, বজলা: ঢাো 

 

653 

প্রার্থীর নাম: বমা:  াদ্দাম বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: ব ড়লনা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: জালাল উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৮৩ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  উত্তর বচৌড়েরপাি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ 

র্ােঘর:  নাকটার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪০০ 

উপকজলা: নাকটার, বজলা নাকটার 

 

 

654 

প্রার্থীর নাম: রাকিদুল ই লাম  

মাতার নাম:  ড়রড়জয়া বেগম 

ড়পতার নাম: আয়ুে আলী  রদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩০০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নোকের তামু্ব 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৪ নিং পাঁচপুর 

র্ােঘর:  খনকজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫৯৬ 

উপকজলা: আত্রাই, বজলা: নওগাঁ 

655 

প্রার্থীর নাম: মাসুম ড়েল্লাহ্  

মাতার নাম: মমতাজ বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আেদু  ছালাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মাছুয়া খাল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বেতগী  ানড়েপুর 

র্ােঘর: েিকগাপালদী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৬৩০ 

উপকজলা: দিড়মনা, বজলা: পটুয়াখালী 

 

656 

প্রার্থীর নাম: বমা: আবু  াকলহ্  খিোর 

মাতার নাম:  বমাছা: আফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ড় ড়দ্দে খিোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): খিোর োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বঘাগার কুটি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েিড়ভটা 

র্ােঘর: ড়নউ-েিড়ভটা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৬৮০ 

উপকজলা: ফুলোিী, বজলা: কুড়িগ্রাম 

 

657 

প্রার্থীর নাম: িতাব্দী রায়  

মাতার নাম: ড়িউলী রায় 

ড়পতার নাম: ড়মলন রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০৯২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পুরান োজার, ড়মঠাপুকুর পাি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৩ নিং 

র্ােঘর:  পটুয়াখালী  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৬০০ 

উপকজলা: পটুয়াখালী  দর, বজলা: পটুয়াখালী 

 

658 

প্রার্থীর নাম: আড়মনা আক্তার  

মাতার নাম: নাজমা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রউফ 

রুম নিং-২১৬/ড়ে, :  োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২,উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

659 

প্রার্থীর নাম: ব াহানা আফকরাজ বৃড়ি  

মাতার নাম: বিড়লনা বেগম 

ড়পতার নাম: বরজাউল েড়রম 

৫১৪/ে, বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  োকৃড়ে 

র্ােঘর: ো,কৃ,ড়ে,কপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

660 

প্রার্থীর নাম: োড়নজ ফাকতমা োনন  

মাতার নাম: রাহীমা ই লাম 

ড়পতার নাম: বমা: োমরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):৭৪০-এ/১ (১ম তলঅ) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর োফরুল   

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  

র্ােঘর: েযান্টনকমন্ট, ঢাো-১২০৬, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৬ 

উপকজলা: োফরুল, বজলা: ঢাো 

 

661 

প্রার্থীর নাম: োেলী আক্তার  

মাতার নাম: নাজমা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: োবুল বহাক ন 

 বুজোগ ( তাপ ী রাকেয়া স্কুল বলন) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 
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র্ােঘর: েগুিা  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮০০ 

উপকজলা: েগুিা  দর, বজলা: েগুিা 

662 

প্রার্থীর নাম: বমা:  াড়ের বহাক ন  

মাতার নাম:  মালা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মড়নর বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  দুমেী  াতানী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: আিংগাড়রয়া 

র্ােঘর: আিংগাড়রয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৬০২ 

উপকজলা: দুমেী, বজলা: পটুয়াখালী 

 

663 

প্রার্থীর নাম: পাড়পয়া সুলতানা 

মাতার নাম:   হা না বেগম 

ড়পতার নাম: ই মাইল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ফড়ের োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েদম রসুলপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রসুলপুর 

র্ােঘর: রসুলপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২২৩ 

উপকজলা: গফরগাঁও, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

664 

প্রার্থীর নাম: এ . এম. ফাড়রয়াল  াঈদ  

মাতার নাম:  ড়ফকরাজা খাতুন 

ড়পতার নাম: এ . এম.  াঈদুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩০ নিং 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ানড়েপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

665 

প্রার্থীর নাম: তমাড়লো েম ডোর  

মাতার নাম:  লড়তো েম ডোর 

ড়পতার নাম: তাপ  োম ডোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  নাভারন ( ব্র্যাে অড়ফ ) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  

র্ােঘর: যাদেপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪৩২ 

উপকজলা: ড়িেরগাছা, বজলা: যকিার 

 

666 

প্রার্থীর নাম: বমা:  আব্দুল োড়ের ভূ ুঁইয়া   

মাতার নাম:  নূরজাহান ভূ ুঁইয়া 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল বমাহাইকমন ভ ুঁইয়া 

আোড়েল, ৩য় তলা 

৬৪৫/ড়ে, জাড়ের বহাক ন বরার্ 

 পড়িম খুলিী, চট্টগ্রাম 

 

667 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: োড়নজ ফাকতমা  

মাতার নাম:  মড়জডনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  মুশুরী বখালা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ভাকুতডা 

র্ােঘর: মুশুরী বখালা,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪০ 

উপকজলা:  াভার, বজলা: ঢাো 

 

668 

প্রার্থীর নাম: ড় লড়ভয়া সুলতানা  

মাতার নাম: রউফুন নাহার 

ড়পতার নাম: বগালাম বমাস্তফা বপাদ্দার 

বপাদ্দার োড়ি, হট্টড়ময়া বলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর োটনার পািা  

 



27  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ড়তন নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: েগুিা  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮০০ 

উপকজলা: েগুিা  দর, বজলা: েগুিা 

669 

প্রার্থীর নাম: নাইমা বেগম এড়লজা  

মাতার নাম:  মকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমাহেদ োমরুদ্দীন 

৫৮৩, হাকফজ িাসুদ্দীন বচয়যারম্যান 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমতড়ল  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ভূজপুর 

র্ােঘর: ভূজপুর,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৪৩৫০ 

উপকজলা: ফটিেছড়ি, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

670 

প্রার্থীর নাম: িারীো যারীন আনজুম  

মাতার নাম:  মীর িায়লা জাহান 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োকিম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দড়িেকয়িা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: উলাইল 

র্ােঘর: নালী,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১৮৫০ 

উপকজলা: ড়িোলয়, বজলা: মাড়নেগঞ্জ 

 

671 

প্রার্থীর নাম: বমা: আতাউর রহমান  

মাতার নাম: বমাছা: লাইলী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আেদু  ছালাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বভলা বোপা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ 

র্ােঘর: কুড়িগ্রাম 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৬০০ 

উপকজলা: কুড়িগ্রাম  দর, বজলা: কুড়িগ্রাম 

 

672 

প্রার্থীর নাম: বনছার উড়দ্দন  

মাতার নাম: রাড়িদা আক্তার 

ড়পতার নাম: বগালাম বমাহােদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বরার্: ১/এ, প্লট: ১০৩২, বহা: ৩/৭ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম নিীপািা, েি েটতলা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ৭৪ 

র্ােঘর: ো াকো,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৪ 

উপকজলা: ড়খলগাঁও, বজলা: ঢাো 

 

673 

প্রার্থীর নাম: বতৌড়হদুজ্জামান  

মাতার নাম: গুলনাহার বেগম 

ড়পতার নাম: আব্দুল ওহাে ড়িেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: তুজারপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  তুজারপুর 

র্ােঘর: তুজারপুর,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৮৩০ 

উপকজলা: ভািংগা, বজলা: ফড়রদপুর 

 

674 

প্রার্থীর নাম: োজী আল আমীন  

মাতার নাম: আঞ্জুমকনায়ারা 

ড়পতার নাম: োজী ড়ফকরাজ আলম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বর্ায়াইল  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  বর্ায়াইল 

র্ােঘর: ড়র্-বেন্দুয়া, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০৫০ 

উপকজলা:  ড়রিাোিী, বজলা: জামালপুর 

 

675 

প্রার্থীর নাম: বমা: মনছুর আলী   

মাতার নাম: রাড়হমা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আেোর আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নিীমুড়রয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়নে ডা কখালা 

র্ােঘর: োয় া চাঁদপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪২০ 

উপকজলা: ড়িেরগাছা, বজলা: যকিার 

676 

প্রার্থীর নাম: ব াকহল রানা   

মাতার নাম:  ড়রড়জয়া বেগম 

ড়পতার নাম: ড়মজানুর রহমান 

েক্ষ নিং-১০১১, প্রধান ভেন 

 র্. মুহােদ িহীদুল্লাহ হল 

: ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: ড়জ.ড়প.ও,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমনা, বজলা: ঢাো 

 

677 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাজমুল ই লাম   

মাতার নাম: বমাছা:  ালমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৮৩/২/২ েলািপুর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েলািপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯ নিং 

র্ােঘর: বেওয়াটখালী,কপাস্টকোর্ নম্বর:২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

678 

প্রার্থীর নাম: শ্রী রতন কুমার দত্ত   

মাতার নাম: শ্রী নুপূর রাণ দত্ত 

ড়পতার নাম: শ্রী ড়মলন কুমার দত্ত 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ছয়ঘড়িয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ব ানারায় 

র্ােঘর: জাড়মর োিীয়া, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৮২১ 

উপকজলা: দােতলী, বজলা: েগুিা 

 

679 

প্রার্থীর নাম: বমা: পলাি খান   

মাতার নাম:  বমাছা: চায়না বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আ: হাড়েম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বজায়াকনর চর খাঁপাড়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ভযািংধরা 

র্ােঘর: োউড়নয়ার চর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০৩০ 

উপকজলা: বদওয়ানগঞ্জ, বজলা: জামালপুর 

 

680 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: আকমনা খাতুন   

মাতার নাম: বমাছা: িাহনুরী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আনছার আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়িমপুর উত্তর পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ইউড়নয়ন পড়রিদ 

র্ােঘর: োিমপুর হাজী গঞ্জ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর, বজলা: রিংপুর 

 

681 

প্রার্থীর নাম: বমা: আড়তকুর রহমান   

মাতার নাম: বমাছা: আফকরাজা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: নূরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: খাড়লমপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: হাজরাপুর 

র্ােঘর: হাজরাপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৬০০ 

উপকজলা: মাগুরা. বজলা: মাগুরা 

 

682 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাস্তাড়ফজুর রহমান   

মাতার নাম: বমাছা: মমতাজ বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বগালাম বমাস্তফা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০৯/২ এ, হাকতমোগ  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূে ড রাকয়র োজার, ধানমড়ন্ড-১৫  

 



29  
 

র্ােঘর: ড়জগাতলা  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৯ 

উপকজলা: ধানমড়ন্ড, বজলা: ঢাো 

683 

প্রার্থীর নাম: তাড়নয়া ড় ড়দ্দেী   

মাতার নাম: সুড়ফয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ড় ড়দ্দে ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০৭ নিং 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গজমহল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮ 

র্ােঘর: গজমহল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২০৯ 

উপকজলা: হাজারীোগ, বজলা: ঢাো 

 

684 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড়জল্লুর রহমান   

মাতার নাম: িাড়হনুর বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হাড়েবুর রহমান  রদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  রদার োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েরুনা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ধামা ড়লয়া 

র্ােঘর: েরুনা োজার, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯২৫৩ 

উপকজলা: ডুমুড়রয়া, বজলা: খুলনা 

 

685 

প্রার্থীর নাম: িারড়মন নাহার   ড়লজা   

মাতার নাম: নাড়হদা নাজড়নন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল হান্নান তালুেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড্রীম প্যাকল   

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়িড়েিা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  

র্ােঘর: উল্লাপািা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৬০ 

উপকজলা: উল্লাপািা, বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

686 

প্রার্থীর নাম: ড়রিংকু চন্দ্র বদে   

মাতার নাম: পুতুল রানী বদে 

ড়পতার নাম: রেীন্দ্র চন্দ্র বদে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রঘু বচৌধুরী পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং উপ: পড়র: ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: আদি ড োজার, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৩৫০ 

উপকজলা: োড়নয়াচিং, বজলা: হড়েগঞ্জ 

 

687 

প্রার্থীর নাম: বমাহােদ  াজ্জাদ বহাক ন   

মাতার নাম:  জহুরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমাহেদ মুড়ি ডদ ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: সুলতানপুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়পড়রজপুর/০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ডুয়াইগাঁও, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩৩৭ 

উপকজলা: োড়জতপুর, বজলা: ড়েকিারগঞ্জ 

 

688 

প্রার্থীর নাম: ড়েপুল কুমার বদ    

মাতার নাম: ড়মনড়ত বদ 

ড়পতার নাম: ড়দলীপ কুমার বদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): কুড়মরা মধ্য 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কুড়মরা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েড়মরা 

র্ােঘর: কুড়মরা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪২১ 

উপকজলা: তালা, বজলা:  াতক্ষীরা 

 

689 

প্রার্থীর নাম: আফ ানা বফরকদৌ ী   

মাতার নাম: আড়জজুন্ নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: জামাল উদ্দীন 

 েকলজ পািা বরার্ (১৮ নিং) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েকলজ পািা  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৬ 

র্ােঘর:  চািনা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৭০২ 

উপকজলা: গাজীপুর, বজলা: গাজীপুর 

690 

প্রার্থীর নাম:  াগর পাল   

মাতার নাম: চিনা পাল 

ড়পতার নাম:  ড়লল চন্দ্র পাল 

৩৫৪/খ, েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১  

র্ােঘর: োকৃড়ে  াে বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

691 

প্রার্থীর নাম: রুোইয়া আক্তার রুড়ম 

মাতার নাম:  হাড়ফজা বেগম 

ড়পতার নাম: হাড়ফজ রুহুল আড়মন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কৃষ্ণপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৮ নিং লছমনপুর 

র্ােঘর:  কুসুম হাটা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১০০ 

উপকজলা: বিরপুর  দর, বজলা: বিরপুর 

 

692 

প্রার্থীর নাম: খ য়দ ফারহানুল হে   

মাতার নাম: েড়ল বেগম 

ড়পতার নাম: খ য়দ েদরুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া নিং-০৪; ব্লে-ড়  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: শ্রেনী আ/এ পাঠানটুলা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড-০৯ 

র্ােঘর:  ড় কলট বহর্ বপা: অড়ফ , বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর, বজলা: ড় কলট 

 

693 

প্রার্থীর নাম: বিখ আড়মনা আক্তার  

মাতার নাম:  বিখ ফয়জুন বনছা 

ড়পতার নাম: বিখ বমা: আব্দুল হাই 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া -৯৮, বরার্-০৩ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দ: গকনিপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২২ 

র্ােঘর:  োবুখা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪০০ 

উপকজলা: রিংপুর  দর, বজলা: রিংপুর 

 

694 

প্রার্থীর নাম: ড়মঠুন চন্দ্র রায়   

মাতার নাম: ভাদরী রাণী রায় 

ড়পতার নাম: জড়ত  চন্দ্র রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িহীদ জামাল বহাক ন হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: #২১ 

র্ােঘর: োকৃড়ে, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

695 

প্রার্থীর নাম: বমা: জুকয়ল রানা   

মাতার নাম: বমাছা: নাড়গ ড  বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল োকি 

মওলানা ভা াড়ন হল, জাড়ে, রুম নিং- ৩৫০ 

র্ােঘর: জাহাঙ্গীর নগর ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪২ 

উপকজলা:  াভার, বজলা: ঢাো 

 

 

696 

প্রার্থীর নাম: বমা: িাহীন  রদার   

মাতার নাম:  াড়হদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মুন্নু  রদার 

েক্ষ নিং-২৩০, ব্লে ঙ, িাহজালাল ,োকৃড়ে  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ 
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র্ােঘর: োকৃড়ে বপাস্ট অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

697 

প্রার্থীর নাম: ড়েরাজ কুমার দত্ত   

মাতার নাম: ফুলোমারী রাণী দত্ত 

ড়পতার নাম: ড়েব্রত কুমার দত্ত 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-৪০৭/ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ফজলুল হে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: োকৃড়ে  াে বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা:  ময়মনড় িংহ  

 

698 

প্রার্থীর নাম: বমা: আড়জজুল হে   

মাতার নাম: বমা া:  জকলনুর বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োকয়ি উদ্দীন 

রুম নিং-২০৪, ব্লে-ে, :আিরাফুল হে হল,  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২১ 

র্ােঘর: োকৃড়ে  াে বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

699 

প্রার্থীর নাম: আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন   

মাতার নাম: আঞ্জুয়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমাড়মনুর রহমান 

রুম নিং-২২৮/গ, : ফজলুল হে হল 

র্ােঘর: োকৃড়ে বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

700 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাক্তার বহাক ন   

মাতার নাম:  বরকহনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বছন্টু ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): জরড়দ্দন বমাল্লা োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চর মড়রচা োড়ি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: চর মড়রচা োড়ি 

র্ােঘর: মড়রচাোড়ি, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৪২০ 

উপকজলা: োঞ্ছারামপুর, বজলা: ব্রাহ্মণোড়িয়া 

 

701 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইেোল বহাক ন   

মাতার নাম:   াকেরা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: ইড়লয়া  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০৩ নিং গড়ল 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড় করাইল েকলানী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯ 

র্ােঘর: বঘািমারা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬১০০ 

উপকজলা: বোয়াড়লয়া, বজলা: রাজিাহী 

 

702 

প্রার্থীর নাম: বমা: আ াদুজ্জামান   

মাতার নাম: বমাছা: বজড়ল বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: জহুরুল হে  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েক্ষ নিং-৩৫৯ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হুমায়ুন রিড়দ বচৌধুরী হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

র্ােঘর: ড় কলট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১০০ 

উপকজলা: ড় কলট  দর, বজলা: ড় কলট 

 

703 

প্রার্থীর নাম: োওছার উল-আলম   

মাতার নাম:  উকে কুলছুম 

ড়পতার নাম: আবু েের ড় ড়দ্দে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বোদ্দডকোয়াড়লয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪ নিং পাঁচপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর:  জনাদ্দনোটী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪০৩ 

উপকজলা: আত্রাই, বজলা: নওগাঁ 

704 

প্রার্থীর নাম:  বমা: আবু সুড়ফয়ান  

মাতার নাম: বমাছা: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মঞ্জুরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োলীগঞ্জ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং পড়িম ছাতনাই/০৭ 

র্ােঘর: দ্বারাজগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩৫০ 

উপকজলা: ড়র্মলা, বজলা: নীলফামারী 

 

705 

প্রার্থীর নাম: বমা: শুভ ই লাম   

মাতার নাম: বমাছা: আকলয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নূরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং নিং-০০৪১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ািাকগাপালপুর ( তালতলা) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ঈশ্বরদী বপৌর ভা ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: পােিী   

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬২২ 

উপকজলা: ঈশ্বরদী, বজলা:পােনা 

 

706 

প্রার্থীর নাম: বমা: তামীম ই লাম   

মাতার নাম: তছড়লমা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: নজমুল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নুরনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ 

র্ােঘর:  পাে ডতীপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৫০ 

উপকজলা: পে ডতীপুর, বজলা: ড়দনাজপুর 

 

707 

প্রার্থীর নাম: বমা: জড়হরুল ই লাম 

মাতার নাম: বমাছা: আফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: জোয়দুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): জাোয়দুকরর োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পদম পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ইউড়নয়ন রায়পুর 

র্ােঘর: ভাউলার হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১০০ 

উপকজলা: ঠাকুরগাঁও  দর, 

বজলা: ঠকুরগাঁও 

 

 

708 

প্রার্থীর নাম: চঞ্চল রায় 

মাতার নাম:চাম্পা রানী রায় 

ড়পতার নাম:হড়রন্দ্র নার্থ রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পলািোিী, োমারপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  পলািোড়ি ,০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  পলািোড়ি 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩০০ 

উপকজলা: নীলফামারী 

বজলা: নীলফামারী 

 

 

709 

প্রার্থীর নাম: আেতারা ইয়াছড়মন  

মাতার নাম: বমাছা: ব ড়লনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আড়মর আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাজুড়রয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং আড়জমপুর 

র্ােঘর:  ড় ঙ্গল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২১০ 

উপকজলা: ড়েরল 

বজলা: ড়দনাজপুর 

710 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাড়জম উড়দ্দন  

মাতার নাম:  বমাছা: আড়জজা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল জড়লল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ভট্টমাঝুড়রয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিংরামকৃষ্ণপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: অড়লদহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭২১ 

উপকজলা: উল্লাপািা 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

711 

প্রার্থীর নাম: বমা:  ামাদুল ই লাম  

মাতার নাম: বমাছা: ছাকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মাহ্ বুোর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর  াহোজপুর (োতলমারী) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং জয়পুর  

র্ােঘর: মকনাহরনর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৬০ 

উপকজলা: নোেগঞ্জ 

বজলা: ড়নদাজপুর 

 

712 

প্রার্থীর নাম: েীড়র্থ মড়ন  

মাতার নাম:  বমাছা: বেলী 

ড়পতার নাম: মৃত: আব্দুল োকরে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েিইল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং বচকহলগাজী ইউড়নয়ন 

র্ােঘর:  হাড়েপ্রড়ে 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ড়দনাজপুর 

 

713 

প্রার্থীর নাম: বমা: রায়হানুল ই লাম  

মাতার নাম: বমাছা: বরকহনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আমজাদ বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০১/৪২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ও মানপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: পীরগঞ্জ বপৌর ভা ০৬ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: পীরগঞ্জ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৭০ 

উপকজলা: পীরগঞ্জ 

বজলা: রিংপুর 

 

714 

প্রার্থীর নাম: ড়েপ্লে চন্দ্র দা   

মাতার নাম: তপনা রাণী 

ড়পতার নাম: েড়ঙ্গম চন্দ্র দা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদউল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং মনির্থপুর ইউ.ড়প 

র্ােঘর: তাজনগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৫০ 

উপকজলা: পাে ডতীপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

715 

প্রার্থীর নাম: ভজন কুমার পাল 

মাতার নাম:  সুড়মতা রাণী পাল 

ড়পতার নাম: ধীকরন্দ্র নার্থ পাল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ধানগিা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ধানগিা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ধানগিা 

র্ােঘর: ধানগিা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭২০ 

উপকজলা: রায়গঞ্জ 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

716 

প্রার্থীর নাম: অড়ভড়জত  াহা  

মাতার নাম: েীড়র্থো  াহা 

ড়পতার নাম: দীনেন্ধু  াহা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় /ও: দীনেন্ধু  াহা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ধানড়দয়া কৃষ্ণ নগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১  নিং ধানড়দয়া ইউড়নয়ন , ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ব কনরগাতী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪২১ 

উপকজলা: তালা 

বজলা:  াতক্ষীরা 

 

717 

প্রার্থীর নাম: বমা: জাহাঙ্গীর আলম  

মাতার নাম: িহরোনু 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল বজাোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পলাি োিী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর:  গাজীর চট, আড়লয়া মাদ্রা া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪৯ 

উপকজলা:  াভার 

বজলা:ঢাো 

 

718 

প্রার্থীর নাম: কমা: ড়জল্লুর রহমান  

মাতার নাম: জুকলখা ড়েড়ে 

ড়পতার নাম: বমা: মড়জের রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েিকুড়তয়া 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  িকুড়তয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ব্রহ্মপুর 

র্ােঘর: ব্রহ্মপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪০৩ 

উপকজলা: নলর্াঙ্গা 

বজলা: নাকটার 

 

719 

প্রার্থীর নাম: মাড়রয়া আল মাকজদ  

মাতার নাম: ফারজানা সুলতানা 

ড়পতার নাম: নাড়ছর উদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১১৫ নিং রুম,CVASU Girl’s Hall,  

গ্রাম/পািা/মহল্লা:CVASU 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮    

র্ােঘর: জাড়ের বহাক ন বরার্, খুলিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: খুলিী,কজলা: চট্টগ্রাম 

 

720 

প্রার্থীর নাম: তৃষ্ণা  রোর  

মাতার নাম:  ড়েতা  রোর 

ড়পতার নাম: িিংের চন্দ্র  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় ভাসু ছাত্রী, রুম নিং -১২৯ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম খুলিী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: খুলিী, জাড়ের বহাক ন বরার্ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: খুলিী, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

721 

প্রার্থীর নাম: উকে হাড়ন তাড়নয়া  

মাতার নাম: িাড়হদা বেগম 

ড়পতার নাম: হুমায়ুন েড়ের 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় ভা  ছাত্রী হল, রুম নিং-১২৬  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িড়িম খুলিী এলাো  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৮ নিং 

র্ােঘর: খুলিী জাড়ের বহাক ন বরার্ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: খুলিী 

বজলা: চট্টগ্রাম 

722 

প্রার্থীর নাম: জান্নাতুল নাঈম  

মাতার নাম: ড়ফকরাজা বেগম 

ড়পতার নাম: ই লাম ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় ভা  ছাত্রী হল, রুম নিং-১৬৮ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম খুলিী  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: খুলিী, জাড়ের বহাক ন বরার্ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: খুলিী 

বজলা: চট্টগ্রাম 

 

723 

প্রার্থীর নাম:  িাড়হনুর আক্তার 

মাতার নাম: হাকেজা খাতুন 

ড়পতার নাম: ওমর ফারুে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৩৩ নিং রুম, ছাত্রী হল, 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: CVASU 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: জাড়ের বহাক ন বরার্, খুলিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২২৫ 

উপকজলা: কুলিী 

বজলা: চট্টগ্রাম 

 

724 

প্রার্থীর নাম: সুরাইয়া সুলতানা  

মাতার নাম: বমাছা: জাহানারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মড়জদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রুম নিং-২১৩/ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়  

র্ােঘর: ো.কৃ.ড়ে েযাম্পা  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

725 

প্রার্থীর নাম: অড়নে তালুেদার 

মাতার নাম: মমতা তালূেদার 

ড়পতার নাম: সুভািীি তালুেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪০৭/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িহীদ িামসুল হে হল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োকৃড়ে 

র্ােঘর: োকৃড়ে বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

726 

প্রার্থীর নাম: ফারজানা আক্তার 

মাতার নাম: িাহ্ নাজ পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: ফরমান আলী 

রুম নিং-৫০৩/খ 

ফড়জলাতুকন্ন া  মুড়জে হল, োকৃড়ে েযাম্পা  

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

ময়মনড় িংহ  দর 

ময়মনড় িংহ 

 

727 

প্রার্থীর নাম: মহুয়া রায়  

মাতার নাম: মুড়ক্ত রায় 

ড়পতার নাম: স্বপন কুমার রায় 

বেগম বরাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 
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২২০২ 

ময়মনড় িংহ 

728 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: তাজকনাভা ই লাম  

মাতার নাম:  বমাছা: আরজুমান হাড়ছনা োনু 

ড়পতার নাম: বমা: নুরুল ই লাম 

২১৮/খ 

সুলতানা রাড়জয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

২২০২ 

ময়মনড় িংহ 

 

729 

প্রার্থীর নাম: আবু  ালমান তালুেদার  

মাতার নাম:   াইদা আক্তার 

ড়পতার নাম: ড়জল্লুর রহমান তালুেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ইস্টান ড পাইওড়নয়ার, ৩৬ পাইওড়নয়ার বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব গুনোড়গচা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৯ 

র্ােঘর: ড়জড়পও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১০০০ 

উপকজলা: রমনা 

বজলা:ঢাো 

 

730 

প্রার্থীর নাম: ড়চন্ময় পাল  

মাতার নাম:  ড়িলা রাণী 

ড়পতার নাম: কৃষ্ণ দা  পাল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): পাল োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লক্ষীপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  রাধানগর 

র্ােঘর: ড়পড়রজোড়ি, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৬৩০ 

উপকজলা: রায়পুরা,কজলা: নরড় িংদী 

 

731 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: রুপালী খাতুন  

মাতার নাম:  বমাছা: রড়হমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মড়জদ ব খ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চেনুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  পাঙ্গা ী 

র্ােঘর: হাটপাঙ্গা ী,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭০০ 

উপকজলা: রায়গঞ্জ, বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

732 

প্রার্থীর নাম: ফাকতমাতুজকজাহরা এযাড়ন  

মাতার নাম: রাড়িদা পারভীন 

ড়পতার নাম: আিরাফুল ই লাম 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

েকিমুরকৃড়ে 

গাজীপুর  দর-১৭০৬ 

গাজীপুর 

 

733 

প্রার্থীর নাম: বমা: হা ান উড়দ্দন 

মাতার নাম: িাহানা বেগম 

ড়পতার নাম: বগালাম বমাস্তফা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া নিং-১২৯ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: টাওয়াদী পড়িম ব্রাহ্মনদী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়চড়নি পূে ড ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: নরড় িংদী  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৬০০ 

উপকজলা: নরড় িংদী  দর 

বজলা: নরড় িংদী 

 

734 

প্রার্থীর নাম: অন্তরা ইয়া ড়মন   

মাতার নাম:  নাজমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা:  াইদুল ই লাম 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

রুম নিং-৩০৯/ে 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

735 

প্রার্থীর নাম: িেনম ইয়া মীন মুক্তা  

মাতার নাম:  আড়ছয়া আলীম 

ড়পতার নাম: বমা: আলীম উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৫/খ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ানড়ে পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

736 

প্রার্থীর নাম: ই রাত জাহান মুক্তা 

মাতার নাম: বহকলনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমকহর আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ধুলর পাি  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: পাটলী 

র্ােঘর: ধড়লর পাি 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৬৪০ 

উপকজলা: বেলাে  

বজলা: নরড় িংদী 

 

737 

প্রার্থীর নাম: বমা: খায়রুল ই লাম   

মাতার নাম: বমাছা: খাকলদা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল জোর 

েক্ষ নিং-৪৫৯/ে 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

২১ নিং ওয়ার্ ড 

 ২২০২ ময়মনড় িংহ 

 

738 

প্রার্থীর নাম: রাড়ফয়া আফড়রন   

মাতার নাম: েল্পনা  বেগম 

ড়পতার নাম: রড়ফকুল ই লাম 

েক্ষ নিং-৩১৩/ে 

বিখ ফুড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

২১ নিং ওয়ার্ ড 

২২০২, ময়মনড় িংহ 

 

739 

প্রার্থীর নাম: িড়রফুল ই লাম   

মাতার নাম: বমা া: ছাকলহা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ওকমদ আলী ব্যাপারী 

বমা: রাক ল 

৬০/১ বেগম গওও বলন নাড়রিী 

ঢাো-১১০০ 

 

740 

প্রার্থীর নাম: বমা:  ইউসুফ   

মাতার নাম: হাড় না বেগম 

ড়পতার নাম: ব োিার আহকমদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৪১, েনানী বরার্ৎ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েকলজ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  গলাড়চপা 

র্ােঘর: গলাড়চপা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৬৪০ 

উপকজলা: গলাড়চপা, বজলা: পটুয়াখালী 

 

741 

প্রার্থীর নাম: িারমীন আক্তার 

মাতার নাম: োমরুন্নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মান্নান 

বেগম বরাকেয়া হল 

রুম নিং-১১১/গ 
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োলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

742 

প্রার্থীর নাম:  ানড়জদা বেগম  

মাতার নাম:  মমতাজ আরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজমুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০২. দারু   রাের োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েয়িা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েয়িা 

র্ােঘর: সুড়তয়াখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

743 

প্রার্থীর নাম: বমা: জড়হরুল হে 

মাতার নাম:  িাহানারা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা; ফজলুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ০২. দারগ  রোর োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েয়িা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েয়িা 

র্ােঘর:  সুড়তখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

744 

প্রার্থীর নাম: কমা: রাক ল রানা  

মাতার নাম:  বমাছা: ড়নলুফা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: বরফাজ উদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  পাইেরতলী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মাইজোিী 

র্ােঘর: বমঘাই, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭১০ 

উপকজলা: োড়জপুর 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

745 

প্রার্থীর নাম: বেনজীর ফারড়জন  

মাতার নাম: লামলুন নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: মুদ্দাস ড় র বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় /৫৪,  িে; ৫/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আরামোগ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৬ ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: পল্লেী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৬ 

উপকজলা: ড়মরপুর, বজলা: ঢাো 

 

746 

প্রার্থীর নাম: বমা: খাকলদ  াইফুল্লাহ  

মাতার নাম:  বমাছা: বরকহনা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: আড়জুজর হরমান 

িহীদ িামসুল হে হল 

৩২৯/ড়  

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

747 

প্রার্থীর নাম: মাহবুবুর রহমান  

মাতার নাম: লড়তফা খানম 

ড়পতার নাম: বমা: ড় রাজুল হে 

বমইন ড়েড়ডিং, রুম -২০০৮ 

র্. মুহেদ িহীদুল্লাহ হল 

ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

োজডন হল -১০০০, ঢাো 

 

748 

প্রার্থীর নাম: িাহনাজ পারভীন 

মাতার নাম:  ছাড়েহা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা:  াইদুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ছাড়েহা ড়ভলা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বস্টড়র্য়াম বরার্ োইকলন 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: ড় রাজগঞ্জ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭০০ 

উপকজলা: ড় রাজগঞ্জ  দর 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

749 

প্রার্থীর নাম: বমা: উজ্জ্বল বহাক ন 

মাতার নাম:  বরাকেয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আমজাদ বহাক ন খাঁন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ব ড়লম বচৌধুরী  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আরাপপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ 

র্ােঘর: ড়িনাইদহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৩০০ 

উপকজলা: ড়িনাইদহ  দর 

বজলা:ড়জনাইদহ 

 

750 

প্রার্থীর নাম: অনুশ্রী ড়েশ্বা   

মাতার নাম: অড়নমা রাণী ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম: অিংি পড়ত ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া-৪৩৩/০৪ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়ে ড়  এম ড়  েকলজ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড-০১  

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: যকিার 

 

751 

প্রার্থীর নাম: ড়জড়নয়া েড়রম তৃড়প্ত  

মাতার নাম:  াকহলা আক্তার ড়লড়প 

ড়পতার নাম: বরজাউল েড়রম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১১৪/ড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বঘাপ নওয়াপািা বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: যকিার 

 

752 

প্রার্থীর নাম: বমা: আব্দুল লড়তফ  

মাতার নাম:  বমকহরকনগা 

ড়পতার নাম: আব্দুল জোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েরখন্ড 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং বগাড়েিপািা ড়প. 

র্ােঘর: মাওয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩৫০ 

উপকজলা: োগমারা 

বজলা: রাজিাহী 

 

753 

প্রার্থীর নাম: রাকেয়া আক্তার   

মাতার নাম: োমরুন নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রউফ আনছারী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৫২২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  মাঠপািা, িালগািীয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮,র্ােঘর: পােনা  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬০০ 

উপকজলা: পােনা  দর, বজলা: পােনা 

 

754 

প্রার্থীর নাম: বমা: রাড়েে হা ান   

মাতার নাম: বমাছা: সুড়ফয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দু   াত্তার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভাটি দা  পািা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ধানীকখালা 

র্ােঘর:  পাজলার চর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ড়ত্রিাল 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

755 

প্রার্থীর নাম: ফারহানা ই লাম  

মাতার নাম:   ড়খনা বেগম 

ড়পতার নাম: ফেরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বমড়দনী মহল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং মুিীোজার ইউ.ড়প 

র্ােঘর: বমড়দনী মহল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩২৩৫ 

উপকজলা: রাজনগর 

বজলা: বমৌলভী োজার 

 

756 

প্রার্থীর নাম: আব্দুল্লাহ  

মাতার নাম: অনুফা আক্তার 

ড়পতার নাম: আড়জজুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োিাপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বরায়াইল োড়ি 

র্ােঘর: ফকতপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৪৮০ 

উপকজলা: বেন্দুয়া 

বজলা: বনত্রকোনা 

 

757 

প্রার্থীর নাম: আফ ানা ড়মড়ম  

মাতার নাম:   ানু বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ইয়াড়ছন আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  দ ডার আড়জমউড়দ্দন  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাড়তখানা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  খ য়দপুর 

র্ােঘর: খ য়দপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩১০ 

উপকজলা: খ য়দপুর 

বজলা: নীলফামারী 

 

758 

প্রার্থীর নাম: নাজমুল হে  

মাতার নাম:  নাজড়ন আরা 

ড়পতার নাম: িাড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভাদুড়রয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ভাদুড়রয়া 

র্ােঘর: ভাদুড়রয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৮০ 

উপকজলা: নোেগঞ্জ 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

759 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: বৃড়ি পারভীন  

মাতার নাম: বমাছা: আঞ্জুয়ারা বেগম  

ড়পতার নাম: বমা: োহার উড়দ্দন প্রািং 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়িম মাধনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ মাধনগর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: মাধনগর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪০৩ 

উপকজলা: নলর্াঙ্গা, বজলা: নাকটার 

 

760 

প্রার্থীর নাম: বমা া: বরাড়জনা আক্তার   

মাতার নাম: বমা া: মকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবুদর রাজ্জাে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  াতরড়িয়া 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মনােিা/ ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  মনােিা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩৪২ 

উপকজলা: ড়িেগঞ্জ 

বজলা: চাঁপাই নোেগঞ্জ 

761 

প্রার্থীর নাম: নাড়ফয়া ড়েনকত রায়হান  

মাতার নাম:  নাড় মা আক্তার 

ড়পতার নাম: রায়হান ইেকন রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া -৩১৮ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দািপুকুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং 

র্ােঘর: ড়জড়পও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬০০০ 

উপকজলা: রাজপািা 

বজলা: রাজিাহী 

 

762 

প্রার্থীর নাম: বিখ ফজলুল হে  

মাতার নাম: মাঞ্জু আরা 

ড়পতার নাম: বিখ নূর বমাহােদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং- ১৭৫, ড়র্গ্রী েকলজ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদাহাকুলা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  ো ারপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪৭০ 

উপকজলা: ো ারপািা 

বজলা: যকিার 

 

763 

প্রার্থীর নাম: আহ্ ছান উল্যাহ  

মাতার নাম: হাড়ছনা আক্তার 

ড়পতার নাম: ছাকদে উল্যাহ 

বমা: ছাকদে উল্যাহ হার্ ডওয়যার বপ্রা. 

এইচ-৬২, আমতলী, মহাখালী 

ঢাো-১২১২ 

 

764 

প্রার্থীর নাম: মাহবুো োড়নজ 

মাতার নাম: বমাছা: ফড়রদা ইয়াছড়মন 

ড়পতার নাম: বমা: বমাস্তফা োমাল 

রুম নিং- ৪১৪/ে 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল  

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

765 

প্রার্থীর নাম: আেতারুজ্জামান পাকটায়ারী  

মাতার নাম: বরৌিন আরা আক্তার 

ড়পতার নাম: আেদুল মান্নান পাকটায়ারী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): এদ-৭৭৬/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: এক্স-ই-এন েকলানী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৩ নিং 

র্ােঘর: পাহািতলী,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২০২ 

উপকজলা: খুলিী, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

766 

প্রার্থীর নাম: মুহােদ হা ান   

মাতার নাম: রাকেয়া বেগম 

ড়পতার নাম: মু. আেদুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োদিাহাজী োিী, গ্রাম/পািা/মহল্লা: ০১ নিং বোর্ ড োজার, 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: চরলক্ষযা ০২ নিং ওয়ার্ ড,র্ােঘর: েণ ডফুলী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: 

উপকজলা: েণ ডফুলী, বজলা:চট্টগ্রাম 

 

767 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমকহদী আলম  

মাতার নাম:  বমাছা: ড়েউটি বেগম 

ড়পতার নাম: বম া: ওয়াকজদ আলী 

রুম নিং- ১১৫ 

পরমাণু ড়েজ্ঞানী র্. এম. এ ওয়াকজদ ড়ময়া  ড়পএইচড়র্ র্রকমটরী 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ 

768 

প্রার্থীর নাম: ড়দপিংের  রদার  

মাতার নাম: জয়ন্তী রাণী 

ড়পতার নাম:  কন্তাি  রদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চড়ন্ডপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: শ্যামনগর 

র্ােঘর: নড়েপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪৫০ 

উপকজলা: ম্যামনগর 

বজলা:  াতক্ষীরা 

 

769 

প্রার্থীর নাম:  াদ্দাম বহাক ন  

মাতার নাম: বফরকদৌ ী বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত ; আড়মনুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হড়রহরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  োটলা হাট 

র্ােঘর:  োটলা হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৬৬ 

উপকজলা: ড়রামপুর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

770 

প্রার্থীর নাম: এম রায়হান ড়েশ্বা   

মাতার নাম: রাড়ফজা খাতুন 

ড়পতার নাম: এম রড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পু ুঁইকজার 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  পাট্টা 

র্ােঘর:  পাঁইকজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৭২০ 

উপকজলা: পািং া 

বজলা: রাজোিী 

 

771 

প্রার্থীর নাম:  াড়জমা আফকরাজ   

মাতার নাম: ব ড়লনা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: ব খ  াদ আড়ল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০৫, আড়মনুল হে োদিা  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বোটপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: কুড়িয়া  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭০০০ 

উপকজলা: কুড়িয়া  দর 

বজলা: কুড়িয়া 

 

 

772 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাহফুজার রহমান ড়লটন  

মাতার নাম:  বমাছা: হাড়লমা বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত জামাল উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):  ড়ফপুর োজার  িংলগ্ন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ড়ফপুর (পূে ড)  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  োড়লয়াকের বপৌর ভা 

র্ােঘর:  ড়ফপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৭৫১ 

উপকজলা: োড়লয়াকের 

বজলা: গাজীপুর 

 

773 

প্রার্থীর নাম: বমা: েমল হা ান  

মাতার নাম: ব াকহড়ল সুলতানা  

ড়পতার নাম: বমা: দুরুল হুদা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং-৮২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বমাল্লাপািা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: রাজিাহী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬২০১ 

উপকজলা: রাজপািা, রাজিাহী ড় টি েকপ ডাকরিন 

বজলা: রাজিাহী 

774 

প্রার্থীর নাম: বমা: িামীম বরজা  বুজ  

মাতার নাম: বমাছা:  ড়খনা খাতুন 

ড়পতার নাম: মৃত নড়মর উদ্দীন  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রামচন্দ্রপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ভান্ডারা 

র্ােঘর: োলাকিার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২১০ 

উপকজলা: ড়েরল 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

775 

প্রার্থীর নাম: বমা: বগালাম আজম  

মাতার নাম:  বমাছা: আনজুমান আরা 

ড়পতার নাম: বমা: নাড়জর উদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পুরাতন পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রণগাঁও 

র্ােঘর: রণগাঁও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২১৬ 

উপকজলা: বোচাগঞ্জ 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

776 

প্রার্থীর নাম: ড়িহাে িারার মুড়েত 

মাতার নাম: নাজমুন নাহার লুড়চ 

ড়পতার নাম: এ বে এম আবুল োলাম আজাদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৫৯৫/১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েসুন্ধরা বরার্, পূে ড চাঁদোঠি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং 

র্ােঘর:  িালোঠি 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৪০০ 

উপকজলা: িালোঠি  দর 

বজলা: িালোঠি 

 

777 

প্রার্থীর নাম: উকে হাড়েো  

মাতার নাম:  জড়রনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল হাড়লম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৮/৬, পাওয়ার হাউজ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বেওয়াটখালী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ২০ নিংওয়ার্ ড 

র্ােঘর: বেওয়াটখালী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

778 

প্রার্থীর নাম: বমা: হারুন –অর-রড়িদ  

মাতার নাম: আ মা েড়ের 

ড়পতার নাম: বমা: হুমায়ুন েড়ের 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়  ৬৫/১, পাওয়ার হাউজ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মিলপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২০,  র্ােঘর: বেওয়াটখাল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০১ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

779 

প্রার্থীর নাম: ড়েশ্বড়জৎ চন্দ্র  

মাতার নাম:  ড়মনড়ত রাণী 

ড়পতার নাম: বগাপাল চন্দ্র 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রসুলপুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: আয়মা রসুলপুর 

র্ােঘর: ড়েষ্ণুপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৯০০ 

উপকজলা: পাচড়েড়ে, বজলা: জয়পুরহাট 

780 

প্রার্থীর নাম:  াড়দয়া আফড়রন  

মাতার নাম: বমাছা: বজাৎস্নারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: িড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৫/এ ফুলোিীয়া বরার্ োইকলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আকুয়া বচৌরঙ্গীর বমাি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬  

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

781 

প্রার্থীর নাম: মকনায়ার আড় ফ খান  

মাতার নাম: মকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: এন, এম. এ বফরকদৌ ী খান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১১/ে/২, বগালাপজান বরার্, োঁড়চ ঝুলী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  োঁড়চঝুলী  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ 

র্ােঘর:  ময়মনড় িংহ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০, উপকজলা:  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

782 

প্রার্থীর নাম: ফারজানা জান্নাত আড়খ  

মাতার নাম: বোড়হনুর আলম 

ড়পতার নাম: িাহ্ নূরুল আলম 

ো া ৪৪/ে বে.ড়  রায় বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়চঝুলী  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ 

র্ােঘর:  ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০ 

উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

783 

প্রার্থীর নাম: কমা: জাড়হদ হা ান  

মাতার নাম: বমাছা: ড়জন্না ফাকতমা 

ড়পতার নাম: বমা: নাড়জম উড়দ্দন 

রুম নিং-২০৪, পূে ড ভেন 

ঈিা খাঁ হল 

বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় 

ময়মনষ াংহ-২২০২ 

 

784 

প্রার্থীর নাম: বিখ  াড়দয়া বমৌ  

মাতার নাম: মােসুদা মমতাজ 

ড়পতার নাম: আব্দুল বমাকমন 

ো া জাকন আলম েড়ের ১৪৭/এল-২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমতলা, পূে ড রাজাোজার  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বিকর োিংলা নগর 

র্ােঘর: বতজগাঁও,কপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১৫ 

উপকজলা: ঢাো, বজলা:ঢাো 

 

785 

প্রার্থীর নাম: অড়দড়ত  রোর  

মাতার নাম:  ভারতী  রোর 

ড়পতার নাম: অজয়  রোর 

ো া ১৫, ড়র্ এন চক্রেতী বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমপড়ট্ট 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ নিং ওয়ার্ ড,  র্ােঘর:  ময়মনড় িংহ  দর  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০,  উপকজলা: দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

786 

প্রার্থীর নাম: বমা: বনয়ামুল হা ান বিাভন  

মাতার নাম:  হাড়ফজা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল হাকিম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়িড়েিা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৩ 

র্ােঘর: উল্লাপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৬০ 

উপকজলা: উল্লাপািা, বজলা: ড় রজাগঞ্জ 

787 

প্রার্থীর নাম: বমা: তাকরকুর রহমান  

মাতার নাম: ড়রনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: খড়ললুর রহমান 

প্রযকে বমা: খড়ললুর রহমান 

 উপমন্ত্রীর দপ্তর  

েক্ষনিং-৪২৫, ভেন নিং-০৬ ৫ম তলা 

পাড়ন  ম্পদ মন্ত্রণালয় 

োিংলাকদি  ড়চোলয়, ঢাো 

 

788 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়নরুজ্জামান  

মাতার নাম:  সুকহনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: িড়ফকুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েরামপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  রঙ্গারচর 

র্ােঘর: আমোিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩০০০ 

উপকজলা: সুনামগঞ্জ  দর, বজলা: সুনামগঞ্জ 

 

789 

প্রার্থীর নাম: তাহড় না িারড়মন  

মাতার নাম:  বদকলায়ারা ড় ড়দ্দে 

ড়পতার নাম: বদওয়ান ড় ড়দ্দে আহকমদ 

ো া ৩৩৩, বরাজ গাকর্ ডন, (৫-ড়ে) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ফায়দাোদ প্রধান  িে (ড়মাজকনর গ্যাকরজ)  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ 

র্ােঘর: দড়ক্ষণখান, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২৩০ 

উপকজলা: উত্তরা , আজমপুর (পূে ড), বজলা: ঢাো 

 

790 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইমড়তয়াজ   

মাতার নাম: িামীম আরা 

ড়পতার নাম: বমা:  াড়হদ িরীফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১/১ আড়জজার রও ান বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চাঁদনগর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: খ য়দপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩১০ 

উপকজলা: খ য়দপুর , বজলা: নীলফমারী 

 

791 

প্রার্থীর নাম: বমা: জাড়হদ বহাক ন  

মাতার নাম:  ড়মক   বহা কনয়ারা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: ওয়াল্লী উল্যাহ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৭১/৩ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাড়মদ নগর, রাকয়র মহল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৬ নিং 

র্ােঘর:  খুলনা ড়জ.ড়প.ও, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯০০০ 

উপকজলা: খুলনা  দর, বজলা: খুলনা 

 

792 

প্রার্থীর নাম: োড়নজ ফাকতমা ইড়ত  

মাতার নাম:  বহা কনয়ারা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: ওয়ালী উল্লাহ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):২৭১/৩ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাড়মদ নগর, রাকয়র হমল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ১৬, র্ােঘর: খুলনা ড়জ.ড়প.ও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯০০০ 

উপকজলা: খুলনা, বজলা: খুলনা 

 

793 

প্রার্থীর নাম: বমা: ব াকহল রানা  

মাতার নাম: মাড়হনুর বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: দুলাল েয়াতী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েয়াতী োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  তারাকুড়প 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োর্থী 

র্ােঘর:  েটেস্কুল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮২৩১ 

উপকজলা: বগৌরনদী, বজলা: েড়রিাল 

794 

প্রার্থীর নাম: বরাখ ানা ইড়র্থন  

মাতার নাম: বরড়জয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বতাফাজ্জল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বজলখানা বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  উত্তর বগৌড়রপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ৭ 

র্ােঘর: বিরপুর  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১০০ 

উপকজলা: বিরপুর  দর, বজলা: বিরপুর 

 

795 

প্রার্থীর নাম:  জীে েড়নে  

মাতার নাম: েীনা েড়নে 

ড়পতার নাম: মতয নারয়ন েড়নে 

রুমনিং-২২৮, ড়র্ ব্লে 

িহীদ নাজমুল আহ ান হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ 

 

796 

প্রার্থীর নাম: ড়চন্ময় ড়েশ্বা   

মাতার নাম:  ছিা রাণী ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম: ড়চত্ত রঞ্জন ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  োড়হর ড়দয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:  বোমর পুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৮০০ 

উপকজলা: ফড়রদপুর  দর 

বজলা: ফড়রদপুর 

 

797 

প্রার্থীর নাম: মািহুরা বহাক ন আচঁল 

মাতার নাম:  জান্নাতুল বফরকদৌ  

ড়পতার নাম: বমা: বমাোরে বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২০০ নিং 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: জামতলা বমাি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৪, বগাহাইল োড়ি 

র্ােঘর:  দর , ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০, উপকজলা:  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

798 

প্রার্থীর নাম: তাহড়মনা তাো সুম   

মাতার নাম: বমাছা: উকে  ারা  

ড়পতার নাম: বমা: আবু তাকহর 

ো া এফ-২৮, উপিহর-২ 

: ০৯ নিং ওয়ার্ ড, ড়দনাজপুর বপৌর ভা 

র্ােঘর: ড়দনাজপুর  দর,  বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০,  

উপকজলা: ড়দনাজপর  দর, বজলা: ড়দনাজপুর 

 

799 

প্রার্থীর নাম: বমা: এেরামুল োরী  

মাতার নাম:  বরাকেয়া ড়েড়ে 

ড়পতার নাম: বমা: খড়ললুর রহমান প্রািং 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  বখালা পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বভা পািা 

র্ােঘর: আহ ান গঞ্জ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫৯৬ 

উপকজলা: আত্রাই, বজলা: নওগাঁ 

 

800 

প্রার্থীর নাম: সুরাইয়া জামান ড়নতু  

মাতার নাম:  বজাহরা জামান 

ড়পতার নাম: বমা: আকনায়ারুজ্জামান 

তাপ ী রাকেয়া হল 

রুম নিং-২১৯ 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

801 

প্রার্থীর নাম: িাড়েবুল ই লাম  

মাতার নাম: মার জাহান বেগম 

ড়পতার নাম: বমাহেদ ইড়দ্রছ ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আশ্বডাদ মুিীর োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দাকমাদর পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০২ নিং দাপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: রামেল্লভ পুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮৩৪ 

উপকজলা: বনায়াখালী  দর, বজলা: বনায়াখালী 

 

802 

প্রার্থীর নাম: বমা: বতাফাকয়ল আহকমদ তুড়হন  

মাতার নাম: বমা া: মারড়জয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বহলাল উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ঘুড়নপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ নিং 

র্ােঘর:  ালমাোদ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৯৩৮ 

উপকজলা: নাগরপুর, বজলা: টািংগাইল 

 

803 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়ফজ আল আ াদ  

মাতার নাম:  বমাছা: জয়নে খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: মড়জের রহমান খাঁন 

েক্ষ নিং- ২০৬, িহীদ তাজউড়দ্দন আহমদ হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 ালনা, গাজীপুর-১৭০৬ 

 

804 

প্রার্থীর নাম: তানেীর আহ ান  

মাতার নাম:  নুরজাহান বেগম 

ড়পতার নাম: আবু তাকহর  

রুম নিং-২১৩ 

িহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল 

দড়ক্ষণ  ালনা, েকিমুর কৃড়ে, গাজীপুর -১৭০৬ 

 

805 

প্রার্থীর নাম: বফৌড়জয়া জান্নাত  

মাতার নাম: তাহড়মনা  

ড়পতার নাম: মু: আলমগীর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েলদভরা োনীকুঞ্জ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েলদভরা োনীকুঞ্জ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োড়লজুিী 

র্ােঘর: োড়লজুিী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০৪১ 

উপকজলা: মাদারগঞ্জ, বজলা: জামালপুর 

 

806 

প্রার্থীর নাম: বমাহক না বেগম 

মাতার নাম: রাকেয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: মেবুল বহাক ন 

বমাহক না বেগম 

প্রযকে-বমা: মেবুল বহাক ন 

োিংলাকদি মৎস্য গকেিণা ইনড়স্টটিউট, বলানাপাড়ন বেন্দ্র 

পাইেগাছা,  খুলনা-৯২৮০ 

 

807 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইউসুফ আলী  রদার  

মাতার নাম:  ফুরা বেগম 

ড়পতার নাম: নূর বমাহেদ  রদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  রদার পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্র্: ০৭ নিং েমু্ব ইউড়নয়ন, র্ােঘর: োড়নয়া পািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৯০০, উপকজলা: জয়পুরহাট  দর,  বজলা: জয়পুরহাট 

 

808 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: আফরুজা খাতুন  

মাতার নাম:  বমাছা: রড়িদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আিরাফুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গজাড়রয়া 
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ইউড়নয়ন:  ০৪ নিং গজাড়রয়া ইউ: ০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ফুলছড়ি  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৭৬০ 

উপকজলা: ফুলছড়ি, বজলা: গাইোন্ধা 

809 

প্রার্থীর নাম: ড়দলরুো না ড়রন  

মাতার নাম: নারড়গ  পারভীন 

ড়পতার নাম: বদকলায়ার বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বজাত  াতনালা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং  াতনালা 

র্ােঘর: ঘন্টাঘর হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৪০ 

উপকজলা: ড়চড়ররেির, বজলা: ড়দনাজপুর 

 

810 

প্রার্থীর নাম: ধীমান রায়  

মাতার নাম:  িরনা  রোর 

ড়পতার নাম: পড়েত্র কুমার  রোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ফলগাছা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োমনর্ািংগা 

র্ােঘর: ফলগাছা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৭২০ 

উপকজলা: সুির গঞ্জ, বজলা: গাইোন্ধা 

 

811 

প্রার্থীর নাম: শুভা মজুমদার  

মাতার নাম:  ড়িলু বদে 

ড়পতার নাম: মৃনাল মজুমদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়নজডন ড়ভলা২ , (৫ম তলা), এইচ-৮৩৬ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হা পাতাল বরার্, মাড়নেপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: মুিীগঞ্জ  দর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৫০০ 

উপকজলা: মুিীগঞ্জ  দর, বজলা: মুিীগঞ্জ 

 

812 

প্রার্থীর নাম: বরাে ানা আক্তার  

মাতার নাম: ড়নলুফা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম আজাদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো -১৭, বরার্-০১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বলইন-০৯, ব্লে-আই 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১১ নিং দড়ক্ষণ োট্টলা 

র্ােঘর: হাড়লিহর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২১৬ 

উপকজলা: হাড়লিহর, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

813 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: আড়তো সুলতানা  

মাতার নাম: বমাছা: আকতায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আিরাফুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: শ্রীকৃষ্ণপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং বতোড়িয়া 

র্ােঘর: ইয়াড়ছনপুর,  বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪১০ 

উপকজলা: নাকটার  দর, বজলা: নাকটার 

 

814 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: বদালন  রোর  

মাতার নাম: উকে কুলছম 

ড়পতার নাম: বদকলায়ার বহাক ন 

রুম নিং-১১৮, েঙ্গমাতা বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়েজ হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 ালনা, গাজীপুর-১৭০৬ 

 

 

815 

প্রার্থীর নাম: বমা: আল-আমীন বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: নাজমা বমাড়মন খান 

ড়পতার নাম: বমা: আনছারুল বমাড়মন খান 

ো া ২৪৪, ড় এন্ডড়ে বরস্ট হাউজ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উড়দোিী স্কুল পািা  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮ 

র্ােঘর: জগড়ত 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭০০২ 

উপকজলা: কুড়িয়া  দর, বজলা: কুড়িয়া 

816 

প্রার্থীর নাম: তমাড়লো রাণী দা   

মাতার নাম:   ড়েতা রাণী দা  

ড়পতার নাম:  তপন কুমার দা  

রুম নিং-৩১৩, েঙ্গমাতা হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 ালনা , গাজীপুর-১৭০৬ 

 

817 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইউনুছ ড়ময়া  

মাতার নাম:  ব তারা বেগম 

ড়পতার নাম: নূর বমাহেদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েড়ির উল্যাহ বচয়াম্যান োিী (পুরাতন) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব ানাপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ১৫ নিং িরীফপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: হা ান হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮০০ 

উপকজলা: বেগমগঞ্জ, বজলা: বনায়াখালী 

 

818 

প্রার্থীর নাম: ই রাত জাহান  

মাতার নাম: পারভীন 

ড়পতার নাম:  াইফুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪০৬, জলধারা বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর বগাপালপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০১ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: বগাপালপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৯৯০ 

উপকজলা: বগাপালপুর, বজলা: টািংগাইল 

 

819 

প্রার্থীর নাম:  াড়েনা জামান উিা  

মাতার নাম: ড়মক  . িাহনাজ জামান টুকু 

ড়পতার নাম: বমা: িড়রফুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): নাইমা ম্যান ন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আড়মরোগ আোড় ে এলাো 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: দামপািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪০০০ 

উপকজলা: চেোজার, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

820 

প্রার্থীর নাম: তুরফাতুল জান্নাত  

মাতার নাম: আছমা আক্তার 

ড়পতার নাম: এ,কে,এম  াকলহ্ 

চট্টগ্রাম বভকটড়রনাড়র ও ড় এড়নম্যাল  াইকি  ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ছাত্রী হল-রুম নিং-২২১ 

জাড়ের বহা কন বরার্-৪২২৫ 

 

821 

প্রার্থীর নাম: বমা: হাড়েবুর রহমান  

মাতার নাম: িাড়হদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল লড়তফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বমা: আব্দুল লড়তফ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িাপাযাট (গােতলী) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বহলাতলা 

র্ােঘর:  ব ানাোড়িয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪১০ 

উপকজলা: েলাকরায়া, বজলা:  াতক্ষীরা 

 

 

822 

প্রার্থীর নাম: বমা: জাকন আলম বচৌধুরী  

মাতার নাম: বেম লুৎফুন নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: িাহ আলম বচৌধুরী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): জননী ম্যান ন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হাজী হাড়েবুর রহমান বলইন 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১০ নিং 

র্ােঘর: বফনী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৯০০ 

উপকজলা: বফনী  দর, বজলা: বফনী 

823 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: যুর্থী খাতুন  

মাতার নাম: বমাছা: পারুলা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: ড়নিাোর আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৬৮৯ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চাড়ময়াদী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: উথুরা 

র্ােঘর: খেয়াদী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২৪০ 

উপকজলা: ভালূো ,কজলা: ময়মনড় িংহ 

 

824 

প্রার্থীর নাম: বমা: এনামুল হে   

মাতার নাম: বমা া: ফাকতমা ড়েড়ে 

ড়পতার নাম: বমা: আহাদ আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মাড়িয়া, ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: োমার োিী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫৯৬ 

উপকজলা: োগমারা, বজলা: রাজিাহী 

 

825 

প্রার্থীর নাম: ড়িপ্রা রাণী রায়  

মাতার নাম: মীনা রাণী রায় 

ড়পতার নাম: দরিন চন্দ্র রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ছত্র ড়িোরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং িালর্ািংগা 

র্ােঘর: িালর্ািংগা, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫০২০ 

উপকজলা: বদেীগঞ্জ, বজলা: পঞ্চগি 

 

826 

প্রার্থীর নাম: মাহামুদুল হা ান  

মাতার নাম: ড়িড়রন বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আেতার বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): এ ৬২/৪ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভাটপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং 

র্ােঘর: ড়ে.ড়প.টি.ড় , বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪৩ 

উপকজলা:  াভার, বজলা: ঢাো 

 

827 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড় য়াম বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: বমাকি ডদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূে ড দড়লরাম 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: গািাগ্রাম 

র্ােঘর: গকনি, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৩২০ 

উপকজলা: ড়েকিারগঞ্জ, বজলা: নীলফামারী 

 

828 

প্রার্থীর নাম: খাড়লদ মাহমুদ   

মাতার নাম: খাড়দজা বেগম 

ড়পতার নাম: লুৎফর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বযাড়গ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রামদা  ধড়নরাম, র্ােঘর: উড়লপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৬২০, উপকজলা: উড়লপুর, বজলা: কুিগ্রাম 

 

829 

প্রার্থীর নাম: বমা: রাড়েবুজ্জামান িাহ 

মাতার নাম: বমাছা: আনজুআরা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আড়জজুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মথুরা পুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: অমর পুর 

র্ােঘর: োসুকদেপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৪০ 

উপকজলা: ড়চড়রর েির, বজলা: ড়দনাজপুর 

830 

প্রার্থীর নাম: জয় কুমার ড়েশ্বা   

মাতার নাম: েিনা ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম: রেীিনার্থ ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বছাট মড়হি মুড়ি 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: উমর মড়জদ 

র্ােঘর: েকরকের হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৬০১ 

উপকজলা: রাজারহাট, বজলা: কুড়িগ্রাম 

 

831 

প্রার্থীর নাম: বমা: বরজাউল েড়রম  

মাতার নাম: বমাছা: রওিন আরা বেগম 

ড়পতার নাম: মৃত: ই াহাে আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চর েি ধুল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: িাঐল 

র্ােঘর: েিধুল হাট, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৩০ 

উপকজলা: োমারখি , বজলা: ড় রাজাগঞ্জ,  

 

832 

প্রার্থীর নাম: কমা:  াকনায়ার বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: বোকমলা োনু 

ড়পতার নাম: বমা: আবুদল লড়তফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: এের্ালা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং হাপাড়নয়া ইউড়নয়ন 

র্ােঘর: হাট চেকগৌরী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৫০০ 

উপকজলা: নওগাঁ  দর, বজলা: নওগাঁ 

 

833 

প্রার্থীর নাম: এ . এম. আব্দুল্লাহ  

মাতার নাম: োজল বরখা 

ড়পতার নাম: বমা: এড়হয়া বিখ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োিী-১৮০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  টুিংগীপািা বপৌর ভা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: টুিংগীপািা , বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮১২০ 

উপকজলা: টুিংগীপািা, বজলা: বগাপালগঞ্জ 

 

834 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইমরান বচৌধুরী  

মাতার নাম: বতৌড়হদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: ড় রাজুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রহমান ড়ভলা, ড়জ.ড়প.ও-২১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ওয়ারকল  বগট 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মহাখালী 

র্ােঘর: গুলিান, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২১২ 

উপকজলা: েনানী, বজলা: ঢাো 

 

835 

প্রার্থীর নাম: ইড়লয়া  ইেকন েড়ের   

মাতার নাম: ড়েলড়ে  েেীর 

ড়পতার নাম: বমা: জাহাঙ্গীর 

রুম নিং-২১৩ 

িহীদ তাজউড়দ্দন আহমদ হল 

দড়ক্ষণ  ালনা 

েকিমুর কৃড়ে,  গাজীপুর-১৭০৬ 

 

836 

প্রার্থীর নাম: সুব্রত ড়েশ্বা  

মাতার নাম: আন্না ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম: সুড়নল ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বগাপীনার্থপুর 

 



52  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং নাড়লয়া 

র্ােঘর: গািংনাড়লয়া 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৬০০ 

উপকজলা: মাগািা  দর, বজলা: মাগুিা 

837 

প্রার্থীর নাম: তৃষ্ণা চাক মা  

মাতার নাম: েন্যালতা চাক মা 

ড়পতার নাম: লক্ষী কুমার চাক মা 

ড় ভাসু ছাত্রী হল 

রুম নিং-১২৭ 

পড়িম খুলিী এলাো 

০৮ নিং ওয়ার্ ড 

খুলিী ,জাড়ের বহাক ন বরার্, চট্টগ্রাম 

চট্টগ্রাম- ৪২২৫ 

 

838 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়িউর রহমান  

মাতার নাম: আকলয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: জ ীম উড়দ্দন 

ো া উত্তর আরজকেগী প্যাদা পিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: উত্তর আরজকেগী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: দিড়মনা ওয়ার্ ড-৪ 

র্ােঘর: দিড়মনা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৬৩০ 

উপকজলা: দিড়মনা, বজলা: পটুয়াখালী 

 

839 

প্রার্থীর নাম: ই রাত জাহান সুড়ম 

মাতার নাম: উকে আড়তয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হারুন-অর-রড়িদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৬৯/০১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আড়জজ েকলানী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ 

র্ােঘর: োকৃড়ে েযাম্পা  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০২ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

840 

প্রার্থীর নাম: ওয়াড় ম  াজ্জাদ রাড়জে  

মাতার নাম: ড়েলড়েছ না ড়রন 

ড়পতার নাম: আ লাম ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): রিংধনু, ২০৭/৪০৯ (গ) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ২য় মুরাদপুর, হাউড়জিং একস্টট বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪ নিং ওয়ার্র্  

র্ােঘর: কুড়মল্লা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৫০০  

উপকজলা: কুড়মল্লা আদি ড  দর 

বজলা: কুড়মল্লা 

 

841 

প্রার্থীর নাম: ড়জ, এম,  াইফুল আলম  

মাতার নাম: আয়িা ড়ছড়দ্দো 

ড়পতার নাম: এ, ড়ে, এম ড়ছড়দ্দে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): গাজী োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ড়ভিংগুড়লয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং আলগী দূগ ডাপুর উ:, ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: োজাপ্তী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৬৬১ 

উপকজলা: হাইমচর 

বজলা:চাঁদপুর 

 

 

842 

প্রার্থীর নাম: ফারড়মনা আক্তার ড় ফাত 

মাতার নাম: জয়নাে আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: ফড়রদুল আলম 

প্রযকে -বমা: ফুড়রদুল আলম 

উচ্চমান  হোরী  
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োিংলাকদি মৎস্য গকেিণা ইনড়স্টটিউট 

স্বাদুপাড়ন বেন্দ্র  

ময়মনড় িংহ-২২০১ 

 

843 

প্রার্থীর নাম:  াকরায়ার জাহান  

মাতার নাম: বমা া:  াহানা পারভীন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দু   বুর খান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪১, ড়িড়লম বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হুজুরাপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ 

র্ােঘর: চাপাইনোে গঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩০০ 

উপকজলা: চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর 

বজলা: চাঁপাইনোোগঞ্জ 

 

844 

প্রার্থীর নাম: সুমন ড়ময়া 

মাতার নাম: আড়ছয়া 

ড়পতার নাম: আবু তাকহর ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ফটিে চাঁন ভেন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাজনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ড়িমুলোড়ি/০৯ 

র্ােঘর: ড়িমুলোড়ি 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩৫০ 

উপকজলা: খভরে 

বজলা: ড়েকিারগঞ্জ 

 

845 

প্রার্থীর নাম: বমা: মুড়েমুজ্জামান 

মাতার নাম: বমাছা: িড়হদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নাড়ছরুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বমাল্লা োড়ি, বমাল্লাপািা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পুখড়রয়া  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েড়গয়া 

র্ােঘর: আকলােড়দয়া, োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৬০০ 

উপকজলা: মাগুরা  দর 

বজলা: মাগুরা 

 

846 

প্রার্থীর নাম: আড়রচা আক্তার ড়িউলী  

মাতার নাম: আড়জজুকন্নছা 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল হাড়মদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ো া-৪৩০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মহলুল সুনম 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: িাকয়স্তা গঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৩০১ 

উপকজলা: িাকয়স্তাগঞ্জ 

বজলা: হড়েগঞ্জ 

 

847 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাজাড়হদুল ই লাম  

মাতার নাম: িাড়হদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আ: মাকজদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বরার্-০৭ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বরাজকভড়ল, ফকয় কলে 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: পাহািতলী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২০২ 

উপকজলা:  দর, বজলা: চট্টগ্রাম 

 

848 

প্রার্থীর নাম: জান্নাতুন নূর পড়প  

মাতার নাম: ড়দকলায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োমাল উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): নূর হাউ , খ য়দ িাহ বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূে ড োেড়লয়া  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: চাঁিগাঁও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২১২ 

উপকজলা: োেড়লয়া 

বজলা: চট্টগ্রাম 

849 

প্রার্থীর নাম: জান্নাতুন নাঈম নীলা  

মাতার নাম: হাড় না পারভীন 

ড়পতার নাম: বিখ িাহীন ড় রাজ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): পরমানু ড়চড়েৎ  বেন্দ্র 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বির-ই-োিংলা বমড়র্কেল েকলজ ও হা পাতাল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: েড়রিাল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮২০০ 

উপকজলা: েড়রিাল 

বজলা: েড়রিাল 

 

850 

প্রার্থীর নাম: িিংের কুমার ড়েশ্বা   

মাতার নাম: রূপ ী রাণী 

ড়পতার নাম: সুভাি চন্দ্র ড়েশ্বা   

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৮৮  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: জয়নগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং জয়নগর ইউ: ০৬ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ধানড়দয়া  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪১৩ 

উপকজলা: েলাকরায়া 

বজলা:  াতক্ষীরা 

 

851 

প্রার্থীর নাম: জান্নাত আরা ড়িমু  

মাতার নাম: সুলতানা বেগম 

ড়পতার নাম: আ াদুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাণী ড়িমুল 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রাণী ড়িমুল  

র্ােঘর: রাণী ড়িমুল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১৩০ 

উপকজলা: শ্রীেরদী 

বজলা: বিরপুর 

 

852 

প্রার্থীর নাম: িারড়মন আক্তার  

মাতার নাম: মুড়ি ডদা খাতুন 

তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

 

853 

প্রার্থীর নাম: বমা: আকিে উড়দ্দন  

মাতার নাম: মড়জডয়া আক্তার 

ড়পতার নাম: নুরুজ্জামান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): জামান ম্যানিন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মাছুয়াখালী, উত্তর পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৪ নিং ঈদগাঁও 

র্ােঘর: ঈদগাঁও 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪৭০২ 

উপকজলা: েক্সোজার  দর 

বজলা: েক্সোজার 

 

 

854 

প্রার্থীর নাম: ড়িড়ির কুমার ব ন  

মাতার নাম: ড়েজয়া রাণী ব ন 

ড়পতার নাম: সুিীল চন্দ্র ব ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড়লচুতলা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বদওয়ানপািা 

 



55  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর:  জামালপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০০০ 

উপকজলা: জামালপুর  দর 

বজলা: জামালপুর 

855 

প্রার্থীর নাম: বমা: আক্তারুল ই লাম  

মাতার নাম: িহরোনু আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: ই মাইল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ই মাইকলর ো া 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মধ্যভান্ডারা (আরড়ভ স্কুকলর ড়পছকন) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ওয়ার্ ড, রানীিিংকেল বপৌর ভা  

র্ােঘর: রানীিংিিংকেল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২২০ 

উপকজলা: রাণীিিংকেল  

বজলা: ঠাকুরগাঁও 

 

856 

প্রার্থীর নাম: ড় রাজুম মড়নরা িান্তা  

মাতার নাম: নুরজাহান বেগম বরাজ 

ড়পতার নাম: এ ,এম,  াখাওয়াত বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৬৬, হযরত বোরহান িাহকরার্  

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োরোলা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: প্রধান বপা: অড়ফ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার  দর 

বজলা: যকিার 

 

857 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়নর হা ান  

মাতার নাম: বহা কনয়ারা 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দু  ছাত্তার 

বজযাড়ত েম ডাড়ময়াল ব ন্টার 

ড়ে-৯৩, মাড়লোগ,কচৌধুরীপািা (৪র্থ ড তলা) 

ড়র্, আই টি বরার্ 

ঢাো-১২১৯ 

 

 

858 

প্রার্থীর নাম: িামীম আেতার  

মাতার নাম:  াকহদা বেগম 

ড়পতার নাম: নুরুল আলম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৬৮ ,ওকযড়   

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োওলার োজার ম ড়জদ বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: দড়ক্ষণ খান  

র্ােঘর: ড়খলকক্ষত, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২২৯ 

উপকজলা: দড়ক্ষণ খান, বজলা:ঢাো 

 

859 

প্রার্থীর নাম: লুৎফুননাহার  

মাতার নাম: সুড়ফয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: আব্দুল হাই 

২১০/খ, বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

860 

প্রার্থীর নাম: ইমন  রোর  

মাতার নাম: ড়েিাখা রানী  রোর 

ড়পতার নাম:  কতযন্দ্র নার্থ  রোর 

রুম পড়িম-২১, িহীদ জামাল বহাক ন হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

861 

প্রার্থীর নাম: বমহনাজ িারড়মন বমৌড়র  

মাতার নাম: বমা া: বহকলনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আল আমীন োেলাই 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বহাড়ডিং-৬৯৯/এ 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: কৃষ্ণোঠি 

র্ােঘর: ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৪০০ 

উপকজলা: িালোঠি  দর 

বজলা:িালোঠি 

862 

প্রার্থীর নাম: রানা হালদার   

মাতার নাম:  ড়মনড়ত রানী 

ড়পতার নাম: খেদ্যনার্থ হালদার 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

 

 

863 

প্রার্থীর নাম:  বমাছা: নাছড়রন োনু 

মাতার নাম: বমাছা: আকলয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আবু বমা কলম  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মহদী পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বলাহানী পািা 

র্ােঘর: বলাহানী পািা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৩০ 

উপকজলা: েদরগঞ্জ 

বজলা: রিংপুর 

 

864 

প্রার্থীর নাম:   ীমা খাতুন 

মাতার নাম: রকমছা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দু   ালাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পুঠিমারী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  বিরকোল 

র্ােঘর: বমরকোল, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৪৫০ 

উপকজলা: ড় িংিা, বজলা: নাকটার 

 

865 

প্রার্থীর নাম: অপণ ডা ভট্টাচায ড 

মাতার নাম: েড়ল ভট্টাচায ড 

ড়পতার নাম: প্রনে ভট্টাচায ড 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৩/৯ বজ ড়মন ,হুমায়ুন  াকহকের ো া, বরাজ গাকর্ ডন 

গ্রাম/পািা: বগাড়পোগ , আরএআর ড়মিন বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ঢাো  দড়ক্ষণ ড় টি েকপ ডাকরিন  

র্ােঘর: ঢাো ড়জ.ড়প.ও,  বপাস্টকোর্ নম্বর: েঙ্গেন্ধু টি ৫০-১২২২ 

বজলা: ঢাো 

 

866 

প্রার্থীর নাম:  আড়ফয়া ইেনাত 

মাতার নাম: আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: আইনুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): েঙ্গমাতা বিখ ফড়জলাতুকন্ন া  মুড়জে হল 

রুম নিং-৩১৭  

েকিমুর কৃড়ে-১৭০৬ 

কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয়,  ালনা 

গাজীপুর  দর,  গাজীপুর 

 

867 

প্রার্থীর নাম: প্রসূন চক্রেতী  

মাতার নাম:  সুপ্রীড়ত বগাস্বামী 

ড়পতার নাম: প্রনে চক্রেতী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বচৌধুরী োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নলূয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ 

র্ােঘর: বোয়াড়লয়া োিী,  বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৬০২ 

উপকজলা: মতলে (দ:) 

বজলা: চাঁদপুর 

 

868 

প্রার্থীর নাম: ফাহড়মদা আক্তার স্বণ ডা  

মাতার নাম: মাহমুদা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: এনামুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পড়শ্বম দীকপশ্বর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: বহাক নপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২৩২০ 

উপকজলা: বহাক নপুর 

বজলা: ড়েকিারগঞ্জ 

869 

প্রার্থীর নাম: নাড়হদা ই লাম  

মাতার নাম:  িাহীনূর ই লাম 

ড়পতার নাম: বমা: নূরুল ই লাম 

ইলাড়মত্র হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 ালনা-১৭০৬ 

গাজীপুর 

 

870 

প্রার্থীর নাম: ড়েোি দা   

মাতার নাম:  ড়েতা রাণী দা  

ড়পতার নাম: ড়েমল দা  

রুম নিং-৬০২৮ 

জগন্নার্থ হল 

ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

রমনা-১০০০ 

 

871 

প্রার্থীর নাম:  াড়েহা খানম  

মাতার নাম: মায়ানুর বেগম 

ড়পতার নাম: আলমগীর খান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আলমগীর খাকনর োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মধ্যমধলী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: হা ান নগর  

র্ােঘর:  মুিীরহাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৩২০ 

উপকজলা: বোরহানউড়দ্দন 

বজলা: বভাল 

 

872 

প্রার্থীর নাম: িারড়মন আক্তার 

মাতার নাম: বরাকেয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নুর ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়িমপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োড়িমপুর 

র্ােঘর: হাড়িমপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার  দর,কজলা: যকিার 

 

873 

প্রার্থীর নাম: ড়মঠুন েম ডোর  

মাতার নাম: ড়িখা েম ডোর 

ড়পতার নাম: ড়নতাই েম ডোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১৫ নিং টি.এন.রায় বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমলাপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ,  দর, বজলা: ময়মনড় িংহ -2200 

 

874 

প্রার্থীর নাম: রুনা আক্তার বজযাড়ত  

মাতার নাম: বেগম সুড়ফয়া রউফ 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রউফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ফ্লযাট-ড়ে/৬, হাউ -২৮৩, বরার্-১১, ব্লে-এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েসুন্ধরা আোড় ে এলাো 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: ড়খলকক্ষত, বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২২৯ 

উপকজলা: ভাটারা ,কজলা: ঢাো 

 

875 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাড়হদ হা ান  

মাতার নাম: বমা া: নাজমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মড়নরুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২য় তলা, ো া নিং-২৪, বরার্ নিং- ৬/ড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ব ক্টর নিং-১২  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: উত্তরা, ঢাো 

র্ােঘর: উত্তরা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১২৩০ 

উপকজলা: উত্তরা, বজলা: ঢাো 

876 

প্রার্থীর নাম: বমজোবুল আলম  

মাতার নাম: ফাকতমা বেগম 

ড়পতার নাম: আ: জোর 

েক্ষ নিং-৩১৭ 

ব্লে-ড়ে, িহীদ িামসুল হে হল 

২১ নিং ওয়ার্ ড 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

877 

প্রার্থীর নাম: বমা: ফাড়হম ফয় াল ( োপ্পী)  

মাতার নাম: বফরকদৌড়  বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: েদরুকদ্দাজা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): প্রযকে- বমা: েদরুকদ্দাজা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: টি.আর.ড়ে-ড়েআরআর আই প্রকজক্ট  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: ড়ে আর, আর আই  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৭০১ 

উপকজলা: গাজীপুর  দর, বজলা: গাজীপুর 

 

878 

প্রার্থীর নাম: বমা া: িামীমা আখতার  

মাতার নাম: বমা া: মড়রয়ম বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: িড়ফকুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): নাকমাসুির পুর 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নাকমাসুিরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৫ নিং নয়ালাভাঙ্গা 

র্ােঘর: নয়ালাভাঙ্গা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৩০০ ,উপকজলা: ড়িেগঞ্জ 

বজলা: চাপাইনোেগঞ্জ 

 

879 

প্রার্থীর নাম: বদকেি চন্দ্র রায়  

মাতার নাম: সুকৃড়ত োলা 

ড়পতার নাম: মৃত োকরকন্দ্র লাল রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  সুজাতপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১২ নিং সুজাতপুর ইউড়নয়ন 

র্ােঘর:  সুজাতপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৩০০ 

উপকজলা: োড়নয়াচিং, বজলা: হড়েগঞ্জ 

 

880 

প্রার্থীর নাম: বমা: মুনজুর বহাক ন  

মাতার নাম:  মাড়জদা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: বমািারফ বহাক ন 

১০০১, প্রধান ভেন 

র্. মুহেদ িহীদুল্লাহ হল 

ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ড়জ. ড়প. ও- 

রমনা, ঢাো-১০০০ 

 

881 

প্রার্থীর নাম: বমা: িাহড়রয়ার   

মাতার নাম: নাজমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: সুলতান হাওলাদার 

অমর  একুকি হল 

রুম নিং-৪০২ 

ঢাো ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

 

 

882 

প্রার্থীর নাম: িাহানা আক্তার  

মাতার নাম:  ামসুন্নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: জালাল উদ্দীন 

৪০৭/ে 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

883 

প্রার্থীর নাম:  াগর বদে 

মাতার নাম:  াড়েনী বদে 

ড়পতার নাম: ড়দপু বদে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চাঁনপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: োলাগঞ্জ 

র্ােঘর: োলাগঞ্জ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩১২০ 

উপকজলা: োলাগঞ্জ, বজলা:ড় কলট 

 

884 

প্রার্থীর নাম: খুিনুদ তাোচ্ছুম  

মাতার নাম: আফছানা জাহান 

ড়পতার নাম: বমা: খায়রুল ই লাম 

রুম নিং-২১১ 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

ড় কলট কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

টিলাগি/ টিলটিের ,ড় কলট-৩১০০ 

 

885 

প্রার্থীর নাম: বমা: েখড়তয়ার আড়েদ  

মাতার নাম: ড়েলড়েছ বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নজমুল আলম 

৪৩৫/ড়র্ 

বহাক ন িহীদ ব াহরাওয়াদী হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

886 

প্রার্থীর নাম: ফারহাবুন ড়েনকত ফরহাদ  

মাতার নাম: বমাছা: তা ড়লমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ফরহাদ মঞ্জুর  

রুম: ৪৩০ 

তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

887 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: ড়নিাত জাহান নূর   

মাতার নাম: বমাছা: োমরুন্নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: নূর ই লাম 

৪২১, তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

888 

প্রার্থীর নাম: মাহবুো ড়নগার 

মাতার নাম: বমাছা: হাড়লমা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: মাহবুে আলম 

রুম নিং-৫১৫/ে 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়েজ হর 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

889 

প্রার্থীর নাম: তাকরে বমাকি ডদ 

মাতার নাম: গুড়লয়ার জাহান বেগম 

ড়পতার নাম: বমাহােদ হাড়নফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আড়রফ ড়ময়ার োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োঞ্চনপুর 

ইউনওয়ার্ ড: ০৪ নিং োড়দন হাড়নফ/০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: মাইজদী বোট ড, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮০০ 

উপকজলা:  দর 

বজলা: বনায়াখালী 

 

890 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমারকিদ আলম তপদার 

মাতার নাম: পারুল আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: বমািারফ  বহাক ন তপদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আেদুল োড়রে মুড়ি োি (টিড়ভ ব ন্টার  িংলগ্ন) 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: অনন্তপুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ নিং এেইমপুর 

র্ােঘর: বনায়াখালী পুরাতন েকলজ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৮০১ 

উপকজলা: বেগম গঞ্জ 

বজলা: বনায়াখালী 

891 

প্রার্থীর নাম: স্বীকৃড়ত েধন ড  

মাতার নাম: বদালা েধন ড 

ড়পতার নাম: তমাল েধন ড 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০৯/এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িরৎগুপ্তকরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: দয়াগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১১০০ 

বজলা: ঢাো 

 

892 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: বমানাড়ল া মীম  

মাতার নাম: বমাছা: িাহানারা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: বমায়াকজ্জম বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নুোলী দড়ক্ষণ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বপাতাড়জয়া 

র্ােঘর: োঘােিী ঘাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৭০ 

উপকজলা: িাহজাদপুর 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

893 

প্রার্থীর নাম: লক্ষীরাণী 

মাতার নাম: সুড়মত্রা রাণী 

ড়পতার নাম: কৃষ্ণ চন্দ্র 

২১৬/খ 

সুলতানা রাড়জয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

894 

প্রার্থীর নাম: উকে তানজুম আরা ড়রপা  

মাতার নাম: িামীমা আক্তার 

ড়পতার নাম: বিখ আব্দুল হাই 

রুম নিং-৩১৩/খ 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

895 

প্রার্থীর নাম: বরাোইয়া ‡iহানা  

মাতার নাম:  ালমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: রুহুল আড়মন 

রুম নিং-৪২৩ 

ড়রভঅর  াইর্, তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িং-২২০২ 

 

896 

প্রার্থীর নাম: স্বপ্না আক্তার  

মাতার নাম: আড়ম্বয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: হাড়েবুর রহমান 

ইলাড়মত্র হল 

রুম নিং-এ-২১৬ 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

গাজীপুর-১৭০৬ 

 

 

897 

প্রার্থীর নাম: বমা: রকেল বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: কুরড়ছয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: মৃত: আরকিদ আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: রাকমশ্বরপুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: মািপািা 

র্ােঘর: আর,ড়প, োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬২৩ 

উপকজলা: আটঘড়রয়া, বজলা: পােনা 

898 

প্রার্থীর নাম: অনীে বপাদ্দার 

মাতার নাম:  াধনা বপাদ্দার 

ড়পতার নাম: আনি বপাদ্দার 

২৩২/ড়  

বহাক ন িহীদ ব াহরাওয়াদী হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

মযমনড় িংহ-২২০২ 

 

899 

প্রার্থীর নাম: কুমার প্রসূন দাি  

মাতার নাম: অরুনা দাি 

ড়পতার নাম: হড়র প্র ন্ন দাি 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: খড়তয়া খালী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বেিেপুর 

র্ােঘর: বেিেপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর:  ৭৪৫০ 

উপকজলা: বেিেপুর, বজলা: যকিার 

 

900 

প্রার্থীর নাম: সুমনা পারভীন ড়মতা  

মাতার নাম:Arina khatun 

ড়পতার নাম:Md. Shahidul Islam 

205/A 

বেগম বরাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

901 

প্রার্থীর নাম: ব ৌরভ ড় িংহ  

মাতার নাম: ড়েজলী রাণী ড় িংহ 

ড়পতার নাম: সুিান্ত কুমার ড় িংহ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ড় িংহ োড়ি 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: প: দুগ ডাপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: দুগ ডাপুর/৬ নিং ইউড়নয়ন 

র্ােঘর:  দুগ ডাপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৫০০, উপকজলা: ড়পকরাজপুর  দর 

বজলা: ড়পকরাজপুর 

 

902 

প্রার্থীর নাম: বমাছা:   রােন তহুরা ড় লভী  

মাতার নাম: বমাছা: মড়জডনা 

ড়পতার নাম: বমা: ব রাজুল ই লাম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মাড়হে ড়ভলা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োনঞ্চগািী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রায়পুর 

র্ােঘর: রায়পুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৭০ 

উপকজলা: পীলগঞ্জ, বজলা: রিংপুর 

 

903 

প্রার্থীর নাম: মড়নরা  রোর  

মাতার নাম: নীপা 

ড়পতার নাম: বমা: মনজুরুল হে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িরীফ পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: বদওয়ানগঞ্জ 

র্ােঘর: বদওয়ানগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০৩০ 

উপকজলা: বদওয়ানগঞ্জ, বজলা: জামালপুর 

 

904 

প্রার্থীর নাম:  িংগীতা ভট্টাচায ড  

মাতার নাম: সুপ্রীড়ত রাণী চক্রেতী 

ড়পতার নাম: মাড়নে চন্দ্র ভট্টাচায ড 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৩/ে, টি.এন. রায় বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমলা পািা  

 



62  
 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

905 

প্রার্থীর নাম: পড়প েম ডোর  

মাতার নাম: অঞ্জনা োম ডোর 

ড়পতার নাম: মকনারঞ্জন োম ডোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০/ি, বিরপুকুর পাি বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আমলাপািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৭ 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

906 

প্রার্থীর নাম: ফvড়তমা আেতার  

মাতার নাম: পারুল আেতার 

ড়পতার নাম: বমা: নাড়জর আহমদ 

েক্ষ নিং-৩১০ 

তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

907 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাজমুল হা ান  

মাতার নাম: বমাছা: আ মা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: িামসুল ই লাম 

ো া  (নাম/নম্বর): ০৮৭৮, বুকনাপািা বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িড়স্টতলা পািা  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড-০৬ 

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার  দর, বজলা: যকিার 

 

908 

প্রার্থীর নাম: বমা: রায়হান আলী 

মাতার নাম: বমা া: রানী বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আলমগীর বহা াইন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ভড়ুয়াপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  বেলপুকুর 

র্ােঘর: রাজিাহী ড়চড়নেল 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬২১১, উপকজলা: পুঠিয়া 

বজলা: রাজিাহী 

 

909 

প্রার্থীর নাম: রvwdqv আক্তার  

মাতার নাম: নাছড়রন আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োকয়র 

৩০৯/এ, বেগম বরাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

910 

প্রার্থীর নাম: তামান্না তাোচ্ছুম  

মাতার নাম: নুরুন্নাহার 

ড়পতার নাম: বমা: মড়হউদ্দীন 

৩১৭/খ, সুলতানা রাড়জয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

911 

প্রার্থীর নাম: িামীমা আক্তার  

মাতার নাম: ব ড়লনা আক্তার 

ড়পতার নাম: এ.কে. এম মাড়হউড়দ্দন 

২২৪/গ , সুলতানা রাড়জয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 
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মিংমনড় িংহ-২২০২ 

912 

প্রার্থীর নাম: জুকয়না আক্তার  

মাতার নাম:  নাজমা আক্তার 

ড়পতার নাম: জালাল উড়দ্দন খান 

সুলতানা রাড়জয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

মিংমনড় িংহ-২২০২ 

 

913 

প্রার্থীর নাম: জাড়েয়া সুলতানা 

মাতার নাম:  াঈদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা; জয়নাল আকেদীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৬ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়জলা স্কুল বরার্ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা:  দর ,বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

914 

প্রার্থীর নাম: খাড়দজা তুছ বছাগরা  

মাতার নাম: আকমনা খাতুন 

ড়পতার নাম: বগালাম বমাস্তফা ড়িেদার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১১৫/২ আর বে ড়মিন বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: নওমহল  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১২ ,র্ােঘর: ময়মনড় িংহ, বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর,  ময়মনড় িংহ 

 

915 

প্রার্থীর নাম: বমা: জুকয়ল বহাক ন  

মাতার নাম: বমাছা: আশুরা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমাহা: িওেত আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চর াড়দ পুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ড়ফড়লপনগর 

র্ােঘর: োড়হরমাদী, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭০৫১ 

উপকজলা: বদৌলতপুর, বজলা: কুড়িয়া 

 

916 

প্রার্থীর নাম: রুোইয়া আফকরাজ  

মাতার নাম: বমাছা: হাড়লমা ইয়া ড়মন 

ড়পতার নাম: বমা: হাড়ফজুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): হাটকখালা বরার্ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: খড়লিপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং এ . ড়ে. বে 

র্ােঘর: খড়লিপুর, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৩৪০ 

উপকজলা: মকহিপুর, বজলা: যকিার 

 

917 

প্রার্থীর নাম: নওিীন ফারজানা   

মাতার নাম: বহা কন আরা 

ড়পতার নাম: বমা: আেরাম বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বোয়াট ডার নিং-১৮/৫ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েএ এফ ঘাটি েঙ্গেন্ধু কুড়ম ডকটালা 

েযান্টনকমন্ট , ঢাো-১২০৬ 

 

918 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: তাছড়লমা আক্তার  

মাতার নাম: বমাছা: বরাকেয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল মাকলে 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর):দড়ক্ষণ পািা 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়নয়াোির 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: পাগলা োনাই 

র্ােঘর: োড়নয়াোির, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৩০০ 

উপকজলা: ড়িনাইদহ  দর , বজলা: ড়িনাইদহ 

 

919 

প্রার্থীর নাম: চিন ড়েশ্বা   

মাতার নাম: ব ড়েো ড়েশ্বা  

ড়পতার নাম: তুিার ড়েশ্বা  

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: লতা 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৩ নিং গুটুড়দয়া ইউ: পাড়র: 

র্ােঘর: আিিংঘাটা 

উপকজলা: ডুমুড়রয়া 

বজলা:খুলনা -9202 

920 

প্রার্থীর নাম: মাড়লহা খানম 

মাতার নাম: ইয়া ড়মন আক্তার 

ড়পতার নাম: ড়মজানুর রহমান 

তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

921 

প্রার্থীর নাম: উকে তাহুরা  

মাতার নাম: বফরকদৌ  আরা 

ড়পতার নাম: বমা: হাড়েে উল্লাহ 

ো া ও  িে : খ য়দ মড়ঞ্জল, ১০৪ নিং ো া 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:ব্লে-এ, রসুলোগ আ/এ  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৭ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: চেোজার, বপাস্টকোর্ নম্বর: ৪২০৩ 

উপকজলা: োেড়লয়া,  বজলা: চট্টগ্রাম 

 

922 

প্রার্থীর নাম: বদালা কুন্ড 

মাতার নাম: জয়শ্রী কুন্ড 

ড়পতার নাম: ড়দলীপ কুন্ড 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: গকনিতালা, রায় াকহেোিী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: চুড়িপড়ট্ট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২০০, উপকজলা:  দর 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

923 

প্রার্থীর নাম: কমা: হা ান উড়দ্দন  

মাতার নাম: হাকজরা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: তাড়লম উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৫২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূে ড উদমারা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৯ নিং ইউ:০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: উদমারা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৩৭১৩ 

উপকজলা: রায়পুর, বজলা: লক্ষীপুর 

 

924 

প্রার্থীর নাম: বমা: ইwলয়ছ 

মাতার নাম: ড়েড়েকুলসুম 

ড়পতার নাম: আব্দুল ছাত্তার 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মন্ডল োিী  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চািনা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৭ 

র্ােঘর: চািনা, বপাস্টকোর্ নম্ের: ১৭০২ 

উপকজলা: জয়কদেপুর ,কজলা: গাজীপুর 

 

925 

প্রার্থীর নাম: বমা: মাজহারুল ই লাম  

মাতার নাম: িামীমা রহমান 

ড়পতার নাম: বমা: মড়তউর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মুড়ক্তকযাদ্ধা চাঁন ড়ময়া  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বলাহাগাছ  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ 

র্ােঘর: শ্রীপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৭৪০ 

উপকজলা: গাজীপুর, বজলা: গাজীপুর 

 

926 

প্রার্থীর নাম: জয়নাে ড়েনকত আহকমদ  

মাতার নাম: লুতফুন বনছা 

ড়পতার নাম: খ য়দ বনছারুড়দ্দন আহকমদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং-১৬১১-০০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: মুনড়জতপুর 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ওয়ার্ ড-২ 

র্ােঘর:  াতক্ষীরা  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯৪০০ 

উপকজলা:  াতক্ষীরা  দর , বজলা:  াতক্ষীরা 

927 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাড় র উড়দ্দন 

মাতার নাম:  বজ ড়মন আরা 

ড়পতার নাম: বমা: বগালাম বমাস্তফা 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ধকলশ্বর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: রায়কদৌলতপুর 

র্ােঘর: রসুলপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৭৩০ 

উপকজলা: োমারখি 

বজলা: ড় রাজগঞ্জ 

 

928 

প্রার্থীর নাম: হাড়লমা খাতুন  

মাতার নাম: খুরিীদা বেগম 

ড়পতার নাম: খড়ললুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): বহাড়ডিং-৫৮১ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  ওদাগর পািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬  

র্ােঘর: জযপুরহাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৯০০ 

উপকজলা: জয়পুরহাট  দর 

বজলা: জয়পুরহাট 

 

929 

প্রার্থীর নাম: বজ ড়মন  ার্থী  

মাতার নাম:  ড়মতা বেগম 

ড়পতার নাম: জয়দুল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০৫৮ ব্লে,এ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বমরাজনগর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: 

র্ােঘর: হাড়েেনগর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৬২ 

উপকজলা: শ্যামপুর 

বজলা: ঢাো 

 

930 

প্রার্থীর নাম: বমা: মুজাড়হদুল ই লাম  

মাতার নাম:  বমাছা: জান্নাতুল বফরকদা  

ড়পতার নাম: বমা: আব্দূর জাোর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৪৩০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িরৎ নগর োজার 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: ভাঙ্গুরা 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬৪০ 

উপকজলা: ভাঙ্গুরা, বজলা: পােনা 

 

931 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: মড়রয়ম খাতুন  

মাতার নাম:  বমাছা: রাড়িদা বেগম 

ড়পতার নাম: আলী বহা কন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): আ না ম ড়জদ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: োড়রগরপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং  ািা 

র্ােঘর: ধাপারী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬৬২১ 

উপকজলা: ঈশ্বরদী ,কজলা:পােনা 

 

 

932 

প্রার্থীর নাম: জাড়রন তা ড়নম তন্বী  

মাতার নাম: বমাছা: বরােিানা আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: জাহাঙ্গীর আলম 

রুম নিং-৩১৫, তাপ ী রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 
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ময়মনড় িংহ-২২০২ 

933 

প্রার্থীর নাম: বরজওয়ানা আলম  

মাতার নাম: মুঞ্জুরা খাতুন 

ড়পতার নাম: আড়মনুল ই লাম 

৩০৮/এ 

বেগম বরাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

934 

প্রার্থীর নাম: ড়ত্রকেনী দাি ত্রপা  

মাতার নাম: ড়রতা দাি 

ড়পতার নাম: ড়দলীপ কুমার দাি 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৭৪/১২ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েকনাদ-োঈদ  আোড় ে  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং 

র্ােঘর:  াভার  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ১৩৪০ 

উপকজলা:  াভার, বজলা: ঢাো 

 

935 

প্রার্থীর নাম: বতৌড় ে ইেোল  

মাতার নাম:  াড়েনা ইয়া ড়মন 

ড়পতার নাম: বতৌড়ফে আহকমদ 

ো া ও  িে : ৪৭, বদৌলত মুিী োইকলন 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কৃিপুর  

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৮ নিং 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২০০ 

উপকজলা:  দর , 

বজলা: ময়মনড় িংহ -2200 

 

936 

প্রার্থীর নাম: বমা: ড়রয়াজ বমাকি ডদ রনজু  

মাতার নাম: বমাছা: বরা না বেগম 

ড়পতার নাম: বমা:  াইকয়দুল হে 

৩৪৩/ড়ে 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

937 

প্রার্থীর নাম: সুড়িতা রায়  

মাতার নাম: রীনা রাণী িাহা 

ড়পতার নাম: রতন কুমার রায় 

ো া ও  িে: প্রযকে- পল্লে কুমার দা  

 ১৯/২/১, োঘমারা বরার্ (২য় তলা): 

র্ােঘর: ময়মনড় িংহ 

বপাস্টকোর্ নম্বর:২২০০ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

938 

প্রার্থীর নাম:  বমাছা: েড়ে আক্তার 

মাতার নাম: বমাছা: বরহানা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বদকলায়ার বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আরাজী ঢািংগী পুকুর 

:  ১৩ নিং গকিয়া ইউ: ০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: নতুন গকিয়া  

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১০০ 

উপকজলা: ঠাকুর গাঁও  দর,কজলা: ঠাকুর গাঁও 

 

939 

প্রার্থীর নাম: ড়নরঞ্জন েম ডন  

মাতার নাম: সুনতী োলা 

ড়পতার নাম: নারায়ন চন্দ্র েম ডন 

রুম- ৪২৭/ড়  

ফজলুল হে হল 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

940 

প্রার্থীর নাম: তাজনীন জাহান 

মাতার নাম: লা. ড়েলড়ে  োনু 

ড়পতার নাম: আব্দুর রউফ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: দড়ক্ষণ বধাপার্াঙ্গা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ নিং বধাপার্াঙ্গা 

র্ােঘর: নতুন োজার 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৭২০ 

উপকজলা: সুিরগঞ্জ 

বজলা: গাইোন্ধা 

 

941 

প্রার্থীর নাম: বমা: আকরড়ফন আলী  

মাতার নাম: আকয়িা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: ফজলুল েড়রম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৮০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: হড়রনারায়নপুর (ড়দদারপািা) 

 ১১ নিং বমাহােদপুর, ০৬ নিং-ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: হড়রনারায়নপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫১০১ 

উপকজলা: ঠাকুরগাঁও 

বজলা:ঠাকুরগাঁও 

 

942 

প্রার্থীর নাম: ড়রফাত ফারজানা ঋতু  

মাতার নাম: বমাহকছনা বেগম 

ড়পতার নাম: রমজান আলী 

৩১৪, তাপড়  রাকেয়া হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বাড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

943 

প্রার্থীর নাম:  াড়মনা ইয়া ড়মন  

মাতার নাম: হাড় না আক্তার 

ড়পতার নাম: বমা: হাড় ম উড়দ্দন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ২৫৩/২, চরকহাক নপুর আোড় ে এলাো 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চরকহাক নপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ 

র্ােঘর:  ঈশ্বরগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২৮০ 

উপকজলা: ঈশ্বরগঞ্জ, বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

944 

প্রার্থীর নাম: চঞ্চল মন্ডল  

মাতার নাম: গান্ধারী মন্ডল 

ড়পতার নাম: ড়েকনাদ মন্ডল 

রুম-৪২৬/ড়  

ফজলুল হে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

945 

প্রার্থীর নাম: নাজমুন নাহার  

মাতার নাম: ড়নলুফা ইয়াছড়মন 

ড়পতার নাম: বমা: খাজা মড়হউদ্দীন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: জয়ন্তীপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ১৪ নিং দুগ ডাপুর, ০৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: ড়মঠাপুকুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৪৬০ 

উপকজলা: ড়মঠাপুকুর , বজলা: রিংপুর 

 

946 

প্রার্থীর নাম:  াড়দয়া আিরাফী  

মাতার নাম: আফকরাজা খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আড়জজুর রিীদ 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োড়ি নিং-৩৭৬, বরার্ নিং-১৯ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়নরালা আ/এ  
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ২৪ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: খুলনা  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৯১০০ 

উপকজলা: খুলনা  দর, বজলা: খুলনা 

947 

প্রার্থীর নাম: এ  এম বমহ্ রাে বহা াইন 

মাতার নাম: োমরুননাহার 

ড়পতার নাম: এ  এম ফরহার্ বহা াইন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ফড়ের োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: বতোড়িয়া 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০১ নিং চরপাকেরদহ 

র্ােঘর: Teghonia 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২০১০ 

উপকজলা: মাদারগঞ্জ 

বজলা: জামালপুর 

 

948 

প্রার্থীর নাম: বমা: আল gvমুন  

মাতার নাম: নাজমুন্নাহার 

এ  টি এ  হল, রুম নিং-১১৩ 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

গাজীপুর-১৭০৬ 

 

949 

প্রার্থীর নাম: বমা: বমাস্তাড়ফজ   

মাতার নাম:  ড়পয়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): মৃধা োিী 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  আরামোঠী 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: জলাোিী 

র্ােঘর: িাড়ন্তর হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৫২৩ 

উপকজলা: বনছারাোদ 

বজলা: ড়পকরাজপুর 

 

950 

প্রার্থীর নাম: পূড়ণমা রাণী রায়  

মাতার নাম: ড়মনতী রাণী রায় 

ড়পতার নাম: জগদীি চন্দ্র রায় 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা:  আিংগারপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ নিং আিংগার পািা 

র্ােঘর: পাকেরহাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫২৩১ 

উপকজলা: খান ামা 

বজলা: ড়দনাজপুর 

 

951 

প্রার্থীর নাম: রাড়েনা আক্তার ড়লমা  

মাতার নাম: জাড়হদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: ব োিার আলী 

েঙ্গমাতা হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

গাজীপুর-১৭০৬ 

 

952 

প্রার্থীর নাম: ড়েড়রড়ঞ্চ মন্ডল  

মাতার নাম: নড়মতা রাণী মন্ডল 

ড়পতার নাম: ড়েোি োড়ন্ত  মন্ডল 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ৩৯৫ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: ড়েমত ফুলতলা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: েটিয়াঘাটা 

র্ােঘর:েটিয়াঘাটা,কপাস্টকোর্ নম্বর: ৯২৬০ 

উপকজলা: ড়েচয়াঘাটা ,কজলা: খুলনা 

 

953 

প্রার্থীর নাম: নাজমুছ ছাড়েে  

মাতার নাম:   ামসুন্নাহর 

ড়পতার নাম: েড়ফল উড়দ্দন 

রুম নিং-১২৩ 

িহীদ  ামসুল হে হল 
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োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

954 

প্রার্থীর নাম: বমা: নয়ন ড়ময়া  

মাতার নাম: বমাছা: আড়ছয়া বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নূরুল ই লাম 

ো া ও  িে : োকলদুজ্জামান  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পূে ড ভালূো   

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০২  

র্ােঘর: বগৌরীপুর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২২৭০ 

উপকজলা: বগৌরীপুর , বজলা: ময়মনড় িংহ 

 

955 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়হদুল হা ান 

মাতার নাম: মােসুদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: বমািাররফ বহাক ন 

রুম-৩০১ 

িহীদ তাজউড়দ্দন  আহমদ হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর রহমান ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

গাজীপুর-১৭০৬ 

 

956 

প্রার্থীর নাম: োজী বমা: আড়রফুর রহমান োও ার  

মাতার নাম: োমরুন নাহার  

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুর রহমান 

ো া : বেওয়াটখাল 

গ্রাম: বেওয়াটখালী, ওয়ার্ ড:  ২০ নিং ওয়ার্ ড 

র্ােঘর: োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় ময়মনড় িংহ 

উপকজলা: ময়মনড় িংহ  দর 

বজলা: ময়মনড় িংহ-2202 

 

957 

প্রার্থীর নাম: বমা: আল-আমীন  

মাতার নাম: বমাছা: েড়হনুর বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মুনক ফ আলী 

রুম-২৫, পূে ড ব্লে, বিি  

িহীদ জামাল বহাক ন হল  

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

958 

প্রার্থীর নাম: বমা: আল-আড়মন  

মাতার নাম: নুরুন নাহার 

ড়পতার নাম: অড়লউল্যাগ ড়ময়া 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ১০০ 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: আসুলী, ড়মনার ম ড়জদ 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ফরাজগঞ্জ 

র্ােঘর: ড়েকিারগঞ্জ 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৮৩৩০ 

উপকজলা: লালমকহান ৎ 

বজলা: বভালা 

 

959 

প্রার্থীর নাম: বমা: মড়তউর রহমান 

মাতার নাম: আড়জজা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আব্দুল োড়দর 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: েস ো বমাল্লাপািা 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৬ নিং ওয়ার্ ড , বিরপুর  দর 

র্ােঘর: বিরপুর  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ২১০০ 

উপকজলা: বিরপুর  দর, বজলা: বিরপুর 

 

 

960 

প্রার্থীর নাম: বজাোকয়র বহাক ন  

মাতার নাম: জান্নাতুন বনছা 

ড়পতার নাম: বমােকছদুল আলম 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): োড়ি নিং-০৯ , বরার্-০৫-ব্লে ড়ে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: চে বগাপাল 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৩ ওয়ার্ ড 

র্ােঘর:জয়পুর হাট 

বপাস্টকোর্ নম্বর:  ৫৯০০ 

উপকজলা: জয়পুর হাট, বজলা: জয়পুর হাট 

961 

প্রার্থীর নাম: বতৌড়ফে হা ান   

মাতার নাম: আ মা খাতুন 

ড়পতার নাম: ই মাইল বহাক ন 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): ই াহে  িে 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: িিংেরপুর 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড:  ওয়ার্ ড-০৭ 

র্ােঘর: যকিার  দর 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৭৪০০ 

উপকজলা: যকিার  দর, বজলা: যকিার 

 

962 

প্রার্থীর নাম: বমাছা: বমৌসুমী আক্তার 

মাতার নাম: বমাছা: মড়জডনা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: মড়তয়ার রহমান 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: কৃষ্ণপুর (পালপািা) 

ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৮ 

র্ােঘর: কুড়িগ্রাম 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৫৬০০ 

উপকজলা: কুড়িগ্রাম  দর, বজলা: কুড়িগ্রাম 

 

 

963 

প্রার্থীর নাম:  ম্পা  রোর  

মাতার নাম: মুড়ক্ত রাণী  রোর 

ড়পতার নাম: স্বপুন কুমার  রোর 

রুম-এ-১১৮, ব্লে-এ 

ইলাড়মত্র হল 

েঙ্গেন্ধু বিখ মুড়জবুর হরমান কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যারয় 

গাজীপুর-১৭০৬ 

 

964 

প্রার্থীর নাম: বমা া: আড়রফা খাতুন 

মাতার নাম:খাকলদা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: নড়জম উদ্দীন 

রুম নিং-৫০৮/ে 

বিখ ফড়জলাতুকন্ন া মুড়জে হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

965 

প্রার্থীর নাম: বমা: বরদওয়ান আজাদ 

মাতার নাম: রাকেয়া খাতুন 

ড়পতার নাম: বমা: আবুল োলাম আজাদ 

রুম-২৪ 

পড়িম মধ্যব্লে, িহীদ জামাল বহাক ন হল 

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

966 

প্রার্থীর নাম: বমা: ব ৌরভ উজ-জামান 

মাতার নাম: বমাছা: আকনায়ারা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: আড়জজুল ই লাম 

রুম নিং-৩০১, এ ব্লে 

িহীদ নাজমুল আহ ান হল  

োিংলাকদি কৃড়ি ড়েশ্বড়েদ্যালয় 

ময়মনড় িংহ-২২০২ 

 

 

967 

প্রার্থীর নাম: বমা: নাড়জম উদ্দীন 

মাতার নাম: বমাছা: নাজমা বেগম 

ড়পতার নাম: বমা: োকতে আলী 

ো া ও  িে (নাম/নম্বর): 

গ্রাম/পািা/মহল্লা: পলাি োিী 
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ইউড়নয়ন/ওয়ার্ ড: ০৫ নিং োলুো 

র্ােঘর: হাটকগাদা গািী 

বপাস্টকোর্ নম্বর: ৬২১১ 

উপকজলা: দুগ ডাপুর 

বজলা: রাজিাহী 

968 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt Avj Avwgb 
gvZvi bvgt jvqjv †eMg 
wcZvi bvgt Avãyj Kwig 
evmv I moKt iæg bs- 207, A eøK 
MÖvg/cvov/gnjøvt knx` bvRgyj Avnmvb nj, evK…we 
BDwbDqb/Iqv©Wt 21 IqvW© 
WvKNit evK…we †cv÷ Awdm 
‡cvó †KvW bs- 2202 
Dc‡Rjvt gqgbwmsn m`i 
‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01688-305448 

 

969 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt mvB`yj Bmjvg 
gvZvi bvgt kvwn`v LvZzb 
wcZvi bvgt ‡gvt AvjZvd †nv‡mb 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt bjwQqv KvPvwo cvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt avbMov 
WvKNit ivqMÄ 
‡cvó †KvW bs- 6720 
Dc‡Rjvt ivqMÄ 
‡Rjvt wmivRMÄ 
‡gvevBj bs-  

 

970 

cÖv_x©i bvgt †gvt AvwkKzi ingvb  
gvZvi bvgt ‡gvQvt AvKwjgv ‡eMg 
wcZvi bvgt ‡gvt Avãym mvËvi 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt euv‡ki nvU 
BDwbDqb/Iqv©Wt †P‡nj MvRx 
WvKNit  nvwecÖwe 
‡cvó †KvW bs- 5200 
Dc‡Rjvt m`i 
‡Rjvt w`bvRcyi 
‡gvevBj bs- 01788-176065 

 

971 

cÖv_x©i bvgt KvRx ZImxd Avn‡g` 
gvZvi bvgt wg‡mm w`j Avwidv Avnvg` 
wcZvi bvgt KvRx ZvwK DwÏb Avn‡g` 
evmv I moKt 296, 298, c¨vwmwdK mvgmyj ‡gv¯Ídv 
MÖvg/cvov/gnjøvt ‡gv¯Ídv, †mbcvov ce©Z¨v 
BDwbDqb/Iqv©Wt 
‡cvó †KvW bs- 1216 
Dc‡Rjvt Kvdiæj, wgicyi- 10 
‡Rjvt XvKv- 1216 
‡gvevBj bs- 01751888150 

 

972 

cÖv_x©i bvgt AwgZvf eg©b 
gvZvi bvgt cweÎv evjv †`ex 
wcZvi bvgt AZzj P›`ª eg©b 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt ag©cyi 
BDwbDqb/Iqv©Wt 21 bs †Xvjvi nvU 
WvKNit †Xvjvi nvU 
‡cvó †KvW bs- 5101 
Dc‡Rjvt VvKzMuvI m`I, ‡Rjvt VvKziMuvI 
‡gvevBj bs- 01727-439571 

 

973 

cÖv_x©i bvgt gvqvwebx miKvi 
gvZvi bvgt KweZv ivbx miKvi 
wcZvi bvgt gnv‡`e miKvi 
evmv I moKt iæg bs 208/L, †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe nj, evK…we 
MÖvg/cvov/gnjøvt  
BDwbDqb/Iqv©Wt gqgbwmsn- 2202 
WvKNit evK…we 
‡cvó †KvW bs- 2202 
Dc‡Rjvt gqgbwmsn m`i 
‡Rjvt gqgbwmsn 
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‡gvevBj bs- 01783-105911 

974 

cÖv_x©i bvgt bvwn`v Rvgvb ¯§„wZ 
gvZvi bvgt iv‡eqv LvZzb 
wcZvi bvgt ‡gvt gwiæ¾vgvb wiKve`vi 
evmv I moKt ‡bqvgZ †g¤^v‡ii evox, avbyqv 
MÖvg/cvov/gnjøvt avbyqv 
BDwbDqb/Iqv©Wt gvwQgcyi- 06 
WvKNit avbyqv 
‡cvó †KvW bs- 1602 
Dc‡Rjvt wkecyi 
‡Rjvt biwms`x 
‡gvevBj bs- 01951-565318 

 

975 

cÖv_x©i bvgt †gvt Avwidzj Bmjvg 
gvZvi bvgt ‡gvQvvt iIkb Aviv †eMg 
wcZvi bvgt g„Z- gnmxb Avjx 
evmv I moKt   
MÖvg/cvov/gnjøvt cuvPMvwQ kvwšÍivg  
BDwbDqb/Iqv©Wt 8bs 
WvKNit gRyg`vi nvU 
‡cvó †KvW bs- 5720 
Dc‡Rjvt my›`iMÄ 
‡Rjvt MvBevÜv 
‡gvevBj bs- 01745-762509 

 

976 

cÖv_x©i bvgt Bgivb †nv‡mb 
gvZvi bvgt wbMvi AvKZvi Avwgb 
wcZvi bvgt Avãyj gvbœvb 
evmv I moKt gvbœvb wfjv 
MÖvg/cvov/gnjøvt ‡PvK`vicvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt 6 
WvKNit Dwjcyi 
‡cvó †KvW bs- 5620 
Dc‡Rjvt Dwjcyi 
‡Rjvt KzwoMÖvg 
‡gvevBj bs- 01722-933853 

 

977 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt †gveviK †nv‡mb 
gvZvi bvgt iIkb Aviv wmwÏKv 
wcZvi bvgt ‡gvnv¤§` nRiZ Avjx 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt AvKzqv `wÿY cvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt 28 
WvKNit gqgbwmsn 
‡cvó †KvW bs- 2200 
Dc‡Rjvt m`I, ‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01795-012769 

 

978 

cÖv_x©i bvgt mvwenv gvmbyb 
gvZvi bvgt bvRgv Av³vi 
wcZvi bvgt Av.b.g QwdDjøvn 
evmv I moKt Kÿ bs 501/K, †kL dwRjvbœQv gywRe nj, evK…we,  
MÖvg/cvov/gnjøvt  
WvKNit  evK…we, K¨v¤úvm 
‡cvó †KvW bs- gqgbwmsn- 2202 
Dc‡Rjvt gqgbwmsn m`i- 
‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01706-520425 

 

979 

cÖv_x©i bvgt ‡KŠwkK PµeZx© 
gvZvi bvgt ivLx PµeZx© 
wcZvi bvgt KvwZ©K P›`ª PµeZx© 
evmv I moKt iæg bs- 323, knx` ZvRD. Avn. nj 
MÖvg/cvov/gnjøvt  e½eÜz †kL gywRei ingvb K…wl we. 
BDwbDqb/Iqv©Wt KvDjwZqv (IqvW© bs 19) 
WvKNit  e.‡k.gy.i.K…w.we kvLv 
‡cvó †KvW bs- 1706 
Dc‡Rjvt MvRxci m`I, ‡Rjvt MvRxcyi 
‡gvevBj bs- 01881-907533 

 

980 

cÖv_x©i bvgt kvwnb wgqvg 
gvZvi bvgt kvnvbv Av³vi 
wcZvi bvgt ‡gvt Aveyj Kv‡kg 
evmv I moKt 347/2, cï nvmcvZvj †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøvt wkjvmx 
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BDwbDqb/Iqv©Wt 08 
WvKNit MdiMuvI 
‡cvó †KvW bs-2230 
Dc‡Rjvt MdiMuvI 
‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01774-587374 

981 

cÖv_x©i bvgt  GwjRv nvbœvn 
gvZvi bvgt  Rvnvbviv LvZzb 
wcZvi bvgt cwn`yj Bmjvg 
evmv I moKt wgR©vcyi 
MÖvg/cvov/gnjøvt wgR©vcyi 
BDwbDqb/Iqv©Wt 9bs 
WvKNit  Kjv‡ivq 
‡cvó †KvW bs- 9410 
Dc‡Rjvt Kjv‡ivqv 
‡Rjvt  mvZÿxiv 
‡gvevBj bs- 01879-407169 

 

982 

cÖv_x©i bvgt ‡R¨vwZKv ivq 
gvZvi bvgt wbqZx ivbx ivq 
wcZvi bvgt wek¦bv_ ivq 
evmv I moKt 310/G 
MÖvg/cvov/gnjøvt ‡eMg †iv‡Kqv nj, evK…we, gqgbwmsn 
BDwbDqb/Iqv©Wt 
WvKNit evK…we 
‡cvó †KvW bs- 2202 
Dc‡Rjvt gqgbwmsn m`i 
‡Rjvt gqgbwmsn; ‡gvevBj bs- 01308430807 

 

983 

cÖv_x©i bvgt ‰Zয় eyi ingvb 
gvZvi bvgt wcqviv †eMg 
wcZvi bvgt ‡njvj DwÏb 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt ¸VvBj wgTvevox 
BDwbDqb/Iqv©Wt 3bs wPbvWzjx 
WvKNit wMjvevox 
‡cvó †KvW bs- 2022 
Dc‡Rjvt Bmjvgcyi; ‡Rjvt Rvgvjcyi 
‡gvevBj bs- 01956-722179 

 

984 

cÖv_x©i bvgt iæevBqvZ kviwgb 
gvZvi bvgt  mviwgb myjZvbv 
wcZvi bvgt ‡gvt Lvqiæj Kexi 
evmv I moKt evmv bs 130/G, †ivW bs- 08 
MÖvg/cvov/gnjøvt †gvnv¤§w`qv nvDwms wjwg‡UW 
BDwbDqb/Iqv©Wt †gvnv¤§`cyi 
WvKNit ‡gvnv¤§`cyi 
‡cvó †KvW bs- 1207 
Dc‡Rjvt †gvnv¤§`cyi 
‡Rjvt XvKv 
‡gvevBj bs- 01751-254200 
 

 

985 

cÖv_x©i bvgt Zvkwid gvngy` wgbnvR 
gvZvi bvgt ggZvR †eMg 
wcZvi bvgt ‡gvt mvBdzj Bmjvg 
evmv I moKt 820, Gg G nvbœvb nj, wmfvmy 
MÖvg/cvov/gnjøvt  
BDwbDqb/Iqv©Wt 2bs IqvW© 
WvKNit Lyjwk 
‡cvó †KvW bs- 4225 
Dc‡Rjvt  
‡Rjvt PÆMÖvg 
‡gvevBj bs- 01767749248 

 

986 

cÖv_x©i bvgt †gvt mvC` Avey ivqnvb 
gvZvi bvgt kvnvbviv LvZzb 
wcZvi bvgt ‡gvt Avãyi iv¾vK 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt AvgZjv 
BDwbDqb/Iqv©Wt12 bs ejøx 
WvKNit AvLov †Lvjv 
‡cvó †KvW bs-9400 
Dc‡Rjvt mvZÿxiv m`i 
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‡Rjvt  m`i 
‡gvevBj bs- 01738-868971 

987 

cÖv_x©i bvgt bvwn` AvKZvi 
gvZvi bvgt bvwQgv †eMg 
wcZvi bvgt AvbQvi Avjx 
evmv I moKt kviwgb wfjv, evmv bs 06 
MÖvg/cvov/gnjøvt gywÝ cvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt 37bs IqvW© 
WvKNit Avb›`evRvi 
‡cvó †KvW bs- 4215 
Dc‡Rjvt Av‡bvqviv 
‡Rjvt PÆMÖvg 
‡gvevBj bs- 01684-356813 

 

988 

cÖv_x©i bvgt bvqgv myjZvbv BwZ 
gvZvi bvgt dv‡Zgv †eMg 
wcZvi bvgt ‡gvt Avey wQwÏK 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt gvwbK`x 
BDwbDqb/Iqv©Wt15 
WvKNit K¨v›Ub‡g›U 
‡cvó †KvW bs- 1206 
Dc‡Rjvt K¨v›Ub‡g›U 
‡Rjvt XvKv 
‡gvevBj bs- 01703-842034 

 

989 

cÖv_x©i bvgt ‡gvmvt Zvmwjgv LvZzb 
gvZvi bvgt  †gvmvt Av‡qkv LvZzb 
wcZvi bvgt ‡gvt AvZi Avjx 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt evnv`yicyii 
BDwbDqb/Iqv©Wt  fvqiv 
WvKNit ‡Rvov`n 
‡cvó †KvW bs- 7210 
Dc‡Rjvt nwibvKzÄ 
‡Rjvt wSbvB`n 
‡gvevBj bs- 01780-549634 

 

990 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt gvKmy`yi ingvb 
gvZvi bvgt BmgZ Rvnvb 
wcZvi bvgt ‡gvt Avey Zv‡ni 
evmv I moKt 82 bs Gg G nvvbœvb nj, wmfvmy 
MÖvg/cvov/gnjøvt  
BDwbDqb/Iqv©Wt 2 bs IqvW© 
WvKNit Lyjwk 
‡cvó †KvW bs4225- 
Dc‡Rjvt, ‡Rjvt PÆMÖvg; ‡gvevBj bs- 01307-897888 

 

991 

cÖv_x©i bvgt wU. Rvnvb‡Re AvRgvb 
gvZvi bvgt ggZvR kvnvbv 
wcZvi bvgt mviIqvi †nv‡mb 
evmv I moKt 102 Avi, †K wgkb †ivW 
MÖvg/cvov/gnjøvt AvKzqv †gvoj cvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt 12 
WvKNit  m`i 
‡cvó †KvW bs- 2200 
Dc‡Rjvt m`i 
‡Rjvt  gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01758-823223 

 

992 

cÖv_x©i bvgt wmivRyg gwbiv 
gvZvi bvgt ‡iwRqv †eMg 
wcZvi bvgt iæûj Avwgb 
evmv I moKt  242, evmvBj 
MÖvg/cvov/gnjøvt evmvBj 
BDwbDqb/Iqv©Wt01 
WvKNit biwms`x 
‡cvó †KvW bs- 1600 
Dc‡Rjvtm`i 
‡Rjvt  biwms`x 
‡gvevBj bs- 01994-045330 

 

993 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt mvweŸi Avn‡g` 
gvZvi bvgt Avd‡ivRv cviwfb 
wcZvi bvgt ‡gvt Avãym meyi 
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evmv I moKt ‡nvwìs bs- 24 
MÖvg/cvov/gnjøvt cvejv iwbKKcvov moK 
BDwbDqb/Iqv©Wt5bs 
WvKNit ‡`ŠjZcyi 
‡cvó †KvW bs-9202 
Dc‡Rjvt ‡`ŠjZcyi 
‡Rjvt Lyjbv 
‡gvevBj bs- 01916-415050 

994 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt Avey nvwbd 
gvZvi bvgt ‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg 
wcZvi bvgt ‡gvt igRvb Avjx 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt `t my›`i NvZv 
BDwbDqb/Iqv©Wtevjvcvov 
WvKNit my›`iNvZv, ‡cvó †KvW bs- 5350 
Dc‡Rjvt wWgjv, ‡Rjvt bxjdvgvix 
‡gvevBj bs- 01738-554256 

 

995 

cÖv_x©i bvgt gvDwPs gvigv 
gvZvi bvgt gvjwZ gvigv 
wcZvi bvgt ‡_vqvB cÖæ PvB gvigv 
evmv I moKt iæg bs Gb.G·- 2/103, e½gvZv nj 
MÖvg/cvov/gnjøvt e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl we. 
BDwbDqb/Iqv©WtKvDjwZqv (IqvW© bs- 19) 
WvKNit e.‡k.gy.i.K….we. kvLv 
‡cvó †KvW bs- 1706 
Dc‡Rjvt MvRxcyi m`i 
‡Rjvt MvRxcyi 
‡gvevBj bs- 01861-041293 

 

996 

cÖv_x©i bvgt ‡gvt BKivgyj nvmvb 
gvZvi bvgt Avmgvbyi †eMg 
wcZvi bvgt ‡gvt Avey BDbyQ 
evmv I moKt evmv 1/G, 250 
MÖvg/cvov/gnjøvt KvZjv `vwLj gv`ªvmv 
BDwbDqb/Iqv©Wt KvZjvi evRvi 
WvKNit `wÿY Lvb 
‡cvó †KvW bs- 1230 
Dc‡Rjvt `wÿY Lvb 
‡Rjvt XvKv 
‡gvevBj bs- 01917-992954 

 

997 

cÖv_x©i bvgt eykiv gvniæd 
gvZvi bvgt gvngy`v LvZzb 
wcZvi bvgt b~iæb bex 
evmv I moKt evK…we, †kl †gvo Avj Kvgiv feb 
MÖvg/cvov/gnjøvt evK…we, †kl †gvo 
BDwbDqb/Iqv©Wt 22 bs 
WvKNit gqgbwmsn 
‡cvó †KvW bs- 2200 
Dc‡Rjvt m`I, ‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01794-953595 

 

998 

cÖv_x©i bvgt dvinvbv Bmjvg kvIb 
gvZvi bvgt ‡ivKmvbv Bmjvg 
wcZvi bvgt ‡gvt Rwniæj Bmjvg 
evmv I moKt 302/we 
MÖvg/cvov/gnjøvt isMxcvov 
BDwbDqb/Iqv©Wt 24 bs IqvW© 
WvKNit ivgcyiv 
‡cvó †KvW bs- 4224 
Dc‡Rjvt nvwjkni 
‡Rjvt PÆMÖvg 
‡gvevBj bs- 01832-2810968 

 

999 

cÖv_x©i bvgt ‡mŠ‡gb `vm 
gvZvi bvgt kw³ ivbx `vm 
wcZvi bvgt hZx›`ªbv_ `vm 
evmv I moKt  
MÖvg/cvov/gnjøvt ‡evivm 
BDwbDqb/Iqv©Wt cZœxZjv (1) 
WvKNit KuvUvevox 
‡cvó †KvW bs-6540 
Dc‡Rjvt cZœxZjv 
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‡Rjvt bIMuv 
‡gvevBj bs- 01728-677223 

1000 

cÖv_x©i bvgt iæjx ivbx 
gvZvi bvgt ‡kvZv ivbx 
wcZvi bvgt wØ‡R›`ªbv_ 
evmv I moKt 513/N, †kL dwRjvZz‡bœmv gywRe nj evK…we, 
MÖvg/cvov/gnjøvt  
BDwbDqb/Iqv©Wt gqgbwmsn 
WvKNit evK…we 
‡cvó †KvW bs- 2202 
Dc‡Rjvt gqgbwmsn m`i 
‡Rjvt gqgbwmsn 
‡gvevBj bs- 01781-004058 

 

 


