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বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা 
ইনণিটিউট 

সাভার, ঢাকা-১৩৪১ 
 

আগাণি ১৬/১১/২০১৮ণরিঃ তাণরদে বাাংলাদেশ 

প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট, সাভার, ঢাকার 

অণিস সহকাণর কাি-কণম্পউটার িুদ্রাক্ষণরক পদে 

ণলণেত পরীক্ষা অনুণিত হদব। উক্ত ণলণেত পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহদির ণনণিত্ত ণনদে উদেণেত প্রাথণিকভাদব 

ণনববাণিত প্রাথীদের বতব িান ঠিকানায় ডাকদ াদগ 

প্রদবশপত্র প্রপ্ররি করা হদয়দে।  ণে প্রকান প্রাথী 
আগািী ১৪/১১/২০১৮ ণরিঃ তাণরদের িদযে প্রদবশপত্র 

না পান, তা হদল ১৫/১১/২০১৮ ণরিঃ তাণরে অণিস 

সিদয় অণতণরক্ত পণরিালক (সাদপাটব  সাণভব স) এর 

অণিস কদক্ষ ২ (েইু) কণপ পাসদপাটব  সাইদের েণব 

ণনদয় প্রদবশপত্র সাংগ্রদহর েনে বলা হদলা। 

 
                                                                                                                            

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

১. শণিকুর রহিান,  

ণপতা- রায়হানউণিন 

িাতা-ণবউটি প্রবগি 

২. েদুয়ল ণিয়া,  
ণপতা- উসিান গণন 

িাতা- েুদেো 
৩. প্রিািঃ রাণকব প্রহাদসন 

ণপতা- প্রিািঃ আদনায়ার প্রহাদসন 

িাতা- প্ররো প্রবগি 

৪. িাহিুো আশ্রাি িলী 
ণপতা- িৃত প্রিািঃ আশ্রাি আলী 
িাতা- রাণশো প্রবগি 

৫. প্রিািঃ পারদভে 

ণপতা- প্রিািঃ প্রিাস্তিা প্রশে 

িাতা- ণসণরয়া প্রবগি 

৬. প্রিািঃ োকাণর া প্রহাসাইন 

ণপতা- প্রিািঃ সুলাইিান 

িাতা- আণিনা প্রবগি 

৭. িাহিুেজু্জািান বাবু 
ণপতা- প্রিািঃ রাো ণিয়া িণকর 

িাতা- তাসণলিা োনি 

৮. প্রিািঃ  িাাঁে ণিয়া 
ণপতা- প্রিািঃেলুা ণিয়া 
িাতা- প্রিাোিঃ কেভান প্রবগি 

৯. প্রিািঃ  নােিুল হাসান 

ণপতা- িৃতিঃ রহিান ণিয়া 
িাতা- রাদবয়া প্রবগি 

১০. প্রিািঃ  প্রিােদলেুর রহিান 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

ণপতা- প্রিািঃ সািেুর রহিান 

িাতা- িণরো োতুন 

১১. তনুশ্রী রানী সাহা 
ণপতা- তপন কুিার সাহা 
িাতা- কৃষ্ণা রানী সাহা 

১২. প্রিািঃ  বের উিীন 

ণপতা- নূর প্রিাহাম্মে 

িাতা- শহর বানু 
১৩. হুিায়ুন প্রশে 

ণপতা- আবুল প্রহাদসন 

িাতা- সুন্দরী োতুন 

১৪. িারহানা োতুন 

ণপতা- প্রিািঃ নােিুল প্রহাদসন 

িাতা- প্ররাদকয়া আক্তার 

১৫. িারুক হুসাইন 

ণপতা- আিঃ গণন সানা 
িাতা- িণরো প্রবগি 

১৬. আবুল হাসান 

ণপতা- আব্দুল োদলক 

িাতা- হাণেনা প্রবগি 

১৭. প্রিািঃ আলিগীর প্রহাদসন 

ণপতা- আব্বাে আলী 
িাতা- আণেয়া প্রবগি 

১৮. প্রিাসািঃ লুবনা আক্তার 

ণপতা- প্রিািঃ িুসুে প্রিাো 
িাতা- প্রিাসািঃ ণনলুিা প্রবগি 

১৯. প্রিািঃ হৃেয় োন 

ণপতা- প্রিািঃ প্ররহন উণিন োাঁন 

িাতা- তাদহরা প্রবগি 

২০. এোিুল হক 

ণপতা- ইব্রাহীি প্রযান 

িাতা- প্রোসনারা প্রবগি 

২১. সরলা আক্তার   

ণপতা- প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

িাতা- প্রবগি প্ররাদকয়া 
২২. প্রিািঃ আবুল প্রহাসাইন 

ণপতা- প্রিািঃ েণললুর রহিান 

িাতা- িণেব না প্রবগি  

২৩. প্রিািঃ িণরে ণিয়া 
ণপতা- প্রিািঃ কিেু ণিয়া 
িাতা- িণেলা  প্রবগি 

২৪. প্রিািঃ শািীি প্রহাদসন 

ণপতা- প্রিািঃ নূরূল ইসলাি 

িাতা- প্রিাসািঃ িাহিুো প্রবগি 

২৫. প্রিািঃ প্রবারহান আলী 
ণপতা- প্রিািঃ নূরূল ইসলাি 

িাতা- প্রিাসািঃ িাহিুো প্রবগি 

২৬. ইয়াণসন আরািাত 

ণপতা- প্রিািঃ আদনায়ার প্রহাদসন 

িাতা- আণলয়া প্রবগি 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

২৭. প্রিািঃ কািরুল হাসান 

ণপতা- প্রিািঃ আবুল প্রহাদসন 

িাতা- ণেদলায়ারা প্রহাদসন 

২৮. িাহাবুবুর রহিান 

ণপতা- আব্দুল লণতি 

িাতা- ণিনারা প্রবগি 

২৯. প্রিািঃ আহসানুল হক 

ণপতা- প্রিািঃ ইনসানুল হক 

িাতা- প্রিাোিঃ শাহীনা আক্তার বানু 
৩০. নূর প্রিাহাম্মে 

ণপতা- প্রিািঃ আবুল কালাি ভূইয়া 
িাতা- প্রিাোিঃ সািেুন নাহার 

৩১. নাণহো পারভীন 

ণপতা- োহাণির প্রহাদসন 

িাতা- সাণহো প্রবগি 

৩২. প্রিািঃ আব্দুোহ আল প্রনািান 

ণপতা- প্রিািঃ আব্দুস সালাি 

িাতা- আদনায়ারা সালাি 

৩৩. ণিতু আক্তার 

ণপতা- প্রিািঃ আব্দুল হাণলি 

িাতা- শাহানাে প্রবগি 

৩৪. প্রিািঃ ণেয়াউর রহিান 

ণপতা- প্রিািঃ নেরুল ইসলাি 

িাতা- োণহো  প্রবগি 

৩৫. প্রিািঃ প্রিাহাইণিনুল ইসলাি রাণব্ব 

ণপতা- প্রিািঃ িেলুর রহিান 

িাতা- কািরুন্নাহার  প্রবগি 

৩৬. প্রিািঃ আিঃ িণতন 

ণপতা- প্রিািঃ প্রলাকিান আলী 
িাতা- প্রিাোিঃ আদবো প্রবগি 

৩৭. কািরুল ইসলাি 

ণপতা-  োিাল উণিন সানা 
িাতা- িাদতিা 

৩৮. প্রিািঃ িইন উিীন 

ণপতা-  আত্তাব আলী 
িাতা- িয় ান োতুন 

৩৯. প্রিািঃ আণনসুর রহিান 

ণপতা-  প্রিািঃ আহম্মে আলী 
িাতা- প্রিাোিঃ হাণসনা প্রবগি 

৪০. সানাউোহ 

ণপতা-  প্রসাবাহান হাওলাোর 

িাতা- িণরো প্রবগি  

৪১ প্রিািঃ  আণনসুর রহিান 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুস সালাি 

িাতা- শাহানুর প্রবগি 

৪২. েণহরুল ইসলাি 

ণপতা-  িৃতিঃ িুনতােআলী 
িাতা- েয়তন প্রবগি 

৪৩. প্রিািঃ শাহীন আলি 

ণপতা-  প্রিািঃ োির হাওলাোর 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা- প্রিাসািঃ িিতাে প্রবগি 

৪৪. প্ররাণেনা 
ণপতা-  আব্দুল েব্বার িৃযা 
িাতা- েদবো প্রবগি 

৪৫. প্রিািঃ আল-আণিন প্রহাদসন 

ণপতা-  সািেুল হক হাওলাোর 

িাতা- প্রিাসাম্মে কুলেুি প্রবগি 

৪৬. প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

ণপতা- প্রিািঃ আব্দুল হান্নান 

িাতা- প্রোৎস্না োতুন 

৪৭. সুমন মময়া 

মিতাাঃ হারুন অর রমিদ সরদার 

মাতাাঃ হহলেনা হেগম 

৪৮. িাহিুো োতুন 

ণপতা-  প্রিািঃ িহসীন 

িাতা- নূরুন নাহার প্রবগি 

৪৯. প্রিািঃ পারদভে প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রসাহরাব প্রহাদসন 

িাতা- পারভীন আক্তার 

৫০. প্রিািঃ আবু হাণনি 

ণপতা-  িৃত- হাসান িন্ডল 

িাতা- প্রোদেো প্রবগি 

৫১. প্রিািঃ শাণহেলু ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ হাণিেলু ইসলাি 

িাতা- নূরুন নাহার 

৫২. প্রিািঃ রাদসল প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুল গিুর সরোর 

িাতা- িৃত- আিোিা 
৫৩. প্রিািঃ রাদসেলু ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ আকরাি হুদসন োাঁ 
িাতা- কুণহনূর প্রবগি 

৫৪. আলআণিন 

ণপতা-  িৃত- আিঃ হক সরোর 

িাতা- িৃত- োহানারা 
৫৫. প্রিািঃ প্রোরদশে আলি 

ণপতা-  প্রিািঃ আবুল প্রসাদসন 

িাতা- িনণকদরর প্রনো 
৫৬. নােনীন রহিান 

ণপতা-  প্রিাকদলেুর রহিান 

িাতা- িণরো প্রবগি 

৫৭. রাণব্ব উল হাসান 

ণপতা-  িেলুল হক 

িাতা- রাণশো প্রবগি 

৫৮. পাংদকাে পাইক 

ণপতা-  িৃত িক্গল পাইক 

িাতা- আশালতা পাইক 

৫৯. আহোন উোহ 

ণপতা-  আতদরর োিান 

িাতা- প্রহােদন আরা প্রবগি 

৬০. প্রিাসািঃ নােিা প্রবগি 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

ণপতা-  প্রিািঃ সুলতান রাড়ী 
িাতা- প্রিাসািঃ লাইলী প্রবগি 

৬১. প্রিািঃ িণহবুোহ আহসান 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুল গণন 

িাতা- প্রিাসািঃ প্রসতারা  প্রবগি 

৬২. প্রিািঃ সাোওয়াত প্রহাসাইন 

ণপতা-  প্রিািঃ সুলতান  রাড়ী 
িাতা- লাইলী  প্রবগি 

৬৩. প্রিািঃ প্রসাহাগ 

ণপতা-  প্রিািঃ ইউসুে হাওলাোর 

িাতা- আলিতাে 

৬৪. প্রিািঃ রাণেব প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রিাোদম্মল হক 

িাতা- প্রিাোিঃ ঝরনা প্রবগি 

৬৫. প্রিািঃ আল-আণিন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রেদলায়ার প্রহাদসন 

িাতা- শহাহীনুর প্রবগি 

৬৬. প্রিািঃ রণহেলু ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ সাইিুল ইসলাি 

িাতা- প্রিাোিঃ রণিো প্রবগি 

৬৭. বণিি িন্দ্র সরকার 

ণপতা-  ণনরঙ্েন িন্দ্র সরকার 

িাতা- িঙ্েরুালী 
৬৮. প্রিািঃ ণবেেুত প্রহাসাইন 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুর রহিান 

িাতা- বুলবুণল প্রবগি 

৬৯. আণতকুল ইসলাি 

ণপতা-  নূর ণিয়া 
িাতা- িৃতিঃ িুদলো োতুন 

৭০. প্রিািঃ সানাইোহ 

ণপতা-  প্রিািঃ নূরুল ইসলাি 

িাতা- প্রেেণিন আক্তার 

৭১. আহসান হাণবব 

ণপতা-  সাহাব উণিন 

িাতা- রণহিা আক্তার 

৭২. প্রিািঃ ণরপন রাড়ী 
ণপতা-  প্রিািঃ সুলতান রাড়ী 
িাতা- প্রিাসািঃ লাইলী প্রবগি 

৭৩. প্রিািঃ আবু বকর ণেিীক 

ণপতা-  প্রিািঃ সুরুে ণিয়া 
িাতা- োদিনা োতুন 

৭৪. প্ররশিা সুলতানা 
ণপতা-  আিোর উিীন 

িাতা- হাণলিা 
৭৫. প্রিািঃ বাণশরুল ইসলাি 

ণপতা-  আিোর উিীন হাওলাোর 

িাতা- হাণলিা 
৭৬. প্রিািঃ কািরুল ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রসকান্দর আলী 
িাতা- সাদলহা প্রবগি 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৭৭. প্রিািঃ হানোলা প্রহাদসন নােিুল 

ণপতা-  প্রিািঃ রুহুল আণিন 

িাতা- প্রিাোিঃ নােিা প্রবগি প্রবগি 

৭৮. আয়শা আক্তার ঝুিুর 

ণপতা-  প্রিািঃ শাহ োহান হাওলাোর 

িাতা- নণেিুন প্রবগি 

৭৯. প্রিািঃ আবুল হায়াত 

ণপতা-  িৃত রণবউল কণরি 

িাতা- রণহিা প্রবগি 

৮০. প্রিািঃ রাণশেলু হক 

ণপতা-  িৃত প্রিািঃ আব্দুল হাই 

িাতা- রাণেয়া আক্তার োতুন 

৮১. প্রিািঃ িণরে ণিয়া 
ণপতা-  প্রিািঃ িণতউর রহিান 

িাতা- েদুলো োতুন 

৮২. প্রিািঃ িাহিুেলু ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ সান্তু ণিয়া 
িাতা- আাংগুরা  োতুন 

৮৩. প্রিািঃ নেরুল ইসলাি 

ণপতা-  িৃত- হ রত আলী 
িাতা- প্রিাোিঃ প্ররাণেনা প্রবগি 

৮৪. সুিন ণিয়া 
ণপতা-  হাণববুর রহিান 

িাতা- রুকশানা 
৮৫. প্রিািঃ রাণকবুল ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ েলুাল প্রহাসাইন 

িাতা- রাণশো প্রবগি 

৮৬. প্রিািঃ আবু হাণনিা প্রগালাি প্রিাস্তিা 
ণপতা-  প্রিািঃ এনতাে আলী প্রবপারী 
িাতা- প্রিাোিঃ পারুল প্রবগি 

৮৭. প্রিািঃ িণহবুল হাসান 

ণপতা-  প্রিািঃ হাণসি উণিন 

িাতা- তােিহল 

৮৮. সুেন কুিার বসাক 

ণপতা-  সুবাস িন্দ্র বসাক 

িাতা- ণবেলী রানী বসাক 

৮৯. িাদতিা 
ণপতা-  প্রিািঃ হাণকি িৃযা 
িাতা- োহানারা 

৯০. ণবউটি আক্তার 

ণপতা-  প্রিািঃ োদলক সরোর 

িাতা- প্রসিালী প্রবগি 

৯১. োদলো  আক্তার 

ণপতা-  প্রিািঃ োদলক সরোর 

িাতা- প্রসিালী প্রবগি 

৯২. পলাশ িন্দ্র সরকার 

ণপতা-  অণেল সরকার 

িাতা- নিানী সরকার 

৯৩. আিণরনা রহিান প্রিৌরী 
ণপতা-  প্রিািঃ প্রিােদলোর রহিান 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা- ণেণনয়া রহিান 

৯৪. নাণেি োন 

ণপতা-  আিোল োন 

িাতা- রণহিা প্রবগি 

৯৫. প্রিািঃ আবু হাসান 

ণপতা-  প্রিািঃ আবেষু সাত্তার 

িাতা- প্রিাসািঃ েহুরা প্রবগি 

৯৬. আণসিুল ইসলাি প্রিৌযুরী 
ণপতা-  আণিনুল ইসলাি প্রিৌযুরী 
িাতা- উদম্ম কুলসুি 

৯৭. প্রিািঃ রণবউল আকন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রিাহাম্মে আলী আকন 

িাতা- কুলসুি ণবণব 

৯৮. প্রিািঃ কণবর প্রশে 

ণপতা-  প্রিািঃ সালাি প্রশে আকন 

িাতা- পারুল প্রবগি 

৯৯. িণনরা ইয়াসণিন 

ণপতা-  প্রিািঃ ণিোনুর রহিান 

িাতা- প্রশিালী প্রবগি 

১০০. প্রিািঃ আণরি রব্বানী 
ণপতা-  প্রিািঃ আইয়ুব আলী 
িাতা- প্রিাোিঃ প্রসণলনা োতুন 

১০১ প্রিাোিঃ নাণগবস োতুন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রভালা প্রিাো 
িাতা- প্রিাোিঃ সু ব োতুন 

১০২. ণনিাই িন্দ্র শীল 

ণপতা-  ণনতাই িন্দ্র শীল 

িাতা- আরতী রানী 
১০৩ প্রিািঃ প্রিাোদের আলী 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রিাোফ্ির প্রহাদসন 

িাতা- িাসুো 
১০৪. প্রিািঃ ইিরান প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ আদনায়ার প্রহাদসন 

িাতা- িিতাে প্রবগি 

১০৫. প্রিািঃ প্রহলাল 

ণপতা-  প্রিািঃ আবু হাণনি 

িাতা- কিলা প্রবগি 

১০৬. প্রিািঃ িুঞ্জরুুল হক 

ণপতা-  প্রিািঃ আিঃ িান্নান 

িাতা- সুণিয়া প্রবগি 

১০৭. প্রিািঃ িণনর োন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রিায়াদজ্জি প্রহাদসন 

িাতা- ণিদরাো প্রবগি 

১০৮. পারণিতা োিাল রুিা 
ণপতা-  োিাল উণিন 

িাতা-  প্রবগি সুরাইয়া 
১০৯. প্রিািঃ প্রিািাক োরুল ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ সািেুল আলি 

িাতা-  প্রবগি িুসণলিা আলি 

১১০. প্রদসনণেৎ পাল 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

ণপতা-  সুেন পাল 

িাতা-  প্রোসনা রানী পাল 

১১১ সম্রাট শাহোহান 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রলাকিান প্রহাদসন 

িাতা-  প্রিাোিঃ শািেুন্নাহার প্রবগি 

 

১১২. সণেব ণসকোর 

ণপতা-  িণেে ণসকোর 

িাতা-  িৃত ণপয়ারা প্রবগি  

১১৩. প্রিািঃ আণরিুর রহিান 

ণপতা-প্রিািঃ ইউনুস হাওলাোর 

িাতা-  হাণিো প্রবগি  

১১৪. িুহািঃ শাণহন আলি 

ণপতা-প্রিািঃ লণকি সরোর 

িাতা-সাণকনা প্রবগি 

১১৫. প্রিাসািঃ আিসানা োতুন 

ণপতা-প্রিািঃ বাহার আলী 
িাতা- প্রিাসািঃ প্রোসনারা প্রবগি  

১১৬. প্রিািঃ শণহেলু ইসলাি  

ণপতা-িৃত িেলুল হক 

িাতা- েলুুিা প্রবগি  

১১৭. প্রিািঃ ণরয়ােলু ইসলাি  

ণপতা-প্রিািঃ প্রিাকদলোর রহিান 

িাতা- প্রিাোিঃ নাণেিা আক্তার  

১১৮. প্রিাকদলেুর রহিান  

ণপতা-িৃতিঃ িগল হুদসন োন  

িাতা- প্রিদহর উন প্রনসা  
১১৯. প্রিািঃ  হাসান প্রশে 

ণপতা-প্রিািঃ ইসাহাক প্রশে 

িাতা- িণরয়ি প্রশে  

১২০ প্রিািঃ  প্রগালাি রহিান 

ণপতা- আিঃ কাদের হাওলাোর 

িাতা- োহানারা প্রবগি  

১২১. প্রিািঃ ণশহাব উিীন 

ণপতা- প্রিািঃ আিঃ োদলক প্রিাো 
িাতা- োণেো প্রবগি 

১২২ প্রশে ওবাদয়ে হাসান রনী 
ণপতা- প্রশে আকবর আলী 
িাতা- হাণলিা প্রবগি 

১২৩. িুক্তা আেতার 

ণপতা- প্রিািঃ হারুন হাওলাোর 

িাতা- প্রহাসদনয়ারা  প্রবগি  

১২৪. প্রিািঃ সণেব ণিয়া 
ণপতা- আিোর উণিন 

িাতা- িৃতিঃ কেভানু  প্রবগি  

১২৫. তপব্রত অণযকারী 
ণপতা- িৃতিঃ সুকুিার অণযকারী 
িাতা- সরন্বতী অণযকারী  

১২৬. প্রিািঃ নুর আলি 

ণপতা- প্রিািঃ প্রগালাি প্রিাস্তিা 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা- িৃতিঃ আদয়শা প্রবগি  

১২৭. পুলক প্রিৌহান 

ণপতা- েীবন িন্দ্র প্রিৌহান 

িাতা- িীরা রািী প্রিৌহান 

১২৮. প্রিািঃ রণনণিয়া সরকার 

ণপতা- প্রিািঃ আিঃ রণহি 

িাতা- প্রিাোিঃ প্রশিালী প্রবগি  

১২৯. প্রিািঃ শাহীন প্ররো 
ণপতা-  প্রিািঃ শািীি প্ররো 
িাতা- প্রসলীনা প্রবগি 

১৩০. আণশষ কুিার ণসকোর 

ণপতা-  আশুদতাষ ণসকোর 

িাতা-  িৃতিঃ গীতা রানী ণসকোর 

১৩১. েলুারী পারভীন 

ণপতা-  প্রিািঃ েলুাল উণিন 

িাতা-  প্রসলীনা প্রবগি 

 

১৩২. প্রিািঃ আল আিীন প্রযান 

ণপতা-  প্রিািঃ শািসুল হক প্রযান 

িাতা-  প্রিাোিঃ আনেয়ুারা প্রবগি 

১৩৩. প্রিািঃ ণসিাতুজ্জািান 

ণপতা-  আব্দুল কুিসু 

িাতা- ণরণেয়া প্রবগি 

১৩৪. প্রসািা অণযকারী 
ণপতা-  প্রসানাতন অণযকারী 
িাতা- অণনতা অণযকারী 

১৩৫. শারণিন সুলতানা 
ণপতা-  প্রিািঃ ইসহাক সরোর 

িাতা- প্রিাসািঃ সাণিয়া প্রবগি 

১৩৬. প্রিািঃ হৃেয় হাসান 

ণপতা-  িৃতিঃ সাইেরু রহিান 

িাতা- প্রিাোিঃ োহানারা  প্রবগি 

১৩৭. প্রিািঃ আেতারুজ্জািান 

ণপতা-  প্রিািঃ আশরাি আলী 
িাতা- প্রিাোিঃ ণরয়ারা পারভীন 

১৩৮. আণবো সুলতানা 
ণপতা-  আবুল প্রহাদসন 

িাতা- আদিনা প্রবগি 

১৩৯. কািরুল হাসান 

ণপতা-  িেলুল হক 

িাতা- প্রিরদোসী আক্তার 

১৪০. প্রিািঃ প্ররাণহত োন 

ণপতা-  প্রিািঃ সুলতান োন 

িাতা- নাণসিা প্রবগি 

১৪১. প্রিািঃ রুহুল আণিন 

ণপতা-  িৃতিঃ কণেি উণিন 

িাতা- প্রিাোিঃ িদিনা প্রবগি 

১৪২. সদতেন ণবশ্বাস 

ণপতা-  ইন্দ্রভূষন ণবশ্বাস 

িাতা- অণনিা ণবশ্বাস 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

১৪৩. রণহিা োতুন 

ণপতা-  িৃতিঃ প্রিািঃ েলুহাস উণিন 

িাতা- সাদলহা প্রবগি 

১৪৪. প্রবলাল প্রহাদসন 

ণপতা-  আব্দুর রাজ্জাক োন 

িাতা- শাণহো প্রবগি 

১৪৫. প্রিািঃ আবু বকর ণেণিক 

ণপতা-  প্রিািঃ িণরেলু ইসলাি 

িাতা- প্রিরদেৌণে প্রবগি 

১৪৬ আলিগীর  প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ বাবলু প্রশে 

িাতা-  প্রকাণহনুর প্রবগি 

১৪৭. প্রিািঃ আণনেুর রহিান 

ণপতা-  প্রিািঃ িাহবুবুর রহিান 

িাতা- প্রিাোিঃ আেিা আক্তার 

১৪৮. ণহদিল ণিয়া 
ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুস সাত্তার 

িাতা- সুদলিা োতুন 

১৪৯. প্রিাোিঃ ণলণপ োতুন 

ণপতা-  প্রিািঃ আবুল িেল 

িাতা- সাণহো প্রবগি 

১৫০. আণেেলু হক 

ণপতা-  আব্দুল হক 

িাতা- িাহিুো 
১৫১. উবায়েলু হাসান পলাশ 

ণপতা-  প্রিািঃ কােল ণিয়া 
িাতা- পারভীন আক্তার 

১৫২. প্রিািঃ এিোেলু হক 

ণপতা-  প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

িাতা- িদনায়ারা প্রবগি 

১৫৩. প্রিািঃ রুদবল ণিয়া 
ণপতা-  প্রিািঃ শুকর আলী প্রশে 

িাতা- প্ররদহনা আক্তার 

১৫৪. প্রিািঃ কাউোর আহদিে 

ণপতা-  প্রিািঃ আেলু কালাি পাটুয়ারী 
িাতা- োদলহা োতুন 

১৫৫. প্রিািঃ আসােলু ইসলাি ণরপন 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুল িণেে 

িাতা- প্রিাোিঃ আণেয়া োতুন 

১৫৬. প্রিািঃ তােলু ইসলাি  

ণপতা-  আব্দুল সালাি 

িাতা- প্ররনুিা প্রবগি 

১৫৭. প্রতৌণিক আহাদম্মে 

ণপতা-  আব্দুল লণতি 

িাতা- িাদতিা োতুন 

১৫৮. শাহানাে আক্তার 

ণপতা-  িনুণিয়া পাটুয়ারী 
িাতা- নােিা প্রবগি 

১৫৯. পারদভে আহদিে 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুল োণলক 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা- ণসরাতুন নাহার 

১৬০. প্রিািঃ আণিনুল ইসলাি 

ণপতা-   প্রিািঃ শাোহান আলী  
িাতা- প্রিাোিঃ আদয়শা প্রবগি 

১৬১. নণন্দতা হালোর 

িাতা-  িৃতিঃ পারুল হালোর ণসকোর 

ণপতা-  িৃত. ণত্রভি হালোর 

১৬২. প্রিািঃ িািুনুর রণশে 

ণপতা-  প্রিািঃ আব্দুল েণলল 

িাতা-  প্রিাোিঃ িনে ুপ্রবগি 

১৬৩. প্রিাহাম্মে  িণনরুল ইসলাি 

ণপতা-  প্রতািাদয়ল আহদিে 

িাতা- তাদহরা প্রবগি 

১৬৪. প্রিািঃ সাণব্বর প্রহাদসন 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রগালাি রসুল 

িাতা- প্রহাসদন আরা 
১৬৫ প্রিািঃ শািীি ণিয়া 

ণপতা-  প্রিািঃ িকবুল প্রহাদসন 

িাতা- প্রশিালী প্রবগি 

১৬৬. প্রিািঃ োদভেলু ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ অণহর উণিন 

িাতা- প্রিাোিঃ প্রোদবো োতুন 

১৬৭. প্রিািঃ শাহীনুর ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ িণতউর রহিান 

িাতা- শাহানাে আক্তার 

১৬৮. প্রিািঃ ণেয়াউল হক 

ণপতা-  োদবে আলী 
িাতা- শাহনাে প্রবগি 

 

১৬৯. প্রিািঃ  প্রহাদসন আলী 
ণপতা-  প্রিািঃ ইয়াকুব আলী 
িাতা- প্রিাসািঃ হালীিা প্রবগি  

১৭০. শারণিন আক্তার 

ণপতা-   প্রিািঃ িণেবুর রহিান  

িাতা- নূরোহান 

১৭১. প্রিািঃ শাহ আলি 

ণপতা-   িৃতিঃ লাল ণিয়া প্রাাং  
িাতা- প্রিাোিঃ প্রোদলনা প্রবগি 

১৭২ প্রিািঃ আণতক উোহ 

ণপতা-   প্রিাহাম্মে হাদতি  

িাতা- ণবণব প্রসতারা 
১৭৩. প্রিািঃ কাওসার আলী 

ণপতা-   প্রিািঃ আব্দুল কাইউি 

িাতা- প্রিাসািঃ সাণহো োতুন 

১৭৪. কােী আণবো পারভীন 

ণপতা-   কােী িাহিুেরু রহিান 

িাতা- ণিদসস ণবউটি প্রবগি 

১৭৫. ইিণতয়ার উণিন িাহাে 

ণপতা-  প্রিািঃ ণগয়াস উণিন 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা- িাদতিা োতুন 

১৭৬. প্রিািঃ আেতারুল ইসলাি 

ণপতা-  প্রিািঃ শািেুর রহিান 

িাতা- প্রিাোিঃ উদম্ম কুলেুি 

১৭৭. আব্দুল কাইয়ুি 

ণপতা- আলতু ণিয়া 
িাতা- োহানারা  

১৭৮. প্রিািঃ শািীি প্রহাদসন 

ণপতা-   আব্দুল োত্তার হাওলাোর  

িাতা- শাণিয়া প্রবগি 

১৭৯. আব্দুল আণেে 

ণপতা-   আব্দুল কুিসু  

িাতা- প্ররাদকয়া 
১৮০. আবু সায়ীে 

িাতা- প্রিরদেৌণস প্রবগি 

ণপতা-   আব্দুল বারী 
 

১৮১. প্রিািঃ নয়ন প্রহাদসন 

ণপতা-   প্রিািঃ প্ররোউল কণরি 

িাতা- প্রিাোিঃ সুণিয়া  প্রবগি 

১৮২. প্রতািাজ্জল প্রহাদসন 

ণপতা-    িৃত আব্দুল বাদতন 

িাতা- আাংগুরা োতুন 

১৮৩. প্রিািঃ প্রিদহেী হাসান 

ণপতা- এ প্রক এি শািসুজ্জািান 

িাতা- প্রিাোিঃ সালিা োিান 

১৮৪. ণবপ্লব সরকার 

ণপতা-    ণবঞু্চ পে সরকার 

িাতা-  সণবতা সরকার 

১৮৫. প্রিাহাম্মে আল-আণিন 

ণপতা-   প্রিাহাম্মে  ইউসুি আলী 
িাতা-  প্ররাদকয়া প্রবগি 

১৮৬. প্রিদহেী হাসান নােিুল 

ণপতা- প্রিািঃ িুণেবুর রহিান 

িাতা-  শাহীন সুলতানা 
১৮৭. প্রিািঃ নােিুল হক 

ণপতা-   প্রিািঃ  আবু তাদলব 

িাতা-  সুরাইয়া োতুন 

১৮৮. অণভণেৎ কুিার িন্ডল 

ণপতা-    রবীন্দ্রনাথ িন্ডল 

িাতা-  প্ররো রানী িন্ডল 

১৮৯. নুশরাত তাসণলিা 
ণপতা-  প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

িাতা-  আদলয়া প্রবগি 

১৯০. উত্তি কুিার োস 

ণপতা-  অির িাাঁন োস 

িাতা-  পুস্প রানী 
১৯১. সম্পা অণযকারী 

ণপতা-  স্বপন অণযকারী 
িাতা-  অণনিা অণযকারী 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

১৯২. আদপল িাহিুে 

ণপতা-  প্রিািঃ েণকিুণিন 

িাতা-  প্রিাোিঃ োহানারা প্রবগি 

১৯৩. প্রিািঃ িাইেরু রহিান 

ণপতা-  প্রিািঃ প্রগালাি রাব্বানী 
িাতা-  িণরো প্রবগি 

১৯৪. প্রিািঃ রাদশেলু ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ িণিল উিীন 

িাতািঃ রাদশো প্রবগি 

১৯৫. প্রিািঃ সাগর প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল হক প্রবপারী 
িাতািঃ সাণহো প্রবগি 

১৯৬. প্রিািঃ িািুন প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ িণেবুর রহিান 

িাতািঃ সাদলহা প্রবগি 

১৯৭. প্রিািঃ টিপ ুসুলতান 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল ওয়ােেু 

িাতািঃ প্রিাোিঃ িনেরুা োতুন 

১৯৮. ণবভাষ রায় 

ণপতািঃ কৃঞ্চ পে রায় 

িাতািঃ তৃণি রানী রায় 

১৯৯. তাণনয়া তাবাসসুি   

ণপতািঃ প্রিািঃ েণসি উণিন 

িাতািঃ পারুল প্রবগি 

২০০. কল্পনা আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুর রণশে 

িাতািঃ নূরোহান 

২০১. 
প্রিািঃ ণেোরুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আবু বক্কর ণসণিক 

িাতািঃ শারণিন আক্তার 

২০২. 
প্রিািঃ শাণকল ণিয়া 
ণপতািঃ প্রিািঃ শণহেরু রহিান 

িাতািঃ শাহানাে প্রবগি  

২০৩. 
প্রিািঃ সাইেলু ইসলাি 

িাতািঃ ণনলুিা ইয়াসণিন 

ণপতািঃ আব্দুস প্রসাবান ণিয়া 

২০৪. 
প্রিািঃ শণিকুল ইসলাি 

িাতািঃ প্রিাোিঃ িণন প্রনো 
ণপতািঃ প্রিািঃ রণি উণিন,  

২০৫. 
প্রিািঃ আসিাউল আোে,  

িাতািঃ আকণলিা আক্তার 

ণপতািঃ আবুল কালাি আোে,  

২০৬. 
প্রিািঃ আণনেুর রহিান,  

ণপতািঃ প্রিািঃ বণেয়ার রহিান 

িাতািঃ আণেয়া প্রবগি 

২০৭. 
প্রিািঃ সাণব্বর প্রহাদসইন োন 

ণপতািঃ আণেেলু রহিান োন 

 িাতািঃ সাণবনা ইয়ােণিন 

২০৮. োদনায়ার প্রহাসাইন,  

ণপতািঃ প্রিািঃ আণেবর রহিান 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

 িাতািঃ োদহরা প্রবগি 

২০৯. 
প্রিািঃ েিদসে োণিল অপু 
ণপতািঃ প্রিািঃ আবুল কালাি আোে 

িাতািঃ প্রিাোিঃ অেিুা প্রবগি 

২১০. 
 প্রিািঃ িােহারুল ইসলাি  

ণপতািঃ প্রিািঃ িেলু ণিয়া 
 িাতািঃ রাণশো আক্তার 

২১১. 
 আব্দুল ওয়াহাব 

 ণপতািঃ হুদসন আলী 
 িাতািঃ োদলহা োতুন 

২১২. 
 প্রিািঃ পারদভে ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ রতন ণিয়া 
 িাতািঃ পারভীন আক্তার 

২১৩. 
প্রিািঃ আরিান প্রহাসাইন 

 ণপতািঃ িৃত আিরু ণিয়া 
 িাতািঃ আদিনা োতুন 

২১৪. 
 প্রিািঃ রাদসল ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ কাঞ্চন ণিয়া 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ সাণিয়া োতুন 

২১৫. 
 প্রিািঃ ণশপন আলী 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আিাে িন্ডল 

 িাতািঃ শািুরা োতুন 

২১৬. 
 প্রিািঃ সাইেলু ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আণলিিীন 

 িাতািঃ োিদলিা োতুন 

২১৭. 
কােী আলীনূর প্রহাদসন 

ণপতািঃ কােী বরকত উোহ 

িাতািঃ আদনায়ারা োতুন 

২১৮. 
 োহািীর আলি 

 ণপতািঃ োহাে আলী 
 িাতািঃ ণিনারা প্রবগি 

২১৯. 
 প্রবাল কাণি বিবন 

 ণপতািঃ প্রবীর কাণি বিবন 

 িাতািঃ গীতা রানী বিবন 

২২০. 
 আণতকুর রহিান 

 ণপতািঃ লুৎির রহিান 

 িাতািঃ প্ররদহনা প্রবগি 

২২১. 
 প্রিািঃ আণশকুল ইসলাি আণশক 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইশারত ণবশ্বাস 

 িাতািঃ েদহারা োনি 

২২২. 
 অপূবব সরকার 

 ণপতািঃ অদ্বৈত কুিার সরকার 

 িাতািঃ প্রেবী রানী সরকার 

২২৩. 
 প্রতািাজ্জল প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ণগয়াস উণিন উণকল, 

 িাতািঃ আদনায়ারা প্রবগি 

২২৪. 
 প্রিািঃ িাহবুবুর রহিান োন 

 ণপতািঃ আবু বাক্কার 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ আদয়শা আক্তার 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

২২৫. 
 নােিুন্নাহার 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রসণি উণিন োন 

 িাতািঃ িৃত িদনায়ারা প্রবগি 

২২৬. 
 প্রোটন কুিার োস 

 ণপতািঃ িৃত হদরন্দ্র িন্দ্র োস 

 িাতািঃ সুযা রানী োস 

২২৭. 
 প্রিািঃ িাসুি কািাল 

 ণপতািঃ প্রিািঃ রুহুল আিীন োন 

 িাতািঃ অেিুা প্রবগি 

২২৮. 
 সাোওয়াত প্রহাদসন 

 ণপতািঃ িারুক আহম্মে 

 িাতািঃ প্ররাদকয়া প্রবগি 

২২৯. 
আল আণিন 

ণপতািঃ আব্দুল িান্নান 

 িাতািঃ নারণগে 

২৩০. 
 প্রিািঃ রাদশে ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ বেরুল আলি 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ প্ররহানা প্রবগি 

২৩১. 
 প্রিািঃ আব্দুল েণলল 

 ণপতািঃ প্রিািঃ হারুন 

 িাতািঃ হাণসনা প্রবগি 

২৩২. 
 প্রিািঃ আণিনুল ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইিান আলী 
 িাতা আণিনা প্রবগি 

২৩৩. 
 নাণগবস সুলতানা 
 ণপতািঃ িৃত প্রিাহাম্মে নুরুল হক 

িাতািঃ নােিা প্রবগি 

২৩৪. 
 প্রিািঃ শািীি প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ততয়ব আলী হাওলাোর 

 িাতািঃ োদহরা প্রবগি 

২৩৫. 
প্রতৌণসিুর রহিান 

 ণপতািঃ আেতাউর রহিান 

 িাতািঃ িণনরা সুলতানা 

২৩৬. 
 কাইয়ুি িণকর 

 ণপতািঃ েব্বার িণকর 

 িাতািঃ িায়না প্রবগি 

২৩৭. 
 সাইিুল ইসলাি 

 ণপতািঃ আণিন উেো 
 িাতািঃ সািেুন নাহার 

২৩৮. 
 েয়নাল আদবেীন 

 ণপতািঃ িৃত িেলুল হক 

 িাতািঃ োহানারা আক্তার 

২৩৯. 
 নূরুল ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ িেনু ণিয়া 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ আদিনা োতুন 

২৪০. 
 প্রিািঃ এনাদয়ত তালুকোর 

 ণপতািঃ প্রিািঃ নওয়াব আলী তালুকোর 

 িাতািঃ আণিনা প্রবগি 

২৪১.  প্রিািঃ আণিন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইিাি আলী 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

 িাতািঃ আণেয়া োতুন 

২৪২. 
 প্রিািঃ কণবর ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ িহব্বত আলী 
িাতািঃ িাদতিা আক্তার 

২৪৩. 
 প্রিািঃ রিোন আলী 
 ণপতািঃ প্রিািঃ নূর উণিন 

 িাতািঃ নােিা প্রবগি 

২৪৪. 
 রুহুল আণিন 

 ণপতািঃ িৃত িেলুর রহিান 

 িাতািঃ িাণতিা 

২৪৫. 
 প্রসালায়িান 

 ণপতািঃ হাণনি সরোর 

 িাতািঃ আদেরন প্রনো 

২৪৬. 
 প্রিািঃ আব্দুর রণশে 

 ণপতািঃ আবু বক্কর ণসণিক 

 িাতািঃ িণরো প্রবগি 

২৪৭. 
 নাণসিা আক্তার 

 ণপতািঃ  িীর প্রহাদসন 

 িাতািঃ রুদিলা 

২৪৮. 
 প্রিািঃ আণরি উণিন ভূঞা 
 ণপতািঃ প্রিািঃ ণলয়াকত আলী ভূঞা 
 িাতািঃ েহুরা ণলয়াকত 

২৪৯. 
 প্রিািঃ নুরুোহ 

 ণপতািঃ প্রিািঃ সায়েেুাহ 

 িাতািঃ প্রিদহরা োতুন 

২৫০. 
প্রিািঃ আরিান ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আিতাব উণিন 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ আাংগুরা োতুন 

২৫১. 
 প্রিািঃ নাণেি উণিন 

 ণপতািঃ আবুল কালাি 

 িাতািঃ প্রসাণনয়া আক্তার 

২৫২. 
প্রিািঃ প্রিদহেী হাসান োন 

ণপতািঃ প্রিািঃ নাদয়ব আলী োন 

িাতািঃ সালিা প্রবগি 

২৫৩. 
 প্রিািঃ নােিুল ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রবলাল প্রহাদসন 

 িাতািঃ নােিা োতুন 

২৫৪. 
প্রিািঃ রণিকুল ইসলাি 

ণপতািঃ  প্রিািঃ আব্দুর রাজ্জাক 

 িাতািঃ িায়না প্রবগি 

২৫৫. 
প্রিািঃ রণিকুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাোদম্মল হক 

িাতািঃ প্রিাোিঃ সদলহা োতুন 

২৫৬. 
 প্রিািঃ আবু নাণসি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ হাণিেরু রহিান 

 িাতািঃ প্রিাদশবো 

২৫৭. 
শণিকুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল কাণের 

িাতািঃ হাওয়া আক্তার 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

২৫৮. 
 প্রিািঃ আল আণিন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইিাি আলী 
 িাতািঃ আণেয়া োতুন 

২৫৯. 
 প্রিািঃ শাণহনুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আক্কাে আলী 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ প্রোসনা োতুন 

২৬০. 
 প্রিািঃ োণকর প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রবলাদয়ত প্রহাদসন 

 িাতািঃ পাণপয়া োতুন 

২৬১. 
 িণনরুজ্জািান িুন্না 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুস সাত্তার 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ িুনণেলা প্রবগি 

২৬২. 
 প্রিািঃ োিাল প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ হাদশি আলী 
 িাতািঃ িদনায়ারা োতুন 

২৬৩. 
 প্রিািঃ আরিান ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ িাহিুে হাসান লালণিয়া 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ ণিদরাো প্রবগি 

২৬৪. 
 প্রসাহাইল আহিে 

 ণপতািঃ আব্দুর রহিান 

 িাতািঃ সাদেো আক্তার 

২৬৫. 
 আণিষা প্রেবনাথ 

 ণপতািঃ েগবনু্ধ প্রেবনাথ 

 িাতািঃ তশদলন প্রেবনাথ 

২৬৬. 
সুণেত কুিার প্রে 

ণপতািঃ রাোল িন্দ্র প্রে 

িাতািঃ শাণি রানী প্রে 

২৬৭. 
 িণনর প্রহাদসন 

 ণপতািঃ আয়নাল হক 

 িাতািঃ িয়না প্রবগি 

২৬৮. 
 প্রিািঃ আতাউর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ সািদের আণল 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ আকণলিা প্রবগি 

২৬৯. 
 ইণলয়াস 

 ণপতািঃ আবু আলি ণিয়া 
 িাতািঃ িুনণেলা প্রবগি 

২৭০. 
 প্রিািঃ েসীি উণিন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাস্তিা হাওলাোর  

িাতািঃ রণহিা প্রবগি 

২৭১. 
 লাইণল 

 ণপতািঃ ণসরাে প্রবপারী 
 িাতািঃ সুণিয়া প্রবগি 

২৭২. 
প্রিািঃ িুশণিকুর রহিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ আণেোর রহিান 

 িাতািঃ রণহিা আক্তার 

২৭৩. 
 প্রিািঃ নুরুজ্জািান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুোহ 

 িাতািঃ তাসণলিা 
২৭৪. শায়লা পারভীন 

ণপতািঃ প্রিািঃ োণকর প্রহাদসন 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতািঃ নােণরন প্রহাদসন 

২৭৫. 
 ণরিা ইয়াসণিন 

 ণপতািঃ িৃত আনোর উণিন হাওলাোর 

 িাতািঃ সুণিয়া প্রবগি 

২৭৬. 
 রুদবল পারদভে 

 ণপতািঃ িৃত প্রসাদলিান ণিয়া 
 িাতািঃ অঞ্জনা প্রবগি 

২৭৭. 
প্রিািঃ আল িািুন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ িণেবুর রহিান 

 িাতািঃ প্ররণেয়া প্রবগি 

২৭৮. 
 প্রিািঃ আল িািুন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রহলাল উণিন 

 িাতািঃ প্রোদেো োতুন 

২৭৯. 
 প্রিািঃ তণরকুল ইসলাি 

 ণপতািঃ িৃত সুরুে আলী 
 িাতািঃ নুরোহান 

২৮০. 
প্রিািঃ িাহিুে হাসান 

ণপতািঃ প্রিািঃ শণহেলু ইসলাি 

িাতািঃ রণিো োতুন 

২৮১. 
শরীি োণহেলু ইসলাি 

ণপতািঃ িৃত শরীি আিঃ হাণলি 

িাতািঃ রানু প্রবগি 

২৮২. 
প্রিািঃ অণহেজু্জািান 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুর রহিান 

িাতািঃ প্রিাোিঃ প্রবণলনা আক্তার 

২৮৩. 
প্রিািঃ োহািীর আলি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুস োলাি 

িাতািঃ োহানারা প্রবগি 

২৮৪. 
প্রিািঃ িয়সাল ণিয়া 
ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল ইসলাি 

িাতািঃ অেিুা োতুন 

২৮৫. 
অরুপ কুিার িাকী 
ণপতািঃ রতন কুিার িাকী 
িাতািঃ ণবপ্লবী রানী 

২৮৬. 
প্রিািঃ িণিেলু ইসলাি 

ণপতািঃ িৃত প্রিািঃনণেি উণিন প্রিাড়ল 

িাতা েণেনা প্রবগি 

২৮৭. 
প্রোরদশে আলি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আণেোর রহিান 

িাতািঃ োণেো প্রবগি 

২৮৮. 
কণল আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল হাণকি 

িাতািঃ তােণলিা প্রবগি 

২৮৯. 
প্রিািঃ প্রেৌলাতুে োিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ নেরুল ইসলাি 

িাতািঃ প্রিাোিঃ েলুালী প্রবগি 

২৯০. 
প্রিািঃ আণতয়ার রহিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ কণরি বক্স 

প্রিাোিঃ প্রিাদিনা োতুন 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

২৯১. 
ণনণেল বাণরক 

ণপতািঃ ণনিল িন্দ্র বাণরক 

িাতািঃ িঞ্জ ুরানী 

২৯২. 
প্রিািঃ িুকুল প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ বের উণিন 

িাতািঃ প্রিাোিঃ িণরয়ি প্রবগি 

২৯৩. 
রণন কুিার োস 

ণপতািঃ রাদেন্দ্র নাথ োস 

িাতািঃ নণিতা রানী োস 

২৯৪. 
প্রিািঃ ণলয়াকত আলী 
ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাবারক আলী 
িাতািঃ প্রিাোিঃ লাইলী প্রবগি 

২৯৫. 
প্রিািঃ সাদলহীন 

ণপতািঃ প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

িাতািঃ রাদহলা প্রবগি 

২৯৬. 
প্রিািঃ ইিরুল প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ শণহে 

িাতািঃ প্রিাসািঃ িদনায়ারা প্রবগি 

২৯৭. 
প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ হাণিেরু ইসলাি 

িাতািঃ প্রিাোিঃ রণশো োতুন 

২৯৮. 
ওির িারুক 

ণপতািঃ েয়বার আলী 
িাতািঃ নাণেিা প্রবগি 

২৯৯. 
নােিুল হক 

ণপতািঃ আকরািুল হক 

িাতািঃ আদনায়ারা প্রবগি 

৩০০. 
োণকয়া আক্তার 

ণপতািঃ আবুবক্কর 

িাতািঃ ণিনা 

৩০১. 
সুিা আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল বাদরক 

িাতািঃ শািেুন্নাহার 

৩০২. 

প্রিািঃ আলিগীর প্রহাসাইন 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল বারী 
িাতািঃ আণেয়া আক্তার 

 

৩০৩. 
রুহুল আিীন,  

ণপতািঃ প্রিািঃ নূরুল ইসলাি,  

িাতািঃ প্রোদেো প্রবগি 

৩০৪. 
শ্রী প্রগাণবন্দ প্রেবনাথ 

ণপতািঃ শ্রী  তীন্দ্র প্রেবনাথ 

িাতািঃ সুবাণসনী প্রেবনাথ 

৩০৫. 
প্রিািঃ হ রত আলী 
ণপতািঃ আবুল প্রহাদসন 

িাতািঃ িাণেরন প্রবগি 

৩০৬. 
প্রিািঃ রাদশেলু ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল িণতন 

িাতািঃ হাণকো োতুন 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৩০৭. 
নাসণরন আকতার 

ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল ইসলাি 

িাতািঃ প্রিাোিঃ িিতাে প্রবগি 

৩০৮. 
রুণনয়া োতুন 

ণপতািঃ রাদয়ে উণিন 

িাতািঃ োণেো প্রবগি 

৩০৯. 
হুিায়ুন 

ণপতািঃ হায়োর আলী 
িাতািঃ আণিনা 

৩১০. 
শ্রাবনী ণবনদত িুক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ িুক্তার প্রহাদসন 

িাতািঃ সূ বে প্রবগি 

৩১১. 
এইি এি িয়সালুর রহিান েদুয়ল 

ণপতািঃ প্রিািঃ হারুন অর রণশে, 

িাতািঃ প্রসণলনা প্রবগি 

৩১২. 
প্রিািঃ সুিন 

ণপতািঃ প্রিািঃ নূর প্রবগি 

িাতািঃ প্রিাসািঃ নূরোহান প্রবগি 

৩১৩. 
প্রিাোিঃ োণকয়া আদবেীন ণেপা 
ণপতািঃ িৃত েয়নুল আদবেীন 

প্রিাোিঃ আণেয়া োতুন 

৩১৪. 
প্রিািঃ হুিায়ুন কণবর 

ণপতািঃ িৃত প্রিাোদম্মল হক 

িাতািঃ প্রিাোিঃ রঞ্জিুা প্রবগি 

৩১৫. 
প্রিািঃ আলাণিন ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ নুর ইসলাি 

িাতািঃ প্রিাোিঃ আদিনা োতুন 

৩১৬. 
আণিনা োতুন 

ণপতািঃদিািঃ আোহার আলী ণিয়া 
িাতািঃ েহুরা োতুন 

৩১৭. 
এ এস এি সিাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুস প্রসাবহান 

িাতািঃ আয়শা োতুন 

৩১৮. 
প্রিািঃ আলী হাসান 

ণপতািঃ এণব েণলল 

িাতািঃ সাদলহা 

৩১৯. 
ণিোনুর রহিান 

ণপতািঃ আণনেুর রহিান 

িাতািঃ িাদলিা ণবণব 

৩২০. 
প্রিািঃ িঈনুল প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাোদম্মল প্রহাদসন 

িাতািঃ োদয়রা প্রবগি 

৩২১. 
প্রিািঃ প্রগালাি আেি 

ণপতািঃ প্রিািঃ িদয়ে উণিন িন্ডল 

িাতািঃ প্রিাোিঃ আদিনা ণবণব 

৩২২. 
প্রিািঃ নুরুল আিীন 

ণপতািঃ প্রিািঃ ণগয়াস উিীন 

িাতািঃ প্ররাদিো োতুন 

৩২৩. আহম্মে প্ররো হৃেয় 

ণপতািঃ শািকুল ইসলাি প্রসণলি 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতািঃ প্রেবুন্নাহার 

৩২৪. 
প্রিািঃ রাজ্জাকুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ সণহোর রহিান 

িাতািঃ প্রিাোিঃ েলুালী প্রবগি 

৩২৫. 
আণেবুর রহিান 

ণপতািঃ প্রগালাি প্রিাস্তিা 
িাতািঃ আণেো প্রবগি 

৩২৬. 
অরুন কুিার সরকার 

ণপতািঃ প্রেোণতষ িন্দ্র সরকার 

িাতািঃ প্রণিলা রানী 

৩২৭. 
কােী উসিান গণন 

ণপতািঃ কােী আবু োির 

িাতািঃ আদনায়ারা প্রবগি 

৩২৮. 
প্রিাদশবে আলি 

ণপতািঃ োহািীর আলি 

িাতািঃ প্ররহানা পারভীন 

৩২৯. 
প্রিািঃ প্রিদহেী হাসান 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রগালাি প্রিাস্তিা 
িাতািঃ প্রিাোিঃ রুণবয়া প্রবগি 

৩৩০. 
প্রিািঃ রুদবল প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ বাবুল প্রহাদসন 

িাতািঃ িণরো প্রবগি 

৩৩১. 
প্রিািঃ হাণনি 

ণপতািঃ কণিল উণিন 

িাতািঃ কিলা প্রবগি 

৩৩২. 
এস এি তাণরকুল ইসলাি 

ণপতািঃ িৃত িহি উণিন 

িাতািঃ ণরণেয়া প্রবগি 

৩৩৩. 
প্রিািঃ োণহেলু ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ ণেণিক পগো 
িাতািঃ রাণহিা প্রবগি 

৩৩৪. 
প্রিািঃ প্রসাদহল িন্ডল 

ণপতািঃ নবাব িন্ডল 

িাতািঃ োদিনা প্রবগি 

৩৩৫. 
আব্দুল িণতন আোে 

ণপতািঃ আব্দুল লণতি 

িাতািঃ িৃত কুণকলা প্রবগি 

৩৩৬. 
িাকসুো আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ কণেিণিন 

িাতািঃ োদহরা প্রবগি 

৩৩৭. 
প্রিািঃ িািুনুর রণশে 

ণপতািঃ প্রিািঃ িহববত আলী 
িাতািঃ িদনায়ারা প্রবগি 

৩৩৮. 
প্রিািঃ আলিগীর 

ণপতািঃ প্রিািঃ সাদহে আলী 
িাতািঃ প্রিাোিঃ আদনায়ারা প্রবগি 

৩৩৯. 
োন্নাতুল প্রিরদেৌস 

ণপতািঃ প্রিািঃ ণগয়াস উণিন 

িাতািঃ িাদতিা োতুন 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৩৪০. 

তনয় িাহিুে সরকার 

ণপতািঃ প্রিািঃ আবুল প্রহাদসন 

িাতািঃ প্রিাোিঃ প্রিরদেৌসী প্রবগি 

 

৩৪১. 
পুদলাক কুিার প্রগাস্বািী 
ণপতািঃ বীদরশ িন্দ্র প্রগাস্বািী 
িাতািঃ শাংকরী রািী প্রগাস্বািী 

৩৪২. 
প্রিািঃ আবেেুাহ 

ণপতািঃ প্রিািঃ রুস্তি আলী 
িাতািঃ নুরুন্নাহার 

৩৪৩. 
প্রিািঃ নােিুল সাণকব 

ণপতািঃ িৃত আব্দুর রণশে 

িাতািঃ আাংগুরা 

৩৪৪. 
বীনা রানী শীল 

ণপতািঃ িৃত কৃষ্ট িন্দ্র শীল 

িাতািঃ গীতা রািী শীল 

৩৪৫. 
প্রিািঃ আবু সাদলহ 

ণপতািঃ প্রিািঃ আিঃ হাণকি 

িাতািঃ িাদলকা প্রবগি 

৩৪৬. 
প্রিািঃ সুেন প্রিােো 
ণপতািঃ িয়নাল হক প্রিােো 
িাতািঃ িণরো প্রবগি 

৩৪৭. 
প্রিািঃ োির বাদয়েীে আণবর 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুস সাত্তার 

িাতািঃ প্রিাোিঃ োদিনা প্রবগি 

৩৪৮. 
ণলো আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল হুো 
িাতািঃ আাংগুরা প্রবগি 

৩৪৯. 
তািান্না আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ ওির িারুক 

িাতািঃ নুরোহান আক্তার 

৩৫০. 
প্রিািঃ কাইয়ুি প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রসালায়িান ণশকোর 

িাতািঃ প্রিাসািঃ িিতাে প্রবগি 

৩৫১. 
প্রিািঃ শণরিুল আলি 

ণপতািঃ িৃত প্রিািঃ েদুবে আলী 
িাতািঃ রাব্বানা আক্তার 

৩৫২. 
প্রিািঃ িাহবুবুর রহিান 

ণপতািঃ ইণদ্রস আলী প্রশে 

িাতািঃ িণরয়াি প্রবগি 

৩৫৩. 
প্রিািঃ েণহরুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল আণেে 

িাতািঃ রওশনারা 

৩৫৪. 
প্রিািঃ আণনেুর রহিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল ইসলাি 

িাতািঃ আঞ্জয়ুারা োতুন 

৩৫৫. 
প্রিািঃ রহিত উলোহ 

ণপতািঃ নুরুল ইসলাি 

িাতািঃ আণকিন প্রনো 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৩৫৬. 
ণিতু আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ শািসুল হক 

িাতািঃ িিতাে প্রবগি 

৩৫৭. 
আব্দুল কাইয়ুি 

ণপতািঃ আব্দুল িাদেে সানা 
িাতািঃ সাদলহা 

৩৫৮. 
প্রিািঃ শণিকুল ইসলাি 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রগালাপ ণিয়া 
িাতািঃ প্রবদেনা আক্তার 

৩৫৯. 
প্রিািঃ রণিকুল আিীন 

ণপতািঃ প্রিািঃ হাণববুোহ 

িাতািঃ িিতা প্রবগি 

৩৬০. সাণব্বর প্রহাদসন 

ণপতািঃ নাণেি উণিন 

িাতািঃ পুষ্প প্রবগি 

৩৬১. 
তসকত সানা 
ণপতািঃ নণলনী রঞ্জন সানা 
িাতািঃ ণবদনাণেনী সানা 

৩৬২. 
প্রিািঃ আবেলু হাণলি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আবেলু কুিসু 

িাতািঃ প্ররণলি 

৩৬৩. 
প্রিাহাম্মে ণিনহােলু আলি 

ণপতািঃ প্রিাহাম্মে িারুক 

িাতািঃ ণেদলায়ারা প্রবগি 

৩৬৪. 
প্রিািঃ নুর আলি 

ণপতািঃ িৃত আব্দুল িণতন 

িাতািঃ সািেুন্নাহার 

৩৬৫. 
কােী িুক্তােীর িুক্তা 
ণপতািঃ কােী প্রিায়াদজ্জি প্রহাদসন 

িাতািঃ ণিদসস তহণিনা োতুন 

৩৬৬. 
প্রিািঃ োহািীর আলি 

ণপতািঃ প্রিািঃ আরাোন সেব ার 

িাতািঃ প্রিাোিঃ রাদহলা ণবণব 

৩৬৭. 
প্রিািঃ সািসুল ইসলাি হৃেয় 

ণপতািঃ প্রিািঃ িিতাে আলী 
িাতািঃ প্রিাোিঃ প্ররাকোনা প্রবগি 

৩৬৮. 
প্রসাহাগ ণিয়া 
ণপতািঃ আবুল কাদশি 

িাতািঃ িিতা 

৩৬৯. 
প্রিািঃ োণকর প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ েণসি উণিন 

িাতািঃ প্রবগি আক্তার 

৩৭০. 
প্রিািঃ ইব্রাণহি ণিয়া 
ণপতািঃ প্রিািঃ এনািুল হক 

িাতািঃ িিতা প্রবগি 

৩৭১. 
প্রিািঃ এিোেলু হক 

ণপতািঃ  প্রিািঃ আবুল কালাি 

িাতািঃ সণেনা 
৩৭২. ণিতুল িন্দ্র শীল 

ণপতািঃ হণরোস িন্দ্র শীল 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতািঃ লক্ষী রানী শীল 

৩৭৩. 
েয় িন্দ 

ণপতািঃ বাবুল িন্দ 

িাতািঃ ণশো িন্দ 

৩৭৪. 
আইণরন োহান িুণন্ন 

ণপতািঃ প্রিা অণল উোহ িেিুোর 

িাতািঃ প্রেবুনদনো 

৩৭৫. 
নাসণরন আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ নেরুল ইসলাি 

িাতািঃ রণহিা প্রবগি 

৩৭৬. 
প্রিািঃ আণনেুর রহিান 

ণপতািঃ প্রিািঃ আবেলু োদলক 

িাতািঃ প্রিাসািঃ প্রহাসদনয়ারা প্রবহি 

৩৭৭. 
প্রিািঃ িণনরুল ইসলাি 

ণপতা প্রিািঃ আকািত আলী 
িাতা িৃত প্রিাসািঃ আদলয়া প্রবগি 

৩৭৮. 
এসএি প্রগালাি ণকবণরয়া প্রসণলি 

ণপতািঃ এস এি আব্দুস প্রোবহান 

িাতািঃ প্রসণলনা আক্তার 

৩৭৯. 
িারোনা ইয়াসণিন 

ণপতািঃ এদক এি েিদসে আলী 
িাতািঃ সাণবনা ইয়াসণিন 

৩৮০. 
েহুরা সুলতানা 
ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল েণলল 

িাতািঃ িাকসুো প্রবগি 

৩৮১. 
নুর োহান আক্তার 

ণপতািঃ নূরুল আণিন 

িাতািঃ ততয়বা প্রবগি 

৩৮২. 
প্রিািঃ নাণেি প্রহাদসন 

ণপতািঃ প্রিািঃ আলি সরোর 

িাতািঃ ণিদসস নােিা আক্তার 

৩৮৩. 
প্রিািঃ ণরেওয়ান নাণেল ণবন কালাি 

ণপতািঃ আবুল কালাি 

িাতািঃ নাসরীন সুলতানা 

৩৮৪. 
শারণিন আক্তার 

ণপতািঃ প্রিািঃ ইসিাইল প্রহাদসন 

িাতািঃ নারণগে আক্তার  

৩৮৫. 
প্রিািঃ শাণহন হাওলাোর 

ণপতা-প্রিািঃ প্রোরদশে হাওলাোর 

িাতা-তাদহরা প্রবগি 

৩৮৬. 
প্রিািঃ প্রিাস্তাণকি আলি 

ণপতা-প্রিািঃ লণেকর রহিান 

িাতা-প্রিাোিঃ নুরোহান প্রবগি 

৩৮৭. 
তাণনয়া আক্তার 

ণপতা-প্রিািঃ িাসুেলু আলি 

িাতা-পারভীন আক্তার 

৩৮৮. 
োকাণরয়া তুণহন 

ণপতা-রেব আলী 
িাতা-িনণেলা 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৩৮৯. 
শাহ্ প্রিািঃ োির 

ণপতা-শাহ োো আহসান 

িাতা-সাদহো প্রবগি 

৩৯০. 
প্রিািঃ শাহীন আলি 

ণপতা-প্রিািঃ আবুল হাদসি 

 িাতা-প্রিাোিঃ রদবো আক্তার 

৩৯১. 
প্রিািঃ ইসিাইল প্রহাসাইন 

ণপতা-প্রিািঃ ইউনুে 

িাতা-প্ররাকসানা আকতার 

৩৯২. 
প্রিািঃ ণিলন উণিন 

ণপতা-প্রিািঃ ণগয়াস উণিন 

িাতা-কুলেুি প্রবগি 

৩৯৩. 
প্রিািঃ িকদলেুর রহিান 

ণপতা-প্রিািঃ আদবে িন্ডল 

িাতা-প্রিাোিঃ িিতাে প্রবগি 

৩৯৪. 
প্রিািঃ িরহাে প্রহাদসন 

ণপতা-প্রিািঃ প্রসালায়িান আকন্দ 

িাতা-প্রিাোিঃ িণরো পারণভন 

৩৯৫. 
প্রিািঃ প্রিদহেী প্রহাদসন 

ণপতা-প্রিািঃ ইসিাইল প্রহাদসন 

িাতা-প্ররদবকা তােণিন 

৩৯৬. 
োণহেলু ইসলাি শাওন 

ণপতা-নেরুল ইসলাি 

িাতা-ণিদসস ণনলু ইসলাি 

৩৯৭. 
ণবকাশ সরকার 

ণপতা-বাঞ্জারাি সরকার 

িাতা-ঝুনু রানী সরকার 

৩৯৮. 
প্রিািঃ সুেন ণিয়া 
ণপতা-প্রিািঃ আব্দুর রণহি 

িাতা-সুণিয়া প্রবগি 

৩৯৯. 
শ্রী প্রসৌরভ কুিার পাল 

ণপতা-স্বগীয় ণনিাই িন্দ্র পাল 

িাতা-সাণবত্রী রানী পাল 

৪০০. 
প্রিািঃ রণকবুল হাসান 

ণপতা-প্রিািঃ িকবুল প্রহাদসন 

িাতা-োয়ো প্রবগি 

৪০১. প্রিাহাম্মে সাোওয়াত প্রহাদসন 

ণপতা-আব্দুল িণেে 

িাতা-প্রিাসািঃ শািেুন নাহার 

৪০২. প্রিািঃ েদুয়ল আহদম্মে 

ণপতা-প্রিািঃ আউয়াল প্রহাদসন 

িাতা-ণরনা প্রবগি  

৪০৩. প্রসালায়িান প্রহাদসন 

ণপতা-িাণনক ণিয়া 
িাতা-আণেয়া োতুন 

৪০৪. তিণত আক্তার 

ণপতা-প্রিািঃ িান ণিয়া 
িাতা-শাপলা প্রবগি 

৪০৫. শণিকুল আলি োন 

ণপতা-ইসিাইল প্রহাদসন োন 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

িাতা-নুরোহান প্রহাদসন োন 

৪০৬. োন্নাতুল প্রিরদেৌস প্রসাণনয়া 
ণপতা-আব্দুস সািাে 

িাতা-আদিনা সািাে 

৪০৭. প্রিািঃ হারুন অর রশীে 

ণপতা-প্রিািঃ হাণবল উিীন 

িাতা-প্রিাোিঃ আণিরন প্রনো 
৪০৮. কািরুন্নাহার 

ণপতা-িৃত আবুল কাদশি 

িাতা-রাণশো োতুন 

৪০৯. প্রিািঃ  লাে ুণিয়া 
ণপতা-প্রিািঃ আব্দুল েণলল 

িাতা-প্রিাোিঃ লাইলী প্রবগি 

৪১০. প্রিািঃ আশরািুর রহিান 

ণপতা-প্রিািঃ শািেুল হক 

িাতা-লুৎিা 
৪১১. িারুক আহদিে 

ণপতা-প্রিািঃ শওকত আলী ণিয়া 
িাতা-িাদলকা প্রবগি 

৪১২. প্রিািঃ ণিোনুর রহিান 

ণপতা-প্রিািঃ ইিোেলু হক 

িাতা-প্রিাোিঃ প্রিাদিনা প্রবগি 

৪১৩. প্রিািঃ আবু সাঈে 

ণপতা-প্রিািঃ আব্দুল হাণকি 

িাতা-োণবনা 
৪১৪. প্রিািঃ আব্দুল বারী 

ণপতা-প্রিািঃ সাইেরু রহিান 

িাতা-প্রিাসািঃ রণহিা প্রবগি 

৪১৫. প্রিািঃ আব্দুোহ আল িািুন 

ণপতা-প্রিািঃ আব্দুল ওয়াহাব 

িাতা-প্রিাোিঃ িাহিুো োতুন 

৪১৬. প্রিািঃ আলাল ণিয়া 
ণপতা-প্রিািঃ প্রেলু ণিয়া 
িাতা-শাহানা আক্তার 

৪১৭. প্রিাহাম্মে আণশকুর রহিান 

ণপতা-আব্দুর রণশে প্রিাো 
িাতা-প্রেদলায়ারা প্রবগি 

৪১৮. সাদরায়ার োহান আকন্দ 

ণপতা-োোল উণিন আকন্দ 

িাতা-প্রসণলনা োতুন 

৪১৯. প্রিািঃ ণেয়া উণিন 

ণপতা-প্রিািঃ অণল উলস্নাহ 

িাতা-নুরোহান প্রবগি 

৪২০. শাহীনুর োতুন 

ণপতা-শাহ আলি 

িাতা-লুৎির নাহার 

৪২১. প্রিািঃ িােুি ণবলস্নাহ িেিুোর 

ণপতা-তাদহর আহম্মে িেিুোর 

িাতা-িিতাে প্রবগি 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৪২২. সাগর িন্দ্র প্রেব 

ণপতা-নারায়ন িন্দ্র প্রেব 

িাতা-অণনতা রানী প্রেব 

৪২৩. প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

ণপতা-প্রিািঃ িয়নুল হক 

িাতা-প্রিাোিঃ হাদেরা প্রবগি 

৪২৪. রাণকবুল ইসলাি 

ণপতা-নান্ন ুণিঞা 
িাতা-রাদহলা 

৪২৫. ণরদোয়ান পারদভে 

ণপতা-প্রিািঃ প্রবলাল প্রহাদসন 

িাতা-সািুো বানু 
৪২৬. লাবনী আক্তার 

ণপতা-আতাউর রহিান 

িাতা-লুৎিা প্রবগি 

৪২৭. প্রিািঃ িাহবুবুল আলি 

ণপতা-প্রিািঃ োহািীর আলি 

িাতা-িৃতিঃ োণবরন প্রনো 
৪২৮. প্রিািঃ রুদবল িাহিুে 

ণপতা-প্রিািঃ আব্দুল সাত্তার 

িাতা-রওশন আরা প্রবগি 

৪২৯. প্রিািঃ িুণকত উল ইসলাি 

ণপতা-প্রিািঃ ণসরােলু ইসলাি 

িাতা-প্রিাদিনা োতুন 

৪৩০. প্রিািঃ রাণেবুল হাসান 

ণপতা-প্রিািঃ িুল ণিয়া োন 

িাতা-ণপয়ারা প্রবগি 

৪৩১. প্রিািঃ প্রগালাি প্রিাদসবে 

ণপতা-প্রিািঃ রণিকুল ইসলাি 

িাতা-সাণহো প্রবগি 

৪৩২. প্রিািঃ িারুকুল ইসলাি 

ণপতা-শাহোহান িাণঝ 

িাতা-িদনায়ারা প্রবগি 

৪৩৩. প্রিািঃ িাহবুব হাসান 

ণপতা-প্রিািঃ আবুল কালাি 

িাতা-সাণবকুন নাহার 

৪৩৪. প্রিািঃ ইউনুে শরীি 

ণপতা-প্রিািঃ নুরুল হক 

িাতা-িাদহনুর প্রবগি 

৪৩৫. িাইনুল হাসান 

ণপতািঃ প্রিািঃ বেলুর রহিান 

িাতািঃ প্রশিালী 
৪৩৬.  প্রিািঃ প্রিদহেী হাসান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ বেলুর রহিান 

 িাতািঃ প্রিাসািঃ প্রশিালী পারভীন 

৪৩৭.  নুরুন্নাহার 

 ণপতািঃ প্রিািঃ িাণনক ণিয়া 
 িাতািঃ আণেয়া োতুন 

৪৩৮.  তাসণলিা আক্তার 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ণসরাে ণিয়া 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

 িাতািঃ কাশদিরী প্রবগি 

৪৩৯.  প্রিািঃ িণহ উণিন অপু 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আবুল বরকত 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ কণরিুন প্রনো 
৪৪০.  প্রিািঃ হাণিেরু রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ রণবউল ইসলাি 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ প্রসণলনা োতুন 

৪৪১.  প্রিাোিঃ প্রেণরন আক্তার 

 ণপতািঃ আবুল কাদশি িন্ডল 

 িাতািঃ ণিনারা োতুন 

৪৪২.  ইসরাত োহান 

 ণপতািঃ আব্দুল িাদলক হাওলাোর 

 িাতািঃ ণরনা প্রবগি 

৪৪৩.  আণরিুল ইসলাি 

 ণপতািঃ লুৎির রহিান 

 িাতািঃ শাণহনা প্রবগি 

৪৪৪.  ণশউলী োতুন 

 ণপতািঃ প্রিাহাম্মে িঞ্জুরুল ইসলাি 

 িাতািঃ লাইলী প্রবগি 

৪৪৫.  প্রিািঃ আরািাত প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুস সািাে োন 

 িাতািঃ োদহরা প্রবগি 

৪৪৬.  এিোেলু ইসলাি 

 ণপতািঃ িৃত িাাঁন ণিয়া 
 িাতািঃ রাদহলা আক্তার 

৪৪৭.  প্রিািঃ আল আণিন 

 ণপতািঃ িৃত আবুল কাদশি 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ আণিনা োতুন 

৪৪৮.  সাজ্জাত প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আবু সাঈে ভূয়া 
 িাতািঃ িাণেো োতুন 

৪৪৯.  হাসান আহদিে ভূয়া রণক 

 ণপতািঃ এদকএি শণিকুল ইসলাি 

 িাতািঃ প্রহাসদন আরা প্রবগি 

৪৫০.  প্রিািঃ েসীি উিীন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রগালাি প্রিাস্তিা 
 িাতািঃ বকুল প্রবগি 

৪৫১. 
 িণরয়ি োতুন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইয়ার আলী 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ শাণহো প্রবগি 

৪৫২. 
 পারুল আক্তার 

 ণপতািঃ নূর প্রিাহাম্মে 

 িাতািঃ নূর োহান প্রবগি 

৪৫৩. 
 আদনায়ার প্রহাদসন 

 ণপতািঃ রাজ্জাক িৃযা 
 িাতািঃ প্রিদহরুন প্রনো 

৪৫৪. 
 বণশর উণিন 

 ণপতািঃ আিঃ হাণকি িৃযা 
 িাতািঃ োহানারা প্রবগি 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৪৫৫. 
 প্রিািঃ োণহেলু ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইোহক কােী 
 িাতািঃ প্রিাোিঃ োহানারা প্রবগি 

৪৫৬. 
 রােীব কুিার ণবশ্বাস 

 ণপতািঃ প্রগাপাল িন্দ্র ণবশ্বাস 

 িাতািঃ সুযা রািী ণবশ্বাস 

৪৫৭. 
 প্রিািঃ রাদশেলু হাসান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ হাণববুর রহিান 

 িাতািঃ ণপয়ারা প্রবগি 

৪৫৮. 
 প্রিািঃ িাস্তাণিেরু রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আবেলু আওয়াল 

 িাতািঃ রওশন আরা 

৪৫৯. 
 প্রিািঃ প্রিাবারক োন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আিঃ োদলক োন 

 িাতািঃ ঝরনা 

৪৬০. 
 িুরোলীন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আব্দুল গিুর প্রশে 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ হীরা প্রবগি 

৪৬১. 
 প্রিািঃ প্রসাদহল রানা 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আকতার আলী 
 িাতািঃ ণলণল প্রবগি 

৪৬২. 
 প্রিাহািঃ আণরিুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিাহািঃ ণিোনুর রহিান 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ শাহানাে ইয়ােণিন 

৪৬৩. 
 ণরতন কুিার ণসাংহ,  

 ণপতািঃ ণবদনাে কুিার ণসাংহ,  

 িাতািঃ সাবাদ্বলই প্রেবী 

৪৬৪. 
 নুরোহান প্রবগি 

 ণপতািঃ আবুল কাদশি 

 িাতািঃ সাহার বানু 

৪৬৫. 
 প্রিািঃ আশরািুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ শািেুল হক 

 িাতািঃ লৎিা 

৪৬৬. 
 প্রসণলি আহদিে 

 ণপতািঃ সুবরাে আলী েণলিা 
 িাতািঃ িণরো োতুন 

৪৬৭. 
 প্রিািঃ আওলাে প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আদনায়ার প্রহাদসন 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ নাণসিা পারদভে 

৪৬৮. 
 প্রিা সাইেলু ইসলাি সুিন 

 ণপতািঃ প্রিা রুহুল আণিন হাওলাোর 

 িাতািঃ সুলতানা প্রবগি 

৪৬৯. 
 ণসণিকুর রহিান 

 ণপতািঃ হাণনি সরোর 

 িাতািঃ আদেরন প্রনো 

৪৭০. 
 প্রিািঃ কািরুল হাসান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ইব্রাণহি 

 িাতািঃ িণরয়াি 

৪৭১.  প্রতৌণিক িাহিুে 

 ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল আলি 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ শারণিন আক্তার 

৪৭২. 
 প্রিািঃ ওয়াণেল ণবন িাণলক 

 ণপতািঃ প্রিা আব্দুল িাণলক 

 িাতািঃ প্রবগি শরীিা িাণলক 

৪৭৩. 
 প্রিািঃ ণিোনুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিা িেনু ণিয়া 
 িাতািঃ োহানারা োতুন 

৪৭৪. 
 তাণনি প্রিাো 
 ণপতািঃ প্রিািঃ আবুল বাশার প্রিাো 
 িাতািঃ ঝুিা আক্তার 

৪৭৫. 
 িাহিুেলু হাসান 

 ণপতািঃ আলী প্রহাদসন প্রিাো 
 িাতািঃ ণবলণকস আক্তার 

৪৭৬. 
 ণলণপ োনি 

 ণপতািঃ প্রিা িণেবুর রহিান িুণি 

 িাতািঃ প্রিাসিঃ ণরণেয়া প্রবগি 

৪৭৭. 
 ণেোরুল ইসলাি 

 ণপতািঃ প্রিা ণিতউর রহিান 

 িাতািঃ ণিনা আক্তার 

৪৭৮. 
 প্রিািঃ পলাশ 

ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাসদলি উণিন 

িাতািঃ রাণশো আক্তার 

৪৭৯. 
 প্রেসণিন আকতার 

 স্বািীিঃ আব্দুোহ আল িািুন োন 

 িাতািঃ সাণবনা ইয়ােণিন 

৪৮০. 
 প্রিািঃ ইবদন িেল 

 ণপতািঃ প্রিািঃ রণিকুল ইসলাি 

 িাতািঃ িাদতিা প্রবগি 

৪৮১.  প্রিাহাম্মে োইরুল কণবর 

 ণপতািঃ প্রিাহাম্মে ইিান আলী 
 িাতািঃ োহানারা প্রবগি 

৪৮২.  প্রিািঃ রাদসল পাটওয়ারী 
 ণপতািঃ িনুণিয়া পাটওয়ারী 
 িাতািঃ নােিা প্রবগি 

৪৮৩.  প্রিািঃ প্রোকন ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রলাকিান প্রহাদসন 

 িাতািঃ েুকীরন 

৪৮৪.  প্রিািঃ সুিন পারদভে 

 ণপতািঃ িৃত প্রিািঃ নাদের উণিন 

 িাতািঃ শাণকলা প্রবগি 

৪৮৫.  প্রিা শরীি প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আলী প্রহাদসন প্রবপারী 
 িাতািঃ শাণহনা প্রবগি 

৪৮৬.  িাসুিা োতুন 

 ণপতািঃ বেলার রণশে 

 িাতািঃ সাদহরা প্রবগি 

৪৮৭.  ইশরাত োহান 

 ণপতািঃ ইয়াকুব আলী সরকার 

 রাণশো োতুন 
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ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

৪৮৮.  আণেেলু ইসলাি 

 ণপতািঃ সুলতান আলী প্রশে 

 িাতািঃ নুোহান প্রবগি 

৪৮৯.  প্রিািঃ ণিোনুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃণসণিকুর রহিান 

 িাতািঃ হাবীবা আক্তার 

৪৯০.  ইয়াণেন ণিয়া 
 ণপতািঃ হারুন ণিয়া 
 িাতািঃ িাহিুো আক্তার 

৪৯১.  প্রিািঃ রণবন ণিয়া 
 ণপতািঃ প্রিািঃ োিাল উণিন 

 িাতািঃ েীবদন্নো 
৪৯২.  ণিঠুন ণিস্ত্রী 

 ণপতািঃ ণিও রঞ্চন ণিন্ত্রী 
 িাতািঃ িল্পনা ণিন্ত্রী 

৪৯৩.  প্রিািঃ তাসনীি িৃনাল 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিািতাে উ্ণিন 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ িণেো োতুন 

৪৯৪.  িাহবুব আলি 

 ণপতািঃ হারুন অর রশীে 

 িাতািঃ িিতাে প্রবগি 

৪৯৫.  প্রিািঃ প্রলাকিান প্রহাদসন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ ণসরাে উিীন 

 িাতািঃ েণরনা প্রবগি 

৪৯৬.  প্রিািঃ সাণিউল আলি 

 ণপতািঃ প্রিািঃ নুরুল ইসলাি 

 িাতািঃ প্রিাসািঃ তানণেলা প্রবগি 

৪৯৭.  আবেরু রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ রুস্তি সরোর 

 িাতািঃ সাদলহা প্রবগি 

৪৯৮ .  প্রিািঃ েনুাইেলু ইসলাি প্রিৌযুরী 
 ণপতািঃ প্রিািঃ ণসরােলু ইসলাি প্রিৌযুরী 
 িাতািঃ েদুলো োতুন 

৪৯৯.  প্রিািঃ আলিগীর কণবর 

 ণপতািঃ প্রিািঃ িণিে উিীন 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ িাদতিা প্রবগি 

৫০০.  প্রিািঃ ইয়াণেন 

 ণপতািঃ প্রিািঃ আবু বকর ণেণিক 

 িাতািঃ হাওয়া প্রবগি 

৫০১.  প্রিািঃ আতাইর রহিান 

 ণপতািঃ আব্দুোহ 

 িাতািঃ আদবো আক্তার 

৫০২.  প্রিািঃ আণরিুর রহিান 

 ণপতািঃ প্রিািঃ হাসিত আ্লী 
 িাতািঃ ণিদসস িাহিুো আকতার 

৫০৩.  প্রিািঃ ইকরািুল হক 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রগালাি ণবশ্বাস 

 িাতািঃ আাংগুরা োতুন 

৫০৪.  নুদর আলি 

 ণপতািঃ আবুল বাশার 

ক্রমিক 

নং 
প্রার্থীর নাি, মিতা ও িাতার নাি 

 িাতািঃ নােনীন সুলতানা 

৫০৫.  প্রিািঃ প্রোকন আহদম্মে 

 ণপতািঃ প্রিািঃ প্রিাশারি প্রহাদসন 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ েুকুিণন 

৫০৬.  প্রিাোিঃ িণরয়ি োতুন 

 ণপতািঃ িৃত আণিরুল ইসলাি 

 িাতািঃ প্রিাোিঃ আিরুো প্রবওয়া 
৫০৭.  কাণরিা োতুন 

 ণপতািঃ আব্দুল কণরি 

 িাতািঃ োণেো োতুন 

 

 


