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ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১ ১০১০০০১ রেগি  ঝুমুর িজুিদোর 

মিন্টু িজুিদোর 

েরগুনো 

২ ১০১০০০২ জনোে রিোোঃ আমনসুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল খোললক 

েরগুনো 

৩ ১০১০০০৩ জনোে রিোোঃ হোরুন অর রমিদ 

রিোোঃ ধলু িোহলোন 

েরগুনো 

৪ ১০১০০০৪ জনোে  রিোোঃ ররজোউল কমের 

রিোোঃ ইউসুফ হোরুন 

েরগুনো 

৫ ১০১০০০৫ জনোে িোর্থ থ প্রতীি অধীকোরী 

মৃতোঃ সলতোষ অমধকোরী 

েরগুনো 

৬ ১০১০০০৬ জনোে রিোোঃ ফোরুক রহোলসন 

রিোোঃ ইউনুছ মৃধো 

েরগুনো 

৭ ১০১০০০৭ রেগি িমনিোলো রোনী 

মেনয় রোয় 

েরগুনো 

৮ ১০১০০০৮ জনোে সিীর চন্দ্র দোস 

নলগন চন্দ্র দোস 

েরগুনো 

৯ ১০১০০০৯ জনোে মুহম্মদ রগোলোি রিোস্তফো 

মুহোঃ হোমিদ খোন 

েরগুনো 

১০ ১০১০০১০ জনোে  রিোোঃ িোহ জোলোল 

রিোস্তফো হোওলোদোর 

েরগুনো 

১১ ১০২০০১১ জনোে রখোকন জিোদোর 

রিোোঃ আসিোইল জিোদোর 

েমরিোল 

১২ ১০২০০১২ জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি রিোল্লো 

মুহম্মদ খোইরুল হুদো রিোল্লো 

েমরিোল 

১৩ ১০২০০১৩ জনোে  রিোোঃ রুলেল খোন 

জোহোঙ্গীর রহোলসন খোন 

েমরিোল 

১৪ ১০২০০১৪ রেগি ফোরজোনো ইয়োসমিন 

রিোোঃ আজোহোর আলী  

েমরিোল 

১৫ ১০২০০১৫ রেগি মিখো রোনী িোল  

আিল কৃঞ্চ িোল 

েমরিোল 

১৬ ১০২০০১৬ রেগি  অচ থনো হোলদোর 

সুলরন হোলদোর 

েমরিোল 

১৭ ১০২০০১৭ জনোে রিোোঃ রোলিদ মিকদোর 

রিোোঃ েোলক আলী মিকদোর 

েমরিোল 

১৮ ১০২০০১৮ জনোে রিোোঃ রেলোল রহোলসন 

রিোোঃ নুরুল ইসলোি 

েমরিোল 

১৯ ১০২০০১৯ রেগি  রিলী হোলদোর 

সুনীল চন্দ্র হোলদোর 

েমরিোল 

২০ ১০২০০২০ জনোে হোমেবুল্লোহ 

আব্দুর রমিদ 

েমরিোল 

২১ ১০২০০২১ রেগি সোর্থী রোনী িোল 

কোনোই লোল িোল 

েমরিোল 

২২ ১০২০০২২ জনোে  মহলিল িমরফ 

রদললোয়োর উমিন িমরফ 

েমরিোল 

২৩ ১০২০০২৩ জনোে রিোোঃ ইিরোন রহোসোইন 

রিোোঃ আলনোয়োর রহোসোইন 

েমরিোল 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

২৪ ১০২০০২৪ জনোে রিোোঃ হোমফজুল ইসলোি 

রিোোঃ আোঃ লমতফ সরদোর 

েমরিোল 

২৫ ১০২০০২৫ জনোে  রিোোঃ তমরকুল ইসলোি 

রগোলোি কোলদর আকন্দ 

েমরিোল 

২৬ ১০২০০২৬ জনোে রিোোঃ খমললুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল জমলল 

েমরিোল 

২৭ ১০২০০২৭ জনোে সুিন কি থকোর 

মদলীি কি থকোর 

েমরিোল 

২৮ ১০২০০২৮ জনোে  রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

আবুল কোলিি 

েমরিোল 

২৯ ১০২০০২৯ জনোে রিোোঃ িোমুন মিকদোর 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন মিকদোর 

েমরিোল 

৩০ ১০২০০৩০ জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

আোঃ িমজদ রদওয়োন 

েমরিোল 

৩১ ১০২০০৩১ জনোে  রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রিোোঃ আবুল কোলোি 

েমরিোল 

৩২ ১০২০০৩২ জনোে রিোোঃ িোসুি মেল্লোহ 

মৃতোঃ ছলফদ আলী 

েমরিোল 

৩৩ ১০২০০৩৩ জনোে রিোোঃ কোিরুল হোসোন 

আমির রহোলসন রিোল্লো 

েমরিোল 

৩৪ ১০২০০৩৪ জনোে  নয়ন কুিোর িোল 

মৃনোর কোমত িোল 

েমরিোল 

৩৫ ১০২০০৩৫ জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

আোঃ েোলরক খোন 

েমরিোল 

৩৬ ১০২০০৩৬ রেগি মিমরনো আকতোর 

আব্দুর রমিদ 

েমরিোল 

৩৭ ১০২০০৩৭ জনোে  মেলেক েোইন 

সুনীল েোইন 

েমরিোল 

৩৮ ১০২০০৩৮ জনোে রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

রিোোঃ িমফজুর রহিোন 

েমরিোল 

৩৯ ১০২০০৩৯ জনোে রিোোঃ েোলয়জীদ িমরফ 

মৃতোঃ িকবুল আলী িমরফ 

েমরিোল 

৪০ ১০২০০৪০ জনোে  রিোোঃ িমরফুল ইসলোি 

রিোোঃ আেদুছ সোত্তোর রেিোরী 

েমরিোল 

৪১ ১০২০০৪১ জনোে রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

রিোোঃ নুর রহোলসন 

েমরিোল 

৪২ ১০২০০৪২ জনোে রতন ঘরোিী 

সুধোংশু কুিোর ঘরোিী 

েমরিোল 

৪৩ ১০২০০৪৩ জনোে  খন্দকোর তোনভীর আহলিদ 

খন্দকোর রদললোয়োর রহোলসন 

েমরিোল 

৪৪ ১০২০০৪৪ জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি খোন 

মৃতোঃ আিজোদ আলী খোন 

েমরিোল 

৪৫ ১০২০০৪৫ কোজী িমহউমিন আহলম্মদ 

রেলোলয়ত রহোলসন কোজী 

েমরিোল 

৪৬ ১০২০০৪৬ জনোে  সজল চন্দ্র িোলোকোর 

হমরিদ িোলোকোর 

েমরিোল 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৪৭ ১০২০০৪৭ জনোে রিোোঃ রোয়তুল ইসলোি 

আোঃ রহিোন 

েমরিোল 

৪৮ ১০৩০০৪৮ জনোে রিোোঃ রিীজ উমিন 

রিোোঃ খমিূর রহিোন মিয়ো 

রভোলো 

৪৯ ১০৩০০৪৯ জনোে  রিোোঃ িোহবুবুর রহিোন 

রিোোঃ আক্তোর রহোলসন 

রভোলো 

৫০ ১০৩০০৫০ জনোে রিোোঃ আমিনুর রহিোন 

রিোোঃ রগোলোি আলী 

রভোলো 

৫১ ১০৩০০৫১ জনোে রিোোঃ িোহমুদুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুর রে 

রভোলো 

৫২ ১০৩০০৫২ জনোে  রিোোঃ জোমকর রহোসোইন 

আবুল কোলিি 

রভোলো 

৫৩ ১০৩০০৫৩ জনোে জোলহদুল্লযোহ 

জোমকর রহোলসন 

রভোলো 

৫৪ ১০৩০০৫৪ জনোে অসীি কুিোর রদ 

উত্তি কুিোর রদ 

রভোলো 

৫৫ ১০৩০০৫৫ জনোে  রিোোঃ নুরনেী 

রিোোঃ রহোলসন 

রভোলো 

৫৬ ১০৩০০৫৬ জনোে অমভলোষ চন্দ্র িীল 

মৃতোঃ অনীল চন্দ্র িীল 

রভোলো 

৫৭ ১০৩০০৫৭ জনোে রিোোঃ তোনভীর আহলম্মদ 

আলী হোয়দোর 

রভোলো 

৫৮ ১০৩০০৫৮ জনোে  রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ েজলুর রহিোন 

রভোলো 

৫৯ ১০৪০০৫৯ জনোে রিোোঃ ওয়োমহদজ্জোিোন 

রিোোঃ ফললুল হক ফরোজী 

ঝোলকোঠী 

৬০ ১০৪০০৬০ রিোোঃ সোহোদোত রহোলসন হোওলোদোর 

রিোোঃ আব্দুস সোললক হোওলোদোর 

ঝোলকোঠী 

৬১ ১০৪০০৬১ জনোে  রিোোঃ তমরকুল ইসলোি 

রিোোঃ রসলকন্দোর আলী হোং 

ঝোলকোঠী 

৬২ ১০৪০০৬২ রেগি রুিোনো িোরভীন 

রিোোঃ আব্দুল কোলদর 

ঝোলকোঠী 

৬৩ ১০৪০০৬৩ জনোে রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক রমন 

রিোোঃ আজোহোর আলী আেোন 

ঝোলকোঠী 

৬৪ ১০৪০০৬৪ জনোে  মুোঃ িোহমুদুল হোসোন 

রিোোঃ িোহোদোত রহোসোইন 

ঝোলকোঠী 

৬৫ ১০৫০০৬৫ জনোে রিোোঃ রোমকবুল ইসলোি 

রিোোঃ আোঃ রসোেহোন 

িটুয়োখোলী 

৬৬ ১০৫০০৬৬ জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ িোহজোহোন হোওলোদোর 

িটুয়োখোলী 

৬৭ ১০৫০০৬৭ জনোে  উজ্জল ব্যোনোজী 

মৃতোঃ িোমত রঞ্জন ব্যোনোজী 

িটুয়োখোলী 

৬৮ ১০৫০০৬৮ জনোে রিোোঃ িোহোতোে রহোলসন 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন খোন 

িটুয়োখোলী 

৬৯ ১০৫০০৬৯ রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন িোলেল 

আব্দুর রহিোন মেশ্বোস 

িটুয়োখোলী 

৭০ ১০৫০০৭০ জনোে  রিোোঃ রোলসল খোন 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন খোন 

িটুয়োখোলী 

৭১ ১০৫০০৭১ জনোে রিোোঃ কোইয়ুি আলি 

রিোোঃ আলিগীর রহোলসন মিয়ো 

িটুয়োখোলী 

৭২ ১০৫০০৭২ জনোে রিোোঃ আমতকুর রহিোন িটুয়োখোলী 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রোনো 

রিোোঃ সুলতোন আলি 

৭৩ ১০৫০০৭৩ জনোে  রিোোঃ িমনরুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল িোললক 

িটুয়োখোলী 

৭৪ ১০৫০০৭৪ জনোে রিোোঃ িমহউমিন 

মুজবুর রহিোন 

িটুয়োখোলী 

৭৫ ১০৫০০৭৫ জনোে রিোোঃ িমনরুল ইসলোি 

রিোোঃ জোিোল উমিন রচৌমকদোর 

িটুয়োখোলী 

৭৬ ১০৫০০৭৬ জনোে  রিোোঃ আোঃ রিোতোললে 

রিোোঃ রিোতোজ হোওলোদোর 

িটুয়োখোলী 

৭৭ ১০৫০০৭৭ রেগি নোসমরন আক্তোর 

রসলকন্দোর আলী মিয়ো 

িটুয়োখোলী 

৭৮ ১০৫০০৭৮ জনোে রিোোঃ িোহীন হোওলোদোর 

রিোোঃ আবুয়োল হোওলোদোর 

িটুয়োখোলী 

৭৯ ১০৫০০৭৯ জনোে  রতন মেশ্বোস 

রলিি চন্দ্র মেশ্বোস 

িটুয়োখোলী 

৮০ ১০৫০০৮০ রিোসোোঃ রসমলনো আকতোর 

রিোোঃ রোজ্জোক হোং 

িটুয়োখোলী 

৮১ ১০৫০০৮১ রিোসোোঃ সুইটি আক্তোর 

আোঃ গমন মিকদোর 

িটুয়োখোলী 

৮২ ১০৫০০৮২ রিোহোম্মদ আমতকুর রহিোন 

রিোহোম্মদ আলী রহোলসন 

িটুয়োখোলী 

৮৩ ১০৫০০৮৩ জনোে রিোহ্ম্ম্মদ হুিোয়ুন কমের 

রিোহোম্মদ নুরুল ইসলোি 

িটুয়োখোলী 

৮৪ ১০৫০০৮৪ জনোে রক এি জোিোল আলহিলদ 

রিোোঃ আব্দুর রহিোন 

িটুয়োখোলী 

৮৫ ১০৫০০৮৫ জনোে  েোদল চন্দ্র িীল 

দুলোল চন্দ্র িীল 

িটুয়োখোলী 

৮৬ ১০৫০০৮৬ জনোে রিোোঃ রেল্লোল রহোলসন 

মৃতোঃ রিোোঃ ইউনুচ আলী 

িটুয়োখোলী 

৮৭ ১০৫০০৮৭ জনোে রিোোঃ মুসমফকুর রহিোন 

রিোোঃ লোল মিয়ো 

িটুয়োখোলী 

৮৮ ১০৫০০৮৮ জনোে  রিোোঃ িোহবুবু আলি 

রিোোঃ রিোসললি হোওলোদোর 

িটুয়োখোলী 

৮৯ ১০৫০০৮৯ জনোে রিোোঃ আমতকুর রহিোন 

মৃতোঃ িোহজোহোন মিয়ো 

িটুয়োখোলী 

৯০ ১০৫০০৯০ জনোে রিোোঃ িোইনুল হোসোন মুকুট 

রিোোঃ নমজর আহলিদ তোলুকদোর 

িটুয়োখোলী 

৯১ ১০৫০০৯১ রেগি  সমঞ্চতো রোয় 

সিীর কুিোর রোয় 

িটুয়োখোলী 

৯২ ১০৫০০৯২ জনোে রিোোঃ খমললুর রহিোন 

মৃতোঃ আব্দুর রহিোন হোওলোদোর 

িটুয়োখোলী 

৯৩ ১০৫০০৯৩ জনোে রিোোঃ সোইদুল ইসলোি 

রিোোঃ িোহজোহোন 

িটুয়োখোলী 

৯৪ ১০৫০০৯৪ জনোে  রিলহদী রহোসোইন িোরুফ 

আব্দুল িোন্নোন খন্দকোর 

িটুয়োখোলী 

৯৫ ১০৫০০৯৫ জনোে রিোোঃ হুিোয়ুন কমের 

রিোোঃ আলী আকের মিয়ো 

িটুয়োখোলী 

৯৬ ১০৫০০৯৬ জনোে রিোোঃ েমির 

রিোোঃ রসোহরোে 

িটুয়োখোলী 

৯৭ ১০৫০০৯৭ জনোে  রিোোঃ কোিোল রহোসোইন িটুয়োখোলী 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

আব্দুল খোললক 

৯৮ ১০৫০০৯৮ জনোে রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

রিোোঃ আোঃ খোললক মিকদোর 

িটুয়োখোলী 

৯৯ ১০৬০০৯৯ জনোে রিখর চন্দ্র েোলো 

নলগন্দ্র নোর্থ েোলো 

মিলরোজপুর 

১০০ ১০৬০১০০ জনোে  রিোোঃ মসমিকুর রহিোন 

রিোোঃ রহিোলয়ত উমিন 

মিলরোজপুর 

১০১ ১০৬০১০১ জনোে ধীিোন দোস 

েলরোি দোস 

মিলরোজপুর 

১০২ ১০৬০১০২ জনোে রিোোঃ িোইনুল হোসোন 

রিোোঃ িোহ আলি 

মিলরোজপুর 

১০৩ ১০৬০১০৩ জনোে  িোসুি মিয়ো 

সোিসুল হক 

মিলরোজপুর 

১০৪ ১০৬০১০৪ জনোে মদলেন্দ্যয দোি 

নোরোয়ন চন্দ্র দোি 

মিলরোজপুর 

১০৫ ১০৬০১০৫ জনোে রিোোঃ রেল্লোল রহোসোইন 

রিোোঃ িব্বত আলী খোন 

মিলরোজপুর 

১০৬ ১০৬০১০৬ জনোে  রিোোঃ ফয়সোল িোহমুদ 

রিোোঃ িমতয়োর রহিোন 

মিলরোজপুর 

১০৭ ১০৬০১০৭ জনোে িোহবুবুর রহিোন 

রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

মিলরোজপুর 

১০৮ ১০৬০১০৮ জনোে আিীষ কুিোর গোছোরু 

প্রফুল্ল কুিোর গোছোরু 

মিলরোজপুর 

১০৯ ১০৬০১০৯ জনোে  সুজন হোওলোদোর 

সুধোংশু কুিোর হোওলোদোর 

মিলরোজপুর 

১১০ ১০৬০১১০ জনোে মিমুল মসকদোর 

সুলেোধ চন্দ্র মিকদোর 

মিলরোজপুর 

১১১ ১০৬০১১১ জনোে রিোোঃ আবু সোললহ 

রিোোঃ িলনচ আলী 

মিলরোজপুর 

১১২ ১০৬০১১২ জনোে  রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন খোন 

মিলরোজপুর 

১১৩ ২০৮০১১৩ জনোে িঞ্জুর রিোলি থদ 

মুমজবুর রহিোন 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৪ ২০৮০১১৪ জনোে রসোলহল মিয়ো  

ইসোহোক মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৫ ২০৮০১১৫ জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

মফলরোজ মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৬ ২০৮০১১৬ জনোে রিোহোম্মদ আমরফুল ইসলোি 

রিোহোম্মদ রিোোঃ িোহজোহোন  

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৭ ২০৮০১১৭ জনোে তোিজীদ মিয়ো 

হোিদু মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৮ ২০৮০১১৮ জনোে  রিোোঃ আহন হোেীে 

ফজলুল হক 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১১৯ ২০৮০১১৯ জনোে রিোোঃ আল আমিন 

আেদুল লমতফ 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২০ ২০৮০১২০ জনোে রোলসল মিয়ো  

জোলহর ভূইয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২১ ২০৮০১২১ জনোে  সুব্রত রচোধুরী 

রেীন্দ্র রলচৌধুরী 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২২ ২০৮০১২২ জনোে রিোোঃ আমির রহোলসন 

আবুল কোলিি 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১২৩ ২০৮০১২৩ জনোে রিোোঃ রসোহোনুর রহিোন 

রিোোঃ হোমফজুর রহিোন 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৪ ২০৮০১২৪ জনোে  তোনমজল আহলিদ 

তোজু আহলিদ 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৫ ২০৮০১২৫ জনোে আমতকুর রহিোন 

আেদুল আউয়োল 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৬ ২০৮০১২৬ জনোে আমজজুর রহিোন ভূইয়ো 

রিোোঃ মুক্তো মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৭ ২০৮০১২৭ জনোে ইন্দ্রমজত দোস 

রগোিোল দোস 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৮ ২০৮০১২৮ জনোে মুকলসদুর রহিোন 

মৃত-আতোউর রহিোন 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১২৯ ২০৮০১২৯ জনোে রিোোঃকোইয়ুি মিয়ো 

িমহদ মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১৩০ ২০৮০১৩০ জনোে িমহউমিন আহলিদ  

সুরুজ মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১৩১ ২০৮০১৩১ জনোে রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ ফরহোদ মিয়ো 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১৩২ ২০৮০১৩২ জনোে রিখ মুরোদুজ্জোিোন 

রিখ ফরহোদুজ্জোিোন 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১৩৩ ২০৮০১৩৩ জনোে সোগর দত্ত 

সজল দত্ত 

ব্রোক্ষণেোড়ীয়ো 

১৩৪ ২০৯০১৩৪ জনোে আলনোয়োরুল হক তোলরক 

এটি এি আসোদুল হক 

চাঁদপুর 

১৩৫ ২০৯০১৩৫ জনোে েোকী উল্লোহ খোন 

ইব্রোমহি খোন 

চাঁদপুর 

১৩৬ ২০৯০১৩৬ রেগি সোমহদো িোরভীন 

আেদুল ওহোে খোন 

চাঁদপুর 

১৩৭ ২০৯০১৩৭ জনোে রিোোঃ আেদুল িমতন 

রিোস্তফো ভূইয়ো 

চাঁদপুর 

১৩৮ ২০৯০১৩৮ জনোে রিোোঃ িোহোদোত রহোলসন 

মৃত-ওয়োলী উল্যো 

চাঁদপুর 

১৩৯ ২০৯০১৩৯ জনোে  রিোোঃ িোইন উমিন 

আমরফ উল্লোহ িজুিদোর 

চাঁদপুর 

১৪০ ২০৯০১৪০ জনোে আফোনুর িন্জজুর 

িমহদুল আলি 

চাঁদপুর 

১৪১ ২০৯০১৪১ জনোে রিোোঃ িরীফ িোহমুদ 

রিোোঃ িমফকুর রহিোন ভূইয়ো 

চাঁদপুর 

১৪২ ২০৯০১৪২ জনোে  আবু ততয়ে গোজী 

আবু  তোলহর গোজী 

চাঁদপুর 

১৪৩ ২০৯০১৪৩ জনোে  রিোোঃ মিজোনুর রহিোন 

রিোোঃ দুলোল রহোলসন 

চাঁদপুর 

১৪৪ ২০৯০১৪৪ জনোে রিোহোম্মদ সোলোউমিন 

রিোহোম্মদ সোলোিত খাঁন 

চাঁদপুর 

১৪৫ ২০৯০১৪৫ জনোে রিোোঃ রসোো্য়োইে রহোলসন 

আেদুল হোই 

চাঁদপুর 

১৪৬ ২০৯০১৪৬ জনোে রিোোঃ িমিনুল হক 

রিোোঃ আেদুল হক 

চাঁদপুর 

১৪৭ ২০৯০১৪৭ রেগি ফোরজোনো আক্তোর 

আলনোয়োর রহোলসন 

চাঁদপুর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১৪৮ ২০৯০১৪৮ জনোে রিোোঃ িমনর রহোলসন 

মৃত-আলী আহম্মদ 

চাঁদপুর 

১৪৯ ২১০০১৪৯ জনোে রিোহোম্মদ রিোোঃ এহসোনমল 

হক 

িমফকুর রহিোন 

চট্রগ্রোি 

১৫০ ২১০০১৫০ জনোে মুহোম্মদ মসরোজুল ইসলোি 

মুহোম্মদ িোিছুল আলি 

চট্রগ্রোি 

১৫১ ২১০০১৫১ জনোে সুজো উমিন 

মৃত- রদললোয়োর রহোলসন 

চট্রগ্রোি 

১৫২ ২১০০১৫২ জনোে িোরমিন আক্তমর  

আবুল কোলিি 

চট্রগ্রোি 

১৫৩ ২১০০১৫৩ জনোে অমনন্দয মকলিোর নোর্থ 

মপ্রয়লতোষ নোর্থ 

চট্রগ্রোি 

১৫৪ ২১০০১৫৪ জনোে রিোহোম্মদ আেদুল আলীি 

িোিশুল আলি 

চট্রগ্রোি 

১৫৫ ২১০০১৫৫ রেগি িোতো ইসলোি রলচৌধুরী 

মৃত-িোিছুল ইসলোি রচৌধুরী 

চট্রগ্রোি 

১৫৬ ২১০০১৫৬ জনোে মু.মজয়ো উমিন মজয়ো 

মৃত- ইসিোইল ইব্রোহীি 

চট্রগ্রোি 

১৫৭ ২১০০১৫৭ জনোে রিোোঃ আমজজুর রহিোন 

আবুল কোলোি 

চট্রগ্রোি 

১৫৮ ২১১০১৫৮ জনোে রিোোঃ রোমকবুল ইসলোি 

রিোোঃ জমসি উমিন 

কুমিল্লো 

১৫৯ ২১১০১৫৯ জনোে রিোোঃ িমহদুল ইসলোি  

রিোোঃ আলী রহোলসন 

কুমিল্লো 

১৬০ ২১১০১৬০ জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রমফকুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৬১ ২১১০১৬১ জনোে জয়নোল আলেদীন 

রিোোঃ িহর আলী 

কুমিল্লো 

১৬২ ২১১০১৬২ জনোে দীিক রদেনোর্থ 

রগৌরোঙ্গ রদেনোর্থ 

কুমিল্লো 

১৬৩ ২১১০১৬৩ জনোে রিোোঃ িোহবুবুর রহিোন 

 রিোোঃ রমিদ আহম্মদ 

কুমিল্লো 

১৬৪ ২১১০১৬৪ জনোে রিোোঃ িোহবুবুর রহিোন 

রিোোঃ িোজহোরুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৬৫ ২১১০১৬৫ রেগি তোহমিনো আক্তোর 

আেদুল িমজদ 

কুমিল্লো 

১৬৬ ২১১০১৬৬ জনোে খমললুর রহিোন  ভূইয়ো 

িমজবুর রহিোন ভূইয়ো 

কুমিল্লো 

১৬৭ ২১১০১৬৭ জনোে প্রনে কুিোর ধর 

প্রোনকৃষ্ণ ধর 

কুমিল্লো 

১৬৮ ২১১০১৬৮ জনোে গোজী আল আমিন 

গোজী আেদুল হক 

কুমিল্লো 

১৬৯ ২১১০১৬৯ জনোে ইফলতখোরুল আলি 

মৃত- রখোরলিদ আলি 

কুমিল্লো 

১৭০ ২১১০১৭০ জনোে িোইন উমিন 

আেদুল খোললক 

কুমিল্লো 

১৭১ ২১১০১৭১ জনোে রিোোঃ িোহজোহোন 

রিয়োর আহলিদ 

কুমিল্লো 

১৭২ ২১১০১৭২ জনোে িমফজুল ইসলোি 

লীল মিয়ো 

কুমিল্লো 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১৭৩ ২১১০১৭৩ জনোে রিোোঃ এনোলয়ত উল্লোহ 

মৃত- হোমেে উল্লোহ 

কুমিল্লো 

১৭৪ ২১১০১৭৪ জনোে িোজহোরুল ইসলোি 

নুরুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৭৫ ২১১০১৭৫ জনোে রিোোঃ আলো উমিন খোন 

রিোোঃ মগয়োস উমিন খোন 

কুমিল্লো 

১৭৬ ২১১০১৭৬ জনোে ইকেোল রহোসোইন 

মসরোজুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৭৭ ২১১০১৭৭ জনোে রিোোঃ সোইফুমিন 

আমিনুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৭৮ ২১১০১৭৮ জনোে তিন চন্দ্র রদেনোর্থ 

রিনী রিোহন রদেনোর্থ 

কুমিল্লো 

১৭৯ ২১১০১৭৯ জনোে িোসুদ রোনো 

রমফকুল ইসলোি 

কুমিল্লো 

১৮০ ২১১০১৮০ জনোেফোরুকুল ইসলোি 

মৃত-ছমফউল্লোহ সরকোর 

কুমিল্লো 

১৮১ ২১১০১৮১ জনোে িঞ্জুরুল হোসোন খোন 

আেদুল জমলল খোন 

কুমিল্লো 

১৮২ ২১১০১৮২ জনোে সিীর কোমত িজুিদোর 

মনরঞ্জন িজুিদোর 

কুমিল্লো 

১৮৩ ২১২০১৮৩ জনোে জোলকর রহোসোইন 

িনসুর আহলিদ 

কক্সেোজোর 

১৮৪ ২১২০১৮৪ রিোহোম্মদ সমফউল আলি িোমকল 

ফজলুল কমরি 

কক্সেোজোর 

১৮৫ ২১২০১৮৫ জনোে রিখ জোিোল উমিন 

নুরুল আলি 

কক্সেোজোর 

১৮৬ ২১৩০১৮৬ জনোে তসয়দ নুরুন নেী 

তসয়দ সোহোে উমিন 

রফনী 

১৮৭ ২১৩০১৮৭ জনোে রিয়োর আহলিদ িজুিদোর 

জোফর আহলিদ িজুিদোর 

রফনী 

১৮৮ ২১৪০১৮৮ জনোে অপু িজুিদোর 

দয়োল হমর িজুিদোর 

খোগড়োছমড় 

১৮৯ ২১৪০১৮৯ জনোে ফোরুক রহোসোইন 

দুলোল মিয়ো 

খোগড়োছমড় 

১৯০ ২১৪০১৯০ জনোে মহলিল চোকিো 

িোমত মেলোস চোকিো 

খোগড়োছমড় 

১৯১ ২১৪০১৯১ রেগি হোমছনো আক্তোর 

চপুর মিয়ো 

খোগড়োছমড় 

১৯২ ২১৪০১৯২ জনোে মৃনোল কোমত নোর্থ 

অমৃত লোল নোর্থ 

খোগড়োছমড় 

১৯৩ ২১৪০১৯৩ জনোে র োিী চোকিো 

গুলিমন চোকিো 

খোগড়োছমড় 

১৯৪ ২১৪০১৯৪ জনোে সুমকরন চোকিো 

িরলিশ্বর চোকিো 

খোগড়োছমড় 

১৯৫ ২১৫০১৯5 রিোহোম্মদ মরফোত হোসোন মিমির 

রিোহোম্মদ এিদোদুল কমের 

লহ্মীপুর 

১৯৬ ২১৫০১৯৬ জনোে  রিোোঃ জমহরুল ইসলোি 

রিোোঃ ফখরল ইসলোি 

লহ্মীপুর 

১৯৭ ২১৫০১৯৭ জনোে আহম্মদ উল্লোহ  

নুরনেী 

লহ্মীপুর 

১৯৮ ২১৫০১৯৮ জনোে রিোোঃ রিোস্তফো কোিোল লহ্মীপুর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ তোলহর আহম্মদ 

১৯৯ ২১৫০১৯৯ জনোে  রিোোঃ তোজুল ইসলোি 

রিোোঃ আবুল খোলয়র 

লহ্মীপুর 

২০০ ২১৫০২০০ জনোে রিোোঃ রহলোল উমিন 

রিোোঃ হোমরস উমিন 

লহ্মীপুর 

২০১ ২১৬০২০১ জনোে রিোোঃ মরয়োজুল ইসলোি 

তোজুল ইসলোি 

রনোয়োখোলী 

২০২ ২১৬০২০২ রেগি ফোরহোনো নোজনীন 

রিোোঃ আবুল েসোর 

রনোয়োখোলী 

২০৩ ২১৬০২০৩ রেগি কোজী ইসিোতোরো 

কোজী হোসোনুল িোহমুদ 

রনোয়োখোলী 

২০৪ ২১৬০২০৪ জনোে মিমুল চন্দ্র দোস 

ছোয়ো কোত দোস 

রনোয়োখোলী 

২০৫ ২১৬০২০৫ জনোে  সুিন চন্দ্র িীল 

ডোোঃ হোরোন চন্দ্র িীল 

রনোয়োখোলী 

২০৬ ২১৬০২০৬ জনোে মুকুন্দ চন্দ্র দোস 

নোরোয়ন চন্দ্র দোস 

রনোয়োখোলী 

২০৭ ২১৬০২০৭ জনোে নুরুর রহিোন মকরন 

আেদুর রোজ্জোক 

রনোয়োখোলী 

২০৮ ২১৬০২০৮ জনোে  রিোহোম্মদ িোহবুবুর রহিোন 

রিোহোম্মদ িোিছুল হক 

রনোয়োখোলী 

২০৯ ২১৭০২০৯ জনোে জ্ঞোন কুিোর চোকিো 

অমুল্য রতন চোকিো 

রোঙ্গোিোটি 

২১০ ২১৭০২১০ জনোে মরলিোি চোকিো 

সুিীল চোকিো 

রোঙ্গোিোটি 

২১১ ২১৭০২১১ জনোে  জীেন মেকোি চোকিো 

নেীন চোন চোকিো 

রোঙ্গোিোটি 

২১২ ২১৭০২১২ জনোে প্রভোত তনচংগো 

নলনী রিোহন তনচংগো 

রোঙ্গোিোটি 

২১৩ ২১৭০২১৩ জনোে করুন রজযোমত চোকিো 

নিঞ্জয় চোকিো  

রোঙ্গোিোটি 

২১৪ ৩১৮০২১৪ রেগি রিৌসুিী রিোস্তফো 

রিোোঃ রগোলোি রিোস্তফো 

ঢোকো 

২১৫ ৩১৮০২১৫ রেগি খোমদজো রেগি 

িমহউমিন আহলিদ 

ঢোকো 

২১৬ ৩১৮০২১৬ জনোে রিোোঃ হোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

ঢোকো 

২১৭ ৩১৮০২১৭ জনোে রিোোঃ িঞ্জুরুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ 

ঢোকো 

২১৮ ৩১৮০২১৮ জনোে রিোোঃ ইয়োমছন আলী 

রিোোঃ আজিোদ রহোলসন 

ঢোকো 

২১৯ ৩১৮০২১৯ জনোে আমজজ সুলতোনো 

রিোোঃ আিরোফুল আলি 

ঢোকো 

২২০ ৩১৮০২২০ রেগি  ঈমিতো রোনী িন্ডল 

িোমত ভূষণ িন্ডল 

ঢোকো 

২২১ ৩১৮০২২১ জনোে রিোোঃ ফোরুক আহলিদ 

রিোোঃ হোরুন অর রমিদ 

ঢোকো 

২২২ ৩১৮০২২২ জনোে মিছেোহ উমিন িজুিদোর 

িিতোজ উমিন িজুিদোর 

ঢোকো 

২২৩ ৩১৮০২২৩ জনোে রিোোঃ ওয়োমলউল ইসলোি 

রিোোঃ ওয়োলজদ আলী 

ঢোকো 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

২২৪ ৩১৮০২২৪ জনোে রসোলহল রোনো 

মিজোনুর রহিোন 

ঢোকো 

২২৫ ৩১৮০২২৫ জনোে অসীি কুিোর রিোদক 

সুিীল চন্দ্র রিোদক 

ঢোকো 

২২৬ ৩১৮০২২৬ রেগি িোয়লো ইসলোি 

তোজুল ইসলোি 

ঢোকো 

২২৭ ৩১৮০২২৭ জনোে রিোোঃ মজয়োউল হক 

আব্দুল জব্বোর 

ঢোকো 

২২৮ ৩১৮০২২৮ জনোে রিোোঃ রোমজে রহোলসন 

আব্দুর রোজ্জোক 

ঢোকো 

২২৯ ৩১৮০২২৯ জনোে িোমকর রহোলসন 

আব্দুল িোললক মিকদোর 

ঢোকো 

২৩০ ৩১৮০২৩০ জনোে রিোোঃ িমহদুল হক রচৌধুরী 

রিোোঃ িোিসুল হক রচৌধুরী 

ঢোকো 

২৩১ ৩১৮০২৩১ জনোে রিোহোম্মদ িোহবুে রহোলসন 

রিোোঃ নছুর উমিন ভূইয়ো 

ঢোকো 

২৩২ ৩১৮০২৩২ জনোে  ররজওয়োনো জমহর 

জমহরুল ইসলোি িোহজোহোন 

ঢোকো 

২৩৩ ৩১৮০২৩৩ জনোে রিোোঃ আমরফুল আমিন 

রিোোঃ রুহুল আমিন 

ঢোকো 

২৩৪ ৩১৮০২৩৪ রেগি সোলেরীন আক্তোর 

রিোোঃ িোহজোহোন 

ঢোকো 

২৩৫ ৩১9০২৩5 জনোে রিোোঃ জোমহদ কমের 

আব্দুস সোলোি রিোল্লো 

ফমরদপুর 

২৩৬ ৩১৯০২৩৬ জনোে রিোোঃ আমনসুর রহিোন 

রিোোঃ খমের উমিন মিকদোর 

ফমরদপুর 

২৩৭ ৩১৯০২৩৭ জনোে রিোোঃ ইব্রোহীি রিখ 

রিোোঃ রসোহরোে রিখ 

ফমরদপুর 

২৩৮ ৩১৯০২৩৮ জনোে রিোোঃ আব্বোস আলী 

রিোোঃ ইউনুছ িোতুব্বর 

ফমরদপুর 

২৩৯ ৩১৯০২৩৯ জনোে রিোহোম্মদ িমনরুজ্জোিোন 

মিয়ো 

মৃত রিোহোম্মদ আব্দুস সোত্তোর মিয়ো 

ফমরদপুর 

২৪০ ৩১৯০২৪০ জনোে তোনেীর এহসোন 

রিোোঃ আিগীর রহোলসন 

ফমরদপুর 

২৪১ ৩১৯০২৪১ রেগি মিতোলো রোনী সোহো 

রলিন্দ্র চন্দ্র সোহো 

ফমরদপুর 

২৪২ ৩১৯০২৪২ জনোে সুেল চন্দ্র মেশ্বোস 

রখলগন্দ্র চন্দ্র মেশ্বোস 

ফমরদপুর 

২৪৩ ৩১৯০২৪৩ জনোে রিোোঃ নোজমুল হোসোন 

রিখ আব্দুল হোমিদ 

ফমরদপুর 

২৪৪ ৩১৯০২৪৪ জনোে উত্তি কুিোর ধর 

কল্যোণ কুিোর ধর 

ফমরদপুর 

২৪৫ ৩১৯০২৪৫ জনোে রিোোঃিোমহন মিয়ো 

রিোোঃ নূরুল হক 

ফমরদপুর 

২৪৬ ৩১৯০২৪৬ জনোে িমফকুল ইসলোি 

আোঃ রিোতোললে রসক 

ফমরদপুর 

২৪৭ ৩১৯০২৪৭ রিোহোম্মদ রমফকুল ইসলোি 

আনছোর উমিন রিোল্যো 

ফমরদপুর 

২৪৮ ৩১৯০২৪৮ জনোে রিোহোম্মদ কোউসোর রহোলসন 

রিোহোম্মদ ফুলখোন 

ফমরদপুর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

২৪৯ ৩১৯০২৪৯ জনোে রিোরোদ রহোলসন 

আেদুর রোজ্জোক 

ফমরদপুর 

২৫০ ৩১৯০২৫০ জনোে আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ খমলল রেিোরী 

ফমরদপুর 

২৫১ ৩১৯০২৫১ জনোে রিোোঃ হুিোয়ুন জোমহদ 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

ফমরদপুর 

২৫২ ৩১৯০২৫২ জনোে রিোোঃ কোবুল রহোসোইন 

রিোোঃ ফোয়জুল ইসলোি 

ফমরদপুর 

২৫৩ ৩১৯০২৫৩ জনোে তোিস কুিোর কুন্ডু 

মদলীি কুিোর কুন্ডু 

ফমরদপুর 

২৫৪ ৩১৯০২৫৪ জনোে রিোোঃ মিলন রিখ 

আোঃিোললক রিখ 

ফমরদপুর 

২৫৫ ৩১৯০২৫৫ জনোে রিোোঃ িোহআলি 

আব্দুল হোমলি রিোল্যো 

ফমরদপুর 

২৫৬ ৩১৯০২৫৬ জনোে রিোোঃ জমসি উমিন মিয়ো 

আবুল কোলোি মিয়ো 

ফমরদপুর 

২৫৭ ৩১৯০২৫৭ জনোে প্রতীক রঘোষ 

অমনল রঘোষ 

ফমরদপুর 

২৫৮ ৩১৯০২৫৮ জনোে রিোোঃ কোিোল রহোলসন 

আব্দুর রে রিখ 

ফমরদপুর 

২৫৯ ৩১৯০২৫৯ জনোে রিোোঃ িোিীি রিোল্যো 

আবু সোঈদ রিোল্যো 

ফমরদপুর 

২৬০ ৩১৯০২৬০ জনোে অসীি কুিোর িন্ডল 

অনত কুিোর িন্ডল 

ফমরদপুর 

২৬১ ৩২০০২৬১ জনোে আব্দুল্লোহ আল িোমুন 

সমফউল আলি রিোল্লোহ 

গোজীপুর 

২৬২ ৩২০০২৬২ রেগি িোিীিো ইয়োসিীন 

রিোোঃ িহীদুল আলি সরকোর 

গোজীপুর 

২৬৩ ৩২০০২৬৩ জনোে রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

রিোোঃ সমফজ উমিন 

গোজীপুর 

২৬৪ ৩২০০২৬৪ জনোে রিোহোম্মোদ সোইফুল ইসলোি 

মৃত আব্দুল িোন্নোন রিখ 

গোজীপুর 

২৬৫ ৩২০০২৬৫ জনোে রিোহোম্মদ আমজজুল হক 

রিোহোম্মদ আেদুল হোমিদ 

গোজীপুর 

২৬৬ ৩২০০২৬৬ রেগি িমি রোনী সরকোর 

মৃতুযঞ্জয় চন্দ্র সরকোর 

গোজীপুর 

২৬৭ ৩২০০২৬৭ জনোে রিোোঃ রহলোল উমিন 

রিোোঃ হোনীফ মিয়ো 

গোজীপুর 

২৬৮ ৩২০০২৬৮ রেগি কল্পনো আক্তোর 

আবুল হোলসি খোন 

গোজীপুর 

২৬৯ ৩২1০২৬9 জনোে িোহীন রিখ 

রিোোঃ রসলকন্দোর আলী রিখ 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭০ ৩২১০২৭০ জনোে স্বিন কুিোর হোলদোর 

কটিশ্বর হোলদোর 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭১ ৩২১০২৭১ জনোে জয়লদে কুিোর মেশ্বোস 

মনিোই চন্দ্র মেশ্বোস 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭২ ৩২১০২৭২ জনোে তসয়দ কোিরুল ইসলোি 

তসয়দ কোলিি আলী 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৩ ৩২১০২৭৩ জনোে সুিন িন্ডল 

িমরিোল িন্ডল 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৪ ৩২১০২৭৪ জনোে মেল্পে িন্ডল রগোিোলগঞ্জ 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

মেজয় িন্ডল 

২৭৫ ৩২১০২৭৫ জনোে কুিল তোলুক 

িদ্ম তোলুকদোর 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৬ ৩২১০২৭৬ জনোে মেপ্লে মেশ্বোস 

ধীলরন্দ্র নোর্থ মেশ্বোস 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৭ ৩২১০২৭৭ রেগি  ঝুমুর ইয়োছমিন 

রিোোঃ ইমিছ আলী মিয়ো 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৮ ৩২১০২৭৮ জনোে সুজয় মেশ্বোস  

সুনীল মেশ্বোস 

রগোিোলগঞ্জ 

২৭৯ ৩২১০২৭৯ রেগি িোহমুদো খোনি 

রিোস্তোক রহোলসন 

রগোিোলগঞ্জ 

২৮০ ৩২2০২80 জনোে জোহোঙ্গীর আলি 

রিোোঃ আব্দুল আওয়োল 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮১ ৩২২০২৮১ জনোে সঞ্জয় কুিোর রদে 

সন্ধ্যো রোনী রদে 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮২ ৩২২০২৮২ জনোে িমতউর রহিোন 

আব্দুল রিোতোমলে 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৩ ৩২২০২৮৩ জনোে রিখ িমনর রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুল রিোতোমলে 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৪ ৩২২০২৮৪ জনোে আমজজুল হক 

মৃত নূরুল ইসলোি 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৫ ৩২২০২৮৫ জনোে অিীয় ভূষণ রোয় 

অরমেন্দ্য রোয় 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৬ ৩২২০২৮৬ রেগি রতৌমফকো িরীফ লীড়ো 

রিোোঃ িরীফ উমিন ভুইয়ো 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৭ ৩২২০২৮৭ জনোে চন্দন কুিোর সূত্রধর 

রমঞ্জত কুিোর সূত্রধর 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৮ ৩২২০২৮৮ জনোে রিোোঃ কোিরুল হোসোন 

রিোোঃ িতুথজ আলী 

মকলিোরগঞ্জ 

২৮৯ ৩২২০২৮৯ রিোহোম্মদ রমেউল আলি মসমিকী 

রিোহোম্মদ জোিোল উমিন 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯০ ৩২২০২৯০ জনোে আবু িোহীদ 

আেদুছ ছোিোদ 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯১ ৩২২০২৯১ জনোে রিোহোম্মদ েোদিোহ ফয়সোল 

রিোোঃ নোনু মিয়ো 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯২ ৩২২০২৯২ জনোে  রিোোঃ সোইফুল আদনোন 

রিোোঃ আব্দুল কুদ্দুছ 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৩ ৩২২০২৯৩ রেগি মনললোফোর ইয়োসমিন 

মৃত রিোোঃ আব্দুল লমতফ 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৪ ৩২২০২৯৪ জনোে রিোহোম্মদ জোহোঙ্গীর আকন্দ 

মরয়োজ উমিন আকন্দ 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৫ ৩২২০২৯৫ জনোে  িোহবুবুর রহিোন 

িমফজ উমিন 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৬ ৩২২০২৯৬ জনোে রিোহোম্মদ েদরুল হোসোন 

রিোহোোঃ আব্দুল ওয়োহোে 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৭ ৩২২০২৯৭ জনোে রিোোঃ মিছেোহ উিীন 

রিোোঃ আেদুল আমজজ 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৮ ৩২২০২৯৮ জনোে  অমসত কুিোর রভৌমিক 

তিন কোমত রভৌমিক 

মকলিোরগঞ্জ 

২৯৯ ৩২২০২৯৯ রেগি ফোরজোনো আক্তোর মদনো 

িোহ আোঃ সোমহদ 

মকলিোরগঞ্জ 



 

ক্রমিক 
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ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৩০০ ৩২২০৩০০ জনোে রিোোঃ িরীফুল ইসলোি 

রিোোঃ রুকন উমিন 

মকলিোরগঞ্জ 

৩০১ ৩২২০৩০১ জনোে িোসুদ কমরি 

ররজোউল কমরি 

মকলিোরগঞ্জ 

৩০২ ৩২২০৩০২ জনোে রিোোঃ এহসোনুল হক 

রিোোঃ আবু তোলহর 

মকলিোরগঞ্জ 

৩০৩ ৩২২০৩০৩ জনোে পুলক চন্দ্র দোস 

ফনীন্দ্র চন্দ্র দোস 

মকলিোরগঞ্জ 

৩০৪ ৩২3০৩০4 রেগি নুফুরো আফনুন খোন 

জোহোঙ্গীর রহোলসন 

িোদোরীপুর 

৩০৫ ৩২৩০৩০৫ জনোে সলিন মেশ্বোস 

রলিি মেশ্বোস 

িোদোরীপুর 

৩০৬ ৩২৩০৩০৬ জনোে তমন িধু 

মেলরন িধু 

িোদোরীপুর 

৩০৭ ৩২৩০৩০৭ রেগি নওরীন আলনোয়োর 

আলনোয়োর রহোলসন 

িোদোরীপুর 

৩০৮ ৩২৩০৩০৮ রেগি িোকসুদো আক্তোর 

রসকোন্দর আলী রেিোরী 

িোদোরীপুর 

৩০৯ ৩২৩০৩০৯ জনোে আমিষ েোড়ড় 

শ্যোিল েোড়ড় 

িোদোরীপুর 

৩১০ ৩২৩০৩১০ জনোে রিোোঃ রজোেোলয়দ মিয়ো 

মগয়োস উমিন রিোল্লো 

িোদোরীপুর 

৩১১ ৩২৩০৩১১ জনোে তোিস ভক্ত 

মৃতুযঞ্জয় ভক্ত 

িোদোরীপুর 

৩১২ ৩২৩০৩১২ জনোে মলটন হোওলোদোর 

তসয়দ আলী হোওলোদোর 

িোদোরীপুর 

৩১৩ ৩২৩০৩১৩ জনোে জমহরুল ইসলোি 

সোিছুল হক েয়োতী 

িোদোরীপুর 

৩১৪ ৩২৩০৩১৪ জনোে ওেোইদুর রহিোন 

আেদুল রিোতোললে 

িোদোরীপুর 

৩১৫ ৩২৩০৩১৫ জনোে ইব্রোহীি খমলল 

আলনোয়োর রহোলসন রচোকদোর 

িোদোরীপুর 

৩১৬ ৩২৩০৩১৬ জনোে সুিন কুিোর িন্ডল 

হলর কৃষ্ণ িন্ডল 

িোদোরীপুর 

৩১৭ ৩২৩০৩১৭ জনোে রিোোঃ িোহোদোৎ রহোলসন 

রিোোঃ চাঁন মিয়ো 

িোদোরীপুর 

৩১৮ ৩২৩০৩১৮ জনোে উৎিল মকত্তথনীয়ো 

েীলরন্দ্র মকত্তথনীয়ো 

িোদোরীপুর 

৩১৯ ৩২৩০৩১৯ জনোে সমঞ্জত মেশ্বোস 

সমচন্দ্র নোর্থ মেশ্বোস 

িোদোরীপুর 

৩২০ ৩২৩০৩২০ জনোে আনন্দ কুিোর িন্ডল 

র োলগি চন্দ্র িন্ডল 

িোদোরীপুর 

৩২১ ৩২4০৩২1 জনোে রোজীে িন্ডল 

সুধীর চন্দ্র িন্ডল 

িোমনকগঞ্জ 

৩২২ ৩২৪০৩২২ জনোে রিোোঃ রুহুল আমিন 

রিোোঃ রসোলোয়িোন 

িোমনকগঞ্জ 

৩২৩ ৩২৪০৩২৩ জনোে রিোোঃ আলেদ আলী 

রিোোঃ িমজদ রেিোরী 

িোমনকগঞ্জ 

৩২৪ ৩২৪০৩২৪ জনোে রিো আবুল কোলিি 

রিোোঃ আোঃ রমহি 

িোমনকগঞ্জ 

৩২৫ ৩২৪০৩২৫ জনোে  সজীে দোস িোমনকগঞ্জ 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

িমু্ভনোর্থ দোস 

৩২৬ ৩২৪০৩২৬ রেগি নোজনীন আহলিদ লুনো 

রিোোঃ নোমসর উমিন আহলিদ 

িোমনকগঞ্জ 

৩২৭ ৩২5০৩২7 জনোে রিোোঃ রসমলি রহোলসন 

তোজুল ইসলোি 

মুমিগঞ্জ 

৩২৮ ৩২৫০৩২৮ জনোে রিোোঃ আওলোলদ রহোলসন 

কোলোই রেিোরী 

মুমিগঞ্জ 

৩২৯ ৩২6০৩২9 জনোে এস.ইউ.এি. রনোিোন 

মৃত রিোোঃ আলী আসোদ 

নোরোয়নগঞ্জ 

৩৩০ ৩২৬০৩৩০ জনোে রিোোঃ নোজমুল হক িরি 

রিোোঃ নূরুল হক 

নোরোয়নগঞ্জ 

৩৩১ ৩২৬০৩৩১ জনোে রিোোঃ জমসি উমিন 

আোঃ হোমলি মিয়ো 

নোরোয়নগঞ্জ 

৩৩২ ৩২৬০৩৩২ রেগি মরংকু রোনী িীল 

অমজত চন্দ্র িীল 

নোরোয়নগঞ্জ 

৩৩৩ ৩২৬০৩৩৩ জনোে িোহ আলি  

রিোোঃ রিোিোরফ রহোলসন 

নরোয়নগঞ্জ 

৩৩৪ ৩২7০৩৩4 জনোে মুহোম্মদ আইনল হক 

মুহোম্মদ রগোলোি মিয়ো 

নরমসংদী 

৩৩৫ ৩২৭০৩৩৫ জনোে সহলদে চন্দ্র সরকোর 

সুকুিোর চন্দ্র সরকোর 

নরমসংদী 

৩৩৬ ৩২৭০৩৩৬ জনোে িোলজদুল হক মৃধো 

আেদুল হক মৃধো 

নরমসংদী 

৩৩৭ ৩২৭০৩৩৭ জনোে ফরহোদ মিয়ো 

চোন মিয়ো 

নরমসংদী 

৩৩৮ ৩২৭০৩৩৮ জনোে রিোোঃ ছোলদক মিয়ো 

আব্দুল েোলরক মিয়ো 

নরমসংদী 

৩৩৯ ৩২৭০৩৩৯ জনোে ররমেন 

রিোোঃ জোহোঙ্গীর রহোলসন 

নরমসংদী 

৩৪০ ৩২৭০৩৪০ জনোে রিোোঃ রসোলহল িোরলভজ 

রিোোঃ হোরুন অর রিীদ 

নরমসংদী 

৩৪১ ৩২৭০৩৪১ জনোে আবুল কোলোি আজোদ 

মৃত মজন্নোত আলী 

নরমসংদী 

৩৪২ ৩২৭০৩৪২ জনোে মিঠুন চন্দ্র দোস 

মৃতুযঞ্জয় দোস 

নরমসংদী 

৩৪৩ ৩২৭০৩৪৩ জনোে িোহমুদুল হোসোন 

রিোোঃ রকরোিত আলী 

নরমসংদী 

৩৪৪ ৩২৭০৩৪৪ জনোে রিোহোম্মোদ নজরুল ইসলোি 

রিোহোম্মদ আমজি উমিন 

নরমসংদী 

৩৪৫ ৩২৭০৩৪৫ রেগি সুেণ থো রোয় 

মৃত িমেত্র রোয় 

নরমসংদী 

৩৪৬ ৩২8০৩৪6 জনোে দয়োল চন্দ্র িন্ডল 

দিোনন িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৪৭ ৩২৮০৩৪৭ জনোে রিোোঃ রমেউল ইসলোি 

রিোোঃ িোিছুজ্জোিোন  

রোজেোড়ী 

৩৪৮ ৩২৮০৩৪৮ জনোে রিোোঃ িনসুর আলী 

রিোোঃ িহর আলী 

রোজেোড়ী 

৩৪৯ ৩২৮০৩৪৯ জনোে রিোহোম্মদ রমেউল আওয়োল 

রিোহোম্মদ রওিন আলী 

রোজেোড়ী 

৩৫০ ৩২৮০৩৫০ জনোে রিোোঃ রদলের রহোলসন 

রিোোঃ আনছোর আলী 

রোজেোড়ী 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৩৫১ ৩২৮০৩৫১ জনোে আসোদুজ্জোিোন 

রিোোঃ ঈিোন আল িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৫২ ৩২৮০৩৫২ জনোে তিিে আদর রসমলি 

িলয়ন উমিন িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৫৩ ৩২৮০৩৫৩ জনোে রিোোঃ রসজোনুর রহিোন 

রিোোঃ িমজবুর রহিোন 

রোজেোড়ী 

৩৫৪ ৩২৮০৩৫৪ জনোে সুজয় কুিোর মেশ্বোস 

তভরে কুিোর মেশ্বোস 

রোজেোড়ী 

৩৫৫ ৩২৮০৩৫৫ জনোে রক,এি, িোহীন ররজো 

রিোোঃ আব্দুল িোললক 

রোজেোড়ী 

৩৫৬ ৩২৮০৩৫৬ রিোহোম্মদ আব্দুল রিোতোললে 

রিোহোম্মদ আবু েক্কোর 

রোজেোড়ী 

৩৫৭ ৩২৮০৩৫৭ জনোে ইসহোক রহোলসন 

আোঃ েোরী রিোল্লো 

রোজেোড়ী 

৩৫৮ ৩২৮০৩৫৮ জনোে িলোি কুিোর মেশ্বোস 

কোমত কুিোর মেশ্বোস 

রোজেোড়ী 

৩৫৯ ৩২৮০৩৫৯ রেগি রুিোনো িোরভীন 

আব্দুর রিীদ 

রোজেোড়ী 

৩৬০ ৩২৮০৩৬০ জনোে রিোোঃ ফোরুক রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৬১ ৩২৮০৩৬১ জনোে রিোোঃ মিতুল িোহমুদ 

রিোোঃ আয়ুে িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৬২ ৩২৮০৩৬২ জনোে প্রতোি িন্ডল 

প্রভোষ িন্ডল 

রোজেোড়ী 

৩৬৩ ৩২৮০৩৬৩ রেগি শ্রোেণী দোস 

জগদীি চন্দ্র দোস 

রোজেোড়ী 

৩৬৪ ৩২৮০৩৬৪ জনোে রমেউল ইসলোি 

রিোোঃ হোমফজুর রহিোন 

রোজেোড়ী 

৩৬৫ ৩২৮০৩৬৫ জনোে মসরোজুল ইসলোি 

রিোোঃ রসলকন্দোর আলী 

রোজেোড়ী 

৩৬৬ ৩২৮০৩৬৬ জনোে রিোোঃ হোসোন িোহ 

ইসলোি রিখ 

রোজেোড়ী 

৩৬৭ ৩২৮০৩৬৭ এস.এি, রিলহদী হোসোন রসোহোগ 

এস.এি. রমফকুল ইসলোি 

রোজেোড়ী 

৩৬৮ ৩২৮০৩৬৮ জনোে িমতয়োর রহিোন 

ওসিোন গণী 

রোজেোড়ী 

৩৬৯ ৩২৮০৩৬৯ জনোে রিোোঃ রোজীে সরদোর 

রিোোঃ আব্দুল খোললক সরদোর 

রোজেোড়ী 

৩৭০ ৩২৮০৩৭০ জনোে রজোলসফুজ্জোিোন 

রিোোঃ রিোয়োলজ্জি রহোলসন 

রোজেোড়ী 

৩৭১ ৩২৮০৩৭১ জনোে রগৌতি কুিোর 

রগোিোল সরকোর 

রোজেোড়ী 

৩৭২ ৩২9০৩৭2 জনোে আব্দুল্লোহ-আল-িোমুন মিয়ো 

আব্দুস সোলোি মিয়ো 

িমরয়তপুর 

৩৭৩ ৩২৯০৩৭৩ জনোে আিরোফুল কোওসোর 

মৃত রমফকুল ইসলোি 

িমরয়তপুর 

৩৭৪ ৩২৯০৩৭৪ জনোে রিোোঃ নোমসর উমিন 

রিোোঃ সোইদুর রহিোন খোন 

িমরয়তপুর 

৩৭৫ ৩২৯০৩৭৫ জনোে সুলোইিোন 

রিোতোললে ঢোলী 

িমরয়তপুর 

৩৭৬ ৩30০৩৭6 জনোে রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি টোংগোইল 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ আবুল কোলিি 

৩৭৭ ৩৩০০৩৭৭ রেগি আফলরোজো রেগি 

এিোদোদুল হক 

টোংগোইল 

৩৭৮ ৩৩০০৩৭৮ জনোে রিোোঃ িহীদুল্লোহ 

রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

টোংগোইল 

৩৭৯ ৩৩০০৩৭৯ জনোে আিরোফুল আলি 

িোিছুল আলি 

টোংগোইল 

৩৮০ ৩৩০০৩৮০ জনোে নুরুজ্জোিোন 

মৃত-রমফকুল ইসলোি 

টোংগোইল 

৩৮১ ৩৩০০৩৮১ জনোে রিোোঃ আমসফ হোসোন 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

টোংগোইল 

৩৮২ ৩৩০০৩৮২ রেগি রত্নো খোতুন 

রিোোঃ রিজোন আলী 

টোংগোইল 

৩৮৩ ৩৩০০৩৮৩ জনোে রিোোঃ আব্দুল হোমিদ মিয়ো 

রিোোঃ এছোক আলী 

টোংগোইল 

৩৮৪ ৩৩০০৩৮৪ জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রিোোঃ সোলোি তোলুকদোর 

টোংগোইল 

৩৮৫ ৩৩০০৩৮৫ রেগি সুলতোনো নোসমরন 

রিোোঃ তোমজি উমিন 

টোংগোইল 

৩৮৬ ৩৩০০৩৮৬ জনোে আব্দল্লোহ-আল-িোমুন 

রিোোঃ েোদিোহ মিয়ো 

টোংগোইল 

৩৮৭ ৩৩০০৩৮৭ জনোে রিোোঃ কোিোল রহোলসন 

রিোোঃ আমজজুল হক 

টোংগোইল 

৩৮৮ ৩৩০০৩৮৮ জনোে এস এি হোমসবুল হোসোন মরিন 

রিোোঃ ইউসুফ আলী 

টোংগোইল 

৩৮৯ ৩৩০০৩৮৯ জনোে মিজোনুর রহিোন 

নূর রিোহোম্মদ 

টোংগোইল 

৩৯০ ৩৩০০৩৯০ জনোে সুিন চন্দ্র মেশ্বোস 

ভজন চন্দ্র মেশ্বোস 

টোংগোইল 

৩৯১ ৩৩০০৩৯১ জনোে রিোোঃ ছোলনোয়োর রহোলসন 

আব্দুল রউফ 

টোংগোইল 

৩৯২ ৩৩০০৩৯২ জনোে এি.এ. হোন্নোন 

আব্দুল আমজজ 

টোংগোইল 

৩৯৩ ৩৩০০৩৯৩ জনোে আনন্দ চন্দ্র দোস 

সতীি চন্দ্র দোস 

টোংগোইল 

৩৯৪ ৩৩০০৩৯৪ রেগি মিমরন সুলতোনো 

রিোোঃ সুরুজ্জোিোন 

টোংগোইল 

৩৯৫ ৩৩০০৩৯৫ জনোে রিোোঃ ইব্রোহীি রহোলসন 

রিোোঃ রহোলসন আলী 

টোংগোইল 

৩৯৬ ৩৩০০৩৯৬ জনোে আখতোরুজ্জোিোন সুিন 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

টোংগোইল 

৩৯৭ ৩৩০০৩৯৭ জনোে সুমজৎ চন্দ্র মেশ্বোস 

গলনি চন্দ্র মেশ্বোস 

টোংগোইল 

৩৯৮ ৩৩০০৩৯৮ জনোে িোহমুদুল হক 

আবুল রহোলসন 

টোংগোইল 

৩৯৯ ৩৩০০৩৯৯ জনোে সুিোত সরকোর 

সুভোষ চন্দ্র সরকোর 

টোংগোইল 

৪০০ ৩৩০০৪০০ জনোে উজ্জ্বল সরকোর 

মনতযোনন্দ সরকোর 

টোংগোইল 

৪০১ ৩৩০০৪০১ জনোে কোিোল আহলিদ 

ইজ্জত আলী 

টোংগোইল 
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৪০২ ৩৩০০৪০২ জনোে মনতযোনন্দ সোহো 

অক্ষয় কুিোর সোহো 

টোংগোইল 

৪০৩ ৩৩০০৪০৩ জনোে রসোলহল রোনো 

রসোলোয়িোন রহোলসন 

টোংগোইল 

৪০৪ ৩৩০০৪০৪ জনোে রিোোঃ জোমকর রহোলসন 

আব্দুল লমতফ মিঞো 

টোংগোইল 

৪০৫ ৩৩০০৪০৫ জনোে মলংকন চন্দ 

কোমতস কুিোর চন্দ 

টোংগোইল 

৪০৬ ৩৩০০৪০৬ জনোে রনিোল চন্দ্র দোস 

ধনঞ্জয় চন্দ্র দোস 

টোংগোইল 

৪০৭ ৩৩০০৪০৭ জনোে রিোোঃ িোহমরয়োর হোসোন 

রিোোঃ জয়নোল আলেদীন 

টোংগোইল 

৪০৮ ৩৩০০৪০৮ জনোে রিোোঃ এিদোদুল হক 

রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

টোংগোইল 

৪০৯ ৩৩০০৪০৯ জনোে জুলয়ল খোন 

আব্দুর রমিদ খোন 

টোংগোইল 

৪১০ ৩৩০০৪১০ জনোে আলী হোসনোত 

রিোোঃ আলী আকের 

টোংগোইল 

৪১১ 4৩1০৪১1 জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিখ জোলোল উমিন 

েোলগরহোট 

৪১২ 4310412 জনোে রিখ নজরুল ইসলোি 

রিখ টুকু মিয়ো 

েোলগরহোট 

৪১৩ 4310413 জনোে রিখ রিোোঃ আসোদুজ্জোিোন 

রিখ রিোোঃ ইউনুছ আলী 

েোলগরহোট 

৪১৪ 4310414 জনোে অির রোয় 

মৃতোঃ হমরিদ রোয় 

েোলগরহোট 

৪১৫ 4310415 রেগি ইললোরো িোরভীন 

রিোোঃ আিরোফ আলী রসখ 

েোলগরহোট 

৪১৬ 4310416 জনোে মিলন িন্ডল 

অধীর িন্ডল 

েোলগরহোট 

৪১৭ 4310417 জনোে রিোোঃ িোসুি মেল্লোহ্  

রিোোঃ ফজলুল হক 

েোলগরহোট 

৪১৮ 4310418 জনোে রিোোঃ ইমিস আলী 

রিোোঃ রসলকন্দোর আলী মসকদোর 

েোলগরহোট 

৪১৯ 4310419 জনোে রিোোঃ মলটন হোওলোদোর 

রিোোঃ জয়নোল আলেদীন 

েোলগরহোট 

৪২০ 4310420 জনোে রিখ কোিোল রহোলসন 

আব্দুল খোললক 

েোলগরহোট 

৪২১ 4310421 জনোে রিোোঃ সুিন 

রিোোঃ হোরুন অর রমিদ 

েোলগরহোট 

৪২২ 4310422 জনোে রিখ িোঈনুল কমের 

রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

েোলগরহোট 

৪২৩ 4310423 জনোে সঞ্জয় কুিোর িজুিদোর 

িচীন্দ্র নোর্থ িজুিদোর 

েোলগরহোট 

৪২৪ 4310424 জনোে  তসয়দ রমেউল ইসলোি 

তসয়দ রগোলোি রিোস্তফো 

েোলগরহোট 

৪২৫ 4310425 জনোে সিীর মেশ্বোস 

রগোকুল মেশ্বোস 

েোলগরহোট 

৪২৬ 4310426 জনোে আব্দুর রমহি হোওলোদোর 

আব্দুল কোলদর হোওলোদোর 

েোলগরহোট 

৪২৭ 4310427 জনোে সুিন িজুিদোর েোলগরহোট 
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মেকোি কুিোর িজুিদোর 

৪২৮ 4310428 জনোে সুলষন হীরো 

গুরুিদ হীরো 

েোলগরহোট 

৪২৯ 4310429 জনোে তুমহন কুিোর ডোকুয়ো 

মচত্ত রঞ্জন ডোকুয়ো 

েোলগরহোট 

৪৩০ 4310430 রেগি তোনমজলো আক্তোর 

রিখ দমলল উমিন 

েোলগরহোট 

৪৩১ 4310431 জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

আোঃ রোজ্জোক ফরোজী 

েোলগরহোট 

৪৩২ 4310432 জনোে ওেোয়দুর রহিোন 

রক,এি আমতকুজ্জোিোন 

েোলগরহোট 

৪৩৩ 4310433 জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

আোঃ সোিোদ রিখ 

েোলগরহোট 

৪৩৪ 4310434 জনোে প্রনে কুিোর মেশ্বোস 

প্রিোত কুিোর মেশ্বোস 

েোলগরহোট 

৪৩৫ 4320435 জনোে মিন্টু মিয়ো 

রিোোঃ নুরুল ইসলোি 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৩৬ 4320436 জনোে  রিোোঃ রুলেল মিয়ো  

রিোোঃ সোিসুিীন 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৩৭ 4320437 জনোে বুলবুল আহলিদ 

রিোোঃ রসোেোলরক আলী 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৩৮ 4320438 জনোে জুন্নুন আহ     িোদ 

রিোোঃ িওকত আলী মেশ্বোস 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৩৯ 4320439 জনোে  রিোোঃ এিদোদুল হক 

রিোোঃআমজজুল হক 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪০ 4320440 রিোছোোঃ তোমনয়ো সুলতোনো িমি 

রিোোঃআব্দুল িমজদ 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪১ 4320441 জনোে রিোোঃ ফোরুক রহোসোইন 

রিোোঃ ফজলুল হক 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪২ 4320442 জনোে  রিোোঃ লোল্টু মিয়ো 

রিোোঃ এলোমহ েকস 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৩ 4320443 জনোে রিোোঃ রমহদুল ইসলোি 

মৃতোঃ সোিসুল আলি 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৪ 4320444 জনোে রিোোঃ এরিোদ আলী 

রিোোঃ আকেোর আলী 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৫ 4320445 জনোে  রিোোঃ রোমফউর কমের 

রিোোঃ শুকুর আলী 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৬ 4320446 জনোে এফ.এ.রক.এি.আজোদ 

মৃতোঃ ফমকর রিোহোম্মদ 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৭ 4320447 জনোে রিোোঃ আব্দুর রমহি 

রিোোঃ আবু সোঈদ  

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৮ 4320448 জনোে  রিোোঃ আল-আমিন 

রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

চুয়োডোঙ্গো 

৪৪৯ 4330449 জনোে অমিত কুিোর িন্ডল 

আনন্দ রিোহন িন্ডল 

 লিোর 

৪৫০ 4330450 জনোে রিোোঃ েোবুল আক্তোর  

রিোোঃ আব্দুল হোমিদ 

 লিোর 

৪৫১ 4330451 জনোে রিোোঃ মিমুল আক্তোর 

রিোোঃ রিোসললি আলী 

 লিোর 

৪৫২ 4330452 জনোে রিোোঃ হোরুন-অর-রমিদ 

রিোোঃ আব্দুস সোিোদ 

 লিোর 
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৪৫৩ 4330453 জনোে রিোোঃ রতৌমহদুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল কোলদর 

 লিোর 

৪৫৪ 4330454 জনোে রিোোঃ সুলতোনুর ররজো 

িলোি 

রিোোঃ আবু দোউদ রিোড়ল 

 লিোর 

৪৫৫ 4330455 জনোে রিোোঃ িমনরুজ্জোিোন 

রিোোঃ আোঃ ওহোে সরদোর 

 লিোর 

৪৫৬ 4330456 জনোে রসৌমিত্র রিোদক 

তিন কুিোর রিোদক 

 লিোর 

৪৫৭ 4330457 জনোে রিখ হোরুন-অর-রমিদ 

রিখ আব্দুর রিীদ 

 লিোর 

৪৫৮ 4330458 জনোে রিোোঃ রসোহরোে রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুল িমজদ 

 লিোর 

৪৫৯ 4330459 জনোে রিোোঃ িোিীি ররজো 

রিোোঃ আবুল কোলিি 

 লিোর 

৪৬০ 4330460 জনোে রিোোঃ তোনমের কমের 

রিোোঃ রগোলোি ফোরুক 

 লিোর 

৪৬১ 4330461 জনোে রিোোঃ িোহোজোন আলী 

রিোোঃ অমজয়োর রহিোন গোজী 

 লিোর 

৪৬২ 4330462 জনোে রিোোঃ কোিরুজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুস শুকুর 

 লিোর 

৪৬৩ 4330463 রেগি তিো মেশ্বোস 

িমরিল চন্দ্র মেশ্বোস 

 লিোর 

৪৬৪ 4330464 জনোে সীিোত মেশ্বোস 

হৃদলিোহন মেশ্বোস 

 লিোর 

৪৬৫ 4330465 জনোে মিমির িমল্লক 

মনরঞ্জন িমল্লক 

 লিোর 

৪৬৬ 4330466 রেগি  িোছুরো খোতুন 

মৃতোঃ ইউসুফ আলী 

 লিোর 

৪৬৭ 4330467 রিোসোোঃ লোভলী ইয়োসমিন 

রিোোঃকওছোর আলী 

 লিোর 

৪৬৮ 4330468 জনোে তিন কুিোর সরকোর 

রিোহনলোল সরকোর 

 লিোর 

৪৬৯ 4330469 জনোে এস,এি, ইজোজুল ইসলোি 

রিোোঃ ইউনুস আলী 

 লিোর 

৪৭০ 4330470 রেগি  তোসমনি সুলতোনো 

রিোোঃ খোয়রুল আলি 

 লিোর 

৪৭১ 4330471 জনোে রিোোঃ হৃদয় িোরলভজ 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

 লিোর 

৪৭২ 4330472 রেগি িোহোনোজ িোরভীন 

রিোোঃ আোঃ িোন্নোন 

 লিোর 

৪৭৩ 4330473 রিোছোোঃ সোলিো খোতুন 

রিোোঃ রিোিোরোফ রহোলসন 

 লিোর 

৪৭৪ 4330474 জনোে রিোোঃ রিলহদী ইিরোন 

রিোোঃ িমসয়োর রহিোন 

 লিোর 

৪৭৫ 4330475 জনোে আব্দুল হোমিদ 

রিোোঃ রতোফোলজ্জল রহোলসন 

 লিোর 

৪৭৬ 4330476 জনোে রিখ আজগর আলী 

মৃতোঃ রিখ মুহোম্মদ আলী 

 লিোর 

৪৭৭ 4330477 জনোে রিোোঃ হুিোয়ুন কমের 

রিোোঃ লুৎফর রহিোন দফোদোর 

 লিোর 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৪৭৮ 4330478 জনোে রিোোঃ হোরুন-অর-রমিদ 

রিোোঃ নওয়োে আলী সরদোর 

 লিোর 

৪৭৯ 4330479 জনোে রিোোঃ আিোন উল্লোহ 

রিোোঃ ফুলছমিন 

 লিোর 

৪৮০ 4330480 জনোে রিোোঃ িমতউর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল কুদ্দুস 

 লিোর 

৪৮১ 4330481 রেগি সুমিতো রোনী রদেনোর্থ 

তেদ্যনোর্থ রদেনোর্থ 

 লিোর 

৪৮২ 4330482 জনোে আনন্দ কুিোর 

নলরন কুিোর 

 লিোর 

৪৮৩ 4330483 জনোে রিোোঃ ফোরুক আহম্মদ 

মৃতোঃ দমলল উমিন মেশ্বোস 

 লিোর 

৪৮৪ 4340484 রেগি  চম্পো িোরমভন 

ফলজর আলী 

মঝনোইদহ 

৪৮৫ 4340485 জনোে রিোোঃ রোলসল রহোলসন 

রিোোঃআমজের রিোল্লো 

মঝনোইদহ 

৪৮৬ 4340486 জনোে অচুযত কুিোর গড়োই 

মেশ্বনোর্থ গড়োই 

মঝনোইদহ 

৪৮৭ 4340487 জনোে  রিোোঃ িোহজোলোল 

রিোোঃদোউদ রহোলসন 

মঝনোইদহ 

৪৮৮ 4340488 জনোে রিোোঃ ইয়োদুল রহোলসন 

রিোোঃসোেদোর আলী 

মঝনোইদহ 

৪৮৯ 4340489 জনোে অমলত কুিোর 

সুলকি মিকদোর 

মঝনোইদহ 

৪৯০ 4340490 জনোে  কোজী রহোসলন আরো 

মৃতোঃকোজী হোসোনুল িোহমুদ 

মঝনোইদহ 

৪৯১ 4340491 জনোে রিোোঃ আমিকুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল ওহোে 

মঝনোইদহ 

৪৯২ 4340492 জনোে িঈন িোলহদ আহলম্মদ 

রিোোঃআব্দুল িতললে 

মঝনোইদহ 

৪৯৩ 4340493 জনোে  ররোকন-উজ-জোিোন 

আবুেকর 

মঝনোইদহ 

৪৯৪ 4340494 জনোে িোিীি ররজো 

ফজলুল হক 

মঝনোইদহ 

৪৯৫ 4340495 জনোে রদেব্রত মেশ্বোস 

েক্ত রঞ্জন মেশ্বোস 

মঝনোইদহ 

৪৯৬ 4340496 জনোে  সুভোিীষ কুিোর মেশ্বোস 

মদলীি কুিোর মেশ্বোস 

মঝনোইদহ 

৪৯৭ 4340497 জনোে রিোোঃ অমলউর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল হোই 

মঝনোইদহ 

৪৯৮ 4340498 জনোে রিোোঃ িমরফুল ইসলোি 

রিোোঃদরুদ েকস 

মঝনোইদহ 

৪৯৯ 4340499 জনোে  রিোোঃ জোমির রহোলসন 

রিোোঃসবুর আলী 

মঝনোইদহ 

৫০০ 4340500 জনোে রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

রিোোঃমসরোজুল ইসলোি 

মঝনোইদহ 

৫০১ 4340501 জনোে রিোোঃ িোহদী হোসোনো 

রিোহোম্মদ আলী 

মঝনোইদহ 

৫০২ 4340502 জনোে  রিোোঃ আমিরুল ইসলোি 

রিোোঃ মসরোজুল ইসলোি 

মঝনোইদহ 

৫০৩ 4340503 জনোে রিোোঃ ইফলতখোর আলি মঝনোইদহ 
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খাঁন 

রিোোঃকুতুে উিীন খাঁন 

৫০৪ 4340504 জনোে মুহোোঃ হোরুনুর রমিদ 

রিোোঃদমলয়োর রহিোন 

মঝনোইদহ 

৫০৫ 4340505 জনোে  রিোোঃ রিোস্তমফজুর রহিোন 

রিোোঃ সোইদুর রহিোন 

মঝনোইদহ 

৫০৬ 4340506 জনোে সজীে রঘোষ 

 মদলীি কুিোর রঘোষ 

মঝনোইদহ 

৫০৭ 4340507 জনোে রলোকিোন রহোসোইন 

রিোহোম্মদ আলী 

মঝনোইদহ 

৫০৮ 4340508 জনোে রিোোঃ রুহুল কমরি 

আবুেক্কর মেশ্বস 

মঝনোইদহ 

৫০৯ 4340509 জনোে দীিক কুিোর  েসু 

স্বিন কুিোর েসু 

মঝনোইদহ 

৫১০ 4340510 জনোে ফোরুক আহোলম্মদ 

রিোোঃআক্তোর রহোলসন 

মঝনোইদহ 

৫১১ 4350511 জনোে আল-ইিরোন 

রিোোঃ আবুল-েোসোর 

খুলনো 

৫১২ 4350512 জনোে রিোোঃ িোমিি তোলুকদোর 

রিোোঃ জোিোল তোলুকদোর 

খুলনো 

৫১৩ 4350513 জনোে িোর্থ থ রোয় 

হমরদোস রোয় 

খুলনো 

৫১৪ 4350514 জনোে রিোস্তোমফজুর রহিোন গোজী 

মৃতোঃ িকলছদ আলী গোজী 

খুলনো 

৫১৫ 4350515 জনোে অমিত সুন্দর রোয় 

সুভোষ চন্দ্র রোয় 

খুলনো 

৫১৬ 4350516 জনোে অতীি সরদোর 

নলরন্দ্রনোর্থ সরদোর 

খুলনো 

৫১৭ 4350517 জনোে রিোোঃ নোজমুল হোসোন 

রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

খুলনো 

৫১৮ 4350518 জনোে মেশ্বজয় সোনো 

মনরোিদ সোনো 

খুলনো 

৫১৯ 4350519 জনোে কোমলদোস মেশ্বোস 

মনরোিদ মেশ্বোস 

খুলনো 

৫২০ 4350520 জনোে রিোোঃ তুমহন রচৌধুরী 

মৃতোঃ রিোোঃ রতোফোজ্জল রহোলসন 

রচৌধুরী 

খুলনো 

৫২১ 4350521 রেগি মিনো খোতুন 

রিখ আিীর আলী 

খুলনো 

৫২২ 4350522 জনোে সুকলদে মিস্ত্রী 

হমরিদ মিস্ত্রী 

খুলনো 

৫২৩ 4350523 জনোে রিোোঃ আব্দুল হোই 

রিোোঃ আব্দুল হোমিদ 

খুলনো 

৫২৪ 4350524 জনোেলসোমনয়ো িোরভীন 

কোজী আব্দুল জমলল 

খুলনো 

৫২৫ 4350525 জনোে রদেোিীষ িন্ডল 

মনি থল কুিোর িন্ডল 

খুলনো 

৫২৬ 4350526 জনোে রিোোঃ িঈনুল ইসলোি গোজী 

রিোোঃ আোঃ সবুর গোজী 

খুলনো 

৫২৭ 4350527 জনোেলিোোঃ িোহোজোহোন আলী 

িওকত আলী সরদোর 

খুলনো 
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৫২৮ 4350528 জনোেলিোোঃ ইিদোদুল হক 

রিোোঃ আব্দুস সোলোি মেশ্বোস 

খুলনো 

৫২৯ 4350529 জনোে ভীি সরকোর 

রগোিোল সরকোর 

খুলনো 

৫৩০ 4350530 জনোে রসৌলিন কুন্ডু সোজু 

রেীন্দ্র নোর্থ কুন্ডু 

খুলনো 

৫৩১ 4350531 জনোে রিোোঃ রগোলোি ফোরুক 

রিোোঃ রসোলোয়িোন রহোলসন 

খুলনো 

৫৩২ 4350532 জনোে রিোোঃ আলী রিোত্তথজো খোন 

আব্দুল হোমিদ খোন 

খুলনো 

৫৩৩ 4350533 জনোে জনোে মিল্টন অমধকোরী  

মনমিকোত অমধকোরী 

খুলনো 

৫৩৪ 4350534 জনোে অললোক রোয় 

মৃতোঃ অমজত রোয় 

খুলনো 

৫৩৫ 4350535 জনোে রিোোঃ এিরোন হোসোন 

রিোোঃ রতৌমহদ আলী 

খুলনো 

৫৩৬ 4350536 রেগি ফোরহোনো ইসলোি 

নজরুল ইসলোি 

খুলনো 

৫৩৭ 4350537 জনোে রদে প্রসোদ েোছোড় 

অমজত কুিোর েোছোড় 

খুলনো 

৫৩৮ 4350538 জনোে রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ ওয়োলজদ আলী 

খুলনো 

৫৩৯ 4350539 জনোে মনপুন িন্ডল 

প্রফুল্ল কুিোর িন্ডল 

খুলনো 

৫৪০ 4350540 জনোে রদেকুিোর ঢোলী 

রোিিদ ঢোলী 

খুলনো 

৫৪১ 4350541 জনোে সুিোত কুিোর রোহো 

সোধন কুিোর রোহো 

খুলনো 

৫৪২ 4350542 জনোে নীল িমন হমর 

িমু্ভ হমর 

খুলনো 

৫৪৩ 4350543 জনোে রিলহদী হোসোন 

মৃতোঃ চাঁন মিয়ো রিোল্যো 

খুলনো 

৫৪৪ 4350544 জনোে সুিন েোলো 

মিলন কোমত েোলো 

খুলনো 

৫৪৫ 4350545 জনোে সুকুিোর রোয় 

সুভোষ চন্দ্র রোয় 

খুলনো 

৫৪৬ 4350546 জনোে মনউটন রোয় 

মৃতোঃ গুরুিদ রোয় 

খুলনো 

৫৪৭ 4360547 মুিী রিোোঃ িমিনুর রহিোন 

মুিী রিোোঃ িমজের রহিোন 

কুমিয়ো 

৫৪৮ 4360548 জনোে চন্দ্র রিখর রভৌমিক 

তচতন্য রভৌমিক 

কুমিয়ো 

৫৪৯ 4360549 জনোে রিোোঃ েরোতুল রিোলিমনমন 

রমফক উমিন আহলম্মদ 

কুমিয়ো 

৫৫০ 4360550 জনোে  রিোোঃ মলটন আলী 

মৃতোঃ ইতোজ আলী প্রোং 

কুমিয়ো 

৫৫১ 4360551 জনোে রিোোঃ িোহোনুর রহিোন 

রিোোঃছোলনোয়োর রহোলসন 

কুমিয়ো 

৫৫২ 4360552 জনোে আলিগীর রহোলসন 

আজগর আলী 

কুমিয়ো 

৫৫৩ 4360553 জনোে  এ.এফ.এি রমফকুল ইসলোি কুমিয়ো 
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রিোোঃআবুল আমজজ মেশ্বোস 

৫৫৪ 4360554 জনোে রিোোঃ মুরোদুল রহোলসন 

মৃতোঃ রিোোঃ নুরুল রহোলসন 

কুমিয়ো 

৫৫৫ 4360555 জনোে রিোোঃসোলজদুল ইসলোি 

রিোোঃআফতোে উিীন 

কুমিয়ো 

৫৫৬ 4360556 জনোে  রিোোঃ লোলন আলী 

রিোোঃ সোলোিত আলী খোন 

কুমিয়ো 

৫৫৭ 4360557 রেগি  িোছুিো খোতুন 

রিোোঃমনহোল উমিন 

কুমিয়ো 

৫৫৮ 4360558 জনোে  রিোোঃ িোহোবুল হক 

রিোোঃ কোলিি রিোল্লো 

কুমিয়ো 

৫৫৯ 4360559 জনোে  রিোোঃ আবু কোওসোর খোন 

রিোোঃ আবু তোললে খোন 

কুমিয়ো 

৫৬০ 4360560 জনোে রিোোঃ জসীিউিীন 

রিোোঃলনলহরুল হক 

কুমিয়ো 

৫৬১ 4360561 জনোে রিোোঃ জমহর রহোলসন 

রিোোঃ মরফোজ উমিন 

কুমিয়ো 

৫৬২ 4360562 জনোে রিোোঃ িনজুলর িোছুি 

রিোোঃ নেীর উমিন 

কুমিয়ো 

৫৬৩ 4360563 জনোে রিোোঃ রসোজো উিীন 

রিোোঃনেীর উমিন 

কুমিয়ো 

৫৬৪ 4360564 জনোে রিোোঃতোলরকুজ্জোিোন মরিন 

রিখ রিোোঃ ফজলুল হক 

কুমিয়ো 

৫৬৫ 4360565 জনোে  রোজু আহলিদ 

মৃতোঃ হোমরছ উমিন 

কুমিয়ো 

৫৬৬ 4360566 জনোে  রিোোঃ মলটন আলী 

রিোোঃ আছিত আলী 

কুমিয়ো 

৫৬৭ 4360567 জনোে রিোোঃিমনরুজ্জোিোন 

রিোহোম্মদ আলী 

কুমিয়ো 

৫৬৮ 4360568 রেগি রুমেনো খোতুন 

রিোোঃআয়ুে আলী রচৌধুরী 

কুমিয়ো 

৫৬৯ 4360569 জনোে রিোোঃজোহোঙ্গীর আলি 

মৃতোঃিকবুল রহোলসন 

কুমিয়ো 

৫৭০ 4360570 জনোে এস.এি. তোমরকুজ্জোিোন 

রিোোঃিমফকুজ্জোিোন 

কুমিয়ো 

৫৭১ 4360571 জনোে  রিোোঃ আব্দুস সোলোি 

রিোোঃলরজোউল হক 

কুমিয়ো 

৫৭২ 4360572 জনোে রিোোঃ িহন আলী 

রিোোঃ আব্দুল জমলল 

কুমিয়ো 

৫৭৩ 4360573 জনোে িীর আসোদ আলী 

মৃতোঃিহোমসন আলী 

কুমিয়ো 

৫৭৪ 4360574 জনোে  রিোোঃ রোমকবুল ইসলোি 

তসয়দ আব্দুল আমলি 

কুমিয়ো 

৫৭৫ 4360575 জনোে কোজী ইিরুল কোলয়স 

কোজী ওমহদুল আলি 

কুমিয়ো 

৫৭৬ 4360576 জনোে রিোোঃ রগোলোি আলরমফন খোন 

রিোোঃ রগোলোি রহোলসন খোন 

কুমিয়ো 

৫৭৭ 4360577 জনোে  রিোোঃ এরোমুল হক 

রিোোঃ ইউনুস আলী 

কুমিয়ো 

৫৭৮ 4360578 জনোে রসোলহল রোনো 

আব্দুল িোন্নোন 

কুমিয়ো 
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৫৭৯ 4360579 রেগি সোর্থী রোনী কি থকোর 

িলনোরঞ্জন কি থকোর 

কুমিয়ো 

৫৮০ 4360580 জনোে  রিোোঃ কমেরুল ইসলোি 

রিোোঃ িসললি উমিন 

কুমিয়ো 

৫৮১ 4370581 জনোে এ.এস.এি.রিলহদী হোসোন 

রিোোঃ আব্দুর রউফ 

িোগুরো 

৫৮২ 4370582 জনোে রিোোঃ আজোদ মেশ্বোস 

রিোোঃ রসোহরোে রহোলসন 

িোগুরো 

৫৮৩ 4370583 জনোে  রিোোঃলগোলোি রেেোনী 

রিোোঃ রগোলোি নেী 

িোগুরো 

৫৮৪ 4370584 জনোে িলোি চন্দ্র মেশ্বোস 

অতুল কৃষ্ণ মেশ্বোস 

িোগুরো 

৫৮৫ 4370585 জনোে িমনরুল ইসলোি 

রিোোঃদোউদোর রহিোন 

িোগুরো 

৫৮৬ 4370586 জনোে  রিোোঃ হুিোয়ুন কমের 

রিোোঃ নওলির আলী মেশ্বোস 

িোগুরো 

৫৮৭ 4370587 জনোে রিোোঃমকমের আলী 

রিোোঃ আললক রিোল্লো 

িোগুরো 

৫৮৮ 4370588 জনোে রিোোঃসোহোজুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ 

িোগুরো 

৫৮৯ 4370589 জনোে  রিোোঃ েকুল রহোলসন 

কোিী মসমিক আহলম্মদ 

িোগুরো 

৫৯০ 4370590 জনোে রিোোঃআয়নোল রিোল্যো 

রিোোঃসললিোন রিোল্যো 

িোগুরো 

৫৯১ 4370591 রেগি রেহলতো মেশ্বোস 

িঞ্চোনন মেশ্বোস 

িোগুরো 

৫৯২ 43৮059২ রেগি  ররহোনো িোরভীন 

নুরুল ইসলোি 

রিলহরপুর 

৫৯৩ 4380593 জনোে রিোোঃ সোলোউমিন 

রিোোঃ আব্দুল জব্বোর 

রিলহরপুর 

৫৯৪ 4380594 রেগি ররোিোনো আফলরোজ 

রিোোঃআবুল কোলসি 

রিলহরপুর 

৫৯৫ 4380595 জনোে  রিোোঃআব্দুল মুমিন 

রিোোঃ ওমল িহোম্মদ 

রিলহরপুর 

৫৯৬ 4380596 জনোে রিোোঃ সোইদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুস সোলোি 

রিলহরপুর 

৫৯৭ 4380597 জনোে রিোোঃ আব্দুর িমতন 

রিোোঃআব্দুল রিোতোললে 

রিলহরপুর 

৫৯৮ 4380598 জনোে  রিোোঃ নোমহদ  ইকেোল 

রিোোঃ জোহোন আলী 

রিলহরপুর 

৫৯৯ 43৯059৯ জনোে রিোোঃ রিোলয়ে আলী 

রিোোঃ আবু তোললে রিোল্লো 

নড়োইল 

৬০০ 4390600 জনোে রিোোঃ আমজজুল হক 

রিোোঃ এলোহোন উমিন রিোল্যো 

নড়োইল 

৬০১ 4390601 জনোে  মগমরধর মেশ্বোস 

অরুন কুিোর মেশ্বোস 

নড়োইল 

৬০২ 4390602 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

মৃতোঃ রিোোঃ মসমিকুর রহিোন 

নড়োইল 

৬০৩ 4390603 জনোে প্রতোি কুিোর রোয় 

রোজকুিোর রোয় 

নড়োইল 

৬০৪ 4৪০060৪ জনোে  কিললি সরকোর সোতক্ষীরো 
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সূর্য্থ কোমত সরকোর 

৬০৫ 4400605 জনোে রিোোঃহোমিদুর রহিোন 

রিোোঃ আবুল রহোলসন 

সোতক্ষীরো 

৬০৬ 4400606 রেগি িোহোরীন সুলতোনো 

রিোোঃ আব্দুস িহীদ 

সোতক্ষীরো 

৬০৭ 4400607 জনোে  রুহুল আমিন 

ফজর আমল সোনো 

সোতক্ষীরো 

৬০৮ 4400608 জনোে রলিি কুিোর সোহো 

গলণি চন্দ্র সোহো 

সোতক্ষীরো 

৬০৯ 4400609 জনোে আোঃ আমজমজ 

আোঃ জব্বোর সরদোর 

সোতক্ষীরো 

৬১০ 4400610 জনোে  লমলত রিোহন সরকোর 

মেশ্বনোর্থ সরকোর 

সোতক্ষীরো 

৬১১ 4400611 জনোে আল-িোমুন 

রিোোঃ ইমিস িোহমুদ 

সোতক্ষীরো 

৬১২ 4400612 জনোে রুহুল আমিন 

রমফকুল ইসলোি 

সোতক্ষীরো 

৬১৩ 4400613 জনোে  রিোোঃসোইদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুল জব্বোর 

সোতক্ষীরো 

৬১৪ 4400614 জনোে রিোোঃ িহীদ রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ সরদোর 

সোতক্ষীরো 

৬১৫ 4400615 জনোে িলোি কুিোর মেট 

প্রভোত কুিোর মেট 

সোতক্ষীরো 

৬১৬ 4400616 জনোে রলিি চন্দ্র সরকোর 

িমু্ভ চরণ সরকোর 

সোতক্ষীরো 

৬১৭ 4400617 রেগি সুিো িোরভীন 

রিোোঃ মদদোর েকস 

সোতক্ষীরো 

৬১৮ 4400618 জনোে রদেোয়ন িমল্লক 

চন্দ্র কোত িমল্লক 

সোতক্ষীরো 

৬১৯ 4400619 রেগি  রজযোৎেো েোলো 

মেজয় কৃষ্ণ কয়োল  

সোতক্ষীরো 

৬২০ 4400620 রেগি অচ থনো েোলো িন্ডল 

মৃতোঃ হোজোরী লোল িন্ডল 

সোতক্ষীরো 

৬২১ 4400621 জনোে চন্দন কুিোর তেদ্য 

মিযুষ কোমত তেদ্য  

সোতক্ষীরো 

৬২২ 4400622 জনোে  রগোমেন্দ কুিোর রচৌধুরী 

নোরোয়ন চন্দ্র রচৌধুরী 

সোতক্ষীরো 

৬২৩ 4400623 জনোে মৃতুযঞ্জয় কুিোর রঘোষ 

িোমতিদ রঘোষ 

সোতক্ষীরো 

৬২৪ 4400624 রেগি সমফনো সুলতোনো 

মজ.এি.মফলরোজ আলী 

সোতক্ষীরো 

৬২৫ 4400625 জনোে  আসোদুজ্জোিোন 

আেদুল িমজত রিোড়ল 

সোতক্ষীরো 

৬২৬ 4400626 জনোে কোিরুজ্জোিোন  

রগোলোি রিোস্তফো 

সোতক্ষীরো 

৬২৭ 4400627 জনোে রিোোঃ আব্দুস সোিোদ 

 রিোোঃ আব্দুল িমজদ গোজী 

সোতক্ষীরো 

৬২৮ 4400628 জনোে  িংকর কুিোর সরকোর 

রঞ্জন কুিোর সরকোর 

সোতক্ষীরো 

৬২৯ 4400629 জনোে রিোোঃ জসীিউিীন 

রিোোঃমনজোি উিীন ঢোলী 

সোতক্ষীরো 
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৬৩০ 4400630 জনোে রিোোঃইয়োকুে আলী 

আহম্মদ আলী 

সোতক্ষীরো 

৬৩১ 4400631 জনোে  রসৌমিত্র কুিোর রদেনোর্থ 

তেদ্যনোর্থ রদেনোর্থ 

সোতক্ষীরো 

৬৩২ 4400632 জনোে আক্তোরুজ্জোিোন 

ফজলুল হক 

সোতক্ষীরো 

৬৩৩ 4400633 জনোে িলোি কুিোর রদ 

মেিল কুিোর রদ 

সোতক্ষীরো 

৬৩৪ 4400634 জনোে  রিোোঃ সোইফুিীন 

আব্দুল জব্বোর 

সোতক্ষীরো 

৬৩৫ ৫41063৫ জনোে রিোোঃ এহসোন আহলিদ 

রিোোঃ এরিোদ আলী 

েগুড়ো 

৬৩৬ ৫৪১০৬৩৬ জনোে অমিত েসোক 

জয়ত েসোক 

েগুড়ো 

৬৩৭ ৫৪১০৬৩৭ জনোে  রিোোঃ রিোস্তোমফজোর 

রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল েোরী িন্ডল 

েগুড়ো 

৬৩৮ ৫৪১০৬৩৮ রেগি ফোমহিো সুলতোনো আমখ 

িমনরুজ্জোিোন রসখ 

েগুড়ো 

৬৩৯ ৫৪১০৬৩৯ জনোে রিোোঃ আব্দুল আলীি 

এ,রক, িোিসুমিন 

েগুড়ো 

৬৪০ ৫৪১০৬৪০ জনোে  রিোোঃ আিরোফুল ইসলোি 

রিোোঃ েোের আলী 

েগুড়ো 

৬৪১ ৫৪১০৬৪১ জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন 

মৃত জহুরুল ইসলোি 

েগুড়ো 

৬৪২ ৫৪১০৬৪২ জনোে এস,এি,হোমেবুর রহিোন 

রিোোঃ খোজোন উমিন রসখ 

েগুড়ো 

৬৪৩ ৫৪১০৬৪৩ জনোে  রিোোঃ ফয়সোল ইিোি খোন 

রিোোঃ হোসোন ইিোি খোন 

েগুড়ো 

৬৪৪ ৫৪১০৬৪৪ জনোে রিোোঃ আমিনুল ইসলোি 

রিোোঃ েোের আলী 

েগুড়ো 

৬৪৫ ৫৪১০৬৪৫ জনোে রিোোঃ সোহোদোত আলী 

রিোোঃ আব্দুল হোমিদ 

েগুড়ো 

৬৪৬ ৫৪১০৬৪৬ জনোে  রিোোঃ মজল্লুর রহিোন প্রোং 

মৃত নুরুল ইসলোি প্রোং 

েগুড়ো 

৬৪৭ ৫৪১০৬৪৭ জনোে িোহবুবুল হক 

এি,এ তোলহর 

েগুড়ো 

৬৪৮ ৫৪১০৬৪৮ জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ আব্দুর রহীি আকন্দ 

েগুড়ো 

৬৪৯ ৫৪১০৬৪৯ জনোে  মুনজুরুল হক 

আবুল রহোলসন 

েগুড়ো 

৬৫০ ৫৪১০৬৫০ জনোে রিোোঃ মসরোজুল ইসলোি 

রিোোঃ আমজি উমিন 

েগুড়ো 

৬৫১ ৫৪১০৬৫১ জনোে রিোোঃ ররজওয়োন আলী 

রিোোঃ হোসোন আলী 

েগুড়ো 

৬৫২ ৫৪১০৬৫২ জনোে  রিোোঃ নুরুল ইসলোি 

রিোোঃ দুদু মিয়ো 

েগুড়ো 

৬৫৩ ৫৪১০৬৫৩ জনোে রিোোঃ আব্দুল আলীি 

রিোোঃ রিোজোলম্মল হক 

েগুড়ো 

৬৫৪ ৫৪১০৬৫৪ জনোে রিোোঃ িোহমুদুল হোসোন 

রিোোঃ আব্দুছ ছোত্তোর 

েগুড়ো 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৬৫৫ ৫৪১০৬৫৫ জনোে  রিোোঃ রোলিদুল ইসলোি 

রিোোঃ আলীি উিীন 

েগুড়ো 

৬৫৬ ৫৪১০৬৫৬ জনোে প্রণয় চন্দ্র সরকোর 

মৃত নেদ্বীি চন্দ্র সরকোর 

েগুড়ো 

৬৫৭ ৫৪১০৬৫৭ জনোে রিোোঃ আবুল কোলোি আজোদ 

রিোোঃ আোঃ হোন্নোন 

েগুড়ো 

৬৫৮ ৫৪১০৬৫৮ জনোে  রিোোঃ আিরোফুল ইসলোি 

রিোোঃ জহুরুল ইসলোি 

েগুড়ো 

৬৫৯ ৫৪১০৬৫৯ জনোে রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ আমির রহোলসন 

েগুড়ো 

৬৬০ ৫৪১০৬৬০ জনোে রিোোঃ রসমলি সরকোর 

রিোোঃ িোহ কোলোি সরকোর 

েগুড়ো 

৬৬১ ৫৪১০৬৬১ জনোে  রিোোঃ হোরুনুর রমিদ 

রিোোঃ এলোহী েক্স প্রোিোমনক 

েগুড়ো 

৬৬২ ৫৪১০৬৬২ জনোে রিোোঃ িোহীন ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল গফুর 

েগুড়ো 

৬৬৩ ৫৪১০৬৬৩ জনোে রিোোঃ মিহোে উমিন 

রিোোঃ আফসোর আলী 

েগুড়ো 

৬৬৪ ৫৪১০৬৬৪ জনোে  রিোোঃ আব্দুল্লোহ আল আমিন 

রিোোঃ রেলোল রহোলসন 

েগুড়ো 

৬৬৫ ৫৪১০৬৬৫ জনোে িলোি চন্দ্র রোয় 

মৃত িলরি চন্দ্র রোয় 

েগুড়ো 

৬৬৬ ৫৪১০৬৬৬ জনোে এ,রক,এি, আহসোন হোেীে 

রিোোঃ আমজজোর রহিোন 

েগুড়ো 

৬৬৭ ৫৪১০৬৬৭ জনোে  রিোোঃ আবু হোসোন 

রিোোঃ তফমছর উমিন 

েগুড়ো 

৬৬৮ ৫৪১০৬৬৮ জনোে রিোোঃ নোজমুল হোসোন 

রিোোঃ রিোজোলম্মল হক 

েগুড়ো 

৬৬৯ ৫৪১০৬৬৯ জনোে আসোদুজ্জোিোন নূর 

রিোোঃ আফোজ উমিন 

েগুড়ো 

৬৭০ ৫৪১০৬৭০ জনোে  রিোোঃ নূরুন নেী 

রিোোঃ েোবুল আকতোর 

েগুড়ো 

৬৭১ ৫৪১০৬৭১ জনোে রিোোঃ িোহবুবুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুর রহিোন 

েগুড়ো 

৬৭২ ৫৪১০৬৭২ জনোে রিোোঃ িোহমরয়োর িোরলভজ 

রিোোঃ দমের উমিন 

েগুড়ো 

৬৭৩ ৫৪১০৬৭৩ জনোে  রিোোঃ সোনোরুল ইসলোি 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

েগুড়ো 

৬৭৪ ৫৪১০৬৭৪ জনোে রিোোঃ আিরোফুল জোিোন 

রিোোঃ কোিরুজ্জোিোন 

েগুড়ো 

৬৭৫ ৫৪১০৬৭৫ রেগি িোহনোজ িোরভীন 

রিোোঃ আব্দুল লমতফ 

েগুড়ো 

৬৭৬ ৫৪১০৬৭৬ জনোে  রিোোঃ নোমছি আলি 

রিোোঃ আনছোর আলী 

েগুড়ো 

৬৭৭ ৫৪১০৬৭৭ জনোে রিোোঃ আল িোমুন 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

েগুড়ো 

৬৭৮ ৫৪১০৬৭৮ জনোে আব্দুর রহিোন 

আব্দুর রোজ্জোক 

েগুড়ো 

৬৭৯ ৫৪২০৬৭9 জনোে  রোমজে েি থন 

সুলধন চন্দ্র েি থন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮০ ৫৪২০৬৮০ জনোে রিোোঃ আবুল কোলোি চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ সোনজুর আলী 

৬৮১ ৫৪২০৬৮১ জনোে রিোোঃ সোলজদুল কমরি 

রিোোঃ আোঃ রমিদ 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮২ ৫৪২০৬৮২ জনোে  রিোোঃ িমফকুর রহিোন 

রিখ আমনসুর রহিোন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৩ ৫৪২০৬৮৩ জনোে রিোোঃ ওদুদ আলী 

রিোোঃ িমফজ উমিন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৪ ৫৪২০৬৮৪ জনোে রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুস সোলোি 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৫ ৫৪২০৬৮৫ জনোে  আব্দুল্লোহ আল িোমুন 

রিোোঃ মুনসুর রহিোন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৬ ৫৪২০৬৮৬ জনোে রিোোঃ তোমহর 

রিোোঃ ইব্রোহীি 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৭ ৫৪২০৬৮৭ জনোে রিোোঃ রনজোি উিীন 

রিোোঃ জোমজথস আলী 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৮ ৫৪২০৬৮৮ জনোে  রিোোঃ িলনোয়োর  

রিোোঃ আমিনুল হক 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৮৯ ৫৪২০৬৮৯ জনোে রিোোঃ রতৌমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল েোলসদ 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯০ ৫৪২০৬৯০ জনোে লোললিোহন েি থন 

ধন রগোিোল েি থন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯১ ৫৪২০৬৯১ জনোে  রিোোঃ ফহোদ আল কোলের 

রিোোঃ এরফোন আলী 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯২ ৫৪২০৬৯২ জনোে রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

রিোোঃ সের আলী 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৩ ৫৪২০৬৯৩ রিোসোোঃ ফোলতিোতুজ রজোহরো 

রিোহোোঃ রজোনোে আমল 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৪ ৫৪২০৬৯৪ জনোে  তসয়দ আহম্মদ মেন কোলসি 

রিোোঃ আবুল কোলসি 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৫ ৫৪২০৬৯৫ জনোে মেপ্লে হোসোন িমদনো 

রিোোঃ গোজলুর রহিোন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৬ ৫৪২০৬৯৬ জনোে মেশ্বমজৎ েি থন 

সুনীল চন্দ্র েি থন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৭ ৫৪২০৬৯৭ জনোে  রিোোঃ িমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ কমলি উিীন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৮ ৫৪২০৬৯৮ জনোে রিোোঃ ইসোহোক আলী 

রিোোঃ আব্দুল িোললক 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৬৯৯ ৫৪২০৬৯৯ জনোে সলতযন্দ্রনোর্থ িোহোলতো 

সমহন্দ্রনোর্থ িোহোলতো 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০০ ৫৪২০৭০০ জনোে  তোনভীর িোহমরয়োর 

রিোোঃ েোজলুর রহিোন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০১ ৫৪২০৭০১ জনোে রিোহোোঃ রজোহরুল হক 

রিোহোোঃ সোইদুর রহিোন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০২ ৫৪২০৭০২ জনোে রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ এতোজ রহোলসন 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০৩ ৫৪২০৭০৩ জনোে  রিোোঃ আব্দুল্লোহ আল িোসুি 

রিোোঃ ওির আলী 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০৪ ৫৪২০৭০৪ জনোে রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

রমেউল ইসলোি 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 

৭০৫ ৫৪২০৭০৫ জনোে রিোোঃ সোলহে আলী 

রিোোঃ নওিোদ আলী 

চাঁিোইনেোেগঞ্জ 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৭০৬ ৫৪৩০৭০6 জনোে  রিোোঃ িোসুদ রসোলহল 

রিোোঃ তমিজ উমিন 

জয়পুরহোট 

৭০৭ ৫৪৩০৭০৭ জনোে রিোোঃ আমসফ আহসোন 

রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

জয়পুরহোট 

৭০৮ ৫৪৩০৭০৮ জনোে রিোোঃ রোলিদুজ্জোিোন 

রিোোঃ রহলোল উমিন 

জয়পুরহোট 

৭০৯ ৫৪৩০৭০৯ জনোে  রিোোঃ আব্দুস সবুর 

রিোোঃ আব্দুল িোললক 

জয়পুরহোট 

৭১০ ৫৪৩০৭১০ জনোে রিোোঃ ইমলয়োস উমিন সজীে 

রিোোঃ শুকুর আলী খোন 

জয়পুরহোট 

৭১১ ৫৪৩০৭১১ জনোে রিোোঃ রমেউল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল ছোিোদ 

জয়পুরহোট 

৭১২ ৫৪৩০৭১২ জনোে  রিোোঃ জহুরুল ইসলোি 

রিোোঃ রহোলসন আলী 

জয়পুরহোট 

৭১৩ ৫৪৩০৭১৩ জনোে আমনছুর রহিোন 

আক্কোছ আলী 

জয়পুরহোট 

৭১৪ ৫৪৩০৭১৪ জনোে িোহমুদুল ইসলোি 

িমজদুল ইসলোি 

জয়পুরহোট 

৭১৫ ৫৪৩০৭১৫ জনোে  রিোোঃ মিজোনুর রহিোন 

রিোোঃ আমজজোর রহিোন 

জয়পুরহোট 

৭১৬ ৫৪৩০৭১৬ জনোে রগৌতি চন্দ্র িন্ডল 

অমজত চন্দ্র িন্ডল 

জয়পুরহোট 

৭১৭ ৫৪৩০৭১৭ জনোে রিোোঃ আমরফুজ্জোিোন 

রিোোঃ ফোরোল জ রহোলসন 

জয়পুরহোট 

৭১৮ ৫৪৪০৭১৮ রিোছোোঃ িোমফয়ো সুলতোনো 

িোহোে উমিন 

িোেনো 

৭১৯ ৫৪৪০৭১৯ জনোে রিোোঃ মজয়োউর রহিোন 

মৃত আব্দুল ফোত্তোর রিখ 

িোেনো 

৭২০ ৫৪৪০৭২০ রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি সরকোর 

রিোোঃ আক্কোস আলী সরকোর 

িোেনো 

৭২১ ৫৪৪০৭২১ জনোে  রিোোঃ হোসোন আলি 

রিোোঃ নোলয়ে আলী মুিী 

িোেনো 

৭২২ ৫৪৪০৭২২ জনোে রিোোঃ িোসুদ রোনো 

রিোোঃ আব্দুল িমতন 

িোেনো 

৭২৩ ৫৪৪০৭২৩ জনোে রিোোঃ িোিীি রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুর রমহি 

িোেনো 

৭২৪ ৫৪৪০৭২৪ জনোে  রিোোঃ আব্দুল ওয়োদুদ 

রিোোঃ িোহজোহোন আলী 

িোেনো 

৭২৫ ৫৪৪০৭২৫ জনোে রিোোঃ রুহুল আমিন 

মৃত রক,এি রসলকন্দোর আলী 

িোেনো 

৭২৬ ৫৪৪০৭২৬ জনোে রিোোঃ জোমকর রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুল িমজদ 

িোেনো 

৭২৭ ৫৪৪০৭২৭ জনোে  রিোোঃ রোলব্বল আলী মেশ্বোস 

রিোোঃ মসমিকুর রহিোন 

িোেনো 

৭২৮ ৫৪৪০৭২৮ রিোছোোঃ ত্বমন্ন আক্তোর 

রিোোঃ রগোলোি রহিোন 

িোেনো 

৭২৯ ৫৪৪০৭২৯ আবু সোললহ আল রিোোঃ ফয়সোল 

রিোোঃ আব্দুল রিোত্তোললে 

িোেনো 

৭৩০ ৫৪৪০৭৩০ জনোে  রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ আলোউিীন 

িোেনো 

৭৩১ ৫৪৪০৭৩১ জনোে রিোোঃ জোমহদুল ইসলোি িোেনো 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

আব্দুল জব্বোর রসখ 

৭৩২ ৫৪৪০৭৩২ রিোছোোঃ জোন্নোতুল রফরলদৌস 

রিোোঃ আব্দুল জমলল রখোন্দকোর 

িোেনো 

৭৩৩ ৫৪৪০৭৩৩ জনোে  রিোোঃ ফমরদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আরলিদ আলী 

িোেনো 

৭৩৪ ৫৪৪০৭৩৪ জনোে িোিীি আহলিদ 

রিোোঃ আব্দুস শুকুর 

িোেনো 

৭৩৫ ৫৪৪০৭৩৫ জনোে ওয়োমসি আকরোি 

িকবুল রহোলসন সরকোর 

িোেনো 

৭৩৬ ৫৪৪০৭৩৬ জনোে  রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ রোজআলী রিোল্লো 

িোেনো 

৭৩৭ ৫৪৪০৭৩৭ জনোে রিোোঃ িোমকবুর রহিোন 

রিোোঃ সোলোি রিোল্লো 

িোেনো 

৭৩৮ ৫৪৪০৭৩৮ জনোে রিোোঃ জমসি উমিন 

রিোোঃ সোইদুল ইসলোি িন্ডল 

িোেনো 

৭৩৯ ৫৪৪০৭৩৯ জনোে  রিোোঃ সুিন সরকোর 

রিোোঃ িোমনক সরকোর 

িোেনো 

৭৪০ ৫৪৪০৭৪০ জনোে রিোোঃ রহদোলয়তুল েোকী 

রিোোঃ আব্দুল কুদ্দুস সরকোর 

িোেনো 

৭৪১ ৫৪৪০৭৪১ জনোে রিোোঃ আবু হোমনফ 

রিোোঃ আজোহোর আলী 

িোেনো 

৭৪২ ৫৪৪০৭৪২ জনোে  রিোোঃ ফোরুক রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুর রমহি প্রোং 

িোেনো 

৭৪৩ ৫৪৪০৭৪৩ জনোে রিোোঃ ইয়োরুল ইসলোি 

রিোোঃ িকবুল রহোলসন খোন 

িোেনো 

৭৪৪ ৫৪৪০৭৪৪ জনোে রিোোঃ িলনোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ েরকতউল্লোহ মিয়ো 

িোেনো 

৭৪৫ ৫৪৪০৭৪৫ জনোে  জমির উমিন 

রহোলসন আলী 

িোেনো 

৭৪৬ ৫৪৪০৭৪৬ জনোে রিোোঃ উজ্জল মিয়ো 

রিোোঃ আফজোল রহোলসন 

িোেনো 

৭৪৭ ৫৪৪০৭৪৭ জনোে রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

মৃত জোলহর আলী খোন 

িোেনো 

৭৪৮ ৫৪5০৭৪8 জনোে আকতোরুল ইসলোি 

সোজ্জোদ আলী 

নওগাঁ 

৭৪৯ ৫৪৫০৭৪৯ জনোে আ.হ.ি. আসোদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুল জব্বোর 

নওগাঁ 

৭৫০ ৫৪৫০৭৫০ জনোে রিোোঃ ইলতজোরুল ইসলোি 

রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

নওগাঁ 

৭৫১ ৫৪৫০৭৫১ জনোে  রিোোঃ িোহেোবুল হক 

রিোোঃ িমফউল হক 

নওগাঁ 

৭৫২ ৫৪৫০৭৫২ জনোে মুনজুর রহিোন 

রিোহোম্মদ আলী 

নওগাঁ 

৭৫৩ ৫৪৫০৭৫৩ জনোে রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

রিোোঃ আবু েোক্কোর মসমিক 

নওগাঁ 

৭৫৪ ৫৪৫০৭৫৪ জনোে  আমরফুজ্জোিোন 

জোমিনুর রহিোন 

নওগাঁ 

৭৫৫ ৫৪৫০৭৫৫ জনোে রিোোঃ িোহনুর ইসলোি 

রিোোঃ নজমূল আলি 

নওগাঁ 

৭৫৬ ৫৪৫০৭৫৬ জনোে রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ আসিত আলী 

নওগাঁ 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৭৫৭ ৫৪৫০৭৫৭ জনোে  রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ আফজোল রহোলসন 

নওগাঁ 

৭৫৮ ৫৪৫০৭৫৮ জনোে রিোোঃ িোহজোহোন আলী 

রিোোঃ সমফ উিীন 

নওগাঁ 

৭৫৯ ৫৪৫০৭৫৯ রেগি সোমফয়ো ইয়োছমিন 

রিোোঃ সোইদুর রহিোন 

নওগাঁ 

৭৬০ ৫৪৫০৭৬০ জনোে  রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি 

রিোোঃ আব্দুস সোিোদ 

নওগাঁ 

৭৬১ ৫৪৫০৭৬১ রেগি িোরুফো ইয়োছমিন 

মৃত িমজের রহিোন 

নওগাঁ 

৭৬২ ৫৪৫০৭৬২ জনোে রিোোঃ রিোজোফ্ফর রহোলসন 

রিোোঃ তনলজে আলী 

নওগাঁ 

৭৬৩ ৫৪৫০৭৬৩ জনোে  রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ রসোহরোে রহোসোইন 

নওগাঁ 

৭৬৪ ৫৪৫০৭৬৪ জনোে রিোোঃ িোহফুজ িোহীন 

রিোোঃ আব্দুল হোমিদ 

নওগাঁ 

৭৬৫ ৫৪৫০৭৬৫ জনোে রিোোঃ রিোস্তফো কোিোল 

রিোোঃ রখোদোেক্স 

নওগাঁ 

৭৬৬ ৫৪৫০৭৬৬ জনোে  মুহোম্মদ কোিরুজ্জোিোন 

মুহোম্মদ আলয়জ উিীন সরদোর 

নওগাঁ 

৭৬৭ ৫৪৫০৭৬৭ জনোে মিঠু কুিোর 

তিন কুিোর 

নওগাঁ 

৭৬৮ ৫৪৫০৭৬৮ রেগি মরিো সুলতোনো 

রিোোঃ িোলফজ উিীন িন্ডল 

নওগাঁ 

৭৬৯ ৫৪৫০৭৬৯ রিোোঃ সোলরোয়োর রহোসোইন 

আলিোমুন 

রিোোঃ িমফজ উমিন িমল্লক 

নওগাঁ 

৭৭০ ৫৪৫০৭৭০ জনোে রিোোঃ িোহবুবুর রহিোন 

রিোোঃ িসললি আলী 

নওগাঁ 

৭৭১ ৫৪৫০৭৭১ জনোে রিোোঃ রিোজোফ্ফর রহোলসন 

রিোোঃ তনলজে আলী 

নওগাঁ 

৭৭২ ৫৪৫০৭৭২ জনোে  রিোোঃ িলোি রহোলসন 

রিোোঃ ওছিোন গমন 

নওগাঁ 

৭৭৩ ৫৪৫০৭৭৩ জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ মসরোজুল ইসলোি 

নওগাঁ 

৭৭৪ ৫৪৫০৭৭৪ জনোে রিোোঃ নুরুজ্জোিোন 

রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

নওগাঁ 

৭৭৫ ৫৪৫০৭৭৫ জনোে  রিোোঃ এিদোদুর রমিদ 

রিোোঃ রতোফোজ্জল রহোলসন 

নওগাঁ 

৭৭৬ ৫৪৫০৭৭৬ জনোে রিোোঃ আল আমিন 

রিোোঃ আবুল রহোলসন (িশু ডোক্তোর) 

নওগাঁ 

৭৭৭ ৫৪৫০৭৭৭ জনোে রিোোঃ আমেদুর রহিোন 

রিোোঃ আফোজ উমিন 

নওগাঁ 

৭৭৮ ৫৪৫০৭৭৮ জনোে  রিোোঃ জুলয়ল রোনো 

আফছোর আলী 

নওগাঁ 

৭৭৯ ৫৪৫০৭৭৯ জনোে ইিমতয়োজ আহলিদ 

রিোোঃ ইউনুছ আলী 

নওগাঁ 

৭৮০ ৫৪৫০৭৮০ জনোে রিোোঃ রমেউল আলি 

মৃত আমজি উমিন 

নওগাঁ 

৭৮১ ৫৪৫০৭৮১ জনোে  রিোোঃ আকতোর রহোলসন 

রিোোঃ আবুল রহোলসন 

নওগাঁ 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৭৮২ ৫৪৫০৭৮২ জনোে রেনজীর আহলিদ 

রিোোঃ রিোিোরফ 

নওগাঁ 

৭৮৩ ৫৪৫০৭৮৩ জনোে রিোোঃ আমনছুর রহিোন 

রিোোঃ অলজে আলী প্রোিোমনক 

নওগাঁ 

৭৮৪ ৫৪৫০৭৮৪ রিোসোোঃ িিতোজ িহল 

রিোহোোঃ মিসকোত আলী 

নওগাঁ 

৭৮৫ ৫৪৫০৭৮৫ রিোছোোঃ িোমিিো আখতোর েোনু 

রিোোঃ কোওছোর আলী 

নওগাঁ 

৭৮৬ ৫৪6০৭৮৬ রিোসোোঃ রহোসলনয়োরো খোতুন 

রিোোঃ আবুল হোলিি 

নোলটোর 

৭৮৭ ৫৪৬০৭৮৭ জনোে  রিোোঃ সমিরুল ইসলোি 

রিোোঃ িকলছদ আলী প্রোং 

নোলটোর 

৭৮৮ ৫৪৬০৭৮৮ জনোে রিোোঃ রুলেল আলী 

রিোোঃ ওির আলী 

নোলটোর 

৭৮৯ ৫৪৬০৭৮৯ জনোে অমসত কুিোর সরকোর 

অমনল কুিোর সরকোর 

নোলটোর 

৭৯০ ৫৪৬০৭৯০ রিোছোোঃ িোহবুেো ইয়োসমিন 

রিোোঃ ইছোহক আলী 

নোলটোর 

৭৯১ ৫৪৬০৭৯১ জনোে রিোোঃ ইয়োদুল ইসলোি 

রিোোঃ নোমজর উমিন 

নোলটোর 

৭৯২ ৫৪৬০৭৯২ জনোে রিোোঃ িনছুর রহিোন 

রিোোঃ িোহজোহোন আলী 

নোলটোর 

৭৯৩ ৫৪৬০৭৯৩ রেগি  সুরভী সুলতোনো 

নমজের রহিোন 

নোলটোর 

৭৯৪ ৫৪৬০৭৯৪ জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন 

রিোোঃ চাঁদ মিয়ো 

নোলটোর 

৭৯৫ ৫৪৬০৭৯৫ আবু রোয়হোন রিোহোম্মদ রোলসল 

রিোোঃ ইমিস আলী 

নোলটোর 

৭৯৬ ৫৪৬০৭৯৬ জনোে  রিোোঃ রমেউল ইসলোি 

মৃত ফজলুর রহিোন 

নোলটোর 

৭৯৭ ৫৪৬০৭৯৭ রেগি ইয়োমিনো খোতুন 

এিোি আলী 

নোলটোর 

৭৯৮ ৫৪৬০৭৯৮ জনোে রিোোঃ নুলর আলি মসমিকী 

রিোোঃ িমফজ উমিন  

নোলটোর 

৭৯৯ ৫৪৬০৭৯৯ জনোে  রিোোঃ িোমহনুল ইসলোি 

রিোোঃ িসললি উমিন প্রোং 

নোলটোর 

৮০০ ৫৪৬০৮০০ জনোে রিোোঃ িমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ আবুল রহোলসন 

নোলটোর 

৮০১ ৫৪৬০৮০১ জনোে রিোোঃ তোনভীর রহোলসন 

রিোোঃ রিোখতোর রহোলসন 

নোলটোর 

৮০২ ৫৪৬০৮০২ জনোে  রিোোঃ জয়নোল আলেদীন 

রিোোঃ রকতোে আলী 

নোলটোর 

৮০৩ ৫৪৬০৮০৩ জনোে রদেব্রত সরকোর 

সুধোংশু কুিোর সরকোর 

নোলটোর 

৮০৪ ৫৪৬০৮০৪ জনোে মেদুযৎ কুিোর 

মেিল চন্দ্র িন্ডল 

নোলটোর 

৮০৫ ৫৪৬০৮০৫ জনোে  রিোোঃ িোসুদ রোনো 

রিোোঃ রোয়হোন আলী 

নোলটোর 

৮০৬ ৫৪৬০৮০৬ জনোে রিোোঃ নূর ইসলোি 

রিোোঃ তোইজুল ইসলোি 

নোলটোর 

৮০৭ ৫৪৬০৮০৭ জনোে রিোোঃ নজরুল ইসলোি নোলটোর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ িোহজোহোন আলী 

৮০৮ ৫৪৬০৮০৮ জনোে  রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রিোোঃ খোজোের রহিোন 

নোলটোর 

৮০৯ ৫৪৬০৮০৯ জনোে রিোোঃ ওয়োমসি আলী 

রিোোঃ উলিদ আলী িোহ 

নোলটোর 

৮১০ ৫৪৬০৮১০ জনোে িমরলতোষ েোবু 

রনমজত কুিোর প্রোং 

নোলটোর 

৮১১ ৫৪৬০৮১১ জনোে  রিোোঃ মিজোনুর রহিোন 

মৃত আব্দুল আমজজ মিয়ো 

নোলটোর 

৮১২ ৫৪৬০৮১২ জনোে আয়ুে আলী 

আব্দুল কুদ্দুস 

নোলটোর 

৮১৩ ৫৪৬০৮১৩ রিোছোোঃ আকমলিো খোতুন 

রিোোঃ আকের আলী 

নোলটোর 

৮১৪ ৫৪৬০৮১৪ জনোে  রিোোঃ জোমিউল িোদীদ 

রিোোঃ আব্দুল রমিদ 

নোলটোর 

৮১৫ ৫৪৬০৮১৫ জনোে রিোোঃ রনজু আহলম্মদ 

রিোোঃ নওলির আলী রিোল্লো 

নোলটোর 

৮১৬ ৫৪৬০৮১৬ জনোে এস,এি জোহোঙ্গীর রহোলসন 

রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

নোলটোর 

৮১৭ ৫৪৬০৮১৭ জনোে  রিোোঃ আমতক মেন জহুর 

রিোোঃ জহুরুল হক 

নোলটোর 

৮১৮ ৫৪৬০৮১৮ জনোে এস,এি জমহর রহোলসন 

রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

নোলটোর 

৮১৯ ৫৪৬০৮১৯ জনোে রিোোঃ খোইরুল ইসলোি 

এস, এি, খমললুর রহিোন 

নোলটোর 

৮২০ ৫৪7০৮২০ জনোে  রিোোঃ জোমহদ ইকেোল 

ততবুর রহিোন সরদোর 

রোজিোহী 

৮২১ ৫৪৭০৮২১ জনোে রিোোঃ লমতফুল ইসলোি 

রিোোঃ িোিশুল ইসলোি 

রোজিোহী 

৮২২ ৫৪৭০৮২২ জনোে তসকত রঞ্জন দোস 

অমনল কুিোর দোস 

রোজিোহী 

৮২৩ ৫৪৭০৮২৩ জনোে  রিোোঃ আব্দুল্লোহ-আল-িোমুন 

রিোোঃ আবুল কোলিি 

রোজিোহী 

৮২৪ ৫৪৭০৮২৪ জনোে রিোোঃ রগোলোি রিোস্তফো 

এি,এ রহিোন 

রোজিোহী 

৮২৫ ৫৪৭০৮২৫ জনোে মেপ্লে কুিোর 

মনিোই চন্দ্র প্রোং 

রোজিোহী 

৮২৬ ৫৪৭০৮২৬ জনোে  িোর্থ থ প্রমতি দোস 

অমজত কুিোর দোস 

রোজিোহী 

৮২৭ ৫৪৭০৮২৭ জনোে রিোোঃ আলনোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ হোয়োত আলী 

রোজিোহী 

৮২৮ ৫৪৭০৮২৮ রেগি রহোসলন আরো খোতুন 

রিোোঃ হোলতি আলী 

রোজিোহী 

৮২৯ ৫৪৭০৮২৯ জনোে  রিোোঃ হোমসবুল আলি 

রিোোঃ ইছোর উমিন 

রোজিোহী 

৮৩০ ৫৪৭০৮৩০ জনোে রিোোঃ হোয়দোর আলী 

রিোোঃ িমতউর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৩১ ৫৪৭০৮৩১ জনোে রিোোঃ িোহীন আলি 

রিোোঃ িোজোহোন আলী 

রোজিোহী 

৮৩২ ৫৪৭০৮৩২ জনোে  রিোোঃ আমরফুজ্জোিোন 

রিোোঃ আলোউিীন 

রোজিোহী 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৮৩৩ ৫৪৭০৮৩৩ জনোে রিোোঃ আব্দুল আউয়োল 

রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

রোজিোহী 

৮৩৪ ৫৪৭০৮৩৪ রেগি অমদ্বতী দোস 

মৃন্ময় কোমত দোস 

রোজিোহী 

৮৩৫ ৫৪৭০৮৩৫ জনোে  মেদুযৎ কুিোর দোস 

িেন চন্দ্র দোস 

রোজিোহী 

৮৩৬ ৫৪৭০৮৩৬ জনোে রিোহোম্মদ রিোেোরক 

রহোলসন 

সোইফুিীন আহলিদ 

রোজিোহী 

৮৩৭ ৫৪৭০৮৩৭ জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন 

রিোোঃ এিোজ উমিন রিোল্লো 

রোজিোহী 

৮৩৮ ৫৪৭০৮৩৮ জনোে  রিোোঃ আব্দুল্লোলহল কোফী 

রিোোঃ সোলেত আলী 

রোজিোহী 

৮৩৯ ৫৪৭০৮৩৯ জনোে রিোোঃ িোহোবুিীন আহলিদ 

রিোোঃ আকের আলী 

রোজিোহী 

৮৪০ ৫৪৭০৮৪০ জনোে রিোোঃ আসলোমুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুস সোলোি 

রোজিোহী 

৮৪১ ৫৪৭০৮৪১ জনোে  রিোোঃ আসোদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুল জব্বোর 

রোজিোহী 

৮৪২ ৫৪৭০৮৪২ রিোসোোঃ িোিীিো ইয়োসমিন 

রিোোঃ নলয়ন উিীন 

রোজিোহী 

৮৪৩ ৫৪৭০৮৪৩ জনোে মুসললহ উিীন 

আক্তোর আলী 

রোজিোহী 

৮৪৪ ৫৪৭০৮৪৪ জনোে  রিোোঃ আব্দুল হোন্নোন 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

রোজিোহী 

৮৪৫ ৫৪৭০৮৪৫ জনোে িীর আমরফুর রহিোন 

িীর হোমেবুর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৪৬ ৫৪৭০৮৪৬ সোোঃ সোনমজদো আলনোয়োর 

রিোোঃ রখোরলিদ আলনোয়োর 

রোজিোহী 

৮৪৭ ৫৪৭০৮৪৭ জনোে  রিোোঃ রোলিদুল ইসলোি 

রিোোঃ আমিরুল ইসলোি 

রোজিোহী 

৮৪৮ ৫৪৭০৮৪৮ জনোে রিোোঃ িমনরুল ইসলোি 

রিোোঃ ফজলুর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৪৯ ৫৪৭০৮৪৯ জনোে রিোোঃ ইফলতখোর জোিোন 

রিোোঃ িকললসুর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৫০ ৫৪৭০৮৫০ রিোছোোঃ ররোকসোনো খোতুন 

রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

রোজিোহী 

৮৫১ ৫৪৭০৮৫১ জনোে রিোোঃ আলোমিন 

রিোোঃ মরয়োজুল হক 

রোজিোহী 

৮৫২ ৫৪৭০৮৫২ জনোে রিোোঃ নোজমুল হোসোন 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

রোজিোহী 

৮৫৩ ৫৪৭০৮৫৩ রেগি  তোহমিনো নোজনীন 

রিোোঃ েরজোহোন আলী 

রোজিোহী 

৮৫৪ ৫৪৭০৮৫৪ জনোে রিোোঃ িমিউর রহিোন 

রদওয়োন এিরোন আলী 

রোজিোহী 

৮৫৫ ৫৪৭০৮৫৫ জনোে রিোোঃ জুলয়ল রোনো 

রিোোঃ খোললক 

রোজিোহী 

৮৫৬ ৫৪৭০৮৫৬ জনোে  রিোোঃ রিোফোজ্জল রহোলসন 

রিোোঃ িোললক উমিন প্রোং 

রোজিোহী 

৮৫৭ ৫৪৭০৮৫৭ রিোসোোঃ িোরমিন সুলতোনো 

রিোোঃ আবুল কোলিি 

রোজিোহী 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৮৫৮ ৫৪৭০৮৫৮ জনোে রিোোঃ আোঃ হোমিদ 

রিোোঃ জমসি উমিন 

রোজিোহী 

৮৫৯ ৫৪৭০৮৫৯ জনোে  রিোোঃ জনোে আলী 

রিোোঃ রসোলোইিোন আলী 

রোজিোহী 

৮৬০ ৫৪৭০৮৬০ জনোে রিোোঃ িমহদুল ইসলোি রিখ 

রিোোঃ আয়তুল্যো রিখ 

রোজিোহী 

৮৬১ ৫৪৭০৮৬১ জনোে এি,এি নূরুল ইসলোি 

রিোোঃ িমহ উিীন 

রোজিোহী 

৮৬২ ৫৪৭০৮৬২ জনোে  রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৬৩ ৫৪৭০৮৬৩ রিোসোোঃ মুসমলিো খোতুন 

রিোোঃ সলিজ উিীন 

রোজিোহী 

৮৬৪ ৫৪৭০৮৬৪ জনোে রিোোঃ িোলজদুর রহিোন 

রিোোঃ আবু ইউনুছ রিোল্লোহ 

রোজিোহী 

৮৬৫ ৫৪৭০৮৬৫ জনোে  রিোোঃ আিরোফুল আলি 

রিোোঃ আব্দুর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৬৬ ৫৪৭০৮৬৬ জনোে রিোোঃ আব্দুল েোরী 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

রোজিোহী 

৮৬৭ ৫৪৭০৮৬৭ জনোে রিোোঃ রোলসল রোনো 

রিোোঃ িলজর আলী প্রোং 

রোজিোহী 

৮৬৮ ৫৪৭০৮৬৮ জনোে  রিোোঃ আব্দুল গমন 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

রোজিোহী 

৮৬৯ ৫৪৭০৮৬৯ জনোে রিোোঃ িোখোওয়োৎ রহোলসন 

রিোোঃ িোহোকুলক আলি 

রোজিোহী 

৮৭০ ৫৪৭০৮৭০ জনোে রিোোঃ িমিনুল ইসলোি 

রিোোঃ িসললি আলী 

রোজিোহী 

৮৭১ ৫৪৭০৮৭১ জনোে  রিোোঃ আবুল কোলোি 

রিোোঃ আোঃ কমরি 

রোজিোহী 

৮৭২ ৫৪৭০৮৭২ জনোে রিোোঃ সোলজদুর রহিোন 

রিোোঃ িোখোওয়োত আলী 

রোজিোহী 

৮৭৩ ৫৪৭০৮৭৩ জনোে রিোোঃ িোমুনুর রমিদ 

মৃত সোিশুল আলি 

রোজিোহী 

৮৭৪ ৫৪৮০৮৭৪ জনোে  রিোোঃ তোমরকুল ইসলোি 

রিোোঃ সোিছুল আলি 

মসরোজগঞ্জ 

৮৭৫ ৫৪৮০৮৭৫ জনোে রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ আমনছুর রহিোন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৭৬ ৫৪৮০৮৭৬ রিোছোোঃ উলম্ম সুমফয়ো 

রিোোঃ রিোকলছদ আলী 

মসরোজগঞ্জ 

৮৭৭ ৫৪৮০৮৭৭ জনোে রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি 

সরকোর 

রিোোঃ আব্দুল ওয়োলহদ সরকোর 

মসরোজগঞ্জ 

৮৭৮ ৫৪৮০৮৭৮ জনোে রিোোঃ আমতকুর রহিোন 

রিোোঃ সুজোেত আলী 

মসরোজগঞ্জ 

৮৭৯ ৫৪৮০৮৭৯ জনোে আহোম্মদ হোসোন তোলরক 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮০ ৫৪৮০৮৮০ জনোে  রিোোঃ নূলর আলি মসমিকী 

রিোোঃ িোিছুল আলি 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮১ ৫৪৮০৮৮১ জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ আব্দুল গফুর 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮২ ৫৪৮০৮৮২ জনোে রিোোঃ আব্দুল আলীি 

মৃত িোিছুল হক 

মসরোজগঞ্জ 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৮৮৩ ৫৪৮০৮৮৩ জনোে  রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ হোরুনোর রমিদ 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৪ ৫৪৮০৮৮৪ জনোে উজ্জল কুিোর 

রগৌর লোল িীল 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৫ ৫৪৮০৮৮৫ জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন 

রিোোঃ িমতয়োর রহিোন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৬ ৫৪৮০৮৮৬ জনোে  রিোোঃ জোমহদ হোসোন 

রিোোঃ নমছি উমিন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৭ ৫৪৮০৮৮৭ জনোে রিোোঃ হোমদ উজ্জোিোন 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৮ ৫৪৮০৮৮৮ জনোে রিোোঃ নুহু আলি 

রিোোঃ িয়লছর আলী 

মসরোজগঞ্জ 

৮৮৯ ৫৪৮০৮৮৯ রিোছোোঃ জোন্নোত ফোমতিো খোতুন 

রিোোঃ খমললুর রহিোন তোলুকদোর 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯০ ৫৪৮০৮৯০ জনোে রিোোঃ ররজোউল কমরি 

রিোোঃ িোিসুল আলি 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯১ ৫৪৮০৮৯১ জনোে রিোোঃ আবু সোলয়ি 

রিোোঃ িওকত আলী সরকোর 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯২ ৫৪৮০৮৯২ জনোে  রিোোঃ িঈনুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল িমতন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৩ ৫৪৮০৮৯৩ জনোে রিোোঃ রসমলি ররজো 

রিোোঃ আব্দুস সোিোদ 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৪ ৫৪৮০৮৯৪ জনোে রিোোঃ আোঃ খোললক 

নূর রিোহোম্মদ আকন্দ 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৫ ৫৪৮০৮৯৫ জনোে  রিোোঃ আল আিীন 

রিোোঃ মরজোে আলী 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৬ ৫৪৮০৮৯৬ জনোে রিোোঃ িোসুি রোনো 

রিোোঃ িমফজ উিীন রিোল্লো 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৭ ৫৪৮০৮৯৭ জনোে রিোোঃ খোয়রুল কেীর 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৮ ৫৪৮০৮৯৮ জনোে  রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

রিোোঃ আবু সোঈদ 

মসরোজগঞ্জ 

৮৯৯ ৫৪৮০৮৯৯ রিোছোোঃ সোয়িো কমের 

রিোোঃ হুিোয়ুন কমের 

মসরোজগঞ্জ 

৯০০ ৫৪৮০৯০০ রিোছোোঃ আকমলিো খোতুন 

রিোোঃ রকোরেোন আলী 

মসরোজগঞ্জ 

৯০১ 6৪৯০৯০১ জনোে  রিোোঃ কোিরুজ্জোিোন সরকোর 

রিোোঃ আোঃ জমলল সরকোর 

মদনোজপুর 

৯০২ 6490902 জনোে আনন্দ রিোহন রোয় 

মদলনি চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯০৩ 6490903 জনোে তিন অমধকোরী 

খলগন্দ্র নোর্থ অমধকোরী 

মদনোজপুর 

৯০৪ 6490904 জনোে  রিোোঃ িমনরুজ্জোিোন 

রিোোঃ আজোহোর আমল 

মদনোজপুর 

৯০৫ 6490905 জনোে ভূলদে চন্দ্র রোয় 

প্রফুল্ল কুিোর রোয় 

মদনোজপুর 

৯০৬ 6490906 জনোে উৎিল চন্দ্র রচৌধুরী 

শ্রীেোস চন্দ্র রচৌধুরী 

মদনোজপুর 

৯০৭ 6490907 জনোে  রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ েমদরউমিন 

মদনোজপুর 

৯০৮ 6490908 জনোে রিোোঃ হোন্নোন সরকোর মদনোজপুর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ হোমনফ সরকোর 

৯০৯ 6490909 জনোে রিোোঃ জুেোলয়র আলি িোহ 

রিোোঃ মরয়োজুল ইসলোি 

মদনোজপুর 

৯১০ 6490910 জনোে  রিোোঃ মেপ্লে রহোলসন 

রিোোঃ ছোলয়দ আমল 

মদনোজপুর 

৯১১ 6490911 জনোে রিোোঃ রিোসোলিকুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল রিোত্তোললে সরকোর 

মদনোজপুর 

৯১২ 6490912 জনোে তচতন্য কুিোর রোয় 

জগদীি চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯১৩ 6490913 রেগি  িোমহন আরো 

রিোোঃ আব্দুস সোত্তোর 

মদনোজপুর 

৯১৪ 6490914 জনোে রিোোঃ িোমনক রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

মদনোজপুর 

৯১৫ 6490915 জনোে রিোোঃ আনোরুল ইসলোি 

রিোোঃ আমিনুল ইসলোি 

মদনোজপুর 

৯১৬ 6490916 জনোে  রিোোঃ সোলয়ি সরকোর 

রিোোঃ আব্দুস সোত্তোর সরকোর 

মদনোজপুর 

৯১৭ 6490917 রেগি িেনি সমেতো িোরমিন 

রিোোঃ হোমিদুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯১৮ 6490918 জনোে রিোোঃ ওেোয়দুর রহিোন 

রিোোঃ লুৎফর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯১৯ 6490919 জনোে  িলনোরঞ্জন রোয় 

মেজয় চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯২০ 6490920 জনোে তমরকুল ইসলোি 

রিোোঃ রলোকিোন হোমকি 

মদনোজপুর 

৯২১ 6490921 জনোে মদিংকর রোয় 

খলগন্দ্র নোর্থ রোয় 

মদনোজপুর 

৯২২ 6490922 জনোে  সুদি থন চন্দ্র 

ব্রলজন চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯২৩ 6490923 জনোে উত্তি চন্দ্র রোয় 

হমরি চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯২৪ 6490924 জনোে রুলেল রহোলসন 

রিোকলসদুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯২৫ 6490925 রেগি  রূিোলী রোয় 

ভূলিন্দ্র নোর্থ রোয় 

মদনোজপুর 

৯২৬ 6490926 জনোে মচত্তরঞ্জন রোয় মদপু 

প্রফুল্ল চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯২৭ 6490927 জনোে প্রদীি চন্দ্র রোয় 

পুমলন চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯২৮ 6490928 রেগি  মিউমল নোজমরন 

রিোোঃ এতোজ আমল 

মদনোজপুর 

৯২৯ 6490929 জনোে রগোিীনোর্থ রোয় 

প্রফুল্ল চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯৩০ 6490930 জনোে রিোোঃ ওহোে মেন ফজল 

রিোোঃ ফজলুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯৩১ 6490931 জনোে  রিোোঃ আমনছুর রহিোন 

রিোোঃ আলতোফ রহোলসন 

মদনোজপুর 

৯৩২ 6490932 জনোে রিোোঃ আব্দুল ওয়োলজদ 

রিোোঃ আবুল কোলোি আজোদ 

মদনোজপুর 

৯৩৩ 6490933 জনোে রিোোঃ রিোসোলিকুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল রিোতোললে সরকোর 

মদনোজপুর 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৯৩৪ 6490934 জনোে  রিোোঃ িোসুদ রোনো 

রিোোঃ আব্দুল ওয়োলজদ িন্ডল 

মদনোজপুর 

৯৩৫ 6490935 জনোে রিোোঃ িোহফুজ আকতোর 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

মদনোজপুর 

৯৩৬ 6490936 রেগি সোিছুন্নোহোর রেগি 

উমজর উমিন িন্ডল 

মদনোজপুর 

৯৩৭ 6490937 জনোে  রিোোঃ সবুজ সোরওয়োর 

রিোোঃ আব্দুস সোত্তোর 

মদনোজপুর 

৯৩৮ 6490938 জনোে রিোোঃ িমরফুল ইসলোি 

রিোোঃ িিতোজ উমিন 

মদনোজপুর 

৯৩৯ 6490939 জনোে রিোোঃ আব্দুল েোলতন 

রিোহোম্মদ আমল 

মদনোজপুর 

৯৪০ 6490940 জনোে  রিোোঃ িোহোদোত রহোলসন 

রিোোঃ মগয়োসউমিন 

মদনোজপুর 

৯৪১ 6490941 জনোে রিোোঃ আমজজুর রহিোন 

মৃতোঃ ওির আমল 

মদনোজপুর 

৯৪২ 6490942 জনোে রিোোঃ আমজজুল হক 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

মদনোজপুর 

৯৪৩ 6490943 জনোে  রিোোঃ িলোি িন্ডল 

রিোোঃ রতোফোজ্জল রহোলসন 

মদনোজপুর 

৯৪৪ 6490944 জনোে রিোোঃ আকিল রহোলসন 

সোহোবুমিন 

মদনোজপুর 

৯৪৫ 6490945 জনোে মিন্টু চন্দ্র সরকোর 

মদলচোন চন্দ্র সরকোর 

মদনোজপুর 

৯৪৬ 6490946 জনোে  রতন চন্দ্র সোহো 

িলনোরঞ্জন সোহো 

মদনোজপুর 

৯৪৭ 6490947 জনোে রিোোঃ রুহুল আমিন 

রিোোঃ ফজলুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯৪৮ 6490948 জনোে রিোোঃ আল িোমুন 

রিোোঃ রগোলোি রিোস্তফো 

মদনোজপুর 

৯৪৯ 6490949 জনোে  রিোোঃ জোমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ আবুল রহোলসন 

মদনোজপুর 

৯৫০ 6490950 জনোে  প্রেীর কুিোর অমধকোরী 

অমহভূষণ অমধকোরী 

মদনোজপুর 

৯৫১ 6490951 জনোে রিোোঃ িোমুনোর রমিদ 

রিোোঃ ওসিোন গমন 

মদনোজপুর 

৯৫২ 6490952 জনোে  রিোোঃ আবু সোঈদ রহোলসন 

রিোোঃ কোলয়েউমিন 

মদনোজপুর 

৯৫৩ 6490953 জনোে আোঃ জব্বোর 

িরহুি রসোহরোে আমল 

মদনোজপুর 

৯৫৪ 6490954 জনোে নূর রিোোঃ িঞ্জুরুল ইসলোি 

রিোোঃ লমতফুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯৫৫ 6490955 জনোে  নুর রিোোঃ জোমিউল ইসলোি 

রিোোঃ লমতফুর রহিোন 

মদনোজপুর 

৯৫৬ 6490956 জনোে মেধোন চন্দ্র রোয় 

মৃতোঃ প্রির্থ নোর্থ রোয় 

মদনোজপুর 

৯৫৭ 6490957 জনোে রিোোঃ নোজমুল ইসলোি 

নূর ইসলোি 

মদনোজপুর 

৯৫৮ 6490958 জনোে  িলরি চন্দ্র রোয় 

ধলনশ্বর চন্দ্র রোয় 

মদনোজপুর 

৯৫৯ 6490959 জনোে রিোোঃ রোলিদ আল িোহমুদ মদনোজপুর 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

৯৬০ 6490960 জনোে রিোোঃ আব্দুল িোবুদ 

রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

মদনোজপুর 

৯৬১ 6490961 জনোে  রিোোঃ রুহুল আিীন 

মৃতোঃ আকের আমল 

মদনোজপুর 

৯৬২ 6500962 জনোে রিোোঃ মুসো আমল প্রধোন 

রিোোঃ খোসো আমল প্রধোন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৩ 6500963 জনোে রিোোঃ িোিীউমল ইসলোি 

িোিীি 

রিোোঃ এিোদদুল হক 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৪ 6500964 জনোে  আমরফ রিোোঃ সোজ্জোদ 

রহোলসন 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৫ 6500965 জনোে রিোোঃ িমিউমর রহিোন 

আব্দুল েোকী 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৬ 6500966 জনোে চন্দন কুিোর 

স্বিন কুিোর েি থন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৭ 6500967 রেগি  নোমহদ সুলতোন 

নূর রিোহোম্মদ  

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৮ 6500968 জনোে িন্ময় কুিোর সরকোর 

তরনী কোত সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৬৯ 6500969 তসয়দ আব্দুল মুমকত আহসোন হোেীে 

তসয়দ আমজজুল ইসলোি 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭০ 6500970 জনোে  রিোোঃ আোঃ ওয়োদুদ 

মৃতোঃ রিোফোজ্জল রহোলসন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭১ 6500971 জনোে রোিকৃষ্ণ িহত 

অমূল্য চন্দ্র িহত 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭২ 6500972 জনোে রিোোঃ আকরোি রহোলসন 

মৃতোঃ আকতোর রহোলসন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৩ 6500973 জনোে  নলরি চন্দ্র সরকোর 

মৃতোঃ উিলন্দ্রনোর্থ সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৪ 6500974 রিোস্তফো জোিোন িমহউমিন সরকোর 

রিোোঃ আব্দুল গফফোর সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৫ 6500975 রেগি নোজনীন খোতুন 

রিোোঃ আবুল হোলিি সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৬ 6500976 জনোে  রিোোঃ ইিরোন রহোলসন িন্ডল 

রিোোঃ রতোজোলম্মল হক িন্ডল 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৭ 6500977 জনোে রিোোঃ সোলজদুল ইসলোি 

রিোোঃ িমজদ মিয়ো 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৮ 6500978 জনোে রিোোঃ আিরোফুল ইসলোি 

আব্দুল রজোব্বোর িন্ডল 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৭৯ 6500979 জনোে  রিোোঃ রগোলোি রব্বোনী 

মৃতোঃ আোঃ সোিোদ 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮০ 6500980 জনোে রিোোঃ আব্দুর রউফ মিয়ো 

রিোোঃ আবু রহোলসন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮১ 6500981 জনোে রিোোঃ রিোসোমেেরুল হোসোন 

রিোোঃ ইয়োমছন আমল 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮২ 6500982 জনোে  রিোোঃ আিরোফুল আলি 

মৃতোঃ আব্দুর রমিদ সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৩ 6500983 জনোে রিোোঃ িোমকল িন্ডল 

রিোোঃ রমেউমল িন্ডল 

গোইেোন্ধ্ো 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

৯৮৪ 6500984 রেগি সোতনো খোতুন 

রিোোঃ আব্দুল জমলল িন্ডল 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৫ 6500985 জনোে  িহীদ আহলিদ 

রিোোঃ আবুল কোলিি সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৬ 6500986 জনোে রিোোঃ তোমরকুল ইসলোি 

মৃতোঃ কমফল উমিন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৭ 6500987 জনোে অমিত কুিোর সরকোর 

অরমেন্দ্য সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৮ 6500988 জনোে  রিোোঃ রমফবুল ইসলোি 

রিোোঃ চোন্দ মিয়ো 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৮৯ 6500989 জনোে দীিংকর অমধকোরী 

মদ্বলজন্দ্র নোর্থ অমধকোরী 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯০ 6500990 জনোে মেদুযৎ কুিোর অমধকোরী 

তিললন্দ্র নোর্থ অমধকোরী 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯১ 6500991 জনোে  মনতোই চন্দ্র দোস 

ফমন ভূষণ দোস 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯২ 6500992 রেগি ফোরহোনো সুলতোনো 

রিোোঃ কমলি আজোদ 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৩ 6500993 জনোে রিোোঃ আোঃ কোলদর তোলুকদোর 

রিোোঃ দুলো তোলুকদোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৪ 6500994 জনোে  রিোোঃ ররোকনুজ্জোিোন রোমকে 

রিোোঃ আোঃ িোন্নোন সরদোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৫ 6500995 জনোে কৃষ্ণ কিল সরকোর 

সলতোষ চন্দ্র সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৬ 6500996 জনোে মিলটন কুিোর সরকোর 

অরমেন্দ্য সরকোর 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৭ 6500997 জনোে  মিলন চন্দ্র েি থন 

ভলেি চন্দ্র েি থন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৮ 6500998 জনোে রিোোঃ এেোদুর রহিোন 

রিোোঃ ছমলিউমিন 

গোইেোন্ধ্ো 

৯৯৯ 6500999 জনোে রিোোঃ িোসুদ মিয়ো 

রিোোঃ আবু েক্কর মসমিক 

গোইেোন্ধ্ো 

১০০০ 6501000 জনোে  িোহোর আহলম্মদ 

রিোোঃ আব্দুস ছোত্তোর 

গোইেোন্ধ্ো 

১০০১ 6511001 জনোে আমতকুর রহিোন 

িোহফুজোর রহিোন 

কুমড়গ্রোি 

১০০২ 6511002 জনোে রিোোঃ আমে হোলতি 

আবু তোললে 

কুমড়গ্রোি 

১০০৩ 6511003 জনোে আলিগীর রহোলসন 

রতোজো মিয়ো 

কুমড়গ্রোি 

১০০৪ 6511004 জনোে রিোোঃ মুসোেের আমল 

রিোোঃ আবু েকর মিঞো 

কুমড়গ্রোি 

১০০৫ 6511005 জনোে রিোোঃ নুর ইসলোি 

রিোোঃ নমজর রহোলসন 

কুমড়গ্রোি 

১০০৬ 6511006 জনোে রিোোঃ আেদুস সোিোদ 

রিোোঃ িহর আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০০৭ 6511007 জনোে রিোোঃ িমনরুজ্জোিোন 

রিোোঃ সোলদর আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০০৮ 6511008 জনোে মেদুযৎ চন্দ্র রোয় 

সুধীর চন্দ্র রোয় 

কুমড়গ্রোি 

১০০৯ 6511009 জনোে  রিোোঃ রমফকুল ইসলোি কুমড়গ্রোি 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ িমজের রহিোন 

১০১০ 6511010 জনোে তিন কুিোর রোয় 

মিধু রঞ্জন রোয় 

কুমড়গ্রোি 

১০১১ 6511011 জনোে রিোোঃ জহুরুল ইসলোি 

রিোোঃ িোইন উমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০১২ 6511012 রেগি  নোছমরন খোতুন 

রিোোঃ েদরউমিন ব্যোিোরী 

কুমড়গ্রোি 

১০১৩ 6511013 জনোে মলটন আহলিদ 

রিোোঃ আব্দুস ছোলোি 

কুমড়গ্রোি 

১০১৪ 6511014 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ রদলওয়োর রহোলসন 

কুমড়গ্রোি 

১০১৫ 6511015 জনোে রিোোঃ হোমিদুল ইসলোি 

রিোোঃ নুর রহোলসন 

কুমড়গ্রোি 

১০১৬ 6511016 জনোে খমললুর রহিোন 

আব্দুল আমজজ 

কুমড়গ্রোি 

১০১৭ 6511017 জনোে এসএি মিজোনুর রহিোন 

রিোোঃ আলিোস উমিন সরকোর 

কুমড়গ্রোি 

১০১৮ 6511018 জনোে  সুজন চন্দ্র িোল 

রদলেন্দ্র চন্দ্র িোল 

কুমড়গ্রোি 

১০১৯ 6511019 এএসএি জোকোমরয়ো মসমিকো 

রিোোঃ জহুরুল হক মসমিকী 

কুমড়গ্রোি 

১০২০ 6511020 জনোে রিোোঃ ফমরদুল ইসলোি 

মৃতোঃ এিদোদ আমল িন্ডল 

কুমড়গ্রোি 

১০২১ 6511021 জনোে  রিোোঃ আিরোফুল আলি 

রিোোঃ আবু েকর মসমিক 

কুমড়গ্রোি 

১০২২ 6511022 জনোে রিোকলছদুল ইসলোি 

আব্দুল হোমকি 

কুমড়গ্রোি 

১০২৩ 6511023 জনোে মুকুল ইসলোি 

সফর উমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০২৪ 6511024 জনোে  রিোোঃ আলিগীর রহোলসন 

রিোোঃ ওির আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০২৫ 6511025 জনোে রিোোঃ ফজলুল হক 

রিোোঃ আমদর উমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০২৬ 6511026 জনোে রিোোঃ আসোদুজ্জোিোন 

রিোোঃ আজহোর আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০২৭ 6511027 জনোে  রিোোঃ কোিরুজ্জোিোন 

েক্তোর আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০২৮ 6511028 জনোে তোরলকশ্বর সোহো 

মৃতোঃ সুনীল কুিোর সোহো 

কুমড়গ্রোি 

১০২৯ 6511029 জনোে নওয়োে আমল 

আব্দুস ছোলোি 

কুমড়গ্রোি 

১০৩০ 6511030 জনোে  রিোোঃ আিরোফুল হক 

রিোোঃ সমহদুর রহিোন 

কুমড়গ্রোি 

১০৩১ 6511031 জনোে রিোোঃ রিোিোরফ রহোলসন 

মৃতোঃ হোলছন আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০৩২ 6511032 জনোে রিোোঃ মুিমফকুর রহিোন 

মৃতোঃ আব্দুল আউয়োল 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৩ 6511033 জনোে  হোসোনুল হক 

হোয়দোর আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৪ 6511034 জনোে রিোোঃ েদরুল হোসোন 

রিোোঃ আব্দুল ওহোে 

কুমড়গ্রোি 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১০৩৫ 6511035 জনোে রিোোঃ িোমহনুর রহিোন 

রিোোঃ আোঃ গফুর 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৬ 6511036 জনোে  রিোোঃ িোহমফজুর রহিোন 

মৃতোঃ িমনর উমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৭ 6511037 জনোে রিোোঃ আতোউর রহিোন 

রিোোঃ খমললুর রহিোন 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৮ 6511038 রেগি িোরমিন আরো কণো 

রিোোঃ িওকত আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০৩৯ 6511039 জনোে রিোোঃ আব্দুল লমতফ 

রিোোঃ রমিজ উমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০৪০ 6511040 জনোে ভেদীি চন্দ্র অমধকোরী 

জগদীি চন্দ্র অমধকোরী 

কুমড়গ্রোি 

১০৪১ 6511041 জনোে রিোোঃ িোহমুদুল হোসোন 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

কুমড়গ্রোি 

১০৪২ 6511042 জনোে  রিোোঃ রমেউল ইসলোি 

রিোোঃ নুরুল হক ব্যোিোরী 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৩ 6511043 জনোে রিোোঃ িোহ আলি মিয়ো 

রিোোঃ আব্দুল আমজজ মিয়ো 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৪ 6511044 জনোে আবু সোঈদ 

মৃতোঃ িমহরউমিন 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৫ 6511045 জনোে  নোজমুল ইসলোি 

মৃতোঃ আব্দুল জমলল 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৬ 6511046 জনোে সঞ্চয় কুিোর েি থন 

কৃষ্ণ চন্দ্র েি থন 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৭ 6511047 জনোে রিোোঃ আলতোফুর রহিোন 

মৃতোঃ িোিছুিীন আহলিদ 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৮ 6511048 জনোে  রিোোঃ কোিোল রহোলসন 

রিোোঃ রগোলজোর রহোলসন 

কুমড়গ্রোি 

১০৪৯ 6511049 জনোে নুর রিোহোম্মদ নোমহদ 

এলকএি আব্দুল হোন্নোন 

কুমড়গ্রোি 

১০৫০ 6511050 জনোে রিোোঃ আলিগীর রহোসোইন 

রিোোঃ আবু হোমনফ 

কুমড়গ্রোি 

১০৫১ 6511051 জনোে  জয়ত কুিোর সরকোর 

নলরন্দ্র চন্দ্র সরকোর 

কুমড়গ্রোি 

১০৫২ 6511052 জনোে রিোোঃ নোজমুল ইসলোি খন্দকোর 

রিোোঃ আখতোর আহসোন খন্দকোর 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৩ 6511053 জনোে রিোোঃ খোলদমুল ইসলোি 

রিোোঃ িমফউিীন আহলম্মদ 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৪ 6511054 জনোে রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ িমজের রহিোন 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৫ 6511055 জনোে িমেত্র কুিোর িি থো 

মৃতোঃ সুলরি চন্দ্র িি থো 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৬ 6511056 জনোে রিোোঃ িোসুদ রোনো 

রিোোঃ ইমিস আমল 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৭ 6511057 জনোে  রিোোঃ এজোদ েীন রিোমিন 

রিোহোম্মদ আমল মচিতী 

কুমড়গ্রোি 

১০৫৮ 6521058 জনোে রিোোঃ আলতোয়োর রহোলসন 

মৃতোঃ আিজোদ রহোলসন 

লোলিমনরহোট 

১০৫৯ 6521059 জনোে রিোোঃ আক্তোরুজ্জোিোন 

রিোোঃ আমজজুল ইসলোি 

লোলিমনরহোট 

১০৬০ 6521060 জনোে  রিোোঃ রমিদুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুস ছোত্তোর 

লোলিমনরহোট 
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১০৬১ 6521061 জনোে রিোোঃ সোিসুমিন আহলম্মদ 

রিোোঃ আকতোরুজ্জোিোন 

লোলিমনরহোট 

১০৬২ 6521062 জনোে রিোোঃ খুরমিদ আলি 

রিোোঃ ফরুকর উমিন 

লোলিমনরহোট 

১০৬৩ 6521063 জনোে  মলপু চন্দ্র রোয় 

মিমরি চন্দ্র রোয় 

লোলিমনরহোট 

১০৬৪ 6521064 জনোে অলিোক কুিোর রোয় ঘটক 

িলনোরঞ্জন রোয় ঘটক 

লোলিমনরহোট 

১০৬৫ 6521065 জনোে রিোোঃ িমফউল আলি 

রিোোঃ রতোফোজ্জল রহোলসন 

লোলিমনরহোট 

১০৬৬ 6521066 রেগি  অন্ন রোমন সোহো 

রগোিোল চন্দ্র সোহো 

লোলিমনরহোট 

১০৬৭ 6521067 জনোে রিোোঃ রিোদোমছর রহিোন 

রিোোঃ িমতয়োর রহিোন 

লোলিমনরহোট 

১০৬৮ 6521068 জনোে রিোোঃ মসরোজুল ইসলোি 

রিোোঃ সোিসুল হক 

লোলিমনরহোট 

১০৬৯ 6521069 জনোে রিোোঃ নূরন্নেী 

রিোোঃ আোঃ খোললক 

লোলিমনরহোট 

১০৭০ 6521070 জনোে রিোোঃ জোমহদ রহোলসন 

রিোোঃ জোহোঙ্গীর আমল 

লোলিমনরহোট 

১০৭১ 6521071 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ 

লোলিমনরহোট 

১০৭২ 6521072 জনোে  রিোোঃ রতৌমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ আনছোর আমল 

লোলিমনরহোট 

১০৭৩ 6521073 জনোে রিোোঃ আমখবুল আলি 

রিোোঃ আবুল কোলসি 

লোলিমনরহোট 

১০৭৪ 6521074 জনোে রিোোঃ রমেউল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুস কোলদর 

লোলিমনরহোট 

১০৭৫ 6521075 জনোে  রিোোঃ আিরোফুল ইসলোি 

রিোোঃ রজোনোে আমল 

লোলিমনরহোট 

১০৭৬ 6521076 জনোে রিোোঃ িমনরুজ্জোিোন 

রিোোঃ ফজল হক 

লোলিমনরহোট 

১০৭৭ 6521077 জনোে রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন 

মৃতোঃ আব্দুল জব্বোর 

লোলিমনরহোট 

১০৭৮ 6521078 জনোে রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

রিোোঃ খয়রে আল 

লোলিমনরহোট 

১০৭৯ 6521079 জনোে রিোোঃ কোজী আসোদুজ্জোিোন 

কোজী কমফলউমিন 

লোলিমনরহোট 

১০৮০ 6521080 জনোে রিোোঃ এরিোদুল ইসলোি 

রিোোঃ ছফর উমিন 

লোলিমনরহোট 

১০৮১ 6531081 জনোে  রিোোঃ তুমহনুর রহিোন 

মৃতোঃ আবুল রহোলসন 

নীলফোিোরী 

১০৮২ 6531082 জনোে িহোলদে কুিোর রোয় 

রনরকো রোয় 

নীলফোিোরী 

১০৮৩ 6531083 জনোে রিোোঃ রোইসুল ইসলোি 

রিোোঃ ইয়োকুে আমল 

নীলফোিোরী 

১০৮৪ 6531084 জনোে  রিোোঃ ফয়জুল হক 

রিোোঃ আকতোর রহোলসন 

নীলফোিোরী 

১০৮৫ 6531085 জনোে রিোোঃ মিনোরুল ইসলোি 

রিোোঃ সোিসুল হক 

নীলফোিোরী 

১০৮৬ 6531086 জনোে রিোোঃ আবু মুসো আসয়োরী নীলফোিোরী 
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ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ দমের উমিন সরকোর 

১০৮৭ 6531087 জনোে  রিোোঃ িয়দুল ইসলোি 

রিোোঃ িকলহদ আমল প্রোিোমনক 

নীলফোিোরী 

১০৮৮ 6531088 জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন িোসুদ 

রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

নীলফোিোরী 

১০৮৯ 6531089 জনোে রিোোঃ সমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

নীলফোিোরী 

১০৯০ 6531090 জনোে  রিোোঃ রিোিমফকুজ্জোিোন 

রিোোঃ রগোলোি রোব্বোনী 

নীলফোিোরী 

১০৯১ 6531091 জনোে এিএ েোরী 

মৃতোঃ আব্দোর রহিোন 

নীলফোিোরী 

১০৯২ 6531092 রেগি হোমেেো রেগি লোভলী 

রিোোঃ আব্দুল গমন 

নীলফোিোরী 

১০৯৩ 6531093 জনোে  রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি 

মৃতোঃ িমজের রহিোন 

নীলফোিোরী 

১০৯৪ 6531094 জনোে রিোোঃ সুলতোন িোহোবুে 

মৃতোঃ িমতউর রহিোন 

নীলফোিোরী 

১০৯৫ 6531095 জনোে রিোোঃ আিোদুজ্জোিোন 

রিোোঃ িোহজোহোন আমল 

নীলফোিোরী 

১০৯৬ 6531096 জনোে  মেকোি চন্দ্র রোয় 

ভূলিন্দ্রনোর্থ রোয় 

নীলফোিোরী 

১০৯৭ 6531097 রেগি  উিো রোমন 

অধর চন্দ্র রোয় 

নীলফোিোরী 

১০৯৮ 6531098 জনোে রিোোঃ নুরন্নেী মসমিকী 

আজহোরুল ইসলোি 

নীলফোিোরী 

১০৯৯ 6531099 জনোে  রিোোঃ হোমিদুর রহিোন 

রিোোঃ িনসুর আমল 

নীলফোিোরী 

১১০০ 6531100 জনোে িোহ রিোোঃ িোসুদ িোরলভজ 

িোহ রিোোঃ রলোকিোন হোমকি 

নীলফোিোরী 

১১০১ 6531101 জনোে সুিোত সোহো 

সুকুিোর সোহো 

নীলফোিোরী 

১১০২ 6531102 জনোে  রিোোঃ রদোললোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ জমহরউমিন 

নীলফোিোরী 

১১০৩ 6531103 রোধো রোমন রোয় 

রজযোমতি চন্দ্র রোয় 

নীলফোিোরী 

১১০৪ 6531104 জনোে রদেব্রত রোয় 

দীলনি চন্দ্র রোয় 

নীলফোিোরী 

১১০৫ 6531105 জনোে  রিোোঃ নুরুল আলি 

রিোোঃ রিোফোজ্জল হক 

নীলফোিোরী 

১১০৬ 6531106 জনোে রগোলোি রব্বোনী 

রিোোঃ হোমেবুর রহিোন 

নীলফোিোরী 

১১০৭ 6531107 জনোে রিোোঃ মরভোন উমিন 

রিোোঃ রিোসললি উমিন 

নীলফোিোরী 

১১০৮ 6531108 জনোে রিোোঃ রিোস্তোমকি আহলিদ 

রিোোঃ িোজহোরুল ইসলোি 

নীলফোিোরী 

১১০৯ 6541109 জনোে রিোোঃ ররজোউল কমরি 

মৃতোঃ হোমিদুর রহিোন 

িঞ্চগড় 

১১১০ 6541110 জনোে স্বিন কুিোর রোয় 

িলরি চন্দ্র রোয় 

িঞ্চগড় 

১১১১ 6541111 জনোে  রিোোঃ িোহফুজুর রহিোন 

রিোোঃ রিোস্তফো রহিোন রচৌধুরী 

িঞ্চগড় 
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১১১২ 6541112 জনোে  িোহোবুবুল ইসলোি 

রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

িঞ্চগড় 

১১১৩ 6541113 রেগি  নূরুন্নোহোর িোরমভন 

রিোোঃ আবুল খোলয়র  

িঞ্চগড় 

১১১৪ 6541114 জনোে  রিোোঃ তমরকুল ইসলোি 

রিোোঃ আফজোল রহোলসন 

িঞ্চগড় 

১১১৫ 6541115 জনোে দীলনি চন্দ্র েি থন 

মুকুল চন্দ্র েি থন 

িঞ্চগড় 

১১১৬ 6541116 রেগি আইমভ আরমেন 

রিোোঃ আবুল কোলসি 

িঞ্চগড় 

১১১৭ 6541117 রেগি  মলমি  

রিোোঃ লমতফুর রহিোন 

িঞ্চগড় 

১১১৮ 6541118 জনোে তোিমজদুর রহিোন 

রিোোঃ েোবুল রহোসোইন 

িঞ্চগড় 

১১১৯ 6541119 জনোে রিোোঃ েোহোর উমিন 

রিোোঃ িিলসর আমল 

িঞ্চগড় 

১১২০ 6541120 জনোে  তিন কুিোর রোয় 

হমরদোি রোয় 

িঞ্চগড় 

১১২১ 6541121 জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ আকতোর আমল 

িঞ্চগড় 

১১২২ 6541122 জনোে রিোোঃ রখোরলিদ আলি 

মৃতোঃ তফোজ্জল হক 

িঞ্চগড় 

১১২৩ 6541123 জনোে  রিোোঃ িোহজোহোন আমল 

রিোোঃ আইবুল হক 

িঞ্চগড় 

১১২৪ 6541124 জনোে রিোোঃ তুমহনুর রহিোন 

িমহরউমিন আহলিদ 

িঞ্চগড় 

১১২৫ 6541125 জনোে মেপ্লে িোরলভজ 

রিোোঃ জোিোল উমিন 

িঞ্চগড় 

১১২৬ 6541126 জনোে  সুিোত েি থন 

রেীন্দ্র নোর্থ েি থন 

িঞ্চগড় 

১১২৭ 6541127 জনোে চন্দ্র মকলিোর রোয় 

রভোলোনোর্থ রোয় 

িঞ্চগড় 

১১২৮ 6541128 রেগি রসমলনো রেগি 

রিোোঃ জোিোলউমিন 

িঞ্চগড় 

১১২৯ 6551129 রেগি  সোমলিো রেগি 

মৃতোঃ সোহোেউমিন 

রংপুর 

১১৩০ 6551130 জনোে রিোোঃ ওেোয়দুল ইসলোি 

রিোোঃ জোমকর রহোলসন 

রংপুর 

১১৩১ 6551131 জনোে রিোোঃ আব্দুল হোলীি 

রিোোঃ রিোতোললে রহোলসন 

রংপুর 

১১৩২ 6551132 জনোে  রিোোঃ রিখ ফমরদ 

রিোোঃ রিোসললিউমিন 

রংপুর 

১১৩৩ 6551133 জনোে রিোোঃ আমনছুল হক 

রিোোঃ আফছোর আমল 

রংপুর 

১১৩৪ 6551134 জনোে রিোোঃ জোমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ ওসিোন আমল 

রংপুর 

১১৩৫ 6551135 রেগি জয়নেো রেগি 

মৃোঃ রতোফোজ্জল 

রংপুর 

১১৩৬ 6551136 জনোে রিোোঃ সুজো মিয়ো 

রিোোঃ রমুজ উমিন 

রংপুর 

১১৩৭ 6551137 রেগি তোনমজলো খোতুন রংপুর 
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রিোোঃ আব্দুল হোন্নোন 

১১৩৮ 6551138 জনোে  রিোোঃ রদহলেী ররজো 

রিোোঃ আমজজোর রহিোন 

রংপুর 

১১৩৯ 6551139 জনোে রিোোঃ িোমহন মিয়ো 

মৃোঃ িোহ আলি মিয়ো 

রংপুর 

১১৪০ 6551140 জনোে রিোোঃ ওির িরীফ 

রিোোঃ রতোফোজ্জল রহোলসন 

রংপুর 

১১৪১ 6551141 জনোে রিোোঃ তোমরকুল ইসলোি 

রিোোঃ আবু তোললে মিয়ো 

রংপুর 

১১৪২ 6551142 জনোে িমিয়োর রহিোন 

রিোোঃ রগোলজোর রহোলসন 

রংপুর 

১১৪৩ 6551143 রেগি আফসোনো িোরিীন 

আিরোফ রহোলসন রচৌধুরী 

রংপুর 

১১৪৪ 6551144 জনোে  রিোোঃ রখোরলিদ আলি 

রিোোঃ নুরুজ্জোিোন রহোলসন 

রংপুর 

১১৪৫ 6551145 জনোে রিোোঃ ররোস্তি আমল 

মৃতোঃ রসোললয়িোন আমল 

রংপুর 

১১৪৬ 6551146 জনোে রিোোঃ আমরফুজ্জোিোন 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

রংপুর 

১১৪৭ 6551147 জনোে  রিোোঃ িমনরুল ইসলোি 

রিোোঃ লুৎফর রহিোন 

রংপুর 

১১৪৮ 6551148 জনোে রিোোঃ নুলরফয়োসোল 

রিোোঃ রিোতোহোর রহোলসন 

রংপুর 

১১৪৯ 6551149 আবু আসোদ রিোোঃ সুলতোন িোহমুদ 

রিোোঃ উির আমল সরকোর 

রংপুর 

১১৫০ 6551150 জনোে রিোোঃ আলিগীর কমের 

মৃোঃ ফোত্তোহ মিয়ো 

রংপুর 

১১৫১ 6551151 জনোে রিোোঃ মুনজুর রহোলসন 

রিোোঃ লুৎফর রহিোন 

রংপুর 

১১৫২ 6551152 জনোে রিোোঃ িোহফুজুল হক সুিন 

রিোোঃ আব্দুল হক 

রংপুর 

১১৫৩ 6551153 রেগি ফোলতিো নুরজোহোন 

আলহোজ্ব রিোোঃ রজ্জে আমল 

রংপুর 

১১৫৪ 6551154 জনোে রিোোঃ হোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ নুরুল হক 

রংপুর 

১১৫৫ 6551155 জনোে রিোোঃ িমহদুল ইসলোি 

রিোোঃ সোইদুর রহিোন 

রংপুর 

১১৫৬ 6551156 জনোে  রিোোঃ রিোস্তোহোরুল হোসোন 

রিোোঃ িকবুল রহোলসন িন্ডল 

রংপুর 

১১৫৭ 6551157 জনোে রিোোঃ রিলহদী হোসোন খাঁন 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ খাঁন 

রংপুর 

১১৫৮ 6551158 জনোে রিোোঃ হুিোয়ন কেীর 

রিোোঃ আমজজোর রহিোন 

রংপুর 

১১৫৯ 6551159 জনোে  এ এইচ এি মফলরোজ কেীর 

রিোোঃ িমজের রহিোন 

রংপুর 

১১৬০ 6551160 রেগি িোিীিো আক্তোর 

িীর রিোোঃ ফজলুল হক 

রংপুর 

১১৬১ 6551161 জনোে এসমেএি মজয়োউল হোসোন 

এিএ হোসোন 

রংপুর 

১১৬২ 6551162 রেগি  আিো িমন রূম্পো 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ 

রংপুর 
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১১৬৩ 6551163 জনোে মহিোন চন্দ্র রোয় 

কনক চন্দ্র রোয় 

রংপুর 

১১৬৪ 6551164 রেগি মিনমত রোমন রোয় 

িধুসূদন রোয় 

রংপুর 

১১৬৫ 6551165 জনোে  রিোোঃ িোমহনুর আলি 

রিোোঃ আমজজুর রহিোন 

রংপুর 

১১৬৬ 6551166 জনোে রিোোঃ আমরফুজ্জোিোন 

রিোোঃ আবুল কোলোি আজোদ 

রংপুর 

১১৬৭ 6551167 জনোে রিোোঃ রিোরছোমলন িোহ 

রিোোঃ িোমুনুর রমিদ িোহ 

রংপুর 

১১৬৮ 6551168 জনোে  রিোোঃ দুলোল মিয়ো 

রিোোঃ আব্দুর রমহি 

রংপুর 

১১৬৯ 6551169 জনোে রিোোঃ আমরফুজ্জোিোন 

রিোোঃ নুরল হক 

রংপুর 

১১৭০ 6551170 জনোে রিোোঃ িোহোদৎ রহোলসন 

রিোোঃ ররোস্তি আমল 

রংপুর 

১১৭১ 6551171 জনোে  িংকজ কুিোর রিোদক 

সুলেোধ চন্দ্র রিোদক 

রংপুর 

১১৭২ 6551172 জনোে রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

রিোোঃ আতোউর রহিোন 

রংপুর 

১১৭৩ 6551173 জনোে রিোোঃ নজরুল ইসলোি 

রিোোঃ রিোসললিউমিন প্রোিোমনক 

রংপুর 

১১৭৪ 6551174 জনোে  রিোোঃ মফলরোজ কমের প্রধোন 

রিোোঃ হোসোন আমল প্রধোন 

রংপুর 

১১৭৫ 6551175 জনোে িমেত্র কুিোর িন্ডল 

অতুল কৃষ্ণ িন্ডল 

রংপুর 

১১৭৬ 6551176 জনোে রিোোঃ িোমুন অর রমিদ 

রিোোঃ রনছোর উিীন 

রংপুর 

১১৭৭ 6551177 জনোে  রিোোঃ িমিয়োর রহিোন 

মৃতোঃ িমজের রহিোন 

রংপুর 

১১৭৮ 6551178 জনোে কৃষ্ণ চন্দ্র েি থন 

জগদীি চন্দ্র সরকোর 

রংপুর 

১১৭৯ 6551179 জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

সরকোর 

রিোোঃ আব্দুল জমলল সরকোর 

রংপুর 

১১৮০ 6551180 জনোে রিোোঃ মফলরোজ আল িোমুন 

রিোোঃ রিোফোজ্জল রহোলসন 

রংপুর 

১১৮১ 6551181 জনোে রিোোঃ রোলিদুল হোসোন 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

রংপুর 

১১৮২ 6551182 জনোে রিোোঃ ররজোউল আলি 

রিোোঃ হোমিদুর রহিোন 

রংপুর 

১১৮৩ 6551183 জনোে রিোোঃ আিরোফুল ইসলোি 

রিোোঃ কমলিউমিন 

রংপুর 

১১৮৪ 6551184 জনোে রিোোঃ ররজওয়োনুল ইসলোি 

রিোোঃ িকছুদুল আলি 

রংপুর 

১১৮৫ 6551185 জনোে রিোোঃ রিোজোফ্ফর রহোলসন 

রিোোঃ িোন্নোন িন্ডল 

রংপুর 

১১৮৬ 6551186 জনোে রিোোঃ সুজন মিয়ো 

রিোোঃ লোল মিয়ো 

রংপুর 

১১৮৭ 6551187 জনোে ররোিন আহলিদ 

রিোোঃ আফজোল রহোলসন 

রংপুর 
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১১৮৮ 6561188 জনোে রিোোঃ আকতোরুল হক 

রিোোঃ রিোজোলিল হক 

ঠোকুরগাঁও 

১১৮৯ 6561189 জনোে  রিোোঃ িমনরুজ্জোিোন 

রিোোঃইউসুফ আমল 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯০ 6561190 জনোে রিোোঃ মিজোনুর রহিোন 

রিোোঃ রিোেোরক আমল 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯১ 6561191 জনোে রিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

রিোোঃ িোিসুল হক 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯২ 6561192 জনোে রিোোঃ মলটন িোরলভজ 

রিোোঃ মসরোজুল ইসলোি 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৩ 6561193 জনোে কোিরুজ্জোিোন 

রিোোঃ কোলয়িউমিন 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৪ 6561194 জনোে রিোোঃ আব্দুল মুমহদ 

রিোোঃ িমতয়র রহিোন 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৫ 6561195 জনোে  রনমজত চন্দ্র েি থন 

তোমরনী েি থন 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৬ 6561196 জনোে িোমুনোর রমিদ 

রিোোঃ দমের উিীন  

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৭ 6561197 জনোে রিোোঃ হোসোনোতুজ্জোিোন 

রিোোঃ িমিরুল হক 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৮ 6561198 জনোে  রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ তচয়ন উমিন 

ঠোকুরগাঁও 

১১৯৯ 6561199 জনোে কৃষ্ণ চন্দ্র েি থন 

তিললন চন্দ্র েি থন 

ঠোকুরগাঁও 

১২০০ 6561200 জনোে রিোোঃ আমিরুল ইসলোি 

মৃতোঃ আব্দুর রহিোন 

ঠোকুরগাঁও 

১২০১ 6561201 জনোে  রিোোঃ হোমসরুল ইসলোি 

রিোোঃ দমেরুল ইসলোি 

ঠোকুরগাঁও 

১২০২ 6561202 জনোে রিোোঃ খোলদমুল ইসলোি 

রিোোঃ নোইমুল হক 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৩ 6561203 জনোে রিোোঃ আল িোমুন 

রিোোঃ জয়নুল হক 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৪ 6561204 জনোে  মুমনরোি মসংহ 

রোলজন্দ্র নোর্থ মসংহ 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৫ 6561205 জনোে রিোোঃ ফরহোদ রহোলসন 

রিোোঃ আোঃ সোত্তোর 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৬ 6561206 জনোে ইফলত িোরুল আলি 

রিোোঃ িোমিি আলি 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৭ 6561207 জনোে  মহিোংশু রোি রোয় 

কললন্দ্র নোর্থ রোয় 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৮ 6561208 জনোে রিোোঃ রদললোয়োর রহোলসন 

রিোোঃ হোমকি উমিন 

ঠোকুরগাঁও 

১২০৯ 6561209 জনোে রজযোমতষ চন্দ্র রোয় 

সলতযন্দ্র নোর্থ রোয় 

ঠোকুরগাঁও 

১২১০ 6561210 জনোে  রিোোঃ িোজোন কমের 

রিোোঃ নমের উমিন 

ঠোকুরগাঁও 

১২১১ 6561211 জনোে রলিি চন্দ্র রোয় 

মৃতোঃ ঐকয রোি রোয় 

ঠোকুরগাঁও 

১২১২ 6561212 জনোে রিোোঃ খোললদ রনোিোন 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

ঠোকুরগাঁও 

১২১৩ 6561213 জনোে  রিোোঃ িোহফুজ রিোমিন ঠোকুরগাঁও 



 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

রিোোঃ খোয়রুল ইসলোি 

১২১৪ 6561214 জনোে রিোোঃ খোলদমুল ইসলোি ইিন 

রিোোঃ খোলিদ আমল  

ঠোকুরগাঁও 

১২১৫ 6561215 জনোে রিোোঃ আবু হোমনফ 

রিোোঃ আকের আমল 

ঠোকুরগাঁও 

১২১৬ 6561216 জনোে  রিোোঃ জোমহরুল ইসলোি 

রিোোঃ ইসোরউমিন 

ঠোকুরগাঁও 

১২১৭ 7571217 জনোে রিোোঃ েদরুল আলি 

রিোোঃ আব্দুল গণী 

হমেগঞ্জ 

১২১৮ 7571218 জনোে রিোস্তোক আহলম্মদ 

রিোোঃমছমিক আলী 

হমেগঞ্জ 

১২১৯ 7571219 জনোে  রিোোঃ তফোজ্জল রহোলসন 

মৃতোঃ রিোোঃ আোঃিমতন 

হমেগঞ্জ 

১২২০ 7571220 জনোে রিোোঃ রিোেোমশ্বর মিয়ো 

হোজী ফজলু মিয়ো 

হমেগঞ্জ 

১২২১ 7571221 জনোে জোমের হোসোন মেশ্বোস 

রিোোঃ আব্দুর রমকে মেশ্বোস 

হমেগঞ্জ 

১২২২ 7581222 জনোে  রোজু রদ 

িমনন্দ্র রদ 

রিৌলভীেোজোর 

১২২৩ 7581223 জনোে রিোোঃ িমনর আলী 

েমির আলী 

রিৌলভীেোজোর 

১২২৪ 7581224 জনোে  সোইদুল আলি রচৌধুরী 

রিোোঃ আলকোছ আলী রচৌধুরী 

রিৌলভীেোজোর 

১২২৫ 7581225 জনোে  মেশু প্রসোদ রগোয়োলো 

নন্দী প্রসোদ রগোয়োলো 

রিৌলভীেোজোর 

১২২৬ 7591226 জনোে সুব্রত তোলুকদোর 

ভূলিন তোলুকদোর 

সুনোিগঞ্জ 

১২২৭ 7591227 জনোে  রিোোঃ আব্দুল ওয়োদুদ 

রিোোঃ আব্দুল কমরি 

সুনোিগঞ্জ 

১২২৮ 7591228 জনোে  শ্রীকোত েি থন 

কুলিন্দ্র েি থন 

সুনোিগঞ্জ 

১২২৯ 7591229 জনোে রিোোঃ রসোলহল রোনো 

রিোোঃ আবুল রহোলসন 

সুনোিগঞ্জ 

১২৩০ 7601230 জনোে রিোোঃ িোহোন িোহ সোঈদ 

রিোোঃ আব্দুর রউফ 

মসললট 

১২৩১ 7601231 রেগি ররোলহনো সুলতোনো 

রিোহম্মদ মুজোমহদ আলী 

মসললট 

১২৩২ 7601232 জনোে মকলিোর চক্রেত্তী 

মৃতোঃ কুমুদ রঞ্জন চক্রেত্তী 

মসললট 

১২৩৩ 7601233 জনোে ছোইফুল্লোহ িোসরুর 

হোেীে উল্লোহ 

মসললট 

১২৩৪ 7601234 জনোে  সুিন চন্দ্র িোল 

হলরন্দ্র চন্দ্র িোল 

মসললট 

১২৩৫ 7601235 রেগি আমছয়ো খোতুন 

রিোোঃ জহুরুল ইসলোি 

মসললট 

১২৩৬ 7601236 রেগি জোন্নোতুল রফরলদৌস 

রিোোঃ জয়নোল উিীন 

মসললট 

১২৩৭ 7601237 রেগি রসোিো রোনী রোয় 

সুকুিোর চন্দ্র রোয় 

মসললট 

১২৩৮ 7601238 জনোে রিোোঃ জোলহর আহিদ 

রিোোঃ িোমনক মিয়ো 

মসললট 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

১২৩৯ 7601239 জনোে রিোোঃ তোলরক আমজজ েড়ভূইয়ো 

রিোোঃ সমফকুর রহিোন েড়ভূইয়ো 

মসললট 

১২৪০ 8611240 জনোে রিোোঃ রসমলি তোলুকদোর 

রিোোঃ িহরি আলী তোিূকদোর 

িয়িনমসংহ 

১২৪১ 8611241 জনোে রিোোঃআকরোি রহোলসন 

আব্দুল েোরী ফমকর 

িয়িনমসংহ 

১২৪২ 8611242 জনোে রিোোঃ িোসুদ রোনো 

নুর রিোহোম্মদ ফমকর 

িয়িনমসংহ 

১২৪৩ 8611243 জনোে এ,রক, নূর রিোহোম্মদ 

রিোোঃ আব্দুল জব্বোর 

িয়িনমসংহ 

১২৪৪ 8611244 জনোে রিোোঃ আবু হোমনফ 

রিোোঃ আব্দুর জমলল 

িয়িনমসংহ 

১২৪৫ 8611245 জনোে রিোোঃ খোইরুল ইসলোি 

রিোোঃ রখোরলিদ আলি 

িয়িনমসংহ 

১২৪৬ 8611246 জনোে রিোোঃ ইব্রোহীি খমলল 

রিোোঃ আব্দুল িোন্নোন 

িয়িনমসংহ 

১২৪৭ 8611247 জনোে িংকজ রদেনোর্থ 

সুকুিোর রদেনোর্থ 

িয়িনমসংহ 

১২৪৮ 8611248 জনোে এইচ,এি, ওয়োমল উল্লোহ 

রিোোঃ আব্দুস সোলোি 

িয়িনমসংহ 

১২৪৯ 8611249 জনোে রিোোঃ আবু সোঈি 

রিোোঃ রমফকুল ইসলোি 

িয়িনমসংহ 

১২৫০ 8611250 জনোে রিোোঃ ররজোজুল ইসলোি 

রিোোঃ জোিোল উমিন খোন 

িয়িনমসংহ 

১২৫১ 8611251 জনোে রিোোঃ িমফউল আলি 

রিোোঃ রিোসললি উিীন 

িয়িনমসংহ 

১২৫২ 8611252 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

মৃত মিয়ো রহোলসন 

িয়িনমসংহ 

১২৫৩ 8611253 জনোে রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ ইসিোইল রহোলসন িমল্লক 

িয়িনমসংহ 

১২৫৪ 8611254 জনোে রিোহোম্মদ এনোমুল হক আকন্দ 

রিোোঃ আব্দুস রসোেোহোন আকন্দ 

িয়িনমসংহ 

১২৫৫ 8611255 জনোে িীযুষ কুিোর িোল 

িমরলতোষ কুিোর িোল 

িয়িনমসংহ 

১২৫৬ 8611256 জনোেো রদেী রোনী ধর 

আশুলতোষ রঞ্চন ধর 

িয়িনমসংহ 

১২৫৭ 8611257 জনোে রিোোঃ আমিনুল ইসলোি 

রিোোঃ আক্কোছ আলী 

িয়িনমসংহ 

১২৫৮ 8611258 জনোে রিোোঃ আমতকুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুল হোমকি 

িয়িনমসংহ 

১২৫৯ 8611259 জনোে রিোোঃ নোজমুল হক 

রিোোঃ নজরুল ইলসোি 

িয়িনমসংহ 

১২৬০ 8611260 জনোে রিোোঃ নোমসর উমিন 

রিোোঃ মসরোজ উমিন 

িয়িনমসংহ 

১২৬১ 8611261 রেগি ররলহনো ইয়োছমিন 

রিোোঃ লোল মিয়ো 

িয়িনমসংহ 

১২৬২ 8611262 জনোে আব্দুল কোইউি 

রিোোঃ আব্দুস সবুর 

িয়িনমসংহ 

১২৬৩ 8611263 জনোে রিোোঃ আখলোকুর রহিোন 

রিোোঃ আইয়ুে িোহ 

িয়িনমসংহ 

১২৬৪ 8611264 জনোে িোমহনুর রহিোন 

রহলোল উমিন 

িয়িনমসংহ 
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১২৬৫ 8611265 রেগি রফরলদৌমস আরো জোন্নোত 

রিোোঃ আব্দুর কমরি 

িয়িনমসংহ 

১২৬৬ 8611266 জনোে রিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

মৃত আোঃ েোলরক 

িয়িনমসংহ 

১২৬৭ 8611267 রেগি মিউলী রেগি 

রিোোঃ আবুল হোলিি 

িয়িনমসংহ 

১২৬৮ 8611268 রেগি নোসরীন সুলতোনো 

রিোোঃ রিোসললি উমিন 

িয়িনমসংহ 

১২৬৯ 8611269 জনোে রিোোঃ রিোস্তফো জোিোল খোন 

রিোোঃ আদি আলী খোন 

িয়িনমসংহ 

১২৭০ 8611270 জনোে রিোোঃ আব্দুল্লোহ আল িোমুন 

রিোোঃ আবুল কোলসি 

িয়িনমসংহ 

১২৭১ 8611271 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুল হক 

িয়িনমসংহ 

১২৭২ 8611272 জনোে নোমহদ মুতোসীর রমন 

মজ.এস. এ হোয়দোর 

িয়িনমসংহ 

১২৭৩ 8611273 জনোে রিোোঃ িোখোওয়োত রহোলসন 

রিোোঃ রদললোয়োর রহোলসন 

িয়িনমসংহ 

১২৭৪ 8611274 জনোে রিোহোম্মোদ এিদোদুল হক 

রিোহোম্মদ আব্দুল কমরি 

িয়িনমসংহ 

১২৭৫ 8621275 জনোে রিোোঃ আখতোরুজ্জোিোন  

রিোোঃ িরোফউমিন 

রিরপুর 

১২৭৬ 8621276 জনোে রিোোঃ রিোক্তোমদর মেল্লোহ 

এি,এ, কোলদর 

রিরপুর 

১২৭৭ 8621277 জনোে িোহবুে আলি 

মুকুল মিয়ো 

রিরপুর 

১২৭৮ 8621278 জনোে হোছোন িোহমুদ খোন 

রিোোঃ আবু রোয়হোন খোন 

রিরপুর 

১২৭৯ 8621279 জনোে রিোোঃ আমরফুল ইসলোি 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

রিরপুর 

১২৮০ 8621280 জনোে তোিস চন্দ্র মেশ্বোস 

িনীন্দ্র চন্দ্র মেশ্বোস 

রিরপুর 

১২৮১ 8621281 জনোে এি.এন. তোনভীর 

এ.রক.এি, আেদুল্লোহ 

রিরপুর 

১২৮২ 8621282 জনোে রিোোঃ িোহ জোিোল 

রিোোঃ আব্দুল খোললক সরকোর 

রিরপুর 

১২৮৩ 8631283 জনোে রিোোঃ রিোস্তোমফজুর রহিোন 

রিোোঃ আব্দুর রমহি 

জোিোলপুর 

১২৮৪ 8631284 জনোে রিোোঃ িমলন তফরদোর 

রিোোঃ আব্দুল হোই তরফদোর 

জোিোলপুর 

১২৮৫ 8631285 জনোে রিোোঃ রগোলোি রহিোন 

রিোোঃ আব্দুস ছোত্তোর 

জোিোলপুর 

১২৮৬ 8631286 জনোে রিোোঃ আবুল রহোসোইন 

রিোোঃ ইস্রোমফল সরকোর 

জোিোলপুর 

১২৮৭ 8631287 জনোে ওয়োমকল আহলম্মদ 

আব্দুল িোন্নোন সদ থোর 

জোিোলপুর 

১২৮৮ 8631288 জনোে রিোোঃ আল-িোমুন 

রিোোঃ আোঃ হক 

জোিোলপুর 

১২৮৯ 8631289 জনোে িোহীনুর ইসলোি 

আব্দুল কুদ্দুস 

জোিোলপুর 

১২৯০ 8631290 জনোে ইনসোন আলী জোিোলপুর 

 

ক্রমিক 

নং 

ররোল নম্বর প্রোর্থীর নোি ও মিতোর নোি মনজ রজলো 

আোঃ সোত্তোর 

১২৯১ 8631291 জনোে রমফকুল ইসলোি 

জয়নোল আলেদীন 

জোিোলপুর 

১২৯২ 8631292 জনোে িোহোবুবুল আলি 

হোলফজ উমিন 

জোিোলপুর 

১২৯৩ 8631293 জনোে রিোোঃ রিোভন রোনো জুলয়ল 

রিোোঃ ফুলু আকন্দ 

জোিোলপুর 

১২৯৪ 8631294 জনোে রিোোঃ হুিোয়ুন কমের 

রিোোঃ জোহোঙ্গীর আলি 

জোিোলপুর 

১২৯৫ 8631295 জনোে মুহোম্মদ আসোদুজ্জোিোন  সুজন 

মুহোম্মদ নুরুল ইসলোি 

জোিোলপুর 

১২৯৬ 8631296 জনোে রিোোঃ িোহমুদুননেী 

রিোোঃ িমহদুল্লোহ 

জোিোলপুর 

১২৯৭ 8631297 জনোে রিোরলিদুল ইসলোি 

মসরোজুল ইসলোি 

জোিোলপুর 

১২৯৮ 8631298 জনোে মিজোনুর রহিোন 

এিোদোদুল হক 

জোিোলপুর 

১২৯৯ 8631299 জনোে রিোোঃ আজোহোরুল ইসলোি 

মৃত সভো আলী খোন 

জোিোলপুর 

১৩০০ 8631300 জনোে ওেোয়দুর রহিোন 

আোঃ ওহোে 

জোিোলপুর 

১৩০১ 8631301 জনোে রিলহদী হোসোন 

লুৎফর রহিোন 

জোিোলপুর 

১৩০২ 8631302 জনোে রিোোঃ আমরফুর রহিোন 

রিোোঃ আবুল রহোসোইন 

জোিোলপুর 

১৩০৩ 8631303 জনোে রিোোঃ সোইদুর রহিোন 

রিোোঃ ররজোউল কমরি 

জোিোলপুর 

১৩০৪ 8641304 জনোে রিোোঃ মুমেন খোন 

রিোোঃ আব্দুল হোই খোন 

রনত্রলকোনো 

১৩০৫ 8641305 জনোে রিোোঃ িমফকুল ইসলোি 

রিোোঃ আব্দুর রমিদ 

রনত্রলকোনো 

১৩০৬ 8641306 জনোে রিোোঃ আলনোয়োরুল হক 

রিোোঃ ওয়োমফজ উমিন 

রনত্রলকোনো 

১৩০৭ 8641307 জনোে শ্যোিল চন্দ্র কি থকোর 

রুিন চন্দ্র কি থকোর 

রনত্রলকোনো 

১৩০৮ 8641308 জনোে রিোজোলম্মল হক 

রিোোঃ নূরুল ইসলোি 

রনত্রলকোনো 

১৩০৯ 8641309 জনোে আবুল েিোর 

মৃত ছয়ে আলী ভূ ূঁঞো 

রনত্রলকোনো 

১৩১০ 8641310 জনোে রিোোঃ খোয়রুল ইসলোি 

রিোোঃ জয়নোল আলেদীন 

রনত্রলকোনো 

১৩১১ 8641311 জনোে রিোোঃ রগোলোি রিোক্তোমদর 

রিোোঃ আবুল েোসোর 

রনত্রলকোনো 

১৩১২ 8641312 জনোে রসখ সোদী 

িঈন উমিন ক্বোরী 

রনত্রলকোনো 

১৩১৩ 8641313 জনোে আল-আমিন 

রিোোঃ েোলরক 

রনত্রলকোনো 

১৩১৪ 8641314 জনোে রিোোঃ আবু েকর মসমিক 

রিোোঃ আবু তোলহর  

রনত্রলকোনো 



১৩১৫ 8641315 জনোে রতোফোলয়ল আহলিদ 

আকন্দ 

রনত্রলকোনো রিোোঃ ফজলুল কোলদর আকন্দ 

 


