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িসিরয়াল নং াথ র নাম াথ র নাম (English) িপতার নাম মাতার নাম জ  তািরখ িনজ জলা
504347 ইকরাম হাসাইন Ikram Hossain আঃ সালাম মাহমুদা খাতুন 5/3/1987 ব ড়া
369485 মুহা দ মিনর উি ন Mohammad Manir Uddin মীর কােশম রােবয়া বগম 1/5/1989 ক বাজার
411426 আিসফুর রহমান Asifur Rahman ওবাইয়দরু রহমান রােকয়া আ ার 12/18/1989 চ াম
140337 হাসন হনা িরয়া HASNA HENA RIEA মৃত মা: আল আিমন ফিরদা আিমন 1/1/1988 মেহরপুর
871346 মাঃ ফিরদ উ ীন MD. FARID UDDIN মাঃ সালায়মান হােসন আেনায়ারা খাতুন 11/17/1990 যেশার
711211 এস.এম. িজ ুর রহমান S.M. Zillur Rahaman এস.এম. কামাল উ ীন পয়া ন নছা 1/10/1988 চ াম
72073 মাঃ রােবল িময়া Md. Rubal Miah মাঃ জামান িময়া নািহদা বগম 3/15/1987 নরিসংদী

705791 মাঃ হাসান রজা নাজমী ভঁূইয়া MD. HASAN REZA NAZMI BHUIYAN নুর মাহা দ ভঁূইয়া ফরেদৗসী ভঁূইয়া 8/23/1988 নায়াখালী
428487 মাহা দ আমজাদ চৗধুরী MOHAMMAD AMZAD CHOWDHURY মাহা দ মুছা চৗধুরী সিলনা বগম 6/19/1989 চ াম
79259 আেনায়া ল কিবর Anwarul Kabir মাহা দ আলী হািসনা আকতার 7/2/1988 চ াম

655472 মাঃ মাহমুদলু হাসান MD. MAHMUDUL HASAN মাঃ দেলায়ার হােসন ফরেদৗিস আ ার 12/20/1988 টা াইল
613553 রওশন জাহান ফারহানা Rowshan Jahan Farhana মাঃ আবদলু মােমন ফিরদা ইয়াসিমন 6/19/1989 চ াম
254708 সয়দা মাহবুবা SYEDA MAHBUBA সয়দ মাশ দ ইকবাল হাসেন আরা ইকবাল 4/27/1987 ব ড়া
571440 ইকবাল হাসান Iqbal Hasan আকবর আলী ইরানী খাতুন 11/7/1988 ব ড়া
466110 সািদয়া আফিরন িরংিক SHADIA AFRIN RINKI মাঃ আ ুর রিশদ মিদনা খাতুন 11/10/1989 িকেশারগ
115813 মাঃ জিহ ল ইসলাম Md. Jahirul Islam মাঃ জয়নাল আেবদীন েমনা বগম 12/31/1988 টা াইল
222524 তুিহন আহেমদ Tuhin Ahmed মাঃ দিব ল আলম িমেসস সােজদা আলম 11/28/1985 িঝনাইদহ
50029 ফািহম হায়দার Fahim Hayder ফরাদ উি ন ভঁুইয়া নািছমা  আ ার 10/23/1985 নায়াখালী

203924 শিহদলু ইসলাম Shahidul Islam আ ুল সা ার আেনায়ারা সা ার 9/8/1988 শরীয়তপুর
864731 রাকন উি ন Rukon Uddin শাহাব উি ন মােলকা আ ার 11/18/1985 ন েকানা
806482 মাঃ আ ুল আহাদ বাচচু Md. Abdul Ahad Baschu মাঃ গালাম মিহ উ ীন মাছাঃ মমতাজ বগম 8/12/1989 চুয়াডা া
828402 মাঃ ইশিতয়াথ আহেমদ Md. Istiak Ahmed মাঃ কওছার আলী খািদজা বগম 1/1/1990 িঝনাইদহ
231487 মাঃ  সােহল রানা Md. Sohel Rana মাঃ আিমর  হােসন তালুকদার মাঃ ওেমলা খাতুন 3/22/1987 ব ড়া
403554 নাসিরন আ ার NASRIN AKTER ক- এম- এম- ইয়ািছন আলী শাহানারা ইয়ািছন 10/27/1988 িঝনাইদহ
296579 ফােতমা বগম FATEMA BEGUM মকবুল আহেমদ আেয়শা বগম 9/22/1990 নায়াখালী
566609 মহিসন খান Mohosin Khan সরাফত খান হনা আ ার 10/3/1989 ময়মনিসংহ
637376 মা: আিরফুল ইসলাম Md. Ariful Islam মা: আ ুল খােলক মা◌াছা: ববী খাতুন 1/5/1990 পাবনা
914381 খােলদা খানম KHALEDA KHANAM আবদলু খােলক তয়বুর নছা 1/1/1990 নায়াখালী

6797 মাঃ কাম ল আজাদ Md. Kamrul Azad মাঃ আ ুল কােদর মাছাঃ সােজদা বগম 11/15/1987 সাতি রা
446290 তানভী শািকলা জামান TANVI SHAKILA ZAMAN মাঃ নূ ামান রািশদা জামান 9/15/1990 পাবনা
163432 মাঃ নাজমুল হক ◌ িশিশর Md. Nazmul Huqe Shishir এ. .এম. সামছুল হক নাজমা হক 1/1/1987 শরীয়তপুর
184928 মাছাঃ জা াতুন ফরেদৗস Most. Zannatul Ferdous মাঃ আলতাফ হােসন মাছাঃ লুৎফুন নাহার 11/19/1987 ি য়া
506682 ণকমল সন SWARNAKAMAL SEN সুিজত মার সন ডজী সন 10/20/1989 চ াম
33933 মাহা দ আলমগীর MD. ALAMGIR মাহা দ সিলম মমতাজ বগম 2/18/1990 চ াম

981189 রিবউল ইসলাম Rabiul Islam আ ুর রিহম সানা জািমলা খাতুন 9/20/1989 সাতি রা
169388 মাঃ আিরফুল ইসলাম Md. Ariful Islam নােজম উ ীন শােকরা বগম 5/1/1989 চ াম
689885 মাসাঃ রািজনা  খাতুন Mst. Rozina Khatun মাঃ রজাউল ইসলাম নাজমা বগম 12/6/1986 যেশার
479704 রাজীব িব াস Rajib Biswas সুকা  িব াস গীতা িব াস 1/20/1986 খুলনা
282298 এস. এম. আিফজলু ইসলাম S.M. Afizul Islam মা: আ ুল আিজজ সরদার আরেজনা বগম 12/26/1987 রংপুর
421958 মাঃ শিফ র রহমান সকত MD. SAFIQUR RAHMAN SAYKET মাঃ আিনছুর রহমান মাসা ৎ শফালী আ ার 8/31/1989 জয়পুরহাট
83678 মাঃ নািহদ ইসলাম চৗধুরী MD. NAHID ISLAM CHOWDHURY তৗিফ ল ইসলাম চৗধুরী নুর জাহান বগম 8/10/1988 নারায়ণগ

845705 মা:বুলবুল আহেমদ MD.BULBUL AHMED রিফ ল মাল া হািসনা বগম 11/28/1991 সাতি রা
20891 মাঃ মাসেলম উ ীন MD. MUSLIM UDDIN মাঃ গালাম হােসন খাঁন মারেশদা বগম 12/5/1989 নওগাঁ

703270 দেলায়ার হােসন DELOWAR HOSSAIN আলী আকবর ফািতমা বগম 4/17/1991 যেশার
839843 মাঃ আিনসুর রহমান MD. ANISUR RAHMAN মাহা্ দ আলী মাছাঃ জােহদা খাতুন 4/2/1988 চুয়াডা া
653409 মুহা দ আহসান হািবব Muhammad Ahsan Habib মুহা দ আলতাফ হােসন ফিরদা পারিভন 12/12/1986 খুলনা

2594 মেহদী হাসান েমল MAHADI HASAN ROMEL এ. কে◌.এম মুসা ফিরদা খাতুন 1/15/1988 জামালপুর
629809 মা: বােয়িজদ বা ামী Md. Bayzid Bostame মা: ছাইফুল ইসলাম শফালী বগম 9/25/1986 ব ড়া
515378 মাঃ আ ুল বােছদ রাখী Md. Abdul Baset Rakhi মাঃ খারেশদ আলম আছমা আ ার কাকন 11/15/1987 ন েকানা
21233 মাছঃ নূসরাত ইয়াসিমন MST. NUSRAT YEASMIN মাঃ মকেছদ আলী ম ল মাছঃ রােকয়া খাতুন 7/1/1987 িঝনাইদহ

688653 এস.এম. রািমও িসি ক S.M.ROMIEO SIDDIQ মৃত এস.এম. গালাম িসি ক বগম রেহনা খাতুন 11/1/1989 সাতি রা
42227 মাছাঃ রেবকা সুলতানা Most. Rebeka Sultana  মাঃ রবেজল হােসন মাছাঃ সামছু াহার 8/16/1986 ি য়া

107513 ক. এম. সাইফুল ইসলাম K.M. SAIFUL ISLAM আবদলু খােলক নূরজাহান বগম 8/24/1988 ক বাজার
875534 অিমতা সাহা AMITA SAHA ামী: এম এল সকত র া সাহা 9/22/1988 িকেশারগ
270738 মাহা দ আদনান সাঈদ Mahammed Adnan Sayed এস.এম. আবু সাঈদ িদল বা সাঈদ 9/15/1987 চ াম
451657 মুহা দ  বলাল হাছাইন MUHAMMAD BELAL HOSSAIN শামসুল আলম আেনায়ারা বগম 1/1/1989 ক বাজার
932245 হািসবুল হাসাইন সুমন Hasibul Hossain Sumon মা: শাখাওয়াত হাসাইন মাসা: লাইলী বগম 10/22/1990 বর না
392561 মা: মামুনুর রশীদ MD. MAMUNUR RASHID দীন মাহা দ তিরকাতুল ইসলাম মাছা: হািলমা খাতুন 1/1/1989 িঝনাইদহ
364560 লায়লা পারভীন LAILA PARVEEN মা ফা হােসন পাটওয়ারী কাওসার পারভীন 1/20/1988 যেশার
255464 শারমীন আ ার চতী Sharmin Akter Chaity এ. িব. এম. অিহদু াহ সুরাইয়া আ ার 8/15/1988 িকেশারগ
62226 সােয়মা সুলতানা SAYEMA SULTANA সিফউল আলম রােবয়া আলম 10/10/1988 চ াম

742394 মা: আবু রায়হান Md. Abu Rayhan মা: ইি স আলী ফােতমা খাতুন 3/3/1986 ময়মনিসংহ
39464 মাঃ আসাদরু রহমান MD. ASADUR RAHMAN মাঃ আিনছুর রহমান মাছা. হািসনা রহমান 9/15/1986 ব ড়া

669481 মা: অিলউল ইসলাম MD. WALIUL ISLAM মা: আ ুস সামাদ নূরজাহান বগম 3/1/1988 ময়মনিসংহ
738220 মাঃ ইয়ািসনু ামান Md.Yeasinuzzaman মাঃ মাহর আিল আিছয়া পারিভন 2/1/1988 সাতি রা
815307 তানভীি◌র আহেমদ TANVIR AHMED মাঃ মাতােহর হােসন আিছয়া খাতুন 12/9/1989 ময়মনিসংহ
919435 মাঃ িনয়াজ মাখদমু MD. NIAZ MAKHDUM মুহা দ আলী মাহবুবা সরকার 2/15/1991 িড় াম

5615 সুমনা পাল Sumona Pal সুনীল পাল অপনা পাল 11/2/1989 খুলনা
2127 নািদয়া ইসলাম Nadia Islam নািস ল ইসলাম জিমলা খাতুন 9/23/1991 নওয়াবগ

742590 পািপয়া খাতুন PAPIA KAHTUN মাঃ নিজর উি ন মাছা রািশদা বগম 10/10/1986 িঝনাইদহ
474878 সুিফয়া সুলতানা SUFIA SULTANA মা: আ ুর রহমান নাসিরন আ ার 9/10/1987 যেশার
698597  শািকউল আলম Shakiul Alam শাহ আলম সুরাইয়া আলম 7/4/1989 হিবগ
45145 তানিজমা আ ার সুিম Tanzima Akter Sumi এম,এ, আিজজ হািসনা আ ার 6/17/1990 গাজীপুর
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234259 ইফেতখার আহেমদ IFTEKHER AHMED মকবুল আহেমদ মেনায়ারা সুলতানা 7/3/1986 নায়াখালী
33953 আতাউর রহমান ATAUR RAHMAN ইমাম উি ন শামছুন নাহার 3/1/1987 নায়াখালী

670282 মা: আহসান কবীর Md. Ahsan Kabir মা: আিমনুর রহমান মাছা: নাজমা বগম 12/10/1990 রংপুর
950141 অপরািজতা দাশ Aporajita Das রতন দাশ া দাশ 7/17/1989 চ াম
913271 মাঃ মাশারফ হােসন MD. MOSHAROFE HOSSAIN মাঃ সাইফুল হক শামসুন নাহার 7/8/1988 পটুয়াখালী
634156 সুলতানা ছাখী Sultana Sakhy ছােদক আলী তাছিলমা খাতুন 10/10/1991 চুয়াডা া
183286  মা:  মনজু ল কিরম Md. Monzurul Karim মা: আবু-তােহর িমেসস সিলনা খাতুন 12/11/1988 যেশার

7412 মাছাঃ মাহফুজা খাতুন Musam. Mahfuza Khatun মাঃ সাইফু ীন মু াকী মাসুমা খাতুন 11/16/1986 সাতি রা
362392 মা : গালাম রািজব Md.Golam Rajib মা : গালাম মা ফা রওশন আরা 1/1/1987 নওগাঁ

7394 মা: সিলম রজা MD. SALIM REZA মা: তাহাজ উি ন সাহার বানু 1/20/1990 িঝনাইদহ
175728 মাঃ ওয়ািহদু ামান MD. WAHIDUZZAMAN মাঃ মকেছদ ম ল মাছাঃ মিজনা খাতুন 6/25/1986 িঝনাইদহ
905242 রািফয়া সুলতানা RAFIA SULTANA ফজলুর রহমান মাহবুবা রহমান 11/20/1986 খুলনা
81171 িমতািল খাতুন METALY KHATUN মাসুম আলী মু িশউিল পারভীন 2/23/1986 ি য়া

386293 আনজমুান আরা বগম Anjuman Ara begum আ ুর রহমান রিশদা বগম 8/15/1987 প গড়
44675 হাসান আিবদ চৗধুরী Hasan Abid Chowdhury মুহা দ জাহা ীর চৗধুরী রােশদা বগম 11/25/1986 চ াম

644394 আবু ছােলহ মাহা দ সাইফু াহ ABU SALEH MOHAMMAD SAIFULLAHমাঃ আ ুস সা ার িমেসস মাহমুদা আ াসী 1/15/1987 বর না
169502 আ ুল হািকম Abdul Hakim তয়ব আলী (মৃত) হািলমা খাতুন 7/30/1986 টা াইল
102709 মা: সািহনুর রহমান MD. SHAHINUR RAHAMAN মাঃ আ া ামান মাছাঃ ফরেদৗসী বগম 10/7/1985 িঝনাইদহ
35297 সয়দা নুশরাত জাহান Syeda Nusrat Jahan সয়দ নূ ল ইসলাম সয়দা হাসেন আরা 1/6/1989 জয়পুরহাট

498212 তানিজলা আ ার Tajila Akter মাঃ আবুল বাসার মেনায়ারা বাসার 1/1/1991 চ াম
352278 মাহা দ সাইফুল ইসলাম Mohammad Saiful Islam মাহা দ আবুল কােসম শাহানাজ বগম 12/15/1986 চ াম
666417 মা: ইমরান আহে দ MD. Emran Ahmmad মা: মু ার হােসন মু ী মাছা: আেমনা খাতুন 6/13/1988 িঝনাইদহ
90899 মা : আ া ামান MD. AKTARUZZMAN মা : আলী বকস গাজী রােকয়া খাতুন 11/4/1989 সাতি রা
90616 মা: আ ুল মােলক MD. ABDUL MALEK মা: হািবল উ ীন ডািলমুন নছা 6/7/1989 ি য়া

751423 মাহা: তেয় বুর রহমান Muhammad Tyebur Rahman মাহা: ই াহীম খিলল নু ন নাহার 1/1/1987 যেশার
605428 মাহা াদ আকরাম Mohammad Akram মাহা াদ আবুল হােশম রােশদা বগম 3/12/1987 চ াম
361813 মাঃ রাইসুল ইসলাম িরয়াদ Md. Risul Islam Riad মাঃ নূ ল ইসলাম রজেবর নছা 12/31/1988 জামালপুর
20861 মিহনা খাতুন Mahina Khatun মাঃ আ ুল আিলম শখ সােলহা বগম 2/5/1986 মা রা

349245 মা: সাি দ আহেমদ MD. SHAJJID AHMED মা: দলুাল হােসন সািহনা খাতুন 5/15/1987 মেহরপুর
337688 মা: মছবা ল আলম Md. Mesbahul Alam মা: সালায়মান আলী মেনায়ারা বগম 3/1/1988 জয়পুরহাট
753716 আফেরাজা মামুন Afroja Mamun আ ু া  -আল -মামুন িশিরন আ ার 2/2/1986 মা রা
246713 হািদউ ামান Hadiuzzaman আিতয়ার রহমান রািহমা 2/5/1989 যেশার
22273 সৗেমন পািলত বাবু Sowmen Palit Babu পু ল কাি  পািলত রখা পািলত 7/19/1988 চ াম

302904 সি তা িব াস SANCHITA BISWAS সরজীত িব াস া িব াস 11/14/1986 িঝনাইদহ
75500 িব ব কাি  সরকার BIPLAB KANTI SARKAR িনিখল চ  সরকার মনু রানী 5/7/1985 ফিরদপুর

825617 িশিরন মা াফা SHIRIN MOSTAFA আবদলু মােলক লায়লা বগম 7/25/1989 ক বাজার
517326 মেহদী হাসান Mehedi Hassan আ ুর রশীদ মু ী হােজরা বগম 1/23/1988 জামালপুর
686171 িনগার সুলতানা Nigar Sultana মা. আ ুল মাবুদ চৗধুরী শামসুন নাহার 3/8/1988 চ াম
625512 মা. মা  দী হাসান MD. Mahdi Hasan মা. নু ল আমীন মেনায়ারা বগম 1/1/1990 চ াম
571234 আিরফু ামান ARIFUZZAMAN মাঃ আিছয়জামান নূরী ফােতমা 7/1/1988 ব ড়া
893635 সারাহ ফারজানা হক Sarah Farzana Haque ফজলুল হক ছিগর নূর শাহানা 12/21/1991 বর না
373410 ফােতমা নওেরাজী FATEMA NOWROZI এ, ক, এম, িনজামুল হক রািজয়া সুলতানা 11/20/1986 ি য়া
344882 মাহা দ মাজহা ল ইসলাম MUHAMMAD MAZHARUL ISLAM মাহা দ ইসমাইল হােসন জাহানারা বগম 1/1/1986 ল ীপুর
166309  মুহা দ বলাল MOHAMMAD BELAL আলহা  মৗ. জাফর আহে দ তােহরা বগম 2/10/1987 চ াম
620912 আখতার জােবদ AKTER JAVED আবু  ছয়দ শিফয়া খাতুন 12/5/1989 চ াম
333504  রসমা খাতুন RESMA KHATUN  মাঃ আবুব র িছি ক আয়মানা খাতুন 10/2/1988 খুলনা
536142 মা: সফাতু াহ Md. Sefatullah মা: আফসার আলী রােকয়া 3/1/1991 নওয়াবগ
240324 আবু ওবায়দা ABU OBAIDA আমজাদ হােসন শাহানা পারভীন 2/10/1988 ি য়া
31575 মাহমুদা নাসিরন MAHMUDA NASRIN আফজাল কিরম উ াতুজ জা রা 1/1/1989 িঝনাইদহ

398496 গাজী মাঃ শওকত হাসাইন Gazi Md. Sawkat Husain মাঃ হাসাইন নূর নাহার বগম 3/1/1986 চ াম
274444 মুঃ সাফায়াত কামাল Md. Safayet Kamal মুঃ কামাল উি ন রােকয়া বগম 6/10/1989 চ াম
70752 নাসিরন নাঈমা Nasrin Nayma মাঃ ল আিমন ফরেদৗস নাহার 10/10/1988 চ াম

259958 মাঃ মহিসন হাবীব মৃধা MD. MOHSIN HABIB MRIDHA মাঃ িসরাজলু ইসলাম মৃধা সােলহা বগম 6/11/1988 ফিরদপুর
30455 মাজাে ল হক রােসল MUZAMMEL HAQUE RASEL জিহ ল হক রনুকা বগম 6/1/1986 হিবগ

635608 আল জিহ ল ইসলাম চৗধুরী Al Jahirul Islam Chowdhury মাঃ আল হাম চৗধুরী মাছাঃ সামসুনাহার বগম 1/1/1988 পটুয়াখালী
557684 এ এস এম কাম ল হাসান A.S.M.KAMRUL HASAN মাঃ ইমাম হাসান সােজদা বগম 7/2/1989 ক বাজার
997672 নাঈম আহেমদ NAYEM AHMED মাঃ আবুল কােশম আজাদ মাছাঃ িবলিকছ বগম 11/17/1989 গাজীপুর
55194 আসাদু ামান ASADUZZAMAN আ ুর রহমান শিরফা খাতুন 5/3/1989 িদনাজপুর
9210 আকিলমা আ ার হীরা Aklima Akter Hira মাঃ হািববুর রহমান রিহমা বগম 4/18/1986 গাজীপুর

543850 সািলমা ওয়ািহদা SALIMA WAHIDA মা: নািদ ামান জাহরা মারেশদ 7/29/1988 রা ামা
92999 মা:শরীফুর রহমান MD.SHARIFUR RAHAMAN মা:বজলুর রহমান আফেরাজা বগম 7/19/1985 ফিরদপুর
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