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জিািাইল 

নাম্বার

১ জিাোঃ আি ুিকর মিদ্দিক শাহ রােশাহী রােশাহী র্াগনার িুন্ডুিালা 07178279935

২ আয়শা মিিীকা রােশাহী পািনা চাটগিাহর অিৃর্কুন্ডা 01911275878

৩ িরকার জিা: মরয়ােলু ইিলাি রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ নাগচাল হাটিাকইল 01816908806

৪ জিািাোঃ নামে মি পারমভন রােশাহী িগুড়া োির্লী জহাগিনপুর 01799482348

৫ জিািা:িির্াে িহল রােশাহী রােশাহী জোদাোড়ী িাটটকাটা 01797920940

৬ জিাোঃ িািুনূর রশীদ রােশাহী রােশাহী জোদাোড়ী লমলর্নের 01797920940

৭ Ranjit sikdar রােশাহী নওো াঁ মনয়াির্ পুর রািকুড়া 01796809888

৮ িাঈদা শিনি রােশাহী পািনা িদর শালোড়ীয়া 01795-443998

৯  শািীি  আরা  জিেি রােশাহী রােশাহী জিাহনপুর িিন্তগকদার 01795066153

১০ Md.Hasan ali রােশাহী পািনা ফমরদপুর পা াঁচপুংেলী 01791837460

১১ মিরােগুেিা রােশাহী িগুড়া নন্দীগ্রাি নন্দীগ্রাি িদর 01789-671522

১২ জিাোঃ আমনিুজ্জািান, রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা কানগিানা 01788897287

১৩ মনশীথ কুিার মিশ্বাি রােশাহী পািনা িদর দুিমলয়া 01784-732111

১৪ জিাোঃ জোনাি আলী রােশাহী পািনা িদর িামলয়াহালট 01782165833

১৫ জিাোঃ আব্দলু্লাহ আল িাহিুদ রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা েয়হাট্টা 01776217764

১৬ ইিরার্ োহান ওয়াগরছী রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা িড়হর 01776217764

১৭ জিাোঃ নামছি রানা রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ দমড়দহ 01772935352

১৮ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর িদর 01761913478

১৯ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর জপারেনা 01761913478

২০ জিাোঃ শামিি জহাগিন রােশাহী িগুড়া দুপচামচয়া দ্দেয়ানের 01759-081617

২১  রুিাইদা নাছমরন রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ অমভরািপুর 01759081617

২২ কােী অাািুল কালাি আোদ রােশাহী পািনা জিড়া নাটটয়ািাড়ী 01758879408

২৩ জিাোঃ আব্দলু লমর্ফ রােশাহী মিরােেঞ্জ র্াড়াশ িদর 01748950019

২৪  জিাহাম্মদ িুোি আলী রােশাহী মিরােেঞ্জ জিলকুমচ ধুকুমরয়াগিড়া 01748921830

২৫ জিাোঃ আমর্কুর রহিান রােশাহী েয়পুরহাট পা াঁচমিমি ছামর্নালী 01746855875

২৬ িমনরা রহিান রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
জ ািালডাঙ্গা 01746855518

২৭ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি রােশাহী রােশাহী িাঘিারা দ্দিকরা 01746481324

২৮ িহা.র্াগশি উদ্দিন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
ইিলািপুর 01744984357

২৯ জিাোঃ জরেওয়ানুল কিীর রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ রাধাকান্তপুর 01744355077

৩০ জিাোঃ জরেওয়ানুল কিীর রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ কৃষ্ণচন্দ্রপুর 01744355077

৩১ লায়লা আরেিুান্দ রােশাহী রােশাহী দুে মাপুর কা াঁচুপাড়া 01744203500

৩২ িাইগয়যদা  োহান িানু রােশাহী রােশাহী পুটিয়া জধাকড়াকুল 01744203500

৩৩ জিাোঃ েয়নুল আগিদীন রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা নদ্দেপুর 01740947008

৩৪ রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা িধইল 01740947008

৩৫ েয়ন্ত  কুিার িরকার রােশাহী নওো াঁ রানীনের এনাগয়র্পুর 01740559706

৩৬ জিাোঃআশরাফ আলী রােশাহী িগুড়া োির্লী জনপালর্লী 01739872472

৩৭ জিাোঃআমশ্বদুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর  াি িার্িাড়ীয়া 01738266410

৩৮ জিাোঃ িােহারুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর চর জিলতর্ল 01738266410

৩৯ S.M.TAHERUL ISLAM. রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর চুমপনের 01737-243909

৪০ জিাোঃ শমরফুল ইিলাি রােশাহী নওো াঁ িান্দা নূরুলযািাদ 01737102580

িহকামর উপগেলা মশক্ষা কি মকর্মার কি মস্থল এিং জিািাইল নাম্বার
(জেযষ্ঠর্ার ক্রিানুিাগর নয়)



৪১ জিা:মিদ্দিকুর রহিান রােশাহী িগুড়া দুপচামচয়া দুপচা াঁমচয়া িদর 01736-505160

৪২ জিাোঃ িমশউল ইিলাি রােশাহী িগুড়া আদিদীমঘ আদিদীমঘ 01736505160

৪৩ জিাোঃিাহিুদুর রহিান রােশাহী মিরােেঞ্জ র্াড়াশ গুল্টা 01735866936

৪৪ জিাোঃ িাগেদুল ইিলাি রােশাহী িগুড়া িদর িনিমনয়া 01735-072195

৪৫ Md. Bellal Hossain রােশাহী পািনা িদর পুষ্পপাড়া 01734-939184

৪৬ জিাোঃ জরোউল কমরি রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ পাঙ্গািী 01734744731

৪৭ Md. Aslam Hossain রােশাহী পািনা ঈশ্বরদী দাশুমড়য়া 01734217749

৪৮ জিাোঃ আশরাফ আলী রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা উধুমনয়া 01733976455

৪৯ জিাোঃ আশরাফ আলী রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা পা াঁমচলা 01733976455

৫০ Farhana khan রােশাহী পািনা ঈশ্বরদী আত্তর্াপাড়া 01733873707

৫১ জিা:আল িািুন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
চা াঁপাই িগহশপুর 01733792160

৫২ আিু হামিদ জিাোঃ ওয়ামল উিীন রােশাহী রােশাহী িাঘা নারায়নপুর 01733284898

৫৩  জিাছাোঃআশরাফুন জনছা রােশাহী রােশাহী পিা মশর্লাই 01733190033

৫৪ জিাোঃ ফাইোুুল ইিলাি। রােশাহী নাগটার িড়াইগ্রাি জোনাইল 01733171932

৫৫ জিাোঃ ফাইেলু ইিলাি। রােশাহী নাগটার িড়াইগ্রাি কামলকাপুর 01733171932

৫৬ জিাোঃকািরুল ইিলাি রােশাহী পািনা চাটগিাহর হাদ্দন্ডয়াল 01731913559

৫৭ র্ািাো আলি রােশাহী পািনা চাটগিাহর গুনাইোছা 01729928425

৫৮ জরােী  ন্দকার রােশাহী রােশাহী জিায়ামলয়া আহম্মদপুর 017294806631

৫৯ লায়লা র্ািমলিা নািমরন রােশাহী রােশাহী জিায়ামলয়া চদ্দন্ডপুর 017294806631

৬০ Rezaul Kamal Md. Farooq রােশাহী রােশাহী িাঘিারা ভট ালী 01729312182

৬১ িাগল রহিান রােশাহী িগুড়া কাহালু িালঞ্চা 01728-925940

৬২ জিাোঃ আিুরুশর্ িমর্ন রােশাহী নাগটার মিংড়া িামিহাল 01728247404

৬৩ Md. Akbar Kabir রােশাহী নাগটার মিংড়া করচিামড়য়া 01728247404

৬৪ ফমরদুজ্জািান রােশাহী পািনা চাটগিাহর আফ্রার্পাড়া 01728160966

৬৫ জশ  জিাোঃ  িুনেলু  ইিলাি রােশাহী নওো াঁ রানীনের করেগ্রাি 01727956258

৬৬ জিাোঃ র্ামরকুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ ব্রহ্মোছা 01727399881

৬৭ জিাোঃ হুিায়ুন কমির রােশাহী নাগটার নলডাংো নলডাঙ্গা 01727241372

৬৮ জিাোঃ আব্দলু িাোন রােশাহী পািনা িামথয়া িদর 01727133887

৬৯ ির্ মা িন্ডল রােশাহী নাগটার িড়াইগ্রাি লক্ষীগকাল 01727004846

৭০ জিাছাোঃ জেিমিন োহান রােশাহী েয়পুরহাট পা াঁচমিমি উচাই 01726214810

৭১ জিাোঃ র্মরকুল ইিলাি রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ রার্ীহাটট 01726214314

৭২ জিাোঃ র্মরকুল ইিলাি রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ আটরমশয়া 01726214314

৭৩ জিাছাোঃ আফরুো িুলর্ানা রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ কুরু্িপুর 01726006681

৭৪ জিাছাোঃ নামহদা  ারু্ন রােশাহী পািনা আটঘমরয়া একদন্ত 01725935256

৭৫ িুোঃ দুরুল জহাদা রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
জদিীনের 01725738277

৭৬ জিাোঃ মিদ্দিকুর রহিান রােশাহী িগুড়া দুপচামচয়া জোমিন্দপুর 01725-244325

৭৭ জিাোঃ আল আিীন রােশাহী িগুড়া জিানার্লা িালুয়া 01724-762918

৭৮ জিা. েহুরুল ইিলাি রােশাহী পািনা ঈশ্বরদী িাউথ 01724686287

৭৯ Md.Aynul Haque রােশাহী পািনা ফমরদপুর জডিরা 01724076788

৮০ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি রােশাহী পািনা ফমরদপুর জোপালনের 01723662292

৮১ জিাোঃ িমনরুজ্জািান জহাগিন রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ ধানেড়া 01723092303

৮২ জিাোঃ নূরুল আমিন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ মশিেঞ্জ িদর 01722988535

৮৩ জিাোঃ নূরুল আমিন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ জধািড়া 01722988535

৮৪ জিাোঃ শমরফুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর মিগনাটটয়া 01722852810



৮৫ উগম্ম িামলহা িির্াে রােশাহী িগুড়া জশরপুর শুভোছা 01722-345167

৮৬ ইশমর্য়াক আহিদ রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর িফাপুর 01722232397

৮৭ Md.Zulhas রােশাহী মিরােেঞ্জ কািার ন্দ রায়গদৌলর্পুর 01722058860

৮৮ জিাোঃ আমরফুর রহিান রােশাহী িগুড়া ধুনট এলাঙ্গী 01722-047956

৮৯ জিা: নাদ্দেি উদ্দিন জিাগহল রােশাহী িগুড়া আদিদীমঘ কড়ই 01721-794027

৯০ জিা আি ুিাঈদ রােশাহী পািনা জিড়া হার্ীোড়া 01721747800

৯১ জিা জিামিনুল ইিলাি রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর জডিাোনী 01721-716185

৯২ জিা: আমিনুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা জিাহনপুর 01721565108

৯৩ জিাোঃ িাকছুদার রহিান রােশাহী িগুড়া ধুনট জিানাহাটা 01721-552840

৯৪ গিাোঃ এফােলু হক রােশাহী েয়পুরহাট জক্ষর্লাল মিনাই 01721544448

৯৫ আফগরাে  োহান রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর জপৌর-১ 01721342001

৯৬ Rangan kumar রােশাহী িগুড়া ধুনট মিশ্বহমরোছা 01719-933623

৯৭ পমিত্র কুিার প্রািামনক রােশাহী নওো াঁ িদর িরম্ননকাদ্দন্দ 01719866864

৯৮ জিাোঃ োহাঙ্গীর আলি। রােশাহী পািনা জিড়া ভিানীপুর 01719755219

৯৯ জিাোঃ ওয়ামহদুর রহিান রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর িাদ্দিড়া 01719-467365

১০০ জিাোঃইিরান জহাগিন রােশাহী েয়পুরহাট কালাই পুনট 01719437654

১০১ িুহাম্মাদ আব্দরু রাজ্জাক রােশাহী পািনা িামথয়া জোগটংড়া 01719437272

১০২ দীপা রায় রােশাহী িগুড়া কাহালু নারহট্ট 01719365021

১০৩ জিাোঃিাহিুদুজ্জািান রােশাহী রােশাহী জোদাোড়ী জপ্রির্লী ডুিুমরয়া 01718986341

১০৪ জিাোঃ এ.জক.এি জ াকন রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা িধইল 01718928955

১০৫ এি,এি,োহাঙ্গীর আলি রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা িড়িগনাহরা 01718857366

১০৬ জিাোঃআব্দলু িদ্দেদ রােশাহী রােশাহী িাঘিারা িচিইল 01718842584

১০৭ জিাোঃআব্দলু িদ্দেদূ রােশাহী রােশাহী িাঘিারা ভিানীেঞ্জ 01718842584

১০৮ জিাোঃ আব্দলু োফফার রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জোিস্তাপুর িগিত্মাষপুর 01718840165

১০৯ িুশান্ত চন্দ্র িি মন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জোিস্তাপুর কৃষ্ণপুর 01718840165

১১০ Md.Idris ali pramanik. রােশাহী িগুড়া োির্লী িরধনকুটট 01718-789313

১১১ জিা. আমিনুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ জিলকুমচ জিলকুমচ িদর 01718708296

১১২ জিাোঃ আমিনুল ইিলাি রােশাহী মিরােেঞ্জ জিলকুমচ ভাঙ্গািাড়ী 01718708296

১১৩ জিাোঃ আি ুিাইদ রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা দ্দিমকরা িন্দর 01718673917

১১৪ Suvendo Sarker রােশাহী িগুড়া োির্লী উেগ্রাি 01718-657075

১১৫  িাহিুদা পারভীন রােশাহী রােশাহী জোদাোড়ী িমহষালিাড়ী 01718627929

১১৬ িুহাম্মাদ আব্দরু রাজ্জাক রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা ধরইল 01718614507

১১৭ Md Awlad Hossain রােশাহী নাগটার িড়াইগ্রাি পা াঁচিাড়ীয়া 01718505290

১১৮ জিাোঃ জিমলি জরো রােশাহী পািনা ভাঙু্গরা আরােী পারভাঙু্গড়া 01718423825

১১৯ অগশাক কুিার রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ ধুমিল 01718410635

১২০ িুিাি চন্দ্র পাল রােশাহী িগুড়া আদিদীমঘ কলিা 01718-407908

১২১ জিাোঃ িাইদুর রহিান রােশাহী নওো াঁ রানীনের েগহলাপুর 01718407908

১২২ Md. Abdur Razzak রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা েেেীিনপুর 01718407465

১২৩ জিাছাোঃ  মনলুফা  ইয়াছমিন রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ মনিোছী 01718407050

১২৪ িুহাম্মদ পারগভে আহগম্মদ রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর জোহাইল 01718333032

১২৫ জিাহাোঃ আব্দলু লমর্ফ রােশাহী রােশাহী দুে মাপুর উোল লিী 01718308233

১২৬ জিাোঃ শাহোহান আলী জিাল্লাহ রােশাহী রােশাহী িাঘা জর্রু্মলয়া 01718280564

১২৭  মদলরুিা ইয়ািিীন রােশাহী রােশাহী িাঘা  ানপুর 01718280564

১২৮ এ,জক,এি,িাহিুি হািান রােশাহী রােশাহী র্াগনার র্াগনার 01718280564

১২৯ এ,জক,এি,িাহিুি হািান রােশাহী রােশাহী র্াগনার কািারো াঁ 01718280564

১৩০ জিাোঃ আব্দিু িািাদ রােশাহী রােশাহী জিাহনপুর জকশরহাট 01718279935



১৩১ জিাোঃ এিরান ইিলাি রােশাহী েয়পুরহাট িদর মিষু্ণপুর 01718219862

১৩২ আিু িাইদ জিাোঃ শমফউল ইিলাি রােশাহী িগুড়া জিানার্লা হমর ালী 01718-167802

১৩৩ জিাোঃ িাজ্জাদ জহাগিন রােশাহী নাগটার মিংড়া কলি 01718127951

১৩৪ Mohesh Chandra Debnath. রােশাহী িগুড়া িদর চা াঁদিুহা 01718-057653

১৩৫ কৃষ্ণ চন্দ্র িরকার রােশাহী পািনা িুোনের িামনক হাট 01718025502

১৩৬ Biplab Kumar Debnath রােশাহী িগুড়া ধুনট কাগলরপাড়া 01717-964439

১৩৭ জিাছাোঃ দ্দেোর্ আলি রােশাহী িগুড়া িদর িাগঘাপাড়া 01717-888498

১৩৮ জিহদী হািান মিলন রােশাহী পািনা িামথয়া করিো 01717834689

১৩৯ Md..Khalilur Rahnan Shaikh রােশাহী রােশাহী িাঘিারা োগঙ্গাপাড়া 01717821383

১৪০ Md. Abdul Amin রােশাহী নওো াঁ িদর শশলোছী 01717821119

১৪১ িূর্য ময কুিার অমধকারী রােশাহী নওো াঁ িদর িমলহার 01717821119

১৪২ K.M. Shariful Islam রােশাহী মিরােেঞ্জ কািার ন্দ ভদ্রঘাট 01717816019

১৪৩ Md Awlad Hossain রােশাহী নাগটার িদর মদঘাপমর্য়া 01717797437

১৪৪ জিাোঃশাহীনুর আলি রােশাহী নাগটার গুরুদাি পুর  ুিেীপুর 01717797026

১৪৫ Md. Akkas Ali রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর চদ্দন্ডদািো াঁর্ী 01717673407

১৪৬ জিাহাম্মদ আশরাফুল ইিলাি িন্ডল রােশাহী পািনা ভাঙু্গরা িয়দানদীমঘ 01717652696

১৪৭ আব্দলু জিাত্তামলি রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ নাগচাল নাগচাল 01717624509

১৪৮ জিাোঃ র্মরকুল ইিলাি রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ নাগচাল কানপাড়া কােলা 01717624509

১৪৯ জিা. িহািুিুল হক রােশাহী নাগটার িদর দত্তপাড়া 01717507127

১৫০ রঞ্জন  কুিার িূত্র ধর রােশাহী নাগটার মিংড়া হামর্য়ান্দহ 01717496426

১৫১ জিাোঃ আব্দিু িিুর রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ ভূঞাোর্ী 01717471461

১৫২ জিাোঃ আদ্দেি উদ্দিন রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর জপার্াদ্দেয়া 01717015688

১৫৩ জিাোঃ র্ামরক জহাগিন রােশাহী েয়পুরহাট িদর জহলকুন্ডা 01716849924

১৫৪ MD. Ruhul Amin রােশাহী েয়পুরহাট িদর র্ােপুর জিাহনপুর 01716831521

১৫৫ জিাোঃ আব্দলু েমলল রােশাহী েয়পুরহাট পা াঁচমিমি িড়িামনকা 01716797358

১৫৬ জিাোঃ আিদুর রমহি প্রধান রােশাহী েয়পুরহাট পা াঁচমিমি িামলঘাটা 01716797358

১৫৭ Md.Akramuzzaman রােশাহী নাগটার িদর ফুলিাোন 01716776876

১৫৮ জিাোঃ িুলিুল আহগিদ রােশাহী িগুড়া োির্লী কলাগকাপা 01716-765320

১৫৯
MOSAMMAT MORSHEDA AKTER 

BANU
রােশাহী িগুড়া জশরপুর মিশালপুর 01716-697848

১৬০ জিাোঃ রমিউল কমরি রােশাহী মিরােেঞ্জ উল্লাপারা পঞ্চগক্রাশী 01716697837

১৬১ Md. Abul kalam Azad রােশাহী পািনা ফমরদপুর জিড়হাউমলয়া 01716620783

১৬২ sultan ahmed রােশাহী পািনা আটঘমরয়া ম মদরপুর 01716620783

১৬৩ জিাহাোঃ িািুল আ র্ার রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জোিস্তাপুর জোিিত্মাপুর 01716610349

১৬৪ জিাহাোঃ িািুল আ র্ার রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জোিস্তাপুর রহনপুর 01716610349

১৬৫ Bilkis Parvin রােশাহী পািনা িদর ইয়াকুিপুর 01716-471774

১৬৬ জিাছাোঃ ফাগর্িা  ারু্ন রােশাহী পািনা িদর টটকরী 01716-378788

১৬৭ Md, Anowar Hosain রােশাহী পািনা চাটগিাহর শফলোনা 01716372847

১৬৮ জিাোঃ জিাস্তফা কািাল রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ হাটগশরপুর 01716-345141

১৬৯ জিাোঃগিাস্তফা কািাল রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ চন্দনিাইশা 01716345141

১৭০ Porimal kumar ghosh রােশাহী নাগটার গুরুদাি পুর চা াঁচতকড় 01716303552

১৭১ জিাোঃ শাহাদর্ জহাগিন রােশাহী নাগটার গুরুদাি পুর িমশন্দা 01716289274

১৭২ জিা.নামছর উদ্দিন রােশাহী পািনা ভাঙু্গরা অষ্টিনীষা 01716289274

১৭৩ Mosammat Rebeka Sultana রােশাহী নওো াঁ িদলোমছ িদলোছী 01716249696

১৭৪ জিাোঃ আকর্ারুজ্জািান রােশাহী িগুড়া ধুনট মপন্ডারহাটট 01716-184602



১৭৫ জিাোঃ জিামিনুল হক রােশাহী িগুড়া জশরপুর জছানকা 01716184602

১৭৬ জিা. মিোনুর রহিান রােশাহী রােশাহী র্াগনার কলিা 01716175615

১৭৭ জিাোঃ িাহিুি আলি রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর িাদলা 01716-153233

১৭৮ Md.Ziarul haque রােশাহী নাগটার মিংড়া জশরগকাল 01716147233

১৭৯ এি, এি দ্দেল্লুর রহিান রােশাহী নাগটার মিংড়া জশরগকাল 01716147233

১৮০ জিািাোঃ জকামহনূর আকর্ার রােশাহী রােশাহী পুটিয়া িাধনপুর 01716147233

১৮১ জিাোঃ নামছি রানা রােশাহী িগুড়া দুপচামচয়া র্াগলাড়া 01716111310

১৮২ Md. Showkat Alom Raton রােশাহী নাগটার িদর ছার্নী 01716081656

১৮৩ জিাোঃ জরোউল কমরি রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ কািালপুর 01715717279

১৮৪ জিাোঃ ইব্রামহি  মললুল্লাহ্ রােশাহী েয়পুরহাট িদর কিরগ্রাি 01715577780

১৮৫ িুোঃ দুরুল জহাদা রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
রািচন্দ্রপুরহাট 01715418767

১৮৬ জিাোঃ নেরুল ইিলাি রােশাহী নাগটার মিংড়া মিংড়া দিদিা 01715378635

১৮৭ Md. Shariful Islam রােশাহী মিরােেঞ্জ রায়েঞ্জ নলকা 01715367622

১৮৮ জিাোঃআশরাফুল আলি রােশাহী িগুড়া িদর জচগলাপাড়া 01715-360535

১৮৯ জিহদী হািান মিলন রােশাহী পািনা িামথয়া ধূলাউমড় 01715352248

১৯০ জিাোঃ মিরােলু ইিলাি রােশাহী িগুড়া িদর ভান্ডার পাইকা 01715271981

১৯১ জিাহাোঃ আফোল জহাগিন রােশাহী রােশাহী দুে মাপুর শ্রীধরপুর 01715271162

১৯২ জিাছাোঃ নামে মি িুলর্ানা। রােশাহী পািনা িদর জদাোছী 01715023737

১৯৩ জশ  জিাোঃ মলয়াকর্ আলী রােশাহী নাগটার িদর েংলী 01714930450

১৯৪ লায়লা মশরীন নাহার রােশাহী িগুড়া িদর ফুলিাড়ী 01714-800208

১৯৫  নািমরন   ারু্ন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
িারঘমরয়া 01714656411

১৯৬ Md Ali Hassan রােশাহী রােশাহী িাঘিারা র্াগহরপুর 01714656411

১৯৭ অমচন্ত কুিার িহন্ত রােশাহী েয়পুরহাট জক্ষর্লাল মশমশর নাদ্দের পাড়া 01714558990

১৯৮ কৃষ্ণা র্রফদার রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ জিাকাির্লা 01714-558946

১৯৯ Md. Rezazaul Karim রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ মশিেঞ্জ িদর 01714558946

২০০ MOMOTAZ BEGUM রােশাহী িগুড়া জশরপুর িমহপুর 01714422247

২০১ জিািাোঃ জোিাইদা  ানি রােশাহী রােশাহী পিা হমরয়ান 01714276455

২০২ শাহ ্জিাোঃ আি ুরায়হান রােশাহী িগুড়া কাহালু কাহালু 01714-255911

২০৩ MD. MOFAZZAL  HOSSAIN রােশাহী মিরােেঞ্জ জিলকুমচ রাোপুর 01713939081

২০৪ জিাোঃ িদ্দেিুর রহিান রােশাহী নাগটার নলডাংো  ােরুা 01713761502

২০৫ জিাোঃ িািুদ রানা রােশাহী মিরােেঞ্জ কািার ন্দ োিতর্ল (িদর) 01712943309

২০৬ Md. Masud Rana Sarker রােশাহী নাগটার গুরুদাি পুর নাদ্দেরপুর 01712862878

২০৭ এ জক এি িািুদ রানা রােশাহী রােশাহী পিা নওহাটা 01712805597

২০৮ জিাোঃ আদ্দেেরু রহিান রােশাহী পািনা িুোনের িদর 01712683739

২০৯ Md mizanur Rahman রােশাহী পািনা িুোনের নাদ্দেরেঞ্জ 01712683739

২১০ জিাোঃ আব্দলু িাোন রােশাহী পািনা িামথয়া রঘুনাথপুর 01712683739

২১১ জিা: জিল্লাল জহাগিন রােশাহী িগুড়া জিানার্লা হমলদািো 01712-665806

২১২ শাহ ইমলয়াি উিীন রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ ফুলিাড়ী 01712663894

২১৩ শািীি ইকিাল রােশাহী িগুড়া কাহালু দেূ মাাৃপুর 01712-661390

২১৪ জিাোঃ জরোউল কমরি রােশাহী িগুড়া িামরয়াকাদ্দন্দ চালুয়ািামড় 01712-632262

২১৫ জিাোঃ আি ুর্াগহর। রােশাহী িগুড়া কাহালু কােীপাড়া 01712632262

২১৬ জিাছাোঃ জশফালী  ারু্ন রােশাহী রােশাহী পুটিয়া িাগনশ্বর 01712631963

২১৭ আিু আহগিদ অগহদুজ্জািান রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জভালাহাট জর্লীপাড়া 01712617154

২১৮ জিাহাোঃ আিদুল েমন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জভালাহাট জোহালিাড়ী 01712617154

২১৯ জিাহাোঃ আিদুল েমন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ জভালাহাট িড়োছী 01712617154



২২০ জিাোঃ এনাগয়রু্র রশীদ রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ হমরপুর জোমপনাথপুর 01712-503024

২২১ জিা আমর্কুর রহিান রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর িাঘািাড়ী 01712502021

২২২ জিাোঃশওকর্ আলী ফমকর রােশাহী পািনা িুোনের িােরকান্দী 01712469459

২২৩ জিাোঃ জোলাি জিাস্তফা রােশাহী পািনা ঈশ্বরদী িামনকনের পদ্দিি 01712443910

২২৪ Md:Harunar Rashid. রােশাহী নওো াঁ আত্রাই আহিানেঞ্জ 01712418274

২২৫ গিা:  অাাশরাফ অাালী রােশাহী িগুড়া নন্দীগ্রাি হাট কড়ই 01712-415268

২২৬ Md Ali Hassan রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
নিািোয়েীর 01712401731

২২৭ জিাোঃ আব্দলু ওয়াগহদ রােশাহী িগুড়া িদর জিাপোড়ী 01712-350986

২২৮ এডওয়াডম মিগনাদ িগরন রােশাহী নওো াঁ িান্দা িান্দা 01712339770

২২৯ জিাোঃ ওয়াগহদুল্লাহ ্প্রািামনক রােশাহী নওো াঁ িদর ভিানীপুর 01712318489

২৩০  জ াোঃ জিাোঃ িাহিুিুর রহিান রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ মিহালী 01712227722

২৩১ জিাোঃ েহুরুল আলি রােশাহী িগুড়া শাোহানপুর রানীরহাট 01712-215324

২৩২ জিাোঃ নূরুল ইিলাি রােশাহী িগুড়া ধুনট জোিাইিাড়ী 01712-187470

২৩৩ জিা; আব্দরু রহিান রােশাহী নওো াঁ জপারশা মনর্পুর 01712171788

২৩৪ জিাোঃ কািাল উিীন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর

শংকরিাটী জহফেলু 

ওলুি
01712045032

২৩৫ জিািাোঃ জকামহনূর আকর্ার রােশাহী রােশাহী পুটিয়া পুটিয়া 01712003839

২৩৬ পমরিল কুিার কুর্্ডু রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ
চা াঁপাই নিািেঞ্জ 

িদর
পািানপাড়া 01711953979

২৩৭ জিাোঃ আি ুিাঈদ রােশাহী পািনা জিড়া নাকামলয়া 01711898280

২৩৮ জিাোঃ োমহদুল হক রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর কাগয়িপুর 01711780910

২৩৯ Ramkrishna Mazumder রােশাহী মিরােেঞ্জ জিলকুমচ জদৌলর্পুর 01711412148

২৪০ জিাোঃ ওিায়দুর রহিান রােশাহী িগুড়া জশরপুর কৃষ্ণপুর 01711200617

২৪১ জিাোঃ আব্দলু িাগর্ন রােশাহী পািনা িামথয়া নন্দনপুর 01711120740

২৪২ জিা: আি ুজিার্াগলি রােশাহী পািনা িামথয়া নন্দনপুর 01711120740

২৪৩ Arun Kumar Debnath রােশাহী িগুড়া ধুনট  াটটয়ািারী 01711-116092

২৪৪ MD.BELAL HOSSAIN রােশাহী িগুড়া োির্লী োির্লী 01711-104605

২৪৫ Md Qamruzzaman রােশাহী পািনা আটঘমরয়া জদগিাত্তর 01711068324

২৪৬ জিাোঃ রমিউল হািান রােশাহী রােশাহী িাঘিারা নরদাশ 01710768131

২৪৭ জিা: আমিনুল ইিলাি রােশাহী িগুড়া ধুনট মচকাশী 01710-499710

২৪৮ জিাোঃ রুহুল আমিন রােশাহী িগুড়া আদিদীমঘ িুরইল 01710499710

২৪৯ অিীি কুিার িাহা রােশাহী নওো াঁ িাপাহার জর্ঘমরয়া 01710138216

২৫০ জিা: মিোনুর রহিান রােশাহী নওো াঁ িাপাহার েিই 01710138216

২৫১ জিাোঃ আব্দলু িাোন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ দ্দত্রগিাহনী 01710138126

২৫২  জিাোঃ আব্দলু িাোন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ মিগনাদপুর 01710138126

২৫৩ জিাোঃ আব্দলু িাোন রােশাহী চা াঁপাই নিািেঞ্জ মশিেঞ্জ দাদনচক 01710138126

২৫৪  জিাহাোঃ শমহদুল ইিলাি রােশাহী রােশাহী জোদাোড়ী কা াঁকনহাট 01710137413

২৫৫ জিাোঃ আমর্কুর রহিান রােশাহী েয়পুরহাট কালাই হােীপাড়া 01710055402

২৫৬ জিািাোঃ িাহিুদা মিদ্দিকা রােশাহী রােশাহী িাঘিারা ভিানীেঞ্জ 01710000881

২৫৭ জিাহাম্মদ আলী মছদ্দিক রােশাহী িগুড়া নন্দীগ্রাি কুমিড়া 01709-056517

২৫৮ উমি ম র্ালুকদার রােশাহী িগুড়া নন্দীগ্রাি কহলূী 01709-056517

২৫৯ আর জক ফমরদ আহগিদ রােশাহী মিরােেঞ্জ শাহোদপুর শকেরুী 01709011787

২৬০ িুনিুন িুলর্ানা রােশাহী রােশাহী জিাহনপুর ধুরইল 01708543297

২৬১ জিািা. রুনা লায়লা রােশাহী রােশাহী জিায়ামলয়া উপশহর 01708543297

২৬২ জিানালী  ানি রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা মশিপুর 01704872424

২৬৩ নামদরা জিেি রােশাহী পািনা িামথয়া িনগ্রাি 01703683152



২৬৪  Md. Abdur Razzaque রােশাহী িগুড়া োির্লী িমড়য়া 01616-272132

২৬৫    জিাছা িাছুিা  আক্তার রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর িােিাটট 01558319554

২৬৬  জিাছা িামিিা িুলর্ানা রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর জভোিাড়ী 01552544192

২৬৭ জিাহাম্মদ এিদাদুল হক িন্ডল রােশাহী িগুড়া মশিেঞ্জ গুদ্দেয়া 01312030502

২৬৮ জিাোঃ নামছি রানা রােশাহী িগুড়া দুপচামচয়া জিাস্তফাপুর 01312030502

২৬৯ এি,এি,আব্দলু  জিামিন রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর িাহুকা 0

২৭০ আমিদা িুলর্ানা রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর জ াকশািাড়ী 0

২৭১ জশ  ফমরদ আহগিদ রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর জপৌর-২ 0

২৭২ জিাোঃশাহা আলি 01716123024 রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর কামশয়াহাটা 0

২৭৩  জিাছাোঃ মদলরুিা রােশাহী মিরােেঞ্জ িদর ছামিিশা িহুলী 0

২৭৪ মিধান চন্দ্র জঘাষ রােশাহী পািনা িুোনের দুলাই 0

২৭৫ Mushtaq Ahmed রােশাহী পািনা িুোনের মনদ্দিন্তপুর 0

২৭৬ রীর্া রানী িহন্ত রােশাহী নওো াঁ ধািুরাইরহাট ধািইরহাট 0

২৭৭ জিা. জোলাি রািিানী রােশাহী নওো াঁ ধািুরাইরহাট আগ্রামিগুন 0

২৭৮   জশ  িামফউজ্জািান রােশাহী নওো াঁ ধািুরাইরহাট ফগর্পুর 0

২৭৯ রীর্া রানী িহন্ত রােশাহী নওো াঁ ধািুরাইরহাট িঙ্গলিাড়ী 0

২৮০  জশ  িামফউজ্জািান রােশাহী নওো াঁ ধািুরাইরহাট রাঙ্গািাটট 0

২৮১ জিাোঃহারুনার রমশদ রােশাহী নওো াঁ আত্রাই িান্দাই াড়া 0

২৮২ S. M. ABU RAIHAN রােশাহী নওো াঁ িদর কীমত্তমপুর 0

২৮৩ জিাোঃ িাকিুদুল হক রােশাহী নওো াঁ মনয়াির্ পুর োংগোর 0

২৮৪ Ranjit sikdar রােশাহী নওো াঁ মনয়াির্ পুর রািকুড়া 0

২৮৫ জিাোঃ িাকিুদুল হক রােশাহী নওো াঁ মনয়াির্ পুর িািইন 0

২৮৬ জিাোঃ  আি ুিকর মিদ্দিক রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা ওয়ারী ন্ডা 0

২৮৭ জিাোঃ মিোনুর রহিান রােশাহী নওো াঁ িদলোমছ মিেমাপুর 0

২৮৮ Md Abdur Rauf রােশাহী নওো াঁ িদলোমছ পাহাড়পুর 0

২৮৯ ইশমর্য়াক আহিদ রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর এনাগয়র্পুর 0

২৯০ জিাোঃ আল িািুনার রমশদ রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর  ােরু 0

২৯১ িুিন কুিার িরকার রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর উত্তরগ্রাি 0

২৯২ জিাোঃ আগনায়ার জহাগিন রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর িফাপুর 0

২৯৩ Md.Musabbir Hossain Khan রােশাহী নওো াঁ িান্দা কুশুম্বা 0

২৯৪ জিাোঃ শমরফুল রােশাহী নওো াঁ িান্দা কামলগ্রাি মকত্তলী 0

২৯৫ Md Rustom Ali রােশাহী নওো াঁ িাপাহার মর্লনা 0

২৯৬ জিাোঃ আগপল িাহিুদ রােশাহী নওো াঁ িহাগদিপুর ধনেইল 0

২৯৭ Md. Hafizur Rahman রােশাহী নওো াঁ আত্রাই আহিানেঞ্জ 0

২৯৮ জিাোঃ র্ামরক ইকিাল রােশাহী নওো াঁ পত্নীর্লা েেনপুর 0

২৯৯ জিাোঃ জিাহমিনুর রহিান রােশাহী নওো াঁ িদলোমছ জোিরচা াঁাাঁপা হাট 0

৩০০ রিীন্দ্রনাথ িরকার রােশাহী নওো াঁ িাপাহার েিই 0

৩০১ েয়ন্ত কুিার িরকার রােশাহী নওো াঁ রানীনের আিাদপুকুর 0

৩০২ md jajurul islam  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ ধলিামড়য়া 09125217779

৩০৩ Dipti Rani kar  ুলনা িাগুরা শামল া আড়পাড়া 01972900757

৩০৪ জিাোঃ কািরুজ্জািান  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর িড়োংমদয়া 01959408319

৩০৫ জিাোঃ আিাদুেোিান  ুলনা  ুলনা ফুলগর্ালা দাগিাদরিি 01954629346

৩০৬ িুমে  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর মচনাগটালা 01947294565

৩০৭ জিাোঃ িাজ্জাদ জহাগিন  ুলনা র্যগশার িদর জভকুটটয়া 01926324924

৩০৮ জিাোঃ  আিাফুগিৌলা  ুলনা জিগহরপুর িদর িদর 01922890749

৩০৯ জিাোঃ মফগরােলু ইিলাি  ুলনা চুয়াডাংো িদর িদর 01920278556

৩১০ জফরগদৌি আরা  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর িদর ক্ল্াস্টার 01919962952



৩১১ মিকাশ রায়  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর মফমলপনের 01918689692

৩১২ জিাোঃ িািুদ রানা  ুলনা  ুলনা ফুলগর্ালা োড়াগ ালা 01918597401

৩১৩ জিা: িাগেদুর রহিান  ুলনা দ্দিনাইদহ জকাটচা াঁদপুর িাফদারপুর 01917580718

৩১৪ জিাোঃ আমরফ হািান  ুলনা জিগহরপুর োংনী কাদ্দেপুর 01917520575

৩১৫ িৃন্ময় কুিার িণ্ডল  ুলনা  ুলনা দাগকাপ কালীনের 01917431337

৩১৬  শচীন্দ্র নাথ মিশ্বাি  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা  মললনের 01917099139

৩১৭ জিাোঃ হামিিুর রহিান  ুলনা কুটষ্টয়া িদর িার াদা 01916521801

৩১৮ palash mondal  ুলনা  ুলনা দাগকাপ িটিুনমনয়া 01915938173

৩১৯ palash mondal  ুলনা িাগুরা জিাহাম্মদপুর িািু ালী 01915938173

৩২০ Md.Monzurul Alam  ুলনা িার্ক্ষীরা জদিহাটা জদিহাটা 01915-885078

৩২১ Mst.Mousumi Akter  ুলনা  ুলনা িটটয়াঘাটা িামলয়াডাঙ্গা 01915184907

৩২২ Md Idris Ali  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী প্রর্াপনের 01915067269

৩২৩ জিাোঃমিোনুর রহিান  ুলনা িাগুরা িদর জিরইল পমলর্া 01914923193

৩২৪ জিাোঃ নেরুল ইিলাি  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া িামনয়া ালী 01914923193

৩২৫ ললন কুিার িন্ডল  ুলনা িাগের হাট জিাল্লার হাট োড়ফা 01914584430

৩২৬ জিাোঃ ইিদাদ জহাগিন  ুলনা র্যগশার অভয় নের জকাদলা 01913920267

৩২৭ অরূপ কুিার নস্কর  ুলনা র্যগশার অভয় নের একর্ারপুর 01913920267

৩২৮ জিাোঃ আি ুহািান  ুলনা চুয়াডাংো েীিন নের হািাদহ 01913668251

৩২৯ এি, এি, নূর-এ-এলাহী  ুলনা র্যগশার িাঘার পাড়া চদ্দন্ডপুর 01913012797

৩৩০ রুহুল কুিুি র্ালুকদার  ুলনা  ুলনা িটটয়াঘাটা কামর্য়ানাংলা 01912940688

৩৩১ মিিুন দাি  ুলনা িাগুরা শামল া মর্ল ড়ী 01912068536

৩৩২ Md Nazrul Islam  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া  রশন্ডা 01911839483

৩৩৩ এি,এি,োহাঙ্গীর আলি  ুলনা  ুলনা দাগকাপ িােয়ুা 01911839483

৩৩৪ প্রভার্ হালদার  ুলনা িাগের হাট িদর িুেমি 01911149281

৩৩৫ কািরুোহার হামিনা িানু  ুলনা র্যগশার অভয় নের ধুলগ্রাি 01882507273

৩৩৬ sayeeda Sultana  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী জহােলা িগহন্দ্রপুর 01876798098

৩৩৭ এি,এি,আিুল ফেল  ুলনা জিগহরপুর িুদ্দেিনের িুদ্দেিনের 01874515632

৩৩৮ মদলরুিা  ারু্ন  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা িদর 01873268864

৩৩৯ Ajit Kumar Biswas  ুলনা র্যগশার িাঘার পাড়া নামরগকলিামড়য়া 01866951800

৩৪০ জিাোঃ িমনরুজ্জািান  ুলনা  ুলনা দাগকাপ চালনা িাোর 01798665377

৩৪১ িামহদুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার জকশিপুর পা াঁদ্দেয়া 01798229800

৩৪২ জিাোঃ িামহদুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর জ দাপাড়া 01794760762

৩৪৩ এি,এি,শািীি হািান  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর িা াঁপা 01792589377

৩৪৪ শিয়দ িািুদুল ইিলাি  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর আিুরী 01788030901

৩৪৫ জিাোঃ েহুরুল  হক  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর কাটদহ 01788030901

৩৪৬ িুহোঃ ওমলউর রহিান  ুলনা কুটষ্টয়া িদর িধুপুর 01779928484

৩৪৭ jesmin ara  parvin  ুলনা দ্দিনাইদহ হমরনাকুন্ডু শা ারীদহ 01779771616

৩৪৮ জিাোঃ জর্ৌমহদুর রহিান  ুলনা িাগুরা িদর শর্্রুদ্দেৎপুর 01768520054

৩৪৯ ASHIM KUMAR SARKAR  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ মনশানিামড়য়া 01766638507

৩৫০ জিাোঃ িমশউর রহিান  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর জহাগিনািাদ 01762259321

৩৫১ গুরুদাি মিশ্বাি  ুলনা িাগের হাট িংলা িুন্দরিন 01759740818

৩৫২ জিাছাোঃ জিমলনা  ারু্ন  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর মিরপুর িদর 01759413141

৩৫৩ জিাোঃ আফোল-উর রহিান  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর শভরিা 01757395984

৩৫৪ শ্রী প্রদীপ কুিার মিশ্বাি  ুলনা িাগুরা জিাহাম্মদপুর মিগনাদপুর 01755883721

৩৫৫ selina khatun  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী িধুপুর 01752712875

৩৫৬ রমিশংকর জদওয়ান  ুলনা িার্ক্ষীরা কলাগরায়া হিাৎেঞ্জ/পূি ম জিায়ামলয়া 01751556672

৩৫৭ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো োিোিী 01749336900



৩৫৮ Md.Rashidul Islam  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো ভাংিাড়ীয়া 01749336900

৩৫৯ মহিাংশু মিশ্বাি  ুলনা িাগের হাট জিাল্লার হাট দত্তডাংো 01748948075

৩৬০ জিাোঃিাহিুদ হািান  ুলনা দ্দিনাইদহ হমরনাকুন্ডু রঘুনাথপুর 01748736171

৩৬১ এ,জক,এি,জিাস্তামফেরু রহিান  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ এি,এি,পুর 01747816138

৩৬২ িঞ্জয় জদিনাথ  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া শাহপুর 01746941952

৩৬৩ িুহাোঃ  াগলকুজ্জািান  ুলনা দ্দিনাইদহ হমরনাকুন্ডু ভালমক 01746495740

৩৬৪ শমি মষ্ঠা িন্ডল  ুলনা িাগের হাট জিাল্লার হাট চুনগ ালা 01744852300

৩৬৫ জিাোঃ োমকর জহাগিন  ুলনা র্যগশার দ্দিকরোছা পারিাোর 01742676838

৩৬৬ িীনা রানী িরকার  ুলনা র্যগশার দ্দিকরোছা অিৃর্িাোর 01742676838

৩৬৭ িুহাোঃ  াগলকুজ্জািান  ুলনা দ্দিনাইদহ হমরনাকুন্ডু হমরশপুর 01740873291

৩৬৮ G. M. Kamal Hossain  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো জঘালদাড়ী 01740873291

৩৬৯ জিাোঃ দ্দেল্লুর রহিান  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর িাথানোমছ 01740830720

৩৭০ জিাোঃ িাইফুল ইিলাি  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর েয়পুর 01739939185

৩৭১ Md Abu Saem Biswas  ুলনা িাগুরা িদর ইছা াদা 01739696212

৩৭২ িুশান্ত কুিার িন্ডল  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর মিষয় ালী 01739119668

৩৭৩ জিাোঃ শমরফুল ইিলাি  ুলনা িাগুরা শ্রীপুর জচৌোছী 01739115616

৩৭৪ জিাোঃ আমনিুর রহিান  ুলনা র্যগশার জকশিপুর প্রর্াপপুর 01735746084

৩৭৫ জিাছাোঃ লাইে ুজরঞ্েিুা  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী িদর 01734028598

৩৭৬ জিাোঃ আমনিুর রহিান  ুলনা র্যগশার জকশিপুর ভালুকঘর 01734001003

৩৭৭ পলাশ কামন্ত হালদার  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর লাউড়ী রািনের 01734001003

৩৭৮ Md.Rafiqul aIslam  ুলনা র্যগশার জচৌোছা িু পুকুমরয়া 01733131231

৩৭৯ Md. Rafiqul Islam  ুলনা র্যগশার জচৌোছা মিংহিুলী 01733131231

৩৮০ Md.kamrul Basar Aumor Faruk  ুলনা র্যগশার িদর চূড়ািনকাটি 01733131231

৩৮১ জিাোঃ জোলাি মকিমরয়া।  ুলনা র্যগশার জচৌোছা পামর্মিলা 01733131231

৩৮২ জশাভা রায়  ুলনা িার্ক্ষীরা কলাগরায়া মদেং 01733102225

৩৮৩ িুধাংশু জশ র মিশ্বাি  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর িওলানািাদ ক্ল্াস্টার 01731477496

৩৮৪ zinat farah dina pathan  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী কয়া 01729830890

৩৮৫ জিাোঃ িািুি মিল্লাহ  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর ব্রহ্মরােপুর 01729383153

৩৮৬ জিাোঃ রােিমন  ুলনা র্যগশার শাশ মা জিনাগপাল 01729383153

৩৮৭ রর্ন কুিার িল  ুলনা িাগের হাট শরনগ ালা আিড়াোমছয়া 01728427951

৩৮৮ মিেমা মিোনুর আলি  ুলনা  ুলনা পাইকোছা কমপলিুমন 01728243505

৩৮৯ র্যমর্ শংকর রায়  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা পারকুমিরা 01727300812

৩৯০ Tapan Kumar karmoker  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা ইিলািকাটী 01727012481

৩৯১ জদিাশীষ দাশ  ুলনা  ুলনা পাইকোছা জিালাদানা 01727012481

৩৯২ জিাোঃ আি ুজিমলি  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী িুধহাটা 01726844178

৩৯৩ Prokash Chandra Mondal  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ চাম্পাফুল 01725705497

৩৯৪ জিাোঃগিাস্তামফেরু রহিান  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ নলর্া 01725457589

৩৯৫ িঞ্জয় কুিার িন্ডল  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর মিলভার েমুিলী 01725294496

৩৯৬ জিাোঃ ি মর্য়ার উদ্দিন  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর মরফাগয়র্পুর 01725185804

৩৯৭ Shipra Rani Biswas  ুলনা কুটষ্টয়া জ াকিা একর্ারপুর 01725130074

৩৯৮ A.B.S.M. Muzibur Rahman  ুলনা র্যগশার িদর িামলয়াডাঙ্গা 01724029019

৩৯৯ জিাোঃ হামিিুর রহিান  ুলনা কুটষ্টয়া িদর উোনগ্রাি 01723645023

৪০০ জিাোঃ ওয়ামহদুজ্জািান  ুলনা িাগুরা জিাহাম্মদপুর নহাটা 01723446830

৪০১ জিাোঃফারহানুল হক  ুলনা িাগুরা শামল া শর্ ালী 01723333113

৪০২ গিা: জিাস্তফা িাহিুদ  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা মিেমাপুর 01722875553

৪০৩ Md. Mominur Rahman  ুলনা িাগুরা শামল া িুনাোর্ী 01722875553

৪০৪ জিাোঃ রমিউল ইিলাি  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর হালশা 01722505413



৪০৫ গিা: শমফকুর রহিান  ুলনা জিগহরপুর িদর আিিুমপ 01722401742

৪০৬ জিা:উিাইদুল্লাহ  ুলনা জিগহরপুর োংনী পলাশীপাড়া 01722271795

৪০৭ ফয়িল মিন হািান  ুলনা জিগহরপুর োংনী ধানগ ালা 01722271795

৪০৮ Md.Saiful .silam  ুলনা র্যগশার দ্দিকরোছা িাটটগকািরা 01722120147

৪০৯ জিাোঃ শাহীন মিরাে  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা ভাটই 01721856788

৪১০ জিাোঃ িগনায়ারা জহাগিন  ুলনা দ্দিনাইদহ কামলেঞ্জ জকালা 01721755447

৪১১ Md.Shahin  Akter  ুলনা দ্দিনাইদহ কামলেঞ্জ জিলাট জদৌলর্পুর 01721755447

৪১২ কনক রার্ী ের্পমর্  ুলনা  ুলনা িটটয়াঘাটা েলিা 01721429821

৪১৩ মিকাশ চন্দ্র দাশ।  ুলনা িাগের হাট িদর শিটপুর 01721364564

৪১৪ জিাোঃ ওয়ামিি উিীন  ুলনা িাগুরা জিাহাম্মদপুর িািা 01721198728

৪১৫ িির্াে পারমভন  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী মশলাইদহ 01720686547

৪১৬ Sandip Kumar Roy  ুলনা িার্ক্ষীরা কলাগরায়া কলাগরায়া িদর 01720586476

৪১৭ জেৌরাংে োইন  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী দরোহপুর 01720529303

৪১৮ িুব্রর্ কুিার লস্কর  ুলনা িাগুরা জিাহাম্মদপুর জধায়াইল 01720160372

৪১৯ Mohammad Omar Faruq  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ িগডল 01719793418

৪২০ Masrura  khatun  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা  মলষ ালী 01719502665

৪২১ জিাোঃআশরাফ-উল-আলি  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো িুদ্দিেঞ্জ 01719486583

৪২২ জিা.শাহমরয়ার কমির  ুলনা চুয়াডাংো দািুড়হুদা কলািাড়ী রািনের 01719486583

৪২৩ জিমলি জরো  ুলনা চুয়াডাংো দািুড়হুদা কাপ মাডাঙ্গা 01719486583

৪২৪ জিাোঃ িািলু রহিান  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর িাদ্দের্পুর 01719403152

৪২৫ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর জনহালপুর 01719403152

৪২৬ জিািাম্মাৎ আফগরাো  ারু্ন  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া পূি ম জশাভনা 01719000062

৪২৭ জশ  ফারু  জহাগিন  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া রানাই 01719000062

৪২৮ জিাহাোঃ এহিানুল  হামিি  ুলনা জিগহরপুর োংনী িাওট 01718926125

৪২৯ Md Shazahan Reza  ুলনা জিগহরপুর োংনী োংনী 01718926125

৪৩০ শচীন্দ্র নাথ মিশ্বাি  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা শামল া 01718897657

৪৩১ জিাহাোঃ হামফেরু রহিান  ুলনা কুটষ্টয়া িদর জপৌর 01718749992

৪৩২ জিাোঃ শািছুল আলি  ুলনা র্যগশার দ্দিকরোছা িা াঁকড়া 01718736776

৪৩৩ জিাছাোঃ শাহানাে পারভীন  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা জশ পাড়া 01718724754

৪৩৪ জিাোঃিাহিুদ হািান  ুলনা দ্দিনাইদহ হমরনাকুন্ডু াূিদর, হমরর্াকুন্ডু, 01718724754

৪৩৫ জিাোঃ োমহদুল ইিলাি  ুলনা িাগুরা শ্রীপুর টটকারমিলা 01718717073

৪৩৬ িগন্তাষ কুিার িণ্ডল  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর ধলিামড়য়া 01718700110

৪৩৭ মিশ্বদ্দেৎ িাহা  ুলনা নড়াইল িদর ভিানীপুর 01718680189

৪৩৮ জিাোঃ েমহর উিীন  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর িমর্রািপুর 01718612899

৪৩৯ জিাোঃ োমহদুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার িদর পদ্মমিলা 01718566716

৪৪০ জিাোঃ হুিায়ুন কমির  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো হাদরী 01718473846

৪৪১ Md.Shahinur Rahmam  ুলনা দ্দিনাইদহ কামলেঞ্জ িামলয়াডঙ্গা 01718387838

৪৪২ ব্রগেন্দ্র নাথ মিশ্বাি  ুলনা িাগুরা িদর আিুমড়য়া 01718335809

৪৪৩ Mohammad Khairul Islam  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা িগনাহরপুর 01718332689

৪৪৪ Shipra Rani  Biswas  ুলনা কুটষ্টয়া জ াকিা জ াকিা িদর 01718303118

৪৪৫  ন্দকার জিাোঃ জশফাইনূর আগরফীন  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর িশান 01718102988

৪৪৬ এি এি েয়নুল ইিলাি  ুলনা জিগহরপুর িদর উেলপুর 01718102632

৪৪৭ র্পন কুিার জদিনাথ  ুলনা িাগের হাট মচর্লিামর েরীিপুর 01718026042

৪৪৮ জরগসানা আক্তার  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া চুকনের 01718001780

৪৪৯ জিাোঃ মনছাৱ আলী  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর িান্দারর্লা 01717966627

৪৫০ Md.Hamidul  Islam  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর জপাড়াহাটী 01717862132



৪৫১ জিাোঃ আগনায়ার জহাগিন  ুলনা কুটষ্টয়া িদর জোস্বািী দেূ মাপুর 01717841343

৪৫২ জদিাশীষ  মিংহ  ুলনা  ুলনা জর্র াদা িধুপুর 01717812191

৪৫৩ জিাোঃ আব্দলু  াগলক আিিািী  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর িামকমদহী 01717803639

৪৫৪ এি. এি. আলী আকির  ুলনা িাগের হাট মচর্লিামর িড়িামড়য়া 01717768547

৪৫৫ ছমি রানী িরকার  ুলনা  ুলনা িটটয়াঘাটা োওধরা 01717726307

৪৫৬ জর্ৌমহদুর রহিান নূরুেিী  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর হমরদািকাটট 01717726307

৪৫৭ জিাোঃ িািুন জহাগিন  ুলনা িাগের হাট মচর্লিামর শামন্ত ালী 01717642643

৪৫৮ মশিুল রানা  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর উত্তর নারায়র্পুর 01717575423

৪৫৯ জিাোঃহারুনুর রশীদ  ুলনা র্যগশার শাশ মা জোড়পাড়া 01717489893

৪৬০ প্রভার্ কুিার রায়  ুলনা র্যগশার জকশিপুর ভান্ডারগ ালা 01717438975

৪৬১ Md. Sohag Alam  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের িথুরাপুর 01717417595

৪৬২ জিাোঃ আলী হািান  ুলনা িাগুরা শ্রীপুর রাধানের 01717411169

৪৬৩ প্রিীর মিত্র  ুলনা র্যগশার জকশিপুর নারায়র্পুর 01717410748

৪৬৪ িুির্াহীনা মিলমকি  ুলনা র্যগশার িদর ইনমস্টটটউট 01717409341

৪৬৫ জিাোঃ শাহোহান আলী  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী কাপিন্ডা 01717405451

৪৬৬ জিা: শমহদুল ইিলাি  ুলনা কুটষ্টয়া জভড়ািারা পরান ালী 01717085864

৪৬৭ জদিব্রর্  রায়  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর রােেঞ্জ 01717009575

৪৬৮ জিাোঃ দ্দেল্লুর রহিান  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা মিেমাপুর-রানীনের 01716936184

৪৬৯ জিাোঃ আিাদুজ্জািান  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর িদর 01716928361

৪৭০ জিাোঃ শাহ আলি িারু্িিার  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া ররুনািাোর 01716917126

৪৭১ জিাোঃ শাোহান রহিান  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর নামরগকলিাড়ীয়া 01716698317

৪৭২ জিাোঃ িদরুল আলি  ুলনা িাগুরা িদর ির্যপুর 01716698317

৪৭৩ Animesh Kumar Biwas.  ুলনা র্যগশার িদর িুদ্দি জিলাগয়র্ 01716637222

৪৭৪ এ.এি.এি.কািরুজ্জািান  ুলনা কুটষ্টয়া মিরপুর আিলা 01716593163

৪৭৫  জিাোঃ িািিুগজ্জাহা  ুলনা জিগহরপুর োংনী জোড়পুকুমরয়া 01716581104

৪৭৬
 

িলরাি িাহা
 ুলনা দ্দিনাইদহ জকাটচা াঁদপুর এলাঙ্গী 01716537641

৪৭৭ Hussain Mohammad Belal  ুলনা কুটষ্টয়া জ াকিা জশািিপুর 01716502653

৪৭৮ Hussain Mohammad Belal  ুলনা কুটষ্টয়া জ াকিা ওিিানপুর 01716502653

৪৭৯  ন্দকার শমরফুল ইিলাি  ুলনা কুটষ্টয়া কুিার ালী পামি 01716464563

৪৮০ Md.Abdur Raquib  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী আশাশুমন িদর 01716463037

৪৮১ শিয়দ আমলফ আহগিদ  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা হাট ফাদ্দেলপুর 01716412595

৪৮২ জিাোঃ কািরুজ্জািান  ুলনা চুয়াডাংো েীিন নের জদৌলৎেঞ্জ 01716375139

৪৮৩ জিাোঃ িমহউদ্দিন  ুলনা চুয়াডাংো েীিন নের উথলী 01716375139

৪৮৪ জিাোঃ শামহনুর রহিান জিাড়ল।  ুলনা িাগের হাট িংলা িংলা িদর 01716223339

৪৮৫ জিা.িািুদুর রহিান  ুলনা র্যগশার জকশিপুর জকশিপুর 01716214255

৪৮৬ জিাোঃ মিোনুর রহিান পাইক।  ুলনা িাগের হাট শরনগ ালা জ ান্তাকাটা 01716209272

৪৮৭ জশ  িুদ্দেির রহিান  ুলনা িাগের হাট িদর কামর্ মকমদয়া 01716153138

৪৮৮  ুলনা দ্দিনাইদহ শশলকুপা িামলমথয়া 01716145630

৪৮৯  এইচ, এি জরাকনুজ্জািান  ুলনা র্যগশার িাঘার পাড়া জদাহাকুলা 01716142370

৪৯০ জিাোঃিমনরুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ জিৌলপুর 01716068417

৪৯১ জিা:িমনরুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ পাাঁচোও 01716068417

৪৯২ মিধান চন্দ্র রায়।  ুলনা িাগের হাট শরনগ ালা রাগয়ন্দা 01715292960 

৪৯৩ জিা: রমিউল ইিলাি  ুলনা িার্ক্ষীরা আশাশুনী চাম্পা ামল 01715222274

৪৯৪ িুনীর আহগিদ  ুলনা িার্ক্ষীরা জদিহাটা পারুমলয়া 01715143236

৪৯৫ িমির্া রার্ী ভদ্র  ুলনা িাগুরা শ্রীপুর  ািারপাড়া 01715068363

৪৯৬ প্রিীর কাদ্দঞ্জলাল  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর িুরাট 01714971699



৪৯৭ নুর জিাহাম্মাদ  া াঁন  ুলনা িাগের হাট জিাল্লার হাট োংনী 01714962077

৪৯৮ মি এি রমফকুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার অভয় নের িুইকরা 01714961740

৪৯৯ Sanjoy Ghosal  ুলনা র্যগশার জচৌোছা েেদীশপুর 01714696525

৫০০ জিাোঃ  আগশকুজ্জািান  ুলনা িার্ক্ষীরা কলাগরায়া জিানািামড়য়া 01714672292

৫০১ এি এি িমর্য়ার রহিান  ুলনা  ুলনা রূপিা জিলফুমলয়া 01714671489

৫০২ smriti biswas  ুলনা র্যগশার অভয় নের জপ্রিিাে 01714597756

৫০৩ .Jhankar Dhali  ুলনা  ুলনা পাইকোছা জক,মড,এি 01714593585

৫০৪ Mizanur Rahman  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা র্ালা িদর 01714515318

৫০৫ জিাোঃ আলিেীর জহাগিন  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা মিিািাড়ী 01714515318

৫০৬ িণ্ডল িধুিূদন  ুলনা  ুলনা রূপিা িািন্তগিনা 01713921255

৫০৭ এি এি ওয়ামহদুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট ফমকর হাট শিলর্লী 01713921255

৫০৮ মদিাকর কুিার নাে  ুলনা নড়াইল িদর জোিরা 01713901652

৫০৯ Chowdhury Md. Azizur Rahman  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া জলাহােড়া 01712998639

৫১০ জশ  আিুল কালাি  ুলনা িাগের হাট িদর ষাটেমু্বে 01712996318

৫১১ Md.Hasan  Masud  ুলনা দ্দিনাইদহ িদর নেরিাথান 01712959892

৫১২ নামহদ আকির  ুলনা কুটষ্টয়া িদর জচৌড়হাি 01712884759

৫১৩ Nusrat jhumur  ুলনা  ুলনা িটটয়াঘাটা িটটয়াঘাটা িদর 01712792181

৫১৪ জিাোঃশাহোহান  ুলনা  ুলনা ডুিুমরয়া িাদ্দেয়াড়া 01712548865

৫১৫ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি  ুলনা র্যগশার শাশ মা িুরুেিাোন 01712544079

৫১৬ এি,এি,িমফেলু ইিলাি  ুলনা র্যগশার শাশ মা িােআাঁচড়া 01712455405

৫১৭ জিাোঃগিাহরাি জহািাইন  ুলনা র্যগশার শাশ মা জোো 01712455405

৫১৮ নয়ন কুিার িাহা  ুলনা িার্ক্ষীরা কামলেঞ্জ িদর 01712447255

৫১৯ জিাোঃ জোলাি মকিমরয়া।  ুলনা র্যগশার জচৌোছা িদর 01712026964

৫২০ ব্রগেন্দ্র নাথ মিশ্বাি  ুলনা িাগুরা িদর িদর 01711981896

৫২১ A.B.M.Nurul Huda  ুলনা িাগুরা িদর আগলাকমদয়া 01711981896

৫২২ জিািাোঃ িারোন  ানি  ুলনা িাগের হাট িদর নাগেরিাোর 01711977730

৫২৩ Md.Waliar Rahman  ুলনা র্যগশার িদর নাদ্দেরশংকরপুর 01711944604

৫২৪ জিািাোঃগরহানা িানু  ুলনা র্যগশার িদর উপশহর 01711944604

৫২৫ জিাছাোঃ ইয়াছমিন  ারু্ন  ুলনা কুটষ্টয়া িদর কপুরহাট 01711208070

৫২৬ জিাোঃ িাইফুর রহিান  ুলনা র্যগশার িদর হামশিপুর 01711100971

৫২৭ জিাোঃ িাইফুর রহিান  ুলনা র্যগশার িদর দ্দেরাট 01711100971

৫২৮ হুিায়ুন কমির  ুলনা িার্ক্ষীরা কলাগরায়া িািন ালী 01711058613

৫২৯ জিাোঃ হায়দার আলী  ুলনা র্যগশার িমনরািপুর ঢাকুমরয়া 01711058613

৫৩০ িানি কুিার র্ালুকদার  ুলনা িাগের হাট কচুয়া িাধাল 01711034848

৫৩১ িানি কুিার র্ালুকদার  ুলনা িাগের হাট কচুয়া কচুয়া িদর 01711034848

৫৩২ জিাোঃ আলী আকির  ুলনা র্যগশার িাঘার পাড়া োিমদয়া 01710962408

৫৩৩ জিাোঃমিোনুর রহিান  ুলনা িাগুরা িদর রাঘি দাইড় 01710876310

৫৩৪ জিাোঃ িদ্দেিুল হক  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর আল্লারদে মা 01710547016

৫৩৫ জিাোঃ িদ্দেিুল হক  ুলনা কুটষ্টয়া জদৌলর্পুর জদৌলর্পুর 01710547016

৫৩৬ জিাোঃ ইশমর্য়াক  ন্দকার  ুলনা দ্দিনাইদহ িগহশপুর জিদ্দেয়া 01710535410

৫৩৭ এি এি েয়নুল ইিলাি  ুলনা জিগহরপুর িদর িুমড়গপার্া 01710097715

৫৩৮ শািীি িুলর্ান  ুলনা চুয়াডাংো আলিডাংো িদও, আলিডাঙ্গা 01710097715

৫৩৯ শািীি িুলর্ান  ুলনা জিগহরপুর িদর জিামিনপুর 01710097715

৫৪০ জিাহাোঃ আি ুর্াগলি  ুলনা চুয়াডাংো িদর মহেলোড়ী 01700000000

৫৪১ জিাোঃ শাহীন জহাগিন  ুলনা িাগের হাট কচুয়া িাধিকািী 01671653018

৫৪২ ফারোনা ইয়ািিীন িুিী  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া লক্ষীপাশা 013242

৫৪৩ ভূধর চন্দ্র িানা  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর আমলপুর 0



৫৪৪ নামহদ আক্তার  ুলনা কুটষ্টয়া জভড়ািারা জভড়ািারা িদর 0

৫৪৫ জিাোঃ মিোনুর রহিান পাইক  ুলনা িাগের হাট শরনগ ালা র্াফালিাড়ী 0

৫৪৬ দ্দেএি  ওিিান েমন  ুলনা িাগের হাট রািপাল িমলস্নগকর জিড় 0

৫৪৭ িঞ্জয় িানা  ুলনা িাগের হাট রািপাল জপমড় ালী 0

৫৪৮ জিাোঃ।এনািুল হক  ুলনা িাগের হাট রািপাল মেলার্লা 0

৫৪৯ জি  ইমদ্রি আলী  ুলনা িাগের হাট রািপাল ফয়লাহাট 0

৫৫০  নমলনী কুিার জর্যািার  ুলনা িাগের হাট রািপাল রািপাল িদর 0

৫৫১ জিাোঃ আিাদুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট রািপাল কাগল ারগিড় 0

৫৫২ Ashim kumar Sarkar  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ মচংড়া ালী 0

৫৫৩ Ripan chandra mondal  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ জিাগড়লেঞ্জ 0

৫৫৪ িেল িহলী  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ িারই ালী 0

৫৫৫ Ashim Kumar Sarkar  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ ফুলহার্া 0

৫৫৬ জিাোঃিমনরুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ জনহাল ালী 0

৫৫৭ জিা:িমনরুজ্জািান  ুলনা িাগের হাট জিাড়লেঞ্জ জকগক জপাগলরহাট 0

৫৫৮ পুষ্পদ্দেৎ িন্ডল  ুলনা িাগের হাট িংলা এ টট মি মিিা ালী 0

৫৫৯ েীিন কৃষ্ণ জচৌমকদার  ুলনা িাগের হাট জিাল্লার হাট োওলা 0

৫৬০ িগরাে কুিার রায়  ুলনা িাগের হাট ফমকর হাট জির্াো 0

৫৬১ মপর্্টু রঞ্জন  দাশ।  ুলনা িাগের হাট ফমকর হাট আট্টাকা 0

৫৬২ জিাোঃ আমরফুল ইিলাি  ুলনা িাগের হাট মচর্লিামর রহির্পুর 0

৫৬৩ ির্ীশ  চন্দ্র  িন্ডল  ুলনা িাগের হাট কচুয়া দমক্ষর্ চরকািী 0

৫৬৪ দুলাল চন্দ্র িরকার  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর মিশন 0

৫৬৫ জিাোঃনােিুল হািান  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর িহাগদিনের 0

৫৬৬ িািুগদি কুিার িানা  ুলনা িার্ক্ষীরা িদর জর্যােরােপুর 0

৫৬৭  Md.Sohag Alam  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের পদ্মপুকুর 0

৫৬৮ Md azharul islam  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের নওয়াগিাঁকী 0

৫৬৯ জিাহাে জহাগিন  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের শভরি নের 0

৫৭০ টট,এি, শাহ ্আলি  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের হায়িার্পুর 0

৫৭১ জিাহাে জহাগিন  ুলনা িার্ক্ষীরা শযািনের  ানপুর 0

৫৭২ িুহাোঃ ওিায়দুলযামহল আিলাি  ুলনা িার্ক্ষীরা র্ালা মিেমাপুর 0

৫৭৩ িাের কুিার মিশ্বাি  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া িমলস্নকপুর 0

৫৭৪ জিাোঃ িাজ্জাদুল কমরি  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া নলদী 0

৫৭৫ মিনয় কুিার পাল  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া মদঘলীয়া 0

৫৭৬ স্বপন কুিার িি মন  ুলনা নড়াইল জলাহাোড়া লাহুমড়য়া 0

৫৭৭ িাকিুদুল হক  ুলনা নড়াইল িদর িাইেপাড়া 0

৫৭৮ এি,এি,রওশন িািউদ  ুলনা নড়াইল িদর িুমলয়া 0

৫৭৯ জোলাি রব্বানী  ুলনা নড়াইল িদর জপৌরিভা 0

৫৮০ S.M.TAZKIR AHMMED  ুলনা নড়াইল িদর রু্লারািপুর 0

৫৮১ িীিা রানী িৃধা  ুলনা নড়াইল িদর রর্ডাঙ্গা 0

৫৮২ Subrata Biswas  ুলনা নড়াইল কামলয়া  ামশয়াল 0

৫৮৩ sakhor kumar  mittra  ুলনা নড়াইল কামলয়া িাঐগিানা 0

৫৮৪ sharing afroz  ুলনা নড়াইল কামলয়া পূি ম কামলয়া 0

৫৮৫ জিাোঃ নেরুল ইিলাি  ুলনা নড়াইল কামলয়া উত্তর  ড়মরয়া 0

৫৮৬ Md Alauddin  ুলনা জিগহরপুর িুদ্দেিনের জকািরপুর 0

৫৮৭ জিাছাোঃ দ্দেয়াউন নাহার  ুলনা চুয়াডাংো িদর জদৌলর্মদয়াড় 0

৫৮৮ জিাোঃ না্মির উিীন  ুলনা চুয়াডাংো দািুড়হুদা পূি মরািনের 0

৫৮৯ জিাোঃআমিদ  আোদ  ুলনা চুয়াডাংো িদর জ েরুা 0

৫৯০ জিাোঃ নামির উিীন  ুলনা চুয়াডাংো দািুড়হুদা দািুড়হুদা িদর 0



৫৯১ িঞ্জয় দাি  ুলনা  ুলনা মদেমলয়া ফরিাইশ ানা 0

৫৯২ মিেমা মিোনুর আলি  ুলনা  ুলনা পাইকোছা েড়ই আলিশাহী 0

৫৯৩
জিাোঃ আিাদুজ্জািান, 

০১৭৮২৩৩৯৯৩৭
 ুলনা  ুলনা পাইকোছা শহীদ েফুর 0

৫৯৪ জিাোঃ আলিেীর জহাগিন  ুলনা  ুলনা পাইকোছা হমরঢালী 0

৫৯৫ Md.Islamul Haque Mithu  ুলনা  ুলনা কয়রা আিাদী 0

৫৯৬ এি,আি ু াগলদ  ুলনা  ুলনা কয়রা িাোলী 0

৫৯৭ SK MIRAJUL ASHRAKIN  ুলনা  ুলনা কয়রা জিদকাশী 0

৫৯৮ িিীর কুিার  দাশ  ুলনা  ুলনা জর্র াদা জর্র াদা 0

৫৯৯ শিয়দ আন্তািীর রহিান  ুলনা  ুলনা জর্র াদা ছােলাদাহ 0

৬০০ িুব্রর্ কুিার মিশ্বাি  ুলনা  ুলনা জর্র াদা িারািার্ 0

৬০১ আব্দলু্লাহ আল িািুন  ুলনা  ুলনা মদেমলয়া িারাকপুর 0

৬০২ Md.Islamul Haque Mithu  ুলনা  ুলনা কয়রা িগহশ্বরীপুর 0

৬০৩ Md.Islamul Haque Mithu  ুলনা  ুলনা কয়রা িমদনািাদ 0

৬০৪ জকািল কুিার ভট্টাচার্য ময  ুলনা দ্দিনাইদহ জকাটচা াঁদপুর কুশনা 0

৬০৫ জিাহাম্মদ জর্ৌমফকুল ইিলাি ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ মিরাি 02-7650039  

৬০৬ Mohammad Hafijur Rahman ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর আলেী িগনাহরপুর 01972500998

৬০৭ শিয়দা হামলিা পারভীন ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর জনায়াোও 01970580426

৬০৮ িািহুদা পারভীন ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ র্ারাি 01959825660

৬০৯ জিাোঃিুদ্দেিুর রহিান ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া পদ্দন্ডর্িার 01934857509

৬১০ িহাোঃ এনাগয়রু্র রহিান ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান ইছাপুরা 01924797463

৬১১ রমকি হািান ঢাকা নরমিংদী মশিপুর শচর্নয 01924500563

৬১২ Rabaka sultana ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা িরোল 01923923028

৬১৩ মদলরুিা ইয়াছমিন ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর জভলানের 01923166589

৬১৪ জিাহাম্মদ আগনায়ারুল হক ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর শুলাকুমড় 01922472621

৬১৫ জিাহাম্মদ আগনায়ারুল হক ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর কুরাোশা 01922472621

৬১৬ syeda rafia sultana ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া হাইলগোর 01922264699

৬১৭ enamul huq ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ িারুয়া ালী 01921223251

৬১৮ Md.Shahin Aktar ঢাকা রােিাড়ী পাংশা িাহাদুরপুর 01921-157666

৬১৯ জিাহাম্মাদ শওকর্ উল্লাহ ঢাকা িুিীেঞ্জ টংেীিাড়ী িলই 01920869230

৬২০ হামিদুল হক ঢাকা শরীয়র্পুর শরীয়র্পুর িদর িদর 01920200055

৬২১ জিা জিাস্তামফেরু  রহিান ঢাকা মকগশারেঞ্জ জহাগিনপুর মপর্লেঞ্জ 01917753822

৬২২ এনািুল হক ঢাকা ফমরদপুর িদরপুর কৃষ্ণপুর 01917431337

৬২৩ Abdullah Al mamun ঢাকা িুিীেঞ্জ টংেীিাড়ী কািার াড়া 01917133068

৬২৪ জিাোঃ নূরুল ইিলাি ঢাকা িুিীেঞ্জ টংেীিাড়ী ধীপুর 01917133068

৬২৫ জিাহাম্মদ শমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ র্ারাইল র্াড়াইল িদর 01916260438

৬২৬ িুহাম্মদ শমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ র্ারাইল পুরুড়া 01916260438

৬২৭ জিাোঃ: িুেন আলি ঢাকা িামনকেঞ্জ িাটুমরয়া দড়গ্রাি 01915741074

৬২৮ জিা. িদর উদ্দিন ঢাকা িামনকেঞ্জ হমররািপুর আিারিামনক 01914912627

৬২৯ Md.Bodar Uddin ঢাকা িামনকেঞ্জ হমররািপুর আইলকুদ্দন্ড 01914912627

৬৩০ জিাোঃ ইিহাক মিয়া ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর রাধানের 01914366933

৬৩১ রঞ্জন কুিার জিাি ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন ডািার 01914211570

৬৩২ রত্না জদিনাথ ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর জিৌলর্লী 01913998821

৬৩৩ Md. Nayeb Ali ঢাকা িামনকেঞ্জ হমররািপুর দমক্ষর্ চা াঁদপুর 01913972328

৬৩৪ জিা: িাশহুদ কমরি ঢাকা িামনকেঞ্জ হমররািপুর দ্দিটকা জপািারপাড়া 01913972328

৬৩৫ MD.KABIR HOSSAIN ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা িায়দািাদ 01913848918

৬৩৬ জিা  িা াওয়ার্ জহাগিন ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ িল্লা 01913425019



৬৩৭ জিাহাম্মদ িাহিুিুর রহিান জচৌধুরী ঢাকা টাঙ্গাইল ভূয়াপুর ইিামন 01913425019

৬৩৮ জিাহাম্মদ িাহিুিুর রহিান জচৌধুরী ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ জকাকডহরা 01913425019

৬৩৯ আব্দলু িাগলক ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর পা াঁচোও 01913227833

৬৪০ জিাহাম্মদ িনে ুজদওয়ারন ঢাকা িুিীেঞ্জ শ্রীনের জকউটমচড়া 01913083010

৬৪১  িামকল আহগিদ ঢাকা িাদারীপুর িদর হাউিদী 01912383512

৬৪২ shamima ahmed ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ জশাল্লা 01912171333

৬৪৩ জিাহাম্মদ আিাদুজ্জািান ঢাকা মকগশারেঞ্জ পাকুদ্দন্দয়া জহাগিন্দী 01912123385

৬৪৪ জিাোঃ ফারুক জহাগিন ঢাকা িামনকেঞ্জ মিংোইর জঘানাপাড়া 01912091066

৬৪৫ জিাোঃ নেরুল ইিলাি ঢাকা িামনকেঞ্জ মিংোইর িাহরাইল 01912091066

৬৪৬ জিাোঃ ফারুক জহাগিন ঢাকা িামনকেঞ্জ মিংোইর জোলাইডাঙ্গা 01912091066

৬৪৭ জিাহাম্মদ অাািুল জহাগিন ঢাকা িুিীেঞ্জ িদর িামনয়াল িগহশপুর 01911293674

৬৪৮ নামদরা আক্তার ঢাকা মকগশারেঞ্জ শভরি োিালপুর 01911245039

৬৪৯ রমফকুল ইিলাি র্ালুকদার ঢাকা মকগশারেঞ্জ কমরিেঞ্জ হাইধন ালী 01911055707

৬৫০ জিাোঃ শাহমরয়ার রুমি ঢাকা ফমরদপুর জিায়ালিারী িাতর্র 01882507273

৬৫১ কােী ছাগনায়ার জহাগিন ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া িুগরশ্বর 01874091960

৬৫২  ামদো  ারু্ন ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর িারুয়াদী 01863288210

৬৫৩ Golam Mostafa Mia ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ িােনপুর 01855687656

৬৫৪ Golam Mostafa Mia ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ িােনপুর 01855687656

৬৫৫ Golam Mostafa Mia ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ জকাড়ালর্লী 01855687656

৬৫৬ গিাোঃ চঞ্চল জশ ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ চরভয়রা 01855687656

৬৫৭ িুহাম্মদ োিাল উিীন আহম্মদ ঢাকা ফমরদপুর চরভদ্ররািন চরভদ্রািন 01836355330

৬৫৮ জিাোঃ জরোউল কমরি ঢাকা মকগশারেঞ্জ অষ্টগ্রাি আব্দলু্লাপুর 01824891089

৬৫৯ Md Mostafizur Rahman ঢাকা মকগশারেঞ্জ অষ্টগ্রাি পূি ম অষ্টগ্রাি 01824891089

৬৬০ জিাোঃ জরোউল কমরি ঢাকা মকগশারেঞ্জ অষ্টগ্রাি িাংোল পাড়া 01824891089

৬৬১ জিাোঃ জরোউল কমরি ঢাকা মকগশারেঞ্জ অষ্টগ্রাি আদিপুর 01824891089

৬৬২ ফারহানা আক্তার ঢাকা িুিীেঞ্জ েোমরয়া ভগিরচর 01822970004

৬৬৩ মলমপ আক্তার ঢাকা নারায়নেঞ্জ িন্দর লালমিয়া 01820527932

৬৬৪ Md Ishaq Mia ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা রায়পুরা ১নং 01819485351

৬৬৫ Shamima akhtar ঢাকা ঢাকা জডিরা পাড়াডোইর িাোন 01818751800

৬৬৬ Shahnaz parvin ঢাকা ঢাকা ধািরাই জিািভাে 01818530514

৬৬৭ িাইফ উদ্দিন মিপ্লি ঢাকা নারায়নেঞ্জ িন্দর িদনেঞ্জ 01818456994

৬৬৮ ফারহানা জিেি ঢাকা োেীপুর কামলয়াতকর শিয়দপুর 01818260280

৬৬৯ জিাোঃ োহাঙ্গীর আল ঢাকা োেীপুর কামলয়াতকর িড়ইিাড়ী 01818260280

৬৭০ Md.Alamgir Hossain ঢাকা োেীপুর কামলয়াতকর জিৌচাক 01818260280

৬৭১ আমরফুল ইিলাি ঢাকা নরমিংদী পলাশ  ািহাওলা 01818104079

৬৭২ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর শহীদ জহলাল 01818029909

৬৭৩ Mohammad Anamul Haque ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর আমশনল 01818029909

৬৭৪ জিা.আলিেীর কিীর ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর ভান্ডা িেমলশ পুর 01818029909

৬৭৫
জিাহাম্মদ অাালী অাাকির 

মিকদার
ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর আড়াইহাোর 01817512012

৬৭৬ SABITA RANI SARKER ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান িড়ির্মা 01817507979

৬৭৭ িািুদুল হাোন ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা জদৌলর্কাদ্দন্দ 01817012461

৬৭৮ জিাছাোঃ উগম্ম র্াহনান িুলর্ানা ঢাকা ঢাকা গুলশান ১নং কালাচা াঁদপুর 01816711734

৬৭৯ িামিনা নামে মি ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর িঙ্গিিু 01816241984

৬৮০ িুক্তা জিেি ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর জোদনাইল 01816241984

৬৮১ Abubakar Siddik ঢাকা ঢাকা ধািরাই র্যাদিপুর 01815814456

৬৮২ Munshi Muhammad Sohel Rana ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া িািািামড় 01799667798



৬৮৩ simu Chowdhury ঢাকা িামনকেঞ্জ িাটুমরয়া চামচর্ারা 01796582159

৬৮৪ শারমিন আ র্ার ঢাকা নরমিংদী মশিপুর নওহালা 01796454174

৬৮৫ র্ািলীিা িুলর্ানা ঢাকা নারায়নেঞ্জ িন্দর োঙ্গাল 01796220288

৬৮৬ িুলর্ানা আছিা  ান ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ রূপেঞ্জ 01795095956

৬৮৭ শাহ োিাল ঢাকা টাঙ্গাইল ভূয়াপুর কুটিিয়রা 01794189839

৬৮৮  Aminul Hoque ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর মদঘীর পাড় 01793483655

৬৮৯ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর িাইেচর 01793483655

৬৯০ জিাোঃ িালা্হউদ্দিন আহগিদ ঢাকা টাঙ্গাইল জদলদুয়ার পুটটয়াোনী 01793440377

৬৯১ ফারুক আলি ঢাকা শরীয়র্পুর শরীয়র্পুর িদর মচকদ্দন্দ 01792104162

৬৯২  কামনে ফাগর্িা ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর কানাইপুর 01791631650

৬৯৩ জিাহাম্মদ জিাস্তামফেরু রহিান ঢাকা মকগশারেঞ্জ র্ারাইল োওয়ার 01789199987

৬৯৪ Tapan Kumar Biswas ঢাকা ফমরদপুর িদরপুর চর নামছরপুর 01788988474

৬৯৫ Mir Masum ঢাকা িুিীেঞ্জ টংেীিাড়ী নাগটশ্বর 01786688990

৬৯৬ Subrata kumar Saha ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর িাহাপুর 01783697636

৬৯৭ নােিুন নাহার ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান িালুরচর 01777678165

৬৯৮ জিাহাম্মদ আকরাি জহাগিন ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ িাহিুদািাদ 01777331916

৬৯৯ িাহিুদা  ারু্ন ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর িদর 01776639366

৭০০ Mst.monira begum ঢাকা োেীপুর িদর কলগিশ্বর 01776611268

৭০১ রায়হানা শারমিন ঢাকা ঢাকা মিরপুর দরোহ 01775010588

৭০২ িুলর্ানা আছিা  ান ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ পূি ম ো াঁও 01769949120

৭০৩ shilpi das pomi ঢাকা রােিাড়ী িামলয়াকাদ্দন্দ িহরপুর 01768956790

৭০৪ শায়লা  ান িালা ঢাকা টাঙ্গাইল জদলদুয়ার িুশুমরয়া 01768586166

৭০৫ িশীর শরীফ ঢাকা ফমরদপুর নেরকান্দা নেরকান্দা িদর 01767470691

৭০৬ জিাোঃ ইিরান জহাগিন ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর জোড়াই 01767438272

৭০৭ জিাোঃ শাহ ্আলি ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর পাথরঘাটা 01767438272

৭০৮ িীনা রানী িরকার ঢাকা নরমিংদী মশিপুর পুরাদ্দন্দয়া 01767234619

৭০৯ জিাহাম্মদ আব্দলু কাগদর মিঞা ঢাকা টাঙ্গাইল জদলদুয়ার মহংোনের 01763522141

৭১০ এিগক.  োমিদ জহাগিন ঢাকা িামনকেঞ্জ মঘওর কলর্া 01763499442

৭১১ জিাোঃ টটপু িুলর্ান  ান ঢাকা রােিাড়ী পাংশা িমরষা 01762040908

৭১২ শািীি আল িািুদ রানা ঢাকা টাঙ্গাইল ি ীপুর িড়চওনা 01761709916

৭১৩ শািীি আল িািুদ রানা ঢাকা টাঙ্গাইল ি ীপুর িদর 01761709916

৭১৪ িুহাম্মাদ নুরুল হুদা র্ালুকদার ঢাকা টাঙ্গাইল িদর কাকুয়া 01761702299

৭১৫ িুহাম্মদ জিাশারফ জহাগিন ঢাকা রােিাড়ী িদর িদর 01761508098

৭১৬ েমহরুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর জোলািাড়ী 01757244599

৭১৭ জিাোঃনূর-এ-আলি ভূইয়া ঢাকা মকগশারেঞ্জ পাকুদ্দন্দয়া োঙ্গামলয়া 01756082202

৭১৮ িহিীন জিালযা ঢাকা িাদারীপুর রাতের কদিিামড় 01754195996

৭১৯  িুহাম্মদ আব্দরু রমশদ ঢাকা রােিাড়ী কালু ালী িৃেী 01752712875

৭২০ িমনরা  ারু্ন ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী মর্র্াগ্রাি 01750610838

৭২১ শিয়দ জিাদাগের জহাগিন এর ঢাকা ফমরদপুর জিায়ালিারী  রিূর্ী 01750304020

৭২২ জিাহাম্মদ আিাদুজ্জািান ঢাকা িুিীেঞ্জ েোমরয়া জহাগিন্দী 01750074573

৭২৩ শিগয়যদারু্ন জনছা রুপা ঢাকা িাদারীপুর িদর হাদ্দের হাওলা 01749062926

৭২৪ আিুিকর মিদ্দিক ঢাকা ফমরদপুর আলফাডাংো মশরগ্রাি 01748854167

৭২৫ শামিিা শিনি ঢাকা টাঙ্গাইল িদর জপৌর-২ 01748144488

৭২৬ জোিাগয়দ আলি ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া জটাক 01747501491

৭২৭ িমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ ইটনা িৃো 01747360654

৭২৮ মিকাশ চন্দ্র িমল্লক ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন িা্দ্দেপাড়া 01747213336

৭২৯ জিাহাম্মদ মিোনুর রহিান ঢাকা িাদারীপুর মশিচর কামদরপুর 01747213336



৭৩০ শাহরীিা িুলর্ানা ঢাকা মকগশারেঞ্জ শভরি জোছািারা 01746830692

৭৩১ Munshi Muhammad Sohel Rana ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া িদর 01746222776

৭৩২ sadikul Islam ঢাকা শরীয়র্পুর জোিাইরহাট ইমদল্পুর 01745847874

৭৩৩ md. Asaduzzaman Khan ঢাকা রােিাড়ী জোয়ালনন্দ জোয়ালন্দ িদর 01744130817

৭৩৪ জিাহাম্মদ আদ্দেেলু ইিলাি ঢাকা রােিাড়ী জোয়ালনন্দ জছাটভাকলা 01744130817

৭৩৫ িমনর জহাগিন ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর কাশীপুর 01743933331

৭৩৬ হারুন অর রশীদ ঢাকা নরমিংদী িগনাহরদী নলুয়া 01743726557

৭৩৭ S,M,Fatema ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া ইকুমরয়া 01743726557

৭৩৮ Mst. Rakkiba Sultana ঢাকা ঢাকা িাভার জডইরীফাি ম 01742540199

৭৩৯ আব্দলু ওয়াদুদ ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া জভাগেশ্বর 01742362253

৭৪০ Rouma afroz tuly ঢাকা রােিাড়ী িামলয়াকাদ্দন্দ আড়কাদ্দন্দ 01742-012121

৭৪১ িুকন্ঠ ভক্ত ঢাকা শরীয়র্পুর শরীয়র্পুর িদর মিগনাদপুর 01740572025

৭৪২ িুকণ্ঠ ভক্ত ঢাকা শরীয়র্পুর োদ্দেরা নাওগডািা ফরােী কাদ্দন্দ 01740572025

৭৪৩ োমহদুল ইিলাি ঢাকা োেীপুর কামলয়াতকর ফুলিাড়ীয়া 01739677625

৭৪৪ জশ  রাে ুইিলাি ঢাকা ফমরদপুর জিায়ালিারী িহস্রাইল 01737328778

৭৪৫ োহাঙ্গীর জহাগিন ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন িদর 01737247586

৭৪৬ আমম্বয়া  ারু্ন ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ পারগেন্ডামরয়া 0173688458

৭৪৭ জিাহাম্মদ িুোমহদুল িুলিুল ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী ফুকরা 01736672333

৭৪৮ জিাহাম্মদ রিোন আলী ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর আগলাকমদয়া 01735171306

৭৪৯ উগম্মহামিিা িুরমি ঢাকা োেীপুর কামলেঞ্জ চুপাইর 01735100448

৭৫০ ফাগর্িা জিেি ঢাকা ঢাকা ধািরাই ধািরাই িদর 01735034632

৭৫১ রাগিয়া ঢাকা টাঙ্গাইল ধনিাড়ী পাইস্কা 01734841548

৭৫২ দীগনশ চন্দ্র টটকাদার ঢাকা জোপালেঞ্জ টুঙ্গীপাড়া িমর্ ম ক্ল্াস্টার 01734689121

৭৫৩ রাি প্রিাদ িরকার ঢাকা জোপালেঞ্জ টুঙ্গীপাড়া দ্দেটট ক্ল্াস্টার 01734689121

৭৫৪ জিা িাইফুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ভূয়াপুর মনকরাইল 01734472848

৭৫৫ ফারোনা জশলী ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ শিয়দপুর 01733688458

৭৫৬ মশমরন আক্তার ঢাকা িুিীেঞ্জ িদর চরডুিুমরয়া 01733134716

৭৫৭ জিাহাম্্মদ িুঞ্েরুুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল োরট্ট 01733083571

৭৫৮ জিাহাম্মদ িুঞ্েরুুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল জিামিনপুর 01733083571

৭৫৯ জিানালী িাহা ঢাকা ঢাকা গুলশান ২নং দমক্ষর্ ান 01733083556

৭৬০ জিাোঃ মিনহােরু রহিান ঢাকা িাদারীপুর মশিচর উৎরাইল 01731877358

৭৬১ জিাছাোঃশারমিন শাহী ঢাকা োেীপুর িদর মিেমাপুর 01731488350

৭৬২ জিাোঃ র্মহদুল ইিলাি ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর ভােনডাংো 01731418069

৭৬৩ Azad Miah ঢাকা শরীয়র্পুর জোিাইরহাট জকাদালপুর 01731353535

৭৬৪ িীরুল হুদা ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল িিানপুর 01729644633

৭৬৫  িমন জিাহন  িাতড় ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর জটংরাগ ালা 01729177051

৭৬৬ জশ র রন্জন ভদ্দক্ত ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর েমলরপাড় 01729177051

৭৬৭ শাহানারা আক্তার ঢাকা মকগশারেঞ্জ জহাগিনপুর আশুমর্য়া 01729167166

৭৬৮ Pankaj Kumar Biswas ঢাকা রােিাড়ী পাংশা কিিা িাোইল 01728818253

৭৬৯ মিরােলু ইিলাি ঢাকা িাদারীপুর মশিচর িগহরার্লা 01728765887

৭৭০ মিভাষ চন্দ্র িিু ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর উোনী 01728740994

৭৭১ রুনা লায়লা ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর ধলপুর 01727512599

৭৭২ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি ঢাকা িাদারীপুর মশিচর মশিচর 01727271444

৭৭৩ দীগনশ চন্দ্র টটকাদার ঢাকা জোপালেঞ্জ টুঙ্গীপাড়া পা াঁচকাহমনয়া 01727225081

৭৭৪ লুৎফুন জনছা ঢাকা োেীপুর িদর জরওলা 01726846709

৭৭৫ Golam Mostafa Mia ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ জকাড়ালর্লী 01726696692

৭৭৬ zakir hossain ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ জকাড়ালর্লী 01726696692



৭৭৭ োমকর জহাগিন ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ িম পুর 01726696692

৭৭৮ Mohammad Abdul Mannan ঢাকা িামনকেঞ্জ মশিালয় উথলী 01726650963

৭৭৯  িীর িাইফুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ এগলঙ্গা 01726267876

৭৮০ জিা: িাশহুদ কমরি ঢাকা িামনকেঞ্জ জদৌলর্পুর িাচািারা 01725327501

৭৮১ জিাোঃ আিদুি িালাি ঢাকা িামনকেঞ্জ জদৌলর্পুর  লিী 01725327501

৭৮২   নিকৃষ্ণ টটকাদার ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী রািমদয়া 01725203094

৭৮৩ জিাহাম্মদ শমফকুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর জোপালপুর 01725005566

৭৮৪ জিাহাম্মদ শমফকুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর িাোনপুর 01725005566

৭৮৫ S M Moshiul Azam ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ িম পুর 01724873762

৭৮৬ োমকর জহাগিন। ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ চরভয়রা 01724873762

৭৮৭ Md. Aminur Rahman ঢাকা িামনকেঞ্জ মঘওর িামনয়ােরুী 01724791880

৭৮৮ জিাহাম্মদ জিারাদ জহাগিন  ান ঢাকা টাঙ্গাইল ি ীপুর িহানন্দপুর 01724599080

৭৮৯ Muhammad jahidul islam ঢাকা রােিাড়ী পাংশা িদর 01724-267231

৭৯০ আমনিুল ইিলাি ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান কাকালমদ 01723476422

৭৯১ জিাছাোঃ আল্পনা িরকার ঢাকা িুিীেঞ্জ েোমরয়া েোমরয়া 01723464381

৭৯২ ওয়ামহদ  ান ঢাকা ফমরদপুর িদরপুর িদরপুর 01723231443

৭৯৩ জিাোঃ আলিেীর জহািাইন ঢাকা রােিাড়ী পাংশা জিৌরাট 01723220528

৭৯৪ িুহাম্মদ আব্দলু কাগদর ঢাকা রােিাড়ী িামলয়াকাদ্দন্দ িামলয়াকাদ্দন্দ িদর 01723087214

৭৯৫ জিাহাম্মাদ আমনিুর রহিান মিয়া ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন কালীেঞ্জ 01722479852

৭৯৬ জিা.আলিেীর কিীর ঢাকা মকগশারেঞ্জ িাদ্দের্পুর ঘােটটয়া 01722340356

৭৯৭ হুিায়ুন কমির ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর মিেমাপুর 01722153780

৭৯৮ হুিায়ুন কমির ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর হামদরা 01722153780

৭৯৯ ইিরার্ োহান ঢাকা োেীপুর কামলেঞ্জ িাওরাইদ 01722099988

৮০০ মশল্পী দাি পিী ঢাকা রােিাড়ী িামলয়াকাদ্দন্দ ইিলািপুর 01722-097250

৮০১ আইমরন ইিলাি ঢাকা ফমরদপুর নেরকান্দা ডাঙ্গী 01721990011

৮০২ জিাোঃ শাহীন জশ ঢাকা রােিাড়ী িদর িিন্তপুর 01721809085

৮০৩ জিাোঃ আিদুি িালাি ঢাকা িামনকেঞ্জ জদৌলর্পুর িদর 01721538648

৮০৪  শংকর কুিার মিশ্বাি ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া র্ারাশী 01721455889

৮০৫ শহীদুল ইিলাি ভূইয়া ঢাকা মকগশারেঞ্জ কটটয়ামদ চান্দপুর 01721407083

৮০৬ জিাোঃ নামছরুল হক ঢাকা মকগশারেঞ্জ কটটয়ামদ জির্াল 01721407083

৮০৭ জিাোঃনামছরুল  হক ঢাকা মকগশারেঞ্জ কটটয়ামদ িনগ্রাি 01721407083

৮০৮ রিীন্দ্রনাথ দত্ত ঢাকা ফমরদপুর িদরপুর আগকাগটরচর 01721355819

৮০৯ কৃষ্ণ চন্দ্র  চক্রির্ী ঢাকা ফমরদপুর িালথা িড় ারমদয়া 01721263930

৮১০ জিাোঃ আিদুল আউয়াল  ান ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ িারু্টটয়া 01721145308

৮১১ জিাহাম্মদ িহিীন জিালযা ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী েয়নের 01721079998

৮১২ উজ্জল কুিার মিশ্বাি ঢাকা ফমরদপুর িধু ালী িথুরাপুর 01720646500

৮১৩ িুভাষ চন্দ্র জচৌধুরী ঢাকা ফমরদপুর ভাংো িাররা 01720467008

৮১৪ গিাোঃ মআিনুর রহিান ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান দমক্ষর্ র্ােপুর 01720384917

৮১৫ উগম্ম র্ামনয়া র্াহমিনা ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা পলাশর্লী 01720230071

৮১৬ উির ফারুক ঢাকা নরমিংদী জিলাগিা জপাড়ামদয়া 01720135999

৮১৭ জিাহাম্মদ আদ্দেেলু ইিলাি ঢাকা শরীয়র্পুর শরীয়র্পুর িদর মিগনাদপুর 01720024035

৮১৮ িুশান্ত কুিার িাতড় ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর িহারােপুর 01719699870

৮১৯ জিাহাম্মদ মশহাি  ান ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর িহুগ্রাি 01719699870

৮২০ জিাহাম্মদ েহুরুল ইিলাি ঢাকা নরমিংদী পলাশ মভমরন্দা 01719581815

৮২১ রর্ন কুিার জিন ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া ঘােটটয়া 01719581815

৮২২ িানছুরা আক্তার ঢাকা োেীপুর কামলেঞ্জ নােরী 01719573606

৮২৩ অমনর্া পাল ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর িালুিাইর 01719338815



৮২৪ িামকল আহগিদ ঢাকা িাদারীপুর িদর হাউিদী 01719336906

৮২৫ আিু জহনা জিাহাম্মদ িািুন ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা মপমরেকাদ্দন্দ 01719299986

৮২৬ Habibur Rahman ঢাকা িাদারীপুর মশিচর ভান্ডারীকাদ্দন্দ 01719120679

৮২৭ monira khatun ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর ভাংনাহাটট 01719077988

৮২৮ শারমিন োহান ঢাকা টাঙ্গাইল ধনিাড়ী ধনিাড়ী 01719004752

৮২৯ ইিলাি উদ্দিন ঢাকা মকগশারেঞ্জ মনকলী আিারিামড়য়া 01718803310

৮৩০ অিীি কুিার দাি ঢাকা ফমরদপুর ভাংো ভাংো 01718773342

৮৩১ শিগয়যদারু্ন জনছা রুপা ঢাকা িাদারীপুর িদর কুমনয়া 01718773342

৮৩২ supria rani biswas ঢাকা রােিাড়ী কালু ালী রর্নমদয়া 01718730665

৮৩৩ গিাোঃ চঞ্চল জশ ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ চরগিিাি 01718-691198

৮৩৪ গিাোঃ চঞ্চল জশ ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ চরগিিাি 01718691198

৮৩৫ গিাোঃ চঞ্চল জশ ঢাকা শরীয়র্পুর জভদরেঞ্জ িােনপুর 01718691198

৮৩৬ আব্দিু িালাি মিয়া ঢাকা ফমরদপুর ভাংো আদ্দেিনের 01718644581

৮৩৭ জিাোঃআিদুর রামশদ ফমকর ঢাকা মকগশারেঞ্জ কমরিেঞ্জ উত্তর কান্দাইল 01718612303

৮৩৮ রমফকুল ইিলাি র্ালুকদার ঢাকা মকগশারেঞ্জ কমরিেঞ্জ কমরিেঞ্জ 01718579733

৮৩৯ রমফকুল ইিলাি র্ালুকদার ঢাকা মকগশারেঞ্জ কমরিেঞ্জ জনায়ািাড়ী 01718579733

৮৪০ জিাোঃ িমহউদ্দিন মিয়া ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর চদ্দন্ডপুর 01718553841

৮৪১ জিাোঃ িািুদুর রহিান ঢাকা নরমিংদী িগনাহরদী কাটািমড়য়া 01718420702

৮৪২  Mohammad Moniruzzaman Mia ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর উলপুর 01718414361

৮৪৩ জিাোঃ িািুদুর রহিান ঢাকা নরমিংদী িগনাহরদী িীরো াঁও 01718349771

৮৪৪ মক্ষগরাদ চন্দ্র রায় ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন  াগির হাট 01718326322

৮৪৫ জিাোঃগিাস্তফা  কািাল। ঢাকা টাঙ্গাইল িধুপুর আউশনারা 01718308926

৮৪৬ জিাোঃ কমির জহাগিন ঢাকা িামনকেঞ্জ মঘওর কুিত্মা 01718189255

৮৪৭ জিাোঃ আগিদ জহাগিন ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর শমূ্ভপুরা 01718120609

৮৪৮ Md. Jamal  Uddin ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা আমদয়ািাদ 01718115797

৮৪৯ জিাোঃ আিাদুজ্জািান জচৌধুরী ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর িহির্পুর 01718097274

৮৫০ Nripendra Nath Sarker ঢাকা রােিাড়ী িদর িূর্য মনের 01718060409

৮৫১ জেৌর্ি চন্দ্র রায় ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর ডুিমদয়া 01718026042

৮৫২ অনামিকা  ন্দকার ঢাকা টাঙ্গাইল িািাইল জটংগুমরয়া পাড়া 01717984584

৮৫৩ জিাোঃ শামহনুর ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ি ীপুর িগহড়াতর্ল 01717837982

৮৫৪ শাহরীিা িুলর্ানা ঢাকা মকগশারেঞ্জ শভরি কামলকা প্রিাদ 01717763420

৮৫৫ আলী আহগিদ  ান ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন চর ফগর্ িাহাদুর 01717663174

৮৫৬ নূগর আলি ঢাকা নরমিংদী িগনাহরদী চালাকচর 01717651709

৮৫৭ উত্তি কুিার িরকার ঢাকা িাদারীপুর রাতের  ামলয়া 01717580261

৮৫৮ নুরুন নাহার ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর চশপাড়া 01717564699

৮৫৯ েমহরুল ইিলাি ঢাকা নরমিংদী জিলাগিা লক্ষ্মীপুর 01717551249

৮৬০ হামিনা রহিান ঢাকা নরমিংদী মশিপুর ধানুয়া 01717515359

৮৬১ িুহাম্মদ আব্দলু্লাহ আল িাছুদ ঢাকা মকগশারেঞ্জ জহাগিনপুর জোমিন্দপুর 01717482356

৮৬২ শািীিা নািরীন ঢাকা ঢাকা ধািরাই িূয়াপুর 01717431679

৮৬৩ োমকর জহাগিন মিয়া ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর জিাচনা 01717317807

৮৬৪ দ্দিল্লুর রহিান ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর মদেনের 01717317807

৮৬৫ এি,এি,িাহার্াি উদ্দিন ঢাকা িাদারীপুর মশিচর পা াঁচ্চর 01717304438

৮৬৬ দ্দে এি ফুয়াদ মিয়া ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর গুহুলী 01717254396

৮৬৭ নাছমরন নাহার ঢাকা রােিাড়ী িদর শ্রীপুর 01717222068

৮৬৮   িাগয়দুর রহিান ঢাকা িামনকেঞ্জ জদৌলর্পুর কমলয়া 01717216827

৮৬৯ দ্দেয়াছমিন জিেি ঢাকা নরমিংদী মশিপুর নওহালা 01717204317

৮৭০ জিাহাম্মদ িাহিুিুর রহিান ঢাকা নরমিংদী মশিপুর পুটটয়া 01717204317



৮৭১ জিাহাম্মাদ হারুন অর রশীদ জিাল্লা ঢাকা টাঙ্গাইল িদর িােিাড়ী 01717194851

৮৭২ wasma armin ঢাকা ঢাকা িাভার আশুমলয়া 01717150333

৮৭৩ আিুল কালাি জিা.এহছানুল হক ঢাকা মকগশারেঞ্জ িদর মিেো াঁও 01717111914

৮৭৪ জিাোঃ এিদাদুল হক ঢাকা মকগশারেঞ্জ িদর রাকুয়াইল 01717060027

৮৭৫ জিাহাম্মদ োিাল উদ্দিন ঢাকা মকগশারেঞ্জ কুমলয়ারচর কুমলয়ারচর 01717021170

৮৭৬ রর্ন কুিার জিন ঢাকা মকগশারেঞ্জ কটটয়ামদ চার্ল 01717008625

৮৭৭ প্রিাদ িরকার ঢাকা ফমরদপুর নেরকান্দা ব্রাক্ষ্মনডাঙ্গা 01716854161

৮৭৮ Parul Khanam ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর শ্রীপুর িদও 01716846709

৮৭৯ MA Jabbar ঢাকা িামনকেঞ্জ িামনকেঞ্জ িদর শহর 01716751897

৮৮০ জিাোঃ ওয়ামহদুর রহিান ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী ওড়াকাদ্দন্দ 01716743197

৮৮১ Muhammad zahangir alam biplab ঢাকা িামনকেঞ্জ মঘওর মিংেরুী 01716729470

৮৮২ জিাহাম্মদ জিা গলছুর রহিান ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ িান্দরুা 01716634240

৮৮৩ Abubaker siddik ঢাকা ফমরদপুর আলফাডাংো আলফাডাঙ্গা িদর 01716614499

৮৮৪ জিাহাম্মদ জদগলায়ার জহাগিন ঢাকা ফমরদপুর িধু ালী িধু ালী 01716610519

৮৮৫ িুহাম্মদ মিোনুর রহিান ঢাকা রােিাড়ী িামলয়াকাদ্দন্দ নারুয়া 01716-603471

৮৮৬ এিদাদুল কমির ান ঢাকা োেীপুর িদর কামশিপুর 01716554863

৮৮৭ আোঃ জছািহান িুিী ঢাকা শরীয়র্পুর োদ্দেরা লাউগ ালা 01716531646

৮৮৮ আোঃ জছািহান িুিী ঢাকা শরীয়র্পুর ডািুডযা কগনশ্বর 01716531646

৮৮৯ জিাোঃ ছাগনায়ার জহাগিন ঢাকা টাঙ্গাইল জদলদুয়ার িদর 01716516483

৮৯০ জিমরনা আক্তার ঢাকা টাঙ্গাইল িদর জপৌর-১ 01716479766

৮৯১ umme kulsum Ferdousi ঢাকা োেীপুর িদর েমকস্মমৃর্ 01716473268

৮৯২ জিা: আেিল জহাগিন ঢাকা িুিীেঞ্জ শ্রীনের ভােযকুল িান্দ্রা 01716432927

৮৯৩ Md.Yusuf Ali Khan ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া মপঞ্েরুী 01716406173

৮৯৪ আমনিুর রহিান ঢাকা মকগশারেঞ্জ পাকুদ্দন্দয়া িিগ ালা 01716400719

৮৯৫ Shahnaz Pervin ঢাকা ঢাকা লালিাে নিািেঞ্জ 01716371700

৮৯৬ জিাহাোঃ দ্দেয়াউর রহিান ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ েয়নের 01716275220

৮৯৭ জিাহাোঃ দ্দেয়াউর রহিান ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ েকুলচর 01716275220

৮৯৮ Sharif Md Imarat Hossain ঢাকা শরীয়র্পুর ডািুডযা ডািুডযা 01716274584

৮৯৯ ফাগর্িা হক রুনা ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর ভাি ন্ড
01716207336,  

০১৩০৪৯৭৪২১০

৯০০ জিাোঃআমর্কুজ্জািান িরকার ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর পাকুলযা 01716207336

৯০১ হামফেরু রহিান ঢাকা িাদারীপুর রাতের রাতের িদর 01716180260

৯০২ জিাোঃ আইয়ুি  ান ঢাকা ঢাকা িাভার িাভার িদর 01716089187

৯০৩ Jharna Rani Paul ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ জকানাগ ালা 01716083139

৯০৪ ইিরার্ আহগিদ ঢাকা ঢাকা িূত্রাপুর জেহুারীয়া 01716024205

৯০৫ জিাোঃ আিোদ জহাগিন ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর চন্দ্রমদঘমলয়া 01716020817

৯০৬ র্ামনয়া  ারু্ন ঢাকা িুিীেঞ্জ শ্রীনের িধয হািাড়া াঁ 01716016913

৯০৭ িানদ্দেদা আক্তার ঢাকা িুিীেঞ্জ িদর িদর 01715822516

৯০৮ Md.Golam Rahman ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা িা াঁশোড়ী 01715789932

৯০৯ ছামিকুোহার জরাদ্দে ঢাকা নরমিংদী রায়পুরা হািনািাদ 01715789932

৯১০ এি এি র্মকিুল ইিলাি ঢাকা িামনকেঞ্জ িামনকেঞ্জ িদর চািটা ােড়াকুমড় 01715755511

৯১১ এি, এ নাটি ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর দ্দিলটুলী 01715712555

৯১২ Anjali Rani pramanik ঢাকা রােিাড়ী পাংশা হািািপুর 01715-686745

৯১৩ Anjali Rani Pramanik ঢাকা রােিাড়ী পাংশা িাছপাড়া 01715-686745

৯১৪ িমনর জহাগিন ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর িুক্তারকান্দী 01715535449

৯১৫ নুরুোহার মিউটট ঢাকা িুিীেঞ্জ েোমরয়া রিুলপুর 01715452828



৯১৬ মদলারা রহিান ঢাকা োেীপুর কামলয়াতকর িমলয়াদী 01715447277

৯১৭ আকরাি জহািাইন ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর জর্মলহাটট 01715250507

৯১৮ র্ািমলিা  ান ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ িদর 01715182376

৯১৯ মনম ল রঞ্জন অমধকারী ঢাকা ফমরদপুর ভাংো ঘারুয়া 01715146052

৯২০ জিা, মরপন মিঞা ঢাকা শরীয়র্পুর জোিাইরহাট ইমদল্পুর 01715132917

৯২১ sitara sultana ঢাকা িুিীেঞ্জ শ্রীনের জিলর্লী 01715125269

৯২২ এি,এি,োকামরয়া হায়দার ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ দশমকয়া 01714963323

৯২৩ জিাহাম্মদ আিদুর রমশদ ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর জর্িামড়য়া 01714954695

৯২৪ জিাহাম্মদ আব্দলু িদ্দেদ মিয়া ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর ধুিমড়য়া 01714889439

৯২৫ িুিঙ্গল িালা ঢাকা িাদারীপুর রাতের ইমশিপুর 01714876766

৯২৬ Md Kamrul Islam khondaker ঢাকা িাদারীপুর রাতের জহাগিনপুর 01714876766

৯২৭ নিীন কুিার রায় ঢাকা জোপালেঞ্জ জিাকগিদপুর িুকিুদপুর 01714817065

৯২৮ আনেিুান আরা ঢাকা োেীপুর কামলেঞ্জ িালীো াঁও 01714784701

৯২৯ ইিরার্ োহান ঢাকা োেীপুর কামলেঞ্জ ফুলদী 01714784701

৯৩০ িামহদা িুলর্ানা ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর ফরু্ল্লা 017143802655

৯৩১ মরপন চন্দ্র িরকার ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর শীলিান্দী 01714354964

৯৩২ জিাোঃ িাহিুিুর রহিান ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ জদিই 01714339948

৯৩৩ জিাহাম্মদ মিোনুর রহিান ঢাকা শরীয়র্পুর ডািুডযা ধানকাটি 01714329279

৯৩৪ দীপঙ্কর িালা ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া কামলকািাড়ী 01714285352

৯৩৫ অধীর কুিার মিশ্বাি ঢাকা ফমরদপুর িধু ালী িাোট 01714274360

৯৩৬ জিাহাম্মদ আমনিুর  রহিান ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ নােিামড় 01714260388

৯৩৭ জিা. আফাদুজ্জািান ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী হামর্য়াড়া 01713921152

৯৩৮ জিাোঃওয়ামহদুর রহিান ঢাকা জোপালেঞ্জ কামশয়ানী কামশয়ানী 01713921152

৯৩৯ জিাোঃ ইিান আলী ঢাকা মকগশারেঞ্জ জহাগিনপুর জহােলাকাদ্দন্দ 01713680927

৯৪০ জিাহাম্মদ আদ্দেেরু রহিান  ান ঢাকা ফমরদপুর জিায়ালিারী কামদরদী 01713544269

৯৪১ নামছিা জিেি ঢাকা মকগশারেঞ্জ কুমলয়ারচর আেরপুর 01713529641

৯৪২ জিা নােিুল ইিলাি ঢাকা শরীয়র্পুর োদ্দেরা োদ্দেরা হাট 01713521345

৯৪৩ জিাহাম্মদ িহন মিঞা। ঢাকা শরীয়র্পুর শরীয়র্পুর িদর রম্নদ্রকর 01712979000

৯৪৪ শংকর জোস্বািী ঢাকা িুিীেঞ্জ জলৌহেং োওমদয়া 01712896687

৯৪৫ shilpi rani bhowmik ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর চর িাধিমদয়া 01712824504

৯৪৬ গিাহাম্মাদ হামফেরু রহিান ঢাকা ফমরদপুর ফমরদপুর িদর িা ুন্ডা 01712824504

৯৪৭ জিাোঃ িাহ ্আলি ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর ভার্গ্রাি 01712800169

৯৪৮ Marzina sultana ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর রাগেন্দ্রপুর 01712791160

৯৪৯ জিাহরাি জরাস্তি ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া পািুর 01712791160

৯৫০ Israt jahan Irin ঢাকা ঢাকা মিরপুর জিনপাড়া পি মর্া 01712748494

৯৫১ িুেন কুিার িাহা ঢাকা ফমরদপুর চরভদ্ররািন োেীরগটক 01712721116

৯৫২ ফমকর জিাহাম্মদ নূরুল ইিলাি ঢাকা রােিাড়ী পাংশা কমলিহর 01712-704115

৯৫৩ িুহাম্মদ িাহিুদুল হািান ঢাকা মকগশারেঞ্জ মনকলী িধযদািপাড়া 01712700956

৯৫৪ রাগহনা জিেি ঢাকা ঢাকা িাভার জহিাগয়র্পুর 01712679164

৯৫৫ োমহদ জহাগিন জিাল্লা ঢাকা িাদারীপুর মশিচর িাদিগররচর 01712656568

৯৫৬ Jasmin akter ঢাকা িাদারীপুর িদর পা াঁচগ ালা-২ 01712636953

৯৫৭ Md. Moshiur Rahman ঢাকা িাদারীপুর িদর মশর াড়া 01712636953

৯৫৮ জক এি জোলাি িমহউদ্দিন ঢাকা টাঙ্গাইল িািাইল িািাইল িদর 01712615497

৯৫৯ মলমপকা রানী িাহা ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর কমলিাোনী 01712582851

৯৬০ আব্দলু িুোফ  ান ঢাকা িামনকেঞ্জ মশিালয় র্াড়াইল 01712580868

৯৬১ এমলিা আফমরন  ানি ঢাকা িামনকেঞ্জ মশিালয় মশিালয় 01712580868

৯৬২ প্ররু্ল চন্দ্র িরকার ঢাকা িামনকেঞ্জ িামনকেঞ্জ িদর জঘািত্মা 01712565057



৯৬৩ parveen sultana ঢাকা ঢাকা িূত্রাপুর জোয়ালঘাট 01712555407

৯৬৪ শািীিা আ র্ার ঢাকা ঢাকা লালিাে িকশীিাোর 01712555407

৯৬৫ জিাোঃ িমশউর রহিান ঢাকা িাদারীপুর িদর িিত্মফাপুর 01712552267

৯৬৬ িুহাম্মদ জিামিন উিীন ঢাকা ফমরদপুর ভাংো কাউলীগিড়া 01712536978

৯৬৭ জিাোঃ শাহ ্আলি ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন মডদ্দক্ররচর 01712530992

৯৬৮ জিাোঃশাহ ্আলি ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন উ: মশ ার িঙ্গল 01712530992

৯৬৯ জিাোঃ আব্দলু িমর্ন ঢাকা িুিীেঞ্জ িদর রািমশং 01712519561

৯৭০ জিাোঃ মিদ্দিকুর রহিান  ান ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর িুলাইদ 01712502201

৯৭১ শংকর কুিার মিশ্বাি ঢাকা জোপালেঞ্জ জকাটালীপাড়া র্ামলিপুর জর্মলহাটট 01712497049

৯৭২ জিাোঃ আ লাকুর রহিান ঢাকা ঢাকা জকরানীেঞ্জ জদাগলশ্বর 01712354684

৯৭৩ জিাোঃ আনিার উিীন ঢাকা োেীপুর িদর পদ্দিি চান্দনা 01712299079

৯৭৪ জিাোঃ ফরহাদ আলী ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর নােরপুর িদও 01712278400

৯৭৫  জিাোঃ ফরহাদ আলী ঢাকা টাঙ্গাইল নােরপুর েয়হাটা 01712278400

৯৭৬ Mohammed Monir Hossain ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া রানীেঞ্জ 01712262342

৯৭৭ িুহাম্মদ আব্দিু িালাি িণ্ডল ঢাকা রােিাড়ী িদর িানীিহ 01712080922

৯৭৮ হামফো ঢাকা িুিীেঞ্জ েোমরয়া িাউমশয়া 01712038425

৯৭৯ H.M.Lutfor Rahman ঢাকা ঢাকা ধািরাই িাথূলী 01711960525

৯৮০ িাঈদা  রুিায়ার্ ঢাকা মকগশারেঞ্জ িদর জিৌলাই 01711948158

৯৮১ জিাোঃ িামদকুর  রহিান ঢাকা মকগশারেঞ্জ জহাগিনপুর জহাগিনপুর িগডল 01711946994

৯৮২ জিাোঃ িাইদুর রহিান। ঢাকা ঢাকা ধািরাই িামলয়া 01711909690

৯৮৩ কমির জহািাইন ঢাকা নরমিংদী িগনাহরদী হামর্রমদয়া 01711873487

৯৮৪ রূপা জঘাষ ঢাকা ফমরদপুর নেরকান্দা র্ালিা 01711489668

৯৮৫ জিাহাম্মদ  িেলুর রহিান ঢাকা ফমরদপুর িালথা িালথা 01711489668

৯৮৬ sunzida amin ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া নিীপুর 01711460825

৯৮৭ mdahsan ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ ির্দ্মনপাড়া 01711409365

৯৮৮ কুলিুি জিালায়িান ঢাকা টাঙ্গাইল িদর িামঘল 01711392299

৯৮৯ োমকয়া িুলর্ানা ঢাকা ঢাকা জডিরা দমনয়া 01711286698

৯৯০ িুহাম্মদ মিলন মিয়া ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর দত্তপাড়া 01711246280

৯৯১ Abubakar Siddik ঢাকা ঢাকা ধািরাই িমহশাষী 01711222336

৯৯২ কামনে ফাগর্িা ঢাকা ঢাকা ধািরাই রাোপুর 01711222336

৯৯৩ জিাোঃ কািরুল হািান ঢাকা শরীয়র্পুর োদ্দেরা মিগকনের 01711220896

৯৯৪ জিাোঃ কািরুল হািান ঢাকা শরীয়র্পুর োদ্দেরা লাউগ ালা 01711220896

৯৯৫ মিেমা নূরুোহার ঢাকা ঢাকা লালিাে মিরােদু্দিন 01711200556

৯৯৬
জিাোঃ িারুফুল ইিলাি, 

01716634240
ঢাকা ঢাকা জদাহার নামরশা 01711192547

৯৯৭ জিাোঃ িারুফুল ইিলাি ঢাকা ঢাকা জদাহার কামর্ মকপুর 01711192547

৯৯৮ জরাদ্দেনা রহিান ঢাকা নারায়নেঞ্জ রুপেঞ্জ ভুলর্া 01711103448

৯৯৯ Kalpona Rani Ghosh ঢাকা িামনকেঞ্জ িাটুমরয়া ধানগকাড়া 01711070614

১০০০




 

অচুযর্ানন্দ দাি

ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর জপৌরিভা 01711050508

১০০১ Mst.Latifa Akter Buli ঢাকা িুিীেঞ্জ মিরােমদ  ান জশ রনের 01711026443

১০০২ রিোন আলী ঢাকা োেীপুর শ্রীপুর িরিী 01711009053

১০০৩ নামিিা আক্তার ঢাকা ফমরদপুর িধু ালী কািার ালী 01711005711

১০০৪ জিাোঃ িরওয়ার জহাগিন ঢাকা ফমরদপুর জিায়ালিারী জিায়ালিারী 01710995265

১০০৫ ওয়ামিিা আক্তার ঢাকা ঢাকা িূত্রাপুর নামরন্দা 01710669747

১০০৬ ইেরার্ োহান ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ জপাষনা 01710663316



১০০৭ িুহাম্মদ ফেলুর রহিান ঢাকা মকগশারেঞ্জ ইটনা এি িাদলা 01710600090

১০০৮ িািুগদি মিশ্বাি ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর দেূ মাপুর 01710505805

১০০৯ ফয়িাল আহগিদ ঢাকা িুিীেঞ্জ জলৌহেং িদর 01710296449

১০১০ জিাোঃ নেরুল ইিলাি ঢাকা িুিীেঞ্জ জলৌহেং জিৌলর্লী 01710219617

১০১১ আিদুর রহিান ভুইয়া ঢাকা িুিীেঞ্জ জলৌহেং হলমদয়া 01710219617

১০১২ িুহাম্মাদ শমফকুল ইিলাি ঢাকা মকগশারেঞ্জ ইটনা ইটনা পূি মগ্রাি 01710154255

১০১৩ জিাোঃ আিদুর রামশদ ফমকর ঢাকা মকগশারেঞ্জ কমরিেঞ্জ িামছিপুর 01710154255

১০১৪ Liakot Hossain ঢাকা ঢাকা নিািেঞ্জ জচৌমকঘাটা 01710001598

১০১৫ আদ্দেো  আক্তার ঢাকা ঢাকা কযািনগিি লালািরাই 01708801662

১০১৬ Md.Azharul  Islam ঢাকা োেীপুর িদর িালনা 01705568030

১০১৭ জিাোঃ জরোউল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ভূয়াপুর জোমিন্দািী 01704525508

১০১৮ জিাহাম্মদ জিাকগলছুর রহিান ঢাকা িাদারীপুর িদর পুরান শহর 01701856727

১০১৯
জিাহাম্মদ জিাকগলছুাুর রহিান

ঢাকা িাদারীপুর িদর পা াঁচগ ালা-১ 01701856727

১০২০ িাহরুক োিীন ঢাকা ঢাকা িমর্দ্দিল ম লো াঁও 01701212694

১০২১ Shafia Begum ঢাকা ঢাকা জডিরা করামর্গটালা 01700808216

১০২২ িারুফা   ারু্ন ঢাকা টাঙ্গাইল মিেমাপুর িদর 01687328439

১০২৩  গুলিান আরা ঢাকা নারায়নেঞ্জ নারায়নেঞ্জ িদর আদশ ম মশশু 01684964177

১০২৪ জিাহাম্মদ আিুল িাশার িৃধা ঢাকা মকগশারেঞ্জ িদর কমড়য়াইল 01682640416

১০২৫ আমর্কুর রহিান ঢাকা নরমিংদী নরমিংদী িদর শীলিান্দী 01680282323

১০২৬ আল িুোমহদ মদপু ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া পঞ্চপলস্নী 01676767383

১০২৭ Md. Noor-A-Alam Bhuiyan ঢাকা মকগশারেঞ্জ পাকুদ্দন্দয়া মিেমাপুর 01675587470

১০২৮ ঢাকা মকগশারেঞ্জ পাকুদ্দন্দয়া িড় আেলদী 01675587470

১০২৯ কামনে ফাগর্িা ঢাকা িামনকেঞ্জ িাটুমরয়া কাওোরা 01674927176

১০৩০  হামফো ঢাকা নারায়নেঞ্জ আড়াইহাোর দাইরাদী 01674775425

১০৩১ Mosammat Romana  Jahan ঢাকা ঢাকা িমর্দ্দিল ম লো াঁও 01670269895

১০৩২ িিীরর্ মিশ্বাি ঢাকা জোপালেঞ্জ জোপালেঞ্জ িদর িাদ্দিোর্ী 01626170344

১০৩৩ Kajal Kar ঢাকা িুিীেঞ্জ িদর কা.ক িিদ্দেদিাড়ী 01622916334

১০৩৪ জিাহাম্মদ আিদুর রমশদ ঢাকা টাঙ্গাইল কামলহামর্ ইয়াপুর 01622006851

১০৩৫ িাহরুক োিীন ঢাকা ঢাকা িমর্দ্দিল িমর্দ্দিল 01556306064

১০৩৬ আিিা আক্তার ঢাকা নরমিংদী জিলাগিা িদর 01553210272

১০৩৭ Jesmin Akter ঢাকা ঢাকা কগর্ায়ালী হামিমদয়া 01552454462

১০৩৮ Mirza Nurun Naher ঢাকা ঢাকা জর্েো াঁও জর্েো াঁও 01536105306

১০৩৯ জিাহাম্মদ মিোনুর রহিান ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া নশািন 01317939275

১০৪০ িুহাম্মদ জিাস্তফা কািাল ঢাকা মকগশারেঞ্জ কুমলয়ারচর ডুিরাকান্দা 01303492868

১০৪১ জিাহাম্মদ জদগলায়ার জহাগিন ঢাকা শরীয়র্পুর নমড়য়া নমড়য়া  িদর 01302620974

১০৪২ জোিাগয়দ আলি ঢাকা োেীপুর কাপামিয়া মিংহশ্রী 0

১০৪৩ mahbuba begum ঢাকা ঢাকা কগর্ায়ালী হামিমদয়া 0

১০৪৪ Farhana Afroz ঢাকা ঢাকা কগর্ায়ালী রাোর জদউরী 0

১০৪৫ Shirin shahana akhter ঢাকা ঢাকা কগর্ায়ালী চা াঁন ারপুল 0

১০৪৬ জিাহাম্মাদ আমনিুর রহিান মিয়া ঢাকা িাদারীপুর কালমকমন লক্ষী পুর 0

১০৪৭ Nasrin Begum ঢাকা িামনকেঞ্জ িামনকেঞ্জ িদর িামলরগটক 0

১০৪৮ Mst. Nahida Akter ঢাকা িামনকেঞ্জ িামনকেঞ্জ িদর রাদ্দেিপুর 0

১০৪৯ জিাোঃ িাইফুল ইিলাি ঢাকা টাঙ্গাইল ি ীপুর নলুয়া 0

১০৫০ িািহিুিাহ  জিেি ঢাকা ঢাকা জিাহাম্মদপুর জিাহাম্মদপুর 0

১০৫১ zannatul Ferdous ঢাকা ঢাকা িূত্রাপুর ফরাশ েঞ্জ 0

১০৫২ র্ানদ্দেন শারমিন মিশরী ঢাকা ঢাকা ধানিদ্দন্ড ধানিদ্দন্ড 0



১০৫৩ জিাোঃ  আিলাি  উিীন ঢাকা োেীপুর টংেী আউচপাড়া 0

১০৫৪ আফরুো  ারু্ন ঢাকা ঢাকা িাভার মশিুমলয়া 0

১০৫৫ জিাছাোঃ িাহফু্ো  ারু্ন ঢাকা িামনকেঞ্জ মিংোইর েয়িিপ 0

১০৫৬ জিাহাম্মাদ হারুন অর রশীদ জিাল্লা ঢাকা টাঙ্গাইল িদর মিমলিপুর 0

১০৫৭ জিাোঃ জরাকনুজ্জািান ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল িদর 0

১০৫৮ md abu naser ঢাকা টাঙ্গাইল িদর কুইেিাড়ী 0

১০৫৯ রুমি   ান ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল পাকুটটয়া 0

১০৬০ জিা জরােনুজ্জািান ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল ধলাপাড়া 0

১০৬১ িুহাম্মদ জরাকনুজ্জািান ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর জিলুয়া 0

১০৬২ িুহাম্মদ জরাকনুজ্জািানৃ ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর িূর্ী 0

১০৬৩ িুহাম্মদ জরাকনুেে্া্ািান ঢাকা টাঙ্গাইল জোপালপুর িাওয়াইল 0

১০৬৪ িুহাম্মাদ নুরুল হুদা র্ালুকদার ঢাকা টাঙ্গাইল িদর র্ারটটয়া 0

১০৬৫ জিা: নােিুল হক ঢাকা টাঙ্গাইল ঘাটাইল আগনহলা 0

১০৬৬ জিাোঃ নামির উদ্দিন ঢাকা িুিীেঞ্জ শ্রীনের হর পাড়া  01913083010

১০৬৭ আিু িকর জিাহাম্মদ মছদ্দিকী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িা াঁশ ালী িার্ীে্া্া্র&া্রাি 03-756161

১০৬৮ adin chakma চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িদর িদর 03-7181058

১০৬৯ ওির ফারুক চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জলাহােড়া আধুনের 0303456327

১০৭০ জিাোঃ আিদুল িমিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন হারপাড়া 01991954100

১০৭১ র্ােগিরী  ারু্ন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীর্াকুন্ড িা াঁশিামড়য়া 01955701458

১০৭২  ামদো আক্তার চট্টগ্রাি কুমিল্লা জহািনা চাগন্দর 01952160717

১০৭৩ Farhana Haque চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর পাি মর্ীনের 01943927251

১০৭৪ Farhana Haque চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর শাকচর 01943927251

১০৭৫ জিাহাে ভট্টাচার্য ম চট্টগ্রাি কুমিল্লা জহািনা কামশপুর 01943339000

১০৭৬ Haridash Sarker চট্টগ্রাি কুমিল্লা জিঘনা চন্দনপুর 01935938901

১০৭৭ Haridash Sarker চট্টগ্রাি কুমিল্লা জিঘনা জিননের 01935938901

১০৭৮ জিাহাম্মদ রওশন জফরগদৌি চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ জিাহাম্মদপুর 01928517215

১০৭৯ কােী আশরাফ িাাাহিুদ চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর ধি মপুর 01920549385

১০৮০ কােী আশরাফ িাহিুদ চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর িা াঁগধরহাট 01920549385

১০৮১ জিা:শাহাদর্ জহাগিন আ ন্দ চট্টগ্রাি কসিাোর উম য়া উম য়া িদর 01918469880

১০৮২ জিাহাম্মদ িািুনুর রহিান চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ দাউদকাদ্দন্দ িদর 01917775022

১০৮৩ শাহমরয়ার িুলর্ানা চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জিায়াল ালী কধুর ীল 01917718949

১০৮৪ জিাহাম্মদ ফারুক জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি িুদ্দিরহাট 01916294455

১০৮৫ জিাহম্মদ ফারুক জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি মিয়ািাোর 01916294455

১০৮৬ জিাহাম্মাদ িা াওয়াৎ জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ িাধারমদয়া 01916007059

১০৮৭ জিাোঃ মনোি উদ্দিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া চন্দ্রগঘানা 01915331053

১০৮৮ জিাোঃ মনোি উদ্দিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া িদর 01915331053

১০৮৯ md.motiar চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের িদর 01915033439

১০৯০ md.motiar rahman চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের মিদযাকুট 01915033439

১০৯১ আমনিুল ইিলাি চট্টগ্রাি জফনী ফুলোেী আনন্দপুর 01914270515

১০৯২ জিা.হািীিুর রহিান চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রায়পুর হায়দরেঞ্জ 01913998412

১০৯৩ রু্মহন কামন্ত দাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের িাংেরা 01912616004

১০৯৪ জিাোঃ আগনায়ার জহাগিন জচৌধুরী চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের জকারিানপুর 01912616004

১০৯৫  রু্মহন কামন্ত দাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের শ্রীকাইল 01912616004

১০৯৬ রু্মহন কামন্ত দাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের কািাল্লা 01912616004

১০৯৭  ামদো আকর্ার চট্টগ্রাি কুমিল্লা জহািনা জহািনা িদর 01912464933

১০৯৮ রূপাঞ্জলী কর। চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া লাগ রা 01911218107



১০৯৯ রূপাঞ্জলী কর। চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া কুিুিপুরা 01911218107

১১০০ আাঁম নুর আক্তার চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ িুন্দলপুর 01911176141

১১০১ ইমলয়াছ চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর জ রুমদয়া 01911134047

১১০২ জিাহাম্মদ আমর্কুর রহিান চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ িরগকাটা 01911096182

১১০৩ জিমলনা জিেি চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি নারায়নপুর 01887464961

১১০৪ জিমলনা জিেি চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি ধলাইর্লী 01887464961

১১০৫ জিাোঃ আিদুল িমিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন জনায়াপাড়া 01878604576

১১০৬ জিাোঃ আিদুল িমিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন ডািুয়া আমিরহাট 01878604576

১১০৭ জিাোঃ ওয়ামহদুর রহিান চট্টগ্রাি জফনী জিানাোেী জিানাোেী 01875303401

১১০৮ িানছুর আহগিদ চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর আক্কাছ আলী 01871988366

১১০৯ জিাোঃ িােহারুল হুদা চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নামছরনের কুমলকুন্ডা 01865984740

১১১০ জিাোঃ রমিউল আলি চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নামছরনের গুমনয়াউক 01865984740

১১১১ জিাোঃহামনফ মিয়া চট্টগ্রাি কুমিল্লা িগনাহরেঞ্জ ম লা 01865050715

১১১২ জিাোঃ হামনফ মিয়া চট্টগ্রাি কুমিল্লা িগনাহরেঞ্জ লÿর্পুর 01865050715

১১১৩ জিাহাম্মদআিদুল  হাই চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর িহািায়া 01865050695

১১১৪ হািান আল িািুন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চন্দনাইশ কাঞ্চনািাদ 01864812277

১১১৫ হািান আল িািুন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চন্দনাইশ িরিা 01864812277

১১১৬ মনরালা কামন্ত চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট কাপ্তাই নারানমেমর 01858546951

১১১৭ ওির ফারুক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর মপয়ারাপুর 01857886852

১১১৮ ওির ফারুক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর উত্তর শিয়দপুর 01857886852

১১১৯ িুহাম্মদ আব্দলু কমরি চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট রােস্থলী রােস্থলী 01855841134

১১২০ আিু িকর জিাহাি।িদ মছদ্দিকী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িা াঁশ ালী িাহারচরা 01855173836

১১২১ আকর্ার উদ্দিন চট্টগ্রাি িান্দরিান নাইক্ষংছমড় ঘুিধুি 01850619312

১১২২ আকর্ার উদ্দিন চট্টগ্রাি িান্দরিান নাইক্ষংছমড় িাইশারী 01850619312

১১২৩ ওির ফারুক চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জলাহােড়া জলাহাোড়া 01843558899

১১২৪ িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া িগনাহরপুর 01842729881

১১২৫ আিু জনািান জিাহাম্মদ আিদুল্লাহ চট্টগ্রাি কসিাোর িগহষ ালী ইউনুছ ালী 01840027770

১১২৬ শিয়দ আি ুিুমফয়ান চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িা াঁশ ালী নাগপাড়া 01837479661

১১২৭ শিয়দ আি ুিুমফয়ান চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িা াঁশ ালী চাম্বল 01837479661

১১২৮ Mohammad  Mozammel Huq চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ রায়পুর 01833646161

১১২৯ িুিমলি উদ্দিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জলাহােড়া কলাউোন 01832899699

১১৩০ জিাোঃ নােিুল হক মিকদার চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা চারোছ 01830417389

১১৩১ মহতর্ষী চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িরকল িরকল 01828900455

১১৩২ Israt Jahan চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পা াঁচলাইশ পা াঁচলাইশ 01827272296

১১৩৩ িানদ্দেদা পারভীন চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া আশুেঞ্জ আড়াইমিধা 01825735736

১১৩৪ মনোি উদ্দিন চট্টগ্রাি িান্দরিান থানমচ থানমচ 01824468323

১১৩৫ জিাোঃ িাহফুেলু হক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেমর্ চরিাদাি 01823251144

১১৩৬ জিাোঃ িাহফুেলু হক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেমর্ চরআলেী 01823251144

১১৩৭ Muhammad Faruk Hossain চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই আিুগর্ারাি 01822281137

১১৩৮ Bashir Ahmed Sarker চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই িুলনগপাল 01822281137

১১৩৯ Muhammad Faruk Hossain চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই রঘুনাথপুর 01822281137

১১৪০ রূপিয়  চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট মিলাইছমড় মিলাইছমড় 01820023864

১১৪১ অংক্রামচং িারিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট নামনয়ারচর নামনয়ারচর 01820023864

১১৪২ র্াপিী চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িদর আিািিদ্দস্ত 01820023864

১১৪৩ seema rani sen চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট কাউ ালী জপায়াপাড়া 01820023864

১১৪৪ শযািল চন্দ্র মিশ্বাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা লাঙ্গলগকাট িামহনী 01819917690



১১৪৫ শযািল চন্দ্র মিশ্বাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা লাঙ্গলগকাট ঢালুয়া 01819917690

১১৪৬ শযািল চন্দ্র মিশ্বাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা লাঙ্গলগকাট িাইয়ারা 01819917690

১১৪৭ আশীষ কুিার িহােন চট্টগ্রাি িান্দরিান আলীকদি আলীকদি 01819851913

১১৪৮ শমি মষ্ঠা রানী িেিুদার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চান্দো াঁও ওয়াপদা কগলানী 01819841804

১১৪৯ িমহউদ্দিন িুহাম্মদ আলিেীর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া মপঙ্গলা নিীন 01819830621

১১৫০ িমহউদ্দিন িুহাম্মদ আলিেীর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া জকমলশহর 01819830621

১১৫১ জিাহাম্মদ আিদুল  েমন চট্টগ্রাি জফনী িদর িদর 01819193479

১১৫২ জিাহাম্মদ আিদুল েমন চট্টগ্রাি জফনী ছােলনাইয়া দাগরাোরহাট 01819193479

১১৫৩ িন মা চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িাটটরাংো িাটটরাঙ্গা িদর 01819162426

১১৫৪ িিাগিশ চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িাটটরাংো জিলছমড় 01819162426

১১৫৫ জিা. িািুদ ইিগন জহািাইন চট্টগ্রাি কুমিল্লা ব্ররাক্ষনপাড়া ব্রাহ্মর্পাড়া িদর 01819118949

১১৫৬ mahfuz mia চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর নাউরী 01819110553

১১৫৭ mohammed ahasanuzzaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর শরীফউল্লাহ 01819110553

১১৫৮ Md Oliullah চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর জছংোরচর 01819110553

১১৫৯ িাহফুে মিয়া চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর জিাহনপুর 01819110553

১১৬০ Lipi Rani Gope. চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ডিলিুমরং আগ্রািাদ 01818816507

১১৬১ জোলাি মকিমরয়া চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার জদমিিার 01818793647

১১৬২ জিাহাম্মদ োিাল জহাগিন ভূাঁ ইয়া চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার ধাির্ী 01818793647

১১৬৩ নাদ্দেহা মিনগর্ আগনায়ার চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর জিানাপুর 01818716296

১১৬৪ নাদ্দেহা মিনগর্ আগনায়ার চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর চরউমরয়া 01818716296

১১৬৫ জিাোঃ আিদুল িমিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন ঊনিত্তর পাড়া 01818713440

১১৬৬ জিাহ্্মিদ ইমদ্রছ চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন জহায়ারাপাড়া 01818713440

১১৬৭ জিাোঃ আিদুল িমিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন রাউোন িদর্ 01818713440

১১৬৮ জিাহাম্মদ আিদুল  াগলক চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুমড়চং িয়নািমর্ 01818604696

১১৬৯ Mohammad  Mizanur Rahman চট্টগ্রাি জফনী পরশুরাি পরশুরাি িদর 01818489761

১১৭০ জিাহাম্মদ মিোনুর রহিান চট্টগ্রাি জফনী পরশুরাি মিোনের 01818489761

১১৭১ আশীষ কুিার ধর চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট েড়ুাইছমড় ভুিনেয় 01818359065

১১৭২ মনমি চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট কাপ্তাই িড়ইছমড় 01818359065

১১৭৩ জিাহাম্মদ িমনরুজ্জািান চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট লাংোদু উত্তর জিানাই 01818359065

১১৭৪ জিাোঃ শামহন অাাল িািুন চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িাঘাইছমড় িাঘাইছমড় 01818359065

১১৭৫ জিাোঃ শামহন আল িািুন চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িাঘাইছমড় জ দারিারা 01818359065

১১৭৬ জিানা মিত্র চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িাঘাইছমড় কগরঙ্গার্লী 01818359065

১১৭৭ লায়লা মিল মকি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া জপািরা 01818026759

১১৭৮ Md. Alauddin চট্টগ্রাি কসিাোর উম য়া জিানারপাড়া 01818026094

১১৭৯ জিাক্তার আহিদ চট্টগ্রাি কসিাোর উম য়া রত্না পালং 01818026094

১১৮০ আশীষ জিাি চট্টগ্রাি কসিাোর জটকনাফ জটশনাফ 01818007584

১১৮১ জিাহাম্মদ িমনরুজ্জািান চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট লাংোদু উেলছমড় িহােনপাড়া 01817769909

১১৮২ মিষু জদ চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন মিনােরুী 01817717358

১১৮৩ মিষু জদ চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাউোন েমহরা 01817717358

১১৮৪ Ranjan Bhattacharjee চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি আগনায়ারা চার্রী 01817717358

১১৮৫ িীর কাগশদুল হক। চট্টগ্রাি জফনী িদর জোমিন্দপুর 01817581662

১১৮৬ MD Kayum Bhuiyan চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের ইব্রামহিপুর 01817018788

১১৮৭  জিাোঃ কাইউি ভূাঁ ইয়া চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের মিটঘর 01817018788

১১৮৮ আলিেীর জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িরুড়া হমরপুর 01816565019

১১৮৯ মিগেন ধর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া চরলক্ষযা 01816555366

১১৯০ মিগেন ধর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া িুোফরািাদ 01816555366

১১৯১ মলটন চন্দ্র িূত্রধর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িা াঁশ ালী চা াঁদপরৃ 01816358088



১১৯২ জিাহাম্মদ েমহরুল ইিলাি। চট্টগ্রাি লক্ষীপুর কিলনের চরলগরঞ্চ 01816228008

১১৯৩ জিাহাম্মদ েমহরুল ইিলাি। চট্টগ্রাি লক্ষীপুর কিলনের হাদ্দেরহাট 01816228008

১১৯৪ এ,এি,এি, িুমনর মউিন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চন্দনাইশ জদাহাোরী 01816215030

১১৯৫ জিাোঃআিুল কাগশি। চট্টগ্রাি জফনী িদর কাদ্দেরিাে 01816200863

১১৯৬ জিাহাম্মদ আিদুল েমন চট্টগ্রাি জফনী িদর ফাদ্দেলপুর 01816151619

১১৯৭ র্পন কুিার জপািার চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার িমরচা 01816149256

১১৯৮ িুহাম্মদ ইমলয়াছ চট্টগ্রাি িান্দরিান িদর িুয়ালক 01815692467

১১৯৯ িুহাম্মদ ইমলয়াছ চট্টগ্রাি িান্দরিান িদর জচিী 01815692467

১২০০ জিািাম্মৎ রাগিয়া আক্তার চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর ফরাক্কািাদ 01815488378

১২০১ জিাহাম্মদ আিদুল ওয়াহাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা চাদ্দন্দনা িাধাইয়া 01815444050

১২০২ মিমি আগয়শা চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিেিেঞ্জ একলাশ পুর 01814960251

১২০৩ MD Kayum Bhuiyan চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের শ্রীরািপুর 01814902997

১২০৪ জিাহাম্মদ জর্াফাজ্জল জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িরুড়া িমহদপুর 01814733251

১২০৫ মশিলু দাশ চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া রাোনের 01814274486

১২০৬ িানাউল্লাহ কাউছার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া িুচক্রদন্ডী 01813733312

১২০৭ িানাউল্লাহ কাউছার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পটটয়া ঊনাইনপুরা 01813733312

১২০৮ জিাহাম্মদ িাইফুল ইিলাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা লালিাই জছাটশরীফপুর 01813356929

১২০৯ Shamsul Alam চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া জদওদীমঘ 01813287324

১২১০ Shamsul Alam চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া জকওমচয়া 01813287324

১২১১ Shamsul Alam চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া িার্কামনয়া িদর 01813287324

১২১২ আব্দলু িাগলক চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া কাঞ্চনা 01813287324

১২১৩ Shamsul Alam চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া জিানাকামনয়া 01813287324

১২১৪ Shamsul Alam চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িার্কামনয়া কামলয়াইশ 01813287324

১২১৫ জিাোঃ হািান িুরাদ জচৌধুরী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় িদর 01812519514

১২১৬ িুহাম্মদ কািাল জহাগিন চট্টগ্রাি িান্দরিান জরায়াংছমড় জরায়াংছমড় 01812429374

১২১৭ আকর্ার উদ্দিন চট্টগ্রাি িান্দরিান নাইক্ষংছমড় নাইÿা্র্যংছমড় 01812429374

১২১৮ জিাহাম্মদ আি ুজর্ায়াি িেিুদার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই িরকারহাট 01812238124

১২১৯ জিাহাম্মদ আি ুজর্ায়াি িেিুদার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই মচনমক আস্তানা 01812238124

১২২০ shah alam চট্টগ্রাি জফনী ছােলনাইয়া েঙ্গলমিয়া 01811169896

১২২১ জিাোঃ িনিুর আহগিদ চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া মিেয়নের িুকুন্দপুর 01799462524

১২২২ জিাোঃ িনিুর আহগিদ চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া মিেয়নের মিষু্ণপুর 01799462524

১২২৩ জিাহাম্মদ েয়নাল আগিদীন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের ধািঘর 01794508454

১২২৪ md ahasanuzzaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হাইিচর চরগশালাদী জক, মি 01791258195

১২২৫ শমরফুল ইিলাি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় োহানপুর 01781286040

১২২৬ SHARIFUL ISLAM চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় নানুপুর 01781286040

১২২৭ জিাহাম্মদ নূরনিী চট্টগ্রাি কুমিল্লা চাদ্দন্দনা আলীকাগিাড়া 01779203883

১২২৮ োেী জিাোঃ শাহ ্রাে চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর রূপিদী 01770223322

১২২৯ Mahbubur Rahman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ রূপিা 01768969620

১২৩০ Mahbubur Rahman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ জশাল্লা 01768969620

১২৩১ জিাহাম্মদ জিলাগয়র্  জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ মিংগহরো াঁও 01768969620

১২৩২ জিাহাম্মদ হায়ারু্েিী চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার  মলল পুর 01764435495

১২৩৩ মশউমল কর চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের রিুলস্নািাদ 01757338061

১২৩৪ মশউলী কর চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের িাংেরা 01757338061

১২৩৫ Md.Mozibur Rahaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর  মলিাডুমল 01757103346

১২৩৬ জশ  িামহদা আক্তার চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ েরুানপুর 01757103346

১২৩৭ জিা.শাহাদার্ জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী চাটম ল িদলগকাট 01750535880

১২৩৮ জিাোঃ শাহাদার্ জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী চাটম ল শ্রীনের 01750535880



১২৩৯ জিাহাম্মদ লুৎফর রহিান চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া আ াউড়া রাধানের 01749686994

১২৪০ জিাহাম্মদ লুৎফর রহিান চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া আ াউড়া ধর ার 01749686994

১২৪১ দ্দেশা চাকিা চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া িমরয়িনের 01749001905

১২৪২ মদলরুিা লাইলী চট্টগ্রাি জফনী দােনভূঞা দােনভূঞা িদর 01747885900

১২৪৩ প্রামন্তক িাহা চট্টগ্রাি কুমিল্লা িদর দমক্ষন জচিয়ারা 01745917478

১২৪৪ জিাহাম্মদ িাহাি উদ্দিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর জনয়ােপুর 01745608318

১২৪৫ লাভলী ইয়ািিীন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর অশ্বমদয়া 01745608318

১২৪৬ িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া রমহিানের 01743933331

১২৪৭ িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া কচুয়া িদর 01743933331

১২৪৮ জিাহাম্মদ আিদুল জিার্াগলি চট্টগ্রাি জনায়া ালী জকাম্পানীেঞ্জ চরকা াঁকড়া 01743774175

১২৪৯ Md.Manik Bhuyan চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর জিানারািপুর 01742500998

১২৫০ Gazi Md. Shahraj চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর মিষু্ণরািপুর 01742500998

১২৫১ জিা.িমহদুল ইিলাি হাোরী চট্টগ্রাি জফনী দােনভূঞা রাোপুর 01741952989

১২৫২ Tapan kumar poddar চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার শভগষর জকাট 01740990615

১২৫৩ জিাোঃ িমনরুল ইিলাি পাটওয়ারী চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ িামকলা 01740601003

১২৫৪ Mohammed Mosharrof Hossain চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি জচৌিগ্রাি িদর 01740601003

১২৫৫ জিা: িমনরুল ইিলাি পাটওয়ারী চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ পামলশারা 01740601003

১২৫৬ জহািাইন  আহম্মদ চট্টগ্রাি কুমিল্লা লাঙ্গলগকাট িদর 01731509370

১২৫৭ জিাোঃ  আমির জহাগিন চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা শাহপুর 01728818253

১২৫৮ md ahasanuzzaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হাইিচর নয়ানী লক্ষ্মীপুর 01728425855

১২৫৯ িায়িা িািমরন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের িুরাদনের 01728202062

১২৬০ জিাহাম্মদ েয়নাল আগিদীন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের পাহাড়পুর 01728202062

১২৬১ Ashis Kumar Acharjee চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি আগনায়ারা িদর 01727687101

১২৬২ জদগলায়ার জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর পূি ম োফরা িাদ 01727566338

১২৬৩ জদগলায়ার জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর  িদর িহমরয়া 01727566338

১২৬৪ জিাোঃ মনোি উিীন চট্টগ্রাি কুমিল্লা চাদ্দন্দনা চাদ্দন্দনা িদর 01725411334

১২৬৫ aueo চট্টগ্রাি কসিাোর িদর ঈদো াঁও 01724069936

১২৬৬ চট্টগ্রাি কসিাোর িদর িাইেপাড়া 01724069936

১২৬৭ জিাোঃ রমিউল আলি চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নামছরনের াুচার্লপাড় 01723574278

১২৬৮ আফর্ািুল ইিলাি চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ রাোরো াঁও 01723489593

১২৬৯ আফর্ািুল ইিলাি চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ িমলয়া্ 01723489593

১২৭০ জিাোঃ জিািগলউিীন চট্টগ্রাি জনায়া ালী হামর্য়া িােমরয়া 01723374640

১২৭১ জিাহাম্মদ আিদুল জিাহাইগিন চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ ভাটরা 01722798115

১২৭২ জিাোঃ িাকছুদ আলি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ মিঘা 01722798115

১২৭৩ জিাহাম্মদ আিদুল জিাহাইগিন চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ নােিুদ িাোর 01722798115

১২৭৪ জিাহাম্মদ আিদুল জিাহাইগিন চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ শাহেমক উদ্দিন 01722798115

১২৭৫ রর্ন চন্দ্র িেিুদার চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিানাইিুড়ী আমিশাপাড়া 01722798115

১২৭৬ Monir Hossain চট্টগ্রাি কুমিল্লা িগনাহরেঞ্জ িাইশো াঁও 01722475627

১২৭৭ Madan Gopal Chakraborti চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার এলাহািাদ 01721320809

১২৭৮ জিাহাম্মদ আলী আেের চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিনিাে কাদরা 01721271709

১২৭৯ জিাহাম্মদ েমহরুল ইিলাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা কুমিল্লা িদর কৃষ্ণপুর 01720504199

১২৮০ জিাোঃ আি ুজিার্াগলি চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুমড়চং িুমড়চং িদর 01720504199

১২৮১ Mussammat. Rounaq. Jahan চট্টগ্রাি কুমিল্লা ব্ররাক্ষনপাড়া মশদলাই 01720099889

১২৮২ জিাহাম্মদ  আমরফ  জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিনিাে কানমকরহাট 01719703103

১২৮৩ জিাোঃ োহাঙ্গীর  আলি চট্টগ্রাি কুমিল্লা দাউদকাদ্দন্দ জেিরীপুর 01719688707

১২৮৪ জিাোঃ র্ানিীর হািান চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি নাগয়রো াঁও 01719436030

১২৮৫ জিাোঃ র্ানিীর হািান চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি ির্লি িদর 01719436030



১২৮৬ Md. Harun Al Rashid চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীর্াকুন্ড ভাটটয়ারী 01719431776

১২৮৭ এ,মি,এি নুগরজ্জিান চট্টগ্রাি জনায়া ালী জকাম্পানীেঞ্জ িািনী 01719210457

১২৮৮ md.mostafizur rahman  চট্টগ্রাি জনায়া ালী চাটম ল ম লপাড়া 01719210457

১২৮৯ Jiban Kanai sarker চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি নালঘর 01718740159

১২৯০ Md.Humayun Kabir চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেমর্ আগলকোন্ডার 01718731309

১২৯১ Md.Humayun Kabir চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেমর্ রািেমর্ 01718731309

১২৯২ জিাোঃ িাহফুেলু হক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেমর্ মিমিরহাট 01718731309

১২৯৩ প্রিীর কুিার জচৌধুরী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া িরফভাটা 01718681784

১২৯৪ প্রিীর কুিার জচৌধুরী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি রাঙু্গমনয়া পদুয়া 01718681784

১২৯৫ alamgir.mollah চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের থানারকাদ্দন্দ 01718267064

১২৯৬ alamgir.mollah চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের িার্গিাড়া 01718267064

১২৯৭ জিাোঃ জিমলিেীর জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুরাদনের দাগরারা 01718260311

১২৯৮ Mohammad Abdur Rob চট্টগ্রাি জনায়া ালী িুির্ মচর চরিাটা 01718110656

১২৯৯ md abul bashar চট্টগ্রাি জনায়া ালী কিীরহাট কালািুিী 01717794125

১৩০০ md abul bashar চট্টগ্রাি জনায়া ালী কিীরহাট চাপ্রামশরহাট 01717794125

১৩০১ জিাহাম্মদ আিদুর রি চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর  মলফারহাট 01717594564

১৩০২ M Manirul Haq চট্টগ্রাি জনায়া ালী চাটম ল পাল্লা 01717537067

১৩০৩ জিাোঃশহীদুল ইিলাি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর কুশা ালী 01717521221

১৩০৪ জিাোঃশহীদুল ইিলাি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর চন্দ্রেঞ্জ 01717521221

১৩০৫ Nazrul Islam চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল কালীকে 01717381656

১৩০৬ Nazrul Islam চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল কুট্টাপাড়া 01717381656

১৩০৭ Nazrul Islam চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল শাহিােপুর 01717381656

১৩০৮ মলটন চন্দ্র িূত্রধর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীর্াকুন্ড কলািামড়য়া 01717336133

১৩০৯ জিাোঃআলাউিীন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীর্াকুন্ড িীর্াকুন্ড িদর 01717336133

১৩১০ এি এি আমরফুল হক চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই িীরিরাই িদর 01717275985

১৩১১  এি এি আমরফুল হক চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই জোরারেঞ্জ 01717275985

১৩১২ জিাহাম্মদ কমির জহাগিন চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর িাঞ্ছারািপুর িদর 01717191745

১৩১৩ Md.Mamun Munsi চট্টগ্রাি কুমিল্লা কুমিল্লা িদর িগনাহরপুর 01717153070

১৩১৪ জিাহাম্মদ শহীদুল্লাহ চট্টগ্রাি কসিাোর কুরু্িমদয়া আলী আকির  জডইল 01717149262

১৩১৫ আিু জনািান জিাহাম্মদ আিদুল্লাহ চট্টগ্রাি কসিাোর িগহষ ালী ফমকরাকাটা 01717149262

১৩১৬ Azizur Rahman চট্টগ্রাি জনায়া ালী িুির্ মচর চর েিুলী 01717107374

১৩১৭ জিাোঃ আি ুোগহর চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রায়পুর চর িংশী 01716988647

১৩১৮ জিাহাম্মদ টটপু িুলর্ান চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রায়পুর রায়পুর িদর 01716988647

১৩১৯ র্ািিীন আ র্ার কাকলী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি হাটহাোরী জক.আই.জিািাইটট 01716923599

১৩২০ Hasina Akther চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর দালাল িাোর 01716915511

১৩২১ Hasina Akther চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর িান্দারী 01716915511

১৩২২ Hasina Akhter চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর উত্তর হািছাদী 01716915511

১৩২৩ মিটন চন্দ্র জদি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি আগনায়ারা পতরগকাড়া 01716869585

১৩২৪ মিটন চন্দ্র জদি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি আগনায়ারা িরম্নিচড়া 01716869585

১৩২৫ Ranjan Bhattacharjee চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি আগনায়ারা িারশর্ 01716741099

১৩২৬ জিাোঃ নেরুল ইিলাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা জহািনা দুলালপুর 01716729881

১৩২৭ Mohammed abdul motalabe চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ মচকমা চা াঁদপুর 01716622326

১৩২৮ জিাহাম্মদ  জিলগয়র্  জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ িগিত্মাষপুর 01716622326

১৩২৯ আিদুল কুিুি প্রধান চট্টগ্রাি কুমিল্লা িরুড়া আিড়ার্লী 01716565019

১৩৩০ ফমরদ আহাম্মদ চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর িমশকপুর 01716262584

১৩৩১ জিাোঃশহীদুল ইিলাি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর রূপাচরা 01716262584



১৩৩২ আিদুর রহিান চট্টগ্রাি কুমিল্লা জদিীিার িড়শালঘর 01715966998

১৩৩৩ জিাোঃ জিাগলিান ভূাঁঞা চট্টগ্রাি কুমিল্লা িরুড়া িুদ্রা 01715904886

১৩৩৪
আিুল হািনাৎ  জিাহাম্মদ েমহরুল 

ইিলাি ভূঞা
চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া ব্রাক্ষনিামড়য়া িদর িুলর্ানপুর 01715766906

১৩৩৫ জিাোঃ জিাস্তফা  কািাল চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল িরাইল িদর 01715426764

১৩৩৬  জিাোঃ  জিাস্তফা  কািাল চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল অরুয়াইল 01715426764

১৩৩৭ জিাোঃ  জিাস্তফা  কািাল চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িরাইল চুিা 01715426764

১৩৩৮ িমশর আহগিদ িরকার চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি িীগরিরাই িািনিুন্দর 01715060552

১৩৩৯ জিাোঃ আমির জহাগিন চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা িাগয়ক 01714473969

১৩৪০ জফরগদৌিী জিেি চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা কিিা িদর 01712985060

১৩৪১ জিাোঃ নােিুল হক মিকদার চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা  াগড়রা 01712985060

১৩৪২ জফরগদৌিী জিেি চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া কিিা জনির্ািাদ 01712985060

১৩৪৩ জিা. আগনায়ারুল কাগদর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া িধয চকমরয়া 01712875641

১৩৪৪ জিা. আগনায়ারুল  কাগদর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া পূি ম িড় জভওলা 01712875641

১৩৪৫ md.mostafizur rahman চট্টগ্রাি জনায়া ালী চাটম ল িাহাপুর 01712739543

১৩৪৬ Elias Ahmed চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ েল্লাক িাোর 01712669477

১৩৪৭ Mohammed Abdul Motalabe চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ ফমরদেঞ্জ িদর. 01712561468

১৩৪৮ জিাহাম্মদ জিলাগয়র্  জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ফমরদেঞ্জ িামলথুিা 01712561468

১৩৪৯ িুব্রর্ কুিার হাোরী চট্টগ্রাি জফনী িদর পা াঁচোমছয়া 01712545418

১৩৫০ জিাোঃ িাকছুদ আলি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ চহুীপুর 01712234819

১৩৫১ জিাহাম্মদ আিদুল জিাহাইগিন চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ িদও 01712234819

১৩৫২ জিাোঃ িাকছুদ আলি চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রািেঞ্জ দািপাড়া 01712234819

১৩৫৩ জিাহাম্মদ ইব্রাহীি  মলল চট্টগ্রাি কুমিল্লা লালিাই িােিারা 01712197942

১৩৫৪ মিকাশ ধর চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জিায়াল ালী িহিারপাড়া 01712178074

১৩৫৫ শাগহদা জিেি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জিায়াল ালী ছনদন্ডী 01712178074

১৩৫৬ আগয়শা আক্তার                         . চট্টগ্রাি কুমিল্লা কুমিল্লা িদর কিলাপুর 01712090424

১৩৫৭ Mohammed Helal Uddin Ahmed চট্টগ্রাি কুমিল্লা কুমিল্লা িদর িালুরু্পা 01712090424

১৩৫৮ জিাহাম্মদ িাহাি উদ্দিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর িাইেদী 01712012478

১৩৫৯ জিাহাম্মদ িাহাি উদ্দিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর এওেিামলয়া 01712012478

১৩৬০ Mohammed Mosharrof Hossain চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি লক্ষীপুর 01711949490

১৩৬১ জিাোঃ  জোলাি  িাহিুি চট্টগ্রাি কুমিল্লা জচৌিগ্রাি িামর্িা 01711949490

১৩৬২ শারমিন োহান চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ডিলিুমরং আিিাোন 01711874661

১৩৬৩ জিাহাম্মদ কমির জহাগিন চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর উোনচর 01711285054

১৩৬৪ Md.Manik Bhuyan চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া িাঞ্চারািপুর ভিনাথপুর 01711285054

১৩৬৫ জিাোঃিােহারুল হুদা চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নামছরনের জোকর্ ম 01711270513

১৩৬৬ জিাোঃিােহারুল হুদা চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নামছরনের ফান্দাউক 01711270513

১৩৬৭ জিাোঃ িনিুর আহগিদ চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া মিেয়নের চান্দরুা 01711270513

১৩৬৮ জিাোঃ িনিুর আহগিদ চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া মিেয়নের চম্পকনের 01711270513

১৩৬৯ জিাোঃ িুদ্দেিুর রহিান চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রায়পুর িািনী 01711266634

১৩৭০ জিাহাম্মদ টটপু িুলর্ান চট্টগ্রাি লক্ষীপুর রায়পুর জকগরায়া 01711266634

১৩৭১ Abu sayeed chowhyury চট্টগ্রাি কুমিল্লা কুমিল্লা িদর িাদ্দিোছা 01711148208

১৩৭২ শিয়দা আিারু্ল্লাহ আরেু চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জিায়াল ালী শ্রীপুর  রর্িীপ 017111372777

১৩৭৩ শিয়দা আিারু্ল্লাহ আরেু চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি জিায়াল ালী কানুনগোপাড়া 01711137277

১৩৭৪ জফরগদৌিী জিেি চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া আশুেঞ্জ আশুেঞ্জ 01711016179

১৩৭৫ োোরু্ল  ুলদ চট্টগ্রাি কুমিল্লা িদর দমক্ষন মিেয়পুর 01710816254

১৩৭৬  িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া িাচার 01710424184

১৩৭৭ িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া পালা াল 01710424184



১৩৭৮ িুভাষ চন্দ্র চট্টগ্রাি চা াঁদপুর কচুয়া িাদ্দিোছা 01710424184

১৩৭৯ িুহাম্মদ িুহীউিীন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর দাদপুর 01710385927

১৩৮০ জিাহাম্মদ িাহাি উদ্দিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর চরিটুয়া 01710385927

১৩৮১ িুহাম্মদ িুহীউিীন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জনায়া ালী িদর আন্ডারচর 01710385927

১৩৮২ রর্ন চন্দ্র িেিুদার চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিানাইিুড়ী িেরা 01710296449

১৩৮৩ কািরুল হািান চট্টগ্রাি জনায়া ালী হামর্য়া ওছ ালী আলীয়া 01710271690

১৩৮৪ ওির ফারুক চট্টগ্রাি লক্ষীপুর িদর িদর, লক্ষ্মীপুর 01708448527

১৩৮৫ জিাহাম্মদ  শাহোহান চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ রািুনীিুড়া 01684295641

১৩৮৬ m চট্টগ্রাি কসিাোর উম য়া জিানারপাড়া 01677469059

১৩৮৭ এিরান জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিানাইিুড়ী ওয়াগিকপুর 01675447487

১৩৮৮ এিরান জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিানাইিুড়ী জিানাইিুড়ী 01675447487

১৩৮৯ এিরান জহাগিন চট্টগ্রাি জনায়া ালী জিানাইিুড়ী নগদানা 01675447487

১৩৯০ ফামর্হা মিনগর্ িশীর চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুমড়চং শংকুচাইল 01674908456

১৩৯১ জিাহাম্মদ আিদুল  াগলক চট্টগ্রাি কুমিল্লা িুমড়চং কুিুিপুর 01672900693

১৩৯২ জিাহাম্মদ আিদুি িালাি চট্টগ্রাি কুমিল্লা মর্র্াি োেীপুর 01670154091

১৩৯৩ জিা: কািাল জহাগিন চট্টগ্রাি কুমিল্লা মর্র্াি নারায়নমদয়া 01670154091

১৩৯৪ আক্তার জহাগিন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর শাহরাদ্দস্ত উহামরয়া 016648010446

১৩৯৫ জিাহাম্মদ  াো িাইনউিীন চট্টগ্রাি চা াঁদপুর শাহরাদ্দস্ত ম লা িাোর 01648010446

১৩৯৬ জিাক্তার আহিদ চট্টগ্রাি কসিাোর উম য়া রত্না পালং 01626702003

১৩৯৭ নািমরন  িুলর্ানা। চট্টগ্রাি চা াঁদপুর শাহরাদ্দস্ত িূচীপাড়া 01624829779

১৩৯৮ জিাহাম্মদ  েমহরুল  ইিলাি চট্টগ্রাি চা াঁদপুর শাহরাদ্দস্ত িামদয়া 01624829779

১৩৯৯ জিাোঃ হািানুল কমির চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় পূি ম ভুেপুর 01585284466

১৪০০ জিাোঃহািানুল কমির চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় নাদ্দেরহাট 01585284466

১৪০১ িুভায়ন  ীিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িদর িটর্লী 01559210454

১৪০২  হযামপ চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় মদঘীনালা িািুছড়া 01557794995

১৪০৩ mongsingnu marma চট্টগ্রাি িান্দরিান রুিা রুিা 01557193501

১৪০৪ িংমিংন ুিাি মা চট্টগ্রাি িান্দরিান রুিা িুননুয়াি 01557193501

১৪০৫ জিা: হািান িুরাদ জচৌধুরী চট্টগ্রাি কসিাোর জপকুয়া িারিামকয়া 01556499240

১৪০৬ জিা: হািান িুরাদ জচৌধুরী চট্টগ্রাি কসিাোর জপকুয়া জপকুয়া 01556499240

১৪০৭ জিা: হািান িুরাদ জচৌধুরী চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি ফটটকছমড় চা াঁদপুর 01556499240

১৪০৮ জিানা মিত্র চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় মদঘীনালা জিরুং 01556499002

১৪০৯ েেদীশ চাকিা চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট িদর দমক্ষর্ কুরু্কছমড় 01555043315

১৪১০ অনুপি শীল চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটট লাংোদু ভাইগিানছড়া 01555043315

১৪১১  ন্দকার িম না জিেি চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চান্দো াঁও এ লাচুর রহিান 01554332603

১৪১২ িুদ্দস্মর্া দ্দত্রপুরা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় মদঘীনালা দীমঘনালা 01552975560

১৪১৩ অনুকম্পা চাকিা চট্টগ্রাি িান্দরিান িদর িদর 01552720713

১৪১৪ িিাগিশ চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িাটটরাংো র্িলছমড় 01551708282

১৪১৫ md.motiar rahman চট্টগ্রাি ব্রাক্ষনিামড়য়া নিীনের িমড়কাদ্দন্দ 01316721405

১৪১৬ md ahasanuzzaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হাইিচর চরতভরিী 0131637559

১৪১৭   mahfuz mia চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর দেূ মাপুর 01316353125

১৪১৮ md ahasanuzzaman চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর নন্দলালপুর 01316353125

১৪১৯ mahfuz mia চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর পািান িাোর 01310747466

১৪২০ mahfuz mia চট্টগ্রাি চা াঁদপুর ির্লি উত্তর ফরােীকাদ্দন্দ 01310747466

১৪২১ Subashish Barua চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িামনকছমড় িামনকছমড় 0

১৪২২ কমনকা  ীিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় পানছমড় নালকাটা 0

১৪২৩ Mohammad  Abu Yousuf চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় রািেড় লািকুপাড়া 0

১৪২৪ িন মা চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িহালছমড় িহালছমড় 0



১৪২৫ জিাোঃ আি ুশািীি চট্টগ্রাি কসিাোর রািু জচইন্দা 0

১৪২৬ জিা: আি ুোফর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া ফা াঁমিয়া ালী 0

১৪২৭ জিাোঃ নাদ্দেি উদ্দিন চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় লক্ষীছমড় লক্ষ্মীছমড় 0

১৪২৮ জিা. হামনফ মিয়া চট্টগ্রাি কসিাোর িদর িাইেপাড়া 0

১৪২৯ জিা: আি ুোফর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া জকানা ালী 0

১৪৩০ জিাহাম্ম শহীদুল্লাহ চট্টগ্রাি কসিাোর কুরু্িমদয়া ধুরুং 0

১৪৩১ Md. Monjur Morshes চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িদর জপরাছড়া 0

১৪৩২ উম্রামচং জচৌধুরী চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় রািেড় পার্াছড়া 0

১৪৩৩ Abunasar Mohammad Hassan চট্টগ্রাি কসিাোর রািু িন্ডলপাড়া 0

১৪৩৪ িঞ্চয়ন চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় পানছমড় পূেোং 0

১৪৩৫ প্রনি চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িহালছমড় িাইিছমড় 0

১৪৩৬ জিা. আগনায়ারুল কাগদর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া িরইর্লী 0

১৪৩৭ জিা: আি ুোফর চট্টগ্রাি কসিাোর চকমরয়া িাগকর জিাোঃ চর 0

১৪৩৮ জিাহাম্মদ জিলাল জহাছইন চট্টগ্রাি কসিাোর িদর ঈদো াঁও 0

১৪৩৯ জিা. হামনফ মিয়া চট্টগ্রাি কসিাোর িদর লারপাড়া ক্ল্াস্টার 0

১৪৪০ Md Hanif Miap চট্টগ্রাি কসিাোর িদর িুক্তারকুল 0

১৪৪১ িন মা চাকিা চট্টগ্রাি  ােড়াছমড় িহালছমড় িাইিছমড় 0

১৪৪২ জিাহা আমনছুর রহিান চট্টগ্রাি চা াঁদপুর হােীেঞ্জ রািপুর 0

১৪৪৩ আিু জর্ারাি জিাহাম্মদ জহািাইন চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি চান্দো াঁও ওয়াপদা কগলানী 0

১৪৪৪ জিাোঃ আিাদুজ্জািান িমরশাল িালকাটি রাোপুর োলুয়া 01912189877

১৪৪৫ জিাোঃ আিাদুজ্জািান িমরশাল িালকাটি রাোপুর রাোপুর 01912083986

১৪৪৬ জিাোঃ আিাদুজ্জািান িমরশাল িালকাটি রাোপুর দÿÿর্ িাঘরী 01911627579

১৪৪৭ জিাোঃ আিাদুজ্জািান িমরশাল িালকাটি রাোপুর জলিুিুমনয়া 01911627579

১৪৪৮ মহিাদ্রী জশ র জদিনাথল িমরশাল িালকাটি রাোপুর মনোমিয়া 01833700038

১৪৪৯ Md nasir uddin িমরশাল িালকাটি নলমছটট কাটা ালী 01812022437

১৪৫০ জিাোঃ জহিাগয়র্ োেী িমরশাল িালকাটি নলমছটট পূি ম কুলকাটি 01799686468

১৪৫১ Anita Rani Datta িমরশাল িালকাটি নলমছটট িানপাশা 01797136108

১৪৫২ Md Kamrul Hasan িমরশাল িালকাটি নলমছটট জপ্রিহার 01794384365

১৪৫৩ জিাোঃ জহিাগয়র্ োেী িমরশাল িালকাটি নলমছটট িন্দর 01794292464

১৪৫৪ Anita Rani Datta    িমরশাল িালকাটি নলমছটট ভরর্কাটি 01794292426

১৪৫৫ জিাোঃ হামিিুর রহিান িমরশাল িালকাটি নলমছটট রানাপাশা 01793314720

১৪৫৬ Md Kamrul Hasan িমরশাল িালকাটি নলমছটট মির্দ্কাটি 01793314720

১৪৫৭ কােী োমকর জহাগিন িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর মিলন িদ্দন্দর 01790411411

১৪৫৮ জিাোঃ িেনু জিাল্লা িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর নিগ্রাি 01790122866

১৪৫৯ জিাোঃিঈনুল ইিলাি িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর  ায়রহাট 01783920221

১৪৬০ িাইফুন নাহার িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর িামলগঘানা 01782368734

১৪৬১ Md.Kamrul Hasan িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর রাোপুর 01777333994

১৪৬২ জিাোঃ কায়িার হাওলাদার িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর কীমত্তমপাশা 01776268948

১৪৬৩ িিীগরন্দ ুমিশ্বাি 01748789170 িমরশাল িালকাটি িালকাটি িদর চািটা হাট 01776000398

১৪৬৪ Md. Razzak  Hossain িমরশাল িালকাটি কািামলয়া আিুয়া ষ্টীিারঘাট 01772482919

১৪৬৫ জিা কািাল জহাগিন িমরশাল পটুয়া ালী রাংোিামল জফলািুমনয়া 01770644865

১৪৬৬ Md.Razzak Hossain িমরশাল পটুয়া ালী মিেমােঞ্জ োিুয়া 01753189333

১৪৬৭ দ্দেনার্ োহান িমরশাল পটুয়া ালী মিেমােঞ্জ িাধি ালী 01748974455

১৪৬৮ নামির উদ্দিন  আহগিদ িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল কামলশুরী 01748789170

১৪৬৯ জদিাশীষ জঘাষ িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল নাদ্দেরপুর 01746964708

১৪৭০ sujan howlader িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল নুরাইনপুর 01746964708

১৪৭১ sujan howlader িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল কালাইয়া 01746828756



১৪৭২ ি.ু িাইদুর রহিান স্বপন িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল িাউফল 01743946448

১৪৭৩ জিাোঃ িঈনুল ইিলাি িমরশাল পটুয়া ালী িাউফল িাধিপুর 01743946448

১৪৭৪ Md.Razzak Hossain িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর জছাট মিঘাই 01736872348

১৪৭৫ িারাহ ্িুলর্ানা িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর পোঃ িমরচিুমনয়া 01734745430

১৪৭৬ জিাোঃ মনোি উদ্দিন িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর িদর 01732030302

১৪৭৭ মরপন কুিার দাি িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর ভূমরয়া 01731257644

১৪৭৮    নীলুফার ইয়ািমিন িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর োিুয়া 01731185681

১৪৭৯ Sagorika Raha িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর জপৌরিভা 01728115234

১৪৮০ জিা. শওকর্ আলী  ান িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর জিহাকািী 01726867470

১৪৮১

জিগহরুনগনছা জিেি

িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর িধয হাদ্দে ালী 01724702948

১৪৮২ মশমরন আকর্ার িমরশাল পটুয়া ালী পটুয়া ালী িদর লাউকািী 01724702948

১৪৮৩ Md Jahangir Hossain khan িমরশাল পটুয়া ালী দুিকী দুিকী 01724702948

১৪৮৪ জিাোঃ ামলদ জহাগিন িমরশাল পটুয়া ালী দশমিনা জনহালেঞ্জ 01724415732

১৪৮৫ Al mamun িমরশাল পটুয়া ালী দশমিনা রনগোপালমদ 01722894019

১৪৮৬ জিাোঃ মিোনুর রহিান িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা আট ালী 01722494158

১৪৮৭ জিাোঃ মিোনুর রহিান িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা চরকােল 01722494158

১৪৮৮ িুহাম্মদ িাগয়েীদ ইিলাি িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা উলামনয়াহাট 01722026540

১৪৮৯ জিাোঃ োিাল জহাগিন িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা মচকমনকাদ্দন্দ 01722026450

১৪৯০ জিাোঃ োিাল জহাগিন িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা  ামরজ্জিা 01721469663

১৪৯১ জিাোঃমিোনুর রহিান িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা আিগ ালা 01721469663

১৪৯২ জিাোঃমিোনুর রহিান িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা পার্ািুমনয়া 01721051238

১৪৯৩ জিাোঃ কািাল জহাগিন িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা নলুয়ািােী 01721051238

১৪৯৪ দীপমশ া েয়ন্তী িমরশাল পটুয়া ালী েলামচপা িদর 01721051238

১৪৯৫ িুহাম্মদ আল-আমিন িমরশাল পটুয়া ালী কলাপাড়া দমক্ষর্ চামলর্ািুমনয়া 01721014050

১৪৯৬ িুহাম্মদ আল-আমিন িমরশাল পটুয়া ালী কলাপাড়া িমহপুর 01719973255

১৪৯৭ এি,এি,িেলুল কমরি িমরশাল পটুয়া ালী কলাপাড়া পা ীিারা 01719939101

১৪৯৮ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি িমরশাল পটুয়া ালী কলাপাড়া িঙ্গলিু 01719939101

১৪৯৯ জিা.ইউনুি আলী িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া গুমলশা ালী টটমককাটা 01719936939

১৫০০ জিা: মরয়াে আহিান িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া িদর 01719935321

১৫০১ জিা: মরয়াে আহিান িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া িাফাহাট 01719882554

১৫০২ জিাোঃ ইউনুছ আলী হাওলাদার িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া রু্শ ালী 01719659963

১৫০৩ জিাোঃ মরর্যাে আহিান িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া আিড়াোমছয়া 01719562451

১৫০৪ জিা.ইউনুি আলী িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া মিরু ালী 01719562451

১৫০৫ িমনরুজ্জািান িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া দাউদ ালী টটমককাটা 01719073490

১৫০৬ মকরর্ চন্দ্র রায় িমরশাল মপগরােপুর িিিামড়য়া জির্গিার 01719073490

১৫০৭ মহিাদ্রী  জশ র জদি নাথ িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া মভটািামড়য়া 01718982697

১৫০৮ জিাোঃকািাল জহাগিন। িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া নদিূলা 01718982697

১৫০৯ ফারহানা আফগরাে িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া িদও ক্ল্াষ্টার 01718439866

১৫১০ জিাোঃ হারুন উর রমশদ িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া দমক্ষন শপক ালী 01718400205

১৫১১ জিাোঃএিাদুল হক িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া ইশমড় 01718400205

১৫১২ জিাোঃ নেরুল ইিলাি জিালযা িমরশাল মপগরােপুর ভান্ডামরয়া ধাওয়া 01718286974

১৫১৩ শারমিন আক্তার িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর জদওনা ালী 01718286864

১৫১৪ িিুে কামন্ত মিকদার িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর দেূ মাপুর 01718176151

১৫১৫ মশকদার োদ্দেমি জহাগিন। িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর পালপাড়া 01717711521

১৫১৬ হামিি হািান িুিী িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর পু মরয়া 01716839476

১৫১৭ জিাোঃ নুরুল আমিন মশকদার িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর শংকরপাশা 01716829232



১৫১৮ র্পা মিশ্বাি িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর মশকদার িমল্লক 01716778968

১৫১৯ জিািা  রাদ্দেনা  ানি িমরশাল মপগরােপুর মপগরােপুর িদর মকয়ািউদ্দিন 01716516844

১৫২০ জিাোঃ মেয়াি উদ্দিন িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ আলকীরহাট 01716508176

১৫২১ md ilias ahmed akon িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ ের্কপাড়া 01716507501

১৫২২ Nianta dhali িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ ইমদলকািী 01716430794

১৫২৩ জিাোঃিাইদুর রহিান িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ িিগদকািী 01716430794

১৫২৪ জিাোঃ ইউিুফ আলী িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ িামলহারী 01716330840

১৫২৫ জিাোঃআমরফ জহাগিন জচৌধুরী িমরশাল মপগরােপুর জনছারািাদ স্বরূপকািী 01716330840

১৫২৬ িািুনুর রহিান হাওলাদার িমরশাল মপগরােপুর নাদ্দের পুর িধয িামচয়া 01716236007

১৫২৭ হীরািন শিদয িমরশাল মপগরােপুর নাদ্দের পুর দোঃ জলিুদ্দেলিুমনয়া 01716227430

১৫২৮ জিাোঃ ফেলুর রহিান র্ালুকদার িমরশাল মপগরােপুর নাদ্দের পুর োও ালী 01716111476

১৫২৯ হীরািন শিদয িমরশাল মপগরােপুর নাদ্দের পুর নাদ্দেরপুর িদর 01716051549

১৫৩০ অমদমর্ মিশ্বাি িমরশাল মপগরােপুর নাদ্দের পুর ভীিকাটি 01715586321

১৫৩১ মিশ্বদ্দেৎ কি মকার িমরশাল মপগরােপুর দ্দেয়ানের িামলপাড়া 01715576292

১৫৩২ মিশ্বদ্দেৎ কি মকার িমরশাল মপগরােপুর দ্দেয়ানের ইন্দরুকানী 01715422835

১৫৩৩ জক,এি োিান িমরশাল মপগরােপুর কাউ ালী িদরপুর 01715164959

১৫৩৪ জক,এি োিান িমরশাল মপগরােপুর কাউ ালী মশষ মা 01715164959

১৫৩৫ মকরন চন্দ্র রায় িমরশাল মপগরােপুর কাউ ালী জকশরর্া 01715026537

১৫৩৬ জিাোঃ মিোনুর রহিান  া াঁন িমরশাল িরগুনা জির্ােী মিমিমচমন ক্ল্াস্টার 01714943093

১৫৩৭ জিা. কািরুজ্জািান জরো িমরশাল িরগুনা জির্ােী িদর ক্ল্াস্টার 01714901324

১৫৩৮ এ,জক,এি,শহীদুল ইিলাি িমরশাল িরগুনা িািনা িািনা 01714739365

১৫৩৯ জিাোঃিমনর জহাগিন িমরশাল িরগুনা িরগুনা িদর গুমডঘাটা 017146516844

১৫৪০ জিাহাম্মদ  আমরফুেোিান িমরশাল িরগুনা িরগুনা িদর ফুলিুমড় 01714336673

১৫৪১ িুব্রর্ কুিার দাি িমরশাল িরগুনা িরগুনা িদর কদির্লা 01713951991

১৫৪২ রিীন্দ্রনাথ হাওলাদার িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা চরদুয়ানী 01713787903

১৫৪৩ জিািা. ামদো  ানি িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা কালগিঘা 01713787903

১৫৪৪ রিীন্দ্র নাথ হাওলাদার িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা নাচনাপাড়া 01712997971

১৫৪৫ Ranojit chandra mistry. িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা কাকমচড়া 01712926287

১৫৪৬ জিাোঃ জোলাি হায়দার িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা কািালর্লী 01712814788

১৫৪৭ জিাোঃ জোলাি হায়দার িমরশাল িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা 01712814788

১৫৪৮ জিা: িমনরুল ইিলাি িমরশাল িরগুনা র্ালর্লী ছার্নপাড়া 01712704022

১৫৪৯ জিা: িমনরুল ইিলাি িমরশাল িরগুনা র্ালর্লী কচুপাত্রা 01712623807

১৫৫০ Muhammad Anisur Rahman িমরশাল িরগুনা আির্লী হলমদয়া হাট 01712623807

১৫৫১ জিাহাম্মদ মরয়াে আলি িমরশাল িমরশাল মহেলা িরোমলয়া 01712604077

১৫৫২ জিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি িমরশাল িমরশাল মহেলা হমরনাথপুর জিাড 01712550590

১৫৫৩ জিা. জোলাি রহিান মিকদার িমরশাল িমরশাল জিগহন্দীেঞ্জ টট.টট.মড.মি (ক) 01712446074

১৫৫৪ জিািা.  ামদো  ানি িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ চা াঁদপাশা 01712446074

১৫৫৫ মিপ্লি কুিার িেিুদার িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ আেরপুর 01712404093

১৫৫৬ জিাোঃগরোউল কমরি িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ রহির্পুর 01712367409

১৫৫৭ জিাোঃ জরািাঞ্চ আহগিদ িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ জকদারপুর 01712226631

১৫৫৮ জিাোঃ জরািাঞ্চ আহগিদ িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ জকদারপুর 01712187008

১৫৫৯ মিপ্লি কুিার িেিুদার িমরশাল িমরশাল িািুেঞ্জ িাধিপাশা 01712143939

১৫৬০ জিাোঃ চুেু ফমকর িমরশাল িমরশাল িানারীপাড়া িধয  আউয়ার 01712143939

১৫৬১   জহািগন আরা িানু িমরশাল িমরশাল িানারীপাড়া িাইশারী ইউমপ 01712073090

১৫৬২ জিাোঃশািীি আহিান িমরশাল িমরশাল িানারীপাড়া িলুহার ওয়াগেমদয়া 01712048062

১৫৬৩ জিাোঃ আিাদুজ্জািান িমরশাল িমরশাল িানারীপাড়া পদ্দিি চা ার 01711570541

১৫৬৪ িমদউজ্জািান িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী িামহলাড়া 01711074235



১৫৬৫ নামদরা আফমরন িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী জেৌরনদী িদর 01710965150

১৫৬৬ আব্দলু িোন মিয়া। িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী মপঙ্গলাকািী 01710965150

১৫৬৭ Parimal Chandra Howlader িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী নীলগ ালা 01710921679

১৫৬৮ জিা:িাহািুিুল ইিলাি িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী িাটাগোর 01710921679

১৫৬৯ জিাোঃিাহািুিুল ইিলাি িমরশাল িমরশাল জেৌরনদী পুি মিির মিংহ 01710620430

১৫৭০ জিাোঃ জিাস্তফা কািাল িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর িাগহরঘাট 01710620430

১৫৭১ নামির উদ্দিন আহগিদ িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর িধয িার্লা 01710620430

১৫৭২ জিাোঃ িমনিুর রহিান িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর পুি ম োদ্দেরপার 01710620405

১৫৭৩ রাগিয়া  ানি জচৌধুরী িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর গুটিয়া 01710620405

১৫৭৪ জিাোঃ জিাোগম্মল  হক িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর েয়শ্রী 01710282721

১৫৭৫ জিাোঃিমনিুর রহিান িমরশাল িমরশাল উদ্দের পুর হামিিপুর 01710282721

১৫৭৬ ইন্দ্রদ্দেৎ চন্দ্র জদি নাথ। িমরশাল জভালা র্েিুুদ্দিন  াগির হাট 01710150682

১৫৭৭ ইন্দ্রদ্দেৎ চন্দ্র জদি নাথ। িমরশাল জভালা র্েিুুদ্দিন চা াঁদপুর 01632020261

১৫৭৮ Rezaul Islam িমরশাল জভালা র্েিুুদ্দিন  ািার রািগদিপুর 0

১৫৭৯ জিাোঃ রাদ্দেি মিয়া মিগলট জিৌলভীিাোর িদর িাধূহাটট 01937216654

১৫৮০ শরীফ জিাোঃ জনয়াির্ উল্লাহ মিগলট জিৌলভীিাোর িদর িাহারিদমান 01925085224

১৫৮১ কােী নামদিুল হক মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের নন্দীউড়া 01916046706

১৫৮২ িীর আব্দলু্লাহ আল িািুন মিগলট জিৌলভীিাোর িড়গল া দাগির িাোর 01916046706

১৫৮৩ অরমিন্দ কি মকার মিগলট জিৌলভীিাোর িদর কািালপুর 01916046706

১৫৮৪
Mohammed mohiuddin ahamed 

bhuiyan
মিগলট জিৌলভীিাোর কুাুলাউড়া চুনঘর 01915136802

১৫৮৫
Mohammed Mohiuddin ahamed 

Bhuiyan 
মিগলট জিৌলভীিাোর কুাুলাউড়া িরিচাল 01914419338

১৫৮৬ Aroti Benarge মিগলট জিৌলভীিাোর িদর শযািরার িাোর 01914419338

১৫৮৭ আহাগম্মদ আলী মিগলট জিৌলভীিাোর িদর ভাদো াঁও 01906415789

১৫৮৮ Muhammad Ali মিগলট জিৌলভীিাোর শ্রীিঙ্গল মিংহিীে 01906415789

১৫৮৯  িগনারিা জদিী মিগলট জিৌলভীিাোর শ্রীিঙ্গল োিিী 01820504928

১৫৯০ জিািা ভট্টাচার্য ম মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের িহলাল 01819166064

১৫৯১ জিাোঃ িাহিুদ জহািাইন মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের জিড়কুমড় 01819166064

১৫৯২ জিাোঃ িাহিুদ জহািাইন মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের র্ারাপাশা 01816536317

১৫৯৩ রােন কুিার িাহা মিগলট জিৌলভীিাোর েরুী িােরনাল 01816536317

১৫৯৪ Md.Iftakhair Hossain Bhuiyan মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের জটংরা 01816536317

১৫৯৫ Md.Iftakhair Hossain Bhuiyan মিগলট জিৌলভীিাোর রােনের  লাো াঁও 01815800213

১৫৯৬ Joykumar Hazra মিগলট জিৌলভীিাোর কিলেঞ্জ কিলেঞ্জ 01793190644

১৫৯৭ Sourav Goswami মিগলট জিৌলভীিাোর কুাুলাউড়া টটলাো াঁও 01792141109

১৫৯৮ জিৌরভ জোস্বািী মিগলট জিৌলভীিাোর কুাুলাউড়া িদপাশা 01789090918

১৫৯৯ Jyotish  ranjan das মিগলট জিৌলভীিাোর শ্রীিঙ্গল জোগপন্দ্রেঞ্জ 01785073200

১৬০০  শাহ মিফর্াহুজ্জািান মিগলট মিগলট শেন্তাপুর  মরল হাট 01783387003

১৬০১ শাহ মিফর্াহুজ্জািান মিগলট মিগলট শেন্তাপুর িামরঘাট 01776147815

১৬০২ Md. Shahidul islam মিগলট মিগলট জকাম্পানীেঞ্জ হােী হাছন আলী 01776147815

১৬০৩ টটটু কুিার জদ মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর জিওয়া 01770669337

১৬০৪ টটটু কুিার জদ মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর িুল্লাপুর 01770669337

১৬০৫ জিা. জরািান মিয়া মিগলট মিগলট িদর জদিপুর 01765419962

১৬০৬ জিাোঃআশরাফুল আলি মিরােী মিগলট মিগলট েমকেঞ্জ েমকেঞ্জ িদও 01764026066

১৬০৭ জিাহাম্মদ জোিাগয়র আহিদ মিগলট মিগলট েমকেঞ্জ শাহিাে 01764026066

১৬০৮ িািুদুর রহিান মিগলট মিগলট জফঞু্চাুেঞ্জ দরোপুর 01758-301787

১৬০৯ িািুদুর রহিান মিগলট মিগলট জফঞু্চাুেঞ্জ ব্রাহ্মর্গ্রাি 01758301787

১৬১০ জিাোঃিানাউল হক মিগলট মিগলট িালােঞ্জ উয়িানপুর 01758301787



১৬১১ জিাোঃিানাউল হক মিগলট মিগলট ওিিানী নের ক্ল্াস্টার - ০২ 01758301787

১৬১২ জিাোঃিানাউল হক মিগলট মিগলট িালােঞ্জ িুরুঙ্গা 01744130817

১৬১৩ জিাোঃিানাউল হক মিগলট মিগলট িালােঞ্জ জোয়ালািাোর 01741585090

১৬১৪ জিা িদ্দেিুর রহিান মিগলট মিগলট জকাম্পানীেঞ্জ পাড়ুয়া 01741143246

১৬১৫ মলমপকা রায় মিগলট মিগলট িদর োঙ্গাইল 01741143246

১৬১৬ MD ASHRAFUL APAM মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর জকন্দ্র িামথউরা 01741143246

১৬১৭ MD ASHRAFUL ALAM মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর জদউলগ্রাি 01741143246

১৬১৮ MD ASHRAFUL ALAM মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর িুরিা 01741143246

১৬১৯ MD ASHRAFUL ALAM মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর েড়রিন্দ 01740005209

১৬২০  জোপাল চন্দ্র িূত্রধর মিগলট মিগলট কানাইঘাট উপর দ্দিংোিাড়ী 01740005209

১৬২১ জোপাল চন্দ্র িূত্রধর মিগলট মিগলট কানাইঘাট পি মর্পুর 01740005209

১৬২২ জিাোঃ জিাগহল রানা মিগলট মিগলট মিশ্বনাথ দশপাইকা আনরপুর 01740005209

১৬২৩ িুব্রর্ কুিার দাশ মিগলট মিগলট িালােঞ্জ িালােঞ্জ িদর 01737766600

১৬২৪ মিগলট মিগলট েমকেঞ্জ জচৌধুরীিাোর 01737766600

১৬২৫ িুব্রর্ কুিার দাশ মিগলট মিগলট িালােঞ্জ আদ্দেেপুর 01737766600

১৬২৬ জিাোঃ জর্াফাগয়ল জহাগিন মিগলট মিগলট িালােঞ্জ রাোপুর 01737766600

১৬২৭ িুব্রর্ কুিার দাশ মিগলট মিগলট িালােঞ্জ আহিদপুর 01737284724

১৬২৮ রুিী রানী পাল মিগলট মিগলট িদর টুগকর িাোর 01737284724

১৬২৯  মদলীপিয় দাশ জচৌধুরী মিগলট মিগলট িালােঞ্জ র্ােপুর 01732002334

১৬৩০ মদলীপিয় দাশ জচৌধুরী মিগলট মিগলট িালােঞ্জ িামদপুর 01730916826

১৬৩১ জিা:জিাশামহদ মিয়া মিগলট মিগলট জোয়াইনঘাট জোয়াইনঘাট 01728013570

১৬৩২ মলমপকা রায় মিগলট মিগলট িদর মিটট-০৩ 01728013570

১৬৩৩ Suvash Chakrabarthy মিগলট মিগলট িদর লালারো াঁও 01727977705

১৬৩৪ জিাোঃ ফারুকুল ইিলাি মিগলট মিগলট িদর মিিান িন্দর 01727241314

১৬৩৫ Suvash Chakrabarthy মিগলট মিগলট িদর মিটট- ০১ 01727241314

১৬৩৬ S.M.Jakirul Hassan  মিগলট মিগলট কানাইঘাট রায়েড় 01727241314

১৬৩৭ জিাোঃ জিাগহল রানা মিগলট মিগলট মিশ্বনাথ দাউদপুর 01726307088

১৬৩৮ জিাহাম্মদ িািুি মিয়া মিগলট মিগলট েমকেঞ্জ জলাহারিহল 01726072406

১৬৩৯ জিাহাম্মদ িািুি মিয়া মিগলট মিগলট মিয়ানীিাোর মিয়ারীিাোর 01725014973

১৬৪০ জিাহাম্মদ িািুি মিয়া মিগলট মিগলট েমকেঞ্জ জিানািার 01724828929

১৬৪১ জিা. জরািান মিয়া মিগলট মিগলট িদর মিটট-০২ 01724828929

১৬৪২ জিাহাম্মদ  েমহরুল ইিলাি মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ ঢাকাদমক্ষর্ 01724636250

১৬৪৩ Suvash Chakrabarthy মিগলট মিগলট িদর রাোরো াঁও 01724275077

১৬৪৪ মদলীপিয় দাশ জচৌধুরী মিগলট মিগলট ওিিানী নের ক্ল্াস্টার - ০১ 01722519860

১৬৪৫
md.ashraful 

alam,aueo01781227881
মিগলট মিগলট জোয়াইনঘাট আংোরেরু 01722479852

১৬৪৬ জিা:জিাশামহদ মিয়া মিগলট মিগলট জোয়াইনঘাট রাধানের 01722479852

১৬৪৭ জিাোঃ োিগিদুর রহিান। মিগলট মিগলট মিশ্বনাথ োনাইয়া 01722479852

১৬৪৮ শাহীন িাহিুি মিগলট মিগলট জোয়াইনঘাট আটলীহাই 01722129586

১৬৪৯ md.ashraful alam মিগলট মিগলট জোয়াইনঘাট িীোকাদ্দন্দ 01721489222

১৬৫০ Birendra Chandra Das মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ োঙ্গালহাটা 01721489222

১৬৫১ জিাহাম্মদ  েমহরুল ইিলাি মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ হােী েমছর আলী 01721223739

১৬৫২ জিাহাম্মদ  েমহরুল ইিলাি মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ  াটকাই 01721223739

১৬৫৩ পারগভে র্ালুকদার মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ আিুড়া 01720493143

১৬৫৪ জিাোঃ  ায়রুজ্জািান মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ পূি মভাে 01720133711

১৬৫৫ জিাহাম্মদ  েমহরুল ইিলাি মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ জহমলমিয়া 01720133711

১৬৫৬ জিাোঃ  ায়রুজ্জািান মিগলট মিগলট জোলাপেঞ্জ  াোইল 01719-772387



১৬৫৭ র্াপি কুিার রায় মিগলট িুনািেঞ্জ মদরাই শযািারচর 01719-772387

১৬৫৮ জিাোঃ িাহিুদুল হািান মিগলট িুনািেঞ্জ মিশ্বম্ভরপুর মিশ্বম্ভরপুর 01719772387

১৬৫৯ জিাোঃ িাহিুদুল হািান মিগলট িুনািেঞ্জ মিশ্বম্ভরপুর িািাইর 01719772387

১৬৬০ Mohammad Wali Ullah মিগলট িুনািেঞ্জ িদর শা াইর্ 01718634009

১৬৬১ Mohammad  Wali Ullah মিগলট িুনািেঞ্জ িদর রংোরচর 01718634009

১৬৬২ Mohammad Wali Ullah মিগলট িুনািেঞ্জ িদর অমচন্তপুর 01718377129

১৬৬৩ Biplob Ch. sarker মিগলট িুনািেঞ্জ র্ামহরপুর িাদাঘাট 01718377129

১৬৬৪ গিাহাম্মদ আব্দলু িাগরক মিগলট িুনািেঞ্জ দমক্ষর্ িুনািেঞ্জ উোনীো াঁও 01718377129

১৬৬৫ গিাহাম্মদ আব্দলু িাগরক মিগলট িুনািেঞ্জ দমক্ষর্ িুনািেঞ্জ দরোপাশা 01718252089

১৬৬৬ গিাহাম্মদ আব্দলু িাগরক মিগলট িুনািেঞ্জ দমক্ষর্ িুনািেঞ্জ ধনপুর িরদারপুর 01718252089

১৬৬৭ গিাহাম্মদ আব্দলু িাগরক মিগলট িুনািেঞ্জ দমক্ষর্ িুনািেঞ্জ পােলা 01718252083

১৬৬৮ গিাহাম্মদ আব্দলু িাগরক মিগলট িুনািেঞ্জ দমক্ষর্ িুনািেঞ্জ পাথামরয়া 01718250182

১৬৬৯ িুহাম্মদ িািুি মিল্লাহ মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর ইিলািপুর 01718064880

১৬৭০ রাপ্রুচাই িারিা মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর দাওরাই 01717281269

১৬৭১ রাপ্রুচাই িারিা মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর শিয়দপুর 01717093102

১৬৭২ রাপ্রুচাই  িারিা মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর িীরপুর 01716686274

১৬৭৩ দীন জিাহাম্মদ মিগলট িুনািেঞ্জ িাল্লা আনন্দপুর 01716670581

১৬৭৪ জিাোঃ আি ুরায়হান মিগলট িুনািেঞ্জ জদায়ারািাোর িগুলা 01716670581

১৬৭৫ জিা.আদ্দেেরু রহিান মিগলট িুনািেঞ্জ িদর রােগোমিন্দ 01716670581

১৬৭৬ Biplob Ch. Sarker মিগলট িুনািেঞ্জ র্ামহরপুর র্রং 01716563950

১৬৭৭ জিাোঃ এনািুল হক জিাল্লা মিগলট িুনািেঞ্জ িদর িাইেিামড় 01716563950

১৬৭৮ জিাোঃ এনািুল হক জিাল্লা মিগলট িুনািেঞ্জ িদর েয়নের 01716563950

১৬৭৯ Golam Rabbi jahan মিগলট িুনািেঞ্জ োিালেঞ্জ জিগহলী 01716394913

১৬৮০ গোলাি রািিী োহান মিগলট িুনািেঞ্জ োিালেঞ্জ জনায়াো াঁও 01716394913

১৬৮১ জিাোঃ অাাব্দলু অাাউয়াল মিয়া মিগলট িুনািেঞ্জ ধি মপাশা িংশীকুন্ডা 01716383438

১৬৮২ জিাোঃ আব্দলু আউয়াল মিয়া মিগলট িুনািেঞ্জ ধি মপাশা ধি মপাশা িদর 01716383438

১৬৮৩ জিাোঃগিাগলিান  মিয়া মিগলট িুনািেঞ্জ িদর জেৌরারং 01715972973

১৬৮৪ জিাোঃগিাগলিান মিয়া মিগলট িুনািেঞ্জ িদর িংেলকাটা 01715826145

১৬৮৫ জিাোঃগিাগলিান  মিয়া মিগলট িুনািেঞ্জ িদর ইব্রামহিপুর 01715716902

১৬৮৬ জিাোঃ িাহিুদুল হািান মিগলট িুনািেঞ্জ মিশ্বম্ভরপুর ফগর্পুর 01715680612

১৬৮৭ মিেয় িরকার মিগলট িুনািেঞ্জ ধি মপাশা িধযনের 01715179346

১৬৮৮ মিেয় িরকার মিগলট িুনািেঞ্জ ধি মপাশা েয়শ্রী 01715179346

১৬৮৯ আহিান উল্লাহ িুকুল মিগলট িুনািেঞ্জ ধি মপাশা জিৌলাি 01715179346

১৬৯০ অনুকূল চন্দ্র দাি মিগলট িুনািেঞ্জ জদায়ারািাোর চদ্দন্ডপুর 01712797897

১৬৯১ িুহাম্মদ িািুি মিল্লাহ মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর রানীেঞ্জ 01712793995

১৬৯২ Mohammed Abu Sayeed মিগলট িুনািেঞ্জ র্ামহরপুর র্ামহরপুর 01712714913

১৬৯৩ িুহাম্মদ িািুি মিল্লাহ মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর েিার্ উল্লা্হ 01712714913

১৬৯৪ িুহাম্মদ িািুি মিল্লাহ মিগলট িুনািেঞ্জ েেোথপুর িদর 01712496855

১৬৯৫ র্াপি কুিার রায় মিগলট িুনািেঞ্জ মদরাই কুলঞ্জ 01712435480

১৬৯৬ জিাোঃ এনািুল হক মিগলট িুনািেঞ্জ মদরাই জহাগিনপুর 01712435480

১৬৯৭ জিাহাম্মদ জ ারগশদ আলি মিগলট হমিেঞ্জ চুনারুঘাট শামকর জিাহাম্মদ 01712329526

১৬৯৮ জিা:জিাশামহদ মিয়া মিগলট হমিেঞ্জ নিীেঞ্জ নিীেঞ্জ িদর 01712329526

১৬৯৯ জিাহাম্মদ দ্দেল্লুর রহিান মিগলট হমিেঞ্জ নিীেঞ্জ কদ্দেরো াঁও 01712298549

১৭০০ AJAY KUMAR DAS মিগলট হমিেঞ্জ নিীেঞ্জ েেনাই পুর 01712298549

১৭০১ জিাহাম্মদ জ ারগশদ আলি মিগলট হমিেঞ্জ চুনারুঘাট িাধিপুর 01712298549

১৭০২ Azad Miah মিগলট হমিেঞ্জ িাধিপুর রর্নপুর 01712172805

১৭০৩ Uttam Kumar Das মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর শপল 01712036884



১৭০৪ uttam kumar Das মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর জর্ঘমরয়া র্যামিনা 01711668634

১৭০৫ Md. Arich Mia মিগলট হমিেঞ্জ লা াই লা াই 01711026443

১৭০৬ জিাোঃ আমরছ মিয়া মিগলট হমিেঞ্জ লা াই জর্ঘমরয়া 01710944984

১৭০৭ Md. Aricj Mia মিগলট হমিেঞ্জ লা াই িুল্লা 01710944984

১৭০৮ মরংকু  দাি। মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল মিরপুর 01710944984

১৭০৯ মরংকু দাি মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল েের্পুর 01710944984

১৭১০ কােী িুহাোঃ োফর মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর জলাকড়া 01710944984

১৭১১ প্রর্য় কামন্ত িালদার মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর পাইকপাড়া 01710944984

১৭১২ Md. Abdul Wahed মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল ডুিাঐ 01710944984

১৭১৩ Md. Abdul Wahed মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল ভার্কাটটয়া 01710834353

১৭১৪ Md. Abdul Wahed মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল ভার্কাটটয়া 01710536488

১৭১৫ Md. Abdul Wahed মিগলট হমিেঞ্জ িাহুিল িদর 01700782500

১৭১৬ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ চুনারুঘাট রানীোও 01700782500

১৭১৭ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ চুনারুঘাট কাচুয়া 01673986286

১৭১৮ saima sultana মিগলট হমিেঞ্জ নিীেঞ্জ জোপলার িাোর 01673986286

১৭১৯ জিাোঃ িাহিুদুল হক মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর পূ: িড়চর 01672406634

১৭২০ জিাোঃিাহিুদুল হক মিগলট হমিেঞ্জ হমিেঞ্জ িদর িুলর্ানমশ 01672406634

১৭২১ জিাহাম্মদ দ্দেল্লুর রহিান মিগলট হমিেঞ্জ নিীেঞ্জ র্ামহরপুর 01552418538

১৭২২ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িাধিপুর িনর্লা 0

১৭২৩ জিাোঃ রমফকুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িাধিপুর িনর্লা 0

১৭২৪ জিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং িামনয়াচং িদর 0

১৭২৫ গিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং িুোর্পুর 0

১৭২৬  জিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং জনায়াো াঁা্ও 0

১৭২৭ জিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং িকা 0

১৭২৮ গিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং িুমিদপুর 0

১৭২৯ গিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং মিথঙ্গল 0

১৭৩০ গিাোঃ হামিিুল ইিলাি মিগলট হমিেঞ্জ িামনয়াচং উদ্দেরপুর 0

১৭৩১
জিাোঃ রমফকুল ইিলাি ও আোদ 

মিয়া
মিগলট হমিেঞ্জ িাধিপুর জচৌিুহনী 0

১৭৩২ Mahfuz Mia মিগলট হমিেঞ্জ আেমিমরেঞ্জ নের 0

১৭৩৩ Mahfuz Mia মিগলট হমিেঞ্জ আেমিমরেঞ্জ কাকাইলগছও 0

১৭৩৪ মনম ল চন্দ্র রায় রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর ধরনীিামড় 01999430810

১৭৩৫ Mst.Jesmin Aktara রংপুর কুমড়গ্রাি জরৌিামর জরৌিারী 01932757801

১৭৩৬ জিাোঃআি ুিাগলক িুলিুল রংপুর কুমড়গ্রাি রাোরহাট চামকরপশার 01918675461

১৭৩৭ এ এইচ এি রায়হান কমির রংপুর কুমড়গ্রাি রাোরহাট রমর্গ্রাি 01918320580

১৭৩৮ জিাোঃ আি ুিাগলক িুলিুল রংপুর কুমড়গ্রাি রাোরহাট ফরগকরহাট 01916888674

১৭৩৯ এ এইচ এি রায়হান কমির রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর িেরা 01913607672

১৭৪০ জিা নােিুল কমরি রংপুর কুমড়গ্রাি জরৌিামর দা াঁর্ভাঙ্গা 01913214472

১৭৪১ জিা নােিুল কমরি রংপুর কুমড়গ্রাি জরৌিামর িন্দগির 01913214472

১৭৪২ জিা:আলী ইিরান রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর দলদমলয়া 01913214472

১৭৪৩ জিা:আলী ইিরান রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর িকশীেঞ্জ 01912422298

১৭৪৪ জিাোঃগিািাগশ্বর আলী রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী নাগেশ্বরী 01912422298

১৭৪৫ আিু জনািান জিাোঃ নওশাদ রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী জনওয়াশী 01869916029

১৭৪৬ জিাোঃ ফরহাদ জহাগিন  ন্দকার রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর র্িকপুর 0182289889

১৭৪৭ জিাোঃ রাগশদুল হক িন্ডল রংপুর কুমড়গ্রাি ফুলিারী িড়লই 01818884732

১৭৪৮ Md. Asrafuzzaman রংপুর কুমড়গ্রাি ফুলিারী ফুলিাড়ী 01818884732

১৭৪৯ জিাোঃ আিুল কালাি আোদ রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী কালীেঞ্জ 01796980018



১৭৫০ জিাোঃআিুল কালাি আোদ রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী রায়েঞ্জ 01794572524

১৭৫১ I md.rafiqul islam রংপুর কুমড়গ্রাি রাদ্দেপুর রাদ্দেিপুর 01793853580

১৭৫২   জিাোঃ োগহদুল ইিলাি রংপুর কুমড়গ্রাি মচলিামর মড,এ মচলিারী 01792675459

১৭৫৩ জিাোঃ  োগহদুল  ইিলাি রংপুর কুমড়গ্রাি মচলিামর থানাহাট 01786874746

১৭৫৪ আিু জনািান জিাোঃ নওশাদ রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী নারায়নপুর 01783827606

১৭৫৫ জিাোঃ ফরহাদ জহাগিন  ন্দকার রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর উমলপুর 01783019033

১৭৫৬ Most.Nargis Fatima Tokder রংপুর কুমড়গ্রাি িদর কা াঁিালিাড়ী 01773980095

১৭৫৭ জিাোঃ মরয়ােলু ইিলাি রংপুর কুমড়গ্রাি ফুলিারী রািরািগিন 01773980095

১৭৫৮ জিাোঃ আব্দলু কমরি রংপুর কুমড়গ্রাি িদর পা াঁচোছী 01773902042

১৭৫৯ জিাোঃ িাগহদুল ইিলাি রংপুর কুমড়গ্রাি জরৌিামর র্যাদুর চর 01768683089

১৭৬০ িুকুল চন্দ্র িি মন রংপুর কুমড়গ্রাি ভুরুঙ্গিারী ধাগির হাট 01765235296

১৭৬১ িুকুল চন্দ্র িি মন রংপুর কুমড়গ্রাি ভুরুঙ্গিারী েয়িমনরহাট 01765235296

১৭৬২ গিাোঃ শা াওয়াৎ জহাগিন রংপুর কুমড়গ্রাি মচলিামর নটারকাদ্দন্দ 01764934558

১৭৬৩ গিাোঃ শা াওয়াৎ জহাগিন রংপুর কুমড়গ্রাি মচলিামর রানীেঞ্জ 01764934558

১৭৬৪ জিা:োমকর জহাগিন রংপুর কুমড়গ্রাি ভুরুঙ্গিারী ভূরম্নঙ্গািারী িদর 01764934558

১৭৬৫ জিা:োমকর জহাগিন রংপুর কুমড়গ্রাি ভুরুঙ্গিারী জিানাহাট 01761737834

১৭৬৬ জিাোঃ ইিহাক আলী রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী কচাকাটা 01761737834

১৭৬৭ এ এইচ এি রায়হান কমির রংপুর কুমড়গ্রাি রাোরহাট রাোরহাট 01756633256

১৭৬৮ Most. Nargis Fatima Tokder রংপুর কুমড়গ্রাি িদর জভােডাঙ্গা 01755482983

১৭৬৯ Kanij Akhter রংপুর কুমড়গ্রাি িদর নীলারাি 01755482983

১৭৭০ জিাোঃ আিুল কালাি আোদ রংপুর কুমড়গ্রাি নাগেশ্বরী মভর্রিন্দ 01755470924

১৭৭১ জিা:োমহদুল ইিলাি ফারুক রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর জথর্রাই 01755438384

১৭৭২ জিা:োমহদুল ইিলাি ফারুক রংপুর কুমড়গ্রাি উমলপুর দুে মাপুর 01755383568

১৭৭৩ Md.Yasin Ali রংপুর কুমড়গ্রাি িদর িুভারকুটট 01755381871

১৭৭৪ হৃদয় কৃষ্ণ িি মন রংপুর কুমড়গ্রাি ফুলিারী ফমকর পাড়া 01755308550

১৭৭৫ হৃদয় কৃষ্ণ িি মন রংপুর কুমড়গ্রাি ফুলিারী েংোর হাট 01754855204

১৭৭৬ জিাোঃ আব্দলু  হাোন  িন্ডল রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী িমরশাল 01754034112

১৭৭৭ জিাছাোঃ র্াগহরা নােনীন রংপুর োইিািা িদর িামলিাড়ী 01753245601

১৭৭৮ জিা: আব্দলু্লাহ আল িািুন রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ চা াঁদপাড়া 01751459777

১৭৭৯ জিাোঃ িা াওয়ার্ জহাগিন রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ নাকাইহাট 01751393251

১৭৮০ Md. Mizanur Rahman রংপুর োইিািা িদর কািারোনী 01750734577

১৭৮১ জিাোঃ অাাব্দরু রউফ মিয়া রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ শহরেমছ 01750552839

১৭৮২ এশরার্ োহান মনরু্ রংপুর োইিািা িদর  ানকাহ শরীফ 01749599757

১৭৮৩ Nani Gopal Chandra Barman রংপুর োইিািা িাদুলযপুর োিালপুর 01748949355

১৭৮৪ জিাোঃ িািুিুল ইিলাি রংপুর োইিািা িদর মপয়ারাপুর 01748934436

১৭৮৫ Parimal Chandra Barmon রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ চদ্দন্ডপুর 01744985034

১৭৮৬ পমরিল চন্দ্র িি মন রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ ধুিনী কদ্দঞ্চিামড় 01744985034

১৭৮৭ জিাোঃ িািুিুল ইিলাি রংপুর োইিািা িদর িামদয়া ামল 01743208096

১৭৮৮ আিু িাইফ জিাোঃ িাজ্জাদুর রহিান রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ কািমদয়া 01741462149

১৭৮৯ জিাছাোঃ িাহিুদা  ারু্ন রংপুর োইিািা িদর পাি মর্ীপুর 01741226911

১৭৯০ জিাোঃ আব্দরু রউফ মিয়া রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ মশিপুর 01740981415

১৭৯১
জিা: আিুল কালাি  আোদ 

রংপুর োইিািা িাদুলযপুর মকশাির্ দশমলয়া 01740558160

১৭৯২ জিাোঃ আি ুিুমফয়ান রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ জকাচাশহর 01740558160

১৭৯৩ Md.mizanur Rahman রংপুর োইিািা িদর মেদারী 01740558160

১৭৯৪ জিা:জিাস্তামফোর রহিান রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী পিনাপুর 01740400360

১৭৯৫ জিাোঃমফগরাে কমির আকন্দ রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী িগনাহরপুর 01740337998



১৭৯৬ MD.OHIDUZZAMAN রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী মকগশারোড়ী 01739834318

১৭৯৭ Most Rabiya Begum রংপুর োইিািা িদর রু্লশীঘাট 01739834318

১৭৯৮ এি এি কািরুজ্জািান রংপুর োইিািা ফুলছমড় চর কামিলপুর 01739451481

১৭৯৯ মিপ্লি হািান িমদনা রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ িীরেঞ্জ 01738157656

১৮০০ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী হমরনাথপুর 01738157656

১৮০১ জিাোঃ শমফকুল ইিলাি রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী িহদীপুর 01738115056

১৮০২ িীর জিাোঃ শািছুল আলি রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ দেূ মাপুর কামলর্লা 01738115056

১৮০৩ িীর জিাোঃ শািছুল আলি রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ হমররািপুর 01737889107

১৮০৪ এি এি কািরুজ্জািান রংপুর োইিািা ফুলছমড় মিংমড়য়া 01737681764

১৮০৫ মিপ্লি হািান িমদনা রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ পূি মউোন জর্রড়া 01737681764

১৮০৬  জিমলি আহগিদ রংপুর োইিািা িদর কুপর্লা 01737573451

১৮০৭ শাহনাে  জিেি রংপুর োইিািা িদর িধযপাড়া 01737246744

১৮০৮ জিাোঃ মরপন আলী রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ কািেড়া 01737243909

১৮০৯ জিাোঃ  াইরুল ইিলাি রংপুর োইিািা িাদুলযপুর ফমরদপুর 01737066667

১৮১০ এ,টট,এি িারুয়ার আলি িরকার রংপুর োইিািা িদর িল্লিিাড় 01736962394

১৮১১ জিাছাোঃ আমর্কা িমরয়ি মিদ্দিকা রংপুর োইিািা িাদুলযপুর কািারপাড়া 01734277508

১৮১২ জিাোঃ শমহদুল্লাহ্ রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ িুন্দরেঞ্জ 01733114456

১৮১৩ Md.Asaduzzaman Mondol রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী জহাগিনপুর 01732082428

১৮১৪ জিাোঃগিারোহান কিীর রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ জোমিন্দেঞ্জ 01731192021

১৮১৫ জিাোঃ আব্দলু লমর্ফ রংপুর োইিািা িাঘাটা িাঘাটা 01729565216

১৮১৬ জিাোঃ মরপন আলী রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ ধি মপুর 01729183658

১৮১৭ জিাোঃ আমশকুর রহিান রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ জধাপাডাংো 01729121620

১৮১৮ জিা:োহাঙ্গীর আলি রংপুর োইিািা ফুলছমড় এগরন্ডািাড়ী 01729103500

১৮১৯ এ. জক. এি. আোঃ ছালিি রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী পলাশিাড়ী 01729103500

১৮২০ জিাোঃ আমনছুর রহিান রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ িমহিােঞ্জ 01729103500

১৮২১ এি.এি.আেহারুল ইিলাি রংপুর োইিািা ফুলছমড় জকর্কীরহাট 01728858081

১৮২২   জিা োহাঙ্গীর আলি রংপুর োইিািা িুন্দরেঞ্জ জশাভােঞ্জ 01728717888

১৮২৩ জিাছাোঃ জফরগদৌমি জিেি রংপুর োইিািা পলাশিাড়ী জির্কাপা 01728377632

১৮২৪ জিাছাোঃ মনলুফার ইয়ািমিন রংপুর োইিািা জোমিন্দেঞ্জ ফুলপুকুমরয়া 01728249748

১৮২৫ জিাোঃ জর্াফাগয়ল জহাগিন রংপুর িাকুরো াঁও িামলডাঙ্গা জিাড়ল হাট 01727932604

১৮২৬ জিাোঃ িুিা আলী রংপুর িাকুরো াঁও িামলডাঙ্গা িগডল ক্ল্াস্টার 01727932604

১৮২৭ জিাোঃ জহািগন জিািারক রংপুর িাকুরো াঁও িদর ভাউলারহাট 01727228324

১৮২৮ Md.Musa Ali রংপুর িাকুরো াঁও িামলডাঙ্গা লামহড়ী 01726084647

১৮২৯ Sajjad Hossain রংপুর িাকুরো াঁও িদর জকটট পাহাড়ডাঙ্গা 01725933166

১৮৩০ জিা.জিামিনুল ইিলাি রংপুর িাকুরো াঁও িদর এি, হাট জ াচািাড়ী 01725933166

১৮৩১ জিাোঃ  আমনছুর রহিান রংপুর িাকুরো াঁও িামলডাঙ্গা িানাোও 01725822331

১৮৩২ জিা : নেরুল  ইিলাি। রংপুর িাকুরো াঁও িদর মি-আ ড়া 01725797263

১৮৩৩ জিাোঃ িনেরুুল ইিলাি রংপুর িাকুরো াঁও হমরপুর িীরেড় 01725635771

১৮৩৪ জিাোঃ োমহদ জহাগিন রংপুর িাকুরো াঁও িামলডাঙ্গা জিায়াল ধার 01725193460

১৮৩৫ মনর্যানন্দ দাি রংপুর িাকুরো াঁও িদর কুিারপুর 01725014973

১৮৩৬ Ghanasham রংপুর িাকুরো াঁও রানীিংতকল িগহাদও 01724694243

১৮৩৭ জিাোঃ নামিিুল িারী রংপুর িাকুরো াঁও িদর পারপুেী 01724676530

১৮৩৮ িীিান্ত  কুিার িিাক রংপুর িাকুরো াঁও রানীিংতকল জনকিরদ 01724676530

১৮৩৯ জিাোঃ িনেরু আলি রংপুর িাকুরো াঁও রানীিংতকল িীরডাঙ্গী 01724676530

১৮৪০ Rathindra Nath Roy রংপুর িাকুরো াঁও িদর ফাড়ািাড়ী 01724624900

১৮৪১ হমর প্রিাদ রায় রংপুর িাকুরো াঁও িদর জক, জক িাড়ী লক্ষীর হাট 01723740055



১৮৪২ এি,এ,এি রমিউল ইিলাি রংপুর িাকুরো াঁও হমরপুর নন্দো াঁও 01723550834

১৮৪৩ জিগনকা  ারু্ন রংপুর িাকুরো াঁও িদর মিংপাড়া 01723545264

১৮৪৪ িনেরুুল  হক  মিয়া রংপুর িাকুরো াঁও িদর েগড়য়া 01723535355

১৮৪৫ শিয়দ জিা. জিাকাগিি ইিগন িালাি রংপুর িাকুরো াঁও িদর রুমহয়া 01723429062

১৮৪৬ জিাোঃ  িুলর্ান আল রােী রংপুর িাকুরো াঁও হমরপুর হমরপুর 01723331959

১৮৪৭ Ghanasham রংপুর িাকুরো াঁও রানীিংতকল কামদহাট 01723331959

১৮৪৮ েীর্া রানী িরকার রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ জোলাপেঞ্জ 01723315194

১৮৪৯ md abdul hye mondal রংপুর মদনােপুর জঘাড়াঘাট জ াদাদাদপুর 01723207504

১৮৫০ কািরুল হািান রংপুর মদনােপুর জিাচােঞ্জ ভাদুয়ারী 01723090607

১৮৫১ kazi zahangir alam রংপুর মদনােপুর জিাচােঞ্জ িার্ািন 01723061692

১৮৫২  নীহার রঞ্জন রায় রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর জিামিনপুর 01723061514

১৮৫৩ জিাোঃ আমর্কুর রহিান রংপুর মদনােপুর ফুলিাড়ী িুোপুর 01723051993

১৮৫৪ Md. Nuruzzaman Miah রংপুর মদনােপুর ফুলিাড়ী মিদ্দিশী 01722950141

১৮৫৫ mst.khairun .nahar রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ রঘুনাথপুর 01722750307

১৮৫৬ Md Menhajul  islam রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর হামিিপুর জিাল্লাপাড়া 01722491410

১৮৫৭ Md Menhajul islam রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ জচৌপুকুমরয়া 01722418488

১৮৫৮ Md Rezaul Islam রংপুর মদনােপুর ফুলিাড়ী েয়কৃষ্ণপুর 01721889151

১৮৫৯ রংপুর মদনােপুর িদর কিলপুর 01721889151

১৮৬০ Masud Rana রংপুর মদনােপুর কাহাগরাল রািচন্দ্রপুর 01721889151

১৮৬১ জিাহাম্মদ  মিরাে  উিীন রংপুর মদনােপুর িদর কিলপুর 01721736644

১৮৬২ Md.Abdul Hai Chowdhury রংপুর মদনােপুর িদর উথরাইল 01721736644

১৮৬৩ কােল চন্দ্র রায় রংপুর মদনােপুর কাহাগরাল িমলস্নকপুর 01721566886

১৮৬৪ জিা জদগলায়ার জহাগিন রংপুর মদনােপুর জিাচােঞ্জ িমর্োপুর 01721566886

১৮৬৫ জিাস্তামররা জিেি রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর পদ্দিি িড় িাউল 01721566057

১৮৬৬ পমরিল চন্দ্র িি মন রংপুর মদনােপুর নিািেঞ্জ নিািেঞ্জ 01721546171

১৮৬৭ জিাোঃ আিদুল ওয়ামকল রংপুর মদনােপুর মিরািপুর শামন্তনের ক্ল্াষ্টার 01721546171

১৮৬৮ রর্ন চন্দ্র িরকার রংপুর মদনােপুর কাহাগরাল িামলহাটা 01721417515

১৮৬৯ পমরগর্াষ চন্দ্র িরকার রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ িটর্লী 01720582564

১৮৭০ জিা: এনািুল ইিলাি রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ পলাশিাড়ী 01720526570

১৮৭১ Parimmol Chanro Barmon রংপুর মদনােপুর নিািেঞ্জ ভাদুমরয়া 01719710468

১৮৭২ জিাোঃরামহি উদ্দিন রংপুর মদনােপুর মিগরাল ধুকরিাড়ী 01719691722

১৮৭৩ জিাোঃ শরীফ জহাগিন রংপুর মদনােপুর নিািেঞ্জ রািভদ্রপুর 01719547822

১৮৭৪  জিাোঃ িমর্য়ার রহিান মিদ্দিকী রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর আির্লী 01719532667

১৮৭৫
Md Younus Ali (৪/৩/২০২০ 

র্ামরগ র পমরদশন)
রংপুর মদনােপুর মিগরাল ের্েপুর 01719470049

১৮৭৬ জিাোঃ হারুন অর রমশদ রংপুর মদনােপুর হামকিপুর িাংলামহমল 01719463280

১৮৭৭ DELIP KUMMER ROY রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ শর্গ্রাি 01719421514

১৮৭৮ েয়ন্ত কুিার িন্ডল রংপুর মদনােপুর মিগরাল কামলয়ােঞ্জ 01719420162

১৮৭৯  অনুপি জঘাষ রংপুর মদনােপুর  ানিািা পাগকর হাট 01719347048

১৮৮০ প্রফুল্ল কুিার িম্ম মন রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর েেোথপুর 01719347048

১৮৮১ এি,এি,এ,িাোন রংপুর মদনােপুর  ানিািা কামচমনয়া 01719303980

১৮৮২ Md Abu Bakr Siddiq রংপুর মদনােপুর মিগরাল নাড়ািাড়ী 01719303980

১৮৮৩ জিাোঃ িাহিুদুননিী রংপুর মদনােপুর হামকিপুর জিায়ালদাড় 01719303980

১৮৮৪ জিাোঃ শহীদুল িারী  ান রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর জশরপুর ভিানীপুর 01719247950

১৮৮৫  A.U.E.O রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর জশরপুর ভিানীপুর 01719247620

১৮৮৬ িমরয়ি জনছা রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর দােলােঞ্জ 01719244377

১৮৮৭ জিাহাম্মদ হাগশি আলী রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর স্টার 01719242938



১৮৮৮ রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর দােলােঞ্জ 01719207011

১৮৮৯ জিাোঃ শাহাদৎগহাগিন রংপুর মদনােপুর িদর রািডুমি 01719165230

১৮৯০ জিাোঃ মিোনুর রহিান রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর মিনযাকুড়ী 01719106969

১৮৯১ জিাোঃ জিািাগিক  জহাগিন রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর ইছািমর্ 01719001254

১৮৯২ জিা:আল মিরাে রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর  গয়রপুকুর 01719001176

১৮৯৩ জিা:আল মিরাে রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর  গয়রপুকুর 01718934793

১৮৯৪ জিাোঃ জিারোহান কিীর রংপুর মদনােপুর  ানিািা জোয়ালমডমহ 01718891031

১৮৯৫ khurshida ferdousi রংপুর মদনােপুর কাহাগরাল িুকুন্দপুর 01718869516

১৮৯৬ পমরগর্াষ চন্দ্র িরকার রংপুর মদনােপুর িীরেঞ্জ িীরেঞ্জ 01718774932

১৮৯৭ AKM Azizul Haque রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর জ ালাহাটট 01718774932

১৮৯৮ এ,জক,এি,আদ্দেেলু হক রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর জ ালাহাটট 01718774384

১৮৯৯ জিা আব্দলু িাোন রংপুর মদনােপুর পাি মর্ীপুর িরকারপাড়া 01718699071

১৯০০ শচর্নয কুিার রায় রংপুর মদনােপুর মিগরাল জিাহনা িঙ্গলপুর 01718641973

১৯০১ শাহ জিাছাোঃ োহাগন-  ই- গুলশান রংপুর মদনােপুর িদর জচরাডাঙ্গী 01718641973

১৯০২ আমরফুর রহিান  ান রংপুর মদনােপুর িদর রার্ীেঞ্জ 01718628539

১৯০৩ জিাোঃ হুিায়ুন কমির র্ালুকদার রংপুর মদনােপুর মচমরর িন্দর মচমররিন্দর 01718615605

১৯০৪ িানদ্দেদা শারমিন রংপুর মদনােপুর মিগরাল মিরল 01718615605

১৯০৫ জিাোঃ শরীফ জহাগিন রংপুর মদনােপুর নিািেঞ্জ চাগন্দরহাট 01718540076

১৯০৬  জিাোঃ িা াওয়ার্ জহাগিন রংপুর মদনােপুর  ানিািা  ানিািা 01718411058

১৯০৭ জিাোঃ আমিনুল ইিলাি রংপুর মদনােপুর মিরািপুর জকটরাহাট 01718408877

১৯০৮ Md Rafiqul Islam রংপুর মদনােপুর িদর জপৌরিভা 01718319118

১৯০৯ জিাোঃগিাশারফ জহাগিন। রংপুর মদনােপুর জিাচােঞ্জ িড় িুলর্ানপুর 01718185487

১৯১০ Manzila hasnat রংপুর মদনােপুর িদর রাোরািপুর 01718155989

১৯১১ েনাদমন চন্দ্র জদিশি মা রংপুর মদনােপুর জিাচােঞ্জ ধনর্লা 01718057653

১৯১২ িুিারার্ োহান রংপুর নীলফািারী শিয়দপুর রািকৃষ্ণ 01718012501

১৯১৩ md nazrul islam রংপুর নীলফািারী জডািার জোিনামর্ 01718012501

১৯১৪ জিাোঃ জিার্াহার জহাগিন রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ জভড় জভড়ী িাোপাড়া 01718012501

১৯১৫ জিাছাোঃআরিানা োহান মিদ্দিকা রংপুর নীলফািারী িদর জচৌরা িরোছা 01717832294

১৯১৬
জিাোঃ আব্দিু  ছািাদ (১৯/০১/২০ 

র্ামরগ র পমরদশ মর্)
রংপুর নীলফািারী জডািার জডািার 01717816290

১৯১৭ Md. Shohel shahazada রংপুর নীলফািারী জডািার জিাড়াোড়ী 01717816290

১৯১৮ জিাোঃ আফোলুল হক রংপুর নীলফািারী মডিলা  মড়িাড়ী 01717677988

১৯১৯ স্বপন রািকৃষ্ণ রায় রংপুর নীলফািারী মডিলা িািুর হাট 01717658250

১৯২০ কৃষ্ণা কাগিরী মিশ্বাি রংপুর নীলফািারী েলঢাকা িালাগ্রাি 01717658250

১৯২১ মনলুফা আক্তার রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ িড় মভটা 01717648379

১৯২২ md.faruque hossain. রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ রর্চন্ডী আফর্াি উদ্দিন 01717638771

১৯২৩ জিাোঃ হারুন অর রশীদ রংপুর নীলফািারী েলঢাকা জোলিুন্ডা 01717554524

১৯২৪  জশ  জিাোঃ িাহর্ািুর রহিান রংপুর নীলফািারী িদর িািরীিাড় 01717549092

১৯২৫ জিাোঃহামিিুর রহিান রংপুর নীলফািারী েলঢাকা শকিারী 01717526703

১৯২৬ জিাোঃ নুরুজ্জািান রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ পামনয়াল পুকুর মিসড 01717513462

১৯২৭ িািুগদি রায় রংপুর নীলফািারী িদর রািেঞ্জ 01717513462

১৯২৮ জিাোঃরুহুল আমিন রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ শমরফািাদ 01717458039

১৯২৯ জিাোঃমফগরােলু আলি রংপুর নীলফািারী মডিলা নাউর্ারা 01717453496

১৯৩০ জশ  িুশমফকুর রহিান রংপুর নীলফািারী েলঢাকা জশৌলিারী 01717423056

১৯৩১ জিাোঃ আর্াউল েমন ওিিানী রংপুর নীলফািারী েলঢাকা জটঙ্গনিারী 01717413959

১৯৩২ A.B.Moktader Billah রংপুর নীলফািারী েলঢাকা মচড়ামভো জোলনা 01717413959

১৯৩৩ জিাোঃ আেহারুল ইিলাি রংপুর নীলফািারী শিয়দপুর কািারপুকুর 01717354583



১৯৩৪ আর্াউর রহিান রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ মিগঙ্গর োড়ী 01717292229

১৯৩৫ জিা. রমফকুল ইিলাি রংপুর নীলফািারী িদর দুহুলী 01717292229

১৯৩৬ জিাোঃ জিার্াহার জহাগিন রংপুর নীলফািারী মকগশারেঞ্জ িুিা 01717289952

১৯৩৭ জিাোঃ রুহুল আমিন প্রধান রংপুর নীলফািারী শিয়দপুর জিার্লাোড়ী 01717254232

১৯৩৮ Abdus sattar রংপুর নীলফািারী িদর দাগরায়ানী 01717254232

১৯৩৯ মদলীপ িরকার রংপুর নীলফািারী েলঢাকা িদর 01717143983

১৯৪০ A.K.M. Sazzaduzzaman রংপুর নীলফািারী মডিলা জটপা মড়িাড়ী 01717104440

১৯৪১ জিাোঃ রাগশদুজ্জািান রংপুর নীলফািারী মডিলা দমক্ষন িালাপাড়া 01717104440

১৯৪২ জিাোঃ রমকিুল হািান রংপুর নীলফািারী জডািার মচলাহাটট 01716935184

১৯৪৩ জিাোঃ রমকিুল হািান রংপুর নীলফািারী জডািার জোড়ািাড়ী 01716898517

১৯৪৪ A.K.M.Anowarul kabir রংপুর নীলফািারী েলঢাকা িীরেঞ্জ 01716640462

১৯৪৫ Abdus sattar রংপুর নীলফািারী িদর চড়াইগ ালা 01716603088

১৯৪৬ জিাোঃ ওির ফারুক রংপুর নীলফািারী িদর জক এি মড 01716603088

১৯৪৭ mst.paruli aktar রংপুর নীলফািারী িদর নরু্ন িাোর 01716596315

১৯৪৮ জিাোঃ োহাঙ্গীর আলি রংপুর পঞ্চেড় িদর কিলাপুর 01716587976

১৯৪৯
জিাোঃরমর্িুল 

ইিলাি,০১৭২৩৪২৯০৬২
রংপুর পঞ্চেড় িদর হামড়ভািা 01716424641

১৯৫০ জিাছাোঃ আমিনা জিেি রংপুর পঞ্চেড় জিাদা িাগকায়া 01716408319

১৯৫১ Md Abu Bakr Siddiq রংপুর পঞ্চেড় জিাদা চন্দনিাড়ী 01716408319

১৯৫২ M K A Zinnat  Ali রংপুর পঞ্চেড় িদর েেদল 01716354289

১৯৫৩ জিাোঃ ইউনুি আলী রংপুর পঞ্চেড় জর্রু্মলয়া আদ্দেেনের 01716303290

১৯৫৪ জিাোঃ ইউনুি আলী রংপুর পঞ্চেড় জর্রু্মলয়া মর্রনইহাট 01716303290

১৯৫৫ Md. Azmal Azad রংপুর পঞ্চেড় িদর িামরকািারী 01716232237

১৯৫৬ জিাোঃআগনায়ার িাহাদৎ রংপুর পঞ্চেড় জিাদা নেরকুিারী 01716210350

১৯৫৭ জিাোঃআগনায়ার িাহাদৎ রংপুর পঞ্চেড় জিাদা িলই শালমশমর 01716149537

১৯৫৮ MD.Shahinur Islam রংপুর পঞ্চেড় জিাদা িয়দানদীমঘ 01716140338

১৯৫৯ Md. Moazzem kabir রংপুর পঞ্চেড় জিাদা িাগরয়া 01716140338

১৯৬০ জিা. আব্দলু িামনক জচৌধুরী রংপুর পঞ্চেড় িদর দ্দের্াপাড়া 01716139944

১৯৬১ িুদীপ চন্দ্র শি মা রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ কালীেঞ্জ 01716091287

১৯৬২ িুদীপ চন্দ্র শি মা রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ ফুলিাড়ী 01716071103

১৯৬৩ জিাোঃ ইউনুি আলী রংপুর পঞ্চেড় জর্রু্মলয়া ভেনপুর 01716039829

১৯৬৪ জিাোঃ িাগেদুর রহিান রংপুর পঞ্চেড় অগটায়ারী রাধানের 01715753077

১৯৬৫ জিাোঃ নুগর আলহাে হামিি রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ জটপ্রীেঞ্জ 01715716902

১৯৬৬ পংকে কামন্ত রায় রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ জিানাহার 01715672590

১৯৬৭ জেযামর্ষ্ময়  রায় রংপুর পঞ্চেড় অগটায়ারী জর্ামড়য়া 01715572377

১৯৬৮ পংকে কামন্ত রায় রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ িলিমল 01715364358

১৯৬৯ MD.Shahinur Islam রংপুর পঞ্চেড় জিাদা িাগরয়া 01715364358

১৯৭০ জিাোঃআগনায়ার িাহাদৎ রংপুর পঞ্চেড় অগটায়ারী িলরািপুর 01715179346

১৯৭১ িুদীপ চন্দ্র শি মা রংপুর পঞ্চেড় জদিীেঞ্জ জদিীেঞ্জ 01714926277

১৯৭২ জিাোঃ জিাোগম্মল জহাগিন িরকার রংপুর রংপুর মিিাপুকুর জোপালপুর 01714860826

১৯৭৩ েয়র্ী জচৌধুরী রংপুর রংপুর কাওমনয়া ধুগির কুটট 01714840164

১৯৭৪ Nasrin Akhtar রংপুর রংপুর র্ারােঞ্জ িুমড়রহাট 01714690618

১৯৭৫ জিাোঃ িুলর্ান িালাহ উদ্দিন রংপুর রংপুর মিিাপুকুর জ াড়াোছ 01714690618

১৯৭৬ জিাোঃ িুলর্ান িালাহ উদ্দিন রংপুর রংপুর মিিাপুকুর িহদীপুর 01714257476

১৯৭৭ জিমলনা জিেি রংপুর রংপুর িদর আশরর্পুর 01714229486

১৯৭৮ Md.Abdul Latif. রংপুর রংপুর মিিাপুকুর রানীপুকুর 01713712161

১৯৭৯ এি.জিারগশদুল কিীর রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ কুগিদপুর 01713712161



১৯৮০ জিাহাম্মদ নােিুল হুদা রংপুর রংপুর কাওমনয়া জ ািমভূর্ছাড়া 01713636606

১৯৮১ জিা: অাাব্দিু িালাি রংপুর রংপুর কাওমনয়া োদ্দের হাট 01713636606

১৯৮২ জিাোঃ নেিুল হুদা রংপুর রংপুর মিিাপুকুর শিরার্ী 01712823139

১৯৮৩ Md. Abdur Razzaque রংপুর রংপুর িদর হােীর্মিে উদ্দিন 01712694021

১৯৮৪ আিু োগহর জিাোঃ িাইফুর রহিান রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ জভন্ডািাড়ী 01712687443

১৯৮৫ জিা: শাহীনুর আলি রংপুর রংপুর পীরোছা জচৌধুরানী 01712615437

১৯৮৬ িাগদকুল ইিলাি রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ চর্রা 01712596844

১৯৮৭ কামলপদ জচৌহান রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ িাদারেঞ্জ 01712594433

১৯৮৮ জিাছাোঃশাহানাপারভীন রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ জ েির্পুর 01712520853

১৯৮৯ জিাোঃ আব্দলু্লাহ আল ইকিাল রংপুর রংপুর পীরোছা িার্দরো 01712470650

১৯৯০ জিাোঃকািরুজ্জািান। রংপুর রংপুর মিিাপুকুর শটিিাড়ী 01712270606

১৯৯১ িুহোঃ মিরােলু ইিলাি রংপুর রংপুর র্ারােঞ্জ েেদীশপুর 01712144936

১৯৯২ জিাোঃ আিুল কালাি আোদ রংপুর রংপুর িদর হমরগদিপুর 01712082340

১৯৯৩
আিু জিাত্তাগলি জিাহাম্মদ আবূ্দল 

িমর্ন
রংপুর রংপুর মিিাপুকুর শুকুগররহাট 01712017680

১৯৯৪ Md Sazzad hossain রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ  ালাশপীর 01711375506

১৯৯৫ Md.Sekendar Ali রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ পীরেঞ্জ 01711312160

১৯৯৬ জিাছা. শাহনাে পারভীন রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ িড় দরোহ 01710867564

১৯৯৭ জিাোঃ ইয়াকুিুল আোদ রংপুর রংপুর মিিাপুকুর জর্াঁ রু্মলয়া 01710504755

১৯৯৮ এি.জিারগশদুল কিীর রংপুর রংপুর কাওমনয়া ধগি মশ্বর িগহষা 01710503749

১৯৯৯ িি্ভু চরন দাি রংপুর রংপুর িদর চমিিশ হাোরী 01710440636

২০০০ িুমশ মদা  ারু্ন রংপুর রংপুর িদর িমিনপুর 01710440636

২০০১ জিাোঃ আিাদুজ্জািান রংপুর রংপুর মিিাপুকুর লমর্িপুর 01710278385

২০০২ Md. Ranzu Alam রংপুর রংপুর পীরোছা র্ামু্বলপুর 01710217106

২০০৩ জকশি চন্দ্র িি মর্ রংপুর রংপুর পীরেঞ্জ মিষু্ণপুর 01710143806

২০০৪ নােিা মশলভীয়া  ান রংপুর রংপুর িদর োফরেঞ্জ 01710143370

২০০৫ জিাোঃ শািছুজ্জািান রংপুর রংপুর পীরোছা কুটটপাড়া 01710051685

২০০৬ asekul ahad রংপুর রংপুর েংোচরা জির্োড়ীহাট 01710051685

২০০৭ জিাোঃআিাদুজ্জািান িরকার রংপুর রংপুর েংোচরা আলিমিমদর্র 01710046106

২০০৮ Anjuman ara begum রংপুর রংপুর েংোচরা েেঘিা 01710046106

২০০৯ জিাোঃ জিাোমহদুজ্জািান রংপুর রংপুর পীরোছা শিয়দপুর নয়াহাট 0170000000

২০১০ জিাোঃআি ুজহনা জিাস্তফা কািাল রংপুর রংপুর িদরেঞ্জ জিৌয়াোছ 0

২০১১ জিাোঃ শাগহদুল হক। রংপুর রংপুর িদরেঞ্জ
লালিাড়ী কঢ়ুিাড়ীর 

ডাঙ্গা
0

২০১২ জিাছাোঃ লাদ্দেো জিেি রংপুর রংপুর িদরেঞ্জ িদরেঞ্জ আহম্মমদয়া 0

২০১৩

জিা: োগহদুল 

ইিলাি(১৫/০৩/২০২০ ইং এর 

পমরদশ মন)

রংপুর রংপুর িদরেঞ্জ িাওচন্ডী হাট 0

২০১৪ জিাোঃ আফোল জহাগিন রংপুর রংপুর পীরোছা পীরোছা িগডল 0

২০১৫ Shamim  Akter রংপুর রংপুর িদরেঞ্জ আফর্ািেঞ্জ 0

২০১৬ কািযশ্রী পাল রংপুর রংপুর র্ারােঞ্জ জশগ র চক কুশ মা 0

২০১৭ Md. Mizanur Rahman রংপুর রংপুর েংোচরা েংোচড়া 0

২০১৮ জিাছাোঃ নাছমরন নাহার  ানি রংপুর রংপুর েংোচরা  াগলয়া 0

২০১৯ এি এি আল িািুন জহাগিন রংপুর রংপুর েংোচরা িমহপুর 0

২০২০ জিাছা:শাহদ্দেদা হক রংপুর রংপুর েংোচরা জকালগকান্দ 0

২০২১ জিাছাোঃগেিমিন  আরা জিেি রংপুর লালিমনরহাট িদর আিিাড়ী 0

২০২২ এগকএি র্াদ্দেির রহিান রংপুর লালিমনরহাট হামর্ িািা জোর্ািারী 0

২০২৩ এগকএি র্াদ্দেির রহিান রংপুর লালিমনরহাট হামর্ িািা িড় ার্া 0



২০২৪ জিাোঃ িুলিুল আহগিদ  ান রংপুর লালিমনরহাট পাটগ্রাি শ্রীরািপুর 0

২০২৫ জিাোঃ িুলিুল আহগিদ  ান রংপুর লালিমনরহাট পাটগ্রাি িুমড়িারী 0

২০২৬ MD.NASIR UDDIN রংপুর লালিমনরহাট অমদর্িারী হমরদাি 0

২০২৭ আিুল জহাগিন ও আব্দিু ছালাি রংপুর লালিমনরহাট পাটগ্রাি িাউরা 0

২০২৮ রনিীর কুিার রায় নাগয়ক রংপুর লালিমনরহাট কামলেঞ্জ চলিলা 0

২০২৯ আব্দিু ছালাি রংপুর লালিমনরহাট পাটগ্রাি পাটগ্রাি 0

২০৩০ আগিদা  ারু্ন রংপুর লালিমনরহাট িদর লালিমনরহাট 0

২০৩১ জিাছাোঃ োোরু্ল জফরগদৌি রংপুর লালিমনরহাট িদর  ুমনয়াোছ 0

২০৩২ md. asrafuzzaman রংপুর লালিমনরহাট িদর জোকুন্ডা 0

২০৩৩ meshkat jahan রংপুর লালিমনরহাট পাটগ্রাি পানিাড়ী 0

২০৩৪ জর্যাগেন্দ্র নাথ জিন রংপুর লালিমনরহাট কামলেঞ্জ জভাটিারী 0

২০৩৫ জর্যাগেন্দ্র নাথ জিন রংপুর লালিমনরহাট কামলেঞ্জ চাপারহাট 0

২০৩৬ Mithun Barman রংপুর লালিমনরহাট হামর্ িািা টংভাঙ্গা 0

২০৩৭ Md. Belal Hossain রংপুর লালিমনরহাট হামর্ িািা ধুিনী 0

২০৩৮ রনিীর কুিার রায় নাগয়ক রংপুর লালিমনরহাট কামলেঞ্জ কামকনা 0

২০৩৯ birendro  nath  roy রংপুর লালিমনরহাট কামলেঞ্জ রু্ষভান্ডার 0

২০৪০ জিা আিদুল হামিদ িয়িনমিংহ োিালপুর জিলান্দাহ টনকী 01937308896

২০৪১ জিা আিদুল হামিদ িয়িনমিংহ োিালপুর জিলান্দাহ িালঞ্চ 01925593679

২০৪২ জিা:কাওিারুল হািান রমন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জকন্দয়ুা নওপাড়া 01925593679

২০৪৩ িীেমা জিাহাম্মদ িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জিাহনেঞ্জ জিাহনেঞ্জ 01925593679

২০৪৪ দ্দেয়াউল হক িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর িদর ক্ল্াষ্টার 01922744915

২০৪৫ দ্দেয়াউল হক িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর জিদনী 01916312623

২০৪৬ মিশ্বদ্দেৎ িাহা িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর চুচুয়া ক্ল্াষ্টার 01916312623

২০৪৭ িুহাম্মদ ফেলুর রহিান িয়িনমিংহ জনত্রগকানা িদন িদন 01913153985

২০৪৮ Snigdha Chakraborty, AUEO িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর চমল্লশা ক্ল্াষ্টার 01913153985

২০৪৯ শাহীন মিয়া িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা  মলশাপুর 01912909210

২০৫০ শাহীন মিয়া িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা জক, জক, েঞ্জ 01911108527

২০৫১ জিাহাম্মদ জোলাি রব্বানী িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জকন্দয়ুা জকন্দয়ুা িদর 01902654549

২০৫২ জিাহাম্মদ জ ারগশদ আলি িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা োমরয়া 01816478552

২০৫৩ েীর্া রানী িরকার িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা জিড়াইল 01797040662

২০৫৪
িুলিুল আহগিদ িন্ডল

িয়িনমিংহ জনত্রগকানা  ামলয়ােড়ুী দ্দেয়া ড়া 01784247893

২০৫৫ জিাহাম্মদ িাহিুদুল হািান িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জিাহনেঞ্জ শযািপুর 01780778983

২০৫৬ remo akter িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা পূি মধলা 01775297464

২০৫৭ জিাোঃ জিাোগম্মল জহাগিন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা কলিাকান্দা কলিাকান্দা 01774304830

২০৫৮ প্রার্গর্াষ িরকার িয়িনমিংহ জনত্রগকানা আটপাড়া জদওোও 01774304830

২০৫৯
Md Sarwar Jahan

িয়িনমিংহ জনত্রগকানা কলিাকান্দা নাদ্দেরপুর 01768880268

২০৬০ জিাহাম্মদ আমিনুল ইিলাি  ান িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জকন্দয়ুা িাদ্দন্দগকার্া 01768082355

২০৬১ জিাোঃ রুহুল আিীন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা িারহাট্টা িারহাট্টা 01759222452

২০৬২ জিাোঃ রুহুল আিীন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর িদনপুর 01756989406

২০৬৩ জিাোঃ রুহুল আিীন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর লক্ষীেঞ্জ ক্ল্াষ্টার 01751695192

২০৬৪ Pijush Kanti Mojumder িয়িনমিংহ জনত্রগকানা আটপাড়া িামনয়াোন 01749546550

২০৬৫ র্ামরক িালাহউ্িীন িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর িাকুরাগকানা ক্ল্াষ্টার 01743903365

২০৬৬ মরপন চন্দ্র িরকার িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জিাহনেঞ্জ িিন্তীয়া 01739671270

২০৬৭ জিাহাম্মদ আি ুরায়হান  ান িয়িনমিংহ জনত্রগকানা িারহাট্টা কািালপুর 01735770383

২০৬৮
জিাোঃ শওকর্ আলী ফমকর (এ. 

ইউ.ই ও)
িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জকন্দয়ুা রািপুর 01733279344

২০৬৯ জিাোঃ আব্দছু ছিুর মিয়া িয়িনমিংহ জনত্রগকানা িারহাট্টা িারহাট্টা 01733279344



২০৭০ িুহাম্মদ  িুোমহদুল ইিলাি িয়িনমিংহ জনত্রগকানা িদন কাইটাইল 01731563658

২০৭১ জিাোঃ শািিুর রহিান িয়িনমিংহ জনত্রগকানা জনত্রকানা িদর চমল্লশা ক্ল্াষ্টার 01730199534

২০৭২ িুব্রর্ মিশ্বাি িয়িনমিংহ জনত্রগকানা আটপাড়া জর্মলোর্ী 01728178797

২০৭৩  Fahmida Yeasmin িয়িনমিংহ জনত্রগকানা পূি মধলা িাধুপাড়া 01728178797

২০৭৪ রর্ন দাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ হালুয়াঘাট োর্ী 01726794125

২০৭৫ জিাছাোঃ িািুিা আক্তার িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা ভালূকা িদর 01726794125

২০৭৬ িমনয়া িুলর্ানা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা ধমলয়া 01726794125

২০৭৭ জিাছাোঃ জিাস্তাগহদা পারভীন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল দ্দত্রশাল 01725250209

২০৭৮   জিাোঃ ওির ফারুক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ধুিাউরা জধািাউড়া 01724911895

২০৭৯ জিাোঃিিুে মিয়া িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও রিুলপুর 01724599080

২০৮০ জিা: নােিুল হুদা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও কাদ্দন্দপাড়া 01724210490

২০৮১ জিাহাম্মদ ইকিাল জহাগিন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা িনিাংলা 01724210490

২০৮২ farjana jannat khan িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ জেৌরীপুর জডৌহা লা 01723477614

২০৮৩
কমির্া নন্দী 

িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল িীরকািট ালী 0172259602

২০৮৪ জিাহাম্মদ জিাোমহদুল ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ জেৌরীপুর রািগোপালপুর 01722404188

২০৮৫ musharaf  hossain khan িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল ধানীগ ালা 01722141931

২০৮৬ জিাহাম্মদ আলী চকদার িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা জচচুয়া 01722072788

২০৮৭ জিাোঃ জিাশাররফ জহাগিন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ হালুয়াঘাট ধারা 01722025942

২০৮৮ জিা: শরীফ  ান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলপুর মিংগহশ্বর 01721287936

২০৮৯ md.abu Siddique িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ঈশ্বরেঞ্জ িাইেিাে 01721086637

২০৯০ িায়িা িুলর্ানা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ হালুয়াঘাট হালুয়াঘাট িদর 01719895927

২০৯১ জিাোঃ জোলাি জিাস্তফা  ান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ হালুয়াঘাট শাকুয়াই 01719073326

২০৯২ জিাহাম্মাদ িগনায়ারুল ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ধুিাউরা িুিীরহাট 01718989546

২০৯৩ kamrul islam িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ র্ারাকান্দা র্ারাকান্দা 01718883888

২০৯৪  জিাোঃ ওির ফারুক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ধুিাউরা কলমিন্দরু 01718752071

২০৯৫ জিা: হামদউল ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ জেৌরীপুর ভালুকা 01718727325

২০৯৬    জিাহাম্মাদ জদগলায়ার জহাগিন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা িমল্লকিাড়ী 01718606217

২০৯৭ োোর্ আরা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও উথুরী 01718528450

২০৯৮ জিাোঃ আিদুর রমশদ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল োহাঙ্গীরপুর 01718528450

২০৯৯ জিাহাম্্মদ আিুল কালাি আোদ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া িািুেঞ্জ 01718485252

২১০০ Aminullah Momotazi িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ জেৌরীপুর শাহেঞ্জ 01718353111

২১০১ Md Abbas Ali িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা পারুলীর্লা 01718050215

২১০২ গিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া কুশিাইল 01718050215

২১০৩ িামকল আহিদ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল জিায়াগজ্জিপুর 01718050215

২১০৪ জিাোঃ িমনরুল আিীন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও পাইথল 01717837982

২১০৫ এ, টট, এি, আহিান উল্লাহ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল মিংরইল 01717627755

২১০৬ িঞ্জয়  কুিার িমনক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ র্ারাকান্দা িাদ্দিয়ালী 01717558997

২১০৭ জরনাগেরা িুলর্ানা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ঈশ্বরেঞ্জ উচাম লা 01717345069

২১০৮ মরপন চন্দ্র িরকার িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা মিরুমনয়া 01717298033

২১০৯  র্াছমলিা  জিেি মলমপ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল িা াঁশহাটট 01717220504

২১১০ জিাহাম্মদ অাািু রায়হান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ জেৌরীপুর জোমিন্দপুর 01716775986

২১১১ Musammat Aysha Khatun িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা িনকুয়া 01716707030

২১১২ জিা. হামফেলু ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও জধাপাঘাট 01716691109

২১১৩ জিা: নােিুল হুদা িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও ইিলামিয়া 01716515847

২১১৪ জিাোঃ ফেলুর রহিান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা শ্রীপুর িাইেহাটট 01716515847

২১১৫ রর্ন দাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ হালুয়াঘাট ছারু্োও 01716417254



২১১৬ mitali banik িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলপুর িামলয়া 01716313734

২১১৭ আশরাফুল হক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল মিয়ারা 01716195595

২১১৮ কািরুননাহার িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা িনর্লা 01716163996

২১১৯ জিাহাম্মদ আমর্কুর রহিান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ঈশ্বরেঞ্জ আিারিাড়ী 01716115553

২১২০ মিকদার জিাোঃ হারুন অর রশীদ িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ভালুকা পদ্দিি পাড়াো াঁও 01716115553

২১২১ িঞ্জয়  কুিার িমনক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ র্ারাকান্দা চামড়য়া 01715764583

২১২২ kamrul islam িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ র্ারাকান্দা জকাদামলয়া 01714912345

২১২৩ মনগিমদর্া জদিী িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ র্ারাকান্দা কাকনী 01714912345

২১২৪  Muhammed Elius Kanchan িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল আমিরািাড়ী 01714819646

২১২৫ Maksuda Akter িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল জপাড়ািাড়ী 01714746417

২১২৬ জিা: শরীফ  ান িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলপুর আিুয়াকান্দা 01714716763

২১২৭ িুহাম্মদ জরোউল কমরি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ঈশ্বরেঞ্জ চরমন লা 01714009361

২১২৮ জিাোঃ িমনরুল আিীন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ েফরো াঁও ির্রিাড়ী 01714009361

২১২৯ আফগরাো জিেি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল ফমরদাকান্দা 01713654261

২১৩০ saiful maleque িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ নান্দাইল নান্দাইল 01713548780

২১৩১ Md.Sajjad  Hossain  Talukder. িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ঈশ্বরেঞ্জ িধুপুর 01712741794

২১৩২ Ashish Kumer Tarafder িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল িা ুয়া 01712626983

২১৩৩ mir delwar hossain িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল িাোন 01712542578

২১৩৪ আশরাফুল হক িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ িুক্তাোছা জকন্দ্রীয় জপৌর 01712469451

২১৩৫ জিা. েমহর আলি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ দ্দত্রশাল মিলগিাকা 01712395170

২১৩৬ জিাোঃ িািাি জহাগিন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া জদওগ ালা 01712395170

২১৩৭ নামিিা আক্তার িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া পলাশীহাটা 01712395170

২১৩৮ জিাোঃ িািাি জহাগিন িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া আমছি 01712395083

২১৩৯ গিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া িাকর্া 01712373739

২১৪০ শাহগনওয়াে জিেি িয়িনমিংহ িয়িনমিংহ ফুলিামড়য়া জপৌরিভা 01712250167

২১৪১ জিাোঃ আর্াউর রহিান িয়িনমিংহ জশরপুর নামলর্ািাড়ী পলাশীকুড়া 01711383955

২১৪২ জিাোঃ আর্াউর রহিান িয়িনমিংহ জশরপুর নামলর্ািাড়ী মিেীিাড়ী 01711131697

২১৪৩ জিাোঃ আর্াউর রহিান িয়িনমিংহ জশরপুর নামলর্ািাড়ী জপৌরিভা 01711037823

২১৪৪ জিাহাম্মদ মিদ্দিকুর রহিান। িয়িনমিংহ জশরপুর নামলর্ািাড়ী রানীো াঁও 01710762972

২১৪৫ জিাহাম্মদ মিদ্দিকুর রহিান। িয়িনমিংহ জশরপুর নামলর্ািাড়ী োছেড়া 01710503508

২১৪৬ Mohammed Munzurul Haque Jewel িয়িনমিংহ জশরপুর নকলা জপৌরিভা 01710403135

২১৪৭ জিাোঃ হারুন অর রমশদ িয়িনমিংহ জশরপুর িদর িূর্য মদী 01710227985

২১৪৮ md. abdul mutaleb িয়িনমিংহ জশরপুর শ্রীিদী জভলুয়া 01710196068

২১৪৯ Rozina khatun িয়িনমিংহ জশরপুর িদর েনইভরম্নয়া 01710196064

২১৫০ জিাহাম্মদ িমনরুজ্জািান আরেু িয়িনমিংহ জশরপুর িদর জপৌরিভা 01710154357

২১৫১ Mohammed Munzurul Haque Jewel িয়িনমিংহ জশরপুর নকলা চন্দ্রগকার্া 01710152734

২১৫২ শািিুন নাহার িয়িনমিংহ জশরপুর িদর িধযিয়ড়া 01708871156

২১৫৩ ,shahrear pervez িয়িনমিংহ জশরপুর দ্দিনাইোর্ী দ্দিনাইোর্ী 01700631808

২১৫৪ জিাহাম্মদ িমনরুজ্জািান আরেু িয়িনমিংহ জশরপুর িদর কািাগরর চর 01628884452

২১৫৫ নামফউন নূর িয়িনমিংহ জশরপুর িদর ফটটয়ািারী 01620190781

২১৫৬ Mohammed Munzurul Haque Jewel িয়িনমিংহ জশরপুর নকলা পািাকাটা 01611169809

২১৫৭ Md.Golam Mostofa িয়িনমিংহ জশরপুর শ্রীিদী কুরুয়া 0

২১৫৮ Lilyma  Khatun িয়িনমিংহ জশরপুর িদর িুকিুদপুর 0

২১৫৯ rashida begum িয়িনমিংহ জশরপুর দ্দিনাইোর্ী ঘােড়া দমক্ষর্ পাড়া 0

২১৬০ ফারহানা পারভীন িয়িনমিংহ জশরপুর শ্রীিদী শ্রীিরদী 0

২১৬১ ফারহানা পারভীন িয়িনমিংহ জশরপুর শ্রীিদী েিরীকুড়া 0


