
িমক নং আেবদনকারীর নাম, িপতা ও মাতার নাম িনজ জলা জ  তািরখ

অস-০০১
মাঃ আকতার হােসন     মাতাঃ মাছা: 

রািহমন খা ন িপতাঃ ত আ  ব ার িছি ক
িসরাজগ ১৫/১১/১৯৯৬

অস-০০২
মাঃ শির ল ইসলাম      মাতাঃ সিলমা 
বগম     িপতাঃ মাঃ মাবারক হােসন

িসরাজগ ০৬/০২/১৯৯৩

অস-০০৩
মাঃ আ  রায়হান         মাতাঃ মাসাঃ রাজী 
বগম িপতাঃ সালামত আলী

নােটার ২৮/১০/১৯৯১

অস-০০৪
মাঃ তা ল ইসলাম       মাতাঃ রওশন আরা 
বগম  িপতাঃ মাঃ হািব র রহমান

িম া ২৪/০৮/১৯৮৭

অস-০০৫
ফরেদৗিস আ ার      মাতাঃ আেনায়ারা 
বগম  িপতাঃ ত আ ল ওয়া দ

নায়াখালী ০৫/০২/১৯৯১

অস-০০৬
মাঃ িব াল হােসন সরদার মাতাঃ র জা 

আ ার     িপতাঃ মাঃ ছােদ র রহমান 
সরদার

িম া ১১/০৭/১৯৮৬

অস-০০৭
মা: মিন ল ইসলাম       মাতাঃ মাছাঃ 

মিরয়ম বগম িপতাঃ হােফজ মাঃ শাম ল হক
িসরাজগ ১০/০৮/১৯৯৬

অস-০০৮
মা: আ র েজব          মাতাঃ মাছাঃ 

জহরা বগম িপতাঃ মাঃ আ ল মিজদ শখ
িড় াম ১০/০১/১৯৯৫

অস-০০৯
মা: ফৗিজয়া তা কদার  মাতাঃ লিতফা 

খানম       িপতাঃ আ: আহাদ তা কদার
হিবগ ২৭/১১/১৯৯০

অস-০১০
আিখ আফজাল            মাতাঃ িন  আ ার   
     িপতাঃ কাজী মাঃ আফজাল হােসন

নড়াইল ০১/১০/১৯৯২

অস-০১১
মা: কিব ল ইসলাম      মাতাঃ জ রা খা ন  

    িপতাঃ মাঃ গালজার হােসন
িসরাজগ ০১/০২/১৯৮৯

অস-০১২
মা: আ বকর িসি ক    মাতাঃ মাছাঃ রখা 
বগম  িপতাঃ মাঃ ব  িময়া

গাইবা া ০১/১০/১৯৮৫

অস-০১৩
ি  খা ন                মাতাঃ মেমনা খা ন   

     িপতাঃ মিজবর রহমান
িসরাজগ ০৬/০৫/১৯৯৪

অস-০১৪
মা: আির ল ইসলাম    মাতাঃ মাছাঃ 
শফালী বগম, িপতাঃ মাঃ ফজর আলী 
ামািনক

পাবনা ২৭/০৯/১৯৮৮

অস-০১৫
মা: রব বী সরকার     মাতাঃ মাছাঃ 
রজাহান বগম, িপতাঃ মাঃ নািজর হােসন 

সরকার
িড় াম ০৯/০৯/১৯৮৭



অস-০১৬
মাঃ তাফাে াল হােসন  মাতাঃ িন ফা 
বগম     িপতাঃ মাঃ িব াল হােসন ধান

চ দ র ০৩/০৬/১৯৮৮

অস-০১৭
সাধন মার সরকার    মাতাঃ শাি  রানী 
সরকার িপতাঃ ত হের  নাথ সরকার

িড় াম ১০/১১/১৯৮৬

অস-০১৮
লাল হাসাইন            মাতাঃ ডিল খা ন     

     িপতাঃ িফেরাজ কিবর
নড়াইল ০১/০১/১৯৯৩

অস-০১৯
মাহ ল হাসান           মাতাঃ মাছাঃ 
সেলনা বগম িপতাঃ মাঃ তিনর উি ন 

াপারী
ি াম ৩০/১২/১৯৯০

অস-০২০
মা: সিহ ল ইসলাম সজল, মাতাঃ মমতাজ 
বগম     িপতাঃ মাঃ ল ইসলাম

চ াম ০৫/০৪/১৯৯২

অস-০২১
আেয়শা িসি কা          মাতাঃ রিহমা বগম   
    িপতাঃ রজাউল কিরম

ঠা রগ ও ২৫/০৯/১৯৯৩

অস-০২২
মা মা আ ার          মাতাঃ মেহ ন নসা    
   িপতাঃ ত আ ল মাতােলব

বা রবান পাবত ৩০/০৮/১৯৯২

অস-০২৩
নাছিরন আ ার        মাতাঃ শানাজ আ ার   
  িপতাঃ মাঃ শাহজাহান

িম া ০২/০১/১৯৯৭

অস-০২৪
মা: জােহ ল ইসলাম    মাতাঃ ফােতমা 

ইয়াসিমন, িপতাঃ মাঃ জাফর ইসলাম
নায়াখালী ০৮/০৫/১৯৯০

অস-০২৫
মা: র বী               মাতাঃ মাছাঃ িমনা 

খা ন  িপতাঃ মাঃ আ ল কালাম আজাদ
িসরাজগ ১৮/০৯/১৯৮৬

অস-০২৬
মা: একরা ল হক         মাতাঃ মাছাঃ 
জেলমা বগম, িপতাঃ মাঃ মিজবর রহমান

রং র ২৪/০৬/১৯৮৬

অস-০২৭
মা: আ ল বােরক        মাতাঃ মাছাঃ লাল 

বা ,  িপতাঃ মাঃ লাল িময়া
রং র ১৫/০৯/১৯৮৭

অস-০২৮
মা: রািক ল ইসলাম      মাতাঃ রািজয়া 
বগম     িপতাঃ মিহ ল হক

িম া ১২/০৯/১৯৯৩

অস-০২৯
ছািব ন নাহার হ ািপ       মাতাঃ িমনারা 
বগম      িপতাঃ মাঃ আিমর হােসন

িম া ০৮/১০/১৯৯৫

অস-০৩০
মা: িরমন হােসন        মাতাঃ িম বগম     

    িপতাঃ মােজ র রহমান
নওগ ২৯/০৮/১৯৯৩

অস-০৩১
মা: সাহাগ হােসন      মাতাঃ জ রা বগম   

   িপতাঃ মাঃ এমদা ল হক
নওগ ০৮/০৮/১৯৯৬

অস-০৩২
আিত র রহমান            মাতাঃ ৎ ন 
নাহার       িপতাঃ আ র রৗফ

িম া ০৫/০৮/১৯৯০

অস-০৩৩
শির ল ইসলাম             মাতাঃ হেলনা       
      িপতাঃ মাঃ িললচ দ

নওগ ০২/০১/১৯৯৫

অস-০৩৪
মাঃ শিফ ল ইসলাম    মাতাঃ হেলনা বগম 

        িপতাঃ মাঃ িললচ দ
নওগ ০১/০১/১৯৯৫



অস-০৩৫
মা: দােরাদা য়াজ আ    মাতাঃ মাছাঃ 

মেনায়ারা খা ন, িপতাঃ ত ওিহ ল ইসলাম 
আশরাফ

িসরাজগ ০১/১০/১৯৮৫

অস-০৩৬
এম, এ সােজ ামান    মাতাঃ মাছাঃ 
শফালী বগম, িপতাঃ ত আ ল মা ান 

আক
গাইবা া ২৮/১০/১৯৮৯

অস-০৩৭
আসমা হক                মাতাঃ তাজনাহার 
বগম  িপতাঃ মাঃ ল হক

লনা ৩০/১১/১৯৮৮

অস-০৩৮
মা লাল হােসন,        মাতাঃ গােলনর 
বগম    িপতাঃ ত রইচ উি ন

নীলফামারী ১০/১১/১৯৮৮

অস-০৩৯
মা: ব ল হােসন       মাতাঃ মাছাঃ 

মরিজনা খা ন,  িপতাঃ মাঃ মেয়ন উি ন
িসরাজগ ২৫/০৬/১৯৯৪

অস-০৪০
মা: শিহ ল ইসলাম     মাতাঃ আেলয়া 

পারভীন,  িপতাঃ ত এরশাদ আলী
িসরাজগ ১০/০৮/১৯৯০

অস-০৪১
মা: ল ইসলাম       মাতাঃ রজাহান 
বগম   িপতাঃ ইউ ফ আলী শখ

চ দ র ২১/১২/১৯৯৪

অস-০৪২
আছমা আ ার           মাতাঃ তাছিলমা 
আ ার  িপতাঃ মাঃ আ াছ আলী িমিজ

চ দ র ০২/০৪/১৯৯৬

অস-০৪৩
মন র আলী             মাতাঃ মেনায়ারা বগম 
  িপতাঃ আ ল হক

লালমিনরহাট ১২/০২/১৯৮৯

অস-০৪৪
বলাল হােসন          মাতাঃ আি য়া খা ন   

 িপতাঃ আ  বকর িছ ীক
লালমিনরহাট ২৮/০১/১৯৮৯

অস-০৪৫
মা: িমজা র রহমান      মাতাঃ মাছাঃ 

লাইলী বগম,িপতাঃ মাঃ সয়দ আলী
গাইবা া ১৫/০৭/১৯৮৯

অস-০৪৬
মাহা দ লিফকার রহমান,  মাতাঃ মাছাঃ 

রওশানারা বগম, িপতাঃ ত আ স সিলম
িসরাজগ ০৪/০২/১৯৯৪

অস-০৪৭
মা: জািহ ল ইসলাম      মাতাঃ আি য়া 

খা ন ,  িপতাঃ মাঃ আ ল খােলক লাল
িসরাজগ ২০/০২/১৯৯৩

অস-০৪৮
মা: মাহ ব আলম ,মাতাঃ মাসাঃমাহ দা 

খা ন,িপতাঃ তয়ৰ আলী
িদনাজ র ১২/০৮/১৯৯২

অস-০৪৯
সাহানাজ পারভীন          মাতাঃ আকিলমা 
বগম    িপতাঃ ত আদম খান

নড়াইল ২৮/০৫/১৯৮৫

অস-০৫০
মা: রমজান আলী       মাতাঃ মাছাঃ  

খা ন, িপতাঃ হযরত আলী শখ
িসরাজগ ০১/০১/১৯৯৫

অস-০৫১
মা: বাহা র আলী      মাতাঃ ত বাতাসী 

খা ন  িপতাঃ মাঃ মািনক চ দ
িসরাজগ ০৪/০৭/১৯৯৬



অস-০৫২
মা: আিজ ল হক         মাতাঃ মিজনা বগম 

    িপতাঃ মাঃ আশরা ল আলম
মা রা ১৮/০৯/১৯৯৩

অস-০৫৩
মা: িমলন হােসন       মাতাঃ বাতাসী বগম  

     িপতাঃ মাঃ ইউ ফ আলী
িসরাজগ ০৬/০৭/১৯৯১

অস-০৫৪
সাগর চ  মহ          মাতাঃ রনজীতা রানী 
মহ   িপতাঃ কাশ চ  মহ

রং র ০১/০১/১৯৮৭

অস-০৫৫
িম পারভীন              মাতাঃ িরিম পারভীন  

     িপতাঃ মাঃ সেক ার আলী
পাবনা ২০/০৬/১৯৯৬

অস-০৫৬
মা: ল িময়া           মাতাঃ মাছাঃ 

মিজয়া খা ন িপতাঃ মাঃ আমজাদ হােসন
রং র ০৪/১২/১৯৯৩

অস-০৫৭
মা: রােশ ামান       মাতাঃ মাছাঃ িরনা 
বগম  িপতাঃ মাঃ এমদা ল হক

িড় াম ০৭/০৮/১৯৯২

অস-০৫৮
মা: মাহ ল হাসান      মাতাঃ রােশদা 
বগম     িপতাঃ জয় ল আেবদীন

িড় াম ০১/০১/১৯৮৭

অস-০৫৯
ফারজানা আকতার       মাতাঃ মেনায়ারা 
বগম    িপতাঃ মা ািফ র রহমান

নায়াখালী ২৯/১১/১৯৮৬

অস-০৬০
আলহাজ সরকার          মাতাঃ আিছয়া খা ন 
   িপতাঃ ছাই ল ইসলাম

িসরাজগ ৩১/১২/১৯৯২

অস-০৬১
সয়দ রােশ ল ইসলাম    মাতাঃ সয়দা 
রাকসানা বগম, িপতাঃ সয়দ আফতাব 
হােসন

রং র ২১/১০/১৯৮৫

অস-০৬২
মা: মজ র রহমান        মাতাঃ েজদা 

খা ন    িপতাঃ দিবর উি ন
মেহর র ১১/১০/১৯৯০

অস-০৬৩
মা: শাজাহান আলী      মাতাঃ মাছাঃ 

ছােলহা খা ন, িপতাঃ মাঃ সয়দ আলী
িড় াম ০৫/০৩/১৯৮৬

অস-০৬৪
মা: আল মা ন          মাতাঃ মাছাঃ 

শািহ র বগম, িপতাঃ মাঃ মসিলম উ ীন
িসরাজগ ০২/০২/১৯৯২

অস-০৬৫
মা:তাই র রহমান       মাতাঃ মাছাঃ 

জাহানারা বগম,  িপতাঃ মা? হািব র রহমান
িপেরাজ র ০৫/০৭/১৯৯৩

অস-০৬৬
মা: সাই র রহমান       মাতাঃ বগম রািশদা 
হােসন, িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন গাজী

সাত ীরা ২০/০৬/১৯৮৫

অস-০৬৭
মা: নাই ল ইসলাম       মাতাঃ মাছাঃ 

াহার,   িপতাঃ মাঃ ইউ ফ আলী
িড় াম ২৭/০২/১৯৮৪

অস-০৬৮
সােকৱা লতানা         মাতাঃ ত লাইলী 
হােসন  িপতাঃ ত মীর শাহাদাৎ হােসন

ঢাকা ২৪/১২/১৯৮৬

অস-০৬৯
শারিমন লতানা          মাতাঃ সিকনা 
খা ন,      িপতাঃ গালাম র ল

যেশার ০৪/০২/১৯৯১



অস-০৭০
আশরা ল ইসলাম        মাতাঃ আসমা বগম, 
    িপতাঃ ত আ ল কােশম

িড় াম ১৪/০৮/১৯৮৮

অস-০৭১
মা: নজওয়ান নািহদ      মাতাঃ মাছাঃ 

াহার বগম, িপতাঃ মাঃ শাহ আলম 
সরকার

রং র ০১/০১/১৯৮৯

অস-০৭২
মাজাে ল হক           মাতাঃ জা া ল 
ফরেদৗস, িপতাঃ মিজবর রহমান

নওগ ০১/০৩/১৯৮৮

অস-০৭৩
রাকসনা পারভীন         মাতাঃ মাছাঃ 
মাসেলমা বগম, িপতাঃ মাঃ আজহার আলী

গাইবা া ১৬/০৯/১৯৮৫

অস-০৭৪
মা: রািক ামান        মাতাঃ রহানা বগম 

      িপতাঃ মাঃ শাম ে হা
নীলফামারী ২১/০৬/১৯৮৮

অস-০৭৫
ামল চ                 মাতাঃ মালতী রানী    

     িপতাঃ গাপাল চ
িড় াম ১৪/১০/১৯৮৮

অস-০৭৬
মা: আশরা ল হক       মাতাঃ মাছাঃ 

আেনায়ারা বগম, িপতাঃ মাঃ ল আিমন
িড় াম ১২/০৮/১৯৮৬

অস-০৭৭
শামীমা আ ার            মাতাঃ সািহদা বগম 
      িপতাঃ ওয়ািহ ল হক সরকার

গাইবা া ০১/০১/১৯৯০

অস-০৭৮
িলিপ খা ন                 মাতাঃ রেবকা 
বগম      িপতাঃ িম  কািজ

গাইবা া ২১/০১/১৯৯৫

অস-০৭৯
জীবন চ  পাল           মাতাঃ িমনতী রানী 
পাল   িপতাঃ ধীর চ  পাল

গাইবা া ০২/০২/১৯৯০

অস-০৮০
মাঃ হািব র রহমান       মাতাঃ মাছাঃ 
ল ম খা ন, িপতাঃ মাঃ ল আিমন

মেহর র ৩০/০৮/১৯৯৫

অস-০৮১
জাবােয়র আহ দ খান    মাতাঃ মাছাঃ 
েয়না রহমান, িপতাঃ মাঃ মাখেল র 

রহমান খান
নামগ ১৪/০৯/১৯৮৫

অস-০৮২
রা া ল ইসলাম          মাতাঃ রােশদা 
আিমন      িপতাঃ ত র ইসলাম আিমন

িড় াম ০১/০১/১৯৯৬

অস-০৮৩
ফারজানা আকতার       মাতাঃ িশিরন আ ার 
   িপতাঃ মাঃ িব াল হােসন

চ দ র ০১/০১/১৯৯৪

অস-০৮৪
মা: আকরাম হােসন      মাতাঃ আেয়শা 
বগম      িপতাঃ মাঃ আ ল কালাম

ল ী র ২৭/১১/১৯৯৩

অস-০৮৫
মা: সােহল রানা         মাতাঃ হািলমা বগম 

     িপতাঃ মাঃ শাহজাহান আলী
নােটার ১৮/১১/১৯৯০

অস-০৮৬
মা: িরয়াদ  হাসান সাহাগ  মাতাঃ মাছাঃ 
রেবকা খা ন, িপতাঃ মাঃ ছদর উ ীন

যেশার ১২/০৭/১৯৯১



অস-০৮৭
নারায়ন চ  দবনাথ      মাতাঃ ম  রানী 
দব নাথ      িপতাঃ রেমশ চ  দব নাথ

নায়াখালী ২০/১০/১৯৮৮

অস-০৮৮
হািসনা আ ার           মাতাঃ সােলহা বগম  
   িপদাঃ মাক দ আলম

ঢাকা ২৭/০৫/১৯৮৬

অস-০৮৯
িবধান চ  রায়            মাতাঃ মীলা বালা 
রায়    িপতাঃ ভবদাশ চ  রায়

নীলফামারী ১৫/০৬/১৯৯৪

অস-০৯০
মা: িফেরাজ আলম       মাতাঃ মাসাঃ 

আেনায়ার বগম, িপতাঃ ত আঃ কােদর 
িময়া ( চৗিকদার)

প য়াখালী ০৫/০৬/১৯৮৩

অস-০৯১
মা: রজাউল কিরম       মাতাঃ ত মাসাঃ 
লজান বগম, িপতাঃ ত মাঃ চ ন  িময়া্

প য়াখালী ০৫/০৭/১৯৮৪

অস-০৯২
শখ নািছর উি ন          মাতাঃ ফােতমা 

আ ার    িপতাঃ আ ল মিজদ
া নবাড়ীয়া ৩১/১২/১৯৮৫

অস-০৯৩
মা: ল আিমন           মাতাঃ মাছাঃ 

মেমনা বগম, িপতাঃ ত কিছম উি ন
রং র ০১/০৩/১৯৯১

অস-০৯৪
েবল রানা                 মাতাঃ মাছাঃ 

সাখা ে ছা, িপতাঃ মাঃ নইদা িময়া
 িসরাজগ ০১/০৪/১৯৯৩

অস-০৯৫
মা: িমজা র রহমান      মাতাঃ মাছাঃ িমরা 
বগম,িপতাঃ মাঃ আজাহার আলী

গাইবা া ০১/০১/১৯৯১

অস-০৯৬
মাছা: আছমা খা ন      মাতাঃ মাছাঃ 

ফিরদা বগম, িপতাঃ আলী আকবর
িঝনাইদহ ০৪/১২/১৯৯৪

অস-০৯৭
মা: আর রািকব           মাতাঃ মাছাঃ 

মাক দা খানম, িপতাঃ কাম ল আলম
ব ড়া ১৭/১২/১৯৯১

অস-০৯৮
মা: আশারা ামান     মাতাঃ রেহনা 

খা ন, িপতাঃ মাঃ মাশাররফ হােসন
যেশার ৩১/১২/১৯৯৬

অস-০৯৯
মা: ল স          মাতাঃ মাছাঃ 

জািমলা বগম, িপতাঃ মাঃ আহসান আলী
িড় াম ০৬/০১/১৯৯৫

অস-১০০
মাছা: আয়শা খা ন      মাতাঃ মাছাঃ 

ফিরদা পারভীন, িপতাঃ মাঃ আলী আকবার
িঝনাই্দহ ১২/০৯/১৯৯০

অস-১০১
মাছা: রািবয়া খা ন       মাতাঃ মাছাঃ 

মােজদা বগম, িপতাঃ মাঃ ফজ র রহমান
যেশার ২১/১২/১৯৯০

অস-১০২
মা: আমজাদ হেসন      মাতাঃ িবিব হাওয়া, 

িপতাঃ মাঃ জয়নাল আেবদীন
নায়াখালী ৩০/১০/১৯৮৫

অস-১০৩
মা র রিশদ,                 মাতাঃ ত 
মেনায়ারা বগম, িপতাঃ মাঃ তােহর উি ন

নওগ ০৮/১০/১৯৯১



অস-১০৪
গালাম আশরা ল আলম  মাতাঃ সািবনা 
বগম,   িপতাঃ মাঃ হাসাইন

া নবাড়ীয়া ০১/০৯/১৯৯৩

অস-১০৫
রািকব আহেমদ          মাতাঃ হািলমা বগম   
   িপতাঃ ত এম এ জিলল

বােগরহাট ২২/০৯/১৯৯০

অস-১০৬
মা:শহী ল ইসলাম      মাতাঃ ত রিহমা 
বগম       িপতাঃ ত নায়াব আলী

চ দ র ০১/০১/১৯৯২

অস-১০৭
সােহল সরকার           মাতাঃ ফরেদৗসী 
বগম    িপতাঃ ত ল দা সরকার

চ দ র ৩০/১১/১৯৯০

অস-১০৮
মাসা ৎ খািদজা আ ার  মাতাঃ মেনায়ারা 
বগম   িপতাঃ আলী আহেমদ

িম া ০৪/০২/১৯৯৫

অস-১০৯
মা: মাকাররম হােসন     মাতাঃ মাছাঃ 

মাহ বা খা ন, িপতাঃ মাঃ িরয়াজউি ন
িদনাজ র ২১/১০/১৯৮৭

অস-১১০
হলাল উি ন            মাতাঃ মাবা রা বগম 

  িপতাঃ জাফর আহেমদ
ল ী র ৩০/০৭/১৯৯৩

অস-১১১
উ ল মার ঘাষ         মাতাঃ শফালী রানী 
ঘাষ  িপতাঃ ভেবশ চ  ঘাষ

নােটার ১৮/০৯/১৯৮৮

অস-১১২
মা:িরপন ধানীয়া,       মাতাঃ হািছনা বগম 

     িপতাঃ রা াক াধানীয়া
চ দ র ০৫/০৯/১৯৮৯

অস-১১৩
মা: হাসান আলী          মাতাঃ মাছাঃ 
জাসনা বগম, িপতাঃ মাঃ জিহর আলী

লালমিনরহাট ০৫/০৭/১৯৯৩

অস-১১৪
সিফ স সােলকীন      মাতাঃ শামীম আরা 

খানম  িপতাঃ শিহ ল ইসলাম
রাজশাহী ৩১/১২/১৯৯৩

অস-১১৫
মা:শির ল ইসলাম    মাতাঃ সাম ন নাহার   

  িপতাঃ ত কােবজ উ ীন
রাজশাহী ১২/০৫/১৯৮৫

অস-১১৬
মী মী খা ন           মাতাঃ আিনছা বগম,   

 িপতাঃ মাঃ মাছাে ক আলী ম ল
রং র ২৮/০৫/২০১৫

অস-১১৭
মা: শাহালম            মাতাঃ িমিন খা ন       

  িপতাঃ মাঃ ইসমাইল হােসন
পাবনা ১০/০১/১৯৯০

অস-১১৮
মা: গালাম মা াফা     মাতাঃ ি  বগম    

     িপতাঃ মাঃ আ ল আিজজ
িসরাজগ ২৪/১১/১৯৯৩

অস-১১৯
গৗতম মার াং        মাতাঃ সাধনা রানী    

    িপতাঃ গৗর চ  াং
ব ড়া ০৩/০১/১৯৮৯

অস-১২০
উ ম চ  দাস            মাতাঃ ঝণা রানী দাস  
     িপতাঃ িবজয় চ  দাস

িম া ২৫/০৫/১৯৯৪

অস-১২১
এ, ক, এম আ ল হাই    মাতাঃ রেহনা 
বগম      িপতাঃ আশরাফ মা া

নওগ ১২/১২/১৯৮৮



অস-১২২
মা: হািব র রহমান      মাতাঃ মাছাঃ 

শািহনা বগম িপতাঃ রাহা ান আলী
যেশার ১১/০১/১৯৯০

অস-১২৩
মা: মািম র রহমান     মাতাঃ মাছাঃ 

আকিলমা বগম, িপতাঃ মাঃ নািজর উ ীন
যেশার ১৪/০৪/১৯৮৯

অস-১২৪
মা: সাঈদ আেনায়ার     মাতাঃ িরিজয়া 

পারভীন    িপতাঃ মাঃ মাক ল হােসন
িঝনাইদহ ২০/১২/১৯৮৭

অস-১২৫
মা: শাহ পরান           মাতাঃ ফয় ে ছা      

   িপতাঃ মাঃ ফজ র রহমান
িম া ২০/০৪/১৯৯৩

অস-১২৬
মা: সািহ র রহমান      মাতাঃ ওয়ােহদা 

খা ন     িপতাঃ মাঃ িসরা ল ইসলাম
িদনাজ র ০১/০১/১৯৮৮

অস-১২৭ মা: সা াম হােসন       মাতাঃ মাসাঃ 
সােজদা খা ন  িপতাঃ মাঃ সামাদ ামািনক

িসরাজগ ২০/০২/১৯৯৩

অস-১২৮
মা: খাই ল বাশার       মাতাঃ মাছাঃ 
শফালী খা ন, িপতাঃ মাঃ শাম ে াহা

মেহর র ০৫/০১/১৯৮৯

অস-১২৯
মা: মা ন আর রশীদ    মাতাঃ হািলমা বগম 

    িপতাঃ মাঃ শিহ ল ধা
নােটার ১৫/১২/১৯৯০

অস-১৩০
তাহিমনা তা কদর       মাতাঃ ন নাহার    
      িপতাঃ আ  তােহর

িসেলট ২২/০৮/১৯৮৭

অস-১৩১
শখ ইকবাল হােসন      মাতাঃ সিলমা 
বগম     িপতাঃ শখ আ ল কােদর

বােগরহাট ১৭/১২/১৯৯০

অস-১৩২
মা: জ ল ইসলাম      মাতাঃ মাছাঃ 
খােদজা বগম, িপতাঃ অজর উি ন

রং র ০৩/০২/১৯৯১

অস-১৩৩
মা: ইকরাম আলী         মাতাঃ হািজরা 

খা ন   িপতাঃ মাঃ স আলী
যেশার ২১/০৭/১৯৮৬

অস-১৩৪
মা: নাজ ল হক        মাতাঃ মাছাঃ নাজমা 
বগম িপতাঃ মাজাহার ম ল

রং র ০২/০৮/১৯৯৬

অস-১৩৫
মা: আিজ ল হক         মাতাঃ মাছাঃ 

মিহমা বগম িপতাঃ মাঃ র মাহা দ
নােটার ০৮/০৬/১৯৯২

অস-১৩৬
মা: সাহা ল ইসলাম      মাতাঃ মােজদা 

খা ন িপতাঃ আ ল জ ার
নীলফামারী ২৭/০৯/১৯৮৮

অস-১৩৭
মি কা আল মা ন      মাতাঃ নািগস বগম    
   িপতাঃ মি ক রিফ ল ইসলাম

বােগরহাট ০৫/১২/১৯৯৩

অস-১৩৮
িম বগম                  মাতাঃ রিজয়া 
বগম,       িপতাঃ আ র রিশদ

গাইবা া ৩০/১০/১৯৯৬



অস-১৩৯
মিনরা খা ন            মাতাঃ আেনায়ারা 
বগম   িপতাঃ মাঃ আকমল

মা রা ১৭/০৮/১৯৯১

অস-১৪০
মা: ইফফাত হােসন     মাতাঃ মাছাঃ 
মােমনা খা ন, িপতাঃ শাহাদৎ হােসন

পাবনা ২০/০৬/১৯৮৮

অস-১৪১
মা: নািবউল ইসলাম    মাতাঃ মাছাঃ রিহমা 
বগম িপতাঃ মাঃ দেলায়ার হােসন

িড় াম ১৫/০৫/১৯৮৮

অস-১৪২
মা: মা ন আর রিশদ    মাতাঃ মমতাজ 
বগম     িপতাঃ মাহা দ আলী

ি য়া ১৬/০৯/১৯৯০

অস-১৪৩
মা: িরয়া ল ইসলাম     মাতাঃ রিজয়া 

খা ন    িপতাঃ মাঃ মাজাহার আলী
িদনাজ র ১৫/০৬/১৯৮৭

অস-১৪৪
শাহাদাৎ হােসন         মাতাঃ লতানা বগম 
   িপতাঃ মাঃ আ ল কালাম আজাদ

শর র ১৫/০৪/১৯৯১

অস-১৪৫
মা: রিক ল ইসলাম     মাতাঃ িরিজয়া,   

িপতাঃ মাঃ আ াছ আলী ম ল
মা রা ২০/০১/১৯৯০

অস-১৪৬
আসা াহ িহলগািলব      মাতাঃ জীবন নাহার 
   িপতাঃ নজ ল ইসলাম

শর র ০১/০১/১৯৯০

অস-১৪৭
মাছা: সািজয়া পারভীন   মাতাঃ মাছাঃ 

ময়না বগম  িপতাঃ ব ার আলী
িড় াম ০৫/১১/১৯৯৬

অস-১৪৮
মা: সাখাওয়াত হােসন   মাতাঃ মাছাঃ 

িশউলী বগম িপতাঃ ত আিজ ল হক
রং র ০১/০৯/১৯৮৫

অস-১৪৯
কনক চ পা                 মাতাঃ রােহলা বগম  
    িপতাঃ ত খাকন সরদার

চ দ র ০৫/০৯/১৯৮৬

অস-১৫০
মাঃ রােশ ল ইসলাম     মাতাঃ হািফজা 

খা ন     িপতাঃ মাঃ আ ল মিতন
িসরাজগ ১৭/১২/১৯৯৪

অস-১৫১
মাঃ মাহ জ আলম        মাতাঃ সািহদা 
বগম       িপতাঃ মাঃ হযরত আলী মা া

ল ী র ০১/০৩/১৯৯৩

অস-১৫২
মাঃ ল আিমন        মাতাঃ মাছাঃ 
রজাহান বগম ,িপতাঃ মাঃ আিম ল ইসলাম

ঠা রগ ও ২০/০৫/১৯৮৩

অস-১৫৩
এস. এম. তৗিকর আহেমদ মাতাঃ সিলমা 
জাহান,   িপতাঃ এস.এম. খাজাহা ল ইসলাম

নওগ ২৫/০৪/১৯৯২

অস-১৫৪ ফরহাদ রজা           মাতাঃ মাছাঃ লাইিল 
বগম  িপতাঃ মাঃ ওসমান আলী

নওগ ২৫/০৯/২৯৯৪

অস-১৫৫
িদপা ি রা              মাতাঃ মি কা ি রা   
    িপতাঃ রসমিন ি রা খাগড়াছিড় ০২/০১/১৯৯৩



অস-১৫৬
মাছাঃ ইফাত আরা      মাতাঃ মাছাঃ রওশন 

আরা  িপতাঃ তঃ ইি স আলী িড় াম ২৩/০১/১৯৯৪

অস-১৫৭
অ র মার           মাতাঃ বিল রানী 

     িপতাঃ গৗতম মার  িদনাজ র ২৩/১০/১৯৯৪

অস-১৫৮ মাঃ আ সাঈদ িবন ফরহাদ শাফা, মাতাঃ 
উে  তািমম, িপতাঃ মাঃ ফরহাদ আলী নােটার ০৫/০৭/১৯৯৪

অস-১৫৯ েসনিজৎ ি রা              মাতাঃ িচ া 
ি রা       িপতাঃ মািনক মার ি রা খাগড়াছিড় ১০/১২/১৯৮৯

অস-১৬০
আ  িফ মাঃ তানিজ ল ইসলাম,              
   মাতাঃ মাছাঃেগােল বা , িপতাঃ মাঃ 
জােহ ল ইসলাম

গাইবা া ১৮/১০/১৯৮৮


