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

িপএ ০০১
মাঃ ই ািফল

িপতা: হযরত আলী
মাতা: মাসা: সিখনা বগম

নােটার ১৬/০৫/১৯৮৫

িপএ ০০২
মাছা িশ ী খা ন 

িপতা: শাহজাহান আলী
মাতা: রজাহান  খা ন

িসরাজগ ০৪/০৪/১৯৯২

িপএ ০০৩
মাঃ আিতয়ার রহমান

িপতা- মাঃ ার হােসন সরকার
মাতা: রািজয়া লতানা (লাকী)

িসরাজগ ১২.১২.১৯৯২

িপএ ০০৪
মা ািকন আহেমদ

িপতা: মা: ইয়া ব আলী
মাতা: ফােতমা বগম

নওগ ০১.০৫.১৯৯৪

িপএ ০০৫
মাছাঃ রজাহান আ ার

িপতা: মা: ল ইসলাম
মাতা: মাছা: ফােতমা িজ াত

নােটার ০৮.১১.১৯৯০

িপএ ০০৬
মাঃ শাহাদাত হােসন          িপতা: 
মা: হািনফ িময়া

মাতা: মাসা: েলখা বগম
িম া ২৫.০৭.১৯৯৬

িপএ ০০৭
রজাহান আ ার

িপতা: ত মা: ল ইসলাম
মাতা: রােহলা বগম

নােটার ২৫.০৫.১৯৮৫

িপএ ০০৮
মাঃ িরয়াদ হােসন

িপতা: মা: আ: কািদর  ধান
মাতা: সিলনা বগম

চ দ র ১১.০৬.১৯৯৪

িপএ ০০৯
মাঃ আব ল হািলম

িপতা: মা: মাতাহার হােসন
মাতা: মাছা: হািমদা বগম

ব ড়া ০১.১১.১৯৮৫

িপএ ০১০
মাঃ আিজবার রহমান

িপতা: ত: মা: আকাম আলী গাজী
মাতা: ত: আয়রা বগম

লনা ০১.০২.১৯৮৬

িপএ ০১১
মাঃ জল হক আলী

িপতা: মা: সা শখ
মাতা:রিহমা খা ন

িসরাজগ ১০.০৮.১৯৮৮

িপএ ০১২
মাঃ িরমন হােসন 

িপতা: মা: ছাই ল ইসলাম
মাতা: মাসা: িব বগম

নওগ ০২.০১.১৯৯৬

িপএ ০১৩
মাঃ কামাল হােসন 

িপতা: মা: ইসহাক আলী
মাতা: মাসা: জােমনা বগম

নােটার ০২.০৮.১৯৮৫

িপএ ০১৪
মাছাঃ শিরফা খা ন 

িপতা: মা: সিলম রজা
মাতা:  মাসা: িরিজয়া বগম

িঝনাইদহ ১১.০৭.১৯৯৬

িপএ ০১৫
মাঃ রােসল িময়া 

িপতা: আ: রিহম সরদার
মাতা: রজাহান বগম

িঝনাইদহ ০৪.০১.১৯৯১

www.cca.gov.bd
পিরিশ -ঘ

পেদর নাম: িপএ কাম-কি উটার া িরক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ইেল িনক া র সা িফেকট দানকারী ক পে র িনয় ক (িসিসএ)-এর কাযালয়

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয়
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িপএ ০১৬
মাঃ জা া ল ফরেদৗস

িপতা: মা: লাওসান আলী
মাতা: রা বগম

য়াডা া ১৪.০৪.১৯৮৭

িপএ ০১৭
নাজ ল হাসাইন 
িপতা: আব ল হক
মাতা: শাহানাজ

চ াম ১০.০২.১৯৯২

িপএ ০১৮
মা ল কিরম
িপতা: ল আলম
মাতা: দেলায়ারা আলম

চ াম ১৫.০৪.১৯৯১

িপএ ০১৯
মাঃ সা া ল হক 

িপতা: মা: আ স সামাদ ফিকর
মাতা: মাসা: রিজয়া খা ন

জয় রহাট ২০.০৩.১৯৮৬

িপএ ০২০
শাহান শাহ ম ল
িপতা: ত: আ র রহমান ম ল
মাতা: অিমছা বগম

গাইবা া ০১.০৪.১৯৯০

িপএ ০২১
মাঃ মিন ল ইসলাম 

িপতা: মা: হাসমত হােসন
মাতা: আেমনা খা ন

নড়াইল ১২.১০.১৯৮৮

িপএ ০২২
মাঃ রিবউল ইসলাম

িপতা: মা: জামাল উি ন
মাতা: সম ভান নছা

িড় াম ০৮.০৫.১৯৯০

িপএ ০২৩
মাঃ ছােদ র রহমান 

িপতা: মা: আ র রউফ
মাতা: িপয়ারা বগম

িব, বাড়ীয়া ৩০.০৬.১৯৮৮

িপএ ০২৪
মাঃ রািজ ল ইসলাম

িপতা: মা: রমজান আলী
মাতা: মাসা: ফা বগম

ঠা রগ ও ০৮.০৩.১৯৯৭

িপএ ০২৫
মাঃ জািম ল ইসলাম             িপতা: 
মা: হাসমত ঠা র

মাতা: আেমনা খা ন
নড়াইল ১২.০২.১৯৯১

িপএ ০২৬
মাঃ আসলাম উি ন

িপতা: আ স স র শখ
মাতা: মেনায়ারা খানম

নড়াইল ২৯.০১.১৯৯১

িপএ ০২৭
মাঃ আজা র রহমান

িপতা: মা: ইয়া ব আলী
মাতা: মাসা: আিছয়া খা ন

ব ড়া ০৫.০৪.১৯৮৯

িপএ ০২৮
ইউ ছ চৗ রী                        িপতা: 
আ: রিহম চৗ রী
মাতা: চিকনা বগম

িম া ১০.১২.১৯৮৭

িপএ ০২৯
তানিজর আলম
িপতা: মা: খারেশদ আলম
মাতা: সািহদা বগম

চ দ র ২৫.১২.১৯৯৩

িপএ ০৩০
মাঃ সাগর হােসন 

িপতা: মা: মজ র রহমান
মাতা: লাইলী

নওগ ১০.১০.১৯৯৪

িপএ ০৩১
হািববা জাহান
িপতা: মা: হযরত আলী
মাতা: মাসা: রেহনা বগম

ব ড়া ২৪.০৩.১৯৮৭

িপএ ০৩২
মাঃ সালায়মান হােসন

িপতা: মা: লাকমান ামািনক
মাতা: মাছা: জমা খা ন

পাবনা ১২.১০.১৯৮৬

িপএ ০৩৩
মাঃ মারেশদ হাসান

িপতা: মা: মাজাহার আলী
মাতা: মাছা: জাহানারা বগম

নওগ ১২.১২.১৯৮৫

িপএ ০৩৪
মাঃ শামীম রজা

িপতা: মা: শিহ ল ইসলাম
মাতা: মাছা: আেনায়ারা খা ন

িসরাজগ ৩১.০৩.১৯৮৭



িপএ ০৩৫
মাঃ সাহা ল আলম             িপতা: 
মা: আ ল কালাম আজাদ

মাতা: মেনায়ারা বগম
নওগ ২০.০১.১৯৯৬

িপএ ০৩৬
মাঃ িমজা র রহমান 

িপতা:িপতা: মর ম শাম ্ ীন 
মাতা: আকতার বা

িদনাজ র ০১.০১.১৯৮৯

িপএ ০৩৭
মাঃ আদম আলী 

িপতা: ত: মা: সমেশর আলী
মাতা: মাছা: হািমদা বগম

িড় াম ২৩.০৭.১৯৮৮

িপএ ০৩৮
মাছাঃ মাহ দা আ ার

িপতা: ত: শখ মিহউি ন
মাতা: মাছাঃ মাফেরাজা বগম

য়াডা া ২৪.১১.১৯৯৩

িপএ ০৩৯
মাছাঃ আিরফা আ ার িখ  িপতা: 
মা: আকবর আলী

মাতা: মাছা: রিহমা বগম
িড় াম ১৪.১২.১৯৯৬

িপএ ০৪০
মা শরীফ হাসাইন 

িপতা: মা: সিলম হােসন
মাতা: কিহ র বগম

ল ী র ০১.০১.১৯৯৫

িপএ ০৪১
িশিরন লতানা 
িপতা: মা: গালাম সােরায়ার িসকদার
মাতা: মিরয়ম  বগম

বােগরহাট ০১.০১.১৯৮৮

িপএ ০৪২
মাঃ আ  সাঈদ

িপতা: মা. গালাম মা ফা
মাতা: িশিরনা বগম

যেশার ০৭.০১.১৯৮৬

িপএ ০৪৩
িবকাশ মার
িপতা: র ন মার ম মদার
মাতা: বাস ী ম মদার

িঝনাইদহ ১২.১০.১৯৮৬

িপএ ০৪৪
রতন চ  দাস
িপতা: রিব চরণ দাস
মাতা: িম া রাণী দাস

হিবগ ০১.০৯.১৯৮৭

িপএ ০৪৫
জািকয়া লতানা লািখ
িপতা: মা: ওবায় ল হক
মাতা: নাজমা হক

লনা ২৩.১০.১৯৮৮

িপএ ০৪৬
মা: আ র রা াক

িপতা: ত: এমদা ল হক
মাতা: মাছা: রািজয়া বগম

িসরাজগ ১৭.১১.১৯৮৬

িপএ ০৪৭
জসীম উি ন
িপতা: আ ল ওয়ােহদ
মাতা: সােহরা খা ন

পাবনা ২২.১১.১৯৮৮

িপএ ০৪৮
মা: রজাউল কিরম

িপতা: মা:  আ ল হােসম
মাতা: িমসস ত রা বগম

চ দ র ০১.০১.১৯৮৮

িপএ ০৪৯
মা: আশরা ল ইসলাম

িপতা: মা: জল হােসন
মাতা: মাসা: ঝণা বগম

িসরাজগ ১০.১২.১৯৮৮

িপএ ০৫০
া ফয়সাল

িপতা: আেনায়ার উ া ী
মাতা: রজাহান

চ দ র ০১.০১৪.১৯৮৮

িপএ ০৫১
মা: মেহদী হাসান

িপতা: মা: িমজা র রহমান
মাতা: িদ  আ ার

প য়াখালী ২৮.১০.১৯৯২

িপএ ০৫২
মা: রজাউল কিরম

িপতা: মা: ফয়জার িময়া
মাতা: মাসা: ইয়া ন বগম

িড় াম ০২.১০.১৯৮৮

িপএ ০৫৩
আলহাজ সরকার
িপতা: ছাই ল  ইসলাম
মাতা: আিছয়া খা ন

িসরাজগ ৩১.১২.১৯৯২



িপএ ০৫৪
আলমগীর
িপতা: মা: সাই ল ইসলাম
মাতা: আিছয়া খা ন

িসরাজগ ১৭.০৬.১৯৮৭

িপএ ০৫৫
খােদজা বগম

িপতা: ত: আ ল হািমদ ম মদার
মাতা: তয়বা বগম

নায়াখালী ০১.০১.১৯৮৭

িপএ ০৫৬
মাসা: মািরয়ম আ ার

িপতা: মর ম মা: জ িময়া
মাতা: আেলয়া বগম

িম া ০৪.০২.১৯৯৫

িপএ ০৫৭
খািদজা আ ার
িপতা: মা: লাল িময়া
মাতা: ফােতমা বগম

িম া ০৮.০৫.১৯৯১

িপএ ০৫৮
মা: সিলম রজা

িপতা: মা: শা   আলম
মাতা:  মাছা: সিলনা খা ন

িসরাজগ ১৮.০৫.১৯৯২

িপএ ০৫৯
সানিজদা আ ার
িপতা: আেনায়ার হােসন
মাতা: মিলনা  বগম

পাবনা ১০.১০.১৯৮৫

িপএ ০৬০
মা: িলটন শখ

িপতা: ত: র আলী শখ
মাতা: মাছা: রােবয়া বগম

পাবনা ১০.১০.১৯৯৬

িপএ ০৬১
মা: সা াম হােসন

িপতা: ত: সেরায়ার হােসন
মাতা: মাছা: আছমা খা ন

পাবনা ০৮.০৫.১৯৯৫

িপএ ০৬২
মা: তা ল ইসলাম

িপতা: মা: হািফ র রহমান
মাতা: মাসা:  ফিজলা বগম

 গাইবা া ০৮.১০.১৯৯১

িপএ ০৬৩
মা: এনা ল শখ

িপতা: বদশা শখ
মাতা: হািলমা বগম

বােগরহাট ০৭.০১.১৯৯৩

িপএ ০৬৪
আ ল হািসম                       িপতা: 
মাহ র রহমান
মাতা: ল ম আ ার

ল ী র ০২/০১/১৫

িপএ ০৬৫
িবধান মার রায়
িপতা: পিত মাহন রায়
মাতা: মাধবী লতা রায়

িসরাজগ ০১.১২.১৯৮৭

িপএ ০৬৬
মাছা: র না খা ন

িপতা:  মা: ইি স আলী
মাতা: মাসা: পািপয়া খা ন

মা রা ৩১.১২.১৯৮৮

িপএ ০৬৭
মা: ওমর শরীফ

িপতা: ত: হা নর রিশদ
মাতা: মাছা: রােবয়া খা ন

িসরাজগ ১৭.০১.১৯৯০

িপএ ০৬৮
মা: নাজ ল দা

িপতা: হা দ আ ল স
মাতা:  মাসা: মালী বগম

 চাপাই নবাবগ ১২.১২.২৯৮৫

িপএ ০৬৯
নাজিনন আ ার                     িপতা: 
ত: মাখেল র রহমান

মাতা: সাম াহার
িড় াম ০৩.০৩.১৯৮৭

িপএ ০৭০
মা: জািকর হােসন িরপন

িপতা: আ ল কালাম আজাদ
মাতা: খােদজা বগম

িম া ২৭.১২.১৯৮৫

িপএ ০৭১
নাছিরন ইসলাম
িপতা: ত: মা: ল ইসলাম 
মাতা: সয়দা রাহানারা খানম

ঢাকা ২০.০৭.১৯৮৩

িপএ ০৭২
মা: সিলম হােসন

িপতা: মিজ র রহমান
মাতা: ছালমা বগম

 চ দ র ২৫.০২.১৯৯০



িপএ ০৭৩
আিন র রহমান
িপতা: আ  তােলব
মাতা: আি য়া খা ন

 নীলফামারী ১৮.১২.১৯৯৬

িপএ ০৭৪
হায়াত মাহ দ                        িপতা: 
মা: কােবজ উ ীন 

মাতা: সাইজান বগম
নওগ ১৫.০৬.১৯৮৬

িপএ ০৭৫
উে  ফরহানা কাওসার
িপতা: মাহা: সাই ি ন
মাতা: মাসা: িফেরাজা

চ পাইনবাবগ ১২.১২.১৯৮৫

িপএ ০৭৬
মা: সােলহ উি ন আক

িপতা: মা: সয়দ আলী আক
মাতা: মাছা: রিজয়া বগম

গাইবা া ২৮.১২.১৯৯০

িপএ ০৭৭
মা: সােহল রানা

িপতা: মা: শা  জাহান আলী
মাতা: হািলমা বগম

নােটার ১৮.১১.১৯৯০

িপএ ০৭৮
গালাম রা ানী

িপতা: গালাম সােরায়ার 
মাতা: িফয়া  বগম

নায়াখালী ০১.০৭.১৯৮৬

িপএ ০৭৯
মা: সােজ র রহমান

িপতা: মা: আলকাজ আলী
মাতা: সােজদা বগম

নােটার ২৫.১০.১৯৮৯

িপএ ০৮০
শির ল ইসলাম
িপতা: আ র রিশদ
মাতা: সিলনা খা ন

িসরাজগ ২০.০১.১৯৯১

িপএ ০৮১
মা: খাই ল ইসলাম

িপতা: মা: আলাউি ন আক
মাতা: মাছা: বাছা বগম

িসরাজগ ০১.০৫.১৯৯৮

িপএ ০৮২
সখ আ াহ আল মা ন          িপতা: 
সখ কাইজার হােসন

মাতা: জিরনা বগম
বােগরহাট

২১.১০.১৯৮৮

িপএ ০৮৩
নওেশর আলী
িপতা: শাহ সকা র আলী
মাতা: আ ন নছা

 ভালা ০৫.০৩.১৯৯৪

িপএ ০৮৪
ি য়াংকা িব াস ি য়া            িপতা: 
ত: ভেব  নাথ িব াস

মাতা: িশখা রাণী িব াস
মা রা ১০.০৫.১৯৯৫

িপএ ০৮৫
মা: আল আিমন 

িপতা: মা: জয়নাল আেবদীন
মাতা: বা  বগম

িম া ১০.০৫.১৯৯১

িপএ ০৮৬
মাসা: রািজয়া লতানা

িপতা: মা: িমজা র রহমান
মাতা: মাছা: িমিলনা বগম

নড়াইল ১৬.১০.১৯৮৯

িপএ ০৮৭
ফােতমা আ ার ইিত 
িপতা: মা: আ ল মা ান
মাতা: জাহানারা বগম

লনা ১৪.০৫.১৯৯১

িপএ ০৮৮
আইিরন লতানা
িপতা: মা:  মক ল হােসন
মাতা: মছা: জাহানারা বগম

নােটার ১৪.১০.১৯৯১

িপএ ০৮৯
মাছা: শারিমন লতানা         িপতা: 
মা: ইয়া ব আলী

মাতা: নািগস বগম
নওগ

১২.০৮.১৯৮৭

িপএ ০৯০
তাফােয়ল আহেমদ

িপতা: মা: কাম ল হাছান
মাতা: মাসা: নািছমা বগম

 িম া ১০.১২.১৯৯৬

িপএ ০৯১
শখ নািছর উি ন 

িপতা: আ ল মিজদ
মাতা: ফােতমা আ ার

িব, বাড়ীয়া ৩১.১২.১৯৮৫



িপএ ০৯২
মা: েবল রানা

িপতা: মা: নইদা িময়া
মাতা: মাছা: সাখা ে সা

িসরাজগ ০১.০৪.১৯৯৩

িপএ ০৯৩
মিনরা খা ন
িপতা: ত: শখ মাহা দ আলী
মাতা: নািদয়া বগম

লনা ১৭.১১.১৯৮৫

িপএ ০৯৪
ন নবী

িপতা: রজাউল কবীর
মাতা: মিরয়ম বগম

নায়াখালী ০১.০১.১৯৯২

িপএ ০৯৫
আসা াহ শখ 
িপতা: শখ মা: ম আলী
মাতা: িরিজয়া বগম

লনা ১১.০৯.১৯৮৬

িপএ ০৯৬
ফরেদৗসী অ ার

িপতা: মা: আ ল কােসম
মাতা: সিলনা বগম

িম া ০১.০১.১৯৯৪

িপএ ০৯৭
জাফিরয়া পারভীন
িপতা: শখ শহী ল আলী
মাতা: রািজয়া বগম

নড়াইল ১০.০৭.১৯৮৭

িপএ ০৯৮
মাসা াৎ খািদজা আ ার

িপতা: আল আহেমদ
মাতা: মেনায়ারা বগম

িম া ০৪.০২.১৯৯৫

িপএ ০৯৯
কাজী গালাম মাওলা
িপতা: কাজী ল ইসলাম
মাতা: ত: িহয়া খা ন

িম া ৩০.১২.১৯৯৮৮

িপএ ১০০
মা: জা া ল ইসলাম

িপতা: মা: গালাম হােসন
মাতা: মাছা: জােহনা খা ন

 িসরাজগ ২৮.০৯.১৯৮৮

িপএ ১০১
মা: িমজা র রহমান

িপতা: মা: িমজা র রহমান
মাতা: হাসেন আরা খা ন

ি য়া ১৭.১২.১৯৮৫

িপএ ১০২
মা: দেলায়ার হােসন             িপতা: 
মা: িমধন িময়া

মাতা: মািফয়া বগম
 িম া ২০.০৬.১৯৮৭

িপএ ১০৩
 মাছাঃ আসমা সরকার          িপতা: 
মা: আ ল কালাম সরকার

মাতা: মাছা: ফিরদা পারভীন
ি য়া ০৪.০৮.১৯৮৯

িপএ ১০৪
 মা: আ ল বাকী
িপতা: মা: আ ল মা ান
মাতা: মাছা: তারা বগম

িসরাজগ ২০.০৬.১৯৮৯

িপএ ১০৫
 নাসিরন নাহার
িপতা: মর ম মিফ র রহমান
মাতা: জিরনা বগম

নড়াইল ০৮.০৭.১৯৮৫

িপএ ১০৬
 মা: নাজ ল হক
িপতা: মা: মাজাহার ম ল
মাতা: মাছা: নাজমা বগম

রং র ০২.০৮.১৯৯৬

িপএ ১০৭
 রাজী আ ার
িপতা: মা: আ ল ওয়ােহদ
মাতা: ফিজলা ন নছা

 িব. বািড়য়া ২১.০৩.১৯৮৬

িপএ ১০৮
মা: কাউছার

িপতা: মা: আ স ছা ার
মাতা: ত: খারেশদা বগম

চ দ র ১২.১২.১৯৯৩

িপএ ১০৯
মা: আ র রিহম

িপতা: মা: আ ল  গ র
মাতা: মাছা: রিহমা বগম

ব ড়া ৩০.১২.১৯৮৮

িপএ ১১০
িশখা রাণী দাস
িপতা: জগদীশ চ  দাস
মাতা: ষমা রাণী দাস

বােগরহাট ১০.০৭.১৯৮৮



িপএ ১১১
জােবদা খনম

িপতা: শখ জনার উি ন
মাতা: হািলমা বগম

বােগরহাট ০১.০৬.১৯৮৮

িপএ ১১২
মা: এহসা ল হক

িপতা: মা: ফয়জার আলী
মাতা: মা: ফয়জার আলী

িড় াম ২৫.০৫.১৯৯৬

িপএ ১১৩
মা: ইউ ফ আলী

িপতা: ত: মা: আ র রব
মাতা: লাইিল বগম

ল ী র ০২.০৪.১৯৯১

িপএ ১১৪
ইসেমত আরা
িপতা: মা: আ ল আউয়াল
মাতা: নািছমা বগম

রং র ১৩.১০.১৯৮৫

িপএ ১১৫
কািনজ ফােতমা
িপতা: মাহা দ আলী
মাতা: শামীমা আ ার

সাত ীলা ১৯.০৩.১৯৮৮

িপএ ১১৬
নাজমা আ ার
িপতা: আ ল ওয়ােহদ
মাতা: ফিজলাত নছা

িব, বাড়ীয়া ০১.০৮.১৯৮৯

িপএ ১১৭
আিরফ হােসন
িপতা: আ ল মিতন
মাতা: িপয়ারা বগম

চ দ র ০১.০৩.১৯৮৭

িপএ ১১৮
সৗরভ আির া

িপতা: চ  কাি  আির া
মাতা: জাতা রাণী আির া

বােগরহাট ১৫.০৮.১৯৮৮

িপএ ১১৯
মা ন অর রিশদ
িপতা: মা: আ: মা ান
মাতা: মেনায়ারা খা ন

নামগ ০১.০১.১৯৯৬

িপএ ১২০
হািফ র রহমান
িপতা: মা: ল ইসলাম
মাতা: মাছা: নািছমা বগম

রং র ২৯.০৬.১৯৮৬

িপএ ১২১
মাছা: ইিত পারভীন

িপতা: মা: আনসা ল ইসলাম
মাতা: মাসা: আেলয়া বগম

ঠা রগ ও ১৫.১১.১৯৯২

িপএ ১২২
জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মা: ইসমাইল িময়া
মাতা: জয়নব বা

ঢাকা ২২.০৫.১৯৮৬

িপএ ১২৩
ছ া সরকার
িপতা: িবনয় ষণ সরকার
মাতা: মীরা রাণী সরকার

রং র ১৮.১০.১৯৯০

িপএ ১২৪
মাসা: ফারহানা আ ার

িপতা: মা: মই ল ইসলাম
মাতা: মাসা: সিলনা আ ার

িম া ২৩.০২.১৯৯৫

িপএ ১২৫
বিদ ামান
িপতা: ফজ ল হক
মাতা: মমতাজ বগম

িম া ২২.০৭.১৯৮৬

িপএ ১২৬
রােকয়া খা ন

িপতা: মা: িরয়াজ উি ন
মাতা: ফিজলা বগম

য়াডা া ১০.০৬.১৯৯০

িপএ ১২৭
কাম ন নাহার
িপতা: মা: আ ল কিরম
মাতা: মিরয়ম বগম

ময়মনিসংহ ০৫.০৫.১৯৮৯

িপএ ১২৮
ছানাউল হাক
িপতা: মা: তিব র রহমান
মাতা: শাম াহার খা ন

যেশার ২৫.০১.১৯৮৬

িপএ ১২৯
মা: শাহান-শাহ-শাহিরয়ার

িপতা: মা: আ: সাবহান
মাতা: শাহানাজ পারভীন

জামাল র ০১.০৪.১৯৯০



িপএ ১৩০
গালাম কােদর িমরান

িপতা: মাহাতাব উি ন হাওলাদার
মাতা: নাজমা বগম

লনা ১০.০৫.১৯৮৮

িপএ ১৩১
মা: সােহল রানা

িপতা: মা: সাহা ামান
মাতা: মাসা: সিরনা বগম

চাপাইনবাবগ ০১.০১.১৯৮৬

িপএ ১৩২
মা: সােজ র রহমান

িপতা: মা: ফজ র রহমান
মাতা: মাছা: সাম ন নাহার

গাইবা া ১১.১০.১৯৮৫

িপএ ১৩৩
জিহ ল ইসলাম
িপতা: মা: আ র রউফ
মাতা: হাসেন আরা বা

িঝনাইদহ ০২.১২.১৯৮৫

িপএ ১৩৪
কাম ননাহার শা া
িপতা: আফেরাজা বগম
মাতা: আ ল কােশম

গাইবা া ০৫.০৭.১৯৮৮

িপএ ১৩৫
মাহ র রহমান
িপতা: ইসমাইল হােসন
মাতা: িফয়া বগম

যেশার ১৪.০৮.১৯৯০

িপএ ১৩৬
শািহ র রহমান
িপতা: আতাউর রহমান
মাতা: শাহানা বগম

নীলফামারী ২১.০৩.১৯৮৯

িপএ ১৩৭
ষার মার চ

িপতা: না চ
মাতা: হনা রানী  চ

মৗলভীবাজার ১২.১০.১৯৯৬


