
িমক নং
আেবদনকারীর নাম, িপতা ও মাতার 

নাম
িনজ জলা জ  তািরখ

উস ০০১
মাঃ িরয়া ল ইসলাম       মাতাঃ 
রহানা বগম        িপতাঃ মাঃ 

লা র রহমান
িপেরাজ র ১৮/০৬/১৯৯০

উস ০০২
মাঃ জাহা ীর আলম    মাতাঃ 

মাছাঃ জয়নব খা ন িপতাঃ মাঃ 
ইসমাইল হােসন

পাবনা ০১/১২/১৯৮৫

উস ০০৩
মাঃ সােহল িময়া         মাতাঃ 
মিরয়ম বগম       িপতাঃ মাঃ 

হায়দার আলী
িম া ১০/০২/১৯৯০

উস ০০৪
মাঃ িব ব হােসন         মাতাঃ 
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম, িপতাঃ 

নািজম উ ীন
নােটার ০৯/০৬/১৯৮৫

উস ০০৫
মাঃ ই ািফল                মাতাঃ 
মাছাঃ সিখনা বগম িপতাঃ মাঃ 

হযরত আলী
নােটার ১৬/০৫/১৯৮৫

উস ০০৬
মাঃ িমজা র রহমান        মাতাঃ 
িনশাত লতানা       িপতাঃ মাঃ 

আ র রিশদ
নায়াখালী ০১/১২/১৯৮৫

উস ০০৭
রা  আহেমদ               মাতাঃ 
রািজয়া বগম       িপতাঃ মাঃ 

আ ল মােলক
িসরাজগ ০২/০৮/১৯৮৮

উস ০০৮
রজাহান আ ার          মাতাঃ 

রােহলা বগম       িপতাঃ মাঃ 
ল ইসলাম

নােটার ২৫/০৫/১৯৮৫

উস ০০৯
মাঃ শিফউল ইসলাম       মাতাঃ 

ত িফয়া বগম   িপতা- মাঃ 
হােসন আলী

গাইবা া ১৩/০১/১৯৮৬

উস ০১০
মাঃ সাই া              মাতাঃ 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম, িপতাঃ 

মাঃ হািববার রহমান
সাত ীরা ১৮/০৬/১৯৮৯

উস ০১১
উ ম মার সাহা        মাতাঃ ন 

রানী সাহা       িপতাঃ গ য় 
ম দন সাহা

িসরাজগ ১৫/১০/১৯৮৫

www.cca.gov.bd
পিরিশ -ঘ

পেদর নাম: উ মান সহকারী

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

িবিসিস ভবন, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭

http://www.cca.gov.bd


উস ০১২
মাঃ আঃ আিজজ        মাতাঃ 
জােহরা খা ন       িপতা- মাঃ 

আ র রিহম িময়া
িদনাজ র ১২/১১/১৯৮৫

উস ০১৩
মাঃ ইউ ছ আলী         মাতাঃ 
মাছাঃ প বা       িপতাঃ মাঃ 

আলী আকবর ম ল
িসরাজগ ২৫/০৭/১৯৮৭

উস ০১৪
মাঃ ফয়সাল আহে দ    মাতাঃ 

মাছাঃ ফােতমা খা ন িপতাঃ মাঃ 
আ স ছা ার

লালমিনরহাট ২০/১২/১৯৮৯

উস ০১৫
মাঃ আির ল ইসলাম       মাতাঃ 
মাছাঃ পায়রা খা ন িপতাঃ মাঃ 

তাফা ল হােসন
ি য়া ১০/০৩/১৯৮৬

উস ০১৬
পন মার রায়          মাতাঃ 

আরিত রানী রায়      িপতাঃ মাধব 
চ  রায়

লালমিনরহাট ১৭/০৮/১৯৮৭

উস ০১৭
মাঃ আিম ল ইসলাম        মাতাঃ 

ত আেনায়ারা বগম  িপতা- ত 
আলম সরকার

িসরাজগ ১৯/১১/১৯৯০

উস ০১৮
মাঃ আ ল হািলম          মাতাঃ 
হািলমা খা ন       িপতাঃ মাঃ 

গালাম র ানী
িড় াম ১২/০৩/১৯৮৬

উস ০১৯
মাঃ জহ ল হক             মাতাঃ 
জিমনা খা ন          িপতাঃ মাঃ 

ব  বপারী
িসরাজগ ৩০/১২/১৯৮৭

উস ০২০
শখ িসরা ল ইসলাম       মাতাঃ 
মাছাঃ িশিরন খা ন িপতাঃ শখ 

হােসন আলী
সাত ীরা ০১/০৬/১৯৮৮

উস ০২১
মাঃ নােজর আলী          মাতাঃ 
মাছাঃ কাজলী বগম িপতাঃ মাঃ 

হােফজ আলী ফারাজী
য়াডা া ২৮/১০/১৯৮৭

উস ০২২
মাঃ আজা র রহমান       মাতাঃ 
মাছাঃ আিছয়া খা ন িপতাঃ মাঃ 

ইয়া ব আলী
ব ড়া ০৫/০৪/১৯৮৯

উস ০২৩
মাঃ সায়মন ইসলাম সরকার 

মাতাঃ রা  আরা বগম        িপতাঃ 
আ ল বাশার সরকার

িম া ২৩/১১/১৯৮৬

উস ০২৪
মাঃ জাহা ীর আলম    মাতাঃ 

সাম ন নাহার         িপতাঃ মাঃ 
ল ইসলাম

মেহর র ২৯/০৫/১৯৮৫

উস ০২৫
মাসা: িদল ল খ নাহার  মাতাঃ 
মাছাঃ হাওয়া বগম িপতাঃ মাঃ 

আ স সা ার শখ
িসরাজগ ১৫/০৫/১৯৮৫



উস ০২৬
মাঃ আল আিমন সরকার  মাতাঃ 
ফরেদৗসী সরকার    িপতা- মাঃ 

আকতা ামান সরকার
িম া ১৭/১০/১৯৮৭

উস ০২৭
িনয়া আ ার                  মাতাঃ 

সািহদা আ ার         িপতাঃ মাঃ 
খারেশদ আলম পাটওয়ারী

চা র ০১/০১/১৯৯২

উস ০২৮
মাঃ শা  শাহ                 মাতাঃ 
মাছাঃ লাভলী বগম িপতাঃ মাঃ 

শিফ ল ইসলাম
নােটার ২০/১১/১৯৮৭

উস ০২৯
মাঃ আ ল কালাম      মাতাঃ 

জােহদা বগম        িপতা- ত: 
মা ফা

ফনী ২২/১১/১৯৯৩

উস ০৩০
মাঃ শরীফ খান              মাতাঃ 

া বা               িপতাঃ মাঃ 
ইমান আলী খান

ঢাকা ১২/০৬/১৯৮৯

উস ০৩১
এহসা ল কবীর          মাতাঃ 
লাইজ বগম          িপতাঃ 
আখতা ল কিরম খ কার

িড় াম ০৪/১১/১৯৯১

উস ০৩২
মা: রিক ল ইসলাম         মাতাঃ 
মাছাঃ রজাহান     িপতাঃ মাঃ 

আ ল খােলক
িঝনাইদহ ২০/১২/১৯৮৭

উস ০৩৩
িফেরাজ আহেমদ          মাতাঃ 
মাছাঃ সিকনা খা ন িপতাঃ মাঃ 

রিহজল ী
িসরাজগ ১১/০৬/১৯৮৯

উস ০৩৪
মা: আিত র রহমান      মাতাঃ 
মাছাঃ বা া মাই খা ন, িপতাঃ 

মাঃ আিজ ল হক
রং র ৩০/০৮/১৯৮৮

উস ০৩৫
তািনয়া আ ার           মাতাঃ 

মাহ জা বগম       িপতাঃ মাঃ 
আ ল বােরক

রং র ২৩/১১/১৯৯৩

উস ০৩৬
রাজীব চ  শীল             মাতাঃ 
ীিত রানী শীল       িপতাঃ খেগ  

মার শীল
নায়াখালী ১৫/০৪/১৯৮৮

উস ০৩৭

এম আ াহ ইবেন মা দ আহেমদ  
                 মাতাঃ মাছাঃ 
মেনায়ারােবগম িপতাঃ ত 

তাফা ল হােসন ম ল

রং র ২৭/১২/১৯৮৯

উস ০৩৮
মা: শাহীন সরকার        মাতাঃ 

মাছাঃ লফন বগম িপতাঃ মাঃ 
শাহা ি ন

রাজশাহী ০৫/১০/১৯৮৯



উস ০৩৯
আসমা হক                    মাতাঃ 
তাজনাহার বগম    িপতাঃ মাঃ 

ল হক
লনা ৩০/১১/১৯৮৮

উস ০৪০
মা: রািজ র রহমান      মাতাঃ 
মাছাঃ সােলহা বগম িপতাঃ ত 

গালাম হায়দার
ি য়া ০৮/০৩/১৯৮৮

উস ০৪১
মা: িমরা ল ইসলাম       মাতাঃ 

আিছয়া বগম       িপতাঃ 
এস.এম.আ  সিহদ

বােগরহাট ১৫/০৮/১৯৮৮

উস ০৪২
মা: তাই র রহমান     মাতাঃ 

জাহানারা বগম    িপতাঃ মাঃ 
ন র হােসন

চাপাইনবাবগ ১০/০৮/১৯৮৫

উস ০৪৩
মা: জাহ ীর আলম      মাতাঃ 
মাছাঃ শিরফা নছা  িপতাঃ ত 

আ ল র স
িদনাজ র ৩১/০১/১৯৮৭

উস ০৪৪
মা: আদম আলী, মাতাঃ মাছাঃ 
হািমদা বগম       িপতাঃ ত 

সমেশর আলী
িড় াম ২৩/০৭/১৯৮৮

উস ০৪৫
মা: লাল হােসন         মাতাঃ 

গােলবর বগম     িপতাঃ ত রইচ 
উ ীন

নীলফামারী ১০/১১/১৯৮৮

উস ০৪৬
মা: রা  আহেমদ          মাতাঃ 

মাছাঃরািশদা খা ন িপতাঃ 
িছি র রহমান

িসরাজগ ১৮/১০/১৯৮৬

উস ০৪৭
মা: আ  সাঈদ           মাতাঃ 

িশিরনা বগম,       িপতাঃ মাঃ 
গালাম মা ফা

যেশার ০৭/০১/১৯৮৬

উস ০৪৮
মা: আিত র রহমান      মাতাঃ 

মাছাঃ মিতজান বওয়া, িপতাঃ ত 
আজাহার আলী

 নােটার ০১/১০/১৯৯০  

উস ০৪৯
মা: আিজম হােসন         মাতাঃ 
রিজয়া বগম        িপতাঃ আ ল 

মােলক
িম া ০৫/১২/১৯৮৮

উস ০৫০
মা: রািক ল ইসলাম         মাতাঃ  

রজাহান বগম    িপতাঃ ত 
আ াহ

িসরাজগ ১৫/১২/১৯৮৮

উস ০৫১
মা: ইমিতয়াজ আলী       মাতাঃ 
রেহনা বগম       িপতাঃ সামাদ 

আলী
িদনাজ র ১১/১২/১৯৮৮

উস ০৫২
মা: শির ল ইসলাম        মাতাঃ 
মাছাঃ সােজদা বগম িপতাঃ মাঃ 

আঃ রিশদ
রং র ২০/১২/১৯৮৯



উস ০৫৩
মা: সােনায়ার হােসন       মাতাঃ 
মাছাঃ রািবয়া বগম িপতাঃ মাঃ 

আ স সামাদ
নােটার ৩০/০৫/১৯৮৫

উস ০৫৪
মাঃ রহান উ ীন         মাতাঃ 

কাম ননাহার িশিরন িপতাঃ মাঃ 
আ বকর িছি ক

চ াম ০১/১১/১৯৯০

উস ০৫৫
দীপ মার ম ল         মাতাঃ 

কমলা রানী         িপতাঃ িনল 
মার ম ল

িঝনাইদহ ২২/০৭/১৯৮৭

উস ০৫৬
মা: মাতােলব হােসন      মাতাঃ 
মাছাঃ মমতাজ বগম িপতাঃ মাঃ 

মেহর আলী
নােটার ০৬/১১/১৯৮৫

উস ০৫৭
খান হাসান আলী,          মাতাঃ 
খাই ে ছা            িপতাঃ খান 

আিতয়ার রহমান
লনা ২১/১২/১৯৮৬

উস ০৫৮
শখ মা: জািহ ল আলম জািহদ,  
মাতাঃ লজাহান বগম,  িপতাঃ 

শখ মাঃ আলাউ ীন
সাত ীরা ০১/০১/১৯৯০

উস ০৫৯
মাঃ আল-আিমন হােসন   মাতাঃ 
আেনায়ারা খা ন, িপতাঃ মে জল 

ামািনক
 িসরাজগ ০১/০১/১৯৯১

উস ০৬০
মা ািফ র রহমান         মাতাঃ 
হাওয়া খা ন      িপতাঃ আ ল 

জিলল
িদনাজ র ১০/১২/১৯৯০

উস ০৬১
রিকব হাসান                মাতাঃ 
কািহ র বগম       িপতাঃ ল 

ইসলাম
নওগ ০৫/১১/১৯৮৯

উস ০৬২
মা শিফ ল ইসলাম       মাতাঃ 
মাসাঃ মােমনা বগম, িপতাঃ 

তঃ মাঃ িসি র রহমান
নড়াইল ২৮/১০/১৯৮৫

উস ০৬৩
মাঃ রিফ ল ইসলাম     মাতাঃ 

 খা ন,          মাতাঃ মাঃ 
মনেকর আলী

িসরাজগ ১০/১০/১৯৮৯

উস ০৬৪
মাঃ মাহ ল হােসন     মাতাঃ 
িদলয়ারা হােসন িপতাঃ মাঃ 

আই ব হােসন
নওগ ১৫/১০/১৯৮৮

উস ০৬৫
মাঃ আলমগীর, মাতাঃ আিছয়া 

বগম, িপতাঃ মাঃ সাই ল ইসলাম
িসরাজগ ১৭/০৬/১৯৮৭

উস ০৬৬
মাঃ আলমগীর হােসন   মাতাঃ 
রিহমা কা ন      িপতাঃ মাঃ 

শাহাজান আলী
যেশার ১৭/০৭/১৯৮৮



উস ০৬৭
মাঃ হাসান আল ফারাবী   মাতাঃ 
মাছাঃ হেলনা বগম িপতাঃ মাঃ 

আিতউর রহমান
নওগ ০১/০২/১৯৮৬

উস ০৬৮
মাঃ রােসল কবীর         মাতাঃ 
িমেসস শাহানা কবীর  িপতাঃ 

জািক ল কবীর
মা রা ৩১/১২/১৯৮৭

উস ০৬৯
িমলন গাজী                 মাতাঃ 

হািসনা বগম        িপতাঃ কাওছার 
গাজী

বােগরহাট ২৮/১১/১৯৮৫

উস ০৭০
মাঃ আ ল কােদর          মাতাঃ 
সমেছর খা ন       িপতাঃ মাঃ 

সমেছর গাজী
সাত ীরা ০৩/০৯/১৯৯০

উস ০৭১
মাঃ শহী ল ইসলাম       মাতাঃ 
সাহাগী বগম        িপতাঃ মাঃ 

মিনর উি ন
িড় াম ২৫/০৭/১৯৮৭

উস ০৭২
মাঃ সাইন কবীর          মাতাঃ 
মাছাঃ হািফজা বগম িপতাঃ মাঃ 

আিম ল ইসলাম
রং র ১১/১১/১৯৮৮

উস ০৭৩
হাসান আহেমদ               মাতাঃ 

মিরয়ম বগম    িপতাঃ ল 
ইসলাম

চ দ র ১০/০২/১৯৮৮

উস ০৭৪
ি তম বমণ                মাতাঃ 

িণমা রানী বমণ    িপতাঃ 
রবী নাথ বমণ

রং র ০১/০৮/১৯৮৭

উস ০৭৫
খ কার ইকিলল আজম    মাতাঃ 
সােয়রা বগম     িপতাঃ আ ল 

কােশম খ কার
া ণবািড়য়া ৩০/১২/১৯৮৮

উস ০৭৬
মাঃ জাম ল ইসলাম     মাতাঃ 
কিরমন বগম     িপতাঃ মাঃ 

িসি ক আলী
নােটার ১৫/১২/১৯৯০

উস ০৭৭
মাঃ মন রানা              মাতাঃ 
মাছাঃ সািবনা খা ন িপতাঃ মাঃ 

তামেছর আলী
িসরাজগ ২৫/১১/১৯৮৮

উস ০৭৮
আহ দ উ াহ আল হাদী    মাতাঃ 
মাছাঃ আিনছা বগম িপতাঃ আ ল 

হােসন

বাসা নং#১০৮, 
িব েরাড সংল , 
বা য়া বা য়া, 

(চ দ র), িসংড়া 
পৗরসভা, ০৪ নং 

ওয়াড, িসংড়া, নােটার

২৭/১০/১৯৮৬

উস ০৭৯
সােলহা খা ন              মাতাঃ 
বদ ন নছা          িপতাঃ মাওঃ 

মাঃ গালাম মা ফা
নােটার ০১/০১/১৯৮৭



উস ০৮০
মাঃ িসরা ল ইসলাম      মাতাঃ 
ছ রা বওয়া       িপতাঃ ত র 

মাহা দ
জয় রহাট ২৪/১১/১৯৮৮

উস ০৮১
মাঃ তা ল ইসলাম,       মাতাঃ 
জাহরা বগম         িপতাঃ মাঃ 

ওসমান গিন
 রং র ১৬/০৯/১৯৮৮

উস ০৮২
তানিজ ল ইসলাম        মাতাঃ 
ফি  বগম       িপতাঃ গালাম 

মা ফা
নওগ ০১/০১/১৯৯০

উস ০৮৩
মাঃ তির ল ইসলাম     মাতাঃ 
মাছাঃ তাহিমনা বগম, িপতাঃ 

মাঃ র মাহ দ
ব ড়া ১৪/০৪/১৯৯১

উস ০৮৪
মাঃ মা ািফ র রহমান   মাতাঃ 

জিরনা বগম     িপতাঃ মাঃ ম জ 
আলী

হিবগ ২১/১০/১৯৮৯

উস ০৮৫
মাঃ কাম ল পলাশ      মাতাঃ 

মাছাঃ পা ল পারভীন, িপতাঃ মাঃ 
আঃ বােসত

িসরাজগ ২৭/০৬/১৯৮৯

উস ০৮৬
জাবােয়র আহে দ খান    মাতাঃ 
মাছাঃ েয়না রহমান িপতাঃ মাঃ 

মাখেল র রহমান
নামগ ১৪/০৯/২৯৮৫

উস ০৮৭
মাছাঃ ময়না খা ন     মাতাঃ 
সােহর বা         িপতাঃ মাঃ 

সাই ল ইসলাম
িড় াম ২২/০৮/১৯৯০

উস ০৮৮
হাস চ  দাস              মাতাঃ 

িন পমা দাস         িপতাঃ ধীর 
চ  দাস

া ণবািড়য়া ০১/০১/১৯৮৬

উস ০৮৯
মাছাঃ মাক রা খা ন     মাতাঃ 
ত খািদজা খা ন    িপতাঃ মাঃ 

আ র রিশদ
মেহর র ১৬/১১/১৯৮৫

উস ০৯০
 কমল সরকার          মাতাঃ 

নীহার বানী সরকার  িপতাঃ সে াষ 
চ  সরকার

গাইবা া ০৮/০৯/১৯৮৪

উস ০৯১
মাঃ মাহ ল আলম     মাতাঃ 

মাছাঃ মােহলা খা ন িপতাঃ মাঃ 
জয় ল আেবদীন

িসরাজগ ০১/০১/১৯৮৯

উস ০৯২
মাঃ মেহদী হাসান      মাতাঃ 
হাসেন আরা       িপতাঃ মাঃ 

সিফউ াহ িময়া
 চ দ র ০১/০২/১৯৮৬

উস ০৯৩
মাছাঃ রিহমা খা ন       মাতাঃ 
মাছাঃ িফেরাজা বগম,  িপতাঃ 

মাঃ মাবারক হােসন
রং র ০৯/০৭/১৯৮৯

উস ০৯৪
মাঃ সাই ল ইসলাম      মাতাঃ 
িফয়া বগম      িপতাঃ মাঃ আ  

বকর
চ দ র ১৫/০২/১৯৯০



উস ০৯৫
মাঃ িমরা ল ইসলাম    মাতাঃ 
ফােতমা বগম      িপতাঃ মাঃ 

ইউ ছ আলী খান
বােগরহাট ০১/০৭/১৯৮৮

উস ০৯৬
আয়শা আ ার            মাতাঃ 
সােলহা বগম          িপতাঃ 

মাক দ আলম
ঢাকা ১২/০৪/১৯৮৬

উস ০৯৭
মাঃ তানিজর হােসন       মাতাঃ 
মাছাঃ িনয়ার লতানা, িপতাঃ 

ইিলয়াস হােসন
নােটার ০৮/০৭/১৯৮৬

উস ০৯৮
িশিরনা আকতার           মাতাঃ 
জিমলা িবিব         িপতাঃ মাঃ 

ছােয়র আলী
নওগ ০১/১১/১৯৮৯

উস ০৯৯
পলাশ মার রায়          মাতাঃ 
েমািদনী রায়      িপতাঃ পানাথ 

রায়
িড় াম ১৭/০১/১৯৮৭

উস ১০০
মাঃ ইফেতখার আলম      মাতাঃ 
রমাসাঃ আেলয়া বগম িপতাঃ 

শাম ল আলম
রাজশাহী ১৫/১০/১৯৮৮

উস ১০১
আ াহ আল মা ন      মাতাঃ 

ফিজলা ন নছা     িপতাঃ আ ল 
হািমদ ধা

ফিরদ র ২৯/০৩/১৯৮৬

উস ১০২
আিব র রহমান            মাতাঃ 

হািমদা বগম        িপতাঃ 
মাহা দ তয়ব

ক বাজার ০৪/০৭/১৯৮৮

উস ১০৩
 দাশ                    মাতাঃ 

িমনিত দাশ,      িপতাঃ িবেনাদ দাশ
চ াম ২২/০৫/১৯৮৫

উস ১০৪
মাঃ ল হােসন      মাতাঃ 
িপয়ারা বগম     িপতাঃ মাঃ 

মাজাে ল হক
নােটার ১৮/০৭/১৯৮৬

উস ১০৫
শখ নািছর উি ন          মাতাঃ 

ফােতমা আ ার     িপতাঃ আ ল 
মিজদ

া ণবািড়য়া ৩১/১২/১৯৮৫

উস ১০৬
এস.এম. আরাফাত হােসন   মাতাঃ 
আেলয়া ফা ক   িপতাঃ এস.এম. 

ফা ক
ব ড়া ১০/১০/১৯৯১

উস ১০৭
মাঃ শির ল ইসলাম       মাতাঃ 

মাছাঃ হািলমা খা ন  িপতাঃ 
আজগর আলী খ কার

িসরাজগ ০৫/১০/১৯৮৭

উস ১০৮
মাঃ জােবদ আলী         মাতাঃ 

আিফয়া বগম        িপতাঃ মাঃ 
আ ল কালাম আজাদ

জয় রহাট ৩১/১২/১৯৮৬



উস ১০৯
মাহা দ এনা ল হক     মাতাঃ 
নািগস বগম      িপতাঃ মাঃ 

কামাল উি ন সরকার
া ণবািড়য়া ০৭/১১/১৯৮৫

উস ১১০
মাঃ র রহমান িকরণ    মাতাঃ 
নবীযান বগম      িপতাঃ আ র 

রা াক
নায়াখালী ০১/০৫/১৯৮৬

উস ১১১
মাঃ আ াছ আলী        মাতাঃ 

মাছাঃ আকিলমা বগম, িপতাঃ ত 
মা: ল িময়া

গাইবা া ২০/০৮/১৯৮৯

উস ১১২
মাঃ রিন মা া             মাতাঃ 
হািচনা বগম       িপতাঃ মাঃ 

ইিলয়াছ মা া
লনা ১০/০৬/১৯৮৫

উস ১১৩
মাঃ নািসর উি ন          মাতাঃ 
মাছাঃ রেবকা লতানা, িপতাঃ 

মাঃ শা  আলম
যেশার ০১/০৭/১৯৮৮

উস ১১৪
মাঃ জাহা ীর আলম     মাতাঃ 

মাছাঃ হািমদা বগম  িপতাঃ মাঃ 
আ  বকর িসি ক

য়াডা া ১১/১০/১৯৮৫

উস ১১৫
মাঃ খাই ল বাশার     মাতাঃ 

মাছাঃ শফালী খা ন, িপতাঃ মাঃ 
শাম ে াহা

মেহর র ০৫/০১/১৯৮৯

উস ১১৬ মাঃ মেহদী হাসান নােটার ০৩/০২/১৯৮৬

উস ১১৭
মাছাঃ িফেরাজা খা ন     মাতাঃ 
কিহ র বগম        িপতাঃ মাঃ 

আ ল ওহাব তরফদার
যেশার ০৪/০৬/১৯৮৫

উস ১১৮
তাহিমনা তা কদার       মাতাঃ 

ন নাহার          িপতাঃ আ  
তােহর

িসেলট ২২/০৮/১৯৮৭

উস ১১৯
মাঃ ওমর ফা ক          মাতাঃ 
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম, িপতাঃ 

মাঃ শাহজাহান আলী
ব ড়া ৩০/১১/১৯৮৫

উস ১২০
মাহা দ রাদ চৗ রী     মাতাঃ 

ছােলহা বগম      িপতাঃ মাহা দ 
শহী াহ চৗ রী

ব ড়া ১৫/০১/১৯৯০

উস ১২১
ভ আহেমদ               মাতাঃ 

মাছাঃ মােজদা বগম িপতাঃ মাঃ 
হযরত আলী

নােটার ২২/০৪/১৯৮৮

উস ১২২
মাঃ আ া ামান      মাতাঃ 
রােকয়া খা ন     িপতাঃ মাঃ 

আলী ব  গাজী
সাত ীরা ০৪/১১/১৯৮৯



উস ১২৩
মাঃ মা ািফ র রহমান   মাতাঃ 
মেনায়ারা বগম     িপতাঃ মাঃ 

এনা ল হক
রং র ০৮/০৭/১৯৮৭

উস ১২৪
মাঃ ইিলয়াস হােসন      মাতাৎ 

েরান নছা    িপতাঃ মাঃ 
আ ল মতেলব

যেশার ১৫/১২/১৯৮৭

উস ১২৫
মাঃ জািহ ল ইসরাম     মাতাঃ 
জােহদা খা ন      িপতাঃ মাঃ 

কারবান আলী
য়াডা া ০৬/০৬/১৯৮৫

উস ১২৬
মাঃ রােশদ-িবন-জ ল    মাতাঃ 
রািজয়া খা ন       িপতাঃ মাঃ 

জ ল হক ম ল
িড় াম ০৭/০৭/১৯৮৫

উস ১২৭
মাঃ ইমাম উি ন           মাতাঃ 
মাছাঃ িবিব জয়নাব িপতাঃ তঃ 

বাচা িময়া
চ াম ১০/১০/১৯৮৯

উস ১২৮
মাঃ আিত ামান       মাতাঃ 
মাছাঃ আন য়ারা বগম, িপতাঃ 

বী উল আলম
গাইবা া ০১/১০/১৯৮৬

উস ১২৯
গৗতম মার াং          মাতাঃ 

সাধনা রানী        িপতাঃ গৗর চ  
াং

ব ড়া ০৩/০১/১৯৮৯

উস ১৩০
েবল ম মদার           মাতাঃ 

ডিল ম মদার         িপতাঃ চ দ 
গািব  ম মদার

নায়াখালী ১০/০৪/১৯৯০

উস ১৩১
এম. িদদা ল কিরম িসকদার মাতাঃ 

িফেরাজা বগম      িপতাঃ মাঃ 
রিশদ িসকদার

ক বাজার ১২/০৪/১৯৯০

উস ১৩২
সাবরীনা মমতাজ         মাতাঃ 

উে  রিহমা        িপতাঃ দেলায়ার 
হােসন

িদনাজ র ৩০/১১/১৯৮৮

উস ১৩৩
মাঃ আলমগীর হােসন,  মাতাঃ 

ছিকনা বগম, িপতাঃ ত আ ল 
জ ার

িড় াম ১১/০২/১৯৮৬

উস ১৩৪
খ কার মাজহা ল ইসলাম 

অিনক,মাতাঃ খািদজা সিলম, 
িপতাঃ খ কার বখিতয়ার সিলম

নড়াইল ৩১/১২/১৯৮৭

উস ১৩৫
মাঃ র আলম               মাতাঃ 
খিললা বগম          িপতাঃ ত 

আ স সামাদ
িদনাজ র ০১/০১/১৯৮৭

উস ১৩৬
সািকব রহমান             মাতাঃ 

মানা হােসন িসি কা িপতাঃ 
শিফ র রহমান

চ াম ২৭/১০/১৯৯০



উস ১৩৭
মাঃ কিল ি ন              মাতাঃ 

ত ছিকনা খা ন    িপতাঃ ত 
কারবান আলী

িসরাজগ ৩১/১২/১৯৮৭

উস ১৩৮
মাঃ কামাল হােসন      মাতাঃ 
শািহ র বগম        িপতাঃ ত 

মাঃ আ ল খােলক
ভালা ১০/০৭/১৯৮৮

উস ১৩৯
হাসান মাহ দ            মাতাঃ গীতা 
রানী            িপতাঃ মেনার ন বমন

গাইবা া ০৭/১০/১৯৮৮

উস ১৪০
সয়দা িসরা ম মিনরা      মাতাঃ 

খ কার আফেরাজা পারভীন, িপতাঃ 
সয়দ সিহ ল হক

য়াডা া ১৬/১২/১৯৮৭

উস ১৪১
ইিতকা িব াস            মাতাঃ মায়া 
রানী িব াস      িপতাঃ মিহেতাষ 

িব াস
মা রা ২০/০৮/১৯৮৬

উস ১৪২
মাঃ আির ল ইসলাম       মাতাঃ 

জাহানারা বগম িপতাঃ মাঃ খাকা 
িময়া

শর র ২০/০৯/১৯৮৭

উস ১৪৩
মাঃ মাতাহা ল ইসলাম    মাতাঃ 

মাছাঃ আিনছ ফােতমা, িপতাঃ 
মাঃ ইিছমি ন

শর র ৩১/১২/১৯৮৫

উস ১৪৪
হা ন অর রিশদ             মাতাঃ 
শাম াহার           িপতাঃ আ ল 

কােশম
শর র ০১/০১/১৯৯০

উস ১৪৫
শামীম কিবর              মাতাঃ 

আকিলমা খা ন     িপতাঃ আ ল 
জিলল

শর র ১৭/০৬/১৯৮৮

উস ১৪৬
মাঃ আ  ামািনক     মাতাঃ 

মােলকা বগম      িপতাঃ মাঃ 
জেয়ন উ ীন ামািনক

নােটার ২০/১০/১৯৮৬

উস ১৪৭
শািহনা আ ার            মাতাঃ 
শাহানাজ বগম      িপতাঃ মাঃ 

শিহ র রহমান
যেশার ১৪/০৮/১৯৯১

উস ১৪৮
এ. জ. এম জািহদ আল ম র, 

মাতাঃ মাহ দা খা ন, িপতাঃ মাঃ 
আ ল আিজজ

সাত ীরা ০৬/০৮/১৯৮৭

উস ১৪৯
মাঃ আসা ামান      মাতাঃ 

মাছাঃ আছমা খা ন িপতাঃ মাঃ 
হািফ র রহমান জাহা ীর

পাবনা ০৫/০১/১৯৮৬

উস ১৫০
মাঃ িফেরােজর রহমান    মাতাঃ 
রােহলা বগম        িপতাঃ মাঃ 

ফা ক
নায়াখালী ১২/০১/১৯৮৭



উস ১৫১
মাঃ গালাম মা ফা      মাতাঃ 
নািসমা িবিব          িপতাঃ মাঃ 

গােহর উি ন ম ল
রাজশাহী ০১/০৮/১৯৮৭

উস ১৫২
মাঃ সিলম রজা       মাতাঃ 

শাহানারা বগম    িপতাঃ মাঃ 
শাম ল হক

রাজশাহী ২৫/০৯/১৯৮৬

উস ১৫৩
মাঃ আ ল মিজদ         মাতাঃ 

জ রা বগম       িপতাঃ মাঃ র 
ইসলাম

নায়াখালী ০২/০১/১৯৮৯

উস ১৫৪
মাঃ শাম ে াহা           মাতাঃ 
মাছাঃ শাম াহার  িপতাঃ মাঃ 

আ ব আলী
পাবনা ০৫/০২/১৯৯০

উস ১৫৫
গৗরা  মার ঘাষ          মাতাঃ 

িরনা রানী         িপতাঃ চত  ঘাষ
নােটার ১৫/১০/১৯৮৮

উস ১৫৬
মাঃ ন র আলম      মাতাঃ 

মাছাঃ মহিসনা বগম িপতাঃ মাঃ 
জিসমউ ীন

ঠা রগ ও ১৫/০৪/১৯৮৭

উস ১৫৭
আিরণা আফেরাজ           মাতাঃ 
মমতাজ বগম     িপতাঃ আ ল 

কািদর িময়া

ি য়া ০১/০১/১৯৮৭

উস ১৫৮
নািছর উি ন                মাতাঃ 
পারভীন আ ার       িপতাঃ অিল 

উ া
ল ী র ৩১/১২/১৯৮৫

উস ১৫৯
মন চ  ভৗিমক          মাতাঃ 

শি  বালা ভৗিমক  িপতাঃ ধীের  
চ  ভৗিমক

িম া ১৮/০৭/১৯৮৫


