
১ মভাাঃ যবফাঈর াঅাঈয়ার মভাাঃ ফাচু্চ বভয়া বিশাযগঞ্জ

২ মভাাঃ ভাাআদুর াআরাভ তৈয়ফ াঅরী ভাৈব্বয ফবযার

৩ াঅৈাাঈয যভান াঅাঃ িবযভ বিশাযগঞ্জ
৪ ৈাশয়ফ বভযান িবরভ াঈবিন মনত্রশিানা

৫ ববযন সুরৈানা মভাাঃ মগারাভ শযায়ায বিদায ফাশগযাট
৬ াবফা াঅপশযাজ জাভার াঈবিন নওগাাঁ
৭ াভীভা খানভ াআছাাি খান (ভৈৃ) পবযদুয
৮ মভাাঃ বপকুর াআরাভ মভাাঃ জারার াঈবিন গাজীুয
৯ মভাাঃ াবদুর াআরাভ মভাাঃ াবভদুর াআরাভ নওগাাঁ

১০ মভাাঃ জবভ ৈারিুদায মভাাঃ াঅপজার মাশন ৈারিুদায ফবযার

১১ াঅছভা খাৈুন মভাাঃ াঅফু ৈাশরফ মযুয
১২ নাজনীন াঅক্তায ভবৈয়ায যভান রস্কয খুরনা
১৩ মভাাঃ াঅফু যায়ান মভাাঃ াঅব্দরু াঅবজজ ঝারিাঠী
১৪ মভাাঃ াঅদভ াঅরী ভৈৃ ভশয াঅরী কুবিগ্রাভ

১৫ মাশরী সুরৈানা ছাত্তায মখ যাজফািী
১৬ মভাাঃ এনাভরু ি মভাাঃ াভৈ াঅরী কুবিগ্রাভ
১৭ মভাাঃ াআাঈসুপ াঅরী ভৈৃ াঅফদুয যফ রক্ষীুয
১৮ াঅবজজরু াআরাভ সুরৈান াঅরী মখ যাজফািী
১৯ মভাছাাঃ বল্পী খাৈুন মভাাঃ াজাান াঅরী বযাজগঞ্জ
২০ মভাাাঃ যাবজয়া সুরৈানা মভাাঃ বভজানুয যভান নিাাআর
২১ মভাাঃ াঅফুর ফাায মভাাঃ জয়নার ফযগুনা
২২ মভাাঃ মগারাভ মভাস্তপা াঅাঃ গপুয ভন্ডর ফগুিা
২৩ মভাাাঃ ভয়না খাৈুন মভাাঃ াাআপুর াআরাভ কুবিগ্রাভ
২৪ বজিরুর াআরাভ  মভাাম্মদ াঅরী াওরাদায মগাারগঞ্জ
২৫ মভাাঃ াজ্জাদুর ি মভাাঃ াঅব্দু াভাদ পবিয জয়ুযাট
২৬ ছাশদকুয যভান মভাাঃ াঅব্দযু যাঈপ ব্রাক্ষনফািীয়া
২৭ বযয়াজরু াআরাভ মভাল্লা াঅরী াঅশম্মদ মভাল্লা নাযায়নগঞ্জ
২৮ ৈাবনয়া াঅক্তায মভাাঃ ভবজফুয যভান বিশাযগঞ্জ
২৯ মভাাঃ াঅর-াঅবভন াওরাদায াঅফু জাপয াওরাদায ফবযার
৩০ মভাাঃ ভকুুর মভারযা মভাাঃ জবয াঈবিন মভারযা খুরনা
৩১ জাবিয়া সুরৈানা রাবখ মভাাঃ ওফায়দুর ি খুরনা
৩২ মভাাঃ যবপকুর াআরাভ ভৈৃ মভাাঃ াভছুর ি যিায বযাজগঞ্জ
৩৩ মভাাঃ াঅফু ছাশর াঅাঃ খাশরি ৈারিুদায টয়ুাখারী
৩৪ মভাাঃ িাভার মাাাআন মভাাঃ াঅফদুর খাশরি টয়ুাখারী
৩৫ মভাাঃ াঅান াঈল্লা মভাাঃ মবরভ মফাযী ফবযার
৩৬ িাজর চন্দ্র ফভমন সুধাাংশু চন্দ্র ফভমন বিশাযগঞ্জ
৩৭ মভাাঃ বভরন মাশন মভাাঃ াআাঈসুপ াঅরী বযাজগঞ্জ
৩৮ বফদ ভন্ডর ৈাযাদ ভন্ডর াৈক্ষীযা
৩৯ মভাাঃ াঅব্দযু যবভ মভাাঃ াঅভজাদ মাাাআন নাশটায
৪০ ভবমদুর াঅরভ মভাপাজ্জর মাশন মযুয
৪১ মভাাঃ াঅযাপ মাশন মভাাঃ জািাবযয়া নাযায়নগঞ্জ
৪২ খায়রুজ্জাভান মখ দযশফ মখ খুরনা
৪৩ মভাাঃ িবফয মাশন মভাাঃ াঅফদুয যভান ার রক্ষীুয
৪৪ গাজী াঅযাপ াঈবিন গাজী াঅব্দযু যবদ নাযায়নগঞ্জ
৪৫ মভাাঃ নাজভরু ি মভাাঃ াভসুর ি নাযায়নগঞ্জ
৪৬ মভাাাঃ বফরবিচ াঅক্তায মভাাঃ মগারাভ মভাস্তপা টয়ুাখারী
৪৭ মভাাঃ মভািশরছুয যভান মভাাঃ ভবজফুয যভান নাযায়নগঞ্জ
৪৮ মভাাঃ মাশর াঅাঃ রবৈপ খান ফবযার
৪৯ মভাাঃ বপশযাজ াঅরভ াঅাঃ যবদ ভবল্লি ফবযার
৫০ যৈন চন্দ্র দা যবফ চযন দা বফগঞ্জ
৫১ বনগায সুরৈানা মভাাঃ বছবিি াঅরী যীয়ৈুয
৫২ াঅফু াশর মভাাঃ মাশর াঅফদুয যাজ্জাি যািী টয়ুাখারী
৫৩ সুাআবট সুরৈানা বিদায নজরুর াআরাভ ফাশগযাট
৫৪ মখ াাআপুল্লা মখ নজরুর াআরাভ ফাশগযাট
৫৫ মভাাঃ বপকুর াআরাভ মভাাঃ াঅব্দরু াশদ মখ মগাারগঞ্জ
৫৬ মভাাঃ াঅব্দযু যাজ্জাি ভৈৃাঃ এভদাদুর ি বযাজগঞ্জ
৫৭ মভাাঃ াঅবজফায যভান ভৈৃাঃ াঅিাভ াঅরী গাজী খুরনা
৫৮ যাবজয়া সুরৈানা মভাাঃ খাশরকুজ্জাভা যাজফািী
৫৯ মভাাঃ মজরি াঅরী মভাাঃ ভুা মখ বযাজগঞ্জ
৬০ মভাাঃ যবফাঈর ি পজররু ি বযাজগঞ্জ
৬১ মভাাঃ াঅভভদ াঅরী ভৈৃাঃ াআবি াঅরী বযাজগঞ্জ
৬২ াঅবনচযু যভান মভাাঃ াঅবনচযু যভান ফযগুনা
৬৩ মভাাঃ াআিফার মাশন াঅাঃ ভান্নান ভাদফয যীয়ৈুয
৬৪ ভাপুজ াঅরভ ভবজফয যভান নওগাাঁ
৬৫ মভাাঃ ভবাঈয যভান মভাাঃ াচান াঅরী টয়ুাখারী

সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-করিউটাি অপারিটি পরেি নারমি তারিকা

ক্রাঃ নাং প্রাবথময নাভ বনজ মজরাবৈায নাভ



৬৬ মভাাঃ যাজ ুবভয়া মভাাঃ নুয মভাাম্মদ কুবিগ্রাভ
৬৭ াঅব্দযু যবভ মভাজাায াঅরী নওগাাঁ
৬৮ মভাাঃ াঅফুর ফাায গয়জবিন াওরাদায টয়ুাখারী
৬৯ াযভীন াঅক্তায াঅফুর াশভ নাযায়নগঞ্জ
৭০ াানাজ মফগভ ভযহুভ াান াঅরী (াঅিন্দ) ফবযার
৭১ মভাস্তাবিন যভান াঅবপজায যভান ঞ্চগি
৭২ মভাাঃ াআয়াকুফ মাাাআন ভৈৃাঃ মভাাঃ াঅব্দরু াঅরী মভৌরবীফাজায
৭৩ মজাশফদা খানভ মখ মজনায াঈবিন ফাশগযাট
৭৪ বখা যান দা জগদী চন্দ্র দা বিশাযগঞ্জ
৭৫ নশগন্দ্র নাথ ভন্ডর যাভ দ ভন্ডর খুরনা
৭৬ মভাাঃ খবররযু যভান মভাাঃ াঅব্দরু াঅবজজ বূঞা মনত্রশিানা
৭৭ বভন্ট ুকুভায ীর মমাশগ চন্দ্র ীর মপনী
৭৮ মভাাঃ মাাগ মাশন াঅাঃ ফাশযি াওরাদায টয়ুাখারী
৭৯ ভবয াঈবিন াঅব্দযু যবদ কুবিগ্রাভ
৮০ মভাাঃ িবফয মাশন াঅাঃ ভাশরি বিদায টয়ুাখারী
৮১ মভা। ভবনরুর াআরাভ মভাাঃ াভৈ মাশন নিাাআর
৮২ িাওায মাশন মভাৈাায মাশন যািী টয়ুাখারী
৮৩ াাদাৈ মাশন াঅনায াঈবিন মভাল্লা ফবযার
৮৪ মযাজীনা খানভ াঅাআনাঈবিন াওরাদায যীয়ৈুয
৮৫ মভাাঃ মভাবফনুর ি মভাাঃ মভাীন াঅরী মভশযুয
৮৬ িাভরুন্নাায ভৈৃাঃ কুিুছ যিায কুবিয়া
৮৭ মভাাঃ ভবনরুর াআরাভ মভাাঃ াঅক্কাছ াঅরী াফনা
৮৮ মভাাঃ বভরন মাশন মভাাঃ নয াঅরী মভশযুয
৮৯ াঈত্তভ কুভায াা স্বগমীয় ভধুদূন াা বযাজগঞ্জ
৯০ াঅশনায়ায মাশন মভাল্লা াবপজ ফবিন মভাল্লা মগাারগঞ্জ
৯১ মভাাঃ মভশদী াান মভাাঃ ীদুর াআরাভ মভাল্লা ভবুিগঞ্জ
৯২ মভাাঃ াাআদুয যভান মভাাঃ ায়দায াঅর াঅিন টয়ুাখারী
৯৩ াআিফার মাশন ৈাযা বভয়া মভাল্লা মগাারগঞ্জ
৯৪ মভাাাঃ নাজভা খানভ াঅব্দরু াবিভ ফবযার
৯৫ মভাাঃ াঅফু যাশর মভাাঃ ভিশরছুয যভান মগাারগঞ্জ
৯৬ নাযীন াঅক্তায মভাাঃ িাফায বভয়া বিশাযগঞ্জ
৯৭ মভাাঃ খায়রুর াআরাভ মভাাঃ াঅব্দছু ছারাভ বযাজগঞ্জ
৯৮ মভাাঃ ভাছুভ মাশন মভাাঃ াভছুর ি ঝারিাঠী
৯৯ বফনয় বূলন দা বফশনাদ চন্দ্র দা টয়ুাখারী

১০০ মভাাঃ াাআদুজ্জাভান মভাাঃ নযূ মভাাম্মদ কুবিগ্রাভ
১০১ মখ াঅফদুল্লা াঅর ভাভনু মখ িাাআজায মাশন ফাশগযাট

১০২ াঅবফদা সুরৈানা াঅব্দযু যাজ্জাি াওরাদায টয়ুাখারী
১০৩ পাযজানা াঅক্তায মভাাঃ ভবৈাঈয যভান বিশাযগঞ্জ
১০৪ মাবনয়া মফগভ াআভাাআর বিশাযগঞ্জ
১০৫ মভাাঃ াঅাদুর াআরাভ মভাাঃ াঅজাায াঅরী যাদা টয়ুাখারী
১০৬ মভাাঃ জাবভরুর াআরাভ মভাাঃ াভৈ ঠাকুয নিাাআর
১০৭ াখাওয়াৈ মাশন াঅব্দরু ওয়াদুদ রক্ষীুয
১০৮ নয়ন তূ্রধয মগৌযাঙ্গ তূ্রধয ব্রাক্ষনফািীয়া
১০৯ মভাাঃ মভাপাজ্জর মাাাআন মভাাঃ াঈভান গবন মনত্রশিানা
১১০ িাবনজ পাশৈভা মভাাম্মদ াঅরী ভবুিগঞ্জ
১১১ মভাাঃ যবফাঈর াআরাভ মভাাঃ জাভার াঈবিন কুবিগ্রাভ
১১২ াঅরাভ াঈবিন াঅব্দুফুয মখ নিাাআর
১১৩ এযাদ াঅরী মভাাঃ ভবজফয যভান যাজফািী
১১৪ মভাাঃ যবপকুর াআরাভ মভাাঃ তৈয়ফ াঅরী মভাল্লা টয়ুাখারী
১১৫ মভাাঃ মাশর মভাাঃ ারাভ টয়ুাখারী
১১৬ মখ াআিফার মাশন মখ াঅব্দরু িাশদয ফাশগযাট
১১৭ মভাাঃ মভাাযযপ মাশন মভাাঃ মভাজাফ্পায াওরাদায গাজীুয
১১৮ মভৈাাঃ াআভযান মভাাঃ াঅফদুর ি াঅিন্দ ফযগুনা
১১৯ মভাাঃ নাজভরু াান মভাাঃ াজাান টয়ুাখারী
১২০ মভাাঃ াঅফু াবনপ মভাাম্মদ াঅরী বিদায টয়ুাখারী
১২১ াভীভ াঅশম্মদ ৈবফফুয যভান মজায়াযদায ফগুিা
১২২ মভাাঃ মভাখশরছুয যভান এ, যফ খান টয়ুাখারী
১২৩ মভাাঃ এনাভরু িবফয মভাাঃ ভশয াঅরী মযুয
১২৪ মভাাঃ বরটন বভয়া মভাাঃ ওভয াঅরী বযাজগঞ্জ
১২৫ মভাাঃ জবভ াঈবিন মভাাঃ াঅযশদ ভবল্লি ফবযার
১২৬ সুশফাধ াওরাদায রক্ষন াওরাদায ফবযার
১২৭ ারা াঈবিন পারুি মভাাঃ াঅরা াঈবিন মনত্রশিানা
১২৮ মভাাঃ জািাবযয়া াআব্রাীভ ভধৃা টয়ুাখরী
১২৯ মভাাঃ ারা াঈবিন মভাাঃ িাভরুজ্জাভান গাজীুয
১৩০ মভাাঃ া াঅরী মভাাঃ নজরুর াআরাভ বফ-ফািীয়া
১৩১ পশয়জ াঅশভদ যিায মভাাঃ বযাজরু ি গাজীুয
১৩২ বঞ্জয চন্দ্র নাযায়ন চন্দ্র (স্বগমীয়) ফযগুনা
১৩৩ মভাাঃ নরূুর াঅবভন মভাাঃ াআয়ায মাশন মনত্রশিানা
১৩৪ মভাাঃ াবনুর াআরাভ মভাাঃ াভছুর ি বিশাযগঞ্জ
১৩৫ এনাভরু ি মভাাঃ াঅব্দরু কুিু বযাজগঞ্জ



১৩৬ মভাাঃ মভাজাবদুর াআরাভ মভাাঃ া াঅরভ ফযগুনা
১৩৭ বভযাজরু াআরাভ ভৈৃাঃ াঅাঃ ভান্নান বুাআয়া যীয়ৈুয
১৩৮ মভাাঃ ভাপুজযু যভান মভাাঃ মগারাভ মভাস্তপা খুরনা
১৩৯ যাজ ুাঅশভদ মভাাঃ এনাভরু ি কুবিয়া
১৪০ রুবফনা াআয়াছবভন মভাাঃ পজরযু যভান বূাআয়া মনত্রশিানা
১৪১ সুযাাআয়া াঅক্তায মযফা মভাাঃ াচান াওরাদায ফবযার
১৪২ মভাাঃ জবরুর াআরাভ মভাাঃ াঅব্দরু াাআ ৈারিুদায টয়ুাখারী
১৪৩ মভাাঃ ভনবজর বভয়া মভাাঃ ভছুা বভয়া বিশাযগঞ্জ
১৪৪ বযক্ষীৈ ভধু মুবধিীয ভধু মগাারগঞ্জ
১৪৫ ভবুি রুহুর াঅবভন ভবুি াঅব্দযু যীদ বঝনাাআদ
১৪৬ নাবয াঈবিন াঅব্দরু ওয়াশজদ যীয়ৈুয
১৪৭ মভাাঃ মাশর যানা মভাাঃ চাাঁন বভয়া বযাজগঞ্জ
১৪৮ মভাাঃ াঈজ্জর াঅাঃ যাজ্জাি বিদায গাজীুয
১৪৯ মভাাঃ যাবিফুর াান মভাাঃ ভিফুর াঅশম্মদ গাজীুয
১৫০ জাানাযা বূাআয়া মভাক্তায বূাআয়া নিাাআর
১৫১ মভাাঃ াবপজযু যভান মভাাঃ া াঅরভ টয়ুাখারী
১৫২ মভাাঃ ভাফুফুয যভান দমায াঅাআয়ফু াঅরী খুরনা
১৫৩ মভাাঃ যাাৈ ভন্ডর মভাাঃ ীদুল্লা ভন্ডর গাজীুয
১৫৪ াআযাৈ জাান মভাাঃ াঅব্দযু যবভ াওরাদায ফবযার
১৫৫ াঅভানুর াআরাভ খান নজরুর াআরাভ খান মযুয
১৫৬ মভাাঃ যবপকুর াঅরভ পবছয়র াঅরভ মনায়াখারী
১৫৭ মভাাম্মদ াশ াআভযান মভাাম্মদ মগারাভ ছযওয়ায মনায়াখারী
১৫৮ মভাাাঃ াবভদা াঅক্তায াঅব্দরু ফাশযি ফযগুনা
১৫৯ তয়দ ভবনয ভৈৃাঃ তয়দ া াঅরভ ফবযার
১৬০ মভাাঃ মাশর ভবল্লি মভাাঃ জয়নার াঅশফদীন ভবুিগঞ্জ
১৬১ ভুাম্মদ নাজভরু হুদা ভুাম্মদ াঅব্দরু কুিু চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
১৬২ মভাাঃ াঅবযপুর াআরাভ মভাাঃ বযপুর াআরাভ ভবুিগঞ্জ
১৬৩ মভাাঃ মাশর াঅিন মভাাঃ মিান্দায াঅরী াঅিন ফবযার
১৬৪ বযনা খাৈুন মভাাঃ াঅব্দযু যাজ্জাি বযাজগঞ্জ
১৬৫ ৈাবভনা াঅক্তায মভাশর াঈবিন বিশাযগঞ্জ
১৬৬ মভাাঃ াআভদাদুর ফাফু খান মভাাঃ জশফদ াঅরী খান ফবযার
১৬৭ মভাাাঃ নুুয াঅক্তায মভাাঃ জাবিয মাশন মভাল্লা টয়ুাখারী
১৬৮ মভাাঃ িাভার মাশন ভৈৃাঃ মভাাঃ পজররু ি াওরাদায ফবযার
১৬৯ াঈশম্ম াবফফা মভাাঃ াঅফদুর াাআ ভািায টয়ুাখারী
১৭০ নাজবনন সুরৈানা ভৈৃাঃ িবরভবুিন নওগাাঁ
১৭১ মভাাঃ াঅফু াঅরী াশফয ভৈৃাঃ নাশদয াঅরী াওরাদায ফযগুনা
১৭২ মভাাঃ ারুন ায যবদ মভাাঃ াঅফুর মাাাআন াঅিন টয়ুাখারী
১৭৩ মভাাঃ াবন াঅরভ মভাাঃ াঅিফয মাশন মগাারগঞ্জ
১৭৪ মভাাঃ নাজভরু ি মভাাঃ খায়রুর াঅরভ ঞ্চগি
১৭৫ যীবক্ষৈ বফশ্বা যবঞ্জৈ বফশ্বা মগাারগঞ্জ
১৭৬ মভাাঃ জবভ ৈারিুদায মভাাঃ াঅপজার মাশন ৈারিুদায ফবযার

১৭৭ নাজভরু হুদা মভাাঃ জারার ভধৃা টয়ুাখারী
১৭৮ বভজানুয যভান াঅপৈাফ াঅরী নাশটায
১৭৯ মভাাঃ জবরুর াআরাভ মভাাঃ াঅব্দযু যাঈপ বঝনাাআদ
১৮০ মভাাঃ ভবাঈবিন মভাাঃ ৈারা প্রাভাবনি ফগুিা
১৮১ মভাাঃ াঅবযপ মাাাআন মভাাঃ নাবয াঈবিন ভধৃা টয়ুাখারী
১৮২ াঅরভগীয হুাাআন মভাাঃ যাশদুর ি বঝনাাআদ
১৮৩ মভাাঃ াাআদুর াআরাভ াঅাঃ রবৈপ খান পবযদুয
১৮৪ মভাাঃ ৈাবযকুয যভান ভৈৃাঃ াঅফদুর াবভদ ফবযার
১৮৫ মভাাঃ বযদওয়ান াঅরভগীয মভাাঃ াঅবজজরু ি াফনা
১৮৬ নাজবনন াঅক্তায ভৈৃ মভাখশরছুয যভান কুবিগ্রাভ
১৮৭ াঈশম্ম পাযানা িাওায মভাাাঃ াাআপুিীন চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
১৮৮ মভাাঃ বপকুর াআরাভ মভাাঃ মভািশরছুয যভান ফযগুনা
১৮৯ মভাাঃ াঅরভগীয মভাাঃ াাআপুর াআরাভ বযাজগঞ্জ
১৯০ ঝুভযু যায় াববনা যায় মভৌরবীফাজায
১৯১ মভাাঃ াঅব্দরু ফািী মভাাঃ াঅব্দরু ভান্নান বযাজগঞ্জ
১৯২ বরজা খানভ ভযহুভ মভাস্তপা খান ভবুিগঞ্জ
১৯৩ মভাাম্মদ াাদৈ মাশন মভাাঃ াঅশনায়ায মাশন টয়ুাখারী

১৯৪ বন্ট ুচন্দ্র যিায ভৈৃাঃ ননী মগাার যিায মনত্রশিানা
১৯৫ মভাাঃ পারুি বভয়া মভাাঃ সুরভান বভয়া বিশাযগঞ্জ
১৯৬ াাআপুজ্জাভান মভাাঃ মভাশরভ াঈবিন মভারযা মগাারগঞ্জ
১৯৭ াঅবৈকুয যভান মভাাঃ াঅপৈাফ াঈিীন নাশটায
১৯৮ মভাাঃ জান্নাৈুর াআরাভ মভাাঃ মগারাভ মাশন বযাজগঞ্জ
১৯৯ সুভন চন্দ্র মদ যাখার চন্দ্র মদ  নযবাংদী
২০০ মভাাঃ াাআপুর াআরাভ বদ াঈরযা মনায়াখারী
২০১ মভাাঃ মভশদী াান শুব গাজী মভাাঃ াঅফু াআাঈসুপ ফবযার
২০২ খাশরদা াঅক্তায াঅাঃ খাশরি যদায পবযদুয
২০৩ জাপবযয়া াযবীন মখ বদুর াঅরী নিাাআর
২০৪ মভাাঃ বদুর াআরাভ মভাাঃ াআাঈনু াঅরী মভাল্লা পবযদুয
২০৫ মভাাঃ জাবিয মাশন মভাাঃ াঅপৈাফ াঈবিন নযবাংদী



২০৬ াভীভ সুরৈানা াঅব্দরু ভান্নান মখ পবযদুয
২০৭ মভাাঃ মবরভ াঅিফয মভাাঃ বজন্নাৈ াঅরী মভাল্লা পবযদুয
২০৮ মভাাঃ খাাআরুর াআরাভ মভাাঃ াঅরাাঈবিন াঅিন্দ বযাজগঞ্জ
২০৯ াআশভৈ াঅযা মভাাঃ াঅব্দরু াঅাঈয়ার কুবিগ্রাভ
২১০ মভাাঃ জশুয়র াান াঅাঃ খাশরি াওরাদায টয়ুাখারী
২১১ াঅপজার মাাাআন াঅব্দরু ভবজদ টয়ুাখারী
২১২ মভাাঃ াঅশনায়ায মাাাআন ভৈৃাঃ াঅফুর িাশভ ঠাকুযগাাঁও
২১৩ মভাাঃ াঅব্দলু্লা মভাাঃ বপি াঈল্লা মনায়াখারী
২১৪ াঅশি ভাভদু াঅব্দরু ি মযুয
২১৫ মগাবফন্দ চন্দ্র ভজভুদায ভৈৃাঃ িাবরদ ভজভুদায মগাারগঞ্জ
২১৬ মভাছাাঃ াঅভা যিায মভাাঃ াঅফুর িারাভ যিায কুবিয়া
২১৭ এাআচ, এভ, ভাসুদ ববিিী মভাাঃ িবফয মাশন ঝারিাঠী
২১৮ াঅফুর িারাভ পজররু ি ঝারিাঠী
২১৯ মভাাঃ াঅবৈকুয যভান ভৈৃাঃ মভাস্তপা িাভার ভাৈুব্বয টয়ুাখারী

২২০ াঅফদুয যভান মভাাঃ রুস্তুভ যদায টয়ুাখারী
২২১ াযবভন সুরৈানা মগারাভ যসুর মশায
২২২ াআয়াবছন বফল্লা ভৈৃাঃ ফবয াঈরযা মনায়াখারী
২২৩ মগারাভ যাব্বানী মগারাভ াশযায়ায মনায়াখারী
২২৪ ভাাফুফ মাাাআন াঅফদুর ি াওরাদায টয়ুাখারী
২২৫ াু যিায মফনু যঞ্জন যিায মনত্রশিানা
২২৬ মভাাঃ যবফাঈর াআরাভ ভৈৃাঃ ৈবফফয যভান মশায
২২৭ ৈাভান্না খন্দিায জারার খন্দিায মগাারগঞ্জ
২২৮ এাআচ, এভ, ববিকুয যভান মভাাঃ াআভাাআর াওরাদায টয়ুাখারী
২২৯ যাবভা মফগভ মভাাঃ ভিফুর দপাদায টয়ুাখারী
২৩০ মভাাঃ াঅর-াআভযান মভাাঃ াআাঈনুছ টয়ুাখারী
২৩১ মভাাঃ ভাাআনুর াআরাভ মভাাঃ াঅফুর ফাায খবরপা ফবযার
২৩২ মভাাঃ বফুর াআরাভ মভাাঃ নজরুর াআরাভ ঞ্চগি
২৩৩ মভাাঃ বযয়াদুর াআরাভ মভাাঃ রৎুপয যভান মফাযী ফবযার
২৩৪ াঅব্দযু যবভ মভাাঃ মভাক্তায াঅরী বফশ্বা টয়ুাখারী
২৩৫ মভাাঃ মপযদাাঈ মভাাঃ াঅশনায়ায মাশন ঝারিাঠী
২৩৬ যায়ান াঈবিন ভাাইন াঈবিন মনায়াখারী
২৩৭ মভাাঃ ভাপুজ াঈবিন বিদায মভাাঃ পবযদ াঈিীন বিদায ফবযার

২৩৮ িবনিা যানী দা ভৈৃ বনকুঞ্জ কুভায দা মপনী
২৩৯ এাআচ, এভ, জবরুর াআরাভ াঅফদুর ভান্নান াওরাদায ফবযার

২৪০ যাবিফুর াান মভাজাশম্মর ি কুবিগ্রাভ
২৪১ মভাাম্মদ বভযাজরু াআরাভ মভাাম্মদ াঅফদুর িাাআয়ভু বভয়া ফবযার
২৪২ ভশনাজ ভন্ডর াবনর চন্দ্র ভন্ডর মগাারগঞ্জ
২৪৩ মভাাঃ মদশরায়ায মাশন মভাাঃ াঅাঃ যবদ ঝারিাঠী
২৪৪ ভাভনু বিদায মভাশরভ বিদায মগাারগঞ্জ
২৪৫ মভাাঃ ভাাভদুুর াঅরভ ভাসুদ মভাাঃ াঅশনায়ায মাশন ঝারিাঠী

২৪৬ াভীভ াঅশভদ াঅব্দরু াাআ বিশাযগঞ্জ
২৪৭ মভাাঃ াঅবযপুয যভান মভাাঃ ারুন-ায-যবদ াওরাদায ফবযার

২৪৮ মভাাঃ ভাসুদুয যভান মভাাঃ মাযফ মাশন ফবযার
২৪৯ মভাাঃ জাবদুর াআরাভ মভাাঃ াঅব্দরু রবৈপ বিদায মগাারগঞ্জ
২৫০ মভাাঃ াজাান াঅরী ভৈৃাঃ াঅিফয াঅরী কুবিগ্রাভ
২৫১ ানবজদা াঅক্তায রুভা াঅব্দরু ি মজাভািায খুরনা
২৫২ মভাাঃ জবরুর াআরাভ াঅাঃ ছত্তায াওরাদায টয়ুাখারী
২৫৩ বদুর াআরাভ াঅিব্বয াঅরী টয়ুাখারী
২৫৪ মভাাঃ াঅশনায়ায মাশন মভাাঃ াঅাআয়ফু াওরাদায টয়ুাখারী
২৫৫ মভাাঃ পারুি মভাাঃ ভবজদ টয়ুাখারী
২৫৬ াঅর াঅযাপাৈ খান মগারাভ মভাস্তপা খান গাজীুয
২৫৭ নাবরভা াঅক্তায ফাফরী ভৈৃ মভাাঃ াঅব্দরু ভাশরি নিাাআর


