
র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো  নোম পনজ রজলো

৬০০১ রমৌসুপম আক্তো মোমুনু   পিদ পদনোজপু 

৬০০২ রমোোঃ সোইদু   হমোন রমোোঃ সোখোওয়োত রহোসসন পদনোজপু 

৬০০৩ রমোোঃ দ্বীন ইসলোম রমোোঃ আোঃ মপজত পিসিো গঞ্জ

৬০০৪ পলটন দোস হী োলোল দোস পিস োজপু 

৬০০৫ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ পজন্নোত আলী রগোিোলগঞ্জ

৬০০৬ অপমত কুমো  রদ অপসত কুমো  রদ বোসগ হোট

৬০০৭ রমোোঃ আবু বক্ক  পসপিি রমোোঃ বকু পময়ো গোইবোন্ধো

৬০০৮ প িোদ মোহমুদ আপম  উপিন মন্ডল  োজবোড়ী

৬০০৯ রমোছোম্মোৎ নু োনী খোতুন রমোহোম্মদ নুরুল ইসলোম গোইবোন্ধো

৬০১০  োজু আহসমদ রমোোঃ আলোউপিন বপ িোল

৬০১১ রমোোঃ তোলোত মোহমুদ রমোোঃ মোহবুবু   হমোন নোসটো 

৬০১২ মোহবুব মৃত-ইয়োপছন গোজীপু 

৬০১৩ রমোোঃ আবদুল সোমোদ (দুলোল) রমোোঃ আবদুল লপতফ পসসলট

৬০১৪ আলী রহোসসন সোঈদ রিখ খুলনো

৬০১৫ এ,রি,এম, মুজোপহদ আল মঞ্জু রমোোঃ আবদুল আপজজ সোতক্ষী ো

৬০১৬ রমোহোম্মদ  োসিদুল ইসলোম রমোোঃ আবুল বি চট্টগ্রোম

৬০১৭ িলোি মজুমদো মৃত-িস ি মজুমদো রগোিোলগঞ্জ

৬০১৮ হুমোয়ুন িবী রমোোঃ ওয়োপসম উপিন টোঙ্গোইল

৬০১৯ রমোক্তো  রহোসসন মৃত-আবদুল সোত্তো লক্ষীপু 

৬০২০ বোদল মজুমদো সুনীল মজুমদো রগোিোলগঞ্জ

৬০২১ আপিকু   হমোন রমোোঃ আবদুল আপজজ সোতক্ষী ো

৬০২২ রমোোঃ জয় ইসলোম রমোোঃ আপমন উিীন নোসটো 

৬০২৩ আপতকু   হমোন িোসমস উপিন টোঙ্গোইল

৬০২৪ রমোোঃ ওয়োসজদ আলী রমোোঃ আবদুল খোসলি রনত্রসিোনো

৬০২৫ রমোোঃ জোমরুল ইসলোম রমোোঃ হোপিম উপিন রনত্রসিোনো

৬০২৬ রমোোঃ সপফকুল ইসলোম আলহোজ্ব মৃতোঃ সুলতোন আলী িঞ্চগড়

৬০২৭ রমোহোম্মদ নুরুল আপমন রমোহোম্মদ রহোসসন রনোয়োখোলী

৬০২৮ রমোোঃ ছোসনোয়ো  রহোসসন রমোোঃ আসোদ আলী নীলফোমো ী

৬০২৯ কৃষ্ণ চন্দ্র দোস রগোপবন্দ চন্দ্র দোস টোঙ্গোইল

৬০৩০ রমোোঃ এনোমুল হি রমোোঃ আবদুল বোসছদ রমোল্লো বগুড়ো

িসদ  নোম - অপফস সহোয়ি
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৬০৩১ রিখ রমসহদী হোসোন রিখ  োসিদ আলী সোতক্ষী ো

৬০৩২ রমোোঃ নুরুজ্জোমোন রমোহোম্মদ রহোসসন রনোয়োখোলী

৬০৩৩  তন কুমো  িোল  নপজৎ চন্দ্র িোল বপ িোল

৬০৩৪ স্বিন কুমো পদলীি চন্দ্র মহন্ত জয়পু হোট

৬০৩৫ িোপিয়ো সুলতোনো আলী আজগ পিসিো গঞ্জ

৬০৩৬ রমোোঃ প য়োজুল ইসলোম রমোোঃ আবদু   পহম িঞ্চগড়

৬০৩৭ রমোোঃ আি োফুল ইসলোম মৃতোঃ আবদু   হমোন গোইবোন্ধো

৬০৩৮ রমোোঃ পমজোনু   হমোন আলতোব রহোসসন বপ িোল

৬০৩৯ ততয়োবু   হমোন আপতয়ো   হমোন রগোিোলগঞ্জ

৬০৪০ রমোোঃ আি োফুল ইসলোম মৃত আপজবো   হমোন পিনোইদহ

৬০৪১ রমোোঃ ইম োন রহোসসন রমোোঃ জয়নোল আসবদীন আিন্দ বপ িোল

৬০৪২ রমসহদী হোসোন িমসস  আলী কুপড়গ্রোম

৬০৪৩ রমোোঃ রতৌপহদুল আস পফন রমোোঃ পমল্লোত রহোসসন  োজিোহী

৬০৪৪ রমোোঃ আপসফ রহোসসন মৃতোঃ আইয়ুব রহোসসন বগুড়ো

৬০৪৫ উজ্জ্বল মপল্লি  োখোল মপল্লি বোসগ হোট

৬০৪৬ রমোোঃ হোপববু   হমোন রমোোঃ বোবলু পময়ো  ংপু 

৬০৪৭ রমোোঃ মপহউপিন িোমসুপিন আহমদ সোতক্ষী ো

৬০৪৮ হোসোনুজ্জোমোন নোসয়ব আলী রি পু 

৬০৪৯ রমোোঃ আি োফ রহোসসন রমোহোম্মদ আলী টোঙ্গোইল

৬০৫০ মমতো রদ হপ নো োয়ন রদ র োলো

৬০৫১ রমোছোোঃ ছোমছুন নোহো রমোোঃ সোইদু   হমোন জয়পু হোট

৬০৫২ রমোোঃ প িন পময়ো রমোোঃ িনু পময়ো ব গুনো

৬০৫৩ দুলোল চন্দ্র স িো মৃত অধী  চন্দ্র স িো কুপড়গ্রোম

৬০৫৪ রমোোঃ  হমত উল্লোহ রমোোঃ সুলতোন আহসমদ খোন ব গুনো

৬০৫৫ রমোোঃ রগোলোম রমোস্তফো রমোোঃ আোঃ সোমোদ মন্ডল বগুড়ো

৬০৫৬ রমোোঃ  পবউল ইসলোম রমোোঃ নোপজম উপিন নোসটো 

৬০৫৭ এস,এম,মোসুদ  োনো মৃতোঃ আোঃ জপলল স দো খুলনো

৬০৫৮ রমোোঃ হোপফজু   হমোন রমোোঃ মোইনুল ইসলোম কুপড়গ্রোম

৬০৫৯ রমোোঃ মোহোবুব আলম মৃতোঃ রমোস্তোপফজো কুপড়গ্রোম

৬০৬০ রমোোঃ পমজোনু   হমোন রমোোঃ লুৎফ   হমোন কুপড়গ্রোম
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৬০৬১ নোপদম পময়ো রমোোঃ আবদু   হমোন পিসিো গঞ্জ

৬০৬২ সম  চন্দ্র রগোিোল চন্দ্র রদ রনোয়োখোলী

৬০৬৩ অপনব বোন মজুমদো িমু্ভ মজুমদো রফনী

৬০৬৪ জোপহদ হোসোন রমোোঃ রমোিসলছো  প্রোং বগুড়ো

৬০৬৫ রমোোঃ মোইনউপিন রমোোঃ সোলোমত খোন চাঁদপু 

৬০৬৬ রমোোঃ ইপলয়োস রহোসসন রমোোঃ আফতোব আলী নওগাঁ

৬০৬৭ রমোহন র োষ রম নোদ র োষ  োজিোহী

৬০৬৮ রমোোঃ িোপফউল আলম রমোোঃ খয়ব  আলী বগুড়ো

৬০৬৯ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ হোপবল উপিন নওগাঁ

৬০৭০ সোগ   হমোন মৃতোঃআবদু   হমোন রনত্রসিোনো

৬০৭১ রমোোঃ  োপজবুল ইসলোম রমোোঃ  মজোন আলী ঠোকু গাঁও

৬০৭২ রমোোঃ রুহুল আমীন মৃত মোহোম্মোদ আলী গোজীপু 

৬০৭৩ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ রমোসসলম উিীন িটুয়োখোলী

৬০৭৪ সু োস চন্দ্র রদ মৃতোঃ সসন্তোষ চন্দ্র রদ রনত্রসিোনো

৬০৭৫ রমোোঃ প মন রহোসসন রমোল্যো রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম রগোিোলগঞ্জ

৬০৭৬ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন রমোোঃ জোলোল ি ীফ িটুয়োখোলী

৬০৭৭ ফোসতমো-তুজ-রজোহ ো রমোোঃ বোচ্চু পময়ো নো োয়নগঞ্জ

৬০৭৮ আব্দুল্যোহ ইবসন মপন ম হুম বী  মুপক্তস োদ্ধো মপন  আহোম্মদ রফনী

৬০৭৯ রসোসহল খোন পস োজুল ইসলোম খোন গোজীপু 

৬০৮০ রমোোঃ রমোিো  ফ রহোসসন রমোোঃ রহোসসন র োলো

৬০৮১ রমোোঃ আবুল হোসিম মুহোম্মদ আবদু   োজ্জোি (মৃত) নো োয়নগঞ্জ

৬০৮২ রমোোঃ রুসবল হোসোন রমোোঃ রতোজোসম্মল রহোসসন জোমোলপু 

৬০৮৩ রমোোঃ মোমুন রমোল্লো মুনজু  রমোল্লো রগোিোলগঞ্জ

৬০৮৪ মী  এ আপজজ রমোোঃ মী  রসসিন্দো  আলী মৃত বপ িোল

৬০৮৫ মুহোম্মদ আপমনু   হমোন মুহোম্মদ মসমজ মোপনিগঞ্জ

৬০৮৬ রমোোঃ আপতকুজ্জোমোন রমোোঃ নুরুন্নবী উল আলম গোইবোন্ধো

৬০৮৭ রমোোঃ জোপমল আহসমদ মৃতোঃ রমোোঃ জপহরুল ইসলোম (বোচ্চু) টোঙ্গোইল

৬০৮৮ রমোোঃ  ঞ্জু আহসম্মদ রমোোঃ খোসলি রিখ নোসটো 

৬০৮৯ রমোোঃ িোইয়ুম রমোিোস ফ হোওলোদো বোসগ হোট

৬০৯০ রমোোঃ মপজবু   হমোন রমোোঃ পছপিকু   হমোন র োলো
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৬০৯১ রমোোঃ িোউসো  খোন রমোোঃ আব্দুল  হমোন খোন িটুয়োখোলী

৬০৯২ রমোোঃ জপহরুল ইসলোম রমোোঃ আনছো  আলী র োলো

৬০৯৩ আফস োজো সুলতোনো রমোোঃ িোমসুপিন রমোল্লো মোপনিগঞ্জ

৬০৯৪ রমোোঃ সোইফুল্যো রমোোঃ হোপববো   হমোন সোতক্ষী ো

৬০৯৫ নূ  রমোহোম্মদ আলী আহম্মদ লক্ষীপু 

৬০৯৬ অপমত হোওলোদো মৃতোঃ দি র্থ হোওলোদো বপ িোল

৬০৯৭ রমোোঃ জোপহদুল ইসলোম রমোোঃ আব্দু   পিদ লোলমপন হোট

৬০৯৮ পবভূপত ভূষন চোিমো মৃতোঃ বোচ্চু চোিমো খোগড়োছপড়

৬০৯৯ এস, এম, রগোলোম মোওলো এস, এম, রগোলোম রমোস্তফো বপ িোল

৬১০০ ইসমোইল রহোসসন মৃতোঃ ওয়োসজদ আলী সোতক্ষী ো

৬১০১ রমোোঃ মুনতোজুল ইসলোম রমোোঃ মুনছু  আলী সোতক্ষী ো

৬১০২ সোপজয়ো ইয়োসপমন রুিো আব্দুল  পফি মোপনিগঞ্জ

৬১০৩ রহমন্ত পবশ্বোস বসন্ত পবশ্বোস রমৌল ীবোজো 

৬১০৪ রমোোঃ িোওসো  রহোসসন মৃতোঃ রমোোঃ পগয়োস উিীন হোওলোদো িটুয়োখোলী

৬১০৫ রমোোঃ আদম আলী মৃতোঃ সমসি  আলী কুপড়গ্রোম

৬১০৬ দীিি কুমো   োয় বোছোলোল  পব দোস কুপড়গ্রোম

৬১০৭ রমোোঃ রসোসহল রসোনো রমোোঃ সোমসউিীন রসোনো নোসটো 

৬১০৮ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ ওসমোন গপি খোন নোসটো 

৬১০৯ রসোসহল  োনো মজপলস রমোল্লো মোপনিগঞ্জ

৬১১০ রমোোঃ নু  রহোসসন ভূঞাঁ জয়নোল আসবপদন রনোয়োখোলী

৬১১১ রমোোঃ জপসম তোলুিদো রমোোঃ আফজোল রহোসসন তোলুিদো বপ িোল

৬১১২ রমোোঃ রমোিসসদুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল রমোতোসলব পদনোজপু 

৬১১৩ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ আপম  উপিন পিসিো গঞ্জ

৬১১৪ রমোোঃ নোপজম উপিন রমোোঃ  মজোন আলী বগুড়ো

৬১১৫ রমোোঃ আপজজুল হি রমোোঃ আি োফুল আলম মোগু ো

৬১১৬ িংি  কুমো  জয় পপ্রয়লোল  ক্ত িটুয়োখোলী

৬১১৭ প িন হোওলোদো আোঃ হোসফজ হোওলোদো বপ িোল

৬১১৮ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল মোন্নোন বগুড়ো

৬১১৯ িোর্থ ব সো র্থী  োস পবহো ী দোস পিসিো  গঞ্জ

৬১২০ রমোোঃ জোিোপ য়ো ইসলোম মৃত: লপতফ আিন্দ গোইবোন্ধো
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৬১২১ রমোোঃ আপনছু   হমোন রমোোঃ আোঃ ছোত্তো  মৃধো কুপিয়ো

৬১২২ রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম আোঃ রহপিম পিসিো গঞ্জ

৬১২৩ রমোোঃ রসোবহোন আলী রমোোঃ ফোরুি পময়ো বগুড়ো

৬১২৪ রমোোঃ  পন স িো আব্দুল মোন্নোন নীলফোমো ী

৬১২৫ সুমন চন্দ্র বম বন মৃত:  সেশ্ব  চন্দ্র বম বন সুনোমগঞ্জ

৬১২৬ রমোোঃ র জোউল িপ ম মৃত: আব্দুল মোসজদ রমোল্যো মোগু ো

৬১২৭ রমোোঃ সোিোম রহোসসন রমোোঃ আিব  রহোসসন ফপ দপু 

৬১২৮ রমোোঃ আসনোয়োরুল ইসলোম রমোোঃ ইব্রোপহম আলী  োজিোহী

৬১২৯ রমোোঃ মোমুন রহোসসন গোজী মপজবু   হমোন িটুয়োখোলী

৬১৩০ রমোোঃ  োপিবূল ইসলোম আোঃিোসদ  পবশ্বোস র োলো

৬১৩১ রমোছোোঃ রহোসসন আ ো রমোোঃ জপহ  উিীন চুয়োডোঙ্গো

৬১৩২ রমোসোোঃ র সবিো ইয়োসপমন রমোোঃ আব্দুল আপজজ প্রোমোপনি  োজিোহী

৬১৩৩ রমোছোোঃ রজসপমন আখতো রমোোঃ জোসহদু  ইসলোম বগুড়ো

৬১৩৪ রমোোঃ জোহোঙ্গী  রহোসসন আবদুল কুদ্দুস  োজিোহী

৬১৩৫ রমোোঃ আহসোন হোবীব রমোোঃ আমজোদ রহোসসন বগুড়ো

৬১৩৬ মন্ট  োয় বম বন মৃত: মসনো ঞ্জন বম বন  ংপু 

৬১৩৭ আহম্মদ উল্যো ফজ  আলী রনোয়োখোলী

৬১৩৮ রমোোঃ িোমোল রহোসসন বপ িোল

৬১৩৯ রমোোঃ  োজু রহোসোইন রমোোঃ আি োম রহোসসন বগুড়ো

৬১৪০ পদদো  আলম রছ োজুল হি চাঁদপু 

৬১৪১ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ লুৎফ   হমোন  োজিোহী

৬১৪২ রমোোঃ জোমোল উিীন রচৌধু ী পগয়োস উপিন রচৌধু ী রফনী

৬১৪৩ রমোহোম্মদ মোইন উিীন রমোহোম্মদ লুৎফ   হমোন র োলো

৬১৪৪ রমোোঃ নূ  আলম রমোোঃ আজগ  রমোল্যো রগোিোলগঞ্জ

৬১৪৫ রমোজোসম্মল হি রমোোঃ মুিসুদ আলী রনত্রসিোিো

৬১৪৬ রমোোঃ  পবউল ইসলোম রমোোঃ রমোখসলছু   হমোন বগুড়ো

৬১৪৭ রমোোঃ রবলোল রহোসসন মৃত আহম্মদ রহোসোইন  ংপু 

৬১৪৮  রমোোঃ উজ্জল  রমোোঃ রমসহ  আলী মোপনিগঞ্জ

৬১৪৯  োপিবুল হোসোন আব্দুল হোপলম টোঙ্গোইল

৬১৫০ রমোোঃ রমোস্তোপফজু   হমোন রমোোঃ জোপি  রহোসসন লোলমপন  হোট
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৬১৫১  রমোোঃ আল-আপমন রমোোঃ রমোতোসলব হুসোইন টোঙ্গোইল

৬১৫২ রমোোঃ িোপবল স দো আপজজুল স দো রগোিোলগঞ্জ

৬১৫৩ রমোোঃ িপহদুল ইসলোম িপহদ আলহোজ রমোোঃ আপম  রহোসসন নোসটো 

৬১৫৪ রমোোঃ আবুল িোলোম রমোোঃ আব্দু   পিদ সোতক্ষী ো

৬১৫৫  রমোোঃ রসোসলমোন আব্দুল রসোবহোন রফনী

৬১৫৬  রমোোঃ হুমোয়ুন িপব রমোোঃ মিবুল রহোসসন গোজীপু 

৬১৫৭  রমো োদ রহোসোইন  োনো রমোহোম্মদ আলী পিসিো  গঞ্জ

৬১৫৮ দুলোল রহোসইন পফস োজ িপব নড়োইল

৬১৫৯ ওপহদুজ্জোমোন  রমোতোসলব রসখ রগোিোলগঞ্জ

৬১৬০ সুজন  ট্রোচোর্য্ব সুনীল  ট্রোচযর্য্ব রনোয়োখোলী

৬১৬১ রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন  রমোোঃ আবুল রহোসসন মন্ডল বগুড়ো

৬১৬২ টিটু িোপন্ত রদ িোলোবোপি রদ িক্সবোজো 

৬১৬৩  রমোোঃ আব্দুল খোসলি রমোোঃ তোমজুন রহোসসন  োজিোহী

৬১৬৪ মোিসুদো খোতুন রমোোঃ রগোলোম রমোস্তফো টোঙ্গোইল

৬১৬৫ হোপফজু   হমোন মজনু   হমোন সোতক্ষী ো

৬১৬৬ তোপনয়ো সুলতোনো রমোোঃ িোমসুল হি িোসলোয়োন গোজীপু 

৬১৬৭ রমোোঃ এ িোদ পময়ো শুকু  রিখ মোগু ো

৬১৬৮ রদসলোয়ো  রহোসসন রমোোঃ শুকু  আলী ফপ দপু 

৬১৬৯ রমোোঃ ইউসুফ আলী রমোোঃ ফজলু   হমোন পদনোজপু 

৬১৭০ রমোোঃইি োমুল আলম রমোোঃ আি োফুল আলম মোগু ো

৬১৭১ রমোোঃ রলোিমোন রহোসোইন রমোোঃ আবদুল খোসলি হোওলোদো িোলিোঠি

৬১৭২ এইচ,এম,রসোসহল  োনো মৃতোঃ রহমোসয়ত উপিন হোওলোদো বপ িোল

৬১৭৩ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম ব গুনো

৬১৭৪ এপলজো খোতুন এমদোদুল হি জোমোলপু 

৬১৭৫ রমোোঃ জোপমল িোসলোয়োন িোমসুল হি গোজীপু 

৬১৭৬ রমোোঃ নোজমুল হি রমোোঃ আবদুল হি কুপড়গ্রোম

৬১৭৭ রমোোঃ আহসোন হোপফজ এম,এ, লপতফ র োলো

৬১৭৮ সবুজ অপধিো ী নো োয়ন অপধিো ী গোজীপু 

৬১৭৯ ইস োত জোহোন টুম্পো ফজলুল  হমোন পিসিো গঞ্জ

৬১৮০ পবসনোদন কুমো  সোহো নসগন্দ্র নোর্থ সোহো কুপড়গ্রোম
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৬১৮১ িোহোবুল আলম রমোহোম্মদ আলী নোসটো 

৬১৮২ রমোোঃ আপতকু   হমোন মৃত অআপতকু   হমোন চুয়োডোঙ্গো

৬১৮৩ জোপহদুল ইসলোম মৃত-ইসমোইল রহোসসন ব গুনো

৬১৮৪ রমোোঃ এমদোদুল হি রমোোঃ িোহোজোহোন পময়ো টোঙ্গোইল

৬১৮৫ রমোোঃ পমজোনুজ্জোমোন রমোোঃ রমোক্তো  রহোসসন িঞ্চগড়

৬১৮৬ রমোোঃ রসোলোয়মোন রমোোঃ মনসছ  আলী টোঙ্গোইল

৬১৮৭ রসতু আক্তো মৃতোঃ রমোোঃ আবদুল কুদ্দুস মোপনিগঞ্জ

৬১৮৮ রমোোঃ ফোরুি রহোসোইন মৃত আমজোদ রহোসসন টোঙ্গোইল

৬১৮৯ তোছপলমো আক্তো আবু তোসহ পিসিো গঞ্জ

৬১৯০ রমোোঃ আমজোদ রহোসসন নূ  রমোহোম্মদ কুপড়গ্রোম

৬১৯১ আবদুল হোপলম জমসসদ আলী কুপড়গ্রোম

৬১৯২ রসপলনো খোতুন রমোোঃ সোসলি উপিন কুপড়গ্রোম

৬১৯৩ মপহউপিন হোজ ো নোপস  হোজ ো রগোিোলগঞ্জ

৬১৯৪ রমোোঃ তোস ি রহোসসন রমোোঃ আবদুস সোমোদ চুড়োডোঙ্গো

৬১৯৫ রমোছোোঃ পমনো ো খোতুন রমোোঃ জোফ  উপিন কুপড়গ্রোম

৬১৯৬ রমোোঃ তুপহন আি োফ (তপু) মৃত-জসমত উল্লোহ কুপড়গ্রোম

৬১৯৭ রমোোঃ নু  ইসলোম রমোোঃ আবদুল মপজদ কুপড়গ্রোম

৬১৯৮ পনজোম রিখ মৃত তোসছ  রিখ ফপ দপু 

৬১৯৯ রমোোঃ িওিত রহোসসন মৃত ছিমত রহোসসন লোলমপন হোট

৬২০০ রমোোঃ অপলদ আলম রমোোঃ হোরুন অ   পিদ ফপ দপু 

৬২০১ পম োজ রহোসোইন রমোোঃ নপজম রমোল্লো বোসগ হোট

৬২০২ রমোোঃ পসপিকু   হমোন খোন মৃত রমোোঃ রহপিম খোন রনত্রসিোনো

৬২০৩ রমোোঃ র জোউল িপ ম রমোোঃ সোইফ উপিন টোঙ্গোইল

৬২০৪ সুবন বো রবগম সোমসুল আলম গোজীপু 

৬২০৫ রমোোঃ অআলমগী  রহোসসন মৃত রসোনো পময়ো চাঁদপু 

৬২০৬ িপ ফুল ইসলোম বকুল রমোোঃ জোমোল রহোসসন কুপিয়ো

৬২০৭ পিন্টু বসোি িলোন বসোি টোঙ্গোইল

৬২০৮ ি ীফ রহোসোইন রমোজোসম্মল হি গোজীপু 

৬২০৯ রমোোঃ আলী রহোসসন আবদুল মোন্নোন গোজীপু 

৬২১০ মপজবু   হমোন আলীম উপিন গোজীপু 
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৬২১১ বুলবুল রিখ রছসিন্দো  রিখ রগোিোলগঞ্জ

৬২১২ রমোোঃ ইমপতয়োজ  তন রমোোঃ মঈন উিীন কুপিয়ো

৬২১৩ তুষো   হমোন ফোরুি মৃত আফোজ উপিন গোজীপু 

৬২১৪ আপমনুল ইসলোম  োনো রমোোঃ আবুল রহোসসন রবিো ী বপ িোল

৬২১৫ আল আপমন পসিদো রহমোসয়ত পসিদো রগোিোলগঞ্জ

৬২১৬ মপ য়ম আক্তো রমোোঃ পস োজুল ইসলোম চাঁদপু 

৬২১৭ রমোোঃ রফ সদৌস িোয়সো  রসোসহল পগয়োস উিীন পিসিো গঞ্জ

৬২১৮ রমোোঃ নয়ন পময়ো রমোোঃ আবদুল হোসফজ পিসিো গঞ্জ

৬২১৯ নজরুল ইসলোম কুদ্দুস রিখ রগোিোলগঞ্জ

৬২২০ রমোোঃ মুিপফকু   হমোন স িো রমোোঃ মোসকু   হমোন স িো নোসটো 

৬২২১ রমোোঃ আল মোমুন রমোহোম্মদ আলী বগুড়ো

৬২২২ আসনোয়ো  রহোসোইন আবুল রহোসসন রি পু 

৬২২৩ অপনসমষ ধ অরুন কুমো  ধ  (মৃত) রমৌল ীবোজো 

৬২২৪ তুষো  িম বিো রিখ  িম বিো পিস োজপু 

৬২২৫ রমোোঃ িোমীম রহোসোইন আবদুল মোসলি গোজীপু 

৬২২৬ পবপুল মন্ডল মহোনন্দ মন্ডল রগোিোলগঞ্জ

৬২২৭ রমোোঃ আোঃ হোন্নোন পময়ো মৃত রমনোজ উপিন  ংপু 

৬২২৮ রমোোঃ তোস ি আপজজ রমোোঃ আবুল হোসসম রনোয়োখোলী

৬২২৯ রমোোঃ হোরুন-অ - পিদ মৃত আফছো  আলী গোইবোন্ধো

৬২৩০ আ োবী ইসলোম রমোোঃ রসোসমজ উপিন টোঙ্গোইল

৬২৩১ পনিোতুল জোন্নোত মৃতোঃ রমোোঃ পগয়োসউপিন মোতোব্ব বপ িোল

৬২৩২ পন োঞ্জন র োষ মসনো ঞ্জন র োষ জয়পু হোট

৬২৩৩ পিল্পী আক্তো রমোোঃ মুনসছ  আলী টোঙ্গোইল

৬২৩৪ জুলহোস উপিন নোপস  উপিন টোঙ্গোইল

৬২৩৫ রমোোঃ সোসলহ আহোসম্মদ তুষো উসমোন গপন গোজীপু 

৬২৩৬ বপন আপমন রমোোঃ রুহুল আপমন র োলো

৬২৩৭ রমোোঃ িওিত আলী রমোোঃ মপন  উপিন কুপড়গ্রোম

৬২৩৮ আপিজুল ইসলোম চাঁন পময়ো রি পু 

৬২৩৯ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ আবুল হোসসম পিসিো গঞ্জ

৬২৪০ রমোোঃ জোপি  রহোসসন রমোোঃ আলোউপিন হোওলোদো িটুয়োখোলী
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৬২৪১  োজীব কুমো  মন্ডল প্রসবোধ মন্ডল সোতক্ষী ো

৬২৪২ ব্রজ রগোিোল ঢোলী মৃত  তন ঢোলী খুলনো

৬২৪৩ জোপহদুল হোসোন রমোোঃ আবদুল হোপলম রনোয়োখোলী

৬২৪৪ িলোি িোপন্ত স দো পবনয় কৃষ্ণ স দো খুলনো

৬২৪৫ রমোছোোঃ খোপদজো আক্তো  পিলো মৃত রখোিো রমোল্লো ফপ দপু 

৬২৪৬ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ তসয়দ প্রধোপনয়ো চাঁদপু 

৬২৪৭ রমোোঃ আপজজুল ইসলোম সোহোবউপিন গোজীপু 

৬২৪৮ রমোোঃ র জোউল িপ ম রমোোঃসমোজোফ্ফ  রহোসসন বগুড়ো

৬২৪৯ রমোোঃ িোখোওয়োত রহোসসন রমোোঃ নুরু পময়ো গোইবোন্ধো

৬২৫০ িোমোল রহোসসন আবুল বোসো লক্ষীপু 

৬২৫১ রগোিোল কুমো  দোস রগৌ  দোস সোতক্ষী ো

৬২৫২ রমোোঃ মোসুম  োনো রমোোঃ মপনরুল ইসলোম মোপনিগঞ্জ

৬২৫৩ রমোোঃ আবদুল্লো পহল পনহোদ রমোোঃ ইয়োপছন আলী টোঙ্গোইল

৬২৫৪ আব্দুল আপলম হোওলোদো মৃত নুরুল আলম হোওলোদো িোলিোঠি

৬২৫৫ িো মীন আক্তো রমোোঃ ছোসলউ   হমোন রনোয়োখোলী

৬২৫৬ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ নুরুল আমীন পিসিো গঞ্জ

৬২৫৭ রমোোঃ  োজু পময়ো রমোোঃ আবদু   পহম রমোল্লো মোগু ো

৬২৫৮ রমোোঃ  পবউল ইসলোম রমোোঃ রমোসসলম উিীন  ংপু 

৬২৫৯ আসনোয়ো  রহোসসন রলোিমোন হোিীম  ংপু 

৬২৬০ রমোোঃ আবু সোঈদ মন্ডল রমোোঃ আবু তোসহ  মন্ডল  ংপু 

৬২৬১ রমোসোোঃ তোপনয়ো আক্তো রমোোঃ আবদু   পহম ব গুনো

৬২৬২ রমোসোোঃ জোন্নোতুল রফ সদৌস রমোোঃ সুলতোন আহসমদ ব গুনো

৬২৬৩ রমোোঃ শুকু  আলী রমোোঃ জপম  উপিন মোগু ো

৬২৬৪ রমোোঃ বোদল পময়ো রমোোঃ আবদুল আওয়োল রি পু 

৬২৬৫ সোইফুল ইসলোম আপ ফু   হমোন িোটওয়ো ী চাঁদপু 

৬২৬৬ আসমনো আক্তো আপ ফু   হমোন চাঁদপু 

৬২৬৭ খোপদজো আফ ীন রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন টোঙ্গোইল

৬২৬৮ প্রিোি মপল্লি ধনঞ্জয় মপল্লি রগোিোলগঞ্জ

৬২৬৯ হোপববু   হমোন মৃত রমোতোহো  রহোসসন িোপজ বপ িোল

৬২৭০ রদবোিীষ পবশ্বোস  সবি চন্দ্র পবশ্বোস ফপ দপু 
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৬২৭১ মোসুম িো স জ পছফোত আলী সুনোমগঞ্জ

৬২৭২ রমোোঃ মপনরুজ্জোমোন রমোোঃ  পফজউপিন রি পু 

৬২৭৩ রমোোঃ  পবউল রহোসসন রমোোঃ আোঃ ছোত্তো র োলো

৬২৭৪ নবীন রহোসসন সুলতোন গোজীপু 

৬২৭৫ রমোোঃ আপজবো   হমোন রমোোঃ আিোম আলী গোজী খুলনো

৬২৭৬ রমোোঃ ছোইদু   হমোন মৃত লোল মোহমুদ পমঞো টোঙ্গোইল

৬২৭৭ রমোোঃ এ িোদুল হি রমোোঃ আসতোয়ো   হমোন কুপড়গ্রোম

৬২৭৮ িোমীম রিখ নু  উপিন রিখ রগোিোলগঞ্জ

৬২৭৯ রমোোঃ হোসোন পবশ্বোস রমোোঃ আলী িদ পিনোইদহ

৬২৮০ রখোিন চন্দ্র দোস মোখন চন্দ্র দোস পিসিো গঞ্জ

৬২৮১ রমোোঃ আলফোজ রহোসসন রমোোঃ সোমোদ স দো সোতক্ষী ো

৬২৮২ রমোোঃ এমদোদুল হি রমোোঃ রসোবহোন আলী নোসটো 

৬২৮৩ রমোোঃ হোপফজুল ইসলোম রমোোঃ আমজোদ রহোসসন নোসটো 

৬২৮৪ রমোোঃ িলোি রহোসসন রমোোঃ ওসমোন গপন নো োয়নগঞ্জ

৬২৮৫ রমোহোম্মদ আলী ওম  আলী  োজবোড়ী

৬২৮৬ আজহোরুল ইসলোম আবুল রহোসসন চাঁদপু 

৬২৮৭ রগোলোি পতিী উড়োও পমলন কুমো  উড়োও  ংপু 

৬২৮৮ ঠোকু  দোস চন্দ্র  োয় মৃত দীসনি চন্দ্র  োয় নীলফোমো ী

৬২৮৯ ইপস্তয়োি মপতন হোওলোদো ফপ দপু 

৬২৯০ রমোোঃ িপফউল আলম রমোোঃ মোহতোব উপিন পিসিো গঞ্জ

৬২৯১ খোয়রুজ্জোমোন রিখ দ সবি রিখ খুলনো

৬২৯২ রমোসমনো আক্তো মঞ্জুরুল হি রি পু 

৬২৯৩ রমোোঃ বুলবুল আলী রমোোঃ রমোজোহো  আলী ঠোকু গাঁও

৬২৯৪ রমোোঃ আল-আপমন এ ছোলোম তোলুিদো বপ িোল

৬২৯৫ রমোোঃ জোফ  আলী রমোোঃ আিব  রহোসসন হোয়দো নোসটো 

৬২৯৬ রমোোঃ কুতুবুল আলম রসোসহল রমোোঃ হোপববু   হমোন নোসটো 

৬২৯৭ রমোোঃ আও ঙ্গসজব রমোোঃ আবদুল মপজদ রিখ কুপড়গ্রোম

৬২৯৮ রমোোঃ নুরুজ্জোমোন রমোোঃ আবুল িোসিম ঠোকু গাঁও

৬২৯৯ রমোোঃ রমসহদী হোসোন রমোোঃ নবোব আলী কুপড়গ্রোম

৬৩০০ পলটন দোস হী োলোব দোস পিস োজপু 
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৬৩০১ রিখ রসপলমুজ্জোমোন রমোোঃ রমোক্তো  রহোসসন ফপ দপু 

৬৩০২ রমোোঃ মপন  রহোসসন আোঃ সোত্তো  আিন ব গুনো

৬৩০৩ রমোোঃ িোহজোহোন রহোসসন রমোোঃ আবদুল কুদ্দুস রিখ পিনোইদহ

৬৩০৪ রমোোঃ এনোমুল হি পস োজুল ইসলোম নো োয়নগঞ্জ

৬৩০৫ নোপহদু জ্জোমোন িোমরুজ্জোমোন সোতক্ষী ো

৬৩০৬ রমোোঃ রুহুল আমীন পবশ্বোস রমোোঃ হোপববু   হমোন নোসটো 

৬৩০৭  পফকুল আলম আি োফ আলী রগোিোলগঞ্জ

৬৩০৮ শ্রী িলোি কুমো  র োষ শ্রীদোস চন্দ্র র োষ নোসটো 

৬৩০৯ রমোোঃ আ োফোত ইসলোম রমোোঃ র জোউল িপ ম চুয়োডোঙ্গো

৬৩১০ রমোোঃ পিমুল রমোোঃ িোমসুল আলম বগুড়ো

৬৩১১ রমোোঃ আসনোয়ো  িো স জ আবদুল রমোতোসলব মন্ডল বগুড়ো

৬৩১২ রমোোঃ র জওয়োনুল হি রমোোঃ নুরুল খোসয়  তোলুিদো বগুড়ো

৬৩১৩ রমোোঃ িোহোন আলম রমোোঃ রসমোসসলমউপিন রগোিোলগঞ্জ

৬৩১৪ মুপন ো তোসপনম আপম  রহোসসন চাঁদপু 

৬৩১৫ নোপস  উপিন পলয়োিত রহোসসন ফপ দপু 

৬৩১৬ আপতকু   হমোন আক্কোস পময়ো পিসিো গঞ্জ

৬৩১৭ নোজমুন নোহো জহুরুল হি কুপড়গ্রোম

৬৩১৮ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ আোঃ  হমোন কুপড়গ্রোম

৬৩১৯ রমোোঃ স্বিন রমোহোম্মদ আলী কুপড়গ্রোম

৬৩২০ মোসুম পময়ো রমোহোম্মদ আলী রগোিোলগঞ্জ

৬৩২১ আইপ ন িো  ীন আজম রিখ মোগু ো

৬৩২২ মপনরুজ্জোমোন মৃত আক্তোরুজ্জোমোন কুপিয়ো

৬৩২৩ জনোব রমোোঃ রুসবল রমোল্লো জনোব রমোোঃ ওয়োপহদু   হমোন মোগু ো

৬৩২৪ জনোব রমোোঃ  োপজব রমোল্লো জনোব মোোঃ রমোদোসে  রমোল্লো ফপ দপু 

৬৩২৫ জনোব রমোোঃ  োজু আহসমদ জনোব রমোোঃ রুহুল আপমদ নড়োইল

৬৩২৬ জনোব রমোোঃ পহদোসয়ত রহোসোইন মৃতোঃ রমোোঃ আব্দুি শুকু  রমোল্যো মোগু ো

৬৩২৭ জনোব রমোোঃ  পিবুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আি োম রহসসন নড়োইল

৬৩২৮ জনোব রমোোঃ পমজোনু   হমোন মূতোঃ নুরুল ইসলোম লক্ষীপু 

৬৩২৯ জনোব রগোিীনোর্থ মজুমদো জনোব  নপজৎ মজুমদো চাঁদপু 

৬৩৩০ জনোব আ মোন জোহোন রচৌধু ী আব্দুল সোত্তো রনত্রসিোনো
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৬৩৩১ জনোব পমঠুন  োয়  নজীৎ  োয় িলিোঠী

৬৩৩২ জনোব রমোোঃ রসোসহল খোন জনোব রমোোঃ তোসহ  খোন িটুয়োখোলী

৬৩৩৩ জনোব তোন ী  আহসমদ জনোব রমোোঃ ইিবোল িপব নো োয়িগঞ্জ

৬৩৩৪ জনোব রমোোঃ আব্দুল্লোহ-আল-মোসুদ জনোব রমোোঃ আিি  আলী রি পু 

৬৩৩৫ জনোব রমোোঃ আওলোদ রহোসসন জনোব রমোোঃ পবল্লোল িোটওয়ো ী চাঁদপু 

৬৩৩৬ জনোব শু োগত দোিগুপ্ত মৃতোঃ পদলীি কুমো  দোিগুপ্ত চট্টগ্রোম

৬৩৩৭ জনোব রগোলোম রমোস্তফো জনোব রমোোঃ রমোিসসদ আলী  োজবোড়ী

৬৩৩৮ জনোব নোপহদ আল মোফুজ মৃতোঃ নুরুল হি লক্ষীপু 

৬৩৩৯ জনোব রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম জনোব রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম লক্ষীপু 

৬৩৪০ জনোব রমোোঃ রবলোল উপিন জনোব আবদুজ জোসহ লক্ষীপু 

৬৩৪১ জনোব মী  আহমদ মৃতোঃ আপজজু   হমোন চট্টগ্রোম

৬৩৪২ জনোব রমোোঃ িোহজোহোন আলী জনোব রমোোঃ নুরুল ইসলোম নওগাঁ

৬৩৪৩ জনোব রমোোঃ জোপহদুল ইসলোম জনোব রমোোঃ িোপহদ আলী টোঙ্গোইল

৬৩৪৪ জনোব রমোোঃ িপফকুল ইসলোম জনোব রমোোঃ সপহদ আলী টোঙ্গোইল

৬৩৪৫ জনোব রমোোঃ সোগ  পময়ো জনোব রমোোঃ রমোবো ি আলী  ংপু 

৬৩৪৬ জনোব রমোোঃ রসোসহল  োনো জনোব রমোোঃ ইস্রোপফল রহোসসন নওগাঁ

৬৩৪৭ জনোব রমোোঃ পফস োজ রহোসোইন জনোব আব্দুল আপজজ টোঙ্গোইল

৬৩৪৮ জনোব রমোোঃ রগোলোম  োব্বোনী জনোব রমোোঃ ইস্রোপফল স িো  োজিোহী

৬৩৪৯ জনোব  োহোত জনোব রমোোঃ শুক্কু  আলী নো োয়িগঞ্জ

৬৩৫০ জনোব অসীম চন্দ্র রসন জনোব অমল চন্দ্র রসন রগোিোলগঞ্জ

৬৩৫১ জনোব রমোহোম্মদ ইউসুফ রহোসসন জনোব রমোহোম্মদ ফপি  আহসমদ রফনী

৬৩৫২ জনোব রমোোঃ তোফহীমূল ইসলোম মৃতোঃ রলোিমোন রহোসসন নওগাঁ

৬৩৫৩ জনোব রমোোঃ আপমনু   হমোন জনোব রমোোঃ লুৎফ   হমোন সোতক্ষী ো

৬৩৫৪ জনোব রমোোঃ পমনোরুল ইসলোম জনোব রমোোঃ ফজলু   হমোন কুপিয়ো

৬৩৫৫ জনোব িপহদুল ইসলোম মৃতোঃ িপ ম বিস কুপড়গ্রোম

৬৩৫৬ জনোব রমোোঃ রমো তুজ আলী জনোব রমোোঃ রমোিসছদ আলী কুপড়গ্রোম

৬৩৫৭ জনোব রমোোঃ এনোমুল হি জনোব রমোোঃ আব্দুল জপলল লোলমপন  হোট

৬৩৫৮ জনোব রমোোঃ রসোসহল  োনো জনোব রমোোঃ ফুলচোন আলী কুপড়গ্রোম

৬৩৫৯ জনোব রমোোঃ িপফকুল ইসলোম জনোব রমোোঃ  মজোন আলী কুপড়গ্রোম

৬৩৬০ জনোব ওসমোন আলী জনোব হোপিম উপিন কুপড়গ্রোম
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৬৩৬১ জনোব রমোোঃ আোঃ মোন্নোন মৃতোঃ রগোলোম আলী জোমোলপু 

৬৩৬২ জনোব রমোোঃ নোজমুল ইসলোম জনোব রমোোঃ জয়নোয় আবদীন রি পু 

৬৩৬৩ জনোব রমোোঃ িোমরুজ্জোমোন মৃতোঃ ছোসব  আলী জোমোলপু 

৬৩৬৪ জনোব িোপহনু  ইসলোম জনোব আব্দুস সোমোদ জোমোলপু 

৬৩৬৫ জনোব রমোোঃ নোপদম মোহমুদ জনোব রমোোঃ আসনোয়ো   হমোন রি পু 

৬৩৬৬ জনোব নোপজম উপিন জনোব রমোোঃ নুরুল ইসলোম পিসিো গঞ্জ

৬৩৬৭ জনোব রমোোঃ রসোসহল  োনো জনোব রমোোঃ  ত্তন আলী মুন্সী িটুয়োখোলী

৬৩৬৮ জনোব রমোোঃ র জোউল রমোল্যো জনোব রমোোঃ সোলোম রমোল্যো বোসগ হোট

৬৩৬৯ জনোব প শু স িো জনোব রুিন স িো চট্টগ্রোম

৬৩৭০ তোহপমনো আক্তো মৃতোঃ নুরুল হুদো রনোয়োখোলী

৬৩৭১ মপনিো  োনী  তীি চন্দ্র িীল িটুয়োখোলী

৬৩৭২ জনোব িোর্থ ব স িো জনোব লপলত চন্দ্র স িো বপ িোল

৬৩৭৩ জনোব রমোোঃ ওয়োলী উল্যোহ জনোব আব্দুল গপি মপল্লি সোতক্ষী ো

৬৩৭৪ জনোব সঞ্জীব কুমো  মন্ডল মৃতোঃ পনমোই চন্দ্র মন্ডল মোগু ো

৬৩৭৫  োপবয়ো ইয়োসপমন মৃতোঃ রমোোঃ মোপনি পময়ো গোজীপু 

৬৩৭৬ জনোব রমোোঃ রগোলোম আজম জনোব রমোোঃ মসয়জ উপিন মন্ডল নওগাঁ

৬৩৭৭ জনোব রমোোঃ রমসহদী হোসোন জনোব রমোোঃ ইস্রোপফল স িো  োজিোহী

৬৩৭৮ জনোব রমোোঃ নু  ইসলোম খোন জনোব রমোোঃ ইসমোইল খোন ফপ দপু 

৬৩৭৯ জনোব র জওয়োন রমোল্যো জনোব রমোোঃ িোলোম রমোল্যো রগোিোলগঞ্জ

৬৩৮০ জনোব রমোোঃ আবু সোঈদ মৃতোঃ আব্দু   পহম বগুড়ো

৬৩৮১ জনোব রমোোঃ তোজুল ইসলোম জনোব বোদল পময়ো পিসিো গঞ্জ

৬৩৮২ জনোব িোমীম পময়ো জনোব রমোোঃ মপমনুল ইসলোম জোমোলপু 

৬৩৮৩ জনোব সোইফুল ইসলোম জনোব কুদ্দুস তোলুিদো বপ িোল

৬৩৮৪ জনোব রমোোঃ পবল্লোল রহোসসন মৃতোঃ আছ  উপিন রি পু 

৬৩৮৫ জনোব নূ  ইসলোম রলপলন জনোব রমোোঃ পলয়োিত আলী জোমোলপু 

৬৩৮৬ জনোব রমোোঃ সোইফুল ইসলোম মৃতোঃ আব্দুল জপলল স িো কুপড়গ্রোম

৬৩৮৭ জনোব রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম জনোব রমোোঃ হোসিম আলী কুপড়গ্রোম

৬৩৮৮ জনোব রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন পবপ্লব জনোব রমোোঃ বোবুল আিতো কুপড়গ্রোম

৬৩৮৯ জনোব  নপজৎ কুমো   োয় জনোব সু োষ চন্দ্র  োয় কুপড়গ্রোম

৬৩৯০ জনোব  মজোন আলী জনোব আসবদ আলী কুপড়গ্রোম
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৬৩৯১ জনোব রমোোঃ আব্দুল জব্বো জনোব রমোোঃ ফপস  উিীন ঠোকু গাঁও

৬৩৯২ জনোব রমোোঃ আব্দুল হোপলম জনোব রমোোঃ রমোতোহো  রহোসসন বগুড়ো

৬৩৯৩ জনোব শু  কুমো জনোব উজ্জল স িো বগুড়ো

৬৩৯৪ রমোসো. ফোপতমো ইসলোম জনোব রমোোঃ আবদুস ছোলোম আিন পিস োজপু 

৬৩৯৫ জনোব রমোোঃ নোজমুল হুদো জনোব রমোোঃ রবলোল পময়ো  ংপু 

৬৩৯৬ জনোব সুজন চন্দ্র  োয় জনোব জগপদি চন্দ্র  োয় বগুড়ো

৬৩৯৭ শ্রী সুদি বন জোয়দো স্বগীয়োঃ িচীন্দ্র নোর্থ জোয়দো বগুড়ো

৬৩৯৮ জনোব িোমীম আহসমদ জনোব রমোোঃ রিো বোন আলী বগুড়ো

৬৩৯৯ জনোব সোইদুজ্জোমোন জনোব  মজোন আলী সোতক্ষী ো

৬৪০০ জনোব সুজল কুমো  সোহো জনোব পনপখল কুমো  সোহো বোসগ হোট

৬৪০১ জনোব হৃপষসিি মৃধো জনোব  মনীসমোহন মৃধো রগোিোলগঞ্জ

৬৪০২ িোহীনূ  আক্তো জনোব িোহজোহোন ব্যোিো ী ফপ দপু 

৬৪০৩ জনোব রসসিন্দো  দোপড়য়ো জনোব ছোলোম দোপড়য়ো রগোিোলগঞ্জ

৬৪০৪ জনোব রমোোঃ সোইদুল হি জনোব রমোোঃ আদম আলী মুন্সী বপ িোল

৬৪০৫ জনোব রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন (রসোহোগ) জনোব রমোোঃ আবুল বোিো  রজোমোিো বপ িোল

৬৪০৬ রমোোঃ জপন পময়ো মৃত আজোহো  আলী বগুড়ো

৬৪০৭ রমোোঃ আবুল বোিো গয়জপিন হোওলোদো িটুয়োখোলী

৬৪০৮ জয়োন্ত চন্দ্র িোল কৃষ্ণ িোন্ত িোল িটুয়োখোলী

৬৪০৯ রমোোঃ িওিত ইসলোম রমোোঃ আলী আিব  মুনসী িটুয়োখোলী

৬৪১০ রতোফোসজ্জল রহোসসন  পহম স দো  োজবোড়ী

৬৪১১ র জোউল ইসলোম  জপম  উিীন স দো সোতক্ষী ো

৬৪১২ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ িোঞ্জন হোওলোদো বপ িোল

৬৪১৩ রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন রমোোঃ রমোতোসলব মৃধো চাঁদপু 

৬৪১৪ মোিসুদো ইউনুছ প্যোদো িটুয়োখোলী

৬৪১৫  রমোোঃ সোপিব  োয়হোন রমোোঃ আবু তোসহ লোলমপন হোট

৬৪১৬ রমোোঃ রমসহদী হোসোন রমোোঃ আবুল রহোসসন িঞ্চগড়

৬৪১৭ রমোোঃ সুজন পময়ো রমোোঃ সোমসু   হমোন রনত্রসিোনো

৬৪১৮ রমোোঃ রসোহোগ রহোসসন আোঃ গফফো  হোওলোদো বপ িোল

৬৪১৯ রমোোঃ মোসুম পবল্লোহ রমোোঃ রমোফোসজ্জল বপ িোল

৬৪২০ মোরুফ  োনো  রমোহোম্মদ রমোস্তফো লক্ষীপু 

অফিস সহায়ক হাফিরা 14 of 57



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো  নোম পনজ রজলো

িসদ  নোম - অপফস সহোয়ি

৬৪২১ রসপলনো আখতো মৃত আবদুল হোপফজ মপল্লি পিস োজপু 

৬৪২২ বোসুসদব  োয় হংসধ  চন্দ্র বম বি  ংপু 

৬৪২৩ রমোোঃ ইসমোইল রহোসসন রমোোঃ আোঃ সোত্তো  মন্ডল জয়পু হোট

৬৪২৪ রমোোঃ আি োফুল আলম রমোোঃ আজগ  আলী রি পু 

৬৪২৫ তোপমম আি োম পসিদো রগোিলগঞ্জ

৬৪২৬ মোছুমো খোতুন িোহ রমোোঃ রমোজোসম্মি হি টোংগোইল

৬৪২৭ রমোোঃ তুপহন পসিোদো রমোোঃ মপজব   হমোন পসিদো রগোিলগঞ্জ

৬৪২৮ রমোোঃ জোন্নোতুল রফ সদৌস লোওসোন আলী চুয়োডোঙ্গো

৬৪২৯ রমোোঃ পিকুল রহোসসন রমোোঃ হোসোন পবশ্বস মোগু ো

৬৪৩০ রমোহোম্মদ রহোসসন মৃত আবুল রহোসসন নো োয়নগঞ্জ

৬৪৩১ পমন্টু চন্দ্র পমত্র পবমল চন্দ্র পমত্র িটুয়োখোলী

৬৪৩২ পস োজুল ইসলোম রমোোঃ হোপফজু   হমোন মোপনিগঞ্জ

৬৪৩৩ রমোোঃ রহলোলো খোন  রমোোঃ চোন পময়ো মোপনিগঞ্জ

৬৪৩৪ প্রনয় পবশ্বোস পুরু ঞ্জ পবশ্বস সুনোমগঞ্জ

৬৪৩৫  োজু আহসম্মদ  রমোোঃ আলোউপিন  োজিোহী

৬৪৩৬ রমোোঃ ইনোসয়ত রহোসসন রসোহ োফ ফপ দপু 

৬৪৩৭ রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন রমোোঃ আস োউল হি  োজিোহী

৬৪৩৮ িপবতো বড়োল  নজন বড়োল পিস োজপু 

৬৪৩৯ রমোোঃ িোমীম পময়ো রমোোঃ িোজোহোন পময়ো চাঁদপু 

৬৪৪০ রমোোঃ রগোলোম সস োয়ো রমোোঃ সসফজ উপিন হোওলোদো িটুয়োখোলী

৬৪৪১ জোপিরুল ইসলোম  পফকুল ইসলোম রনত্রসিোনো

৬৪৪২ আিীষ র ৌপমি স্মৃপত  োিী র ৌপমি রনত্রসিোনো

৬৪৪৩ রমোহোম্মদ আলী রমোোঃ আিোস আলী রনত্রসিোনো

৬৪৪৪ হোপফজু   হমোন মৃত তসয়দ রহোসসন মুন্সী রনত্রসিোনো

৬৪৪৫ আব্দুল্লোহ আল ফোরুি মপমনুল হি রনোয়োখোলী

৬৪৪৬ িপ মল কুমো  দোস র োলোনোর্থ দোস খুলনো

৬৪৪৭ রমোোঃ পমলটন রহোসসন রমোোঃ আসয়জ উিীন নওগাঁ

৬৪৪৮ রমোোঃ আপ ফুল হোসোন বোবলু রমোোঃ আবদু   হমোন রফনী

৬৪৪৯ িোসয়ম আহসমদ মৃত রতোফোসয়ল আহসমদ চট্টগ্রোম

৬৪৫০ আখতোরুজ্জোমোন রমোোঃ মনসছ  আলী কুপড়গ্রোম
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৬৪৫১ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল বোিী  ইয়ো ন োয়নগঞ্জ

৬৪৫২ রমোোঃ সপজব পময়ো রমোোঃ িপ ম পময়ো রমৌল ীবোজো 

৬৪৫৩ পমল্টন রহোসসন ইপিস আলী টোংগোইল

৬৪৫৪ আফসোনো তো োন্নুম হি আহপমনুল হি লীলফোমো ী

৬৪৫৫ মৃতুযঞ্জয় তোলুিদো দুলোল তোলুিদো পিস োজপু 

৬৪৫৬ সূবন বো খোতুন মৃত হোপববু  রবগম খুলনো

৬৪৫৭ রমোোঃ ফজসল  োব্বী রমোোঃ আবুল ওয়োসহদ নীলফোমো ী

৬৪৫৮ রগোপবন্দ চন্দ্র হোলদো  পঞ্জত কুমো  হোলদো মোপনিগঞ্জ

৬৪৫৯ আসলোয়ো খোতুন রমোোঃ আলোল উপিন জোমোলপু 

৬৪৬০ িো পমন  আক্তো রমোোঃ ফো ম্নি আহসমদ চট্টগ্রোম

৬৪৬১ রমোোঃ তোপ ি রহোসসন রমোোঃ রুহুল আপমন  োজিোহী

৬৪৬২ রমোোঃ হুছোইন আলী আব্দু   োজ্জোি চুয়োডোঙ্গো

৬৪৬৩ রুিো আক্তো  ইয়োসপমন জসীম পদনোজপু 

৬৪৬৪ রমোোঃ মোসজদুল ইসলোম মৃত জোসহ   উপিন  ংপু 

৬৪৬৫ রমোোঃ  োয়হোন িপব   োজু রমোোঃ আোঃ  পহম মন্ডল পদনোজপু 

৬৪৬৬ িনি চন্দ্র  োয় রবনী মোধব  োয় লোলমপন হোট

৬৪৬৭ মোধু ী  োনী স িো পনতোই চন্দ্র স িো পদনোজপু 

৬৪৬৮ রমোোঃ মইন উপিন আিোি রমোোঃ আোঃ মোসলি পদনোজপু 

৬৪৬৯ রমোোঃ নু ল হুদো (স্বিন) রমোোঃ আি োফ আলী লোলমপন হোট

৬৪৭০ রমোোঃ সোজ্জোদ রহোসসন রমোোঃ আপজজো   হমোন পদনোজপু 

৬৪৭১ রমোোঃ তোপ কুস ইসলোম আবদুল মোসলি িটুয়োখোলী

৬৪৭২ রমোোঃ আব্দুল হোন্নোন রমোোঃ আলী মপিন মন্ডল জয়পু হোট

৬৪৭৩ রমোোঃ রগোলোম  ব্বোনী রমোোঃ সোইয়োদো   হমোন  ংপু 

৬৪৭৪ রমোোঃ আব্দুল্লোহ আল মোমুন রমোোঃ িোয়ছো  আলী নওগাঁ

৬৪৭৫ রমোোঃ আলম বোদিো সোলোমত আলী পদনোজপু 

৬৪৭৬ রমোোঃ মোহবুব আলম ততয়ব আলী পদনোজপু 

৬৪৭৭ মপফজুল ইসলোম রমোোঃ জয়নোল ভূইয়ো নীলফোমো ী

৬৪৭৮ রমোোঃ উম  ফোরুি রমোোঃ জপসম উিীন পিসিো গঞ্জ

৬৪৭৯ নজরুল ইসলোম মৃত ছসলমোন ি ীফ রগোিলগঞ্জ

৬৪৮০ ওবোয়দু   হমোন আব্দুল খোসলি ফ োজী িোলিোঠি
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৬৪৮১ রমোোঃ  মজোন আলী আবদুল   োপিদ পিসিো গঞ্জ

৬৪৮২ মপন  রহোসসন সোহোব উপিন পিসিো গঞ্জ

৬৪৮৩ নজরুল ইসলোম রমোোঃ  কুন উপিন পিসিো গঞ্জ

৬৪৮৪ মোসুদু   হমোন রতো োবুন রনছো পদনোজপু 

৬৪৮৫ আপবদো সুলতোনো  লোলপময়ো স দো বপ িোল

৬৪৮৬ রমোোঃ নপজবুদসিৌলো রমোোঃ িোমসুল হি টোংগোইল

৬৪৮৭ রমোোঃ আপ ফুল হি রমোোঃ আব্দুল জপলল টোংগোইল

৬৪৮৮ পবদুযৎ কুমো  পবশ্বোস পবসবন্দ্রনোর্থ পবশ্বস পিনোইদহ

৬৪৮৯ রমোোঃ আপ ফু   হমোন রমোোঃ আব্দুল রমোহোইসমন রনত্রসিোনো

৬৪৯০ রমোোঃ তোজুল ইসলোম রমোোঃ পমন্টু পিিদো রগোিলগঞ্জ

৬৪৯১ রমোোঃ িপহদুল রমোোঃ আপম  রহোসসন ব গুনো

৬৪৯২ রমোোঃ আনোরুল ইসলোম রমোোঃ আবদুল ওয়োসহদ জয়পু হোট

৬৪৯৩ রমোোঃ চাঁদ আলী  রমো নওসি  আলী মোগু ো

৬৪৯৪  পিবুল  ইসলোম রমোসসলম উিীন নওগাঁ

৬৪৯৫ িপ ফুল ইসলোম তফপদও উপিন ফপি ফপ দপু 

৬৪৯৬ পনয়োমুল িবী ইয়োদ আলী রগোিলগঞ্জ

৬৪৯৭ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম আবুল িোলোম হোওলোদো বপ িোল

৬৪৯৮ রহলোল উপিন আবু তোসহ  আখন চাঁদপু 

৬৪৯৯ মনজু রিখ  পফি রিখ  োজিোহী

৬৫০০  োজীব কুমো  র োষ মৃনোল িোপন্ত র োষ  োজিোহী

৬৫০১ নু  রমোহোম্মদ  রমোোঃ ফজুলু পময়ো পিসিো গঞ্জ

৬৫০২ রমোোঃ  োজন আলী রমোোঃ  পহদুল মপল্লি কুপিয়ো

৬৫০৩ সুব্রত স িো স্বিন কুমো  স িো কুপিয়ো

৬৫০৪ সপহফুল ইসলোম িোপহদুল ইসলোম রমোল্লো বপ িোল

৬৫০৫ নুস োত জোহোন সোর্থী রমোোঃ সপহদুল ইসলোম রমোলস্নো বপ িোল

৬৫০৬ রুপবয়ো আক্তো  মপন মৃত আপম  আলী হোং বপ িোল

৬৫০৭ রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন রমোোঃ নু ল ইসলোম জোমোলপু 

৬৫০৮ রমোোঃ হোসসম আলী রমোোঃ সোমোদ আলী নোসটো 

৬৫০৯ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল ওহোব গোজীপু 

৬৫১০ ইব্রোপহম খপলল রমোোঃ আপল উলস্নোহ রনোয়োখোলী
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৬৫১১ রমোোঃ িোপিরুজ্জোমোন রমোোঃ আবুল রহোসসন লোলমপন হোট

৬৫১২ রমোোঃ সবুজ রহোসসন রমোোঃ পজল্লু   হমোন নওগাঁ

৬৫১৩ রমোোঃ রুহুল আপমন মৃত  হমোতুলস্নোহ নওগাঁ

৬৫১৪ অমল পবশ্বোস আনন্দ পবশ্বোস রগোিলগঞ্জ

৬৫১৫ রমোোঃ  োজ্জোি আলী খোন মৃত ছোনচো  আলীখোন কুপড়গ্রোম

৬৫১৬ রমোোঃ অপনি হোসোন মৃত আবুল হোসোন টোংগোইল

৬৫১৭ িোপিলো জোন্নোত আব্দুল িোসদও র জো লোলমপন হোট

৬৫১৮ রমোোঃ ইফসুফ আলী রমোহোম্মদ আবদুল আপজজ র োলো

৬৫১৯ রমোোঃ ইব্রোপহম খপলল রমোহোম্মদ আলী জোমোলপু 

৬৫২০ রমোোঃ হোসোনু   হমোন খয়বুপিন মোপনিগঞ্জ

৬৫২১ উসম্ম হোপববো মোিসুদো আিতো রমোোঃ ইসমোইল রহোসসন গোইবোন্ধো

৬৫২২ রমোোঃ আপমনু   হমোন রমোোঃ রমোসসলম উপিন বগুড়ো

৬৫২৩ রমোোঃ আব্দুল ওয়োহোব রমোোঃ ইংস জ আলী গোইবোন্ধো

৬৫২৪ রমোোঃ মপমনুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল মপজদ মন্ডল গোইবোন্ধো

৬৫২৫ রিখ রমোোঃ ফোরুি হোসোন রিখ রমোোঃ পফস োজ মোমুন গোইবোন্ধো

৬৫২৬ রিখ িোমোল মৃত রিখ আসপলম নওগাঁ

৬৫২৭ রমোোঃ রগোফ্ফো  আলী রমোোঃ বোদিো পময়ো বগুড়ো

৬৫২৮ রমোোঃ রমোজোহোরুল হি রমোোঃ আপজজো   হমোন নীলফোমো ী

৬৫২৯ রমোোঃ পমনহোজু   হমোন রমোোঃ আহোদ আলী রগোিলগঞ্জ

৬৫৩০ রমোোঃ রগোলোম  সুল রমোছো  ওিন আ ো পদনোজপু 

৬৫৩১ রগোলোম আ োফোত  রমোোঃ পজিরুল হি পদনোজপু 

৬৫৩২ রমোোঃ িোমীম রচৌধু ী রমোোঃ ফোরুি আহসমদ মুকুল রচৌধু ী কুপিয়ো

৬৫৩৩  তন চন্দ্র আপধিো ী  মনী চন্দ্র অপধিো ী পদনোজপু 

৬৫৩৪ রমোোঃ আল আপমন রমোোঃ হু মুজ আলী টোংগোইল

৬৫৩৫ আপিদুল হোছোন রমোিো ফ রহোসোইন রি পু 

৬৫৩৬ রমোোঃ িোসয়ছ রমোল্লো রমোোঃ মপজদ রমোল্লো টোংগোইল

৬৫৩৭ রমোোঃ মোহবুব উপিন রমোোঃ নু ল রহোসসন নো োয়নগঞ্জ

৬৫৩৮ এম,এ,  োপহম রমোোঃ বোদিো পময়ো বগুড়ো

৬৫৩৯ রমোোঃ িোমোল রহোসসন মৃত রমোোঃ িোলু খোন পদনোজপু 

৬৫৪০ রমোোঃ রমোক্তো সদ  আলী রমোোঃ আি োফ আলী পদনোজপু 
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৬৫৪১ রমোোঃ পলয়ন আলী রমোোঃ রমোখসলছো   হমোন পদনোজপু 

৬৫৪২ আপতকু   হমোন রমোোঃ আতোউ   হমোন পদনোজপু 

৬৫৪৩  োপিবুল ইসলোম তসয়দ রখোিস ফ রহোসসন বপ িোল

৬৫৪৪ রমোোঃ আপমরুল ইসলোম রমোোঃ নূ  আলী রিখ কুপিয়ো

৬৫৪৫ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম বগুড়ো

৬৫৪৬ মৃনোল িোপন্ত  ড়োল  সমন চন্দ্র  ড়োল বপ িোল

৬৫৪৭ রিখ রমহদী হোসোন রিখ ছোমছুল হুদো সোতক্ষী ো

৬৫৪৮ রমোোঃ সুমন মৃত আপজব   হমোন নওগাঁ

৬৫৪৯ রমোোঃ মুসপলম উপিন রমোোঃ জহু ম্নল হি রি পু 

৬৫৫০ রমোোঃ  পি রচৌধু ী রমোোঃ ফোরুি আহসম্মদ মুকুল রচৌধু ী কুপিয়ো

৬৫৫১ রমোোঃ নুরুল ইসলোম রমোোঃ আোঃ মপতন রমসহ পু 

৬৫৫২ রমোোঃ মপফজুল ইসলোম মহোপসন আলী রমসহ পু 

৬৫৫৩ রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম রমোোঃ ইদবো কুপিয়ো

৬৫৫৪ রমোহোোঃ আহসোন আলী রমোোঃ ফজলুল হি কুপিয়ো

৬৫৫৫ আপিমুল হোছোন রমোিো ফ রহোসোইন রি পু 

৬৫৫৬ গোজী রমোহোম্মদ বখপতয়ো  উপিন গোজী আব্দু  মোন্নোন চট্টগ্রোম

৬৫৫৭ রমোোঃ হোপসবু   হমন স্বিন রমোোঃ আবু সুপফয়োন  ংপু 

৬৫৫৮ রমোোঃ তপ কুল ইসলোম রমোোঃ রসপলম হোওলোদো িটুয়োখোলী

৬৫৫৯ রমোোঃ ইউসুফ  পফকুল ইসলোম র োলো

৬৫৬০ রমোোঃ ফোরুি রহোসসন রমোোঃ হু মুজ আলী টোংগোইল

৬৫৬১ লক্ষী দোস পবমল চন্দ্র  দোস পিস োজপু 

৬৫৬২ রমোোঃ পমনহোজু  ইসলোম রমোোঃ আবদুল হোন্নোন বগুড়ো

৬৫৬৩ রমোোঃ তোপ ফ পময়ো রমোোঃ বআব্দু  কুদ্দুস পময়ো  ংপু 

৬৫৬৪ মুপন  রহোসসন হোপফজু   হমোন ব গুনো

৬৫৬৫ রিখ রমোোঃ পজয়ো রিখ রমোোঃ রমোতোসলব বপ িোল

৬৫৬৬ রমোোঃ আব্দুস রসোবোহোন রমোোঃ মুসপলম উপিন সুনোমগ্ঞ্ঞ্জ

৬৫৬৭ রমোোঃ বআবদুল মুছোপবব রমোোঃ আব্দুছ ছোত্তো সুনোমগঞ্জ

৬৫৬৮ রমোোঃ সোগ  আহসমদ রমোোঃ সু োজ পময়ো সুনোমগঞ্জ

৬৫৬৯ রমোোঃ আব্দু  বো ী রমোোঃ আোঃ  োপিদ পিসিো গঞ্জ

৬৫৭০ রমোোঃ রসোহোগ পমলন রমোোঃ আবুল রহোসসন নোসটো 
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৬৫৭১ রসপলম আহসম্মদ (পহমু) রমোোঃ আবুল িোলোম (দুসলো) রনত্রসিোনো

৬৫৭২ রমো: র জোউল িপ ম রমো: সুলতোন রিখ  োজবোড়ী

৬৫৭৩ রমো: জোপহদ ইসলোম রমো: ফুল পময়ো বগুড়ো

৬৫৭৪ রমো: িোওসো  রহোসসন রমো: মপন  রহোসসন লক্ষীপু 

৬৫৭৫ রমোছো: খোপদজোতুল রিোব ো রমো: দপব  উপিন বগুড়ো

৬৫৭৬ রমো: আপমনুল ইসলোম রমো: আব্দুল গফু  প্রোং বগুড়ো

৬৫৭৭ রমো: রুহুল আপমন মৃধো রমো: আব্দুল মপজদ মৃধো রগোিলগঞ্জ

৬৫৭৮ রমো: জপহ  রহোসসন আলী রহোসসন বপ িোল

৬৫৭৯ এম,এ,  োনো  মৃত উসমদ আলী স িো গোইবোন্ধো

৬৫৮০ মোহবুব  হমোন রমসছো  আলী টোংগোইল

৬৫৮১ ফোরুি আহসমদ সোগ রতোবো  আলী আবন্দ গোজীপু 

৬৫৮২ রমোছো র োিসোনো িো  ীন রমোোঃ আজোহো  আলী স িো গোইবোন্ধো

৬৫৮৩ রমোোঃ মপন  রহোসসন খোন রমোোঃ ইয়োপছন খোন ব গুনো

৬৫৮৪ রমোোঃ মোসুদ  োনো আইছম আলী জোমোলপু 

৬৫৮৫ জোন্নোতুল রফ সদৌস আব্দু   োজ্জোি িটুয়োখোলী

৬৫৮৬ রমোোঃ ইম োন রহোসসন রমোোঃ হোপনফ জমোিো বপ িোল

৬৫৮৭ মী  রমোহোম্মদ আপ ফ মী  রমোহম্মদ িোহজোহোন পময়ো জোমোলপু 

৬৫৮৮ পন ঞ্জন  োয় মসগন্দ্রনোর্থ  োয় িঞ্চগড়

৬৫৮৯ নব ঞ্জন  োয় লংসিি  বম বন ঠোকু গোও

৬৫৯০ সনোতন  োয়  সবি চন্দ্র  োয় পদনোজপু 

৬৫৯১ িংি   োয় মসহন্দ্র  োয় পদনোজপু 

৬৫৯২ রমোহম্মদ জোিোপ য়ো রহোসসইন রমোহোম্মদ আবদুল খোসলি বোসগ হোট

৬৫৯৩ রমোোঃ  োজন আহসমদ রমোোঃ আবু তোসহ পিসিো গঞ্জ

৬৫৯৪ সুস ি দোস সুমন্ডল দোস বপ িোল

৬৫৯৫ রমোহোম্মদ ইব্রোপহম আবদু  খোসলি বোসগ হোট

৬৫৯৬ সুপজৎ হোলদো নসগন হোলদো বপ িোল

৬৫৯৭ জয়ন্ত চন্দ্র দোস মৃত িমু্ভ চ ন দোস র োলো

৬৫৯৮ সসতযন্দ্র নোর্থ স দো প্রফুল্ল কুমো  স দো খুলনো

৬৫৯৯ রমোোঃ হোরুন  আব  পিদ রমোোঃ আবুল বোিো টোংগোইল

৬৬০০  জত পিতুনোয়ো আমূল্য পিছনী ো রগোিলগঞ্জ
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৬৬০১ ফখরুল আহসমদ রচৌধু ী রমোোঃ রমোসসলম রচৌধু ী চাঁদপু 

৬৬০২ তোবো ি রহোসসন রমোোঃ চাঁন পময়ো সুনোমগঞ্জ

৬৬০৩ আবু হোসসম আবদুল রি পু 

৬৬০৪ খোসলদ মোহমুদ পম োজ উপিন নো োয়নগঞ্জ

৬৬০৫ রমোোঃ পমনহোজুল ইসলোম রমোোঃ নোসদও মন্ডল জোমোলপু 

৬৬০৬ রমোোঃ বপন আপমন মৃত জহরুল ইসলোম কুপিয়ো

৬৬০৭ অনন্ত কুমো   োয় শ্রী োম চন্দ্র  োয় কুপিয়ো

৬৬০৮ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ আনসো  আলী  োজবোড়ী

৬৬০৯ িপ ফুল ইসলোম রখো সিদ আলম রি পু 

৬৬১০ আবুল খোসয়  ঢোলী রমোহোম্মদ ইসমোইল ঢোলী চাঁদপু 

৬৬১১ রবো হোন উপিন আবুল িোলোম হোওলোদো বগুড়ো

৬৬১২ রমোোঃ আ মোন রহোসসন রমোোঃ মোইবুবো   হমোন  ংপু 

৬৬১৩ রিখ আি োম উজ্জোমোন রিখ হোপববু   হমোন ফপ দপু 

৬৬১৪ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ এ িোদ পিিদো রগোিলগঞ্জ

৬৬১৫ রমোোঃ মঈনুল ইসলোম রমোোঃ হোসনো  জোমোন পদনোজপু 

৬৬১৬ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন রমোোঃ রমোহোম্মদ আলী স িো লোলমপন হোট

৬৬১৭ আল-মোমুন রমোল্লো রহমোসয়ত রমোলস্নো রগোিলগঞ্জ

৬৬১৮ রমোছোোঃ জোন্নোতুল রফ সদৌস মৃত আব্দুল ওদুদ ভূইয়ো লোলমপন হোট

৬৬১৯ রমোোঃ পজয়উল হি রমোোঃ িোমসুল হি কুপড়গ্রোম

৬৬২০ পচ ঞ্জীব চন্দ্র িীল িোপমত্ম ঞ্জন িীল ব গুনো

৬৬২১  ত্নসবোপধ চোিমো পবসনোদ কুমো  চোিমো খোগড়োছপড়

৬৬২২ সুজন কুমো  বসোি সুবোি চন্দ্র বসোি মোগু ো

৬৬২৩ রমোোঃ পিহোব উপিন বোবু তোলুিদো রনত্রসিোনো

৬৬২৪ রমোোঃ প িন রমোোঃ হোপববু   হমোন বগুড়ো

৬৬২৫ রমোোঃ িোমোল রহোসসন  পফি উল্যো লক্ষীপু 

৬৬২৬ তোনপজমুল ইসলোম রগোলম রমোসত্মফো নওগাঁ

৬৬২৭ পচন্ময় রদবনোর্থ সুিীল কুমো  রদবনোর্থ বোসগ হোট

৬৬২৮  রমোোঃ তোনপজদ রহোসসন রমোোঃ আবু পসপিি নোসটো 

৬৬২৯ রিখ মোহোমুদুল হোচোন রিখ মোপহদুল ইসলোম নড়োইল

৬৬৩০ রমোহোম্মদ হোসমত আলী রিখ আহমদ চট্টগ্রোম
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৬৬৩১ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ ইপলয়োছ পময়ো  ংপু 

৬৬৩২ রমোোঃ আোপতকু   হমোন রমোোঃ রমোিসছদ আলী পময়ো িটুয়োখোলী

৬৬৩৩ রমোোঃ মপতউ   হমোন রমোোঃ আলতোফ রহোসসন ব গুনো

৬৬৩৪ রমোোঃ পলটন রহোসসন রমোোঃ রমোসসলম আলী খোন ব গুনো

৬৬৩৫ রমোোঃ মোছুম পবল্লোহ আব্দু জববো  রগোিোলগঞ্জ

৬৬৩৬ মোস থুই মোম বো সুই চোউ মোম বো চট্টগ্রোম

৬৬৩৭ মোসুদ  োনো হোপনফ রমোল্যো রগোিলগঞ্জ

৬৬৩৮ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম আলো উপিন পিসিো গঞ্জ

৬৬৩৯ রমোোঃ পমলন রহোসসন রমোোঃ নহ  আলী রমসহ পু 

৬৬৪০ মুসোপবব   হমোন পসয়োম উপিন খুলনো

৬৬৪১ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ আবুল িোলোম  ংপু 

৬৬৪২ রমোোঃ  োপিবুল ইসলোম রমোোঃ চোন্দুল্লো খোন ফপ দপু 

৬৬৪৩ রমোোঃ মোহবুল আলম রমোোঃ মোিসছদ আলী খোন নোসটো 

৬৬৪৪ রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন নোই নোসটো 

৬৬৪৫ রমোসোোঃ নোপহদো আক্তো আোঃ  ব হোই িটুয়োখোলী

৬৬৪৬  োসবয়ো িো  ীন রমোোঃ পলয়োিত আল চাঁদপু 

৬৬৪৭ র হোনো িো  ীন রমোোঃ আবদুল ওহোব রনোয়োখোলী

৬৬৪৮ রমোোঃ রমসহদী হোসোন সুমন আোঃ ছোলমো পবশ্বস িটুয়োখোলী

৬৬৪৯ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম ওম   বোজ র োলো

৬৬৫০ রমোোঃ নোপস  উ্দদীন রমোোঃ আবদুল জপলল নোসটো 

৬৬৫১ রমৌসুমী খোতুন রমোোঃ রমোছোসিি আলী মন্ডল  ংপু 

৬৬৫২ নু  রমোহোম্মদ মৃত রমোতোসলব ফপি রগোিলগঞ্জ

৬৬৫৩ মুহোম্মদ ইম োন রমোোঃ আবদু  হোমীদ বপ িোল

৬৬৫৪ মোদু ী হোলদো  পবপ্লব হোলদো বপ িোল

৬৬৫৫ আহোম্মদ আলী রমোোঃ ফোলু পময়ো পিসিো গঞ্জ

৬৬৫৬ রমোোঃ জপহরুল ইসলোম রমোোঃ আোঃ লপতফ রমোল্লোহ বপ িোল

৬৬৫৭ আবু জোফ ইউনুছ রমোল্লো বপ িোল

৬৬৫৮ পদিবো  োয় দুলোল কৃষ্ণ  োয় পিস োজপু 

৬৬৫৯ সুজয় রগোলদো পবমল রগোলদো পিস োজপু 

৬৬৬০ রমোোঃ হুমোয়ুন িবী আব্দুল িোসদ  মৃধো িটুয়োখোলী
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৬৬৬১ নজরুল ইসলোম মপতউ   হমোন  োজবোড়ী

৬৬৬২ রমোোঃ জোপহদুল ইলোম রমোোঃ আব্দুল আপজজ বোসগ হোট

৬৬৬৩ প পম আক্তো মৃত-রমোোঃ রদসলোয়ো  হোওলোদো বোসগ হোট

৬৬৬৪ পিহোবুল আলম মৃত-আব্দু   হমোন বগুড়ো

৬৬৬৫ বোসন্তী  োয় হপ ি চন্দ্র  োয় ঠোকু গোও

৬৬৬৬ রমোোঃ মোইনুল ইসলোম রমোোঃ আফজোল রহোসসন িোলিোঠি

৬৬৬৭ রমোোঃ িপলনু   হমোন রমোোঃ তো োজুল ইসলোম প্রোং বগুড়ো

৬৬৬৮ পমঠুন চন্দ্র সোহো  পবন্দ্র চন্দ্র সোহো চাঁদপু 

৬৬৬৯ রমোোঃ ইব্রোপহম খপলল উল্লো মৃত- আব্দুল খোসলি চাঁদপু 

৬৬৭০ রমোোঃ আসোদুল্লোহ আল গোপলব রমোোঃ আব্দুল গপন ফপি বগুড়ো

৬৬৭১ রমসহপদ হোসোন আব্দুস সোমোদ রমোল্লো মোপনিগঞ্জ

৬৬৭২ রমোোঃ মোহবুবো   হমোন রমোোঃ হোপবজো   হমোন গোইবোন্ধো

৬৬৭৩ আি োফুল ইসলোম  োয়হোনুল ইসলোম বগুড়ো

৬৬৭৪ তোসপলমো আক্তো মোহদু   হমোন রনোয়োখোলী

৬৬৭৫ সপত স িো শ্যোম নো োয়ন স িো টোঙ্গোইল

৬৬৭৬ সঞ্জয় কুমো  মজুমদো পবমল চন্দ্র মজুমদো টোঙ্গোইল

৬৬৭৭ সুমন কুমো   োয় মধুসুদন  োয় টোঙ্গোইল

৬৬৭৮ তসয়দ ইসপতয়োি আহসমদ তসয়দওম  ফোরুি রনত্রসিোনো

৬৬৭৯ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন রমোোঃ ইসমোইল রহোসসন নওগো

৬৬৮০ রমোোঃ জপহরুল ইসলোম ফজলু   হমোন পময়ো বপ িোল

৬৬৮১ রমোোঃ জোহোঙ্গী  রহোসসন রমোোঃ ইসমোইল রহোসসন বোসগ হোট

৬৬৮২ রমোোঃ কুদ্দুস রমোল্লো রমোোঃ আলতোব রহোসসন রমোল্লো

৬৬৮৩ রমোোঃ জোপহদুল ইসলোম রমোোঃ সোমছুল হি টোংগোইল

৬৬৮৪ হোপফজু নূরুল হি মন্ডল ফপ দপু 

৬৬৮৫ আনন্দ কুমো  িংিবপনি মদন রমোহন িংিপবনি খুলনো

৬৬৮৬ রমোোঃ মোইন উপিন রমোোঃ সোনু মৃধো িটুয়োখোলী

৬৬৮৭ নু  রমোহোম্মদ আোঃ ওহোব হোওলোদো বপ িোল

৬৬৮৮ রমোোঃ আবদু   ব রমোোঃ আবুল িোলোম র োলো

৬৬৮৯ মোসুমো রবগম আবুল িোলোম র োলো

৬৬৯০ আবদু   হমোন রমোোঃ আবুল িোলোম র োলো
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৬৬৯১ সুমোইয়ো খোনম িআব্দুল ওহোব বপ িোল

৬৬৯২ আনন্দ কুমো  গোইন পদবদোস গোইন খুলনো

৬৬৯৩ রমোোঃ মপিউ   হমোন মৃত মিবুল রহোসসন তোলুিদো রগোিোলগঞ্জ

৬৬৯৪ রমোোঃ আপ ফু   হমোন রমোোঃ রফো িোন পসিদো িটুয়োখোলী

৬৬৯৫ রমোোঃ আলমগী  রহোসসন রমোোঃ আবু তোসহ পিনোইদহ

৬৬৯৬ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ িোহোদৎ রহোসসন নওগো

৬৬৯৭ অি বনো চোিমো দয়ো চ ি চোিমো  োঙ্গোমোটি

৬৬৯৮ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ রমোিসলছু   হমোন রগোিোলগঞ্জ

৬৬৯৯ রমোোঃ  আপতকু   হমোন রমোোঃ িহীদ মৃধো বপ িোল

৬৭০০ সুবোস চন্দ্র রদব পসংহ পবশ্বনোর্থ রদব পসংহ িঞ্চগড়

৬৭০১ রমোোঃ ফপ দুজ্জোমোন রমোোঃ ইপিচ গোজী িটুয়োখোলী

৬৭০২ রমোোঃ  পফকুল ইসলোি আোঃ ছত্তো  মৃধো  িটুয়োখোলী

৬৭০৩ রমোসোোঃ জহু ো আক্তো  সোর্থী রমোোঃ িোহ আলম রবিো ী  বপ িোল

৬৭০৪ রমো জপসম উপিন সবুজ রমোোঃ িোহ আলম রবিো ী বপ িোল

৬৭০৫ িমল িোপন্ত মন্ডল প্রনব চন্দ্র মন্ডল নওগো

৬৭০৬ রমোোঃ িোপিল পময়ো (রহলোল) মৃত-আব্দু   পহম আিন্দ বগুড়ো

৬৭০৭ নুরুল হুদো আবুল িোসিম রনোয়োখোলী

৬৭০৮ রমোোঃ মোসলপিন নোপস রমোোঃ ই তোজুল ইসলোম নওগো

৬৭০৯ ফ হোদ তোলুিদো ফু িোন তোলুিদো পিসিো গঞ্জ

৬৭১০ রমোোঃ আব্দুস সোলোম রমোোঃ আব্দুল খোসলি লোলমপন হোট

৬৭১১ পবপব উসম্ম কুলসুম রমোোঃ রখোিন বোদিো চাঁদপু 

৬৭১২ রমোহোম্মদ ফোরুি হুসোইন রমোহোম্মদ  পফকুল ইসলোম সোতপক্ষ ো

৬৭১৩ িো  ীন সহোসোন িোহপ য়ো মোগু ো

৬৭১৪ স্বি বো মজুমদো চন্দন মজুমদো রনোয়োখোলী

৬৭১৫ নু  রহোসোইন আবু সোঈদ চাঁদপু 

৬৭১৬ রমোোঃ হোসোন আবু সোঈদ চাঁদপু 

৬৭১৭  রমো এম োন রহোসসন হোপিম হোওলোদো বপ িোল

৬৭১৮ রমোোঃ িোমরুল আবু তোসহ র োলো

৬৭১৯ রমোোঃ িোহোদৎ রহোসসন রমোোঃ আলতোফ রহোসসন ব গুনো

৬৭২০ মুহোম্মদ তপ কুল ইসলোম মুহোম্মদ আব্দুল িোলিোঠি
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৬৭২১ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ এমদোদুল হি রি পু 

৬৭২২ রমোোঃ আব্দুল্লোহ আল সোঈদ রমোোঃ আপতউ   হমোন জোমোলপু 

৬৭২৩ রমোোঃ রফ সদৌস পময়ো  রমোোঃ আোঃ মপজদ রি পু 

৬৭২৪ রমোোঃ িপফকুল ইসলোম রমোোঃ হোসসন আলী রি পু 

৬৭২৫ রমোোঃ মপমনু   হমোন রমোোঃ মপফজ উপিন জোমোলপু 

৬৭২৬ আব্দুল মপমন রমোল্য রদোসলোয়ো  রহোসসন রমোল্যো  োজবোপড়

৬৭২৭  সমি কুমো  মন্ডল পসতোনোর্থ মন্ডল  মোগু ো

৬৭২৮ রমোোঃ রমোস্তোপফজু   হমোন রিখ আোঃ হোপলম নড়োইল

৬৭২৯ রমোোঃ িোমরুল ইসলোম আোঃ খোসলি পিসিো গঞ্জ

৬৭৩০ রমোোঃ নু -ই-  হমোন িোমীম রমোোঃ দুলোল পময়ো পিসিো গঞ্জ

৬৭৩১ রমোোঃ হোপনফ  রমোোঃ আপম  আলী গোজীপু 

৬৭৩২ রমোোঃ নোজমুল ইসলোম রমোোঃ ওয়োসজদ আলী সোতপক্ষ ো

৬৭৩৩ রমোোঃ আবুল রহোসসন রমোোঃ ওয়োসজদ আলী সোতপক্ষ ো

৬৭৩৪  রুপব আক্তো রমোোঃ রুস্তুম িোলিোঠি

৬৭৩৫ মোপ য়ো আক্তো সোমসুল হি বোসগ হোট

৬৭৩৬ রিখ পস োজুল ইসলোম রিখ িপহল উিীন বোসগ হোট

৬৭৩৭ র োপজনো আক্তো রমোোঃ এমদোদুল হি আিন বোসগ হোট

৬৭৩৮ পনলুফো রচৌধু ী রদসলোয়ো  রচৌধু ী খুলনো

৬৭৩৯ জনী রচৌধু ী রদসয়োয়ো  রচৌধু ী খুলনো

৬৭৪০ আপম  ইবসন হোপনফ রমোোঃ আবু হোপনফ হোওলোদো িোলিোঠী

৬৭৪১ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম এ,পব,এস আনছো  উপিন পিস োজপু 

৬৭৪২ রমোোঃ িোমরুল হোছোন আোঃ আপজি পসিোদো র োলো

৬৭৪৩ রমোোঃ ফপ দ উপিন আোঃ আপজজ র োলো

৬৭৪৪ রমোোঃ ওয়োলী উল্লোহ রমোোঃ ইসমোইল খোন িটুয়োখোলী

৬৭৪৫ পমশু স িো সুজত ব ো স িো চট্টগ্রোম

৬৭৪৬ রমোোঃ রমোয়োসজ্জম রহোসসন রমোোঃ আবদুস  ছোলোম পদনোজপু 

৬৭৪৭ এমংপ্রু মোম বো মৃত পচংসর্থীয়োইউ মোম বো বোন্দ বোন

৬৭৪৮ প্রিোন্ত রদ িোজল রম োনোর্থ রদ চট্টগ্রোম

৬৭৪৯  োপজব চন্দ্র র োষ পদপলি চন্দ্র র োষ িটুয়োখোলী

৬৭৫০ রমোোঃ মপফজুল ইসলোম রমোোঃ হোপফজু   হোমন পদনোজপু 

অফিস সহায়ক হাফিরা 25 of 57



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো  নোম পনজ রজলো

িসদ  নোম - অপফস সহোয়ি

৬৭৫১ রমোোঃ রতৌপিন রহোসসন রমোহোম্মদ আলী পদনোজপু 

৬৭৫২ রমোোঃ পফস োজ আলী রমোোঃ আবদু   হীম নীলফোমো ী

৬৭৫৩ রমোোঃ মোহবুব আলম স িো রমোোঃ দ িোন আলী স িো ঠোকু গাঁও

৬৭৫৪  োপিব খোন রমোোঃ জোপি  খোন খুলনো

৬৭৫৫ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ আপজমপিন  োজিোহী

৬৭৫৬ রমোোঃ ওয়োসজদুল ইসলোম মৃত আবুল িোসিম জয়পু হোট

৬৭৫৭ নূ  রমোহোম্মদ রদওয়োন রমোোঃ নজরুল ইসলোম জয়পু হোট

৬৭৫৮ রমোোঃ পদদোরুল ইসলোম আব্দুস বোপ  হোওলোদো িোলিোঠী

৬৭৫৯ রমোোঃ মোমুন পসিদো রমোোঃ হোন্নোন পসিদো পিস োজপু 

৬৭৬০ রমোোঃ রমসহদী মোসুদ রমোোঃ নোপব  হুসসইন হোওলোদো পিস োজপু 

৬৭৬১ সু োষ তব োগী সুখ ঞ্জন  তব োগী বোসগ হোট

৬৭৬২ রমোোঃ জোিোপ য়ো প্রোমোপনি রমোোঃ জয়নোল আসবদীন প্রোমোপনি নীলফোমো ী

৬৭৬৩ রমোোঃ আলোউপিন রমোোঃ আবদুল হোই র োলো

৬৭৬৪ রমোোঃ হোসোন আোঃ মোন্নোন র োলো

৬৭৬৫ সম  চন্দ্র চন্দ রগোিোল চন্দ্র চন্দ রনোয়োখোলী

৬৭৬৬ রমোোঃ  োসসল  রমোোঃ ইমোন উিীন ফপি ফপ দপু 

৬৭৬৭ লোিী  োনী দোি  োখোল চন্দ্র দোি রমৌল ীবোজো 

৬৭৬৮ রমোোঃ রহোসসন  োজো পময়ো চট্টগ্রোম

৬৭৬৯ শু  মজুমদো পমত্র  ঞ্জন মজুমদ রফিী

৬৭৭০ রমোোঃ  োপিবুল ইসলোম রমোোঃ রমোখসলছু   হমোন রি পু 

৬৭৭১ মোহমুদ হোসোন রমোোঃ ইফসুফ আলী পদনোজপু 

৬৭৭২ রুনো লোয়লো রমোোঃ আবুল রহোসসন রফিী

৬৭৭৩ আরুন রজযোপত চোিমো প্রদীি কুমো  চিম খোগড়োছপড়

৬৭৭৪ সুব্রত িীল পবদ্যোলোল িীল চট্টগ্রোম

৬৭৭৫ ইিবোল রহোসসন মোহমুদ আবদুল জপলল পসসলট

৬৭৭৬ রমোোঃ আপমনু   হমোন রমোোঃ মিসু   হমোন লোলমোপন হোট

৬৭৭৭  োজু আহসম্মদ  রমোোঃ রমোসিদ আলী লোলমোপন হোট

৬৭৭৮ নোপস  উপিন মপজব   হমোন  োজবোড়ী

৬৭৭৯ রমোোঃ আবুবি  পসপিি রমোোঃ আবদুল মপজদ িঞ্চগড়

৬৭৮০ রমোোঃ তোওহোদুল ইসলোম মোহোবুব হোং ব গুনো
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৬৭৮১ পমলন রিোচ পজসনন্দ্র রিোচ রি পু 

৬৭৮২ রমোোঃ িপহদুল ইসলোম রমোোঃ আবদুল রমোতোসলব রি পু 

৬৭৮৩ আবু হোপনফ নু  ইসলোম রি পু 

৬৭৮৪ রমোোঃ  োসসল পময়ো রমোোঃ আমজোদ আলী টোঙ্গোইল

৬৭৮৫ খোইরুল ইসলোম আোঃ  পিদ রনত্রসিোনো

৬৭৮৬ রমোোঃ আোঃ ছোমোদ িমল রমোোঃ িোহো আলী রি পু 

৬৭৮৭ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন টোঙ্গোইল

৬৭৮৮ আপ ফুল হি  োসসল ইনোমৃল হি রনত্রসিোনো

৬৭৮৯ রসপলম  োনো রখো সিদ আলী বগুড়ো

৬৭৯০ রমোোঃ আল আপমন মৃত ইউসুফ আপল পসিদো িোলিোঠী

৬৭৯১ রমোোঃ পফস োজ পময়ো রমোোঃ আমজোদ আলী রি পু 

৬৭৯২ রমোোঃ রতোফোসয়ল আলম রমোোঃ  মজোন আলী রি পু 

৬৭৯৩ এিিো সনজীব এিিো িোলীদোস পদনোজপু 

৬৭৯৪ রমোস্তোপফজু   হমোন রমোোঃ িপফল উপিন  ংপু 

৬৭৯৫ তুষো  স িো মৃত তচতন্য স িো মোগু ো

৬৭৯৬ রমোছোোঃ রফনসী আক্তো রমোোঃ িপফল উপিন ঠোকু গাঁও

৬৭৯৭ মসনোজ সমিো মহোনন্দ সমিো রগোিোলগঞ্জ

৬৭৯৮ মপন সমিো মহোনন্দ সমিো রগোিোলগঞ্জ

৬৭৯৯ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ আজোহো  আলী পসিদো বপ িোল

৬৮০০ রমোোঃ আবদু   পিব মৃত রমোোঃ িোলো পময়ো পসসলট

৬৮০১ পনহো  িোপন্ত চোিমো আপনল িোপন্ত চোিমো খোগড়োছপড়

৬৮০২ সীমো  োনী দোি মনসমোহন দোি রমৌল ীবোজো 

৬৮০৩ পবধোন চন্দ্র  োয়  বদীি চন্দ্র  োয় নীলফোমো ী

৬৮০৪ রমোোঃ ফোরুি হোসোন মৃত আপলমউপিন টোঙ্গোইল

৬৮০৫ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ রমোজোসম্মল রহোসসন খন্দিো মোপনগঞ্জ

৬৮০৬ পিপ ন আক্তো রমোোঃ জয়নোল আসবদীন পিসিো গঞ্জ

৬৮০৭ রমোোঃ রমোয়োসজ্জম রহোসসন রমোোঃ পলয়োিত আপল পদনোজপু 

৬৮০৮ রমোোঃ আহসমদ আলী রমোোঃ আি োফ আলী নীলফোমো ী

৬৮০৯ রমোোঃ মপমনুল ইসলোম রমোোঃ নঈম উপিন গোইবোদ্ধো

৬৮১০ রমোোঃ আমোন উল্লোহ মৃত রমোোঃ আবুল রহোসসন টোঙ্গোইল
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৬৮১১ রমোোঃ রসোসহল  োনো আব ওয়োসহদ খোন বপ িোল

৬৮১২ রমোোঃ শু  রমোোঃ িোপহদ পময়ো রমৌল ীবোজো 

৬৮১৩ িো পমন আক্তো রমোোঃ রসোলোইমোন পমপজ চাঁদপু 

৬৮১৪ রমোোঃ  োসসল রহোসসন রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম চাঁদপু 

৬৮১৫ মোিসুদু   হোমন লূৎফ   হমোন চাঁদপু 

৬৮১৬ রমোহোম্মদ সোইফুপিন রমোহোম্মদ ইব্রোপহম চট্টগ্রোম

৬৮১৭ রমোোঃ ইম োন মপজদ আব্দুল মপজদ জোমোলপু 

৬৮১৮ রমোোঃ রগোলোম রমোস্তফো রমোোঃ নু  ইসলোম পসসলট

৬৮১৯ রমোোঃ জোমোল উপিন মৃত রমোোঃ পস োজ উপিন চট্টগ্রোম

৬৮২০ প টন িোল হো োধন িোল িক্সবোজো 

৬৮২১ রমোোঃ রমোস্তোপফজু   হমোন রমোোঃ মসয়জ উপিন  পিসিো গঞ্জ

৬৮২২ জনোব রমোোঃ িপফকুল ইসলোম জনোব রমোোঃ হ  তোলী পিসিো গঞ্জ

৬৮২৩ জনোব রমোোঃ উজ্জল রহোসসন জনোব রমোোঃ আলমগী  রহোসসন চাঁদপু 

৬৮২৪ জনোব রমোোঃ রতৌপহদু   হমোন মৃতোঃ আোঃ ছত্তো  মন্ডল নড়োইল

৬৮২৫ জনোব রমোোঃ সোগ  স দো জনোব রদসলোয়ো  স দো বপ িোল

৬৮২৬ জনোব রমোোঃ ওয়োপহদুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আজোহো  আলী পবশ্বোস  োজবোড়ী

৬৮২৭ পিপ নো আিতো জনোব রমোোঃ ছোসয়  আলী নওগাঁ

৬৮২৮ জনোব রমোোঃ মপতয়ো   হমোন জনোব রমোোঃ ইমদোদুল হি রবিো ী গোইবোন্ধো

৬৮২৯ জনোব রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম জনোব রমোোঃ নূ  আলম নওগাঁ

৬৮৩০ জনোব জপতন চন্দ্র  োয় জনোব সসমি চন্দ্র  োয় ঠোকু গাঁও

৬৮৩১ জনোব সনোতন পসংহ  োয় জনোব মসনো ঞ্জন  োয় নীলফোমো ী

৬৮৩২ জনোব রমোোঃ  পিবুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আসগো  আলী  োজবোড়ী

৬৮৩৩ জনোব রমোোঃ আলমগী  রহোসসন জনোব রমোোঃ জোইদুল ইসলোম  োজবোড়ী

৬৮৩৪ জনোব িপবত্র পিিদো জনোব প্রমর্থ পিিদো মোগু ো

৬৮৩৫ জনোব রমোোঃ আলী হোয়দো জনোব মোোঃ আসোদুজ্জোমোন র োলো

৬৮৩৬ জনোব রমোোঃ ফুয়োদ রহোসসন জনোব রমোোঃ মপফজ র োলো

৬৮৩৭ জনোব রমোোঃ বজলু   হমোন জনোব রমোোঃ আব্দুল রমোতোসলব র োলো

৬৮৩৮ জনোব রমোোঃ আবদু   হমোন জনোব রমোোঃ  পফকুল ইসলোম র োলো

৬৮৩৯ সোলমো আখতো মৃতোঃ রমোোঃ ইউনুছ র োলো

৬৮৪০ জনোব রমোোঃ আশ্রোফ উল্যোহ জনোব মোহমুদুল হি র োলো
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৬৮৪১ জনোব মুহোম্মদ মঈন উিীন জনোব মুহোম্মদ ওম  ফোরুি র োলো

৬৮৪২ জনোব রমোোঃ সোসদবল ইসলোম জনোব রমোোঃ আিবো  আলী গোইবোন্ধো

৬৮৪৩ জনোব রমোোঃ আসনোরুল ইসলোম জনোব রমোোঃ মমতোজ আিন্দ জোমোলপু 

৬৮৪৪ জনোব রমোোঃ  োপজউল্লোহ জনোব এম, পড, ইসমোইল র োলো

৬৮৪৫ মোহমুদো খোনম মৃতোঃ নূরুল ইসলোম গোজীপু 

৬৮৪৬ জনোব িপফউল আলম জনোব রমোোঃ নোপজম উিীন খুলনো

৬৮৪৭ জনোব রমোোঃ িোমীম রহোসসন জনোব রমোোঃ সোমছু   হমোন নওগাঁ

৬৮৪৮ জনোব রহোসসন খোন জনোব আব্দুল জপলল খোন টোঙ্গোইল

৬৮৪৯ জনোব অরুন কুমো  র োষ জনোব িোপত্তবি চন্দ্র র োষ সোতক্ষী ো

৬৮৫০ জনোব রমোোঃ ি ীফুল ইসলোম জনোব রমোোঃআোঃ ছোলোম নো োয়নগঞ্জ

৬৮৫১ রুপবনো আক্তো জনোব সহীদুল ইসলোম গোজীপু 

৬৮৫২ জনোব আবদুল ওয়োস ছ জনোব ফজলুল হি টোঙ্গোইল

৬৮৫৩ জনোব রমোোঃ তোস ি রহোসসন জনোব রমোোঃ আবুল রহোসসন টোঙ্গোইল

৬৮৫৪ জনোব রমোোঃ বোহোউপিন জনোব রমোোঃ রনজোমল হি র োলো

৬৮৫৫ জনোব রমোোঃ এনোমুল হি পসপিিী মৃতোঃ নুরুল আপমন পসপিিী চট্টগ্রোম

৬৮৫৬ জনোব রমোোঃ িোহোদত রহোসসন জনোব রমোোঃ আব্দুস ছোমোদ রসোনো বগুড়ো

৬৮৫৭ জনোব রমোোঃ রসোহোগ রহোসসন জনোব রমোোঃ পবষু প্রোমোপনি বগুড়ো

৬৮৫৮ জনোব আক্তোরুজ্জোমোন জনোব আব্দুল িোসদ সোতক্ষী ো

৬৮৫৯ জনোব রমোহোম্মদ িপব  রহোসসন জনোব রমোহোম্মদ আলী আিব চাঁদপু 

৬৮৬০ জনোব  বসতোষ স দো জনোব িমল িোপন্ত স দো খুলনো

৬৮৬১ জনোব রমোোঃ রসোসহল মোহমুদ মৃতোঃ রমোোঃ ওয়োপহদ পমঞো নো োয়নগঞ্জ

৬৮৬২ জনোব এস,  োপজন হোসোন জনোব রমোোঃ আবু লোসয়স বগুড়ো

৬৮৬৩ জনোব রমোোঃ িপফকুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আবুল মোজম জোমোলপু 

৬৮৬৪ জনোব রমোোঃ সোখোওয়োত রহোসসন মৃতোঃ আপজজুল হি  ংপু 

৬৮৬৫ জনোব রমোোঃ সোইফুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আবদুল মোস ি রনোয়োখোলী

৬৮৬৬ জনোব টিটন চোিমো জনোব অসলন্দ্র চোিমো খোগড়োছপড়

৬৮৬৭ জনোব রিপনয়ন চোিমো জনোব পিি  ঞ্জন চোিমো খোগড়োছপড়

৬৮৬৮ জনোব  োপিব রমোল্লো জনোব হোন্নোন নো োয়নগঞ্জ

৬৮৬৯ জনোব নয়ন হোওলোদো জনোব রমোোঃ জয়নোল হোওলোদো বপ িোল

৬৮৭০ জনোব রমোোঃ ফ হোদ র জো মৃতোঃ রমোোঃ িপ ম উপিন পদনোজপু 
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৬৮৭১ জনোব রমোোঃ  োসিদুল ইসলোম জনোব রমোোঃ আোঃ মোন্নোন পদনোজপু 

৬৮৭২ জনোব রমোোঃ সুজো পময়ো জনোব রমোোঃ আনোরুল ইসলোম নীলফোমো ী

৬৮৭৩ মমতোজ রবগম ইপত জনোব আববি  পসপিি িঞ্চগড়

৬৮৭৪ জনোব রমোোঃ রগোলোম ফোরুি জনোব রমোোঃ নু  ইসলোম লোলমপন হোট

৬৮৭৫ জনোব রমোোঃ সোস োয়ো  সোপদি ম হুম রমোহোম্মদ আলী বগুড়ো

৬৮৭৬ জনোব রমোোঃ ইমোম রহোসসন মৃতোঃ রমোোঃ দপলল উপিন িটুয়োখোলী

৬৮৭৭ জনোব রমোোঃ িপফউল আলম  পন জনোব রমোোঃ সোপমর্থল ইসলোম পদনোজপু 

৬৮৭৮ জনোব সোগ  চন্দ্র  োয় জনোব িোচু োম  োয় পদনোজপু 

৬৮৭৯ জনোব রমোোঃ মইনুল ইসলোম জনোব রমোোঃ রবলোল উপিন নোসটো 

৬৮৮০ জনোব রমোোঃ সোলমোন জনোব আবদু   পিদ র োলো

৬৮৮১ জনোব রমোোঃ আিোি হোসোন জনোব রমোোঃ নজরুল ইসলোম কুপিয়ো

৬৮৮২ সোনপজদো আক্তো জনোব এফ, এম, বোব  আলী পিস োজপু 

৬৮৮৩ জনোব িোপহন আলম জনোব আব্দুল মপজদ টোঙ্গোইল

৬৮৮৪ জনোব রমোোঃ  োজু পময়ো মৃতোঃ আব্দুল বো ী কুপড়গ্রোম

৬৮৮৫ জনোব রমোোঃ আব্দুল মপজদ জনোব রমোোঃ উম  আলী কুপড়গ্রোম

৬৮৮৬ িোইসোনু মো মো সোর্থি মো মো খোগড়োছপড়

৬৮৮৭ আিোই মো মো মৃতোঃ িযজ ী মো মো খোগড়োছপড়

৬৮৮৮ জনোব রমোোঃ রতোসহল আহমদ জনোব রমোোঃ আব্দুল মোন্নোন রমৌল ীবোজো 

৬৮৮৯ জনোব পবশ্বপজত র ৌপমি জনোব রখোিন চন্দ্র র ৌপমি রনোয়োখোলী

৬৮৯০ জনোব রমোোঃ প য়োজুল ইসলোম গোজী আব্দু   োজ্জোি রগোিোলগঞ্জ

৬৮৯১ জনোব সুমন চোিমো জনোব অপল িোপন্ত চোিমো খোগড়োছপড়

৬৮৯২ জনোব রমোোঃ িোমছুসিোহো (িোপিল) জনোব রমোোঃ হোরুসন   পিদ রনোয়োখোলী

৬৮৯৩ জনোব পবধোন চন্দ্র রবিো ী জনোব নস ন চন্দ্র রবিো ী িটুয়োখোলী

৬৮৯৪ সোসজদো রবগম জনোব রমোোঃ আবু সোঈদ লোলমপন হোট

৬৮৯৫ জনোব রমোোঃ সোস োয়ো  রহোসসন জনোব আহোম্মদ রহোসসন কুপড়গ্রোম

৬৮৯৬ জনোব রমোোঃ আতোউ   হমোন জনোব আব্দুল রছোবোন পিসিো গঞ্জ

৬৮৯৭ জনোব রমোোঃ র জোউল িপ ম জনোব রমোোঃ ফয়জো  পময়ো কুপড়গ্রোম

৬৮৯৮ রমো: পজয়োউল ইসলোম রমো: নোপস  উপিন মোপনিগঞ্জ

৬৮৯৯ রমো: আল মোসুদ  োনো রমো: আব্দুল জব্বো ঠোকু গাঁও

৬৯০০ রমো: পমজোনু   হমোন রমো: রসসিন্দো  আলী গোজী িটুয়োখোলী
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৬৯০১ রমোহোম্মদ ব িত পময়ো আব্দুল মোন্নোন পিসিো গঞ্জ

৬৯০২ জোসয়দো খোতুন রমো: বজলু   পিদ রি পু 

৬৯০৩ রমো: ইিবোল রহোসসন রমো: আব্দু   পহম মোপনিগঞ্জ

৬৯০৪ রমো: বজলু   পিদ আহোম্মদ আলী রি পু 

৬৯০৫ রসৌ   পবশ্বোস মৃত: অপনল পবশ্বোস চট্টগ্রোম

৬৯০৬ রমো: পবল্লোল রহোসসন রমো: সোমছুল আলম বোসগ হোট

৬৯০৭ রমো: রসোসহল পময়ো রমো: নোপজম উপিন পিসিো গঞ্জ

৬৯০৮ রমোসো: নোজমুন নোহো রমো:  তন আলী খপলফো িটুয়োখোলী

৬৯০৯ মোহোবুবু   হমোন আপজজু   হমোন রি পু 

৬৯১০ রমো: আিব রমো: পিতোব আলী পিসিো গঞ্জ

৬৯১১ রমো: মোিসুদুল হোসোন রমো: আলী আিব পিসিো গঞ্জ

৬৯১২ রমো: আি োফুল ইসলোম পিহোব রমো: পস োজুল ইসলোম গোইবোন্ধো

৬৯১৩ রমো: িোহীনুল ইসলোম হোপববু   হমোন পিসিো গঞ্জ

৬৯১৪ রমো: ইব্রোপহম খপলল মৃত: আ:  উফ ভূইয়অ পিসিো গঞ্জ

৬৯১৫ রমো: িপফকুল ইসলোম রমো: রমোিসলছু   হমোন ব গুনো

৬৯১৬ আব্দুল্লোহ রমোহোম্মদ নূরুজ্জোমোন টোঙ্গোইল

৬৯১৭ রমো: ইিো আলোউপিন ব গুনো

৬৯১৮ আব্দুল্লোহ আশ্রোফ আলী ব গুনো

৬৯১৯ রমো: নোপজবুল ইসলোম রমো: নুরুন্নবী স িো কুপড়গ্রোম

৬৯২০  তন মন্ডল ভূবন চন্দ্র মন্ডল বপ িোল

৬৯২১ সপফকুল ইসলোম ওয়োলী উল্যোহ চাঁদপু 

৬৯২২ িস ি মন্ডল রগোপবন্দ মন্ডল  োজবোড়ী

৬৯২৩  োসসল আব্দুল মোসলি টোঙ্গোইল

৬৯২৪ রমো: িপফকুল ইসলোম রমোোঃ রখো সিদ আলম টোঙ্গোইল

৬৯২৫ রমো: মোমুন আ:  পিদ চপিদো িটুয়োখোলী

৬৯২৬ রমো: আফজোল রহোসসন রমোোঃ ইউনুছ মুনসী িটুয়োখোলী

৬৯২৭ আপিল রহোসসন রমোোঃ জুহুরুল ইসলোম নীলফোমো ী

৬৯২৮ রমো: রসোহোগ রমোল্লো রমোোঃ ফজলুল রমোল্লো িোলিোঠি

৬৯২৯ রমো: ফয়সোল রমোোঃ রুহুল আমীন হোওলোদো িোলিোঠি

৬৯৩০ রমো: রমসহদী হোসোন মৃত: রমো: হোপনফ র োলো
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৬৯৩১ রিখ মুজোপহদ রিখ আবু বি  পসপিি পিসিো গঞ্জ

৬৯৩২ পবশ্বপজৎ চন্দ্র দোস িস ি চন্দ্র দোস বপ িোল

৬৯৩৩ িোিফুজ্জুন্নুন রমোোঃ আব্দু   পহম সোতক্ষী ো

৬৯৩৪ রমো: রসোহোনু   হমোন রসোহোগ রমোোঃ নবোব পময়ো গোইবোন্ধো

৬৯৩৫ রমো: আল আপমন পময়ো রমোোঃ আমজোদ রহোসসন  ংপু 

৬৯৩৬ মুহোম্মদ আপ ফুল হি ফুল মৃত: আব্দুল হি  ংপু 

৬৯৩৭ হোসনো রহনো রমোোঃ ইউসুফ আলী রগোিোলগঞ্জ

৬৯৩৮ রমো: আব্দুস ছোলোম রমোোঃ জোমোল উপিন প্রোং বগুড়ো

৬৯৩৯ রমো: িোয়ছোরুন নবী মৃত:  ইচ উপিন িোহ বগুড়ো

৬৯৪০ মুক্তো চক্রবতী দুলোল চক্রবতী পিস োজপু 

৬৯৪১ পনতয কৃষ্ণ দোস নো োয়ন চন্দ্র দোস র োলো

৬৯৪২ মোহমুদুল হি মপফজুল আলম জোমোলপু 

৬৯৪৩ প টন তোলুিদো মৃত: তো ি মপন তোলুিদো  োঙোমোটি

৬৯৪৪ রমো: আব্দুস সোমোদ রসমো: আইনুল হি িঞ্চগড়

৬৯৪৫ রমসহদী হোসোন আ: িপ ম হোওলোদো বপ িোল

৬৯৪৬ রমো: মোহবুব রহোসসন আ: মোন্নোন হোওলোদো িোলিোঠি

৬৯৪৭ রমো: মহপসন উিীন আ: ছত্তপ  হোওলোদো িোলিোঠি

৬৯৪৮ রমো: আপমনুল ইসলোম রসমো: আমজোদ রহোসসন বগুড়ো

৬৯৪৯ রমো: আবুল িোলোম রসমো: জোলোল উপিন পিসিো গঞ্জ

৬৯৫০ মোহোমুদো আক্তো  সোর্থী রসমো: মোহোতোব উপিন তোলুিদো বোসগ হোট

৬৯৫১ রমো: ি োফোত আলী রসমো: ততসয়বু   হমোন মোগুড়ো

৬৯৫২ রমোসো: সু োইয়ো আক্তো রসমো: বোবুল আখতো পিস োজপু 

৬৯৫৩ রমো: িোহীন আলম রসমো: জোফ  হোওলোদো র োলো

৬৯৫৪ এস, এম,  পবউল রহোসসন রসমো: মপজবু   হমোন িটুয়োখোলী

৬৯৫৫ এস, এম, রমোস্তোি আহসমদ রম: মপজবু   হমোন িটুয়োখোলী

৬৯৫৬ রমো: বপি  গোজী রসমো: চাঁদ গোজী িটুয়োখোলী

৬৯৫৭ রমো: মোমুন পময়ো রসমো: রমোয়োসজ্জম রহোসসন পিসিো গঞ্জ

৬৯৫৮ মোসুম পময়ো রবলোসয়ত হুসোইন পিসিো গঞ্জ

৬৯৫৯ মপতউ   হমোন পস োজুল ইসলোম পিসিো গঞ্জ

৬৯৬০ রমো: ওম  ফোরুি রসমো: িোহজোহোন আলী বগুড়ো
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৬৯৬১ রিখ জোমোল উপিন নুরুল আলম চট্টগ্রোম

৬৯৬২ আপমনু   হমোন আব্দুল হোই মোপনিগঞ্জ

৬৯৬৩ িোজী রুসবল মৃত: িোজী রমোবো ি আলী টোঙ্গোইল

৬৯৬৪ রহমন্ত স িো মৃত: হস কৃষ্ণ স িো রগোিোলগঞ্জ

৬৯৬৫ রমোসমনো আক্তো আ: মোসলি ভূইয়ো রনত্রসিোনো

৬৯৬৬ পমজবো তোন ী পমজবো রতোবো ি আলী জোমোলপু 

৬৯৬৭ রমো: আ মোন পময়ো পজল্লু   হমোন পিসিো গঞ্জ

৬৯৬৮ রুিি চন্দ্র িোল নৃসিন্দ্র িোল রমৌল ীবোজো 

৬৯৬৯ রমো: আপিকু   হমোন রসমো: পজল্লু   হমোন পিসিো গঞ্জ

৬৯৭০ রমো: িপহদুল ইসলোম রসমো: আপ ফু   হমোন কুপিয়ো

৬৯৭১ রমো: িোমসুসজ্জোহো রসমো: ইনসোন আলী  োজিোহী

৬৯৭২ িোপব্ব  আহসমদ রসমো: আসনোয়োরুল ইসলোম  োজিোহী

৬৯৭৩ সুজন পময়ো রসমোখসলছু   হমোন রি পু 

৬৯৭৪ আসলয়ো সুলতোনো রসমো: আমী  খসরু রনত্রসিোনো

৬৯৭৫ পদলরুবো রবগম পততলী রমো: আমী  খসরু রনত্রসিোনো

৬৯৭৬ লতো স িো আনন্দ স িো বোজবোড়ী

৬৯৭৭ রিখ রিোসয়ব রমো: আইয়ুব আলী রিখ বোসগ হোট

৬৯৭৮ রমো: ইয়োপসন আ োফোত রমো:  পফি কুপড়গ্রোম

৬৯৭৯ রমো: রসোসহল  হমোন রমো: সপহদু   হমোন কুপড়গ্রোম

৬৯৮০ রমো: িপফরুল ইসলোম রমো: আব্দুস ছোমোদ রসোনো বগুড়ো

৬৯৮১ আসোদুজ্জোমোন আপজজু   হমোন রি পু 

৬৯৮২ রমো: আলম রমো: আবদুল রসোবোহোন িটুয়োখোলী

৬৯৮৩  োসিদুল ইসলোম হোপফজ উপিন বগুড়ো

৬৯৮৪ জপহরুল ইসলোম মৃত: নুরুল ইসলোম রনোয়োখোলী

৬৯৮৫ আব্দুল্লোহ আল মোমুন আব্দুল হোপমদ মৃধো ফপ দপু 

৬৯৮৬ রমো: আপনছুল হি রমো: সোহোজ উিীন পদনোজপু 

৬৯৮৭ পফস োজ রগোলোম রমোস্তফো মৃত: খপব  উিীন পদনোজপু 

৬৯৮৮ রমো: আিতোরুজ্জোমোন রমো: জোপহদুল ইসলোম পদনোজপু 

৬৯৮৯ আসনোয়ো  রহোসসন আব্দুস সোমোদ লোলমপন হোট

৬৯৯০ রমো: মপনরুজ্জোমোন রমো: সুলতোন রহোসসন বপ িোল
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৬৯৯১ পদলীি কুমো  তরুয়ো শ্রী দুলোল চন্দ্র তরুয়ো পিস োজপু 

৬৯৯২ রমো: দুলোল রহোসসন রমো: আব্দুল িোসদ  বগুড়ো

৬৯৯৩  ত্মো পবশ্বোস সুনীল পবশ্বোস কুপিয়ো

৬৯৯৪ রমো: রসোসহল  োনো রমো: আফজোল রহোসসন খুলনো

৬৯৯৫ রমো: জোপিরুল ইসলোম আব্দুল আপজজ কুপিয়ো

৬৯৯৬ সপঞ্জতো রচৌধু ী সুব্রত রচৌধু ী কুপিয়ো

৬৯৯৭ রমো: মপহউপিন পছপিি আহোম্মদ র োলো

৬৯৯৮ পবশ্বপজৎ মন্ডল সুদিন ব মন্ডল বোসগ হোট

৬৯৯৯ প্রিয় িোসন্ড মৃত: ইন্দ্রপজৎ িোসন্ড বপ িোল

৭০০০ রমো: আপনছু   হমোন রমো: আইজুপিন নীলফোমো ী

৭০০১ রমো: রদসলোয়ো  রহোসসন রমো: নোন্নু পময়ো ফপ দপু 

৭০০২ রমো: প য়োদ রমো: বজলু   পিদ হোওলোদো বপ িোল

৭০০৩ রমো: আসনোয়ো  রহোসসন রমো: রসোলোয়মোন রহোসসন গোইবোন্ধো

৭০০৪ সুপজৎ মন্ডল মপতন্দ্র নোর্থ মন্ডল খুলনো

৭০০৫ রমো: সুজন স দো রমো:  ত্তন স দো বপ িোল

৭০০৬ রমো: িোপবল স দো আপজজুল স দো রগোিোলগঞ্জ

৭০০৭ রমো: আপজজুল হি রমো: নূ  রমোহোম্মদ নোসটো 

৭০০৮ ইউসুফ রিখ রসোহ োব রিখ  োজবোড়ী

৭০০৯ রমো: জোহোঙ্গী  রচৌধু ী রমো: মিবুল রহোসসন রচৌধু ী  ংপু 

৭০১০ সজীব রহোসসন আি োম রহোসসন রগোিোলগঞ্জ

৭০১১ মোমুন মপল্লি রনছো  উপিন মপল্লি রগোিোলগঞ্জ

৭০১২ সজল রদ আশুসতোষ রদ র োলো

৭০১৩ রমো: মোইন উপিন রমো: জোহোঙ্গী  আলম র োলো

৭০১৪ রমো: িপফকুল ইসলোম মৃত: আফছো  উপিন আিন্দঙ গোইবোন্ধো

৭০১৫ সজন আহসমদ রমো: আি োম রহোসসন রগোিোলগঞ্জ

৭০১৬ মুহোম্মদ মু োদ রহোসোইন রমো: আফজোল রহোসসন ফপ দপু 

৭০১৭ রমো: বোবু পময়ো রমো: দুদু পময়ো বগুড়ো

৭০১৮ পলপি আক্তো রমো: আ: মোসলি ফপ দপু 

৭০১৯ রমো: রমোস্তফো িোমোল মৃত: হোসসম আলী মোপনিগঞ্জ

৭০২০ রমোহোম্মদ মোঈন উপিন রমোহোম্মদ মপফজ উল্যো রনোয়োখোলী
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৭০২১ রমো: জোহোঙ্গী  আলম রমো: আবু বি  পসপিি চুয়োডোঙ্গো

৭০২২ িোমীম  োনো রমো: আব্দুস সোলোম কুপড়গ্রোম

৭০২৩ রমো: আি োফুল আলম রমো: িোপফ উপিন কুপড়গ্রোম

৭০২৪ রমো: আপিকু  ইসলোম রমো: রহদোসয়তুল ইসলোম রি পু 

৭০২৫ রমো: িোমীম রহোসসন রমো:  পিদ পময়ো মোপনিগঞ্জ

৭০২৬ তোিস চন্দ্র র োষ পনতযোনন্দ র োষ রগোিোলগঞ্জ

৭০২৭ পনতোই কুমো  রদবনোর্থ তো সিশ্ব  রদবনোর্থ জোমোলপু 

৭০২৮ রমো: জয়নোল আসবদীন রমো: আবুল হোসসম িক্সবোজো 

৭০২৯ রমোসো: গুলসোন আ ো খোনম মৃত: রমো: স দো  সপফয়ো   হমোন নড়োইল

৭০৩০ রমো: আপ ফু   হমোন রমো: রসপলম পসিদো বপ িোল

৭০৩১ অপল উপিন িোসহদ আলী বপ িোল

৭০৩২ রমো: িোউছো  আহসমদ রমো: আবদুল মোসলি চাঁদপু 

৭০৩৩ রমো: র হোন উপিন রমোসলহ উপিন রনোয়োখোলী

৭০৩৪ রমো: পহ ো পম ো রমো: বদ  উপিন রমৌল ীবোজো 

৭০৩৫ এম, এ, হোসোন রমো: আ: রমোতোসলব টোঙ্গোইল

৭০৩৬ মোজহোরুল ইসলোম রমো: নূরুল আলম সুনোমগঞ্জ

৭০৩৭ িোমোল রহোসোইন আব্দুল লপতফ পময়ো ফপ দপু 

৭০৩৮ রমো: সোইফুল ইসলোম রমো: আব্দুল লপতফ মোপনিগঞ্জ

৭০৩৯ নৃসিন্দ্র চন্দ্র বমন ব পনপি চন্দ্র বমন ব রনত্রসিোনো

৭০৪০ রমো: আব্দুল আপজজ রমো: ইউনুজ আলী গোজীপু 

৭০৪১ ইন্দ্রপিসিো  িোল বোঞ্ছো োম িোল র োলো

৭০৪২ রমো: রমসহদী হোসোন আবুল িোলোম আজোদ র োলো

৭০৪৩ রমো: র জোউল হি রমো: আয়ূব রহোসসন স দো সোতক্ষী ো

৭০৪৪ নোজমুল ইসলোম অপ ফখরুল ইসলোম রনোয়োখোলী

৭০৪৫ পমঠু চন্দ্র দোস পপ্রয় রমোহন  দোস রনোয়োখোলী

৭০৪৬ আসনোয়ো  উল্যোহ মৃত: আহম্মদ উল্যোহ রনোয়োখোলী

৭০৪৭ রমো: জোপহদুল ইসলোম রমো: পস োজ উপিন রমোল্লো িটুয়োখোলী

৭০৪৮ রমো: জপসম উিীন রমো: রুস্তম আলী খাঁন িটুয়োখোলী

৭০৪৯ আবু তোসহ আবদুল হি রনোয়োখোলী

৭০৫০ নো োয়ন রবিো ী মৃত: রগৌ োংগ লোল রবিো ী পিস োজপু 
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৭০৫১ মোধব কুমো  স িো মৃত: মধু োম স িো ঠোকু গাঁও

৭০৫২ রমো: প িোমউ   হমোন আপনচউ   হমোন ফপ দপু 

৭০৫৩ রমো: আপতকু   হমোন রমো: রসসিন্দো  আলী বগুড়ো

৭০৫৪ রমো: আি োফুজ্জোমোন খোন রমো: আখতোরুজ্জোমোন খোন টোঙ্গোইল

৭০৫৫ রমো: আবুজো  পগফো ী মৃত: নুরুল ইসলোম বগুড়ো

৭০৫৬ রমো: আল মোমুন রসমো: আক্তোরুজ্জোমোন পিনোইদহ

৭০৫৭ রমো: মিসলছো   হমোন রসমো: নবী  আলী িঞ্চগড়

৭০৫৮ প্রদীি চন্দ্র স িো  বীন্দ্র নোর্থ স িো গোইবোন্ধো

৭০৫৯ আলফোজ উপিন রসমো: আপজজুল হি চুয়োডোঙ্গো

৭০৬০ র খো বোনু আি োম রহোসসন বগুড়ো

৭০৬১ রমো: আপমনুল রহোসসন রসমো: রসোলোয়মোন রহোসসন গোইবোন্ধো

৭০৬২ রমোহোম্মদ  োসসল রসমোহোম্মদ দপলল উপিন িটুয়োখোলী

৭০৬৩ রমো: এম োন রহোসসন খাঁন রসমো: আহোম্মদ রহোসসন খাঁন চট্টগ্রোম

৭০৬৪ রমো: িপফকুল ইসলোম স্বিন আইয়ূব আলী টোঙ্গোইল

৭০৬৫ আল-আপমন রসমোস্তফো িোমোল ব গুনো

৭০৬৬ বীস ি চোিমো প্র োত কুমো  চোিমো খোগড়োছপড়

৭০৬৭ রমোহোম্মদ জপহরুল ইসলোম আবদুল খোসলি িটুয়োখোলী

৭০৬৮ রমোোঃ রুসবল স িো মৃত- আসিোি আলী গোইবোন্ধো

৭০৬৯ রমোোঃ লূৎফ   হমোন রমোোঃ পসপিকু   হমোন পিস োজপু 

৭০৭০ রমোোঃ প িন হোওলোদো রমোোঃ আব্দু   োজ্জোি হোওলোদো িটুয়োখোলী

৭০৭১ র িমো িো পমন আবুল বোিো  রিখ রগোিোলগঞ্জ

৭০৭২ সোলোউপিন মৃতোঃিোমোল উপিন ভূইয়ো রনত্রসিোিো

৭০৭৩ রমোোঃ িোমোল রহোসসন রমোোঃ আবুল হোসসম বোসগ হোট

৭০৭৪ রমোোঃ খোয়রুল বোিো রমোোঃ মপতয়ো   হমোন িোলিোঠি

৭০৭৫ আবূল িোলোম ফজলূল হি িোলিোঠি

৭০৭৬  পফকূল ইসলোম  আপম  আলী গোজীপু 

৭০৭৭  রমোোঃ আল ইম োন রহোসসন রমোোঃ আবু সোঈদ রনোয়োখোলী

৭০৭৮ পজয়োউল হি আবদুল হি রফনী

৭০৭৯ রমোোঃ আপ ফ রহোসসন আয়ুব আলী  মোপনিগঞ্জ

৭০৮০ রমোোঃ আব্দুল্লোহ আল মোসুদ রমোোঃ রছোলোয়মোন আলী স দো বগুড়ো
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৭০৮১ রমোোঃ আব্দুল বোস ি রমোোঃ লোল পময়ো  ংপু 

৭০৮২  োপবয়ো সুলতোনো   ইছ পময়ো পিসিো  গঞ্জ

৭০৮৩ রুসবল রচৌধু ী জগপবন্দু রচৌধু ী সুনোমগঞ্জ

৭০৮৪  রমোোঃ তপ কুল ইসলোম সুমন রমোোঃ নজরুল ইসলোম চুয়োডোঙ্গো

৭০৮৫ রমোোঃ রফ দোউস আহসমদ রমোোঃ আোঃ  োজ্জোি তোলুিদো ব গুনো

৭০৮৬ পনস োদ কুমো  স িো গসনি চন্দ্র স িো মোপনিগঞ্জ

৭০৮৭ আ মোন খোন রসসিন্দো রগোিোলগঞ্জ

৭০৮৮ রমোোঃ জোপহদ হোসোন রমোোঃ ইনছোন আলী টোঙ্গোইল

৭০৮৯ রমোোঃ রতোফোজ্জোল রহোসসন রমোোঃ জসীম উিীন মোপনিগঞ্জ

৭০৯০ রগোিীনোর্থ দোস িলোই চন্দ্র দোস মোপনিগঞ্জ

৭০৯১ রমোোঃ হোসোন মোহমুদ রমোহোম্মদ আলী টোঙ্গোইল

৭০৯২ রমোোঃ িপব  রহোসসন িোজী রমোোঃ রমোক্তো  রহোসসন রগোিোলগঞ্জ

৭০৯৩ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ ওম  আলী রিখ  োজবোড়ী

৭০৯৪ রমোোঃ রখো সিদ আলম রমোোঃ রমোস্তফো চোদপু 

৭০৯৫ রমোোঃ রসোলোয়মোন রমোোঃ ছোলোম ব গুনো

৭০৯৬ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম রমোোঃ হোসচন স দো বপ িোল

৭০৯৭  ত্নো খোনম মৃতোঃ চোন রমোল্যো রগোিোলগঞ্জ

৭০৯৮ রমোোঃ িপ ফ রহোসসন রমোোঃ আপম  রহোসসন চোদপু 

৭০৯৯ িোজী রমসহদী হোসোন  িোজী নুরুল িোপ ম চট্টগ্রোম

৭১০০ রমোোঃ রহোসোইন আপজজুল হি র োলো

৭১০১ রমোোঃ প য়োজ স দো রমোোঃ হোসচন স দো বপ িোল

৭১০২ এম এ সোসজদুজ্জোমোন মৃত: আব্দুল মোন্নোন আিন্দ গোইবোন্ধো

৭১০৩ আব্দু   োজ্জোি রমোোঃ আব্দু   পিদ পসসলট

৭১০৪ রমোোঃ িোহজোহোন পস োজ রমোোঃআপতয়ো   হমোন নীলফোমো ী

৭১০৫ রমোোঃ হোপফজু   হমোন রমোোঃ সপজত আলী কুপিয়ো

৭১০৬ রমোোঃিপ ফুল ইসলোম রমোোঃ ইউসুফ আলী লোলমপন  হোট

৭১০৭  োসসল পময়ো মৃত: আবদুল আজীজ রি পু 

৭১০৮  পবউল ইসলোম আজগ  আলী রি পু 

৭১০৯ আবু বি  পছপিি আব্দুল মোন্নোন গোজীপু 

৭১১০ রমোোঃ আল আপমন রমোোঃ রমোফোজ্জল রহোসসন জোমোলপু 
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৭১১১ হোপববু   হমোন আবু হোস জ রি পু 

৭১১২ মৃদুল িোপন্ত নোর্থ  ননী রগোিোল নোর্থ রফনী

৭১১৩ রমোোঃ পবল্লোল রহোসসন মৃতোঃ রমোোঃ ছোসয়দুল আলম চোদপু 

৭১১৪ আসয়িো পসপিিো মৃতোঃ রমোোঃ আবুল িোসিম রনোয়োখোলী

৭১১৫ রমোোঃ রখো সিদ আলম মৃতোঃ মৃত: ইপিস আলী নীলফোমো ী

৭১১৬  পহমো খোনম রমোোঃ চোন্দ পময়ো রমোল্লো খুলনো

৭১১৭ রমোোঃ িপহদুল ইসলোম রমোোঃ ইউনুস আলী রমোল্লো ফপ দপু 

৭১১৮ পসিদো   পফকুল ইসলোম পসিদো  জোলোল উিীন খুলনো

৭১১৯ ি ীফ আহসমদ মোহতোব উপিন পিসিো  গঞ্জ

৭১২০ দ্বীন ইসলোম মৃত সুরুজ আলী (বী মুপক্তস োোঃ পিসিো  গঞ্জ

৭১২১ রমোোঃ  োপিব পময়ো রমোোঃ নু  ইসলোম রি পু 

৭১২২ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ নুরুল ইসলোম রি পু 

৭১২৩ রমোোঃ  োসসল  োনো মৃতোঃপস োজুল ইসলোম কুপড়গ্রোম

৭১২৪ রমোোঃ হোরুনো   পিদ রমোোঃ ফজলু িোজী মোপনিগঞ্জ

৭১২৫ িোমীম আহসমদ রমোছসলম আলী বপ িোল

৭১২৬ সুপপ্রয়ো িোল িংি  কুমো  িোল বপ িোল

৭১২৭ রমোহোম্মদ মোহবুব আলম রমোহোম্মদ আব্দুল গপন পিসিো  গঞ্জ

৭১২৮  রমোোঃ আলী হোসোন আবদুল জপলল  পিসিো গঞ্জ

৭১২৯ রমোোঃ রসোহ োব উপিন রহদোসয়ত উল্লোহ রনোয়োখোলী

৭১৩০  োনু র োষ মৃতোঃ  োসিি র োষ রমৌল ী বোজো 

৭১৩১ সোিোম রহোসসন আপমনুল ইসলোম  পিসিো গঞ্জ

৭১৩২ রমোোঃ মুপিপফকু   হমোন  রমোোঃ ইউনুস আলী নীলফোমো ী

৭১৩৩ মোহমুদো আক্তো আক্তো  উপিন পিসিো গঞ্জ

৭১৩৪ রমোোঃ নোজমুল হোসোন রমোোঃ পস োজুল ইসলোম চোদপু 

৭১৩৫ ফোসতমো আক্তো রমোোঃ ততয়ব আলী পিস োজপু 

৭১৩৬ আপমনু   হমোন আিমল রহোসসন পিনোইদহ

৭১৩৭ রমোোঃ রমোবো ি রহোসসন মৃত:মপতয়ো   হমোন মোপনিগঞ্জ

৭১৩৮ রমোছোোঃ পবলপিি খোতুন রমোোঃ নজরুল ইসলোম পদনোজপু 

৭১৩৯ রমোোঃজোপহদুল ইসলোম মৃত:জোলোল উপিন কুপিয়ো

৭১৪০ রমোোঃ রসপলম রহোসসন রমোোঃ রখোয়োজ আলী মোপনিগঞ্জ
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৭১৪১  পবউল ইসলোম রমোোঃ ততয়ব আলী নীলফোমো ী

৭১৪২ রমোোঃ িোপমম রহোসসন রমোোঃ  পিদ পময়ো মোপনিগঞ্জ

৭১৪৩  রমোোঃ মোহবুবু   হমোন রমোোঃ আতোহো  আলী নোসটো 

৭১৪৪ রমোোঃ রতোফোজ্জোল রহোসসন মৃত: হোপফজু   হমোন টোঙ্গোইল

৭১৪৫  ওম  ফোরুি মৃত: ফজলুল হি রি পু 

৭১৪৬ রমোোঃ িোহজোহোন আলী মৃতোঃ আিব  আলী কুপড়গ্রোম

৭১৪৭ রি.এম. িোহীন মৃত; আবদুল িপ ম খোন িটুয়োখোলী

৭১৪৮ প য়োজ মোহোমুদ তসয়দ আহসম্মদ চোদপু 

৭১৪৯ রমোোঃ রসপলম র জো বজলো   হমোন মোগু ো

৭১৫০  রমোোঃ নূ  রমোহোম্মদ রমোোঃ আমজোদ রহোসসন নীলফোমো ী

৭১৫১  রমোোঃ পলটন পময়ো রমোোঃ আোঃ হোপমদ  ংপু 

৭১৫২ রমোছোোঃ িো পমন আিতো রমোোঃ ওম  আলী ঠোকু গাঁ

৭১৫৩ রমোোঃ নু  আলম মৃতোঃ আব্দুস ছোমোদ পদনোজপু 

৭১৫৪ রমোোঃ িোমীম ইসলোম রমোোঃ রতোফোজ্জল  রহোসসন পদনোজপু 

৭১৫৫ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন মৃত আপজজু   হমোন কুপিয়ো

৭১৫৬ রগৌ ব চন্দ্র সূত্র ধ  দু চন্দ্র সূত্র ধ পিসিো গঞ্জ

৭১৫৭ আল আপমন রিখ রমোোঃ নু  পময়ো রিখ নড়োইল

৭১৫৮ ইসমোইল রহোসসন আবুল িোসসম জোমোলপু 

৭১৫৯ িোপিল আহসমদ িপহদু   হমোন জোমোলপু 

৭১৬০ রমোোঃ  োজু আহসম্মদ  রমোোঃ আলমগী  রহোসসন জোমোলপু 

৭১৬১ খোপদজো  আক্তো রমোোঃ হোয়দো  রমোলস্নো নো োয়নগঞ্জ

৭১৬২ তসিত হোলদো হপ দোস হোলদো বপ িোল

৭১৬৩ রমোোঃ আব্দুল জপলল রমোোঃ নুরুজ্জোমোন জোমোলপু 

৭১৬৪ রমোোঃ রসোলোয়মোন রহোসসন মৃত ফজলুল হি কুপড়গ্রোম

৭১৬৫ নোজমুল রহোসসন আব্দুল বোসতন গোজীপু 

৭১৬৬ রমোোঃ আব্দুল  পহম মৃত আিিোস আলী রগোিোলগঞ্জ

৭১৬৭ পসধু চন্দ্র হোওলোদো পম.পনম বল চন্দ্র হোওলোদো িোলিোঠি

৭১৬৮ রমোোঃ  োসসল মোহোমুদ রমোোঃ খপলদু   হমোন ব গুনো

৭১৬৯ িো ীমুল ইসলোম রমোোঃ রি োমত আলী  োজিোহী

৭১৭০ রমোোঃ িোহোদত রহোসসন রমোোঃ িোহজোহোন রহোসসন র োলো
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৭১৭১ পবপুল চন্দ্র রনোসবল চন্দ্র কুপড়গ্রোম

৭১৭২ ফোরুি রহোসসন আবুল  রহোসসন গোজীপু 

৭১৭৩ রমোোঃ আবদুল আহোদ আলী রমোোঃ আতোউ   হমোন  ংপু 

৭১৭৪ ফপ দ রসি ইমোন রসি ফপ দপু 

৭১৭৫ রমোোঃ আবদু   োজ্জোি ভূইয়ো রমোোঃ ইসমোইল ভূইয়ো লক্ষীপু 

৭১৭৬ রমোছোোঃ লোবনী আক্তো রমোোঃ নোসস  আলী মন্ডল কুপড়গ্রোম

৭১৭৭ রমোোঃ জোপহ  উপিন রমোোঃ হী ো মোহমুদ রি পু 

৭১৭৮ রমোোঃ নোপহদু   হমোন রমোোঃ আবদু   িীদ পদনোজপু 

৭১৭৯ রসোসহল  োনো এমোদুল হি পদনোজপু 

৭১৮০ রজ.এম রুসবল আলী আহম্মদ রি পু 

৭১৮১ রমোোঃ আব্দুল্লোহ খোন রমোোঃ জপলল খোন টোঙ্গোইল

৭১৮২ রমোোঃ মপিয়ো   হমোন রমোোঃ িমসস  আলী  ংপু 

৭১৮৩ রমোোঃ আলোউপিন মৃত আিি  আলী টোঙ্গোইল

৭১৮৪ সোপিল রহোসসন রমোোঃ দুদু মী নওগাঁ

৭১৮৫ সুমন পময়ো আব্দুল িোসদ পিসিো গঞ্জ

৭১৮৬ রমোোঃ রজোবোসয়দ রহোসসন রমোোঃ জোপি  রহোসসন রি পু 

৭১৮৭ তোপনয়ো আক্তো মৃত এনোমুল হি ঠোকু গোও

৭১৮৮ রমোোঃ সোলোউপিন রমোোঃ নোন্নু গোজী চাঁদপু 

৭১৮৯ রমোোঃ আবু হোপনফ রমোোঃ আবদু  মপতন চট্টগ্রোম

৭১৯০ রমোোঃ িোহোজোদো ইিবোল মৃত হোরুন-আ - পিদ ব গুনো

৭১৯১ রমোোঃ রমোখসলছো   হমোন রমোোঃ ছোসবদ আলী নীলফোমো ী

৭১৯২ আিীষ কুমো  নোর্থ তিন কুমো  নোর্থ রফনী

৭১৯৩ িোখোওয়োত রহোসসন রমোোঃ িোমছুল হি পিসিো গঞ্জ

৭১৯৪ আফপ ন সুলতোনো পিল্পী স্বোমী - সোইদ মল্লো (বোবু) টোঙ্গোইল

৭১৯৫ অনুসতোষ কুমো  বোগচী আিোফ বোগচী রগোিোলগঞ্জ

৭১৯৬ মনজুরুল ইসলোম নু  রমোহোম্মদ বপ িোল

৭১৯৭  োপজয়ো আক্তো রিখ রুস্তুম আলী বোসগ হোট

৭১৯৮ রিফোলী আক্তো  ইছ উিীন পিসিো গঞ্জ

৭১৯৯ যুবোসয় মপজদ উিীন পিসিো গঞ্জ

৭২০০ রমোোঃ আব্দুল্লোহ  আল মোমুন রমোোঃ আব্দুল হোই পিসিো গঞ্জ
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৭২০১ সুজন অলপমি  োমসমী অলপমি রমৌল ীবোজো 

৭২০২ আবুল  হোসোন আব্দস ছোমোদ টোঙ্গোইল

৭২০৩ রমোোঃ িোমোল রহোসসন আব্দুল মপজদ বোড়ী বপ িোল

৭২০৪ রমোোঃ রসোহোগ ইসলোম রমোোঃ কুদ্দুস আলী পদনোজপু 

৭২০৫ রমোোঃ িোহজোমোন হোওলোদো রমোোঃ িোহজোহোন হোওলোদো িোলিোঠি

৭২০৬ িোপন্ত  ঞ্চন মৃত হোপস রগোিোল র োলো

৭২০৭ রমোোঃ িোন্তু আল  োবু রমোোঃ এলোহী রমোল্যো মোগু ো

৭২০৮ মোিসুদো আক্তো আব্দু   োজ্জোি মোতুব মোগু ো

৭২০৯ রমোোঃ ছোপবব  আহসম্মদ রমোোঃ আলোউপিন হোওলোদো 

৭২১০ রমোোঃ ইফসুফ পময়ো রমোোঃ বোবুল পসিদো ব গুনো

৭২১১ রমোোঃ রগোলোম  সুল রমোোঃ ইব্রোহীম আিন বোসগ হোট

৭২১২ রমোোঃ মঞ্জু  হোসোন রমোোঃ  োপফকুল হোসোন বগুড়ো

৭২১৩ রমোোঃ পমনহোজুল ইসলোম(পমনো ) রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম(দুলু) বগুড়ো

৭২১৪ রুিো ইসলোম ইিবোল রহোসসন ফপ দপু 

৭২১৫ রমোোঃ িপব  রহোসসন রমোোঃ র জোউল হি চাঁদপু 

৭২১৬ রমোোঃ জোমোল উপিন রমোক্তো  আলী পবশ্বোস িটুয়োখোলী

৭২১৭ রমোোঃ পমনহোজুল ইসলোম বসয়জ উপিন স িো কুপড়গ্রোম

৭২১৮ রমোোঃ খোইরুল ইসলোম রহজমত আলী কুপড়গ্রোম

৭২১৯ আবদু   পহম রমোোঃ রমোক্তো  আলী পবশ্বস িটুয়োখোলী

৭২২০ আপমনুল ইসলোম মৃত রমোোঃ নুরুল ইসলোম গোজীপু 

৭২২১ আবুজো আবুয়োল রহোসসন বোসগ হোট

৭২২২ রমোোঃ আল আমীন হোওলোদো রমোোঃ িোঞ্চন আলী হোওলোদো িোলিোঠি

৭২২৩ রমোোঃ রফো িোন রমোোঃ আশ্রোব আলী বোসগ হোট

৭২২৪ রমোোঃ আব্দু   পিদ রমোোঃ বোপছ  উপিন  ংপু 

৭২২৫ রমোোঃ িোহোজোমোল হোওলোদো রমোোঃ িোহজোহোন হোওলোদো িোলিোঠি

৭২২৬ রমোোঃ আদুল্লোহ আল মোমুন মৃত রমোোঃ নুরুল ইসলোম গোজীপু 

৭২২৭ রমোোঃ  পবউল ইসলোম  রমোোঃ হোয়দো  আলী বগুড়ো

৭২২৮ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ নোসজম হোওলোদো িটুয়োখোলী

৭২২৯ রমোোঃ সোলোহ উিীন রমোোঃ রখোিন পময়ো রনোয়োখোলী

৭২৩০ জোপহদুল ইসলোম িোনজোব আলী সোতক্ষী ো
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৭২৩১ পিন্টু পবশ্বোস পবজয় পবশ্বোস পিনোইদহ

৭২৩২ ফোরুি আহসমদ রমোোঃ আলতোফু   হমোন সুনোমগঞ্জ

৭২৩৩ এস.এম এ িোদ মৃত আব্দুল আউয়োল স িো কুপড়গ্রোম

৭২৩৪ রমোোঃ রমোিসছদুল ইসলোম রমোোঃ রমোজোসম্মল রহোসসন  ংপু 

৭২৩৫ সঞ্জয় কুমো  পবশ্বোস িচীন্দ্র নোর্থ পবশ্বোস টোঙ্গোইল

৭২৩৬ রমোোঃ নোজমুল হুদো রমোোঃ নুরুল হুদো রনত্রসিোনো

৭২৩৭ রমোোঃ সুমন রমোোঃ আবদু   হমোন হোওলোদো বপ িোল

৭২৩৮ িোউসো  আহসমদ ভূইয়ো রমোোঃ ইসমোইল ভূইয়ো লক্ষীপু 

৭২৩৯ রমোোঃ িপহদুল ইসলোম রিখ  স্তুম আলী বোসগ হোট

৭২৪০ রমোোঃ আলমগী  রহোসসন রমোোঃ আবু তোসলব পময়ো  ংপু 

৭২৪১ রমোোঃ ইয়োপসন ইসলোম মৃতোঃ নজরুল ইসলোম পদনোজপু 

৭২৪২ রমোোঃ ইিবোল রহোসসন মৃতোঃ নজরুল ইসলোম পদনোজপু 

৭২৪৩ রমোোঃ িপ ফুল ইসলোম রমোোঃ নপজ  রহোসসন কুপড়গ্রোম

৭২৪৪ রমোোঃ  পবউল ইসলোম মৃতোঃ আোঃ সবু  পময়ো গোইবোন্ধো

৭২৪৫ রমোোঃ রলপলন পময়ো রমোোঃ  পফকুল ইসলোম গোইবোন্ধো

৭২৪৬ রমোোঃ  োয়হোন িপব মৃতোঃ রমোোঃ আপম  রহোসসন মোপনিগঞ্জ

৭২৪৭ রমোোঃ মোপহদুল ইসলোম রমোোঃ হোপববুল ইসলোম চাঁদপু 

৭২৪৮ রমোোঃ  পবউল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল কুদ্দুস সোতক্ষী ো

৭২৪৯ রমোোঃ রমসহদী হোসোন রমোোঃ আব্দুল মোন্নোন বগুড়ো

৭২৫০ রমোোঃ নোসস  হুসোইল  পবউল হি চুয়োডোঙ্গো

৭২৫১ মোহমুদো িোমোল িোজী রমোস্তফো িোমোল নড়োইল

৭২৫২ রমোোঃ জোমোল উিীন রমোোঃ সোত্তো  আলী কুপিয়ো

৭২৫৩ রমোোঃ জোপি  রহোসসন রমোোঃ মসয়ন উিীন রহোসসন নড়োইল

৭২৫৪ শুক্লো  োনী লস্ক সুধী  চন্দ্র লস্ক র োলো

৭২৫৫  রমো: ফোপহম রহোসসন ভূইয়ো রমোোঃ ফপ দ উপিন ভূ ূঁইয়ো

৭২৫৬ রমোোঃ আব্দু   োজ্জোি রমোোঃ রমোতোসলব রহোসসন নীলফোমো ী

৭২৫৭ রমোোঃ আপ ফুল ইসলোম রমোোঃ নুরুল হি ব গুনো

৭২৫৮ রমোহোম্মদ আপজম আসনোয়ো রমোহোম্মদ নু  নবী রফনী

৭২৫৯ রমসহদী মোহমুদ আোঃ মোন্নোন গোজীপু 

৭২৬০ নোজমো আক্তো হোসছন আলী গোজীপু 
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৭২৬১ রমোোঃ আপতকু   হমোন মৃতোঃ িহ  আলী রনত্রসিোনো

৭২৬২ রমোোঃ রিস কুল ইসলোম মৃতোঃ আব্দুল হোপমদ বগুড়ো

৭২৬৩ রমোোঃ মোজহোরুল ইসলোম রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন (ধলু) বপ িোল

৭২৬৪ রমোোঃ আব্দুল্লোহ আল মোসুম রমোোঃ রসোলোয়মোন রহোসসন সোতক্ষী ো

৭২৬৫ রমোোঃ রমসহদী হোসোন সজল রমোোঃ রসপলম রিখ খুলনো

৭২৬৬ রমোোঃ নজরুল ইসলোম রমোোঃ নোপস  উপিন পিনোইদহ

৭২৬৭ আফসোনো আক্তো  রুপহ মৃতোঃ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম বগুড়ো

৭২৬৮ রমোোঃ নোজমুল ইসলোম আোঃ জপলল মুপক্তস োদ্ধো কুপড়গ্রোম

৭২৬৯ মোহফুজো আিতো রমোোঃ খোয়রুল বোদিো গোইবোন্ধো

৭২৭০ শু োিীষ চন্দ্র সোহো স্বগীয় দীসনি চন্দ্র সোহো গোইবোন্ধো

৭২৭১ প িন কুমো  সোহো অমল চন্দ্র সোহো গোইবোন্ধো

৭২৭২ রহোসোইন আল মোহফুজ আলতোব রহোসসন কুপিয়ো

৭২৭৩ পলটন কুমো  িোটো ী পনপখল িোটো ী খুলনো

৭২৭৪ অনুিম কুমো  স িো রগোপবন্দ স িো সোতক্ষী ো

৭২৭৫ উহলোপ্রু মো মো চোইহলোপ্রু মো মো খোগড়োছপড়

৭২৭৬ রমোোঃ রমোজোহো  আলী রমোসন্তজো   হমোন বগুড়ো

৭২৭৭ রমোোঃ ইলোহীবিস রমোোঃ  পফকুল ইসলোম সোতক্ষী ো

৭২৭৮  োজন রগোস্বোমী স্বিন রগোস্বোমী গোজীপু 

৭২৭৯ রমোোঃ িোহীন আলী রমোোঃ আব্দু   হমোন বগুড়ো

৭২৮০ আলমগী রমোিোস ফ মোগু ো

৭২৮১ সুপজত কুমো  মন্ডল পবষ্ণু িদ মন্ডল খুলনো

৭২৮২ রমোছোোঃ িোপহনু  আিতো  খুপি রমোোঃ িোহজোহোন আলী বগুড়ো

৭২৮৩ রমোোঃ আওলোদ রহোসোইন রমোোঃ মুজোহো র োলো

৭২৮৪ রমোোঃ আি োমুল ইসলোম রমোোঃ আফজোল রহোসসন গোইবোন্ধো

৭২৮৫ ডোপলম কুমো   োয় মপনন্দ্র নোর্থ  োয় নীলফোমো ী

৭২৮৬ শ্রী মোপনি চন্দ্র  োয় শ্রী িোিীনোর্থ  োয় নীলফোমো ী

৭২৮৭ রমোোঃ মপমনু   হমোন রমোোঃ খপললু   হমোন নীলফোমো ী

৭২৮৮ ফুলন চন্দ্র বম বন রনোসবল চন্দ্র বম বন কুপড়গ্রোম

৭২৮৯ রমোোঃ ইব্রোহীম মৃতোঃ বোবুল বপ িোল

৭২৯০ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ আব্দুল গফু টোংগোইল
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৭২৯১ ইলোবতী বোগচী কুমুদ  ঞ্জন বোগচী রগোিোলগঞ্জ

৭২৯২ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রস োজুল ইসলোম পদনোজপু 

৭২৯৩ রমোোঃ মনজুরুল হোসোন পসপিি রমোহম্মদ মুসো পদনোজপু 

৭২৯৪ সোখোওয়োত রহোসোইন  পফকুল ইসলোম চাঁদপু 

৭২৯৫  োপিবু   হমোন  পফি আব্দু   োপিদ পিসিো গঞ্জ

৭২৯৬ রমোোঃ  পববুল্লোহ মৃতোঃ রমোোঃ জমসিদ আলী পিসিো গঞ্জ

৭২৯৭ টিপু পময়ো মপতউ   হমোন রনত্রসিোনো

৭২৯৮ রমোোঃ িোইয়ুম স দো রমোোঃ আক্কোছ আলী স দো কুপড়গ্রোম

৭২৯৯  োজন িোন্ত  ট্টোচোর্য্ বনোনী িোন্ত  ট্টোচোর্য্ টোংগোইল

৭৩০০ রমোোঃ আলমগী মৃতোঃ আোঃ মোন্নোন র োলো

৭৩০১ রমোোঃ সোইফ উপিন স দো রমোোঃ মতসলব স দো বোসগ হোট

৭৩০২ রমোোঃ সপফকুল ইসলোম মৃতোঃ জোহোঙ্গী  আলম মৃধো বপ িোল

৭৩০৩ স্বিন িীল জগদীি িীল রমৌল ীবোজো 

৭৩০৪ পজ, এম, হোসোন রমোোঃ রগোলোম মপজদ চাঁদপু 

৭৩০৫ ইিবোল রহোসসন রমোোঃ লোল পময়ো সুনোমগঞ্জ

৭৩০৬ রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম রমোোঃ এফোজ উপিন গোইবোন্ধো

৭৩০৭ প্রিোি পবশ্বোস িস ি চন্দ্র পবশ্বোস টোংগোইল

৭৩০৮ জীবন কৃষ্ণ  োয় িিোংি রিখ   োয় লোলমপন হোট

৭৩০৯ রমোোঃ িোওছো  রহোসসন মৃতোঃ রমোোঃ রসিোন্দো বপ িোল

৭৩১০ িোমীম বোবুল পিসিো গঞ্জ

৭৩১১ রমোোঃ রমোিো ফ রহোসসন রমোোঃ নোপজরুল ইসলোম রি পু 

৭৩১২ রমোোঃ রুহুল আপমন মৃত রমোোঃ আপজজু   হমোন কুপিয়ো

৭৩১৩ রমোোঃ রুসবল স িো রমোোঃ জোমোল উপিন  ংপু 

৭৩১৪ রমো জোফ  রহোসসন রমোোঃ আলী রহোসসন মোগু ো

৭৩১৫ রমোোঃ মসনোয়োরুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল হোই আিন্দ গোইবোন্ধো

৭৩১৬ জহুরুল ইসলোম আপজজু   হমোন পদনোজপু 

৭৩১৭ রমোোঃ িোমীম রহোসোইন রমোোঃ রমোিসছদ আলী পদনোজপু 

৭৩১৮ এম, পড, জোপহদুল ইসলোম এম, পড, রমোক্তো  আহমদ িক্সবোজো 

৭৩১৯ রমোোঃ মোহমুদুল হোসোন রমোোঃ িোহ আলম হোওলোদো বোসগ হোট

৭৩২০ রমোোঃ ইমোম রহোসসন রমোোঃ আবদুল আপজজ রনোয়োখোলী
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৭৩২১ িলোি কুমো িস ি চন্দ্র নোসটো 

৭৩২২ বোবুল রুি  তন রুি চট্টগ্রোম

৭৩২৩ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ আইয়ুব আলী রিখ িোলিোঠী

৭৩২৪ প্রসসনপজত পবশ্বোস রপ্রমচাঁদ পবশ্বোস মোগু ো

৭৩২৫ আবদু   হমোন আবদুল মোসলি রনোয়োখোলী

৭৩২৬ মোহোবুবু   হমোন আোঃ সোলোম বপ িোল

৭৩২৭ রমোোঃ আলমগী  িপব রমোোঃ আি োফ আলী জোমোলপু 

৭৩২৮ রমোোঃ পমজোনু   হমোন রমোোঃ জনয়নোল আসবদীন রি পু 

৭৩২৯ রমোোঃ িোপহন  রচৌধু ী রমোোঃ তসয়দুজ্জোমোন রচৌধু ী জোমোলপু 

৭৩৩০ রমোোঃ মুকুল পময়ো রমোোঃ খপললু   হমোন কুপড়গ্রোম

৭৩৩১ রমোোঃ  োপফজ ইমপতয়োজ মৃত: রমোোঃ মুজোফ্ফ  রহোসসন ফপি িটুয়োখোলী

৭৩৩২ রমোোঃ হোসোন আলী রমোোঃ আউয়োল রহোসসন ভূইয়ো চাঁদপু 

৭৩৩৩ রমোোঃ িোইয়ুম ইসলোম আোঃ বোস ি আিন িটুয়োখোলী

৭৩৩৪ রমোোঃ রমসহদী হোসোন রমো. নোসজম খপলফো িটুয়োখোলী

৭৩৩৫ তোিসী  োনী পিয়লী  সমি চন্দ্র পিয়ূলী বপ িোল

৭৩৩৬ রমোোঃ আজোদ সদ বো আওয়োল সদ বো ফপ দপু 

৭৩৩৭ রমোোঃ রমোয়োসজ্জম রহোসসন রমোোঃ এ িোদ আলী টোঙ্গোইল

৭৩৩৮ হোপলম পময়ো িোলোচোন রনত্রসিোিো

৭৩৩৯ রমোোঃ রমোস্তপিম পবল্লোহ রমোোঃ আব্দুল জব্বো নীলফোমো ী

৭৩৪০ রমোোঃ পমজোনু   হমোন রমোোঃ আপল রহোসসন রগোিোলগঞ্জ

৭৩৪১ রমোোঃ আবদুল আপজজ রমোোঃ ছোসদি আলী রমসহ পু 

৭৩৪২ মপললি আল মোমুন মপললি  পফকুল ইসলোম বোসগ হোট

৭৩৪৩ তসয়দ প য়োজ উপিন তসয়দ আলোউপিন িোলিোঠি

৭৩৪৪ রমসহদী হোসোন আবুল িোলোম গোজীপু 

৭৩৪৫ রমোোঃ আলমগী  রহোসসন রমোোঃ তো ো রিখ জোমোলপু 

৭৩৪৬ রমোোঃ ইপলয়োস রহোসসন রমোোঃ রুহুল আপমন চাঁদপু 

৭৩৪৭ পমঠুন চন্দ্র দোস পমলন চন্দ্র দোস চাঁদপু 

৭৩৪৮ পজয়োরুল ইসলোম আপম  রহোসসন র োলো

৭৩৪৯ রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন মৃত: আব্দুল লপতফ  ংপু 

৭৩৫০ হুমোয়ূন িবী মপমজল হি রি পু 
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৭৩৫১ রদবোিীষ মজুমদো শ্রী বোস মজুমদো পিস োজপু 

৭৩৫২ রমোোঃ নুরুল হুদো রমোোঃ রসোলোইমোন রনত্রসিোিো

৭৩৫৩ রমোোঃ হোরুন অ   পিদ রমোোঃ হোয়দো  আলী পবশ্বোস সোতক্ষী ো

৭৩৫৪ রমোোঃ আোঃ  োজ্জোি আবুল িোলোম চাঁদপু 

৭৩৫৫ রমোোঃ মঞ্জুরুল সবুজ মৃত. আব্দুল জপলল মন্ডল কুপড়গ্রোম

৭৩৫৬ বপি  হোওলোদো আব্দুল বোস ি হোওলোদো িোলিোঠি

৭৩৫৭ ইসমোই রহোসসন রমোসসলসম মন্ডল  োজবোড়ী

৭৩৫৮ রমোোঃ িপ ম উপিন রমোোঃ নু  আলম রনোয়োখোলী

৭৩৫৯ রসয়দ রমোোঃ সপজব আলম মী  িোঞ্চন আলী িটুয়োখোলী

৭৩৬০ ইউসুফ আলী আবু জোফ টোঙ্গোইল

৭৩৬১ প িন চন্দ্র দোস পপ্রয়  ঞ্জন দোস গোজীপু 

৭৩৬২ রমোোঃ ইিবোল রহোসসন রমোোঃ হোপববু   হমোন গোজীপু 

৭৩৬৩ িপল  োনী দোস রসন্টু চন্দ্র দোস রনোয়োখোলী

৭৩৬৪ সোিপলনো জোহোন রমোোঃ সোমসুল হি ফপি িটুয়োখোলী

৭৩৬৫ পনিো আক্তো মপজব   হমোন নওগাঁ

৭৩৬৬ রতৌপহদুল ইসলোম রসোহ োব রহোসসন িোলিোঠি

৭৩৬৭ রমোোঃ মপন  রহোসসন মৃত. রমোোঃ ছোসদি রহোসসন র োলো

৭৩৬৮ রমোোঃ মপনরুজ্জোমোন রমোোঃ উম  আলী নীলফোমো ী

৭৩৬৯ আি োফুল ইসলোম তহসল উপিন নীলফোমো ী

৭৩৭০ রমোোঃ ইম োন রহোসসন  োপব্ব রমোোঃ ইউসুফ আলী ব গুনো

৭৩৭১ রসোপনয়ো আক্তো  সোলমো রমোোঃ ইউসুফ আলী ব গুনো

৭৩৭২ সোগ  কুমো  মন্ডল সসন্তোষ কুমো  মন্ডল পি োজপু 

৭৩৭৩ উজ্জল  োয়  পিি চন্দ্র  োয় বপ িোল

৭৩৭৪ সুব্রত বড়োল সুপনল চন্দ্র বড়োল পিস োজপু 

৭৩৭৫ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম মৃত. আজহো  আলী হোওলোদো বপ িোল

৭৩৭৬ রমোোঃ নোজমুল হোসোন মতৃ: রগোলোম সোস োয়ো  রিখ নড়োইল

৭৩৭৭ রমোোঃ আলোউপিন রমোোঃ রজবল হি র োলো

৭৩৭৮ রমোোঃ রুসবল রহোসোইন আবু তোসহ র োলো

৭৩৭৯ রমোোঃ সোসদকুল ইসলোম রমোোঃ রমোতোসলব রহোসসন নীলফোমো ী

৭৩৮০ আবু তোসহ   পন আবদুল খোসলি রফনী
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৭৩৮১ আসমনো আক্তো রমোোঃ নূরুল ইসলোম নো োয়নগঞ্জ

৭৩৮২ রমোোঃ তোজুল ইসলোম আপজজুল হি ি ীফ বপ িোল

৭৩৮৩ রমোোঃ মোমু   পিদ মৃত রমোোঃ আব্দুল  আপজজ কুপিয়ো

৭৩৮৪ রমোোঃ নোজমুছ ছোপিব রমোোঃ র োজদো  আলী কুপিয়ো

৭৩৮৫ রমোোঃ নোজমুল হোছোইন রমোোঃ চোদ পময়ো  োজবোড়ী

৭৩৮৬ রমোস্তোি রমোললো  পফকুল ইসলোম নওগাঁ

৭৩৮৭ রমোোঃ িোপহনু  ইসলোম রমোোঃ িোহ জোলোল লোলমপন  হোট

৭৩৮৮ রমোোঃ মু োদুল ইসলোম রিখ আমজোদ রহোসসন বোসগ হোট

৭৩৮৯ রমোোঃ তোজবী  আমোন রমোোঃ রসোলোয়মোন রচৌধু ী চট্টগ্রোম

৭৩৯০ পি্তোই দও নসগন্দ্র দ্ও রনত্রসিোিো

৭৩৯১ রমোোঃ িপফকুল ইসলোম িপফ রমোোঃ আফজোল  রহোসসন লোলমপন  হোট

৭৩৯২ রমোোঃ সোসয়ম আলী রমোোঃ আসবদ আলী নোসটো 

৭৩৯৩ রমোোঃ এনোমুল হি  আোঃ িোসদ  ংপু 

৭৩৯৪ জোহোঙগী আলম আব্দুস সোলোম  োজিোহী

৭৩৯৫ রমোোঃ মোপজদুল ইসলোম আ ফোন মপললি টোঙ্গোইল

৭৩৯৬ সপঞ্জব গুহ স ল কুমো  গুহ পিস োজপু 

৭৩৯৭ খোসলদো আক্তো মৃত: আ: মোন্নোন রমোল্যো পিসিো গঞ্জ

৭৩৯৮ মুক্তোপদ   রহোসসন রমোললো মৃত: আ: মোন্নোন রমোল্যো পিসিো গঞ্জ

৭৩৯৯ রমোোঃ মপহউপিন রদোস রমোহোম্মদ চট্টগ্রোম

৭৪০০ রমোোঃ রমসহদী হোসোন রমোোঃ জপহরুল  ইসলোম রমোললো নো োয়নগঞ্জ

৭৪০১ আপখ আিতো রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন বপ িোল

৭৪০২ সপফকুল ইসলোম রমোোঃ রমোহ  আলী নো োয়নগঞ্জ

৭৪০৩ রমোোঃ মু োদ রচৌধু ী রমোহোম্মদ িহীদ উল্লোহ রচৌধু ী চাঁদপু 

৭৪০৪  রমোোঃ এনোসয়ত রহোসোইন রমোোঃ আতোহো  উপিন ব গুনো

৭৪০৫ রমোোঃ িপহদুল ইসলোম রমোোঃ চোন পময়ো টোঙ্গোইল

৭৪০৬ আি োফুল ইসলোম রমোোঃ ফজসল  োব্বী  ংপু 

৭৪০৭ এি োম উপিন সপফ উল্যোহ রনোয়োখোলী

৭৪০৮ রমোোঃ রতোফোজ্জোল রহোসসন রমোোঃ আয়নোল হি নোসটো 

৭৪০৯ রমোোঃ জোহোঙ্গী  আলম রমোোঃ িোমসুল হি নোসটো 

৭৪১০ িমল চন্দ্র  োয় মৃত িপবন চন্দ্র  োয় পদনোজপু 
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৭৪১১ জবো  োনী স িো পবমল চন্দ্র স িো টোঙ্গোইল

৭৪১২ রমসহদী হোসোন রতোিোব্ব  রহোসসন পদনোজপু 

৭৪১৩ িসলন চোিমো ধনপূি ব চোিমো  োঙ্গোমোটি

৭৪১৪ মুপন্স রুহুল আপমন মুপন্স আব্দু   পিদ পিনোইদহ

৭৪১৫ রববী খোনম রমোোঃ আপজজ িোজী রগোিোলগঞ্জ

৭৪১৬ রমোোঃ জোপহদ হোসোন রমোোঃ আব্দু   পিদ নওগাঁ

৭৪১৭ রমোোঃ দ্বীন ইসলোম রমোোঃ িপ ফুল ইসলোম মোপনিগঞ্জ

৭৪১৮ অি বনো  োনী খসগশ্ব  বম বন ঠোকু গাঁ

৭৪১৯ রমোোঃ হোপফজু  স িো রমোোঃ আব্দুস ছোলোম স িো পদনোজপু 

৭৪২০ রমোোঃ আপনছু   হমোন রমোোঃ আব্দু   পিদ কুপড়গ্রোম

৭৪২১ নুরুন্নবী রচৌধু ী রমোোঃ আবু জোফ  রচৌধু ী চট্টগ্রোম

৭৪২২ রমোোঃ িোমোল রহোসসন রমোতোহো   রহোসসন লক্ষীপু 

৭৪২৩ সুজন চন্দ্র িোল িস ি চন্দ্র িোল িটুয়োখোলী

৭৪২৪ রমোোঃ  োসিদ খোন রমনন রমোোঃ ইসমোইল রহোসসন চাঁদপু 

৭৪২৫ রমোহোম্মদ জোিোপ য়ো রমোোঃ আবু িোমো জোমোলপু 

৭৪২৬ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন রমোোঃ ইউসুফ আলী ব গুনো

৭৪২৭ জীবন চন্দ্র স িো জীসতন্দ্র নোর্থ স িো মোপনিগঞ্জ

৭৪২৮ সমী  চন্দ্র িোল িস ি চন্দ্র িোল িটুয়োখোলী

৭৪২৯ মোমুন পময়ো পজয়োউল হি বগুড়ো

৭৪৩০ রমোোঃ িোহজোহোন আলী মৃত প য়োজ উিীন িঞ্চগড়

৭৪৩১ রমোোঃ  োয়হোন ইসলোম রমোোঃ আব্দু  সোমোদ কুপড়গ্রোম

৭৪৩২ মঙ্গল চন্দ্র  োয় পনপি িোন্ত  োয় লোলমপন  হোট

৭৪৩৩ রমোোঃ আপমরুল ইসলোম রমোোঃ আবদু   োজ্জোি িটুয়োখোলী

৭৪৩৪ পমলোদ রমোল্লো হুমোয়ূন িপব  রমোল্লো রগোিোলগঞ্জ

৭৪৩৫ রমসহদী হোসোন আলী আিব  খোন রগোিোলগঞ্জ

৭৪৩৬ রমোোঃ আপমরুল ইসলোম রমোোঃ রসোলোয়মোন রচৌধু ী বগুড়ো

৭৪৩৭ রমোোঃ জোহোঙগী  আলম রমোোঃ পজনোরুল ইসলোম চুয়োডোঙ্গো

৭৪৩৮ রমোোঃ মহসীন আলী রমোোঃ আইয়ুব আলী লোলমপন  হোট

৭৪৩৯ পহলোল হোওলোদো আ ব আলী হোওলোদো িোলিোঠি

৭৪৪০ মু োদ রহোসসন িোমোল উপিন লক্ষীপু 
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৭৪৪১ সোপবনো ইয়োসপমন আব্দুল িপ ম মোপনিগঞ্জ

৭৪৪২ রমোোঃ আবদুল িোসদ মৃত রমোোঃ আবদু   পহম রনোয়োখোলী

৭৪৪৩ রমোোঃ খপললু   হমোন রমোোঃ হোপনফ পময়ো পিসিো গঞ্জ

৭৪৪৪ রমোোঃ আব্দুল্লোসহল মোহমুদ রমোোঃ হোসমদ আলী গোইবোন্ধো

৭৪৪৫ রমোোঃ নোপজম উপিন রমোোঃ  মজোন আলী বগড়ো

৭৪৪৬ রমোোঃ রস োজুল  ছোসলহীন রমোোঃ আব্দুল লপতফ আিন্দ গোইবোন্ধো

৭৪৪৭ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ সোইদু   হমোন নোসটো 

৭৪৪৮ রমোোঃ মপমন আলী রমোোঃ মপনরুল ইসলোম কুপিয়ো

৭৪৪৯ রমোোঃ সজল রহোসসন রমোোঃ ফজলু   হমোন জয়পু  হোট

৭৪৫০ রমোোঃ মপমনুল ইললোম রমোোঃ আবু বি  পসপিি গোইবোন্ধো

৭৪৫১ রমোোঃ নু  ইসলোম রমোোঃ তপমজ উিীন ঠোকু গাঁ

৭৪৫২ রমোোঃ ফ হোদুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল জপলল লক্ষীপু 

৭৪৫৩ রমোোঃ রবো হোন পছপিি রছফোসয়ত উল্লোহ চোদঁপু 

৭৪৫৪ মনীন্দ্র নোর্থ  োয় প্রফুল্ল কুমো   োয় পদনোজপু 

৭৪৫৫ িোজী রমোোঃ ছোসদি আল আপমন িোজী রমোোঃ খোয়রুল আপমন বপ িোল

৭৪৫৬ মমতোজ আক্তো  িোন্তো রমোোঃ পমজবো আল গোজীপু 

৭৪৫৭ দপজব িোহোপ য়ো দপজব পমজোনু   হমোন বোসগ হোট

৭৪৫৮ রমোোঃ িলোি হোওলোদো রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন হোওলোদো বপ িোল

৭৪৫৯ রমোোঃ িোহ ইম োন মৃত রমোোঃ আবুল িোসিম রনোয়োখোলী

৭৪৬০ রমোহোম্মদ ইসমোইল রমোহোম্মদ ফসয়জ আহোম্মদ রফনী

৭৪৬১ রমো. িোমোল রহোসসন রমো. ইসোহোি আলী নোসটো 

৭৪৬২ রমোোঃ আবু বি  পসপিি রমোোঃ রগোলোম রমোস্তফো িটুয়োখোলী

৭৪৬৩ আবদু   পহম রমোোঃ রমোক্তো  আলী পবশ্বোস িটয়োখোলী

৭৪৬৪ জয়িোল পপ্রয়সতোষিোল িক্সবোজো 

৭৪৬৫ ি ীফুল ইসলোম আবদুল হোদী রমোলস্নো িটয়োখোলী

৭৪৬৬ রমোোঃ নোজমুল আলম রমোোঃ আক্কোস আলী ফপ দপু 

৭৪৬৭ রগৌতম কুমো   োয় মৃত পচত্ত ঞ্জন  োয় চাঁদপু 

৭৪৬৮ রমোোঃ আব্দু   োজ্জোি রমোোঃ রমোফোজ্জল রহোসসন নীলফোমো ী

৭৪৬৯ রমোোঃ তপ কুল ইসলোম রমোোঃ রজোসবদ আলী গোইবন্ধো

৭৪৭০ রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন রমোোঃ নোসয়ব আলী রি পু 
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৭৪৭১ রমোোঃ সোওন মপল্লি মিবুল মপল্লি বপ িোল

৭৪৭২ পবটু চোিমো  বনলোল চোিমো  োংগোমোটি

৭৪৭৩ পলটন  োয় বুপদ্ধমন্ত  োয় রগোিোল গঞ্জ

৭৪৭৪ পমলন চোিমো সুসমত চোিমো  োংগোমোটি

৭৪৭৫ আহসোন হোবীব রমোোঃ রিখ এপহয়ো বোসগ  হোট

৭৪৭৬ রমোোঃ তোইসয়বু   হমোন রমোোঃ ওম  আলী জোমোলপু 

৭৪৭৭ রমোোঃ বোদল রহোসসন আোঃ  োজ্জোি হোং িটয়োখোলী

৭৪৭৮ অরুন স িো সুনীল স িো রনত্রসিোিো

৭৪৭৯ রগৌতম পি্শ্বোস পবঞ্চুনদ পবশ্বোস ফপ দপু 

৭৪৮০ পনিল তোলূিদো সোগ পজৎ তোলুিদো  োংগোমোটি

৭৪৮১ প িন চোিমো মপতলোল চোিমো  োংগোমোটি

৭৪৮২ মপনরুল ইসলোম রমোোঃ রস োজুল হি র োলো

৭৪৮৩ রমোোঃ মপহবুল্লোহ আোঃ  ছোলোম পিস োজপু 

৭৪৮৪ রমোোঃ সোপজদুল ইিোব রমোোঃ আব্দুল লপতফ চুয়োডোঙ্গো

৭৪৮৫  মোোঃ পমজোনু   হমোন রমোোঃ িপফকুল ইসলোম র োলো

৭৪৮৬ রমোোঃ িোমোল রহোসসন আব্দু   পিদ হোওলোদো র োলো

৭৪৮৭ রমোোঃ আোঃ আউয়োল রমোোঃ ইউনুস আলী লোলমপন হোট

৭৪৮৮ রমোোঃ আব্দুল মোসলি মৃতোঃ আপজতুল্লোহ  ংপু 

৭৪৮৯ রমোোঃ সোজ্জোদুল ইসলোম   পিতো-রমোোঃ পিছমুপিন মন্ডল  োজিোহী

৭৪৯০ শ্যোমলী  োিী দোস  োখোল চন্দ্র দোস রমৌল ীবোজো 

৭৪৯১ রিফোলী আক্তো  রুমো রমোোঃ আব্দুল আউয়োল রনত্রসিোনো

৭৪৯২ রমোোঃ  পবউল রহোসসন রমোোঃ আবু পছিীি চট্টগ্রোম

৭৪৯৩ আিো মপন পবর্থী রমোোঃ রমোস্তোপফজু   হমোন পদনোজপু 

৭৪৯৪ আলি কুমো  ব্রহ্ম মৃতোঃ অরুন কুমো  বব্রহ্ম বপ িোল

৭৪৯৫ রমৌসুমী রমোোঃ রমোজোসম্মল হি মোপনিগঞ্জ

৭৪৯৬ রমোোঃ হুমোয়ন িপব রমোোঃ আব্দুল  পিদ ব গুনো

৭৪৯৭ রমোোঃ আব্দুল আপলম রমোোঃ সুিলু  হমোন প্রোং বগুড়ো

৭৪৯৮ রমোোঃ সোস োয়ো  রহোসসন টিপু রমোোঃ আবুল িোসসম পবশ্বোস মোপনিগঞ্জ

৭৪৯৯ নয়ন রমোল্যো মৃতোঃ লপতফ রমোল্যো নড়োইল

৭৫০০ রমোোঃ আোঃ  উফ রমোোঃ আোঃ হোপমদ কুপড়গ্রোম
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৭৫০১ রমোোঃ এনোমুল হি রমোোঃ ফজলো   হমোন কুপড়গ্রোম

৭৫০২ আপতকু   হমোন ইসমোইল রহোসসন নওগাঁ

৭৫০৩ রমোোঃ আসোদুজ্জোমোন ( োজু) রমোোঃ আফজোল রহোসসন প্রধোন পদনোজপু 

৭৫০৪ তোছপলমো রবগম রমোোঃ পগয়োস উপিন রনোয়োখোলী

৭৫০৫ আপ ফুল হি রনছোরুল হি চট্টগ্রোম

৭৫০৬ আবুল বোসো রমোোঃ আব্দুল খোসলি তোলুিদো বপ িোল

৭৫০৭  পবউল তোলুিদো রমোোঃ আব্দুল খোসলি তোলুিদো বপ িোল

৭৫০৮ উৎিল চন্দ্র সূত্রধ পনতয ঞ্জন সূত্রধ চাঁদপু 

৭৫০৯ মুহোম্মদ নয়ন পময়ো মুহোম্মদ বকুল পময়ো পিসিো গঞ্জ

৭৫১০ রমোোঃ রসোসহল  োনো রমোোঃ পনজোম উিীন বগুড়ো

৭৫১১ রমোছোোঃ প নো খোতুন মৃতোঃ রমোোঃ রমোবো ি রি পু 

৭৫১২ সুব্রত পবশ্বোস প্রনয় সসন্তোষ কুমো  পবশ্বোস পিসিো গঞ্জ

৭৫১৩ উজ্জল চন্দ্র দোস প্র োস চন্দ্র দোস  ংপু 

৭৫১৪  োসবয়ো আক্তো রমোোঃ আলম পময়োজী চাঁদপু 

৭৫১৫ পদিি চন্দ্র বম বন পনপখল চন্দ্র বম বন গোজীপু 

৭৫১৬ উজ্জল চন্দ্র  োয় কৃষ্ণ চন্দ্র  োয়  ংপু 

৭৫১৭ রমোোঃ তোসহরুল ইসলোম রমোোঃ বোদিো মন্ডল বগুড়ো

৭৫১৮ রমোোঃ ওয়োপসম আি োম রমোোঃ আব্দুল হোপলম মন্ডল বগুড়ো

৭৫১৯ আব্দুস সোলোম আব্দুল মপতন নোসটো 

৭৫২০ রমোোঃ হোপববু   হমোন রমোোঃ নুরুজ্জোমোন মন্ডল লোলমপন হোট

৭৫২১ রমোোঃ আলফোজু   হমোন রমোোঃ নজরুল ইসলোম বগুড়ো

৭৫২২ রমোোঃ খোয়রুল ইসলোম রমোোঃ রগোলোম পমঞো বগুড়ো

৭৫২৩ রমোোঃ লপতফু   হমোন রমোোঃ খপললু   হমোন বগুড়ো

৭৫২৪ পদলিোদ ইসলোম আসমো রমোোঃ মোহবুবু   হমোন বপ িোল

৭৫২৫ রমোোঃ জোপি  রহোসসন রমোোঃ রমোসসলম উপিন নো োয়নগঞ্জ

৭৫২৬ রমোোঃ প য়োদুল ইসলোম রমোোঃ আব্দুল খোসলি মোপনিগঞ্জ

৭৫২৭ সুমী আক্তো রমোোঃ  োজ পময়ো কুপড়গ্রোম

৭৫২৮ রমোোঃ রমোখসলছু   হমোন রমোোঃ নুরুল ইসলোম জোমোলপু 

৭৫২৯ রমোোঃ মতুজবো  হমোন রমোোঃ রসোলোয়মোন পময়ো কুপড়গ্রোম

৭৫৩০ রমোোঃ জোপি  রহোসসন মৃতোঃ তোসহ  উিীন পদনোজপু 

অফিস সহায়ক হাফিরা 51 of 57



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো  নোম পনজ রজলো

িসদ  নোম - অপফস সহোয়ি

৭৫৩১ পলটন চন্দ্র িম বন পবজয় চন্দ্র বম বন ঠোকু গাঁও

৭৫৩২ রমোোঃ  োসিদুল ইসলোম রমোোঃ মোহুবো   হমোন  ংপু 

৭৫৩৩ রমোোঃ আপহনু   হমোন মৃতোঃ আব্দুস ছোত্তো নীলফোমো ী

৭৫৩৪ মোরুফ মন্ডল রমোোঃ মনজোরুল ইসলোম পদনোজপু 

৭৫৩৫ মোহবুবুল হোসোন রমোোঃ আব্দুল আপজজ সুনোমগঞ্জ

৭৫৩৬ রমোোঃ র জোউল িপ ম রমোোঃ আব্দুল গফু কুপড়গ্রোম

৭৫৩৭ রমোোঃ আসোদুল ইসলোম রমোোঃ সুবোলু  হমোন প্রোং বগুড়ো

৭৫৩৮ রমোোঃ জোহোঙ্গী  রহোসসন রমোোঃ দুলোল আলী বপ িোল

৭৫৩৯ আল-আমীন আব্দুল বোস ি ব গুনো

৭৫৪০ রুপমন রহোসসন সোপফয়ো   হমোন মোগু ো

৭৫৪১ রমোোঃ নইমুল ইসলোম রমোোঃ সুলতোন হোওলোদো িোলিোঠী

৭৫৪২ আলম আলোউপিন রি পু 

৭৫৪৩ এ িোদ পময়ো মৃতোঃ মন্নোফ পময়ো পিসিো গঞ্জ

৭৫৪৪ ঝুমো দোস চুপন লোল দোস রমৌল ীবোজো 

৭৫৪৫ রমোোঃ বোয়পজদ হোসোন রমোোঃ হোপববু   হমোন  োজিোহী

৭৫৪৬ পনিো চোিমো লোল মহন চোিমো খোগড়োছপড়

৭৫৪৭ মোলো খোনম রমোোঃ িোমছু   হমোন নড়োইল

৭৫৪৮ রমোোঃ জপসম উপিন মৃতোঃ আব্দুল মপজদ হোওলোদো িোলিোঠী

৭৫৪৯ খোসলদো আক্তো রমোোঃ খপললু   হমোন িোলিোঠী

৭৫৫০ খুপি বদো আক্তো রমোোঃ খপললু   হমোন িোলিোঠী

৭৫৫১ রমোোঃ সোজ্জোদ রহোসসন প গোন মৃতোঃ রসোলোয়মোন রনত্রসিোনো

৭৫৫২ অপনি  োয় মৃতোঃ অপনল  োয় রমৌল ীবোজো 

৭৫৫৩ হোপসবুল ইসলোম রমোোঃ িোহ আলী জোমোলপু 

৭৫৫৪ আনন্দ স িো রমোোঃ মুকুল স িো বগুড়ো

৭৫৫৫ রমোোঃ িোহনু  র জো স্বিন রমোোঃ  োজু পদনোজপু 

৭৫৫৬ রমোোঃ িপিল উপিন রমোোঃ আমজোদ রহোসসন কুপড়গ্রোম

৭৫৫৭ রমোোঃ আলতোফ রহোসসন মৃতোঃ হোরুন-অ - িীদ কুপড়গ্রোম

৭৫৫৮ রমোোঃ রদসলোয়ো  রহোসসন রমোোঃ িোহো আলম পময়ো  ংপু 

৭৫৫৯ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ আসয়ন উপিন নোসটো 

৭৫৬০ রমোোঃ আসোদুল ইসলোম রমোোঃ আোঃ  পহম নোসটো 
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৭৫৬১ রমোোঃ র জওয়োনুল হি রমোোঃ মঞ্জুরুল হি িঞ্চগড়

৭৫৬২ রমোহোম্মদ আলী িোহজোদো আখতোরু   হমোন পদনোজপু 

৭৫৬৩ নু  রমোহোম্মদ রমোোঃ এ ফোন আলী বগুড়ো

৭৫৬৪ রমোোঃ আতোউ   হমোন আবুল িোসিম বগুড়ো

৭৫৬৫ ওসমোন গিী রচৌধু ী ইউছুি রচৌধু ী রফনী

৭৫৬৬ রমোহোম্মদ জপসম উপিন মৃতোঃ তসয়দ আহমদ চট্টগ্রোম

৭৫৬৭ রমোোঃ  হমত উলস্নোহ রমোোঃ ইপিস পময়ো রফনী

৭৫৬৮ পজতো চোিমো পহসমল চোিমো খোগড়োছপড়

৭৫৬৯ রমোোঃ  োসিদ খোন রমোোঃ আপম  রহোসসন চট্টগ্রোম

৭৫৭০ ছোসদি রহোসসন মৃত এনোমুল হি চট্টগ্রোম

৭৫৭১ রমোোঃ ওম  ফো ম্নি রমোোঃ আব্দুল জপলল রি পু 

৭৫৭২ সব্য সোচী আইচ সোগ স্বগীয়োঃ সূধো োস আইচ চট্টগ্রোম

৭৫৭৩ অপখল অপধিো ী পচমত্মমপন অপধিো ী সুনোমগঞ্জ

৭৫৭৪ িমু্ভ  োয় ননী রগোিোল  োয় রমৌল ীবোজো 

৭৫৭৫ রমোোঃ রমো সিদুল ইসলোম ইব্রোপফম জোমোলপু 

৭৫৭৬ হুসোইন আহসম্মদ রমোখসলছু মোগু ো

৭৫৭৭ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ ইছোি আলী মোপনিগঞ্জ

৭৫৭৮ সুব্রত কুমো  িোল সুনীল কুমো  িোল খুলনো

৭৫৭৯ রমোোঃ জপহরুল ইসলোম রমোোঃ বোস ি গোজী ব গুনো

৭৫৮০ রমোহোম্মদ আলী রমোোঃ ইয়োকুব আলী ফপ দপু 

৭৫৮১ িোমীম রহোসসন রমোোঃ িোমছুল হি চাঁদপু 

৭৫৮২ রমোোঃ জোফ  পসিোদ রমোোঃ ছোলোম পসিদো ব গুনো

৭৫৮৩ আি োফুল আলম রমোোঃ জপসম উিীন রনত্রসিোনো

৭৫৮৪ রমোহোম্মদ নোজমুল হি রুসবল রমোহোম্মদ আলতু পময়ো রনত্রসিোনো

৭৫৮৫ লক্ষন চন্দ্র র ৌপমি মৃত সুপনল চন্দ্র র ৌপমি রফনী

৭৫৮৬ আব্দু   োজ্জোি আব্দু   পিদ টোঙ্গোইল

৭৫৮৭ রমোোঃ আবু সুপফয়োন স িো রমোোঃ রমোজোসম্মল হি কুপড়গ্রোম

৭৫৮৮ রমোোঃ ইম োন রহোসসন ম হুম আবদু   ব চাঁদপু 

৭৫৮৯ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম রমোোঃ আোঃ িোসদ বপ িোল

৭৫৯০ িোজী রমোোঃ সোলোউপিন িোজী রমোোঃ সোলউপিন চাঁদপু 
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৭৫৯১ রমোোঃ সোইফুল ইসলোম আব্দু   পহম চাঁদপু 

৭৫৯২ রমোোঃ রহলোলো উপিন রমোোঃ আব্দুল িোপদ চাঁদপু 

৭৫৯৩ রমোোঃ মপতউ   হমোন রমোোঃ আবু হোপনফ টোঙ্গোইল

৭৫৯৪ রমোোঃ জোপহদুল ইসলোম রমোোঃ  তোসহ  আলী টোঙ্গোইল

৭৫৯৫ নোপছ  উিীন রচমধু ী নু ম্নল আলম রচমধু ী চট্টগ্রোম

৭৫৯৬ রমোোঃ নোপজম উপিন রমোোঃ রসো হোব আলী টোঙ্গোইল

৭৫৯৭ রমোহোইপমনুল ইসলোম রমোতোসলব রহোসসন টোঙ্গোইল

৭৫৯৮ রমোোঃ িপহদুজ্জোমোন রমোোঃ আজমত আলী টোঙ্গোইল

৭৫৯৯ বুল বুল জোন্নোত জোলোল আহোমদ মপনিগঞ্জ

৭৬০০ আলমগী  রহোসসন রমোোঃ আবু তোসলব টোঙ্গোইল

৭৬০১ রমোোঃ নুরুল আলম রমোোঃ জোলোল আহসম্মদ বপ িোল

৭৬০২ রমোোঃ সোসদি রহোসসন মৃত আহম্মদ উল্লোহ রনোয়োখোলী

৭৬০৩ হোপববু   হোমন রমোোঃ দুলোল পসিোদ বপ িোল

৭৬০৪ সুসষন মন্ডল সুখলোল মন্ডল পিস োজপু 

৭৬০৫ রমোোঃ আবু সোসয়দ মনছু  আলী লোলমপ হোট

৭৬০৬ রমোোঃ ইম োন রহোসসন রমোোঃ হোপলম হোং িটুয়োখোলী

৭৬০৭ রমোোঃ আল আপমন হোং রমোোঃ িোহজোহোন হোং িটুয়োখোলী

৭৬০৮ রমোোঃ নোইমু   হমোন বোবুল রমোোঃ জোফ  আলী ফপ দপু 

৭৬০৯ আোঃ বোসছদ  রমোোঃ হয় ত আলী টোঙ্গোইল

৭৬১০ রমোোঃ ইউনুছ আলী রমোোঃ আোঃ হোই কুপড়গ্রোম

৭৬১১ রমোোঃ আসনোয়ো  রহোসসন রমোোঃ আবুল িোসিম ঠোকু গোও

৭৬১২ রমোোঃ মপমনুল ইসলোম মৃত জসব  উপিন  ংপু 

৭৬১৩ রমোোঃ আোঃ  হমোন রমোোঃ আোঃ খোসলি চাঁদপু 

৭৬১৪ রমোোঃ ফয়সোল খোন রমোোঃ িোহোজোহোন খোন বপ িোল

৭৬১৫ রিখ ইম োন  রিখ জোলোল আহসমদ বপ িোল

৭৬১৬ রমো: পস োজুল ইসলোম রমোোঃ  পফকুল ইসলোম নীলফোমো ী

৭৬১৭ রমোোঃ হোপববু   হমোন রমোোঃ মপিউ   হোমন নীলফোমো ী

৭৬১৮ রমোছো: িোহোজোদী রমোোঃ মহমীন ঠোকু গোও

৭৬১৯ রমোোঃ  োসহল পমঞো রমোোঃ আনোরুল ইসলোম বগুড়ো

৭৬২০ প িো খোতুন আব্দুল হোন্নোন বগুড়ো
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৭৬২১ দীিি স িো সুনীল স িো টোঙ্গোইল

৭৬২২ রমোোঃ মোমুন বন্দুিসী রমোোঃ আবদুস ছোলোম গোজীপু 

৭৬২৩ অপমত দোি জীবন দোস চট্টগ্রোম

৭৬২৪ রমোোঃ পজহোদ রহোসসন রমোহোম্মদ আবুল বোিো রনোয়োখোলী

৭৬২৫ রমোোঃ সুমন বোচ্চু পময়ো রনোয়োখোলী

৭৬২৬ রমোোঃ আপমনুল ইসলোম  রমোোঃ আব্দুল হোপমদ  ংপু 

৭৬২৭ রমোোঃ মপফদুল ইসলোম রমোোঃ িপফকুল ইসলোম পদনোজপু 

৭৬২৮ রতৌপফি পময়ো আবদু   পিদ সুনোমগঞ্জ

৭৬২৯ রমোোঃ মঞ্জু  ইসলোম রমোোঃ নুরুল ইসলোম নো োয়নগঞ্জ

৭৬৩০ রমোোঃ ফয়সোল িোসদ রমোোঃ আব্দুল িোসদ কুপিয়ো

৭৬৩১ সুপম আক্তো  রমোোঃ আলী রহোসসন ব গুনো

৭৬৩২ সোলমো আক্তো মৃত আপমন ি ীদ চট্টগ্রোম

৭৬৩৩ রমোোঃ সুমন রহোসসন রমোোঃ পস োজ পময়ো টোঙ্গোইল

৭৬৩৪ মনজু  আলম নুরুল ইসলোম িক্সবোজো 

৭৬৩৫ উত্তম  োয় প্রিোন্ত  োয় খুলনো

৭৬৩৬ পবধোন কুমো জগন্নোর্থ  োজ  বগুড়ো

৭৬৩৭ রমোোঃ মোমুনু   পিদ রমোোঃ  জব আলী  োজিোহী

৭৬৩৮ সুসবোধ হোলদো লক্ষ হোলদো বপ িোল

৭৬৩৯ রমোোঃ আি োফুল ইসলোম রমোোঃ আবুল রহোসসন জয়পু হোট

৭৬৪০ রমোোঃ পস োজুল ইসলোম রমোোঃ আবু বক্ক  পছপিি বগুড়ো

৭৬৪১ আছমো আক্তো মৃত ইয়োকুব আলী খোন িোলিোঠি

৭৬৪২ রমোোঃ  পফকুল ইসলোম রমোোঃ জয়নোল আসবদীন টোঙ্গোইল

৭৬৪৩ সঞ্জয়   োমী সু োষ   োমী িটুয়োখোলী

৭৬৪৪ মপমন পময়ো পমলন পময়ো গোজীপু 

৭৬৪৫ িোমরুল জোহোঙ্গী  রহোসসন রগোিলগঞ্জ

৭৬৪৬ রমোোঃ জোপি  রহোসসন  রমোোঃ ফপ দ পময়ো জোমোলপু 

৭৬৪৭ র জোউল িপ ম বোহোজ উপিন টোঙ্গোইল

৭৬৪৮ পমলটন চন্দ্র দোস আশুসতোি দোস রনোয়োখোলী

৭৬৪৯ রমোোঃ রমোয়োসজ্জম রহোসসন রমোোঃ হোরুনু  আ   পিদ চাঁদপু 

৭৬৫০ রমোোঃ মোহ্দী হোসোন রমোহোম্মদ আলী পিনোইদহ
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৭৬৫১ দুলোল চন্দ্র  োয় পজসতন্দ্র নোর্থ  োয় নওগাঁ

৭৬৫২ আব্দুল মোসলি রগোলজো  রহোসসন কুপড়গ্রোম

৭৬৫৩ রমোোঃ আব্দুল রমোপমন রমোোঃ আবুল িোসিম বগুড়ো

৭৬৫৪ রমোোঃ লো লু পময়ো রমোোঃ আোঃ বোস ি  জোমোলপু 

৭৬৫৫ রমোোঃ মপনবু   হমোন  রগোলোম মসত্মফো হোওলোদো িটুয়োখোলী

৭৬৫৬ রমোোঃ জহু ম্নল ইসলোম অৎ  উপিন  ংপু 

৭৬৫৭ রমোোঃ  োসিদুল ইসলোম মৃত-মুকুল স িো পিনোইদহ

৭৬৫৮ রমোোঃ িোম ম্নজ্জোমোন রমোোঃ নু ম্নল আপমন রি পু 

৭৬৫৯  োজু হোলদো অলি হোলদো রগোিোলগ্ঞ্ঞ্জ

৭৬৬০ রমোোঃ হ  ত রবলোল রমোোঃ সোবদোল রহোসসন লোলমপন হোট

৭৬৬১  োম প্রসোদ চন্দ্র বমন রম নোর্থ চন্দ্র  বম বন  ংপু 

৭৬৬২ রমোোঃ আবুল খোসয় রমোোঃ  োজ্জোি পিসিো গঞ্জ

৭৬৬৩ রমোছো: নোপছমো খোতুন রমোোঃ চাঁদ আলী চুয়োডোঙ্গো

৭৬৬৪ রমোোঃ সস োয়ো  জোহোন রমোোঃ আবু তোসলব চুয়োডোঙ্গো

৭৬৬৫ রমোোঃ  োসিল মৃত রমোোঃ  পহম মৃধো িটুয়োখোলী

৭৬৬৬ রমোোঃ খোয়রুল ইসলোম রমোোঃ আব্দু   হমোন রমোল্লো নোসটো 

৭৬৬৭ রমোোঃ হোসোন মপল্লি রমোোঃ বোস ি মপলস্নি বপ িোল

৭৬৬৮ টুটল রদব নোর্থ নীহো  রদব নোর্থ পিসিো গঞ্জ

৭৬৬৯ নোজমো  আক্তো রমোোঃ সপহদ উলস্নোহ খুলনো

৭৬৭০ রমোোঃ ইম োন রহোসসন রমোোঃ রগোলোম রমোসত্মফো ফপ দপু 

৭৬৭১ রমোোঃ জোপমল পময়ো রমোোঃ আপজজ পময়ো ফপ দপু 

৭৬৭২ রমোোঃ খোইরুল ইসলোম রমোোঃ রসপলম পসিদো টোংগোইল

৭৬৭৩ রমোোঃ সুমন পময়ো রমোোঃ িোহীন পময়ো টোংগোইল

৭৬৭৪ নয়ন কুমো  মহন্ত ছোনু  োম মহন্ত কুপড়গ্রোম

৭৬৭৫ রমোোঃ ওবোয়দুল হি িছমোন আলী কুপড়গ্রোম

৭৬৭৬ রমোোঃ   পফকুল ইসলোম রমোোঃ জোমোল উপিন কুপড়গ্রোম

৭৬৭৭ রমোোঃ সোলোহ উপিন  রমোোঃ পজয়ো উপিন মোপনিগঞ্জ

৭৬৭৮ রমোোঃ আলমগী  রহোসসন রমোোঃ হোসোন আলী গোজীপু 

৭৬৭৯ খোঃ নোপহদ হোসোন খোঃ আব্দুল মপজদ টোংগোইল

৭৬৮০ রমোোঃ নোপজম  রমোোঃ পছপদ্দু   হমোন র োলো

অফিস সহায়ক হাফিরা 56 of 57



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো  নোম পনজ রজলো

িসদ  নোম - অপফস সহোয়ি

৭৬৮১ ইপলয়োস রহোসোইন ইপিস রমোল্যো ফপ দপু 

৭৬৮২ মুহোম্মদ র জোউল িপ ম মুহোম্মদ হয় ত আলী মোপনিগঞ্জ

৭৬৮৩ রমোোঃ রগোলোম রমোসত্মফো রমোোঃ আব্দুল লপতফ  ংপু 

৭৬৮৪ মনজুরুল ইসলোম রমোস্তফো তোলূিদো পদনোজপু 

৭৬৮৫  পব কুমো   োয় পখপতি কুমো   োয় নীলফোমো ী

৭৬৮৬ আয়িো আক্তো  হমত আলী পিসিো গঞ্জ

৭৬৮৭ রমোোঃ মোসুদ  োনো রমোোঃ রগোলোম রমোস্তফো  োজিোহী

৭৬৮৮ রমোোঃ  আলমগী  রহোসসন  রমোোঃ মসসলম উপিন রমসহ পু 

৭৬৮৯ রমোোঃ আলোল উপিন রমোোঃ আব্দু   পিদ নোসটো 

৭৬৯০ রমোোঃ আব্দুল আপলম রমোোঃ আলতোফ রহোসসন  ংপু 

৭৬৯১ রমোোঃ  বোসোরুল ইসলোম রমোোঃআোঃ খোসলি গোজী সোতক্ষী ো

৭৬৯২ রমোোঃ রগোলোম  ববোনী মৃত-বোব  আলী কুপড়গ্রোম

৭৬৯৩ রমোোঃ জোসহ  আলী রমোোঃ মনতোজ আলী নোসটো 

৭৬৯৪ রমোোঃ আলী রহোসসন রমোোঃ সোইদুল ইসলোম নীলফোমো ী

৭৬৯৫ রমোোঃ মোসুম পবল্লোহ  রমোোঃ লোল পময়ো পিস োজপু 

৭৬৯৬ সুজন বোগবী আিোি বোগবী রগোিোলগঞ্জ
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