
িব ি  

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য ি য়া প ী িব ৎ 
সিমিতর সহকারী ক ািশয়ার ও ডাটা এি  অপােরটর পেদর িনব াচনী 
পরী া আগামী ২০/১২/২০১৯ ইং তািরখ িলশ লাইনস ল ও কেলজ 
ি য়া , সকাল ১১.০০ ঘ কায় অ ি ত হেব। উ  পরী ায় িন  বিণ ত 
সহকারী ক ািশয়ার পেদ ৪০ জন এবং ডাটা এি  অপােরটর পেদ ১৪৮ 
জন াথ র েবশ প  ডাকেযােগ রণ করা হেয়েছ। কহ েবশপ  না 
পেল ১৯/১২/২০১৯ ইং তািরখ বলা ২ঘ কা প য  ০১(এক) কিপ 
সত ািয়ত ছিব সহ মানব স দ িবভাগ, ি য়া পিবেস যাগােযাগ 
করার জ  অ েরাধ করা হল। কান িজ াসা থাকেল ০১৭৬৯-৪০৩১১৮ 
এই না াের যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা হ লা। 

 

ক প  

ি য়া প ী িব ৎ সিমিত 

  



ি য়া প ী িব ৎ সিমিত 
বারখাদা, ি য়া। 

িবষয়ঃ- সহকারী ক ািশয়ার পেদ াথিমক বাছাই ত আেবদন পে র তািলকা। 
 

ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
1.  জনাব তািনয়া আ ার িত 

িপতা- মাঃ মাইন উ ীন 
মাতা- গালাপী আ ার 

াম- বাি গড় 
পা - দানার হাট 

উপেজলা- ঠা রগ ও 
জলা- ঠা রগ ও 

2.  জনাব মাসাঃ ইসরাত জাহান 
িপতা- মাঃ ইসমাইল হক 

মাতা- মাসাঃ েলখা বগম 
াম- মা া র (মাঠপাড়া) 

পা - নােচাল 
উপেজলা- নােচাল 

জলা- চ পাইনবাবগ  
3.  জনাব মাছাঃ জসিমন লতানা 

িপতা- মাঃ নকবর আলী 
মাতা- মাছাঃ তহিমনা িবিব 

াম- ইনােয়ত র 
পা - গাটগাড়ী 

উপেজলা- মা া 
জলা-নওগ  

4.  জনাব রােবয়া খা ন 
িপতা- মাঃ িজ াহ 

মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম 
াম- ক চাসড়া 

পা - ক চাসড়া 
উপেজলা- জামাল র 

জলা- জামাল র 
5.  জনাব মাছাঃ রােকয়া খা ন 

িপতা- ত গালবার হােসন 
মাতা- মাছাঃ পিরছন খা ন 

াম- নয়াচালা 
পা - ব জামৈতল 

উপেজলা- কামারখ  
জলা- িসরাজগ  

6.  জনাব মাছাঃ রাইয়া আকতার 
িপতা- মাঃ আ ল গ র াং 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
মাতা- মাছাঃ দৗলা ন নসা 

াম- আিড়য়া চকন ন 
পা - সানাতলা 

উপেজলা- সানাতলা 
জলা- ব ড়া 

7.  জনাব দবকী দাস 
িপতা- ত হিরপদ দাস 
মাতা- কা ন রানী দাস 

াম- আরাজী িরয়া 
পা - িরয়া 

উপেজলা- িরয়া 
জলা- লনা 

8.  জনাব কয়া রানী দাস 
িপতা- ভালানাথ দাস 
মাতা- চ া রানী দাস 

াম- চ েদরেঢান, পা - ষাটতলা 
উপেজলা-ফিকরহাট 

জলা- বােগরহাট 
9.  জনাব মাহিসনা আ র মী 

িপতা- মাঃ মােমন িময়া 
মাতা- পারভীন বগম 
াম- ধা য়া, পা - ধা য়া 

উপেজলা- িশব র , জলা- নরিসংদী 
10.  জনাব অ  দাশ অি  

িপতা- রতন দাশ 
মাতা- ং  দাশ 
াম- ঘানারপাড়া 
পা - ক বাজার 

উপেজলা-ক বাজার সদর 
জলা-ক বাজার 

11.  জনাব উিম ব  
িপতা- সনাতন ব  
মাতা- তপতী ব  

াম- ভবানী র 
পা - মদনহাট 

উপেজলা- হাটহাজারী 
জলা- চ াম 

12.  জনাব মা ফা 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাতা- জািকয়া বগম 
াম- দঃ রািদয়া 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
পা - রািদয়া 

উপেজলা- মিক 
জলা-প য়াখালী 

13.  জনাব পিপ চ বত  
িপতা- অিনল চ বত  
মাতা- িচ  চ বত  

াম- আউিলয়াবাদ, পা - আউিলয়াবাদ 
উপেজলা- কািলহাতী, জলা- টাংগাইল 

14.  জনাব মাসাঃ চ া আ ার 
িপতা- মাঃ হা ন অর রিশদ 
মাতা- মাসাঃ সািহদা বগম 

াম- ম ম মেহশ র, পা - মেহশ র 
উপেজলা- বােকরগ  

জলা- বিরশাল 
15.  জনাব জা া ল ফরেদৗস মা 

িপতা- মাঃ ফজ ল হক 
মাতা- রিহমা খা ন 

াম- ধানীেখালা উজানভাটী পাড়া 
পা - ধানীেখালা বাজার 

উপেজলা- ি শাল 
জলা- মংমনিসংহ। 

16.  জনাব কনা খা ন 
িপতা- আশরাফ আলী 

মাতা- খািদজা 
াম- চরআ া  

পা - কােয়ম র 
উপেজলা- শাহজাদ র 

জলা- িসরাজগ । 
17.  জনাব মাসাঃ কািনজ ফােতমা 

িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাতা- মাসাঃ রােকয়া বগম 

াম- বগবতী র 
পা - ফেত র মা াসা 
উপেজলা- মহােদব র 

জলা- নওগ । 
18.  জনাব িশলা ম ল 

িপতা- ধীর ম ল 
মাতা- িরনা ম ল 

াম- ধাবাড়ী, পা - কদমবাড়ী 
উপেজলা- রাৈজর 
জলা- মাদারী র। 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
19.  জনাব শিম া ব য়া 

িপতা- অসীম ব য়া 
মাতা- রাধা ব য়া 

াম- প চখাইন, পা - দওয়ান র 
উপেজলা-রাউজান, জলা- চ াম। 

20.  জনাব মৗ মী আ ার 
িপতা- গালাম িকবিরয়া মা া 

মাতা- ৎ ন নছা 
াম- কালচরী াল 
পা -ফািসয়াতলা 

উপেজলা- কালিকিন 
জলা- মাদারী র। 

21.  জনাব রািবয়া 
িপতা- পন িময়া 

মাতা- আছমা বগম 
াম- ধা য়া, পা - ধা য়া 

উপেজলা- িশব র, জলা- নংিসংদী। 
22.  জনাব আইিন াহার 

িপতা- আেশক এলাহী 
মাতা- শাম াহার 
াম- পি ম বজ াম 

পা - হাতীবা া 
উপেজলা- হাতীবা া 
জলা- লালমিনরহাট। 

23.  জনাব িরফাত জাহান মিন 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাতা- েলখা ইসলাম 
াম- 29/1 আদশ  ল রাড 
পা - িপেরাজ র-8500 
উপেজলা- িপেরাজ র 

জলা- িপেরাজ র। 
24.  জনাব মাসাঃ নাসিরন আ ার 

িপতা- মাহাঃ আ ল হক 
মাতা- মাসাঃ আইিরন বগম 
াম- ফেত র, পা - িমজা র 

উপেজলা- ভালাহাট 
জলা- চ পাইনবাবগ । 

25.  জনাব সািদয়া আফিরন 
িপতা- মাঃ িল  িময়া 
মাতা- খােতজা বগম 

াম- গাবতলী (পি ম পাড়া) 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
পা - গাবতলী 

উপেজলা- গাবতলী 
জলা- ব ড়া। 

26.  জনাব হাসেন আরা তাসমীম 
িপতা- ইসমাইল হােসন খান 

মাতা- ল ম পারভীন 
াম- জগ াথ র, পা - ইটাভাড়া 

উপেজলা- করানীগ  
জলা- ঢাকা। 

27.  জনাব সালমা িব াস 
িপতা- রজাউল কিরম 
মাতা- জ ে সা বগম 

াম- উ র ইসলাম র 
পা - চৗডালা, উপেজলা- গাম া র 

জলা- চ পাইনবাবগ । 
28.  জনাব শা ী আ ার 

িপতা-ছােবদ আলী 
মাতা- িশউলী বগম 

াম- মারী, পা - কািলকা র 
উপেজলা-িকেশারগ  

জলা- নীলফামারী। 
29.  জনাব মাছাঃ সালমা খা ন 

িপতা- মাঃ ল হক 
মাতা- মাছাঃ জ রা খা ন 

াম- য়ালী 
পা - িব াগ  

উপেজলা- কােতায়ালী 
জলা- ময়মনিসংহ 

30.  জনাব কাজল রানী 
িপতা- রশ র ন ম ল 

মাতা- মতী রানী 
াম- গািসংগা, পা - গািসংগা 

উপেজলা- রাউফল, জলা-  প য়াখালী 
31.  জনাব াব ী আকতার 

িপতা- মাঃ বাব  াং 
মাতা- জােবদা বগম 

াম- গাবতলী, পা - গাবতলী 
উপেজলা- গাবতলী, জলা- ব ড়া 

32.  জনাব সরাত জাহান 
িপতা- মাঃ আ র রিশদ আকন 

মাতা- নাজমা আ ার 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
াম- গারেঝার, পা - বঠাকাটা 

উপেজলা- নািজর র, জলা-  িপেরাজ র 
33.  জনাব িরজা আ ার 

িপতা- কিবর সরকার 
মাতা- আকিলমা বগম 

াম- ঘর(সরকার বাড়ী), পা -আ রাইল 
উপেজলা- নািসর নগর 

জলা- া ণবাড়ীয়া 
34.  জনাব আজমীরা জামান 

িপতা- মাঃ আের ামান 
মাতা- পালী খা ন 

াম- না লী ন নপাড়া, পা - ব ড়া সদর 
উপেজলা- ব ড়া সদর, জলা- ব ড়া 

35.  জনাব সািদয়া আ ার 
িপতা- ল আিমন ধা 
মাতা- রহানা পারভীন 
াম- বােহরচর কাঠী 

পা - বােহরচর কাঠী 
উপেজলা- বা গ , জলা- বিরশাল। 

36.  জনাব কাজলী রানী 
িপতা- অ ল চ  পাল 

মাতা- রচনা রানী 
াম- আরজী নওগ  পালপাড়া, পা - নওগ  
উপেজলা-নওগ  সদর, জলা- নওগ । 

37.  জনাব গালাপী আ ার 
িপতা- মাশারফ হােসন 

মাতা- রী বগম 
াম- কািলকা র, পা - কািলকা র 

উপেজলা-িকেশারগ , জলা- নীলফামারী। 
38.  জনাব ঋ  সন 

িপতা- শংকর মার সন 
মাতা- িম ানী সন 

াম- খান র,  পা - খান র 
উপেজলা- বােগরহাট, জলা- বােগরহাট। 

39.  জনাব সর তী ানাজ  
িপতা- শা  ানাজ  
মাতা- তাপসী ানাজ  

াম- পালঘাট, পা -মগরাহাট 
উপেজলা- বােগরহাট, জলা- বােগরহাট। 

40.  জনাব মাহ জা খানম 
িপতা- হাছাইন আহা দ 

মাতা- খায় ন নছা 
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াম- িশ র (ব  ী বাড়ী) 

পা - গজািরয়া-৩৯০০ 
উপেজলা- দাগন ঁঞা, জলা- ফনী। 

 

  



ি য়া প ী িব ৎ সিমিত 
বারখাদা, ি য়া। 

 

িবষয়ঃ- ডাটা এি  অপােরটর পেদ াথিমক বাছাই ত আেবদন পে র তািলকা। 
 

ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
1.  জনাব সািদয়া আ ার  

িপতা- ল আিমন ধা 
মাতা- রহানা পারভীন 
াম- বােহরচর াকাঠী 
পাঃ- বােহরচর াকাঠী 

উপেজলা- বা গ  
জলা- বিরশাল 

2.  জনাব মাসাঃ িবউ  খা ন 
িপতা- মাহাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাসাঃ সােলহা বগম 
াম- পি ম চি র (মহদী র) 
পাঃ- ছ ািজত র 

উপেজলা-িশবগ  
জলা-চ পাইনবাবগ  

3.  জনাব মাহ দা আ ার  
িপতা- মজ  িময়া  
মাতা- সািকনা বগম 
াম- খামােরর চর 
পাঃ- হােসন নগর 

উপেজলা- বলাব 
জলা-নরিসংদী 

4.  জনাব নাজ ন নাহার 
িপতা- হার র রিশদ 
মাতা- ব ল আ ার  
াম-মালীগ ও  
পাঃ- কালােসানা 

উপেজলা-দাউদকাি  
জলা- িম া 

5.  জনাব মাছাঃ সাথী পারভীন 
িপতা- ত আ স সালাম সরকার  
মাতা- মাছাঃ রওেশানারা বগম 
াম- নারায়নদহ 
পাঃ- মিশ র  

উপেজলা-শাহজাদ র 
জলা-িসরাজগ  

6.  জনাব মাসাঃ জয়নাব িবে  আলী 
িপতা-আহা দ আলী 
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মাতা- মাসাঃ সািহদা খা ন 
াম- বািলয়াডা া 
পাঃ-বািলয়াডা া (৬৩০০) 

উপেজলা- চ পাইনবাবগ  সদর 
জলা- চ পাইনবাবগ  

7.  জনাব মাছাঃ জসিমন লতানা 
িপতা- মাঃ নকবর আলী  
মাতা- মাছাঃ তহিমনা িবিব 
াম- ইনােয়ত র  
পাঃ গাটগাড়ী 

উপেজলা- মা া 
জলা- নওগ  

8.  জনাব তািনয়া িসি কা  
িপতা- ত হািস র রহমান িসি কী 
মাতা- নািছমা আ ার  
াম শেখর িভটা, পাঃ-জামাল র  

উপেজলা-জামাল র সদর  
জলা-জামাল র  

9.  জনাব ি তা রানী দাস 
িপতা- শংকর চ  দাস 
মাতা- মাধবী রানী দাস 
াম- নলছাটা, পাঃ- বাইল  

উপেজলা-কালীগ  
জলা-গাজী র। 

10.  জনাব রািজনা আ ার  
িপতা- রমজান আলী ধান  
মাতা- তৗিহদা খা ন  
াম-চাপাসার (কাঠালভাংগী) 
পাঃ- কাঠালভাংগী 

উপেজলা-হির র  
জলা-ঠা রগ ও 

11.  জনাব স ফা ইয়াসিমন 
িপতা- মাঃ কে শ আলী 
মাতা- চকসাহা ী 
াম- ত িবিব হাওয়া 
পাঃ- চকসাহা ী 

উপেজলা- শর র সদর 
জলা- শর র  

12.  জনাব ইশরাত জাহান মাইয়া 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ কািরম আ ার  
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াম- খালপ য়া  
পাঃ-চি রহাট  

উপেজলা- ই রকানী  
জলা-িপেরাজ র  

13.  জনাব শারমীন লতানা (সাথী) 
িপতা- মাঃ জােহ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ ছাম ন নাহার 
াম- বিল াম 
পাঃ- মা াই (5930) 

উপেজলাঃ কালাই 
জলা-জয় রহাট 

14.  জনাব জা া ল নাঈম 
িপতা- ছািবনা বগম 
মাতা- মাঃ আ ল লিতফ  
াম-ই য়া, পাঃ- মি ক র  

উপেজলা- জয় রহাট, জলা- জয় রহাট  
15.  জনাব ফােতমা লতানা  

িপতা- র মহা দ বপারী 
মাতা- হািমদা বগম 
াম- নলী  
পাঃ-নলী গাল িনয়া-৮৫৬০ 

উপেজলা- মঠবাড়ীয়া 
জলা- িপেরাজ র  

16.  জনাব রাকসানা আ ার  
িপতা- ত ফজ ল হক  
মাতা- ছ রা বগম 
াম- ঘাগড়াপাড়া 
পাঃ-গা িরয়া মা াসা  

উপেজলা- ঈ রগ  
জলা- ময়মনিসংহ 

17.  জনাব লাবনী আ ার  
িপতা-আ স সা ার  
মাতা- রমালা বগম  
াম- ব  খাপাড়া 
পাঃ-নীলফামারী  

উপেজলা-নীলফামারী 
জলা- নীলফামারী 

18.  জনাব রশমা 
িপতা- আকবর আলী  
মাতা- রেহনা  
াম-আগা র  
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পাঃ- দও াম  

উপেজলা-ন ী াম 
জলা- ব ড়া  

19.  জনাব মাহ বা আলম জিবন 
িপতা- মাঃ খারেশদ আলম 
মাতা- রািজয়া লতানা  
াম- আ া র, পাঃ- কািলকা র  

উপেজলা- িড়চং, জলা- িম া  
20.  জনাব চ া দবনাথ  

িপতা- িব  দবনাথ 
মাতা- িশ া দবনাথ 
াম- ৬৬৭, কালাই পাড়া 
পাঃ- া ণবািড়য়া 

উপেজলা- া ণবািড়য়া 
জলা- া ণবািড়য়া 

21.  জনাব মাছাঃ শামীমা খা ন  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ ছািবয়া খা ন 
াম- সিনকপাড়া 
পাঃ- নবীনগ  

উপেজলা- নবাবগ  
জলা-িদনাজ র  

22.  জনাব মাছাঃ পালী খা ন  
িপতা/ ামী মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ ছািবয়া খা ন  
াম- সিনকপাড়া, পাঃ- নবীনগ  

উপেজলা- নবাবগ  
জলা-িদনাজ র 

23.  জনাব মাছাঃ নাওমী আকতার  
িপতা/ ামী মাঃ আনার ল হক  
মাতা- মাছাঃ আয়শা িসি কা (নাজমা) 
াম- খাগড়াব  (পি মপাড়া) 
পাঃ- িব র 

উপেজলা- বদরগ  
জলা- রং র 

24.  জনাব জা া ল ফরেদৗিস 
িপতা- সাম ল হক  
মাতা- া বগম 
াম- বগাবাইদ, পাঃ- জামাল র  

উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা- জামাল র  
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25.  জনাব উে  ল ম  

িপতা-মক ল হােসন 
মাতা-  সিকনা খা ন  
াম- েবর ক 
পাঃ- শােয় াগ  

উপেজলা- শােয় াগ  
জলা- হিবগ  

26.  জনাব চতী হালদার  
িপতা- নীল চ  হালদার  
মাতা- ক না রানী 
াম- ম রাবাদ 
পাঃ- রামকাঠী 

উপেজলা- নািজর র 
জলা- িপেরাজ র  

27.  জনাব মাছাঃ উে  হািববা 
িপতা- মাঃ আ ল হাইেসখ 
মাতা- মাছাঃ ম য়ারা খা ন  
াম- এরা হ 
পাঃ- বায়ািলয়ার চর  

উপেজলা-রায়গ  
জলা- িসরাজগ । 

28.  জনাব সনিজতা ম ল  
িপতা- নারায়ন ম ল  
মাতা- িবদাসী ম ল  
াম- পাহাড় র, পাঃ- শ য়া বাজার  

উপেজলা- িরয়া, জলা- লনা 
29.  জনাব নাজনীন আরা সরাতী  

িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম শা  
মাতা- মাছাঃ িফয়া আ ার বা   
াম- দ ড়াইল (বলরাম বা ) 
পাঃ- ফািসলাডা া 

উপেজলা- িদনাজ র সদর  
জলা- িদনাজ র  

30.  জনাব মাছাঃ পা মা আ ার বা   
িপতা/ ামী মাঃ মমতাজ আলী  
মাতা- মাছাঃ কাম ন নাহার  
াম- জগ াথ র  
পাঃ বর না  

উপেজলা-পীরগ  
জলা- ঠা রগ ও 

31.  জনাব পিপ চ বত   
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িপতা-অিনল চ বত   
মাতা- িচ  চ বত   
াম- আউিলয়াবাদ  
পাঃ- আউিলয়াবাদ  

উপেজলা-কািলহাতী 
জলা- টাংগাইল 

32.  জনাব মাছাঃ রিজনা খা ন  
িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী  
মাতা- মাছাঃ হািলমা খা ন  
াম- কামর াম  
পাঃ- বািনয়াপাড়া 

উপেজলা- জয় রহাট  
জলা- জয় রহাট 

33.  জনাব মাছাঃ মি কা খা ন 
িপতা- মাঃ আঃ খােলক 
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম  
াম- দঃ বাচা র  
পাঃ- কহরপাড়া 

উপেজলা- ঠা রগাও 
জলা- ঠা রগাও 

34.  জনাব মাছাঃ িখ বা   
িপতা- মাঃ আিজ ল াং 
মাতা- মাছাঃ নািদরা খা ন  
াম- রাজা র, পাঃ- রানীনগর  

উপেজলা- রানীনগর, জলা- নওগ ।  
35.  জনাব মা ফা 

িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাতা- জািকয়া বগম 
াম- দঃ রািদয়া  
পাঃ- রািদয়া  

উপেজলা- মিক 
জলা- প য়াখালী 

36.  জনাব িজ ন নাহার  
িপতা- মাঃ আঃ জববার  
মাতা- মােজদা খা ন 
াম- ভি র, পাঃ- বলদী র  

উপেজলা- িমঠা র  
জলা- রং র 

37.  জনাব শিম া ব য়া 
িপতা- অসীম ব য়া 
মাতা- রাধা ব য়া  
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াম- প চখাইন 
পাঃ- দওয়ান র  

উপেজলা-রাউজান 
জলা- চ াম 

38.  জনাব আিবদা লতানা  
িপতা- আ ল াহ আল মাহ দ 
মাতা- ত আছমা খা ন  
াম- মাহন র  
পাঃ- লািহড়ী মাহন র  

উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ  

39.  জনাব মাসাঃ শিরফা খা ন 
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাতা- মাসাঃ জািহ র বগম 
াম- ধানতলা, পাঃ- নশরত র  

উপেজলা- আদমিদয়া  
জলা- ব ড়া  

40.  জনাব ি  দাস 
িপতা- গেনশ দাস 
মাতা- চ না দাস 
াম- আেলাকিদয়া  
পাঃ- মসনী 

উপেজলা- ক য়া 
জলা- বেগরহাট 

41.  জনাব জা া ল আ ার  
িপতা- মিজবর রহমান 
মাতা- িসি কা বগম 
াম- পি ম িশবরাম র  
পাঃ- জািহদ র  

উপেজলা- িদনাজ র সদর  
জলা- িদনাজ র  

42.  জনাব তাছিলমা আ ার  
িপতা- মাঃ আ  তােহর  
মাতা- মেনায়ারা বগম 
াম- র মাইজহা  
পাঃ- চরআধপািখয়া 

উপেজলা- াগাছা 
জলা- ময়মনিসংহ 

43.  জনাব ি  আ ার 
িপতা- মাঃ জাহা ীর খ কার 
মাতা- িব বগম 
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াম- দওনাখালী 
পাঃ- লারহাট 

উপেজলা-িপেরাজ র 
জলা-িপেরাজ র 

44.  জনাব মী খা ন 
িপতা-দরেবশ মা া 
মাতা- জাহানারা বগম 
াম- ব না, পাঃ- ব না 

উপেজলা- িরয়া, জলা- লনা 
45.  জনাব হািববা মাজানা 

িপতা- মাঃ আ ল আহাদ 
মাতা- রােকয়া খা ন 
াম- নায়াকা  
পাঃ- সাহস 

উপেজলা- িরয়া 
জলা- লনা 

46.  জনাব িনেবিদতা  মি ক 
িপতা- িনতাই   মি ক 
মাতা- ইরানী মি ক 
াম- বরািতয়া 
পাঃ-বরািতয়া 

উপেজলা- িরয়া 
জলা- লনা 

47.  জনাব সমাি  আ ার 
িপতা- ত িফেরাজ জামান 
মাতা- সা জদা বগম 
াম- হির র 
পাঃ-হির র 

উপেজলা- মলাদহ 
জলা-জামাল র 

48.  জনাব রিহমা খা ন 
িপতা- মাঃ হািব র রহমান 
মাতা- সােজদা খা ন 
াম- া াথবাড়ী 
পাঃ- রামভ র 

উপেজলা- াগাছা 
জলা-ময়মনিসংহ 

49.  জনাব শাপলা খা ন 
িপতা- মাঃ ছাই ল ইসলাম 
মাতা- াহার 
াম- মিহষােখালা, পাঃ-কয়রাবাজার 
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উপেজলা-উ াপাড়া, জলা-িসরাজগ  

50.  জনাব িদপালী আ ার 
িপতা- দেলায়ার হােসন 
মাতা- িসিম বগম 
াম- িপরাপাট 
পাঃ-িপরাপাট 

উপেজলা- নট 
জলা-ব ড়া 

51.  জনাব মাছাঃ তািনয়া লতানা 
িপতা- মাঃ আই ব হােসন 
মাতা- মাছাঃ সােবরা খা ন 
াম- বা য়াটা 
পাঃ- তী 

উপেজলা- গাপাল র 
জলা-টাংগাইল 

52.  জনাব জিরন আ ার 
িপতা- জয়নাল আেবদীন 
মাতা- রািজয়া লতানা 
াম- সয়দপাড়া, পাঃ- গল লা 

উপেজলা- গাছা, জলা-ময়মনিসংহ 
53.  জনাব মাছাঃ মাহ জা আকতার 

িপতা- মাঃ মিজবর রহমান 
মাতা- মাছাঃ জাসনারা বগম 
াম- কামার র 
পাঃ-কামার র 

উপেজলা-হির র 
জলা-ঠা রগ ও 

54.  জনাব সর তী ানাজী 
িপতা- শাম  ানাজী 
মাতা- তাপসী ানাজী 
াম- পালঘাট 
পাঃ- মগরাহাট 

উপেজলা- বােগরহাট 
জলা-বােগরহাট 

55.  জনাব ঋ  সন 
িপতা- শংকর মার সন 
মাতা- িম ালী সন 
াম- খান র 
পাঃ-খান র 

উপেজলা-বােগরহাট 
জলা-বােগরহাট 
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56.  জনাব মাছাঃ ফােতমা াহান 

িপতা- এসএম বরকত উল াহ 
মাতা- মাছাঃ হািছনা বগম 
াম- নাং  
পাঃ- নাং  

উপেজলা- নট 
জলা-ব ড়া 

57.  জনাব মাছাঃ শািমমা আ ার 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ পা ল বগম 
াম- বীরেকদার হািজপাড়া 
পাঃ-দপচ িচয়া 

উপেজলা-কাহা  
জলা-ব ড়া 

58.  জনাব মাছাঃ তান ম খা ন 
িপতা- মাঃ বদ ে াজা সরকার 
মাতা- মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম 
াম- মেহশ র, পাঃ-ধানগড়া 

উপেজলা-রায়গ  
জলা-িসরাজগ  

59.  জনাব তানিজলা ইয়াসিমন 
িপতা-  িময়া 
মাতা-আেলায়ারা বগম 
ামঃ বার র, সানাপাড়া 
পাঃ- নেগালা 

উপেজলা-ব ড়া, জলা-ব ড়া 
60.  জনাব হািববা আ ার 

িপতা- মাঃ হা ন অর রিশদ  
মাতা- িবলিকছ বগম 
াম- িততপ া 
পাঃ-কামালখানহাট 

উপেজলা-জামাল র 
জলা-জামাল র 

61.  জনাব মাছাঃ আ না খা ন িনিশ 
িপতা- মাঃ আয় ল হক 
মাতা- মেহলা বগম 
াম- রহমতগ  ৪ নং গিল 
পাঃ-িসরাজগ  

উপেজলা-িসরাজগ  
জলা-িসরাজগ  

62.  জনাব রনাহার 
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িপতা- মাঃ র ল ইসলাম 
মাতা- আেমনা বগম 
াম- ভবানীগ  
পাঃ-ভবানীগ  

উপেজলা-সদর 
জলা-ল ী র 

63.  জনাব ল শাহানারা  
িপতা- মাঃ আ ল গাফফার আক  
মাতা- ববী আ ার 
াম- হাউিজংে ট  
পাঃ-জয় রহাট 

উপেজলা-জয় রহাট 
জলা-জয় রহাট 

64.  জনাব িলিল রায় 
িপতা- শীল মার রায় 
মাতা- িদপালী রায় 
াম- িড়ডা া, পাঃ-িদগরাজ 

উপেজলা- মাংলা, জলা-বােগরহাট 
65.  জনাব র া খা ন 

িপতা- বাব  হােসন 
মাতা- রনাহার খা ন 
াম- জগজীবন র 
পাঃ-নাই ড়ী 

উপেজলা-উ াপাড়া 
জলা-িসরাজগ  

66.  জনাব সামা আ ার খান জিল 
িপতা- আ স ছা ার খান 
মাতা- আেয়শা খা ন 
াম- জগ াথ র 
পাঃ-শােয় াগ  

উপেজলা-শােয় াগ  
জলা-হিবগ । 

67.  জনাব মাছাঃ শাপলা খা ন 
িপতা- ত ছাই র রহমান 
মাতা- মাছাঃ ময়না িবিব 
াম- পাড়াপাড়া, পাঃ- নাহার 

উপেজলা- পচািচয়া, জলা-ব ড়া 
68.  জনাব েলখা আ ার 

িপতা- মাঃ মাখেল র রহমান 
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম 
াম- হাড়াইলনবীনগর 
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পাঃ-হানাইলব  

উপেজলা-জয় রহাট 
জলা-জয় রহাট 

69.  জনাব সািবয়া লতানা 
িপতা- মাঃ ইসমাইল শখ 
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম 
াম- হাগলাডা া 
পাঃ- ড়ােঘানা 

উপেজলা- িরয়া 
জলা- লনা 

70.  জনাব মাঃ হািলমা আিমন 
িপতা- মাঃ র ল আিমন 
মাতা- শাহনাজ আিমন 
াম- তাউশী 
পাঃ-শািকবেমাহা দ 

উপেজলা- নার ঘাট 
জলা-হিবগ  

71.  জনাব মাছাঃ আ র খা ন 
িপতা- মাঃ শািহ র ইসলাম 
মাতা- িবউ  
াম- ঘেন াম র 
পাঃ-ডাংগাপাড়া 

উপেজলা-হািকম র 
জলা-িদনাজ র 

72.  জনাব তা-সীন িজনাত উপমা 
িপতা- মাঃ আ ল মােলক 
মাতা- খায় ে ছা 
াম- ন ন চরচাষী 
পাঃ- য়াগািছয়া 

উপেজলা-গজািরয়া 
জলা- ীগ  

73.  জনাব িনশাত আরা িরংিক 
িপতা- আব স সামাদ  ঢালী 
মাতা- মাসাঃ রািজয়া বগম 
াম- জলা পিরষদ রাড 
পাঃ-প য়াখালী 

উপেজলা-প য়াখালী 
জলা-প য়াখালী 

74.  জনাব ির া খা ন 
িপতা- মাঃ আিতয়ার রহসান 
মাতা- মাছাঃ জাহান বগম 
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াম- মিঘয়া, পাঃ-চ দপাশা 

উপেজলা-বা গ , জলা-বিরশাল 
75.  জনাব অ শী  দাশ অি  

িপতা- রতন দাশ 
মাতা- ং  দাশ 
াম- ঘানারপাড়া 
পাঃ-ক বাজার সদর 

উপেজলা-ক বাজার 
জলা-ক বাজার 

76.  জনাব মাসেলমা আ ার 
িপতা- মাঃ মক ল হােসন 
মাতা- আেলায়ারা বগম 
াম- নািজরা ীপাড়া 
পাঃ- িড় াম 

উপেজলা- িড় াম সদর 
জলা- িড় াম 

77.  জনাব ইিত আ ার 
িপতা- ইিলম উি ন 
মাতা- ছােহরা আ ার 
াম- ইছাখালী, পাঃ-ইছাখালী 

উপেজলা-সিখ র, জলা-টাংগাইল 
78.  জনাব আেয়শা আ ার 

িপতা- রিফ ল ইসলাম 
মাতা- পার ল বগম 
াম- কাদািলয়া 
পাঃ-বািজত র 

উপেজলা-রাৈজর 
জলা-মাদারী র 

79.  জনাব িনগার লতানা অিভ 
িপতা- শখ জািকর হােসন 
মাতা- নািছমা বগম 
াম- দািরয়ালা, পাঃ-দািরয়ালা 

উপেজলা- মাল ারহাট 
জলা-বােগরহাট 

80.  জনাব পারভীন আ ার 
িপতা- সাই ল ইসলাম 
মাতা- দালনা খা ন 
াম- মাধখলা, পাঃ- হােসন র 

উপেজলা- হােসন র 
জলা-িকেরাশগ  

81.  জনাব মাসাঃ শফালী খা ন 
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িপতা- ত মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- মাসাঃ শফালী খা ন 
াম- আরািজ সািজয়াজ 
পাঃ-সািজয়াড়া 

উপেজলা- িরয়া 
জলা- লনা 

82.  জনাব শািকলা খা ন 
িপতা- মাঃ আ ল মা দ 
মাতা- মাছাঃ ম আলা 
াম- হাড়াইল 
পাঃ-হানাইল মা াসা 

উপেজলা-জয় র হাট 
জলা-জয় রহাট 

83.  জনাব মাছাঃ আির ে ছা 
িপতা- মাঃ আনছার আলী 
মাতা- মাছাঃ শাম াহার 
াম- চড়ািচ িলয়া, পাঃ-িসল া 

উপেজলা-শাহজাদ র 
জলা-িসরাজগ  

84.  জনাব অিপ তা  
িপতা- অ ন মার  
মাতা- রীনা রানী  
াম- িঝিকড়া, পাঃ-উ াপাড়া 

উপেজলা-উ াপাড়া 
জলা-িসরাজগ  

85.  জনাব লতানা আ ার 
িপতা- আেলক িময়া 
মাতা- মিরয়ম বগম 
াম- ন ন কদম লী 
পাঃ- সানারাম র 

উপেজলা-বা ারাম র 
জলা- া নবাড়ীয়া 

86.  জনাব হাসেন আরা তাসমীম 
িপতা- ইসমাইল হােসন খান 
মাতা- ল ম পারভীন 
াম- জগ াথ র 
পাঃ-ইটাভাড়া 

উপেজলা- করানীগ  
জলা- ঢাকা 

87.  জনাব মাছাঃ আলহামরা খা ন 
িপতা- মাঃ আলহাজ  ামািনক 
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মাতা- সিখনা খা ন 
াম- ম র  
পাঃ চৗিবলা বাজার 

উপেজলা-উ াপাড়া 
জলা-িসরাজগ  

88.  জনাব মী আরা 
িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা- রখা খা ন 
াম- চকরামচ , পাঃ-নওগ  

উপেজলা-নওগ  সদর 
জলা-নওগ  

89.  জনাব সানািজদা খা ন 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ রেহনা আকতার 
াম- চক উলী, পাঃ-চকউলী 

উপেজলা-মা া 
জলা-নওগ  

90.  জনাব মাহ জা খানম 
িপতা- হাছাইন আহা দ 
মাতা- খায়র ন নছা 
াম- িশ র (ব মিনর বাড়ী) 
পাঃ-গজািরয়া-৩৯০০ 

উপেজলা-দাগ ঞা 
জলা- ফনী 

91.  জনাব ব া আ ার 
িপতা- মাঃ নািছম উি ন 
মাতা- ময়না 
াম- গয়হাটা 
পাঃ-গয়হাটা 

উপেজলা-নাগর র 
জলা-টাংগাইল 

92.  জনাব মাছাঃ িশ ী বগম 
িপতা- মাঃ মাজাে ল হক 
মাতা- মাছাঃ শিরেফান নছা 
াম- িমি   
পাঃ- ভ াবাড়ী 

উপেজলা-পীরগ  
জলা-বং র 

93.  জনাব মা ফা খা ন 
িপতা- মাঃ আ ল মা ান সরকার 
মাতা- রহানা বগম 
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াম-রনিতথাধানগর 
পাঃ- ধানগড়া, উপেজলা-রায়গ  
জলা- িসরাজগ  

94.  জনাব শেরফা আ ার িবপাশা 
িপতা- ত মিফজ উি ন 
মাতা- আন মান বগম 
াম- িরয়াজনগর, পাঃ- পাব তী র 

উপেজলা-পাব তী র 
জলা-িদনাজ র 

95.  জনাব মৗ মী আ ার 
িপতা- গালাম িকবিরয়া মা া 
মাতা- ৎ ন নছা 
াম- কালচরী াল, পাঃ- ফািসয়াতলা 

উপেজলা-কালিকিন, জলা-মাদারী র। 
96.  জনাব আইিন াহার 

িপতা-আেশক এলাহী 
মাতা- শাম াহার 
াম-পি ম বজ াম, পাঃ-হাতীবা া 

উপেজলা-হাতীবা া, জলা- লালমিনরহাট 
97.  জনাব মাছাঃ সরাজাম মিনরা 

িপতা- মাঃ জািহ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ িম  বগম 
াম- জগদীশ র 
পাঃ-ইকরচালী 

উপেজলা-তারাগ , জলা-রং র 
98.  জনাব শােনকা হালদার 

িপতা- কেদব হালদার 
মাতা- িশলা হালদার 
াম + পাঃ-আম াম 

উপেজলা-রাৈজর, জলা-মাদারী র। 
99.  জনাব সািবনা খা ন 

িপতা- মাঃ ফজ  িব াস 
মাতা- মমতাজ বগম 
াম- টালনা, পাঃ-জািমরাহাট 

উপেজলা- িরয়া, জলা- লনা 
100. জনাব া খা ন 

িপতা- নজ ল ইসলাম হালদার 
মাতা- আেমনা বগম 
াম- রানাই 
পাঃ-খিন য়া 

উপেজলা- িরয়া, জলা- লনা। 
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101. জনাব মাছাঃ ফােতমা- জ-জ রা 
িপতা- মাঃ আ র রিহম 
মাতা- িমেসস সিলনা রিহম 
াম-ঠনঠিনয়া পি ম পাঃ 
পাঃ-ব ড়া সদর 

উপেজলা+ জলা- ব ড়া 
102. জনাব জা া ন নাঈম 

িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতা- েলরা বগম 
াম- রাজা র 
পাঃ + উপেজলা- রানীনগর, জলা- নওগ  

103. জনাব মাছাঃ মাক দা আ ার 
িপতা- মাঃ আ ল কােদর 
মাতা- মাছাঃ মােজদা কােদর 
াম- ি য়া কাবািরয়াকা া 
পাঃ- িব াগ , উপেজলা-সদর 
জলা-ময়মনিসংহ 

104. জনাব িরফাত জাহান মিন 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতা- েলখা ইসলাম 
াম-২৯/১ আদশ ল রাড 
পাঃ+উপেজলা+ জলা-িপেরাজ র 

105. জনাব দবকী দাস 
িপতা- ত হিরপদ দাস 
মাতা- কা ন রানী দাস 
াম-আরাজী িরয়া 
পাঃ+উপেজলা- িরয়া,  
জলা- লনা। 

106. জনাব শারিমন লতানা ি  
িপতা- মাঃ শিফ ল ইসলাম তা কদার 
মাতা- মাছাঃ আি য়া  
াম-জগতগ তী, পাঃ- কেয়লগ তী 

উপেজলা + জলা- িসরাজগ । 
107. জনাব কয়া রানী দাশ 

িপতা- পলানাথ দাশ 
মাতা- চ া রানী দাশ 
াম-চ েদরেঢান, পাঃ-ষাটতলা 

উপেজলা-ফিকরহাট, জলা-বােগরহাট 
108. জনাব নািদরা বগম 

িপতা- মাহা দ রমজান আলী 
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মাতা- স জ নাহার 
াম-গাজী র, পাঃ ডৗহাখলা 

উপেজলা- গৗরী র, জলা-ময়মনিসংহ। 
109. জনাব সিহদা খা ন 

িপতা- শখ আমীর আলী 
মাতা- শািহদা বগম 
াম-অেযা া, পাঃ কাধলা 

উপেজলা + জলা- বােগরহাট। 
110. জনাব িরং  রানী বিন ক 

িপতা- নেরশ চ  বিন ক 
মাতা- ঠা রী রানী বিণ ক 
াম-১নং ওয়াড  িকওিনয়াবাড়ী 
পাঃ+ উপেজলা- বারহানউি ন 
জলা- ভালা 

111. জনাব রােবয়া খা ন 
িপতা- মাঃ িজ াহ 
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম 
াম + পাঃ-ক চাসড়া 

উপেজলা + জলা-জামাল র 
112. জনাব নিমতা রানী দাস 

িপতা- গািব  চ  দাস 
মাতা- অ না রানী দাস 
াম + পাঃ- িপিরজকাি  

উপেজলা-রায় রা, জলা-নরিসংদী 
113. জনাব িলখা রায় 

িপতা-িশিশর রায় 
মাতা- ইলা রানী রায় 
াম-দশ না, পাঃ-দশ না বাজার 

উপেজলা-কালিকিন, জলা-মাদারী র 
114. জনাব মাছাঃ িবউ  খা ন 

িপতা- মাঃ এিহয়া সরকার 
মাতা- মাছাঃ চায়না খা ন 
াম-হির র, পাঃ-বাগবা  

উপেজলা+ জলা-িসরাজগ । 
115. জনাব িজয়াসিমন খা ন 

িপতা- মাঃ এনা ল হক 
মাতা- তারা ল 
াম-পারিদলাল র, পাঃ-কানসাট 

উপেজলা- িশবগ  
জলা-চ পাইনবাবগ  

116. জনাব ত ী দবনাথ 
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িপতা- নারায়ন দবনাথ 
মাতা- িলিপ রানী দবনাথ 
াম-কমলা র(আমলাপাড়া) 
পাঃ- ভরব বাজার 

উপেজলা- ভরব, জলা-িকেশারগ । 
117. জনাব মিনয়া আ ার 

িপতা- জববার শখ 
মাতা-  ঝণ া বগম 
াম-বাকশােখালা, পাঃ-িদগনগর 

উপেজলা- ক দ র, জলা- গাপালগ । 
118. জনাব মাছাঃ রােবয়া আ ার 

িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ মেনরা বগম 
াম-অন র, পাঃ-পারগয়ড়া 

উপেজলা- গািব গ  
জলা-গাইবা া। 

119. জনাব হাসেনয়ারা খা ন 
িপতা- মাঃ আ ল হােসম 
মাতা- েলখা বগম 
াম+ পাঃ-চবৈতয়ব, 

উপেজলা-ধামইরহাট, জলা-নওগ  
120. জনাব ফিরদা আ ার 

িপতা-ফরজ আলী 
মাতা- মহৎভান বগম 
াম-বািনয়াপাড়া, পাঃ+উপেজলা-

বােগ রী, জলা- িড় াম। 
121. জনাব মাহিসনা আ ার মা 

িপতা- মাঃ মােমন িময়া 
মাতা- পারভীন বগম 
াম + পাঃ-ধা য়া 

উপেজলা- িশব র, জলা- নরিসংদী। 
122. জনাব িমতী রায় বজয় ী 

িপতা- িবজয়  রায় 
মাতা- ক না রানী রায় 
াম-র য়ারচর, পাঃ-তালগািছয়া 

উপেজলা-কাঠািলয়া 
জলা-ঝালকাঠী। 

123. জনাব চ া বগম 
িপতা- মাঃ ফােয়জ উি ন 
মাতা- াহার বগম 
াম-িজরাহী, পাঃ-কাটাঘাটবাজার 
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উপেজলা-রায় রা 
জলা-নরিসংদী 

124. জনাব মাছাঃ ফােতমা খা ন 
িপতা- মাঃ জািহ র রহমান 
মাতা- মাছাঃ জাসনা বা  
াম-চকলজীব, পাঃ-িতলিদঘী বাজার 

উপেজলা-কাহা  
জলা- ব ড়া 

125. জনাব উে  ল ম 
িপতা- মাঃ কে শ আলী 
মাতা- ত িবিব হাওয়া 
াম+ পাঃ-চকসাহা ী 

উপেজলা- শর রসদর 
জলা- শর র। 

126. জনাব িজিনয়া আ ার 
িপতা- মাঃ জালাল উি ন 
মাতা- তািনয়া আ ার 
াম-চরেগাহালবাড়ীয়া, পাঃ- র 

উপেজলা-মেনাহরদী, জলা-নরিসংদী 
127. জনাব মাছাঃ খসানা খা ন 

িপতা- মাঃ রায়হান আলী 
মাতা- মাছাঃ শামীমা পারভীন 
াম- জা, পাঃ-কািলৈকড় 

উপেজলা-উ াপাড়া, জলা-িসরাজগ । 
128. জনাব মাছাঃ আশা লতানা 

িপতা- মাঃ আফছার আলী 
মাতা- মাছাঃ মােজদা খা ন 
াম- কািলয়াৈকড়(বড়পাড়া) 
পাঃ- কািলয়াৈকড়, উপেজলা-উ াপাড়া, 
জলা-িসরাজগ । 

129. জনাব িশলা ম ল 
িপতা- ধীর ম ল 
মাতা- িরনা ম ল 
াম- ধাবাড়ী, পাঃ-কদমবাড়ী 

উপেজলা- রাৈজর, জলা-মাদারী র। 
130. জনাব রাইরা খানম 

িপতা-কিবর আহেমদ 
মাতা- ম দা বগম 
াম-হাজী কিবর আহেমেদর বাড়ী,  
পাঃ- লশিশখালী 

উপেজলা- বিদয়া, জলা-ক বাজার 
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131. জনাব শরীফা আ ার 

িপতা- ত জজ িময়া 
মাতা- রািবয়া খানম 
াম + পাঃ মঘিশ ল 

উপেজলা- ব ধলা, জলা- ন েকানা। 
132. জনাব মাবাে রা খানম 

িপতা- মায়াে র হােসন 
মাতা- হাসেন আরা খানম 
াম- মনম শীরপাড়া, পাঃ- মনম 

উপেজলা-মা া, জলা-নওগ  
133. জনাব িফয়া আ ার 

িপতা- হাসেনয়ারা 
মাতা- শখ হাসমত আলী 
াম- ছাটকাচনা, পাঃ- দািরয়ালা 

উপেজলা- মা ারহাট, জলা-বােগরহাট 
134. জনাব িরজা আ ার 

িপতা- কিবর সরকার 
মাতা- আকিলমা বগম 
াম- যর(সরকারবাড়ী), পাঃ-আ রাইল 

উপেজলা-নািসর নগর 
জলা- া ণবািড়য়া। 

135. জনাব মাছাঃ উে  শায়ফা লতানা 
িপতা- মাঃ সােদক আলী 
মাতা- মাছাঃ মােমনা বগম 
াম- দােমাদর র, পাঃ- কাম নগর 

উপেজলা-সা া র 
জলা-গাইবা া 

136. জনাব সাবা  তাবাস ম 
িপতা- আ ল মিতন 
মাতা- রওনক জাহান 
াম- লশান মাড় 
পাঃ+উপেজলা+ জলা- জয় রহাট 

 
137. জনাব র া খা ন 

িপতা- মাঃ আ র রিশদ 
মাতা- শফালী খা ন 
াম- আগেবড়া, পাঃ- বতকাি  

উপেজলা-শাহজাদ র, জলা-িসরাজগ । 
138. জনাব ইসরাত জাহান 

িপতা- আঃ হািমদ মা া 
মাতা- কাজী মরী 
াম- বািলয়া, পাঃ-ম ফা র 
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উপেজলা+ জলা-মাদারী র 

139. জনাব মাছাঃ খািদজা খা ন 
িপতা- মাঃ আববাস আলী 
মাতা-  িশ খা ন 
াম- সনগাতী, পাঃ-উ াপাড়া আর/এস 

উপেজলা-উ াপাড়া, জলা-িসরাজগ । 
140. জনাব উিম  ব  

িপতা-সনাতন ব  
মাতা- তপতী ব  
াম-ভবানী র, পাঃ- মদনহাট 

উপেজলা-হাটহাজারী, জলা-চ াম। 
141. জনাব শা না রায় 

িপতা- পন মার রায় 
মাতা- ামলী রায় 
াম- সানাখালী, পাঃ- লঘর 

উপেজলা- ফিকরহাট, জলা-বােগরহাট 
142. জনাব কাজলী রানী 

িপতা-অ ল চ  পাল 
মাতা- রচনা রানী 
াম-আরজী নওগ  পালপাড়া 
পাঃ+উপেজলা+ জলা-নওগ  

143. জনাব মাছাঃ দেলারা আ ার লালী 
িপতা/ ামীর নাম- ত  িময়া ধান 
মাতা- মাছা সাদারানী বগম 
াম+ পাঃ-উ র ছয়ঘিরয়া 

উপেজলা- গািব গ , জলা-গাইবা া। 
144. জনাব ফােতমা আ ার 

িপতা/ ামীর নাম- িহসাব মািলথা 
মাতা- আকিলমা খা ন 
াম- ধা য়া, পাঃ-ধা য়া কামাল র 

উপেজলা-বকশীগ , জলা-জামাল র 
145. জনাব মাসাঃ রিহমা আ ার 

িপতা/ ামীর নাম- মাঃ আ ল কােশম 
মাতা- রজাহান বগম 
াম- বরেকাটা, পাঃ-বরেকাটা ল 

উপেজলা-দাউদকাি , জলা- িম া 
146. জনাব মা মা লতানা 

িপতা/ ামীর নাম- মিজবর রহমান 
মাতা- লাভলী ইয়াসিমন 
াম- িবহারী র, পাঃ-আহসানগ  

উপেজলা-আ াই, জলা-নওগ  
147. জনাব হািফজা রহমান 

িপতা/ ামীর নাম- হািব র রহমান 



ঃ নং নাম ও ায়ী কানা 
মাতা- ফািহমা আ ার 
াম+ পাঃ-না য়ামালা 

উপেজলা-গাবতলী, জলা-ব ড়া 
148. জনাব সালমা িব াস 

িপতা/ ামীর নাম- রজাউল কিরম 
মাতা- জ ে সা বগম 
াম-উ র ইসলাম র, পাঃ- চৗডালা 

উপেজলা- গাম া র, জলা-চ পাই-নবাবগ । 
 

 

 

 

     

 

 


