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বগম রােকয়া িব িব ালয়, রং র 
িশ াথ র তািলকা 

 
িবভােগর নাম : বাংলা 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

১ মাঃ মা ন অর রশিদ  MD.Mamun Or 
Rashed 

আবেদ আলী 
মাছাঃ মাশেদা 

বেগম 
সরদার পাড়া,রং র ১৭৮০৯৬৬৭৬৭ ডিমলা,নীলফামারী বাংলা 1st 1st ১৯০১০১৯ 

২ মা: িশহাব ধান Md. Shihab Prodhan 
ত: ছাইদার রহমান 
ধান 

মাছা: লাভলী বগম 
লবািড়, গািব গ , 

গাইবা া 
১৭৮৯১৩৬৬০৯ লবািড়, গািব গ , গাইবা া বাংলা 1st 1st ১৯০১০১০ 

৩ মাছা: িরতা খা ন Mst. Rita Khatun মা: আ ল খােলক মাছা: নাজমা খা ন 
রাজা র, সাি য়াড়া, 

মারখালী, ি য়া 
১৮১৬৮৮৬৪৬২ রাজা র, সাি য়াড়া, মারখালী, ি য়া বাংলা 1st 1st ১৯০১০১৮ 

৪ িদল বা খা ন Dilruba Khatun 
 মা: রােশ ল 
ইসলাম 

মা দা আ ার 
জয়েদব কাজীপাড়া, 
গ াচড়া, রং র 

১৩১৫৭২৪৩৪৪ জয়েদব কাজীপাড়া, গ াচড়া, রং র বাংলা 1st 1st ১৯০১০৩৫ 

৫ িপপা রানী Pipa Rani িবমল চ  সরকার িনিলমা রানী িবরল, িদনাজ র ১৭০৬৮৪১১০৮ িবরল, িদনাজ র বাংলা 1st 1st ১৯০১০৪৮ 
৬  মেহদী হাসান Mehedi Hasan শাহজাহান র য়ারা বগম রায় র, নরিসংিদ ১৮৮২১৬০৯০৯ রায় র, নরিসংিদ বাংলা 1st 1st ১৯০১০৫৪ 
৭ ভা লতা রায় Vaggolata Ray ন ল চ  রায় কিনকা রানী রায় নবাবগ , িদনাজ র ১৩০৮০২৪৫৭০ নবাবগ , িদনাজ র বাংলা 1st 1st ১৯০১০৫৯ 
৮ িরপন রায় Ripon Roy মিহ  রায় সেনকা রাণী ভবান হাট, নীলফামারী ১৭৭৮২৬৪৯৯৫ ভবান হাট, নীলফামারী বাংলা 1st 1st ১৯০১০৬০ 
৯ িমনা বগম Mina Begum আ ল গিন জাহানারা বগম বা বল, হিবগ  ১৭৩৫৮০৩৬৭৮ বা বল, হিবগ  বাংলা 1st 1st ১৯০১০৪৬ 

১০  মা: আল মা ন Md. Al Mamun 
 মা: আলাউি ন 
িপেক 

 মাছা: মাহ দা 
বগম 

ন ী াম, ব ড়া ১৭৮৪২৮২৫২৪ ন ী াম, ব ড়া বাংলা 1st 1st ১৯০১০৩০ 

১১ 
 মাছা: শািকলা 
ইয়াছিমন ি  

Mst. Shakila Yasmin 
Munni 

 মা: শাহজাহান 
আলী 

 মাছা: আেমনা 
বগম 

হাতীবা া, লালমিনর হাট ১৭৮৩২৪৪১১৫ হাতীবা া, লালমিনর হাট বাংলা 1st 1st ১৯০১০৩৮ 

১২   তাপস চ  রায় Sree Taposh Chandro 
Roy 

 কশব চ  রায়  শাভা রাণী রায় িকেশারগ , নীলফামারী ১৭০৭৫০২৫৪১ িকেশারগ , নীলফামারী বাংলা 1st 1st ১৯০১০৫১ 

১৩ সািদয়া আফেরাজ Sadia Afroj 
 মা: শিফউল 
ইসলাম 

িফয়া বগ পািলচারাহাট, রং র ১৭৫০৮৯৫৭৭৬ পািলচারাহাট, রং র বাংলা 1st 1st ১৯০১০৭০ 

১৪ মা ম িব াহ Md. Masum Billah মা: র ইসলাম 
মাছা: মাতাহারা 
বগম 

সরদার পাড়া, রং র ১৭০৮০০৬৫৬৭  জলঢাকা, নীলফামারী বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৪৮ 

১৫  মাছা: মাসেলমা খা ন Md. Moslema Khatun মা: আ ল হাই মাছা: তিমরন 
ব মাচাবা া, িচলমারী, 
িড় াম 

১৯৮১৮২৬৩৯১ ব মাচাবা া, িচলমারী, িড় াম বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৪৬ 

১৬ িমনা আ ার Mina Akter মন র আলী আেনায়ারা বগম চকবাজার, আসরত র, রং র ১৭৪০২৭৪৬৯৮ িলয়া, িনলফামারী বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৭৪ 

১৭ মাছা: সাহািগ খা ন Mst. Sohagi Khatun মা. সাম ল আলম মাছা. ঘািসনা খা ন সরদার পাড়া, রং র ১৭০৬৮০৮০০৬ দািবলা, তাড়াশ, সিরাজগ  বাংলা 1st 2nd ১৮০১০০৯ 

১৮ আিতকা বগম Atika Begum আলাউি ন  সিলনা বগম কামােরর মার, আশরত র, 
রং র ১৭৭৩৫৬২৫৪২ িকেশারগ , নীলফামারী বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৭৩ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

১৯ পাপড়ী রানী ভৗিমক Papri Rani Voumik িগিরশ চ  ভৗিমক িচ  রানী ভৗিমক 
 কালাক , গংগাচড়া, 
রং র 

১৭৮৯৩২৪৫২০  কালাক , গংগাচড়া, রং র বাংলা 1st 2nd ১৮০১০১১ 

২০ পন চ  রায় Shapon Chandra Ray হারাধন রায় অচনা রানী কািজরহাট, বদরগ , রং র ১৭৯২৮৫৪৪৮৮ কািজরহাট, বদরগ , রং র বাংলা 1st 2nd ১৮০১০১০ 

২১  মাছা: জা া ল মাওয়া Mst. Zannatul Mawa 
 মা: মাকেলছার 
রহমান 

 মাছা: রিহমা বগম কালাই, জয় রহাট ১৭৪২৩৭১৯৭২ কালাই, জয় রহাট বাংলা 1st 2nd ১৮০১০২২ 

২২  মা: সােহল রানা Md. Sohel Rana   মা: হজরত আলী 
 মাছঅ: শািমনা 
খা ন 

খানসামা, িদনাজ র ১৭৮৪৯০১৯২৮ খানসামা, িদনাজ র বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৩৬ 

২৩ মেনায়ারা খা ন Monoara Khatun আ: মা ান সরকার সােলহা খা ন  দৗলত র, ি য়া ১৭১৪২৭১৪৮২  দৗলত র, ি য়া বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৪৭ 

২৪ নাজিমন নাহার Nazmin Nahar  সেক ার আলী সারিজনা বগম  চৗগাছা, যশন ১৭৯৩৫১৬৫৪৮  চৗগাছা, যশন বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৫২ 

২৫ জীবন চ  রায় Jibon Chandro Ray েপ নাথ রায় শাি  বালা রায় িকেশারগ , নীলফামারী ১৭৪৪৭১৪২৮৪ িকেশারগ , নীলফামারী বাংলা 1st 2nd ১৮০১০৫৫ 

২৬ গীতা াের  বসরা Gita Florens Besra 
আেলক জা ার 
বশরা 

শাি  হাসদা ঘাড়াঘাট, িদনাজ র ১৭০৬৯৫৫৯৬২ ঘাড়াঘাট, িদনাজ র বাংলা 1st 2nd ১৮০১০১০৭৬ 

২৭  জ াতিষ মহ  Sree.Jyotish Mohanto  মনেমাহন মহ  রা  বালা পাক মাড়,আসরত র,রং র ১৭৭৩৮৩০০৪৫ ডা ীরহাট, তারাগ , রং র বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০১৮ 

২৮ আিমনা আ ার Amina Akter নছার উি ন িফেরাজা বগম িকেশারগ , নীলফামারী ১৭৩৭৭১৭৪০০ িকেশারগ , নীলফামারী বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০২৭ 

২৯  মা: ইয়া ব আলী Md. Yeakub Ali  মা: আজহার আলী  মাছা: রওশন আরা ধামকী, জয় রহাট ১৭৭০৫২১৪২৯ ধামকী, জয় রহাট বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০২৮ 

৩০ ত  রায় (িরয়া) Tanusree Roy Ria কলাশ র ন বমন া রাণী সরকার িমঠা র রং র ১৭৪৬২১৮৫৩৮ িমঠা র রং র বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৩৪ 

৩১ র ন রায় Ranjan Roy ধেনশ^ও চ  রায় পা ল রাণী বটতলা নীলফামারী ১৭৩০২৯৩৫০২ বটতলা নীলফামারী বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৩৮ 

৩২ 
 মাছা: ইসরাত জাহান 
িলসা Mst. Israt jahan Lisa মা: ইফ স আলী 

 মাছা: রজাহান 
বগম 

 বাদা, প গড় ১৭৪৬৭৭০৮৯৪  বাদা, প গড় বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৪৭ 

৩৩  রজওয়ানা চৗ রী Rezwana Chowdhury 
 রজা র রহমান 
চš রী 

িবলিকস চš রী চš রী পাড়া, িড় াম ১৭৭৩১৭১১০৬ চš রী পাড়া, িড় াম বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৫১ 

৩৪  মা: শামীম িময়া Md. Shamin Miah  মা: রাজা িময়া সিলনা বগম পীরগাছা, রং র ১৭২২০৮১২৫৫ পীরগাছা, রং র বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৫৯ 

৩৫  মা: রজাউল ইসলাম Md. Rezaul Islam  মা: ইসলাম উি ন রােহলা খা ন রায়গ , নীলফামারী ১৭৯১৮২৪৭৯৭ রায়গ , নীলফামারী বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৬০ 

৩৬ ত মার রায় Subrata Kumar roy ধীর চ  রানী রানী বািলয়াডাি , ঠা রগ ও ১৭৮৫৩০৭৬৯৫ বািলয়াডাি , ঠা রগ ও বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৬২ 

৩৭ উ ম মার রায় Uttom Kumar Ray গেজ নাথ রায় জয়ি  রানী রায় জলঢাকা, নীলফামারী ১৭৫৭৮৯৮১৯১ জলঢাকা, নীলফামারী বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০০২ 

৩৮  মা: র য়া ল হক Md. Rejwanul Haque 
 মা: গালাম 
মা ফা 

 মাছা: িবউ  খা ন হািকম র, িদনাজ র ১৭৮৫২৩৬৬৫৫ হািকম র, িদনাজ র বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৫৩ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

৩৯ আিতয়া শােখরা◌া শামা Atia Shakhera Shama শিফ ল আলম আফ জা বগম পলাশবাড়ী, গাইবা া ১৭৭৬৯৫৯৭১৫ পলাশবাড়ী, গাইবা া বাংলা 2nd 2nd ১৭০১০৭১ 

৪০ উ ম মার Uttom Kumar দাশরৎ রিব দাশ ি  রানী পােকর মাড়, রং র ১৭৫৪২২৫১৬০ িশব র, রায়গ , িসরাজগ  বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৭০ 

৪১ িলপা রানী সন Lipa Rani Sen কমল চ  সন উৎপল চ  সন চকবাজার, রং র ১৭০৬৭৬৫১৬৮ সােকায়া, রবদা, প গড় বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০১৬ 

৪২ মা: সালাউি ন Md. Salauddin মা: র মাহা দ 
মাছা: কািহ র 
বগম 

সরদারপাড়া, রং র ১৭৭৩৬৬০০৯২ হািজপাড়া, বদরগ , রং র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৪৮ 

৪৩ মাছা: আি  খা ন Mst. Ankhi Khatun মা: আিম ল ইসলাম 
 মাছা: িফয়া 
খা ন 

কাটপাড়া, মডানেমাড়, 
রং র 

১৭৪১৭৪৭৬৯১ উ খা, িসরাজগ  বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০০৩ 

৪৪ হাসা র রহমান Hasanur Rahman আছা র আলী হােজরা বগম পােকর মাড়, রং র ১৭৮৮২১৯৮১৫ জাফরপাড়া, পীরগ , রং র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৫৫ 

৪৫ মা: সামিবল িময়া Md. Shambil Mia ত. মা: লাল িময়া 
ত. মাছা: 

সাম াহার বগম 
আশরত র, চকবাজার, 
রং র 

১৭৮০৬৬৫০২১ লছিড়, গাইবা া বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৫৩ 

৪৬ সমা  মার Somapto Kumar ত. অু◌ুল চ  বমণ অলকা রানী 
আশরত র, চকবাজার, 
রং র 

১৭৬৭৫৬৩৬৪০ িমঠা র, রং র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৩৯ 

৪৭ মাইয়া খা ন Sumaya Khatun ল আমীন সােজদা বা  নবাবগ , িদনাজ র ১৭৮৪৩০৮২৯২ নবাবগ , িদনাজ র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০০৫ 

৪৮ 
 মাছা: উে  ল ম 
রিন 

Mst. Umma Kalsuma 
rony 

 মা: ম আলী 
 মাছা: রােকয়া 
বগম 

িমঠা র, রং র ১৭৬৪০৫৩৯২১ িমঠা র, রং র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০১৯ 

৪৯ নািগস Nargis খিল র রেহনা তাজহাট, রং র ১৯৪৬৪৫৩৪৮৮ তাজহাট, রং র বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০২০ 
৫০  মাতমাই া খানম Motmainna Khanom খাজা মঈ ীন  মােশদা বগম সয়দ র, নীলফামারী ১৯১৭৯১৩৭২৮ সয়দ র, নীলফামারী বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০২৮ 
৫১  মা: রজা িময়া Md. Reja Mia আ ল ছ িময়া  রােকয়া বগম সা া র, গাইবা া ১৭৮৬৮৩০৭১৪ সা া র, গাইবা া বাংলা ৩য় ১ম ১৬০১০৪০ 
৫২  শখ লায়লা তাবাস ম Sheikh Laila Tabassum আহাদ শখ  িবউ  বগম দােরায়ানী, নীলফামারী ১৭৭৩৮৩৩৫০১ দােরায়ানী, নীলফামারী বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০০৩ 

৫৩  মাছা: আফছানা আ ার Mst. Afsana Akhtar 
 মা: আফসার 

ামািনক 
 মাছা: সািমনা 
বগম 

দািড়য়া র, গাইবা া ১৭১০৯৭০৩৮২ দািড়য়া র, গাইবা া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০০৫ 

৫৪ উে  সালমা Umme Salma  মাহা দ আলী রেফজা খা ন িডমলা, নীলফামারী ১৭৭৩২৬৫৯৯২ িডমলা, নীলফামারী বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০১০ 

৫৫  মা: স জ আলী Md. Sobug Ali  মা: আ ব আলী পা লা খা ন মেনাহরিদয়া, ি য়া ১৯৪২২৬২০৯২ মেনাহরিদয়া, ি য়া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০১১ 

৫৬  মা: কাকন িময়া Md. Kakon Mia  মা: তাতা িময়া 
 মাছা: রিজয়া 
খা ন 

না াইল, ময়মনিসংহ ১৯৮০৩৪৩৯৫৮ না াইল, ময়মনিসংহ বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০২৩ 

৫৭ তমাই াহ িমন  Mutmaennah Minzu  মা: মা ার আলী 
 মাছা: শাহীনা 
পাড়িভন 

উপসহর, রং র ১৭৪৪৮০৮১২০ উপসহর, রং র বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০২৯ 

৫৮  মাছা: তাছিলমা আ ার Mst. Taslima Akter 
 মা: তাফা াল 
হাসাইন 

 মাছা: িবলিকস 
বগম 

 বাদা, প গ  ১৭২৮৬৪৭৩৫৩  বাদা, প গ  বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৩২ 

৫৯ 
 মাছা: ফরেদৗসী 
আকতার Most. Ferdushi Akhtar  মা: দিছজল হক  মাছা: রিহমা বগম সা া র, গাইবা া ১৭৯৯৮৯২৫৬২ সা া র, গাইবা া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৪৩ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

৬০  মা: একলা র জামান Md. Akhlasur Zaman 
 মা: আিম ল 
ইসলাম 

 মাছা: জসিমন 
নাহার 

 ডামার, নীলফামারী ১৭৭২৬৩১৪৬২  ডামার, নীলফামারী বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৪৭ 

৬১  মা: আিত র রহমান Md. Atikur Rahman  মা: আ ল আিজজ 
 মাছা: আেনায়ারা 
বগম 

রগ , গাইবা া ১৭৮৩০২৭২৫০ রগ , গাইবা া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৪৯ 

৬২  মাছা: লাভলী আ ার Most. Lovely Akter  মা: চ দ িময়া 
 মাছা: িদলজান 
বগম 

রগ , গাইবা া ১৯৫৪০৬০৫৬৩ রগ , গাইবা া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৫২ 

৬৩ িবথী রানী রায় Bithi Rany Ray ববতী চ  ম ল অমলা রানী রায় গিব গ , গাইবা া ১৭৩৮৬৯২৫৫৪ গিব গ , গাইবা া বাংলা ৪থ ১ম ১৫০১০৫৩ 

৬৪ িততাস িবশ^◌াস Titash Biswas িবকাশ িবশ^◌াস া িবশ^◌াস কািলগ , িঝনাইদাহ ১৯২৭৫১৫৪০৯ কািলগ , িঝনাইদাহ বাংলা 4th 2nd ১৪০১০০১ 

৬৫ মা: রবিউল ইসলাম MD.ROBIUL ISLAM মা:আফতাব হাসেন মাছা:শহিদা বেগম 
এস এ পয়ে  
ছা াবাস,সদারপাড়া ,রং র 

১৭৭৬৯৬৫১৮৬ মহিশ ড়ী, র,পীরগাছা,রং র বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১৩ 

৬৬ 
মা: ই াহীম খ কার 

যায়েদ  
MD:EBRAHIM KHANDAKER 
JAYED 

মা:আ ল ওয়া দ 
খ কার 

ফেরেদৗসী আরা 
বেগম 

আমিন 
ছা াবাস,পাকেমাড়,রং র 

১৭৩৭৬৩৩১৭৮ বজরা তবক র,বালাবাড়িহাট,চিলমারী বাংলা 4th 2nd ১৪০১০০৮ 

৬৭  মা: আ  বকর Md. Abu Bakar  মা: নজ ল ইসলাম আ য়ারা বগম পীরগাছা, রং র ১৯৮৮৭২৭১৬৬ পীরগাছা, রং র বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১৪ 

৬৮ লিপি◌ রানী LIPE RANI গিরি◌ চ  া রানী 
শেখ ফজিলা েছা জিব 
হল  

১৭৫০৭৭৯৪২৭ 
বশভাঙা,দানারহাট,সদর 
ঠা রগ ও,ঠা রগ ও  

বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১৭ 

৬৯ সি ত চ  বমণ Sanjit Chandro Barman নীল চ  বমণ জাতা রাণী গািব গ , গাইবা া ১৭৭৩২৮৯২৯১ গািব গ , গাইবা া বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১৮ 

৭০ মা:রবিউল শেখ MD.ROBIUL SHEIKH সি িক  শেখ হাফেজা বেগম এফ হাউজ,সদারপাড়া,রং র ১৭৫৬৮২৫১০৯ 
আমিন র, পা :বাজার 
আমিন র,উপজেলা:বেড়া,জেলা:আমিন র 

বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১২ 

৭১ মাছা: না আকতার MST.SHORNA AKTAR সাদি ল ইসলাম  র জাহান বেগম 
মা েহ 
ছা ীবাস,মডাণেমাড়,রং র 

১৭৯৬৮৯৯৯৫৮ শি লিয়া,সা াহার,নওগ  বাংলা 4th 2nd ১৪০১০৭০ 

৭২ মা: মফি ল ইসলাম MD.MOFIJUL ISLAM আ ল হামিদ মাছা: মজিনা বেগম 
শিকদার 
ছা াবাস,পাকেমাড়,রং র 

১৭৪৩৯৮৩৬৭২ 
ডাকনীর 
পাট, পা :ভিতরব ,উপজেলা:নাগে রী 

বাংলা 4th 2nd ১৪০১০২৭ 

৭৩ মা: মালাম মিয়া MD.MOLAM MIA মা:মজ  মিয়া  
মাছা: গালে র 

বেগম 
আমিন ছা াবাস, পাকেমাড়, 
রং র 

১৭৮০৫০২৮৪২ জায়গীরহাট, ম া র, রং র বাংলা 4th 2nd ১৪০১০১১ 

৭৪ মাঃ মন ল ইসলাম  Md. Manjrul Islam মাঃ অহে ল ইসলাম মনিজা বেগম 
৫১০, ব ব  শেখ জি র 
রহমান হল, বেেরাব।ি◌ 

০১৭৬২-৭৩৩৯৭৪ কিেশারগ , নীলফামারী বাংলা MA 2nd ২১৭০১০৩৩ 

৭৫ আমি ল ইসলাম  Aminul Islam তািজ আলী আমিনা বেগম 
৬১১, ব ব  শেখ জি র 
রহমান  হল। 

১৭৬১৬৫১৫২৪ খানসামা, দিনাজ র বাংলা MA 2nd ২১৭০১০৩৫ 

৭৬ রাসেল হক  RASEL HAQUE 
MOJAHAR ALI REHENA BIBI সদারপাড়া , রং র ১৭৮৮০৭৭৭৮১  কে ল,  জয় রহাট, জয় রহাট বাংলা MA 2nd ২১৭০১০২০ 
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িবভােগর নাম : ইংেরিজ 

: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

1  মাঃ আরমান শাহ Md. Arman Shaha মাঃ ামান 
মাছাঃ াহার 
বগম 

গেনশ র, কােতায়ািল, 
রং র 

০১৭৫১৪-০৪৩৬৫ 
গেনশ র, কােতায়ািল, 
রং র 

ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় ২১৬০২০০৫ 

2  মাঃ মাহ ল হাসান িমলন Md. Mahmudul Hassan 
Milon মাঃ কির ি ন হািলমা বগম মািহগ  রং র ০১৩০৭৩-৮৯৯৮৩ মািহগ  রং র ইংেরিজ ২০১৩-২০১৪ এম.এ ১ম ১৩০২০০৫ 

3  শাহাদাত হােসন Shahadat Hossaim এজাহার আলী আং রা খা ন পারেকর মাড়,রং র। ০১৭৮৫-২৫৫৮২৭ 
চকেগায়ািল পাড়া লাল ড় 
নাটর 

ইংেরিজ ২০১৩-২০১৪ এম.এ ১ম ১৩০২০০৮ 

4  মাঃ শাহজাহান আলী Md. Shahjahan Ali মাঃ জিমর উি ন মাছাঃ ছিহলা বগম পারেকর মাড়,রং র। ০১৭৬৪-৭৮৩১৭২ 
বায়ািলমাড়ী, জগদল 

প গড় 
ইংেরিজ ২০১৩-২০১৪ এম.এ ১ম ১৩০২০২২২ 

5  মাছাঃ শিল আ ার Mst.Sheli Akter মাঃ সিফ ল ইসলাম মাছাঃ আিমনা লালবাগ, রং র ০১৭৭৩০-৮২৬৯৫ ভাউলাগ , দবীগ  প গড় ইংেরিজ ২০১৩-২০১৪ এম.এ ১ম ১৩০২০০১ 

6  মাছাঃ িলজা খা ন Most.Liza Khatun মাঃ আ াহ মাছাঃ নাজমা বগম লাঘাট, লালমিনরহাট ১৭৬১০৭২০৬৫ লাঘাট, লালমিনরহাট ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০৫৭ 

7  মাঃ আির র রহমান Md.Arifur Rahman মাঃ ইউ ফ আলী মাছাঃ ফােতমা খা ন সরদার পাড়া রং র ১৭৭৩৮৩৯১৯৪ রায়গ  িসরাজগ  ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০২১ 

8  পািপয়া সােরায়ার Papia Sarwar মাঃ ইয়ািসন আিল মাছঃ আন মান আরা বগম ইসলামবাগ রং র ১৭২২৭১২৮৬৩ ইসলামবাগ রং র ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০৬৪ 

9  মাঃ বিদউল ইসলাম Md. Badiul Islam মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ মেনায়ারা বগম পারেকর মাড় রং র ১৭৮০৬৯৬৭৭৯ 
মিহশা র কািকনা 
লালমিনরহাট 

ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০৫৬ 

10  মাছাঃ এেমিল আ ার MOST. AMELI AKTER একরা ল হক মাছাঃ রিজয়া বগম ছল য়াপাড়া, প গড় ১৭৯৪৯৯৩৯৮১ ছল য়াপাড়া, প গড় ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০৩২ 

11  মাঃ আ -ব র িসি ক Md Abu  Bakkar 
Siddique আ ল স কািহ র বগম স ার-পারা রং র ১৭৮২৯৪৯৮৯৫ দাপাড়া িসবগঞ ব ড়া ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ ৪থ বষ ২য় সিম. ১৪০২০১৪ 

12  মাহা জা আন ম Mahfuza anzum মাহা ল হক ধান রিজনা আ ার 
কাউয়ামাির পাট াম 
লালমিনরহাট 

১৭১৩৭৪০০৮০ 
কাউয়ামাির পাট াম 
লালমিনরহাট 

ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ 
৪থ বষ ২য় 

সিম. 
১৪০২০৬১ 

13  মাঃ হযরত একরাম MD. HAZRAT AKRAM মাঃ হািব র রহমান মাছাঃ ছিলমা বগম রাজারাম র, বদরগ  ১৭৬৭০৮৯৫৪৭ রাজারাম র, বদরগ  ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ 
৪থ বষ ২য় 

সিম. 
১৪০২০০৮ 

14  বথী রায় Bithi Ray অিনল চ  রায় িমনিত রিন রায় ফিকরান, হিরেদব র রং র ১৭৩৭৭৮৪৫০৫৭ ফিকরান, হিরেদব র রং র ইংেরিজ ২০১৪-২০১৫ 
৪থ বষ ২য় 

সিম. 
১৪০২০৩৭ 

15  মঘলা রায় Meghela Ray জগদীশ চ  রায় ললীতা রািন গংগানারায়ন,কাউিনয়া রং র ১৭৫৫৩৪৪২১৬ 
গংগানারায়ন,কাউিনয়া 
রং র 

ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০০৫ 

16  মাঃ শাহিরয়ার ল MD: Shariar Tutul িসরা ল ইসলাম পয়ারী বগম ক ল, প রাম ১৭৬২৭৭১৩৩৬ ক ল, প রাম ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০৬৫ 

17  মাঃ শিফ ল ইসলাম Md Shofiqul Islam   
চকবাজাড় রং র ১৭৭৪২৬০১০০ রগ , গাইবা া ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 

৩য় বষ ২য় 
সিম. 

১৫০২০২০ 

18  মাঃ কাম ল হাসান Md Kamrul Hasan  আ ল মিজদ মাক দা বগম পারেকর মাড়, রং র ১৭৭৩০৭৪৯৮২ 
লচিক, কামাড় পাড়া , 

িমঠা র 
ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 

৩য় বষ ২য় 
সিম. 

১৪০২০১৫ 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

19  িনেরন চ  রাই NIREN CHANDRA RAI খেগন চ  রাই বলী রানী মডান মাড় রং র ১৭২৩৯১৩২৯১ চ  হা , আগর র ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৪০২০৬৬ 

20  মাঃ সােজ ল ইসলাম Md. Sajedul Islam. মাঃ আ স সালাম 
মাছাঃ মাছেলমা 
বগম 

নািজরা ১৭৮৫৪২৬০০৫ নািজরা ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০৬০ 

21  রজওয়ান হাসাইন REZWAN HOSSAIN শিফউল ইসলাম রােকয়া বগম সরদার পাড়া রং র ১৭৫৭৬৮৯৭৮২ কাটাবািড় পািলচড়া রং র। ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০০২ 

22  তাহিমনা আ ার Tahmina Akter  আরশাদ িময়া সালমা বগম সরদার পাড়া রং র ১৭৪৪৭২২২৯৬ মাংলা  িপরগাছা রং র ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০৫৭ 

23  মাহেসনা আ ার Mohsena Aktar মজ  শখ মাখেছদা বগম সরদার পাড়া রং র ১৭৫২৪৮৮২১০ রউমাির িড় াম ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০৩০ 

24  আফছানা িমিম Mst.Afsana Mimi আ ল মা ান ি  বগম পারেকর মাড় রং র ১৭৫৯৪৩১০৩২ িডমলা িনলফামািড় ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ 
৩য় বষ ২য় 

সিম. 
১৫০২০২৯ 

25  সাধনা  রানী Sadona Rani  চ  রায় িস  বালা 
আম ল বািড় ম পাড়া 
বদরগ  

১৭৬৬৩৯৪৫৩০ 
আম ল বািড় ম পাড়া 
বদরগ  

ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ৩য় বষ ২য় 
সিম. ১৫০২০২৬ 

26  আির ল ইসলাম Md.Ariful Islam আ র রহমান 
মাছাঃ রনাহার 
বগম 

রখা িপরগাছা, রং র ১৭৮৬৯৬২৫২২ রখা িপরগাছা, রং র ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ৩য় বষ ২য় 
সিম. ১৫০২০১৩ 

27  মাঃ সা াদ হােসন MD: Sajjad Hossain.   িমজা র রহমান িমরা বগম 
মিডেকল পাকার মাতা, 

রং র। 
১৫১৬০৮১৫৫৮ জলঢাকা িনলফামাির ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ৩য় বষ ২য় 

সিম. ১৫০২০৩৩ 

28  মাঃ সিলম হােসন MD. Selim Hossain     আ ল আিজজ সিলনা বগম পারেকর মাড় রং র। ১৭৭০৮৩২০৫৯ হিতবা া লালমিনরহাট ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ৩য় বষ ২য় 
সিম. ১৫০২০২৪ 

29  হািপ র রহমান MD: HAFIJUR RAHMAN   আ ল মিজদ হােজরা বগম নােগ রী িড় াম ১৭৭৩৮০৮৮৯২ নােগ রী িড় াম ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ৩য় বষ ২য় 
সিম. ১৪০২০৫২ 

30  মাঃ সােহল রানা Md Sohel Rana আ াস আলী মাহেচনা বগম পাড়েকর মাড় রং র ১৮৭০৭৭১৫৫৩ িবড়ল িদনাজ র ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ ৩য় বষ ১ম 
সিম. ১৬০২০৬০ 

31  িব ল ইসলাম Md. Bitul Islam আই ল হক িবলিকস বগম জলঢাকা িনলফামািড় ১৭৮৪৯১০৮৯৬ জলঢাকা িনলফামািড় ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ ৩য় বষ ১ম 
সিম. ১৬০২০২০ 

32  মাঃ আলমগীর হােসন Md.Alamgir Hossen মাঃ আ ল কােদর হািলমা বগম পাক মাড়, আশরত র,রং র ১৭১৭৩৯৫৮৯৯ 
লালমিনরহাট সদর 
লালমিনর হাট 

ইংেরিজ 
 

৩য় বষ ৫ম 
সিম. ১৬০২০৩১ 

33  িনিখল চ  মহ  Nikhil Chandra Mahanta ভেবশ চ  মহ  চপলা রানী 
আসরত র (চকবাজার) 
রং র। 

১৫২১৩০২১৩৬ ঊড়পাহাড় র পীরগ  ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ ৩য় বষ ১ম 
সিম. ১৬০২০৫২ 

34  মাঃ মাহা ব হােসন Md.Mahbub Hossain আ ল হােসন মিরয়ম বগম িড়মারী, লালমিনরহাট ১৭৫১৯২২৫৮৬ িড়মারী, লালমিনরহাট ইংেরিজ 
২০০১৬-
২০১৭ 

৩য় বষ ১ম 
সিম. ১৬০২০০০৬৮ 

35  মাঃ রজাউল কিরম Md Rezaul karim মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ রেহনা বগম উিল র, িড় াম ১৭৬২৭৭৩১৮৯ উিল র, িড় াম ইংেরিজ - ৪থ বষ ২য় 
সিম. ১৬০২১৬০২০৩৯ 

36  মাঃ ফা ক ইসলাম MD.FARRUK. ISLAM মাঃ আনা ল ইসলাম 
মাছাঃ আরিজনা 
বগম 

ঈযটন মাড়, রং র ১৭৩৯১১৪৩০০ বদরগ  রং র ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ ৩য় বষ ১ম 
সিম. ১৬০২০৫০ 

37  মাঃ সাগড় ম ল Md. Sagor Mondol মাঃ ছাম ল হক ম ল 
মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

সদারপাড়া, রং র। ১৭৯১৮১৯২৪১ গা া র, গাইবা া ইংেরিজ ২০১৭-১৮ ২য় বষ ২য় 
সিম. ১৭০২০১৩ 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

38  মাছাঃ মাহ জা আ ার Mst. Mahfuza Aktar মাঃ বা  িময়া মাছাঃ আিলমন নতা বদরগ , রং র ১৭৮৩২৫৮৬৬৬ বদরগ , রং র ইংেরিজ ২০১৭-১৮ ২য় বষ ২য় 
সিম. ১৭০২০১১ 

39  মাঃ রাই ল ইসলাম Md. Raisul Islam ত শিহ ল ইসলাম ত  আয়শা বগম িমঠা র, রং র। ১৭০৫৯৪৪২৫৪ িমঠা র, রং র। ইংেরিজ ২০১৭-১৮ 
২য় বষ ২য় 

সিম. 
১৭০২০৪৮ 

40  মা ন িময়া Md: Mamun mia মাঃ লাল িময়া মাছাঃ কিবরন নছা 
আল আিমন ছা াবাস 
পাকেমাড় 

১৭০৪৪২২৮৩৮ পীরগ  রং র ইংেরিজ ২০১৭-১৮ 
২য় বষ ৪থ 

সিম. 
১৭০২০৪০ 

41  মাঃ মন ল ইসলাম MD.MANJURUL ISLAM মাঃ দলাবর হােসন 
মাছাঃ মরিজনা 
বগম 

রগ , গাইবা া ১৭৮৮১৯০১৭৯ রগ , গাইবা া ইংেরিজ ২০১৭-২০১৮ ২য় সিম. ১৭০২০০১ 

42  জিসম উি ন Md.  Zosim  Uddin   হািব র রহমান জিরনা খা ন সরদার পাড়া রং র ১৭৫১৩৮৪৩৮০ হািতবা া লালমিনরহাট ইংেরিজ ২০১৭-১৮ ২য় বষ ২য় 
সিম. ১৭০২০৩৩ 

43  নয়ন চ  পাল Noyon  Chandra pal. ধাং  চ  পাল চােমিল রাণী িশবগ , ব ড়া ১৭৮৩৮২৯৯৯৮ িশবগ , ব ড়া ইংেরিজ ২০১৭-১৮ ২য় বষ ২য় 
সিম. ১৭০২০৫৬ 

44  মাঃ হািব র রহমান Md Habibur Rahman মাঃ মমতাজ আলী মাছাঃ হািলমা বগম সরদার পাড়া রং র ০১৭৪৪-৮৫৮৮৫৭ কািলগ  লালমিনরহাট ইংেরিজ ২০১৫-২০১৬ ১ম বষ ২য় 
সিম. ১৮০২০৫৮ 

45  মাঃ আ  িফয়ান Md. Abu Sufian মাঃ জমেসদ আলী আিজনা বগম সরদার পাড়া রং র ১৭১৯৪৭৭২০৮ বদরগ , রং র ইংেরিজ ২০১৮-১৯ ১ম বষ ২য় 
সিম. ১৮০২০০২ 

46  ইমা েয়ল  EMANUEL MURMU নয়ায়  সিলনা  সরদার পাড়া, রং র ১৭১৬১৮৪৫৪৯ তােনার,রাজশাহী ইংেরিজ ২০১৮-১৯ ১ম বষ ২য় 
সিম. ১৮০২০৭৪ 

47  মাঃ িশ ল আলী MD. SHMUL ALI  মাঃ তাহা ল ইসলাম 
মাছাঃ জিনয়ারা 
বগম 

চাপািন নবাবগ  ১৭৫৭২২২২৬৮ চাপািন নবাবগ  ইংেরিজ ২০১৮-১৯ ১ম বষ ২য় 
সিম. ১৮০২০৫২ 

48  আকবর আলী রানা Akbar Ali Rana আেনায়ার হােসন রােবয়া খা ন পাক মাড় রং র ১৩০২১৪৭৫১৪ সয়দ র, নীলফামারী ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২০৭০ 

49  লাভিল আ ার Lovely Akhter ত ল ইসলাম আরেশদা বগম চকবাজার, রং র ১৭৪৩৪২৪৫৩৮ সয়দ র িনলফামারী ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২০৬৭ 

50  জন চ  বমণ Sujan Chandra Barman কংশরাম বমণ নীলা রানী সরদার পাড়া, রং র ১৮৩২৮৯৭৮৪৫ আেটায়ারী, প গড় ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২০৩২ 

51  মাঃ র আলম িসি ক MD. NUR ALOM 
SIDDIQUE মাঃ আ ল সিফ মাছাঃ লাভিল বগম গদার পাড়া , রং র ১৭১৭৪০৯২৭৪ উিল র, িড় াম ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 

সিম. ১৯০২০০৭ 

52  মাঃ িরপন িময়া Md.Ripon Miah মাঃ ইব ল িময়া মাছাঃ শফালী বগম পাক মাড় রং র ১৭৮৫২১০৪৮৩ িমঠা র, রং র ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ 
১ম বষ ১ম 

সিম. 
১৯০২০৫৩ 

53  মেহর আফেরাজ Meher Afrose মাঃ শাম ল আলম 
মাছাঃ সািবনা 

ইয়াসিমন 
আশরত র, রং র ১৭১৯০৮৭৩৯৩ আশরত র, রং র ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 

সিম. ১৯০২০৬৯ 

54  াবনী আ ার Mst.Sraboni akter মাঃ বা  িময়া মাছাঃ হাছনা বা  খামার পাড়া, রং র ১৭৪০৩৮১৪৯৪ খামার পাড়া, রং র ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২০৬২ 

55  এাহা দা ইয়াসিমন তািনয়া Mahmuda yesmin tania রিফ ল ইসলাম আকিলমা বগম পাক মাড় রং র ১৭৭৪৩৯৭১৬২ ঘিরশ র নাটর ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২০৩৯ 

56  প জ মার িসংহ রায় Ponkoj kumar shingha Roy িনতাই মার িসংহ 
রায় 

সািব ী রানী রায় পাক মাড় রং র ১৮৩৯৪৫০২১১ িডমলা িনলফামারী ইংেরিজ ২০১৯-২০২০ ১ম বষ ১ম 
সিম. ১৯০২৬৫ 

57  আসা ামান  Asadujjaman আফছার আলী আেয়শা খা ন লালবাগ রং র ১৭৫৩৬২৯৩৪৪ দিবগ , প গড় ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় 
সিম. ২১৬০২০৩৮ 
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: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

58  সানিজতা তাসিলমা Sanjita Tasnin Lima মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ ফিরদা বগম ামাির ির াম ১৭৪৩৭১৯৬৫৭ ামাির ির াম ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় 
সিম. ২১৬০২০৫৩ 

59  মাছাঃ রােহনা আ ার Mst. Rahena Aktar মাঃ আিলয়ার রহমান মাছাঃ আয়শা বগম বাদা প গড় ১৭৮০৫৫৮৫৩৪ বাদা প গড় ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় 
সিম ২১৬০২০২৩ 

60  মাছাঃ ফােতমা বগম Most. Fatema Begum আনাল হক 
মাছাঃ তিরেফান 
নছা 

মিমন র, রং র সদর, 
রং র 

১৭৭৪৪৩৪২১৩ 
মিমন র, রং র সদর, 
রং র 

ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় 
সিম ২১৬০২০৫৭ 

61  মাঃ আ র রিশদ Md. Abdur Rashid  মাঃ আ াহ আছমা খা ন পােকড় মাড় রং র ১৭৪০২৮০৮৮৭ পাট ম  লালমিনরহাট ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ এম.এ ২য় 
সিম ২১৬০২০০২ 

62  মাছাঃ িনপা নাসিরন Most. Nipa Nasrin ত জ ল ইসলাম মাছাঃ নািসরা বগম সদারপাড়া,আশরত র,রং র ০১৭৭৩৮৮৪২১৪ 
রানীনগর,িশবগ জ, 
চাপাইনবাবগ জ 

ইংেরিজ ২০১৬-২০১৭ ৫ম ১৬০২০২৯ 
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িবভােগর নাম : গিণত 

: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

1  মাঃ আঃ বােরক বাদল MD. ABDUL BARIK 
BADOL মাঃ র ইসলাম মাছাঃ বাবলী বগম জলঢাকা, নীলফামারী 01877844561 জলঢাকা, নীলফামারী গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০০৭ 

2  মাঃ েয়ল রানা MD. JUEL RANA মাঃ আঃ মা ান ম ল মাছাঃ জেবদা বগম বড়া, পাবনা 01799081637 বড়া, পাবনা গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০১০ 

3  মাঃ গালাম আহে দ MD. GOLAM AHAMMED মাঃ আজহা ল ইসলাম শাহেজদা মাদারগ , জামাল র 01778406937 মাদারগ , জামাল র গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০২৫ 

4  মাঃ আ ললা  আ মা ম MD. ABDULLAH AL 
MASUM মাঃ িমজা র রহমান খােলদা িবিব সদর, জয় রহাট 01779772612 সদর, জয় রহাট গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০২৯ 

5  মা দ রানা MASUD RANA মাঃ নবাব আলী মাছাঃ মােজদা বগম সা ললা র, গাইবা া 01722824728 সা ললা র, গাইবা া গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৩৬ 

6  আ  ওবায়দা  ABU OBAYEDA সাই র রহমান জসিমন বগম উিল র , িড় াম 01933193852 উিল র , িড় াম গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৪৭ 

7  মাছাঃ িরিজয়া পারিভন MST. RIGIYA PARVIN মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ শাহানাজ িসংড়া, নােটার 01735265403 িসংড়া, নােটার গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৫০ 

8  হা র রিশদ HARUNUR RASHID মিতয়ার রহমান রিশদা বগম পাবতী র, িদনাজ র। 01518482126 পাবতী র, িদনাজ র। গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৫২ 

9  মায়ীশা ফারজানা MAYEESHA FARZANA ৎফর রহমান লতানা বগম সাঘাটা, গাইবা া 01318928856 সাঘাটা, গাইবা া গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৫৬ 

10  হাসান আল কামার HASAN AL QAMAR মাঃ আঃ জিলল মাছাঃ মসিলমা বগম ইসলামনগর, সদর, ঠা রগ ও 01783172180 ইসলামনগর, সদর, 
ঠা রগ ও 

গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৫৮ 

11  মাঃ ফির ল ইসলাম MD. FARIDUL ISLAM মাঃ আিম র রহমান ফিরদা বগম িকেশারগ , নীলফামারী 01745702159 িকেশারগ , নীলফামারী গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৬০ 

12  আল হায়া ল ইসলাম AL-HAYATUL ISLAM ইয়া ব আলী ফরাজী শারমীন আ ার কাতয়ালী, ময়মনিসংহ 01909729358 কাতয়ালী, ময়মনিসংহ গিণত ১ম ১ম ১৯০৪০৬৭ 

13  মাঃ মিফ ল ইসলাম MD. MOFIDUL ISLAM মাঃ মাহা দ আলী মাছাঃ আেলকজান নছা উিল র , িড় াম 01315126232 উিল র , িড় াম গিণত ১ম ১ম ১৮০৪০৩৫ 

14  গালাম র ািন GOLAM RABBANI মাঃ িসরা ল ইসলাম রনিজনা বগম িকেশার , নীলফামারী 01793819454 িকেশার , নীলফামারী গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০১১ 

15  মাঃ রিফ ল ইসলাম MD. ROFIKUL ISLAM মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ রবা বগম পীরগ , রং র। 01751156725 পীরগ , রং র। গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০১২ 

16  ানত মাললা PRANTO MOLLA মাঃ মজ  , মাললা িশিরন আ ার সদর, মা ড়া 01774064716 সদর, মা ড়া গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০৬৮ 

17  আ সান হাবীব AHSAN HABIB মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ আেলয়া বগম িডমলা, নীলফামারী 01717582355 িডমলা, নীলফামারী গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০৩৪ 

18  সৗ িদত  রায় সৗরভ SOUMDITTO ROY 
SOURAV অ ন মার রায় শফারী রাণী দবিসংহ বাদা, প গড় 01755432971 বাদা, প গড় গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০৫৫ 

19  সরাত জাহান িন া NUSRAT ZAHAN NIDRA  
মাছাঃ িফেরাজা বগম লবাড়ী, িড় াম 01882834368 লবাড়ী, িড় াম গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০১৮ 

20  ইসরাত জাহান া ISRAT ZAHAN TUMPA গালাম হােসন মিজনা বগম কালীগ , লালমিনরহাট 01783119359 কালীগ , লালমিনরহাট গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০১১ 
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: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

21  মঘলা আকতার মীম MEGHLA AKTER MEEM মাঃ মিনর হােসন রানী বগম সিখ র, টাংগাইল 01784647275 সিখ র, টাংগাইল গিণত ১ম ২য় ১৮০৪০১৬ 

22  মাঃ মাশারফ হােসন MD. MOSHARROF 
HOSSAIN মাঃ তছর উি ন মাছাঃ ময়না বগম নােগশ^রী, িড় াম 01701945334 নােগশ^রী, িড় াম গিণত ১ম ২য় ১৭০৪০৬০ 

23  মাঃ আজা ল ইসলাম MD. AZADUL ISLAM মাঃ সিহ র রহমান মাছাঃ আফেরাজা বগম রৗমারী , িড় াম 01993730693 রৗমারী , িড় াম গিণত ১ম ২য় ১৭০৪০৪৫ 

24  মাঃ এমদা ল হক MD. AMDADUL HOQUE মাঃ ফজ ল ঘশ মাছাঃ ফােতমা বগম নােগশ^রী, িড় াম 01720124510 নােগশ^রী, িড় াম গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০০২ 

25  মাঃ মাহŸ◌ু র রহমান MD. MAHBUBUR 
RAHMAN মাঃ মােজম উ ীন মাছাঃ রােবয়া িবিব শর র, ব ড়া 01844256276 শর র, ব ড়া গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০০৬ 

26  মাঃ আির ল হক MD. ARIFUL HAQUE মাঃ ওমর আলী মাছাঃ রািহলা বগম সা ললা র, গাইবা া 01757194246 সা ললা র, গাইবা া গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০১৮ 

27  মাছাঃ শারিমন আকতার MST. SHARMIN AKTER মাঃ আঃ আউয়াল মাছাঃ আিজনা বগম ভ‚ ামারী, িড় াম 01737921172 ভ‚ ামারী, িড় াম গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০১৭ 

28  মাঃ আলফাজ উ ীন সরকার MD. ALFAZ UDDIN 
SARKAR 

মাঃ রজাউল ঘশ 
সরকার 

আ রা বগম পীরগ , রং র। 01770991136 পীরগ , রং র। গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০২৩ 

29  মািরয়া রহমান MARIA RAHMAN মাঃ িমজা র রহমান রািশদা বগম সদর, বর না 01721247193 সদর, বর না গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৩৩ 

30  চ ন মার রায় CHANDON KUMER RAY ভরত চ  রায় অ বালী রায় িকেশারগ , নীলফামারী 01772270376 িকেশারগ , নীলফামারী গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৩৪ 

31  মাঃ সােহল রানা MD. SOHEL RANA মাঃ আঃ কােদর ফােতমা বগম পীরগ , ঠা রগ ও 01761258200 পীরগ , ঠা রগ ও গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৩৮ 

32  মাঃ নাজ ল হাসাইন MD. NAZMUL HOSSAIN মাঃ র আলম ইসলাম নাজমীন নাহার বদরগ , রং র 01517841952 বদরগ , রং র গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৪২ 

33  মাঃ আ  জাফর MD. ABU ZAFAR মাঃ শিহ ল ইসলাম জাহানারা খা ন িসংড়া, নােটার 01706060954 িসংড়া, নােটার গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৩৭ 

34  মাছাঃ মিরনা বগম MOST. MERINA BEGUM মাঃ মািনক িময়া মাছাঃ ফিরদা  বগম পীরগ , রং র। 01845172283 পীরগ , রং র। গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৪৭ 

35  মেনায়া ল ইসলাম MONOWARUL ISLAM মাঃ জা িময়া মাছাঃ আিজনা বগম সদর, রং র। 01773472320 সদর, রং র। গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৫২ 

36  িনতাই চ  NETAI CHANDRO খিগ নাথ রায় িনত  চ  জলঢাকা, নীলফামারী 01797960140 জলঢাকা, নীলফামারী গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৫৯ 

37  মাঃ তানজীর রহমান TANJIR RAHMAN মাঃ ল ইসলাম বেদনা বগম িঘওর , মািনকগ  01787154115 িঘওর , মািনকগ  গিণত ২য় ২য় ১৭০৪০৫৮ 

38  মাঃ সােরায়ার জাহান MD. SAROWAR ZAHAN মাঃ মনতাজ আলী শা  ছিকনা খা ন পারশা, নওগা 01773898336 পারশা, নওগা গিণত ২য় ২য় ১৬০৪০৪৪ 

39  মাঃ মিশয়ার রহমান MOSHIUR RAHMAN মাঃ মিজ ল ইসলাম মাছাঃ কিবতা বগম সা ললা র, গাইবা া 01786956547 সা ললা র, গাইবা া গিণত ২য় ২য় ১৬০৪০৪৬ 

40  িত রািণ রায় SMRITI RANI ROY াললাদ রায় কৗশলা রায় িডমলা নীলফামারী 01722892228 িডমলা নীলফামারী গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০০৩ 

41  মাছাঃ আনারকিল আ ার MOST. ANARKOLI 
AKTER িসরা ল ইসলাম লিতফা বগম বআেটায়াির , প গড় 01773157604 বআেটায়াির , প গড় গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০০৭ 
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: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

42  হজ ল ইসলাম HOJRUL ISLAM ত. এরফান আলী মিফজা বগম দওয়ানগ , জামাল র 01795180355 দওয়ানগ , জামাল র গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০০৯ 

43  ধ য় চ  বমন DHANANJOY BARMAN ব ল চ  বমন িমলা রানী লছির , গাইবা া 01844772300 লছির , গাইবা া গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০১৮ 

44  বােরক সরকার BAREK SARDAR আমজাদ সরদার িবলিকস বগম মহােদব র , নওগা 01782923928 মহােদব র , নওগা গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০২১ 

45  মাঃ জািহ ল ইসলাম MD. JAHIRUL ISLAM মাঃ মিজবর রহমান জািয়লা খা ন হির র, ঠা ◌ুরগা◌া◌ওঁ 01797870439 হির র, ঠা ◌ুরগা◌া◌ওঁ গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০২৭ 

46  মাঃ েবল িময়া MD. RUBEL MIAH মাঃ মাে◌জাে ল হক মাহ দা ইসলাম র,  জামাল র 01626863671 ইসলাম র,  জামাল র গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০৩৪ 

47  মাঃ কাজী িমজা র রহমান MD. KAZI MIZANUR 
RAHMAN মাঃ ইউ ছ আলী মিজনা বগম আিদতমারী, লালমিনরহাট 01780983035 আিদতমারী, লালমিনরহাট গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০৪১ 

48  মাঃ আই ব আলী MD. AYUB ALI মাঃ নওয়াব আলী মাছাঃ আেমনা খা ন হািতবা া, লালমিনরহাট 01786804898 হািতবা া, লালমিনরহাট গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০৪২ 

49   িময়া DULU MIAH আঃ সামাদ লািল বগম কািলগ , লারমিনরহাট 01716440856 কািলগ , লারমিনরহাট গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০৪৭ 

50  মাঃ আ ল বাকী MD. ABDUL BAKI মাঃ মক ল হােসন ন নাহার িকেশারগ , নীলফামারী 01755464383 িকেশারগ , নীলফামারী গিণত ৩য় ১ম ১৬০৪০৪৯ 

51  মাঃ আ  সা আহসান আলী MD. ABU MUSA AHSAN 
ALI মাঃ একরা ল ইসলাম মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন বদরগ , রং র 01798489940 বদরগ , রং র গিণত ৩য় ১ম ১৫০৪০৫৫ 

52  মাঃ ◌ুলিফকার MD. JULFEKAR ALI মাঃ শাম ল হক মাক œ◌াহার নবাব , িদনাজ র 01784098552 নবাব , িদনাজ র গিণত ৩য় ২য় ১৫০৪০১০ 

53  ফরেদৗস আলম MD.FERDOUS ALAM মা সাম ল হক আসমা বগম গাপাল র, টাংগাইল 01734298360 গাপাল র, টাংগাইল গিণত ৩য় ২য় ১৫০৪০১৪ 

54  মাঃ সা াম হােসন MD. SADDAM HOSSAIN মাঃ আফজাল হােসন মাছাঃ সােজদা খা ন বদরগ , রং র। 01783020548 বদরগ , রং র। গিণত ৩য় ২য় ১৪০৪০২৮ 

55  মাঃ িমজা র রহমান MD. MIJANUR RAHMAN মাঃ ওহাব িময়া মাছাঃ আকিলমা বগম সদর, নােটার 01785381860 সদর, নােটার গিণত ৩য় ২য় ১৪০৪০৪৯ 
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িবভােগর নাম : কি উটার সােয়  এ  ইি িনয়ািরং (CSE) 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার 

আইিড 
না ার 

০১ 
মাঃ িব ব 

িময়া Md: Biplob Mia মাঃ আ ল বারী মাছাঃ আখলা ে ছা বলী 
ম পাড়া পানবািড়,৩১নং ওয়াড, 
রং র িস  কেপােরশন, রং র।  

01723930523 
ম পাড়া পানবািড়,৩১নং ওয়াড, রং র িস  
কেপােরশন, রং র। 

CSE 4th 1 1209012 

০২ শবাল হােসন Shaibal Hossain MD. Deldar 
Hossain  

Shahinur Begum 
Satiabari, 
Rajendrapur, 
Sreepur, Gazipur 

01731363388 
Keshobpur, Palicharahat, 
Rangpur Sadar, Rangpur 

CSE 4th 1 1209061 

০৩ 
আ া আল 
মা ন 

Md. Abdulla Al 
Mamun 

 Md. Zakaria 
Hossain 

Most. Anowara 
Begum 

Uttor Bawchandi 
Balapara, Awliaganj, 
Badarganj 

01755166019 
Uttor Bawchandi Balapara, 
Awliaganj, Badarganj 

CSE 4th 1 1306001 

০৪ 
মাঃ আির র 

হাসান  Md. Ariful Hasan আ ল হাসানাত মাহা দ 
ম জা  

মাছাঃ আেরফা বগম 
মৗজা শৗলমারী, কমারী, 

জলঢাকা,  নীলফামারী 
01714517335 মৗজা শৗলমারী, কমারী, জলঢাকা,  নীলফামারী। CSE 4th 1 1306009 

০৫ শােহ ামান SHAHEDUZZAMAN আেনায়া ামান শাবানা জামান 
Pirpur, Alam-Nagor, 
Rangpur 

01738146318 Pirpur, Alam-Nagor, Rangpur. CSE 4th 1 1306012 

০৬ 
অিনেমষ মার 

ামািনক 
Animes Kumar 
Pramanik নেরশ চ  ামািনক গ য়. অ লী রানী 

মঃ ৩০৯  জািতর িপতা ব ব  
শখ িজ র রহমান হল,  বগম 
রােকয়া িব িব ালয় রং র। 

01744608566 
ামঃ বা ই পাড়া, ডাকঃ খালাহা , উপেজলাঃ গাইবা া 

সদর  জলাঃ গাইবা া 
CSE 4th 1 1306024 

০৭ 
মাঃ হাসান 

আলী ইমন MD. Hasan Ali Emon MD. Sorafat 
Hossain 

Hasina Begum 
mision road, sadar, 
dinajpur 

01748227571 mision road, sadar, dinajpur CSE 4th 1 1306028 

০৮ 
মাছাঃ মািয়শা 

সািমহা 
Most. Maisha 
Shamiha মাঃ মহিসন খ কার মাছাঃ শাহানাজ পারভীন  সদার পাড়া, রং র  01784010663  রাজারহাট, িড় াম CSE 4th 1 1405035 

০৯ 
মাঃ িরপন 

ইসলাম MD RIPON ISLAM. মাঃ আমজাদ হােসন ৷ মাছাঃ িরতা বগম   ৷ রপাড়া, আলমনগর,রং র। 01312558909 রপাড়া, আলমনগর,রং র। CSE 4th 1 1405009 

১০ সাধন পাল  Sadhan Pal িখয়া পাল  সাধা মিন রািন পাল  পাক মাড়,রং র। 01774452956 বারশা পাড়া, আটয়াির,প গড।় CSE 4th 1 1405029 

১১ 
ফয়সাল 
আহেমদ  Faisal Ahmad হা র রিশদ ফিরদা খা ন সরদারপাড়া, রং র 01761213139 নােগ রী, িড় াম, CSE 4th 1 ১৪০৫০৩০ 

১২ 
মা:হািম র 

রহমান Md.Hamidur Rahman Md. 
Abdur.Motaleb 

Most kamala 
Begum 

parkmor,Rangpur 01857550339 shaldanga,Debiganj,panchagarh CSE 4th 1 1405031 

১৩ 
নাজ ল 
হােসন  Najmul Hossen মাঃ বা ল িময়া মাছাঃ নাজমা বগম  পাগলাপীর,রং র  01822967739 পাগলাপীর,রং র  CSE 4th 1 ১৪০৫০১৩ 

১৪ 
মাকেছ ল 

আলম Moksadul Alam আলাল উি ন া মালা 
সদার পাড়া, রং র ক ােডট 
কেলজ, রং র 

01820193228 
ামঃচরৈকয়া, থানাঃনকলা, পা অিফসঃনকলা 
জলাঃেশর র,িবভাগঃময়মনিসংহ 

CSE 4th 1 ১৪০৫০০২ 

১৫ মেহিদ হাসান Mehadi Hasan ত শাহজাহান আিল ত সামত খা ন 
সদারপাড়া, রং র ক ােডট 
কেলজ,রং র 

01727334436 ামঃখািলয়াপাড়া, থানা-উ াপাড়া, জলাঃ িসরাজগ  CSE 4th 1 ১৪০৫০০১ 

১৬ 
মাঃরািজব 

হাসান Md.Rajib Hasan Md.Yousuf Ali Mst.Habiba begum 
সদারপাড়া, রং র ক ােডট 
কেলজ,রং র 

01723982319 Pakri,Godagari,Rajshahi CSE 4th 1 1405026 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার 

আইিড 
না ার 

১৭ 
মাঃ সািমউল 

ইসলাম  MD. Samiul islam মর ম খিত র রহমান মাছাঃ ছােহরা বগম 
ব অিভরাম,২ নং ওয়াড, রং র 

িস  করেপােরশন, রং র। 
01794862194 

ব অিভরাম,২ নং ওয়াড, রং র িস  করেপােরশন, 
রং র। 

CSE ৩য় ১ম ১৫০৫০১৮ 

১৮ 
নামঃ পলাশ 
চ  শমা 

Polash Chandra 
Sharma িবের  নাথ শমা  নিত বালা শমা 

ামঃ উ র সানা িল, ডাকঃ 
চাপানীহাট, উপেজলাঃ িডমলা, 
জলাঃ নীলফামারী 

01744778379 
ামঃ উ র সানা িল, ডাকঃ চাপানীহাট, উপেজলাঃ 

িডমলা, জলাঃ নীলফামারী 
CSE ২য় ২য় ১৫০৫০৩০ 

১৯ 
মাঃ রািকব 

জােবদ Md. Rakib Jabed মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ ফােতমা খা ন পাক মাড়,রং র 01768289471 দািড়য়া র,ক ানী হাট,িবরগ জ,িদনাজ র CSE ৩য় ১ম ১৫০৫০৩৮ 

২০ শা  চ  রায় Proshanta Chandra 
Roy  িদেনশ চ  রায় পরবালা রানী 

াম:  িকসমত খান রী,  
ডাকঘর:  স ল হাট ,  ঠা রগ ও 
সদর,  ঠা রগ ও। 

01773308870 
াম:  িকসমত খান রী,  ডাকঘর:  স ল হাট ,  

ঠা রগ ও সদর,  ঠা রগ ও। 
CSE ৩য় ১ম ১৫০৫০২২ 

২১ মাধব চ  Madhob Chandra বল চ  রায় িনতা রানী 
সরদার পাড়া,ক ােডট 
কেলজ,রং র 

01783120689 পাবতী র,িদনাজ র CSE ২য় ২য় ১৫০৫০৩৫ 

২২ 
খ কার 
আিলশা িহন 

Khandokar Alisha 
Tuhin 

Khandokar 
Idrish Ali 

Begum Rokeya Parkmor, Rangpur 01751261583 Kachari para, Ulipur, Kurigram CSE 3rd 1st 1605038 

২৩ 
মাঃ 
মাহাইিম ল 

ইসলাম 
MD Mohaimenul Islam MD Mostafa 

Kamal 
Mahmuda Akter Park More, Rangpur 01782822440 

330/1, Moddha Pakundia, 
Pakundia, Kishoreganj 

CSE 3rd 1st 1605016 

২৪ 
মাঃ মিম র 

রিশদ 
MD. MOMINUR 
RASHID 

MD. MOFIZ 
UDDIN 

MST. MAHFUZA 
BEGUM 

Sardar 
Para,Rangpur 

01776862725 Birampur,Dinajpur CSE 3rd 1st 1605026 

২৫ 
আরাফা ন 
জা াত তািনয়া Arafatun Jannat Tania Md: Tajul Islam 

Mst. Shahanaj 
Begum 

Parkmore, Rangpur 01906849476 Shantinagar, Chilmari, Kurigram CSE 3rd 1st 1605040 

২৬ য়ী রানী রায় Mrinmoye Rani Ray Mohinimohan 
Ray 

Giribala Rani Park More, Rangpur 01786946757 Sundardighi,debigonj,Panchagarh CSE 3rd 1st 1605033 

২৭ 
মাঃ সা াদ 

আলী শখ 
MD. SAJJAD ALI 
SHEIKH 

MD. SHUKUR 
ALI SHEIKH 

MST . JESMIN ARA Park More, Rangpur 01521322111 
Arzimariya , Laxmanhati-6410 , 
Bagatipara, Natore 

CSE 3rd 1st 1605034 

২৮ 
মাঃ 

রােশ ামান Md.Rasheduzzaman Md.Baharuddin Most.Asrafunnahar Park More, Rangpur 01705831991 
Dudumari , Panchagarh Sador, 
Panchagarh 

CSE 3rd 1st 1605031 

২৯ মেহদী হাসান Mehedi Hasan Abdul Malek Fatema Park More, Rangpur 01884865853 Sardarpara,Rangpur CSE 3rd 1st 1605034 

৩০ মাঃ িমলন Md. Milon মাঃ আিম ল ইসলাম আফেরাজা বগম পাক মাড়, রং র সদর, রং র 01793203378 পাক মাড়, রং র সদর, রং র CSE ২য় ১ম 1705041 

৩১ 
মাছাঃ িলিথ 

আ ার Mst. Lithi akter মা:জােহ ল ইসলাম মাছা:শাহানাজ বগম 
কওটগাও, বাহা র হাট, বীরগনজ, 

িদনাজ র  
01755718590 কওটগাও, বাহা র হাট, বীরগনজ, িদনাজ র  CSE ২য় ১ম 1705024 

৩২ 
মাঃ রা  

আহেমদ RAJU AHAMED  মাঃ আলম িময়া মাছা রািজয়া বগম লবািড় , িড় াম 01750790403 লবািড় , িড় াম CSE ২য় ১ম 1705037 

৩৩ পরাগ আহেমদ Parag Ahmed মাঃ সেক ার আলী মাছাঃ রাকসানা পারভীন িনজপাড়া, কাউিনয়া, রং র 01763119290 িনজপাড়া, কাউিনয়া, রং র CSE ২য় ১ম 1705023 

৩৪ িহর য় রায়  HIRONMOY RAY অিবনাশ চ  বমন ভাতী রায়  
ইসলামবাগ, আর. ক রাড, 
রং র। 

01521424330 ইসলামবাগ, আর. ক রাড, রং র। CSE ২য় ১ম 1705045 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার 

আইিড 
না ার 

৩৫ 
লিফকার 

রহমান  Julfkar Rahman মাঃ মাকারম হােসন মাছাঃ েলহা বগম  পাক মাড়, রং র সদর, রং র 01774920104 ২নং ওয়া ড রং র িস  কেপােরশন CSE ২য় ১ম 1705010 

৩৬ িহন বা  Tuhin Babu  শির ল ইসলাম তাজিমরা বগম পাবতী র, িদনাজ র  01773079361  পাবতী র, িদনাজ র  CSE ২য় ১ম 1705016 

৩৭ 
ইমিতয়াজ 
আহেমদ  Emtiaz Ahmed  Md.Mosharraf 

hossain 
Most.Bulbuly 
Begum  

Park mor,Rangpur  01737043443 Mithapukur,Rangpur  CSE 1st 2nd 1805045 

৩৮ 
মাঃ রহমত 

আলী Md.Rahmat Ali Md.Abdur 
Razzak 

Most.Ramala 
Begum 

Sardarpara, 
Rangpur 

01798974432 Barkatpur,Palashbari,Gaibandha CSE 1st 2nd 1805029 

৩৯ 
মা. রািক ল 

হাসান Md. Rakibul Hasan  Late. Atoar 
Rahman  

Mst. Rokeya 
Begum  

Chockbazar, 
Rangpur Sadar, 
Rangpur  

01308124230 Islampur, Mithapukur, Rangpur  CSE 1st 2nd 1805011 

৪০ আিলফ িময়া Alif Mia Md Dula Mia Mst. Rosna Begum Park Mor, Rangpur  01774676846 
Purbochapor Hati, Sundorgonj,  
Gaibandha 

CSE 1st 2nd 1805028 

৪১ 
মাঃ সােহল  

রানা   Md. Sohel Rana Md.Abdul 
Mojid Mia 

Shantona Begum Parkmor,Rangpur 01995443661 Ulipur,Kurigram  CSE 1st 2nd 1805042 
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িবভােগর নাম : ােনজেম  ািডজ 

: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

১ মা: ািফ র রহমান Md. Mustafizur 
Rahman 

মা: িব াল হােসন ডিল খা ন 
সদারপাড়া, কিবর ছা াবাস, 

ক ােডট কেলজ রং র। 
১৭৬৭০৭৫৫৩৮ 

ফতাই র, থানা: গাংিন, 
মেহর র। 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ 

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৫০ 

২  মন মার SREE. SHUMON 
KUMAR 

 পদ চ  মিত অিনতা রাণী 
চকবাজার,আশরত র, 

ক ােডট কেলজ, রং র। 
১৭৪৫৬৪৮৯০২ 

উ র উিরয়া, নভাির, 
লছির,গাইবা া। 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ 

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৩৬ 

৩ দেশ চ  বমন। 
SHODESH 
CHANDRA 
BARMAN 

রনিজ চ  বমন পা ল রানী 
পাক মাড়, ক ােডট কেলজ, 

রং র। 
১৭৯২৮২৬৪২২ 

াম : ব ভবি । পা  : 
তছাড়া। 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০২২ 

৪ আতাউর রহমান Ataur Rahman আঃ লতিফ হাছনা বেগম লালবাগ, রং র ১৭৫৫৩২১২০০ 
াম : অন র ; পা  : 

রহাট ; উপজেলা : 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০১৬ 

৫ হাবি র রহমান Habibur Rahman বি াল হাসেন ছােনায়ারা খা ন গ শিবনগর, দা ড় দা, য়াডা া ১৭৯৩১৫৭৮১৯ শিবনগর, দা ড় দা, য়াডা া 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০১৬০৪৮ 

৬ কাশ রায় PROKASH ROY ল ীচরন রায় ক না রানী 
আশরত র, ক াডেট কলেজ, 

রং র 
১৭৮০৫০৮৪৫৬ 

ল র র, নওপাড়া, বীরগ , 
দিনাজ র 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০২৮ 

৭ সমজী চ  বমন somojit chandra 
barman 

রতন চ  বমন মায়া রানী কাউিনয়া রং র ১৭৬১৩৭০০৬৯ কাউিনয়া রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৬০ 

৮ সান  দ  DANANDA DATTA সন দ  ছ া রানী দ  আশরত র, চকবাজার। ১৯৮৯৬৯৭৮০০ 
কাটনারপাড়া, কালিতলা, 

ব ড়া। 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৪৬ 

৯ আল-আমিন MD. AL-AMIN আ ল হালিম মাছাঃ ফে ি◌ খা ন 

াম; ম  আশরত র, 
পা ঃ ক াডেট কলে , 
থানাঃ মাহিগ , জেলাঃ 

রং র 

১৭১৭৮৬০০১৭ 
াম; কশিগাড়,ি◌ পা ঃ 

হাট ামগ , থানাঃ ঘাড়াঘাট, 
জেলাঃ দিনাজ র 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৫০৬০১২ 

১০ সাদিয়া আলম SADIYA ALAM মেছবা ল আলম বিনা আ ার আশরত র, চকবাজার। ১৮৯১৮৭০৬১৪ 
াম, ম র কাজীপাড়া পা , 
কাজীর হাট থানা, বদরগ  

জেলা, দিনাজ র। 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

৪থ বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৫৪ 

১১ িরয়া পারভীন MST. RIYA 
PARVIN 

করীফ িময়া কাবানা বগম 
আশরত র, চকবাজার, 

রং র 
১৭৭২৮৮৮২২৭ সদর, ব ড়া 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৬০৬০৪৪ 

১২ করীফ হােসন Sharif Hosen রিফ ল ইসলাম েমরা বগম 
পাক মাড়, ক ােডট 

কেলজ, রং র 
১৭২৫২৪৬২৯১ াম- লােকর পাড়া,ঘাটাইল,-

টা াইল। 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০০৮ 

১৩ মা: আসা ল ইসলাম MD:ASADUL 
ISLAM 

ত ফজলার রহমান রতন নছা মশ , িলয়া, বিশবাড়ী ১৭৩৮৩৮৬৫০২ মশ , িলয়া, বিশবাড়ী 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০৫১ 

১৪ দীপ ষœ রাহা PRODIP KRISHNO 
TURAHA 

পরান ষœ রাহা ল রানী রাহা গরদার পাড়া,সদর,রং র ১৭৯৫৩৫১২১৪ রাজব ভ র, সদও, শর র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০৩৫ 

১৫ পারেভজ মাশারফ PARVEJ 
MOSHAROF 

আ র রহমান পা ল বগম াপাড়া, রং র ১৭৮৬৮৫৯৩৬৫ াপাড়া, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০১৬ 
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: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

১৬ ফরহাদ হােসন MD. FARHAD 
HOSSAIN 

শােহ ল হক ফারিজয়া বগম কা পাড়া,বদরগ জ, রং র ১৭৫১২৭৮২২৩ কা পাড়া,বদরগ জ, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০৩৮ 

১৭ মাঃ সজল িময়া MD.SAJOL MIAH মক দার রহমান ল িল বগম াপাড়া, রং র ১৭৭৪১৩৫২১৪ গ াচড়া, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০৩৪ 

১৯ িরনা আ ার Rina Akther শাহাজামাল আলী রিমচা বগম সরদার পাড়া,সদর,রং র ১৭৮৭৯৮৭৫০৮ কািলগ জ, লালমিনরহাট 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০১৩ 

২০ শামীম আহেমদ SHAMIM 
AHAMED 

হা ান িময়া  আছমা আকতার পাকেমাড়, সদর, রং র ১৭৮১৩৪৫২৯৫ বধলা, ন েকানা 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
৩য় বষ ১য়  সিম ার ১৭০৬০৩২ 

২১ আল আিমন ইসলাম Al Amin Islam র উি ন রােবয়া বগম সদর, লালমিনরহাট ১৩১৮০৮১২২৭ সদর, লালমিনরহাট 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০০৭ 

২২ মাঃ ফির ল ইসলাম Md.Faridul Islam আিজ ল হক আকতার বা  বাদা, প চগড় ১৭৩৩০৯৭৫৪০ বাদা, প চগড় 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০০৪ 

২৩ তাসিলমা খা ন TASLEMA 
KHATUN 

বিদউ ামান মেনায়ারা বগম িমঠা র, রং র ১৭৫০৭৭১৯২৮ িমঠা র, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০৪২ 

২৪ মাঃ েবল খান Md.Rubel khan িমজান খান িফেরাজা বগম সরদার পাড়া,সদর,রং র ১৮৪৫০৮৭৯২৮ সদর, চ দ র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০৩২ 

২৫ ওয়ািছ ল বারী Md. Washimul 
Bari 

জাহা ির আলম বদ নেনছা িশি  সদর,রং র ১৭৬৬৬০৮১৪২ সদর,রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০২৫ 

২৬ মাঃ মাহাজালাল MD.Shahajalal রনবী িময়া সােজদা বগম সদর, লালমিনরহাট ১৭২৯৩৩১৫৯০ সদর, লালমিনরহাট 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
২য় বষ ১য়  সিম ার ১৮০৬০২৪ 

২৭ সালমা জাহান Salma Jahan শিফউল ইসলাম    মােমনা বগম সদার পাড়া, রং র ১৩১৫২৭১৫৭৬ সদার পাড়া, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৫১ 

২৮ হািব ল ইসলাম Habibul Islam আিজ র রহমান ন নাহার সদার পাড়া, রং র ১৬১২৮৪২৭৮৭ সদার পাড়া, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৫৬ 

২৯ িরতা মিন Mst Ritu Moni রাজা িময়া ঘািমদা বগম পাকেমাড়, সদর, রং র ১৭৯১২৩৯৫৫২ কামারম , িসরাজগ জ 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৪৪ 

৩০ ি য়া ল হক Md Prianul 
Hoque 

িমজা র আি য়া বগম সদার পাড়া, রং র ১৭০৭৯৬৯৪২৪ জলখানা, চাপাইনবাবগ জ 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৩৩ 

৩১ মাঃ সালাইমান Md Sulaiman হািনফ ইি ন া খা ন সদার পাড়া, রং র ১৯৫৩২২০৯২৬ ইসলাম র, জামাল র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৫৭ 

৩২ মা ফ হােসন Maruf Hossain ত আ ল কালাম জােহারা বগম সদার পাড়া, রং র ১৭৩১৪৩৭০১৯ ইশ^রদী, পাবনা 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০৩০ 

৩৩ মাঃ সািবর হােসন Md. Sabbir Hosen শাহাজান িময়া িশউিল খা ন লােটাল, রং র ১৭০৯০৮৪৩০৭ পলাশবাড়ী,গাইবা া 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০২৫ 

৩৪ সাই ল ইসলাম Saidul Islam শাহাজান িময়া সিলনা খা ন সদার পাড়া, রং র ১৭৭৬৭৫৫৩৪৫ চরভ াসন, ফিরদ র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০১৩ 
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: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

৩৫ মাঃ ওমর ফা ক Md Omor Faruq মিমর উি ন ফরেদৗিস বগম চকবাজার, রং র ১৭৯৩৪২০৪২৬ বািলয়াডাি , রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০২০ 

৩৬ মেহদী হাসান Mehedi Hasan সাঈদ সরকার মিজনা বগম পাকেমাড়, সদর, রং র ১৭৭৬১২৯৭২৩ সদর, নীলফামারী 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
১ম বস ১য়  সিম ার ১৯০৬০২৭ 

৩৭ মাঃ সা া ল আজাদ Md: Sazzadul Azad মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ সাহানা আজাদ স ার পাড়া, পাক মাড় রং র ১৭৭৪৬২৯৭৯৭ 
ব স ি◌◌ুণা , হাতীবা া, 

লালমনিরহাট 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৩২ 

৩৮ মাছাঃ া আ ার Mis. SwapnaAkter মাঃ ৎফররহমান মাছাঃছাম াহার বগম 
হাসান র, ডাকঘর-

আ া র,  পীরগ , রং র। 
১৭৮০৯৪১৪০১ 

হাসান র, ডাকঘর-আ া র,  
পীরগ , রং র। 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৫২ 

৩৯ মাঃ আজহা ল ইসলাম Md. Azharul Islam মাঃ আমির উ ীন আজিদা বেগম  
ামঃ দ িন খািত ডাকঘরঃ 

তাড়িয়া  , আেটায়ারী , 
প গড় 

১৭৫৫৪২২৩১১ 
ামঃ দ িন খািত ডাকঘরঃ 

তাড়িয়া  , আেটায়ারী , 
প গড় 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৪০ 

৪০ ফেরেদৗিস আ ার Ferdowsi Akter ফিেরাজ আলম রেহেনা বেগম পাকেমাড় , রং র ১৮৩৯৮৫৮০৬৫ 
ামঃ খান র , রারী র , 

বাচাগ  , দিনাজ র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০২৫ 

৪১ মাঃ মকছে র রহমান Md. Maksedur 
Rahman 

ত- নাজিমউ ীন মাছাঃ দছিনা বেগম 
ামঃ উ র বলরাম র, 
আেটায়ারী, প গড় 

১৭৬৮৮৪৪২৭৭ 
ামঃ উ র বলরাম র, 
আেটায়ারী, প গড় 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৩৮ 

৪২ মাঃ রাসেদ ইসলাম Md. Rased Islam  মাঃ ফেরে ল আলম মাছাঃ রাহেনা বেগম 
ামঃ জাত র, 

কাহােরাল, দিনাজ র 
১৭৯৬৭২৩৪৫১ 

ামঃ জাত র, 
কাহােরাল, দিনাজ র 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৩৩ 

৪৩ মাঃ শাকিব হাসান ব নিয়া Md. Shakib Hassan 
Bosunia 

 মাঃ আলী হােসন 
ব িনয়া 

 মাছাঃ সাহানা বগম 
আরাফাত ছা াবাস, 

সদারপাড়া, রং র ক ােডট 
কেলজ, রং র 

১৭২২৪৩০৪২৬ 
আরাফাত ছা াবাস, সদারপাড়া, 
রং র ক ােডট কেলজ, রং র 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৩৪ 

৪৪ মাছাঃ সাদিয়া আ ার Mst. Sadiya Akter মাঃ দেেলায়ার হাসেন মাছাঃ পারভিন বেগম 
খাদ শের র, বালারহাট, 

ম া র, রং র 
১৭০৫৯৬০৫৮৭ খাদ শের র, বালারহাট, 

ম া র, রং র 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০১০ 

৪৫ মন রিব দাস Suman Rabi Das ত-বস  রবিদাস ল মারী রবিদাস 
শমশেরনগর চা বাগান, 
কম , মৗলভীভাজার 

১৭৮৪৩২২৩২২ 
শমশেরনগর চা বাগান, কম , 

মৗলভীভাজার 
ােনজেম  ািডজ 

িবভাগ  
MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০৫৮ 

৪৬ শিপন মার বি াস Shepon Kumar 
Biswas 

পন মার বি াস শিখা রানী বি াস 
সাগরপাড়া, থানা বায়ালিয়া , 

ঘাড়ামারা , রাজশাহী 
১৭৭৭৩১২২৪৫ 

ামঃ কলেজ পাড়া, উপজেলাঃ 
আলমডা া , য়াডাঙা 

ােনজেম  ািডজ 
িবভাগ  

MBA ১য়  সিম ার ২১৯০৬০২২ 
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িবভােগরনাম : ফাইন া  এ  ব াংিকং 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) 
নাম 

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

১ মা: তােরক হাসান Md. Tareq Hasan  মা: আ: আিজজ রােকয়া বগম িড় াম ০১৭৮৮-১১১৯০৪ িড় াম ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০০৮ 

২ মা: রিবউল ইসলাম Md.Robiul islam মা: সােহদ আলী মাছা:  ল িল বগম উ াপাড়া, িসরাজগ  ০১৭৮৫-৪৩৯৭৮১ উ াপাড়া, িসরাজগ  ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০১৬ 

৩ িব ব হাসাইন Biplob Hossain কািমর উি ন ম ল সািবনা খা ন সদার পাড়া, রং র। ০১৭৭৫-৯০৬০০১ হিরনা , িঝনাইদহ ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০২৩ 

৪ মা: শািকল ইসলাম   Md. Sakil islam মা: কাম ল ইসলাম  মাসা: সেলহা খা ন ঠা রগাও সদর ০১৭৫৫-৪৮৪১২১ ঠা রগাও সদর ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০২৫ 

৫ মা: নািহ ল ইসলাম Md.Nahidul Islam মা: ইমান আলী মাছা:  িন ফা খা ন ঈশ^রদী, পাবনা, ০১৭৮২-১৬৫২২৫ ঈশ^রদী, পাবনা, ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০৩৩ 

৬ িথ দবনাথ Juthi Devnath  রামেমাহন দবনাথ অ লী দবনাথ রং র সদর ০১৩১১-৮৫৫৪০৭ রং র সদর ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০৩৭ 

৭ রতন মার সন Roton Kumar Sen কািমনী কা  সন বাসি  রাণী সন  িবরগ ,িদনাজ র  ০১৭১৯-৩৩১৯৩৮ িবরগ ,িদনাজ র  ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০৪১ 

৮ মা: া হােসন Md. Munna Hossen মা: তিজর আলী মাছা:  মমতা বগম ঠা রগাও সদর  ০১৭৮৫-২৮০৯৩৯ ঠা রগাও সদর  ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০৫৪ 

৯ 
মাছা: আফেরাজা 
বগম Mst. Afroza Begum মা: আলতাব 

হােসন 
মাছা: হািসনা বগম   পােকর মাড়, রং র ০১৭২২-৩২৯৫৭৭  কালমা , লালমিনরহাট ফাই া  এ  াংিকং ১ম ১ম ১৯২০০৫৮ 

১০ আির ল ইসলাম  Ariful Islam. ত. ওসমান আলী মাছা: আেবদা বগম 
ব চকবাজার, আশরত র, 

রং র। 
০১৭৩০-৮৬৯৯২০ 

াম: চািকর পশার পাঠক উপেজলা: 
রাজার হাট, ডাকঘর: নীেলর  

জলা: িড় াম। 
ফাই া  এ  াংিকং 

 
এমিবএ  

২য় ০২১৮২০০০৮ 

১১ 
মা: সােনায়ার 
হােসন Md. Sanowar Hossain মা: িজবর রহমান 

 মাছা: আেনায়ারা 
বগম 

সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
রং র। 

০১৭৬৭-১৫৮৮৫২ 
াম : ইনাত র, ডাক: গাটগাড়ী, 
উপেজলা: মা া, জলা: নওগা 

ফাই া  এ  াংিকং 
 

এমিবএ  
২য় ২১৮২০০২১ 

১২ মা: জািহদ হাসান Md. Jahid Hasan ত. লাকমান 
হািকম 

সান য়ারা বগম 
সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 

রং র। 
০১৭৮৩-১৮১৪৫৮ 

াম: দরগাপাড়া, পা: হির র, 
উপেজলা: পবা, জলা: রাজশাহী 

ফাই া  এ  াংিকং 
 

এমিবএ  
২য় ২১৮২০০১৮ 

১৩ কমল চ  রায় Kamol Chandro Ray মািনক চ  রায় বাস ী রাণী 
সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 

রং র। 
০১৭৮০-৯১২৮৬৬ 

াম: শালমাড়া, ডাকঘর: ভলাবাড়ী, 
উপেজলা: আিদতমাড়ী, জলা: 

লালমিনরহাট 
ফাই া  এ  াংিকং 

 
এমিবএ  

২য় ২১৮২০০২৮ 

১৪ মাছা: মানা খা ন Mis. Rumana Khatun মা: নজ ল ইসলাম  মাছা: িলিপ বগম 
ব চকবাজার, আশরত র, 

রং র। 
 ০১৭৯৭-৭৯৫৬৮২ 

াম: হাসান র, ডাকঘর: আ া র, 
উপেজলা: পীরগ , জলা: রং র। 

ফাই া  এ  াংিকং 
 

এমিবএ  
২য় ০২১৮২০০২৯ 

১৫ মা: সাই র রহমান Md.syfur rahman  মা: আ ল কােশম িফয়া বগম 
সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 

রং র। 
 ০১৭৩৬-১৮৯৪৫৮ াম: চরবলরাম র; জলা: িড় াম।  ফাই া  এ  াংিকং 

 
এমিবএ  

২য় ২১৮২০০৩২ 

১৬ িধি র চ  Judhistir Chandra ত. মানিব  নাথ িচিন বালা চকবাজার, রং র। ১৭৭৬৮১৪৯৫৩  িড় াম,রং র।  ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০০২ 
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১৭ শামীম ঊি ন Shamim Uddin সাই াহ আং েরর নছা সদার পাড়া, রং র। ০১৭৪৭৪৯৯৮৬৭ হািতয়া, নায়াখালী। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০০৮ 

১৮ ব নাথ রায়  Boidya nath Roy নবীন চ  রায় সিমলা রানী আশরত র, রং র। ০১৭৯১৮৪৬১৫৩ পীরগ ,ঠা রগাও ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০২১ 

১৯ মা: তফর রহমান Md. Lutfar Rahman মা: ফা ক িময়া মাছা; লাভলী বগম আশরত র, রং র। ০১৭৯৬৯৮৮১২০ গাইবা া,রং র। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০২৪ 

২০ সাহারা বা  Sahara Banu সাই ল ইসলাম আয়শা িশি কা পােকর মাড়, রং র ০১৪০৩১৪৮৩৬৮ বদরগ ,রং র। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৩১ 

২১ ল হাসাইন Mukul Hossain ফজ র রহমান আ জয়ারা বগম সদার পাড়া, রং র। ০১৭৪৯৬৪৩৬৬৬ কাটচাদ র,িঝনাইদহ। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৩৬ 

২২ মা: মাসািবর িময়া Mithun Chandra 
Barman অধীর চ  বমন আেলা রাণী পােকর মাড়, রং র ০১৭৮৮১৫০৮৯৫ উিল র, িড় াম। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৫১ 

২৩ ল হাসাইন Md. Ratan Mia মা: আ: মিজদ িময়া মাছা: আয়শা◌া বগম লালবাগ,রং র ০১৭৭৪২৫৯৬৯৮ পীরগ ,রং র। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৫৬ 

২৪ মা: আ াস আলী Md. Abbas Ali মা: জয়নাল 
আেবদীন 

মাছা: আসমা বগম চকবাজার, রং র। ০১৭৮৪০৬৩২৪১  িড় াম,রং র। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৫৯ 

২৫ শাহানা লতানা Shahana Sultana মা: শিফ ল ইসলাম 
িমেসস: রেবকা 

লতানা 
চকবাজার, রং র। ০১৭৭৩৪৮৪৩৯৪ লালমিনরহাট,রং র। ফাই া  এ  াংিকং ১ম ২য় ১৮২০০৬১ 

২৬ 
মাছা: েলখা 

আ ার Mst. Julekha Akhter মা: আ ল জিলল মাছা:আকতারা বগম 
শাহা র ডা াপাড়া, বদরগ , 

রং র। 
০১৭৭৬৮৬৬২৫৯ শাহা র ডা াপাড়া, বদরগ , রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০০২ 

২৭ মাছা: িলমা আ ার MST.LIMA AKTER মা: হযরত আলী মাছা: মিরয়ম বগম সা া র, গাইবা া।  ০১৭৫৫৯৬৫৩৮৬ সা া র, গাইবা া। ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০১৬ 

২৮ মা: িফেরাজ িময়া Md. Firoze Miah ত. হা ান িময়া মাছা:ফােতমা বগম 
াম: কাঠািল,  ডাকঘর:  

শঠীবাড়ী,   উপেজলা: িমঠা র  
জলা: রং র। 

 ০১৮৮৪৬৭৪০৮৮ 
াম: কাঠািল,  ডাকঘর:  শঠীবাড়ী,   

উপেজলা: িমঠা র  জলা: রং র। 
ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০১৭ 

২৯ ভবান  রায় Vabanonda Roy দেবশ চ  বমন িমেনাতী রানী সদার পাড়,পােকর মাড়, রং র ০১৭৩৮৬২৫৯৯২ 
ত িলয়া, ভাউলারহাট, ঠা রগাও 

সদর, ঠা রগাও। 
ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০১৮ 

৩০ আশীষ মার ঘাষ  ASHISH KUMAR 
GHOSH  আন  মার ঘাষ  আেলা রানী ঘাষ পােকর মাড়, রং র ০১৭৯৫১৬৩৬৬৭ 

াম: মা দ র, ডাকঘর: লি েকালা, 
থানা: বড়াই াম, জলা: নােটার। 

ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০২৬ 

৩১ উ ম জা ার Uttam Joddar  িবকাশ জা ার িরং  জা ার পােকর মাড়, রং র ০১৭৮২৭২০৭১৪ 
িজয়ালতলা, শাভনা, খানা: 

িরয়া, জলা: লনা। 
ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৪২০০২৮ 

৩২ 
 মা: মাহ র 
রহমান Md. Mahfuzur Rahman  এ. ক.এম. 

আমজাদ হাসাইন 
ফািহমা আ ার 

সদারপাড়া, ক ােডট কেলজ, 
রং র। 

০১৭৫০১৯৩০৪৯ 
াম: আমেশালা, ডাকঘর: িবসকা, 

থানা: তারাকা া, জলা: ময়মনিসংহ 
ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০৪০ 

৩৩ মা: আিজ ল হক MD. AZIZUL HAQUE  মা: রনিব আরিজনা বগম লাঘাট, লালমিনরহাট। ০১৭০৪২৬৫২৮৩ লাঘাট, লালমিনরহাট। ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০৪৬ 
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৩৪ মা: ইমরান হােসন Md. Emran Hosen মা: এরশা ল হক মাছা: ফােতমা বগম 
াম: মাছলমারী ডাকঘর: 

শােঠরহাট, উপেজলা: বদরগ  
, জলা: রং র। 

 ০১৭৮৭৯১০১৯৫ 
াম: মাছলমারী ডাকঘর: শােঠরহাট, 
উপেজলা: বদরগ  , জলা: রং র। 

ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০৫০ 

৩৫ িমজা র রহমান Mizanur Rahman শিফ ল ইসলাম িমিন বগম সদার পাড়া, রং র।  ০১৮৭০১১২৯৪২ দরব , গািব গ , গাইবা া। ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০৫১ 

৩৬ আই ল হক Inul Haque মা: আ ল বািক মাছা: রােহন ◌ােবগম সদার পাড়া, রং র।  ০১৮৫৩২৯৩০৯৭ কা পাড়া, বদরগ , রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৫২০০৫৩ 

৩৭ উ ল হােসন UZZAL HOSSEN আহাদ ল হােসন ঝরনা খা ন সদার পাড়া, রং র। ০১৩১৭৫৮৫৮১৩ 
নলপা য়া, জললীবাজার, মেহশ র, 

িঝনাইদহ। ৪থ ২য় 
ফাই া  এ  াংিকং ৪থ ২য় ১৪২০০২৫ 

৩৮ দেলায়ার হােসন Dalluar Hossain  বিদউ ামান দেলায়ারা খা ন সদার পাড়া, রং র। ০১৭৩৮৫১৬৩২১ 
াম: আলম র, উপেজলা: সদর, 

জলা: ঠা রগাও। 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০০৭ 

৩৯  জািহদ হাসান ভ Jahid hasan shuvo  জ আলী জাহানারা বগম পােকর মাড়, রং র ০১৯২০২১৭৫৪৮ াগাছা, ময়মনিসংহ ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০০৮ 

৪০ মা: আিমর হামজা MD. AMIR HAMZA মা: তিফজ উি ন  আেনায়ারা বগম সদার পাড়া, রং র। ০১৭৩৭১৬০২১৬ 
 াম: সরকার পাড়া,উপেজলা: 

দবীগ , প গড়। 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০১৬ 

৪১ 
মা: আলমগীর 
হােসন  MD.Alamgir Hossen মা: রিবউল ইসলাম মাছা: আেলায়া বগম পােকর মাড়, রং র   

াম: ধাবরখাতা, পা: লাঘাট, 
উপেজলা+ জলা: লালমিনর হাট 

ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০২৭ 

৪২ মা: সাই ল ইসলাম  MD. Saiful Islam মা: আিজ র 
রহমান 

ত. আছমা বগম দওিত, মািহগ , রং র। ০১৭৮৪-৯৯২৫৮১ দওিত, মািহগ , রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০২৮ 

৪৩ মা: া ল ইসলাম MD.MUKTARUL 
ISLAM ত. স আলী ত. লিতফা বগম 

 াম: বায়ালধার, ডাকঘর: 
হলিদবািড়হাট, উপেজলা: 

বািলয়াডা , জলা: ঠা রগাও 
০১৭৭৪৬৩৬৩৯০ 

 াম: বায়ালধার, ডাকঘর: 
হলিদবািড়হাট, উপেজলা: 

বািলয়াডা , জলা: ঠা রগাও 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০২৯ 

৪৪ মা: শরীফ হােসন MD. SHARIF 
HOSSAN মা: আ ল কিরম কিহ র বগম 

মামা ভাগেন ছা াবাস  সদার 
পাড়া, রং র। 

০১৭৮৪৫৭৮৮৩১ 
াম: দি ণ ঠটািলয়া, পা: 

এনােয়তনগর উপেজলা: মতলব, 
জলা: চাদ র। 

ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৬২০০৫২ 

৪৫ আইিরন আ ার  IRIN AKTER  ত. আহেমদ আলী মাছ: লাভলী বগমা:  
িনউ াপাড়া, কাতায়ািল, 

রং র। 
০১৭৯২৭৫০৩৬৯ িনউ াপাড়া, কাতায়ািল, রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৫২০০১৩ 

৪৬ মা: িশবলী ছাইদ Md. Shibli Sayed মা: মায়ন কিবর 
মাছা: সাই াহার 
বগম 

বড়বািড়, গ াচড়া, রং র। ০১৭৩৪৫৬৪২৫৬ বড়বািড়, গ াচড়া, রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৪২০০৪৮ 

৪৭ ম দন রিবদাস Modhusudon Robidas দেব  নাথ দাস 
. মিত মনিত 

রিবদাস 
 করাম র, িনয়ামত র, 

নওগা। 
০১৭৮৪১২২২০০  করাম র, িনয়ামত র, নওগা। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ২য় ১৪২০০৬৪ 

৪৮ মা: আিশ র রহমান Md. Ashikur Rahman মা: রিবউর ইসলাম আসমা বগম পােকর মাড়, রং র ০১৭৫০১৮০৪০০ 
 াম. পানবাড়ী, ডাকঘর: ক ােডট 

কেলজ,থানা: তাজহাট, জলা: রং র। 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০০২ 

৪৯ মা: সাহাগ হােসন Md. Sohag Hossain মা: ইউ চ আলী মাছা:  হােজরা বগম চক বাজার, আসরত র, রং র। ০১৭২৯১২৩৯২৪ 
খামার ি য়া, উপেজলা: কালীগ , 

জলা: িঝনাইদহ। 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০১৫ 
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৫০  মা: ল আিমন Md. Ruhul Amin মা: বা ল হােসন 
মাছা:  তারা িন 
বগম 

পােকর মাড়, রং র ০১৮৪৭৩৯৮৪১০ পীরগ , ঠা রগাও। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৩১ 

৫১ 
মাহা দ রািকব 

উি ন Md. Rakib Uddin আব ল স শাহনাজ বগম সদার পাড়া, রং র। ০১৫১৮৪১৫৮২৮ 
হািতয় নায়াখালী, জাহাজ মারা, 

দি ণ িবরিবির  
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৩৯ 

৫২ জয় মহ  Joy Mohonto  িচ -র ন মহ  লতা রানী মহ  চক বাজার, আসরত র, রং র। ০১৭০৬৮০২৮৭২ 
হাসপাতাল পাড়া, শাহা র, বদরগ , 

রং র। 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৪১ 

৫৩ 
 মা: ই াহীম 
খ কার 

Md Ebrahim 
Khondoker 

মা: আ র রা াক 
খ কার 

 িশউলী বগম সদার পাড়া, রং র। ০১৭১৭৫৩৪৬৭৬ হিরনাথ র, সা া র, গাইবা া। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৪৬ 

৫৪  মা: জন আলী Md.Sujon Ali মা: মিন ল ইসলাম িপয়ারা বগম সদার পাড়া, রং র। ০১৭৭০৭০০৭৪৪ 
উপেজলা: িশবগ , জলা: 

চাপাইনবাবগন  
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৫৪ 

৫৫ 
 মা: আসা ল 
ইসলাম Md.Asadul Islam  মা: আ স ছা ার মাছা: আয়শা খা ন পােকর মাড়, রং র ০১৭৬১৬৬৫৬৭১ িড়মারী, পাট াম, লালমিনরহাট ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৫৬ 

৫৬ 
ফারজানা আ ার 
আিখ 

Most.FarzanaAkter 
Akhi   ত. ফা ক হােসন 

মাছা: ফিরদা 
ইয়াসিমন 

 আশরত র, ক ােডট কেলজ, 
রং র  

০১৭৫২৯৮৬৮৯০ ভ াবািড়, পীেগ , রং র। ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৫৭ 

৫৭ 
মাছা: রিনজনা 

আ ার ির া 
Most.Ronzina Akter 
Rikta ত. রহমত উ াহ 

মাছা: রজাহান 
বগম 

চক বাজার, আসরত র, রং র। ০১৭১৭৯৯৭৬৪৫ 
িশংিঙর িভটা, র, হাসনাবাদ, 

নােগরশ^রী, িড় াম 
ফাই া  এ  াংিকং ৩য় ১ম ১৭২০০৫৮ 
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িবভােগর নাম : েগাল ও পিরেবশ িব ান (GES) 

: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

১ মাঃ রা  শেখ MD. RAJU SHEKH মাঃ নওয়াব আলী রহিমা বেগম 
াম: মিলন পাড়া ডাকঘর: 

ক াডেট কলেজ, উপজেলাঃ 
সদর জেলাঃ রং র 

১৭২৮৬৭৮৮৬৪ 
াম: মিলন পাড়া ডাকঘর: 

ক াডেট কলেজ, উপজেলাঃ 
সদর জেলাঃ রং র 

GES ৩য় ২য় ১৫১১০০৬ 

২ জন চ  বমন Sujon Chandro Barmon ধা রাম বমন চলচিল রানী 
সরকাির 
াম,রানিগ ,চিলমারী, ড়ি াম 

১৭৯৬০৪৮৯৮৯ 
সরকাির 
াম,রানিগ ,চিলমারী, ড়ি াম GES ৩য় ২য় ১৫১১০১৪ 

৩ মাঃ মাহ ব আলম MD.MAHBUB ALOM মা: জয়নাল আবেদীন মাছা: মাহেছেনা বেগম সেনপাড়া, রং র। ১৭৫৮৮৭৭৮৪৪ 
ব নওদাবাস, ডাক- নওদাবাস 

হাট, হাতীবা া,লালমনিরহাট। GES ৩য় ২য় ১৫১১০১৫ 

৪ মা.আ ল মা ান Md. Abdul Mannan মা.শহি ল ইসলাম আেনায়ারা বেগম আশরত র,চকবাজার,রং র। ১৭৬৭৫৫৪৮৩৮ াম: শৗলমারী ডাকঘর:ডাকালীগ জ 
উপজেলা:জলঢাকা জেলা:নীলফামারী GES ৩য় ২য় ১৫১১০২০ 

৫ মাঃ ল আমীন সরকার MD. RUHUL AMIN 
SARKER মাঃ আ ল বারী সরকার মাছাঃ হাসনা বেগম সদারপাড়া, রং র। ১৭৮৩২৮৬৪৭১ 

াম-শা িরাম, ডাকঘর-কালিতলা, 
উপজেলা- রগ , জেলা-গাইবা া GES ৩য় ২য় ১৫১১০২৮ 

৬ মাঃএনা ল হক Md Anamul Haque মাঃ আ ল মালেক রিনা বেগম 
ব ব  শেখ জি র রহমান 
হল (৪০৪) 

১৭৮৬৮৭৪৯৫৩ 
প িম সানারায়, সানারায়, 

রগ জ,গাইবা া GES ৩য় ২য় ১৫১১০৩৩ 

৭ মাঃ খস ামান ভ Md. Khasruzzaman Suvo মাঃ খায় ামান বিউ  জামান 
পাকেমাড়, ক াডেট কলেজ, 
রং র। 

১৮৬৪১২৪৫৪৬ আেলাকদিয়া, শাহাবাদ, নড়াইল GES ৩য় ২য় ১৫১১০৩৬ 

৮ শাহরিয়ার আহমেদ Shahorare Ahomed মাঃ মা দ রানা মাছাঃ রেহেনা বেগম 
াম: া, ডাকঘর: শাি  
গাপাল র, উপজেলা: 

ম া র, জেলা: রং র 
১৭১৭৭১৯০৭৫ 

াম: া, ডাকঘর: শাি  
গাপাল র, উপজেলা: 

ম া র, জেলা: রং র 
GES ৩য় ২য় ১৫১১০৩৯ 

৯ মাঃ রাকিব আহমেদ MD. RAKIB AHMED মাঃ তহি ল ইসলাম ম ল মাছাঃ ছাম াহার বেগম 
াম: ে◌ লিয়া, ডাকঘর: 

ফরিদ র, ম া র, রং র 
১৭৩৭৪৪২৩৬৬ 

াম: ে◌ লিয়া, ডাকঘর: 
ফরিদ র, ম া র, রং র GES ৩য় ২য় ১৫১১০৪২ 

১০ মাঃ সা াদ হাসেন MD.shazzad hossain মাঃ সি িক হাসেন মাছাঃ নাজমা আ ার ব খাসবাগ,সাতমাথা,রং র ১৭৮০৫০৩৪৯৩ ব খাসবাগ,সাতমাথা,রং র GES ৩য় ২য় ১৫১১০৪৯ 

১১ মাঃ রাকন-উজ-জামান রিব MD.Rokon-Uz-Zaman Robi মাঃ হামি ল হক মাছাঃ রাকেয়া বেগম 
শহীদ খতার এলাহী হল, 
বেগম রাকেয়া বি বি ালয়, 
রং র 

১৭৮৮০৪৪০৮৬ 
াম- বড় মরিয়া, ডাকঃ বড়ভ া, 

উপঃ কিেশারগ , জেলাঃ 
নীলফামারী 

GES ৩য় ২য় ১৪১১০০৫ 

১২ মাঃ আলি ল ইসলাম MD.ALIMUL ISLAM মাঃ মকলেছার রহমান মাছাঃ আেনায়ারা বেগম ডিসি◌ চ র, জয় রহাট ১৬২৫২৪৯৮৯০ মা ারপাড়া,বদলগাছী, নওগ  GES ৩য় ২য় ১৪১১০১৯ 

১৩ মাছা: িজিনয়াআলম Mst. JiniaAlam মা: জােনআলম মাছা: ডিল বগম ধাপ, রং র ১৮১৭২১৭৩৬৭ দওেডাবা,কামারপাড়া, রং র GES ৩য় ১ম ১৬১১০০৩ 

১৪ মাছা: তাসিনমাখা ন Mst. TasnimaKhatun মা: তবারকআিল মাছা: শাহানা লতানা চকবাজার, রং র ১৭৬১২৮৭১০৯ িড় ামসদর,  িড় াম GES ৩য় ১ম ১৬১১০১৫ 

১৫ উ ম চ  বমণ Uttam Chandra Barman েপ  নাথ  বমণ িখরতারানী 
ব ব  শখ িজ ররহমানহল, 
বেরািব 

১৭৮৩১৪৫৫০৬ আেটায়ারী, প গড় GES ৩য় ১ম ১৬১১০২৩ 

১৬ মা: শািমম হাসাইন Md. Samim Hossain মা: আ ররহমান মাছা: তিমজনেনছা পােকর মাড়, রং র ১৭৯৬০০৯৫৮৩ িডমলা, নীলফামারী GES ৩য় ১ম ১৬১১০২৫ 

১৭ মেনায়ার হােসন Manowar Hossain মা: রতনিময়া মমতাজ বগম সদারপাড়া, রং র ১৭৫০৯৫৬০১১ আিদতমারী, লালমিনরহাট GES ৩য় ১ম ১৬১১০৩০ 

১৮ মা: রােশ ামান রােশদ Md. RsheduzzamanRashed মা: মেয়নউি ন মাছা: রােশদা বগম সদারপাড়া, রং র ১৭২২৫২৪৪১৯ িমঠা র, রং র GES ৩য় ১ম ১৬১১০৩২ 
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: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

১৯ মা: শখইমিতয়াজমািহন Md. Shake ImtiazMahin মা: কিলমউি ন মাছা: ইছেতফা বগম 
বগেনশ র, রং রসদর, 

রং র 
১৭৫৬১১৩৫৩৩ বগেনশ র, রং রসদর, রং র GES ৩য় ১ম ১৬১১০৩৪ 

২০ মা: উিললআমর Md. Olile Amor মা: জািহ লইসলাম মাছা: সানিজদাইসলাম ধাপ, রং র ১৭৭৮৯৫১৬০৪ দওেডাবা, কামারপাড়া,রং র GES ৩য় ১ম ১৬১১০৩৫ 

২১ িরপনরায় Ripon Roy খেপ  নাথ রায় িরনারায় সদারপাড়া, রং র ১৭৫৮৫১৭৫১৩ লবািড়, িদনাজ র GES ৩য় ১ম ১৬১১০৩৭ 

২২ বাবলী আ ার Babli Akter বা ল হােসন মরীনা বগম চকবাজার, রং র ১৭৭৬৯১৫৩৫০ 
বালাপাড়া, ঠা রগ ও সদর,  
ঠা রগ ও GES M.Sc ১ম ২১৬১১০২১ 

২৩ শংকর রায় Shankor Ray রতন রায় ছিবতা রানী সদারপাড়া, রং র ১৩১০১৯২৯৫৩ 
ধওলাই, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট GES M.Sc ১ম ২১৬১১০৩২ 

২৪ ওবায় ল হক Obaidul Haque ত: ক  আলী মাছা: িচিনয়ারা বগম পােকরেমাড়, রং র ১৭২৬৩৮৬৭০৩ শীবগ , চাপাইনবাবগ  GES ২য় ২য় ১৭১১০২০ 

২৫ মা: মাই ল হক Md. Maynul Haque মাজাহা ল মাছা: মহসীনা বগম 
ব ব  শখ িজ র রহমান 
হল, বেরািব 

১৭৭১৮০৬৮০৭ বরাম র, বদরগ , রং র GES ২য় ২য় ১৭১১০৩৮ 

২৬ মা: মেহদী হাসান Md. Mehedi Hasan মা: মাকেলছার রহমান 
মাছা: সাই ন লখা 
বগম 

সদারপাড়া, রং র ১৫২১৫৫২১১১ চৗ রাণী, পীরগাছা, রং র GES ২য় ২য় ১৭১১০৪৩ 

২৭ মা: রািক ল ইসলাম Md. Rakibul Islam মা: সেলমান িময়া রােবয়া খা ন সদারপাড়া, রং র ১৭১৭৯৬৫৬২১ রগ ,গাইবা া GES ২য় ২য় ১৭১১০৪৬ 

২৮ মা: সা াদ হােসন Md. Sazzad Hossain মা: আ ল হােসন মাছা: লাভলী বগম শাপলা চ র, রং র ১৭৯৬৯৯১৯৪৭ শাপলা চ র, রং র GES ২য় ২য় ১৭১১০৫৫ 

২৯ মা: লাভ  িময়া Md. Lovlu Mia মা: রিফ ল ইসলাম মাছা: ববী বগম ক.িড.িস, লালবাগ, রং র ১৭৭৬২৩০৬৩০ ামারী, িড় াম GES ২য় ২য় ১৭১১০৫৭ 

৩০ আফিরন লতানা রভী Afrin Sultana Surovi মা: লতান আর  আরা লালবাগ ক.িড.িস রং র ১৭৯৯১৫৬৩৭০ আলম নগর রং র GES ১ম ২য় ১৮১১০০৫ 

৩১ মা: আিজ ল হক Md. Azizul Haque মহেসন আলী তানিজনা বগম সদারপাড়া, রং র ১৩১৯১৯৮৭২৮ ডামার, নীলফামারী GES ১ম ২য় ১৮১১০১৮ 

৩২ েয়ল রানা Juel Rana ইউ ফ আলী জয়নব বগম সদারপাড়া, রং র ১৯৫০৭৪৫৪২৫ রৗমারী,  িড় াম GES ১ম ২য় ১৮১১০৪৫ 

৩৩ আল আরাফা আ ার জািকয়া Al-Arafa akter Jakia ত: আফতার আলী ফিরদা বগম সদারপাড়া, রং র ১৭৬২৮৯০৯৬৪ িডমলা,  নীলফামারী GES ১ম ২য় ১৮১১০৪৬ 

৩৪ মা: রায়হান কিবর Md. Rayhan Kabir জামেশদ আিল রিলজা বগম সদারপাড়া, রং র ১৭৮৬৭৭৯৩৮৬ িমঠা র, রং র GES ১ম ২য় ১৮১১০৪৭ 

৩৫ মাহন রায় Mahon Roy স  মার রায় শাি  বালা রায় সদারপাড়া, রং র ১৫৯৫৫৯২৫০২ বামন ডা া, পলাশবাড়ী,  নীলফামারী GES ১ম ২য় ১৮১১০৫৪ 

৩৬ আিসফ ইমরান উ ল Asif Imran Uzzol ইি স আলী সরকার মাছা: চনবা  বগম পীরগ , ঠা রগ ও ১৮৪২০০৬৫৪২ পীরগ , ঠা রগ ও GES ১ম ১ম ১৯১১০২৭ 

৩৭ িপউিল দাস Puile Das ল মার দাস গীতা দাস িদনাজ র সদর,  িদনাজ র ১৩১১৯৭২২৮৩ িদনাজ র সদর,  িদনাজ র GES ১ম ১ম ১৯১১০৩৩ 

৩৮ মা: েবল িময়া Md. Rubel Miah মা: আ ল হােসন মাছা: আরিজনা বা  বদরগ , রং র ১৭৯৭৮৩৫৩৭১ বদরগ , রং র GES ১ম ১ম ১৯১১০৩৬ 

৩৯ মা: মন ইসলাম Md. Sumon Islam মা: জিমর উি ন মাছা: শফালী বগম পাট াম, লালমিনরহাট ১৭৯৮৯১৭৬১৩ পাট াম, লালমিনরহাট GES ১ম ১ম ১৯১১০৩৭ 
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: নং নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

৪০ মা: িশপন িময়া Md. Shipon Miah মা: আ ল বােতন মাছা: শাহানাজ বগম নাগর র, টাংগাইল ১৭৭৪০২১০১৯ নাগর র, টাংগাইল GES ১ম ১ম ১৯১১০৩৯ 

৪১ মা: ই াহীম হােসন Md. Ibrahim Hossain মা: িজলা ল ইসলাম মাছা: সরনা খা ন িজবনগর, মেহর র ১৮৬৫৭১৫৯৯৩ িজবনগর, মেহর র GES ১ম ১ম ১৯১১০৪০ 

৪২ জাকািরয়া হােসন Jakariya Hossain মা: মমেদল হােসন মাছা: িম  বগম িমঠা র, রং র ১৭৭৩২২৯১২১ িমঠা র, রং র GES ১ম ১ম ১৯১১০৪১ 

৪৩ মা: রজওয়ান হাবীব Md. Rezoan Habib মা: বাব  ম ল মাছা: ির া বগম িমঠা র, রং র ১৮৪৬৭৪৬৫৩৯ িমঠা র, রং র GES ১ম ১ম ১৯১১০৪২ 

৪৪ মা: শির ল ইসলাম Md.Shariful Islam মা: িরয়াজ উি ন মাছা: সায়রা বগম বদরগ , রং র ১৮৪৪৭৬৪৬৬১ বদরগ , রং র GES ১ম ১ম ১৯১১০৪৩ 

৪৫ মাছা: িম আরা খা ন Mst. Rumiara Khatun মা: আ র রিহম মাছা: আেল র িবরল, িদনাজ র ১৭৬৫৯৩৭৬৩৯ িবরল, িদনাজ র GES ১ম ১ম ১৯১১০৪৫ 
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িবভােগর নাম : েযাগ ব াপনা 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা 
মাবাইল 
না ার 

ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

1  মা: আল-আমিন Md.Al-Amin মা: আ ল ওয়ােহদ িময়া আি য়া বগম পাক মাড়, ং র ১৭৪২০৭২০৭০ 
াম- ব বৈ নাথ, ডাক- সানারায়, 

উপজেলা- রগ , জেলা- গাইবা া DSM 4th 1st 1617040 

2  মাঃ সামিউল ইসলাম Md. Shameul Islam মাঃ শহি ল ইসলাম মাছাঃ ম রী ইসলাম 
াম: দৗলত র ল র, পা : 

রানী র (৫৪৬০), উপজেলা: 
ম া র, জেলা: রং র। 

 

াম: দৗলত র ল র (মিয়া বাড়)ি◌, 
পা : রানী র (৫৪৬০), উপজেলা: 

ম া র, জেলা: রং র। 
DSM চ থ থম ১৬১৭০৫৭ 

3  মা: আহসান হাবীব Md.Ahsan Habib মা: রিফ ল ইসলাম আন  আরা বগম আশরত র, চকবাজার, ং র ১৭২২০৬৯৮৯৮ ধবল ড়,ি◌ পাট াম, লালমনিরহাট DSM M.Sc M.Sc 1st 2181735 

4  রাকি ামান Rakibuzzaman মাঃ ইউ স আলী রেজিয়া বেগম 
নবিনগর ,বাউরা ,পাট াম , 
লালমনিরহাট 

০১৭০৭-
৫০০২৫১ 

নবিনগর ,বাউরা ,পাট াম , 
লালমনিরহাট DSM ৩য় ১ম ১৭১৭০৫২ 

5  জাহানারা হাবীব জিশা Jahanara Habib জাকািরয়া হাবীব আসমা লতানা সাতগারা িম ীপাড়া, রং র ১৭১৭৫৮২৩৯৯ সাতগারা মি ীপাড়া, রং র DSM ৩য় ১ম 11717009 

6  মাছা: তারিন আকতার Most. Tarin Akter মা: আ  তাহের মিয়া হ ফা বেগম 
পা :পানবাজার াম:একবার র   

থানা:পীরগ জ জেলা:রং র 
১৭১০৪২৫৩৮১ 

পা :পানবাজার াম:একবার র 
থানা:পীরগ জ জেলা:রং র DSM ৩য় ১ম 1717039 

7  জাহা ীর আলম Jahangir Alom জয়নাল আেবদীন জােমনা বগম 
জ,ি◌এস ানশন ছা াবাস, পাক 
মাড়, রং র 

১৭২৩৭৮২৪৮২ রানিগ , চিলমারী, ড়ি ম DSM 4th 2nd 1517034 

8  মাছাঃকানিজ আকতার রিমি◌ Mst.Karniz Akter 
Rimi আ  হেনা মাঃমন ল কাদের মাছাঃআেনায়ারা খা ন 

ামঃদইখাওয়া,ডাকঘরঃ  
দইখাওয়া,উপজেলাঃহাতিবা া, 
জেলাঃলালমনিরহাট 

১৭৯৭৯০১৮৮৯ 
ামঃকেতকীবাড়,ি◌ডাকঘরঃ 

নওদাবাস,উপজেলাঃ 
হাতিবা া,জেলাঃলালমনিরহাট 

DSM থম থম 1917008 

9  মাছাঃফারজানা আ ার Mst.Farzana Aktar মা: ব ল হাসাইন মাছা: মহিসনা বগম পাক মাড়, রং র ১৭৮১০৭৯০৩১ 
াম- ডাবরা, ডাক-শঠিবাড়ী, 

উপজেলা-ম া র, রং র DSM 4th 1st 1617045 

10  মা. শহি ল ইসলাম MD. SHAHIDUL 
ISLAM মা. মাকশেদ আলী ত. আনসারা বেগম মেদিনীসাগর,হরি র,ঠা রগ ও ১৭৩৭২৩৬২৭৬ মেদিনিসাগর,হরি র,ঠা রগ ও DSM চ থ থম 1517019 

11  মাঃ সা া র রহমান Md Sazzadur rahman মাঃ সাহেদার রহমান মাছাঃলিলিফা বেগম পাট াম, লালমনিরহাট ১৯৫৪২৯৫৯৬৩ পাট াম,লালমনিরহাট। DSM চ থ থম ১৬১৭০৩৯ 

12  খাদিজা আ ার Khadija Akter মাঃ আ ল কাসেম রাবেয়া আশরত র, চকবাজার, রং র ১৭৩৩৭৭১২০৮ 
ছাতনাই বারবিশা, ডিমলা,   
নীলফামাির DSM চ থ থম 1617044 

13  আফরিনা সি িকা Arfina Siddika আ  বকর সি ীক লাইলী সি ীকী আশরত র, চকবাজার, রং র ১৭২৯৫৩৮৯৯৪ কালীবাড়ী, লালমনিরহাট DSM চ থ থম ১৬১৭০৬১ 

14  বিথী রানী Bithy Rani বীরে  নাথ রায় গীতা রানী আশরত র,চকবাজার ১৮৮৪৫০৫৬৯৭ সানারায়, রগ ,গাইবা া DSM থম থম 1917051 

15  মাঃ মিজা র রহমান সি িক Md. Mizanur Rahman 
Siddik মাঃ ওয়ােরছ আলী মাছাঃ মিনরা বগম কালীগ , লালমিনরহাট ৮.৮০ঊ+১২ কালীগ , লালমনিরহাট DSM ি তীয় cÖ_g 1817044 

16  মাকছেতারা Moksatara মা: মাজা ফর হােসন মাছা: সাম াহার বগম ব শালবন, সদর , রং র ১৭৯৬৭৯৩২২৭ ব শালবন, সদর , রং র DSM 4th 1st 1517012 

17  মাঃ রনবী Md. Nurnabi মাঃ আঃ মা দ মাছাঃ রজাহান বেগম পাকেরেমাড়, রং র ১৭৭৩৯৮৫২১৮ 
ামঃ ম গ িমারী, উপজেলাঃ 

হাতিব া, জেলাঃ লালমনিরহাট DSM ৪থ ১ম 1617049 

18  স জ মিয়া Sabuz Mia বাদশা মিয়া জাসনা বেগম চকবাজার, রং র ১৭৫৫১৯৫৪০৯ 
ামঃ উজান বাচাগািড়  উপজেলাঃ 

রগ  , জেলাঃ গাইবা া DSM ৪থ ১ম 1617047 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা 
মাবাইল 
না ার 

ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

19  অপণা চ বতী কাকলী Aporna chakrabarty 
kakaly পবি  মার চ বতী 

 
ডিমলা,নীলফামারী ১৭০৯৪১৮১৫১ ডিমলা,নীলফামারী DSM ৩য় ১ম ১৭১৭০১১ 

20  পিপ রানী পাল Popy Rani Pal শরৎ চ  পাল মাধবী রানী পাল 
ব লতান র, কাহােরাল 

,দিনাজ র। 
১৭০১৫২২০৮৭ ব লতান র, কাহােরাল,দিনাজ র। DSM তীয় থম 1717026 

21  মাঃ মিজা র রহমান বাি  Md. Mijanur Rahman 
Bappi মাঃ আখলাক হাসেন সরদার মাছাঃ রাহেনা বেগম পাক মাড়, রং র ১৭৬৭৩৩২৫৪৮ ড়ি াম সদর, ড়ি াম DSM 4th 2nd 1517048 

22  পয়জার আলী Md.Paizar Ali মা.জাহি ল হক আনসারা বেগম বেেরাব,ি◌রং র ১৭৩৭৭৮১৪৬৭ ঠা রগ ও DSM ১ম ১ম 1917042 

23  মাঃ মশিউর রহমান Md. Moshiur Rahman মাঃ ই িস আলী মাছাঃ রাশেদা বেগম পাকেমাড়, ক াডেট কলেজ, রং র ১৭১৭৪৪৪৭৯৪ কালীগ , লালমনিরহাট DSM ৪থ ১ম 1617059 

24   কনক রায় Sree Kanok Roy  েমাদ চ  রায় মিত বাস ী রানী অেযা া র,রং র সদর,রং র ১৭৭৩৮৯৬৭৮৪ অেযা া র,রং র সদর,রং র DSM ৪থ ১ম 1617005 

25  রিফাত লতানা RIFAT SULTANA মাঃরিয়া ল হক মাছাঃরাজিয়া লতানা 
ামঃধন য়,ডাকঘরঃেভালার 

চওড়া,জেলাঃলালমনিরহাট 
১৭৬৭০৭৫৯৫২ 

ামঃধন য়,ডাকঘরঃেভালার 
চওড়া,জেলাঃলালমনিরহাট DSM ১ম ১ম 1917033 

26  মিেলা র রহমান Milonur Rahman সিরা ল ইসলাম মেরিনা বেগম 
আশরত র চকবাজার, ক াডেট 
কলেজ, রং র 

১৭৬১১৫৩৪৪১ গাবেরাল, জলঢাকা, নীলফামারী DSM ি তীয় তীয় 1817046 

27  মাঃ াধীন আক  Md. Sadhin Akond মাঃ ল ইসলাম আক  মাছাঃ সাহানা বগম 
িব িব ালয় ১ নং গট সরদার 
পাড়া 

১৭৫০৬২৯৮২৯ 
কিশামত মালীবাড়ী বপাড়া, ডাকঘর 
হাট দারিয়া র, গাইবা া DSM ৪থ ১ম 1617043 

28  মাঃ সিরা ল ইসলাম Md.Shirajul Islam মাঃ আমীর আিল 
মাছাঃ লতানা পারভীন 

া 
ামঃনিজবাড়,ি◌থানাঃসৈয়দ র, 

জেলাঃনীলফামারী, বিভাগঃরং র 
ড়১৩১৫২৬২৫০

৬ 
ামঃনিজবাড়,ি◌থানাঃসৈয়দ র,জ
লাঃনীলফামারী,বিভাগঃরং র DSM ৪থ ১ম 1617031 

29  মাছাঃ আফিয়া জাহিন পিয়া Mst. Afia Jahin Peya আশেক আলী মাছাঃ তানজিনা আ ার পাক মাড়, আশরত র, রং র ১৭৬২৭৬৭১৯০ ম ি র, পানবাজার, পীরগ , রং র DSM ১ম ১ম 1917032 

30  মাঃ জন মিয়া Md. Sujon Miya মা: শাহআলম িময়া মাছা: শফালী বগম 
ম ২০৪, শহীদ খতার ইলাহী 

হল, বেরািব,রং র 
১৭৮৫৪২৮৪০৪ 

কিসামত ম র, ধরনিবাড়ী, উলি র, 
ড়ি াম DSM 2nd 1st 1817054 

31  মাঃ মিজা র রহমান Md. Mijanur rahman মা: ওয়ােরছ আলী◌ ূ মাছা: মিনরা বগম কালীগ , লালমিনরহাট ১৭৩৭৯৯২৫৫০ কালীগ , লালমনিরহাট DSM 2nd 1st 1817044 

32  মাঃ গালাম সাকলাইন Md. Golam saklayen মা: আিতউর রহমান মাছা: ফিরদা ইয়াসিমন 
িশ , বড়–য়া হাট, কাউিনয়য়া, 
রং র 

১৭০৪৯৮৯৬৮৯ শি , বড়–য়া হাট, কাউনিয়য়া, রং র DSM 2nd 1st 1817043 

33  মাঃ আা াহ আল মা দ Md. Abdulla Al Masud মা: আ ল খােলক মাছা: রােবয়া বগম সদার পাড়া , পাক মাড়, রং র ১৮৪৬৭৮১৪৭৮ ঝিকরগাছা, যেশার DSM 2nd 1st 1817017 

34  মাঃ লিখন ইসলাম Md. Likhon Islam মা: বা ল হাসাইন মাছা: ফােতমা বগম পাক মাড়, রং র ১৭১৭৩২১২১১ চাপানী হাট, ডিমলা, নীলফামারী। DSM 3nd 1st 1717059 

35  মাঃ রিয়াজ আহমেদ Md. Riaz Ahmed মা: সয়দ আলী মাছা: রনিজনা পাক মাড়, আশরত র, রং র ১৮৮৩৫৪৪০১৫ বারবাড়ী, বড়বাড়ী, লালমনিরহাট DSM ৪থ ১ম 1617013 

36  মা: ফেরেদৗস আলম Md. Ferdous Alam মা: আিন র রহমান মাছা: িফেরাজা বগম 
পি ম িশ লবাড়ী, মীরগ , 
জলঢাকা, িনলফামারী 

১৭৫৯২২৬৮৫৪ 
প িম শি লবাড়ী, মীরগ , জলঢাকা, 
নিলফামারী DSM M.Sc 1st 21817017 

37  কাকিল রািন রায় Kakoli Rani Roy গ া চ  রায় সািবি  রানী রায় পাক মাড়, আশরত র, রং র ১৭৯৩০৪৩৭০৫ স জপাড়া, জলঢাকা, নিলফামারী DSM 4th 2nd 1517018 

38  আসিফ ইকবাল Asif Iqbal মা: িসরা ল ইসলাম মাছা: আন রা খা ন ব লতলা, বদরগ , রং র ১৯০৬৬৭১৫৭১ ব লতলা, বদরগ , রং র DSM 4nd 2nd 1517017 

39  ীতেন রায় Khetteen Roy িবেনাদ রায় জাচনা বগম 
াম-তরনী বাড়ী, পলাশবাড়ী, 

নীলফামারী 
১৭১৭৩৭৫৩০৫ 

াম-তরনী বাড়ী, পলাশবাড়ী, 
নীলফামারী DSM M.Sc 2nd 21817041 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা 
মাবাইল 
না ার 

ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

40  বিথী রানী Bithy Rani িবের নাথ রায় গীতা রানী পাক মাড়, আশরত র, রং র ১৮৮৪৫০৫৬৯৭ সানারায়, রগ ,গাইবা া DSM 1st 1st 1917051 

41  মারসালিনা ন ন Morsalina Munmun মাকারম হােসন হ ফা বগম পাক মাড়, আশরত র, রং র ১৩১৯১৬৮০৬৮ 
াম-চক শা , ডাক-আই ল দা, 

উপজেলা- পাবতী র, জেলা- 
দিনাজ র 

DSM 1st 1st 1917026 

42  সাবের শাফায়াত Saer Shafayat শাম ল হক সােয়রা বগম পােকও মাড়, রং র। ১৮৬৯৩১০০৭৯ উলি র, ড়ি াম। DSM 4th 2nd 1517005 

43  মাঃ হারৃ র রশিদ Md. Harunur Rashid আ ােহল বাকী মাছাঃ হািলমা খা ন পােকও মাড়, রং র। ১৭০৬৮৪৮৯৬৩ গায়ালডিহ,ি◌ খানশামা, দিনাজ র। DSM 3rd 1st 1717055 
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িবভােগর নাম : ইেলকি ক াল এ  ইেলক িনক ইি িনয়ািরং (EEE) 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

1 সােরায়ার হােসন SHAROARE 
HOSSAIN নজ ল ইসলাম  মন য়ারা বগম জলঢাকা, নীলফামারী 8801738638661 জলঢাকা, নীলফামারী EEE 2019-20 1 1916051 

2 গালাম র ানী Golam Rabbani  সাই ল ইসলাম  িশিরনা বগম  সরাইল, া ণবািড়য়া 8801983147460 সরাইল, া ণবািড়য়া EEE 2019-20 1 1916005 

3 মাঃ লািত র খািবর Md. Latifur Khabir মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ লাইলী বগম  িচিররব র, িদনাজ র 8801821026372  িচিররব র, িদনাজ র EEE 2019-20 1 1916048 

4 কাজল চৗ রী Kajol Chowdhury িলটন চৗ রী  চ া রানী গািব গ জ, গাইবা া 8801768867854 গািব গ জ, গাইবা া EEE 2019-20 1 1916049 

5 জয়া রানী ধর Joya Rani Sutrodhor ব ণ চ  ধর শংকরী রানী ধর শর র সদর, শর র 8801771886175 শর র সদর, শর র EEE 2019-20 1 1916002 

6 মাঃ ওয়ািহ র 
জামান Md. Oahidur Zaman মাঃ ওবাই র রহমান জাহানারা বগম ভলাজান, ঠা রগ ও 8801767561374 ভলাজান, ঠা রগ ও EEE 2019-20 1 1916012 

7 মাঃ ইয়ািছন 
আরাফাত 

 MD. YEASIN 
ARAFAT মাঃ আ  তােলব   মাছাঃ ইয়াসিমন আরা হািতবা া, লালমিনরহাট 8801773159371 হািতবা া, লালমিনরহাট EEE 2019-20 1 1816011 

8 মেহদী হাসান MAHADI HASAN মাঃ ইয়ািছন আিল  মাছাঃেমাবারেশরা বগম  মা া পাড়া, তাজহাট, রং র  8801318094080 মা া পাড়া, তাজহাট, রং র  EEE 2019-20 1 1916011 

9 মাঃ িমনহা ল 
আেবিদন নান  

MD. MINHAJUL 
ABEDIN NANNU মাঃ িমজা র রহমান  মাছাঃ হািদছা বগম লবািড়, িদনাজ র 8801718078078 লবািড়, িদনাজ র EEE 2019-20 1 1916003 

10 মাঃ জাকািরয়া 
ইসলাম 

MD. ZAKARIA 
ISLAM মাঃ এমাজ উ ীন  রাকসানা  সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801722110235 পি ম টামারা, রাজারহাট, জলঢাকা, নীলফামারী  EEE 2019-20 1 1716052 

11 মা: জন ইসলাম Md. Sujon Islam মা: জালাল উি ন মাচা: লাইলী বগম হািতবা া, লালমিনরহাট 8801799978065 হািতবা া, লালমিনরহাট EEE 2019-20 1 1916055 

12 মা; মাহিফজ-উল 
ইসলাম Md. Mahfiz-ul Islam মা: রিফ ল ইসলাম মাছা: খােল াহার গাইবা াসদর, গাইবা া 8801772454367 গাইবা াসদর, গাইবা া EEE 2019-20 1 1916015 

13 মা: মা র রিশদ Md. Mamunur 
Rashid মা: হা র রিশদ ত:লাইলী বগম িচিরর ব র, িদনাজ র 8801789828598 িচিরর ব র, িদনাজ র EEE 2019-20 1 1916036 

14 কমেলস চ  বমন Komlesh Chandra 
Barman  চ  বমন কামনা রানী আেটায়ারী, প গড় 8801798946684 আেটায়ারী, প গড় EEE 2019-20 1 1916010 

15 মা: শামীম হােসন Md.Shamim 
Hossain মা: সািপয়ার রহমান মাছা: জাহানারা বগম খানসামা, িদনাজ র 8801737967509 খানসামা, িদনাজ র EEE 2019-20 1 1916052 

16 মা:আরাফাত 
ইসলাম Md. Arafat Islam মা: িজয়া ল হক মাছা: আেবজা বগম জলঢাকা,নীলফামারী 8801867815725 জলঢাকা,নীলফামারী EEE 2019-20 1 1916043 

17 মা; আল মা ন িরফাত 
জয় 

 MD. AL MAMUN 
RIFAT JOY  মা; রা  িময়া  মাছা; রািজনা বগম লছিড়, গাইবা া 8801783122388 লছিড়, গাইবা া EEE 2019-20 1 1916026 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

18 ফয়সাল আহেমদ Foysal Ahmed  মাঃ আ ল মিজদ 
সরকার  

মাছাঃ লায়লা আর মান 
বা  

সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801717078963 থানাঃগাইবা া সদর, জলাঃ গাইবা া  EEE 2018-19 2 1816036 

19 মাঃ তােরক হাসান   Md. Tarek Hasan  মাঃ রিফ ল ইসলাম  মাছাঃ তাসিলমা বগম  পাকেমাড়, তাজহাট থানা 8801767085023 থানাঃ ঠা রগ ও সদর, জলাঃ ঠা রগ ও  EEE 2018-19 2 1816048 

20 মাঃ আিশ র রহমান 
আকাশ  

Md. Ashikur 
Rahman Akash মাঃ চ দ িময়া মাছাঃ আেনায়ারা বগম  সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801750571317 থানাঃ কাতয়ালী, জলাঃ িদনাজ র  EEE 2018-19 2 1816046 

21 মাঃ ল ল হাসাইন  Md. Bulbul Hossain  মাহা াদ আলী মাছাঃ বিবআরা বগম সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801704961455 থানাঃ লবািড়, জলাঃ িদনাজ র  EEE 2018-19 2 1816004 

22 মাঃ আিম ল 
ইসলাম  Md. Amimul Islam  মাঃ ন র আলী মাছাঃ ফােতমা বগম  সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801706800850 থানাঃ হির র,  জলাঃ ঠা রগ ও  EEE 2018-19 2 1816039 

23 মাহা র রহমান  Mahabur Rahman  মাখেল র রহমান  মিজনা বগম  সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801723782087 থানাঃ উিল র, জলাঃ িড় াম  EEE 2018-19 2 1816005 

24 ইমিতয়াজ আহেমদ 
তা কদার  

Imtiaz Ahmed 
Talukder  

মাঃ মা ন কিবর 
তা কদার  

মাঃ আফেরাজা কিবর সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801781547781 থানাঃ মদন থানা, জলাঃ ন েকানা EEE 2018-19 2 1816031 

25 আ  সােয়দ Abu sayed মাঃ জাকািরয়া 
আহেমদ  

মাছাঃ ছায়রা বগম সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801744433938 থানাঃ িচিররব র, জলাঃ িদনাজ র  EEE 2017-18 2 1716021 

26 ল  িময়া Lebu Mia ত আ ল মােলক মাছাঃ রজাহান বগম কাউিনয়া, রং র  8801315216445 থানাঃ কাউিনয়া,  জলাঃ রং র  EEE 2018-19 2 1816037 

27 মাঃ আিজ র 
রহমান  Md. Azizur Rahman  মাঃ রবান আলী মাছাঃ তারাভা  সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801910568424 থানাঃ রািজব র, জলাঃ িড় াম  EEE 2018-19 2 1816049 

28 মাঃ হািফ র রহমান  Md. Hafizur 
Rahman  মাঃ মাসা ত হােসন  মাছাঃ হািমজা বগম  চকবাজার, রং র  8801763152579 থানাঃ িকেশারগ ,  জলাঃ নীলফামারী EEE 2018-19 2 1816051 

29 সৗরভ মার রায় Showrov kumer ray ভেব র রায় িচ া রানী রায় সরদার পাড়া, রং র 8801817217867 চ নপাট থানা:আিদতমারী, জলা:লালমিনরহাট EEE  ২০১৭-১৮ 4 1716018 

30 মাছাঃ শারিমন 
জাহান কয়া 

MOST. Sharmin 
Jahan Keya সােরায়ার জাহান িকরণ শাহানাজ পারিভন পােকর মাড়, রং র 8801723132183 ামঃ চামটার পাড়, উপেজলাঃ নােগ রী,  জলাঃ 

িড় াম  
EEE ২০১৭-১৮ 4 1716057 

31 মা. গালাম মা ফা Md. Golam Mostafa মা. খিল র রহমান মা মা বগম সরদার পাড়া, রং র 8801770837417 শাভাগ , রগ , গাইবা া EEE ২০১৭-১৮ 4 1716028 

32 মাছাঃ মাসেলমা 
আ ার 

Most. Moslema 
akter মাজাহা ল সরকার ল-আরা বগম সা া র,গাইবা া 8801722671981 সা া র,গাইবা া EEE ২০১৬-১৭ 4 1616036 

33 মাঃ আরমান আলী Md.Arman Ali তঃ হিববার রহমান মাছাঃ ছালমা বগম সদারপাড়া,রং র 8801748518292 লালদীিঘ, বদরগ জ, রং র EEE ২০১৬-১৭ 4 1616029 

34 মাঃ ফরহাদ হােসন Md. Forhad Hossain মাঃ বাব  শখ মাছাঃ লমিত বগম সদারপাড়া,রং র 8801785481668 দি ণ শালাগাড়ী, কাচাশহর, গািব গ , 
গাইবা া। 

EEE ২০১৭-১৮ 4 1716032 

35 মা: ফরহাদ আলী  Md. Forhad Ali সালায়মান  িফেরাজা বগম  
ল ীরচর, জামাল র সদর, 
জামাল র। 8801738482590 বা য়ামারী, ল ীরচর, জামাল র সদর, 

জামাল র। 
EEE ২০১৬-১৭ 4 1616020 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) 
নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  

িবভােগর 
নাম 

বষ  সিম ার  আইিড 

36 মাঃআিরফ হােসন Md.Arif Hossen সাম ল  হক রিজনা বগম সরদার পাড়া, রং র 8801797606367 াম:আকাশ িড়,ডাকঘর :নাউতারা,থানা 
:িডমলা, জলা:িনলফামারী 

EEE ২০১৭-১৮ 4 1716039 

37 মাঃ মা ােলব MD. Mottalleb  ঃ সােদ ল ইসলাম  মাছাঃ মেনায়ারা বগম  
আরাজী পর রাম, ডাকঃ খট-খ য়া 
রং র সদর রং র।  8801722388004 আরাজী পর রাম, ডাকঃ খট-খ য়া রং র সদর 

রং র।  
EEE ২০১৭-১৮ 4 1716034 

38 মাঃেদেলায়ার 
হােসন 

Md.Delowar 
Hossain মাঃেমাশারফ হােসন মাছাঃআকলীমা খা ন 

রানীরব র, িচিররব র, 
িদনাজ র 8801786701168 রানীরব র, িচিররব র, িদনাজ র EEE ২০১৭-১৮ 4 1716051 

39 পিব   বমন Pobitra Barman ধরনী বমন ল লী রানী আশরত র,পাক মাড়,রং র।  8801705896646 উ র ঠা রগ ও, ঠা রগ ও সদর,ঠা রগ ও।  EEE ২০১৭-১৮ 4 1716042 

40 মাঃ শরী ল ইসলাম Md Shoriful Islam শফী ল ইসলাম আসমা বগম চকবাজার,রং র 8801742457543 কাই িরয়া,জামনগর,নােটার EEE ২০১৭-১৮ 4 1716010 

41 মাঃ আ  সাঈদ 
সািকল Md.Abu shaid sakil মাঃ িসরা ল ইসলাম মাছাঃ ছিলমন বগম সরদার পাড়া, রং র 8801784063543 ামঃউ র পা িলয়া,থানাঃহাতীবা া, জলাঃ 

লালমিনরহাট  EEE ২০১৭-১৮ 4 1716033 

42 মাঃ শামীম রজা Md. Shamim Reza  মাঃ ছাহরাব মা া মাছাঃ আছমা খা ন সদারপাড়া,রং র 8801777636016 চর নওয়ার গাছা, উ াপাড়া, িসরাজগ   EEE ২০১৬-১৭ 4 1616034 

43 মাঃ আির ল 
ইসলাম 

MD ARIFUL 
ISLAM ত হায়দার আলী মাছাঃ আেরফা খা ন কাউিনয়া,রং র 8801773577302 কাউিনয়া,রং র EEE ২০১৬-১৭ 6 1616037 

44 রাহাত আ াহ RAHAT 
ABDULLAH  মা: রিফ ল ইসলাম মাছাঃ রাকছানা বগম হারাগাছ,কাউিনয়া,রং র 8801798908334 হারাগাছ,কাউিনয়া,রং র EEE ২০১৬-১৭ 6 1616035 

45 ফির ল ইসলাম FARIDUL ISLAM মােজম আলী লবা  বগম সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801737059362 উিল র, িড় াম  EEE ২০১৬-১৭ 6 1616009 

46 আখতা ল ইসলাম  AKHTARUL 
ISLAM আিজজার রহমান  ত লালী বগম  কাউিনয়া,রং র 8801780939048 কাউিনয়া,রং র EEE ২০১৫-১৬ 6 1516012 

47 মাঃ হািব র রহমান  MD. HABIBUR 
RAHMAN মাঃ খাই ল আলম হাচনা বা  সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801780853790 ঈ র র, রং র সদর, রং র EEE ২০১৬-১৭ 6 1616011 

48 মাঃ জািহদ হাসান Md.Zahid Hasan মাঃ হািফজ উি ন ত জাহানারা বগম সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801701281555 লবািড়,িদনাজ র EEE ২০১৪-১৫ 6 1416020 

49 নাঈম মাহ দ NAYEEM 
MAHMUD মাঃ আ ল বােতন মাছাঃ শাহানাজ পারভীন  সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801773107054 িড় াম সদর, িড় াম EEE ২০১৬-১৭ 6 1616040 

50 মাঃ শির ল ইসলাম MD. SARIFUL 
ISLAM মাঃ ছােবদ আলী মাছাঃ জাসনা বগম সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801744786006 সংগলশী,নীলফামাির সদর EEE ২০১৬-১৭ 6 1616033 

51 এইচ,এম, মেহিদ 
হাসান 

H.M.MEHEDI 
HASAN মাঃ আলাউ ীন মাছাঃসািবনা ইয়াসিমন সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801739989022  িডমলা,নীলফামারী EEE ২০১৬-১৭ 6 1616042 

52 ভ সাহা SHUBHO SAHA অ ন মার সাহা  গীতা রানী সাহা সরদার পাড়া, তাজহাট থানা 8801983600083 কলমাকা া,  ন েকানা EEE ২০১৬-১৭ 6 1616047 

53 মাঃ আ াহ আল 
মা ন 

MD.ABDULLAH-
AL-MAMUN মাঃমাহ জার রহমান মাছাঃিলিপ বগম সরদার পাড়া,তাজহাট থানা 8801796093594 বালারহাট, িমঠা র, রং র EEE ২০১৬-১৭ 6 1616019 
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িবভােগর নাম : ইিতহাস ও ত  

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

১ মা: সাহান হাসাইন MD Shohan Hossain মা: ল আলম মাছা:শিরফা 
বগম উ:পা িলয়া,হািতবা া ১৭৫০৬২৭৯৯৮ উ:পা িলয়া, হািতবা া HIS ১ম ১ম ১৯০৯০২৭ 

২ সাি র হােসন Sabbir Hossen সােহদ হােসন( ত) মাছা:রােবয়া 
বগম সদারপাড়া,রং র ১৭৯২৮৯২৮৯৫ সবম লা, বািলয়াডা ী,ঠা রগ ও  HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৫৪ 

৩ িজ র রহমান Jillur Rahman আ ল হােসন খােদজা বগম িনথক,কালীগ ,লালমিনরহাট ১৭৭০৯২১৫৮২ িনথক, কািলগ ,লালমিনরহাট HIS ১ম ১ম ১৯০৯০২১ 

৪ মাহা:আ স ছালাম MD:Abdus Salam মা: খাকা 
িময়া( ত) 

মাছা: সিলনা 
বগম মহা ানগড়, ব ড়া  ১৭০৪৮৭৩১১২ মহা ানগড়, ব ড়া  HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৩৫ 

৫ মাছা: সরাত 
জাহান কনক 

Mst:Nusrat Jahan 
Konok মা:আ ল কাই ম মাছা:আেবদা 

খা ন িহরা রাজারহাট, িড় াম  ১৭৯৩৫৪৪৭৮১ রাজারহাট, িড় াম  HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৬৬ 

৬ মা:রায়হান কিবর MD Raihan Kabir মা:ছােয়র আলী লালভা  সদারপাড়া,তাজহাট,রং র ১৭৪২৫৪৫২৭৭ আলী াম, গািব গ , গাইবা া HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৪৯ 

৭ রােবয়া বসরী রা ী Rabeya Boshri 
Rabbi বলাল হােসন( ত) িশউলী বগম বড়বািলয়া, ি বাজার,ঠা রগ ও  ১৭০৬৮৬৭৫৬৪ বড়বািলয়া, ি বাজার,ঠা রগ ও  HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৬৩ 

৮ মা:মা র রহমান Md:Masudur 
Rahaman মা:আছা ল হক মাছা:মিজনা 

বগম হাছনামি ল, রাধাব ভ,রং র ১৭৮৫৩৪৩৮৩ খ কার পাড়া,যা া র, িড় াম সদর HIS ১ম ১ম ১৯০৯০০৫ 

৯ মা িমনজী Ruma Minji ব নাথ িমনজী িবনা িমনজী িমঠা র, রং র ১৭৬৩০৭৩৬৯৮ িমঠা র, রং র HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৬৭ 

১০ জা ািত খা ন Jannati Khatun িজয়াউর রহমান আশা ে ছা পাক মাড়, রং র ১৭৬২১৭৯০৬৬ শর র,ব ড়া HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৫৩ 

১১ নয়ন ধা Nayon Mridha জালাল ধা( ত) রােবয়া খা ন ফিরদ র সদর,ফিরদ র  ১৭২৮৯১৭৬৯১ ফিরদ র সদর,ফিরদ র  HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৩৩ 

১২ িনর ন রায় Nironjon Roy িনত  রায় রনজীতা রানী রায় সদারপাড়া,রং র ১৭৭৪৬৯৩৫১৩ িডমলা, নীলফামারী HIS ১ম ১ম ১৯০৯০১৪ 

১৩ তৗিফক িকবিরয়া Toufiq Kibria গালাম িকবিরয়া ফরেদৗসী িসরাজী সদারপাড়া,তাজহাট,রং র ১৭৩৩২৯৮০৭১ ব রখিড়বাড়ী,ডীমলা,নীলফামারী HIS ১ম ১ম ১৯০৯০৬২ 

১৪ মাইয়া আ ার  Sumaiya Akter সােদক আলী আয়শা িসি কা চকবাজার, রং র ১৭০৪২৫০৪৩৭ শাভাগ , রগ , রং র HIS ১ম ১ম ১৯০৯০২৩ 

১৫ িমনারা আ ার MINARA AKTER MD. SOHIDUL 
ISLAM 

SADEKA 
BEGUM KAUNIYA, RANGPUR ১৭৯৪৯১৮৫১৪ KAUNIYA, RANGPUR HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

১৬ সাই াহার মৗ মী SIFUNNAHER 
MOUSOME 

MOMOTAJUL 
ISLAM THOFA ISLAM PARK MORE ১৩০৭৩৯৪৮৬৮ SOUTH CHOWRRA HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

১৭ ফারহানা আ ার FARHANA AKTER ABDUL HALIM HASNA 
BEGUM CHOKBAZAR, RANGPUR ১৭৬১১২০৪৫৬ JALDHAKA, NILPHAMARI HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

১৮ বনা মা ফা SUBORNA 
MOSTOFA 

LATE. ABBAS 
ALI 

MAHMUDA 
BEGUME PARK MORE ১৭৮৭৯৫১৮০৩ BIPOLLA, DINAJPUR HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

১৯ িত রানী SMRITI RANI 
KRISHNO 
CHANDRA 
BARMAN 

ANITA RANI PARK MORE ১৩১৫১২২৮৩৩ SUNDORGANJ, GAIBANDHA HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২০ মাছাঃ রহানা 
আ ার 

MOST REHANA 
AKTER 

MD RAFIQUL 
ISLAM 

MOST LAKI 
BEGUM HAZIRHAT, RANGPUR ১৮৭১৪২২৭৭ RONOCHANDI, SHEAKPARA HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২১ িনপা খা ন NIPA KHATUN MD HANNAN 
MIA 

MOST. 
MORSHEDA 
KHATUN 

ASROTPUR, RANGPUR ১৭৬১৮৪০৭৯৬ PIRGANJ, RANGPUR HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২২ সােলয়মান আিল SOLEMAN ALI MD ABDUL 
KHALEK 

SALMA 
BEGUM COLLEGE PARA, RANGPUR ১৭৩৮৭৫১৬৭২ DOKROPARA, PANCHAGARH HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২৩ দীনব  রয় DENOBONFHU 
ROY 

SUVASH 
CHANDRA 
BARMAN 

ANJALI RANI 
ROY PARK MORE ১৫১৭১৮২২৪৮ HALOKHANA, KURIGRAM HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২৪ মায়াে মা 
লতানা 

MOAJJEMA 
SULTANA 

GOLAM 
MOSTOFA 

FATEMA 
JANNAT PARK MORE ১৭৮৭৯৮৬৪০৯ KISHORGANJ, NILPHAMARI HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২৫ মাঃ হা র রিশদ MD HARUNUR 
RASHID 

MD AUBDUL 
LOTIF 

MRS AFROZA 
BEGUM ASROTPUR, RANGPUR ১৭০৫৯৮৭৮৮১ PIRGANJ, THAKURGAON HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২৬ সাহাগ লাকরা SOHAG LAKRA SHELVESTER 
LAKRA SELINA TIRKY PARK MORE ১৭০৪৭৯৩৩৭৩ PIRGANJ, RANGPUR HIS 1st 2nd ১৮০৯০১৫ 

২৭ ল চ  বমন MUKUL CHANDRA 
BARMAN যােগন চ  বমন চ নতারা রািন ব ন ছা াবাস, রং র ১৭৩৫৮৮৪০০৩ হাসনবাবদ,নােগ রী, িড় াম HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৩৯ 

২৮ মাছাঃ ত য়া িলিখ MST. TANUA LIKHI মাঃ আ ল বাির মাছাঃ ফরেদৗিস  পাক মাড়, রং র ১৭৭৬৯৪৫০৫৪ দবীগ ,প গড় HIS ২য় ২য় ১৭০৯০২৫ 

২৯ মাছাঃ আেয়শা 
িসি কা MST AISA SIDDIKA মাঃ আকবর আলী মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম ত িলয়া, প গড় ১৭৬২৯৫৫৯৯৮ ত িলয়া, প গড় HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৬২ 

৩০ আশরাফ আলী ASHRAF ALI ল হক আছমা বগম পাকনেমাড়, রং র ১৭০৫৭৯৪৯৩২ ামারী, িড় াম HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৬০ 

৩১ মাঃ রাদ হােসন MD MURAD 
HOSSEN আহা দ আলী মাছঃ মিজনা 

বগম িনরব ছা াবাস,রং র ১৭৭৩৬০২২৪১ িভতরব , নােগ রী, িড় াম HIS ২য় ২য় ১৭০৯০১৭ 

৩২ মাছাঃ বন 
ইসলাম সৗিখন 

MD RUBON ISLAM 
SHAUKHIN মাঃ র ল আিমন মাছাঃ শিরফা 

বগম সরদার পাড়া, রং র ১৭৮০৬০৩৯০১ পীরগ , রং র HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৪৫ 

৩৩ মাছাঃ জা া ল 
ফরেদৗস 

MOST JANNATUL 
FERDOUS 

ত মাঃ লজার 
রহমান 

মাছাঃ রােবয়া 
বগম পাক মাড়, রং র ১৭৪৪৬৪৫৬৮৯ দবীগ , প গড় HIS ২য় ২য় ১৭০৯০০২ 

৩৪ তািনয়াল হােসন TANIAL HOSSAIN মাজাে ল হােসন িশ ী আ ার পাক মাড়, রং র ১৭৪৯৪৬২৪১২ আটপাড়া, ন েকাণা HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৫৪ 

৩৫ মাছাঃ সাহাগী 
বগম 

Mst. Shohagi 
Begum মাঃ মািনক িময়া মাছাঃ আেল র 

বগম নগর মীরগ , রং র সদর, রং র ১৭৯৩৮৪০৩২৬ নগর মীরগ , রং র সদর, রং র HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০০৫ 
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নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

৩৬ মা দ রানা MASUD RANA সাম ল মােজদা পাক মাড়, রং র ১৭৯৮৯৮১২৩৮ পাট াম, লালমিনরহাট HIS ২য় ২য় ১৭০৯০৫৮ 

৩৭ সনদ চ  রায় SANAD CHONDRO 
ROY. লালবা  চ  রায় কা   বালা রায় পােকর মাড়, রং র ১৭৯৪৯৬৩৬৫৭ 

াম: কালেকওট,ইউিনয়ন: 
মীরগ ,উপেজলা: জলঢাকা, 
জলা:নীলফামারী 

HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০৩৪ 

৩৮ মাঃ মা নার রিশদ MD MAMUNAR 
RASHID 

মাঃ মিম র 
রহমান ফরেদৗসী বগম শিহদ খতার ইলাহী হল, ম ১০৩ ১৭৯৭৬২৫৪১৪ ব ক য়া পা -ক য়া সরদার 

পাড়া,গংগাচড়া,রং র HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০৪০ 

৩৯ মৗ মী খা ন Mousumi khatun মা: ল আিমন মেনায়ারা বগম  খামার পাড়া,লালবাগ,রং র ১৭১৭০৫৬৫৬০ তা ক শাখাতী, কালীগ , লালমিনরহাট HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০২৭ 

৪০ িরফাত বা  RIFAT BABU ত. মিতয়ার 
রহমান ত. হািলমা বগম উ র বা খ , সদর, রং র ১৭০১২৮১৩৩৯ উ র বা খ , সদর, রং র HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০৩৯ 

৪১ মাছা: আ রী 
আ ার Most  aduri akter আয়নাল হক শাপলা বগম কেলজপাড়া,লালবাগ,র; র ১৭৯৩৮৯১৪২৪ ছাইগাড়ী গািব র, 

ধােপরহাট,সা া র,গাইবা া HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০৫৯ 

৪২ রানী জা াত িলজা Nuranee 
Jannat  Liza 

মা: রাক ামান 
সােহল লাভলী বগম পি ম ড়ািত পাড়া, রং র সদর,রং র ১৭৬১৩৭০৭৭৫ পি ম ড়ািত পাড়া, রং র সদর,রং র HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০৬৩ 

৪৩ মাছা: মনা 
আ ার 

MOST. SUMONA 
AKTER 

ত. আ স  স র 
আক  

মাছা: নাজমা 
বগম 

ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব হল, 
ম নং: ৩১০ ১৭৪৫২৬৮৪৬৯ ম পাড়া,ধােপরহাট,সা া র,গাইবা া HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০২১ 

৪৪ মা: আশরা ল 
ইসলাম 

MD. ASRAFUL 
ISLAM মাঃ আ সসালাম আরফা ন নসা পােকর মাড়, রং র ১৭৮৬৯৬৮৯২১ গািব র সালাম বাজার, হাট লি র, 

গাইবা া সদর, গাইবা া HIS ৩য় ১ম ১৬০৯০২৮ 

৪৫ মা: হািফ র 
রহমান Md Hafizur rahman মা: মক ল হােসন মাছা: হািমদা 

বগম পােকর মাড়, রং র ১৭২২০৫৯৬৫১ িড় াম HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০৩৬ 

৪৬ মা: রজওয়ান 
আলী Md Rezwan Ali মা: মেনায়ার 

হােসন 
মাছা: রােহনা 
বগম ব ব  শখ িজ র রহমান হল  ১৭৪০১০৫৭৩২ রং র HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০৩৭ 

৪৭ শামিম হােসন Shameem hosen হােসন আলী আেলমা বগম কাট ঘাঘট পাড়া ১৭৮০৫৭৩৫৫৭ ঠা গাও HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০৩৮ 

৪৮ মাছা: মশকা ল 
জা াত   

Most.Meskatul 
Jannat মা:িমজা র রহমান মাে◌ছা: শিউিল 

বেগম লালবাগ রং র ১৭৪০১০৫৭৩২ নীলফামারী HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০১৯ 

৪৯ মি কা রায় Mallika roy শেল ্◌্র নাথ রায শফালী রানী রায় শেখ ফজিলা েসা জিব হল ১৭১৫০৫৯৭২৪ রং র HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০১০ 

৫০ মা: সাহা র 
রহমান Md.Sohanur rahman খিল র রহমান মাছ; সিলনা 

বগম পাকেমাড়,রং র ১৭৩৩৮২৯৩৪৯ িড় াম HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০১৬ 

৫১ মা: কাির ল 
ইসলাম Md. Karimul Islam মা: বারহান উ িন িলিজ বগম পাকেমাড়,রং র ১৭৮৩২৯৮৮৫৭ নীলফামারী HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০৪৫ 

৫২ মা: মন িময়া  Md. Sumon Mia আমজাদ হােসন মাছা: া বগম পাকেমাড়,রং র ১৭৩৮৭৫৩৬০০ পীরগাছা,রং র HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০০৪ 

৫৩ মা: মা ন-অর-রিশদ Md. Mamun-or-rashid মা: তছিলম উি ন মমতা বগম পােকর মাড়, রং র  ০১৭৮০-৫২৩৬৯০ নীলফামারী HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০০৫ 

৫৪ মা: িশ ল সরকার Md. Shimul sarker মা: শাম ল 
সরকার 

মাছা: িশউলী 
বগম পােকর মাড়, রং র  ০১৭৮০-৫৩১৩৫২ গাইবা া, পলাশবাড়ী HIS ৩য় ২য় ১৫০৯০৫৮ 
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নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড না ার 

৫৫ মাছা: িশদা খা ন MST.MURSHIDA 
KHATUN 

মা: মাফা ল 
হােসন 

মাছা: শাহানাজ 
বগম চ র,িব া ড়ী,িচিররব র,িদনাজ র ০১৭০১-৯১৪৪০৩ চ র,িব া ড়ী,িচিররব র,িদনাজ র HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০১৭ 

৫৬ আিস ল ইসলাম ASIDUL ISLAM অিলম উি ন রিশদা খা ন গেনশ র,টািমনাল রাড,রং র ০১৭৬১-৬৭৬৮৯৬ নাগাছ চাপানী,িডমলা,নীলফামারী HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৫২ 

৫৭ রনাহার NURNAHER আ ল ছাওার মিজনা বগম কামার পাড়া,রং র  ০১৭৬৭-২৩৩৯৪৪ কামার পাড়া,রং র HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৭১ 

৫৮ মাছাঃ মাহ বা 
আ ার 

MOST.MAHBUBA 
AKTER 

মাঃমাহ র 
রহমান মাতমাই া বগম দবী র,পাগলাপীর, কাতয়ালী,রং র ০১৭৬৩-০৭৯১৮৬ দবী র,পাগলাপীর, কাতয়ালী,রং র HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৬৮ 

৫৯ মাঃ আ  সােলহ 
উি ন আহেমদ 

MD.ABU SALEH 
UDDIN AHMED 

মাঃ তাছাে ক 
হাসাইন 

মাছাঃ রজাহান 
বগম সরদার পাড়া,ক ােডট কেলজ,রং র ০১৩০৩-১৫২৫৫১ লালেদর র, গাপাল র,িমঠা র,রং র HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৪৯ 

৬০ মাঃ সাদা িময়া  MD. SADA MIA ত. িনজাম উি ন মাছাঃ সােহরা 
বগম কেলানী, আলমনগর,রং র  ০১৭৩৮-৩৫৮৪২২ পি ম ছাপড়হাটী, রগ ,  গাইবা া HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৪৮ 

৬১ মাঃ িমজা র 
রহমান 

MD.MIZANOOR 
RAHMAN 

মাঃ আ ল কােশম 
সরকার 

মাছাঃ শাহানারা 
বগম পাক মাড়,আসরত র,রং র ০১৭৫১-০৯১৫৬০ মিহ র,মিহ র বাজার,সা া র,গাইবা া HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৪৫ 

৬২ মাঃ িসরা ল 
ইসলাম  

MD.SIRAZUL 
ISLAM 

মাঃ মাবারক 
হােসন  

মাছাঃ শফালী 
বগম শহীদ ার এলাহী হল, বেরািব,রং র  ০১৭৬২-

৭৬৮৪৩৬ দ.িস ণা,হািতবা া,লালমিনরহাট HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০৪০ 

৬৩ মাঃ ফজেল রা ী 
ম ল 

MD FAJLE RABBI 
MONDAL র মাহা দ ম ল মাছাঃ িব বগম  কেলজপাডা়, লালবাগ, রং র ০১৭৬২-৮৭২৭০৯ হলিদবািড,়পীরগ ,রং র HIS ৪থ বষ ২য় ১৪০৯০২৭ 

৬৪  মাঃ আিম ল 
ইসলাম 

MD.AMINUL 
ISLAM 

মাঃ ফজ ল হক 
মাছাঃ রািহলা 
বগম  ১৭৭৪৭৩৩৪৩৭ ল ণ র বালাপাড়া, ল ণ র, সয়দ র, 

নীলফামারী HIS ৪থ বষ ২য় ১৩০৯০২৭ 

৬৫ জয়েদব চ  রায়  JOYDEB CHANDRA শচী  নাথ রায় শাি  রাণী রায় ষ ছা াবাস, পাকেমাড়, ক ােডট কেলজ, 
রং র সদর, রং র ০১৭৪০৩৩৭৬৯৫ াম :হািসম র, পা  : গায়ালিডিহ, 

উপেজলা : খানসামা, জলা : িদনাজ র HIS মা াস ২য় ০২১৭০৯০৩৩ 

৬৬ জােবদা আ ার ZOBEDA AKTER জ র আলী ময়না বগম শখ ফিজলা ে সা িজব হল, বেরািব ১৭৮৮০৯৮৭৭৯ জাত, গাবধন, িড় াম HIS মা াস ২য় ২১৭০৯০৪৫ 

৬৭ মা: িসয়াম িব াহ 
রকান 

MD. SIAM BILLAH 
FORKAN ত. আ ল কােদর মাছা: িবলিকছ 

বগম 
সকত ছা াবাস, পাকেমাড়, ক ােডট 

কেলজ, রং র সদর, রং র ১৭২২৬৬৮২৪১ 
াম: খাতাপাড়া, পা : সাি বাড়ী, 

উপেজলা: আিদতমারী , জলা: 
লালমিনরহাট 

HIS মা াস ২য় ২১৭০৯০২০ 

৬৮ মা: শিফ র 
রহমান  

MD. MUSHFIQUR 
RAHMAN মা: আ ল ািলব মাছা: ফাহিমদা 

বগম 
রদওয়ান ছা াবাস, পাকেমাড়, ক ােডট 

কেলজ, রং র সদর, রং র ১৭১৮৫৭২৯১২ াম: মিহশবাি , পা : মিহশবাি , 
উপেজলা: সা া র , জলা: গাইবা া HIS মা াস ২য় ২১৭০৯০৪৬ 

৬৯ মা: ব ল হাসান MD. BAKUL HASAN মা: জেয়ন উি ন 
ম ল 

মাছা: বািছরন 
নছা বগম 

সকত ছা াবাস, পাকেমাড়, ক ােডট 
কেলজ, রং র সদর, রং র ১৭৮৩০০২০২৯ াম: দি ণ চাপাদহ, পা : পতলা, 

উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া HIS মা াস ২য় ২১৭০৯০৩০ 

৭০ মা: রিফ ল 
ইসলাম 

MD. ROFIQUL 
ISLAM 

মা: আিম ল 
ইসলাম মা: রিহমা বগম ক  নং ৪০৯,জািতর িপতা ব ব  শখ 

িজ র রহমান হল, বেরািব,রং র ১৭৬১৪১৩৬৪৩ াম: ব ব য়া, পা : লাঘাট, উপেজলা: 
লালমিনরহাট সদর , জলা: লালমিনরহাট HIS মা াস ২য় ২১৭০৯০০২ 
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িবভােগর নাম : জ ার অ া  ডেভলপেম  ািডজ িবভাগ(GDS) 

: 
নং নাম (বাংলায়) নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

1 মা: রিন  MD. Rony তঃ মাহাঃ 
মািন ল ইসলাম 

মাসাঃ েরখা বগম  
শহীদ খতার ইলািহ হল, 
বেরািব, ২০২নং ম।  

১৭৫৭৯২৩৬৭৫ 
াম- আঝইর, পা - উিজর র, থানা- নােচাল,  
জলা- চ পাইনবাবগ  GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০১৮ 

2 ামল মার রায় Shyamal Kumar 
Roy  মার রায়  িবনা রাণী রায়  

পােকর মাড়, আশরত র, 
রং র। 

১৭৭৩৪৬৭০৪৫ াম গাড়ল, থানা কালীগ , জলা, লালমিনরহাট। GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০২৫ 

3 শা া মিন রায় SANTA MONI RAY মাহন রায় ি  রায় 
পােকর মাড়, আশরত র, 
রং র। 

০১৭৭৩-৪২৯১৮৯ 
ামঃআরাজী কাঠালী, পা ঃ টামারা,থানাঃজলঢাকা 
জলাঃনীলফামারী GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০০২ 

4 কাম ামান Kamruzzaman বলাল হােসন উে  ল ম 
হকছা াবাস, সদারপাড়া, 
ক ােডট কেলজ, রং র সদর 

১৭৪০৯৬৮৫৭৫ ধনম ল(মা য়ার পাড়া), কালীগ , দবীগ , প গর GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০১৬ 

5 জসিমন আ ার Mst. Jesmin Aktar. মাঃ  ি য়া মাছাঃ মন রা বা । 
মডান মাড়, ক ােডট কেলজ, 
রং র 

১৭৫৬২৭০৬৭৯ 

 

ামঃ ব র খিড়বািড়, ডাকঘরঃ খগা খিড়বািড়,  
উপেজলাঃ িডমলা, জলাঃনীলফামারী। GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০৩৪ 

6 মাছা: ফারজানা বগম Most: Farzena 
Begum ইি স আলী মাছা: াহার বগম 

আশরত র, চকবাজার, সদর, 
রং র 

১৭৮৭৯৮৭২৯৭ 
াম : না ড়ী; পা  অিফস : না ড়ীর হাট;  

উপেজলা - আিদতমারী; জলা - লালমিনরহাট GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০৩৩ 

7 মা : আলম হক Md. Alam Hoque মা : লিতফর রহমান আরিজনা বগম 
পােকর মাড়, আিফক 
ছা াবাস, রং র 

১৭৭৭২৪৭২৩৩ 
ায়ী কানা : াম: লী পি ম ধারার পাড়, ডাক: লী  

শাি নগর, উপেজলা : নীলফামারী সদর, জলা : নীলফামারী GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০৪৩ 

8 ফল চ  দাস Shufal Chandra 
Dash সীমা  চ  দাস য রানী 

সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
রং র 

১৭৫০৫২০৭১৮ খা  গাপাল র, কাফির খাল, িমঠা র, রং র GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১৩১৮০৪০ 

9 ষার আহেমদ Tushar Ahmed ত. তিব র রহমান মাছাঃ হািলমা খা ন 
আরাফাত ছা াবাস, সদার 
পাড়া, ক ােডট কেলজ, সদর 
রং র 

১৭৫১৩০৪৯০৯ ডাংেশর ঘাট, নবাবগ , িদনাজ র।  GDS এম.এস.এস ১ম সিম ার ১২১৮০৬৩ 

10 আন  মাহন ANANDO MOHAN অিনল চ  অিনতা রাণী 
ব ন ছা াবাস,চকবাজার, 
রং র 

০১৮৩৯ ৭১১৯৬০ 
াম: সরৈদলেজার ডাকঘর: সার র উপেজলা:  

আিদতমারী জলা: লালমিনরহাট GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০০৮ 

11 মাছা.নাছিরন আ ার MST NASRIN 
AKTER মাহা দ আালী মাছা. রিশদা বগম 

াম. পসী ি  পাড়া, পা . 
লাল র, উপেজলা. 
িমঠা র, জলা.রং র, 

০১৫১৫ ২৫৩৭৫৪ 
াম. পসী ি  পাড়া, পা . লাল র,  

উপেজলা. িমঠা র, জলা.রং র, GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০১৩ 

12 মাছা: মৗ মী আ ার 
MOST. 
MOUSHUMI 
AKTER 

মা: মাকেছদ আলী মাছা:রনিজলা বগম 
শখ ফিজলা ে ছা িজব হল, 
বেরািব 

০১৭৮০ ৯৮০৮৪৮ 
াম:শাি পাড়া,ডাক:শাি েগাপাল র, 

উপিজলা:িমঠা র,িজলা:রং র GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০১৪ 

13 মাছাঃ উে  সালমা MOST. UMME 
SALMA মাঃ ইমান আলী ত. ল ম বগম 

াম : চি র। ডাকঘর : 
মীরবাগ। থানা : কাউিনয়া। 
জলা : রং র ।  

১৭৯২৯৫০৫৪১ 
াম : চি র। ডাকঘর : মীরবাগ।  

থানা : কাউিনয়া। জলা : রং র ।  GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০২২ 

14 মা:িব াল হােসন MD. BILLAL 
HOSSEIAN ত আ ল জ ার িফেরাজা খা ন 

সদারপাড়া,পােকর মাড়, 
রং র 

০১৭৭৫ ৮৬৩৫১৩ 
াম:জ লবািড়,ডাক:রানীগ , 

উপিজলা: লবািড়য়া,িজলা:ময়মনিসংহ GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০২৩ 
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: 
নং নাম (বাংলায়) নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

15 অিপয়ার রহমান OPIER RAHMAN মিহম উ ীন পালী বগম 
সাি  ছাএাবাস, পােকর মাড়, 
আশরত র, রং র 

০১৭১৭ ১৫৬১৫২ 
ামঃখািলশা চাপানী ডাকঘরঃ ডািলয়া  

উপেজলাঃ িডমলা জলাঃ নীলফামারী GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০২৯ 

16 মাঃ মা ন কিবর MD. HOMAYUN 
KABIR মাঃএকরা ল হক মাছাঃহাছনা বা  

শহীদ খতার ইলাহী হল, 
বেরািব 

০১৭১৭ ৬০২৬৯৯ 
ামঃযাদব র ডাকঘরঃমেনাহর র  

উপেজলাঃ রং র সদর,রং র। GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০৩৮ 

17 মাঃ বলােয়ত হােসন MD. BELAET 
HOSSAIN মাঃ কাই ম িময়া মাছাঃ জসিমন বগম পাকেমাড়, রং র ০১৭৫৫ ২৭৯৫৮৬ 

ামঃপা া র ডাকঃ ভ াবািড়  
উপেজলা ◌ঃ পীরগ  জলাঃরং র। GDS ৪থ ১ম ১৪১৮০৫৮ 

18 মাঃ তা ল ইসলাম MD. TAZUL ISLAM মাঃ ন র রহমান গােলজান বগম 
চকবাজার, আশরত র, 
ক ােডট কেলজ, রং র 

০১৭৮৬ ৭২১৩৭৯ 
ামঃ িশিশ নািজর পাড়া, ডাকঘরঃ উ র হাটশহর 

-৫৯২০, উপেজলাঃ তলাল, জলাঃ জয় রহাট GDS       

19 িম ন চ  রায় Mithun Chandra 
Ray রমানাথ রায় িম  বালা শখ িজ র রহমান হল  ১৭৪৪৭০৯০০০ পি ম হিরণচড়া, ডামার,নীলফামারী GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০২১ 

20 রতন চ  রায় Ratan Chandra Roy  সভান  রায় িনরতা রাণী শহীদ ার এলাহী হল  ১৭১০৪৭৩০২৪ 
াঃ ি িলয়া, পাঃ আরািজ ম ল হাট,  

আেটায়ারী,প গড় GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০২৮ 

21 জসিমন খা ন Jasmin Khatun মাঃেহােসন আলী  মাছাঃরােহলা খা ন সদারপাড়া,রং র ১৭৭৬৫০৯৬৪২ 
াঃ কা ভা া, পাঃেগৗিরনাথ র  

কািলগ ,িঝনাইদহ GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০২৯ 

22 মাঃ হযরত আলী Md. Hazrat Ali মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ সানারিত সদারপাড়া,রং র  ১৭৬৭৯২৯১৭৪ াঃ ড়ারচর, পাঃেশৗলমারী, রৗমারী, িড় াম  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৩১ 

23 তােপাস চ  সরকার  Tapos Chandra 
Sarkar মাখন চ  সরকার  কা ন বালা সরকার 

তা ক তামপাট,৩২নং 
ওয়াড,রং র  

১৭৮০৭৭৭৩৫৩ তা ক তামপাট,৩২ নং ওয়াড,রং র  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৩২ 

24 মাঃ িরপন িময়া Md. Ripon Mia মাঃ রজাউল কিরম ির া বগম সদারপাড়া,রং র ১৭৭০৮৬৩৯৬৬ দািরয়া র,গাইবা া  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৪৪ 

25 মাঃ েবল হক Md. Rubel Haque মাঃ আিজ ল হক রািশদা বগম সদারপাড়া,রং র  ১৭৮০৮৯০০৫৫ কদমতলা সািমরনগর,বািলয়াডাি , ঠা রগ ও  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৪৬ 

26 মাঃ মিম ল হক Md. Mominul Hoque মাঃ আ ল হািমদ  রািজয়া বগম শহীদ ার এলাহী হল  ১৭১৭৫৮৭৯৯৮ িচলারং,ঠা রগ ও সদর GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৬০ 

27 আপন মহা  Apon Mohanto িজেত  নাথ মহা  স া রাণী মহা  সদারপাড়া,রং র ১৭৭০২৯৩৩৪৪ 
াঃ উিচত র, পাঃ মহারাজ গ , 

কাহােরাল,িদনাজ র  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৬৩ 

28 মাছাঃ সাবিরনা আ ার  Mst. Sabrina Aktar মাঃ আ  সােলক নাসিরন জাহান শখ ফিজলা ে ছা িজব হল ১৭৬৪৮৭৯৮৪৫ বা পাড়া,পাবতী র,িদনাজ র  GDS ৩য় ২য় ১৫১৮০৬৪ 

29 মা: বেলাল হাসাইন MD. BELAL 
HOSSAIN মা: রইচ উ ীন মাছা: ফােতমা খা ন সদারপাড়া, রং র ১৭৯৬৩৭৮৩৮৪ কািজ র, িসরাজগ  GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০৪৭ 
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: 
নং নাম (বাংলায়) নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

30 মা: িমজা র রহমান MD. Mizanur 
Rahman মা: লাল হাসাইন মীরজান বগম পাকেমাড়, রং র ১৭৬০৫৮৩২৭৪ হািতবা া, লালমিনরহাট GDS ৩য় ১ম ১৬০৮০০১ 

31 মা: িশরীন আ ার Mst. Sherin Akter আ র রহীম কহী র বগম পাকেমাড়, রং র ১৭৯১৮৫১৫৩৪ বদরগ , রং র GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০৪৬ 

32 মা: মা ােলব হােসন Md. Mottaleb 
Hossen র হােসন আনেজরা বগম পাকেমাড়, রং র ১৭২৩১৩৮২৮১ পীরগ , রং র GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০১৪ 

33 ি য় মার ঘাষ Prio Kumar Ghose পিরমল চ  ঘাষ িদ ী রানী ঘাষ পাকেমাড়, রং র ১৭৮৫৩১৭০৩৬ রগ , গাইবা া GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০৩৭ 

34 মা: মািহ ল Md. Mahidul মা: ল আমীন র জাহান পাকেমাড়, রং র ১৭৬২৮০৯৪০১ িমঠা র, রং র GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০১২ 

35 মাছা: লাভলী খা ন Lovely Khatun মা: আ ল কালাম মেমজা বগম পাকেমাড়, রং র ১৭৮০৫২০০৩৬ িচিররব ও, িদনাজ র GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০২৫ 

36 চ ন রায় Chandan Roy িনলচন রায় স া বালা পাকেমাড়, রং র ১৭৫৬১০৮১৯১ জলঢাকা, নীলফামারী GDS ৩য় ১ম ১৬১৮০২৪ 

37 মাঃ শামীম আহেমদ Md. Shamim 
Ahmmed মাঃহািনফ উ ীন মাছাঃ শািহদা বগম পাক মাড়,রং র ১৭৮৯১১৪০০৩ বড়গাছা,রানীনগর, নওগ   GDS ২য় ২য় ১৭১৮০১৮ 

38 মা.জাহা ীর হাসাইন MD.JAHANGIR 
HOSSAIN. মা.তিফজ উি ন ত. র জাহান রং র। ১৭৯৬৯৮৯২০৬ পাবনা। GDS ২য় ২য় ১৭১৮০১৬ 

39 মাঃ সাই র রহমান Md.Saidur Rahman মাঃ ল  মা দ ফিরদা বগম কামােরর মাড় রং র ১৭৯৬৪৯৯৫১৯ 
খািরজা গালনা পা  কাচাির বাজার   
থানা জলঢাকা জলা নীলফামারী GDS ২য় ২য় ১৭১৮০২৩ 

40 মাঃ শামীম িময়া Md Shamim Mia মাঃ মিমন িময়া মাছাঃ আছমা বগম 
আশরত র, 
চকবাজার,সদর,রং র। 

১৭৩৭৩১৯২৪০ কিরম র, লা গ ,িমঠা র, রং র। GDS ২য় ২য় ১৭১৮০২৪ 

41 মাঃ আিরফ িব াহ Md. Arif Billa রাদ হাসাইন। আেরফা বগম। পাক মাড় , রং র। ১৭৯৬৬৯৬৬৪৭ িস ারগাড়ী, িকেশারগ , নীলফামারী  GDS ২য় ২য় ১৭১৮০৪৭ 

42 হিরি য়া রানী Haripriya Rani সােম  নাথ  িহেরা বালা সাগর ােলস,সরদার পাড়া ১৭৯৬৮৪৩৮৮২   GDS ২য় ২য় ১৭১৮০৫১ 

43 মাঃ রদওয়ান হােসন MD.Redwan Hosen , মাঃ জাফর আলী মাছাঃ রবা বগম 
াম- চা িনয়া পা - মা াসা 
সয়দ র উপেজলা- পীরগাছা 
জলা-রং র  

১৩১৭১২৮২০০ 
াম- চা িনয়া পা - মা াসা সয়দ র  

উপেজলা- পীরগাছা জলা-রং র  GDS ২য় ২য় ১৭১৮০৫৫ 

44 কমল রায় KAMOL RAY িনর ন রায় র কা রানী রায় 
াম: সবকদাস গাড়ল, 

উপেজলা: কািলগ , জলা: 
লালমিনরহাট 

১৭৮০৮০১৮৩৯ 
াম: সবকদাস গাড়ল, উপেজলা: 

 কািলগ , জলা: লালমিনরহাট GDS ২য় ২য় ১৭১৮০৫৯ 



38 | P a g e  
 

: 
নং নাম (বাংলায়) নাম  

(ইংেরিজেত) 
িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার  ায়ী কানা  িবভােগর নাম বষ  সিম ার  আইিড 

45 মা িমজা র রহমান Md mijanur 
Rahman মা জািহ ল ইসলাম রােকয়া  বগম তােহর ছাএাবাস, পাক মাড় ১৭৭৪৩৭১৯৯২ দি ণ গা র, রাধানগর,অ◌ােটায়ারী, প গড ় GDS ২য় ২য় ১৭১৮০৬৬ 

46 আ র রহমান Abdur Rahman আ ল মা ােলব উে  ল ম চকবাজার,রনহ র ১৫১৭০৭৪৪৯১ ামঃেবাতলা,থানাঃ কািলগ , জলাঃলালমিনরহাট।  GDS ২য় ২য় ১৬১৮০১৮ 

47 মাঃ আসাদ িময়া Md. Asad Miah মাঃ খাজা সরকার  মাছাঃ ছিকনা বগম সরদার পাড়া, রং র  ১৭৬১২১৭২৪৭ খাদাবকস,সা ◌া র,গাইবা া GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৪৪ 

48  মাঃ তাফহীম Md. Tafhim মাঃ মািনক সরকির মাছাঃ লায়লা বগম সরদার পাড়া, রং র  ১৩০৩৩৫২৫২৫ বালাসী চর, গাইবা া GDS ১ম ১ম ১৯১৮০১৪ 

49 মাঃ মাই ল ইসলাম Md. Maidul Islam এ.এস.এম.আশরা ল 
ইসলাম 

মাছাঃ মিরয়ম বগম সরদার পাড়া, রং র  ১৭৬৪৯০৪২৭৩ আিদতমাির, লালমিনরহাট GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৪১ 

50 ামল চ  দাশ Shamol Chondro 
Dash গাদ  রাম দাশ পনা রানী পােকর মাড়, রং র ১৭৩৭৭৫৭৯৯৪ ক চেকাল,িচলমারী, ির াম GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৩১ 

51 িদ ী রাণী রায় Dipty Rani Roy েরশ চ  রায় গঠন বালা রায় সরদার পাড়া, রং র  ১৩০৫১৭৫৬০৫ ধনগ ও,বীরগ , িদনাজ র GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৫২ 

52 মাঃ দলওয়ার হােসন Md.Deluar Hossain মাঃ মিহরউ ীন আেনায়ারা বগম  পােকর মাড়, রং র ১৭০৪৩৯৫৮২৯ দি ণ মলানী হির র,ঠা রগ ও GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৩০ 

53 িব  সেরন Bisnu Soren সমায় সেরন পানমিন র  
এম.এ.মিজদ 
ছাএাবাস,তাজহাট,রং র 

১৭৯৭৬৭৬৯৬৯ বড় চ ী র বারেকানা, পাবতী র,িদনাজ র GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৬০ 

54 আশরা ল ইসলাম Asraful Islam ইসমাইল হােসন রিজয়া খা ন পােকর মাড়, রং র ১৭৭৪৪৪২৬২৫ ক রী,কালীগ , লালমিনরহাট GDS ১ম ১ম ১৯১৮০৫৫ 

55 হিরদাস বমন Haridas Barman সটাই বমন সমারী রানী সরদার পাড়া, রং র  ১৭৮৫৮৫৩৯৩২ কালীকাগ ও,িড,হাট, ঠা রগ ও GDS ১ম ১ম ১৯১৮০১০ 
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িবভােগর নাম : পিরসং ান 

: 
নং নাম(বাংলায়) 

নাম 
(ইংের জেত) 

িপতারনাম মাতারনাম বতমান ঠকানা মাবাইলনা ার ায়ী ঠকানা িবভােগর 
নাম 

বষ সিম ার আইিড 

১ মনি ামান খান Moniruzzaman Khan শরীফ খান মনজিলা বেগম 
দ িণ রামনাথ র পাঠান পাডা়, 
বদরগ , রং র 

১৭৮৫৩৭৭৪৯০ 
দ িণ রামনাথ র পাঠান পাডা়, বদরগ , 
রং র 

পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০০৩ 

২ ত  রয় Topu Roy জয়  মার রায় পািল রায় 
নগরচাপরাইল, 
কালীগ ,ঝিনাইদহ 

১৭৫৬০১৫১৫৩ নগরচাপরাইল, কালীগ ,ঝিনাইদহ পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৫৮ 

৩ মাইয়া খা ন Sumaya Khatun লা মিয়া জাসনা বেগম 
ডাকঘর- দাড়িদহ,  থানা- 
শিবগ , জেলা-ব ডা় 

১৭৭৩৯২৯৩০২ 
ডাকঘর- দাড়িদহ,  থানা- শিবগ , জেলা-
ব ডা় 

পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৬৫ 

৪ রাকিব হাসেইন Rakib Hosain মানা ের হাসেইন বা বেগম কৈমারী, জলঢাকা,নীলফামাির ১৭৯২৯৩৪৩৪৪ কৈমারী, জলঢাকা,নীলফামাির পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৫৬ 

৫ বিনা খা ন Rubina Khatun মাঃআ র রহমান মাছাঃমরজিনা বেগম না েড়াই,চিরিরব র, দিনাজ র ১৩০৭৩৭৮৭৬৭ না েড়াই,চিরিরব র, দিনাজ র পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৬২ 

৬ 
মাছা:তানিয়া 

ইয়াসমিন Mst. Tania Yasmin 
ক .এম হামি র 

রহমান 
মাছা: জয়নব বেগম চ খানা,  লবাড়ী  , ড়ি াম ১৮৬১৬২০০৮২ চ খানা,  লবাড়ী  , ড়ি াম পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৩৮ 

৭ 
মা:পারভেজ 

ইসলাম Md.Pervej Islam মাঃআ ল হাসেন পারভীন বেগম 
দ িন শাল ার(ক য়াপাড়া) 
পাবতি র দিনাজ র 

১৭৪৪৯৯৪৭৭৫ 
দ িন শাল ার(ক য়াপাড়া) পাবতি র 
দিনাজ র 

পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০১০ 

৮ মাঃ বেল মিয়া Md.Rubel Mia মাঃ মফি ল ইসলাম মাছাঃ রহিমা খা ন নলডাংগা,সা া র,গাইবা া ১৭৯২৭৪৩০০৮ নলডাংগা,সা া র,গাইবা া পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০১৫ 

৯ খাকন ইসলাম Khokon Islam মিজা র রহমান পা ল বেগম 
বড়ভ া,  কিেশারগ  
,নীলফামারী। 

১৭৫১০৮৭১৭২ বড়ভ া,  কিেশারগ  ,নীলফামারী। পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০২১ 

১০ 
মাছাঃ রেসমিন 

আ ার 
MST: RESMINE 
AKTER 

মাঃ সফি ল ইসলাম মাছাঃ জাসনা বেগম রানীশনকৈল,ঠা রগ ও ১৩০১১৮০৮০০ রানীশনকৈল,ঠা রগ ও পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৪৯ 

১১ াফী আল সাকিব Shafi Al Sakib আেনায়ার হাসেন সেলিনা আ ার বাইপাইল,সাভার, ঢাকা ১৮৪৪৯২৭৭৮৮ বাইপাইল,সাভার, ঢাকা পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০২৪ 

১২ পাথ বা  ভ PARTHO BABU 
SHUVO 

ভবেশ মাহ  তিমা মাহ  
তা ক তামপাট,নগর 
মীরগ ,তাজহাট, রং র 

১৭৬৪০১৩৬৬১ 
তা ক তামপাট,নগর মীরগ ,তাজহাট, 
রং র 

পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০১৮ 

১৩ রাফিয়া আমিন রাকা Rafia Amin Raka মা ল আমিন নাসিমা খা ন ফকিরপাড়া, দিনাজ র ১৭৮৭৯৬৯৪৮১ ফকিরপাড়া, দিনাজ র পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০০৭ 

১৪ শাইরা ঝহাত উিম Shyra Nujhat Urme 
মাঃ ফিেরাজ আল 
জাহিদ 

মা া: নাদিরা বেগম সাহেবপাড়া, জয় রহাট ১৯০৩৮৬৮২৩০ সাহেবপাড়া, জয় রহাট পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০২৫ 

১৫ শা  রায় Sushanto Roy ফটিক চ   রায় গীতা রানী রায় চিলাহাট,ি◌ ডামার-নীলফামারী ১৭৪৪৪৯৭৬৯৪ চিলাহাট,ি◌ ডামার-নীলফামারী পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০০২ 

১৬ ফাতেমা রহমান Fatema Rahman শাহী র রহমান ওয়াহিদা আ ার শি লতলী, জয়দেব র, গাজী র ১৯৬৯৭৩৪৮৬৬ শি লতলী, জয়দেব র, গাজী র পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০৪২ 

১৭ 
মাছাঃ তমালিকা 
ি  Mst. Tamalika Bristi মাঃ আশরাফ আলী লাকী বেগম গংগাচড়া, রং র ১৭৪০৪৯০৫৪২ গংগাচড়া, রং র পিরসং ান ২০১৯-২০ ১ম ১৯১০০০৬ 
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: 
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১৮ মাঃ সজল বি াস Md. Sajol Biswas 
মাঃ আ ল মা ান 

বি াস 
মাছাঃ র া খা ন  কাতয়ালী থানা, রং র ১৭৯৭৩০৯৯৪৮ দৗলত র, িয়া পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৪০ 

১৯ মাঃ ই াহিম Md. Ibrahim  ত আ স সা ার  মাছাঃ শাহিদা বেগম  হারাগাছ,রং র ১৭৮৬৮৫৯৪৬৫ হারাগাছ,রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০২৭ 

২০ 
আমি ল ইসলাম 
বিজয় Aminul Islam Bijoy মাঃ ম ল ইসলাম মাছাঃ আ য়ারা বেগম  কাতয়ালী থানা, রং র ১৯২৩১১৬২৬৫ বদ,ি◌শের র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৫১ 

২১ 
সাদিয়া আ ার 
আিখ Sadia Aktar Akhi  মাঃ সায়দার রহমান মাছাঃ হাবিবা আ ার  পাট াম, িড় াম ১৭৮৯৬৯২৬৭৯ পাট াম, িড় াম পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০০৪ 

২২ 
কাইয়া খা ন 

নিশি◌  
Most.Rukaiya 
Khatun nisi 

মাঃ আলাউ িন  মাছাঃ শিরিনা বেগম ম া র, রং র ১৮২৫৫১২২৬৬ ম া র, রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৩৩ 

২৩ কানিজ ফাতেমা  Kaniz Fatema মাঃ বেলাল হাসেন   মাছাঃ মাহ জা বেগম  ম া র, রং র ১৭৬৪৮০৯৫৬৩ ম া র, রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০২৬ 

২৪ ফা ক আহমেদ  Faruk Ahmad মাঃ আ ল হাকিম মাছাঃ গালেজান নেছা  কাউনিয়া ,রং র  ১৭৪৫৬৩৬২৫৮ কাউনিয়া ,রং র  পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৩৪ 

২৫ 
মাছাঃ রাকেয়া 

বেগম 
Most.Rokeya 
Begum 

মাঃ শাহ আলম মাছাঃ রেজেকা বেগম  ম া র, রং র ১৭৫০৫৮০০৬৪ ম া র, রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৬৬ 

২৬ 
মাছাঃ রাইয়া 

ইয়াসমিন  Most. Suraia Easmin ত সিরা ল ইসলাম মাছাঃ মেনায়ারা  কিেশারগ , নীলফামারী ১৮৭৭২৯১৩১৪ কিেশারগ , নীলফামারী পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০২২ 

২৭ ামান সৗকিব Nuruzzaman 
Shoukib 

মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ র আফজা বেগম  পিরগ  , রং র ১৭৫৮৩৮১৫৮৯ পিরগ  , রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৫৬ 

২৮ জাহিদ হাসান  Jahid Hasan  মাঃ জা ার আলী মাছাঃ জেসমিন বেগম  কিেশারগ , নীলফামারী ১৭৭৩৫৫২৩০৬ কিেশারগ , নীলফামারী পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৫০ 

২৯ মাছা হাসিনা খা ন  Mst. Hasina khatun  মাঃ আমি ল ইসলাম  মাছঃ রাতন বেগম  পাকেমাড় , রং র ১৭৯৫২৬৫৩২৬ লবািড় , িড় াম পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০৬৫ 

৩০ 
মাঃ মাহাইমিন 
হাসেন রিমন 

Md. Mohaimin 
Hossain Rimon 

মাঃ মকছেদ আলী  মাছাঃ ৎ ন নাহার  নিসবাতগ  ,রং র  ১৭৬১৩২০০৬৪ নিসবাতগ  ,রং র  পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০২৪ 

৩১ গালাম তাওসিফ Golam tausif ত গাে◌লাম মা ফা  সেলিনা মা ফা  বশালবন, রং র ১৭৩৫৬৮৯২৯৭ বশালবন, রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯ ১ম ১৮১০০১২ 

৩২ বি ব মার রায় Biplob Kumar Roy জগদীশ চ  রায় া রানী রায় পাকের মাড়, রং র ১৭১৭৪৭৪৯৮০ সরদার হাট, ডিমলা, নীলফামারী পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৩৬ 

৩৩ 
মা:ফেরেদৗস 

জামান  Md. Ferdous zaman  মা:দানেজ উ িন মাছা:ফাতেমা বেগম এরশাদ নগর,রং র সদর,রং র ১৭৯৮৫৪৮২২১ বিহার হাট,শিবগ ,ব ড়া পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৪১ 

৩৪ 
মাঃ মেনায়ার 
হাসেন  

Md. Monowar 
Hossain  

মাঃ র ইসলাম  
মাতাঃ মাছাঃ মাতাহারা 
বেগম  

ব ব  শেখ জি র রহমান হল 
, বেগম রাকেয়া 
বি বি ালয়,রং র। 

১৭০৪৩৬৫৫৪৮ র, সদর নীলফামারী পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৬৪ 
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৩৫ মাঃমনি ামান Md.Moniruzzaman 
ত মাঃশফি ল 

ইসলাম।  
াহার বেগম। খলিফাপাড়া,চেকেপা  ,রং র।  ১৭৩৭১০০২৩০ গংগাচড়া, রং র পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৩০ 

৩৬ ইমন হাসেন Emon Hossan তৈয়ব উ িন মিনারা বেগম আশরত র, চকবাজার, রং র ১৭১০২৯৭৪২৬ লবাড়িয়া,ময়মনসংি◌হ পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৬১ 

৩৭ বি ল মাে◌দক Bipul Modak.  ধীর মাে◌দক রণ না মাে◌দক পাকের মাড়, রং র ১৭৭২৩৯০৪০৯ রানীশংকৈল,ঠা রগ ও। পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৬৯ 

৩৮ মাঃ আ স সািফ Md.Abdus shafi মাঃ আ ল হাসেন মাছাঃ শাহানা বেগম সরদার পাড়া,রং র ১৭৬৫৯২৪৯৩৪ 
াম নি র খামার,ডাকঘর াপারী হাট,থানা 

নাগে রী,জেলা ড়ি াম 
পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৬১০০৪৪ 

৩৯ জাহি ল ইসলাম Muzahidul Islam গালাম মা ফা ফেরেদৗিস বেগম আশরত র, চকবাজার, রং র ১৭৩০২৯৩৬৭৫ ধমপাল, জলঢাকা, নিলফামারী পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৪৮ 

৪০ ইসমাইল হাসেন Ismail Hossain মাকছেদ আিল ইসমত আরা সরদারপারা,পাকের মাড় ১৭৭৪৯০০৫০৮ জলঢাকা, নিলফামারী পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৬২ 

৪১ চ ন রায় Chandon Roy পান  রায় দয়া রাণী রায় সদারপাড়া,আশরত র,রং র ১৭৪০৩১০৯২০ শেরম  নদীর পাড়া, তারাগ জ, রং র পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০০৭ 

৪২ মাতাসিম বি াহ Motasim Billah মাঃ রশি ল ইসলাম   নিরা বেগম সরদারপারা,পাকের মাড় ১৭৫১০৪৫৯৬৩ খানসামা,দিনাজ র পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০০৯ 

৪৩ 
মাছাঃ পাপড়ী 

আ ার Most.Papri Akter  মাঃ আ ল খালেক  মাছাঃ জাহানারা আলমনগর,খামারেমাড়,রং র ১৭৮৩৯১২৮৩৫ অন রাম,পীরগাছা, রং র  পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৫৮ 

৪৪  উে  হাবিবা খা ন  Umma Habiba 
Khatun 

আই ব আলী  জান বেগম  
সরদার পাড়া, পাকের মাড়, 
রং র। 

১৭৪৪৫৯১০৩৩ শাভাগ , রগ , গাইবা া।  পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৪০ 

৪৫ সানজিদা আ ার Sanjida Akter এমদা ল হক আ িয়া খা ন সরদারপাড়া,পাকেমাড়,রং র ১৯০২৬৬৫৫২২ না াইল, ময়মনসংি◌হ পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৬৭ 

৪৬ 
মাঃ মনি ল 

ইসলাম  Md Manirul Islam মাঃ বাদল মিয়া মাছা মরিয়ম বেগম সরদারপাড়া,পাকেমাড়,রং র ১৭৭৬৯১৪১৫০ প ানন ,অ দানগর, পীরগাছা,রং র  পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০১৯ 

৪৭ জ ল হক Zahurul Haque আ স ছামাদ  ঝনা বেগম 
ব ব  শেখ জি র রহমান 
হল, বেেরািব  

১৭৭৩৭১০৯৬২  খালিশা বেল রসৈয়দ র ,নীলফামারী পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৪৭ 

৪৮ মৗ মী আ ার  Mousumi akhter  মাশাররফ হাসেন মাছাঃ ডলিনা বেগম  সদার পাড়া ১৭৫১১৩১৬৩৪  বাচাগ , দিনাজ র  পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০০৮ 

৪৯ মাঃ সেলিম ম ল   Md. Selim Mondol   মা: আর  মিয়া মাছা: ফিয়া বেগম  সদারপাড়া, রং র  ১৭৫৭৮৯২৭১৪ প িম গায়াল পাড়া, পলাশবাড়ী, গাইবা া  পিরসং ান ২০১৭-১৮ ১ম ১৭১০০৪৯ 

৫০ 
ওয়ারে ল আলম 
জাহান 

MD. WARESUL 
ALAM JAHAN 

ত শি ল আলম মাছা: শাহনাজ পারভিন তে লিয়া, প গড় ১৭১৯৬৬৮০৯৪ তে লিয়া, প গড় পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৫১০০২০ 

৫১ শাহনাজ পারভীন Shahanaj Parvin Md. Shahidul 
Islam 

Mst. Majeda 
Begum 

Upazila: GaibandhaZila: 
Gaibandha 

১৭৩৮৬৬৪৯৩৪ Upazila: GaibandhaZila: 
Gaibandha 

পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০২৩ 

৫২ জা া ল ফেরেদৗস JANNATUL FERDUS জি র রহমান মরিয়ম বেগম সদার পাড়া, রং র ১৭৬৭১৩১৫৬০ ষভা ার, কালিগ জ, লালমনিরহাট পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০১৩ 
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৫৩ মাঃ বি ল ইসলাম Md.Bipul Isalm মাঃ হেলাল উ িন শাম াহার 
ামঃ জালিয়ারপাড় পা ঃ 

ডে লী বাড়ী,জামাল র 
সদর,জামাল র। 

১৭৮০৪২৬৪৪৯ 
ামঃ জালিয়ারপাড় পা ঃ ডে লী 

বাড়ী,জামাল র সদর,জামাল র। 
পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৩৫ 

৫৪ 
মাঃ রফি ল 

ইসলাম  Md. Rofikul Islam  মাঃ ইউ ফ আলী মাছাঃ রাকেয়া বেগম 
ক, ◌ড,ি◌িস 
রাড;লালবাগ;রং র  

১৭০৪৩৬০০০৭ 
ামঃম িক র; 

উপজেলাঃপীরগ ,জেলাঃঠা রগ ও 
পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫১ 

৫৫ মাঃ ফিয়ান  MD. SUFIYAN MD. HASAN ALI MST. REZIYA 
BEGUM  PARK MOR, RANGPUR  ১৭৪৫৩৮২৫৮২ PIRGANJ, THAKURGAON  পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৩৮ 

৫৬ আ ল হা ান ABDUL HANNAN ত আতাউর রহমান মাছাঃ রাহেজা াত খা ন সদার পাড়া, রং র ১৭৭৩৫০১৮৯৬ নীলফামারী পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৩৪ 

৫৭ 
মাঃ মতিউর 

রহমান 
Md. MATIUR 
RAHMAN 

মাঃ ওয়াহেদ আলী মাছাঃ রাশেদা বেগম সদার পাড়া, রং র ১৭৩৮৪৫২১৬০ বাগমারা ,রাজশাহী পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫২ 

৫৮ স া রাণী রায় Sompa Rani Roy কাতিক চ  রায় া রাণী রায় 
ামঃ কামারপাড়া,ডাকঘরঃ 

নাগে রী,উপজেলাঃ নাগে রী, 
জেলাঃ ড়ি াম  

১৭০৫৪৫২৯৬৮ 
ামঃ কামারপাড়া,ডাকঘরঃ 

নাগে রী,উপজেলাঃ নাগে রী, জেলাঃ 
ড়ি াম  

পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৩৬ 

৫৯ 
মাছাঃ মাহা জা 

আ ার 
Most.Mahafuja 
Aktar 

মাঃআ ল মালেক মাছাঃ হাসনা বা  
ামঃ 

বাংলাবাজার,থানাঃকাউনিয়া, 
জেলাঃরং র 

১৭৫০৫৪৮২১৮ ামঃ ললিতাহার, পা ঃখড়খড়ী, রাজশাহী  পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০১০ 

৬০ এ,এইচ,এম কামাল A.H.M  Kamal শফির উ ীন আহমেদ মফিজা বেগম 
খামার খরিকাদাম, পা ঃ 
সাতখামার, উপজেলাঃ বীরগ , 
জেলাঃ দিনাজ র 

১৭৭৩১৭০১৯৭ 
খামার খরিকাদাম, পা ঃ সাতখামার, 
উপজেলাঃ বীরগ , জেলাঃ দিনাজ র 

পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৫১০০৫৫ 

৬১ 
মাঃ মারশেদ 

আলম Md.Morshed Alom Md.Boyez Uddin Most:Delowara 
Begum 

Educare 
Mess,Sardarpara,Cadet 
Collegs, Rangpur 

১৭১৭০৭২৫৯৯ West Ramchandrapur, 
panchbibi, Joypurhat 

পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৩৩ 

৬২ 
মাঃ মাবারক 
হাসেন 

Md. Mobarok 
Hossen 

মাঃ জিয়ার উ ীন মাছাঃ রাবেয়া বেগম 
ামঃ হরেগাবি র, পা ঃ 

ন ী াম, উপজেলাঃ লবাড়ী, 
জেলাঃ দিনাজ র 

১৭৮৮০১৫৮৬৭ 
ামঃ হরেগাবি র, পা ঃ ন ী াম, 

উপজেলাঃ লবাড়ী, জেলাঃ দিনাজ র 
পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০১২ 

৬৩ রিফাহ তাসফিয়া Rifah Tasfia 
এ,ক, ◌এম 
খালে ামান 

মাছাঃ মারফিয়া বেগম কামারপাড়া, রং র ১৭৯৬৭৮১৪৯০ কামারপাড়া, রং র পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫৭ 

৬৪ মাঃ ফাতীউল বারী Md. Fatiul Bari রফি ল ইসলাম ◌্েমাছাঃ ফাতেমা বেগম খানসামা, দিনাজ র ১৭১৭১৭৩৯৮১ খানসামা, দিনাজ র পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫৯ 

৬৫ 
মাঃ কাম ল 

ইসলাম  MD. Kamrul Islam মাঃ হাসেন আলী কিল বেগম ে াাল, রং র ১৭৩৭৮৮৭৬৬৫ ে াাল, রং র পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫৪ 

৬৬ আমান আ িদি◌ Aman Afridy মাঃ আসগার আলী তাবাস ম আলমনগর, রং র ১৭৪১৬৯৬১৯৯ আলমনগর, রং র পিরসং ান ২০১৬-১৭ ১ম ১৬১০০৫৬ 

৬৭ মাঃ শাহাদত আলী Md. Shahadat Ali মাঃ আকবর আলী মাছা : সহিদা বেগম আশরত র,পাকের মাড়,রং র। ১৭৭৩১৫৯৮৫৯ 
াম : উঃ রামনাথ র, ডাকঘর : রহমত র 

মা াসা, উপজেলা : বদরগ , জেলা : রং র 
পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় 

২১৮১০০১
২ 

৬৮ জবা রানী মহ  Jaba Rani Mahanta হিনী কা  মহ  মায়া রানী 
াম : আ াহ র , ম া র , 

রং র 
১৭৮৫৩৮৬১৬৫ াম : আ াহ র , ম া র , রং র পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় ২১৮০০০৩ 



43 | P a g e  
 

: 
নং নাম(বাংলায়) 

নাম 
(ইংের জেত) 

িপতারনাম মাতারনাম বতমান ঠকানা মাবাইলনা ার ায়ী ঠকানা িবভােগর 
নাম 

বষ সিম ার আইিড 

৬৯ 
মাহ ব আলম 
রািকব 

Mahbub  Alam 
Rakib 

মাে◌◌ঃ ছাই র রহমান ম নাে◌য়ারা বেগম আশরত র,পাকের মাড়,রং র। ১৭৯০৬৭৬১৬৪ 
ামঃ দ িন গনপ ী, পাে◌◌ঃ গনপ ী 

থানা: নকলা , জেলা: শের র 
পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় 

২১৮১০০৩
৯ 

৭০ মাঃরায়হান আলী Md.Rayhan Ali মাঃসাই র রহমান  মাছাঃ মেনায়ারা বিবি◌ আশরত র,পাকের মাড়,রং র। ১৭৪০৬৬৩০৯ 
াম :সম াহার, ইউনিয়ন :  মা দ র , 

উপজেলা : েতলাল , জেলা : জয় রহাট 
পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় 

২১৮১০০৩
৫ 

৭১ ণাল কাি  রায় MRINAL KANTI 
ROY 

তেজে নাথ রায় চায়না রাণী রায় চকবাজার ,পাকের মাড়,রং র। ১৭৪২৩৬০৮৬৫ 
াম : লতান র, ডাকঘর : ল ীরহাট, 

উপজেলা : দেবীগ , জেলাঃ প গড়  
পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় 

২১৮১০০২
৩ 

৭২ নাসরিন জাহান Nasrin Jahan মাঃ আ স সা ার  মমেনা বেগম 
াম : র নাথ র পা  : 

কালীগ  উপজেলা : চিরিরব র 
জেলা : দিনাজ র  

১৭৯৭৮৮৯১৯৭ 
াম : র নাথ র, পা  : কালীগ , 

উপজেলা : চিরিরব র , জেলা : দিনাজ র 
পিরসং ান ২০১৮-১৯    ২য় ২১৮০০৩৬ 
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িবভােগর নাম : রসায়ন 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ তমা পাল TAMA PUL ন  িকেশার পাল িদ ী পাল পাক মাড় রং র ০১৭৬৭৬৪৬৪৮৯ রানী নগর, নওগ  রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০০২ 

০২ 
মা: মা ফা 

কামাল MD. MOSTAFA KAMAL মা: আকবর আলী মাছা: মিরয়ম বগম সরদার পাড়া, রং র ০১৭৫০৫১৮২৮৯ নােগ রী, িড় াম রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০০৫ 

০৩ 
মা: শির ল 

ইসলাম MD. SHARIFUL ISLAM মা: আ স সাবহান মাছা: িফয়ােবগম পাক মাড় রং র ০১৭৭৩১৯৫৯৪৬ পাট াম, লালমিনর হাট রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০০৮ 

০৪ 
মা: আ স স র 

আলী MD. ABDUS SABUR ALI মা: আলতাব 
হােসন 

পালী বগম চক বাজার, রং র ০১৭৮৮২৮২৬৫৩ সদর, নীলফামারী রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০১৪ 

০৫ মাহিছনা খা ন MOHSINA KHATUN মা: আই ব আলী িমনারা বগম পাক মাড় রং র ০১৯৫৭১৭৩১৩৮ পীরগাছা, রং র রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০১৬ 

০৬ মা: েবল সরকার MD. RUBEL SARKER মা: ইউ ছ সরকার মাছা: িব বগম চক বাজার, রং র ০১৭৮০৬৬৪৮৭৩ গিব গ , গাইবা া রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০১৯ 

০৭ িব ব চ  সরকার BIPLOB CHANDRA 
SARKAR িবধান চ  সরকার দয়া িমনিত রানী পাকেমাড় রং র ০১৭৬২৯৭৯৬৩৯ গাবতলী, ব ড়া রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০২৩ 

০৮ 
মাছা: শািহনা 

আ ার MT.SHAHINA AKTER মা: হিববর রহমান মাছা: হািলমা বগম পাকেমাড় রং র ০১৭৯২৩০৯০৬৫ বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০২৬ 

০৯ মা: জ ল ইসলাম MD. JUHURUL ISLAM মা: আ ল জ ার জিয়না বগম পাকেমাড় রং র ০১৯৫৭১৬৮২৬১ জামাল র সদর, জামাল র রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০৩২ 

১০ 
মা: আ ল 

আউয়াল MD. ABDUL AWOUAL মা: আ ল জ ার জিয়না বগম পাকেমাড় রং র ০১৯৫৭১৬৮২৬১ জামাল র সদর, জামাল র রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০৩৭ 

১১ া অিধকারী MUKTA ADHIKARY েরশ অিধকারী শীলা রানী অধীকারী সরদার পাড়া, রং র ০১৭৫২২৯৪১০ খানসামা, িদনাজ র রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০৪৩ 

১২ 
মা: কািজ র 

ইসলাম MD. KAZINUR ISLAM মা: আ ল কােশম মাছা: মা না বগম শাপলা রং র ০১৭৭৪৬৭২৮৫৭ বদরগ , রং র রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০৫০ 

১৩ মা: স জ িময়া MD. SABUJ MIA মা: ই ািহম খিলল মাছা: হািসনা বগম চক বাজার, রং র ০১৯৪৮৮৩৫৭০৮ রগ , গাইবা া রসায়ন ৪থ ১ম ১৪১৩০৬২ 

১৪ 
মা: আ াহ আল 
রাহান 

MD. ABDULLAH AL 
ROHAN মা: কারবান আলী মাছা: ক না পারভীন চক বাজার, রং র ০১৭৫৬৭২৩৮২৭ হািকম র, িদনাজ র রসায়ন ৪থ ১ম ১৩১৩০১৬ 

১৫ 
মাছা: িবথী 

আকতার MOST BITHI AKTER মা: ব ল িময়া 
মাছা: আই াহার 
বগম 

শাপলা রং র ০১৩১৮০৯৩৩৬৬ িমঠা র, রং র রসায়ন ৪থ ১ম ১৩১৩০৪৭ 

১৬ মা: ই ািহম খিলল MD. EBRAHIM KHALIL মা: সেক ার আলী াহার সরদার পাড়া, রং র ০১৭৫১৩৯৩৩০৯ িমঠা র, রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০০৬ 

১৭ মা: রােশ ামান MD. RASHEDUZ 
ZAMAN মা: ল আিমন মাছা: জীবন নছা সরদার পাড়া, রং র ০১৭৩৮২৫৪৮৬৩ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০১০ 

১৮ মা: ফা ক জামান MD. FARUK JAMAN মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িফেরাজা বগম পাকেমাড় রং র ০১৭৫৩১৬১২৪৩ নােগ রী, িড় াম রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০১১ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৯ মা: কাম ামান MD. KAMRUZZAMAN মা: হািব র রহমান মাছা: খেতজা বগম ধাপ, রং র ০১৭৪৪৪০৭২০০ ডামার, নীলফামারী রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০১২ 

২০ 
মা: কািজউল 

ইসলাম MD. KAJIUL ISLAM ত. ফকর উি ন মাছা: কিরমন নছা সরদার পাড়া, রং র ০১৭৪০০৫৬২৫৭ নােগ রী, িড় াম রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০১৯ 

২১ 
মা: মাই ল 

ইসলাম MD. MAINUL ISLAM মা: খেয়র আলী মাসা: তারামন িবিব সরদার পাড়া, রং র ০১৭৩৮৩০৬৩৯৯ মাহন র, রাজশাহী রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০২২ 

২২ 
মাছা: আেয়শা 

িসি কা 
MOST. AYESHA 
SIDDIKA মা: আতাউর রহমান মাছা: র  বগম গংগাচড়া, রং র ০১৭৫৮৭৭৩৮৩০ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০২৫ 

২৩ সীমা রায় SIMA RAY ভাত চ  রায় কশমিত রানী রায় চক বাজার, রং র ০১৭৬১৩১০৩৮৮ কালীগনজ, লালমিনর হাট রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০২৭ 

২৪ বীের  নাথ রায় BIRIENDRA NATH ROY নের  নাথ রায় পা ল রানী চক বাজার, রং র ০১৭৩৮১৭০১৬১ আিদতমারী, লালমিনর হাট রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০২৮ 

২৫ 
মা: সাে ক 
হােসন 

MD. MUSADDEKUE 
HOSEN মা: ইয়ািসন আলী মাছা: মিজনা খা ন সরদার পাড়া, রং র ০১৬০০২৬৫৭৫৯ কাহােরাল, িদনাজ র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০২৯ 

২৬ মা: রজওয়ান খান MD. REZOUN KHAN মা: আ ল ওয়ািহদ মাছা: রােকয়া বগম চক বাজার, রং র ০১৭২৫৮২২৫৭৪ বদরগ , রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০৩৭ 

২৭ মাছা: পিপ খা ন MOST. POPY KHATUN মা: বাদশা িময়া মাছা: িমরা বগম গংগাচড়া, রং র ০১৭৭৩৭২৪৩৮৪ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০৪৫ 

২৮ মাছা: িশ  আ ার MOST. SHIMU AKTER মা: সাই ল ইসলাম শফালী বগম পাক মাড় রং র ০১৭৮৮১৭৯৮৩২ পলাশবাড়ী, গাইবা া রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০৫২ 

২৯ 
মা: মেহ ল 

ইসলাম MD. MEHERUL ISLAM মা: লিতফ িময়া মা: মিরনা বগম চক বাজার, রং র ০১৭২৮১৬৭৪৭৪ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০৫৪ 

৩০ 
মা: রিবউল 

ইসলাম MD. RABIUL ISLAM মা: আই ল হক মাছা: আ রা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৮৩১৪৫৬০৭ আেটায়ারী, প গড় রসায়ন ৪থ ২য় ১৩১৩০৬১ 

৩১ 
মা: রজাউল 

ইসলাম MD. REZAUL ISLAM মা: আফছার আলী মাছা: িমিন খা ন পাক মাড় রং র ০১৭৭০৮৫৭৬১২ শর র, ব ড়া রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০০২ 

৩২ 
মাছা: নািছমা 

খা ন MST. NASIMA KHATUN মা: আ ল মােলক মাছা: মিমনা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৯৮৯৭৯০২০ উিল র, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০১১ 

৩৩ 
মা: হািম ল 

ইসলাম MD. HAMIDUL ISLAM মা: ামান িময়া হািসনা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৬১৩০১৭৫০ লবাড়ী, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০১৭ 

৩৪ মা: শাওন রহমান MD. SHAON RAHMAN মা: শহীদ িময়া মাছা:   সােলহা বগম চক বাজার, রং র ০১৫২১৩০৯৮২২ লবাড়ী, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০২০ 

৩৫ মা: জ আহে দ MD. SURUJ AHAMMED মা: শির ল ইসলাম সািবনা ইয়াসিমন সরদার পাড়া, রং র ০১৫৫৭১৮২৬৫৯ মহােদব র, নওগ  রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০২৩ 

৩৬ মা: বজ র রিশদ MD. BAZLUR RASHID মা: সাহরাব হােসন মাছা: বিলচা বগম সরদার পাড়া, রং র ০১৭৯৭৯৪৪৪৩৪ রগ , গাইবা া রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০২৬ 

৩৭ মাছা: িশদা আ ার MST. MURSHIDA AKHTER মা: মিহর উি ন মাছা: খািদজা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৭৪১৮৬৬৮৬ সদর, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০২৯ 

৩৮ 
মাছা: শারিমন 

আ ার MST. SHARMIN AKTAR মা: আকতা ল 
আলম 

মাছা: শািহ র বগম চক বাজার, রং র ০১৭৩৪৮৯৮৯৩০ বদরগ , রং র রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৩৫ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩৯ 
মা: মাকেছ ল 

ইসলাম MD. MUKSEDUL IALAM মা: আ ল কােশম মাছা: মনিজলা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৯৪৮৮৯২৩৬ পীরগাছা, রং র রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৩৯ 

৪০ 
মা: আতাউর 

রহমান MD. ATAUR RAHMAN মা: মমেদল হােসন মাছা: ফেরজা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৬৮৮২৫৮১৮ পীরগনজ, রং র রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৪৫ 

৪১ মা: আ  হাসনাত MD. ABU HASNAT মা: আ র রা াক বলী বগম চক বাজার, রং র ০১৭৬৬৭৬৫২৭৪ সদর, জয় রহাট রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৪৭ 

৪২ মা: েয়ল িময়া MD. JUWEL MIA মা: মা ফা কামাল মাছা: জাসনা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৮০৮২২০৩৮ লবাড়ী, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৫২ 

৪৩ 
মা: আিত র 

রহমান খাকন 
ATIKUR RAHMAN 
KHOKON মা: সিহ ল ইসলাম মাছা: আ য়ারা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৭৪৬২৯৬০৭ নােগ রী, িড় াম রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৫৫ 

৪৪ 
মা: 

আখতা ামান AKHTARUZZAMAN মাহা দ আলী হািববা িবিব চক বাজার, রং র ০১৭৮০৪৪৮৮৮৭ িসংড়া, নােটার রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৬১ 

৪৫ মিন রানী রায় MONI RANI ROY ননী গাপাল রায় শলতা রানী রায় চক বাজার, রং র ০১৭৩৮৫৪৯৩২৫ বীরগ , িদনাজ র রসায়ন ৩য় ১ম ১৫১৩০৫৩ 

৪৬ িম খা ন RUMI KHATUN আ র রিহম হািসনা বগম চক বাজার, রং র ০১৯৪৯৭১৮৮২১ িকেশারগ , নীলফামারী রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০০১ 

৪৭ র মাহা দ খান NURMOHAMMAD 
KHAN 

মা: ল ইসলাম 
খান 

র নহার চক বাজার, রং র ০১৭৭৩১৫৫২৬৪ জলঢাকা, নীলফামারী রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০০২ 

৪৮ মাছা: ির  আ ার MOST.RIMU AKTER মা: আ  সা মাছা: িজনা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৩৮৩৮২০৬৪ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০০৩ 

৪৯ 
মাছা: জিরন 

আফেরাজ MOST. JERIN AFROZ মা: আ ল হািমদ 
রানা 

মাছা: লািক ইয়াছিমন পাক মাড় রং র ০১৭৪৪৫৫০৪৯৯ খানসামা, িদনাজ র রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০০৪ 

৫০ আতাউর রহমান ATAUR RAHMAN নজ ল ইসলাম আয়শা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৩২৮৯২২৫৮ ডামার, নীলফামারী রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০০৬ 

৫১ 
মা: হািব াহ 

বাহার 
MD.HABIBULLAH 
BAHER 

মা: আফসার 
খ কার 

হািসনা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৮১৫৫৮০৬৬ রাজারহাট, িড় াম রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১১ 

৫২ মা: রনবী ইসলাম MD. NURONNOBI 
ISLAM মা: ফজ ল হক মাছা: ল ম বগম পাক মাড় রং র ০১৭৮৩১৮৬৩৯০ িকেশারগ , নীলফামারী রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১২ 

৫৩ স য় চ  িব াস SANJOY CHANDRA 
BISWAS ভাস চ  িব াস স া রানী পাক মাড় রং র ০১৭৯৮৯৯৯০৪১ নােগ রী, িড় াম রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১৩ 

৫৪ 
মা: সালায়মান 
হােসন 

MD SOLAYMAN 
HOSSAIN মা: আ স সা ার মমতাজ খা ন লালবাগ, রং র ০১৭৫৯৭৩৫৬২৫ শাহজাদ র, িসরাজগ  রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১৪ 

৫৫ 
মা: রািকব 
হাসাইন MD RAKIB HOSSAIN মা: আই ব আলী রািবয়া বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮৮১৬৪৯৮৪ ডামার, নীলফামারী রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১৬ 

৫৬ জা া ল ফরেদৗস ZANNATUL FERDAUS মা: মাহ দ আল 
ফা ক 

মাসা: তাহািমনা 
বগম 

সদার পাড়া, রং র ০১৭৩৬৯৩৬৫২০ সদর, চাপাইনবাবগ  রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১৭ 

৫৭ সিলনা আ ার SELINA AKTER সাখাওয়াত হােসন ছাম াহার বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৭০৮৩৪৯১৫ উিল র, িড় াম রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০১৮ 
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নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৫৮ ল আিমন RUHUL AMIN তাজাে ল হােসন আেবদা খা ন সদার পাড়া, রং র ০১৭৮২৯৭৫২৮০ তলাল, জয় র হাট রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০২১ 

৫৯ 
মাছা: রাইয়া 

ইয়াছিমন 
MOST SURAIYA 
YEASMIN মা: হা ন অর রিশদ মাছা: লিতফা খানম পাক মাড় রং র ০১৭৩৭৬৪৫০৪৩ িমঠা র, রং র রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০২৩ 

৬০ মা: আ  সাঈদ MD ABU SHYED মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

সালমা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮২৯০৬১৭১ উ াপাড়া, িসরাজগ  রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০২৮ 

৬১ 
মাছা: িবলিকছ 

খা ন MST BILKIS KHATUN মা: আ স সালাম মাছা: মায়া বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮৮০৯৫৬৮৩ কালীগ , লালমিনর হাট রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০৩৭ 

৬২ মা: মঈ ল ইসলাম MD MOYNUL ISLAM মা: এ মিমন িময়া মাছা: মােজদা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৩৭৬৪৫০৪৩ পীরগ , রং র রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০৪১ 

৬৩ মা: রমজান আলী MD RAMJAN ALI মা: আ াহ গালাপজান সদার পাড়া, রং র ০১৭৪১৯৩০০৫৮ হািতবা া, লালমিনর হাট রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০৪৪ 

৬৪ 
ষার কাি  রায় 
ভ 

TUSHAR KANTI ROY 
SHUVO ভরত চ  রায় সানালী রানী রায় সদার পাড়া, রং র ০১৭৬৪৯২৫৮০৯ হািতবা া, লালমিনর হাট রসায়ন ২য় ২য় ১৬১৩০৫২ 

৬৫ আসমা উল সনা ASHMAUL HUSNA হািক ল ইসলাম ছিকনা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৯৬১২৬৩৯১ কালীগ , লালমিনর হাট রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০১১ 

৬৬ 
মাছা: জিরন 

আ ার MOST. JARIN AKTER আ ল ওহাব িময়া মাছা: জাহানারা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৬৭০৩৮২২৪ পীরগনজ, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০১৭ 

৬৭ িব ল চ  মহ  BIPUL CHANDRA 
MOHONTO মনিজল চ  মহ  েলা রানী চক বাজার, রং র ০১৭০৪২৮৭০৮২ পীরগ , রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৩০ 

৬৮ 
মাছা: রওনক 

আফজার MST. RAWNOK AFJAR মা: রওশন উল 
ইসলাম 

মাছা: নািছমা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৫১৬১৭৬৬১ িমঠা র, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৩২ 

৬৯ 
মাছা: রভী 

আ ার 
MOST. SUROVE 
AKTER মা: সিলম রজা মাছা: শাহনাজ বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৪০৪৮৬৪৯২ রং র সদর, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৩৪ 

৭০ 
মাছা: শরাত 

জাহান িশলা 
MOST. BUSRAT JAHAN 
SHILA আলতাফ হােসন মাছা: িবিথ বগম তাজ হাট, রং র ০১৮৯০০১১৭১৮ তাজ হাট, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৩৫ 

৭১ িফেরাজ বাদশা FEROZ BADSHA মমেদল হােসন ফিরদা বগম চক বাজার, রং র ০১৭৩৪২৮৩৮২৯ বদরগ , রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৩৮ 

৭২ মা: রািক ল হাসান খ ন MD. RAKIBUL HASAN  KHAN মাসেলম খ ন শাহানারা বগম ক েডট কেলজ, রং র ০১৭৩৭৬৬৭২৯৬ পীরগ , রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৪১ 

৭৩ মা দ রানা MASUD RANA আিম ল ইসলাম মায়া িবিব সদার পাড়া, রং র ০১৭৮৫৩৩৯৬৮৫ বদরগ , রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৪২ 

৭৪ মিদনা ন র MODINA TUN NUR মা: শাহ আলম ছালমা বগম করানীপাড়া, রং র ০১৭৬২৭৪৬৮৭৯ করানীপাড়া, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৪৩ 

৭৫ মা: ডাব  হােসন MD. DABLU HOSSAIN মা: ইসলাম উি ন রিহতন নছা সদার পাড়া, রং র ০১৭৪০০৮৯১৮৭ িডমলা, নীলফামারী রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৫৪ 

৭৬ মা: রােসল বা  MD. RASEL BABU মা: আ র রিশদ মাছা: েলখা বগম লালবাগ রং র ০১৭৩৭৩৪৯০৪৪ সািরয়াকাি , র ড়া রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৫৫ 

৭৭ 
মা: ছােলিকন 

ইসলাম MD. SALEKIN ISLAM মা: গালজার 
হােসন 

মাছা: শাহনাজ বগম রং র সদর, রং র ০১৭৯৩৮৯১৭৫৫ রং র সদর, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৫৭ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৭৮ মা: ইমরান হােসন MD. IMRAN HOSSAIN মা: নােদর আলী ফােতমা বগম পাক মাড় রং র ০১৭৮৭৯৭৩৮০১ বীরগ , িদনাজ র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৫৯ 

৭৯ মা: জিলল হক MD. ZALIL HAQUE মা: আ ল হােসন মাছা: জিমলা সদার পাড়া, রং র ০১৭৯৬৯১৯৬৬০ রানীশংৈকল, ঠা রগ ও রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৬২ 

৮০ মা: সিলম রজা SELIM REZA মা: তসিলম উি ন শফালী বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৭৬৯৭২৮১৫ িকৈশারগ , নীলফামারী রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৬৩ 

৮১ েবল ইসলাম RUBEL ISLAM িজয়া ল ইসলাম িজনা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৭৩৫২৬৯৫০ িচিবরব র, িদনাজ র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৬৪ 

৮২ 
মা: শািহ র 

রহমান 
MD. SHAHINUR 
RAHMAN মা: লতান বাদশা মাছা: থােতজা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮১০৬০৫২৬ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৭১ 

৮৩ িদল বা শবনম DILRUBA SHOBNOM মা: আ ল মা ান 
সরকার 

মাছা: মেনায়ারা লী সদার পাড়া, রং র ০১৭১২৯৫৯৩১৬ লবাড়ী, িদনাজ র রসায়ন ২য় ১ম ১৭১৩০৬৭ 

৮৪ সমাি  রানী SOMAPTY RANI িবেনাদ চ  য রানী সদার পাড়া, রং র ০১৭৭৩৬৪০৪৭৭ িমঠা র, রং র রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০০১ 

৮৫ কিনকা রানী রায় KONICA RANI ROY ধীের  নাথ রায় িকরন বালা রায় চক বাজার, রং র ০১৭৮০৬৯৪৯৫০ ধাবা ডাংগা, নীলফামারী রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০১৬ 

৮৬ 
নওরীন ইবনাত 

াি  
NOWRIN EBNAT 
PRAPTY 

এ  এম ওয়ািলউর 
রহমান 

মাছা: আ মান বা  সদার পাড়া, রং র ০১৭১০২১২৭৩০ পলাশবাড়ী, গাইবা া রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০২২ 

৮৭ মাধব চ  রায় MADHOB CHANDRA 
ROY িগিরশ চ  রায় িদি  রানী রায় সদার পাড়া, রং র ০১৭২২৭৭৭০৫৮ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০২৯ 

৮৮ মাছা: িক আ ার MOST. KHUKI AKTER মা: জাহা ীর 
আলম 

মাছা: আিজরন বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৩৯৩৪১১৯২ দবীগ , প গড় রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৩৮ 

৮৯ 
মা: মাহ জার 

রহমান MAHFUZAR RAHMAN নওয়াব আলী মাসেলমা বগম গংগাচড়া, রং র ০১৭২২৬৪০৭৫০ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৪৪ 

৯০ মা: মাবারক আলী MD. MOBARAK ALI মা: শিহদ আলী মা: জিরনা আ ার দি ন বা  খ  রং র ০১৭৭৪৫১৬৫১১ দবীগ , প গড় রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৪৬ 

৯১ মা: আ  রায়হান MD. ABU RAIHAN লাকমান হািকম জেবদা বগম সরদার পাড়া, রং র ০১৭৬৮৩৪৭৩১৩ নােটার, রাজশাহী রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৪৯ 

৯২ মা: জন ব িনয়া MD. SUJAN BASUNIA মা: গালজার 
হাসাইন ব িনয়া 

মাছা: ফিজলা বগম পাকেমাড় রং র ০১৭৯৮৯১১৫৯৮ রগ , গাইবা া রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৫১ 

৯৩ মা: সাি র হােসন MD. SABBIR HOSSAIN মা: আ ল কালাম মাছা: শািহমা বগম সরদার পাড়া, রং র ০১৭২৬১৯৭৫৯৫ য়া, রাজশাহী রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৫৪ 

৯৪ মা: ইমরান হােসন IMRAN HOOSEN হা ন অর রিশদ িপয়ারা খা ন সরদার পাড়া, রং র ০১৭৭৬৫১৬১০১ বল িচ িসরাজগনজ রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৫৬ 

৯৫ মা: রওশন আলম MD. ROWSHON ALAM মা: আ ল খােলক 
সরকার 

মাছা: রিজফা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮৫০৮৭৫১ রগ , গাইবা া রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৫৭ 

৯৬ 
মা: আ ল কাহার 

িসি ক 
MD.ABDUL KAHAR 
SIDDIK মা: সাই ল রহমান মাছা: পা ল বগম ক েডট কেলজ, রং র ০১৭৬০০৪৪৪২২ রগ , গাইবা া রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৬২ 

৯৭ নৗিশন আেনায়ারা NOWSHIN ANOWARA আেনায়া ল ইসলাম িবলিকছ বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৫২৯৩৯৪২৪ ব ড়া সদর, ব ড়া রসায়ন ১ম ২য় ১৮১৩০৩৭ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৯৮ েসদা বগম RUSHEDA BEGUM সিফ ল ইসলাম আসমা বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৮০৫৭৬৯২৯ প গড় সদর, প গড় রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০০৯ 

৯৯ উৎস বমা UTSA BARMA তাপ চ  বমা চতী রানী বমা সদার পাড়া, রং র ০১৫২১৭৬৮৪০৭ বীরগ , িদনাজ র রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০৩৮ 

১০০ তাসিকয়া তাবাস ম TASKIYA TABASSUM মা: শাম ল আলম রােকয়া বগম সদার পাড়া, রং র ০১৩০২৩৮৬৫৮৯ ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০৩৬ 

১০১ 
মা: সাহা র 

রহমান 
MD. SOHANOOR 
RAHMAN মা: আলম িময়া মাছা: কিহ র বগম পাকেমাড় রং র ০১৭০৫৪২৫১৭৫ গাইবা া সদর, গাইবা া রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০১০ 

১০২ 
মা: আির ল 

ইসলাম MD. ARIFUL ISLAM মা: আ ল মােলক মাছা: আেনায়ারা বগম পাকেমাড় রং র ০১৭৯৪৯৬৪৩২৮ রং র সদর, রং র রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০৪৪ 

১০৩ মাছা: রিম খা ন MST. REMI KHATUN মা: রিফ ল 
ইসলাম 

মাছা: াহার বগম সদার পাড়া, রং র ০১৭৭৪৬৪৪২৮৮ গংগাচড়া, রং র রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০০৬ 

১০৪ মা: রা ল শখ MD. RASUL SHEIKH মা: তারাব আলী 
শখ 

মাছা: হেলনা খা ন পাকেমাড় রং র ০১৭৫৩১৬৩৪০৪ জা নগর, পাবনা রসায়ন ১ম ১ম ১৯১৩০০৩ 
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িবভােগর নাম : লাক শাসন 

: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

1  নিতাই রায় NITAI RAY  বা ল চ  রায় গীতা রানী 
রামঃ উ র বন িল উপজেলাঃ 
খানসামাজেলাঃ দিনাজ র ১৭৮৫৪০৫০২০ 

ামঃ উ র বন লিউপজেলাঃ 
খানসামাজেলাঃ দিনাজ র 

লাক শাসন 
2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421001 

2  মাঃ মন ম ল MD. SUMON MONDAL মাঃ খাজা ম ল মাছাঃ মিনিত বেগম 
ামঃ বড় পাহেড় র ডাকঘরঃ 

শানেরহাট থানাঃ পীরগ  জেলাঃ 
রং র 

১৭৬৭৩৪৫৮২১ 
ামঃ বড় পাহেড় রডাকঘরঃ 

শানেরহাটথানাঃ পীরগ জেলাঃ 
রং র 

লাক শাসন 2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421012 

3  মাঃ জাকারিয়া হাসান MD. JAKARIA HASAN  ত আ ল জলিল   আলেয়া বেগম 
ামঃ বালাটাড়িডাকঘরঃ  

নাগে রীথানাঃ নাগে রীজেলাঃ 
ড়ি াম  

১৭৭৪১৭৩৯৩৬ 
ামঃ বালাটাড়িডাকঘরঃ 

নাগে রীথানাঃ নাগে রীজেলাঃ 
ড়ি াম  

লাক শাসন 2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421017 

4  মাঃ আল-আমিন MD. AL-AMIN  ◌্েমা; মাশাররফ হাসাইন ◌্ রজাহান খা ন 
ামঃ বে য়ানডাকঘর; বে য়া ানাঃ 

ভাং রাজেলাঃ পাবনা ১৭০৯৪০৫৬৭৬ 
ামঃ বে য়ানডাকঘর; বে য়া ানাঃ 

ভাং রাজেলাঃ পাবনা 
লাক শাসন 

2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421026 

5  মাঃ আদর হাসাইন MD. ADOR HOSSAIN  ◌্েমাঃ ইউ স আলী মাছাঃ হাজরা বেগম  
াম; হরদর ডাকঘরঃ মহে  

নগরথানাঃ সদরজেলাঃ লালমনিরহাট ১৭৯৭৯৮৬৯০৮ 
াম; হরদর ডাকঘরঃ মহে  

নগরথানাঃ সদরজেলাঃ লালমনিরহাট 
লাক শাসন 

2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421036 

6  ণীমা রানী রায় PURNIMA RANI ROY ান নাথ রায়  আরতী রানী 
ামঃ মাথাভাংগাডাকঘরঃ 

জলঢাকাথানা; জ হাকাজেলাঃ 
নীলফামাির 

১৭১৮৫০৩৪৭৩ 
ামঃ মাথাভাংগাডাকঘরঃ 

জলঢাকাথানা; জ হাকাজেলাঃ 
নীলফামাির 

লাক শাসন 2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421041 

7  মাঃ বেল ইসলাম MD. RUBEL ISLAM ◌্েমাঃ আ ল কাদের মাছাঃ রশিদা বেগম ামঃ উ র র রডাকঘরঃ 
ভাগডাংগাথানাঃ সদরজেলাঃ ড়ি াম ১৭৪৪৬৫৮৯২৫ 

ামঃ উ র র রডাকঘরঃ 
ভাগডাংগাথানাঃ সদরজেলাঃ 
ড়ি াম 

লাক শাসন 2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421045 

8  মাঃ ফারি ল ইসলাম MD. FARIKUL ISLAM  ◌্ ত ফজ র রহমান  এশেদা বেগম 
ামঃ খয়ের পাড়াডাকঘরঃ ন 
দাথানাঃ পাবতী রজেলাঃ দিনাজ র ১৭৩৯৯০৩২৪০ 

ামঃ খয়ের পাড়াডাকঘরঃ ন 
দাথানাঃ পাবতী রজেলাঃ দিনাজ র 

লাক শাসন 
2014-15 ৪থ বষ ২য়   1421046 

9  নাহিদ নিগার Nahid Nigar মাঃ মতিয়ার রহমান ◌্েমাছাঃ আফেরাজা বেগম 
ামঃ দ িণ পা লিয়াডাকঘরঃ দ িণ 

পা লি থা◌ানাঃ হাতিবা াজেলাঃ 
লালমনিরহাট 

১৬২৫৯০০৩৫০ 
ামঃ দ িণ পা লিয়াডাকঘরঃ দ িণ 

পা লি থা◌ানাঃ হাতিবা াজেলাঃ 
লালমনিরহাট 

লাক শাসন 2014-15 ৪থ বষ ২য়   1221018 

10  মাঃ মেহেদী হাসান নি  Md. Mehedi Hasan Nipu ফজ ল হক মাছা: দৗলতননেছা সদার পাড়া, আশরৎ র, রং র। 01762941894 শীতল গাড়ী, ম া র, রং র  
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521015 

11  মাঃ ইসমাইল হাসেন Md. Ismail Hossain মাঃ মাবারক আলী মাছাঃ তাে◌মরা বেগম 
জাতির জনক ব ব  শেখ জিবর 
রহমান হল, বেেরাব,ি◌ রং র। 01748341070 চাপাই নবাব গ । 

লাক শাসন 
2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521039 

12  লিপা বেগম Lipa Begum মাখলে র রহমান মাছাঃ নাজমা বেগম সদার পাড়া, আশরৎ র, রং র। 01771912720 রার ঘাট, হা য়া ঘাট, ময়মনসংি◌হ 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521013 

13  মা দ রানা Masud Rana মাঃ শহী ল ইসলাম মাছাঃ মরজিনা বেগম চকবাজার, আশরৎ র, রং র 01767330545 কাকিনা, কালীগ , লালমনিরহাট। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521049 

14  মাছাঃ হালিমা খা ন Mst. Halima Khatun মাঃ সাই র রহমান মাছাঃ াহার বেগম ক াডেট কলেজ, আশরৎ র, রং র 01774151973 কলেজ পাড়া, লালমনিরহাট সদর, 
লালমনির হাট। 

লাক শাসন 
2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521064 

15  আ স সালাম Abdus Salam মাঃ ত র উ িন মাছঃ রওশন আরা পাকের মাড়, রং র সদর, রং র 01755247892 ট য়া, খানসামা, দিনাজ র। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521029 

16  আ  সাইদ Abu Said মাঃ ওমর ফা ক জেসমিন বেগম চকবাজার, আশরৎ র, রং র 01750234447 বড়ভ া, কিেশারগ ,  নীলফামারী। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1321034 
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নাম 
বষ সিম ার আইিড 

17  মাঃ শাহীনরেজা Md. Sahin Reza মাঃ আ ল কাশেম মাছাঃ খাদিজা বেগম পাকের মাড়, রং র সদর, রং র 01724824816 
চালিতা ডা া, কজীি◌ র, 
সিরাজগ । 

লাক শাসন 
2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521037 

18  মাছাঃ ের শাকিলা Mst. Nura Shaikila মাঃ  মিয়া মাছাঃ পে া বেগম সে াস র, ম া র রং র। 01767234000 সে াস র, ম া র রং র। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521005 

19  বরনা রানী Borna Rani বিনয় চ   চ লা রানী তি া বাজার, কাউনিয়া, রং র। 01735632662 তি া বাজার, কাউনিয়া, রং র। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521008 

20  মাছাঃ রাকছানা খা ন Roksana Khatun     লালদিঘী, পীরগ , রং র। 01792758432 লালদিঘী, পীরগ , রং র। 
লাক শাসন 

2015-16 ৪থ বষ ১ম  1521002 

21  আয়শা িসি কা িম া AYESHA SIDDIQUA 
MIMPA মাঃ আিম ল  ইসলাম সিলনা আ ার জাহান 

াম: চকবাজার, ডাকঘর: উিল র, 
উপেজলা: উিল র জলা: িড় াম। 01712740806 

াম: চকবাজার, ডাকঘর: উিল র, 
উপেজলা: উিল র জলা: িড় াম। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621030 

22  মাছাঃ বনা হক িমিম MOST. LUBNA HAQUE 
MIMI এ. . এম ৎ ল হক মাছাঃ রজাহান বগম 

াম: বাজারপাড়া, ডাকঘর: 
বাজারপাড়া, উপেজলা: রগ , 
জলা: গাইবা া। 

01706863086 
াম: বাজারপাড়া, ডাকঘর: 

বাজারপাড়া, উপেজলা: রগ , 
জলা: গাইবা া। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621022 

23  িততাস মার সরকার TITAS KUMAR SARKER হীের নাথ সরকার িম া রাণী সরকার 
াম: ভাত াম, ডাকঘর: ভাত াম, 

উপেজলা: সা া র জলা: গাইবা া। 017884604323 
াম: ভাত াম, ডাকঘর: ভাত াম, 

উপেজলা: সা া র জলা: গাইবা া। 
লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621032 

24  হািববা আ ার HABIBA AKTER কিলম উি ন ফােতমা বগম 
াম: পাঠান পাড়া ,ডাকঘর: মীরগ , 

উপেজলা: জলঢাকা জলা: নীলফামারী। 01705832368 
াম: পাঠান পাড়া ,ডাকঘর: মীরগ , 

উপেজলা: জলঢাকা জলা: 
নীলফামারী। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621007 

25  মাঃ মাহ ল হাসান MD. MAHMUDUL HASAN মাঃ আিম র রহমান মাছাঃ মারেশদা বগম 
াম: কা ন র, ডাকঘর: মেহরনগর, 

উপেজলা: কালীগ , জলা: 
লালমিনরহাট। 

01749486819 
াম: কা ন র, ডাকঘর: মেহরনগর, 

উপেজলা: কালীগ , জলা: 
লালমিনরহাট। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621036 

26  মাছাঃ শারিমন খা ন MST. SHARMIN KHATUN মাঃ সরা ল ইসলাম মাছাঃ জাসনা বগম 
াম: দরবার র, ডাকঘর: রাম িবহাট, 

উপেজলা: কাতয়ালী জলা: িদনাজ র। 01733243817 
াম: দরবার র, ডাকঘর: 

রাম িবহাট, উপেজলা: কাতয়ালী 
জলা: িদনাজ র। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621056 

27  আিবদা লতানা ABIDA SULTANA মাঃ আলাওল হক ামাণীক মাছাঃ শফালী বগম 
াম: িনজ ভাগডা িড় ামািনক পাড়া, 

ডাকঘর: িচলাহাটী উপেজলা: ডামার, 
জলা: িনলফামারী। 

01782225552 
াম: িনজ ভাগডা িড় ামািনক 

পাড়া, ডাকঘর: িচলাহাটী উপেজলা: 
ডামার, জলা: িনলফামারী। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621064 

28  িবনয় িম জী BINOY MINJI হামা িম জী িমতা িম জী 
াম: দি ন ক য়া, ডাকঘর: মােঠর 

হাট, উপেজলা: বদরগ , জলা: রং র। 01860519789 াম: দি ন ক য়া, ডাকঘর: মােঠর হাট, 
উপেজলা: বদরগ , জলা: রং র। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621062 

29  মাঃ আিশ ামান MD. ASHIKUZ ZAMAN মাঃ িসি ক-উর-রহমান মাছাঃ ডিল খা ন 
াম: আসাননগর, ডাকঘর: ভীচই 

বাজার, উপেজলা: শল পা জলা: 
িঝনাইদাহ। 

01718451409 
াম: আসাননগর, ডাকঘর: ভীচই 

বাজার, উপেজলা: শল পা জলা: 
িঝনাইদাহ। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621038 

30  মাছাঃ মনা আ ার MOST. SUMANA 
AKHTER মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ িরনা পারভীন 

াম: িন কেলানী, ডাকঘর: সয়দ র 
ক া , উপেজলা: সয়দ র, জলা: 
নীলফামারী। 

01746965473 
াম: িন কেলানী, ডাকঘর: সয়দ র 

ক া , উপেজলা: সয়দ র, 
জলা:নীলফামারী। 

লাক শাসন 2016-17 ৩য় বষ ১ম 1621041 

31  ধেল র চ  রায় Dhaneswar Chandro Roy রতন চ  রায় ক না রাণী রায় 
াম: ঘানপাড়া ,ডাকঘর: 

িসংেগর গাড়ী, উপেজলা: 
িকেশারগ  জলা: নীলফামারী। 

01737773228 
াম: ঘানপাড়া ,ডাকঘর: িসংেগর 

গাড়ী, উপেজলা: িকেশারগ  
জলা: নীলফামারী। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721012 

32  মাছাঃ শিরফা খা ন Mst. Sharifa Khatun মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ িফেরাজা খ ন 
াম: পাহাড়গ ও, ডাকঘর: 
চৗর ী বাজার, উপেজলা: 

হির র জলা: ঠা রগ ও। 
01750750747 

াম: পাহাড়গ ও, ডাকঘর: 
চৗর ী বাজার, উপেজলা: 

হির র জলা: ঠা রগ ও। 
লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721049 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

33  মাঃ সাগর ম ল Sagor Mondol মাঃ ছ  ম ল মাছাঃ সাবানা বগম 
াম: একবার র দি ন পাড়া ডাকঘর: 
গাপী াম, উপেজলা: পীরগ ,  জলা: 

রং র। 
01796826678 

াম: একবার র দি ন পাড়া 
ডাকঘর: গাপী াম, উপেজলা: 
পীরগ ,  জলা: রং র। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721031 

34  মাছাঃ শািকলা 
পারেভজ কনা 

Shakila Parvez Kona মাঃ আ ল কােদর শািহদা আ ার  
াম: রহমান র, ডাকঘর: ধবলমতী, 

উপেজলা: পাট াম, জলা: 
লালমিনরহাট। 

01706745021 
াম: রহমান র, ডাকঘর: ধবলমতী, 

উপেজলা: পাট াম, জলা: 
লালমিনরহাট। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721050 

35  েবল আহে দ Rubel Ahmed মাঃ আইজল হক মাছাঃ রাসনা বগম াম: কি পাড়া, ডাকঘর: ভবানীগ , 
উপেজলা: লছিড়, জলা: গাইবা া। 01776819794 

াম: কি পাড়া, ডাকঘর: ভবানীগ , 
উপেজলা: লছিড়, জলা: গাইবা া। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721063 

36  মাঃ শাহিরন ইসলাম Md. Shahrin Islam মাঃ িসরা ল ইসলাম মাছাঃ জসিমন বগম াম: দওয়ান িল, ডাকঘর: মািহগ , 
উপেজলা: সদর, জলা: রং র। 01753647155 

াম: দওয়ান িল, ডাকঘর: মািহগ , 
উপেজলা: সদর, জলা: রং র। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721061 

37  সািমউল হািবব Samiul Habib হােফজ আলী পালী বগম 
াম: খাগড়াব  (কিলগ ), ডাকঘর: 

িব র, উপেজলা: বদরগ , জলা: 
রং র। 

01796947321 
াম: খাগড়াব  (কিলগ ), ডাকঘর: 

িব র, উপেজলা: বদরগ , জলা: 
রং র। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721017 

38  মাঃ সালায়মান আলী Md. Solayman Ali মাঃ রমজান আলী লতানা রািজয়া াম: সনগ ও, ডাকঘর: সনগ ও, উপেজলা: 
বিলয়াডা ী জলা: ঠা রগ ও। 01774533798 াম: সনগ ও, ডাকঘর: সনগ ও, উপেজলা: 

বিলয়াডা ী জলা: ঠা রগ ও। 
লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721030 

39  মাঃ সাগর শখ Md. Sagor Shaikh মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ রেহনা খা ন 
াম: র র র, ডাকঘর: 

দািরয়া র, উপেজলা: িজবনগর 
জলা: মেহর র। 

01794908097 
াম: র র র, ডাকঘর: 

দািরয়া র, উপেজলা: িজবনগর 
জলা: মেহর র। 

লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721051 

40  মাঃ রজওয়ান-উল-
আনাম Md. Rezwan-Ul-Anam মাঃ আতাউর রহমান মাছাঃ মানা আ ার 

বািড় নং: ১৫, রাড নং: ০১, মহ া: 
হাসপাতাল পাড়া, ডাকঘর: িড় াম 
সদর,উপেজলা: িড় াম, জলা: িড় াম। 

01725182587 

বািড় নং: ১৫, রাড নং: ০১, মহ া: 
হাসপাতাল পাড়া, ডাকঘর: িড় াম 
সদর,উপেজলা: িড় াম, জলা: 

িড় াম। 
লাক শাসন 2017-18 ২য় বষ ১ম  1721060 

41  মাইয়া আিমন SUMIYA AMIN মাঃ ল আমীন  আ মান আরা ামঃ ব ড়া, ডাকঘরঃ ব ড়া সদর, 
উপেজলাঃ ব ড়া সদর, জলাঃ ব ড়া। 01787062969 ামঃ ব ড়া, ডাকঘরঃ ব ড়া সদর, 

উপেজলাঃ ব ড়া সদর, জলাঃ ব ড়া। 
লাক শাসন 2018-19  ১ম বষ ২য়  1821062 

42  রা  আহমদ RAJU AHMAD মজবাহল হক শাহনাজ বগম 
ামঃ বা ালী র, ডাকঘরঃ ল দা, 

উপেজলাঃ পাবত র, জলাঃ 
িদনাজ র। 

01780925887 
ামঃ বা ালী র, ডাকঘরঃ ল 
দা, উপেজলাঃ পাবত র, জলাঃ 

িদনাজ র। 
লাক শাসন 2018-19  ১ম বষ ২য়  1821064 

43  তাওহীদা তাসিমম 
বলী 

TAOHIDA TASMIM 
BUBLY আ  তােলব আজাদ শাবানা খা ন 

ামঃ উ র িবছনদই, ডাকঘরঃ 
দি ন পা িলয়া, উপেজলাঃ 
হাতীবা া, জলাঃ লালমিনর হাট। 

01761119711 
ামঃ উ র িবছনদই, ডাকঘরঃ 

দি ন পা িলয়া, উপেজলাঃ 
হাতীবা া, জলাঃ লালমিনর হাট। 

লাক শাসন 2018-19  ১ম বষ ২য়  1821057 

44  মাছাঃ ফােতমা জা াত MST. FATEMA 
JANNAT 

মাঃ আশরাফ উদ 
দৗলা 

মাছাঃ মারেশদা বা  
ামঃ বাউরা,ডাকঘরঃ 

বাউরা,উপেজলাঃপাট াম, জলাঃ 
লালমিনর হাট 

01707498920 
ামঃ বাউরা,ডাকঘরঃ 

বাউরা,উপেজলাঃপাট াম, জলাঃ 
লালমিনর হাট 

লাক শাসন 2018-19  ১ম বষ ২য়  1821043 

45  নসার উি ন NESARUDDIN র ইসলাম লাইলী বগম ামঃ সাত খামার, ডাকঘরঃ বাদা, 
উপেজলাঃ আেটায়ারী, জলাঃ প গড়। 01722955202 

ামঃ সাত খামার, ডাকঘরঃ বাদা, 
উপেজলাঃ আেটায়ারী, জলাঃ 
প গড়। 

লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821023 

46  নয়ন মার NAYAN KUMAR জীবন মার সরকার কামনা রানী 
ামঃ উঃচ দ কিরম,ডাকঘরঃ সগার 

বাজার,উপেজলাঃ সা া র, জলাঃ 
গাইবা া। 

01888575179 
ামঃ উঃচ দ কিরম,ডাকঘরঃ সগার 

বাজার,উপেজলাঃ সা া র, জলাঃ 
গাইবা া। 

লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821047 

47  উ ম মার রায় UTTOM KUMAR RAY বীের  নাথ রায় আেলা রানী 
ামঃ অিচন গাছ, ডাকঘর ◌ঃ 

কা য়া, উপেজলাঃ রাজার হাট, 
জলাঃ িড াম। 

01780536902 
ামঃ অিচন গাছ, ডাকঘর ◌ঃ 

কা য়া, উপেজলাঃ রাজার হাট, 
জলাঃ িড াম। 

লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821039 
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: নং নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

48  মাঃ হািস ল হাসান 
হািসব 

MD.HASIBUL HASAN 
HASIB মাঃ হায়দার আলী মাঃ হােজরা খা ন 

ামঃ পতলা, ডাকঘর: 
পতালা  জলাঃ গাইবা া 01717929330 ামঃ পতলা, ডাকঘর: 

পতালা  জলাঃ গাইবা া 
লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821003 

49  রজা - ই- রাি  REZA-E- RABBI মাঃ মা ান সরকার মাঃ রশমা খা ন 
ামঃ বলী বাগান, ডাকঘরঃ 

িসরাজগ , উপেজলাঃ িসরাজ 
গ , জলাঃ রং র। 

01798984866 
ামঃ বলী বাগান, ডাকঘরঃ 

িসরাজগ , উপেজলাঃ িসরাজ 
গ , জলাঃ রং র। 

লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821058 

50  মাছাঃ আসমা আ ার 
ইভা 

MST ASMA AKTAR 
EVA মাঃ গালাম রহমান মাছাঃ নাজমা খা ন 

ামঃ ক পিছয়া, ডাকঘরঃ 
মেনাহর রিছয়া,উপেজলাঃ 

ি য়া সদও, জলাঃ ি য়া। 
01786647025 

ামঃ ক পিছয়া, ডাকঘরঃ 
মেনাহর রিছয়া,উপেজলাঃ 

ি য়া সদও, জলাঃ ি য়া। 
লাক শাসন 2018-19 ১ম বষ ২য়   1821060 

51  মাঃ মাশিফ র 
রহমান 

MD. MUSFIQUR 
RAHMAN মাঃ মিত ল ইসলাম মাছাঃ মােজদা বগম িড়রহাট সদর,রং র 1750796996 িড়রহাট সদর,রং র লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921003 

52  মাঃ আকরাম 
হাসাইন 

MD. AKRAM 
HOSSAIN ফজল িময়া আিনজা বগম সদারপাড়া, রং র 1865436485 যাগািনয়া, ময়মনিসংহ লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921049 

53  আব াহ ABDULLAH মাকেছ ল হক মাকেছদা বগম ভগম েলরপাড়া,কা পাড়া,বদরগ  1791718870 ভগম েলরপাড়া,কা পাড়া,বদরগ  লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921052 

54  মাঃ গালাম 
িকবিরয়া রেয়ল 

MD. GOLAM KIBRIA 
ROYEL মাঃ আ ল জিলল 

মাছাঃ আফেরাজা 
বগম 

সদারপাড়া,রং র 1870132825 টাকামিত, নবাবগ  িদনাজ র লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921025 

55  আ  তােহর ABU TAHER আ ল কােদও সরকার নািসমা বগম গজািলয়া, ইকগাসা লনা 1779132457 গজািলয়া, ইকগাসা লনা লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921041 

56  রানা সরকার RANA SARKER িব নাথ সরকার রানী সরকার বনওয়ারী নগর ফিরদ র 1792735727 খামার মাড়লালবাগ লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921024 

57  মাঃ িসি র 
রহমান 

MD. SIDDIKUR 
RAHMAN  মাঃ মন র আলী মাছাঃ িসি কা বগম িকসমত সেয়দ র ঠা রগাও 1796874984 িকসমত সেয়দ র ঠা রগাও লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921023 

58  মাঃ সা াদ 
হােসন 

MD. SAJJAD 
HOSSEN  মাঃ সােদ ল ইসলাম 

 মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

মিহষমারী ঠা রগাও 1796738092 মিহষমারী ঠা রগাও লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921046 

59  মাহনা আ ার মীম MOHONA AKTER MIM মা দ ম ল আয়শা বগম টগরাইহাট িড় াম 1737523823 টগরাইহাট িড় াম লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921055 

60  আিজ র রহমান AJIJUR RAHMAN চানিময়া রিহমা বগম সদারপাড়া,রং র 1785907385 ভরব িকেশারগ  লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921006 

61  মাঃ িমজা র 
রহমান 

MD. MIZANUR 
RAHMAN মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ আেলয়া িবিব কাট াম,বাগমারা,রাজশাহী 1726865647 কাট াম,বাগমারা,রাজশাহী লাক শাসন 2019-20 ১ম বষ ১ম 1921002 
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িবভােগর নাম : Political Science 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ 
মাঃ এরশাদ 
হােসন  Md. Arshad Hossain Late Akbor Ali Most. Halima 

Begum 
Shahed Muktar Elahi Hall, BRUR, 
Rangpur 01783-108683 

Village: Khawabadha, Post: 7 No 
Fuzlupur, Thana: Fulchhori, District: 
Gaibandha 

 Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1714054 

০২ বা ্ল ইসলাম  Babul Islam Kashem Ali Rezina Begum Parkmor, Rangpur 01744-439756 Sardarhat, Dimla, Nilphamari  Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1714016 

০৩ 
মাছাঃ রাকসানা 

খা ন  Roksena Khatun Md. Nurul Amin Minara Begum 
Village: Ramrayer Para, Post: 
Sherudanga, Thana: Mithapukur, District: 
Rangpur. Dept of Political Science 

01763-091239 
Village: Ramrayer Para, Post: 
Sherudanga, Thana: Mithapukur, District: 
Rangpur. Dept of Political Science 

 Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1714051 

০৪ 
মাঃ কাম ল 

ইসলাম  Md. Kamrul Islam Jaynal Abedin Hamida Begum Village & Post: Chandipur, Thana: 
sundargonj, Zilla: Gaibandha 01998-150638 Village & Post: Chandipur, Thana: 

Sundarganj, Zilla: Gaibandha. 
 Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1714048 

০৫ 
মাছাঃ জসিমন 

আকতার  Most. Jesmin Akter Md. Abdul Jalil 
Mia 

Most. Saleha 
Begum Parkmor, Rangpur 01315-250232 Boidynath Chaitantola, Sundargonj, 

Gaibandha 
 Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1714039 

০৬ 
মাঃ েয়ল 

আহেমদ  Md. Juwel Ahmmed Md. Shukur Ali Mst. Taravanu Sardar Para 01797-760917 Partiit Porol, Sariakandi, Bogura  Political 
Science 

2nd 
Year 4th 1614025 

০৭ 
মাছাঃ আিখ 

আ ার  Akhi Akter Md. Aynal Haque Mrs. Taslima 
Begum Aribarla, Muktagacha, Mymensingh 01787-094801 Aribarla, Muktagacha, Mymensingh  Political 

Science 
2nd 
Year 4th 1714025 

০৮ 
মাঃ শািহ র 

ইসলাম  Md. Shahinur Islam Md. Mofiz Uddin Mst. Shahera 
Begum Bangaboundhu Sheikh Mujib Hall 01797-986715 Lalmonirhat  Political 

Science 
2nd 
Year 4th 1714049 

০৯ মাঃ মা দ রানা  Md. Masud Rana Md. Nur Islam Mst. Ambiya 
Begum 

Rojonigondha Chatrabas, Tajhat, 
Rangpur 01759-794638 

Vill: Pathordubi, Post: Fulkumar, 
Upozilla: Bhurungamari, district: 
Kurigram 

 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914069 

১০ 
মাঃ রােশ ল 

ইসলাম  Md. Rashidul Islam Md. Abul Kalam 
Azad 

Late Lutfa 
Begum Cadet College, Rangpur 01960-634318 Village: Doulatpur, Post: Maidandigh, 

District: Panchagarh 
 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914024 

১১ নপাল চ  রায়  Nepal Chandra Roy Narandronath 
Roy Kambobala Roy Chokbazar, Rangpur 01773-083236 Sonaher debigonj, Panchagarh  Political 

Science 
2019-
2020 1st 1914057 

১২ ইয়ািমন Eamin Nur Hossen Khadija Begum Tajhat Rangpur 01873-601330 Nazirpur, Pirojpur  Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914002 

১৩ সািক ল ইসলাম  Sakibul Islam Sahed Ali Anjuara Begum Badargonj, Rangpur 01723-658509 Badargonj, Rangpur  Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914055 

১৪ 
মাছাঃ আইিরন 
বগম  Most. Iren Begum Md. Edris Ali Mahafuza 

Begum 
Vill: Khiarapara, Post: Balua, 
Upazilla: Mithapukur, Dist: Rangpur 01737-045585 Vill: Khiarapara, Post: Balua, Upazilla: 

Mithapukur, Dist: Rangpur 
 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914041 

১৫ আফসানা আ ার Mst. Afsana Akhter Md. Azadul Islam Mst. Selina 
Parvin 

Village: Cicha, Upozila: Sundorgonj, 
Gaibandha   Village: Cicha, Upozila: Sundorgonj, 

Gaibandha 
 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914006 

১৬ রিহমা খা ন  Mst. Rahima Khatun Md. Abdur Rahim Mst. Mariom 
Begum 

tamanna Satrinibas, Khamarmor, 
Rangpur 01761-069293 Vill: Madergonj, Post: S.P Madergonj, 

Upozilla: Nageshwari, Kurigram 
 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914051 

১৭ 
মাঃ আিশক  

ইসলাম  Md. Ashik Islam Md. Mizanur 
Rahman 

Mst. Jelekha 
Begam 

Jamun Mosaldanggi, Haripur, 
tbhakurgaon 01750-351584 Jamun Mosaldanggi, Haripur, 

tbhakurgaon 
 Political 
Science 

2019-
2020 1st 1914033 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৮ 
মাঃ রিফ ল  

ইসলাম  Md. Rafiqul Islam Ataher Ali Josna Ara 
Khatun Doctor Mas, Parker Mor 01771-583683 Palashtali, Fulbaria, Mymensign,  Political 

Science 
2019-
2020 1st 1914058 

১৯ ◌তয়ব আলী  Taub Ali Mosharaf 
Hossain 

Late Fatema 
Begum Sardarpara, Cadet College, Rangpur 01750-285478 Nageswari Kurigram  Political 

Science 
2019-
2020 1st 1914043 

২০ মা.রওশন িময়া Md. Rawshon Mia Md.Rawshon Mia Mst.Rowshonara 
Begum Chokbazar,Rangpur 01704-367338 Huravayakha,Sundorgonj,Gaibandha  Political 

Science 1st 2nd 1814009 

২১ শািহন আলম Md. Shahin Alom Siddik Ali Farida Begum Sardar para,Rangpur 01302-145644 Subarnokhuly,Khansama,Dinajpur  Political 
Science 1st 2nd 1814031 

২২ মা. বলাল হােসন MD.BELEL HOSSAIN Foymuddin 
Ahmed Beli Akter Kayempur,Khansama,Dinajpur 01705-880597 Kayempur,Khansama,Dinajpur  Political 

Science 1st 2nd 1814028 

২৩ িদ  চ  রায় Dipu Chandra Ray Anil Chandha ray Nila Rani Asodpur,Rangour 0151-6027126 South 
Gobdha,Durgapur,Aditmari,Lalmonihat 

 Political 
Science 1st 2nd 1814037 

২৪ মা.আ  রায়হান MD.ABU RAYHAN Md.Golam 
Mostofa 

Mst.Rosonara 
Begum College para,Dhorsona,Rangpur 01773-673045 Nir Sundorkhata Dimla,Nilphamary  Political 

Science 1st 2nd 1814025 

২৫ 
আ ল আওয়াল 
খান Abdul Awal Khan Anwarul khan Mst.Lilifa Begum Parker more, Rangpur 01761-810121 Pathan 

para,Mirjonghat,jaldhaka,Nilphamari 
 Political 
Science 1st 2nd 1814019 

২৬ 
মা.আখতার 
হােসন Md.Akhter Hossen Hasen Ali Mst.Zosna 

Begum Parker more,Rangpur 01723-844136  Debiganj,Ponchogar  Political 
Science 1st 2nd 1814047 

২৭ মা. হযরত আলী Md.Hazrat Ali Afaz Uddin Arjuma Begum Dorsona, Rangpur 01705-976059 Joldhaka,Nilphamari  Political 
Science 1st 2nd 1814022 

২৮ 
মাছাঃ শা ী 

আ ার Mst. Shammi Akter  Md. Tofazzal 
hossain 

Mst. Shirin 
Begum Habibnagar,rangpur  0131-0122346 Nowhati chachia post:Tarapur 

upazilla: sundarganj zilla: gaibandha  
 Political 
Science 3rd 3rd 1614042 

২৯ ধেনশ চ  বমন  Dhanesh Chandra Barman Sachendra 
Barman  Basanti Rani  

village - Shuvasujon kharija,post- 
Tepukuria, Upazila - Boda,Zila - 
Panchagarh 

01783-047790 
village - Shuvasujon kharija,post- 
Tepukuria, Upazila - Boda,Zila - 
Panchagarh 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614044 

৩০ 
আ  সাঈদ মাঃ 
ফজ া  Abu Sayed Md. Fozollullah  Abul Basar Md. 

Faizur Rahman  
Suruzzan 
Nechha  

village-Angerpara, Post-Pakerhat, 
thana- Khansama, district -Dinajpur 01704-399300 village-Angerpara, Post-Pakerhat, 

thana- Khansama, district -Dinajpur 
 Political 
Science 3rd 2nd 1614049 

৩১ 
মা. শিহ ল 

ইসলাম  Md.Shohidul Islam  Md. Joen Uddin  Rahela Khatun Al- amin satrabas,parkmor, Rangpur  01785-463556 Village: Jhunkirchar, post: Roumari, 
Upazila: Roumari, District : Kurigram 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614023 

৩২ বিসর অ◌াহেমদ  Basir Ahmed  Abul Hashem Monoara Begum  Al Amin Chhatrabas, parkmor 01965-478938 Village: South Isakuri Post: Roumari, 
upazila: Roumari, District :Kurigram  

 Political 
Science 3rd 2nd 1614058 

৩৩ মাঃ নাজ ল হক  Md.Nazmul Haque Md Abul Kalam 
Azad  

Most.Minniara 
Khatun  শহীদ মুখতার এলাহী হল  01773-947163 Alipur ,post- Bri-Pathuria Upazila - 

Gurudaspur ,zila- Natore  
 Political 
Science 3rd 2nd 1514008 

৩৪ Janntun ferdous 
bithi janntun ferdous bithi  md feroj Ahmed  most sabina 

yeasmin 
district Dinajpur upazila chirirbandor 
post ranirbandor  01734-883228 district Dinajpur upazila chirirbandor 

post ranirbandor  
 Political 
Science 3rd 2nd 1614006 

৩৫ মাঃ খাই ামান  Md: khiruzzaman tahajul haque  sahanara  
village: takamoti,post:borobaria,union: 
vaduria,upojela :nobabgonj, 
district:dinajpur  

01780-849081 
village: takamoti,post:borobaria,union: 
vaduria,upojela :nobabgonj, 
district:dinajpur  

 Political 
Science 3rd 2nd 1614036 

৩৬ সীমা খা ন  Sema Khatun  Md. Tobibor 
Rahman  Parvina Begum  Address: Chalk bazar, Ashartpur, 

Rangpur 01715-737209 Village:Bariali, Post:Fulshara, 
Thana:Chowgacha, District:Jashore 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614060 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩৭ যািমিন বনমন jamini Banman karnadeb 
Barman Shuko Bala Address:Cadet college,sardar para 

rangpur 01796-195869 Village:Mohanjhar,Post:Natun 
hat,Upzila:Boda,Zilla:Panchagarh 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614029 

৩৮ মাঃ মিমন হােসন Md. Momin Hosen Md. Younus  Most. Asma 
Khatun  

Sardarpara, Cadet College, Modern 
Moor, Rangpur 01746-780058 

Village: Omarpur, Post: Chandipur, 
U.P: 4 no Umar, Upazila: Dhamoirhat, 
District: Naogaon 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614058 

৩৯ ধীমান রায়  Dhiman Roy  Ajoy Chandra 
Roy  Manoshi Rani  Shahid Mukter ilahi Hall, Begum 

Rokeya University Rangpur 01792-755782 Village :Bamunia, Post : Bamunia, 
Thana : Domar, District : Nilphamari  

 Political 
Science 3rd 2nd 1614040 

৪০ 
মাছাঃ কাকিল 

খা ন  Most kakoli khatun Md zabed Ali  Most Shahnaj 
Parven  

Sheikh Fojilatunnesa Mujib 
Hall,BRUR 01744-717275 

vill: uttor voroter chara Post:Bangla 
Shonahat Subdistrict:Vurungamari 
District:Kurigrame 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614019 

৪১ 
মা আেনায়ার 
হােসন  Md Anower Hossan  Md Kharul Islam Most Anowera 

Begum 
Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman Hall,Begum Rokeya 
University, Rangpur  

01722-454852 vill-Kumeria, post-Bolithara,Thana - 
Ranisonkail, Dis-Thakurgoan  

 Political 
Science 3rd 2nd 1614013 

৪২ 
মা: মা ািফ র 

রহমান  Md. Mostafizur Rahman Md.Mojaharul 
Islam  

Tohomina 
Begum  

Sordar para,, Caddate 
collage,,Rangpur 01774-285479 village: Shibrampur post: Dewelly 

Upzilla: Birgonj District:...Dinajpur  
 Political 
Science 3rd 2nd 1614026 

৪৩ তাহিমনা নাসিরন Tahmina Nasrin  Abdul Hafez Mst Alima 
Begum  

village - Andharmuha, Post+ Upazila 
- Chirirbandar, Zila - Dinajpur 01780-762766 village - Andharmuha, Post+ Upazila - 

Chirirbandar, Zila - Dinajpur 
 Political 
Science 4th 2nd 1514021 

৪৪ 
রাফসান জািন 
আরাফ Rafsan Jani Araf A K M Obidur 

Rahman Nasima Akter. Ashrotpur,Rangpur 01786-886045 Shatmollik Beg,Rajarhat,Kurigram  Political 
Science 4th 2nd 1514033 

৪৫ Md. Anowar 
Hossain Md. Anowar Hossain  Md. Mojnu Mia Mst. Rajeka 

Begum  
vill: Uchabalua, Post: Buzruk 
Sontospur, Upazilla: Mithapukur, 
Zilla: Rangpur 

01705-837418 
vill: Uchabalua, Post: Buzruk 
Sontospur, Upazilla: Mithapukur, Zilla: 
Rangpur 

 Political 
Science 4th 2nd 1514031 

৪৬ 
মাঃ মা দার 

রহমান  Md.Masudar Rahman Mohammad Ali.  parul  Nazirdah,Haragash,Rangpur 01719-138885 Nazirdah,Haragash,Rangpur  Political 
Science 4th 2nd 1414034 

৪৭ 
মা ইমরান আলী 

সরকার  Md Emran Ali Sarker Md Abdul Gofur 
Sarker 

Mst Howshonara 
Begum  Ashrotpur,Cadet college, Rangpur 01774-452982 Jabaripur, Mokamtola,Shibgonj, 

Bogra. 
 Political 
Science 4th 2nd 1514048 

৪৮ মা: আল আিমন MD. AL-AMIN  MD. RUHUL 
AMIN  Fahima  Mishu Chatrabash, Shordarpara, 

Rangpur 01765-974769 Vill: Dhurail, Post: Kushumbah, 
Upazila : Pancbibi, District : Joypurhat 

 Political 
Science 4th 2nd 1514032 

৪৯ মা মািনক হােসন  Md. Manik Hossain  Md.Abdur 
Razzak  

Mst. Maqsuda 
Begum 

ঠকানাঃেদানদরী মাঝাপাড়া, পা ঃদুহলী 
শাি  নগর থানা ও জলাঃনীলফামারী 01783-291021  ঠকানাঃেদানদরী মাঝাপাড়া, পা ঃদুহলী 

শাি  নগর থানা ও জলাঃনীলফামারী 
 Political 
Science 4th 2nd 1514038 

৫০ িশউিল আ ার Shiuly Akter  Md Felu 
Panchayet Rebeka Begum  village - Boro palla, Post- Abdulabad, 

Upazila - Bhanga, Zila - Faridpur 01784-703506 village - Boro palla, Post- Abdulabad, 
Upazila - Bhanga, Zila - Faridpur 

 Political 
Science 4th 2nd 1514034 

৫১ হািসব অ◌াখলাক  Hasib Akhlak  Sultan Ali Khurshida Banu  West 
Katabari,Phulbari(5260),Dinajpur  01753-055596 West Katabari,Phulbari(5260),Dinajpur   Political 

Science 4th 2nd 1514061 

৫২ শা  রায়  Sushanta Roy  Dhanonjoy Roy  kanika Rani Roy  Abdur Razzaq Chatrabash,Chiniapara, 
Ashrotpur,Rangpur 01738-770143 Baharpur,Sadhurbazar, Kaharole, 

Dinajpur 
 Political 
Science 4th 2nd 1514036 

৫৩ 
মাঃ শিফ র 

রহমান 
MD. MOSHFIKUR 
RAHMAN 

Mohammod Ali 
Ginnah  

Most Morsheda 
Begom Sardar 
para, Rangpur  

  01748-376338  village:Raghobendropur  Political 
Science 3rd 2nd 1614041 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৫৪ 
নাম- মাঃ মিশউর 
রহমান Md. Moshiur Rahman Md. Shafiqul 

Islam 
Mst. Parvin 
Begum sordar para, Rangpur 01314-225835 

vill- Nitai purbo kachari para, Post- 
Nitai, Thana- kishoriganj, Dis- 
Nilphamari. 

 Political 
Science 3rd 2nd 1614007 

৫৫ মা: ময় ল ইসলাম  Md. Mainul Islam  Md. Babul Islam  Most : 
Mahasena 

শহীদ মুখতার ইলািহ হল, বেরািব, 
রংপুর। ম নং : ৬০৫  

01796-194780 
াম: মা ড়া িদঘল াম ডাকঘর : 

মা ড়া (৫০৪১) প গড় সদর 
প গড়  

 Political 
Science 3rd 2nd 1614002 
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িবভােগর নাম : পদাথিব ান 

: নং  নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত)  িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা  মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ  সিম ার আইিড 

1 মাঃ রােশদ হাসান MD. RASHED HASAN মাঃ র ইসলাম মাছাঃ আশরা ন নাহার 
পসী বা টাির,লাল র, 

িমঠা র, রং র 1797628876 
পসী বা টাির, লাল র, 

িমঠা র, রং র 
পদাথিব ান  থম থম 1912042 

2 মাঃ িহন রানা MD. TUHIN RANA মাঃইমরান আলী ত রােবগম বাচা র,কহরপাড়া,ঠা রগ ও 14528752453 বাচা র,কহরপাড়া, ঠা রগ ও পদাথিব ান  থম থম 1912043 

3 মাঃ মাহিসন আলী MD.MOHOSHIN ALI মাঃেমা ািফজার রহমান মাছাঃরােবয়া বসরী িড়র র ,বদরগ   1751491879 িড়র র ,বদরগ   পদাথিব ান  থম থম 1912041 

4 মাঃ শািকল আহেমদ MD.SHAKIL AHMED ত েবল ম ল মাছাঃ নিজলা বগম 
ব র,কামাল র,সািরয়াকাি , 

ব ড়া 1701589156 
ব র,কামাল র,সািরয়াকাি , 

ব ড়া 
পদাথিব ান  থম থম 1912028 

5 
মাছাঃ ওয়ািসমা ফাহিমদা 
রাশিন 

MOST.WASIMA 
FAHMIDA ROSHNI মাঃওয়ােজদ আলী মাছাঃউে  ল ম   পাট াম ,লালমিনরহাট 1737056614  পাট াম ,লালমিনরহাট পদাথিব ান  থম থম 1912023 

6 মাঃ আরাফাত রহমান MD.ARAFAT RAHMAN মাঃহািফ র রহমান মাছাঃওসেরফা রহমান ইি জিনয়ারপাড়া,রং র 1813527994 ইি জিনয়ারপাড়া,রং র  পদাথিব ান  থম থম 1912058 

7 িপংিক রায় PINKI RAY ি তীশ চ  রায় লসী রাণী রায় সদারপাড়া,রং র 1719102955 পীরগ , ঠা রগ ও পদাথিব ান  থম থম 1912025 

8 ইয়ািমন হােসন YEAMIN HOSSAIN মাঃহািব র রহমান মাছাঃ াহার শহীদ খতার ইলািহ হল(রং র) 1868441808 খসপা ন া,জয় রহাট পদাথিব ান  থম থম 1912067 

9 খািদজা আ ার িরিম KHADIZA AKTER RIMI খােদ ল হক িজ া ন ফরেদৗস লবািড়,িদনাজ র 1704338711 লবািড়,িদনাজ র পদাথিব ান  থম থম 1912063 

10 মাছাঃ  আরিজনা খা ন Most. Arzina Khatun আিজ ল   ইসলাম লমিত বগম  তাব জয়েসন পীরগাছা,রং র 1852191442  তাব জয়েসন পীরগাছা,রং র পদাথিব ান  থম থম 1912010 

11 মাছাঃ মাইয়া আ ার MOST.SUMIYA AKTER মাঃখািদ ল ইসলাম  মাছাঃশারিমন বগম িনউ াপাড়া, রং র  1314292361 িনউ াপাড়া,রং র  পদাথিব ান  থম থম 1912073 

12 িমনহা ল আজাদ MINHAZUL AZAD আ ল কালাম আজাদ মিরনা আজাদ কেলজ রাড,আলমনগর,রং র 1892190967 কেলজ রাড,আলমনগর,রং র পদাথিব ান  থম থম 1812029 

13 মাছাঃ ইশরাত জাহান Most. Isarat Jahan মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ আেয়শা বগম চকবাজার, রং র 1850184014 পীরগাছা,রং র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812056 

14 মাঃ মাইিম ল ইসলাম Md. Mohyminul Islam মাঃ ল আিমন মাছাঃ মিরয়ম বগম পােকর মাড়, রং র 1790790378 পীরগ , রং র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812036 

15 মাঃ সাহাগ রানা Md. Sohag Rana মাঃ হাসান আলী মাছাঃ িফয়া বগম পােকর মাড়, রং র 1796822672 মা ীগ ,হিরনারায়ন র,ঠা রগাও পদাথিব ান ১ম ২য় 1912048 

16 মাঃ বখিতয়ার রহমান Md. Bokhtiar Rohman মাঃ জািকর হােসন মাছাঃ িবউ  বগম রং র সদর, রং র 1774259353 রং র সদর, রং র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812022 

17 মাঃ সাম ল আেরিফন  Md. Samsul Arefin তঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ শরীফা বগম  লালবাগ,রং র 1706140450 কালীগ , লালমিনরহাট পদাথিব ান ১ম ২য় 1812070 
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বষ  সিম ার আইিড 

18 মাঃ আিতক হাসান Md. Atik Hasan মাঃ শহী ল ইসলাম মাছাঃ আ য়ারা বগম পােকর মাড়, রং র 1756636797 কালীগ , নােগ রী, িড় াম পদাথিব ান ১ম ২য় 1812046 

19 মাঃ জািকর হােসন  Md. Jakir Hasan মাঃ ওবায় ল ইসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম র,তাজহাট, রং র 1848198603 র,তাজহাট, রং র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812033 

20 মাঃ রািকব আিজজ Md. Rakib Aziz  মাঃ ম আলী মাছাঃ জা া ন ফরেদৗস পােকর মাড়, রং র 1737471077 পাবতী র, িদনাজ র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812050 

21 মাঃ রিফ ল ইসলাম Md. Rofikul Islam মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাছাঃ খািদজা খা ন সদারপাড়া, রং র 1706026375 বড়া,  পাবনা পদাথিব ান ১ম ২য় 1812008 

22 মাঃ সা াদ হােসন Md. Sazzad Hossain মাঃ লাল িময়া  মাছাঃ সােজদা বগম  গা র, বরবাির,রং র 1756637032 গা র, বরবাির,রং র পদাথিব ান ১ম ২য় 1812021 

23 ফা ক হােসন  Faruk Hosen  আই ব আলী ফােতমা বগম 
সরদার পাড়া ক ােডট কেলজ 
রং র।  1516081189 সরল খ  আিদতমারী 

লালমিনরহাট.  
পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712053 

24 আজহা ল ইসলাম  AZHARUL ISLAM তয়ব আলী  রিজনা বগম। চকবাজার, রং র। 1792701636 গালনা কালীগ , জলঢাকা -
নীলফামারী। 

পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712061 

25 রজওয়ানা তাসিনম ইভা Rejwana Tasnim Eva বজলার রহমান  মেনায়ারা রহমান  পােকর মাড়, রং র 1761821523 নিশ র,সদর, িদনাজ র  পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1612051 

26 মা: সাহাগ ইসলাম Md Sohag Islam মা:আ ল কােশম রওশনারা বগম ি , ঠা রগ  1783211800 ি , ঠা রগ  পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712043 

27 নাজ ল দা Nazmul Huda ন ল ইসলাম লাি  বগম পােকর মাড়, রং র 1765117121 জলঢাকা -নীলফামারী পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712065 

28 েন া রানী SUNETRA  RANI রেমশ চ  বমন খী রানী  ভাবনদ , ঘাটাইল,  টাংগাইল 1645257821 পােকর মাড়, রং র পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712072 

29 আ া ন জা াত  Mst.Ammatun zannat আিন র রহমান  সািবনা ইয়াি ন িবরল, িদনাজ র  1722940104 িবরল, িদনাজ র  পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712047 

30 দীি  রাণী রায় Dipti Rani Ray রমানাথ রায় িমনা রাণী রায় পােকর মাড়, রং র 1783066221 জলঢাকা -নীলফামারী পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1612001 

31 মা:িমজা র রহমান িমজান Md.Mizanur Rahman 
Mizan মাকেছদ আলী িমিন বগম Shahid Mukhtar Elahi 

Hall,BRUR. Room no-309 1733663378 িকেশারগ , নীলফামারী  পদাথিব ান ি তীয়  ি তীয়  1712069 

32 সািজয়া শাহিরন Shajia Shahrin মাঃ সািদ ল ইসলাম  জা া ন ফরেদৗসী  মডান মাড়,রং র সদর, রং র  1796062144 সািকট হাউস পাড়া, নীলফামারী 
সদর, নীলফামারী 

পদাথিব ান ৩য় ২য় 1612006 

33 মাছাঃ আফসানা িমিম Most. Afsana Mimi মাঃ শাহজাহান আলী  মাছাঃচায়না বগম িনউ ার পাড়া, গংগাচড়া, রং র  1704202918 িনউ ার পাড়া, গংগাচড়া, রং র  পদাথিব ান ৩য় ২য় 1612021 

34 সিলনা আ ার শাহনাজ  Selina Akhtar Shahanaz  মাঃ শরা ল ইসলাম  নািমজা খা ন  মীরপাড়া, বাদা, প গড়  1706762255 মীরপাড়া, বাদা, প গড়  পদাথিব ান ৩য় ২য় 1512023 

35 উে  ল ম  Umme  Kulsum রা ম আলী  আয়শা ডাি রহাট, তারাগ ,রং র  1761264353 ডাি রহাট, তারাগ , রং র  পদাথিব ান ৩য় ২য় 1612020 
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নাম 
বষ  সিম ার আইিড 

36 মাছাঃ ি য়া খা ন  Most. Preya Khatun  মাঃ শাহজামাল 
মাছাঃ ছাম ন নাহার 
বগম  

শখ ফিজলা ে ছা িজব হল, 
বেরািব 1797494208 নলডাংগা, গািব গ ,  গাইবা া  পদাথিব ান ৩য় ২য় 1512058 

37 হলাল উি ন  Helal Uddin  মাঃ ইি স আিল খান খািদজা খা ন  একদ ,  আটঘিরয়া,  পাবনা 1799008209 একদ , আটঘিরয়া,  পাবনা পদাথিব ান ৩য় ২য় 1512015 

38 মাঃ আিত র রহমান  Md. Atiqur Rahman মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ আিমনা বগম 
কানাবাড়ী বাজার, গাপাল র, 

টা াইল  1521389217 কানাবাড়ী বাজার,  গাপাল র,  
টা াইল  

পদাথিব ান ৩য় ২য় 1412010 

39 মাঃ আিস ল ইসলাম  Md.Asikul Islam মাঃ আইনাল হক শাহানাজ পারভীন  
হিরশংকর র, িপিরজ র, 
গাদাগাড়ী,  রাজশাহী  1773844979 হিরশংকর, িপিরজ র, গাদাগাড়ী 

, রাজশাহী  
পদাথিব ান ৩য় ২য় 1512030 

40 মাঃ গালাম সােরায়ার  Md. Golam Sarowar মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ কািহ র িবিব 
িকসমত, ভবানী নগর, কাটখইর, 
নওগ   1767315733 িকসমত, ভবানী নগর,  কাটখইর, 

নওগ   
পদাথিব ান ৩য় ২য় 1612040 

41 মাঃ রজাউল ইসলাম  Md. Rezaul Islam  মাঃ তয়ব আলী  
পয়ারা বগম রােশদা 
বগম 

দহ াম,  কালীগ , লালমিনরহাট  1745336475 দহ াম, কালীগ , লালমিনরহাট  পদাথিব ান ৩য় ২য় 1612033 

42 মাঃ ামান  Md Nuruzzaman  মাঃ ছাম ল হক  মাছাঃ রজাহান  বগম  চকবাজার, রং র  ০১৭৬৩৭২৪২৫৩ গ াচরা, রং র  পদাথিব ান ৪থ  ২য়  ১৪১২০৫৪ 

43 শািফউর রহমান Md Tauhidul Islam হািব র রহমান শিরফা িবিব পাক মাড় ,রং র  ০১৭৫৪৬৪৫৯৪৭ মাহন র ,রং র  পদাথিব ান ৪থ  ২য়  ১৩১২০৪২ 

44 খােদ ল ইসলাম   Khademul Islam সিহদার রহমান  মৗলদা বগম   পাক  মাড় ,রং র  ০১৩০১১০৮৬৫৫ নীলফামারী,রং র  পদাথিব ান ৪থ  ২য়   ১৩১২০৬০ 

45 মাছাঃ রভী আ ার  Most. Surovi Akter মাঃ হািব র রাহমান  মাছাঃ আি য়া বগম  পাক মাড়  ,রং র  ০১৭৭৩৬৪৭৯০২ েরর হাট ,রং র  পদাথিব ান ৪থ  ২য়  ১৪১২০১৮ 

46 মিরনা আ ার  Merina Akter মাঃ খাজামেয়ন উি ন  জিরহা বগম  কাচাির বাজার ,রং র  ০১৭৭৬৯৫৮৭৩১ লালমিনর হাট ,রং র পদাথিব ান ৪থ  ২য়   ১৪১২০৪৭ 

47 সাবিরনা  আ ার  Sabrina Akther মাঃ শাম র রহমান কাম ন  নাহার খানম  ি পাড়া ,রং র  ০১৭৫৫৩৬৮৯৬৭ ি পাড়া ,রং র  পদাথিব ান ৪থ  ২য়   ১৩১২০০৭ 

48 মাঃ আ ল গফফার  Md.Abdul Gaffar  মাঃ আ  ব র িসি ক  লশানারা পারিভন  পাক মাড় ,রং র  ০১৭৯৬০৫৫৪১২ হিরহর র ,ঠা র গ ও  পদাথিব ান ৪থ  ২য়   ১৪১২০৪৯ 

49 িবকাশ চ  রায়  Bikash Chandra Roy বীের  নাথ রায়   লশী রানী রায়  পাক মাড় ,রং র  ০১৭৯৩৬৬৪০১৮ লালমিনর হাট ,রং র পদাথিব ান ৪থ  ২য়    ১৩১২০৫৮ 

50 মাঃ তৗিহ ল  ইসলাম  Md.Touhidul Islam ওবায় াহ মা ন  ে সা বগম  চকবাজার,রং র  ০১৭০৩৪০১০৫৮ নােগ রী, িড় াম পদাথিব ান ৪থ ২য় ১৪১২০৩৮ 

51 ডািলয়া সরকার পিপ Dalia Sarker Popy েদশ চ  সরকার লতা রাণী 
হিররাম র, আে ল র, রং র 
সদর, রং র BD- 01797910659 

হিররাম র, আে ল র, রং র 
সদর, রং র 

পদাথিব ান চ থ  থম 1512049 

52 মা: শািহ র রহমান Md. Shahinur Rahman মা. আ ল হািলম মাছা: শাম াহার বগম 
চ খানা, গংগার হাট, 

লবাড়ী, িড় াম  BD-01764929273 
চ খানা, গংগার হাট, 

লবাড়ী, িড় াম  
পদাথিব ান চ থ থম 1512053 

53 মা: জাহা ীর আলম Md. Zahangir Alam আ ল জ ার জিরনা বগম 
Moddho Goddimai, Niz 
Goddimari, Hatibandha, 
Lalmonirhat. 

BD-01785368545 
Moddho Goddimai, Niz 
Goddimari, Hatibandha, 
Lalmonirhat. 

পদাথিব ান চ থ থম 1512043 
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নাম 
বষ  সিম ার আইিড 

54 মা: হািহদ হাসান িজিম সরদার Md. Zahid Hasan Zimi 
Shardar মা. মহরাব আলী সরদার মাছা: জয়নাব বা  

শহীদ খতার ইলািহ হল, 
বেরািব  BD- 01705857098 

খিলল র, সদার পাড়া, পাবতী র, 
িদনাজ র 

পদাথিব ান চ থ থম 1512039 

55 মা: সাখাওয়াত হােসন Md. Sakawut Hossen মা. আ ল মােলক সােকরা িবিব 
হািড়পাল, কর -ডা া, সাপাহার, 
নওগ   BD-01723826854 

হািড়পাল, কর -ডা া, সাপাহার, 
নওগ   

পদাথিব ান চ থ থম 1512033 

56 পারেভজ আলম সাহাগ Parvej Alam Shohag মা. সাই র রহমান মাছা: পারভীন বগম 
গায়ালিদিঘ, খানশামা, 

িদনাজ র BD-01787971533 গায়ালিদিঘ, খানশামা, িদনাজ র পদাথিব ান চ থ থম 1512054 

57 মা: আসা ল ইসলাম Md. Asadul Islam মা. িসরা ল ইসলাম রতনা বগম 
সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
রং র সদর, রং র  BD-01763299158 

িকশামত কােল, বালারহাট, 
িমঠা র, রং র। 

পদাথিব ান চ থ থম 1512031 

58 মা: মা ন অর রিশদ Md. Mamun Ar Rashid মা. আলতাব হােসন মাছা: মা মা আ ার 
খামাড় গািব র,  ল ী র, 
গাইবা া  BD-01751254477 

খামাড় গািব র,  ল ী র, 
গাইবা া  

পদাথিব ান চ থ থম 1312037 

59 মা: শাহেনওয়াজ শাওন Md. Shah Newaz 
shawon মা. শিহ ল ইসলাম  মাছা: সিলনা আ ার পাক মাড়, রং র BD-01305175368 িড়মারী, পাট াম, লালমিনরহাট  পদাথিব ান চ থ থম 1312053 
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িবভােগর নাম : একাউি ং এ  ইনফরেমশন িসে ম  

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ িরপন করেকটা Ripon Kerketa িফিলপ করেকটা সািবনা করেকটা 
পা  :বলিদ র, উপেজলা : িমঠা র, 
জলা: রং র 1765942579 পা  :বলিদ র, উপেজলা : িমঠা র, 

জলা: রং র  AIS 2015-16  MBA 1st 1408064 

০২ 
মাঃ এরশা ল 

ইসলাম  Md. Arshadul Islam মাজাে ল হােসন   
মাছা:  মমতা 
বগম 

াম : খামার মাহনা, ডাক: 
আলমিবিদতর, উপেজলা : গংগাচড়া, 
জলা রং র।  

1575427027 
াম : খামার মাহনা, ডাক: 

আলমিবিদতর, উপেজলা : গংগাচড়া, 
জলা রং র।  

AIS 2015-16  MBA 1st 1408063 

০৩ 
মাঃ আল আিমন 

ইসলাম  Md. Al Amin Islam মা: আ ল কােদর 
মাছা : হািলমা 

খা ন 
চর, লাঘাট, লালমিনরহাট সদর,  
লালমিনরহাট  1873605743 চর, লাঘাট, লালমিনরহাট সদর,  

লালমিনরহাট  AIS 2015-16  MBA 1st 1508026 

০৪ 
মা: কাম ামান 

সরকার Kamruzzaman Sarkar জািহ ল হক  
সরকার 

মাছা : উে  
ল ম 

তা ুল র, পীরগাছা, রং র 1731748388 তা ুল র, পীরগাছা, রং র AIS 2016-17  1st  1608005 

০৫ 
মাঃ ফা ক 

আহেমদ  Faruk Ahmed  মা: আ ল আিজজ 
মাছা : ফােতমা 
বগম 

গাড়াই প চপীর, উিল র, িড় াম  1781090552 গাড়াই প চপীর, উিল র, িড় াম  AIS 2016-17  1st  1608006 

০৬ 
মাঃ রআলম 

আক  Nur Alom Akondo মাঃ ফজ ল হক  রেনছা বগম রাজীব র, রগ , গাইবা া  1797664855 রাজীব র, রগ , গাইবা া  AIS 2016-17  1st  1608014 

০৭ মাঃ রােসল রানা Rashel Rana মাঃ িসকা ার 
আলী 

মাছা : রওশনারা 
বগম   

চর ংগামারী, ংগামারী, িড় াম  1791890264 চর ংগামারী, ংগামারী, িড় াম  AIS 2016-17  1st  1608022 

০৮ 
মা: হা ন অর 

রিশদ  Md. Harun or Rosid এজাব আলী রওশন আরা পাট াম, লালমিনরহাট 1518460808 পাট াম, লালমিনরহাট AIS 2016-17  1st  1608058 

০৯ মিন ল ইসলাম  Monirul Islam আ ল কালাম মিফজন নছা আিদতমারী লালমিনরহাট 1750702409 আিদতমারী, লালমিনরহাট AIS 2016-17  1st  1608029 

১০ 
মা: আলমগীর 
হােসন Alomgir Hossain  মা: কয়সার আলী 

মাছা: আেনায়ারা 
বগম  

াপারীর হাট, নােগ রী,  িড় াম  1737698004 াপারীর হাট, নােগ রী,  িড় াম  AIS 2016-17  1st  1608054 

১১ 
মাঃ মিম ল 

ইসলাম Mominul Islam  ত আ ল খােলক 
মাছা: মাসেলমা 
বওয়া  

হািতয়া, ন ন বাজার, র গ , গাইবা া  1763085988 হািতয়া, ন ন বাজার, র গ , গাইবা া  AIS 2016-17  1st  1608044 

১২ মাঃ নয়ন িময়া  Nayon Mia মা:মন দার 
রহমান 

মাছা : লাইলী 
বগম  

চ দ , িনউ সােহবগ , সদর, রং র  1704339612 চ দ , িনউ সােহবগ , সদর, রং র  AIS 2016-17  1st  1608031 

১৩ 
মাছা : আফেরাজা 

আ ার  Most. Afroza Akhter  মা: ই ািহম আলী 
মাছা : জাহানারা 
বগম   

বণদহ, রগ ,  গাইবা া  1737056525 বণদহ, রগ ,  গাইবা া  AIS 2016-17  1st  1608056 

১৪ িলজা র Liza Kuzur ত : িনেকালাস 
র 

লমিন র  খািলশা, গাপাল র, পীরগ , রং র। 1794814307 খািলশা, গাপাল র, পীরগ , রং র। AIS 2016-17  1st  1608063 

১৫ িমলন আহেমদ Milon Ahmed মহর আলী মাল  আ ার  বা য়ারচর, রৗমারী, িড় াম   1921803311 বা য়ারচর, রৗমারী, িড় াম   AIS 2016-17  1st  1508012 

১৬ িবশাল রায় Bisal Roy িব নাথ রায় সীমা রানী  উসমান র, অ াম, িকেশারগ  1704782699 উসমান র, অ াম, িকেশারগ  AIS 2016-17  1st  1608047 

১৭ মন িময়া Sumon Mia ত আ ল আিজজ এিলফা বগম শৗলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী 1302160089 শৗলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী AIS 2016-17  1st  1608009 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৮ আ র রিহম  Abdur Rahim মা: িকসমত আলী 
মাছা : রােকয়া 
বগম  

বাসার য়ার, াপারীরহাট, নােগ রী, 
িড় াম  1797617887 বাসার য়ার, াপারীরহাট, নােগ রী, 

িড় াম  AIS 2016-17  1st  1608042 

১৯ মাতােলব হােসন  Motaleb ফজ ল হক মাতাহারা বগম ব লাগড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী 1717464552 ব লাগড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী AIS 2016-17  1st  1608052 

২০ মাঃ আ ল বাশার Abul Basar শহী ল ইসলাম পারভীন আ ার  পাছআলম , রাজতলা, মদন, ন েকানা  1788474099 পাছআলম , রাজতলা, মদন, ন েকানা  AIS 2016-17  1st  1608030 

২১ উ ম মার রায় Uttom Roy অ ল চ  রায় অিনতা রানী রায়  সােকায়া, কা য়া, রাজারহাট,  িড় াম  1761013343 সােকায়া, কা য়া, রাজারহাট,  িড় াম  AIS 2016-17  1st  1608041 

২২ মাঃ িরপন রানা Md. Repon Rana মক ল েসন শরীফা আ ার  ভবরা, পীরগ  ঠ রগাও 1767505578 ভবরা, পীরগ  ঠ রগাও AIS 2017-18 1st 1708019 

২৩ 
মাছা : মাসেলমা 

আ ার  Mst. Moslema Akter মা: আ ল বাকী শফালী বগম দি ন সানা িল,িডমলা, নী ামারী 1705833647 দি ন সানা িল,িডমলা, নী ামারী AIS 2017-18 1st 1708059 

২৪ 
মাছা : সামাইয়া 

আফিরন Mst. Somaia Afrin হলান উ ীন শাহীনা বগম  নওদাবাস, বড়বািড়, লালমিনরহাট 1763059609 নওদাবাস, বড়বািড়, লালমিনরহাট AIS 2017-18 1st 1708013 

২৫ মা: শািহন িময়া Md. Shahin Miah শা র িময়া সািহদা বগম  
তা ক হিরদাস, খা েকাম র র, 
সা া র, গাইবা া  1788153581 তা ক হিরদাস, খা েকাম র র, 

সা া র, গাইবা া  AIS 2017-18 1st 1708063 

২৬ 
মাছা : মারিজনা 

আ ার  Mst. Marjina Akter Tania তা ল ইসলাম 
ল 

মাছা : ম য়ারা 
বগম  

আ র র,নানকর, িমঠা র, রং র  1719402413 আ র র,নানকর, িমঠা র, রং র  AIS 2017-18 1st 1708065 

২৭ 
মাছা : র 

আ ার  Mst. Nupur Akter মা: সালাইমান 
আলী 

মাছা : িফয়া 
বগম  

পীরগ , ঠা রগ ও 1761380755 পীরগ , ঠা রগ ও AIS 2017-18 1st 1708031 

২৮ 
মাঃ আল আিমন 

আকন Alamin Akon মা: মিজদ আকন িবলিকস বগম   
উ র চতা, কাঠালবািড়, িমজাগ ,  
প য়াখালী 1796153899 উ র চতা, কাঠালবািড়, িমজাগ ,  

প য়াখালী AIS 2017-18 1st 1708001 

২৯ 
মাছা : মা ফা 

আ ার  Most. Marufa Akter মা: মিম ল 
ইসলাম 

মাছা : রওশন 
আরা বগম  

সে া র, নােগ রী, িড় াম  1751469418 সে া র, নােগ রী, িড় াম  AIS 2017-18 1st 1708056 

৩০ সাগর রায় Sagor Roy েরশ রায় শাি বালা বায়  ল ীচাপ, নীলফামারী সদর, নী ামারী 1792812841 ল ীচাপ, নীলফামারী সদর, নী ামারী AIS 2017-18 1st 1708024 

৩১ আকরা ল ইসলাম  Akramul Islam  আ ল সা ার আেয়শা বগম   নীেলরপাড়া, গাজী র সদর,  গাজী র  1983889269 নীেলরপাড়া, গাজী র সদর,  গাজী র  AIS 2017-18 1st 1708044 

৩২ শা  দব Shanto Dev সাধন চ  দব িশখা রানী দব  উ র চৗকরপাড়, সদর, নােটার  1793996869 উ র চৗকরপাড়, সদর, নােটার  AIS 2017-18 1st 1708020 

৩৩ 
এইচ এম সায়ীদ 
আহেমদ  H.M Saaeed Ahmed মিশউর রহমান রওশন আরা না হার, নছারাবাদ, িপেরাজ র  1739555023 না হার, নছারাবাদ, িপেরাজ র  AIS 2017-18 1st 1708041 

৩৪ মাঃ উমর ফা ক Md. Omar Faruk মা: আদম আলী 
মাছা: জাহানারা 
বগম  

দবীগ , প গড় 1774102551 দবীগ , প গড় AIS 2017-18 1st 1708018 

৩৫ মা: নাজ ল হক Md. Nazmul Haque মা: মাকেছদ 
আলী 

মাছা : লিত ল 
িবিব  

দামনাশহাট, বাগমারা রাজশাহী  1774102551 দামনাশহাট, বাগমারা রাজশাহী  AIS 2017-18 1st 1708021 

৩৬ মা ফা আ ার Marufa Akter মাহ বার রহমান িশউিল বগম  ম েলর হাট,উিল র, িড় াম  1774657986 ম েলর হাট,উিল র, িড় াম  AIS 2017-18 1st 1708062 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩৭ সাই ল ইসলাম Shaiful Islam  িজবর দওয়ান ঝনা বগম  দাহার, ঢাকা  1868370025 দাহার, ঢাকা  AIS 2017-18 1st 1708028 

৩৮ বা েদব রায় Basudev Roy গিলরাম রায় িম বালা রায়  িমঠা র, রং র  1767698468 িমঠা র, রং র  AIS 2017-18 1st 1608021 

৩৯ শািকল িময়া Shakil Miya মা: লতান িময়া সিলনা বগম  নাদাবািড়, কাহােরাল, িদনাজ র  1762775348 নাদাবািড়, কাহােরাল, িদনাজ র  AIS 2017-18 1st 1708006 

৪০ মাঃ জিসম উ ীন Md. Jasim Uddin মা: মাজাে ল 
হক 

মাছা : আিনছা 
বগম  

তা ক, বলকা, রগ , গাইবা া  1705444312 তা ক, বলকা, রগ , গাইবা া  AIS 2018-19   1st  1808029 

৪১ েবল িময়া Md. Rubel মা: আলম িময়া 
মাছা : রিহমা 
বগম  

জমরনদী, িঝিনয়া, র গ , গাইবা া  1315785181 জমরনদী, িঝিনয়া, র গ , গাইবা া  AIS 2018-19   1st  1808001 

৪২ আ ল কােদর  Abdul Kader ত মাছাে ক 
ম ল 

শিরফা বগম  বজাই, পাবতী র,িদনাজ র  1307389749 বজাই, পাবতী র,িদনাজ র  AIS 2018-19   1st  1808060 

৪৩ মা: সােহল রানা Shohel Rana জাহা ীর আলম 
আেলয়া বগম 
িক  

কােট র, আদশ পাড়া, সদর,  িম া  1861409701 কােট র, আদশ পাড়া, সদর,  িম া  AIS 2018-19   1st  1808034 

৪৪ লািক খা ন Lucky Khatun  জয়নাল আেবদীন হােজরা বগম  
বােজ জ রাই, টগ রার হাট, রাজারহাট,  

িড় াম  1786706024 বােজ জ রাই, টগ রার হাট, রাজারহাট,  
িড় াম  AIS 2018-19   1st  1808051 

৪৫ 
মাঃ জাকািরয়া 
হােসন  Jakariya Hossen মা: হা ন অর 

রিশদ 
মাছা : পা ল 
বগম 

িলয়া, লবািড়, িদনাজ র  1705844125 িলয়া, লবািড়, িদনাজ র  AIS 2018-19   1st  1808010 

৪৬ 
মাছা : মেহজািবন 

আ ার  Most. Mehejabin Akter একরা ল হক সােহদা বগম  সািরয়াকাি , ব ড়া  1304592824 সািরয়াকাি , ব ড়া  AIS 2018-19   1st  1808030 

৪৭ অন া খা ন Anonna Khatun  আিম র রহমান আিনছা বগম ব সা ানা, লালমিনরহাট 1730254260 ব সা ানা, লালমিনরহাট AIS 2018-19   1st  1808014 

৪৮ আ রী রানী Adury Rani গের নাথ ব ন মাধবী রানী  
ব বজ াম, নওদাবাস, হািতবা া, 

লালমিনরহাট 1884634303 ব বজ াম, নওদাবাস, হািতবা া, 
লালমিনরহাট AIS 2018-19   1st  1808026 

৪৯ 
রােবয়া লতানা 
ফ ী Rabeya Sultana Fency হা া র রহমান মাসেলমা বগম  চারমাথা, ব ড়া 1312636382 চারমাথা, ব ড়া AIS 2018-19   1st  1808064 

৫০ মা ন আনসারী Mamun Anshari িপতা : মাঃ আ ল 
হাই 

মাতা : মাছা : 
মিজনা বগম  

াম :বা ারাম, পা  : মাগলবাসা, 
জলা +উপেজলা : িড় াম  1706812599 াম :বা ারাম, পা  : মাগলবাসা, জলা 

+উপেজলা : িড় াম  AIS 2019-20 1st 1808008 

৫১ জয় মার  সরকার  Joy Kumar Sarker িপতা : লবকা   
সরকার 

মাতা : চ না রাণী   
াম:  হিরেদব র, পা  : তাল , থানা: 

তােনার, জলা : রাজশাহী  151783442 াম:  হিরেদব র, পা  : তাল , থানা: 
তােনার, জলা : রাজশাহী  AIS 2019-20 1st 1908051 

৫২ ল ল ইসলাম  Bulbul Islam িপতা: মাঃ ইয়া ব 
আলী  

মাতা: হলালী 
বগম 

াম: উ র ভরেভির, ডাকঘর : ভরেভির, 
থানা: িকেশারগ , জলা: নীলফামারী 1764889885 াম: উ র ভরেভির, ডাকঘর : ভরেভির, 

থানা: িকেশারগ , জলা: নীলফামারী AIS 2019-20 1st 1908009 

৫৩ রা ল রায় Rahul Roy িপতা: গাপাল চ  
রায় 

মাতা: জয়া রানী 
রায় 

াম : আলদাদ র পা  : চা ামারী, 
ইউিনয়ন : বতগাড়ী, উপেজলা : 
গংগাচড়া, জলা: রং র। 

1723312567 
াম : আলদাদ র পা  : চা ামারী, 

ইউিনয়ন : বতগাড়ী, উপেজলা : 
গংগাচড়া, জলা: রং র। 

AIS 2019-20 1st 1908010 

৫৪ 
মাঃ আরাফাত 
হােসন  Md. Arafat Hossain  িপতা : মাঃ আ ল 

হাই 
মাতা : মাছা : 
মিজনা বগম  

াম: চক সাদ, পা  : আরজী নওগ , 
উপেজলা : সদর, জলা: নওগ । 1782444646 াম: চক সাদ, পা  : আরজী নওগ , 

উপেজলা : সদর, জলা: নওগ । AIS 2019-20 1st 1908003 



65 | P a g e  
 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৫৫ মিনর Monir িপতা : মাঃ 
মিফ ল ইসলাম 

মাতা: মাছা:  
মমতাজ বগম  

াম:  খেয়রচাড়া, পা  +থানা: 
মারখািল, জলা: ি য়া  1909761070 াম:  খেয়রচাড়া, পা  +থানা: 

মারখািল, জলা: ি য়া  AIS 2019-20 1st 1808033 

৫৬ সাই ামান Saifuzzaman  িপতা: মা: 
আসা ামান  

মাতা: মাছা: 
শািহদা বগম  

াম : উ র িময়া পাড়া, থানা: ধনবািড়, 
জলা: টাংগাইল 1991577820 াম : উ র িময়া পাড়া, থানা: ধনবািড়, 

জলা: টাংগাইল AIS 2019-20 1st 1908029 

৫৭ 
মাঃ সািজ র 

রহমান  Md. Shajidur Rahman  িপতা: মা: আ ল 
কালাম 

মাতা : মাছাঃ 
আেনায়ার খা ন  

াম : আটগা , উপেজলা : বাচাগ , 
জলা : িদনাজ র  1300130461 াম : আটগা , উপেজলা : বাচাগ , 

জলা : িদনাজ র  AIS 2019-20 1st 1908035 

৫৮ সাি  Samme িপতা : মা: 
আ াহ 

মাতা: মাছাঃ 
িফয়া বগম  

াম:  খেয়রচাড়া, পা  +থানা: 
মারখািল, জলা: ি য়া  1909761070 াম:  খেয়রচাড়া, পা  +থানা: 

মারখািল, জলা: ি য়া  AIS 2019-20 1st 1908001 

৫৯ মাঃ রােসল িময়া Md. Rasel Miah িপতা: মা: ছ  
িময়া 

মাতা: মাছা: 
আেমনা বগম  

াম :খামার বায়ালী, পা  : বায়ািল, 
ইউিনয়ন : বায়ালী, উপেজলা+ জলা: 
গাইবা া  

1957331048 
াম :খামার বায়ালী, পা  : বায়ািল, 

ইউিনয়ন : বায়ালী, উপেজলা+ জলা: 
গাইবা া  

AIS 2019-20 1st 1908052 

৬০ সাি র  Sabbir িপতা : মা: 
মা ািফ র রহমান  

মাতা: সিলনা 
বগম  

াম: য়া, ইউিনয়ন : জা ক , থানা: 
িমজা র, জলা: টাংগাইল 1636597216 াম: য়া, ইউিনয়ন : জা ক , থানা: 

িমজা র, জলা: টাংগাইল AIS 2019-20 1st 1908024 

৬১ সিফক Musfik িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

মাতা: মাছা: মাক 
দা বগম 

াম : কশব র, পা  : ছড়ান৫৪৬০, 
উপেজলা : িমঠআ র, জলা : রং র  1744536965 াম : কশব র, পা  : ছড়ান৫৪৬০, 

উপেজলা : িমঠআ র, জলা : রং র  AIS 2019-20 1st 1908007 

৬২ রািজ ল ইসলাম  Rajibul Islam  িপতা : মাঃ আ ল 
হাই 

মাতা মাছা : 
রািশদা বগম  

াম: তা ক বল, পা  : জাড়সেয়রার হাট 
৫৬১১, উপেজলা : রাজারহাট, জলা: িড় াম  1317238292 

াম: তা ক বল, পা  : জাড়সেয়রার 
হাট ৫৬১১, উপেজলা : রাজারহাট, জলা: 

িড় াম  
AIS 2019-20 1st 1908004 
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িবভােগর নাম : অথনীিত 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ 
মাছাঃ মিরয়ম 

আ ার Most:Moriom Akter মাঃ মাফা ল 
হােসন 

সালমা বগম কামােড়র মাড়, রং র 01767-729805 পীরগ ,ঠা রগ ও  অথনীিত  ১ম ১ম 213421 

০২ 
মাঃ সাি র 
হােসন Md: Sabbir Hossen মা: আনসার আিল 

মাছা: সািবনা 
বগম 

সরদারপাড়া , রং র 01740-211374 ক াণ র, নারহ , কাহা , ব ড়া অথনীিত  ১ম ১ম 216848 

০৩ 
মাঃ র নবী 
হােসন Md. Nur NabiI Hossain মাঃ গাজী শখ কােমলা খা ন সরদারপাড়া , রং র 017223-89336 লালমিনরহাট  অথনীিত  ১ম ১ম 246389 

০৪ আইিরন নাহার Airin Nahar আফজাল হােসন আিজমা লালবাগ,রং র 018675-27167 পাবতী র, িদনাজ র অথনীিত  ১ম ১ম 244632 

০৫ মা: জিন হাসান Md.Joni Hasan মা:জালাল উি ন আেলয়া বগম চকবাজার,রং র 017871-35431 পীরগাছা,রং র অথনীিত  ১ম ১ম 244013 

০৬ ম া: মিমন হাসান Md. Momin Hasan  ম া: আজহার আলী কিহ র ব গম  পােকড় মাড়,রং র 017518-37072 রৗমারী, িড় াম  অথনীিত  ১ম ১ম 220294 

০৭ মাঃ েবল ইসলাম Md.Rubel islam 
মাঃ আ ল 

লিতফ  
রিহমা বগম চকবাজার, রং র 018919-07479 ডামার, িনলফামাির অথনীিত  ১ম ১ম 244459 

০৮ 
মাছাঃশারিমন 

আ ার Sharmin akter মাঃকদম আলী িফেরাজা বগম পােকড় মাড়,রং র 016330-61776 িসরাজগ   অথনীিত  ১ম ১ম 243302 

০৯ ই াহীম খিলল  Ibrahim Kholil আ র রা াক রােকয়া বগম পােকড় মাড়,রং র 01799-831243 িসরাজগ   অথনীিত  ১ম ১ম 249851 

১০ মাঃেসাহাগ িময়া Md.Shohag mia 
মাঃমন র 

ইসলাম 
মাছাঃেরাসনা 
বগম 

পােকড় মাড়,রং র 017-726-76239 তারাগ ,রং র অথনীিত  ১ম ১ম 241184 

১১ দীপ মার Prodip kumar মেহ নাথ েল রী রাণী পােকড় মাড়,রং র 013142-50944 উিল র, িড় াম  অথনীিত  ১ম ১ম 211270 

১২ জািকর হাসাইন Zakir Hossain আ  ব র িসি ক 
মাছা: ল ম 
বগম 

ে রপাড়া, কামারজািন, গাইবা া 018285-68024 ে রপাড়া, কামারজািন, গাইবা া অথনীিত ২য় ১ম 180-3029 

১৩ নওয়াজ শরীফ Nawaz Shorif মা: জয় ল হক মহিসনা বগম তািরয়া, আেটায়ারী, প গড় 017712-56678 তািরয়া, আেটায়ারী, প গড় অথনীিত ২য় ১ম 180-3041 

১৪ 
মা: রিবউল 

ইসলাম Md. Rabiul Islam মা: ধিন াহ 
মাছা: রােকয়া 
বগম 

ম লপাড়া, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও  018918-69027 ম লপাড়া, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও অথনীিত ২য় ১ম 180-3064 

১৫ মা: রািজব হাসান Md.  Rajib Hasan মা: আকবর আলী 
ত: আফেরাজা 
বগম 

হিররাম র, তাজহাট, রং র 017810-78915 হিররাম র, তাজহাট, রং র অথনীিত ২য় ১ম 180-3058 

১৬ সািক র রহমান Shakibur Rahman আ ল হািকম সািবনা বগম সা য়া, পীরগ , ঠা রগ ও 017928-34741 সা য়া, পীরগ , ঠা রগ ও অথনীিত ২য় ১ম 180-3019 

১৭ মা: শাহীন আলম Md. Shahin alam 
মা: ই াহীম 
হােসন 

মাছা: িফয়া 
বগম 

বড়েখতামারী, ামারী, িড় াম 017513-69634 বড়েখতামারী, ামারী, িড় াম অথনীিত ২য় ১ম 180-3005 

১৮ উে  মািজয়া Umma Marzia 
ত: হািফ র 

রহমান 
মনিজলা বগম রােঘােব র, সা া র, গাইবা া 018552-87924 রােঘােব র, সা া র, গাইবা া অথনীিত ২য় ১ম 180-3009 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৯ িন ল রায় Nipul Roy  রায় আউ  বালা গৗির াম, নীলফামারী 017830-75252 গৗির াম, নীলফামারী অথনীিত ২য় ১ম 180-3021 

২০ মা: গালাম র ানী Md. Golam Rabbani গালাম মা ফা রািফকা বগম সৗলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী 017507-01069 সৗলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী অথনীিত ২য় ১ম 180-320 

২১ 
মাছা: আলিমনা 
বগম আশা Mst. Almina Begum Asha মা: আব ল হাই 

মাছা: জেবদা 
বগম 

বাতািসয়ন, িমঠা র, রং র 0179-6780220 বাতািসয়ন, িমঠা র, রং র অথনীিত ২য় ১ম 180-3022 

২২ মাঃ মিশউর রহমান  Md. Masiur Rahman 
মাঃ আলতাফ 
হােসন  

মাছাঃ রিহমা 
বগম  

আশরত র, চকবাজার, রং র  01773-917229  নওদাবস, মেহ নগর, লালমিনরহাট অথনীিত ৩য় ১ম 1703017 

২৩ মাঃ শামীম রজা  Md.Shamim Reza মাঃ আ ল মিজদ  
মাছাঃ সাবানা 

খা ন 
বড় ঘাড়জান, চৗহালী, িসরাজগ  01795-642450 বড় ঘাড়জান, চৗহালী, িসরাজগ  অথনীিত ৩য় ১ম 1703003 

২৪ মাঃ িরপন িময়া Md. Ripon Miah 
মাঃ আমজাদ 
হােসন  

মাছাঃ শরমালা 
বগম  

আশরত র, চকবাজার, রং র  01740-436473 বামনডা া, রগ , গাইবা া  অথনীিত  ৩য় ১ম 1703065 

২৫ 
মাঃ মাকেলছার 

রহমান Md. Moklesar    Rahman দৗলত জামান মিমনা বগম বাউরা, পাট াম, লালমিনরহাট 01783-061479 বাউরা, পাট াম, লালমিনরহাট  অথনীিত  ৩য় ১ম 1703039 

২৬ 
মাঃ জ ল 

ইসলাম    Md. Zahurul Islam মাঃ নবীর উ ীন   
মাছাঃ জােবদা 

িবিব 
সাহাগীপাড়া, িজয়ানগর, পচ িচয়া, 

ব ড়া, রাজশাহী, বাংলােদশ।  01710-815467 সাহাগীপাড়া, িজয়ানগর, পচ িচয়া,  
ব ড়া, রাজশাহী, বাংলােদশ। 

 অথনীিত  ৩য় ১ম 1603021 

২৭  গালাম আজম  Golam Azom 
মাঃ মানােয়ম 
হােসন 

উে  ল ম পাক মাড়, ক ােডট কেলজ, রং র 01910-477172 শন পাড়া, রহন র, চ পাইনবাবগ   অথনীিত  ৩য় ১ম 1703008 

২৮ মাঃ রা  িময়া Md. Razu Mia মাঃ আ স সালাম 
মাছাঃ আেলয়া 
বগম 

আশরত র, তাজহাট, রং র  01774-569652 কািচচর, ভাগডা া, িড় াম    অথনীিত  ৩য় ১ম 1703055 

২৯ 
আ াহ আল 
নামান Abdullah Al Noman মাঃ ইউ স আলী 

মাছাঃ রিশদা 
বগম 

লালবাগ, রং র 01762-00976 উিল র, িড় াম   অথনীিত  ৩য় ১ম 1703036 

৩০ 
মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন MST. Monowara Khatun মাঃ আ ল স 
মাছাঃ খােদজা 
বগম 

খামার পাড়া, আলমনগর, রং র 01767-250390 ল, মাগল হাট, লালমিনরহাট  অথনীিত  ৩য় ১ম 1703012 

৩১ িম আ ার RumiI Akter মাঃ মই ি ন 
মাছাঃ রিহমা 
বগম  

পাক মাড়, ক ােডট কেলজ, রং র 01762-883664 জওগ ও, রানীশংৈকল, ঠা রগ ও    অথনীিত  ৩য় ১ম 1703058 

৩২ বািসল তপন র   Basil Topon Murmu দািনেয়ল র   শফালী মাড  
সদার পাড়া, ক ােডট কেলজ মাড়, 
রং র।  01775-540199 িব াগাড়ী, ঘাড়াঘাট, িদনাজ র।   অথনীিত  ৩য় ১ম 1703068 

৩৩ 
মাঃ আসা ল 

ইসলাম  Md. Asadul  Islam 
মাঃ হািব র 

রহমান  
মাছাঃ হািলমা 

খা ন 
ামঃ ব িশকার র, ডাকঘরঃ শালডাঙা, 

থানাঃ দবীগ ,  জলাঃ প গড় 01773701784 
ামঃ ব িশকার র,  

ডাকঘরঃ শালডাঙা, থানাঃ দবীগ ,  
জলাঃ প গড় 

অথনীিত  ৪থ ১ম 1603036 

৩৪ মাঃ ওমর ফা ক  Md. Omar Faruk  জায় ল হক পালী বগম 
ামঃ জ ক র র, ডাকঘরঃ দউল, 

থানাঃ িমঠা র, জলাঃ রং র  01716317589 ামঃ জ ক র র, ডাকঘরঃ দউল, 
থানাঃ িমঠা র, জলাঃ রং র  

অথনীিত  ৪থ ১ম 1603047 

৩৫ জন রায়  Sujon Roy সেবন চ  রায় সফালী রাণী  ামঃ িকসমতডালপিত র, ডাকঘরঃ 
কাষারাণীগ , থানাঃ পীরগ , জলাঃ ঠা রগ ও  01773593273 ামঃ িকসমতডালপিত র, ডাকঘরঃ 

কাষারাণীগ , থানাঃ পীরগ , জলাঃ ঠা রগ ও  অথনীিত  ৪থ ১ম 1603008 

৩৬ মাঃ ইউ ফ আলী  Md. Yusuf Ali 
মাঃ অিজর 

রহমান  
আ রী বগম চকবাজার, রং র  01785316832 ামঃ ইেশারেকাল, ডাকঘরঃ কািকনা, 

থানাঃ কািলগ , জলাঃ লালমিনরহাট  
অথনীিত  ৪থ ১ম 1603024 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩৭ 
 
অেশাক মার 
সরকার ষার 

Ashok  Kumar Sarkar 
Tusher হেরন চ  সরকার শাি  রাণী  ব  ছা াবাস, পাকেমাড়, রং র  01701648308 ামঃ ফেত র, ডাকঘরঃ উ র জাংিক, 

থানাঃ রং র সদর, জলাঃ রং র  
অথনীিত  ৪থ ১ম 1603049 

৩৮ 
মাঃ আ াহ আল 

মা ন  Md. Abdullah Al Mamun 
মাঃ আ ল কােদর 

িময়া 
মাছাঃ মােলকা 
বগম 

পাকেমাড়, রং র  01744333998 
ামঃ উ র রাভায়াখান, ডাকঘরঃ 

রগ , থানাঃ রগ , জলাঃ 
গাইবা া  

অথনীিত  ৪থ ১ম 1603010 

৩৯ 
মাঃ শিফ ল 

ইসলাম  MD. Shafiqul Islam ত গালাম রহমান  
মাছাঃ রাইয়া 
বগম 

ামঃ নওদাবস, ডাকঘরঃ রাবাইতারী, 
থানাঃ লাবাড়ী, জলাঃ িড় াম  01785321313 ামঃ নওদাবস, ডাকঘরঃ রাবাইতারী, 

থানাঃ লাবাড়ী, জলাঃ িড় াম  
অথনীিত  ৪থ ১ম 1603062 

৪০ 
মাছাঃ উে  
ল ম   MST. Umme Kulsum 

মাঃ  আ ল 
লিতফ 

মাছাঃ আিমনা 
খা ন 

গজঘ া, গঙাচড়া, রং র  01521577870 গজঘ া, গঙাচড়া, রং র  অথনীিত  ৪থ ১ম 1603006 

৪১ 
মাঃ আশরা ল 

ইসলাম  MD. Ashraful  Islam 
মাঃ  আমজাদ 
হােসন  

ত আেমনা বগম অবকাশ ছা াবাস, চকবাজার, রং র  01760284403 ামঃ গােদর আলগা, ডাকঘরঃ সােহেবর 
আলগা, থানাঃ উিল র, জলাঃ িড় াম  

অথনীিত  ৪থ ১ম 1603015 

৪২ রামান  সরকার Ramananda Sarker জন চ  সরকার াবণী রাণী 
ামঃ মঠপাড়া, ডাকঘরঃ া, থানাঃ 

প চিবিব, জলাঃ জয় রহাট  01765449736 ামঃ মঠপাড়া, ডাকঘরঃ া, থানাঃ 
প চিবিব, জলাঃ জয় রহাট  

অথনীিত  ৪থ ১ম 1603016 

৪৩ এমদা ল হক Emdadul Haque খােদম আলী রােহলা বগম পাক মাড়, রং র 01989339557 চর খ নমারা, রৗমারী, িড় াম অথনীিত MSS ১ম 1503001 

৪৪ রা া ল ইসলাম Razzakul Islam বজলার রহমান রােজকা বগম খামার মাড়, রং র 01785273961 উজান বাচাগাড়ী, ণ নগর, রগ , 
গাইবা া 

অথনীিত MSS ১ম 1503004 

৪৫ শিরফা খা ন Sharifa Khatun মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

আছ ল বগম পাক মাড়, রং র 01785428776 চ নপাট (বলতলী), আিদতমারী, 
লালমিনরহাট 

অথনীিত MSS ১ম 1503006 

৪৬ মাঃ ওমর ফা খ Md. Omar Faruck মাঃ র ইসলাম 
মাছাঃ িল ফা 
বগম 

খামার মাড়, রং র 01735077893 নহাল র, জয়রাম র, য়াডা া সদর, 
য়াডা া 

অথনীিত MSS ১ম 1503007 

৪৭ 
মাছাঃ পারভীন 

আ ার Mst. Parvin Akhter মাঃ চ ন িময়া ক না বগম পাক মাড়, রং র 01785280793 নেলহাপাড়া,ধা ামারা, প গড় সদর, 
প গড় 

অথনীিত MSS ১ম 1503009 

৪৮ 
মাঃ মাফাখ খা ল 

ইসলাম Md. Mofakharul Islam মাঃ মাকেলছার 
রহমান 

মাছাঃ মা ফা 
বগম 

পাক মাড়, রং র 01732938849 উচাবা য়া, জ ক সে াষ র, িমঠা র, 
রং র 

অথনীিত MSS ১ম 1503010 

৪৯ 
মাঃ তানভীর 

হাসান িহন Md. Tanvir Hasan Tuhin ত র মাহা দ 
ধান 

মাছাঃ তাই ির 
বগম 

কেলজ পাড়া, রং র 01770891276 নয়ান র, ঘগার বাজার, সা া র, 
গাইবা া 

অথনীিত MSS ১ম 1503011 

৫০ 
মাছাঃ সািবনা 

আ ার Most. Sabina Akhter মাঃ সাইয়া ল 
ইসলাম 

মাছাঃ শফালী 
বগম 

পাক মাড়, রং র 01744611222 গ াচড়া, গ াচড়া, রং র অথনীিত MSS ১ম 1503012 

৫১ মাঃ র আলম Md. Nur Alam মাঃ জেবদ আলী 
মাছাঃ রােজনা 
বগম 

পাক মাড়, রং র 01761781424 ব ছাপড়হাটী, ম েলর হাট, রগ , 
গাইবা া 

অথনীিত MSS ১ম 1503013 

৫২ মা. রজাউল কিরম  MD. Razaul Karim মা. আব র রা াক 
মাছা.সািফয়া 
বগম 

ব ব  শখ িজ র রহমান হল, বগম 
রােকয়া িব িব ালয়,রং র 01638955408  াম - চািকর পশার পাঠক,উপেজলা - 

রাজারহাট, জলা- িড় াম অথনীিত   MSS ২য় 021803008 

৫৩ মা. মা ন এরশাদ MD.Mamun  Arsad মা. সােদ ল 
ইসলাম 

মাছা. ঊষা খা ন কামারপাড়া,শাপলা চ র, রং র 01738388298 াম-মাছ িড়য়া,উপেজলা-বািলয়াডা ী, জলা- 
ঠা রগ ও  

অথনীিত   MSS ২য় 021803007 

৫৪ পিপ আ ার  Popy Akter  মা. জয়নাল 
আেবদীন 

মাছা. শােহরা 
খা ন 

সােকায়া, বাদা, প গড ় 01749773878 সােকায়া, বাদা,প গড় অথনীিত   MSS ২য় 021803029 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৫৫ মাছা. মানা খা ন Most. Rumana Khatun মা. আকতা ল 
ইসলাম 

মাছা. রিহমা বগম 
শখ ফিজলা ে ছা িজব হল, বগম রােকয়া 

িব িব ালয়,রং র। 01717074311 
াম- ইসলাম রগ ,ডাকঘর- 

আে ল র,উপেজলা- গাম া র, জলা- 
চ পাইনবাবগ  

অথনীিত   MSS ২য় 021803028 

৫৬ এস. এম. রশীদ 
জাহান S.M. Khirshid Jahan এস. এম. বিশর 

আহেমদ 
মাছা. হািসনা 
বগম 

আশরত র,ক ােডট কেলজ,রং র 01740292929 জলেরাড, খা সাপটানা,লালমিনরহাট অথনীিত   MSS ২য় 021803030 

৫৭ মা. আ ল মােলক MD. Abdul  Malak মা. ত র উি ন রসানা খা ন 
শহীদ খতার ইলািহ হল, বগম রােকয়া 
িব িব ালয়, রং র। 01517005203 টং য়া,খানসামা,িদনাজ র অথনীিত   MSS ২য় 021803034 

৫৮ মাছা. িরনা আ ার Most. Rina  Akter মা. ছেবদ আলী 
মাছা. আি য়া 

খা ন  
াম- বা য়ার চর,উপেজলা- রৗমারী, জলা- 
িড় াম  01989339563 াম- বা য়ার চর,উপেজলা- রৗমারী, জলা- 

িড় াম  
অথনীিত   MSS ২য় 021803005 

৫৯ ি েজ  নাথ রায় Dwijendra Nath  Roy ম  রাম  ননী বালা  আশরত র,ক ােডট কেলজ,রং র 01744457124 উপেজলা- ডামার, জলা- নীলফামারী অথনীিত MSS ২য় 021803010 
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িবভােগর নাম : সমাজিব ান 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ মাই ল ইসলাম Md. Mydul Islam আিতয়ার রহমান 
মাছাঃ মমতা 
বগম 

পাক মাড়, রং র ১৭২৩৯৬৪২৬২ হািতবা া, লালমিনরহাট সমাজিব ান থম ১ম ২৭০৬৫৯ 

০২ 
মাঃ সাি র 
হােসন Md. Sabbir Hossain মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
সােজদা বগম সাতগারা, রং র ১৮২১৬৬৯৬৪৬ সাঘাটা, গাইবা া সমাজিব ান থম ১ম ২৪৩০৯৫ 

০৩ সাথী সািমরা Sathi Samira মাঃ শাহাদাত 
হােসন 

রােবয়া খা ন চকবাজার,  রং র ১৭৯৩৯০১৬৮০ দবীগ , প গড় সমাজিব ান থম ১ম ২৪৮৮৩০ 

০৪ 
মা: রিবউল 

ইসলাম Md. Robiul Islam মা: শিফ উি ন 
মাছা: মিজনা 
বগম 

সািতজা নগর, পােকরহাট, খানসামা, 
িদনাজ র 

১৭৯৩৯৬৪০৩৭ সািতজা নগর, পােকরহাট, খানসামা, 
িদনাজ র 

সমাজিব ান থম ১ম ২১২৯০৮ 

০৫ মা: িহন সরকার Md. Tuhin sarkar মা: র আলী 
মাছা: তছিলমা 

খা ন 
গা র আরিপ বাজার, আটঘিরয়া, পাবনা ১৭৩৪৪২০২১৬ গা র আরিপ বাজার, আটঘিরয়া, পাবনা সমাজিব ান থম ১ম ২১৭১৬৫ 

০৬ 
মাছা: আফসানা 

আ ার Mst. Afsana Akter মা: আজা ল 
ইসলাম 

মাছা: সিলনা 
পারভীন 

উ র িসচা, রগ , গাইবা া ১৭৮৬৮৯৪০৯০ উ র িসচা, রগ , গাইবা া সমাজিব ান থম ১ম ২১১১১৩ 

০৭ রিন আ ার Reny Akter আকবর আলী মাহসানা বগম 
ব র খিড়বিড়, খগাড়হাট, িডমলা, 
নীলফামারী 

১৭৪৪৯১৯৪৬৯ ব র খিড়বিড়, খগাড়হাট, িডমলা, 
নীলফামারী 

সমাজিব ান থম ১ম ২৪৭৯৯১ 

০৮ মা: নাঈম Md. Naeem মা: আ ল মা ান ফািহমা খা ন 
পার সওতা, এম এস হােসন, 

মারখািল, ি য়া 
১৭৯৩৭৫৮৮৭৫ পার সওতা, এম এস হােসন, মারখািল, 

ি য়া 
সমাজিব ান থম ১ম ২৭১০৯৮ 

০৯ 
মাঃ আ  সােল  

শামীম 
MD. ABU SALEH 
SHAMIM আ র রা াক মাছাঃ সািফয়া 

বগম ক ােডট কেলজ,তাজহাট, রং র ০১৫১৭০০৫০৮৮ নীেলর , রাজারহাট, িড় াম সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০২২ 

১০ 
মাছাঃ আইিরন 

নাহার MOST. AYRIN NAHAR মাঃ হজরত আলী মাছাঃ িবউ  
বগম লালবাগ,রং র ০১৩১৮৯৪৮৪১৭ বড়খাতা, হািতবা া, লালমিনরহাট সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০৩২ 

১১ 
মাছাঃ জােহিলনা 

আ ার MST. JAHILINA AKTER মাঃ খাইবার 
হােসন 

মাছাঃ রািজয়া 
বগম আশরত র,চকবাজার, রং র ০১৮৪৯৬৮৪৫২১ াম: মাজাফপার র, পা: জাহা ীরবাদ, 

পীরগ , ঠা রগ ও সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০৪৮ 

১২ 
মছা:  শিফকা 

জাহান Most. Mosfika jahan মা: আ ল মিতন 
মাছা: সাইেয়দা 

রও ন নাহার 
খাপািত , কাউিনয়া, কাউিনয়া, রং র ১৭৭৬৯১৩৬৫২ খাপািত , কাউিনয়া, কাউিনয়া, রং র সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০৫১ 

১৩ মারী আশা রািন Kumari Asha rani িনমা  মার িমনা রািন দাদরা, জি াম, জয় রহাট সদর ১৭৯৭৭৫৪১৭৫ দাদরা, জি াম, জয় রহাট সদর সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০০৩ 

১৪ মা: সাই র রহমান Md. Saidur rahman মা: সিহ ল 
ইসলাম 

মাছা: রােমলা 
খা ন 

র, লালদীিঘ, পীরগ , রং র ১৭৬৭৫৭৭৭১৫ র, লালদীিঘ, পীরগ , রং র সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০১৬ 

১৫ মাছা: িশিরন িশলা Most. Shirin Shila মা: গালাম ফা ক 
মছা:  িন ফা 

ইয়াসিমন 
িচখিল দি ণ পাড়া, িমঠা র, রং র ১৭৫৭৮৮০৩৮০ িচখিল দি ণ পাড়া, িমঠা র, রং র সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০০৫ 

১৬ মা: আ  রায়হান Md. Abu Raihan মা: হািফজ উি ন রািজয়া খা ন হিরণমাির, বািলয়াডাি , ঠা রগাও ১৭৮৪৯৮৩৯০৬ হিরণমাির, বািলয়াডাি , ঠা রগাও সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০৪৪ 

১৭ 
মা: মাই ল 

ইসলাম Md. Mainul Islam মা: আই ব আলী 
মছা:  মি লা 
বগম 

লাল র, িমঠা র, রং র ১৭৯৭৭৮৯৭০৯ লাল র, িমঠা র, রং র সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০২৪ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৮ লতা রানী Sulata rani িজৎ বমণ িবউ  রািন ছাট িঝিনয়া, িপরগাছা, রং র ১৭০৫৯৯৯৬৭১ ছাট িঝিনয়া, িপরগাছা, রং র সমাজিব ান থম ২য় ১৮১৫০৫২ 

১৯ 
মা: আিত র 

রহমান MD. ATIKUR RAHMAN মা: সয়দ আলী 
মাছা: রােজনা 
বগম 

সদারপাড়া, ক ােডট কেলজ, রং র ১৭২০৯২৭৪৯৯ াম: চাদ কিরম, ইউিনয়ন: ফিরদ র, 
থানা: সা া র, জলা: গাইবা া 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০২০ 

২০ 
মা. ওবায় র 

রহমান 
MD. OBAYDUR 
RAHMAN মা: ল হক 

মাছা: মােমনা 
বগম 

সদারপাড়া, ক ােডট কেলজ, রং র ১৭৮৩১১৯৫৯০ াম: ম র, ইউিনয়ন: সার র, থানা: 
আিদতমারী, জলা: লালমিনরহাট 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০২৭ 

২১ রানা হািমদ RANA HAMID তয় র ম ল সেমনা িবিব সাতমাথা, মািহগ , রং র। ১৭৫৮০৩৩৬২০ ামঃডা াপাড়া, পা ঃেগাছা, 
উপেজলা: মাহন র, জলা:রাজশাহী।। 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০৫০ 

২২ রােশদা খা ন Mst. Rasheda khatun মা: মিতয়ার 
রহমান 

মাছা: মিমনা 
বগম 

বারাইপাড়া, হািতবা া, লালমিনর টা ১৭১৭৬৭২১২৬ বারাইপাড়া, হািতবা া, লালমিনর টা সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০১২ 

২৩ মা: সােহল রানা Md. Sohel Rana মা ফা কামাল িবলিকস বা  
হলিদবিড়, হলিদবিড় হাট, 
বািলয়াডাি ,ঠা রগাও 

১৭৮৬৭৬৫৮০২ হলিদবিড়, হলিদবিড় হাট, 
বািলয়াডাি ,ঠা রগাও 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০৫২ 

২৪ মা: িরদয় ইসলাম Md. Hridoy Islam মা: আজহা ল 
ইসলাম 

রিহমা খা ন 
খািরজা ভাজিন, টপিড়গ , দিবগ , 
প গড় 

১৭৬৮৮৫৭৪০৭ খািরজা ভাজিন, টপিড়গ , দিবগ , 
প গড় 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০৪৫ 

২৫ মা: রানা হক Md. Rana Haque মা: সিলম উি ন 
মাছা: রতœ◌া 
বগম 

ভা রা, পীরগ , ঠা রগাও ১৭২২৪৫৯২৯৮ ভা রা, পীরগ , ঠা রগাও সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০১৭ 

২৬ আেনায়ার হােসন Anwar Hossain ◌জঁয়নাল আবিদন রােবয়া বগম ১নং লগাছা, লালমিনরহাট সদর ১৭১৭৫৬২৪৮৫ ১নং লগাছা, লালমিনরহাট সদর সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০৩২ 

২৭ 
এ. এস.এম. আল 
ফা ক A.S.M.Al Faruk মা: আ ল 

আউয়াল 
মাছা: ছােলহা 
বগম 

ব শালমারা, ব বিড়, নােগশ^রী, 
িড় াম 

১৭০১৫১৩৪৪৭ ব শালমারা, ব বিড়, নােগশ^রী, 
িড় াম 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০২৮ 

২৮ 
মা: রিবউল 

ইসলাম Md. Robiul Islam মা: র আলী মা: বলা বগম 
ছাট ছ  গাছা, ধােপরহাট, সা া র, 

গাইবা া 
১৭৬২৮৭৭০০৮ ছাট ছ  গাছা, ধােপরহাট, সা া র, 

গাইবা া 
সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০০১ 

২৯ বাদল চ  রায় Badal Chandra Roy মনেমাহন রয় মায়া রািন 
দি ণ বড়িভটা, বড়িভটা, িকেশারগ , 
নীলফামারী 

১৭২৩২৬১৯৫২ দি ণ বড়িভটা, বড়িভটা, িকেশারগ , 
নীলফামারী 

সমাজিব ান তীয় ১ম ১৭১৫০৫৪ 

৩০ 
মাঃ আ ল 

আিজজ ( জন). Md Abdul Aziz Sujon মাঃ আফজাল 
হাসাইন 

রিহমা বগম : কামার পাডা়, শাপলা চ র, রং র। ১৭৮০৫০৭৭৭৫ মহারাজ র,নবাব গ জ, িদনাজ র সমাজিব ান চ থ ১ম ১৫১৫০৪০ 

৩১ 
মাঃ তাির ল 

ইসলাম Md. Tariqul Islam আয়নাল হক তিরেফান নচা 
: াম:- দি ণ মিমন র (ডা াপাড়া), 
ডাকঘর: দি ণ মিমন র, উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র-৫৪০০ 

১৭৫৫৪৬৭৯৯৮ 
াম:- দি ণ মিমন র (ডা াপাড়া), 

ডাকঘর: দি ণ মিমন র, উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র-৫৪০০ 

সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০৪০ 

৩২ এস, এম আল মা ন S.M.Al Mamun মাঃ আসা ামান সােজদা বগম 
বাসা/ হাি ং -, াম/রা াঃ ধারাবািরষা, 
ডাকঘরঃ ধারাবািরষা -৬৪৪০, দাস র, 
প ী,  নােটার। 

১৫১৫২৭৭৮৭৪ 
বাসা/ হাি ং -, াম/রা াঃ ধারাবািরষা, 
ডাকঘরঃ ধারাবািরষা -৬৪৪০, দাস র, 
প ী,  নােটার। 

সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০৫৮ 

৩৩ মাঃ আ ল কােশম Md Abul Kashem মাঃ শখ ফিরদ 
মাছাঃ সাহাগী 
বগম 

চকবাজার, রং র। ১৭৫৫৪৬৩৩৩৫ ামঃ মিহষা ড়ী,ডাকঃ কািকনা,উপঃ 
কালীগ , জলাঃ লালমিনরহাট। 

সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০২২ 

৩৪ 
মাঃ িরয়া ল 

ইসলাম Md.Riajul Islam মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

: মাছাঃ রিহমা 
বগম 

শহীদ খতার ইলাহী হল, বেরািব। ১৫৩১৯০৪৪৩৭ াম : িকশামত শর র ইউিনয়ন : 
বন াম থানা : সা া র জলা : গাইবা া 

সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০৫৬ 

৩৫ হািলম িময়া Halim mia মা: সাবহান আলী 
মছা: হািলমা 
বগম 

িনজ রখাতা, িডমলা, নীলফামারী ১৭৫৮৭২১৫৮৯ িনজ রখাতা, িডমলা, নীলফামারী সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০৫৯ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩৬ িমতা দাশ সামা Sumita das soma িবশ^নাথ দাশ রামরিত রিন তারা য়া, ভাটরা, নি াম, ব রা ১৭৮৫৫১৩৯২৪ তারা য়া, ভাটরা, নি াম, ব রা সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০৬১ 

৩৭ মা: িফেরাজ িময়া Md. Firoz mia মা: র মাহা দ িফেরাজা বগম বকিরর চর, বলকা, রগ , গাইবা া ১৭৬৭১১৫৬২৬ বকিরর চর, বলকা, রগ , গাইবা া সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০২৩ 

৩৮ মছা:  িম বগম Most. Sumi Begum মা: সিম ল 
ইসলাম 

মাছা: তছিলমা 
বগম 

পা খা, মারলহাট, বািলয়াডাি , 
ঠা রগাও 

১৭৬১৬৬৯২৯৩ পা খা, মারলহাট, বািলয়াডাি , 
ঠা রগাও 

সমাজিব ান চ থ ১ম ১৬১৫০০১ 

৩৯ 
মা: সাহাগ 

ইসলাম Md. Shohag islam মা: আ র 
রা াক 

মাছা: পারভীন 
বগম সরদার পাডা় রং র। ১৭৮৫৪৫৮১২৪ াম: রামদা া,থানা: িডমলা, পা : 

িডমলা, জলা: নীলফামারী। সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০৫৮ 

৪০ মেহদী হাসান Mahedi Hasan র আিমন মিজনা বগম পাড়া ১৭৯৬৯০০১৩০ পাড়া সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০১৮ 

৪১ মা: আল-আিমন Md. Al- Amin মা: আেতায়ার 
হােসন 

মাছা: রেহনা 
বগম সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৫২১৩১৫২৪৯ সানাকািনয়া াম, পা : পিরহাট, থানা: 

গাবতিল, জলা: ব ড়া সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০৫৬ 

৪২ মার মাড  Sukumar Mardy ি িসউস মাড  মািরয়া র  সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৭৬১৩৩৬১০৩ ামঃ বাদলা পাড়া, ডাকঘরঃ সাতখামার, 
উপেজলাঃ বীরগ , জলাঃিদনাজ র সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০৬৬ 

৪৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম Md. Shafikul Islam মাঃ জামাল উ ীন মাছাঃ সাম াহার সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৭৬০৭৯৮৮৩৩ ল াম, কালাই,জয় রহাট। সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০০৪ 

৪৪ জা া ল নাঈম Jannatul Naim আ ল মািজদ ত রােশদা বগম সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৭৯২৮০৫১৪৮ াম: মা দ র, পা : মা দ র রািন র, 
উপেজলা: িমঠা র, জলা: রং র সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০৫৭ 

৪৫ িলংকন ব নীয়া Lingkon Bosunia জীেত নাথ ব নীয়া আরতী রানী ব নীয়া সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৭৯৬৯৬২০৯৬ ৬ নং ওয়াড, রগ  পৗরসভা, গাইবা া৷ সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০৫০ 

৪৬ শাহজাহান ইসলাম Shahjahan Islam মাঃ আ স সামাদ ত খী বগম ে র বাধন ছা াবাস, 
সদারপাড়া,  ক ােডট কেলজ রং র। ১৭৩৮০৩২০৬৮ াম জামাল র, ডাকঘরঃ পলাশবাড়ী, 

থানাঃ পলাশবািড়, জলাঃ গাইবা া সমাজিব ান চ থ ২য় ১৪১৫০০৩ 

৪৭ মানা খা ন. sumana khatun. আব ল হাই. আং রা বগম. সদার পাডা়, ক ােডট কেলজ, রং র। ১৭৮৭৯৯৪২০৪ াম: ঢাড়াকানদর.  ডাকঘর; 
িজপাড়া.উপেজলা: পীরগনজ. জলা: রং র. সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০১২ 

৪৮ মাছা: আইিভ আ ার Most. Ivey Akter আজহার আলী লাইলী ◌্ে◌বগম আশরত র, মডান মাড়, রং র ১৭৬০৫৫৩৫৮২ আশরত র, মডান মাড়, রং র সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০০৮ 

৪৯ মা: জািহদ হাসান Md. Jahid hasan িসরা ল ইসলাম জাহানারা বগম িখলকা , মাদারগ , জামাল র ১৭৮১৯৮৯৬৩৫ িখলকা , মাদারগ , জামাল র সমাজিব ান চ থ ২য় ১৫১৫০০৩ 

৫০ 
মা: িজয়াউর 

রহমান Md. Ziaur Rahman মা: ওমর আলী 
মাছা: মােজদা 
বগম 

জানকী িরয়া খাল, উওর জানকী , 
রং র সদর, রং র 

১৭৫১৭৬৬৩২৩ জানকী িরয়া খাল, উওর জানকী , রং র 
সদর, রং র 

সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০১৭ 

৫১ নীিত রায় Niti rai েপ  নাথ মিনতা রািন িশবরাম, কাঠালবািড়, িড় াম সদর ১৭৯৬৮৪৪৯৫১ িশবরাম, কাঠালবািড়, িড় াম সদর সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০০৫ 

৫২ সাগিরকা আ ার নীলা Sagorika Akter Nila মা: সালায়মান হােসন তয়বা বগম মীরগর, প গড় সদর ১৭৯৪৯৪০১৮১ মীরগর, প গড় সদর সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০১৩ 

৫৩ মাইয়া আ ার Shumya akter সাই র রহমান আ রা আ ার পলাশবািড়, খিললগ , িড় াম সদর ১৭৮৩০০২০৫৮ পলাশবািড়, খিললগ , িড় াম সদর সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০১৮ 

৫৪ মা: শাহজাহান িময়া Md. Shajahan mia মা: আ ল হািমদ িময়া মাছা: সারিজনা বগম চারআিন শর ◌ুর, বদগািড়,গ াচড়া, রং র ১৭৮১০০৫৯৬১ চারআিন শর ◌ুর, বদগািড়,গ াচড়া, রং র সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০৩৫ 

৫৫ মাছা: আিরফা আ ার 
মিন Most. Arifa Akter moni মা: ইয়া ব আলী মাছা: ফােতমা বগম লিস র, লােটরহাট, বীরগ , িদনাজ র ১৭৮৫৪২১০৪৬ লিস র, লােটরহাট, বীরগ , িদনাজ র সমাজিব ান মা াস ২য় ১৪১৫০৪৮ 

৫৬ িদলীপ মার রায় Dilip kumar roy জগিদশ চ  রায় গীতা রািন রায় 
বািদিন পাড়া, জয়ন  হাট, কাহােরাল, 
িদনাজ র 

১৭৬২৮০৬৫৩৯ বািদিন পাড়া, জয়ন  হাট, কাহােরাল, 
িদনাজ র 

সমাজিব ান মা াস ২য় ১৩১৪০৬২ 
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িবভােগর নাম : মােক ং 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

1  আল মা ন Al Mamun আ ল আউয়াল আন য়ারা বগম 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01786519509 ব বািড় ,নােগ রী , িড় াম। মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০০৮ 

2  আেলাকা আ ার িল Most . Aloka akter tuly ত আ ল আিজজ মাছা: আ মা বগম িচলমন ম পাড়া , রং র 01717898517 িচলমন ম পাড়া , রং র মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০১১ 

3  মা: আিশ ল ইসলাম MD. Ashikul Islam মা: আতাব উি ন মাছা: আেমনা বগম মহারাজ র , রানীগ  বাজার 01744774390 মহারাজ র, রানীগ  বাজার,সদর  
িদনাজ র। 

মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০১৩ 

4  মা: শাহাদাৎ হােসন Md. Shahadath 
Hossain মা: ওয়ােহ ল িময়া মাছা: সােলমা বগম 

চ নপাট ( পাইকার পাড়া ), সদর 
,রং র। 01794863315 চ নপাট ( পাইকার পাড়া ), সদর 

,রং র। 
মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০১৫ 

5  ইসিতয়াক ইসলাম খান Ishtiaque Islam Khan শিহ ল ইসলাম খান িস পারভীন 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01796322928 রহমতগ , িসরাজগ । মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২২ 

6  আব ল আহাদ হিপ Abdur Ahad Happy ত আকবর আলী মাছা: রা  বগম ইসলাম র, হ মানতল, রং র। 01722385426 িমি েগালা, সত গ , িদনাজ র। মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২৮ 

7  মা: ফািহম রাহমান Md. Fahim Rahman মা: আ ল গ র মাছা: জােবদা বগম 
সানা িল(বড়বাির) সয়দ র, 

নীলফমির। 01723576351 সানা িল(বড়বাির) সয়দ র, 
নীলফমির। 

মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২৯ 

8  িরনী আ ার Rini Akter আ র রা াক তফা বগম আশরত র , চকবাজার, রং র। 01723108122 িশ ল বাড়ী , ঠা রগ ও। মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫১ 

9  মা াইন িব াহ Mostain Billah বারর আলী শাহানারা 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01644689515 দওয়ান 

পাড়া,িচনা লী,ইসলাম র,জামাল র 
মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫২ 

10  মা : রাজ ইসলাম Md. Rose Islam মা: রজাউল ইসলাম মাছা: খারেশদা বগম ধাপ, পাশাির পাড়া , রং র । 01740247579 ধাপ, পাশাির পাড়া , রং র । মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫৪ 

11  মা : সজীব হাসান Md . Sojib Hasan মা: মাহা জার রহমান মাছা: সাহানারা আ ার পাকেমাড়, রং র । 01714627275 িচলমাির , িড় াম মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫৮ 

12  শারিমন খা ন Sarmin Khatun রিফ ল ইসলাম শািহ র বগম 
কািলগ , ইটা মারী, পীরগাছা, 
রং র। 01767235036 কািলগ , ইটা মারী, পীরগাছা, 

রং র। 
মােক ং ৩য় ১ম ১৬০৭০৬৩ 

13  আ ল লিতফ Abdul lotif মা: রহমত আিল িবয়া খা ন 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01785537271 খা য়ামাির , নট, রং র। মােক ং ৩য় ১ম ১৬০৭০৫০ 

14  তৗিহ ল ইসলাম MD . Touhidul Islam মা: ম ল ইসলাম মাছা: তহিমন বগম কেলজ রাড , রং র 01750596552 পীরগাছা, রং র মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫৯ 

15  শােহর বা  Shaher banu মিফজ উি ন ছ রা বগম 
জরখ ,হাউদারপাড়  

,পীরগাছা,রং র 01701987700 জরখ ,হাউদারপাড়  ,পীরগাছা, 
রং র 

মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২০ 

16  মা: রাক ামান ম ল Md. Rokonujjaman 
mondal মা: আ স সা ার ম ল মাছা: ৎফা বগম নােগ রী, িড় াম। 01755192762 নােগ রী, িড় াম। মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০০৯ 

17  িকল চ  Kukil Chandra চক  চ  শফালী বালা 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01774236495 শদহ( িহিলর ডাঙা ), নবাবগ , 

িদনাজ র 
মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৫০ 

18  ডািলম ধা Dalim Mridha মা: ব ল ধা পা ল বগম 
সরদার পাড়া, ক ােডট কেলজ, 
কােতায়ািল, রং র। 01780691576 পাড়াবথা, উ েখালা, নাগরী, 

কািলগ , গাজী র। 
মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২১ 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

19  আশরা াহার ি য়া Ashrafun Nahar Priya মা: দিবয়ার রহমান মাছা: রিজয়া বগম চক বাজার, কােতায়ািল, রং র। 01701053317 কালীগ , লালমিনরহাট। মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০১৪ 

20  মাছা: ফারহান আ ার Mst. Farhana Akter মা: দেলায়ার হােসন মাছা: সােহরা বগম 
চককান পাড়া , ব ড়া পৗরসভা , 
ব ড়া। 01758170484 চককান পাড়া , ব ড়া পৗরসভা , 

ব ড়া। 
মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০২৪ 

21  মাছা: রিহমা খা ন Most. Rahima khatun মা: খিল র রহমান মাছা: মিজনা খা ন কামােরর মাড়, রং র। 01723487092 চ িরয়া , করনাই, পীরগ  , 
ঠা রগ ও 

মােক ং ৩য় ১ম ১৭০৭০৪৯ 

22  মাঃ তারে ল  
ইসলাম  মাঃ আ স সামাদ 

মাছাঃ ফিয়া  
বেগম 

সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৭৬৭৫৩৬৩২৮ ামঃ জগ াথ র,উপজেলাঃ 
গাবি গ , জেলাঃ গাইবা া 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০০২ 

23  মাহা দ ফা ক  মাহা দ রশিদ সাহানা আ ার সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৭৪৮৯৩৯৭৮৫ ামঃেমাহা দ র, উপজেলাঃ 
মহেশখালী, জেলাঃ ক বাজার। 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০২১ 

24  মাঃ শরিফ মিয়া 
 

আ ল খালেক শেফালী বেগম সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৮৭৬৫১১৩২২ ামঃ টরিয়া,  
উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসংি◌দী 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০২৬ 

25  মাঃ মেহেদী  
হাসান বাি   

আ ল গ ফার রনাহার বেগম সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৭৮৬৪৩৭৬৫৬ ামঃ বাউশলা,  
উপজেলাঃ কেশব র, জেলাঃ যেশার। 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০২৮ 

26  মাঃ মনি ল  
ইসলাম  

মাঃ মাবারক  
আলী 

মাছাঃ মরিয়ম  
খা ন 

ব শালবন, সদর, রং র ০১৭৯১৫৭৮০৬৭ ামঃ ব শালবন,  
উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ রং র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৩৩ 

27  মাঃ জাহিদ হাসান 
 

মাঃ ম াজ আলী জ রা বেগম সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৭৫৫২৮২৩৪১ ামঃ র,  
উপজেলাঃ সংি◌রা,জেলাঃ রং র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৩৮ 

28  মাঃ মেহেরাজ  
হাসাইন  

মা াবের বি াহ জাসনা আ ার সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৮৩২৮৮৩৮৬৪ ামঃ রাম র,  
উপজেলাঃ চ গ , জেলাঃ ল ি র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৩৯ 

29  শচিন রায় 
 

কৈলাশ চ  রায় শেফালী রাণী রায় চকবাজার, তাজহাট,রং র ০১৭১৭৭৬১৯৬৮ ামঃ কাজল,  
উপজেলাঃ বীরগ , জেলাঃ দিনাজ র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৪১ 

30  ব চ  রায় 
 

গণেশ চ  রায় র িতা রায় আলমনগর, তাজহাট, রং র ০১৭১৭৭৪০৯৬৫ ামঃ টিমার, উপজেলাঃ কিেশারগ , 
জেলাঃ নীলফামারী 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৪৪ 

31  মাঃ আল মাহ দ 
 

মাঃ জাহা ীর  
আলম 

মাছাঃ আ মারা বেগম সরদারপাড়া, তাজহাট,রং র ০১৭১৮৮৫৩২৯৭ ামঃ দ িণ সমস, 
উপজেলাঃ রগ , জেলাঃ গাইবা া 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৫০ 

32  মাছাঃ শরিফা আফেরাজ  
পৗলমী  

মাঃ শাম ে াহা 
মাছাঃ লিপিয়ারা  

বেগম 
চকবাজার, তাজহাট, রং র ০১৭৮৬৭৩৮৪৪০ ামঃছ পাইকেলছড়া, 

উপজেলাঃ ঙামারী,জেলাঃ ড়ি াম 
মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৫৫ 

33  মাঃ শাহীন হাসেন 
 

মাঃ আবজেল ম ল 
ত মতিনেছা  

খা ন 
পাকেমাড়, তাজহাট,রং র ০১৭৯২৯৫৭২৮৯ ামঃ লবাড়িয়া, 

উপজেলাঃ হরিনা , জেলাঃ ঝিনাইদহ 
মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৫৬ 

34  মাঃ আ া ল  
ইসলাম  

মাঃ আ ল জলিল মাছাঃ পারভিন বেগম চকবাজার, তাজহাট, রং র ০১৭৭৩৪৬১৭২১ ামঃমরিচা, 
উপজেলাঃ বীরগ , জেলাঃ দিনাজ র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৫৭ 

35  মাঃ রাকি ল ইসলাম  
রিয়াদ  

মাঃ শহি ল ইসলাম মাছাঃ রাউফা বেগম চারতলা মাড়, তাজহাট, রং র ০১৭৮৯১১৭১৮৭ ামঃতেঘরবিশা, উপজেলাঃ সদর, 
জেলাঃ জয় রহাট 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৫৯ 

36  মাঃ ফাহাদ মিয়া 
 

মাঃ জাহে ল মিয়া 
মাছাঃ আছমা  

বেগম 
দামত র, কােতায়াল,  
রং র 

০১৭৯৭৯৫০৭১০ ামঃ দামত র, উপজেলাঃ 
কােতায়াল,ি◌জেলাঃ রং র 

মােক ং ২য় ১ম ১৮০৭০৬০ 

37  মাঃ রাকন িময়া Md.Rokon Mia Md.Obaidullah Mst.Chandbanu Begum Khurda tampat,Rangpur 1781077203 Khurda,tampat,Rangpur মােক ং 1st 1st 21807022 

38  মাঃ রােসল মাহ দ Md.Rasel Mahmud Md.Mannan Molla Nazma Khatun Eidgapara,Rangpur 1756567197 Sorusuna,Magura মােক ং 1st 1st 2807027 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

39  মাঃ রিবউল ইসলাম Md.Rabiul Islam Md.Zikrul Islam Mst Ojifa Begum Sordarpara,Rangpur 1797899607 kisorganj,Nilfamry মােক ং 1st 1st 2807017 

40  মাঃ েবল আহেমদ Md.Rubal Ahmed Md.Jahangir Alom Mst.Khadija Aktar Sordarpara,Rangpur 1722765823 Jangaliya,Cumilla মােক ং 1st 1st 2807025 

41  মাঃ রজাউল কিরম Md.Rezaul Karim Md. Amirul Islam Mst.Shahera Begum Muktarelahi,hal 1518684351 Sotopolasbari,Thakurgaon মােক ং 1st 1st 2807046 

42  মাঃ মেহিদ আেরিফন Md.Mehedi Arefin Md.Badiuzzaman Sorkar Maksuda Begum Sordarpara,Rangpur 1760796989 Kholahati,Gaibandha মােক ং 1st 1st 2807033 

43  মাঃআফ ল ইসলাম Md.Afrul Islam Md.Dhalu Mondol Most.Aklima Begum Parkmor,Rangpur 1751786771 Khamar,Gaibandha মােক ং 1st 1st 2807035 

44  ল িময়া Full Mia Lokman Ali Folera Begum Parkmor,Rangpur 1750836799 Chilmari,Kurigram মােক ং 1st 1st 2807045 

45  তাবা ম তাহিসনা িসজা Tabassum Thashina Siza Md.Mostak Ali Tahmina Khatun Chokbazar,Rangpur 1737907011 Sutrapur,Bogura মােক ং 1st 1st 2807034 

46  প মী রায় িপংিক ponchome Roy Pinky Sontos Kumar Roy Sumitra Rani Roy Parkmor,Rangpur 1750844826 Ibrahimnagor,Dinajpur মােক ং 1st 1st 2807036 

47  মাঃ মা দ রানা Md.Masud Rana Md.Alif Uddin Mst.Morjina Begum Muktarelahi,hal 1743711339 Borohor,Sirajganj মােক ং 1st 1st 2807028 

48  মাঃ শিহ ল ইসলাম Md.Sohidul Islam Md.Babul Islam Most.Sokhina Mordan,Rangpur 1313553765 Rohimanpur,Thakurgaon মােক ং 1st 1st 2807030 

49  মাঃ মাশাররফ হােসন Md.Mossarrof Hosen Soldar Ali Molika Begum Lalbag,Rangpur 1759805710 Fulbari,Kurigram মােক ং 1st 1st 2807022 

50  কা  মার kandu Kumar Ananda Kumar Rekha Rani Parkmor,Rangpur 1750638549 Puthuya,Rajshai মােক ং 1st 1st 2807010 

51  রািকবা রায়হান িম Rakiba Rayhan Sumi Abdur Rakib Nur Banu Chokbazar,Rangpur 1796732996 Mirgar,Ponchogar মােক ং 1st 1st 2807014 

52  মাঃ ল আিমন Md.Ruhul Amin Md.Azgar Ali Rubina Begum Pirojpur,Rangpur 1787989538 pirjapur,Rangpur মােক ং 1st 1st 2807008 

53  মাছাঃ বিবতা খা ন Most.Babita Khatun Dipti Mia Mst.Rabeya Begum Chokbazar,Rangpur 1755311851 pirganj,Rangpur মােক ং 1st 1st 2807002 

54  মাঃ কাওছার আলী Md. Kawsar Ali Md. Nazrul Islam Malina Begum Chiniyapara,Rangpur 1791422614 Sarotiya,Sirajganj মােক ং 1st 1st 2807050 
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িবভােগর নাম : গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা (MCJ) 

: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

০১ মাঃ রায়হান হািসব Md. Rayhan Hasib মাঃ আতাউর 
রহমান মাছাঃ রঊ ক নাহার  নীর ছা াবাস, পােকর মাড়, রং র ১৭৬২৯০২৫৭৮ সমষ পাড়া, গায়ালকাি , বাগমারা, 

রাজশাহী MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  ১৪১৯০০৯ 

০২ মাঃ এনা ল হক Md. Enamul Haque মাঃ আ ল 
হািমদ  রিজয়া বগম  সরদার পাড়া,পীড়গ  ছা াবাস, রং র ০১৭৪৪-৬৯২০২৭ াম- মািমন র,উপেজলা- পাট াম, 

জলা-লালমিনর হাট MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419012 

০৩ কমল রায় KAMOL ROY অ ল রায়  কানন বালা াম:ঢা লা, পা : হাবড়া,উপেজলা: 
পাবত র, জলা : িদনাজ র  01788165503 াম:ঢা লা, পা : হাবড়া,উপেজলা: 

পাবত র, জলা : িদনাজ র  MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419027 

০৪ পারভীন আ ার Parvin Akter মাঃ আিজ ল 
হক মাছাঃ জেবদা বগম শখ ফিজলা ে সা িজব হল, বগম 

রােকয়া িব িব ালয়, রং র 1782832737 াম : চাচীয়া মীরগ  ডাকঘর: তারা র 
থানা: রগ  জলা গাইবা া MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419032 

০৫ 
মাঃ সরওয়ার 
হােসন। 

Md. Sarwar 
Hossain 

Md.Humayun 
Kabir. 

Most: Lucky 
Begum.  Mithapukur, Rangpur 01739149944 :Mithapukur, Rangpur. MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419036 

০৬ িম ন মার শমা Mithun Kumar 
Sharma িলন চ  শমা চায়না রানী শমা 

াম:উ ম মা ার পাড়া 
ডাকঘর:হাজীরহাট 
থানা( মে াপিলটন):হাজীরহাট ৩নং 
ওয়াড,রং র িস  কেপােরশন, রং র। 

01773-232894 
াম:উ ম মা ার পাড়া 

ডাকঘর:হাজীরহাট 
থানা( মে াপিলটন):হাজীরহাট ৩নং 
ওয়াড,রং র িস  কেপােরশন, রং র। 

MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419038 

০৭ মাঃ মিন ামান  MD. 
MONIRUZZAMAN 

মাঃ ন র 
রহমান  মাছাঃ মােজদা িবিব 

আিদয়ান েড  
হাম,সরদারপাড়া,ক ােডট কেলজ 
রাড, রং র 

01755802377 6  কানাঃ ামঃ খাদা র পা ঃ খাল াম 
থানাঃ বাগমারা জলাঃ রাজশাহী MCJ ২০১৪-১৫ ৮ম  1419058 

০৮ 
মাঃ া ল 

ইসলাম আিলফ 
MD. HUZZATUL 
ISLAM ALIF 

ত নজ ল 
ইসলাম  জাৎ া বগম চক বাজার, পাক মাড়, রং র। 1796768272 মাহান পাড়া, প গড় সদর, প গড়। MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519003 

০৯ শািহন আলম shahin Alam আিছর উি ন হািলমা খা ন ব ব  শখ িজ র রহমান হল, বগম 
রােকয়া িব িব ালয়,রং র 1797165196 কানাইডা া,চ বাস, দা ড় দা, 

য়াডা া  MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519007 

১০ মাছাঃ আশা মিন Mst. Asha Mone আেনায়ার হােসন  িবলিকছ বগম ামঃ বড় রং র, ডাকঃ নগর মীরগ , 
ঊপেজলাঃ রং র সদর, জলাঃ রং র ১৭৬৭১৮৫০৭৮ ামঃ বড় রং র, ডাকঃ নগর মীরগ , 

ঊপেজলাঃ রং র সদর, জলাঃ রং র MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম ১৫১৯০০৯ 

১১ 
মা: রিশ ল 

ইসলাম  MD.Rashidul islam. মা: অিলয়ার 
রহমান মাছা: মিরয়ম বগম 

াম: চ নপাট,ডাক: 
চ নপাট,উপেজলা: রং র সদর, জলা: 
রং র. 

1773352073 াম: চ নপাট,ডাক: চ নপাট,উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র. MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519013 

১২ জয়েদব রায় Joydeb Roy িজেত  নাথ রায় সিবতা রানী রায় 
াম:ব লাগাড়ী( কামারপাড়া)। পা  

: ক াবাড়ী। উপেজলা: িকেশারগ । জলা: 
নীলফামারী। িবভাগ: রং র। 

1773508058 মহ া:এরশাদ নগর। পা : ক ােডট কেলজ। 
থানা: রং র সদর। জলা: রং র । MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519015 

১৩ মা:খািদ ামান MD 
Khadimuzzaman 

মা:আেনায়া ল 
ইসলাম খােলদা বগম াম:হা  রপাড়া পা :গজঘ া, 

উপেজলা :গংগাচড়া জলা :রং র।  1772748086 াম:হা  রপাড়া পা :গজঘ া, 
উপেজলা :গংগাচড়া জলা :রং র।  MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519023 

১৪ গালাম জা Golam Murttza মায়ন কিবর আিশয়া বগম সরদারপাড়া,রং র। ০১৭৪১-০২০৬২৮ াম- জরা র, পাঃেগায়ালা, 
থানাঃসাপাহার, জলাঃনওগ । MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519034 

১৫ রা  আহে দ Razu Ahmmed মা: সালাইমান 
ী মাছা: রািজয়া বগম শহীদ কতার ইলাহী হল, বেরািব। 1740166269 াম :মাঝগ ও; উপেজলা: বড়াই াম; 

জলা: নােটার MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519036 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

১৬ মা. িকম হােসন Md. Mukim hossain মা. লাকমান 
হােসন মাছা. বেদনা বগম কেলজপাড়া, রং র 1763442923 দি ণ চাপড়া, না য়াপাড়া, থানাও 

জলাঃ নীলফামারীর।  MCJ ২০১৫-২০১৬ ৭ম 1519041 

১৭ মাছাঃ ি  আ ার MST. MUNNI 
AKTER 

মাঃ মিজবর 
রহমান মাছাঃ আি য়া বগম ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব 

হল, বেরািব,রং র 1762991466 ামঃ তাপ,ডাক ◌ঃ টগরাইহাট,উপঃ 
িড় াম সদর, জলাঃ িড় াম  MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619001 

১৮ রা ম আিল  Rustam Ali মাঃ জ ল 
ইসলাম রাসনা বগম  মডান মাড়,রং র 1740506057 াম: রামচ র ডাকঘর: রহমত র 

উপেজলাঃ গাইবা া , জলাঃ গাইবা া। MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619005 

১৯ মাঃ িফেরাজ িময়া MD. FIROJ MIAH মাঃ খােদ ল 
ইসলাম ফরেদৗসী বগম  জবা মি ল ছা াবাস, আশরত র, 

চকবাজার,রং র 1774060725 
ামঃ শাল ,ডাকঘরঃ 

অন রাম র,উপেজলাঃ পীরগ , জলাঃ 
রং র 

MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619011 

২০ 
মাছাঃ আফেরাজা 

আ ার 
MOST:AFROZA 
AKTER 

মাঃ আিমর 
হােসন মাছাঃমেনায়ারা বগম বপাড়া, লালবাগ,রং র  1761700532 ামঃ চ , ডাকঃ সানারায়, উপেজলাঃ 

রগ , জলাঃ গাইবা া  MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619025 

২১ 
মাঃ আির ল 

ইসলাম 
MD. ARIFUL 
ISLAM 

ত. বজলার 
রহমান 

মাছাঃ আকিলমা 
বওয়া 

ামঃ কিবরমা দ, পা , ইউিনয়ন ও 
উপেজলাঃ লবািড় জলাঃ িড় াম 1770619574 ামঃ কিবরমা দ, পা , ইউিনয়ন ও 

উপেজলাঃ লবািড় জলাঃ িড় াম MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619030 

২২ 
এ. ক.এম সিফ র 
রাহমান 

A.K.M Musfiqur 
Rahman 

এ. ক.এম 
মাহ জার রহমান মাছাঃ পারিভন বগম িমজা র, িমঠা র, রং র 1909438601 িমজা র, িমঠা র, রং র MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619031 

২৩ 
মাঃ শির ল 

ইসলাম 
MD.SARIFUL 
ISLAM 

MD.YOUNUS 
ALI 

MST.AMENA 
BEGUM 

Park moor, Cadet College, 
Rangpur 1723092982 Vill:Dolapara, Post:Barakhata, 

Upz:Hatibandha Dis:Lalmonirhat MCJ ২০১৬-১৭ ৫ম 1619034 

২৪ মাঃ বা  িময়া Md. Bachhu Miah মাঃ জাহা ীর 
আলম মাছাঃবািছরান বগম 

ামঃ পি ম িশবরাম, ডাকঘরঃ 
ফলগাছা, উপেজলাঃ রগ , জলাঃ 
গাইবা া। 

1761729849 
ামঃ পি ম িশবরাম, ডাকঘরঃ 

ফলগাছা, উপেজলাঃ রগ , জলাঃ 
গাইবা া। 

MCJ ২০১৫-১৬ 
 1519044 

২৫ 
মাছাঃ তানিজনা 

আকতার Mst. Tanjina Akhtar Md. Abdul 
Hannan Mst. Aktara Banu Chalk Bazar,parkmor,Rangpur. 1761677037 Baluavata,Badarganj MCJ 2017-2018 4th  1719005 

২৬ মাঃ জন আলী Md. Sujon Ali ইউ ফ আলী েলখা বগম চকবাজার, আশরত র, রং র ১৭৯৬১৫৪৫৬৫ 
ামঃ বাংলাঘর, ডাকঃ বাংলাঘর, 

উপেজলাঃ রানী শংকিল, জলাঃ 
ঠা রগাও 

MCJ 2017-2018 4th  ১৭১৯০০৮ 

২৭ াবণী আ ার ইিত  Srabony Akter Etty 
Late Md 
Mahfujur 
Rahman 

Hawa Bibi khamar mor ,Alom 
Nagor,Rangpur 1759385410 

vill:Akondo para ; 
Thana/post:Dewangonj; 
District:Jamalpur. 

MCJ 2017-2018 4th  1719013 

২৮ মাঃ সাগর সরদার MD SAGOR 
SARDAR মাঃ ম  সরদার মাছাঃ রাইয়া বগম শহীদ খতার ইলািহ হল, ম নং.২০২, 

বেরািব 1721988378 াম:দঃ সে ালা, পা :ভাত াম, 
থানা:সা া র জলা :গাইবা া MCJ 2017-2018 4th  1719020 

২৯ মাঃ ছা িময়া  Md. Musa mia Md. Abul 
Basar  Rasida khatun  Sordar para, Rangpur 1627551877 Village: kandania, upazila : 

Fulbaria, district : Mymensingh MCJ 2017-2018 4th  1719026 

৩০ মা আরমান হােসন MD Arman Hossain MD Akbar 
Hossain Bilkis parvin Chiniapara,Ashratpur,Cadet 

college,Rangpur 1838602232 Sreepur,chandpur,kumarkhali,ku
shtia MCJ 2017-2018 4th  1719036 

৩১ মা ন Mamun আঃ কািদর রওশনারা বগম Ashratpure, Chak 
bazar,Rangpur 1766167197 Darabonni,Dhurail,Halu

aghat,Mymensingh.  MCJ 2017-2018 4th  1719041 
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িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৩২ 
মা.আহনাফ 

তাহিমদ িরশাদ 
ধান 

D.Ahnaf Tahmid 
Rishad Prodhan. 

Late Rafiqul 
Islam Prodhan 

Rowshown Ara 
Begum 

Shanti Bag,Post :Alam Nagor 
District:Rangpur  01745 83 23 76 

Vill:Chotokhatamari;Post:Joymon
ir hat,Upozila:Bhurungamari, 
District:Kurigram 

MCJ 2017-2018 4th  1719051 

৩৩ ি  রাণী দাস  Bristy Rani Das. িপ  চ  দাস  বিনতা রাণী দাস লাল র মাড়,রং র। 1750310339 বীরগ জ,িদনাজ র MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819008 

৩৪ 
মাঃইমা ল 

ািকন  
MD. AMAMUL 
MORTTAKIN 

মাঃআিম ল 
ইসলাম মাছাঃ িজনা বগম চকবাজার,রং র 1744476752 াম, সাতগড়া, ডাক,সাতগড়া উপেজলা, 

পীরগ জ, জলা, রং র MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819013 

৩৫ স  িসংহ Prosonno singha চমক লাল িসংহ িবরতী রানী সরদার পাড়া,ক ােডট কেলজ, রংপর  1868060623 
াম :পািনসাল(বাদেমিছল )। ইউিনয়ন:১নং 

পািড়য়া । উপেজলা:বািলয়াডা ী । 
জলা:ঠা রগ ও । 

MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819015 

৩৬ মাঃ আলম হােসন Md.Alam Hosen মাঃএমদা ল হক মাছাঃ শাম াহার 
বগম  চকবাজার , রং র 1889795989 ামঃ টংভা া থানা/ উপেজলাঃ 

হাতীবা া জলাঃ লালমিনরহাট MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819020 

৩৭ , মাঃ মা ন কিবর  Md.Humayun kabir মাঃ রাল আিমন মাছাঃেজাসনা বগম ধাবাডা া, গাড় াম, সদর 
নীলফামাির  1773910326 ধাবাডা া, গাড় াম, সদর নীলফামাির  MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819030 

৩৮ ছািদক আল মাহদী  SADIK AL MAHDI মাঃ মাছাে ক 
হােসন  শিরফা বগম ২নং রলেগট,লালবাগ, রং র ।  01722-648348 বারঘিড়য়া,মিহষেখাচা,আিদতমারী,লালম

িনরহাট  MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819032 

৩৯ মাঃ িহন খান Md.Tuhin Khan ইয়ািহয়া খান মাসাঃ হাবীবা আ ার আশরত র(চকবাজার),রং র 017-61060422 পা ঃবড়গাছী,থানাঃপবা, জলাঃরাজশা
হী MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819044 

৪০ খায় াহার িশ Khairunnahar 
Khushi 

MD Abdul 
Khaleque Mst. Rajiya Begum Park More. 1783115073 Fulbari,Kurigram MCJ ২০১৮ -১৯ তীয় 1819050 

৪১ 
মাঃ সােজ ল 

ইসলাম স জ  
MD Sajedul Islam 
Sobuj Md Raja Miha Mst Shajeda 

Begum  
Village : Chandipur Post:Chandipur 
Upazilla:Sundarganj District 
:Gaibandha 

1773904445 Village : Chandipur Post:Chandipur 
Upazilla:Sundarganj District :Gaibandha MCJ 2018-2019 ১ম  1819010 

৪২ 
মাঃ মাই ল 

ইসলাম  MD. Maidul Islam মাঃ সামাদ িময়া মাছাঃ মাছেলমা 
বগম দি ন র পাড়ার চর  1717215912 দি ন র পাড়ার চর  MCJ 2019-2020 ১ম  1919036 

৪৩ িবধান চ  রায় Bidhan Chandra 
Roy ধরণী কা  রায়  িব  বালা আিদতমারী, লালমিনরহাট 1723284556 আিদতমারী, লালমিনরহাট MCJ 2019-2020 ১ম  1919047 

৪৪ জীবন চ  রায় Jiban chandra ray যােগ  নাথ রায় চ নতারা রায় ি পাডা় হাসনাবাদ, নােগ রী, 
িড় াম 1722883474 ি পাডা় হাসনাবাদ, নােগ রী, িড় াম MCJ 2019-2020 ১ম  1919025 

৪৫ মাঃ আ া MD. Abdulla মাঃ মাতােলব 
হােসন ভাসানী খা ন াম বালসাবাড়ী থানা উ াপাড়া জলা 

িসরাজগ জ 1775521436 াম বালসাবাড়ী থানা উ াপাড়া জলা 
িসরাজগ জ MCJ 2019-2020 ১ম  1919034 

৪৬ মাঃ ফরহাদ িময়া। Md. Farhad Mia মাঃ আব ল হাই 
সরকার Tamiram Begum চীলমাির িড় াম 1906641791 চীলমাির িড় াম MCJ 2019-2020 ১ম  1919054 

৪৭ 
মাঃ লািবন 
হাসাইন Md Labin Hossain  মাঃ জনা ল 

হক।  লাইিল বগম হািড়য়ার  , তারাগ , রং র 1723560184 শেখর হাট বদরগ , রং র MCJ 2019-2020 ১ম  1919045 

৪৮ মাছাঃ ি  আ ার Mst.Brishti Akter  মাঃ বিদউ ামান মাছাঃ রজাহান বগম বদরগ , রং র।  1851028453 বদরগ , রং র।  MCJ 2019-2020 ১ম  1919032 

৪৯ জানাঈদ হােসন JONAED HOSHEN জািহ র ইসলাম জাৎ া বগম বািনয়াপাডা পাগলাপীর ,রং র 1707441482 বািনয়াপাডা পাগলাপীর ,রং র MCJ 2019-2020 ১ম  1919013 
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: 
নং 

নাম (বাংলায়) নাম (ইংেরজীেত) িপতার নাম মাতার নাম বতমান কানা মাবাইল না ার ায়ী কানা 
িবভােগর 

নাম 
বষ সিম ার আইিড 

৫০ মাঃ জন আলী  Md. Sujon Ali মাঃ  িময়া  গালাপী বগম  
ওয়াডঃ 2 নং ডাকঘরঃ গালনা 
কাছারী বাজার থানাঃ জলঢাকা জলাঃ 
নীলফামারী  

1792974861 
ওয়াডঃ 2 নং ডাকঘরঃ গালনা কাছারী 
বাজার থানাঃ জলঢাকা জলাঃ 
নীলফামারী  

MCJ 2019-2020 ১ম  1919029 

৫১ মাঃ সমর ্াট আলী MD.Samrat Ali মা:আ য়ার 
রহমান মাছাঃমিরয়ম বগম উপেজলাঃলাল র জলাঃ নােটার 1783547882 উপেজলাঃলাল র জলাঃ নােটার MCJ 2019-2020 ১ম  1919001 

৫২ 
মাঃ মিজ ল 

ইসলাম MD Mojidul Islam মাঃ আিম ল 
ইসলাম মাছাঃ মােজদা বগম। িঘওন নােচাল, চাপাইনবাবগ  1773887748 িঘওন নােচাল, চাপাইনবাবগ  MCJ 2019-2020 ১ম  1919048 
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SL Dept. Total Status Reason 
1 Bangla 76 Completed  
2 English 62 Completed  
3 Math 55 Completed  
4 CSE 41 Completed  
5 MGT 46 Completed  
6 F&B 57 Completed  
7 GES 45 Completed  
8 DSM 43 Completed  
9 EEE 53 Completed  

10 HIS 70 Completed  
11 GDS 55 Completed  
12 STAT 72 Completed  
13 Chem 104 Completed  
14 PUB 61 Completed  
15 POL 55 Completed  
16 PHY 59 Completed  
17 AIS 62 Completed  
18 ECO 59 Completed  
19 SOC 56 Completed  
20 MKT 54 Completed  
21 MCJ 52 Completed  

Grand Total= 1237   
 


