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নোম
খোন কমোহোম্মে মোহোমুদুি হোসোন
মোফরুহো তোেকীন
কমোঃ েোহোঙ্গীর আিম
নূযর সোেোহ
আব্দুল্লোহ আি মোমুন
কমোঃ সুমন কচীধুরী
কমোঃ আি আক্তমন তুষোর
কমোঃ এমেোে কহোযসন
মুছোইযয়ে কেীর
কমোঃ েক্তির আহযম্মে
কমোঃ রোযসি
হোসোনুি কক্তরম
আব্দুল্লোহ আি মোমুন
হোসোন উক্তিন কমোল্লো সেীে
আক্তরফুি হক
কমোহোম্মে দ্বীন ইসিোম
কমোঃ মোযেদুর রহমোন
হোরুন অর রক্তিে
সসয়ে এরোবুি হক
কমোঃ হোক্তমদুর রহমোন
কমোঃ রোযসি ক্তময়ো
কমোঃ ক্তমিন কিখ
রক্তেউি ইসিোম
লুৎফুন কনছো
এস এম িোহোক্তরয়ো িোমীম
মোক্তেদুি কিখ
রক্তফকুি ইসিোম
জুযিখো আিোর
মোহমুেো আিোর চোয়নো
কমোঃ সোঈম
প্রক্ততকনো সেশ্য
পল্লে সেশ্য
ক্তেপু খোতুন
কমোঃ িোক্তফকুি ইসিোম
কমযহেী হোসোন
কমোঃ রোযসনুজ্জোমোন
রোযসি ক্তময়ো
কমোঃ কমনোে উক্তিন
রওেোতুি কমোস্তফো
কমোঃ িোহোেোৎ কহোযসন
আব্দুি কক্তরম
কমোহোম্মে কেযিোয়োর কহোযসন
কমোঃ কমোিোরফ কহোযসন
কমোঃ েোহোঙ্গীর আিম
কমোঃ আিোউক্তিন
কমোহোম্মে আিী আক্কোস
কমোঃ মোেহোরম্নি ইসিোম
কোমরুি ইসিোম
কমোঃ রোজু আহযমে ভঁইয়ো
কমোঃ সক্তেে ফরোেী
কমোঃ কগোিোম ক্তচিক্ততয়ো
কমোঃ নোেমুি হোসোন
খক্তিলুর রহমোন কমোল্লো

ক্তপতোর নোম
কমোঃ ক্তসক্তিক আিী
কমোঃ আব্দুি মোন্নোন খোন
কমোঃ আব্দুর রক্তিে
কমোঃ নুরুজ্জোমোন
কমোঃ আক্তেজুর রহমোন
আঃ রক্তিে
কমোঃ নুরুি আক্তমন
আব্দুর রক্তিে
সোইফুি কেীর
আঃ হোক্তিম
কমোঃ রহম আিী
কমোঃ েোবুি ক্তময়ো
ক্তসরোজুি ইসিোম
কমোঃ হোক্তফে উক্তিন কমোল্লো
কমোঃ আব্দুি ওয়োহোে
হোক্তেবুর রহমোন
কমোঃ কমোতোযিে ক্তময়ো
কমোঃ রওিন আিী
মৃতঃ সসয়ে িহীদুি হক
কমোঃ হোক্তেবুর রহমোন
কমোঃ নুরুি ইসিোম
কমোঃ কসযকন্দোর কিখ
নুর ইসিোম
কমোঃ হোক্তফজুর রহমোন কমোল্লযো

মৃতঃ আঃ ছোওোর কিখ
কক্তের উক্তিন কিখ
ক্তিয়োকত আিী মৃধো
আব্দুি কক্তরম কেপোরী
মক্তফজুর রহমোন
কমোঃ এরিোে উক্তিন
কনক কোক্তি সেশ্য
কনক কোক্তি সেশ্য
কমোঃ আিরোফ কহোযসন খোন

কমোঃ িোমছুি হক
সুিতোন আহযমে
কমোঃ আব্দুি মক্ততন
আব্দুর রহমোন
কমোঃ ইসহোক ক্তময়ো
কমোঃ কসকোন্দোর
কমোঃ িোহো আিম
আব্দুর রে
কমোহোম্মে আবুি হোযসম
কমোঃ রোে ক্তময়ো
কমোঃ েোেন ক্তময়ো
েোিোি উক্তিন
কমোঃ আিী আশ্রোফ
কমোঃ আব্দুি খোযিক
আব্দুি কুদ্দুস
কমোঃ আিী আহম্মে ভঁইয়ো
কমোঃ ক্তসরোজুি হক ফরোেী
কমোঃ আব্দুর রে
আব্দুি ওয়োহোে
আবুি েোিোর কমোল্লো

মোতোর নোম
মোহমুেো কেগম
রোক্তিেো কেগম
মমতোে কেগম
তোরোনো েোমোন
সোক্তহেো কেগম
কসোক্তনয়ো কেগম
তোসক্তিমো কেগম
রুক্তেয়ো কেগম
নোক্তেেো কেীর
ক্তমনোরো কেগম
নোক্তছমো কেগম
কহোসযন আর কেগম
করক্তেয়ো কেগম
িোক্তহন সুিতোনো
কমোসোঃ সোমছুন্নোহোর
রোযেয়ো রহমোন
নুরেোহোন কেগম
েোহোতন কনছো
সসয়ে হোক্তসনো িহীে
হোক্তমেো রহমোন
করোযকয়ো কেগম
ক্তফযরোেো কেগম
খোক্তেেো কেগম
কহোসযনয়োরো খোনম
মৃতঃ আযমনো কেগম
মৃতঃ মক্তেিনো কেগম
রওিন আরো কেগম
কমোসোঃ করোযকয়ো কেগম
ক্তমনোরো কেগম
কহযিনো আিোর
েেো রোনী সেশ্য
েেো রোনী সেশ্য
সুরোইয়ো কেগম
কমোসোঃ ছোযিহো কেগম
আকক্তিমো কেগম
কমোসোঃ রক্তহমো কেগম
রোক্তিে কেগম
কেোৎসণো আরো কেগম
মযনোয়োর েোহোন
কমোহযছনো খোতুন
ক্তফযরোেো খোতুন
নুরেোহোন কেগম
খুক্তক কেগম
রক্তহমো কেগম
নোক্তছমো আিোর
রওিন আরো কেগম
করীিন আরো কেগম
রওিন আরো
মযনোয়োরো কেগম
রকমযতর কনছো
নুর েোহোন
রোনুয়োরো কেগম
মৃতঃ মক্তরয়োম কেগম
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নোরোয়ণগঞ্জ
নরক্তসংেী
নরক্তসংেী
ক্তকযিোরগঞ্জ
ক্তকযিোরগঞ্জ
টোংগোইি
টোংগোইি
ফক্তরেপুর
ফক্তরেপুর
ফক্তরেপুর
কগোপোিগঞ্জ
কগোপোিগঞ্জ
কগোপোিগঞ্জ
কগোপোিগঞ্জ
কগোপোিগঞ্জ
কগোপোিগঞ্জ
িরীয়তপুর
িরীয়তপুর
ময়মনক্তসংহ
কনত্রযকোনো
কনত্রযকোনো
েোমোিপুর
েোমোিপুর
কিরপুর
কিরপুর
কিরপুর
চট্টগ্রোম
েোন্দরেোন
কনোয়োখোিী
কনোয়োখোিী
কনোয়োখোিী
কুক্তমিস্নো
কুক্তমিস্নো
কুক্তমিস্নো
কুক্তমিস্নো
চাঁেপুর
চাঁেপুর
চাঁেপুর
চাঁেপুর
চাঁেপুর
ব্রোহ্মণেোক্তিয়ো
ব্রোহ্মণেোক্তিয়ো
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নোম
ফোয়জুন নোহোর
কমোঃ আবুি কোিোম আেোে
আিরোফুি ইসিোম
রুহুি আক্তমন
এক্তে এম কমোসত্মোক্তফজুর রহমোন
কমোঃ ক্তমিন ক্তময়ো
সহযেে কসন
কমোঃ িোক্তহন উর ইসিোম
কমোঃ আিরোফুজ্জোমোন সরকোর
কমোঃ সুেন রোনো
কমোঃ কমোস্তোক্তফজুর রহমোন
এস এম আফতোবুজ্জোমোন
িোক্তফউি আিম
কমোঃ মোহবুে আিম
কমোঃ িক্ততফুর রহমোন
কমোছোঃ িোহোনোে
কমোঃ েোক্তকর কহোযসন
কমোঃ মোহমুদুি হোসোন
কমোঃ আবু নোঈম
এস এম তসক্তিম আহযমে
কমোঃ রক্তেবুি ইসিোম
কমোঃ আব্দুস সোিোম
সুব্রত কুমোর মন্ডি
কমোঃ মোহবুবুর রহমোন
তুষোর কোক্তি কেে
তোক্তনয়ো আিোর মুন্নী
কমোহোম্মে কমযহেী হোসোন
কমোঃ আব্দুর রহমোন
তোপস রোয়
এস এম জুেোযয়র আহযমে
কমোঃ আক্তরফুি রহমোন কচীধুরী
কমোঃ কমোসত্মোক্তফজুর রহমোন
সুেীপ্ত সোহো
কমোঃ সোফোযয়ত ইসিোম
কমোঃ আসোদুজ্জোমোন
কমোঃ িোহোেোত কহোযসন
ক্তিন্টন চন্দ্র েোস

ক্তপতোর নোম
ফক্তরে উক্তিন
কমোঃ আব্দুি কোক্তফ
ওক্তি মোহোিত
কগোিোম কমোস্তফো
কমোঃ আব্দুি কুদ্দুস সরকোর
কমোঃ আব্দুস সোওোর
গয়োনোত চন্দ্র কসন
কমোঃ মনছোর আিী আহযমে
কমোঃ ইক্তিয়োছ কহোযসন
কমোঃ নেরুি ইসিোম
কমোঃ আব্দুি আক্তেে
কমোঃ নুর নেী
আব্দুি খোযিক
আব্দুি খোযিক
কমোঃ হ রত েোমোন
িোহ্ আিম
কমোঃ সুিতোন মোিী
কমোঃ আযনোয়োর কহোসোইন
কমোঃ আিতোফ কহোযসন
এস এম কওসোর আহযমে
কমোঃ মকবুি কহোযসইন
কমোঃ নওযির আিী
রতন কুমোর মন্ডি
কমোঃ সোমসুি ইসিোম
কহযমন্দ্র কুমোর কেে
আব্দুি কমোতোযিে হোওিোেোর

‘কমোঃ আব্দুি হক মোি
কমোঃ মফছোর আিী েমোেোর

ক্তনমিি চন্দ্র রোয়
এস এম িোহেোহোন
কমোঃ কেযিোয়োর কহোযসন কচীধুরী

কমোঃ কফোরকোন তোলুকেোর
ক্তমক্তহর কুমোর সোহো
কমোঃ নেরম্নি ইসিোম
কমোঃ আিী আকের খোন
মৃতঃ আঃ ছোিোম আকন
ক্তেপুি রঞ্জন েোস

মোতোর নোম
কমোসোঃ সোমছুন নোহোর খোতুন

কমোসোঃ ছোযিমো খোতুন
আনসোরী
রক্তহমো খোতুন
মমতো কেগম
করোয়োয়নো কেগম
অচ িনো রোনী কসন
কমোসোঃ নুর ছোিমো কেগম
কমোসোঃ আযেেো কেগম
কমোসোঃ ফোযতমো কেগম
কমোসোঃ সক্তরয়ম
কমোসোঃ আরক্তেনো কেগম
মোযেেো খোতুন
মোযেেো খোতুন
কমোসোঃ িক্ততফো কেগম
নুর নোহোর
কুিছুম ক্তেক্তে
ফোযতমো খোতুন
ক্তিউিী পোরভীন
কমোসোঃ নোেমো আহযমে
কহোসযনয়োরো কেগম
ক্তরক্তেয়ো কেগম
িক্ষী রোনী মন্ডি
েোন্নোতুি কফরযেীস
অক্তনমো রোনী কেে
ফক্তরেো কেগম
নুর েোহোন
আিমতোে কেগম
সক্তেতো রোয়
রম্নক্তেনো সুিতোনো
আয়িো কেগম
কমোসোঃ করোযকয়ো কেগম
তোপসী রোনী সোহো
সোহীনো পোরভীন
নুরেোহোন কেগম
তোসক্তিমো েোহোন
কক্তেতো রোনী েোস

কেিো
েগুিো
েগুিো
চাঁপোইনেোেগঞ্জ
ক্তসরোেগঞ্জ
ক্তসরোেগঞ্জ
রংপুর
কুক্তিগ্রোম
কুক্তিগ্রোম
গোইেোন্ধো
ঠোকুিগোও
ঠোকুিগোও
ঠোকুিগোও
পঞ্চগি
পঞ্চগি
পঞ্চগি
ক্তেনোেপুর
সোতক্ষীরো
যিোর
যিোর
যিোর
যিোর
যিোর
ক্তিনোইেহ
কুক্তিয়ো
ক্তসযিট
েক্তরিোি
েক্তরিোি
েক্তরিোি
েক্তরিোি
েক্তরিোি
িোিকোঠি
পটুয়োখোিী
পটুয়োখোিী
পটুয়োখোিী
পটুয়োখোিী
েরগুনো
কভোিো
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