
ক্রঃনং নাম পিতার নাম মাতার নাম জন্মতাপরখ

জাতীয় 

িপরচয়িত্র /জন্মসনদ

িত্র নাম্বার

মমাবাইল নাম্বার ই-মমইল

১ মমাঃ অপলউল ইসলাম শান্ত মৃধা মমাঃ মাপনক মৃধা রপজনা মবগম 12/16/2004 3317279838 01518414284 islamoliul37@gmail.com

২ মমাঃ সাগর ম াসসন মমাঃ আকবর মশখ তাসপলমা মবগম 09/22/1997 1951538212 01775393615 sopekuli788@gmail.com

৩ পরফাত পবন সত্তার মৃত আব্দুর সত্তার মমাল্লা মরাসমনা আক্তার 06/06/2003 1967418557 01644002540 mdshantomridha37@gmail.com

৪ মমাঃ নাইমুজ্জামান মৃধা মমাঃ আপরফুজ্জামান মৃধা মমাছাঃ নাছপরন আক্তার 03/17/2004 6467259005 01771819147 naiemmridha345@gmail.com

৫ মমাঃ মমস দী  াসান মমাঃসমাশাররফ ম াসসন ফাসতমা খন্দকার 06/18/2004 3317281032 01988339613 mosarouf622@gmail.com

৬ সুব্রত সা া সুপশল সা া বাসনা সা া 11/01/2001 2858620079 01984194983 tonystarc101@gmail.com

৭ সাজ্জাদ মশখ মমা নজরুল ইসলাম টিটু ছাপবনা মবগম 06/10/2001 9165118309 01720216072 skakash693@gmail.com

৮ মমাঃ মা মুদ মশখ  জাফর মশখ রাসবয়া মবগম 03/02/2000 4658628880 01518440382 sheikh.mahamud001@gmail.com

৯ মমাঃ মদসলায়ার ম াসসন মমাঃ আলাউপিন গাজী মসনায়ারা মবগম 04/07/2002 9579484479 01833782267 67delowerhossain@gmail.com

১ ০ মমা: ইয াপছন মশখ মমা: ইস্রাপফল মশখ মমাসা: খাসলদা মবগম 11/27/2002 3308579139 01743361010 yeasinsheikh039@gmail.com

১ ১ আপশকুজ্জামান মশখ আসাদুজ্জামান পবজলী আক্তার 02/12/2003 2408649040 01775930080 ashiklabib80@gmail.com

১ ২ ইব্রাপ ম মশখ পসপিকুর র মান  াপসনা 07/03/2002 9158590746 01961638237 ibrahimomor2019@gmail.com 

১ ৩ মমাঃ শপরফুল ইসলাম মমাল্লা মমাঃ আব্দুল  ান্নান মমাল্লা পরনা মবগম 12/01/1999 8254224853 01789137168 shorif401@gmail.com

১ ৪ মমাঃ রাসসল মমাঃ মবার ান উপিন  কল্পনা 01/17/2000 5558866595 01726468640 Ebrahimsalman96@gmail.com

১ ৫ পিয়াশ সা া অমল কৃষ্ণ সা া সুবর্ ণা সা া 01/01/2001 330 560 8573 01518436521 piyashsaha5i@gmail.com

১ ৬ মমাঃ মুলতান মমাল্লা পমলন মমাল্লা আসমা মবগম 12/07/2003 2408679468 1955262111 multantungipara357@gmail.com

১ ৭ আপশকুর র মান মমা: আক্কাস আলী মশখ ম াসসনয ারা মবগম 08/31/2003 3317278855 01857902409 ashikptg48@gmail.com

১ ৮ মমা াম্মাদ আলী মমাল্লা আব্দুল মাসলক মমাল্লা মববী মবগম 02/01/2001 4658600624 01789825400 srmohammadali9@gmail.com

১ ৯ মুন্সী মমাঃ আপশকুর র মান মমাঃফায়জুল মুন্সী মমাসাঃ কল্পনা মবগম 03/13/2002 2417255581 01571366328 skakash693@gmail.com

২ ০ মমাঃ পলয়ন পবশ্বাস মরজাউল  ক পবশ্বাস মমাসা.নাজনীন না ার 06/27/2002 2409238892 01747134646 leonhaque931@gmail.com

২ ১ মমাঃ ওসমান গপন মমাঃ কপবর মশখ আয়শা মবগম 12/15/1997 6901467149 01716704485 osmangony549@gmail.com

২ ২ মক, এম,  াপববুর র মান মমাঃ শারাফাত ম াসসন খাঁন মরাপজনা মবগম 12/16/2003 9158624669 01764537071 kmhabib49@gmail.com

২ ৩ জা াঙ্গীর আলম মসা রাব ম াসসন রাসবয়া মবগম 06/07/1988 3703431365 01716123403 skhimu88@gmail.com 

২ ৪ মমাঃ পমরাজুল ইসলাম মমাঃ আশ্রাফ আলী ভূইয়া কপ নুর মবগম 12/20/1996 6861398490 01929171168 md7mirazul99@gmail.com

২ ৫ মমাঃ সাজ্জাদ ম াসসন নাপ দ মমাঃ ফারুক ম াসসন আফসরাজা মবগম 05/14/2004 2417260938 01783350571 sajjadnahid889@gmail.com 

২ ৬ পমঠুন বালা কাপলিদ বালা পবনা বালা 17/10/1994 3286900505 01928762797 mithunbala695@gmail.com

২ ৭ জুপলয়ান সরদার মৃত আব্দুল মান্নান সরদার মৃত মকাসমলা মবগম 12/08/1991 4163940192 01919489117 sm.julian1718@gmail.com


