
২০১৯ সােলর ছা  ভিতর াথিমক ক াে র ম অনসুাের মধা তািলকা  
ীড়া িবভাগঃ হিক 

হিক িবভােগর ২০১৯ সােলর ভিত বাছাই ক াে র ৫৪ জেনর িনবািচত াথিমক তািলকা।   
 

িমক নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

১ ৫৩ 
মা: হাজাইফা হােসন 
িপতা- মা: হািমদলু ইসলাম 

জয়পুরহাট ৭ম 

২ ৩০ 
মা: পারেভজ মাশারফ 
িপতা- মা: আবুল কােশম 

নােটার ৭ম 

৩ ৬১ 
মা: িশমুল 
িপতা- মা: ই াজলু হক ইেয়ন 

রাজশাহী ৭ম 

৪ ৩৮৯৯০ 
মা: মারসািলন বাবু 
িপতা- মা: শাখাওয়াত হােসন 

িদনাজপুর ৭ম 

৫ ৬৩ 
শাওন িবশাল 
িপতা- মা: আ ুল লিতফ আসমান 

রাজশাহী ৭ম 

৬ ১১৯ 
মা: তয়ব আলী 
িপতা- মা: আশরাফুল ইসলাম 

নােটার ৭ম 

৭ ৯৫ 
মা: বাঁধন 
িপতা- মা: গজনবী 

ময়মনিসংহ ৭ম 

৮ ৩৪৮৪৬ 
মা: দীন ইসলাম 
িপতা-জজ িময়া 

িকেশারগ  ৭ম 

৯ ৭৬ 
মা: রিফ ল ইসলাম রািফ 
িপতা- আলমগীর হােসন 

রাজশাহী ৭ম 



১০ ৩৪ 
মা: মা ািফজরু রহমান 
মা: িছি র রহমান 

জয়পুরহাট ৭ম 

১১ ৪৮ 
ি  বদ  অিম 
িপতা- শ ামল বদ  

গাপালগ  ৭ম 

১২ ১০৯ সুদাব দাশ 
িপতা শ াম দাশ 

ঢাকা ৭ম 

১৩ ৪৫ আনসা ল কিরম 
িপতা-মৃত: আ ুস সাবাহান 

ক বাজার ৭ম 

১৪ ২৮ সয়দ মািহ ল ইসলাম িরেফন 
িপতা- সয়দ িমরাজলু ইসলাম 

িদনাজপুর ৭ম 

১৫ ৯৬ মা: তািসন আসাদ ল 
িপতা- মা: আিরফ আলী 

িদনাজপুর ৭ম 

১৬ ২১ মা: সাইদ আি িদ সাহাগ 
িপতা- মা: আ ুস সামাদ 

নােটার ৭ম 

১৭ ২৫ মা: নািসম উি ন 
িপতা- মা: শাহাবুি ন 

পাবনা ৭ম 

১৮ ৫৬ মা: আিসব হাসান 
িপতা- মা: সু সরদার 

খুলনা ৭ম 

১৯ ৩৯ মা ািফজরু রহমান মা াক 
িপতা- আ ুল হািলম ফিকর 

ফিরদপুর ৭ম 

২০ ৯ মা: মাসুম িব াহ 
িপতা- মা: আ ুল গা ফার 

সাত ীরা ৭ম 

২১ ১১০ তারিসন মািনকগ  ৭ম 



িপতা- আ ুর রিহম 
২২ ১২৫ মা: তানভীর আহে দ 

িপতা- আ ুল হািকম 
িকেশারগ  ৭ম 

২৩ ৫৪ ওমর ফা ক 
িপতা- মা: বাবু িময়া 

জয়পুরহাট ৭ম 

২৪ ১৮ মা: বাঁধন িময়া 
িপতা- মা: ইি স আলী 

ময়মনিসংহ ৭ম 

২৫ ৪৩ মা: ফািহম আহেমদ 
িপতা- মা: শামীম মা া 

পটুয়াখালী ৭ম 

২৬ ৭৭ মা: শাহাজ ইসলাম সাভন 
িপতা- মা: আিমনুল ইসলাম 

রাজশাহী ৭ম 

২৭ ৩১ মা: মেহদী হাসান 
িপতা- মা: িমলন 

রাজশাহী ৭ম 

২৮ ৬ নয়ন চ  সরকার 
িপতা-িবপুল চ  সরকার 

নারায়নগ  ৭ম 

২৯ ৩৭৮৯৫ মা: জা াতুল নাঈম পস 
িপতা- মা: বাবুল 

রাজশাহী ৭ম 

৩০ ৬৪ মা: িফেরাজ আলম 
িপতা- মা: বলাল হােসন 

িদনাজপুর ৭ম 

৩১ ২৩ বাদশা আল কাওছার 
িপতা- মা: বাদশা আলমগীর 

িদনাজপুর ৭ম 

৩২ ৭৫ মা: িরফাত হাসান (িবজয়) 
িপতা- মা: হািনফ িময়া 

ঢাকা ৭ম 



৩৩ ৭৩ মা: িমরাজ 
িপতা- মৃত: মা: চাঁন 

ঢাকা ৭ম 

৩৪ ৩৩২৩৯ আিরফুল ইসলাম বাঁধন 
িপতা- মা: সাইফুল ইসলাম 

িকেশারগ  ৭ম 

৩৫ ৪ উ াস রায় 
িপতা- রতন রায় 

ময়মনিসংহ ৭ম 

৩৬ ৪৬ সা  শীল 
িপতা- লাবন  শীল 

রাজবাড়ী ৭ম 

৩৭ ৩৪৮৪৭ মা: সািকব খান 
িপতা- মা: আসাদু ামান খান 

ঢাকা ৭ম 

৩৮ ৯৪ মা: জািমল হােসন 
িপতা- মা: বা ু 

রাজশাহী ৭ম 

৩৯ ৩১৪৬৬ মা: হািসবুল হাসান াবন 
িপতা- মা: মাসুদ 

িকেশারগ  ৭ম 

৪০ ১২৭ ফয়সাল আহেমদ সােহল 
িপতা- মা: সাইদলু ইসলাম 

ঢাকা ৭ম 

৪১ ১১৭ মা: শািকল বাবু আকাশ 
িপতা- মা: আবু সাঈদ 

িদনাজপুর ৭ম 

৪২ ৫৭ মা: তানভীর রহমান িসয়াম 
িপতা- মা: লুৎফর রহমান 

জয়পুরহাট ৭ম 

৪৩ ২০ আ ু াহ আল মামুন 
িপতা- মা: আ ুলহা ান 

নােটার ৭ম 

৪৪ ৩২ মা: ভ মুি  নােটার ৭ম 



িপতা- মা: হািনফ মুি  
৪৫ ৬০ িমঠু মার মহ  ( াবন) 

িপতা- অধীর চ  মহ  
জয়পুরহাট ৭ম 

৪৬ ৪৭ মা: তানিব ল ইসলাম 
িপতা- মা: ইসহাক আলী 

িদনাজপুর ৭ম 

৪৭ ৮০ সুয সরকার 
িপতা-কনক সরকার 

িদনাজপুর ৭ম 

৪৮ ২২ মা: আলী হােসন তানজীর 
িপতা- জািমল আহেমদ হাসান 

ঢাকা ৭ম 

৪৯ ৮৬ মা: রতন িময়া 
িপতা- মা: নািসর উি ন 

ঢাকা ৭ম 

৫০ ৫৯ মা: জবুােয়র সাদনান তীক 
িপতা- মা: আ ুল মােলক 

িসরাজগ  ৭ম 

৫১ ৪৯ মা: ফাহমুদ জামান ইেমল 
িপতা- মা: ইজাব আলী 

গাইবা া ৭ম 

৫২ ৫৫ মা: িমনহাজ হােসন মৃদলু 
িপতা- মা: িমজানুর রহমান 

ঢাকা ৭ম 

৫৩ ১০৫ ান জ ািত চাকমা 
িপতা- আন  মার চাকমা 

রা ামা  ৭ম 

৫৪ ১৯ মাজহা ল ইসলাম 
িপতা- রিফ ল ইসলাম 

ময়মনিসংহ ৭ম 

 


