
ভিত -২০১৯ 
শূ ং িবভাগ 

ছেলঃ 
 

:নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা ভিত ণী 
১।  ৪৫ সিজবরু রহমান িনিবর 

িসি র রহমান 
সাত ীরা ৮ম 

২। ২৪ রাইয়ান মাহমদু া  
রািকব আল মাহমদু 

গাপালগ  ৭ম 

৩।  ৬ দয় আহেমদ 
মা: দলুাল হাসাইন 

ি য়া ৭ম 

৪।  ৩৩ আ ু া আল মাহমদু 
হাওলাদার মা: সাইদলু বারী 

বােগরহাট ৭ম 

৫।  ১০৫ তৗিক আহেমদ 
মা: দেলায়ার হােসন 

পাবনা ৮ম 

৬।  ১০ শখ সােলকীন 
বাইদলু হক 

ঢাকা ৭ম 

৭। ৯৯ এম. হািববু াহ হা ন 
মা: হা ন আর রশীদ মু  ু

মািনকগ  ৭ম 

৮।  ৫৮ সািকবুল ইসলাম আখ  
শিফউল ইসলাম আখ  

নারায়ণগ  ৭ম 

৯।  ৩৭৪৬৯ খাঁন মা: আ ুর রহমান 
মা: সাজাহান খাঁন 

ঢাকা ৬  

১০।  ৪৯ আ ু াহ আল মামনু 
আ ুল কােদর 

সাত ীরা ৭ম 

১১। ২২ িসজান আলী 
জালাল উি ন 

রাজশাহী ৮ম 

১২। ১০২ ইফেতখার আলম িপয়াল 
মা: আব ুওবায়দা মাঃ 
সালাউ ীন ভূঞা 

িকেশারগ  ৭ম 

 

  



মেয়ঃ 
:নং ভিত ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা ভিত ণী 

১. ৪১ জািফরা খানম চৗধুরী জ িত 
নওশাদ আনম খান 

সাত ীরা ৭ম 

২. ২০ জেুলখা খাতুন 
আেলখ ম ল 

রাজশাহী ৭ম 

৩. ১৬ মিনকা বমন 
মিন  চ   

ঢাকা ৭ম 

৪. ৩৭ সািদকা জাফিরন  
জালাল উি ন ফা ক 

সাত ীরা ৭ম 

৫. ৬৪ নাইসা আছ সবরুা 
মা: আ ুস সাবহান িময়া 

ঢাকা ৮ম 

৬. ৭২ জিসকা রহমান 
মতৃ: িজ ুর রহমান 

িকেশারগ  ৭ম 

৭. ৪২ সয়দা ইফফাত হাসান তৃশা 
সয়দ শািহন হাসান 

সাত ীরা ৬  

৮. ৯১ সাহানা জািরন তিন 
সিহদলু আলম 

সাত ীরা ৭ম 

৯. ৩৬ মৗিমতা আফেরাজ িরয়া 
মাহববু লসকর 

ঝালকা  ৭ম 

১০. ৩৯ সািদয়া সুলতানা 
মা:আ ুল সিলম 

সাত ীরা ৭ম 

১১. ৩৮ জা াতুল মাওয়া তাহা 
হািববরু রহমান বাব ু

সাত ীরা ৭ম 

১২. ২৩ মাজ য়া খাতুন 
রজাউল করীম 

পাবনা ৭ম 

১৩. ৪০ িনশাত তাসিনম 
সাজমলু আহেমদ 

সাত ীরা ৬  

১৪. ৩১ তাহসীনা জা াত খােলদা 
িনজাম উি ন 

পাবনা ৭ম 

১৫. ৭ আয়শা খাতুন 
মা: সাইদরু রহমান না ু 

ঢাকা ৭ম 

১৬. ৬৯ সাবাহাত তাসিনম 
শিরফুল ইসলাম টুলটুল 

ঢাকা ৭ম 

১৭. ৫৪ ফািহদা খান 
এ.িব.এম. আব ুহািনফ খান 

ঢাকা ৭ম 

১৮. ৮১ পুি তা আ ার 
জামাল উি ন 

িকেশারগ  ৬  

 


