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শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োমঃ েদমূলা মাধ্যশমক শিদ্যালয় 

ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা প্রকানির িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

০১ জফারকাে কশিরাে িন্যা আক্তার ৬ষ্ঠ ০১  

০২ জমাঃ োশকর জ ানসে োইমা আক্তার স্বপ্না ৬ষ্ঠ ০২  

০৩ কশির শিশ্বাস 
জমঘলা আক্তার ৬ষ্ঠ ০৩  

সাজ্জাি শিশ্বাস ৮ম ৪৪  

০৪ জমাঃ শলটে ইমে  াওলাদার ৬ষ্ঠ ০৪  

০৫ সারশমে আক্তার শমসকাতুল োন্নাশি শমসু ৬ষ্ঠ ০৬  

০৬ জ ৌিম চন্দ্র িীল িান্ত িীল ৬ষ্ঠ ০৭  

০৭ জমাঃ ইশলয়াস খশলফা ইমাম জ ানসে খশলফা ৬ষ্ঠ ০৮  

০৮ মনোনিাষ সমাদ্দার  েশে সমাদ্দার ৬ষ্ঠ ০৯  

০৯ এমাদুল সশেি ৬ষ্ঠ ১০  

১০ খশলল শিশ্বাস মাসুদ শিশ্বাস ৬ষ্ঠ ১১  

১১ িদরুজ্জামাে খাে োশফসা োমাে ৬ষ্ঠ ১২  

১২ শিপুল সমাদ্দার প্রদীপ সমাদ্দার ৬ষ্ঠ ১৩  

১৩ পলাি আ নেদ জমাঃ মুশিে ইসলাম ৬ষ্ঠ ১৪  

১৪ কশিিা রােী সমাদ্দার েয় সমাদ্দার ৬ষ্ঠ ১৫  

১৫ জমাঃ ইউনুচ আলী  াশিিা আক্তার ৬ষ্ঠ ১৬  

১৬ জমাঃ মাসুম খাে োন্নাতুল জফরনদৌস ৬ষ্ঠ ১৭  

১৭ চাঁে শময়া কশিরাে চাঁদেী আক্তার ৬ষ্ঠ ১৮  

১৮ োমাল জ ানসে শসয়াম  াওলাদার ৬ষ্ঠ ১৯  

১৯ আবু সুশফয়াে খশলফা  াশফো আক্তার ৬ষ্ঠ ২০  

২০ জমাঃ শমন্টু মশেরা আক্তার ৬ষ্ঠ ২১  

২১ জমাঃ লুৎফুর র মাে শফনরাে ফাশরে র মাে শমশর্থলা ৬ষ্ঠ ২২  

২২ জমাঃ ইব্রাশ ম মাশি ফাশ মা আক্তার ৬ষ্ঠ ২৪  

২৩ জমাঃ ওমর ফারুক শলটূ জমাঃ র মাতুল্লা  াওলাদার ৬ষ্ঠ ২৫  

২৪ মাসুদ রাো শরসাে মশল্লক ৬ষ্ঠ ২৭  

২৫ অশ দুল  াওলাদার ফাশ ম  াওলাদার ৬ষ্ঠ ২৮  

২৬ শিকাি চন্দ্র শমস্ত্রী জসাোলী ৬ষ্ঠ ২৯  

২৭  াশলম  াওলাদার সুমো আক্তার ৬ষ্ঠ ৩০  

২৮ ো াঙ্গীর জ ানসে শে াদ  ােী ৬ষ্ঠ ৩১  
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ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 
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 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

২৯ সঞ্জয়  ালদার 
রমা  ালদার ৬ষ্ঠ ৩২  

িমা  ালদার ১০ম ১৯  

৩০  ায়দার খাে নুনর োন্নাি ৬ষ্ঠ ৩৩  

৩১ জমাঃ জফারকাে  াওলাদার সাইফুল ইসলাম েয় ৬ষ্ঠ ৩৪  

৩২ জমাঃ মশেবুর র মাে জমাঃ িাশসে  াওলাদার ৬ষ্ঠ ৩৬  

৩৩  ারুে খাে 
জমাঃ আব্দুল্লা  ৬ষ্ঠ ৩৭  

সুরাইয়া আক্তার ৭ম ১২  

৩৪ জমাঃ সাইদুল  াওলাদার 
েশে  াওলাদার ৬ষ্ঠ ৩৮  

ইয়াশিে  াওলাদার ৮ম ২৬  

৩৫ জমাঃ কাওিার সাশফে মৃধা ৬ষ্ঠ ৩৯  

৩৬ জমাঃ িা  আলম লাশময়া আক্তার মীম ৬ষ্ঠ ৪০  

৩৭ জমাঃ কামরুজ্জামাে িািাচ্ছুম শসমরাে েওমী ৬ষ্ঠ ৪২  

৩৮ োশির  াওলাদার শসফাি  াওলাদার ৬ষ্ঠ ৪৩  

৩৯ আব্দুর রশিদ সাশকল জ ানসে ৬ষ্ঠ ৪৪  

৪০ জমাঃ আিদুর রাজ্জাক 
রাশকবুল  াসাে ৬ষ্ঠ ৪৫  

মশরয়ম আক্তার সুশম ১০ম ১২  

৪১ জমাঃ োশকর জ ানসে  াওলাদার রুমাে  াওলাদার ৬ষ্ঠ ৪৬  

৪২ শিশির  াওলাদার জসৌরভ  াওলাদার ৬ষ্ঠ ৪৭  

৪৩ আলমঙ্গীর জ ানসে িােশেলা আক্তার ৬ষ্ঠ ৪৮  

৪৪ র মাে  াওলাদার ফাশিমা আক্তার ৬ষ্ঠ ৪৯  

৪৫ োমাল উশদ্দে জমাঃ েশ রুল ইসলাম েয় ৬ষ্ঠ ৫০  

৪৬ নূরুল ইসলাম  াওলাদার 
চাঁদেী আক্তার ৬ষ্ঠ ৫২  

জসাশেয়া আক্তার ১০ম ৩১  

৪৭ জমাঃ সশ দুল ইসলাম জমাঃ আরাফাি জ ানসে সশেি ৬ষ্ঠ ৫৩  

৪৮ জমাঃ কালাম শিশ্বাস জমাঃ শরয়াদুল শিশ্বাস ৬ষ্ঠ ৫৪  

৪৯ জমাঃ  ায়দার  াওলাদার লাশময়া আক্তার ৬ষ্ঠ ৫৫  

৫০ জমাঃ আশরফুল কশির উনে ফাশিমা ৭ম ০১  

৫১ জমাঃ এমাদুল  ক নুসরাি ো াে ৭ম ০২  

৫২ জমাঃ মশিয়ার র মাে িাদিা ইসরাি ো াে ৭ম ০৩  

৫৩  ারুনুর রশিদ সাশদয়া আফশরে ৭ম ০৪  
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 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

৫৪ জমাঃ দুলাল মৃধা শরতু আক্তার ৭ম ০৫  

৫৫ জমাঃ আশরফ খাে রাইসা আক্তার ৭ম ০৬  

৫৬ জ ৌিম চন্দ্র শমস্ত্রী চয়ে কুমার শমস্ত্রী ৭ম ০৭  

৫৭ জমাঃ মামুে  াওলাদার জমাঃ এোমুল ৭ম ০৮  

৫৮ জমাঃ িা ীে  াওলাদার সুরভী ৭ম ০৯  

৫৯ জমাঃ োশির  াওলাদার োর ীস আক্তার ৭ম ১০  

৬০ জমাঃ োমাে জ ানসে উনে  াশিিা ৭ম ১১  

৬১ জমাঃ োলাল  াওলাদার জেশম ৭ম ১৩  

৬২ জমাঃ জলাকমাে খাে মাশেিয়া আক্তার ইমু ৭ম ১৪  

৬৩ জমাঃ আনোয়ার শসকদার আশরফা আক্তার ৭ম ১৫  

৬৪ জমাস্তফা  াওলাদার মা ফুো আক্তার ৭ম ১৬  

৬৫ জমাঃ জসালায়মাে জ ানসে সাশদয়া আক্তার ইভা ৭ম ১৭  

৬৬ জিিী রােী ঋশিক  ালদার ৭ম ১৮  

৬৭ আবুল কালাম খাে জমাসাঃ কাশরমা আক্তার ৭ম ১৯  

৬৮ জমাঃ োশের আ নেদ োশদরা আক্তার ৭ম ২০  

৬৯ োন্না িালুকদার শসয়াম িালুকদার ৭ম ২১  

৭০ জমাঃ নুরোমাে  াওলাদার আশরফা ইসলাম জমঘলা ৭ম ২২  

৭১ জমাঃ িানরকুল ইসলাম জমাঃ িাশ দুল ইসলাম সাবু ৭ম ২৩  

৭২ জুনয়ল  াওলাদার োন্নাশি ৭ম ২৪  

৭৩ িালাম খাঁে ফারোো আক্তার ৭ম ২৫  

৭৪ ফয়সাল মা ামুদ সাশিি মা মুদ ৭ম ২৬  

৭৫ জমাঃ োশকর জ ানসে জমাঃ রাশি ৭ম ২৭  

৭৬ জমাঃ ইশিস ফশকর জমাঃ শরয়াদ ফশকর ৭ম ২৮  

৭৭ জমাঃ কাউম আকে ইমরাে আকে ৭ম ২৯  

৭৮ জমাঃ আিাদুল আকে োশিলা আক্তার ৭ম ৩০  

৭৯ মন্টূ িরীফ 
জমাঃ মারুফ ৭ম ৩১  

মীম আক্তার ১০ম ০৩  

৮০ িাবুল ফশকর জমাঃ মানুে ফশকর ৭ম ৩২  

৮১  াশিি  াওলাদার জমাঃ মুশিে ৭ম ৩৩  

৮২ জমা ােদ রানসল খাে মশরয়ম আক্তার ৭ম ৩৪  
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৮৩ ইব্রাশ ম খাে 
লাশময়া আক্তার ৭ম ৩৫  

 ান্নাে খাে ১০ম ৪০  

৮৪ স্বপে কুমার শিশ্বাস স্বে িা রােী শিশ্বাস ৭ম ৩৬  

৮৫ জমাঃ োন্না শময়া  াওলাদার কানয়স  াওলাদার ৭ম ৩৭  

৮৬ জমাঃ  ারুে  াওলাদার জমাঃ ইমে জ ানসে ৭ম ৩৮  

৮৭ আলম ীর জ ানসে  াওলাদার 
িাশ ে  াসাে ৭ম ৩৯  

মাশরয়া আক্তার ৯ম ১৭  

৮৮ সঞ্জীি  ালদার সং ীিা রােী ৭ম ৪০  

৮৯ আল আশমে েয়ে খশলফা ৭ম ৪১  

৯০ মাশেক  াওলাদার মাসুদ  াওলাদার ৭ম ৪২  

৯১ জমাঃ খশললুর র মাে জমাঃ শলমে জ ানসে ৭ম ৪৩  

৯২ োশকর খাে জমাঃ জ ানসে ৭ম ৪৪  

৯৩ দুলাল  াওলাদার জমাঃ রমোে  াওলাদার ৭ম ৪৫  

৯৪ জমাঃ  াশিবুল্লা  জমাঃ মুশিে রাশি ৭ম ৪৬  

৯৫ জফারকাে  ােী জমাঃ জসালায়মাে  ােী ৭ম ৪৭  

৯৬ মশের  াওলাদার 
উশম ি আক্তার ৭ম ৪৮  

লিা আক্তার ৯ম ৩১  

৯৭ ডাশলম জি ম সাশকি  াওলাদার ৭ম ৪৯  

৯৮ আবু িক্কর শিশদ্দক সসকি  াওলাদার ৮ম ০১  

৯৯ শিধাে চন্দ্র  ালদার সুশেৎ কুমার  ালদার ৮ম ০২  

১০০ খন্দকার ি ীদ িাওশ দ খন্দকার ৮ম ০৩  

১০১ জমাঃ শেয়াউল  াচাে আইমাে শদয়াে শরসাল ৮ম ০৪  

১০২ জমাঃ সামসুল আলম জমাঃ আব্দুল্লা  আল সাইফ ৮ম ০৫  

১০৩ জমাঃ আল আশমে খাে ফাশরয়া আক্তার ৮ম ০৬  

১০৪ জমাঃ আিাদুল  াওলাদার শসফাতুল ইসলাম ৮ম ০৭  

১০৫ জমাঃ মশেির র মাে রুশম আক্তার ৮ম ০৮  

১০৬ কামাল জ ানসে িালুকদার শে ার সুলিাো ৮ম ০৯  

১০৭ মঞ্জু কশিরাে শমথুে আক্তার ৮ম ১০  

১০৮ মশের জ ানসে কশিরাে 
িান্তা আক্তার ৮ম ১১  

সােজু আক্তার ৯ম ১৫  



ফরম-১ 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োমঃ েদমূলা মাধ্যশমক শিদ্যালয় 

ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা প্রকানির িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

১০৯ ম শসে খাে মীম আক্তার ৮ম ১২  

১১০ জমাঃ িায়শেদ  াওলাদার সাশেদ  াওলাদার ৮ম ১৩  

১১১ জফারকাে সরদার ফাশ ম সরদার ৮ম ১৪  

১১২ মামুে  াওলাদার োন্নাতুল আক্তার স্বপ্না ৮ম ১৫  

১১৩ নুরুল জসপাই ফেনল রাশি ৮ম ১৬  

১১৪ জমাঃ জলাকমাে োঈম সরদার ৮ম ১৭  

১১৫ জমাঃ খশললুর র মাে সাশদয়া আক্তার ৮ম ১৮  

১১৬ জমাসাঃ লাশক আক্তার মা মুদ  াসাে ৮ম ১৯  

১১৭ ডাশলম শিশ্বাস রশে শিশ্বাস ৮ম ২০  

১১৮ জমাঃ কাওসার সরদার জমাঃ িায়শেদ সরদার ৮ম ২১  

১১৯ জমাঃ  াশলম  াওলাদার শসয়াম  াওলাদার ৮ম ২২  

১২০ লাল শময়া কশিরাে োশেম জ ানসে ৮ম ২৩  

১২১ ইব্রা ীম  াওলাদার রায় াে  াওলাদার ৮ম ২৪  

১২২ জমাঃ কামাল জ ানসে  নুসরাি ো াে সূচো ৮ম ২৫  

১২৩ আঃ রশ ম  াওলাদার দুশলয়া আক্তার ৮ম ২৭  

১২৪ জমাঃ শ রা 
জমাঃ রুনিল ৮ম ২৮  

আফনরাো আক্তার ১০ম ৩০  

১২৫ শফনরাে  াওলাদার মীম আক্তার ৮ম ২৯  

১২৬ িশ দুল  াওলাদার জমাঃ সুলাইমাে ৮ম ৩০  

১২৭ জমাঃ িশ দুল ইসলাম িাওে  ােী ৮ম ৩৩  

১২৮ জমাঃ কশির  াওলাদার রাো  াওলাদার ৮ম ৩৪  

১২৯ জমাসাঃ শিমু জি ম ফাশরয়া আক্তার ৮ম ৩৫  

১৩০ সাইফুল  ােী োেমুল  ােী ৮ম ৩৬  

১৩১ জমাঃ আসাদুল  াওলাদার জমাঃ আবুিকর  াওলাদার ৮ম ৩৭  

১৩২ আব্দুল আশলম মশরয়ম আক্তার ৮ম ৩৮  

১৩৩ আঃ িানরক জমাল্লা আব্দুল আশলম জমাল্লা ৮ম ৩৯  

১৩৪ জমাঃ কশরম  াওলাদার লাভলী আক্তার ৮ম ৪০  

১৩৫ িশ দুল ইসলাম  াওলাদার সুমাইয়া আক্তার ৮ম ৪১  

১৩৬ ফারুক  াওলাদার রশে  াওলাদার ৮ম ৪২  
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শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োমঃ েদমূলা মাধ্যশমক শিদ্যালয় 

ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা প্রকানির িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

১৩৭ জমাঃ সনরায়ার খাঁে জমাঃ সসকি জ ানসে রশে ৮ম ৪৩  

১৩৮ জমাঃ মশের খাে জমাঃ মঈনুল ইসলাম ৮ম ৪৫  

১৩৯ জমাঃ আল আমীে ডাকুয়া মাশ ম ডাকুয়া ৮ম ৪৬  

১৪০ সশ দুল ইসলাম িাওে  াওলাদার ৮ম ৪৭  

১৪১ জমাঃ িশ দুল  াওলাদার সুরাইয়া আক্তার ৮ম ৪৮  

১৪২ সাইদুল ইসলাম 
রশিউল ইসলাম ৮ম ৪৯  

সেল শময়া ১০ম ০৬  

১৪৩ রশফকুল খাে োশ িস আক্তার ৮ম ৫০  

১৪৪ আলাউশদ্দে কশিরাে আশখ আক্তার ৮ম ৫১  

১৪৫ জমাঃ শমোনুর র মাে সুমাইয়া আক্তার ৮ম ৫২  

১৪৬ জমাঃ িা ো াে িালুকদার সার্থী আক্তার ৯ম ০১  

১৪৭ জমাঃ মশেরুল ইসলাম মশরয়ম আক্তার ৯ম ০২  

১৪৮ োমাে খাে িে িা আক্তার ৯ম ০৩  

১৪৯ জমাঃ রশফকুল ইসলাম শেিাি সুলিাো ৯ম ০৪  

১৫০ আলম ীর খাে রুমাে খাে ৯ম ০৫  

১৫১ জমাঃ িওকি জ ানসে 
মা মুদ  াসাে শেিাে ৯ম ০৬  

শেসাে মা মুদ ৯ম ১৯  

১৫২ সুলিাে আকে মীম আক্তার ৯ম ০৭  

১৫৩ জমাঃ এমাদুল মািী শসয়াম মািী ৯ম ০৮  

১৫৪ জমাঃ  শে  াওলাদার সুইটি আক্তার ৯ম ০৯  

১৫৫ জমাঃ সানু শিশ্বাস অশলউল ইসলাম ৯ম ১০  

১৫৬ আনোয়ার খশলফা রাশি জ ানসে ৯ম ১১  

১৫৭ জমাঃ িাবুল  াওলাদার ইমু আক্তার ৯ম ১২  

১৫৮ জমাঃ শমোনুর র মাে  াং মুশিে ইসলাম ৯ম ১৩  

১৫৯ জমাঃ জসা া   াওলাদার রুমাে  াওলাদার ৯ম ১৪  

১৬০ োশকর জ ানসে  াফসা আক্তার ৯ম ১৬  

১৬১ আশেে  াওলাদার রাো  াওলাদার ৯ম ১৮  

১৬২ জমাস্তফা  াওলাদার িােশেলা আক্তার ৯ম ২০  

১৬৩ খন্দকার িশির আ নমদ এন সাে খন্দকার ৯ম ২১  

১৬৪ দুলাল সরদার োইম সরদার ৯ম ২২  



ফরম-১ 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োমঃ েদমূলা মাধ্যশমক শিদ্যালয় 

ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা প্রকানির িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

১৬৫ শমোনুর র মাে জমন দী  াসাে ৯ম ২৩  

১৬৬ জমাঃ  াশেফ খাে জমাঃ রায় াে ৯ম ২৪  

১৬৭ জমাস্তফা মাতুির শেসাে মাতুির ৯ম ২৫  

১৬৮ জমাঃ আবুল িাসার আয়িা শসশদ্দকা ৯ম ২৬  

১৬৯ মশেদ  াওলাদার মীম আক্তার ৯ম ২৭  

১৭০ সাকানয়ি সরদার শরফাি সরদার ৯ম ২৮  

১৭১ কশির  াওলাদার সশেি  াওলাদার ৯ম ২৯  

১৭২ িশ র  াওলাদার ইসরাি ো াে জমঘা ৯ম ৩০  

১৭৩ জমাঃ শমরাে িালুকদার শেরি িালুকদার ৯ম ৩২  

১৭৪ ইশিস  াওলাদার ইভা আক্তার ৯ম ৩৩  

১৭৫ জমাঃ িশির  াওলাদার শির্থী আক্তার ৯ম ৩৪  

১৭৬ রশিদ  াওলাদার  াশসি  াওলাদার ৯ম ৩৫  

১৭৭ আসাদুজ্জামাে জমাঃ োইম ৯ম ৩৬  

১৭৮ জমাঃ জফারকাে খশলফা রা াি খশলফা ৯ম ৩৭  

১৭৯ জমাঃ আল আশমে কশিরাে আশেম কশিরাে ১০ম ০১  

১৮০ শফনরাে জোমাদ্দার োেশমে আক্তার ১০ম ০২  

১৮১ কশির মৃধা রুশম আক্তার ১০ম ০৪  

১৮২ জমাঃ িশ দ  াওলাদার কাইফা আক্তার ১০ম ০৫  

১৮৩ সিনয়বুর র মাে কাশেে ফাশিমা ১০ম ০৭  

১৮৪ আব্দুস জসািা াে  াওলাদার সাশমরা আক্তার ১০ম ০৮  

১৮৫ আ েদ জমাস্তফা সাশমমা োসশরে ১০ম ০৯  

১৮৬ কামরুল ইসলাম সুমাইয়া আক্তার ১০ম ১০  

১৮৭ জমাঃ সাইদুর র মাে সাশদয়া আক্তার ১০ম ১১  

১৮৮ জমাঃ জমািারফ খাঁে সাশময়া আক্তার ১০ম ১৩  

১৮৯ জমাঃ জলাকমাে জ ানসে জোমাে জ ানসে রমোে ১০ম ১৪  

১৯০ জমাঃ োশকর জ ানসে শরমা আক্তার ১০ম ১৫  

১৯১ জমাঃ জদনলায়ার মাতুির রা াি মাতুির ১০ম ১৬  

১৯২ জমাঃ িেলু  াওলাদার বৃশি আক্তার ১০ম ১৭  

১৯৩ জ শরয়া জি ম িা ীে  ােী ১০ম ১৮  

১৯৪ মশ দুল মৃধা  রাশি মৃধা ১০ম ২০  



ফরম-১ 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োমঃ েদমূলা মাধ্যশমক শিদ্যালয় 

ঠিকাোঃ গ্রামঃ েদমূলা, ডাকঃ েদমূলা, উপনেলাঃ ভান্ডাশরয়া, জেলাঃ শপনরােপুর। 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা প্রকানির িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

 চুড়ান্ত জভাটার িাশলকা 

জভাটানরর জেশ ঃ  অশভভািক 

 

          

 

প্রধাে শিক্ষনকর স্বাক্ষর 

োমঃ  

সীলঃ 

িাশরখঃ ০৮-০৩-2022 খ্রিঃ 

জভাটার েম্বর জভাটানরর োম 
অশভভািক জভাটানরর জক্ষনে 

শিক্ষার্থীর োম 

শিক্ষার্থীর 

জেশ  

শিক্ষার্থীর জেশ  

জরাল েম্বর 

জেশ  

িাখা 

১৯৫ জমাঃ দুলাল জসপা ী শেশির মা মুদ ১০ম ২১  

১৯৬ সামসুন্না ার পারভীে জসালায়মাে আল সাশদি ১০ম ২২  

১৯৭ জমাঃ োশকর জ ানসে  াং েনির জ ানসে সেল ১০ম ২৩  

১৯৮ নূরুল আশমে  াওলাদার মশে আক্তার ১০ম ২৪  

১৯৯ জমাঃ োশসর িালুকদার শসয়াম িালুকদার ১০ম ২৫  

২০০ জমাঃ রশফকুল ইসলাম ফা াদ আ নমদ ১০ম ২৬  

২০১ জমাঃ  ারুে খাঁ ফাশ মা আক্তার ১০ম ২৭  

২০২ জমাঃ িা ো াে  াওলাদার িাশমম  াওলাদার ১০ম ২৮  

২০৩ আলিাি জিপারী িাওে ১০ম ২৯  

২০৪ সামসুল  ক  াওলাদার এমরাে  াওলাদার ১০ম ৩২  

২০৫ জমাঃ জসা া   াওলাদার ইউসুফ  াওলাদার ১০ম ৩৩  

২০৬ শরয়াে সরদার শমরাে সরদার ১০ম ৩৪  

২০৭ োশকর  াওলাদার রাজু জ ানসে ১০ম ৩৫  

২০৮  াশলম সরদার শরয়াজুল সরদার ১০ম ৩৬  

২০৯ জমাঃ ইউনুচ জমাল্লা োশ দ জমাল্লা ১০ম ৩৭  

২১০ রাশিদা জি ম রায় াে  াওলাদার ১০ম ৩৮  

২১১ রুস্তুম ফরাশে নুরো াে আক্তার ১০ম ৩৯  

২১২ শেয়া খাে োঈম খাঁে ১০ম ৪১  

২১৩ রশিে ঘরামী চয়ে ঘরামী ১০ম ৪২  

২১৪ আউয়াল  াওলাদার জমাঃ িাশমম  াওলাদার ১০ম ৪৩  

২১৫ জমাঃ জফারকাে  াওলাদার আসলাম  াওলাদার ১০ম ৪৪  

২১৬ জমাঃ কুদ্দুস খাে িাশকি খাে ১০ম ৪৫  

২১৭ জসালায়মাে  াওলাদার সাইফুল ইসলাম ১০ম ৪৬  

 


