ক্রমিক নং নাি নামির অর্ ইংমরজী
থ
বানান
১ আবরার আজিল নযায়বান মনখত
ুঁ
২ আবরার আখলাক নযায়বান চমরত্র
৩ আবরার আখইয়ার নযায়বান চিৎকার িানষ
৪ আবরার আিজাদ নযয়বান সম্মামনত

৫ আবরার ফাইয়াজ নযায়বান দাতা
৬ আবরার ফসীহ নযায়বান মবগুদ্ধভাষী
৭ আবরার ফাহাদ নযায়বান মসংহ
৮ আবরার গামলব নযায়বান মবজয়ী
৯ আবরার হামসন নযায়বান সন্দর

১০ আবরার হামিদ নযায়বান রক্ষাকারী
১১ আবরার হামফজ নযায়বান রক্ষাকারী
১২ আবরার হামিদ নযায়বান প্রশংসাকারী

১৩ আবরার হাসান নযায়বান উত্তি
১৪ আবরার হাসনাত নযায়গুণাবলী
১৫ আবরার হামিি নযায়বান বন্ধ

১৬ আবরার হামনফ নযায়বান ধামিক
থ
১৭ আবরার জলীল নযায়বান িহান
১৮ আবরার জামিল নযায়বান সন্দর
১৯ আবরার জাওয়াদ নযায়বান দানশীল
২০ আবরার কমরি নযায়বান দয়ালূ

২১ আবরার খমলল নযায়বান বন্ধ

২২ আবরার লাবীব নযায়বান বদ্ধদ্ধিান
২৩ আবরার িাসি নযায়বান মনষ্পাপ

২৪ আবরার িামহর নযায়বান দক্ষ
২৫ আবরার মিাহমসন নযায়বান উপকারী
২৬ আবরার িইন নযায়বান সাহায্যকারী

২৭ আবরার নামসর নযায়বান সাহায্যকারী
২৮ আবরার রইস নযায়বান ভদ্রবযদ্ধি
২৯ আবরার শাহমরয়ার নযায়বান মবচক্ষণ
৩০ আজিল জামহন নযায়বান মবচক্ষণ

৩১ আজিল আবসার মনুঁখত দৃষ্টি
৩২ আজিল ফয়াদ মনখত
ুঁ অন্তর
৩৩ আজিল আওসাফ মনখত
ুঁ গুণাবলী
৩৪ আহিার আখতার লাল তাুঁরা

৩৫ আসীর আবরার সম্মামনত নযায়বান
৩৬ আসীর ফয়সাল সম্মামনত বন্ধ
৩৭ আসীর ইনমতসার সম্মামনত মবজয়

৩৮ আসীর িজতবা সম্মামনত িমনানীত
৩৯ আসীর মিাসমলহ সম্মামনত প্রতযয়নকারী
৪০ আসীর িনসর সম্মামনত মবজয়ী

৪১ আসীর ওয়াদদ সম্মামনত বন্ধ
৪২ আবরার ফয়াদ নযায়পরায়ণ অন্তর

৪৩ আবরার ফয়সাল নযায় মবচারক
৪৪ আবরার আহিাদ ধমিমবশ্বাসী
থ
প্রশংসাকারী
৪৫ আহনাফ আমবদ ধমিমবশ্বাসী
থ
এবাদতকারী

৪৬ আহনাফ আমদল ধমিমবশ্বাসী
থ
নযায়পরায়ণতা
৪৭ আহনাফ আমির নামহ ধমিমবশ্বাসী
থ
শাসক
৪৮ আহনাফ আনসার ধমিমবশ্বাসী
থ
সাহায্যকারী
৪৯ আহনাফ আমতফ ধমিমবশ্বাসী
থ
দয়ালূ

৫০ আহনাফ আমকফ ধমিমবশ্বাসী
থ
উপাসক
৫১ আহনাফ হামবব ধমিমবশ্বাসী
থ
বন্ধ

৫২ আহনাফ হামিদ ধমিমবশ্বাসী
থ
প্রশংসাকারী
৫৩ আহনাফ হাসান ধমিমবশ্বাসী
থ
উত্তি
৫৪ আহনাফ িজামহদ ধমিমবশ্বাসী
থ
সংয্িশীল
৫৫ আহনাফ িত্তাকী ধমিমবশ্বাসী
থ
সংয্িশীল

৫৬ আহনাফ মিাহমসন ধমিমবশ্বাসী
থ
উপকারী
৫৭ আহনাফ িরমশদ ধমিমবশ্বাসী
থ
প্রতযয়ণকারী
৫৮ আহনাফ মিাসামেক ধমিমবশ্বাসী
থ
প্রতযয়ণকারী

৫৯ আহনাফ িইয্ ধমিমবশ্বাসী
থ
সম্মাা্নীত
৬০ আহনাফ িনসর ধমিমবশ্বাসী
থ
মবজয়ী

৬১ আহনাফ রাশীদ ধমিমবশ্বাসী
থ
৬২ আহনাফ শামকল ধমিমবশ্বাসী
থ
সপরুষ
৬৩ আহনাফ শাহমরয়ার ধমিমবশ্বাসী
থ
রাজা

৬৪ আহনাফ তাহমিদ ধমিমবশ্বাসী
থ
প্রমতমনয়ত
৬৫ আহনাফ তাজওয়ার আল্লাহর প্রশংসাকারী
৬৬ আহনাফ ওয়াদদ ধমিমবশ্বাসী
থ
বন্ধ
৬৭ আিজাদ হামবব সম্মানীত বন্ধ
৬৮ আমকল আখতাব মবচক্ষণ বন্ধ

৬৯ আমবদ আখতাব ভাষামবদ ভিা
৭০ আমদল আহনাফ নযায়পরায়ন ধামিক
৭১ আজওয়াদ আবরার অমত উত্তি নযায়বান

৭২ আহনাফ আহিাদ ধামিক
থ অমত প্রশংসনীয়
৭৩ আজওয়াদ আখলাক অমত উত্তি চামরদ্ধত্রক গুণাবলী
৭৪ আজিল আহমিদ মনখত
ুঁ অমত প্রশংসাকারী

৭৫ আহিার আজবাল লাল পাহাড়
৭৬ আবইয়াজ আজবাল সাদা পাহাড়
৭৭ আহিার আবমরশাি লাল বমণরথ মসল্ক
৭৮ আবইয়াজ আবমরশাি সাদা বমণরথ মসল্ক

৭৯ আজিাইন আমদল সম্পূণ নযায়
থ
পরায়ণ
৮০ আমল আবসার উচ্ছ দৃষ্টি
৮১ ম আখজার আবমরশাি সবজ বমণরথ মসল্ক
৮২ আরহাি আহবাব সবচাইমত সংমবদনশীল বন্ধ

৮৩ আরশাদ আরিাস অমত স্বচ্ছ হীরা
৮৪ আশহাব আসাদ বীর মসংহ
৮৫ আশফাক বাহবাব অমধক মেহশীল বন্ধ

৮৬ আমসফ আকতাি ময্াগয মনতা
৮৭ আকিার আনজি অমত উজ্জল তারা

৮৮ আমসফ আমির ময্াগয শাসক
৮৯ আিজাদ আমির অমতদানশীল শাসক
৯০ আকরাি আমির অমত বদ্ধদ্ধিান শাসক

৯১ আজরফ আমির অমত বদ্ধদ্ধিান শাসক
৯২ আকিার আবসার অমত উজ্জ্বল দৃষ্টি
৯৩ আকিার আজিাল অমত উজ্জ্বল অমত সন্দর
৯৪ আকিার আহিার অমত উজ্জ্বল লাল
৯৫ আরহাি আখইয়ার সবমচময় সংমবদনশীল চিৎকার

৯৬ আকিার আওসাফ অমত উজ্জল গুণাবলী িানষ
৯৭ আকিার আনওয়ার অমত উজ্জ্বল মজযমতিালা
৯৮ আফজাল আহবাব অমত উত্তি বন্ধ
৯৯ আমতফ আমির দয়াল শাসক
১০০ আমতফ আকতাব দয়াল মনতা

১০১ আমতফ আসাদ দয়াল মসংহ
১০২ আমতফ আকরাি দয়াল অমত দানশীল
১০৩ আমতফ আকবর দয়ালূ িহান
১০৪ আমতফ আশহাব দয়ালূ বীর
১০৫ আমতফ আদ্ধজজ দয়ালূ ক্ষিতাবান

১০৬ আমতফ আরিান দয়াল ইচ্ছা
১০৭ আমতফ আরহাি দয়াল সংমবদনশীল

১০৮ আমতফ আহরার দয়াল সরল
১০৯ আমতফ আহবাব দয়াল বন্ধ
১১০ আমতফ আবরার দয়াল নযায়বান

১১১ আমতফ আবসার দয়াল দৃষ্টি
১১২ আমতফ আহিাদ দয়াল অমত প্রশংসনীয়
১১৩ আমতফ আনসার দয়াল সাহায্যকারী

১১৪ আমতফ আমনস দয়াল বন্ধ
১১৫ আমতফ বখমতয়ার দয়াল মসৌভাগযবান
১১৬ আসলাি আনজি মনরাপদ তারা
১১৭ আজিাইন ফাময়ক সম্পূন উত্তি
থ
১১৮ আিাদ আশহাব অমত প্রশংসনীয় বীর

১১৯ আকদাস আরিান অমত পমবত্র ইচ্ছা
১২০ আতহার আনওয়ার অমত পমবত্র মজযামতিালা
থ
১২১ আতহার মফদা অমত পমবত্র উৎসগ থ

১২২ আতহার ইশরাক অমত পমবত্র সকাল
১২৩ আতহার ইশমতয়াক অমত পমবত্র ইচ্ছা
১২৪ আতহার ইহসাস অমত পমবত্র অনভূ মত
১২৫ আতহার জািাল অমত পমবত্র মসৌন্দয্ থ

১২৬ আতহার িাসি অমত পমবত্র মনষ্পাপ
১২৭ আতহার িবারাক অমত পমবত্র শুভ
১২৮ আতহার মিসবাহ অমত পমবত্র প্রদীপ
১২৯ আতহার নূর অমত পমবত্র আমলা

১৩০ আতহার শাহাদ অমত পমবত্র িধ

১৩১ আতহার মশহাব অমত পমবত্র উজ্জল তারকা
১৩২ আতহার মসপার অমত পমবত্র ধি থ
১৩৩ আতহার জহাময়র অমত পমবত্র উজ্জল

১৩৪ আমরফ আবসার পমবত্র দৃষ্টি
১৩৫ আমরফ আজিল পমবত্র অমত সন্দর
১৩৬ আমরফ আসিার পমবত্র ফলিূল
১৩৭ আমরফ আখতার পমবত্র তারকা
১৩৮ আমরফ আরিান পমবত্র ইচ্ছা

১৩৯ আমরফ আনজি পমবত্র তারকা
১৪০ আমরফ আশহাব জ্ঞানবীর
১৪১ আমরফ আকতাব জ্ঞানী মনতা

১৪২ আমরফ আকরাি জ্ঞানী অমত দানশীল
১৪৩ আমরফ আলিাস পমবত্র হীরা
১৪৪ আমরফ আমির জ্ঞানী শাসক
১৪৫ আমরফ মনসার পমবত্র উৎসগ থ
১৪৬ আমরফ আনওয়ার পমবত্র মজযামতিালা
থ

১৪৭ আমরফ বখমতয়ার জ্ঞানী মসৌভাগযবান
১৪৮ আমরফ ফয়সাল জ্ঞানী মবচারক
১৪৯ আমরফ ফয়াদ জ্ঞানী অন্তর

১৫০ আমরফ গওহর পমবত্র িিা

১৫১ আমরফ হাসনাত পমবত্র গুণাবমল
১৫২ আমরফ হামনফ জ্ঞানী ধামিক
থ
১৫৩ আমরফ হামিি জ্ঞানী বন্ধ
১৫৪ আমরফ শামকল জ্ঞানী সপরুষ

১৫৫ আমরফ শাহমরয়ার জ্ঞানী রাজা
১৫৬ আমরফ রমিজ পমবত্র প্রতীক
১৫৭ আমরফ রায়হান পমবত্র সগন্ধীফল
১৫৮ আমরফ সামলহ জ্ঞানী চমরত্রবান

১৫৯ আমরফ সামদক জ্ঞানী সতযবান
১৬০ আমরফ ইশমতয়াক পমবত্র ইচ্ছা
১৬১ আমরফ জািাল পমবত্র মসৌন্দয্ থ
১৬২ আমরফ জাওয়াদ জ্ঞানী দানশীল
১৬৩ আমরফ িাহতাব পমবত্র চাুঁদ

১৬৪ আমরফ িামহর জ্ঞানী দক্ষ
১৬৫ আমরফ মিাসমলহ জ্ঞানী সংস্কারক
১৬৬ আমরফ িইয্ জ্ঞানী সম্মামনত
১৬৭ আমরফ িনসর জ্ঞানী মবজয়ী

১৬৮ আবরার আওসাফ নযায় গুণাবমল
১৬৯ আসীর আওসাফ সম্মামনত গুণাবমল
১৭০ আিাদ আওসাফ অমত প্রশংসনীয় গুণাবমল

১৭১ আমরফ আওসাফ উচ্চ গুণাবমল
১৭২ আরশাদ আওসাফ সবচাইমত সৎ গুণাবমল

১৭৩ আশহাব আওসাফ বীর গুণাবমল
১৭৪ আকবর আওসাফ িহান গুণাবমল
১৭৫ আয়িান আওসাফ মনভীক গুণাবমল

১৭৬ আজিাইন িাহতাব পূণ চাুঁ
থ দ
১৭৭ আজিাইন ইনমকসামফ পূণ সূ
থ য্গ্রহণ
থ
১৭৮ আজিাইন ইনমকয়াদ পূণ বাধযতা
থ
১৭৯ আজিাইন ইকমতদার পূণ ক্ষিতা
থ

১৮০ আমতক আবরার সম্মামনত নযায়বান
১৮১ আমতক আবসার সম্মামনত দৃষ্টি
১৮২ আমতক আহবাব সম্মামনত বন্ধ
১৮৩ আমতক আহরাি সম্মামনত স্বাধীন
১৮৪ আমতক আহিাদ সম্মামনত অমত প্রশংসনীয়

১৮৫ আমতক আদ্ধজজ সম্মামনত ক্ষিতাবান
১৮৬ আমতক আদ্ধজি সম্মামনত শদ্ধিশালী
১৮৭ আমতক আশহাব সম্মামনত বীর
১৮৮ আমতক আমসফ সম্মামনত ময্াগয বযাদ্ধি

১৮৯ আমতক আকবর সম্মামনত িহান
১৯০ আমতক আমির সম্মামনত শাসক
১৯১ আমতক আনসার সম্মামনত সাহায্যকারী
১৯২ আমতক বখমতয়ার সম্মামনত মসৌভাগযবান
১৯৩ আমতক ফয়সাল সম্মামনত মবচারক
১৯৪ আমতক ইশরাক সম্মামনত প্রভাত

১৯৫ আমতক জািাল সম্মামনত মসৌন্দয্ থ
১৯৬ আমতক জাওয়াদ সম্মামনত দানশীল
১৯৭ আমতক িাসদ সম্মামনত মমসৌভাগযবান
১৯৮ আমতক িজামহদ সম্মামনত ধিময্াদ্ধা
থ

১৯৯ আমতক িমহব সম্মামনত মপ্রমিক
২০০ আমতক িাহবব সম্মামনত মপ্রয় বন্ধ
২০১ আমতক িরমশদ সম্মামনত পর্ প্রদশক
থ
২০২ আমতক মিাসামেক সম্মামনত প্রতযয়নকারী
২০৩ আমতক িনসর সম্মামনত মবজয়ী

২০৪ আমতক সামদক সম্মামনত সতযবান
২০৫ আমতক শাহমরয়ার সম্মামনত রাজা
২০৬ আমতক শামকল সম্মামনত সপরুষ
২০৭ আমতক তাজওয়ার সম্মামনত রাজা
২০৮ আমতক ওয়াদদ সম্মামনত বন্ধ

২০৯ আমতক ইয়ামসর সম্মামনত বন্ধ
২১০ আমতক আহবাব সম্মামনত বন্ধ
২১১ আমতক আহরাি সম্মামনত স্বাধীন
২১২ আমতক আহিাদ সম্মামনত অমত প্রশংসনীয়
২১৩ আমতক আহনাফ সম্মামনত খাুঁষ্টি ধামিক
থ

২১৪ আমতক আমদল সম্মামনত নযায়পরায়ণ
২১৫ আিজাদ আমবদ সম্মামনত এবাদতকারী
২১৬ আিজাদ আমরফ সম্মামনত জ্ঞানী

২১৭ আিজাদ আমল সম্মামনত উচ্ছ

২১৮ আিজাদ ম আদ্ধজজ সম্মামনত ক্ষিতাবান
২১৯ আিজাদ আদ্ধজি সম্মামনত শদ্ধিশালী
২২০ আিজাদ আসাদ সম্মামনত মসংহ
২২১ আিজাদ আশহাব সম্মামনত বীর
২২২ আিজাদ সামদক সম্মামনত সতযবান

২২৩ আিজাদ রমফক সম্মামনত বন্ধ
২২৪ আিজাদ রইস সম্মামনত ভদ্র মলাক
২২৫ আিজাদ নামদি সম্মামনত সঙ্গী

২২৬ আিজাদ িমনফ সম্মামনত মবখযাত
২২৭ আিজাদ লতীফ সম্মামনত পমবত্র
২২৮ আিজাদ লামবব সম্মামনত বদ্ধদ্ধিান

২২৯ আিজাদ জলীল সম্মামনত িহান
২৩০ আিজাদ খমলল সম্মামনত বন্ধ
২৩১ আিজাদ মিাসামেক সম্মামনত প্রতযয়নকারী
২৩২ আিজাদ িাহবব সম্মামনত বন্ধ

২৩৩ আিজাদ শামকল সম্মামনত সপরুষ
২৩৪ আিজাদ আমসফ সম্মামনত ময্াগয বযদ্ধি
২৩৫ আিজাদ আমনস সম্মামনত বন্ধ

২৩৬ আিজাদ আমকফ সম্মামনত উপাসক
২৩৭ আিজাদ বখমতয়ার সম্মামনত মমসৌভাগযবান

২৩৮ আিজাদ বশীর সম্মামনত সসংবাদ বহনকারী
২৩৯ আিজাদ ফয়াদ সম্মামনত মবজয়ী

২৪০ আিজাদ হামবব সম্মামনত মপ্রয় বন্ধ
২৪১ আিজাদ হামি সম্মামনত মপ্রয় বন্ধ
২৪২ আিজাদ হামিদ সম্মামনত প্রশংসাকারী
২৪৩ বখমতয়ার আহবাব মসৌভাগযবান বন্ধ

২৪৪ বখমতয়ার আকরাি মসৌভাগযবান দানশীল
২৪৫ বখমতয়ার আখতাব মসৌভাগযবান বিা
২৪৬ বখমতয়ার আমদল মসৌভাগযবান নযায়পরায়ণ
২৪৭ বখমতয়ার আমবদ মসৌভাগযবান এবাদতকারী

২৪৮ বখমতয়ার আদ্ধজি মসৌভাগযবান শদ্ধিশালী
২৪৯ বখমতয়ার আসলাি মসৌভাগযবান মনরাপদ
২৫০ বখমতয়ার আশহাব মসৌভাগযবান বীর
২৫১ বখমতয়ার আমসফ মসৌভাগযবান ময্াগয বযদ্ধি
২৫২ বখমতয়ার আমির মসৌভাগযবান সম্মামনত

২৫৩ বখমতয়ার আিজাদ মসৌভাগযবান সম্মামনত
২৫৪ বখমতয়ার আমনস মসৌভাগযবান বন্ধ
২৫৫ বখমতয়ার আমশক মসৌভাগযবান মপ্রমিক
২৫৬ বখমতয়ার ফামহি মসৌভাগযবান বদ্ধদ্ধিান

২৫৭ বখমতয়ার ফামতন মসৌভাগযবান সন্দর
২৫৮ বখমতয়ার ফমতহ মসৌভাগযবান মবজয়ী
২৫৯ বখমতয়ার পমরদ মসৌভাগযবান অনপি

২৬০ বখমতয়ার গামলব মসৌভাগযবান মবজয়ী
২৬১ বখমতয়ার হামসন মসৌভাগযবান সন্দর
২৬২ বখমতয়ার হামিদ মসৌভাগযবান বন্ধ
২৬৩ বখমতয়ার হামিি মসৌভাগযবান বন্ধ
২৬৪ বখমতয়ার জমলল মসৌভাগযবান িহান

২৬৫ বখমতয়ার কমরি মসৌভাগযবান দয়াল
২৬৬ বখমতয়ার খমলল মসৌভাগযবান বন্ধ
২৬৭ বখমতয়ার িদ্ধজদ মসৌভাগযবান আমবষ্কারক
২৬৮ বখমতয়ার িাশুক মসৌভাগযবান মপ্রিাস্পদ

২৬৯ বখমতয়ার িাদীহ মসৌভাগযবান িধিময্াদ্ধা
থ
২৭০ বখমতয়ার িমহব মসৌভাগযবান মপ্রমিক
২৭১ বখমতয়ার িাহবব মসৌভাগযবান মপ্রয়
২৭২ বখমতয়ার িস্তামফজ মসৌভাগযবান উপকৃত

২৭৩ বখমতয়ার িইজ মসৌভাগযবান সম্মামনত
২৭৪ বখমতয়ার িনসর মসৌভাগযবান মবজয়ী

২৭৫ বখমতয়ার নামদি মসৌভাগযবান সার্ী
২৭৬ বখমতয়ার নামফস মসৌভাগযবান উত্তি
২৭৭ বখমতয়ার রমফক মসৌভাগযবান বন্ধ
২৭৮ বশীর আহবাব সসংবাদ বহনকারী বন্ধ
২৭৯ বশীর আখতাব সসংবাদ বহনকারী বিা

২৮০ বশীর আনজি সসংবাদ বহনকারী তারা

২৮১ বশীর আশহাব সসংবাদ বহনকারী বীর
২৮২ বশীর হামবব সসংবাদ বহনকারী মপ্রয় বন্ধ
২৮৩ বশীর হামিি সসংবাদ বহনকারী বন্ধ

২৮৪ বশীর িনসর সসংবাদ বহনকারী মবজয়ী
২৮৫ বশীর শাহমরয়ার সসংবাদ বহনকারী রাজা
২৮৬ মদমলর আহবাব সাহসী বন্ধ

২৮৭ মদমলর হামবব সাহসী বন্ধ
২৮৮ মদমলর হামিি সাহসী বন্ধ
২৮৯ মদমলর িনসর সাহসী মবজয়ী
২৯০ মফমরাজ আহবাব সিৃদ্ধদ্ধশালী বন্ধ

২৯১ মফমরাজ আমসফ সিৃদ্ধদ্ধশালী ময্াগয বযদ্ধি
২৯২ মফমরাজ আমতফ সিৃদ্ধদ্ধশালী দয়ালূ
২৯৩ মফমরাজ িদ্ধজদ সিৃদ্ধদ্ধশালী মলখক
২৯৪ মফমরাজ ওয়াদদ সিৃদ্ধদ্ধশালী বন্ধ

২৯৫ ফামহি আবরার বদ্ধদ্ধিান নযায়বান
২৯৬ ফামহি আজিল বদ্ধদ্ধিান অমত সন্দর

২৯৭ ফামহি আহিাদ বদ্ধদ্ধিান অমত প্রশংসনীয়
২৯৮ ফামহি আখতাব বদ্ধদ্ধিান বিা
২৯৯ ফামহি আসাদ বদ্ধদ্ধিান মসংহ

৩০০ ফামহি আশহাব বদ্ধদ্ধিান বীর
৩০১ ফামহি আকতাব বদ্ধদ্ধিান মনতা

৩০২ ফামহি আমনস বদ্ধদ্ধিান বন্ধ
৩০৩ ফামহি ফয়সাল বদ্ধদ্ধিান মবচারক
৩০৪ ফামহি হামবব বদ্ধদ্ধিান বন্ধ
৩০৫ ফামহি িাহতাব বদ্ধদ্ধিান চাুঁদ

৩০৬ ফামহি িরমশদ বদ্ধদ্ধিান সংস্কারক
৩০৭ ফামহি মিাসমলহ বদ্ধদ্ধিান সংস্কারক
৩০৮ ফামহি শামকল বদ্ধদ্ধিান সপরুষ

৩০৯ ফামহি শাহমরয়ার বদ্ধদ্ধিান রাজা
৩১০ ফামহি তাজওয়ার বদ্ধদ্ধিান রাজা
৩১১ ফারহান আবসার প্রফল্ল তারা
৩১২ ফারহান আনজি প্রফল্ল তারা

৩১৩ ফারহান আকতাব প্রফল্ল মনতা
৩১৪ ফারহান আমির প্রফল্ল শাসক
৩১৫ ফারহান আমনস প্রফল্ল বন্ধ
৩১৬ ফারহান িাসদ প্রফল্ল মসৌভাগযবান

৩১৭ ফারহান িমহব প্রফল্ল মপ্রমিক
৩১৮ ফারহান িনসর প্রফল্ল মবজয়ী
৩১৯ ফারহান নামদি প্রফল্ল সঙ্গী

৩২০ ফারহান রমফক প্রফল্ল বন্ধ
৩২১ ফারহান সামদক প্রফল্ল সতযবান
৩২২ ফারহান শাহমরয়ার প্রফল্ল রাজা
৩২৩ ফারহান তানমভর প্রফল্ল আমলামকত

৩২৪ ফামতন আজবাল সন্দর পাহাড়
৩২৫ ফামতন আলিাস সন্দর হীরা
৩২৬ ফামতন ফয়াদ সন্দর অন্তর
৩২৭ ফামতন আবমরশাি সন্দর মসল্ক

৩২৮ ফামতন অনজি সন্দর তারা
৩২৯ ফামতন আনওয়ার সন্দর মজযৌমতিালা
থ
৩৩০ ফামতন হাসনাত সন্দর গুণাবমল
৩৩১ ফামতন আখইয়ার সন্দর চিৎকার িানষ
৩৩২ ফামতন ইলহাি সন্দর অনভূ মত

৩৩৩ ফামতন ইশরাক সন্দর সকাল
৩৩৪ ফামতন ইশমতয়াক সন্দর ইচ্ছা
৩৩৫ ফামতন ইহসাস সন্দর অনভুমত

৩৩৬ ফামতন জালাল সন্দর িমহিা
৩৩৭ ফামতন িাহতাব সন্দর চাুঁদ
৩৩৮ ফামতন মিসবাহ সন্দর প্রদীপ
৩৩৯ ফামতন মনহাল সন্দর চারাগাছ
৩৪০ ফামতন আলিাস সন্দর হীরা

৩৪১ ফামতন নূর সন্দর আমলা
৩৪২ ফামতন মনসার সন্দর সাহায্য
৩৪৩ ফামতন শাদাব সন্দর সবজ
৩৪৪ ফামতন ওয়াহাব সন্দর দান
৩৪৫ হামসন আবরার সন্দর নযায়বান

৩৪৬ হামসন আহবাব সন্দর বন্ধ
৩৪৭ হামসন আহিদ সন্দর অমত প্রশংসনীয়
৩৪৮ হামসন আখলাক সন্দর চামরদ্ধত্রক গুণাবমল
৩৪৯ হামসন আহিার সন্দর লাল বণ থ
৩৫০ হামসন আজিল সন্দর মনখত
ুঁ

৩৫১ হামসন আখজার সন্দর সবজ বণ থ
৩৫২ হামসন আখইয়ার সন্দর চিৎকার িানষ
৩৫৩ হামসন আজহার সন্দর অমত স্বচ্ছ
৩৫৪ হামসন আরিান সন্দর ইচ্ছা
৩৫৫ হামসন আনজি সন্দর তারা
৩৫৬ হামসন আলিাস সন্দর হীরা

৩৫৭ হামসন হামিদ সন্দর প্রশংসাকারী
৩৫৮ হামসন ইশরাক সন্দর সকাল
৩৫৯ হামসন িাহতাব সন্দর চাুঁদ
৩৬০ হামসন িমহব সন্দর মপ্রমিক

৩৬১ হামসন মিসবাহ সন্দর প্রদীপ
৩৬২ হামসন শাহাদ সন্দর িধ
৩৬৩ হামসন শাদাব সন্দর সবজ
৩৬৪ হামি আবরার রক্ষাকারী নযায়বান
৩৬৫ হামি আবসার রক্ষাকারী দৃষ্টি
৩৬৬ হামি আহবাব রক্ষাকারী বন্ধ

৩৬৭ হামি আজবাল রক্ষাকারী পাহাড়

৩৬৮ হামি আখতার রক্ষাকারী তারা
৩৬৯ হামি আনজি রক্ষাকারী তারা
৩৭০ হামি আসাদ রক্ষাকারী মসংহ
৩৭১ হামি আশহাব রক্ষাকারী বীর

৩৭২ হামি আমসফ রক্ষাকারী ময্াগয বযদ্ধি
৩৭৩ হামি আলিাস রক্ষাকারী হীরা
৩৭৪ হামি খমলল রক্ষকারী বন্ধ

৩৭৫ হামি লকিান রক্ষাকারী জ্ঞানী বযদ্ধি
৩৭৬ হামি লাময়স রক্ষাকারী মসংহ
৩৭৭ হামি িশমফক রক্ষাকারী দয়াল
৩৭৮ হামি মিাসমলহ রক্ষাকারী সংস্কারক
৩৭৯ হামি নকীব রক্ষাকারী মনতা
৩৮০ হামি নামদি রক্ষাকারী সঙ্গী

৩৮১ হামি মসাহবাত রক্ষাকারী সঙ্গ
৩৮২ হামি জাফর রক্ষাকারী মবজয়
৩৮৩ হামিদ আবরার প্রশংসাকারী নযায়বান
৩৮৪ হামিদ আহবাব প্রশংসাকারী বন্ধ
৩৮৫ হামিদ আমবদ প্রশংসাকরুনী এবাদতকারী

৩৮৬ হামিদ আদ্ধজজ প্রশংসাকারী ক্ষিতাসীন
৩৮৭ হামিদ আশহাব প্রশংসাকারী বীর
৩৮৮ হামিদ আমসফ প্রশংসাকারী ময্াগযবযদ্ধি
৩৮৯ হামিদ আমির প্রশংসাকারী শাসক
৩৯০ হামিদ আমনস প্রশংসাকারী বন্ধ

৩৯১ হামিদ বখমতয়ার প্রশংসাকারী মসৌভাগযবান

৩৯২ হামিদ বশীর প্রশংসাকারী সসংবাদ বহনকারী
৩৯৩ হামিদ িাহতাব প্রশংসাকারী চাুঁদ
৩৯৪ হামিদ িবাররাত প্রশংসাকারী ধামিক
থ
৩৯৫ হামিদ িত্তামক প্রশংসাকারী সংয্িশীল

৩৯৬ হামিদ রইস প্রশংসাকারী ভদ্র বযদ্ধি
৩৯৭ হামিদ শাহমরয়ার প্রশংসাকারী রাজা
৩৯৮ হামিদ তাজওয়ার প্রশংসাকারী রাজা
৩৯৯ হামিদ ইয়ামসর প্রশংসাকারী ধনবান

৪০০ হামিদ জামকর প্রশংসাকারী কৃতজ্ঞ
৪০১ িনাওয়ার আখতার দীমিিান তারা
৪০২ িনাওয়ার িাহতাব দীমিিান চাুঁদ
৪০৩ িনাওয়ার আনজি দীমিিান তারা

৪০৪ িনাওয়ার িজীদ মবখযাত মলখক
৪০৫ িজতবা আহবাব িমনানীত বন্ধ
৪০৬ িয়ী িদ্ধজদ সম্মামনত মলখক

৪০৭ িয়ীজ সম্মামনত
৪০৮ িজাহীদ ধিময্াদ্ধা
থ
৪০৯ মিাসামেক হামিি প্রতযয়নকারী বন্ধ
৪১০ মিাসামেক হামবব প্রতযয়নকারী বন্ধ
৪১১ িজতবা রামফদ িমনানীত প্রমতমনমধ

৪১২ িস্তফা আবরার িমনানীত নযায়বান
৪১৩ িস্তফা আহবাব িমনানীত বন্ধ
৪১৪ িস্তফা আখতাব িমনানীত বিা

৪১৫ িস্তফা আনজি িমনানীত তারা
৪১৬ িস্তফা িাহতাব িমনানীত চাুঁদ
৪১৭ িস্তফা আসাদ িমনানীত মসংহ
৪১৮ িস্তফা আশহাব িমনানীত ভমর
৪১৯ িস্তফা আমসফ িমনানীত ময্াগযবযদ্ধি

৪২০ িস্তফা আকবর িমনানীত িহান
৪২১ িস্তফা আমির িমনানীত শাসক
৪২২ িস্তফা আিজাদ িমনানীত সম্মামনত
৪২৩ িস্তফা িমনানীত
৪২৪ বখমতয়ার মসৌভাগযবান

৪২৫ িস্তফা বশীর িমনানীত সসংবাদ বহনকারী
৪২৬ িস্তফা ফামতন িমনানীত সন্দর
৪২৭ িস্তফা গামলব িমনানীত মবজয়ী
৪২৮ িস্তফা হামিদ িমনানীত প্রশংসাকারী
৪২৯ িস্তফা িদ্ধজদ িমনানীত আমবষ্কারক

৪৩০ িস্তফা িাসদ িমনানীত মসৌভাগযবান
৪৩১ িস্তফা িরমশদ িমনানীত পর্ প্রদশক
থ
৪৩২ িস্তফা িনসর িমনানীত মবজয়ী
৪৩৩ িস্তফা নামদর িমনানীত মপ্রয়
৪৩৪ িস্তফা রামফদ িমনানীত প্রমতমনমধ

৪৩৫ িস্তফা শাহমরয়ার িমনানীত রাজা
৪৩৬ িস্তফা শামকল িমনানীত সপরুষ
৪৩৭ িস্তফা তামলব িমনানীত অনসন্ধানকারী
৪৩৮ িস্তফা তাজওয়ার িমনানীত রাজা

৪৩৯ িস্তফা ওয়াদদ িমনানীত বন্ধ
৪৪০ িস্তফা ওয়ামসফ িমনানীত গুণ বণনাকারী
থ
৪৪১ িামহর আবসার দক্ষ দৃষ্টি
৪৪২ িামহর আজিল দক্ষ অমত সন্দর

৪৪৩ িামহর আশহাব দক্ষ বীর
৪৪৪ িামহর আমসফ দক্ষ ময্াগযবযদ্ধি
৪৪৫ িামহর আমির দক্ষ শাসক
৪৪৬ িামহর দাইয়ান দক্ষ মবচারক

৪৪৭ িামহর ফয়সাল দক্ষ মবচারক
৪৪৮ িামহর জসীি দক্ষ শদ্ধিশালী
৪৪৯ িামহর লামবব দক্ষ বদ্ধদ্ধিান

৪৫০ িামহর মিাসমলহ দক্ষ সংস্কার
৪৫১ িামহর শাহমরয়ার দক্ষ রাজা
৪৫২ িামহর তাজওয়ার দক্ষ রাজা
৪৫৩ িমনি শাহমরয়ার সম্মামনত রাজা

৪৫৪ িমনি তাজওয়ার সম্মামনত রাজা
৪৫৫ িমনি শাহমরয়ার দয়াল রাজা

৪৫৬ িমনি তাজওয়ার দয়াল রাজা

৪৫৭ িশতাক আবসার আগ্রহী দৃষ্টি
৪৫৮ িশতাক আমনস আগ্রহী বন্ধ
৪৫৯ িশতাক ফয়াদ আগ্রহী অন্তর

৪৬০ িশতাক ফাহাদ আগ্রহী মসংহ
৪৬১ িশতাক হাসনাত আগ্রহী গুণাবমল
৪৬২ িশতাক লকিান আগ্রহী জ্ঞানী বযদ্ধি

৪৬৩ িশতাক িতারাসসীদ আগ্রহী লক্ষযকারী
৪৬৪ িশতাক িতারাদ্ধেদ আগ্রহী মচন্তাশীল
৪৬৫ িশতাক িজামহদ আগ্রহী ধিময্াদ্ধা
থ
৪৬৬ িশতাক নামদি আগ্রহী সঙ্গী
৪৬৭ িশতাক শাহমরয়ার আগ্রহী রাজা
৪৬৮ িশতাক তাহমিদ আল্লহর প্রশংসাকারী

৪৬৯ িশতাক ওয়াদদ আগ্রহী বন্ধ
৪৭০ রাগীব আবসার আকাদ্ধিত দৃষ্টি

৪৭১ রাগীব আখলাক আকাঙ্ক্ষিত চামরদ্ধত্রক গুণাবমল
৪৭২ রাগীব আমবদ আকাঙ্ক্ষিত এবাদতকারী
৪৭৩ রাগীব আখইয়ার আকাঙ্ক্ষিত চিৎকার িানষ

৪৭৪ রাগীব আশহাব আকাঙ্ক্ষিত বীর
৪৭৫ রাগীব আমসফ আকাঙ্ক্ষিত শাসক
৪৭৬ রাগীব আমির আকাঙ্ক্ষিত সাহায্যকারী

৪৭৭ রাগীব আনসার আকাঙ্ক্ষিত বন্ধ

৪৭৮ রাগীব আমনস আকাঙ্ক্ষিত মসৌভাগয
৪৭৯ রাগীব বরকত আকাঙ্ক্ষিত মসৌভাগয
৪৮০ রাগীব হামসন আকাঙ্ক্ষিত সন্দর
৪৮১ রাগীব ইশরাক আকাঙ্ক্ষিত সকাল
৪৮২ রাগীব িাহতাব আকাঙ্ক্ষিত চাুঁদ

৪৮৩ রাগীব আখতার আকাঙ্ক্ষিত তারা
৪৮৪ রাগীব আনজি আকাঙ্ক্ষিত তারা
৪৮৫ রাগীব িবাররাত আকাঙ্ক্ষিত ধামিক
থ
৪৮৬ রাগীব িমহব আকাঙ্ক্ষিত মপ্রমিক
৪৮৭ রাগীব মিাহমসন আকাঙ্ক্ষিত উপকারী
৪৮৮ রাগীব মনহাল আকাঙ্ক্ষিত চারাগাছ

৪৮৯ রাগীব নামদি আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী
৪৯০ রাগীব নামদর আকাঙ্ক্ষিত মপ্রয়
৪৯১ রাগীব নর আকাঙ্ক্ষিত আমলা

৪৯২ রাগীব রওনক আকাঙ্ক্ষিত মসৌন্দয্ থ
৪৯৩ রাগীব রহিত আকাঙ্ক্ষিত দয়া
৪৯৪ রাগীব শামকল আকাঙ্ক্ষিত সপরুষ
৪৯৫ রাগীব শাহমরয়ার আকাঙ্ক্ষিত রাজা

৪৯৬ রাগীব ইয়াসার আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ
৪৯৭ রামকন আবসার শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি
৪৯৮ তামহর আবসার মবশুদ্ধ দৃষ্টি

৪৯৯ তানমভর িাহতাব আমলামকত চাুঁদ
৫০০ তানমভর আনজি আমলামকত তারা
৫০১ য্াকী িজামহদ তীক্ষ্ণবদ্ধদ্ধসম্পন্ন ধিময্াদ্ধা
থ

৫০২ জহাময়র িাহতাব উজ্জ্বল চাুঁদ
৫০৩ জহাময়র অনজি উজ্জ্বল তারা

৫০৪ জহাময়র আখতাব উজ্জ্বল তারা
৫০৫ আমল আরিান উচ্চ ইচ্ছা
৫০৬ গামলব গজনফর সাহসী মসংহ
৫০৭ মদমলর দাইয়ান সাহসী মবচারক
৫০৮ িইন নামদি সাহায্য সঙ্গী

৫০৯ আখয্ার মনহাল সবজ চারাগাছ
৫১০ রাগীব মসাহবাত আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গ
৫১১ িনাওয়ার মিসবাহ প্রজ্জ্বমলত প্রদীপ
৫১২ রাদ শারার ব্রজ ঝলক

৫১৩ হামদদ মসপার মলৌহ বি থ
৫১৪ মশতাব জবাব দ্রত মিৌিামছ
৫১৫ সামকব সামলি দীি স্বাস্থ্যবান
৫১৬ জহাময়র ওয়ামসি উজ্জ্বল সন্দর গঠন
৫১৭ ওয়াদ্ধজহ তওসীফ সন্দর প্রশংসা

৫১৮ মশতাব য্াবী দ্রত হমরণ
৫১৯ সামিন ইয়াসার িূলযবান সম্পদ
৫২০ তকী ইয়ামসর ধামিক
থ ধনী

৫২১ তকী তাজওয়ার ধামিক
থ রাজা

৫২২ িাসি লতীফ মনষ্পাপ পমবত্র
৫২৩ িাসি িশমফক মনষ্পাপ দয়াল

৫২৪ িজাফফর লতীফ জয়দীি পমবত্র
৫২৫ িাসদ লতীফ মসৌভাগযবান পমবত্র
৫২৬ রাব্বানী রাশহা স্বগীয় ফমলর রস

৫২৭ সামরি শাদিান স্বাস্থ্যবান
৫২৮ তওকীর তাজাম্মল সম্মান িয্দা
থ
৫২৯ তালাল ওয়াজীহ চিৎকার সন্দর
৫৩০ তালাল ওয়ামসি চিৎকার সন্দরর গঠন

৫৩১ শাদাব মসপার সবজ বণ থ
৫৩২ শাদিান সাকীব আনদ্ধন্দত উজ্জ্বল
৫৩৩ মশহাব শারার উজ্জ্বল তারকা জলক
৫৩৪ রাদ শাহািাত বজ্র সাহমসকতা
৫৩৫ হামসন রাইহান সন্দর সগমন্ধ ফল

৫৩৬ ফমরদ হামিদ অনপি প্রশংসাকারী
৫৩৭ িহতামসি ফয়াদ িহান অন্তর
৫৩৮ লাদ্ধজি খমলল অপমরহায্ বন্ধ
থ

৫৩৯ িকাত্তার ফয়াদ পমরমশাধত অন্তর
৫৪০ িবতামসি ফয়াদ হাসযিয় অন্তর

