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“অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক” পেদ স ক আেবদন তািলকা: 
:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1.  তাহিমনা আ ার িশ   

 
 

িপতা: মাহা দ আ  
তােহর 
মাতা: আি য়া খা ন 
 

বাসা: ৬১৮, কাওলার নামাপাড়া, াম: কাওলার ,ইউিনয়ন: দি ণখান 
ডাকঘর:িখলে ত, পা েকাড নং: ১২২৯ 
উপেজলা: শর-ই-বাংলা নগর, জলা: ঢাকা 

বাসা: ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
াম: ৯৩/১ সরদার কমে  

ইউিনয়ন: আগারগ ও তালতলা, ডাকঘর: শর-ই-বাংলা নগর 
পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: শর-ই-বাংলা নগর, জলা: ঢাকা। 

 

2.  এ.িব.এম. আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: িসরা ল হক 
মাতা: বগম আফেরাজা 
হক 

াম: মেহরিদয়া, ইউিনয়ন: রাপাড়া, ডাকঘর: রাপাড়া 
পা েকাড নং: ৭৮৪০, উপেজলা:নগরকা া, জলা: ফিরদ র 

বাসা: যে , মা: সাি র আহেমদ, াম: সহকারী িশ ক 
ইউিনয়ন: আইিডয়াল ল এ  কেলজ, গদা শাখা 
ডাকঘর: গদা, পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা: গদা, জলা: ঢাকা 

 

3.  মা: আিশ ামান িপতা: মা: জামাল 
হােসন 

মাতা: জসিমন আ ার 

বাসা: ৫৬ নং ত া রাড, াম: ত া, ইউিনয়ন: ১১ নং ওয়াড 
ডাকঘর: নারায়নগ , পা েকাড নং:১৪০০, উপেজলা: নারায়নগ , 
জলা:নারায়নগ  

বাসা: ৫৬ নং ত া রাড, াম: ত া, ইউিনয়ন: ১১ নং ওয়াড 
ডাকঘর: নারায়নগ , পা েকাড নং:১৪০০,উপেজলা:নারায়নগ , 
জলা:নারায়নগ  

 

4.  ইমদা ল হক িপতা: মা: ফজর আলী 
মাতা: রািজনা বগম 

বাসা: কালাকা া, াম:  কালাকা া 
ইউিনয়ন: ৬ নং লবাড়ীয়া ইউিনয়ন, ডাকঘর: লবাড়ীয়া- ২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা: কালাকা া, াম:  কালাকা া 
ইউিনয়ন: ৬ নং লবাড়ীয়া ইউিনয়ন, ডাকঘর: লবাড়ীয়া- ২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

 

5.  অিমত মার ম ল িপতা: গাপাল চ  ম ল 
মাতা: িম  রানী িব াস 

াম: মা রা, ইউিনয়ন: ১ নং মবাগ, ডাকঘর: মা রাহাট 
পা েকাড নং: ৭৪০০, উপেজলা:অভয়নগর, জলা: যেশার 

বাসা: িব-৭৯/িজ-০৩, াম: এ.িজ.িব কেলানী 
ইউিনয়ন: ১০ নং,ডাকঘর: িজ.িপ.ও, পা েকাড নং:১০০০ 
উপেজলা:মিতিঝল, জলা: ঢাকা 

 

6.  আ ল মাতােলব িপতা: আ ল হািমদ 
মাতা:হ ফা খা ন 

বাসা: লাহানী বাড়ী ইসলাম র বাজার 
াম: িকসামত জা া, ইউিনয়ন: ২ নং ওয়াড, ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং: ২০২০, উপেজলা:ইসলাম র, জলা: জামাল র 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার কমে  
আগারগ ও তালতলা, শেরবাংলা নগর, ১২০৭, শেরবাংলা নগর, ঢাকা 

 

7.  আ া ামান িপতা: আ ল কােদর 
মাতা: রজাহান খা ন 

বাসা: ১৪১, দি ণ পীেরর বাগ, াম: (৪থ  তলা), ১৩, িমর র, ১২১৬ 
িমর র, ঢাকা 

বাসা: ১৪১, দি ণ পীেরর বাগ, াম: (৪থ  তলা), ১৩, িমর র, ১২১৬ 
িমর র, ঢাকা 

 

8.  মা: কামাল উি ন িপতা: মা: গালাম 
সােরায়ার 
মাতা: তাজেনহার বগম 

বাসা: ১৪১, দি ণ পীেরর বাগ, াম: (৪থ  তলা), ১৩, িমর র, ১২১৬ 
িমর র, ঢাকা 

বাসা: ১৪১, দি ণ পীেরর বাগ, াম: (৪থ  তলা), ১৩, িমর র, ১২১৬ 
িমর র, ঢাকা 

 

9.  মা: ওয়ােজদ আলী িপতা: মা: মিফ র 
রহমান 
মাতা: সােজদা বগম 

াম: িমজা র, ইউিনয়ন: শাহােগালা, ডাকঘর: র রাম র 
পা েকাড নং: ৬৫৯৬, উপেজলা:আ াই, জলা: নওগ  

মা: ওয়ােজদ আলী 
যে , আিত র রহমান, পিরেবশ ও বন ম ণালয় 

ভবন নং-০৬, ক  নং-১৩১৮, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

10.  আসগর আলী িপতা: মা: শাহাদাত 
হােসন 

মাতা: রাইয়া 

াম: দি ণ রািদয়া, ইউিনয়ন: রািদয়া, ডাকঘর: রািদয়া 
পা েকাড নং:৮৬০২, উপেজলা: মিক, জলা:প য়াখালী 

 

াম: দি ণ রািদয়া, ইউিনয়ন: রািদয়া, ডাকঘর: রািদয়া 
পা েকাড নং:৮৬০২, উপেজলা: মিক, জলা:প য়াখালী 

 

 

11.  মা: রিফ ল ইসলাম িপতা: মা: আব ল হা ান 
মাতা: শরীফা খা ন 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, াম: িব/৯৩ মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া (৪থ  তলা), ঢাকা-১২১৯ 

 
 

াম: গাং ল কাি , ইউিনয়ন: ল তলা, ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
12.  মা: আ স সা র িপতা: মা: আ: মিজদ 

মাতা: হ ফা বগম 
বাসা: হাি ং নং ৭৯৩, াম: পািখমারা, ইউিনয়ন: পাগলিদঘা, ইউিপ, 
৯নং ওয়াড, ডাকঘর: তারাকাি , পা েকাড নং: ২০৫৫ 
উপেজলা:সিরষাবািড়, জলা: জামাল র 

বাসা: হাি ং নং ৭৯৩, াম: পািখমারা, ইউিনয়ন: পাগলিদঘা, ইউিপ, ৯নং 
ওয়াড, ডাকঘর: তারাকাি , পা েকাড নং: ২০৫৫ 
উপেজলা:সিরষাবািড়, জলা: জামাল র 

 

13.  মেহদী হাসান িপতা: জয়নাল আেবদীন 
মাতা: হািসনা বগম 

াম: আ ার মািনক, ইউিনয়ন: ১নং আ ার মািনক 
ডাকঘর: আ ার মািনক, পা েকাড নং: ৮২৭০ 
উপেজলা: মেহি গ , জলা:বিরশাল 

মেহদী হাসান 
যে , শির ল ইসলাম, আইন অিধশাখা ক  নং-৪৩৮ 

িশ  ম নালয়, ৯১ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

14.  মা: সাহাগ িময়া িপতা: মা: িফেরাজ িময়া 
মাতা: জাছনা বগম 

াম: নগর, ইউিনয়ন: নগর, ডাকঘর: সায়দাবাদ 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

াম: নগর, ইউিনয়ন: নগর, ডাকঘর: সায়দাবাদ 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

15.  মা: জােহদ হাসাইন িপতা: মা: ইউ চ  
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা: মর ম বলােয়ত আলীর বািড় 
াম: খ রতলা, প: হােসন আহাং পাড়া 

ইউিনয়ন: ৪০ নং ওয়াড, ডাকঘর: উ: পেত া, পা েকাড নং: ৪২০৪ 
উপেজলা:চ াম, জলা: চ াম 

বাসা: মর ম বলােয়ত আলীর বািড় 
াম: খ রতলা, প: হােসন আহাং পাড়া 

ইউিনয়ন: ৪০ নং ওয়াড, ডাকঘর: উ: পেত া, পা েকাড নং: ৪২০৪ 
উপেজলা:চ াম, জলা: চ াম 

 

16.  মা: শরীফ িময়া িপতা: মা: জয়নাল 
আেবদীন 
মাতা: েলখা খা ন 

বাসা: ৪১৫৯, াম: নােমরাজ, ইউিনয়ন: আচারগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং, স ার (৪থ  তলা) ১৭, ব, রাম রা, িডআই  রাড 
, ঢাকা-১২১৯ 

 

17.  সাহাব উ ীন িপতা: ইউ ফ তা কদার 
মাতা: াহার 

াম: জা রা, ইউিনয়ন: লাউকাঠী, ডাকঘর: তিলখালী 
পা েকাড নং:৮৬০১,  উপেজলা:প য়াখালী, জলা:প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপএ  কি উটার িশ ণ ই উট, সনপাড়া, 
পব তা, বাড়ী-২, রাড-৪, িমর র-১০, ঢাকা ১২১৬ 

 

18.  সালমা জাহান িপতা: আিজ ল ইসলাম 
আক  
মাতা: আিছয়া আ ার 

াম: য়া, ইউিনয়ন: ৪নং চ ীপাশা, ডাকঘর: খামারগ ও 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং, স ার (৪থ  তলা) ১৭, ব, রাম রা, িডআই  রাড 
, ঢাকা-১২১৯ 

 

19.  মা: িমলন হাওলাদার িপতা: মা: হা ন 
হাওলাদার 
মাতা: িমনারা বগম 

াম: ভরপাশা, ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: সােহবগ  
পা েকাড নং:৮২৮০, উপেজলা:বােকরগ , জলা:বিরশাল 

যে , নাভানা টাওয়ার(১৯/িস তলা) ৪৫, লশান-১ 
ঢাকা-১২১২ 

 

20.  তাসিময়া আ ার িল িপতা: মা: এনােয় ল 
আলম 
মাতা: ম আ ার 
লতানা 

বাসা: ১৮/১৫, আযম রাড, ক-িড, মাহা দ র ঢাকা ১২০৭ বাসা: ১৮/১৫, আযম রাড, ক-িড, মাহা দ র ঢাকা ১২০৭   

21.  সীমা পারভীন িপতা: মা: আ: কােদর 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা:িসরাজগ  

বাসা: িব-৫৪/৬, আ ার ক া  াফ কায়াট ার, িমর র, ১২১৬ 
ঢাকা 

 

22.  মা: িরয়া ল ইসলাম িপতা: মিফ র রহমান 
মাতা: আং েরর নছা 

বাসা: মিমন ঁঞা বাড়ী, াম: জগইর গ ও, ইউিনয়ন: প চগািছয়া, ১ 
নং ওয়াড, ডাকঘর: এলাহী গ , পা েকাড নং: ৩৯০২, 
উপেজলা: ফনী, জলা: ফনী 

যে  মাহা দ ইছহাক, িপিজিসিব, িব ৎ ভবন (২য় তলা) 
ডাকঘর: আ াবাদ চ াম। 
 

 

23.  মা: রিবউল ইসলাম 
খান 

িপতা: মা: আফছার খ ন 
মাতা: মাছা: ববান খা ন 

াম: ক য়ামারা, ইউিনয়ন: পৗরজনা, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা:িসরাজগ  

যে , মা: আ: রিশদ, ভবন নং-০৭, ক -৫৩১, শাখা-১০, 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

 

24.  মাছা: নািগ স খা ন িপতা: মা: আ ল ওহাব 
মাতা: মাছা: আফেরাজা 
খা ন 

াম: হাসান র, ইউিনয়ন: পাড়া, ডাকঘর: িচনাখড়া 
পা েকাড নং:৬৬৭০, উপেজলা:সাি য়া, জলা:পাবনা 

যে , মা: আ: রিশদ, ভবন নং-০৭, ক -৫৩১, শাখা-১০, 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
25.  আ ল আিলম িপতা: আ ল খােলক 

আক  
মাতা:হািসনা আ ার 

বাসা: ১৫২২৮, আক বাড়ী, াম: নািরশা খালপাড়, ইউিনয়ন: ৬নং 
নািরশা, ৮, ডাকঘর: নািরশা, পা েকাড নং:১৩৩২, উপেজলা: দাহার 
জলা:ঢাকা 

 

বাসা: ১৫২২৮, আক বাড়ী, াম: নািরশা খালপাড়, ইউিনয়ন: ৬নং নািরশা, 
৮, ডাকঘর: নািরশা, পা েকাড নং:১৩৩২, উপেজলা: দাহার 
জলা:ঢাকা 

 

26.  জমা আ ার িপতা:মর ম আলী 
আকবর 
মাতা: েলমা 

াম: রৗহা, ইউিনয়ন:  িনয়ামত র, ডাকঘর:  িনয়ামত র 
পা েকাড নং: ২৩১০, উপেজলা:কিরমগ , জলা:িকেশারগ  

ার টকিনক াল িনংেস ার, ১৭ ব রাম রা, িডআই  রাড 
ঢাকা-১২১৯ 

 

27.  মা: মিফ ল ইসলাম িপতা: ত মা: নিছম 
উি ন মাড়ল 
মাতা: ছিখনা বগম 

াম: মংগলেকাট (দ: পাড়া), ডাকঘর: মংগল কাট বাজার 
পা েকাড নং: ৭৪৫০, উপেজলা: কশব র, জলা: যেশার 

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

28.  মা: আ াহ আল 
মা ন 

িপতা: ত নােয়ব আলী 
মাতা: মাছা: মােজদা 
খা ন 

বাসা: ল ঘাট ( মাড়), াম: চরেফাশা খাল, ইউিনয়ন: দৗগািছ 
ডাকঘর: চরআ েতাষ র, পা েকাড নং: ৬৬০০ 
উপেজলা:পাবনা সদর, জলা: পাবনা 

বাসা: ল ঘাট ( মাড়), াম: চরেফাশা খাল, ইউিনয়ন: দৗগািছ 
ডাকঘর: চরআ েতাষ র, পা েকাড নং: ৬৬০০ 
উপেজলা:পাবনা সদর, জলা: পাবনা 

 

29.  মা ফা ইয়াসিমন িম  িপতা: মা: মাহ র 
রহমান 
মাতা:মিনরা বগম 

বাসা: হাি ং-৭৯৩, াম: পািখমারা, ইউিনয়ন: পাগলিদঘা/৯ 
ডাকঘর: তারাকাি , পা েকাড নং: ২০৫৫, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা: জামাল র 

বাসা: হাি ং-৭৯৩, াম: পািখমারা, ইউিনয়ন: পাগলিদঘা/৯ 
ডাকঘর: তারাকাি , পা েকাড নং: ২০৫৫, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা: জামাল র 

 

30.  মা: মাসউদ-উন-নবী িপতা: মর ম আমজাদ 
হােসন 

মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা: বাহার কাছনা ল পাড়া, ইউিনয়ন: ৯ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িনউ সােহবগ , পা েকাড নং: ৫৪০০ 
উপেজলা:সদর, জলা:রংপর 

 মা: মাসউদ উন নবী, যে , মা: এরশা ল হক 
ক -৭১৮, ভবন-০৪, পা েকাড নং:১০০০, রমনা, ঢাকা 

 

31.  এিলন চাকমা িপতা: ক না কা  চাকমা 
মাতা: িব  রাণী চাকমা 

াম: বড়াদম, ইউিনয়ন: পকারী, ডাকঘর: মাির া 
পা েকাড নং:৪৫৯০, উপেজলা:বাঘাইছিড়, জলা:রা ামা  

াম: িনউমিরং, ফিকর মা: রাড, ইউিনয়ন: সওদাগর রাড 
ডাকঘর: ব র, উপেজলা:ইিপেজড, জলা:চ াম 

 

32.  মা: সােহল রানা িপতা: মা: আ ল গ র 
মাতা: মাছা: ফােতমা 

বাসা: বল য়া দি ণপাড়া, াম: বল য়া, ইউিনয়ন: গাহািলয়াবাড়ী 
ডাকঘর: িসং লী, পা েকাড নং: ১৯০০, উপেজলা:কািলহাতী 
জলা: টা াইল 

বাসা: ১০/৯,আরামবাগ ৯ নং, ঢাকা-িজিপও-১০০০মিতিঝল, ঢাকা  

33.  মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: মাখেল র 
রহমান 
মাতা: রীনা বগম 

বাসা: ১/১৭৫, ঢালািদয়া, কলাবাগান, াম: ঢালািদয়া, কলাবাগান 
মসিজদ, ইউিনয়ন: ০১ নং ওয়াড, ডাকঘর: ময়মনিসংহ 
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:সদর, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: ১/১৭৫, ঢালািদয়া, কলাবাগান, াম: ঢালািদয়া, কলাবাগান মসিজদ, 
ইউিনয়ন: ০১ নং ওয়াড, ডাকঘর: ময়মনিসংহ 
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:সদর, জলা:ময়মনিসংহ 

 

34.  আিত র রহমান িপতা: ল ইসলাম 
মাতা:আকিলমা িবিব 

াম: িমজা র, ইউিনয়ন: শাহেগালা, ডাকঘর: র রাম র,  
পা েকাড নং:৬৫৯৬, উপেজলা:আ াই, জলা:নওগ  

পিরেবশ ও বন ম ণালয়, ভবন-০৬, ক -১৩১৮ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

35.  খািদজা িপতা: মা: আলাউি ন 
সরদার 
মাতা:মেনায়ারা বগম 

াম: বড় কালী নগর, ইউিনয়ন: নেগর পাড়া, ডাকঘর: বড় কালী নগর 
পা েকাড নং: ৮০৫০, উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব/৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া 
ঢাকা-১২১৯ 

 

36.  মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: আিজজল হক 
মাতা: মাছা: সােজদা 
খা ন 

াম: ফিরদ র, ইউিনয়ন: নলকা, ডাকঘর: সােহবগ  
পা েকাড নং: ৬৭২০, উপেজলা:রায়গ , জলা:িসরাজগ  

াম: ফিরদ র, ইউিনয়ন: নলকা, ডাকঘর: সােহবগ  
পা েকাড নং: ৬৭২০, উপেজলা:রায়গ , জলা:িসরাজগ  

 

37.  নীিলমা আফেরাজ িল  িপতা: মা: িফেরাজ মা া 
মাতা:িন ফা বগম 

াম: ল খালী, ইউিনয়ন: ল খালী, ডাকঘর: ল খালী 
পা েকাড নং: ৮৬০১, উপেজলা: মকা, জলা:প য়াখালী 

যে , এস. এম. শাহীন আলম অিডটর, িরেপাট  স র, বািণিজ ক অিডট 
অিধদ র, অিডট ক েল  (৮ম-৯ম তলা), স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
38.  মা: সা াম হােসন িপতা: মা: বিদউ ামান 

মাতা: রওশনারা খা ন 
াম: মিরচা, ইউিনয়ন: গ ানগর, ডাকঘর: বালগাবাড়ী  
পা েকাড নং: ৬৭৬০, উপেজলা:উ াপাড়া, জলা: িসরাজগ  

যে  মা: আ: রিশদ, ম ও কম সং ান ম ণালয় 
শাখা-১০, ক -৫৩১, ভবন-০৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

39.  আসমা আ ার িপতা: আেনায়ার হােসন 
মাতা: সােহরা খা ন 

াম: বড়গ ও, ইউিনয়ন: মা ার র, ডাকঘর: সাওরাইদ বাজার 
উপেজলা:কালীগ , জলা: গাজী র 

বাসা: ১১১/১/এ, আিনকা ফাম া, উ র গদা পাড়া, বাসােবা, ১২১৪ 
গদাপাড়া, ঢাকা 

 

40.  মািসয়াত আ ার িপতা: মর ম আব াহ 
আল মা ন 
মাতা: ন নাহার 

বাসা:বীরে  মা ফা কামাল সড়ক, াম: কওয়া, ইউিনয়ন: ৬ 
ডাকঘর: কওয়া বাজার, পা েকাড নং: ১৭৪০, উপেজলা: র 
জলা: গাজী র 

বাসা: ই াণ  হাউিজং গাড়ান েজ , বািড়-৪২-িস, রাড-৪/১ 
দি ণ বন িখলগাও, ১২১৯ ঢাকা 

 

41.  মা: হাসান আলী িপতা: মা: শাহা আলী 
মাতা:লাইলী বগম 

াম: কািজর পাড়া, ইউিনয়ন:  ০৯, ডাকঘর: মলা হ 
পা েকাড নং:২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা:জামাল র 

াম: কািজর পাড়া, ইউিনয়ন:  ০৯, ডাকঘর: মলা হ 
পা েকাড নং:২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা:জামাল র 

 

42.  মা: আলমাস হােসন িপতা: মা: বলাল হােসন 
মাতা: ত পা বগম 

বাসা: ১৮, এিশয়া রাড, াম: ব  মা ারেটক, ডাকঘর: আশেকানা 
পা েকাড নং: ১২৩০, উপেজলা:দি ণখান, জলা:ঢাকা 

বাসা: এইচ ২১/২২, এ  কেলানী িজিপও-১০০০, মিতিঝল 
ঢাকা 

 

43.  মারিজনা খা ন িপতা: আ স সালাম 
মাতা:মা ফা খা ন 

াম: মহদী র, ইউিনয়ন: ১৫ নং ওয়াড, ডাকঘর: লাহানী পাড়া 
পা েকাড নং: ৫৪৩০, উপেজলা:বদরগ , জলা: রং র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া 
২৩ নং ওয়াড, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

44.  শামীমা আ ার িপতা: ওসমান গিণ 
মাতা: হািলমা খা ন 

াম: রারী র, ইউিনয়ন: ৫ নং ব শাটী, ডাকঘর: রামভ র 
পা েকাড নং: ২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: ৫৮/৩৩/২-এ, উ র গদা, বাসােবা-১২১৪ জলা: ঢাকা  

45.  মাছা: িবনা তাবা ম িপতা: মা: রিবউল হাসান 
মাতা: মাছা: খা জা 
বগম 

াম: পাটা াম, ইউিনয়ন: গা াইল, ডাকঘর: ব  বতগাড়ী 
পা েকাড নং:৬৭১০, উপেজলা:কািজ র, জলা: িসরাজগ  

াম: পাটা াম, ইউিনয়ন: গা াইল, ডাকঘর: ব  বতগাড়ী 
পা েকাড নং:৬৭১০, উপেজলা:কািজ র, জলা: িসরাজগ  

 

46.  মা: আলমগীর হােসন িপতা: ত. আলিম উি ন 
মাতা: রািজয়া লাতানা 

াম: ক ঠাল বািড়য়া, ইউিনয়ন: ৪নং ল ী র খালাবািড়য়া 
ডাকঘর: ল ী র হাট, পা েকাড নং:৬৪০০, উপেজলা:নােটার সদর 
জলা: নােটার 

াম: ক ঠাল বািড়য়া, ইউিনয়ন: ৪নং ল ী র খালাবািড়য়া 
ডাকঘর: ল ী র হাট, পা েকাড নং:৬৪০০,  
উপেজলা:নােটার সদর, জলা: নােটার 

 

47.  রােহলা আ ার শা া িপতা: মা: কিবর হােসন 
মাতা: লাইলী বগম 

বাসা: সােহব বাড়ী, াম: বা ার চর, ০৮ নং ওয়াড, ডাকঘর: কা া 
পা েকাড নং: ১৪০০, উপেজলা: করানীগ , জলা:ঢাকা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া 
২৩ নং ওয়াড, িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা 

 

48.  শামীমা ফরেদৗস িপতা: মা: আব ল লিতফ 
িময়া 
মাতা: অ ফা বগম 

বাসা: ৫৮, াম: রান বাজার, ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড 
ডাকঘর: প য়াখালী, পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী সদর, জলা: প য়াখালী 

বাসা: ৫৮, াম: রান বাজার, ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড 
ডাকঘর: প য়াখালী, পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী সদর, জলা: প য়াখালী 

 

49.  মা: রােস ল ইসলাম িপতা: আ র রহমান খান 
মাতা: সােজদা বগম 

াম: আমীরগ , ইউিনয়ন: আমীরগ , ডাকঘর: রাজার হাসনাবাদ 
পা েকাড নং:১৬৩১, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

াম: আমীরগ , ইউিনয়ন: আমীরগ , ডাকঘর: রাজার হাসনাবাদ 
পা েকাড নং:১৬৩১, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

50.  মা: মিহব ল হাসান িপতা: মা: র ল হােসন 
মাতা:মিজনা খা ন 

াম: হা েনফড়া, ইউিনয়ন: ১নং থতরাই/০৯, ডাকঘর: ভবনগর 
পা েকাড নং: ৫৬২০, উপেজলা:উিল র, জলা: িড় াম 

 মা: মিম ল ইসলাম, ত  ম ণালয়,  বাংলােদশ সিচবালয় 
 ঢাকা 

 

51.  মা: অিলউ াহ িপতা: মা: দেলায়ার 
হােসন 

মাতা: মাসা: জাহা র 
বগম 

াম: কািদরাবাদ, ইউিনয়ন: ২ নং লতা , ডাকঘর: কািদরাবাদ 
পা েকাড নং: ৮২৫০, উপেজলা: মেহি গ , জলা: বিরশাল 

যে , শির ল ইসলাম, আইন অিধশাখা, ক -৪৩৮, িশ  ম ণালয়, ৯১ 
মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

52.  সািদয়া আফিরন িপতা: মা: জামাল 
হােসন 

মাতা: িন ফা বগম 

বাসা: ওলানকাঠী, াম: ওলানকাঠী, ইউিনয়ন: রহমত র ৫নং 
ডাকঘর: খান রা, পা েকাড নং:৮২১০, উপেজলা:বা গ  
জলা: বিরশাল 

বাসা: ১১, সড়ক-০৭, লশান-১২১২, ঢাকা  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
53.  িরপা ম মদার িপতা: িব  ম মদার 

মাতা: িত কনা বালা 
াম: ডা: েজ  লাল বে র বািড়, ইউিনয়ন: ম ম মাহরা 

ডাকঘর: চা গ ও, পা েকাড নং: ৪২১২, উপেজলা:চা গও 
জলা: চ াম 

বাসা: ১, াম: দি ণ িড় র, ইউিনয়ন: ১৫ , ওয়াড-৭ 
ডাকঘর: রালী বাড়ী, পা েকাড নং: ৪৩৩৭, উপেজলা:হাটহাজারী 
জলা:চ াম 

 

54.  মা: সােহল ম ল িপতা: নবাব ম ল 
মাতা:ছােমনা বগম 

াম: চরভব র ঠাটাপাড়া, ইউিনয়ন: ৭, ডাকঘর: দওয়ানগ  
পা েকাড নং: ২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

55.  তানিজলা ইসলাম িম  িপতা: / ামী: মা দ িময়া 
মাতা: নািসমা বগম 

বাসা: ১৮৭, াম: ব  রাম রা, মা াবাড়ী, িখলগ ও-১২১৯ 
 

বাসা: ১৮৭, াম: ব  রাম রা, মা াবাড়ী, িখলগ ও-১২১৯ 
 

 

56.  মা: ল হক িপতা: মা: সিলম গাজী 
মাতা:ফািতমা বগম 

াম: কাটাখালী, ইউিনয়ন: ছাটিবঘাই/ওয়াড-৭, ডাকঘর: ছাট িবঘাই 
পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

57.  কায়ছার আহে দ িপতা: মা: শাহাদত 
হােসন 

মাতা: হরিছয়া বগম 

াম: মা রা িবেনাদ, ইউিনয়ন: মা ড়া িবেনাদ, ডাকঘর: তাড়াশ 
পা েকাড নং:৬৭৮০, উপেজলা:তাড়াশ, জলা:িসরাজগ  

াম: মা রা িবেনাদ, ইউিনয়ন: মা ড়া িবেনাদ, ডাকঘর: তাড়াশ 
পা েকাড নং:৬৭৮০, উপেজলা:তাড়াশ, জলা:িসরাজগ  

 

58.  কাওসার িপতা: আলী আকবর 
মাতা: সােজদা বগম 

বাসা: েতর িদয়া, াম: েতর িদয়া, ইউিনয়ন: কদার র 
ডাকঘর: েতর িদয়া, পা েকাড নং:৮২১০, উপেজলা:বা গ  
জলা:বিরশাল 

বাসা: েতর িদয়া, াম: েতর িদয়া, ইউিনয়ন: কদার র 
ডাকঘর: েতর িদয়া, পা েকাড নং:৮২১০, উপেজলা:বা গ  
জলা:বিরশাল 

 

59.  মা: সওক ল ইসলাম িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম 
মাতা:সা য়ারা বগম 

বাসা: সফর আলী সড়ক, নািছর মা: চৗ: বাড়ী, িখ াপাড়া 
ইউিনয়ন: িমজা র, ২নং ওয়াড  , ডাকঘর: িমজা র-৪৩৩৪ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা:চ াম 

বাসা: সফর আলী সড়ক, নািছর মা: চৗ: বাড়ী, িখ াপাড়া 
ইউিনয়ন: িমজা র, ২নং ওয়াড  , ডাকঘর: িমজা র-৪৩৩৪ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা:চ াম 

 

60.  মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: আ াস আলী 
মাতা: মাছা: রািফয়া 
খা ন 

াম: পি ম সার বী, ইউিনয়ন: বড়খাতা, ডাকঘর: বড়খাতা 
পা েকাড নং:৫৫৩০, উপেজলা:হাজীবা া, জলা:লালমিনরহাট 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং, ৯৩, সরদার কমে , ২য়তলা, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

61.  মা: িমজা র রহমান িপতা: মা: ম 
হাওলাদার 
মাতা:পিরভা  বগম 

াম: খিলসা খালী, ইউিনয়ন: বদর র, ডাকঘর: খিলসাখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা: প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ণ ই উট, বাড়ী-০২, 
রাড-৪, সনপাড়া, পব তা, িমর র, ঢাকা-১২১৬ 

 

62.  র উি ন িপতা:গজনবী িময়া 
মাতা:মায় র বগম 

বাসা: গজনবী িময়া, াম: কািলয়া, ইউিনয়ন: ৯নং ওয়াড, ভবানী র 
ডাকঘর: দৗলতখান, পা েকাড নং: ৮৩১০, উপেজলা: দৗলত খান 
জলা: ভালা 

বাসা: গজনবী িময়া, াম: কািলয়া, ইউিনয়ন: ৯নং ওয়াড, ভবানী র 
ডাকঘর: দৗলতখান, পা েকাড নং: ৮৩১০, উপেজলা: দৗলত খান 
জলা: ভালা 

 

63.  মা: মাহ র রহমান িপতা: মা: আলাউি ন 
মা া 

মাতা:হািমদা বগম 

বাসা: ব  খাবাস র, াম: শাি বাগ, ইউিনয়ন: ০৪, ডাকঘর: ফিরদ র 
পা েকাড নং: ৭৮০০, উপেজলা:ফিরদ র সদর, জলা:ফিরদ র 

বাসা: ব  খাবাস র, াম: শাি বাগ, ইউিনয়ন: ০৪, 
ডাকঘর: ফিরদ র, পা েকাড নং: ৭৮০০, উপেজলা:ফিরদ র সদর, 
জলা:ফিরদ র 

 

64.  মাহাইিম ল হক িপতা: মা: আিজ ল হক 
মাতা:িশরীন আ ার 

বাসা:৪৫, রাড-৩, াম: দি ণ কােয়স র, ইউিনয়ন: ফ া 
ডাকঘর: ফ া, পা েকাড নং:১৪২০ জলা:নারায়ণগ  

বাসা:৪৫, রাড-৩, াম: দি ণ কােয়স র, ইউিনয়ন: ফ া 
ডাকঘর: ফ া, পা েকাড নং:১৪২০ জলা:নারায়ণগ  

 

65.  িলজা আ ার শারিমন িপতা: মা: আ র রিহম 
মাতা: মাছা: মিজনা বগম 

বাসা: স তগাও, লাহার র, ম ল, াম: লাহার র, সাতগ ও 
ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: ম ল, পা েকাড নং:৩২১৪ 
উপেজলা:িসেলট, জলা: মৗলভীবাজার 

বাসা: শাপলা র, এফ-৯০, কাজী লা, ডাকঘর: িসেলট সদর 
পা েকাড নং:৩১০০, উপেজলা:িসেলট 
জলা:িসেলট 

 

66.  মা: জমেসদ জািমল 
অ  

িপতা: মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

াম: বীর ঘাষ পালা, ইউিনয়ন: ৪ নং চ ী পাশা, ডাকঘর: খামার গ ও 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনংেস ার, ১৭ ব রাম রা, িডআই  রাড 
ঢাকা-১২১৯ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা অ ফা বগম 

67.  মা: সােহল রানা িপতা: মা: নবীর উি ন 
মাতা: মাছা জা া খা ন 

াম: মাছ খালী, ইউিনয়ন: গৗরী াম-৭, ডাকঘর: পাড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৭০, উপেজলা:সািথয়া, জলা:পাবনা 

াম: মাছ খালী, ইউিনয়ন: গৗরী াম-৭, ডাকঘর: পাড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৭০, উপেজলা:সািথয়া, জলা:পাবনা 

 

68.  মা: মিন ামান িপতা: মা: মতেলব খ  
মাতা: সািবনা বগম 

াম: পা পাড়া, ইউিনয়ন: ৩ নং মিজদ র, ডাকঘর: িশকার র 
পা েকাড নং:৭৪৫০, উপেজলা: কশব র, জলা: যেশার 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

69.  মা: সাই র রহমান িপতা: মা: িমজা র 
রহমান 
মাতা: হেলনা রহমান 

বাসা:রহমান মি ল (িমজােনর বাড়ী), াম: উ র রাম র 
ইউিনয়ন: ৫নং, ডাকঘর: জামলা, পা েকাড নং:৮৬০২ 
উপেজলা: মিক, জলা:প য়াখালী 
 

বাসা:রহমান মি ল (িমজােনর বাড়ী), াম: উ র রাম র 
ইউিনয়ন: ৫নং, ডাকঘর: জামলা, পা েকাড নং:৮৬০২ 
উপেজলা: মিক, জলা:প য়াখালী 
 

 

70.  মা: আনসা ল ইসলাম িপতা: মা: ই ািহম 
খিল াহ 
মাতা: িবলিকস আরা 

াম: কাটলী পাড়া, ইউিনয়ন: পৗরসভা ১ নং ওয়াড, ডাকঘর: না াইল 
পা েকাড নং:২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

71.  আফসানা িসমী িপতা: ামী: আ  সয়দ 
সিফউি ন 
মাতা: আি য়া বগম 

বাসা: দি ণ পাড়া (বা. াংক কেলানীর েব), াম: মালিত নগর 
ইউিনয়ন: ২১ নং ওয়াড, পৗরসভা, ডাকঘর: ব ড়া 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:শাজাহান র, জলা:ব ড়া 

বাসা: , ভাট কাি েরাড, াম: মালিত নগর 
ইউিনয়ন: ১১ নং, পৗরসভা, ডাকঘর: ব ড়া, পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:ব ড়া সদর, জলা: ব ড়া 

 

72.  মাসা: েলখা আ ার িপতা: ত আ: আিজজ 
হাওলাদার 
মাতা: ত: মাসা: 
রজাহান বগম 

বাসা: তলী খালী ীজ, সড়ক, াম: গা য়া, ইউিনয়ন: ৩নং 
ডাকঘর: মৗকরণ, পা েকাড নং:৮৬০১, উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

73.  হা ন অর রিশদ িপতা: আ র রব 
মাতা: ল ম আ ার 

াম: ল ী র, ইউিনয়ন: খিলশাউড়, ডাকঘর: খিলশাউড় 
পা েকাড নং:২৪১২, উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

াম: ল ী র, ইউিনয়ন: খিলশাউড়, ডাকঘর: খিলশাউড় 
পা েকাড নং:২৪১২, উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

 

74.  মা: আব ল আহাদ িপতা: মা: ছায়াদ িময়া 
মাতা: দােলন আ ার 

বাসা: ২৩২, াম: মেছড়া, ইউিনয়ন: িসদলা, ডাকঘর: মেছড়া 
পা েকাড নং:২৩২০, উপেজলা: হােসন র, জলা: িকেশারগ  

বাসা: ২৩২, াম: মেছড়া, ইউিনয়ন: িসদলা, ডাকঘর: মেছড়া 
পা েকাড নং:২৩২০, উপেজলা: হােসন র, জলা: িকেশারগ  

 

75.  িজ াত আরা িস িপতা: মাহা দ আলী 
ফিকর 
মাতা: র  বগম 

াম: বাজন পাড়া, ইউিনয়ন: ফেতজ র, ডাকঘর: ভােজ র 
পা েকাড নং: ৮০২০, উপেজলা:নিড়য়া,  
জলা: শরীয়ত র 

িজ াত আরা িস, যে , লাকমান হােসন, ি গত কম কতা, আইন, 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, ক -৭৩৬, ভবন-০৪, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

76.  মা: বদ ল আলম িপতা: মা: আ র রা াক 
মাতা: কিহ র খা ন 

াম: ক.িস. ফিরদ র, ইউিনয়ন: ৭ নং নলকা, ডাকঘর: সােহবগ  
পা েকাড নং: ৬৭২০, উপেজলা:রায়গ , জলা:িসরাজগ  

াম: ক.িস. ফিরদ র, ইউিনয়ন: ৭ নং নলকা, ডাকঘর: সােহবগ  
পা েকাড নং: ৬৭২০, উপেজলা:রায়গ , জলা:িসরাজগ  

 

77.  মা: মা ািদর শখ িপতা: মা: আ র রা াক 
মাতা: আ মানারা বগম 

াম: ভা ার, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: ভা কা, পা েকাড নং: ২২৪০ 
উপেজলা:ভা কা, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: ১২৭/৪, বাসি  ভবন, মািনক িময়া এিভিনউ, মাহা দ র-১২০৭, শর-
ই-বাংলানগর, ঢাকা 

 

78.  মা: সাই ল ইসলাম িপতা: মা: আকবর আলী 
মাতা: রজাহান বগম 

াম: সা লী, ইউিনয়ন: তারপাড়া, ডাকঘর: িনয়ামত র 
পা েকাড নং:২৩১০, উপেজলা:কিরমগ , জলা: িকেশারগ  

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

79.  মা: আলম হােসন িপতা: মা: হািব র 
রহমান 
মাতা: মাছা শাহানারা 
খা ন 

াম: হাসান র, ইউিনয়ন: পাড়া, ডাকঘর: িচনাখড়া 
পা েকাড নং:৬৬৭০, উপেজলা:সািথয়া, জলা:পাবনা 

যে , মা: আ: রিশদ ম ও কম সং ান ম ণালয়, শাখা-১০, ভবন-০৭, ক -
৫৩১, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

80.  মা: আলী িজ াহ িপতা: মা: ম  িময়া াম: গাহা য়া, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: ঘাড়া ময়দান বাসা: মােটল রাড, াম: পািন ওয়াপদা কেলানী, ইউিনয়ন: ১১  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: িশ দা বগম পা েকাড নং: ৩৫৮০, উপেজলা:না ল কাট, জলা: িম া 

 
ডাকঘর: ক বাজার সদর, পা েকাড নং: ৪৭০০ 
জলা:ক বাজার সদর 

81.  মা: ওবায় ল হক িপতা: কছমান আলী 
মাতা:নিফয়া বগম 

াম: জাত  হরী, ইউিনয়ন: লবাড়ী-০৯, ডাকঘর: লবাড়ী 
পা েকাড নং:৫৬৮০, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: িড় াম 

াম: জাত  হরী, ইউিনয়ন: লবাড়ী-০৯, ডাকঘর: লবাড়ী 
পা েকাড নং:৫৬৮০, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: িড় াম 

 

82.  মা: রাদ হােসন িপতা: িজ র রহমান 
মাতা:আরিনয়া বগম 

বাসা:৬৪৫/৪, াম: উদয় র দবকাি , ইউিনয়ন: ১নং, ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: মা াহাট, পা েকাড নং: ৯৩৮০, উপেজলা: মা াহাট 
জলা:বােগরহাট 

বাসা:৬৪৫/৪, াম: উদয় র দবকাি , ইউিনয়ন: ১নং, ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: মা াহাট, পা েকাড নং: ৯৩৮০, উপেজলা: মা াহাট 
জলা:বােগরহাট 

 

83.  মা: এমদা ল হক িপতা: মা: লতান 
আহেমদ 
মাতা: াহার বগম 

াম: জায়ার ক না, ইউিনয়ন: ০৪, ডাকঘর: মাকািময়া 
উপেজলা: বতাগী, জলা:বর না 

বাসা: ৫নং বাড়ী, গাপীবাগ ০৮ ওয়ারী-১২০৩, মিতিঝল, ঢাকা  

84.  অিভিজৎ হালদার িপতা: তপন মার 
হালদার 
মাতা: লাভলী রাণী 
হালদার 

বাসা: হালদার বাড়, াম: বাইনকাঠী, ইউিনয়ন: ০৫ নং ওয়াড 
ডাকঘর: সাতকািছমা, পা েকাড নং: ৮৫৪০, উপেজলা:নািজর র 
জলা:িপেরাজ র 

বাসা: হালদার বাড়ী, াম: বাইনকাঠী, ইউিনয়ন: ০৫ নং ওয়াড 
ডাকঘর: সাতকািছমা, পা েকাড নং: ৮৫৪০, উপেজলা:নািজর র 
জলা:িপেরাজ র 

 

85.  মা: মা ািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: আব ল 
আওয়াল 
মাতা: রওশন আরা 

াম: ফিরদাকা া, ইউিনয়ন: ৬ নং রাজগাতী, ডাকঘর: ী 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

86.  মাসা: শারিমন আ ার িপতা: মা: মক ল 
িনগাবান 
মাতা: মাসা: মােশ দা 
বগম 

বাসা: িনগাবান বািড়, াম: উ র ঘটেকর আ য়া, ইউিনয়ন: ২নং 
িমজাগ /৫নং ওয়াড, ডাকঘর: ঘটেকর আ য়া, পা েকাড নং:৮৬১০ 
উপেজলা:িমজাগ , জলা:প য়াখালী 

যে -আ  সােলহ, ক ািশয়ার, বাংলােদশ অথ ৈণিতক অ ল ক প , ধান 
ম ীর কায ালয়, িবিডিবএল ভবন, ১৫ তলা, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা 

 

87.  মা: মিন ল ইসলাম িপতা: হােফজ মা: 
শাম ল হক 
মাতা: মাছা মিরয়ম 
বগম 

াম: এনােয়ত র, ইউিনয়ন: ১ নং সিদয়া চা র, 
ডাকঘর: এনােয়ত র, পা েকাড নং: ৬৭৫১, উপেজলা: চৗহালী 
জলা:িসরাজগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা 

 

88.  মা: ইম ল কােয়স িপতা: মা: আ  ব র 
িসি ক 
মাতা: রাইয়া লতানা 

বাসা: এইচ-১৮১, াম: কালা, ইউিনয়ন:  সানা খী, ডাকঘর:  
জাফর র, পা েকাড নং:৫৯৪০, উপেজলা:আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

বাসা: এইচ-১৮১, াম: কালা, ইউিনয়ন:  সানা খী, ডাকঘর:  জাফর র, 
পা েকাড নং:৫৯৪০, উপেজলা:আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

 

89.  মা: রােসল পারেভজ িপতা: ত মা: আ র 
রহমান 
মাতা: িন ফা ইয়াসিমন 

বাসা: আ র রউফ ফিকেরর বাড়ী, হাি ং নং-২৭৪ 
াম: ফিকেরর চর, ইউিনয়ন: ইতনা, ডাকঘর: মিকম র 
পা েকাড নং: ৭৫১০, উপেজলা: লাহাগড়া, জলা:নড়াইল 

বাসা: আ র রউফ ফিকেরর বাড়ী, হাি ং নং-২৭৪ 
াম: ফিকেরর চর, ইউিনয়ন: ইতনা, ডাকঘর: মিকম র 
পা েকাড নং: ৭৫১০, উপেজলা: লাহাগড়া, জলা:নড়াইল 

 

90.  মা: ফরহাদ হােসন িপতা: মা: আিতয়ার 
রহমান 
মাতা:ইয়াসিমন রহমান 

াম: পা, ইউিনয়ন: ৯নং ঝপা, ওয়াড-২, ডাকঘর: ঝপা 
পা েকাড নং৭৪২০:, উপেজলা:মিনরাম র, জলা:যেশার 

বাসা: ৮৮,শাহ আলী বাগ, িমর র-১, ডাকঘর: িমর র-১২১৬, ঢাকা  

91.  জিলয়া লতানা িপতা: সাহানাজ বগম 
মাতা:খােলক িশকদার 

াম: মেহ রপি , ইউিনয়ন: ইিদল র, ডাকঘর: গাসাইর হাট 
পা েকাড নং:৮০৫০, উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: শরীয়ত র 

াম: মেহ রপি , ইউিনয়ন: ইিদল র, ডাকঘর: গাসাইর হাট 
পা েকাড নং:৮০৫০, উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: শরীয়ত র 

 

92.  মােলক িবন শহীদ িপতা: ত শহী ল ইসলাম াম: ধানী খালা (দ:) ডা পাড়া, ইউিনয়ন: ধানীেখালা, ওয়াড-৯ াম: ধানী খালা (দ:) ডা পাড়া, ইউিনয়ন: ধানীেখালা, ওয়াড-৯  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা রেহনা শহীদ ডাকঘর: দ: ভা  পাড়া, পা েকাড নং:২২২০, উপেজলা:ি শাল 

জলা:ময়মনিসংহ 
ডাকঘর: দ: ভা  পাড়া, পা েকাড নং:২২২০, উপেজলা:ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

93.  মা: সিলম বাদশা িপতা: মা: আ ল হািলম 
মাতা: মাছা আেনায়ারা 
খা ন 

াম:  ভাটিপয়ারী, ইউিনয়ন: ৬নং ছানগাছা, ডাকঘর: ভাটিপয়ারী 
পা েকাড নং: ৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ , জলা:িসরাজগ  

াম:  ভাটিপয়ারী, ইউিনয়ন: ৬নং ছানগাছা, ডাকঘর: ভাটিপয়ারী 
পা েকাড নং: ৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ , জলা:িসরাজগ  

 

94.  মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল কােশম 
মাতা: জাসনা বগম 

বাসা: সা র গাছবাড়ী, াম: সা র, ইউিনয়ন: ৫নং নয়ানগর 
ডাকঘর: সা র বাজার, পা েকাড নং:২০১০, উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

বাসা: ৪/১-এ, মরািদয়া, িসপাইবাগ, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা  

95.  মা: তৗিহদ হাসান িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা: তাছিলমা 
বগম 

বাসা:১৯৯৮, াম: বামনী, ইউিনয়ন: িতলক র, ডাকঘর: িতলক র 
পা েকাড নং:৫৯৪২, উপেজলা:আে ল র, জলা:জয় রহাট 

বাসা:১৯৯৮, াম: বামনী, ইউিনয়ন: িতলক র, ডাকঘর: িতলক র 
পা েকাড নং:৫৯৪২, উপেজলা:আে ল র, জলা:জয় রহাট 

 

96.  তাফা ল হােসন িপতা: মিন ল ইসলাম 
মাতা:ফােতমা বগম 

বাসা:৩২৩, মািছম র, াম: সােহ তাপ, ইউিনয়ন: শীলমাি , ০৬ 
ডাকঘর: বাগহাটা, পা েকাড নং:১৬০৩, উপেজলা:নরিসংদী 
জলা: নরিসংদী 

বাসা:৩২৩, মািছম র, াম: সােহ তাপ, ইউিনয়ন: শীলমাি , ০৬ 
ডাকঘর: বাগহাটা, পা েকাড নং:১৬০৩, উপেজলা:নরিসংদী 
জলা: নরিসংদী 

 

97.  মাহা দ মা ন িময়া িপতা: মাহা দ খারেশদ 
মাতা:মেনায়ারা বগম 

বাসা: ৩৭ তাপখানা রাড,শাহবাগ,  িজিপও-১০০০, ঢাকা বাসা: ৩৭ তাপখানা রাড,শাহবাগ,  িজিপও-১০০০, ঢাকা  

98.  মা: রােসল খান িপতা: মা: ই ািহম খান 
মাতা: মাছা াহার 

াম: বাটােজার, ইউিনয়ন: কািচনা-১ নং ওয়াড, ডাকঘর: বাটােজার 
বাজার, পা েকাড নং: ২২৪০, উপেজলা:ভা কা, জলা:ময়মনিসংহ 

াম: বাটােজার, ইউিনয়ন: কািচনা-১ নং ওয়াড, ডাকঘর: বাটােজার বাজার, 
পা েকাড নং: ২২৪০, উপেজলা:ভা কা, জলা:ময়মনিসংহ 

 

99.  মা: শািহ ামান িপতা: আলাউি ন 
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: আিম , ইউিনয়ন: ৯নং ঘােষর পাড়া, ডাকঘর: চরস না 
পা েকাড নং: ২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা: জামাল র 

াম: আিম , ইউিনয়ন: ৯নং ঘােষর পাড়া, ডাকঘর: চরস না 
পা েকাড নং: ২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা: জামাল র 

 

100. জলাল হােসন খান িপতা: ত আ: গিণ খান 
মাতা: মাসা: িফয়া খা ন 

াম: সিফ র, ইউিনয়ন: সিফ র, ডাকঘর: সানামি ন ব র 
পা েকাড নং: ৮২৫০, উপেজলা: লাদী, জলা: বিরশাল 

াম: নজরগ , ইউিনয়ন: িজনিজরা, ডাকঘর: করানীগ  
পা েকাড নং: ১৩১০, উপেজলা: করানীগ , জলা: ঢাকা 

 

101. মা: বা ল হাসান িপতা: মা:  িময়া 
মাতা:নারিগস বগম 

াম: মািনক দাইড়/ ক নং-৯, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯, ১ নং চা য়াবাড়ী 
ডাকঘর:  তলী গাড়ী, পা েকাড নং: ৫৮২৬, উপেজলা:সািরয়াকাি  
জলা: ব ড়া 

বাসা: ১২, ৩/ই, স র-৯, উ রা-১২৩০ 
জলা:ঢাকা 

 

102. মা: সাহাগ িময়া িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম 
মাতা:ক না বগম 

াম: ছািতয়ান পাড়া, ইউিনয়ন: বড়বাইশিদয়া, ডাকঘর: ংিগবাড়ীয়া 
পা েকাড নং:৮৬৪০, উপেজলা:রাংগাবালী, জলা:প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,  

 

103. মা: আরমান হােসন িপতা: মা: আফজাল 
হােসন 

মাতা: কিহ র বগম 

বাসা: ৩৩২, াম: িলয়া, ইউিনয়ন: ৫নং কালা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: মালা হাট, পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বালগাছী 
জলা:নওগ  

যে  মা: জিসম উি ন, (িপও), অথ ৈণিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক -
১৮, শর-ই-বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

104. মা: ইউ ফ হােসন িপতা: মা: শাহাদাত 
হােসন 

মাতা:আেলয়া বগম 

বাসা: আকন বািড়, াম: গািজর পাড়, ইউিনয়ন: বরা কাটা 
ডাকঘর: গািজর পাড়, পা েকাড নং: ৮২০০, উপেজলা:উিজর র 
জলা: বিরশাল 

 

যে  মা: রিফ ল ইসলাম, ১৮৯/২, শাি বাগ, র মসিজেদর পােশ, ঢাকা-
১২১৭ 

 

105. মা: একরা ল হক িপতা: ত সাম ল হক াম: দউিড়য়া, ইউিনয়ন:  গাপালনগর, ডাকঘর: মিহ রা বাসা: মাবারক িভলা (ছা াবাস), াম: শেরবাংলা নগর ( রান ব ড়া)  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
স জ মাতা: মাছা: পা ল খা ন পা েকাড নং: ৫৮৪১, উপেজলা: নট, জলা:ব ড়া ইউিনয়ন: ১৫, ডাকঘর: ব ড়া সদর, পা েকাড নং: ৫৮০০ 

উপেজলা:ব ড়া সদর, জলা: ব ড়া 
106. মা: জাহা ীর আলম িপতা: মা: মিতউর 

রহমান 
মাতা: রজাহান খা ন 

াম: খা লী, ইউিনয়ন: ম রা র, ডাকঘর: িপরহাটী 
পা েকাড নং: ৫৮৪১, উপেজলা: নট, জলা:ব ড়া 

বাসা: মাবারক িভলা (ছা াবাস), াম: শেরবাংলা নগর ( রান ব ড়া) 
ইউিনয়ন: ১৫, ডাকঘর: ব ড়া সদর, পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:ব ড়া সদর, জলা: ব ড়া 

 

107. বাদল চ  রায় িপতা: িহেম  নাথ রায় 
মাতা: রািধকা রানী রায় 

াম: আরাজী দও ডাবা, ইউিনয়ন: ভাদাই, ডাকঘর: আিদতমারী 
পা েকাড নং: ৫৫১০, উপেজলা:আিদতমারী, জলা: লালমিনরহাট 

াম: আরাজী দও ডাবা, ইউিনয়ন: ভাদাই, ডাকঘর: আিদতমারী 
পা েকাড নং: ৫৫১০, উপেজলা:আিদতমারী, জলা: লালমিনরহাট 

 

108. শািহ র রহমান সা  িপতা: মা: মাহাতাব 
উি ন 
মাতা: সালমা িবিব 

াম: মেহশ র, ইউিনয়ন: ১নং প ীতলা, ডাকঘর: বামইল 
পা েকাড নং:৬৫৪০, উপেজলা:প ীতলা 
জলা: নওগা 

শািহ র রহমান সা  
যে , মা: নজ ল ইসলাম (িপও), ম ও আপীল াই াল, ৪৩ কাকরাইল, 

৪, আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০ 

 

109. মা: আলমগীর িপতা: মা: সােহদ আলী 
মাতা: মাছা আেনায়ারা 
বগম 

বাসা: সােহদ আলী বাড়ী, াম: দউল ডাংরা, ইউিনয়ন: জাহা ীর র 
ডাকঘর: দউল ডাংরা, পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

110. িন পম বালা িপতা: হারন চ  বালা 
মাতা: মালতী বালা 

বাসা: বালা বািড়, াম: কািল ভীটা, ইউিনয়ন: সাত পাড় 
ডাকঘর: সাত পাড়, পা েকাড নং:৮১০১, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

বাসা: বালা বািড়, াম: কািল ভীটা, ইউিনয়ন: সাত পাড় 
ডাকঘর: সাত পাড়, পা েকাড নং:৮১০১, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

 

111. মা: বারহান উি ন িপতা: মা: মাসেলম 
উি ন 
মাতা: মাছা সাম াহার 

াম:  বাশহা , ইউিনয়ন: ৪নং, চি পাশা, ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর:  খামারগাও, পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

112. মা: িরয়াজ িময়া িপতা: মা: শাহ আলম 
মাতা: নািসমা বগম 

াম:  পাতাকাটা, ইউিনয়ন:  ধািনসাফা, ওয়াড-০৮, ডাকঘর: আলগী 
বাজার, পা েকাড নং: ৮৫৬০, উপেজলা:মঠবাড়ীয়া 
জলা: িপেরাজ র 

বাসা: স ব ন-৪০, সড়ক-১০,ডাকঘর: িমর র পা  অিফস 
পা েকাড নং: ১২১৬, িমর র-২, ঢাকা 

 

113. ল আিমন িপতা: শম র রহমান 
মাতা: আিখেরান নছা 

াম: আজম র, ইউিনয়ন: রায় র, ডাকঘর: রায় র 
পা েকাড নং:৭৪৭০, উপেজলা:বাঘার পাড়া 
জলা:যেশার 

াম: আজম র, ইউিনয়ন: রায় র, ডাকঘর: রায় র 
পা েকাড নং:৭৪৭০, উপেজলা:বাঘার পাড়া 
জলা:যেশার 

 

114. মা: শিহ ল ইসলাম িপতা: আব স স ার 
হাওলাদার 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: তলী খালী, ইউিনয়ন: লাউকা , ডাকঘর: তলী খালী 
পা েকাড নং: ৮৬০১, উপেজলা:প য়াখালী, জলা: প য়াখালী 

যে , মা: মা ন কিবর (িপও), অথ ম ণালয়, ইআরিড, শর-ই-বাংলানগর, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

115. মা: শির ল ইসলমা িপতা: মা: সিহদার 
রহমান 
মাতা: আি য়া খা ন 

াম: মদা দন, ইউিনয়ন: ০১ নং সারাই, ডাকঘর: ভিগরথ মাছহাড়ী 
পা েকাড নং:৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা: রং র 

াম: সা য়াবািড়, ইউিনয়ন: রাজাবািড়, ডাকঘর: রােজ র 
পা েকাড নং:১৭৪১, উপেজলা: র, জলা: গাজী র 

 

116. বনী আিমন িপতা: ত আ ল মিজদ 
মাতা: সেবদা 

াম: পািন সাইল, ইউিনয়ন: ৪নং িনয়ামত র, ডাকঘর: রাম ড়া 
পা েকাড নং: ৬৫২০, উপেজলা:িনয়ামত র, জলা:নওগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, 

 

117. ল ল ইসলাম বায়িজদ িপতা: আ: মিতন 
মাতা: ৎফন নাহার 

াম: া নিদয়া, ইউিনয়ন: জাহা ীর নগর, ডাকঘর: া নিদয়া 
উপেজলা:বা গ ,  
জলা:বিরশাল 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার কমে  ২য় তলা, 
আগারগাও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

118. িমজা র রহমান িপতা: মা: খস  িমঞা াম: ত রা িপ, ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড, ডাকঘর: কটক ল জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: ঝণ া বগম পা েকাড নং:৮২৩১, উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

119. মা: লাল সরকার িপতা: মাছা: রােবয়া 
খা ন 
মাতা: মা: শাহজাহান 
আলী 

াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং:৫৪৪, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা:রং র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

120. মা: নাজ ল আলম িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: রােহলা বগম 

াম: পালাহার, ডাকঘর: ী, পা েকাড নং:২৩০০ 
উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

121. মা: সােহল আরমান িপতা: মা: আ: গিণ খান 
মাতা: মাসা: র  বগম 

াম: প া , ইউিনয়ন: ১০ নং নলেটানা, ওয়াড-৬, ডাকঘর: িশয়ািলয়া 
পা েকাড নং: ৮৭০০, উপেজলা:বর না, জলা: বর না 

বাসা: ইমন িভলা, মিদনা মসিজদ সড়ক, াম: সানালী পাড়া, ইউিনয়ন: ২নং 
ডাকঘর: বর না, পা েকাড নং: ৮৭০০, উপেজলা:বর না, জলা:বর না 

 

122. মা: বাদল িময়া িপতা: মা: আ: আিজজ 
ঞা 

মাতা: িশ দা 

াম: রাজাবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: শর র, ৩নং ওয়াড, ডাকঘর: প চ ল 
পা েকাড নং:২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: ২৯, রাড-৮, ক-িব,ডাকঘর: িমর র-১৩ 
 

 

123. সািনয়া আ ার িপতা: মা: সাহরব 
হােসন 

মাতা: মাসা নািসমা বগম 

াম: র র, ইউিনয়ন: র র, ডাকঘর: িম  পাড়া হাট 
পা েকাড নং:৮২২১, উপেজলা:আৈগলঝাড়া 
জলা:বিরশাল 

যে , নাসিরন খানম, ( ি গত কম কতা), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ, ভবন-৭, ৯ম তলা, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

124. খ কার ইয়াসিমন িপতা: খ কার িজয়াদ 
আলী 
মাতা: নাসিরন বগম 

াম: বন াম, ইউিনয়ন: ১৪ নং করপাড়া, ডাকঘর: ম পাড়া 
পা েকাড নং:৮১০০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

বাসা: িব-৪/এ-৫,আগারগাও, তালতলা-১২০৭, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা  

125. বণ ালী খা ন িপতা: মা: বােহর আলী 
মাতা:ঝরণা বগম 

াম: শাকেতালা, ইউিনয়ন: পাতািজয়া, ডাকঘর: বাঘাবািড় ঘাট 
পা েকাড নং: ৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা:িসরাজগ  

াম: শাকেতালা, ইউিনয়ন: পাতািজয়া, ডাকঘর: বাঘাবািড় ঘাট 
পা েকাড নং: ৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা:িসরাজগ  

 

126. মাসা ফারজানা আ ার িপতা: মা: মাসেলম 
উি ন 
মাতা: মাসা আেলয়া 
বগম 

াম: পি ম এমারগাও, ইউিনয়ন: ৩নং তারানগর/০৭নং 
ডাকঘর: আ বাজার, উপেজলা: করানীগ  
জলা:ঢাকা 

যে , মা: মা ন কিবর, মহানগর হােসন মি ল, িব-২, ২য়তলা, ৮৯/২/িস, 
আরেক িমশন রাড, ৭ম গিল, গািপবাগ, ঢাকা-১২০৩ 

 

127. মাসা: হনারা আ ার িপতা: ত মা: ইসমাইল 
শখ 

মাতা: ত মাসা রািশদা 
বগম 

বাসা:মা ছায়া, জিস রাড, াম: আিময়াবাদ, ইউিনয়ন: ২নং মগর, 
৫নং ওয়াড, ডাকঘর: আিমরা বাদ, পা েকাড নং:৮২০০ 
উপেজলা:নলিছ , জলা:ঝালকাঠী 
 

বাসা: ট-৫৫, রাড-৭,িন -১, িখলে ত-১২২৯, ঢাকা  

128. িলিপ আ ার িপতা: মা: হািকম 
হাওলাদার 
মাতা: রািশদা বগম 

াম: হা য়া বােরাপ ইকা, ইউিনয়ন: ৯নং য়া, ডাকঘর: দােসর হাট 
পা েকাড নং:৮২২০, উপেজলা:উিজর র 
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

129. মাছা: সািহমা খা ন িপতা: মা: িমজা র 
রহমান 
মাতা: মা: হািমদা খা ন 

বাসা:৮৪৭, াম: নকব  (সদ ার পাড়া), ইউিনয়ন: ২নং জউয়াবাড়ী, 
ইউিপ, ডাকঘর: নকব , পা েকাড নং:৫৩৩০, উপেজলা:জলঢাকা 
জলা:নীলফামারী 

 

বাসা:৮৪৭, াম: নকব  (সদ ার পাড়া), ইউিনয়ন: ২নং জউয়াবাড়ী, ইউিপ, 
ডাকঘর: নকব , পা েকাড নং:৫৩৩০, উপেজলা:জলঢাকা 
জলা:নীলফামারী 

 
 

 

130. মাছা: মিরয়ম বগম িপতা: মা: মিহর উি ন াম:  ( চয়ার ান পাড়া),ইউিনয়ন: ৫নং  াম:  ( চয়ার ান পাড়া),ইউিনয়ন: ৫নং   
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা: বা  বগম ডাকঘর: বািলয়াডা ী, পা েকাড নং:৫১৪০, উপেজলা:বািলয়াডা ী 

জলা:ঠা রগ ও 
ডাকঘর: বািলয়াডা ী, পা েকাড নং:৫১৪০, উপেজলা:বািলয়াডা ী 
জলা:ঠা রগ ও 

131. তাহিমনা আ ার িপতা: মা: শিহ াহ 
মাতা:মমতাজ বগম 

াম: তারা  পি পাড়া, ইউিনয়ন: ৩নংতারা , ডাকঘর: ফিকরগ  
বাজার, পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

132. মা: ইয়াসীন িপতা: মাকেলছ বপারী 
মাতা:রােসদা 

াম: বড় কািলনগর, ইউিনয়ন: নােগর পাড়া, ডাকঘর: বড় কািলনগর 
পা েকাড নং:৮০৫০, উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

133. কাওসার আহেমদ িপতা: মা: মিম র রহমান 
মাতা: মাছা িফেরাজা 
খা ন 

বাসা:পা িড়য়া েলর পােশ, াম: পা িড়য়া, ইউিনয়ন: ল ী া 
ডাকঘর: ল ী া, পা েকাড নং: ৬৬২০, উপেজলা:ঈ রদী 
জলা:পাবনা 

বাসা:পা িড়য়া েলর পােশ, াম: পা িড়য়া, ইউিনয়ন: ল ী া 
ডাকঘর: ল ী া, পা েকাড নং: ৬৬২০, উপেজলা:ঈ রদী 
জলা:পাবনা 

 

134. মা: িব াল হােসন িপতা: মা: ওহাব িময়া 
মাতা: জােহদা বগম 

াম: সানাকাি  (কা াপাড়া), ইউিনয়ন: িনল া /ওয়াড-২ 
ডাকঘর: িনল া, পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা 
জলা:নরিসংদী 

বাসা:১১নং রাড, াম: ব  ন ী পাড়া ( াংক কেলানী), ইউিনয়ন: দি ণগ ও 
ইউিনয়ন, ওয়াড-৩, ডাকঘর: বাসােবা- ১২১৯, উপেজলা:িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

 

135. এনা ল হক িপতা: ত আ ল কােসম 
মাতা:আেয়শা বগম 

বাসা:অিসম উি ন মািঝ বাড়ী, াম: দ: ফরহাদ নগর, ভারবাজার, 
ইউিনয়ন: দ: ফরহাদ নগর, ওয়াড-৩, ডাকঘর:ফরহাদ নগর, পা েকাড 
নং:৩৯০১, উপেজলা: ফিন সদর, জলা: ফনী 

বাসা:অিসম উি ন মািঝ বাড়ী, াম: দ: ফরহাদ নগর, ভারবাজার, ইউিনয়ন: 
দ: ফরহাদ নগর, ওয়াড-৩, ডাকঘর:ফরহাদ নগর, পা েকাড নং:৩৯০১, 
উপেজলা: ফিন সদর, জলা: ফনী 

 

136. িগয়াস উি ন ইয়া িপতা: মা: শাহজাহান 
ইয়া 

মাতা:শািহন আরা বগম 

বাসা: রৗশন ইয়া ন ন বাড়ী, াম:  ধিলয়া, ইউিনয়ন: রাজানগর 
ডাকঘর: বা য়া চৗ হনী, পা েকাড নং: ৩৯০০,উপেজলা: ফনী সদর 
জলা: ফনী 

যে , মা: শাহাদাত হােসন, শাসিনক কম কতা, ক -৮১৮, ভবন-৭, সড়ক 
পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
 

 

137. মা: আতাউল কিরম িপতা: মা: ফজ ল কিরম 
মাতা:ফােতমা খা ন 

াম: ধরগ ও, ইউিনয়ন: ৯ নং আচারগাও, ডাকঘর: ধরগ ও 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

াম: ধরগ ও, ইউিনয়ন: ৯ নং আচারগাও, ডাকঘর: ধরগ ও 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

 

138. িরফাত জাহান শারমীন িপতা: মা: মা ফা 
হােসন 

মাতা:সািহদা মা ফা 

বাসা: মা: মা ফা হােসন, াম: পা তাপাড়া, ইউিনয়ন: ারা 
ডাকঘর: ারা, পা েকাড নং:১৪৬০, উপেজলা:আড়াইহাজার 
জলা:নারায়নগ  

বাসা: মা: মা ফা হােসন, াম: পা তাপাড়া, ইউিনয়ন: ারা 
ডাকঘর: ারা, পা েকাড নং:১৪৬০, উপেজলা:আড়াইহাজার 
জলা:নারায়নগ  

 

139. নাজ ন নাহার িপতা: মা: আ ল হাই 
মাতা: মােমনা খা ন 

াম: অর  পাশা, ইউিনয়ন: ৫নং গাংগাইল, ডাকঘর: বা ই াম 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

140. পলাশ চ  দ িপতা: িনরব চ  দ 
মাতা: পালী রানী দ 

বাসা:িবজয় কিবরাজ বাড়ী, াম: ০২নং, ওয়াড, (টবগী) 
ইউিনয়ন: ০৭নং টবগী, ডাকঘর: বারহানগ , পা েকাড নং:৮৩২০ 
উপেজলা: বারহানউি ন, জলা: ভালা 

বাসা: হাছন হাং সড়ক ( ব পাড়া), াম: ০১ নং ওয়াড, হাি ং-২৬৫ 
ইউিনয়ন: লালেমাহন পৗরসভা, ডাকঘর: লালেমাহন, পা েকাড নং: ৮৩৩০ 
উপেজলা:লালেমাহন, জলা: ভালা 

 

141. দীপ সরকার িপতা: কা  সরকার 
মাতা: আরিত রানী 
সরকার 

াম: র র, ইউিনয়ন: গাকণ, ডাকঘর: র র মা াসা 
পা েকাড নং: ৩৪৪০, উপেজলা:নািসর নগর, জলা: া ণবাড়ীয়া 

াম: র র, ইউিনয়ন: গাকণ, ডাকঘর: র র মা াসা 
পা েকাড নং: ৩৪৪০, উপেজলা:নািসর নগর, জলা: া ণবাড়ীয়া 

 

142. আহসান হাবীব িছয়াম িপতা: িছি র রহমান 
মাতা: পা ল রহমান 

াম: ন ী বাড়ী, ইউিনয়ন: ৪২ নং ওয়াড, ডাকঘর: হারবাইদ 
পা েকাড নং:১৭১০, উপেজলা:জয়েদব র, জলা:গাজী র 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

143. মিন ামান িপতা: মািনক িময়া 
মাতা:ফােতমা বগম 

াম: নবী র, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: নবীনগর, পা েকাড নং:৩৪১০ 
উপেজলা: া ণবািড়য়া, জলা: া ণবািড়য়া 
 

বাসা: ১৯৪/৮, াম: বািনয়াছল, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: নরিসংদী 
পা েকাড নং: ১৬০০, উপেজলা:নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

144. মা: িহেমল িময়া িপতা: মর ম সাই র বাসা:১১০/১, াম: পি ম দ  পাড়া, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: নরিসংদী বাসা:১১০/১, াম: পি ম দ  পাড়া, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: নরিসংদী  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
রহমান 
মাতা: মাক দা বগম 

পা েকাড নং: ১৬০০, উপেজলা:নরিসংদী 
জলা: নরিসংদী 

পা েকাড নং: ১৬০০, উপেজলা:নরিসংদী 
জলা: নরিসংদী 

145. মা: সাি র হােসন 
খান 

িপতা: মা: আিজ র 
রহমান খান 
মাতা: সািবনা ইয়াসিমন 

বাসা: লবাগ-১০১৪, াম: লবাগ, ইউিনয়ন: ৪নং, ডাকঘর: প য়াখালী 
সদর, পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা:প য়াখালী 
 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

146. মা: জািহদ হাসান িপতা: মা: একরা ল হক 
মাতা: মাছা: জাহানারা 
বগম 

বাসা: একরা েলর বািড়, াম: ধান পাড়া, ইউিনয়ন: ওয়াড-০১ 
ডাকঘর: ঠা রগ ও সদর, পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও 
সদর, জলা: ঠা রগ ও 

বাসা: াট-৪এ, বাসা-২০১, রাড-২, িডওএইচএস বািরধারা, ঢাকা 
ক া নেম -১২০৬, ঢাকা 
 

 

147. মা: শাম র রহমান িপতা: মাহ র রহমান 
মাতা: ল ম আ ার 

বাসা: ইয়া বাড়ী, াম: চর ম য়া, ওয়াড-৫, ইউিনয়ন: শাখালী 
ইউিনয়ন, ডাকঘর: রিদয়া, পা েকাড নং: ৩৭০৫ 
উপেজলা:ল ী র সদর, জলা:ল ী র 

যে -আ ল হািসম,ভবন নং-০৬, ক -১৭১৩, িশ াম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

148. মা: ল আিমন িপতা: মা: আ ল কালাম 
মাতা: মাসা: রােকয়া 
বগম 

বাসা: ধান বাড়ী-৩৫৯, াম: দি ণ নারানিদয়া, ইউিনয়ন: দৗলত র 
ডাকঘর: রফারিদয়া, পা েকাড নং:৩৫১৭,উপেজলা:দাউদকাি  
জলা: িম া 

বাসা:৭৬/১,িবিবর বািগচা, যা াবাড়ী, এসও-১২০৪, ঢাকা  

149. মা: েয়ল রানা িপতা: মা: খারেশদ 
আলম 
মাতা:িলিপ বগম 

াম: কাঠািলয়া আটা, ইউিনয়ন: র ল র, ডাকঘর: পচার আটা 
পা েকাড নং:১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা:টা াইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট, ৯৩/১-এ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

 

150. মা: হাসা ল ইসলাম িপতা: মা: ছিকর উি ন 
মাতা: রািশদা খা ন 

াম: মা , ইউিনয়ন: ডাউকী, ডাকঘর: গা ামী গ া র 
পা েকাড নং:৭০৩১, উপেজলা:আলমডা া, জলা: য়াডা া 

াম: মা , ইউিনয়ন: ডাউকী, ডাকঘর: গা ামী গ া র 
পা েকাড নং:৭০৩১, উপেজলা:আলমডা া, জলা: য়াডা া 

 

151. মাহ র রহমান িপতা:আব ল ওহাব 
মাতা: ল ম বগম 

বাসা: চিকদার বািড়, াম: বােহর ঘাট, ডাকঘর: ধা ড়া 
পা েকাড নং:৮২২১, উপেজলা:উিজর র, জলা: বিরশাল 

বাসা: ২৬৮/িস, াম: দওয়ান পাড়া, ইউিনয়ন: ৫০নং, ডাকঘর: যা াবািড় 
পা েকাড নং:১২০৪, উপেজলা:যা াবািড়, জলা:ঢাকা 

 

152. সােরায়ার জাহান িপতা:তিফ ল ইসলাম 
মাতা: রিহমা আ ার 

াম: খিড়য়া , ডাকঘর: বীর কামট খালী, পা েকাড নং:২২২৩ 
উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: বাসা-৪৫, রাড-৬/এ, াম: স র-৫, ইউিনয়ন: উ রা, ডাকঘর: উ রা 
পা েকাড নং: ১২৩০, উপেজলা:উ রা, জলা:ঢাকা 

 

153. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: আ ল ম ল 
মাতা: মাছা আিছয়া 
খা ন 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা, ০৬, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

যে , উ ম মার দাস, বাড  শাসন-১, জাতীয় রাজ  বাড, রাজ  ভবন 
স ন বািগচা 

ঢাকা 

 

154. মা: ির য়া ল ইসলাম িপতা: মা: শাম ল 
ইসলাম 
মাতা: সাম ন নাহার 

বাসা: ঠা ািময়ার বাড়ী, াম: আলী র, ইউিনয়ন: হাটহাজারী 
পৗরসভা-৪, ডাকঘর: হাটহাজারী, পা েকাড নং:৪৩৩০, 

উপেজলা:হাটহাজারী, জলা:চ াম 

বাসা: ঠা ািময়ার বাড়ী, াম: আলী র, ইউিনয়ন: হাটহাজারী পৗরসভা-৪, 
ডাকঘর: হাটহাজারী, পা েকাড নং:৪৩৩০, উপেজলা:হাটহাজারী, 
জলা:চ াম 

 

155. মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা:মেনায়ারা খা ন 

াম: পা রা, ইউিনয়ন: কালাদহ, ডাকঘর: কালাদহ, পা েকাড 
নং:২২১৬ 
উপেজলা: লবািড়য়া, জলা:ময়মনিসংহ 

াম: পা রা, ইউিনয়ন: কালাদহ, ডাকঘর: কালাদহ, পা েকাড নং:২২১৬ 
উপেজলা: লবািড়য়া, জলা:ময়মনিসংহ 

 

156. জয় মার দাস িপতা: সানাতন দাস 
মাতা: আশা রানী দাস 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা-০৬, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

 

যে , উ ম মার দাস, বাড  শাসন-১, জাতীয় রাজ  বাড 
রাজ  ভবন 
স ন বািগচা 

ঢাকা 

 

157. রভী আ ার িপতা: মা: মিতয়ার াম: বিলভ , ইউিনয়ন: বিলভ -১, ডাকঘর: বা য়া ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
রহমান 
মাতা: মিরয়ম বগম 

পা েকাড নং: ১৯৯১, উপেজলা:ধনবাড়ী 
জলা:টা াইল 

৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

158. মা: নাজ ল ইসলাম িপতা: মা: বলাল হােসন 
মাতা: মাছা নাজমা খা ন 

াম: সানবা ী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪, ডাকঘর: সখী র 
পা েকাড নং:১৯৫০, উপেজলা:সখী র, জলা:টা াইল 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট, তাবাস ম শিপং স ার,আগারগ ও 
তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা 

 

159. মা: মেহদী হাসান িপতা: মা: আলী নওয়াজ 
িসকদার 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: ঝাপখালী, ইউিনয়ন: ২নং, ডাকঘর: বতাগী 
পা েকাড নং: ৮৭৪০, উপেজলা: বতাগী 
জলা: বর না 

বাসা: ৬/১৪, ক-িজ-১, িমর র-২, িমর র -১২১৬ 
জলা: ঢাকা 

 

160. পন মার বম ন িপতা: জগদীশ চ  বম ন 
মাতা:গীতা রানী 

বাসা: ১১, সড়ক-১, াম: কামেদব র, ইউিনয়ন: ১১নং 
ডাকঘর: করানীর হাট, পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:সদর 
জলা:রং র 

বাসা: ১১, সড়ক-১, াম: কামেদব র, ইউিনয়ন: ১১নং 
ডাকঘর: করানীর হাট, পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:সদর 
জলা:রং র 

 

161. ই  বগম িপতা: মা ফা িসকদার 
মাতা: হািমদা বগম 

াম: উ র আলগী, ইউিনয়ন: এক য়ািরয়া, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং: ১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

162. জাকািরয়া আহে দ িপতা: আসা ামান শখ 
মাতা:রািজয়া বগম 

াম: গ া র, ইউিনয়ন: গ া র-৬ নং, ডাকঘর: গ া র 
পা েকাড নং:৮১০০, উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

াম: গ া র, ইউিনয়ন: গ া র-৬ নং, ডাকঘর: গ া র 
পা েকাড নং:৮১০০, উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

 

163. রািজয়া খা ন িপতা: ফিকর তােয়ব আলী 
মাতা:মাক দা বগম 

াম: ব শতলী, ইউিনয়ন: ৯নং, বাশতলী, ডাকঘর: ব শতলী 
পা েকাড নং:৯৩৪০, উপেজলা:রামপাল, জলা:বােগরহাট 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

164. মা: দাউ ল ইসলাম 
ম মদার 

িপতা: আ ল খােয়র 
ম মদার 
মাতা: শাহানা আ ার 

াম: দি ণ কালাপাড়া, ডাকঘর: পর রাম, উপেজলা:পর রাম 
জলা: ফনী 

যে , মা: শাহাদাত হােসন, শাসিনক কম কতা, ক -৮১৮, ভবন-৭ 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

165. মা: মিন ল ইসলাম িপতা: মা: দিলল উি ন 
মা া 

মাতা: মাসা: আি য়া 
বগম 

াম: চরডা া, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং:৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডা া 
জলা: ফিরদ র 

াম: চরডা া, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং:৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডা া 
জলা: ফিরদ র 

 

166. দরত-ই- ল িপতা: ত আ ল হক 
মাতা:ম য়া হক 

াম: াংেকর চর, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং:৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডাংগা 
জলা:ফিরদ র 

াম: াংেকর চর, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং:৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডাংগা 
জলা:ফিরদ র 

 

167. মা: মাহ দ উল আলম িপতা: মা: শাহজামাল 
মাতা: সেন আরা জামাল 

বাসা:খান বািড়,  াম: বড় হাম িড়য়া, ইউিনয়ন: িশয়ালেকাল 
ডাকঘর: িশয়ালেকাল, পা েকাড নং: ৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

বাসা:িশউলী ভবন, ২০ জািহদনগর, াম: দি ণ রােয়র বাগ 
ইউিনয়ন: মা য়াইল, ডাকঘর: হািবব নগর, পা েকাড নং:১৩৬২ 
উপেজলা:কদমতলী, জলা: কদমতলী 

 

168. মা: সাহাগ আলী িপতা: লাল উি ন 
মাতা: আছিমনা বগম 

বাসা:১৪৩৮, াম: শাহবাজ র টানপাড়া, ইউিনয়ন: শাহবাজ র 
ডাকঘর: শাহবাজ র, পা েকাড নং:২০০০, উপেজলা:জামাল র সদর 
জলা:জামাল র 

বাসা:১/৭, এমএলএসএস কায়াট ার, রাজারবাগ িলশ লাইন,শাি নগর-১২১৭, 
ঢাকা 
 

 

169. এ এম ওয়ািলদ িবন 
ইয়া ব 

িপতা: এ এম ইয়া ব 
মাতা:ফিরদা বগম 

াম: দ: িমঠাখালী, ইউিনয়ন: ৫নং, ওয়াড-৪নং, ডাকঘর: মঠবাড়ীয়া 
পা েকাড নং:৮৫৬০, উপেজলা:মঠবাড়ীয়া, জলা:িপেরাজ র 

 

বাসা: ৩৬২/৩-এ, উ র িপেররবাগ, িমর র-১২১৬, ঢাকা 
 

 

170. মা: সােল ন ইসলাম িপতা: মা: আলাউি ন াম: রানাখিড়য়া, ইউিনয়ন: তালবাড়ীয়া, ডাকঘর: তালবাড়ীয়া াম: রানাখিড়য়া, ইউিনয়ন: তালবাড়ীয়া, ডাকঘর: তালবাড়ীয়া  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা:  মাছা: সাহানারা 
বগম 

পা েকাড নং: ৭০০০, উপেজলা:িমর র, জলা: ি য়া 
 

পা েকাড নং: ৭০০০, উপেজলা:িমর র, জলা: ি য়া 
 

171. ফারজানা আ ার িপতা: মা: গালাম 
মা ফা 

মাতা: আিজজা বগম 

াম: গ ারিদয়া, ইউিনয়ন: ী, ডাকঘর: ী 
পা েকাড নং:১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

 

172. মাসা ৎ ববী খানম িপতা: মা: হা ন-অর-
রিশদ 
মাতা: িরনা বগম 

বাসা:১৩৩, াম: তরআনা, ইউিনয়ন: গাভা রাম চ র 
ডাকঘর: রামচ র, পা েকাড নং: ৮৪০০, উপেজলা:ঝালকাঠী সদর 
জলা:ঝালকাঠী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

 

173. ধীমান গাইন িপতা: িনর ন গাইন 
মাতা: সর তী গাইন 

াম: ব য়া, ইউিনয়ন: কলাবাড়ী, ডাকঘর: কলাবাড়ী 
পা েকাড নং:৮১১০, উপেজলা: কাটািলপাড়া, জলা: গাপালগ  

াম: ব য়া, ইউিনয়ন: কলাবাড়ী, ডাকঘর: কলাবাড়ী 
পা েকাড নং:৮১১০, উপেজলা: কাটািলপাড়া, জলা: গাপালগ  

 

174. মাছা: লাভলী আ ার িপতা: মা: ামান 
মাতা: িলিপ বগম 

াম: পাড়া বাইশা, ইউিনয়ন: ১১ নং দি ণ পাড়া, ডাকঘর: লাং হাট 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী, জলা:ব ড়া 

যে , মা: আহসান হাবীব 
মি সভার িস া  বা বায়ন ও সম য় অিধশাখা, ক -২০৫, ভবন-০১, তয় 
তলা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

175. মা: ইউ ছ শরীফ িপতা: মা: ল হক 
মাতা:মািহ র বগম 

বাসা: আফাজ উি ন হাং বাড়ী, াম: রায়চ দ, ৪নং ওয়াড 
ইউিনয়ন: ৮নং রমাগ , ডাকঘর: রায়চ দ, পা েকাড নং:৮৩৩২ 
উপেজলা:লালেমাহন, জলা: ভালা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

176. মা: িরয়াদ ধা িপতা: মা: ইউ চ ধা 
মাতা: মাসা: হাসেনয়ারা 
বগম 

াম: রায়পাশা, ইউিনয়ন: ভরব পাশা, ডাকঘর: তাপ 
উপেজলা:নলিছ , জলা:ঝালকা  
 

বাসা: ৩৯, রাড-২০, াম: মহাখালী িনউ িডওএইচএস, মহাখালী 
জলা: ঢাকা 

 

177. মা: আ: মা ান িপতা: মা: ইউ ফ আলী 
মাতা: লাইলী 

বাসা: মহাব, পচার আটা, াম: মহাব, ইউিনয়ন: ১০ নং র ল র 
ডাকঘর: পচার আটা, পা েকাড নং:১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা:টা াইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার, তালতলা, ২৮ নং আগারগাও, শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

178. মা: শামীম হােসন িপতা: মা: মওলা ব  
মাতা: মাছা নাজমা খা ন 

বাসা: ২৬০, াম: চর দা কিদয়া, ইউিনয়ন: বািহরচর, ওয়াড-০২ 
ডাকঘর: বািহরচর, পা েকাড নং:৭০৪০, উপেজলা: ভড়ামারা 
জলা: ি য়া 

বাসা: ২৬০, াম: চর দা কিদয়া, ইউিনয়ন: বািহরচর, ওয়াড-০২ 
ডাকঘর: বািহরচর, পা েকাড নং:৭০৪০, উপেজলা: ভড়ামারা 
জলা: ি য়া 

 

179. তািনয়া আ ার িপতা: ল ইসলাম 
মাতা:তাছিলমা খানম 

বাসা: যে , মা: আলী হাং, াম: র , ইউিনয়ন: নসী 
ডাকঘর: নসী, উপেজলা:বােকরগ , জলা: বিরশাল 

বাসা: ১৫/২, িফেরাজ মি ল, াম: জাহানাবাদ, ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং:১২১৬,দা স সালাম,িমর র-১, জলা: ঢাকা 

 

180. সাই ল ইসলাম িপতা: ত আ ল হােসন 
মাতা: মােলকা 

বাসা:৮০৫, াম: বিলয়া পাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং কলাটী/ওয়াড-২ 
ডাকঘর: িবষম র, পা েকাড নং:২৪১২, উপেজলা:কলমাকা া 
জলা: ন েকানা 

বাসা:৮০৫, াম: বিলয়া পাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং কলাটী/ওয়াড-২ 
ডাকঘর: িবষম র, পা েকাড নং:২৪১২, উপেজলা:কলমাকা া 
জলা: ন েকানা 

 

181. মা: িরপন িময়া িপতা: মা: সানা িময়া 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম:  খারজানা, ইউিনয়ন: ৯ নং পাড়াবাড়ী, ডাকঘর:  পাড়াবাড়ী 
পা েকাড নং:১৯০৪, উপেজলা:টা াইল, জলা:টা াইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

182. আরিমন মাবারক িপতা: মা: মাবারক 
হােসন 

মাতা: রাকসানা মাবারক 

বাসা:২৮ নং শ দাস লন, াম: শ দাস লন বাংলাবাজার 
ইউিনয়ন: ৪৩, ডাকঘর: সদরঘাট, ঢাকা সদর, পা েকাড নং:৪৪ 
জলা: ঢাকা 

 

বাসা:২৮ নং শ দাস লন, াম: শ দাস লন বাংলাবাজার 
ইউিনয়ন: ৪৩, ডাকঘর: সদরঘাট, ঢাকা সদর, পা েকাড নং:৪৪ 
জলা: ঢাকা 

 

183. শারিমন মাবারক িপতা: মা: মাবারক বাসা: ২৮ নং শ দাসেলন, াম: শ দাস লন, বাংলাবাজার বাসা: ২৮ নং শ দাসেলন, াম: শ দাস লন, বাংলাবাজার  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
হােসন 

মাতা: রাকসানা মাবারক 
ইউিনয়ন: ৪৩ নং, ডাকঘর: সদরঘাট, পা েকাড নং:৪০৪৪ 
জলা:ঢাকা 

ইউিনয়ন: ৪৩ নং, ডাকঘর: সদরঘাট, পা েকাড নং:৪০৪৪ 
জলা:ঢাকা 

184. মা: আ র রহমান িপতা: মা: ওয়ােহদ আলী 
সরদার 
মাতা: িবয়া বগম 

াম: বজহার, ইউিনয়ন: মািহলাড়া, ডাকঘর: মািহলাড়া 
পা েকাড নং: ৮২৩০, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

যে , নাসিরন খানম, ি গত কম কতা, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, 
ভবন নং-৭, ৯ (তলা), সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা-১০০০ 

 

185. মা: সার ল ইসলাম িপতা: মা: িসরাজ উি ন 
ম ল 
মাতা: মাছা রােকয়া 
খা ন 

াম: কাঠালী, ইউিনয়ন: ৯নং, ডাকঘর: কাঠালী, পা েকাড নং:২২৪০ 
উপেজলা:ভা কা 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-
১২০৭ 

 

186. তানভীর হাওলাদার িপতা:িজয়া ল ইসলাম 
হাওলাদার 
মাতা: ফরেদৗসী বগম 

াম: গাপাল র 
ডাকঘর: ক.িড. গাপাল র 
উপেজলা: কাটালী পাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা: রভী িভলা, বাসা-১৬, াম: রাড-০৫, ইউিনয়ন: ক-িস, িমর র-১২ 
ডাকঘর: প বী, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:প বী 
জলা:ঢাকা 

 

187. মা: আ র রিশদ িপতা: মা: হােসন আলী 
মাতা: মাছা: ইেতমা খা ন 

াম: হািতয়া বাড়ী, ইউিনয়ন: বাহাইল-০৭, ডাকঘর: চ ন বাইশা 
পা েকাড নং: ৫৮৩১, উপেজলা:সািরয়াকাি , জলা:ব ড়া 

াম: হািতয়া বাড়ী, ইউিনয়ন: বাহাইল-০৭, ডাকঘর: চ ন বাইশা 
পা েকাড নং: ৫৮৩১, উপেজলা:সািরয়াকাি , জলা:ব ড়া 

 

188. িব ব দাস িপতা:নেগ  নাথ দাস 
মাতা: অ লী রানী দাস 

াম: বাশাইল, ইউিনয়ন: রাজীহার/৯নং, ডাকঘর: বাশাইল 
পা েকাড নং: ৮২৪০,উপেজলা:আৈগলঝাড়া, জলা:বিরশাল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

189. মা: খাই ল ইসলাম িপতা: মা: িসরাজ উি ন 
ম ল 
মাতা: রােকয়া 

াম: কাঠালী, ইউিনয়ন: পৗরসভা-৯নং, ডাকঘর: কাঠালী 
পা েকাড নং:২২৪০, উপেজলা:ভা কা 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-
১২০৭ 

 

190. মাছা: মিরয়ম খা ন িপতা: মা: মাকেছদ 
আলী 
মাতা: মাছা েলখা 
বগম 

বাসা: ম ল পাড়া, াম: খামার আ ারী ঝাড়, ইউিনয়ন: আ ারী ঝাড় 
ডাকঘর: আ ারী ঝাড়, পা েকাড নং:৫৬৭০, উপেজলা: ামারী 
জলা: িড় াম 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

 

191. মাহিফজা আ ার ইিত িপতা: মা: আ ল আিজজ 
মাতা: নােয়জা বগম 

াম: লাউয়ারী, ইউিনয়ন:  ১নং ছনধরা বাজার, ডাকঘর: ছনধরা বাজার 
পা েকাড নং:২১৫০, উপেজলা: ল র, জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

192. িদপংকর মার দাস িপতা: ত িদলীপ মার 
দাস 
মাতা: চ লা রানী দাস 

াম:  আউিড়য়া, ইউিনয়ন: ৪নং, ওয়াড-০১, ডাকঘর: হাটবািড়য়া 
পা েকাড নং:৭৫০০, উপেজলা:নড়াইল সদর 
জলা:নড়াইল 

াম:  আউিড়য়া, ইউিনয়ন: ৪নং, ওয়াড-০১, ডাকঘর: হাটবািড়য়া 
পা েকাড নং:৭৫০০, উপেজলা:নড়াইল সদর 
জলা:নড়াইল 

 

193. মা: আ: খােলক িপতা: মা: তাফা ল 
হােসন 

মাতা: মাছা আিছয়া খা ন 

াম: িশতলাই পাড়া, ইউিনয়ন: িরফাইত র, ডাকঘর: িরফাইত র 
পা েকাড নং:৭০৫০, উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

াম: িশতলাই পাড়া, ইউিনয়ন: িরফাইত র, ডাকঘর: িরফাইত র 
পা েকাড নং:৭০৫০, উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

 

194. সািদয়া আফিরন িপতা: মা: িনজাম উি ন 
ইয়া 

মাতা: সালমা আ ার  

বাসা: যে , মা: আিমর আলী, াম: দব াম, ইউিনয়ন: আখাউড়া 
ডাকঘর: আখাউড়া, পা েকাড নং:৩৪৫০, উপেজলা:আখাউড়া 
জলা: া ণবািড়য়া 

যে , এিবএম ওবাই ল হাসনাত, হাউজ-৬২, াট-িড/৫, রাড-৪/এ, 
ধানমি , ঢাকা-১২০৯ 

 

195. মা: শির ল ইসলাম িপতা: মা: শির ল বাসা:৪৬, রাড-১, াম: িধবািড়, ইউিনয়ন: ক রী িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ণ ই উট, বাড়ী-০২,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
ইসলাম 
মাতা: সিলনা বগম 

ডাকঘর: জািমরতা, পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

রাড-০৪, সনপাড়া পব তা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬ 

196. মা: সােহল রানা িপতা: মা: মা ার 
হােসন 

মাতা: রিহমা খা ন 

াম: সড়াৈতল, ইউিনয়ন: িড়য়ােবড়া, ডাকঘর: সড়াৈতল 
পা েকাড নং:৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৭/৯, তাবাস ম শিপং স ার, তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

197. মা: িমরাজ হােসন িপতা: মা: ওমর আলী 
মাতা: মাসা: রজাহান 

বাসা: বলতলা, দাগনা বাজার, াম: বলতলা, ইউিনয়ন: শৗলতািলয়া 
৪নং ওয়াড, ডাকঘর: দাগনা হাট, পা েকাড নং:৮৪৩০ 
উপেজলা:কাঠািলয়া, জলা:ঝালকা  

বাসা: বলতলা, দাগনা বাজার, াম: বলতলা, ইউিনয়ন: শৗলতািলয়া ৪নং 
ওয়াড, ডাকঘর: দাগনা হাট, পা েকাড নং:৮৪৩০ 
উপেজলা:কাঠািলয়া, জলা:ঝালকা  

 

198. মা: সিলম িময়া িপতা: ত মা: জজ িময়া 
মাতা: আেজদা খা ন 

বাসা:০২, াম: রাড-০৪, ইউিনয়ন: সনপাড়া পব তা,  
ডাকঘর: িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬ 

াম: মাঘান, ইউিনয়ন: ৪নং, ডাকঘর: মাঘান, পা েকাড নং: ২৪৪৬ 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: ন েকানা 

 

199. মা: মেহদী হাসান িপতা: মা: ফজ র রহমান 
মাতা: মাছা ম  আরা 

াম: দি ণ মাজীর হাট, ব িনয়া বাধড়া, ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: জলঢাকা, পা েকাড নং:৫৩৩০, উপেজলা:জলঢাকা 
জলা:নীলফামারী 

াম: দি ণ মাজীর হাট, ব িনয়া বাধড়া, ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: জলঢাকা, পা েকাড নং:৫৩৩০, উপেজলা:জলঢাকা 
জলা:নীলফামারী 

 

200. ী িপতা:এহেতশা ল হক 
মাতা: মাসা মা দা বগম 

বাসা:৮নং র াংিকন ীট, াম: ওয়ারী,ইউিনয়ন: ওয়ারী 
ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং:১২০৩, উপেজলা:ওয়ারী, জলা:ঢাকা 

বাসা:৮নং র াংিকন ীট, াম: ওয়ারী,ইউিনয়ন: ওয়ারী 
ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং:১২০৩, উপেজলা:ওয়ারী, জলা:ঢাকা 

 

201. তানেসন চৗ রী িপতা: ধনা চৗ রী 
মাতা:বীনা চৗ রী 

বাসা: যািতশ চৗ রীর বাড়ী, হািজপাড়া, বাদাম তলা, াম: খ িকয়া 
ইউিনয়ন: ১২ নং িচকনদ ী, ডাকঘর: ইউ চ নগর 
পা েকাড নং:৪৩৩৮, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা:চ াম 

বাসা: যািতশ চৗ রীর বাড়ী, হািজপাড়া, বাদাম তলা, াম: খ িকয়া 
ইউিনয়ন: ১২ নং িচকনদ ী, ডাকঘর: ইউ চ নগর 
পা েকাড নং:৪৩৩৮, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা:চ াম 

 

202. পা রানী করী িপতা: িদ  করী 
মাতা: অিনতা করী 

বাসা: ১৮৫, াম: সানা কাটারা, ইউিনয়ন: বা া  
ডাকঘর: লশান মেডল টাউন, পা েকাড নং:১২১২, উপেজলা:বা া 
জলা:ঢাকা 

বাসা: ১৮৫, াম: সানা কাটারা, ইউিনয়ন: বা া  
ডাকঘর: লশান মেডল টাউন, পা েকাড নং:১২১২, উপেজলা:বা া 
জলা:ঢাকা 

 

203. মা: আসা াহ িমজা িপতা: মা: আিজ র 
রহমান িমজা 
মাতা:আেনায়ারা বগম 

াম:  লালচ দ র (ফিকরপাড়া), ইউিনয়ন: ৫নং খেলয়া 
ডাকঘর: খেলয়া, পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:রং র সদর 
জলা:রং র 

াম:  লালচ দ র (ফিকরপাড়া), ইউিনয়ন: ৫নং খেলয়া 
ডাকঘর: খেলয়া, পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:রং র সদর 
জলা:রং র 

 

204. মা: হািফ র রহমান 
পন 

িপতা: মা: হােসন আলী 
ডা য়া 
মাতা: িশয়া বগম 

াম: নরিসংহা, ইউিনয়ন: বড় কাঠা, ডাকঘর: চৗ রীরহাট 
পা েকাড নং: ৮২২০, উপেজলা:উিজর র 
জলা:বিরশাল 

বাসা: ৮/২, িপডি উিড াফ কায়াট ার, াম: আইিপএইচ এলাকা 
ইউিনয়ন: মহাখালী, ডাকঘর: লশান, পা েকাড নং:১২১২ 
উপেজলা: লশান, জলা:ঢাকা 

 

205. স াট শাহজাহান িপতা: মা: লাকমান 
হােসন 

মাতা: মাছা শাম াহার 
বগম 

বাসা: লাকমান িভলা, াম: মশােলর চর, ইউিনয়ন: বগমগ  
ডাকঘর: িদর , পা েকাড নং:৫৬২০ 
উপেজলা:উিল র 
জলা: িড় াম 

যে , মা: এরশা ল হক 
ক -৭১৮, ভবন-০৪ 
আইনম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

206. মা: নািহ ল ইসলাম িপতা: নািছর আহা দ 
মাতা: ময় ল বগম 

বাসা: নািছর মাওলানা বাড়ী, াম: ব  রা া ( চউয়াখালী) 
ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: ভালা, পা েকাড নং:৮৩০০ 
উপেজলা: ভালা সদর 
জলা: ভালা 

বাসা: ০৫, সড়ক-৩/এ, াম: মাহা দীয়া হাউিজং িল:, ইউিনয়ন: ৩৩ 
ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং:১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র 
জলা:ঢাকা 

 

207. মা: মাজহা ল ইসলাম িপতা: মা: আ স সালাম াম: পলিশয়া, ইউিনয়ন: ২নং ওয়াড, ডাকঘর: িনকরাইল বাসা: ৩১০, ঢাকা ক ীয়, াম: কারাগার াফ কায়াট ার  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মমতাজ বগম পা েকাড নং: ১৯৭৬, উপেজলা: য়া র 

জলা: টা াইল 
ইউিনয়ন: বাগান বাড়ী, ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং:১২১১ 
উপেজলা:চকবাজার, জলা: ঢাকা 

208. মাছা: রওশন আরা িপতা: মা: আ র রশীদ 
মাতা: মাছা আেলয়া 
খা ন 

াম: গাদাগাড়ী গাড়ােবড়, ইউিনয়ন: চািলতাডা া 
ডাকঘর: িশ লদাইড়, পা েকাড নং:৬৭১০ 
উপেজলা:কািজ র, জলা:িসরাজগ  

াম: গাদাগাড়ী গাড়ােবড়, ইউিনয়ন: চািলতাডা া 
ডাকঘর: িশ লদাইড়, পা েকাড নং:৬৭১০ 
উপেজলা:কািজ র, জলা:িসরাজগ  

 

209. মা: রােশ ল ইসলাম িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম 
মাতা: সােহরা খা ন 

াম: চরেবল, ইউিনয়ন: ৬নং বড় ল, ওয়াড-১ 
ডাকঘর: ষালশত জা ালীয়া, পা েকাড নং: ৬৭৪১ 
উপেজলা: বল িচ, জলা:িসরাজগ  

াম: চরেবল, ইউিনয়ন: ৬নং বড় ল, ওয়াড-১ 
ডাকঘর: ষালশত জা ালীয়া, পা েকাড নং: ৬৭৪১ 
উপেজলা: বল িচ, জলা:িসরাজগ  

 

210. মন মার সরকার িপতা:রবী  সাদ সরকার 
মাতা: মাধবী সরকার 

াম: ভবানী র, ইউিনয়ন: ভবানী র, ডাকঘর: ভবানী র-কািলবািড় 
পা েকাড নং:৫৮৪১, উপেজলা: শর র, জলা:ব ড়া 

াম: ভবানী র, ইউিনয়ন: ভবানী র, ডাকঘর: ভবানী র-কািলবািড় 
পা েকাড নং:৫৮৪১, উপেজলা: শর র, জলা:ব ড়া 

 

211. ল হােসন িপতা: আ ল হািলম 
মাতা: রিবজা বগম 

বাসা: চর িনয়ামত কা ীর পাড়া, াম: চরিনয়ামত 
ইউিনয়ন: ২নং রামভ র, ডাকঘর: গায়াডাংগা 
পা েকাড নং: ২১৫০, উপেজলা: ল র, জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

212. ওয়ািলউ াহ িপতা: মা: আ স সা ার 
হাওলাদার 
মাতা: মাসা মারিজয়া বগম 

াম: ব  ক য়া, ইউিনয়ন: শৗলজািলয়া, ডাকঘর: ক য়া বাজার 
পা েকাড নং: ৮৪৩০, উপেজলা:কাঠািলয়া 
জলা: ঝালকা  

বাসা: ১০, রাড-০২, ক-খ,উ র িবিশল,  শাহ আলী থানা, িবিড শরীফ-১২১৬ 
উপেজলা:িমর র-১, জলা: ঢাকা 

 

213. কাজী িসদরা ল 
নতাহা 

িপতা: কাজী নজ ল 
ইসলাম 
মাতা:তাহিমনা বগম 

বাসা: কাজী বাড়ী, াম: দি ণ িমজানগর, ইউিনয়ন: আিমরগ  
ডাকঘর: হাসনাবাদ বাজার, পা েকাড নং:১৬৩১ 
উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী 

বাসা: ই-৩/৩, এ  কেলানী,মগবাজার, ঢাকা মহানগর (উ র), 
শাি নগর- ১২১৭ 
উপেজলা:রমনা, জলা:ঢাকা 

 

214. মা: রিস ল হক িপতা: মা: আ ল জ ার 
মাতা: মাছা রিসদা বগম 

াম: মনগাও, শাহাপাড়া, ইউিনয়ন: ৩নং মনগাও 
ডাকঘর: উ ল কাঠা, পা েকাড নং: ৫১১০, উপেজলা:পীরগ  
জলা:ঠা রগ ও 

বাসা: অিনব াণ সংসদ, ১৭৪, ওয়াপদা রাড, পি ম রাম রা,২২নং,  
িখলগাও-১২১৯, উপেজলা:রাম রা 
জলা: ঢাকা 

 

215. িরনা আ ার িপতা: ত িগয়াস উি ন 
মাতা:আয়শা আ ার 

বাসা: ৪০৩, াম: বা ই াম, ইউিনয়ন: ৪নং চ ীপাশা,ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: বা ই াম, পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

216. মা: রিবউল িপতা: মা: ওহাব 
চৗিকদার 

মাতা: হেলনা বগম 

াম: উ র রনেগাপালদী, ইউিনয়ন: রনেগাপালদী 
ডাকঘর: রনেগাপালদী, পা েকাড নং: ৮৬৩০, উপেজলা:দশিমনা 
জলা:প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

217. মা: বলাল হােসন িপতা: মা: আলাউি ন 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: লাকাতা, ডাকঘর: ছয়গ , উপেজলা: ভদরগ  
জলা:শিরয়ত র 

বাসা: ৭১/১,িখ গাও বািগচা,িখলগাও-১২১৯,িখলগাও 
জলা:ঢাকা 

 

218. মা: িমরাজ আল-
আিমন 

িপতা: আ: জ ার িময়া 
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা: আ ল হাই িব ািনেকতন সড়ক, াম: টাউন কািলকা র 
ইউিনয়ন: ৯নং ডাকঘর: প য়াখালী, পা েকাড নং:৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী, জলা:প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

219. মা: জািক ল ইসলাম িপতা: আ ল কােশম ঞা 
মাতা: মাছা: হেলনা 
খা ন 

কাজী র রা ার মাড়, িসরাজগ , সয়াধান গড়া ম পাড়া, ৪নং ওয়াড বাসা: কাজী র রা ার মাড়, াম: সয়াধান গড়া ম পাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং 
ওয়াড, ডাকঘর: িসরাজগ -৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ , জলা:িসরাজগ  

 

220. মাছা আিছয়া খা ন িপতা: মা: আ ল হাই াম: চরশালদাইড়, ইউিনয়ন:  ভা াবাড়ী, ডাকঘর: চ নগাতী িদ ন কমািশ য়াল ই উট  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
সরকার 
মাতা: হাসেনয়ারা বগম 

পা েকাড নং: ৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

৯৩/১-এ, সরদার কমে , তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

221. রািক ল হাসান অিন িপতা: শখ বলাল 
মাতা: লায় ন নাহার 

বাসা: ১৯/এ, অরফােনজ রাড, াম: পলাশী-২৭ 
ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং:১২১১, উপেজলা:লালবাগ, জলা:ঢাকা 

বাসা: ১৯/এ, অরফােনজ রাড, াম: পলাশী-২৭ 
ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং:১২১১, উপেজলা:লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

222. রােসল মাহ দ িপতা: আব াহ আল 
বাকী 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা:দরবার শরীফ মসিজদ রাড, াম: কানাপাড়া, ইউিনয়ন: ৪, 
ডাকঘর: পাড়াডগাইর, পা েকাড নং: ১৩৬২, উপেজলা: ডমরা 
জলা:ঢাকা 

বাসা:দরবার শরীফ মসিজদ রাড, াম: কানাপাড়া, ইউিনয়ন: ৪, ডাকঘর: 
পাড়াডগাইর, পা েকাড নং: ১৩৬২, উপেজলা: ডমরা 
জলা:ঢাকা 

 

223. জািহ ল ইসলাম িপতা: এম. এ জিলল িময়া 
মাতা: মিজনা বগম 

বাসা: হাি ং-১১৯৬, াম: রদী (নীল খালা), ইউিনয়ন: ১নং 
ওয়াড, ডাকঘর: টরকী ব র, পা েকাড নং: ৮২৩১ 
উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

বাসা: হাি ং-১১৯৬, াম: রদী (নীল খালা), ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড, 
ডাকঘর: টরকী ব র, পা েকাড নং: ৮২৩১ 
উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

 

224. মা: গালাম সােরায়ার 
চৗ রী 

িপতা: মা: গালাম িজলানী 
চৗ রী 

মাতা: মাহেছনা বগম 

বাসা: চৗ রী বাড়ী, াম: গাপালনগর, ইউিনয়ন:৩নং র ল র, ওয়াড-
২, ডাকঘর: নবী র, পা েকাড নং:৩৫৪২, উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

বাসা: চৗ রী বাড়ী, াম: গাপালনগর, ইউিনয়ন:৩নং র ল র, ওয়াড-২, 
ডাকঘর: নবী র, পা েকাড নং:৩৫৪২, উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

 

225. মা: রােশ ল ইসলাম িপতা: ত: িকসমত আলী 
মাতা: মাছা রজাহান 
বগম 

াম: মাইঝাইল, ইউিনয়ন: ২নং রাজা র , ডাকঘর: রা নী বাড়ী, 
পা েকাড নং: ৬৭৪২, উপেজলা: বল িচ, জলা:িসরাজগ  

াম: মাইঝাইল, ইউিনয়ন: ২নং রাজা র , ডাকঘর: রা নী বাড়ী, পা েকাড 
নং: ৬৭৪২, উপেজলা: বল িচ, জলা:িসরাজগ  

 

226. তপন মার শীল িপতা: গাপাল চ  শীল 
মাতা: মন  রানী 

বাসা: া-৫৯, াম: াহার, ইউিনয়ন: জামাল র, ডাকঘর: 
দাদরােপা েকাড নং: ৫৯০০, উপেজলা:জয় রহাট, জলা:জয় রহাট 

বাসা: া-৫৯, াম: াহার, ইউিনয়ন: জামাল র, ডাকঘর: দাদরা 
পা েকাড নং: ৫৯০০, উপেজলা:জয় রহাট, জলা:জয় রহাট 

 

227. মা: রিবউল আলম িপতা: মর ম মা: বে  
আলী 
মাতা: মািফয়া বগম 

বাসা: িময়াজী বাড়ী, াম:  মি েকর চর, ইউিনয়ন: ৭নং ইমাম র 
ইউিনয়ন, ওয়াড-৯, ডাকঘর: হাগলাকাি , পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া, জলা: ি গ  

বাসা: এন. ডি উ কি উটার, গ-৩৬/এ, এসএ কমে , সানালী াংেকর 
নীচতলা, ম বা া, বা া, লশান-১২১২ 
জলা:ঢাকা 

 

228. হা দ ল ল 
আহে দ 

িপতা: িসরা ল ইসলাম 
মাতা: ফিজলা ন নছা 

াম: আ: মা ান মি েকর কাি , ইউিনয়ন: ে র চর, ওয়াড-৩, 
ডাকঘর: কািজয়ার চর, উপেজলা:জািজরা, জলা:শরীয়ত র 

বাসা: ৫৫, রাড-৫, ন ীপাড়া মইন রাড, মাদারেটক, ডাকঘর: বাসােবা 
উপেজলা:িখলগাও, জলা:ঢাকা 

 

229. উ িত রানী িব াস িপতা: রতন মার দাস 
মাতা: রখা রাণী িব াস 

াম: জাকারচর, ওয়াড-০৮, ইউিনয়ন: ৫নং সালামাবাদ,  
ডাকঘর: কািলয়া, পা েকাড নং:৭৫২০, উপেজলা:কািলয়া 
জলা:নড়াইল 

াম: জাকারচর, ওয়াড-০৮, ইউিনয়ন: ৫নং সালামাবাদ,  
ডাকঘর: কািলয়া, পা েকাড নং:৭৫২০, উপেজলা:কািলয়া 
জলা:নড়াইল 

 

230. মা: িকত উল ইসলাম িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম 
মাতা: মােমনা খা ন 

াম: সানবা া, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর:  সিখ র, পা েকাড নং:১৯৫০ 
উপেজলা:সিখ র 
জলা: টা াইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার কমে , তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

231. উে  হািন সায়মা িপতা: মা: শহী ল 
ইসলাম 
মাতা: জসিমন আরা 

ল 

বাসা: রহমত নগর, াম: রহমত নগর, ইউিনয়ন: মিন 
ডাকঘর: রহমত নগর, পা েকাড নং:৮৬২৩, উপেজলা:বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

বাসা: য , লতান আহে দ, বাসা-২২৯, াম: জেলর কল সড়ক 
ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: প য়াখালী সদর-৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী সদর, জলা: প য়াখালী 

 

232. সােহলী শারমীন িপতা: আহ দ আলী 
মাতা: মােলকা পারভীন 

াম: িধবাড়ী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩, ডাকঘর: পাংশা 
পা েকাড নং:৭৭২০, উপেজলা:পাংশা 
জলা:রাজবাড়ী 

াম: িধবাড়ী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩, ডাকঘর: পাংশা 
পা েকাড নং:৭৭২০, উপেজলা:পাংশা 
জলা:রাজবাড়ী 

 

233. মা: মেনায়ার হােসন িপতা: মা: হলাল উি ন াম: দৗলত র, ইউিনয়ন: যশরা-০৫, ডাকঘর: আঠার দানা াম: দৗলত র, ইউিনয়ন: যশরা-০৫, ডাকঘর: আঠার দানা  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: জাহানারা বগম পা েকাড নং:২২৩০, উপেজলা:গফরগাও, জলা:ময়মনিসংহ পা েকাড নং:২২৩০, উপেজলা:গফরগাও, জলা:ময়মনিসংহ 

234. মাহা দ শাহীন িময়া িপতা: মাহা দ নজ ল 
ইসলাম 
মাতা: শাহানা বগম 

াম: চর পাগল িদঘা, ইউিনয়ন: ২নং পাগলিদঘা 
ডাকঘর: পাগলিদঘা, পা েকাড নং:২০৫৫, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা:জামাল র 

বাসা:১৬/৪, াম: নবােবর বাগ, ইউিনয়ন: ৮, ডাকঘর: িমর র-২ 
পা েকাড নং:১৬১৬, উপেজলা:শাহআলী 
জলা:ঢাকা 

 

235. মা: ইয়া ব সরদার িপতা: মা: আতাহার 
সরদার 
মাতা: হািসনা বগম 

বাসা: ৭৪১২, াম: কােসমাবাদ, ইউিনয়ন: ০৯, ডাকঘর: কােসমাবাদ 
পা েকাড নং: ৮২৩২, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা: বিরশাল 

বাসা:৪৩৯/১, ৩য় তলা,পীর পাগলা গিল, মগবাজার, শাি নগর-১২১৭ 
উপেজলা:রমনা 
জলা:ঢাকা 

 

236. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন 

মাতা: মাছা রােশদা 
বগম 

াম: পাড়া বাইশা, ইউিনয়ন:  ১১নং দি ণ পাড়া, ডাকঘর:  লাং হাট 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

 

যে , মা: গালাম মা ফা, শাসিনক কম কতা 
অভ রীণ িশ ণ-৩ শাখা, ক  ন র-১০৪, ভবন-২, ২য়তলা 
জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

237. মা: নজ ল ইসলাম িপতা: মা: হযরত আলী 
মাতা: মাছা রািজনা 
বগম 

াম: হাট বয়ড়া, ইউিনয়ন: ফাওয়া কালা, ডাকঘর: িসরাজগ  
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

াম: খিলশা ড়া, ইউিনয়ন: খাকশাবাড়ী, ডাকঘর: হাটবয়ড়া 
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

 

238. মন তা কদার িপতা: ধার ন তা কদার 
মাতা: মায়া রানী 
তা কদার 

াম: বািলয়া, ইউিনয়ন: পাই রা , ডাকঘর: ম নগর 
পা েকাড নং:২৪৫৬, উপেজলা:ধম পাশা 
জলা: নামগ  

বাসা: যে  রাজীব তা কদার,ক -৮০২৫, সে াষচ  ভ াচায  ভবন 
(৮তলা),জগ াথ হল, ঢাকা িব :, পা েকাড নং:১০০০ 
উপেজলা:ঢাকা সদর, জলা:ঢাকা 

 

239. মা: মা ন হাসাইন িপতা: মা: ইয়ািছন 
কিবরাজ 
মাতা: সােলহা 

াম: তিলখালী, ইউিনয়ন: লাউকা , ডাকঘর: তিলখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০১, উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা: প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ণ ইনি উট, বাড়ী-০২, 
রাড-০৪, সনপাড়া পব তা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬ 

 

240. ি র ধর িপতা: গাপাল চ  ধর 
মাতা: ছিব রানী ধর 

বাসা: বাজােরর পােশ (০১-০৭৭৪/১), াম: বন াম বাজার 
ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: বড়া-৬৬৮০, উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

বাসা:৩৩৬/িব িভ রাড, ব  রাম রা, িখলগাও-:১২১৯ 
উপেজলা:রাম রা 
জলা:ঢাকা 

 

241. মা: মাজাহা ল ইসলাম িপতা: আ ল মাতােলব 
মাতা: জািকয়া লতানা 

াম:  বতাগী পৗরসভা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪, ডাকঘর: বতাগী 
পা েকাড নং: ৮৭৪০, উপেজলা: বতাগী 
জলা:বর না 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

242. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: আ: হািকম ফিকর 
মাতা: িপয়ারী বগম 

াম: নওেখালা রাতন পাড়া, ইউিনয়ন: ঝালনগর 
ডাকঘর: ঝাউডা া, পা েকাড নং:৭৫২৫, উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা:নড়াইল 

বাসা: টকেনা িমিডয়া িল: এনএসিসটাওয়ার, ৯ম তলা, ৬২/৩, রানা প ন 
 িজিপও-১০০০, উপেজলা:প ন 
জলা: ঢাকা 

 

243. আদরী সরকার িপতা:রতন মার সরকার 
মাতা: ল মারী সরকার 

াম: সারিভটা, ওয়াড-৫, ইউিনয়ন: ২নং ,ডাকঘর: মাধনগর, 
পা েকাড নং: ৬৪০৩, উপেজলা:নলডা া, জলা: নােটার 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট,৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার 
আগারগ ও তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

244. মাহা দ আ  তােহর িপতা: মাহা দ 
ফাইজউি ন 
মাতা: সাম াহার 

াম: প াশ ড়, ইউিনয়ন: কািচকাটা, ডাকঘর: মেনাহরদী 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা:নরিসংদী 

াম: প াশ ড়, ইউিনয়ন: কািচকাটা, ডাকঘর: মেনাহরদী 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা:নরিসংদী 

 

245. সািদয়া আফিরন িপতা: মাশারফ হােসন 
মাতা: ছােয়দা বগম 

াম: জয়নগর, ইউিনয়ন: মেহশ র, ডাকঘর: মেহশ র 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী 

াম: জয়নগর, ইউিনয়ন: মেহশ র, ডাকঘর: মেহশ র 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী 

 

246. আকিলমা আ ার িপতা: রজাউল ইসলাম াম:  মাসকা, ইউিনয়ন:  মাসকা, ডাকঘর: মাসকা বাজার িদ ন কমািশ য়াল ই উট  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: সােলহা আ ার পা েকাড নং:২৪৮০, উপেজলা: ক য়া, জলা: ন েকানা ৯৩/১-এ, সরদার কমে , তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

247. িহেমল িপতা: আলাউি ন 
মাতা: হািলমা বগম 

বাসা: রাড়ী বািড়, াম: উ র শাহ র, ইউিনয়ন: টংগারচর 
ডাকঘর: উ রা শাহ র, পা েকাড নং:১৫১০, উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

যে  মা: জসীম উি ন, ি গত কম কতা, অথ ৈণিতক স ক িবভাগ 
ক-১৬, ক -১৮, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০৭ 

 

248. মা: আ ল মািমন িপতা: মা: আ ল ছ 
সরকার 
মাতা: মাছা িফেরাজা 
বগম 

বাসা: ৮৭৩, াম: বণ  সাড়া, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: বণ  সাড়া 
পা েকাড নং:৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: ৮৭৩, াম: বণ  সাড়া, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: বণ  সাড়া 
পা েকাড নং:৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

 

249. সি ত মার দ  িপতা: কা  চ  দ  
মাতা: িদপালী রাণী দ  

াম: রামদাস ধনীরাম পা ার পাড়া, ইউিনয়ন: ০৭ নং ওয়াড 
ডাকঘর: উিল র, পা েকাড নং: ৫৬২০, উপেজলা:উিল র 
জলা: িড় াম 

াম: রামদাস ধনীরাম পা ার পাড়া, ইউিনয়ন: ০৭ নং ওয়াড 
ডাকঘর: উিল র, পা েকাড নং: ৫৬২০, উপেজলা:উিল র 
জলা: িড় াম 

 

250. মা: রাহাত আলািমন িপতা: মা: ল আিমন 
মাতা: নািছমা খা ন 

াম: খা য়া, ইউিনয়ন: খা য়া, ডাকঘর: খা য়া 
পা েকাড নং: ২২২৩, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা: ৪৫, ২য় তলা, রাড-৬এ স র-০৫, উ রা-১২৩০ 
উপেজলা:ঢাকা, জলা:ঢাকা 

 

251. মা: কােদর সরকার িপতা: মা: আলতাব 
হােসন 

মাতা: সিলনা বগম 

াম:  কব গ তী, ইউিনয়ন: মাহন র, ডাকঘর: ব  বংিকরাট 
পা েকাড নং: ৬৭৬২, উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

যে , এস এম মার জা, সহকারী পিরচালক ( কািরগরী শাখা) 
জাতীয় িনরাপ া গােয় া (এনএসআই), 
স নবািগচা, ঢাকা। 

 

252. মা: শরী ামান িপতা: মা: আিমর আলী 
ইয়া 

মাতা: মাছা ফােতমা 
বগম 

াম: পালাহার, ইউিনয়ন:  লী, ডাকঘর: লী 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

253. মা: মািনক িময়া িপতা: মা: আ ল কালাম 
হাং 
মাতা: মাসা নািসমা 
বগম 

াম: ছাট গৗিরচ া, ওয়াড-১, ইউিনয়ন: ০৩ নং ল িড় 
ডাকঘর: মীরমহল, পা েকাড নং:৮৭০০ 
উপেজলা:বর না 
জলা: বর না 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

254. মা: কাম ল ইসলাম িপতা: ত আজাহার 
উি ন মা া। 
মাতা: মাসা সােলহা 
খা ন 

াম:  দৗলত র, ইউিনয়ন: মাইজপাড়া, ডাকঘর: ম প ী 
পা েকাড নং:৭৫০০, উপেজলা:নড়াইল 
জলা:নড়াইল 

বাসা: ১৫৪, াম: কসাই বাড়ী, ইউিনয়ন: ঈ াশ কেলানী 
ডাকঘর: াফ কায়াট ার, পা েকাড নং:১২২৯ 
উপেজলা:ঢাকা 
জলা:ঢাকা 

 

255. িবউ  নাজনীন িপতা: মা: িলয়াকত আলী 
মাতা: মাছা ফােতমা 
বগম 

াম: ব ড়া, ইউিনয়ন: ১০ নং শংকর র 
ডাকঘর: জগদান , য, কা , পা েকাড নং:৭৪৩২ 
উপেজলা:িঝকরগাছা, জলা:যেশার 

াম: ব ড়া, ইউিনয়ন: ১০ নং শংকর র 
ডাকঘর: জগদান , য, কা , পা েকাড নং:৭৪৩২ 
উপেজলা:িঝকরগাছা, জলা:যেশার 

 

256. ত মার দাস িপতা: েপ  মার দাস 
মাতা: ডলী রানী দাস 

বাসা: যে , িম  দাস, াম:চরসাহািভকারী (উিকলবাড়ী) 
ইউিনয়ন: ৫নং চরদরেবশ, ডাকঘর: কাছারী র 
পা েকাড নং:৩৯৩৩, উপেজলা: সানাগাজী 
জলা: ফনী 

 

বাসা: ৯৬/২, ৪থ  তলা (বাম পাে ),নয়াপ ন 
ডাকঘর: িজিপও 
পা েকাড নং:১০০০ 
জলা:ঢাকা 

 

257. িফেরাজখান িপতা: বাহা র আলী খান বাসা: উ র পাড়া, াম: গাসাই জায়াইর, ইউিনয়ন: সাির া িদ ন কমািশ য়াল ই উট  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: কদবা  বগম ডাকঘর: গাসাই জায়াইর, পা েকাড নং: ১৯০০ 

উপেজলা:টাংগাইল সদর, জলা:টাংগাইল 
৯৩/১-এ, সরদার কমে , তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

258. মা: আল ফা ক 
রহমান 

িপতা: ত মিতউর রহমান 
মাতা: মাছা য়ারা খা ন 

াম: আলম র, ব পাড়া, ইউিনয়ন:  কািজ র পৗরসভা-ওয়াড-০৪নং  
ডাকঘর: কািজ র, পা েকাড নং:৬৭১০, উপেজলা:কািজ র 
জলা: িসরাজগ  

াম: আলম র, ব পাড়া, ইউিনয়ন:  কািজ র পৗরসভা-ওয়াড-০৪নং  
ডাকঘর: কািজ র, পা েকাড নং:৬৭১০, উপেজলা:কািজ র 
জলা: িসরাজগ  

 

259. ভ দ িপতা:  কাশ চ  দ 
মাতা: রীনা রানী দ 

বাসা: ৯, রাড-৭ (ইউিপ রাড), াম: িজনারদী, ইউিনয়ন: িজনারদী 
ডাকঘর: িজনারদী, পা েকাড নং: ১৬১০, উপেজলা:পলাশ 
জলা: নরিসংদী  

বাসা: ৯, রাড-৭ (ইউিপ রাড), াম: িজনারদী, ইউিনয়ন: িজনারদী 
ডাকঘর: িজনারদী, পা েকাড নং: ১৬১০, উপেজলা:পলাশ 
জলা: নরিসংদী   

 

260. িবনা আ ার িপতা: মা: ল আিমন 
মাতা: আকিলমা বগম 

াম: নারায়ন র, ইউিনয়ন:  িততপ া, ডাকঘর:  কামালখান হাট 
পা েকাড নং:২০০০, উপেজলা:জামাল র, জলা: জামাল র 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

261. মাসা: রাইয়া আ ার িপতা: মা: বা ল আখতার 
মাতা: মাসা জাহানারা 
বগম 

াম: বয়া, ইউিনয়ন: বলিদয়া , ডাকঘর: রাজাবাড়ী 
পা েকাড নং:৮৫২২, উপেজলা: নছারাবাদ, জলা: িপেরাজ র 

মা: সামীম আহসান, সহকারী সিচব,অথ  িবভাগ, ভবন-০৬, ক -১২০৯ 
অথ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

262. া আ ার িপতা: মা: স র 
মাতা: রওশন আরা বগম 

াম: বরফা, ইউিনয়ন: ১নং া াবাদ ইউিনয়ন, ডাকঘর: বরফা 
পা েকাড নং: ৮১০২, উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

বাসা: হাি ং- ৭৬১/১৭, াম: ি েস  বাজার, ইউিনয়ন: ৮, ডাকঘর: জ ী 
পা েকাড নং: ৯০০০, উপেজলা:খািলশ র, জলা: লনা 

 

263. বীনা রানী শীল িপতা:  চ  শীল 
মাতা: গীতা রানী শীল 

বাসা: ৮২৩, াম: সর, ইউিনয়ন: উ লী, ডাকঘর: নয়াবাড়ী 
পা েকাড নং:১৮৫০, উপেজলা:িশবালয়, জলা:মািনকগ  

বাসা: ২২, াম: পাচগািছয়া, ইউিনয়ন: আিমন বাজার, ডাকঘর: আিমনবাজার 
পা েকাড নং:১৩৪৮, উপেজলা:সাভার, জলা: ঢাকা 

 

264. ায়ারা িপতা: মা: লাকমান 
বপারী 

মাতা: রখা বগম 

াম: দি ণ গজািরয়া, ইউিনয়ন: নােগর পাড়া, ডাকঘর: বড় কািল নগর 
পা েকাড নং: ৮০৫০, উপেজলা: গাসাইর হাট 
জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

265. আিছয়া খা ন িপতা:ইউ ফ আলী মা া 
মাতা: শািকরণ িবিব 

াম: গাপীনাথ র, ইউিনয়ন: নািজর র, ডাকঘর: নািজর র 
পা েকাড নং:৬৪৪০, উপেজলা: দাস র, জলা:নােটার 

যে  মা: আ: রিশদ, ম ও কম সং ান ম ণালয়, শাখা-১০, ক -৫৩১ 
ভবন নং-০৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

266. সীমা আ ার িপতা: মা: মিনর হােসন 
মাতা: ল ম বগম 

াম: এম, ক, ডা ী, ইউিনয়ন: চরভ াসন, উপেজলা:চর ভ াসন 
জলা:ফিরদ র 

৪/৫, িপডি উিড াফ কায়াট ার 
রমনা, ঢাকা। 

 

267. মিনরা লতানা িপতা: মা: আ ল হা ান 
মাতা: আল মাফেরাজা 

াম: গৗরী র শন রাড, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড, ডাকঘর: গৗরী র 
পা েকাড নং:২২৭০, উপেজলা: গৗরী র, জলা:ময়মনিসংহ 

অপ পা িডও, াম: ই ািহম র মইন রাড, ইউিনয়ন: ওয়াড-১৭ 
ডাকঘর: ক া নেম , পা েকাড নং:১২০৬, উপেজলা:কাফ ল, জলা:ঢাকা 

 

268. িনপা আ ার িপতা: মাকেল র রহমান 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম:  কলাগািছয়া, ইউিনয়ন: কলাগািছয়া, ডাকঘর: কলাগািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা, জলা:প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

269. মা: মা দ রানা িপতা: মা: জালাল গাজী 
মাতা: ত মাক দা বগম 

বাসা:চর সীট খালা, াম: চর সীট খালা, ইউিনয়ন: চরামি  
ডাকঘর: চরামি , পা েকাড নং:৮২৮১, উপেজলা:বােকরগ  
জলা:বিরশাল 

বাসা: বা  রাড, াম: ওয়াপদা কেলানী িজ-২৬, ইউিনয়ন: ওয়াড-১২ 
পা েকাড নং:৮২০০, উপেজলা:বিরশাল 
জলা:বিরশাল 

 

270. মা: মন রানা িপতা: মা: হািদস িময়া 
মাতা: হািকমা 

াম: ধরগাও, ইউিনয়ন: আচার গাও, ডাকঘর: ধরগাও 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

যে , মা: তাহা ল হােসন, চয়ার ােনর দ র ৪৯-৫১, িদল শা বা/এ, 
িবএিডিস, িষ ভবন, ঢাকা-১০০০ 

 

271. মা: দেলায়ার হােসন িপতা: মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: ত জাসনা বগম 

বাসা: মৗলভী বািড়, াম:  আকাব র, ইউিনয়ন: ময়নামিত 
ডাকঘর: িজয়া র, পা েকাড নং:৩৫২১,উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

বাসা: মৗলভী বািড়, াম:  আকাব র, ইউিনয়ন: ময়নামিত 
ডাকঘর: িজয়া র, পা েকাড নং:৩৫২১, উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

 

272. মা: আল মা ন িপতা: মা: হলাল উি ন াম: দাসপাড়া, ইউিনয়ন:  ৬নং রাজগাতী, ডাকঘর: পাছদির া জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: খােদজা খা ন পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

273. ঝরণা বগম িপতা: মা: আলফাজ 
উি ন 
মাতা: খােদজা বগম 

াম: গ ল নগর, ইউিনয়ন: চরিস র, ডাকঘর: চরিস র 
পা েকাড নং: ১৬১২, উপেজলা:পলাশ 
জলা:নরিসংদী  

াম: গ ল নগর, ইউিনয়ন: চরিস র, ডাকঘর: চরিস র 
পা েকাড নং: ১৬১২, উপেজলা:পলাশ 
জলা:নরিসংদী  

 

274. মা: আমান উ াহ িপতা: মা: ল ইসলাম 
আক  
মাতা: হাসেনয়ারা খা ন 

াম: পাছদির া, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগািত/২নং, ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

275. রমজান আলী িপতা: আ: রহমান মা া 
মাতা: িশিরনা বগম 

াম: হাগলাকাি , ইউিনয়ন: মেহশ র, ডাকঘর: জানা র 
পা েকাড নং: ৮১৩৩, উপেজলা:কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

াম: হাগলাকাি , ইউিনয়ন: মেহশ র, ডাকঘর: জানা র 
পা েকাড নং: ৮১৩৩, উপেজলা:কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

 

276. ই াহীম হােসন িপতা: আ: কােদর সরকার 
মাতা: আকিলমা বগম 

াম:  চ নগাতী (ঈদগাহ মাঠপাড়া), ওয়াড-৬, ইউিনয়ন: বল িচ 
পৗরসভা, ডাকঘর: চ ন গািত, পা েকাড নং:৬৭৪০ 

উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

াম:  চ নগাতী (ঈদগাহ মাঠপাড়া), ওয়াড-৬, ইউিনয়ন: বল িচ পৗরসভা, 
ডাকঘর: চ ন গািত, পা েকাড নং:৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

 

277. মা: ইফেত খায় ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল খিবর 
মাতা: মাছা: খািদজা 
ইয়াছিমন 

াম: ামািনক পাড়া, ইউিনয়ন: ওয়াড-৬, ডাকঘর: েমরকা  
পা েকাড নং: ৫৪৪১, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা:রং র 

যে , মা: এরশা ল হক 
ক -৭১৮, ভবন-৪, আইন ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

278. সাি র হােসন িপতা: বিসর উি ন 
মাতা: হােজরা বগম 

বাসা:আলা ম ােরর বাড়ী, াম: আমলার, ইউিনয়ন: আমলার 
ডাকঘর: আমলার, পা েকাড নং:১৬৪০, উপেজলা: বলাব 
জলা: নরিসংদী 

বাসা:আলা ম ােরর বাড়ী, াম: আমলার, ইউিনয়ন: আমলার 
ডাকঘর: আমলার, পা েকাড নং:১৬৪০, উপেজলা: বলাব 
জলা: নরিসংদী 

 

279. মা: মা র রশীদ িপতা: মা: িরয়া ল 
ইসলাম 
মাতা: তারা ল বগম 

াম: পাথেরর চর, ইউিনয়ন: পাররাম রাম র, ডাকঘর: তারা য়া 
বাজার, পা েকাড নং: ২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ  
জলা: জামাল র 

াম: পাথেরর চর, ইউিনয়ন: পাররাম রাম র, ডাকঘর: তারা য়া বাজার, 
পা েকাড নং: ২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ  
জলা: জামাল র 

 

280. মা: তাফা ল হােসন িপতা: মা: ম আলী 
খান 
মাতা: রওশন আরা বগম 

াম: চ ৎ র, ইউিনয়ন: ওয়াড-২৮, ডাকঘর: কািশ র 
পা েকাড নং: ৮২০৫, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা:বিরশাল 

াম: চ ৎ র, ইউিনয়ন: ওয়াড-২৮, ডাকঘর: কািশ র 
পা েকাড নং: ৮২০৫, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা:বিরশাল 

 

281. েলখা খানম িপতা: আ: মিজদ িসকদার 
মাতা:  বগম 

াম: দ সার, ইউিনয়ন: শালক, ডাকঘর: শালক 
পা েকাড নং: ৮২৩৩, উপেজলা:উিজর র, জলা:বিরশাল 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

282. মা: র আলম িপতা: ত ইসমাইল 
হােসন 

মাতা: মাছা রজাহান 

াম: বজরা তবক র, ইউিনয়ন: ৩নং থানাহাট , ডাকঘর: বালাবাড়ী 
হাট, পা েকাড নং:৫৬৩০, উপেজলা:িচলমারী 
জলা: িড় াম 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১ সরদার কমে , আগারগ ও তালতলা 
ঢাকা-১২০৭ 

 

283. মা: মাহা ব আলম িপতা: মা: িসি ক িময়া 
মাতা: মাহ জা আ ার 

াম: দ র, ইউিনয়ন: আমতলা, ডাকঘর: দ র 
পা েকাড নং:২৪১০, উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা  

াম: দ র, ইউিনয়ন: আমতলা, ডাকঘর: দ র 
পা েকাড নং:২৪১০, উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

 

284. মা: আল আিমন িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম 
মাতা: মাসা িমনারা 
বগম 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী, াম: কমলা র, ইউিনয়ন: কমলা র 
ডাকঘর: িরয়া, পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী, াম: কমলা র, ইউিনয়ন: কমলা র 
ডাকঘর: িরয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০০ 

উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

 

285. শামীমা আ ার িপতা: শাম ীন াম: না া, ইউিনয়ন: েদশী, ডাকঘর: না া বাজার াম: না া, ইউিনয়ন: েদশী, ডাকঘর: না া বাজার  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: েলখা খা ন পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা:হা য়াঘাট, জলা:ময়মনিসংহ পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা:হা য়াঘাট, জলা:ময়মনিসংহ 

286. স য় চ  শীল িপতা:শাি  র ন শীল 
মাতা: উ ালা রানী শীল 

বাসা: ২২৪, াম: প রী িনয়া, ইউিনয়ন: ৭নং, ডাকঘর: বহাল গািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা:প য়াখালী 

বাসা: ২২৪, াম: প রী িনয়া, ইউিনয়ন: ৭নং, ডাকঘর: বহাল গািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা:প য়াখালী 

 

287. িলজা আ ার িপতা: মা: ল দা 
মাতা: আং রা বগম 

াম: অর  কাশা, ইউিনয়ন: সাংগাইল, ওয়াড-১, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

288. ির া আ ার া িপতা: হািনফ িময়া 
মাতা: শািফরা বগম 

াম: বায়ালমারা, ইউিনয়ন: অিল রা, ডাকঘর: লাতলী 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট, ৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার 
আগারগাও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

289. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: আ ল স 
মাতা: মিজনা বগম 

বাসা:-২৩৭, রাড-০৩, াম: ি হাটী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৫৫ 
ডাকঘর: আ াফাবাদ, পা েকাড নং:১২১১, উপেজলা:কামরা ীরচর 
জলা: ঢাকা 

বাসা:-২৩৭, রাড-০৩, াম: ি হাটী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৫৫ 
ডাকঘর: আ াফাবাদ, পা েকাড নং:১২১১, উপেজলা:কামরা ীরচর 
জলা: ঢাকা 

 

290. িনেবদন মার পাল িপতা:নারায়ণ চ  পাল 
মাতা: েলখা রাণী পাল 

াম: তারতা, ইউিনয়ন: াম, ডাকঘর: াম 
পা েকাড নং:৫৮৮১, উপেজলা:আদমিদঘী, জলা:ব ড়া 

বাসা: যে  ডা: পন মার দবনাথ, াম: মা হািমও ফােম সী, চাপা র 
বাজার, ইউিনয়ন: চাপা র, ডাকঘর: চাপা র, পা েকাড নং:৫৮৮১ 
উপেজলা:আদমিদঘী, জলা:ব ড়া 

 

291. মাছা খায় ন নাহার িপতা: ল খিবর 
মাতা: মাছা খািদজা 
ইয়াসমীন 

াম: ামািনক পাড়া, ইউিনয়ন: ৬নং, ডাকঘর: েমর  
পা েকাড নং:৫৪৪১, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা:রং র 

যে , মা: এরশা ল হক 
ক -৭১৮, ভবন-০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

292. শায়লা পারভীন িপতা: মা: জািকর 
হােসন 

মাতা:নাছিরন হােসন 

বাসা: ৯৬৮, কাজলার পাড়, াম: ল গিল, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: দিনয়া, পা েকাড নং:১২৩৬, উপেজলা:যা াবািড়, জলা: ঢাকা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

293. মা: রািক ল ইসলাম িপতা: মা: লাল 
হাসাইন 

মাতা: রািশদা বগম 

াম: িনয়ামত র, ইউিনয়ন: িবরািহম র, ডাকঘর:  ঘাটাইল 
পা েকাড নং:১৯৮০, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা:টা াইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

294. এহসা ল হক িপতা: মা: হািসম উি ন 
মাতা: রজাহান 

াম:  ডাংরী, ইউিনয়ন: ৪নং চ ী পাশা, ডাকঘর: বা ই াম 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

াম:  ডাংরী, ইউিনয়ন: ৪নং চ ী পাশা, ডাকঘর: বা ই াম 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

 

295. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: আলতাফ 
হােসন 

মাতা: আ য়ারা বগম 

াম: পাতািজয়া, ইউিনয়ন: পাতািজয়া, ডাকঘর: পাতািজয়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

যে   মা: বাহারাম আলী, িব ান ও ি  ম ণালয় 
ক -৯১৩, ভবন-৬ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

296. িমনারা খা ন িপতা: এরশাদ আলী 
মাতা: সােনকা খা ন 

াম: মিরচা, ইউিনয়ন: গ ানগর, ডাকঘর: বালসা বাড়ী 
পা েকাড নং: ৬৭৬০, উপেজলা:উ াপাড়া, জলা:িসরাজগ  

যে  মা: আ: রিশদ, ম ও কম সং ান ম ণালয় 
শাখা-১০, ক -৫৩১, ভবন-৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

297. মা: িনজাম উি ন িপতা: ত জালাল উি ন 
ধা 

মাতা: মাছা রােকয়া 
বগম 

াম: দির মালাি , ইউিনয়ন: সাগরকাি , ডাকঘর: মা মিদয়া বাজার 
পা েকাড নং:৬৬৮২, উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

াম: দির মালাি , ইউিনয়ন: সাগরকাি , ডাকঘর: মা মিদয়া বাজার 
পা েকাড নং:৬৬৮২, উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

 

298. শারিমন আ ার ইমা িপতা: ইকবাল হােসন 
ফিকর 
মাতা: রািজয়া লতানা 

াম: নগর ক রী, ইউিনয়ন: লী, ডাকঘর: বারপাড়া 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

299. মা: রািক ল ইসলাম িপতা: মা: আহসান উ াহ াম:  িবলচাপড়ী, ইউিনয়ন:  এলা ী, ডাকঘর: িবলচাপড়ী যে , মা: আ: রিশদ, ি গত কম কতা  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা সিলনা 
আ ার 

পা েকাড নং: ৫৮৫০, উপেজলা: নট 
জলা: ব ড়া 

ম ও কম সং ান ম ণালয়, ভবন-০৭, ক -৫২২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

300. গালাম মা ফা িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: সারাবান ত রা 

বাসা: ব নবািড়, াম:  িসকদার পাড়া, ইউিনয়ন: আিমন বাজার 
ডাকঘর: আিমন বাজার, পা েকাড নং: ১৩৪৮, উপেজলা:সাভার 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ব নবািড়, াম:  িসকদার পাড়া, ইউিনয়ন: আিমন বাজার 
ডাকঘর: আিমন বাজার, পা েকাড নং: ১৩৪৮, উপেজলা:সাভার 
জলা: ঢাকা 

 

301. আকাশ মার ন ী িপতা: িনিখল চ  ন ী 
মাতা: চ না রানী ন ী 

াম: গয়হা া চকরিহম র, ইউিনয়ন: িণ মাগাতী 
ডাকঘর: গয়হা া বাজার, পা েকাড নং:৬৭৬২, উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

াম: গয়হা া চকরিহম র, ইউিনয়ন: িণ মাগাতী 
ডাকঘর: গয়হা া বাজার, পা েকাড নং:৬৭৬২, উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

 

302. কা  মৗিলক িপতা: হম র ন মৗিলক 
মাতা: র কা মৗিলক 

াম: হািতয়াড়া, ইউিনয়ন:হািতয়াড়া -৬, ডাকঘর: হািতয়াড়া 
পা েকাড নং:৮১০১, উপেজলা:কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

াম: হািতয়াড়া, ইউিনয়ন:হািতয়াড়া -৬, ডাকঘর: হািতয়াড়া 
পা েকাড নং:৮১০১, উপেজলা:কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

 

303. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: আ ল বারী 
মাতা: আিছয়া আ ার 

াম: ধরগ ও, ইউিনয়ন: ৯নং আচারগাও, ডাকঘর: ধরগাও 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

304. মা: বলাল হাসাইন িপতা: মা: শাহজাহান 
আলী 
মাতা: মাছা আেলয়া খা ন 

াম:  বারপািখয়া, ইউিনয়ন: সানাতনী, ডাকঘর: সানাতনী 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

যে  মা: বাহারাম আলী, িব ান ও ি  ম ণালয় 
ক -৯১৩, ভবন-৬, ১০ তলা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

305. মা: আশরা ল ইসলাম িপতা: মা: আফছার আলী 
মাতা: মাছা আেমনা 
বগম 

বাসা: চরহিরনা, াম: চরহিরনা ব  পাড়া, ইউিনয়ন: নারচী 
ডাকঘর: নারচী, পা েকাড নং:৫৮৩০, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

বাসা: চরহিরনা, াম: চরহিরনা ব  পাড়া, ইউিনয়ন: নারচী 
ডাকঘর: নারচী, পা েকাড নং:৫৮৩০, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

 

306. শাপলা আ ার িপতা: মা: সানা িময়া 
মাতা: জায়দা বগম 

াম: দি ণ মায়ামারী, ইউিনয়ন: ৩নংপাররাম র 
ডাকঘর: তারা য়া বাজার, উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

307. মা: রজাউল কিরম 
খ কার 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম খ কার  
মাতা:কমলা 

াম: কালনা, ইউিনয়ন:  নলিচড়া, ওয়াড-২, ডাকঘর: হাজীপাড়া 
পা েকাড নং:৮২৩০, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

308. িমজা র রহমান িপতা: আিন র রহমান 
মাতা: মােলকা িবিব 

াম: বড়পই, ইউিনয়ন:  , ডাকঘর: সাদ র 
পা েকাড নং: ৬৫১০, উপেজলা:মা া, জলা: নওগা 

যে  মা: আমজাদ হােসন, জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ 
চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

309. ফােতমা আ ার িদনা িপতা: মা: খারেশদ 
আলম 
মাতা: আি য়া খা ন 

বাসা: ১৮৫/১ ন ন রাইন, াম: আলমবাগ, ইউিনয়ন: ৫৪ নং 
ডাকঘর: ফিরদাবাদ, পা েকাড নং:১২০৪ 
উপেজলা:কদমতলী, জলা: ঢাকা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

310. ফরেদৗসী িপতা: ফেয়জ উি ন 
মাতা: শাহনাজ পারভীন 

াম: বড় িরয়া, ইউিনয়ন: মাল া-০৩, ডাকঘর: অেঘার মাল া 
পা েকাড নং:৫৮০০, উপেজলা:কাহা , জলা: ব ড়া 

াম: বড় িরয়া, ইউিনয়ন: মাল া-০৩, ডাকঘর: অেঘার মাল া 
পা েকাড নং:৫৮০০, উপেজলা:কাহা , জলা: ব ড়া 

 

 

311. মা: িমজা র রহমান িপতা: মা: আ ল হােসন 
শখ 

মাতা: িম  বগম 

বাসা:দি ণ িশ িলয়া, াম: িশ লিদয়া, ইউিনয়ন: মার ভাগ 
ডাকঘর: হলিদয়া, পা েকাড নং:১৫৩২, উপেজলা: লৗহজং, জলা: 

ি গ  
 
 

বাসা: ৬৭২/এস, াম: িব ম র িস  গােড ন, ইউিনয়ন: দালাইর পাড় 
ডাকঘর: ফিরদাবাদ, পা েকাড নং: ১২০৪, উপেজলা: াম র, জলা: ঢাকা 

 

312. না আ ার িপতা: ত আিজ র বাসা: সাদাত র, াম: সাতগও, ইউিনয়ন: ২নং নবী,  বাসা: রহমান মি ল, হাি ং-০২০৮-০৮, াম: দরকাপন রাড, দিজর মহল  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
রহমান 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

ডাকঘর: ম ল, পা েকাড নং:৩২১০, উপেজলা: ম ল 
জলা: মৗলভীবাজার 

ইউিনয়ন: ০৮, ডাকঘর: মৗলভীবাজার, পা েকাড নং: ৩২০০ 
উপেজলা: মৗলভী বাজার সদর, জলা: মৗলভীবাজার 

313. খায় ল ইসলাম িপতা:জয়নাল আেবদীন 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম:  মাহ দ র, ইউিনয়ন:হািদরা, ডাকঘর: চা য়া 
পা েকাড নং:১৯৯১, উপেজলা: গাপাল র, জলা: টাংগাইল 

াম:  মাহ দ র, ইউিনয়ন: হািদরা, ডাকঘর: চা য়া 
পা েকাড নং:১৯৯১, উপেজলা: গাপাল র, জলা: টাংগাইল 

 

314. মা: অ র ইয়া িপতা: মা: আলম ইয়া 
মাতা: আি য়া বগম 

াম: ডৗকার চর, ইউিনয়ন: ডৗকার চর-৫, ডাকঘর: ডৗকার চর 
পা েকাড নং:১৬০০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী 

াম: ডৗকার চর, ইউিনয়ন: ডৗকার চর-৫, ডাকঘর: ডৗকার চর 
পা েকাড নং:১৬০০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী 

 

315. মা: আ াহ আল 
মা ন 

িপতা: মা: আশরাফ আলী 
মাতা: কােমলী 

াম: র া আটা, ইউিনয়ন:  ধলাপাড়া, ডাকঘর: ধলা পাড়া 
পা েকাড নং:১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল, জলা: টাংগাইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট, ৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার, আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

316. িবন সরকার িপতা: হিরয়া সরকার 
মাতা:  রানী 

াম: িকসমত তওয়ারী গ ও, ইউিনয়ন: ১৩নং গেড়য়া, ওয়াড-৫ 
ডাকঘর: গেড়য়া, পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর 
জলা: ঠা রগ ও 

াম: িকসমত তওয়ারী গও, ইউিনয়ন: ১৩নং গেড়য়া, ওয়াড-৫ 
ডাকঘর: গেড়য়া, পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর 
জলা: ঠা রগ ও 

 

317. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: মক ল 
হােসন 

মাতা: রিজয়া খা ন 

াম:  কােহতরা, ডাকঘর: বািলখাড়া, পা েকাড নং: িড়চং 
জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

318. গেণশ চ  শীল িপতা: িবমল চ  শীল 
মাতা: বাস ী রানী শীল 

বাসা: ১/২৯, াম: ছাট ব া, ইউিনয়ন: বািলয়া ঘাড়া 
ডাকঘর: খিরয়া, পা েকাড নং: ১৮০০,উপেজলা:িঘওর 
জলা: মািনকগ  

বাসা: ১/২৯, াম: ছাট ব া, ইউিনয়ন: বািলয়া ঘাড়া 
ডাকঘর: খিরয়া, পা েকাড নং: ১৮০০,উপেজলা:িঘওর 
জলা: মািনকগ  

 

319. মা: িপয়াস হােসন িপতা: মা: িপ  
মাতা: প া বা  

বাসা:৩০১, াম: ত িলয়া, ইউিনয়ন: ৫নং কালা ইউিপ 
ডাকঘর: কালাহাট, পা েকাড নং: ৬৫৭০, উপেজলা:বাদলগাছী 
জলা: নওগ  

যে , জিসম উি ন (িপও), ক-১৬, ক -১৮ 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-১২০৭ 

 

320. মা: আিন র রহমান 
পারেভজ 

িপতা: মা: এনােয়ত 
হােসন 

মাতা:  পারভীন বগম 

বাসা: তহিসলদার বাড়ী, াম: দিড়বার, ইউিনয়ন: চাখার 
ডাকঘর: চাখার, পা েকাড নং:৮৫৩১ 
উপেজলা:বানারীপাড়া, জলা:বিরশাল 

বাসা:  ৮৪ ব বা া, াম: কবর ান রাড, ইউিনয়ন: বা া 
ডাকঘর: লশান-১, পা েকাড নং: ১২১২, উপেজলা:বা া 
জলা: ঢাকা 

 

321. আ ল ওয়াহাব িপতা: েসন আলী 
মাতা: ছােলহা খা ন 

াম:  ই ার গাতী, ইউিনয়ন:  লী/ ওয়াড-৩, ডাকঘর: বারপাড়া 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

322. মা: সােহল রানা িপতা: মা: আ  বকর 
মা া 

মাতা: হনা বগম 

াম:  তওতা বােছট, ইউিনয়ন: তওতা, ডাকঘর: তওতা 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয় 
জলা: মািনকগ  

াম:  তওতা বােছট, ইউিনয়ন: তওতা, ডাকঘর: তওতা 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয় 
জলা: মািনকগ  

 

323. মা: দিবর হােসন িপতা: মা: মামেরজ 
মা া 

মাতা: পবান খা ন 

বাসা: ন র র, াম: ন র র, ইউিনয়ন: ইছালী, ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ৭৪০০, উপেজলা:সদর 
জলা: যেশার 

বাসা: ১০৪/২ (৪থ  তলা) স াল রাড, াম: ধানমি , ইউিনয়ন: ওয়াড-১৮ 
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা:ধানমি  
জলা: ঢাকা 

 

324. মা: মন আলম িপতা: মা: আ ল আিজজ 
মাতা: মাসা রােকয়া 
বগম 

বাসা: ১৩২, াম: মািলগ ও, ইউিনয়ন: মাহা দ র ব 
ডাকঘর: কালােসানা, পা েকাড নং:৩৫১৯ 
উপেজলা:দাউদকাি , জলা: িম া 

মা: মন আলম, যে , মা: রিফ ল ইসলাম, ১৮৯/২, শাি বাগ নীচতলা 
( র মসিজেদর পােশ) 
ঢাকা-১২১৭  

 

325. জসিমন আ ার িপতা: মা: আ র রা াক 
মাতা: েলখা খা ন 

বাসা: যে , মা: মাশাররফ হােসন, াম:  নয়নকাি  
ডাকঘর: ি র হাট, উপেজলা: ধাবাউড়া, জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

326. মা: আ র জ ার িপতা: ত লতান উি ন াম: িন য়া, ইউিনয়ন: চকিমর র, ডাকঘর: চকিমর র াম: জা া, ইউিনয়ন:  রহা , ডাকঘর: জা া  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: সরভা  বগম পা েকাড নং:১৮৬০, উপেজলা: দৗলত র, জলা: মািনকগ  পা েকাড নং১৮০০:, উপেজলা:সা িরয়া, জলা: মািনকগ  

327. মা: আদম আলী িপতা: মা: সমেশর আলী 
মাতা: মাছা: হািমদা 
বগম 

াম: পা  খাতা (িমনা বাজার), ইউিনয়ন: রমনা/০৯ 
ডাকঘর: জাড়গাছ, পা েকাড নং:৫৬৩১, উপেজলা:িচলমারী 
জলা: িড় াম 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

328. চ ন মার ধর িপতা: ত সে াষ মার 
ধর 
মাতা: ধিল রািন ধর 

বাসা: পি ম বাড়ী, াম: িপ য়া, ইউিনয়ন: বাংড়া 
ডাকঘর: বাংড়া, পা েকাড নং: ১৯৭০, উপেজলা:কািলহাতী 
জলা: টাংগাইল 

বাসা: পি ম বাড়ী, াম: িপ য়া, ইউিনয়ন: বাংড়া 
ডাকঘর: বাংড়া, পা েকাড নং: ১৯৭০, উপেজলা:কািলহাতী 
জলা: টাংগাইল 

 

329. মা: আিরফ হােসন িপতা: মা: িদ  িময়া 
মাতা: শওকত আরা বগম 

বাসা: গেয়শ র, রাড-১, াম: গেয়শ র, ইউিনয়ন: ল র মেডল 
ডাকঘর: দশপাড়া, পা েকাড নং:৩৫১৮, উপেজলা:দাউদকাি  
জলা: িম া 

 যে  দীপ মার সরকার 
িতম ীর দ র (ক -৪২৩), বাংলােদশ সিচবালয়, িজিপও- ১০০০, 

উপেজলা:রমনা, জলা:ঢাকা 

 

330. সনজয় দাস িপতা: ত মেহ  চ  দাস 
মাতা: ি য়বালা দাস 

বাসা: ২নং ল সড়ক, মাড়াকির, াম: মাড়াকির 
ইউিনয়ন: মাড়াকির, ডাকঘর: মাড়াকির, পা েকাড নং:৩৩৩৩ 
উপেজলা:লাখাই, জলা:হিবগ  

যে  অিজত মার চৗ রী, িপও, পাসম, ভবন-৬, ক -৪১৯, সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০ 
জলা: ঢাকা 

 

331. মা: শির ল ইসলাম িপতা: মা: ওয়ােজদ আলী 
মাতা: মাছা  খা ন 

াম: িলয়া, রান পাড়া, ইউিনয়ন: ধাপাদাহ, ডাকঘর: ন ন র 
পা েকাড নং:৬৬৭০, উপেজলা:সাি য়া, জলা: পাবনা 

াম: িলয়া, রান পাড়া, ইউিনয়ন: ধাপাদাহ, ডাকঘর: ন ন র 
পা েকাড নং:৬৬৭০, উপেজলা:সাি য়া, জলা: পাবনা 

 

332. রাইয়া লতানা িপতা: মা: আিজ ল হক 
িব াস 
মাতা: মাসা: সােলহা 
বগম 

াম: িজিনয়া, ইউিনয়ন: গা িড়য়া, ডাকঘর: কা পাড়া 
পা েকাড নং:৮২৮৪, উপেজলা: বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

333. মাহতাব তানিজদ িপতা: আেয়শা বগম 
মাতা: আ  তােহর 

বাসা: ১০৪৬/৫৭১-ক, াম: পা িড়য়া পাড়া, ইউিনয়ন: ১৭ নং 
ডাকঘর: িম া, পা েকাড নং:৩৫০০, উপেজলা:আদশ  সদর 
জলা: িম া 

বাসা: ১০৪৬/৫৭১-ক, াম: পা িড়য়া পাড়া, ইউিনয়ন: ১৭ নং 
ডাকঘর: িম া, পা েকাড নং:৩৫০০, উপেজলা:আদশ  সদর 
জলা: িম া 

 

334. মা: জােবদ হােসন িপতা: ত মা: রনবী 
মাতা: কাম ন নাহার 

বাসা: আব র রেবর বাড়ী, াম: আলী র, ইউিনয়ন: ভবানীগ -০৭ 
ডাকঘর: ভবানীগ , পা েকাড নং:৩৭০২, উপেজলা:সদর 
জলা:ল ী র 

 

বাসা: আব র রেবর বাড়ী, াম: আলী র, ইউিনয়ন: ভবানীগ -০৭ 
ডাকঘর: ভবানীগ , পা েকাড নং:৩৭০২, উপেজলা:সদর 
জলা:ল ী র 

 

335. মা: হােসন আলী িপতা: মা: শাহজাহান 
আলী 
মাতা: মাছা িরিজয়া 
খা ন 

াম: বন াম, ইউিনয়ন: কােয়স র, ডাকঘর: কােয়স র 
পা েকাড নং: ৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

াম: বন াম, ইউিনয়ন: কােয়স র, ডাকঘর: কােয়স র 
পা েকাড নং: ৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

 

336. আিবদ হাসান িপতা: আ ল খােলক 
মাতা: জােমলা খা ন 

াম: িত ীর চর, ইউিনয়ন: িত ী, িত ীর চর-৯, ডাকঘর: চর িতি  
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া, জলা:মািনকগ  

 

বাসা:১৩৫০/২, ব  শওরা পাড়া, পা েকাড নং:১২১৬, উপেজলা:কাফ ল 
জলা:ঢাকা 

 

337. মা: আিজম িপতা: আ শ শিহদ 
মাতা: নাজমা বগম 

বাসা:পােলায়ান, াম: ল ম বাগ, ইউিনয়ন: আিমনা বাদ 
ডাকঘর: ল ম বাগ, পা েকাড নং:৮৩৪০, উপেজলা:চরফ াশন 
জলা: ভালা 

বাসা:পােলায়ান, াম: ল ম বাগ, ইউিনয়ন: আিমনা বাদ 
ডাকঘর: ল ম বাগ, পা েকাড নং:৮৩৪০, উপেজলা:চরফ াশন 
জলা: ভালা 

 

338. ফির ল ইসলাম মন িপতা: মা: আ ল বােরক াম: ক রা িনয়া, ইউিনয়ন: িড়রচর-৪, ডাকঘর: আশাখালী বাসা: আসকাির মি ল, ৩৯/৮, ক-িস  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মমতাজ বগম পা েকাড নং:৮৭০০, উপেজলা:বড় না, জলা:বর না ডাকঘর: প বী-১২১৬, উপেজলা:ঢাকা উ র, জলা:ঢাকা 

339. মা: রািকব হােসন িপতা: মা: এচহাক আলী 
ামািনক 

মাতা: মিজন া বগম 

াম: িশংবাচা, ইউিনয়ন: শলগাছী, ডাকঘর: শলগাছী 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগ  সদর 
জলা: নওগ  

াম: িশংবাচা, ইউিনয়ন: শলগাছী, ডাকঘর: শলগাছী 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগ  সদর 
জলা: নওগ  

 

340. মা: সা া র রহমান িপতা: মা: বজ র রহমান 
মাতা: িবয়া আ ার 

বাসা:১৬৯, নেসট কেলানী, ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: িমর র সাব পা  অ:-১২১৬,উপেজলা:কাফ ল, জলা: ঢাকা 

বাসা:১৬৯, নেসট কেলানী, ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: িমর র সাব পা  অ:-১২১৬,উপেজলা:কাফ ল, জলা: ঢাকা 

 

341. সাই ল ইসলাম মাহ দ িপতা:আ ল খােলক 
মাতা: খািদজা বগম 

বাসা:আ ল খােলেকর বাড়ী, াম: পি ম তাবােলর চর 
ইউিনয়ন: আলী আকবর ডইল,ডাকঘর: বিদয়া 
পা েকাড নং:৪৭২০, উপেজলা: বিদয়া, জলা: ক বাজার 

বাসা: রা াক া ন ৫৬০/এ, াম: ঘািসয়ার পাড়া, ইউিনয়ন: ব  ষালশহর 
ডাকঘর: চা গও, পা েকাড নং:৪২১২, উপেজলা:চা গও 
জলা: চ াম 

 

342. মাহা দ সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল খােলক 
মাতা: খািদজা বগম 

বাসা:আ ল খােলেকর বাড়ী, াম: পি ম তাবােলর চর 
ইউিনয়ন: আলী আকবর ডইল,ডাকঘর: বিদয়া 
পা েকাড নং:৪৭২০, উপেজলা: বিদয়া, জলা: ক বাজার 

বাসা: রা াক া ন ৫৬০/এ, াম: ঘািসয়ার পাড়া, ইউিনয়ন: ব  ষালশহর 
ডাকঘর: চা গও, পা েকাড নং:৪২১২, উপেজলা:চা গও 
জলা: চ াম 

 

343. ওয়ােজদ আলী িপতা:আেমনা খা ন 
মাতা: ছা ার শখ 

াম: চর গািব র, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: চর কাটারী 
পা েকাড নং:১৮৬০, উপেজলা: দৗলত র, জলা:মািনকগ  

াম: ড াবর ম পাড়া, ইউিনয়ন: ৮, ডাকঘর: সাভার ক া নেম  
পা েকাড নং:১৩৪৪, উপেজলা:সাভার, জলা:ঢাকা 

 

344. মাছা রশমা আ ার 
মা 

িপতা: মা: ল আিমন 
মাতা: শাছা শাহানারা 
ফরেদৗসী 

াম: জা বািড় পািকহানা, ইউিনয়ন: ৬, ডাকঘর: বদরগ  
পা েকাড নং:৫৪৩০, উপেজলা:বদরগ  
জলা: রং র 

াম: জা বািড় পািকহানা, ইউিনয়ন: ৬, ডাকঘর: বদরগ  
পা েকাড নং:৫৪৩০, উপেজলা:বদরগ  
জলা: রং র 

 

345. সাথী পারভীন িপতা: মা: ফজ ল হক 
মাতা: ছােলহা বগম 

াম: কর াম, ম পাড়া, ইউিনয়ন: ৮নং মহাদান, ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: বলদী আটা বাজার, পা েকাড নং:২০৫২ 
উপেজলা:সিরষাবাড়ী, জলা: জামাল র 

াম: কর াম, ম পাড়া, ইউিনয়ন: ৮নং মহাদান, ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: বলদী আটা বাজার, পা েকাড নং:২০৫২, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা: জামাল র 

 

346. মা: সােহল রানা িপতা: মা: সব ল আলী 
মাতা: মাছা ফােতমা 
বগম 

াম: ত খ, ইউিনয়ন: শরেকাল, ডাকঘর: চক র 
পা েকাড নং: ৬৪৫০, উপেজলা:িসংড়া, জলা: নােটার 

 

াম: ত খ, ইউিনয়ন: শরেকাল, ডাকঘর: চক র 
পা েকাড নং: ৬৪৫০, উপেজলা:িসংড়া, জলা: নােটার 

 

347. আ: লিতফ িপতা: ছামাদ ম ল 
মাতা: মেনায়ারা 

াম: ি কাি  , ডাকঘর: িজয়ন র, উপেজলা: দৗলত র 
জলা:মািনকগ  

াম: ড াবর ম  পাড়া, ইউিনয়ন: ৮, ডাকঘর: সাভার ক া েম  
পা েকাড নং:১৩৪৪,উপেজলা:সাভার ক া েম , জলা: ঢাকা 

 

348. মা: রিন হােসন িপতা: মা: আ স সামাদ 
মাতা: মেনায়ারা খা ন 

বাসা: রায়নগর, দি ণ পাড়া, াম: রায় নগর, ইউিনয়ন: হাি য়াল, 
ওয়াড-৮, ডাকঘর: হাি য়াল, পা েকাড নং:৬৬৪০ 
উপেজলা:চাটেমাহর, জলা:পাবনা 

বাসা:১/১৯, াম: বনারসী প ী, ইউিনয়ন:  ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:প বী থানা, িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

349. শামীমা নাসিরন িপতা: শািহদা বগম 
মাতা: মা: আ: হক 

বাসা: ৩৪, াম: চয়া নগর বাড়ী, ইউিনয়ন:  ৭নং আেলাকিদয়া 
ডাকঘর: গাংগাইর বাজার, পা েকাড নং:১৯৯৬, উপেজলা:ম র 
জলা: টাংগাইল 

বাসা: ১৬, াম: রতন বিরষ, ইউিনয়ন: ১ নং দউলা বাড়ী 
ডাকঘর: রতন বিরষ, পা েকাড নং:১৯৮০, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা: টাংগাইল 

 

350. মা: আকমল হােসন িপতা: মা: িলয়াকত আলী 
মাতা: মাছা আছমা খা ন 

াম: আরকা ী, ইউিনয়ন: িব.এল বাড়ী-০৭ 
ডাকঘর: আরকা ী 
পা েকাড নং:৬৬৫০ 

উপেজলা:ফিরদ র 
জলা:পাবনা 

াম: আরকা ী, ইউিনয়ন: িব.এল বাড়ী-০৭ 
ডাকঘর: আরকা ী 
পা েকাড নং:৬৬৫০ 

উপেজলা:ফিরদ র 
জলা:পাবনা 

 

351. মা: আজমীর হােসন িপতা: মা: ন ল ইসলাম বাসা: যে , ল ইসলাম সরদার, াম: কািদরাবাদ বাসা:৫৬১, ৩/এ, মমতা হাই  , াম: নয়ােটালা মগবাজার  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাহ জা ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: কািদরাবাদ, পা েকাড নং: ৮২৭০ 

উপেজলা: মেহি গ , জলা:বিরশাল 
ইউিনয়ন: ৩৬, ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং:১২১৭ 
উপেজলা:রমনা, জলা:ঢাকা 

352. মা: সাই ল ইসলাম িপতা: মা: শাহজাহান 
মাতা: সিখনা আ ার 

াম: ষা াপাড়া, ইউিনয়ন: মাগরা পাড়া 
ডাকঘর: বড় নগর, পা েকাড নং: ১৪৪১, উপেজলা: সানারগা 
জলা: নারায়ণগ  

াম: ষা াপাড়া, ইউিনয়ন: মাগরা পাড়া 
ডাকঘর: বড় নগর, পা েকাড নং: ১৪৪১, উপেজলা: সানারগা 
জলা: নারায়ণগ  

 

353. সয়দা রাকসানা 
আ ার 

িপতা: সয়দ আ ল বােরক 
মাতা: িবিব জয়নব 

বাসা: পািন শাহ-র এর বািড়, াম: ব  ধলই 
ইউিনয়ন: কা র হাট, ডাকঘর: কা র হাট, পা েকাড নং: ৪৩৩৩ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: পািন শাহ-র এর বািড়, াম: ব  ধলই 
ইউিনয়ন: কা র হাট, ডাকঘর: কা র হাট, পা েকাড নং: ৪৩৩৩ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

354. িলমন কিবরাজ িপতা:মেনার ন কিবরাজ 
মাতা:অিনতা কিবরাজ 

বাসা: ম ল – ব পাড়া, াম: ম ল, ইউিনয়ন: ১নং জায়াড়ী 
ডাকঘর: আহে দ র, পা েকাড নং:৬৬৩৪, উপেজলা:বড়াই াম 
জলা: নােটার 

বাসা: ম ল – ব পাড়া, াম: ম ল, ইউিনয়ন: ১নং জায়াড়ী 
ডাকঘর: আহে দ র, পা েকাড নং:৬৬৩৪, উপেজলা:বড়াই াম 
জলা: নােটার 

 

355. মাছা শাহানাজ আ ার িপতা: মা: সাহার আলী 
মাতা: মাছা ছােলহা 
বগম 

বাসা:চরহিরনা, াম: চরহিরনা ব  পাড়া, ইউিনয়ন: নারচী 
ডাকঘর: নারচী, পা েকাড নং:৫৮৩০, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

বাসা:চরহিরনা, াম: চরহিরনা ব  পাড়া, ইউিনয়ন: নারচী 
ডাকঘর: নারচী, পা েকাড নং:৫৮৩০, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

 

356. আসা ামান িপতা: শিফ ল ইসলাম 
মাতা: মােজদা বগম 

বাসা: িব-বায়া, ইউিনয়ন: সা রাইল, ডাকঘর: িব-বায়া 
পা েকাড নং: ৭৭২০, উপেজলা:কা খালী, জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ২৪৬/১, িস/িব, াম: পি ম আগারগাও, ইউিনয়ন: ২৮ 
ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং:১২০৭, উপেজলা: শর-ই-বাংলা নগর 
জলা: ঢাকা 

 

357. এ, এস, এম আিসফ 
হাসান 

িপতা: এ,এস, এম 
সাহা ি ন 
মাতা: মাছা: আেনায়ারা 
বগম 

বাসা: শাহী মসিজদ লন, াম: িশ াটী, ইউিনয়ন: ৩নং 
ডাকঘর: ব ড়া, পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:ব ড়া সদর 
জলা: ব ড়া 

বাসা: শাহী মসিজদ লন, াম: িশ াটী, ইউিনয়ন: ৩নং 
ডাকঘর: ব ড়া, পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:ব ড়া সদর 
জলা: ব ড়া 

 

358. শামীমা আ ার িপতা: আ: হাই আক  
মাতা: ফরেদৗস আরা 

াম: টংগা, ইউিনয়ন: ২নং মদনী, ডাকঘর: য়া বাজার 
উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

িদ াই শট  হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫/১০৬,  
 ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা,িমর র-১, িমর র-১২১৬, জলা: ঢাকা 

 

359. মাহ র রশীদ িপতা: হা র রশীদ 
মাতা: নাজমা বগম 

াম: মা ার পাড়া, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: জয় র হাট সদর 
পা েকাড নং: ৫৯০০, উপেজলা: জয় র হাট, জলা: জয় র হাট 

বাসা: ২৬৩৭, ি য়া জনােরল ার, িখলবািড়র টক ব পাড়া 
 লশান-১২১২ 
জলা:ঢাকা 

 

360. মাসা: শারিমন 
লতানা 

িপতা: মা: শিহ ল 
ইসলাম 
মাতা: হািসনা িদল 
রাকসানা 

াম: কয়া ভবানী র, ইউিনয়ন: কালা, ডাকঘর: কালার হাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদলাগাছী 
জলা: নওগ  

যে , এমএম তাফােয়ল হােসন, িব ান ও ি  ম ণালয় 
ভবন নং-৬, ক  নং-৯১৫, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা-১০০০ 
 

 

361. গালাম মাহা দ 
কাউছার 

িপতা: এেকএম ছােদক 
মাতা: জাহানারা ছােদক 

বাসা:ছা ার মা ােরর বাড়ী, াম: লাল র, ইউিনয়ন: ৩নং লাল র  
ডাকঘর: লাল র বাজার, পা েকাড নং:৩৫৪৬, উপেজলা: হামনা 
জলা: িম া 

বাসা: ০৫, রাড-২০, ক-িব, সকশন-১১, ডাকঘর: িমর র, পা েকাড 
নং:১২১৬, উপেজলা:প বী 
জলা:ঢাকা 

 

362. মা: তাহা ইয়া িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম ইয়া 
মাতা: ফিজলত আরা 
বগম 

বাসা: ইয়া বািড়, াম: বদর র, ইউিনয়ন: ঢা য়া 
ডাকঘর: ঢা য়া, পা েকাড নং:৩৫৮১, উপেজলা:না লেকাট 
জলা: িম া 

বাসা: ইয়া বািড়, াম: বদর র, ইউিনয়ন: ঢা য়া 
ডাকঘর: ঢা য়া, পা েকাড নং:৩৫৮১, উপেজলা:না লেকাট 
জলা: িম া 
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363. মা: জ আলী িপতা: মা: মজবাহ 

উি ন 
মাতা: মাছা আেনায়ারা 
বগম 

াম: ধলা, ইউিনয়ন: কিদমিচলান, ডাকঘর: কিদমিচলান 
পা েকাড নং: ৬৪২১, উপেজলা:লাল র 
জলা: নােটার 

বাসা: ১৮১ ম  পাইকপাড়া, ডাকঘর: ক াণ র, পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

364. মা: শওকত র ানী িপতা: মা: হািব র 
রহমান 
মাতা: মাছা: ছিখনা 

াম: নয়ািবলা, ইউিনয়ন: ৪নং বািলয়ান, ডাকঘর: তলী াম 
পা েকাড নং: ২২১৬, উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা: ময়মনিসংহ 

াম: নয়ািবলা, ইউিনয়ন: ৪নং বািলয়ান, ডাকঘর: তলী াম 
পা েকাড নং: ২২১৬, উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

365. শািকল আহেমদ সাগর িপতা: মা: নািদ ামান 
মাতা: সাম াহার 

াম: ছয় তী, ইউিনয়ন: ছয় তী, ডাকঘর: ছয় তী 
উপেজলা: িলয়ার চর, জলা: িকেশারগ  

বাসা: ৩৪, রাড-৪, উ র বাউিনয়া, ওয়াড-৮, ক-এ 
উপেজলা: রাগ, জলা:ঢাকা 

 

366. মা: শাহেনওয়াজ িপতা: মা: শাহাজাহান 
মাতা: মাছা ৎ রেহনা 
আ ার 

বাসা: হদােয়ত আলীর পাড়া রাড, (ওয়াড-৪), াম: না ল মাড়া 
ইউিনয়ন: না ল মাড়া , ডাকঘর: না ল মাড়া 
পা েকাড নং: ৪৩৩০, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: হদােয়ত আলীর পাড়া রাড, (ওয়াড-৪), াম: না ল মাড়া 
ইউিনয়ন: না ল মাড়া , ডাকঘর: না ল মাড়া 
পা েকাড নং: ৪৩৩০, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

367. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: ফজ ল কিরম 
মাতা: সনতারা আ ার 

াম: েলায়া, ইউিনয়ন: ৬নং খাইড় রাজা র (দি ণ) 
ডাকঘর: রাজা র, পা েকাড নং: ২৪৫০, উপেজলা:ধরমপাশা 
জলা: নামগ  

াম: কা ন র, ইউিনয়ন: ১নং মৗগতী, ডাকঘর: হাটখলা 
পা েকাড নং: ২৪০০, উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

 

368. মা: সাহা র রহমান 
গাজী 

িপতা: মা: িসি ক 
হােসন 

মাতা: ত ময়ছারা বগম 

াম: বন াম, ইউিনয়ন: লাঘাট, ডাকঘর: লাঘাট 
পা েকাড নং: ৫৫০০, উপেজলা:লালমিনরহাট সদর 
জলা: লালমিনরহাট 

বাসা: যে  ওসমান গিণ, শাসিনক কম কতা,মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 
 

 

369. মা: হািফ র রহমান িপতা: মাজাহার আলী 
মাতা: মােজদা বগম 

াম: রানী নগর, ইউিনয়ন: রানী নগর, ডাকঘর: র ল র 
পা েকাড নং:৬৬৮২, উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

বাসা: ১৩০/৮/১, াম: বাগান বািড়, ইউিনয়ন: দি ণ মাদারেটক 
ডাকঘর: বাসােবা- ১২১৪, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

 

370. মা: কাম ল হাসান 
খাকন 

িপতা: মা: খিল র 
রহমান 
মাতা: মাছা আ  আরা 
বগম 

াম: মাচাক া, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯, ডাকঘর: িচলমারী 
পা েকাড নং: ৫৬৩০, উপেজলা:িচলমারী 
জলা: িড় াম 

 

যে , মা: আসাউে ালা আমজাদ, ক -১৫০৫, ভবন-০৬ 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা 

 

371. রা  িময়া িপতা: মা: আ ল ওহাব 
মাতা: মাছা হািছনা বগম 

বাসা: যে , মা: আ ল ওহাব, াম: িশববাড়ী, ডাকঘর: উিল র 
পা েকাড নং: ৫৮৩১, উপেজলা:উিল র, জলা: িড় াম 

 

যে , মা: আসাউে ালা আমজাদ, ক -১৫০৫, ভবন-০৬ 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা 

 

372. মাছা: মিরয়ম আ ার 
মৗ মী 

িপতা: মা: ম ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা: রাকসানা 
বগম 

াম: দাফৎ থানা বেলর িভটা, ইউিনয়ন: রমনা 
ডাকঘর: িচলমারী,  পা েকাড নং: ৫৬৩০ 
উপেজলা:িচলমারী, জলা: িড় াম 
 
 

আসাউে ৗলা আমজাদ 
পািন স দ ম ণালয়, ক -১৫০৫, ভবন-৬ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

373. ল আলম িপতা:মীর িমজা র 
রহমান 
মাতা: ল র নাহা র বগম 

বাসা: মীরা বাড়ী, াম: বাৈড়ই আড়া, ইউিনয়ন: ন াবাদ 
ডাকঘর:  চােটর, পা েকাড নং:  ৮৪০০ 
উপেজলা:ঝালকা  সদর, জলা: ঝালকা  

বাসা: ১৯৫/২-এফ, হ ািপ িভলা, ৭ম তলা, বাম পা  শাি বাগ পািনর সংল ,  
শাি বাগ, ডাকঘর: শাহজাহান র-১২১৭, উপেজলা:ঢাকা, জলা:ঢাকা 
 

 

374. হেলনা লতানা িপতা: মা: আ  হািনফা 
মাতা: ফােতমা বগম 

বাসা:১১৫, াম: দি ণ লাউ লা, ইউিনয়ন: ৭নং আেলাকিদয়া 
ডাকঘর: লাউ লা, পা েকাড নং: ১৯৯৬, উপেজলা:ম র 

বাসা:৭৮, াম: রতন বিরষ, ইউিনয়ন:  ১নং দউলাবািড় 
ডাকঘর: রতন বিরষ, পা েকাড নং: ১৯৮০, উপেজলা:ঘাটাইল 
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জলা: টাংগাইল জলা: টাংগাইল 

375. মাসা ফািহমা িপতা: মা: ফজ ল হক 
মাতা: লাভলী বগম 

বাসা:ই হার, াম: ই হার, ইউিনয়ন: ৩ নং 
ডাকঘর: ই হার, পা েকাড নং: ৮৫৩০, উপেজলা:বানারী পাড়া 
জলা: বিরশাল 

বাসা: ৮/এ (ন ন), ১৫ ( রাতন), ৯/এন, রােয়র বাজার সরকারী কেলানী 
পা েকাড নং:১২০৯ 

উপেজলা:ধানমি , জলা:ঢাকা 

 

376. আহমাদ িপতা: আলী এরশাদ 
মাতা: খােলদা আফেরাজ 

বাসা:৪৯/৩ দি ণ গ ও, াম: সড়ক নং-২, ইউিনয়ন: ওয়াড  নং-৫ 
ডাকঘর: বাসােবা, স জবাগ, পা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

বাসা:৪৯/৩ দি ণ গ ও, াম: সড়ক নং-২, ইউিনয়ন: ওয়াড  নং-৫ 
ডাকঘর: বাসােবা, স জবাগ, পা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

 

377. েসনিজৎ সাহা িপতা: ি শ সাহা 
মাতা: িশখা রাণী সাহা 

বাসা: পার নওগ  (দি ণ পাড়া), াম: নওগ , ইউিনয়ন: নওগ  
ডাকঘর: নওগ -৬৫০০, উপেজলা:নওগ , জলা: নওগ  

বাসা: পার নওগ  (দি ণ পাড়া), াম: নওগ , ইউিনয়ন: নওগ  
ডাকঘর: নওগ -৬৫০০, উপেজলা:নওগ , জলা: নওগ  

 

378. জাহা ীর আলম িপতা: আ ল বােতন 
মাতা: শাহানারা বগম 

বাসা: বা রা, াম: িজনদ র, ইউিনয়ন:  িজনদ র 
ডাকঘর: পাক বা ারা, পা েকাড নং: ৩৪১০, উপেজলা: নবীনগর 
জলা: া ণবািড়য়া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

379. িবেবক চ  কম কার িপতা: িবমল চ  কম কার 
মাতা: িদপালী রানী 
কম কার 

বাসা:২৬৮, শরীফ মি ল, াম: ঝাউতলা ১ম গিল 
ইউিনয়ন: ১৯ নং ওয়াড, ডাকঘর: বিরশাল সদর 
পা েকাড নং: ৮২০৬, উপেজলা:বিরশাল, জলা: বিরশাল 

বাসা:২৬৮, শরীফ মি ল, াম: ঝাউতলা ১ম গিল 
ইউিনয়ন: ১৯ নং ওয়াড, ডাকঘর: বিরশাল সদর 
পা েকাড নং: ৮২০৬, উপেজলা:বিরশাল, জলা: বিরশাল 

 

380. সিলম মা র িপতা: তারা িময়া 
মাতা: রিজয়া 

াম: রাধানগর দি ণ, ইউিনয়ন: িবলাস র , ডাকঘর: হিরচি  
পা েকাড নং: ১৩৩০, উপেজলা: দাহার, জলা: ঢাকা 

যে , মা: নজ ল ইসলাম, িপও, ম ও আপীল টাই াল, ৪৩, আ মান 
মিফ ল ইসলাম রাড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ 

 

381. মা: ল কিরম িপতা: মা: ফজ ল কিরম 
মাতা: ফােতমা খা ন 

াম: ধরগ ও, ইউিনয়ন: ৯ নং আচারগাও, ডাকঘর: ধরগাও 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: ধরগ ও, ইউিনয়ন: ৯ নং আচারগাও, ডাকঘর: ধরগাও 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

 

382. তাছিলমা আ ার িপতা: তাফা ল হােসন 
মাতা: রািশদা 

াম: তারাকা া, ইউিনয়ন: ১ নং ছনধরা/৮নং, ডাকঘর: হিরনাদী 
পা েকাড নং:২২৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

383. মা: সাইদ িপতা: মা: জালাল 
হাওলাদার 
মাতা: িমেসস আেনায়ারা 
বগম 

বাসা: ৩৩৮, াম: ন াবাদ, ইউিনয়ন: ১০ নং ন াবাদ 
ডাকঘর: ন াবাদ, পা েকাড নং: ৮৪০০ 
উপেজলা:ঝালকা  
জলা: ঝালকা  

বাসা: ৩৩৮, াম: ন াবাদ, ইউিনয়ন: ১০ নং ন াবাদ 
ডাকঘর: ন াবাদ, পা েকাড নং: ৮৪০০ 
উপেজলা:ঝালকা  
জলা: ঝালকা  

 

384. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: শখ হািফ র 
রহমান 
মাতা: মাসা নািসমা 
বগম 

াম: বাগ রাম র, ইউিনয়ন: চি রর র -৩নং 
ডাকঘর: বাগ  রাম র, পা েকাড নং:৭৫০০ 
উপেজলা:নড়াইল, জলা: নড়াইল 
 

াম:  ছেনরেটক, ইউিনয়ন: পাথািলয়া-১নং, ডাকঘর: িমজানগর 
পা েকাড নং:১৩৪৯, উপেজলা:আ িলয়া, সাভার 
জলা: ঢাকা 

 

385. সালা  মারমা িপতা: রফ মারমা 
মাতা: আওয়া  মারমা 

াম: আ িশ- চয়ার ান পাড়া, জারমরম,ইউিনয়ন: ৫নং ওয়াড, 
ভাইেবানছড়া, ডাকঘর: ভাইেবানছড়া, পা েকাড নং:৪৪০০/৩ 
উপেজলা:খাগড়াছিড়, জলা: খাগড়াছিড়  

বাসা: মা িবি ং ফিকর হাট, াম: ফিকর হাট বাজার, রাউজান 
ইউিনয়ন: ৮নং ওয়াড, রাউজান পৗরসভা, ডাকঘর: রাউজান 
পা েকাড নং:৪৩৪০, উপেজলা:রাউজান, জলা:চ াম 

 

386. মা: আ  সা িপতা: মা: জয়নাল 
মাতা: আয়নব বগম 

বাসা:জা রা, াম: জা রা, ইউিনয়ন: লাউকাঠী 
ডাকঘর: তিলখালী, পা েকাড নং:৮৬০১, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

যে , মা: মা ন কিবর, িপও, অথ  ম ণালয়, ইআরিড,  
শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-১২০০৭ 

 

387. মা: আ া আল মা ম িপতা: এএমএম ইিলয়াস 
উি ন 

বাসা:এএমএম ইিলয়াস উি ন, াম: আ য়া বািড় 
ইউিনয়ন: ভা ােমাড়, ডাকঘর: রাবাইতরী, পা েকাড নং: ৫৬৮০ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা আয়শা 
আ ার 

উপেজলা: লবাড়ী 
জলা: িড় াম 

 

388. খ কার তৗিফক কবীর 
ষার 

িপতা: মা: হযরত আলী 
খ কার 
মাতা: জীবন নছা 

বাসা:খ কার বািড়, াম: গাবধ ন , ইউিনয়ন:  নওয়াশী 
ডাকঘর: নওয়াশী, পা েকাড নং: ৫৬৬০ 
উপেজলা:নােগ রী, জলা: িড় াম 

বাসা:খ কার বািড়, াম: গাবধ ন , ইউিনয়ন:  নওয়াশী 
ডাকঘর: নওয়াশী, পা েকাড নং: ৫৬৬০ 
উপেজলা:নােগ রী, জলা: িড় াম 

 

389. মাহ দা আ ার িম  িপতা:মিফ ল ইসলাম 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: গায়াভা া, ইউিনয়ন: ২নং রামভ র, ডাকঘর: গায়াভা া 
পা েকাড নং: ২১৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

390. মা: আসলাম 
হাওলাদার 

িপতা: মা: আলফাজ 
হাওলাদার 
মাতা: রািশদা বগম 

বাসা: স জবাগ সড়ক, াম: বােকরগ  পৗরসভা, ইউিনয়ন: ৬নং 
ডাকঘর: সােহবগ , পা েকাড নং: ৮২৮০, উপেজলা: বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

391. িলিপ নাসিরন িপতা: ত কােসম আলী 
মাতা: জাসনারা বগম 

াম: মাকািময়, ইউিনয়ন: ৪নং িসংেহ র, ডাকঘর: ল র 
পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা: ল র,  জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

392. ওবায় াহ িপতা: িবশারত আলী 
মাতা: মবের ে ছা 

াম: বািলয়া কা ী, ইউিনয়ন: প িবলা, ডাকঘর: সেরাজগ  
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া সদর, জলা: য়াডা া 

াম: বািলয়া কা ী, ইউিনয়ন: প িবলা, ডাকঘর: সেরাজগ  
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া সদর, জলা: য়াডা া 

 

393. শিফ ল ইসলাম িপতা: মা: আ: কািদর 
মাতা: হাওয়া আ ার 

াম: না াইল রাড বাজার ব পাড়া, ইউিনয়ন: গাংগাইল ২নং ওয়াড 
ডাকঘর: গাংগাইল, পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

394. মাছা খািদজা ল বরা িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: মাছা নারিগছ 
আ ার 

াম: লা মার ঘান, ইউিনয়ন: নপালতলী, ডাকঘর: নপালতলী 
পা েকাড নং: ৫৮২০, উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

াম: লা মার ঘান, ইউিনয়ন: নপালতলী, ডাকঘর: নপালতলী 
পা েকাড নং: ৫৮২০, উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

 

395. এনা ল হক িপতা:মিজবর রহমান 
মাতা: নািগ ছ বগম 

াম: হাজরাবাড়ী, ইউিনয়ন: ৪নং, ডাকঘর: গাপাল র 
পা েকাড নং:১৯৯০, উপেজলা: গাপাল র, জলা: টাংগাইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

396. মা: রািশ ল হাসান িপতা: এিবএম মামাে দ 
হােসন খান 

মাতা: িমেসস হাসেন 
আরা বগম 

াম: ল ীকা র, ইউিনয়ন: ৯নং, ডাকঘর: জয়নগর 
পা েকাড নং: ৮০১০, উপেজলা:জািজরা 
জলা: শরীয়ত র 

বাসা: ১২৬/১/এ, াম: বাগানবাড়ী, মাদারেটক, ইউিনয়ন: ৪নং 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং:১২১৪ 
উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

 

397. শা  মার বম ন িপতা:দি ণা মাহন 
মাতা: িণ মা রানী 

াম: িনলাম খিরদা সদরা, ইউিনয়ন: টপা ম র 
ডাকঘর: ভায়ারহাট, পা েকাড নং:৫৪৪০ 
উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

াম: িনলাম খিরদা সদরা 
ইউিনয়ন: টপা ম র 
ডাকঘর: ভায়ারহাট 
পা েকাড নং:৫৪৪০ 

উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা: রং র 

 

398. আি  আ ার িপতা: ত আ স সা ার 
মাতা: েবদা আ ার 

াম: িমজা র, ইউিনয়ন: লােন র, ডাকঘর: লােন র 
পা েকাড নং:২৪৭০, উপেজলা:আটপাড়া, জলা: ন েকানা 

বাসা: ১২, িসে রী রাড, নীল , প  মৗচাক, ঢাকা। 
 

 

399. শাহনাজ পারভীন িপতা:আব ল লিতফ 
মাতা: আেমনা খা ন 

বাসা:-৮, লন-৬, , াম: জা াতবাগ দি ণ র ল র 
ইউিনয়ন: ওয়াড-৫৫, ডাকঘর: আ াফাবাদ, পা েকাড নং:১২১১ 
উপেজলা:কামরা ীরচর, জলা: ঢাকা 

যে , জলা ািজে সী, নীিত শাখা, ক  নং -৩ ঘ 
ভবন-১, মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
400. মা: আশরা ল ইসলাম িপতা: মা: শিহ র রহমান 

িময়া 
মাতা: আ য়ারা বগম 

াম: রানী নগর, ইউিনয়ন: রানী নগর, ডাকঘর: বা ল র 
পা েকাড নং:৬৬৮২, উপেজলা: জানগর 
জলা: পাবনা 

বাসা:১৩০/৮/১, াম: বাগানবািড়, ইউিনয়ন: দি ণ মাদারেটক 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং:১২১৪, উপেজলা:স জবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

401. মাহ র রহমান িপতা: আ ল লিতফ 
মাতা:িমনারা বগম 

বাসা:লিতফ মা ােরর বাড়ী, াম: িজরাইল, ইউিনয়ন: গ াপাশা 
ডাকঘর: িজরাইল হাট, পা েকাড নং: ৮৬২৩ 
উপেজলা:বােকরগ , জলা:বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

402. মাছা: আসমা খা ন িপতা: মা: আলী আকবর 
মাতা: মাছা ফিরদা বগম 

াম: সাগা া (সাইট তলা), ইউিনয়ন: সাগা া 
ডাকঘর: সাগা া, উপেজলা: িঝনাইদহ, জলা: িঝনাইদহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

403. মা: জাহা ীর আলম িপতা: মা: িব াল হােসন 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: গাংগাইর ম পাড়া, ইউিনয়ন: ধলাপাড়া, ডাকঘর: ধলাপাড়া 
পা েকাড নং:১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল, জলা: টাংগাইল 

বাসা: ক -১২০৪, ার-১২, মৎ  অিধদ র- ১০০০ 
উপেজলা:রমনা, জলা:ঢাকা 

 

404. মা: মাহ র রহমান িপতা: মা: আই ব আলী 
মাতা: জেহদা খা ন 

াম: পাগলা কা া, ইউিনয়ন: হাগলা, ডাকঘর: হাটকলা 
পা েকাড নং: ২৪১২, উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

বাসা: ১৭/২৬, াম: িমর র-১৪, ইউিনয়ন:  হাউিজং কেলানী 
ডাকঘর: ঢাকা সনািনবাস, পা েকাড নং: ১২০৬ 
উপেজলা:কাফ ল, জলা: ঢাকা 

 

405. শাহ মাহা দ ফরহাদ িপতা: ত ছয় র রহমান 
মাতা: রজাহান ফরাজী 

াম: ছড়িচড়া, ইউিনয়ন: িদঘীরপাড়, ডাকঘর: পা লী 
পা েকাড নং:২৩৩৬, উপেজলা:বািজত র, জলা: িকেশারগ  

বাসা: ২৮১/১-এ, িদলেনওয়াজ িভলা, ই াহীম র, ডাকঘর: ঢাকা ক া : 
পা েকাড নং:১২০৬, উপেজলা:কাফ ল, জলা:ঢাকা 

 

406. হা দ রােশ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল ছ 
মাতা: মাছা আছমা বগম 

াম: হমড়াবাড়ী, ইউিনয়ন: ৬নং আদারিভটা, ডাকঘর: আদারিভটা 
পা েকাড নং: ২০৫১, উপেজলা:মাদারগ , জলা: জামাল র 

বাসা: সানরাইজ, ২৮১/১/এ, াম: ই ািহম র, ইউিনয়ন: ১৬ 
ডাকঘর: ঢাকা সনািনবাস, পা েকাড নং: ১২০৬, উপেজলা:কাফ ল 
জলা:ঢাকা 

 

407. মা: হাসান আহেমদ িপতা: মা: ল হক 
মাতা: ফােতমা বগম 

াম: লাখাউরা, ওয়াড-২, ইউিনয়ন: ৩নং খািদম নগর,  
ডাকঘর: লামাউরা, পা েকাড নং: ৩১০০, উপেজলা:সদর 
জলা: িসেলট 

াম: লাখাউরা, ওয়াড-২, ইউিনয়ন: ৩নং খািদম নগর,  
ডাকঘর: লামাউরা, পা েকাড নং: ৩১০০, উপেজলা:সদর 
জলা: িসেলট 

 

408. মা: আ াহ আল 
ওয়ােজদ 

িপতা: মা: আ র রা াক 
মাতা: ত ছাম াহার 

াম: চং মারী, ইউিনয়ন: ডাংধরা, ডাকঘর: বাঘারচর 
পা েকাড নং:২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র 

াম: চং মারী, ইউিনয়ন: ডাংধরা, ডাকঘর: বাঘারচর 
পা েকাড নং:২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র 

 

409. ফারজানা আফিরন িপতা: খােয়র আহেমদ 
মাতা: ছােলহা বগম 

বাসা: ি িময়া সওদাগর বািড়, াম: জানগর, ইউিনয়ন: ৫নং 
ডাকঘর: হা য়ালছিড়, পা েকাড নং:৪৩৫৪, উপেজলা:ফ কছিড় 
জলা: চ াম 

বাসা:ন িময়া মহল, াম: ফিরদাপাড়া, ডাকঘর: চা গাও 
জলা: চ াম 

 

410. মা: শামী ল ইসলাম িপতা: মা: শামী ল 
ইসলাম 
মাতা: শফালী বগম 

বাসা: পকার চর ( য়ান), াম: পকারচর ( ব পাড়া) 
ইউিনয়ন: ম রার, ডাকঘর: রিবয়ারচর, পা েকাড নং:২১৪০ 
উপেজলা:বকিসগ , জলা: জামাল র 

বাসা:ধানিসিড়, রাড-২, আনল মসিজদেরাড, পা েকাড নং: ১২৩০ 
উপেজলা:উ রা, জলা:ঢাকা 

 

411. মা: তাফা ল হােসন িপতা: মা: আরেশদ আলী 
মাতা: েলখা বগম 

বাসা:আরেশদ আলীর বািড়, াম: নসী, ইউিনয়ন: মা দনগর 
ডাকঘর: ংবাইেজাড়া, পা েকাড নং: ১৯৩৬, উপেজলা: নাগর র 
জলা: টাংগাইল 

বাসা: মাতােলব িভলা, াম: শরীফ র, ইউিনয়ন: ৩৪, ডাকঘর: জাতীয় িব : 
পা েকাড নং:১৭০৪, উপেজলা:গাজী র সদর 
জলা:গাজী র 

 

412. মিন ল ইসলাম িপতা: মা: সকা ার 
আলী 
মাতা: মাক দা আলী 

াম: আিছম বপারী কা ী, ইউিনয়ন: ব রখলা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: মাদবরচর, উপেজলা:িশবচর 
জলা: মাদারী র 

বাসা: ১/৫, াফ কায়াট ার ,িখলগাও- ১২১৯ 
উপেজলা:িখলগাও 
জলা: ঢাকা 

 

413. মা: ইিলয়াছ হােসন িপতা: মা: ছাই র রহমান 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: ব  িচপা বিরজখালী, ইউিনয়ন: ১৬ নং খাউিলয়া/০৬ 
ডাকঘর: স াসী বাজার, পা েকাড নং: ৯৩২১ 

যে  মা: নজ ল ইসলাম, িপও, ম-আপীল াই াল 
৪৩ আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, ০৪ কাকরাইল 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
উপেজলা: মােড়লগ , জলা: বােগরহাট ঢাকা-১০০০। 

414. জামাল হােসন িপতা: আ: সা ার 
মাতা: রািহমা বগম 

বাসা: হাি ং-৩৬, ক-১, রাড১, াম: দয়াকা া দি ণপাড়া, 
ইউিনয়ন: িবশন ী, ওয়াড  নং-৯, ডাকঘর: চতনকা া 
পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

বাসা: হাি ং-৩৬, ক-১, রাড১, াম: দয়াকা া দি ণপাড়া, ইউিনয়ন: 
িবশন ী, ওয়াড  নং-৯, ডাকঘর: চতনকা া 
পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

 

415. ফােতমা জ জাহরা 
সািদয়া 

িপতা: মাশাররফ হােসন 
মাতা: শাহানারা বগম 

বাসা:০৫/৯৪২, ০২, াম: িড়র পাড়া, ইউিনয়ন: ইয়ার র 
ডাকঘর: িজরােবা, উপেজলা:সাভার, জলা: ঢাকা 

বাসা: ১৭৩,১৭৪, গণকবর ান রাড, াম: ফায়দাবাদ 
ইউিনয়ন: ফায়দাবাদ, উপেজলা:দি ণখান, জলা: ঢাকা 

 

416. মা: আ াহ আল 
মা ন 

িপতা: মা: উমবাদ আলী 
মাতা: িলিপ বগম 

াম: আলাম র, ইউিনয়ন: আলাম র, ডাকঘর: আলাম র 
পা েকাড নং: ৭০০২, উপেজলা: ি য়া, জলা: ি য়া 

াম: আলাম র, ইউিনয়ন: আলাম র, ডাকঘর: আলাম র 
পা েকাড নং: ৭০০২, উপেজলা: ি য়া, জলা: ি য়া 

 

417. আলাউি ন আহেমদ িপতা: মা: দিলল উি ন 
হাওলাদার 
মাতা: রওশন আরা বগম 

বাসা:৪১৯, াম: কািল রী, ইউিনয়ন:কািল রী , ডাকঘর: কািল রী 
পা েকাড নং:৮৬২৩, উপেজলা:বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

নজ ল ই উট, কিবভবন, বািড়-৩৩০-িব, রাড-২৮ রাতন, ধানমি  
আবািসক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ 

 

418. মা: আফজাল হােসন িপতা: আফসানা খা ন 
মাতা: শখ জালাল উি ন 

াম: জয়নাবাদ, ইউিনয়ন: চাপড়া, ডাকঘর: মািহনী িমলস 
পা েকাড নং:৭০০১, উপেজলা: মারখালী, জলা: ি য়া 

াম: জয়নাবাদ, ইউিনয়ন: চাপড়া, ডাকঘর: মািহনী িমলস 
পা েকাড নং:৭০০১, উপেজলা: মারখালী, জলা: ি য়া 

 

419. মিনরা বগম িপতা: মা: শহীদ উ াহ 
মাতা: নাছিরন বগম 

াম: বাজনাব, ইউিনয়ন: ওয়াড-১, ডাকঘর: রাি য়া 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা:িশব র, জলা: নরিসংদী 

াম: বাজনাব, ইউিনয়ন: ওয়াড-১, ডাকঘর: রাি য়া 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা:িশব র, জলা: নরিসংদী, জলা: নরিসংদী 

 

420. মাছা আেয়শা খা ন িপতা: মা: আলী আকবর 
মাতা: মাছা ফিরদা 
পারভীন 

াম: সাগা া (সাইট তলা), ডাকঘর: সাগা া, উপেজলা:িঝনাইদহ 
জলা: িঝনাইদহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

421. মা: শাহ আলম হােসন িপতা: মা: শাম লহক 
মাতা: মাছা আিমরন 
বগম 

াম: চর নখাওয়া, ইউিনয়ন: নখাওয়া, ডাকঘর: ন খাওয়া 
পা েকাড নং:৫৬০০, উপেজলা:নােগ রী 
জলা: িড় াম 

বাসা:পারভীন হাউস, ২১/১/এ, নব ীপ বসাক লন,  ল ীবাজার 
ডাকঘর: সদরঘাট, পা েকাড নং:১১০০, উপেজলা: া র 
জলা: ঢাকা 

 

422. মাহা দ মিনর হােসন িপতা: মাহা দ ব ল 
িময়া 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং:১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং:১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

 

423. মা: শিফউল ইসলাম িপতা: মা: আ স সা ার 
মাতা: মাছা: খািদজা 
বগম 

াম: রাণীগ , ইউিনয়ন:রাণীগ  , ডাকঘর: রাণীগ  
পা েকাড নং: ৫৬২০, উপেজলা:িচলমারী 
জলা: িড় াম 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

424. হােজরা খা ন িপতা: মা: হযরত আলী 
মাতা: ফিজলা বগম 

াম: সখ া, ইউিনয়ন: ৩নং ভাইটকাি , ডাকঘর: ভাইটকাি  
পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা: ল র 
জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
 

 

425. মহািসন আহেমদ রানা িপতা:আ ল জিলল ফিকর 
মাতা: হারা ন নছা 

বাসা:ফিকর বাড়ী, াম: কাগডা া, ইউিনয়ন: িপ রী, ডাকঘর: ক.িড. 
গাপাল র-৮১১০, উপেজলা: কাটালী পাড়ােজলা: গাপালগ  

বাসা:ফিকর বাড়ী, াম: কাগডা া, ইউিনয়ন: িপ রী, ডাকঘর: ক.িড. 
গাপাল র-৮১১০, উপেজলা: কাটালী পাড়ােজলা: গাপালগ  

 

426. িশ  আল মা ন িপতা: আ াস আলী 
মাতা: মােজদা খা ন 

াম: িত ীর চর, ইউিনয়ন: ৯নং, ডাকঘর: চরিত ী 
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া, জলা:মািনকগ  

াম: িত ীর চর, ইউিনয়ন: ৯নং, ডাকঘর: চরিত ী 
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া, জলা:মািনকগ  

 

427. মা: বাবর হােসন িপতা: মা: আ ল কােসম 
মাতা: বিব আ ার 

বাসা: ৯৬/৯৭, নবাব র, াম: নবাব র, ইউিনয়ন: ৪৩ 
ডাকঘর: নবাব র, পা েকাড নং: ১১০০, উপেজলা: ওয়ারী 
জলা: ঢাকা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
428. বণ া আ ার িবউ  িপতা: মা: জরত আলী 

মাতা: িফয়া বগম 
াম: চর য়া, ইউিনয়ন: অ না, ডাকঘর: চর য়া 
পা েকাড নং: ১৯৬০, উপেজলা: য়া র 
জলা: টাংগাইল 

বাসা: ৩২/১০, াম: আজাদ াফ কায়াট ার, েয়ট 
ইউিনয়ন: ২৬, ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং:১২১১ 
উপেজলা:লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

429. মা: আিরফ আসমার 
রািজব 

িপতা: মা: মা ন কিবর 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: ছাট শালঘর, ইউিনয়ন: বড় শালঘর , ডাকঘর: বড় শালঘর 
পা েকাড নং: ৩৫৩২, উপেজলা: দিব ার, জলা: িম া 

াম: ছাট শালঘর, ইউিনয়ন: বড় শালঘর , ডাকঘর: বড় শালঘর 
পা েকাড নং: ৩৫৩২, উপেজলা: দিব ার, জলা: িম া 

 

430. মা: মাহতাব হােসন িপতা: মা: িসকা ার ধা 
মাতা: মা জা বগম 

াম: পচােকাড়লীয়া, ইউিনয়ন:পচােকাড়লীয়া , ডাকঘর: পচােকাড়লীয়া 
পা েকাড নং: ৮৭১০, উপেজলা: আমতলী, জলা: বর না 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

431. র মাহা দ িপতা: ত িগয়াস উি ন 
মাতা: আয়শা আ ার 

বাসা:৪০৩, াম: বা ই াম, ইউিনয়ন: ৪নং চ ীপাশা, ৬নং 
ডাকঘর: বা ই াম, পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

িব-৯২, মািলবাগ চৗ রী পাড়া 
ঢাকা-১২১৯ 

 

432. মা: ছােবদ আলী িপতা: মাহা দ আলী 
মাতা: রািশদা খা ন 

াম:  উজান ভা  পাড়া, ইউিনয়ন: ১নং ধানী খালা , ডাকঘর: ধানী 
খালা, পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:ি শাল, জলা:ময়মনিসংহ 

াম:  উজান ভা  পাড়া, ইউিনয়ন: ১নং ধানী খালা , ডাকঘর: ধানী খালা, 
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:ি শাল, জলা:ময়মনিসংহ 

 

433. চ ল মার ম ল িপতা: মল চ  ম ল 
মাতা: সিবতা রানী 

াম: মািনকহার, ইউিনয়ন: বড়গাছা, ডাকঘর: শিফক র 
পা েকাড নং:৬৫৯৬, উপেজলা:রানী নগর, জলা: নওগ  

িনউলাইট কমািশ য়াল ই উট, ৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার আগারগাও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

434. িনয়ামত উ াহ িপতা: মা: আজগর আলী 
মাতা: পা ল আকতার 

াম: ভ য়ারচর, ইউিনয়ন: নগর, ডাকঘর: সায়দাবাদ 
পা েকাড নং: ১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী  

াম: ভ য়ারচর, ইউিনয়ন: নগর, ডাকঘর: সায়দাবাদ 
পা েকাড নং: ১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা:নরিসংদী   

 

435. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: ত আিজ র 
রহমান 
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসা:৩৪, াম: কাবািরয়া বাড়ী, ইউিনয়ন: আওনা 
ডাকঘর: কাকিরয়া বাড়ী, পা েকাড নং:২০৫৪ 
উপেজলা:সিরষা বাড়ী, জলা: জামাল র 

বাসা:৩৪, াম: কাবািরয়া বাড়ী, ইউিনয়ন: আওনা 
ডাকঘর: কাকিরয়া বাড়ী, পা েকাড নং:২০৫৪ 
উপেজলা:সিরষা বাড়ী, জলা: জামাল র 

 

436. িরনা খা ন িপতা: আ ল কােদর 
মাতা: খােদজা খা ন 

াম: সাগা া (সাইটতলা), ডাকঘর: সাগা া, পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা:িঝনাইদহ, জলা: িঝনাইদহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

437. শািম ল ইসলাম িপতা: আ ল কালাম 
আজাদ 
মাতা: িলিল খানম 

বাসা:চর বািলিদয়া, াম: চর বািলিদয়া, ইউিনয়ন: নলদী 
ডাকঘর: চর বািলিদয়া, পা েকাড নং:১৫০৬ 
উপেজলা: লাহাগড়া, জলা: নড়াইল 

বাসা:চর বািলিদয়া, াম: চর বািলিদয়া, ইউিনয়ন: নলদী 
ডাকঘর: চর বািলিদয়া, পা েকাড নং:১৫০৬ 
উপেজলা: লাহাগড়া, জলা: নড়াইল 

 

438. রিহমা খা ন িপতা: মা: লহাস উি ন 
মাতা: সােলহা বগম 

বাসা: রা, াম: রা, ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর: ম র, পা েকাড নং: ১৯৯৬, উপেজলা: ম র পৗরসভা 
জলা: টাংগাইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

439. রাকসানা আ ার িপতা: মাহা দ আলী 
মাতা: বগম মিরয়ম 

বাসা: ক-িস, বািড়-, রওশন মি ল, াম: িব াস বতকা 
ইউিনয়ন: ১৭, ডাকঘর: টাংগাইল, পা েকাড নং: ১৯০০ 
উপেজলা:টাংগাইল, জলা: টাংগাইল 
 
 
 

বাসা: িব-৩৯, এফ-১২, এিজিব কেলািন, িজিপও, উপেজলা: মিতিঝল 
জলা: ঢাকা 

 

440. সয়দা পালী লতানা িপতা: সয়দ আব ল 
আউয়াল 
মাতা: রােশদা আ ার 
খা ন 

াম: বাজনাব সয়দপাড়া, ইউিনয়ন: বাজনাব 
ডাকঘর: চ ন র, পা েকাড নং: ১৬৪০ 
উপেজলা: বলাব 
জলা: নরিসংদী 

াম: বাজনাব সয়দপাড়া, ইউিনয়ন: বাজনাব 
ডাকঘর: চ ন র, পা েকাড নং: ১৬৪০ 
উপেজলা: বলাব 
জলা: নরিসংদী 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
441. মা: সাখাওয়াত 

হাসাইন 
িপতা: ত ফজ র রহমান 
সখ 

মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা:উ র নামাজ র, ম  রা া, াম: বেল র ীজ সংল  
ইউিনয়ন: ৬নং, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং:  ৮৫০০, উপেজলা:িপেরাজ র, জলা:িপেরাজ র 

বাসা:উ র নামাজ র, ম  রা া, াম: বেল র ীজ সংল  
ইউিনয়ন: ৬নং, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং:  ৮৫০০, উপেজলা:িপেরাজ র, জলা:িপেরাজ র 

 

442. মা: সাহরাব উি ন িপতা: মা: িজ র রহমান 
মাতা: শাম াহার 

াম: পংকর হা , ইউিনয়ন: গাংগাইল/১২, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

443. রািজব হােসন িপতা: মা: হলাল উি ন 
মাতা: আকিলমা বগম 

াম: দাসপাড়া, ইউিনয়ন: দাসপাড়া, ডাকঘর: দাসপাড়া 
পা েকাড নং: দাসপাড়া, উপেজলা:বাউফল, জলা: প য়াখালী 

বাসা: িজ-৩/৩/১, িপ এ   কেলানী, ইউিনয়ন: ১০ নং, ডাকঘর: মিতিঝল 
পা েকাড নং: ১০০০, জলা: ঢাকা 

 

444. পন দাস িপতা: িনরদ দাস 
মাতা: নিমতা দাস 

বাসা:১০৩, সড়ক-০১, াম: পাইনাদী ব, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড 
ডাকঘর: িমজিমিজ, পা েকাড নং: ১৪৩০ 
উপেজলা:নারায়ণগ  সদর, জলা: নারায়ণগ  
 

বাসা:১০৩, সড়ক-০১, াম: পাইনাদী ব, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড 
ডাকঘর: িমজিমিজ, পা েকাড নং: ১৪৩০ 
উপেজলা:নারায়ণগ  সদর, জলা: নারায়ণগ  

 

445. মা: আ  তােহর িপতা: মা: শাহা ি ন 
মাতা: মাসা  বগম 

বাসা:৭০৯, রাড-৩, াম: িতধারা, ইউিনয়ন: দিনয়া 
ডাকঘর: দিনয়া, পা েকাড নং: ১২৩৬, উপেজলা: কদমতলী 
জলা: ঢাকা 

বাসা:৭০৯, রাড-৩, াম: িতধারা, ইউিনয়ন: দিনয়া 
ডাকঘর: দিনয়া, পা েকাড নং: ১২৩৬, উপেজলা: কদমতলী 
জলা: ঢাকা 

 

446. মা: রিফ ল আলম িপতা: মা: আ ল কালাম 
মাতা: রােবয়া খা ন 

াম: ঘাষপালা, ইউিনয়ন: ৪নং চি পাশা, ডাকঘর: খামারগ ও 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

447. মা: আিত র রহমান িপতা: মা: মিতউর 
রহমান 
মাতা: মাহ দা আ ার 

াম: িশবনগর, ইউিনয়ন: আচারগাও, ডাকঘর: আচারগাও 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

448. তামা া আকতার িপতা: আ ল হা ান 
মাতা: মািরয়া আ ার 

াম: উ াইল, ইউিনয়ন: ৫নং গাংগাইল, ডাকঘর: িনজবানাইল 
পা েকাড নং: ২২৮২, উপেজলা:না াইল, জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

449. আলআিমন িপতা: আ: হক সরদার 
মাতা: জাহানারা 

াম: ইউ ফ আলী সরকার কাি , ইউিনয়ন: সিখ র 
ডাকঘর: সিখ র, পা েকাড নং: ৮০৩০, উপেজলা: ভদরগ  
জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

450. জিসম রায়হান িপতা:আ র রহমান 
মাতা: জাহানারা বগম 

বাসা:আ র রহমান বাড়ী, াম: আ য়া বাড়ী, ইউিনয়ন: ভা ােমাড় 
ডাকঘর: রাবাইতারী, পা েকাড নং: ৫৬৮০, উপেজলা: লবাড়ী 
জলা: িড় াম 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

451. িনজাম উি ন আহেমদ িপতা: রিফক িশকদার 
মাতা: আি য়া বগম 

বাসা: ল রাড, াম: চর আট িড়, ইউিনয়ন: আট িড় 
ডাকঘর: আট িড়, পা েকাড নং:৯৩৮০, উপেজলা: মা ারহাট 
জলা: বােগরহাট 

 

বাসা: ল রাড, াম: চর আট িড়, ইউিনয়ন: আট িড় 
ডাকঘর: আট িড়, পা েকাড নং:৯৩৮০, উপেজলা: মা ারহাট 
জলা: বােগরহাট 

 

452. আ র রিহম িপতা: মা: মা ার আলী 
িব াস 
মাতা:আেলয়া বগম 

বাসা: ৭০৯, রাড-৩, াম: িতধারা, ইউিনয়ন: দিনয়া 
ডাকঘর: দিনয়া, পা েকাড নং: ১২৩৬, উপেজলা:কদমতলী 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৭০৯, রাড-৩, াম: িতধারা, ইউিনয়ন: দিনয়া 
ডাকঘর: দিনয়া, পা েকাড নং: ১২৩৬, উপেজলা:কদমতলী 
জলা: ঢাকা 

 

453. রিজ ল ইসলাম িপতা: রায়হান উি ন 
মাতা: তােমলা রায়হান 

াম: রাধাকা র, ইউিনয়ন: উথলী, ডাকঘর: তওতা 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয়, জলা: মািনকগ  

াম: রাধাকা র, ইউিনয়ন: উথলী, ডাকঘর: তওতা 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয়, জলা: মািনকগ  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
454. িব  চ  বম ন িপতা: অেশাক চ  বম ন 

মাতা: ত শাি  রানী 
াম: মেহশ, ইউিনয়ন: ৩নং শ া , ডাকঘর: মীরবাগ 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

াম: মেহশ, ইউিনয়ন: ৩নং শ া , ডাকঘর: মীরবাগ 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

 

455. খািদজা আ ার িপতা:আ: মিতন 
মাতা: রািশদা বগম 

াম: িনলখী, ইউিনয়ন: ০৬নং, ডাকঘর: চ কনগর 
পা েকাড নং: ৩৫৪৭, উপেজলা: হামনা, জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

456. মা: জািহ ল ইসলাম িপতা: মা: হািলম িসকদার 
মাতা: ফরদাউসী বগম 

াম: চ সাদ, ইউিনয়ন: ৪নং ওয়াড, ডাকঘর: চ  সাদ 
পা েকাড নং:৮৩০০, উপেজলা: ভালা সদর, জলা: ভালা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

457. প চ  দাস িপতা: পিতত চ  দাস 
মাতা: িকরা দাস 

বাসা:দাসপাড়া, াম: কদমতলী, ইউিনয়ন: দিরয়া দৗলত 
ডাকঘর: সানারাম র, পা েকাড নং:৩৪২০ 
উপেজলা:বা ছারাম র, জলা: া ণবািড়য়া 

যে , মা: আ ল মিজদ(ওয়াড  বয়) 
জাতীয় মানিসক হাসপাতাল ই উট, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-১২০০৭ 

 

458. মা: আ  িজহাদ িপতা: মা: মে জার 
রহমান 
মাতা: মাছা রজাহান 
বগম 

াম: মিমন খাদা, ইউিনয়ন: সানা রায়, ডাকঘর: পীরগাছা 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা: গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

াম: মিমন খাদা, ইউিনয়ন: সানা রায়, ডাকঘর: পীরগাছা 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা: গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

 

459. নিজয়া আ ার জয়া িপতা:আ ল বাশার 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: ১৬৯৯, সানাকাটরা, ইউিনয়ন: মিদনা নগর ( বঠা খালী) 
ডাকঘর: ব বা া-১২১২, উপেজলা:বা া, জলা: ঢাকা 

যে , মাহা দ ইসহাক, উ মান সহকারী 
িলশ টিলকম, রাজারবাগ, ঢাকা। 

 

460. মা: জািমল হাসাইন িপতা: সয়দ আিবদ হাসান 
মাতা: শাহীনা আ ার 

বাসা:মীরপাড়া, াম: কাঠািলয়া, ইউিনয়ন: িজনদ র 
ডাকঘর: ই ািহম র, পা েকাড নং:৩৪১০, উপেজলা:নবীনগর 
জলা: া ণবািড়য়া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 

 

461. আির র রহমান িপতা:হািব র রহমান 
মাতা: রওশন আরা বগম 

বাসা: িনরব িভলা, াম: া ী 
ইউিনয়ন: া ী ৮নং ওয়াড, ডাকঘর: ফাউসা বাজার 
পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

বাসা: িনরব িভলা, াম: া ী 
ইউিনয়ন: া ী ৮নং ওয়াড, ডাকঘর: ফাউসা বাজার 
পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

 

462. জাকািরয়া হািবব িপতা: হািব র রহমান 
মাতা: রােকয়া হািবব 

াম: িব নাথ র, িফ  পাড়া, ইউিনয়ন: মানাখালী ৫নং ওয়াড 
ডাকঘর: কদারগ , পা েকাড নং: ৭১০২, উপেজলা: িজবনগর 
জলা: মেহর র 

াম: িব নাথ র, িফ  পাড়া, ইউিনয়ন: মানাখালী ৫নং ওয়াড 
ডাকঘর: কদারগ , পা েকাড নং: ৭১০২, উপেজলা: িজবনগর 
জলা: মেহর র 

 

463. পিব  চ  বম ন িপতা:িবমল চ  বমন 
মাতা: জয় ী রানী 

াম: ধ লাই, ইউিনয়ন: ৮নং নওদাবাঘ ইউিনয়ন, ডাকঘর: নওদাবাঘ 
হাট, পা েকাড নং:৫৫৩০, উপেজলা:হাতীবা া, জলা: লালমিনরহাট 

াম: ধ লাই, ইউিনয়ন: ৮নং নওদাবাঘ ইউিনয়ন, ডাকঘর: নওদাবাঘ হাট, 
পা েকাড নং:৫৫৩০, উপেজলা:হাতীবা া, জলা: লালমিনরহাট 

 

464. মন চ  ল র িপতা: ধীর চ  ল র 
মাতা: চ পা রাণী ল র 

বাসা:২নং ওয়াড, াম: অ দা সাদ, ইউিনয়ন: লড হািড   
ডাকঘর: লড  হািড , পা েকাড নং:৮৩৩২, উপেজলা: লালেমাহন 
জলা: ভালা 

যে , া,  িময়ার বাস ও ৬নং রাড, ডগাই ন ন পাড়া, সা িলয়া 
ইউিনয়, সা িলয়া, পা  কাড-১৩৬১, ডমরা, ঢাকা 

 

465. িরনা আ ার িপতা: সয়দ মা: দেলায়ার 
হােসন 

মাতা: মাসা মােজদা বগম 

াম: পাছািশয়া, ইউিনয়ন: পাছািশয়া, ডাকঘর: পাছািশয়া 
পা েকাড নং:৮৬০১, উপেজলা: মকী 
জলা:প য়াখালী 

াম: পাছািশয়া, ইউিনয়ন: পাছািশয়া, ডাকঘর: পাছািশয়া 
পা েকাড নং:৮৬০১, উপেজলা: মকী 
জলা:প য়াখালী 

 

466. মাহা দ আিশ র 
রহমান 

িপতা: আ র রিশদ মা া 
মাতা: দেলায়ারা বগম 

বাসা:৬৮, াম: কামার আলগী, ইউিনয়ন: এক য়ািরয়া  
ডাকঘর: এক য়ািরয়া, পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

467. ল দা নাঈম িপতা: মা: জ িময়া 
মাতা: সেন আরা 

াম: গাং ল কা ী, ইউিনয়ন: ল তলা, ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯,ঢাকা। 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
468. হা দ েবল হােসন িপতা: হা দ ফারকান 

উি ন 
মাতা: আকিলমা বগম 

বাসা:৪৫/২ বা া নগর লন, াম: হাজারীবাগ 
ইউিনয়ন: ২২নং, ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা: হাজারী বাগ, জলা:ঢাকা 

বাসা:১৮নং িপডি উিড াফ কায়াট ার, ম-১৭, আিজম র,২৬নং,িনউমােকট 
পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা:লালবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

469. কিবর হােসন িপতা: শাহ আলম ঘরামী 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: ক য়া, ইউিনয়ন: শৗলজািলয়া, ডাকঘর: ক য়া 
পা েকাড নং: ৮৪৩০, উপেজলা:কাঠািলয়া, জলা: ঝালকা  

াম: বাড়ী-১, রাড-২, ইউিনয়ন: সকশন-১৩, ডাকঘর: কাফ ল 
পা েকাড নং:১২১৬, উপেজলা:িমর র, জলা:ঢাকা 

 

470. সেফকা রাইয়া 
সাবিরনা 

িপতা: দওয়ান মা: 
ম ল হােসন 
মাতা: মাছা: মাহ জা 
বগম 

াম: খাদাই , ইউিনয়ন: িমঠা র ইউিনয়ন (৮নং), ডাকঘর: িমঠা র 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদলগাছী 
জলা: নওগ  

বাসা: িড/২, িবি ং-৪, ীণ রাড াফ কায়াট ার, ডাকঘর: িনউমােকট 
পা েকাড নং:১২০৫, উপেজলা:ধানমি  
জলা: ঢাকা 

 

471. ইসরাত আরা রীমা িপতা: মা: আ  সাঈদ 
মাতা: ফােতমা আ ার 

াম: জলহরী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩নং, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

472. মা: আকরাম হােসন িপতা:সাহাব উি ন 
মাতা: সযতা বগম 

াম: কািজরচর, ইউিনয়ন: ডাংগা, ডাকঘর: ভাংগা বাজার 
পা েকাড নং:১৬০০, উপেজলা:পলাশ, জলা: নরিসংদী 

াম: কািজরচর, ইউিনয়ন: ডাংগা, ডাকঘর: ভাংগা বাজার 
পা েকাড নং:১৬০০, উপেজলা:পলাশ, জলা: নরিসংদী 

 

473. মা: আল-মা ন িপতা: মা: আ ল আিজজ 
িব াস 
মাতা: মাছা বা য়ারা 
বগম 

াম: কাঠাল পাতা, ইউিনয়ন: িপেরা্জ র, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং:৭১০০, উপেজলা: মেহর র 
জলা: মেহর র 

বাসা:৬২/১, ৪থ  তলা, চানখার ল লন, নািজমউি ন রাড 
শখ বারহান উি ন কেলজ, পা েকাড নং: ১১০০ 

উপেজলা:বংশাল 
জলা: ঢাকা 

 

474. মা: শামীউল আযম িপতা: মা: ল আমীন 
মাতা: মাছা শলীনা 
বগম 

াম: কাঠালেপাতা, ইউিনয়ন: িপেরাজ র, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং: ৭১০০, উপেজলা: মেহর র সদর 
জলা: মেহর র 

যে , মাছা লিতফন নছা (লতা), ইবেন িসনা িড াব 
ম-২০১, বািড়-৪৮, রাড-৯/এ, সাতমসিজদ রাড 

ধানমি , ঢাকা-১২০৯ 

 

475. মা: আির ল ইসলাম িপতা: ত আজগর আলী 
ম ল 
মাতা: মাছা আি য়া 
খা ন 

বাসা:িবল মিহষা, াম: িবলমিহষা, ইউিনয়ন: ৬নং বড় ল, ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: বড় ল, পা েকাড নং:৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

বাসা:িবল মিহষা, াম: িবলমিহষা, ইউিনয়ন: ৬নং বড় ল, ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: বড় ল, পা েকাড নং:৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

 

476. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: জিসম উি ন 
মাতা: মাসা মা দা 
আ ার 

াম: পঘটী, ইউিনয়ন: পঘটী, ডাকঘর: বা ছারাম র 
পা েকাড নং:৩৪১৩ 
জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: ১, িজ-এ, রাড-২, ক-িড ওয়াড-৩৩, ডাকঘর: কােদরাবাদ হাউিজং 
পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: ঢাকা 

 

477. মা: রিবউল কিরম িপতা: মা: কিফল উি ন 
মাতা: মাছা জ রা খা ন 

াম: ড়ািলয়া, ইউিনয়ন: রতন কাি  
ডাকঘর: ড়ািলয়া 
পা েকাড নং: ৬৭০০ 

উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

াম: ড়ািলয়া, ইউিনয়ন: রতন কাি  
ডাকঘর: ড়ািলয়া 
পা েকাড নং: ৬৭০০ 

উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

 

478. ামলী আ ার িপতা: মা: আলতাফ 
হাসাইন 

মাতা: আিমনা খা ন 

বাসা:আিমনা ানসন, াম: বড় মঘলা, ইউিনয়ন: চাচড়া 
ডাকঘর: গাজীর দরগাহ, পা েকাড নং:৭৪২০, উপেজলা:সদর 
জলা: যেশার 

াম: জলা পােরর বাস ভবন, ইউিনয়ন: জলা কারাগার 
ডাকঘর: নারায়ণগ , উপেজলা:ফ া 
জলা: নারায়ণগ  

 

479. সয়দা মাহ দা হক িপতা: সদ মাজাে ল 
হক 

াম: চা লা, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: চা লা 
পা েকাড নং: ৩৬২৫, উপেজলা: া ণপাড়া 

বাসা: ১০নং, াম: কদমতলা (১মগিল), ইউিনয়ন: ০৫নং 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা:স জবাগ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: হেলনা বগম জলা: িম া জলা: ঢাকা 

480. মা: আজহা ল ইসলাম িপতা: মা: আ: লিতফ 
মাতা: ল ম আ ার 

বাসা:৩৭৬, াম: কাশীনগর, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী 
ডাকঘর: আউটার গাতী, পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

481. রাজীব মাহা দ িপতা:এমএ জিলল 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা: বপারী বািড়, াম: দি ণ পাইকসা, ইউিনয়ন: কালাপাড়া 
ডাকঘর: দি ণ পাইকসা, পা েকাড নং: ১৫৫০, উপেজলা: নগর 
জলা: ম ীগ  

যে , মা: হলাল উি ন, মেহর ডাস, ৪১৪/িস, িখলগাও 
( জাড় র মাঠ সংল ) 
ঢাকা-১২১৯ 

 

482. মা: রােশ ল ইসলাম িপতা:লাকী বগম 
মাতা: মা: জািকর 
হােসন 

াম: সার য়া গাজী, ইউিনয়ন: দি য়র, ডাকঘর: ভা া 
পা েকাড নং: ১৯৩৭, উপেজলা:নাগর র 
জলা: টাংগাইল 

াম: সার য়া গাজী, ইউিনয়ন: দি য়র, ডাকঘর: ভা া 
পা েকাড নং: ১৯৩৭, উপেজলা:নাগর র 
জলা: টাংগাইল 

 

483. মা: মা ন-অর-রিশদ িপতা: মা: মাবারক আলী 
মাতা: রজাহান 

বাসা: যে , মা: মা ন অর রিশদ, াম: ধানী খালা সামািনয়া পাড়া, 
ইউিনয়ন: ধানী খালা, ওয়াড-৯, ডাকঘর: দি ণ ভা পাড়া 
পা েকাড নং: ২২২০, উপেজলা:ি শাল, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা: যে , মা: মা ন অর রিশদ, াম: ধানী খালা সামািনয়া পাড়া, 
ইউিনয়ন: ধানী খালা, ওয়াড-৯, ডাকঘর: দি ণ ভা পাড়া 
পা েকাড নং: ২২২০, উপেজলা:ি শাল, জলা: ময়মনিসংহ 

 

484. িব পা  দাশ পাথ িপতা: িব ব মার দাশ 
মাতা: ণতী রাণী দবী 

বাসা: ল রাড, াম: ব  িশবপাশা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: নবীগ , পা েকাড নং:৩৩৭০, উপেজলা:নবীগ  
জলা: হিবগ  

বাসা: ল রাড, াম: ব  িশবপাশা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: নবীগ , পা েকাড নং:৩৩৭০, উপেজলা:নবীগ  
জলা: হিবগ  

 

485. মা র রিশদ িপতা: আ ব আলী 
মাতা: মােজদা বগম 

াম: মশালা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯, ডাকঘর: পাংশা 
পা েকাড নং: ৭৭২০, উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

াম: মশালা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯, ডাকঘর: পাংশা 
পা েকাড নং: ৭৭২০, উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

 

486. মা: মিন ল ইসলাম িপতা: মা: দিলল উি ন 
মা া 

মাতা: মাসা আি য়া 
বগম 

াম: চরডা া, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং: ৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডাংগা 
জলা:ফিরদ র 

াম: চরডা া, ইউিনয়ন: ৪নং টগরব , ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং: ৭৮৭০, উপেজলা:আলফাডাংগা 
জলা:ফিরদ র 

 

487. মা: রানা আহে দ িপতা: মা: শিহদ িময়া 
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা:১০১, কালেমঘারচালা, াম: তিলহাটী ইউিনয়ন: ওয়াড-২ 
ডাকঘর: তিলহাটী, পা েকাড নং: ১৭৪০, উপেজলা: র 
জলা: গাজী র 

বাসা: ২০৭, ওয়ারেলস মাড়,মগবাজার, ওয়াড-১৯, শাি নগর 
পা েকাড নং:১২১৭, উপেজলা:রমনা 
জলা:ঢাকা 

 

488. মা: আ ার হােসন িপতা: মা: ফজ ল হক 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: দ েখালা, ইউিনয়ন: ৫নং দ েখালা, ডাকঘর: আলীমনগর 
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: দ েখালা, ইউিনয়ন: ৫নং দ েখালা, ডাকঘর: আলীমনগর 
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

 

489. মা: আ ল জিলল িপতা: ত আ ল কােদর 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: চাির াম, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: আট াম 
পা েকাড নং: ৩১৯০ 

উপেজলা:জিকগ  
জলা: িসেলট 

 

াম: আিজম র, ডাকঘর: িনউমােকট 
পা েকাড নং:১২০৫ 

উপেজলা:লালবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

490. পাথ  মার ভৗিমক িপতা: মথ মার 
ভৗিমক 

মাতা: কানন বালা 
ভৗিমক 

াম: আটদা িনয়া, ইউিনয়ন: বানীবহ, ডাকঘর: বানীবহ 
পা েকাড নং:৭৭০০ 

উপেজলা:রাজবাড়ী 
জলা: রাজবাড়ী 

াম: আটদা িনয়া, ইউিনয়ন: বানীবহ, ডাকঘর: বানীবহ 
পা েকাড নং:৭৭০০ 

উপেজলা:রাজবাড়ী 
জলা: রাজবাড়ী 

 

491. নাজ ল হক িপতা: মা: আকরা ল হক াম: িমি র, ইউিনয়ন: ৪নং চি পাশা, ডাকঘর: বা ই াম ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড,  



39 
 

:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা আেনায়ারা 
বগম 

পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ঢাকা-১২১৯ 
 

492. ৎফর রহমান িপতা: মা: আ ল হািলম 
মাতা: িশউলী বগম 

বাসা:সরকার বাড়ী, াম: িবলচাপড়া, ইউিনয়ন: গািব াসী/০৭ 
ডাকঘর: গািব াগী, পা েকাড নং:১৯৬০, উপেজলা: ঞা র 
জলা: টাংগাইল 

বাসা:সরকার বাড়ী, াম: িবলচাপড়া, ইউিনয়ন: গািব াসী/০৭ 
ডাকঘর: গািব াগী, পা েকাড নং:১৯৬০, উপেজলা: ঞা র 
জলা: টাংগাইল 

 

493. আ ল হািলম িপতা: মা: আ ল বাশার 
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: মাহন র, ইউিনয়ন: খাগকা া, ডাকঘর: শ ু রা 
পা েকাড নং:১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

494. মা: শাখাওয়াত হােসন িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম 
মাতা: সািকনা খা ন 

বাসা:০৩, াম: মালিত র, ওয়াড -০৩, ইউিনয়ন: ৪নং মারগাতা,  
ডাকঘর: ব নবািড়, পা েকাড নং:২২০৪, উপেজলা: াগাছা 
জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা:০৩, াম: মালিত র, ওয়াড -০৩, ইউিনয়ন: ৪নং মারগাতা,  
ডাকঘর: ব নবািড়, পা েকাড নং:২২০৪, উপেজলা: াগাছা 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

495. মা: ইয়ািছন আলী িপতা:এেকএম জয়নাল 
আেবদীন 
মাতা: মাছা িশ দা বগম 

বাসা: দওনাই, াম: কাগইল, ইউিনয়ন: কাগইল 
ডাকঘর: কাগইল, পা েকাড নং: ৫৮২০ 
উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

বাসা: দওনাই, াম: কাগইল, ইউিনয়ন: কাগইল 
ডাকঘর: কাগইল, পা েকাড নং: ৫৮২০ 
উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

 

496. এ, এস. এম ছােলহ 
আহ দ 

িপতা: খা কার নজ ল 
ইসলাম 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: মেনাহর র, ইউিনয়ন: মািলয়ট, ডাকঘর: ব লী 
পা েকাড নং: ৭৩৫০, উপেজলা:কালীগ  
জলা: িঝনাইদহ 

বাসা:িজিপ-গ, ২/৩, ৩য়তলা, উ র পাশ, মহাখালী, লশান-১ 
পা েকাড নং:১২১২ 
জলা:ঢাকা 

 

497. মা: মিনর হােসন িপতা: মা: আফসার আলী 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: বােদশশািরয়া বাড়ী, ইউিনয়ন: ০৬ নং ওয়াড  পৗরসভা 
ডাকঘর: দওয়ানগ , পা েকাড নং: ২০৩০, উপেজলা: দওয়ানগ  
জলা: জামাল র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

498. মা: জন আলী িপতা: মা: শাম ল আলম 
মাতা: মাছা মমতাজ 
বগম 

াম: হাজরাহা , ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: তালতলা 
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া সদর 
জলা: য়াডা া 

াম: হাজরাহা , ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: তালতলা 
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া সদর 
জলা: য়াডা া 

 

499. সাবিরনা হােসন িপতা:শামীম হােসন 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: চর প র, ইউিনয়ন: পাকশী, ডাকঘর: পাকশী 
পা েকাড নং: ৬৬২২, উপেজলা:ঈ রদী, জলা: পাবনা 

বাসা:১১ নং সড়ক, চােমলী-১, ৪থ তলা, পি ম পাে , িব, ড, বা কেলানী, াম: 
ঘাড়াশাল তাপ িব ৎ ক , ইউিনয়ন: ঘাড়াশাল পৗরসভা, ডাকঘর: পলাশ 
পা েকাড নং: ১৬১০, উপেজলা:পলাশ, জলা: নরিসংদী 

 

500. মা: হািম ল ইসলাম িপতা: মা: হা ন 
হাওলাদার 
মাতা: হেলনা বগম 

বাসা: যে , ত মা: আ ল কােশম, াম: পািতলা পাড়া 
ইউিনয়ন: কািল ির, ডাকঘর: মানসাম, পা েকাড নং: ৮৬২২ 
উপেজলা:বাউফল, জলা: প য়াখালী 

যে , মা: হা ন অর রিশদ, ানীয় ও রাজ  অিডট অিধদ র 
অিডট কমে  (৫ম ও ৬ ) তলা 
স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০ 

 

501. র আলম িপতা: ামান ঞা 
মাতা: নািগ স পারভীন 

াম: ইয়ম, ইউিনয়ন: আমিদয়া, ডাকঘর: ড  বাড়ী 
পা েকাড নং: ১৬০০, উপেজলা:নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

াম: ইয়ম, ইউিনয়ন: আমিদয়া, ডাকঘর: ড  বাড়ী 
পা েকাড নং: ১৬০০, উপেজলা:নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

 

502. রতন মার দউরী িপতা: কমল কাি  দউরী 
মাতা: িনহার রানী দউরী 

াম: চল খরীয়া, ইউিনয়ন: ওয়াড-৭, ডাকঘর: উদয় কাঠী 
পা েকাড নং:৮৫০১, উপেজলা:িপেরাজ র সদর, জলা: িপেরাজ র 

াম: চল খরীয়া, ইউিনয়ন: ওয়াড-৭, ডাকঘর: উদয় কাঠী 
পা েকাড নং:৮৫০১, উপেজলা:িপেরাজ র সদর, জলা: িপেরাজ র 

 

503. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: আ ল হােসন 
মাতা: িদেলায়ারা হােসন 

বাসা:দলপা েনর বািড়, ইডা তা সড়ক, াম: দলপা 
ইউিনয়ন: ৩নং দলপা, ওয়াড-৫নং, ডাকঘর: দ া রাম র 
পা েকাড নং: ২৪৮০, উপেজলা: ক য়া থানা, জলা: ন েকানা 

বাসা: ৪৮০/িস,সড়ক নং-৬, ওয়াড-১, িস- ক, ডাকঘর: িখলগাও  
পা েকাড নং:১২১৯, উপেজলা:িখলগাও থানা 
জলা: ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
504. আল আিমন িপতা: শাহানাজ পারভীন 

মাতা: মা:  লতানা 
াম: ব  চরকালনা, ইউিনয়ন: লৗহগড়া, ডাকঘর: কামঠানা 
পা েকাড নং:৭৫১১, উপেজলা: লাহাগড়া, জলা: নড়াইল 

াম: ব  চরকালনা, ইউিনয়ন: লৗহগড়া, ডাকঘর: কামঠানা 
পা েকাড নং:৭৫১১, উপেজলা: লাহাগড়া, জলা: নড়াইল 

 

505. মা: মিন ল ইসলাম িপতা: মা: আয়নাল হক 
মাতা: আেয়শা খা ন 

াম: যাদব র, ইউিনয়ন: যাদব র হাট, ডাকঘর: যাদব র হাট 
পা েকাড নং: ৭৩৪০, উপেজলা:মেহশ র, জলা: িঝনাইদহ 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

506. মা: সােহল রানা িপতা: মা: আ স রিশদ 
মাতা: সাইদা বগম 

াম: শহর গািপন র, ইউিনয়ন: ধলাপাড়া, ডাকঘর:  শহর গািপন র 
পা েকাড নং:১৯৮০, উপেজলা:ঘাটাইল, জলা: টাংগাইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

507. মা: বােয়র আলম িপতা: মা: শাহ আলম 
হাওলাদার 
মাতা: ল বগম 

াম: িশয়ালকাঠী, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: জালাগাতী 
পা েকাড নং:৮৫১৩, উপেজলা:কাউখালী 
জলা: িপেরাজ র 

যে , িশউলী আ ার, মি পিরষদ িবভাগ 
ভবন-১, ম-১১৬ ২য়তলা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

508. রা  আহেমদ িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন 

মাতা: মাছা: লাখী খা ন 

াম: উদয় র, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড  পৗরসভা, ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০, উপেজলা:িঝনাইদহ 
জলা: িঝনাইদহ 

াম: উদয় র, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড  পৗরসভা, ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০, উপেজলা:িঝনাইদহ 
জলা: িঝনাইদহ 

 

509. মা: আসা ামান খান িপতা: দেলায়ার হােসন 
মাতা: ল ম বগম 

বাসা: ২৫, কা ীর রাড, াম: পাথরঘাটা পৗরসভা 
ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭, ডাকঘর: পাথরঘাটা পৗরসভা 
পা েকাড নং: ৮৭২০, উপেজলা:পাথরঘাটা পৗরসভা, জলা: বর না 

বাসা: ১১, সড়ক-১০, (িনচতলা পি ম)ক াণ র, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং:১২০৭, উপেজলা:িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

510. মা: রিশ ামান িপতা: মা: সিফউল আলম 
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা:আক  বাড়ী, াম: আিদ পত, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: মলা হ 
পা েকাড নং:২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা: জামাল র 

বাসা:আক  বাড়ী, াম: আিদ পত, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: মলা হ 
পা েকাড নং:২০১০, উপেজলা: মলা হ, জলা: জামাল র 

 

511. মা: নািসর উি ন িপতা: ওবায় ল হক 
মাতা: লাইলী বগম 

াম: খানজা র, ইউিনয়ন: িদগনগর, ডাকঘর: িদগ নগর 
পা েকাড নং:৮১৪১, উপেজলা: ক দ র, জলা: গাপালগ  

যে  মা: নজ ল ইসলাম (িপএ), বাসা-০২, রাড-০৪ 
সনপাড়া, পব তা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬ 

 

512. মাইয়া আ ার িপতা: মা: আ ল বােরক 
িময়া 
মাতা: মিরয়ম বগম 

বাসা:১৫০, াম: আেয়র মারা, ডাকঘর: িমতরা, পা েকাড নং:১৮০০ 
উপেজলা:মািনকগ  
জলা: মািনকগ  

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

513. এসএমইমরান হাসান িপতা: শখ শাহাব উি ন 
তা কদার 
মাতা:জােহদা আ ার 

াম: ঘা য়া, ইউিনয়ন: মাঘান, ডাকঘর: রানী হালা 
পা েকাড নং:২৪৯০, উপেজলা:মদন 
জলা: ন েকানা 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

514. মা: আিন র রহমান িপতা: মা: নওয়াব আলী 
মাতা: মাছা ছােলহা 
বগম 

াম: দি ণ সা া, ইউিনয়ন: তবক র, ডাকঘর: মা য়াল 
পা েকাড নং:৫৬৩০, উপেজলা:উিল র 
জলা: িড় াম 

াম: দি ণ সা া, ইউিনয়ন: তবক র, ডাকঘর: মা য়াল 
পা েকাড নং:৫৬৩০, উপেজলা:উিল র 
জলা: িড় াম 

 

515. মা: শাহীন আলম িপতা: মা: িম  ইয়া 
মাতা: সােহরা বগম 

াম: শািলয়া, ইউিনয়ন: ১০ নং র ল র, ডাকঘর: পচার আটা 
পা েকাড নং:১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা:টাংগাইল 

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

516. মা: নতািসর ফা ক িপতা:ডা: মা: ওমর 
ফা ক 
মাতা: িদ য়ারা বগম 

বাসা: আ ল আিজজ ডা ােরর বাড়ী, াম: উ র মাদাশ া 
ইউিনয়ন: ১০ নং উ র মাদাশ া, ডাকঘর: মাদাশ া 
পা েকাড নং:৪৩৩৬, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: আ ল আিজজ ডা ােরর বাড়ী, াম: উ র মাদাশ া 
ইউিনয়ন: ১০ নং উ র মাদাশ া, ডাকঘর: মাদাশ া 
পা েকাড নং:৪৩৩৬, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

517. মা: আিত ল ইসলাম িপতা: মা: িম  মা া 
মাতা: আ রা বগম 

াম: কামার াম, ইউিনয়ন: নবহা, ডাকঘর: বায়ালমারী 
পা েকাড নং: ৭৮৬০, উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: ফিরদ র 

াম: কামার াম, ইউিনয়ন: নবহা, ডাকঘর: বায়ালমারী 
পা েকাড নং: ৭৮৬০, উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: ফিরদ র 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
518. মা: নতাসীর মা ন িপতা: মা: ল আিমন 

মাতা: মেনায়ারা বগম 
বাসা: ৯৬৭, ঠা রগাও পৗরসভা-০২, াম: ইসলাম নগর 
ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: ঠা রগ ও সদর, পা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা:ঠা রগ ও, জলা: ঠা রগ ও 

বাসা: ৯৬৭, ঠা রগাও পৗরসভা-০২, াম: ইসলাম নগর 
ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: ঠা রগ ও সদর, পা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা:ঠা রগ ও, জলা: ঠা রগ ও 

 

519. ওমর ফা ক িপতা: ত আ স ছামাদ 
মাতা: মাছা সিলনা 
খা ন 

াম: িমনাপাড়া, ইউিনয়ন: ষাল টাকা, ডাকঘর: মািনকিদয়া 
পা েকাড নং:৭২১০, উপেজলা:গাংনী 
জলা: মেহর র 

াম: িমনাপাড়া, ইউিনয়ন: ষাল টাকা, ডাকঘর: মািনকিদয়া 
পা েকাড নং:৭২১০, উপেজলা:গাংনী 
জলা: মেহর র 

 

520. মা: আল মা ন িপতা: মা: আ ল ওহাব 
মাতা: মাসা: ইরানী বগম 

াম: গজন িনয়া, ডাকঘর: িশয়ািলয়া, পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা:বর না, জলা: বর না 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

521. মা: মাশারফ হাসাইন িপতা: মা: মাতােলব 
হাসাইন 

মাতা: হািলমা বগম 

াম: সাত য়া, ইউিনয়ন: স ান র, ডাকঘর: শািরয়া 
পা েকাড নং: ৩২২২, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা: টাংগাইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

522. সজীব দাস িপতা: গৗর গাপাল দাস 
মাতা: ম  রানী দাস 

বাসা: ১১, াম: নড়াইল পাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং: ৮৫০০, উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ১১, াম: নড়াইল পাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং, ডাকঘর: িপেরাজ র 
পা েকাড নং: ৮৫০০, উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 

 

523. মা: শািকল ধান িপতা: আ  বকর ধান 
মাতা: শফালী বগম 

াম: গাং ল কা ী, ইউিনয়ন: ল তলা, ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

াম: গাং ল কা ী, ইউিনয়ন: ল তলা, ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

 

524. অিমত হাসান িপতা:িসরা ল ইসলাম 
ফরাজী 
মাতা:  বগম 

াম: উ র মাড়াকাঠী, ইউিনয়ন: বামরাইল, ০২, ডাকঘর: মাড়াকাঠী 
পা েকাড নং:৮২২৪, উপেজলা:উিজর র 
জলা: বিরশাল 

াম: উ র মাড়াকাঠী, ইউিনয়ন: বামরাইল, ০২, ডাকঘর: মাড়াকাঠী 
পা েকাড নং:৮২২৪, উপেজলা:উিজর র 
জলা: বিরশাল 

 

525. মা: আ র রিফক িপতা: মা: লাল িময়া 
মাতা: সানাভান 

বাসা: ছ া, াম: ছ া, ইউিনয়ন: ওয়াড-২, ডাকঘর: ধানেকাড়া 
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া, জলা: মািনকগ  

বাসা: ছ া, াম: ছ া, ইউিনয়ন: ওয়াড-২, ডাকঘর: ধানেকাড়া 
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া, জলা: মািনকগ  

 

526. মাহা দ িমফতা ল 
আলম 

িপতা: মাহা দ আ ল 
কােশম চৗ রী 
মাতা: ডা. আফেরাজা 
বগম 

াম: িমজা র, ইউিনয়ন: ২নং িমজা র, ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং:৪৩৩৪, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: ছগীর ভবন (৫-িব), াম: পািল আবািসক, ইউিনয়ন: ১৮ নং ব  
বাকিলয়া, ডাকঘর: চক বাজার, পা েকাড নং: ৪২০৩,  
জলা:চ াম 

 

527. মা: েয়ল িময়া িপতা: মা: লাল িময়া 
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: ব শকা া, ইউিনয়ন: ৬নং িনলি য়া, ডাকঘর: ভা য়াপাড়া 
পা েকাড নং:২১৪০, উপেজলা:বকশীগ , জলা: জামাল র 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

528. মা: ল সরদার িপতা: মা: ও ার আলী 
সরদার 
মাতা: মাছা রােবয়া বগম 

বাসা: বাজার পাড়া, াম: কািদম মালঞী, ইউিনয়ন: ০৩ 
ডাকঘর: মা মি য়া বাজার, পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

529. মা: সালাউি ন িপতা: মা: ফিরদ 
মাতা: ফরেদৗস বগম 

বাসা:হাজী ্ ামান চৗ রীর বাড়ী, াম: িমজা র 
ইউিনয়ন: ৩নং িমজা র, ডাকঘর: িমজা র, পা েকাড নং: ৪৩৩৪ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা:িব-টাইপ, ৪থ  তলা (৩নং), াম: ব র ব  আবািসক এলাকা, ডাকঘর: 
ব র, পা েকাড নং৪১০০ 
জলা: চ াম 

 

530. সজীব িপতা: শাহা ি ন িময়া 
মাতা: মািফয়া বগম 

াম: জা ালীয়া, ইউিনয়ন: উিচত রা, ডাকঘর: নয়নাবাদ 
পা েকাড নং:১৪৪০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট, ৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার, তালতলা, 
আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

531. মা: িব াল হােসন িপতা: ত তাই ল 
ইসলাম 
মাতা: জ রা খা ন 

াম: পাইলা , ইউিনয়ন: নারাি য়া, ডাকঘর: পাইলা  
পা েকাড নং:২৪১০, উপেজলা: ব ধলা 
জলা: ন েকানা 

াম: পাইলা , ইউিনয়ন: নারাি য়া, ডাকঘর: পাইলা  
পা েকাড নং:২৪১০, উপেজলা: ব ধলা 
জলা: ন েকানা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
532. দ ন ী িপতা: েরশ ন ী 

মাতা: অিনমা ন ী 
াম: ইলাশ র (ময়নামাট), ইউিনয়ন: ৫নং গায়ালা বাজার 

ডাকঘর: গায়ালা বাজার, পা েকাড নং:৩১২৪ 
উপেজলা: ওসমানী নগর, জলা: িসেলট 

াম: ইলাশ র (ময়নামাট), ইউিনয়ন: ৫নং গায়ালা বাজার 
ডাকঘর: গায়ালা বাজার, পা েকাড নং:৩১২৪ 
উপেজলা: ওসমানী নগর, জলা: িসেলট 

 

533. মা: জােবদ আলী িপতা: মা: জািমর আলী 
মাতা: মেনায়ারা খা ন 

বাসা: এইচ-৫৪৪, াম: র নাথ র, ইউিনয়ন: রাখাল গািছ 
ডাকঘর: বেগরগািছ, পা েকাড নং: ৭৩৫১, উপেজলা:কালীগ  
জলা: িঝনাইদহ 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

534. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: চ দ আলী শখ 
মাতা: রিহমা বগম 

াম: দািড় ঁয়া, ইউিনয়ন: জাতসািকনী, ডাকঘর: রাজনারায়ণ র 
পা েকাড নং: ৬৬৮৩, উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা 

৯৩/১, সরদার ক েল  ২য় তলা, াট িস-১,  আগারগাও, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

535. মাছা পা া খা ন িপতা: মাছা: আ স 
সালাম 
মাতা: মাছা মেনায়ারা 
বগম 

াম: লপালা, ইউিনয়ন: িচৎলা, ডাকঘর: গা লখালী 
পা েকাড নং:৭২০০ 

উপেজলা:আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

536. শারিমন আ ার িপতা: মা: আলাউি ন 
মাতা: হািলমা বগম 

বাসা:১৯নং, াম: ামলবাগ, ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: দি ণখান 
পা েকাড নং:১২৩০, উপেজলা:দি ণখান 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ১১৪/৪-িস, মিতিঝল কেলানী হাসপাতাল ঝান, ইউিনয়ন: ৩৩নং 
ডাকঘর: িজ.িপ.ও., পা েকাড নং:১০০০, উপেজলা:মিতিঝল, জলা: ঢাকা 
 

 

537. আশা আফসানা িপতা: মা: আমজাদ 
িব াস 
মাতা: িবউ  বগম 

াম: মেহ র, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: রতনিদয়া 
পা েকাড নং:৭৭২২, উপেজলা:কা খালী 
জলা: রাজবাড়ী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

538. বাদশা িব ল িপতা:আ ল মা ান 
মাতা: তারাবা  

বাসা: ১১৮১, াম: পাথািলয়া পি মপাড়া, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: জামাল র, পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা:জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

বাসা: ১১৮১, াম: পাথািলয়া পি মপাড়া, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: জামাল র, পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা:জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

 

539. আজম খ ন িপতা: মা: রিফক 
মাতা: র  আকতার 

বাসা: যে  আন র আলী সারাং বাড়ী, াম: দি ণ মাদাশ া 
ইউিনয়ন: দি ণ মাদাশ া, ওয়াড-৯, ডাকঘর: রিশদ বাড়ী 
পা েকাড নং:৪৩৩৭, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: যে  আন র আলী সারাং বাড়ী, াম: দি ণ মাদাশ া 
ইউিনয়ন: দি ণ মাদাশ া, ওয়াড-৯, ডাকঘর: রিশদ বাড়ী 
পা েকাড নং:৪৩৩৭, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

540. মাসা: বনা আ ার িপতা: মা: মা দ মা া 
মাতা: মাসা: িন ফা 
বগম 

বাসা:৪৩, াম: আখাউড়া কেলজ পাড়া, ইউিনয়ন: আখাউড়া 
ডাকঘর: আখাউড়া, পা েকাড নং: ৩৪৫০,  উপেজলা:আখাউড়া 
জলা: া ণবািড়য়া 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

541. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: লাল উি ন 
মাতা: মাছা আসিমনা 
বগম 

বাসা: ১৪৩৮, াম: শাহবাজ র টানপাড়া, ইউিনয়ন: শাহবাজ র 
ডাকঘর: শাহবাজ র, পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা:জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

বাসা:১/৭, এমএলএসএস কায়াট ার, রাজারবাগ িলশ লাইন 
ইউিনয়ন: ১৩নং ওয়াড, ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং: ১২১৭ 

উপেজলা:প ন 
জলা: ঢাকা 

 

542. মা: রােশ ামান িপতা: মা: গালাম রিশদ 
মাতা: উে  ল ম 

াম: পাইকান হাজীপাড়া, ইউিনয়ন: আলম িবিদতর 
ডাকঘর: আলম িবিদতর, পা েকাড নং:৫৪১০, উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

াম: পাইকান হাজীপাড়া, ইউিনয়ন: আলম িবিদতর 
ডাকঘর: আলম িবিদতর, পা েকাড নং:৫৪১০, উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

 

543. মা: ছােদ ল ইসলাম িপতা: মা: আ: বােতন 
মাতা: রিহমা আ ার 

াম: বীর বাগেবর, ইউিনয়ন: বাজনাব, ডাকঘর: চ ন র 
পা েকাড নং:১৬৪০, উপেজলা: বলাব, জলা: নরিসংদী 

াম: বীর বাগেবর, ইউিনয়ন: বাজনাব, ডাকঘর: চ ন র 
পা েকাড নং:১৬৪০, উপেজলা: বলাব, জলা: নরিসংদী 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
544. িমজা মা: মিম ল 

ইসলাম 
িপতা:িমজা মা: আফতাব 
উি ন 
মাতা: মাছা নািগ স বগম 

বাসা: ব কা, াম: ভ পাড়া, ইউিনয়ন: ভাপাড়া 
ডাকঘর: পা র, পা েকাড নং:৬৫৯৬, উপেজলা:আ াই 
জলা: নওগ  

বাসা: ব কা, াম: ভ পাড়া, ইউিনয়ন: ভাপাড়া 
ডাকঘর: পা র, পা েকাড নং:৬৫৯৬, উপেজলা:আ াই 
জলা: নওগ  

 

545. কএমমাহ ব আলম িপতা: ক এম 
জােহ ামান 
মাতা: মা দা বগম 

াম: জগিত উ র পাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং জগিত ইউিনয়ন পিরষদ 
ডাকঘর: জগিত, পা েকাড নং: ৭০০২, উপেজলা: ি য়া 
জলা: ি য়া 

১৩২/িব, াচ, িখলগাও চৗ রী পাড়া, মা র মসিজদ সংল , িখলগাও, ঢাকা-
১২১৯ 

 

546. মেহদী হাসান িপতা:রা াক িসকদার 
মাতা: পা ল বগম 

াম: তা িলয়া, ইউিনয়ন: সাম সার, ডাকঘর: গাসাইর হাট 
পা েকাড নং: ৮০৫০, উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

547. রািজনা আ ার িপতা:আ াব আলী সরদার 
মাতা: রােফজা বগম 

াম: দি ণ চচরী, ইউিনয়ন: ১ নং চচির রাম র 
ডাকঘর: কখালী বাজার, পা েকাড নং:৮৫৫০, উপেজলা:কাঠািলয়া 
জলা: ঝালকা  

যে  মা: রােসল কিবরাজ, এনইিস একেনক অ িবভাগ 
ক নং-২, ক -২৬, পিরক না ম ণালয় 
শেরবাংলানগর, ঢাকা 

 

548. ইমদা ল হক িপতা: আ: রিশদ শখ 
মাতা: িশয়া বগম 

াম: াম র র, ইউিনয়ন: সাগর কা ী , ডাকঘর: সাগর কা ী 
পা েকাড নং: ৬৬৬১, উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

াম: াম র র, ইউিনয়ন: সাগর কা ী , ডাকঘর: সাগর কা ী 
পা েকাড নং: ৬৬৬১, উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

 

549. মা: ইউ ফ িময়া িপতা: মা: ইসাহাক 
ফিকর 
মাতা: সানাভা  

বাসা:চরৈমশাদী, াম: চরৈমশাদী, ইউিনয়ন: ০৫নং কমলা র  
ডাকঘর: ইসলাম র, পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

550. সােহল হােসন িপতা: আলাউি ন 
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা: মা াবাড়ী, াম: পানবািড়য়া, ইউিনয়ন: উলািনয়া 
ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার, পা েকাড নং: ৮২৭২ 
উপেজলা: মেহি গ , জলা: বিরশাল 

বাসা:িডিসিস-২৭৭ (তয় তলা), ডান পাশ, াম: ই াহীম র 
ইউিনয়ন: ১৬ নং ওয়াড, ডাকঘর: ঢাকা ক া :, পা েকাড নং: ১২০৬ 
উপেজলা:কাফ ল, জলা: ঢাকা 

 

551. ব াল হাসাইন বালী িপতা:ওয়ােজদ বালী 
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: সা হার, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: বামরাইল 
পা েকাড নং: ৮২২৪, উপেজলা:উিজর র, জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

552. কািনজ ফােতমা কনা িপতা:লতা ইয়াসিমন 
মাতা: মা: গালাম 
সেরায়ার 

াম: িসংগা, ইউিনয়ন: সলংগা, ডাকঘর: বায়ািলয়া বাজার 
পা েকাড নং:৬৭৩০, উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

যে  মা: গালাম সােরায়ার, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন ম ণালয় 
ভবন-৬, ক -১৯২৩ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

553. মা: িহন হােসন িপতা:আ ল মােলক 
হাওলাদার 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: িডি র চর, ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: চরকিমশনার 
পা েকাড নং: ৮২৫০, উপেজলা: লাদী 
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

554. শিফক ইসলাম িপতা: ল আিমন 
মাতা: রিহমা খা ন 

বাসা:০১, াম: চর রাঘব র, ইউিনয়ন: ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: কাচারী বাজার, পা েকাড নং:২২০৪ 
উপেজলা:সদর 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

555. ছািব ন নাহার হ ািপ িপতা: ত মা: আিমর 
হােসন 

মাতা: িমনারা বগম 

াম: িমর ী কাির, ইউিনয়ন: ৮, ওয়াড-৯, ডাকঘর: ঘাড়েমাড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৪৬, উপেজলা: হামনা 
জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

556. রােবয়া আ ার িপতা: মা: আ র রিহম 
মাতা: িলিপ আরা 

াম: জায়ান র, ইউিনয়ন: মহােদব র, ডাকঘর: জায়ান র 
পা েকাড নং:৬৫৩০, উপেজলা: মহােদব র, জলা: নওগা 

বাসা:১৩৭/১২-িব, াম: ি য়া ন আ/এ, ইউিনয়ন: মাজার রাড 
ডাকঘর: িমর র-১, পা েকাড নং:১২১৬, উপেজলা:িমর র-১, জলা: ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
557. আহমমদ ইমিতয়াজ 

(রাি ) 
িপতা: জািমর আলী 
মাতা: মারিজনা বগম 

বাসা:১১৪, াম: চা া, ইউিনয়ন: রাতইল, ডাকঘর: চা া 
পা েকাড নং:৮১৩০, উপেজলা:কািশয়ািন, জলা: গাপালগ  

বাসা:১৮৭, াম: চ নীমহল, ইউিনয়ন: সনহাটী, ডাকঘর: চ নীমহল 
পা েকাড নং: ৯২২১, উপেজলা:িদঘািলয়া, জলা: লনা 

 

558. মা: রািকব আল 
মাহা দ 

িপতা: মা: মা ন কিবর 
মাতা: জাহানারা বগম 

বাসা:৭৩/৩, াম: দি ণগাও, ইউিনয়ন: দি ণগাও, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং:১২১৪, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

বাসা:৭৩/৩, াম: দি ণগাও, ইউিনয়ন: দি ণগাও, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং:১২১৪, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

 

559. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: হািব র রহমান 
মাতা: মাছা মিমনা বগম 

াম: কালীর আলগা, ইউিনয়ন: যা া র-০৭, ডাকঘর: যা া র 
পা েকাড নং: ৫৬০০, উপেজলা: িড় াম সদর, জলা: িড় াম 

যে , মা: এরশা ল হক, ক -৭১৮, ভবন-০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

560. মাহা াদ মিহ উি ন িপতা: মা: লাল িময়া 
মাতা: রিহমা খা ন 

াম: পাছদির া, ওয়াড-২, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী 
ডাকঘর: পাছদির া, পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

561. মা: এনােয় র রহমান িপতা: মা: দেলায়ার 
হােসন 

মাতা: জাহানারা বগম 

াম: ব  হতািলয়া, ইউিনয়ন: কািলকা র, ডাকঘর: বহাল গািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

বাসা: ৮৪১, াম: ম  বা া বাজার রাড, ইউিনয়ন: বা া 
ডাকঘর: লশান, পা েকাড নং:১২১২, উপেজলা: লশান 
জলা: ঢাকা 

 

562. মা: শামীম হােসন িপতা: মা: আ: মা ান 
মাতা: শাহীনা আ ার 

াম: লদেহর পাড়া, ইউিনয়ন: িপংনা, ডাকঘর: শহীদ নগর (িপংনা) 
পা েকাড নং:২০৫৪, উপেজলা:সিরষা বাড়ী, জলা: জামাল র 

াম: লদেহর পাড়া, ইউিনয়ন: িপংনা, ডাকঘর: শহীদ নগর (িপংনা) 
পা েকাড নং:২০৫৪, উপেজলা:সিরষা বাড়ী, জলা: জামাল র 

 

563. িলজা খা ন িপতা: মা: আিজ ল হক 
মাতা: রওশনারা বগম 

াম: আিরফ র, ইউিনয়ন: ২নং শিরফ র, ডাকঘর: বল য়া মা াসা 
পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা:জামাল র, জলা: জামাল র 

াম: আিরফ র, ইউিনয়ন: ২নং শিরফ র, ডাকঘর: বল য়া মা াসা 
পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা:জামাল র, জলা: জামাল র 

 

564. মা: নািসর হােসন িপতা: মা: এসেক ার 
আলী 
মাতা: হােজরা বগম 

বাসা:৯২, াম: বড় বাশাইল, ইউিনয়ন: বািজহার 
ডাকঘর: বড় বাশাইল, পা েকাড নং:৮২৪০, উপেজলা:আৈগল ঝাড়া 
জলা: বিরশাল 

বাসা:৯২, াম: বড় বাশাইল, ইউিনয়ন: বািজহার 
ডাকঘর: বড় বাশাইল, পা েকাড নং:৮২৪০, উপেজলা:আৈগল ঝাড়া 
জলা: বিরশাল 

 

565. অিচ  সরকার িপতা:িচ  র ন সরকার 
মাতা: ম  রানী সরকার 

াম: ততলা, ইউিনয়ন: উদয় কাঠী, ডাকঘর: ততলা 
পা েকাড নং:৮৫৩০, উপেজলা:বানারী পাড়া, জলা: বিরশাল 

যে , আিন র রহমান (হািনফ), িসিসএ-এর কায ালয় 
আইিস  টাওয়ার, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

566. মাজাে ল হক িপতা: আ: হাই 
মাতা: হািলমা 

বাসা: আ: হাই ম ার, াম: সয়াদাবাদ, ইউিনয়ন:লড  হািড   
ডাকঘর: লড  হািড , পা েকাড নং:৮৩৩৪, উপেজলা:লালেমাহন 
জলা: ভালা 

২৬৮/৪, ইসলাম িভলা 
নয়ােটালা, আমবাগান 
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

 

567. মা: সিজব িময়া িপতা: মা: ল িময়া 
মাতা: রখা বগম 

বাসা: িচনাইর ছয়ঘর, াম: িচনাইর ছয়ঘর, ইউিনয়ন: মািছহাতা-৯নং 
ডাকঘর: ভাতশালা, পা েকাড নং: ৩৪৫০, উপেজলা: া ণবাড়ীয়া 
জলা: া ণবাড়ীয়া 

বাসা: িচনাইর ছয়ঘর, াম: িচনাইর ছয়ঘর, ইউিনয়ন: মািছহাতা-৯নং 
ডাকঘর: ভাতশালা, পা েকাড নং: ৩৪৫০, উপেজলা: া ণবাড়ীয়া 
জলা: া ণবাড়ীয়া 

 

568. সালমা আ ার িপতা: মা: শাহ আলম 
মাতা: সাম ন নহার 

বাসা:১৪০৭, াম: দ: খাইল র, ইউিনয়ন: ৩৮, জান-০২ 
ডাকঘর: জাতীয় িব িব ালয় 
পা েকাড নং:১৭০৪ 

উপেজলা:গাজী র সদর 
জলা: গাজী র 

বাসা:িজ-১০, ম-০১/০৪, াম: এ  কেলানী, ইউিনয়ন: ১০নং 
ডাকঘর: িজিপও 
পা েকাড নং: ১০০০ 

উপেজলা:মিতিঝল 
জলা: ঢাকা 

 

569. মারেশদ ফয়সাল িপতা: মা: শাহজাহান 
মাতা: লতানা বগম 

াম: খলিসা খালী, ইউিনয়ন: আওিড়য়া, ডাকঘর: কমলা র 
পা েকাড নং:৭৫০০, উপেজলা:নড়াইল, জলা: নড়াইল 

াম: খলিসা খালী, ইউিনয়ন: আওিড়য়া, ডাকঘর: কমলা র 
পা েকাড নং:৭৫০০, উপেজলা:নড়াইল, জলা: নড়াইল 

 

570. িশব শংকর দ িপতা:  কাশ চ  দ 
মাতা: রীনা রানী দ 

বাসা: ৯, রাড-৭, ইউিপ রাড, াম: িজনারদী, ইউিনয়ন:িজনারদী  
ডাকঘর: িজনারদী, পা েকাড নং: ১৬১০, উপেজলা:পলাশ 
জলা: নরিসংদী 

বাসা: ৯, রাড-৭, ইউিপ রাড, াম: িজনারদী, ইউিনয়ন:িজনারদী  
ডাকঘর: িজনারদী, পা েকাড নং: ১৬১০, উপেজলা:পলাশ 
জলা: নরিসংদী 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
571. মা: আ ল আউয়াল িপতা: মা: লালচান 

মাতা: মাছা খােলদা 
আ ার 

াম: কািলর আলগা, ইউিনয়ন: যা া র, ডাকঘর: যা া র 
পা েকাড নং: ৫৬০০, উপেজলা: িড় াম 
জলা: িড় াম  

যে , মা: এরশা ল হক, ক -৭১৮, ভবন-০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা। 

 

572. মা: রিফ ল ইসলাম িপতা: মা: মনেকর আলী 
মাতা:  খা ন 

াম: বড় বা িরয়া (উ র পাড়া), ইউিনয়ন: পারজনা 
ডাকঘর: িবেনা য়া, পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

াম: হাতেকাড়া, ইউিনয়ন: গালা, ডাকঘর: িবেনা য়া 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

 

573. ল আমীন িপতা:আ াছ আলী 
মাতা: খািদজা বগম 

বাসা: চরিড ী মইন সড়ক, াম: চরিড ী, ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: হাগলা কাি , পা েকাড নং:১৫১০, উপেজলা:গজািরয়া 
জলা: ীগ  

বাসা: চরিড ী মইন সড়ক, াম: চরিড ী, ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: হাগলা কাি , পা েকাড নং:১৫১০, উপেজলা:গজািরয়া 
জলা: ীগ  

 

574. আয়শা আ ার িপতা: মা: ই াহীম 
মাতা: ফরেদৗসী 
 

বাসা:প ী িব ৎ সড়ক, াম: টাউন কািলকা র, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: প য়াখালী, পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

575. মা: নজ ল ইসলাম িপতা: িসরাজ উদ- দৗলা 
মাতা: ফােতমা আ ার 

বাসা: লতান আহ: চৗ: বাড়ী, াম: গ া র িসংহনগর 
ইউিনয়ন: ১০নং ঘাপাল, ওয়াড-১, ডাকঘর: কৈরয়া বাজার 
পা েকাড নং:৩৯১২, উপেজলা:ছাগল নাইয়া, জলা: ফনী 

বাসা: লতান আহ: চৗ: বাড়ী, াম: গ া র িসংহনগর 
ইউিনয়ন: ১০নং ঘাপাল, ওয়াড-১, ডাকঘর: কৈরয়া বাজার 
পা েকাড নং:৩৯১২, উপেজলা:ছাগল নাইয়া, জলা: ফনী 

 

576. আলী আজগর িপতা: ত আব ল 
মানাফ 

মাতা: িব আ ার 

বাসা: দওয়ান আলী মািঝর বাড়ী, াম: ম  মাদ াশা, ওয়াড-৬ 
ইউিনয়ন: ১৩নং দি ণ মাদ াশা, ডাকঘর: সিমিতর হাট 
পা েকাড নং: ৪৩৩৬, উপেজলা: হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: দওয়ান আলী মািঝর বাড়ী, াম: ম  মাদ াশা, ওয়াড-৬ 
ইউিনয়ন: ১৩নং দি ণ মাদ াশা, ডাকঘর: সিমিতর হাট 
পা েকাড নং: ৪৩৩৬, উপেজলা: হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

577. মা: মা ল হাসান িপতা: মা: আেনায়া ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা মমতাজ 
বগম 

বাসা:িব: পাড়া পি ম, াম: চৗগাছা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৫ 
ডাকঘর: চৗগাছা, পা েকাড নং: ৭৪১০, উপেজলা: চৗগাছা 
জলা: যেশার 

বাসা: ১৬ (৩য় তলা অপরািজতা), াম: রাড-৩, ক-িড 
ইউিনয়ন: কাটা র, ডাকঘর: কােদরাবাদ হাউিজং 
পা েকাড নং: মাহা দ র, ঢাকা। 

 

 

578. িমজা র রহমান িপতা: আজাহার আলী 
মাতা: হা ফা 

াম: হ দ িবহার, ইউিনয়ন: ৬নং িবলাশ বাড়ী, ডাকঘর: ীশগ  হাট 
পা েকাড নং: ৬৫৭০, উপেজলা:বাদলগাছী, জলা: নওগা  

যে , মা: জিসম উি ন (িপও), অথ ৈনিতক স ক িবভাগ 
ক-১৬, ক -১৮, শেরবাংলা নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

579. জয়নাল আেবদীন িপতা: ত ফজ ল হক 
মাতা: জাহানারা আ ার 

াম: িদ খা, ইউিনয়ন: সহেদব র, ডাকঘর: টরকী 
পা েকাড নং:১৯৭৪, উপেজলা:কািলহািত, জলা: টা াইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

580. মা: আই ব আলী িপতা: মা: হযরত আলী 
মাতা: মাছা আয়শা বগম 

াম: গদাই, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

াম: গদাই, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

 

581. িদপংকর মািঝ িপতা: ামল মািঝ 
মাতা: িব লা মািঝ 

াম: াম র, ইউিনয়ন: চান র, ডাকঘর: উ রচর 
পা েকাড নং:৮২৭০, উপেজলা: মেহি গ  
জলা: বিরশাল 

াম: াম র, ইউিনয়ন: চান র, ডাকঘর: উ রচর 
পা েকাড নং:৮২৭০ 

উপেজলা: মেহি গ  
জলা: বিরশাল 

 

582. মা: সােহল রানা িপতা: মা: তয়ব আলী 
মাতা: মাছা হেলনা বগম 

াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং:৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা: রং র 

৯৩/১-এ, পি ম কাফ ল, তালতলা, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭  

583. মা: িমলন হােসন িপতা: মা: জয়নাল 
আেবদীন হাওলাদার 

বাসা:৩০, াম: ডহর পাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং, ডাকঘর: ডহর পাড়া 
পা েকাড নং:৮২২০, উপেজলা:উিজর র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাসা কমলা বগম জলা: বিরশাল 

584. মা: তমাল হােসন িপতা: মা: বািরক িব াস 
মাতা: মাছা িলিপ খা ন 

াম: ছাট মাজ াম, ইউিনয়ন: ০৭, ডাকঘর: িশলাইদহ 
পা েকাড নং:৭০১০, উপেজলা: মারখালী, জলা: ি য়া 

বাসা: নাই, াম: ছাট মাজ াম, ইউিনয়ন: ০৭, ডাকঘর: িশলাইদহ 
পা েকাড নং:৭০১০, উপেজলা: মারখালী, জলা: ি য়া 

 

585. মা: ফরেদৗস িপতা: আ স সাবাহান ধা 
মাতা:িমেসস রােশদা বগম 

াম: বতেমার, ইউিনয়ন: বতেমার, ডাকঘর: ভাড়া বতেমার 
পা েকাড নং:৮৭৪০, উপেজলা: বতাগী, জলা: বর না 

বাসা:২৬, াম: রাড-০৪, ইউিনয়ন: ক-িব, ডাকঘর: সকশন-১৩, িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:কাফ ল, জলা: ঢাকা 

 

586. চ ল মার সরকার িপতা: অ  চ  সরকার 
মাতা: জয় ী রানী 

াম: বস র, ইউিনয়ন: ১২ নং রামান  খা রা 
ডাকঘর: িদ পা িড়য়া, পা েকাড নং: ৬৪৫০, উপেজলা:িসংড়া 
জলা: নােটার 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

587. মা: মাশারফ হােসন িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: মাছা: সালমা 
আ ার 

াম: পালাহার, ইউিনয়ন: লী, ডাকঘর: লী 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট, 
৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার, আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

588. মাহা দ কাম ল 
হাসান 

িপতা: মাহা দ খায় ল 
বশর 
মাতা: র নাহার বগম 

বাসা:ন িময়া মা ার বাড়ী, াম: য়ািবল, ইউিনয়ন: ১১ নং য়ািবল 
ডাকঘর: বে র হাট, পা েকাড নং: ৪৩৫৩ 
উপেজলা:ফ কছিড়, জলা: চ াম 

বাসা:পাওয়ার িলংক িবিড, দাকান-১৩, াম: ১১, মদনপাল লন, নবাব র 
ইউিনয়ন: ৩৮, ডাকঘর: নবাব র, পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা:ওয়ারী, জলা: ঢাকা 

 

589. মা: ডািলম শখ িপতা: মা:  িময়া 
মাতা: রবা বগম 

াম: রামচ র, ইউিনয়ন: ২নং ওয়াড, ডাকঘর: সািলনা বগম 
পা েকাড নং:৮১৪০, উপেজলা: ক দ র, জলা: গাপালগ  

বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, িসিকউির  অিফস, ঢাকা-১০০০  

590. রাজীব চ  দাস িপতা:  চ  দাস 
মাতা: চ া রানী দাস 

াম: হিরহর পাড়া (শীষ মহল), ইউিনয়ন: এনােয়ত নগর  
ডাকঘর: এনােয়ত নগর, পা েকাড নং: ১৪২১ 
উপেজলা:নারায়ণগ  সদর, জলা: নারায়ণগ  

াম: হিরহর পাড়া (শীষ মহল), ইউিনয়ন: এনােয়ত নগর  
ডাকঘর: এনােয়ত নগর, পা েকাড নং: ১৪২১ 
উপেজলা:নারায়ণগ  সদর, জলা: নারায়ণগ  

 

591. মারাদ হাসান িপতা: আেনায়ার হাসাইন 
মাতা: হাসনা ভা  

াম: িবল করী, ইউিনয়ন: বািনয়াজান, ডাকঘর: বীর কদমতলী 
পা েকাড নং: ১৯৯৭, উপেজলা:ধনবাড়ী, জলা: টা াইল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

592. মা: রিফ ল ইসলাম িপতা: ত ফজ ল হক 
মাতা: কাম াহার 

াম: মা দ র, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: শরনগর 
পা েকাড নং: ৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

াম: মা দ র, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: শরনগর 
পা েকাড নং: ৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

 

593. জগ াথ িসং িপতা:িন  ষণ িসংহ 
মাতা: বাস ী িসংহ 

বাসা:িসংহ বািড়, াম: িশব র, ইউিনয়ন:িশব র , ডাকঘর: িশব র 
উপেজলা:িচতলমারী, জলা: বােগরহাট 

বাসা:িসংহ বািড়, াম: িশব র, ইউিনয়ন:িশব র , ডাকঘর: িশব র 
উপেজলা:িচতলমারী, জলা: বােগরহাট 

 

594. রাম সাদ সরকার িপতা: অিজত মার সরকার 
মাতা: শচী রানী সরকার 

াম: বা রগাছা, ইউিনয়ন: ৯নং বারবাজার, ডাকঘর: হাট বারবাজার 
পা েকাড নং:৭৩৫১, উপেজলা:কািলগ , জলা: িঝনাইদহ 

াম: বা রগাছা, ইউিনয়ন: ৯নং বারবাজার, ডাকঘর: হাট বারবাজার 
পা েকাড নং:৭৩৫১, উপেজলা:কািলগ , জলা: িঝনাইদহ 

 

595. দীপ চ  গাপ িপতা: র ন চ  গাপ 
মাতা: ত বাসনা রানী গাপ 

বাসা: ঘাষ বািড়, াম: ছািতয়াইন, ইউিনয়ন: ১০, ডাকঘর: ছািতয়াইন 
পা েকাড নং: ৩৩৩৩, উপেজলা:মাধব র, জলা: হিবগ  

বাসা: ঘাষ বািড়, াম: ছািতয়াইন, ইউিনয়ন: ১০, ডাকঘর: ছািতয়াইন 
পা েকাড নং: ৩৩৩৩, উপেজলা:মাধব র, জলা: হিবগ  

 

596. মা: সােহল আহে দ িপতা: মা: শাম ল হক 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: খিলসা খালী, ইউিনয়ন: আলী রা, ডাকঘর: আলী রা 
পা েকাড নং: ৮৬৩০, উপেজলা:দশিমনা 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

597. মা: মা ািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: আশা ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা িশউলী খা ন 

বাসা: কাট চাদ র, কািলবািড়, াম: কাট চাদ র 
ইউিনয়ন: ৩নং, ডাকঘর: কাট চাদ র, পা েকাড নং:৭৩৩০ 
উপেজলা: কাট চাদ র, জলা: িঝনাইদহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

598. খ কার মা: আিরফ 
িব াহ 

িপতা: খ কার মা: 
আ ল কােদর 

াম: হির র দ লী, ইউিনয়ন: খ য়াজানী, ডাকঘর:  হায়দার র 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: হির র দ লী, ইউিনয়ন: খ য়াজানী, ডাকঘর:  হায়দার র 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: আেয়শা খা ন 

599. রািক ল ইসলাম িপতা:আ র সা ার শখ 
মাতা: হ ািপ বগম 

াম: মালা, ইউিনয়ন: টগর ব র, ডাকঘর: কািশয়ািন 
পা েকাড নং:৮১৩০, উপেজলা: আলফা ডা া, জলা: ফিরদ র 

বাসা: এইচ-৯/িস, আর-৭১, লশান-২, ঢাকা 
 

 

600. এইচ এম আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আলাউি ন 
হাওলাদার 
মাতা: কিহ র বগম 

াম: বারাদী গর ল, ইউিনয়ন: ০৪, ডাকঘর: িপ লাকাটী 
পা েকাড নং: ৮২৩০, উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

601. মিন ামান িপতা: হাফছা বগম 
মাতা: রিফজ উি ন 

বাসা: গায়াডা া, াম: গায়াডা া, ইউিনয়ন: ২নং রামভ র 
ডাকঘর: গায়াডাংগা, পা েকাড নং: ২১৫০, উপেজলা: ল র 
জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

602. মা: আহসান হাবীব িপতা: মা: ফজ ল হক 
মাতা: হািমদা বগম 

াম: আছাদ নগর (ছেকর পাড়া), ইউিনয়ন: ৮নং ওয়াড 
ডাকঘর: বা ছারাম র, পা েকাড নং:৩৪২০ 
উপেজলা:বা ছারাম র, জলা: া ণবািড়য়া 

যে , মা: মাকবল হােসন, ব রা িস  ডেভলপেম , একাউ  
বইজেম , ১-১৩/ক/১, পা পথ 

ঢাকা-১২১৫ 

 

603. মা: হািস ল ইসলাম িপতা: মা: লতান 
হাওলাদার 
মাতা: শািহদা বগম 

বাসা:ধাওয়া, াম: ধাওয়া, ইউিনয়ন: ০১, ডাকঘর: ধাওয়া 
পা েকাড নং:৮৫৫২, উপেজলা: ভা ািরয়া 
জলা: িপেরাজ র 

র বন িরয়ার সািভস া: িল:, আই  িডপাট েম , ২৪/২৫, িদল শা, ৮ম 
তলা, মিতিঝল বািনিজ ক এলাকা 
ঢাকা-১০০০ 

 

604. মা: কাম ল ইসলাম িপতা: মা: বাহা ল 
ইসলাম 
মাতা: নারিগস বগম 

াম: রাজনগর, ইউিনয়ন: বাশগাড়ী, ডাকঘর: বাশগাড়ী 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

াম: রাজনগর, ইউিনয়ন: বাশগাড়ী, ডাকঘর: বাশগাড়ী 
পা েকাড নং:১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

605. মা: মা দ পারেভজ িপতা: মা: আ ল ওয়া দ 
মাতা: পািপয়া লতানা 

াম: কােহতরা, ইউিনয়ন: ৪নং ষালনল ইউিনয়ন, ডাকঘর: বািলখাড়া 
পা েকাড নং: ৩৫০০, উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

606. মা: এনা ল হক িপতা: মিজবর রহমান 
মাতা: আেনায়ারা 

াম: কাটগীর, ইউিনয়ন:িশল ড়ী , ডাকঘর: িশল ড়ী 
পা েকাড নং:৫৬৭০, উপেজলা: ংগামারী, জলা: িড় াম 

াম: গ-৩/২,  বাংলােদশ াংক কেলানী, মিতিঝল 
পা েকাড নং:১০০০, জলা: ঢাকা 

 

607. স া ইসলাম িপতা:  বগম 
মাতা: মা: সিহ ল 
ইসলাম 

াম: ফলাঘর, ইউিনয়ন: র , ডাকঘর: কািলগ  বাজার 
পা েকাড নং: ৮২৮০, উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

যে , এসএম শাহীন আলম, অিডটর,  
বািণিজ ক অিডট অিধদ র, স র-৩, অিডট ক েল , ৮-৯তলা 
স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ 

 

608. মন সরকার িপতা: িনর ন সরকার 
মাতা: ক না রানী সরকার 

াম: বীর িছন, ইউিনয়ন:  ৯নং ধারা, ডাকঘর: ধারা বাজার 
পা েকাড নং: ২২৬০, উপেজলা: হা য়াঘাট, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: বীর িছন, ইউিনয়ন:  ৯নং ধারা, ডাকঘর: ধারা বাজার 
পা েকাড নং: ২২৬০, উপেজলা: হা য়াঘাট, জলা: ময়মনিসংহ 

 

609. মা: ইমরান হােসন িপতা: মা: আ স ছা ার 
মাতা: নািছমা আ ার 

াম: সৗ- শ পাড়া, ইউিনয়ন: মািনকহাট, ডাকঘর: রাই র পাড়া 
পা েকাড নং:৬৬৬০, উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

 

াম: সৗ- শ পাড়া, ইউিনয়ন: মািনকহাট, ডাকঘর: রাই র পাড়া 
পা েকাড নং:৬৬৬০, উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

 

 

610. মা:  লতান িপতা: মা: আ ল ওয়া দ 
মাতা: মাছা মন রা আ ার 

াম: পাছদির া, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী, ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

611. মাহা দ সা াম 
হােসন 

িপতা: মাহা দ ব ল 
িময়া 
মাতা: সিলনা বগম 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং: ১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং: ১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

 

612. স য় সাহা িপতা: মেনার ন সাহা 
মাতা: মিনকা সাহা 

বাসা: পি ম বাঘড়া, াম:  বাঘড়া, ইউিনয়ন:  বাঘড়া, ডাকঘর: 
বাঘড়া, পা েকাড নং: ১৫৫৭, উপেজলা: নগর, জলা: ীগ  

বাসা: পি ম বাঘড়া, াম:  বাঘড়া, ইউিনয়ন:  বাঘড়া, ডাকঘর: বাঘড়া, 
পা েকাড নং: ১৫৫৭, উপেজলা: নগর, জলা: ীগ  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
613. মা: মিম র রহমান িপতা: মা: রিহ ল 

ইসলাম 
মাতা: মাছা মমতা বগম 

বাসা:পােটায়ারী পাড়া, াম: দি ণ িতত পাড়া , ইউিনয়ন: িডমলা 
ডাকঘর: িডমলা, পা েকাড নং:৫৩৫০, উপেজলা:িডমলা 
জলা: নীলফামারী 

বাসা:পােটায়ারী পাড়া, াম: দি ণ িতত পাড়া , ইউিনয়ন: িডমলা 
ডাকঘর: িডমলা, পা েকাড নং:৫৩৫০, উপেজলা:িডমলা 
জলা: নীলফামারী 

 

614. িব ৎ সরকার িপতা: স া সরকার 
মাতা: ত িবন  সরকার 

বাসা: যে , িবধান  সরকার, াম: ইছা র, ইউিনয়ন: ১নং 
মি র, ডাকঘর: র র বায়ালী, পা েকাড নং:২৪৪৬ 

উপেজলা: খািলয়া রী, জলা: ন েকানা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

615. ঝণ া আ ার িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: িফয়া খা ন 

াম: িকছমত র ল র, ইউিনয়ন: লী, ডাকঘর: লী 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

616. মা: আ ল খােলক িপতা: ত আ ল কালাম 
মাতা: মাছা আেমনা 
খা ন 

াম: রাধানগর, ইউিনয়ন: ১১, ডাকঘর: পাবনা সদর 
পা েকাড নং:৬৬২০, উপেজলা:পাবনা সদর 
জলা: পাবনা 

মমতাজ বগম, 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
শেরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

617. মেহদী হাসান রিন িপতা: মা: খাকন 
িসকদার 
মাতা: িলিপ বগম 

াম: ছািতয়ান পাড়া, ইউিনয়ন: রাবাইশিদয়া, ডাকঘর: ংিগবাড়ীয়া 
পা েকাড নং:৮৬৪০, উপেজলা:রাগাবালী 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

618. িরমা পারভীন িপতা: মা: কােয়ম উি ন 
মাতা: িফয়া খা ন 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

যে , মা: ন র রহমান, িষ ম ণালয়, শাসন-১, ক -৪২৮, ভবন-৪ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

619. মা: আিশ র রহমান িপতা: মা: আিজ ল হক 
মাতা: মাছা িফয়া বগম 

াম: কালীর আলগা, ইউিনয়ন:যা া র, ডাকঘর: যা া র 
পা েকাড নং:৫৬০০, উপেজলা: িড় াম সদর, জলা: িড় াম 

যে , মা: এরশা ল হক, ক -৭১৮, ভবন৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০ 

 

620. মা: ফসাল আহেমদ 
চৗ রী 

িপতা: মা: মেনায়ার 
আহমদ চৗ রী 
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা: ওয়াড-৬, াম: পংধরাই (পাল বািড়), ইউিনয়ন: ৯নং অিমেতল 
ইউিপ, ডাকঘর: অলহা, পা েকাড নং: ৩২০০ 
উপেজলা: মৗলভীবাজার, জলা: মৗলভীবাজার 

বাসা: ওয়াড-৬, াম: পংধরাই (পাল বািড়), ইউিনয়ন: ৯নং অিমেতল ইউিপ, 
ডাকঘর: অলহা, পা েকাড নং: ৩২০০ 
উপেজলা: মৗলভীবাজার, জলা: মৗলভীবাজার 

 

621. মা: আল-আিমন িপতা: মা: ইমাম আলী 
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম: অর  পাশা, ইউিনয়ন: ১নং ওয়াড  গাংগাইল, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

622. মা: আসা ামান িপতা: মা: বিদউ ামান 
মাতা: হািছনা বগম 

াম: বাৈমল, ইউিনয়ন: ০৭, ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড নং: ১৩৬১ 
উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা 

যে , হািছনা বগম, উপমহাপিরচালক (অ ান), বাংলােদশ টিলিভশন, 
রাম রা, ঢাকা 

 

623. আয়শা আ ার িপতা: মা: আ  সাঈদ 
ইয়া 

মাতা: মমতাজ বগম 

াম: িশ িলয়া, ইউিনয়ন: লাল র, ডাকঘর: কািলনগর 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা:িশব র, জলা: নরিসংদী 

 

মমতাজ বগম,, আরকাইভস ও াগার অিধদ র 
শেরবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

624. মা: ইকবার হাসান 
ইয়া 

িপতা: ত: ছে র আলী 
ইয়া 

মাতা: মাসা: সােলহা 
খা ন 

াম: ধীত র কা , ইউিনয়ন: ব লী, ডাকঘর: ব লী 
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

াম: ধীত র কা , ইউিনয়ন: ব লী, ডাকঘর: ব লী 
পা েকাড নং:৬৭০০ 

উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

 

625. মাসা: তািনয়া িপতা: মা: আ  হািনফ 
ী 

মাতা: মাসা দেলায়ারা 
বগম 

াম: নওমালা, ইউিনয়ন: ১৪নং নওমালা, ডাকঘর: নগেরর হাট 
পা েকাড নং: ৮৬২১ 

উপেজলা:বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ই উট, 
৯৭/৩, তাবাস ম শিপং স ার, আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

626. মাছা: হাফছা আ ার িপতা: মা: সিলম াম: আচারগাও, ইউিনয়ন: (জামতলা বাজার), ডাকঘর: আচারগ ও ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
হিপ নওয়াজ 

মাতা: মাছা : িপ য়ারা 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ঢাকা-১২১৯ 
 

627. মা: আেনায়ার হােসন িপতা: মা: লতান 
হাওলাদার 
মাতা: হািছনা বগম 

াম: হক াহ, ইউিনয়ন: বদর র, ডাকঘর: খিলশাখালী 
পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

াম: হক াহ, ইউিনয়ন: বদর র, ডাকঘর: খিলশাখালী 
পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

 

628. মা: জািম ল ইসলাম িপতা: মা: আনছার আলী 
মাতা: জেমলা খা ন 

াম: গাছ বায়ড়া, ইউিনয়ন: গালা, ডাকঘর: গলী 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা: শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

যে , লাল রায় ঝলক তাঘর হাজী আ: রিশদ 
ানশন, শ-৭৭, উ র বা া বাজার, বা া,ঢাকা 

 

629. ল আমীন িপতা: মা: আ স ছামাদ 
মাতা: বগম 

াম: ১নং ন বাসন, ইউিনয়ন: িনকরাইল, ডাকঘর: িনকরাইল 
পা েকাড নং:১৯৬০, উপেজলা: ঞা র, জলা: টাংগাইল 

াম: ১নং ন বাসন, ইউিনয়ন: িনকরাইল, ডাকঘর: িনকরাইল 
পা েকাড নং:১৯৬০, উপেজলা: ঞা র, জলা: টাংগাইল 

 

630. মা: সািব ল ইসলাম িপতা: মা: শাহজাহান 
হাওলাদার 
মাতা: িরিজয়া বগম 

বাসা:ওমর আলী হাং বাড়ী, াম: চরিছফলী, ইউিনয়ন:  চরসামাইয়া 
ডাকঘর: খয়াঘাট, পা েকাড নং: ৮৩০০, উপেজলা: ভালা 
জলা: ভালা 

বাসা:ওমর আলী হাং বাড়ী, াম: চরিছফলী, ইউিনয়ন:  চরসামাইয়া 
ডাকঘর: খয়াঘাট, পা েকাড নং: ৮৩০০, উপেজলা: ভালা 
জলা: ভালা 

 

631. মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

িপতা: িসরাজ উি ন 
ইয়া 

মাতা: হািসনা িসরাজ 

াম: িহজল জািন, ইউিনয়ন: রাজগাতী, ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

যে , মা: তাহা ল হােসন, চয়ার ােনর দ র, 
৪৯-৫১ িদল শা বাএ, িবএিডিস, িষ ভবন 
ঢাকা-১০০০ 

 

632. আিতয়ার রহমান িপতা:মিতয়ার রহমান 
মাতা: রিমছা বগম 

াম: ভা কা, ইউিনয়ন: ১০ নং র, ডাকঘর: স াল ভা কা 
পা েকাড নং: ২০০১, উপেজলা:জামাল র সদর, জলা: জামাল র 

াম: ভা কা, ইউিনয়ন: ১০ নং র, ডাকঘর: স াল ভা কা 
পা েকাড নং: ২০০১, উপেজলা:জামাল র সদর, জলা: জামাল র 

 

633. মা: মা ন রানা িপতা: মা: গালবার ম ল 
মাতা: মাছা: খািদজা 
বগম 

াম: বড় সার য়া, ইউিনয়ন: সয়দাবাদ, ডাকঘর: সার য়া 
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

যে , মা: নজ ল ইসলাম, িপও 
ম ও আপীল াই াল, ৪৩ কাকরাইল 

৪ আ মান মিফ ল ইসলাম রাড,ঢাকা-১০০০ 

 

634. আফেরাজা ফরেদৗসী 
িশলা 

িপতা: নািসর উি ন তারা 
মাতা: আকিলমা বগম 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং:১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

াম: কােচরচর, ইউিনয়ন: দৗলত র, ডাকঘর: হািতরিদয়া 
পা েকাড নং:১৬৫১, উপেজলা:মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

 

635. আহ দ আল ফা াহ িপতা:শিফক আহাে দ 
মাতা: রজাউ াহার 

বাসা:১৩/ঙ, শাি পাড়া, াম: য়াডা া সদর, ইউিনয়ন: ০২ 
ডাকঘর: য়াডা া, পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডা া 

বাসা: ৫১/১, িদগ , নথ  রাড, াম: ধানমি , ইউিনয়ন: ধানমি  
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা:ধানমি , ঢাকা দি ণ 
জলা: ঢাকা 

 

636. মা: মাজহা ল ইসলাম িপতা: মা: মজ  িময়া 
মাতা: রািশদা আ ার 

াম: ই ারগাতী, ইউিনয়ন:  ী/৭নং, ডাকঘর:  চংভােদরা 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

637. ব না বড়াল িপতা:অিবনাশ বড়াল 
মাতা: ক না বড়াল 

বাসা:বড়াল বািড়, াম: পা িরয়া, ইউিনয়ন: ৩নং দউলবািড় দাবড়া 
ডাকঘর: গাওখালী বাজার, পা েকাড নং:৮৫৪১, উপেজলা:নািজর র 
জলা: িপেরাজ র 

 

বাসা:বড়াল বািড়, াম: পা িরয়া, ইউিনয়ন: ৩নং দউলবািড় দাবড়া 
ডাকঘর: গাওখালী বাজার, পা েকাড নং:৮৫৪১, উপেজলা:নািজর র 
জলা: িপেরাজ র 

 

638. মাছা নািছমা আ ার িপতা: মা: আিম ল 
ইসলাম 
মাতা: িশিরনা বগম 

াম: নািসরাবাদ, ইউিনয়ন: নািসরাবাদ, ডাকঘর: দােসর কাি  
পা েকাড নং: ১২১৪ 
জলা: ঢাকা 

বাসা: নািসরাবাদ-২১, াম: নািসরাবাদ, ইউিনয়ন: নািসরাবাদ 
ডাকঘর: দােসর কাি , পা েকাড নং: ১২১৪ 
জলা: ঢাকা 

 

639. সাহানা পারভীন িপতা: মা: শাহ আলম 
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা:এল-১০৮, াম: ফেত মাহা দ র, ইউিনয়ন: ৫নং 
ডাকঘর: ই রদী, পা েকাড নং:৬৬২০, উপেজলা: ই রদী 

বাসা:এল-১০৮, াম: ফেত মাহা দ র, ইউিনয়ন: ৫নং 
ডাকঘর: ই রদী, পা েকাড নং:৬৬২০, উপেজলা: ই রদী 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
জলা: পাবনা জলা: পাবনা 

640. সািব াহার িপতা: জ িময়া 
মাতা: মাসা: আ রা 
খা ন 

াম: সংকর প রী, ইউিনয়ন: ০৫, ডাকঘর: পাই ড়া 
উপেজলা: ক য়া 
জলা: ন েকানা 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

641. দী  র ন ম মদার িপতা: মেনার ন 
ম মদার 
মাতা: আেলা রানী 
ম মদার 

াম: ব  জাফরাবাদ, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩৪, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: ঢাকা 

াম: ব  জাফরাবাদ, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩৪, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: ঢাকা 

 

642. মা: সােহল িময়া িপতা: মা: আ ল স 
মাতা: মাছা রিহমা খা ন 

াম: ৩৭৫, ইউিনয়ন: পালাহার, ডাকঘর: ০৭ নং লী/ ওয়াড-১ 
পা েকাড নং: লী, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

643. ঈিশতা আইিরন িপতা: মা: আ: রািশদ 
মাতা: রিহমা বগম 

াম: পালাহার, ইউিনয়ন: পালাহার, ডাকঘর: ী 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

644. আ ল কাই ম িপতা:আল  িময়া 
মাতা: জাহানারা  

াম: পালাহার, ইউিনয়ন: পালাহার, ডাকঘর: ী 
পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

যে , জাহানারা খা ন, ার িকপার, া  েকৗশল অিধদ র 
এইচইিড, ধান েকৗশলীর কায ালয়,১০৫-১০৬, মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

645. মা: আ ল হাসান িপতা:আ.ব.ম. িসি ক 
মাতা: হ ফা 

বাসা: ৬৭১, াধীনতা সড়ক, াম: পি ম টাউন, কািলকা র 
ইউিনয়ন: ওয়াড-০৯, ডাকঘর: প য়াখালী সদর, পা েকাড নং:৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী, জলা: প য়াখালী 

যে , মা: আল মা ন, েনাটাইিপ , 
 জলা জজ, ৩য় আদালত, প য়াখালী 

 

646. লকার নাইন িপতা: আ ল কােশম খান 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: অ না, ইউিনয়ন: ১নং অ না ইউ. পিরষদ, ডাকঘর: অ না 
পা েকাড নং: ১৯৯২, উপেজলা: ঞা র, জলা: টাংগাইল 

াম: অ না, ইউিনয়ন: ১নং অ না ইউ. পিরষদ, ডাকঘর: অ না 
পা েকাড নং: ১৯৯২, উপেজলা: ঞা র, জলা: টাংগাইল 

 

647. আ  ছাইম িপতা: ইউ ফ আলী 
মাতা: ছােলহা খা ন 

াম: িভ বাড়ী, ইউিনয়ন: ১০ নং খ য়াজানী, ডাকঘর: গড়বাজাইল 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: িভ বাড়ী, ইউিনয়ন: ১০ নং খ য়াজানী, ডাকঘর: গড়বাজাইল 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

 

648. মা: জািহদ রজা িপতা: মা: আলী হােসন 
মাতা: িপয়ারা বগম 

াম: হার, ইউিনয়ন: স দয়কা /০৬, ডাকঘর: মশানী 
পা েকাড নং:৮৪০৪, উপেজলা: নছারাবাদ, জলা: িপেরাজ র 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

649. মা: িলংকন িময়া িপতা: মা: কিফল উি ন 
মাতা: সর লা বগম 

াম: বা ই াম, ইউিনয়ন: ৪নং চি পাশা, ডাকঘর: বা ই াম 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

650. বাদল দাশ িপতা: ত: হিরলাল দাশ 
মাতা: িম  দাশ 

বাসা:রিশদ বাড়ী, াম: উ র িড় র, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩ 
পা েকাড নং:৪৩৩৭, উপেজলা: হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: এফ-২/১, াম: ওয়াপদা কেলানী, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: চা গাও, পা েকাড নং:৪২১২, উপেজলা:চা গাও 
জলা:চ াম 

 

651. মা: আেনায়ার হােসন িপতা: মা: আ ল গ র 
মাতা: ক না খা ন 

বাসা: ৪৯৯, াম: কয়াভবানী র, ইউিনয়ন: ৫নং কালা ইউিপ 
ডাকঘর: কালাহাট, পা েকাড নং: ৬৫৭০, উপেজলা:বাদলগাছী 
জলা: নওগা 

যে , মা: জিসম উি ন, িপও, ক-১৬, ক -১৮, 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, শেরবাংলানগর 
ঢাকা-১২০৭ 

 

652. মা: শরীফ মা া িপতা: মা: ছা ার মা া 
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা: শরীফ িভলা, াম: া ী, ইউিনয়ন: া ী, ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: ফিডসা বাজার, পা েকাড নং: ১৪৫০ 
উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

বাসা: শরীফ িভলা, াম: া ী, ইউিনয়ন: া ী, ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: ফিডসা বাজার, পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার 
জলা: নারায়ণগ  

 

653. মা ার হােসন িপতা:আকবর আলী 
মাতা: খােদজা খা ন 

াম: কােহতরা, ইউিনয়ন: ৪নং ষালনল , ডাকঘর: বালী খাড়া 
পা েকাড নং: ৩৫০০, উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
654. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: ল ইসলাম 

মাতা: আিছয়া খা ন 
াম: মিথকা া, ইউিনয়ন: ০৯, ডাকঘর: রায় রা 
পা েকাড নং: ১৬৩০, উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

াম: মিথকা া, ইউিনয়ন: ০৯, ডাকঘর: রায় রা, পা েকাড নং: ১৬৩০ 
উপেজলা:রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

655. সািদয়া আ ার িপতা: মা: বলাল উি ন 
মাতা: িশিরন আ ার 

বাসা: ৩, ক-এ, াম: বীর ি েযা া দেলায়ার হােসন রাড 
ইউিনয়ন: ১নং, ডাকঘর: বড় বরাইদ, পা েকাড নং: ১২১২ 
উপেজলা: উ র বা া, জলা: ঢাকা 

বাসা: িব-৯৩, এফ-১৬, াম: মিতিঝল এিজিব কেলানী, ইউিনয়ন: ১০ নং 
ডাকঘর: মিতিঝল, পা েকাড নং:১০০০, উপেজলা:মিতিঝল 
জলা:ঢাকা 

 

656. আল-আিমন িপতা: হযরত আলী 
মাতা: েলছা খা ন 

াম: ব  ছনধরা, ইউিনয়ন: ৪নং ছনধরা, ডাকঘর: ছনধরা বাজার 
পা েকাড নং: ২১৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

657. রায়হানা ইসলাম িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: িরনা আ ার 

বাসা:১০৪, াম: আমরাইল, ইউিনয়ন:  ৪নং, ওয়াড-১নং 
ডাকঘর: যাদব র, পা েকাড নং: ১৩৪৫, উপেজলা: কাতয়ালী 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ০৫, াম: িমটেফাড  হাস: াফ কায়াট ার, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩০ 
ডাকঘর: বা  বাজার, পা েকাড নং:১১০০, উপেজলা: কাতয়ালী 
জলা: ঢাকা 

 

658. ফরেদৗসী আ ার িপতা: মা: শাহজাহান 
আলী 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: ভাটরা, ইউিনয়ন: ভাটরা, ডাকঘর: ভাটরা 
উপেজলা:ন ী াম 
জলা: ব ড়া 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

659. মা: আিরফ ইয়া িপতা: মা: আ াহ ইয়া 
মাতা: মাছা হাসেন আরা 
বগম 

বাসা: ০২, াম: পংকর হা , ইউিনয়ন: ওয়াড-২, ডাকঘর: গাংগাইল 
উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

660. মা: নছার উি ন িপতা: মা: শাহজাহান 
বপারী 

মাতা: মাসা: হােজরা 
বগম 

াম: দিড়তা ক, ইউিনয়ন: লাউকাঠী-০২, ডাকঘর: তলীখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

যে , মা: কাউছার ধা, িপ,এ 
কা মস, এ াইজ ও ভ াট আপীলাত- াই াল, জীবন বীমা ভবন, ৪থ তলা, 
১০ িদল শা, বাএ, ঢাকা-১০০০ 

 

661. মা: মরা ল ইসলাম িপতা:আব স ছালাম 
মাতা: শখ লিতফা 
আ ার 

াম: কাগাবলা, ইউিনয়ন: ৯, ডাকঘর: কাগাবলা বাজার 
পা েকাড নং:৩২১৪, উপেজলা: মৗলভীবাজার 
জলা: মৗলভীবাজার 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

662. মা: িরয়াদ হােসন িপতা: মা: শাহাদাৎ 
হােসন 

মাতা: কাম ন নাহার 

াম: কা ঘর, ইউিনয়ন: কা ঘর, ডাকঘর: মাধব র 
পা েকাড নং:৩৪৬১, উপেজলা: া ণপাড়া 
জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

663. মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: ত িগয়াস উি ন 
মাতা: মাছা: মা মা 
আ ার 

াম: দি ণ চি পাশা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৮, ডাকঘর: না াইল 
পা েকাড নং: ২২৯০, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

664. মা: মাজহা ল ইসলাম িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম 
মাতা: মাছা সতারা বগম 

াম: িবয়ারা, ইউিনয়ন: গাংগাইল, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

665. ল আিমন িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: খােদজা বগম 

াম: সহনা , ইউিনয়ন: পাছার বাজার, ডাকঘর: পাছার বাজার 
পা েকাড নং: ২২৭০, উপেজলা: গৗরী র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

666. রািক ল ইসলাম িপতা: মা: শাহ আলম 
মা র 

াম: হি , ইউিনয়ন: ৮নং, ডাকঘর: হি , 
পা েকাড নং: ৮২২৪, উপেজলা: উিজর র 

বাসা: ৩৪/এ, ৩/ক, াম: সকশন-১২ 
ডাকঘর: প বী, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:প বী 

 



52 
 

:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: রািশদা বগম জলা: বিরশাল জলা:ঢাকা 

667. মা: ওসমান গিণ িপতা: মা: আ ল হািলম 
মাতা: মাছা 
গালেশনয়ারা বগম 

াম: হিরেদব র, ইউিনয়ন: ২নং হিরেদব র, ডাকঘর: হিরেদব র 
পা েকাড নং: ৫৪০০, উপেজলা:রং র সদর 
জলা: রং র 

যে , মা: আিজ ল ইসলাম, জাতীয় িব ান ও ি  যা ঘর 
আগারগ ও 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

668. নািদম কাজী িপতা: আলতাফ হােসন 
কাজী 
মাতা: ঝণ া বগম 

াম: চরেগাবরা, ইউিনয়ন: ২০নং গাবরা, ডাকঘর: িনলফা বয়রা 
পা েকাড নং: ৮১২০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

াম: চরেগাবরা, ইউিনয়ন: ২০নং গাবরা, ডাকঘর: িনলফা বয়রা 
পা েকাড নং: ৮১২০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

 

669. মা: তানজীর আহেমদ িপতা: ত হািব র রহমান 
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা: ১৯, াম: চ নী মহল, ইউিনয়ন: সনহা , ডাকঘর: চ নী মহল, 
পা েকাড নং: ৯২২১, উপেজলা:িদঘিলয়া, জলা: লনা 

বাসা: পাইক বাড়ী, াম: দপাড়া, ইউিনয়ন: গাটাপাড়া, ডাকঘর: কা াপাড়া 
পা েকাড নং: ৯৩০০, উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

 

670. িশউলী ইসলাম িপতা: হািলমা খা ন 
মাতা: গাজী ল ইসলাম 

বাসা: ১৯, াম: চ নী মহল, ইউিনয়ন: সনহা , ডাকঘর: চ নী মহল 
পা েকাড নং: ৯২২১, উপেজলা:িদঘিলয়া, জলা: লনা 

বাসা: পাইক বাড়ী, াম: দপাড়া, ইউিনয়ন: গাটাপাড়া, ডাকঘর: কা াপাড়া 
পা েকাড নং: ৯৩০০, উপেজলা:বােগরহাট,  জলা: বােগরহাট 

 

671. মাছা তাসিলমা খা ন িপতা: মা: আই ব হােসন 
মাতা: িমেসস র য়ারা 
বগম 

বাসা:৩২, াম: মেনাহর র, ইউিনয়ন:  ৮নং মািলয়াট (ওয়াড-৩) 
ডাকঘর: ব লী, পা েকাড নং: ৭৩৫০, উপেজলা:কালীগ  
জলা: িঝনাইদহ 

বাসা: ৩৪৬/৫, াম: িডএসিসএসিস, িমর র, ইউিনয়ন: িমর র সনািনবাস 
ডাকঘর: িমর র সনািনবাস, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:প বী 
জলা: ঢাকা 

 

672. মা: তাসনীম নাল িপতা: মা: মামতাজ 
উি ন 
মাতা: মাছা মােজদা 
খা ন 

াম: পাছবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: গাংগাইল, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

673. মা: মা ম খান িপতা:রওন আলী খান 
মাতা: ফিজলা বগম 

বাসা:১৪৭/৫, াম: িলগাতী, ইউিনয়ন: তিলগাতী, ডাকঘর: িলগাতী 
পা েকাড নং: ৯৩২২, উপেজলা: মােড়লগ , জলা: বােগরহাট 

বাসা:১৪৭/৫, াম: িলগাতী, ইউিনয়ন: তিলগাতী, ডাকঘর: িলগাতী 
পা েকাড নং: ৯৩২২, উপেজলা: মােড়লগ ,  জলা: বােগরহাট 

 

674. মা: িজয়াউল মােশ দ িপতা: 
মাতা:  

াম: িড়পাইকা, ইউিনয়ন: লাহািলয়া, ডাকঘর: িড় পাইকা 
পা েকাড নং:৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী, জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

675. মা: আল আিমন িপতা: মা: রাজজা ল 
ইসলাম 
মাতা:  মাসা লাইলী 
বগম 

বাসা:৫নং চাওড়া ইউিপ, নড়বা, াম: পাতাকাটা 
ইউিনয়ন: ৫নং চাওড়া, ওয়াড-৭, ডাকঘর: ঘটখালী 
পা েকাড নং: ৮৭১০, উপেজলা:আমতলী 
জলা: বর না 

বাসা: ৬১৮, ৩নং খা াকাটা, াম: হাজী বাড়ী মহ া 
ইউিনয়ন: আমতলী পৗরসভা,ওয়াড-৩, ডাকঘর: আমতলী 
পা েকাড নং: ৮৭১০, উপেজলা:আমতলী 
জলা: বর না 

 

676. আেয়শা আ ার িপতা: মা: আফাজ উি ন 
মাতা: রজাহান বগম 

াম: বড়াজাল, ইউিনয়ন: ৪নং ষালনল ইউিনয়ন 
ডাকঘর: না য়ার বাজার, পা েকাড নং: ৩৫২০ 
উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

 

যে , মা: িমজা র রহমান 
ি গত কম কতা 
ম-১০১৩, ১০ম তলা 

ভবন-০৬ 
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

 

677. মন চ  দ িপতা: রাখাল চ  দ 
মাতা: অচ না রানী দ 

বাসা: ২৩/৩, মািলতা লাহারকা া রাড, াম: লাহারকা া 
ইউিনয়ন: চরিস র , ডাকঘর: চরিস র, পা েকাড নং: ১৬১২ 
উপেজলা:পলাশ, জলা: নরিসংদী 

বাসা: ২৩/৩, মািলতা লাহারকা া রাড, াম: লাহারকা া 
ইউিনয়ন: চরিস র , ডাকঘর: চরিস র, পা েকাড নং: ১৬১২ 
উপেজলা:পলাশ, জলা: নরিসংদী 

 

678. মা: সাই র রহমান িপতা: মা: শাহজাহান 
হাওলাদার 

াম: তাফাল বাড়ীয়া, ইউিনয়ন: সাপেলজা, ডাকঘর: দ: চরক গািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৫৬৬, উপেজলা:মঠবাড়ীয়া 

াম: তাফাল বাড়ীয়া, ইউিনয়ন: সাপেলজা, ডাকঘর: দ: চরক গািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৫৬৬, উপেজলা:মঠবাড়ীয়া 
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মাতা: মাছা: ফিরদা 
বগম 

জলা: িপেরাজ র জলা: িপেরাজ র 

679. পনা সরকার িপতা: ইক া সরকার 
মাতা: িচ া সরকার 

বাসা: ডাক-বাংেলা রাড, াম: গারকঘাটা-সরকার পাড়া 
ইউিনয়ন: পৗরসভা, ডাকঘর: গারকঘাটা, পা েকাড নং:৪৭১০ 
উপেজলা:মেহশখালী, জলা: ক বাজার 

বাসা: ডাক-বাংেলা রাড, াম: গারকঘাটা-সরকার পাড়া 
ইউিনয়ন: পৗরসভা, ডাকঘর: গারকঘাটা, পা েকাড নং:৪৭১০ 
উপেজলা:মেহশখালী, জলা: ক বাজার 

 

680. মা: ইয়া ব হােসন িপতা: আ ল কালাম 
মা া 

মাতা: হািসনারা বগম 

াম: কাট খালী, ইউিনয়ন: িচকিন কাি , ডাকঘর: কাটখালী 
পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

মা: ইয়া ব হােসন, যে , মাসা র আ ার, বােজট অিধশাখা, ভবন-৩, 
বািণজ  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

681. মাসা: র আ ার িপতা: মা: জািকর হােসন 
মা া 

মাতা: হেলনা বগম 

াম: ক ান কলস, ইউিনয়ন: কলাগািছয়া, ডাকঘর: খাির মা 
পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

যে , মা: সােহল, বােজট অিধশাখা, ভবন-৩, বািণজ  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

 

682. মা: সাগর হােসন িপতা: মা: আমদ আলী 
মাতা: মাছা পরী খা ন 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

 

যে , মা: আ র রিশদ( ি গত কম কতা) 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, ভবন-৭, ক -৫৩১, শাখা-১০ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

683. রােশদা আখতার িপতা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: েরর নাহার 

বাসা: মীর রাই , াম: হাফীজ খাম, ইউিনয়ন: ৬নং ইছাখালী 
ডাকঘর: মাদবার হাট, পা েকাড নং:৪৩২৪, উপেজলা:িমর রাই 
জলা: চ াম 

৯৩, সরদার ক েল , আগারগাও, ১৬, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  

684. আ াহ আল জািহদ িপতা:মান র রহমান 
মাতা: মাহ দা খা ন 

াম: য়া য়া, ইউিনয়ন: পা া, ডাকঘর: য়া য়া 
পা েকাড নং:৫৮২৬, উপেজলা: সানাতলা, জলা: ব ড়া 

যে , মা: আ র রিশদ( ি গত কম কতা), ম ও কম সং ান ম ণালয়, 
ভবন-৭,ক -৫৩১, শাখা-১০, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

685. র-ই-আলম িপতা: আ র রহমান 
মাতা: নাসিরন লতানা 

াম: কালার পালশা, ইউিনয়ন: ৫নং কালাহাট, ডাকঘর: কালাহাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বাদল গাছী, জলা: নওগ  

যে , মা: জিসম উি ন, অথ ৈণিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক -১৮ 
শেরবাংলানগর,  আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

686. মা: রজাউল কিরম িপতা: মা: মা ন কিবর 
মাতা: জাহানারা বগম 

বাসা: ৭৩/৩, াম: দি ণগ ও, ইউিনয়ন: দি ণগ ও, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

বাসা: ৭৩/৩, াম: দি ণগ ও, ইউিনয়ন: দি ণগ ও, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

 

687. মা: তা ল ইসলাম িপতা: মা: আ  িছি ক 
মাতা: হাসেন বগম 

াম: দির , ইউিনয়ন: ২নং সাহাগী , ডাকঘর: সাহাগী 
পা েকাড নং:২২৮১, উপেজলা:ঈ রগ , জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

688. মা: েয়ল আকন িপতা: মা: আিজজ আকন 
মাতা: ফােতমা বগম 

াম: ক য়া, ইউিনয়ন: শৗলজািলয়া, ডাকঘর: ক য়া 
পা েকাড নং: ৮৪৩০, উপেজলা:কাঠািলয়া, জলা: ঝালকা  

বাসা: ০১, , াম: রাড-০২, ইউিনয়ন: ক-িস, সকশন-১৩, ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং:১২১৬ 

 

689. ফারজান হােসন িপতা: হা ন অর রিশদ 
মাতা: া বা  

বাসা:৩০৮, াম: ত িলয়া 
ইউিনয়ন: ৮নং ওয়াড, ডাকঘর: বগলাহাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০ 

উপেজলা:বদলগাছী 
জলা: নওগা 

যে , মা: জিসম উি ন, িপও, অথ ৈণিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক -১৮, 
শের বাংলা নগর, আগার গাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

690. মা: শিফ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ছ ছালাম 
মাতা: হািলমা খা ন 

াম: রাজগাতী খালপাড়, ইউিনয়ন: ১নং, ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

691. আ ল বশার হাওলাদার িপতা: শাহ আলম 
হাওলাদার 
মাতা: তাছিলমা বগম 

বাসা:কলাগািছয়া, াম: কলাগািছয়া, ইউিনয়ন:কলাগািছয়া  
ডাকঘর: কলাগািছয়া, পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 
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692. লক পাল িপতা: া রানী পাল 

মাতা: অ  চ  পাল 
াম: বাঐ তারা, ইউিনয়ন: বাঐ তারা, ডাকঘর: সয়দাবাদ 
পা েকাড নং: ৬৭০০, উপেজলা:সদর, জলা: িসরাজগ  

বাসা: খান মি ল, াম: ১৯৭/িব. ইউিনয়ন: পি ম শওড়া পাড়া 
ডাকঘর: ওয়াসা রাড, পা েকাড নং:িমর র, জলা:ঢাকা-১২১৬ 

 

693. মা: মিন ল ইসলাম িপতা: মা: িছি ক 
মাতা: িবিব আয়শা 

বাসা:মাতা র বাড়ী, াম: মৗ , ইউিনয়ন: আলীনগর 
ডাকঘর: আলীনগর, পা েকাড নং: ৮৩০০, উপেজলা: ভালা 
জলা: ভালা 

বাসা:মাতা র বাড়ী, াম: মৗ , ইউিনয়ন: আলীনগর 
ডাকঘর: আলীনগর, পা েকাড নং: ৮৩০০, উপেজলা: ভালা 
জলা: ভালা 

 

694. ইকবাল হােসন িপতা: লতান আহেমদ 
মাতা: কা ন আরা বগম 

বাসা: যে  ইকবাল হােসন সৗরভ, াম: ন ীর গাও, ইউিনয়ন: ৬ 
ডাকঘর: গজািরয়া বাজার, পা েকাড নং:৩৯০০ 
উপেজলা:দাগন ইঞা, জলা: ফনী 

িখলে ত বটতলা 
মসিজদ মস, 
িখলেখত, ঢাকা-১২২৯ 

 

695. তাসিলমা আ ার িপতা:আ র রিশদ 
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম: মহাৈব, ইউিনয়ন: ০৪, ডাকঘর: বারপাড়া, পা েকাড নং:২৩০০ 
উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

696. শহী ল ইসলাম িপতা: আতাউর রহমান 
মাতা: সালমা আ ার 

াম: রায়াইল, ইউিনয়ন: রায়াইল, ডাকঘর: রায়াইল 
পা েকাড নং: ১৮২২, উপেজলা:ধামরাই, জলা: ঢাকা 

যে , নজ ল ইসলাম( িম উপ. সহ: কম কতা)বাগধিনয়া, িম অিফস 
গ া, সাভার-১৩৪০, ঢাকা 

 

697. মা: আ ল মািনক িপতা: মা: নইম উি ন 
মাতা: মাছা সাইমা খা ন 

াম: গায়ালপাড়া, ইউিনয়ন: রিহমান র, ডাকঘর: রিহমান র 
পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগাও, জলা: ঠা রগাও 

াম: গায়ালপাড়া, ইউিনয়ন: রিহমান র, ডাকঘর: রিহমান র 
পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগাও, জলা: ঠা রগাও 

 

698. মা: রমজান হােসন িপতা: আব ল মা ান 
মাতা: িবলিকছ বগম 

াম: তা য়াকা া (ক), ইউিনয়ন: খাগকা া, ডাকঘর: শ ু রা 
পা েকাড নং: ১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার, জলা: নারায়ণগ  

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

699. শখর বাৈড় িপতা:স র ন বাৈড় 
মাতা: ম রানী বাৈড় 

াম: দ ার, ইউিনয়ন: শালক, ডাকঘর: শালক 
পা েকাড নং: ৮২৩৩, উপেজলা:উিজর র, জলা:বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

700. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: কাম ামান 
মাতা: মাছা রািজয়া 
লতানা 

াম: অর পাশা, ইউিনয়ন: গাংগাইল, ওয়াড-১, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:ময়মনিসংহ 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

701. আ.ন.ম. ফারজানা 
(কিল) 

িপতা: আ াহ আল-
মা ন 
মাতা: িশ দা বগম 

াম: িহলী, ইউিনয়ন: ৫নং ইটাইল, ডাকঘর: শেলর কা া 
পা েকাড নং: ২২০৫, উপেজলা:জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

702. মা: নজ ল ইসলাম 
খান 

িপতা:আ াব আলী খান 
মাতা: মিকমন নছা 

াম: চরবেল র, ইউিনয়ন: কািলপাড়া, ডাকঘর: চি র হাট 
উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 

াম: চরবেল র, ইউিনয়ন: কািলপাড়া, ডাকঘর: চি র হাট 
উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 

 

703. মা: আ র রিশদ িপতা: আ  ব র িসি ক 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: রা ম, ইউিনয়ন: ৫নং গাংগাইল, ওয়াড-৮, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

704. মা: রাক ামান 
িসরাজী 

িপতা:  মা: িশরা ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা িশিরন 
আ ার 

াম: ফিরদ র, ইউিনয়ন: আটগাও, ডাকঘর: েজ গ  
পা েকাড নং:৩০৪০, উপেজলা:শা া 
জলা: নামগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

705. মা: আিমন িপতা: মা: ইমাম আলী 
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম: অর পাশা, ইউিনয়ন: গাংগাইল, ওয়াড-১, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

706. মা: মািব ল হক িপতা: মা: মাহসীন আলী 
মাতা: মােজদা খা ন 

াম: িসংহা  ( ব পাড়া), ডাকঘর: বারাদী বাজার 
পা েকাড নং:৭১০০, উপেজলা: মেহর র সদর, জলা: মেহর র 

যে , মা: মিন ল ইসলাম, শাসন-০২ শাখা, ক  নং-৪১৬, ভবন-০৬ 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

707. মা: রায়হান আলী িপতা: মা: ম আলী াম: লপালা ( ব পাড়া), ডাকঘর: গা লখালী, পা েকাড নং:৭২০০ যে , মা: মািব ল হক, শাসন-০২ শাখা, ক  নং-৪১৬, ভবন-০৬  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মাছা রেহনা 
খা ন 

উপেজলা:আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা 

708. মা: রােশ ামান িপতা: মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: মাছা মিরয়ম নছা 

াম: বাশবািড়য়া , ডাকঘর: গাংনী, উপেজলা:গাংনী 
জলা: মেহর র 

যে , মা: মািব ল হক, শাসন-০২ শাখা, ক  নং-৪১৬, ভবন-০৬ 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

709. মা: সাহা ল আলম িপতা: মা: আ ল কালাম 
আজাদ 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা:৫৪৮, াম: কশাইল, ইউিনয়ন: ০৫, কালা 
ডাকঘর: ভা ার র, পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদলগাছী 
জলা: নওগ  

 িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ণ ই উট, সনপাড়া, 
পব তা 
ডাকঘর: বাড়ী-২, রাড-৪, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬ 

 

710. মা: রািজব ইয়া িপতা: মা: ফজ র রহমান 
মাতা: রািহমা আ ার 

াম: ই ারগাতী, ইউিনয়ন: লী, ডাকঘর: চংভােদরা 
পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

৪৮, সীমা িনেকতন, ব  হাজীপাড়া, রাম রা, ঢাকা-১২১৯  

711. মা: জন িময়া  িপতা: মা: আ ল কােশম 
মাতা: মানা বগম 

াম: গডােবর, ইউিনয়ন: ০৮, ডাকঘর: গািছয়া 
পা েকাড নং: ২২২৫, উপেজলা:গফরগাও, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা: , ১১২/িব, রলওেয়, াম: গাড  কেলানী, ইউিনয়ন: ১৭ 
ডাকঘর: সদর, পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:সদর, জলা: ময়মনিসংহ 

 

712. গােল জা াত পা  িপতা: মা: আ ল কােসম 
মাতা: বিব আ ার 

বাসা:৯৬/৯৭, নবাব র রাড, াম: নবাব র, ইউিনয়ন: ৩৪ 
ডাকঘর: নবাব র, পা েকাড নং: ১১০০, উপেজলা: ওয়ারী 
জলা: ঢাকা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

713. আহা দ আলী িপতা: মা: হা ন-অর-
রিশদ 
মাতা: সােজদা খা ন 

াম: রহাই কাউিলয়া, ইউিনয়ন: ৩নং ঘারজান 
ডাকঘর: খাষকাউিলয়া, পা েকাড নং: ১৯৩০, উপেজলা: চৗহালী 
জলা: িসরাজগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

714. মা: হা ন অর রিশদ িপতা: ত: ছানা ল 
ইসলাম 
মাতা: হাওয়া বগম 

াম: পা া, ইউিনয়ন:পা া , ডাকঘর: পা া 
পা েকাড নং:৫৮২৬, উপেজলা: সানাতলা 
জলা: ব ড়া 

যে , মা: আ র রিশদ( ি গত কম কতা) 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, ভবন-৭, ক -৫৩১, শাখা-১০ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

715. রা  আহে দ িপতা: মা: বজ র রহমান 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা: ১৩০, াম: কালা, ইউিনয়ন: কালা, ডাকঘর: কালাহাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা: বদলগাছী, জলা: নওগা 

বাসা: ১৩০, াম: কালা, ইউিনয়ন: কালা, ডাকঘর: কালাহাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা: বদলগাছী, জলা: নওগা 

 

716. িজ. এম. জাকািরয়া িপতা: মা: আসলাম গাজী 
মাতা: চানব  

াম: ল খালী, ইউিনয়ন: ল খালী, ডাকঘর: ল খালী 
পা েকাড নং:৮৬০১, উপেজলা: মিক, জলা:প য়াখালী 

যে  এস এম শাহীন আলম, অিডটর িরেপাট স র 
বািনিজ ক অিডট অিধদ র, অিডট কমে  (৮ম ও ৯ম), স নবািগচা, ঢাকা 

 

717. পণ া ডা য়া িপতা:অিবনাশ চ  ডা য়া 
মাতা: চ া ডা য়া 

াম: ছলা িনয়া, ইউিনয়ন: ১নং ধানসাগর, ডাকঘর: আমড়াগািছয়া 
পা েকাড নং:৯৩৩০, উপেজলা:শরণেখালা, জলা:বােগরহাট 

যে , হাজী মা: আলাউি ন, বাসা-৬৩ , ৪থ  তলা, পি ম ভাষান টক 
ভাষানেটক, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬ 

 

718. মা: আিজ ল ইসলাম িপতা: আকিলমা বগম 
মাতা: আ: রিশদ িময়া 

াম: বড় িহজলী, ইউিনয়ন: নবাব র/০৭, ডাকঘর: সানা র 
পা েকাড নং:৭৭২২, উপেজলা:বািলয়া কাি , জলা: রাজবাড়ী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

719. মা: মািহ াহ িপতা: মা: সকা ার 
মা া 

মাতা: হ ফা বগম 

াম: কলাগািছয়া, ইউিনয়ন: িলশাখালী, ডাকঘর: কলাগািছয়া 
পা েকাড নং:৮৭১০, উপেজলা:আমতলী 
জলা: বর না 

 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

720. মা: িসি র রহমান িপতা: মা: আ ল হােসম 
মাতা: জােহদা বগম 

াম: প ানন র, ইউিনয়ন: ৬, ডাকঘর: ন েকানা 
পা েকাড নং:২৪০০, উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

বাসা: ১৯/৬, াম: আজম রাড, ইউিনয়ন: ৩১, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং:১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র, জলা: ঢাকা 

 

721. মা: সিলম রজা িপতা: মা: আ ল জিলল 
মাতা: সােহরা খা ন 

াম: শমাইল, ইউিনয়ন: জানাইল, ডাকঘর: হির র 
পা েকাড নং:৬৬৩০, উপেজলা:বড়াই াম, জলা: নােটার 

যে  মা: কাওছার ধা(িপএ)কা  এ াইজ ও ভ াট আপীলাত াই াল 
জীবন বীমা ভবন (৪থ  তলা)১০ িদল শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

722. পন মার সন িপতা: শীল চ  সন াম: কশালগ ও, ইউিনয়ন: পি ম িহয়া, ডাকঘর: িহয়া াম: কশালগ ও, ইউিনয়ন: পি ম িহয়া, ডাকঘর: িহয়া  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: দয়াপিত রানী পা েকাড নং: ৫১০৩, উপেজলা: ঠা রগাও সদর, জলা: ঠা রগাও পা েকাড নং: ৫১০৩, উপেজলা: ঠা রগাও সদর, জলা: ঠা রগাও 

723. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল জিলল 
মাতা: রািশদা বগম 

বাসা: ৮০, াম: হাি -৫৯, ইউিনয়ন: ওয়াড-০১, ডাকঘর: ি পাশা 
পা েকাড নং: ৮৬২০, উপেজলা:বাউফল, জলা: প য়াখালী 

যে , মসাস  হনা গােম স, িমউিনিসপাল হকাস  মােকট 
দাকান নং-২৬৩/২৬৪,৩নং গিল, সদরঘাট, ঢাকা-১১০০ 

 

724. মা: মােজ ল হক িপতা: গালাম ব ল 
মাতা: মাসা: রািফজা 
খা ন 

াম: আ ল বাড়ীয়া, শন পাড়া, ইউিনয়ন: আ ল বাড়ীয়া 
ডাকঘর: আ ল বাড়ীয়া, পা েকাড নং: ৭২২২, উপেজলা:জীবন নগর 
জলা: য়াডা া 

াম: আ ল বাড়ীয়া, শন পাড়া, ইউিনয়ন: আ ল বাড়ীয়া 
ডাকঘর: আ ল বাড়ীয়া, পা েকাড নং: ৭২২২, উপেজলা:জীবন নগর 
জলা: য়াডা া 

 

725. আিন র রহমান িপতা:আি য়া খা ন 
মাতা: আ  তােলব 

াম: আড়াজী চড়াইেখালা, ইউিনয়ন: চড়াই খালা 
ডাকঘর: বটতলা, পা েকাড নং: ৫৩০০, উপেজলা:নীলফামারী সদর 
জলা: নীলফামারী 

যে  মা: নজ ল ইসলাম, িপও, 
ম ও আপীল াই াল, ৪৩ কাকরাইল, ০৪ আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, 

ঢাকা-১০০০ 

 

726. মাসা: হ ািপ আরা 
খা ন 

িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম 
মাতা: মাসা মােজদা 
খা ন 

াম: ইনসাফনগর, ইউিনয়ন: ৫নং রাম র, ডাকঘর: ইনসাফনগর 
পা েকাড নং: ৭০৫২, উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

বাসা: ই-২/৩০৩, ডাকঘর: িপএ িস 
পা েকাড নং:১৩৪৩ 

উপেজলা:সাভার 
জলা: ঢাকা 

 

727. মা: সােহল িময়া িপতা: ত সিফউি ন 
মাতা: শফালী বগম 

বাসা: ৬৩৫, াম: পি ম শওড়াপাড়া, ইউিনয়ন: ১৪ 
ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৬৩৫, াম: পি ম শওড়াপাড়া, ইউিনয়ন: ১৪ 
ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

728. তািনয়া আ ার িপতা: মা: মািনক 
দওয়ান 

মাতা: িফেরাজা বগম 

বাসা:৫৬/এ, াম: মা াপাড়া, ইউিনয়ন: ১৬ 
ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শর-ই-বাংলা নগর, জলা: ঢাকা 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

729. খাকন মীর িপতা:আফতাব উি ন 
মাতা: রিহমা খা ন 

াম: জয়কা, ইউিনয়ন: ৯নং, ডাকঘর: জয়কা, পা েকাড নং: ২৩১০ 
উপেজলা:কিরমগ ,   জলা: িকেশারগ  

বাসা: ৫/১৫, াম:  ি েযা া কমে , ইউিনয়ন: ৯৩, ডাকঘর: িমর র-১ 
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:শাহ আলী, জলা: ঢাকা 

 

730. মা: রিশদ আলম িপতা: মা: এজার উি ন 
মাতা: মাছা: না বগম 

বাসা:বড়লই, াম: বড়লই, ইউিনয়ন: বড়িভটা, ডাকঘর: বড়লই 
পা েকাড নং:৫৬৮০, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: িড় াম 

বাসা:বড়লই, াম: বড়লই, ইউিনয়ন: বড়িভটা, ডাকঘর: বড়লই 
পা েকাড নং:৫৬৮০, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: িড় াম 

 

731. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল আিজজ 
মাতা: রওশন আরা 

াম: মহলা , ইউিনয়ন: মহলা , ডাকঘর: পাছার বাজার 
পা েকাড নং: ২২৭০, উপেজলা: গৗরী র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

732. রানা সরকার িপতা:ধনা সরকার 
মাতা: শলী সরকার 

বাসা: যে , মার সরদার, াম: কা নেগাপাড়া (দ:সরদারপাড়া) 
ইউিনয়ন: ১৬২ নং বাড়ী, ওয়াড-৪, ডাকঘর: কা নেগাপাড়া 
পা েকাড নং: ৪৩৬৩, উপেজলা: বায়ালখালী, জলা: চ াম 

বাসা: ৪৯০, ীল ভবন, াম: রাজা রেলইন, ইউিনয়ন: ৩২ নং আ রিক া 
ডাকঘর: আ রিক া, পা েকাড নং:৪০০০, উপেজলা: কােতায়ালী 
জলা:চ াম 

 

733. মা: আল-আিমন িপতা: মা: আ: লিতফ 
হাওলাদার 
মাতা: খািদজা বগম 

াম: চরাদী, ইউিনয়ন: চরাদী, ডাকঘর: চরাদী 
পা েকাড নং: ৮২৮০ 

উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

734. মা: স জ িপতা: মাছা ম রা 
আ ার 
মাতা: মা: হা ন অর 
রিশদ 

বাসা:রজা র-কাঠািলয়া সড়ক, াম: আ ািরয়া, ইউিনয়ন: রাজা র 
ডাকঘর: দ: আ ািরয়া, পা েকাড নং: ৮৪১০, উপেজলা:রাজা র 
জলা: ঝালকা  

বাসা: ১১১/৬, াম: উ র গদাপাড়া (৩য় লন), ইউিনয়ন: ৬নং ওয়াড 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা: গদা 
জলা: ঢাকা 

 

735. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: হািফজ উি ন বাসা:বীরচারী, াম: বীরচারী, ইউিনয়ন: ৬নং িদঘলকাি  বাসা:বীরচারী, াম: বীরচারী, ইউিনয়ন: ৬নং িদঘলকাি   
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: আেনায়ারা বগম ডাকঘর: জািহদগ , পা েকাড নং: ১৯৮১, উপেজলা:ঘাটাইল 

জলা: টাংগাইল 
ডাকঘর: জািহদগ , পা েকাড নং: ১৯৮১, উপেজলা:ঘাটাইল 
জলা: টাংগাইল 

736. মিহ র রহমান িপতা: ফজ র রহমান 
মাতা: মাক দা বগম 

াম: প ানন র, ইউিনয়ন: ৬, ডাকঘর: ন েকানা 
পা েকাড নং: ২৪০০, উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

বাসা: ১৯/৬, াম: আজমেরাড, ইউিনয়ন: ৩১, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং:১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র, জলা:  ঢাকা 

 

737. মা: নািজব উ াহ িপতা: মা: হােতম 
মাতা: িবিব সতারা 

াম: উ: চরলামিছ পাতা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৫, ডাকঘর: কািজর হাট 
পা েকাড নং: ৮৩০০, উপেজলা: দৗলতখান, জলা: ভালা 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকােজলা:ঢাকা 

 

738. মা: মাহ ল হাসান িপতা: মা: বজ র রহমান 
মাতা: মাছা জািহদা 
আ ার 

াম: িবয়ারা, ইউিনয়ন: গাংগাইল, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

739. কাম ন নাহার িপতা: মা: আ ল কিরম 
মাতা: মিরয়ম বগম 

বাসা:কািলকাবাড়ী, াম: কািলকাবাড়ী, ইউিনয়ন: ১নং দি ণ 
মাইজপাড়া, ডাকঘর: ঘাষগাও, পা েকাড নং: ২৪১৬ 
উপেজলা: ধাবাউড়া, জলা: ময়মনিসংহ 

যে , আয়শা িসি কা, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয় 
শেরবাংলানগর, আগারগাও 

ঢাকা-১২০৭ 

 

740. িনিখল বািরক িপতা: িনম ল চ  বািরক 
মাতা: ম  রানী 

বাসা:কলাগািছয়া, াম: কলাগািছয়া, ইউিনয়ন: কলাগািছয়া 
ডাকঘর: কলাগািছয়া, পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

741. মা: আলাউি ন িপতা:রিফ ল ইসলাম 
মাতা: আয়রা বগম 

াম: ফিকর হাট, ইউিনয়ন: ৫নং, ডাকঘর: মষতলী বাজার 
পা েকাড নং: ৩৫৫০, উপেজলা: চৗ াম, জলা: িম া 

বাসা: ১৩৭, বা ন, াম: দি ণ বািগচা গাও, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: মাঘল লী, পা েকাড নং:৩৫০০,উপেজলা:আদশ  সদরেজলা: িম া 

 

742. মাহা দ আির ল 
ইসলাম 

িপতা:মর ম মাহা দ 
আ  শামা 
মাতা: জয়নাব বগম 

াম: চয়ার ান পাড়া, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪, ডাকঘর: লামা 
পা েকাড নং: ৪৬৪০, উপেজলা:লামা 
জলা: বা রবান 

বাসা: ইে িরয়াল ল এ  কেলজ, ৮২২/এ, মেহদীবাগ 
াম: ৮নং বাগমিনরাম ওয়াড, ডাকঘর: কাতয়ালী, পা েকাড নং: ৪০০০ 
জলা: চ াম 

 

743. মা: ইয়া ল ইসলাম িপতা: মা: খয়বার হােসন 
মাতা: িরনা খা ন 

াম: বােদমা , ইউিনয়ন: ডাউকী, ডাকঘর: আলমডা া 
পা েকাড নং:৭২১০, উপেজলা:আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

াম: বােদমা , ইউিনয়ন: ডাউকী, ডাকঘর: আলমডা া 
পা েকাড নং:৭২১০, উপেজলা:আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

 

744. মাহা দ আিম ল 
আজাদ 

িপতা: মাহা দ আ ল 
কালাম আজাদ 
মাতা: দেলায়ারা বগম 

বাসা: কালাম মা ার বাড়ী, াম: রামনগর, ইউিনয়ন: ০২ 
ডাকঘর: রামনগর, পা েকাড নং: ৩৯২০, উপেজলা:দাগন ইয়া 
জলা: ফনী 

বাসা: কালাম মা ার বাড়ী, াম: রামনগর, ইউিনয়ন: ০২ 
ডাকঘর: রামনগর, পা েকাড নং: ৩৯২০, উপেজলা:দাগন ইয়া 
জলা: ফনী 

 

745. মা: রতন মা া িপতা:  মা: ছামাদ আলী 
মা া 

মাতা: মাছা লতা িবিব 

বাসা: ব লা সড়ক, াম: ব লা, ইউিনয়ন: আহসানগ  
ডাকঘর: পেরশনগর, পা েকাড নং: ৬৫৯৬, উপেজলা:আ াই 
জলা: নওগ  

বাসা: ব লা সড়ক, াম: ব ল, ইউিনয়ন: আহসানগ  
ডাকঘর: পেরশনগর 
পা েকাড নং: ৬৫৯৬ 

উপেজলা:আ াই 
জলা: নওগ  

 

 

746. মা: রােশদ মাশারফ িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: লেকাচা, ইউিনয়ন: ৮নং লেকাচা/ওয়াড-৩ 
ডাকঘর: লেকাচা, পা েকাড নং:২০১২, উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

াম: লেকাচা, ইউিনয়ন: ৮নং লেকাচা/ওয়াড-৩ 
ডাকঘর: লেকাচা, পা েকাড নং:২০১২, উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

 

747. সালসািবল হনা িপতা: মা: মিজ র 
রহমান 

াম: খিশমলা, ইউিনয়ন: পাথ শী, ডাকঘর: মাশাররফ গ  
পা েকাড নং: ২০২০, উপেজলা:ইসলাম র 

যে , মা: জিসম উি ন, ি গত কম কতা 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক -১৮ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: মা ফা আ ার জলা: জামাল র শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

748. মা: তির ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল ওহাব 
মাতা: তহিমনা বগম 

াম: তা ক শাহাবাজ, ইউিনয়ন: বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা: রং র 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

749. মা: িগয়াস উি ন িপতা: আ ল কালাম 
মাতা: জয়নব িবিব 

বাসা: ম  হাওলাদার বাড়ী, াম: পি ম রামগ  
ইউিনয়ন: রমাগ , ওয়াড-২, ডাকঘর: কতার হাট 
পা েকাড নং:৮৩৩২, উপেজলা:লাল মাহন, জলা: ভালা 

বাসা: ম  হাওলাদার বাড়ী, াম: পি ম রামগ  
ইউিনয়ন: রমাগ , ওয়াড-২, ডাকঘর: কতার হাট 
পা েকাড নং:৮৩৩২, উপেজলা:লাল মাহন, জলা: ভালা 

 

750. মা: তিহ ল ইসলাম িপতা: মা: বলাল হােসন 
মাতা: মাছা: রজাহান 
বগম 

বাসা: হাি ং-৫৬৯/১, াম: কাশাহার, ইউিনয়ন: কামাল র 
ডাকঘর: ব র, পা েকাড নং:৫৮৩১, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

বাসা: হাি ং-৫৬৯/১, াম: কাশাহার, ইউিনয়ন: কামাল র 
ডাকঘর: ব র, পা েকাড নং:৫৮৩১, উপেজলা:সািরয়া কাি  
জলা: ব ড়া 

 

751. িফেরাজ আহে দ িপতা:আ ল মােলক 
মাতা: রােবয়া বগম 

াম: িনভা, ইউিনয়ন: পা া, ডাকঘর: জানা 
পা েকাড নং: ৭৭২০, উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

াম: িনভা, ইউিনয়ন: পা া, ডাকঘর: জানা, পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

 

752. মা: ইসমাইল হােসন িপতা: মা: আনছার আলী 
মাতা: মাছা: হািছনা 
বগম 

াম: খাসসাত বাড়ীয়া, ইউিনয়ন: বলৈতল, ডাকঘর: খাসসাত বাড়ীয়া 
পা েকাড নং:৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩/১-এ, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

753. মা: এনা ল হক িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন বপারী 

মাতা: কিহ র বগম 

াম: আ না, ইউিনয়ন: শির ল, ডাকঘর: আ না 
পা েকাড নং: ৮২৩৩, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা: বিরশাল 

াম: আ না, ইউিনয়ন: শির ল, ডাকঘর: আ না 
পা েকাড নং: ৮২৩৩, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা: বিরশাল 

 

754. সানিজদা আ ার িপতা: মা: আজাহার 
হােসন 

মাতা: ছােলহা বগম 

বাসা: ৩৫৯/িব, লবাগ, াম: ই রী, ইউিনয়ন: ৩৫ 
ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং: ১২১৭, উপেজলা:মিতিঝল 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৩৫৯/িব, লবাগ, াম: ই রী, ইউিনয়ন: ৩৫ 
ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং: ১২১৭, উপেজলা:মিতিঝল 
জলা: ঢাকা 

 

755. মা: বাদল িময়া িপতা: মা: কািদর িময়া 
মাতা: মাসা: আিফয়া 
খা ন 

াম: ফরদাবাদ, ইউিনয়ন: ফরদাবাদ, ডাকঘর: ফরদাবাদ 
পা েকাড নং: ৩৪২০, উপেজলা: া ণবািড়য়া 
জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: ১৭০/৫, িব ম র ভবন, াম: তালতলা, মা াপাড়া 
ইউিনয়ন: ১৬ নং ওয়াড, ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শেরবাংলা নগর, জলা:ঢাকা 

 

756. মা: আিজ র রহমান িপতা: মা: সাই র 
রহমান সাম  
মাতা: মাছা: সাম াহার 
বগম 

বাসা: সকত-৫০, াম: দি ণ আরিপন নগর, ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: নামগ , পা েকাড নং: ৩০০০, উপেজলা: নামগ  সদর 
জলা: নামগ  

বাসা: সকত-৫০, াম: দি ণ আরিপন নগর, ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: নামগ , পা েকাড নং: ৩০০০, উপেজলা: নামগ  সদর 
জলা: নামগ  

 

 

757. মা: রা  আহেমদ িপতা: মা: ল আিমন 
মাতা: আফেরাজা আ ার 

াম: লা িড়য়া শখ পাড়, ইউিনয়ন: ২নং লা িড়য়া ইউিনয়ন 
ডাকঘর: লা িড়য়া কািলগ  বাজার, পা েকাড নং:৭৫১০ 
উপেজলা: লাহাগড়ােজলা: নড়াইল 
 

যে , মা: ল আিমন, মাননীয় ম ী মেহাদেয়র দ র 
ভবন নং-০৬, ক  নং-৬২০ (৭মতলা) াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

758. ী আ ার িপতা: ল আিমন 
মাতা: আফেরাজা খানম 

াম: লা িড়য়া শখ পাড়া, ইউিনয়ন: ২নং লা িড়য়া ইউিনয়ন 
ডাকঘর: লা িড়য়া কািলগ  বাজার, পা েকাড নং:৭৫১০ 
উপেজলা: লাহাগড়া, জলা: নড়াইল 

যে , মা: িহমােয়ত হােসন, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, 
িব ৎ ালানী ও খিনজ স দ ম াণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

759. মা: জিসম উি ন িপতা: মা: শামীম উি ন 
মাতা: সিলনা বগম 

বাসা:২১৪, াম: করেতৈতল, ইউিনয়ন: ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: ঘাড়াশাল, পা েকাড নং: ১৬১৩, উপেজলা:পলাশ 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৩ ন ন ভবন, সরদার ক েল , আগারগাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
জলা: নরিসংদী 

760. নাজ ন নাহার িলমা িপতা:আ ল কােশম 
মাতা: খািদজা বগম 

বাসা: হািনফ মা ােরর বািড়, াম: রান বাউিশয়া 
ইউিনয়ন: বাউিশয়া, ডাকঘর: বাউিশয়া, পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা:গজািরয়া, জলা: ীগ  

বাসা: সরকার ভবন, ৪৮, জািহন নগর, াম: দি ণ রােয়রবাগ 
ইউিনয়ন: মা য়াইল, ডাকঘর: হািবব নগর, পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা:কদমতলী, জলা: ঢাকা 

 

761. কাম ন নাহার িলিপ িপতা: মা: আ ল কােশম 
মাতা: মাসা: খািদজা 
বগম 

বাসা: বপারী বািড়, াম: হাসনাবাদ, ইউিনয়ন: দাউদকাি  সদর (উ:) 
ডাকঘর: বােহরচর, পা েকাড নং:৩৫১৬, উপেজলা:দাউদকাি  
জলা: িম া 

বাসা: সরকার ভবন, ৪৮, জািহদ নগর, াম: দি ণ রােয়র বাগ 
ইউিনয়ন: মা য়াইল, ডাকঘর: হািবব নগর, পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা:কদমতলী, জলা: ঢাকা 

 

762. মা আ ার িপতা: ত ইসলাম উি ন 
মাতা: ল ম আ ার 

াম: পংকর হাটী, ইউিনয়ন: ৫নং গাংগাইল, ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

763. িলজা আ ার িপতা: মা: ইসলাম উি ন 
মাতা: সিলনা খা ন 

াম: কাওয়ালী কানা, ডাকঘর: ক, আমতলা, পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

764. রােবয়া খানম িপতা: মা: নাজ ল 
হােসন 

মাতা:নািছমা খা ন 

াম: কালার পালশা, ইউিনয়ন: কালা, ডাকঘর: কালা হাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদলবাছী 
জলা: নওগ  

যে , মা: নাজ ল হােসন, িপও, িশ  ভবন, িশ  ম ণালয়, মিতিঝল বা/এ, 
ঢাকা-১০০০ 

 

765. আফসানা আ ার িপতা: মা: আ ল কােশম 
মাতা: মােলকা বগম 

াম: মি কার িদঘী, ডাকঘর: শশীদল, পা েকাড নং: ৩৫২৬ 
উপেজলা: া ণপাড়া, জলা: িম া 

যে , মা: সােহল, বােজট অিধশাখা, ক -১৩৩, ভবন-৩ 
বািনজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

766. মা: শিরফ আহেমদ িপতা: মা: মা ফা 
কামাল 
মাতা: িমনা আ ার 

াম: পাছবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: গাংগাইল , ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

767. মা: আসমাউল হােসন িপতা:আহ দ আলী 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

যে , মা: আ র রিশদ( ি গত কম কতা), ম ও কম সং ান ম ণালয়, 
ভবন-৭, ক -৫৩১, শাখা-১০, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

768. িজয়াউর রহমান িপতা: আ র রহমান 
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: বগাদী, ইউিনয়ন: িচক ী, ডাকঘর: িচক ী 
পা েকাড নং: ৮০০০, উপেজলা:শরীয়ত র সদর, জলা: শরীয়ত র 

বাসা: ১০নং, ১ম গিল, াম:  উ র মা া, ইউিনয়ন: মা া 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা 

 

769. মা: বা  িময়া িপতা: মা: আ: গ র ম ল 
মাতা: ফােতমা খা ন 

াম: কাচারী পাড়া, ইউিনয়ন: হাবাস র, ডাকঘর: কাচারী পাড়া 
পা েকাড নং:৭৭২০, উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

াম: কাচারী পাড়া, ইউিনয়ন: হাবাস র, ডাকঘর: কাচারী পাড়া 
পা েকাড নং:৭৭২০, উপেজলা:পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

 

770. মা: ইমন মি ক িপতা: মা: হা ন মি ক 
মাতা: শাহানাজ বগম 

াম: বাদল পাড়া, ইউিনয়ন: চরামি , ডাকঘর: বাদল পাড়া 
পা েকাড নং: ৮২৮১, উপেজলা:বােকরগ , জলা: বিরশাল 

যে , মা: কিবর হােসন, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
ভবন-০৭, ক  নং-৪১৫, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

771. মা: আেনায়ার হাসাইন িপতা: মা: আর  িময়া 
মাতা: রজাহান আ ার 

াম: আউটার গাতী, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী, ডাকঘর: আউটার গাতী, 
পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

772. সিজব মাহ দ িপতা: এমদাদ হােসন 
মাতা: িফয়া খা ন 

াম: বা লাট, ইউিনয়ন: বা লাট, ডাকঘর: ম র 
পা েকাড নং: ৭০১০, উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

াম: বা লাট, ইউিনয়ন: বা লাট, ডাকঘর: ম র 
পা েকাড নং: ৭০১০, উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

 

773. মা: মা ফা কামাল িপতা:আ: হক মা র 
মাতা: ত জয়নব িবিব 

াম: ঝাউচর, ইউিনয়ন: িচতািলয়া/০৩, ডাকঘর: ম মদার কাি  
পা েকাড নং:৮০০১, উপেজলা:শরীয়ত র সদর, জলা: শরীয়ত র 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

774. িমঞা মা: ইয়ািসর 
আরাফাত 

িপতা: মা: বজ র রিশদ 
িমঞা 
মাতা: মাসা: হািমদা 

াম: রামনগর, ইউিনয়ন: িনয়ামিত, ডাকঘর: মেহশ র 
পা েকাড নং:৮৪৩২ 

উপেজলা:বােকরগ  

যে , মা: কাএছার ধা, িপএ 
কা মস এ াইজ ও ভ াট আপীলাত াই াল, জীবন বীমা ভবন, ৪থ  তলা, 
১০, িদল শা, বাএ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম জলা: বিরশাল ঢাকা-১০০০ 

775. ক এম িজ র রহমান িপতা: ত ক এম 
জাহা ীর আলম 
মাতা: জিহ ন র বগম 

বাসা: খা কার বাড়ী, াম: পি ম গিহরা, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: গিহরা, পা েকাড নং: ৪৩১৩, উপেজলা:রাউজান 
জলা: চ াম 

বাসা: খা কার বাড়ী, াম: পি ম গিহরা, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: গিহরা, পা েকাড নং: ৪৩১৩, উপেজলা:রাউজান 
জলা: চ াম 

 

776. মাসা: তামা া লারী িপতা: মা: শাহজাহান 
িশকদার 
মাতা: িফয়া বগম 

াম: কািকলা, ইউিনয়ন: ৬নং শ ল, ডাকঘর: বা া র র 
পা েকাড নং:৮৪২০, উপেজলা:নলিছ  
জলা:ঝালকা  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

777. কাম াহার ামী: মা:  আিত র 
রহমান 
মাতা: িমেসস রখা বা  

বাসা: পি ম বা  ভরা, াম: বা ভরা, ইউিনয়ন: বা ভরা 
ডাকঘর: বা ভরা, পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:বদলগাছী 
জলা: নওগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

778. িনয়া আ ার িপতা: মা: আ র রিশদ 
খান 
মাতা: আিছয়া বগম 

বাসা: খ -বািড়, ব  কািজ কাি , াম: িব. ক.নগর ( ব  কািজ কাি ) 
ইউিনয়ন: িব. ক.নগর, ডাকঘর: িব. ক.নগর, পা েকাড নং:৮০১০ 
উপেজলা:জািজরা, জলা: শরীয়ত র 

বাসা: ম রী ভবন (িনচতলা- ব  পা), াম: শেরবাংলা িষ িব িব ালয় 
ক া াস, ইউিনয়ন: ওয়াড-২৭ , ডাকঘর: মাহা দপর, পা েকাড নং:১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র, জলা:ঢাকা 

 

779. অিজত মার নাথ িপতা: ত যতী  মার 
নাথ 
মাতা: দালনা বালা দবী 

বাসা: যে  ডা: িদলীপ মার নাথ, াম:  দি ণ রাদ র 
ইউিনয়ন: ৪নং, ওয়াড-৬, ডাকঘর: রাদ র, পা েকাড নং:৪৩১০ 
উপেজলা:সীতা , জলা: চ াম 

যে , দালনা বালা দবী, ফেরি  াফ কায়াট ার 
চ াম িব িব ালয়, হাটহাজারী-৪৩৩১ 
চ াম 

 

780. িমতালী খা ন িপতা: মা: শিফউি ন 
মা া 

মাতা: অিহদা বগম 

াম: িবল র তলা, ইউিনয়ন: ০৫, হবখালী, ডাকঘর: হবখালী 
পা েকাড নং: ৭৫০০, উপেজলা: নড়াইল 
জলা: নড়াইল 

াম: িবল র তলা, ইউিনয়ন: ০৫, হবখালী, ডাকঘর: হবখালী 
পা েকাড নং: ৭৫০০, উপেজলা: নড়াইল, জলা: নড়াইল 

 

 

781. মাক দা ইয়াসিমন িপতা: ত আ ল হােসন 
মাতা: জয়তন নছা 

বাসা: খারেশদ কারীর বাড়ী, াম: চামার বাজাইল 
ইউিনয়ন: ৪নং বািলয়ান, ডাকঘর: তলী াম বাজার 
পা েকাড নং:২২১৬, উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা: খারেশদ কারীর বাড়ী, াম: চামার বাজাইল 
ইউিনয়ন: ৪নং বািলয়ান, ডাকঘর: তলী াম বাজার, পা েকাড নং:২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ 

 

782. সািনয়া আ ার িপতা: মা: আ ল স র 
মাতা: রিমছা খা ন 

াম: হির র, ইউিনয়ন: কািলহািত, ডাকঘর: কািলহািত 
পা েকাড নং:১৯৭০, উপেজলা: কািলহািত, জলা: টা াইল 

যে , মা: নজ ল ইসলাম, ক -২১৪, িহসাব শাখা 
িবিসএস শাসন একােডিম, নবাব হািব াহ রাড, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ 

 

783. হা াদ হাসান িপতা: হা াদ হািব াহ 
মাতা: খািদজা বগম 

াম: বশািখয়া, ইউিনয়ন: মা ার হাট, ডাকঘর: হ য়া 
পা েকাড নং:৮৪২০, উপেজলা:নলিছ , জলা: ঝালকা  

বাসা: ৩/২২, ইকবাল রাড, াম: মাহা দ র, ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং:১২০৭, উপেজলা: মাহা দ র,        জলা: ঢাকা 

 

784. মা: মিমন খান িপতা: ত আ ল খােলক 
খান 
মাতা: শাহানারা 

বাসা:খান বাড়ী, াম: দি ণ ধরা ী, ইউিনয়ন: ০৫ নং 
কমলা র/০৯নং, ডাকঘর: ধরা ী, পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর, জলা: প য়াখালী 

বাসা: ২৩৬, ৩য় তলা, াম: িসপািহবাগ, উ র গাড়ান 
ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯ 

উপেজলা:িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

 

 

785. তাপস মার িব াস িপতা: তপন মার িব াস 
মাতা: িশখা রানী িব াস 

াম: পাবই, ইউিনয়ন: খিলশাউর, ডাকঘর: পাবই 
পা েকাড নং: ২৪১১, উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

াম: পাবই, ইউিনয়ন: খিলশাউর, ডাকঘর: পাবই, পা েকাড নং: ২৪১১ 
উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

 

786. মাছা: মৗ মী পারভীন িপতা: মাহা দ আলী 
মাতা: হাসনা খা ন 

াম: চরেবল তল, ডাকঘর: বল তল, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

৫৪ নং দাকান, রােবয়া ব ালয়, রিমজ উি ন পার মােকট, ন ী পাড়া, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা-১২১৪ 

 

787. তাসিলমা আ ার িপতা: মা: হািদস িময়া াম: পালাহার, ইউিনয়ন: লী, ডাকঘর: লী ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড,  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
মাতা: জয়নব আ ার পা েকাড নং:২৩০০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ ঢাকা-১২১৯ 

788. মা: সােহল রানা িপতা: মা: মহ ত 
হােসন 

মাতা: িমনা খা ন 

াম: আউনারা, ইউিনয়ন: ৪নং ওয়াড, ডাকঘর: দীঘা 
পা েকাড নং:৭৬৩০, উপেজলা:মহ দ র, জলা: মা রা 

বাসা: ৬৩, াম: রাড-৪, ইউিনয়ন: ক-িস, ডাকঘর: বনানী 
পা েকাড নং:১২১৩, উপেজলা:বনানী, জলা: ঢাকা 

 

 

789. মা: সাই ল ইসলাম 
ী 

িপতা: মা: বা  ী 
মাতা: মাসা: হাসেনয়ারা 
বগম 

াম: নাইঘর, ইউিনয়ন: ০৯নং, ওয়াড-৭, ডাকঘর: নাইঘর 
পা েকাড নং:৩৫৩০, উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট 
৯৩/১-এ সরদার কমে , আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭ 

 

790. হা ান িপতা: কাির া 
মাতা: হাছনা 

াম: মািমন র, ইউিনয়ন: ১০নং র ল র/৫, ডাকঘর: মািমন র 
পা েকাড নং: ১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল, জলা: টা াইল 

 

যে , মাছা: খািদজা বগম, অিফস সহাকারী কাম কি উটার া িরক 
জাতীয় মানবািধকার কিমশন, লেফশা াজা, ৮ শহীদ সাংবািদক সিলনা 
পারভীন সড়ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। 

 

791. মা: আ ল হািফজ িপতা: এ.এস.এম. আ ল 
কােসম 
মাতা: েরর নহার বগম 

বাসা:চ পােচৗ, পীর সােহব বাড়ী, াম: চ পােচৗ, ইউিনয়ন: ণবতী 
ডাকঘর: ণবতী, পা েকাড নং:৩৫৮৩, উপেজলা: চৗ াম 
জলা: িম া 

৫/১/এ, ৫ম তলা, উ র কমলা র 
জিসম উি ন রাড 
ঢাকা 

 

792. মা: মাহা ব আলম 
মন 

িপতা:আ ল হা ান 
মাতা: লতানা বগম 

বাসা:৩৯৭, াম: উ র গাড়ান, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: িখলগাও 
পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা:িখলগাও, জলা: ঢাকা 

বাসা:৩৯৭, াম: উ র গাড়ান, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: িখলগাও 
পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা:িখলগাও, জলা: ঢাকা 

 

793. মাহ র রহমান িপতা: মা: ইউ ছ আলী 
মাতা: া বগম 

াম: দি ণ বড়িভটা, ইউিনয়ন: ওয়াড-০৫, ডাকঘর: বড়িভটা 
পা েকাড নং: ৫৩২০, উপেজলা:িকেশারগ , জলা: নীলফামারী 

শা ী ফ াশন লিডস টইলাস, এ-৭, শহীদ কমে , তালতলা বাজার, 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

794. আ র রহমান িপতা: মা: আ াহ 
মাতা: ম ম 

াম: গািব র, ইউিনয়ন: গািব র, ডাকঘর: সাগরকাি  
উপেজলা: জানগরেজলা: পাবনা 

যে , ণ া ভ , ২৩/এইচ, আিজম র 
সরকাির কেলানী, লালবাগ, ঢাকা 

 

795. বাস ী রায় িপতা: হিরশ চ  রায় 
মাতা: সািব ী রায় 

াম: গােড়য়া গাপাল র, ডাকঘর: গােড়য়া, পা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা:ঠা রগাও সদর, জলা: ঠা রগাও 

১২৬/৯, পাইকপাড়া সরকারী াফ কায়াট ার, িমর র-১,  
ঢাকা-১২১৬ 

 

796. সািবনা ইয়াসিমন িপতা: মা: আলাউি ন 
ঁ ইয়া 

মাতা: নািছমা বগম 

াম: রতন র, ইউিনয়ন: ৬নং িব ান র, ডাকঘর: ধম গ  
উপেজলা: মেহি গ , জলা: বিরশাল 

বাসা: গদাপাড়া, াম: দি ণ গদা ৪৬/৬, ইউিনয়ন: ৬নং 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪ 
জলা:ঢাকা 

 

797. মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: মাছা: িফয়া 
বগম 

বাসা: যে , মা: আ ল খােলক, াম: উ র বালা ডৗবা 
ইউিনয়ন: বগমগ , ডাকঘর: িদর , পা েকাড নং:৫৬০০ 
উপেজলা:উিল র, জলা: িড় াম 

যে , মা: এরশা ল হক, ক -৭১৮, ভবন-৪ 
আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

798. সেক ার দািড়য়া িপতা: ছালাম দািড়য়া 
মাতা: েলখা বগম 

াম: তারাশী, ইউিনয়ন: িহরন, ডাকঘর: কাটালীপাড়া 
পা েকাড নং: ৮১১০, উপেজলা: কাটালী পাড়া, জলা: গাপালগ  

যে  মা: জিসম উি ন, (িপও), অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক -
১৮, শর-ই-বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

799. সািবনা ইয়াসিমন িপতা: মা: শাহজাহান 
মাতা: রওশন আরা 

াম:  বগা তা, ইউিনয়ন: ২নং সাহাগী, ডাকঘর: সাহাগী 
পা েকাড নং: ২২৮১, উপেজলা:ই রগ  
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

800. মা: আলী রজা ইয়া িপতা: মা: িছি র 
রহমান ইয়া 
মাতা: জসিমন আ ার 

াম: উ র াম র, ইউিনয়ন: পীরযা া র, ডাকঘর: মালাপাড়া 
পা েকাড নং:৩৫৩১, উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

801. িমর রাি  িপতা: িমর হাসান 
মাতা: মাসা: িদল বা 

বাসা:৪৩, াম: লা মসার, ইউিনয়ন: ১০নং ন া   
ডাকঘর: লা মসার, পা েকাড নং: ৮৪০০, উপেজলা:ঝালকা  

বাসা:৪৩, াম: লা মসার, ইউিনয়ন: ১০নং ন া  , ডাকঘর: লা মসার 
পা েকাড নং: ৮৪০০, উপেজলা:ঝালকা  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম জলা: ঝালকা  জলা: ঝালকা  

802. শািকলা পারভীন িপতা: মা: দওয়ান 
আফজাল হােসন 
মাতা: হািব ন নাহার 

াম: কালা, ইউিনয়ন: কালা, ডাকঘর: কালা হাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদলবাছী 
জলা: নওগ  

 িদ সান ব ভাষী স টিলিপএ  কি উটার িশ ণ ই উট, সনপাড়া, 
পব তা, বাড়ী-২, রাড-৪ িমর র-১০ ঢাকা-১২১৬ 

 

803. মািনক চ  শম া িপতা: মাধাই চ  শম া 
মাতা: িনরলা রানী 

াম: মেহশ র, ইউিনয়ন: ১০ নং জামাল র, ডাকঘর: িশবগ  
পা েকাড নং: ৫১০২, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর, জলা: ঠা রগ ও 

াম: মেহশ র, ইউিনয়ন: ১০ নং জামাল র, ডাকঘর: িশবগ  
পা েকাড নং: ৫১০২, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর, জলা: ঠা রগ ও 

 

804. শখ মা: ইমরান 
হােসন 

িপতা: মা: মাফাে ল 
হােসন 

মাতা: রািজয়া লতানা 

বাসা:৬২/৩, ডা: মাজাে ল হােসন সড়ক, াম: দশানী 
ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: বােগরহাট, পা েকাড নং:৯৩০০ 
উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

বাসা:৬২/৩, ডা: মাজাে ল হােসন সড়ক, াম: দশানী 
ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: বােগরহাট, পা েকাড নং: ৯৩০০ 
উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

 

805. আ  জািহদ ি  িপতা: আব ল রা াক 
ধা 

মাতা: মমতাজ বগম 

াম: চি র, ইউিনয়ন: ধরা ী, ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

যে , ণ া হয়ার সার, বাড়ী-৩৬, রাড-১০, ম ল বা া, িড,আই,  রাড 
েজ র, বা া, ঢাকা-১২১২ 

 

806. মা: সালাইমান 
হাসাইন 

িপতা: মা: ইকা ার 
বপারী 

মাতা: নাজমা বগম 

বাসা: িশব র বপারী বাড়ী, াম: িশব র, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: নােগরপাড়া, পা েকাড নং:৮০৫০, উপেজলা: গাসাইরহাট 
জলা: শরীয়ত র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

807. হীরা খানম িপতা: জািহ র রহমান  
মাতা: লাইিল বগম 

াম:  বানী, ইউিনয়ন: ৫নং বানা , ডাকঘর: বলবানী 
পা েকাড নং:৭৮৭০, উপেজলা:আলফা ডা া, জলা:ফিরদ র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

808. মাছা: িমিন আ ার িপতা: মা: আ ল গ ফার 
মাতা: রওশনারা বগম 

াম: মাদারগ , হাজী পাড়া, ইউিনয়ন: ০৬, আউিলয়া র 
ডাকঘর: বাড়ী, পা েকাড নং: ৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর 
জলা: ঠা রগ ও 

াম: মাদারগ , হাজী পাড়া, ইউিনয়ন: ০৬, আউিলয়া র, ডাকঘর: বাড়ী 
পা েকাড নং: ৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর 
জলা: ঠা রগ ও 

 

809. মা: শা  আলম শখ িপতা: আ ব আলী শখ 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: খ কা া, ইউিনয়ন: নািছরাবাদ, ডাকঘর: আ াবাদ 
পা েকাড নং: ৭৮৩০, উপেজলা:ভাংগা, জলা: ফিরদ র 

রা পিতর কায ালয়, জন িবভাগ 
ব ভবন, ঢাকা 

 

810. মা: তাহিম র রহমান িপতা: মা: গালাম 
মা ফা ম ল 

মাতা: মাছা: তাছিলমা 
বগম 

াম: িময়াপাড়া, গ য়া, ইউিনয়ন: ভরতখালী, ডাকঘর: গ য়া 
পা েকাড নং: ৫৭৫০, উপেজলা:সাঘাটা 
জলা: গাইবা া 

াম: িময়াপাড়া, গ য়া, ইউিনয়ন: ভরতখালী, ডাকঘর: গ য়া 
পা েকাড নং: ৫৭৫০, উপেজলা:সাঘাটা 
জলা: গাইবা া 

 

811. অিমত সাহা িপতা: লাল সাহা 
মাতা: অিনতা সাহা 

বাসা: ৬১৪৭ ( মাহন সাহার বাড়ী), াম: আেশাকাঠী 
ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড, ডাকঘর: গৗরনদী, পা েকাড নং:৮২৩০ 
উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

বাসা:৬১৪৭ ( মাহন সাহার বাড়ী), াম: আেশাকাঠী, ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর: গৗরনদী, পা েকাড নং:৮২৩০, উপেজলা: গৗরনদী 
জলা: বিরশাল 

 

812. মাহা দ এস, ক, 
িফেরাজ 

িপতা: মাহা দ 
সাহা ি ন 
মাতা: ফরেদৗসী বগম 

াম: চা য়া, ইউিনয়ন: সা িরয়া, ডাকঘর: সা িরয়া 
পা েকাড নং: ১৮১০, উপেজলা:সা িরয়া 
জলা: মািনকগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার৯৩/১ সরদার কমে , আগারগ ও 
তালতলা, শর-ই-বাংলা নগর-১২০৭, শর-ই-বাংলা নগর 
জলা: ঢাকা। 

 

813. মিন ামান িপতা: র রহমান 
মাতা: সািহদা িশিরন 

াম: গায়াডা া, ইউিনয়ন: রামভ র, ডাকঘর: গায়াডা া 
পা েকাড নং: ২১৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

814. মাসা: এিলজা আ ার িপতা: মা: এনছাব আলী 
খ কার 
মাতা: মাসা: ইলািচ 

বাসা: যে  মা: এনছাব আলী খ কার, াম: দ: ছাপখালী, ইউিনয়ন: 
হাসনাবাদ, ওয়াড-৮, ডাকঘর: দ: ছাপখালী, পা েকাড নং: ৮৬১০ 

উপেজলা: বতাগী, জলা: বর না 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম  

815. তানিজ র রহমান িপতা:আেমনা বগম 
মাতা: বলাল উি ন 

াম: মীর র, ইউিনয়ন: কাগইল, ডাকঘর: কাগইল, 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

াম: মীর র, ইউিনয়ন: কাগইল, ডাকঘর: কাগইল, পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

 

816. শামীমা লতানা িপতা: হা দ আিম ল 
ইসলাম 
মাতা: সিখনা বগম 

বাসা:হাওলাদার বািড়, াম: বােহরচর, ইউিনয়ন: ৩ 
ডাকঘর: বােহর চর কা , পা েকাড নং:৮২১০, উপেজলা:বা গ  
জলা: বিরশাল 

বাসা: ৬/ক িষ িশ ণ ই উট ২৭ শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭ 
 

 

817. মা: আির ামান িপতা: মা: আমান উ াহ 
মাতা: ফােতমা বগম 

বাসা:৪৫ নং, াম: ওজা পাড়া, ইউিনয়ন: ৩নং, ডাকঘর: মাজার, 
পা েকাড নং: ১২৩০, উপেজলা: উ রখান থানা, জলা:ঢাকা 

যে , জা া ল ফরেদৗস, ডাটা এি  অপােরটর, জন া  েকৗশল 
অিধদ র, এমআইএস ইউিনট, ৭ম তলা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ 

 

818. শাপলা িপতা: এমদা ল হক 
মাতা: রওশনারা বগম 

াম:  খিড়য়াপাড়া, ইউিনয়ন: ২নং রামভ র, ডাকঘর: খিড়য়া পাড়া 
পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

819. আিত ল ইসলাম িপতা:আ ল মন র 
মাতা: িদল বা আ ার 

বাসা:৭/৩/১, বলাশ র রাড, াম: বলাশ র, ইউিনয়ন: ১৯ 
ডাকঘর: কওয়াট খালী, পা েকাড নং:২২০১, উপেজলা:ময়মনিসংহ 
সদর, জলা: ময়মনিসংহ 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং, ৯৩/১, সরদার কমে , ২য়তলা, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

820. মা: শাহজাদা 
হাওলাদার 

িপতা: মা: িফেরাজ 
হাওলাদার 
মাতা: মাসা: রজাহান 
বগম 

াম: সােহব র, ইউিনয়ন: গা িড়য়া, ডাকঘর: খয়রাবাদ 
পা েকাড নং: ৮২৮০, উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

821. মা: িফেরাজ আহেমদ িপতা: মা: রহম আলী া: 
মাতা: মাছা িফেরাজা 
খা ন 

াম: ম র, ইউিনয়ন: িরয়া বড়া, ডাকঘর: িরয়া বড়া 
পা েকাড নং: ক াণ র, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: ১৮/িব, প লার হাউিজং-২, াম: বড়বাগ, িমর র-২, ইউিনয়ন: ওয়াড-
১৩, ডাকঘর: িমর র-২, পা েকাড নং:১২১৬, উপেজলা:িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

822. সয়দ ফাি র আলী িপতা:মর ম সয়দ জিহর 
আলী 
মাতা: ছােলহা বগম 
চকদার 

াম: চিকরাই, ইউিনয়ন: ৪নং পাচগ ও, ওয়াড-৯, ডাকঘর: বািলসহ  
পা েকাড নং: ৩২০০ 

উপেজলা:রাজনগর 
জলা: মৗলভীবাজার 

াম: চিকরাই, ইউিনয়ন: ৪নং পাচগ ও, ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: বািলসহ  
পা েকাড নং: ৩২০০, উপেজলা:রাজনগর 
জলা: মৗলভীবাজার 

 

823. মা: তির ল ইসলাম িপতা: ম াফ 
মাতা: সিখনা 

াম: রাজা র, ইউিনয়ন: ১১নং কািলয়ারা গাবয়াগাতী 
ডাকঘর: নািড়য়াপাড়া, পা েকাড নং: ২৪০০, উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং, ৯৩/১, সরদার কমে , ২য়তলা, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

824. মাছা: সািবনা 
ইয়াসিমন 

িপতা:আ: কিরম 
মাতা: শািহদা বগম 

াম: মাহন র, ইউিনয়ন: খাগকা া ইউিনয়ন পিরষদ 
ডাকঘর: শ ু রা, পা েকাড নং:১৪৫০, উপেজলা:আড়াইহাজার 
জলা: নারায়ণগ  

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

825. মা: বী স জ িপতা: মা: সিলম হােসন 
মাতা: মােজদা বগম 

াম: বড় গািব র, ইউিনয়ন: ৫নং চৗগাছা, ডাকঘর: চৗগাছা 
পা েকাড নং:৭৪১০, উপেজলা: চৗগাছা, জলা: যেশার 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

826. মা: ইয়া ব আলী িপতা: মা: নছার আলী 
মাতা: মাছা: জ ে ছা 
বগম 

াম: মহাব, ইউিনয়ন: ১০নং র ল র, ডাকঘর: পচার আটা 
পা েকাড নং: ১৯৮৩, উপেজলা: ঘাটাইল 
জলা: টা াইল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৭/৩,তাবাস ম শিপং স ার, ২৮নং 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

827. মা: রািক ল ইসলাম িপতা: মা: লাল িময়া 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: উ য়া, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: মািনকগ  
পা েকাড নং:১৮০০, উপেজলা:মািনকগ , জলা: মািনকগ  

াম: উ য়া, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: মািনকগ , পা েকাড নং:১৮০০ 
উপেজলা:মািনকগ , জলা: মািনকগ  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
828. ফািতমা খা ন িপতা: মা: ফরহাদ 

হােসন 
মাতা: িবলিকস আ ার 

াম: কাটালী, ইউিনয়ন: বগম র, ডাকঘর: বগম র 
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডা া 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

829. শাহনাজ ফােতমা িপতা: হা দ িমজা র 
রহমান 
মাতা: শািহন লতানা 

বাসা: বড়াজাল, াম: ৪নং ষালনল ইউিনয়ন 
ইউিনয়ন: না য়ার বাজার, ডাকঘর: না য়ার বাজার 
পা েকাড নং: ৩৫২০, উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 

যে , মা: িমজা র রহমান, ি গত কম কতা 
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, ভবন-০৬, ১০ তলা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

830. িনশাত ইয়াসিমন িপতা: মা: আ স সামাদ 
মাতা: তাসিলমা খা ন 

বাসা:ম া মসিজদ লন, াম: িনিশ ারা ব  খা পাড়া 
ইউিনয়ন: ০১নং, ডাকঘর: ব ড়া সদর, পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:ব ড়া, জলা: ব ড়া 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার৯৩/১ সরদার কমে , আগারগ ও 
তালতলা, শর-ই-বাংলা নগর- ১২০৭ 
 

 

831. রওশন আরা িপতা: লাল িময়া 
মাতা: ন নাহার বগম 

াম: পাঠাকাটা, ইউিনয়ন: ৬নং পাঠাকাটা, ডাকঘর: চক পাঠাকাটা 
পা েকাড নং:২১৫০, উপেজলা:নকলা, জলা: শর র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

832. মা: জািকর হাসাইন িপতা: মা: হাসাইন 
মাতা: ইয়াসিমন 

াম: নরনীয়া, ইউিনয়ন: ক মাহ দ, ডাকঘর: মা 
পা েকাড নং: ৩৯৪২,. উপেজলা:পর রাম, জলা: ফনী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

833. নওিরন লতানা িপতা:আ স সা ার 
মাতা: শাহানাজ বগম 

াম: পদমদী, ইউিনয়ন: নবাব র, ডাকঘর: পদমদী 
পা েকাড নং:৭৭৩০, উপেজলা:বািলরাকাি , জলা: রাজবাড়ী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

834. নাসিরন আ ার িপতা:আ স সা ার 
মাতা: শাহানাজ বগম 

াম: পদমদী, ইউিনয়ন: নবাব র, ডাকঘর: পদমদী 
পা েকাড নং:৭৭৩০, উপেজলা:বািলরাকাি , জলা: রাজবাড়ী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

835. র আহ দ িপতা: মা: হােছন আলী 
মাতা: েবদা খা ন 

াম: আউটার গাতী, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী, ডাকঘর: আউটার গাতী 
পা েকাড নং:২২৯১, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

836. লতানা আ ার িপতা:িসি র রহমান 
মাতা: সিখনা আ ার 

াম: হাইেলাড়া, ইউিনয়ন: ৭নং কাইলাটী, ডাকঘর: অন র 
পা েকাড নং: ২৪০০, উপেজলা: ন েকানা সদর, জলা: ন েকানা 

যে , আিজ র রহমান, সহকারী  অিফসার 
এনএ  কাট  না ার-৭, বাংলােদশ ীম কাট, হাইেকাট  িবভাগ, ঢাকা 

 

837. মা: মিন ামান িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন 

মাতা: রা  বগম 

াম: ীকা ী, ইউিনয়ন: িবেনাদ র, ডাকঘর: িচ ি  
পা েকাড নং:৮০০২, উপেজলা: শরীয়ত র সদর 
জলা: শরীয়ত র 

বাসা: ২/১১, পলাশী, াম: সরকাির কেলানী, আিজম র, ইউিনয়ন: ২৬ নং 
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা:লালবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

838. মা: কিবর হােসন িপতা: আ: মােলক 
িসকদার 
মাতা: মাসা: আিছয়া 
খা ন 

াম: গা য়া, ইউিনয়ন: বদর র, ডাকঘর: মৗকরণ 
পা েকাড নং: ৮৬০১, উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা: প য়াখালী 

 

যে , মা: কাউছার ধা, িপএ 
কা মস এ াইজ ও ভ াট আপীলাত, াই াল জীবন বীমা ভবন, ৪থ  তলা, 
১০ িদল শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

839. মা: মাহ ল আলম িপতা: মা: জাহা ীর 
আলম 
মাতা: ত ছািবরন নছা 

াম: চরিদয়ার, ইউিনয়ন: ৭নং হাগল বাড়ীয়া, ডাকঘর: ক াণ র 
পা েকাড নং: ৭০৪২, উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

যে , মা: নজ ল ইসলাম, িপও, ম আপীল াই াল 
৪৩, কাকরাইল 
আ মান মিফ ল ইসলাম রাড 
ঢাকা-১০০০ 

 

840. মাহা দ তা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: হািব র রহমান 
মাতা: রওশন আরা বগম 

বাসা: মৗলভী বাড়ী, াম: নয়ামত র (দি ণ পাড়া), ইউিনয়ন: ৯ 
ডাকঘর: কামা া, পা েকাড নং:৩৫৪০, উপেজলা: রাদনগর 
জলা: িম া 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার কমে  ২য় তলা, ২৮ 
আগারগাও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

841. মা: ওসমান গিণ িপতা: মা: আ ল বাশার 
মাতা: মাসা: মেনায়ারা 

াম: জয় র, ইউিনয়ন: ফেতহাবাদ, ডাকঘর: খিলল র 
পা েকাড নং: ৩৫৩১, উপেজলা: দিব ার 

বাসা: দা ল আমান, াম: দিব ার, ইউিনয়ন: দিব ার 
ডাকঘর: দিব ার, পা েকাড নং:৩৫৩০, উপেজলা: দিব ার 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম জলা: িম া জলা: িম া 

842. মহিসন িময়া িপতা: মা: িছি র 
রহমান 
মাতা: মাসা: জিরনা 
বগম 

বাসা: ৪৯০, ব  ম ার বাড়ী রাড, াম: ষাইট শালা, প য়া পাড়া 
ইউিনয়ন: ১নং মাধব র, ওয়াড-৫, ডাকঘর: ষাইট শালা 
পা েকাড নং: ৩৫২৬, উপেজলা:িব-পাড়া 
জলা: িম া 

বাসা: ৪৯০, ব  ম ার বাড়ী রাড, াম: ষাইট শালা, প য়া পাড়া 
ইউিনয়ন: ১নং মাধব র, ওয়াড-৫, ডাকঘর: ষাইট শালা 
পা েকাড নং: ৩৫২৬, উপেজলা:িব-পাড়া 
জলা: িম া 

 

843. মা: আ  ব র িসি ক 
াং 

িপতা: আহে দ আলী াং 
মাতা: মাছা: সিলনা 
আ ার 

াম: উজ াম, ইউিনয়ন: দি ণ পাড়া, ডাকঘর: লাং  হাট 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

 

াম: উজ াম, ইউিনয়ন: দি ণ পাড়া, ডাকঘর: লাং  হাট 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী, জলা: ব ড়া 

 

844. মা: নািদম হায়দার িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন 

মাতা: মাছা নািদরা বগম 

াম: কা য়ার বাড়ী, ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: সিরষাবাড়ী 
পা েকাড নং: ২০৫০, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা: জামাল র 

াম: কা য়ার বাড়ী, ইউিনয়ন: ০৬, ডাকঘর: সিরষাবাড়ী 
পা েকাড নং: ২০৫০, উপেজলা:সিরষাবাড়ী 
জলা: জামাল র 

 

845. রা  ম ল িপতা:র পাত ম ল 
মাতা: বাস ী ম ল 

বাসা:১৬৩, ল তলা, াম: ল তলা, ইউিনয়ন: িরয়া 
ডাকঘর: িরয়া বাজার, পা েকাড নং: ৮১২১, উপেজলা: ি পাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা:১৬৩, ল তলা, াম: ল তলা, ইউিনয়ন: িরয়া 
ডাকঘর: িরয়া বাজার, পা েকাড নং: ৮১২১, উপেজলা: ি পাড়া 
জলা: গাপালগ  

 

846. মা: বকিতয়ার হােসন িপতা: মা: শাম ল হক 
মাতা: মাছা শাহানারা 
বগম 

াম: কাটালী, ইউিনয়ন: বগম র, ডাকঘর: বগম র 
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা: য়াডা া, জলা: য়াডা া 

 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

847. র বা  িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: মাছা ই  বগম 

াম: চক ার, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: নওগা 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগা, জলা: নওগা 

াম: চক ার, সরদার পাড়া, ইউিনয়ন: ০২, ডাকঘর: নওগা 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগা, জলা: নওগা 

 

848. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: রমজান আলী 
মাতা: ডিল বগম 

বাসা: রমজােনর বািড়, সড়ক-০২, াম: বা েদব র 
ইউিনয়ন: ওয়াড-৩, ডাকঘর: র, পা েকাড নং:১৮২০ 
উপেজলা:মািনকগ , জলা: মািনকগ  

বাসা: রমজােনর বািড়, সড়ক-০২, াম: বা েদব র, ইউিনয়ন: ওয়াড-৩ 
ডাকঘর: র, পা েকাড নং:১৮২০ 
উপেজলা:মািনকগ , জলা: মািনকগ  

 

849. লািময়া সরাত িপতা: এসএম জাহা ীর 
মােশ দ 

মাতা: িজিনয়া আ ার 

াম: আন ী র, ইউিনয়ন: ৮নং করপাড়া, ডাকঘর: ডােয়রা শরীক  
পা েকাড নং: রামগ , উপেজলা:রামগ  
জলা: ল ী র 

যে , এসএম জাহা ীর মােশ দ, শাসিনক কম কতা 
মি পিরষদ িবভাগ, মি সভা শাখা 
সিচবালয়, ঢাকা। 

 

850. মা: রাে ল আলী 
িব াস 

িপতা: মা: িসি র 
রহমান 
মাতা: মাছা: বলী খা ন 

াম: িনি র, ইউিনয়ন: সাতবাড়ীয়া, ওয়াড-০২, 
ডাকঘর: িনি র, পা েকাড নং: ৬৬৬২, উপেজলা: জানগর 
জলা: পাবনা 

যে  হাজী বলােয়ত হােসন, ২২ নং গায়ালঘাট লন, ধালাই খাল, া র, 
ঢাকা-১১০০ 

 

851. লাকী বা  িপতা: মা: িমরাজ উি ন 
মাতা: র  আকতার 

াম: হ দ িবহার, ইউিনয়ন: িবলাসবাড়ী, ডাকঘর: ীপগ  হাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা: বদলগাছী 
জলা: নওগ  

 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপএ  কি উটার িশ ণ ই উট, সনপাড়া, 
পব তা বাড়ী-২, রাড-৪, িমর র-১০, ঢাকা১২১৬ 

 

852. মািনক চা  িপতা: আ  ছা 
মাতা: িশিরনা বগম 

াম: মােকাড় কালা, ইউিনয়ন: ২নং গাড়াদহ, ডাকঘর: তালগাছ 
পা েকাড নং:৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

াম: মােকাড় কালা, ইউিনয়ন: ২নং গাড়াদহ, ডাকঘর: তালগাছ 
পা েকাড নং:৬৭৭০, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

 

853. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: আ: হািমদ 
মাতা: কিহ র বগম 

বাসা: ওয়াড-১, াম: দি ণ বাউচ ী সানা র, ইউিনয়ন: ১২নং 
ব র, ডাকঘর: নাটারাম, পা েকাড নং:৫৪৩০ 

উপেজলা:বদরগ , জলা: রং র 

বাসা: ওয়াড-১, াম: দি ণ বাউচ ী সানা র 
ইউিনয়ন: ১২নং ব র, ডাকঘর: নাটারাম, পা েকাড নং:৫৪৩০ 
উপেজলা:বদরগ , জলা: রং র 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
854. িসথী কম কার িপতা: সমীর কম কার 

মাতা: থী কম কার 
বাসা: ২৬৮, শরীফ মি ল, াম: ঝাউতলা ১ম গিল 
ইউিনয়ন: ১৯ নং ওয়াড  , ডাকঘর: বিরশাল, পা েকাড নং: ৮২০৬ 
উপেজলা:বিরশাল সদর, জলা: বিরশাল 

বাসা: ২৬৮, শরীফ মি ল, াম: ঝাউতলা ১ম গিল, ইউিনয়ন: ১৯ নং ওয়াড   
ডাকঘর: বিরশাল, পা েকাড নং: ৮২০৬, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা: বিরশাল 

 

855. মা: জ ল হক িপতা: মা: সিফউল হক 
মাতা: ববী খা ন 

াম: দায়ানী কেলানী, ইউিনয়ন: গি মাির, ডাকঘর: িনজ গি মাির 
পা েকাড নং:৫৫৩০, উপেজলা:হািতবা া, জলা: লালমিনর হাট 

াম: দায়ানী কেলানী, ইউিনয়ন: গি মাির, ডাকঘর: িনজ গি মাির 
পা েকাড নং:৫৫৩০, উপেজলা:হািতবা া, জলা: লালমিনর হাট 

 

856. িম ব য়া িপতা: েরশ ব য়া 
মাতা: িন  ব য়া 

াম: চনামিত, ইউিনয়ন: চনামিত, ডাকঘর: পটর কাড়া 
পা েকাড নং: ৪৩৭৭, উপেজলা:আেনায়ারা, জলা: চ াম 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫/১০৬, ি েযা া পার 
মােকট (৪থ  তলা), িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

857. মা: কাম ল ইসলাম িপতা: মা: শাম র 
রহমান 
মাতা: িপয়া বগম 

াম: ভাগতী, ইউিনয়ন: ওয়াড: ০২, ডাকঘর: কশব র 
পা েকাড নং:৭৪৫০, উপেজলা: কশব র 
জলা: যেশার 

যে , মা: সালায়মান হােসন 
কি উটার অপােরটর, িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

858. আিমর হােসন িপতা: তাই ি ন 
মাতা: য়া খা ন 

াম: িরয়া, ইউিনয়ন: খলসী, ডাকঘর: খলসী 
পা েকাড নং:১৮৫০, উপেজলা: দৗলত র, জলা: মািনকগ  

াম: িরয়া, ইউিনয়ন: খলসী, ডাকঘর: খলসী, পা েকাড নং:১৮৫০ 
উপেজলা: দৗলত র, জলা: মািনকগ  

 

859. মা: আসা ল ইসলাম িপতা: মা: আ স সামাদ 
িময়া 
মাতা: মাছা আকিলমা 
বগম 

াম: আলাদী পাড়া, ইউিনয়ন: ৮নং ক ড়ী ইউিনয়ন/৩নং ওয়াড 
ডাকঘর: চৗ রানী, পা েকাড নং:৫৭২১, উপেজলা:পীরগাছা 
জলা: রং র 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার৯৩/১ সরদার কমে  আগারগ ও 
তালতলা, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

860. আরবী আ ার িপতা: শখ হায়দার আলী 
মাতা: িম য়ারা বগম 

াম: িলয়াদাইড়, ইউিনয়ন: িব র, ডাকঘর: িচ িলয়া 
উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপএ  কি উটার িশ ণই উট, সনপাড়া, পব তা 
বাড়ী-২, রাড-৪, িমর র-১০, ঢাকা- ১২১৬ 

 

861. মা: মেনায়ার হােসন িপতা: মা: হােরজ আলী 
মা া 

মাতা: রােবয়া খা ন 

াম: িলয়াদাইড়, ইউিনয়ন: িব র 
ডাকঘর: িচ িলয়া, উপেজলা:বােগরহাট 
জলা: বােগরহাট 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপএ  কি উটার িশ ণ ই উট, সনপাড়া, 
পব তা বাড়ী-২, রাড-৪, িমর র-১০, ঢাকা- ১২১৬ 

 

862. মাহা দ বলােয়ত 
হােসন 

িপতা: মা: শরীফ উি ন 
মাতা: সািবহা বগম 

বাসা: ৬১/১, মািনক নগর, াম: মািনক নগর ওয়াসা রাড, ইউিনয়ন: 
৩০নং, ওয়াড-৭, ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং:১২০৩ 
উপেজলা: গদা, জলা: ঢাকা 

বাসা: ৬১/১, মািনক নগর, াম: মািনক নগর ওয়াসা রাড, ইউিনয়ন: ৩০নং, 
ওয়াড-৭, ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং:১২০৩ 
উপেজলা: গদা, জলা: ঢাকা 

 

863. মা: িমজা র রহমান িপতা: আ ল বাসার 
মাতা: রওশনারা বগম 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি , জলা: চাদ র 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি , জলা: চাদ র 

 

864. মা: বিশর উি ন িপতা: ওয়ালী উ া 
মাতা: িফয়া বগম 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি  
জলা: চাদ র 

 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি  
জলা: চাদ র 

 

865. মিজ র রহমান িপতা: আ ল বাসার 
মাতা: রওশনারা বগম 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি , জলা: চাদ র 

াম: বড় লা (হােফজ বাড়ী), ইউিনয়ন: ওয়াড-০৭ 
ডাকঘর: িচেতাষী বাজার, পা েকাড নং:৩৬২৩ 
উপেজলা:শাহরাি , জলা: চাদ র 

 

866. মা: িরমন হােসন িপতা: মা: ছাই ল ইসলাম 
মাতা: িব বগম 

াম: িলয়া, ইউিনয়ন: ৫নং কালা , ডাকঘর: কালা হাট 
পা েকাড নং:৬৫৭০, উপেজলা:বদল গাছী, জলা: নওগ  

যে , মা: নজ ল ইসলাম (িপও), ম ও আপীল াই াল, ৪৩ কাকরাইল, 
৪, আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
867. মা: মান ািরক 

খান 
িপতা: মা: আিত র 
রহমান খান 
মাতা: িমেসস ম জান 
খানম 

বাসা:৪০৫, াম: মািছম র, ইউিনয়ন: ০৮ 
ডাকঘর: িপেরাজ র, পা েকাড নং: ৮৫০০ 
উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 
 

বাসা:৪০৫, াম: মািছম র, ইউিনয়ন: ০৮ 
ডাকঘর: িপেরাজ র, পা েকাড নং: ৮৫০০ 
উপেজলা:িপেরাজ র, জলা: িপেরাজ র 

 

868. মিহ ল ইসলাম িপতা:ইশারাত আলী 
মাতা: নাহার বগম 

াম: িপ.িস. ডমা, ইউিনয়ন: ডমা, ডাকঘর: কািশম র বাজার 
পা েকাড নং:৯৩০০, উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

869. মাসা: সািবনা 
ইয়াসিমন 

িপতা: মা: এমদা ল হক 
মাতা: মাসা: খারেসদা 
বগম 

াম: মচর, ইউিনয়ন: বাটামারা, ডাকঘর: সিলম র 
পা েকাড নং:৮২৫০ 

উপেজলা: লািদ, জলা: বিরশাল 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

870. স য় কাি  িব াস িপতা: িচর ীব িব াস 
মাতা: ভা মিত িব াস 

বাসা:িব াস বাড়ী, াম: চৗর লী, ইউিনয়ন: শলা 
ডাকঘর: রাধাগ , পা েকাড নং:৮১১০, উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা: ৪২/২, াম: ভজহরী সাহা ীট 
ইউিনয়ন: ৪১ নং ওয়াড, ডাকঘর: ঢাকা সদর, পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: া র, জলা: ঢাকা 

 

871. মা: অিল উ াহ িপতা: মা: আলাউি ন 
মাতা: মাসা আকিলমা 
বগম 

াম: ল খালী, ইউিনয়ন: ল খালী , ডাকঘর: ল খালী 
পা েকাড নং: ৮৬০২, উপেজলা: মকী 
জলা: প য়াখালী 

যে , মা: কাউছার ধা, িপ,এ 
কা মস, এ াইজ ও ভ াট আপীলাত- াই াল, জীবন বীমা ভবন, ৪থ তলা, 
১০ িদল শা, বাএ, ঢাকা-১০০০ 

 

872. মা: রাক ামান িপতা: মা: শাহজাহান 
মাতা: সােজদা বগম 

বাসা: িশকদার বাড়ী, াম: ষালঘর, ইউিনয়ন: চরকােলখান 
ডাকঘর: চরকােলখান, পা েকাড নং: ৮২৫২, উপেজলা: লাদী 
জলা: বিরশাল 

বাসা:১৬৭/ক, সততা টইলাস, াম: ওয়াপদা রাড 
ইউিনয়ন: পি ম রাম রা, ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: িখলগ ও 
উপেজলা:রাম রা, জলা: ঢাকা 

 

873. আয়শা আ ার িপতা: আ  কালাম মািঝ 
মাতা: মাসা: হ ফা বগম 

াম: চরৈমশাদী, ইউিনয়ন: ৫নং কমলা র, ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং: ৮৬০০, উপেজলা:প য়াখালী সদর, জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

874. মা: আিশ র রহমান িপতা: মা: আলী হােসন 
মাতা: মাছা আেলয়া 
খা ন 

াম: হিররাম র, ইউিনয়ন: ১৫, ডাকঘর: আে ল র 
পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:রং র সদর 
জলা: রং র 

াম: হিররাম র, ইউিনয়ন: ১৫, ডাকঘর: আে ল র 
পা েকাড নং:৫৪০০, উপেজলা:রং র সদর 
জলা: রং র 

 

875. মাছা: শাহানাজ 
পারভীন 

িপতা:এস এম শিহ ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা: ম রন খানম 

বাসা: শখ বািড়, াম: বা াম, ইউিনয়ন: মেহশ র 
ডাকঘর: পাপাত, পা েকাড নং:৭৮০০ 
উপেজলা:কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

বাসা:চায়না িবি ং, ৯৯-ক, াম: আিজম র, ইউিনয়ন: আিজম র 
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং:১২০৫ 
উপেজলা:আিজম র, জলা: ঢাকা 

 

876. মা: সাই ল ইসলাম 
মা ন 

িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম 
মাতা: সতারা বগম 

াম: িবয়ারা 
ইউিনয়ন: গাংগাইল 
ডাকঘর: গাংগাইল 
পা েকাড নং:২২৯১ 

উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
 

 

877. মা: িজয়াউল হক িপতা: মা: হািব র 
রহমান 
মাতা: িমেসস রা  বগম 

বাসা: ৬৫, ঝালকাঠী কাউখালী সড়ক, াম: বজখান-নওপাড়া 
ইউিনয়ন: শেখর হাট, ডাকঘর: য়াটন, পা েকাড নং: ৮৪০০ 
উপেজলা:ঝালকা  সদর, জলা: ঝালকা  

বাসা: ৬৫, ঝালকাঠী কাউখালী সড়ক, াম: বজখান-নওপাড়া, ইউিনয়ন: 
শেখর হাট, ডাকঘর: য়াটন, পা েকাড নং: ৮৪০০,উপেজলা:ঝালকা  সদর 
জলা: ঝালকা  

 

878. নািছমা আ ার িপতা: আ ব আলী 
মাতা: ছেনায়ারা বগম 

াম: নরপাইয়া, ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড, ডাকঘর: হাসনাবাদ 
পা েকাড নং: ৩৬২৩, উপেজলা:মেনাহরগ , জলা: িম া 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
879. মা: ফা ক িপতা: মা: মিজদ 

মাতা: সতারা 
াম: কলাগািছয়া, ইউিনয়ন: কলাগািছয়া , ডাকঘর: কলাগািছয়া 
পা েকাড নং:৮৬৪০, উপেজলা:গলািচপা, জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

880. মা: আলািমন ইসলাম িপতা: মা: র ইসলাম 
মাতা: মাছা: আেমনা 
খা ন 

বাসা: গাজীর হাট, াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং 
বালাপাড়া/৭নং, ডাকঘর: কাউিনয়া, পা েকাড নং: ৫৪৪০ 
উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

বাসা: গাজীর হাট, াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া/৭নং 
ডাকঘর: কাউিনয়া, পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা: রং র 

 

881. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: সিখনা বগম 

াম: জা া/ম  পাড়া, ইউিনয়ন: রহা /০৮ নং ওয়াড, ডাকঘর: 
জা া, পা েকাড নং: ১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া 
জলা: মািনকগ  

াম: জা া/ম  পাড়া, ইউিনয়ন: রহা /০৮ নং ওয়াড, ডাকঘর: জা া 
পা েকাড নং: ১৮০০, উপেজলা:সা িরয়া 
জলা: মািনকগ  

 

882. মা: আরমান িসকদার িপতা: মা: িলয়াকত 
িসকদার 
মাতা: িপয়ারী বগম 

বাসা:১৭৪, ঘাপ স াল রাড, াম: ঘাপ স াল রাড, যেশার, 
ইউিনয়ন: ৩, ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা:যেশার, জলা: যেশার 

বাসা:১৭৪, ঘাপ স াল রাড, াম: ঘাপ স াল রাড, যেশার 
ইউিনয়ন: ৩, ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা:যেশার, জলা: যেশার 

 

883. মাশাররফ হােসন িপতা: আ স সা ার 
মাতা: মিরয়ম 

বাসা: মিজদ র শখবাড়ী, াম: মিজদ র, ইউিনয়ন: ৪নং নগদা 
িশমলা, ডাকঘর: ঝাওয়াইল, পা েকাড নং: ১৯৯১ 
উপেজলা: গাপাল র, জলা: টা াইল 

বাসা: ১০৬০/১, াম: ব  শওড়া পাড়া , ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:কাফ ল 
জলা: ঢাকা 

 

884. মা: সাই ল ইসলাম িপতা: তয়ব আলী 
মাতা: িরনা আ ার 

বাসা: আ  তােহর চয়ার ান বাড়ী, াম: সাদকা র 
ইউিনয়ন: পীরযা া র , ডাকঘর: পীরযা া র, পা েকাড নং: ৩৫২০ 
উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

885. মা: আকতার হােসন িপতা: ত আ  ব ার 
িসি ক 
মাতা: মাছা রািহমন 
খা ন 

াম: চরেনওয়ার গাছা, ইউিনয়ন: ০৮, ডাকঘর: উ াপাড়া আর, এস 
পা েকাড নং:৬৭৬১, উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

যে , মা: আ: রিশদ, ভবন নং-০৭, ক -৫৩১ 
শাখা-১০, ম ও কম সং ান ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

886. শাহা র ইসলাম িপতা:আ র রা াক 
মাতা: শােহরা খা ন 

বাসা:কমলা র বাজােরর পােশ, াম: কমলা র, ইউিনয়ন: িজয়ারখী 
ডাকঘর: কমলা র, পা েকাড নং: ৭০০০, উপেজলা: ি য়া সদর 
জলা: ি য়া 

বাসা:কমলা র বাজােরর পােশ, াম: কমলা র, ইউিনয়ন: িজয়ারখী 
ডাকঘর: কমলা র, পা েকাড নং: ৭০০০, উপেজলা: ি য়া সদর 
জলা: ি য়া 

 

887. মা: িহন িময়া িপতা: মা: আ ল জিলল 
আক  
মাতা: মাছা েলখা 
বগম 

াম: আটবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: সানারায়, ডাকঘর: পীরগাছা 
পা েকাড নং: ৫৮০০, উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

াম: আটবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: সানারায়, ডাকঘর: পীরগাছা 
পা েকাড নং: ৫৮০০ 

উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

 

888. মা: রহমত আলী িপতা: মা: মাশারফ 
হােসন 

মাতা: মাছা হািমদা বগম 

াম: দা ড়া উ র পাড়া, ইউিনয়ন: বতগাড়ী, ডাকঘর: চা ামারী 
পা েকাড নং:৫৪১০, উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

াম: দা ড়া উ র পাড়া, ইউিনয়ন: বতগাড়ী 
ডাকঘর: চা ামারী, পা েকাড নং:৫৪১০ 
উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

 

889. আশা িপতা: মা: আনছার আলী 
মাতা: মা মা আ ার 

বাসা: ওয়াড-০১, াম: মঘারবাড়ী, ইউিনয়ন: ৫নং নয়ানগর 
ডাকঘর: াম র, পা েকাড নং: ২০১০, উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

বাসা: ওয়াড-০১, াম: মঘারবাড়ী, ইউিনয়ন: ৫নং নয়ানগর 
ডাকঘর: াম র, পা েকাড নং: ২০১০, উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

 

890. মাধবী দাস িপতা:িশখা রানী দাস 
মাতা: শীল চ  দাস 

বাসা: এফ-০৫, ১৪ নয়াপ ন, াম: িলিভং হািসনা িরডজ 
ডাকঘর: িজিপও, পা েকাড নং: ১০০০, উপেজলা:মিতিঝল 

বাসা: িব-৬৩, এফ-১, াম: এিজিব কেলানী, মিতিঝল 
ইউিনয়ন: অ ল-২, ওয়াড-১০, ডাকঘর: িজিপও, পা েকাড নং: ১০০০ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
জলা: ঢাকা উপেজলা:মিতিঝল, জলা: ঢাকা 

891. কমল দাশ  িপতা: মল দাশ া 
মাতা: িন মা দাশ া 

াম: দি ণ িড় চর, ইউিনয়ন:  ১৫ নং িড় র, ডাকঘর: রালী 
বাড়ী, পা েকাড নং:৪৩৩৭, উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

মহসীন তা কদার, ি গত কম কতা, ক -৪১৭, ভবন-০৬ 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

892. কাম ল বাসার িপতা: মা: জয় ল 
আেবদীন 
মাতা: নািগ ছ আ ার 

বাসা: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম টংরা, ইউিনয়ন: সা িলয়া/০৬ 
ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড নং: ১৩৬১ 
উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা 

বাসা: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম টংরা, ইউিনয়ন: সা িলয়া/০৬ 
ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড নং: ১৩৬১ 
উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা 

 

893. মিজনা আ ার িনয়া িপতা:শাহ আলম খান 
মাতা: আয়শা আ ার 
ববী 

বাসা:শাহ আলম খান, াম: উ র আনইল িনয়া, ইউিনয়ন: কাঠািলয়া 
ডাকঘর: আনইল িনয়া, পা েকাড নং:৮৪৩০ 
উপেজলা:কাঠািলয়া, জলা: ঝালকা  

যে , মা: ফরদাউস 
৫৩/৯, িব-টাইপ, ৫ম তলা, 
পাইক পাড়া ওয়াক-আপ সরকারী কায়াট ার (রা ার ব পাশ), িমর র-১, ঢাকা 

 

894. মাসা ৎ খািদজা 
আ ার 

িপতা: মা: শাহ আলম 
ঞা 

মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: পা য়ারা, ইউিনয়ন: ৮নং ভাের া উ র, ডাকঘর: পা য়ারা 
পা েকাড নং:৩৫৩১, উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

895. মা: এরশা ল হক িপতা: মা: বিদউল আলম 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা: নািছর মাহা দ চৗ রীর বাড়ী, াম: িমজা র/িখ াপাড়া 
ইউিনয়ন: ০৩নং িমজা র, ডাকঘর: িমজা র, পা েকাড নং:৪৩৩৪ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

বাসা: নািছর মাহা দ চৗ রীর বাড়ী, াম: িমজা র/িখ াপাড়া 
ইউিনয়ন: ০৩নং িমজা র, ডাকঘর: িমজা র, পা েকাড নং:৪৩৩৪ 
উপেজলা:হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

896. মাহ দা খা ন িপতা:মিজবর রহমান 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: তা কসাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং: ৫৪৪০, উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

897. মা: জািহ ল ইসলাম 
 

িপতা: মা: জাহা ীর 
আলম িময়া 
মাতা: মাসা: িশিরন 

বাসা: িময়া বািড়, াম: সয়দ গ তী, ইউিনয়ন: ১নং ভ ঘাট 
ডাকঘর: গেবলাই, পা েকাড নং: ৬৭৩০, উপেজলা:কামারখ  
জলা:িসরাজগ  

বাসা: ৬/১২, মািলবাগ াফ কায়াট ার, াম: িখলগ ও 
ইউিনয়ন: ১নং, ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং:১২১৯ 
উপেজলা:িখলগাও, জলা:ঢাকা 

 

898. মািফয়া আ ার িপতা: মা: হািদ র রহমান 
মাতা: হািমদা খা ন 

াম: য়া, ইউিনয়ন: চ ীপাশা, , ওয়াড-৪, ডাকঘর: খামারগ ও 
পা েকাড নং:২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

899. মা: সাই ামান িপতা: মা: র মাহা দ 
মাতা: িফয়া খা ন 

াম: ধম র, ইউিনয়ন: ০৯ নং, ডাকঘর: দ তভা া 
পা েকাড নং:৫৬৪০, উপেজলা: রৗমারী, জলা: িড় াম 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

900. মা: হায়দার আলী সখ িপতা: মা: ওসমান গিণ 
সখ 

মাতা: মাছা: সাইদা 
খা ন 

াম:  চ দপাল, ইউিনয়ন: ব লী, ডাকঘর: কািলদাসগাতী 
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ , জলা: িসরাজগ  

াম:  চ দপাল, ইউিনয়ন: ব লী, ডাকঘর: কািলদাসগাতী 
পা েকাড নং:৬৭০০, উপেজলা:িসরাজগ , জলা: িসরাজগ  

 

 

901. মাহ ল আলম িপতা:মিন ামান 
মাতা: িরনা আ ার 

াম: গৗির র, ইউিনয়ন: ১০ হিবর বাড়ী , ডাকঘর: পাড়াগ ও 
পা েকাড নং: ২২৪০, উপেজলা:ভা কা 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

 ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১ সরদার কমে  
 আগারগ ও, তালতলা, শর-ই-বাংলা নগরঢাকা-১২০৭ । 
 

 

902. গালাম র ল  িপতা:আ ল হােসন 
মা া 

মাতা: তাসিলমা বগম 

াম: লতানশাহী, ইউিনয়ন: পাইককাি , ডাকঘর: লতানশাহী 
পা েকাড নং: ৮১০০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

াম: লতানশাহী, ইউিনয়ন: পাইককাি  
ডাকঘর: লতানশাহী, পা েকাড নং: ৮১০০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

 

903. মা: রিবউল আলম িপতা:আব ল হক 
মাতা: রিহমা বগম 

বাসা:৪৫০, াম: শা িকয়া, ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর: ঘালপাশা, পা েকাড নং:৩৫৫০, উপেজলা: চৗ াম 

বাসা: ১২৮, াম: উ র বাসােবা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা:স জবাগ 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
জলা: িম া জলা: ঢাকা 

904. মা: হািব র রহমান িপতা: মা: নিজর উি ন 
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা:২৯৩, রাড-৪৭/ঝ, পাগলা কানাই সড়ক, াম: াপারী পাড়া 
ইউিনয়ন: ওয়াড-০৫, ডাকঘর: িঝনাইদহ, পা েকাড নং:৭৩০০ 
উপেজলা:িঝনাইদহ সদর, জলা: িঝনাইদহ 

বাসা:২৯৩, রাড-৪৭/ঝ, পাগলা কানাই সড়ক, াম: াপারী পাড়া 
ইউিনয়ন: ওয়াড-০৫, ডাকঘর: িঝনাইদহ, পা েকাড নং:৭৩০০ 
উপেজলা:িঝনাইদহ সদর, জলা: িঝনাইদহ 

 

905. মা: তৗিহ ল ইসলাম িপতা: মা: হা নার রিশদ 
মাতা: মাছা: িবয়া বগম 

বাসা:৩৭, াম: রনিতথা, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: ধানঘরা 
পা েকাড নং: ৬৭২০, উপেজলা:রায়গ , জলা: িসরাজগ  

বাসা: ৮/১০, ন ন-িস, রংধ  ক েল ,আগারগাও তালতলা কেলানী 
শের বাংলা নগর-১২০৭, ঢাকা 

 

906. িব ময় চাকমা িপতা:মদন মারী চাকমা 
মাতা: চ ক চাকমা 

বাসা: করছিড়, াম: করছিড়, ইউিনয়ন: ১নং বলং ইউিপ 
ডাকঘর: বলং, পা েকাড নং:৪৫০০, উপেজলা:বরকল 
জলা: রা ামা  

বাসা: জন া  েকৗশল এলাকা, ইউিনয়ন: ওয়াড-৮, ডাকঘর: রা ামা  
পা েকাড নং:৪৫০০, উপেজলা:রা ামা  সদর 
জলা:রা ামা  

 

907. মাহা দ আল-আিমন িপতা: মাহা দ র নবী 
মাতা: দেলায়ারা নবী 

বাসা: ওেমদ আিল িময়াজী বাড়ী, াম: আিজজ ফািজল র 
ইউিনয়ন: ৪নং রামনগর, ডাকঘর: রামনগর, পা েকাড নং:৩৯২০ 
উপেজলা:দাগণ ঞা, জলা: ফনী 

বাসা: এ-১২৭/৯, াম: পাইকপাড়া াফ কায়াট ার, ইউিনয়ন: ওয়াড-১২ 
ডাকঘর: িব.িড.শরীফ, পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

908. মা: শাহাদাত হােসন িপতা: খ কার মিতউর 
রহমান 
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা:২৭/এ/৮, াম: ঢােক রী রাড, ইউিনয়ন: পা া 
ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং: ১২১১, উপেজলা:লালবাগ 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৩০/এই, রাতন, াম: আিজম র সরকারী কেলানী  
(দ: অ ল)আিজম র, ঢাকা-১২০৫ 
 

 

909. বা ল ইসলাম িপতা:আ ল জ ার 
মাতা: জািমলা বগম 

বাসা:ছ য়া পাড়া, াম: পি ম ব নবাড়ী, ইউিনয়ন: ১৯ নং ব নবাড়ী 
ডাকঘর: ব নবাড়ী, পা েকাড নং: ৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও 
জলা: ঠা রগ ও 

বাসা: ৪১৯, াম: হাজীপাড়া াইমারী হাই ল, ইউিনয়ন: ৫নং ওয়াড 
ডাকঘর: ঠা রেগাা, পা েকাড নং: ৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও 
জলা: ঠা রগ ও 

 

910. মা: ফিরদ িময়া িপতা: মা: আ ল মিতন 
িময়া 
মাতা: আয়শা খা ন 

বাসা: ি মা য়া দি ণ পাড়া, াম: গ র হােটর পােশ 
ইউিনয়ন: ওয়াড-২, ডাকঘর: সাহাগ র, পা েকাড নং:৬৭৪১ 
উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

াম: ক গাতী উ র পাড়া, ি েজর পােশ, ইউিনয়ন: ওয়াড-৭ 
ডাকঘর: সাহাগ র, পা েকাড নং: ৬৭৪১, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

 

911. মা: মাই ল ইসলাম িপতা: ত আ ল কিরম 
ম ল 
মাতা: মােলকা বগম 

বাসা:২৫/৩, াম: ধন য়, ইউিনয়ন: মেহ  নগর 
ডাকঘর: ভালার চ ড়া, উপেজলা:লালমিনরহাট সদর 
জলা: লালমিনরহাট 

বাসা:২৫/৩, াম: ধন য়, ইউিনয়ন: মেহ  নগর 
ডাকঘর: ভালার চ ড়া, উপেজলা:লালমিনরহাট সদর 
জলা: লালমিনরহাট 

 

912. আ ল খােয়র িপতা:শিফ ল ইসলাম 
মাতা: মিমনা 

াম: কয়রা পাড়া, ইউিনয়ন: ৫নং সমাজ সিহলেদ , ডাকঘর: জয় র 
পা েকাড নং: ২৪৪৬, উপেজলা: মাহনগ , জলা: ন েকানা 

যে , র-ই-আলম, শাসিনক কম কতা, মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় 
ক -৫২৩, ভবন-৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

913. আিরফ রা ানী িপতা:আ র রিশদ 
মাতা: মাহ জা খা ন 

াম: রাজ র, ইউিনয়ন: ৪নং মারগাতী, ডাকঘর: মনতলী 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

াম: রাজ র, ইউিনয়ন: ৪নং মারগাতী, ডাকঘর: মনতলী 
পা েকাড নং:২২১০, উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

 

914. মাহ ল হাসান িপতা:নওেশর আলী 
মাতা: আিমনা বগম 

াম: গািব র, ইউিনয়ন: গাহািলয়া বাড়ী, ডাকঘর: িনকরাইল 
পা েকাড নং:১৯৭৬, উপেজলা:কািলহাতী 
জলা: টাংগাইল 

াম: গািব র, ইউিনয়ন: গাহািলয়া বাড়ী 
ডাকঘর: িনকরাইল, পা েকাড নং:১৯৭৬ 
উপেজলা:কািলহাতী 
জলা: টাংগাইল 

 

915. শািকব িপতা:আ ল হােসম 
মাতা: িমনা খা ন 

াম: কা াপাড়া, ইউিনয়ন: নািজর র, ডাকঘর: নািজর র 
পা েকাড নং:২৪০০, উপেজলা: ন েকানা সদর 
জলা: ন েকানা 

বাসা:৫০৫, াম: উিকল পাড়া, ইউিনয়ন: ন েকানা 
ডাকঘর: ন েকানা, পা েকাড নং: ২৪০০, উপেজলা: ন েকানা সদর 
জলা: ন েকানা 

 

916. মা: বলাল হাসাইন িপতা: মা: ইনসাফ আলী 
মাতা: এলািছ বগম 

াম: দ: ছাপখালী, ইউিনয়ন: হাসনাবাদ, ডাকঘর: দ: ছাপখাল 
পা েকাড নং: ৮৬১০, উপেজলা: বতাগী, জলা: বর না 

বাসা: ৩৬, রাড-১০, াম: িডআই  েজ , ম ল বা া 
ইউিনয়ন: বা া, ডাকঘর: বা া, পা েকাড নং: ১২১২, 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
উপেজলা:বা ােজলা:ঢাকা 

917. মা: মরা ল হক িপতা: মা: সিফর উি ন 
মাতা: কিমলা খা ন 

বাসা:সিফর উি েনর বাড়ী, াম: ণপাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং বড়গ ও 
ইউিপ, ডাকঘর: ক. ক. বাড়ী, পা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা:ঠা রগ ও সদর, জলা: ঠা রগ ও 

বাসা:সিফর উি েনর বাড়ী, াম: ণপাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং বড়গ ও ইউিপ 
ডাকঘর: ক. ক. বাড়ী, পা েকাড নং: ৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও সদর 
জলা: ঠা রগ ও 

 

918. মা: আল-ইিলয়াস িপতা: মা: মিতউর রহমান 
মাতা: নািছমা 

াম: চামা াহ, ইউিনয়ন: ০৩, ডাকঘর: খামারগাও 
পা েকাড নং:২২৯০, উপেজলা:না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা:৪৮, সীমা িনেকতন, ব  হাজীপাড়া, িমর র/, ডাকঘর: িখলগ ও-১২১৯ 
উপেজলা:িখলগ ও, জলা: ঢাকা 

 

919. কাম ল হাসান িপতা: মা: মিমন উি ন 
সরকার 
মাতা: পারভীন লতানা 

বাসা:সরকার বািড়, াম: ী, ইউিনয়ন: ী, ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: ী, পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং, ৯৩, সরদার কমে , ২য়তলা, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

920. শারিমন আ ার িপতা: আ স ছা ার 
মাতা: শাহানাজ পারভীন 

াম: পদমদী, ইউিনয়ন: নবাব র, ডাকঘর: পদমদী 
পা েকাড নং: ৭৭৩০, উপেজলা:বািলয়াকাি , জলা: রাজবাড়ী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

921. মা: িরপন হােসন িপতা: মা: হযরত আলী 
মাতা: মাছা: জািমলা 
আ ার 

াম: দাহল পাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং খগাখিড় বাড়ী 
ডাকঘর: চৗপথীর বাজার, পা েকাড নং:৫৩৫০, উপেজলা:িডমলা 
জলা: নীলফামারী 

াম: সদ ার পাড়া , ডাকঘর: আশরত র ক ােডট কেলজ 
পা েকাড নং:৫৪০৪, উপেজলা:রং র সদর 
জলা:রং র 

 

922. মা: ল িময়া িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন 

মাতা: মাছা মিজয়া খা ন 

াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং বালপাড়া 
ডাকঘর: কাউিনয়া, পা েকাড নং:৫৪৪০ 
উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

923. মা: িমজা র রহমান িপতা: মা: জালাল উি ন 
মাতা: মিজনা িবিব 

াম: বলহাটী, ইউিনয়ন: বলহাটী, ডাকঘর: বলহাটী 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগ , জলা: নওগ  

াম: বলহাটী, ইউিনয়ন: বলহাটী, ডাকঘর: বলহাটী 
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা:নওগ , জলা: নওগ  

 

924. শিফ ল ইসলাম িপতা:আ ল আিজজ 
মাতা: ল মা আ ার 

াম: িবরাম র, ইউিনয়ন: ১নং বড়কািশয়া িবরাম র 
ডাকঘর: মাহনগ , পা েকাড নং: ২৪৪৬, উপেজলা: মাহনগ  
জলা: ন েকানা 

বাসা: ৮, রাড-৩১, স র-৭, াম: উ রা, ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: উ রা, পা েকাড নং:১২৩০, উপেজলা:উ রা পি ম 
জলা:ঢাকা 

 

925. মা: সাই াহ আল 
হলাল 

িপতা: মা: মকেলছার 
রহমান 
মাতা: লাভলী বগম 

াম: দাহল পাড়া, ইউিনয়ন: খগাখিড় বাড়ী ইউিপ, ডাকঘর: চৗপিথর 
হাট, পা েকাড নং:৫৩৫১, উপেজলা:িডমলা 
জলা: নীলফামারী 

বাসা: ১৬, রাড-১৬, রাতন-২৭, পা েকাড নং:১২০৯ 
উপেজলা:ধানমি  
জলা: ঢাকা 

 

926. মা: মেহদী হাসান িপতা: মা: আ ল মােলক 
মাতা: রািজয়া লতানা 

বাসা: মা াসা রাড, াম: কলসকা , ইউিনয়ন: কলসকা   
ডাকঘর: কলসকা , পা েকাড নং: ৮২৮৪, উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

বাসা: ৭০৫, ৪থ  তলা, াম: উ: শাহজাহান র, ইউিনয়ন: ৩৪ 
ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং:১২১৭, উপেজলা:শাহজাহান র 
জলা:ঢাকা 

 

927. মা: মিম ল ইসলাম িপতা: মা: আলী আহেমদ 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: বাকশী ল, ইউিনয়ন: ২নং বাকশী ল, ডাকঘর: বাকশী ল 
পা েকাড নং:৩৫২০, উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

928. দবািশষ সাহা িপতা:অিচ  মার সাহা 
মাতা:  রানী সাহা 

াম: না য়াবাড়ী, ইউিনয়ন: জাতসািখনী, ডাকঘর: রাজনারায়ণ র 
পা েকাড নং: ৬৬৮৩, উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা 

বাসা: ৫, াম: চােমলীবাগ, ইউিনয়ন: ৩৬, ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং:১২১৭, জলা: ঢাকা 

 

929. মা: িমজা র রহমান িপতা: ত মা: আ: ছ ার 
মি ক 
মাতা: মাসা: আেলয়া 

বাসা:হাসপাতাল রাড, াম: নাি  কা , ইউিনয়ন: ওয়াড-৩ 
ডাকঘর: নলিছ , পা েকাড নং: ৮৪২০ 
উপেজলা:নলিছ , জলা: ঝালকা  

বাসা: ৬৬এ – ৫তলা, াম: মিন িরপাড়া, ডাকঘর: তজগাও 
পা েকাড নং: ১২১৫, উপেজলা: তজগাও 
জলা:ঢাকা 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম 

930. মা: নজ ল ইসলাম িপতা: ত আদম আলী 
মাতা: মাছা রজাহান 
খা ন 

াম: হির র, ইউিনয়ন: কািলহািত, ডাকঘর: কািলহািত 
পা েকাড নং:১৯৭০, উপেজলা:কািলহািত 
জলা:টা াইল 

যে , মা: সাহাব উি ন, ক -২১৪, িহসাব শাখা 
িবিসএস শাসন একােডিম 
নবাব হািব াহ রাড, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ 

 

931. মা: িমরাজ হাসাইন িপতা: মা: আকমান খান 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: ধম দী, ইউিনয়ন: াগ , ডাকঘর: িরয়া 
পা েকাড নং: ৭৮৩০, উপেজলা:ভা া, জলা: ফিরদ র 

ার টকিনক াল িনং স ার (৪থ  তলা), ১৭ ব  রাম রা, িড আই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

932. মা: আলাউি ন িপতা: মা: রইচ উি ন 
মাতা: আেলয়া খা ন 

াম: িধবাড়ী, ইউিনয়ন: ক রী, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

াম: িধবাড়ী, ইউিনয়ন: ক রী, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং:৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

 

933. মা: জন িময়া িপতা: ত অিছর উি ন 
মাতা: মাছা: িবনা বগম 

াম: ক চারীপাড়া (গ ও ড়া), ইউিনয়ন: ওয়াড-৬, ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং:২০২০, উপেজলা:ইসলাম র, জলা: জামাল র 

াম: ক চারীপাড়া (গ ও ড়া), ইউিনয়ন: ওয়াড-৬, ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং:২০২০, উপেজলা:ইসলাম র, জলা: জামাল র 

 

934. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: জলহক আলী 
মাতা: আিমনা খা ন 

বাসা:৪৯৪-০১, াম: জািমরতা, ইউিনয়ন: পারজনা 
ডাকঘর: জািমরতা, পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

যে , মা: আ: রিশদ, ভবন নং-০৭, ক -৫৩১ 
শাখা-১০, ম ও কম সং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

935. মিহউি ন িপতা: ত: ইউ স আলী 
মাতা: মাহ দা 

াম: নারীতলা, ইউিনয়ন: ৩নং নারীতলা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: নারীতলা বাজার, পা েকাড নং: ২০১০ 
উপেজলা:মাদারগ , জলা: জামাল র 

াম: নারীতলা, ইউিনয়ন: ৩নং নারীতলা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: নারীতলা বাজার, পা েকাড নং: ২০১০ 
উপেজলা:মাদারগ , জলা: জামাল র 

 

936. বাকী িব াহ িপতা: সকা ার আলী 
মাতা: কিহ র 

াম: আমড়াগািছয়া, ইউিনয়ন: ১নং ধানসাগর ইউিনয়ন 
ডাকঘর: আমড়াগািছয়া, পা েকাড নং: ৯৩৩০, উপেজলা:শরণেখালা 
জলা: বােগরহাট 

বাসা: ১৬/১২, পলাশী সর: কেলানী, াম:  আিজম র, ইউিনয়ন: ওয়াড-২৬ 
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং:১২০৫ 
উপেজলা:লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

937. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল কালাম 
হাওলাদার 
মাতা: রেহনা বগম 

বাসা:১/৩৭, াম: ব  বাসােবা, ইউিনয়ন: বাসােবা 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং:১২১৪, উপেজলা:স জবাগ 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ১২১, িব, াম:  চৗ রী পাড়া, ইউিনয়ন: িখলগাও 
ডাকঘর: িখলগাও, পা েকাড নং:১২১৯, উপেজলা:রাম রা 
জলা:ঢাকা 

 

938. মা: রা ু ল হাসান িপতা: মা: আ  হােসম 
িময়া 
মাতা: মাছা: রেবকা 
খা ন 

াম: মেনাহর র, ইউিনয়ন: ৯নং মেনাহর র 
ডাকঘর: শল পা, পা েকাড নং:৭৩২০, উপেজলা: শল পা 
জলা: িঝনাইদহ 

াম: মেনাহর র, ইউিনয়ন: ৯নং মেনাহর র, ডাকঘর: শল পা 
পা েকাড নং:৭৩২০, উপেজলা: শল পা 
জলা: িঝনাইদহ 

 

939. মাক দা চৗ রী িপতা: মা: ইসহাক চৗ রী 
মাতা: রিহমা আ ার  

াম: সয়দ র, ইউিনয়ন: বা রা, ডাকঘর: মহ ত র 
উপেজলা:নবাবগ , জলা: ঢাকা 

পাইক পাড়া আনসার ক া  াফ কায়াট ার, ৯৮/৪, িমর র-১, ঢাকা  

940. মাহা দ আলী িপতা: মা: আইউব আলী 
মাতা: মেহ ন নছা 

বাসা:৯৬/৭, যে  মিহ ল শখ, াম: ভা ার কালা 
ইউিনয়ন: রাড়ী পাড়া, ডাকঘর: শালার কালা, পা েকাড নং:৯৩১১ 
উপেজলা:ক য়া, জলা: বােগরহাট 

যে , মা: আইউব আলী, উপ-িবভাগীয় েকৗশলীর কায ালয় 
গণ ত, উপ-িবভাগ নং-৩ 
২য় তলা, টালার বাগ, পািনর াংিক 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

941. িশিরনা বগম িপতা:কামাল উি ন 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: চর ল ী, ইউিনয়ন: ৯নং চরগাজী, ডাকঘর: রামগিতর হাট 
পা েকাড নং: ৩৭৩২, উপেজলা:রামগিত, জলা: ল ী র 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

942. মা: আ ল আলীম িপতা: ত আিমর উি ন 
ম ল 
মাতা: মাছা আিছয়া 

বাসা: পা  বািড়য়া, াম: পা  বািড়য়া 
ইউিনয়ন: ব ার র, ডাকঘর: বা ভরা, পা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা:নওগ , জলা: নওগ  

বাসা: পা  বািড়য়া, াম: পা  বািড়য়া, ইউিনয়ন: ব ার র 
ডাকঘর: বা ভরা, পা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা:নওগ  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম জলা: নওগ  

943. মা: হািব র রহমান িপতা: মা: রাহা ান আলী 
মাতা: মাছা: শািহনা 
বগম 

াম: প য়া, ইউিনয়ন: পাশােপাল-২নং, ডাকঘর: পাশােপাল 
পা েকাড নং: ৭৪২০, উপেজলা: চৗগাছা 
জলা: যেশার 

িদ ন কমািশ য়াল ই উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

944. মেহদী হাছান িপতা:িব াল হােসন 
মাতা: খােদজা বগম 

াম: পা াইশ, ইউিনয়ন: ১২নং আ া, ডাকঘর: আ া বাজার 
পা েকাড নং: ৩৫৬০, উপেজলা:ব ড়া, জলা: িম া 

 ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার৯৩/১ সরদার কমে  আগারগ ও 
তালতলা, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

945. হা দ হািফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আরব আলী 
মাতা: আি য়া খা ন 

বাসা:২৭/এ-৪, মেন র ১ম লন, াম: হাজারীবাগ 
ইউিনয়ন: হাজারীবাগ, ডাকঘর: িঝগাতলা, পা েকাড নং:১২০৯ 
উপেজলা:হাজারীবাগ, জলা: ঢাকা 

বাসা:২৭/এ-৪, মেন র ১ম লন, াম: হাজারীবাগ, ইউিনয়ন: হাজারীবাগ 
ডাকঘর: িঝগাতলা, পা েকাড নং:১২০৯, উপেজলা:হাজারীবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

946. আির ল ইসলাম িপতা: ৎফর রহমান 
মাতা: শািহনা বগম 

াম: পা িপ, ইউিনয়ন: আিল র, ডাকঘর: হমদম র 
পা েকাড নং:৭৭০০, উপেজলা: রাজবাড়ী সদর, জলা:রাজবাড়ী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

947. তৗিস র রহমান িপতা:আখতাউর রহমান 
মাতা:  মিনরা লতানা 

বাসা: ৭১/১, রহমত র, াম: রহমত র, ইউিনয়ন: ৩নং 
ডাকঘর: খ পাড়া, পা েকাড নং: ৮৬৫০, উপেজলা:কলাপাড়া 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩মািলবাগ চৗ রী পাড়া িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯,িখলগ ও, ঢাকা 

 

948. শারিমন রহমান িপতা: মা: খিল র 
রহমান 
মাতা: িরনা বগম 

াম: কণ কা , ইউিনয়ন: ০৮, ডাকঘর: কণ কা  
পা েকাড নং: ৮২০০, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা: বিরশাল 

িতম ীর দ র (ক -৪২৩), পািন স দ ম ণালয় 
ভবন-৬,  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

949. আ ল বাকী িপতা:আ ল মােজদ 
মাতা: রওশন আরা িবিব 

াম: সা িরয়া, ইউিনয়ন: সা িরয়া, ডাকঘর: ভােয়র র 
পা েকাড নং: ভােয়র র, উপেজলা: িশবগ , জলা: ব ড়া 

যে , মা: িমজা র রহমান, িতম ীর দ র 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

950. মা: মা ন হােসন িপতা: এলাহী ব  
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: মিহষেখালা, ইউিনয়ন: মিহষেখালা, ডাকঘর: হিরনাথ র 
পা েকাড নং: ৮২৬১, উপেজলা:িহজলা, জলা: বিরশাল 

ম-৪০১/১, (৫ম তলা),ভবন-০৬, পািন স দ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

951. মা: মাহ র রহমান িপতা: ত ওছমান আলী 
মাতা: মাহ জা বগম 

াম: কইগাড়ী, ইউিনয়ন: নাহার, ডাকঘর: চাম ল 
পা েকাড নং:৫৮৮০, উপেজলা: প চািচয়া, জলা: ব ড়া 

াম: কইগাড়ী, ইউিনয়ন: নাহার, ডাকঘর: চাম ল, পা েকাড নং:৫৮৮০ 
উপেজলা: প চািচয়া, জলা: ব ড়া 

 

952. মা: িমজা র রহমান িপতা: আ স সামাদ 
সরদার 
মাতা: মাছা মােজদা িবিব 

াম: রায়কালী, ইউিনয়ন: রায়কালী, ডাকঘর: রায়কালী 
পা েকাড নং: ৫৯৪২, উপেজলা:আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

মা: িমজা র রহমান, পািন স দ ম ণালয় 
ভবন-৬, ম-৪২৫ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

953. মা: আ: রা াক িপতা: মা: আনছারআলী 
মাতা: মাসা: 
িফেরাজােবগম 

াম: ানপাড়া, ইউিনয়ন:নাচনাপাড়া/২, ডাকঘর: নাচনাপাড়া 
পা েকাড নং:৮৭২১, উপেজলা:পাথরঘাটা, জলা:বর না 

 

াম: ানপাড়া, ইউিনয়ন:নাচনাপাড়া/২, ডাকঘর: নাচনাপাড়া 
পা েকাড নং:৮৭২১, উপেজলা:পাথরঘাটা 
জলা:বর না 

 

954. মাছা: আইিভ আকতার িপতা: ত আই ব হােসন 
মাতা: মাছা: রািজয়া 
লতান 

াম: গনকপাড়া, ইউিনয়ন: নারকী, ডাকঘর: হ  করমজা 
পা েকাড নং: ৫৮২১, উপেজলা:সািরয়াকাি  
জলা: ব ড়া 

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপও) 
ম ও আপীল াই নাল, ৪৩, কাকরাইল,৪, আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, 

ঢাকা 

 

955. মা: তাকবীর হাসাইন িপতা: ত র মাহা দ 
হাওলাদার 
মাতা: রািমদা বগম 

াম: প করন, ইউিনয়ন: প করন, ডাকঘর: লহাতা 
পা েকাড নং: ৯৬০০, উপেজলা: মােড়ল গ  
জলা: বােগরহাট 

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপও) 
ম ও আপীল াই নাল, ৪৩, কাকরাইল,৪, আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, 

ঢাকা 

 

956. িতশ মার ভৗিমক িপতা: দীপ মার 
ভৗিমক 

াম: জয়খড়ীয়া, ইউিনয়ন: সানারায় 
ডাকঘর: জািমরবাড়ীয়া , পা েকাড নং: ৫৮২১ 

াম: জয়খড়ীয়া, ইউিনয়ন: সানারায় 
ডাকঘর: জািমরবাড়ীয়া  
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মাতা: আরতী রানী 
ভৗিমক 

উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

পা েকাড নং: ৫৮২১, উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

957. ইয়ািসন আরাফাত 
শািকল 

িপতা: মা: আিমর হােসন 
মাতা: হাসেন আরা বগম 

াম: কাপাশকাি , ইউিনয়ন: কািড়কাি  , ডাকঘর: কািড়কাি , 
পা েকাড নং: ৩৫৬১, উপেজলা:িততাস, জলা: িম া 

বাসা: মা য়াইল হাই ল রাড, াম: মা য়াইল (দ:) পাড়া 
ইউিনয়ন: মা য়াইল , ডাকঘর: মা য়াইল, পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা:যা াবাড়ী, জলা: ঢাকা 

 

958. র মায়রা আহেমদ ামী: মা: মাহ ল 
হাসান 
মাতা: জছিমন আহেমদ 

বাসা: ১৫, াম: ল পার মােকট, ইউিনয়ন: ২, ডাকঘর: মাধবদী 
পা েকাড নং:১৬০৪, উপেজলা:নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

বাসা: ১৫, াম: ল পার মােকট, ইউিনয়ন: ২, ডাকঘর: মাধবদী 
পা েকাড নং:১৬০৪, উপেজলা:নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

959. মা: মিন ল ইসলাম িপতা: আ ল লিতফ 
সরদার 
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা: ৫৪৫, াম: দি ন মসিজদ বাড়ীয়া, ইউিনয়ন: মসিজদ বাড়ীয়া 
ডাকঘর: হাসাইিনয়া, পা েকাড নং: ৮৬১০ 
উপেজলা:িমজাগ , জলা: প য়াখালী 

বাসা: ৫৪৫, াম: দি ন মসিজদ বাড়ীয়া 
ইউিনয়ন: মসিজদ বাড়ীয়া, ডাকঘর: হাসাইিনয়া 
পা েকাড নং: ৮৬১০, উপেজলা:িমজাগ ,  জলা: প য়াখালী 

 

960. মা: আমজাদ হােসন িপতা: মা: বলােয়ত 
হােসন 

মাতা: হাফসা বগম 

াম: বাঘাইকাি , ইউিনয়ন: মািনকারচর, ডাকঘর: মঘনা 
পা েকাড নং: ৩৫১৫, উপেজলা: মঘনা 
জলা: িম া 

াম: বাঘাইকাি , ইউিনয়ন: মািনকারচর, ডাকঘর: মঘনা 
পা েকাড নং: ৩৫১৫, উপেজলা: মঘনা 
জলা: িম া 

 

961. মা: আ ল মিতন িপতা: মা: নাজ ল 
হােসন সরকার 

মাতা: মাহ দা বগম 

াম: আদাচাকী, ইউিনয়ন: ভাদাবাড়ী, ডাকঘর: আদাচাকী 
পা েকাড নং: ৬৭৩০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

াম: আদাচাকী, ইউিনয়ন: ভাদাবাড়ী 
ডাকঘর: আদাচাকী, পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: বল িচ, জলা: িসরাজগ  

 

962. মা: তাওিহ ল ইসলাম িপতা: মা: ম আলী 
খান 
মাতা: রওশন আরা বগম 

াম: চ ৎ র, ইউিনয়ন: ২৮, ডাকঘর: কািশ র 
পা েকাড নং:৮২০৫, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা: বিরশাল 

াম: চ ৎ র, ইউিনয়ন: ২৮ 
ডাকঘর: কািশ র, পা েকাড নং:৮২০৫, উপেজলা:বিরশাল সদর 
জলা: বিরশাল 

 

963. রহ মা লতানা িপতা: নািসর উি ন 
মাতা: আসমা পারভীন 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল, মািলবাগ চৗ ির পাড়া, িখলগাও, ঢাকা-
১২২৯ 

বাসা:  ০৯, রাড-২/১, আরামবাগ, প য়াখালী, প য়াখালী সদর-৮৬০০।   

964. মা: িমলন হােসন িপতা: এরশাদ আলী 
মাতা: সােনকা খা ন 

াম: মিরচা, ইউিনয়ন: গ ানগর, ডাকঘর: বালসাবাড়ী 
পা েকাড নং:৬৭৬০, উপেজলা:উ াপাড়া, জলা: িসরাজগ  

যে - মা: আ: রিশদ, ম ও কম সং ান ম নালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

965. মা: আ ল মা ান িপতা: মা: মাহ দ আলী 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: িধবাড়ী, ইউিনয়ন: ক রী, ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২, উপেজলা:শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

যে - সজল মার ন ী 
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,  

 

966. মা: মাসউ র রহমান িপতা: মা: মাখেল র 
রহমান 
মাতা: েলখা বগম 

াম: খােড়রা, ইউিনয়ন: খােড়রা, ডাকঘর: খােড়রা 
পা েকাড নং: ৩৪৬০, উপেজলা:কসবা 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ১৩৭/৫, াম: ম পাইকপাড়া, ইউিনয়ন: ১১  
ডাকঘর: িবিড শরীফ 
পা েকাড নং: ১২১৬ 

উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

967. মা: শিফ ল ইসলাম িপতা: মা: রমজান আলী 
মাতা: মাছা: রােহলা 
বগম 

াম: বাহার কাচনা ল পাড়া, ইউিনয়ন: ৯  
ডাকঘর: িনউসােহব গনজ, পা েকাড নং: ৫৪০০ 
উপেজলা:রং র সদর, জলা: রং র 

যে - মা: এরশা ল হক 
আইন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

968. মা: সােহল রানা িপতা: মা; আ  সাইদ 
াপারী 

মাতা: মাছা: িমনা বগম 

বাসা: ১৮৬, াম: কামারপাড়া, ইউিনয়ন: ৯, ডাকঘর: শরনগর 
পা েকাড নং: ৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: ১৮৬, াম: কামারপাড়া, ইউিনয়ন: ৯ 
ডাকঘর: শরনগর, পা েকাড নং: ৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  
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969. মা: হািফ ল ইসলাম িপতা: আ: খােলক 

মাতা: হাছনা বগম 
াম: গাংগাপাড়া, ইউিনয়ন: বাইল/৬ , ডাকঘর: বাইল 
পা েকাড নং: ১৯৯০, উপেজলা: গাপাল র, জলা:টাংগাইল 

াম: গাংগাপাড়া, ইউিনয়ন: বাইল/৬ , ডাকঘর: বাইল 
পা েকাড নং: ১৯৯০, উপেজলা: গাপাল র, জলা: টাংগাইল 

 

970. তািনয়া আ ার িপতা: বিশর আহেমদ  
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা: খান বাড়ী, াম: খ র তলা, ইউিনয়ন: চরিব র  
ডাকঘর:  চরিব র, পা েকাড নং: ৭৮২০, উপেজলা:সদর র 
জলা: ফিরদ র 

বাসা: ১৩৮/৪ লালবাগ রাড, ইউিনয়ন: ২৫, ডাকঘর: পা া 
পা েকাড নং: ১২১১, উপেজলা:লালবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

971. মা: শাহাদাত জামান 
( সাহাগ) 

িপতা: মা: িগয়াস উ ীন 
তা কদার 
মাতা: মাসা: হ া বগম 

বাসা: ১/২৬ দি ন গদা পাড়া, াম: দি ন গদা পাড়া 
ইউিনয়ন: ৬ নং সােবক/২৯, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪, জলা: ঢাকা 

বাসা: ১/২৬ দি ন গদা পাড়া, াম: দি ন গদা পাড়া 
ইউিনয়ন: ৬ নং সােবক/২৯, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪, জলা: ঢাকা 

 

972. জািকয়া লতানা 
িপংিক 

িপতা: নওশা িময়া 
মাতা: র া বগম 

বাসা: িপংিক িভলা, াম: বড় পাহাড় র, ইউিনয়ন: ১০/শােনরহাট  
ডাকঘর: শােনরহাট, পা েকাড নং: ৫৪৭০, উপেজলা:পীরগ  
জলা: রং র 

যে  মা: জসীম উি ন, ি গত কম কতা 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক:১৬, ক  নং:১৮, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭ 

 

973. িব নাথ রায় িপতা: িবনয়  রায় 
মাতা: অিম া রানী 

াম: চলনলা, ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: সানারহাট, পা েকাড নং: ৫৫২০ 
উপেজলা: কালীগ , জলা: লালমিনরহাট 

াম: চলনলা, ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: সানারহাট, পা েকাড নং: ৫৫২০ 
উপেজলা: কালীগ , জলা: লালমিনরহাট 

 

974. মা: তানিজদ িপতা: আ ল কালাম 
আাজাদ 
মাতা: িবিব ল ম 

বাসা: মািনক িময়ার বাড়ী, াম: বা র চর সানালী াম 
ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: আেলকজা ার, পা েকাড নং: ৩৭৩০ 
উপেজলা:রামগিত, জলা: ল ী র 

বাসা: মািনক িময়ার বাড়ী, াম: বা র চর সানালী াম 
ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: আেলকজা ার, পা েকাড নং: ৩৭৩০ 
উপেজলা:রামগিত, জলা: ল ী র 

 

975. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: ই ািহম 
মাতা: মিরয়ম 

াম: র নাথ র, ইউিনয়ন: ১০, ডাকঘর: পচার আটা 
পা েকাড নং: ১৯৮৩, উপেজলা:ঘাটাইল, জলা: টা াইল 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

976. মা: আল আিমন 
হাওলাদার 

িপতা: মা: আ  জাফর 
হাওলাদার 
মাতা: মাসা: াহার 
বগম 

াম: সােহব র, ইউিনয়ন: গা িড়য়া, ডাকঘর: খয়রাবাদ  
পা েকাড নং: ৮২৮০ 

উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

977. রিজ ল ইসলাম িপতা: রায়হান উ ীন 
মাতা: তােমলা রায়হান 

াম: রাধাকা র, ইউিনয়ন: উথালী, ডাকঘর: তওতী 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয়, জলা: মািনকগ  

াম: রাধাকা র, ইউিনয়ন: উথালী, ডাকঘর: তওতী 
পা েকাড নং:১৮৫২, উপেজলা:িশবালয়, জলা: মািনকগ  

 

978. মা: সাই ল ইসলাম িপতা: মা: িসরাজ উি ন 
মাতা: রােবয়া বগম 

াম: লতান র, ডাকঘর: চরিস র , উপেজলা: পলাশ 
জলা: নরিসংদী 

মা: জসীম উি ন, ি গত কম কতা, অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক:১৬, 
ক  নং:১৮, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

979. মা: আিসফ ইকবাল িপতা: মা: আিরফ আলী 
মাতা: মাছা: রাইয়া 
বগম 

াম: মা ম র ন ন পাড়া, ইউিনয়ন: ১ 
ডাকঘর: িসরাজগ , পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা:িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

 

যে - সজল মার ন ী 
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

980. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: শিহ ল 
ইসলাম 
মাতা: নািসমা বগম 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী, াম: কাংশী, ইউিনয়ন: শালক/৫ 
ডাকঘর: ধা ড়া , পা েকাড নং: ৮২২১, উপেজলা:উিজর র 
জলা: বিরশাল 

বাসা: বাড়ী নং: ৮, রাড নং: ১, াম: িন /২, ইউিনয়ন: িখলে ত 
ডাকঘর: িখলে ত, পা েকাড নং: ১২২৯, উপেজলা:উ রা 
জলা: ঢাকা 

 

981. মা: তা ল ইসলাম িপতা: মা: মািম ল 
ইসলাম 
মাতা: মাসা: দেলায়ারা 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ভাের া, ডাকঘর: রাম র 
পা েকাড নং: ৩৫৩১, উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ভাের া 
ডাকঘর: রাম র, পা েকাড নং: ৩৫৩১ 
উপেজলা: িড়চং 
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
বগম  জলা: িম া 

982. মা: রিফ ল ইসলাম িপতা: মা: আ র হা ান 
মাতা: রােহলা আ ার 

াম: িপজাহাতী, ইউিনয়ন: মাসকা , ডাকঘর: রায় র 
পা েকাড নং: ২৪৮০, উপেজলা: ক য়া, জলা: ন েকানা 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

983. অিমত সাহা িপতা: ভাষ চ  সাহা 
মাতা: ছায়া রানী সাহা 

বাসা: ২১৬, াম: উদয়ন রাড, ইউিনয়ন: ৫, ডাকঘর: গাপালগ  
পা েকাড নং: ৮১০১০, উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

বাসা: ২১৬, াম: উদয়ন রাড, ইউিনয়ন: ৫, ডাকঘর: গাপালগ  
পা েকাড নং: ৮১০১০, উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

 

984. মা: আহসান হাবীব িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন 

মাতা: মাছা: রােশদা 
বগম 

াম: পাড়া বাইশা, ইউিনয়ন: দি ন পাড়া/১১, ডাকঘর: লাং হাট 
পা েকাড নং:৫৮০০ 

উপেজলা:গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

মি সভার িস া  বা বায়ন ও সম য় অিধশাখা, ক  নং: ২০৫, ভবন নং: ১, 
৩য় তলা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

985. সািদয়া আ ার মা িপতা: মা: সিফক উ াহ 
মাতা: তাহিমনা আ ার 

বাসা: ২৫৬, াম: দি ন মা া  ডাকঘর: ওয়ারী 
পা েকাড নং: ১২০৩, উপেজলা:স জবাগ, জলা: ঢাকা 

বাসা: ১১৪/িস, মিতিঝল কেলানী হাসপাতাল জান, ইউিনয়ন: ৩৩ 
ডাকঘর: িজিপও, পা েকাড নং: ১০০০, উপেজলা:মিতিঝল, জলা: ঢাকা 

 

986. হাসান আহেমদ ঞা 
রিক 

িপতা: এেকএম শিফ ল 
ইসলাম ঞা 
মাতা: হাসেন আরা বগম 

াম: আউিজয়া, ইউিনয়ন: মাসকাহ , ডাকঘর: মাসকা বাজার 
পা েকাড নং: ২৪৮০, উপেজলা: ক য়া 
জলা: ন েকানা 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

987. মা: মেহরহাসান িপতা: মা; বজ ররহমান 
মাতা: মাসা: 
আেলয়ােবগম 

বাসা:আলীআহা দমতা রবািড়, াম:কাজলারপাড়, লেরাড 
ইউিনয়ন:মা য়াইল, ডাকঘর:দিনয়া, পা েকাড নং:১২৩২ 
উপেজলা:যা াবািড়, জলা:ঢাকা 

বাসা:আলীআহা দমতা রবািড়, াম:কাজলারপাড়, লেরাড, 
ইউিনয়ন:মা য়াইল, ডাকঘর:দিনয়া, পা েকাড নং:১২৩২ 
উপেজলা:যা াবািড়, জলা:ঢাকা 

 

988. এসএমেগালামিকবিরয়া
সিলম 

িপতা:এসএমআ সেছাবহা
ন 
মাতা: সিলনাআ ার 

াম:মায়থাচালা, ইউিনয়ন:০৪, ডাকঘর: সিখ র 
পা েকাড নং:১৯৫০, উপেজলা:সিখ র 
জলা:টা াইল 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

989. মা: আসা ামান সিন িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন 

মাতা: িমেসস সােলহা 
হােসন 

াম: দি ন কাজী কসবা, ইউিনয়ন: রামপাল , ডাকঘর: িমরকািদম 
উপেজলা: ি গ  সদর 
জলা: ি গ  

বাসা: ২৫/১১/এ, াম: ত াবাগ, ইউিনয়ন: াবাদ 
ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং:১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র, জলা: ঢাকা 
 

 

990. মা: আেনায়ার হােসন িপতা: মা: আিম ল 
ইসলাম 
মাতা: মাছা: আিমরন 
নছা 

াম: র, ইউিনয়ন: নিতেপাতা, ডাকঘর: নিতেপাতা 
পা েকাড নং: ৭২০০, উপেজলা:দা ড়া দা 
জলা: য়াডা া 

 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

991. মা: সােনায়ার হাসাইন  িপতা: মা: রহমত আলী 
শখ 

মাতা: শাি  বগম 

াম: কািলর আলগা, ইউিনয়ন: ৭, ডাকঘর: যা া র 
পা েকাড নং: ৫৬০০, উপেজলা: িড় াম সদর 
জলা: িড় াম 

যে  মা: িমজা র রহমান 
ভবন নং ৪, ক  নং: ১২১, খা  ম ণালয়, ঢাকা  

 

992. মা: আশরা ল আলম িপতা: মা: র জামাল 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা: খালাডা া, াম: খালাডা া (পি ম পাড়া), ইউিনয়ন: ৫   
ডাকঘর: ভ য়া, পা েকাড নং: ৭৪০০, উপেজলা:সদর 
জলা: যেশার 

বাসা: খালাডা া, াম: খালাডা া (পি ম পাড়া), ইউিনয়ন: ৫   
ডাকঘর: ভ য়া, পা েকাড নং: ৭৪০০, উপেজলা:সদর 
জলা: যেশার 

 

993. উে  ল ম িপতা: মা: ইয়া ব আলী 
মাতা: হাসেনয়ারা বগম 

াম: তাফালবািড়য়া, ইউিনয়ন: গাপেলজা, ডাকঘর: নলী চড়ক গািছয়া  
পা েকাড নং: ৮৫৬৬, উপেজলা:মঠবািড়য়া, জলা: িপেরাজ র 

াম: তাফালবািড়য়া, ইউিনয়ন: গাপেলজা, ডাকঘর: নলী চড়ক গািছয়া  
পা েকাড নং: ৮৫৬৬, উপেজলা:মঠবািড়য়া, জলা: িপেরাজ র 

 

994. এইচএম সাই ল িপতা: মাহা ব আলম খান াম: ব  হিন, ইউিনয়ন: উলািনয়া , ডাকঘর: উলািনয়া বাসা: ১৯০, াম: লালেমাহন সাহা ীট, ইউিনয়ন: ৪১  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
ইসলাম খান মাতা: ফােতমা বগম পা েকাড নং: ৮২৭২, উপেজলা: মেহ ীগ , জলা: বিরশাল ডাকঘর: সদরঘাট, পা েকাড নং: ১১০০, জলা: ঢাকা 

995. সািদয়া আ ার িপতা: মা: আমান উ াহ 
মাতা: ফােতমা আ ার 

বাসা: শাহাবাজ র, াম: হাই ল পাড়া, ইউিনয়ন: ৬ , ডাকঘর: 
শাহাবাজ র, পা েকাড নং: ৩৪৩১, উপেজলা:সরাইল 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ৫০২, িহে াল-খ (১ম িসিড়), াম: আগারগ ও, তালতলা কেলানী 
ইউিনয়ন: ২৮, ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র, জলা: ঢাকা 

 

996. মা: হযরত আলী িপতা: মা: িমকাইল 
হােসন 

মাতা: মাছা: রিহমা বগম 

াম: ভাগল র, ইউিনয়ন: বত র/১, ডাকঘর: না য়া পাড়া 
পা েকাড নং: ৭৪০৭, উপেজলা:যেশার সদর 
জলা: যেশার 

াম: ভাগল র, ইউিনয়ন: বত র/১, ডাকঘর: না য়া পাড়া 
পা েকাড নং: ৭৪০৭, উপেজলা:যেশার সদর 
জলা: যেশার 

 

997. হািলমা আ ার সাথী িপতা: হা ন অর রশীদ 
মাতা: মােজদা বগম 

াম: চাে র সা য়া,ইউিনয়ন: গৗরী র, ডাকঘর: গৗরী র 
পা েকাড নং: ২২৭০, উপেজলা: গৗরী র, জলা: ময়মনিসংহ 

ার  টকিনক াল িনং স ার , ১৭, ব  রাম রা, িডআই  রাড, ঢাকা  

998. মা: শািমম হােসন িপতা: আহ দ আলী 
মাতা: িফয়া আ ার 

াম: বা া, ইউিনয়ন: নয়াবাড়ী, ডাকঘর: দি ন বা া 
পা েকাড নং: ১৩২১, উপেজলা: দাহার, জলা: ঢাকা 

াম: বা া, ইউিনয়ন: নয়াবাড়ী, ডাকঘর: দি ন বা া, পা েকাড নং: ১৩২১ 
উপেজলা: দাহারেজলা: ঢাকা 

 

999. মা: মাখেল র রহমান িপতা: মা: মাখেসদ 
আলী 
মাতা: মাছা: মােদজা 
আ ার 

বাসা: ৬৫১, াম: িবলভােদরা, ইউিনয়ন: রাজগাতী/৬ 
ডাকঘর: পাছদির া, পা েকাড নং: ২২৯১, উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

বাসা: ৬৫১, াম: িবলভােদরা, ইউিনয়ন: রাজগাতী/৬ 
ডাকঘর: পাছদির া, পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা:না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

মা: িহন 

1000. তাসিলমা আ ার িপতা: আ র রা াক 
মাতা: িফেরাজা বগম 

াম: বড় তারাকাি , ইউিনয়ন: সাহাগী/২, ডাকঘর: সাহাগী 
পা েকাড নং: ২২৮১, উপেজলা: ঈ রগ , জলা: ময়মনিসংহ  

াম: বড় তারাকাি , ইউিনয়ন: সাহাগী/২, ডাকঘর: সাহাগী 
পা েকাড নং: ২২৮১, উপেজলা: ঈ রগ , জলা: ময়মনিসংহ  

 

1001. মা: শিফ র রহমান িপতা: মা: িলয়াকত আলী 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: হিরনাদী, ইউিনয়ন: ছনধরা/১ , ডাকঘর: হিরনাদী 
পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ   

াম: হিরনাদী, ইউিনয়ন: ছনধরা/১ , ডাকঘর: হিরনাদী 
পা েকাড নং: ২২৫০, উপেজলা: ল র, জলা: ময়মনিসংহ   

 

1002. মাহা দ আলী িপতা: মা: আ ল হািকম 
মাতা: মাছা: িমনা 

বাসা: িসংহ বািড়, াম: ল ী ড়া, ইউিনয়ন: পওন 
ডাকঘর: পওন, পা েকাড নং: ৩৪০৪, উপেজলা:িবজয়নগর 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: িসংহ বািড়, াম: ল ী ড়া, ইউিনয়ন: পওন 
ডাকঘর: পওন, পা েকাড নং: ৩৪০৪, উপেজলা:িবজয়নগর 
জলা: া নবািড়য়া 

 

1003. পািপয়া লতানা িপতা: ত আ ল গ র 
ম ল   
মাতা: হাসনা বওয়া  

াম: বা াবাড়ীয়া, ওয়াড: ১, ডাকঘর: নওগ   
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা: নওগ  
জলা:নওগ  

াম: বা াবাড়ীয়া, ওয়াড: ১, ডাকঘর: নওগ   
পা েকাড নং: ৬৫০০, উপেজলা: নওগ  
জলা:নওগ  

 

1004. শখ আব র রিহম িপতা: শখ আিমর হােসন 
মাতা: িবয়া বগম 

বাসা: হাসপাতাল রাড, াম: চ নবাড়ী, ইউিনয়ন: ৩ 
ডাকঘর: মেনাহরদী, পা েকাড নং: ১৬৫০, উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

1005. আ া আল মা ন িপতা: আ ল মা ান 
হাওলাদার 
মাতা: িমেসস সািপয়া বগম 

াম: তিলগাতী, ইউিনয়ন: তিলগাতী, ডাকঘর: তিলগাতী 
পা েকাড নং: ৯৩২২, উপেজলা: মােড়লগ  
জলা: বােগরহাট 

বাসা: িফয়া মি ল, হাি ং-১৮৪, মহ া: নােগরবাজার, প র 
রাড,ওয়াড: ৭ , ডাকঘর: বােগরহাট, পা েকাড নং: ৯৩০০ 

উপেজলা:বােগরহাট, জলা: বােগরহাট 

 

1006. হািসনা আ ার িপতা: ত আ ল গ র 
হাওলাদার 
মাতা: ছােহরা খা ন 

বাসা: হাওলাদার বািড়, াম: আমেখালা, ইউিনয়ন: আমেখালা 
ডাকঘর: আমেখালা, পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা: গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড আই  রাড, ঢাকা-
১২১৯ 
 

 

1007. আইমন আ ার িপতা: আ ল বাশার 
মাতা: জাহানারা বগম 

বাসা: ১৬৯৯, সানাকাটরা, াম: মিদনানগর, বঠাখালী) 
ইউিনয়ন: ব  বা া, ডাকঘর: বা া 
পা েকাড নং: ১২১২ 

যে  মাহা দ ইসহাক, উ মান সহকারী, িলশ টিলকম, রাজারবাগ, ঢাকা  
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:/ রাল আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 
জলা: ঢাকা 

1008. তমা দাস িপতা: মেগ নাথ দাস 
মাতা: অ লী রানী দাস 

াম: বাশাইল 
ইউিনয়ন: রাজীহার/৯  
ডাকঘর: বাশাইল   
পা েকাড নং: ৮২৪০ 

উপেজলা:আৈগলঝাড়া 
জলা: বিরশাল 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , আগারগ ও, শের-
ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

1009. মা: আ ল খােলক িপতা: মা: শাহজাহান 
আলী 
মাতা: মিরয়ম খা ন 

াম: সােয় াবাদ 
ইউিনয়ন: কােয়ম র  
ডাকঘর: কােয়ম র 
পা েকাড নং: ৬৭৭০ 

উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

 

যে -আহে দ আলী, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভাগ, আইিস  টাওয়ার, ৫ম তলা, আগারগ ও, ঢাকা 

 

1010. মা: সিলম হােসন িপতা: মা: হযরত আলী 
মাতা: জয় ন নছা 

াম: রােয়র বাকাই 
ইউিনয়ন: চরবানী পা ড়ীয়া/৭ 
ডাকঘর: ভাবকী বাজার 
পা েকাড নং: ২০১২ 

উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

াম: রােয়র বাকাই 
ইউিনয়ন: চরবানী পা ড়ীয়া/৭ 
ডাকঘর: ভাবকী বাজার 
পা েকাড নং: ২০১২ 

উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

 

1011. নওিশন লতানা িপতা: মারেশদ আলী 
মাতা:মেনায়ারা আলী 

াম:৪৪/এ, হেম  দাস 
ইউিনয়ন: ৪৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: ঢাকা সদর 
পা েকাড নং:১১০০ 

উপেজলা: া র 
জলা: ঢাকা 

াম:৪৪/এ, হেম  দাস 
ইউিনয়ন: ৪৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: ঢাকা সদর 
পা েকাড নং:১১০০ 

উপেজলা: া র 
জলা: ঢাকা 

 

 


