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“অিফস সহায়ক” পেদ আেবদন ত পেদর (স ক) তািলকা  1 
:/ 

রাল 
আেবদনকারীর 

নাম 
িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1.  সাই র রহমান  িপতা: আ ল ক ছ   

মাতা: ফিজলা বগম 
াম: হাটবাড়ী,ওয়াড: হাটবাড়ী, ২নং ডাকঘর: 

চাপার কানা, পা েকাড নং: ২০৫০, 
উপেজলা: সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র 

াম: হাটবাড়ী,ওয়াড: হাটবাড়ী, ২নং ডাকঘর: চাপার 
কানা, পা েকাড নং: ২০৫০, উপেজলা: সিরষাবাড়ী, 
জলা: জামাল র 

 

2.  মা: শামীম 
রজা  

িপতা: ত শিহ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
জাহানারা 

াম: গাইন পাড়া, ওয়াড: কিরশা (গাইন পাড়া) 
ডাকঘর: ধাপাঘাটা, পা েকাড নং: ৬২১০ 
উপেজলা: মাহন র, জলা: রাজশাহী 

াম: গাইন পাড়া, ওয়াড: কিরশা (গাইন পাড়া), 
ডাকঘর: ধাপাঘাটা, পা েকাড নং: ৬২১০, উপেজলা: 
মাহন র, জলা:রাজশাহী 

 

3.  িনত ন  চ  
বত   

িপতা: ত: িনহার 
র ন চ বত    মাতা: 
িদবা রানী চ বত  

বাসা নাম: ঠা র বাড়ী, াম: কাট শালািকয়া 
ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: িকেশারগ , পা েকাড 
নং: ২৩০০, উপেজলা:  িকেশারগ  জলা:  
িকেশারগ  

বাসা নাম: ঠা র বাড়ী, াম: কাট শালািকয়া, 
ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: িকেশারগ , পা েকাড নং: 
২৩০০, উপেজলা:  িকেশারগ  জলা:  িকেশারগ  

 

4.  মা: শাহীন 
আলম 

িপতা: মা: িমিছর 
আলী   মাতা: মাসা: 
রােহলঅ বগম 

াম: ইেদর কাি  , ওয়াড: নািসরাবাদ ডাকঘর: 
দােসর কাি , পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: 
িখলগ ও, জলা: ঢাকা 

াম: ইেদর কাি  , ওয়াড: নািসরাবাদ ডাকঘর: 
দােসর কাি , পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা: 
িখলগ ও, জলা: ঢাকা 

 

5.  মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: কারবান 
আলী   মাতা: মাছা: 
শােহরা খা ন 

াম: -আ া , ওয়াড: কােয়ম র ডাকঘর: 
পাতািজয়া, পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 

শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

াম: -আ া  , ওয়াড: কােয়ম র ডাকঘর: 
পাতািজয়া, পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 

শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

 

6.  নারায়ন চ  রায় িপতা: িবজয় চ  রায়   
মাতা: শাি  বালা রায় 

াম: গাড়ল , ওয়াড: গাড়ল, ডাকঘর: গাড়ল 
পা েকাড নং: ৫৫২০, উপেজলা: কালীগ  
জলা: লালমিনরহাট 

াম: গাড়ল , ওয়াড: গাড়ল, ডাকঘর: গাড়ল, 
পা েকাড নং: ৫৫২০, উপেজলা: কালীগ , জলা: 

লালমিনরহাট 

 

7.  মা: ছািমউ াহ 
সাহাগ 

িপতা: মা: আ  হনা   
মাতা: মাছা: সিলনা 
বগম 

বাসা ও সড়ক নাম: বাসা নং: ১৮১, রাড নং: 
০১, াম: র র, ওয়াড: ৬ ডাকঘর: 
আলমনগর, পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র 

বাসা ও সড়ক নাম: বাসা নং: ১৮১, রাড নং: ০১, 
াম: র র, ওয়াড: ৬ ডাকঘর: আলমনগর, 
পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: রং র সদর, জলা: 

রং র 

 

8.  মা: ইয়ািজম 
আহেমদ 

িপতা: মা: আ র 
রা াক   মাতা: িলিপ 
বগম 

াম: িচনা িনয়া , ওয়াড: চািলতা িনয়া/০৫ 
ডাকঘর: বড়বাইশিদয়া, পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: রাদাবালী, জলা: প য়াখালী 

াম: িচনা িনয়া , ওয়াড: চািলতা িনয়া/০৫ ডাকঘর: 
বড়বাইশিদয়া, পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা: 
রাদাবালী, জলা: প য়াখালী 

 

9.  মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: ইয়া ব 
আলী   মাতা: আয়মন 
নছা 

াম: ব ল তলা, ব  ব  নগর , ওয়াড: 
সা িলয়া/৩, ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড নং: 
১৩৬১, উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

যে - শখ আ র আিজজ অিডট পিরদ র, িব ৎ 
উ য়ন বাড, ১ নং আ ল গিন রাড, িব ৎ ভবন (১৩ 
তলা), ঢাকা-১০০০ 

 

10.  মা: িব াল 
হােসন 

িপতা: মা; দেলায়ার 
হােসন   মাতা: 

রােহলা খা ন 

াম: ডগাইর কাদাল দায়া , ওয়াড: 
সা িলয়া/০৮ , ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড 
নং: ১৩৬১, উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

াম: ডগাইর কাদাল দায়া , ওয়াড: সা িলয়া/০৮ , 
ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড নং: ১৩৬১, উপেজলা: 
ডমরা জলা: ঢাকা 

 

11.  শখ আির র 
রহমান 

িপতা:  শখ আ ল 
আিজজ   মাতা: 
হেল র বগম 

াম: ব  ডগাইর ( কাদাল দায়া), ওয়াড: 
সা িলয়া/৮, ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড নং: 
১৩৬১, উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা  

যে - শখ আ র আিজজ, অিডট পিরদ র, িব ৎ 
উ য়ন বাড, ১ নং আ ল গিন রাড,িব ৎ ভবন(১৩ 
তলা),ঢাকা১০০০ 

 

12.  মা: 
কাম ামান 
জন 

িপতা: মা; জয় ল 
আেবদীন   মাতা: 
নািগ ছ আ ার 

মহ া নাম: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম টংরা 
, ওয়াড: সা িলয়া/৬, ডাকঘর: সা িলয়া, 
পা েকাড নং: ১৩৬১ উপেজলা: ডমরা, 
জলা: ঢাকা 

মহ া নাম: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম টংরা , 
ওয়াড: সা িলয়া/৬, ডাকঘর: সা িলয়া, পা েকাড 
নং: ১৩৬১ উপেজলা: ডমরা, জলা: ঢাকা 

 

13.  জা া ল 
ফরেদৗসী 

িপতা: মা: জয় ল 
আেবদীন   মাতা: 
নািগ স আ ার 

মহ া নাম: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম 
টংরা, ওয়াড: সা িলয়া/৬, ডাকঘর: সা িলয়া 
পা েকাড নং: ১৩৬১, উপেজলা: ডমরা 
জলা: ঢাকা 

মহ া নাম: সংেযাগ সড়ক, াম: পি ম টংরা, 
ওয়াড: সা িলয়া/৬, ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড নং: 
১৩৬১, উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

 

14.  মা: কাউছার 
আহেমদ 

িপতা: মা: িদ  িময়া   
মাতা: শওকত আরা 

বাসা নাম: গেয়শ র, রাড-১, াম: গেয়শ র 
ওয়াড: ল র মেডল, ডাকঘর: দশপাড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৮১, উপেজলা: দাউদকাি  
জলা: িম া 

যে - মা: আিরফ হােসন িতম ীর দ র (ক  
নং-৪২৩) পািন স দ ম ণালয় (ভবন নং-৬) 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

15.  িজত মার 
ম ল 

িপতা: শীল চ  ম ল   
মাতা:  রানী ম ল 

বাসা: ২৬১, াম: দাহালী, ওয়াড: উ র াম 
ডাকঘর: দিরয়া র, পা েকাড নং: ৬৫৩০ 
উপেজলা: মহােদব র, জলা: নওগ  

বাসা: ২৬১, াম: দাহালী, ওয়াড: উ র াম, 
ডাকঘর: দিরয়া র, পা েকাড নং: ৬৫৩০, উপেজলা: 
মহােদব র, জলা: নওগ  

 

16.  মা: বা র 
রহমান 

িপতা: মা: আ র 
রহমান   মাতা: মাছা: 
ছােলহা বগম 

বাসা নাম: রহমান বাড়ী, াম:  ভলাজান 
ওয়াড: ৭ নং িচলারং(ওয়াড  নং: ০৩, ক-
০৮), ডাকঘর: ভলাজান, পা েকাড নং: 
৫১০০, উপেজলা: ঠা রগ ও সদর জলা: 
ঠা রগ ও 

া া  সােয়টার িল:, ভাগড়া (বাইপাস) সংল , 
গাজী র িস  কেপ ােরশন ওয়াড: ১৫, ডাকঘর: 
জাতীয় িব  িব ালয় পা েকাড নং: ১৭০৪, 
উপেজলা: জয়েদব র জলা: গাজী র 

 

17.  খাকন চ  ঋিষ িপতা: পলাশ চ  ঋিষ    
মাতা: শি  রানী ঋিষ 

াম: ফা াউস ঋিস পাড়া, ওয়াড: ফা াউল 
ডাকঘর: ফা াউল বাজার, উপেজলা: নািছর 
নগর, জলা: িব-বািড়য়া 

াম: ২ নং  নািবস কেলানী , ৩নং দাকান ওয়াড: 
৩৯, ডাকঘর: সইলাস কেলানী পা েকাড নং: ৪২১৮, 
উপেজলা: ইিপেজড জলা: চ াম 

 

18.  া চৗ রী িপতা: বা ল চৗ রী   বাসা নাম: ধীর মা ােরর বাড়ী, াম: ম  বাসা নাম: ধীর মা ােরর বাড়ী াম: ম  পা য়া,  
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রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাতা: িশ া চৗ রী পা য়া, ওয়াড:  ৫ নং পা য়া, ৭ নং ওয়াড 

ডাকঘর: পা য়া , পা েকাড নং: ৪৩৬০ 
উপেজলা: রং নীয়া, জলা: চ াম  

ওয়াড:  ৫ নং পা য়া, ৭ নং ওয়াড, ডাকঘর: পা য়া  
পা েকাড নং: ৪৩৬০, উপেজলা: রং নীয়া জলা: 

চ াম 
19.  বাদল দাশ িপতা: ত: হিরলাল 

দাশ   মাতা: িম  দাশ 
াম: উ র িড় র, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 

রিশদবাড়ী, উপেজলা: হাটহাজারী জলা: 
চ াম  

বাসা নাম: এফ-২/১, াম: ওয়াপদা কেলানী ওয়াড: ৪, 
ডাকঘর: চা গ , পা েকাড নং: ৪২১২, উপেজলা: 
চা গ , জলা: চ াম 

 

20.  মা: গালাম 
র ানী 

িপতা: মা: ম য়ার 
হােসন   মাতা: মাছা: 

িফেরাজা বগম 

াম: জাফর পাড়া , ওয়াড: মদনখালী/০৫ 
ডাকঘর: জাফর পাড়া, পা েকাড নং: ৫৪৭০ 
উপেজলা: পীরগ  জলা: রং র 

াম: জাফর পাড়া , ওয়াড: মদনখালী/০৫ ডাকঘর: 
জাফর পাড়া, পা েকাড নং: ৫৪৭০ উপেজলা: 
পীরগ  জলা: রং র 

 

21.  মা: ফা ক 
হােসন 

িপতা: মা: ই ািহম 
হােসন   মাতা: মাছা: 

ফােতমা খা ন 

াম: ছা হ , ওয়াড: ন ন র ডাকঘর: 
জাড়গাছা, পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 

সাি য়া, জলা: পাবনা 

াম: ছা হ , ওয়াড: ন ন র ডাকঘর: জাড়গাছা, 
পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: সাি য়া জলা: 

পাবনা 

 

22.  মা: জাকািরয়া 
শাহ 

িপতা: মা: 
মা ািফ র রহমান 

শাহ   মাতা: ফােতমা 
খা ন 

াম: গাহালবাড়ী, ওয়াড: গাহালবাড়ী/০২ 
ডাকঘর: স াসীতলী, পা েকাড নং: ৬৩৩০ 
উপেজলা: ভালাহাট, জলা: চ পাইনবাবগ  

াম: গাহালবাড়ী, ওয়াড: গাহালবাড়ী/০২ ডাকঘর: 
স াসীতলী, পা েকাড নং: ৬৩৩০, উপেজলা: 
ভালাহাট, জলা: চ পাইনবাবগ  

 

23.  কিবতা খা ন িপতা: আ: রিশদ 
বাহা র   মাতা: র  
বগম 

াম: রামনগর , ওয়াড: িসি পাশা ডাকঘর: 
জয়ারাবাদ, পা েকাড নং: ৯২২০ উপেজলা: 
অভয়নগর, জলা: যেশার 

াম: রামনগর , ওয়াড: িসি পাশা ডাকঘর: 
জয়ারাবাদ, পা েকাড নং: ৯২২০ উপেজলা: 
অভয়নগর, জলা: যেশার 

 

24.  মাছা: খািদজা 
আ ার কিণকা 

িপতা: ত কদর আলী   
মাতা: মাছা: র 
নছা 

াম: বড় ব লা , ওয়াড: গাপায়া/৫ ডাকঘর: 
বড় ব লা, পা েকাড নং: ৩৩০০ উপেজলা: 
হিবগ  সদর, জলা: হিবগ  

াম: বড় ব লা , ওয়াড: গাপায়া/৫ ডাকঘর: বড় 
ব লা, পা েকাড নং: ৩৩০০ উপেজলা: হিবগ  সদর, 
জলা: হিবগ  

 

25.  ামল রায় িপতা: গেনশ রায়   
মাতা: লতা 

বাসা: ১৪/২, াম: কাজী আ র রউফ রাড 
ওয়াড: ভা াবাড়ী , ডাকঘর: ৪থ  তলা 
পা েকাড নং: ১১০০, জলা: ঢাকা 

বাসা: রাজা র, াম: রামশীল ওয়াড: রামশীল, 
ডাকঘর: রামশীল পা েকাড নং: ৮১১০, জলা: 
গাপালগ  

 

26.  মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা; আ ল 
কালাম   মাতা: 
মাসা দ রিহমা বগম 

াম: ড য়া , ওয়াড: ড য়া/৩ ডাকঘর: 
গাজীর হাট, পা েকাড নং: ৩৮৬৩ উপেজলা: 
সনবাগ, জলা: নায়াখালী 

াম: ড য়া , ওয়াড: ড য়া/৩ ডাকঘর: গাজীর হাট, 
পা েকাড নং: ৩৮৬৩ উপেজলা: সনবাগ, জলা: 
নায়াখালী 

 

27.  প ব মার দাস িপতা: চ না রানী দাস  
মাতা: ি তীশা চ  
দাস 

বাসা নাম: সিচ  দােসর বাড়ী, াম: গাজী র 
ওয়াড: শাহজাদ র/৫, ডাকঘর: দওড়া(পি ম 
পাড়া), পা েকাড নং: ৩৪৩১, উপেজলা: 
সরাইল, জলা: া নবািড়য়া 

মসাস  িত ডাস, হাি ং: ৭০০ াম: রানীর 
বাজার, ওয়াড: ১ ডাকঘর: ভরব  , পা েকাড নং: 
২৩৫০ উপেজলা: ভরব জলা:িকেশারগ  

 

28.  মা: কামাল 
হােসন 

িপতা:  মা: 
তাফাে ল হােসন  

মাতা: ময়না বগম 

রাড: ম া রাড, াম: হিরনটানা ডাকঘর: 
জলমা, পা েকাড নং:৯২৬০  উপেজলা: লনা 
লাবন চারা, জলা: লনা 

বাসা ও সড়ক : বািড়: ৫১, রাড নং: ০৮ াম: 
কাউিনয়া আদশ  পাড়া, ওয়াড: ৮ ডাকঘর: কাদালিদ, 
পা েকাড নং: ১২৩০ উপেজলা: ঢাকা, জলা: ঢাকা 

 

29.  আ ল কােদর 
িসি কী 

িপতা: মাহা দ শাহ 
আলম   মাতা: রিহমা 
িসি কী 

বাসা: ১৬৩/১, াম: দওয়ান পাড়া ওয়াড: ১৫, 
ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম  পা েকাড নং: 
১২০৬, উপেজলা: ভাষানেটক জলা: ঢাকা 

বাসা: ১৬৩/১, াম: দওয়ান পাড়া ওয়াড: ১৫, 
ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম  পা েকাড নং: ১২০৬, 
উপেজলা: ভাষানেটক, জলা: ঢাকা 

 

30.  মা: আজ ল 
হােসন 

িপতা: মা; হািদছ 
িময়া   মাতা: শামীমা 
আ ার 

াম: গড়ােডাবা , ওয়াড: গড়ােডাবা/৪ ডাকঘর: 
গড়ােডাবা, পা েকাড নং: ২২৮২ উপেজলা: 
ক য়া, জলা: ন েকানা 

াম: গড়ােডাবা , ওয়াড: গড়ােডাবা/৪ ডাকঘর: 
গড়ােডাবা, পা েকাড নং: ২২৮২ উপেজলা: ক য়া, 
জলা: ন েকানা 

 

31.  িমলা িব াস িপতা: ত িনবীর 
িম াস   মাতা: শাভা 
রানী িব াস  

াম: দাওগাতী , ওয়াড: পায়রা ডাকঘর: 
জািমরা হাট, পা েকাড নং: ৭৪৬০ উপেজলা: 
অভয়নগর, জলা: যেশার 

াম: দাওগাতী , ওয়াড: পায়রা ডাকঘর: জািমরা হাট, 
পা েকাড নং: ৭৪৬০ উপেজলা: অভয়নগর, জলা: 

যেশার 

 

32.  মা: রা  
আহেমদ 

িপতা: মা: জািকর 
হােসন   মাতা: মাছা: 
পালী বগম 

াম: নয়াবাড়ী , ওয়াড: জাতসাখীিন/৬ 
ডাকঘর: কািশনাথ র, পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

াম: নয়াবাড়ী , ওয়াড: জাতসাখীিন/৬ ডাকঘর: 
কািশনাথ র, পা েকাড নং: ৬৬৮২, উপেজলা: বড়া 
জলা: পাবনা 

 

33.  মা: সাহা খ 
খান 

িপতা: হািনফ সরকার   
মাতা: খারভা  বগম 

াম: টাংগন , ওয়াড: ইউ ফ র/০৫ ডাকঘর: 
চৗ হনী, পা েকাড নং: ৬০০০ উপেজলা: 

চারঘাট, জলা: রাজশাহী 

াম: টাংগন , ওয়াড: ইউ ফ র/০৫ ডাকঘর: 
চৗ হনী, পা েকাড নং: ৬০০০ উপেজলা: চারঘাট, 
জলা: রাজশাহী 

 

34.  হা দ ওমর 
ফা ক 

িপতা: হা দ 
খায় ামান   মাতা: 
আেনায়ারা বগম 

বাসা: খায় ামান সদ ােরর বাড়ী াম: ব  
শহীদ নগর, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: ওয়ােজিদয়া, 
পা েকাড নং: ৪২১৩ উপেজলা: বােয়াজদ 
বা ামী, জলা: চ াম 

বাসা: খায় ামান সদ ােরর বাড়ী াম: ব  শহীদ 
নগর, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: ওয়ােজিদয়া, পা েকাড নং: 
৪২১৩ উপেজলা: বােয়াজদ বা ামী, জলা: চ াম 

 

35.  মা: মাহা জ 
আল িফেরাজ 

িপতা: মা: সায় াহ   
মাতা: মাছা: সািবনা 
ইয়াসিমন 

াম: িতেতাপাড়া , ওয়াড: বাদা ডাকঘর: 
নািশর ম ল হাট, পা েকাড নং: ৫০১০, 
উপেজলা: বাদা, জলা: প গড় 

াম: িতেতাপাড়া , ওয়াড: বাদা ডাকঘর: নািশর 
ম ল হাট, পা েকাড নং: ৫০১০, উপেজলা: বাদা, 
জলা: প গড় 

 

36.  িজহা ল িপতা: আ  ব র 
মা া   মাতা: আেলয়া 
বগম 

াম: ফািলয়া , ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: 
বারাং লা , পা েকাড নং:৭৮৭০  উপেজলা: 
আলফাডা া, জলা: ফিরদ র 

াম: ফািলয়া , ইউিনয়ন: ১, ডাকঘর: বারাং লা , 
পা েকাড নং:৭৮৭০  উপেজলা: আলফাডা া, জলা: 

ফিরদ র 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
37.  ফা ক আহা দ িপতা: মা: আ: হািসম   

মাতা: মিমনা খা ন 
বাসা নাম: ঘািড় বািড়, াম: ইছা র ওয়াড: 
০৭, ডাকঘর: আদম র পা েকাড নং: ৩৩০০, 
উপেজলা: অ াম জলা: িকেশারগ  

বাসা নাম: রািজয়ার িবি ং (ঈদগাহ রাড) াম: 
কমল র, ওয়াড: ৪, ডাকঘর: ভরব বাজার, 
পা েকাড নং: ২৩৫০ উপেজলা: ভরব, জলা: 

িকেশারগ  

 

38.  মা: কাউছার 
উি ন 

িপতা: মা: কামাল 
উি ন   মাতা: রােশদা 
বগম 

বাসা: লাল মাহা েদর বাড়ী, াম: জার 
পাড়া, ওয়াড: ৫, ডাকঘর: উরাকচর পা েকাড 
নং: ৪৩৪৬, উপেজলা: রাউজান জলা: চ াম 

বাসা: কােশম ফিকেরর বাড়ী, াম: ম  মা াশ া, 
ওয়াড: ১৩, ডাকঘর: সিমিতর হাট পা েকাড নং: 
৪৩৩৬, উপেজলা: হাটহাজারী, জলা: চ াম 

 

39.  ষান দাস িপতা: না  দাস   
মাতা: িবউ  রানী দাস 

সড়ক: রামকানাই ল রাড , াম:  পি ম 
পাইকপাড়া, ওয়াড: ২, ডাকঘর: া নবািড়য়া 
পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: া নবািড়য়া 

সদর, জলা: া নবািড়য়া 

সড়ক: রামকানাই ল রাড , াম:  পি ম 
পাইকপাড়া, ওয়াড: ২, ডাকঘর: া নবািড়য়া 
পা েকাড নং: ৩৪০০, উপেজলা: া নবািড়য়া সদর, 
জলা: া নবািড়য়া 

 

40.  মা: লতান 
মাহ দ 

িপতা: ত: জিহর 
উি ন   মাতা: মাছা: 
আিমনা খা ন 

বাসা: চরভা ডা া, াম: চরভা ডা া ওয়াড: 
চািলতাডা া , ডাকঘর: ভা ডা া পা েকাড 
নং: ৬৭১০, উপেজলা: কািজ র জলা: 
িসরাজগ  

বাসা: চরভা ডা া, াম: চরভা ডা া ওয়াড: 
চািলতাডা া , ডাকঘর: ভা ডা া পা েকাড নং: 
৬৭১০, উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

 

41.  মা: গালাম 
র ানী 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
রিশদা খা ন 

াম: িশব ড়ী  ইউিনয়ন: ১০ নং নি   
ডাকঘর: আমবাড়ী( দৗলত র) পা েকাড নং: 
৫২৬১ উপেজলা: িচিররব র জলা: িদনাজ র 

াম: িশব ড়ী  ইউিনয়ন: ১০ নং নি   ডাকঘর: 
আমবাড়ী( দৗলত র) পা েকাড নং: ৫২৬১ উপেজলা: 
িচিররব র জলা: িদনাজ র 

 

42.  টন চ   
ধর 

িপতা: লাল  ধর   
মাতা: রীনা রানী 

াম: কা াইল , ইউিনয়ন: জয়কা/৯  ডাকঘর: 
জয়কা, পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ  

াম: সতাল, ইউিনয়ন: ১ নং বৗলাই  ডাকঘর: জলা 
পিরষদ িকেশারগ  পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ  

 

43.  পিরমল  িপতা: রেমশ    
মাতা: ল ী বালা  

াম: ব  িহ  পাড়া, ওয়াড: শ ল ডাকঘর: 
শ ল, পা েকাড নং: ৪৭০০ উপেজলা: 

সদর ককসবাজার জলা: ককসবাজার 

াম: ব  িহ  পাড়া, ওয়াড: শ ল ডাকঘর: 
শ ল, পা েকাড নং: ৪৭০০ উপেজলা: সদর 

ককসবাজার জলা: ককসবাজার 

 

44.  কাজল রখা িপতা: মা: জালাল 
উ ীন   মাতা: 
জাহানারা বগম 

াম: য না , ওয়াড: িমহাির, ডাকঘর: খওরা 
পা েকাড নং: ৩৪৬০, উপেজলা: কসবা জলা: 
া নবািড়য়া 

াম: য না , ওয়াড: িমহাির, ডাকঘর: খওরা, 
পা েকাড নং: ৩৪৬০, উপেজলা: কসবা, জলা: 
া নবািড়য়া 

 

45.  ভারত জ ািত 
চাকমা 

িপতা: বরন চাকমা   
মাতা: ান ভা 
চাকমা 

াম: ম া কাব ারী পাড়া, ওয়াড: বা ছড়া 
ডাকঘর:  িদঘীনালা, উপেজলা: িদঘীনালা 
জলা: খাগড়াছিড় 

াম: উ র খবং পিড়য়া, ওয়াড: খাগড়াছিড় সদর, 
ডাকঘর: খাগড়াছিড়, উপেজলা: খাগড়াছিড় সদর, 
জলা: খাগড়াছিড় 

 

46.  িলটন চ  ধর িপতা: রাম সাদ ধর   
মাতা: চপলা ধর 

াম: জাংগালীয়া, ওয়াড: জাংগালীয়া/১ 
ডাকঘর: আিদ জাংগালীয়া, পা েকাড নং: 
১৭২০, উপেজলা: কালীগ , জলা: গাজী র 

াম: জাংগালীয়া, ওয়াড: জাংগালীয়া/১ ডাকঘর: আিদ 
জাংগালীয়া, পা েকাড নং: ১৭২০, উপেজলা: 
কালীগ , জলা: গাজী র 

 

47.  ইসমাইল িপতা: র িময়া   
মাতা: ল ম 

াম: িপিরজ র , ওয়াড: বদল র/২ ডাকঘর: 
জল খা, পা েকাড নং: ৩৩৬০ উপেজলা: 
আজিমরী গ , জলা: হিবগ  

াম: িপিরজ র , ওয়াড: বদল র/২ ডাকঘর: 
জল খা, পা েকাড নং: ৩৩৬০ উপেজলা: আজিমরী 
গ , জলা: হিবগ  

 

48.  মা: িজ র 
রহমান 

িপতা: মা: আিম ল 
হক   মাতা: জােহরা 
খা ন 

বাসা: আিম ল হক মা ার ন ন বাড়ী াম: 
বা র , ওয়াড: সনবাগ পৗরসভা/৯ ডাকঘর: 
সনবাগ, পা েকাড নং: ৩৮৬০ উপেজলা: 
সনবাগ, জলা: নায়াখালী 

বাসা: আিম ল হক মা ার ন ন বাড়ী াম: বা র , 
ওয়াড: সনবাগ পৗরসভা/৯ ডাকঘর: সনবাগ, 
পা েকাড নং: ৩৮৬০ উপেজলা: সনবাগ, জলা: 
নায়াখালী 

 

49.  মা: ফরহাদ 
হাসাইন 

িপতা: মা: আ  তােহর   
মাতা: হাসেনয়ারা 
বগম 

াম: সারওয়া তলী , ওয়াড: ড য়া/৩ 
ডাকঘর: গাজীর হাট, পা েকাড নং: ৩৮৬৩  
উপেজলা: সনবাগ, জলা: নায়াখালী 

াম: সারওয়া তলী , ওয়াড: ড য়া/৩ ডাকঘর: 
গাজীর হাট, পা েকাড নং: ৩৮৬৩  উপেজলা: 
সনবাগ, জলা: নায়াখালী 

 

50.  হািবব আহমদ িপতা: আ স র   
মাতা: ছােলহা বগম 

াম: জয়েফৗদ, ইউিনয়ন: ৩ নং িদঘীরপাড় ব  
, ডাকঘর: সড়েকর বাজার, পা েকাড নং: 
৩১৭৫, উপেজলা: কানাইঘাট, জলা: িসেলট 

াম: জয়েফৗদ, ইউিনয়ন: ৩ নং িদঘীরপাড় ব  , 
ডাকঘর: সড়েকর বাজার, পা েকাড নং: ৩১৭৫, 
উপেজলা: কানাইঘাট, জলা: িসেলট 

 

51.  সাই ল ইসলাম িপতা: ন নবী   
মাতা: আেলয়া বগম 

বাসা: আরব আলী ম ী বাড়ী, াম: সদালী 
ইউিনয়ন: ১৩ মায়ানী, ওয়াড: ১ 
ডাকঘর:বড়তািকয়া , পা েকাড নং: ৪৩২০ 
উপেজলা: মীরসরাই, জলা: চ াম 

বাসা: আরব আলী ম ী বাড়ী, াম: সদালী ইউিনয়ন: 
১৩ মায়ানী, ওয়াড: ১ ডাকঘর:বড়তািকয়া , পা েকাড 
নং: ৪৩২০ উপেজলা: মীরসরাই, জলা: চ াম 

 

52.  মা: রিবউ াহ িপতা: মা: মিনর 
হােসন   মাতা: 

তােহরা বগম 

াম: আন র (আখাউরা দি ন), ওয়াড: ৬ 
ডাকঘর: হীরা র, পা েকাড নং:  ৩৪৫২ 
উপেজলা: আখাউড়া, জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ৪৩৯/১ (৭ম তলা) ইউিনট-িড াম: পীর 
পাগলার গিল, ওয় ারেলস, ওয়াড: মগবাজার, ডাকঘর: 
শাি নগর, পা েকাড নং: ১২১৭, উপেজলা: রমনা, 
জলা: ঢাকা 

 

53.  মা রায় িপতা: িব ল রায়   
মাতা: িশ া রায় 

বাসা: কাি ঝাউ রাড, াম: মামদ র ওয়াড: 
০১, ডাকঘর: লাগাও পা েকাড নং: ৩৩৭০, 
উপেজলা: নবীগ  জলা: হিবগ  

বাসা: শশানঘাট রাড, াম: স জ বাগ, আ/এ, 
ইউিনয়ন: ৩ , ডাকঘর: ম ল পা েকাড নং: 
৩২১০, উপেজলা: ম ল জলা: মৗলভীবাজার 

 

54.  মা: তানিজর 
আহেমদ 

িপতা: খ কার আ: 
মিজদ   মাতা: িরিজয়া 
বগম 

াম: ইছাখাদা , ওয়াড: হাজরা র ডাকঘর: 
হাজরা র, পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: 
মা রা, জলা: মা রা 

াম: ইছাখাদা , ওয়াড: হাজরা র ডাকঘর: হাজরা র, 
পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা, জলা: 

মা রা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
55.  ল আলম িপতা: মীর িমজা র 

রহমান   মাতা: ল র 
নাহা র বগম 

বাসা: মীরা বাড়ী াম:  বাৈরই আড়া ওয়াড: 
ন াবাদ ডাকঘর: চােটর পা েকাড নং:৮৪০০  
উপেজলা: ঝালকাঠী সদর জলা: ঝালকাঠী 

বাসা: ১৯৫/২-এফ, হ ািপ িভলা (৭ম তলা) (বাম পা , 
শাি নগর পািনর পা ) াম: শাি বাগ ওয়াড: 
শাহজাহান র ডাকঘর: শাি বাগ পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

56.  মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: তাফা ল 
হােসন   মাতা: র  
বগম 

বাসা: ৭৫৭, াম: আশেকানা, ওয়াড: 
দি নখান, ডাকঘর: হ ক া , পা েকাড 
নং: ১২৩০, উপেজলা: দি ণখান, জলা: ঢাকা 

বাসা: ৭৫৭, াম: আশেকানা, ওয়াড: দি নখান, 
ডাকঘর: হ ক া , পা েকাড নং: ১২৩০, 
উপেজলা: দি ণখান, জলা: ঢাকা 

 

57.  িসকা ার আলী িপতা: ত: ছ র উি ন   
মাতা: িরনা বগম 

াম: ছাট দউিলয়া , ওয়াড: ব ার র 
ডাকঘর: ব ার র, পা েকাড নং: ১৭২০ 
উপেজলা: কালীগ , জলা: গাজী র 

রহমেত আলম ইসলাম, িমশন ও ইসলাম িমশন 
এিতমখানা, ০১ রলেগইট তজগ ও, ঢাকা-১২১৫ 

 

58.  মা: মাশাররফ 
হাসাইন 

িপতা: মা: ইউ ফ   
মাতা: ছােলহা বগম 

বাসা: হািমদ উ াহ ী বাড়ী, াম: ব  
চরসীতা, ওয়াড: ০৮, ডাকঘর: চরসীতা 
পা েকাড নং: ৩৭৩১, উপেজলা: রামগািত 
জলা: ল ী র 

বাসা: রহমেত আলম ইসলাম িমশন াম: ০১ নং রল 
গইট তজগ ও, ঢাকা ওয়াড: ২৬, ডাকঘর: তজগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৫, উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

59.  মা: 
ওয়াির জামান 

িপতা: ম: আজগর 
আলী   মাতা: মােজদা 
বগম 

বাসা: ৪৯৩, রাড নং: ১৪, াম: পনগর 
নেসড, ওয়াড: ০৬, ডাকঘর: প বী 

পা েকাড নং: ১২১৬ , উপেজলা: পনগর 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৪৯৩, রাড নং: ১৪, াম: পনগর নেসড, 
ওয়াড: ০৬, ডাকঘর: প বী পা েকাড নং: ১২১৬ , 
উপেজলা: পনগর জলা: ঢাকা 

 

60.  রািজনা আ ার িপতা: মা: রাশন 
আলী   মাতা: মাছা: 
শফালী বগম  

াম: গাংেগর ট, ওয়াড: আি ট/৩ 
ডাকঘর: গাংেগর ট, পা েকাড নং: ৩৪৬০ 
উপেজলা: রাদনগর, জলা: িম া 

বাসা: ১৩/১২, াম: মরািদয়া ওয়াড: ৩, ডাকঘর: 
িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা: িখলগ ও, 
জলা: ঢাকা 

 

61.  মিন ামান 
সাহাগ 

িপতা: মা: আিমর 
হােসন  মাতা: মাহ দা 
বগম 

াম: গাংেগর ট, ওয়াড: আি ট/৩ 
ডাকঘর: গাংেগর ট, পা েকাড নং: ৩৪৬০ 
উপেজলা: রাদনগর, জলা: িম া 

বাসা: ১৩/১২, াম: মরািদয়া ওয়াড: ৩, ডাকঘর: 
িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা: িখলগ ও, 
জলা: ঢাকা 

 

62.  মা: মাহা ব 
আলম 

িপতা: মা: রাশন 
িময়া   মাতা: মাছা: 
শফালী বগম 

াম: টানচারা , ওয়াড: লাউরফেতহ র 
ডাকঘর: গাে র ট, উপেজলা: নবীনগর 
জলা: িব, বাড়ীয়া 

বাসা: ১৩/১২, াম: মরািদয়া ওয়াড: ৩, ডাকঘর: 
িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা: িখলগ ও, 
জলা: ঢাকা 

 

63.  মন বড়াল িপতা: কািতক চ  
বড়াল   মাতা: সাধনা 
রানী বড়াল 

বাসা: বড়াল বািড়, াম: পা িরয়া ওয়াড: 
দউলবাড়ী দাবড়া/০৩, ডাকঘর: গ ওখালী 

বাজার, পা েকাড নং: ৮৫৪১ উপেজলা: 
নািজর র, জলা: িপেরাজ র 

বাসা: বড়াল বািড়, াম: পা িরয়া ওয়াড: দউলবাড়ী 
দাবড়া/০৩ ডাকঘর: গ ওখালী বাজার, পা েকাড নং: 

৮৫৪১, উপেজলা: নািজর র জলা: িপেরাজ র 

 

64.  রা  আহেমদ িপতা: আ ল মা ান   
মাতা: তাছিলমা বগম 

াম: দা কিদয়া, ওয়াড: হাট-মদা র ডাকঘর: 
হাট-মদা র, পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: 
কা খালী, জলা: রাজবাড়ী 

াম: দা কিদয়া, ওয়াড: হাট-মদা র ডাকঘর: হাট-
মদা র, পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: কা খালী, 
জলা: রাজবাড়ী 

 

65.  রজত িক নীয়া িপতা: অ  িক নীয়া   
মাতা: িশ ী িক নীয়া 

াম: ই র, ওয়াড: সাহা র ডাকঘর: 
ঠামা া, পা েকাড নং: ৮১০১ উপেজলা: 
গাপালগ , জলা: গাপালগ  

বাসা: নাহার লাই রী, িজিপ াম: গ-১৪৭, 
মহাখালী,ওয়াড: ২০ ডাকঘর: লশান, পা েকাড নং: 
১২১২ উপেজলা: লশান, জলা: ঢাকা 

 

66.  মাছা: 
কাম াহার 

িপতা: মা: আিজবার 
রহমান   মাতা: মাছা: 
য না খা ন 

াম: ছাতারপাড়া , ওয়াড: আিড়য়া ডাকঘর: 
ছাতারপাড়া, পা েকাড নং: ৭০৩০ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: ছাতারপাড়া , ওয়াড: আিড়য়া ডাকঘর: 
ছাতারপাড়া, পা েকাড নং: ৭০৩০ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

 

67.  মা: আকাশ 
আলী 

িপতা: ত তাফাে ল 
ম ল   মাতা: জািহদা 
বগম 

াম: আিড়য়া , ওয়াড: আিড়য়া/০২ ডাকঘর: 
বড় গাংিদয়া, পা েকাড নং: ৭০৫০ উপেজলা: 
দৗলত র, জলা: ি য়া 

াম: আিড়য়া , ওয়াড: আিড়য়া/০২ ডাকঘর: বড় 
গাংিদয়া, পা েকাড নং: ৭০৫০, উপেজলা: দৗলত র, 
জলা: ি য়া 

 

68.  া রানী দ িপতা: যতী  মাহন দ   
মাতা: পালী দ 

বাসা: সরকার বাড়ী, াম: উ র গাছবাড়ীয়া 
ওয়াড: ১, ডাকঘর: জায়ারা পা েকাড নং: 
৪৩০০, উপেজলা: য়া জলা: চ াম 

বাসা: সরকার বাড়ী, াম: উ র গাছবাড়ীয়া ওয়াড: ১, 
ডাকঘর: জায়ারা পা েকাড নং: ৪৩০০, উপেজলা: 

য়া জলা: চ াম 

 

69.  মাহা দ 
মিহ র রহমান 
রা  

িপতা: মাহা দ ল 
আিমন   মাতা: 
আফেরাজা বগম  

বাসা: ি  কা ািনর বাড়ী াম: চরপাব তী, 
ওয়াড: ০৪  ডাকঘর: ব রহাট পা েকাড নং: 
৩৮৫০ উপেজলা: কা ানীগ  জলা: 
নায়াখালী 

বাসা: ি  কা ািনর বাড়ী াম: চরপাব তী, ওয়াড: 
০৪  ডাকঘর: ব রহাট পা েকাড নং: ৩৮৫০ 
উপেজলা: কা ানীগ  জলা: নায়াখালী 

 

70.  িম  াধর িপতা: ত বা েদব 
ধর   মাতা: আরিত 

রানী ধর 

বাসা: আলম নগর দি ন পাড়া, াম: 
আলমনগর, ওয়াড: নবীনগর পৗরসভা ডাকঘর: 
নবীনগর, পা েকাড নং: ৩৪১০০ উপেজলা: 
নবীনগর, জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: আলম নগর দি ন পাড়া, াম: আলমনগর, 
ওয়াড: নবীনগর পৗরসভা ডাকঘর: নবীনগর, 
পা েকাড নং: ৩৪১০০ উপেজলা: নবীনগর, জলা: 
া নবািড়য়া 

 

71.  মাহা দ 
আির ামান 

িপতা: মাহা দ 
আজগর আলী   মাতা: 
মােজদা বগম  

বাসা: ৪৯৩, রাড নং: ১৪, পাড়া: পনগর 
নেসড , ওয়াড: ০৬, ডাকঘর: প বী 

পা েকাড নং:১২১৬ , উপেজলা: পনগর 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৪৯৩, রাড নং: ১৪, পাড়া: পনগর নেসড , 
ওয়াড: ০৬, ডাকঘর: প বী পা েকাড নং:১২১৬ , 
উপেজলা: পনগর জলা: ঢাকা 

 

72.  মা: ফয়সাল 
হােসন 

িপতা: মা: আব ল 
হা ান   মাতা: মাহ দা 

বাসা: ৭৪, াম: ম পাইক পাড়া ওয়াড: 
িমর র, ডাকঘর: িমর র-১ পা েকাড নং: 

বাসা: ৭৪, াম: ম পাইক পাড়া ওয়াড: িমর র, 
ডাকঘর: িমর র-১ পা েকাড নং: ১২১ ৬, উপেজলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
খা ন ১২১ ৬, উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা ঢাকা জলা: ঢাকা 

73.  মা: গািলম 
উি ন 

িপতা: মা: জজ িময়া   
মাতা: মাছা: ফােতমা 
খা ন 

াম: আতকাপাড়া, ইউিনয়ন: কাৈকরগড়া  
ডাকঘর: কাৈকরগড়া, পা েকাড নং: ২৪১২ 
উপেজলা: গ া র, জলা: ন েকানা 

বাসা: ২৩১, মগাহািজর গিল াম: পি ম শাি বাদা, 
মািলবাগ, ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: শাহজাহান র, জলা: ঢাকা 

 

74.  মা: 
মা ািফ র 

সাগর 

িপতা: মা: আ ল 
বােরক হাওলাদার   
মাতা: মাসা: মিরয়ম 
বগম 

যে - মা: আ ব র হাওলাদার াম: বড় 
গািব র, ইউিনয়ন: নাচনমহল ওয়াড: ১, 

ডাকঘর: টেকরহাট  পা েকাড নং: ৮৪২০, 
উপেজলা: নলিছ  জলা: ঝালকাঠী 

বাসা: ইয়াসিমন শনারী, দাকান নং-১১৮ াম: 
পায়ন স ার, ৭২, মহাখালী, বা/এ  ওয়াড: 

মহাখালী/২০, ডাকঘর: লশান পা েকাড নং:  
১২১২, উপেজলা: বনানী জলা: ঢাকা 

 

75.  িব ৎ মার 
দাস 

িপতা: ত লাল চ  
দাস   মাতা: লালী 
দাস 

াম: রায় র , ওয়াড: বহর র, ডাকঘর: 
বািলয়াকাি , পা েকাড নং: ৭৭৩০ উপেজলা: 
বািলয়াকাি  , জলা: রাজবাড়ী 

াম: রায় র , ওয়াড: বহর র, ডাকঘর: বািলয়াকাি , 
পা েকাড নং: ৭৭৩০ উপেজলা: বািলয়াকাি  , 
জলা: রাজবাড়ী 

 

76.  মা: আলী 
হাসান 

িপতা: মা: আ ল 
বািরক   মাতা: ন 
নাহার  

াম: হির র , ওয়াড: ব ার র, ডাকঘর: 
বা ভরা, পা েকাড নং: ৬৫০০ উপেজলা: 
নওগ  সদর, জলা: নওগ  

াম: হির র , ওয়াড: ব ার র, ডাকঘর: বা ভরা, 
পা েকাড নং: ৬৫০০ উপেজলা: নওগ  সদর, জলা: 

নওগ  

 

77.  মা: আকতা জ 
জামান 

িপতা: ত মা: 
মিজ র রহমান   
মাতা: শফািল আ ার 

বাসা নং: ৪২৭, াম: পাঠানবাড়ী ওয়াড: 
এলাহাবাদ, ডাকঘর: এলাহাবাদ পা েকাড নং: 
৩৫৩১, উপেজলা: দিব ার জলা: িম া 

বাসা নং: ৪২৭, াম: পাঠানবাড়ী ওয়াড: এলাহাবাদ, 
ডাকঘর: এলাহাবাদ পা েকাড নং: ৩৫৩১, উপেজলা: 
দিব ার জলা: িম া 

 

78.  আ র রিহম িপতা: মা ান ম ল   
মাতা: রিহমা বগম 

াম: লািহড়ী র নাথ র , ওয়াড: কিলমহর 
ডাকঘর: হােসন ডা া, পা েকাড নং: ৭৭২১ 
উপেজলা: পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

াম: লািহড়ী র নাথ র , ওয়াড: কিলমহর ডাকঘর: 
হােসন ডা া, পা েকাড নং: ৭৭২১, উপেজলা: 

পাংশা, জলা: রাজবাড়ী 

 

79.  িলজা তা কদার িপতা: হািব র রহমান 
তা কদার   মাতা: 
হািসনা বগম 

াম: গচাপাড়া (বাসাবাড়ী) , ওয়াড: আমতলী 
ডাকঘর: গচাপাড়া, পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটািলপাড়া, জলা: গাপালগ  

াম: গচাপাড়া (বাসাবাড়ী) , ওয়াড: আমতলী, 
ডাকঘর: গচাপাড়া, পা েকাড নং: ৮১১০, উপেজলা: 
কাটািলপাড়া, জলা: গাপালগ  

 

80.  মা: সা াম 
হােসন 

িপতা: মা: হািনফ 
মা া   মাতা: আয়শা 
বগম 

াম: ব  নগর , ওয়াড: য়া/০২ 
ডাকঘর: সাহরাওয়াদ  মা িমক িব ালয় 
পা েকাড নং: ৮৭১০ , উপেজলা: আমতলী 
জলা: বর না 

াম: ব  নগর , ওয়াড: য়া/০২ ডাকঘর: 
সাহরাওয়াদ  মা িমক িব ালয় পা েকাড নং: 

৮৭১০ , উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

 

81.  মাহ র 
রহমান 

িপতা: লাল িময়া   
মাতা: রজাহান 

বাসা: ম মদার বাজার ল সড়ক াম: ব  
শৗল বী, ইউিনয়ন: ৬ নং র ওয়াড: ৯, 

ডাকঘর: শৗল বী, পা েকাড নং: ৭৮২১, 
উপেজলা: সদর র, জলা: ফিরদ র 

বাসা: ৪৩০/এ, ৫ম তলা মহ া: ইকবাল রাড, পি ম 
শওড়াপাড়া  ওয়াড: ১৪, ডাকঘর: িমর র পা েকাড 

নং: ১২১৬, উপেজলা: িমর র জলা: ঢাকা 

 

82.  মা: রািজব 
মা া 

িপতা: মা: মাদাে র 
মা া   মাতা: মাছা: 

রািজয়া বগম 

াম: ভা া পাড়া , ডাকঘর: ম লগাতী  
উপেজলা: মাহা দ র  জলা: মা রা 

যে - মা: িহমােয়ত হােসন,িব ৎ িবভাগ িব াখ-
স দ ম ণালয় ভবন নং: ০৬, ক  নং: ২০৬, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

83.  মা: শাহী র 
রহমান 

িপতা: মা: ল 
আিমন   মাতা: িরনা 
বগম 

াম: কানামাল  , ওয়াড: লেকাচা/৮ 
ডাকঘর: হাজরাবাড়ী, পা েকাড নং: ২০১০ 
উপেজলা: মলা হ, জলা: জামাল র 

াম: কানামাল  , ওয়াড: লেকাচা/৮ ডাকঘর: 
হাজরাবাড়ী, পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা: 
মলা হ, জলা: জামাল র 

 

84.  মা: জন ি  িপতা: মা: হমােয়ত 
ী   মাতা: রািহমা 

বগম 

াম: মিশয়ালী, ইউিনয়ন : আটরা িগলতলা, 
ওয়াড: ১ , ডাকঘর: আটরা িশ  এলাকা-৯২০৭ 
উপেজলা: লতলা, জলা: লনা 

াম: মিশয়ালী, ইউিনয়ন : আটরা িগলতলা, ওয়াড: ১ 
, ডাকঘর: আটরা িশ   এলাকা-৯২০৭, উপেজলা: 

লতলা জলা: লনা 

 

85.  উৎপল দাশ িপতা: েকন মার 
দাশ   মাতা: নিমতা 
দাশ 

বাসা নং: ৫৩৭, পাড়া: বা ই পাড়া ওয়াড: 
মা রা , ডাকঘর: বা ই পাড়া পা েকাড নং: 
৯৪২০, উপেজলা: তালা জলা: সাত ীরা 

বাসা নং: ৫৩৭, পাড়া: বা ই পাড়া ওয়াড: মা রা , 
ডাকঘর: বা ই পাড়া পা েকাড নং: ৯৪২০, উপেজলা: 
তালা জলা: সাত ীরা 

 

86.  মা: মা ন 
হােসন 

িপতা: মা: মিফ র 
রহমান   মাতা: 
সােজদা খা ন 

াম: তালবাড়ীয়া (মাঠপাড়া) , ওয়াড: 
নওয়াপাড়া/৪, ডাকঘর: তালবাড়ীয়া পা েকাড 
নং: ৭৪০০, উপেজলা: যেশার সদর জলা: 
যেশার 

াম: তালবাড়ীয়া (মাঠপাড়া) , ওয়াড: নওয়াপাড়া/৪, 
ডাকঘর: তালবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৭৪০০, উপেজলা: 
যেশার সদর, জলা: যেশার 

 

87.  শাহা ীন 
পারেভজ 

িপতা: মা: আ ল 
লিতফ   মাতা: মাছা: 
নািছমা বগম 

াম: ছাট দড়া , ওয়াড: জ র র ডাকঘর: 
ব িবলা, পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: 
বাঘারপাড়া, জলা: যেশার 

াম: ছাট দড়া , ওয়াড: জ র র ডাকঘর: ব িবলা, 
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: বাঘারপাড়া জলা: 

যেশার 

 

88.  মা: হাসা ল 
কবীর 

িপতা: আসা ামান   
মাতা: রােকয়া খা ন 

াম: কািশম র , ওয়াড: কািশম র ডাকঘর: 
হািশম র, পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: 
সদর, জলা: যেশার 

াম: কািশম র , ওয়াড: কািশম র ডাকঘর: 
হািশম র, পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: সদর, 
জলা: যেশার 

 

89.  তাহরীমা জাহান 
িলমা 

িপতা: মা: আ ল 
কাই ম   মাতা: 
হািমদা আ ার 

াম: আটগ ও , ওয়াড: আটগ ও/০১ ডাকঘর: 
েজ গ , পা েকাড নং: ৩০৪০ উপেজলা: 

শা া, জলা: নামগ  

যে - মা: আ ল হািশম, িবিসএস (পরী া) শাখা, 
বাংলােদশ সরকারী কম  কিমশন সিচবালয়, 
আগারগ ও, ঢাকা 

 

90.  মা দা বগম ামী: মা: 
মিন ামান ঞা   
মাতা: ফােতমা বগম  

াম: বাৈড় আলগী , ওয়াড: য়া ডাকঘর: 
রানিদয়া, পা েকাড নং: ১৬২০ উপেজলা: 

িশব র, জলা: নরিসংদী 

াম: ছাটব , ওয়াড: যাশর ডাকঘর: ছাটব , 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: িশব র, জলা: 

নরিসংদী 

 

91.  মা: মিতউর িপতা: মা: মা ার াম: নাজাই , ওয়াড: গ া র, ডাকঘর: াম: নাজাই , ওয়াড: গ া র, ডাকঘর: রানীগ ,  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রহমান হােসন   মাতা: রােবয়া 

বগম 
রানীগ , পা েকাড নং: ১৭৩০ উপেজলা: 
কাপািসয়া, জলা: গািজ র 

পা েকাড নং: ১৭৩০ উপেজলা: কাপািসয়া, জলা: 
গািজ র 

92.  মা: ওমর 
ফা ক 

িপতা: নিজর আহ দ   
মাতা: রােহনা আ ার 

বাসা: আিমন উ ীন ঁইয়া বাড়ী াম: 
পাল র, ইউিনয়ন: দাদ র/২ ওয়াড: ১, 

ডাকঘর: রায়ব ভ র  পা েকাড নং: ৩৮৩৪ 
উপেজলা: নায়াখালী সদর, জলা: নায়াখালী 

বাসা: আিমন উ ীন ঁইয়া বাড়ী াম: পাল র, 
ইউিনয়ন: দাদ র/২ ওয়াড: ১, ডাকঘর: রায়ব ভ র  
পা েকাড নং: ৩৮৩৪ উপেজলা: নায়াখালী 

সদর, জলা: নায়াখালী 

 

93.  সা ইসলাম 
িপংিক 

িপতা: নজ ল ইসলাম 
   মাতা: া 

বগম 

বাসা: নৗয়াখালী, াম: কা য়াই ওয়াড: ০৮, 
ডাকঘর: নদনা, পা েকাড নং: ৩৮৩৯ , 
উপেজলা: সানাই ড়ী জলা: নায়াখালী 

বাসা: ৫২/িজ নাির া, ঢাকা, াম: নাির া ওয়াড: 
০৮, ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং: ১১০০ , 
উপেজলা: গ ািরয়া, জলা:ঢাকা  

 

94.  বলাই চ  সাহা িপতা: িনতাই চ  সাহা   
মাতা: িমনতী রানী 

াম: ঠিনয়া , ওয়াড: পারইল ডাকঘর: 
ভা ার াম, পা েকাড নং: ৫৮৯০ উপেজলা: 
রানীনগর, জলা: নওগ  

াম: ঠিনয়া , ওয়াড: পারইল ডাকঘর: ভা ার াম, 
পা েকাড নং: ৫৮৯০ উপেজলা: রানীনগর, জলা: 

নওগ  

 

95.  মিফ ল ইসলাম িপতা: ত শমেসর 
আলী   মাতা: ছবরন 
নছা 

বাসা: ৪৮ ও ১১, াম: দি ন রানী গ ও 
ইউিনয়ন: ১১ নং বাসেবড়, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
নািলতাবািড়, পা েকাড নং: ২১১০ উপেজলা: 
নািলতাবািড়, জলা: শর র 

বাসা: ৪৮ ও ১১, াম: দি ন রানী গ ও ইউিনয়ন: ১১ 
নং বাসেবড়, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: নািলতাবািড়, 
পা েকাড নং: ২১১০ উপেজলা: নািলতাবািড়, জলা: 
শর র 

 

96.  আল নামােয়র িপতা: মা: আব ল 
মিতন   মাতা: ঝরনা 
বগম 

াম: লতলী , ওয়াড: এলাহাবাদ/০৭ ডাকঘর: 
লতলী, পা েকাড নং: ৩৫৩১ উপেজলা: 

দিব ার, জলা: িম া 

বাসা: ২১, রাড নাং: ০৮, স র নং: ০৯ উ রা মেডল 
টাউন উ রা, ঢাকা-১২৩০ 

 

97.  মা: আির ল 
ইসলাম 

িপতা: ত. আতর 
আলী   মাতা: িরিজয়া 
খা ন 

াম: রানাখিড়য়া , ওয়াড: তালবাড়ীয়া ডাকঘর: 
তালবাড়ীয়া, পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: 
িমর র, জলা: ি য়া 

াম: রানাখিড়য়া , ওয়াড: তালবাড়ীয়া ডাকঘর: 
তালবাড়ীয়া, পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: িমর র, 
জলা: ি য়া 

 

98.  িদল আফেরাজ িপতা: মা: জাহা ীর 
আলম   মাতা: ফিরদা 
আ ার 

বাসা: ই-২১৩, াম: কািদরগ  ওয়াড: ১৩, 
ডাকঘর: িজিপও, পা েকাড নং: ৬০০০, 
উপেজলা: বায়ািলয়া জলা: রাজশাহী 

বাসা: ই-২১৩, াম: কািদরগ  ওয়াড: ১৩, ডাকঘর: 
িজিপও, পা েকাড নং: ৬০০০, উপেজলা: বায়ািলয়া 
জলা: রাজশাহী 

 

99.  মাহা দ আ ল 
ছ 

িপতা: মা: রইছ উি ন   
মাতা: ল ম বগম 

াম: গাহালাকা া , ওয়াড: গাহালাকা া/১১ 
ডাকঘর: ামগ , পা েকাড নং: ২৪১১ 
উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

াম: গাহালাকা া , ওয়াড: গাহালাকা া/১১, 
ডাকঘর: ামগ  পা েকাড নং: ২৪১১, উপেজলা: 
ব ধলা জলা: ন েকানা 

 

100. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: জয়নাল 
আেবদীন ধা   মাতা: 
মাসা: আেনায়ারা 
বগম  

াম: জমেখাড়া, ইউিনয়ন: কনকিদয়া  ডাকঘর: 
বীরপাশা, পা েকাড নং: ৮৬২২ উপেজলা: 
বাউফল, জলা: প য়াখালী 

বাসা: বাড়ী নং: ১২/এ, রাড নং: ০৭ মহ া: জনতা 
হাউিজং, আগারগ ও  ওয়াড: ১৬, ডাকঘর: 
মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: শের-

ই-বাংলা নগর, জলা: ঢাকা 

 

101. রিফ ল ইসলাম িপতা: করামত আলী   
মাতা: হােজরা খা ন 

াম: মািনকিদর, ওয়াড: গাহালাকা া/১১ 
ডাকঘর: আলী র, পা েকাড নং: ২৪১১ 
উপেজলা: ব ধলা, জলা: ন েকানা 

াম: মািনকিদর, ওয়াড: গাহালাকা া/১১ ডাকঘর: 
আলী র, পা েকাড নং: ২৪১১ উপেজলা: ব ধলা, 
জলা: ন েকানা 

 

102. সিমত মার 
িব াস 

িপতা: কানাই লাল 
িব াস  মাতা: স া 
রানী 

াম: কর ী, ওয়াড: আমলসার ডাকঘর: 
কর ী, পা েকাড নং: ৭৬১০  উপেজলা: 

র, জলা: মা রা 

যে - হািফজ লাইে রী ৩৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-
১১০০ 

 

103. মা: িরয়া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
মা ান   মাতা: রিহমা 
বগম 

াম: ম লগাতী , ওয়াড: পলাশবাড়ীয়া 
ডাকঘর: ম লগাতী, পা েকাড নং: ৭৬৩২ 
উপেজলা: মহা দ র, জলা: মা রা 

বাসা: ২২৭/এ/১, াম: উ র তজ িনপাড়া, ডাকঘর: 
তজগ ও, পা েকাড নং: ১২১৫ উপেজলা: তজগ ও, 
জলা: ঢাকা 

 

104. মা: 
মিন ামান 

িপতা: ত. আকবর 
হােসন   মাতা: মাছা: 

ত রা খা ন 

াম: লাউবাড়ীয়া , ওয়াড: দৗলত র/১০ 
ডাকঘর: কা ন নগর, পা েকাড নং: ৭০৫০ 
উপেজলা: দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: লাউবাড়ীয়া , ওয়াড: দৗলত র/১০ ডাকঘর: 
কা ন নগর পা েকাড নং: ৭০৫০, উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

 

105. মা: শািহন 
আলম 

িপতা: মা: আ: ছালাম   
মাতা: মাছা: জাৎ া 
আ ার 

াম: চৗ িরয়া , ইউিনয়ন: কািশম র ওয়াড: 
০১, ডাকঘর: ঘাগা, পা েকাড নং-২২১০, 
উপেজলা: াগাছা জলা: ময়মনিসংহ 

াম: চৗ িরয়া , ইউিনয়ন: কািশম র ওয়াড: ০১, 
ডাকঘর: ঘাগা, পা েকাড নং-২২১০, উপেজলা: 

াগাছা জলা: ময়মনিসংহ 

 

106. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল খােলক   
মাতা: সািখনা বগম 

াম: আেমাদ র , ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ, পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর, জলা: িকেশারগ  

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

 

107. মা: মিন ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: 
রা াক   মাতা: মাসা: 
মােস দা বগম 

বাসা: গাজী, াম: ব  নওমালা, ওয়াড: ০৯ 
ডাকঘর: নওমালা, পা েকাড নং: ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল, জলা: প য়াখালী 

৩৯৩, রাজবাড়ী অেটা াই ি নাস, মীর হাজারী বাগ, 
ঢাকা-১২০৪ 

 

108. মা: রাজীব 
হাসাইন 

িপতা: মা: শাহা ি ন 
সরদার   মাতা: মাসা: 
কিহ র বগম 

বাসা: সরদার, াম: বাশবাড়ীয়া, ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: গছানী, পা েকাড নং: ৮৬৩০  
উপেজলা: দশিমনা জলা: প য়াখালী 

৩৯৩, রাজবাড়ী অেটা াই ি নাস, মীর হাজারী বাগ, 
ঢাকা-১২০৪  

 

109. মা: সাই ল 
বাসার 

িপতা: র মাহা দ 
মা া   মাতা: শাহীদা 

ইয়াসিমন 

মা: র মাহা দ মা া ২৬০, ছাট পাই , 
ডমরা, ঢাকা-১৩৬০    

বাসা: ২৬০ ছাট পাই , াম: ছাট পাই  ওয়াড: 
পাই , ডাকঘর: পাই   পা েকাড নং: ১৩৫৬০ , 
উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

 

110. মা: গাফফা ল িপতা: মা: আলতাব াম: রাজনগর , ওয়াড: মািলহাদ ডাকঘর: াম: রাজনগর , ওয়াড: মািলহাদ ডাকঘর: আ রী  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
ইসলাম হােসন   মাতা: মাছা: 

আেয়শা খা ন 
আ রী মা রা, পা েকাড নং: ৭০৩০ 
উপেজলা: িমর র জলা: ি য়া 

মা রা পা েকাড নং: ৭০৩০, উপেজলা: িমর র 
জলা: ি য়া 

111. াহ িপতা: মা: আিলউ াহ   
মাতা: আেয়শা আ ার 

াম: আেমাদ র , ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ, পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর, জলা: িকেশারগ  

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

 

112. মা: মহিসন িপতা: ত আ াছ 
আলী   মাতা: কা তী 
বগম 

াম: ভবানী র  ডাকঘর: হামনা উপেজলা: 
হামনা জলা: ঢাকা 

বাসা: গ/এফ/২৩৪ গনক লী িস  কেলানী মহ া: 
বইলখানা, ওয়াড: ২২  ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড 
নং: ১২০৫ উপেজলা: হাজারীবাগ জলা: ঢাকা  

 

113. মা: তািরফ 
িময়া 

িপতা: মা: আ ল 
িময়া   মাতা: মাছা: 
রবা  বগম 

াম: জা াবাদ, ইউিনয়ন: ৭ , ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: রানী র, পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র, জলা: রং র 

( সকােয়প), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া 
ম ণালয়, িশ া ভবন ২য় ক, (৩য় তলা) ১৬, আ ল 
গিন রাড, ঢাকা-১০০০ 

 

114. মা: রােসল শখ িপতা: রহমান শখ   
মাতা: ফােতমা বগম  

াম: িশব র , ওয়াড: মািঝগাতী ডাকঘর: 
মািঝগাতী বাজার, পা েকাড নং: ৮১০০, 
উপেজলা: গাপালগ  সদর জলা: গাপালগ  

বাসা: ৪৯, ারীদাস রাড, মহ া: বাংলা বাজার, 
ওয়াড: ৭৯ , ডাকঘর: া র পা েকাড নং: ১১০০, 
উপেজলা: া র জলা: ঢাকা 

 

115. শিফ র রহমান িপতা: মিফজ উ াহ   
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা: বাড়ী নং: ২৭, রাড: ১০, াম: পি ম 
বাউিনয়া, ওয়াড: হিররাম র/০৮ ডাকঘর: 
উ রা, পা েকাড নং:১২৩০  উপেজলা: রাগ, 
জলা: ঢাকা 

বাসা: বাড়ী নং: ২৭, রাড: ১০, াম: পি ম বাউিনয়া, 
ওয়াড: হিররাম র/০৮ ডাকঘর: উ রা, পা েকাড 
নং:১২৩০  উপেজলা: রাগ, জলা: ঢাকা 

 

116. ি তম বম ন িপতা: রবী াম বম ন   
মাতা: িণ মা রানী 
বম ন 

াম: হলদী বাড়ী , ওয়াড: বালাপাড়া/০৫ 
ডাকঘর: কাউিনয়া, পা েকাড নং: ৫৪৪০ 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: রং র 

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

 

117. ল আিমন িপতা: মাশারফ 
হােসন   মাতা: 

তাহিমনা বগম 

াম: দিড়হা , ওয়াড: রায় রা পৗরসভা/০৫ 
ডাকঘর: হািসম র মৗলভীবাজার পা েকাড 
নং: ১৬৩০, উপেজলা: রায় রা জলা: 
নরিসংদী 

াম: দিড়হা , ওয়াড: রায় রা পৗরসভা/০৫, 
ডাকঘর: হািসম র মৗলভীবাজার, পা েকাড নং: 
১৬৩০ উপেজলা: রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

118. মা: বািশ ল 
হক 

িপতা: মা: ফজ ল  
হক   মাতা: মাসা: 
নািছমা বগম 

াম: কাঠাল কাি  , ওয়াড: চাতল পাড় 
ডাকঘর: চাতল পাড়, পা েকাড নং: ৩৪৪০ 
উপেজলা: নািসর নগর, জলা: িব-বািড়য়া 

াম: কাঠাল কাি  , ওয়াড: চাতল পাড় ডাকঘর: 
চাতল পাড়, পা েকাড নং: ৩৪৪০ উপেজলা: নািসর 
নগর, জলা: িব-বািড়য়া 

 

119. িশিরন লতানা িপতা: মা: শাহাব 
উি ন   মাতা: জাসনা 
বগম 

াম:  ভাবলা, ওয়াড: পা লী, ডাকঘর: ভাবলা 
পা েকাড নং: ১৬৪০, উপেজলা: বলার জলা: 

নরিসংদী 

াম:  ভাবলা, ওয়াড: পা লী, ডাকঘর: ভাবলা, 
পা েকাড নং: ১৬৪০, উপেজলা: বলার, জলা: 

নরিসংদী 

 

120. মা: আমান 
উ াহ 

িপতা: মা: িশ দ িময়া   
মাতা: রািহমা বগম 

াম: ফিরদ র , ওয়াড: ০৫, ডাকঘর: 
নলবাইদ, পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ার চর, জলা: িকেশারগ  

াম: ফিরদ র , ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: নলবাইদ, 
পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: িলয়ার চর, জলা: 

িকেশারগ  

 

121. মাছা: আিছয়া 
খা ন 

িপতা: মা: আ ল 
মাতােলব   মাতা: 
মাছা: মেনায়ারা খা ন 

বাসা: পাটা াম, াম: পাটা াম , ওয়াড: 
গা াইল, ডাকঘর: ব েবতগাড়ী পা েকাড নং: 
৬৭১১, উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

বাসা: পাটা াম, াম: পাটা াম , ওয়াড: গা াইল, 
ডাকঘর: ব েবতগাড়ী পা েকাড নং: ৬৭১১, 
উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

 

122. উ ম রায়  িপতা:  কা  রায়    
মাতা: নারয়নী রায় 

াম: লখ া, ডাকঘর: ভাংগারহাট উপেজলা: 
কাটালীপাড়া, জলা: গাপালগ  

বাসা: ৯৫/১, াম: ব রাজারবাগ ডাকঘর: বাসােবা, 
পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: স জবাগ, জলা: 

ঢাকা 

 

123. সিলম রজা িপতা: কয়ামি ন 
ফিকর   মাতা: হািলমা 
বগম 

াম: কাঠাবািড় , ওয়াড: মদা র/০৬ ডাকঘর: 
হাট-মদা র, পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: 
কা খালী, জলা: রাজবাড়ী 

াম: কাঠাবািড় , ওয়াড: মদা র/০৬ ডাকঘর: হাট-
মদা র, পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: কা খালী, 
জলা: রাজবাড়ী 

 

124. মিনরা বগম িপতা: মা: শহীদ উ াহ   
মাতা: নাছিরন বগম 

াম: বাজনাব , ওয়াড: ০১, ডাকঘর: রাি য়া 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা: িশব র 
জলা: নরিসংদী 

াম: বাজনাব , ওয়াড: ০১, ডাকঘর: রাি য়া, 
পা েকাড নং: ১৬২০ উপেজলা: িশব র, জলা: 

নরিসংদী 

 

125. স া িপতা: মা: হািমদ 
সরদার   মাতা: জিরনা 
বগম 

াম: পায়রা গ , ওয়াড: ত র, ডাকঘর: কালা 
উপেজলা: -নগর জলা: ঢাকা  

াম: ব  আগানগর ইনসাফ মােকট  ওয়াড: ৫, 
ডাকঘর: করানীগ  পা েকাড নং: ১৩১০, 
উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

126. িবকাশ র ন 
সরকার 

িপতা: ত খেগ  নাথ 
সরকার   মাতা: িমনতী 
রানী 

বাসা: সরকার বাড়ী, াম:  গাবগািছ ওয়াড: 
ভা াবাড়ী, ডাকঘর: চ ন গ তী পা েকাড নং: 
৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

বাসা: সরকার বাড়ী, াম:  গাবগািছ ওয়াড: 
ভা াবাড়ী, ডাকঘর: চ ন গ তী পা েকাড নং: 
৬৭৪০, উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

127. মা: জন আলী িপতা: মা: খােদম 
আলী   মাতা: য বা  

াম: আিরফ র, ইউিনয়ন: ২  ওয়াড: ৩, 
ডাকঘর: বল য়া মা াসা পা েকাড নং: 
২০০০, উপেজলা: জামাল র সদর জলা: 
জামাল র 

াম: আিরফ র, ইউিনয়ন: ২  ওয়াড: ৩, ডাকঘর: 
বল য়া মা াসা পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 

জামাল র সদর জলা: জামাল র 

 

128. আ ল 
মাতােলব 

িপতা: ল ইসলাম   
মাতা: আেয়শা বগম 

বাসা: ৩৪৪, াম: ল ীেখালা, ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: াগাছা, পা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা: ৩৪৪, াম: ল ীেখালা ওয়াড: ০১, ডাকঘর: 
াগাছা পা েকাড নং: ২২১০, উপেজলা: াগাছা 

জলা: ময়মনিসংহ 

 

129. মা: আ ল িপতা: ত রবান বাসা: বনােপাল, াম: মিহষডাংগা ওয়াড: বাসা: বনােপাল, াম: মিহষডাংগা ওয়াড: টখালী,  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বাশার আলী   মাতা: ত 

আেনায়ারা খা ন 
টখালী, ডাকঘর: বা া পা েকাড নং: 

৭৪৩১, উপেজলা: শাশ া জলা: যেশার 
ডাকঘর: বা া পা েকাড নং: ৭৪৩১, উপেজলা: 
শাশ া জলা: যেশার 

130. মা: মা ফ 
খ কার 

িপতা: মা: সিলম 
খ কার   মাতা: 
রশমা আ ার 

াম: ব  আজলেবড়া, ইউিনয়ন: ৩ ডাকঘর: 
চাদ র বাজার  পা েকাড নং: ৭৮০১, 
উপেজলা: বায়ালমারী জলা: ফিরদ র 

বাসা: এসএসএম.ও, াম: আিজম র/৪৮ ওয়াড: ২৬, 
ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা: 
লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

131. মা: ফরহাদ 
হােসন 

িপতা: মা: খারেশদ 
আলম   মাতা:  
মেহ ন নছা 

বাসা: ধাবািড়, াম: হাপািনয়া ওয়াড: 
ভালােকাট/৯, ডাকঘর: ল ীধর পাড়া 
পা েকাড নং: ৩৮৩৮, উপেজলা: রামগ  
জলা: ল ী র 

বাসা: ৪২/৯, েচলর ারাক াম: পলাশী, ওয়াড: 
২৬, ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা: লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

132. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: ত আ র 
রহমান খান   মাতা: 
হাসেন আরা বগম 

িন   

বাসা: খান বািড়, াম: মহার ওয়াড: 
ভরবপাশা/৪, ডাকঘর: ষাটপািকয়া পা েকাড 

নং: ৮৪২০, উপেজলা: নলিছ  জলা: 
ঝালকা  

বাসা: এসএসএম.ও, াম: আিজম র/৪৮ ওয়াড: ২৬, 
ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং: ১২০৫, উপেজলা: 
লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

133. মা: লািব ল 
কিবর 

িপতা: মা: জাহা ীর 
কিবর   মাতা: মাছা: 
নাজমা খা ন 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ৬ ওয়াড: ৭, 
ডাকঘর: াম পা েকাড নং: ৯৪৩১, 
উপেজলা: সাত ীরা সদর, জলা: সাত ীরা 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ৬ ওয়াড: ৭, ডাকঘর: 
াম পা েকাড নং: ৯৪৩১, উপেজলা: সাত ীরা 

সদর, জলা: সাত ীরা 

 

134. মা: রমজান 
আলী 

িপতা: ত ◌ােলক 
মাড়ল   মাতা: মাছা: 

জেবদা খা ন 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ৬, ওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: াম, পা েকাড নং: ৯৪৩১ 
উপেজলা: সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা 

াম: রাম র, ইউিনয়ন: ৬ ওয়াড: ৭, ডাকঘর: 
াম, পা েকাড নং: ৯৪৩১, উপেজলা: সাত ীরা 

সদর জলা: সাত ীরা 

 

135. ধীরাজ মার 
রায় 

িপতা: সে াষ মার 
রায়   মাতা: কিবতা 
রানী রায় 

াম: মিদনাবাদ , ওয়াড: কমরা/৫ ডাকঘর: 
মিদনাবাদ, পা েকাড নং: ৯২৯০ উপেজলা: 
কয়রা, জলা: লনা 

াম: মিদনাবাদ , ওয়াড: কমরা/৫ ডাকঘর: 
মিদনাবাদ, পা েকাড নং: ৯২৯০ উপেজলা: কয়রা, 
জলা: লনা 

 

136. আসা ল ইসলাম িপতা: সালাম বপারী   
মাতা: হিবরন নসা 

াম: চরবেলা র, ওয়াড: কািলপাড়া ডাকঘর: 
চি রহাট, পা েকাড নং: ৮৫০২ উপেজলা: 
িজয়ানগর, জলা: িপেরাজ র 

াম: চরবেলা র , ওয়াড: কািলপাড়া ডাকঘর: 
চি রহাট, পা েকাড নং: ৮৫০২ উপেজলা: 
িজয়ানগর, জলা: িপেরাজ র 

 

137. মা: মা ন িময়া িপতা: মা: আব ল 
আলী খিলফা   মাতা: 
হেলনা 

াম: িবিবর হাওলা,  ওয়াড: পানপি  ডাকঘর: 
পানপি , পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: 
গলািচপা, জলা: প য়াখালী 

বাসা: ঝাউবাড়ী মসিজদ াচ াম: ঝাউবাড়ী, ওয়াড: 
ভাঢ া ডাকঘর: ভাঢ া, পা েকাড নং: ১৩১০ 

উপেজলা: দ: করানীগ , জলা: ঢাকা 

 

138. মা: আহসান 
হাবীব 

িপতা: মা: ফজ ল 
হক মাতা: হািমদা 
বগম 

াম: আছাদ নগর (চেকরপাড়া), ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: বা ারাম র, পা েকাড নং: ৩৪২০ 
উপেজলা: বা ারাম র, জলা: া নবািড়য়া 

যে - মা: মাকবল হােসন ব রা িস  
ডেভলপেম  িল: একউ স বইজেম -১, ১৩/ক/১, 

পা পথ ঢাকা-১২১৫ 

 

139. শরীফ উি ন 
ইয়া 

িপতা: এছান উি ন 
ইয়া   মাতা: মমতাজ 
বগম 

াম: বড়কেয়র , ওয়াড: বাড়ীয়া ডাকঘর: 
বাইল, পা েকাড নং: ১৭২১ উপেজলা: 

গাজী র সদর, জলা: গাজী র 

াম: বড়কেয়র , ওয়াড: বাড়ীয়া ডাকঘর: বাইল, 
পা েকাড নং: ১৭২১ উপেজলা: গাজী র সদর, জলা: 

গাজী র 

 

140. ল ইসলাম িপতা: পাশা িময়া   
মাতা: না আ ার 

বাসা: তারা িময়া ম ােরর বািড়, াম: 
া েনর গ ও, ওয়াড: বড়চাপা/০৭, ডাকঘর: 

বড়চাপা, পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: 
মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

বাসা: তারা িময়া ম ােরর বািড়, াম: া েনর গ ও, 
ওয়াড: বড়চাপা/০৭, ডাকঘর: বড়চাপা, পা েকাড নং: 
১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী, জলা: নরিসংদী 

 

141. মাছা: ি  
খা ন 

িপতা: মা: মেহ ল 
আলম   মাতা: মাছা: 
আেমলা খা ন 

বাসা: পাটা াম, াম: পাটা াম  ওয়াড: 
গা াইল, ডাকঘর: ব েবতগাড়ী পা েকাড নং: 
৬৭১১, উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

বাসা: পাটা াম, াম: পাটা াম  ওয়াড: গা াইল, 
ডাকঘর: ব েবতগাড়ী পা েকাড নং: ৬৭১১ 
উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ   

 

142. রনী মার পাল িপতা: জয়েদব পাল   
মাতা: মীলা রানী 
পাল 

াম: প র, ওয়াড: প র/৪, ডাকঘর: 
প র, পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: 
আ াই, জলা: নওগ  

াম: প র, ওয়াড: প র/৪, ডাকঘর: প র, 
পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: আ াই, জলা: নওগ  

 

143. মা: মা র 
রশীদ 

িপতা: ত আ: আিজজ  
মাতা: মাছা: জািমনা 
খা ন 

াম: লাহাদী, ওয়াড: বারিষাব, ডাকঘর: 
লাহাদী, পা েকাড নং: ১৭৩০ উপেজলা: 

কাপািসয়া, জলা: গাজী র 

াম: লাহাদী, ওয়াড: বারিষাব, ডাকঘর: লাহাদী, 
পা েকাড নং: ১৭৩০ উপেজলা: কাপািসয়া, জলা: 

গাজী র 

 

144. টাস রমা িপতা: সেলি ন হ া   
মাতা: বান ােডট রমা 

াম: স াসী পাড়া, ইউিনয়ন: স াসী পাড়া 
ওয়াড: ৮ নং রংছাতী, ডাকঘর: ব য়ােকানা 
পা েকাড নং: ২৪৩০, উপেজলা: কলমাকা া 
জলা: ন েকানা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার সরদার 
কমে , ২য় তরা আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: শের-

ই-বাংলা নগর, জলা:ঢাকা 

 

145. মা: মিন ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আজগর 
আলী   মাতা: ী 
বগম 

রাড: কালী বাড়ী , পাড়া: গবের পাড়া ওয়াড: 
০৬, ডাকঘর: জানগর পা েকাড নং: ৬৬৬০, 
উপেজলা: জানগর জলা: পাবনা 

বাসা: রাধানগর কেলজ পাড়া, াম: রাধানগর, ওয়াড: 
১০, ডাকঘর: পাবনা পা েকাড নং:৬৬০০ , উপেজলা: 
পাবনা সদর, জলা: পাবনা 

 

146. রা  আহেমদ  িপতা: মা: বা ল খান   
মাতা: হািলমা বগম 

বাসা: ৩২৯, াম: িবলবাউচ , ওয়াড: 
সালমাবাদ, ডাকঘর: প না, পা েকাড 
নং:৭৫২০ , উপেজলা: কািলয়া, জলা: নড়াইল 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

147. মা: ছােদ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: বােতন   
মাতা: রিহমা আ ার 

াম: বীর বাগােবর, ওয়াড: বাজনাব ডাকঘর: 
চ ন র, পা েকাড নং: ১৬৪০ উপেজলা: 
বলাব, জলা: নরিসংদী 

াম: বীর বাগােবর, ওয়াড: 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  

1 2 3 4 5 6 
148. আজাদ হােসন 

মাড়ল 
িপতা: আ ল কােসম 
মাড়ল   মাতা: শিরফা 
বগম  

াম: খিন য়া , ওয়াড: খিন য়া, ডাকঘর: খিন য়া 
পা েকাড নং: ৯২৫০ , উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

াম: খিন য়া , ওয়াড: খিন য়া, ডাকঘর: খিন য়া, 
পা েকাড নং: ৯২৫০ , উপেজলা: িরয়া, জলা: 
লনা 

 

149. রশমা শারিমন িপতা: আ ল বাসার 
শখ   মাতা: শািহনা 

আ ার 

াম: দ ন, ইউিনয়ন: ১ নং মেহশ র  ডাকঘর: 
জানা র , পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 

কািশয়ানী, জলা: গাপালগ  

যে - মা: িহমােয়ত হােসন অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক, িব ৎ, ভবন নং: ৬, ক  নং: 
২০৬,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

150. মা: আ র 
রা াক 

িপতা: মা: রজাউল 
কিরম ( )   মাতা: 

লকন আ ার  

াম: বা য়া , ওয়াড: ০৭, ডাকঘর: 
মািনকগ , পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
মািনকগ  সদর, জলা: মািনকগ  

াম: বা য়া , ওয়াড: ০৭, ডাকঘর: মািনকগ , 
পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: মািনকগ  সদর, 
জলা: মািনকগ  

 

151. মা: 
আিশ ামান 

িপতা: মা: বাশারাত   
মাতা: ফািতমা 
লতানা 

বাসা: িমঠাবািড় , ওয়াড: ৪, ডাকঘর: নগর 
ঘাটা, পা েকাড নং: ৯৪২১, উপেজলা: তালা 
জলা: সাত ীরা 

াম: রাতন সাত ীরা, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
সাত ীরা, পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা, 
জলা:সাত ীরা 

 

152. শখ ইমরান 
হােসন 

িপতা: ত কাম ন 
ইসলাম   মাতা: সালমা 
খা ন 

বাসা: দােমাদর কাঠী, পাড়া: শখ পাড়া ওয়াড: 
হলাতলা , ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: 

৯৪০০, উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

বাসা: দােমাদর কাঠী, পাড়া: শখ পাড়া ওয়াড: 
হলাতলা , ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪০০, 

উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

 

153. মন সাকার  িপতা: ল ন সরকার   
মাতা: স া রানী 
সরকার 

বাসা: বল রাড রল বাজার, াম: হিরজন 
কেলানী, ওয়াড: যেশার পৗরসভা/০৬ ডাকঘর: 
যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: 
যেশার সদর, জলা: যেশার  

বাসা: বল রাড রল বাজার, াম: হিরজন কেলানী, 
ওয়াড: যেশার পৗরসভা/০৬ ডাকঘর: যেশার সদর, 
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: যেশার সদর, জলা: 

যেশার 

 

154. মা: রিন 
পারেভজ 

িপতা: ত মা: 
একলাছ উি ন   মাতা: 
রওশন আরা বগম  

বাসা: ক/১৪, সড়ক নং: ১০ (পি ম) াম: 
িখলে ত টানপাড়া, ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: 
িখলে ত, পা েকাড নং: ১২১৯ জলা: ঢাকা 

বাসা: ক/১৪, সড়ক নং: ১০ (পি ম) াম: িখলে ত 
টানপাড়া, ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: িখলে ত, পা েকাড 
নং: ১২১৯ জলা: ঢাকা 

 

155. মা: তৗিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মািনক 
িময়া   মাতা: জােহদা 
বগম 

বাসা: িজিপ ক ৭৩/৩, মহাখালী দি নপাড়া 
াম: মহাখালী দি নপাড়া, ওয়াড: ২০  

ডাকঘর: লশান, পা েকাড নং: ১২১২ 
উপেজলা: ঢাকা, জলা: ঢাকা 

বাসা: ািন স দ গেবষনা িত ােনর াফ 
কায়াট ার, াম: ািন স দ গেবষনা িত ােনর 

কেলানী, ওয়াড: ২০ ডাকঘর: লশান পা েকাড নং: 
১২১২ উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

156. মা: রােসল 
আহেমদ 

িপতা: মা: আ র আলী   
মাতা: র ন আরা 
বগম 

াম: সংকর খালী , ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: 
খালপাড়, উপেজলা: নবাবগ , জলা: ঢাকা  

াম: পি ম সানারপাড়, ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: 
সা িলয়া, পা েকাড নং: ১৩৬১ জলা: ঢাকা 

 

157. িবজন  ঢালী িপতা: ভাষ চ  ঢালী   
মাতা: শাভা রানী 

াম: মিদরাবাদ , ওয়াড: ৭, ডাকঘর: 
মিদরাবাদ, পা েকাড নং: ৮৫৫০ উপেজলা: 

ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৩/ই (২য় তলা), বশবাড়ী রাড াম: 
মাহা দ র, ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: 

১২০৭, জলা: ঢাকা 

 

158. আলমগীর 
হােসন 

িপতা: আলাউ ীন শখ   
মাতা: সায়লা খা ন 

াম: কালা , ওয়াড: তাপনগর ডাকঘর: 
মািড়য়ালা, পা েকাড নং: ৯৪৬০ উপেজলা: 
আশা িন, জলা: সাত ীরা 

াম: নশীপাড়া, ওয়াড: ০২ ডাকঘর: সাত ীরা, 
পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা, জলা: 

সাত ীরা 

 

159. এসএম গালাম 
র ল 

িপতা: মা: আ ল 
হােসন   মাতা: 
কািহ র বগম 

াম: িমর ডা া , ওয়াড: ছাগলাদা/৯ 
ডাকঘর: িমেরর কাদলা, পা েকাড নং: 
৯২৩০, উপেজলা: তরখাদা, জলা: লনা 

াম: িমর ডা া , ওয়াড: ছাগলাদা/৯ ডাকঘর: 
িমেরর কাদলা, পা েকাড নং: ৯২৩০, উপেজলা: 
তরখাদা, জলা: লনা 

 

160. কাজল ব  িপতা: মেনার ন ব    
মাতা: মিত রানী 
ব   

রাড ও বাসা:  পল রাড, ২৩০ াম: পল 
( দবপাড়া), ইউিনয়ন: পল/৪ ওয়াড: ৬, 
ডাকঘর: পল, পা েকাড নং: ৩৩০০, 
উপেজলা: হিবগ  সদর জলা: হিবগ   

রাড ও বাসা:  পল রাড, ২৩০ াম: পল 
( দবপাড়া), ইউিনয়ন: পল/৪ ওয়াড: ৬, ডাকঘর: 
পল, পা েকাড নং: ৩৩০০, উপেজলা: হিবগ  সদর 
জলা: হিবগ  

 

161. ন আ ার িপতা: মিজ র রহমান  
মাতা: কেসদা বগম 

াম: ছটফা য়া , ওয়াড: বতকা ডাকঘর: 
বতকা হাট, পা েকাড নং: ১৫২১ উপেজলা: 

টংিগবািড়, জলা: ি গ  

াম: ছটফা য়া , ওয়াড: বতকা ডাকঘর: বতকা 
হাট, পা েকাড নং: ১৫২১ উপেজলা: টংিগবািড়, 
জলা: ি গ  

 

162. মা ম িময়া িপতা: আ ল ফােয়জ   
মাতা: িমনারা বগম 

াম: বািনয়াদী, ওয়াড: ৩, ডাকঘর: িশব র 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা: িশব র 
জলা: নরিসংদী 

াম: বািনয়াদী, ওয়াড: ৩, ডাকঘর: িশব র 
পা েকাড নং: ১৬২০, উপেজলা: িশব র জলা: 

নরিসংদী 

 

163. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম   মাতা: 
দেলায়ারা বগম 

বাসা: ধাবাড়ী, াম: ভবানী র, ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: ঘােষরহাট, পা েকাড নং: ৮৫০২ 
উপেজলা: িজয়ানগর, জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ২৫, রাড: ১৫, মহ া: প বী আবািসক , ওয়াড: 
৭, ডাকঘর: প বী উপেজলা: িমর র, জলা: ঢাকা 

 

164. িশ ী বগম িপতা: মা: শাজাহান    
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা: ৫২৬, াম: দয়াড়া, ওয়াড: আইচগাতী 
ডাকঘর: িগহা , পা েকাড নং: ৯২৪২ 
উপেজলা: পসা, জলা: লনা 

বাসা: ৫২৬, াম: দয়াড়া, ওয়াড: আইচগাতী, 
ডাকঘর: িগহা  পা েকাড নং: ৯২৪২, উপেজলা: 
পসা জলা: লনা 

 

165. আ ল কােদর িপতা: আ ল কােশম   
মাতা: লিতফা বগম 

াম: দি ন মহল , ওয়াড: ভা ার পাড়া 
ডাকঘর: সািজয়াড়া, পা েকাড নং: ৯২৫০ 
উপেজলা: িরয়া, জলা: লনা 

াম: দি ন মহল , ওয়াড: ভা ার পাড়া ডাকঘর: 
সািজয়াড়া, পা েকাড নং: ৯২৫০ উপেজলা: িরয়া, 
জলা: লনা 

 

166. বা ল আ ার িপতা: ত আ ল 
হািমদ   মাতা: 
তানিজরার খা ন 

াম: িনগানা র , ওয়াড: রাজা র/৪ ডাকঘর: 
রাজবন াম, পা েকাড নং: ৭৬৩২ উপেজলা: 
মহ দ র, জলা: মা রা 

াম: িনগানা র , ওয়াড: রাজা র/৪ ডাকঘর: 
রাজবন াম, পা েকাড নং: ৭৬৩২, উপেজলা: 
মহ দ র, জলা: মা রা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
167. মা: ইকরাম 

হােসন 
িপতা: মা: িব াল 
হােসন    মাতা: 

মাক দা বগম 

বাসা: িব াল মা ােরর বািড়, াম: করেতৈতল 
(দি ন পাড়া), ওয়াড: ০৯ ডাকঘর: ঘাড়াশাল, 
পা েকাড নং: ১৬১৩ উপেজলা: পলাশ, জলা: 

নরিসংদী 

বাসা: িব াল মা ােরর বািড়, াম: করেতৈতল 
(দি ন পাড়া), ওয়াড: ০৯ ডাকঘর: ঘাড়াশাল, 
পা েকাড নং: ১৬১৩ উপেজলা: পলাশ, জলা: 

নরিসংদী 

 

168. মা: রােসল িপতা: গালাম হােসন   
মাতা: মিনেরর নছা 

াম: জয় র , ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: 
হাসানেকাট, পা েকাড নং: ৩৮০০ উপেজলা: 
বগম গ , জলা: নায়াখালী 

াম: জয় র , ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: হাসানেকাট, 
পা েকাড নং: ৩৮০০ উপেজলা: বগম গ , জলা: 
নায়াখালী 

 

169. ামল মার 
িসংহ 

িপতা: ত শীল িসংহ   
মাতা: র কা রানী 
িসংহ 

াম: মা রা (কম কার গাড়া), ইউিনয়ন: ১৩ নং 
লাবসা , ওয়াড: ৮, ডাকঘর: িবেনরপাতা 
পা েকাড নং: ৯৪০০, উপেজলা: সাত ীরা 
জলা: সাত ীরা 

াম: মা রা (কম কার গাড়া), ইউিনয়ন: ১৩ নং লাবসা 
, ওয়াড: ৮, ডাকঘর: িবেনরপাতা পা েকাড নং: 
৯৪০০, উপেজলা: সাত ীরা জলা: সাত ীরা 

 

170. আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: তােহর 
উি ন   মাতা: িশ দা 
খা ন 

াম: চর শ া , ওয়াড: চরফরাদী/০৬ ডাকঘর: 
চরফরাদী, পা েকাড নং: ২৩২৬ উপেজলা: 
পা িলয়া, জলা: িকেশারগ  

াম: চর শ া , ওয়াড: চরফরাদী/০৬ ডাকঘর: 
চরফরাদী, পা েকাড নং: ২৩২৬ উপেজলা: 
পা িলয়া, জলা: িকেশারগ  

 

171. রিফ ল হাসান িপতা: ফিরদা বগম   
মাতা: ওয়াজ উি ন 

াম: বড়ইতার , ওয়াড: গনপ ী, ডাকঘর: 
গনপ ী, পা েকাড নং: ২১২৫, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র  

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

172. আলম বাদশা িপতা: মা: আজগর 
আলী   মাতা: মাছা: 
বােনছা বগম 

বাসা: বা ঘাটা ,১৫২, াম: বা ঘাটা ওয়াড: 
কলসপাড়, ডাকঘর: নকশী পা েকাড 
নং:২১১০ , উপেজলা: নািলতাবাড়ী জলা:  
শর র 

বাসা: বা ঘাটা ,১৫২, াম: বা ঘাটা ওয়াড: 
কলসপাড়, ডাকঘর: নকশী পা েকাড নং:২১১০ , 
উপেজলা: নািলতাবাড়ী, জলা:  শর র 

 

173. নাজ ল হক  িপতা: আফছর আলী   
মাতা: রােহলা বগম 

াম: চক আ ািরয়া , ওয়াড: কামািরয়া/১২ 
ডাকঘর: রৗহা, পা েকাড নং: ২১০০  
উপেজলা: শর র সদর, জলা: শর র 

াম: চক আ ািরয়া , ওয়াড: কামািরয়া/১২ ডাকঘর: 
রৗহা, পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: শর র সদর, 
জলা: শর র 

 

174. কাম ামান িপতা: মা; ই ািহম 
আলী   মাতা: 
কাম াহার 

াম:  বা ােজাড় আক  পাড়া, ওয়াড: ৩ 
ডাকঘর: িজ াহ বাজার, পা েকাড নং: ২১৪০ 
উপেজলা: বকশীগ , জলা: জামাল র 

াম:  বা ােজাড় আক  পাড়া, ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
িজ াহ বাজার, পা েকাড নং: ২১৪০উপেজলা: 
বকশীগ , জলা: জামাল র 

 

175. মা: আ ল 
মােলক 

িপতা: মা: আরেশদ 
আলী   মাতা: মাছা: 
িশয়া বগম 

বাসা: ভাড়ইমারী, দা িরয় আওতাপাড়া রাড 
াম: ভাড়ইমারী, রহমতপাড়া, ওয়াড: ৮ 

ডাকঘর: বাে র বাদা, পা েকাড নং: ৬৬০০ 
উপেজলা: ঈ রদী, জলা: পাবনা 

বাসা: ভাড়ইমারী, দা িরয় আওতাপাড়া রাড, াম: 
ভাড়ইমারী, রহমতপাড়া ওয়াড: ৮, ডাকঘর: বাে র 
বাদা পা েকাড নং: ৬৬০০, উপেজলা: ঈ রদী জলা: 
পাবনা 

 

176. ীন ইসলাম িপতা: মা: কা ন 
িময়া   মাতা: ফিরদা 
আ ার 

াম: পরীরচর , ওয়াড: ৪ নং মাখান িময়াধার, 
০৫, ডাকঘর: মাঘান পা েকাড নং:২৪৪৬ , 
উপেজলা: মাহনগ  জলা: ন েকানা 

াম: পরীরচর ওয়াড: ৪ নং মাখান িময়াধার ০৫, 
ডাকঘর: মাঘান, পা েকাড নং:২৪৪৬ , উপেজলা: 
মাহনগ  জলা: ন েকানা 

 

177. বামা খানম িপতা: মা: জিহ র 
ইসলাম  মাতা: শাহানা 

াম: বড় িবনাইরচর, ওয়াড: া ী ডাকঘর: 
ারী, পা েকাড নং:১৪৬০  উপেজলা: 

আড়াইহাজার, জলা: নারায়নগ  

াম: বড় িবনাইরচর, ওয়াড: া ী ডাকঘর: ারী, 
পা েকাড নং:১৪৬০  উপেজলা: আড়াইহাজার, জলা: 

নারায়নগ  

 

178. িমজা র রহমান িপতা: ল আিমন   
মাতা: রজাহান 

বাসা: নায়াকা , াম: নায়াকা  , ওয়াড: 
িমরা, ডাকঘর: িমজা র, পা েকাড নং: 

৯৪২১, উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা 

বাসা: নায়াকা , াম: নায়াকা  , ওয়াড: িমরা, 
ডাকঘর: িমজা র, পা েকাড নং: ৯৪২১, উপেজলা: 
তালা, জলা: সাত ীরা 

 

179. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: আ: হািমদ 
মাড়ল  মাতা: আেরফা 
বগম 

বাসা: সরদার বািড়, াম: িরয়া ওয়াড: 
িরয়া/১১, ডাকঘর: িরয়া পা েকাড নং: 

৯২৫০, উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

বাসা: সরদার বািড়, াম: িরয়া ওয়াড: 
িরয়া/১১, ডাকঘর: িরয়া পা েকাড নং: ৯২৫০, 

উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

 

180. সহেদব 
অিধকারী 

িপতা: নেগ  নাথ 
অিধকারী   মাতা: 
মিনকা অিধকারী 

বাসা: কাি , াম: কাি , ওয়াড: কাি  
ডাকঘর: কাি , পা েকাড নং: ৮১১০  
উপেজলা: কাটালীপাড়া, জলা: গাপালগ  

বাসা:৩৭/১০, াম: উলন, ওয়াড: রাম রা ডাকঘর: 
রাম রা, পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: লশান, 
জলা: ঢাকা 

 

181. মা: আিরফ 
হাওলাদার 

িপতা: মা: মায়াে ম 
হাওলাদার   মাতা: 
মাসা: নািছমা বগম 

াম: হাড়দল , ওয়াড: নাচনমহল ডাকঘর: 
নাচনমহল, পা েকাড নং: ৮৪২০ উপেজলা: 
নলিছ , জলা: ঝালকা  

াম: হাড়দল , ওয়াড: নাচনমহল ডাকঘর: নাচনমহল, 
পা েকাড নং: ৮৪২০ উপেজলা: নলিছ  জলা: 

ঝালকা  

 

182. এনা ল হক 
কিবর 

িপতা: মা: আ ল 
হােসন   মাতা: িমনারা 
বগম 

াম: মা ার র , ওয়াড: মা ার র/২ 
ডাকঘর: সাওরাইদ বাজার, পা েকাড নং: 
১৬১১, উপেজলা: কালীগ  জলা: গাজী র 

াম: মা ার র , ওয়াড: মা ার র/২ ডাকঘর: 
সাওরাইদ বাজার, পা েকাড নং: ১৬১১, উপেজলা: 
কালীগ  জলা: গাজী র 

 

183. আয়নাল িপতা: আ ল মা া   
মাতা: রােকয়া 

াম: িবেনাদ র (িপয়াদপাড়া), ইউিনয়ন: 
িবেনাদ র/০২ , ওয়াড: ৩, ডাকঘর: 
িবেনাদ র, পা েকাড নং: ৭৬৩১ উপেজলা: 
মহ র, জলা: মা রা 

াম: িবেনাদ র (িপয়াদপাড়া), ইউিনয়ন: 
িবেনাদ র/০২ , ওয়াড: ৩, ডাকঘর: িবেনাদ র, 
পা েকাড নং: ৭৬৩১ উপেজলা: মহ র, জলা: 

মা রা 

 

184. মা: আশরাফ 
আলী 

িপতা: মা:    
মাতা: জেবদা খা ন 

াম: জািমরতা , ওয়াড: পৗরজনা ডাকঘর: 
জািমরতা, পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: 

শাহজাদ র, জলা: িসরাজগ  

িমর র-১৩, কাফ ল, ঢাকা-১২১৬  

185. রনক লতানা ামী: মা: সাখাওয়াত াম: ম ল, ইউিনয়ন: জায়াড়ী/০১  ওয়াড: ৩৬৪/৫, দি ন িন র, িমর র, ঢাকা  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
হােসন   মাতা: 
ফরেদৗস আরা 

আহে দ র , উপেজলা: বড়াই াম জলা: 
নােটার 

186. মা: আতাউর 
রহমান 

িপতা: মা: জয়নাল 
আেবদীন   মাতা: 
মাছা: হাওয়া বগম 

বাসা: জয়নাল িভলা, াম: আ র র ওয়াড: 
হযরত র/১৫, ডাকঘর: নানকর পা েকাড নং: 
৫৪৬০, উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

বাসা: জয়নাল িভলা, াম: আ র র ওয়াড: 
হযরত র/১৫, ডাকঘর: নানকর পা েকাড নং: 
৫৪৬০, উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

 

187. নীপা বগম ামী: আ াছ আলী   
মাতা: আিছয়া বগম 

বাসা: ১১৭, াম: গ া র, ওয়াড: ভলােকাট/১ 
ডাকঘর: চাতলপাড়, পা েকাড নং: ৩৪৪০ 
উপেজলা: নািসরনগর, জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ঝ-৭, ক-এ, াম: িঝলপাড়, িখলগ ও ওয়াড: 
িখলগ ও/২৪, ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯, 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

188. মা: ইয়া ব 
আলী 

িপতা: রােকয়া বগম   
মাতা: মা: আ: আলী 

াম: দি ন রিহম র , ওয়াড: 
পাররামরাম র/০৩, ডাকঘর: উ র রিহম র 
পা েকাড নং: ২১৪০, উপেজলা: দওয়ানগ  
জলা: জামাল র 

াম: দি ন রিহম র , ওয়াড: পাররামরাম র/০৩, 
ডাকঘর: উ র রিহম র পা েকাড নং: ২১৪০, 
উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র 

 

189. িমজা র রহমান িপতা: মা: ল 
ইসলাম   মাতা: 
শাহানাজ বগম 

াম: কেডালা জাফরশাহী , ওয়াড: 
শাহবাজ র, ডাকঘর: ইকেডালা বাজার 
পা েকাড নং: ২০০০, উপেজলা: জামাল র 

সদর, জলা: জামাল র 

াম: কেডালা জাফরশাহী , ওয়াড: শাহবাজ র, 
ডাকঘর: ইকেডালা বাজার পা েকাড নং: ২০০০, 
উপেজলা: জামাল র সদর, জলা: জামাল র 

 

190. মা: র উি ন িপতা: মা: িনজাম 
উি ন   মাতা: মাসা: 
সাবানা 

বাসা: ১ নং াপ কায়াট ার, ই াহািন 
কেলানী, াম: মগবাজার, ওয়াড: দি ন-১৯ 
ডাকঘর: শাি নগর, পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: রমনা, জলা: ঢাকা 

বাসা: ১ নং াপ কায়াট ার, ই াহািন কেলানী, াম: 
মগবাজার, ওয়াড: দি ন-১৯ ডাকঘর: শাি নগর, 
পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: রমনা, জলা: ঢাকা 

 

191. মা: ইসমাইল 
হাসাইন 

িপতা: মা: আ ল 
হাসাইন   মাতা: 

ছিবরন বগম 

াম: কাপাশহা য়া , ওয়াড: ঝাউগড়া/১০ 
ডাকঘর: সখসাদী সরকার বাজার পা েকাড 
নং: ২০১২, উপেজলা: মলা হ জলা: 
জামাল র 

াম: কাপাশহা য়া , ওয়াড: ঝাউগড়া/১০ ডাকঘর: 
সখসাদী সরকার বাজার পা েকাড নং: ২০১২, 

উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

 

192. মা: নাজ ল 
হক 

িপতা: মা: ম  িময়া   
মাতা: মাছা: ন 
নাহার 

াম: িখয়া, ওয়াড: িখয়া, ডাকঘর: িখয়া 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা: পা ি য়া 
জলা: িকেশারগ  

াম: িখয়া, ওয়াড: িখয়া, ডাকঘর: িখয়া, 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা: পা ি য়া, জলা: 

িকেশারগ  

 

193. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: আ স 
সামাদ   মাতা: আেয়শা 
বগম 

াম: র নাথ র ( ইয়ারচর) , ওয়াড: 
কামািরয়া, ডাকঘর: য়া চরপাড়া পা েকাড 
নং: ২১০০, উপেজলা: শর র সদর জলা: 
শর র 

াম: র নাথ র ( ইয়ারচর) , ওয়াড: কামািরয়া, 
ডাকঘর: য়া চরপাড়া পা েকাড নং: ২১০০, 
উপেজলা: শর র সদর, জলা: শর র 

 

194. মা: মা র 
রহমান 

িপতা: মা: এনােয়ত 
হােসন   মাতা: 

সােজদা আ ার 

াম: অ ন নালিহ , ওয়াড: গা য়া ডাকঘর: 
গা য়া, পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
ধামরাই, জলা: ঢাকা 

াম: অ ন নালিহ , ওয়াড: গা য়া ডাকঘর: 
গা য়া, পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: ধামরাই, 
জলা: ঢাকা 

 

195. আিদত  ন ী িপতা: আলয় ন ী   
মাতা: পা ন ী 

াম: ঠা রেকানা , ওয়াড: ঠা রেকানা/০৩ 
ডাকঘর: ঠা রেকানা, পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা, জলা: ন েকানা 

াম: ঠা রেকানা , ওয়াড: ঠা রেকানা/০৩ ডাকঘর: 
ঠা রেকানা, পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
ন েকানা, জলা: ন েকানা 

 

196. মা: রায়হা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল 
আিমন   মাতা: 
আফ জা আিমন 

বাসা: চৗরা া, াম: পি ম সানারপাড় ওয়াড: 
সা িলয়া/০৮, ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড 
নং: ১৩৬১, উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

বাসা: চৗরা া, াম: পি ম সানারপাড় ওয়াড: 
সা িলয়া/০৮, ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড নং: 
১৩৬১, উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

 

197. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: ত আছাব 
উি ন শখ   মাতা: 
মাছা: জােবদা বগম  

াম: চরেপাচার পাড়া , ওয়াড: প ে াশী 
ডাকঘর: বড়হর, পা েকাড নং: ৬৭৬০ 
উপেজলা: উ াপাড়া, জলা: িসরাজগ  

াম: চরেপাচার পাড়া , ওয়াড: প ে াশী ডাকঘর: 
বড়হর, পা েকাড নং: ৬৭৬০ উপেজলা: উ াপাড়া, 
জলা: িসরাজগ  

 

198. মা: কাউছার 
িময়া 

িপতা: মা: শাহজাহান 
িময়া   মাতা: মাসা: 
িবলিকছ বগম 

াম: আগানগর , ওয়াড: আমীরগ  ডাকঘর: 
বাড়ার হাসনাবাদ, পা েকাড নং: ১৬৩১, 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: আগানগর , ওয়াড: আমীরগ  ডাকঘর: বাড়ার 
হাসনাবাদ, পা েকাড নং: ১৬৩১, উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী 

 

199. মা: মন ঁইয়া িপতা: মা: িছি ক 
ঁইয়া   মাতা: শিরফা 

খা ন 

বাসা: ৪৩৫, াম: নলবাটা, ওয়াড: আিমরগ  
ডাকঘর: বাজার হাসনাবাদ, পা েকাড নং: 
১৬৩১, উপেজলা: রায় রা, জলা: নরিসংদী 

বাসা: ৪৩৫, াম: নলবাটা, ওয়াড: আিমরগ , 
ডাকঘর: বাজার হাসনাবাদ, পা েকাড নং: ১৬৩১, 
উপেজলা: রায় রা, জলা: নরিসংদী 

 

200. র া রানী চৗ রী িপতা: রবী  শংকর 
চৗ রী   মাতা:অ লী 

রানী 

াম: আগপাড়া শরেকান , ওয়াড: সরেকান 
ডাকঘর: সরেকান, পা েকাড নং: ৬৪৫০ 
উপেজলা: িসংড়া জলা: নােটার 

াম: আগপাড়া শরেকান , ওয়াড: সরেকান ডাকঘর: 
সরেকান, পা েকাড নং: ৬৪৫০ উপেজলা: িসংড়া 
জলা: নােটার  

 

201. কমল সরকার িপতা: সত  গাপাল 
সরকার   মাতা: ময়না 
রানী 

বাসা: সাবান ফ া রী রাড, াম: ভাঢ া 
কাচারী পাড়া, ওয়াড: ভাঢ া, ডাকঘর: ভাঢ া 
, পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ , 
জলা: ঢাকা 

বাসা: সাবান ফ া রী রাড, াম: ভাঢ া কাচারী 
পাড়া, ওয়াড: ভাঢ া, ডাকঘর: ভাঢ া , পা েকাড 
নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ , জলা: ঢাকা 

 

202. মা: জিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আিছম 
উি ন   মাতা: জােয়দা 
আ ার 

াম: িব াবাইদ , ওয়াড: িব াবাইদ ডাকঘর: 
িব াবাইদ, পা েকাড নং: ১৬৪০ উপেজলা: 
বলাব, জলা: নরিসংদী 

াম: িব াবাইদ , ওয়াড: িব াবাইদ ডাকঘর: 
িব াবাইদ, পা েকাড নং: ১৬৪০ উপেজলা: বলাব, 
জলা: নরিসংদী 

 

203. মা: কিবর িপতা: মা: ল াম: চংরা , ওয়াড: বািরষাব, ডাকঘর: াম: চংরা , ওয়াড: বািরষাব, ডাকঘর: ঘাগ য়া  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
হােসন ইসলাম   মাতা: 

রািহমান খা ন 
ঘাগ য়া চালা, পা েকাড নং:  ১৭৩০ 
উপেজলা: কাপািসয়া, জলা: গাজী র 

চালা, পা েকাড নং:  ১৭৩০ উপেজলা: কাপািসয়া, 
জলা: গাজী র 

204. িসরা ল ইসলাম িপতা: আ ল হােসন   
মাতা: িফয়া বগম 

াম: ইি স িময়ার পাড়া , ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
দৗলতিদয়া, পা েকাড নং: ৭৭১০ উপেজলা: 
গায়াল , জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ত গ েলন/১৪, াম: েটালা ওয়াড: ৪৪ , 
ডাকঘর: ঢাকা সদর পা েকাড নং: ১১০০, উপেজলা: 

া র জলা: ঢাকা 

 

205. মা: িলটন 
বাদশা 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
শফালী খা ন 

াম: ১৬৪/১ ,ওয়াড: কাকন পাড়া ডাকঘর: 
কাকনহাট পৗরসভা/৭, পা েকাড নং: ৬০০০, 
উপেজলা: গাফাগাড়ী জলা: রাজশাহী 

াম: ১৬৪/১ ,ওয়াড: কাকন পাড়া ডাকঘর: কাকনহাট 
পৗরসভা/৭, পা েকাড নং: ৬০০০, উপেজলা: 
গাফাগাড়ী জলা: রাজশাহী 

 

206. হািছব খান িপতা: মা ফা খান   
মাতা: রজাহান বগম 

াম: আমীর গ  , ওয়াড: আমীর গ  ডাকঘর: 
বাজার হাসনাবাদ, পা েকাড নং: ১৬৩১, 
উপেজলা: রায় র, জলা: নরিসংদী 

াম: আমীর গ  , ওয়াড: আমীর গ  ডাকঘর: বাজার 
হাসনাবাদ, পা েকাড নং: ১৬৩১, উপেজলা: রায় র, 
জলা: নরিসংদী 

 

207. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মাহা দ শখ   
মাতা: িশিরনা বগম 

াম: িবেনাদ র , ওয়াড: িবেনাদ র ডাকঘর: 
িবেনাদ র, পা েকাড নং: ৭৬৩১ উপেজলা: 
মহ দ র, জলা: মা রা 

াম: িবেনাদ র , ওয়াড: িবেনাদ র ডাকঘর: 
িবেনাদ র, পা েকাড নং: ৭৬৩১ উপেজলা: 
মহ দ র, জলা: মা রা 

 

208. িমশন চৗ রী িপতা: অ ন চৗ রী   
মাতা: মখনা ম মদার 

বাসা: শরৎ সন রাড, াম: দ: ক রী ( কাশ-
সােরায়াতলী, ওয়াড: ৮, ডাকঘর: সােরায়াতলী, 
পা েকাড নং: ৪৩৬৪ উপেজলা: বায়ালখালী, 
জলা: চ াম 

বাসা: ২৫০/ লকবহর, াম: এিশয়ান হাউিজং 
সাসাই , ওয়াড: লকবহর/৮ ডাকঘর: চা গঁাও, 
পা েকাড নং: ৪২১২ উপেজলা: প চলাইশ, জলা: 

চ াম 

 

209. এমদা ল হক িপতা: আ স সালাম   
মাতা: র য়ারা বগম 

াম: বা ন পাড়া , ওয়াড: ১২, ডাকঘর: 
সয়দ র, পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 

জামাল র সদর, জলা: জামাল র 

াম: বা ন পাড়া , ওয়াড: ১২, ডাকঘর: সয়দ র, 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর, 
জলা:জামাল র 

 

210. মা: 
তাের ামান 

িপতা: মা: মাখেল র 
রহমান   মাতা: 
তাসিলমা বগম 

বাসা: রতন আমীন রাড, াম: ব  শরী 
ওয়াড: ৪, ডাকঘর: শর র সদর পা েকাড 
নং: ২১০০, উপেজলা: শর র জলা: শর র  

বাসা: রতন আমীন রাড, াম: ব  শরী ওয়াড: ৪, 
ডাকঘর: শর র সদর পা েকাড নং: ২১০০, 
উপেজলা: শর র জলা: শর র  

 

211. র মাহা দ িপতা: মা: মাফা ল 
হােসন   মাতা: 
রজাহান 

াম: চাে র নগর , ওয়াড: : ধলা/০৫ ডাকঘর: 
চাে র নগর, পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: 
শর র সদর, জলা: শর র 

াম: চাে র নগর , ওয়াড: : ধলা/০৫ ডাকঘর: চাে র 
নগর, পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: শর র সদর, 
জলা: শর র 

 

212. আ ল আল 
মা ন 

িপতা: মাফা ল 
হাসাইন   মাতা: সেন 

আরা 

াম: ডৗয়াতলা , ইউিনয়ন: ২৭ নং লশীর চর 
, ডাকঘর: ডৗয়াতলা, পা েকাড নং: ২০০২, 
উপেজলা: জামাল র সদর  জলা: জামাল র 

াম: ডৗয়াতলা , ইউিনয়ন: ২৭ নং লশীর চর , 
ডাকঘর: ডৗয়াতলা, পা েকাড নং: ২০০২, উপেজলা: 
জামাল র সদর  জলা: জামাল র 

 

213. িলমন কিবরাজ িপতা: মেনার ন 
কিবরাজ   মাতা: 
আিনতা কিবরাজ 

বাসা: ম ল ( ব পাড়া), াম: ম ল ওয়াড: 
জায়াড়ী/১, ডাকঘর: আহে দ র পা েকাড 

নং: ৬৬৩৪, উপেজলা: বড়াই াম জলা: 
নােটার 

বাসা: ম ল ( ব পাড়া), াম: ম ল ওয়াড: 
জায়াড়ী/১, ডাকঘর: আহে দ র পা েকাড নং: 

৬৬৩৪, উপেজলা: বড়াই াম জলা: নােটার 

 

214. মা: আ  
শায়াইব 

িপতা: ত: মাজাে ল 
হক মাতা: ল ল 
জ াত 

বাসা: আ  মাছার বািড়, াম: িড়র পাড়া 
ওয়াড: ব  বড় ভওলা, ডাকঘর:  আহসািনয়া 
িমশন, পা েকাড নং: ৩০৫০, উপেজলা: 
চকিরয়া, জলা: চ াম 

বাসা: আ  মাছার বািড়, াম: িড়র পাড়া ওয়াড: ব  
বড় ভওলা, ডাকঘর:  আহসািনয়া িমশন, পা েকাড 
নং: ৩০৫০, উপেজলা: চকিরয়া, জলা: চ াম 

 

215. র মাহা দ িপতা: ল আবছার   
মাতা: লায়লা বগম 

বাসা: র মাহা দ ােরর বাড়ী, াম: 
শাহারিবল, মনতাজী পাড়া, ওয়াড: 
শাহারিবল/০২, ডাকঘর: শাহারিবল-৪৭৪১ 
উপেজলা: চকিরয়া, জলা: ক বাজার 

বাসা: র মাহা দ ােরর বাড়ী, াম: শাহারিবল, 
মনতাজী পাড়া, ওয়াড: শাহারিবল/০২, ডাকঘর: 
শাহারিবল-৪৭৪১ উপেজলা: চকিরয়া, জলা: 
ক বাজার 

 

216. মা: িলটন িময়া  িপতা: মা: স 
মা া   মাতা: মাছা: 

রািজয়া বগম 

াম: ম ল গাতী , ওয়াড: পলাশ বাড়ীয়া 
ডাকঘর: ম ল গাতী, পা েকাড নং: ৭৬৩২ 
উপেজলা: মহ দ র, জলা: মা রা 

াম: ম ল গাতী , ওয়াড: পলাশ বাড়ীয়া ডাকঘর: 
ম ল গাতী, পা েকাড নং: ৭৬৩২ উপেজলা: 
মহ দ র, জলা: মা রা 

 

217. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ফিরদ িময়া   
মাতা: কাম ল বগম 

াম: বালাকাি  নওয়াচর, ইউিনয়ন: ৬  ওয়াড: 
৩, ডাকঘর: চ কনগর পা েকাড নং: ৩৫৪৬, 
উপেজলা: হামনা জলা: িম া 

বাসা: ২৬/িস, ৩/খ, াম: মেন র ১ম লন ওয়াড: 
২২, ডাকঘর: িজগাতলা পা েকাড নং: ১২০৯, 
উপেজলা: হাজারীবাগ, জলা: ঢাকা 

 

218. মাহা দ 
রিবউল হাসান 

িপতা: রজাউল কিরম   
মাতা: খােলছা বগম 

বাসা: মা ার রজাউল কিরম বািড়  াম: তন 
পাড়া , ইউিনয়ন: শাহারিবল ডাকঘর: 
শাহারিবল, পা েকাড নং: ৪৭৪১  উপেজলা: 
চকিরয়া, জলা: ক বাজার 

বাসা: মা ার রজাউল কিরম বািড়  াম: তন পাড়া , 
ইউিনয়ন: শাহারিবল ডাকঘর: শাহারিবল, পা েকাড 
নং: ৪৭৪১  উপেজলা: চকিরয়া, জলা: ক বাজার 

 

219. শাহ আলম িপতা: আ ল খােয়র   
মাতা: সাম াহার 

বাসা: মেনাহর গ  রাড, াম: বাতাবাড়ীয়া   
ওয়াড: িখলা/৮, ডাকঘর: ইকবাল নগর 
উপেজলা: মেনাহরগ , জলা: িম া 

বাসা: মেনাহর গ  রাড, াম: বাতাবাড়ীয়া   ওয়াড: 
িখলা/৮, ডাকঘর: ইকবাল নগর উপেজলা: 
মেনাহরগ , জলা: িম া 

 

220. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: রাজ আলী 
মা া  মাতা: মাছা: 

রিহমা খা ন 

াম: পৗরপাড়া, ওয়াড: ০৮, ডাকঘর: ঈ রদী 
পা েকাড নং: ৬৫২০, উপেজলা: ঈ রদী 
জলা: পাবনা 

বাসা: বাড়ী নং: ৬, লন নাং-১, ক-িস াম: 
মা য়াইল মিডেকল রাড ওয়াড: ০৯, ডাকঘর: 

ষারধারা পা েকাড নং:  ১৩৬২, উপেজলা: 
কদমতলী, জলা: ঢাকা 

 

221. মা: ইমারত িপতা: আ ল মিজদ ওয়াড: ৪, ডাকঘর: মানাইরহাট, পা েকাড নং: যে - শখ আশরাফ হােসন (হা ন) আল হাসাইন  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
হাসাইন ফরাজী   মাতা: হািলমা 

িবিব 
৭৮৩০, উপেজলা: সদর র জলা: ফিরদ র কাশনী, ৩৪/১ নথ  ক হল রাড, বাংলাবাজার , 

ওয়াড: ৩৭  ডাকঘর: সদর, পা েকাড নং: ১১০০  
উপেজলা: া র, জলা: ঢাকা 

222. আ াহ িপতা: মা ার হােসন   
মাতা: রওশনারা 

াম: রামচ র , ওয়াড: ০২, ডাকঘর: 
গড়গাছা, পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 

সািথয়া, জলা: পাবনা 

াম: রামচ র , ওয়াড: ০২, ডাকঘর: গড়গাছা, 
পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: সািথয়া, জলা: 

পাবনা 

 

223.  উ ম মার িপতা:  কািতক চ  
পাল    মাতা: মিত 
িচ া রানী পাল 

াম: উ র ম া , ওয়াড: ০১, ডাকঘর: 
ভাং ড়া, পা েকাড নং: ৬৬৪০ উপেজলা: 
ভাং ড়া, জলা: পাবনা 

াম: উ র ম া , ওয়াড: ০১ ডাকঘর: ভাং ড়া, 
পা েকাড নং: ৬৬৪০ উপেজলা: ভাং ড়া জলা: 

পাবনা 

 

224. মাহা দ িরদন িপতা: মা: ম  িময়া   
মাতা: িশ দা বগম 

বাসা: ব  িমযার বাসা, বপারী বাড়ী াম: 
গাহা য়া , ওয়াড: ০২, ডাকঘর: ঘাড়াময়দান, 
পা েকাড নং: ৩৫৮০ উপেজলা: না লেকাট, 
জলা: িম া 

বাসা: পািন উ য়ন বাড, াম: মােটল রাড ওয়াড: 
১১, ডাকঘর: ক বাজার সদর পা েকাড নং: ৪৭০০, 
উপেজলা: ক বাজার সদর, জলা: ক বাজার 

 

225. মা: সাি র 
হােসন 

িপতা: মা: আ: ছা ার 
িময়া   মাতা: মাছা: 
ছােবরা বগম 

বাসা নং: ৯৭, াম: স র পাড়া, ওয়াড: ১৫ নং 
বড় হযরত র, ডাকঘর: নানকর, পা েকাড 
নং: ৫৪৬০, উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

বাসা নং: ৯৭, াম: স র পাড়া, ওয়াড: ১৫ নং বড় 
হযরত র, ডাকঘর: নানকর, পা েকাড নং: ৫৪৬০, 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

 

226. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আিজজার 
রহমান   মাতা: 
তহিমনা খা ন 

াম: ঢকড়া (দি ন পাড়া) , ওয়াড: বা ভরা 
ডাকঘর: খলসী, পা েকাড নং:৬৫০০  
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: নওগ  

াম: ঢকড়া (দি ন পাড়া) , ওয়াড: বা ভরা, 
ডাকঘর: খলসী, পা েকাড নং:৬৫০০ , উপেজলা: 
বদলগাছী, জলা: নওগ  

 

227. মা: মাহা ন 
নবী 

িপতা: মা: হািকম 
উি ন   মাতা: মাছা: 
মাহ জা বগম 

াম: তা ক মা ষ মারা , ওয়াড: ক কাটা 
ডাকঘর:  মলা, ক কাটা, পা েকাড নং: 
৫৩০০, উপেজলা: নীলফামারী জলা: 
নীলফামারী 

াম: তা ক মা ষ মারা , ওয়াড: ক কাটা ডাকঘর:  
মলা, ক কাটা, পা েকাড নং: ৫৩০০, উপেজলা: 

নীলফামারী জলা: নীলফামারী 

 

228. মা: জািমল 
হােসন ম ল 

িপতা: মা: হাসান 
আলী ম ল   মাতা: 
মাছা: মা রী িবিব  

াম: চকেদব জনক ান পাড়া , ওয়াড: ০৩ 
ডাকঘর: নওগ , পা েকাড নং:৬৫০০  
উপেজলা: নওগ  জলা: নওগ  

াম: চকেদব জনক ান পাড়া  ওয়াড: ০৩, ডাকঘর: 
নওগ  পা েকাড নং:৬৫০০ , উপেজলা: নওগ  জলা: 
নওগ  

 

229. িশপ  হােসন িপতা: মা: হােরজ 
উি ন   মাতা: িন ফা 
বগম 

াম: িনিশ াহা  , ওয়াড: ঢালেজাড়া ডাকঘর: 
দওয়াইর বাজার, পা েকাড নং: ১৭৫০, 

উপেজলা: কািলয়াৈকর, জলা: গাজী র 

াম: িনিশ াহা  , ওয়াড: ঢালেজাড়া ডাকঘর: 
দওয়াইর বাজার, পা েকাড নং: ১৭৫০, উপেজলা: 

কািলয়াৈকর, জলা: গাজী র 

 

230. নাছিরন 
আকতার  

িপতা: হা র রিশদ   
মাতা: িন ফার 

পাড়া: ব  ক য়া, ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: 
ইসলামাবাদ, পা েকাড নং: ৪৩৮৩ উপেজলা: 
চ নাইশ, জলা: চ াম 

বাসা: মানােয়ম ভবন/৩১, াম: পাঠানপাড়া, 
অি েজনওয়াড: ০৩ ডাকঘর: ওয়ােজিদয়া, পা েকাড 
নং: ৪২১০ উপেজলা: বােয়ািজদ, জলা: চ াম 

 

231. মা: মা দ রানা িপতা: মা: আফছার 
আলী   মাতা: মাছা: 

সািমনা বগম 

াম: চকতারাইল  ওয়াড: মাঝগ ও/০৫ 
ডাকঘর: আ ান পা েকাড নং: ৬৪৩০ 

উপেজলা: বড়াউ াম জলা: নােটার 

াম: চকতারাইল  ওয়াড: মাঝগ ও/০৫ ডাকঘর: 
আ ান পা েকাড নং: ৬৪৩০ উপজলা: বড়াউ াম 

জলা: নােটার 

 

232. মাহা দ 
মাশারফ 
হােসন 

িপতা: মাহা দ মিহন 
উি ন   মাতা: মাশারা 
বগম 

াম: চৗ রীছড়া ইউিনয়ন: কা াই/০৪ ডাকঘর: 
কা াই েজ  পা েকাড নং: ৪৫৩২ 
উপেজলা: কা াই জলা: রা ামা  পাব ত  
জলা 

াম: চৗ রীছড়া ইউিনয়ন: কা াই/০৪ ডাকঘর: 
কা াই েজ  পা েকাড নং: ৪৫৩২ উপেজলা: 
কা াই জলা: রা ামা  পাব ত  জলা 

 

233. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: ত শখ তয়ব 
আলী   মাতা: মাসা: 
মিরয়ম বগম 

াম: দি ন সহাংগল  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: 
সহাংগল পা েকাড নং: ৮৬১০ উপেজলা: 
নছারাবাদ জলা: িপেরাজ র 

াম: দি ন সহাংগল  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: সহাংগল 
পা েকাড নং: ৮৬১০ উপেজলা: নছারাবাদ জলা: 

িপেরাজ র 

 

234. িব  চাকমা িপতা: প া র ন 
চাকমা   মাতা: লামিদ 
চাকমা 

াম: িঘলাছিড় ইউিনয়ন:  িঘলাছিড়/০৪ 
ডাকঘর: নািনয়ারচর  পা েকাড নং: ৪৫২০ 
উপেজলা: নািনয়ারচর জলা: রা ামা  পাব ত  
জলা 

যে - ল চাকমা (সহকারী িশ ক) মহালছিড় 
আদশ  বািলকা উ  িব ালয়  ডাকঘর: মহালছিড় 
উপেজলা: মহালছিড়  জলা: খাগড়াছিড় পাব ত  জলা 

 

235. মাছা: ক না 
খা ন 

িপতা: মা: মেয়ন 
উি ন   মাতা: মাছা: 
হািফজা বগম 

াম: জায়াড়ী ইউিনয়ন: জায়াড়ী/০১  ডাকঘর: 
জায়াড়ী পা েকাড নং: ৬৪৩০ উপেজলা: 

বড়াই াম জলা: নােটার    

াম: জায়াড়ী ইউিনয়ন: জায়াড়ী/০১  ডাকঘর: 
জায়াড়ী পা েকাড নং: ৬৪৩০ উপেজলা: বড়াই াম 
জলা: নােটার 

 

236. মা: হায়দার 
আলী 

িপতা: ত সালায়মান 
হােসন   মাতা: 
রজাহান বগম 

াম: সাত করী  ডাকঘর: চরেবড়া  পা েকাড 
নং: সলংগা উপেজলা: উ াপাড়া জলা: 
িসরাজগ  

যে - মা: শাম ল হক, পািন স দ ম ণালয়, 
ম ীর দ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

237. আল- িমন িপতা: আ র রিহম   
মাতা: ফােতমা 

াম: বানীয়া াম  ওয়াড: আছিমতা ডাকঘর: 
ম পাড়া পা েকাড নং: ২৩৩০ উপেজলা: 
কা য়াদী জলা: িকেশারগ  

াম: বানীয়া াম  ওয়াড: আছিমতা ডাকঘর: ম পাড়া 
পা েকাড নং: ২৩৩০ উপেজলা: কা য়াদী জলা: 

িকেশারগ  

 

238. জািকর হাসাইন 
ামািনক 

িপতা: মা: আেকর 
আলী ামািনক   মাতা: 
মােমনা বগম 

াম: আলািদ র  ওয়াড: আলী র ডাকঘর: 
হমদম র পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: 
রাজবািড় সদর জলা: রাজবািড় 

াম: আলািদ র  ওয়াড: আলী র ডাকঘর: হমদম র 
পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: রাজবািড় সদর 
জলা: রাজবািড় 

 

239. সৗরভ িব াস িপতা: দব ত িব াস   
মাতা: আদরী িব াস 

াম: পারচালনা  ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: চালনা 
বাজার পা েকাড নং: ৯২৭০ উপেজলা: 

াম: পারচালনা  ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: চালনা বাজার 
পা েকাড নং: ৯২৭০ উপেজলা: দােকাপ জলা: লনা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
দােকাপ জলা: লনা 

240. মা: িব াল 
হােসন 

িপতা: মা: মিফ র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
জােহদা বগম 

াম: সাং মশ য়া ইউিনয়ন: মশ য়া/০৬  
ওয়াড: ৪ ডাকঘর: আমতলী বাজার পা েকাড 
নং: ৩৬২৩ উপেজলা: মেনাহরগ  জলা: 

িম া 

াম: সাং মশ য়া ইউিনয়ন: মশ য়া/০৬  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: আমতলী বাজার পা েকাড নং: ৩৬২৩ 
উপেজলা: মেনাহরগ  জলা: িম া 

 

241. মা: কাম ল 
হাসান 

িপতা: মা: চ ন িময়া   
মাতা: জয়বন নছা 

াম: নগর  ওয়াড: নগর/০১ ডাকঘর: 
সায়দাবাদ পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

242. মাহা দ আ ল 
খােয়র 

িপতা: মাহা দ 
হািব র রহমান   মাতা: 
খায় ে ছা বগম 

াম: আি উড়া  ওয়াড: আি উড়া/০১   
ডাকঘর: আি উড়া পা েকাড নং: ৩৩৩১ 
উপেজলা: মাধব র জলা: হিবগ  

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

243. রিহমা খা ন িপতা: মা: আ র 
রিহম িময়া   মাতা: 
আ আরা বগম  

াম: রাদ র  ওয়াড: কািরমহর ডাকঘর: 
হােসনডা া পা েকাড নং: ৭৭২১ উপেজলা: 

পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: রাদ র  ওয়াড: কািরমহর ডাকঘর: 
হােসনডা া পা েকাড নং: ৭৭২১ উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

 

244. মা: মাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মিজদ 
খ কার   মাতা: 
রেহনা বগম 

াম: চল খিরয়া  ওয়াড: কালাখািল ডাকঘর: 
উদয়কাঠী পা েকাড নং: ৮৫০১ উপেজলা: 
িপেরাজ র সদর জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ২৩/৫ (২য় তলা) াম: িবজিল মহ া, ক-এফ 
ওয়াড:  ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

245. মা: ইসমাইল িপতা: মা: শাহজাহান   
মাতা: হাজরা 

াম: পি ম খাষ কাউিলয়া  ওয়াড: খাষ 
কাউিলয়া  ডাকঘর: খাষ কাউিলয়া পা েকাড 
নং: ১৯৩০ উপেজলা: চৗহালী জলা: 
িসরাজগ    

াম: পি ম খাষ কাউিলয়া  ওয়াড: খাষ কাউিলয়া  
ডাকঘর: খাষ কাউিলয়া পা েকাড নং: ১৯৩০ 
উপেজলা: চৗহালী জলা: িসরাজগ  

 

246. এসেমতারা িপতা: ক.এম. জািমর 
হােসন   মাতা: ছােহরা 
হােসন 

াম: আ য়া কং র ইউিনয়ন: করপাড়া  
ডাকঘর:  করপাড়া পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ  সদর জলা: গাপালগ  

বাসা: িপ-৪/৯ াম: িসএএিব াফ কায়াট ার, 
কাওলার ওয়াড: ২ ডাকঘর: িখলে ত পা েকাড নং: 
১২১৯ উপেজলা: িবমানম র জলা: ঢাকা 

 

247. মা: ইিলয়াস িপতা: মা: আ ল 
খােলক   মাতা: মাসা: 
খায় ন নছা 

বাসা: ৭০২ াম: উ র িমঠাখালী ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: উ র িমঠাখালী পা েকাড নং: 
৮৫৬০ উপেজলা: মরকিড়লা জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ১০৪, দি ন বাসােবা ওয়াড: ০৪  ডাকঘর: 
বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: স জবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

248. কাজী িমরা ল 
ইসলাম 

িপতা: কাজী জািহদ 
হােসন   মাতা: মাসা: 

হাসনা হনা 

বাসা: W-৭৯, রাড নং: ১৬৫ হাউিজং এে ট, 
রাতন কেলানী ওয়াড: ১২  ডাকঘর: িজিপও-

৯০০০ জ ি  পা েকাড নং: ৯০০০   
উপেজলা: খািলশ র  জলা: লনা  

বাসা: W-৭৯, রাড নং: ১৬৫ হাউিজং এে ট, 
রাতন কেলানী ওয়াড: ১২  ডাকঘর: িজিপও-৯০০০ 
জ ি  পা েকাড নং: ৯০০০   উপেজলা: খািলশ র  
জলা: লনা  

 

249. আিবদ ফরেদৗস িপতা: ত: আিন র 
রহমান   মাতা: আয়শা 
ফরেদৗস  

বাসা: ২৪১ াম: উ র শাহজাহান র ওয়াড: ১১ 
ডাকঘর: শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: শাহজাহান র জলা: ঢাকা 

বাসা: ৯১ াম: ম  বাসােবা ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: 
বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: স জবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

250. িশ ল িসকদার িপতা: েবাধ চ  
িসকদার   মাতা: 
েলখা রানী িসকদার 

বাসা: িসকদার বাড়ী াম: র  ওয়াড: 
য়ােরখা/০৭ ডাকঘর: বাটনাতলা পা েকাড 

নং: ৮৫২০ উপেজলা: নছারাবাদ জলা: 
িপেরাজ র 

বাসা: খান মস, ম নং: ২৫ (৩য় তলা) মহ া: হাজী 
আ: বােরক রাড ওয়াড: আগানগর ডাকঘর: িজনিজরা 
পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: 

ঢাকা 

 

251. মা: শাহা র 
রহমান 

িপতা: মা: মাকেছও 
ামািনক  মাতা: 
মাছা: হািলমা খা ন 

াম: না য়া বাড়ী  ওয়াড: জাতসািখনী 
ডাকঘর: রাজনারায়ন র পা েকাড নং: 
৬৬৮৩ উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

াম: না য়া বাড়ী  ওয়াড: জাতসািখনী ডাকঘর: 
রাজনারায়ন র পা েকাড নং: ৬৬৮৩ উপেজলা: 
বড়া জলা: পাবনা 

 

252. মাহা দ আ ল 
বাশার 

িপতা: মাহা দ 
হািব র রহমান   মাতা: 
খাই ে ছা 

াম: আি উড়া  ওয়াড: আি উড়া/০১ ডাকঘর: 
আি উড়া পা েকাড নং: ৩৩৩১ উপেজলা: 
মাধব র জলা: হিবগ  

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

253. দীপায়ন চাকমা িপতা: জগদী র চাকমা   
মাতা: র  চাকমা 

াম:  ি মাছড়া  ওয়াড: ক ী/০২ 
ডাকঘর: পানছিড় পা েকাড নং: ৪৪১০ 
উপেজলা: পানছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

াম:  ি মাছড়া  ওয়াড: ক ী/০২ ডাকঘর: 
পানছিড় পা েকাড নং: ৪৪১০ উপেজলা: পানছিড় 
জলা: খাগড়াছিড় 

 

254. তাফােয়ল 
আলম 

িপতা: সাম ল হক 
মাতা: জাসনা খা ন   

াম: কােটর চর ওয়াড: চর অ  ধর/০৮ 
ডাকঘর: নারায়ন খালা বাজার পা েকাড নং: 
২১৫০ উপেজলা: নকলা জলা: শর র   

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

255. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: শাহা ি ন   
মাতা: রািছয়া বগম 

াম: খাগকা া  ওয়াড: খাগকা া ডাকঘর: 
শ ু রা পা েকাড নং: ১৪৫০ উপেজলা: 
আড়াইহাজার জলা: নারায়নগ  

৭৩, কাকরাইল, ই ান কমািশ য়াল কমে , িলফট 
৪থ  তলা, ম নং-৪০৬, ঢাকা  

 

256. নছার উি ন 
আহমদ 

িপতা: হাছাইন আহমদ   
মাতা: লিতফা খা ন 

াম: মাহ দ র  ওয়াড: ভীম খািল/০৫ 
ডাকঘর: ঝা না পা েকাড নং: ৩০২০  
উপেজলা: জামালগ  জলা: নামগ  

াম: শাহ র (দি ন পাড়া)  ওয়াড: েকর বাজার/০৬ 
ডাকঘর: েকর বাজার পা েকাড নং: ৩১০০ 
উপেজলা: সদর জলা: িসেলট 

 

257. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: হািব র রহমান   
মাতা: মাসা: শাহজাদী 

াম: িবল মাহা দ র  ওয়াড: খা র ডাকঘর: 
মহােদব র পা েকাড নং: ৬৫৩০ উপেজলা: 
মহােদব র জলা: নওগ  
 

াম: িবল মাহা দ র  ওয়াড: খা র ডাকঘর: 
মহােদব র পা েকাড নং: ৬৫৩০ উপেজলা: 
মহােদব র জলা: নওগ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
258. মাহা দ আলী িপতা: আ াছ আলী   

মাতা: ফারকান বগম 
াম: মনতলা  ওয়াড: িখিদর র ডাকঘর: 

িখিদর র পা েকাড নং: ১৬৫০ উপেজলা: 
মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

চ দ র প ীিব ৎ সিমিত-২, চ দ র মাহা দ আলী 
িমটার িরডার 

 

259. মা: রিবউল 
ইসলাম 

িপতা: ত কিছর 
উি ন   মাতা: মাছা: 
ফােতমা খা ন 

াম: পি ম ক য়া কলা পাড়া  ওয়াড: 
নাহালী/০৬ ডাকঘর: ক য়া সরদার পাড়া 
পা েকাড নং: ৫৪১০ উপেজলা: গংগাচড়া 
জলা: রং র 

াম: পি ম ক য়া কলা পাড়া  ওয়াড: নাহালী/০৬ 
ডাকঘর: ক য়া সরদার পাড়া পা েকাড নং: ৫৪১০ 
উপেজলা: গংগাচড়া জলা: রং র 

 

260. মাছা: রাইয়া 
খা ন 

িপতা: মা: মিতউর 
রহমান   মাতা: মাছা: 
শাম ন িনহার 

বাসা: খিনমেহষ র ওয়াড: ১ নং িহযা 
ইউিনয়ন  ডাকঘর: িহয়া পা েকাড নং: 
৫১০৩  উপেজলা: ঠা রগ ও জলা: ঠা রগ ও 

বাসা: খিনমেহষ র ওয়াড: ১ নং িহযা ইউিনয়ন  
ডাকঘর: িহয়া পা েকাড নং: ৫১০৩  উপেজলা: 
ঠা রগ ও জলা: ঠা রগ ও 

 

261. সােহদ িময়া িপতা: ছােনায়ার কিবর   
মাতা: িবিকছ বগম 

যে - ছােনায়ার কিবর াম: িময়াজান র 
ওয়াড: পরাশতলী/০৮ ডাকঘর: রাধাগ  বাজার 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী 

বাসা: F type, 14/3, DPDC াফ কায়াট ার 
াম: পা েগালা ওয়াড: াম র/৫৪ ডাকঘর: 

ফিরদাবাদ পা েকাড নং: ১২০৪ উপেজলা: াম র 
জলা: ঢাকা 

 

262. মা: 
মা ািফ র 

রহমান 

িপতা: মা: মিতয়ার 
রহমান ি    মাতা: 
আেনায়ার িবিব 

বাসা: ওয়া দ মা ার বািড় াম: ব  পানপি  
( াম ন) ওয়াড: পান পি  ডাকঘর: পান পি  
পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

বাসা: ঝাউ বািড় মসিজদ মস ম নং ০১ াম: ঝাউ 
বািড় ওয়াড: ভাঢ া ডাকঘর: ভাঢ া পা েকাড নং: 
১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

263. মাছা: জা া ল 
মহল 

িপতা: মা: আ ল 
জিলল   মাতা: মাছা: 
ফরেেদৗসী বগম 

াম: বা কাপাড়া  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: 
িবনাহালী পা েকাড নং: ৫৮৯২ উপেজলা: 
আে ল র জলা: জয় রহাট 

াম: বা কাপাড়া  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: িবনাহালী 
পা েকাড নং: ৫৮৯২ উপেজলা: আে ল র জলা: 

জয় রহাট 

 

264. সিফ ল ইসলাম িপতা: জাফর আলী   
মাতা: আিফয়া বগম 

াম: শাহ র  ওয়াড: রবান নগর ডাকঘর: 
আলেহরা পা েকাড নং: ৩০০০ উপেজলা: 
নামগ  জলা: নামগ  

াম: শাহ র  ওয়াড: রবান নগর ডাকঘর: আলেহরা 
পা েকাড নং: ৩০০০ উপেজলা: নামগ  জলা: 
নামগ  

 

265. মা: হােসন 
আলী খ ন 

িপতা:  মা: আ স 
সামাদ খ ন  মাতা: 
হাছনা পারভীন  

াম: িবেনা য়া  ওয়াড: গালা ডাকঘর: 
িবেনা য়া পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

াম: িবেনা য়া  ওয়াড: গালা ডাকঘর: িবেনা য়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: 

িসরাজগ  

 

266. মেহদী হাসান িপতা: মা: রজাউল 
কিরম   মাতা: পারভীন 
বগম 

াম: গাবতলী  ওয়াড: ২ ডাকঘর: আটরা িশ  
এলাকা পা েকাড নং: ৯২০৭ উপেজলা: 

লতলী জলা: লনা 

াম: গাবতলী  ওয়াড: ২ ডাকঘর: আটরা িশ  এলাকা 
পা েকাড নং: ৯২০৭ উপেজলা: লতলী জলা: 
লনা 

 

267. মাহা দ  
িময়া 

িপতা: মাহা দ আ র 
রিশদ   মাতা: আেমনা 
খা ন  

াম: রান চামটা ওয়াড: তার পাড়া ডাকঘর: 
িনয়ামত র পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা: 
কিরমগনজ জলা: িকেশারগ     

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯ 

 

268. মা: আিত র 
রহমান 

িপতা: ল ইসলাম   
মাতা: ছােলহা বগম 

াম: গানজানা  ওয়াড: দওপাড়া ডাকঘর: 
ধলপাড়া পা েকাড নং:  উপেজলা: ঘাটাইল 
জলা: টা াইল 

াম: গানজানা  ওয়াড: দওপাড়া ডাকঘর: ধলপাড়া 
পা েকাড নং:  উপেজলা: ঘাটাইল জলা: টা াইল 

 

269. মন দাস িপতা: ান কমল দাস   
মাতা: গীতা রানী দাস 

াম: নািসরনগর  ওয়াড: নািসরনগর ডাকঘর: 
নািসরনগর পা েকাড নং: ৩৪৪০ উপেজলা: 
নািসরনগর জলা: া নবািড়য়া 

াম: নািসরনগর  ওয়াড: নািসরনগর ডাকঘর: 
নািসরনগর পা েকাড নং: ৩৪৪০ উপেজলা: 
নািসরনগর জলা: া নবািড়য়া 

 

270. মা: আিম ল 
ইসলাম আক  

িপতা: মা: জােহদ 
উি ন আক    মাতা: 
মাছা: িবয়া আ ার 

বাসা: িহরন র বাজার াম: িহরন র বাজার 
ইউিনয়ন: ১০ ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: িহরন র 
বাজার পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
ব েধালা জলা: ন েকানা 

বাসা: িহরন র বাজার াম: িহরন র বাজার 
ইউিনয়ন: ১০ ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: িহরন র বাজার 
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: ব েধালা জলা: 
ন েকানা 

 

271. আ াহ আল 
মা ন 

িপতা: ত িগয়াসউি ন   
মাতা: মাহ জা বগম 

াম: ব  রাজ নগর ওয়াড: রাজনগর/০৩ 
ডাকঘর: নলেজাড়া বাজার পা েকাড নং: 
২১১১ উপেজলা: নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

াম: ব  রাজ নগর ওয়াড: রাজনগর/০৩ ডাকঘর: 
নলেজাড়া বাজার পা েকাড নং: ২১১১ উপেজলা: 
নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

 

272. হষীেকশ 
সরকার 

িপতা: হারাধন সরকার   
মাতা: ম  রানী 
সরকার 

বাসা: মহারী াম: মহারী (উ র পাড়া) 
ওয়াড: মহারী ডাকঘর: মহারী পা েকাড নং: 
৩৪৬০ উপেজলা: কসবা জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: নািসরনগর াম: নািসরনগর (দ পাড়া) ওয়াড: 
নািসরনগর ডাকঘর: নািসরনগর পা েকাড নং: ৩৪৪০ 
উপেজলা: নািসরনগর জলা: া নবািড়য়া  

 

273. মিন খানম িপতা: সাই র রহমান   
মাতা: নাজ দা নাহার 

বাসা : ২২৬ াম: উ র মানপাশা ইউিনয়ন: 
িবনায়কাঠী/০২ ডাকঘর: দি ন মানপাশা 
পা েকাড নং: ৮৪০০  উপেজলা: ঝালকাঠী 
জলা: ঝালকাঠী 

বাসা : ২২৬ াম: উ র মানপাশা ইউিনয়ন: 
িবনায়কাঠী/০২ ডাকঘর: দি ন মানপাশা পা েকাড 
নং: ৮৪০০  উপেজলা: ঝালকাঠী জলা: ঝালকাঠী 

 

274. মা: শামীম 
হােসন 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
ফােতমা বগম 

বাসা: ম ার বাড়ী াম: মা ড়া ইউিনয়ন: ০২ 
ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: কাউখালী পা েকাড নং: 
৮৫১০ উপেজলা: কাউখালী জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ম ার বাড়ী াম: মা ড়া ইউিনয়ন: ০২ ওয়াড: 
০৫ ডাকঘর: কাউখালী পা েকাড নং: ৮৫১০ 
উপেজলা: কাউখালী জলা: িপেরাজ র 

 

275. মা: আলািমন 
শখ 

িপতা: মা: রাজা িময়া   
মাতা: মাছা: পা া 
বগম 

াম: িসতাই   ওয়াড: রাধাগ  ডাকঘর: 
িসতাই  পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: 
কাটািলপাড়া জলা: গাপালগ  

াম: িসতাই   ওয়াড: রাধাগ  ডাকঘর: িসতাই  
পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: কাটািলপাড়া জলা: 
গাপালগ  

 

276. আ াহ আল িপতা: তাফাে ল হক   াম: কাপািনয়া  ওয়াড: িচৎলা/০২ ডাকঘর: াম: কাপািনয়া  ওয়াড: িচৎলা/০২ ডাকঘর: আসমান  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মা ন মাতা: ইভানা খা ন আসমান খালী পা েকাড নং: ৭২০১ উপেজলা: 

আলমডা া জলা: য়াডা া      
খালী পা েকাড নং: ৭২০১ উপেজলা: আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

277. শারিমন মা া িপতা: জয়নাল মা া   
মাতা: রািশদা বগম 

বাসা: ১৯৪ াম: গচাপাড়া ওয়াড: আমতলী/০২ 
ডাকঘর: গচাপাড়া পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

বাসা: ১৯৪ াম: গচাপাড়া ওয়াড: আমতলী/০২ 
ডাকঘর: গচাপাড়া পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: 
কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

 

278. মা: জাহা ীর 
আলম 

িপতা: মা: আ  
জােকর আলী   মাতা: 
মাছা: রিহমা খা ন  

াম: িসংগাড়ী  ওয়াড: অ মিনষা ডাকঘর: 
অ মিনষা পা েকাড নং: ৬০৪০ উপেজলা: 
ভাং ড়া জলা: পাবনা 

াম: িসংগাড়ী  ওয়াড: অ মিনষা ডাকঘর: অ মিনষা 
পা েকাড নং: ৬০৪০ উপেজলা: ভাং ড়া জলা: 

পাবনা 

 

279. মা: ন র 
রহমান 

িপতা: ত:  িময়া   
মাতা: মাছা:  আরা 

াম: কিরম র  ওয়াড: িজ ার র/০৩ 
ডাকঘর: ব ন াম পা েকাড নং: ৫৯৩০ 
উপেজলা: কালাই জলা: জয় রহাট 

াম: কিরম র  ওয়াড: িজ ার র/০৩ ডাকঘর: ব ন 
াম পা েকাড নং: ৫৯৩০ উপেজলা: কালাই জলা: 

জয় রহাট 

 

280. গাজী আল 
মেহদী 

িপতা: মা: িজবর 
রহমান গাজী   মাতা: 
রােবয়া বগম 

বাসা: ১১৪২ াম: গাওঘরা ওয়াড: রখালী/০২ 
ডাকঘর: গিরয়ারডা া পা েকাড নং: ৯২৬০ 
উপেজলা: ব য়াঘাটা জলা: লনা 

বাসা: ১১৪২ াম: গাওঘরা ওয়াড: রখালী/০২ 
ডাকঘর: গিরয়ারডা া পা েকাড নং: ৯২৬০ 
উপেজলা: ব য়াঘাটা জলা: লনা 

 

281. মেনার ন মার 
সন 

িপতা: িকেশারী মাহন 
সন   মাতা: ছিব রানী 
সন 

বাসা: িকেশারী মাহেনর বাসা াম: মালানী 
ওয়াড: আেলয়ােখায়া ডাকঘর: বামন মার 
পা েকাড নং: ৫১০৩ উপেজলা: আেটায়ারী 
জলা: প গড় 

বাসা: িকেশারী মাহেনর বাসা াম: মালানী ওয়াড: 
আেলয়ােখায়া ডাকঘর: বামন মার পা েকাড নং: 
৫১০৩ উপেজলা: আেটায়ারী জলা: প গড় 

 

282. মা: মানােয়ম  িপতা: মা: মা ল হক   
মাতা: নাজমা বগম 

বাসা: ওপা দােরাগার বাড়ী াম: নায়াখালী 
মৗজা ঠ র ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: পাকিব, 
শারগ   পা েকাড নং: ৩৮০৪ উপেজলা: 

সদর জলা: নায়াখালী 

বাসা: শামীম বে র বাসা, িসইউএসএস ১১৯ াম: 
ফয়ার ব  কেলানী, ৩ নং রল গট  ওয়াড: 

সরাইপাড়া/১২ ডাকঘর: পাহাড়তলী পা েকাড নং: 
৪২০২ উপেজলা:  জলা: চ াম 

 

283. মা: লিফকার 
আলী চৗ রী 

িপতা: মা: আ ল 
কােসম চৗ রী   মাতা: 
ফােতমা বগম 

বাসা: কালগাজী চৗ রী বািড় াম:ছােদক নগর 
ওয়াড: মানম ন/০২ ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং: ৪৩৩৪ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা: চ াম      

বাসা: কালগাজী চৗ রী বািড় াম:ছােদক নগর ওয়াড: 
মানম ন/০২ ডাকঘর: িমজা র পা েকাড নং: 

৪৩৩৪ উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

 

284. মা: েবল িময়া িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম   মাতা: 
রজাহান 

বাসা: ক য়া ীজ াম: ক য়া ওয়াড: কা ন 
পৗরসভা ডাকঘর: কা ন পা েকাড নং: 

১৪৬১ উপেজলা: পগ  জলা: নারায়নগ  

বাসা: ক য়া ীজ াম: ক য়া ওয়াড: কা ন 
পৗরসভা ডাকঘর: কা ন পা েকাড নং: ১৪৬১ 

উপেজলা: পগ  জলা: নারায়নগ  

 

285. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: আ ল গিন 
িসকদার   মাতা: 
মাসা: খািদজা বগম 

াম: মৗকরন  ওয়াড: ০১ ডাকঘর: মৗকরন 
পা েকাড নং: ৮৬০১ উপেজলা: প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

বাসা: আসকাির মি ল ৩৯/৮, ক-িস ওয়াড: ০২ 
ডাকঘর: প বী পা েকাড নং:১২১৬  উপেজলা: ঢাকা 
উ র জলা: ঢাকা 

 

286. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা: মা: র ল আলী   
মাতা: মাসা: েকান 
নসা 

বাসা: ৮৮ াম: গাঠাপাড়া ওয়াড: চরবাগডা া 
ডাকঘর: চরবাগডা া পা েকাড নং: ১২ 
উপেজলা: নবাবগ  সদর জলা: নবাবগ  

বাসা: ৮৮ াম: গাঠাপাড়া ওয়াড: চরবাগডা া 
ডাকঘর: চরবাগডা া পা েকাড নং: ১২ উপেজলা: 
নবাবগ  সদর জলা: নবাবগ  

 

287. তানিজয়া খান 
পাঠান 

ামী: কাউসার আলম 
চৗ রী    মাতা: 

তাহিমনা মামতাজ 

বাসা: ৬৪৮, িবএিডিস িহমালয় রাড, গাইটাল  
ওয়াড: প ী, িকেশারগ   ডাকঘর: িকেশারগ  
সদর পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
িকেশারগ  সদর জলা: িকেশারগ  

বাসা: ৬৪৮, িবএিডিস িহমালয় রাড, গাইটাল  ওয়াড: 
প ী, িকেশারগ   ডাকঘর: িকেশারগ  সদর 
পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: িকেশারগ  সদর 
জলা: িকেশারগ  

আেবদনপ  
অস ণ 

288. মা: মন িময়া িপতা: মা: আ ল 
কােশম   মাতা: 
মাছা ৎ: তাজমহল 
বগম 

াম: ভালাচং  ওয়াড: ই ািহম র/০৯ ডাকঘর: 
ভালাচং পা েকাড নং: ৩৪১০ উপেজলা: 
নবীনগর জলা: া নবাড়ীয়া 

মহ া: আইিপএইচ  ওয়াড: মহাখালী/২০ ডাকঘর: 
লশান-১ পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: বনানী 
জলা: ঢাকা 

 

289. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: মজ  িময়া   
মাতা: গাল নাহার 

াম: নািপেতর চর  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ার চর জলা: িকেশারগ  

বাসা: মসাস  ীিত ডাস পাড়া: রানীর বাজার ওয়াড: 
১  ডাকঘর: ভরব বাজার পা েকাড নং: ২৩৫০ 
উপেজলা: ভরব জলা: িকেশারগ  

 

290. মা: আিত র 
রহমান 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
িফ জা খা ন 

াম: বরা য়া  ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: ল ীয়া 
পা েকাড নং: ২৩২৬ উপেজলা: পা ি য়া 
জলা: িকেশারগ  

াম: বরা য়া  ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: ল ীয়া পা েকাড 
নং: ২৩২৬ উপেজলা: পা ি য়া জলা: িকেশারগ  

 

291. মা: হািম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মিজ র 
রহমান   মাতা: হাফছা 

াম: আেশািতয়াপাড়া  ওয়াড: কিরমগ  
ডাকঘর:  কিরমগ  পা েকাড নং: ২৩১০ 
উপেজলা:  কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

াম: আেশািতয়াপাড়া  ওয়াড: কিরমগ  ডাকঘর:  
কিরমগ  পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা:  কিরমগ  
জলা: িকেশারগ  

 

292. েয়ল দাশ িপতা: জহর লাল দাশ   
মাতা: িশ া দাশ 

বাসা: য  সন মা ার সড়ক, ডা: িবমল দােশর 
বাড়ী াম: পি ম ক রখীল ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: পি ম ক রখীল   পা েকাড নং: 
৪৩৬৬ উপেজলা: বায়ালখালী জলা: চ াম 

বাসা: য  সন মা ার সড়ক, ডা: িবমল দােশর বাড়ী 
াম: পি ম ক রখীল ইউিনয়ন: ০১ ডাকঘর: পি ম 

ক রখীল   পা েকাড নং: ৪৩৬৬ উপেজলা: 
বায়ালখালী জলা: চ াম 

 

293. িমলা রানী দাশ িপতা: ত িজেত  
দাশ   মাতা: বলা রান 
দাশ 

াম: গারার গ ও  ওয়াড: কলকিলয়া ডাকঘর: 
এরািলয়া বাজার পা েকাড নং: ৩০৬০ 
উপেজলা: জগ াথ র জলা: নামগ          

াম: গারার গ ও  ওয়াড: কলকিলয়া ডাকঘর: 
এরািলয়া বাজার পা েকাড নং: ৩০৬০ উপেজলা: 
জগ াথ র জলা: নামগ  

 

294. হা দ আ র িপতা: হা দ জাফর াম: ঘ ভা া  ওয়াড: ব ম ডাকঘর: াম: ঘ ভা া  ওয়াড: ব ম ডাকঘর: ব ম  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রহমান িময়া   মাতা: ছিকনা 

খা ন 
ব ম পা েকাড নং: ৪৭১০ উপেজলা: 

মেহশখালী জলা: ককসবাজার 
পা েকাড নং: ৪৭১০ উপেজলা: মেহশখালী জলা: 

ককসবাজার 
295. মা: মজবাহ 

উ ীন 
িপতা: আ: কিরম  
মাতা: রিজয়া 

াম: চান র  ওয়াড: জািদয়া ডাকঘর: 
নামাপাড়া পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা: 
বািরমগ  জলা: িকেশারগ  

াম: চান র  ওয়াড: জািদয়া ডাকঘর: নামাপাড়া 
পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা: বািরমগ  জলা: 

িকেশারগ  

 

296. মাছা: সাহাগী 
খা ন 

িপতা: মা: চ দ আলী   
মাতা: মাছা: মালা 
খা ন 

াম: কচর  ওয়াড: ০১ ডাকঘর: গৗরী াম 
পা েকাড নং: ৬৬৬৬ উপেজলা: সাি য়া 
জলা: পাবনা 

াম: কচর  ওয়াড: ০১ ডাকঘর: গৗরী াম 
পা েকাড নং: ৬৬৬৬ উপেজলা: সাি য়া জলা: 

পাবনা 

 

297. ং  ব   িপতা: ন ব     
মাতা: িঝ  ব  

াম: ব  শাক রা ইউিনয়ন: শাক রা/০৪ 
ডাকঘর: শাক রা  পা েকাড নং: ৪৩৬৭ 
উপেজলা: বায়ালখালী জলা: চ াম 

াম: মাহরা  ওয়াড: মাহরা/০৫ ডাকঘর: মাহরা 
পা েকাড নং: ৪২০৮ উপেজলা: চা গ ও জলা: 

চ াম 

 

298. সাগর চ  
দবনাথ 

িপতা: তপন চ  
দবনাথ   মাতা: ঊষা 

রানী 

াম: ইসলামপাড়া  ওয়াড: বািদরজ ল 
ডাকঘর: জ লবাড়ী পা েকাড নং: ২৩০০ 
উপেজলা: কিরমগ  জলা: িকেশারগ   

াম: ইসলামপাড়া  ওয়াড: বািদরজ ল ডাকঘর: 
জ লবাড়ী পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

 

299. মাছা: ফারহান 
িনশা 

িপতা: মা: আির ল 
ইসলাম   মাতা: িমনা 
ইসলাম 

াম: নওয়ারগাছা  ওয়াড: ৮ ডাকঘর: 
উ াপাড়া আর/এস পা েকাড নং: ৬৭৬১ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

াম: নওয়ারগাছা  ওয়াড: ৮ ডাকঘর: উ াপাড়া 
আর/এস পা েকাড নং: ৬৭৬১ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

 

300. মাছা: ফারজানা 
ইশা 

িপতা: মা: আির ল 
ইসলাম   মাতা: িমনা 
ইসলাম 

াম: নওয়ারগাছা  ওয়াড: ৮ ডাকঘর: 
উ াপাড়া আর/এস পা েকাড নং: ৬৭৬১ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

াম: নওয়ারগাছা  ওয়াড: ৮ ডাকঘর: উ াপাড়া 
আর/এস পা েকাড নং: ৬৭৬১ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

 

301. বািছরা খানম িপতা: বা  িময়া   
মাতা: সােবরা খানম 

বাসা: শরীফ র-কা াপাড়া াম: শরীফ র 
ওয়াড: ০২ ডাকঘর: শরীফ র পা েকাড নং: 
৩৪০২ উপেজলা: আ গ  জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: লবািড়য়া-৬৭৭/৩ াম: লবািড়য়া ওয়াড: 
০৩ ডাকঘর: া নবািড়য়া সদর পা েকাড নং: 
৩৪০০ উপেজলা: া নবািড়য়া জলা: া নবািড়য়া 

 

302. সাই ল ইসলাম িপতা: বা  িময়া   
মাতা: সােবরা খানম 

বাসা: শরীফ র-কা াপাড়া াম: শরীফ র 
ওয়াড: ০২ ডাকঘর: শরীফ র পা েকাড নং: 
৩৪০২ উপেজলা: আ গ  জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: লবািড়য়া-৬৭৭/৩ াম: লবািড়য়া ওয়াড: 
০৩ ডাকঘর: া নবািড়য়া সদর পা েকাড নং: 
৩৪০০ উপেজলা: া নবািড়য়া জলা: া নবািড়য়া 

 

303. আ ল হােসন িপতা: আ া ল হক   
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা: হাজী আকা িময়ার বাড়ী াম: জাহাজ 
মারা   ওয়াড: জাহাজ মারা/১০ ডাকঘর: 
জাহাজ মারা পা েকাড নং: ৩৮৯০ উপেজলা: 
হািতয়া জলা: নায়াখালী  

বাসা: হাজী আকা িময়ার বাড়ী াম: জাহাজ মারা   
ওয়াড: জাহাজ মারা/১০ ডাকঘর: জাহাজ মারা 
পা েকাড নং: ৩৮৯০ উপেজলা: হািতয়া জলা: 
নায়াখালী 

 

304. পলাশ চ  দাস িপতা: ােনশ চ  দাস   
মাতা: িল  রানী দাস 

বাসা: শা া াম: শা া  ওয়াড: শা া ডাকঘর: 
শা া পা েকাড নং : ৩৩৬০  উপেজলা: শা া 
জলা: নামগ  

বাসা: শা া াম: শা া  ওয়াড: শা া ডাকঘর: শা া 
পা েকাড নং : ৩৩৬০  উপেজলা: শা া জলা: 
নামগ  

 

305. মেহদী হাসান িপতা: বাব র রহমান   
মাতা: হািসনা বগম 

াম: হায়াত র  ওয়াড: গিন র ডাকঘর: 
আিলয়াবাদ পা েকাড নং: ৬২৫১ উপেজলা: 
বাগমারা জলা: রাজশাহী 

াম: হায়াত র  ওয়াড: গিন র ডাকঘর: আিলয়াবাদ 
পা েকাড নং: ৬২৫১ উপেজলা: বাগমারা জলা: 

রাজশাহী 

 

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

াম: কালাকা া ইউিনয়ন: লবাড়ীয়া/৬  
ওয়াড: লবাড়ীয়া ডাকঘর: লবাড়ীয়া 
পা েকাড নং: ২২১৬ উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা: ময়মনিসংহ 

াম: কালাকা া ইউিনয়ন: লবাড়ীয়া/৬  ওয়াড: 
লবাড়ীয়া ডাকঘর: লবাড়ীয়া পা েকাড নং: ২২১৬ 

উপেজলা: লবাড়ীয়া জলা: ময়মনিসংহ 

 

307. মা: শাম ীন 
িকবিরয়া িহরন 

িপতা: আ ল খােয়র   
মাতা: রৗশনারা বগম 

বাসা: িসরােজর বািড়, িদঘীরপাড় াম: 
মেনাহর র ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: 
চৗপ ীবাজার  পা েকাড নং: ৩৭০৭ 

উপেজলা: ল ী র সদর জলা: ল ী র 

বাসা: িসরােজর বািড়, িদঘীরপাড় াম: মেনাহর র 
ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: চৗপ ীবাজার  পা েকাড নং: 
৩৭০৭ উপেজলা: ল ী র সদর জলা: ল ী র 

 

308. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: ত: মিজবর 
রহমান   মাতা: ত 
ছিরমন নছা 

বাসা: ব পাড়া/৯৯৯ াম: পাছপা ল ওয়াড: 
িদলপাশার ডাকঘর: আদাবাড়ীয়া পা েকাড 
নং: ৬৬৪০ উপেজলা: ভাং ড়া জলা: পাবনা 

বাসা: ব পাড়া/৯৯৯ াম: পাছপা ল ওয়াড: 
িদলপাশার ডাকঘর: আদাবাড়ীয়া পা েকাড নং: 
৬৬৪০ উপেজলা: ভাং ড়া জলা: পাবনা 

 

309. মাহা দ 
ফরহাদ খন 

িপতা: মা: ইউ প   
মাতা: সািক আকতার 

বাসা: রহমািনয়া ছ র ডা. বাড়ী াম: 
ধাউরেড া, মর ম ছ র ডা. ওয়াড: 
ছনহরা/০৮ ডাকঘর: অিলরহাট পা েকাড নং: 
৪৩৭০ উপেজলা: প য়া জলা: চ াম 

বাসা: রহমািনয়া ছ র ডা. বাড়ী াম: ধাউরেড া, 
মর ম ছ র ডা. ওয়াড: ছনহরা/০৮ ডাকঘর: 
অিলরহাট পা েকাড নং: ৪৩৭০ উপেজলা: প য়া 
জলা: চ াম 

 

310. আসমা আ ার ামী: আেনায়ার 
হােসন   মাতা: সােহরা 

খা ন 

াম: বগড় ও  ওয়াড: মা ার র ডাকঘর: 
সাওয়াইদ বাজার পা েকাড নং:  উপেজলা: 
কালীগ  জলা: গাজী র 

বাসা: ১১১/১/এ, আিনকা ফাম া মহ া: উ র 
গদাপাড়া  ওয়াড: ৬ ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড 

নং: ১২১৪ উপেজলা: গদা পাড়া জলা: ঢাকা 

 

311. আির ল 
ইসলাম 

িপতা: রিফ ল ইসলাম   
মাতা: আ মা আরা 
বগম 

াম: ইকবাল র  ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
জামাল র পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 
জামাল র সদর জলা: জামাল র 

াম: ইকবাল র  ওয়াড: ৩ ডাকঘর: জামাল র 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

 

312. মা: কাম ল 
হাসান  

িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন   মাতা: 
রজাহান 

বাসা: বাজার রাড াম: নলতা শরীফ ওয়াড: 
নলতা ডাকঘর: নলতা মাবারক নগর 
পা েকাড নং: ৯৪৪১ উপেজলা: কািলগ  

বাসা: বাড  অিফস সড়ক াম: লিতফ র ওয়াড: 
লিতফ র ডাকঘর: গাপালগ  পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: গাপালগ  
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জলা: সাত ীরা 

313. লহাস আহমদ িপতা: আলহা  জিহর 
উি ন   মাতা: আিবদা 
খানম  

াম: আউয়াল মহল  ওয়াড: করা/০৯ 
ডাকঘর: বািলয়াচং পা েকাড নং: ৩৩০০ 
উপেজলা: বািলয়াচং জলা: হিবগ   

বাসা: তজ িনপাড়া/১৫০ াম: তজ িনপাড়া ওয়াড: 
২৬ ডাকঘর: তজগ ও পা েকাড নং: ১২১৫ 
উপেজলা: তজগ ও জলা: ঢাকা      

 

314. মা: মিম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল 
আিমন  মাতা: মাছা: 
মাহা দা বগম 

াম: নশীরচর  ওয়াড: চর মাচািরয়া/০৯ 
ডাকঘর: নশীরচর পা েকাড নং: ২১০০ 
উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র 

াম: নশীরচর  ওয়াড: চর মাচািরয়া/০৯ ডাকঘর: 
নশীরচর পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: শর র 

সদর জলা: শর র 

 

315. মা: জাহা ীর 
আলম 

িপতা:  মা: দলবর 
রহমান  মাতা: মাছা: 
জ রা িবিব 

াম: পারদামনাশ  ওয়াড: গািব পাড়া/০১ 
ডাকঘর: দামনাশ হাট পা েকাড নং: ৬২৫০ 
উপেজলা: বাগমারা জলা: রাজশাহী 

াম: পারদামনাশ  ওয়াড: গািব পাড়া/০১ ডাকঘর: 
দামনাশ হাট পা েকাড নং: ৬২৫০ উপেজলা: 
বাগমারা জলা: রাজশাহী 

 

316. সাই র রহমান িপতা: ত ইয়া ব খান   
মাতা: আেনায়ারা 
খা ন 

াম: সা িরয়া  ওয়াড: কিলমহর ডাকঘর: 
হােসনডা া পা েকাড নং: ৭৭২১ উপেজলা: 

পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: সা িরয়া  ওয়াড: কিলমহর ডাকঘর: 
হােসনডা া পা েকাড নং: ৭৭২১ উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

 

317. শাহানাজ 
পারভীন 

ামী: ফা ক পারেভজ   
মাতা: নাজমা বগম 

াম: িঝনাইগাতী  ওয়াড: িঝনাইগাতী ডাকঘর: 
িঝনাইগাতী পা েকাড নং: ২১২০ উপেজলা: 
িঝনাইগাতী জলা: শর র 

াম: িঝনাইগাতী  ওয়াড: িঝনাইগাতী ডাকঘর: 
িঝনাইগাতী পা েকাড নং: ২১২০ উপেজলা: 
িঝনাইগাতী জলা: শর র 

 

318. মা: শিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল মা ান   
মাতা: মারজান বগম 

াম: ক খালী (হাজী কালািময়া পাড়া)  
ওয়াড: ছ য়া ডাকঘর: ছ য়া পা েকাড নং:  
উপেজলা: বশখালী জলা: চ াম 

যে - মন র আলম, টকিনক াল অিফসার, 
মাইে াবােয়ালিজ িবভাগ, চ াম ভেটিরনাির 
িব িব ালয়, লশী, চ াম 

 

319. মা: 
ইকতারউ ামান 

িপতা: মা: হা ন রিশদ 
ম ল   মাতা: মাছা: 
মিরওম খা ন  

াম: কলাবাড়ী  ওয়াড: ড়ান র ডাকঘর: 
কলাবাড়ী পা েকাড নং: ৭২০০ উপেজলা: 
দা ড়াদা জলা: য়াডা া 

াম: কলাবাড়ী  ওয়াড: ড়ান র ডাকঘর: কলাবাড়ী 
পা েকাড নং: ৭২০০ উপেজলা: দা ড়াদা জলা: 
য়াডা া    

 

320. বলাল হােসন িপতা: হােদন আলী   
মাতা: রিজয়া খা ন 

াম: হাইলেজাড় ইউিনয়ন: রােয়দ  ডাকঘর: 
েল র পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: 

কাপািসয়া জলা: গাজী র 

াম: হাইলেজাড় ইউিনয়ন: রােয়দ  ডাকঘর: েল র 
পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: কাপািসয়া জলা: 

গাজী র 

 

321. মা:  সিলম 
হােসন 

িপতা: মা: কা  িময়া   
মাতা: জােলখা বগম 

াম: জা া   ওয়াড: রহা /০৯ ডাকঘর: 
জা া পা েকাড নং১৮০০:  উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

322. ফৗিজয়া জাহান িপতা: মা: ইউ ছ 
িময়া   মাতা: মাসা: 
খারেশদা বগম 

াম: উিড় র ইউিনয়ন: পাহাড় র/২০ ডাকঘর: 
ব শকাইট পা েকাড নং: ৩৫৪০ উপেজলা: 
রাদনগর জলা: িম া 

যে - সয়দ মাফা ল হাসাইন লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভাগ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক 
ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

323. তাপ মার 
দাশ 

িপতা: দীপ চ  দাশ   
মাতা: অর ন া রানী 
দাশ 

বাসা: চ নীমহল াম: চ নীমহল ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: চ নীমহল পা েকাড নং: ৯২২১ 
উপেজলা: িদগিলয়া জলা: লনা 

বাসা: চ নীমহল াম: চ নীমহল ওয়াড: ৫ ডাকঘর: 
চ নীমহল পা েকাড নং: ৯২২১ উপেজলা: িদগিলয়া 
জলা: লনা 

 

324. মা: শামীম 
রজা 

িপতা: মা: আ স 
ছা ার   মাতা: মাছা: 
আর মান খা ন 

াম: শহালা ওয়াড: বায়ািলয়া ডাকঘর: 
গায়াল াম পা েকাড নং: ৭০৫২ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: শহালা ওয়াড: বায়ািলয়া ডাকঘর: গায়াল াম 
পা েকাড নং: ৭০৫২ উপেজলা: দৗলত র জলা: 
ি য়া    

 

325. দবাশীষ রায় িপতা: তারাপদ রায়   
মাতা: রখা রানী রায় 

াম: িপ রী  ওয়াড: িপ রী ডাকঘর: িপ রী 
পা েকাড নং:  ৮১১০ উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা: খান মস, ৩য় তলা াম: হাজী বােরক রাড 
ওয়াড: আগািগর ডাকঘর: িজংিজরা পা েকাড নং: 
১৩১০ উপেজলা: করানগ  জলা: ঢাকা 

 

326. মা: সািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: ম: শাহজাহান 
হাওলাদার   মাতা: 
সিলনা বগম 

াম: কলাগািছয়া ইউিনয়ন: ০২  ওয়াড: ০৬ 
ডাকঘর: নরাকিলকা র পা েকাড নং: 
৮৬১০ উপেজলা: িমজাগ  জলা: প য়াখালী 

বাসা: িজিজ গ ১২১/৩ াম: হাজারী বািড়, মহাখালী 
ওয়াড: ২০ ডাকঘর: লশান পা েকাড নং: ১২১২ 
উপেজলা: বনানী জলা: ঢাকা 

 

327. মাহা দ আল 
আিমন 
হাওলাদার 

িপতা: মা: আশরাফ 
আলী হাওলাদার   
মাতা: শাহনাজ 
পারভীন 

াম: কচাবািলয়া ডাকঘর: কচাবািলয়া 
পা েকাড নং: ৮৪০৩ উপেজলা: ঝালকা  
জলা: ঝালকা  

বাসা: ৮৪, াই িভউ রেয়ল িফয়া াম: দি ন 
বাসােবা ওয়াড:  ডাকঘর: স জ বাগ পা েকাড নং: 
১২১৪ উপেজলা:  জলা:ঢাকা 

 

328. মা: ফখ ল 
আিমন িসি কী 

িপতা: খায় ল আিমন 
িসি কী   মাতা: 
ৎফন নছা 

াম: কাজাই কাটা  ওয়াড: চর অ ধর/০৮ 
ডাকঘর: কাজাই কাটা পা েকাড নং: ২১৫১ 
উপেজলা: নকলী জলা: শর র 

াম: কাজাই কাটা  ওয়াড: চর অ ধর/০৮ ডাকঘর: 
কাজাই কাটা পা েকাড নং: ২১৫১ উপেজলা: নকলী 
জলা: শর র  

 

329. মা: ফরেদৗসী 
বগম 

ামী: মা: হােফজ 
আহ দ   মাতা: 
মাসা: নািছমা বগম 

াম: ভেবরচর  ওয়াড: ভেবরচর ডাকঘর: 
ভেবরচর পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: 
গজািরয়া জলা: ি গ  

াম: ভেবরচর  ওয়াড: ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর 
পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া জলা: 
ি গ  

 

330. জন চ  রায় িপতা: গৗতম চ  রায়   
মাতা: িনয়তী রানী রায় 

বাসা: ৩ নং কায়াট ার রাড: ঈশা খা রাড, 
খান র  ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: কালীর বাজার 
পা েকাড নং: ১৪০০ উপেজলা: নারায়নগ  

সদর জলা: নারায়নগ  

বাসা: মাড াস মিডেকল সািভ স া: িল: াম: 
কািজপাড়া, ১ নং ঈশা খ  রাড ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: 
কালীর বাজার পা েকাড নং: ১৪০০ উপেজলা: 
নারায়নগ  সদর জলা: নারায়নগ  

 

331. িগয়াস উি ন িপতা: আ: মােলক   
মাতা: জােবদা খা ন 

বাসা: ০১ াম: প ার পাড় ওয়াড: ভেবর চর 
ডাকঘর: ভেবর চর পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

বাসা: ০১ াম: প ার পাড় ওয়াড: ভেবর চর 
ডাকঘর: ভেবর চর পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: 
গজািরয়া জলা: ীগ  
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332. ফািতমা  িপতা: ওহাব   মাতা: 

 
াম: ব  েতরিদয়া  ওয়াড: েতরিদয়া 

ডাকঘর: বা গ  পা েকাড নং:  উপেজলা: 
জলা: বিরশাল 

যে - রহানা পারভীন ালানী ও খিনজ ম ণালয় 
িবভাগ ম নং: ১০৪, ভবন নং: ০৬ উ যন শাখা-২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

333. ফজেল রা ী 
লসকর 

িপতা: মাহা দ 
সেক ার আলী লসকর   

মাতা: াহার 

াম: মাড়হাট  ওয়াড: গাি  ডাকঘর: সালথা 
পা েকাড নং: ৭৮০১ উপেজলা: সালথা জলা: 

ফিরদ র 

বাসা: P/5/5, াট-১২, িবিসআইিস কেলানী, 
িচিড়য়াখানা রাড  ডাকঘর: িমর র  পা েকাড নং: 
১২১৬ উপেজলা: িমর র জলা: ঢাকা 

 

334. িবউ  আ ার িপতা: মা: বা ল 
হােসন   মাতা: 
হাসেন আরা বগম 

াম: অ ননালাই  ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: অ ননালাই  ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: গাং য়া 
পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: ধামরাই জলা: ঢাকা 

 

335. মা: মন িময়া িপতা: মা: ব  িময়া   
মাতা: মাছা: রেকয়া 
বগম 

াম: ধান পাড়া ইউিনয়ন: অমর খান/০১  
ডাকঘর: িভতরগড়  পা েকাড নং: ৫০০০ 
উপেজলা: প গড় সদর জলা: প গড় 

যে  মা: মাশারফ হােসন শাসিনক কম কত া 
মি পিরষদ িবভাগ বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

336. আেনায়ার িপতা: ফজ র রহমান   
মাতা: সােজদা 

াম: তারাকা ী  ওয়াড: ল তলা/০৬ ডাকঘর: 
তারাকা ী পা েকাড নং: ১৬৫০ উপেজলা: 
মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

াম: তারাকা ী  ওয়াড: ল তলা/০৬ ডাকঘর: 
তারাকা ী পা েকাড নং: ১৬৫০ উপেজলা: 
মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

 

337. আব াহ আল 
মা ন 

িপতা: মিজ র রহমান   
মাতা: আেয়শা খা ন 

াম: বড়েবড়  ওয়াড: িসংহ  ডাকঘর: 
সাহাগ র পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: 

কাপািসয়া জলা: গাজী র 

াম: বড়েবড়  ওয়াড: িসংহ  ডাকঘর: সাহাগ র 
পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: কাপািসয়া জলা: 

গাজী র 

 

338. দালন আ ার িপতা: মা: মিহন 
উি ন মাতা: হািসনা 
বগম 

াম: ব  তার পাড়া ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: 
দাহার পা েকাড নং: ১৩৩০ উপেজলা: 
দাহার জলা: ঢাকা 

াম: ১০/িড, ঢাকা পিলেটকিনক াফ কায়াট ার 
ওয়াড: ৩৭ ডাকঘর: ঢাকা পিলেটকিনক পা েকাড 
নং: ১২০৮ উপেজলা: তজগ ও  জলা: ঢাকা  

 

339. মাছা: রােকয়া 
বা  

িপতা: মা: আলী 
হােসন সরকার   

মাতা: মাছা: কিহ র 
বগম  

াম: কািশিমলা  ওয়াড: সা াহার/০৩ ডাকঘর: 
আদমদীিঘ পা েকাড নং: ৫৮৯০ উপেজলা: 
আদমদীিঘ জলা: ব ড়া 

াম: কািশিমলা  ওয়াড: সা াহার/০৩ ডাকঘর: 
আদমদীিঘ পা েকাড নং: ৫৮৯০ উপেজলা: 
আদমদীিঘ জলা: ব ড়া 

 

340. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: আ র রব   
মাতা: নাজমা বগম 

াম: বজপাড়া  ওয়াড: সিরষা ডাকঘর: 
ম য়া পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: 

পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: বজপাড়া  ওয়াড: সিরষা ডাকঘর: ম য়া 
পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা জলা: 

রাজবাড়ী 

 

341. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: আজাহার 
িময়া   মাতা: জাহানারা 
বগম 

াম: মাহন র  ওয়াড: মাঝবাড়ী ডাকঘর: 
রতনিদয়া পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: 
কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

াম: মাহন র  ওয়াড: মাঝবাড়ী ডাকঘর: রতনিদয়া 
পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: কা খালী জলা: 

রাজবাড়ী 

 

342. মা: সাহাগ িপতা: মা: আ ল 
খােলক মা া   মাতা: 
সােলহা বগম 

াম: সাওড়াকাঠী  ওয়াড: ৮ ডাকঘর: 
রামচ র পা েকাড নং: ৮৪০২ উপেজলা: 
ঝালকাঠী সদর জলা: ঝালকাঠী 

বাসা: ২২/এ াম: উ রা ওয়াড: স র:০৩ ডাকঘর: 
উ রা পা েকাড নং:১২৩০  উপেজলা: উ রা জলা: 
ঢাকা 

 

343. আিত ামান িপতা: মা: আ ল 
আউয়াল   মাতা: 
মাছা: নাজমা বগম 

াম: িমড়া ডা া  ওয়াড: মিহমা গনজ 
ডাকঘর: মিহমা গনজ পা েকাড নং:  
উপেজলা: গািব গনজ জলা: গাইবা া 

াম: িমড়া ডা া  ওয়াড: মিহমা গনজ ডাকঘর: 
মিহমা গনজ পা েকাড নং:  উপেজলা: গািব গনজ 
জলা: গাইবা া    

 

344. খ কার 
ইয়াসিমন 

িপতা: খ কার িজয়াদ 
আলী   মাতা: নাসিরন 
বগম 

াম: বন াম  ওয়াড: কড়পাড়া/১৪ ডাকঘর: 
ম পাড়া পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: গাপালগ  

বাসা: িব-৪/এ-৫ াম: আগারগ ও ওয়াড: তালতলা 
ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শের-ই-বাংলা নগর জলা: ঢাকা 

 

345. মা: রাহাত 
হােসন 

িপতা: মা: রিহম ম ল   
মাতা: রেহনা বগম 

াম: িবলমা ষমারী  ওয়াড: ৬ ডাকঘর: 
হাটমাদা র পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: 
বা খালী জলা: রাজবাড়ী 

াম: িবলমা ষমারী  ওয়াড: ৬ ডাকঘর: হাটমাদা র 
পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: বা খালী জলা: 

রাজবাড়ী 

 

346. মা: 
কাম ামান 

িপতা: মা: আ ল 
মা ান   মাতা: মমতাজ 
বগম 

াম: িলয়া  ওয়াড: আমিদয়া ডাকঘর: 
আমিদয়া পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: 
নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

াম: িলয়া  ওয়াড: আমিদয়া ডাকঘর: আমিদয়া 
পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

347. মেহদী হাসান িপতা: মা: মাহা র 
রহমান   মাতা: হািববা 
বগম 

াম: আমিদয়া  ওয়াড: আমিদয়া ডাকঘর: 
আমিদয়া পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: 
নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

াম: আমিদয়া  ওয়াড: আমিদয়া ডাকঘর: আমিদয়া 
পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

348. িদদা ল আলম িপতা: আব স শাহীদ   
মাতা: শাম ন নাহার 

বাসা: র াম: র ওয়াড: র 
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ১৬৫২ 
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

বাসা: র াম: র ওয়াড: র ডাকঘর: 
র পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী 

জলা: নরিসংদী  

 

349. মা: জ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: গালবার 
আলী   মাতা: মাছা: 
জ রা খা ন 

াম: পা াসী  ওয়াড: পা াসী ডাকঘর: 
বায়ািলয়ার চর পা েকাড নং: ৬৭২০ 

উপেজলা: রায়গ  জলা: িসরাজগ  

মা: জসীম উি ন ি গত কম কত া অথ ৈনিতক 
স ক িবভাগ, ক: ১৬, ক  নং:১৮, শের-ই-বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭  

 

350. মিহউি ন িপতা: ত: ইউ স 
আলী   মাতা: মাহ দা 

াম: নারীতলা  ইউিনয়ন: নারীতলা/০৩ 
ডাকঘর: নারীতলা বাজার  পা েকাড নং: 
২০১০ উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

াম: নারীতলা  ইউিনয়ন: নারীতলা/০৩ ডাকঘর: 
নারীতলা বাজার  পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা: 

মাদারগ  জলা: জামাল র 

 

351. মা: ইদবার 
আলী 

িপতা: মা: ন র 
রহমান   মাতা: মাসা: 

াম: রাম র  ওয়াড: ড় ড়ীয়া/৮ 
ডাকঘর: পানিসপাড়া পা েকাড নং: ৬৪২০ 

াম: রাম র  ওয়াড: ড় ড়ীয়া/৮ ডাকঘর: 
পানিসপাড়া পা েকাড নং: ৬৪২০ উপেজলা: লাল র 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
িনলা বগম উপেজলা: লাল র জলা: নােটার জলা: নােটার 

352. হািফজা িপতা: হােরজ আলী   
মাতা: জিমলা খা ন 

াম: ল র  ওয়াড: টালকী/৭ ডাকঘর: 
িবিবরচর পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

353. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা: মা: আ: মা ান   
মাতা: মাছা: হােজরা 
খা ন  

াম: আ ার  ওয়াড: সল া ডাকঘর: নাই ড়ী 
পা েকাড নং: ৬৭২১ উপেজলা: উ াপাড়া  
জলা: িসরাজগ  

াম: আ ার  ওয়াড: সল া ডাকঘর: নাই ড়ী 
পা েকাড নং: ৬৭২১ উপেজলা: উ াপাড়া  জলা: 

িসরাজগ  

 

354. ইমরান হােসন িপতা: জ ল খান   
মাতা: র নাহার বগম 

াম: িব-বন াম  ওয়াড: সাওরাইল ডাকঘর: 
গী বাজার পা েকাড নং: ৭৭২৩ উপেজলা: 

কা খালী জলা: রাজবাড়ী     

াম: িব-বন াম  ওয়াড: সাওরাইল ডাকঘর: গী 
বাজার পা েকাড নং: ৭৭২৩ উপেজলা: কা খালী 
জলা: রাজবাড়ী 

 

355. মা: মা ন 
হােসন 

িপতা:  মা: আ: 
কােদর  মাতা: সােলহা 
খা ন 

াম: চ দাড়া  ওয়াড: ি েমািহনী ডাকঘর: 
ি েমািহনী পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: 
কশব র জলা: যেশার 

াম: চ দাড়া  ওয়াড: ি েমািহনী ডাকঘর: ি েমািহনী 
পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: কশব র জলা: 

যেশার 

 

356. মা: মেহদী 
হাসান িব াস 

িপতা: মা: িলটন 
িব াস   মাতা: নাজ ন 
নাহার 

াম: বতবাড়ীয়া  ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: 
রতনগ  পা েকাড নং: ৭৫০১ উপেজলা: 
নড়াইল জলা: নড়াইল 

াম: বতবাড়ীয়া  ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: রতনগ  
পা েকাড নং: ৭৫০১ উপেজলা: নড়াইল জলা: 

নড়াইল 

 

357. মা: জািকর 
হাসাইন 

িপতা: মা: আ ল 
হােশম   মাতা: নািছমা 
খা ন 

াম: সাহা ীর চর  ওয়াড: কামােরর চর/১৭ 
ডাকঘর: কামােরর চর পা েকাড নং: ২১০০ 
উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র 

াম: সাহা ীর চর  ওয়াড: কামােরর চর/১৭ ডাকঘর: 
কামােরর চর পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: শর র 
সদর জলা: শর র 

 

358. মা: মাহ র 
রহমান 

িপতা: মা: আ াহ 
সরদার   মাতা: রােবয়া 

াম: গ িলয়া  ওয়াড: ধলবািড়য়া ডাকঘর: 
রতন র পা েকাড নং: ৯৪৪০ উপেজলা: 
কািলগ  জলা: সাত ীরা 

াম: গ িলয়া  ওয়াড: ধলবািড়য়া ডাকঘর: রতন র 
পা েকাড নং: ৯৪৪০ উপেজলা: কািলগ  জলা: 

সাত ীরা   

 

359. সাথী হালদার িপতা: িন  লাল 
হালদার   মাতা: মায়া 
হালদার 

াম: কািলয়াবেগাপ ইউিনয়ন: িবনয়কাঠী  
ডাকঘর: খাগ য়া পা েকাড নং: ৮২০০  
উপেজলা: ঝালকাঠী  জলা: ঝালকাঠী 

াম: কািলয়াবেগাপ ইউিনয়ন: িবনয়কাঠী  ডাকঘর: 
খাগ য়া পা েকাড নং: ৮২০০  উপেজলা: ঝালকাঠী  
জলা: ঝালকাঠী 

 

360. মাহ ল হাসান িপতা: মা: মহিসন   
মাতা: মেনায়ারা 

াম: বিড় বাড়ী ওয়াড: িসংহ  ডাকঘর: 
সাহাগ র পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: 

কাপািসয়া জলা: গাজী র 

াম: বিড় বাড়ী ওয়াড: িসংহ  ডাকঘর: সাহাগ র 
পা েকাড নং: ১৭৪৩ উপেজলা: কাপািসয়া জলা: 

গাজী র 

 

361. লাল িম  িপতা: শা  িম    
মাতা: িবমালা িম  

াম: িপন রী  ওয়াড: িপন রী ডাকঘর: 
িপন রী পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: 
কাটািলপাড়া জলা: গাপালগ  

াম: খান মস, ৩য় তলা, হাজী বােরক রাড, 
আগামগর ডাকঘর: িজনিজরা  পা েকাড নং: ১৩১০ 
উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

362. মা: মাহ র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
হািকম   মাতা: মাছা: 
রজাহান বগম 

াম: টকা পাড়া  ওয়াড: িজনারী ডাকঘর: 
হাজী র পা েকাড নং: ২২২৩ উপেজলা: 
হােসন র জলা: িকেশারগ  

বাসা: ১৮৭ (৫ম তলা) াম: উ র শাহজাহান র 
ওয়াড: ১১ ডাকঘর: শাি  নগর পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: শাহজাহান র জলা: ঢাকা 

 

363. মা: হা ন অর 
রিশদ 

িপতা: ত: আ র 
রহমান   মাতা: মাছা: 
হােজরা খা ন 

াম: ব শবািড়য়া  ওয়াড: অ মিনষা ডাকঘর: 
অ মিনষা পা েকাড নং: ৬৬৪০ উপেজলা: 
ভা ঁড়া জলা: পাবনা 

াম: ব শবািড়য়া  ওয়াড: অ মিনষা ডাকঘর: 
অ মিনষা পা েকাড নং: ৬৬৪০ উপেজলা: ভা ঁড়া 
জলা: পাবনা 

 

364. মা: মাহা ব 
িময়া 

িপতা: মা: সাম ল 
হক   মাতা: তাছিলমা 
বগম 

বাসা: ি বািড় াম: ব শ িনয়া  ওয়াড: 
আ য়া ডাকঘর: তালতলা পা েকাড নং: 
৮৪৩১ উপেজলা: ক ঠািলয়া জলা: ঝালকাঠী 

বাসা: ক-১১১/৮ াম: মহাখালী দ: পাড়া িনেকতন 
বাজার ওয়াড: ২০ ডাকঘর: মহাখালী পা েকাড নং: 
১২১৩ উপেজলা: বনানী জলা: ঢাকা 

 

365. মা: রািশ ল 
হাসান খান 

িপতা: মা: আজহার 
আলী   মাতা: মাছা: 
মােমনা বগম 

াম:  বা িড়য়া  ওয়াড: ধানগড়া ডাকঘর: 
ধানগড়া পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: 
রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম:  বা িড়য়া  ওয়াড: ধানগড়া ডাকঘর: ধানগড়া 
পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: রায়গ  জলা: 

িসরাজগ  

 

366. মা: মা র 
রিশদ 

িপতা: মা: আ র 
রা াক   মাতা: 
ফােতমা বগম 

াম: মাধব র  ওয়াড: মাইজখার ডাকঘর: 
রামেমাহন বাজার পা েকাড নং: ৩৫১০ 
উপেজলা: চাি না জলা: িম া 

াম: মাধব র  ওয়াড: মাইজখার ডাকঘর: রামেমাহন 
বাজার পা েকাড নং: ৩৫১০ উপেজলা: চাি না 
জলা: িম া 

 

367. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: 
মা ািফ র রহমান   

মাতা: মাছা: নািগ ছ 
বগম 

াম: িগির াম  ওয়াড: বড়গাছা ডাকঘর: 
শিফক র পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: 
রানীনগর জলা: নওগ     

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপএ) ম ও আপীল 
াই াল, ৪৩, কাকরাইল, ৪-আ মান িফ ল 

ইসলাম রাড, ঢাকা 

 

368. মন চ  
দবনাথ 

িপতা: নীল চ  
দবনাথ   মাতা: িবউ  

রানী দবনাথ 

বাসা: দবনাথ বাড়ী াম: দব   ওয়াড: 
দাউদখালী/৪ ডাকঘর: দব  পা েকাড নং: 
৮৪৩১  উপেজলা: মাঠবাড়ীয়া জলা: 
িপেরাজ র 

বাসা: দবনাথ বাড়ী াম: দব   ওয়াড: দাউদখালী/৪ 
ডাকঘর: দব  পা েকাড নং: ৮৪৩১  উপেজলা: 
মাঠবাড়ীয়া জলা: িপেরাজ র 

 

369. মা: এনা ল হক িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: রা  
বগম 

াম: পা র ভা া  ওয়াড: ধলা/৫ ডাকঘর: 
চ ে র নগর পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: 
শর র সদর জলা: শর র 

াম: পা র ভা া  ওয়াড: ধলা/৫ ডাকঘর: চ ে র 
নগর পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: শর র সদর 
জলা: শর র 

 

370. মা ম িব াহ িপতা: ফিরদ উি ন   
মাতা: নািছমা বগম 

বাসা: ৩৩৫ াম: বাইলা িনয়া ওয়াড: 
বড়বাইশিদয়া/৯ ডাকঘর: মৗ রী পা েকাড 
নং: ৮৬৪০ উপেজলা: রা াবালী জলা: 

বাসা: 882/A, মীর মাশাররফ হােসন হল , 
জাহা ীর িব িব ালয় ডাকঘর: সাভার  পা েকাড 
নং: ১৩৪২ উপেজলা: সাভার জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
প য়াখালী 

371. মা: শখ 
সািকর ইবেন 
আিজজ 

িপতা: মা: শখ 
আিজ ল হক   মাতা: 
খািদজা আিজজ  

াম: কালা   ওয়াড: িদঘিলয়া/০৮ ডাকঘর: 
কালা-িদঘিলয়া পা েকাড নং: ৭৫৪০ 

উপেজলা: লাহাগড়া জলা: নড়াইল 

াম: ল ীপাশা   ওয়াড: ল ীপাশা ডাকঘর: 
ল ীপাশা পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা: নড়াইল 

 

372. তািনম মা া  িপতা: মা: আ ল 
বাশার মা া   মাতা: 

মা আ ার  

বাসা: ৭৮৯-১ াম: ব  তারাপাশা ওয়াড: 
িকেশারগ  পৗরসভা/৭  ডাকঘর: িকেশারগ  
পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: িকেশারগ  
জলা: িকেশারগ  

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

373. মা: জ আলী িপতা: মা: ওয়ােহদ 
আলী   মাতা: য  
খা ন 

াম: গালা   ওয়াড: গালা ডাকঘর: িবেনা য়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ   

যে - লাল রায় ঝলক তা ঘর হাজ আ র রিশদ 
ানশন শ-৭৭ উ র বা া বাজার, বা া, ঢাকা-১২১২ 

 

374. দব ত সাহা িপতা: িদেনশ চ  সাহা   
মাতা: ময়না রানী সাহা 

বাসা: সাহা বাড়ী াম: র নাথ র ওয়াড: 
র নাথ র ডাকঘর: আর কিমবাইল 
পা েকাড নং: ৯২৫৩ উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

বাসা: সাহা বাড়ী াম: র নাথ র ওয়াড: র নাথ র 
ডাকঘর: আর কিমবাইল পা েকাড নং: ৯২৫৩ 
উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

 

375. মা: আিমর 
হােসন 

িপতা: মা: িসকা ার 
ধা   মাতা: মাহ জা 
বগম 

াম: প চেকাড়ালীয়া  ওয়াড: প চেকাড়ালীয়া 
ডাকঘর: পচেকাড়ালীয়া পা েকাড নং: ৮৭১০ 
উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

376. মা: মাহতাব 
হােসন 

িপতা: মা: িসকা ার 
ধা   মাতা: মা জা 
বগম 

াম: প চেকাড়ালীয়া  ওয়াড: প চেকাড়ালীয়া 
ডাকঘর: পচেকাড়ালীয়া পা েকাড নং: ৮৭১০ 
উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

377. মা: ই ািফল িপতা: মা: জাকািরয়া   
মাতা: হাসেনয়ারা 
বগম 

বাসা: ৫৫ াম: ডামারচর ওয়াড: খাগকা া 
ডাকঘর: শ ু রা পা েকাড নং: ১৪৫০ 
উপেজলা: আড়াইহাজার জলা: নারায়নগ  

বাসা: ৪৩১, পােটায়ারী জনা: ার াম: দিনয়া, 
শিন-আখড়া ইউিনয়ন: দিনয়া ডাকঘর: দিনয়া  
পা েকাড নং:  ১২৩৬ উপেজলা: কদমতলী  জলা: 

ঢাকা 

 

378. মা: তির ল 
আযম  

িপতা: মা: গাও ল 
আযম   মাতা: দৗল ন 
নছা 

াম: র মহল  ডাকঘর: বাবআিড়য়া 
উপেজলা: ব য়াখাটা  জলা: লনা    

যে - মা: মিশউল আযম রিন বাসা: ০৭, াট: ৩/এ, 
রাড: ০৬, ক: ই িনেকতন, লশান, ঢাকা-১২১২ 

 

379. মা: বিন আিমন  িপতা: আ: রিশদ শরীফ   
মাতা:  বগম 

বাসা: ৩৪৫ াম: উ র িশয়ালকাঠী ওয়াড: ০৮ 
ডাকঘর: ভা ািরয়া পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ১/১০, িনচতলা, ইউিনট-২ াম: টলারবাগ 
ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা: ঢাকা 

 

380. মা: শাহাদাৎ 
হােসন 

িপতা: মা: ই াহীম 
ামািনক  মাতা: 

মেনায়ারা বগম 

াম: রং র ব ী   ইউিনয়ন: ব  
ইসলাম র/০২  ডাকঘর: কা ানীগ  
পা েকাড নং: ৩১৪০ উপেজলা: কা ানীগ  
জলা: িসেলট 

যে - মা; এরশা ল হক ক  নং: ৭১৮, ভবন নং: 
০৪ আইন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

381. হাসা ল ইসলাম িপতা: মা: স র 
ামািনক   মাতা: 
শফালী খা ন 

াম: কলাম িদয়া  ওয়াড: বাহা র র 
ডাকঘর: বাহা র র পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা: পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: কলাম িদয়া  ওয়াড: বাহা র০ র ডাকঘর: 
বাহা র র পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

 

382. মা: আহসান 
হািবব 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
আর ফা বগম 

াম: কািশরাম  ওয়াড: ষভা ার/০৩ 
ডাকঘর: কিরম র পা েকাড নং: ৫২০ 
উপেজলা: কািলগ  জলা: লালমিনরহাট 

াম: কািশরাম  ওয়াড: ষভা ার/০৩ ডাকঘর: 
কিরম র পা েকাড নং: ৫২০ উপেজলা: কািলগ  
জলা: লালমিনরহাট 

 

383. মা: বােয়র 
হাসাইন 

িপতা: মা: ফজ ল 
হক   মাতা: মাছা: 
ফিরদা খা ন 

বাসা: খাগা াম: খাগা ম  পাড়া ওয়াড: ব লী 
ডাকঘর: খাগা পা েকাড নং: ৬৭০০  
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

বাসা: খাগা াম: খাগা ম  পাড়া ওয়াড: ব লী 
ডাকঘর: খাগা পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

384. মা: রিচব িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন   মাতা: মাসা: 

মমতাজ বগম  

বাসা: ি বাড়ী াম: ব ন বািড়য়া ওয়াড: ১, 
মিরচ িনয়া ডাকঘর: মিরচ িনয়া পা েকাড 
নং: ৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী জলা: 
প য়াখালী 

বাসা: ি বাড়ী াম: ব ন বািড়য়া ওয়াড: ১, 
মিরচ িনয়া ডাকঘর: মিরচ িনয়া পা েকাড নং: 
৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

 

385. ইকবাল মাহ দ িপতা: ত মিমন ী 
মাতা: অ ফা বগম 

বাসা: ৮ এর িব/২, মহ া: ১১/িস, এিভ/৫, লন-
১৫/১, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬। 

বাসা: ৮ এর িব/২, মহ া: ১১/িস, এিভ/৫, লন-১৫/১, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬। 

 

386. রােবয়া খা ন ামী: মা: মিহনি ন 
শা     মাতা: িমেসস 
নয়ন আ ার 

বাসা: বােদকলেম র, বাসা নং: ৮১১ ওয়াড: 
৩৫, জান নং: ২  ডাকঘর: জাতীয় 
িব িব ালয় উপেজলা: গাজী র সদর  জলা: 
গাজী র 

৭৪/৯, সরকারী ওয়াকআপ কেলানী, ওয়াড  নং: ১২, 
িমর র পাইকপাড়া, ঢাকা 

 

387. মাছা: লতানা 
পারভীন 

িপতা: মা: আ ল 
হািকম   মাতা: হাছনা 
হনা 

াম: শ. শািদয়া ওয়াড: সাি য়া ডাকঘর: 
সাি য়া পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 
সাি য়া জলা: পাবনা 

াম: শ. শািদয়া ওয়াড: সাি য়া ডাকঘর: সাি য়া 
পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: সাি য়া জলা: 

পাবনা 

 

388. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: র ইসলাম   
মাতা: আকিলমা খা ন 

বাসা: কয়লা ম ম/১৭ াম: কয়লা ইউিনয়ন: 
০৩ ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: রাবীকা  পা েকাড 
নং: ৯৪১১ উপেজলা: কলােরায়া জলা: 

বাসা: কয়লা ম ম/১৭ াম: কয়লা ইউিনয়ন: ০৩ 
ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: রাবীকা  পা েকাড নং: ৯৪১১ 
উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
সাত ীরা 

389. মা: রিবউল 
ইসলাম 

িপতা: মা: রইচ উি ন 
খান   মাতা: মাছা: 
সািকনা বগম 

াম: উ: বািনয়া গ তী  ওয়াড: সন ভা াবাড়ী 
ডাকঘর: দৗবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

াম: উ: বািনয়া গ তী  ওয়াড: সন ভা াবাড়ী 
ডাকঘর: দৗবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

390. শাহ আলম িপতা: শাহ জাহান   
মাতা: িরনা আ ার 

াম: চি তলা  ওয়াড: বড়চাপা ডাকঘর: 
বড়চাপা পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: 
মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

াম: চি তলা  ওয়াড: বড়চাপা ডাকঘর: বড়চাপা 
পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী জলা: 

নরিসংদী 

 

391. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: আ  সাইদ 
াপারী   মাতা: মাছা: 

িমনা বগম 

বাসা: ১৮৬ াম: কামারপাড়া ওয়াড: ৯ 
ডাকঘর: শরনগর পা েকাড নং: ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

বাসা: ১৮৬ াম: কামারপাড়া ওয়াড: ৯ ডাকঘর: 
শরনগর পা েকাড নং: ৬৭৪০ উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

 

392. আিবদা লতানা িপতা: মা: আ ল 
মিজদ   মাতা: নাজমা 
বগম 

াম: খাড়াভরা  ওয়াড: বাগ/০৩ ডাকঘর: 
খাড়াভরা বাজার পা েকাড নং: ৩১৭৫ 
উপেজলা: িবয়ানীবাজার জলা: িসেলট 

াম: খাড়াভরা  ওয়াড: বাগ/০৩ ডাকঘর: খাড়াভরা 
বাজার পা েকাড নং: ৩১৭৫ উপেজলা: িবয়ানীবাজার 
জলা: িসেলট 

 

393. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: জিলল   
মাতা: মাছা: সােহরা 
বগম 

বাসা: তলীপাড়া (চ দনী বাজার) াম: 
তলীপাড়া (চ দনী বাজার) ওয়াড: ৩  ডাকঘর: 

লালমিনরহাট পা েকাড নং:  উপেজলা: 
লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট   

বাসা: তলীপাড়া (চ দনী বাজার) াম: তলীপাড়া 
(চ দনী বাজার) ওয়াড: ৩  ডাকঘর: লালমিনরহাট 
পা েকাড নং:  উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: 

লালমিনরহাট 

 

394. সাই ল ইসলাম িপতা: ল ইসলাম   
মাতা: সােজদা 

াম: িবেনাদ র  ওয়াড: সফা র ডাকঘর: 
প ঠকাটা পা েকাড নং: ৬৫১১ উপেজলা: 
মহােদব র জলা: নওগ  

াম: িবেনাদ র  ওয়াড: সফা র ডাকঘর: প ঠকাটা 
পা েকাড নং: ৬৫১১ উপেজলা: মহােদব র জলা: 

নওগ  

 

395. মা: আলমগীর 
হােসন 

িপতা: মা: আ: জ ার   
মাতা: মাছা: রােবয়া 
বগম 

াম: িগরাবাড়ী  ওয়াড: সা াবাড়ী ডাকঘর: 
সা াবাড়ী পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা: 
আিদতমারী জলা: লালমিনরহাট 

াম: িগরাবাড়ী  ওয়াড: সা াবাড়ী ডাকঘর: 
সা াবাড়ী পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা: 
আিদতমারী জলা: লালমিনরহাট 

 

396. মা: শাহজালাল িপতা: গাল হা দ   
মাতা: িরিজয়া বগম 

াম: মেহশ র  ওয়াড: ধাইনগর ডাকঘর: 
বা ন গ ও পা েকাড নং: ৬৩০০ উপেজলা: 
িশবগ  জলা: চ পাইনবাবগ  

াম: মেহশ র  ওয়াড: ধাইনগর ডাকঘর: বা ন গ ও 
পা েকাড নং: ৬৩০০ উপেজলা: িশবগ  জলা: 

চ পাইনবাবগ  

 

397. মা: আিশ র 
রহমান 

িপতা: মা: র 
মাহা দ মা া   

মাতা: জাহানারা বগম  

াম: বাড়াশী ওয়াড: ১  ডাকঘর: দীঘার ল 
পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

াম: বাড়াশী ওয়াড: ১  ডাকঘর: দীঘার ল 
পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: গাপালগ  জলা: 
গাপালগ  

 

398. আিম র রহমান িপতা: অিজয়ার রহমান   
মাতা: শফালী 

াম: ভাচপাড়া  ওয়াড: ধানিদয়া ডাকঘর: 
সেনরপাড়া পা েকাড নং: ৯৪২১ উপেজলা: 

তালা জলা: সাত ীরা     

াম: ভাচপাড়া  ওয়াড: ধানিদয়া ডাকঘর: সেনরপাড়া 
পা েকাড নং: ৯৪২১ উপেজলা: তালা জলা: 

সাত ীরা 

 

399. মীর মা: হাসান িপতা: মীর মা: 
শাহাজউ ীন   মাতা: 
শিরফা বগম 

াম: প চ িপ  ওয়াড: আিল র ডাকঘর: 
হমদ র পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: 
রাজবািড় জলা: রাজবািড় 

াম: প চ িপ  ওয়াড: আিল র ডাকঘর: হমদ র 
পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: রাজবািড় জলা: 

রাজবািড় 

 

400. মা খানম িপতা: মা: চ ন খান   
মাতা: আি য়া খানম 

াম: ফিরদ র  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ার চর জলা: িকেশারগ  

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

 

401. মা: আ ল 
মা াফ 

িপতা: মা: জালাল 
উি ন   মাতা: 
মেনায়ারা খা ন 

াম: ব  বংিকরাট  ওয়াড: মাহন র ডাকঘর: 
ব  বংিকরাট পা েকাড নং: ৬০২২ উপেজলা: 

উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

াম: ব  বংিকরাট  ওয়াড: মাহন র ডাকঘর: ব  
বংিকরাট পা েকাড নং: ৬০২২ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

 

402. জ ল ইসলাম িপতা: মা: ফজ ল 
হক   মাতা: জ রা 
বগম 

বাসা: খােয়র পারা াম: দােয়ম িরয়া 
ওয়াড: বাংড়া  ডাকঘর: নগর বাড় পা েকাড 
নং: ১৯৭৬ উপেজলা: কািলহাতী জলা: 
টাংগাইল 

বাসা: খােয়র পারা াম: দােয়ম িরয়া ওয়াড: 
বাংড়া  ডাকঘর: নগর বাড় পা েকাড নং: ১৯৭৬ 
উপেজলা: কািলহাতী জলা: টাংগাইল 

 

403. শখ 
মিন ামান 

িপতা: আ: মিতন শখ   
মাতা: া খা ন 

াম: গড়িব িদয়া  ওয়াড: িসদলা ডাকঘর: 
মেছড়া পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: 
হােসন র জলা: িকেশার গ  

াম: গড়িব িদয়া  ওয়াড: িসদলা ডাকঘর: মেছড়া 
পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: হােসন র জলা: 

িকেশার গ  

 

404. মা: ই ািহম 
খিলল 

িপতা: ত মা: 
শিহ াহ   মাতা: 
জয়মন নছা 

বাসা: খ-১০৯/১, ১ নং রাড পি ম াম: 
টানপাড়া ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: িখলে ত 
পা েকাড নং: ১২২৯ উপেজলা:  জলা: ঢাকা  

বাসা: খ-১০৯/১, ১ নং রাড পি ম াম: টানপাড়া 
ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: িখলে ত পা েকাড নং: ১২২৯ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

405. মা: আশরা ল 
আলম 

িপতা: মা: শাম র 
রহমান   মাতা: মাছা: 
সােলহা খা ন 

াম: পা ই পী  ওয়াড: ল ন র/২ ডাকঘর: 
ল ন র পা েকাড নং: ৭৪৩০ উপেজলা: 
শাশ া জলা: যেশার 

াম: পা ই পী  ওয়াড: ল ন র/২ ডাকঘর: 
ল ন র পা েকাড নং: ৭৪৩০ উপেজলা: শাশ া 
জলা: যেশার 

 

406. মা: শাহীন িপতা: ত: মা: আ: 
সাবহান হাওলাদার  

াম: বড় গািব র   ডাকঘর: টেকরহাট  
উপেজলা: নলিছ   জলা: ঝালকা  

মা: শাহীন প ীমা সংসদ িস-৮৪১ (শহীদ বাকী 
সড়ক) িখলগাও চৗ রী পাড়া আর/এ, ঢাকা-১২১৯ 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাতা: মাছা: সািফয়া 
বগম 

407. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: ম: হােসন 
আলী খান   মাতা: 
মাছা: রিহমা বগম 

াম: খাগড়াখানা ডাকঘর: টেকরহাট  
উপেজলা: নলিছ   জলা: ঝালকা  

মা: রিফ ল ইসলাম প ীমা সংসদ িস-৮৪১ (শহীদ 
বাকী সড়ক) িখলগাও চৗ রী পাড়া আর/এ, ঢাকা-
১২১৯ 

 

408. িমজা র রহমান িপতা: মা: মসেলম 
উি ন ম ল   মাতা: 
আেমনা খা ন  

াম: িছদাহ  ওয়াড: পা া ডাকঘর: ঁ ইেজার  
পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা জলা: 

রাজবাড়ী 

াম: িছদাহ  ওয়াড: পা া ডাকঘর: ঁ ইেজার  
পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা জলা: 

রাজবাড়ী 

 

409. মা: মাজাে ল 
হক 

িপতা: মা: জােহ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
মিরয়ম বগম 

বাসা: জােহ ল িভলা াম:  ওর ওয়াড: 
ভাগডা া ডাকঘর: ভাগডা া পা েকাড নং: 

৫৬০০ উপেজলা: িড় াম জলা: িড় াম 

যে - মা: মাজাহার আলী ভবন নং: ০৭, ক  নং: 
৪২৭ ম ও কম সং ান ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

410. মা: শিরক 
মা া 

িপতা: মা: ত ন মা া   
মাতা: মাসা: জাহানারা 
বগম 

বাসা: ২০২ াম: দিব ার ওয়াড: দিব ার/০৫ 
ডাকঘর: দিব ার পা েকাড নং: ৩৫৩০ 
উপেজলা: দিব ার জলা: িম া 

বাসা: ২০২ াম: দিব ার ওয়াড: দিব ার/০৫ 
ডাকঘর: দিব ার পা েকাড নং: ৩৫৩০ উপেজলা: 
দিব ার জলা: িম া     

 

411. মা: আশরা ল 
আলম 

িপতা: মা: র জামাল   
মাতা: আেনায়ারা 
বগম  

াম: খালাডা া  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: ভ য়া 
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: সদর জলা: 

যেশার 

াম: খালাডা া  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: ভ য়া 
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: সদর জলা: যেশার 

 

412. রইচ উি ন িপতা: কিফর উি ন   
মাতা: রিমছা 

াম: ধােনারা ইউিনয়ন: কামারগ ও/০৬  
ওয়াড: ০৯ ডাকঘর: মালিশরা পা েকাড নং: 
৬২৩০ উপেজলা: তােনার জলা: রাজশাহী 

াম: ধােনারা ইউিনয়ন: কামারগ ও/০৬  ওয়াড: ০৯ 
ডাকঘর: মালিশরা পা েকাড নং: ৬২৩০ উপেজলা: 
তােনার জলা: রাজশাহী 

 

413. মা র রিশদ িপতা: ছােদক আল   
মাতা: রজাহান বগম 

াম:মাির াচর  ওয়াড: বগাচতর/৮ ডাকঘর: 
লংগ  পা েকাড নং:৪৫৮০  উপেজলা: লংগ  
জলা: রা ামা  পাব ত  জলা  

াম:মাির াচর  ওয়াড: বগাচতর/৮ ডাকঘর: লংগ  
পা েকাড নং:৪৫৮০  উপেজলা: লংগ  জলা: 

রা ামা  পাব ত  জলা  

 

414. জািহ ল ইসলাম িপতা: িছি র রহমান   
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: ডােন আটারক ছড়া  ওয়াড: আটারক 
ছড়া/০১ ডাকঘর: মিহনী পা েকাড নং: ৪৫৮০ 
উপেজলা:লংগ    জলা: রা ামা     

াম: ডােন আটারক ছড়া  ওয়াড: আটারক ছড়া/০১ 
ডাকঘর: মিহনী পা েকাড নং: ৪৫৮০ 
উপেজলা:লংগ    জলা: রা ামা  

 

415. ইিলয়াছ 
আহেমদ 

িপতা: মর ম আ স 
সামাদ   মাতা: তারা 
বা  

াম: রং র ব ী  ওয়াড: ২ ডাকঘর: 
কা ানীগ  পা েকাড নং: ৩১৪০ উপেজলা: 
কা ানীগ  জলা: িসেলট 

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

 

416. মা: িমরা ল 
ইসলাম 

িপতা:  মক ল হােসন 
মাতা: িবলিকস বগম 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী াম: পাতাবাটা ওয়াড: 
বদরখালী ডাকঘর: ল ড়ী পা েকাড নং: 
৮৭০০ উপেজলা: বর না সদর জলা: বর না 

রাড: ১  াম: দি নগ ও ওয়াড:  দি নগ ও ডাকঘর: 
বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: স জবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

417. মা: িব ব 
হােসন 

িপতা: মা: িলয়াকত 
আলী িব াস   মাতা: 
মাছা: মেহ াহার 

বাসা: িব াস বািড় াম: চরমদা র ওয়াড: 
মদা র ডাকঘর: হাট মদা র পা েকাড নং: 
৭৭২২ উপেজলা: কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: িব াস বািড় াম: চরমদা র ওয়াড: মদা র 
ডাকঘর: হাট মদা র পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: 
কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

 

418. মা: মাকে স 
হােসন 

িপতা: মা: মাজাহার 
আলী ম ল   মাতা: 
রেবকা বা   

াম: উজাল র  ওয়াড: িমঠা র/৭ ডাকঘর: 
িমঠা র পা েকাড নং: ৬৫৭০ উপেজলা: 
বদলগাছী জলা: নওগ  

াম: উজাল র  ওয়াড: িমঠা র/৭ ডাকঘর: িমঠা র 
পা েকাড নং: ৬৫৭০ উপেজলা: বদলগাছী জলা: 

নওগ  

 

419. মা: 
িনজামউি ন 

িপতা: ত ইসমাইল 
সদ ার   মাতা: 
আেলকজান িবিব 

বাসা: ইমিতয়াজ ার, সােলমার িময়ার 
বাজার াম: পি ম উিরর চর ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: জনতা বাজার পা েকাড নং: ৩৮১৩ 
উপেজলা: বন চর জলা: নায়াখালী       

যে - ত াশা লাইে রী, ৫ নং িলয়াকত এিভিনউ 
মােকট, বতমান-৩৭/সােবক-৭৩, ঢাকা সদর ধান-
১০০০ 

 

420. পািপয়া লতানা িপতা: মা: িমনাজ 
উ ীন   মাতা: শিরফা 
খা ন 

াম: ব টরা  ওয়াড: জালালাবাদ ডাকঘর: 
ব টরা পা েকাড নং: ৯৪১৩  উপেজলা: 
কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

াম: ব টরা  ওয়াড: জালালাবাদ ডাকঘর: ব টরা 
পা েকাড নং: ৯৪১৩  উপেজলা: কলােরায়া জলা: 

সাত ীরা 

 

421. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ র 
কিরম   মাতা: ত 
মাছা: সিখনা বগম 

াম: পা ি য়া  ওয়াড: ইউ ফ র ডাকঘর: 
জািমরা পা েকাড নং: ৬২৭১ উপেজলা: 
চারঘাট জলা: রাজশাহী 

াম: পা ি য়া  ওয়াড: ইউ ফ র ডাকঘর: জািমরা 
পা েকাড নং: ৬২৭১ উপেজলা: চারঘাট জলা: 

রাজশাহী 

 

422. মা:  নািসর 
হােসন 

িপতা: মা: এসেক ার 
আলী   মাতা: হােজরা 
বগম 

বাসা: ৯২ াম:  বড় বাশাইল ওয়াড: রািজহার 
ডাকঘর: বড় বাশাইল পা েকাড নং: ৮২৪০ 
উপেজলা: আৈগল ঝাড়া জলা: বিরশাল 

বাসা: ৯২ াম:  বড় বাশাইল ওয়াড: রািজহার 
ডাকঘর: বড় বাশাইল পা েকাড নং: ৮২৪০ 
উপেজলা: আৈগল ঝাড়া জলা: বিরশাল 

 

423. মা: সাঈদ 
আেনায়ার 

িপতা: মা: মাকা ল 
হােসন  মাতা: মাছা: 

িরিজয়া পারভীন 

াম: বেড়র মাঠ   ওয়াড: ফােত র/২ 
ডাকঘর: কানাইডা া পা েকাড নং: ৭৩৪০ 
উপেজলা: মেহশ র জলা: িঝনাইদহ 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার 
কমে , আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭  

 

424. আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: সািফ উি ন   
মাতা: জাহানারা 
আ ার 

াম: ভরসাংগান  ওয়াড: প চেদানা ডাকঘর: 
ভাটপাড়া পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: 
নরিসংদী জলা: নরিসংদী   

াম: ভরসাংগান  ওয়াড: প চেদানা ডাকঘর: ভাটপাড়া 
পা েকাড নং: ১৬০৩ উপেজলা: নরিসংদী জলা: 

নরিসংদী 

 

425. মাছা: ইয়ায়িমন 
আকতার 

িপতা: ত জিফরউ ীন   
মাতা: সােলহা খা ন 

াম: হাওয়ােজাত ওয়াড: বাংলাবা া/০১ 
ডাকঘর: িসপাইপাড়া পা েকাড নং: ৫০৩০ 
উপেজলা: ত ি য়া জলা: প গড় 

াম: হাওয়ােজাত ওয়াড: বাংলাবা া/০১ ডাকঘর: 
িসপাইপাড়া পা েকাড নং: ৫০৩০ উপেজলা: 
ত ি য়া জলা: প গড় 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
426. মা: আনা ল 

ইসলাম 
িপতা: মা: ছা িময়া   
মাতা: মাছা: 
আেনায়ার বগম 

াম: ভাগেজমা  ওয়াড: পা া র/০৪ ডাকঘর: 
সনকা পা েকাড নং:৫২২০  উপেজলা: 
বীরগনজ জলা: িদনাজ র 

াম: ভাগেজমা  ওয়াড: পা া র/০৪ ডাকঘর: সনকা 
পা েকাড নং:৫২২০  উপেজলা: বীরগনজ জলা: 

িদনাজ র 

 

427. মা: মাহ ল 
হাসান 

িপতা: মা: জালাল 
উি ন শখ   মাতা: 
িবলিকছ খা ন 

াম: তঘারী  ওয়াড: বাঐল ডাকঘর: 
পাইেকাশা পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
কামারখ  জলা: িসরাজগ  

বাসা: ামিকেশার রাড(আ/এ) াম: শরনগর 
ইউিনয়ন: বল িচ ডাকঘর: শরনগর  পা েকাড নং: 
৬৭৪০ উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

428. িম হালদার িপতা: রতন হালদার   
মাতা: িনভা হালদার 

াম: দীিঘ ইউিনয়ন: দীিঘ/৪  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: দীিঘ পা েকাড নং: ৮৫৪১  
উপেজলা: নািজর র জলা: িপেরাজ র 

যে - পন মার হালদার সহকারী িহসাব বসাক 
ভবন নং: ৫, ক  নং: ৩, সরকারী আবাসন পিরদ র, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

429. অ  লাল দাস িপতা: িনিখল চ  দাস   
মাতা: বাসনা রানী দাস 

বাসা: ১২১, বৗয়া ড় াম: বৗয়া ড় ওয়াড: 
০৩ ডাকঘর: নরিসংদী পা েকাড নং: ১৬০০ 
উপেজলা: নরিসংদী জলা: নরিসংদী 

বাসা: ১২১, বৗয়া ড় াম: বৗয়া ড় ওয়াড: ০৩ 
ডাকঘর: নরিসংদী পা েকাড নং: ১৬০০ উপেজলা: 
নরিসংদী জলা: নরিসংদী 

 

430. জাহা ীর আলম িপতা: রিফ ল ইসলাম   
মাতা: আিজ ে ছা 

াম: না িনয়া  ওয়াড: মদী ডাকঘর: 
হাসেন র পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: 
হাসেন র জলা: িকেশারগ   

াম: না িনয়া  ওয়াড: মদী ডাকঘর: হাসেন র 
পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: হাসেন র জলা: 

িকেশারগ  

 

431. সালমা খানম িপতা: মা: হােছন 
আলী খান   মাতা: 
রিজয়া 

াম: ফিরদ র  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭  

 

432. িলনা খানম িপতা: ঈশা খান   
মাতা: রিহমা বগম 

াম: মা কাটা  ওয়াড: েদশী/১২ ডাকঘর: 
না া বাজার পা েকাড নং: ২২৫০ উপেজলা: 
হা য়াঘাট জলা: ময়মনিসংহ 

াম: মা কাটা  ওয়াড: েদশী/১২ ডাকঘর: না া 
বাজার পা েকাড নং: ২২৫০ উপেজলা: হা য়াঘাট 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

433. আিজজা 
লতানা 

িপতা: মা: আশরা ল 
আলম   মাতা: খাই ন 
নসা 

বাসা: াট-১২০১, িবি ং ১৮২৪/এ, িরং রড, 
জাপান গােট ন িস  াম: মাহা দ র ওয়াড: 
৩৩ ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: 
১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

বাসা: াট-১২০১, িবি ং ১৮২৪/এ, িরং রড, জাপান 
গােট ন িস  াম: মাহা দ র ওয়াড: ৩৩ ডাকঘর: 
মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: 
মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

434. আকিলমা খা ন ামী: মা: আ  
হািনফা   মাতা: 
রােকয়া খা ন 

াম: কাওরাইদ  ওয়াড: কাওরাইদ ডাকঘর: 
কাওরাইদ পা েকাড নং: ১৭৪৫ উপেজলা: 

র জলা: গাজী র 

াম: কাওরাইদ  ওয়াড: কাওরাইদ ডাকঘর: 
কাওরাইদ পা েকাড নং: ১৭৪৫ উপেজলা: র 
জলা: গাজী র 

 

435. মা: মায়াে ম 
হােসন 

িপতা: মা: ফির ল 
ইসলাম   মাতা: 
মেহ ন নসা 

বাসা: পি ম টালকী াম: পি ম টালকী উ র 
পাড়া ইউিনয়ন: টালকী/৭ ওয়াড: ৪ ডাকঘর: 
িবিবরচর পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

বাসা: পি ম টালকী াম: পি ম টালকী উ র পাড়া 
ইউিনয়ন: টালকী/৭ ওয়াড: ৪ ডাকঘর: িবিবরচর 
পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

 

436. মা: িরয়া ল 
ইসলাম িরপন  

িপতা: মা: আ: সালাম 
মা া   মাতা: মাছা: 
মােছনা বগম 

াম: গৗরী র   ওয়াড: ময়না ডাকঘর: 
গাহাইলবাড়ী পা েকাড নং: ৭৮৬০ উপেজলা: 
বায়ালমারী জলা: ফিরদ র 

াম: গৗরী র   ওয়াড: ময়না ডাকঘর: গাহাইলবাড়ী 
পা েকাড নং: ৭৮৬০ উপেজলা: বায়ালমারী জলা: 

ফিরদ র 

 

437. না  গাপাল 
বম ন 

িপতা: মিতলাল বম ন   
মাতা: ফাকাসী রানী 
রায় 

বাসা: ৭৬ াম: উ র ঠা রগ ও ওয়াড: 
আকচা/৩ ডাকঘর: ঢালার হাট পা েকাড নং: 
৫১০১ উপেজলা: ঠা রগ ও সদর জলা: 
ঠা রগ ও 

বাসা: ৭৬ াম: উ র ঠা রগ ও ওয়াড: আকচা/৩ 
ডাকঘর: ঢালার হাট পা েকাড নং: ৫১০১ উপেজলা: 
ঠা রগ ও সদর জলা: ঠা রগ ও 

 

438. রা  িময়া িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
রািজয়া 

াম: বজড়া  ওয়াড: নহাটা ডাকঘর: নহাটা 
পা েকাড নং: ৭৬৩২  উপেজলা: মহ দ র 
জলা: মা রা 

াম: বজড়া  ওয়াড: নহাটা ডাকঘর: নহাটা 
পা েকাড নং: ৭৬৩২  উপেজলা: মহ দ র জলা: 

মা রা 

 

439. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: বিশর 
উ ীন   মাতা: মাছা: 
জাহানারা বগম 

াম: িমজা র  ওয়াড: িমজা র ডাকঘর: 
িমজা র পা েকাড নং: ৫০৪১ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড়  

াম: িমজা র  ওয়াড: িমজা র ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং: ৫০৪১ উপেজলা: আেটায়ারী জলা: 

প গড় 

 

440. মাছা: 
শাম াহার 

িপতা: মা: আ: ছা ার   
মাতা: মাছা: পা ল 
বগম 

বাসা: ঘাড়াবাই াম: ঘাড়াবাই ওয়াড: 
বািপউড়া/৬ ডাকঘর: রাবাই পা েকাড নং: 
৩৩০০ উপেজলা: হিবগ  সদর জলা: হিবগ  

বাসা: বড় ব লা াম: বড় ব লা  ওয়াড: বড় ব লা 
ডাকঘর: গাপায়া/৫ পা েকাড নং: ৩৩০০  উপেজলা: 
হিবগ  সদর জলা: হিবগ  

 

441. অিমত সাহা িপতা: ভাষ চ  সাহা   
মাতা: ছায়া রানী সাহা 

বাসা: ২১৫ পাড়া:  উদয়ন রাড ওয়াড: ০৫  
ডাকঘর: গাপালগ  পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: গাপালগ   

বাসা: ২১৫ পাড়া:  উদয়ন রাড ওয়াড: ০৫  ডাকঘর: 
গাপালগ  পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: গাপালগ   

 

442. মা: আিত র 
রহমান 

িপতা: মা: মাকেল র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
ম ভা  

বাসা: ইচা ী চর াম: ইচাদী ওয়াড: গজািলয়া 
ডাকঘর: চরচ ইল পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা জলা: প য়াখালী 

বাসা: মহাসড়ক াম: হতািলয়া বাধঘাট ওয়াড: টাউন 
কািলকা র ডাকঘর: বহালগািছয়া পা েকাড নং: 
৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা জলা: প য়াখালী 

 

443. কমল কাি  দাশ িপতা: যােগ  চ  
দাশ   মাতা: ি য় বালা 
দাশ 

াম: মিম র  ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: উ র দা 
পা েকাড নং: ৩৫৭০ উপেজলা: লাকসাম 
জলা: িম া 

বাসা: কাশমী ফােম সী, ২/৩, ইংিলশ রাড াম:  
ওয়াড: ৩৫ ডাকঘর: সদরঘাট পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: কােতায়ালী জলা: ঢাকা       

 

444. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
পিরছন নছা 

বাসা: পাগলকানাই াম: বাড়ীবা থান ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: বািনয়াকা র পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: িঝনাইদহ জলা: িঝনাইদহ 

বাসা: পাগলকানাই াম: বাড়ীবা থান ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: বািনয়াকা র পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: িঝনাইদহ জলা: িঝনাইদহ 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
445. মা: মািহ 

িকবিরয়া 
িপতা: ফজেল আহেমদ 
ফা ক   মাতা: 
রােকয়া বগম 

বাসা: ৩/১ াম: রাজনগর আ/এ ওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: হিবগ  পা েকাড নং: ৩৩০০ 
উপেজলা: হিবগ  সদর জলা: হিবগ  

বাসা: ৩/১ াম: রাজনগর আ/এ ওয়াড: ৭ ডাকঘর: 
হিবগ  পা েকাড নং: ৩৩০০ উপেজলা: হিবগ  
সদর জলা: হিবগ  

 

446. মা: মাক র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
হােসম খান   মাতা: 
সাহানারা বগম   

বাসা: ৭৬, ভাই ভাই মােকট রাড াম: 
চালাব  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: আজম র 
পা েকাড নং: ১২৩০ উপেজলা: দি ন খান 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ৭৬, ভাই ভাই মােকট রাড াম: চালাব  
ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: আজম র পা েকাড নং: ১২৩০ 
উপেজলা: দি ন খান জলা: ঢাকা 

 

447. মা: আ  
িফয়ান 

িপতা: মা: 
বিদউর ামান   মাতা: 
খারেশদা বগম 

াম: উ র আউচপাড়া  ইউিনয়ন: িনশাত নগর, 
গাজী র িস   ডাকঘর:   পা েকাড নং: ১৭১১  
উপেজলা: টংগী জলা: গাজী র 

াম: উ র আউচপাড়া  ইউিনয়ন: িনশাত নগর, 
গাজী র িস   ডাকঘর:   পা েকাড নং: ১৭১১  
উপেজলা: টংগী জলা: গাজী র 

 

448. মা: হািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: বা ল 
জায়া ার   মাতা: 
বেদনা বগম 

াম: মা ােতঘিরয়া  ওয়াড: ২১ ডাকঘর: 
ি য়া সদর পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: 
ি য়া জলা: ি য়া 

াম: মা ােতঘিরয়া  ওয়াড: ২১ ডাকঘর: ি য়া 
সদর পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: ি য়া জলা: 

ি য়া 

 

449. মা: আ াহ 
আল মা ন 

িপতা: মা: র আলী   
মাতা: মাছা: ফজরবী 
খা ন 

াম: বায়ািলয়া ওয়াড: তাড়াশ  ডাকঘর: 
বায়ািলয়া পা েকাড নং: ৬৭৮০ উপেজলা: 

তাড়াশ জলা: িসরাজগ  

াম: বায়ািলয়া ওয়াড: তাড়াশ  ডাকঘর: বায়ািলয়া 
পা েকাড নং: ৬৭৮০ উপেজলা: তাড়াশ জলা: 

িসরাজগ  

 

450. হাসনাইন 
আহে দ  

িপতা: মা: মাহা র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
মাফ জা বগম 

াম: পাতার চর   ওয়াড: রনেগাপালী ডাকঘর: 
রনেগাপালী পা েকাড নং: ৮৬৩০ উপেজলা: 
দশিমনা জলা: প য়াখালী 

বাসা: রাড নং: ০৪, রা ক R/A  পাড়া: ট নাং-২২  
ওয়াড:  ডাকঘর: ফিরদাবাদ পা েকাড নং:  
উপেজলা: াম র জলা: ঢাকা 

 

451. লান  িময়া িপতা: মা: আজহার 
আলী   মাতা: লাইলী 
বগম 

াম: রিহম র  ওয়াড: ১৩ ডাকঘর: হাজী র 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র 

সদর  জলা: জামাল র  

াম: রিহম র  ওয়াড: ১৩ ডাকঘর: হাজী র 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর  
জলা: জামাল র  

 

452. আিন র রহমান িপতা: হািব র রহমান   
মাতা: আ য়ারা বগম 

াম: িদলােলর পাড়া  ওয়াড: লেকাচা/৮ 
ডাকঘর: চর আিদয়ার পাড়া পা েকাড নং: 
২০১০ উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

াম: িদলােলর পাড়া  ওয়াড: লেকাচা/৮ ডাকঘর: 
চর আিদয়ার পাড়া পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

 

453. ধীমান দবনাথ িপতা: হেম  দবনাথ  
মাতা: রখা রানী 
দবনাথ 

াম: ব হা   ওয়াড: ৪ ডাকঘর: রামচ র 
পা েকাড নং: ৩৪২০ উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: এসএন ভবন ৭৫ াম: ম কা াপাড়া ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: নরিসংদী সদর পা েকাড নং: ১৬০০ 
উপেজলা: নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী  

 

454. মা: সা াম 
হােসন 

িপতা: মা: আিজ ল 
হক   মাতা: মাছা: 
মহিসনা বগম 

াম: রাম র  ওয়াড: আেলায়ােখায়া ডাকঘর: 
বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড়   

াম: রাম র  ওয়াড: আেলায়ােখায়া ডাকঘর: 
বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড় 

 

455. মা: জন আলী িপতা: মা: হায়দার 
আলী   মাতা: হসেন 
আরা বগম 

াম: রাম র  ওয়াড: আেলায়ােখায়া ডাকঘর: 
বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড়   

াম: রাম র  ওয়াড: আেলায়ােখায়া ডাকঘর: 
বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড়   

 

456. মা: হােসন রনী িপতা: মা: খিল র 
রহমান   মাতা: িম ফা 
ইয়াসিমন 

বাসা: কািলবাড়ী াম:  কািলবাড়ী ওয়াড: 
কাঠালতলা ডাকঘর: ঈমানগনজ পা েকাড 
নং: ৮৭২০ উপেজলা: পাথর ঘাটা জলা: 
বর না 

বাসা: কািলবাড়ী াম:  কািলবাড়ী ওয়াড: কাঠালতলা 
ডাকঘর: ঈমানগনজ পা েকাড নং: ৮৭২০ উপেজলা: 
পাথর ঘাটা জলা: বর না 

 

457. মা: মাই ল 
ইসলাম  

িপতা: মা: আ ল 
হােসন    মাতা: 
মাছা: মিজনা খা ন 

াম: দি ন গি মাির ওয়াড: িসংগীমািড় 
ডাকঘর: হািতবা া পা েকাড নং: ৫৫৩০ 
উপেজলা: হািতবা া জলা: লালমিনরহাট  

বাসা: ১৭২/ই, ২য় তলা াম: ছাট দায়রা শরীফ 
ওয়াড: র লবাগ ডাকঘর: লালবাগ পা েকাড নং: 
১২১১ উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

458. মা: আনা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মমতাজ 
আক  মাতা: মাছা: 
আিমনা বগম    

াম: বা কামারী  ওয়াড: পলাবা া ডাকঘর: 
মাশারফগ  পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: 

ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: বা কামারী  ওয়াড: পলাবা া ডাকঘর: 
মাশারফগ  পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: 

ইসলাম র জলা: জামাল র 

 

459. মা: বােয়াজীদ 
হােসন 

িপতা: আ ল আিজজ 
হাওলাদার   মাতা: 
মেনায়ারা বগম  

বাসা: আমদ আলী হাওলাদার বাড়ী াম: উ: 
কাি কাবাড়ী ইউিনয়ন: কািজরাবাদ/৬   ওয়াড: 
১ ডাকঘর: মড়াখালী  পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বতাগী জলা: বর না    

বাসা: আ ল খােয়র বাড়ী াম: শরীফ র ওয়াড: ৩৪ 
ডাকঘর: জাতীয় িব িব ালয় পা েকাড নং: ১৭০৪ 
উপেজলা: গাজী র সদর জলা: গাজী র 

 

460. ামন ধা িপতা: হীরালাল ধা   
মাতা: ময়না ধা 

বাসা: ধা বাড়ী াম: উজানী ওয়াড: ০২ 
ডাকঘর: উজানী পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

বাসা: ধা বাড়ী াম: উজানী ওয়াড: ০২ ডাকঘর: 
উজানী পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: ক দ র 
জলা: গাপালগ  

 

461. মা: সািকল 
আহে দ 

িপতা: মা: 
মিন ামান   মাতা: 
লতানা রািজয়া 

বাসা: তা কদার বাড়ী াম: হাসননগর ওয়াড: 
০৯ ডাকঘর: জীবনগ  বাজার পা েকাড নং: 
৩৪১৬ উপেজলা: বা ারাম র জলা: 
া নবািড়য়া 

বাসা: ১২৯/১, বািনয়াছল াম: বািনয়াছল ওয়াড: ০৩ 
ডাকঘর: নরিসংদী পা েকাড নং: ১৬০০ উপেজলা: 
নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

 

462. মা: আ র 
রহমান 

িপতা: মা: আয়নাল 
হক   মাতা: মাছা: 
সােলহা বগম 

াম: আজরদা  ওয়াড: ৯ ইউিনয়ন: লসারা/১ 
ডাকঘর: লসারা (িনমতলা বাজার) পা েকাড 
নং: ৭৪১০  উপেজলা: চৗগাছা জলা: যেশার 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার 
কমে , আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭  

 

463. স জ দািড়য়া িপতা: িনজাম উ ীন 
দািড়য়া   মাতা: রেহনা 

বাসা: দািড়য়া বািড় াম: বং রা ওয়াড: িহরন 
ডাকঘর: মাঝবাড়ী পা েকাড নং: ৭১১০ 

বাসা: ত সেমরী এ  কা. িল: াম: ৭৫, ামীবাগ 
রাড ওয়াড: ামীবাগ ডাকঘর: া র পা েকাড 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বগম উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  নং: ১১০০ উপেজলা: ামীবাগ জলা: ঢাকা 

464. অিমত মার 
সন 

িপতা: অচ না রানী সন   
মাতা: গাপাল চ  সন  

াম: গ া র  ইউিনয়ন: াম র/১২  ডাকঘর: 
িচনােটালা পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: গ া র  ইউিনয়ন: াম র/১২  ডাকঘর: 
িচনােটালা পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

 

465. মা: িরয়াজ খান িপতা: মা: আওলাদ 
খান   মাতা: সালমা 
বগম 

াম: আনার রা  ওয়াড: ৪ ডাকঘর: উেবর চর 
পা েকাড নং:  উপেজলা: গজািরয়া জলা: 
ি গ  

বাসা: ৭৩০/৩ মািনক িভলা াম: উ র কাফ ল 
ওয়াড: ১৬ ডাকঘর: ক া নেম  পা েকাড নং: 
১২০৬ উপেজলা: কাফ ল জলা: ঢাকা 

 

466. মা: তানভী ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: সাহরাব 
হােসন   মাতা: 

জাহানারা বগম 

বাসা: ২৭৬ াম: বাহালা ওয়াড: ইকিড় 
ডাকঘর: বাহালা পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৮৫ াম: চালাবন ভাই ভাই মােকট ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: আজম র পা েকাড নং: ১২৩০ উপেজলা: 
দি নখান জলা: ঢাকা 

 

467. খ কার 
িমজা র রহমান 

িপতা: খ কার আব ল 
মিতন   মাতা: খ কার 
মেহ াহার  

বাসা: ক-িব, বাসা নং: ৬৬/১ াম: িব াস 
বতকা ওয়াড: ১৫ ডাকঘর: টা াইল 
পা েকাড নং: ১৯০০ উপেজলা: টা াইল সদর 
জলা: টা াইল 

বাসা: ক-িব, বাসা নং: ৬৬/১ াম: িব াস বতকা 
ওয়াড: ১৫ ডাকঘর: টা াইল পা েকাড নং: ১৯০০ 
উপেজলা: টা াইল সদর জলা: টা াইল 

 

468. মা: 
কাম ামান 

িপতা:  মা: শাহ 
জাহান আলী  মাতা: 
কিহ র বগম  

াম: চৗরাকররা ইউিনয়ন: মগড়া  ওয়াড: ৯ 
ডাকঘর: চৗ রীমাল  পা েকাড নং: ১৯০০ 
উপেজলা: টা াইল সদর জলা: টা াইল 

াম: চৗরাকররা ইউিনয়ন: মগড়া  ওয়াড: ৯ ডাকঘর: 
চৗ রীমাল  পা েকাড নং: ১৯০০ উপেজলা: 

টা াইল সদর জলা: টা াইল 

 

469. খািদজা ত 
তােহরা 

ামী: কাম ল হাসান   
মাতা: িফেরাজা 

াম: ক য়া  ডাকঘর: ক য়া পা েকাড নং: 
১৯৫১ উপেজলা: সিখ র জলা: টা াইল 

নাসিরন আ ার বািনজ  ম নালয়, শাসন শাখা-৬, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

470. মা: স জ আলী িপতা: মা: আ র 
রউফ   মাতা: আেজলা 
বগম 

বাসা: ২৭০ াম: বড় আইলচারা ওয়াড: বড় 
আইলচারা ডাকঘর: পাড়াদাহ পা েকাড নং: 
৭০৩১ উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

বাসা: ২৭০ াম: বড় আইলচারা ওয়াড: বড় 
আইলচারা ডাকঘর: পাড়াদাহ পা েকাড নং: ৭০৩১ 
উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

 

471. নাঈমা লতানা িপতা: আ ল কােশম   
মাতা: ৎ র নাহার 

বাসা: হাজী লাল িময়া দাওদাগর বাড়ী াম: 
লাহার কাি   ওয়াড: ১০ ডাকঘর: ল ী র 
পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: ল ী র 
জলা: ল ী র 

বাসা: হাজী লাল িময়া দাওদাগর বাড়ী াম: লাহার 
কাি   ওয়াড: ১০ ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: 
৩৭০০ উপেজলা: ল ী র জলা: ল ী র 

 

472. নািহদা লতানা িপতা: আ ল কােশম   
মাতা: ৎ র নাহার 

বাসা: হাজী লাল িময়া দাওদাগর বাড়ী াম: 
লাহার কাি   ওয়াড: ১০ ডাকঘর: ল ী র 
পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: ল ী র 
জলা: ল ী র 

বাসা: হাজী লাল িময়া দাওদাগর বাড়ী াম: লাহার 
কাি   ওয়াড: ১০ ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: 
৩৭০০ উপেজলা: ল ী র জলা: ল ী র 

 

473. মা: 
মিন ামান 

িপতা: মা: ামান   
মাতা: সিলনা বগম 

াম: আলীনগর  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

াম: আলীনগর  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: নলবাইদ 
পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: িলয়ারচর জলা: 

িকেশারগ  

 

474. আিমন উি ন িপতা: ওেমদ আলী   
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

াম: পােলর ডা ী  ওয়াড: সিরষা ডাকঘর: 
ম য়া পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: 

পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: পােলর ডা ী  ওয়াড: সিরষা ডাকঘর: ম য়া 
পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা জলা: 

রাজবাড়ী 

 

475. মা: বরাজ িপতা:  ত: সাই ল 
ইসলাম   মাতা: সাহারা 
বওয়া 

াম: পািনশা ইউিনয়ন: আদারিভটা/৬  ওয়াড: 
১ ডাকঘর: সািলশা  পা েকাড নং: ২০৫১  
উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

াম: পািনশা ইউিনয়ন: আদারিভটা/৬  ওয়াড: ১ 
ডাকঘর: সািলশা  পা েকাড নং: ২০৫১  উপেজলা: 
মাদারগ  জলা: জামাল র      

 

476. মা: শাহাদাৎ 
হাসাইন 

িপতা: মা: রইব উ ীন   
মাতা: মাছা: হনা 
বগম 

াম: দােমাদর র  ওয়াড: ৭ ডাকঘর: 
তারাকাি  পা েকাড নং: ২০৫৫ উপেজলা: 
সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র 

বাসা: িনউিশলা গ হাউজ াম: গ-১৩৬/৩ হােসন 
মােকট (সি কেট)ময়নারবাগ ডাকঘর: উ র বা া 
পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা 

 

477. মা: মিন ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান   মাতা: হািসনা 
বগম 

াম: রামান   ওয়াড: আমেখালা/৮ ডাকঘর: 
আমেখালা পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: 
গলািচপা জলা: প য়াখালী 

াম: রামান   ওয়াড: আমেখালা/৮ ডাকঘর: 
আমেখালা পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

 

478. মা: শাহ আলম িপতা: ত মাহা দ 
িময়া   মাতা: হািলমা 
খা ন 

বাসা: মাহা দ আলী হাজীর বািড় াম: 
িমজা র, িখ াপাড়া, হাজী র পাড়   ওয়াড: 
িমজা র/২ ডাকঘর: িমজা র পা েকাড নং: 
৪৩৩৪ উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

বাসা: মাহা দ আলী হাজীর বািড় াম: িমজা র, 
িখ াপাড়া, হাজী র পাড়   ওয়াড: িমজা র/২ 
ডাকঘর: িমজা র পা েকাড নং: ৪৩৩৪ উপেজলা: 
হাটহাজারী জলা: চ াম 

 

479. মা: কামাল 
হােসন 

িপতা: মা: আজহার 
আিল খান   মাতা: 
মাছা: ব লা বগম  

বাসা: খান বাড়ী াম: উ: বািলয়াতলী ওয়াড: 
সিফ র ডাকঘর: সিফ র পা েকাড নং: 
৮২৫০ উপেজলা: লাদী জলা: বিরশাল     

বাসা: খান বাড়ী াম: উ: বািলয়াতলী ওয়াড: সিফ র 
ডাকঘর: সিফ র পা েকাড নং: ৮২৫০ উপেজলা: 
লাদী জলা: বিরশাল 

 

480. জা া ল 
ফরেদৗস 

ামী: মা: সাইফ 
উি ন পক   মাতা: 
শফালী বগম  

বাসা: ছালামত উ া মা ার বাড়ী াম: 
আমানত র ইউিনয়ন: ৮ ওয়াড: ৪ ডাকঘর: 
নািজর র পা েকাড নং: ৩৮২০ উপেজলা: 
বগমগনজ জলা: নায়াখালী 

বাসা: ছালামত উ া মা ার বাড়ী াম: আমানত র 
ইউিনয়ন: ৮ ওয়াড: ৪ ডাকঘর: নািজর র পা েকাড 
নং: ৩৮২০ উপেজলা: বগমগনজ জলা: নায়াখালী 

 

481. মাহ ল হাসান িপতা: আলী হােসন 
মা া   মাতা: িবলিকস 

আ ার 

বাসা: ৬২৮ াম: আতখনা ওয়াড: মহ ম 
লিদয়া/২ ডাকঘর: গািচহাটা পা েকাড নং: 

২৩৩১ উপেজলা: বা য়াদী জলা: িকেশারগ  

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

482. শারিমন িপতা: মাহা দ রইচ বাসা: বীর ধানাটা/১৪১৬ াম: বীর ধানাটা বাসা: বীর ধানাটা/১৪১৬ াম: বীর ধানাটা ওয়াড: ৩  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
লতানা উি ন   মাতা: 

রজাহান বগম 
ওয়াড: ৩ ডাকঘর: সিরষাবাড়ী পা েকাড নং: 
২০৫০ উপেজলা: সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র 

ডাকঘর: সিরষাবাড়ী পা েকাড নং: ২০৫০ উপেজলা: 
সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র 

483. মা: ফিরদ শখ িপতা: ত মাতােলব 
শখ   মাতা: শাি  
বগম 

বাসা: শখ বাড়ী াম: ত র ওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: রায়াদী পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

বাসা: ৪৮ াম: আিজম র ওয়াড: ২৬ ডাকঘর: 
িনউমােকট পা েকাড নং: ১২০৫ উপেজলা: লালবাগ 
জলা: ঢাকা 

 

484. মা: িসি র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
কিরম ম ল   মাতা: 
মাছা: নািছমা খা ন  

বাসা: চাকসা াম: চাকসা দি ন পাড়া ওয়াড: 
বড় পা াসী/৪ ডাকঘর: লািহড়ী মাহন র 
পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ      

বাসা: চাকসা াম: চাকসা দি ন পাড়া ওয়াড: বড় 
পা াসী/৪ ডাকঘর: লািহড়ী মাহন র পা েকাড নং: 
৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

 

485. ব না রায় িপতা: অেশাক রায়   
মাতা: িন মা রায় 

াম: গা ামারী  ওয়াড: গ ারাম র/৩ 
ডাকঘর: খদাড়া পা েকাড নং: ৯২৬০ 
উপেজলা: ব য়াঘাটা জলা: লনা 

াম: গা ামারী  ওয়াড: গ ারাম র/৩ ডাকঘর: 
খদাড়া পা েকাড নং: ৯২৬০ উপেজলা: ব য়াঘাটা 
জলা: লনা 

 

486. জয়নব খা ন িপতা: বরকত আলী   
মাতা: মািফয়া খা ন 

াম: িধবাড়ী  ওয়াড: ক রী ডাকঘর: 
জািমরতা পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

যে - মা: আ: রিশদ ম ও কম সং ান ম নালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

487. মা: শিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
মাতােলব   মাতা: 

মেলদা বগম 

াম: জংগলিখলা  ওয়াড: গাশাই র ডাকঘর: 
ভােবরা পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: 
আবরদী জলা: শর র 

াম: জংগলিখলা  ওয়াড: গাশাই র ডাকঘর: ভােবরা 
পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: আবরদী জলা: 
শর র 

 

488. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: মাফা ল 
হােসন   মাতা: মাছা: 

রািশদা বগম 

বাসা: চয়ার ান বাড়ী াম: চরভবানী ওয়াড: 
চর অ ধর/৮ ডাকঘর: ফাজাইফাটা পা েকাড 
নং: ২১৫০ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

বাসা: বাড়ী:২, রাড: ৪ াম: সনপাড়া পব তা, 
িমর র-১০ ওয়াড:  ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: 
১২১৬ উপেজলা: িমর র জলা: ঢাকা 

 

489. অ প গালদার িপতা: শা  গালদার    
মাতা: নীতা গালদার 

াম: কািমনী বািসয়া  ওয়াড: িতলডাংগা 
ডাকঘর: কািমনী বািসয়া পা েকাড নং: ৯২৭০ 
উপেজলা: দােকাপ জলা: লনা 

াম: কািমনী বািসয়া  ওয়াড: িতলডাংগা ডাকঘর: 
কািমনী বািসয়া পা েকাড নং: ৯২৭০ উপেজলা: 
দােকাপ জলা: লনা 

 

490. আল আিমন 
হােসন 

িপতা: হািজর উি ন   
মাতা: িমছা বগম 

বাসা: ম ডা া মইন রাড/৮ াম:  
ম ডা া ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: দৗলত র 
পা েকাড নং: ৯২০২ উপেজলা: দৗলত র 
জলা: লনা   

বাসা: ম ডা া মইন রাড/৮ াম:  ম ডা া 
ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: দৗলত র পা েকাড নং: ৯২০২ 
উপেজলা: দৗলত র জলা: লনা 

 

491. মা: মা দ শখ িপতা: মা: আিজম 
উি ন শখ   মাতা: 
রমহল বগম 

বাসা: ধা য়া াম: ধা য়া ওয়াড: মািছম র 
ডাকঘর: ধা য়া পা েকাড নং: ১৬২০  
উপেজলা: িশব র জলা: নরিসংদী 

বাসা: ধা য়া াম: ধা য়া ওয়াড: মািছম র ডাকঘর: 
ধা য়া পা েকাড নং: ১৬২০  উপেজলা: িশব র 
জলা: নরিসংদী 

 

492. সয়দ মা: 
রাকাত হােসন 

িপতা: সয়দ কামাল 
হােসন   মাতা: সয়দা 

মিরয়াম বগম 

বাসা: সয়দ পাড়া াম: িমজা র, সয়দ পাড়া 
ওয়াড: িমজা র/০১ ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং: ৪৩৩৪ উপেজলা: হাটহাজারী  
জলা: চ াম 

বাসা: সয়দ পাড়া াম: িমজা র, সয়দ পাড়া ওয়াড: 
িমজা র/০১ ডাকঘর: িমজা র পা েকাড নং: ৪৩৩৪ 
উপেজলা: হাটহাজারী  জলা: চ াম 

 

493. মা: শামীম 
রজা 

িপতা: ত নওেশর 
আলী   মাতা: 
জাহানারা 

াম: সানাবা   ওয়াড: ধারাবিরয়া ডাকঘর: 
পাটপাড়া পা েকাড নং: ৬৪৪০ উপেজলা: 

দাস র জলা: নােটার 

াম: সানাবা   ওয়াড: ধারাবিরয়া ডাকঘর: পাটপাড়া 
পা েকাড নং: ৬৪৪০ উপেজলা: দাস র জলা: 

নােটার 

 

494. নািহ ল আলম িপতা: ম: রিফ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
জাসনা বগম 

বাসা: ৮১৬২ াম: বাউসী উ র পাড়া ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: বাউসী বা ালী পা েকাড নং: ২০৫২ 
উপেজলা: সিরষাবাড় জলা: জামাল র 

বাসা: ৮১৬২ াম: বাউসী উ র পাড়া ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: বাউসী বা ালী পা েকাড নং: ২০৫২ 
উপেজলা: সিরষাবাড় জলা: জামাল র 

 

495. মিফ ল ইসলাম িপতা: রিহম উি ন  
মাতা: মিজদা 

াম: হাসন িময়া ওয়াড: উরফা/৩ ডাকঘর: 
এল.এইচ.িখলা পা েকাড নং: ২১৫০ 
উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

াম: হাসন িময়া ওয়াড: উরফা/৩ ডাকঘর: 
এল.এইচ.িখলা পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

 

496. তািনয়া আ ার 
তমা   

িপতা: মা: ল 
আিমন  মাতা: িফয়া 
বগম 

াম: িস রদী  ওয়াড: য়া ডাকঘর: 
িবব ী পা েকাড নং: ১৫৪১ উপেজলা: নগর 
জলা: ি গ  

বাসা: ২৭/৩,িড াম: কাজী িরয়াজ উি ন রাড 
ওয়াড: ২৫ ডাকঘর: পা া পা েকাড নং:১২১১  
উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

497. মা: আ াহ 
আল মা ন 

িপতা: মা: সাই ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
হািসনা খা ন 

াম: ধাতব র কা   ওয়াড: ব লা ডাকঘর: 
ব লা পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: ধাতব র কা   ওয়াড: ব লা ডাকঘর: ব লা 
পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: িসরাজগ  জলা: 

িসরাজগ  

 

498. মা: সিলম 
রজা 

িপতা: মা: আ র 
রিশদ সখ   মাতা: 
মােজদা খা ন  

াম: বা লী  ওয়াড: বা লী ডাকঘর: বা লী 
পা েকাড নং:৬৭০০  উপেজলা: িসরাজগ  

সদর   জলা: িসরাজগ  

াম: বা লী  ওয়াড: বা লী ডাকঘর: বা লী পা েকাড 
নং:৬৭০০  উপেজলা: িসরাজগ  সদর   জলা: 
িসরাজগ  

 

499. মা: মাহা ব 
আলম 

িপতা: মা: আ ল 
কােশম   মাতা: েলনা 
আ ার 

াম: ছওজ ওয়াড: ছওজ/৬  ডাকঘর: 
গিরগাতীয়া পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
আটপাড়া জলা: ন েকানা 

াম: ছওজ ওয়াড: ছওজ/৬  ডাকঘর: গিরগাতীয়া 
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: আটপাড়া জলা: 
ন েকানা 

 

500. মাহা দ 
সােহল রানা 

িপতা: আ ল জিলল 
হাওলাদার   মাতা: 
সাসা ৎ ছােহরা 
বগম 

বাসা: বা রতলী রা া াম: পি ম বা রতলী 
ওয়াড: ৯ ডাকঘর: খ পাড়া পা েকাড নং: 
৮৬৫০ উপেজলা: কলাপাড়া জলা: প য়াখালী 

বাসা: ১/১০ বাসা, নীচতলা, ইউিনট-২ াম: টালার 
বাগ ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: 
১২১৬ উপেজলা: িমর র জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
501. মাখেল র 

রহমান 
িপতা: আ াফ ধা   
মাতা: িমনারা 

বাসা: ১১৬ াম: বােহর মৗজা ওয়াড: 
কমলা র/০৫ ডাকঘর: চৗ িড়য়া পা েকাড 
নং: ৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী জলা: 
প য়াখালী 

বাসা: ১০/৩ াম: হাজী িচ িময়া রাড ওয়াড:  
ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

502. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: ত মা: বা  
িময়া   মাতা: পিরজা 
খা ন 

াম: িশদলাই ( ন র সরকার বাড়ী) ইউিনয়ন: 
িশদলাই/২  ওয়াড:  ৫ ডাকঘর: িশদলাই 
পা েকাড নং: ৩৫২৬ উপেজলা: া নপাড়া 
জলা: িম া 

াম: িশদলাই ( ন র সরকার বাড়ী) ইউিনয়ন: 
িশদলাই/২  ওয়াড:  ৫ ডাকঘর: িশদলাই পা েকাড 
নং: ৩৫২৬ উপেজলা: া নপাড়া জলা: িম া 

 

503. মা: রিবউল 
আলম 

িপতা: ম: মা ফা 
হােসন   মাতা: মাছা: 

িশলা বগম 

বাসা: ৫৩, রাড নং: ১/১ াম: র পাড়া 
ওয়াড: ৩০ ডাকঘর: আলমনগর পা েকাড নং: 
৫৪০২ উপেজলা: সদর জলা: রং র 

বাসা: ৫৩, রাড নং: ১/১ াম: র পাড়া ওয়াড: 
৩০ ডাকঘর: আলমনগর পা েকাড নং: ৫৪০২ 
উপেজলা: সদর জলা: রং র 

 

504. টন চাকমা িপতা: অেল  চাকমা   
মাতা: দবী চাকমা 

াম: দি ন নালকাটা ইউিনয়ন: লিতবান/৪  
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: পানছিড় পা েকাড নং: 
৪৪১০ উপেজলা: পানছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

াম: দি ন নালকাটা ইউিনয়ন: লিতবান/৪  ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: পানছিড় পা েকাড নং: ৪৪১০ উপেজলা: 
পানছিড় জলা: খাগড়াছিড়  

 

505. সিলম রজা  িপতা: ত ওসমান 
আলী   মাতা: িশ ী 
খা ন 

াম: মাজ াম  ওয়াড: িশলাইদহ ডাকঘর: 
িশলাইদহ পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: 

মারখালী জলা: ি য়া 

াম: মাজ াম  ওয়াড: িশলাইদহ ডাকঘর: িশলাইদহ 
পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: মারখালী জলা: 
ি য়া  

 

506. মা: নাঈ র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
কােসম   মাতা: 
রননাহার 

াম: ইয়াকা া  ওয়াড: বড়রাইশিদয়া 
ডাকঘর: মৗ বী পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: রাংগাবালী জলা: প য়াখালী 

াম: ইয়াকা া  ওয়াড: বড়রাইশিদয়া ডাকঘর: 
মৗ বী পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: রাংগাবালী 
জলা: প য়াখালী 

 

507. মা: বা ল 
হাসাইন 

িপতা: মা: চান িময়া 
িসকদার   মাতা: 
মেনায়ারা বগম 

াম: আমেখালা  ওয়াড: আমেখালা ডাকঘর: 
আমেখালা পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: 
গলািচপা জলা: প য়াখালী 

াম: আমেখালা  ওয়াড: আমেখালা ডাকঘর: 
আমেখালা পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

 

508. মাসা: মািহ র 
আ ার 

ামী: মা: আিত র 
রহমান মাতা: 
রজাহান বগম    

াম: ইচািদ ওয়াড: গজািলয়া ডাকঘর: 
চরচ হল পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: 
গলািচপা জলা: প য়াখালী 

াম: হতািলয়া  ব ধঘাট ওয়াড: টাউন কািলকা র 
ডাকঘর: বহাপগািছয়া পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর জলা: প য়াখালী 

 

509. তানভীর 
আহেমদ 

িপতা: ইউ ফ আলী   
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা: বড় বাড়ী াম: গাল িনয়অ ওয়াড: 
তিলখালী ডাকঘর: সাফা ব র পা েকাড নং: 

৮৫৬১ উপেজলা: ভা ারীয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: রেনসা একােডমী াম: শাি নগর ওয়াড: 
মা য়াইল ডাকঘর: পাড় ডগাইর পা েকাড নং: 
১৩৬২ উপেজলা: ডমরা জলা:ঢাকা    

 

510. মা: শাহাদাত 
হােসন 

িপতা: মা: সিলম   
মাতা: িবিব হােজরা 
খা ন 

বাসা: সিলম িময়ার বাড়ী াম: ব ার র 
ওয়াড: অ িদয়া,/৯ ডাকঘর: িদনমিনরহাট 
পা েকাড নং: ৩৮০৩ উপেজলা: সদর জলা: 
নায়াখালী 

বাসা: সিলম িময়ার বাড়ী াম: ব ার র ওয়াড: 
অ িদয়া,/৯ ডাকঘর: িদনমিনরহাট পা েকাড নং: 
৩৮০৩ উপেজলা: সদর জলা: নায়াখালী 

 

511. মা: উ ল 
হােসন  

িপতা: মা: আফজাল 
হােসন   মাতা: 

লালভা  বগম 

াম: িনি র  ওয়াড: দি য়র/০১ ডাকঘর: 
দি য়র পা েকাড নং: ১৯৩৭ উপেজলা: 
নাগর র জলা: টাংগাইল 

াম: িনি র  ওয়াড: দি য়র/০১ ডাকঘর: দি য়র 
পা েকাড নং: ১৯৩৭ উপেজলা: নাগর র জলা: 

টাংগাইল 

 

512. সয়দা মািরসনা 
শিহদ 

িপতা: সয়দ শহী ল 
হক   মাতা: রািজয়া 
বগম 

াম: মালা  ওয়াড: টগরব র  ডাকঘর: 
কািশয়ািন পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 
আলফাডা া জলা: ফিরদ র 

H-9/c, R-71, লশান-২, ঢাকা  

513. েসনিজৎ ম ল িপতা: ানেদব ম ল   
মাতা: বীনা রানী ম ল 

বাসা: ১৬/িড, ব শবাড়ী রাড াম: বশবাড়ী 
ওয়াড: ৩৩ ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড 
নং: ১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

বাসা: ১৬/িড, ব শবাড়ী রাড াম: বশবাড়ী ওয়াড: 
৩৩ ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

514. মা: ওমর 
মা ফ িলটন 

িপতা: মা: আ: ছামাদ   
মাতা: মাছা: নারিগছ 
বগম 

াম: মাদারজানী ওয়াড: মাধাইনগর ডাকঘর: 
ওয়ািশন পা েকাড নং: ৬৭৮০ উপেজলা: 
তাড়াশ জলা: িসরাজগ    

াম: মাদারজানী ওয়াড: মাধাইনগর ডাকঘর: ওয়ািশন 
পা েকাড নং: ৬৭৮০ উপেজলা: তাড়াশ জলা: 

িসরাজগ  

 

515. নাসরীন লতানা িপতা: মা: ইনসান 
আলী  মাতা: রজাহান 
বগম 

াম: ভাবকী  ওয়াড: ৭ নং চরবানী পা িরয়া 
ইউিনয়ন ডাকঘর: ভাবকী বাজার  পা েকাড 
নং: ২০১২ উপেজলা: মলা হ জলা: 
জামাল র 

াম: ভাবকী  ওয়াড: ৭ নং চরবানী পা িরয়া ইউিনয়ন 
ডাকঘর: ভাবকী বাজার  পা েকাড নং: ২০১২ 
উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

 

516. মাছা: ফাহিমদা 
জা াত 

িপতা: মা: রজব আলী 
িমঞা  মাতা: মাছা: 
হািমদা বগম 

াম: গৗরী াম  ওয়াড: গৗরী াম ডাকঘর: 
গৗরী াম পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 

সাি য়া জলা: পাবনা 

বাসা: এফ-১৮২ াম: সরকারী াফ কায়াট ার  
ওয়াড: শের-ই-বাংলা নগর ডাকঘর: শের-ই-বাংলা 
নগর পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: শের-ই-বাংলা 
নগর জলা: ঢাকা 

 

517. মা: ইসমাইল  িপতা: মা: হািবল 
িময়া   মাতা: শফালী 
বগম 

বাসা: দি ন পাড়া াম: হাস গর ওয়াড: 
তজখালী/১ ডাকঘর: জীবনগ  বাজার 
পা েকাড নং: ৩৪১৬ উপেজলা: বা হারাম র 
জলা: া নািড়য়া 

বাসা: দি ন পাড়া াম: হাস গর ওয়াড: তজখালী/১ 
ডাকঘর: জীবনগ  বাজার পা েকাড নং: ৩৪১৬ 
উপেজলা: বা হারাম র জলা: া নািড়য়া 

 

518. তাছিলমা র  িপতা: শাম ল আলম   
মাতা: মাহেসনা আলম 

বাসা: ফেয়জ ইসমাঈেল বাড়ী াম: িচকনদ ী 
ওয়াড: িচকনদ ী ডাকঘর: ফেতহাবাদ 
পা েকাড নং: ৪৩৩৫ উপেজলা: হাটহাজারী 

বাসা: ইউ ফ ানশন াম: আল মাদানী রাড ওয়াড: 
দি ন লক বহর ডাকঘর: চকবাজার পা েকাড নং: 
৪২০৩ উপেজলা: প চ লাইন জলা: চ াম 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জলা: চ াম 

519. রাইমহন বালা িপতা: ত জগদীশ 
বালা   মাতা: ত 
িপপাসা বালা 

বাসা: বালা বাড়ী াম: বা িড়য়া ওয়াড: ১ নং 
শলী/০৭ ডাকঘর: িনলফাবয়রা পা েকাড 

নং: ৮১২০ উপেজলা: ি পাড়া জলা: 
গাপালগ       

বাসা: লালবাগ টিলেফান এ েচ জ াম: কমলদাহ 
উ  রাড ওয়াড: ২৭ ডাকঘর: আিলয়া মা াসা  
পা েকাড নং: ১২১১ উপেজলা: চকবাজার জলা: 

ঢাকা 

 

520. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ  
জায়াদ ম ল   মাতা: 
মাছা: জাহানারা বগম  

াম: স র পাড়া  ওয়াড: বড় হযরত র/১৫ 
ডাকঘর: নানকর পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: স র পাড়া  ওয়াড: বড় হযরত র/১৫ ডাকঘর: 
নানকর পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র 
জলা: রং র 

 

521. মা: আ াহ 
খান 

িপতা: মা: আ ল 
স খান   মাতা: 

মাছা: িফয়া বগম 

াম: উ: বািনয়াগ তী  ওয়াড: সন ডাংসাবাড়ী 
ডাকঘর: দৗবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

াম: উ: বািনয়াগ তী  ওয়াড: সন ডাংসাবাড়ী 
ডাকঘর: দৗবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

522. মাছা ত 
িশিরন িশলা 

িপতা: মা: আর বােরক   
মাতা: িমনা খা ন 

াম: খামারপাড়া ইউিনয়ন: ক য়া/১ ওয়াড: 
২   ডাকঘর: ক য়া কািলবাড়ী পা েকাড নং: 
২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর জলা: 
জামাল র  

াম: খামারপাড়া ইউিনয়ন: ক য়া/১ ওয়াড: ২   
ডাকঘর: ক য়া কািলবাড়ী পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র সদর জলা: জামাল র  

 

523. ইসরাত জাহান 
রানা 

িপতা: সাজগর আলী   
মাতা: রািবয়া খা ন 

বাসা: মযদর ম ােরর বািড় াম: রাধানগর 
ওয়াড: আগানগর ডাকঘর: আগানগর 
পা েকাড নং: ২৩৫০ উপেজলা: ভরব জলা: 

িকেশারগ  

বাসা: মযদর ম ােরর বািড় াম: রাধানগর ওয়াড: 
আগানগর ডাকঘর: আগানগর পা েকাড নং: ২৩৫০ 
উপেজলা: ভরব জলা: িকেশারগ  

 

524. মা: আ াহ 
আল মা ন 

িপতা: ত খাইরিল 
ইসলাম   মাতা: রিহমা 
বগম 

াম: মৗলভী পাড়া  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: 
সীতা  পা েকাড নং: ৪৩১০ উপেজলা: 
সীতা  জলা: চ াম   

াম: মৗলভী পাড়া  ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: সীতা  
পা েকাড নং: ৪৩১০ উপেজলা: সীতা  জলা: 

চ াম 

 

525. মা: আ ল 
হােসম 

িপতা: মিনর আহা দ   
মাতা: অিজফা খা ন 

বাসা: ক ািমেকল মিনর আহাং াম: উ র 
পরাগল র ইউিনয়ন: জারারগ /৩ ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: মহাজন হাট পা েকাড নং: ৪৩২৬ 
উপেজলা: িমরসরাই জলা: চ াম 

বাসা: ক ািমেকল মিনর আহাং াম: উ র পরাগল র 
ইউিনয়ন: জারারগ /৩ ওয়াড: ৪ ডাকঘর: মহাজন 
হাট পা েকাড নং: ৪৩২৬ উপেজলা: িমরসরাই 
জলা: চ াম 

 

526. ইিত  ামী: ফিরদ শখ  
মাতা: িরয়া বগম 

াম: বায়িলয়া  ওয়াড: ভাবড়া র ডাকঘর: 
বায়িলয়া পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: বায়িলয়া  ওয়াড: ভাবড়া র ডাকঘর: বায়িলয়া 
পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: ক দ র জলা: 
গাপালগ  

 

527. ফােতমা খানম িপতা: নাজ ল হােসন 
ধা  মাতা: নাসিরন 
লতানা   

াম: চরভাটপাড়া  ওয়াড: সাতইল ডাকঘর: 
চরভাটপাড়া  পা েকাড নং: ৮১৩২  উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

াম: চরভাটপাড়া  ওয়াড: সাতইল ডাকঘর: 
চরভাটপাড়া  পা েকাড নং: ৮১৩২  উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

 

528. মা: নাজ ল 
দা  

িপতা: মা: বলাল 
িময়া   মাতা: নািছমা 
খা ন 

বাসা: বলাল িভলা াম:  বলদীবাতান ওয়াড: 
বড় হযরত র/১৫ ডাকঘর: িগরাই পা েকাড 
নং:৫৪৬০  উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

বাসা: বলাল িভলা াম:  বলদীবাতান ওয়াড: বড় 
হযরত র/১৫ ডাকঘর: িগরাই পা েকাড নং:৫৪৬০  
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

 

529. মা: মাহ ল 
হাসান 

িপতা: মা: আ ল 
স সরকার   মাতা: 

িজয়াসিমন বগম 

াম: িদ িলয়া ইউিনয়ন: বড় ল/৬  ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: জংগািলয়া পা েকাড নং: ৬৭৪১ 
উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ    

াম: িদ িলয়া ইউিনয়ন: বড় ল/৬  ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: জংগািলয়া পা েকাড নং: ৬৭৪১ উপেজলা: 
বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

530. মজবাহ উি ন িপতা: ব াল হােসন   
মাতা: রৗশন আ ার 

াম: বড় হােসন র ইউিনয়ন: ৩ ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: বাংলা বাজার পা েকাড নং: ৩৮২২ 
উপেজলা: বগমগ  জলা: নায়াখালী  

াম: বড় হােসন র ইউিনয়ন: ৩ ওয়াড: ৫ ডাকঘর: 
বাংলা বাজার পা েকাড নং: ৩৮২২ উপেজলা: 
বগমগ  জলা: নায়াখালী  

 

531. মা: আল-
আিমন চৗ রী 

িপতা: মা: শাহজাহান 
চৗ রী   মাতা: হনা 
বগম 

বাসা: ৪৮৯ র ল র ( রাতন ৩৬) াম: 
র ল র   ওয়াড: ৪ ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড 
নং: ১২৩৬  উপেজলা: ডমরা যা াবাড়ী জলা: 
ঢাকা 

যে - মা: আ র রিশদ ি গত কম কত া ম ও 
কম  সং ান ম নালয় ভবন নং ৭, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

532. রাজীব কাি  দ িপতা: যতী  মাহন দ   
মাতা: পালী দ 

বাসা: ডা: যতী  মাহন দর বাড়ী  াম: 
হাছনদ ী  ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: দাহজারী 
পা েকাড নং: ৪৩৮০ উপেজলা: চ নাইন 
জলা: চ াম     

বাসা: ডা: যতী  মাহন দর বাড়ী  াম: জাফরাবাদ 
ওয়াড: ৮ ডাকঘর: জাফরাবাদ পা েকাড নং: ৪৩৭০ 
উপেজলা: প য়া জলা: চ াম 

 

533. ছােনায়ার 
হােসন 

িপতা: ত ম আলী   
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: অ ননালাই  ওয়াড: গাং য়া ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: অ ননালাই  ওয়াড: গাং য়া ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা 

 

534. মা: কায়সার 
হািমদ 

িপতা: মা: শাহজাহান 
আলী   মাতা:  

াম: রাউিত ওয়াড: রাউিত ডাকঘর: বানাইল 
পা েকাড নং: ২৩১৬ উপেজলা: তাড়াইল 
জলা: িকেশারগ  

াম: রাউিত ওয়াড: রাউিত ডাকঘর: বানাইল 
পা েকাড নং: ২৩১৬ উপেজলা: তাড়াইল জলা: 

িকেশারগ  

 

535. মা: আিরফ িপতা: র মাহা দ   
মাতা: শািহ র 

বাসা: তােজয় বাড়ী াম: মািঝর গ ও ওয়াড: 
দরেবশ র/৭ ডাকঘর: কািশমনগর পা েকাড 
নং:  উপেজলা: রামগ  জলা: ল ী র 

রহমেত আলম ইসলাম িমণ, ০১ রল গইট, তজগ ও, 
ঢাকা 

 

536. ি  িব াস িপতা: ডা: লাল চ  
িব াস   মাতা: স া 

াম: হাট বলাট  ওয়াড: বােরাবাজার ডাকঘর: 
বােরাবাজার পা েকাড নং: ৭৩৫১ উপেজলা: 

বাসা: আ  তােলব সড়ক বাসা ন র ৭৬৬ াম: 
রাতন বাসবা, কাজী পাড়া ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রানী িব াস কালীগ  জলা: িঝনাইদহ যেশার সদর পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: যেশার 

সদর জলা: যেশার 
537. এসএম নািস ল 

ইসলাম 
িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: 
িফেরাজা ইয়াসিমন 

াম: চা য়া  ওয়াড: হিরদাসকাঠী/৫ ডাকঘর: 
জয় র পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: চা য়া  ওয়াড: হিরদাসকাঠী/৫ ডাকঘর: জয় র 
পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র জলা: 

যেশার 

 

538. মা: 
ওয়াজউি ন 
হােসন 

িপতা: মা: ব রউি ন 
খালাসী   মাতা: 
িফেরাজা বগম 

াম: মা াডা ী  ওয়াড: ঢউখালী ডাকঘর: 
ঢউখালী পা েকাড নং: ৭৮২২ উপেজলা: 

সদর র জলা: ফিরদ র 

াম: মা াডা ী  ওয়াড: ঢউখালী ডাকঘর: 
ঢউখালী পা েকাড নং: ৭৮২২ উপেজলা: সদর র 
জলা: ফিরদ র   

 

539. আিছয়া খা ন 
িলতা 

ামী: মা: সাই র 
রহমান তরফদার   
মাতা: বলী বগম 

যে  মা: লা ল তরফদার াম: পাটদাহ 
ওয়াড: আদারিভটা ডাকঘর: পাটদাহ 
পা েকাড নং: ২০৫১ উপেজলা: মাদারগ  
জলা: জামাল র 

যে  মা: সালায়মান কিবর িলটন শাসিনক 
কম কত া, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

540. মা: মা ; রানা িপতা: মা: আশরাফ 
আলী   মাতা: 
জাহানারা 

াম: বা িড়য়া  ওয়াড: ধানগড়া ডাকঘর: 
আটঘিড়য়া পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: 
রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম: বা িড়য়া  ওয়াড: ধানগড়া ডাকঘর: আটঘিড়য়া 
পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: রায়গ  জলা: 

িসরাজগ  

 

541. কাউছার হাসান িপতা: মা: তারা িময়া   
মাতা: মাছা: মালা 
বগম 

াম: দমদমা  ওয়াড: ৫ নং ইটাইল ইউিনয়ন 
ডাকঘর: ব ল তলা বাজার পা েকাড নং: 
২২০৫ উপেজলা: সদর জলা: জামাল র 

াম: দমদমা  ওয়াড: ৫ নং ইটাইল ইউিনয়ন ডাকঘর: 
ব ল তলা বাজার পা েকাড নং: ২২০৫ উপেজলা: 
সদর জলা: জামাল র 

 

542. মন িময়া িপতা: হা ন অর রিশদ   
মাতা: নীিলমা বগম 

বাসা: ম ল বাড়ী াম: মাজািলয়া  ওয়াড: 
জায়াইল/৩ ডাকঘর: মাজািলয়া পা েকাড 

নং: ২০৫০ উপেজলা: সিরষাবাড়ী জলা: 
জামাল র  

বাসা: ম ল বাড়ী াম: মাজািলয়া  ওয়াড: 
জায়াইল/৩ ডাকঘর: মাজািলয়া পা েকাড নং: 

২০৫০ উপেজলা: সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র  

 

543. ম: উ ল 
হােসন 

িপতা: মা: আমজাদ 
আলী   মাতা: 
মেনায়ারা 

াম: রহাই কাউিলয়া  ওয়াড: ঘারজান 
ডাকঘর: খাষ কাউিলয়া পা েকাড নং: ১৯৩০ 
উপেজলা: চৗহালী জলা: িসরাজগ  

াম: রহাই কাউিলয়া  ওয়াড: ঘারজান ডাকঘর: খাষ 
কাউিলয়া পা েকাড নং: ১৯৩০ উপেজলা: চৗহালী 
জলা: িসরাজগ  

 

544. িলজা আ ার িপতা: মা: ইি স িময়া   
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: প য়া  ওয়াড: বাৈদর ইউিপ/৩ ডাকঘর: 
জমেশর র পা েকাড নং: ৩৪৬০ উপেজলা: 
কসবা জলা: া নবাড়ীয়া   

যে  সয়দ মাফা ল হাসাইন লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

545. উৎপল চাকমা  িপতা: মন র চাকমা   
মাতা: ননীবালা চাকমা 

বাসা: বা ছড়া াম:  উদাল বাগান ওয়াড: 
দীিঘনালা ইউিনয়ন/৪ ডাকঘর: দীিঘনালা 
পা েকাড নং: ৪৪২০ উপেজলা: দীিঘনালা 
জলা: খাগড়াছিড় 

বাসা: বা ছড়া াম:  উদাল বাগান ওয়াড: দীিঘনালা 
ইউিনয়ন/৪ ডাকঘর: দীিঘনালা পা েকাড নং: ৪৪২০ 
উপেজলা: দীিঘনালা জলা: খাগড়াছিড় 

 

546. জীবন চাকমা  িপতা: আেলাময় 
চাকমা   মাতা: নানাবী 
চাকমা 

বাসা: বা ছড়া াম: দ: বা ছড়া ওয়াড: 
বা ছড়া ইউিনয়ন/৫ ডাকঘর: বা ছড়া 
পা েকাড নং: ৪৪২০ উপেজলা: দীিঘনালা 
জলা: খাগড়াছিড় 

বাসা: বা ছড়া াম: দ: বা ছড়া ওয়াড: বা ছড়া 
ইউিনয়ন/৫ ডাকঘর: বা ছড়া পা েকাড নং: ৪৪২০ 
উপেজলা: দীিঘনালা জলা: খাগড়াছিড় 

 

547. নয়ন মার 
ম ল 

িপতা: নবী  নাথ ম ল   
মাতা: নমীতা রানী 
ম ল 

াম: জালয়াখালী  ওয়াড: গা রা/১২ ডাকঘর: 
গা রা পা েকাড নং: ৯৪৫৪  উপেজলা: 

ামনগর জলা: সাত ীরা 

াম: জালয়াখালী  ওয়াড: গা রা/১২ ডাকঘর: গা রা 
পা েকাড নং: ৯৪৫৪  উপেজলা: ামনগর জলা: 

সাত ীরা 

 

548. মা: িমনদা ল 
বর চৗ রী 

িপতা: ম: হািম ল বর 
চৗ রী   মাতা: ছািমরা 

পারভীন 

বাসা: ৪২৮ াম: বহরা ওয়াড: বহরা/৩ 
ডাকঘর: বহরা পা েকাড নং: ৩৩৩১  
উপেজলা: মাধব র জলা: হিবগ  

বাসা: ৪২৮ াম: বহরা ওয়াড: বহরা/৩ ডাকঘর: বহরা 
পা েকাড নং: ৩৩৩১  উপেজলা: মাধব র জলা: 

হিবগ  

 

549. মা: িলটন 
হােসন 

িপতা: ইয়ার হােসন   
মাতা: হাসনা আ ার 

াম: কালাম র  ওয়াড: িতপাড়া ডাকঘর: 
কালাম র পা েকাড নং: ১৩৫১ উপেজলা: 
ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: কালাম র  ওয়াড: িতপাড়া ডাকঘর: 
কালাম র পা েকাড নং: ১৩৫১ উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা 

 

550. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: তয়ব আলী   
মাতা: মাছা: জ রা 
খা ন 

াম: সমাজ বািনয়া ব   ওয়াড: িনমাইচড়া 
ডাকঘর: শীত লাই পা েকাড নং: ৬৬৩০ 
উপেজলা: চাটেমাহর জলা: চ াম 

াম: সমাজ বািনয়া ব   ওয়াড: িনমাইচড়া ডাকঘর: 
শীত লাই পা েকাড নং: ৬৬৩০ উপেজলা: চাটেমাহর 
জলা: চ াম  

 

551. রািজয়া লতানা িপতা: আ র রােশদ 
িময়া   মাতা: ত র  
বগম 

াম: ভাটপাড়া  ওয়াড: তালমা ডাকঘর: 
রা তপাড়া পা েকাড নং: ৭৮৪১ উপেজলা: 
নগরকা া জলা: ফিরদ র 

াম: ভাটপাড়া  ওয়াড: তালমা ডাকঘর: রা তপাড়া 
পা েকাড নং: ৭৮৪১ উপেজলা: নগরকা া জলা: 

ফিরদ র 

 

552. মা: মিনর 
হােসন 

িপতা: মা: ন র 
আলী   মাতা: মাসা: 
ফিরদা বগম 

াম: উ: খালপ য়া  ওয়াড: বামনা/৩ ডাকঘর: 
খালপ য়া পা েকাড নং: ৮৭৩০ উপেজলা: 

বামনা জলা: বর না  

বাসা: িলংক রাড/৯ াম: বাংলা মাটর ওয়াড:বাংলা 
মাটর ডাকঘর: শাহাবাগ পা েকাড নং: ১০০০ 

উপেজলা: রমনা জলা: ঢাকা 

 

553. িরপন আলী িপতা: রিফ ল ইসলাম   
মাতা: পালী খা ন 

াম: ভ য়াপাড়া  ওয়াড: বা লাট ডাকঘর: 
দি ন মেনাহর র পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: মারখালী জলা: ি য়া 

াম: ম র  ওয়াড: বা লাট ডাকঘর: দি ন 
মেনাহর র পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: 

মারখালী জলা: ি য়া 

 

554. মা: সাহা ি ন 
খান 

িপতা: ত মাহা দ 
আলী খান   মাতা: 
খােদজা বগম  

াম: গাপাল র  ওয়াড: গাপাল র/২ 
ডাকঘর: গাপাল র পা েকাড নং: ৭৮৭০ 
উপেজলা: আলফাডা া জলা: ফিরদ র 

াম: গাপাল র  ওয়াড: গাপাল র/২ ডাকঘর: 
গাপাল র পা েকাড নং: ৭৮৭০ উপেজলা: 

আলফাডা া জলা: ফিরদ র 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
555. মা: রাজন আলী িপতা: মা: ম  ম ল   

মাতা: মাছা: েলখা 
খা ন 

াম: রাম র  ওয়াড: লাল র ইউিনয়ন/১ 
ডাকঘর: লাল র পা েকাড নং: ৬৪২১ 
উপেজলা: লাল র জলা: নােটার 

াম: রাম র  ওয়াড: লাল র ইউিনয়ন/১ 
ডাকঘর: লাল র পা েকাড নং: ৬৪২১ উপেজলা: 
লাল র জলা: নােটার 

 

556. মা: ফয়সাল 
কিবর 

িপতা: মা: রিফ ল 
আলম     মাতা: মাছা: 
িবলিকস খা ন  

বাসা: ০১ ও ০৪ াম: ভায়ড়া ওয়াড: উ িনয়া 
ডাকঘর: খাদগজাইল পা েকাড নং: ৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: ০১ ও ০৪ াম: ভায়ড়া ওয়াড: উ িনয়া ডাকঘর: 
খাদগজাইল পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: 

উ াপাড়া জলা: িসরাজগ    

 

557. নাজ ল ইসলাম িপতা: আ াছ আলী   
মাতা: সিলনা বগম 

াম: ম নগর  ওয়াড: পাড়াতলী ডাকঘর: 
ম নগর পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: ম নগর  ওয়াড: পাড়াতলী ডাকঘর: ম নগর 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: 

নরিসংদী 

 

558. মা: িগয়াস 
উি ন 

িপতা: মা: আ: হা ান   
মাতা: মাসা: ফিরদা 
আ ার 

বাসা: মাইজখার াম: মাইজখার ওয়াড: 
মাইজখার ডাকঘর: বদর র বাজার পা েকাড 
নং: ৩৫১০ উপেজলা: চি না জলা: িম া 

বাসা: মাইজখার াম: মাইজখার ওয়াড: মাইজখার 
ডাকঘর: বদর র বাজার পা েকাড নং: ৩৫১০ 
উপেজলা: চি না জলা: িম া 

 

559. িব ৎ ব  িপতা: িবমল ব    
মাতা: রীতা ব  

াম: চক িরয়া  ওয়াড: কালাবাড়ী ডাকঘর: 
কালাবাড়ী পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: 
কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

াম: চক িরয়া  ওয়াড: কালাবাড়ী ডাকঘর: 
কালাবাড়ী পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: 
কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

 

560. মা: আলী র িপতা: মা: দা  িময়া   
মাতা: জােহরা খা ন 

াম: ভ য়ার চর ব পাড়া  ওয়াড:  নগর 
ডাকঘর: সায়দাবাদ পা েকাড নং: ১৬৩০ 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: ভ য়ার চর ব পাড়া  ওয়াড:  নগর ডাকঘর: 
সায়দাবাদ পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী 

 

561. স য় সাহা িপতা: মিনকা সাহা   
মাতা: মেনার ন সাহা 

বাসা: পি ম বাঘড়া াম: বাঘড়া ওয়াড: 
বাঘড়া ডাকঘর: বাঘড়া পা েকাড নং: ১৫৫৭  
উপেজলা: নগর জলা: ি গ    

বাসা: পি ম বাঘড়া াম: বাঘড়া ওয়াড: বাঘড়া 
ডাকঘর: বাঘড়া পা েকাড নং: ১৫৫৭  উপেজলা: 

নগর জলা: ি গ  

 

562. মা: রািজব 
হােসন 

িপতা: মর ম 
সামছি ন আহে দ   
মাতা: তাহিমনা খা ন 

াম: র ন ন র/৩৫৪২  ওয়াড: র ন ন র 
ডাকঘর: বাহা র র পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা: পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: র ন ন র/৩৫৪২  ওয়াড: র ন ন র ডাকঘর: 
বাহা র র পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

 

563. মা: 
রিক ামান 

িপতা: মা: আ র রব   
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা: নগর, ৪২৪/১৭০২ াম: নগর 
ওয়াড: জলসা/১ ডাকঘর: জলসা পা েকাড 
নং: ৯২৬০  উপেজলা: ব য়াঘাটা, থানা: 
লবনচরা জলা: লনা 

বাসা: নগর, ৪২৪/১৭০২ াম: নগর ওয়াড: 
জলসা/১ ডাকঘর: জলসা পা েকাড নং: ৯২৬০  
উপেজলা: ব য়াঘাটা, থানা: লবনচরা জলা: লনা 

 

564. মা: ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: লাল মা দ   
মাতা: গালাপজান 
বগম 

বাসা: ১৪ াম: ক রিদয়া  ওয়াড: ক রা/৯ 
ডাকঘর: তা ল খানা পা েকাড নং: ৭৮০১  
উপেজলা: ফিরদ র সদর জলা: ফিরদ র 

বাসা: ১৪ াম: ক রিদয়া  ওয়াড: ক রা/৯ ডাকঘর: 
তা ল খানা পা েকাড নং: ৭৮০১  উপেজলা: 
ফিরদ র সদর জলা: ফিরদ র 

 

565. মা: িশ ল 
হােসন 

িপতা: ম: িপয়ার আলী   
মাতা: িশউিল বগম  

াম: হািজরালী  ওয়াড: ০৯ ডাকঘর: 
িঝকরগাছা পা েকাড নং: ৭৪২০ উপেজলা: 
িঝকরগাছা জলা: যেশার 

াম: হািজরালী  ওয়াড: ০৯ ডাকঘর: িঝকরগাছা 
পা েকাড নং: ৭৪২০ উপেজলা: িঝকরগাছা জলা: 

যেশার 

 

566. আল আিমন 
মা া 

িপতা: খিলল মা া   
মাতা: আরিজনা বগম  

বাসা: রাজপাট াম: রাজপাট ওয়াড: ০৬ 
ডাকঘর: রাজপাট পা েকাড নং: ৮১৩১ 
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

বাসা: রাজপাট াম: রাজপাট ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: 
রাজপাট পা েকাড নং: ৮১৩১ উপেজলা: কািশয়ানী 
জলা: গাপালগ  

 

567. সনিজৎ বালা িপতা: অমরী বালা   
মাতা: িমলা বালা  

াম: গা র গাড়ী  ওয়াড: খা ার পাড়া 
ডাকঘর: খা ার পাড়া পা েকাড নং: ৮১৪২ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: গা র গাড়ী  ওয়াড: খা ার পাড়া ডাকঘর: 
খা ার পাড়া পা েকাড নং: ৮১৪২ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

 

568. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: শিহদ 
মা া   মাতা: ত 

মিরয়ম খা ন 

াম: চকপাড়া এলংজানী  ওয়াড: লািহড়ী 
মাহন র ইউিনয়ন/৫ ডাকঘর: এলংজানী 
পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

াম: চকপাড়া এলংজানী  ওয়াড: লািহড়ী মাহন র 
ইউিনয়ন/৫ ডাকঘর: এলংজানী পা েকাড নং: ৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

 

569. মা: আিমর 
হামজা 

িপতা: ত ামান 
তরফদার    মাতা: 
মাছা: নকজাহান 
বগম 

াম: নগর  ওয়াড: আদারিভটা ডাকঘর: 
আদারিভটা পা েকাড নং: ২০৫১ উপেজলা: 
মাদারগনজ জলা: জামাল র 

যে - সালায়মান কিবর িলটন শাসিনক কম কত া, 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন ম ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

570. গৗতম বম ন িপতা: অ ত বম ন   
মাতা: গীতা রানী বম ন 

বাসা: ২৮ াম: িজনিজরা, পি ম মেলাপাড়া 
ওয়াড: িজনিজরা  ডাকঘর: করানীগ  
পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  
জলা: ঢাকা 

বাসা: ২৮ াম: িজনিজরা, পি ম মেলাপাড়া ওয়াড: 
িজনিজরা  ডাকঘর: করানীগ  পা েকাড নং: ১৩১০ 
উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

571. মা: মা ন িময়া িপতা: মা: জামান 
িময়া   মাতা: া 
বগম 

াম: শর র (িবিধ বািড়)  ওয়াড: আিদয়া বাদ 
ডাকঘর: রাধাগ  বাজার পা েকাড নং: ১৬৩২ 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: শর র (িবিধ বািড়)  ওয়াড: আিদয়া বাদ 
ডাকঘর: রাধাগ  বাজার পা েকাড নং: ১৬৩২ 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

572. শিরফ উর 
রহমান 

িপতা: মাকেল র 
রহমান   মাতা: রািশদা 
বগম 

বাসা: ি র বািড় াম: ভ য়ার চর  
ওয়াড: নগর  ডাকঘর: সােয়দাবাদ  
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী 

বাসা: ি র বািড় াম: ভ য়ার চর  ওয়াড: 
নগর  ডাকঘর: সােয়দাবাদ  পা েকাড নং: ১৬৩০ 

উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

573. মা: আ ল িপতা: মা: ইউ প   বাসা: মৗলভী ইসমাইেলর বাড়ী াম: দি ন বাসা: মৗলভী ইসমাইেলর বাড়ী াম: দি ন মাদাশ া  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
কালাম মাতা: ফিরদা বগম মাদাশ া ইউিনয়ন:  দি ন মাদাশ া/১৩ ওয়াড: ৭ 

ডাকঘর: রিশদ বাড়ী পা েকাড নং: ৪৩৩৭ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

ইউিনয়ন:  দি ন মাদাশ া/১৩ ওয়াড: ৭ ডাকঘর: 
রিশদ বাড়ী পা েকাড নং: ৪৩৩৭ উপেজলা: 
হাটহাজারী জলা: চ াম 

574. ফারজানা 
আফিরন 

িপতা: খােয়র আহেমদ   
মাতা: ছােলহা বগম 

বাসা: ি  িময়া সওদাগর বািড় াম: জানগর 
ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: হা য়াল ছিড়  
পা েকাড নং: ৮৩৫৪ উপেজলা: ফ কছিড় 
জলা: চ াম 

বাসা: না িময়া মহল াম: ফিরদা পাড়া ওয়াড:৪  
ডাকঘর: চা গ ও  পা েকাড নং: ৪২১২ উপেজলা:  
জলা: চ াম 

 

575. মা: নাজ ল 
আলম খান 

িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম খান   মাতা: 
নাজমা বগম  

বাসা: আ: মােলক খান সড়ক াম: িস কাঠী 
ওয়াড: িস কাঠী ডাকঘর: িস কাঠী পা েকাড 
নং: ৮৪২০  উপেজলা: নলিছ  জলা: 
ঝালকাঠী 

বাসা: আ: মােলক খান সড়ক াম: িস কাঠী ওয়াড: 
িস কাঠী ডাকঘর: িস কাঠী পা েকাড নং: ৮৪২০  
উপেজলা: নলিছ  জলা: ঝালকাঠী 

 

576. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: আজগর সাইন   
মাতা: কািহ র বগম 

াম: গালাপনগর ইউিনয়ন: মহ দ র/৬  
ডাকঘর: মহ দ র পা েকাড নং: ৭৩৩০ 
উপেজলা: মহ দ র জলা: মা রা 

বাসা: িহলটপ- ম নং-০৫ াম: শাহজালাল 
ফা লাইজার কা ানী িল: ওয়াড: মাইজগও  
ডাকঘর: সারকারখানা পা েকাড নং: ৩১১৭ 
উপেজলা: ফ গ  জলা: িসেলট    

 

577. মা: হািব ল 
আলম 

িপতা: মা: মিতয়ার 
রহমান   মাতা: মাছা: 
হাসেন আরা বগম 

বাসা: হাসেন আরা িভলা াম: ব  নবনীদাস  
ওয়াড: ৪ ডাকঘর: চংমারী পা েকাড নং: 
৫৪০০ উপেজলা: গংগাচড়া জলা: রং র 

বাসা: হাসেন আরা িভলা াম: ব  নবনীদাস  ওয়াড: 
৪ ডাকঘর: চংমারী পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: 
গংগাচড়া জলা: রং র 

 

578. ওয়ািসম আলী িপতা: নজ ল ইসলাম   
মাতা: সােয়মা খা ন  

বাসা: ৩৫১ াম: গ শাইবাড়ী ওয়াড: 
ধাইনগর/০১ ডাকঘর: মি ক র  পা েকাড 
নং: ৬৩২১ উপেজলা: িশবগ  জলা: 
চ পাইনবাবগ  

বাসা: ২০১ ােচলর ডরেমরী াম: িবিপএ িস ওয়াড:  
ডাকঘর: িবিপএ িস পা েকাড নং: ১৩৪৩ উপেজলা: 
সাভার  জলা: ঢাকা 

 

579. শিফ ল ইসলাম িপতা: আ: খােলক   
মাতা: ফােতমা আ ার 

াম: পি ম িপিরজ র  ওয়াড: িপিরজ র 
ডাকঘর: িপিরজ র পা েকাড নং: ২৩৩৭ 
উপেজলা: বািজত র জলা: িকেশারগ  

াম: পি ম িপিরজ র  ওয়াড: িপিরজ র ডাকঘর: 
িপিরজ র পা েকাড নং: ২৩৩৭ উপেজলা: 
বািজত র জলা: িকেশারগ  

 

580. মা ম িময়া িপতা: মা:  িময়া   
মাতা: মাছা: মিরয়ম 
বগম 

াম: চরশী শখপাড়া  ওয়াড: িতজপ া/১২ 
ডাকঘর: পাবইবাজার পা েকাড নং:  
উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

াম: চরশী শখপাড়া  ওয়াড: িতজপ া/১২ ডাকঘর: 
পাবইবাজার পা েকাড নং:  উপেজলা: জামাল র 
জলা: জামাল র 

 

581. মাহা দ 
আিনস উ ীন 

িপতা: মা: আব ল 
কিরম   মাতা: হাসেন 
আরা বগম  

বাসা: ফািতমা িভলা, লাভেলইন াম: 
লাভেলইন/২৯ ওয়াড: জামাল খান/২১ ডাকঘর: 
চ াম পা েকাড নং: ৪০০০ উপেজলা: 
কােতায়ালী জলা: চ াম  

বাসা: সিলম িভলা, ন ন পাড়া াম: িচকনদ ী/১২ 
ওয়াড: ৮ ডাকঘর: ফেতায়াবাদ পা েকাড নং: ৪৩৩৫ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম   

 

582. মা: মন ল 
কিরম 

িপতা: মা: খাকন 
িময়া    মাতা: নািছমা 
আ ার  

বাসা: িহন হাউজ াম: ব  মহ ম 
(িমরাজপাড়া)  ওয়াড: মহা ম, লািদয়া/২  
ডাকঘর: গিচহাটা পা েকাড নং: ২৩৩১  
উপেজলা: কা য়াদী জলা: িকেশারগ   

বাসা: িহন হাউজ াম: ব  মহ ম (িমরাজপাড়া)  
ওয়াড: মহা ম, লািদয়া/২  ডাকঘর: গিচহাটা 
পা েকাড নং: ২৩৩১  উপেজলা: কা য়াদী জলা: 

িকেশারগ   

 

583. মা: মনহা র 
রহমান  

িপতা: মা: আ: 
রা াক াং   মাতা: 
মাছা: রািশদা খা ন 

াম: ম  মেহশ র  ওয়াড: বা ালা ডাকঘর: 
মাড়দহ পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: 

উ াপাড়া জলা: িসরাজগ   

াম: ম  মেহশ র  ওয়াড: বা ালা ডাকঘর: 
মাড়দহ পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ   

 

584. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: আয়নাল মােসন   
মাতা: ময়না বগম 

াম: মা ারবন  ওয়াড: কািছপাড়া ডাকঘর: 
পাকভাল পা েকাড নং: ৮৬২২ উপেজলা: 
বাউফল জলা: প য়াখালী 

াম: আমবাগ  ওয়াড: কানাবাড়ী ডাকঘর: নীলনগর 
পা েকাড নং: ১৭০০ উপেজলা: জয়েদব র জলা: 

গাজী র 

 

585. মাতােলব 
হােসন 

িপতা: মা: সাহাব 
উি ন   মাতা: নাজমা 
বগম  

বাসা: ২২৫/৮ াম: গৗরী র ওয়াড: ৭ ডাকঘর: 
শর র শহর পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: 
শর র সদর জলা: শর র 

বাসা: ৮২২/১ াম: আশেকানা ওয়াড: দি নখান 
ডাকঘর: হ  ক া  পা েকাড নং: ১২৩০  
উপেজলা: দি নখান জলা: ঢাকা 

 

586. মা: আ র 
রহমান 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
জাসনা বগম  

াম: লবাড়ীয়া  ওয়াড: শংকর র ডাকঘর: 
বাগ চড়া পা েকাড নং: ৭৪৩৩ উপেজলা: 
িঝকরগাছা জলা: যেশার 

বাসা: আজহার ার, ৪১২/২ াম: ব  গাড়ান ওয়াড:  
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

587. িবদায়ন ব য়া িপতা: ত পিরমল 
ব য়া   মাতা: ধানা 
ব য়া 

াম: ব  কাদালব, ব য়াপাড়া  ডাকঘর: ব  
কাদালা  উপেজলা: রা নীয়া জলা: চ াম 

বাসা নং: ৩৮/িব, অতীশ িদপংকর সড়ক, বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা-১২১৪ 

 

588. মা: মে াফা 
িময়া 

িপতা: মা: নিজল 
িময়া   মাতা: সিলনা 
বগম 

াম: পাচহা   ওয়াড: বড়চাপা ডাকঘর: 
কােহেতরগ ও পা েকাড নং: ১৬৫১ উপেজলা: 
মেনাহরদী জলা: নরিসংদী     

াম: পাচহা   ওয়াড: বড়চাপা ডাকঘর: কােহেতরগ ও 
পা েকাড নং: ১৬৫১ উপেজলা: মেনাহরদী জলা: 

নরিসংদী 

 

589. মা: ল 
আিমন 

িপতা: মা: আ র 
রউফ   মাতা: সািহদা 
আ ার  

বাসা: িস-৭৮ াম: ভাওরাইদ ওয়াড: ২৩ 
ডাকঘর: ইপসা পা েকাড নং:১৭০৬  
উপেজলা: গাজী র সদর জলা: গাজী র 

বাসা: িস-৭৮ াম: ভাওরাইদ ওয়াড: ২৩ ডাকঘর: 
ইপসা পা েকাড নং:১৭০৬  উপেজলা: গাজী র সদর 
জলা: গাজী র 

 

590. সািদয়া আ ার িপতা: রজাউল কিরম   
মাতা: মােমলা বগম  

াম: দে র গ ও পি ম পাড়া  ওয়াড: মািছম 
র  ডাকঘর: দে র গ ও পা েকাড নং: ১৬২০ 

উপেজলা: িশব র জলা: নরিসংদী 

াম: দে র গ ও পি ম পাড়া  ওয়াড: মািছম র  
ডাকঘর: দে র গ ও পা েকাড নং: ১৬২০ উপেজলা: 
িশব র জলা: নরিসংদী 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
591. মা: আকছার 

উি ন 
িপতা: আ ল কােশম   
মাতা: রিজয়া বগম 

াম: দি ন কারাজী বাড়ী, ব  দরাফ নগর, 
কারাজী বাজার-৩৮০৭, কিবরহাট, নায়াখালী    

বাসা: ৮০/১, িব-উ র যা াবাড়ী, ঢাকা াম: িবিবর 
বািগছা  ওয়াড: ৪৮ ডাকঘর: যা াবাড়ী পা েকাড নং: 
১২০৪ উপেজলা: যা াবাড়ী জলা: ঢাকা 

 

592. িমম ইয়াসিমন ামী: মা: সাই ল 
মােলক    মাতা: 
পারভীন বগম  

বাসা: জয়রাম র াম: জয়রাম র ওয়াড: 
শিরফ র/ রাম র ডাকঘর: রাম র 
পা েকাড নং: ২০০১ উপেজলা: জামাল র 
জলা: জামাল র 

বাসা: জয়রাম র াম: জয়রাম র ওয়াড: 
শিরফ র/ রাম র ডাকঘর: রাম র পা েকাড 
নং: ২০০১ উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

 

593. আশীষ মার 
পাল 

িপতা: েপ  চ  পাল   
মাতা: লসী রানী পাল  

বাসা: এফ-৪৭ াম: িশ লতলী  ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: কািলয়াৈকর  পা েকাড নং: ১৭৫০  
উপেজলা: কািলয়াৈকর জলা: গাজী র  

বাসা: এফ-৪৭ াম: িশ লতলী  ওয়াড: ০১ ডাকঘর: 
কািলয়াৈকর  পা েকাড নং: ১৭৫০  উপেজলা: 
কািলয়াৈকর জলা: গাজী র  

 

594. িমতালী িব াস িপতা: িচ  র ন 
িব াস   মাতা: ম  
িব াস  

াম: বদ াম  ওয়াড: কাশািলয়া ডাকঘর: ল 
বদ াম পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: বদ াম  ওয়াড: কাশািলয়া ডাকঘর: ল বদ 
াম পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: ক দ র 
জলা: গাপালগ  

 

595. মা: আ ল 
মিমন 

িপতা: মা: হায়দার 
আলী   মাতা: রািজয়া 
বগম  

বাসা: গাংগীনা পাড়া াম: মাঝপাড়া গাংগীনা 
পাড় ওয়াড: চরেমাচািরয়া/৯ ডাকঘর: ধাতীয়া 
পাড়া পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: শর র 
জলা: শর র 

বাসা: গাংগীনা পাড়া াম: মাঝপাড়া গাংগীনা পাড় 
ওয়াড: চরেমাচািরয়া/৯ ডাকঘর: ধাতীয়া পাড়া 
পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: শর র জলা: 
শর র 

 

596. মা: ল 
আিমন 

িপতা: মা: িগয়াস 
উি ন   মাতা: মাছা: 
আেনায়ারা বগম 

াম: বারই পটল  ওয়াড: িপংনা (০৫)  
ডাকঘর: শহীদ নগর  পা েকাড নং: ২০৫৪ 
উপেজলা: সিরষাবাড়ী   জলা: জামাল র  

াম: বারই পটল  ওয়াড: িপংনা (০৫)  ডাকঘর: শহীদ 
নগর  পা েকাড নং: ২০৫৪ উপেজলা: সিরষাবাড়ী   
জলা: জামাল র  

 

597. ছােলহা বগম িপতা: মা: রাজা িময়া   
মাতা: মাছা: 
আন য়ারা বগম  

াম: অিভরাম ইউিনয়ন: পা ল/২  ওয়াড: ৩  
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ৫৪৫০  
উপেজলা: পীরগাছা জলা: রং র  

াম: অিভরাম ইউিনয়ন: পা ল/২  ওয়াড: ৩  
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ৫৪৫০  উপেজলা: 
পীরগাছা জলা: রং র  

 

598. মা: রােসল 
িময়া 

িপতা: মা: ফজলাব 
রহমান   মাতা: মাছা: 
রােহলা বগম 

াম: ঝাড়াবষ া (উ র পাড়া)  ওয়াড: িড়দহ 
ইউিনয়ন  ডাকঘর: ডাকবাংলা বাজার  
পা েকাড নং: ৫৭৫০ উপেজলা: সাঘাটা জলা: 

গাইবা া 

াম: ঝাড়াবষ া (উ র পাড়া)  ওয়াড: িড়দহ ইউিনয়ন  
ডাকঘর: ডাকবাংলা বাজার  পা েকাড নং: ৫৭৫০ 
উপেজলা: সাঘাটা জলা: গাইবা া 

 

599. উমা চৗ রী িপতা: ােমল চৗ রী   
মাতা: রমা চৗ রী  

বাসা: িরয়া  াম: িরয়া ওয়াড: 
িরয়া/৩   ডাকঘর: ন েকানা পা েকাড 

নং: ২৪০০ উপেজলা: ন েকানা জলা: 
ন েকানা 

বাসা: িরয়া  াম: িরয়া ওয়াড: িরয়া/৩   
ডাকঘর: ন েকানা পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
ন েকানা জলা: ন েকানা 

 

600. চ েমাহন 
সরকার 

িপতা: ত: রামধন 
সরকার   মাতা: 
র বালা সরকার 

বাসা: ামধন এর বািড় াম:  ভাটপাড়া 
ওয়াড: িড় র/০৯ ডাকঘর: ল ী র  
পা েকাড নং: ৩৪৫০  উপেজলা: নািসরনগর 
জলা: া নবািড়য়া  

বাসা: ামধন এর বািড় াম:  ভাটপাড়া ওয়াড: 
িড় র/০৯ ডাকঘর: ল ী র  পা েকাড নং: ৩৪৫০  

উপেজলা: নািসরনগর জলা: া নবািড়য়া  

 

601. মা: আ ল 
মাছাি র 

িপতা: মা: সািজদ 
িময়া   মাতা: মাছা: 
আিমনা খা ন 

াম: আিকল র  ওয়াড: বা বল/৪ ডাকঘর: 
বা বল পা েকাড নং: ৩৩১০ উপেজলা: 
বা বল  জলা: হিবগ   

বাসা: শাহ-পরান ফােম সী, ঈদগাহ রাড াম: 
শােয় ানগর বাজার, হিবগ  ওয়াড: হিবগ  
পৗরসভা/৯  ডাকঘর: হিবগ  সদর পা েকাড নং: 

৩৩০০ উপেজলা: হিবগ  জলা: হিবগ  

 

602. শওকত আহমদ 
চৗ রী 

িপতা: আিজজ আহমদ 
চৗ রী   মাতা: রািফয়া 
চৗ রী  

যে - আিজজ আহমদ চৗ রী াম: বােন র 
ওয়াড: া/০২ ডাকঘর: া পা েকাড নং: 
৩৩৩১  উপেজলা: মাধব র জলা: হিবগ  

যে - আিজজ আহমদ চৗ রী াম: বােন র ওয়াড: 
া/০২ ডাকঘর: া পা েকাড নং: ৩৩৩১  

উপেজলা: মাধব র জলা: হিবগ  

 

603. মা: ফয়সাল 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
ফেয়জ   মাতা: নািসমা 
বগম  

বাসা: ধাবািড়/২৯০, শািহ মসিজদ  াম: 
গালাবািড়  ওয়াড: ৪ ডাকঘর: বাউফল 
পা েকাড নং: ৮৬২০ উপেজলা: বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

বাসা: নািসরউ ীন, ৩৮/১, ীন রাড াম: কলাবাগান, 
ীন রাড ওয়াড:  ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং: 

১২০৫ উপেজলা: ধানমি  জলা: ঢাকা 

 

604. মা: রতন িময়া িপতা: ত শাহজাহান   
মাতা: শফালী বগম 

াম: িনমতলী  ওয়াড: িবরতারা ডাকঘর: 
হ সাড়া পা েকাড নং:  উপেজলা: নগর 
জলা: ি গ  

বাসা: ১৫৯৭, কিমশনার মাড় াম: ব  রাইন 
ওয়াড: ৫৩, ঢাকা দি ন িস: ক: ডাকঘর: গ ািরয়া 
পা েকাড নং: ১২০৪ উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

605. মা: ফয়সাল িপতা: আ ল কােশম   
মাতা: হািদজা বগম 

াম: ব মেনাহরখালী  ওয়াড: বড়েখাপ 
ডাকঘর: বিদয়া পা েকাড নং: ৪৭২০ 
উপেজলা: বিদয়া জলা: ক বাজার 

াম: ব মেনাহরখালী  ওয়াড: বড়েখাপ ডাকঘর: 
বিদয়া পা েকাড নং: ৪৭২০ উপেজলা: বিদয়া 

জলা: ক বাজার 

 

606. মা: আল 
আিমন 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম ী   মাতা: 
লাইলী বগম  

বাসা: ৫৩২ াম: ব  সেনর িককাটা ওয়াড: 
২ ডাকঘর: িককাটা মা াসা পা েকাড নং: 
৮৫৬০ উপেজলা: মাঠবািড়য়া জলা: 
িপেরাজ র 

বাসা: ৩১৯, িডআই  রাড াম: ব  রাম রা ওয়াড: 
৯৮ ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
রাম রা জলা: ঢাকা 

 

607. মাহ জ ী িপতা: মা: আ ল 
মিতন ী   মাতা: 
ফােতমা বগম  

বাসা: ২৮ াম: রাজােমহার ী বাড়ী ওয়াড: 
২ ডাকঘর: রাজােমহার পা েকাড নং: ৩৫৪৫ 
উপেজলা: দিব ার জলা: িম া 

বাসা: ২৮ াম: রাজােমহার ী বাড়ী ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: রাজােমহার পা েকাড নং: ৩৫৪৫ উপেজলা: 
দিব ার জলা: িম া 

 

608. মািরয়া আ ার ামী: শখ িসরা ল াম: মলারেটক  ওয়াড: কাউি য়া ডাকঘর: াম: মলারেটক  ওয়াড: কাউি য়া ডাকঘর: িমর র  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
ইসলাম   মাতা: জ রা 
বগম 

িমর র বড় বাজার পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: সাভার জলা: ঢাকা 

বড় বাজার পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: সাভার 
জলা: ঢাকা 

609. আিজ ল হক িপতা: সয়দ হােসন   
মাতা: কমলা খা ন  

াম: িড়মারা  ওয়াড: শােহদল ডাকঘর: 
িড়মারা পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: 

হােসন র জলা: িকেশারগ  

াম: িড়মারা  ওয়াড: শােহদল ডাকঘর: িড়মারা 
পা েকাড নং: ২৩২০ উপেজলা: হােসন র জলা: 

িকেশারগ  

 

610. আ  বকর 
িসি ক 

িপতা: রবেজল ম ল   
মাতা: মিরয়ম খা ন 

াম: আনাম র ওয়াড: আনাম র ডাকঘর: 
দহ না উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

াম: আনাম র ওয়াড: আনাম র ডাকঘর: দহ না 
উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

 

611. মা: 
হাসা ামান 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা: 
হাসনা খা ন 

াম: নগরকয়া  ওয়াড: পাি  ডাকঘর: পাি  
পা েকাড নং: ৭০১১  উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া    

াম: নগরকয়া  ওয়াড: পাি  ডাকঘর: পাি  
পা েকাড নং: ৭০১১  উপেজলা: মারখালী জলা: 
ি য়া    

 

612. রােবয়া লতানা িপতা: আ র রিশদ   
মাতা: ছালমা বগম 

াম: ভাবকী  ওয়াড: চরবানী পা িরয়া/৭ 
ডাকঘর: ভাবকী বাজার পা েকাড নং: ২০১২ 
উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র    

াম: ভাবকী  ওয়াড: চরবানী পা িরয়া/৭ ডাকঘর: 
ভাবকী বাজার পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

 

613. মা: জািকর 
হােসন 

িপতা: মা: 
বিদউ ামান   মাতা: 
মাছা: ম রী বগম 

াম: র মািরয়া  ওয়াড: র 
ইউিনয়ন/১০ ডাকঘর: র মািরয়া 
পা েকাড নং: ২০০১ উপেজলা: জামাল র 

(সদর) জলা: জামাল র 

াম: র মািরয়া  ওয়াড: র ইউিনয়ন/১০ 
ডাকঘর: র মািরয়া পা েকাড নং: ২০০১ 
উপেজলা: জামাল র (সদর) জলা: জামাল র 

 

614. মা: সাঈদ িময়া িপতা: মা: সাই র 
রহমান   মাতা: ম রা 
বগম 

বাসা: ২ াম: বড় ঝাউেয়র চর ওয়াড: 
লছমন র/৮ ডাকঘর: মহাট পা েকাড নং: 
২১০০ উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র 

বাসা: ২ াম: বড় ঝাউেয়র চর ওয়াড: লছমন র/৮ 
ডাকঘর: মহাট পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: 
শর র সদর জলা: শর র 

 

615. কিবর হাসাইন িপতা: মা: হােছন 
আলী   মাতা: 
আেনায়ারা বগম 

বাসা: িবকচ ন ইয়া বাড়ী াম: লাচন র 
ওয়াড: উ র বাখর নগর ডাকঘর: বাখর নগর 
বাজার পা েকাড নং:  ১৬৩০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

বাসা: িবকচ ন ইয়া বাড়ী াম: লাচন র ওয়াড: 
উ র বাখর নগর ডাকঘর: বাখর নগর বাজার 
পা েকাড নং:  ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: 

নরিসংদী 

 

616. মা: লাভ  িময়া িপতা: মা: আ: বােরক   
মাতা: লাইলী খা ন 

াম: বীর ঘােষর পাড়া ইউিনয়ন:  ঘােষর 
পাড়া/৯ ওয়াড: ৮ ডাকঘর: ঘােষর পাড়া 
পা েকাড নং: ২০৫১ উপেজলা: মলা হ  
জলা: জামাল র 

াম: বীর ঘােষর পাড়া ইউিনয়ন:  ঘােষর পাড়া/৯ 
ওয়াড: ৮ ডাকঘর: ঘােষর পাড়া পা েকাড নং: 
২০৫১ উপেজলা: মলা হ  জলা: জামাল র 

 

617. উসমান গিন  িপতা: মা: রমজান 
আলী   মাতা: মাছা: 
আেনায়ারা খা ন 

াম: কলা   ওয়াড: কাৈকরগড়া  ডাকঘর: 
ন য়া পা েকাড নং: ২৮২০  উপেজলা: 
গ া র জলা: ন েকানা 

াম: কলা   ওয়াড: কাৈকরগড়া  ডাকঘর: ন য়া 
পা েকাড নং: ২৮২০  উপেজলা: গ া র জলা: 
ন েকানা 

 

618. মা: মাহ র 
রহমান 

িপতা: মা: আই ব 
আলী   মাতা: মাছা: 
মা দা বগম 

াম: মেনাহর র  ওয়াড: বা হাস/২ ডাকঘর: 
বা হাস পা েকাড নং: ৬৭৮০ উপেজলা: 
তাড়াশ জলা: িসরাজগ  

বাসা: ১২৭ াম: ব  শাি বাগ ওয়াড: ১২ ডাকঘর: 
শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: শাহজান র 
জলা: ঢাকা 

 

619. মা: জ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আনছার 
আলী   মাতা: জ রা 
খা ন  

াম: িবেনা য়া  ওয়াড: ৬ ডাকঘর: িবেনা য়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: ৯৩, নািজরাবাজার লন াম: বাংলা য়ার 
ওয়াড: ৩৪ ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ১০০০ 
উপেজলা: বংশাল জলা: ঢাকা 

 

620. মা: 
সাহাবউি ন 
আহেমদ 

িপতা: মা: আ ল 
কােসম   মাতা: বেদনা  

াম: ত িলয়া ইউিনয়ন: ৩  ওয়াড: ১ 
ডাকঘর: ত িলয়া  পা েকাড নং: ২৪৪৬ 
উপেজলা: মাহনগ  জলা: ন েকানা 

াম: ত িলয়া ইউিনয়ন: ৩  ওয়াড: ১ ডাকঘর: 
ত িলয়া  পা েকাড নং: ২৪৪৬ উপেজলা: 
মাহনগ  জলা: ন েকানা 

 

621. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: সেক ার 
আলী   মাতা: িশফালী 
বগম  

বাসা: িশকড় াম: রাতন কসবা কাজীপাড়া 
মািনক  ওয়াড: ৪  ডাকঘর: যেশার পা েকাড 
নং: ৭৪০০ উপেজলা: যেশার সদর জলা: 
যেশার 

বাসা: িশকড় াম: রাতন কসবা কাজীপাড়া মািনক  
ওয়াড: ৪  ডাকঘর: যেশার পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: যেশার সদর জলা: যেশার 

 

622. মা: ওসমান 
গিন 

িপতা: ত ল হক 
( লা)   মাতা: মাছা: 
সােলহা বগম  

বাসা: সরকার পাড়া াম: বা য়া খড়া ওয়াড: 
ন ন ভাের /৬ ডাকঘর: ন ন ভাের  
পা েকাড নং: ৬৬৮৩ উপেজলা: বড়া জলা: 

পাবনা       

বাসা: সরকার পাড়া াম: বা য়া খড়া ওয়াড: ন ন 
ভাের /৬ ডাকঘর: ন ন ভাের  পা েকাড নং: 
৬৬৮৩ উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা  

 

623. মাছা: জা া ল 
ফরেদৗস 

িপতা: ম: জামেশদ 
আলী   মাতা: মাছা: 
রখা বগম  

াম: মািনক নগর  ডাকঘর: জয়নগর  
উপেজলা: ঈ রদী  জলা: পাবনা 

াম: মািনক নগর  ডাকঘর: জয়নগর  উপেজলা: 
ঈ রদী  জলা: পাবনা 

 

624. আল আমীন িপতা: হােসন ম ল   
মাতা: আছমা বগম  

াম: পি ম তারতা পাড়া  ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: 
তারতা পাড়া পা েকাড নং: ২০৪১  উপেজলা: 
মাদারগ  জলা: জামাল র  

াম: পি ম তারতা পাড়া  ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: 
তারতা পাড়া পা েকাড নং: ২০৪১  উপেজলা: 
মাদারগ  জলা: জামাল র  

 

625. মা: উবায় াহ িপতা: মা: জদার 
আলী   মাতা: মাছা: 
মিজনা খা ন 

বাসা: ২৬৬ াম: বড় আইলচারা   
ওয়াড:আইলচারা ডাকঘর: পাড়াদাহ 
পা েকাড নং: ৭০৩১ উপেজলা: ি য়া জলা: 
ি য়া 

বাসা: ২৬৬ াম: বড় আইলচারা   ওয়াড:আইলচারা 
ডাকঘর: পাড়াদাহ পা েকাড নং: ৭০৩১ উপেজলা: 

ি য়া জলা: ি য়া 

 

626. ইে ফাক আ ল 
আহাদ 

িপতা: তািস ল 
ইসলাম   মাতা: মারফা 

াম: আজাই র  ওয়াড: ১৪  ডাকঘর: বটতলা 
হাট  পা েকাড নং: ৬৩০০ উপেজলা: 

াম:  ওয়াড:  ডাকঘর:  পা েকাড নং:  উপেজলা:  
জলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বগম চ পাইনবাবগ  সদর জলা: চ পাইনবাবগ  

627. গৗতম মার 
মালাকার 

িপতা: ত. বাদল চ  
মালাকার   মাতা: 

ামলী রানী মালাকার 

াম: জগ াথ র ম পাড়া  ওয়াড: হা িরয়া 
নাকািলয়া/০১ ডাকঘর: চকচাপড়ী  পা েকাড 
নং: ৬৬৮১  উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা      

াম: জগ াথ র ম পাড়া  ওয়াড: হা িরয়া 
নাকািলয়া/০১ ডাকঘর: চকচাপড়ী  পা েকাড নং: 
৬৬৮১  উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

 

628. মার দাশ িপতা: শশাংক দাশ   
মাতা: কাকলী দাশ 

বাসা: ামা চরেণর বাড়ী াম: পি ম 
নােপাড়া ( কব ত  পাড়া)   ওয়াড: ইছড়ী 
(নােপাড়া/৯)  ডাকঘর: নােপাড়া হাট পা েকাড 
নং: ৪৩৯০ উপেজলা: ব শখালী জলা: চ াম  

বাসা: ামা চরেণর বাড়ী াম: পি ম নােপাড়া 
( কব ত  পাড়া)   ওয়াড: ইছড়ী (নােপাড়া/৯)  
ডাকঘর: নােপাড়া হাট পা েকাড নং: ৪৩৯০ 
উপেজলা: বশখালী জলা: চ াম  

 

629. মা: ফয়সাল 
হক 

িপতা: মা: ফজ ল 
হক   মাতা: মাছা: 
জয়নব খা ন 

বাসা: সরকার মি ল াস াম: বিরশাল 
ওয়াড: কােল ী  ডাকঘর: া নিক া  
পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  
জলা: ঢাকা 

বাসা: সরকার মি ল াস াম: বিরশাল ওয়াড: 
কােল ী  ডাকঘর: া নিক া  পা েকাড নং: ১৩১০ 
উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

630. মা: জিসম 
উি ন 

িপতা: মা: আ ল 
হােসন   মাতা: মাছা: 
জাহরা 

বাসা: মিহলা কেলজ রাড াম: ল ী র 
িমলপাড়া  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: দৗলৎগ  
পা েকাড নং: ৭২৩০  উপেজলা: জীবননগর 
জলা: য়াডা া  

বাসা: মিহলা কেলজ রাড াম: ল ী র িমলপাড়া  
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: দৗলৎগ  পা েকাড নং: ৭২৩০  
উপেজলা: জীবননগর জলা: য়াডা া  

 

631. মা: সাগর 
ঁইয়া 

িপতা: ত: অিলউর 
রহমান ঁইয়া   মাতা: 
মাসা: রােসদা বগম  

বাসা: ২০৬ াম: লখান  ওয়াড: কলাবাড়ীয়া  
ডাকঘর: কলাবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৭৫২০ 
উপেজলা: কািলয়া জলা: নড়াইল 

বাসা: ২০৬ াম: লখান  ওয়াড: কলাবাড়ীয়া  
ডাকঘর: কলাবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৭৫২০ উপেজলা: 
কািলয়া জলা: নড়াইল 

 

632. সয়দ আ াহ 
আল মা ন 

িপতা: সয়দ মাহ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
মােশ দা বগম 

বাসা: পীরষড়ী রাড াম: মাহ দ র 
ইউিনয়ন: েমাদ র/৪  ওয়াড: ১   ডাকঘর: 
বাগ য়ার  পা েকাড নং: ৫৪৭০ উপেজলা: 
পীরগ  জলা: রং র     

বাসা: চালা মসিজদ রাড াম: গ া র ( ব চালা)  
ওয়াড: আ িলয়া ইউিনয়ন/৫  ডাকঘর: িজরােবা 
পা েকাড নং: ১৩৪১  উপেজলা: সাভার জলা: ঢাকা 

 

633. মেহদী হাসান 
পন 

িপতা: মা: বজ র 
রহমান   মাতা: মিরয়ম 
বগম  

াম: চর লাই  ওয়াড: লাই/০১ ডাকঘর: 
লাই পা েকাড নং:৬৬০০  উপেজলা: 
জানগর জলা: পাবনা  

াম: চর লাই  ওয়াড: লাই/০১ ডাকঘর: লাই 
পা েকাড নং:৬৬০০  উপেজলা: জানগর জলা: 

পাবনা  

 

634. আল মা ন িপতা: মমতাজ বগম   
মাতা: িফেরাজা িময়া 

াম: দিরয়া দৗলত  ডাকঘর: দিরয়া দৗলত 
উপেজলা: বা ারাম র  জলা: া নবািড়য়া  

যে  িফয়া খা ন উপেজলা া  কমে , 
বা ারাম র, া নবািড়য়া   

 

635. গালাম রাি  িপতা: মা: আজা র 
রহমান   মাতা: 
হািসয়ারা বগম  

াম: জ ল ক র  ওয়াড: কািশয়ানী 
ডাকঘর: ভা য়াপাড়া পা েকাড নং: ৮১৩০ 
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

াম: জ ল ক র  ওয়াড: কািশয়ানী ডাকঘর: 
ভা য়াপাড়া পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

 

636. তাওহীদা 
আ ার  

িপতা: মা: আ  তােহর   
মাতা: আিছয়া খা ন  

াম: যা া র ইউিনয়ন: যা া র/১০  ডাকঘর: 
যা া র পা েকাড নং: ৩৫৪২  উপেজলা: 
রাদনগর জলা: িম া 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭  

 

637. বােয়র আহমদ িপতা: মহ ত আলী   
মাতা: আিছয়া বগম  

াম: দি ন সা রঁ ইউিনয়ন: ম ম র/১১  
ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: রতন র পা েকাড নং: 
৩৩০০ উপেজলা: বািনয়াচং জলা: হিবগনজ     

াম: দি ন সা রঁ ইউিনয়ন: ম ম র/১১  ওয়াড: ০৭ 
ডাকঘর: রতন র পা েকাড নং: ৩৩০০ উপেজলা: 
বািনয়াচং জলা: হিবগনজ 

 

638. হািলম হােসন 
ম মদার 

িপতা: বলাল হােসন 
ম মদার   মাতা: 
আেলয়া বগম 

াম: দি ন কালপাড়া ডাকঘর: পর রাম  
উপেজলা: পর রাম  জলা: ফনী 

াম: দি ন কালপাড়া ডাকঘর: পর রাম  উপেজলা: 
পর রাম  জলা: ফনী 

 

639. কাজী 
মেহ ামান 

িপতা: কাজী 
আসা ামান   মাতা: 
মাছেলমা বগম 

াম: দওয়ােনর চর  ওয়াড: চর উিজলাব/৬ 
ডাকঘর: দওয়ােনর চর পা েকাড নং: ৩১২২ 
উপেজলা: বলাব  জলা: নরিসংদী 

াম: দওয়ােনর চর  ওয়াড: চর উিজলাব/৬ ডাকঘর: 
দওয়ােনর চর পা েকাড নং: ৩১২২ উপেজলা: 
বলাব  জলা: নরিসংদী 

 

640. মা: 
শাম ে াহা 

িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা: 
শাম াহার  

াম: ভবানী র ইউিনয়ন: কামারগ ও/৬  
ওয়াড: ২ ডাকঘর: মালিশরা পা েকাড নং: 
৬২৩০ উপেজলা: তােনার জলা: রাজশাহী 

াম: ভবানী র ইউিনয়ন: কামারগ ও/৬  ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: মালিশরা পা েকাড নং: ৬২৩০ উপেজলা: 
তােনার জলা: রাজশাহী 

 

641. মা: সাগর আলী িপতা: মা: মিজবার 
রহমান   মাতা: মাছা: 
খােদজা খা ন 

বাসা: ৫৪৬ াম: রাযা লী ওয়াড: জহালী 
ডাকঘর: ি গ  পা েকাড নং: ৭২০১ 
উপেজলা: আলফাডা া জলা: য়াডা া 

বাসা: ৫৪৬ াম: রাযা লী ওয়াড: জহালী ডাকঘর: 
ি গ  পা েকাড নং: ৭২০১ উপেজলা: আলফাডা া 
জলা: য়াডা া 

 

642. আব ল জিলল িপতা: আব ল হােসম   
মাতা: রািশদা বগম  

াম: মীেররবগা  ওয়াড: ভাঢ া ডাকঘর: ঢাকা 
টিমলস পা েকাড নং: ১৩১১ উপেজলা: 

করানীগ  জলা: ঢাকা 

াম: মীেররবগা  ওয়াড: ভাঢ া ডাকঘর: ঢাকা 
টিমলস পা েকাড নং: ১৩১১ উপেজলা: 

করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

643. মা: িদদা ল 
ইসলাম 

িপতা: মজ  িময়া   
মাতা: মাহ দ খা ন  

াম: বীরপা ি য়া  ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: 
পা ি য়া পা েকাড নং: ২৩২৬ উপেজলা: 
পা ি য়া  জলা: িকেশারগ       

াম: বীরপা ি য়া  ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: পা ি য়া 
পা েকাড নং: ২৩২৬ উপেজলা: পা ি য়া  জলা: 

িকেশারগ   

 

644. চয়ন মার ধর িপতা: চ ন মার ধর   
মাতা: িত রানী ধর 

াম: ল র  ওয়াড: পাইকপাড় ইউিনয়ন/৪  
ডাকঘর: সতংবাজার  পা েকাড নং: ৩৩২০ 
উপেজলা: ন মাট জলা: হিবগ  

াম: ল র  ওয়াড: পাইকপাড় ইউিনয়ন/৪  ডাকঘর: 
সতংবাজার  পা েকাড নং: ৩৩২০ উপেজলা: 
ন মাট জলা: হিবগ  

 

645. মা: আিরফ 
হােসন 

িপতা: মা: মিতউর 
রহমান   মাতা: ফিরদা 

াম: ভবনাথ র  ওয়াড: িপেরাজ র/৭  
ডাকঘর: সানারগ ও পা েকাড নং: ১৪৪০  

াম: ভবনাথ র  ওয়াড: িপেরাজ র/৭  ডাকঘর: 
সানারগ ও পা েকাড নং: ১৪৪০  উপেজলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বগম  উপেজলা: সানারগ ও জলা: নারায়নগ  সানারগ ও জলা: নারায়নগ  

646. গৗতম শীল িপতা: অিনল মার 
শীল   মাতা: শফালী 
শীল  

াম: ামনগর ইউিনয়ন: ব াডা া/১৪  
ডাকঘর: কানেকালা  পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র জলা: যেশার 

যে - নেরশ চ  দাশ ৫৬৫/২ াইম াজা পি ম 
নাখালপাড়া (শাহীনবাগ), গিল-০৮, তজগ ও, ঢাকা-
১২১৫ 

 

647. মা ল ইসলাম িপতা: আমজাদ হােসন   
মাতা: আর দা বগম 

বাসা: কালী রা সড়ক াম: কালী রা ওয়াড: 
ইমাম রা ডাকঘর: হসনাকাি  পা েকাড নং: 
১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

বাসা: কালী রা সড়ক াম: কালী রা ওয়াড: 
ইমাম রা ডাকঘর: হসনাকাি  পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

 

648. মা: আল হাসান িপতা: মা: খয়বর 
আলী   মাতা: মাছা: 
মালা িবিব  

াম:  তা ক টমারা (বালাটারী) ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: লালমিনরহাট পা েকাড নং: ৫৫০০  
উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

াম:  তা ক টমারা (বালাটারী) ওয়াড: ০১ ডাকঘর: 
লালমিনরহাট পা েকাড নং: ৫৫০০  উপেজলা: 
লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

649. মা: হািব র 
রহমান 

িপতা: মা: তিব র 
রহমান   মাতা: হািসনা 
বগম  

াম: উথালী  ওয়াড: পলাশবাড়ীয়া ডাকঘর: 
যেশাব র পা েকাড নং: ৭৬৩০ উপেজলা: 
মহ দ র জলা: মা রা 

াম: উথালী  ওয়াড: পলাশবাড়ীয়া ডাকঘর: 
যেশাব র পা েকাড নং: ৭৬৩০ উপেজলা: 
মহ দ র জলা: মা রা 

 

650. মা: আজা ল 
আলম 

িপতা: মা: বদ ল 
আলম   মাতা: মাছা: 
ছ রা বগম  

বাসা: ইটাগাছা পি ম/২৭ াম: ইটাগাছা 
ওয়াড: ০৭  ডাকঘর: ব কাল পা েকাড নং: 
৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা সদর জলা: 
সাত ীরা 

বাসা: ইটাগাছা পি ম/২৭ াম: ইটাগাছা ওয়াড: ০৭  
ডাকঘর: ব কাল পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: 
সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা 

 

651. মা: শির ল 
ইসলাম  

িপতা: মা: সহরাব 
হােসন   মাতা: িবউ  

আ ার  

াম: অ নালাই  ওয়াড: গাং য়া  ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০  উপেজলা: 
ধামরাই  জলা: ঢাকা  

াম: অ নালাই  ওয়াড: গাং য়া  ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০  উপেজলা: ধামরাই  
জলা: ঢাকা  

 

652. মা: িলংকন 
আলী 

িপতা: মা: লাল 
হােসন   মাতা: মাছা: 

জাহানারা বগম 

াম: িবল কা ভবানী র  ওয়াড: ধরম র 
ডাকঘর: ভড়ামারা পা েকাড নং: ৭০৪০ 
উপেজলা: ভড়ামারা জলা: ি য়া 

াম: িবল কা ভবানী র  ওয়াড: ধরম র ডাকঘর: 
ভড়ামারা পা েকাড নং: ৭০৪০ উপেজলা: ভড়ামারা 
জলা: ি য়া 

 

653. শরী ল ইসলাম িপতা: আব স শাহীদ   
মাতা: শাম ন নাহার  

বাসা: র াম: র  ওয়াড: র 
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ১৬৫২  
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী   

বাসা: র াম: র  ওয়াড: র ডাকঘর: 
র পা েকাড নং: ১৬৫২  উপেজলা: মেনাহরদী 

জলা: নরিসংদী 

 

654. শা  মার 
পাল 

িপতা: পন পাল   
মাতা: র  রানী পাল  

বাসা: ৩৯৩ াম: িনয়া  ওয়াড: কাপািসয়া  
ডাকঘর: কাপািসয়া পা েকাড নং: ১৭৩০  
উপেজলা: কাপািসয়া জলা: গাজী র 

বাসা: ৩৯৩ াম: িনয়া  ওয়াড: কাপািসয়া  ডাকঘর: 
কাপািসয়া পা েকাড নং: ১৭৩০  উপেজলা: 
কাপািসয়া জলা: গাজী র 

 

655. শরীফ উি ন িপতা: হািফজ উি ন   
মাতা: সাম াহার 

বাসা: ৩৮৭ াম: চরমা ািলয়া ওয়াড: ১ 
ডাকঘর:চরমা ািলয়া  পা েকাড নং: ১৬৫০ 
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

বাসা: ৩৮৭ াম: চরমা ািলয়া ওয়াড: ১ 
ডাকঘর:চরমা ািলয়া  পা েকাড নং: ১৬৫০ 
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

 

656. িপং  মার 
পাল 

িপতা: জ গাপাল পাল   
মাতা: মাধবী লতা পাল  

বাসা: ১৮০ াম: বড় গাছা পালপাড়া ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: নােটার পা েকাড নং: ৬৪০০ 
উপেজলা:  জলা: নােটার 

বাসা: ১৫২/৭, ৯/২ াম: িমর র, সকশন-১২, ক-িব 
ওয়াড:  ডাকঘর: প বী পা েকাড নং:১২১৬  
উপেজলা:  জলা:ঢাকা 

 

657. মা: রজাউল 
কিরম 

িপতা: মা: মক ল 
হােসন   মাতা: মাছা: 
রেহনা বগম  

াম: নওপাড়া ইউিনয়ন: ১  ওয়াড:  ৮ ডাকঘর: 
নওপাড়া পা েকাড নং: ৬২৪০ উপেজলা: 
গ া র জলা: রাজশাহী 

াম: নওপাড়া ইউিনয়ন: ১  ওয়াড:  ৮ ডাকঘর: 
নওপাড়া পা েকাড নং: ৬২৪০ উপেজলা: গ া র 
জলা: রাজশাহী 

 

658. মাহ বা লতানা িপতা: মাহা দ আ ল 
মিমন   মাতা: 
ফিজলা ন নছা  

যে  আ ল গিন াম: মা য়াখালী ওয়াড: 
বতাগী সনিক পাড়া ডাকঘর: বড়েগাপালদী 
পা েকাড নং: ৮৬৩০ উপেজলা: দশিমনা 
জলা: প য়াখালী       

বাসা ন র: ৩ ক: িজ রাড: ৩ িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬ 

 

659. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: শাম ল 
আলম   মাতা: ফিজলা 
বগম  

বাসা: ১৫/৩ াম:  মািনকনগর ওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ 
উপেজলা: গদা জলা: ঢাকা 

বাসা: ১৫/৩ াম:  মািনকনগর ওয়াড: ৭ ডাকঘর: 
ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ উপেজলা: গদা জলা: 
ঢাকা 

 

660. ফরেেদৗস 
হাসাইন 

িপতা: ফজ র রহমান   
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

বাসা: মিহষাডা া াম: মিহষাডা া ওয়াড: 
কািলচরন র  ডাকঘর: হাটবা য়া পা েকাড 
নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ জলা: 
িঝনাইদহ 

বাসা: মিহষাডা া াম: মিহষাডা া ওয়াড: 
কািলচরন র  ডাকঘর: হাটবা য়া পা েকাড নং: 
৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ জলা: িঝনাইদহ 

 

661.  গাপাল 
দাস 

িপতা: হিরলাল দাস   
মাতা: সিবতা রানী দাস 

বাসা: ৪৯৯ াম: পাহাড় র ইউিনয়ন: 
বদল র/২ ডাকঘর: পাহাড় র   পা েকাড নং: 
৩৩৬০  উপেজলা: আজিমরী গ  জলা: 
হিবগ   

বাসা: ৪৯৯ াম: পাহাড় র ইউিনয়ন: বদল র/২ 
ডাকঘর: পাহাড় র   পা েকাড নং: ৩৩৬০  
উপেজলা: আজিমরী গ  জলা: হিবগ   

 

662. জাকািরয়া িপতা: আ স ছালাম   
মাতা: খািদজা বগম  

াম: ম ার বড়  ওয়াড: আ না/৬ ডাকঘর: 
জগ াথগ  ঘাট পা েকাড নং: ২০৫৩ 
উপেজলা: সিরষাবাড়ী  জলা: জামাল র  

াম: ম ার বড়  ওয়াড: আ না/৬ ডাকঘর: 
জগ াথগ  ঘাট পা েকাড নং: ২০৫৩ উপেজলা: 
সিরষাবাড়ী  জলা: জামাল র  

 

663. মা: দিবর 
হােসন 

িপতা: মা: মামেরজ 
মা া   মাতা: পবান 

খা ন  

বাসা: নদড় র াম: নদড় র ইউিনয়ন: ইছালী   
ডাকঘর: ল তলা  পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: সদর জলা: যেশার 

বাসা: ১০৪/২ (৪থ  তলা), স াল রাড াম: ধানমি   
ওয়াড: ১৮ ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা: কলাবাগান থানা জলা: ঢাকা 

 

664. িম  িময়া িপতা: আ র রিহম   াম: শংকর র  ওয়াড: ইসলাম র সদর/৬ জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ,  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাতা: িমনী বগম  ডাকঘর: গংগাপাড়া পা েকাড নং: ২০২০ 

উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

665. ইিত সরকার  িপতা: মহােদব সরকার   
মাতা: িমনিত সরকার  

াম: শাি র  ওয়াড: আড়পাড়া ডাকঘর: 
কামারখালী পা েকাড নং: ৭৮৫১  উপেজলা: 
ম খালী জলা: ফিরদ র  

জ-৩/৬ যা াবাড়ী, ওয়াপদা কেলানী, ঢাকা  

666. সােরায়ার আলম 
আিরফ 

িপতা: আব স শাহীদ  
মাতা: শাম ন নাহার  

বাসা: র াম: র ওয়াড: র 
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ১৬৫২  
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী  

বাসা: র াম: র ওয়াড: র ডাকঘর: 
র পা েকাড নং: ১৬৫২  উপেজলা: মেনাহরদী 

জলা: নরিসংদী  

 

667. িনয়াজ মাহ দ িপতা: জ ল হক   
মাতা: সািহদা বগম 

বাসা: র নাথ র াম: খিলফাবাড়ী জােম 
মসিজদ ওয়াড: শখসা য়া ডাকঘর: র নাথ র 
পা েকাড নং: ৮৫৪০ উপেজলা: নািজর র 
জলা: িপেরাজ র 

বাসা: লাল র পৗষার র পাড় জােম মসিজদ াম: 
ফ া ডাকঘর: ফ া পা েকাড নং: ১৪২১ 
উপেজলা: ফ া জলা: নারায়নগ  

 

668. মা: িম  কাজী  িপতা: মা: মাশারফ 
হাসাইন কাজী   মাতা: 

হািমদা বগম  

বাসা: কাজী বািড় াম: পারেগালা ওয়াড: 
কদমতলা/০৯ ডাকঘর: কদমতলা পা েকাড 
নং: ৮৫০০ উপেজলা: িপেরাজ র জলা:  
িপেরাজ র 

বাসা: কাজী বািড় াম: পারেগালা ওয়াড: 
কদমতলা/০৯ ডাকঘর: কদমতলা পা েকাড নং: 
৮৫০০ উপেজলা: িপেরাজ র জলা:  িপেরাজ র 

 

669. বিশর আহেমদ িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা 
মােজদা বগম  

াম: মালীগ ও  ওয়াড: মালীগ ও ডাকঘর: 
কালােসানা পা েকাড নং: ৩৫১৯  উপেজলা: 
দাউদকাি  জলা: িম া 

াম: মালীগ ও  ওয়াড: মালীগ ও ডাকঘর: কালােসানা 
পা েকাড নং: ৩৫১৯  উপেজলা: দাউদকাি  জলা: 
িম া 

 

670. মা: আওলাদ 
হােসন 

িপতা: মা: হাসান 
আলী   মাতা: ফিরদা 
বগম  

বাসা: ১৩৩/৪ িব াম: ভলানগর ওয়াড: ১ 
ডাকঘর: নরিসংদী সরকারী কেলজ  পা েকাড 
নং: ১৬০২  উপেজলা: নরিসংদী সদর  জলা: 
নরিসংদী  

বাসা: ১৩৩/৪ িব াম: ভলানগর ওয়াড: ১ ডাকঘর: 
নরিসংদী সরকারী কেলজ  পা েকাড নং: ১৬০২  
উপেজলা: নরিসংদী সদর  জলা: নরিসংদী  

 

671. মা: মাইনউ ীন  িপতা: মা: আ: ছা ার   
মাতা: নাজমা বগম 

বাসা: ৯২/িব াম: ধল র, িতখালপাড় ওয়াড: 
৪৯ ডাকঘর: যা াবাড়ী পা েকাড নং: ১২০৪ 
উপেজলা: যা াবাড়ী জলা: ঢাকা 

বাসা: ৯২/িব াম: ধল র, িতখালপাড় ওয়াড: ৪৯ 
ডাকঘর: যা াবাড়ী পা েকাড নং: ১২০৪ উপেজলা: 
যা াবাড়ী জলা: ঢাকা 

 

672. মা: বলাল 
হােসন 

িপতা: আ ল মা ান 
আকন   মাতা: রােবয়া 
বগম  

বাসা: আকন বাড়ী াম: ছ কা া ওয়াড: 
কািছপাড়া ডাকঘর: ছ কা া  পা েকাড নং: 
৮৬২২ উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

বাসা: বউবাজার াম: ন য়া  ওয়াড: ভাঢ া 
ডাকঘর: ভাঢ া পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: 
করািনগ  জলা: ঢাকা 

 

673. ত জা আহসান িপতা: ফজ র রহমান   
মাতা: রােবয়া বগম 

াম: মািনক খালী  ওয়াড: নাচনা পাড়া 
ডাকঘর: মািনক খালী  পা েকাড নং: ৮৭২০  
উপেজলা: পাথরঘাটা জলা: বর না 

াম: মািনক খালী  ওয়াড: নাচনা পাড়া ডাকঘর: 
মািনক খালী  পা েকাড নং: ৮৭২০  উপেজলা: 
পাথরঘাটা জলা: বর না 

 

674. মা: আ র 
রা াক 

িপতা: মা: আ ল 
কালাম   মাতা: রখা 
বগম  

াম: রিখর পাড়া  ওয়াড: লেকাচা/৮ 
ডাকঘর: রিখরপাড়া পা েকাড নং: ২০১০ 
উপেজলা:  মলা হ জলা: জামাল র 

াম: রিখর পাড়া  ওয়াড: লেকাচা/৮ ডাকঘর: 
রিখরপাড়া পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা:  
মলা হ জলা: জামাল র 

 

675. মাহা দ 
সাই ল ইসলাম 

িপতা: মাহা দ 
আকবর হােসন   
মাতা: লালী বগম 

বাসা:  িময়ার বাড়ী াম: চরকাউিনয়া 
ইউিনয়ন: ব  চরম য়া/ ১৯  ডাকঘর: ৮  
পা েকাড নং: ৩৮০৯  উপেজলা: সদর জলা: 
নায়াখালী 

মেমারাইজ াবাল িবজেনস স ার, ৩৫-৩৭ 
নবাব র রাড, আল শরাহ মােকট, ঢাকা-১১০০ 

 

676. লাব  খানম িপতা: িশ দ খান   
মাতা: খােলদা বগম  

াম: ফিরদ র  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

যে  মাবারক হােসন ( শাসিনক কম কত া) আইন 
কাষ-১, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 

ঢাকা 

 

677. মা: সােহল িপতা: মা: কােসম 
হাওলাদার   মাতা: 
আেনায়ারা বগম  

াম: ম চরৈমশাদী  ওয়াড: কমলা র  
ডাকঘর: ইসলাম র পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী   

াম: ম চরৈমশাদী  ওয়াড: কমলা র  ডাকঘর: 
ইসলাম র পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: 
প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

 

678. নাজ ল রহমান 
মা ন 

িপতা: মিজ র রহমান   
মাতা: নাজমা বগম 

বাসা: ওয়ািহদ মা ােরর বািড় াম: মনতলা  
ওয়াড: িখিদর র ডাকঘর:  িখিদর র 
পা েকাড নং: ১৬৫০ উপেজলা: মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

বাসা: ৭০/১/এ হরনাথ ঘাষ রাড াম: লালবাগ 
ওয়াড: ঢাকা দি ন/২৮ ডাকঘর: পা া পা েকাড 
নং:১২১১  উপেজলা: চকবাজার জলা: ঢাকা 

 

679. মিন আ ার িপতা: মা: আল মা ন   
মাতা: শাহারা বগম 

াম: গজন িনয়া  ডাকঘর: িশয়ািলয়া  
পা েকাড নং: ৮৭০০  উপেজলা: বর না 
জলা: বর না 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার 
কমে , আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭  

 

680. অ ব  িব াস িপতা: িশল িব াস 
মাতা: কিনকা িব াস 

াম: পালপাড়া  ওয়াড: শালনগর  ডাকঘর: 
িশয়র বর  পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: 
লাহাগড়া জলা: নড়াইল  

াম: পালপাড়া  ওয়াড: শালনগর  ডাকঘর: িশয়র বর  
পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: লাহাগড়া জলা: 

নড়াইল  

 

681. আিত র রহমান িপতা: আ ল খােলক   
মাতা: আকতার ভা   

াম: বােদেঘানা পাড়া  ওয়াড: গাশাইর র/৫  
ডাকঘর: ভােররা পা েকাড নং: ২১৩০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র  

াম: বােদেঘানা পাড়া  ওয়াড: গাশাইর র/৫  
ডাকঘর: ভােররা পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: 

বরদী জলা: শর র  

 

682. ফরহাদ হােসন িপতা: মাবারক আলী   
মাতা: ফােতমা খানম 

াম: কয়রা/৬  ওয়াড: কয়রা/৯ ডাকঘর: কয়রা 
পা েকাড নং: ৯২৯০  উপেজলা: কয়রা জলা: 

াম: কয়রা/৬  ওয়াড: কয়রা/৯ ডাকঘর: কয়রা 
পা েকাড নং: ৯২৯০  উপেজলা: কয়রা জলা: লনা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
লনা 

683. মলী আ ার িপতা: মা: আলতাফ 
হাসাইন   মাতা: 

আিমনা খা ন 

বাসা: আিমনা ানশণ াম: বড় মঘলা  
ওয়াড: চ চড়া ডাকঘর: গাজীর দরগাহ 
পা েকাড নং: ৭৪২০  উপেজলা: সদর জলা: 

যেশার    

জল পােরর ভবন, জলা কারাগার, নারায়নগ   

684. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
মা ান   মাতা: িফয়া 
খা ন  

াম: ফিকর পাড়া ওয়াড: গালা ডাকঘর: 
িবেনা য়া পা েকাড নং: ৬৭৭২  উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ   

যে  মা: মজবাহউ ীন াম: মজবাহউ ীেনর 
বাড়ী ওয়াড: খ রবাগ মি র সংল   ডাকঘর: 
ভাঢ া পা েকাড নং: ১৩১০  উপেজলা: দ: 
করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

685. হািফ ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল হািলম   
মাতা: হািসনা  

বাসা: উ র পাড়া াম: সাদ র  ওয়াড: 
ভাড়ািশমলা ডাকঘর: কািলগ   পা েকাড নং: 
৯৪০০  উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা  

বাসা: উ র পাড়া াম: সাদ র  ওয়াড: ভাড়ািশমলা 
ডাকঘর: কািলগ   পা েকাড নং: ৯৪০০  উপেজলা: 
কািলগ  জলা: সাত ীরা  

 

686. মা: আলাউি ন িপতা: মা: মিহনউি ন 
(রা )   মাতা: মাছা: 
আেলয়া বগম 

বাসা: িনউ ঢাকা রাড ( রলেগট) াম: গাশালা  
ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িসরাজগ  পা েকাড নং: 
৬৭০০ উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ       

বাসা: িনউ ঢাকা রাড ( রলেগট) াম: গাশালা  
ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িসরাজগ  পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

687. উ ম পাে  িপতা: রিবন পাে    
মাতা: কিনকা পাে  

বাসা: পাে  বাড়ী াম: িদঘীরপাড় ওয়াড: 
সাহা র ডাকঘর: ঠামা া পা েকাড নং: 
৮১০১ উপেজলা: গাপালগ  সদর জলা: 
গাপালগ  

যে - দীপ মার বাৈড় ি গত কম কত া ( চ ার 
২১ (খ) এেন  ভবন, বাংলােদশ ীম কট, হাইেকাট  
িবভাগ, ঢাকা 

 

688. আল আিমন িপতা: ত আনছা ল 
আলম   মাতা: িকনা 
বগম   

বাসা: ১১২ (িসকদার বাড়ী) াম: জািকর তবক  
ওয়াড: ছাটবগী/৮ ডাকঘর: তালতলী 
পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: তালতলী 
জলা: বর না  

বাসা: ১৬৬(িব েরাড) াম: জনতাবাগ সা/এ দিনয়া 
ওয়াড: দিনয়া ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড নং: ১২৩৬  
উপেজলা: কদমতলী জলা: ঢাকা 

 

689. মাহা দ 
বােয়জীদ চৗ রী 

িপতা: মাহা দ 
িজ িময়া চৗ রী   
মাতা: অেহদা খা ন 
চৗ রী   

াম: কা ন র  ওয়াড: ৯ ডাকঘর: কা ন র 
পা েকাড নং: ২৩৭১ উপেজলা: িমঠামইন 
জলা: িকেশারগ  

াম: কা ন র  ওয়াড: ৯ ডাকঘর: কা ন র 
পা েকাড নং: ২৩৭১ উপেজলা: িমঠামইন জলা: 

িকেশারগ  

 

690. মা: শাহাদত 
হােসন 

িপতা: মা: ইউ ব 
আলী   মাতা: মাছা: 
রািবয়া খা ন  

াম: মাদাবজানী  ওয়াড: মাধাইনগর  ডাকঘর: 
ওয়ািশন পা েকাড নং: ৬৭৮০  উপেজলা: 
তাড়াশ জলা: িসরাজগ  

াম: মাদাবজানী  ওয়াড: মাধাইনগর  ডাকঘর: 
ওয়ািশন পা েকাড নং: ৬৭৮০  উপেজলা: তাড়াশ 
জলা: িসরাজগ  

 

691. মিনরা পারভীন িপতা: মা: মা দ 
আলম   মাতা: রািজয়া 
খা ন  

বাসা: ৩০/১৭ (ক) াম: ছাট বয়রা, কিরমনগর  
ওয়াড: ১৭  ডাকঘর: লনা পা েকাড নং: 
িজিপও ৯০০০  উপেজলা: সানাডা া  জলা: 
লনা  

বাসা: ৩০/১৭ (ক) াম: ছাট বয়রা, কিরমনগর  
ওয়াড: ১৭  ডাকঘর: লনা পা েকাড নং: িজিপও 
৯০০০  উপেজলা: সানাডা া  জলা: লনা   

 

692. িশপন রায় িপতা: দেবন রায়   
মাতা: ঋ া রানী রায় 

বাসা: বাহার কাচনা াম: মা ার পাড়া ওয়াড: 
৯  ডাকঘর: িনউ সােহব গ  পা েকাড নং: 
৫৪০০  উপেজলা: রং র সদর জলা: রং র 

বাসা: বাহার কাচনা াম: মা ার পাড়া ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: িনউ সােহব গ  পা েকাড নং: ৫৪০০  
উপেজলা: রং র সদর জলা: রং র 

 

693. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মাবারক 
হােসন   মাতা: 
সিলনা বগম  

বাসা: ৪৬, রাড নং: ১ াম: ি বাড়ী ওয়াড: 
ক রী ডাকঘর: জািমরতা  পা েকাড নং: 

৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ   

যে  িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার 
িশ ন ইনি উট,বাড়ী নং:০২, রাড নং-৪, 
সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬।  

 

694. মা: কাওসার 
খান 

িপতা: মা: িশ দ খান   
মাতা: খােলদা খানম  

াম: ফিরদ র    ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮  উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

যে  মাবারক  হােসন ( শাসিনক কম কত া), আইন 
কাষ-১, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 

ঢাকা 

 

695. কমেলশ ম ল  িপতা: েমাদ ম ল   
মাতা: রাজল ী ম ল  

বাসা: লরা াম:  লরা ওয়াড: মািলখালী/৬  
ডাকঘর: সািচ য়া  পা েকাড নং: ৮৫৪১  
উপেজলা: নািজর র জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ২৮০, ক-এ াম: ভাঢ া পি ম পাড়া ওয়াড:  
ভাঢ া/১ ডাকঘর: ভাঢ া পা েকাড নং: ১৩১০  

উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

696. মিরয়ম আ ার িপতা: আ ল ্ ছ 
িশকদার   মাতা: 
জ ে ছা আ ার  

াম: ন র র  ওয়াড: কালীগ  ডাকঘর: 
কালীগ  পা েকাড নং: ১৭২০ উপেজলা: 
কালীগ  জলা: গাজী র 

াম: ন র র  ওয়াড: কালীগ  ডাকঘর: কালীগ  
পা েকাড নং: ১৭২০ উপেজলা: কালীগ  জলা: 

গাজী র 

 

697. মা: হািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: সাবহান 
গাজী   মাতা: ত েরান 
বগম  

বাসা: গাজী বাড়ী াম: গেজ র  ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: গেজ র পা েকাড নং: ৯২৫০  
উপেজলা: িরয়া জলা: লনা  

বাসা: লালবাগ টিলেফান এ েচ  াম: কমলদাহ 
উ েরাড ওয়াড: ২৭ ডাকঘর: মা াসা-ই-আিলয়া,  
পা েকাড নং: ১২১১  উপেজলা: চকবাজার জলা: 

ঢাকা 

 

698. কাম ামান িপতা: মা: শরাফাত 
আলী   মাতা: ল ম 
বগম  

াম: বহলডাংগা  ওয়াড: সিরষা/৫  ডাকঘর: 
হাটবন াম পা েকাড নং: ৭৭২১  উপেজলা: 
পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: বহলডাংগা  ওয়াড: সিরষা/৫  ডাকঘর: 
হাটবন াম পা েকাড নং: ৭৭২১  উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

 

699.  মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: লচান 
আলী   মাতা: ত 
সাম াহার  

াম:বাহার-কছনা ( ল পাড়া)  ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: িনউ সােহব গনজ পা েকাড নং: 
৫৪০০  উপেজলা: কাতয়ালী জলা: রং র  

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

 

700. মাহা দ িপতা: মাহা দ র বাসা: ওেমদ আলী িময়াজী বাড়ী াম: আিজজ বাসা: এ-১২৭/৯, িমর র-১ াম: পাইকপাড়া াফ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
আিজম 
আেনায়ার 

নবী   মাতা: দেলায়ার 
নবী  

ফািজল র  ওয়াড: ৪ ডাকঘর: রামনগর 
পা েকাড নং: ৩৯২০ উপেজলা: দাগন ঞা 
জলা: ফনী  

কায়াট ার ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িবিড শরীফ পা েকাড 
নং: ১২১৬  উপেজলা: ঢাকা উ র িস  করেপােরশন 
জলা: ঢাকা 

701. খা: জািক ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল আিজজ   
মাতা: ডা রা বগম  

াম: লািহনী  ওয়াড: মজম র  ডাকঘর: 
মািহনী িমলয় পা েকাড নং: ৭০০০  

উপেজলা: ি য়া  জলা: ি য়া   

াম: লািহনী  ওয়াড: মজম র  ডাকঘর: মািহনী 
িমলয় পা েকাড নং: ৭০০০  উপেজলা: ি য়া  
জলা: ি য়া   

 

702. আ ল হািমদ িপতা: খারেশদ আলম   
মাতা: হাছনা বগম  

বাসা: লাকমা ব  পাড়া াম: লাকমা  ওয়াড: 
উ: র ডাকঘর: ােকর ঘাট পা েকাড নং: 
৩০৩০  উপেজলা: তািহর র  জলা: নামগ  

বাসা: ৪৩৯/১ (৭ম তলা), ইউিনট-িড াম: পীর 
পাগলার গিল, ওয় ারেলস  ওয়াড: মগবাজার ডাকঘর: 
শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭  উপেজলা: রমনা 
জলা: ঢাকা 

 

703. মা: নাজ ল 
হাসান 

িপতা: মা: মিনর 
হােসন   মাতা: শাহানা 
বগম 

াম: ভরাজা াইল  ওয়াড: ৬ ডাকঘর: 
নমতাবাদ পা েকাড নং: ৩৪৬৪ উপেজলা: 

কসবা জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ৪৩৯/১ (৭ম তলা), ইউিনট-িড াম: পীর 
পাগলার গিল, ওয় ারেলস  ওয়াড: মগবাজার ডাকঘর: 
শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭  উপেজলা: রমনা 
জলা: ঢাকা  

 

704. মা: জিসম 
উি ন 

িপতা: মা: ইছাহক 
আলী   মাতা: বিল 
বগম  

বাসা: আেনায়ার ইউ ফ সড়ক াম: বার খাদী 
ওয়াড: ১৩  ডাকঘর: িগয়া পা েকাড নং: 
৭০০০  উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

বাসা: আেনায়ার ইউ ফ সড়ক াম: বার খাদী ওয়াড: 
১৩  ডাকঘর: িগয়া পা েকাড নং: ৭০০০  
উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

 

705. মা: সােহ ল 
আলম 

িপতা: মা: আ ল 
হািলম খান   মাতা: 
হাসেনয়ারা  

াম: ভাকরদী  ওয়াড: ২ ডাকঘর: ক দ র 
পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: ক দ র 
জলা: গাপালগ   

াম: ভাকরদী  ওয়াড: ২ ডাকঘর: ক দ র 
পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: ক দ র জলা: 
গাপালগ   

 

706. মা: আ: লিতফ 
িশপন 

িপতা: মা: আ: মা ান   
মাতা: মাছা: িজবন 
নছা খা ন  

াম: প চােকালা  ওয়াড: হা িরয়া নাকািলয়া  
ডাকঘর: নাকািলয়া পা েকাড নং: ৬৬৮১ 
উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

াম: পচােকালা  ওয়াড: হা িরয়া নাকািলয়া  
ডাকঘর: নাকািলয়া পা েকাড নং: ৬৬৮১ উপেজলা: 
বড়া জলা: পাবনা 

 

707. গৗতম মার 
সন 

িপতা: অিজত চ  সন   
মাতা: স া রানী সন 

াম: বলী র  ওয়াড: িতপাড়া ডাকঘর: সাহা 
বলী র পা েকাড নং: ১৮০০  উপেজলা: 

ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: বলী র  ওয়াড: িতপাড়া ডাকঘর: সাহা 
বলী র পা েকাড নং: ১৮০০  উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা 

 

708. রায়হান ম ল িপতা: আ: রহমান 
ম ল   মাতা: সািহদা 
বগম 

বাসা: ২১ াম: সনাকা র ওয়াড: ২ ডাকঘর: 
রাজবাড়ী পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ২১ াম: সনাকা র ওয়াড: ২ ডাকঘর: 
রাজবাড়ী পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: রাজবাড়ী 
সদর জলা: রাজবাড়ী 

 

709. বা েবদ মার িপতা: িজেত নাথ   
মাতা: য না রানী  

াম: সাই র  ওয়াড: িলয়া ডাকঘর: 
িলয়া পা েকাড নং: ৬২২০ উপেজলা: 

মা া জলা: নওগ    

াম: সাই র  ওয়াড: িলয়া ডাকঘর: িলয়া 
পা েকাড নং: ৬২২০ উপেজলা: মা া জলা: নওগ  

 

710. েসনিজৎ 
মার 

িপতা:  মার   
মাতা: িনভা রানী  

বাসা: বসা ি য়া সড়ক াম: বসা ি য়া 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: কািলমহর পা েকাড নং: 
৭৭২১ উপেজলা: পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ১২/৫ িফয়া িভলা াম: টালারবাগ (পািনর 
াংক)  ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড 

নং: ১২১৬ উপেজলা: িমর র-২ জলা: ঢাকা 

 

711. মািহমা িমলা িপতা: মা: আ ল 
মা ােলব   মাতা: 

মেনায়ারা বগম  

বাসা: তল িপ াম: তল িপ ওয়াড: 
বলৈতল  ডাকঘর: খাসসাতবাড়ীয়া পা েকাড 

নং: ৬৭৭০  উপেজলা: শাহজাদ র জলা: 
িসরাজগ  

বাসা: তল িপ াম: তল িপ ওয়াড: বলৈতল  
ডাকঘর: খাসসাতবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৬৭৭০  
উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

 

712. মা: হা ন অর 
রিশদ 

িপতা: মা: শাহ আলম   
মাতা: মাছা: পা ল 
বগম  

বাসা: শাহ িভলা াম: মকরম র  ওয়াড: ৬  
ডাকঘর: কাি খাল পা েকাড নং: ৫৪৬০  
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

বাসা: শাহ িভলা াম: মকরম র  ওয়াড: ৬  ডাকঘর: 
কাি খাল পা েকাড নং: ৫৪৬০  উপেজলা: 
িমঠা র জলা: রং র 

 

713. পারেভজ 
মাশারফ 

িপতা: আ ল কালাম   
মাতা: রিজজা বগম  

াম: চরকামানীপাড়  ওয়াড: ৭  ডাকঘর: 
িবিবরচর পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

াম: চরকামানীপাড়  ওয়াড: ৭  ডাকঘর: িবিবরচর 
পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

 

714. আল আিমন িপতা: মাজাফফর 
আলী   মাতা: িফয়া 
বগম  

াম: চরম য়া নামা পাড়া  ওয়াড: চ েকানা/৯  
ডাকঘর: চ েকানা পা েকাড নং: ২১৫১ 
উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

াম: চরম য়া নামা পাড়া  ওয়াড: চ েকানা/৯  
ডাকঘর: চ েকানা পা েকাড নং: ২১৫১ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

 

715. মাহা দ আলী 
িজ াহ 

িপতা: ত: মা: আ ল 
আিজজ   মাতা: জীবন 
নাহার  

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

াম: জািমরতা  ওয়াড: পারজনা  ডাকঘর: জািমরতা  
পা েকাড নং: ৬৭৭২  উপেজলা: শাহজাদ র  জলা: 

িসরাজগ  

 

716. সাখাওয়াত 
হােসন 

িপতা: ত: নািদর 
উি ন   মাতা: মাছা: 
সািহদা বগম  

বাসা: ১৬১ াম: রাজকা া ওয়াড: ০২ 
ডাকঘর: সানা খী পা েকাড নং: ৫৯৪০ 
উপেজলা: আে ল র জলা: জয় রহাট 

বাসা: ১৬১ াম: রাজকা া ওয়াড: ০২ ডাকঘর: 
সানা খী পা েকাড নং: ৫৯৪০ উপেজলা: আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

 

717. মা: আ  বকর 
িসি ক 

িপতা: মা: আ: মােলক 
িশকদার   মাতা: 
মােজদা খা ন  

াম: খাষকাউিলয়া  ওয়াড: খাষকাউিলয়া 
ডাকঘর: খাষকাউিলয়া পা েকাড নং: ১৯৩০  
উপেজলা: চৗহালী জলা: িসরাজগ    

াম: খাষকাউিলয়া  ওয়াড: খাষকাউিলয়া ডাকঘর: 
খাষকাউিলয়া পা েকাড নং: ১৯৩০  উপেজলা: 
চৗহালী জলা: িসরাজগ  

 

718. শামীম আহে দ  িপতা: হা: শিহ ল 
ইসলাম   মাতা: 
শাম াহার  

াম: ফয়লা ( কালা রাড)  ওয়াড: ৩  ডাকঘর: 
নলডা া পা েকাড নং: ৭৩৫০  উপেজলা: 
কািলগ   জলা: িঝনাইদহ  

াম: ফয়লা ( কালা রাড)  ওয়াড: ৩  ডাকঘর: 
নলডা া পা েকাড নং: ৭৩৫০  উপেজলা: কািলগ   
জলা: িঝনাইদহ  
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719. ফারজানা 

আ ার 
িপতা: মা: অিজয়ান 
রহমান   মাতা: মাছা: 
আেনায়ারা িবিব  

াম: কাটা  ওয়াড: ৪  ডাকঘর: প  র 
পা েকাড নং: ৯৪৫০  উপেজলা: ামনগর 
জলা: সাত ীরা  

াম: রাতন সাত ীরা  ওয়াড: ৩  ডাকঘর: 
সাত ীরা পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা 
জলা: সাত ীরা 

 

720. শাহ শায়াইব 
লতান 

িপতা: ত: ছয় র 
রহমান   মাতা: 
রজাহান ফরাজী  

াম: ছয়িচড়া  ওয়াড: িদঘীরপাড় ডাকঘর: 
পা লী পা েকাড নং: ২৩৩৬  উপেজলা: 
বািজত র  জলা: িকেশারগ  

বাসা: ২৮১/১-এ াম: িদলেনওয়াজ িভলা  ওয়াড: 
ই ািহম র  ডাকঘর: ঢাকা ক া . পা েকাড নং: 
১২০৬ উপেজলা: কাফ ল জলা: ঢাকা 

 

721. মা: িরয়া ল 
ইসলাম 

িপতা: আ: ছাবাহান 
ফিকর   মাতা: আেলয়া 
বগম  

াম: দি ন বড়মা য়া  ওয়াড: বড়মা য়া/১১ 
ডাকঘর: বড়মা য়া  পা েকাড নং:   
উপেজলা: মঠবািড়য়া  জলা: িপেরাজ র  

বাসা: সানরাইজ, ২৮১/১/এ াম: ই ািহম র  ওয়াড: 
১৬ ডাকঘর: ঢাকা সনািনবাস পা েকাড নং: ১২০৬ 
উপেজলা: কাফ ল জলা: ঢাকা   

 

722. কাশ ন িপতা: মা: আ র 
রিহম   মাতা: জািমলা 
বগম  

বাসা: জািমলা মি ল (িক ন) াম: 
গাবরচাকা শাহী র   ওয়াড: জােম মসিজদ 

এস রাড  ডাকঘর: লনা িস  পা েকাড নং: 
৯১০০ উপেজলা:  জলা: লনা 

বাসা: জািমলা মি ল (িক ন) াম: গাবরচাকা 
শাহী র   ওয়াড: জােম মসিজদ এস রাড  ডাকঘর: 
লনা িস  পা েকাড নং: ৯১০০ উপেজলা:  জলা: 
লনা 

 

723. এসএম মা াক 
আহেমদ 

িপতা: ত মিজ র 
রহমান   মাতা: মাসা: 
মমতাজ বগম  

াম: বািনয়াকাঠী  ওয়াড: ইটবাড়ীয়া ডাকঘর: 
দি ন চা খালী পা েকাড নং: ৮৬০০  
উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

াম: বািনয়াকাঠী  ওয়াড: ইটবাড়ীয়া ডাকঘর: দি ন 
চা খালী পা েকাড নং: ৮৬০০  উপেজলা: 
প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

 

724. মা: জ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: খাদা বকস 
ম ল   মাতা: মাছা: 
আফেছানা খা ন  

াম: বােগায়ান  ওয়াড: ম রা র ডাকঘর: 
ম রা র পা েকাড নং: ৭০৫২ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: বােগায়ান  ওয়াড: ম রা র ডাকঘর: ম রা র 
পা েকাড নং: ৭০৫২ উপেজলা: দৗলত র জলা: 
ি য়া 

 

725. সালমা আ ার 
র া 

িপতা: ী হািব র 
রহমান   মাতা: িরনা 
বগম  

াম: ন িদয়া  ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ন িদয়া 
পা েকাড নং: ৯২৩০ উপেজলা: তরখাদা  
জলা: লনা  

যে - মা: মিহ ল হাসান স ট া িরক সড়ক 
পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

726. শিহ ল ইসলাম 
মা া 

িপতা: আ র স র 
মা া   মাতা: রেমছা 
বগম  

াম: পি ম তার খালী  ওয়াড: ৪  ডাকঘর: 
তার খালী  পা েকাড নং: ৯২৭৩  উপেজলা: 

দােকাপ  জলা: লনা  

যে - মা: মিহ ল হাসান স ট া িরক সড়ক 
পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

727. ফারহানা 
ইসলাম িম  

িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা: 
ফরেদাসী বগম  

াম: জাংগাল  ওয়াড: জাংগাল ডাকঘর: 
বারপাড়া  পা েকাড নং: ১৪০০  উপেজলা: 
ব র জলা: নারায়নগ     

যে - আলী হােসন িশ  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

728. রােসল হােসন িপতা: বিদউর জামান   
মাতা: রহানা পারভীন  

াম: সানা র  ওয়াড: ০১  ডাকঘর: দি ন 
রায় র পা েকাড নং: ৩৭১০  উপেজলা: 
রায় র জলা: ল ী র  

াম: সানা র  ওয়াড: ০১  ডাকঘর: দি ন রায় র 
পা েকাড নং: ৩৭১০  উপেজলা: রায় র জলা: 

ল ী র  

 

729. মা: ৎফর 
রহমান 

িপতা: ত কামাল 
হােসন   মাতা: সালমা 
বগম  

াম: পিড়য়া  ওয়াড: ২  ডাকঘর: পিড়য়া 
বাজার   পা েকাড নং: ৩৫৭০  উপেজলা: 
না ল কাট জলা: িম া  

াম: পিড়য়া  ওয়াড: ২  ডাকঘর: পিড়য়া বাজার   
পা েকাড নং: ৩৫৭০  উপেজলা: না ল কাট জলা: 
িম া  

 

730. মা: হািব র 
রহমান 

িপতা: মা: মিজ র 
রহমান   মাতা: আেবদা 
খা ন 

বাসা: ০২ রা া: ০৬ াম: িমর র ১৩ নং ন ন 
বাজার ওয়াড: ৪  ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম   
পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: কাফ ল 
জলা: ঢাকা  

বাসা: ০২ রা া: ০৬ াম: িমর র ১৩ নং ন ন 
বাজার ওয়াড: ৪  ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম   
পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: কাফ ল জলা: ঢাকা 

 

731. মেহ  লাল িপতা: মেহশ লাল   
মাতা: মালতী রানী  

বাসা: ২৫ নং আগাসােদক রাড াম: িস  
কেলানী ওয়াড: ৩৩ ডাকঘর: িজিপও 
পা েকাড নং: ১০০০  উপেজলা:   জলা: 

ঢাকা 

বাসা: ২৫ নং আগাসােদক রাড াম: িস  কেলানী 
ওয়াড: ৩৩ ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ১০০০  
উপেজলা:   জলা: ঢাকা 

 

732. মা: জাহা ীর 
আলম 

িপতা: মা: িব াল 
হােসন   মাতা: 

জাহানারা বগম  

াম: গাংগাইর ম পাড়া  ডাকঘর:  ধলাপাড়া 
পা েকাড নং: ১৯৮৩ উপেজলা: ঘাটাইল 
জলা: টা াইল 

ক  নং-১২০৪, ার নং-১২, মৎস অিধদ র, মৎস 
ভবন, রমনা 

 

733. মা: সাি র 
হাসাইন 

িপতা: মা: আিজ র 
রহমান   মাতা: িশউলী 
বগম  

াম: ছিবলা র  ওয়াড: ঘােষরপাড়া/৯ 
ডাকঘর: বলৈতল বাজার পা েকাড নং: 
২০১২ উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

াম: ছিবলা র  ওয়াড: ঘােষরপাড়া/৯ ডাকঘর: 
বলৈতল বাজার পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

 

734. আলী হােসন িপতা: সাঈদ শখ  
মাতা: শিরফা বগম  

াম: িদঘিলয়া  ওয়াড: িদঘিলয়া ডাকঘর: 
িদঘিলয়া পা েকাড নং: ৯২২০ উপেজলা: 
িদঘিলয়া জলা: লনা 

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

 

735. মা: ওয়ািসক 
আহেমদ 

িপতা: মা: জাহামগীর 
আলম   মাতা: লায়লা 
নাছিরন  

বাসা: ম-৫৪ াম: ম ম নােহর র  ওয়াড: ৪  
ডাকঘর: মহাজনহাট পা েকাড নং:  উপেজলা: 
মীরসরাই জলা: চ াম    

বাসা: ম-৫৪ াম: ম ম নােহর র  ওয়াড: ৪  
ডাকঘর: মহাজনহাট পা েকাড নং:  উপেজলা: 
মীরসরাই জলা: চ াম 

 

736. মিজবর রহমান িপতা: মাহা দ 
সেলম উি ন   মাতা: 

জিমলা বগম   

াম: কলাকা া  ওয়াড: কলাকা া ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: 
বরদী জলা: শর র 

াম: কলাকা া  ওয়াড: কলাকা া ডাকঘর: বরদী 
পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী জলা: 
শর র 

 

737. মা: সাহান 
হাওলাদার 

িপতা: মা: হা ন 
হাওলাদার   মাতা: 
জাহানারা বগম  

াম: মা ভাংগা  ওয়াড: ০৯  ডাকঘর: 
নয়াখালী পা েকাড নং: ৮৫৫০ উপেজলা: 
ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র  

বাসা: ০৪, রাড নং: ০৩ াম: কলওয়ালাপাড়া  
ওয়াড: ১২ ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র-২ জলা: ঢাকা 
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738. মা: 

মিন ামান 
িপতা: মা: আ: হা ান   
মাতা: মাছা: কািহ র 
বগম  

বাসা: তা ল ইসাদ াম: ত ল তলা ইউিনয়ন: 
৭ ওয়াড: ৫ ডাকঘর: তা ল ইসাদ পা েকাড 
নং: ৫৪৫০ উপেজলা: পীরগাছা জলা: রং র 

বাসা: তা ল ইসাদ াম: ত ল তলা ইউিনয়ন: ৭ 
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: তা ল ইসাদ পা েকাড নং: ৫৪৫০ 
উপেজলা: পীরগাছা জলা: রং র 

 

739. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: আলী িময়া   
মাতা: তা ন নছা  

াম: শখ পাড়া বাতাসী  ওয়াড: শালনগর/৩ 
ডাকঘর: িশয়রবর পা েকাড নং: ৭৫১০ 
উপেজলা: লাহাগড়া জলা: নড়াইল 

াম: শখ পাড়া বাতাসী  ওয়াড: শালনগর/৩ ডাকঘর: 
িশয়রবর পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা: নড়াইল 

 

740. অমের নাথ 
বরাগী 

িপতা: অরিব  বরাগী    
মাতা: উ ািসনী বরাগী 

াম: কামরাইল  ওয়াড: র নাথ র/২ 
ডাকঘর: আর কামরাইল পা েকাড নং: 
৯২৫৩ উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

াম: কামরাইল  ওয়াড: র নাথ র/২ ডাকঘর: আর 
কামরাইল পা েকাড নং: ৯২৫৩ উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

 

741. মা: ইকবাল 
হাসাইন 

িপতা: মা: শিহ াহ   
মাতা: রািহমা বগম 

বাসা: কালা মা া বািড়, উ র পাড়া াম: 
আেলাকবালী  ওয়াড: আেলাকবালী ডাকঘর: 
আেলাকবালী পা েকাড নং: ১৬০০  উপেজলা: 
নরিসংদী সদর  জলা: নরিসংদী  

বাসা: কালা মা া বািড়, উ র পাড়া াম: 
আেলাকবালী  ওয়াড: আেলাকবালী ডাকঘর: 
আেলাকবালী পা েকাড নং: ১৬০০  উপেজলা: 
নরিসংদী সদর  জলা: নরিসংদী  

 

742. মা: 
আসা ামান 

িপতা: মা: সাই ল 
আলম   মাতা: মাছা: 
মাহ দা খা ন  

াম: ব ভ র  ওয়াড: িবেজাড়া-৮  ডাকঘর: 
কা ন পা েকাড নং: ৫২১০ উপেজলা: িবরল 
জলা: িদনাজ র 

াম: ব ভ র  ওয়াড: িবেজাড়া-৮  ডাকঘর: কা ন 
পা েকাড নং: ৫২১০ উপেজলা: িবরল জলা: 

িদনাজ র 

 

743. িদলীপ মার 
রায় 

িপতা: হের  নাথ 
বম ন   মাতা: সর তী 
রানী  

বাসা: চতরা ( ি য় পাড়া) াম: চতরা ( ি য় 
পাড়া) ওয়াড: চতরা/১৪ ডাকঘর: চতরা কাটারী 
পা েকাড নং: ৫৪৭০ উপেজলা: পীরগ  
জলা: রং র  

বাসা: চতরা ( ি য় পাড়া) াম: চতরা ( ি য় পাড়া) 
ওয়াড: চতরা/১৪ ডাকঘর: চতরা কাটারী পা েকাড 
নং: ৫৪৭০ উপেজলা: পীরগ  জলা: রং র  

 

744. মাছা: িবলিকছ 
খা ন 

ামী: মা: ফির ল 
ইসলাম   মাতা: ত 
জাসনা খা ন  

াম: কচ াম  ওয়াড: ল চরবাজার  
ডাকঘর: এনােয়ত র  পা েকাড নং: ৬৭৫১ 
উপেজলা: চৗহালী জলা: িসরাজগ   

াম: কচ াম  ওয়াড: ল চরবাজার  ডাকঘর: 
এনােয়ত র  পা েকাড নং: ৬৭৫১ উপেজলা: 
চৗহালী জলা: িসরাজগ   

 

745. িহ র রহমান িপতা: মক ল হােসন   
মাতা: জয়তারা বগম  

যে -আিজ র রহমান াম: সাভার কানা   
ওয়াড: ৯  ডাকঘর: ফা ক নগর পা েকাড নং: 
২৪৫৬  উপেজলা: ধম পাশা জলা: নামগ  

বাসা: ২২, রাড নং: ২, ক-ই াম: শাহজালাল 
উপশহর  ওয়াড: ২২ ডাকঘর: সদর পা েকাড নং: 
৩১০০  উপেজলা: সদর  জলা: িসেলট 

 

746. মা: আ ল 
কােশম 

িপতা: ত জিরপ 
সরদার   মাতা: র 
জাহান খা ন  

াম: েরািহত র  ওয়াড: া ডাকঘর: 
নাকরকা   পা েকাড নং: ৯৪০২  উপেজলা: 

আশা িন জলা: সাত ীরা  

বাসা: ৫২, রাড নং: ১ াম: উ রা  ওয়াড: উ রা 
ডাকঘর: উ রা পা েকাড নং: ১২৩০  উপেজলা: 
উ রা জলা: ঢাকা 

 

747. মা: ফির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: রিহম 
বাদশা   মাতা: ফিরদা 
বগম  

াম: দি ন রানী গ ও  ওয়াড: বাঘেবড়/৩  
ডাকঘর: নািলতা বাড়ী  পা েকাড নং: ২১১০  
উপেজলা: নািলতা বাড়ী  জলা: শর র  

াম: দি ন রানী গ ও  ওয়াড: বাঘেবড়/৩  ডাকঘর: 
নািলতা বাড়ী  পা েকাড নং: ২১১০  উপেজলা: 
নািলতা বাড়ী  জলা: শর র  

 

748. মা: সয়দ 
জামাল 

িপতা: মা: নািজর 
হােসন   মাতা: 
রিজয়া খা ন  

বাসা: ২৮৯ াম: জয়ধরকাি  ব  পাড়া  
ওয়াড: পাকিশ ল ডাকঘর: া পা েকাড 
নং: ৩৪৪০  উপেজলা: সরাইল জলা: 
া নবািড়য়া  

বাসা: ২৮৯ াম: জয়ধরকাি  ব  পাড়া  ওয়াড: 
পাকিশ ল ডাকঘর: া পা েকাড নং: ৩৪৪০  
উপেজলা: সরাইল জলা: া নবািড়য়া  

 

749. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: শিফর 
উ ীন   মাতা: মাছা: 
িলিলফা বগম 

াম: মািড়য়া  ওয়াড: মিনয়ারী  ডাকঘর: 
শিফক র পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: 
আ াই জলা: নওগ  

াম: মািড়য়া  ওয়াড: মিনয়ারী  ডাকঘর: শিফক র 
পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: আ াই জলা: নওগ  

 

750. রিন চ  রায় িপতা: অিনল চ  রায়   
মাতা: সাধনা রান রায়  

াম: মাধব র ইউিনয়ন: ১  ওয়াড: ৩ ডাকঘর: 
মাধব র পা েকাড নং:  উপেজলা: 
া নপাড়া জলা: িম া 

বাসা: ১০১ বন াম রাড াম: বন াম   ওয়াড: ৩৮ 
ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ উপেজলা: 
ওয়ারী জলা: ঢাকা 

 

751. মা: রা  
আহে দ 

িপতা: মা: লিছম 
উি ন   মাতা: 
আেনায়ারা বগম  

াম: -পা িরয়া ইউিনয়ন: চািপল/৬  ওয়াড: 
৪ ডাকঘর: -পা িরয়া পা েকাড নং: ৬৪৩০  
উপেজলা: দাস র জলা: নােটার 

াম: -পা িরয়া ইউিনয়ন: চািপল/৬  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: -পা িরয়া পা েকাড নং: ৬৪৩০  
উপেজলা: দাস র জলা: নােটার 

 

752. মাসা: তা রা 
খানম 

িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা: 
মাহ দা বগম  

াম: ধানিহড়  ইউিনয়ন: জয় র  ডাকঘর: 
মিরচ পাশা  পা েকাড নং: ৭৫১১  উপেজলা: 
লাহাগড়া জলা: নড়াইল 

াম: ধানিহড়  ইউিনয়ন: জয় র  ডাকঘর: মিরচ পাশা  
পা েকাড নং: ৭৫১১  উপেজলা: লাহাগড়া জলা: 

নড়াইল 

 

753. মা: আলমগীর 
কবীর  

িপতা: ত হােসন 
আলী   মাতা: মাছা: 
সিকনা বগম  

বাসা: ১৮১, সড়ক নং:২/১ াম: বানভাসােমাড় 
ইউিনয়ন: লালমিনরহাট  ডাকঘর: 
লালমিনরহাট  পা েকাড নং: ৫৫০০  
উপেজলা: সদর জলা: লালমিনরহাট 

বাসা: ১৮১, সড়ক নং:২/১ াম: বানভাসােমাড় 
ইউিনয়ন: লালমিনরহাট  ডাকঘর: লালমিনরহাট  
পা েকাড নং: ৫৫০০  উপেজলা: সদর জলা: 

লালমিনরহাট 

 

754. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আলীম 
উ ীন   মাতা: শামীমা 
আ ার  

াম: পচ র  ওয়াড: র িশয়া/২ ডাকঘর: 
র িশয়া পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 

আটেপাড়া জলা: ন েকানা 

িনউ লাইট কমািশ য়াল ইনি িচউট, ৯৭/৩, তাবাস ম 
শিপং স ার, আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা 

 

755. আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা ার হােসন   
মাতা: আকিলমা খা ন  

াম: িদয়াড়  ওয়াড: িহমােয়ত র ডাকঘর: 
শািনর িদয়াড় পা েকাড নং: ৬৬০৩  
উপেজলা: পাবনা সদর জলা: পাবনা 

াম: িদয়াড়  ওয়াড: িহমােয়ত র ডাকঘর: শািনর 
িদয়াড় পা েকাড নং: ৬৬০৩  উপেজলা: পাবনা সদর 
জলা: পাবনা 

 

756. িদদার হােসন িপতা: কিবর আহে দ   
মাতা: রিহমা বগম  

াম: মিনয়    ওয়াড: ০২ ডাকঘর: মিনয়  
পা েকাড নং: ৩৪৬৪ উপেজলা: আখাউড়া 

াম: মিনয়    ওয়াড: ০২ ডাকঘর: মিনয়  
পা েকাড নং: ৩৪৬৪ উপেজলা: আখাউড়া জলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জলা: া নবািড়য়া  া নবািড়য়া  

757. ােনায়ার 
হােসন 

িপতা: আ: রিশদ শখ   
মাতা: হািসনা বগম  

বাসা:ন নবািড় াম: িদঘলীয়া ওয়াড: ০৫ 
ডাকঘর: রাধাগ  উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা:ন নবািড় াম: িদঘলীয়া ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: 
রাধাগ  উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

 

758. মা: তােজ ল 
হক 

িপতা: মা: মাজাে ল 
হক   মাতা: তানিজলা 
বগম  

বাসা: ৩৭২ ও সড়ক –গেড়র মাঠ মসিজদ 
সংল  াম: গেড়র মাঠ ওয়াড: গাদাগাড়ী  
ডাকঘর: মিহশালবাড়ী  পা েকাড নং: ৬২৯০  
উপেজলা: গাদাগাড়ী জলা: রাজশাহী  

বাসা: ৩৭২ ও সড়ক –গেড়র মাঠ মসিজদ সংল  
াম: গেড়র মাঠ ওয়াড: গাদাগাড়ী  ডাকঘর: 

মিহশালবাড়ী  পা েকাড নং: ৬২৯০  উপেজলা: 
গাদাগাড়ী জলা: রাজশাহী  

 

759. নািজরা খা ন িপতা: আ ল খােলক   
মাতা: রিহমা খা ন 

াম: কামার বায়রা  ওয়াড: বশদহা  ডাকঘর: 
হঠাৎগ  পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: 
সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা  

াম: কামার বায়রা  ওয়াড: বশদহা  ডাকঘর: 
হঠাৎগ  পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: সাত ীরা 
সদর জলা: সাত ীরা  

 

760. িব নাথ রায় িপতা: িবনয়  রায়   
মাতা: আিম া রানী  

াম: চলনবলা  ওয়াড: ১ ডাকঘর: সানারহাট  
পা েকাড নং:  ৫৫২০ উপেজলা: কালীগ   
জলা: লালমিনরহাট  

াম: চলনবলা  ওয়াড: ১ ডাকঘর: সানারহাট  
পা েকাড নং:  ৫৫২০ উপেজলা: কালীগ   জলা: 

লালমিনরহাট  

 

761. সনাতন িব াস িপতা: দীপক মার 
িব াস   মাতা: িবজয় 
ল ী িব াস  

াম: চিলয়া  ইউিনয়ন: হিরদাসকা /৫  
ডাকঘর: িপিপ বািড়য়া পা েকাড নং: ৭৪৬০ 
উপেজলা: মিনরাম র জলা: যেশার    

াম: চিলয়া  ইউিনয়ন: হিরদাসকা /৫  ডাকঘর: 
িপিপ বািড়য়া পা েকাড নং: ৭৪৬০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার  

 

762. জীবন  বম ন িপতা: জয় গািব  
বম ন   মাতা: ভাতী 
রানী  

াম: ব েবজ াম  ওয়াড: টংডা া ডাকঘর: 
নওদাবাস পা েকাড নং: ৫৫৩০ উপেজলা: 
হাতীবা া জলা: লালমিনরহাট  

বাসা: ১৫৬-িডি লাির রাড াম: কােঠর ল  ওয়াড:  
ডাকঘর: গ ািরয়া পা েকাড নং: ১২০৪  উপেজলা: 
গ ািরয়া জলা: ঢাকা 

 

763. রািজব আহেমদ িপতা: শহী ল আলম   
মাতা: ত ফরেদৗসী 
আলম  

বাসা: মহাজন বাড়ী াম: উ রপাড়া ( বন) 
ওয়াড: রাধাগনজ  ডাকঘর: িসিকরবাজার  
পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ   

বাসা: ১৪৮/ লতানগনজ রাড (৪থ  তলা) াম: রােয়র 
বাজার  ওয়াড:   ডাকঘর: িঝগাতলা  পা েকাড নং: 
১২০৯ উপেজলা: হাজারীবাগ জলা: ঢাকা 

 

764. পলাশ 
বািরকদার 

িপতা: িদেনশ 
বািরকদার    মাতা: 
পা ল বািরকদার 

বাসা: বািরকদার বািড় াম: চার লী  ওয়াড: 
শলা  ডাকঘর: রাধাগ   পা েকাড নং: 

৮১১০  উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: 
গাপালগ    

বাসা: ১৮৩ াম: ীন রাড ওয়াড:  ডাকঘর:  
পা েকাড নং: ১২০৫  উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

765. মা: মা ম 
িব াহ 

িপতা: মা: হািনফ 
মা া   মাতা: মাসা: 

আেমনা বগম  

বাসা: মাদরাসা ি জ াম: পি ম আংগািরয়া 
ওয়াড: আংগািরয়া ডাকঘর: ল খালী  
পা েকাড নং: ৮৬০২  উপেজলা: মকা 
জলা: প য়াখালী      

বাসা: িসকদার বাড়ী াম: িদয়াপাড়া  ওয়াড: ২৮  
ডাকঘর: কাশী র পা েকাড নং: ৮২০৬ উপেজলা: 
িবমান ব র জলা: বিরশাল 

 

766. মা: মা ন 
মা া 

িপতা: মা: হািনফ 
মা া   মাতা: আেমনা 
বগম  

বাসা: মাদরাসা ি জ াম: পি ম আংগািরয়া 
ওয়াড: আংগািরয়া ডাকঘর: ল খালী  
পা েকাড নং: ৮৬০২  উপেজলা: মকা 
জলা: প য়াখালী 

বাসা: িসকদার বাড়ী াম: িদয়াপাড়া  ওয়াড: ২৮  
ডাকঘর: কাশী র পা েকাড নং: ৮২০৬ উপেজলা: 
িবমান ব র জলা: বিরশাল 

 

767. মা: ওমর 
ফা ক  

িপতা: মা: মাখেল র 
রহমান   মাতা: মাছা: 
িব আ ার  

াম: শাহেদৗলত র  ওয়াড: ৯ ডাকঘর: 
ময়নামিত ােহেবর বাজার পা েকাড নং: 
৩৫২১  উপেজলা: িড়চং জলা: িম া  

আ জািতক মা ভাষা ইনি উট, ১/ক, স ন 
বািগচা, ঢাকা 

 

768. মা: জিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: 
সাবহান ধা   মাতা: 
মাসা: তারা ভা   

াম: গাজখালী  ওয়াড: লীশাখালী/৮  
ডাকঘর: বাইন িনয়া পা েকাড নং: ৮৭১০  
উপেজলা: আমতলী জলা: বর না  

াম: গাজখালী  ওয়াড: লীশাখালী/৮  ডাকঘর: 
বাইন িনয়া পা েকাড নং: ৮৭১০  উপেজলা: 
আমতলী জলা: বর না  

 

769. মা: মা ন িপতা: মা: ল 
ইসলাম   মাতা: ফিরদা  

বাসা: িদয়া াম: িদয়া ওয়াড: 
পশারগাতী ডাকঘর: িদয়া পা েকাড নং: 
৮১৪০ উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

সরকারী িড নীর কেলানী মসিজদ মস, ম নং-১, 
পাইক পাড়া, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

770. খাকন চ  দাস িপতা: দেব  চ  দাস   
মাতা: গীতা রানী দাস  

বাসা: ৩৬৩২ াম: লাল বাড়ীয়া ওয়াড: 
বারপাড়া/৪ ডাকঘর: িবজয় র পা েকাড নং: 
৩৫০০ উপেজলা: সদর দি ন জলা: িম া      

বাসা: ৩৬৩২ াম: লাল বাড়ীয়া ওয়াড: বারপাড়া/৪ 
ডাকঘর: িবজয় র পা েকাড নং: ৩৫০০ উপেজলা: 
সদর দি ন জলা: িম া 

 

771. দয় খান িপতা: মা: 
ওয়ালীউ াহ   মাতা: 
মাসা: সািহদা বগম  

াম: স ু র/ম পাড়া ইউিনয়ন: িভ কাি /৬  
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ছািলয়াকাি  পা েকাড নং: 
৩৫১৯  উপেজলা: িততাস জলা: িম া   

াম: স ু র/ম পাড়া ইউিনয়ন: িভ কাি /৬  
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ছািলয়াকাি  পা েকাড নং: 
৩৫১৯  উপেজলা: িততাস জলা: িম া   

 

772. তাপস মার 
ত য় 

িপতা: লিস চ  শীল   
মাতা: আেলা রানী  

াম: চরবয়ড়া  ওয়াড: ল খালী ডাকঘর: 
চরবয়ড়া   পা েকাড নং: ৮৬০২  উপেজলা: 
মকী জলা: প য়াখালী  

বাসা: ৬৬২ াম: মা া রাড ওয়াড: ম  মিন র 
ডাকঘর: িমর র-২  পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা:  
জলা: ঢাকা 

 

773. িনম ল চ  শম া িপতা: হার  চ  িব  
শম া   মাতা: কনক 
রানী 

বাসা: দ নবালী াম: দ নবালী ব  পাড়া 
ওয়াড: বাইলা /৩  ডাকঘর: শােহর বা  
পা েকাড নং: ২৪০০  উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

বাসা: দ নবালী াম: দ নবালী ব  পাড়া ওয়াড: 
বাইলা /৩  ডাকঘর: শােহর বা  পা েকাড নং: 
২৪০০  উপেজলা: ন েকানা জলা: ন েকানা 

 

774. মা: শাম র 
রহমান 

িপতা: ত শিফউল 
কিরম   মাতা: 

াম: বথড়  ওয়াড: িবলচলন/৬ ডাকঘর: 
চাটেমাহর পা েকাড নং: ৬৬৩০  উপেজলা: 

াম: বথড়  ওয়াড: িবলচলন/৬ ডাকঘর: চাটেমাহর 
পা েকাড নং: ৬৬৩০  উপেজলা: চারেমাহর জলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
শানাভান বগম  চারেমাহর জলা: পাবনা পাবনা 

775. মা: মা ম 
পারেভজ 

িপতা: মা: আ: মিমন   
মাতা: মাছা: রািজয়া 
খা ন  

াম: গ া র  ওয়াড: মাঝপাড়া ডাকঘর: আর 
িপ বাজার পা েকাড নং: ৬৬২৩  উপেজলা: 
আটঘিরয়া জলা: পাবনা  

াম: গ া র  ওয়াড: মাঝপাড়া ডাকঘর: আর িপ 
বাজার পা েকাড নং: ৬৬২৩  উপেজলা: আটঘিরয়া 
জলা: পাবনা  

 

776. মা: েবল 
আহেমদ 

িপতা: মা: জিহর 
উি ন   মাতা: মাছা: 
রােমলা খা ন  

াম: বন াম  ওয়াড: কােয়ম র  ডাকঘর: 
কােয়ম র পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

াম: বন াম  ওয়াড: কােয়ম র  ডাকঘর: কােয়ম 
র পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

 

777. মা: সাই ীন 
পাড় 

িপতা: মা: িমজা র 
রহমান   মাতা: জ রা 
খা ন  

াম: ব  ীগ   ওয়াড: ৭/৪  ডাকঘর: ব  
কালীনগর পা েকাড নং: ৯৪৫৫ উপেজলা: 

ামনগর জলা: সাত ীরা 

াম: ব  ীগ   ওয়াড: ৭/৪  ডাকঘর: ব  
কালীনগর পা েকাড নং: ৯৪৫৫ উপেজলা: ামনগর 
জলা: সাত ীরা 

 

778. মা: 
মা ািফজার 

রহমান 

িপতা: মা: আিজজার 
রহমান   মাতা: মা দা 
বগম  

বাসা: ৩/১১৫ াম: ি পাড়া  ওয়াড: মেন য়া/৭ 
ডাকঘর: মৗভাষা পা েকাড নং: ৫৪৪১ 
উপেজলা: গংগাচড়া জলা: রং র  

বাসা: ৩/১১৫ াম: ি পাড়া  ওয়াড: মেন য়া/৭ 
ডাকঘর: মৗভাষা পা েকাড নং: ৫৪৪১ উপেজলা: 
গংগাচড়া জলা: রং র  

 

779. র ইসলাম িপতা: িসরা ল ইসলাম   
মাতা: আেমনা খা ন  

াম: : রিদঘী ( খাড়ার পাড়)  ওয়াড: 
রিদঘী/৫  ডাকঘর: রিদঘী পা েকাড 

নং: ৫০২০  উপেজলা: দবীগ  জলা: প গড় 

াম: : রিদঘী ( খাড়ার পাড়)  ওয়াড: 
রিদঘী/৫  ডাকঘর: রিদঘী পা েকাড নং: 

৫০২০  উপেজলা: দবীগ  জলা: প গড় 

 

780. আশরাফ ফা ক িপতা: আ: মা ান   
মাতা: ফােতমা বগম  

াম: িবয়ারা ইউিনয়ন: শাহবাজ র/১১  ওয়াড: 
০২  ডাকঘর: িবয়ারা বাজার পা েকাড নং: 
২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর জলা: 
জামাল র 

াম: িবয়ারা ইউিনয়ন: শাহবাজ র/১১  ওয়াড: ০২  
ডাকঘর: িবয়ারা বাজার পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র সদর জলা: জামাল র 

 

781. সািদ াহার 
(ঈিশতা) 

িপতা: মা: 
ওয়ালীউ াহ   মাতা: 
সািহদা আ ার  

াম: স ু র/ম পাড়া ইউিনয়ন: িভ কাি /৬  
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ছািলয়াকাি  পা েকাড নং: 
৩৫১৯  উপেজলা: িততাস জলা: িম া   

াম: স ু র/ম পাড়া ইউিনয়ন: িভ কাি /৬  
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ছািলয়াকাি  পা েকাড নং: 
৩৫১৯  উপেজলা: িততাস জলা: িম া   

 

782. হািল ামান িপতা: আ ল আউয়াল   
মাতা: আেয়শা বগম  

বাসা: দওয়ােনর চর াম: দওয়ােনর চর 
পি ম পাড়া ওয়াড: চর উিজলাব/৬  ডাকঘর: 
দওয়ােনর চর পা েকাড নং: ৩১২২  

উপেজলা: বলাব জলা: নরিসংদী 

বাসা: দওয়ােনর চর াম: দওয়ােনর চর পি ম 
পাড়া ওয়াড: চর উিজলাব/৬  ডাকঘর: দওয়ােনর চর 
পা েকাড নং: ৩১২২  উপেজলা: বলাব জলা: 

নরিসংদী 

 

783. মা: সা া র 
রহমান 

িপতা: ত আ ল 
মিতন   মাতা: 
আকিলছা বগম  

াম: আয়লাবই  ওয়াড: ৬  ডাকঘর: 
তািহ দ র পা েকাড নং: ৩৩৩০ উপেজলা: 
মাধব র জলা: হিবগ  

বাসা: মাল /৪৪ াম: পি ম মািলবাগ ওয়াড: ১৯  
ডাকঘর: শাি নগর পা েকাড নং:  ১২১৭ উপেজলা:  
জলা: ঢাকা 

 

784. মা: আ ল 
কাইউম 

িপতা: মা: আ ল 
রিশদ   মাতা: িন পা 
বগম  

বাসা: ল বাড়ী াম: কলাখাল  ওয়াড: 
পয়ালগাছা ডাকঘর: কলাখাল পা েকাড নং: 
৩৫৬১ উপেজলা: ব ড়া জলা: িম া 

বাসা: ল বাড়ী াম: কলাখাল  ওয়াড: পয়ালগাছা 
ডাকঘর: কলাখাল পা েকাড নং: ৩৫৬১ উপেজলা: 
ব ড়া জলা: িম া 

 

785. 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  

 

786. রজওয়ান 
মা া 

িপতা: মা: কালাম 
মা া   মাতা: শফালী 
বগম  

াম: দিরপ িবলা  ওয়াড: মেহশ র ডাকঘর: 
প িবলা পা েকাড নং: ৮১৩০  উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ   

াম: দিরপ িবলা  ওয়াড: মেহশ র ডাকঘর: 
প িবলা পা েকাড নং: ৮১৩০  উপেজলা: কািশয়ানী 
জলা: গাপালগ   

 

787. সাহা র রহমান 
সাহান 

িপতা: মা: আ স 
শিহদ   মাতা: স জা 
আ ার  

বাসা: দ নবালী, মদনেরাড াম: দ নবালী, 
পি মপাড়া ওয়াড: কাইলা /৩  ডাকঘর: 
শােহর বা  পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
ন েকানা জলা: ন েকানা 

বাসা: দ নবালী, মদনেরাড াম: দ নবালী, 
পি মপাড়া ওয়াড: কাইলা /৩  ডাকঘর: শােহর বা  
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: ন েকানা জলা: 
ন েকানা 

 

788.  দব মার 
ম ল 

িপতা: অিভলাষ চ  
ম ল  মাতা: িল রানী 
ম ল  

াম: জািলয়াখালী  ওয়াড: গা রা  ডাকঘর: 
গা রা পা েকাড নং: ৯৪৫৪  উপেজলা: 

ামনগর জলা: সাত ীরা 

াম: জািলয়াখালী  ওয়াড: গা রা  ডাকঘর: গা রা 
পা েকাড নং: ৯৪৫৪  উপেজলা: ামনগর জলা: 

সাত ীরা 

 

789. আ ল আলীম িপতা: আ ল গ র   
মাতা: মাছা: হািলমা 
খা ন  

বাসা: ব মাঝ পাড়া াম: মিশ া মাঝ পাড়া 
ওয়াড:২  ডাকঘর: িশকার র পা েকাড নং: 
৬৪৪০ উপেজলা: দাস র জলা: নােটার 

বাসা: ব মাঝ পাড়া াম: মিশ া মাঝ পাড়া ওয়াড:২  
ডাকঘর: িশকার র পা েকাড নং: ৬৪৪০ উপেজলা: 

দাস র জলা: নােটার 

 

790. মন ম ল  িপতা: ত বীের  নাথ 
ম ল   মাতা: স া 
রানী ম ল  

বাসা: ম ল বাড়ী াম: দি ন িশয়ালকা  
ইউিনয়ন: নদ লা িশয়ালকা /২  ওয়াড: ২  
ডাকঘর: ভা ািরয়া পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ম ল বাড়ী াম: দি ন িশয়ালকা  ইউিনয়ন: 
নদ লা িশয়ালকা /২  ওয়াড: ২  ডাকঘর: ভা ািরয়া 
পা েকাড নং: ৮৫৫০ উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: 

িপেরাজ র 

 

791. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
মাজন   মাতা: 
রওশনারা বগম  

বাসা: ১৩ াম: ভাবকী ওয়াড: চরবািন 
পা িরয়া/৭ ডাকঘর: ভাবকী বাজার পা েকাড 
নং: ২০১২ উপেজলা: মলা হ জলা: 
জামাল র 

বাসা: ১৩ াম: ভাবকী ওয়াড: চরবািন পা িরয়া/৭ 
ডাকঘর: ভাবকী বাজার পা েকাড নং: ২০১২ 
উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

 

792. খ কার হািব র 
রহমান 

িপতা: মওলা খ কার   
মাতা: হাসনারা  

াম: কাওয়ালিদয়া  ওয়াড: পশারগাতী 
ডাকঘর: ািদয়া  পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: কাওয়ালিদয়া  ওয়াড: পশারগাতী ডাকঘর: 
ািদয়া  পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: 

ক দ র জলা: গাপালগ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
793. মা: ফজেল 

রা ী 
িপতা: মা: আ ল 
মােজদ   মাতা: রওশন 
আরা িবিব  

াম: রায়কালী  ওয়াড: রায়কালী ডাকঘর: 
রায়কালী পা েকাড নং: ৫৯৪২ উপেজলা: 
আে ল র জলা: জয় রহাট 

যে  মা: সাি র হােসন িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

794. মা: ফজেল 
রা ী 

িপতা: মা: িজ হ সখ   
মাতা: মাছা: ি  
বগম 

াম: িশল া  ওয়াড: িশয়ালেকান  ডাকঘর: 
িশয়ালেকান পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ   

াম: িশল া  ওয়াড: িশয়ালেকান  ডাকঘর: 
িশয়ালেকান পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ   

 

795. মা: সকত িপতা: মিজবর রহমান   
মাতা: মাছা: আেমনা 
বগম  

াম: রায়কালী  ওয়াড: রায়কালী ডাকঘর: 
রায়কালী পা েকাড নং: ৫৯৪২ উপেজলা: 
আে ল র জলা: জয় রহাট 

যে  মা: সাি র হােসন িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

796. ফজেল রা ী িপতা: ফির ল ইসলাম   
মাতা: রািজয়া খা ন  

াম: বাজারদী  ওয়াড: নকলা/৫ ডাকঘর: 
নকলা পা েকাড নং: ২১৫০  উপেজলা: নকলা 
জলা: শর র 

াম: বাজারদী  ওয়াড: নকলা/৫ ডাকঘর: নকলা 
পা েকাড নং: ২১৫০  উপেজলা: নকলা জলা: 
শর র 

 

797. মা: মাহ র 
রহমান 

িপতা: ত ওসমান 
আলী   মাতা: মাহ জা 
বগম  

াম: কগাড়ী  ওয়াড: ক ঠালতল ডাকঘর: 
নওগ  পা েকাড নং:৬৫০০  উপেজলা: নওগ  
জলা: নওগ      

াম: কগাড়ী  ওয়াড: ক ঠালতল ডাকঘর: নওগ  
পা েকাড নং:৬৫০০  উপেজলা: নওগ  জলা: নওগ  

 

798. মা: শরীফ  িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম   মাতা: মাছা: 
রািশয়া বগম  

াম: চি দাসগ তী  ওয়াড: িশয়ালেকান  
ডাকঘর: িশয়ালেকান পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: চি দাসগ তী  ওয়াড: িশয়ালেকান  ডাকঘর: 
িশয়ালেকান পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

799. মা: কাওছার 
হােসন 

িপতা: আ: হািকম   
মাতা: জ রা  

াম: কাদাই  ওয়াড: কািলয়া হির র/৯ 
ডাকঘর: বনবািড়য়া পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: কাদাই  ওয়াড: কািলয়া হির র/৯ ডাকঘর: 
বনবািড়য়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

800. মা: আিজবার 
রহমান 

িপতা: মা: জামাল 
উি ন   মাতা: রিহমা 
খা ন    

াম: ভাদড়া  ওয়াড: শখালী ডাকঘর: 
ব শদহা পা েকাড নং: ৯৪০০  উপেজলা: 
সাত ীরা  জলা: সাত ীরা 

াম: ভাদড়া  ওয়াড: শখালী ডাকঘর: ব শদহা 
পা েকাড নং: ৯৪০০  উপেজলা: সাত ীরা  জলা: 

সাত ীরা 

 

801. আজা ল কালাম িপতা: রজাউল 
ইসলাম   মাতা: 
মােছনারা খা ন  

াম: গাংিনয়া  ওয়াড: ৯  ডাকঘর: ভা খালী 
পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা  
জলা: সাত ীরা 

াম: গাংিনয়া  ওয়াড: ৯  ডাকঘর: ভা খালী 
পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা  জলা: 

সাত ীরা 

 

802. মা: আ ল 
কালাম আজাদ 

িপতা: মা: আজম 
সরদার   মাতা: মাছা: 
পজান িবিব 

বাসা: নাদাকা র াম: নাদাকা র  ওয়াড: 
গিন র ডাকঘর: চাে রঁ আড়া পা েকাড নং: 
৬২৫০  উপেজলা: বাগমারা জলা: রাজশাহী     

বাসা: নাদাকা র াম: নাদাকা র  ওয়াড: গিন র 
ডাকঘর: চাে রঁ আড়া পা েকাড নং: ৬২৫০  
উপেজলা: বাগমারা জলা: রাজশাহী  

 

803. মিহেতাষ মার িপতা: মাহ  মার 
দাশ   মাতা: নিমতা 
রানী দাশ  

াম: ব ভ র  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: আ িলয়া 
পা েকাড নং: ৯২৯০ উপেজলা: আশা িন 
জলা: সাত ীরা 

াম: ব ভ র  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: আ িলয়া 
পা েকাড নং: ৯২৯০ উপেজলা: আশা িন জলা: 

সাত ীরা 

 

804. কাশ ম ল িপতা: স  ম ল  
মাতা: মিত ম ল  

াম: আ য়া কাি   ওয়াড: গাহালা  ডাকঘর: 
গাহালা পা েকাড নং: ৭৯১১ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

বাসা: ৩১/এ/৩ াম: ামীবাগ, দয়াগ  ওয়াড:  
ডাকঘর: সদরঘাট পা েকাড নং: ১১০০ উপেজলা: 

া র জলা: ঢাকা 

 

805. অসীম মার িপতা: গ া নারায়ন 
চ    মাতা: রখা রানী 

াম: বাি লা  ওয়াড: মাধবনগর/২ ডাকঘর: 
পা ল পা েকাড নং: ৬৪০৩  উপেজলা: 
নলডা া জলা: নােটার  

যে - মা: আেনায়ার হােসন অিফস সহকারী কাম 
কি উটার া, ম এ কম  সং ান ম ণালয়, ২৪ নং 

নেসট িহসাসব শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

806. ল মাহ দ 
চৗ রী 

িপতা: র মাহা দ 
চৗ রী   মাতা: মাছা: 

মেনায়ারা বগম  

াম: দি ন িব র চৗ রীপাড়া  ওয়াড: 
িব র/২   ডাকঘর: িব র পা েকাড নং: 
৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

াম: দি ন িব র চৗ রীপাড়া  ওয়াড: িব র/২   
ডাকঘর: িব র পা েকাড নং: ৫৪৩০ উপেজলা: 
বদরগ  জলা: রং র 

 

807. মা: 
আিত ামান 

িপতা: মা: আওর  
জব   মাতা: মাছা: 

আ য়ারা বগম  

াম: বািলয়ানী  ওয়াড: ৩ ডাকঘর: ডমরা 
পা েকাড নং: ৬৬৫ উপেজলা: ফিরদ র 
জলা: পাবনা    

াম: বািলয়ানী  ওয়াড: ৩ ডাকঘর: ডমরা পা েকাড 
নং: ৬৬৫ উপেজলা: ফিরদ র জলা: পাবনা 

 

808. ইভা ইসলাম িপতা: আ ল মিজদ   
মাতা: রােকয়া বগম  

বাসা: রাজমাট, ২৪৪ াম: সােহবপাড়া  ওয়াড: 
৯  ডাকঘর: রাজমাট পা েকাড নং: ৭৪৬১  
উপেজলা: অভয়নগর জলা: যেশার  

বাসা: রাজমাট, ২৪৪ াম: সােহবপাড়া  ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: রাজমাট পা েকাড নং: ৭৪৬১  উপেজলা: 
অভয়নগর জলা: যেশার  

 

809. নাসিরন নাহার 
ী 

ামী: মা: রনবী 
িসকদার   মাতা: 
তাসিলমা বগম  

বাসা: হািলমা নীড়, হাউিজং সড়ক াম: 
টাউনকািলকা র, কলাতলা  ওয়াড: ০৮  
ডাকঘর: প য়াখালী সদর পা েকাড নং: 
৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী সদর জলা: 
প য়াখালী 

বাসা: হািলমা নীড়, হাউিজং সড়ক াম: 
টাউনকািলকা র, কলাতলা  ওয়াড: ০৮  ডাকঘর: 
প য়াখালী সদর পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: 
প য়াখালী সদর জলা: প য়াখালী 

 

810. অিভলাস চাকমা িপতা: খেগ  চাকমা   
মাতা: পদা চাকমা  

বাসা: খেগ  চাকমার বাসা  াম: ঝগড়ািবল, 
রা ামা   ওয়াড: বা ালতলী  ডাকঘর: 
মাির া পা েকাড নং: ৪৫৯০  উপেজলা: 
বাঘাইছিড় জলা: রা ামা   

বাসা: ধম রািজকা বৗ  মহািবহার াম: মায়াকানন  
ওয়াড: বাসােবা  ডাকঘর: স জবাগ পা েকাড নং:   
উপেজলা: স জবাগ জলা: ঢাকা 

 

811. আ েতাষ শীল িপতা: বা ল চ  শীল   
মাতা: দী র বালা শীল  

াম: মরফলা  ওয়াড: ন য়া/৩ ডাকঘর: 
মরফলা বাজার  পা েকাড নং:  উপেজলা: 
সাতকািনয়া  জলা: চ াম  

বাসা: িসিব-২৫৮/১, ২য় তলা (িব-৩) াম: ক ে ত 
রান বাজার  ওয়াড: ১৬ ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম   
পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: ভাষানেটক জলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
ঢাকা 

812. নািহ ল ইসলাম িপতা: ত নােয়র আলী   
মাতা: নািগ স বগম  

াম: চরডা া  ওয়াড: টগরব /০৪  ডাকঘর: 
পানাইল পা েকাড নং: ৭৮৭০ উপেজলা: 
আলফাডা া জলা: ফিরদ র       

াম: চরডা া  ওয়াড: টগরব /০৪  ডাকঘর: পানাইল 
পা েকাড নং: ৭৮৭০ উপেজলা: আলফাডা া জলা: 

ফিরদ র  

 

813. জািকর হােসন িপতা: ইউ ফ হােসন   
মাতা: জাহানারা বগম  

াম: িশবান র ইউিনয়ন: মদা র/৫  ওয়াড: 
২  ডাকঘর: হাটমদা র পা েকাড নং: ৭৭২২  
উপেজলা: কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

যে  চ দ আলী িময়া কি উটার অপােরটর াশনাল 
ই ি উট অব িনউেরা সােয়  এ  হসিপটাল , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা 

 

814. মা: িমলন খান 
সােহল 

িপতা: মা: দেলায়ার 
হােসন   মাতা: 

জাহানারা বগম 

বাসা: াট নং-এ-৩/৫/১৫, িবআরিপ াম: 
ধামালেকাট/৩  ওয়াড: ১৫ ডাকঘর: ঢাকা 
ক া নেম  পা েকাড নং: ১২০৬  উপেজলা: 
ভাষানেটক জলা: ঢাকা  

বাসা: াট নং-এ-৩/৫/১৫, িবআরিপ াম: 
ধামালেকাট/৩  ওয়াড: ১৫ ডাকঘর: ঢাকা ক া নেম  
পা েকাড নং: ১২০৬  উপেজলা: ভাষানেটক জলা: 

ঢাকা  

 

815. উ ম বম ন িপতা: নেগ  বম ন   
মাতা: হির বম ন  

বাসা: নাগাইল াম: নাগাইল  ওয়াড: শশীদল 
ডাকঘর: নাগাইল পা েকাড নং: ৩৫০০  
উপেজলা: া নপাড়া  জলা: িম া  

বাসা: নাগাইল াম: নাগাইল  ওয়াড: শশীদল ডাকঘর: 
নাগাইল পা েকাড নং: ৩৫০০  উপেজলা: া নপাড়া  
জলা: িম া  

 

816. জয়  িপতা: হারাধন   মাতা: 
কনক  

বাসা: দ নবালী াম: দ নবালী, ব পাড়া 
ওয়াড: কাইলা /৩ ডাকঘর: শােহর বা   
পা েকাড নং: ২৪০০  উপেজলা: ন েকানা  
জলা: ন েকানা     

বাসা: দ নবালী াম: দ নবালী, ব পাড়া ওয়াড: 
কাইলা /৩ ডাকঘর: শােহর বা   পা েকাড নং: 
২৪০০  উপেজলা: ন েকানা  জলা: ন েকানা 

 

817. আ ল কিরম িপতা: আ র রা াক   
মাতা: সিলনা বগম  

াম: কিরম খ   ওয়াড: ইমাম র  ডাকঘর: 
র ল র পা েকাড নং: ১৫১২ উপেজলা: 
গজািরয়া জলা: ীগ  

াম: কিরম খ   ওয়াড: ইমাম র  ডাকঘর: র ল র 
পা েকাড নং: ১৫১২ উপেজলা: গজািরয়া জলা: 

ীগ  

 

818. মাহা দ আ ল 
কাই ম 

িপতা: আলহা  মা: 
আ ল জ ার   মাতা: 
মাছা: ফর ে ছা  

বাসা: পইল (উ র পাড়া) াম: পইল  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: পইল পা েকাড নং: ৩৩০০  
উপেজলা: হিবগ  সদর জলা: হিবগ   

বাসা: পইল (উ র পাড়া) াম: পইল  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: পইল পা েকাড নং: ৩৩০০  উপেজলা: 
হিবগ  সদর জলা: হিবগ   

 

819. মা: আলী 
আকবর 

িপতা: মা: আ  বকর 
িছি ক   মাতা: মাছা: 
হািফজা খা ন  

াম: তখড়ী  ওয়াড: মছড়া  ডাকঘর: পসা 
বাজার  পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: তখড়ী  ওয়াড: মছড়া  ডাকঘর: পসা বাজার  
পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: িসরাজগ  জলা: 

িসরাজগ  

 

820. আ: জিলল িপতা: খােদজা আ ার   
মাতা: আ ল হােসম  

াম: ওয়াইল পাড়া  ওয়াড: ১  ডাকঘর: 
িলগাতী পা েকাড নং: ২৪০০  উপেজলা: 
ন েকানা সদর জলা: ন েকানা 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড 
আই  রাড, ঢাকা-১২১৯  

 

821. আব র রহমান িপতা: সকা ার িময়া   
মাতা: রিহমা বগম  

বাসা: গাছী বািড় াম: বারাহী র  ওয়াড: 
দাদ র/২ ডাকঘর: দাদ র পা েকাড নং: 
৩৮০৮ উপেজলা: সদর জলা: নায়াখালী 

বাসা: গাছী বািড় াম: বারাহী র  ওয়াড: দাদ র/২ 
ডাকঘর: দাদ র পা েকাড নং: ৩৮০৮ উপেজলা: 
সদর জলা: নায়াখালী   

 

822. মা: সা িময়া িপতা: ত: খাজা 
নািজম উি ন   মাতা: 
মাছা: আফ জা বগম  

াম: উিজর র  ওয়াড:  ডাকঘর: পীরগনজ 
পা েকাড নং: ৫৪৭০ উপেজলা: পীরগনজ 
জলা: রং র  

াম: উিজর র  ওয়াড:  ডাকঘর: পীরগনজ পা েকাড 
নং: ৫৪৭০ উপেজলা: পীরগনজ জলা: রং র  

 

823. আ ল কালাম 
আজাদ 

িপতা: এ. ক.এম 
আশরাফ আলী   মাতা: 
হাসেনয়ারা  

াম: ফলই িনয়া  ওয়াড: িশয়ালকাঠী/৫ 
ডাকঘর: জালাগাতী পা েকাড নং: ৮৫১৩ 
উপেজলা: কাউখালী জলা: িপেরাজ র  

াম: ফলই িনয়া  ওয়াড: িশয়ালকাঠী/৫ ডাকঘর: 
জালাগাতী পা েকাড নং: ৮৫১৩ উপেজলা: 

কাউখালী জলা: িপেরাজ র  

 

824. মা: িরপন শখ িপতা: মা: িরয়াজি ন 
শখ   মাতা: িমেসস 

র  খা ন  

াম: বঠাখালী ওয়াড: আ কা র  ডাকঘর: 
কামর র  পা েকাড নং: ৭৮০০ উপেজলা: 

ফিরদ র সদর জলা: ফিরদ র    

াম: বঠাখালী ওয়াড: আ কা র  ডাকঘর: 
কামর র  পা েকাড নং: ৭৮০০ উপেজলা: ফিরদ র 

সদর জলা: ফিরদ র  

 

825. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: ইউ স 
আলী   মাতা: সােজদা 
খা ন  

াম: ইছাখালী  ওয়াড: চাপড়া  ডাকঘর: 
কমলা র  পা েকাড নং: ৭০০০  উপেজলা: 

মারখালী জলা: ি য়া 

াম: ইছাখালী  ওয়াড: চাপড়া  ডাকঘর: কমলা র  
পা েকাড নং: ৭০০০  উপেজলা: মারখালী জলা: 
ি য়া 

 

826. আব র রহমান িপতা: মিহন উি ন   
মাতা: রহানা আওগর  

বাসা: ফজেলর রহমান িময়া বািড় াম: 
বারহী র  ওয়াড: দাদ র/২ ডাকঘর: খিলফার 
হাট পা েকাড নং: ৩৮০৮  উপেজলা: সদর 
জলা: নায়াখালী 

বাসা: ফজেলর রহমান িময়া বািড় াম: বারহী র  
ওয়াড: দাদ র/২ ডাকঘর: খিলফার হাট পা েকাড 
নং: ৩৮০৮  উপেজলা: সদর জলা: নায়াখালী 

 

827. মা: নয়ন িময়া িপতা: মা: আব ল 
হােফজ   মাতা: মাছা: 
সাম াহার  

বাসা: উজানচর াম: উজানচর ওয়াড: 
িপিরজ র ডাকঘর: য়াইগ ও পা েকাড নং: 
২৩৩৭  উপেজলা: বািজত র জলা: 
িকেশারগ  

বাসা: উজানচর াম: উজানচর ওয়াড: িপিরজ র 
ডাকঘর: য়াইগ ও পা েকাড নং: ২৩৩৭  উপেজলা: 
বািজত র জলা: িকেশারগ  

 

828. মা: নাই ল 
ইসলাম 

িপতা: আ স ছাবহান   
মাতা: ঝড়না বগম 

বাসা: দি ন পাড়া াম: আিদয়াবাদ  ওয়াড: 
আিদয়াবাদ/৯  ডাকঘর: আিদয়াবাদ পা েকাড 
নং: ১৬৩২ উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

বাসা: দি ন পাড়া াম: আিদয়াবাদ  ওয়াড: 
আিদয়াবাদ/৯  ডাকঘর: আিদয়াবাদ পা েকাড নং: 
১৬৩২ উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

829. মাহা দ িমন 
উ াহ 

িপতা: মা: আ ল 
জিলল   মাতা: মিহমা 
বগম  

বাসা: আ ল জিলল বাড়ী, রান শাহার বাড়ী 
াম: দরেবশ র, রান শাহার বাড়ী ওয়াড: 

দরেবশ র  ডাকঘর: বা য়া চৗ হনী বাজার  
পা েকাড নং:   উপেজলা: রামগ  জলা: 

বাসা: ৪৩৯/১ (৭ম তলা) ইউিনট-িড াম: পীরপাগলার 
গিল ওয় ারেলস ওয়াড: মগবাজার ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: রমনা জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
ল ী র      

830. মা: শাহাদাত 
হােসন 

িপতা: মা: মিতয়ার 
রহমান   মাতা: মাসা: 
মেনায়ারা বগম  

াম: শালা র  ওয়াড: িশ য়াইল/৪ ডাকঘর: 
হাটিশ য়াইল পা েকাড নং: ৭৯৩১ উপেজলা: 
িশবচর জলা: মাদারী র 

াম: শালা র  ওয়াড: িশ য়াইল/৪ ডাকঘর: 
হাটিশ য়াইল পা েকাড নং: ৭৯৩১ উপেজলা: িশবচর 
জলা: মাদারী র 

 

831. রািজয়া লতানা িপতা: ফজ ল হক   
মাতা: েলখা বগম  

াম: নাওভা া  ওয়াড: রৗহা/১৩ ডাকঘর: 
রৗহা পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: শর র 

সদর জলা: শর র  

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

832. ির া খা ন িপতা: জ ার িব াস   
মাতা: শািনত বগম  

াম: সার িদয়া  ওয়াড: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ৭৬১০  উপেজলা: র জলা: 

মা রা  

াম: সার িদয়া  ওয়াড: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ৭৬১০  উপেজলা: র জলা: মা রা  

 

833. আ াহ িপতা: মা: ভা 
খ কার   মাতা: 
মাছা: চ া বগম  

বাসা: ৬ াম: মৗচাক ওয়াড: মৗচাক/৬ 
ডাকঘর: মৗচাক পা েকাড নং:  উপেজলা: 
কািলয়াৈকর জলা: গাজী র  

বাসা: ৬ াম: মৗচাক ওয়াড: মৗচাক/৬ ডাকঘর: 
মৗচাক পা েকাড নং:  উপেজলা: কািলয়াৈকর 
জলা: গাজী র  

 

834. শরী ল ইসলাম িপতা: মাসেলহ উ ীন   
মাতা: রািবয়া খা ন 

াম: চরকাওনা (িড ীর চর)  ওয়াড: 
জাংগািলয়া  ডাকঘর: তালতলা বাজার 
পা েকাড নং: ২৩২০  উপেজলা: পা ি য়া 
জলা: িকেশারগ  

াম: চরকাওনা (িড ীর চর)  ওয়াড: জাংগািলয়া  
ডাকঘর: তালতলা বাজার পা েকাড নং: ২৩২০  
উপেজলা: পা ি য়া জলা: িকেশারগ  

 

835. মা: রা  
সরদার 

িপতা: মা: কা  
সরদার  মাতা: মাসা: 

ওন  

বাসা: ১৩৩ াম: রায়পাশা ওয়াড: ভরবপাশা 
ডাকঘর: তাপ পা েকাড নং:৮৪০০  
উপেজলা: নলিছ  জলা: ঝালকাঠী 

বাসা: ১৩৩ াম: রায়পাশা ওয়াড: ভরবপাশা 
ডাকঘর: তাপ পা েকাড নং:৮৪০০  উপেজলা: 
নলিছ  জলা: ঝালকাঠী 

 

836. উ ল মার 
িব াস 

িপতা: অধীর মার 
িব াস   মাতা: মমতা 
রানী িব াস 

বাসা: ৪১ াম: কািশয়ানী ওয়াড: কািশয়ানী 
ডাকঘর: কািশয়ানী পা েকাড নং: ৮১৩০ 
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

বাসা: ৪১ াম: কািশয়ানী ওয়াড: কািশয়ানী ডাকঘর: 
কািশয়ানী পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: কািশয়ানী 
জলা: গাপালগ  

 

837. ফারজানা ঁ ইয়া িপতা: মা: আ স 
সামাদ   মাতা: 
রােকয়া সামাদ  

বাসা: দাগ নং ৪৭৩-১ াম: উ র পাড়া ওয়াড: 
উ র মাদারেটক ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড 
নং: ১২১৪ উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

বাসা: দাগ নং ৪৭৩-১ াম: উ র পাড়া ওয়াড: উ র 
মাদারেটক ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

838. মা: জিসম 
উি ন 

িপতা: মা: আ ল 
লিতফ   মাতা: শািহদা 
খা ন  

াম: সদর র  ওয়াড: ন লাল র ডাকঘর: 
চড়াইেকাল পা েকাড নং: ৭০১০ উপেজলা: 

মারখারী জলা: ি য়া 

াম: সদর র  ওয়াড: ন লাল র ডাকঘর: 
চড়াইেকাল পা েকাড নং: ৭০১০ উপেজলা: 

মারখারী জলা: ি য়া 

 

839. দবাশীষ 
হালদার 

িপতা: িপ ষ কাি  
হালদার   মাতা: অ না 
রানী হালদার 

াম: ম রাবাদ  ওয়াড: রামকাঠী ডাকঘর: 
রামকাঠী পা েকাড নং: ৮৫৪১ উপেজলা: 

নািজর র জলা: িপেরাজ র 

াম: ম রাবাদ  ওয়াড: রামকাঠী ডাকঘর: 
রামকাঠী পা েকাড নং: ৮৫৪১ উপেজলা: 

নািজর র জলা: িপেরাজ র 

 

840. মা: উ ল িময়া িপতা: মা: জ িময়া   
মাতা: মাছা: লিলতা 
বগম  

াম: গাংগাইল  ওয়াড: কািদর জ ল  
ডাকঘর: বৗলাই  পা েকাড নং: ২৩০০ 
উপেজলা: কিরমগ  জলা: িকেশারগ      

াম: গাংগাইল  ওয়াড: কািদর জ ল  ডাকঘর: 
বৗলাই  পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: কিরমগ  
জলা: িকেশারগ   

 

841. েবল হােসন িপতা: মা: ওহাব আলী 
মাতা: সিখনা খা ন  

াম: সাতনা িরয়া  ওয়াড: তালখিড় ডাকঘর: 
তালখিড় পা েকাড নং:  উপেজলা: শািলখা 
জলা: মা রা  

াম: সাতনা িরয়া  ওয়াড: তালখিড় ডাকঘর: 
তালখিড় পা েকাড নং:  উপেজলা: শািলখা জলা: 
মা রা  

 

842. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম   মাতা: মাসা: 
জাসনা বগম  

াম: বরকইট  ওয়াড: বরকইট ডাকঘর: 
বরকইট পা েকাড নং: ৩৫১০ উপেজলা: 
চাি না জলা: িম া 

াম: বরকইট  ওয়াড: বরকইট ডাকঘর: বরকইট 
পা েকাড নং: ৩৫১০ উপেজলা: চাি না জলা: 
িম া 

 

843. মা: রিবউল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: স 
হাওলাদার   মাতা: 
মাসা: মন  বগম  

বাসা: িপ আই াম: উ: হওলী িনয়া ওয়াড: 
বর না/৮ ডাকঘর: বর না পা েকাড নং: 
৮৭০০ উপেজলা: বর না জলা: বর না 

বাসা: িপ আই াম: উ: হওলী িনয়া ওয়াড: 
বর না/৮ ডাকঘর: বর না পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বর না জলা: বর না 

 

844. মা: রাদ 
হােসন আকাশ 

িপতা: মা: গালাম 
মাওলা   মাতা: শাহীন 
আ ার 

বাসা: আজাদ মা ােরর বাড়ী াম: ভাওর কাট  
ইউিনয়ন: জয়াগ/৯, ওয়াড: ২ ডাকঘর: জয়াগ 
বাজার  পা েকাড নং: ৩৮৪৪ উপেজলা: 
সানাই ড়ী জলা: নায়াখালী  

বাসা: আজাদ মা ােরর বাড়ী াম: ভাওর কাট  
ইউিনয়ন: জয়াগ/৯, ওয়াড: ২ ডাকঘর: জয়াগ বাজার  
পা েকাড নং: ৩৮৪৪ উপেজলা: সানাই ড়ী জলা: 
নায়াখালী  

 

845. রিফক জা ার িপতা: শাহাজামাল 
জা ার   মাতা: রিহমা 
বগম  

াম: উ: বাহা র র  ইউিনয়ন: পলবা া/৮ 
ওয়াড:  ৪ ডাকঘর: িসরাজাবাদ পা েকাড নং: 
২০২০  উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: উ: বাহা র র  ইউিনয়ন: পলবা া/৮ ওয়াড:  ৪ 
ডাকঘর: িসরাজাবাদ পা েকাড নং: ২০২০  
উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

 

846. িমলন সরকার িপতা: আন  সরকার   
মাতা: ম  সরকার  

বাসা: নয়ার বাড়ী াম: নয়ার বাড়ী ওয়াড: 
সা া র/৭ ডাকঘর: নয়ার বাড়ী পা েকাড 
নং: ৮১১০  উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: 
গাপালগ  

বাসা: নয়ার বাড়ী াম: নয়ার বাড়ী ওয়াড: 
সা া র/৭ ডাকঘর: নয়ার বাড়ী পা েকাড নং: 
৮১১০  উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

 

847. িরপন হাসান িপতা: হাসমত আলী   
মাতা: রািশদা বগম  

বাসা: ত তীবাজার রাড াম: উ র গ ও ওয়াড: 
কালীগ  পৗরসভা/৭ ডাকঘর:  কালীগ  
পা েকাড নং: ১৭২০  উপেজলা: কালীগ  
জলা: গাজী র  

বাসা: ত তীবাজার রাড াম: উ র গ ও ওয়াড: 
কালীগ  পৗরসভা/৭ ডাকঘর:  কালীগ  পা েকাড 
নং: ১৭২০  উপেজলা: কালীগ  জলা: গাজী র  

 

848. মা: নয়ন িপতা: মা: বলাল াম: িচরহাট ( মৗয়ালগাছ)  ওয়াড: াম: িচরহাট ( মৗয়ালগাছ)  ওয়াড: গাপীনাথ র   
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
সরকার হাসেন   মাতা: মাছা: 

কদবা  বগম  
গাপীনাথ র  ডাকঘর: িড়র র হাট  
পা েকাড নং: ৫৪৩০  উপেজলা: বদরগ  
জলা: রং র 

ডাকঘর: িড়র র হাট  পা েকাড নং: ৫৪৩০  
উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

849. মাছা: শা ী 
আ ার 

িপতা: মা: আ ল 
কােশম াং   মাতা: 
মাছা: শা ী আ ার  

াম: বাঘাইল ব  পাড়া  ওয়াড: পাকশী  
ডাকঘর: পাকশী পা েকাড নং: ৬৬২২  
উপেজলা: ঈ রদী জলা: পাবনা 

াম: বাঘাইল ব  পাড়া  ওয়াড: পাকশী  ডাকঘর: 
পাকশী পা েকাড নং: ৬৬২২  উপেজলা: ঈ রদী 
জলা: পাবনা 

 

850. মা: ল হক িপতা: মা: সিলম 
গাজী   মাতা: ফািতমা   

াম: কাটাখালী  ওয়াড: ছাটিবঘাই/৭ ডাকঘর: 
ছাটিবঘাই   পা েকাড নং: ৮৬০০  উপেজলা: 

প য়াখালী  জলা: প য়াখালী  

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯  

 

851. উদয় মার শীল িপতা: উ ম মার 
শীল মাতা: শফালী 
রানী শীল 

াম: ঞাগাতী ইউিনয়ন: ড়কা ডাকঘর: 
ঞাগাতী পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: 

রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম: ঞাগাতী ইউিনয়ন: ড়কা ডাকঘর: ঞাগাতী 
পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: রায়গ  জলা: 

িসরাজগ  

 

852. জন িময়া িপতা: আ ল হােসন 
মাতা: িক খা ন 

াম: উজান মওয়া খালা উ র পাড়া 
ইউিনয়ন: খাসরাজবাড়ী ডাকঘর: খাসরাজবাড়ী 
পা েকাড নং: ৬৭১০ উপেজলা: কািজ র 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: াম: গাদার বাগ ইউিনয়ন: খাসরাজবাড়ী 
ডাকঘর: খাসরাজবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭১০ 
উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

 

853. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: ত হািফ র 
রহমান মাতা: মাছা: 
ছ রা খা ন 

াম: পাি ল ইউিনয়ন: খাকশাবাড়ী ডাকঘর: 
হাটবয়ড়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: পাি ল ইউিনয়ন: খাকশাবাড়ী ডাকঘর: 
হাটবয়ড়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

 

854. শখর িব াস িপতা: রিবন িব াস 
মাতা: কৗশ া িব াস 

বাসা: াম: হিরনা ইউিনয়ন: ব াডা া 
ডাকঘর: কানা খালা পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র জলা: যেশার 

বাসা: াম: হিরনা ইউিনয়ন: ব াডা া ডাকঘর: কানা 
খালা পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র 
জলা: যেশার 

 

855. মা: হািনফ 
পােটায়ারী 

িপতা: হাসান আহেমদ 
পােটায়ারী মাতা: 
জাহানারা বগম 

বাসা: পােটায়ারী বািড় াম: র ইউিনয়ন: 
ওয়াড-৯ ডাকঘর: বাইশগাও পা েকাড 
নং:৩৬২৩ উপেজলা: মেনাহরগ  জলা: 

িম া 

বাসা:১৩৭, ব ধন াম: দি ণ বািগচা গ ও ইউিনয়ন: 
ওয়াড-৯ ডাকঘর: মাগল লী পা েকাড নং:৩৫০০ 
উপেজলা: আদশ  সদর জলা: িম া 

 

856. মাহা দ 
কায়সার উি ন 

িপতা: সয়দ আলম 
মাতা: িরিজয়া লতানা 

বাসা: লা িময়া সারাং বািড় াম: রিহম র 
ইউিনয়ন: মখল, ওয়াড-১ ডাকঘর: রিহম র 
পা েকাড নং: ৪৩৩০ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা: চ াম 

বাসা: লা িময়া সারাং বািড় াম: রিহম র ইউিনয়ন: 
মখল, ওয়াড-১ ডাকঘর: রিহম র পা েকাড নং: 

৪৩৩০ উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

 

857. ফরেদৗস িপতা: আ ল মা ান 
মাতা: রাতাে ছা 

বাসা:১৩৫ াম: গাবতলী ইউিনয়ন: ০৫নং 
আয়লা পাতাকাটা ডাকঘর: ব  কওড়া িনয়া 
পা েকাড নং:৮৭১০ উপেজলা: বর না জলা: 

বর না 

বাসা:১৩৫ াম: গাবতলী ইউিনয়ন: ০৫নং আয়লা 
পাতাকাটা ডাকঘর: ব  কওড়া িনয়া পা েকাড 
নং:৮৭১০ উপেজলা: বর না জলা: বর না 

 

858. মাহা দ ওমর 
ফা ক 

িপতা: আহে দ আলী 
মাতা: মাসা ৎ 
নািছমা আ ার 

বাসা: ী বািড় াম: ব নাথ র ইউিনয়ন: 
ভাওরেখালা ডাকঘর: িশবনগর পা েকাড 
নং:৩৫১৫ উপেজলা: মঘনা জলা: িম া 

বাসা: ী বািড় াম: ব নাথ র ইউিনয়ন: 
ভাওরেখালা ডাকঘর: িশবনগর পা েকাড নং:৩৫১৫ 
উপেজলা: মঘনা জলা: িম া 

 

859. আ ল কাহহার িপতা: আিজ ীন 
মাতা: হােজরা িবিব 

াম: রারী র ইউিনয়ন: আমদই ডাকঘর: 
কড়ইমা াসা পা েকাড নং: ৫৯০০ উপেজলা: 
জয় রহাট জলা: জয় রহাট  

াম: রারী র ইউিনয়ন: আমদই ডাকঘর: 
কড়ইমা াসা পা েকাড নং: ৫৯০০ উপেজলা: 
জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

 

860. জাসনা ব য়া িপতা: নজনা ব য়া 
মাতা: শীল ব য়া 

বাসা: শীল ব য়ার বাড়ী াম: ব  রাজার ল 
ইউিনয়ন: রাজার ল ডাকঘর: রা  পা েকাড 
নং: ৪৭৩০ উপেজলা: ক বাজার জলা: 
ক বাজার 

বাসা: শীল ব য়ার বাড়ী াম: ব  রাজার ল 
ইউিনয়ন: রাজার ল ডাকঘর: রা  পা েকাড নং: 
৪৭৩০ উপেজলা: ক বাজার জলা: ক বাজার 

 

861. মা: সােজ র 
রহমান 

িপতা: মা: এনা ল হক 
মাতা: রাইয়া বগম 

বাসা: চানপাড়া াম: ৩নং প গড় সদর, 
ওয়াড-৯ ইউিনয়ন: প গড় ডাকঘর: প গড় 
পা েকাড নং: ৫০০০ উপেজলা: প গড় 
জলা: প গড় 

বাসা: চানপাড়া াম: ৩নং প গড় সদর, ওয়াড-৯ 
ইউিনয়ন: প গড় ডাকঘর: প গড় পা েকাড নং: 
৫০০০ উপেজলা: প গড় জলা: প গড় 

 

862. রিবকাশ 
চাকমা 

িপতা: মনা চাকমা 
মাতা: িনল র ন 
চাকমা 

াম: বড় খািড় কাটা ইউিনয়ন: ৭ ডাকঘর: 
লংগ  পা েকাড নং:৪৫৮০ উপেজলা: লংগ  
জলা: রা ামা  

াম: বড় খািড় কাটা ইউিনয়ন: ৭ ডাকঘর: লংগ  
পা েকাড নং:৪৫৮০ উপেজলা: লংগ  জলা: 

রা ামা  

 

863. শখ মা ম িপতা: মা: আনছার 
আলী মাতা:মা মা 
আ ার 

বাসা: মঘার বাড়ী াম: মঘার বাড়ী ইউিনয়ন: 
৫নং নয়ানগর, ওয়াড-১ ডাকঘর: াম র 
পা েকাড নং:২০১০ উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

বাসা: মঘার বাড়ী াম: মঘার বাড়ী ইউিনয়ন: ৫নং 
নয়ানগর, ওয়াড-১ ডাকঘর: াম র পা েকাড 
নং:২০১০ উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

 

864. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন মাতা: হা  
বগম 

বাসা: াম: ফিকর হাট খালা ইউিনয়ন: ফিকর 
হাট খালা ডাকঘর: গায়াল াম পা েকাড নং:  
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

যে , মজর শামীম আরা ১০/িব, সবানীড়, 
িসএমএইচ এলাকা ঢাকা সনািনবাস ঢাকা-১২০৬ 

 

865. মা: উ ল 
হাসাইন 

িপতা: মা: আ ল 
কােশম মাতা: পা ল 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী- ১৮০ াম: চরকািচয়া, 
ওয়াড-৭ ইউিনয়ন: ৮নং দি ণ চরবংশী 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী- ১৮০ াম: চরকািচয়া, ওয়াড-
৭ ইউিনয়ন: ৮নং দি ণ চরবংশী ডাকঘর: ইসলামগ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বগম ডাকঘর: ইসলামগ  পা েকাড নং:৩৭০১ 

উপেজলা: রায় র জলা: ল ী র 
পা েকাড নং:৩৭০১ উপেজলা: রায় র জলা: 

ল ী র 
866. িব  চাকমা িপতা: প া র ন 

চাকমা মাতা: লামিদ 
চাকমা 

বাসা: াম: িঘলাছিড় ইউিনয়ন: ৪নং িঘলাছিড় 
ইউিপ ডাকঘর: নািনয়ারচর পা েকাড 
নং:৪৫২০ উপেজলা: নািনয়ারচর জলা: 
রা ামা  

বাসা: যে , ল চাকমা াম: (সহকারী িশ ক) 
ইউিনয়ন: মহালছিড় আদশ  বািলকা ডাকঘর: উ  
িব ালয় পা েকাড নং: মহালছিড় উপেজলা: 
খাগড়াছিড় জলা:খাগড়াছিড় 

 

867. িহমান চ  রায় িপতা: কনক চ  রায় 
মাতা: অিনতা রানী রায় 

াম: বারঘিড়য়া ইউিনয়ন: হািড়য়ার  
ডাকঘর: ডাংগীরহাট পা েকাড নং: ৫৪২০ 
উপেজলা: তারাগ  জলা: রং র 

াম: বারঘিড়য়া ইউিনয়ন: হািড়য়ার  ডাকঘর: 
ডাংগীরহাট পা েকাড নং: ৫৪২০ উপেজলা: তারাগ  
জলা: রং র 

 

868. মা: সিলম 
হােসন 

িপতা: মা: ফজ র 
রহমান মাতা: সিলনা 
বগম 

াম: মনইল ইউিনয়ন: িক ী র/০৫ ডাকঘর: 
কা র পা েকাড নং: ৫৯৪০ উপেজলা: 
আে ল র জলা: জয় রহাট 

াম: মনইল ইউিনয়ন: িক ী র/০৫ ডাকঘর: 
কা র পা েকাড নং: ৫৯৪০ উপেজলা: আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

 

869. একরাম হােসন িপতা:আলী হােসন 
মাতা: লাইলী বগম 

বাসা:কিড়িমিজ ন ন বািড় াম: কর া র 
ইউিনয়ন: ০৫নং ওয়াড ডাকঘর: জা র 
পা েকাড নং:৩৮০০ উপেজলা: নায়াখালী 

সদর জলা: নায়াখালী 

বাসা:কিড়িমিজ ন ন বািড় াম: কর া র 
ইউিনয়ন: ০৫নং ওয়াড ডাকঘর: জা র পা েকাড 
নং:৩৮০০ উপেজলা: নায়াখালী সদর জলা: 
নায়াখালী 

 

870. মা: জামাল 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
মা া মাতা: মাসা: 

মিমন জান িবিব 

াম: নয়াপাড়া ইউিনয়ন: ছাট বািলয়াতলী 
ডাকঘর: লাতলী পা েকাড নং:৮৬৫০ 
উপেজলা: কলাপাড়া জলা: প য়াখালী   

াম: নয়াপাড়া ইউিনয়ন: ছাট বািলয়াতলী ডাকঘর: 
লাতলী পা েকাড নং:৮৬৫০ উপেজলা: কলাপাড়া 

জলা: প য়াখালী 

 

871. মাহা দ 
আলমগীর 
হােসন 

িপতা: মাহা দ 
আেনায়ার হােসন 
মাতা: রিফ ন বগম 

াম: তবািড়য়া ইউিনয়ন: দর াম ডাকঘর: 
দর াম পা েকাড নং: ১৮১০ উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

াম: তবািড়য়া ইউিনয়ন: দর াম ডাকঘর: দর াম 
পা েকাড নং: ১৮১০ উপেজলা: সা িরয়া জলা: 

মািনকগ  

 

872. কাজী মাহ র 
রহমান 

িপতা:কাজী জিহর 
েসন মাতা: মাছা 
মেহর আবজল 

বাসা:কাজী বািড় াম: বস র ইউিনয়ন: ১নং, 
ওয়াড-২ ডাকঘর: সানাচং বাজার পা েকাড 
নং: ৩৩২০ উপেজলা: না ঘাট জলা: হিবগ  

বাসা:কাজী বািড় াম: বস র ইউিনয়ন: ১নং, 
ওয়াড-২ ডাকঘর: সানাচং বাজার পা েকাড নং: 
৩৩২০ উপেজলা: না ঘাট জলা: হিবগ  

 

873. মা: নাজ ল 
হক 

িপতা: মা: গালাম 
মা ফা মাতা: মাছা: 

নাজমা বগম 

বাসা:৬৬ াম:  কাজীর চওড়া ইউিনয়ন: ৫নং 
হারা  ডাকঘর: মেহ  নগর পা েকাড নং: 
৫৫০০ উপেজলা:  লালমিনরহাট জলা: 
লালমিনরহাট 

বাসা:৬৬ াম:  কাজীর চওড়া ইউিনয়ন: ৫নং হারা  
ডাকঘর: মেহ  নগর পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা:  
লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

874. তানভীর 
আহেমদ চৗ রী 

িপতা: শহী াহ চৗ রী 
মাতা: জাহরা চৗ রী 

বাসা:শহী াহ চৗ রীরর বাড়ী াম: 
শেরবাংলা নগর ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড 

ডাকঘর: বা রবান পা েকাড নং:৪৬০০ 
উপেজলা: বা রবান সদর জলা: বা রবান 

বাসা: ৩৭, ৩য়তলা, রাড-৩, ক-এ াম: আরাকান 
হাউিজং সাসাই  ইউিনয়ন: ওয়াড- লকবহর 
ডাকঘর: চা গ ও পা েকাড নং: ৪২১২ উপেজলা: 
চ াম জলা: চ াম 

 

875. স য় মার 
পাল 

িপতা:ধীের  নাথ পাল 
মাতা: সরলা রানী পাল 

বাসা: াম: শতপাড়া ইউিনয়ন: শািলখা 
ডাকঘর: হাজরাহা  পা েকাড নং:৭৫২০ 
উপেজলা:  শািলখা জলা: মা রা 

বাসা: াম: শতপাড়া ইউিনয়ন: শািলখা ডাকঘর: 
হাজরাহা  পা েকাড নং:৭৫২০ উপেজলা:  শািলখা 
জলা: মা রা 

 

876. মা: ইজা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িলয়াকত 
আলী মাতা: সােজদা 
বগম 

বাসা:জাহা ীর র াম: জাহা ীর র 
ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: িসংহ লী পা েকাড 
নং:৭৪১০ উপেজলা: চৗগাছা জলা: যেশার 

বাসা: ৬৬, বামন পাড়া, কারবালা াম: বামন পাড়া 
ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: হড পা  অিফস পা েকাড 
নং:৭৪০০ উপেজলা: সদর জলা: যেশার 

 

877. আ াহ আল 
ফাহাদ 

িপতা: মা: ল 
আিমন মাতা: ফােতমা 
বগম 

বাসা:২৯২ াম: মহােদব র ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: মড়ী বাজার পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা সদর জলা: ন েকানা 

বাসা:২৯২ াম: মহােদব র ইউিনয়ন: ০১ ডাকঘর: 
মড়ী বাজার পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 

ন েকানা সদর জলা: ন েকানা 

 

878. মা: া 
হােসন 

িপতা: মা: কিরম 
উি ন মাতা: সালমা 
িবিব 

াম: লবাড়ী ইউিনয়ন:  ৯নং চরাগ র 
ডাকঘর: সর তী র পা েকাড নং:৬৫০০ 
উপেজলা: মহােদব র জলা: নওগা 

াম: লবাড়ী ইউিনয়ন:  ৯নং চরাগ র ডাকঘর: 
সর তী র পা েকাড নং:৬৫০০ উপেজলা: 
মহােদব র জলা: নওগা 

 

879. মা: আেনায়ার 
সাইন 

িপতা: মা: আ র 
রা াক মাতা: রািশদা 
খা ন 

াম: দা সা ইউিনয়ন: ২নং  জানা ডাকঘর: 
পীরগ  বাজার পা েকাড নং:২২১৬ উপেজলা: 

লবািড়য়া জলা: ময়মনিসংহ 

াম: দা সা ইউিনয়ন: ২নং  জানা ডাকঘর: 
পীরগ  বাজার পা েকাড নং:২২১৬ উপেজলা: 

লবািড়য়া জলা: ময়মনিসংহ 

 

880. মা: িব াল 
হােসন 

িপতা: আ: সামাদ 
মাতা: হেলনা বগম 

বাসা: াম: চা লা, কিরম র ইউিনয়ন: চা লা 
ডাকঘর: চা লা বাজার পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িব. পাড়া জলা: িম া  

বাসা: ট-১১ াম:  ক-ক ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: 
মইন রাড-০১ পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: 

িমর র জলা: ঢাকা 

 

881. উ ল আলী 
িব াস 

িপতা: মা: আ: মা ান 
িব াস মাতা: িমনা 
খা ন 

াম: ভা কয়া ইউিনয়ন: রানী নগর, ওয়াড-১ 
ডাকঘর: ভা কয়া পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: জানগর জলা: পাবনা 

াম: ভা কয়া ইউিনয়ন: রানী নগর, ওয়াড-১ ডাকঘর: 
ভা কয়া পা েকাড নং: ৬৬৮২ উপেজলা: জানগর 
জলা: পাবনা 

 

882. মা: আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ইউ ফ 
মাতা: র নাহার বগম 

বাসা:বাড়ী-৩, লইল-০৫, রাড-২ াম: ক-িব, 
হািলশহর, ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: উ র 
হািলশহর পা েকাড নং:৪২২৬ উপেজলা: 
হািলশহর জলা: চ াম 

বাসা:বাড়ী-৩, লইল-০৫, রাড-২ াম: ক-িব, 
হািলশহর, ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: উ র হািলশহর 
পা েকাড নং:৪২২৬ উপেজলা: হািলশহর জলা: 

চ াম 

 

883. মা: আজম 
আলী সখ 

িপতা: ত মসেলম 
উি ন সখ মাতা: 

বাসা:ওয়াড-৭ াম: শারীর ভীটা ইউিনয়ন: রানী 
নগর ডাকঘর: ভা কয়া পা েকাড নং: ৬৬৮২ 

বাসা:ওয়াড-৭ াম: শারীর ভীটা ইউিনয়ন: রানী নগর 
ডাকঘর: ভা কয়া পা েকাড নং: ৬৬৮২ উপেজলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাছা জােয়দা বগম উপেজলা: জানগর জলা: পাবনা জানগর জলা: পাবনা 

884. আিজ র রহমান িপতা:আই ব হােসন 
মাতা: লমিত 

াম: বলাবাড়ীয়া ইউিনয়ন: বলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর: এলা ী পা েকাড নং:৭৩৩০ 
উপেজলা:  কাটচাদ র জলা: িঝনাইদহ 

াম: বলাবাড়ীয়া ইউিনয়ন: বলাবাড়ীয়া ডাকঘর: 
এলা ী পা েকাড নং:৭৩৩০ উপেজলা:  কাটচাদ র 
জলা: িঝনাইদহ 

 

885. িমলন শখ িপতা: র মাহা দ 
শখ মাতা: মাছা: 

সােজদা বগম 

বাসা: ১৮, গাবরা সড়ক াম: বতবািড়য়া 
ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: রতন গ  পা েকাড 
নং: ৭৫০১ উপেজলা: নড়াইল জলা: নড়াইল 

বাসা: ১৮, গাবরা সড়ক াম: বতবািড়য়া ইউিনয়ন: 
০৭ ডাকঘর: রতন গ  পা েকাড নং: ৭৫০১ 
উপেজলা: নড়াইল জলা: নড়াইল 

 

886. এস. এম. 
রজাউল কিরম 

িপতা: আ: আলী মাতা: 
রেহনা আ ার 

বাসা: কেসদ র াম: কেসদ র ইউিনয়ন: 
লিতবাবদ ডাকঘর:  িকেশারগ  পা েকাড নং: 
২৩০০ উপেজলা:  িকেশারগ  জলা: 
িকেশারগ  

বাসা: কেসদ র াম: কেসদ র ইউিনয়ন: 
লিতবাবদ ডাকঘর:  িকেশারগ  পা েকাড নং: 
২৩০০ উপেজলা:  িকেশারগ  জলা: িকেশারগ  

 

887. মা: রিবউল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িসরা ল 
হক মাতা: মাছা: 
রওশনারা বগম 

াম: কািশ র, ীটারী ইউিনয়ন: মেহ নগর, 
কািশ র ডাকঘর: ভালার চওড়া পা েকাড 
নং: ৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: 
লালমিনরহাট 

াম: কািশ র, ীটারী ইউিনয়ন: মেহ নগর, 
কািশ র ডাকঘর: ভালার চওড়া পা েকাড নং: 
৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

888. মাছা: জিল 
খা ন 

ি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 

 

889. মা: ওমর 
ফা ক 

িপতা: মা: আিজ র 
হক মাতা: মমতাজ 
বগম 

বাসা: ২২, আিজ র রহমান াম: দােরাগা 
পাড়া ইউিনয়ন: ৩০ ডাকঘর: লনা সদর 
পা েকাড নং:৯১০০ উপেজলা: লনা সদর 
জলা: লনা 

বাসা: ২২, আিজ র রহমান াম: দােরাগা পাড়া 
ইউিনয়ন: ৩০ ডাকঘর: লনা সদর পা েকাড 
নং:৯১০০ উপেজলা: লনা সদর জলা: লনা 

 

890. মিন রানী সাহা িপতা: বা া রাম সাহা 
মাতা: সিবতা রানী 
সাহা 

বাসা:রােয় া বাজার াম: রােয় া ইউিনয়ন: 
৩নং রােয় া ডাকঘর: রােয় া পা েকাড নং: 
৯৩৩০ উপেজলা: শরণেখালা জলা: বােগরহাট 

বাসা:রােয় া বাজার াম: রােয় া ইউিনয়ন: ৩নং 
রােয় া ডাকঘর: রােয় া পা েকাড নং: ৯৩৩০ 
উপেজলা: শরণেখালা জলা: বােগরহাট 

 

891. মা: আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: সিখনা বগম 

বাসা:ওয়াড-৮ াম: জা া, ম পাড়া,  
ইউিনয়ন: র হা  ডাকঘর: জা া পা েকাড 
নং: ১৮০০ উপেজলা: সা িরয়া জলা: 
মািনকগ  

বাসা:ওয়াড-৮ াম: জা া, ম পাড়া,  ইউিনয়ন: র 
হা  ডাকঘর: জা া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

 

892. মা: সাই ল 
ইসলাম জীবন 

িপতা: মা: 
শিরয়া ামান মাতা: 
মাছা: জােহদা বগম 

াম: দি ণ িগদারী ইউিনয়ন: ১১ নং িগদারী, 
ইউিপ ডাকঘর: িগদারী পা েকাড নং: ৫৭০০ 
উপেজলা: গাইবা া সদর জলা: গাইবা া 

াম: দি ণ িগদারী ইউিনয়ন: ১১ নং িগদারী, ইউিপ 
ডাকঘর: িগদারী পা েকাড নং: ৫৭০০ উপেজলা: 
গাইবা া সদর জলা: গাইবা া 

 

893. মিহম রায় িপতা: ত রে র রায় 
মাতা: তপতী রায় 

াম: খিড়য়া ইউিনয়ন: মহারাজ র ডাকঘর: 
মহারাজ র পা েকাড নং: ৯২৯০ উপেজলা: 
কয়রা জলা: লনা 

বাসা: ৭নং উ র মৗ ি , ২য় তলা াম:  লতান 
রাড ইউিনয়ন:  ডাকঘর:  পা েকাড নং: ১১০০ 

উপেজলা: ওয়ারী জলা:ঢাকা 

 

894. মেনাজ মার িপতা: িবমল  
িব াস মাতা: শেলাকা 
রানী 

বাসা:মেনাজ মার াম: কপাড়া ইউিনয়ন: 
৭নং ডাকঘর: বা য়াড়ী পা েকাড নং: ৭৪৬২ 
উপেজলা: নড়াইল জলা: যেশার 

বাসা:মেনাজ মার াম: ভা লী ডা া ইউিনয়ন: 
৬নং ডাকঘর: রতনগ  পা েকাড নং: ৭৫০১ 
উপেজলা: নড়াইল জলা: নড়াইল 

 

895. মা: আল-
আিমন হক 

িপতা: মা: জ ল হক 
মাতা: আিছয়া খা ন 

বাসা: ামািনক পাড়া াম: গাপাল র 
ইউিনয়ন: ক রী, ওয়াড-৬ ডাকঘর: ক রী 
হাট পা েকাড নং:৬৭৭৩ উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

িবগেবন ফাম া মাদানী এিভিনউ, বািরধারা ন ন 
বাজার, ভাটারা ঢাকা-১২১২ 

 

896. লক হাওলাদার িপতা: ম দন 
হাওলাদার মাতা: 
শফালী হাওলাদার 

াম: গ কাঠী ইউিনয়ন: সমেদাঠী/০৩ ডাকঘর: 
গ াকাঠী পা েকাড নং: ৮৫০০ উপেজলা: 
নছারাবাদ জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৩/৪, সড়ক-০৯ াম: ক-িনউ িস ইউিনয়ন:  
ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: 
িমর র জলা: ঢাকা 

 

897. মা া ল 
ইসলাম 

িপতা: হািব র রহমান 
মাতা: রেবকা খা ন 

বাসা: তাকা নগর াম: তাকা নগর 
ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: তাকা নগর পা েকাড 
নং: ৯৪৬০ উপেজলা: আশা িন জলা: 
সাত ীরা 

৭৩, কাকরাইল, ই ান  কমািশ য়াল কমে  িলফট 
৪থ  তলা, ম-৪/০৬, ঢাকা-১০০০ 

 

898. রা ল মার 
সরকার 

িপতা:রতন মার 
সরকার মাতা: া 
রাণী সরকার 

াম: খালাবাড়ীয়া ইউিনয়ন: ওয়াড-৮ ডাকঘর: 
খান খানা র পা েকাড নং:৭৭১১ উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর জলা: রাজবাড়ী 

াম: স ন কা া ইউিনয়ন:  ০৬নং পৗরসভা 
ডাকঘর: রাজবাড়ী পা েকাড নং:৭৭০০ উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর জলা: রাজবাড়ী 

 

899. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আেমাদ 
আলী মাতা: বগম 

বাসা: গালা সড়ক পাড়া াম: গালা সড়ক পাড়া 
ইউিনয়ন: ৫নং গালা ডাকঘর: িবেনা য়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: গালা সড়ক পাড়া াম: গালা সড়ক পাড়া 
ইউিনয়ন: ৫নং গালা ডাকঘর: িবেনা য়া পা েকাড 
নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

 

900. মাহা দ আলী িপতা: ত: ইউ ছ 
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা:৯০১, উ র আটং াম: আটং ইউিনয়ন: 
৫নং ডাকঘর: িড়রহাট পা েকাড নং: ৮০০০ 
উপেজলা: পালং জলা: শরীয়ত র 

বাসা: ১৭/১ াম: উ র গাড়ান ইউিনয়ন: ২নং 
ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা: ঢাকা 

  

901. িলটন আহেমদ িপতা: মা: মাতােলব াম: হা য়া পাড়া ইউিনয়ন: রা ডাকঘর: াম: হা য়া পাড়া ইউিনয়ন: রা ডাকঘর: টােপর  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাতা: জিমলা বগম টােপর বাড়ী পা েকাড নং: ১৩৫০ উপেজলা: 

ধামরাই জলা: ঢাকা 
বাড়ী পা েকাড নং: ১৩৫০ উপেজলা: ধামরাই জলা: 
ঢাকা 

902. মা: আকবর 
আলী 

িপতা: ছােবর আলী 
মাতা: মাছা িজজহার 
বওয়া 

াম: পা া পাড়া ইউিনয়ন: ভায়াল ী র 
ডাকঘর: ম র পা েকাড নং:৬২৮০ 
উপেজলা: চারঘাট  জলা: রাজশাহী 

বাসা: ৫৭/িব, হাজী নািজ ি ন লন াম: ব  মািনক 
নগর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: 
১২০৩ উপেজলা: গদা জলা: ঢাকা 

 

903. মিতউর রহমান িপতা:মাহ র রহমান 
মাতা: শামীম আরা 

াম: চকদাদরী (উপর চক) ইউিনয়ন: 
জামাল র ডাকঘর: দাদরী পা েকাড নং: 
৫৯০০ উপেজলা: জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

াম: চকদাদরী (উপর চক) ইউিনয়ন: জামাল র 
ডাকঘর: দাদরী পা েকাড নং: ৫৯০০ উপেজলা: 
জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

 

904. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম মাতা: মাছা 
রেহনা খা ন 

াম: শর র ইউিনয়ন: িপয়ার র ডাকঘর: 
িচথিলয়া পা েকাড নং: ৭০৩০ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া   

াম: শর র ইউিনয়ন: িপয়ার র ডাকঘর: িচথিলয়া 
পা েকাড নং: ৭০৩০ উপেজলা: দৗলত র জলা: 
ি য়া 

 

905. অ ত ঘরামী িপতা:অ  ঘরামী 
মাতা: শফালী ঘরামী 

বাসা: ঘরামী বািড় াম: তাল িরয়া 
ইউিনয়ন: ১২নং কাি  ডাকঘর: মাচার তারা 
পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা: ১৪৬৮/এ াম: িখলগাও ইউিনয়ন: ১নং 
ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগাও জলা: ঢাকা 

 

906. মা: আ স 
সিলম 

িপতা: মা: আ  ব ার 
শখ মাতা: সােজদা 
বগম 

বাসা: াম: বতা াম ইউিনয়ন: ৬নং 
মা রােঘানা ইউ.প. ডাকঘর: মা রােঘানা 
পা েকাড নং: ৯২৫২ উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

শাহীন মি ল-১ সরকারী িব.এল. কেলজ ২য় গট, 
দৗলত র লনা 

 

907. মা: ল ল 
আহেমদ 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
জােহদা বগম 

াম: কণ িত ইউিনয়ন: জামৈতল ডাকঘর: 
ব  জামৈতল পা েকাড নং: ৬৭৩০ 

উপেজলা: কামারখ  জলা: িসরাজগ  

াম: কণ িত ইউিনয়ন: জামৈতল ডাকঘর: ব  
জামৈতল পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: কামারখ  
জলা: িসরাজগ  

 

908. এম. এ. রািকব 
ী 

িপতা: মা: জয়নাল 
আবদীন মাতা: ফােতমা 
বগম 

বাসা:৯৬ াম: ইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: 
বাইড়া পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: 
রাদনগর জলা: িম া 

বাসা:৯৬ াম: ইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: বাইড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: রাদনগর জলা: 
িম া 

 

909. লাভলী আ ার িপতা: মা: হােসন 
িময়া মাতা: জসিমন 
বগম 

াম: বাইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: বাইড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: রাদনগর 
জলা: িম া 

াম: বাইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: বাইড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: রাদনগর জলা: 
িম া 

  

910. শিরফা আ ার িপতা: মা: জয়নাল 
আেবদীন মাতা: 
ফােতমা বগম 

বাসা:৯৬ াম: ইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: 
বাইড়া পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: 
রাদনগর জলা: িম া 

বাসা:৯৬ াম: ইড়া ইউিনয়ন: টনকী ডাকঘর: বাইড়া 
পা েকাড নং: ৩৫৪২ উপেজলা: রাদনগর জলা: 
িম া 

  

911. সািবনা 
ইয়াসিমন 

িপতা: মা: খােলক শখ 
মাতা: নাসিরন বগম 

াম: দােমাদর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: দােমাদর 
পা েকাড নং: ৯২১০ উপেজলা: লতলা 
জলা: লনা 

াম: দােমাদর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: দােমাদর 
পা েকাড নং: ৯২১০ উপেজলা: লতলা জলা: 
লনা 

 

912. মা: িম: িজ াহ িপতা: মা: রব িময়া 
মাতা: আেরশা বগম 

বাসা: াম: হাস গর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
জীবনগ  বাজার পা েকাড নং:৩৪১৬ 
উপেজলা: বা ারাম র জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: াম: হাস গর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: জীবনগ  
বাজার পা েকাড নং:৩৪১৬ উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া ণবািড়য়া 

 

913.  আ স সা ার িপতা: মা: িছি র 
রহমান মাতা: মাসা: 
িবয়া বগম 

াম: মািনক র ইউিনয়ন: মািনক র ডাকঘর: 
ধািরয়ারচর পা েকাড নং:৩৫৪৬ উপেজলা: 
বা ারাম র জলা: া ণবািড়য়া 

প-৩৮/১, আলা ে ছা ল, দি ণ বা া, ২১ নং, 
লশান-১২১২, বা া, ঢাকা 

 

914. শাহীন কািদর িপতা: ফজ ল হক 
মাতা: হােসনা বগম 

বাসা: াম: হাস গর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
জীবনগ  বাজার পা েকাড নং:৩৪১৬ 
উপেজলা: বা ারাম র জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: াম: হাস গর ইউিনয়ন:  ডাকঘর: জীবনগ  
বাজার পা েকাড নং:৩৪১৬ উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া ণবািড়য়া 

 

915. মা: কিবর 
হােসন 

িপতা: মা: মাতাহার 
হাওলাদার মাতা: 
হািলমা 

াম: উ র য়াখালী ইউিনয়ন: আমতলী 
ডাকঘর: চলাভা ী পা েকাড নং:৮৭১০ 
উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

বাসা: ৬৭, র বালী সরদার বস াম: রাদ র 
ইউিনয়ন: ৫২ ডাকঘর: ফিরদাবাদ পা েকাড 
নং:১২০৪ উপেজলা: কদমতলী জলা:ঢাকা 

 

916. মা: িব ব 
হােসন 

িপতা: মা: িছি ক 
মাতা: িবলিকস বা  

াম: গয়ড়া ইউিনয়ন: ৫নং কালাহাট ডাকঘর: 
কালাহাট পা েকাড নং: ৬৫৭০ উপেজলা: 

বদলগাছী জলা: নওগ   

যে , মা: জিসম উি ন, িপও, অথ ৈনিতক স ক 
িবভাগ, শেরবাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

 

917. িবপনা চাকমা িপতা:রিন িবকাশ 
চাকমা মাতা: শলজা 
চাকমা 

াম: ন ন বড়াদম ইউিনয়ন: নািনয়ার চর/৩ 
ডাকঘর: নািনয়ার চর পা েকাড নং:৪৫২০ 
উপেজলা: নািনয়ার চর জলা: রা ামা  

বাসা: াম: ২৫৬/িড ইউিনয়ন: ব  নাখাল পাড়া 
ডাকঘর: ২৫ পা েকাড নং:১২১৫ উপেজলা:  
জলা:ঢাকা 

 

918. বনমালী মি ক িপতা:বােন র মি ক 
মাতা: যবল মি ক 

বাসা: বনমালী মি ক াম: বনমালী মি ক 
ইউিনয়ন: গািব র ডাকঘর: লী 
পা েকাড নং: ৭৪৬০ উপেজলা: অভয় নগর 
জলা: যেশার 

বাসা: বনমালী মি ক াম: বনমালী মি ক ইউিনয়ন: 
গািব র ডাকঘর: লী পা েকাড নং: ৭৪৬০ 

উপেজলা: অভয় নগর জলা: যেশার 

 

919. মা: ছািম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মসিলম 
উি ন মাতা: মাছা: 
সে াষ বগম 

াম: মেনাহর র ইউিনয়ন: পা াসী ডাকঘর: 
বায়ািলয়ার চর পা েকাড নং: ৬৭২০ 

উপেজলা: রায়গ  জলা: িসরাজগ  

যে , মা: জসীম উি ন ( ি গত কম কত া) 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ ক-১৬, ক -১৮ 
শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭ 

 

920. এম. এম. িপতা:এম.এম. এনতাজ াম: খশরা ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: খশরা াম: খশরা ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: খশরা পা েকাড  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
ইমরান হােসন আলী মাতা: 

শকহকনকরা বগম 
পা েকাড নং: ৯৪২০ উপেজলা: তালা জলা: 

সাত ীরা 
নং: ৯৪২০ উপেজলা: তালা জলা: সাত ীরা 

921. মা: মাহ ল 
হক 

িপতা: ত মন র আলী 
মাতা: জাহানারা বগম 

বাসা:২২, সড়ক-৩ াম: নওদাবস ইউিনয়ন: 
নওদাবস ডাকঘর: মেহ  নগর পা েকাড 
নং: ভালারচওড়া উপেজলা: লালমিনরহাট 
জলা: লালমিনরহাট 

বাসা:২২, সড়ক-৩ াম: নওদাবস ইউিনয়ন: নওদাবস 
ডাকঘর: মেহ  নগর পা েকাড নং: ভালারচওড়া 
উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

922. মা: আল-মা ন িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম মাতা: িমেসস 
ৎ ে ছা 

াম: বলাডা া ইউিনয়ন: ১১নং ঝাউডা া 
ডাকঘর: বলাডা া পা েকাড নং:৯৪০০ 
উপেজলা: সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা 

বাসা: ১৯, রাড-১৩ াম: পনগর আবািসক এলাকা 
ইউিনয়ন: িমর র ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: 
১২১৬ উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

  

923. মা: গাফফার 
িময়া 

িপতা: ত আ: লিতফ 
মাতা: তাজবা  বগম 

বাসা: খাগকা া াম: খাগকা া ইউিনয়ন: 
খাগকা া ডাকঘর: শ ু রা পা েকাড 
নং:১৪৫০ উপেজলা: আড়াই হাজার জলা: 
নারায়ণগ  

৭৩, কাকরাইল, ই াণ  কমািশ য়াল কমে  ম নং-
০৪/০৬ ঢাকা-১০০০ 

 

924. মা: বাহার 
উি ন 

িপতা: মা: বা  িময়া 
মাতা: ঝরণা আ ার 

াম: াখালী ইউিনয়ন: ৮নং ডাকঘর: 
জংগলবাড়ী পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

াম: াখালী ইউিনয়ন: ৮নং ডাকঘর: জংগলবাড়ী 
পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: কিরমগ  জলা: 

িকেশারগ  

 

925. মা: ফরহাদ 
িময়া 

িপতা: আ র রিশদ 
মাতা: পািপয়া আ ার 

াম: বীরগ ও ইউিনয়ন: র ডাকঘর: 
র পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: 

মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

াম: বীরগ ও ইউিনয়ন: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী জলা: 

নরিসংদী 

 

926. মা: ইসমাইল 
হােসন সরদার 

িপতা: মা: 
খায় ামান সরদার 
মাতা: মাছা: আিছয়া 
খা ন 

াম: ম  উিড়য়া ইউিনয়ন: ২নং উিড়য়া 
ডাকঘর: ণভরী পা েকাড নং:৫৭৬০ 
উপেজলা: লছিড় জলা: গাইবা া 

যে , মা: আফছার উি ন, িহসাব শাখা, বাংলােদশ 
পািন উ য়ন বাড, গাইবা া 

 

927. মা: মাফ ল 
ইসলাম 

িপতা: ত আ ল 
খােলক মাতা: খােদজা 
বগম 

াম: হা য়ার ইউিনয়ন: ৯নং ঝ পা ডাকঘর: 
রাজগ  পা েকাড নং:৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: হা য়ার ইউিনয়ন: ৯নং ঝ পা ডাকঘর: রাজগ  
পা েকাড নং:৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র জলা: 

যেশার 

 

928. মা: আ  
হািনফা 

িপতা: মা: আ: হক 
মাতা: জিমলা বগম 

বাসা: াম: কাওরাইদ ইউিনয়ন: কাওরাইদ 
ডাকঘর: কাউরাইদ পা েকাড নং: ১৭৪৫ 
উপেজলা: র জলা: গাজী র 

বাসা: াম: কাওরাইদ ইউিনয়ন: কাওরাইদ ডাকঘর: 
কাউরাইদ পা েকাড নং: ১৭৪৫ উপেজলা: র 
জলা: গাজী র 

  

929. মা: সােহল 
িময়া 

িপতা: আ: লিতফ 
মাতা: তাজাবা  বগম 

বাসা: খাগকা া াম: খাগকা া ইউিনয়ন: 
খাগকা া ডাকঘর: শ ু রা পা েকাড নং: 
১৪৫০ উপেজলা: আড়াইহাজার জলা: 
নারায়ণগ  

৭৩, কাকরাইল, ই ান  কমািশ য়াল ক েল , ম৪-
০৬, ঢাকা 

 

930. মা: েবল 
হােসন 

িপতা: মা: আ: হািমদ 
মাতা: র  বগম 

াম: অ ন নালাই ইউিনয়ন: গা য়া 
ডাকঘর: গা য়া পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: অ ন নালাই ইউিনয়ন: গা য়া ডাকঘর: 
গা য়া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা   

 

931. মা: আ: রিশদ িপতা: মা: চান িময়া 
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম: অ ন নালাই ইউিনয়ন: গাং য়া 
ডাকঘর: গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: অ ন নালাই ইউিনয়ন: গাং য়া ডাকঘর: 
গাং য়া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা 

 

932. মা: হািব র 
রহমান 

িপতা: মা: আ: কােদর 
মাতা: মাছা: শাহার 
বা  বগম 

বাসা: হািব র িভলা াম: িনি র ইউিনয়ন: 
৭নং লিতব র ডাকঘর: জায়গীর হাট 
পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র 
জলা: রং র 

বাসা: হািব র িভলা াম: িনি র ইউিনয়ন: ৭নং 
লিতব র ডাকঘর: জায়গীর হাট পা েকাড নং: 
৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

 

933. মা: মন িময়া িপতা: মা: খারেশদ 
আলম মাতা: রিহমা 
বগম 

বাসা: াম: ভেবরচর ইউিনয়ন: ভেবরচর 
ডাকঘর: ভেবরচর পা েকাড নং:১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

বাসা: াম: ভেবরচর ইউিনয়ন: ভেবরচর ডাকঘর: 
ভেবরচর পা েকাড নং:১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

 

934. এ.িব.এম. আল 
আিমন 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম মাতা: মাছা 
সিলনা লতানা 

বাসা: মা াপাড়া াম: কাদাই বাদলা ইউিনয়ন: 
বলৈতল ডাকঘর: ফলতলা পা েকাড নং: 

৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

বাসা: ২১৩/৭িব, ৩য় তলা াম: শাপলা হাউিজং 
ইউিনয়ন: পি ম আগারগাও ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: শেরবাংলা নগর 
জলা:ঢাকা 

 

935. কাজী ইকবাল 
হাসাইন রিন 

িপতা: মাহা দ 
ইিলয়াছ মাতা: জীবন 
আরা বগম 

বাসা: াম: মেহিদ সােরং বাড়ী ইউিনয়ন: 
সকা ার র ডাকঘর: সকা ার র পা েকাড 

নং:  উপেজলা: দাগন ঞা জলা: ফনী 

যে , মা: শাহজালাল পলাস ক  নং-৬৩২, ভবন-
০৪ আইন ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০ 

 

936. সরাত ন িন  িপতা: মা: আলী র 
মাতা: লশান আ ার 

বাসা: ৭০/১, িব াম: গদাপাড়া ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড নং:১২১৪ 
উপেজলা:  ঢাকা জলা: ঢাকা 

বাসা: ৭০/১, িব াম: গদাপাড়া ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড নং:১২১৪ উপেজলা:  
ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

937. দীপংকর দ  িপতা: ত গিব  দ  
মাতা: জা া রানী দ  

বাসা: াম: ড়াইন ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: 
ড়াইন পা েকাড নং: ১৩২৫ উপেজলা: 

নবাবগ  জলা: ঢাকা 

বাসা: হাি ং নং-২০৯/০৪ াম: ম  িলয়া 
ইউিনয়ন: ২৫ ডাকঘর: গাজী র পা েকাড নং: ১৭০০ 
উপেজলা: গাজী র সদর জলা: গাজী র 

 

938. তপন মার দ  িপতা: ভরত চ  দ  বাসা:  াম: ম  িলয়া ইউিনয়ন: ২৫ বাসা:  াম: ম  িলয়া ইউিনয়ন: ২৫ ডাকঘর:  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
মাতা: িশখা রাণী দ  ডাকঘর: গাজী র পা েকাড নং: ১৭০০ 

উপেজলা: গাজী র সদর জলা: গাজী র 
গাজী র পা েকাড নং: ১৭০০ উপেজলা: গাজী র 
সদর জলা: গাজী র 

939. মা: সা াম 
হােসন 

িপতা: মা: শিফজ 
ামািণক মাতা: মাছা: 

মিরয়ম খা ন 

বাসা: াম: ভাটেবড়া ইউিনয়ন: গ ানগর 
ডাকঘর: িচনা িরয়া পা েকাড নং:৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: াম: ভাটেবড়া ইউিনয়ন: গ ানগর ডাকঘর: 
িচনা িরয়া পা েকাড নং:৬৭৬২ উপেজলা: 
উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

 

940. মা: আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: শহীদ 
মা া মাতা: মাছা 

আয়শা খা ন 

াম: ব চর ক রী ইউিনয়ন: ক রী ডাকঘর: 
ক রী পা েকাড নং: ৬৭৭৩ উপেজলা: 

শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

াম: ব চর ক রী ইউিনয়ন: ক রী ডাকঘর: 
ক রী পা েকাড নং: ৬৭৭৩ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

 

941. িলজা খা ন িপতা:আসকর আলী 
মাতা: িফেরাজা বগম 

বাসা: াম: ঝাউরাম ইউিনয়ন: ম া ডাকঘর: 
ম া পা েকাড নং: ২০৫২ উপেজলা: 

জামাল র সদর জলা: জামাল র 

বাসা: াম: ঝাউরাম ইউিনয়ন: ম া ডাকঘর: ম া 
পা েকাড নং: ২০৫২ উপেজলা: জামাল র সদর 
জলা: জামাল র 

 

942. মা: শাহআলম িপতা: মা: হািব র 
রহমান মাতা: শফালী 
বগম 

বাসা: াম: উ র তারাকা ী ইউিনয়ন: ১২ নং 
কামািরয়া ডাকঘর: রাম র বাজার পা েকাড 
নং:২১০০ উপেজলা: শর র সদর জলা: 
শর র 

বাসা: াম: উ র তারাকা ী ইউিনয়ন: ১২ নং 
কামািরয়া ডাকঘর: রাম র বাজার পা েকাড 
নং:২১০০ উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র 

 

943. অিমত চৗ রী িপতা: রবী  শংকর 
চৗ রী মাতা: অ লী 

রানী 

াম: আগপাড়া শলেকাল ইউিনয়ন: শরেকাল  
ডাকঘর: শরেকাল পা েকাড নং: ৬৪৫০ 
উপেজলা: িসংড়া জলা: নােটার 

াম: আগপাড়া শলেকাল ইউিনয়ন: শরেকাল  
ডাকঘর: শরেকাল পা েকাড নং: ৬৪৫০ উপেজলা: 
িসংড়া জলা: নােটার 

 

944. রিনক সাহা িপতা:নারায়ণ সাহা 
মাতা: রীতা রানী সাহা 

াম: দ াম ইউিনয়ন: ২নং সাহতা ডাকঘর: 
ঠা রােকানা পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
বারহা া জলা: ন েকানা 

াম: দ াম ইউিনয়ন: ২নং সাহতা ডাকঘর: 
ঠা রােকানা পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: বারহা া 
জলা: ন েকানা 

 

945. েয়ল ধা িপতা:আ ল কালাম 
ধা মাতা: আিজমন 
বগম 

বাসা: াম: কািছপাড়া ইউিনয়ন: কািছপাড়া 
ডাকঘর: কািছপাড়া পা েকাড নং: ৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

বাসা: াম: কািছপাড়া ইউিনয়ন: কািছপাড়া ডাকঘর: 
কািছপাড়া পা েকাড নং: ৮৬২২ উপেজলা: বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

 

946. মা: আহসান 
হািবব 

িপতা: মা: জয় ীন 
মাতা: আিশয়া 

বাসা: াম: সানা মাসনা ইউিনয়ন: কসবা 
ডাকঘর: সানাই চ ী পা েকাড নং:৬৩১০ 
উপেজলা: নােচাল জলা:চ পাই নবাবগ  

বাসা: াম: সানা মাসনা ইউিনয়ন: কসবা ডাকঘর: 
সানাই চ ী পা েকাড নং:৬৩১০ উপেজলা: নােচাল 
জলা:চ পাই নবাবগ  

 

947. আল আিমন িপতা: লহাস উি ন 
মাতা: সেন আরা 
বগম 

বাসা: াম: বা নপাড়া ইউিনয়ন: ১২নং ওয়াড 
ডাকঘর: সয়দ র পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র সদর জলা: জামাল র 

বাসা: াম: বা নপাড়া ইউিনয়ন: ১২নং ওয়াড 
ডাকঘর: সয়দ র পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 
জামাল র সদর জলা: জামাল র 

 

948. িম দাস িপতা: িরপন মার 
দাস মাতা: িললা রানী 
দাস 

াম: সজবরিঘনা হিরজন প ী ইউিনয়ন: ৭ 
ডাকঘর: শর র পা েকাড নং: ২১০০ 
উপেজলা: সদর জলা: শর র 

বাসা:  াম: ন ন বাজার হিরজন প ী ইউিনয়ন:  ১০ 
ডাকঘর: ময়মনিসংহ পা েকাড নং:২২০০ উপেজলা: 
সদর জলা: ময়মনিসংহ 

 

949. মা: খালীদ 
হাসান 

িপতা: মা: তািহর 
উি ন মাতা: িমনা 
বগম 

াম: পার শাহবাজ র ইউিনয়ন: বােন র 
ডাকঘর: য়া পা েকাড নং: ৬২৬০ 
উপেজলা: য়া জলা: রাজশাহী 

াম: পার শাহবাজ র ইউিনয়ন: বােন র ডাকঘর: 
য়া পা েকাড নং: ৬২৬০ উপেজলা: য়া জলা: 

রাজশাহী 

 

950. জা রা আ ার িপতা: মা: িজয়াউর 
রহমান মাতা: 
রওশনারা বগম 

বাসা: ৮২, লন-১৮ াম: ওয়াড-৮, ব াচল 
সড়ক ইউিনয়ন: বা া  ডাকঘর: লশান 
পা েকাড নং:১২১২ উপেজলা: বা া জলা: 

ঢাকা 

বাসা: ৮২, লন-১৮ াম: ওয়াড-৮, ব াচল সড়ক 
ইউিনয়ন: বা া  ডাকঘর: লশান পা েকাড 
নং:১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা 

 

951. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা:আ ল হািলম 
মাতা: র বগম 

বাসা:১৯নং িলশ ফািড় রাড াম: র বাগ 
ইউিনয়ন: ৫৭ নং ডাকঘর: আশরাফাবাদ 
পা েকাড নং: ১২১১ উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

বাসা:১৯নং িলশ ফািড় রাড াম: র বাগ ইউিনয়ন: 
৫৭ নং ডাকঘর: আশরাফাবাদ পা েকাড নং: ১২১১ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

952. সালমা আ ার 
 

িপতা: মাহা দ আ ল 
হািমদ মাতা: ফােতমা 
আ ার 

বাসা: াম: ম য়া ইউিনয়ন: ০৩, ম য়া 
ডাকঘর: ম য়া পা েকাড নং:২৩৩০ 
উপেজলা: ক য়ািদ জলা: িকেশারগ  

বাসা: াম: ম য়া ইউিনয়ন: ০৩, ম য়া ডাকঘর: 
ম য়া পা েকাড নং:২৩৩০ উপেজলা: ক য়ািদ 
জলা: িকেশারগ  

 

953. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মর ম সদর 
উ ীন মা া মাতা: 
মাছা: সািহদা বগম 

াম: মশাখালী ইউিনয়ন: মশাখালী ডাকঘর: 
মশাখালী পা েকাড নং: মশাখালী উপেজলা: 
শািলখা জলা: মা রা 

যে , মা: জািহ ল ইসলাম সাটিলিপকার জলা 
শাসেকর কায ালয় মা রা-৭৬০০ মা রা  

 

954. মা: ইয়ািসন 
শখ 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান শখ মাতা: 
কাজলী বগম 

বাসা: াম: রাইত কাি  ইউিনয়ন: সজাইল-০১ 
ডাকঘর: সাজাইল পা েকাড নং:৮১৩০ 
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ   

বাসা: াম: রাইত কাি  ইউিনয়ন: সজাইল-০১ 
ডাকঘর: সাজাইল পা েকাড নং:৮১৩০ উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

 

955. মা: আ  ছােয়ল 
উি ন 

িপতা: মা: র জামাল 
মাতা: মাছা আেবদা 
বগম 

বাসা: াম: গাপাল ইউিনয়ন: ৩নং শ া, 
ওয়াড-৬ ডাকঘর: মীরবাগ পা েকাড নং: 
৫৪৪০ উপেজলা: কাউিনয়া জলা: রং র 

বাসা: াম: গাপাল ইউিনয়ন: ৩নং শ া, ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: মীরবাগ পা েকাড নং: ৫৪৪০ উপেজলা: 
কাউিনয়া জলা: রং র 

 

956. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
হােসন মাতা: লিতফা 
বগম 

বাসা:৬০, (০১, কেন ল মােলক সড়ক াম: 
চা রা ইউিনয়ন: ৯নং ডাকঘর: গড়পাড়া 
পা েকাড নং: ১৮০২ উপেজলা: মািনকগ  
জলা: মািনকগ  

বাসা:৬০, (০১, কেন ল মােলক সড়ক াম: চা রা 
ইউিনয়ন: ৯নং ডাকঘর: গড়পাড়া পা েকাড নং: 
১৮০২ উপেজলা: মািনকগ  জলা: মািনকগ  

 

957. মা: শাহাব িপতা: মা: তে ল াম: কাপড় পাড়া ইউিনয়ন:  ১০ নং বাসা: আরিশ কি উটার াম: ৩৮, িমরাজ ভবন,  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
উি ন আিল মাতা: মাছা 

খােদজা খা ন 
দৗলত র ইউিনয়ন ডাকঘর: কা ন নগর 
পা েকাড নং: ৭০৫০ উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

কমলা র ইউিনয়ন:  ০৮ নং ওয়াড ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: মিতিঝল জলা: ঢাকা 

958. মা: 
মা ািফ র 

রহমান 

িপতা: মা: মাকেল র 
রহমান মাতা: মাসা 
িমনারা বগম 

াম: দ: আমড়াগািছয়া ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: 
িবদ খালী পা েকাড নং:৮৬১০ উপেজলা: 

িমজাগ  জলা: প য়াখালী 

াম: দ: আমড়াগািছয়া ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: িবদ 
খালী পা েকাড নং:৮৬১০ উপেজলা: িমজাগ  জলা: 
প য়াখালী 

 

959. মা: আিম র 
রহমান 

িপতা: মািনক িময়া 
মাতা: মাছা আেমনা 
বগম 

াম: আকব র ইউিনয়ন: ৮নং চংমারী 
ইউিনয়ন ডাকঘর: ফিকর হাট পা েকাড নং: 
৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: আকব র ইউিনয়ন: ৮নং চংমারী ইউিনয়ন 
ডাকঘর: ফিকর হাট পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: 
িমঠা র জলা: রং র 

 

960. আিন র রহমান 
খান 

িপতা: আ ল হােসম 
খান মাতা: ফােতমা 
আ ার 

াম: রােজ র ইউিনয়ন: ০৯, ওয়াড-০১ 
ডাকঘর: চি শা পা েকাড নং:২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা জলা: ন েকানা 

াম: রােজ র ইউিনয়ন: ০৯, ওয়াড-০১ ডাকঘর: 
চি শা পা েকাড নং:২৪০০ উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

 

961. দীপ চ  
সরকার 

িপতা: অিনল চ  
সরকার মাতা: রচনা 
রানী সরকার 

াম: মািছম র ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: ক য়া 
পা েকাড নং: ক য়া উপেজলা: ক য়া জলা: 

চ দ র 

াম: মািছম র ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: ক য়া 
পা েকাড নং: ক য়া উপেজলা: ক য়া জলা: চ দ র 

 

962. মা: কাম ল 
হাসান 

িপতা: মা: স আলী 
মাতা: মাছা: আেয়র 
জান 

াম: কিরশা ইউিনয়ন: বাকিশমইল ডাকঘর: 
ধাপাঘাটা পা েকাড নং: ৬২১০ উপেজলা: 
মাহন র জলা: রাজশাহী 

াম: কিরশা ইউিনয়ন: বাকিশমইল ডাকঘর: 
ধাপাঘাটা পা েকাড নং: ৬২১০ উপেজলা: মাহন র 
জলা: রাজশাহী 

 

963. মা: রিবউল 
আওয়াল 

িপতা: মা: আ স 
সা ার মাতা: মাছা 
জ রা খা ন 

বাসা: াম: িড ীরচর ইউিনয়ন: সয়দাবাদ 
ডাকঘর: সয়দাবাদ পা েকাড নং: ৬৭৫০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ   

বাসা: াম: িড ীরচর ইউিনয়ন: সয়দাবাদ ডাকঘর: 
সয়দাবাদ পা েকাড নং: ৬৭৫০ উপেজলা: িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

  

964. মা: আ  সাইদ িপতা:আ ল কােশম 
মাতা: আিমনা 

বাসা: পীর গাজন াম: পীর গাজন ইউিনয়ন: 
রতন র ডাকঘর: পীরগাজন পা েকাড নং: 
৯৪৪০ উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা 

বাসা: ৯৪৭/৭, ব  মিন র াম: িমর র-২ ইউিনয়ন: 
িমর র ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং:১২১৬ 
উপেজলা:  জলা:ঢাকা 

 

965. সাধন মার 
সরকার 

িপতা: হের  নাথ 
সরকার মাতা: শাি  
রানী সরকার 

াম: িকশমত নকর ইউিনয়ন: রাজারহাট 
ডাকঘর: রাজারহাট পা েকাড নং: ৫৬১০ 
উপেজলা: রাজার হাট জলা: িড় াম 

যে , মা: িমজা র রহমান ভবন-০৪, ক -১২১ 
খা  ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা 

 

966. ান চাকমা িপতা:  রান চাকমা 
মাতা: ণ  খী চাকমা 

াম: জির া পাড়া ইউিনয়ন: ওয়াড-০৯ 
ডাকঘর: নািনয়ার চর ধান  পা েকাড 
নং:৪৫২০ উপেজলা: নািনয়ার চর জলা: 
রা ামা  

বাসা: াম: হাসপাতাল এলাকা ইউিনয়ন: ওয়াড-০৯ 
ডাকঘর: রা ামা  ধান ডাকঘর পা েকাড নং: 
৪৫০০ উপেজলা: রা ামা  সদর জলা: রা ামা  

 

967. মা: আিশ র 
রহমান 

িপতা: আমীর আলী 
মাতা: মাছা মেনায়ারা 
বগম 

বাসা: ২৩১ াম: দি ণ মাি য়া ইউিনয়ন: 
িমজা র ডাকঘর: ফলদা পা েকাড নং: ১৯৯০ 
উপেজলা: গাপাল র জলা: টাংগাইল 

বাসা: ২৩১ াম: দি ণ মাি য়া ইউিনয়ন: িমজা র 
ডাকঘর: ফলদা পা েকাড নং: ১৯৯০ উপেজলা: 
গাপাল র জলা: টাংগাইল 

 

968. মা: িলটন িময়া িপতা: মাতােলব 
হােসন মাতা: িবউ  
বগম 

বাসা: বনীপাড়া, বা  চৗ রীর বাড়ী াম: 
আ রাইল, বনীপাড়া ইউিনয়ন: িড় র-০৩ 
ডাকঘর: আ বাইল পা েকাড নং: ৩৪৪০ 
উপেজলা: নািসরনগর জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা:চর ভাত ড়া-কেলজ রাড াম: চর ভাত ড়া 
ইউিনয়ন: ধনবাড়ী পৗরসভা-০৮ ডাকঘর: ধন বাড়ী 
পা েকাড নং: ১৯৯৭ উপেজলা: ধনবাড়ী জলা: 

টাংগাইল  

  

969. মা: মিন ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: তােছর আলী 
সখ মাতা: ডািলমন 
নছা 

াম: কািলনগর ইউিনয়ন: ২নং আমলঘার 
ডাকঘর: ক ি  পা েকাড নং: ৭৬১১ 
উপেজলা: র জলা: মা রা 

াম: কািলনগর ইউিনয়ন: ২নং আমলঘার ডাকঘর: 
ক ি  পা েকাড নং: ৭৬১১ উপেজলা: র জলা: 
মা রা 

 

970. মা: এনা ল হক িপতা: মা: এনা ল হক 
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

াম: বীর পাইকশা ইউিনয়ন:  শােহদল 
ডাকঘর: িড়মারা পা েকাড নং: ২৩২০ 
উপেজলা: হােসন র জলা: িকেশারগ  

ফেটা াই ও কি উটার কে াজ হােসন র, 
মারগমহল মসিজদ া: আ: মিতন ভ ার, 
হােসন র, িকেশারগ  

 

971. রামানা খানম িপতা: মা: আ র রিহম 
মাতা: রবা খানম 

বাসা: াম: উ াভাব (ন ন পাড়া) ইউিনয়ন: 
০৬ ডাকঘর: পারজনা পা েকাড নং:৬৭৭১ 
উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

বাসা: রাধানগর কেলজ পাড়া াম: রাধা নগর 
ইউিনয়ন: ১০ ডাকঘর: পাবনা পা েকাড নং:৬৬০০ 
উপেজলা: পাবনা সদর জলা:পাবনা 

 

972. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: আ ল ওহাব 
খান মাতা: িরিজয়া 

বাসা: যে  আ ল ওহাব খান াম: লাতলী, 
ওয়াড-০৫,  ইউিনয়ন: ১০নং বািলয়াতলী 
ডাকঘর: লাতলা পা েকাড নং:৮৬৫০ 
উপেজলা: কলাপাড়া জলা: প য়াখালী 

বাসা: যে  রজাহান িভলা াম: মা য়াইল 
মাঝপাড়া ইউিনয়ন: মা য়াইল ডাকঘর: মা য়াইল-

াবািত পা েকাড নং:১৩৬২ উপেজলা: যা াবািড় 
জলা:ঢাকা 

 

973. মাহ ব িপতা: আ: রব মাতা: 
শািহ র 

বাসা: ৪৩২ াম: িনয়া ইউিনয়ন: তিলখালী 
ডাকঘর: িনয়া পা েকাড নং: ৮৫৬১ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৪৩২ াম: িনয়া ইউিনয়ন: তিলখালী 
ডাকঘর: িনয়া পা েকাড নং: ৮৫৬১ উপেজলা: 
ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

 

974. মা: ল আলম িপতা: মা: ল হক 
মাতা: আর  খা ন 

বাসা: ল হক াইভােরর বাড়ী াম: দি ণ 
হািলশহর ইউিনয়ন: ৩৯ ডাকঘর: সইলস 
কেলানী পা েকাড নং: ৪২১৮ উপেজলা: ব র 
জলা: চ াম 

বাসা: ল হক াইভােরর বাড়ী াম: দি ণ 
হািলশহর ইউিনয়ন: ৩৯ ডাকঘর: সইলস কেলানী 
পা েকাড নং: ৪২১৮ উপেজলা: ব র জলা: চ াম 

 

975. মা: হািফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: র রহমান 
মাতা: েলখা বগম 

বাসা: াম: মিমনা কা া ইউিনয়ন: নকলা 
পৗরসভা, ৭নং-ও. ডাকঘর: নকলা পা েকাড 

বাসা: াম: মিমনা কা া ইউিনয়ন: নকলা পৗরসভা, 
৭নং-ও. ডাকঘর: নকলা পা েকাড নং:২১৫০ 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
নং:২১৫০ উপেজলা: নকলা জলা: শর র উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

976. রা  আহেমদ িপতা: আ: সালাম 
মাতা: রিহমা 

াম: দি ণ চর সদী ইউিনয়ন: ৮, সদী 
ডাকঘর: চর সদী পা েকাড নং:২৩০০ 
উপেজলা: হােসন র জলা: িকেশারগ  

াম: দি ণ চর সদী ইউিনয়ন: ৮, সদী ডাকঘর: 
চর সদী পা েকাড নং:২৩০০ উপেজলা: হােসন র 
জলা: িকেশারগ  

 

977. মা: জমেসদ 
আলী 

িপতা: মা: মাশাররফ 
হােসন মাতা: মাছা 

শােফলা বগম 

বাসা: আেনায়ার ইউ ফ সড়ক াম: বার খাদা 
ইউিনয়ন: ১৩ ডাকঘর: িগয়া পা েকাড নং: 
৭০০ উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

বাসা: আেনায়ার ইউ ফ সড়ক াম: বার খাদা 
ইউিনয়ন: ১৩ ডাকঘর: িগয়া পা েকাড নং: ৭০০ 
উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

 

978. আল মাহ দ িপতা: মা: ই াহীম 
হােসন মাতা: মাছা: 

তােহরা িবিব 

াম: কামর াম ইউিনয়ন: ০৭নং /০৪ 
ডাকঘর: বািনয়াপাড়া পা েকাড নং: ৫৯০০ 
উপেজলা: জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

মা: জিসম উি ন, িপও ক-১৬, ক -১৮ অথ ৈনিতক 
স ক িবভাগ শেরবাংলা নগর আগারগাও, ঢাকা-
১২০৭ 

 

979. জাহা ীর আলম িপতা: চান িময়া মাতা: 
রিজয়া খা ন 

বাসা: াট-এ-৫/৩/৮, িব,আর,িপ াম: ৩নং 
ধামালেকাট ইউিনয়ন: িডএনিসিস-১৫ ডাকঘর: 
ক া নেম  পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: 
ভাষাণ টক জলা: ঢাকা 

বাসা: াট-এ-৫/৩/৮, িব,আর,িপ াম: ৩নং 
ধামালেকাট ইউিনয়ন: িডএনিসিস-১৫ ডাকঘর: 
ক া নেম  পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: ভাষাণ 
টক জলা: ঢাকা 

 

980. সােহল আখ  িপতা: কা  আখ  
মাতা: িরনা আ ার 

বাসা: আখ বাড়ী াম: চ ন র ইউিনয়ন: 
সাপমারা, চ ন র ডাকঘর: চ ন র 
পা েকাড নং:৩৫১৫ উপেজলা: মঘনা জলা: 
িম া 

বাসা: আখ বাড়ী াম: চ ন র ইউিনয়ন: সাপমারা, 
চ ন র ডাকঘর: চ ন র পা েকাড নং:৩৫১৫ 
উপেজলা: মঘনা জলা: িম া 

 

981. লীমা িপতা: সিলম খান 
মাতা: জয়নব িবিব 

াম: সানা ী ইউিনয়ন: স াল র, ওয়াড-
০৯ ডাকঘর: মালাইনগর পা েকাড নং: ৭৬১০ 
উপেজলা: র জলা: মা রা 

ঢাকা ব ভাষী সাটিলি  িনং স ার, ৯৩ সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগাও, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা। 

 

982. অিমত ঘরামী িপতা:িবের  নাথ 
ঘরামী মাতা: অ িল 
রানী ঘরামী 

বাসা:৩৪৩ াম: ল বাড়ী ইউিনয়ন: ১নং 
বলিদয়া ডাকঘর: রাজাবাড়ী পা েকাড 
নং:৮৫২২ উপেজলা: নছারাবাদ জলা: 
িপেরাজ র 

বাসা:৩৪৩ াম: ল বাড়ী ইউিনয়ন: ১নং বলিদয়া 
ডাকঘর: রাজাবাড়ী পা েকাড নং:৮৫২২ উপেজলা: 
নছারাবাদ জলা: িপেরাজ র 

 

983. নািদয়া আ ার 
া 

িপতা:মফজল আহমদ 
মাতা: শাহানাজ বগম 

াম: উ র দয়ার ইউিনয়ন: ৭নং, ওয়াড-০১ 
ডাকঘর: িজির পা েকাড নং: ৪৩৭১ উপেজলা: 
প য়া জলা: চ াম 

যে , মফজল আহমদ, ভবন-০৩, ক -০৯, 
জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

984. মা: 
তৗিহ ামান 

িপতা: মা: মাখেল র 
রহমান মাতা: 
তাসিলমা বগম 

াম: ব ব পাড়া ইউিনয়ন: ধা য়া কামাল র 
ডাকঘর: লাউচাপড়া পা েকাড নং:২১৪০ 
উপেজলা:  বকিশগ  জলা: জামাল র 

াম: ব ব পাড়া ইউিনয়ন: ধা য়া কামাল র 
ডাকঘর: লাউচাপড়া পা েকাড নং:২১৪০ উপেজলা:  
বকিশগ  জলা: জামাল র 

 

985. মা: আ ল 
কালাম আজাদ 

িপতা: মা: শাহাদাৎ 
হােসন মাতা: ল িল 
বগম 

াম: ঝা  বলাই ইউিনয়ন: ভা ঘাট ডাকঘর: 
গাড়াবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
কামারখ  জলা: িসরাজগ    

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, 
১০৫/১০৬, ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

986. শরা আ ার িপতা:আলী আজ ম 
খান মাতা: জানাকী 
বগম 

বাসা: কািলক  (দ পাড়া) াম: কািলক  
(দ পাড়া) ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: সরাইল 
পা েকাড নং: ৩৪৩০ উপেজলা: সরাইল 
জলা: া ণ বািড়য়া 

বাসা: কািলক  (দ পাড়া) াম: কািলক  (দ পাড়া) 
ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: সরাইল পা েকাড নং: 
৩৪৩০ উপেজলা: সরাইল জলা: া ণ বািড়য়া 

 

987. জিসম উি ন 
ঞা 

িপতা: আ: মােলক 
ঞা মাতা: আেয়শা 
বগম 

বাসা:১৩৩, থানাহা  াম: থানাহা , রায় রা 
ইউিনয়ন: পৗরসভা-০২ ডাকঘর: রায় রা 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী 

বাসা:১৩৩, থানাহা  াম: থানাহা , রায় রা 
ইউিনয়ন: পৗরসভা-০২ ডাকঘর: রায় রা পা েকাড 
নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

988. মী আ ার িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন মাতা: সািহদা 
বগম 

বাসা:রািজত র াম: রািজত র ইউিনয়ন: 
মািনকচর ডাকঘর: মািনকচর পা েকাড 
নং:৩৫১৫ উপেজলা: মঘনা জলা: িম া 

বাসা:রািজত র াম: রািজত র ইউিনয়ন: মািনকচর 
ডাকঘর: মািনকচর পা েকাড নং:৩৫১৫ উপেজলা: 
মঘনা জলা: িম া 

 

989. মা: মিতউর 
রহমান 

িপতা: মা: আ: মিজদ 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: গাগাউড়া ইউিনয়ন: ০৬, ওয়াড-০১ 
ডাকঘর: নরপিত পা েকাড নং: ৩৩২২ 
উপেজলা:  না ঘাট জলা: হিবগ  

াম: গাগাউড়া ইউিনয়ন: ০৬, ওয়াড-০১ ডাকঘর: 
নরপিত পা েকাড নং: ৩৩২২ উপেজলা:  না ঘাট 
জলা: হিবগ  

 

990. মা: জিহর 
রায়হান 

িপতা: মা: আ: হািলম 
মাতা: মাছা জােয়দা 
বগম 

াম: লতািরয়া ইউিনয়ন: বারচর ডাকঘর: 
বারচর পা েকাড নং: বারচর উপেজলা: 
শর র জলা: শর র 

৬৮/এ, ব  বাসােবা (৭মতলা) ঢাকা-১২১৪  

991. মা: আলমাস 
হােসন 

িপতা: মা: বলাল 
হােসন মাতা: পা 
বগম 

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

বাসা: এইচ-২১/২২ াম: .এ . . কেলানী ইউিনয়ন:  
ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ১০০০ উপেজলা: 
মিতিঝল জলা: ঢাকা 

 

992. মা: সােজ ল 
ইসলাম 

িপতা: ত: কছমত 
আলী ম ল মাতা: 
মাছা: জেবদা খা ন 

বাসা: পি ম পাড়া াম: নাগপাড়া ইউিনয়ন: 
হািকম র ডাকঘর: িব বগিদয়া পা েকাড নং: 
৭৩২০ উপেজলা: শল পা জলা: িঝনাইদহ 

বাসা: পি ম পাড়া াম: নাগপাড়া ইউিনয়ন: 
হািকম র ডাকঘর: িব বগিদয়া পা েকাড নং: 
৭৩২০ উপেজলা: শল পা জলা: িঝনাইদহ 

 

993. মা: সা াম 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
আলী মাতা: মা: 
আেয়শা বগম 

বাসা: াম: সয়দ র ইউিনয়ন: ৯নং িনজাম 
র ডাকঘর: ফিকরাবাদ পা েকাড নং: ৩৩০১ 

উপেজলা: হিবগ  জলা: হিবগ  

বাসা: াম: সয়দ র ইউিনয়ন: ৯নং িনজাম র 
ডাকঘর: ফিকরাবাদ পা েকাড নং: ৩৩০১ উপেজলা: 
হিবগ  জলা: হিবগ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
994. মা: িফেরাজ 

কিবর 
িপতা: মা: আ ল 
ওয়ােহদ মাতা: মাছা: 
ফরেদৗসী আরা বগম 

াম: িমলন র, ব পাড়া ইউিনয়ন: ১২নং,  
৩নং ওয়াড ডাকঘর: গাপাল র পা েকাড 
নং:৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: িমলন র, ব পাড়া ইউিনয়ন: ১২নং,  ৩নং 
ওয়াড ডাকঘর: গাপাল র পা েকাড নং:৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

 

995. মাজািহদ 
হােসন 

িপতা: লয়াকত হােসন 
মা া মাতা: আসমা 
বগম 

বাসা: াম: িনলফা ইউিনয়ন: শলী ০৬নং 
ডাকঘর: িনলফা বয়রা পা েকাড নং: ৮১২০ 
উপেজলা: ংগীপাড়া জলা: গাপালগ  

বাসা: াম: িনলফা ইউিনয়ন: শলী ০৬নং ডাকঘর: 
িনলফা বয়রা পা েকাড নং: ৮১২০ উপেজলা: 
ংগীপাড়া জলা: গাপালগ  

 

996. মাসা: 
ফােতমা জ 
জা রা 

িপতা: মা: শিফ ল 
ইসলাম মাতা: মাসা: 
মিরয়ম ইসলাম 

াম: বাজার পাড়া ইউিনয়ন: গাম া র 
ডাকঘর: গাম া র পা েকাড নং: ৬৩২১ 
উপেজলা: গাম া র জলা: চ পাইনবাবগ  

াম: বাজার পাড়া ইউিনয়ন: গাম া র ডাকঘর: 
গাম া র পা েকাড নং: ৬৩২১ উপেজলা: 
গাম া র জলা: চ পাইনবাবগ  

 

997. মা: ইয়ািছন 
িময়া 

িপতা: ত: হািফজ 
উি ন মাতা: মাছা: 
আিমনা বগম 

বাসা: কাপাস য়া াম: কাপাস য়া ইউিনয়ন: 
মদন ডাকঘর: মদন পা েকাড নং: ২৪৯০ 
উপেজলা: মদন জলা: ন েকানা 

বাসা: কাপাস য়া াম: কাপাস য়া ইউিনয়ন: মদন 
ডাকঘর: মদন পা েকাড নং: ২৪৯০ উপেজলা: মদন 
জলা: ন েকানা 

 

998. কািতক িব াস িপতা: িশল িব াস 
মাতা: গৗির িব াস 

বাসা: ৫৯ াম: ধীরাইল ইউিনয়ন: ব ড়ী 
ওয়াড-০২ ডাকঘর: রামিদয়া কেলজ পা েকাড 
নং: ৮১৩১ উপেজলা: কািশয়ানী জলা: 
গাপালগ  

বাসা: ৫৯ াম: ধীরাইল ইউিনয়ন: ব ড়ী ওয়াড-০২ 
ডাকঘর: রামিদয়া কেলজ পা েকাড নং: ৮১৩১ 
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

 

999. িনতাই মার 
দবনাথ 

িপতা: তারেক র 
দবনাথ মাতা: মালতী 

রানী দবনাথ 

াম: বলৈতল খােয়র পাড়া ইউিনয়ন: ৯নং 
ঘােষরপাড়া, ও-১ ডাকঘর: বলৈতল বাজার 
পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: মলা হ 
জলা: জামাল র 

াম: বলৈতল খােয়র পাড়া ইউিনয়ন: ৯নং 
ঘােষরপাড়া, ও-১ ডাকঘর: বলৈতল বাজার 
পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: মলা হ জলা: 

জামাল র 

 

1000. আল আিমন িপতা:আ ল মা ান 
মাতা: নারিগছ 

বাসা:৯৪ াম: দবী র ইউিনয়ন: ৩নং 
িমর খালী ডাকঘর: সাফা ব র পা েকাড 
নং:৮৫৬১ উপেজলা: মঠবািড়য়া জলা: 
িপেরাজ র 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, 
১০৫/১০৬, ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

1001. আিক ল হাসান িপতা:ম ল হক 
মাতা: রওশনাহা 

বাসা:- াম: মহলিগরী ইউিনয়ন: গায়ােলরচর 
ডাকঘর: গায়ােলরচর পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

বাসা:- াম: মহলিগরী ইউিনয়ন: গায়ােলরচর 
ডাকঘর: গায়ােলরচর পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

 

1002. মাছা 
আেনায়ারা 
চৗ রী 

িপতা: মা: মাশািহদ 
আহেমদ মাতা: মাছা: 
হােজরা বগম 

াম: হলার কাি  ইউিনয়ন: া ডাকঘর: 
জাত র পা েকাড নং: ৩৩০০ উপেজলা: 

লাখাই-কালাউক জলা: হিবগ  

বাসা:মাঝপাড়া াম: বরই কাি ,  ইউিনয়ন: ২নং 
বরই কাি  ডাকঘর: সদর পা েকাড নং: ৩১০০ 
উপেজলা: দি ণ রমা জলা: িসেলট 

 

1003. মা: রািকব 
হাসান 

িপতা: মা: আ র 
রিশদ তা কদার মাতা: 
মাছা রহানা খা ন 

বাসা: িমলপাড়া াম: লািহড়ী মাহন র 
ইউিনয়ন: মাহন র ডাকঘর: লািহড়ী মাহন র 
পা েকাড নং: ৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

বাসা: িমলপাড়া াম: লািহড়ী মাহন র ইউিনয়ন: 
মাহন র ডাকঘর: লািহড়ী মাহন র পা েকাড নং: 

৬৭৬২ উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

 

1004. মা: আ াহ 
আল মা ন 

িপতা: মা: আ স স র 
খান মাতা: মাছা: 
সােনায়ারা খা ন 

বাসা: াম: াম র র ইউিনয়ন: 
সাগরকাি  ডাকঘর: সাগরকাি  পা েকাড 
নং: ৬৬৬১ উপেজলা: জানগর জলা: পাবনা 

বাসা: াম: াম র র ইউিনয়ন: সাগরকাি  
ডাকঘর: সাগরকাি  পা েকাড নং: ৬৬৬১ উপেজলা: 
জানগর জলা: পাবনা 

 

1005. কমেলশ চ  িপতা: রণিজৎ চ  
মাতা: িদপালী রানী 

বাসা: জামা ার বািড়, িমলন বাজার সড়ক 
াম: বাতেমাড় ইউিনয়ন: ৭নং সিরষা িড় 

ডাকঘর: গৗরীচ া পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বতাগী জলা: বর না 

বাসা: সাতার ল রাড াম: আ াহ বাগ ইউিনয়ন:  
ডাকঘর: লশান পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা:  
বা া জলা: ঢাকা 

 

1006. তপন মার 
শীল 

িপতা: বন চ  শীল 
মাতা: িশ া রানী 

াম: বদর র ইউিনয়ন: হাজী র ডাকঘর: 
হােসন র পা েকাড নং: ১৬০০ উপেজলা: 

নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

াম: বদর র ইউিনয়ন: হাজী র ডাকঘর: হােসন র 
পা েকাড নং: ১৬০০ উপেজলা: নরিসংদী সদর 
জলা: নরিসংদী 

 

1007. মা: লহাসন 
উি ন 

িপতা:র ল মাহ দ 
মাতা: মাছা জ রা 
বগম 

বাসা: ১৩০ াম: ত িলয়া ইউিনয়ন: ১২ 
ডাকঘর: সয়দ র পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

বাসা: ১৩০ াম: ত িলয়া ইউিনয়ন: ১২ ডাকঘর: 
সয়দ র পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র 
জলা: জামাল র 

 

1008. িরটন নাথ িপতা:  নাথ মাতা: 
সিবতা রানী নাথ 

বাসা: দি ণ নাথ পাড়া াম: িমজা র 
ইউিনয়ন: ৩নং িমজা র ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং:৪৩৩৪ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা: চ াম 

বাসা: দি ণ নাথ পাড়া াম: িমজা র ইউিনয়ন: ৩নং 
িমজা র ডাকঘর: িমজা র পা েকাড নং:৪৩৩৪ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

  

1009. ছােদ র রহমান িপতা: ত িব াল 
হােসন মাতা: ছােলহা 

খা ন 

াম: বাি  ইউিনয়ন: ারা ডাকঘর: প চ খী 
পা েকাড নং: ১৪৬০ উপেজলা: আড়াইহাজার 
জলা: নারায়ণগ  

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

 

1010. িলটন চ  সাহা িপতা:সে াষ চ  সাহা 
মাতা: ামলী রাণী 

বাসা: াম: পার  গািব র ইউিনয়ন: 
১৩নং ঘাড়া পািখয়া ডাকঘর: কািলনগর 
পা েকাড নং: ৬৩০২ উপেজলা:  িশবগ  
জলা: চ পাইনবাবগ  

বাসা: াম: পার  গািব র ইউিনয়ন: ১৩নং 
ঘাড়া পািখয়া ডাকঘর: কািলনগর পা েকাড নং: 

৬৩০২ উপেজলা:  িশবগ  জলা: চ পাইনবাবগ  

 

1011. মা: শাহীন 
পারেভজ 

িপতা: গালাম মা ফা 
মাতা: রাইয়া বগম 

বাসা: াম: কানাউর ইউিনয়ন: কাইতলা  
ডাকঘর: বাউর খ  পা েকাড নং: ৩৪৬৩ 

বাসা: িব-১৪/৭, ীণেরাড গভ: াফ কা: াম: 
ীণেরাড গভ: াফ কায়াট ার ইউিনয়ন: ১৭নং ওয়াড 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
উপেজলা: নবীনগর জলা: া ণবািড়য়া ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং:১২০৫ উপেজলা: 

ধানমি  জলা:ঢাকা 
1012. তাহিমনা 

ইসলাম 
িপতা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: নািসমা বগম 

বাসা: ১৮৭ াম: ব  রাম রা, মা াবািড় 
ইউিনয়ন: রাম রা ডাকঘর: িখলগাও 
পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

বাসা: ১৮৭ াম: ব  রাম রা, মা াবািড় ইউিনয়ন: 
রাম রা ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

1013. মা: বারহান 
সরকার র  

িপতা: মা: র জামাল 
মাতা: মাছা অিজফা 
বগম 

বাসা: াম: ব বাড়ী ইউিনয়ন: ৫নং বািলপাড়া, 
৪নং ওয়াড ডাকঘর: কাউিনয়া পা েকাড নং: 
৫৪৪০ উপেজলা: কাউিনয়া জলা: রং র 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

  

1014. মাছা তািনয়া 
আ ার 

িপতা: মা: ম  িময়া 
মাতা: মাছা াহার 

বাসা: াম: িখয়া ইউিনয়ন: িখয়া ডাকঘর: 
িখয়া পা েকাড নং:২৩০০ উপেজলা: 

পা ি য়া জলা: িকেশারগ  

বাসা: াম: িখয়া ইউিনয়ন: িখয়া ডাকঘর: িখয়া 
পা েকাড নং:২৩০০ উপেজলা: পা ি য়া জলা: 

িকেশারগ  

 

1015. মািয়হা পারভীন 
িমিল 

িপতা: মা: হািফ র 
রহমান মাতা: পারভীন 
আ ার রাজী 

বাসা: কামাচা খিলফির দি ণগাও াম:  
ইউিনয়ন: ৪নং ওয়াড ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা:  ঢাকা জলা: 

ঢাকা 

বাসা: কামাচা খিলফির দি ণগাও াম:  ইউিনয়ন: 
৪নং ওয়াড ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা:  ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

1016. মা: হািফ ল 
ইসলাম 

িপতা: আ: জ ার 
মাতা: মাছা: িজ া ল 
বগম 

বাসা: াম: থােন র ইউিনয়ন: ৫নং বাদলা 
ডাকঘর: বাদলা পা েকাড নং: ২৩১০ 
উপেজলা:  ইটনা জলা: িকেশারগ  

বাসা: াম: থােন র ইউিনয়ন: ৫নং বাদলা ডাকঘর: 
বাদলা পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা:  ইটনা জলা: 
িকেশারগ  

 

1017. মা: জাহা ীর 
আলম 

িপতা: হযরত আলী 
মাতা: জােহদা খা ন 

বাসা: াম: িব র ইউিনয়ন: শা, ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: ব য়াহাট পা েকাড নং: ৫৪৪০ 
উপেজলা: কাউিনয়া জলা: রং র 

বাসা: াম: িব র ইউিনয়ন: শা, ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: ব য়াহাট পা েকাড নং: ৫৪৪০ উপেজলা: 
কাউিনয়া জলা: রং র 

 

1018. ণয় অিধকারী িপতা: শচী  লাল 
অিধকারী মাতা: সীমা 
রানী অিধকারী 

াম: িলয়াপাড়া ইউিনয়ন: িলয়াপাড়া 
ডাকঘর: িমঠামহইন পা েকাড নং:২৩৭০ 
উপেজলা: িমঠামইন জলা: িকেশারগ  

বাসা: ক-২১২, িব াম: নামাপাড়া ইউিনয়ন: িখলে ত 
ডাকঘর: িখলে ত পা েকাড নং: ১২২৯ উপেজলা: 
িখলে ত জলা: ঢাকা 

  

1019. আব র রিহম িপতা:  আেলয়া বগম 
মাতা: মা: মা ার 
আলী িব াস 

াম: হক াহ ইউিনয়ন:  ২নং বদর র 
ডাকঘর: খিলসা খালী পা েকাড নং:৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর জলা: প য়াখালী 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1020. মা: ছােনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: ইসহাক 
আলী মাতা: দলজান 
খা ন 

াম: জামাল র ইউিনয়ন: পা ডা া ডাকঘর: 
পা ডা া পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: 
চাটেমাহর জলা: পাবনা 

াম: জামাল র ইউিনয়ন: পা ডা া ডাকঘর: 
পা ডা া পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: চাটেমাহর 
জলা: পাবনা 

 

1021. জাহা ীর িপতা: তাফা ল 
মাতা: জাহানারা 

বাসা: াম: িখলকা  ইউিনয়ন: ৫নং 
জাড়খালী ডাকঘর: চরেগালাবাড়ী পা েকাড 

নং:২০৫১ উপেজলা: মাদারগ  জলা: 
জামাল র 

অপ পা িডও, ই ািহম র মইনেরাড, কাফ ল ১৬ 
নং ওয়াড ঢাকা ক া নেম  কাফ ল ঢাকা 

 

1022. ামল মার 
সরকার 

িপতা:পিরেতাষ মার 
সরকার মাতা: পা ল 
রাণী সরকার 

াম: ব ঝাটী ইউিনয়ন: িব র-৮নং 
ডাকঘর: ফেত র পা েকাড নং: ৯৪৪০ 
উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা 

বাসা: ৯২ নং কবর ান রাড াম: গািব র 
ইউিনয়ন: দিনয়া, লন-৯ ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড 
নং: ১২৩৬ উপেজলা: যা াবাড়ী জলা: ঢাকা 

 

1023. মা: আ ল 
কােশম 

িপতা: মা: নাই ল হক 
মাতা: মাসা শফালী 
বগম 

বাসা: াম: য  নারায়ন র ইউিনয়ন: 
নারায়ণ র ডাকঘর: য  নারায়ন র পা েকাড 
নং: ৬৩০০ উপেজলা: চ পাই নবাবগ  সদর 
জলা: চ পাই নবাবগ  

বাসা: াম: য  নারায়ন র ইউিনয়ন: নারায়ণ র 
ডাকঘর: য  নারায়ন র পা েকাড নং: ৬৩০০ 
উপেজলা: চ পাই নবাবগ  সদর জলা: চ পাই 
নবাবগ  

 

1024. আিনত  চ  
সন 

িপতা: রেমশ চ  সন 
মাতা: শাি  রাণী 

াম: সালানী সনপাড়া ইউিনয়ন: আেলায়া 
খায়া ডাকঘর: বামন মার পা েকাড 

নং:৫০৪০ উপেজলা: আেটায়ারী জলা: প গড় 

াম: সালানী সনপাড়া ইউিনয়ন: আেলায়া খায়া 
ডাকঘর: বামন মার পা েকাড নং:৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড় 

 

1025. হাসাইন 
মাহা দ 

এরশাদ িময়া 

িপতা: মাহা দ আ ল 
মা ান মাতা: 
ফিজলা ে ছা 

বাসা: াম: ভাটপাড়া ইউিনয়ন: তালমা 
ডাকঘর: রা তপাড়া পা েকাড নং: ৭৮৪১ 
উপেজলা: নগরকা া জলা: ফিরদ র 

বাসা: াম: ভাটপাড়া ইউিনয়ন: তালমা ডাকঘর: 
রা তপাড়া পা েকাড নং: ৭৮৪১ উপেজলা: 
নগরকা া জলা: ফিরদ র 

 

1026. মা: আির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ র 
রা াক মাতা: মাছা 
আছমা খা ন 

বাসা: শালাপাড়া াম: শালাপাড়া ইউিনয়ন: 
তাড়াশ ডাকঘর: বায়ািলয়া পা েকাড 
নং:৬৭৮০ উপেজলা: তাড়াশ জলা: িসরাজগ  

বাসা: শালাপাড়া াম: শালাপাড়া ইউিনয়ন: তাড়াশ 
ডাকঘর: বায়ািলয়া পা েকাড নং:৬৭৮০ উপেজলা: 
তাড়াশ জলা: িসরাজগ  

 

1027. সজীব মার 
পাল 

িপতা:রাখাল চ  পাল 
মাতা: মা রাণী পাল 

বাসা: ামগ  াম: ামগ  ইউিনয়ন: ৭নং 
আিমর র ডাকঘর: আিমর র পা েকাড নং: 
৯২৪০ উপেজলা: ব য়াঘাটা জলা: লনা 

বাসা: ামগ  াম: ামগ  ইউিনয়ন: ৭নং 
আিমর র ডাকঘর: আিমর র পা েকাড নং: ৯২৪০ 
উপেজলা: ব য়াঘাটা জলা: লনা 

 

1028. শখ সািমরা িপতা: আ ল খােয়র 
মাতা: নািছমা খােয়র 

বাসা: াম: গািব র ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
খালপাড় পা েকাড নং:১৩২৪ উপেজলা: 
নবাবগ  জলা: ঢাকা 

বাসা: ২/৩২, ি েযা া কমে   াম: িচিড়য়াখানা 
রাড ইউিনয়ন: ৮ ডাকঘর: িমর র পা েকাড 

নং:১২১৬ উপেজলা: শাহআলী জলা:ঢাকা 

 

1029. মা: ল আলম িপতা: মা: আ ল াম: ইসলাম র-আমবািড় ইউিনয়ন: ৩ াম: ইসলাম র-আমবািড় ইউিনয়ন: ৩ ডাকঘর:  
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খােলক মাতা: মাছা 
আিনছা বগম 

ডাকঘর: পায়রাব  পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

পায়রাব  পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র 
জলা: রং র 

1030. মা: হলাল 
উি ন 

িপতা: মা: আ স 
সালাম হাওলাদার 
মাতা: মাসা আিমনা 
খানম 

বাসা:৭১২, নয়ানগর াম: নয়ানগর ইউিনয়ন: 
০৪ ডাকঘর: লশান পা েকাড নং:১২১২ 
উপেজলা: ভাটারা জলা: ঢাকা 

বাসা: ২০, সড়ক-১/এ াম: লশান-১ ইউিনয়ন: ১৯ 
ডাকঘর: লশান মেডল টাউন পা েকাড নং: ১২১২ 
উপেজলা: লশান জলা: ঢাকা 

 

1031. মা: সৗরভ খান িপতা: মা: আ  ব ার 
িসি ক মাতা: মাছা 
সােজদা বগম 

াম: য র ইউিনয়ন: মা মিদয়া ডাকঘর: 
ন ন িমর র পা েকাড নং: ৬৬৮২ উপেজলা: 
বড়া জলা:পাবনা 

াম: য র ইউিনয়ন: মা মিদয়া ডাকঘর: ন ন 
িমর র পা েকাড নং: ৬৬৮২ উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

 

1032. বাদশাই িপতা:জালাল উি ন 
মাতা: হািলমা 

বাসা:এ/১৫৪ াম: পি ম জাল িড় ইউিনয়ন: 
০৯ ডাকঘর: জাল িড় পা েকাড নং: ১৪২০ 
উপেজলা: নারায়ণগ  সদর জলা: নারায়ণগ  

বাসা:এ/১৫৪ াম: পি ম জাল িড় ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: জাল িড় পা েকাড নং: ১৪২০ উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর জলা: নারায়ণগ  

 

1033. র বা  িপতা: মা: ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
ই  বগম 

বাসা: সরদার পাড়া াম: চক ার ইউিনয়ন: 
০২ ডাকঘর: নওগ  পা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা: নওগ  জলা: নওগ  

বাসা: সরদার পাড়া াম: চক ার ইউিনয়ন: ০২ 
ডাকঘর: নওগ  পা েকাড নং: ৬৫০০ উপেজলা: 
নওগ  জলা: নওগ  

 

1034. মা: মাহ ল 
আলম 

িপতা: মা: নািজম 
উি ন মাতা: 
আেনায়ারা বগম 

বাসা: ১৩৬ াম: েফসর পাড়া, সাতপাই 
ইউিনয়ন: ০১নং  ডাকঘর: ন েকানা 
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: ন েকানা 

সদর জলা: ন েকানা 

বাসা: ১৩৬ াম: েফসর পাড়া, সাতপাই ইউিনয়ন: 
০১নং  ডাকঘর: ন েকানা পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা সদর জলা: ন েকানা 

 

1035. মা: িরয়াজ 
উি ন িদ  

িপতা: মা: িসরাজ 
উি ন মাতা: সাহা ন 
বগম 

বাসা: ৬৬ মা াসা রাড াম: া টংরা 
ইউিনয়ন: ডমরা ডাকঘর: ডমরা পা েকাড 
নং: ১৩৬০ উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

বাসা: ৬৬ মা াসা রাড াম: া টংরা ইউিনয়ন: 
ডমরা ডাকঘর: ডমরা পা েকাড নং: ১৩৬০ 

উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

 

1036. নািজয়া 
আফেরাজ খান 

িপতা: মা: িজয়াউর 
রহমান খান মাতা: 
শাহনাজ আফেরাজ 

বাসা: ১২০ এবং ০৩ াম: কামাল কাছনা 
ইউিনয়ন: ২৫ ডাকঘর: রং র পা েকাড নং: 
৫৪০০ উপেজলা: সদর জলা: রং র 

বাসা: ১২০ এবং ০৩ াম: কামাল কাছনা ইউিনয়ন: 
২৫ ডাকঘর: রং র পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: 
সদর জলা: রং র 

 

1037. মা: রতন মা া িপতা: মা: ছামাদ 
আলী মা া মাতা: 
মাছা লতা িবিব 

বাসা: বওলা সড়ক াম: বওলা ইউিনয়ন: 
আহসানগ  ডাকঘর: পেরশনগর পা েকাড 
নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: আ াই জলা: নওগ  

বাসা: বওলা সড়ক াম: বওলা ইউিনয়ন: 
আহসানগ  ডাকঘর: পেরশনগর পা েকাড নং: 
৬৫৯৬ উপেজলা: আ াই জলা: নওগ  

 

1038. সৗেমন ম ল িপতা: পিরমল কাি  
ম ল মাতা: বণ া 
ম ল 

বাসা:১৩/িস, কাজী আ র রৗফ রড াম: 
৬ তলা, কলতা বাজার ডাকঘর: সদরঘাট 
পা েকাড নং: ১১০০ উপেজলা: া র জলা: 

ঢাকা 

বাসা: মেহ রী র াম: মেহ রী র ইউিনয়ন: 
মেহ রী র ডাকঘর: ৯২৯১ পা েকাড নং: কয়রা 
উপেজলা: লানা জলা: 

 

1039. সমর মার 
ন ী 

িপতা: শাি  র ন ন ী 
মাতা: আেলা রানী 

বাসা: যে  শাি  র ন ন ী াম: রািদয়া 
ইউিনয়ন: রািদয়া ডাকঘর: রািদয়া 
পা েকাড নং:৮৬০২ উপেজলা: মকী জলা: 

প য়াখালী 

বাসা:খান ছা াবাস, ম নং-১২ াম: ২য় তলা 
ইউিনয়ন: আগানগর ডাকঘর: িজনিজরা পা েকাড 
নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

1040. মা: ইমা র 
হাসান 

িপতা: মা: ইয়া ব 
হােসন মাতা: মাছা: 

জািহদা খানম 

াম: নািরেকল পাড়া ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: 
চাটেমাহর পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: 
চাটেমাহর জলা: পাবনা 

াম: নািরেকল পাড়া ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: 
চাটেমাহর পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: চাটেমাহর 
জলা: পাবনা 

 

1041. মাহা দ 
নাজ ল হক  

িপতা: মাহা দ আল  
িময়া মাতা: সিলনা 
আ ার 

বাসা: র াম: র িশয়া ইউিনয়ন: 
র িশয়া ডাকঘর: অভয়পাশা পা েকাড 

নং:২৪০০ উপেজলা: আটপাড়া জলা: 
ন েকানা 

বাসা: র াম: র িশয়া ইউিনয়ন: র িশয়া 
ডাকঘর: অভয়পাশা পা েকাড নং:২৪০০ উপেজলা: 
আটপাড়া জলা: ন েকানা 

 

1042. মা: তািরক 
হােসন 

িপতা: মা: ল 
আিমন মাতা: মাসা 
মেনায়ারা বগম 

বাসা: পি ম বািলয়া শাি র মাড় াম: ০৫নং 
হড় ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: রাজশাহী কাট 
পা েকাড নং: ৬২০১ উপেজলা: পবা জলা: 

রাজশাহী 

বাসা: পি ম বািলয়া শাি র মাড় াম: ০৫নং হড় 
ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: রাজশাহী কাট পা েকাড নং: 
৬২০১ উপেজলা: পবা জলা: রাজশাহী 

 

1043. মা: বনিজর 
আলী 

িপতা: মা: আ ল 
কিরম মাতা: লাভলী 
বা  

াম: বারফালা ইউিনয়ন: িবলাশবাড়ী ডাকঘর: 
নািজর র পা েকাড নং:৬৫৭০ উপেজলা: 
বদলগাছী জলা: নওগ  

যে , মা: নজ ল ইসলাম, িপও ম আপীল 
াই াল  ৪৩, কাকরাইল আ মান মিফ ল ইসলাম 
রাড ঢাকা-১০০০ 

 

1044. মা: রােসল 
রানা 

িপতা: মা: জ ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
রিহমা বগম 

াম: দৗলাত িদয়াড়, বাদাল পাড়া ইউিনয়ন: 
আ কিদয়া-৮নং ডাকঘর: য়াডাংগা 
পা েকাড নং:৭২০০ উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডাংগা 

াম: দৗলাত িদয়াড়, বাদাল পাড়া ইউিনয়ন: 
আ কিদয়া-৮নং ডাকঘর: য়াডাংগা পা েকাড 
নং:৭২০০ উপেজলা: য়াডা া জলা: য়াডাংগা 

 

1045. া পারভীন িপতা: মা: তাজাে ল 
হক মাতা: আছমা 
খা ন 

বাসা: াম: ভায়না ইউিনয়ন:  ডাকঘর: মা রা 
পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা জলা: 

মা রা 

বাসা: াম: ভায়না ইউিনয়ন:  ডাকঘর: মা রা 
পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা জলা: মা রা 

 

1046. রােশদ িময়া িপতা:আ ল বােরক 
মাতা: ছাকা র বগম 

বাসা:দি ণ পাড়া াম: িগদ া ইউিনয়ন: ারা 
ডাকঘর: ারা পা েকাড নং: ১৪৬০ 
উপেজলা: আড়াইহাজার জলা: নারায়ণগ  

বাসা: পাি  হাউস মসিজদ াম: আিজম র সরকারী 
কেলানী ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড 
নং: ১২০৫ উপেজলা: লালবাগ জলা:ঢাকা 
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1047. মাই ল ইসলাম িপতা: কফাত ধা 

মাতা: বলাতন বগম 
াম: বরাতী ইউিনয়ন: ষভা ার ডাকঘর: 

কিরম র পা েকাড নং: ৫৫২০ উপেজলা:  
কালীগ  জলা: লালমিনরহাট 

যে , মা: এরশা ল হক ক -৭১৮, ভবন-৪ আইন 
ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০ 

 

1048. িহর য় ঘরামী িপতা: গাপীনাথ ঘরামী 
মাতা:  রানী ঘরামী 

াম: সািচয়াদহ ইউিনয়ন: ০৪নং সািচয়াদহ 
ডাকঘর: সািচয়াদহ পা েকাড নং: ৯৩৮০ 
উপেজলা: তরখাদা জলা: লনা 

াম: সািচয়াদহ ইউিনয়ন: ০৪নং সািচয়াদহ ডাকঘর: 
সািচয়াদহ পা েকাড নং: ৯৩৮০ উপেজলা: তরখাদা 
জলা: লনা 

 

1049. মাহা দ আলী িপতা:সািফ উি ন 
মাতা: র নারা  

াম: র ইউিনয়ন: র ডাকঘর: 
র পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: 

মেনাহরদী জলা: নরিসংদী  

াম: র ইউিনয়ন: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী জলা: 

নরিসংদী 

 

1050. মা: আকবর 
আলী 

িপতা: মা: আনছার 
আলী মাতা: মাছা: 
জয় ে ছা 

াম: বামনালী ইউিনয়ন: ১২ নং িগখালী 
ডাকঘর: কামারালী পা েকাড নং: ৯৪১৩ 
উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

যে , মা: আ র রা াক, িপএ  জিস, িডিব, িডিব 
অিফস, ৩৬ িম  রাড, রমনা, ঢাকা-১০০০ 

 

1051. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: মা: হািফ র 
রহমান মাড়ল মাতা: 
?? 

াম: কিলয়া ইউিনয়ন: ত িলয়া ডাকঘর: 
দওয়ানীপাড়া পা েকাড নং: ৯৪২০ উপেজলা: 

তালা জলা: সাত ীরা 

াম: কিলয়া ইউিনয়ন: ত িলয়া ডাকঘর: 
দওয়ানীপাড়া পা েকাড নং: ৯৪২০ উপেজলা: তালা 
জলা: সাত ীরা 

 

1052. মা: হািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: হািফ র 
রহমান মাতা: সােজদা 
বগম 

াম: পি ম পেশাির িনয়া ইউিনয়ন: ৪নং 
ডাকঘর: বাথলা পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৩৫৭/িস াম: ম বাগ ইউিনয়ন: ৫৫ ডাকঘর: 
শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: রমনা 
জলা:ঢাকা 

 

1053. মা: 
মা ািফ র 

রহমান 

িপতা: মা: সা  িময়া 
মাতা: মাছা: স ফা 
খা ন 

াম: ইসলাম র ম  বাজার ইউিনয়ন: 
ইসলাম র ডাকঘর: ইসলাম র বাজার 
পা েকাড নং: ২১২০ উপেজলা: ইসলাম র 
জলা: জামাল র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

 

1054. মিনরা আ ার িপতা: আিছয়া বগম 
মাতা: জ র আলী 

াম: নায়াগ ও ইউিনয়ন:  নায়াগ ও ডাকঘর: 
ধ ী বাজার পা েকাড নং:  উপেজলা: 
সানারগা  জলা: নারায়ণগ  

াম: নায়াগ ও ইউিনয়ন:  নায়াগ ও ডাকঘর: ধ ী 
বাজার পা েকাড নং:  উপেজলা: সানারগা  জলা: 
নারায়ণগ  

 

1055. মা: আব ল 
হািফজ 

িপতা:এ. এস. এম 
আ ল কােসম মাতা: 
েরর নহার বগম 

াম: চাপােচৗ, পীর সােহব বাড়ী ইউিনয়ন: ১২ 
নং নবতী ডাকঘর: নবতী পা েকাড নং: 
৩৫৮৩  উপেজলা: চৗ াম জলা: িম া 

াম: চাপােচৗ, পীর সােহব বাড়ী ইউিনয়ন: ১২ নং 
নবতী ডাকঘর: নবতী পা েকাড নং: ৩৫৮৩  

উপেজলা: চৗ াম জলা: িম া 

 

1056. মা: সাহাদাত 
হাসাইন 

িপতা: মা: আ: রিশদ 
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: িমঠা র ইউিনয়ন: বদর র ডাকঘর: 
ওয়ােয়জ আবাদ পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

াম: িমঠা র ইউিনয়ন: বদর র ডাকঘর: ওয়ােয়জ 
আবাদ পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

 

1057. মা: সাগর আলী িপতা: মা: আ  ব র 
িসি ক মাতা: মাছা: 
স রা খা ন 

বাসা: ম ল পাড়া াম: চর আ েতাষ র 
ইউিনয়ন: দাগাছী, ওয়াড-৪ ডাকঘর: চর 
আ েতাষ র পা েকাড নং: ৬৬০০ উপেজলা: 
পাবনা সদর জলা: পাবনা 

বাসা: ম ল পাড়া াম: চর আ েতাষ র ইউিনয়ন: 
দাগাছী, ওয়াড-৪ ডাকঘর: চর আ েতাষ র 
পা েকাড নং: ৬৬০০ উপেজলা: পাবনা সদর জলা: 

পাবনা 

 

1058. মা: রাজী ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: সিলম খান 
মাতা: সােজদা বগম 

াম: সানাখালী ইউিনয়ন: ৬নং ডাকঘর: 
আশাখালী পা েকাড নং: ৮৭০০ উপেজলা: 
বর না জলা: বর না 

বাসা: মা ফেটা াট াম: মীর গালাম সােরায়ার 
রাড ইউিনয়ন: ৮নং ডাকঘর: বর না পা েকাড নং: 

৮৭০০ উপেজলা: বর না জলা: বর না 

 

1059. মা: খাই ল 
ইসলাম 

িপতা:িলয়াকত আলী 
মাতা: িফেরাজা খা ন 

াম: বাউতন বাড়ী ইউিনয়ন: ০৫ নং বািলখা 
ডাকঘর: বািলখা বাজার পা েকাড নং: ২২৫২ 
উপেজলা: তারাকা া জলা: ময়মনিসংহ 

অপ পা িডও ই ািহম র মইন রাড ১৬নং ওয়াড 
ঢাকা ক া নেম  কাফ ল ঢাকা-১২০৬ 

 

1060. িব ব চ  শীল িপতা: িবমল চ  শীল 
মাতা: মালিত রানী 

াম: গ া র ব চালা ইউিনয়ন: আ িলয়া 
ডাকঘর: িজরােবা পা েকাড নং: - উপেজলা: 
আ িলয়া জলা: ঢাকা 

বাসা: াট- ২-১/১, ৩নং পি ম ধামাল াম: কাট-
১৫ ইউিনয়ন: ঢাকা ক া নেম  ডাকঘর: ঢাকা 
ক া নেম  পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: 
ভাষানেটক জলা:ঢাকা 

 

1061. মা: মিম ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল হািকম 
মাতা: মাছা: ম জা 
খা ন 

াম: ব  বড় বালা ইউিনয়ন: ১১ ডাকঘর: 
ছড়ান পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: 
িমঠা র জলা: রং র 

াম: ব  বড় বালা ইউিনয়ন: ১১ ডাকঘর: ছড়ান 
পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র জলা: 

রং র 

 

1062. িব ব ম ল িপতা:পিরমল ম ল 
মাতা: িদপালী রানী 

াম: দ: বদরখালী ইউিনয়ন: ১নং বদরখালী 
ডাকঘর: দ: বদরখালী পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বর না সদর জলা: বর না 

াম: দ: বদরখালী ইউিনয়ন: ১নং বদরখালী ডাকঘর: 
দ: বদরখালী পা েকাড নং: ৮৭০০ উপেজলা: বর না 
সদর জলা: বর না 

 

1063. পা ল আ ার িপতা: বা  ফিকর 
মাতা: হাওয়া বগম 

বাসা:  াম:  ইউিনয়ন: বাকাল 
ডাকঘর:  পা েকাড নং:৮২৪০ 
উপেজলা: আৈগলঝাড়া জলা: বিরশাল 

বাসা:  াম:  ইউিনয়ন: বাকাল ডাকঘর: 
 পা েকাড নং:৮২৪০ উপেজলা: আৈগলঝাড়া 

জলা: বিরশাল 

  

1064. সাই ল ইসলাম িপতা:আ  জােহর 
মা া মাতা: জাহানারা 
বগম 

াম: ঘা রা ইউিনয়ন: িহল র ডাকঘর: 
ঘা রা পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: া ণ 
বািড়য়া জলা: া ণ বািড়য়া 

াম: ঘা রা ইউিনয়ন: িহল র ডাকঘর: ঘা রা 
পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: া ণ বািড়য়া জলা: 
া ণ বািড়য়া 

 

1065. সমীরণ ব ব িপতা:কানাই লাল 
ব ব মাতা: ব ল 

রানী ব ব 

াম: বাকপাড়া ইউিনয়ন: বাকাল ডাকঘর: 
বাকাল পা েকাড নং:৮২৪০ উপেজলা: 
আৈগলঝাড়া জলা: বিরশাল 

াম: বাকপাড়া ইউিনয়ন: বাকাল ডাকঘর: বাকাল 
পা েকাড নং:৮২৪০ উপেজলা: আৈগলঝাড়া জলা: 

বিরশাল 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1066. আিত র রহমান িপতা: ল ইসলাম 

মাতা: আকিলমা িবিব 
বাসা: াম: িমজা র ইউিনয়ন: ১নং শাহােগালা 
ডাকঘর: র রাম র পা েকাড নং: ৬৫৯৬ 
উপেজলা: আ াই জলা: নওগ  

আিত র রহমান পিরেবশ ও বন ম ণালয় ভবন-৬, 
ক -১৩১৮ বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা 

 

1067. মা: সাই ল 
ইসলাম আক  

িপতা: মা: নািসর 
উি ন আক  মাতা: 
েকয়া বগম 

াম: হািরগাতী ইউিনয়ন: হািরগাতী ডাকঘর: 
আন র  পা েকাড নং:  উপেজলা: কলমা 
কা া জলা: ন েকানা 

যে  শিফ ল ইসলাম  িকউর হািমও হল কাজী 
টাওয়ার ১২৩/১/২, দি ণ যা াবাড়ী দাকান-৫, ঢাকা-
১২০৪ 

  

1068. ইউ ফ আলী িপতা: আ ল বারী 
মাতা: রািকয়া 

বাসা: মারী মসাব বাড়ী াম: মারী 
ইউিনয়ন: িবেনাদট ী ডাকঘর: িবেনাদট ী 
পা েকাড নং:২০১০ উপেজলা: মাদারগ  
জলা: জামাল র 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, 
১০৫/১০৬, ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

  

1069. িব  রিবদাস িপতা: পলাল দাস 
মাতা: ল ী রানী 

াম: হাটপাড়া ইউিনয়ন: ওয়াড-৯ ডাকঘর: 
দাদরা পা েকাড নং: ২২৫২ উপেজলা: 
তারাকা া জলা: ময়মনিসংহ 

অপ পা িডও ই ািহম র মইন রাড ১৬নং ওয়াড 
ঢাকা ক া নেম  কাফ ল ঢাকা-১২০৬ 

 

1070. মা: ই ীস আলী িপতা: মা: আিছর 
উি ন  মাতা: মাছা: 
রশনারা বগম 

বাসা: পিল িশবনগর াম: িশবনগর ইউিনয়ন: 
িশবনগর ডাকঘর: রাজারাম র পা েকাড 
নং:৫২৬০ উপেজলা: লবাড়ী জলা: 
িদনাজ র 

বাসা: পিল িশবনগর াম: িশবনগর ইউিনয়ন: 
িশবনগর ডাকঘর: রাজারাম র পা েকাড নং:৫২৬০ 
উপেজলা: লবাড়ী জলা: িদনাজ র 

 

1071. মা: আ ল 
হািলম 

িপতা: মা: রাশন 
আলী মাতা: জােহদা 
খা ন 

বাসা: াম: নিবয়াবাদ (বাতা িরয়া) 
ইউিনয়ন:  ডাকঘর: চাি না পা েকাড নং: 
চাি না উপেজলা: দিব ার জলা: িম া 

৫৯, বংশাল রাড মঘনা প আিমন কেপ ােরশন ঢাকা  

1072. মা: হািফ র 
রহমান 

িপতা: গাজীউর রহমান 
মাতা: চােমলী বগম 

াম: চ েকানা ব  পাড়া ইউিনয়ন: খাকশা 
বাড়ী ডাকঘর: িসরাজগ  পা েকাড নং: 
৬৭০০ উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ   

যে , মা: েবল হােসন, ডাটা এি  অপা:), 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন ম ণালয়, ভবন 

নং-০৬, ক -১৯০৮, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-
১০০০ 

 

1073. শারিমন আ ার িপতা: আতাউর রহমান 
মাতা: মমতাজ 

াম: আরকা ী ইউিনয়ন: িব, এল বাড়ী 
ডাকঘর: আরকা ী পা েকাড নং: ৬৬৫০ 
উপেজলা: ফিরদ র জলা: পাবনা 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1074. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: আহ দ আলী 
মাতা: মাছা: আয়ভান 
বগম 

াম: ম  উিড়য়া ইউিনয়ন: ২নং উিড়য়া 
ডাকঘর: ণভির পা েকাড নং: ৫৭৬০ 
উপেজলা: লছিড় জলা: গাইবা া 

যে , মা: আফছার উি ন (িহসাব শাখা) বাংলােদশ 
পািন উ য়ন বাড গাইবা া 

 

1075. হািরছ িময়া িপতা: আ ল হােসন 
মাতা: মেনায়ারা 

াম: মাসেলমাবাদ, ওয়াড-৫ ইউিনয়ন: ৩নং 
নারীতলা, ডাকঘর: মাসেলমাবাদ পা েকাড 

নং: ২০১০ উপেজলা: মাদার গ  জলা: 
জামাল র 

াম: মাসেলমাবাদ, ওয়াড-৫ ইউিনয়ন: ৩নং 
নারীতলা, ডাকঘর: মাসেলমাবাদ পা েকাড নং: 

২০১০ উপেজলা: মাদার গ  জলা: জামাল র 

 

1076. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: মা: আ  সাঈদ 
মাতা: মাছা হাছনা 
হনা 

াম: পািচল ইউিনয়ন: খাকসাবাড়ী ডাকঘর: 
হাটবয়ড়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: পািচল ইউিনয়ন: খাকসাবাড়ী ডাকঘর: 
হাটবয়ড়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

 

1077. মাছা: বণ া 
আ ার 

িপতা: মা: আ ল 
রা াক মাতা: মাছা 
মেনায়ারা খা ন 

াম: হাসান র ইউিনয়ন: পাড়া ডাকঘর: 
িচনাখড়া পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 
স িথয়া জলা: পাবনা 

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

ঢাকা-১০০০ 

 

1078. িজ.এম. 
মা ািফ র 

রহমান 

িপতা:িজ.এম. আমজাদ 
হােসন মাতা: মৗিসনা 
বগম 

াম: বািলয়া ইউিনয়ন: খসারা ডাকঘর: 
মাহ দকাঠী পা েকাড নং: ৯২৮২ উপেজলা: 
তালা জলা: সাত ীরা 

াম: বািলয়া ইউিনয়ন: খসারা ডাকঘর: মাহ দকাঠী 
পা েকাড নং: ৯২৮২ উপেজলা: তালা জলা: 

সাত ীরা 

 

1079. িমিক চাকমা িপতা: তারা চ দ চাকমা 
মাতা: িমিল চাকমা 

বাসা: দাবাফাদা মরং াম: দাবাফাদা মরং 
ইউিনয়ন:  কায়াংঘাট, ওয়াড-৩ ডাকঘর: 
মহালছিড় পা েকাড নং: ৪৪৩০ উপেজলা: 
মহাল ছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

বাসা: দাবাফাদা মরং াম: দাবাফাদা মরং ইউিনয়ন:  
কায়াংঘাট, ওয়াড-৩ ডাকঘর: মহালছিড় পা েকাড 
নং: ৪৪৩০ উপেজলা: মহাল ছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

  

1080. মা: আিতয়ার 
রহমান 

িপতা: মা: কিরম ব  
মাতা: মাছা: মােমনা 
খা ন 

াম: হাগলডা া ইউিনয়ন: নিতেপাতা 
ডাকঘর: িব র পা েকাড নং: ৭২২০ 
উপেজলা:  দা ড় দা জলা: য়াডাংগা 

াম: হাগলডা া ইউিনয়ন: নিতেপাতা ডাকঘর: 
িব র পা েকাড নং: ৭২২০ উপেজলা:  দা ড় দা 
জলা: য়াডাংগা 

 

1081. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: সিহত 
বাহা র মাতা: মাছা: 
সােবরা খা ন 

াম: ব র ইউিনয়ন: কাপ াসডা া ডাকঘর: 
পীর রক া পা েকাড নং: ৭২২১ উপেজলা: 
দা ড় দা জলা: য়াডা া 

াম: ব র ইউিনয়ন: কাপ াসডা া ডাকঘর: 
পীর রক া পা েকাড নং: ৭২২১ উপেজলা: 
দা ড় দা জলা: য়াডা া 

 

1082. আকিলমা বগম িপতা: মা: লা  ধা 
মাতা: মাসা: কিহ র 
বগম 

াম: চ পাড়া ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: মদন রা 
পা েকাড নং: ৮৬২০ উপেজলা: বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

১১৪৯/িব, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং িখলগ ও, 
ঢাকা-১২১৯ 

 

1083. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: আই ব 
হাওলাদার মাতা: 
রজাহান বগম 

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

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

1084. মা: হািব র 
রহমান 

িপতা: মা: গালজার 
হােসন মাতা: মাছা: 

আফেরাজা খা ন 

াম: রা িলয়া ইউিনয়ন: ৪নং পা াসী 
ডাকঘর: গয়হা া পা েকাড নং:৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: ২/২-এফ াম: টালারবাগ, িমর র-১ ইউিনয়ন: 
১৪নং ওয়াড ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: 
১২১৬ উপেজলা: দা স সালাম জলা: ঢাকা 

 

1085. মা: 
মািক ামান 

িপতা: মা: আলাল 
উি ন মাতা: রািকয়া 
বগম 

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

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

 

1086. মা: আ াহ 
আল িনম 

িপতা: মা: আ ল 
মােলক মাতা: সালমা 
আ ার 

াম: ন িরয়া ইউিনয়ন: িপিরজ র, ওয়াড-৩ 
ডাকঘর: য়াইগাও পা েকাড নং: ২৩৩৭ 
উপেজলা: বািজত র জলা: িকেশারগ  

বাসা: াট-৪িব াম: ১৬২/১, এ, পি ম শওড়া 
পাড়া ইউিনয়ন: বলতলা মসিজেদর পােশ ডাকঘর: 
িমর র পা েকাড নং: উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

  

1087. েবল আহেমদ িপতা: আ: রহমান 
মাতা: জিরনা খা ন 

াম: পাচািশ পাড়া ইউিনয়ন: ০৯নং চি শা 
ডাকঘর: চি শা পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা জলা: ন েকানা 

াম: পাচািশ পাড়া ইউিনয়ন: ০৯নং চি শা ডাকঘর: 
চি শা পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

 

1088. মা: রিক ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
ওয়া দ িময়া মাতা: 
মাছা রািজয়া লতানা 

াম: পি ম বড় বালা ( মৗিলগড়) ইউিনয়ন: 
১১ ডাকঘর: ছড়ান পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: পি ম বড় বালা ( মৗিলগড়) ইউিনয়ন: ১১ 
ডাকঘর: ছড়ান পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: 
িমঠা র জলা: রং র 

 

1089. অিনি তা ম ল িপতা: অেশাক মার 
ম ল মাতা: চপলা 
ম ল 

বাসা: ীণ া  আবাসন িস াম: জাড়া িশব 
মি েরর িপছেন ইউিনয়ন: ২১ ডাকঘর: লনা 
সদর পা েকাড নং: ৯১০০ উপেজলা: লনা 
িস  কেপ ােরশন জলা: লনা 

বাসা: ২৬১/৩, রাজী ানশন াম: শেরবাংলা রাড, 
িনরালা ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: লনা সদর পা েকাড 
নং: ৯১০০ উপেজলা: লনা িস  কেপ ােরশন জলা: 
লনা 

  

1090. জাকািরয়া িপতা: আ ল মিজদ 
মাতা: রােকয়া 

বাসা:মা  আলয়, কলাবাগান সড়ক াম: 
যে , আ ল বারী,  ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর:  

প য়াখালী পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: 
সদর জলা: প য়াখালী 

বাসা:মা  আলয়, কলাবাগান সড়ক াম: যে , 
আ ল বারী,  ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর:  প য়াখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: সদর জলা: 

প য়াখালী 

 

1091. হাফছা ইয়াছিমন িপতা: মা: জাফার 
হাওলাদার মাতা: 
আেমনা বগম 

বাসা: এফ-১৪৮ াম: িব াস পাওয়া ইউিনয়ন: 
০৭ ডাকঘর: আনসার ক া  পা েকাড নং: 
১৭৫১ উপেজলা: কািলয়াৈকর জলা: গাজী র 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1092. মা: মাশাররফ 
হােসন 

িপতা: মাসা: আেমনা 
বগম মাতা: 
মাজা ফর হাওলাদার 

বাসা: এফ-১৪৮ াম: িব াস পাড়া ইউিনয়ন: 
০৭ ডাকঘর: আনসার ক া  পা েকাড নং: 
১৭৫১ উপেজলা: কািলয়াৈকর জলা: গাজী র 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1093. মা: আ া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ র 
রা াক মাতা: 
খােদজা বগম 

াম: িলহর ইউিনয়ন: ৮নং িলহর, ওয়াড-
০৩ ডাকঘর: িলহর পা েকাড নং:৯৪০০ 
উপেজলা: সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা 

াম: িলহর ইউিনয়ন: ৮নং িলহর, ওয়াড-০৩ 
ডাকঘর: িলহর পা েকাড নং:৯৪০০ উপেজলা: 
সাত ীরা সদর জলা: সাত ীরা 

 

1094. মা: মা াক 
আহে দ শখ 

িপতা: মা: মাসেলম 
উি ন শখ মাতা: 
আেলয়া বগম 

বাসা: ৩১৩ াম: রাজা র ইউিনয়ন: ৯নং 
সাহস  ডাকঘর: সাহস পা েকাড নং: ৯২৫০ 
উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

বাসা: ৩১৩ াম: রাজা র ইউিনয়ন: ৯নং সাহস  
ডাকঘর: সাহস পা েকাড নং: ৯২৫০ উপেজলা: 

িরয়া জলা: লনা 

 

1095. মা: কাউছার 
িময়া 

িপতা: মা: বাহার 
উি ন মাতা: সােজদা 
বগম 

াম: বরদা কাি  ইউিনয়ন: চর আড়ািলয়া-০৫ 
ডাকঘর: বাঘাইকাি  পা েকাড নং:১৬০০ 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: বরদা কাি  ইউিনয়ন: চর আড়ািলয়া-০৫ 
ডাকঘর: বাঘাইকাি  পা েকাড নং:১৬০০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

1096. সিলম রজা িপতা: আ ল খােলক 
ধা মাতা: ফােতমা 
বগম 

াম: আখরজািন ইউিনয়ন: ওয়াড-২ ডাকঘর: 
হাগলাডা ী পা েকাড নং:৭৭২০ উপেজলা: 

কা খালী জলা:রাজবািড় 

বাসা: কাজী আ র রউফ রাড াম: কলতা বাজার 
ইউিনয়ন:  ৪২নং ডাকঘর: ঢাকা সদর পা েকাড নং: 
১১০০ উপেজলা: া র জলা:ঢাকা 

 

1097. আরাধন িব াস িপতা: নীল চ  
িব াস মাতা: বীনা 
রানী িব াস 

বাসা: ৯৪০ াম: িব গা , আখড়াবাজার 
ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: িকেশারগ  পা েকাড 
নং: ২৩০০ উপেজলা: িকেশারগ  জলা: 
িকেশারগ  

বাসা:৯৪০ াম: িব গা , আখড়াবাজার ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: িকেশারগ  পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
িকেশারগ  জলা: িকেশারগ  

 

1098. ভাষ চ  
চৗ রী 

িপতা: উমাকা  চ  
চৗ রী মাতা: মায়া 

রানী চৗ রী 

বাসা: বাউেলর বািড় াম: িশব র ইউিনয়ন: 
িশব র ডাকঘর: িশব র পা েকাড নং: ৩৪০০ 
উপেজলা: নবীনগর জলা: া ণ বািড়য়া 

দব ইেলক িন  ডা: ফির ল দা রাড া ণ বািড়য়া  

1099. কািহ র 
আ ার 

িপতা: আ ল হক 
মাতা: লায়লা বগম 

বাসা: তা কদার বািড় াম: বখত র ইউিনয়ন: 
০৯ ডাকঘর: বখত র পা েকাড নং: ৪৩৫১ 
উপেজলা: ফ কছিড় জলা: চ াম 

বাসা: মানােয়ম ভবন, বািড় নং-৩১ াম: পাঠানপাড়া, 
অি েজন ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: ওয়ােজদ িময়া 
পা েকাড নং:৪২১০ উপেজলা: বােয়িজদ জলা: 

চ াম 

 

1100. মা: হািব র 
রহমান 

িপতা: মা: তাফাে ল 
হােসন িসকদার মাতা: 
ল ম বগম 

াম: নারায়ণ পাশা ইউিনয়ন: ৬নং কনক িদয়া 
ডাকঘর: আয়লা হাই ল পা েকাড নং:৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

াম: নারায়ণ পাশা ইউিনয়ন: ৬নং কনক িদয়া 
ডাকঘর: আয়লা হাই ল পা েকাড নং:৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

 

1101. রানা আহে দ িপতা: আ ল িজলাল 
মাতা: জিমলা আ ার 

াম: নহা  ইউিনয়ন: িচরাম ডাকঘর: িচরাম 
পা েকাড নং: ২৪৪০ উপেজলা: বারহা া 

াম: নহা  ইউিনয়ন: িচরাম ডাকঘর: িচরাম 
পা েকাড নং: ২৪৪০ উপেজলা: বারহা া জলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জলা: ন েকানা ন েকানা 

1102. মা: রািজব 
হােসন 

িপতা: মা: র আলম 
মাতা: রহানা খা ন 

াম: ১৬, দাগ ি  পাড়া ইউিনয়ন: বািহর চর 
ডাকঘর: বািহর চর পা েকাড নং:৭০৪০ 
উপেজলা: ভড়ামারা জলা: ি য়া 

বাসা:৩৪ াম: িহরািঝল রাড-৩ ইউিনয়ন: িসি রগ  
পৗরসভা ডাকঘর: িমজিমিজ পা েকাড নং:১৪৩০ 

উপেজলা: িসি রগ  জলা: নারায়ণগ  

 

1103. মা: জিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: জিসম 
উি ন মাতা: মাসা: 
মা দা আ ার 

াম: পসদী ইউিনয়ন: পসদী ডাকঘর: 
পসদী পা েকাড নং:৩৪১৩ উপেজলা: 

বা ারাম র জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা:িজ-এ, বাসা-০১ াম: রাড-০২ ইউিনয়ন: ক-
িড ডাকঘর: কােদরাবাদ হাউিজং পা েকাড নং:  
উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

1104. মা: রাহাত খান িপতা:আ ল হািলম 
মাতা: জসিমন বগম 

বাসা: াম: ভিরপাশা ইউিনয়ন: কশব র 
ডাকঘর: ভিরপাশা পা েকাড নং: ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

বাসা: সরদার ফােম সী, ১৫০, জ, এন, সাহা রাড, 
াম: আমলীেগালা ইউিনয়ন: ২৪ ডাকঘর: পা া 
পা েকাড নং:১২১১ উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

1105. মা: এমদা ল 
হক 

িপতা: মা: আমজাদ 
আলী মাতা: মাছা: 
রািবয়া বগম 

াম: চাদগাও পি ম ইউিনয়ন: ৩নং রাজনগর 
ডাকঘর: চাদগাও পা েকাড নং: ২১১১ 
উপেজলা: নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

াম: চাদগাও পি ম ইউিনয়ন: ৩নং রাজনগর 
ডাকঘর: চাদগাও পা েকাড নং: ২১১১ উপেজলা: 
নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

 

1106. মা: মা ফ 
আহমদ 

িপতা: মা: জিমর আলী 
মাতা: ছায়া বগম 

াম: ফািজল র ইউিনয়ন: ২নং গাপালগ  
ডাকঘর: রেনট িপং পা েকাড নং: ৩১৬৩ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: িসেলট 

াম: ফািজল র ইউিনয়ন: ২নং গাপালগ  ডাকঘর: 
রেনট িপং পা েকাড নং: ৩১৬৩ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: িসেলট 

 

1107. মা: জাফর 
িময়া 

িপতা: আ: খােলক ধা 
মাতা: মাসা হািলমা 
বগম 

বাসা: াম: গাজখালী ইউিনয়ন: িলশাখালী, 
৮নং ডাকঘর: বাইন িনয়া পা েকাড নং: 
৮৭১০ উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

বাসা: াম: গাজখালী ইউিনয়ন: িলশাখালী, ৮নং 
ডাকঘর: বাইন িনয়া পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: 
আমতলী জলা: বর না 

 

1108. রানা মার সাহা িপতা: স া রানী সাহা 
মাতা: রনিজৎ সাহা 

বাসা: ১৮-ফিরদাবাদ াম: য়ারপাড় পেয়  
ইউিনয়ন: ১২ ডাকঘর: িসেলট সদর পা েকাড 
নং: ৩১০০ উপেজলা: িসেলট সদর জলা: 
িসেলট 

বাসা: ১৮-ফিরদাবাদ াম: য়ারপাড় পেয়  
ইউিনয়ন: ১২ ডাকঘর: িসেলট সদর পা েকাড নং: 
৩১০০ উপেজলা: িসেলট সদর জলা: িসেলট 

 

1109. মা: ইিলয়াছ 
হােসন 

িপতা: মা: ইউ ফ 
আলী মাতা: শফালী 

বাসা: হাওলাদার পাড়া াম: ধালাকা া 
ইউিনয়ন: কাউখালী সদর ডাকঘর: আইরন 
পা েকাড নং: ৮৫১০ উপেজলা: কাউখালী 
জলা: িপেরাজ র 

বাসা: হাওলাদার পাড়া াম: ধালাকা া ইউিনয়ন: 
কাউখালী সদর ডাকঘর: আইরন পা েকাড নং: 
৮৫১০ উপেজলা: কাউখালী জলা: িপেরাজ র 

 

1110. মা: আ  
িসি ক 

িপতা: মা: মা দ 
হােসন মাতা: মাছা 

হািদসা খা ন 

াম: র নাথ র ইউিনয়ন: আম িপ-০৯ 
ডাকঘর: আম িপ পা েকাড নং: ৭১০১ 
উপেজলা: মে র র সদর জলা: মেহর র 

াম: র নাথ র ইউিনয়ন: আম িপ-০৯ ডাকঘর: 
আম িপ পা েকাড নং: ৭১০১ উপেজলা: মে র র 
সদর জলা: মেহর র 

 

1111. সািবনা আ ার িপতা: জালাল উি ন 
মাতা: র জান বগম 

বাসা:০৪, রাড- তলা মসিজদ াম: ভা িলয়া 
ইউিনয়ন: ০২, হিররাম র ডাকঘর: খােয়র টক 
পা েকাড নং: ১৭১১ উপেজলা: রাগ জলা: 

ঢাকা 

বাসা:০৪, রাড- তলা মসিজদ াম: ভা িলয়া 
ইউিনয়ন: ০২, হিররাম র ডাকঘর: খােয়র টক 
পা েকাড নং: ১৭১১ উপেজলা: রাগ জলা: ঢাকা 

 

1112. মা: ফা ক 
হােসন 

িপতা: আ র রিহম 
চৗিকদার মাতা: 

জাহানারা বগম 

বাসা: ৩৯ াম: ন য়া বাগী ইউিনয়ন: 
গালখালী-০৮ ডাকঘর: ন য়াবাগী পা েকাড 

নং:৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা জলা: 
প য়াখালী 

বাসা: ৩৯ াম: ন য়া বাগী ইউিনয়ন: গালখালী-০৮ 
ডাকঘর: ন য়াবাগী পা েকাড নং:৮৬৪০ উপেজলা: 
গলািচপা জলা: প য়াখালী 

 

1113. মা: মিশউর 
রহমান 

িপতা: মা: ইয়া ব 
আলী মাতা: মাছা 
সিলনা আ ার 

াম: শীতলাইপাড়া ইউিনয়ন: িরফাইত র 
ডাকঘর: িরফাইত র পা েকাড নং: ৭০৫০ 
উপেজলা: দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: শীতলাইপাড়া ইউিনয়ন: িরফাইত র ডাকঘর: 
িরফাইত র পা েকাড নং: ৭০৫০ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

 

1114. মা: িব াল খান িপতা: মা: আ ল 
কিরম খান মাতা: 
হেলনা বগম 

াম: দে র গ ও, ম  পাড়া ইউিনয়ন: 
মািছম র, ০৩নং ডাকঘর: দে র গ ও 
পা েকাড নং: ১৬২০ উপেজলা: িশব র 
জলা: নরিসংদী 

াম: দে র গ ও, ম  পাড়া ইউিনয়ন: মািছম র, 
০৩নং ডাকঘর: দে র গ ও পা েকাড নং: ১৬২০ 
উপেজলা: িশব র জলা: নরিসংদী 

 

1115. মা: সাই ল 
মান র 

িপতা: মাতা:  াম: স িলয়া ইউিনয়ন: স িলয়া ডাকঘর: 
স িলয়া পা েকাড নং: ৯৪২১ উপেজলা: তালা 
জলা: সাত ীরা 

াম: স িলয়া ইউিনয়ন: স িলয়া ডাকঘর: স িলয়া 
পা েকাড নং: ৯৪২১ উপেজলা: তালা জলা: 

সাত ীরা 

 

1116. মা: লাল চ দ িপতা: মা: রমজান 
সখ মাতা: মাছা: 

জেমলা খা ন 

াম: র নাথ র ইউিনয়ন: রান ভাের া 
ডাকঘর: রান ভাের া পা েকাড নং: ৬৬৮৩ 
উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

াম: র নাথ র ইউিনয়ন: রান ভাের া ডাকঘর: 
রান ভাের া পা েকাড নং: ৬৬৮৩ উপেজলা: বড়া 
জলা: পাবনা 

 

1117. পন চ  
হাওলাদার 

িপতা: অ ল চ  
হাওলাদার মাতা: 
মায়া হাওলাদার 

াম: চর িহতা ইউিনয়ন: ০৪নং চর িহতা 
ডাকঘর: র লগ  পা েকাড নং: ৩৭০১ 
উপেজলা: সদর জলা: ল ী র 

াম: চর িহতা ইউিনয়ন: ০৪নং চর িহতা ডাকঘর: 
র লগ  পা েকাড নং: ৩৭০১ উপেজলা: সদর জলা: 
ল ী র 

 

1118. মা: কাই ম িপতা: মা: খারেশদ 
আলম মাতা: রিজয়া 
বগম 

বাসা: ৫৯০ াম: কওয়া পি ম খ  ইউিনয়ন: 
৮ ডাকঘর: মাওনা বাজার পা েকাড নং:১৭৪০ 
উপেজলা: র জলা: গাজী র  

বাসা: ক ান-৬৩১, রাড-৫ াম: কড়াইল িব  িস 
এল কেলানী ইউিনয়ন: ১৯ ডাকঘর: বনানী পা েকাড 
নং: ১২১৩ উপেজলা: লশান জলা: ঢাকা 

 

1119. হােসন শরীফ িপতা: হািনফ শরীফ 
মাতা: মমতাজ বগম 

বাসা: ৩৯৪ াম: হাতখালী ইউিনয়ন: 
িলসাখালী ডাকঘর: খইতলা বা বপাড়া 
পা েকাড নং: ৮৫৬৩ উপেজলা: মঠবািড়য়া 

বাসা:৮৪, রাড-১ াম: পি ম ন ী পাড়া ইউিনয়ন: 
দি ণগাও ডাকঘর: স জবাগ পা েকাড নং:  
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জলা: িপেরাজ র 

1120. মা: সা াম 
হােসন 

িপতা: মা: আকবর 
হােসন মাতা: হািমদা 
বগম 

বাসা:ইছেপাশা াম: ম নগর ইউিনয়ন:  
আলফাডা া ডাকঘর: আলফাডা া পা েকাড 
নং: ৭৮৭০ উপেজলা: আলফাডা া জলা: 
ফিরদ র 

বাসা: গণ ত  উপিবভাগীয় েকৗশলী াম: উপিবভাগ-
২, গণ ত িবভাগ-১ ইউিনয়ন: িনরাপ া শাখা ডাকঘর: 
জাতীয় সংসদ ভবন পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: 
শেরবাংলা নগর জলা: ঢাকা 

 

1121. মা মা শরীফ িপতা: আশরাফ আলী 
শরীফ মাতা: র  বগম 

াম: বড় পা িলয়া ইউিনয়ন: পা িলয়া  
ডাকঘর: পা িলয়া পা েকাড নং: ৮১৩০ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: গাপালগ  

াম: বড় পা িলয়া ইউিনয়ন: পা িলয়া  ডাকঘর: 
পা িলয়া পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: গাপালগ  

 

1122. আশরা ল 
ইসলাম আসাদ 

িপতা: মা: মিতউর 
রহমান মাতা: সমলা 
খা ন 

াম: রাণা গ ও ইউিনয়ন: মদী ডাকঘর: মদী 
পা েকাড নং:২৩২০ উপেজলা: হােসন র 
জলা: িকেশারগ  

াম: রাণা গ ও ইউিনয়ন: মদী ডাকঘর: মদী 
পা েকাড নং:২৩২০ উপেজলা: হােসন র জলা: 

িকেশারগ  

 

1123. হ ািপ খানম িপতা: মা: হািফ ল 
িমনা মাতা: রােবয়া 
বগম 

াম: বড় পা িলয়া ইউিনয়ন: পা িলয়া  
ডাকঘর: পা িলয়া পা েকাড নং: ৮১৩০ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: গাপালগ  

াম: বড় পা িলয়া ইউিনয়ন: পা িলয়া  ডাকঘর: 
পা িলয়া পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: গাপালগ  

 

1124. নিন গাপাল 
বপারী 

িপতা: িহেরন চ  
বপারী মাতা: িদপালী 

রানী 

বাসা: বপারী বাড়ী াম: পাইকপাড়া ইউিনয়ন: 
টাবাছা ডাকঘর: পাথরঘাটা পা েকাড নং: 

৮৭২০ উপেজলা: পাথরঘাটা জলা: বর না  

বাসা: ১৪৯ াম: িমরহাজীর বাগ ইউিনয়ন: ৫১ 
ডাকঘর: গ ািরয়া পা েকাড নং:১২০৪ উপেজলা: 
যা াবাড়ী জলা: ঢাকা 

 

1125. আল আিমন ি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 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1126. মা: জ ল 
ইসলাম 

িপতা:তিজ ি ন সখ 
মাতা: কািহ র বগম 

াম: া ণ বািড়য়া ইউিনয়ন: হাট পাংগাসী 
ডাকঘর: নারায়ণ শা য়া পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম: া ণ বািড়য়া ইউিনয়ন: হাট পাংগাসী ডাকঘর: 
নারায়ণ শা য়া পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 
রায়গ  জলা: িসরাজগ  

 

1127. শখ 
শির ামান 

িপতা: শখ ন র 
ামান মাতা: আ রা 

পারভীন 

বাসা: ২১৩ াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: 
০৭নং ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ 
উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

বাসা: ২১৩ াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: ০৭নং 
ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: 
কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

 

1128. শখ 
রািক ামান 

িপতা: শখ ন র 
ামান মাতা: আ রা 

পারভীন 

বাসা: ২১৩ াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: 
০৭নং ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ 
উপেজলা: কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

বাসা: ২১৩ াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: ০৭নং 
ডাকঘর: হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: 
কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

 

1129. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: শাহাদৎ 
হােসন মাতা: মাছা 
রখা খা ন 

াম: রা নগর, পলাশবাড়ীয়া ইউিনয়ন: ৮ 
ডাকঘর: ম লগাতী উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: মা রা 

যে , মা: িহমােয়ত হােসন অিফস সহকারী কাম 
ক. . িব ৎ িবভাগ ভবন-০৬, ম-২০৬ বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

1130. রিবউল ইসলাম িপতা: ত আ ল 
হােসন মাতা: 

আকিলমা বগম 

বাসা: ০১ াম: গরান বািড়য়া ইউিনয়ন: ৪নং 
নওয়াপাড়া  ডাকঘর: িশ িলয়া পা েকাড নং: 
৯৪৩০ উপেজলা: দবহা া জলা: সাত ীরা 

বাসা: ০১ াম: গরান বািড়য়া ইউিনয়ন: ৪নং 
নওয়াপাড়া  ডাকঘর: িশ িলয়া পা েকাড নং: ৯৪৩০ 
উপেজলা: দবহা া জলা: সাত ীরা 

  

1131. এরশাদ আলী িপতা: মেছর আলী 
মাতা: হাছনা খা ন 

াম: ঘািসেখালা ইউিনয়ন: ২, ফলজানা 
ডাকঘর: ফলজানা পা েকাড নং: ৬৬১০ 
উপেজলা: চাটেমাহর জলা: পাবনা 

াম: ঘািসেখালা ইউিনয়ন: ২, ফলজানা ডাকঘর: 
ফলজানা পা েকাড নং: ৬৬১০ উপেজলা: চাটেমাহর 
জলা: পাবনা 

 

1132. মা: সােহল 
ধা (পােয়ল) 

িপতা: মা: আ ল 
আউয়াল ধা মাতা: 

 বগম 

বাসা: ধা বাড়ী াম: য়াইর, পি ম পাড়া 
ইউিনয়ন: ৪নং নািছরাবাদ, ওয়াড-৫ ডাকঘর: 
আ লাবাদ পা েকাড নং: ৭৮৩০ উপেজলা: 
ভাংগা জলা: ফিরদ র 

বাসা: ধা বাড়ী াম: য়াইর, পি ম পাড়া ইউিনয়ন: 
৪নং নািছরাবাদ, ওয়াড-৫ ডাকঘর: আ লাবাদ 
পা েকাড নং: ৭৮৩০ উপেজলা: ভাংগা জলা: 

ফিরদ র 

 

1133. শারিমন আ ার িপতা: মা: ছােলউর 
রহমান মাতা: ল ম 
বগম 

াম: নায়াপাড়া ইউিনয়ন: ৫নং মাহা দ র 
ডাকঘর: শা া পা েকাড নং: ৩৮৭৫ 
উপেজলা: চাটিখল জলা: নায়াখালী 

ঢাকা ব ভাষী সাটিলি  িনং স ার, ৯৩ সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগাও, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা। 

 

1134. মা: আল-
আিমন 

িপতা: মা: মাফা ল 
হােসন মাতা: লহান 
বগম 

াম: চংদািড়য়া ইউিনয়ন: ৬নং আ া, ওয়াড-২ 
ডাকঘর: রী পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

াম: চংদািড়য়া ইউিনয়ন: ৬নং আ া, ওয়াড-২ 
ডাকঘর: রী পা েকাড নং: ২০১০ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

 

1135. মিনর িময়া িপতা: আ ছ বাহান 
মাতা: মিরয়ম বগম 

বাসা: খারজান-৫৪৫ াম: খারজান ইউিনয়ন: 
১নং গনপাদী ডাকঘর: গনপাদী পা েকাড নং: 
২১৫১ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

বাসা: খারজান-৫৪৫ াম: খারজান ইউিনয়ন: ১নং 
গনপাদী ডাকঘর: গনপাদী পা েকাড নং: ২১৫১ 
উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

 

1136. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: শিহ ল 
ইসলাম মাতা: মাছা 
আেনারা 

াম: ী বড়া ইউিনয়ন: গ ানগর ডাকঘর: 
রাজমান বাজার পা েকাড নং: ৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

যে  মা: রিফ ল ইসলাম আইন-১ অিধশাখা ানীয় 
সরকার িবভাগ ভবন-৬, ক -১৬০১ ১৬তলা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

1137. মা: আল 
আিমন 

িপতা: আ: জােহর 
মাতা: আিমনা বগম 

াম: উ র িহল র ইউিনয়ন: ০১ ডাকঘর: 
িহল র বাজার পা েকাড নং: ৩৪০০ 

উপেজলা:  া ণবাড়ীয়া জলা: া ণবাড়ীয়া 

বাসা: ইউিনক টাওয়ার, াট-৩িব াম: বািড়-২০, 
রাড-০২ ইউিনয়ন: ০৬, দি ণ গাও ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪  উপেজলা: স জবাগ জলা: 

ঢাকা 

 

1138. মা: িমজা র িপতা: মা: আ ল বাসা:১৮৭, িলশ লাইেনর িপছেন াম: বাসা:১৮৭, িলশ লাইেনর িপছেন াম: ল ী রা,  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রহমান লিতফ মাতা: িমনারা 

বগম 
ল ী রা, ইউিনয়ন: ২৭ ডাকঘর: গাজী র 
পা েকাড নং: ১৭০০ উপেজলা: গাজী র 
জলা: গাজী র 

ইউিনয়ন: ২৭ ডাকঘর: গাজী র পা েকাড নং: ১৭০০ 
উপেজলা: গাজী র জলা: গাজী র 

1139. দীঘ  মিন ি রা িপতা:গগ জ মিন ি রা 
মাতা: িনর া দবী 
ি রা 

াম: প ন জয় পাড়া ইউিনয়ন: ০৪ নং 
পরাছড়া  ডাকঘর:  খাগড়াছিড় সদর 
পা েকাড নং:৪৪০০ উপেজলা:  খাগড়াছিড় 

সদর জলা: খাগড়াছিড় 

াম: প ন জয় পাড়া ইউিনয়ন: ০৪ নং পরাছড়া  
ডাকঘর:  খাগড়াছিড় সদর পা েকাড নং:৪৪০০ 
উপেজলা:  খাগড়াছিড় সদর জলা: খাগড়াছিড় 

 

1140. আশরা ল 
ইসলাম 

িপতা: আ ল বারীক 
মাতা: আ ার বা  

বাসা: দাদড়া, জি  াম াম: চারবড়ীয়া 
ইউিনয়ন: জামাল র ডাকঘর: দাদড়া 
পা েকাড নং: ৫৯০০ উপেজলা: জয় রহাট 
জলা: জয় রহাট 

বাসা: হাজী মা: আ ল লিতফ ানশন াম: ২৬, 
ই াহীম নগর ইউিনয়ন: কামরা ীরচর, ৫৭নং  
ডাকঘর: আ াফাবাদ পা েকাড নং:১২১১ উপেজলা: 
ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

1141. মা: িরয়াজ 
উি ন 

িপতা: মা: আই ব 
আলী মাতা: মাছা 
সােলহা বগম 

াম: কাটাখালী, ওয়াড-৭ ইউিনয়ন: ৬নং 
রািজউড়া,  ডাকঘর: রাবই পা েকাড নং: 
৩৩৩২ উপেজলা:  হিবগ  জলা: হিবগ  

াম: কাটাখালী, ওয়াড-৭ ইউিনয়ন: ৬নং রািজউড়া,  
ডাকঘর: রাবই পা েকাড নং: ৩৩৩২ উপেজলা:  
হিবগ  জলা: হিবগ  

 

1142. মা: মিন ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ওয়ােজদ 
আলী খান মাতা: 
মমজাজ বগম 

াম: আড়পাড়া ইউিনয়ন: রতনিদয়া ডাকঘর: 
রতনিদয়া পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা:  
কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

াম: আড়পাড়া ইউিনয়ন: রতনিদয়া ডাকঘর: 
রতনিদয়া পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা:  কা খালী 
জলা: রাজবাড়ী 

 

1143. আ: মা ান 
িরয়াজ 

িপতা: আ র রিহম 
মাতা: রােবয়া খা ন 

াম: আেনায়ার র ইউিনয়ন: ৪ ডাকঘর: দশ না 
পা েকাড নং: ৭২২১ উপেজলা: ড় দা 
জলা: য়াডা া 

াম: আেনায়ার র ইউিনয়ন: ৪ ডাকঘর: দশ না 
পা েকাড নং: ৭২২১ উপেজলা: ড় দা জলা: 
য়াডা া 

 

1144. আ েতাষ 
িব াস 

িপতা: িবমল  
িব াস মাতা: দবী 
রানী িব াস 

াম: খাজরা ইউিনয়ন: খাজরা  ডাকঘর: 
খাজরা পা েকাড নং: ৯২৯১ উপেজলা: 
আ িন জলা: সাত ীরা 

বাসা: যে  নারদ িব াস াম: রােয়ল মহল বাজার 
ইউিনয়ন: ১৪ ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ৯০০০ 
উপেজলা:  আড়ং ঘাটা জলা: লনা   

 

1145. মা: সালাহ 
উি ন 

িপতা: মাসা: রােবয়া 
বগম মাতা: মা: আ  

িময়া 

াম: িপ ইয়া ইউিনয়ন: ০৭, ইল র 
ডাকঘর: বড়ইয়া র পা েকাড নং: 
৩৬৩৩ উপেজলা: চাি না জলা: িম া 

াম: িপ ইয়া ইউিনয়ন: ০৭, ইল র ডাকঘর: 
বড়ইয়া র পা েকাড নং: ৩৬৩৩ উপেজলা: 
চাি না জলা: িম া 

 

1146. চায়না সরকার িপতা: চায়না সরকার 
মাতা: মাছা: 
ছােনায়ারা িবিব 

াম: মা ল ইউিনয়ন: ০৮নং আওলাই 
ডাকঘর: ছািতনালী পা েকাড নং: ৫৯১০ 
উপেজলা: পাচিবিব জলা: জয় রহাট 

াম: মা ল ইউিনয়ন: ০৮নং আওলাই ডাকঘর: 
ছািতনালী পা েকাড নং: ৫৯১০ উপেজলা: পাচিবিব 
জলা: জয় রহাট 

 

1147. স জ মি ক িপতা:নীলাবতী মি ক 
মাতা: লাল চ  
মি ক 

াম: লতা ইউিনয়ন: িদয়া ডাকঘর: 
আড়ংঘাটা পা েকাড নং: ৯২০২ উপেজলা: 

িরয়া জলা: লনা 

াম: লতা ইউিনয়ন: িদয়া ডাকঘর: আড়ংঘাটা 
পা েকাড নং: ৯২০২ উপেজলা: িরয়া জলা: 
লনা 

 

1148. কা  িব াস িপতা: ষার কাি  
িব াস মাতা:  
িব াস 

াম: বাশিভটা ইউিনয়ন: িলয়া ডাকঘর: 
িলয়া পা েকাড নং:৭৫০১ উপেজলা: নড়াইল 

সদর জলা: নড়াইল 

াম: বাশিভটা ইউিনয়ন: িলয়া ডাকঘর: িলয়া 
পা েকাড নং:৭৫০১ উপেজলা: নড়াইল সদর জলা: 

নড়াইল 

 

1149. মা: আ ল 
স 

িপতা: মা: কােশম 
আলী খান মাতা: মাছা 
শািহদা বগম 

ইউিনয়ন: িশমলা ডাকঘর: ছানগাছা পা েকাড 
নং: ভওয়ামারা উপেজলা: িসরাজগ  জলা: 
িসরাজগ  

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

 

1150. মা: কাম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: সাহরাব 
উি ন মাতা: জাহানারা 
বগম 

াম: পাচ গাছীয়া ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: 
ম পাড়া পা েকাড নং: ২৩৩০ উপেজলা: 
ক য়ািদ জলা: িকেশারগ  

বাসা: ৩/৫, াফ কায়াট ার,  াম: বীজ পত য় 
এেজ ী ইউিনয়ন: ১৭ ডাকঘর: িবআরআরআই 
পা েকাড নং:১৭০১ উপেজলা: গাজী র সদর জলা: 

গাজী র 

 

1151. মা: সৗরভ 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
কালাম আজাদ মাতা: 
শা না বগম 

বাসা:নড়াইল সদর উপেজলা কায়াট ার াম: 
আলাদাৎ র ইউিনয়ন: ০৪ ডাকঘর: নড়াইল 
পা েকাড নং: ৭৫০০ উপেজলা: নড়াইল সদর 
জলা: নড়াইল 

বাসা:নড়াইল সদর উপেজলা কায়াট ার াম: 
আলাদাৎ র ইউিনয়ন: ০৪ ডাকঘর: নড়াইল 
পা েকাড নং: ৭৫০০ উপেজলা: নড়াইল সদর জলা: 

নড়াইল 

 

1152. মা: হােসন রনী িপতা: মা: খিল র 
রহমান মাতা: িন ফা 
ইয়াসমীন 

াম: কািলবাড়ী ইউিনয়ন: কাঠালতলী ডাকঘর: 
ইমামগ  পা েকাড নং:৮৭২০ উপেজলা: 
পাথরঘাটা জলা: বর না 

াম: কািলবাড়ী ইউিনয়ন: কাঠালতলী ডাকঘর: 
ইমামগ  পা েকাড নং:৮৭২০ উপেজলা: পাথরঘাটা 
জলা: বর না 

 

1153. মা: আ ল বারী 
শখ 

িপতা:মফেজল হােসন 
শখ মাতা: মাছা 

মােলকা খা ন 

াম: কাঠাল বািড়য়া ইউিনয়ন: নলাকা-০৫ 
ডাকঘর: বায়ািলয়ারচর পা েকাড নং: ৬৭২০ 
উপেজলা: রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম: কাঠাল বািড়য়া ইউিনয়ন: নলাকা-০৫ ডাকঘর: 
বায়ািলয়ারচর পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: 

রায়গ  জলা: িসরাজগ  

 

1154. তাপস ম ল িপতা: বলরাম ম ল 
মাতা: আশা রানী ম ল 

বাসা: িলয়া াম: িলয়া ইউিনয়ন: 
চা াবাজার ডাকঘর: চা া বাজার পা েকাড 
নং:৭৮৩০ উপেজলা: ভা া জলা: ফিরদ র 

বাসা: ১৪ ন র কিবরাজ গিল াম: পা য়াটিল 
ইউিনয়ন: ৩৭ ন র ডাকঘর: ঢাকা সদরঘাট পা েকাড 
নং: ১১০০ উপেজলা: কাতয়ালী জলা: ঢাকা 

 

1155. মা: আসমাউল 
ছাইন মািলক 

িপতা: মা: রমজান 
আলী মািলক মাতা: 
সাঈদা লতানা 

াম: ি নতলা, মি ক পাড়া ইউিনয়ন: ০৪ 
ডাকঘর: য়াডা া পা েকাড নং:৭২০০ 
উপেজলা: য়াডা া জলা: য়াডা া 

াম: ি নতলা, মি ক পাড়া ইউিনয়ন: ০৪ ডাকঘর: 
য়াডা া পা েকাড নং:৭২০০ উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডা া 

 

1156. িল দাস িপতা: ােনশ দাস 
মাতা: জাসনা দাস 

াম: কািনয়াইল, ওয়াড-০২ ইউিনয়ন: ৪নং 
িবিরিশির,  ডাকঘর: িবিরিশির পা েকাড নং: 

াম: কািনয়াইল, ওয়াড-০২ ইউিনয়ন: ৪নং িবিরিশির,  
ডাকঘর: িবিরিশির পা েকাড নং: ২৪২০ উপেজলা:  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
২৪২০ উপেজলা:  গ া র জলা: ন েকানা গ া র জলা: ন েকানা 

1157. কাম ল হাছান িপতা: আ ল স 
মাতা: হাসেনয়ারা 
বগম 

বাসা: বড়গাও ম ার বািড় াম:  বড়গ ও 
ইউিনয়ন: ৩নং িবদ র ডাকঘর: িবদ র 
পা েকাড নং: ৩৬১০ উপেজলা: ফিরদগ  
জলা: চ দ র 

বাসা: বড়গাও ম ার বািড় াম:  বড়গ ও ইউিনয়ন: 
৩নং িবদ র ডাকঘর: িবদ র পা েকাড নং: 
৩৬১০ উপেজলা: ফিরদগ  জলা: চ দ র 

 

1158. মা: জািহদ 
হাসান 

িপতা: মা: আয়নাল 
হক মাতা: রমহল 
খা ন 

বাসা: পসা ব  পাড়া াম: পসা ব  পাড়া 
ইউিনয়ন: মছড়া/৯নং ডাকঘর: পসা 
পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

বাসা: পসা ব  পাড়া াম: পসা ব  পাড়া ইউিনয়ন: 
মছড়া/৯নং ডাকঘর: পসা পা েকাড নং: ৬৭০০ 

উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

1159. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: মিতউর 
রহমান মাতা: মাছা: 
খােদজা বগম 

াম: ম বাদী ইউিনয়ন: বরদী পৗরসভা 
ডাকঘর: বরদী পা েকাড নং:২১৩০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র  

াম: ম বাদী ইউিনয়ন: বরদী পৗরসভা ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং:২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

 

1160. মা: মাজহা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
হািকম মাতা: 
আকিলমা আ ার 

াম: নামা পাড়া ইউিনয়ন: জািদয়া, ০৮ 
ডাকঘর: নামা পাড়া পা েকাড নং: ২৩১০ 
উপেজলা: কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

াম: নামা পাড়া ইউিনয়ন: জািদয়া, ০৮ ডাকঘর: 
নামা পাড়া পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা: 
কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

 

1161. মা: আিলম 
হােসন 

িপতা: মা: আতাউর 
রহমান মাতা: মাছা 
শাহানা বগম 

াম: ম বাদী ইউিনয়ন: বরদী পৗরসভা 
ডাকঘর: বরদী পা েকাড নং:২১৩০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র  

াম: ম বাদী ইউিনয়ন: বরদী পৗরসভা ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং:২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

 

1162. িশ আ ার িপতা: মা: আরাফাত 
হােসন মাতা: 
ফরেদৗসী আ ার 

াম: পা চয়া ইউিনয়ন: পা চয়া ডাকঘর: 
রহমান র পা েকাড নং: ৬৫৪০ উপেজলা: 
প ীতলা জলা: নওগা 

াম: পা চয়া ইউিনয়ন: পা চয়া ডাকঘর: রহমান র 
পা েকাড নং: ৬৫৪০ উপেজলা: প ীতলা জলা: 

নওগা 

 

1163. মা: 
আির ামান 

িপতা: মা: মাসেলম 
িময়া মাতা: মাছা: 
আেবদা 

াম: পসী বা টারী ইউিনয়ন: ১নং খাড়া গাছ 
ডাকঘর: লাল র পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা:  িমঠা র জলা: রং র 

াম: পসী বা টারী ইউিনয়ন: ১নং খাড়া গাছ 
ডাকঘর: লাল র পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা:  
িমঠা র জলা: রং র 

 

1164. মা: আিন র 
রহমান 

িপতা: আজাহার আলী 
মাতা: আমলা বগম 

াম: পচারহলা আলাই ব  পাড়া ইউিনয়ন: 
ইসলাম র  ডাকঘর: পচারহলা পা েকাড নং: 
২০২০ উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: পচারহলা আলাই ব  পাড়া ইউিনয়ন: ইসলাম র  
ডাকঘর: পচারহলা পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: 
ইসলাম র জলা: জামাল র 

 

1165. মা: আকতার 
আলী 

িপতা: মা: ামান 
মাতা: মাছা: তাহিমনা 
বগম 

াম: মা য়া ড়া ইউিনয়ন: ৫নং গাশাই র 
ডাকঘর: ধা য়া পা েকাড নং: ২১৩০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

াম: মা য়া ড়া ইউিনয়ন: ৫নং গাশাই র ডাকঘর: 
ধা য়া পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 
জলা: শর র 

 

1166. মাছা: 
ইয়াসিমন 
আরাফাত 

িপতা: মা: আ ল 
ওহাব মাতা: মাছা 
আছমা খা ন 

বাসা: ৪৫২, সড়ক: ৪/১ জল রাড াম: 
ক াব  ইউিনয়ন: ১৬ ডাকঘর: উপশহর 
পা েকাড নং: ৫৪০১ উপেজলা: সদর জলা: 

রং র 

িজ ক ৪৭/১, পাওয়ার এিরয়া, রং র ক া েম   

1167. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: আহাদ 
আলী মাতা: মাছা: 
আফেরাজা বগম 

াম: র ইউিনয়ন: ৭নং জহালা ডাকঘর: 
ি গ  পা েকাড নং: ৭২০১ উপেজলা: 

আলমডা া জলা: য়াডা া 

াম: র ইউিনয়ন: ৭নং জহালা ডাকঘর: 
ি গ  পা েকাড নং: ৭২০১ উপেজলা: আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

 

1168. মা: আল-
আিমন 

িপতা: মা: আ র 
রা াক মাতা: মাছা: 
মেনায়ারা বগম 

াম: দরগি মারী ইউিনয়ন: িশংগী মারী 
ডাকঘর: হাতীবা া পা েকাড নং: ৫৫৩০ 
উপেজলা: হাতীবা া জলা: লালমিনরহাট 

াম: দরগি মারী ইউিনয়ন: িশংগী মারী ডাকঘর: 
হাতীবা া পা েকাড নং: ৫৫৩০ উপেজলা: হাতীবা া 
জলা: লালমিনরহাট 

 

1169. কাম ল ইসলাম িপতা: মা: হা ন-অর-
রিশদ মাতা: শাহানারা 
বগম 

াম: মনসে াষ ইউিনয়ন: িনয়ামত র ডাকঘর: 
িনয়ামত র পা েকাড নং:২৩১০ উপেজলা: 
কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

াম: মনসে াষ ইউিনয়ন: িনয়ামত র ডাকঘর: 
িনয়ামত র পা েকাড নং:২৩১০ উপেজলা: 
কিরমগ  জলা: িকেশারগ  

 

1170. মাছা: রশমা 
আখতার মা 

িপতা: মা: ল 
আিমন মাতা: মাছা: 
শাহানারা ফরেদৗসী 

াম: জা বািড় পািকহানা ইউিনয়ন: ৬নং 
ডাকঘর: বদরগ  পা েকাড নং: ৫৪৩০ 
উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

াম: জা বািড় পািকহানা ইউিনয়ন: ৬নং ডাকঘর: 
বদরগ  পা েকাড নং: ৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  
জলা: রং র 

 

1171. মা র রহমান িপতা: শাম ল ইসলাম 
মাতা: তারা ন নছা 

বাসা:খ-৪৬/এফ াম: শাহজাদ র ইউিনয়ন: 
বা া ডাকঘর: লশান পা েকাড নং:  
উপেজলা: লশান-২ জলা: ঢাকা 

বাসা: ৯ াম: রাড-২২ ইউিনয়ন: ক-িস ডাকঘর:  
পা েকাড নং:  উপেজলা: িমর র-১০ জলা: ঢাকা 

 

1172. শাহা াহ িপতা: িসরাজ উি ন 
আহেমদ মাতা: অ ফা 
বগম 

াম: আেমাদ র ইউিনয়ন: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

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

 

1173. মা: সাগর িময়া িপতা: মা: আিতয়ার 
রহমান মাতা: িশ 
বগম 

াম: আরাজী ম লগাতী  ইউিনয়ন: ২নং 
লা িড়য়া  ডাকঘর: লা িড়য়া কালীগ  
পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা: নড়াইল 

বাসা: িব-১, িজ-৮, ারেসা কেলানী াম: আগারগাও 
মহ া ইউিনয়ন: ২৮ ডাকঘর: মাহা দ র হাউিজং 
পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র জলা: 

ঢাকা 

 

1174. জন িময়া িপতা: মা: মিজ র 
রহমান মাতা: ফােতমা 
বগম 

বাসা: চর িকয়া ধা বাড়ী াম: র ি য়া 
ইউিনয়ন: জালাল র ডাকঘর: চর িলয়া 
পা েকাড নং: ২৩৩০ উপেজলা: ক য়াদী 
জলা: িকেশারগ  

বাসা: চর িকয়া ধা বাড়ী াম: র ি য়া ইউিনয়ন: 
জালাল র ডাকঘর: চর িলয়া পা েকাড নং: ২৩৩০ 
উপেজলা: ক য়াদী জলা: িকেশারগ  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1175. ফারকান িপতা:বিশর মাতা: 

নাজমা 
বাসা: ২৮৩ াম: িনয়া ইউিনয়ন: তিলখালী 
ডাকঘর: িনয়া পা েকাড নং: ৮৫৬১ 
উপেজলা: ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ২৮৩ াম: িনয়া ইউিনয়ন: তিলখালী 
ডাকঘর: িনয়া পা েকাড নং: ৮৫৬১ উপেজলা: 
ভা ািরয়া জলা: িপেরাজ র 

 

1176. মা: আই ব 
হােসন 

িপতা: মা: হায়দার 
আলী মাতা:  ছিফরন 
নছা 

বাসা: মা রালী াম: মা রালী ইউিনয়ন: নলতা 
ডাকঘর: নলতা পা েকাড নং:৯৪৪১ উপেজলা: 
কািলগ  জলা: সাত ীরা 

বাসা: মা রালী াম: মা রালী ইউিনয়ন: নলতা 
ডাকঘর: নলতা পা েকাড নং:৯৪৪১ উপেজলা: 
কািলগ  জলা: সাত ীরা 

  

1177. মা: আল 
আিমন 

িপতা: মা: পরশমিন 
মাতা: রািজনা বগম 

াম: ইসলাম র ইউিনয়ন: ০২ ডাকঘর: 
ইসলাম র পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: 
ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: ইসলাম র ইউিনয়ন: ০২ ডাকঘর: ইসলাম র 
পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: ইসলাম র জলা: 

জামাল র 

 

1178. মা: জন িময়া িপতা: অিছর উি ন 
মাতা: মাছা িরনা 
বগম 

াম: কাচারীপাড়া, গাও ড়া ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: ইসলাম র পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: কাচারীপাড়া, গাও ড়া ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: 
ইসলাম র পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: 
ইসলাম র জলা: জামাল র 

 

1179. অিহ ল ইসলাম িপতা:ইসলাম খান 
মাতা: খােদজা খা ন 

াম: ফিরদ র ইউিনয়ন: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

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

 

1180. রিফ ল ইসলাম িপতা: আ র রিশদ 
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা: খারজান াম: খারজান ইউিনয়ন: ১নং 
ডাকঘর: গণপ ী পা েকাড নং: ২১৫১ 
উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

বাসা: খারজান াম: খারজান ইউিনয়ন: ১নং ডাকঘর: 
গণপ ী পা েকাড নং: ২১৫১ উপেজলা: নকলা জলা: 
শর র 

 

1181. মা: ব াল 
হােসন 

িপতা: শহর আল মাতা: 
মিরয়ম বগম 

াম: িচংড়া ইউিনয়ন: সাগরদাড়ী ডাকঘর: 
িচংড়া বাজার পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: 
কশব র জলা: যেশার 

াম: িচংড়া ইউিনয়ন: সাগরদাড়ী ডাকঘর: িচংড়া 
বাজার পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: কশব র 
জলা: যেশার 

 

1182. মা: বা ল িময়া িপতা: িছি ক আলী 
মাতা: মাছা ছােয়রা 
খা ন 

াম: উ র চ ল ইউিনয়ন: ৯নং িনজাম র 
ডাকঘর: ফিকরাবাদ পা েকাড নং: ৩৩০১ 
উপেজলা: হিবগ  জলা: হিবগ  

াম: উ র চ ল ইউিনয়ন: ৯নং িনজাম র ডাকঘর: 
ফিকরাবাদ পা েকাড নং: ৩৩০১ উপেজলা: হিবগ  
জলা: হিবগ  

 

1183. মা: শামীম 
হােসন 

িপতা: মা: মিতয়ার 
রহমান মাতা: মাছা: 
আরিজনা বগম 

াম: কািলকা র ইউিনয়ন: মারী ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: কািলকা র পা েকাড নং: ৫৩২০ 
উপেজলা: িকেশারগ  জলা: নীলফামারী 

াম: কািলকা র ইউিনয়ন: মারী ওয়াড-৬ 
ডাকঘর: কািলকা র পা েকাড নং: ৫৩২০ উপেজলা: 
িকেশারগ  জলা: নীলফামারী 

 

1184. মাসা মী 
আ ার 

িপতা: মা: িসরা ল 
ইসলাম ইয়া মাতা: 
হাসেনয়ারা বগম 

াম: রায়েচ  ইউিনয়ন: ১নং কালীর বাজার 
ডাকঘর: কালীরহাট পা েকাড নং: ৩৫০১ 
উপেজলা: আদশ  সদর জলা: িম া 

াম: রায়েচ  ইউিনয়ন: ১নং কালীর বাজার ডাকঘর: 
কালীরহাট পা েকাড নং: ৩৫০১ উপেজলা: আদশ  
সদর জলা: িম া 

 

1185. মা: আিন র 
রহমান 

িপতা: মা: হাসান 
মি ক মাতা: মাছা: 
ছােলহা বগম 

বাসা: চরেবল াম: বড় ল ইউিনয়ন: 
জাংগািলয়া ডাকঘর: জাংগািলয়া পা েকাড 
নং:৬৭৪১ উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

বাসা: চরেবল াম: বড় ল ইউিনয়ন: জাংগািলয়া 
ডাকঘর: জাংগািলয়া পা েকাড নং:৬৭৪১ উপেজলা: 
বল িচ জলা: িসরাজগ  

 

1186. মাজাহা ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মাহ দ 
হােসন মাতা: রিজয়া 
বগম 

বাসা: ম  গািব র াম: ম  গািব র 
ইউিনয়ন: গািব র  ডাকঘর: গািব র 
পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: হােসন র 
জলা: িকেশারগ  

বাসা: ম  গািব র াম: ম  গািব র 
ইউিনয়ন: গািব র  ডাকঘর: গািব র পা েকাড 
নং: ২৩০০ উপেজলা: হােসন র জলা: িকেশারগ  

  

1187. মা: আলমগীর 
হাসাইন 

িপতা: মা: জিহর 
উি ন মাতা: মা: 
রিহমা আ ার 

াম: জা া, ম পাড়া ইউিনয়ন: রহা , 
ওয়াড-৮ ডাকঘর: জা া পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: সা িরয়া জলা: মািনকগ  

াম: জা া, ম পাড়া ইউিনয়ন: রহা , ওয়াড-৮ 
ডাকঘর: জা া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

 

1188. িশকদার 
বারহান উি ন 

িপতা: িশকদার 
জাহা ীর আলম মাতা: 
জাহানারা বগম 

াম: ছাট কাচনা, ওয়াড-৯ ইউিনয়ন:  ২নং 
নেঘালা ডাকঘর: দািরয়ালা পা েকাড নং: 

৯৩৮২ উপেজলা: মা াহাট জলা: বােগরহাট 

াম: ছাট কাচনা, ওয়াড-৯ ইউিনয়ন:  ২নং নেঘালা 
ডাকঘর: দািরয়ালা পা েকাড নং: ৯৩৮২ উপেজলা: 
মা াহাট জলা: বােগরহাট 

  

1189. রজাউল কিবর 
রানা 

িপতা: মা ন কিবর 
মাতা: জাসনা আ ার 

বাসা: ি পাড়া জিহর মা ােরর বািড় াম:  
আিমরাবাদ ইউিনয়ন: ৩নং ডাকঘর: মা ার 
হাট পা েকাড নং: ৪৩৯৬ উপেজলা: 
লাহাগাড়া জলা: চ াম 

বাসা: ি পাড়া জিহর মা ােরর বািড় াম:  
আিমরাবাদ ইউিনয়ন: ৩নং ডাকঘর: মা ার হাট 
পা েকাড নং: ৪৩৯৬ উপেজলা: লাহাগাড়া জলা: 

চ াম 

  

1190. মা: সাি র 
হােসন 

িপতা: মা: শির ল 
ইসলাম মাতা: মাছা 
দিরয়া বগম 

বাসা: হিরশ র, ৭নং ি জ াম: হিরশ র 
ইউিনয়ন: জাড়াদাহ, ওয়াড-৯ ডাকঘর: 
সা গ  পা েকাড নং: ৭২১০ উপেজলা: 
হিরণা  জলা: িঝনাইদহ 

বাসা: হিরশ র, ৭নং ি জ াম: হিরশ র ইউিনয়ন: 
জাড়াদাহ, ওয়াড-৯ ডাকঘর: সা গ  পা েকাড নং: 

৭২১০ উপেজলা: হিরণা  জলা: িঝনাইদহ 

  

1191. সমীরণ চাকমা িপতা: র  সন চাকমা 
মাতা: চ  ভা চাকমা 

বাসা:ওয়াড-৫ াম: এ   লা ইউিনয়ন: 
৩নং পানছির ডাকঘর: পানছিড় পা েকাড নং: 
৪৪১০ উপেজলা: পানছিড়  জলা: খাগড়াছিড় 

বাসা:ওয়াড-৫ াম: এ   লা ইউিনয়ন: ৩নং 
পানছির ডাকঘর: পানছিড় পা েকাড নং: ৪৪১০ 
উপেজলা: পানছিড়  জলা: খাগড়াছিড় 

 

1192. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: আফাজ 
উি ন মাতা: মাছা 
জাহানারা বগম 

াম: কাজীরচক মাল  ইউিনয়ন: বাগািতপাড়া 
ডাকঘর: তমালতলা পা েকাড নং: ৬৪১০ 
উপেজলা: বাগািতপাড়া জলা: নােটার 

াম: কাজীরচক মাল  ইউিনয়ন: বাগািতপাড়া 
ডাকঘর: তমালতলা পা েকাড নং: ৬৪১০ উপেজলা: 
বাগািতপাড়া জলা: নােটার 

 

1193. া পারভীন িপতা: মা: তাজাে ল 
হক মাতা: আছমা 
খা ন 

াম: ভায়না ডাকঘর: মা রা পা েকাড নং: 
৭৬০০ উপেজলা: মা রা জলা: মা রা 

াম: ভায়না ডাকঘর: মা রা পা েকাড নং: ৭৬০০ 
উপেজলা: মা রা জলা: মা রা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1194. মা: ৎফর 

রহমান 
িপতা: ত মা ান 
িশকদার মাতা: নী ফা 
বগম 

বাসা: াম: য়া ইউিনয়ন: ০১ নং নারায়ন র 
ডাকঘর: ভেদরগ  পা েকাড নং:৮০৩০ 
উপেজলা: ভেদরগ  জলা: শরীয়ত র 

বাসা: িনউ হাপ িফড িম: িল: াম: ভাংগাহা  
ইউিনয়ন: কওয়া ডাকঘর: কওয়া পা েকাড নং 
উপেজলা: র জলা: গাজী র 

 

1195. মা: কােসম 
আলী 

িপতা: মা: আকাল 
উি ন মাতা: মিতজান 
বগম 

বাসা:৪৯২ াম: বাকেভাকরা ইউিনয়ন: 
আেলায়া য়া ডাকঘর: বামন মার পা েকাড 
নং:৫১০৩ উপেজলা: আেটায়ারী জলা: প গড় 

বাসা:৪৯২ াম: বাকেভাকরা ইউিনয়ন: আেলায়া য়া 
ডাকঘর: বামন মার পা েকাড নং:৫১০৩ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড় 

 

1196. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: লাকমান 
হািকম মাতা: মাছা 
আেনায়ারা বগম 

াম: মকরম র ইউিনয়ন: ৬নং কাি খাল 
ডাকঘর: কাি খাল পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: মকরম র ইউিনয়ন: ৬নং কাি খাল ডাকঘর: 
কাি খাল পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: িমঠা র 
জলা: রং র 

  

1197. মা: জীবন 
শরীফ 

িপতা: মা: জিলল 
শরীফ মাতা: িপয়ারা 
বগম 

বাসা: ৩, ক-এ াম: িনি র ইউিনয়ন: 
ব র ডাকঘর: ব র পা েকাড নং: 

১৪২১ উপেজলা: নারায়ণগ  সদর জলা: 
নারায়ণগ  

মান  দি ণ কমলা র, রলওেয় কেলানী 
কায়াট ার না ার, ১৪/৪, শাি নগর, ঢাকা-১২১৭ 

 

1198. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: তমেছর 
আলী মাতা: মাছা 
রােকয়া বগম 

াম: বাগেরাম ইউিনয়ন: িব হালসা ডাকঘর: 
িব হালসা পা েকাড নং: ৬৪০০ উপেজলা: 
নােটার সদর জলা: নােটার 

াম: বাগেরাম ইউিনয়ন: িব হালসা ডাকঘর: 
িব হালসা পা েকাড নং: ৬৪০০ উপেজলা: নােটার 
সদর জলা: নােটার 

 

1199. িম রানী িপতা: িবেনাদচ  
মাতা: বাস ী রানী 

াম: ফতা ইউিনয়ন: ১নং ক ানী ডাকঘর: 
মািহগ  পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: 
পীরগাছা জলা: রং র 

াম: ফতা ইউিনয়ন: ১নং ক ানী ডাকঘর: মািহগ  
পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: পীরগাছা জলা: 

রং র 

  

1200. িবউ  রানী 
ম ল 

িপতা: ত য় জা ার 
মাতা: ল ী ম ল 

াম: িজয়ালতলা ইউিনয়ন: শাভনা ডাকঘর: 
শাভনা পা েকাড নং: ৯২৫০ উপেজলা: 

িরয়া জলা: লনা 

াম: িজয়ালতলা ইউিনয়ন: শাভনা ডাকঘর: শাভনা 
পা েকাড নং: ৯২৫০ উপেজলা: িরয়া জলা: 
লনা 

 

1201. সরাত জাহান 
মৗ 

িপতা: মা: বলােয়ত 
হােসন মাতা: মাসা: 

তাসিলমা বগম 

বাসা: সয়দ আ ল হােসন একােডমী এর সােথ 
াম: কালিকিন ইউিনয়ন: কালিকিন ডাকঘর: 

কালিকিন পা েকাড নং: ৭৯২০ উপেজলা: 
কালিকিন জলা: মাদারী র 

বাসা: সয়দ আ ল হােসন একােডমী এর সােথ াম: 
কালিকিন ইউিনয়ন: কালিকিন ডাকঘর: কালিকিন 
পা েকাড নং: ৭৯২০ উপেজলা: কালিকিন জলা: 

মাদারী র 

 

1202. মা: আ  নােসর িপতা: ইউ ফ আলী 
মাতা: জসিমন আ ার 

বাসা: ১৮২, ২/১ াম: উ র ক াব  
ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: সদর পা েকাড নং: 
৫৪০০ উপেজলা: সদর জলা: রং র 

বাসা: ১৮২, ২/১ াম: উ র ক াব  ইউিনয়ন: ০৩ 
ডাকঘর: সদর পা েকাড নং: ৫৪০০ উপেজলা: সদর 
জলা: রং র 

 

1203. মা: রা  শখ িপতা: মা: জািহ র 
রহমান মাতা: মাসা: 
নাসিরন আ ার 

াম: িপংগািলয়া ইউিনয়ন: কািশয়ানী ডাকঘর: 
কািশয়ানী পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: 
কািশয়ানী জলা: গাপালগ  

াম: িপংগািলয়া ইউিনয়ন: কািশয়ানী ডাকঘর: 
কািশয়ানী পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: কািশয়ানী 
জলা: গাপালগ  

 

1204. মা: মােয়ত 
হােসন 

িপতা: বািরক মা া 
মাতা: মাছা রােবয়া 
বগম 

াম: িমজা র ইউিনয়ন: হাজী র ডাকঘর: ইছা 
খাদা পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা 
জলা: মা রা 

াম: রাজ লবািড়য়া ইউিনয়ন: ত ল ঝাড়া ডাকঘর: 
রাজ ল বািড়য়া পা েকাড নং: ১৩৪৭ উপেজলা: 
সাভার জলা: ঢাকা 

 

1205. মা: আন ন 
সরদার 

িপতা: মা: আলতাব 
হােসন মাতা: মাছা 

মােজদা বগম 

াম: বাহা র র ইউিনয়ন: বাহা র র 
ডাকঘর: বাহা র র পা েকাড নং:৭০৪০ 
উপেজলা: ভড়ামারা জলা: ি য়া 

াম: বাহা র র ইউিনয়ন: বাহা র র ডাকঘর: 
বাহা র র পা েকাড নং:৭০৪০ উপেজলা: 
ভড়ামারা জলা: ি য়া 

  

1206. মা: রািজব িপতা: মা: হা ন গাজী 
মাতা: মাসা রেহনা 

াম: পা য়া ইউিনয়ন: ধানখালী ডাকঘর: 
পা য়া পা েকাড নং:  উপেজলা: কলাপাড়া 
জলা: প য়াখালী 

সততা কমািশ য়াল স ার দাকান-৮, ৬/খ, সামাদ 
ানশন, িমর র, ঢাকা-১২১৬ 

 

1207. শাহ আলম িপতা: ছােল আহা দ 
মাতা: রােহনা বগম 

বাসা: লা  ঞা বাড়ী াম: দি ণ র 
ইউিনয়ন: ১নং ডাকঘর: লগাজী পা েকাড 
নং: ৩৯৪২ উপেজলা: লগাজী জলা: ফনী 

বাসা: লা  ঞা বাড়ী াম: দি ণ র ইউিনয়ন: 
১নং ডাকঘর: লগাজী পা েকাড নং: ৩৯৪২ 
উপেজলা: লগাজী জলা: ফনী 

 

1208. মা: িমরা ল 
ইসলাম 

িপতা: মাছা মীরা 
বগম মাতা: মা: 

হযরত আলী পা াতার 

াম: ছানপাড়া ইউিনয়ন: প র-৭ ডাকঘর: 
কািলকাবাড়ী পা েকাড নং: ৬৬৮৩ উপেজলা: 
বড়া জলা: পাবনা 

াম: ছানপাড়া ইউিনয়ন: প র-৭ ডাকঘর: 
কািলকাবাড়ী পা েকাড নং: ৬৬৮৩ উপেজলা: বড়া 
জলা: পাবনা 

 

1209. এমএ রা াক িপতা: মা: মিছর 
উি ন মাতা: মাছা 
কাম ন িবিব 

বাসা: বলনা াম: বলনা ইউিনয়ন: ঘািস াম-
০৯ ডাকঘর: গাছা পা েকাড নং: ৬২২০  
উপেজলা: মাহন র জলা: রাজশাহী 

বাসা: বলনা াম: বলনা ইউিনয়ন: ঘািস াম-০৯ 
ডাকঘর: গাছা পা েকাড নং: ৬২২০  উপেজলা: 
মাহন র জলা: রাজশাহী 

 

1210. তির ামান িপতা: শখ 
ন র ামান মাতা: 

আ রা পারভীন 

াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: ০৭নং ডাকঘর: 
হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: 

কলােরায়া জলা: সাত ীরা 

াম: দােমাদর কা  ইউিনয়ন: ০৭নং ডাকঘর: 
হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: কলােরায়া 
জলা: সাত ীরা 

 

1211. মা: ফাই ছ 
রহমান 

িপতা: মা: খিল র 
রহমান মাতা: মাছা 
ফােতমা বগম 

াম:  চক সাহা ী, ব পাড়া ইউিনয়ন: বলাইচর 
ইউিনয়ন ডাকঘর: চক সাহা ী পা েকাড নং: 
২১০০ উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র-
২১০০ 

াম:  চক সাহা ী, ব পাড়া ইউিনয়ন: বলাইচর 
ইউিনয়ন ডাকঘর: চক সাহা ী পা েকাড নং: ২১০০ 
উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র-২১০০ 

 

1212. মমতাজ 
লতানা 

িপতা:আ র রহমান 
মাতা: ফিরদা 
ইয়াসিমন 

বাসা: ৫৪নং উ র গাড়ান াম: িখলগ ও 
ইউিনয়ন: িখলগ ও ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: িখলগ ও 

বাসা: ২৮নং মৗলভীর টক াম: িখলগ ও ইউিনয়ন: 
িখলগ ও ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জলা: ঢাকা 

1213. স য় দাস িপতা: অেশাক দাস 
মাতা: নয়ন তারা 

বাসা: ৪২ নং নগর বলতলী লন াম: চৗ রী 
বাজার ইউিনয়ন: ২৫নং ডাকঘর: পা া 
পা েকাড নং:১২১১ উপেজলা: লালবাগ জলা: 

ঢাকা 

বাসা: ৪২ নং নগর বলতলী লন াম: চৗ রী বাজার 
ইউিনয়ন: ২৫নং ডাকঘর: পা া পা েকাড নং:১২১১ 
উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

   

1214. উ ল মার 
পাড়ই 

িপতা:িচ  র ন পাড়ই 
মাতা: কা না রানী 
পাড়ই 

াম: দা কিদয়া ইউিনয়ন: মদা র ডাকঘর: 
হাট মদা র পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: 
কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

াম: দা কিদয়া ইউিনয়ন: মদা র ডাকঘর: হাট 
মদা র পা েকাড নং: ৭৭২২ উপেজলা: কা খালী 
জলা: রাজবাড়ী 

 

1215. মা: খারেশদ 
আলম 

িপতা: মা: জমেশদ 
আলী মাতা: মাছা: 
লতানা বগম 

াম: বািলগও ইউিনয়ন: বািলগ ও ডাকঘর: 
প ব  পা েকাড নং: ২৬৮০ উপেজলা: 
নারায়ণগ  জলা: নারায়ণগ  

াম: উ র বরদী ডাকঘর: ফেতহ র পা েকাড নং: 
২১৩০ উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

 

1216. মা: ঝ  িময়া িপতা: স আলী 
মাতা: ছােনায়ারা বগম 

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

াম: খিলশা ড়া ইউিনয়ন: খাকশাবাড়ী ডাকঘর: 
খাকশাবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 

িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

1217. আ ল হা ান িপতা: মা: আ ল 
মােলক মাতা: মাছা 
রােকয়া িবিব 

বাসা: ড়াগাছা াম: ওয়াড-৮ ইউিনয়ন: ১০ নং 
ধলবািড়য়া ডাকঘর: পীরগাজন পা েকাড নং: 
৯৪৪০ উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা 

বাসা: ড়াগাছা াম: ওয়াড-৮ ইউিনয়ন: ১০ নং 
ধলবািড়য়া ডাকঘর: পীরগাজন পা েকাড নং: ৯৪৪০ 
উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা 

 

1218. মা: নাহল 
ইমেরাজ 

িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম মাতা: লীিলমা 
ইসলাম 

বাসা:৬৩৬, কেলজ রাড াম: ভেবরচর 
ইউিনয়ন: ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর 
পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

বাসা:৬৩৬, কেলজ রাড াম: ভেবরচর ইউিনয়ন: 
ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

 

1219. মা: এনাম িময়া িপতা: মা সাজন িময়া 
মাতা: সািফয়া বগম 

াম: দি ণ আিড়ফাইল ইউিনয়ন: সরাইল 
ডাকঘর: সরাইল পা েকাড নং:৩৪৩০ 
উপেজলা: সরাইল জলা: া ণবািড়য়া 

াম: দি ণ আিড়ফাইল ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: 
সরাইল পা েকাড নং:৩৪৩০ উপেজলা: সরাইল 
জলা: া ণবািড়য়া 

 

1220. মা: রােসল িপতা: মা: আ  তােহর 
মাতা: ল ম আ ার 

াম: মািরয়া ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর:  
মািরয়া পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
িকেশারগ  জলা: িকেশারগ   

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

 

1221. মা: খারেশদ 
আলম 

িপতা: মা: মাসেলম 
সরদার মাতা: মাছা 
জাসনায়ারা বগম 

বাসা: কিরশা াম: কিরশা ইউিনয়ন: 
বাকিশমইল/০৮ ডাকঘর: ধাপাঘাটা পা েকাড 
নং: ৬২১০ উপেজলা: মাহন র জলা: 
রাজশাহী 

বাসা: কিরশা াম: কিরশা ইউিনয়ন: বাকিশমইল/০৮ 
ডাকঘর: ধাপাঘাটা পা েকাড নং: ৬২১০ উপেজলা: 
মাহন র জলা: রাজশাহী 

 

1222. সজীব চ  দাস িপতা: ধীর চ  দাস 
মাতা: া রানী দাস 

াম: ফেত র ইউিনয়ন: ০৪নং কাদরা, ০৫ 
ডাকঘর: অ ে াণ পা েকাড নং: ৩৮৬০ 
উপেজলা: সনবাগ জলা: নায়াখালী 

াম: ফেত র ইউিনয়ন: ০৪নং কাদরা, ০৫ ডাকঘর: 
অ ে াণ পা েকাড নং: ৩৮৬০ উপেজলা: সনবাগ 
জলা: নায়াখালী 

 

1223. ক এম িজ র 
রহমান 

িপতা: 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:৪৩৪৩ উপেজলা: রাউজান জলা: চ াম 

বাসা: খা কার বাড়ী াম: পি ম গিহরা ইউিনয়ন: 
০১ ডাকঘর: গিহরা পা েকাড নং:৪৩৪৩ উপেজলা: 
রাউজান জলা: চ াম 

 

1224. মা: সা া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: কিছ ি ন 
ম ল মাতা: মাছা: 
ছােলমা বগম 

বাসা:২৩০ াম: বড় গািছ ইউিনয়ন: ৮নং 
বড়গািছ ডাকঘর: বড়গািছ পা েকাড 
নং:৬২১০ উপেজলা: পবা জলা: রাজশাহী 

বাসা: ১৩/৪ াম: ীণ রাড াফ কায়াট াস ইউিনয়ন: 
১৭ ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং:১২০৫ 
উপেজলা: ধানমি  জলা:ঢাকা 

 

1225. মা: লালন 
ফিকর 

িপতা: মা: আফতাব 
উি ন মাতা: মাছা: 
সােজদা বগম   

াম: ট ী বাজার ইউিনয়ন: গাজী র িস  
কেপ ােরশন ডাকঘর: ট ী বাজার  পা েকাড 
নং: ২৮২০ উপেজলা: টংগী জলা: গাজী র 

বাসা: উ র বরদী াম: ফেতহ র ইউিনয়ন: ২১৩০ 
ডাকঘর: বরদী পা েকাড নং:২১৩০ উপেজলা: 

বরদী জলা: শর র 

  

1226. মা: ফয়সাল 
মা া 

িপতা: মা: শিফউি ন 
মা া মাতা: নািছমা 
বগম 

বাসা: ৯৫, ক-এ ও ১  চতন কা া রাড াম: 
চতনকা া, উ র পাড়া ইউিনয়ন: িবশন ী 

ডাকঘর: চতনকা া পা েকাড নং: ১৪৫০ 
উপেজলা: আড়াইহাজার জলা: নারায়ণগ  

বাসা: ৯৫, ক-এ ও ১  চতন কা া রাড াম: 
চতনকা া, উ র পাড়া ইউিনয়ন: িবশন ী ডাকঘর: 
চতনকা া পা েকাড নং: ১৪৫০ উপেজলা: 

আড়াইহাজার জলা: নারায়ণগ  

 

1227. মা: আলআমীন িপতা:আ ল ছালাম 
মাতা: য 

াম: বাঘােডাবা ইউিনয়ন: ০৬, মলা হ 
পৗরসভা ডাকঘর: বাঘােডাবা পা েকাড নং: 

২০১২ উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

াম: বাঘােডাবা ইউিনয়ন: ০৬, মলা হ পৗরসভা 
ডাকঘর: বাঘােডাবা পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: 
মলা হ জলা: জামাল র 

 

1228. মাছা: নাসিরন 
আ ার 

িপতা: মা: আ ল 
কালাম আজাদ মাতা: 
মাছা: সািহদা বগম 

াম: ধরণী বাড়ী ইউিনয়ন: ধরণী বাড়ী  
ডাকঘর: ধরণী বাড়ী পা েকাড নং: ৫৬২০ 
উপেজলা: উিল র জলা: িড় াম 

াম: ধরণী বাড়ী ইউিনয়ন: ধরণী বাড়ী  ডাকঘর: ধরণী 
বাড়ী পা েকাড নং: ৫৬২০ উপেজলা: উিল র জলা: 

িড় াম 

 

1229. মা: রােছল 
হাওলাদার 

িপতা: ম র আলম 
মাতা: ময় ল বগম 

াম: ৩৪০ পি ম ঝালকা  বড় বাড়ী 
ইউিনয়ন: ০৬ ওয়াড, ঝা. পৗরসভা ডাকঘর: 
ঝালকা  সদর ঝালকা  পা েকাড নং: 
৮৪০০ উপেজলা: ঝালকা  সদর জলা: 
ঝালকা  

াম: ৩৪০ পি ম ঝালকা  বড় বাড়ী ইউিনয়ন: ০৬ 
ওয়াড, ঝা. পৗরসভা ডাকঘর: ঝালকা  সদর 
ঝালকা  পা েকাড নং: ৮৪০০ উপেজলা: ঝালকা  
সদর জলা: ঝালকা  

 

1230. কমল িপতা: কামার আলী 
মাতা: হ ফা বগম 

াম: বািনয়া পাড়া ইউিনয়ন: জামাল র 
ডাকঘর: জামাল র সদর পা েকাড নং: ২১০০ 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
উপেজলা: জামাল র সদর জলা: জামাল র  জলা: শর র 

1231. মা: শামীম 
আহেমদ 

িপতা: জালাল উি ন 
মাতা: হািলমা 

বাসা:এ/১৫৪ াম: জাল িড় পি ম পাড়া 
ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: জাল িড় পা েকাড 
নং: ১৪২০ উপেজলা: নারায়ণগ  সদর জলা: 
নারায়ণগ  

বাসা:এ/১৫৪ াম: জাল িড় পি ম পাড়া ইউিনয়ন: 
০৯ ডাকঘর: জাল িড় পা েকাড নং: ১৪২০ 
উপেজলা: নারায়ণগ  সদর জলা: নারায়ণগ  

 

1232. মাহা দ বা ল 
হােসন 

িপতা: মাহা দ সিলম 
িময়া মাতা: জয়মালা 
বগম 

াম: নাইল ইউিনয়ন: ০৪নং দর াম/০৪ 
ডাকঘর: দর াম পা েকাড নং: ১৮১০ 
উপেজলা: সা িরয়া জলা: মািনকগ  

াম: নাইল ইউিনয়ন: ০৪নং দর াম/০৪ ডাকঘর: 
দর াম পা েকাড নং: ১৮১০ উপেজলা: সা িরয়া 
জলা: মািনকগ  

 

1233. মা: আ ল 
আিজজ 

িপতা: করামত আলী 
মাতা: স ন নছা 

াম: ভরত র, উ র পাড়া ইউিনয়ন: ০৫নং 
ওয়াড ডাকঘর: খান র পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: ভরত র, উ র পাড়া ইউিনয়ন: ০৫নং ওয়াড 
ডাকঘর: খান র পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

 

1234. জয় িব াস িপতা: ধীর িব াস 
মাতা: িচ া িব াস 

াম: ত ঁল বাড়ী ইউিনয়ন: কলা বাড়ী 
ডাকঘর: কলা বাড়ী পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া জলা: গাপালগ  

াম: ত ঁল বাড়ী ইউিনয়ন: কলা বাড়ী ডাকঘর: কলা 
বাড়ী পা েকাড নং: ৮১১০ উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

 

1235. সি ত মার 
সরকার 

িপতা: হিরপদ সরকার 
মাতা: আয়না রানী 
সরকার 

াম: আন  নগর ইউিনয়ন: য়া র ডাকঘর: 
দলধা পা েকাড নং: ১৮২০ উপেজলা: 

ধামরাই জলা: ঢাকা 

াম: ১৪, কাকরাইল, ৩য় তলা ইউিনয়ন: ম-১ 
ডাকঘর: শাি  নগর পা েকাড নং: ১০০০ উপেজলা: 
রমনা জলা: ঢাকা 

 

1236. মা: আ ল 
মাতােলব 

িপতা: মা: আ ল 
বােকর মাতা: মাছা 
মােলছা বগম 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: উ র বরদী 
ডাকঘর: ফেতহ র পা েকাড নং: ২১৩৭ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: উ র বরদী ডাকঘর: 
ফেতহ র পা েকাড নং: ২১৩৭ উপেজলা: বরদী 
জলা: শর র 

 

1237. মা: রজাউল 
কিরম ইয়া 

িপতা: মা: ম র 
হােসন ইয়া মাতা: 
মাছা রািশদা বগম 

বাসা: ৪৮ াম: বািলয়া ইউিনয়ন: ০১, 
ঘাড়াশাল ডাকঘর: সারকারখালা পা েকাড 

নং: ১৬১১ উপেজলা: পলাশ জলা: নরিসংদী 

বাসা: ৪৮ াম: বািলয়া ইউিনয়ন: ০১, ঘাড়াশাল 
ডাকঘর: সারকারখালা পা েকাড নং: ১৬১১ 
উপেজলা: পলাশ জলা: নরিসংদী 

 

1238. মা: ফা ক িপতা: মা: মিজদ 
মাতা: সতারা 

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

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1239. মা: মহরাব 
হাসান 

িপতা: মা: মিতন ী 
মাতা: মাছা: হােজরা 
খা ন 

াম: ন লাল র ইউিনয়ন: ৫নং হাজরা র 
ডাকঘর: রাউতড়া পা েকাড নং: ৭৬০০ 
উপেজলা: মা রা সদর জলা: মা রা  

াম: ন লাল র ইউিনয়ন: ৫নং হাজরা র ডাকঘর: 
রাউতড়া পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা সদর 
জলা: মা রা 

 

1240. পায়াস মাহ ব িপতা: মজ  িময়া 
মাতা: জীবন নাহার 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং:২১৩০ উপেজলা: 
বরদী জলা: শর র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং:২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

  

1241. মা: আেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: কািজম 
উ ীন মাতা: মাছা 
িফয়া বগম 

াম: ল ী র িমলপাড়া ইউিনয়ন: ০৫নং 
ডাকঘর: দৗলৎগ  পা েকাড নং:৭২৩০ 
উপেজলা: জীবন নগর জলা: য়াডা া 

াম: ল ী র িমলপাড়া ইউিনয়ন: ০৫নং ডাকঘর: 
দৗলৎগ  পা েকাড নং:৭২৩০ উপেজলা: জীবন নগর 
জলা: য়াডা া 

 

1242. মা: নািহদ 
হাসান 

িপতা: মা: িফেরা ল 
হক মাতা: মাছা: 
মেহ ে ছা 

াম: বথড় ইউিনয়ন: িবলচলন ডাকঘর: 
চাটেমাহর পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: 
চাটেমাহর জলা: পাবনা 

াম: বথড় ইউিনয়ন: িবলচলন ডাকঘর: চাটেমাহর 
পা েকাড নং:৬৬৩০ উপেজলা: চাটেমাহর জলা: 

পাবনা 

 

1243. মা: 
ফির ামান 

িপতা: মা: আিজ ল 
হক মাতা: মাছা: 
িফেরাজা বগম 

াম: তলট ইউিনয়ন: করমজা ডাকঘর: তলট 
পা েকাড নং: ৬৬৮০ উপেজলা: সাি য়া 
জলা: পাবনা 

াম: তলট ইউিনয়ন: করমজা ডাকঘর: তলট 
পা েকাড নং: ৬৬৮০ উপেজলা: সাি য়া জলা: 

পাবনা 

  

1244. মাহা দ আ ল 
মা ান 

িপতা: মাহা দ 
আলাউি ন মাতা: 
রিজয়া খা ন 

াম: জা া, ম  পাড়া ইউিনয়ন: রহা -০৮ 
ওয়াড ডাকঘর: জা া পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: সা িরয়া জলা: মািনকগ  

াম: জা া, ম  পাড়া ইউিনয়ন: রহা -০৮ ওয়াড 
ডাকঘর: জা া পা েকাড নং: ১৮০০ উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

 

1245. পলাশ সাহা িপতা: ল ণ ম মদার 
মাতা: চ না সাহা 

বাসা: মি র রাড াম: বা ানগর ইউিনয়ন: 
০৫ ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: ৩৭০০ 
উপেজলা: সদর জলা: ল ী র 

বাসা: মি র রাড াম: বা ানগর ইউিনয়ন: ০৫ 
ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: 
সদর জলা: ল ী র 

 

1246. েবল িময়া িপতা: মা: আেনায়ার 
হােসন মাতা: সনারা 
বগম 

বাসা: পি ম পাড়া াম: চািপয়া ইউিনয়ন: 
িবনাউ  ডাকঘর: কসবা পা েকাড নং:৩৪৬০ 
উপেজলা: কসবা জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: পি ম পাড়া াম: চািপয়া ইউিনয়ন: িবনাউ  
ডাকঘর: কসবা পা েকাড নং:৩৪৬০ উপেজলা: 
কসবা জলা: া ণবািড়য়া 

 

1247. ইশিতয়াক 
আহেমদ 

িপতা: সামাউন িময়া 
মাতা: িমনারা বগম 

বাসা: াপাড়া, বাগবাড়ী াম: াপাড়া 
ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: সরাইল পা েকাড 
নং: ৩৪৩০ উপেজলা: সরাইল জলা: 
া ণবািড়য়া 

বাসা: ২২ ও ১১ াম: িমর র ইউিনয়ন: ০৭ ডাকঘর: 
িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

1248. মা: আিন র 
রহমান 

িপতা: মা: বিদ ামান 
মাতা: মাছা: ম রী 
বগম 

াম: র মািরয়া ইউিনয়ন: ১০নং, ওয়াড-
০২ ডাকঘর: র মািরয়া পা েকাড নং: 
২০০১ উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

াম: র মািরয়া ইউিনয়ন: ১০নং, ওয়াড-০২ 
ডাকঘর: র মািরয়া পা েকাড নং: ২০০১ 
উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

 

1249. অিলউ াহ িপতা: আতাউর রহমান 
মাতা: শাহনাজ বগম 

াম: হাজারীনগর ইউিনয়ন: ছয় তী ডাকঘর: 
ছয় তী পা েকাড নং: উপেজলা: িলয়ারচর 

ঢাকা ব ভাষী সাটিলি  িনং স ার, ৯৭/১, শহীদ 
কমে , আগারগাও, ঢাকা। 
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জলা: িকেশারগ  

1250. গালাম 
মা াফা 

িপতা: গালাম মাওলা 
শখ মাতা: মালা বগম 

াম: চরকা ী ইউিনয়ন: গাংনী 
ডাকঘর:নগরকাি  বাজার পা েকাড 
নং:৯৩৮৪ উপেজলা: মা াহাট জলা: 
বােগরহাট 

াম: চরকা ী ইউিনয়ন: গাংনী ডাকঘর: নগরকাি  
বাজার পা েকাড নং:৯৩৮৪ উপেজলা: মা াহাট 
জলা: বােগরহাট 

 

1251. িব পদ মি ক িপতা:কালা চ দ মি ক 
মাতা: মা ারী মি ক 

াম: য়াডা া ইউিনয়ন: ম লেকাট ডাকঘর: 
ভরচী পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: 
কশব র জলা: যেশার 

াম: য়াডা া ইউিনয়ন: ম লেকাট ডাকঘর: ভরচী 
পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: কশব র জলা: 

যেশার 

 

1252. েজন িব াস িপতা: শা  িব াস 
মাতা: হিরদাসী িব াস 

াম: হিরণা ইউিনয়ন: ব াডা া ডাকঘর: 
কানােকালা পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 

মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: হিরণা ইউিনয়ন: ব াডা া ডাকঘর: কানােকালা 
পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র জলা: 

যেশার 

 

1253. েবল আলম িপতা:রিফউি ন মাতা: 
ফােতমা বগম 

াম: কািশ র ইউিনয়ন: িডিহ ডাকঘর: 
লবাগ র পা েকাড নং: ৭৪২০ উপেজলা: 

শাশ া জলা: যেশার 

াম: কািশ র ইউিনয়ন: িডিহ ডাকঘর: লবাগ র 
পা েকাড নং: ৭৪২০ উপেজলা: শাশ া জলা: যেশার 

 

1254. মাছা: তাহিমনা 
বগম 

িপতা: মা: লাল 
মাতা: মাছা: আকতারা 
বা  

াম:  বামন মার ইউিনয়ন: আেলায়ােখায়া 
ডাকঘর: বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ 
উপেজলা: আেটায়ারী জলা: প গড় 

াম:  বামন মার ইউিনয়ন: আেলায়ােখায়া ডাকঘর: 
বামন মার পা েকাড নং: ৫০৪০ উপেজলা: 
আেটায়ারী জলা: প গড় 

 

1255. িনহার হােসন িপতা: আনছার উি ন 
ম ল মাতা: জেবদা 
খা ন 

াম: চরমেহশ র ইউিনয়ন: ািরয়া র 
ডাকঘর:  চৗগািছ পা েকাড নং: ৭৬১০ 
উপেজলা: র জলা: মা রা 

বাসা: ৪/১/িড াম: িমরবাগ ইউিনয়ন: ৩৬ ডাকঘর: 
শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ উপেজলা: রমনা 
জলা:ঢাকা 

 

1256. আ  রায়হান িপতা: রেহনা বগম 
মাতা: জাহ ল হক 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: পৗরসভা 
ডাকঘর: বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: পৗরসভা ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

 

1257. এ, এইচ, এম 
মিশউর রহমান 

িপতা:ইসাহাক আলী 
মাতা: আলতা ন নছা 

বাসা: ৫৯৩ াম: চানপাড়া ইউিনয়ন: চানপাড়া 
ডাকঘর: ভবানীগ  পা েকাড নং:৬২৫০ 
উপেজলা: বাগমারা জলা: রাজশাহী 

বাসা: ৫৯৩ াম: চানপাড়া ইউিনয়ন: চানপাড়া 
ডাকঘর: ভবানীগ  পা েকাড নং:৬২৫০ উপেজলা: 
বাগমারা জলা: রাজশাহী 

 

1258. মা দ রানা িপতা: চ ন িময়া মাতা: 
েরজা আ ার 

াম: পাহাড় র ইউিনয়ন: ১নং ডাকঘর: 
বতা  পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
ন েকানা সদর জলা: ন েকানা 

াম: কােলর িভটা ইউিনয়ন: ১১ নং ডাকঘর: 
কানাবাড়ী পা েকাড নং: ১৩৪৬ উপেজলা: গাজী র 

সদর জলা: গাজী র 

 

1259. মা: ইমরান 
হাসাইন 

িপতা: মা: ইয়া ব 
আলী মাতা: ছালমা 
আ ার 

বাসা: ২৮৪ াম: ব  রাম রা ইউিনয়ন:  
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা:  িখলগ ও জলা: ঢাকা 

বাসা: ২৮৪ াম: ব  রাম রা ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা:  িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

 

1260. পািপয়া লতানা িপতা:আিল আজগর 
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

বাসা: াম: পি ম চ াম ইউিনয়ন: ০৯ 
ডাকঘর: ভাগল র পা েকাড নং: ২৩৩৬ 
উপেজলা: বািজত র জলা: িকেশারগ  

বাসা: াম: পি ম চ াম ইউিনয়ন: ০৯ ডাকঘর: 
ভাগল র পা েকাড নং: ২৩৩৬ উপেজলা: বািজত র 
জলা: িকেশারগ  

 

1261. মা: িরকা ল 
শখ 

িপতা: মা: িনজাম শখ 
মাতা: র না বগম 

বাসা: ংলা মহাসড়ক াম: মা রা ইউিনয়ন: 
লঘ র ডাকঘর: লঘ র পা েকাড নং:৯২৪০ 
উপেজলা: ফিকর হাট জলা: বােগরহাট 

বাসা: ংলা মহাসড়ক াম: মা রা ইউিনয়ন: লঘ র 
ডাকঘর: লঘ র পা েকাড নং:৯২৪০ উপেজলা: 
ফিকর হাট জলা: বােগরহাট 

 

1262. িসফাত হােসন িপতা: মা: হমােয়ত 
হােসন মাতা: এেমিল 
বগম 

বাসা:ডাসার াম: ডাসার ইউিনয়ন: ডাসার 
ডাকঘর: ডাসার পা েকাড নং:৭৯০০ 
উপেজলা: কালিকিন জলা: মাদারী র  

বাসা:ডাসার াম: ডাসার ইউিনয়ন: ডাসার ডাকঘর: 
ডাসার পা েকাড নং:৭৯০০ উপেজলা: কালিকিন 
জলা: মাদারী র 

 

1263. িশিরন িশ ী িপতা: মা: আকরাম 
হােসন মাতা:ছািলমা 
বগম 

বাসা: াম: গেনশ র ইউিনয়ন: ধলবািড়য়া 
ডাকঘর: রতন র পা েকাড নং:৯৪৪২ 
উপেজলা: কািলগ  জলা: সাত ীরা 

বাসা: াম: গেনশ র ইউিনয়ন: ধলবািড়য়া ডাকঘর: 
রতন র পা েকাড নং:৯৪৪২ উপেজলা: কািলগ  
জলা: সাত ীরা 

 

1264. মা: রনবী 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
হােসন মাতা: মাছা 

আেছফা বগম 

াম: সাতপাটকী ইউিনয়ন: মেহ নগর 
ডাকঘর: মেহ নগর পা েকাড নং:৫৫০০ 
উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

াম: সাতপাটকী ইউিনয়ন: মেহ নগর ডাকঘর: 
মেহ নগর পা েকাড নং:৫৫০০ উপেজলা: 
লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

1265. মা: গালাম 
মাওলা 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম মাতা: গাল 
নাহার বগম 

বাসা:পােটায়ারী বাড়ী াম: ফ কা ইউিনয়ন: 
১নং আমানউ া র, ওয়াড-৮ ডাকঘর: 
গৗিবে র খাল পা েকাড নং: ৩৮২৯ 

উপেজলা: বগমগ  জলা: নায়াখালী 

বাসা: ৬নং রাকন র ৩য় লন আ স সামাদ আেলায় 
াম:  ইউিনয়ন:  ডাকঘর: ঢাকা সদর ধান 
পা েকাড নং:১১০০ উপেজলা: া র জলা: ঢাকা 

 

1266. মা: শািহন 
আলম 

িপতা: মা: জালাল 
হাওলাদার মাতা: 
মাসা: র  বগম 

বাসা: াম: আমতলা ইউিনয়ন: ৯নং এম 
বািলয়াতলী ডাকঘর: মাইডা পা েকাড নং: 
৮৭০০ উপেজলা: বর না জলা: বর না 

বাসা: দি ণ মা া থম গিল াম: বাড়ী-৫৫৮ িন: 
হা: ১/১ ইউিনয়ন: মা া ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড 

নং: ১২১৪ উপেজলা: গদা জলা: ঢাকা 

 

1267. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: নােজম 
হাওলাদার মাতা: 
রািশদা বগম 

বাসা:- াম: বগা ইউিনয়ন: বগা ডাকঘর: বগা 
ব র পা েকাড নং: ৮৬২১ উপেজলা: বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

বাসা:- াম: বগা ইউিনয়ন: বগা ডাকঘর: বগা ব র 
পা েকাড নং: ৮৬২১ উপেজলা: বাউফল জলা: 

প য়াখালী 

 

1268. মা: আিম র 
রহমান 

িপতা: মা: আ র 
রহমান মাতা: নািবয়া 
বগম 

াম: খা ী ইউিনয়ন: মেনাহর র ডাকঘর: 
মেনাহর র পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: খা ী ইউিনয়ন: মেনাহর র ডাকঘর: 
মেনাহর র পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 
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1269. সরাত জাহান িপতা: মা: িগয়াস 

উি ন মাতা: বগম 
সাম ন নাহার 

বাসা নং :০২ ,সদর হাসপাতাল রাড াম: 
পি ম পাইকপাড়া ওয়াড-০২ ডাকঘর: 
া ণবািড়য়া  পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: 
া ণবািড়য়া  জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা নং :০২ ,সদর হাসপাতাল রাড াম: পি ম 
পাইকপাড়া ওয়াড-০২ ডাকঘর: া ণবািড়য়া  
পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: া ণবািড়য়া  জলা: 
া ণবািড়য়া 

 

1270. মা: িরয়া ল 
হক 

িপতা: মা: কিবর 
উি ন ম ল, 
ি েযা া মাতা: 
মাছা মেনায়ারা বগম 

াম: বা ারাম ইউিনয়ন: মাগলবাসা ডাকঘর: 
মাগলবাসা পা েকাড নং: ৫৬০০ উপেজলা: 
িড় াম জলা: িড় াম 

াম: বা ারাম ইউিনয়ন: মাগলবাসা ডাকঘর: 
মাগলবাসা পা েকাড নং: ৫৬০০ উপেজলা: িড় াম 
জলা: িড় াম 

 

1271. মা: িলটন 
হােসন 

িপতা: মা: জিমর 
হােসন মাতা: মাছা 
িফয়া বগম 

বাসা:কািশয়া ডা া াম: নলদাহ ইউিনয়ন: ০১ 
নং-আবিরখাদা ডাকঘর: গাংনািলয়া পা েকাড 
নং: ৭৩০০ উপেজলা: মা রা জলা: মা রা 

বাসা: জাফরাবাদ পাবনা হাউজ গিল াম: পাবনা 
হাউজ গািল ইউিনয়ন: ৩৪ ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং:১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র 
জলা:ঢাকা 

 

1272. খািদজা খা ন িপতা:শাহা র ইসলাম 
মাতা: পা ল 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 

 

1273. মাহ ল হাসান িপতা:গাজী ওসমান 
মাতা: সািক র বগম 

াম: স জ প ী ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: চালনা 
বাজার পা েকাড নং: ৯২৭০ উপেজলা: 
দােকাপ জলা: লনা 

াম: স জ প ী ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: চালনা বাজার 
পা েকাড নং: ৯২৭০ উপেজলা: দােকাপ জলা: লনা 

 

1274. উৎপল মার 
ম ল 

িপতা: গাপাল চ  
ম ল মাতা: বেনামালা 
ম ল 

বাসা: ব না াম: ১নং ধামািলয়া ইউিনয়ন: 
১নং ধামািলয়া ডাকঘর: ব না বাজার 
পা েকাড নং: ৯২৫৩ উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

বাসা: ব না াম: ১নং ধামািলয়া ইউিনয়ন: ১নং 
ধামািলয়া ডাকঘর: ব না বাজার পা েকাড নং: 
৯২৫৩ উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

 

1275. মা: রােসল 
হাসাইন 

িপতা: মা: আলতাফ 
হাসাইন মাতা: মাসা: 

িশিরন আ ার 

বাসা: ধা বাড়ী াম: ন মালা ইউিনয়ন: 
ন মালা/৬নং ওয়াড ডাকঘর: নগেরর হাট 
পা েকাড নং: ৮৬২১ উপেজলা: বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

২৮ নং ক,িপ ঘাষ ি ট, কসাই লী, নয়া বাজার, 
ঢাকা-১১০০ 

 

1276. অন ব চাকমা িপতা: সমদ  চাকমা 
মাতা: তা  চাকমা 

াম: চলাছড়া পাড়া ইউিনয়ন: ৪নং পরাছড়া, 
ওয়াড-৩ ডাকঘর: খাগড়াছিড় পা েকাড নং: 
৪৪০০ উপেজলা: খাগড়াছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

াম: চলাছড়া পাড়া ইউিনয়ন: ৪নং পরাছড়া, ওয়াড-
৩ ডাকঘর: খাগড়াছিড় পা েকাড নং: ৪৪০০ 
উপেজলা: খাগড়াছিড় জলা: খাগড়াছিড় 

 

1277. মা: িহন িময়া িপতা: মা: আ ল 
জিলল আক  মাতা: 
মাছা েলখা বগম 

াম: আটবাড়ীয়া ইউিনয়ন: সানারাম ডাকঘর: 
পীরগাছা পা েকাড নং:৫৮০০ উপেজলা: 
গাবতলী জলা: ব ড়া 

াম: আটবাড়ীয়া ইউিনয়ন: সানারাম ডাকঘর: 
পীরগাছা পা েকাড নং:৫৮০০ উপেজলা: গাবতলী 
জলা: ব ড়া 

 

1278. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ম ল িময়া 
মাতা: মাছা: আিমনা 
বগম 

বাসা:বাড়ী-২১/১, রাড-০২ াম: খাচাবাড়ী, 
নজ লটারী ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ ডাকঘর: 
লালমিনরহাট পা েকাড নং:৫৫০০ উপেজলা: 
লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

বাসা:বাড়ী-২১/১, রাড-০২ াম: খাচাবাড়ী, 
নজ লটারী ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ ডাকঘর: লালমিনরহাট 
পা েকাড নং:৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: 

লালমিনরহাট 

 

1279. মা: িফেরাজ 
হায়দার 

িপতা: মা: আ ল 
মিমন ম ল মাতা: 
ছািমরন নছা 

বাসা: াম: গাংব ি য়া ইউিনয়ন: গী 
ডাকঘর: চি র পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা: কা খািল জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: াম: গাংব ি য়া ইউিনয়ন: গী ডাকঘর: 
চি র পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: কা খািল 
জলা: রাজবাড়ী 

 

1280. মা: ওসমান 
গিন শািকল 

িপতা: ত: মা: 
আমজাদ হােসন মাতা: 
ত: কােহ র বগম 

বাসা:িব-৩১২ াম: উপশহর ইউিনয়ন: ১৪ 
ডাকঘর: স রা পা েকাড নং: ৬২০৩ 
উপেজলা: সদর জলা: রাজশাহী  

বাসা:িব-৩১২ াম: উপশহর ইউিনয়ন: ১৪ ডাকঘর: 
স রা পা েকাড নং: ৬২০৩ উপেজলা: সদর জলা: 
রাজশাহী 

 

1281. মা: আ ল 
মািমন 

িপতা: গাজী এস এম 
গালাম হােসন মাতা: 
মাছা: ফিরদা হােসন 

াম: মা দা কালা ইউিনয়ন: ঝাঐল ডাকঘর: 
শহীদনগর পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
কামারখ  জলা: িসরাজগ  

াম: মা দা কালা ইউিনয়ন: ঝাঐল ডাকঘর: 
শহীদনগর পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 
কামারখ  জলা: িসরাজগ  

 

1282. পলাশ বরাগী িপতা: ি র বরাগী 
মাতা: ল ী রানী 
বরাগী 

বাসা:৬০ াম: খ র ডা া ইউিনয়ন: ১৩নং 
লাবসা ডাকঘর: িবেনর পাতা পা েকাড 
নং:৯৪০০ উপেজলা: সাত ীরা জলা: 
সাত ীরা   

বাসা:৬০ াম: খ র ডা া ইউিনয়ন: ১৩নং লাবসা 
ডাকঘর: িবেনর পাতা পা েকাড নং:৯৪০০ 
উপেজলা: সাত ীরা জলা: সাত ীরা 

 

1283. মা: 
বিদউ ামান 

িপতা:আ  বাসার 
ছা ী মাতা: খািদজা 
বগম 

বাসা:৭০ াম: কােটংগা ইউিনয়ন: ২নং 
বারাসাত ডাকঘর: তরখাদা পা েকাড নং: 
৯২৩০ উপেজলা: তরখাদা জলা: লনা 

বাসা:৭০ াম: কােটংগা ইউিনয়ন: ২নং বারাসাত 
ডাকঘর: তরখাদা পা েকাড নং: ৯২৩০ উপেজলা: 
তরখাদা জলা: লনা 

 

1284. মা: ইমদা ল 
হক 

িপতা: মা: পা া াং 
মাতা: মাছা ববী 
বগম 

বাসা: যে  মা: আ: আিজজ াম: দি ণ 
নািরচা ভাটা পাড়া ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: 
ঈ রদী পা েকাড নং: ৬৬২০ উপেজলা:  
ঈ রদী জলা: পাবনা 

বাসা: যে  মা: আ: আিজজ াম: দি ণ নািরচা 
ভাটা পাড়া ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: ঈ রদী পা েকাড 
নং: ৬৬২০ উপেজলা:  ঈ রদী জলা: পাবনা 

 

1285. মা: িব ব শখ িপতা: শখ শাহজাহান 
আলী মাতা: মাছা ঝণ া 
বগম 

বাসা: বল না রাড াম: বল না ইউিনয়ন: ০৯ 
নং ওয়াড ডাকঘর: অ না বল না পা েকাড 
নং:৯২৩০ উপেজলা: তরখাদা জলা: লনা 

বাসা: বল না রাড াম: বল না ইউিনয়ন: ০৯ নং 
ওয়াড ডাকঘর: অ না বল না পা েকাড নং:৯২৩০ 
উপেজলা: তরখাদা জলা: লনা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1286. সয়দ তােহর 

জািমল 
িপতা: সয়দ িজয়াউল 
ইসলাম মাতা: নাজমা 
ইসলাম 

াম: পাকশী ইউিনয়ন: পাকশী  ডাকঘর: 
পাকশী পা েকাড নং: ৬৬২২ উপেজলা:  
ঈ রদী জলা: পাবনা 

াম: পাকশী ইউিনয়ন: পাকশী  ডাকঘর: পাকশী 
পা েকাড নং: ৬৬২২ উপেজলা:  ঈ রদী জলা: 

পাবনা 

 

1287. পিব  িশকদার িপতা: মথ িশকদার 
মাতা: কানন িশকদার 

াম: নরপিত ইউিনয়ন: নাগাতী ডাকঘর: 
বটতলা বাজার পা েকাড নং:৭৬২০ উপেজলা: 
শািলখা জলা: মা রা 

াম: দির মা রা, সাহাপাড়া ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: 
মা রা পা েকাড নং:৭৬০০ উপেজলা: মা রা 
জলা:মা রা 

 

1288. মা: রজাউল 
কিরম 

িপতা:আ র রিশদ 
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

াম: জগৎ র ইউিনয়ন: ২নং ধানশাইল 
ডাকঘর: কা লী পা েকাড নং:২১২০ 
উপেজলা: িঝনাইগাতী জলা: শর র 

াম: জগৎ র ইউিনয়ন: ২নং ধানশাইল ডাকঘর: 
কা লী পা েকাড নং:২১২০ উপেজলা: িঝনাইগাতী 
জলা: শর র 

 

1289. মািনক চ  বম ন িপতা: ধীের  নাথ 
বম ন মাতা: মেনা বালা 

াম: মালানী ইউিনয়ন:আেলায়া খায়া 
ডাকঘর: বামন মার পা েকাড নং:৫০৪০ 
উপেজলা: আেটায়ারী জলা: প গড় 

াম: মালানী ইউিনয়ন:আেলায়া খায়া ডাকঘর: বামন 
মার পা েকাড নং:৫০৪০ উপেজলা: আেটায়ারী 

জলা: প গড় 

 

1290. গৗর  চ  
দউরী 

িপতা: কািতক চ  
দউরী মাতা:  রানী 

াম: কািতক পাশা ইউিনয়ন: ল খালী 
ডাকঘর: ল খালী পা েকাড নং: ৮৬০২ 
উপেজলা: মকী জলা: প য়াখালী 

াম: কািতক পাশা ইউিনয়ন: ল খালী ডাকঘর: 
ল খালী পা েকাড নং: ৮৬০২ উপেজলা: মকী 
জলা: প য়াখালী 

 

1291. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মিজবর 
রহমান মাতা: মাছা 
আেলখা বগম 

বাসা:মিজবর বািড়, ম: কেলজ রাড াম: 
গংগাচড়া ধা র আদশ  পাড়া ইউিনয়ন: 
গংগাচড়া ডাকঘর: গংগাচড়া পা েকাড 
নং:৫৪১০ উপেজলা: গংগাচড়া জলা: রং র 

বাসা:মিজবর বািড়, ম: কেলজ রাড াম: গংগাচড়া 
ধা র আদশ  পাড়া ইউিনয়ন: গংগাচড়া ডাকঘর: 
গংগাচড়া পা েকাড নং:৫৪১০ উপেজলা: গংগাচড়া 
জলা: রং র 

 

1292. িশমসন হাজরা িপতা:িবনয় হাজরা 
মাতা: মাথ া হাজরা 

বাসা: াম: নারায়ণ খানা ইউিনয়ন: য়া াম 
ডাকঘর: য়া াম পা েকাড নং: য়া াম 
উপেজলা: কাটালী পাড়া জলা: গাপালগ  

বাসা:৫৮ খান জাহান আলী রাড াম: পসা, শিচন 
পাড়া ইউিনয়ন: ৩০ ডাকঘর: লনা সদর পা েকাড 
নং: ৯১০০ উপেজলা: লনা সদর জলা: লনা 

 

1293. জ. এম. েবল িপতা: আলী আহে দ 
মাতা: মাছা: জিরনা 
বগম 

বাসা: াম: আমলা তিল ইউিনয়ন: ন  ডাকঘর: 
ন ী পা েকাড নং:২১১১ উপেজলা: 
নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

বাসা: ১০, লন-১৫ াম: ক-িস ইউিনয়ন: সকশন-
১০ ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং:১২১৬ উপেজলা: 
িমর র জলা:ঢাকা 

 

1294. মা: পলাশ িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: িপয়ারা িবিব 

াম: চ পািচল ইউিনয়ন: পীরব ডাকঘর: 
িসহালী পা েকাড নং:৫৮১০ উপেজলা: 
িশবগ  জলা: ব ড়া 

াম: চ পািচল ইউিনয়ন: পীরব ডাকঘর: িসহালী 
পা েকাড নং: ৫৮১০ উপেজলা: িশবগ  জলা: ব ড়া 

 

1295. সােহল রানা িপতা: আ র রিহম 
খ কার মাতা: মাছা: 
মােজদা খা ন 

াম: উ র মা াপাড়া ইউিনয়ন: ৮ নং মািরয়া 
ইউিনয়ন  ডাকঘর: িকেশারগ  পা েকাড 
নং:২৩০০ উপেজলা: িকেশারগ  জলা: 
িকেশারগ  

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

 

1296. মা: ফা ক 
হােসন 

িপতা: মা: মিফ ল হক 
মাতা: মাছা সিরদা 
বগম 

বাসা: ১৭৭/১, রাড-২ াম: হাড়ী ভাংগা 
ইউিনয়ন: মেহ নগর ডাকঘর: লালমিনরহাট 
পা েকাড নং:৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট 
জলা: লালমিনরহাট 

বাসা: ১৭৭/১, রাড-২ াম: হাড়ী ভাংগা ইউিনয়ন: 
মেহ নগর ডাকঘর: লালমিনরহাট পা েকাড 
নং:৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: 
লালমিনরহাট 

 

1297. িম ন মার 
ম ল 

িপতা:ননী গাপাল 
ম ল মাতা: নীিলমা 
রানী ম ল 

বাসা: ১৫৮ াম: িশববাটী ইউিনয়ন: ৯ 
ডাকঘর: পাইকগাছা পৗরসভা পা েকাড 
নং:৯২৮০ উপেজলা: পাইকগাছা জলা: লনা 

বাসা: ২৭রাম  িমশন রাড াম: রাম  িমশন 
ইউিনয়ন: ৩৯ ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ 
উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা 

 

1298. আইিরন খা ন িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: মাছা মােমনা 
বগম 

বাসা:৩৫ াম: বন াম ইউিনয়ন: আতাই লা 
ডাকঘর: বন াম পা েকাড নং:৬৬০১ 
উপেজলা: সাি য়া জলা: পাবনা 

বাসা:৩৫ াম: বন াম ইউিনয়ন: আতাই লা ডাকঘর: 
বন াম পা েকাড নং:৬৬০১ উপেজলা: সাি য়া 
জলা: পাবনা 

 

1299. মা: তির ল 
ইসলাম 

িপতা: লাকমান 
তরফদার মাতা: 
আেলয়া বগম 

াম: বামন ডা া ইউিনয়ন: ৪নং ওয়াড  বামন 
ডা া ডাকঘর: বামন ডা া বাজার পা েকাড 
নং: ৯২৪০ উপেজলা: পসা জলা: লনা 

াম: বামন ডা া ইউিনয়ন: ৪নং ওয়াড  বামন ডা া 
ডাকঘর: বামন ডা া বাজার পা েকাড নং: ৯২৪০ 
উপেজলা: পসা জলা: লনা 

 

1300. মাছা লাবনী 
ইয়াসমীন 

িপতা: মা: আলমগীর 
হােসন মাতা: মাছা: 

িফেরাজা খা ন 

াম: চর বতকাি  ইউিনয়ন: বলৈতল 
ডাকঘর: ফল তলা পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

াম: চর বতকাি  ইউিনয়ন: বলৈতল ডাকঘর: 
ফল তলা পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 

শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

 

1301. মা: সাখাওয়াত 
হাসাইন 

িপতা: ত: ফজ র 
রহমান সখ   মাতা: 
রােকয়া বগম  

বাসা: ম  রা া াম: উ র নামাজ র 
(ধেল রী ীজ সংল ) ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: 
িপেরাজ র পা েকাড নং: ৮৫০০ উপেজলা: 
িপেরাজ র জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ম  রা া াম: উ র নামাজ র (ধেল রী ীজ 
সংল ) ওয়াড: ০৬ ডাকঘর: িপেরাজ র পা েকাড 
নং: ৮৫০০ উপেজলা: িপেরাজ র জলা: িপেরাজ র 

 

1302. মা: আ া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: গ র 
সরদার মাতা: মাসা: 
ব য়ারা 

াম: িফিলপ নগর ইউিনয়ন: িফিলপনগর 
ডাকঘর: িফিলপ নগর পা েকাড নং: ৭০৫১ 
উপেজলা: দৗলত র জলা: ি য়া 

াম: িফিলপ নগর ইউিনয়ন: িফিলপনগর ডাকঘর: 
িফিলপ নগর পা েকাড নং: ৭০৫১ উপেজলা: 
দৗলত র জলা: ি য়া 

 

1303. মা: আিম র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
ওহাব গাইন মাতা: 

বাসা:১৪০ াম: পরান র ইউিনয়ন: ০৬ 
ডাকঘর: আজাদ নগর পা েকাড নং: ৯৪৫০ 

বাসা:১৪০ াম: পরান র ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: 
আজাদ নগর পা েকাড নং: ৯৪৫০ উপেজলা: াম 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রেনছা িবিব উপেজলা: াম নগর জলা: সাত ীরা নগর জলা: সাত ীরা 

1304. জা া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম ইয়া মাতা: 
িশ দা বগম 

বাসা: সয়দাবাদ ইয়া বািড় াম: সয়দাবাদ 
ইউিনয়ন: ৫নং পাব তীনগর/০৭ নং ডাকঘর: 
িখলবাইছা পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: 
ল ী র জলা: ল ী র 

বাসা: সয়দাবাদ ইয়া বািড় াম: সয়দাবাদ 
ইউিনয়ন: ৫নং পাব তীনগর/০৭ নং ডাকঘর: 
িখলবাইছা পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: ল ী র 
জলা: ল ী র 

 

1305. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা: মা: হা র 
রিশদ মাতা: রােকয়া 
বগম 

বাসা:খিলল ইয়া বািড় াম: িখলবাইছা 
ইউিনয়ন: ৫নং পাব তীনগর, ৯নং ডাকঘর: 
িখলবাইছা পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: 
ল ী র সদর জলা: ল ী র 

বাসা:মা, মিডেকল হল-১২/এ াম: ছনেটক ইউিনয়ন: 
৭ ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড নং:১২৩৬ উপেজলা: 
যা াবাড়ী জলা:ঢাকা 

 

1306. মা: আিম ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: লতান 
আহ দ মাতা: 
মমতাজ নাহার 

বাসা: বা ানগর সয়দ বািড় াম: উ র 
রা ানগর ইউিনয়ন: ৯নং ডাকঘর: 
গাপীনাথ র পা েকাড নং: ৩৭০১ উপেজলা:  

সদর জলা: ল ী র 

বাসা: বা ানগর সয়দ বািড় াম: উ র রা ানগর 
ইউিনয়ন: ৯নং ডাকঘর: গাপীনাথ র পা েকাড নং: 
৩৭০১ উপেজলা:  সদর জলা: ল ী র 

 

1307. মা: মা ম িময়া িপতা: মা: র 
মাহা দ িময়া মাতা: 
মাছা মা মা বগম 

াম: িখিতব িদয়া ইউিনয়ন: ড়ামন কা  
ডাকঘর: ড়ামন কা  পা েকাড নং: ৭৪০৩ 
উপেজলা: যেশার সদর জলা: যেশার 

যে , সাি র হােসন িশ া ম ণালয় ভবন-০৬, ম-
১৭১১ বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০ 

 

1308. মা: বিশর গািজ িপতা: মা: চ দ গাজী 
মাতা: মাসা: কােলা 
বগম 

াম: বািনয়া কা  ইউিনয়ন: ইট বাড়ীয়া 
ডাকঘর: দি ণ চা খালী পা েকাড নং: 
৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

যে , মা: শিহ ল ইসলাম ি গত কম কত া অথ  
ম ণালয় ভবন-০৭, ক -২১৯ বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা 

 

1309. মা: আতাউর 
রহমান 

িপতা:মিজ র রহমান 
মাতা: মাসা: মমতাজ 
বগম 

বাসা: াম: বািনয়া কা  ইউিনয়ন: ইটবািড়য়া 
ডাকঘর: দি ণ চা খালী পা েকাড নং:৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

যে , আ ল মােলক িশকদার িব ইন ২৭, িডিসিস 
মােকট থম ট লশান-১ ঢাকা-১২১২ 

 

1310. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: ৎফর 
রহমান মাতা: মাছা: 
তহিমনা 

াম: একােডমী নগর ইউিনয়ন: ৬নং ডাকঘর: 
জয় রহাট পা েকাড নং:৫৯০০ উপেজলা:  
জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

াম: একােডমী নগর ইউিনয়ন: ৬নং ডাকঘর: 
জয় রহাট পা েকাড নং:৫৯০০ উপেজলা:  
জয় রহাট জলা: জয় রহাট 

 

1311. মা: সােনায়ার 
হােসন 

িপতা: মাহা দ ইনাম 
আলী মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

াম: নাইল ইউিনয়ন: দর াম ডাকঘর: 
দর াম পা েকাড নং: ১৮১০ উপেজলা: 
সা িরয়া জলা: মািনকগ  

াম: নাইল ইউিনয়ন: দর াম ডাকঘর: দর াম 
পা েকাড নং: ১৮১০ উপেজলা: সা িরয়া জলা: 

মািনকগ  

 

1312. মা: সােজ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
লাইলী বগম 

াম: গাড়াই ইউিনয়ন: ৩, শা ডাকঘর: 
মীরবাগ পা েকাড নং: ৫৪৪০ উপেজলা: 
কাউিনয়া জলা: রং র 

াম: গাড়াই ইউিনয়ন: ৩, শা ডাকঘর: মীরবাগ 
পা েকাড নং: ৫৪৪০ উপেজলা: কাউিনয়া জলা: 

রং র 

 

1313. মা: জািহ ল 
হাসান 

িপতা: ী মিহউি ন 
মাতা: মা: 
ছািকেরাে ছা 

াম: কাগজী পাড়া ইউিনয়ন: হবখালী ডাকঘর: 
হবখালী পা েকাড নং:  উপেজলা: নড়াইল 
জলা: নড়াইল 

াম: কাগজী পাড়া ইউিনয়ন: হবখালী ডাকঘর: 
হবখালী পা েকাড নং:  উপেজলা: নড়াইল জলা: 
নড়াইল 

 

1314. মা: 
কাম ামান 

িপতা: মা: তাতা িময়া 
মাতা: মাছা: রািবয়া 
বগম 

বাসা: ল ী ড়া াম: ল ী ড়া ইউিনয়ন: প ন 
ডাকঘর: প ন পা েকাড নং: ৩৪০৪ উপেজলা: 
িবজয়নগর জলা: া ণবািড়য়া   

বাসা: ল ী ড়া াম: ল ী ড়া ইউিনয়ন: প ন 
ডাকঘর: প ন পা েকাড নং: ৩৪০৪ উপেজলা: 
িবজয়নগর জলা: া ণবািড়য়া 

 

1315. জন আহে দ িপতা: মাহা: শালতাব 
আলী মাতা: মাছা: 
রােশদা বগম 

বাসা: হাটকা গ , য়াডা া াম: হাট 
কা গ  ইউিনয়ন: ১ নং ডাকঘর: য়াডা া 
পা েকাড নং: ৭২০০ উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডা া 

বাসা: হাটকা গ , য়াডা া াম: হাট কা গ  
ইউিনয়ন: ১ নং ডাকঘর: য়াডা া পা েকাড নং: 

৭২০০ উপেজলা: য়াডা া জলা: য়াডা া 

 

1316. কিবর আহেমদ িপতা: আ ল হক 
পােটায়ারী মাতা: 
হািলমা বগম 

বাসা:আন  িবহার সড়ক াম: আপার 
রা ামা  ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড ডাকঘর: 
রা ামা  পা েকাড নং: ৪৫০০ উপেজলা: 
রা ামা  সদর জলা: রা ামা  

বাসা:আন  িবহার সড়ক াম: আপার রা ামা  
ইউিনয়ন: ৩নং ওয়াড ডাকঘর: রা ামা  পা েকাড 
নং: ৪৫০০ উপেজলা: রা ামা  সদর জলা: 
রা ামা  

 

1317. িম ন িপতা: িবিচ  চ  
মাতা: সািবি  রানী 

বাসা: গালদার বাড়ী াম: পি ম সানাখালী 
ইউিনয়ন: ৩নং আঠােরা গািছয়া ডাকঘর: 
সাহরাওয়াদ  হাই ল পা েকাড নং:৮৭১০ 

উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

বাসা: যে , নারায়ণ চ  িম  াম: বাসা-১৫, সড়ক-
৫ ইউিনয়ন: স জবাগ ডাকঘর: প য়াখালী সদর 
পা েকাড নং:৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

 

1318. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মাহা দ আলী 
মাতা: সািহদা বগম 

াম: বােন র পাড়া ইউিনয়ন: ট ীগ  
ডাকঘর: ট ীগ  পা েকাড নং: ৫০২০ 
উপেজলা: দবীগ  জলা: প গড় 

যে , িবজয় সরকার জয় পাবিলশাস বা ল টাওয়ার 
৩৫, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ (ঢাকা-সদর পা  
অিফেসর িবপরীেত) 

 

1319. িশবপদ ম ল িপতা: েশিন ম ল 
মাতা: র কা ম ল 

াম: মেহ রী র (নয়ানী) ইউিনয়ন: 
মেহ রী র, ওয়াড-১ ডাকঘর: শত পা 
পা েকাড নং: ৯২৯১ উপেজলা: কয়রা জলা: 
লনা 

াম: মেহ রী র (নয়ানী) ইউিনয়ন: মেহ রী র, 
ওয়াড-১ ডাকঘর: শত পা পা েকাড নং: ৯২৯১ 
উপেজলা: কয়রা জলা: লনা 

 

1320. কমেলশ িব াস িপতা: িলন িব াস 
মাতা: গৗরী িব াস 

াম: জা য়া ইউিনয়ন: শলা ডাকঘর: শলা 
পা েকাড নং:৮১১০ উপেজলা: কাটালী পাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা: ১৩/িস, কাজী আ র রউফ রাড-৬  তলা, 
কলতাবাজার াম:  ইউিনয়ন: সদরঘাট ডাকঘর: 

শলা পা েকাড নং: ১১০০ উপেজলা: া র জলা: 
ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1321. দী  র ন 

ম মদার 
িপতা:মেনার ন 
ম মদার মাতা: আেলা 
রানী ম মদার 

বাসা: ২৫৫ াম: ব  জাফরাবাদ ইউিনয়ন: 
ওয়াড-৩৪ ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড 
নং:১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

বাসা: ৪৮ াম: জাফরাবাদ ইউিনয়ন:  ওয়াড-৩৪ 
ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং:১২০৭ উপেজলা: 
মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

1322. জীবন িবকাশ 
চাকমা 

িপতা:নবীন চান চাকমা 
মাতা: ালী চাকমা 

বাসা:কাঠালতলী, রাছিড় াম: কাঠালতলী, 
রাছিড় ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: রাছিড় 
পা েকাড নং:৪৫৬০ উপেজলা: রাছিড় 
জলা: রা ামা  

বাসা: ক াণ র, রা ামা  াম: ক াণ র, 
রা ামা  ইউিনয়ন: ০৮নং ওয়াড ডাকঘর: রা ামা  
সদর পা েকাড নং:৪৫০০ উপেজলা: রা ামা  সদর 
জলা: রা ামা  

 

1323. মা: র আলম িপতা: মা: জয় ল হক 
মাতা: মাছা: হােজরা 
বগম 

বাসা:মা রা াম: মা রা ইউিনয়ন: ৫ নং মদন 
খালী/ওয়াড-৩ ডাকঘর: জাফর পাড়া 
পা েকাড নং: ৫৪৭০ উপেজলা: পীরগ  
জলা: রং র 

বাসা: ১২১/১২, ক-িব াম: িমর র-১০ ইউিনয়ন: 
িমর র ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং:১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

 

1324. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: আ: হািমদ 
মাতা: কিহ র বগম 

বাসা: দ: বাওচ ী সানা র াম: ১২নং 
ব র, ওয়াড-১নং ইউিনয়ন: নাটারাম 

ডাকঘর: নাটারাম পা েকাড নং: ৫৪৩০ 
উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

বাসা: দ: বাওচ ী সানা র াম: ১২নং ব র, 
ওয়াড-১নং ইউিনয়ন: নাটারাম ডাকঘর: নাটারাম 
পা েকাড নং: ৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  জলা: 

রং র 

 

1325. দীপক চ  রায় িপতা: দেবন ভ  রায় 
মাতা: রি তা রাণী 

বাসা: ৪/১ াম: উ র সাপটানা, রায়পাড়া 
ইউিনয়ন:  লালমিনরহাট পৗরসভা ডাকঘর:  
লালমিনরহাট পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা: 
সদর জলা: লালমিনরহাট 

বাসা: ৪/১ াম: উ র সাপটানা, রায়পাড়া ইউিনয়ন:  
লালমিনরহাট পৗরসভা ডাকঘর:  লালমিনরহাট 
পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা: সদর জলা: 

লালমিনরহাট 

 

1326. রিবধন চাকমা িপতা:িচ  চাকমা 
মাতা: সানা চাকমা 

াম: ি চান পাড়া ইউিনয়ন: ২নং নািনয়ার চর 
ডাকঘর: নািনয়ার চর পা েকাড নং:৪৫২০ 
উপেজলা: নািনয়ার চর জলা: রা াম  

যে , রাখাল দাশ নািনয়ার চর বাজার নািনয়ারচর 
৪৫২০ রা ামা  

 

1327. িজিনয়া 
জাফিরন 

িপতা: মা: মেনায়ার 
হােসন মাতা: নাজনীন 
লতানা 

বাসা:তালতলা, মসিজদ পাড়া াম: তালতলা, 
ওয়াড-০৬ ইউিনয়ন: য়াডা া ডাকঘর: 
য়াডা া পা েকাড নং: ৭২০০ উপেজলা: 
য়াডা া সদর জলা: য়াডা া 

বাসা: সরকাির িশ  পিরবার-বািলকা াম: এিতমখানা 
রাড ইউিনয়ন: য়াডা া সদর ডাকঘর: য়াডা া 
পা েকাড নং: ৭২০০ উপেজলা: য়াডা া সদর 
জলা: য়াডা া 

 

1328. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: আ ল 
ওয়াহাব মাতা: মাছা: 
মেমনা খা ন 

বাসা: াম: সদরা তা ক ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড 
ডাকঘর: ভায়ার হাট পা েকাড নং: ৫৪৪০ 
উপেজলা: কাউিনয়া জলা: রং র 

ধাশেকানা ১৩৪৯,  সাভার ঢাকা   

1329. মা: পারেভজ 
চৗ রী 

িপতা:আিজজ উ াহ 
মাতা: পারভীন আ ার 

বাসা: বড় বাসা াম: রানবাজার, কািলবাড়ী 
ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: লালমিনরহাট 
পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট 
জলা: লালমিনরহাট 

বাসা: বড় বাসা াম: রানবাজার, কািলবাড়ী 
ইউিনয়ন: ০৫ ডাকঘর: লালমিনরহাট পা েকাড নং: 
৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

1330. মাজাে ল হক িপতা:মিজবর রহমান 
মাতা: জা া ল 
ফরদাউস 

াম: বারফালা ইউিনয়ন: ৬নং িবলাশ বাড়ী 
ডাকঘর: নািজর র পা েকাড নং:৬৫০০ 
উপেজলা: বদলগাছী জলা: নওগ  

যে , মা: নজ ল ইসলাম, িপও ম আপীল 
াই াল, ৪৩, কাকরাইল ৪ আ মান মিফ ল 

ইসলাম রাড ঢাকা-১০০০ 

 

1331. আ ল হােসন িপতা:তােহর আলী 
মাতা: আেয়শা বগম 

াম: কাচাির পাড়া ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: 
সরাইল পা েকাড নং: ৩৪৩০ উপেজলা: 
সরাইল জলা: া ণবাড়ীয়া 

াম: কাচাির পাড়া ইউিনয়ন: সরাইল ডাকঘর: সরাইল 
পা েকাড নং: ৩৪৩০ উপেজলা: সরাইল জলা: 
া ণবাড়ীয়া 

 

1332. আ র রিহম িপতা: মা: মা ার 
আলী িব াস মাতা: 
আেলয়া বগম 

াম: হক াহ ইউিনয়ন: বদর র ডাকঘর: 
খিলসাখালী পা েকাড নং:৮৬০০ উপেজলা: 
প য়াখালী জলা: প য়াখালী 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1333. মা: আ: আিলম িপতা: মা: জামাল 
উি ন মাতা: জাহানারা 
খা ন 

াম: বাগেরাম ইউিনয়ন: ৭নং হালসা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: িব হালসা পা েকাড নং: ৬৪০০ 
উপেজলা: নােটার সদর জলা: নােটার 

াম: বাগেরাম ইউিনয়ন: ৭নং হালসা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: িব হালসা পা েকাড নং: ৬৪০০ উপেজলা: 
নােটার সদর জলা: নােটার 

 

1334. িড. এম. মা র 
রিশদ 

িপতা: মা: মাবারক 
ঢালী মাতা: মাহ জা 
বগম 

বাসা: ঢালী বাড়ী াম: বচপাড়া ইউিনয়ন: 
আমাদী ডাকঘর: ভা ার পাল পা েকাড নং: 
৯২৯১ উপেজলা: কয়রা জলা: লনা 

বাসা: ঢালী বাড়ী াম: বচপাড়া ইউিনয়ন: আমাদী 
ডাকঘর: ভা ার পাল পা েকাড নং: ৯২৯১ 
উপেজলা: কয়রা জলা: লনা 

 

1335. আিজ ল 
ইসলাম 

িপতা:জ ার ম ল 
মাতা: িছয়ােরান নছা 

াম: হিরনাডা া ইউিনয়ন: মৗরাট-০২ 
ডাকঘর: মৗরাট পা েকাড নং:৭৭২০ 
উপেজলা: পাংশা জলা: রাজবাড়ী 

াম: হিরনাডা া ইউিনয়ন: মৗরাট-০২ ডাকঘর: 
মৗরাট পা েকাড নং:৭৭২০ উপেজলা: পাংশা জলা: 

রাজবাড়ী 

 

1336. মা: শরীফ 
আফেরাজ 
মািনক 

িপতা: ত িসি ক 
মা া মাতা: 

আফেরাজা ল ল 

াম: আলাদাত র ইউিনয়ন: ৪ ডাকঘর: 
নড়াইল সদর পা েকাড নং:৭৫০০ উপেজলা: 
নড়াইল জলা: নড়াইল 

যে , মা দা খান বাংলােদশ ট টাইল িব িব ালয় 
আবািসক এলাকা-১, টগর ভবন ম-৭ 

  

1337. আ ল মিজদ িপতা:আ  বকর 
িসি ক মাতা: মাসা: 
গােলছা বগম 

বাসা: যাগীর ঘাপা াম: ১১ ইউিনয়ন: 
জামাল র ডাকঘর: জামাল র পা েকাড নং: 
২০০০ উপেজলা:  জামাল র জলা: জামাল র 

ার সিল াহ সিলম এিতমখানা,  ২৬, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা-১২০৫ 

 

1338. িম রানী সাহা িপতা: ননী ষণ সাহা 
মাতা: গীতা রানী সাহা 

১২ নং িব. দাস রাড িনতাইগ , ১৫ নং ওয়াড, 
নারায়ণগ -১৪০০, নারায়ণগ  সদর, 

বাসা: ৯৪নং িব.িব. রাড াম: উিকল পাড়া ইউিনয়ন: 
১৪ নং ওয়াড ডাকঘর: নারায়ণগ  সদর পা েকাড 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
নারায়ণগ  নং: ১৪০০ উপেজলা: নারায়ণগ  সদর জলা: 

নারায়ণগ  
1339. আ ল কালাম িপতা: মািনক িময়া 

মাতা: হািসনা বগম 
াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা ডাকঘর: 

রাজ সাদ পা েকাড নং:১৬৩০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা ডাকঘর: রাজ সাদ 
পা েকাড নং:১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: 

নরিসংদী   

 

1340. মা দ রানা িপতা:মিফজ উি ন 
মাতা: ছােলহা খা ন 

াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা ডাকঘর: 
রাজ সাদ পা েকাড নং:১৬৩০ উপেজলা: 
রায় রা জলা: নরিসংদী 

াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা ডাকঘর: রাজ সাদ 
পা েকাড নং:১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: 

নরিসংদী 

 

1341. মা: বা  িময়া িপতা: মা: আ ল 
বােছদ মাতা: িহরাতন 
বগম 

বাসা: বােছেদর বািড় াম: হিরন মারা 
ইউিনয়ন: ১০ নং িমরাশী ডাকঘর: িমরাশী 
পা েকাড নং:৩৩২০ উপেজলা: না ঘাট 
জলা: হিবগ  

বাসা: সা িভলা-কেলজ রাড াম: চ না ইউিনয়ন: 
৩নং দওয়ার গাছ ডাকঘর: না ঘাট পা েকাড নং: 
৩৩২০ উপেজলা: না ঘাট জলা: হিবগ  

 

1342. মা: আ  জাফর িপতা: মা: আ  ইউ ফ 
মাতা: মাছা: 
শাম াহার 

বাসা:বা াটারী াম: া পাড়া ইউিনয়ন: 
০৫ ডাকঘর: লালমিনরহাট পা েকাড নং: 
৫৫০০ উপেজলা: লালমিনরহাট সদর জলা: 
লালমিনরহাট 

বাসা:জিহর সদ ার বািড় াম: া পাড়া ইউিনয়ন: 
০৫ ডাকঘর: লালমিনরহাট পা েকাড নং: ৫৫০০ 
উপেজলা: লালমিনরহাট সদর জলা: লালমিনরহাট 

 

1343. মা: আিজম 
হােসন 

িপতা: মা: ল 
ইসলাম মাতা: আেলয়া 
বগম 

াম: বলাই না ঘাষা ইউিনয়ন: তালখিড় 
ডাকঘর: তালখিড় পা েকাড নং: ৭৬২০ 
উপেজলা: শািলখা জলা: মা রা 

াম: বলাই না ঘাষা ইউিনয়ন: তালখিড় ডাকঘর: 
তালখিড় পা েকাড নং: ৭৬২০ উপেজলা: শািলখা 
জলা: মা রা 

 

1344. এস. এম. 
আশরা ল 
ইসলাম 

িপতা: এস.এম. 
মা ার হােসন মাতা: 

সােজদা বগম 

াম: বারসাত ইউিনয়ন: ২নং বারসাত ডাকঘর: 
পাক বারসাত পা েকাড নং: ৯২৩১ উপেজলা: 
তরখাদা জলা: লনা 

াম: বারসাত ইউিনয়ন: ২নং বারসাত ডাকঘর: পাক 
বারসাত পা েকাড নং: ৯২৩১ উপেজলা: তরখাদা 
জলা: লনা 

 

1345. মা: মা নার 
রশীদ 

িপতা: মা: এ াজ 
আলী মাতা: মাছা: 
মমতাজ খা ন 

াম: চক শাহবাজ র ইউিনয়ন: ২নং ঝি ল 
ডাকঘর: ব  জামৈতল পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: শমারখ  জলা: িসরাজগ  

াম: চক শাহবাজ র ইউিনয়ন: ২নং ঝি ল ডাকঘর: 
ব  জামৈতল পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: 

শমারখ  জলা: িসরাজগ  

 

1346. নািহন আহেমদ িপতা: মা: ওবায় ল 
হক মাতা: লশান 
আরা 

বাসা:৮/িব াম: ামীবাগ লন ইউিনয়ন: ৪০ 
ডাকঘর: ঢাকা সদর পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

বাসা:৮/িব াম: ামীবাগ লন ইউিনয়ন: ৪০ ডাকঘর: 
ঢাকা সদর পা েকাড নং: ১১০০ উপেজলা:  জলা: 
ঢাকা 

 

1347. মাছা: হপী 
আ ার 

িপতা: মা: হলাল 
উি ন মাতা: মাছা: 
আ মানারা বগম 

বাসা: হপী আ ার াম: ব নবীনগর ইউিনয়ন: 
০১ ডাকঘর: শর র পা েকাড নং: ২১০০ 
উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র 

বাসা: হপী আ ার াম: ব নবীনগর ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: শর র পা েকাড নং: ২১০০ উপেজলা: 
শর র সদর জলা: শর র 

 

1348. মা: বদ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
মিতন মাতা: মাছা 
আেয়শা খা ন 

াম: িকশামত ভেট র ইউিনয়ন: ৬নং ভাদাই 
ডাকঘর: আিদতমারী পা েকাড নং: ৫৫১০ 
উপেজলা: আিদতমারী জলা: লালমিনরহাট 

াম: িকশামত ভেট র ইউিনয়ন: ৬নং ভাদাই 
ডাকঘর: আিদতমারী পা েকাড নং: ৫৫১০ উপেজলা: 
আিদতমারী জলা: লালমিনরহাট 

 

1349. মা: মাক র 
রহমান 

িপতা: মা: আিছর 
উি ন সরদার মাতা: 
তহিমনা বগম 

বাসা: ইউ: ত িলয়া াম: জাদ র 
ইউিনয়ন: ত িলয়া, ওয়াড-০৭ ডাকঘর: 
ভািসনী পা েকাড নং: ৯৪২০ উপেজলা:  

তালা জলা: সাত ীরা 

বাসা: ইউ: ত িলয়া াম: জাদ র ইউিনয়ন: 
ত িলয়া, ওয়াড-০৭ ডাকঘর: ভািসনী পা েকাড 

নং: ৯৪২০ উপেজলা:  তালা জলা: সাত ীরা 

 

1350. মা: হা ন অর 
রিশদ 

িপতা: মা: ম  শখ 
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: জালাল র ইউিনয়ন: শনা ডাকঘর: 
জালাল র পা েকাড নং:৭৩৩০ উপেজলা: 
কাটচাদ র জলা: িঝনাইদহ 

াম: জালাল র ইউিনয়ন: শনা ডাকঘর: জালাল র 
পা েকাড নং:৭৩৩০ উপেজলা: কাটচাদ র জলা: 

িঝনাইদহ 

 

1351. গাজী অিমত 
হাসান 

িপতা: গাজী আ ল 
গফফার মাতা: আেলয়া 
বগম 

াম: বারাক র ইউিনয়ন: বারাক র ডাকঘর: 
িজ, বারাক র পা েকাড নং: ৯২২৩ 
উপেজলা:  িদঘিলয়া জলা: লনা 

াম: বারাক র ইউিনয়ন: বারাক র ডাকঘর: িজ, 
বারাক র পা েকাড নং: ৯২২৩ উপেজলা:  িদঘিলয়া 
জলা: লনা 

 

1352. মা: সালায়মান 
হক 

িপতা: মা: বজ র 
রশীদ মাতা: রাইয়া 
বগম 

বাসা: ী বাড়ী াম: বােহত পাড়া ইউিনয়ন: 
৯নং ঘােষর পাড়া ডাকঘর: বােহতপাড়া 
পা েকাড নং:২০১ উপেজলা: মলা হ জলা: 

জামাল র 

বাসা: ী বাড়ী াম: বােহত পাড়া ইউিনয়ন: ৯নং 
ঘােষর পাড়া ডাকঘর: বােহতপাড়া পা েকাড 

নং:২০১ উপেজলা: মলা হ জলা: জামাল র 

 

1353. মা: িরয়াজ 
হােসন 

িপতা:শাহ আলম 
হাওলাদার মাতা: 
মােলকা বগম (িরনা) 

বাসা: াম: কাউিনয়া ইউিনয়ন: ৫নং ডা 
ম মদার ডাকঘর: কাউিনয়া পা েকাড 
নং:৮৭৩০ উপেজলা: বতাগী জলা: বর না 

যে  মা: এনা ল হক সাট া িরক কাম 
কি উটার অপােরটর, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

1354. িম ন চ  দাস িপতা: বাদল চ  দাস 
মাতা: রীতা রানী দাস 

বাসা: াম: ওরাইন ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
জায়াগ পা েকাড নং:  উপেজলা: চাি না 
জলা: িম া 

বাসা: ১৫/৮, ক-িস াম: তাজমহল রাড ইউিনয়ন: 
মাহা দ র ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড 

নং:১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

1355. মা: আ  বকল 
িসি ক মা া 

িপতা: মা: িময়াজান 
মা া মাতা: হািলমা 
বগম 

বাসা:শংকর পাশা াম: শংকর পাশা ইউিনয়ন: 
০৮ নং ডা ী ডাকঘর: তালমা পা েকাড নং: 
৭৮৪১ উপেজলা: নগরকা া জলা: ফিরদ র 

বাসা: ার সিল াহ সিলম এিতমখানা াম: ৪৮ নং 
আিজম র ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: িনউমােকট 
পা েকাড নং: ১২০৫ উপেজলা: লালবাগ জলা:ঢাকা 

 

1356. শিফক িময়া িপতা: ল  িময়া 
মাতা: িফেরাজা আ ার 

াম: র ইউিনয়ন: তিলগাতী ডাকঘর: 
িদয়াড়া পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: 
আটপাড়া জলা: ন েকানা 

াম: র ইউিনয়ন: তিলগাতী ডাকঘর: িদয়াড়া 
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: আটপাড়া জলা: 
ন েকানা 
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1357. ত ন মার 

িব াস 
িপতা:তপন িব াস 
মাতা: ক না িব াস 

বাসা: াম: িখলগাতী ইউিনয়ন: ধেন র গাতী  
ডাকঘর: ধেন র গাতী  পা েকাড নং: ৭৬২০ 
উপেজলা: শািলখা জলা: মা রা 

বাসা: াম: িখলগাতী ইউিনয়ন: ধেন র গাতী  
ডাকঘর: ধেন র গাতী পা েকাড নং: ৭৬২০ 
উপেজলা: শািলখা জলা: মা রা 

 

1358. মাহা দ 
আিজ ল 
ইসলাম মা া 

িপতা: মাহা দ 
জািকর হােসন মা া 
মাতা: আ রা বগম 

াম: আি উড়া ইউিনয়ন: আি উড়া  ডাকঘর: 
আি উড়া পা েকাড নং: ৩৩৩১ উপেজলা: 
মাধব র জলা: হিবগ  

াম: আি উড়া ইউিনয়ন: আি উড়া  ডাকঘর: 
আি উড়া পা েকাড নং: ৩৩৩১ উপেজলা: মাধব র 
জলা: হিবগ  

 

1359. সািনয়া সরকার 
া 

িপতা: গািব  চ  
সরকার মাতা:িরং  
রানী সরকার 

াম: রী খালা ইউিনয়ন: ভা ত া ডাকঘর: 
রী খালা পা েকাড নং: ১৩৪০ উপেজলা: 

সাভার জলা: ঢাকা 

সািনয়া সরকার া যে , গািব  চ  সরকার 
িহসাব র ণ কম কতা বািশএ-এর ৬  জলা শাখার 
ক েল  িনম ান ক , বাংলােদশ িশ  একােডমী, 
দােয়ল চ র সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা 

 

1360. অসীম মার 
ন ী 

িপতা: শাি  র ন 
মাতা: আেলা রানী ন ী 

বাসা: াম: রািদয়া ইউিনয়ন: রািদয়া  
ডাকঘর: রািদয়া পা েকাড নং: ৮৬০২ 
উপেজলা: মকী জলা: প য়াখালী  

বাসা:খান ছা ী বাস াম: ক -৩১, ৪থ  তলা 
ইউিনয়ন: আগানগর ডাকঘর: িজনিজরা পা েকাড 
নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

1361. শা  মার 
সরকার 

িপতা: নিলনী মাহন 
সরকার মাতা: মিত 
সরকার 

বাসা: াম: মারাদ র ইউিনয়ন: পা িড়য়া 
ডাকঘর: বাঘা পা েকাড নং:৬২৮০ উপেজলা: 
বাঘা জলা: রাজশাহী 

বাসা: াম: মারাদ র ইউিনয়ন: পা িড়য়া ডাকঘর: 
বাঘা পা েকাড নং:৬২৮০ উপেজলা: বাঘা জলা: 
রাজশাহী 

 

1362. রহমত উ াহ িপতা:খিল র রহমান 
মাতা: পা ল বগম 

বাসা:ওয়াড-৯ াম: জানাইল বাজার ইউিনয়ন: 
মাদারগ  পৗরসভা ডাকঘর: জানাইল বাজার 
পা েকাড নং:২০৪০ উপেজলা: মাদারগ  
জলা: জামাল র 

বাসা:ওয়াড-৯ াম: জানাইল বাজার ইউিনয়ন: 
মাদারগ  পৗরসভা ডাকঘর: জানাইল বাজার 
পা েকাড নং:২০৪০ উপেজলা: মাদারগ  জলা: 

জামাল র 

 

1363. মা: সামনা 
খা ন 

িপতা: মা: এরশাদ 
আলী মাতা: মাছা 
মিরয়ম বগম 

বাসা: াম: বামন িঘয়ালা ইউিনয়ন: িন মা 
গািত ডাকঘর: চৗিবলা বাজার পা েকাড নং: 
৬৭৬০ উপেজলা:  উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: ৪১১/িডএসিপ রাড াম: দি ণ পাইক পাড়া 
ইউিনয়ন: ১১ ডাকঘর: িমর র২ পা েকাড নং:১২১৬ 
উপেজলা: িমর র-২ জলা: ঢাকা 

 

1364. িন  চ  দাশ িপতা:িনতাই চ  দাশ 
মাতা: মহারািন দাশ 

বাসা: গা া র াম: গা া র ইউিনয়ন: ৬নং 
কাগপাশা ডাকঘর: কাগপাশা পা েকাড নং: 
৩৩৫০ উপেজলা: বািনয়াচং জলা: হিবগ  

বাসা: গা া র াম: গা া র ইউিনয়ন: ৬নং 
কাগপাশা ডাকঘর: কাগপাশা পা েকাড নং: ৩৩৫০ 
উপেজলা: বািনয়াচং জলা: হিবগ  

 

1365. গৗতম চ  দাস িপতা: গাপাল চ  দাস 
মাতা: রানী দাস 

বাসা: াম: নয়াপাড়া ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড   
ডাকঘর: ীগ  পা েকাড নং: ১৫০০ 
উপেজলা: ীগ  জলা: ীগ  

বাসা: াম: নয়াপাড়া ইউিনয়ন: ৭নং ওয়াড   ডাকঘর: 
ীগ  পা েকাড নং: ১৫০০ উপেজলা: ীগ  

জলা: ীগ  

 

1366. মা: মন ম ল িপতা: মা: ফজ  ম ল 
মাতা: মাছা: লাইলী 
বগম 

বাসা:২৫৭ ও ১/২ ক িড াম: কামর র 
ইউিনয়ন: ৭নং অি কা র ডাকঘর: কামর র 
পা েকাড নং:৭৮০০ উপেজলা: ফিরদ র সদর 
জলা: ফিরদ র 

বাসা:২৫৭ ও ১/২ ক িড াম: কামর র ইউিনয়ন: 
৭নং অি কা র ডাকঘর: কামর র পা েকাড 
নং:৭৮০০ উপেজলা: ফিরদ র সদর জলা: ফিরদ র 

 

1367. মা: শামীম 
িময়া 

িপতা: মা: জােহদ 
আলী মাতা: িশউলী 
বগম 

াম: দমদমা ইউিনয়ন: ৫নং ইটাইল/০৪ 
ডাকঘর: ব লতলা বাজার পা েকাড নং: 
২২০৫ উপেজলা:   জামাল র সদর জলা: 
জামাল র 

াম: দমদমা ইউিনয়ন: ৫নং ইটাইল/০৪ ডাকঘর: 
ব লতলা বাজার পা েকাড নং: ২২০৫ উপেজলা:   
জামাল র সদর জলা: জামাল র 

 

1368. মা: দেলায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: আনেছর 
আলী মাতা: মাছা: 
হািছনা খা ন 

াম: ল ভ র ইউিনয়ন: ৮নং চাদ র, ওয়াড-
৯ ডাকঘর: ক াদহ পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: হিরনা  জলা: িঝনাইদহ 

াম: ল ভ র ইউিনয়ন: ৮নং চাদ র, ওয়াড-৯ 
ডাকঘর: ক াদহ পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: 
হিরনা  জলা: িঝনাইদহ 

 

1369. মা: রিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িছি র 
রহমান মাতা: মাসা: 
িলয়া বগম 

বাসা: িবজয়নগর ম ার বাড়ী াম: িবজয়নগর 
ইউিনয়ন: ৪নং িচরাপাড়া পারসা িরয়া 
ডাকঘর: ব য়া পা েকাড নং: ৮৫১০ 
উপেজলা: কাউখালী জলা: িপেরাজ র 

বাসা: িবজয়নগর ম ার বাড়ী াম: িবজয়নগর 
ইউিনয়ন: ৪নং িচরাপাড়া পারসা িরয়া ডাকঘর: 
ব য়া পা েকাড নং: ৮৫১০ উপেজলা: কাউখালী 
জলা: িপেরাজ র 

 

1370. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িব  িময়া 
মাতা: মাছা নারিগছ 
আ ার 

বাসা: াম: গনার পাড়া ইউিনয়ন: েরর হাট 
ডাকঘর: িমঠা র পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা:রং র 

বাসা: াম: গনার পাড়া ইউিনয়ন: েরর হাট 
ডাকঘর: িমঠা র পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: 
িমঠা র জলা:রং র 

 

1371. নাজ ল মা া িপতা: রিফ ল ইসলাম 
মা া মাতা: জেলখা 
বগম 

বাসা: াম: ভাকরদী-মিরচার পাড়া ইউিনয়ন: 
ক দ র ডাকঘর: ক দ র পা েকাড নং: 

৮১৪০ উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

বাসা: াম: ভাকরদী-মিরচার পাড়া ইউিনয়ন: 
ক দ র ডাকঘর: ক দ র পা েকাড নং: ৮১৪০ 

উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

 

1372. মিন রানী ম ল িপতা: জগদীশ চ  
ম ল মাতা: র  বালা 
ম ল 

বাসা: ব  - রাড বিরশাল াম: ব  - রাড 
বিরশাল ইউিনয়ন: ৮ নং ডাকঘর: বিরশাল 
পা েকাড নং: ৮২০০ উপেজলা: বিরশাল সদর 
জলা: বিরশাল  

বাসা: ব  - রাড বিরশাল াম: ব  - রাড বিরশাল 
ইউিনয়ন: ৮ নং ডাকঘর: বিরশাল পা েকাড নং: 
৮২০০ উপেজলা: বিরশাল সদর জলা: বিরশাল 

 

1373. িব ব গাইন িপতা: িনতাই চ  
গাইন মাতা: বাস ী 
গাইন 

াম: কািমিনী বািসয়া ইউিনয়ন: িতলডা া 
ডাকঘর: কািমনী বািসয়া পা েকাড নং:৯২৭০ 
উপেজলা: দােকাপ জলা: লনা 

াম: কািমিনী বািসয়া ইউিনয়ন: িতলডা া ডাকঘর: 
কািমনী বািসয়া পা েকাড নং:৯২৭০ উপেজলা: 
দােকাপ জলা: লনা 

 
 

1374. মা: আিন র 
রহমান 

িপতা: মা ন কিবর 
মাতা: রাইয়া বগম 

াম: খাদলা ইউিনয়ন: বােরক ডাকঘর: 
াম র পা েকাড নং:৩৪৬০ উপেজলা:  

কসবা জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: চ-২৬/১ াম: উ র বা া ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
লশান পা েকাড নং:১২১২ উপেজলা: ম ল বা া 
জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1375. মা: ইিলয়াছ 

পারেভজ ঞা 
িপতা: ত মিফজ 
উি ন ঞা মাতা: 
রােকয়া বগম 

াম: া ণ হাটা ইউিনয়ন: গাতািশয়া-০৪ 
ডাকঘর: গাতািশয়া পা েকাড নং:১৬৫০ 
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

যে , মা: মা ফা কামাল পিরসং ানিবদ উপেজলা 
া  কমে  মেনাহরদী, নরিসংদী 

 

1376. মা: ামান 
শাওন 

িপতা: মা: আ ল 
হািমদ মাতা: রজাহান 

বাসা: াম: পি ম সানারপাড় ইউিনয়ন: ০৮ 
ডাকঘর: সা িলয়া পা েকাড নং: ১৩৬১ 
উপেজলা: সা িলয়া জলা: ঢাকা 

বাসা: াম: পি ম সানারপাড় ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: 
সা িলয়া পা েকাড নং: ১৩৬১ উপেজলা: সা িলয়া 
জলা: ঢাকা 

 

1377. মা: আল আমীন িপতা: মা: জামাল 
উি ন মাতা: চানব  

বাসা:জামাল উি ন সরকার বািড় াম: লাদা 
ইউিনয়ন: চাওড়ােলাদা ডাকঘর: আমতলী 
পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: আমতলী 
জলা: বর না 

বাসা:জামাল উি ন সরকার বািড় াম: লাদা 
ইউিনয়ন: চাওড়ােলাদা ডাকঘর: আমতলী পা েকাড 
নং: ৮৭১০ উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

  

1378. মা: শামীম 
ইয়া 

িপতা: মা: জােহর 
ইয়া মাতা: মাছা: 
খােদজা বগম 

াম: ডািমর ঘর ইউিনয়ন: বা র ম  ডাকঘর: 
বা র ম  পা েকাড নং: ৩৪৬৩ উপেজলা: 
কসবা জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা: ৭৩০/১৫/িস াম: িখলগাও ইউিনয়ন: ১নং 
ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগাও জলা: ঢাকা 

 

1379. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: আয়জ ীন 
িসকদার মাতা: মাসা: 
মা: স রজান 

বাসা:২৮৮ াম: মনসাতলী ইউিনয়ন: ৯, এম 
বািলয়াতলী ডাকঘর: মাইঠা পা েকাড নং: 
৮৭০০ উপেজলা: বর না জলা: বর না 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা    

 

1380. মা: খায় ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ স স র 
মাতা: হাওয়া বগম 

বাসা: াম: রানগর ইউিনয়ন: পলাশ বাড়ীয়া 
ডাকঘর: ম লগাতী পা েকাড নং: ৭৬৩২ 
উপেজলা: মহ দ র জলা: মা রা 

বাসা: াম: রানগর ইউিনয়ন: পলাশ বাড়ীয়া ডাকঘর: 
ম লগাতী পা েকাড নং: ৭৬৩২ উপেজলা: 
মহ দ র জলা: মা রা 

 

1381. মন িময়া িপতা: হাই ম িময়া 
মাতা: িফেরাজা আ ার 

াম: লা হা  ইউিনয়ন: গািব র ডাকঘর: 
গা া য়া পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
হােসন র জলা: িকেশারগ  

াম: লা হা  ইউিনয়ন: গািব র ডাকঘর: 
গা া য়া পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: 
হােসন র জলা: িকেশারগ  

 

1382. মা: সাহাদাত 
হাসাইন 

িপতা: মা: ফজেল 
আলী খান মাতা:  
বগম 

বাসা:দশনা কা া াম: দশনা কা া ইউিনয়ন: 
০৪ ডাকঘর: নব াম পা েকাড নং:৮৪০০ 
উপেজলা:  ঝালকা  জলা: ঝালকা  

বাসা:দশনা কা া াম: দশনা কা া ইউিনয়ন: ০৪ 
ডাকঘর: নব াম পা েকাড নং:৮৪০০ উপেজলা:  
ঝালকা  জলা: ঝালকা  

  

1383. ফা ক আহেমদ িপতা: মা: আ ল 
হােসন মাতা: মাছা 

আয়শা বগম 

াম: কলস নগর ইউিনয়ন: ৬নং য়ািরয়া  
ডাকঘর: রাফসা পা েকাড নং: ৬৬২০ 
উপেজলা: লাল র জলা: নােটার 

১৪/২, ২য় তলা, কাজী আ র রউফ রাড, কলতা 
বাজার, ঢাকা সদর-১১০০, া র, ঢাকা 

 

1384. পন পাল িপতা:নারায়ণ চ  পাল 
মাতা: ক না রানী পাল 

বাসা: সানা র পাল পাড়া াম: সানা র, 
ওয়াড-৭ ইউিনয়ন: ২নং আমরা ড়ী ডাকঘর: 
কাউখালী পা েকাড নং: ৮৫১০ উপেজলা: 
কাউখালী জলা: িপেরাজ র 

বাসা: সানা র পাল পাড়া াম: সানা র, ওয়াড-৭ 
ইউিনয়ন: ২নং আমরা ড়ী ডাকঘর: কাউখালী 
পা েকাড নং: ৮৫১০ উপেজলা: কাউখালী জলা: 

িপেরাজ র 

 

1385. মা: শিফ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: হযরত 
আলী মাতা: মােজদা 
খা ন 

বাসা:িব াল িময়ার বািড় াম: আগানগর 
ইউিনয়ন: আগানগর ডাকঘর: আগা নগর 
পা েকাড নং:২৩৫০ উপেজলা: ভরব জলা: 

িকেশারগ  

বাসা:িব াল িময়ার বািড় াম: আগানগর ইউিনয়ন: 
আগানগর ডাকঘর: আগা নগর পা েকাড নং:২৩৫০ 
উপেজলা: ভরব জলা: িকেশারগ  

 

1386. মাহ ল হক িপতা:বিদউল আলম 
মাতা: মােজদা বগম 

বাসা: াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা 
ডাকঘর: হািসম র মৗলভী বাজার পা েকাড 
নং:১৬৩০ উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

বাসা: াম: মা দ র ইউিনয়ন: রায় রা ডাকঘর: 
হািসম র মৗলভী বাজার পা েকাড নং:১৬৩০ 
উপেজলা: রায় রা জলা: নরিসংদী 

 

1387. মা: মা ফা 
কামাল মা ম 

িপতা: ইউ ফ আলী 
িময়া খাজী মাতা: 
মাছা: মােমনা বগম 

বাসা: াম: টাং বাড়ী ইউিনয়ন:  জাত সিখনী 
ডাকঘর: কািশনাথ র পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: বড়া জলা: পাবনা 

বাসা: এফ-১৮১ াম: শেরবাংলা নগর সরকারী 
কায়াট ার ইউিনয়ন: ২৭ ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা:  শেরবাংলা নগর 
জলা: ঢাকা 

  

1388. মা: সজল িময়া িপতা: ফািজল িময়া 
মাতা: েলখা বগম 

বাসা:উ  কাি  াম: উ কাি  পি ম পাড়া 
ইউিনয়ন: পাহািড়য়াকাি  ডাকঘর: মিরচাকাি  
পা েকাড নং:৩৪১৮ উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া ণবািড়য়া 

বাসা:উ  কাি  াম: উ কাি  পি ম পাড়া 
ইউিনয়ন: পাহািড়য়াকাি  ডাকঘর: মিরচাকাি  
পা েকাড নং:৩৪১৮ উপেজলা: বা ারাম র জলা: 
া ণবািড়য়া 

 

1389. শির ল ইসলাম িপতা:আলা উি ন 
মাতা: খােশদা বগম 

বাসা: আ ার বাড়ী াম: দ: বা িদয়া ইউিনয়ন: 
কািচকাটা ডাকঘর: কাটাবাড়ীয়া পা েকাড 
নং:১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী জলা: 
নরিসংদী 

বাসা: আ ার বাড়ী াম: দ: বা িদয়া ইউিনয়ন: 
কািচকাটা ডাকঘর: কাটাবাড়ীয়া পা েকাড নং:১৬৫২ 
উপেজলা: মেনাহরদী জলা: নরিসংদী 

  

1390. মা: আিতয়ার 
রহমান 

িপতা:আ ল মা ান 
মাতা: মাছা: আেলয়া 
খা ন 

বাসা: াম: রামনগর ইউিনয়ন: পাি  ডাকঘর: 
পাি /০৪ পা েকাড নং: ৭০১১ উপেজলা: 

মারখালী জলা: ি য়া 

বাসা: াম: রামনগর ইউিনয়ন: পাি  ডাকঘর: 
পাি /০৪ পা েকাড নং: ৭০১১ উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

 

1391. নািহদ নাহার িপতা: মা: আ ল 
হােসন মাতা: আেমনা 
বগম 

বাসা: াম: পসা ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
রতনিদয়া পা েকাড নং: ০৬৮৯ উপেজলা: 
কা খালী জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ১১, সড়ক-১৯ াম: পনগর আবািসক এলাকা 
ইউিনয়ন:  ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1392. মা: জািমর 
আলী 

িপতা: মা: আ ল 
গ ফার মাতা: মাছা: 

াম: ি পাড়া ইউিনয়ন: ৮নং শংকর র 
ডাকঘর: জালাল র পা েকাড নং: ৫২০০ 

াম: ি পাড়া ইউিনয়ন: ৮নং শংকর র ডাকঘর: 
জালাল র পা েকাড নং: ৫২০০ উপেজলা: িদনাজ র 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
জিরনা খা ন উপেজলা: িদনাজ র সদর জলা: িদনাজ র সদর জলা: িদনাজ র 

1393. মা: রােসল 
িময়া 

িপতা:আসা ামান 
মাতা: আ মানারা 
বগম 

াম: বড়ইতার ইউিনয়ন: ১নং গণপ ী 
িডিজটাল ডাকঘর: গণপ ী পা েকাড নং: 
২১৫১ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

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

 

1394. ভাষ চ  
কম কার 

িপতা:িনতাই চ  
সরকার মাতা: কাশী 
রাণী সরকার 

বাসা: ওয়াড- ৫ াম: চাে রপাড়া ইউিনয়ন: 
১১ নং ব ভাগ ডাকঘর: ব  ভাগ পা েকাড 
নং: ৩৪৪০ উপেজলা:  নািসর নগর জলা: 
া ণবািড়য়া 

বাসা: ওয়াড- ৫ াম: চাে রপাড়া ইউিনয়ন: ১১ নং 
ব ভাগ ডাকঘর: ব  ভাগ পা েকাড নং: ৩৪৪০ 

উপেজলা:  নািসর নগর জলা: া ণবািড়য়া 

 

1395. মা: ইসমাইল িপতা:অিল আহা দ 
মাতা: সােয় া বগম 

াম: প য়া ইউিনয়ন: ৪নং ধম র ডাকঘর: 
জায়ার কাছাড় পা েকাড নং: ৩৯০০ 

উপেজলা: ফনী জলা: ফনী 

াম: প য়া ইউিনয়ন: ৪নং ধম র ডাকঘর: জায়ার 
কাছাড় পা েকাড নং: ৩৯০০ উপেজলা: ফনী জলা: 
ফনী 

 

1396. মা: হায়দার 
আলী 

িপতা: মা: খারেশদ 
আলী মাতা: হািলমা 
খা ন 

বাসা: াম: জানকী র ইউিনয়ন: ৯নং 
চ েকানা ডাকঘর: চ েকানা পা েকাড নং: 
২১৫১ উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

বাসা: াম: জানকী র ইউিনয়ন: ৯নং চ েকানা 
ডাকঘর: চ েকানা পা েকাড নং: ২১৫১ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

 

1397. মন িময়া িপতা: ল হক মাতা: 
ফােতমা 

বাসা: াম: চর আলী নগর ইউিনয়ন: ০৮ 
ডাকঘর: সনমািনয়া পা েকাড নং: ১৭৩০ 
উপেজলা: কাপািসয়া জলা: গাজী র 

বাসা: াম: চর আলী নগর ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: 
সনমািনয়া পা েকাড নং: ১৭৩০ উপেজলা: কাপািসয়া 
জলা: গাজী র 

 

1398. মা: মেহদী 
হাসান 

িপতা: আিন র রহমান 
মাতা: খােদজা বগম 

বাসা: াম: বাৈমল ইউিনয়ন: ৭ ডাকঘর: 
সা িলয়া পা েকাড নং: ১৩৬১ উপেজলা: 
ডমরা জলা: ঢাকা 

যে  খােদজা বগম, এমএলএসএস, িব ৎ, ালানী 
ও খিনজ স দ ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা  

 

1399. কা  িব াস িপতা: খ র ন িব াস 
মাতা: ি  রানী িব াস 

াম: র নাথ র পি ম পাড়া ইউিনয়ন: র নাথ 
ডাকঘর: র নাথ র পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ  জলা: গাপালগ  

াম: র নাথ র পি ম পাড়া ইউিনয়ন: র নাথ 
ডাকঘর: র নাথ র পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: 
গাপালগ  জলা: গাপালগ  

 

1400. আসা াহ িহল 
গািলব 

িপতা: জ ন নছা 
মাতা: নজ ল ইসলাম 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: 
বরদী জলা: শর র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
বরদী পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 

জলা: শর র 

 

1401. মা: সাহল 
িময়া 

িপতা: মা: মিহ র 
রহমান মাতা: মাছা: 
িফয়া বগম 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
ফােতহ র পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: 

বরদী জলা: শর র 

াম: উ র বরদী ইউিনয়ন: বরদী ডাকঘর: 
ফােতহ র পা েকাড নং: ২১৩০ উপেজলা: বরদী 
জলা: শর র 

 

1402. মা: জাবােয়দ 
হােসন 

িপতা: মা: ন  ম ল 
মাতা: মেনজা বগম 

াম: ৪নং চর ইউিনয়ন: ১১নং চর মারী 
ডাকঘর: ৬নং চর পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা: ইসলাম র জলা: জামাল র 

াম: ৪নং চর ইউিনয়ন: ১১নং চর মারী ডাকঘর: 
৬নং চর পা েকাড নং: ২০২০ উপেজলা: ইসলাম র 
জলা: জামাল র 

 

1403. আ  নােসর 
মাকতার 

আহেমদ 

িপতা: ল অহাব 
জািমল মাতা: মাহ দা 
খা ন 

বাসা: ১১৫ াম: রাম র ইউিনয়ন: ০৩ 
ডাকঘর: নােচাল পা েকাড নং: ৬৩১০ 
উপেজলা: নােচাল জলা: চ পাইনবাবগ  

বাসা: ১১৫ াম: রাম র ইউিনয়ন: ০৩ ডাকঘর: 
নােচাল পা েকাড নং: ৬৩১০ উপেজলা: নােচাল 
জলা: চ পাইনবাবগ  

 

1404. মা: জাফর 
ইকবাল 

িপতা: আ  সাইদ 
মাতা: আিজ ন নাহার 

াম: বড় বরাইদ িচনাদী পাড়া ইউিনয়ন: বড় 
বরাইদ-৮ ডাকঘর: বড় বরাইদ পা েকাড 

নং: ১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা   

াম: বড় বরাইদ িচনাদী পাড়া ইউিনয়ন: বড় 
বরাইদ-৮ ডাকঘর: বড় বরাইদ পা েকাড নং: 

১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা 

 

1405. উমর ফা ক িপতা: আসন আলী 
মাতা: হািমদা খা ন 

বাসা:৫২৮ াম: কলিস র ইউিনয়ন: ২, 
গামারীতলা, ওয়াড-৬ ডাকঘর: কলিস র 
বাজার পা েকাড নং: ২৪১৬ উপেজলা: 
ধাবাউড়া জলা: ময়মনিসংহ 

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

 

1406. তির ল ইসলাম িপতা: শিহ ল ইসলাম 
মাতা: রজাহান 

বাসা: াম: গাদা ঘাট ইউিনয়ন: ৫নং িশব র 
ডাকঘর: আগরদ ড়ী পা েকাড নং: ৯৪০০ 
উপেজলা: সাত ীরা জলা: সাত ীরা 

বাসা: াম: গাদা ঘাট ইউিনয়ন: ৫নং িশব র 
ডাকঘর: আগরদ ড়ী পা েকাড নং: ৯৪০০ উপেজলা: 
সাত ীরা জলা: সাত ীরা 

 

1407. মা: র আলম িপতা: মা: িজয়া ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
ছাম ন নাহার 

াম: িশব র বালাচড়া ইউিনয়ন: ১১ নং 
গাপাল র ডাকঘর: বালাচড়া হাট পা েকাড 

নং: ৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

াম: িশব র বালাচড়া ইউিনয়ন: ১১ নং গাপাল র 
ডাকঘর: বালাচড়া হাট পা েকাড নং: ৫৪৩০ 
উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

 

1408. মা: আ ল 
মােলক 

িপতা: মা: আ ল 
মােলক মাতা: 
তাসিলমা 

বাসা:৩৬০ াম: উ র িমঠাখালী ইউিনয়ন: ০১ 
ডাকঘর: িমঠাখালী পা েকাড নং: ৮৫৬০ 
উপেজলা:  মঠবািড়য়া জলা: িপেরাজ র 

বাসা: ৩১৯, িডআই  রাড াম: ব  রাম রা 
ইউিনয়ন: ৯৮ ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: রাম রা জলা: ঢাকা 

 

1409. শখ মা: আ  
কােয়শ 

িপতা: শখ মা: আ র 
রহমান মাতা: ফােতমা 
রহমান 

াম: দ দ র। ইউিনয়ন: ৪নং িমরা ডাকঘর: 
বাহা র র পা েকাড নং:৯৪২১ উপেজলা: 
তালা জলা: সাত ীরা  

াম: দ দ র। ইউিনয়ন: ৪নং িমরা ডাকঘর: বাহা র 
র পা েকাড নং:৯৪২১ উপেজলা: তালা জলা: 

সাত ীরা 

 

1410. রাদ মা া িপতা:আ স সাবহান 
মা া মাতা: মাসা: 

হােজরা খা ন 

াম: জনী রােয়র ডা ী ইউিনয়ন: ০৮ 
ডাকঘর: বাকীগ  পা েকাড নং: ৭৮০০ 
উপেজলা: ফিরদ র জলা: ফিরদ র 

াম: জনী রােয়র ডা ী ইউিনয়ন: ০৮ ডাকঘর: 
বাকীগ  পা েকাড নং: ৭৮০০ উপেজলা: ফিরদ র 
জলা: ফিরদ র 

  

1411. মাহ ল হক িপতা: আ ল রা াক 
হাওলাদার মাতা: 
তাহিমনা বগম 

বাসা:৩২-৩৩,উ র বাসােবা, নাভানা াম: 
৪, ক -এ-১, ২য়তলা ইউিনয়ন: ০৪ 

ডাকঘর: বাসােবা পা েকাড নং: ১২১৪ 

বাসা:৩২-৩৩,উ র বাসােবা, নাভানা াম: ৪, 
ক -এ-১, ২য়তলা ইউিনয়ন: ০৪ ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: স জবাগ জলা: ঢাকা 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
উপেজলা: স জবাগ জলা: ঢাকা 

1412. আ ল কালাম 
আজাদ 

িপতা: আমজাদ হােসন 
মাতা: রােশদা বগম 

াম: চর পােকরদহ ঘানা পাড়া ইউিনয়ন: চর 
পােকরদহ ডাকঘর: নয়াপাড়া পা েকাড নং: 
২০৪১ উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

াম: চর পােকরদহ ঘানা পাড়া ইউিনয়ন: চর 
পােকরদহ ডাকঘর: নয়াপাড়া পা েকাড নং: ২০৪১ 
উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

 

1413. মা: েবল িপতা: মা: র হােসন 
হাওলাদার মাতা: ত 
কিহ র 

বাসা: হাওলাদার বাড়ী, র হােসন াম: 
চ পাড়া ইউিনয়ন: মদন রা, ৮নং ওয়াড 
ডাকঘর: মদন রা পা েকাড নং: ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

বাসা: নািসর উি ন, ৩৮/১ ীণ রাড াম: 
কলাবাগান, ীণ রাড ইউিনয়ন:  ডাকঘর: িনউ মােকট 
পা েকাড নং: ১২০৫ উপেজলা: ধানমি  জলা:ঢাকা 

 

1414. মা: িরয়াদ 
হাসান 

িপতা: মা া ল 
সরকার মাতা: মাছা: 
লাইলী পারভীন 

াম: শংকর র, সরকার পাড়া ইউিনয়ন: 
কা পাড়া ডাকঘর: কা পাড়া পা েকাড নং: 
৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  জলা: রং র 

াম: শংকর র, সরকার পাড়া ইউিনয়ন: কা পাড়া 
ডাকঘর: কা পাড়া পা েকাড নং: ৫৪৩০ উপেজলা: 
বদরগ  জলা: রং র 

 

1415. মা: শওকত 
আলী খান 

িপতা: খান শাম ল 
আলম পাঠান মাতা: 
মাছা: িফয়া খা ন 

বাসা: াম: রিশয়া ইউিনয়ন: বা খালী 
ডাকঘর: চরেসলামত র পা েকাড নং:৭৬০০ 
উপেজলা: মহ দ র জলা: মা রা 

বাসা: াম: রিশয়া ইউিনয়ন: বা খালী ডাকঘর: 
চরেসলামত র পা েকাড নং:৭৬০০ উপেজলা: 
মহ দ র জলা: মা রা 

 

1416. মা: রিবউল 
হাসান 

িপতা:ছানা উ াহ মাতা: 
মাছা: ছ রা খা ন 

াম: পাটা াম ইউিনয়ন: গা াইল/১নং 
ডাকঘর: ব  বতগাড়ী পা েকাড নং:৬৭১০ 
উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

াম: পাটা াম ইউিনয়ন: গা াইল/১নং ডাকঘর: ব  
বতগাড়ী পা েকাড নং:৬৭১০ উপেজলা: কািজ র 
জলা: িসরাজগ  

 

1417. মা: আই ব 
আলী খান 

িপতা: মা: আ ল 
আিজজ খান মাতা: 
সােহরা বগম 

বাসা: খান সড়ক াম: খারাবাদ ইউিনয়ন: ৭নং 
আিমর র ডাকঘর: ক. রাইনতলা পা েকাড 
নং: ৯২১৪ উপেজলা: ব য়া ঘাটা জলা: লনা 

বাসা: খান সড়ক াম: খারাবাদ ইউিনয়ন: ৭নং 
আিমর র ডাকঘর: ক. রাইনতলা পা েকাড নং: 
৯২১৪ উপেজলা: ব য়া ঘাটা জলা: লনা 

 

1418. পিল আ ার িপতা: ল ইসলাম 
মাতা: নাজমা বগম 

বাসা: িচনাদী পাড়া াম: বড় বরাইদ ইউিনয়ন: 
৮নং ডাকঘর: বড় বরাইদ পা েকাড 
নং:১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা 

বাসা: িচনাদী পাড়া াম: বড় বরাইদ ইউিনয়ন: ৮নং 
ডাকঘর: বড় বরাইদ পা েকাড নং:১২১২ উপেজলা: 
বা া জলা: ঢাকা 

 

1419. মাছা িবথী 
খা ন 

িপতা: ত ছাই ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
লাইলী বগম 

াম: বতকা ী ইউিনয়ন: প ে াশী ডাকঘর: 
প ে াশী পা েকাড নং: ৬৭৬৩ উপেজলা: 
উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: ১৫/এফ, িজগাতলা াফ কায়াট ার াম: 
িজগাতলা ইউিনয়ন: ১৪নং ওয়াড ডাকঘর: িজগাতলা 
পা েকাড নং:১২০৯ উপেজলা: হাজারীবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

1420. ষার মার 
 

িপতা:ল ণ চ   
মাতা: ছায়া রানী  

াম: একদ  ইউিনয়ন: একদ  ডাকঘর: 
একদ  পা েকাড নং:৬৬১০ উপেজলা: 
আটখিড়য়া জলা: পাবনা 

াম: একদ  ইউিনয়ন: একদ  ডাকঘর: একদ  
পা েকাড নং:৬৬১০ উপেজলা: আটখিড়য়া জলা: 

পাবনা 

 

1421. শখ মেহদী 
হাসান 

িপতা: শখ আিজ র 
রহমান মাতা: নািছমা 
খা ন 

াম: মেহষ ড় ইউিনয়ন: রতন র ডাকঘর: 
রতন র পা েকাড নং:৯৪৪২ উপেজলা: 
কািলগ  জলা: সাত ীরা 

াম: মেহষ ড় ইউিনয়ন: রতন র ডাকঘর: রতন র 
পা েকাড নং:৯৪৪২ উপেজলা: কািলগ  জলা: 

সাত ীরা 

 

1422. জয় গালদার িপতা:িবমল গালদার 
মাতা: সিবতা গালদার 

বাসা:১৩৫ াম: িবশাল ইউিনয়ন: ৭নং 
য়ােরখা ডাকঘর: বাটনাতলা পা েকাড 

নং:৮৫২০ উপেজলা: নছারাবাদ জলা: 
িপেরাজ র 

বাসা: যে , দীপংকর রায় াম: িহসাব সহকারী 
ইউিনয়ন: নজারত শাখা ডাকঘর: িস.এম.এম. কাট 
পা েকাড নং: উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1423. েষন ম ল িপতা: খলাল ম ল 
মাতা: গৗরী রানী ম ল 

বাসা: ২৫০ াম: র ইউিনয়ন: র 
ডাকঘর: বাটনাতলা পা েকাড নং:৮৫২০ 
উপেজলা: নছারাবাদ জলা: িপেরাজ র 

যে , বদাশীষ হালদার ক ািশয়ার, িহসাব শাখা 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

1424. হাসান মা র িপতা: মা: আলী 
মা র মাতা: 
আেনায়ারা বগম 

াম: ধম দী ইউিনয়ন: ১নং ডাকঘর: চ দহাট 
পা েকাড নং:৮১৪০ উপেজলা: নগরকা া 
জলা: ফিরদ র 

াম: ধম দী ইউিনয়ন: ১নং ডাকঘর: চ দহাট 
পা েকাড নং:৮১৪০ উপেজলা: নগরকা া জলা: 

ফিরদ র 

 

1425. মেহদী হােসন িপতা:জািকর হােসন 
মাতা: হািলমা বগম 

বাসা: াম: গািব র ইউিনয়ন: গািব র 
ডাকঘর: েলর পাড় পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ   

বাসা:বাই ল আেবদ (৪থ  তলা) াম: রানা প ন 
ইউিনয়ন:  ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং:১০০০ 
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1426. জােবদ িময়া িপতা: মা: রিশদ িময়া 
মাতা: রািশদা বগম 

াম: ভবনাথ র ইউিনয়ন: িপেরাজ র ডাকঘর: 
সানারগা পা েকাড নং: ১৪৪০ উপেজলা: 
সানারগ  জলা: নারায়ণগ  

াম: ভবনাথ র ইউিনয়ন: িপেরাজ র ডাকঘর: 
সানারগা পা েকাড নং: ১৪৪০ উপেজলা: সানারগ  
জলা: নারায়ণগ  

 

1427. মা ন িময়া িপতা: লাল হােসন 
মাতা: রােকয়া বগম 

বাসা: াম: দিড়কাি  ইউিনয়ন: গজািরয়া 
ডাকঘর: গজািরয়া পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

বাসা: াম: দিড়কাি  ইউিনয়ন: গজািরয়া ডাকঘর: 
গজািরয়া পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

 

1428. ভাশীষ ম ল িপতা:নারায়ণ ম ল 
মাতা: ি  ম ল 

বাসা: াম: পাড়াডা া ইউিনয়ন: ১৫নং 
শ য়া ডাকঘর: পাড়াডা া পা েকাড নং: 

৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র জলা: যেশার 

বাসা: াম: পাড়াডা া ইউিনয়ন: ১৫নং শ য়া 
ডাকঘর: পাড়াডা া পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 
মিনরাম র জলা: যেশার 

 

1429. মা: িমরাজ িপতা:আ ল মােলক 
মাতা: সােহদা বগম 

বাসা: মাতােলব িময়ার বািড় াম: ভাঢ া 
উ রপাড়া ইউিনয়ন: ভাঢ া  ডাকঘর: ভাঢ া 
পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  
জলা: ঢাকা 

বাসা: মাতােলব িময়ার বািড় াম: ভাঢ া উ রপাড়া 
ইউিনয়ন: ভাঢ া  ডাকঘর: ভাঢ া পা েকাড নং: 
১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: ঢাকা 

 

1430. মা: জানােয়দ িপতা: মা: ব াম: মাচাই নগর ইউিনয়ন: ৫নং গাংনী াম: মাচাই নগর ইউিনয়ন: ৫নং গাংনী ডাকঘর:  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
হােসন উি ন মাতা: মাছা: 

আরিজনা খা ন 
ডাকঘর: আসমান খালী পা েকাড নং:৭২০১ 
উপেজলা: আলমডা া জলা: য়াডা া 

আসমান খালী পা েকাড নং:৭২০১ উপেজলা: 
আলমডা া জলা: য়াডা া 

1431. মা: জয়নাল 
আেবদীন 

িপতা: আ র রিহম 
সরকার মাতা: জাহরা 
বগম 

াম: আ ব র ইউিনয়ন: ২নং আ ব র 
ইউিনয়ন ডাকঘর: গাজী র পা েকাড নং: 
৩৫৪৩ উপেজলা: রাদনগর জলা: িম া 

বাসা: ৩৩২, উলন রাড াম: পি ম রাম রা 
ইউিনয়ন: ২২নং ওয়াড ডাকঘর: িখলগাও পা েকাড 
নং:১২১৯ উপেজলা: রাম রা জলা:ঢাকা 

  

1432. জািহ ল ইসলাম িপতা: শাম ল আলম 
মাতা: েলখা বগম 

বাসা:বাজােরর দি েণ ১৭৯নং বাসা াম: 
পি ম স াসী িভটা ইউিনয়ন: ১১ নং 
বাঘেবড়/ ০৬নং ডাকঘর: প চ গ ও পা েকাড 
নং:২১১০ উপেজলা: নািলতাবাড়ী জলা: 
শর র 

বাসা:বাজােরর দি েণ ১৭৯নং বাসা াম: পি ম 
স াসী িভটা ইউিনয়ন: ১১ নং বাঘেবড়/ ০৬নং 
ডাকঘর: পচ গ ও পা েকাড নং:২১১০ উপেজলা: 
নািলতাবাড়ী জলা: শর র 

 

1433. মা: জাকািরয়া 
হােসন 

িপতা: মা: আ স 
ছা ার মাতা: মাছা 
রােবয়া খা ন 

বাসা: াম: আ ন কালী ইউিনয়ন: বলৈতল 
ডাকঘর: ঘাস সাতবািড়য়া পা েকাড নং: 
৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

বাসা: াম: আ ন কালী ইউিনয়ন: বলৈতল ডাকঘর: 
ঘাস সাতবািড়য়া পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 
শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

  

1434. মা: সা আলী িপতা: মা: আহসান 
হািবব মাতা: মাছা: 
চায়না খা ন 

বাসা: াম: িনয়াদহ ইউিনয়ন: িনয়াদহ  
ডাকঘর: িনয়াদহ পা েকাড নং: ৭০৪০ 
উপেজলা: ভড়ামারা জলা: ি য়া 

বাসা: াম: িনয়াদহ ইউিনয়ন: িনয়াদহ  ডাকঘর: 
িনয়াদহ পা েকাড নং: ৭০৪০ উপেজলা: ভড়ামারা 

জলা: ি য়া 

 

1435. শামীম রজা িপতা:আ ল জিলল 
সরকার মাতা: জয়নবা 
খা ন 

াম: িবয়াড়া, ওয়াড-০৮ ইউিনয়ন: কািজ র 
পৗরসভা, ডাকঘর: িবয়াড়া পা েকাড 

নং:৬৭১০ উপেজলা: কািজ র জলা: 
িসরাজগ  

াম: িবয়াড়া, ওয়াড-০৮ ইউিনয়ন: কািজ র 
পৗরসভা, ডাকঘর: িবয়াড়া পা েকাড নং:৬৭১০ 

উপেজলা: কািজ র জলা: িসরাজগ  

  

1436. িদদা ল ইসলাম িপতা: িরয়াজ উি ন 
মাতা: িমনা আ ার 

বাসা:১৩৪২ াম: চরকামাল র ইউিনয়ন: 
সা য়া ডাকঘর: মরাকা া পা েকাড নং: 
২৩৩৮ উপেজলা: িলয়ারচর জলা: 
িকেশারগ  

বাসা:১৩৪২ াম: চরকামাল র ইউিনয়ন: সা য়া 
ডাকঘর: মরাকা া পা েকাড নং: ২৩৩৮ 
উপেজলা: িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

 

1437. মা: সিলম িপতা: মা: বিদর উি ন 
মাতা: সালমা বা  

বাসা:৭০/১, িব াম: এস, ক দাস রাড 
ইউিনয়ন: ৪৫ ডাকঘর: গ ািরয়া পা েকাড 
নং: ১২০৪ উপেজলা: গ ািরয়া জলা: ঢাকা 

বাসা:৭০/১, িব াম: এস, ক দাস রাড ইউিনয়ন: ৪৫ 
ডাকঘর: গ ািরয়া পা েকাড নং: ১২০৪ উপেজলা: 
গ ািরয়া জলা: ঢাকা 

 

1438. 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 িপ,ডি উ,িড াফ কায়াট ার াম: ম-
১৭, আিজম র ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: িনউমােকট 
পা েকাড নং:১২০৫ উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

1439. মাহা দ 
জাহা ীর আলম 

িপতা: আ র রহমান 
মাতা: রিজয়া বগম 

বাসা: াম: নালঘর ইউিনয়ন: ৪নং র 
ডাকঘর: নালঘর বাজার পা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: চৗ াম জলা: িম া 

বাসা: াম: নালঘর ইউিনয়ন: ৪নং র ডাকঘর: 
নালঘর বাজার পা েকাড নং: ৩৫০০ উপেজলা: 
চৗ াম জলা: িম া 

 

1440. মা: িমলন িময়া িপতা: মা: ামান 
মাতা: মাছা: হািমদা 
বগম 

বাসা: াম: পী বাড়ী ইউিনয়ন:  ডাকঘর: 
লসী র পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 

জামাল র জলা: জামাল র 

বাসা: াম: পী বাড়ী ইউিনয়ন:  ডাকঘর: লসী র 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র জলা: 

জামাল র  

 

1441. মা: সিলম 
হােসন 

িপতা: মা: এ ািহম 
ামািণক মাতা: মাছা: 
শফািল খা ন 

বাসা: াম: চকেবায়ািলয়া পাড়া ইউিনয়ন: 
আড়বাব, ওয়াড-৬ ডাকঘর: সালাম র 
পা েকাড নং:৬৪২০ উপেজলা: লাল র জলা: 

নােটার 

বাসা: াম: চকেবায়ািলয়া পাড়া ইউিনয়ন: আড়বাব, 
ওয়াড-৬ ডাকঘর: সালাম র পা েকাড নং:৬৪২০ 
উপেজলা: লাল র জলা: নােটার 

 

1442. শখ রিন ল ল িপতা: মা: আশরাফ 
আলী মাতা: মমতাজ 
বগম 

াম: িড় কাহিনয়া ইউিনয়ন: িড় কাহিনয়া  
ডাকঘর: িড় কাহিনয়া পা েকাড নং:২১০০ 
উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

বাসা: রেনসা একােডমী াম: শাি বাগ ইউিনয়ন: 
মা য়াইল ডাকঘর: পাড়াডগার পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা: ডমরা জলা: ঢাকা 

 

1443. রািশ ল ইসলাম িপতা: ত আ  তােলব 
মাতা: মাছা: রািশদা 
খা ন 

াম: গাপাল র ইউিনয়ন: িজয়ারখী ডাকঘর: 
কমলা র পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: 

ি য়া সদর জলা: ি য়া 

াম: গাপাল র ইউিনয়ন: িজয়ারখী ডাকঘর: 
কমলা র পা েকাড নং: ৭০০০ উপেজলা: ি য়া 
সদর জলা: ি য়া 

 

1444. মাহা: শামীম 
রজা 

িপতা: মা: আশরা ল 
ইসলাম মাতা: মাসা: 
লতানা বগম 

বাসা: াম: হাজারিবঘী ইউিনয়ন: াম র 
ডাকঘর: িশবগ  পা েকাড নং: ৬৩৪০ 
উপেজলা: িশবগ  জলা: চ পাইনবাবগ  

বাসা: াম: হাজারিবঘী ইউিনয়ন: াম র ডাকঘর: 
িশবগ  পা েকাড নং: ৬৩৪০ উপেজলা: িশবগ  
জলা: চ পাইনবাবগ  

 

1445. কাকলী খা ন িপতা:কামাল হােসন 
মাতা: বিব বগম 

বাসা: াম: মা া তঘিরয়া ইউিনয়ন: ি য়া 
সদর ডাকঘর: ি য়া সদর পা েকাড নং: 
৭০০০ উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

বাসা: াম: মা া তঘিরয়া ইউিনয়ন: ি য়া সদর 
ডাকঘর: ি য়া সদর পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: ি য়া জলা: ি য়া 

 

1446. মা: হািব াহ িপতা: মা: আ ল 
হািমদ সখ মাতা: 
মাছা: নাজমা খা ন 

াম: িদয়ার ব নাথ ইউিনয়ন: িশয়াল কাল 
ডাকঘর: িশয়াল কাল পা েকাড নং:৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

াম: িদয়ার ব নাথ ইউিনয়ন: িশয়াল কাল ডাকঘর: 
িশয়াল কাল পা েকাড নং:৬৭০০ উপেজলা: 
িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

 

1447. মা: আিরফ 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
কােসম মাতা: নািছমা 
বগম 

াম: চর আলগী ইউিনয়ন: বাটামারা, ৫নং 
ওয়াড ডাকঘর: সিলম র পা েকাড নং: 
৮২৫০ উপেজলা: লাদী জলা: বিরশাল 

বাসা: ৪২/১, এর ক, আরএনিডেক াম: ক ার মাড় 
ইউিনয়ন: ২৪ নং ওয়াড ডাকঘর: পা া পা েকাড 
নং: ১২১১ উপেজলা: লালবাগ জলা:ঢাকা 

 

1448. আ ল কালাম িপতা: আ ল কােশম বাসা:০৭ াম: লন-১০ ইউিনয়ন: ব া ল বাসা:০৭ াম: লন-১০ ইউিনয়ন: ব া ল রাড  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
আজাদ খান মাতা: নািসমা 

বগম 
রাড ডাকঘর: উ র বা া পা েকাড নং: 

১২১২ উপেজলা: বা া জলা: ঢাকা 
ডাকঘর: উ র বা া পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: 
বা া জলা: ঢাকা 

1449. হািস রানী 
সরকার 

িপতা: বল চ  
জায়ারদার মাতা: 

উ লা রানী সরকার 

াম:  পাগলী ইউিনয়ন: বারহা া ডাকঘর: 
িজথন পা েকাড নং:২৪৪০ উপেজলা: বরাহা া 
জলা: ন েকানা 

াম:  পাগলী ইউিনয়ন: বারহা া ডাকঘর: িজথন 
পা েকাড নং:২৪৪০ উপেজলা: বরাহা া 
জলা: ন েকানা 

 

1450. মা: জিহ ল 
ইসলাম 

িপতা:আ ল গিণ 
িশকদার মাতা: 
আকিলমা বগম 

বাসা: াম: আ ািরয়া ইউিনয়ন: আ ািরয়া 
ডাকঘর: ল ীবদ ন পা েকাড নং: ৮২৮০ 
উপেজলা: বােকরগ  জলা: বিরশাল 

বাসা: াম: আ ািরয়া ইউিনয়ন: আ ািরয়া ডাকঘর: 
ল ীবদ ন পা েকাড নং: ৮২৮০ উপেজলা: বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

 

1451. জাহানারা ইমাম িপতা:আিমর উি ন 
মাতা: কাজল রখা 

াম: বালাটারী, ভােকশনাল মাড় ইউিনয়ন:  
লালমিনরহাট ডাকঘর:  লালমিনরহাট 
পা েকাড নং: ৫৫০০ উপেজলা:  

লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

াম: বালাটারী, ভােকশনাল মাড় ইউিনয়ন:  
লালমিনরহাট ডাকঘর:  লালমিনরহাট পা েকাড নং: 
৫৫০০ উপেজলা:  লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

1452. মাছা: শিরফা 
খা ন 

িপতা: মা: একরা ল 
হক মাতা: মাছা: 
জিরনা বগম 

াম: িবিডআর হাট, খাচা বািড় ইউিনয়ন: 
ওয়াড-৪ ডাকঘর:  লালমিনরহাট পা েকাড 
নং: ৫৫০০ উপেজলা:  লালমিনরহাট জলা: 
লালমিনরহাট 

াম: িবিডআর হাট, খাচা বািড় ইউিনয়ন: ওয়াড-৪ 
ডাকঘর:  লালমিনরহাট পা েকাড নং: ৫৫০০ 
উপেজলা:  লালমিনরহাট জলা: লালমিনরহাট 

 

1453. মিফ ল হক িপতা:মনতাজ আলী 
মাতা: িবিব হাওয়া 

াম: শেলর কা া ইউিনয়ন: ৫নং ইটাইল  
ডাকঘর: আলআিমন এিতম খানা পা েকাড 
নং:২২০৫ উপেজলা: জামাল র জলা: 
জামাল র   

াম: শেলর কা া ইউিনয়ন: ৫নং ইটাইল  ডাকঘর: 
আলআিমন এিতম খানা পা েকাড নং:২২০৫ 
উপেজলা: জামাল র জলা: জামাল র 

 

1454. সৗরভ চৗ রী িপতা: প নাথ চৗ রী 
মাতা: আরতী রানী 
চৗ রী 

বাসা: কসবা ম পাড়া াম: কসবা ইউিনয়ন: 
৬নং কা িরয়া ডাকঘর: পীরগ  পা েকাড 
নং:৬৪০০ উপেজলা: নােটার সদর জলা: 
নােটার 

বাসা: কসবা ম পাড়া াম: কসবা ইউিনয়ন: ৬নং 
কা িরয়া ডাকঘর: পীরগ  পা েকাড নং:৬৪০০ 
উপেজলা: নােটার সদর জলা: নােটার 

 

1455. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা:আ ল গাফরান 
মাতা: মািফয়া খা ন 

বাসা: গাফরান িময়ার বাড়ী াম: দি ণ 
খান র ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: পাক ি র হাট 
পা েকাড নং:৩৮২১ উপেজলা: বগমগ  
জলা: নায়াখালী 

বাসা: গাফরান িময়ার বাড়ী াম: দি ণ খান র 
ইউিনয়ন: ০৬ ডাকঘর: পাক ি র হাট পা েকাড 
নং:৩৮২১ উপেজলা: বগমগ  জলা: নায়াখালী 

 

1456. হািফ র িপতা: ল হক ম ল 
মাতা: ম জান বগম 

াম: ফিলয়া ইউিনয়ন: ১নং ড়াইচ ডাকঘর: 
বারাং লা পা েকাড নং:৭৮৭০ উপেজলা: 
আলফাডা া জলা: ফিরদ র 

াম: ফিলয়া ইউিনয়ন: ১নং ড়াইচ ডাকঘর: 
বারাং লা পা েকাড নং:৭৮৭০ উপেজলা: 
আলফাডা া জলা: ফিরদ র 

 

1457. আসমা াহ িপতা:ইউ ফ আল সানা 
মাতা: রজাহান 

বাসা:সানা বাড়ী াম: রাম র ইউিনয়ন: 
মহারাজ র ডাকঘর: অ া িনয়া পা েকাড 
নং:৯২৯০ উপেজলা: কয়রা জলা: লনা 

বাসা:সানা বাড়ী াম: রাম র ইউিনয়ন: মহারাজ র 
ডাকঘর: অ া িনয়া পা েকাড নং:৯২৯০ উপেজলা: 
কয়রা জলা: লনা 

 

1458. ইিলয়াস 
আহে দ 

িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: আেনায়ারা 
বগম 

াম: জগৎ র ইউিনয়ন: ২নং ধানশাইল 
ডাকঘর: কা লী পা েকাড নং:২১২০ 
উপেজলা: িঝনাইগাতী জলা: শর র 

াম: জগৎ র ইউিনয়ন: ২নং ধানশাইল ডাকঘর: 
কা লী পা েকাড নং:২১২০ উপেজলা: িঝনাইগাতী 
জলা: শর র 

  

1459. স জ ঘাষ িপতা:মদন মাহন ঘাষ 
মাতা: মালতী রানী 
ঘাষ 

বাসা:১১৫ াম: বা া ইউিনয়ন: ১০ নং/ওয়াড-
৫ ডাকঘর: বা া পা েকাড নং: ১৩২০ 
উপেজলা: নবাবগ  জলা: ঢাকা 

বাসা:১১৫ াম: বা া ইউিনয়ন: ১০ নং/ওয়াড-৫ 
ডাকঘর: বা া পা েকাড নং: ১৩২০ উপেজলা: 
নবাবগ  জলা: ঢাকা 

 

1460. পলাশ িপতা: হযরত আলী 
মাতা: িজ াতা বগম 

াম: সাতকাহিনয়া সড়ক াম: সাতকাহিনয়া 
ইউিনয়ন: ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর 
পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

াম: সাতকাহিনয়া সড়ক াম: সাতকাহিনয়া 
ইউিনয়ন: ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর পা েকাড নং: 
১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া জলা: ীগ  

 

1461. মা: মািহ াহ িপতা: মা: মািহ াহ 
মাতা:হ ফা বগম 

বাসা: াম: কলাগািছয়া ইউিনয়ন: িলশাখালী 
ডাকঘর: কলাগািছয়া পা েকাড নং: ৮৭১০ 
উপেজলা: আমতলী জলা: বর না 

বাসা: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ াম: 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন: ২৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: 
িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

1462. মা: সােনায়ার 
শখ 

িপতা: মা: ম র শখ 
মাতা: মাসা: সািফয়া 
বগম 

বাসা: ৯৩ াম: চকপাড়া ইউিনয়ন: ২৬ 
ডাকঘর: প া আবািসক পা েকাড নং: ৬২০৭ 
উপেজলা: বায়ািলয়া জলা: রাজশাহী 

বাসা: ৯৩ াম: চকপাড়া ইউিনয়ন: ২৬ ডাকঘর: প া 
আবািসক পা েকাড নং: ৬২০৭ উপেজলা: বায়ািলয়া 
জলা: রাজশাহী 

 

1463. অ পম রায় িপতা:অমল মার রায় 
মাতা: অ লী রায় 

বাসা:রাম নগর চর াম: কেলাড়া ইউিনয়ন: 
কেলাড়া ডাকঘর: আগিদয়া িশ িলয়া 
পা েকাড নং:৭৫০০ উপেজলা: নড়াইল সদর 
জলা: নড়াইল 

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

 

1464. দব ত সরকার িপতা: লাল চ  
সরকার মাতা: গীতা 
রানী সরকার 

াম: সানাখালী ইউিনয়ন: ৫নং সালা দানা  
ডাকঘর: বত িনয়া পা েকাড নং: ৯২৮৫ 
উপেজলা: পাইক গাছা জলা: লনা 

াম: সানাখালী ইউিনয়ন: ৫নং সালা দানা  ডাকঘর: 
বত িনয়া পা েকাড নং: ৯২৮৫ উপেজলা: পাইক 

গাছা জলা: লনা 

 

1465. হা দ ইরফান 
উি ন 

িপতা: হা দ শাম ল 
আলম মাতা: শাহানারা 

বাসা:শাম ল আলম ম ার বাড়ী াম: ধলই 
কাজী পাড়া ইউিনয়ন: ২নং ধলই, ওয়াড-৪ 

বাসা:শাম ল আলম ম ার বাড়ী াম: ধলই কাজী 
পাড়া ইউিনয়ন: ২নং ধলই, ওয়াড-৪ ডাকঘর: কা র 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
বগম ডাকঘর: কা র হাট পা েকাড নং: ৪৩৩৩ 

উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 
হাট পা েকাড নং: ৪৩৩৩ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা: চ াম 

1466. আজমল হােসন িপতা: মা: িনয়ামত 
আলী মাতা: র জাহান 
বগম 

বাসা: মা: িনয়ামত আলী াম: সা য়াইল 
ইউিনয়ন: সা য়াইল ডাকঘর: িবশই সাতরাইল 
পা েকাড নং:৭৭২০ উপেজলা: কা খালী 
জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: আেনায়ার হােসন (সহকারী িশমজ) াম: 
পারেগ ািরয়া স: া: িব ালয় ইউিনয়ন: ভাঢ া 
ডাকঘর: পার গ ািরয়া পা েকাড নং: ১৩১০ 
উপেজলা: করানী গ  জলা: ঢাকা 

 

1467. মিহউি ন িপতা: ইউ স আলী 
মাতা: মাহ দা 

াম: নারীতলা ইউিনয়ন: ০৩ নং নারীতলা 
ডাকঘর: নারীতলা বাজার পা েকাড নং: 
২০১০ উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

াম: নারীতলা ইউিনয়ন: ০৩ নং নারীতলা 
ডাকঘর: নারীতলা বাজার পা েকাড নং: ২০১০ 
উপেজলা: মাদারগ  জলা: জামাল র 

 

1468. মা: নাজ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: রনবী 
সরকার মাতা: মাছা: 
নাজমা বগম 

বাসা: ২৮৯, সড়ক-০১ াম: নিরনা উ রপাড়া 
ইউিনয়ন: ১২নং নিরনা ডাকঘর: নিরনা 
পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ   

বাসা: ২৮৯, সড়ক-০১ াম: নিরনা উ রপাড়া 
ইউিনয়ন: ১২নং নিরনা ডাকঘর: নিরনা পা েকাড 
নং: ৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ র জলা: িসরাজগ  

 

1469. এিবএম 
আেনায়ার 
হােসন 

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

াম: মেহরিদয়া  ওয়াড: রাপাড়া ডাকঘর: 
রাপাড়া পা েকাড নং: ৭৮৪০ উপেজলা: 

নগরকা া  জলা: ফিরদ র  

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

ঢাকা  

 

1470. দীেনশ চ  দাস িপতা: ম রা চ  দাস 
মাতা: িমলন রানী দাস  

াম: িনকরাইল  ওয়াড: িনকরাইল ডাকঘর: 
িনকরাইল পা েকাড নং: ১৯৭৬ উপেজলা: 
ঞা র জলা: টা াইল 

াম: িনকরাইল  ওয়াড: িনকরাইল ডাকঘর: িনকরাইল 
পা েকাড নং: ১৯৭৬ উপেজলা: ঞা র জলা: 

টা াইল 

 

1471. মা: ইমিতয়াজ 
আহেমদ 

িপতা: মা: ইমদা র 
হক মাতা: মাছা: 
শাহানাজ  

াম: মিকম র  ওয়াড: চ দ র/৮  ডাকঘর: 
ব াদহ  পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: 
হিরনা  জলা: িঝনাইদহ 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭  

 

1472. হািফ ল 
ইসলাম  

িপতা: মা: কিবর ধা 
মাতা: মাছা: হািমদা 
পারভীন  

াম: নাই া  ওয়াড: নাই া ডাকঘর: নাই া   
পা েকাড নং: ৭৬৩২  উপেজলা: মহ দ র 
জলা: মা রা  

াম: নাই া  ওয়াড: নাই া ডাকঘর: নাই া   
পা েকাড নং: ৭৬৩২  উপেজলা: মহ দ র জলা: 

মা রা  

 

1473. মা: সাগর আলী িপতা: মা: আ: খােলক 
মাতা: মাছা: হািছনা 
পারভীন  

াম: চ দ র  ওয়াড: চাউিলয়া/৩ ডাকঘর: 
চ দ র পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা 
সদর জলা: মা রা 

াম: চ দ র  ওয়াড: চাউিলয়া/৩ ডাকঘর: চ দ র 
পা েকাড নং: ৭৬০০ উপেজলা: মা রা সদর জলা: 

মা রা 

 

1474. মা: রােসল 
হােসন 

িপতা: মর ম বাহা ল 
মা া মাতা: আনিজরা 

খা ন  

াম: আ ারদাহ  ওয়াড: মঘী  ডাকঘর: জাগলা 
পা েকাড নং: ৭৬০০  উপেজলা: মা রা সদর 
জলা: মা রা 

াম: আ ারদাহ  ওয়াড: মঘী  ডাকঘর: জাগলা 
পা েকাড নং: ৭৬০০  উপেজলা: মা রা সদর জলা: 

মা রা 

 

1475. তৗিফক 
আহে দ 

িপতা: তাজাে দ 
আহে দ মাতা: 
রওশনারা বগম  

াম: হাজী র  ডাকঘর: হাজী র উপেজলা: 
মা রা  জলা: মা রা 

াম: ব না তল  ওয়াড: মা রা পৗরসভা/৫  ডাকঘর: 
মা রা পা েকাড নং: ৭৬০০  উপেজলা: মা রা 
জলা: মা রা  

 

1476. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: ত মা: কা  
সখ মাতা: সােলহা 

খা ন  

াম: দািতয়াদাহ  ওয়াড: বা  খালী  ডাকঘর: 
বা  খালী পা েকাড নং: ৭৬৩০  উপেজলা: 
মহ দ র  জলা: মা রা 

াম: দািতয়াদাহ  ওয়াড: বা  খালী  ডাকঘর: বা  
খালী পা েকাড নং: ৭৬৩০  উপেজলা: মহ দ র  
জলা: মা রা 

 

1477. মা: নজ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ ল 
হােসম ধা মাতা: 
িবয়া বগম  

াম: ম ল  ওয়াড: ৯  ডাকঘর: দীঘা  
পা েকাড নং: ৭৬৩০  উপেজলা: মহ দ র  
জলা: মা রা 

াম: ম ল  ওয়াড: ৯  ডাকঘর: দীঘা  পা েকাড 
নং: ৭৬৩০  উপেজলা: মহ দ র  জলা: মা রা 

 

1478. মা: রি ন িপতা: হাজী মা: 
ন র আলী মাতা: 
িফয়া বগম  

াম: বা য়াকাি   ওয়াড: নারাি য়া/৭  
ডাকঘর: নারাি য়া  পা েকাড নং: ৩৫১৯  
উপেজলা: িততাস জলা: িম া  

যে - মা: েবল িময়া, িসিকউির  গাড ফনী 
কি উটার ই উট, ন ন রানীর হাট, ফনী-
৩৯০০ 

 

1479. মা: লাভ  
হােসন 

িপতা: মা: শাহাদাত 
হােসন মাতা: মাছা: 

লাইলী খা ন  

বাসা: সলপ াম: সলপ ওয়াড: সলপ/২ 
ডাকঘর: সলপ পা েকাড নং: ৬৭৬৩  
উপেজলা: উ াপাড়া জলা: িসরাজগ  

বাসা: সলপ াম: সলপ ওয়াড: সলপ/২ ডাকঘর: সলপ 
পা েকাড নং: ৬৭৬৩  উপেজলা: উ াপাড়া জলা: 

িসরাজগ  

 

1480. পা আ ার িপতা: আ: রিহম মাতা: 
িবউ  আ ার  

াম: িশ রী  ওয়াড: চরবািন পা িরয়া/৭ 
ডাকঘর: িশহাটা পা েকাড নং: ২০১২ 
উপেজলা: মলা হ জলা:  জামাল র  

াম: িশ রী  ওয়াড: চরবািন পা িরয়া/৭ ডাকঘর: 
িশহাটা পা েকাড নং: ২০১২ উপেজলা: মলা হ 
জলা:  জামাল র 

 

1481. মা: দেলায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: দৗলত 
হােসন মাতা: িফয়া 
বগম  

াম: বােহর চর  ওয়াড: মািনক র 
ইউিনয়ন/১৩  ডাকঘর: বােহর চর পা েকাড 
নং: ৩৫৬৪ উপেজলা: বা হারাম র জলা: 
া নবািড়য়া  

বাসা: ৩৪১ মহ া: ছাট মাধবদী ওয়াড: ৩  ডাকঘর: 
মাধবদী পা েকাড নং: ১৬০৪ উপেজলা: মাধবদী 
জলা: নরিসংদী  

 

1482. মা: শামীম 
রজা 

িপতা: মা: জাহা ীর 
আলম মাতা: মাছা: 
রেহনা বগম  

াম: িব িলয়া মহ া: কাটপাড়া  ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: শল পা পা েকাড নং: ৭৩২০  
উপেজলা: শল পা জলা: িঝনাইদহ 

াম: িব িলয়া মহ া: কাটপাড়া  ওয়াড: ৫ ডাকঘর: 
শল পা পা েকাড নং: ৭৩২০  উপেজলা: শল পা 
জলা: িঝনাইদহ 

 

1483. মা: সােহল 
রানা 

িপতা: মা: আনসার 
আলী মাতা: আিসয়া 
খা ন  

াম: সাতবাড়ীয়া  ওয়াড: সশাই  ডাকঘর: 
সশাই পা েকাড নং: ৭৭২১  উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: িজ-৪, াফ কায়াট ার াম: আগারগ ও  ওয়াড: 
২৭  ডাকঘর: শের-ই-বাংলা  পা েকাড নং: ১২০৭  
উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 



82   

:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
1484. মা: মা ন িময়া িপতা: মা: এরশাদ 

িময়া মাতা: মাছা: 
ববী বগম  

াম: আেমাদ র  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: 
নলবাইদ  পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ  

িনউ লাইট কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৭/৩, তাবাস ম 
শিপং স ার, আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

1485. েবল িশকদার িপতা: ল ইসলাম 
িশকদার মাতা: লাভলী 
বগম  

াম: ডাংগা গ া র  ওয়াড: গািব র  
ডাকঘর: সািলনা ব   পা েকাড নং: ৮১৪০  
উপেজলা: ক দ র  জলা: গাপালগ   

াম: ডাংগা গ া র  ওয়াড: গািব র  ডাকঘর: 
সািলনা ব   পা েকাড নং: ৮১৪০  উপেজলা: 
ক দ র  জলা: গাপালগ   

 

1486. মা: সাি র 
হােসন 

িপতা: রােকয়া বগম 
মাতা: মা: মা ান  

বাসা: বাসা-৮/ক ও সড়ক-০৭ াম: সকশন-
১৩, ক-িব  ওয়াড: ৪  ডাকঘর: িমর র-০২  
পা েকাড নং: ১২১৬  উপেজলা: িমর র  
জলা: ঢাকা  

বাসা: বাসা-৮/ক ও সড়ক-০৭ াম: সকশন-১৩, ক-
িব  ওয়াড: ৪  ডাকঘর: িমর র-০২  পা েকাড নং: 
১২১৬  উপেজলা: িমর র  জলা: ঢাকা  

 

1487. িরপা িপতা: আ ল হাই 
মাতা: িলিল বগম  

াম: চরনীল ী  ওয়াড: সনমািনয়া  ডাকঘর: 
চরনীল ী পা েকাড নং: ১৭৩০  উপেজলা: 
কাপািসয়া জলা: গাজী র   

করবী, ১/িব, জাতীয় চ  িব ান ই উ ও 
হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

1488. ম আলী িপতা: ত: সাহরাব 
গাজী মাতা: হািসনা 
বগম  

বাসা: গাজী বাড়ী াম: জািমরা ইউিনয়ন: 
জািমরা/৩   ওয়াড: ৮   ডাকঘর: জািমরা হাট 
পা েকাড নং: ৯২১০ উপেজলা: লতলা 
জলা: লনা  

বাসা: গাজী বাড়ী াম: জািমরা ইউিনয়ন: জািমরা/৩   
ওয়াড: ৮   ডাকঘর: জািমরা হাট পা েকাড নং: 
৯২১০ উপেজলা: লতলা জলা: লনা  

 

1489. মা: মেনায়ার 
হােসন 

িপতা: মা: ল 
আিমন মাতা: মাছা: 
িম  বগম  

াম: গা া ডা টারী  ওয়াড: গা া  
ডাকঘর: িত া  পা েকাড নং: ৫৫০০  
উপেজলা: লালমিনরহাট  জলা: লালমিনরহাট  

াম: গা া ডা টারী  ওয়াড: গা া  ডাকঘর: 
িত া  পা েকাড নং: ৫৫০০  উপেজলা: 
লালমিনরহাট  জলা: লালমিনরহাট  

 

1490. আ: আহাদ িপতা: মাজাে ল হক 
মাতা: আেনায়ারা 
বগম  

াম: কামািরয়া  ওয়াড: কামািরয়া/১২  
ডাকঘর: রাম র বাজার  পা েকাড নং: ২১০০  
উপেজলা: শর র সদর জলা: শর র  

াম: কামািরয়া  ওয়াড: কামািরয়া/১২  ডাকঘর: 
রাম র বাজার  পা েকাড নং: ২১০০  উপেজলা: 
শর র সদর জলা: শর র  

 

1491. মা: শিহ ল 
ইসলাম 

িপতা: কা ন আলী 
হাওলাদার মাতা: 
আলফে ছা  

াম: ধাপাকাঠী  ওয়াড: ংগীবািড়য়া/৮ 
ডাকঘর: পতাং  পা েকাড নং: ৮২০৪  
উপেজলা: বিরশাল সদর  জলা: বিরশাল  

াম: ধাপাকাঠী  ওয়াড: ংগীবািড়য়া/৮ ডাকঘর: 
পতাং  পা েকাড নং: ৮২০৪  উপেজলা: বিরশাল 
সদর  জলা: বিরশাল  

 

1492. িজত মার 
দবনাথ 

িপতা: শীল চ  
দবনাথ মাতা: িব লা 

রানী দবী  

াম: জওয়ার  ওয়াড: জওয়ার ডাকঘর: 
জওয়ার পা েকাড নং: ২৩১৬  উপেজলা: 
তাড়াইল  জলা: িকেশারগ   

াম: জওয়ার  ওয়াড: জওয়ার ডাকঘর: জওয়ার 
পা েকাড নং: ২৩১৬  উপেজলা: তাড়াইল  জলা: 

িকেশারগ   

 

1493. স জ চ  পাইক িপতা: শশধর চ  
পাইক মাতা: মারী 
রানী পাইক  

াম: রচাকাঠী  ওয়াড: িলয়া/৩  ডাকঘর: 
িলয়া ব র পা েকাড নং: ৮৬২৩  উপেজলা: 

বাউফল জলা: প য়াখালী 

বাসা: ৪৯/১ মিনর হােসন লন াম: বািঘপাড়া  
ওয়াড: ৪০  ডাকঘর: দয়াগ  পা েকাড নং: ১১০০  
উপেজলা: া র  জলা: ঢাকা  

 

1494. শারমীন নাহার িপতা: ী মা: ল 
আিমন মাতা: না 
আিমন  

াম: া নডা া  ওয়াড: নাওয়াগ াম/৪  
ডাকঘর: নলদী পা েকাড নং: ৭৫১৩  
উপেজলা: লাহাগড়া  জলা: নড়াইল  

াম: া নডা া  ওয়াড: নাওয়াগ াম/৪  ডাকঘর: 
নলদী পা েকাড নং: ৭৫১৩  উপেজলা: লাহাগড়া  
জলা: নড়াইল  

 

1495. মা ািফ র 
রহমান 

িপতা: মা: ছাব আলী 
মাতা: িফয়া বগম  

বাসা: ৫৬ াম: বয়রা স রাড-১  ওয়াড: ১৭  
ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ৯০০০ 
উপেজলা: সানাডা া জলা: লনা  

বাসা: নাহার টিলকম াম: বয়রা স রাড-১  
ওয়াড: ১৭  ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ৯০০০ 
উপেজলা: সানাডা া জলা: লনা  

 

1496. শািহনা খানম ামী: মা: জািহ ল 
ইসলাম মাতা: হেলনা 
বগম   

াম: রামকা র  ওয়াড: শালনগর ডাকঘর: 
িশয়রবর  পা েকাড নং:  উপেজলা: লাহাগড়া  
জলা: নড়াইল  

াম: রামকা র  ওয়াড: শালনগর ডাকঘর: িশয়রবর  
পা েকাড নং:  উপেজলা: লাহাগড়া  জলা: নড়াইল  

 

1497. দব সাদ 
সরকার 

িপতা: ীপক মার 
সরকার মাতা: গীতা 
রানী সরকার  

াম: ঈশান গীতা  ওয়াড: কািশ র ডাকঘর: 
কািশনগর পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: 
লাহাগড়া  জলা: নড়াইল 

াম: ঈশান গীতা  ওয়াড: কািশ র ডাকঘর: 
কািশনগর পা েকাড নং: ৭৫১০ উপেজলা: লাহাগড়া  
জলা: নড়াইল 

 

1498. মা: কামাল 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
কালাম  মাতা: 
আকিলমা বগম  

াম: দ: খান র  ওয়াড: শিরফ র/১৫ ডাকঘর: 
পাক- ি রহাট  পা েকাড নং: ৩৮২১ 
উপেজলা: বগমগ  জলা: নায়াখালী  

বাসা: ৩/১২, ক-ই াম: লালমা য়া ওয়াড:  
ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র জলা: ঢাকা 

 

1499. মা: শামীম 
রজা 

িপতা: মা: রওশন 
িসকদার মাতা: র 
জাহান বগম  

াম: মাহা দ র  ওয়াড: সালামাবাদ/৫  
ডাকঘর: কািলয়া পা েকাড নং: ৭৫২০ 
উপেজলা: কািলয়া জলা: নড়াইল  

াম: মাহা দ র  ওয়াড: সালামাবাদ/৫  ডাকঘর: 
কািলয়া পা েকাড নং: ৭৫২০ উপেজলা: কািলয়া 
জলা: নড়াইল  

 

1500. মা: 
মা ািফ র 

রহমান 

িপতা: মা: কিফল 
উি ন মাতা: মাছা: 
িফেরাজা বগম  

াম: ইমাদ র (চকপাড়া)  ওয়াড: ইমাদ র/১৭ 
ডাকঘর: আদারহাট পা েকাড নং: ৫৪৬০ 
উপেজলা: িমঠা র জলা: রং র 

াম: ইমাদ র (চকপাড়া)  ওয়াড: ইমাদ র/১৭ 
ডাকঘর: আদারহাট পা েকাড নং: ৫৪৬০ উপেজলা: 
িমঠা র জলা: রং র 

 

1501. তািমম ইকবাল িপতা: মা: দেলায়ার 
হাসাইন মাতা: আসমা 

খা ন  

াম: মশালা  ওয়াড: পাংশা/৯ ডাকঘর: 
পাংশা পা েকাড নং: ৭৭২০ উপেজলা: পাংশা 
জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: সরদার গিল, বেসন িমঞার বাসা াম: হাসনী 
দালান রাড  ওয়াড: চানখার র ডাকঘর: লালবাগ 
পা েকাড নং: ১২১১ উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1502. মা: িসরা ল 
ইসলাম 

িপতা: আই ি ন খান 
মাতা: অ না বগম  

াম: উ র কািছপাড়া   ওয়াড:  কািছপাড়া 
ডাকঘর: কািছপাড়া পা েকাড নং: ৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফল জলা: প য়াখালী 

াম: ন য়া ওয়াড: ভাঢ া  ডাকঘর: ভাঢ া 
পা েকাড নং: ১৩১০ উপেজলা: করানীগ  জলা: 

ঢাকা  

 

1503. তাহিমনা িপতা: শাহা াহ মাতা: াম: আেমাদ র  ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: িনউ লাইট কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৭/৩, তাবাস ম  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
আ ার িশিরনা আ ার  নলবাইদ পা েকাড নং: ২৩৩৮ উপেজলা: 

িলয়ারচর জলা: িকেশারগ   
শিপং স ার, আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র, 
ঢাকা 

1504. িনগার লতানা িপতা: হাছান আলী 
মাতা: নািগ স আ ার  

াম: ভেবরচর  ওয়াড: ভেবরচর ডাকঘর: 
ভেবরচর পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: 
গজািরয়া জলা: ীগ  

াম: ভেবরচর  ওয়াড: ভেবরচর ডাকঘর: ভেবরচর 
পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া জলা: 

ীগ  

 

1505. মা: র আলী 
সক 

িপতা: মা: ন র 
আলী সক মাতা: র 
জান বগম  

াম: আ গড়া  ওয়াড: চ না/৯ ডাকঘর: 
আকড়া পা েকাড নং: ৭৭০০  উপেজলা: 
রাজবািড় সদর জলা: রাজবািড়  

াম: আ গড়া  ওয়াড: চ না/৯ ডাকঘর: আকড়া 
পা েকাড নং: ৭৭০০  উপেজলা: রাজবািড় সদর 
জলা: রাজবািড়  

 

1506. মা: সাই ল 
আলম 

িপতা: শম াহার 
তা কদার মাতা: মা: 
আ: রিশদ  

াম: িবিচপাড়া  ডাকঘর:  ল ীগ  পা েকাড 
নং: ২৪০০  উপেজলা: ন েকানা জলা: 
ন েকানা 

াম: িবিচপাড়া  ডাকঘর:  ল ীগ  পা েকাড নং: 
২৪০০  উপেজলা: ন েকানা জলা: ন েকানা 

 

1507. মাহা দ 
সােহল রানা 

িপতা: মাহা দ আ স 
ছালাম মাতা: সােজদা 
বগম  

াম: চর জািমরা ওয়াড: সাতেপায়া/১ ডাকঘর: 
ছাতািরয়া পা েকাড নং: ২০৫০ উপেজলা: 
সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র  

াম: চর জািমরা ওয়াড: সাতেপায়া/১ ডাকঘর: 
ছাতািরয়া পা েকাড নং: ২০৫০ উপেজলা: 
সিরষাবাড়ী জলা: জামাল র  

 

1508. মাসা: রােবয়া 
খা ন 

িপতা: মা: ফা ক শখ 
মাতা: ফােতমা বগম  

বাসা: ঘাষাগাতী ( কবল ঘাট) াম: ঘাষগাতী 
ওয়াড: বারাক র/৪  ডাকঘর: িজ. বারাক র  
পা েকাড নং: ৯২২০  উপেজলা: িদঘিলয়া 
জলা: লনা  

বাসা: ঘাষাগাতী ( কবল ঘাট) াম: ঘাষগাতী ওয়াড: 
বারাক র/৪  ডাকঘর: িজ. বারাক র  পা েকাড নং: 
৯২২০  উপেজলা: িদঘিলয়া জলা: লনা  

 

1509. মা: শাহ আলম িপতা: রিশদা খা ন 
মাতা: মা: আ: লিতফ  

াম: খা রা  ওয়াড: ল তলা ডাকঘর: 
ল তলা পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: 
কাতয়ালী জলা: যেশার  

াম: খা রা  ওয়াড: ল তলা ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: কাতয়ালী জলা: 

যেশার  

 

1510. আলমগীর 
হােসন 

িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম মাতা: আেলয়া 
বগম  

াম: িনিশবয়ড়া  ওয়াড: ভা াবাড়ী/৬  
ডাকঘর: বন াসাড়া পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: বল িচ জলা: িসরাজগ  

যে  মা: েবল হােসন, দশ ক, পদাথ িব া 
িবভাগ, িসরাজগ  সরকারী কেলজ, িসরাজগ  

 

1511. ইনা ল হক িপতা: আ ল রিশধ 
হাওলাদার মাতা: 
িশিরনা বগম  

াম: কাজলারপাড় (ন ন রা া)  ওয়াড: ১ 
ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড নং: ১২৩৬ 
উপেজলা: যা াবািড় জলা: ঢাকা 

বাসা: ৫৬/১ নব ীপ বসাক লন াম: ল ীবাজার 
ওয়াড: ৪২ ডাকঘর: সদরঘাট পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: া র জলা: ঢাকা 

 

1512. সালায়মান  িপতা: মা: ন র 
আিল মাতা: িবউ  
বগম  

াম: জালাগািত  ওয়াড: িশয়ালকাঠী/৭  
ডাকঘর: জালাগািত পা েকাড নং: ৫৮৩১ 
উপেজলা: কাউখািল জলা: িপেরাজ র 

বাসা: মা: খারেশদ আলম (২৮৫) াম: ন াপাড়া  
ওয়াড: দি নখান ডাকঘর: দি নখান পা েকাড নং: 
১২৩০ উপেজলা: দি নখান জলা: ঢাকা 

 

1513. মা: রজাউল 
কিরম 

িপতা: ত আ ল 
মােজদ মা া মাতা: 
ত রািহলা খা ন  

াম: ম লগাতী  ওয়াড: পলাশবাড়ীয়া  
ডাকঘর: ম লগাতী   পা েকাড নং: ৭৬৩২  
উপেজলা: মহ দ র জলা: মা রা  

যে  মা: এনা ল হক, স ট া িরক কাম 
কি উটার অপােরটর, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

1514. মা: মাজাে দ 
হােসন 

িপতা: মা: ক ল 
হােসন মাতা: মাসা: 
জাহরা খা ন  

বাসা: সদ ার বাড়ী াম: দৗলত র  ওয়াড: ০২ 
ডাকঘর: চাপা র পা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: আদশ সদর জলা: িম া 

বাসা: ৩/৬ াম: সরকারী ডরিমটরী ভবন  ওয়াড: ীন 
রাড  ডাকঘর: িনউমােকট  পা েকাড নং: ১২০৫  

উপেজলা: ধানম ী  জলা: ঢাকা  

 

1515. শখ আমা াহ িপতা: শখ আ াহ 
মাতা: মাছা: লাই ন 
নাহার  

াম: দােমাদর কা   ওয়াড: ৭  ডাকঘর: 
হলাতলা পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: 

কলােরায়া জলা: সাত ীরা  

াম: দােমাদর কা   ওয়াড: ৭  ডাকঘর: হলাতলা 
পা েকাড নং: ৯৪১০ উপেজলা: কলােরায়া জলা: 

সাত ীরা  

 

1516. মা: আ স 
ছামাদ কমল 

িপতা: মা: শাহা আলী 
মাতা: কেমলা বগম  

াম: গড়গিড়য়া  ওয়াড: গাশাই র  ডাকঘর: 
িগলাগাছা  পা েকাড নং: ২১৩০  উপেজলা: 

বরদী জলা: শর র  

াম: গড়গিড়য়া  ওয়াড: গাশাই র  ডাকঘর: 
িগলাগাছা  পা েকাড নং: ২১৩০  উপেজলা: বরদী 
জলা: শর র  

 

1517. দীপা সাহা িপতা: রাম  রায় 
মাতা: অিনমা রানী 
সাহা  

াম: খানগ   ওয়াড: খানগ  ডাকঘর: 
খানগ  পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: 
রাজবাড়ী  জলা: রাজবাড়ী 

বাসা: ১৩/িস, প ম তলা াম: কািজর বাগ, মািনক 
নগর ওয়াড:   ডাকঘর: স জবাগ  পা েকাড নং: 
১২০৩  উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1518. মা: আেনায়া ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ াছ 
আলী মাতা: মাসা: 
মা মা িবিব  

াম: আ াম  ওয়াড: লশী গ া ডাকঘর: 
তলাল পা েকাড নং: ৫৯২০ উপেজলা: 
তলাল জলা: জয় রহাট 

াম: আ াম  ওয়াড: লশী গ া ডাকঘর: 
তলাল পা েকাড নং: ৫৯২০ উপেজলা: তলাল 

জলা: জয় রহাট 

 

1519. িশউিল আ ার িপতা: শাহাজাহান 
িশকদার মাতা: িশখা 
বগম  

াম: সােহেবর চর  ওয়াড: মেহশ র/৯  
ডাকঘর: বাথানডা া  পা েকাড নং: ৮১৩০  
উপেজলা: কািশয়ানী জলা: গাপালগ   

াম: পহরডা া ওয়াড:  পহরডা া/৬ ডাকঘর: 
পহরডা া  পা েকাড নং: ৮১০০ উপেজলা: কািলয়া 
জলা: নড়াইল 

 

1520. জািহ ল 
ইসলাম  

িপতা: হলাল উি ন 
মাতা: নাহার  

াম: মান র  ওয়াড: কািশনাথ র ডাকঘর: 
ক ান র  পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 
সাি য়া জলা: পাবনা  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭  

 

1521. জল ম মদার  িপতা: ন লাল 
ম মদার মাতা:  
ম মদার  

বাসা: চ  মার শীেলর বাড়ী াম: দি ন 
চ চড়া  ওয়াড: ৮  ডাকঘর: ধলী গৗরনগর 
পা েকাড নং: ৮৩৫০  উপেজলা: তা ি ন 
জলা: ভালা  

বাসা: জানােয়দ ার াম: হিরনা চালা, এসারনগর  
ওয়াড: ৮ ডাকঘর:  িনলনগর, কানাবাড়ী পা েকাড 
নং: ১৩৪৬  উপেজলা: জয়েদব র জলা: গাজী র 

 

1522. মা: আ ল 
খােলক 

িপতা: ত ফরজ ম ল 
মাতা: রািফয়া খা ন  

াম: নওদা লেকাচা  ওয়াড: ছানগাছা 
ডাকঘর: শাহানগাছা  পা েকাড নং: ৬৭০০  

াম: নওদা লেকাচা  ওয়াড: ছানগাছা ডাকঘর: 
শাহানগাছা  পা েকাড নং: ৬৭০০  উপেজলা: 
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  িসরাজগ  জলা: িসরাজগ  

1523. মা: 
শির ামান 

িপতা: মা: 
মিন ামান মাতা: 
হািলমা আকতার  

াম: সাতবািড়য়া  ওয়াড: করনখাল ডাকঘর: 
সাতবািড়য়া পা েকাড নং: ৩৫১০ উপেজলা: 
চাি না জলা: িম া 

বাসা: ৪০/৩ (৪থ  তলা), মেন র রাড াম:  মেন র 
রাড ওয়াড: হাজারীবাগ ডাকঘর: িজগাতলা 
পা েকাড নং: ১২০৯ উপেজলা: হাজারীবগা জলা: 

ঢাকা  

 

1524. জয়েদব বালা িপতা: ত অি নী বালা 
মাতা: মি কা বালা  

াম: শার লা  ওয়াড: ভা ারপাড়া/১০ 
ডাকঘর: সানাবা া পা েকাড নং: ৯২৫১  
উপেজলা: িরয়া জলা: লনা 

াম: শার লা  ওয়াড: ভা ারপাড়া/১০ ডাকঘর: 
সানাবা া পা েকাড নং: ৯২৫১  উপেজলা: িরয়া 
জলা: লনা 

 

1525. মা: দেলায়ার 
হাসাইন 

িপতা: মা: সােদক 
ম ল মাতা: শিরফা 
বগম  

াম: িবলহিরবাড়ী ইউিনয়ন: িবয়াঘাট/২ 
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: সাবগাড়ী পা েকাড নং: 
৬৪৫০ উপেজলা: দাস র  জলা: নােটার  

াম: িবলহিরবাড়ী ইউিনয়ন: িবয়াঘাট/২ ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: সাবগাড়ী পা েকাড নং: ৬৪৫০ উপেজলা: 

দাস র  জলা: নােটার  

 

1526. মা: সাই া 
িবন পলাশ 

িপতা: মা: শিহ ল 
ইসলাম মাতা: রিহমা 
খা ন  

াম: বািলয়াডা া  ওয়াড: ০১  ডাকঘর: 
বনী র পা েকাড নং: ৭৩২০ উপেজলা: 
শল পা জলা: িঝনাইদহ 

াম: বািলয়াডা া  ওয়াড: ০১  ডাকঘর: বনী র 
পা েকাড নং: ৭৩২০ উপেজলা: শল পা জলা: 

িঝনাইদহ 

 

1527. মা: আ াহ 
আল মা ন 

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

বাসা: ল ঘাট মাড়া াম: চরেবাশাখালী  
ওয়াড: দৗগািছ  ডাকঘর: চরআ েতাষ র 
পা েকাড নং: ৬৬০০ উপেজলা: পাবনা সদর 
জলা: পাবনা 

বাসা: ল ঘাট মাড়া াম: চরেবাশাখালী  ওয়াড: 
দৗগািছ  ডাকঘর: চরআ েতাষ র পা েকাড নং: 

৬৬০০ উপেজলা: পাবনা সদর জলা: পাবনা 

 

1528. মা: ছেলমান িপতা: মা: আ ব আলী 
ী মাতা: িরয়া 

বগম 

াম: অ ন দাহ ইউিনয়ন: লার পাড় ডাকঘর: 
লার পাড় পা েকাড নং:৮১৪০ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: অ ন দাহ ইউিনয়ন: লার পাড় ডাকঘর: লার 
পাড় পা েকাড নং:৮১৪০ উপেজলা: ক দ র 
জলা: গাপালগ  

 

1529. রাদ হােসন িপতা: মা: ইছাহাক 
মাতা: হেনারা বগম  

াম: গা র গাতী  ওয়াড: খা ার পাড়া 
ডাকঘর: খা ার পাড়া পা েকাড নং: ৮১৪২ 
উপেজলা: ক দ র জলা: গাপালগ  

াম: গা র গাতী  ওয়াড: খা ার পাড়া ডাকঘর: 
খা ার পাড়া পা েকাড নং: ৮১৪২ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

 

1530. রািজব সরকার িপতা: সািবি  সরকার 
মাতা: পরান সরকার  

াম: চককাউিরয়া  ওয়াড: আিতহা   ডাকঘর: 
চককাউিরয়া   পা েকাড নং: ২২১৩০  
উপেজলা: বরদী জলা: শর র 

াম: চককাউিরয়া  ওয়াড: আিতহা   ডাকঘর: 
চককাউিরয়া   পা েকাড নং: ২২১৩০  উপেজলা: 

বরদী জলা: শর র 

 

1531. মা: িরফাত 
হাসাইন 

িপতা: মা: খিল র 
রহমান মাতা: 
রজাহান আ ার  

াম: তলীপাড়া  ওয়াড: ২ ডাকঘর: কিরমগ  
পা েকাড নং: ২৩১০ উপেজলা: কিরমগ  
জলা: িকেশারগ   

বাসা: িনউ িবসিম াহ ার াম: ১০৬/৪ বংশাল 
রাড  ওয়াড: ৩৩ ডাকঘর: বা  বাজার পা েকাড নং: 

১১০০ উপেজলা: বংশাল জলা: ঢাকা 

 

1532. রা  চ  চ  িপতা: রিব চ  চ  
মাতা:মিন চ  চ   

বাসা: ১১২/২এ াম: কােতায়ালীর চর ( ব) 
ওয়াড: ৯ ডাকঘর: মাধবদী পা েকাড নং: 
১৬০৪ উপেজলা: নরিসংদী সদর জলা: 
নরিসংদী 

বাসা: ১১২/২এ াম: কােতায়ালীর চর ( ব) ওয়াড: ৯ 
ডাকঘর: মাধবদী পা েকাড নং: ১৬০৪ উপেজলা: 
নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

 

1533. মা: 
মিন ামান 

িপতা: মা: আ  ছা 
মাতা: মাছা: িশিরনা 
খা ন  

াম: মােকাড়েকালা ইউিনয়ন: গাড়াদহ/২  
ওয়াড: ৯ ডাকঘর: তালগাছী পা েকাড নং: 
৬৭৭০ উপেজলা: শাহাজাদ র জলা: 
িসরাজগ  

াম: মােকাড়েকালা ইউিনয়ন: গাড়াদহ/২  ওয়াড: ৯ 
ডাকঘর: তালগাছী পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: 
শাহাজাদ র জলা: িসরাজগ  

 

1534. মাছা: কাকিল 
খা ন 

িপতা: আ ল কালাম 
আজাদ মাতা: মাসা: 
িফয়া খা ন  

াম: মান র  ওয়াড: কািশনাথ র  ডাকঘর: 
ক ান র  পা েকাড নং: ৬৬৭০ উপেজলা: 
সাি য়া জলা: পাবনা  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৩, সরদার 
টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭  

 

1535. ল ম আ ার 
কিল 

িপতা: মাহ ব আলম 
িসকদার মাতা: হািমদা 
বগম  

াম: আ ািরয়া  ডাকঘর: আ ািরয়া   
উপেজলা: মিক  জলা: প য়াখালী  

বাসা নং ১১/৫/এ, লিতফ িরেয়ল এে ট, বিসলা, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭ 

 

1536. মাহ ব িপতা: ত ইয়ািছন 
মাতা: রােকয়া  

াম: চরিমল ী  ওয়াড: সনমািনয়া  ডাকঘর: 
চরিমল ী    পা েকাড নং: ১৭৩০  উপেজলা: 
কাপািসয়া জলা: গাজী র 

করবী ১/িব, জাতীয় চ  িব ান ইনি উট ও 
হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা 

 

1537. মা: নািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: িদদা ল 
ইসলাম মাতা: মাছা: 
নািদরা বগম  

বাসা: ছাট বাগডা া াম: বাগডা া ওয়াড: ৬ 
ডাকঘর: বাগডা া পা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: নড়াইল সদর জলা: নড়াইল 

বাসা: ছাট বাগডা া াম: বাগডা া ওয়াড: ৬ 
ডাকঘর: বাগডা া পা েকাড নং: ৭৫০০ উপেজলা: 
নড়াইল সদর জলা: নড়াইল 

 

1538. মা: মাজাে দ 
হক 

িপতা: মা: আেরন 
উ ীন মাতা: আসমা 
বগম  

াম: ল ন র  ওয়াড: চা য়াহা /১১ ডাকঘর: 
নং ড়াহাট পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 

মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: ল ন র  ওয়াড: চা য়াহা /১১ ডাকঘর: 
নং ড়াহাট পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 

মিনরাম র জলা: যেশার 

 

1539. মা: আলী 
হাসাইন শামীম 

িপতা: মা: আ ল 
কােশম মাতা: িফেরাজা 
বগম  

বাসা: মনসাদ াপারী বািড়  াম: ছা র  
ওয়াড: ০১ ডাকঘর: বাংলাবাজার পা েকাড 
নং: ৩৮৫০ উপেজলা: কা ািনগ  জলা: 
নায়াখালী 

বাসা: ইকবাল িবি ং াম: িনমতলা  ওয়াড: ৩৬ 
ডাকঘর: ব র পা েকাড নং৪১০০:  উপেজলা: ব র 
জলা: চ াম 

 

1540. মা: আ: রিহম িপতা: মা: লাল 
বাহার মাতা: সা  
বগম  

াম: ওয়ােয়শ করনী আদশ  নগর  ওয়াড: 
ব র/৪  ডাকঘর: ব র  পা েকাড নং: 

১৪২১  উপেজলা: নারায়নগ  সদর জলা: 

বাসা: ম ল িভলা (পাসেপাট অিফেসর দি েণ) াম: 
জািহদ নগর, ৩৬০৪/৬২৬৩  ওয়াড: মা য়াইল/৯ 

ডাকঘর: হািবব নগর পা েকাড নং: ১৩৬২  
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
নারায়নগ   উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

1541. মা: জািহ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: আ: ছালাম 
মি ক মাতা: িমেসস 
জািকয়া বগম  

াম: বতাগী (প  হাসপাতাল রাড)  ওয়াড: 
৬/ বতাগী  ডাকঘর: বতাগী  পা েকাড নং: 
৮৭৪০  উপেজলা: বতাগী জলা: বর না 

যে  মা: আ: ছালাম মি ক এফ আই (এিব) অিত: 
উপ িলশ কিমশনার িনরাপ া শাখা, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

1542. মা: মাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: মাশারফ 
হােসন মাতা: িমেসস 

িবউ  বগম  

াম: দি ন ভালানাথ র  ইউিনয়ন: ২ ওয়াড:  
৫ ডাকঘর: বতাগী  পা েকাড নং: ৮৭৪০  
উপেজলা: বতাগী জলা: বর না 

যে  মা: আ: ছালাম মি ক এফ আই (এিব) অিত: 
উপ িলশ কিমশনার িনরাপ া শাখা, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

1543. মা: ওবাই ল 
ইসলাম শখ 

িপতা: মা: িজ ার 
আলী শখ মাতা: 
মেনায়ারা বগম  

াম:  ডা া গ া র ওয়াড: গািব র ডাকঘর: 
সািলনা ব  পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

াম:  ডা া গ া র ওয়াড: গািব র ডাকঘর: 
সািলনা ব  পা েকাড নং: ৮১৪০ উপেজলা: 
ক দ র জলা: গাপালগ  

 

1544. মা: মেহদী 
হাসান দয় 

িপতা: জসীম উ ীন 
মাতা: মেনায়ারা বগম  

বাসা: ৫১ াম: তারা র ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: 
কসবা পা েকাড নং: ৩৪৬০  উপেজলা: কসবা 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: ৫১ াম: তারা র ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: কসবা 
পা েকাড নং: ৩৪৬০  উপেজলা: কসবা জলা: 
া নবািড়য়া 

 

1545. মাহা দ 
সা াম 

িপতা:আ: সা ার মাতা: 
সােলহা বগম  

াম: গাসাইর চর  ওয়াড: গজািরয়া  ডাকঘর: 
গজািরয়া পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: 
গজািরয়া জলা: ি গ  

াম: গাসাইর চর  ওয়াড: গজািরয়া  ডাকঘর: 
গজািরয়া পা েকাড নং: ১৫১০ উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ি গ  

 

1546. মা: শির ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: নওেশর 
আলী মাতা: রােকয়া 
বগম  

াম: ভাগতী  ওয়াড: ০২ ডাকঘর: কশব র 
পা েকাড নং: ৭৪৫০ উপেজলা: কশব র 
জলা: যেশার 

যে  সা: সালায়মান হােসন, ক উটার অপােরটর 
িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

1547. মা: ওয়ােজদ 
আলী 

িপতা: মা: মিফ র 
রহমান মাতা: সােজদা 
বগম  

াম: িমজা র  ওয়াড: শাহােগালা/১  ডাকঘর: 
র রাম র পা েকাড নং: ৬৫৯৬ উপেজলা: 
আ াই জলা: নওগ  

যে  আিত র রহমান পিরেবশ ও বন ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

1548. মা: সােহল 
হােসন 

িপতা: মা: আকবর 
হােসন মাতা: মাছা: 

পা ল খা ন  

াম: রােম র গ তী  ওয়াড: পা াশী ডাকঘর: 
বায়ালীঘার চর পা েকাড নং: ৬৭২০ 

উপেজলা: রায়গ  জলা: িসরাজগ  

াম: রােম র গ তী  ওয়াড: পা াশী ডাকঘর: 
বায়ালীঘার চর পা েকাড নং: ৬৭২০ উপেজলা: 

রায়গ  জলা: িসরাজগ  

 

1549. মা: সাই ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান মাতা: রানীন 
বগম  

াম: বলীগ ও ইউিনয়ন: গৗড়া ার/৪  ওয়াড: 
০১ ডাকঘর: গৗড়া ার পা েকাড নং: ২১৫০ 
উপেজলা: নকলা জলা: শর র 

াম: বলীগ ও ইউিনয়ন: গৗড়া ার/৪  ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: গৗড়া ার পা েকাড নং: ২১৫০ উপেজলা: 
নকলা জলা: শর র 

 

1550. মা: নাজ ল 
ইসলাম 

িপতা: মা: হািব র 
রহমান সরদার  মাতা: 
মাছা: িফয়া বগম  

বাসা: চরনারনিদয়া াম:  ওয়াড: বাশতলা/২  
ডাকঘর: চরনারনিদয়া  পা েকাড নং: ৭৮৬০  
উপেজলা: আলফাডা া জলা: ফিরদ র 

বাসা: ১২/৩ াম: মাশা আ াহ ভবন ওয়াড: কবা  
ঢালা ডাকঘর: সােয়দাবাদ পা েকাড নং: ১১০০ 

উপেজলা:  জলা: ঢাকা 

 

1551. মা: ফয়সাল িপতা: গালমা মা ফা 
মাতা: রাইয়া বগম  

াম: কানাউর  ওয়াড: কাইতলা ডাকঘর: 
বাউরখ  পা েকাড নং: ৩৪৬৩ উপেজলা: 
নবীনগর জলা: া নবািড়য়া 

বাসা: িব১৪/৭ ীন রাড, গভ: াফ কায়াট ার ীন 
রাড, গভ: াফ কায়াট ার ওয়াড: ১৭  ডাকঘর: 

িনউমােকট  পা েকাড নং: ১২০৫  উপেজলা: 
ধানমি   জলা: ঢাকা  

 

1552. সাই ল ইসলাম িপতা: ত আ ল 
খােয়র মাতা: অিহদা 
খােয়র  

াম: ভাংগা পাড়া  ওয়াড: ল ী র/৭  ডাকঘর: 
ল ী র  পা েকাড নং: ৩০৭০  উপেজলা: 
দায়াপরা বাজার জলা: নামগ   

াম: ভাংগা পাড়া  ওয়াড: ল ী র/৭  ডাকঘর: 
ল ী র  পা েকাড নং: ৩০৭০  উপেজলা: দায়াপরা 
বাজার জলা: নামগ   

 

1553. মা: সিজব 
আলী 

িপতা: ম: শাহা র 
রহমান মাতা: মাছা: 
মেনায়ারা বগম  

াম: ফিকরাবাদ রায়পাড়া ইউিনয়ন: ২  ওয়াড: 
৩ ডাকঘর: গালাপনগর পা েকাড নং: ৭০৪০ 
উপেজলা: ভড়ামারা জলা: ি য়া 

াম: ফিকরাবাদ রায়পাড়া ইউিনয়ন: ২  ওয়াড: ৩ 
ডাকঘর: গালাপনগর পা েকাড নং: ৭০৪০ উপেজলা: 
ভড়ামারা জলা: ি য়া 

 

1554. মা: িমজা র 
রহমান 

িপতা: মা: আ: হািকম 
হাওলাদার মাতা: 
মাসা: সােলহা বগম  

াম: ম  কামেছব র  ওয়াড: মা ার হাট  
ডাকঘর: নাচনমহল পা েকাড নং: ৮৪২০ 
উপেজলা: নলিছ  জলা: ঝালকাঠী  

াম: ম  কামেছব র  ওয়াড: মা ার হাট  ডাকঘর: 
নাচনমহল পা েকাড নং: ৮৪২০ উপেজলা: নলিছ  
জলা: ঝালকাঠী 

 

1555. মা: ইসমাইল 
হােসন 

িপতা: মা: আ ল 
কােশম মাতা: মােলকা 
বগম  

াম: মি কার িদঘী  ওয়াড:   ডাকঘর: শশীদল  
পা েকাড নং: ৩৫২৬ উপেজলা: া নপাড়া 
জলা: িম া 

যে  মা: সােহল বােজট অিধশাখা, বািনজ  
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

1556. শখর িব াস িপতা: রিবন িব াস 
মাতা: কৗশ া িব াস  

াম: হিরনা ওয়াড: ব াডা া  ডাকঘর: 
কানােখালা  পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: 

মিনরাম র জলা: যেশার 

াম: হিরনা ওয়াড: ব াডা া  ডাকঘর: কানােখালা  
পা েকাড নং: ৭৪৪০ উপেজলা: মিনরাম র জলা: 

যেশার 

 

1557. মা: আিত র 
রহমান 

িপতা: মা: ওসমান 
গনী মাতা: মাছা: 
আিমনা খা ন  

াম: ভারা া  ওয়াড: ঝঞল  ডাকঘর: 
পাড়াবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: 

কামার খ  জলা: িসরাজগ  

াম: ভারা া  ওয়াড: ঝঞল  ডাকঘর: পাড়াবাড়ী 
পা েকাড নং: ৬৭০০ উপেজলা: কামার খ  জলা: 

িসরাজগ  

 

1558. িনতীশ ম ল িপতা: িনর ন ম ল 
মাতা: অ লী ম ল  

াম: নারানদীয়া  ওয়াড: জয় র ডাকঘর: 
লাহাগড়া পা েকাড নং: ৭৫১১ উপেজলা: 
লাহাগড়া জলা: নড়াইল 

াম: নারানদীয়া  ওয়াড: জয় র ডাকঘর: লাহাগড়া 
পা েকাড নং: ৭৫১১ উপেজলা: লাহাগড়া জলা: 

নড়াইল 

 

1559. এিলজা খা ন িপতা: এমদা ল হক 
মাতা: হেলনা খা ন  

াম: িড ীর চর  ওয়াড: লশীর চর  ডাকঘর: 
ডায়াতলা পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: 

জামাল র সদর জলা: জামাল র 

বাসা: ই ৪/১০৪ াম: িবিপএ িস ওয়াড: িবিপএ িস 
ডাকঘর: িবিপএ িস পা েকাড নং: ১৩৪৩ উপেজলা: 
সাভার জলা: ঢাকা 

 

1560. মা: িমজা র িপতা: ত আ: ছা ার বাসা: হাসপাতাল রাড াম: তাি কাঠী ওয়াড: বাসা: ৬৬ এ ৫ম তলা াম: মিন রী পাড়া ওয়াড:   
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:/ 
রাল 

আেবদনকারীর 
নাম 

িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম  

1 2 3 4 5 6 
রহমান মি ক মাতা: মাসা: 

আেলয়া বগম  
৩ ডাকঘর: নলিছ  পা েকাড নং: ৮২৪০ 
উপেজলা: নলিছ  জলা: ঝালকা  

ডাকঘর: তজগ ও পা েকাড নং: ১২১৫ উপেজলা: 
তজগ ও জলা: ঢাকা 

1561. িজএম মেহদী 
হাসান 

িপতা: মা: ফরজ আলী 
গাজী মাতা: রািজয়া 
লতানা  

বাসা: খান জাহান আলী রাড াম: ছয়াড়া 
ওয়াড: আইচগাতী ডাকঘর: িগহা ী 
পা েকাড নং: ৯২৪২ উপেজলা: পসা জলা: 
লনা 

বাসা: খান জাহান আলী রাড াম: ছয়াড়া ওয়াড: 
আইচগাতী ডাকঘর: িগহা ী পা েকাড নং: ৯২৪২ 
উপেজলা: পসা জলা: লনা 

  

1562. স য় বপারী িপতা: পন মার 
বপারী মাতা: 

চ েলায়া  

াম: পি চম তা েকর চর য়ানী  ওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: পি চম তা েকর চর য়ানী পা েকাড 
নং: ৮৭২০ উপেজলা: পাথরঘাটা   জলা: 
বর না  

বাসা: ১৪৯ াম: িমরহাজীর বাগ ওয়াড: ৫১ ডাকঘর: 
গ ািরয়া পা েকাড নং: ১২০৪ উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা: ঢাকা 

 

1563. শাম াহার 
চৗ রী 

ামী: আ াস িময়া 
মাতা: আইিরন খানম  

াম: দ ইন  ওয়াড: ২ ডাকঘর: গংগাসাগর 
পা েকাড নং: ৩৪৫২ উপেজলা: আখাউড়া 
জলা: া নবািড়য়া 

াম: দ ইন  ওয়াড: ২ ডাকঘর: গংগাসাগর পা েকাড 
নং: ৩৪৫২ উপেজলা: আখাউড়া জলা: া নবািড়য়া 

 

   1 


