
1 
 

 
“স ট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর”পেদ আেবদন ত াথ েদর (স ক) তািলকা 

 
িমক/

রাল নং 
আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
1.  মা: আ ল ওয়াহাব 

 
 

িপতা: মা: রনবী সরকার 
মাতা: মাছা: মেনায়ারা বগম 

াম: প চবাড়ীয়া, ইউিনয়ন: ঝঐল, ওয়াড  নং: ০২ 
ডাকঘর: হাটবড় ল, পা েকাডন র: ৬৭০০ 
উপেজলা: কামারখ , জলা: িসরাজগ  

মা: আ ল ওয়াহাব,, যে : মা: আ: রিশদ 
ি গত কম কতা, ম কম সং ান ম ণালয়,  

ভবন নং-০৭, ক  নং-৫৫২, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

2.  িমলন হােসন িপতা: ফজ  আহ দ 
মাতা: মাক দা বগম 

াম: কািশ র, ইউিনয়ন: িডিহ,ডাকঘর: লবাগ র 
পা েকাড নং: ৭৪২০,উপেজলা: শাশ া, জলা: যেশার 

যে , খারেশদ আলম, ি গত কম কতা, 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

 

3.  শারিমন লতানা িপতা: মা: ইসহাক সরদার  
মাতা: মাসা: সািফয়া বগম 

াম: িমজা র, ওয়াড  নং:৪,ডাকঘর: কািলয়া, 
পা েকাড ন র: ৭৫২০, উপেজলা: কািলয়া, জলা: নড়াইল 

যে , মা: জািম ল শখ, শাসিনক কম কতা, মি পিরষদ 
িবভাগ, ভবন নং-১, ক  নং-২০৫, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

4.  মা: সাহাগ িপতা: ত আ ল মােলক 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: আলমনগর, ইউিনয়ন: হমােয়ত রউপেজলা: সাভার 
জলা: ঢাকা 

 
 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১, এ,  সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 
 

 

5.  মা: সােহল রানা িব াস িপতা: মা: আ স সা ার 
িব াস 
মাতা: মাছা: িবয়া খা ন 

াম: তািলমনগর, ইউিনয়ন: সাগরকাি ,  
ডাকঘর: সাগরকাি , পা েকাড নং: ৬৬৬১ 
উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১, এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, ডাকঘর: 
মাহা দ র- ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা নগর, ঢাকা 

 

6.  মা: রািক ল ইসলাম িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম 
মাতা: হাসেন আরা বগম 

বাসা: হাজী ম াজ উি ন বপারী বাড়ী 
াম: বা া বাস া , ওয়াড  নং: ১নং, ইিলশ সড়ক, ডাকঘর: 
ভালা-৮৩০০, উপেজলা: ভালা, জলা: ভালা 

বাসা: মসাস  গিত িবতান, াম: ক চা বাজার 
রাড,খালপাড়, ইউিনয়ন: ১ নং ওয়াড, ভালা সদর 

ডাকঘর: ভালা, ৮৩০০, উপেজলা: ভালা, জলা: ভালা 

 

7.  মা: সিলম আকবর িপতা: মা: িজ াত আলী মা া 
মাতা: মমতাজ বগম 

াম/পাড়া/মহ া: হািমরদী ( ব পাড়া), ইউিনয়ন/ওয়াড: 
হািমরদী, ডাকঘর: হািমরদী, পা েকাড নং: ৭৮৩০ 
উপেজলা: ভাংগা, জলা: ফিরদ র  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭। 

 

8.  তাসিলমা আ ার িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: েলছা আ ার 

াম/পাড়া/মহ া: নয়াপাড়া, ডাকঘর: লী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

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

 

9.  মাশারফ হােসন িপতা: শিহ াহ 
মাতা: উে হানী 

াম/পাড়া/মহ া: ইছারেটক, ইউিনয়ন/ওয়াড: আমলাব 
ডাকঘর: বেট র, পা েকাড নং: ১৬৪৩ 
উপেজলা: বলাব, জলা: নরিসংদী 

জ ািত কম ািসয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, েচৗ রী পাড়া, 
ঢাকা-১২১৯। 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
10.  মা: ইমরান হাসান িপতা: মা: আ: রিশদ 

মাতা: মাছা: মেনায়ারা বগম 
 

বাসা ও সড়ক( নাম ও ন র): িপ এইচ ৪৫০ 
াম/পাড়া/মহ া: বনপাড়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং ওয়াড 

ডাকঘর: হােরায়া ৬৪৩০উপেজলা: বড়াই ামেজলা: নােটার 
 

বাসা ও সড়ক( নাম ও ন র): িপ এইচ ৪৫০ 
াম/পাড়া/মহ া: বনপাড়া, ওয়াড: ২ নং ওয়াড 

ডাকঘর: হােরায়া-৬৪৩০উপেজলা: বড়াই াম, জলা: নােটার 

 

11.  মা: আ সাইদ িপতা: মা: আ ররিহম 
মাতা: রােশদােবগম 

াম/পাড়া/মহ া: বড়েমধার, ইউিনয়ন/ওয়াড: ধলাপাড়া 
ডাকঘর: ধলাপাড়া, পা েকাড নং: ১৯৮৩ 
উপেজলা: ঘাটাইল, জলা: টাংগাইল 
 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১, এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা নগর, ঢাকা 

 

12.  মা: শাহিরয়ার ইয়া িপতা: মা: শাহ আলম ইয়া 
মাতা: মাছা: রাকসানা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: বড়েমধারইউিনয়ন/ওয়াড: ধলাপাড়া 
ডাকঘর: ধলাপাড়ােপা েকাড নং: ১৯৮৩ 
উপেজলা: ঘাটাইলেজলা: টাংগাইল 
 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১, এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র,১২০৭ শেরবাংলা নগর, জলা: ঢাকা 

 

13.  মাহা র রহমান িপতা: মিজ র রহমান মা া 
মাতা: আসমা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: কা , ইউিনয়ন/ওয়াড: কা  
ডাকঘর: কা বাজার, পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ    

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১, এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, ১২০৭  শেরবাংলা নগর, জলা: ঢাকা 

 

 

14.  মা: আজহা ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: মাছা: ৎ াহার 

াম/পাড়া/মহ া: িহজলাজানী, ইউিনয়ন/ওয়াড: রাজগাতী 
ডাকঘর: পাছদির া, পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা: না াইল, জলা: ময়মনিসংহ 

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

 

15.  মাহা দ সাি র হােসন িপতা: মাহা দ আ ল হােসন 
মাতা: বগম জাৎ া 

বাসা ও সড়ক: আ ল সওদাগর হাউজ 
াম/পাড়া/মহ া: চরখিলফা, ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৭ ওয়াড 

ডাকঘর: িদদার াহ, ৮৩১০: দৗলতখানেজলা: ভালা 
 

বাসা ও সড়ক: আ ল সওদাগর হাউজ 
মহ া: ৬/১২, ক এফ, লালমা য়াওয়াড: ৩২ নং ওয়াড  
(উ র িস  কর:)ডাকঘর: মাহা দ র ১২০৭, ঢাকা  

 

16.  মা: দেলায়ার হােসন িপতা: মা: দৗলত হােসন 
মাতা: িফয়া বগম 

মহ া: বােহর চর, ওয়াড: ১৩ নং মািনকা র ইউিনয়ন 
ডাকঘর: বােহর চর, পা েকাড নং: ৩৫৪৬ 
উপেজলা: বা ারাম র, জলা: া নবাড়ীয়া 
 

বাসা নং: ৩৪১, মহ া: ছাট মাধবদী আবািসক,  
ওয়াড  নং:০৩, পা  কাড নং: ১৬০৪, 
 উপেজলা: মাধবদী, জলা: নরিসংদী 

 

17.  মা: আমজাদ হােসন িপতা: মা: আহাদ আলী 
মাতা: মাছা: ফাইমা িবিব 

াম/পাড়া/মহ া: বড়পই, ইউিনয়ন/ওয়াড: া 
ডাকঘর: সাদ র, পা েকাড নং: ৬৫১০ 
উপেজলা: মা া, জলা: নওগ  
 

জ ািত কম ািসয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, েচৗ রী পাড়া, 
ঢাকা-১২১৯। 

 

18.  মা: লাকমান হােসন িপতা: মা: শাহজাহান মা া 
মাতা: খািতজা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: শাহািজরা, ইউিনয়ন/ওয়াড: শিরকল 
ডাকঘর: শাহািজরােপা েকাড নং: ৮২৩৩ 
উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

াম/পাড়া/মহ া: শাহািজরা, ইউিনয়ন/ওয়াড: শিরকল 
ডাকঘর: শাহািজরােপা েকাড নং: ৮২৩৩ 
উপেজলা: গৗরনদী, জলা: বিরশাল 

 

19.  শামীমা আ ার িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: লমালা বগম 
 

বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): জয়নাবািড় 
মহ া: জয়নাবািড়ইউিনয়ন/ওয়াড: ৫নং 
ডাকঘর: রাজ লবািড়য়া, সাভার, জলা: ঢাকা 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১, এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা নগর, ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
20.  মা: সােহল রানা িপতা: নাছিরন রহমান 

মাতা: মাখেল র রহমান 
বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): বাসাই হাওলাদার বািড় 
াম: হিরনমালা, ইউিনয়ন/ওয়াড: তিলঘািল 

ডাকঘর: হিরনপালা: ৮৫৫০, ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র 

যে : মা: নজ ল ইসলাম(িপও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪, আ মান িফ ল ইসলাম রাড,  
ঢাকা-১০০০ 

 

21.  নাসিরন জাহান িপতা: আব র রিশদ 
হাওলাদার 
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): শের-ই-বাংলা সড়ক, 
াম/পাড়া/মহ া: পাতলী,ইউিনয়ন/ওয়াড: পাতলী হাউিজং 

এে ট, পা েকাড নং: ৮২০৭, বিরশাল 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

22.  মা: জিহ ল ইসলাম েবল িপতা: ত: হােসম াপারী 
মাতা: জয় ন িবিব 

বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): ৪৪০/১, াম/পাড়া/মহ া: নগরেকা া, 
ইউিনয়ন/ওয়াড: বনগ ও, ডাকঘর: নগরেকা া,  
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা: সাভার, জলা: ঢাকা   

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭, জলা: ঢাকা 

 

23.  মা: নজ ল ইসলাম িপতা: মা: মিজ র রহমান 
মাতা: মাছা: হািমদা 

াম: গাড়া াম, সরকার পাড়া, ইউিনয়ন: গাড়া াম,  
পা : খামার গাড়া াম, উপেজলা: িকেশারগ , 

 জলা: নীলফামারী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন 
ই উট, বাড়ী: ২, রাড নং= ০৪, সনপাড়া, পব তা, 
িমর র-১০, ঢাকা। 

 

24.  মা: সাহরাব পরাগ িপতা: মা: শাহ আলম 
মাতা: ফরেেদৗিস আরা ববী 

বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): আলম ানসন, 
মহ া: উ র সরাইপাড়া, িপিস রাড, ইউিনয়ন/ওয়াড: 
সরাইপাড়া,ডাকঘর: কা ম একােডমী, ৪২১৯, জলা: চ াম 

বাসা ও সড়ক(নাম/ন র): আলম ানসন, 
মহ া: উ র সরাইপাড়া, িপিস রাড, ওয়াড: 
সরাইপাড়া,ডাকঘর: কা ম একােডমী: ৪২১৯, পাহাড়তলী,  
চ াম 

 

25.  রজাউল কিরম িপতা: লাল উি ন 
মাতা: মিরয়ম বগম 

াম: রাম র, ইউিনয়ন/ওয়াড: শিরফ র 
ডাকঘর: শিরফ র, পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র সদর, জলা: জামাল র  

াম: রাম র, ইউিনয়ন/ওয়াড: শিরফ র 
ডাকঘর: শিরফ র, পা েকাড নং: ২০০০ 
উপেজলা: জামাল র সদর, জলা: জামাল র  

 

26.  সামা আ ার িপতা: মা: আ ল লিতফ 
ম ল 
মাতা: সাহাগী আ ার 

াম/পাড়া/মহ া: পািলমা,ইউিনয়ন/ওয়াড: ৭নং নারাি য়া 
ডাকঘর: পািলমা, পা েকাড নং: ১৯৭৫ 
উপেজলা: কািলহাতীেজলা: টাংগাইল 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা নগর, ঢাকা 

 

27.  মা: মা ন িসকদার িপতা: মা: ইিলয়াছ আহেমদ 
মাতা: রােবয়া খানম 

াম: আউিড়য়া, ইউিনয়ন: আউিড়য়া 
ডাকঘর: হাটবািড়য়ােপা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: নড়াইলেজলা: নড়াইল  

াম: আউিড়য়া, ইউিনয়ন: আউিড়য়া 
ডাকঘর: হাটবািড়য়ােপা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: নড়াইলেজলা: নড়াইল  

 

28.  মা: শাম র রহমান িপতা: আ ল মা ান 
মাতা: শাহানাজ বগম 

মহ া: পালপাড়াইউিনয়ন/ওয়াড: ৯নং উ র জয় র 
ডাকঘর: ইসলাম রেপা েকাড নং: ৩৭০৮ 
উপেজলা: ল ী র সদর, ল ী র 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ২৯৩/২ তীয় তলা 
াম/পাড়া/মহ া: দি ণ কাফ ল,ইউিনয়ন/ওয়াড: ১৬ নং 

ওয়াড ডাকঘর: ক া নেম  ১২০৬, কাফ লেজলা: ঢাকা  

 

29.  ওয়ািকল উি ন িপতা: আ  ব ার শখ 
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: শলমাির, ইউিনয়ন/ওয়াড: ড়াইচ 
ডাকঘর: িশয়ালিদ, পা েকাড নং: ৭৮৭০ 
উপেজলা: আলফাডা া, জলা: ফিরদ র 
 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার অপােরটর িনং স ার, 
১০৫/১০৬, ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, িমর র-১, 
ঢাকা-১২১৬ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
30.  গালাম র ল িপতা: আ ল হােসন মা া 

মাতা: তাসিলমা 
াম/পাড়া/মহ া: লতান শাহী, ইউিনয়ন/ওয়াড: 

পাইককাি ,ডাকঘর: লতান শাহী 
পা েকাড নং: ৮১০০, উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

াম/পাড়া/মহ া: লতান শাহী, ইউিনয়ন/ওয়াড: 
পাইককাি , ডাকঘর: লতান শাহী, পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ  
জলা: গাপালগ  

 

31.  মা: নজ ল ইসলাম িপতা: ত আদম আলী 
মাতা: মাছা: র জাহান খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: কয়ড়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: গাছা 
ডাকঘর: গাছা, পা েকাড নং: ৬৭২০ 
উপেজলা: রায়গ ,  
জলা: িসরাজগ   

যে  মা: সাহাব উি ন,ক  নং-২১৪, িহসাব শাখা 
িব.িস.এস শাসন একােডমীনবাব হািব াহ রাড, 
শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০ 

 

32.  মা: আিরফ হােসন িপতা: মা: ওিল মাহ দ 
মাতা: মাছা: আিরফা বগম 

াম: নাি না কামািলয়া, ইউিনয়ন: ভ ঘাট 
ডাকঘর: নাি না কামািলয়া, পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: কামারখ ,  
জলা: িসরাজগ    

াম: নাি না কামািলয়া, ইউিনয়ন: ভ ঘাট 
ডাকঘর: নাি না কামািলয়ােপা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: কামারখ েজলা: িসরাজগ    

 

33.  মা: িগয়াস উ ীন িপতা: মা: আিজজ হাওলাদার 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): আিশয়ার সড়ক 
াম/পাড়া/মহ া: আিশয়ারইউিনয়ন/ওয়াড: িবনাইকাঠী 

ডাকঘর: নব ামেপা েকাড নং: ৮৩০০ 
উপেজলা: ঝালকাঠীেজলা:ঝালকাঠী 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ি  কনেফকশনারী 
াম: হােতম আলী কেলজ, ইউিনয়ন/ওয়াড: চৗমাথাডাকঘর: 
চৗমাথা, পা েকাড নং: ৮২০০উপেজলা: 

বিরশালেজলা:বিরশাল 

 

34.  রতন চ  দাস িপতা: রিব চরণ দাস 
মাতা: িম া রানী দাস 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৩৩১মহ া:কাটাখালী দি ণ হা  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং বদল র ইউিনয়ন, ৬ নং ওয়াড   
ডাকঘর:  পাহাড় রেপা েকাড নং:  ৩৩৬০উপেজলা: 
আজিমরীগ েজলা:হিবগ  

যে , ি েজ  চ  দাস সহকারী কি উটার া ামার, 
িব িব ালয় ম রী কিমশন,  
আগারগ ও,  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা 

 

35.  মা: মা ন কিবর িপতা: মা: শাহজাহান 
মা ববর 
মাতা: মাসা: মােমলা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৩২৪মহ া: তিলখালী 
ইউিনয়ন/ওয়াড: লাডকা ডাকঘর: তিলখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০১উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী  

যে , 
মা: মা ন কিবর (িপ.ও্) অথ  ম ণালয়(ই.আর.িড) 

আগারগ ও, শের-ই-বাংলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

36.  মা: জাম ল ইসলাম িপতা: মা: হািকম উি ন 
মাতা: রজাহান বগম 

াম/পাড়া/মহ া: প ানন র 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪নং িসংেহর বাংলা  
ডাকঘর: ন েকানা পা েকাড নং: ২৪০০  
উপেজলা: ন েকানােজলা: ন েকানা 

যে  হািসম আহেমদ(স টিলিপকার) িবভাগীয় কিমশনােরর 
কায ালয়, ১ম ১২ তলা, সরকারী অিফস ভবন (৩য় তলা), 
স নবািগচা, ঢাকা-১০০০। 

 

37.  আসমা আ ার ামী: মা: আেনায়ার হােসন 
মাতা: শাম াহার 

রামচ র ক া,  
আমজাদ নগর, 
 চৗ াম,  

িম া  

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িব/৯৩ (৪থ  তলা) 
াম/পাড়া/মহ া: মািলবাগ চৗ রী পাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: 

২৩ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা: ঢাকা 

 

38.  মা: সাহাগ িময়া িপতা: মা: সালাম িময়া 
মাতা: কন 

াম/পাড়া/মহ া: মাহ দ র ইউিনয়ন/ওয়াড: িব নীয়া 
ডাকঘর: নামা- মাহ দ রেপা েকাড নং: ২২৩০ 
উপেজলা: ভা কা 
জলা: ময়মনিসংহ 

যে : মা: ৎফর রহমান ধান কায ালয় 
ি কা স দ উ য়ন ইনি উট 
িষ খামার সড়ক, ফাম েগট,  

ঢাকা-১২১৫ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
39.  স য় কাি  িব াস িপতা: িচর ীব িব াস 

মাতা: ভা মিত িব াস 
বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িব াস বািড় 
াম/পাড়া/মহ া: চৗর লী, ইউিনয়ন/ওয়াড: শলা ইউিনউন 

ডাকঘর: রাধাগ েপা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়ােজলা: গাপালগ  

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৮২১২  
াম/পাড়া/মহ া: ভজহরী সাহা ীট 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪১ নং ওয়াড, ডাকঘর: ঢাকা সদর, 
পা েকাড নং: ১১০০, উপেজলা: া রেজলা: ঢাকা 

 

40.  সািনয়া আ ার ামী: মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: রিমছা খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: কয়ড়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: গাছা 
ডাকঘর: গাছা, পা েকাড নং: ৬৭২০ 
উপেজলা: রায়গ , জলা: িসরাজগ  

যে  মা: নজ ল ইসলাম 
ক  নং-২১৪, িহসাব শাখা, িবিসএস শাসন একােডমী, 
নবাব হািব াহ রাড, শাহবাগ,  
ঢাকা-১০০০ 

 

41.  নাজমা িপতা: লালিময়া 
মাতা: মােশ দা 

াম: দি ণ ঘািসর পাড়া,ইউিনয়ন: বগারচর  
ডাকঘর: দি ণ ঘািসরপাড়ােপা েকাড নং: ২১৪০ 
উপেজলা: বকসীগ েজলা:জামাল র 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

42.  জয়  চ  পাল িপতা: বগ  পাল 
মাতা: আেলা রানী পাল 

াম/পাড়া/মহ া: টংরাখালী  ইউিনয়ন/ওয়াড: বদর র 
ডাকঘর: খিলশাখালীেপা েকাড নং: ৪৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ িশ ণ ক , ২৩২ ি তীয় তলা, 
আেমনা এেট , সনপাড়া, িমর র-১০, ঢাকা 

 

43.  মা: মাবারক হােসন িপতা: মা: মিফজ উি ন 
মাতা: ল ম খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: িবনােয়ক র   ইউিনয়ন/ওয়াড: ২নং বা ালা, 
ডাকঘর: িবনােয়ক র 
পা েকাড নং: ৬৭৬২, উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

াম/পাড়া/মহ া: িবনােয়ক র   ইউিনয়ন/ওয়াড: ২নং 
বা ালাডাকঘর: িবনােয়ক রেপা েকাড নং: ৬৭৬২ 
উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ  

 

44.  নাজিনন লতানা িপতা: ত কিল ীন 
মাতা: ত রিশদা 

াম/পাড়া/মহ া: কালার পালসা    ইউিনয়ন/ওয়াড: কালা 
ডাকঘর: কালা হাটেপা েকাড নং:  ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: নওগ  

যে  মা: রজাউল কিরম 
উ মান সহকারী, কনিফেডি য়াল শাখা, 
৬, িফিন  রাড, লবাড়ীয়া,  
িলশ হডেকায়াট াস, ঢাকা 

 

45.  পিব  চ  হাওলাদার িপতা: িব ল চ  হাওলাদার 
মাতা: মালিত রানী 

াম/পাড়া/মহ া: বাউিরয়া, ছািড়য়ািল     
ইউিনয়ন: সানাখালী, ডাকঘর: চািলভা িনয়া  
পা েকাড নং: ৮৬৪০, উপেজলা: গলািচপা  
জলা: প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ িশ ণ ক , ২৩২ ি তীয় তলা, 
আেমনা এেট ,  
সনপাড়া,  

িমর র-১০, ঢাকা 

 

46.  আ সােল মা: সােহল িপতা: ৎ ন নাহার বগম 
মাতা: আব র রা াক রাড়ী 

াম: কশব র, ইউিনয়ন/ওয়াড: কশব র 
ডাকঘর: কশব র কেলজ, পা েকাড নং: ৮৬২৩ 
উপেজলা: রাউফল, 
জলা: প য়াখালী 

যে  আব র রা াক রাড়ী, ঢাকা ব ভাষী স টীিলিপ িনং 
স ার, ৯৭/১, 

 শহীদ কমে ,  
আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

47.  গৗর  চ  দউরী িপতা: কািতক চ  দউরী 
মাতা: ষণ রানী 

াম/পাড়া/মহ া: কািতক পাশা ইউিনয়ন/ওয়াড: ল খালী 
ডাকঘর: ল খালী পা েকাড নং: ৮৬০২  
উপেজলা: মকী  
জলা: প য়াখালী  

াম/পাড়া/মহ া: কািতক পাশা ইউিনয়ন/ওয়াড: ল খালী 
ডাকঘর: ল খালী পা েকাড নং: ৮৬০২  
উপেজলা: মকী  
জলা: প য়াখালী 
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48.  জাহানারা ইয়া িপতা: ত মা ার ইয়া 

মাতা: লাইলী বগম 
িপতা: ত মা ার ইয়া, হাউজ নং-২৯, ক- A, 
াম/পাড়া/মহ া:মা য়াইল, ম ীবাড়ী(শহীদআিলেরাড), 

ইউিনয়ন-মা য়াইল, ওয়াড নং-০৪ডাকঘর: 
মা য়াইলেপা েকাডনং: ১৩৬২উপেজলা: যা াবাড়ীেজলা: ঢাকা 

রজাউল কিরম ( ি গত কম কতা) 
ভবন নং-০৬, ক  নং-১০৫,  

ালািন ও খািনজ স দ িবভাগ,  
বাংলােদশ সিচবালায়, ঢাকা-১০০০ 

 

49.  মা: িছদরা ল নতাহার িপতা: শখ মিতয়ার রহমান 
মাতা: মাসা: পারভী নাহার 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): চরকাি পাড়া সড়ক 
াম/পাড়া/মহ া: কলাবািড়য়াইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং  

ডাকঘর: কলাবািড়য়ােপা েকাড নং: ৭৫২০ 
উপেজলা: কািলয়ােজলা: নড়াইল 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): শামীম াগ ার  
াম/পাড়া/মহ া: সাতরা ার মাড়, ইউিনয়ন/ওয়াড: ২৪ 

ডাকঘর: লনা িস েপা েকাড নং: ৯১০০ 
উপেজলা: লনা সদরেজলা: লনা 

 

50.  হা ন অর রশীদ িপতা: আ ল কােশম 
মাতা: রিহমা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: বা েদব র, ইউিনয়ন/ওয়াড: ০২ ওয়াড 
ডাকঘর:  রািহতা, পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র, 
জলা: যেশার 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা 

নগর, জলা: ঢাকা 

 

51.  মা: মাসউ র রহমান িপতা: মা: মিতউর রহমান 
মাতা: িশয়া বগম 

মহ া: জাল ড়ী, িখলপাড়া ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: জাল ড়ী, পা েকাড নং: ১৪২০  
উপেজলা: িসি রগ ,  
জলা: নারায়নগ  

যে : নাজমা বগম, উ মান সহকারী, মিডেকল স ার, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

52.  মা: আই ল হক িপতা: মা: আজগার আলী 
মাতা: আেনায়ার খা ন 

বাসা : লা লেমাড়া াম/পাড়া/মহ া: লা লেমাড়া, 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ছাইেকালা(০৬), ডাকঘর: ছাইেকালা 
পা েকাড নং: ৬৬৩০, উপেজলা:  চাটেমাহর 
জলা: পাবনা 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৬১ (২য় তলা)  
াম/পাড়া/মহ া: িপলখানা রাড, আিজম র 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ২৩২ নং ওয়াড  ডাকঘর: িনউমােকট, 
পা েকাড নং: ১২০৫উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা 

 

53.  মা: গালাম আজম িপতা: মা: মেয়জউি ন ম ল 
মাতা: মাছা: আেমনা িবিব 

াম/পাড়া/মহ া: চকেগাপাল ইউিনয়ন/ওয়াড: শ া 
ডাকঘর: চককা েপা েকাড নং: ৬৫১০ 
উপেজলা: মা া 
জলা: নওগ  

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

 

54.  রিক ল কিরম িপতা: ন উি ন 
মাতা: রােকয়া 

াম/পাড়া/মহ া: ঘাগইর, িদলাল র, ইউিনয়ন/ওয়াড: িসংরইল, 
ডাকঘর: বারাপাড়া 
পা েকাড নং: ২৩০০, উপেজলা: না াইল  
জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৪৮ সীমা িনেকতন  
াম/পাড়া/মহ া: ব  হাজীপাড়া, রায় রা 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা: িখলগ ওেজলা: ঢাকা 

 

55.  মা: মেহদীহাসান িপতা: মা: মাফা ল হােসন 
মাতা: রােমনা আ ার 

াম/পাড়া/মহ া: আমবািড়য়াইউিনয়ন/ওয়াড: রাজ র 
ডাকঘর: রাজ রেপা েকাড নং: ৬৭৪২ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা: িসরাজগ  

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৫/এফ িজগাতলা গভ. াফ 
কায়াটার, াম/পাড়া/মহ া: িজগাতলা 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ১৪ নং (ন ন), ডাকঘর: িজগাতলা, 
পা েকাড নং: ১২০৯, উপেজলা: হাজারীবাগ 

 

56.  মা: মা ম রানা িপতা: মা: আিত ল ইসলাম 
মাতা: মাসা: মােহজা বগম  
 
 

াম/পাড়া/মহ া: খাদলা, ইউিনয়ন/ওয়াড: বােয়ক/৯নং 
ডাকঘর: াম র, পা েকাড নং: ৩৪৬০ 
উপেজলা: কসবা,  
জলা: া ণবািড়য়া 

যে - মা দ আলম, সহকাির িহসাব র ণ কম কতা 
ধম  িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা। 
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57.   রানা সরকার িপতা: ত: ধনা সরকার 

মাতা: শলী সরকার 
বাসা: মার সরদার( দি ণ সরদার বািড়), ১৬২ নং বাড়ী, 
াম: কা নেগাপাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪নং ওয়াড, ৯ নং 

আ িচয়া, ডাকঘর: কা নেগাপাড়া, পা েকাড নং: 
৪৩৬৩উপেজলা: বায়ালখালী জলা: চ াম 

বাসা: ৪৯০, ীল াম: রাজা রেলইনইউিনয়ন/ওয়াড: ৩২ 
নং আ রিক াডাকঘর: আ রিক া পা েকাড নং: ৪০০০  
উপেজলা: কােতায়ািল 
 জলা: চ াম 

 

58.  তােয়ব িমরান িপতা: কিলম উি ন 
মাতা: নারিগস আরা পারভীন 

াম/পাড়া/মহ া: িশব র ইউিনয়ন/ওয়াড: লং রা 
ডাকঘর: লং রা বাজারেপা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: কলমাকা ােজলা: ন েকানা 
 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): সীমা, িনেকতন, ৪৮ 
াম/পাড়া/মহ া: ব  হাজীপাড়া, রাম রা  

ইউিনয়ন/ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা: ঢাকা 

 

59.  মা: শাহ আলম িপতা: মা: সফর উি ন 
মাতা: পারিভন বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৯২ 
াম/পাড়া/মহ া: করেতৈতলইউিনয়ন/ওয়াড: ০৯ 

ডাকঘর: ঘাড়াশালেপা েকাড নং: ১৬১৩ 
উপেজলা: পলাশেজলা: নরিসংদী 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

60.  মা: আ  সাঈদ  িপতা: মা: আ ল হািকম 
মাতা: ছািবনা  

াম/পাড়া/মহ া: উ র চকরহমত  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ১নং ধামইরহাট, ৬ নং ওয়াড   
ডাকঘর: জগদল, পা েকাড নং: ৫৯৫০ 
উপেজলা: ধামইরহাটেজলা: নওগ  

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

 

61.  মা: শিরয়ত উ াহ ঁইয়া িপতা: মা: ছিলম উ াহ ঁ ইয়া 
মাতা: শািহনা খানম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িমর র সকশন-১১, ক-িস,  
াম/পাড়া/মহ া:  রাড নং: ১০, লন ন র: ০৭, বাড়ী নং: ০৩ 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৩, ডাকঘর: প বী, পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: থানা-প বীেজলা: ঢাকা 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

62.  মাসা: র আ ার িপতা: মা: জািকর হােসন 
মা া 

মাতা: হেলনা বগম 

াম: ক ানকলস, ইউিনয়ন: কলাগািছয়া  
ডাকঘর:  খাির মােপা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা 
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: সােহল, বােজট অিডট শাখা 
ভবন নং-০৩,বািণজ  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

63.  আ ল কালাম িপতা: ফজ ল হক 
মাতা: কিহ র বগম 

াম/পাড়া/মহ া: মিহষকাি ইউিনয়ন/ওয়াড: ১ নং চচরী 
রায় রডাকঘর: কখালী বাজার পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: কেঠািলয়া 
জলা: ঝালকা  

াম/পাড়া/মহ া: মিহষকাি ইউিনয়ন/ওয়াড: ১ নং চচরী 
রায় রডাকঘর: কখালী বাজার  
পা েকাড নং: ৮৫৫০উপেজলা: কেঠািলয়া 
জলা: ঝালকা  

 

64.  মা: মাহা ল আলম মা দ িপতা: মা: আেনায়ার হােসন 
মাতা: ত: িমেসস িফয়া 
বগম 

াম/পাড়া/মহ া: উ র তাল গািছয়া ইউিনয়ন: আওরা িনয়া  
ডাকঘর: আওরা িনয়া, পা েকাড নং: ৮৪৩২  
উপেজলা: কাঠািলয়া,  
জলা: ঝালকা  

যে - মা: ফরদাউস৫৩/৯(িব-টাইপ), ৫ম তলা, 
পাইকপাড়া ওয়াক-আপ গভ: কায়াট াস ( রা ার ব নাম), 
িমর র-১, ঢাকা 

 

65.  মৗিমতা শ খারী িপতা: ম দন শ খারী 
মাতা: নীিলমা শ খারী 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৯/িব, িনউ এ েটনশন রাড, 
াম/পাড়া/মহ া: বজপাড়া, যেশার, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৮  

ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: যেশার সদর, জলা: যেশার 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৯/িব, িনউ এ েটনশন রাড 
াম/পাড়া/মহ া: বজপাড়া, যেশার, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৮  

ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: যেশার সদর, জলা: যেশার 
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66.  অন  লাবনী রায় িপতা: অেশাক মার রায় 

মাতা: অিমতা শ খারী 
বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৩২/িব, গয়ারাম রাড  
াম/পাড়া/মহ া: বজপাড়া, যেশার, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৮  

ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: যেশার সদর, জলা: যেশার 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৩২/িব, গয়ারাম রাড  
াম/পাড়া/মহ া: বজপাড়া, যেশার, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৮  

ডাকঘর: যেশার সদর, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: যেশার সদর, জলা: যেশার 

 

67.  মাহ দা আ ার িপতা: মা: কির ল হক 
মাতা: রহানা আ ার 

বাসা: ম মদার বাড়ী, াম/পাড়া/মহ া: ল ী র  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৬ নং িজ.এম. হাট 
ডাকঘর: িজ.এম. হাট, পা েকাড নং: ৩৯০০ 
উপেজলা: লগাজী, জলা: ফনী 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , ইউিনয়ন: আগারগ ও, তালতলা, ডাকঘর: 
মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: শেরবাংলা 

নগর, জলা: ঢাকা 

 

68.  মা: আজা র রহমান িপতা: মা: তয়ব আলী 
মাতা: আেবদা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: উ র মর র ফারজী পাড়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: 
ভাগডা া, ডাকঘর: ভাগডা া  
পা েকাড নং: ৫৬০০, উপেজলা: িড় াম সদর 
জলা: িড় াম 

াম/পাড়া/মহ া: উ র মর র ফারজী পাড়া  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ভাগডা া, ডাকঘর: ভাগডা া  
পা েকাড নং: ৫৬০০, উপেজলা: িড় াম সদর 
জলা: িড় াম 

 

69.  মা: আ ল হায়াত িপতা: ত রিবউল কিরম 
মাতা: রিহমা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ০৭, াম/পাড়া/মহ া: ভরত র 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৯ডাকঘর: ল ী র 
পা েকাড নং: ৬৪৩০উপেজলা: বড়াই াম 
জলা: নােটার 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): বাসা-৪, লন-৫, ক- িব 
াম/পাড়া/মহ া: িমর র-১০, ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৩ 

ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬ 
জলা:ঢাকা 

 

70.  মা: নছার আলী িপতা: মা: আ ল লিতফ 
মাতা: িবিব জান 

াম/পাড়া/মহ া: ব শদহা, কািজপাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: ব শদহা, 
ডাকঘর: ব শদহা  
পা েকাড নং: ৯৪০০, উপেজলা: সাত ীরা 
জলা:সাত ীরা 

াম/পাড়া/মহ া: ব শদহা, কািজপাড়া  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ব শদহা ডাকঘর: ব শদহা  
পা েকাড নং: ৯৪০০উপেজলা: সাত ীরা 
জলা:সাত ীরা 

 

71.  মা: আতাউর রহমান িপতা: মা: ফিরদ উি ন 
মাতা: ফােতমা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): হাজী বাড়ী  
াম/পাড়া/মহ া: াম র, ইউিনয়ন/ওয়াড:  ৭নং ভাষািনয়া 

ইউিনয়ন, ডাকঘর: কািশ র পা েকাড নং: ৩৫৪০উপেজলা: 
হামনা, জলা: িম া 

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

72.  খােল র রহমান িপতা: মা: শামী র রহমান 
মাতা: র  আ ার 

াম/পাড়া/মহ া: সাপিমেল া, ইউিনয়ন/ওয়াড: প র 
ডাকঘর: খান রা বাজার, পা েকাড নং: ৬৬৮৩ 
উপেজলা: বড়া, 
জলা:পাবনা 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িব-১১৬/িস-৯ 
াম/পাড়া/মহ া: এ.িজ.িব কেলানী ( হাসপাতাল জান) 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ১০, ডাকঘর: িজ.িপ.ও 
পা েকাড নং: ১০০০, উপেজলা: মিতিঝল, জলা: ঢাকা 

 

73.  মা: বিদউ ামান িপতা: মা: সিলম িময়া 
মাতা: মাসা: আফেরাজা 
বগম 

যে - মা: সিলম ধা (মা ার), াম: পাটকাগালী 
১নং ওয়াড, ( ৭নং ফ য়া ইউিনয়ন) 
ডাকঘর: পাটকাগালী, পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বর না সদর, জলা: বর না 

যে - মা: জিহ ল ইসলাম (অিডট অিফসার), বসরকারী 
িশ ক, কম চারী ক াণ া , বনেবইজ 
ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা: লালবাগ, জলা: ঢাকা  

 

74.  ইকবালেহােসন িপতা: মাসাররফেহােসন 
মাতা: মেনায়ারােবগম 

াম: ফ ােবপারীকাি , ইউিনয়ন: ব  নাওেডাবা, ৫নং  
ডাকঘর: পবা র হাট, পা েকাড: ৮০১০ 
উপেজলা: জািজরা,  
জলা: শরীয়ত র 

বাসা:৭৮, হাজী আ ল মিজদ লন, াম: কলতা বাজার 
ওয়াড: ৪২ নং, ডাকঘর: সদর ধান 
পা েকাড: ১১০০, উপেজলা: া র 
জলা: ঢাকা 
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75.  : আল মা ন িপতা: মা: ম ফা আকন 

মাতা: মাসা: আেমনা বগম 
বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): যে - মা: ম ফা আকন 
াম/পাড়া/মহ া: গালখালী, ইউিনয়ন/ওয়াড: গালখালী 

ডাকঘর: গালখালীেপা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা:  গলািচপােজলা: প য়াখালী 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): যে - ন া হয়ার সার, বাড়ী: 
৩৬, রাড নং: ১০ াম/পাড়া/মহ া: িড.আই.  েজ , 
ম ল বা াইউিনয়ন/ওয়াড: বা া ডাকঘর: 

বা ােপা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: বা ােজলা: ঢাকা 

 

76.  আফজা ল আউয়াল িপতা: িলয়াকত আলী 
মাতা: শিফেকে ছা 

াম/পাড়া/মহ া: ধাপাজা ািলয়াডাকঘর: পাছার বাজার 
পা েকাড নং: ২২৭০উপেজলা: গৗরী র 
জলা: ময়মনিসংহ 

াম/পাড়া/মহ া: ধাপাজা ািলয়াডাকঘর: পাছার বাজার 
পা েকাড নং: ২২৭০উপেজলা: গৗরী র 
জলা: ময়মনিসংহ 

 

77.  মা: আল আিমন িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: আিমনা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: ফেতহাবাদ ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩ 
ডাকঘর: মিরচাকা ােপা েকাড নং: ৩৫৪২ 
উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

যে - শিহ াহ, শাসিনক কম কতা, 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়,  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

78.  আল-ইমরান িপতা: নািছর উি ন 
মাতা: ছােলমা খা ন 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৫২  
াম/পাড়া/মহ া: শ মালাইউিনয়ন/ওয়াড: দা িনয়া 

ডাকঘর: শ মালা বাজার, পা েকাড নং: ২২০০ 
উপেজলা: সদর, জলা: ময়মনিসংহ 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৫২  
াম/পাড়া/মহ া: শ মালা, ইউিনয়ন/ওয়াড: দা িনয়া 

ডাকঘর: শ মালা বাজার, পা েকাড নং: ২২০০ 
উপেজলা: সদর, জলা: ময়মনিসংহ 

 

79.  মা: আিন র রহমান িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: আ য়ারা খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: রতনকাি , ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩ নং ওয়াড 
ডাকঘর: রতনকাি , পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র,  
জলা:িসরাজগ  

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ  এ  কি উটর িশ ণ ইন: 
বাড়ী নং: ২, রাড নং: ৪, সনপাড়া, িমর র-১০,  
ঢাকা-১২১৬ 

 

80.  মা: মাহ র আলম িপতা: মা: মিতউর রহমান 
মাতা: িফেরাজা খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: চরিনয়ামত 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং রামভ র 
ডাকঘর: গায়াডা া, পা েকাড নং: ২১৫০ 
উপেজলা: ল রেজলা:ময়মনিসংহ 

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

 

81.  িবনয় ষন দাস িপতা: িবেনাদ চ  দাস 
মাতা: িনলীমা রানী দাস 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): দাস বাড়ী, াম/পাড়া/মহ া: 
কািছপাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: কািছপাড়া 
ডাকঘর: কািছপাড়ােপা েকাড নং:  ৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফলেজলা: প য়াখালী 

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

 

82.  মা: আ ল বাশার িপতা: মা: গয়জি  হাওলাদার 
মাতা: মাসা: মিরয়ম বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ১৩৫, াম/পাড়া/মহ া: গা য়া 
ইউিনয়ন/ওয়াড: বদর র, ০৩, ডাকঘর: চমীকরণ 
পা েকাড নং: ৮৬০১, উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: নজ ল ইসলম (িপ.ও), ম ও আপীল 
াই নাল, ৪৩, কাকরাইল, ৪, আ মান িফ ল ইসলাম 
রাড, ঢাকা-১০০০ 

 

83.  মা: ফজেল রাি  িপতা: মা: আ ল বাির  
মাতা: বগম জারা শাহার 

াম/পাড়া/মহ া: বািলয়াধলা, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩ নং ক ঠাল 
ডাকঘর: ফােতমানগরেপা েকাড নং: ২২২০ 
উপেজলা: ি শালেজলা: ময়মনিসংহ 
 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ২৬৩ াম/পাড়া/মহ া: ই াহীম 
রইউিনয়ন/ওয়াড: ১৬ নংডাকঘর: ঢাকা ক া নেম  
পা েকাড নং: ১২০৬উপেজলা: কাফ ল 
জলা: ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
84.  আব াহ আল মা ন িপতা: মা: আব ল মিতন 

মাতা: শাহানাজ আকতার 
বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৫৬৪, দি ন মা া, আব ল কিরম 
রাড াম/পাড়া/মহ া: দি ণ মা া 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৯ডাকঘর: মা া 
পা েকাড নং: ১২১৪উপেজলা: গদােজলা: ঢাকা 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৫৬৪, দি ন মা া, আব ল 
কিরম রাড াম/পাড়া/মহ া: দি ণ মা া 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৯ডাকঘর: মা া 
পা েকাড নং: ১২১৪উপেজলা: গদােজলা: ঢাকা 

 

85.  মাসা: রািজয়া লতানা ামী: মা: জািম র সখ 
মাতা: মাছা: িমিলনা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: র নাথ র ইউিনয়ন/ওয়াড: িলয়া 
ডাকঘর: িস ােশান রেপা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: কািলয়ােজলা: নড়াইল 

যে - মা: আশরা ামান 
অিফস সহকারী, মি পিরষদ িবভাগ, 
ভবন নং-০১, ক  নং-২০৫, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

86.  মা: মিহউি ন িপতা: মা: মাহ র রহমান 
মাতা: ন নাহার 

াম/পাড়া/মহ া: ি েমাহনী (পি মপাড়া) 
ইউিনয়ন/ওয়াড: নািসরাবাদ, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪, উপেজলা: িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

যে - মা: মিহউি ন, ানীয় সরকার িবভাগ 
ভবন নং-০৩, ক  নং-২৩০ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

87.   মার মি ক িপতা: কালা চ দ মি ক 
মাতা: মা ারী মি ক 

াম/পাড়া/মহ া: য়াডা া, ইউিনয়ন/ওয়াড: 
ম লেকাট, ডাকঘর: ভরচী, পা েকাড নং: ৭৪৫০ 
উপেজলা: কশব রেজলা: যেশার 
 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

88.  মা: সােহল রানা িপতা: মা: সাই র রহমান 
মাতা: মাছা: রেহনা খা ন 

াম: রানীনগর ইউিনয়ন: মিশ া  
ডাকঘর: কািছকাটােপা েকাড নং: ৬৬৩০ 
উপেজলা: দাস রেজলা: নােটার 

বাড়ী নং-৬৪, র ল র, দিনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬  

89.  মা: ফা ক িময়া িপতা: মা: জয়নাল আেবদীন 
মাতা: তাহিমনা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: হিবব র ( পাড়াঠা র কানা) 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪ নং িসংেহর বাংলাডাকঘর: বাংলা  
পা েকাড নং: ২৪০০ উপেজলা: ন েকানা সদর 
জলা: ন েকানা 

যে - মা: তানভীর গিণ 
( শাসন), গণ াগার অিধদ র (পাবিলক লাইে রী), 
শাহবাগ, ঢাকা 

 

90.  ত য় মার িব াস িপতা: েপ  নাথ িব াস 
মাতা: ঠা র দািস িব াস 

াম: জািলয়ার মাবারক িদয়া   
ইউিনয়ন/ওয়াড: রায় রডাকঘর: রায় র হাট 
পা েকাড নং: ৭৮৫০উপেজলা: ম খালী 
জলা: ফিরদ র 

াম: জািলয়ার মাবারক িদয়া   
ইউিনয়ন/ওয়াড: রায় রডাকঘর: রায় র হাট 
পা েকাড নং: ৭৮৫০উপেজলা: ম খালী 
জলা: ফিরদ র 

 

91.  তানিজলা আ ার িপতা: মা: রিমজ উি ন 
মাতা: ল ম বগম 

বাড়ী নং-০৩, রাড নং-১৩, ক ান র, িমর র, ঢাকা-১২০৭ জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, 
ঢাকা-১২১৯ 
 
 

 

92.  রােশদ িময়া িপতা: আ ল বােসত 
মাতা: নাজমা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: িনল ীয়া ইউিনয়ন/ওয়াড: স াবাদ 
ডাকঘর: লালকাি েপা েকাড নং: ১৬৩০ 
উপেজলা: বলােবােজলা: নরিসংদী 
 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , পি ম কাফ ল, তালতলা, আগারগ ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
93.  গাজী িসফাউল হক িপতা: গাজী আ  হাচান 

মাতা: আন  আরা খানম 
বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৭৪ াম: চ ড়া 
ইউিনয়ন/ওয়াড: গাপাল রডাকঘর: জামার াম 
পা েকাড নং: ৭৮৭০উপেজলা: আলফাডাংগা 
জলা: ফিরদ র 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ৭৪ াম/পাড়া/মহ া: চ ড়া 
ইউিনয়ন/ওয়াড: গাপাল রডাকঘর: জামার াম 
পা েকাড নং: ৭৮৭০উপেজলা: আলফাডাংগা 
জলা:ফিরদ র 

 

94.  মা: জসীম উি ন িপতা: আব স ছালাম ধা 
মাতা: মাসা: মােস দা বগম 

াম/পাড়া/মহ া: ব শবাড়ীয়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৬নং ব শবাড়ীয়া, 
ডাকঘর: গছানী 
পা েকাড নং:৮৬৩০ উপেজলা: দশািমনা 
জলা: প য়াখালী 

াম/পাড়া/মহ া: ব শবাড়ীয়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৬নং 
ব শবাড়ীয়া, ডাকঘর: গছানী, পা েকাড নং:৮৬৩০  
উপেজলা: দশািমনা 
জলা: প য়াখালী 

 

95.  মা: সালায়মান ফা ক িপতা: ওমর ফা ক 
মাতা: ফােতমা ফা ক 

াম/পাড়া/মহ া: মা াপাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: ৫নঙ বাদাঘাট 
ইউিনয়ন পিরষদডাকঘর: বাদাঘাট 
পা েকাড নং: ৩০৩০উপেজলা: তািহর র 
জলা: নামগ  

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): ক-১৭২/৩(৪থ  তলা)  
াম/পাড়া/মহ া: িখলে ত উ র পাড়া, ইউিনয়ন/ওয়াড:  

ডাকঘর: িখলে ত, পা েকাড নং: ১২২৯ 
উপেজলা: িখলে তেজলা: ঢাকা 

 

96.  মাহ ল হাসান িপতা: মা: মাসেলম উি ন 
মাতা: দেলায়ারা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িড ী কেলজ রাড, হািজবাড়ী 
াম/পাড়া/মহ া: ধম র ইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং 

ডাকঘর: িম া পা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: আদশ  সদর জলা: িম া 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িড ী কেলজ রাড, হািজবাড়ী 
াম/পাড়া/মহ া: ধম র ইউিনয়ন/ওয়াড: ২ নং 

ডাকঘর: িম া পা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: আদশ  সদর জলা: িম া 

 

97.  মা: ইউ ফ আলী িপতা: ত মা: আব র রব 
মাতা: লাইলী বগম 

বাসার নাম: ন ারাম বাড়ী, াম: আলাদাদ র  
ইউিনয়ন/ওয়াড: হািজরপাড়া, ডাকঘর: চৗপ ী বাজার 
পা েকাড নং: ৩৭০৭ উপেজলা: সদর 
জলা: ল ী র 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

98.  হলাল উি ন িপতা: দরত আলী 
মাতা: বােনছা খা ন 

াম/পাড়া/মহ া: ম লবাড়ী  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪নং বািলযান, ৮ নং ওয়াড 
ডাকঘর: মাহা দ নগর পা েকাড নং: ২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া জলা:ময়মনিসংহ 

াম/পাড়া/মহ া: ম লবাড়ী  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪নং বািলযান, ৮ নং ওয়াড 
ডাকঘর: মাহা দ নগর পা েকাড নং: ২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া জলা:ময়মনিসংহ 

 

99.  মাহ ল আলম িপতা: মিন ামান 
মাতা: িরনা আ ার 

াম: গৗির র ইউিনয়ন/ওয়াড: ১০ নং হিবরবাড়ী ইউিনয়ন  
ডাকঘর: পাড়াগ ও পা েকাড নং: ২২৪০ 
উপেজলা: ভা কা জলা: ময়মনিসংহ 

ঢাকা ব ভাষা স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

100. মা: আিম ামান িপতা: মা: আ  তােলব িব াস 
মাতা: আসমা বগম 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): বাসা নং-২৪, রাড নং: ০৫১/৫, 
শহীদ িজয়া সড়ক াম/পাড়া/মহ া: াপারী পাড়া  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): বাসা নং-২৪, রাড নং: ০৫১/৫, 
শহীদ িজয়া সড়ক াম/পাড়া/মহ া: াপারী পাড়া  
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ জলা: িঝনাইদহ 

 

101. মা: মাবারক হােসন িপতা: ত: মা: জয়নাল 
আবদীন 
মাতা: দেলায়ার বগম 

াম: নায়াখালা (দ:) পাড়া ইউিনয়ন/ওয়াড: ধামঘর 
ডাকঘর: ঊন  পা েকাড নং: ৩৫৩০ 
উপেজলা: রাদনগর জলা: িম া 

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

ঢাকা-১২১৯ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
102. সয়দ বলােয়ত হােসন িপতা: সয়দ আহ দ হােসন 

মাতা: বিল বগম 
াম: মাকড়াইল (িমরআড়া), ইউিনয়ন: ম খািল 

ডাকঘর: মাকড়াইল, পা েকাড নং: ৭৮৫০ 
উপেজলা: ম খালী, জলা: ফিরদ র 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও,  
তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭। 

 

103. শামীমা লতানা িপতা: আ ল মা ান শখ 
মাতা: সােলহা বগম 

াম: ড়াইচ, ওয়াড: ১ নং ডাকঘর: আলফাডা া 
পা েকাড নং: ৭৮৭০ উপেজলা: আলফাডা া 
জলা: ফিরদ র 

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

 

104. শাহ আলম িপতা: মা: রমজান আলী 
মাতা: সবজান বগম 

াম: বা েদব র ইউিনয়ন: র 
ওয়াড  নং: ৮ ডাকঘর: র পা েকাড নং: ১৮২০ 
উপেজলা: মািনকগ  
জলা: মািনকগ  

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া ওয়াড  নং: ২৯ 

ডাকঘর: িখলগ ও- ১২১৯ উপেজলা: িখলগ ও 
জলা: ঢাকা  

 

105. মাহা: রমজান আলী িপতা: আ ল মিজদ 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: র উ র পাড়া ওয়াড  নং: ৮ 
ডাকঘর: র পা েকাড নং: ১৮২০ 
উপেজলা: মািনকগ  
জলা: মািনকগ  

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া ওয়াড  নং: ২৯ 

ডাকঘর: িখলগ ও-১২১৯ উপেজলা: িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 

 

106. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: জামাল উি ন 
মাতা: সম বান নছা 

াম: জািগরইউিনয়ন: আ াম 
ডাকঘর: আ ামেপা েকাড নং: ১৮২১ 
উপেজলা: মািনকগ েজলা: মািনকগ  
 

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়াওয়াড  নং: ২৯ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা: ঢাকা 

 

107. মা: নজ ল ইসলাম িপতা: আ ল বােছর 
মাতা: হনা আ ার 

াম: কাজী পাড়া ক া ইউিনয়ন: ধানেকাড়া 
ডাকঘর: ক া পা েকাড নং: ১৮২০ 
উপেজলা: সা িরয়া জলা: মািনকগ   

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া ওয়াড  নং: ২৯ 

ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

108. মা: আ ছােলহ িপতা: আ: খােলকতা কদার 
মাতা: আি য়ােবগম 

াম: খািলসাখালীইউিনয়ন: ২নংবদর র 
ডাকঘর: খািলসাখালীেপা েকাডনং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালীসদরেজলা: প য়াখালী 

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া 

ওয়াড  নং: ২৯ ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

109. মা: হািফ র রহমান িপতা: মা: শাহ আলম 
মাতা: রওশন আরা বগম 

বাসার নাম: হাওলাদার বাড়ী াম: উ: রািদয়া  
ইউিনয়ন: রািদয়া ডাকঘর: রািদয়া  
পা েকাড নং: ৮৬০২ উপেজলা: মকা 
জলা: প য়াখালী 

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

 

110. মা: কামাল হাসাইন িপতা: মা: আ ল খােলক 
মাতা: হািছনা বগম 

াম: িশয়ালী ইউিনয়ন: ২নংবদর র 
ডাকঘর: ওেয়য়ামাবাদেপা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালীসদর 
জলা: প য়াখালী 

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ঢাকা-১২১৯ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
111. শির ল ইসলাম িপতা: রহমত আলী দওয়ান 

মাতা: জাহানারা বগম 
াম: আ াম( ), ওয়াড  নং: ২ 

ডাকঘর: আ াম, পা েকাড নং: ১৮১৯ 
উপেজলা:মািনকগ  
জলা:মািনকগ  

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ওয়াড  নং: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও, জলা: ঢাকা 

 

112. ফারজানা আ ার িপতা: মা: আ র রিশদ 
মাতা: ফােতমা রা 

াম: য়ালীরচর, ডাকঘর: চরঘাগড়া  
পা েকাড নং: ২২০০, উপেজলা:সদর 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: য়ালীরচর, ডাকঘর: চরঘাগড়া  
পা েকাড নং: ২২০০,  

উপেজলা:সদর 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

113. আিছয়া খানম িপতা: মা: না  িময়া 
মাতা: হািমদা খানম 

বাসার ন র: ৯৯/১ াম/পাড়া/মহ া: জাফরাবাদ লপার 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪৭ নং ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: ঢাকা 

বাসার ন র: ৯৯/১ াম/পাড়া/মহ া: জাফরাবাদ লপার 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৪৭ নং ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: মাহা দ র 
জলা: ঢাকা 

 

114. মা: জসীম উ ীন িপতা: মা: শাহজাহান মা া 
মাতা: খািতজা বগম 

াম: শাহািজরাইউিনয়ন: শিরকল 
ডাকঘর: শাহািজরা পা েকাড নং: ৮২৩৩ 
উপেজলা: গৗরনদী জলা: বিরশাল 

াম: শাহািজরা ইউিনয়ন: শিরকল 
ডাকঘর: শাহািজরা  
পা েকাড নং: ৮২৩৩ 

উপেজলা: গৗরনদী জলা: বিরশাল 

 

115. সিলম উি ন িপতা: আলা উি ন 
মাতা: হািমদা খা ন 

বাসার নাম: শখ বািড়  াম: মহাচর  
ইউিনয়ন: িসংরইল ডাকঘর: বারপাড়া 
পা েকাড নং: ২৩০০ উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ 

বাসার নাম: ১৩/িড, মাহ দা িভলা, াম: বািগচা িখলগা 
ওয়াড: ১১, ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং:১২১৭ উপেজলা: শাহজাহান র 
জলা: ঢাকা 

 

116. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: ইসলাম উি ন 
মাতা: আেনায়া বগম 

াম: পাথাইলগ ও, ইউিনয়ন: গায়াতলা 
ডাকঘর: গায়াতলা, পা েকাড নং: ২৪১০ 
উপেজলা: ধাবাউড়া, জলা:ময়মনিসংহ 
 

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ,  
চৗ রী পাড়া,  

ঢাকা-১২১৯ 

 

117. িকেশার মার ম ল িপতা: িনতাই লাল ম ল 
মাতা: ক না রানী ম ল 

াম: রােমরকাঠী, ইউিনয়ন: ৫নং শালক 
ওয়াড  নং: ০৬ ডাকঘর: রােমরকাঠী 
পা েকাড নং: ৮২২১উপেজলা:উিজর র 
জলা:বিরশাল 

াম: রােমরকাঠীইউিনয়ন: ৫নং শালক 
ওয়াড  নং: ০৬ ডাকঘর: রােমরকাঠী 
পা েকাড নং: ৮২২১উপেজলা:উিজর র 
জলা:বিরশাল 

 

118. মা: িজয়া উ ীন িপতা: সয়দ আলম 
মাতা: িরিজয়া লতানা 

বাসার নাম: লা িময়া সারাংবািড়  
াম: রিহম র ইউিনয়ন/ওয়াড: মখল, ১৯ নং ওয়াড   

ডাকঘর: রিহম র পা েকাড নং: ৪৩৩০ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

বাসার নাম: লা িময়া সারাংবািড়  
াম: রিহম র ইউিনয়ন/ওয়াড: মখল, ১৯ নং ওয়াড   

ডাকঘর: রিহম র  পা েকাড নং: ৪৩৩০ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা: চ াম 

 

119. মা: জাকািরয়া িপতা: মা: ই াহীম ধা 
মাতা: ফিরদা বগম 

াম: ব  হতািলয়া ইউিনয়ন: ৭ নং কািলকা র 
ডাকঘর: বহালগািছয়া পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

বাসার নাম ও ন র: জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, চৗ রী পাড়া ওয়াড  নং: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 



14 
 

িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
120. এস, এম কাম ামন িপতা: ত: এস, এম জ র 

আলী 
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: ব  আলী র বাদাম তলী সড়ক 
ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: ফিরদ র সদর 
পা েকাড নং:৭৮০০ উপেজলা:ফিরদ র 
জলা:ফিরদ র 

াম: ব  আলী র বাদাম তলী সড়ক 
ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: ফিরদ র সদর 
পা েকাড নং:৭৮০০ উপেজলা:ফিরদ র 
জলা:ফিরদ র  

 

121. সমীর ম ল িপতা: মার ম ল 
মাতা: ভা রানী ম ল 

াম: বা য়া ইউিনয়ন: বহর র ডাকঘর: আড়কা ী 
পা েকাড নং: ৭৭৩০  

উপেজলা:বািলয়াকা ী 
জলা:রাজবাড়ী 

৬৪/৪, পি ম আগারগ ও,  
শের-ই- বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 

 

122. মা: নািছর উি ন িপতা: মা: ফিরদ উি ন 
আহেমদ 
মাতা: ফােতমা খা ন 

বাসার নাম: হািজবািড় াম: াম র 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৭নং ভাষািনয়া ইউিনয়ন  
ডাকঘর: কািশ র পা েকাড নং: ৩৫৪০ 
উপেজলা: হামনা জলা: িম া 

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ, 

 চৗ রী পাড়া, 
 ঢাকা-১২১৯ 

 

123. মাকাে স আলী িপতা: দােনছ আলী 
মাতা: মােজদা বগম 

াম: বওলা ইউিনয়ন: য নাথ র 
ডাকঘর: রাম বাড়ী পা েকাড নং: ১৯৯৭ 
উপেজলা:ধনবাড়ী  
জলা:টাংগাইল 

াম: বওলা ইউিনয়ন: য নাথ র 
ডাকঘর: রাম বাড়ী পা েকাড নং: ১৯৯৭ 
উপেজলা:ধনবাড়ী  
জলা:টাংগাইল 

 

124. চ ল িময়া িপতা: সাই র রহমান 
মাতা: রািশদা খা ন 

াম: চামারবাজাইল 
ওয়াড: ৪ নং বািলয়ান ডাকঘর: তলী াম 
পা েকাড নং ২২১৬ উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা: ময়মনিসংহ 

াম: চামারবাজাইল ওয়াড: ৪ নং বািলয়ান 
ডাকঘর: তলী াম পা েকাড নং ২২১৬ 
উপেজলা: লবাড়ীয়া  
জলা: ময়মনিসংহ 

 

125. মাইয়া নাজিনন িপতা: মা: নািছর উ ীন 
মাতা:মমতাজ রী 
 

াম: কাটাচ দ র ( ব পাড়া) ডাকঘর: কাটাচ দ র 
পা েকাড নং: ৭৩৩০ 

 উপেজলা: কাটাচ দ র 
জলা: িঝনাইদহ 

যে -িফেরাজ আহেমদ, ি গত কম কতা, অিতির  
সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র দ র, াংক ও আিথ ক িত ান 
িবভাগ, ক  নং-৩০৮, ভবন নং-০৭, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা। 

 

126. আলমগীর হােসন িপতা: আলাউ ীন 
মাতা: ল রাত 

াম: মাটিশয়া ইউিনয়ন: ব কড়া 
ডাকঘর: মা িশয়া পা েকাড নং: ৭৪২০ 
উপেজলা: িঝকরগাছা  
জলা: যেশার 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , পি ম কাফ ল,  
তালতলা, আগারগ ও,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

127. মা: নাঈম খান িপতা: মা: আনছার উি ন 
মাতা: মাশ রা 

াম: ধাবড়ী  
পা : ধাবড়ী 

থানা: কাউখালী  
জলা: িপেরাজ র 

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

 

128. মা: কামাল উি ন িপতা: মা: আ  বককর 
মাতা: মাছা: তারা বগম 

বাসার নং: ৯৯৪/আই াম: গালাহাট 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০২ ডাকঘর: সয়দ র 
পা েকাড নং: ৫৩১০ উপেজলা: সয়দ র 
জলা: নীলফামারী 

যে -আব ল লিতফ 
শাসিনক কম কতা 

ক  নং-৩৩৪, ভবন নং-০৪, িম ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 



15 
 

িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
129. মা: জিসম তা কদার িপতা: মা: আফজাল হােসন 

তা কদার 
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসার নং: ২৮৮ াম: হি  
ইউিনয়ন/ওয়াড: বামরাইল( ৯নং) ডাকঘর: হি  
পা েকাড নং: ৮২২৪ উপেজলা: উিজর র 
জলা: বিরশাল 

বাসার নং: ২৮৮ াম: হি  
ইউিনয়ন/ওয়াড: বামরাইল( ৯নং)  
ডাকঘর: হি  পা েকাড নং: ৮২২৪ 
উপেজলা: উিজর র জলা: বিরশাল 

 

130. সি ব চ  িপতা: গ য় নারায়ন চ  
মাতা: পা ল রানী 

বাসার নং: ২৮০৪ াম: ানপারা 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: নাচনাপাড়া 
পা েকাড নং: ৮৭২১ উপেজলা: পাথরঘাটা 
জলা: বর না 

বাসার নং: ২৩২/১ াম: পি ম আগারগ ও 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ২৮ ডাকঘর: শের-ই-বাংলা 
পা েকাড নং: ১২০৭ উপেজলা: শের-ই-বাংলা 
জলা: ঢাকা 

 

131. মা: আলী হােসন িপতা: মা: আ: স 
মাতা: মর ম ছিবয়া খা ন 

াম: িবলকািলদহ ইউিনয়ন: কিলয়া 
ডাকঘর: কিলয়া বাজার পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: দৗলত র  
জলা:মািনকগ  

াম: িবলকািলদহ ইউিনয়ন: কিলয়া 
ডাকঘর: কিলয়া বাজার পা েকাড নং: ১৮০০ 
উপেজলা: দৗলত র জলা:মািনকগ  

 

132. মা: সােরায়ার হােসন িপতা: হা ন-অর-রিশদ 
মাতা: আেমনা বগম 

বাসার নাম: আফতারা ভবন, াম: মা ারেটক 
ইউিনয়ন/ওয়াড: দি ণখান, ডাকঘর: আশেকানা, 
 উপেজলা: দি ণখান,  
জলা: ঢাকা 

যে - মা: িদদা ল আলম, িতম ীর দ র (ক  নং-৪২৩) 
পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ডাকঘর: ১০০০ 
উপেজলা: রমনা 
জলা: ঢাকা 

 

133. মা: িদদা ল আলম  িপতা: মা: বী ঁ ইয়া 
মাতা: নাছিরন আ ার 

বাসার নাম: ঁইয়া বািড়, াম: হীরা র 
ইউিনয়ন: বদলেকাট, ডাকঘর: হীরা র 
পা েকাড নং: ৩৮৭৪, উপেজলা: চাটিখল 
জলা: নায়াখালী 

যে - মা: িদদা ল আলম, 
িতম ীর দ র (ক  নং-৪২৩) 

পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
ডাকঘর: ১০০০, উপেজলা: রমনা জলা: ঢাকা 

 

134. সখ আব াহ আল মা ন িপতা: সখ কাইজার হােসন 
মাতা: জিরনা বগম 

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

যে -হাওলাদার শিহ ল বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র, 
সং াপন শাখা-২য় তলা, আগারগ ও, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

135. নািসর উি ন িপতা: আ ল ওয়ােজদ 
মাতা: শফালী 

াম: বড়কালী নগর ইউিনয়ন: নােগর পাড়া 
ডাকঘর: বড়কালী নগর পা েকাড নং:৮০৫০ 
উপেজলা: গাসাইরহাট জলা:শরীয়ত র 
 

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ,  
চৗ রী পাড়া,  

ঢাকা-১২১৯ 

 

136. মাখেল র রহমান লাল িপতা: মা: আ ল হািমদ 
মাতা: মাছা: জাহানারা বগম 

াম: প ার চর ইউিনয়ন: নারায়ন র-০৯ 
ডাকঘর: নারায়ন র পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা:নােগ রী জলা: িড় াম 

াম: হিরন টারী (বােঘর ল) ইউিনয়ন: হারাগাছ-০১ 
ডাকঘর: হারাগাছ পা েকাড নং: ৫৪৪১ 
উপেজলা:কাউিনয়া 
জলা:রং র 

 

137. মা: আল আিমন িপতা: মা: দেলায়ার হােসন 
মাতা: শাহী র বগম 

াম: আগ কালীইউিনয়ন: বলৈতল 
ডাকঘর: খাস যাত বাড়ীয়া পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

জ ািত কমািশ য়াল স ার িব-৯৩ 
াম: মািলবাগ,  
চৗ রী পাড়া,  

ঢাকা-১২১৯ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
138. মা: মা ম খ ন িপতা: মা: িলয়াকত আলী খ ন 

মাতা: আছমা আ ার 
াম: পালাহার ইউিনয়ন: ৭নং লী 

ডাকঘর: লী পা েকাড নং: ২৩০০ 
উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার ১৭,  
ব  রাম রা (৪থ  তলা),  

িড আই  রাড,  
ঢাকা-১২১৯। 

 

139. রােফজা িপতা: আমীর আলী 
মাতা: হািমদা বগম 

াম: না িরমাইউিনয়ন:বাগবামাজাইল 
ডাকঘর: িবশইসাওরাইল পা েকাড নং:৭৭২০ 
উপেজলা:পাংশা জলা:রাজবাড়ী 
 

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

 

140. মা: জািকর হােসন িপতা: মা: আলাউি ন 
হাওলাদার 
মাতা: কিহ র বগম 

াম: লাউকাঠী ইউিনয়ন: লাউকাঠী 
ডাকঘর: লাউকাঠী পা েকাড নং: ৮৬৯০ 
উপেজলা:প য়াখালীসদর জলা:প য়াখালী 
 

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

 

141. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: রিমজ উি ন 
মাতা: খােদজা খা ন 

াম: ভয়াসন ইউিনয়ন: বড়চাপা 
ডাকঘর: বড়চাপা পা েকাড নং: ১৬৫২ 
উপেজলা:মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী 

শহী াহ, শাসিনক কম কতা, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

142. মা: মিন ামান িপতা: ত মা: ল ইসলাম 
মাতা: আয় ন নছা 

াম: বাহা র রইউিনয়ন: মায়াে ম র 
ডাকঘর: মায়াে ম র পা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা:না াইল জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

143. কাম াহার িপতা: ত ছ সরকার 
মাতা: জসিমন সরকার 

াম: শাকদহচর ইউিনয়ন: আমবািড়য়া 
ডাকঘর: হালসা পা েকাড নং:৭০৩১ 
উপেজলা:িমর র 
জলা: ি য়া 

যে - মাহা: মক ল হােসন 
ক  নং-২১৯, ভবন নং: ০৭, অথ  িবভাগ, অথ  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

 

144. এস.এম মা াক আহেমদ িপতা: ত মিজবর রহমান 
মাতা: মাস: মমতাজ বগম 

াম: বািনয়াকাঠী ইউিনয়ন: ইটবাড়ীয়া 
ডাকঘর: দি ণ চা খালীেপা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: শিহ ল ইসলাম, ি গত কম কতা, অথ  
ম ণালয়, অথ  িবভাগ,ভবন নং-০৭, ক  নং-২১৯, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

145. মাসা: মী িপতা: মা: এছাহাক মা র 
মাতা: আেলয়া 

ামী মা: আলমগীর খান াম: কািলচা া 
ইউিনয়ন: ইটবািড়য়া ডাকঘর: রজানা 
উপেজলা:প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: শিহ ল ইসলাম 
িপএ, অথ  ম ণালয়, অথ  িবভাগ, ভবন নং: ০৭, ক  নং: 
২১৯, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

146. মা: আসা ামান িপতা: মা: সিলম িময়া 
মাতা: মাসা: আফেরাজা 
বগম 

যে - মা: সিলম ধা (মা ার) াম: পাটকাখালী 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ১ নং ওয়াড  ( ৭নং ঢ য়া ইউিনয়ন) ডাকঘর: 
পাটকাখালী পা েকাড নং: ৮৭০০ উপেজলা:বর নাসদর 
জলা:বর না 

যে - মা: জিহ ল ইসলাম (অিডট অিফসার), বসরকারী 
িশ ক কম চারী ক ান া , বনেবইজ ভবন, ঢাকা 
ডাকঘর: িনউমােকট পা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা: লালবাগ জলা: ঢাকা   
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
147. সরদার িজহাদ িপতা: সরদার ওহাব আলী 

মাতা: জািমলা বগম 
াম: ব শতলী ইউিনয়ন: ব শতলী 

ডাকঘর: ব শতলী পা েকাড নং: ৯৩৪০ 
উপেজলা:রামপাল জলা:বােগরহাট 

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

 

148. জা া ল ফরেেদৗস িপতা: আ: মিজদ হাওলাদার 
মাতা: হািলমা বগম 

াম: কৗখালী ইউিনয়ন: বগা 
ডাকঘর: কৗখালী পা েকাড নং: ৮৬২১ 
উপেজলা:বাউফল জলা:প য়াখালী 

যে - মা: আেনায়ার হােসন, অিফস সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর, ম ও কম সং ান ম ণালয়, (২৪ নং 

েনেশড), িহসাব শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

149. মা: আশরা ল আলম িপতা: মা: আ ল জ ার 
সরদার 
মাতা: আেমনা বগম 

াম: কালীগ  ইউিনয়ন: কালীগ  
ডাকঘর: শালমারা পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা:নােগ রী জলা: িড় াম 

াম: কালীগ  ইউিনয়ন: কালীগ  
ডাকঘর: শালমারা পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা:নােগ রী জলা: িড় াম 

 

150. এরশাদ আলী িপতা: মেছর আলী 
মাতা: হাছনা খা ন 

াম: ঘািসেখালা ইউিনয়ন: ফলজানা 
ওয়াড  নং: ০২ ডাকঘর: ফলজানা 
পা েকাড নং: ৬৬১০ উপেজলা:চাটেমাহর 
জলা:পাবনা 

াম: ঘািসেখালা ইউিনয়ন: ফলজানা 
ওয়াড  নং: ০২ ডাকঘর: ফলজানা 
পা েকাড নং: ৬৬১০ উপেজলা:চাটেমাহর 
জলা:পাবনা 

 

151. িজ া ল খা ন িপতা: আ  জাফর হাসান 
মাতা: সািহদা বগম 

াম: বািনয়া পাড়া ইউিনয়ন: ৭ নং ব ু  ইউিনয়ন 
ডাকঘর: বািনয়া পাড়া পা েকাড নং: ৫৯০০ 
উপেজলা:জয় রহাট জলা:জয় রহাট 
 

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

 

152. মা আ ার িপতা: আ স সামাদ সদ ার 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: িরয়া ইউিনয়ন: মািনকদাহ 
ডাকঘর: িরয়া পা েকাড নং: ৭৮৩০ 
উপেজলা:ভাংগা জলা:ফিরদ র 

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

 

153. আজেমরী চৗ রী রভী িপতা: আশরা ল হক চৗ রী 
মাতা: িমনারা চৗ রী 

বাসার নং: ১৮৩/৫ াম: কেলজ রাড, িনউ আদশ  পারা 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ২১ নং ডাকঘর: আলম নগর 
পা েকাড নং: ৫৪০২ উপেজলা: রং র সদর 
জলা: রং র 

বাসার নং: ১৮৩/৫  
াম: কেলজ রাড, িনউ আদশ  পারা 

ইউিনয়ন/ওয়াড: ২১ নং ডাকঘর: আলম নগর 
পা েকাড নং: ৫৪০২ উপেজলা: রং র সদর জলা: রং র 

 

154. মা: মহিসন আলী িপতা: মা: আ স ছা ার 
মাতা: মাহ দা খা ন 

াম: হ দিবহার ইউিনয়ন: ৬ নং িবলাশবাড়ী 
ডাকঘর: ীপগ হাট পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী জলা: নওগ  

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপও) 
িদ সান ব  ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন ইনস: 
বািড় নং-০২, রাড নং: ০৪, সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, 
ঢাকা ১২১৬   

 

155. মা: আির র রহমান িপতা: মা: খারেশদ 
মাতা: ফােতমা 

াম: উ র চর ম ল ইউিনয়ন: ৮ নং চর কনমী ইউিনয়ন 
ডাকঘর: আন রহাট পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ াশন  
জলা: ভালা 

াম: উ র চর ম ল ইউিনয়ন: ৮ নং চর কনমী ইউিনয়ন 
ডাকঘর: আন রহাট পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ াশন 
জলা: ভালা 
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আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
156. শংকর চ  শীল িপতা: না  চ  শীল 

মাতা: রভা রানী 
াম: নওয়ানী পাড়া ইউিনয়ন: কালীগ  

ডাকঘর: শালমারা পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা:নােগ রী জলা: িড় াম 

াম: নওয়ানী পাড়া ইউিনয়ন: কালীগ  
ডাকঘর: শালমারা পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা:নােগ রী জলা: িড় াম 

 

157. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: আিজ র রহমান 
মাতা: মাছা: আলতােফান 
নছা 

বাসার নং: ৭২৪  
াম: মিসদ র, ইউিনয়ন/ওয়াড: ভারেশা, ১ নং  

ডাকঘর: রামগ , পা েকাড নং: ৬৫২০  
উপেজলা: মা া, জলা: নওগ  

বাসার নং: ৩০/১৬   
পাড়া: তাজমহল রাড, ক-C, ইউিনয়ন/ওয়াড:  
ডাকঘর: মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: মাহা দ র, জলা: ঢাকা 

 

158. মা: মিতয়াররহমান িপতা: মা: সয়দআলী 
মাতা: মিজনােবগম 
 

াম: মদাজালফাড়া, ইউিনয়ন: হেলাখানা 
ডাকঘর: হেলাখানা, পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা: িড় াম সদরেজলা: িড় াম 

াম: মদাজালফাড়া, ইউিনয়ন: হেলাখানা 
ডাকঘর: হেলাখানা পা েকাড নং: ৫৬০০ 
উপেজলা: িড় াম সদর 
জলা: িড় াম 

 

159. মা: মারেশ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল খােলক 
ম ল 
মাতা: মেনায়ারা িবিব 

াম: শাইলা নইউিনয়ন: মা াই 
ডাকঘর: খমিশরা পা েকাড নং: ৫৯৩০ 
উপেজলা: বালাই জলা: জয় রহাট 

যে - মা: আ র রিশদ, ি গত কম কতা, 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, 

ভবন নং-০৭, ক  নং-৫২২, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

160. মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: মা: আ  তােহর 
মাতা: মাছা: সােহর বা  

াম: মি ক বগইউিনয়ন: নািজম খান 
ডাকঘর: নািজম খান পা েকাড নং: ৫৬১১ 
উপেজলা: রাজারহাট জলা: িড় াম 

যে - মা: আকমল হােসন, ি গত কম কতা, 
ক  নং-৮০৯, ভবননং- ০৪, ত ম ণালয়, 
বাংলােদশসিচবালয়, ঢাকা 

 

161. মাহা রহাসান িপতা: তয়বআলীমা র 
মাতা: তহিমনােবগম 

াম: দািড়য়ান ইউিনয়ন: দািড়য়ান 
ডাকঘর: দািড়য়ান পা েকাড নং: ৮২৮০ 
উপেজলা:বােকরগ  জলা: বিরশাল 

বাসার নাম ও নং: ৭৮-মা ছায়া াম: দি ণখান 
ইউিনয়ন/ওয়াড: চয়ার ানপাড়া ডাকঘর: চয়ার ানপাড়া 
পা েকাড নং: ১২৩০ উপেজলা: দি ণখান 
জলা: ঢাকা 

 

162. মা: শািহ ল ইসলাম িপতা: মা: র মাহা দ  
মাতা: সােহরা বগম 

াম: রিতরাম পাঠান পাড়া ইউিনয়ন: নািজমখান 
ডাকঘর: নািজমখান পা েকাড নং: ৫৬১১ 
উপেজলা: রাজারহাট জলা: িড় াম 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৩/১, সরদার 
কমে  (২য় তলা), আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

163. মা: নািছর উি ন িপতা: ত মা: আব র রব 
িময়া 
মাতা: মিরয়ম বগম 

বাসার নাম: ীবািড় াম: িপলিগরী 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ১২ নং আ া ইউিনয়ন  
ডাকঘর: ছা লাগ ও পা েকাড নং: ৩৫৬০ 
উপেজলা: ব ড়া জলা: িম া 

যে - মা: জসীম উি ন 
ি গত কম কতা 

অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, 
ক নং-১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

164. মা: িব ব সাইন িপতা: আহা দ আলী 
মাতা: মাছা: িবলিকচ খা ন 

াম: গ া র ইউিনয়ন: িপয়ার র 
ডাকঘর: কামাল র পা েকাড নং: ৭০৪০ 
উপেজলা: দৗলত র  
জলা: ি য়া 

যে - িমজা র রহমান, 
ি গত কম কতা, 

মি পিরষদ িবভাগ,ভবন নং-১, ক  নং-১, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 
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165. মা: কাওছার ধা িপতা: মা: মিজ র রহমান 

মাতা: মাসা: হািমদা বগম 
াম: গা য়া ইউিনয়ন: বদর র 

ডাকঘর: মৗবারণেপা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা: প য়াখালী  
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: নাঈ ল হক (িপএ), কা মস এ াইজ ও ভ াট 
আপীলাত াই নাল, জীবন বীমা ভবন (৪থ  তলা), ১০, 
িদল শা বা/এ, 
ঢাকা-১০০০। 

 

166. মা: স জ আকন িপতা: আ: ছ ার আকন 
মাতা: ত মাসা: আিজ ে ছা 

াম: গা য়া, ইউিনয়ন: বদর র 
ডাকঘর: মৗৈকরণ, পা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা:প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: নাঈ ল হক (িপএ) 
কা মস এ াইজ ও ভ াট 
আপীলাত াই ানাল, জীবন বীমা ভবন (৪থ  তলা), ১০, 
িদল শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 

167. মা: শিহ ল ইসলাম িপতা: ত মা: সয়দ আলী 
মাতা: রশমা বগম 

াম: একডালা, ইউিনয়ন: ২নং তবাউয়া 
ওয়াড  নং: ৪, ডাকঘর: নােটার 
পা েকাড নং: ৬৪০০ 

উপেজলা: নােটার, জলা: নােটার 

যে - মা: জসীম উি ন, 
ি গত কম কতা 

অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

168. আ  ব র িসি ক িপতা: ছােয়দ আলী সরদার 
মাতা: ফােতমা িবিব 

াম: হিরসাদী, ইউিনয়ন: রায়কালী 
ডাকঘর: িবনাহালী, পা েকাড নং: ৫৮৯২ 
উপেজলা: আে ল র 
জলা: জয় রহাট 

াম: হিরসাদী, ইউিনয়ন: রায়কালী 
ডাকঘর: িবনাহালী, পা েকাড নং: ৫৮৯২ 
উপেজলা: আে ল র,  
জলা: জয় রহাট 

 

169. মা: আ ল কােশম িপতা: ত মা: আ র রশীদ 
মাতা: মাছা: রােকয়া বগম 

াম: গংগাচড়া ( দালাপাড়া) 
ইউিনয়ন: গংগাচড়া , ডাকঘর: গংগাচড়া  
পা েকাড নং: ৫৪১০, উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

াম: গংগাচড়া ( দালাপাড়া), ইউিনয়ন: গংগাচড়া  
ডাকঘর: গংগাচড়া, পা েকাড নং: ৫৪১০ 
উপেজলা:গংগাচড়া 
জলা: রং র 

 

170. িরং  রানী ম মদার িপতা: িনম ল কাি  ম মদার 
মাতা: িমনিত রানী ম মদার 

যে - িনম ল কাি  ম মদার 
 ে রী ঔষধালয় (িড ী কেলজ রাড) 

পা : হাজীগ , থানা: হাজীগ  
জলা: চ দ র  

যে - রতন মার শীল, এস া ফরমাসরস িল: 
বসিত হরাইজন, লেভল: ১৩/িব, িবি ং: ২১, রাড নং: ১৭, 
বনানী বািনিজ ক এলাকা,  
ঢাকা-১২১৩ 

 

171. মা: হািব র রহমান িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: আেয়শা আ ার 

াম: নািরেকল তলা 
ইউিনয়ন: ২২ নং মাহা দ র (প:) 
ডাকঘর: িপপইয়াকাি  পা েকাড নং:৩৫১৭ 
উপেজলা:দাউদকাি  জলা: িম া 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র): িব/৯৩ (৪থ  তলা) 
পাড়া: মািলবাগ চৗ রী পাড়া 
ওয়াড: ২৩ ডাকঘর: িখলগ ও-১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা: ঢাকা 

 

172. আ ল খােয়র িপতা: িসরা ল ইসলাম 
মাতা: সােহরা বগম 

াম: ধন ড়া 
ইউিনয়ন: ১ নং িবজয় র ইউিনয়ন 
ডাকঘর: িবজয় র, পা েকাড নং: ৩৫০৩ 
উপেজলা: সদর দি ণ, জলা: িম া 

যে - মা: জসীম উি ন, ি গত কম কতা, 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, 
ক নং-১৬, ক  নাং-১৮,  
শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

173. েয়মা আ ার িপতা: রিফ ল হােসন 
মাতা: মমতাজ বগম 

সড়ক নাম: িশবনগর সড়ক, াম: িশবনগর 
ইউিনয়ন: ভা রেখালা, ডাকঘর: িশবনগর 
পা েকাড নং: ৩৫১৫, উপেজলা: মঘলা 
জলা: িম া 

যে - মা: ই াহীম 
ইেডন ভবন, গণ ত উপিবভাগ-২,  
বাংলােদশ সিচবালয়,  
ঢাকা-১০০০ 
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174. মা: ওমর ফা ক িপতা: মা: ফজর আলী 

মাতা: সিখনা খা ন 
সড়ক নাম: ধামদী, াম: ধামদী (উ র পাড়া) 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ০৭ নং ওয়াড, ডাকঘর: ঈ রগ  
পা েকাড নং: ২২৮০, উপেজলা: ঈ রগ  
জলা: ময়মনিসংহ 

মা: ওমর ফা ক, কি উটার অপােরটর, অিভবাসন ও 
দ তা উ য়ন তহিবল, বাসী ক াণ ও বেদিশক 
কম সং ান ম ণালয়, ৭১-৭২, রাতন এিলফ া  রাড, 
ই াটন গােড ন, রমনা, ঢাকা-১০০০ 

 

175. মা: খাকন আহে দ িপতা: মা: মাশারফ হােসন 
মাতা: মাছা: মিন 

াম: র য নাপাড়া, ইউিনয়ন: শাহবে গী 
ডাকঘর: শর র, পা েকাড নং: ৫৮৪০ 
উপেজলা: শর র 
জলা: ব ড়া 

াম: র য নাপাড়া 
ইউিনয়ন: শাহবে গী 
ডাকঘর: শর র, পা েকাড নং: ৫৮৪০ 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া 

 

176. সািদয়া ইসলাম িপতা: আ স সালাম ম ল 
মাতা: রওশন আরা 

বাসার নং: ২৫ াম: পি ম ভরনশাহী 
ওয়াড: ০২, ডাকঘর: নট 
পা েকাড নং: ৫৮৫০  

উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া 

বাসার নং: ২৫ াম: পি ম ভরনশাহী 
ওয়াড: ০২,ডাকঘর: নট পা েকাড নং: ৫৮৫০  
উপেজলা: নট 
জলা: ব ড়া 

 

177. মা: শাওয়াল িপতা: মা: আেনায়ার হােসন 
মাতা: মাসা: রাইয়া বগম 

াম: িছটকা, ইউিনয়ন: কািল রী 
ডাকঘর: িছটকা, পা েকাড নং: ৮৬২৩ 
উপেজলা:বাউফল 
জলা: প য়াখালী 

বাসার নং: ৭১৭, াম: পি ম কাজীপাড়া 
ইউিনয়ন: ১৪ নং, ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা:িমর র 
জলা: ঢাকা 

 

178. মা: রাজীব িময়া িপতা: মা: আ ল আউয়াল 
মাতা: র জা বগম 

াম: চরলহনীয়া, ইউিনয়ন: ফরদাবাদ 
ডাকঘর: রাম র, পা েকাড নং: ৩৫৪১ 
উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া নবািড়য়া 

াম: চরলহনীয়া, ইউিনয়ন: ফরদাবাদ 
ডাকঘর: রাম র, পা েকাড নং: ৩৫৪১ 
উপেজলা: বা ারাম র,  
জলা: া নবািড়য়া 

 

179. মা: লতান আহেমদ আক  িপতা: মা: আ র রউফ 
আক  
মাতা: আেমনা বগম 

বাসার নং: ৪৫৫, াম: -আ ািদয়া 
ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩নং ইউিনয়ন 
ডাকঘর: বারহা া, পা েকাড নং: ২৪৪০ 
উপেজলা: বারহা া, জলা: ন েকানা 

বাসার নং: ৪৫৫, াম: -আ ািদয়া, ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩নং 
ইউিনয়ন, ডাকঘর: বারহা া 
পা েকাড নং: ২৪৪০, উপেজলা: বারহা া 
জলা: ন েকানা 

 

180. এমিস. হিব ল ইসলাম িপতা: মা: আলীমউ ীন 
মাতা: শামীমা আ ার 

াম: পচ র, ইউিনয়ন: র িশয়া 
ওয়াড: ০২, ডাকঘর: য় িশয়া 
পা েকাড নং: ২৪০০ , উপেজলা:আটপাড়া 
জলা: ন েকানা 

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

তালতলা,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

181. মা: ফির ল কবীর ম ল িপতা: মা: আ াহ ম ল 
মাতা: ফরেদৗসী বগম 

বাসার নাম: ম লবাড়ী 
াম: রায়েদবপাড়া, ইউিনয়ন: জায়াইল  

ডাকঘর: রায়েদবপাড়া,  পা েকাড নং: ২০৫০  
উপেজলা: সিরয়াবাড়ী, জলা: জামাল র 

বাসার নাম: ম লবাড়ী 
াম: রায়েদবপাড়া , ইউিনয়ন: জায়াইল  

ডাকঘর: রায়েদবপাড়া,  পা েকাড নং: ২০৫০  
উপেজলা: সিরয়াবাড়ী, জলা: জামাল র 

 

182. মা: আ ল মািমন িপতা: মা: ইসমাইল হােসন 
মাতা:আ ীয়া বগম 

াম: বড়-সার য়া, ইউিনয়ন: সয়দাবাদ 
ডাকঘর: সার য়া পা েকাড নং: ৬৭৫৩ 
উপেজলা: িসরাজগ  সদর 
জলা: িসরাজগ  

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপ.ও) 
ম ও আিপল াই ানাল, ৪৩, কাকরাইল, আ মান মিফ ল 

ইসলাম রাড,  
ঢাকা-১০০০। 
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183. মা: আসা ল ইসলাম িপতা: মা: আ র রিহম 

মাতা: মাছা: আসমা খা ন 
াম: পবা ইউিনয়ন: পবা  

ডাকঘর: গলী পা েকাড নং: ৬৭৭২ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

াম: পবা  ইউিনয়ন: পবা  
ডাকঘর: গলী পা েকাড নং: ৬৭৭২ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

 

184. মা: আ বকর িসি ক িপতা: আ ল বােরক 
মাতা: আেমনা বগম 

াম: ভবনী র ইউিনয়ন: হােস ী 
ডাকঘর: হােস ী পা েকাড নং:১৫১১ 
উপেজলা:গজািরয়া  
জলা: ি গ  

াম: ভবনী র ইউিনয়ন: হােস ী 
ডাকঘর: হােস ী পা েকাড নং:১৫১১ 
উপেজলা:গজািরয়া  
জলা: ি গ  

 

185. মা: িমজা র রহমান িপতা: মর ম শাস ি ন 
মাতা: আকতার বা  

াম: মা য়াইল উ র পাড়া ইউিনয়ন: মা য়াইল 
ডাকঘর: মা য়াইল পা েকাড নং:১৩৬২ 
উপেজলা:যা াবাড়ী  
জলা:ঢাকা 

রজাউল করীম,  
ি গত কম কতা 
ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

 

186. মা: আ ল হােসন িপতা: আব র রিশদ 
মাতা: মা মা খা ন 

াম: ৪৮৯, প  ইউিনয়ন: ভ িময়া/০১ 
ডাকঘর: চ সাদ 
পা েকাড নং: 

উপেজলা: ভালােজলা: ভালা 

২৪৯/১,  
দি ণ যা াবাঢ়ী 
 ঢাকা 

 

187. মাছা: িরপা আখতার িপতা: মা; আ ল গ ফার 
মাতা: ত; রওশানারা বগম 

াম: মাদারগ  (হাজীপাড়) 
ইউিনয়ন: আউিলয়া র/০২ ডাকঘর: বাড়ী 
পা েকাড নং:৫১০০ উপেজলা:ঠা রগ ও, সদর 
জলা:ঠা রগ ও 

াম: মাদারগ  (হাজীপাড়) 
ইউিনয়ন: আউিলয়া র/০২, ডাকঘর: বাড়ী 
পা েকাড নং:৫১০০, উপেজলা:ঠা রগ ও, সদর 
জলা:ঠা রগ ও 

 

188. আিমর হােসন িপতা: মা: শাহজাহান মা র 
মাতা: মাসা: মােমলা বগম 

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

য়ে  মা: মা ন কবীর (িপও), অথ  ম ণালয়, ইআরিড, 
আগারগাও,  
শেরবাংলা নগর,  

ঢাকা। 

 

189. মা: আশরা ল ইসলাম িপতা: মা: জল হােসন 
মাতা: মাছা: ঝণ া বগম 

াম: বংনাই উ র পাড়া, ইউিনয়ন: হাটেপা াসী 
ডাকঘর: বংনাই, পা েকাড নং: ৬৭২০ 
উপেজলা:রায়গ  
জলা: িসরাজগ  

মা: আশরা ল ইসলাম 
র  ফইজ-২ ক , াথিমক িশ া অিধদ র, 
িমর র-২,  
ঢাকা 

 

190. ি  মার বপারী িপতা: িধর র ন বপারী 
মাতা: কিনকা রানী 

বাসার নাম: বপারী বািড়, াম: দি ণ িশয়ালকাঠী 
ইউিনয়ন: নদ লা ইউিনয়ন/০২, ডাকঘর: ভা ািরয়া 
পা েকাড নং: ৮৫৫০ 

উপেজলা:ভা ািরয়া, জলা:িপেরাজ র 

বাসার নাম: বপারী বািড় 
াম: দি ণ িশয়ালকাঠী ইউিনয়ন: নদ লা ইউিনয়ন/০২ 

ডাকঘর: ভা ািরয়া, পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা:ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র 

 

191. মাহা দ সেরয়ার হােসন িপতা: মাহা দ আব ল 
আিজজ 
মাতা: শাহানারা বগম 

বাসার নাম: ছারত আলীর বািড় 
াম: মিহষমারা, ইউিনয়ন: ৪নং ষালনল 

ডাকঘর: না য়ার বাজার, পা েকাড নং: ৩৫২০ 
উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 

বাসার নাম: ছারত আলীর বািড় 
াম: মিহষমারা, ইউিনয়ন: ৪নং ষালনল 

ডাকঘর: না য়ার বাজার পা েকাড নং: ৩৫২০ 
উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
192. উে  আফেরাজা ফারহানা মিল িপতা: আ ল কালাম আজাদ 

মাতা: খােদজা বগম 
াম: িকংরাম চ র (িমর র), ইউিনয়ন: পি ম 
জাড়কানন/০৫, ডাকঘর: য়াগ  
পা েকাড নং:৩৫০৪ উপেজলা: সদর দি ণ 
জলা: িম া 

যে - মা: জসীম উ ীন, েনা াফার 
অিতির  জলা জজ 
থম আদালত, 
িম া 

 

193. জািকয়া লতানা িপতা:  মা: ওয়ািহ ামান 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: রী পাড়া 
ইউিনয়ন: মহাটী 
ডাকঘর: মহাটী, পা েকাড নং: ১৩২১ 
উপেজলা: দাহার, জলা: ঢাকা 

যে - মা: নছা ল হাসান, 
ক  নং-৩০২, ভবন নং-১ 
মি পিরষদ িবভাগ, 
 বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

194. একরা ল হক িপতা: ত িগয়াস উি ন 
মাতা: রেবকা বওয়া 

াম: এনােয়ত র ইউিনয়ন: এনােয়ত র 
ডাকঘর: এনােয়ত র পা েকাড নং: ৬৫৩০ 
উপেজলা: মহােদব র  
জলা: নওগ  

যে - মা: জিসম উ ীন, 
ি গত কম কতা, অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক-১৬, ক  

নং-১৮, শের-ই-বাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

195. শাহা র ইসলাম িপতা: আ র রা াক 
মাতা: শােহরা খা ন 

বাসার নাম: কমলা র বাজােরর পােশ 
াম: কমলা র ইউিনয়ন: িজয়ারখী 

ডাকঘর: কমলা র পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

বাসার নাম: কমলা র বাজােরর পােশ 
াম: কমলা র ইউিনয়ন: িজয়ারখী 

ডাকঘর: কমলা র পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: ি য়া সদর জলা: ি য়া 

 

196. িরেগন ব য়া িপতা: রীতা ব য়া 
মাতা: ক ান িম  ব য়া 

াম:  বািতছির, ইউিনয়ন: বরমা 
ডাকঘর: বরমা, পা েকাড নং:৪৩৮৩ 
উপেজলা: চ নাইশ 
জলা: চ াম 

যে - অ ন ব য়া,  
াথিমক িশ া অিধদ র,  

িমর র-২,  
ঢাকা-১২১৬ 

 

197. মা: সােহল রানা িপতা: মা: আজহার আলী 
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: িড ী চরচ দ র, ইউিনয়ন: খান খানা র/০৯নং ওয়াড 
ডাকঘর: খানখানা র, পা েকাড নং: ৭৭১১ 
উপেজলা: রাজবাড়ী,  
জলা: রাজবাড়ী 

বাসা নং ও নাম: ২৫১২, মা া বাড়ী মাস: সড়ক 
াম: স নকা াওয়াড: ৪নং  

ডাকঘর: রাজবাড়ী পা েকাড নং: ৭৭০০ 
উপেজলা:রাজবাড়ী জলা: রাজবাড়ী 

 

198. মা: নাজ ল হােসন িপতা: ল ইসলাম 
মাতা: নাপমা বগম 

াম: বড় বরাইদ (িচনাদী),ওয়াড: ৮ নং 
ডাকঘর: বড় বরাইদ পা েকাড নং: ১২১২ 
উপেজলা:বা া  
জলা: ঢাকা 

াম: বড় বরাইদ (িচনাদী)  
ওয়াড: ৮ নং ডাকঘর: বড় বরাইদ  
পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা:বা া 
জলা: ঢাকা 

 

199. মা: জািহদ হাসান িপতা: ত: নওয়াব আলী 
মাতা: ত: ছােলকা খা ন 

াম: রৗমারী িভটাবাড়ী 
ইউিনয়ন: রৗমারী ডাকঘর: রৗমারী 
পা েকাড নং: ৫৬৪০ উপেজলা: রৗমারী 
জলা: িড় াম 

বাসা: িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, মহ া: ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগ ও, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

200. মা: ইমদা ল বা  খান িপতা: মা: জেবদ আলী খান 
মাতা: িমছা বগম 

াম: চামটা নগর ইউিনয়ন: িনয়ামত 
ডাকঘর: চামটা পা েকাড নং: ৮২৮৪ 
উপেজলা:বােকরগ  
জলা: বিরশাল 

বাসার নং : ৩৫৫/২, এ 
মহ া: আদশ বাগ  
উপেজলা: িখলগ ও 
জলা: ঢাকা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
201. মা: িরফাত উর রহমান িপতা: মা: আিতয়ার রহমান 

মাতা: মাসা: রওশন আরা 
বগম 

াম: দি ণ গ াধরদী 
ডাকঘর: রহা  পা েকাড নং: ৭৮৩০ 
উপেজলা:ভাংগা,  
জলা:ফিরদ র 

বাসার নাম: িব-৪৪ াম: হাউিজং এে ট 
ইউিনয়ন: ২নং ওয়াড  ডাকঘর: ী-অংগন 
পা েকাড নং: ৭৮০৪ উপেজলা:ফিরদ র সদর 
জলা: ফিরদ র 

 

202. মা: আ ল খােলক িপতা: মা: সাই ল ইসলাম 
মাতা: মাছা: হািলমা খা ন 

াম: ভা ার পাইক ইউিনয়ন: খা াপাড়া 
ডাকঘর: মাদলা পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:শাজাহান র 
জলা: ব ড়া 

াম: ভা ার পাইক ইউিনয়ন: খা াপাড়া 
ডাকঘর: মাদলা পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা:শাজাহান র 
জলা: ব ড়া 

 

203. হ লতা পাল িপতা: েরশ চ  পাল 
মাতা: স া রানী পাল 

বাসার নাম: িনম ল মা ার বাড়ী, াম:  পি ম ল ী র, ওয়াড: 
৬নং ডাকঘর: দালাল বাজার 
পা েকাড নং: ৩৭০১ উপেজলা:ল ী র সদর 
জলা: ল ী র 

যে - সাগর তা কদার 
মি পিরষদ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০ 

 

204. জামাল উি ন আহেমদ িপতা: ছয়দ আহেমদ 
মাতা: িপয়ারা বগম 

বাসা নং ও নাম: ৩/১১, ক-এফ, মা াসা বাই লন জেয়  
কায়াট ার, মহ া: আিজজ মহ া 

ওয়াড: ২৯ ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ জলা: ঢাকা 

বাসা নং ও নাম: ৩/১১, ক-এফ, মা াসা বাই লন জেয়  
কায়াট ার,  মহ া: আিজজ মহ া 

ওয়াড: ২৯  ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ জলা: ঢাকা 

 

205. মা: শিহ ল ইসলাম িপতা: মা: ফকর উি ন 
মাতা: মাসা: রািশদা বগম 

বাসার নাম: িভকাখালী াম: া-কািলকা র 
ইউিনয়ন: িমজাগ /০২ ডাকঘর: িবধখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: িমজাগ  
জলা: প য়াখালী 

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

 

206. মাহ ল হাসান িপতা: মা: হােসন আলী 
মাতা: সাহারা খা ন 

বাসা নং ও নাম: ৩৩/৬, রাড নং: ৬, ক-িব  
মহ া: ামলী হাউিজংওয়াড: ১০০ নং  
ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: আদাবর জলা: ঢাকা 

বাসা নং ও নাম: ৯৩/১ এ, সরদার কমে  
মহ া নং: আগারগ ও 
ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ 

 

207. মা: আিশক উি ন িপতা: মা: আ ল নঈম 
মাতা: আেনায়ার বগম 

বাসা নং ও নাম: ৩৩/২  
াম: উ র মািনক নগর ওয়াড  : ০৭  

ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ 
উপেজলা: গদা জলা: ঢাকা 

বাসা নং ও নাম: ৩৩/২  
াম: উ র মািনক নগর, ওয়াড  : ০৭  

ডাকঘর: ওয়ারী, পা েকাড নং: ১২০৩ 
উপেজলা: গদা, জলা: ঢাকা 

 

208. মা: শিফ ামান িপতা: মা: ওসমান গিন 
মাতা: মাছা: তাই র বগম 

াম: বা ইহাটী ইউিনয়ন: লসারা 
ডাকঘর: িসংহ লী পা েকাড নং: ৭৪১০ 
উপেজলা: চৗগাছা  
জলা: যেশার 

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, ৯৭/৩, তাবাস ম শিপং 
স ার, আগারগ ও, তালতলা,  
শের-ই-বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 

 

209. সিজব িসকদার িপতা: মিজদ িসকদার 
মাতা: ত িপয়ারা বগম 

াম: দি ন পাংগািশয়া 
ইউিনয়ন: পাংগািশয়া ডাকঘর: পাংগািশয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০১ উপেজলা: মিক 
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: কাওছার ধা (িপএ) 
কা মস এ াইজ ও ভ াট আপীলাত াই ানাল, জীবন বীমা 
ভবন (৪থ  তলা), ১০ িদল শা বা/এলাকা,  
ঢাকা-১০০০। 
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িমক/
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
210. মাছা: িলয়া খানম ামী: মা: মাহাতাব হােসন 

মাতা: নাজমা বগম 
াম: মিরচ পাশাইউিনয়ন: জয় র/০১ 

ডাকঘর: মিরচ পাশা পা েকাড নং: ৭৫১১ 
উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা: নড়াইল 

বাসা নং ও নাম: অসকার নীড়, নং: ১০০৯  
মহ া: াট নং: এ/২ ইউিনয়ন: ব  শওড়াপাড়া 
ডাকঘর: িমর রেপা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: কাফ লেজলা: ঢাকা 

 

211. ই  লতানা িপতা: িশকদার নজ ল ইসলাম 
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: ব শতলী ইউিনয়ন: ব শতলী 
ডাকঘর: িগলতলা পা েকাড নং: ৯৩৪০ 
উপেজলা: রামপাল 
জলা: বােগরহাট 

যে - হাওলাদার শিহ ল ইসলাম 
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র, সং াপন শাখা, ২য় তলা, 
আগারগ ও,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

212. মাছা: িবিথয়ারা খা ন িপতা: মা: খাদা ব  
মাতা: মাছা: িফয়া খা ন 

াম: চরিদয়াড় 
ইউিনয়ন: হাগলবািড়য়া 
ডাকঘর: আ ার দগ া পা েকাড নং: ৭০৪২ 
উপেজলা: দৗলত র জলা: ি য়া 

যে - মা: িমজা র রহমান 
ি গত কম কতা, মি পিরষদ িবভাগ, ভবন নং: ১, ক  

নং: ১, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 

 

213. মা: এনা ল হক িপতা: মা: লাল িময়া 
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: নায়ারা 
ইউিনয়ন: কামরাব ডাকঘর: কামরাব 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: িশব র 
জলা: নরিসংদী 

মা: এনা ল হক, 
ম নং: ৩০৪ বীরে  মিতউর রহমান হল, 

নরিসংদী সরকাির কেলজ,  
নরিসংিদ(১৬০০) 

 

214. রােবয়া আ ার িপতা: হা ন অর রিশদ 
মাতা: হািলমা বগম 

মেনায়ারা বগম, ১৮/৯ পি ম ভাষানেটক, ঢাকা ক া নেম , 
ঢাকা-১২০৬ 
 
 

রােবয়া আ ার 
পায়ন টাউন, িবি ং-১৮, ট নং:০৩,  
ঁ ইগড়, ফ া,  

নারায়নগ  

 

215. নািছমা আফিরন িপতা: ত রিশদা বগম 
মাতা: ত কিলম উি ন 

াম: কালার পালশা 
ইউিনয়ন: কালা ডাকঘর: কালাহাট 
পা েকাড নং: ৬৫৭০ উপেজলা:বদনগাছী 
জলা: নওগ  

যে - মা: রজাউল কিরম 
উ মান সহকারী 
কনিফেডি য়াল শাখা 
৬, িফিন  রাড, লবাড়ীয়া, িলশ হডেকায়াট াস, ঢাকা 

 

216. আয়শা আ ার র িপতা: মা: শাহজাহান 
হাওলাদার 
মাতা: নিজ ন বগম 

াম: টাউন জনকাঠী 
ইউিনয়ন: জনকাঠী ডাকঘর: প য়াখালী  
পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা:প য়াখালী সদর 
জলা: প য়াখালী 

যে - মা: কাম ল ইসলাম 
িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন ইন: 
বাড়ী নং: ০২, রাড নং: ০৪, সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, 
ঢাকা-১২১৬। 

 

217. মা: মেহদী হাসান িপতা: মা: আ ল মােলক 
মাতা: রািজয়া লতানা 

বাসার নাম: মা াসা রাড 
াম: কলসকাঠী ইউিনয়ন: কলসকাঠী 

ডাকঘর: কলসকাঠী পা েকাড নং: ৮২৮৪ 
উপেজলা: বােকরগ  জলা: বিরশাল 

বাসার নাম ও নং: ৭০৫ (৪থ  তলা, াম: উ র শাহজাহান র 
ইউিনয়ন: ৩৪ নং ওয়াড 
ডাকঘর: শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা:শাহজাহান র জলা: ঢাকা 

 

218. শহী ল ইসলাম খান িপতা: মা: সাম ল ইসলাম 
খান 
মাতা: জাহানারা ইসলাম 

বাসা নং: ৯৬/১ াম: উ র পাঠানেটালা, ক-এ, ওয়াড: ০৪  
ডাকঘর: ধামরাই পা েকাড নং: ১৩৫০ 
উপেজলা: ধামরাই  
জলা: ঢাকা 

বাসা নং: ৯৬/১ াম: উ র পাঠানেটালা, ক-এ 
ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: ধামরাই 
পা েকাড নং: ১৩৫০ উপেজলা: ধামরাই 
জলা: ঢাকা 
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219. সজীব চ  দাস িপতা: ত: ধাময় চ  দাস  

মাতা: রসতী রানী দাস 
বাসা নং: ১০১  মহ া: কােতায়ালীরচর ( ব), ওয়াড: ০৯ 
ডাকঘর: মাধবদী পা েকাড নং: ১৬০৪ 
উপেজলা: নরিসংদী সদর জলা: নরিসংদী 

বাসা নং: ১০১  
মহ া: কােতায়ালীরচর ( ব) 
ওয়াড: ০৯ডাকঘর: মাধবদীেপা েকাড নং: ১৬০৪ 
উপেজলা: নরিসংদী সদরেজলা: নরিসংদী 

 

220. মা: আিম ামান িপতা: মা: আ  তােলব িব াস 
মাতা: আসমা বগম 

২৪, রাড নং: ০৫১/ড, শহীদ িজয়া সড়ক 
পাড়া: াপারী পাড়া 
ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ জলা:িঝনাইদহ 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন র):  
২৪, রাড নং: ০৫১/ড, শহীদ িজয়া সড়ক 
পাড়া: াপারী পাড়াওয়াড: ০৫ ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ জলা:িঝনাইদহ 

 

221. িরয়া ল ইসলাম মা া িপতা: আলী আহে দ মা া  
মাতা: শিহদ বগম 

বাসার নাম: মা া বািড় মহ া: মা মাবাদ 
ওয়াড: শতা/০২ ডাকঘর: মা মাবাদ 
পা েকাড নং: ১৪৬০ উপেজলা: পগ  
জলা:নারায়ণগ  

বাসার নাম ও নং: মা া িভলা/, ১/এ  
মহ া: িতখালপাড়, উ রযা াবাড়ী 
ওয়াড: ৪৮ ডাকঘর: গ ািরয়ােপা েকাড নং: ১২০৪  
উপেজলা: যা াবাড়ীেজলা:ঢাকা 

 

222. িপ ষ কা ী পাইন িপতা: ননী গাপাল পাইন  
মাতা: নিমতা রানী পাইন 

বাসা নং: ১০১  
াম: খিলসাখালী ওয়াড: খিলসাখালী/০৫ 

ডাকঘর: খিলসাখালী  পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর জলা:প য়াখালী 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন ইন: 
বাড়ী নং: ০২, রাড নং: ০৪,  
সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, 

 ঢাকা-১২১৬। 

 

223. সাই ল ইসলাম িপতা: মাহা দ শাহজাহান 
রাড়ী  
মাতা: ছিকনা বগম 

াম: কশব র, ওয়াড: কশব র 
ডাকঘর: কশব র কেলজ 
পা েকাড নং: ৮৬২৩, উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: জ ািত কমািশ য়াল স ার  
মহ া: িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ইউিনয়ন : মািলবাগ 
ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং:  ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

224. আিজ ল ইসলাম িপতা: লতান আলী শখ  
মাতা: জাহান বগম 

াম: জয় রওয়াড: বাহা র র 
ডাকঘর: বাহা র র,  
পা েকাড নং: ৭৭২০, উপেজলা: গাংশা 
জলা:রাজবাড়ী 

যে - মা: মা ন কিবর (িপও) 
অথ  ম ণালয় (ইআরিড), আগারগ ও, 
শের-ই-বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 

 

225. মা: আ র রহমান িপতা: মা: খয়বর আলী ম ল   
মাতা: জিমরন নছা 

াম: িশিশ, ইউিনয়ন: বড়তারা 
ডাকঘর: উ র হাটশহর,  
পা েকাড নং: ৫৯৩০, উপেজলা: তলাল 
জলা:জয় রহাট 

াম: িশিশ, ইউিনয়ন: বড়তারা 
ডাকঘর: উ র হাটশহর, পা েকাড নং: ৫৯৩০ 
উপেজলা: তলাল 
জলা:জয় রহাট 

 

226. শামীম আহে দ  িপতা: ত: তিব র রহমান 
জায়ারদার  

মাতা: িমিন বগম 

াম: িবলচাপড়ী, ইউিনয়ন: এলা ী  
ডাকঘর: িবলচাপড়ী 
পা েকাড নং: ৫৮৫০ উপেজলা: নট 
জলা:ব ড়া 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন ইন: 
বাড়ী নং: ০২, রাড নং: ০৪, 
সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, 

ঢাকা-১২১৬। 

 

227. রািকব ী িপতা: সািদয়ার ী  
মাতা: রহানা ী 

াম: গািব রওয়াড: গািব র/০৩ 
ডাকঘর: লার পাড় পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: ক দ র 
জলা: গাপালগ  

যে - মা: জসীম উি ন 
ি গত কম কতা, 

অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং: ১৬, ক  নং: ১৮, 
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
228. মাহা দ ল ইসলাম িপতা: মাহা দ না  িময়া  

মাতা: াহার বগম 
াম: াইউিনয়ন : সা িরয়া  

ডাকঘর: সা িরয়া পা েকাড নং: ১৮১০ 
উপেজলা: সা িরয়া  
জলা:মািনকগ  

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩, সদ ার কমে  
(২য় তলা), আগারগ ও,  
তালতলা,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

229. মা: জিম ল ইসলাম িপতা: মা: হাসমত ঠা র  
মাতা: আেমনা খা ন 

াম:পারমি ক রওয়াড: মি ক র 
ডাকঘর: ল ীপাশা পা েকাড নং:  ৭৫১০ 
উপেজলা: লাহাগড়া 
জলা:নড়াইল 

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

 

230. রােসল িময়া িপতা: মিফল উি ন  
মাতা: িফয়া খা ন 

বাসা নাম: মা য়াইল (জ ল বাড়ী  
াম: মা য়াইলওয়াড: মা য়াইল 

ডাকঘর: মা য়াইল পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা: যা াবাড়ী জলা:ঢাকা 

যে - শরীফ হােসন 
অিফস সহায়ক, 
ম ীর দ র, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়,  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

231. রা  আহেমদ িপতা: ত আ ল মােলক  
মাতা: রািজয়া বগম 

াম: ভ াগািছ 
ওয়াড: বলৈতল ডাকঘর: বতকাি  
পা েকাড নং: ৬৭৭০ উপেজলা: শাহজাদ ররররর 
জলা:িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩/১ (২য় তলা), 
সদ ার কমে  আগারগ ও, তালতলা, 
 মাহা দ র, 
 ঢাকা-১২০৭ 

 

232. মা: আলমগীরেহােসন িপতা: মা: আ  বকর িসি ক 
মাতা: মাছা: িরনা খা ন 

াম: ড়ািলয়াওয়াড:রতনকাি /০১ 
ডাকঘর: ড়ািলয়া পা েকাড নং: ৬৭০ 
উপেজলা:িসরাজগ  সদর 
জলা:িসরাজগ  

াম: ড়ািলয়া 
ওয়াড:রতনকাি /০১ 
ডাকঘর: ড়ািলয়া, পা েকাড নং: ৬৭০ 
উপেজলা:িসরাজগ  সদরেজলা:িসরাজগ  

 

233. ই িজতশীল িপতা: বা লাল শীল 
মাতা: ত নিমতা রানী শীল 

াম: বাটােজার 
ওয়াড:বাটােজার/০৪ ডাকঘর: বাটােজার 
পা েকাড নং: ৮২৩৩উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

াম: বাটােজারওয়াড:বাটােজার/০৪ 
ডাকঘর: বাটােজার পা েকাড নং: ৮২৩৩ 
উপেজলা: গৗরনদী  
জলা:বিরশাল 

 

234. মা: মিহউি ন িপতা: মা: আ ল মা াফ  
মাতা: সা  বগম 

বাসা নাম: ব  ধােনর বািড়  াম: দৗলতকাি  
ওয়াড: মেহশ র ডাকঘর: সাপমারা বাজার 
পা েকাড নং: ১৬৩০ উপেজলা: রায় র 
জলা:নরিসংদী 

বাসা নং: িব-১২/িজ-৮  
মহ া: এিজিব কেলানী (হাসপাতাল জান) 
ওয়াড: ১০, ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং:  ১০০০ 
উপেজলা: মিতিঝল জলা:ঢাকা 

 

235. মা: আিত র রহমান িপতা: মা: জিসম উ ীন  
মাতা: মাছা: আন  আরা 
বগম 

বাসা নাম: পি ম বা ভরা াম: বা ভরা 
ওয়াড: বা ভরা ডাকঘর: বা ভরা 
পা েকাড নং: ৬৫০০ উপেজলা: বদলগাছী 
জলা:নওগ  

বাসা নং: জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩ 
পাড়া: মািলবাগ চৗ রী পাড়া ওয়াড: ২৩ 
ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

236. সািনয়া আ ার িপতা: মা: িব াল হােসন  
মাতা: মেনায়ারা বগম 

বাসা নং: ১২, রাড নং: ০৯, লাইন-০২,  
ক-এ, সকশন-১১, প বী, 

িমর র, ঢাকা-১২১৬  

বাসা নং: ১২, রাড নং: ০৯  
লাইন-০২, ক-এ, সকশন-১১,  
প বী, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
237. মা: আই ব নবী িপতা: মা: আ স সা ার  

মাতা: েলখা খা ন 
াম: গাপ য়াওয়াড: ঢা য়া 

ডাকঘর: ঢা য়া পা েকাড নং: ৩৫৮১  
উপেজলা: না লেকাট 
জলা: িম া 

বাসা নং: ২৭৮, শাি বাগ  
ওয়াড: মািলবাগ ডাকঘর: িখলগ ও 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:ঢাকা 

 

238. মা: কামাল হােসন িপতা: মা: আ ল হােসন  
মাতা: মাছা: মা রা খা ন 

সড়ক নাম: জিলল সড়ক াম: খেয়রচারা মাঠপারা(বাউতলা) 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: মারখালী 
পা েকাড নং: ৭০১০ উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

বাসা নং: ৩১/২৯, ি য়া এ ার াইজ, কলি য়া  
াম: পার মােকট, মহাখালী ওয়ারেলছ গট 

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

 

239. সাই ল ইসলাম িপতা: মা: মিজবর ধা  
মাতা: রািশদা বগম 

বাসা নাম: কলাগািছয়া াম: কলাগািছয়া 
ওয়াড: কলাগািছয়া ডাকঘর: কলাগািছয়া 
পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা 
জলা:প য়াখালী 

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

240. রেবকা লতানা নাজনীন িপতা: এ মাতােলব  
মাতা: িন ফা ইয়াছিমন 

াম: কাজলাকাঠীওয়াড: দািড়য়াল 
ডাকঘর: কাজলাকাঠী পা েকাড নং: ৮২৮০ 
উপেজলা: বােকরগ  
জলা:বিরশাল 

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩/১ (২য় তলা), 
সদ ার কমে  আগারগ ও, 
তালতলা,  
মাহা দ র,  ঢাকা-১২০৭ 

 

241. আল আিমন িপতা: মর ম বীর ি েযা া 
আিমর আলী  
মাতা: রািহমা খা ন 

বাসা নং: ৪১/িস, বাঘমারা রাড, াম: বাঘমারা 
ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: সদর 
পা েকাড নং: ২২০০ উপেজলা: সদর ময়মনিসংহ 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৪১/িস, বাঘমারা রাড   
াম: বাঘমারা ওয়াড: ১৭ 

ডাকঘর: সদর পা েকাড নং: ২২০০  
উপেজলা: সদর ময়মনিসংহ জলা:ময়মনিসংহ 

 

242. মা: ল আমীন িপতা: মা: ই াজ উ ীন  
মাতা: মাছা: রািকয়া আ ার 

াম: বা ই ামওয়াড: চি পাশা/০৪ 
ডাকঘর: বা ই াম পা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

243. কাজী উসমান গিন িপতা: কাজী আ  জাফর  
মাতা: আেনায়ার বগম 

বাসা নাম: ল রাড গলগ া, াম: গলগ া 
ওয়াড: ১, ডাকঘর: ময়মনিসংহ- ২২০০ 
উপেজলা: ময়মনিসংহ সদর 
জলা:ময়মনিসংহ  

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩/১ (২য় তলা), 
সদ ার কমে  আগারগ ও,  
তালতলা, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

244. মা: দেলায়ার হােসন িপতা: মা: শহীদ উ া 
মাতা: লতানা বগম 

াম: ম  কাউি য়া 
ইউিনয়ন: কাউি য়া, ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: িমর র বাজার পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা:সাভার, জলা:ঢাকা 

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩/১ (২য় তলা), 
সদ ার কমে  আগারগ ও, 
তালতলা, মাহা দ র,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

245. তািনয়া আ ার িপতা: আ াস আলী 
মাতা: মােলহা বগম 

বাসা নং: ১০ াম: ন ন রােয়র চর 
ওয়াড: ৪ নং ডাকঘর: আ  
পা েকাড নং: ১৩১২উপেজলা: করািনগ  
জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ৮১মহ া: শখ নািজমউি ন লন 
ওয়াড: ১৪ ডাকঘর: িজগাতলা 
পা েকাড নং: ১২০৯ উপেজলা:হাজারীবাগ 
জলা:ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
246. মা: ওয়ির ামান িপতা: মা: আজগর আলী  

মাতা: মােজদা বগম 
বাসা নং: ৪৯৩, রাড নং-১৪, মহ া: পনগর নেসড, ওয়াড: 
০৬, ডাকঘর: প বী 
পা েকাড নং: ১২১৬  উপেজলা: রপনগর 
জলা:ঢাকা 

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

 

247. কিল াহ শখ িপতা: আ ল লিতফ শখ  
মাতা: হািলমা বগম 

াম: িনসার  
ইউিনয়ন: যশলং ডাকঘর: বািঘয়া বাজার 
পা েকাড নং: ১৫২৫উপেজলা: ট ীবাড়ী 
জলা: ীগ  

য - মা: জসীম উ ীন 
ি গত কম কতাঅথ ৈনিতক স ক িবভাগ 
ক নং-১৬, ক  নং: ১৮, ঢাকা ১২০৭, শের-ই-বাংলা 

নগর, ঢাকা 

 

248. মা: কাম ল ইসলাম িপতা: চান িময়া স ামত 
মাতা: মায়া বগম 

বাসা নাম: স ামত বাড়ী  াম: জং ল পি  
ওয়াড: মািহলাড়ী ডাকঘর: িব াম 
পা েকাড নং: ৮২৩২ উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

বাসা নং: বাড়ী-১৬, ক-িব  
াম: কাজীরগ ও, ওয়াড: মা য়াইল 

ডাকঘর: মা য়াইল পা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা: যা াবাড়ী জলা:ঢাকা 

 

249. শরীফ খস ল আলম িপতা: শরীফ খিবর উি ন   
মাতা: িশিরনা বগম 

াম: গািপনাথ র 
ইউিনয়ন: ৫  
ডাকঘর: মরী গািপনাথ র, পা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ , জলা: গাপালগ  

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

250. মা: শির ল ইসলাম িপতা: মা: আ র রা াক  
মাতা: মাছা: সােলহা খা ন 

বাসার নাম: কৗ ডা, াম: কৗ ডা  
ওয়াড: ল ী ডা, ডাকঘর: ল ী ডা 
পা েকাড নং: ৬৬২০ উপেজলা: ঈ রদী 
জলা:পাবনা 

বাসা নং: ারাক পাড়া, িডএস-৫১১-ক  
াম: ারাক পাড়া ওয়াড: পাকশী 

ডাকঘর: পাকশী পা েকাড নং: ৬৬২২ 
উপেজলা: ঈ রদী জলা:পাবনা 

 

251. মান রা বগম িপতা: আ: কলাম িময়া 
মাতা: মাহ দা বগম 

বাসা নাম: কলাগািছয়া ব র  
াম: কলাগািছয়াওয়াড: কলাগািছয়া  

ডাকঘর: কলাগািছয়া পা েকাড নং: ৮৫০০  
উপেজলা: গলািচপা জলা:প য়াখালী 

যে - মা ন কিবর ার, িব-৯৩,  
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা-১২১৯, 
জ ািত কমািশ য়াল স ার 

 

252. মাছা: মিজদা খা ন িপতা: মা: সাহরাব আলী  
মাতা: মাছা: ম মালা বগম 

াম: নগর ডালাওয়াড: নগর ডালা 
ডাকঘর: নগর ডালা পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র  
জলা:িসরাজগ  

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার ১০৫/১০৬, 
ি েযা া পার মােকট (৪থ  তলা), 

 িমর র-১, 
 ঢাকা-১২১৬ 

 

253. তানিজনা মমতাজ িপতা: মা: জালাল উ ীন খান  
মাতা: আেবদা আ ার 

াম: লবাড়ীয়াইউিনয়ন: ৪নং চ ীপাশা 
ডাকঘর: িনজবানাইল পা েকাড নং: ২২৮২ 
উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

254. মা: ফরাত হােসন িপতা: আ. হক হাওলাদার  
মাতা: মেনায়ারা বগম 

াম: কািজর ামওয়াড: রািজহার 
ডাকঘর: ধানেডাবা পা েকাড নং: ৮২৩১ 
উপেজলা: আৈগলঝাড়া 
জলা:বিরশাল 

ম নং-৫০৬, শতদল কমে , (ঘ) িবি ং, আগারগ ও, 
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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255. মা: মাই ল ইসলাম িপতা: মা: িসি র রহমান 

িশকদার  
মাতা: হািলমা বগম 

যে - মা: িসি র রহমান িশকদার  
াম: উলািনয়া ইউিনয়ন: ০৩/নদীতালতলা  

ডাকঘর: উলািনয়া সদর পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ১৩৭/১২, িব-১ 
মহ া: ি য়া ন আ/এওয়াড: মাজার রাড 
ডাকঘর: িমর র-১ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

 

256. মা: শামীম হােসন িপতা: আব ল ছ ার 
হাওলাদার  
মাতা: শািফয়া বগম 

াম: কািছিছড়াওয়াড: ইটবাড়ীয়া/০৫ 
ডাকঘর: রজানা পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা:প য়াখালী  
জলা:প য়াখালী 

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

 

257. মা: নািছ ল হক িপতা: মা: আ: মানােয়ম  
মাতা: জাৎ া বগম 

াম: গড়াপাড়াওয়াড: বাকাইনগর/০৬ 
ডাকঘর: বাকাইনগর পা েকাড নং: ২২৭০ 
উপেজলা: গৗরীপ   
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

258. মা: জাহা ীর আলম িপতা: মাছা: িরিজয়া বগম  
মাতা: মা: আমজাদ হােসন 

মহ া: বন াম দি ন  
ওয়াড: বড়া পৗরসভা/০৩ ডাকঘর: বড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৮০  উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

মহ া: বন াম দি ন  
ওয়াড: বড়া পৗরসভা/০৩, ডাকঘর: বড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৮০ উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

 

259. মা: বাহাউল ইসলাম িপতা: মা: েশ ল আলম  
মাতা: হােজরা খা ন 

বাসা নং: ১১৩০/১২৭০ িবএড কেলজ গইট, কিব আমান আলী 
সড়ক  াম: বাকিলয়া 
ওয়াড: ১৭ ডাকঘর: চকবাজার 
পা েকাড নং: ৪২০৩ উপেজলা: চ াম সদর জলা:চ াম 

বাসা নং:  মাওলানা আ ল আলী সড়ক 
াম: পি ম খাবাস র ওয়াড: ৩ 

ডাকঘর: ফিরদ র পা েকাড নং: ৭৮০০ 
উপেজলা: ফিরদ র সদর জলা:ফিরদ র 

 

260. মা: আ ল মিতন িপতা: মা: আতাহার আলী  
মাতা: মিজনা খা ন 

াম: ভায়াটইউিনয়ন : ০৫ নং নওগ  ইউিনয়ন পিরষদ  
ডাকঘর: ভায়াট পা েকাড নং: ৬৭৮০ 
উপেজলা: তাড়াল  
জলা:িসরাজগ  

বাসা নং: জ ািত কমািশ য়াল স ার,   
মহ া: িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া 
ওয়াড: ২৩ নং ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

261. মা: আির র রহমান িপতা: মা: হা ন-অর-রিশদ 
হাওলাদার  
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: দি ন কড়া রইউিনয়ন: ১ নং রায়পাশা কড়া র  
ডাকঘর: প চগ ও পা েকাড নং: ৮২০০ 
উপেজলা:বিরশালসদর  
জলা:বিরশাল 

যে - মা: হা ন-অর-রিশদ হাওলাদার 
েকৗশল িবভাগ, অ ল-২, িমর র-২, ঢাকা উ র িস  

করেপােরশন, ঢাকা-১২১৬ 

 

262. মা: নাজ ল হােসন িপতা: মা: রিম ল ইসলাম  
মাতা: হাসেনয়ারা 

বাসা নাম: ঢালী বাড়ী াম: দউলা 
ওয়াড: ২ ডাকঘর: তা কদার বাড়ী 
পা েকাড নং: ৮৩২০ উপেজলা: বারহানউি ন 
জলা: ভালা 

িদ ন কমািস য়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
পি ম কাফ ল, তালতলা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭ 

 

263. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: ল ইসলাম  
মাতা: জ রা খা ন 

াম: পাছদির া ইউিনয়ন: ৬ নং রাজগাতী 
ওয়াড: ০২  ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং: ২২৯১ উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

জ ািত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া,ঢাকা-১২১৯ 
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264. এসএম সািজ ল ইসলাম িপতা: মা: রকান উি ন  

মাতা: িফয়া বগম 
াম: চরআধপািখয়াওয়াড: মানেকান 

ডাকঘর: চরআধপািখয়া পা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছা জলা:ময়মনিসংহ 

ঢাকা ব ভাষী স টািলিপ িনং স ার, ৯৩/১ (২য় তলা), 
সদ ার কমে  আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র,   
ঢাকা-১২০৭ 

 

265. মা: হলাল উ ীন িপতা: মা: রিফক িময়া  
মাতা: মাহা ৎ র জাহান  
বগম 

বাসা নং: র িভলা, ১৩০৪/এ, াম: শােহরপাড়া, ওয়াড: ১০ নং 
উ র কা লী ডাকঘর: উ র কা লী 
পা েকাড নং: ৪২১৭উপেজলা: আকবার মাহ 
জলা:চ াম 

বাসা নং: র িভলা, ১৩০৪/এ 
াম: শােহরপাড়া, ওয়াড: ১০ নং উ র কা লী  

ডাকঘর: উ র কা লী, পা েকাড নং: ৪২১৭ 
উপেজলা: আকবার মাহ, জলা:চ াম 

 

266. মা: িশহাব উি ন িপতা: মা: সাহ আলম  
মাতা: িফয়া বগম 

াম: কয়া াহ, ওয়াড: চ দ র/০৯ 
ডাকঘর: হাট-শশীগ  পা েকাড নং: ৮৩৫০ 
উপেজলা: ত মি ন 
জলা: ভালা 

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

 

267. শাহিরয়ার হােসন িপতা: হািম ল ইসলাম  
মাতা: রওশনারা 

াম: আ াহ র ইউিনয়ন: রাইগ   
ডাকঘর: পীরগ হাটেপা েকাড নং: ৬৫৩০ 
উপেজলা: মহােদব র 
জলা:নওগ  

য - মা: জসীম উ ীন 
ি গত কম কতা, অথ ৈনিতক স ক িবভাগ 
ক নং-১৬, ক  নং: ১৮, ঢাকা ১২০৭, শের-ই-বাংলা 

নগর, ঢাকা 

 

268. মা: আ ল কােশম িপতা: সািফউ ীন  
মাতা: িবলিকছ 

াম: গাং লকা ীওয়াড: ল তলা 
ডাকঘর: ল তলা পা েকাড নং: ১৬৫০ 
উপেজলা: মেনাহরদী  
জলা:নরিসংদী 

বাসা নং: জ ািত কমািশ য়াল স ার,   
মহ া: িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া 
ওয়াড: ২৩ নং ডাকঘর: িখলগ ও পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও জলা:ঢাকা 

 

269. মা: নাঈ র রহমান িপতা: মা: সাহরব সােহল  
মাতা: মাসা: নািসমা বগম 

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

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

 

270. ন য় মার কর িপতা: ত. সে াষ মার কর  
মাতা: রমা রানী কর 

াম: ঢউখালীওয়াড: লাউকাঠী 
ডাকঘর: লাউকাঠী পা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

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

 

271. ত   িপতা: কালাচ দ   
মাতা: র া রানী  

াম: মা ড়াডা ীওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: পাংশা পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা: পাংশা  
জলা:রাজশাহী 

াম: মা ড়াডা ীওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: পাংশা পা েকাড নং: ৭৭২০ 
উপেজলা: পাংশা  
জলা:রাজশাহী 

 

272. হা দ রােসল কিবরাজ িপতা: মা: দেলায়ার হােসন 
কিবরাজ  
মাতা: জাি য়া খা ন 

াম: দি ন চরীওয়াড: ১ নং দি ন চরী 
ডাকঘর: কখালী বাজার পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা: কাঠািনয়া  
জলা:ঝালকাঠী 

এনইিস একেনক অ িবভাগ, 
ক নং-০২, ক  নং-২৬, পিরক না ম ণালয়, 
শের-ই-বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 
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273. সািনয়ােবগম ামী: হা দ আলম খান 

মাতা: জিরনা বগম 
াম: বজইল 

ওয়াড:অ য়াইলউপেজলা: সরাইল 
জলা: া নবাড়ীয়া 

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

 

274. মা: শাহািরয়ার হাসাইন িপতা: মা: আ ল জিলল 
মাতা: মন রা খা ন 

াম: ধরগ ওওয়াড: ৯ নং আচারগ ও 
ডাকঘর: ধরগ ও পা েকাড নং:  ২৩০০ 
উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

275. মা: আশা ল হক িপতা: মা: আরেদাশ আলী 
মাতা: মাছা: আং রী বগম 

াম: শালদাইড় ওয়াড: ভা াবাড়ী 
ডাকঘর: চ নগ তী পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

িদ াই শট  হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫/১০৬, 
ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

276. তামা া আ ার িপতা: িসরা ল ইসলাম  
মাতা: রােবয়া বগম 

াম: লতান র ওয়াড: ৩ 
ডাকঘর: চরিস রেপা েকাড নং: ১৬১২ 
উপেজলা: পলাশ 
জলা:নরিসংদী 

য - মা: জসীম উ ীন 
ি গত কম কতা, অথ ৈনিতক স ক িবভাগ 
ক নং-১৬, ক  নং: ১৮, ঢাকা ১২০৭, শের-ই-বাংলা 

নগর, ঢাকা 

 

277. মা: সালাউি ন িপতা: মা: আব ল বারেক  
মাতা: মাসা: হাসনা বগম 

াম: বা পাড়া, ওয়াড: ২১  
ডাকঘর: ইিলয়টগ , পা েকাড নং: ৩৫১৯ 
উপেজলা: রাদ র 
জলা: িম া 

াম: বা পাড়াওয়াড: ২১  
ডাকঘর: ইিলয়টগ  পা েকাড নং: ৩৫১৯ 
উপেজলা: রাদ র 
জলা: িম া 

 

278. মা: ফয় ল রহমান িপতা: মা: আ বকর িসি ক  
মাতা: মাসা: মাহ দা 

াম: দি ন গজািরয়া, ওয়াড: নােগরপাড়া 
ডাকঘর: বড় কািলনদার, পা েকাড নং: ৮০৫০ 
উপেজলা: গাসাইর হাট 
জলা:শরীয়ত র 

বাসা নং: ১২৮/িস-৬ াম: এিজিব কালিন 
ওয়াড: আইিডয়াল জান 
ডাকঘর: মিতিঝল পা েকাড নং: ১০০০ 
উপেজলা: মিতিঝল জলা:ঢাকা 

 

279. মা: কাম ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল কালাম  
মাতা: নািসমা বগম 

বাসা নাম ও নং:  মাজাে ল হক ফনা বাড়ী, ৩৫৭, িনভ র 
সড়ক, াম: ব পাড়া ওয়াড: ৩ 
ডাকঘর: লালেমাহন পা েকাড নং: ৮৩৩০ 
উপেজলা: লালেমাহন জলা: ভালা 

যে - মা: ছাই াহ, ফেটাকিপ মিশন অপােরটর, িহসাব 
ও অিডট শাখা, িবিসএসআইআর গেবষনাগার, ঢাকা, িমর র 
রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৫ 

 

280. মা: আ  হািনফ ন বা  িপতা: মর ম মা ফা খান  
মাতা: আ ার বা  

বাসা নং: ১১৮, ব  মািনকনগর  
াম: ব  মািনকনগর ওয়াড: ৭ 

ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ 
উপেজলা: গদা জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ১১৮, ব  মািনকনগর াম: ব  মািনকনগর 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ওয়ারী পা েকাড নং: ১২০৩ উপেজলা: 
গদা জলা:ঢাকা 

 

281. িবউ  রানী ন ী িপতা: শ র ন ী  
মাতা: ছিব রানী ন ী 

াম: িধবাড়ীওয়াড: ক রী 
ডাকঘর: জিমরতা পা েকাড নং: ৬৭৭২ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

যে - সজল মার ন ী 
সং িত িবষয়কম ণালয়, 
ভবন নং-৬, ক  নং-১০০৪, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
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282. মা: আ  হািনফ িপতা: মাহা দ আলী িসকদার  

মাতা: রােবয়া খা ন 
াম: গাল িনয়া ওয়াড: লাউকাঠী 

ডাকঘর: লাউকাঠী পা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা: প য়াখালী জলা:লাউকাঠী 

াম: গাল িনয়া, ওয়াড: লাউকাঠী 
ডাকঘর: লাউকাঠী, পা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা: প য়াখালী,  
জলা:লাউকাঠী 

 

283. মা: সজীব হাসাইন িপতা: মা: মিফ ল ইসলাম  
মাতা: সাম ন নাহার 

বাসা নং: ১০, ক-খ, রাড-০২ 
াম: উ র িবিশল ডাকঘর: িবিড শরীফ িমর র-১  

উপেজলা: শাহ আলী 
জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ১০, ক-খ, রাড-০২ 
াম: উ র িবিশল ডাকঘর: িবিড শরীফ িমর র-১  

উপেজলা: শাহ আলী 
জলা:ঢাকা 

 

284. মা: শিফ ল ইসলাম িপতা: ত আিজজার রহমান  
মাতা: মাছা: ফােতমা বগম 

াম: হাকডা া (বকশীরবাজার) 
ওয়াড: ০৭ 
ডাকঘর: সাতদরগাহ পা েকাড নং: ৫৬২০ 
উপেজলা: উিল র জলা: িড় াম 

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

 

285. মা: তির ল ইসলাম িপতা: ত ৎফর রহমান  
মাতা: উিম লা 

াম: মেহশ রওয়াড: ০৬/ভেমদ র 
ডাকঘর: গাড়াগ  পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: শল প 
জলা:িঝনাইদহ 

াম: মেহশ র 
ওয়াড: ০৬/ভেমদ র ডাকঘর: গাড়াগ  
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: শল প 
জলা:িঝনাইদহ 

 

286. বলরাম দ িপতা: নীল চ  দ  
মাতা: রানী দ 

বাসা নাম: নীলেদর বাড়ী াম: ভােটরশীল 
ইউিনয়ন: ৪ ডাকঘর: সীতা  
পা েকাড নং: ৪৩১০ উপেজলা: সীতা  
জলা:চ াম 

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

 

287. শাহনাজ ল ল আি  িপতা: মাহ দ ওসমান গনী  
মাতা: সাম াহার 

াম: বড়া য়া ওয়াড: িতপাড়া 
ডাকঘর: কালাম র পা েকাড নং: ১৩৫১ 
উপেজলা: ধামরাই  
জলা:ঢাকা 

নািছমা আ ার, শাসিনক কম কতা, ভবন নং ৭, ক  নং-
৭২৮, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও 
স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

 

288. গালাপী খা ন িপতা: মা: রইচ ম ল  
মাতা: মিনহার বগম 

াম: ধাপািবলাডাকঘর: গ া র 
পা েকাড নং: ৭৩০০ উপেজলা: িঝনাইদহ সদর 
জলা:িঝনাইদহ 

 

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

 

289. রশমা িপতা: মা: হােসন আলী 
মা া  

মাতা: মাহা দা বগম 

বাসা নং: ২৩৫  াম: সানার ব ন 
ওয়াড: ৩ ডাকঘর: মশাং 
পা েকাড নং: ৮২২২  

উপেজলা: উিজর র 

বাসা নং: ১৩িস, ৪/৩৫-১ 
াম: িমর র-১৩ 

ওয়াড: ৪ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: কাফ লেজলা:ঢাকা 

 

290. িব আ ার িপতা: মা: লাল িময়া  
মাতা: রািবয়া বগম 

াম: অর  পাশাওয়াড: গাংগাইল/০৫ 
ডাকঘর: বা ই াম পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭,  
ব  রাম রা,  

িডআই  রাড, (৪থ  তলা),  
ঢাকা-১২১৯ 
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291. তাহিমনা আ ার িপতা: মা: ৎফর রহমান  

মাতা: হােজরা বগম 
াম: আেলাকিছয়া ওয়াড: নাগর র 

ডাকঘর: পাইশানা, পা েকাড নং:  ১৯৩৭ 
উপেজলা: নাগর র 
জলা:টাংগাইল 

িদ ন কমািস য়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
পি ম কাফ ল, তালতলা, শের-ই-বাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

292. মাহা দ কাওছার হােসন 
চৗ রী 

িপতা: মাহ দ আলতাফ 
হােসন চৗ রী  

মাতা: আিমনা খা ন 

াম: ইগড় পি শ পাড়া 
ওয়াড: ব র/০৩, ডাকঘর: ইগড় বাজার  
পা েকাড নং: ১৪২১, উপেজলা: নারায়নগ  সদর,  
জলা:নারায়নগ  

হিল ফ ািমিল রড ি েস  মিডেকল কেলজ, 
১, ই াটন গােড ন রাড,  
ঢাকা-১০০০ 

 

293. মা: জামাল উি ন িপতা: মা: আলমাচ মা া  
মাতা: হােজরা বগম 

াম: কা িরয়া পি ম চর পাড়া 
ওয়াড: কা িরয়া, ডাকঘর: দ ানাবাদ 
পা েকাড নং: ৬৪০০, উপেজলা: নােটার সদর 
জলা:নােটার 

বাসা নং:  ৫/১ িস, শাহা সােহব নগর, াম: ম  পাইক পাড়া 
ওয়াড: ১১, ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬, উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

294. সিফউল বাসার িপতা: আ স সাবহান  
মাতা: সিলম বগম 

াম: জয় রওয়াড: জয় র 
ডাকঘর: জয় র পা েকাড নং: ৩৫৪৭ 
উপেজলা: হামনা  
জলা: িম া 

াম: ছাটবাগওয়াড: মদন র 
ডাকঘর: মদন র পা েকাড নং: ১৪১১ 
উপেজলা: ব র 
জলা:নারায়নগ  

 

295. মা: আির ল হক িপতা: মা: আিজ ল হক  
মাতা: মাছা: ফিরদা আ ার 

াম: দ. সা পাড়াওয়াড: ২ নং পাবনা পৗরসভা 
ডাকঘর: পাবনা পা েকাড নং: ৬৬০০  
উপেজলা: পাবনা সদর 
জলা:পাবনা 

বাসা নং: িড ক, রাড:৯, বাসা নং:২৬  
াম: িমর র-১ ওয়াড: 

ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র, জলা:ঢাকা 

 

296. ৎ ন নছা িপতা: আ ল হািলম খান  
মাতা: কািনজ ফােতমা 

াম: লবািড়য়াইউিনয়ন: ৪ নং  
ডাকঘর: িনজবানাইল 
পা েকাড নং: ২২৮২ উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

যে - মাহা দ ফা ক ইকবাল ঞা, বাংলােদশ আবহাওযা 
অিধদ র, আবহাওয়া িষ মহা শাখা,  
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

297. মা: মিহউি ন িপতা: মা: তালাশ ামািনক  
মাতা: আকিলমা খা ন 

বাসা নং: ৫৭৩ াম: পার নট 
ওয়াড: নট ডাকঘর: কােলরপাড়া 
পা েকাড নং: ৫৮৫০ উপেজলা: নট 
জলা:ব ড়া 

বাসা নং: ৫৭৩,   
াম: পার নট ওয়াড: নট 

ডাকঘর: কােলরপাড়া পা েকাড নং: ৫৮৫০ 
উপেজলা: নট জলা:ব ড়া 

 

298. র আলম িপতা: হািব র রহমান 
মাতা: সিলনা আকতার 

বাসা নং: ২৪, াম: গয়ড়া, ওয়াড: ৫ নং কালা ইউিনয়ন 
ডাকঘর: কালাহাট, পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী,  
জলা:নওগ  

যে - মা: জিসম উি ন (িপও), 
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ,  শের-ই-বাংলা নগর,  
আগারগ ও,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

299. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: জয়নাল আেবদীন  
মাতা: জােরকা খা ন 

াম: সয়দ ামওয়াড: খ য়াজানী 
ডাকঘর: খ য়াজানী পা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছা  
জলা:ময়মনিসংহ 

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন 
ইনি উট,২৩২, ি তীয় তলা, ম নং: ৩-৫, 
সনপাড়া, পব তা িমর র-১০, 

ঢাকা-১২১৬। 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
300. ইউ চ চৗ রী িপতা: আ: রিহম চৗ রী  

মাতা: চিকনা বগম 
াম: ক ান কলসওয়াড: ০৬/কলাদািছয়া 

ডাকঘর: গাির  পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: দালািচমা 
জলা:প য়াখালী 

যে - মাহা ব হাসাইন, িতমি র দ র, ক  নং-৫০১/১, 
ভবন নং ৬, মৎ  ও ািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

301. সয়দ মিনর িপতা: ত. সয়দ শাহআলম  
মাতা: মাসা: িমনারা বগম 

যে - মাসা: িমনারা বগম, াম: ভা খানা জাড় মসিজদ ( ব  
পাশ)ওয়াড: ০৪ 
ডাকঘর: বিরশাল পা েকাড নং: ৮২০০ 
উপেজলা: বিরশাল সদর জলা:বিরশাল 

যে - সয়দ আ: না ান (িপ.এ), শের-ই-বাংলা মিডেকল 
হাসপাতাল, বিরশাল ডাকঘর: বিরশাল  
পা েকাড নং: ৮২০০ উপেজলা: বিরশাল সদর 
জলা:বিরশাল 

 

302. এম. রহমত উ াহ িপতা: এম. আ ল হািকম  
মাতা: পা ল বগম 

বাসা নং: জয় বাংলার মাড়  াম: কামার কাঠী 
ওয়াড: ৫/জলাবাড়ী ডাকঘর: কামার কাঠী 
পা েকাড নং: ৮৫২৩ উপেজলা: নছারাবাদ 
জলা:িপেরাজ র 

বাসা নং: ৩৯০, াধীনতা রনী রাড  াম: উ র বা া 
ওয়াড: বা া ডাকঘর: লশান 
পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: বা া 
জলা:ঢাকা 

 

303. মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: মা: রইছ উি ন  
মাতা: আেয়শা খা ন 

াম: সিতষাওয়াড: ০৫ 
ডাকঘর: গৗরী র পা েকাড নং: ২২৭০ 
উপেজলা: গৗরী র 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: সিতষাওয়াড: ০৫ 
ডাকঘর: গৗরী র পা েকাড নং: ২২৭০ 
উপেজলা: গৗরী র  
জলা:ময়মনিসংহ 

 

304. মা: শাহাদাৎ হােসন িপতা: মা: সালায়মান  
মাতা: সিলনা বগম 

বাসা নং: ৬১ াম: হি মতা 
ওয়াড: িচওড়া ডাকঘর: িচওড়া/নগরশরীফ 
পা েকাড নং: ৩৫৫২ উপেজলা: চৗ াম 
জলা: িম া 

বাসা নং: ৬১ াম: হি মতা 
ওয়াড: িচওড়া ডাকঘর: িচওড়া/নগরশরীফ 
পা েকাড নং: ৩৫৫২ উপেজলা: চৗ াম 
জলা: িম া 

 

305. মাহা দ আির ামান িপতা: মাহা দ আজগর আলী  
মাতা: মােজদা বগম 

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

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

ডাকঘর: প বী পা েকাড নং: ১২১৬  
উপেজলা: পনগর জলা:ঢাকা 

 

306. মা: শািমম ী িপতা: ত: এনা ল ইসলাম  
মাতা: মাসা: রািহলা বগম 

াম: পাংখার চরওয়াড: ই না/৮ 
ডাকঘর: পাংখার চর পা েকাড নং: ৭৫১০ 
উপেজলা: লাহাগড়া  
জলা:নড়াইল 

বাসা নং: ৩২, রাড নং: ১ াম: িমর র-৭ ওয়াড: িমর র-৭ 
ডাকঘর: প বী সাব পা  অিফস পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র  
জলা:ঢাকা 

 

307. সা াদ হােসন িপতা: তাফা ল হােসন   
মাতা: রােকয়া বগম 

সড়ক নাম: পােটায়ারী রাড াম: ডগাইর ব  পাড়া 
ওয়াড: সা িলয়াডাকঘর: সা িলয়া 
পা েকাড নং: ১৩৬১উপেজলা: ডমরা 
জলা:ঢাকা 

সড়ক নাম: পােটায়ারী রাড াম: ডগাইর ব  পাড়া 
ওয়াড: সা িলয়াডাকঘর: সা িলয়া 
পা েকাড নং: ১৩৬১উপেজলা: ডমরা 
জলা:ঢাকা 

 

308. মা: মা র রহমান িপতা: মা: সাহরাব হােসন 
মাতা: মাসা: নািসমা বগম 

বাসা নং: র র 
াম: র র ওয়াড: র র ডাকঘর: িম  পাড়া হাট 
পা েকাড নং: ৮২২১ উপেজলা:আৈগলঝাড়া 
জলা:বিরশাল 

যে - নাসিরন খানম সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
309. গািব  বসাক িপতা: গাপাল চ  বসাক  

মাতা: আরতী বসাক 
াম: মাইঝাইলওয়াড: রাজা র 

ডাকঘর: রা নীবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৪২ 
উপেজলা: বল িচ  
জলা:িসরাজগ  

বাসা নং: ০৫, চােমলীবাগ  াম: চােমলীবাগ 
ডাকঘর: শাি নগর পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: প ন,  
জলা:ঢাকা 

 

310. মা: িরমন িপতা: হািমদা বগম 
মাতা: আ স সা ার 

বাসা নং: ৪৩১ াম: িগলাতলী 
ওয়াড: চরেমানাই ডাকঘর: চরেহাগলা মেডল মা াসা 
পা েকাড নং: ৮২০০  উপেজলা: সদর 
জলা:বিরশাল 

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপ.ও) 
ম ও আপীল াই নাল, ৪,  

আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, 
ঢাকা-১০০০ 

 

311. মা: জিসম উ ীন িপতা: মােহব হােসন বপারী  
মাতা: মাহা দা বগম 

াম: মাঝ কাজীওয়াড: আলী মাবাদ 
ডাকঘর: সংসাবাদ পা েকাড নং: ৮২৭৪ 
উপেজলা: মেহি গ  
জলা:বিরশাল 

বাসা নং: ২১৮ (৫ম তলঅ), 
 ক-এ াম: নেসড কেলানী 
ওয়াড: ৪ ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: কাফ ল জলা:ঢাকা 

 

312. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: আ: সালাম ম ল  
মাতা: মাছা: আর মাল বা  

াম: ছাট ওমর রইউিনয়ন: ৮ নং 
ডাকঘর: রায় র পা েকাড নং: ৫৪৭০ 
উপেজলা: পীরগ  
জলা:রং র 

াম: ছাট ওমর র  
ইউিনয়ন: ৮ নং 
ডাকঘর: রায় র পা েকাড নং: ৫৪৭০ 
উপেজলা: পীরগ েজলা:রং র 

 

313. মা: আলমগীর কিবর িপতা: মা: মিফজ উ ীন  
মাতা: মাছা: ফােতমা বগম 

বাসা নং: ৯৫৪ াম: বািলশ 
ওয়াড: ভারেশ  ডাকঘর: ভারেশ  
পা েকাড নং: ৬৫১০ উপেজলা: মা া 
জলা:নওগ  

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

314. মা: হযরতআলী িপতা: মা: লাকমান আলী 
মাতা: মাছা: ছ া বগম 

াম: ইউিনয়ন: ১৩ নং শাি  গাপাল র  
ডাকঘর: শাি  গাপাল র পা েকাড নং:  
উপেজলা: িমঠা র  
জলা:রং র 

াম:  
ইউিনয়ন: ১৩ নং শাি  গাপাল র  
ডাকঘর: শাি  গাপাল রেপা েকাড নং:  
উপেজলা: িমঠা রেজলা:রং র 

 

315. মা: তাওিফ র রহমান িপতা: মাওলানা মা: মাহ র 
রহমান  
মাতা: মাসা: মাহ বা আ ার 

বাসা নাম: ী বাড়ী  
াম: গায়ািলয়া বাঘা ওয়াড: য মিন 

ডাকঘর: ওলবাগ পা েকাড নং: ৮৬২৩  উপেজলা: বাউফল  
জলা: প য়াখালী  

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

316. মা: মাফ ল ইসলাম িপতা: ত. আ ল খােলক  
মাতা: খােতজা বগম 

াম: হা য়ারওয়াড: ০৮ 
ডাকঘর: রাজগ  পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরারম র 
জলা: যেশার 

াম: হা য়ার 
ওয়াড: ০৮ডাকঘর: রাজগ  
পা েকাড নং: ৭৪৪০উপেজলা: মিনরারম র 
জলা: যেশার 

 

317. মা: রােশ র রহমান িপতা: মা: সািহ র রহমান  
মাতা: রােকয়া পারভীন 

াম: র রওয়াড: কািশম র 
ডাকঘর: ড়ামনকা  
পা েকাড নং: ৭৪০০ উপেজলা: সদর 
জলা: যেশার 

াম: র রওয়াড: কািশম র 
ডাকঘর: ড়ামনকা  
পা েকাড নং: ৭৪০০উপেজলা: সদর 
জলা: যেশার 
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318. জা া ল ফরেদৗস িপতা: মা: আশরাফ আলী 

হাওলাদার  
মাতা: রহানা পারভীন 

বাসা নং: ৭৯৫, রাড: ০১  
ওয়াড: ০২ িমজিমিজ, পি ম সােহব পাড়া,িসি রগ  
উপেজলা: নারায়নগ  সদর   
জলা: নারায়নগ  

যে - মা: আ ল কালাম আজাদ (পােস ানাল অিফসার), 
িতর া ম ণালয়, গনভবন কমে ,  
শের-ই-বাংলা নগর,  

ঢাকা-১২০৭ 

 

319. মাসা: নাজমা বগম ামী: মা: আল-আিমন 
মাতা: মাস: লাইলী বগম 

াম: উ র ধরা ী  
ইউিনয়ন: কমলা র ডাকঘর: িরয়া 
পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী 
জলা: প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

320. মা: মিতউর রহমান িপতা: মা: আলতাফ হােসন  
মাতা: মিরয়ম বগম 

বাসা নং: চানাখালী াইমাির েলর িপছেন  
মহ া: চানাখালীইউিনয়ন: কািজরাবাদ/৬  
ডাকঘর: আয়লা-চানাখালী পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বতাগী জলা:বর না 

বাসা নং: চানাখালী াইমাির েলর িপছেন  
মহ া: চানাখালীইউিনয়ন: কািজরাবাদ/৬  
ডাকঘর: আয়লা-চানাখালী 
পা েকাড নং: ৮৭০০উপেজলা: বতাগী 

 

321. হািলমা বগম িপতা: মা: আলী আলম 
হাওলাদার  
মাতা: পা ল বগম 

াম: বড় গাপালদী ওয়াড: বতাগী সানিক র 
ডাকঘর: বড় গাপালদী পা েকাড নং: ৮৬৩০ 
উপেজলা: দশিমনা  
জলা: প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

322. নাঈমা আ ার িপতা: জিহ ল হক  
মাতা: মােশ দা আ ার 

াম: ল তলাওয়াড: ল তলা 
ডাকঘর: ল তলা পা েকাড নং: ১৬৫০ 
উপেজলা: মেনাহরদী 
জলা: নরিসংদী 

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

 

323. মা: রিফ ল ইসলাম িপতা: মা: তয়ব আলী মা া  
মাতা: জয়নব বগম  

াম: তিলখালীইউিনয়ন: লাউকাঠী 
ডাকঘর: তিলখালী পা েকাড নং: ৮৬০১ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা: প য়াখালী 

ি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। 

 

324. মাহা দ কাওছার খ ন িপতা: মাহা দ ব ল খান  
মাতা: কিহ র বগম 

বাসা নং: ৪৬/িস াম: র ন ন র 
ওয়াড: পৗর ০১ নং ওয়াড 
ডাকঘর:  অ ন পা েকাড নং: ৭৮০৪ 
উপেজলা: সদর জলা: ফিরদ র 

বাসা নং: ৪৬/িস 
াম: র ন ন রওয়াড: পৗর ০১ নং ওয়াড 

ডাকঘর:  অ নেপা েকাড নং: ৭৮০৪ 
উপেজলা: সদরেজলা: ফিরদ র 

 

325. মা: র আলী িপতা: মা: হােসন আলী  
মাতা: শিখনা বগম 

াম: বারপাড়া ওয়াড: নািজর র/০১ 
ডাকঘর: িলয়া পা েকাড নং: ৬৪০০ 
উপেজলা: দাস র  
জলা: নােটার 

যে - আ: রিশদ 
ম ও কম সং ান ম ণালয়, শাখা-১০, ক  নং: ৫৩১,  

ভবন নং-০৭,  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

326. কাউসার মাহ দ িপতা: মা: হা ন-অর-রিশদ  
মাতা: নািহদা পারভীন 

াম: বা া ওয়াড: নয়াবাড়ী 
ডাকঘর: দি ন বা া পা েকাড নং: ১৩২১ 
উপেজলা: দাহার 
জলা: ঢাকা 

াম: বা াওয়াড: নয়াবাড়ী 
ডাকঘর: দি ন বা ােপা েকাড নং: ১৩২১ 
উপেজলা: দাহার 
জলা: ঢাকা 
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327. মাহ র রহমান িপতা: আ ল কােশম  

মাতা: পারভীন আ ার 
বাসা নাম: শেখর বাড়ী  
াম: সমেসরা বাদ ওয়াড: ০৯ 

ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: ৩৭০০ 
উপেজলা: সদর জলা: ল ী র  

বাসা নাম: শেখর বাড়ী াম: সমেসরা বাদ 
ওয়াড: ০৯ডাকঘর: ল ী র 
পা েকাড নং: ৩৭০০উপেজলা: সদর 
জলা: ল ী র 

 

328. মা: মাশারফ হােসন িপতা: মা: আ: গ র বপারী  
মাতা: মাসা: আিম ে ছা 

াম: বড়কালী নগর ওয়াড: নােগর পাড়া 
ডাকঘর: বড়কালী নগর পা েকাড নং: ৮০৫০ 
উপেজলা: গাসাইরহাট 
জলা: শরীয়ত র 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও- ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

329. মাসা: আফেরাজা িম িপতা: মা: আলতাফ হােসন  
মাতা: মাহ দা বগম 

াম: চ দকাঠীওয়াড: 
ডাকঘর: কালী রী পা েকাড নং: ৮৬২৩ 
উপেজলা: বাউফল  
জলা: প য়াখালী 

বাসা নং: ৩৪,  
স র-৫, রাড নং: ৫/এ  
পা েকাড নং: ১২৩০ 
জলা: ঢাকা 

 

330. শারিমন লতানা িপতা: গালাম র ল  
মাতা: সিকনা খা ন 

াম: গলগিলয়াওয়াড: দাহা লা 
ডাকঘর: বাঘারপাড়া পা েকাড নং: ৭৪৭০   
উপেজলা: বাঘারপাড়া 
জলা:যেশার 

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

 

331. মা: আ  ইউ ব িপতা: ত: আ  ছা  
মাতা: বদানা খা ন 

বাসা নং: জািমরতা াম: জািমরতা 
ওয়াড: পারজনা ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

বাসা নং: জািমরতা  
াম: জািমরতাওয়াড: পারজনা 

ডাকঘর: জািমরতােপা েকাড নং: ৬৭৭২ 
উপেজলা: শাহজাদ রেজলা:িসরাজগ  

 

332. মা: আল-ইমরান িপতা: মা: ইউ ছ  
মাতা: রিহমজান 

াম: কািলক রওয়াড: গলািচপা/০১ 
ডাকঘর: কািলকা র পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা  
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

333. মা: আশরাফ আলী িপতা: মা: পরশ আলী  
মাতা: ফােতমা বগম 

াম: চরশালদাইড়ওয়াড: ভা াবাড়ী 
ডাকঘর: চ নগ তী পা েকাড নং: ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী সাটিলি  িনং স ার, ৯৩, সরদার 
কমে , আগারগ ওইউিনয়ন: তালতলা 
ডাকঘর: মাহা দ রেপা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শের-ই-বাংলা নগরেজলা: ঢাকা 

 

334. সািবনা আ ার িপতা: মা: আ স সালাম  
মাতা: পা ল আ ার 

াম: ফােত রওয়াড: ৪ নং িসংেহর বাংলা 
ডাকঘর: ক. আমতলা পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: ন েকানা সদর 
জলা: ন েকানা 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭,  
ব  রাম রা, িডআই  রাড,  

৪থ  তলা,  
ঢাকা-১২১৯ 

 

335. জা া ল ফরেদৗস িপতা: মা: মািনক হাওলাদার  
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা নং: ২৭২/ক-৩ াম: পি ম আগারগ ও 
ওয়াড: মাহা দ র ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭ 
জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ২৭২/ক-৩  
াম: পি ম আগারগ ও, ওয়াড: মাহা দ র, ডাকঘর: 
মাহা দ র, পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: 
জলা:ঢাকা 
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336. মা: েয়ল হাসান িপতা: মা: আিতয়ার রহমান  

মাতা: মাসা: হািসনা খানম 
াম: রাখালগািছওয়াড: ঘাষ র 

ডাকঘর: গাহাইলবাড়ী পা েকাড নং: ৭৮৬০ 
উপেজলা: বায়ালমারী 
জলা:ফিরদ র 

বাসা নং: ৬২৩, বড় মগবাজার  
মহ া: াট নং- িজ/৮ 
ওয়াড: রাড নং: ৩৫, ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং: ১২০৭, উপেজলা: রমনা, জলা:ঢাকা 

 

337. জাহা ীর আলম িপতা: আ ল বােতন  
মাতা: শাহানারা বগম 

াম: বা রাওয়াড: িজ া র 
ডাকঘর: পাক বা রা পা েকাড নং:  ৩৪১০ 
উপেজলা: নবীনগর  
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

338. মা: তাির ল রহমান িপতা: ত: আব ল হািমদ  
মাতা: আিসয়া বগম 

যে - খিলল মা ার াম: চরআইচা 
ওয়াড: চরকাউয়া/০৫ ডাকঘর: খান র 
পা েকাড নং: ৮২০০ উপেজলা: বিরশাল সদর 
জলা:বিরশাল 

যে - অ  আ: রবপাড়া: কি উটার একােডমী 
ইউিনয়ন: িনউ হাউস রাড, বাংলাবাজার 
ডাকঘর: বিরশাল পা েকাড নং: ৮২০০ 
উপেজলা: বিরশাল সদরেজলা:বিরশাল 

 

339. ওয়ািলদ মাহ দ িপতা: মা: আলী আজগর  
মাতা: মাসা: রিহমা খা ন 

বাসা নাম: আলী আজগর িমঞার বাড়ী  
াম: চান র পি ম পাড়া 

ওয়াড: প চ বী/০৫ 
ডাকঘর: িম া 

বাসা নং: ৩৩, রাড নং: ১১  
াম: ম ল িড. আই.  েজ  

ওয়াড: ম ল বা াডাকঘর: বা া 
পা েকাড নং:১ ২১৪ জলা:ঢাকা 

 

340. মা: আ ল হািসব িপতা: মা: আেয়ন উ ীন 
কিবরাজ  
মাতা: মাছা: িফেরাজা বগম 

াম: ঘালার পালশাওয়াড: কালা 
ডাকঘর: কালা হাট পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদল গাছী  
জলা:নওগ  

যে - মা: জিসম উি ন (িপও),  
অথ ৈনিতক স ক িবভাগ,  
শের-ই-বাংলা নগর,  

আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

341. মাহ ল আলম িপতা: আ ল মিজদ  
মাতা: ছেবদা িবিব 

াম: পািনশাইল ওয়াড: িনয়ামত র/০৪ 
ডাকঘর: রাম ড়া পা েকাড নং: ৬৫২০ 
উপেজলা: িনয়ামত র 
জলা:নওগ  

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

342. মা: িজয়া ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল খােলক 
মা া  

মাতা: ফািতমা বগম  

াম: াগড়ওয়াড: াগড়/২ 
ডাকঘর: াগড় পা েকাড নং: ৮৪১০ 
উপেজলা: রাজা র  
জলা:ঝালকা  

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

ঢাকা-১২১৯ 

 

343. আছমা উল হাসনা িপতা: সােহদ আলী  
মাতা: রেহনা খা ন 

াম: বা ই াম ওয়াড: চ ীপাশা/০৪ 
ডাকঘর: বা ই াম পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭,  
ব  রাম রা, িডআই  রাড,  

৪থ  তলা,  
ঢাকা-১২১৯ 

 

344. মা: ইমরান হােসন িপতা: মা: আ স ছা ার  
মাতা: নািছমা ছা ার 

বাসা নাম: সৗ- পাড়া  াম: সৗ- পাড়া 
ওয়াড: মািনকহাট ডাকঘর: রাই র- পাড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৬০ 

উপেজলা: জানগর জলা:পাবনা 

বাসা নাম: সৗ- পাড়া াম: সৗ- পাড়া 
ওয়াড: মািনকহাটডাকঘর: রাই র- পাড়া 
পা েকাড নং: ৬৬৬০উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
345. মা: আহসানউ াহ িপতা: মা: সিলম বপারী 

মাতা: িশদা বগম 
বাসা নং: ১৩১৩ াম: র 
ওয়াড:বরজালীয়া/০২ ডাকঘর: ওসমান মি ল 
পা েকাড নং: ৮২৬১উপেজলা:িহজলা 
জলা:বিরশাল 

যে - মা: কা ন আলী 
িনরাপ া শাখা, পে া বাংলা, পে া স ার, কাওরান বাজার, 
ঢাকা 

 

346. মা: হাসে ামান িপতা: মা: মিন ামান 
মাতা: রােকয়া খা ন 

বাসা নং: ১২/১১ াম: তবাড়ীয়া 
ওয়াড:০৭ ডাকঘর: মার খালী পা েকাড নং: ৭০১০ 
উপেজলা: মার খালী 
জলা: ি য়া 

বাসা নং: ১২/১১ 
াম: তবাড়ীয়াওয়াড:০৭ 

ডাকঘর: মার খালীেপা েকাড নং: ৭০১০ 
উপেজলা: মার খালীেজলা: ি য়া 

 

347. রািজ লতানা িপতা: িজ া ন নছা 
মাতা: মমতাজ আলী 

াম: কয়াভবনী রওয়াড: কালা 
ডাকঘর: কালা হাট পা েকাড নং:  ৬৫৭০ 
উপেজলা:বদলগাছী 
জলা:নওগ  

ি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। 

 

348. মা: হাসা ামান িপতা: মা: আজগর আলী 
মাতা: ফািতমা খা ন 

াম: পােড়র কায়রা 
ইউিনয়ন:কায়রা/০৭ ডাকঘর: প চকায়রা 
পা েকাড নং: ৭৪৩২উপেজলা:শাশ া 
জলা:যেশার 

াম: পােড়র কায়রা 
ইউিনয়ন:কায়রা/০৭ 
ডাকঘর: প চকায়রা, পা েকাড নং: ৭৪৩২ 
উপেজলা:শাশ া, জলা:যেশার 

 

349. মা: িমজা ররহমান িপতা: মা: তয়জল হক 
মাতা: মাছা: মিজনা বগম 

াম: খাষ খাত বাড়ীয়া উ র পাড়ওয়াড: বলৈতল/১ 
ডাকঘর: খাষ খাত বাড়ীয়া পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

াম: খাষ খাত বাড়ীয়া উ র পাড় 
ওয়াড: বলৈতল/১ডাকঘর: খাষ খাত বাড়ীয়া 
পা েকাড নং: ৬৭৭০উপেজলা:শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

 

350. বা েদব মার িপতা: িজেত নাথ 
মাতা: য না রানা 

াম: গ সাই রওয়াড: ত িলয়া 
ডাকঘর: ত িলয়া পা েকাড নং: ৬২২০ 
উপেজলা:মা া 
জলা:নওগ  

াম: গ সাই রওয়াড: ত িলয়া 
ডাকঘর: ত িলয়ােপা েকাড নং: ৬২২০ 
উপেজলা:মা া,  
জলা:নওগ  

 

351. িম িময়া িপতা: আ র রিহম 
মাতা: িমনী বগম 

াম:শংকর র ওয়াড:ইসলাম র সদর/৬ 
ডাকঘর: গংগাপাড়া পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা:ইসলাম র 
জলা:জামাল র 

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

 ঢাকা-১২১৯ 

 

352. হািব লহক ধা িপতা: জামাল উি ন ধা 
মাতা: মাক দা বগম 

বাসা নং: ১০৮ াম: দি ন কামারগ ও 
ওয়াড:ভা ল ডাকঘর: ভা ল 
পা েকাড নং: ১৫৫৬উপেজলা: নগর 
জলা: ীগ  

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

 

353. সরাতজাহানআশা িপতা: সােলহ উি ন 
তা কদার 
মাতা: িবউ  বগম 

াম: মাধবখালী ওয়াড: মাধবখালী/১ 
ডাকঘর: কাঠালতলী পা েকাড নং: ৮৬০৮ 
উপেজলা:িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: আ ল কালাম আজাদ 
(পােস ানাল অিফসার) 
িতর া ম ণালয়, গণভবন কমে , শের-ই-বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 
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354. র নম ল িপতা: রেমশ ম ল 

মাতা: আেলামিত ম ল 
াম: ইরশাল বাড়ীওয়াড:৩ 

ডাকঘর: বািলয়াকাি  পা েকাড নং: ৭৭৩০ 
উপেজলা:বািলয়াকাি েজলা:রাজবাড়ী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

355. মা: আিরফআসমাররািজব িপতা: মা: মা ন কিবর 
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: ছাটশালঘরওয়াড:বড়শালঘর 
ডাকঘর: বড়শালঘর পা েকাড নং: ৩৫৩২ 
উপেজলা: দিব ারেজলা: িম া 

াম: ছাটশালঘরওয়াড:বড়শালঘর 
ডাকঘর: বড়শালঘরেপা েকাড নং: ৩৫৩২ 
উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

 

356. মা: শামীমআহেমদ িপতা: মা: কা ন হাওলাদার 
মাতা: মাসা: সােলহা বগম 

াম: কািলয়াকাঠী ডাকঘর: দি ন চা খালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০ 

উপেজলা:প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: মা ন কিবর (িপও), অথ  ম ণালয় (ইআরিড), 
শের-ই-বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ 

 

357. মা: বলাল হােসন িপতা: মা: ত ব রহমান  
মাতা: আেলয়া বগম 

বাসা নং: ৬৮, সড়ক নং: ০৪২৮৯৫৩৯৪০১  
াম: গািজমাহ দ ইউিনয়ন: নলেটানা/১০  

ডাকঘর: িনশানবাড়ীয়া পা েকাড নং:  ৮৭২০ 
উপেজলা: বর না সদর জলা:বর না 

বাসা নং: ৬৮, সড়ক নং: ০৪২৮৯৫৩৯৪০১  
াম: গািজমাহ দইউিনয়ন: নলেটানা/১০  

ডাকঘর: িনশানবাড়ীয়ােপা েকাড নং:  ৮৭২০ 
উপেজলা: বর না সদরেজলা:বর না 

 

358. মা: শিফ ল ইসলাম িপতা: মা: রইচ উি ন  
মাতা: মাছা: রিমছা বগম 

াম: তাড়াশওয়াড: তাড়াশ সদর 
ডাকঘর: তাড়াশ পা েকাড নং: ৬৭৮০ 
উপেজলা: তাড়াশ  
জলা:িসরাজগ  

াম: তাড়াশওয়াড: তাড়াশ সদর 
ডাকঘর: তাড়াশেপা েকাড নং: ৬৭৮০ 
উপেজলা: তাড়াশ 
জলা:িসরাজগ  

 

359. তাপসী রােবয়া িপতা: আব স শাহীদ  
মাতা: শাম ন নাহার 

বাসা নং: র  াম: র 
ওয়াড: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী  

বাসা নং: র  
াম: রওয়াড: র 

ডাকঘর: রেপা েকাড নং: ১৬৫২ 
উপেজলা: মেনাহরদীেজলা:নরিসংদী 

 

360. রামানা আ ার ( না) িপতা: মা: সিলম িময়া  
মাতা: পা ল সিলম 

বাসা নং: ১৯/এ/১ াম: উ র মাদারেটক 
ওয়াড: স জবাগডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪উপেজলা: 
জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ১৯/এ/১ াম: উ র মাদারেটক 
ওয়াড: স জবাগডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪ 
জলা:ঢাকা 

 

361. মা: মা ন অর রিশদ িপতা: আব ল কােদর 
মাতা র  
মাতা: ছােলহা খা ন 

বাসা নাম: মাতা র বাড়ী  
াম: ঝাড়খালী ওয়াড: চান র 

ডাকঘর: চান র পা েকাড নং: ৮২৭০ 
উপেজলা: মেহি গ  জলা:বিরশাল 

বাসা নং: মহাকাশ িব ান ালারী 
াম: জাতীয় িব ান ও ্ি  জা ঘরওয়াড: 

আগারগ ওডাকঘর: আগারগ ওেপা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শের-ই-বাংলােজলা:ঢাকা 

 

362. ফরহাদ হাসাইন িপতা: মা: িনজাম উি ন  
মাতা: ৎফন নাহার 

াম: ল ম বাগ ওয়াড: আিমনাবাদ 
ডাকঘর: ল ম বাগ পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ াশন জলা: ভালা 

বাসা নং:  ১৫১/৩/িব/১ াম: িঝলকান  
ওয়াড: পি ম রাম রাডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: রাম রা 
জলা:ঢাকা 
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363. মা: জািকর হােসন িপতা: মা: বলােয়ত হােসন  

মাতা: পািপয়া খা ন 
াম: ভরকরাৈকরওয়াড: ধলাপাড়া 

ডাকঘর: ধলাপাড়া পা েকাড নং: ১৯৮৩ 
উপেজলা: ঘাটাইল  
জলা:টা াইল 

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

 

364. মা: মা র রহমান িপতা: মা: রমজান আলী  
মাতা: মােজদা 

াম: িবেনাদ র ওয়াড: সফা র 
ডাকঘর: প ঠাকাটা  
পা েকাড নং: ৬৫১১ উপেজলা: মহােদব র 
জলা:নওগ  

াম: িবেনাদ রওয়াড: সফা র 
ডাকঘর: প ঠাকাটােপা েকাড নং: ৬৫১১ 
উপেজলা: মহােদব র 
জলা:নওগ  

 

365. সজল মার সরকার িপতা: মার চ  সরকার  
মাতা: চ না রানী সরকার 

বাসা নং: ক-িব, বাড়ী নং: ২৬০  
াম: িবেনাদ র (কেলজপাড়া), ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: রাজবাড়ী, 
পা েকাড নং: ৭৭০০ উপেজলা: রাজবাড়ী সদর 
জলা:রাজবাড়ী 

বাসা নং: ক-িব, বাড়ী নং: ২৬০  
াম: িবেনাদ র (কেলজপাড়া), ওয়াড: ০৮ডাকঘর: 

রাজবাড়ী, পা েকাড নং: ৭৭০০উপেজলা: রাজবাড়ী 
সদরেজলা:রাজবাড়ী 

 

366. শা  মার দাস িপতা: কাি ক চ  দাস   
মাতা: েলকা রানী দাস 

াম: তােহর র ওয়াড: মিনরাম র 
ডাকঘর: মিনরাম র পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র  
জলা:যেশার 

াম: তােহর র, ওয়াড: মিনরাম র 
ডাকঘর: মিনরাম রেপা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র 
জলা:যেশার 

 

367. রািজব চ  পাল িপতা: অ ত লাল পাল  
মাতা: চা  ভা পাল 

বাসা নং: হীরালাল মা ার বাড়ী  
াম: উ র বাটমারা ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: কাশীগ  পা েকাড 

নং: ৮৩২০ উপেজলা: বারহানউ ীন 
জলা: ভালা 

বাসা নং: ১২/ই খান ানশন াম: বড়বাগ 
ওয়াড: ১৩, ডাকঘর: িমর রেপা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

368. নাল কাি  নাথ িপতা: অ ত লাল নাথ   
মাতা: স া রানী নাথ 

বাসা নং: লতান, আহেমদ সড়ক 
পাড়া: মা ার পাড়া ওয়াড: ০৪  
ডাকঘর: রামগড় পা েকাড নং: ৪৪৪০ 
উপেজলা: রামগড় জলা:খাগড়াছিড় 

বাসা নং: াট নং৫িড, য়ার টাওয়ার 
পাড়া: ব রা গিল, ডাকঘর: িনউ মােকট  
পা েকাড নং: ১২০৫ উপেজলা: িনউ মােকট 
জলা:ঢাকা 

 

369. ওমর মা দ িলমন িপতা: খ কার আ ল মা ান  
মাতা: িবলিকস বগম 

াম: উ র বাউরগািত ইউিনয়ন: বাথ   
ডাকঘর: ক ক ল পা েকাড নং: ৮২৩১ 
উপেজলা: গৗরনদী  
জলা:বিরশাল 

রাড নং: শাম ল হক রাড  
াম: প িড়য়াওয়াড: ০৯ 

ডাকঘর: গাপালগ েপা েকাড নং: ৮১০০ 
উপেজলা: গাপালগ েজলা: গাপালগ  

 

370. মা: মািনক িময়া িপতা: মা: সালজার রহমান  
মাতা: মা: মিরয়ম বগম 

াম: ইসলাম র ওয়াড: সয়দ র 
ডাকঘর: বিড়য় হাট পা েকাড নং: ৫৮২৬ 
উপেজলা: িশবগ   
জলা:ব ড়া 

াম: ইসলাম র, ওয়াড: সয়দ র 
ডাকঘর: বিড়য় হাটেপা েকাড নং: ৫৮২৬ 
উপেজলা: িশবগ  
জলা:ব ড়া 

 

371. মা: আখতা ল ইসলাম িপতা: মা: শাম ল রহমান 
মাতা: মাছা: উে  ল ম 

াম: িম ী পাড়া ওয়াড: রমনা/০২ 
ডাকঘর: রমনােপা েকাড নং: ৫৬৩০  
উপেজলা: িচলমারী 
জলা: িড় াম 

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

 ঢাকা-১২১৯ 
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372. মা: আ ল বাসার িপতা: মা: জয়নাল  

মাতা: মাসা: আেনায়ারা বগম 
বাসা নং: ৩০৪ াম: লঢ য়া ওয়াড: ০৭/০৫ 
ডাকঘর: ডালভা া পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা: বর না  
জলা:বর না 

বাসা নং: ১/২৬/১  
াম: দি ন গদাওয়াড: ০৬ 

ডাকঘর: বাসােবােপা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা: গদােজলা:ঢাকা 

 

373. েরআলম িপতা: মা: আ ছ ছা ার 
মাতা: িফেরাজা বগম 

াম: মরােকানা ওয়াড: শর র 
ডাকঘর: প চ খী পা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: মরােকানাওয়াড: শর র 
ডাকঘর: প চ খীেপা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

374. িজয়াউররহমান িপতা: আ স সামাদ 
মাতা: জােয়দা বগম 

াম: শল নগর ওয়াড:িনলিফয়া/১ 
ডাকঘর: শল নগর পা েকাড নং: ৩১০৯ 
উপেজলা:বকশীগ  
জলা:জামাল র 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

375. মা: িমজা ররহমান িপতা: আব ল লিতফ 
হাওলাদার 
মাতা: সািহদা বগম 

বাসা নং: ৩৫৫ াম: আদােখালা 
ওয়াড:বড়ইয়া/২ ডাকঘর: য়া খািল 
পা েকাড নং:  ৮৪১০, উপেজলা:রাজা র 
জলা:ঝালকাঠী 

বাসা নং: ৩৫৫ াম: আদােখালা 
ওয়াড:বড়ইয়া/২ডাকঘর: য়া খািল 
পা েকাড নং:  ৮৪১০উপেজলা:রাজা র 
জলা:ঝালকাঠী 

 

376. বা লালমাতা িপতা: েবাধ চ  মাতা 
মাতা: সিবতা রানী হালদার 

াম: দি ন চারীওয়াড: চচারী রাম র/১ 
ডাকঘর: কখালী বাজার পা েকাড নং: ৮৫৫০ 
উপেজলা:কাঠািলয়া 
জলা:ঝালকাঠী 

যে - হা দরােসলকিবরাজ, এইিসএকেনকঅ িবভাগ, 
ক-২, ক নং:২৬,  

পিরক নাম ণালয়, 
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা 

 

377. মা: শির লইসলাম িপতা: ত আলতাফ সাইন 
মাতা: ফেতমা বগম 

বাসা নাম: রায় র াম: রায় র 
ওয়াড:রায় র ডাকঘর: রায় র 
পা েকাড নং: ৭৪৭০উপেজলা:বাঘারপাড়া 
জলা:যেশার 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

378. আকিলমা আ ার িপতা: মা: আ স ছালাম  
মাতা: নাজমা আ ার 

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

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

 

379. শা া আ ার িপতা: সাম ল হক  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: বােহরচরওয়াড: মািনক র পি ম/১৩ 
ডাকঘর: বােহরচর পা েকাড নং:  ৩৫৪৬ 
উপেজলা: রা ারাম র  
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা নং: ৩০/আই( রাতন), আিজম র 
াম: সরকাির কেলানী (দি ন ল) 

ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং:  ১২০৫ 
উপেজলা: লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

380. মা: সাই ল ইসলাম িপতা: মা: িস  িময়া  
মাতা: নািসমা আ ার 

াম: ধলগ ওওয়াড: নাইঘর/৯ 
ডাকঘর: ঊন  পা েকাড নং: ৩৫৩০ 
উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 
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381. মন শখ িপতা: বা ল শখ  

মাতা: কিহ র বগম 
াম: বন াম ওয়াড: ননীি র 

ডাকঘর: জিলরপাড় পা েকাড নং: ৭৯১১ 
উপেজলা: ক দ ড়  
জলা: গাপালগ  

বাসা নং: ৪৪২ পাড়া: অে াবর ভবন 
ওয়াড: জগ াথ হলডাকঘর: রমনা 
পা েকাড নং: ১০০০ উপেজলা: শাহবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

382. ফারহানা নাসিরন অ  িপতা: মা: আ র রহমান  
মাতা: ৎ ন নাহার 

াম: িচ র চর ওয়াড: বাটমারা/১ 
ডাকঘর: িচ র চর হাট পা েকাড নং: ৮২৫০ 
উপেজলা: লাদী  
জলা:বিরশাল 

যে - ল দা 
সকশন: ১১, ক:িস, এিভিনউ:িব, লন: ২.১,বাসা নং: ১০, 

স জ বাংলা আবািসক এলাকা,  
িমর র, ঢাকা-১২১৬ 

 

383. মা: আলমগীর হােসন িপতা: ত: শাহাদাৎ হােসন  
মাতা: আেনায়ার খা ন 

াম: ইসলাম র ডায়াওয়াড: হািব াহ নগর 
ডাকঘর: ইসলাম র ডায়া পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র  
জলা:িসরাজগ  

াম: ইসলাম র ডায়াওয়াড: হািব াহ নগর 
ডাকঘর: ইসলাম র ডায়ােপা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

 

384. মা: লাকমান হািকম িপতা: মা: নিকবর রহমান 
ফিকর  
মাতা: মাছা: মেনজা বগম 

াম: গজািরয়াওয়াড: খান র 
ডাকঘর: এলা ী পা েকাড নং: ৫৮৫০ 
উপেজলা: শর র 
জলা:ব ড়া 

াম: গজািরয়াওয়াড: খান র 
ডাকঘর: এলা ীেপা েকাড নং: ৫৮৫০ 
উপেজলা: শর র 
জলা:ব ড়া 

 

385. মা: িহ জামান ল িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: জাহানারা খা ন 

াম: চংগাড়াওয়াড: ঘালটাকা 
ডাকঘর: গাংনী পা েকাড নং: ৭১১০  
উপেজলা: গাংনী  
জলা: মেহর র 

াম: চংগাড়াওয়াড: ঘালটাকা 
ডাকঘর: গাংনীেপা েকাড নং: ৭১১০  
উপেজলা: গাংনী 
জলা: মেহর র 

 

386. মা: িগয়াস উি ন িপতা: মা: কামাল উি ন  
মাতা: রওশন আকতার 

বাসা নাম: আমীর হােসন কারবানীর বািড়  
াম: ব  ম ািকিন ওয়াড: ফরহাদাবাদ 

ডাকঘর: সািবয়া পা েকাড নং: ৪৩৩৩ 
উপেজলা: হাটহাজাির জলা:চ াম 

বাসা নাম: আমীর হােসন কারবানীর বািড়  
াম: ব  ম ািকিনওয়াড: ফরহাদাবাদ 

ডাকঘর: সািবয়ােপা েকাড নং: ৪৩৩৩ 
উপেজলা: হাটহাজািরেজলা:চ াম 

 

387. মা: আ  আলী সােবর িপতা: ত: নােদর আলী 
হাওলাদার  
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: ড়াম মদার ওয়াড: ০৯ 
ডাকঘর: তালবাড়ী বলই িনয়া 
পা েকাড নং: ৮৭৩০ উপেজলা: বতাগী 
জলা:বর না 

ি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। 

 

388. মাছা: রশমা খা ন িপতা: মা: গালাম ছেরায়ার  
মাতা: মাছা: আেবদা খা ন 

াম: িশংগা, ইউিনয়ন: ফলসী/০৬ 
ডাকঘর: ভালকীবাজার পা েকাড নং: ৭২০০ 
উপেজলা: হিরনা  
জলা:িঝনাইদহ 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

389. ব াল হাসাইন বালী িপতা: ওয়ােজদ বালী  
মাতা:  রােকয়া বগম 

াম: সা হার ওয়াড: ০৫ 
ডাকঘর: বামরাইল পা েকাড নং:  ৮২২৪ 
উপেজলা: উিজর র 
জলা:বিরশাল 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩, ডাকঘর: 

িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯, উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 
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390. সায়লা ফারজানা িপতা: মা: আ ল কােশম 

ঁ ইয়া  
মাতা: লতানা বী  

বাসা নং: ৯৮৭ াম: মাহা দবাগ 
ওয়াড: াম র, ডাকঘর: মরাজনগর 
পা েকাড নং: ১৩৬২, উপেজলা: কদমতলী 
জলা:ঢাকা 

যে - ইিলয়াছ িময়াবাসা নং: ১০, িডএসিসিস াফ 
কায়াট ার, বািনয়ানগর, ধামপাড়া, ডাকঘর: সদরঘাট 
পা েকাড নং: ১১০০, উপেজলা: া র 
জলা:ঢাকা 

 

391. এরশাদ আলী িপতা: মা: মিজবর রহমান  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: ব লী, ওয়াড: নবাব র 
ডাকঘর: পদমদী পা েকাড নং: ৭৭৩০ 
উপেজলা: বািলয়াকাি  
জলা:রাজবাড়ী 

বাসা নং: ৩১৪/৩১৪-এ, াট: এিব-৫ 
াম: ব কাজীপাড়া, ওয়াড: ব কাজীপাড়া 

ডাকঘর: িমর র, উপেজলা: কাফ ল 
জলা:ঢাকা 

 

392. মা: িব ত হাসাইন িপতা: মা: আ র রহমান  
মাতা: ল লী বগম 

বাসা নাম: ধানগড়া  াম: ধানগড়া 
ওয়াড: নাগবাড়ী ডাকঘর: নাগবাড়ী 
পা েকাড নং: ১৯৭২, উপেজলা: কািলহাতী 
জলা:টাংগাইল 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

393. মা: স র আলী িপতা: মা: আ াস আলী  
মাতা:  মাছা: িফয়া খা ন 

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

যে - মা: নজ ল ইসলাম(িপও) 
ম ও আিপল াই নাল, ৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান 
িফ ল ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০ 

 

394. মা: মই ল ইসলাম িপতা: ত: মসেলম উি ন  
মাতা: মাসা: কেমলা খা ন 

যে - ত: মসেলম উি ন  ইউিনয়ন: বরাগীরচর 
ডাকঘর: বরাগীরচর পা েকাড নং: ৭০৫১ 
উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া  

যে - মা: শিফ ল ইসলাম (ক ািশয়ার) 
ক ীয় িলশ হাসপাতাল অিফস, ২, রাজারবাগ, 

 ঢাকা-১০০০ 

 

395. মা: সােহল িপতা: মা: সালাম  
মাতা: আয়শা বগম 

াম: ছািতয়ান পাড়া ওয়াড: ৬ 
ডাকঘর: ংিগবািড়য়া পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: রা াবালী 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ৩১৪/৩১৪এ,  
াট এিব-৬ পাড়া: ব  কাজী পাড়া 

ওয়াড: ব  কাজী পাড়াডাকঘর: িমর র 
উপেজলা: কাফ লেজলা:ঢাকা 

 

396. মেহদী হাসান িপতা: র আলম পােটায়ারী  
মাতা: রােবয়া খা ন 

বাসা নাম: ক ল আহে দ পাটওয়ারী বাড়ী  
াম: কািজরখীল ওয়াড: আিম াপাড়া 

ডাকঘর: নাওমী পা েকাড নং: ৩৮৩৬ 
উপেজলা: সানাই ড়ী জলা: নায়াখালী 

বাসা নাম: ক ল আহে দ পাটওয়ারী বাড়ী  
াম: কািজরখীলওয়াড: আিম াপাড়া 

ডাকঘর: নাওমীেপা েকাড নং: ৩৮৩৬ 
উপেজলা: সানাই ড়ীেজলা: নায়াখালী 

 

397. ফােতমা জ জাহরা িপতা: লতান আহেমদ  
মাতা: মিজনা আ ার 

বাসা নং: ১/২-িব াম: রাজারবাগ 
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯ উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

398. মা: বােয়ািজদ বা ামী িপতা: মা: আিম ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: আি য়া খা ন 

াম: নাি রওয়াড:পার রমদনা 
ডাকঘর: দশ না পা েকাড নং: ৭২২১ 
উপেজলা:দা ড় দা 
জলা: য়াডা া 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 



45 
 

িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
399. মা: নাউ ররহমান মন িপতা: মা: সাই র রহমান 

মাফা ল 
মাতা: শাহনাজ পারভীন 

াম: কাটাখালীওয়াড: মা ারহাট 
ডাকঘর: কাটাখালী পা েকাড নং: ৮৪২০ 
উপেজলা:নলিছ  
জলা:ঝালকা  

১১৩, উলন রাড, পি ম রাম রা, ঢাকা-১২১৯  

400. রােকয়াখা ন িপতা: ত িরয়াজ উি ন 
মাতা: ফিজলা বগম 

াম: পরান র হাউিজং কেলানী 
ওয়াড:০৫ ডাকঘর: দশ না 
পা েকাড নং: ৭২২১উপেজলা:দা ড়া দা 
জলা: য়াডা া 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

401. মা: শামীমআ ার িপতা: মা: তয়ব আলী িব াস 
মাতা: মাছা: আশরা ন নছা 

াম: ভাতঘরাওয়াড:রায় াম/০৭ 
ডাকঘর: িজডা া ি য়া পা েকাড নং: ৭৩৫০ 
উপেজলা:কািলগ  
জলা:িঝনাইদহ 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

402. মা: মন িময়া িপতা: মা: আতাউর রহমান  
মাতা: মাছা: মাসেলমা বগম 

াম: শখ পাড়া, ব  পীজাবাদ ওয়াড: ১৩ 
ডাকঘর: উপশহর পা েকাড নং: ৫৪০১ 
উপেজলা: সদর (রং র) 
জলা:রং র 

াম: শখ পাড়া, ব  পীজাবাদ 
ওয়াড: ১৩ডাকঘর: উপশহর 
পা েকাড নং: ৫৪০১উপেজলা: সদর (রং র) 
জলা:রং র 

 

403. মা: আরাফাত হােসন িপতা: ম: আ স সামাদ খান  
মাতা: ছােহরা বগম  

াম: মেহদীনগরওয়াড: কািশনাথ র/০৭ 
ডাকঘর: গািব র পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: সািথয়া  
জলা:পাবনা 

বাসা নং: ১০, রাড নং: ২  
াম: িমর র-২ওয়াড: 

ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর রেজলা:ঢাকা 

 

404. মা: আব স সামাদ িপতা: ম: মহর আলী  
মাতা: ছািবন বগম 

াম: কামারটারী ওয়াড: বাংলা সানহাট 
ডাকঘর: বাংলা সানহাট পা েকাড নং: ৫৬৭০ 
উপেজলা: ামারী 
জলা: িড় াম 

বাসা নং: ২০ (৩য় তলা), প চ  
পাড়া: ভাই ঘাট লনওয়াড: রাকন র 
ডাকঘর:  সদর ঘাটেপা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: া রেজলা:ঢাকা 

 

405. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: আয়জউ ীন 
িসকদার  
মাতা: মাসা: স রজান 

বাসা নং: ২৮৮ াম: মনসাতলী 
ওয়াড: ৯ নং এম.বািলয়াতলী,  
ডাকঘর: ৫ নং মাহঠী পা েকাড নং: ৮৭০০ 
উপেজলা:  বর না 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

406. রবী িব াস ামী: অেশাক িব াস   
মাতা: মমতা িব াস 

বাসা নাম: রবী িব াস  াম: ব াবাড়ী 
ওয়াড: গাপাল র ডাকঘর: জায়ািরয়া 
পা েকাড নং: ৮১২০ উপেজলা: ীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা নাম: রবী িব াস াম: ব াবাড়ী 
ওয়াড: গাপাল রডাকঘর: জায়ািরয়া 
পা েকাড নং: ৮১২০উপেজলা: ীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

 

407. মা: আ ল হািলম ঁ ইয়া িপতা: মা: হােশম উি ন 
ঁ ইয়া  

মাতা: আকিলমা বগম  

াম: ঝা ওয়াড: রাজগাতী 
ডাকঘর: আউটারগাতী পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৮১/এ, ফিকরা ল বাজার (৬  তলা) 
াম: ফিকরা ল বাজার ওয়াড: ৯ 

ডাকঘর: আরামবাগেপা েকাড নং: ১০০০ 
উপেজলা: মিতিঝলেজলা:ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
408. মাহা দ সািহ র রহমান িপতা: মাহা দ মিতউর 

রহমান  
মাতা: নাজমা বগম 

াম: লালকাি  ওয়াড: নারায়ন র 
ডাকঘর: লালকাি  পা েকাড নং:  ১৬৩০ 
উপেজলা: কলাব  
জলা:নরিসংদী 

বাসা নং: ২৮০/িস, (৬  তলা) াম:  
ওয়াড: ১ডাকঘর:িখলগ ও  
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগাও 
জলা:ঢাকা 

 

409. মাছা: নাসিরন লতানা ামী: মা: ইমরান খান   
মাতা: মাছা: মনেতজা খা ন 

াম: ক ী (ম  পাড়া) ওয়াড: ০৮ 
ডাকঘর: বলাইচি  পা েকাড নং: ৫২৫০ 
উপেজলা: পাব তী র  
জলা:িদনাজ র 

বাসা নং: মাহ ব সােবর বািড়, ১৪২ াম: ন ন আইল পাড়া 
ওয়াড:  ০৮ডাকঘর: এল এন িমলস 
পা েকাড নং: ১৪৩২উপেজলা: িসি রগ  
জলা:নারায়নগ  

 

410. মা: সাই ামান িপতা: মা: আ ল খােলক  
মাতা: শাম ন নাহার 

যে - িমজা মা: বখিতয়ার হােসন 
াম: বা আটা ইউিনয়ন: ৬ ডাকঘর:মাল  পা েকাড নং: 

১২০০ উপেজলা: মলা হ  
জলা:জামাল র 

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

 

411. নািগ স আ ার িপতা: ত আ ল হাই  
মাতা: রিজয়া খা ন 

াম: বাড়ীয়লওয়াড: ধলা লগ ও 
ডাকঘর: বাড়ীয়ল পা েকাড নং: ২৪১২ 
উপেজলা: ব ধলা  
জলা: ন েকানা 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, 
সরদার কমে , আগারগ ও, 
 শের-ই-বাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭ 

 

412. মা: আিন র রহমান িপতা: মা: হািব র রহমান  
মাতা: উেমন ল ম 

বাসা নাম: ন র আলী িডলার বাড়ী াম: দ: পাতাকাটা 
ওয়াড: ৯ নং এম বািলয়াতলী ডাকঘর: িশয়ািলয়া 
পা েকাড নং: ৮৭০০ উপেজলা: বর না 
জলা:বর না 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: 
১২১৯উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

413. মা: নাজ ল দা িপতা: মা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: আসমা বগম 

াম: তারতাওয়াড: হাপািনয়া/৬ 
ডাকঘর: লমাইজািন পা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা: সদর 
জলা:নওগ  

াম: তারতাওয়াড: হাপািনয়া/৬ 
ডাকঘর: লমাইজািনেপা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা: সদর,  
জলা:নওগ  

 

414. মা: মিহ ল হাসান িপতা: মা: হািসম উি ন  
মাতা: তাজমহল 

াম: পা দির াওয়াড: ৬ নং রাজগাতী 
ডাকঘর: পা দির া পা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার, াম: মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

415. মাজাে দ হক িপতা: মা: আলাল উি ন  
মাতা: িমনা আ ার 

াম: ওয়াই 
ডাকঘর: গড়ােডাবা 
উপেজলা: ক য়া  
জলা: ন েকানা 

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

 

416. মা: আব ল মািমন িপতা: মা: শাহ আলম  
মাতা: িফেরাজা বগম 

বাসা ও সড়ক নাম: িসকদার বাড়ী  
াম: লজছিকনাইউিনয়ন: কালমা  

ডাকঘর: ডাওরী হাট পা েকাড নং: ৮৩৩১ 
উপেজলা: লালেমাহন জলা: ভালা 

যে - আজহার উ ীন, সভ  সেটল ান, কি উটার  
ইউিনয়ন: সাতরা া, ডাকঘর: তজগ ও পিল াকিনক াল 
পা েকাড নং: ১২০৮উপেজলা: তজগ ও 
জলা: ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
417. ফরীনা সাইন রাজী িপতা: মা: মায়াে ম হােসন  

মাতা: শফালী বগম 
াম: কাটাখালী ওয়াড: মা ারহাট 

ডাকঘর: কাটাখালীেপা েকাড নং: ৮৪২০ 
উপেজলা: নলিছ েজলা:ঝালকাঠী 

বাসা নং: ১১৩, উলন রাড  
াম: পি ম রাম রাওয়াড: ঢাকা-১২১৯ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯ 

উপেজলা: রাম রােজলা:ঢাকা 

 

418. মানা আ ার িপতা: মা: ফা ক শরীফ  
মাতা: মেনায়ারা ফা ক 

াম: চৗয়ারীপাড়া ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: সিলয়াবাক র পা েকাড নং: ৮৫৩০ 
উপেজলা: বানরীপাড়া  
জলা:বিরশাল 

যে - মা: ফা ক শরীফ 
পররা  ম ণালয়,  
অিডট ও পনশন শাখা,  
ম নং-৩৩৪ 

 

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

াম: পা পাড়াইউিনয়ন: ৩  
ডাকঘর: িশকার র পা েকাড নং: ৭৪৫০ 
উপেজলা: কশব র 
জলা:যেশার 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

420. খায় ল ইসলাম িপতা: আব ল ওয়ােহদ  
মাতা: রওশন আরা 

বাসা নাম ও নং: রভী-৪৫  াম: ব  লতান র 
ওয়াড: ০৩ ডাকঘর: নামগ  
পা েকাড নং: ৩০০০ 

উপেজলা: নামগ  জলা: নামগ  

বাসা নাম ও নং: রভী-৪৫ াম: ব  লতান র 
ওয়াড: ০৩ডাকঘর: নামগ  
পা েকাড নং: ৩০০০উপেজলা: নামগ  
জলা: নামগ  

 

421. মা: আিম ল ইসলাম িপতা: মা: ল ইসলাম  
মাতা: সিলমা বগম 

াম: চলনা, ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: চরিস র পা েকাড নং: ১৬১২ 
উপেজলা: পলাশ 
জলা:নরিসংদী 

াম: চলনাওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: চরিস রেপা েকাড নং: ১৬১২ 
উপেজলা: পলাশ 
জলা:নরিসংদী 

 

422. ময়না খা ন িপতা: আ ল বাশার  
মাতা: িমনা বগম 

বাসা নং: ৩৩০ াম: বামনহাটা 
ওয়াড: ০৫ডাকঘর: ঞা র 
পা েকাড নং: ১৯৬০উপেজলা: ঞা র 
জলা:টাংগাইল 

বাসা নং: ৩৩০  
াম: বামনহাটা 

ওয়াড: ০৫ডাকঘর: ঞা রেপা েকাড নং: ১৯৬০ 
উপেজলা: ঞা রেজলা:টাংগাইল 

 

423. মা: তৗিহ ল ইসলাম িপতা: মা: ল ইসলাম  
মাতা: আেমনা বগম 

বাসা নাম: মসিজদ বাড়ী াম: চ দখালী 
ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: রামান ী 
পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: ল ী র 
জলা:ল ী র 

বাসা নং: ৩৫০/১/এ াম: পি ম আহ দ নগর 
ওয়াড: ১২ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

424. তাছিলমা আ ার মা িপতা: আ ল মিজদ  
মাতা: রািজয়া খা ন 

াম: র রইউিনয়ন: র র/০৭  
ডাকঘর: শিরফাবাদ পা েকাড নং: ৩৩০১ 
উপেজলা: হিবগ  সদর 
জলা:হিবগ  

াম: র রইউিনয়ন: র র/০৭  
ডাকঘর: শিরফাবাদেপা েকাড নং: ৩৩০১ 
উপেজলা: হিবগ  সদর 
জলা:হিবগ  

 

425. িলমন কিবরাজ িপতা: মেনা ন কিবরাজ  
মাতা: আিনতা কিবরাজ 

বাসা নাম: ম ল ( ব পাড়া), াম: ম ল 
ওয়াড: ১ নং জায়াড়ী ডাকঘর: আহে দ র 
পা েকাড নং: ৬৬৩৪ উপেজলা: বড়াই াম 
জলা:নােটার 

বাসা নাম: ম ল ( ব পাড়া), াম: ম ল 
ওয়াড: ১ নং জায়াড়ীডাকঘর: আহে দ র 
পা েকাড নং: ৬৬৩৪, উপেজলা: বড়াই াম 
জলা:নােটার 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
426. অরিব  মার দাস িপতা: বাদল চ  দাস  

মাতা: সাগরীকা রানী দাস 
াম: খািলসােকাটাইউিনয়ন: চাখার 

ডাকঘর: খািলসােকাটা পা েকাড নং: ৮৫৩১ 
উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা:বিরশাল 

াম: খািলসােকাটাইউিনয়ন: চাখার 
ডাকঘর: খািলসােকাটােপা েকাড নং: ৮৫৩১ 
উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা:বিরশাল 

 

427. জন আকতার িপতা: মা: সাইদ িময়া  
মাতা: িমনারা বগম 

াম: ভা িরয়াওয়াড: ভা িরয়া/০৬ 
ডাকঘর: ভা িরয়া পা েকাড নং: ৫২৬৬ 
উপেজলা: নবাবগ  
জলা:িদনাজ র 

াম: ভা িরয়াওয়াড: ভা িরয়া/০৬ 
ডাকঘর: ভা িরয়ােপা েকাড নং: ৫২৬৬ 
উপেজলা: নবাবগ  
জলা:িদনাজ র 

 

428. মা: রিক ল হাসান িপতা: মা: সামাদ শখ  
মাতা: মাছা: রওশন আরা 
বগম 

াম: চালাওয়াড: ঝাঐল 
ডাকঘর: ব : জামৈতল 
পা েকাড নং: ৬৭৩০ উপেজলা: কামারখ  
জলা:িসরাজগ  

াম: চালাওয়াড: ঝাঐল 
ডাকঘর: ব : জামৈতল 
পা েকাড নং: ৬৭৩০উপেজলা: কামারখ  
জলা:িসরাজগ  

 

429. আেনায়ার হােসন িপতা: মা: আ র রিহম  
মাতা: আেনায়ারা িবিব 

াম: বীরপিলওয়াড: ড়ইল 
ডাকঘর: বীরপিল পা েকাড নং: ৫৮৬০ 
উপেজলা: ন ী াম 
জলা:ব ড়া 

াম: বীরপিলওয়াড: ড়ইল 
ডাকঘর: বীরপিলেপা েকাড নং: ৫৮৬০ 
উপেজলা: ন ী াম 
জলা:ব ড়া 

 

430. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: আ াস আলী  
মাতা: মাছা: রিফয়া খা ন 

াম: পি ম সার ঠী ওয়াড: বড়খাতা 
ডাকঘর: বড়খাতা পা েকাড নং: ৫৫৩০  
উপেজলা: হাতীবা া  
জলা:লালমিনরহাট 

বাসা নং: ই/২২ াম: তালবাগ 
ওয়াড: সাভারডাকঘর: সাভার 
পা েকাড নং: ১৩৪০উপেজলা: সাভার 
জলা:ঢাকা 

 

431. সয়দ এরা ল হক িপতা: ত সয়দ শহী ল হক  
মাতা: সয়দ হািসনা শহীদ 

বাসা নাম: মালা  াম: মালা 
ইউিনয়ন: টগরব /৪  ডাকঘর: কািশয়ানী 
পা েকাড নং: ৮১৩০ উপেজলা: আলফাডা া 
জলা:ফিরদ র 

বাসা নাম: মালা াম: মালা 
ইউিনয়ন: টগরব /৪ ডাকঘর: কািশয়ানী 
পা েকাড নং: ৮১৩০উপেজলা: আলফাডা া 
জলা:ফিরদ র 

 

432. মা: ফিরদ উি ন িপতা: মা: আ ল খােলক  
মাতা: মােহলা খা ন 

াম: চরেপারজনা ওয়াড: পারজনা 
ডাকঘর: পারজনা পা েকাড নং: ৬৭৭১ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

বাসা নং: ৫৪/৬ িবমহ া: আনসার ক া  সভ: াফ 
কায়াটারডাকঘর: িমর র-২ 
পা েকাড নং: ১২১৬উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

433. মা: মাহ ল হক িপতা: মা: আ ল মা ান  
মাতা: রেহনা পারভীন 

াম: দশিকরসীনওয়াড: এনােয়ত র 
ডাকঘর: পীরগ হাট পা েকাড নং: ৬৫৩০ 
উপেজলা: মহােদব র  
জলা:নওগ  

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

 

434. মাহ দা িপতা: আ: রিশদ িসকদার  
মাতা: মিরয়ম 

াম: কলাগািছয়া ওয়াড: কলাগািছয়া/০২ 
ডাকঘর: কলাগািছয়া পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা  
জলা:প য়াখালী 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩,  
মািলবাগ,  
চৗ রীপাড়া ঢাকা ১২১৯ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
435. পাপড়ী সরকার িপতা: েপশ চ  সরকার  

মাতা: পা ল রানী দাস 
াম: জগ াথ পাড়া 

ডাকঘর: শর র  
উপেজলা: শর র  
জলা:ব ড়া 

বাসা নং: ৩৪/২, ৪থ  তলা  
াম: ব  রাজারবাজার 

ওয়াড: ফাম েগট 
ডাকঘর:  তজগ ও-১২১৫ 

 

436. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল হাই 
তা কদার  
মাতা: তহিমনা বগম 

াম: হক াহইউিনয়ন: বদর র  
ডাকঘর: খিলশাখালী পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

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

 

437. সালমা আ ার িপতা: ত মা: অিহদ িময়া  
মাতা: পারভীন পােটায়ারী 

াম: দাতম লওয়াড: নািসরনগর সদর 
ডাকঘর: নািসরনগর পা েকাড নং: ৩৪৪০ 
উপেজলা: নািসরনগর 
জলা: া নবািড়য়া 

যে - মাছা: রনাহার আ ার 
ম ও কম  সং ান ম ণালয় 

ভবন নং:০৬, ক  নং: ১১১২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

 

438. আ াহ আল হাদী িপতা: আ: মািলক  
মাতা: মাসা: সিখনা বগম 

াম: ব  কা াহইউিনয়ন: বদর র 
ডাকঘর: খিলশখালী পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: 
১২১৯উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

439. মা ন িশকদার িপতা: ত মাসেলম িশকদার  
মাতা: ফিরদা ইয়াসিমন 

াম: গাপাল রওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: কিড গাপাল র পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

ি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। 

 

440. মা: মা দ কিরম িপতা: মা: মক ল িনগাবান  
মাতা: মাসা: মােশ দা বগম 

বাসা নাম: িনগাবান বাড়ী াম: উ: ঘটেকর আ য়া 
ওয়াড: িমজাগ /২ ডাকঘর: ঘটেকর আ য়া 
পা েকাড নং: ৮৬১০ উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

যে - আ  সােলহ (ক ািশয়ার) 
বাংলােদশ অথ ৈনিতক অ ল, ধানম ীর কায ালয়, 
িবিডিবএল ভবন, ১৫ তলা, ১২ কারওয়ান বাজার,  
ঢাকা-১২১৫ 

 

441. মা: আিল ল ইসলাম িপতা: মা: রজব আলী  
মাতা: রেনসা খা ন 

াম: চরন ীগ তী 
ডাকঘর: উ াপাড়া আর/এস  
উপেজলা:উ াপাড়া 
জলা:িসরাজগ  

যে - আ: রিশদ 
ম ও কম সং ান ম ণালয় 

শাখা নং: ১০, ভবন নং: ০৭ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

442. নাজনীন আ ার িপতা: ত মাখেল র রহমান  
মাতা: সাম াহার 

াম: দাফৎথানাওয়াড: রমনা 
ডাকঘর: িচলমারী পা েকাড নং: ৫৬৩০ 
উপেজলা: িচলমারী 
জলা: িড় াম 

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

ঢাকা ১২১৯ 

 

443. মা: ফজ ল কিরম িপতা: মা: মিতউর রহমান  
মাতা: আেয়শা বগম 

বাসা নং: দি ন ব  দলপাড়া াম: দি ন ব  দলপাড়া 
ওয়াড: ৪ ডাকঘর:  ব র 
পা েকাড নং:  ১৪২১ উপেজলা: ফ া 
জলা:নারায়নগ  

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 
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িমক/
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
444. মা: উ ল িপতা: আ: রা াক িসকদার  

মাতা: শািহদা বগম 
াম: হািতয়ানপাড়া ওয়াড: বড়বাই 

ডাকঘর: ংিগবািড়য়া পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: রাভাবািল 
জলা:প য়াখালী 

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

 

 

445. শখ মা: শামী ামান িপতা: মা: আ ল মিতন  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা নাম: শখ বাড়ী াম: এলাহাবাদ 
ওয়াড: এলাহাবাদ ডাকঘর: এলাহাবাদ 
পা েকাড নং: ৩৫৩১ উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

বাসা নাম: শখ বাড়ী 
াম: এলাহাবাদ, ওয়াড: এলাহাবাদ 

ডাকঘর: এলাহাবাদেপা েকাড নং: ৩৫৩১ 
উপেজলা: দিব ার, জলা: িম া 

 

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

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

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

 

447. মা: স জ িপতা: মা: আনছার আলী 
মা া 

মাতা: মাসা: মাহ দা বগম 

াম: দল ী রাইউিনয়ন: বতাগী সদর 
ওয়াড ৰ ০২  ডাকঘর: দল ী রা 
পা েকাড নং: ৮৪৩২উপেজলা: বতাগী 
জলা:বর না 

যে - মাহা দ শাম ল আলম 
চয়ার ান,  

উপেজলা পিরষদ,বােকরগ , 
 বিরশাল 

 

448. মা: আিমরেহােসন িপতা: মা: আই ব িময়া 
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: িভ  খন ট ওয়াড: যাশর 
ডাকঘর: দি ন আগর র পা েকাড নং: ১৬০০ 
উপেজলা: িশব র  
জলা:নরিসংদী 

াম: িভ  খন ট 
ওয়াড: যাশর 
ডাকঘর: দি ন আগর রেপা েকাড নং: ১৬০০ 
উপেজলা: িশব রেজলা:নরিসংদী 

 

449. মা: মেহদী হাসান পা া িপতা: মা: র হােসন খান  
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা নং: ১৯২ াম: কয়া 
ওয়াড: ০৮ ডাকঘর: কয়া বাজার 
পা েকাড নং: ৮৪২০ উপেজলা: নলিছ  
জলা:ঝালকাঠী 

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপও) 
ম ও আপীল াই নাল,৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 

ইসলাম রাড,  
ঢাকা-১০০০ 

 

450. মা: আ ল হািকম িপতা: ত মা: আলী াং  
মাতা: খমালা 

াম: ভড়ােখালা (পি ম পাড়া), ওয়াড: ৫ নং গালা 
ডাকঘর: দওয়ান তারা য়া-৬৭৭২  
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

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

 

451. মা: আেনায়ার হােসন িপতা: মা: আই ব হাওলাদার  
মাতা: র জাহান বগম 

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

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

 

452. ইয়া ব িবনেত িদলশাদ (এিব) িপতা: মা: ইয়া ব আলী 
তা কদার  
মাতা: বগম আেলয়া পারভীন 

বাসা নাম: ৬৬ সড়ক নং: ০১  
াম: মা য়াইল ওয়াড: দিনয়া 

ডাকঘর: দিনয়া পা েকাড নং: ১৩৬২  
উপেজলা: যা াবাড়ী জলা:ঢাকা 

যে - মা: ামান সরকার, 
মিনর এেজি , মাট লাইয়া আলী কা, ১৬৭, সা লার রাড, 
ইেডন িবি ং (২য় তলা), মিতিঝল, ১০০০, ঢাকা 
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453. মা: আির ল ইসলাম িপতা: মা: শির ল ইসলাম  

মাতা: আেনায়ারা বগম 
াম: পি চম আলিদ ওয়াড: কাঠিদয়া, িশ িলয়া 

ডাকঘর: রিহমগ  বাজার পা েকাড নং:  ১৫২৩ 
উপেজলা: টি বাড়ী 
জলা: ি গ  

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

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

বাসা নাম: ৩৭, তাপাখানা রাড  
াম: শাহবাগ, ঢাকা 

ওয়াড: ২০ ডাকঘর: িজিপও পা েকাড নং: ১০০০ 
জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: ৩৭, তাপাখানা রাড  
াম: শাহবাগ, ঢাকাওয়াড: ২০ 

ডাকঘর: িজিপওেপা েকাড নং: ১০০০ 
জলা:ঢাকা 

 

455. আ র রিহম িপতা: মা: মা ার আলী 
িব াস  
মাতা: আেলয়া বগম 

াম: হক াহ, ওয়াড: বদর র 
ডাকঘর: খিলশাখালী পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী সদর  
জলা:প য়াখালী 

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

 

456. শামীমা আ ার িপতা: ওসমান গিন  
মাতা: হািলমা খা ন 

াম: রারী র ওয়াড: ৫/ব শতী 
ডাকঘর: রামভ র পা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছা  
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৫৮/৩৩/২-এ 
াম: উ র গদা 

ওয়াড: ০৬, ডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪উপেজলা: গদােজলা:ঢাকা 

 

457. মাহ দা আ ার ামী: মা: মিফ ল ইসলাম   
মাতা: মা আ ার 

বাসা নাম: ১৫৯, মীর হািজর বাগ  
ওয়াড: ৫১ ডাকঘর: গ ািরয়া পা েকাড নং: ১২০৪ 
উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: ১৫৯, মীর হািজর বাগ  
ওয়াড: ৫১ডাকঘর: গ ািরয়ােপা েকাড নং: ১২০৪ 
উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা:ঢাকা 

 

458. মােলক িবন শহীদ িপতা: ত: শহী ল ইসলাম  
মাতা: রেহনা শহীদ 

াম: ধানীেখালা (দ), ভা  পাড়া 
ওয়াড: ৯ ডাকঘর: দ: ভা  পাড়া 
পা েকাড নং: ২২০০ উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: ধানীেখালা (দ), ভা  পাড়া 
ওয়াড: ৯ডাকঘর: দ: ভা  পাড়া 
পা েকাড নং: ২২০০উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

459. রািদয়া ন নাছরা িপতা: মা ািফ র রহমান  
মাতা: শাহনাজ নাসিরন 

াম: হািড় ঁয়াগািছওয়াড: চারন র 
ডাকঘর: বলহাটী পা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা: নওগ   
জলা:নওগ  

াম: হািড় ঁয়াগািছওয়াড: চারন র 
ডাকঘর: বলহাটীেপা েকাড নং: ৬৫০০ 
উপেজলা: নওগ  
জলা:নওগ  

 

460. মা: রািক ল হাসান িপতা: মা: মক ল আহে দ  
মাতা: মাসা: মাক দা বগম 

বাসা নং: ০৩১৭০০  াম: লক রাড, েলফ পাড়া 
ওয়াড: ৫ ডাকঘর: প য়াখালী 
পা েকাড নং: ৮৬০০ উপেজলা: প য়াখালী সদর 
জলা:প য়াখালী 

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

 

461. মা ন কিবর িপতা: ইজ ল ইসলাম  
মাতা: মিজনা খা ন 

বাসা নাম: পি ম পাড়া মসিজেদর সােথ  
াম: ছািতয়ান তলা (পি ম পাড়া), ওয়াড: ড়ামন কা  

ডাকঘর: ড়ামন কা , পা েকাড নং: ৭৪০৭ উপেজলা: যেশার 
সদর, জলা:যেশার 

বাসা নাম: পি ম পাড়া মসিজেদর সােথ  
াম: ছািতয়ান তলা (পি ম পাড়া)ওয়াড: ড়ামন কা  

ডাকঘর: ড়ামন কা েপা েকাড নং: ৭৪০৭উপেজলা: যেশার 
সদরেজলা:যেশার 
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462. মা: আির ল স িপতা: মা: মা ফা কামাল  

মাতা: কািহ র বগম 
বাসা নাম: ৫৬৮, চাপদার পাড়া সড়ক 
াম: শংকর র, চাপদার পাড়া ওয়াড: ৭ 

ডাকঘর: যেশার পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: কাতয়ািল জলা:যেশার 

বাসা নাম: ৫৬৮, চাপদার পাড়া সড়ক 
াম: শংকর র, চাপদার পাড়া, ওয়াড: ৭ 

ডাকঘর: যেশার, পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: কাতয়ািলেজলা:যেশার 

 

463. মা: মিন র রহমান িপতা: গালাম ম ফা 
হাওলাদার  
মাতা: মাসা: নািসমা বগম 

বাসা নাম: হাওলাদার বাড়ী  াম: ই ল  
ওয়াড: য মিন ডাকঘর: ই ল 
পা েকাড নং: ৮৬২৩ উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী  

যে -শহী ল ইসলাম ি গত কম কতা, অথ  িবভাগ, অথ  
ম ণালয়, ক  নং: ২১৯, 
ভবন নং: ৭ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

464. মাছা: সািনয়া আ ার িপতা: মা: আ স ছা ার  
মাতা: শাম ন নাহার 

াম: িদয়ার া ী ওয়াড: প র 
ডাকঘর: কািলকাবাড়ী পা েকাড নং: ৬৬৮৩ 
উপেজলা: বড়া  
জলা:পাবনা 

বাসা নং: ১৩০/৮/১ াম: বাগানবাড়ী 
ওয়াড: মাদারেটকডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪উপেজলা: স জবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

465. মা: মিফ ল ইসলাম িপতা: মা: মাতােলব খান  
মাতা: তািমলা খা ন 

াম: গািব র ওয়াড: সাগরকাি  
ডাকঘর: সাগরকাি  পা েকাড নং: ৬৬৬১  
উপেজলা: জানগর  
জলা:পাবনা 

বাসা নং: ১৩০/৮/১ াম: বাগানবািড় 
ওয়াড: দি ন মাদারেটক 
ডাকঘর: বাসােবা, পা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা: স জবাগেজলা:ঢাকা 

 

466. মা: মাজািহ ল ইসলাম িপতা: মা: শাহ আলম  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: পাতা কাটা ডাকঘর: ল ড়ী  
পা েকাড নং: ৮৭০০  

উপেজলা: বর না 
জলা:বর না 

মা মিডিসন কণ ার দি ণ  গ ও, 
১ নং রাড, বাসােবা স জবাগ, ঢাকা-১২১৪ 
 

 

467. ফােতমা জ ফারজাহানা িপতা: মা: আব ল মা ান  
মাতা: শাহীদা মা ান 

যে - মা: জামাল উি ন 
াম: ৩৮ নাং নীলসরাই ওয়াড: ১৫ ডাকঘর: ঢাকা সনািনবাস 
পা েকাড নং: ১২০৬ উপেজলা: ভাষানেটক 
জলা:ঢাকা 

ি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। 
 

 

468. মা: নাজ ল ইসলাম িপতা: মা: হায়দার আলী 
মা া  

মাতা: নািগ স আ ার  

যে - মা: তয়ব আলী মা া াম: লবািড়য়া 
ওয়াড: রানাপাশা/৪ ডাকঘর: হ য়া 
পা েকাড নং৮৪২০:  উপেজলা: নলিছ  
জলা:ঝালকা  

বাসা নং: িজ-২/িব,  এ   কেলানী  
পাড়া: মগবাজার 
ডাকঘর: শাি নগর  
পা েকাড নং: ১২১৭ 

 

469. মাহা দ মােশ দ সরকার িপতা: মাহা দ মাশারফ 
হােসন  

মাতা: রােবয়া বগম 

াম: পাতরিদয়াওয়াড: দৗলত র 
ডাকঘর: হািতরিদয়া পা েকাড নং: ১৬৫১ 
উপেজলা: মেনাহরদী  
জলা:নরিসংদী 

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

 

 

470. মাহা দ শামীম খান িপতা: মাহা দ ইসমাইল খান  
মাতা: ফিরদা ইসমাইল  

বাসা নাম: ১২, রাড নং: ০৩, ক-এ, াম: বিছলা, ওেয়  
ধানমি  হাউিজং ওয়াড: ৩৩ (ন ন) 
ডাকঘর: িজগাতলা পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা:  হাজারীবাগ জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ৪/৩৭ লতানগ  রাড 
পাড়া: রােয়র বাজারওয়াড: ৩৪ (ন ন) 
ডাকঘর: মাহা দ রেপা েকাড নং: ১২০৯ 
উপেজলা: মাহা দ রেজলা:ঢাকা 
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471. মা: জামাল হাসাইন িপতা: মা: মন র আলী  

মাতা: মাছা: জিমলা বগম 
াম: তা ক শাহাবাজ ইউিনয়ন: ৫ নং বালাপাড়া 

ওয়াড: ৭  ডাকঘর: কাউিনয়া 
পা েকাড নং: ৫৪৪০ উপেজলা: কাউিনয়া 
জলা:রং র  

যে - মা: দেলায়ার হাসাইন (িপএ), কর কিমশনােরর 
কায ালয়, হৎ করদাতা ইউিনট (২য় ১২ তলা 
সরকাির অিফস ভবন (৭ম তলা) 
স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০ 

 

472. মা: রিবউল ইসলাম িপতা: মা: ইিলয়াছ আলী  
মাতা: ল িল বগম 

পাড়া: বেজাড়া দি ণ পাড়া ওয়াড: ২১ নং 
ডাকঘর: মাদলা পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা: শাহজাহান র 
জলা:ব ড়া 

পাড়া: বেজাড়া দি ণ পাড়া 
ওয়াড: ২১ নং 
ডাকঘর: মাদলা 
পা েকাড নং: ৫৮০০ 

 

473. মা: সােহল রানা িপতা: মা: আ ল মা ান শখ  
মাতা: ফােতমা বগম  

াম: চক দামওয়াড: নারহ  ডাকঘর: নারহ  
পা েকাড নং: ৫৮৭০  

উপেজলা: কাহা  
জলা:ব ড়া 

াম: চক দাম 
ওয়াড: নারহ  
ডাকঘর: নারহ  
পা েকাড নং: ৫৮৭০ 

 

474. মা: মহিসন আলম িপতা: মা: ল আিমন  
মাতা: মান রা বগম 

বাসা নাম: আশক পাওয়ারী বািড় াম: আলী র 
ওয়াড: দরেবশ র/৭ ডাকঘর: আলী র 
পা েকাড নং: ৩৭২১ উপেজলা: রামগ  
জলা:ল ী র  

বাসা নং: ২৬, িবি  নং: ২ (৫ম তলা, ব  পা )  
ডাকঘর: িজগাতলা  
পা েকাড নং: ১২০৯ 

উপেজলা: ধানমি  

 

475. মা: মাফা ল হােসন িপতা: মা: মিতউর রহমান  
মাতা: মাছা: হােজরা খা ন 

াম: প চকা িনয়া (সাহাপাড়া) ইউিনয়ন: দা িনয়া/১০ 
ডাকঘর: দা িনয়া বাজার পা েকাড নং: ২২০০ 
উপেজলা: ময়মনিসংহ সদর 
জলা: ময়মনিসংহ 

ি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। 

 

476. মা: মা ম হােসন িপতা: মা: সাম ল হক  
মাতা: মাসা: িমনারা বগম 

পাড়া: কা পাড়াওয়াড: নগড় 
ডাকঘর: ষাইটপািকয়া পা েকাড নং: ৮৪২০ 
উপেজলা: নলিছ   
জলা:ঝালকা  

বাসা নং:৩৬, রাড: ১০, ম ল  
মহ া: বা া েজ ওয়াড: বা া  
ডাকঘর: বা ােপা েকাড নং:১২১২  
উপেজলা: বা ােজলা:ঢাকা 

 

477. শামীম আ ার িপতা: মা: ল আলম 
মাতা: সােহদা বগম 

বাসা নাম: বড় বাড়ী  াম: রিহম র 
ওয়াড: ০১ ডাকঘর: রিহম র 
পা েকাড নং: ৪৩৩০ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা:চ াম 

বাসা নং: ২৯৩, খান িভলা, আিফল ম ার বাড়ী সড়ক  
াম: কাওলার ম পাড়া, ওয়াড: ০২ডাকঘর: িখলে ত-

১২২৯ উপেজলা: দি ন খান 
জলা:ঢাকা  

 

478. মা: রমন তা কদার িপতা: মা: দেলায়ার হােসন 
তা কদার  
মাতা: আিছয়া তা কদার 

াম: দল য়ার 
ওয়াড: দল য়ার ডাকঘর: দল য়ার 
পা েকাড নং: ১৯১০ উপেজলা: দল য়ার 
জলা:টা াইল 

াম: দল য়ারওয়াড: দল য়ার 
ডাকঘর: দল য়ারেপা েকাড নং: ১৯১০ 
উপেজলা: দল য়ার 
জলা:টা াইল 

 

479. মা: মাশারফ হােসন িপতা: আ ল হাই  
মাতা: রিশদা খা ন 

বাসা নং: ৬৪৮ াম: ধামর 
ওয়াড: শমাইল ডাকঘর: ধামর 
পা েকাড নং: ২১১৬ উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৬৪৮ াম: ধামর 
ওয়াড: শমাইলডাকঘর: ধামর 
পা েকাড নং: ২১১৬ উপেজলা: লবাড়ীয়া 
জলা:ময়মনিসংহ 
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480. মা: মা র রহমান িপতা: ত মা: মিতউর 

রহমান  
মাতা: মাসা: আেয়শা আ ার 
খা ন 

বাসা নাম: ী বাড়ী পাড়া: পাচ পাড়া 
ইউিনয়ন: ৬৯ ডাকঘর: চক পাচ পাড়া 
পা েকাড নং: ২২২০ উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নাম: ী বাড়ী পাড়া: পাচ পাড়া 
ইউিনয়ন: ৬৯ ডাকঘর: চক পাচ পাড়া 
পা েকাড নং: ২২২০উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

481. ধন য় িব াস িপতা: ভাষ চ  িব াস  
মাতা: পা ল িব াস 

াম: পাই চবার বাড়ীওয়াড: সা া র 
ডাকঘর: ভা ারহাট পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা নং: ৭৯/৫/২, ব  বাগারা  
পাড়া: কিমশনার গিলওয়াড: ৪ 
ডাকঘর: স জবাগেপা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা: স জবাগেজলা:ঢাকা 

 

482. আ াহ হােসন িপতা: ত: স ার সখ  
মাতা: ব ল বগম 

াম: খাগড়া িনয়াওয়াড: বড়বািড়য়া 
ডাকঘর: মা য়ার ল পা েকাড নং: ৯৩৮০ 
উপেজলা: িচতরমারী 
জলা:বােগরহাট 

বাসা নং:  ৬০২/ঙ(৪থ  তলা) 
মহ া: বড় মগবাজারওয়াড: 
ডাকঘর: শাি নগরেপা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: রমনােজলা:ঢাকা 

 

483. মাহ ল হাসান িপতা: মা: আ ল কােশম 
িময়া  
মাতা: মেনায়ারা বগম  

বাসা নাম: কােশেমর বাড়ী  
াম: িসংনা ওয়াড: বীরবািস া 

ডাকঘর: রাজাৈফল পা েকাড নং: ১৯৭১ 
উপেজলা: কািলহাতী জলা:টাংগাইল 

বাসা নাম: কােশেমর বাড়ী  
াম: িসংনাওয়াড: বীরবািস া 

ডাকঘর: রাজাৈফলেপা েকাড নং: ১৯৭১ 
উপেজলা: কািলহাতীেজলা:টাংগাইল 

 

484. কমােলছ িব াস িপতা: নের নাথ িব াস  
মাতা: চা লতা িব াস 

াম: পামরপাড়ওয়াড: সা া র 
ডাকঘর: ভাংগারহাট পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

বাসা নং: ৭৯/৫/২, ব  বাসােবা  
াম: কিমশনার গিল 

ওয়াড: ৪ডাকঘর: স জবাগেপা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা: স জবাগেজলা:ঢাকা 

 

485. মা: রজাউল কিরম িপতা: মা: ফয়জার িময়া  
মাতা: মাছা: ইয়াতন বগম 

পাড়া: দি ন খর-মিরয়া  ওয়াড: রমনা/০৭ 
ডাকঘর: জাড়াগাছ পা েকাড নং: ৫৬৩০ 
উপেজলা: িচলমারী 
জলা: িড় াম 

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

 

486. মা: মাক ল ইসলাম িপতা: মা: আশরা ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: মিরয়ম িছি কা 

বাসা নাম: নারচী উ: পাড়া  াম: গাদগাড়ী 
ওয়াড: নারচী ডাকঘর: নারচী 
পা েকাড নং:৫৮৩০ উপেজলা: সািরয়াকাি  
জলা:ব ড়া 

বাসা নাম: নারচী উ: পাড়া  
াম: গাদগাড়ীওয়াড: নারচী 

ডাকঘর: নারচীেপা েকাড নং:৫৮৩০  
উপেজলা: সািরয়াকাি েজলা:ব ড়া 

 

487. মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম িপতা: মা: আ  বকর িছি ক  
মাতা: হািমদা খা ন 

সড়ক নাম: মা ার বািড় সড়ক  াম: তারা  ব  পাড়া 
ইউিনয়ন: তারা  ওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: তারা  ব  পাড়া পা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছা জলা:ময়মনিসংহ 

সড়ক নাম: মা ার বািড় সড়ক  
াম: তারা  ব  পাড়া, ইউিনয়ন: তারা  

ওয়াড: ০১ডাকঘর: তারা  ব  পাড়া, পা েকাড নং: 
২২১০উপেজলা: াগাছােজলা:ময়মনিসংহ 

 

488. আেনায়ার হাসাইন িপতা: সালায়মান  
মাতা: আিমনা 

বাসা নং: ৩০১ াম: সাফা কাট 
ওয়াড: ০১ ডাকঘর: ধলপাড়া পা েকাড নং: ১৯৮৩ 
উপেজলা: ঘাটাইল 
জলা:টা াইল 

বাসা নং: ৫০০ াম: ম মিন র, ওয়াড: 
ডাকঘর: িমর র-০২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র-০২ 
জলা:ঢাকা 
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489. চ দ লতানা িপতা: খান মাহা ব হােসন 

মাতা: আফেরাজা ল ল 
যে - খান আমীর হােসন াম: রিহমাবাদ 

ওয়াড: যা া র ডাকঘর: মগরাহাট 
পা েকাড নং: ৯৩০০ উপেজলা: বােগরহাট 
জলা:বােগরহাট 

যে - খান আমীর হােসন  
াম: রিহমাবাদ, ওয়াড: যা া র 

ডাকঘর: মগরাহাট, পা েকাড নং: ৯৩০০ 
উপেজলা: বােগরহাট, জলা:বােগরহাট 

 

490. সািবনা নাসিরন িপতা: মা: মা ফা  
মাতা:  র জাহান বগম 

মহ া:দি ন সকা র র  ওয়াড: রামনগর/০৪ 
ডাকঘর: সকা র র পা েকাড নং: ৩৯২০ 
উপেজলা: দা ন ঞা 
জলা: ফনী 

বাসা নং: ১৭৭/১, ০২(৬  তলা)  
মহ া: মা া ১ নং গিলওয়াড: মা া 
ডাকঘর: গদােপা েকাড নং: ১২১৪ 
উপেজলা: গদােজলা:ঢাকা 

 

491. মা: পারেভজ িশকদার িপতা: মা: আ ল লিতফ 
িশকদার  
মাতা: মাসা: কিহ র বগম 

বাসা নং: বাড়ী নং: ৭, হাউস নং: ২৯  
াম: বীরপাশা ওয়াড: ৬ নং কনকিদয়া 

ডাকঘর: বীরপাশা পা েকাড নং: ৮৬২২ 
উপেজলা: বাউফল জলা:প য়াখালী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

492. মা: আ াহ আল মা ন িপতা: মা: আকরাম হােসন  
মাতা: রাইয়া আকতার 

বাসা নাম: ৫০৫ াম: কাজী র 
ওয়াড: ১০ ডাকঘর: কাজী র পা েকাড নং: ১৯০০ 
উপেজলা:টা াইল সদর 
জলা:টা াইল 

বাসা নাম: ৫০৫  
াম: কাজী রওয়াড: ১০ডাকঘর: কাজী র 
পা েকাড নং: ১৯০০উপেজলা:টা াইল সদর 
জলা:টা াইল 

 

493. অিনেমষ চ  রায় িপতা:  গাপাল চ  রায় 
মাতা: িবিচ া রানী 

াম: চৗ রী ডা া ( মার পাড়া) ইউিনয়ন: ৭ নং গাপীনাথ র 
ডাকঘর: ড়ীর র হাট 
পা েকাড নং: ৫৩১০ উপেজলা: বদরগ  
জলা:রং র 

াম: চৗ রী ডা া ( মার পাড়া) 
ইউিনয়ন: ৭ নং গাপীনাথ রডাকঘর: ড়ীর র হাট 
পা েকাড নং: ৫৩১০উপেজলা: বদরগ  
জলা:রং র 

 

494. মা: জাহা ীর আলম িপতা: মা: আলী আকবর  
মাতা: মাছা: েলখা খা ন 

াম: চরচা ক, ওয়াড: ৪/ভাড়রা 
ডাকঘর: খাষশাহজানী পা েকাড নং: ১৯৩০ 
উপেজলা: নাগর র 
জলা:টাংগাইল 

বাসা নং: ৫৯৪/১ াম: ম মিন র 
ওয়াড: ১৩ডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

495. তািরক িবন মাহা দ  িপতা: ত: মাহা দ আলী  
মাতা: মাছা: তহিমনা বগম 

সড়ক নাম: কেলজ রাড   াম: দওয়ােনর খামার 
ওয়াড: ০৪ ডাকঘর: ামারী 
পা েকাড নং: ৫৬৭০ উপেজলা: ামারী 
জলা: িড় াম 

সড়ক নাম: কেলজ রাড াম: দওয়ােনর খামার 
ওয়াড: ০৪, ডাকঘর: ামারী 
পা েকাড নং: ৫৬৭০উপেজলা: ামারী 
জলা: িড় াম 

 

496. মা: ইমামত হােসন িপতা: ত: আ ল আছাদ  
মাতা: মাছা: রওশন আরা 
বগম 

বাসা নাম: হাসপাতাল রাড (িচলমারী  াম: মৗজাথানা 
ওয়াড: থানাহাট ডাকঘর: িচলমারী 
পা েকাড নং: ৫৬৩০ উপেজলা: িচলমারী 
জলা: িড় াম 

বাসা নাম: হাসপাতাল রাড (িচলমারী  
াম: মৗজাথানাওয়াড: থানাহাট 

ডাকঘর: িচলমারী, পা েকাড নং: ৫৬৩০ 
উপেজলা: িচলমারী, জলা: িড় াম 

 

497. নাজ ননাহার ামী: মা: আ: রা াক 
(িলটন)  
মাতা: মাস: সানাবান িবিব 

াম: দবারচরইউিনয়ন: ৬ নং মিজদ বড়ীয়া  
ডাকঘর: মিজদ বড়ীয়া পা েকাড নং: ৮৬১০ 
উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

যে -আ: রা াক, কায়ািল  ােনজার  
আরমানা ফ াশন িল:, ২৩২-২৩৪, তজগ ও, িশ/এ 
ঢাকা-১২০৮ 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
498. ফজ র রহমান িপতা: মাফা ল হাসাইন  

মাতা: িফেরাজা খা ন 
দ: কেশদ র ডা া পাড়া ৮নং রামনাথ র, ৫নং ওয়াড, 
রামনাথ র মা াসা ডাকঘর: রামনাথ র মা াসা 
পা েকাড নং: ৫৪৩০ উপেজলা: বদরগ  
জলা:রং র 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫/১০৬, 
ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, িমর র-০১, ঢাকা-১২১৬ 

 

499. জাহা ীর আলম িপতা: রােবয়া আলী  
মাতা: রােবয়া বগম 

াম: মিহষেখড়ওয়াড: ফােত র/৬ 
ডাকঘর: বড়নগর পা েকাড নং: ৩১০০ 
উপেজলা: গায়াইনঘাট 
জলা:িসেলট 

বাসা নং: ৩৮/৭, রানী 
াম: বনকলাপাড়া, িবদবাজার 

ওয়াড: ৭, ডাকঘর: িসেলট, পা েকাড নং: ৩১০০উপেজলা: 
িসেলট সদর, জলা:িসেলট 

 

500. মেহদী হাসান িপতা: আ ল মন র  
মাতা: মােজদা মন র 

াম: সাতপাইওয়াড: ২ ডাকঘর: ন েকানা 
পা েকাড নং: ২৪০০  

উপেজলা: ন েকানা 
জলা: ন েকানা 

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

 

 

501. শারমীন আ ার ামী: মা: সাগর   
মাতা:  িশিরনা লতানা 

বাসা নাম ও নং: ৪১/১-এ, ব  শাহ আলী বাগ  
মহ া: ধানে েতর মাড় ওয়াড: ১২  
ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

বাসা নাম ও নং: ৪১/১-এ, ব  শাহ আলী বাগ  
মহ া: ধানে েতর মাড়, ওয়াড: ১২  
ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র, জলা:ঢাকা 

 

502. মাহা দ রাক ামান িপতা: রৗশন আলী  
মাতা: রেবকা খা ন 

াম: মরাকাি ওয়াড: ২ ডাকঘর: গাইবা া 
পা েকাড নং: ২০২০  

উপেজলা: ইসলাম র 
জলা:জামাল র 

াম: মরাকাি , ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: গাইবা া, পা েকাড নং: ২০২০ 
উপেজলা: ইসলাম র 
জলা:জামাল র 

 

503. আ  সােদক িপতা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: আেয়শা খা ন 

াম: সা য়া ওয়াড: সা য়া 
ডাকঘর: সা য়া পা েকাড নং: ২২২৩  
উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: সা য়া, ওয়াড: সা য়া 
ডাকঘর: সা য়ােপা েকাড নং: ২২২৩  
উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

504. মা: হমােয়ত উি ন িপতা: মাহা দ আলী  
মাতা: অ ফা 

াম: চ দকাঠীওয়াড: িলয়া 
ডাকঘর: কািল রী পা েকাড নং:  ৮৬২৩ 
উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

াম: চ দকাঠী, ওয়াড: িলয়া 
ডাকঘর: কািল রী, পা েকাড নং:  ৮৬২৩ 
উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

 

505. মা: আলাউি ন খ কার িপতা: নিজর আহা দ খ কার  
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: খােররাওয়াড: 
ডাকঘর: ফিকর বাজার পা েকাড নং:  
উপেজলা: িড়চং  
জলা: িম া 

বাসা নং: িব-বাড়ীয়া হাউজ, াস রাড 
াম: জনতা বাগ, ওয়াড: 

ডাকঘর: বােয়র বাগ, উপেজলা: যা াবাড়ী,  
জলা:ঢাকা 

 

506. গালজার হােসন িপতা: বজ র রিশদ  
মাতা: গালনা-হার 

াম+ডাকঘর: রতন র  
উপেজলা:প চিবিব  
জলা:জয় রহাট 

জ িত কমািশ য়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 
ঢাকা ১২১৯ 
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আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
507. মা: জািকর হােসন িপতা: মা: আফতাব উ ীন  

মাতা: জািমনা খা ন 
াম: ল তলাওয়াড: ০৫ ডাকঘর: ল তলা 
পা েকাড নং: ১৬৫০ 

উপেজলা: মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী 

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

 

508. েয়ল দাশ ন িপতা: ত: কাজল দাস ন  
মাতা: িদ ী দাশ ন 

বাসা নাম: র াকালীমি রসড়ক াম: তবলছিড় 
ওয়াড: ০৩  ডাকঘর: রা ামা  সড়ক 
পা েকাড নং: ৪৫৮০উপেজলা: রা ামা  সড়ক 

( কাতয়ালী) জলা:রা ামা  পাব ত  জলা 

বাসা নং: মসাসঅ  আইিডয়াল ফােম সী 
াম: ৯৪, রাদ র মাড় হাট হাজারী রাড 

ওয়াড: ৪ নং ষালকবহর, ডাকঘর: চকবাজার 
পা েকাড নং: ৪২০৩উপেজলা:প চলাইশেজলা:চ াম 

 

509. সাগরদাস িপতা: না  দাস 
মাতা: িবউ  রানকী দাস 

বাসা নাম: রাম কানাই ল রাড াম: পি ম পাইকপাড়া/৭২ 
ওয়াড: ০২ ডাকঘর: া নবািড়য়া 
পা েকাড নং: ৩৪০০ উপেজলা: া নবািড়য়া সদর 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা নাম: রাম কানাই ল রাড 
াম: পি ম পাইকপাড়া/৭২ওয়াড: ০২ 

ডাকঘর: া নবািড়য়ােপা েকাড নং: ৩৪০০ 
উপেজলা: া নবািড়য়া সদরেজলা: া নবািড়য়া 

 

510. িশ ী রানী দাস িপতা: শাি  র ন দাস  
মাতা: িবশখা রানী দাস 

াম: খিলসােকাটাওয়াড: চাখার 
ডাকঘর:  খিলসােকাটা পা েকাড নং: ৮৫৩১ 
উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা:বিরশাল 

াম: খিলসােকাটাওয়াড: চাখার 
ডাকঘর:  খিলসােকাটােপা েকাড নং: ৮৫৩১ 
উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা:বিরশাল 

 

511. ফা ক আহেমদ িপতা: মা: ময়দান আলী 
মি ক  
মাতা: মাকছা: শফালী খা ন  

াম: হাসনাওয়াড: বাগবাকী 
ডাকঘর: বাগবাকী পা েকাড নং: ৬৭০০  
উপেজলা: িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

াম: হাসনাওয়াড: বাগবাকী 
ডাকঘর: বাগবাকীেপা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

 

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

বাসা নাম: সফর আলী সড়ক 
াম: নিছর চৗংবাড়ী, িখ া পাড়া ওয়াড: িমজা র/২ 

ডাকঘর: িমজা র  পা েকাড নং: ৪৩৩৪ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা:চ াম 

বাসা নাম: সফর আলী সড়ক াম: নিছর চৗংবাড়ী, িখ া 
পাড়াওয়াড: িমজা র/২ডাকঘর: িমজা র 
পা েকাড নং: ৪৩৩৪উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা:চ াম 

 

513. মা: কামাল হােসন িপতা: ত: আ: রব হাওলাদার  
মাতা: আিসয়া বগম 

াম: দ: ন য়াওয়াড: ০১ 
ডাকঘর: ম  ন য়া পা েকাড নং: ৮২৮৪ 
উপেজলা: বােকরগ   
জলা:বিরশাল 

যে - জসীম উ ীন (িপএম)আরমানা ফ াশন িল: 
২৩২-২৩৪ তজগ ও, িশ/এ 
ঢাকা-১২০৮ 

 

514. মা: আলিমন ইসলাম িপতা: মা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: রামনগর ওয়াড: ০৩ 
ডাকঘর: রাজারহাট পা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: সদর  
জলা:যেশার 

াম: রামনগরওয়াড: ০৩ 
ডাকঘর: রাজারহাটেপা েকাড নং: ৭৪০০ 
উপেজলা: সদর 
জলা:যেশার 

 

515. মাহা: আলাউ ীন িপতা: ল আবছার  
মাতা: লায়লা বগম 

বাসা নাম: নািছর মাহা েদর বাড়ী াম: রাসাি য়ােসানা, 
উ র মাদাশ া ওয়াড: ১০ নং উ র মাদাশ া(১ নং ওয়াড) 
ডাকঘর: বিদউল আলম হাট পা েকাড নং: ৪৩৩৬ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা:চ াম 

বাসা নং: এসিব টাওয়ার ( াট নং-িস-১)  
াম: চৗ রী হাট, ফেতয়াবাদ, ওয়াড: ১২ নং িচকনদ ী 

ডাকঘর: ফেতয়াবাদ, পা েকাড নং: ৪৩৩৫ 
উপেজলা: হাটহাজারী, জলা:চ াম 
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516. মা: মাহ ল হাসান িপতা: মা: আ: র িময়া  

মাতা: মনিজলা খা ন 
বাসা নাম: ১১ িস, রাড-১১, লাইন-১৭  
পাড়া: বাসা নং-১২৮,িমর র প বী 
ওয়াড: ২ ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: ঢাকা প বী জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: ১১ িস, রাড-১১, লাইন-১৭  
পাড়া: বাসা নং-১২৮,িমর র প বী 
ওয়াড: ২ ডাকঘর: িমর রেপা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: ঢাকা প বীেজলা:ঢাকা 

 

517. মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম িপতা: মা: শাম ল হক  
মাতা: িবনা খা ন 

বাসা নাম: শাম ল হেকর বাসা াম: পায়রাকাি  
ওয়াড: াগাছা ডাকঘর: াগাছা 
পা েকাড নং: ২২১০ উপেজলা: াগাছা 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নাম: শাম ল হেকর বাসা 
াম: পায়রাকাি ওয়াড: াগাছা 

ডাকঘর: াগাছােপা েকাড নং: ২২১০ 
উপেজলা: াগাছােজলা:ময়মনিসংহ 

 

518. মা: আ  সাইদ খান িপতা: ত: আকবর আলী খান  
মাতা: মাছা: আিছয়া বগম  

াম: িসংহাসন ওয়াড: জাতসািখনী 
ডাকঘর: িস া  বাগমারা পা েকাড নং: ৬৬৮৩ 
উপেজলা: বড়া  
জলা:পাবনা 

াম: িসংহাসনওয়াড: জাতসািখনী 
ডাকঘর: িস া  বাগমারােপা েকাড নং: ৬৬৮৩ 
উপেজলা: বড়ােজলা:পাবনা 
 

 

519. মা: ওমর ফা ক িপতা: মা: জাফর আহেমদ  
মাতা: শফাল আ ার 

াম: ে র পাড়ওয়াড: ৩ নং িচথিলয়া 
ডাকঘর: মায়া র পা েকাড নং: ৩৯৪০ 
উপেজলা: পর রাম 
জলা: ফনী 

বাসা নং: িবআইএসএফ ারাক, ক-৩  
াম: ব ানগরওয়াড: ডাকঘর: িমর রেপা েকাড নং: 

১২১৬উপেজলা: শাহ আলী, িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

520. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: আ: ছা ার হাওলাদার  
মাতা: রািহমা বগম 

াম: িগলা িনয়াওয়াড: ইটবাড়ীয়া 
ডাকঘর: ইটবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: িব-৯৩ াম: মািলবাগ 
ওয়াড: চৗ রীপাড়াডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

521. মা: ল ইসলাম িপতা: ত: আ ল রা াক  
মাতা: মাছা: ইসেমাতারা 
বগম 

াম: গাড়া াম সরকার পাড়া ওয়াড: গাড়া াম 
ডাকঘর: খামার গাড়া াম 
উপেজলা:িকেশারগ   
জলা:নীলফামারী 

ি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। 
 

 

522. মা: শিফ ল ইসলাম িপতা: মা: জাউল ইসলাম  
মাতা: মােজদা বগম 

াম: গ র( ব পাড়া)ওয়াড: ৬ 
ডাকঘর: িমঠা র পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী  
জলা:নওগ  

বাংলােদশ মৎস উ য়ন কেপ ােশন২৩-২৪, কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫ওয়াসা ভবন 
পা েকাড নং: ১২১৫উপেজলা: তজগাও 
জলা: ঢাকা 

 

523. মা: খােলক িপতা: মা: তাফাে ল 
হােসন  

মাতা: মাছা: আিছয়া খা ন 

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

াম: িশতলাই  পাড়াওয়াড: িরফাইত র 
ডাকঘর: িরফাইত রেপা েকাড নং: ৭০৫০ 
উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

 

524. আফজাল হাসাইন িপতা: আ ল মিজদ  
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: চারা িনয়াওয়াড: মাদার িনয়া 
ডাকঘর: গড়াখালী পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

ি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। 
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525. মা: মা ম িময়া িপতা: মা: মাজাফফর হােসন  

মাতা: মাছা: সিখনা বগম 
াম: ফেত র(ফিকরা)ওয়াড: ৭ নং বড় আলম র 

ডাকঘর: জাফরপাড়া পা েকাড নং: ৫৪৭০ 
উপেজলা: পীরগ   
জলা:রং র 

াম: ফেত র(ফিকরা)ওয়াড: ৭ নং বড় আলম র 
ডাকঘর: জাফরপাড়ােপা েকাড নং: ৫৪৭০ 
উপেজলা: পীরগ  
জলা:রং র 

 

526. আজম ী িপতা: িতলাপ হােসন ী  
মাতা: সােয়দা বগম 

বাসা নাম: রতডা া  ওয়াড: চি বর র 
ডাকঘর: গাড়াখালী পা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: নড়াইল 
জলা:নড়াইল 

বাসা নং: উ রন, ২০/১৪-এ 
াম: টালারবাগডাকঘর: িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬ উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

527. িবলিকস খা ন িপতা: মা: আলী আকবার  
মাতা: পারভীনা বগম 

াম: দবালয়ওয়াড: পদাহ 
ডাকঘর: পদাহ 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 
 

 

528. মা: হােসন িপতা: আ ল কােদর িম   
মাতা: হাসেনয়ারা বগম 

বাসা নাম: ছ া হাওলাদার বািড়  
াম: উ র বািলয়া ওয়াড: উ র িদমলদ  

ডাকঘর: উ র বািলয়া পা েকাড নং: ৮৩০০ 
উপেজলা: ভালা সদর জলা: ভালা 

যে - ইসমাইল হােসন সািহন, 
এডিমশন অিফসই  ওেয়  ইউিনভািস  
জ ল ইসলাম িস আফতাব নগর 
বা া, ঢাকা-১২১২ 

 

529. মা: রহমত আলী িপতা: আ: হািলম িব াস  
মাতা: রােকয়া বগম 

াম: গাপীনাথ র মজম পাড়া ওয়াড: ৮ নং গাপীনাথ র 
ডাকঘর: উজান পাড়া পা েকাড নং: ১৮৩১ 
উপেজলা: হিররাম র 
জলা:মািনকগ  

বাসা নং: ১৪/২, কাজী আ র রউফ রাড 
াম: কলতাবাজারওয়াড: ৪২ 

ডাকঘর: ঢাকা সদরেপা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: া রেজলা:ঢাকা 

 

530. গালাম দ গীর সািন িপতা: গালাম কিবর মজ   
মাতা: নাজমা কিবর 

াম:  িকসমত ক না ইউিনয়ন:২, ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: বতাগী পা েকাড নং: ৮৭৪০ 
উপেজলা: বতাগী  
জলা:বর না 

াম:  িকসমত ক নাইউিনয়ন:২, ওয়াড: ৯  
ডাকঘর: বতাগীেপা েকাড নং: ৮৭৪০ 
উপেজলা: বতাগী 
জলা:বর না 

 

531. হা: আসলাম িপতা: হা: মিহউি ন  
মাতা: আেয়শা িবিব 

বাসা নাম: িসকদার বাড়ী  াম: দ: আ ম র 
ওয়াড: বহরম র ডাকঘর:  বড় গাপালী 
পা েকাড নং: ৮৬৩০ উপেজলা: দশিমনা 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ৬৮, রাড নং: ১০ াম: িডআই  েজ  
ওয়াড:  বা াডাকঘর:  বা া 
পা েকাড নং: ১২১২উপেজলা: লশান 
জলা:ঢাকা 

 

532. মা: মিফ ল ইসলাম িপতা: ত মা: গালাম 
মা ফা  

মাতা: সাম ন নাহার 

াম: লফী রওয়াড: ভেবরচর 
ডাকঘর: ভেবরচর পা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া  
জলা: ীগ  

াম: লফী রওয়াড: ভেবরচর 
ডাকঘর: ভেবরচরেপা েকাড নং: ১৫১০ 
উপেজলা: গজািরয়া 
জলা: ীগ  

 

533. মা: বিনয়িমন িপতা: মা: আ ল হােসন 
মাতা: মিফয়া খা ন 

বাসা নাম: রহমত আলী িমজা বাড়ী  াম:র ল র 
ওয়াড: র ল র ডাকঘর: চর শশী ষণ 
পা েকাড নং: ৮৩৪০ উপেজলা: চরফ াশন 
জলা: ভালা 

বাসা নং: বা েলর ভাড়া ঘর( ির ার আ: এ)  
াম: হািল শহরসাইে াডাওয়াড: ২৬ 

ডাকঘর: হাউিজং এে টেপা েকাড নং: ৪২১৬ 
উপেজলা: হািলশহরেজলা:চ াম 
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534. মন হালদার িপতা: শাি  হালদার  

মাতা: য না রানী 
বাসা নং: ৫৮ াম: কালচরী াল 
ওয়াড: আলীনচার ডাকঘর: রাজার চর হাই ল, পা েকাড নং: 
৭৯০০, উপেজলা: কালিবিন,  
জলা:মাদারী র 

বাসা নং: ৫৮  
াম: কালচরী ালওয়াড: আলীনচার 

ডাকঘর: রাজার চর হাই লেপা েকাড নং: ৭৯০০ 
উপেজলা: কালিবিনেজলা:মাদারী র 

 

535. সালাহ উি ন ফারখ িপতা: মা: আলা উি ন  
মাতা: পা ল আ ার 

াম: মৗে কলীওয়াড: কাহলা  
ডাকঘর: শােহরবা   
পা েকাড নং: ২৪০০ 
জলা: ন েকানা 

যে - মা: মন িময়া,িপএ, সিচেবর দ র 
বাংলােদশ িশ কলা একােডমী 
স নবািগচা, রমনা, ঢাকা 

 

536. ষার বালা িপতা: েবাধ চ  বালা  
মাতা: লতা বালা 

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

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

 

537. মা: ওমর ফা ক িপতা: মাক: আ ল রিশদ 
হাওলাদার  
মাতা: হেলনা বগম 

বাসা নং: ১৫২  াম: উ র কাটািদয়া 
ওয়াড: চরামি /০৭ ডাকঘর: চরামি  
পা েকাড নং: ৮২৮১ উপেজলা: বােবারগ  
জলা:বিরশাল 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫-০১৬, 
ি েযা া পার মােকট, 

৪থ  তলা, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

538. এিবএম মা ািফ র রহমান িপতা: মা: আ ল স 
সরকার  
মাতা: মমতা বগম 

াম: শালদাইড়রওয়াড: ভাংগাবাড়ী 
ডাকঘর: চ নগ তী পা েকাড নং: ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩/১, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, 
 তালতলা, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

539. মা: েয়ল িপতা: জাহা ীর আলম  
মাতা: িবিব ল ম 

বাসা নাম: বিল বািড় াম:  চ চড়া, বা ার 
ওয়াড:  ৫নং বা া ইউিনয়ন ডাকঘর: ভালা 
পা েকাড নং:৮৩০০ উপেজলা: ভালা সদর 
জলা: ভালা 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ১০৫-০১৬, 
ি েযা া পার মােকট, ৪থ  তলা, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 

 

540. হ দ মহসীন িপতা: হা দ ই াহীম  
মাতা: আেনায়ার বগম  

বাসা নাম: কাজী মািঝ বাড়ী, াম: চরল ী গনজ দশানী, ওয়াড: 
০৬ ডাকঘর: িবর হাট 
পা েকাড নং: ৩৯০০ উপেজলা: সানাগ  
জলা: ফনী  

বাসা নং: অিভযান ১০১, জীবন ভবন, (৫ম তলা)  
াম: ম  আউচপাড়া ( রতর  রাড), ওয়াড: ৫৪ 

ডাকঘর: িনশাত নগর-১৭১১উপেজলা: ট ী 
জলা:গাজী র 

 

541. রাজীব মাহা দ িপতা: এম.এ. জিলল  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা নাম: বপারী বািড় াম: দি ন পাইকসা 
ওয়াড: কালাপাড়া ডাকঘর: দি ন পাইকসা 
পা েকাড নং: ১৫৫০ উপেজলা: নগর 
জলা: ীগ  

যে - মা: হলাল উি ন 
মেহর ডাস 

৪১৪/িস, িখলগ ও( জাড় র মাঠ সংল ) 
ঢাকা-১২১৯ 

 

542. খায় ল ইসলাম িপতা: জয়নাল আেবদীন  
মাতা: জাহানারা বগম 

াম: মাহ দ রওয়াড: হািদরা  
ডাকঘর: চা য়া পা েকাড নং:  ১৯৯১ 
উপেজলা: গাপাল র জলা:টাংগাইল 

বাসা নং: নাহার িভলা, ক-১০/িব  
াম: উ র নামাপাড়া 

ওয়াড: ১ ডাকঘর: িখলে ত, পা েকাড নং: 
১২২৯উপেজলা: িখলে ত, জলা:ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
543. এরফান আলী িপতা: কিফন উ ীন  

মাতা: আকিলমা বগম 
াম: শািলজানওয়াড: রাইগ  

ডাকঘর: পীরগ  পা েকাড নং: ৬৫৩০ 
উপেজলা: মহােদব র  
জলা:নওগ  

যে -শাপলা পারভীন, পিরবহন অিধশাখা 
ভবন নং:৩, ক  নং: ১১, জন শাসন ম ণালয, 
বাংলােদশ সিচবালয়,  
ঢাকা-১০০০ 

 

544. মা: আ ল কালাম আজাদ িপতা: মা: সাজদার আলী  
মাতা: মাছা: ছােলহা বগম 

াম: িমি পাড়া ওয়াড: দয়ারাম র 
ডাকঘর: দয়ারাম র পা েকাড নং: ৬৪৩১ 
উপেজলা: বাগািতপাড়া  
জলা:নােটার 

াম: িমি পাড়া, ওয়াড: দয়ারাম র 
ডাকঘর: দয়ারাম রেপা েকাড নং: ৬৪৩১ 
উপেজলা: বাগািতপাড়া 
জলা:নােটার 

 

545. মা: জিহ ল ইসলাম িপতা: মা: জিসম উি ন 
মাতা: মাসা: মা দা আ ার 

াম: পসাদী ডাকঘর: পসাদী 
পা েকাড নং: ৩৪১৩  

উপেজলা: বা ারাম র 
জলা: া নবািড়য়া 

বাসা নং: িজ-এ, বাসা নং:-০১ 
রাড নং: ০২, ক-িডওয়াড: ০৩, কাচদরাবাদ হাউিজং 

 মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭ 

 

546. মা দা আ ার িপতা: মা: মিন ামান খ ন  
মাতা: নাজমা আ ার  

বাসা নাম: ৩০/১, বীর র  
াম: ৩০/১, বীর র ওয়াড: ২ 

ডাকঘর:  নরিসংদী সরকারী কেলজ পা েকাড নং: ১৬০২ 
উপেজলা: নরিসংদী জলা:নরিসংদী 

বাসা নাম: ৩০/১, বীর র  
াম: ৩০/১, বীর রওয়াড: ২ডাকঘর:  নরিসংদী সরকারী 

কেলজেপা েকাড নং: ১৬০২ 
উপেজলা: নরিসংদীেজলা:নরিসংদী 

 

547. মা: শামীম রানা িপতা: মা: মা ার হােসন 
ম ল  
মাতা: মাছা: ছািময়া খা ন  

রাড নাম: গাল স ল রাড  াম: বড় সার য়া 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: বড় সার য়া 
পা েকাড নং: ৬৭৫২ উপেজলা: িসরাজগ  
জলা: িসরাজগ  

যে - মা: আ: রিশদ 
( ি গত কম কতা) ম ও কম সং ান ম ণালয় 
শাখা-১০, ভবন নং: ৭ 
ক  নং-৫৩১বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

548. মা: িসরা ল ইসলাম িপতা: মা: আ স সামাদ খ ন  
মাতা: মাছা: হাসনা খা ন  

াম: সািনলাডাকঘর: বড়া 
পা েকাড নং৬৬৮০:  

উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

াম: সািনলাডাকঘর: বড়া 
পা েকাড নং৬৬৮০:  

উপেজলা: বড়া 
জলা:পাবনা 

 

549. মা: আলমগীর হাসাইন িপতা: মা: ফজ র রহমান  
মাতা: ফােতমা বগম 

বাসা নং: ৪৭  াম: ভ কালী 
ওয়াড: সানা খী ডাকঘর: আে ল র 
পা েকাড নং: ৫৯৪০ উপেজলা: আে ল র 
জলা:জয় রহাট 

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

 

550. মা: ইিলয়াছ িপতা: মা: আ: মােলক  
মাতা: মি কা বগম 

াম: দ: শ ু র ওয়াড: ৫ 
ডাকঘর: খােসর হাট পা েকাড নং: ৮৩৫০ 
উপেজলা: ত ি ন 
জলা: ভালা 

াম: দ: শ ু র 
ওয়াড: ৫ডাকঘর: খােসর হাট 
পা েকাড নং: ৮৩৫০উপেজলা: ত ি ন 
জলা: ভালা 

 

551. স য় মার সরকার িপতা: নীল চ  সরকার  
মাতা: উিম লা রানী সরকার 

াম: গাপাল রওয়াড: রায়েদৗলত র 
ডাকঘর: চৗবাড়ী পা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: কামারখ   
জলা:িসরাজগ  

াম: গাপাল রওয়াড: রায়েদৗলত র 
ডাকঘর: চৗবাড়ীেপা েকাড নং: ৬৭৩০ 
উপেজলা: কামারখ  
জলা:িসরাজগ  
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
552. উ ম চ  রায় িপতা: হিরশ চ  রায়  

মাতা: ধেগ রী রায় 
বাসা নাম: র ট  
াম: র ট ইউিনয়ন: ২ নং আলাদী র  

ডাকঘর: মলাবাড়ী পা েকাড নং: ৫২৫০ 
উপেজলা: লবাড়ী জলা:িদনাজ র 

বাসা নাম: র ট  
াম: র ট 

ইউিনয়ন: ২ নং আলাদী র ডাকঘর: মলাবাড়ী 
পা েকাড নং: ৫২৫০উপেজলা: লবাড়ীেজলা:িদনাজ র 

 

553. শওকত হােসন িপতা: মাই ি ন মি ক  
মাতা: আেমনা বগম 

াম: বা াবাড়ী  
ডাকঘর: বা াবাড়ী 
উপেজলা: কাটালীপাড়া  
জলা: গাপালগ  

যে - শওকত হােসন 
িপএ  সদ  (স : ও ষণা), বাংলােদশ রশম উ য়ন 
বাড  , রাজশাহী 

 

554. গাজী আশরাফ উি ন িপতা: গাজী আ র রিশদ  
মাতা: িরিজয়া খা ন 

াম: দৗলত র (আদশ  নগর) 
ওয়াড: ব র ডাকঘর: ব র পা েকাড নং: ১৪২১ 
উপেজলা: নারায়নগ  সদর 
জলা:নারায়নগ  

াম: দৗলত র (আদশ  নগর) 
ওয়াড: ব রডাকঘর: ব র 
পা েকাড নং: ১৪২১উপেজলা: নারায়নগ  সদর 
জলা:নারায়নগ  

 

555. মা: িমলন সরকার িপতা: মা: হািব ল সরকার  
মাতা:  মাছা: আিছয়া খা ন 

াম: পাতািজয়া ওয়াড: পাতািজয়া 
ডাকঘর: পাতািজয়া পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

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

 

556. মা: সাই ামান িপতা: মা: শাহজাহান িময়া  
মাতা: র াহার বগম 

বাসা নং: ২, লন-৫, ল রাড-১  াম: পি ম মােমনবাগ 
(আড়াআিড়) ওয়াড: মা য়াইল ডাকঘর: পাড়া-ডগাইর 
পা েকাড নং: ১৩৬২ উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা:ঢাকা 

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

 

557. মা: মা ন-অর-রিশদ িপতা: মা: মাবারক আলী  
মাতা: রজাহান 

াম: ধানীেখালা সামািনয়া পাড়া ওয়াড: ধানীেখালা/৯ 
ডাকঘর: দি ণ ভা  পাড়া পা েকাড নং:  ২২২০ 
উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: ধানীেখালা সামািনয়া পাড়া 
ওয়াড: ধানীেখালা/৯ডাকঘর: দি ণ ভা  পাড়া 
পা েকাড নং:  ২২২০উপেজলা: ি শাল 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

558. মাছা: া খা ন ামী: মা: ফজ ল হক  
মাতা: মাছা: শাহানা খা ন 

াম: িরয়া বড়াওয়াড: িরয়া বড়া/৫ 
ডাকঘর: িরয়া বড়া পা েকাড নং: ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

যে - মা: ফজ ল হক( ি গত কম কতা) 
সদ  (সাধারণ অথ নীিত িবভাগ) 
মেহাদেযল দ র, পিরক না কিমশন, ক-১৪, ম: ০৫, 
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

559. িম ন চ  সরকার িপতা: িশেসন চ  সরকার  
মাতা: িমনা রানী 

বাসা নাম: িগদার পাড় রা া  াম: রাঘব 
ওয়াড: নািজমখান ডাকঘর: নািজমখান 
পা েকাড নং: ৫৬১১ উপেজলা: রাজারহাট 
জলা: িড় াম 

বাসা নাম: িগদার পাড় রা া  
াম: রাঘব, ওয়াড: নািজমখান 

ডাকঘর: নািজমখানেপা েকাড নং: ৫৬১১ 
উপেজলা: রাজারহাট 

 

560. মা: রািকব হাসান িপতা: মক ল হােসন িব াস  
মাতা: আেয়শা খা ন 

াম: িসংদাদওয়াড: চাপড়া 
ডাকঘর: চাপড়া পা েকাড নং: ৭০১০ 
উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

বাসা নং: এিমেন  িস ীকী িবলা, ২১৯/িস/১-২, াট নং: 
৩০৩, বন , ইয়া পাড়া িলংক রাড, ডাকঘর: রাম রা  
পা েকাড নং: ২২১৯, উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
561. মািনক লাল হালদার িপতা: ত: মাখন লাল হালদার  

মাতা: সিবতা রানী হালদার 
াম: আ ারমািনকওয়াড: মিঘয়া 

ডাকঘর: আ ারমািনক পা েকাড নং: ৯৩১০ 
উপেজলা: ক য়া  
জলা:বােগরহাট 

াম: আ ারমািনক, ওয়াড: মিঘয়া 
ডাকঘর: আ ারমািনকেপা েকাড নং: ৯৩১০ 
উপেজলা: ক য়া,  
জলা:বােগরহাট 

 

562. মা: আফছার হােসন িপতা: মা: আেযজ উি ন 
ম ল  
মাতা: ওেমছা খা ন  

াম: উদয় ওয়াড: খলনা 
ডাকঘর:  খলনা পা েকাড নং: ৫৯৫০ 
উপেজলা: ধামইরহাট 
জলা:নওগ  

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

563. মা: তৗিফ ল ইসলাম িপতা: মা: আ ল হক  
মাতা: মাছা: হাসনা বগম 

াম: িশিহ র(সরকার পাড়া),  
ওয়াড: িদগদাইড়/০৩ 
ডাকঘর: সয়দ আহমদ কেলজ, পা েকাড নং: ৫৮২১, 
উপেজলা: সানাতলা, জলা:ব ড়া 

বাসা নং: ৩২৯/১, ব  গাড়ান, রাড নং: ১০ 
ওয়াড: ঢাকা দি ন িস /০২, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

564. মা: িমজা র রহমান িপতা: মা: আ ল হােসন শখ  
মাতা: িম  বগম  

বাসা নাম: দি ন িশ িলয়া 
মহ া: িশ িলয়া ওয়াড: মার ভাগ  ডাকঘর: হলিদয়া 
পা েকাড নং: ১৫৩২ উপেজলা: লৗহজং 
জলা: ি গ  

বাসা নং: ৬৭২/৫ াম: িব ম র িস  গােড ন 
ওয়াড: ব  দালাইরপাড়ডাকঘর: ফিরদাবাদ 
পা েকাড নং: ১২০৪উপেজলা: াম র 
জলা:ঢাকা 

 

565. রাইয়া লতানা িপতা: মা: অিল উ াহ  
মাতা: রজাহান বগম 

বাসা নং: ৪৪ াম: উ র মািনকনগর 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: ওয়ারী 
পা েকাড নং: ১২০৩ উপেজলা: গদা 
জলা:ঢাকা 

বাসা নং: ৪৪ াম: উ র মািনকনগর 
ওয়াড: ৭ডাকঘর: ওয়ারী 
পা েকাড নং: ১২০৩উপেজলা: গদা 
জলা:ঢাকা 

 

566. মা: শাহজামাল উ ীন িপতা:  মা: শাহজাহান আলী 
মাতা: জেমলা বগম  

াম: চৗবাড়ীয়া ইউিনয়ন: ০৬ওয়াড: ৭ নং দাই া ডাকঘর: 
বািখল  
পা েকাড নং: ১৯০২ উপেজলা: টাংগাইল সদর 
জলা:টাংগাইল 

যে - মা: হাসমত আলীস ট া িরক কাম কি উটার 
অপােরটর, সােকল-৫২, ( কা ািনজ) কর অ ল-৩, ৩৫, 
পাইওিনয়ার রাড, আেয়শা মি ল, কাকরাইল, ঢাকা 

 

567. মা: আব ল হাই িপতা: মা: আব ল মিজদ  
মাতা: হািলমা বগম 

াম: বড় হারিজ লােদর হাওলা ওয়াড: দা দখালী 
ডাকঘর: বড়হারিজ পা েকাড নং: ৮৫৬০ 
উপেজলা: মঠবািড়য়া  
জলা:িপেরাজ র 

মা: জসীম উি ন 
ি গত কম কতা 

অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক:১৬, ক  নং:১৮, শের-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

568. পািপয়া আ ার িপতা: মা: আ র রিশদ  
মাতা: িজনা আ ার 

বাসা নং: ১১০/৬/এ  
াম: পি ম শওড়াপাড়া, ওয়াসা রাড 

ওয়াড: ১৪  ডাকঘর: িমর র-২ পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

ভবন নং: ৬ 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন ম ণালয়, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা 

 

569. মা: হািব র রহমান িপতা: মা: লাকমান হােসন  
মাতা: হািলমা বগম 

াম: বা াওয়াড: বািলয়া 
ডাকঘর: বািলয়া পা েকাড নং: ১৮১১ 
উপেজলা: ধামরাই 
জলা:ঢাকা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
570. হািচ র রহমান িপতা: আ ল কােশম মা া  

মাতা: আকিলমা বগম 
াম: দ নাওয়াড: আলফাডা া 

ডাকঘর: মিহষারেখাপ পা েকাড নং: ৮১৩০ 
উপেজলা: আলফাডা া 
জলা:ফিরদ র 

বাসা নং: ১৯২, ি নেরাড 
ডাকঘর: িনউমােকট 
পা েকাড নং: ১২০৫উপেজলা: ধানমি  
জলা:ঢাকা 

 

571. মা: শাহীন আলম িপতা: মা: জাফর হাওলাদার  
মাতা: মাসা: মমতাজ বগম 

াম: হাজী র ওয়াড: ২ 
ডাকঘর: করী করী পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ াশন 
জলা: ভালা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

572. মা: মাহ র রহমান িপতা: মা: মহিসন  
মাতা: জাসনা বগম 

বাসা নং ও নাম: ১৩৮/১-এ  
াম: ম  পাইকপাড়া ওয়াড: ১১ 

ডাকঘর: িমর র পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র জলা:ঢাকা 

বাসা নং ও নাম: ১৩৮/১-এ  
াম: ম  পাইকপাড়া 

ওয়াড: ১১, ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬ 
উপেজলা: িমর র, জলা:ঢাকা 

 

573. এ. ক.এম ফয় াহ িপতা: এম.এ হািলম  
মাতা: সাম ননাহার 

াম: কামতলা ওয়াড: বািনয়াজান 
ডাকঘর: পাহাড় র পা েকাড নং: ২৪৭০ 
উপেজলা: আটপাড়া  
জলা: ন েকানা 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

574. পা পারভীন িপতা: মা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: রািজয়া বগম 

াম: হ দিবহার ওয়াড: িবলাশবাড়ী 
ডাকঘর: ীপগ হাট পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী  
জলা:নওগ  

যে - মা: মা ন কিবর (িপও), অথ  ম ণালয় (ই আর 
িড), শের-ই-বাংলা নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

575. মা: সাহাগ িপতা: মা: ইউ ছ হাওলাদার  
মাতা: আলমতাজ 

াম: ভিরপাশাওয়াড: কশব র 
ডাকঘর: ভিরপাশা পা েকাড নং: ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল  
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: আসলাম হােসনপাড়া: সয়দ লাল িময়ার বাড়ী 
ওয়াড: লশান রাড, হিরহরপাড়া  
ডাকঘর: এনােয়তনগরেপা েকাড নং: ১৪২১ 
উপেজলা: ফ ােজলা:নারায়নগ  

 

576. সিহ ল ইসলাম িপতা: আকা র আলী  
মাতা: মেনায়ারা 

াম: ব  রাজপাড়া ওয়াড: য়াখালী 
ডাকঘর: ম  য়াখালী পা েকাড নং: ৮৬৫০  
উপেজলা: কলাপাড়া  
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

577. মা: হাসনারা ী িপতা: মা; মিহর উ ীন 
মাতা: মাছা: সালমা বগম 

াম: বাগইলওয়াড:বাগইল 
ডাকঘর: বাগইল পা েকাড নং: ৫৮২০ 
উপেজলা:গাবতলী 
জলা:ব ড়া 

াম: বাগইলওয়াড:বাগইল 
ডাকঘর: বাগইলেপা েকাড নং: ৫৮২০ 
উপেজলা:গাবতলী 
জলা:ব ড়া 

 

578. হািক লইসলাম িপতা: মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা: হােজরা খা ন 

বাসা নাম: ী বাড়ী াম: দবী র 
ইউিনয়ন: ১০, ওয়াড:৩ ডাকঘর: আ াফগ  
পা েকাড নং: ৩৭১০উপেজলা:রায় র 
জলা:ল ী র 

যে - ইকরা ল হক (অিডটর) 
CAO নৗ-পিরবহনম ণালয়CGA ভবন, িনচতলা 
গটনং:২, ক-৭ স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ 
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579. এম.এম. শাহআলম িপতা: মা: আ ল কালাম 

মা া 
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসা নাম: ৩৪৯ াম: চরভাটপাড়া 
ওয়াড:রাতইল/০৩ ডাকঘর: চরভাটপাড়া 
পা েকাড নং: ৮১৩২উপেজলা:কািলয়ানী 
জলা: গাপালগ  

যে - মা: শাহাদাৎ হােসন 
শাসিনক কম কতা, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

580. আশরা লহক িপতা: িসরা ল হক 
মাতা: আ মানয়ারা িবলিকস 

াম: বািশয়া ওয়াড:টাংগাব 
ডাকঘর: বািশয়া পা েকাড নং: ২২৩৩ 
উপেজলা:গফরগ ও 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৭/িস 
াম: আিজম র সরকাির কেলািনী, আিজম র 

ওয়াড:২৬ডাকঘর: িনউমােকট, পা েকাড নং: 
১২০৫উপেজলা:লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

581. মা: আ লকালামআজাদ িপতা: মা: মাতােলব ডা য়া  
মাতা: র  বগম 

াম: গিড়য়া গাভা ওয়াড:বড়ােকাঠা 
ডাকঘর: গিড়য়া পা েকাড নং: ৮২২০ 
উপেজলা:উিজর র 
জলা:বিরশাল 

যে - মা: আবউদর রশীদ 
ম ও কম সং ান ম ণালয় 

ভবন নং: ০৭, শাখা-১০, ক  নং: ৫৩১, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা 

 

582. নািশনতাসিনম িপতা: মা: আ স সালাম 
মাতা: মাহ জা বগম 

াম: চককীিত ওয়াড: চককীিত/০৫ 
ডাকঘর: চককীিত 
পা েকাড নং: ৬৩৪১ 

উপেজলা:িশবগ েজলা:চাপাইনবাবগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

583. রা  আহেমদ িপতা: মা: আেনায়ার হােসন  
মাতা: মাছা: শাখী খা ন 

াম: উদয় রওয়াড: ১ 
ডাকঘর: িঝনাইদহ পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: িঝনাইদহ  
জলা:িঝনাইদহ 

াম: উদয় রওয়াড: ১ 
ডাকঘর: িঝনাইদহ 
পা েকাড নং: ৭৩০০, উপেজলা: িঝনাইদহ 
জলা:িঝনাইদহ 

 

584. মাহা দ শাহাদাত হােসন িপতা: মা: আেনায়ার হােসন  
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসা নাম: থানাপাড়া রাড াম: িমজাগ  
ওয়াড: ১ ডাকঘর: িমজাগ  
পা েকাড নং: ৮৬১০ উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ৩৪৮/১ (৪থ  তলা)  
াম: িদ  রাড 

ডাকঘর: মগবাজার, পা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: রমনােজলা:ঢাকা 

 

585. মা: িশহাব উ ীন িপতা: মা: আ: খােলক মা া  
মাতা: খািদজা বগম  

বাসা নাম: মা া বাড়ী াম: স াসীবা া 
ওয়াড: বগা ডাকঘর: কামনীকাঠী 
পা েকাড নং: ৮৬২১ উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 

 

586. ইমরান িপতা: আ ল কিরম  
মাতা: হািলমা 

াম: দির মালাি ওয়াড: সাগরকাি  
ডাকঘর: মা মিদয়া বাজার পা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

াম: দির মালাি ওয়াড: সাগরকাি  
ডাকঘর: মা মিদয়া বাজারেপা েকাড নং: ৬৬৮২ 
উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

 

587. আিমনা খা ন িপতা: মা: আলী আকবর  
মাতা: নািছমা বগম 

াম: লবাড়ীওয়াড: পাই া 
ডাকঘর: ভাত ড়া পা েকাড নং: ১৯৯৭ 
উপেজলা: ধনবাড়ী  
জলা:টাংগাইল 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 
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588. িম ন সাহা িপতা: রিতর ন সাহা  

মাতা:  অনজনা সাহা 
বাসা নাম: ৪৫১, াম: দি ণ লাকসাম 
ওয়াড: ৮, ডাকঘর: লাকসাম, পা েকাড৩৫৭০ 
উপেজলা: লাকসাম 
জলা: িম া 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার , াম: মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া ,ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

589. মা: জােহদ চৗ রী িপতা: মা: আ ল হােশম  
মাতা: আরাফা বগম 

বাসা নাম: আ ল জিলল চৗ রীর বাড়ী  
াম: আলম রওয়াড: হাটহাজারী/০৭ 

ডাকঘর: লতান নগর  পা েকাড নং: ৪৩৩০ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা:চ াম 

বাসা নাম: আ ল জিলল চৗ রীর বাড়ী  
াম: আলম র, ওয়াড: হাটহাজারী/০৭ 

ডাকঘর: লতান নগর পা েকাড নং: ৪৩৩০ 
উপেজলা: হাটহাজারীেজলা:চ াম 

 

590. মা: মা দ রানা িপতা: মা: মায়াে ম হােসন  
মাতা: নািছমা বগম 

াম: তঘিরয়াওয়াড: কালা 
ডাকঘর: ীপগ হাট পা েকাড নং: ৬৫৭০ 
উপেজলা: বদলগাছী 
জলা:নওগ  

যে - মা: মা ন কিবর (িপও) 
অথ  ম ণালয় (ইআরিড) শের-ই-বাংলা নগর 
আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭ 

 

591. মা: ফরহাদ িপতা: মা: আ স ছা ার  
মাতা: ফিরদা 

াম: বগাজানীওয়াড: লাই 
ডাকঘর: িচনাখড়া পা েকাড নং: ৬৬০০ 
উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

াম: বগাজানীওয়াড: লাই 
ডাকঘর: িচনাখড়ােপা েকাড নং: ৬৬০০ 
উপেজলা: জানগর 
জলা:পাবনা 

 

592. মা: মা ািফ র রহমান িপতা:  িময়া  
মাতা: আিছয়া খা ন 

াম: কাউরাট (িশ ল য়া) ওয়াড: নওপাড়া/৯ 
ডাকঘর: নওপাড়া পা েকাড নং: ২৪৮০ 
উপেজলা: ক য়া 
জলা: ন েকানা 

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

 

 

593. সয়দা রাকসানা আকতার িপতা: ত সয়দ আব ল 
বােরক  
মাতা: ত িবিব জয়নব 

বাসা নাম: পািন শাহ (র:) এর বাড়ী াম: ব  ধলই 
ওয়াড: ধলই/২ ডাকঘর: কা রহাট 
পা েকাড নং: ৪৩৩৩ উপেজলা: হাটহাজারী 
জলা:চ াম 

বাসা নাম: পািন শাহ (র:) এর বাড়ী 
াম: ব  ধলইওয়াড: ধলই/২ 

ডাকঘর: কা রহাটেপা েকাড নং: ৪৩৩৩ 
উপেজলা: হাটহাজারীেজলা:চ াম 

 

594. মা: রািশউল কিবর িপতা: মা: মান র আলী  
মাতা: আেলয়া বগম 

বাসা নাম: বদরগনজ ীপাড়া(িনয়ার আশা অিফস)  
াম: ি পাড়াওয়াড: ৩ 

ডাকঘর: বদরগনজেপা েকাড নং: ৫৪৩০ 
উপেজলা: বদরগনজেজলা:রং র 

বাসা নং: উপশম ফােম সী, রং র রাড  
াম: ওয়াড: চ নাপাট 

ডাকঘর: লািহড়ীর হাটেপা েকাড নং: ৫৪৩১ 
উপেজলা: সদরেজলা:রং র 

 

595. মা: রােশ ামান িপতা: মা: ওয়ােজদ আলী  
মাতা: মাছা: মেনায়ার বগম 

াম: খালাবাড়ীওয়াড: িচকাজানী 
ডাকঘর: খালাবাড়ী পা েকাড নং: ২০৩০ 
উপেজলা: দওয়ানগ   
জলা:জামাল র 

াম: খালাবাড়ীওয়াড: িচকাজানী 
ডাকঘর: খালাবাড়ীেপা েকাড নং: ২০৩০ 
উপেজলা: দওয়ানগ  
জলা:জামাল র 

 

596. আিবদা লতানা িপতা: আ র রা াক 
হাওলাদার  
মাতা: বগম মমতাজ 

বাসা নাম: ৩৮৯  াম: কশব র 
ওয়াড: ০১ ডাকঘর: কমল র 
পা েকাড নং: ৮৬২৩ উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 
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597. আির র রহমান িপতা: শাহজাহান  

মাতা: র  
াম: পি ম সানাখালীডাকঘর: গাজী র ব র  
পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: আমতলী 
জলা:বর না  

বািড় নং: ৮, রাড নং: ৬, 
 সনপাড়া পব তা, 
 িমর র-১০,  
ঢাকা-১২১৬ 

 

598. মা: সােহল ঞা  িপতা: মা: তিমজ উি ন ঞা  
মাতা: র াহার  

াম: আিলয়াবাদ বংিশরিদয়া 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: য়াবাড়ী 
পা েকাড নং: ১৬০০ উপেজলা: িশব র 
জলা:নরিসংদী 

যে - মা: আ র রিহম-৩,  
ডিলভারী শাখা, িবট নং১৭,  

ঢাকা িজিপও,  
ঢাকা-১০০০ 

 

599. মা: জািহ ল ইসলাম িপতা: আ: রা াক হাং  
মাতা: হািসনা বগম 

বাসা নাম: সানাখালী সড়ক  াম: সানাখালী 
ওয়াড: আঠারগািছয়া ডাকঘর: গাজী র ব র 
পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: আমতলী 
জলা:বর না 

বাসা নং: ২২৯, িসেম  স ার  
াম: বগম রােকয়া রনীওয়াড: সনপাড়া পব তাডাকঘর: 

িমর রেপা েকাড নং: ১২১১৬  
উপেজলা: িমর রেজলা:ঢাকা 

 

600. সালমা আ ার িপতা: িলয়াকত আলী  
মাতা: মমতাজ বগম 

াম: লাখ র ওয়াড: লাল র 
ডাকঘর: লাখ র পা েকাড নং: ১৬৫১ 
উপেজলা: িশব র 
জলা:নরিসংদী 

যে - বজ র রহমান নািজর 
শাসিনক কম কতা শাসন-১ শাখা 

ক  নং১০৮, ভবন নং:-০৩ 
জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

601. মা: মা ফ হােসন িপতা: ত: শাহজান আিল  
মাতা: মাছা: িফয়া খা ন 

াম: দৗলতিদয়াড় 
ওয়াড: আ কিদয়া, ডাকঘর: য়াডা া 
পা েকাড নং: ৭২০০ 

উপেজলা: য়াডা া, জলা: য়াডা া 

াম: দৗলতিদয়াড়ওয়াড: আ কিদয়া 
ডাকঘর: য়াডা ােপা েকাড নং: ৭২০০ 
উপেজলা: য়াডা া 
জলা: য়াডা া 

 

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

বাসা নাম: কািজ র রা ার মাড়,িসরাজগ  
াম: সয়াধানগড়া ম পাড়া, ওয়াড: ৪ 

ডাকঘর: িসরাজগ , পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  জলা:িসরাজগ  

বাসা নাম: কািজ র রা ার মাড়,িসরাজগ  
াম: সয়াধানগড়া ম পাড়া 

ওয়াড: ৪ডাকঘর: িসরাজগ েপা েকাড নং: ৬৭০০উপেজলা: 
িসরাজগ েজলা:িসরাজগ  

 

603. হািব র রহমান িপতা: আেনায়ারা বগম  
মাতা: সাই র রহমান 

াম: ভবনাথ রওয়াড: িপেরাজ র  
ডাকঘর:  সানারগ  পা েকাড নং:  ১৪৪০ 
উপেজলা: সানার গ  
জলা:নারায়নগ  

াম: ভবনাথ র 
ওয়াড: িপেরাজ র ডাকঘর:  সানারগ  
পা েকাড নং:  ১৪৪০উপেজলা: সানার গ  
জলা:নারায়নগ  

 

604. মা: সাঈদ হাসান িপতা: মা: আ াহ  
মাতা: খােলদা বগম 

বাসা নাম: জগ াথ র, কা  ােরজ 
াম: জগ াথ র ওয়াড: জগ াথ র 

ডাকঘর: দৗলত র পা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা: ঠা রগ ও সদর জলা:ঠা রগ ও 

রৗশন আরা মি ল, ৫ম তলা, বাসা নং: ১৩/৩, রাড নং: 
ধানমি  ৪-এ, ঢাকা 

 

605. মা: মাফােছল হােসন িপতা: মা: হারান াং  
মাতা:  মিরয়ম খা ন 

াম: লবা য়াওয়াড: পবা  
ডাকঘর: রতনকাি  পা েকাড নং:  ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

যে - মা: ব ল আকতার 
েনা টাইিপ  কাম- ক উটার অপােরটর, জন া  ি  

িত ান, মহাখালী, ঢাকা-১২১৬ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
606. আ রািকব মাহা দ 

আসা ামান 
িপতা: মাহা দ ল আিমন  
মাতা: রিমজা খা ন 

াম: ইসলাম র ওয়াড: গলী/২ 
ডাকঘর: কালাপাগলা বাজার পা েকাড নং: ২২৬০ 
উপেজলা: হা য়াঘাট 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: পাগল পাড়া 
ওয়াড: কচা র/৩ডাকঘর: হা য়াঘাট 
পা েকাড নং: ২২৬০উপেজলা: হা য়াঘাট 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

607. মা: কাম ল হাসান িপতা: মা: শিহ ল ইসলাম  
মাতা: নািসমা বগম 

বাসা নাম: হাওলাদার বাড়ী  াম: কাংশী 
ওয়াড: শালক/০৫ ডাকঘর: ধা ড়া 
পা েকাড নং: ৮২২১ উপেজলা: উিজর র 
জলা:বিরশাল 

বাসা নং: বাড়ী নং: ০৮, রাড নং: ০১  
াম: িন -২ওয়াড: িখলে ত 

ডাকঘর: িখলে তেপা েকাড নং: ১২২৯ 
উপেজলা: উ রােজলা:ঢাকা 

 

608. পািখ আ ার িপতা: জনাব আলী ফরাজী  
মাতা:  আেলয়া বগম 

াম: তালগািছয়া ওয়াড: ১ নং িবিবিচিন ইউিনয়ন 
ডাকঘর:  তালগািছয়া হাই ল পা েকাড নং:  ৮৪৩২ 
উপেজলা: বতাগী 
জলা:বর না 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

609. আল মা ন আকন িপতা: আ: জ ার আকন  
মাতা:  কিহ র বগম 

বাসা নং: ১৮৪ াম: ফিরদ র 
ওয়াড: ফিরদ র ডাকঘর: জনতা হাট 
পা েকাড নং: ৮৬২৩ উপেজলা: বােকরগ  
জলা:বিরশাল 

যে - মা: জসীম উি ন 
ি গত কম কতাঅথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক:১৬, ক  

নং:১৮, শের-ই-বাংলা নগর, 
 ঢাকা-১২০৭ 

 

610. িবধান মার রায় িপতা: পিত মাহন রায়  
মাতা: মাধবী লতা রায় 

াম: হিরনা গাপাল ওয়াড: বাগবা  
ডাকঘর: বাগবা  পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

াম: হিরনা গাপালওয়াড: বাগবা  
ডাকঘর: বাগবা , পা েকাড নং: ৬৭০০ 
উপেজলা: িসরাজগ  
জলা:িসরাজগ  

 

611. পলাশ চ  দব নাথ িপতা: িনল চ  দবনাথ  
মাতা: স া রানী দবী 

বাসা নাম: িনল কা ানী বািড় াম: আন পাড়া 
ওয়াড: রামগড়/৯ ডাকঘর: রামগড় 
পা েকাড নং: ৪৪৪০ উপেজলা: রামগড় 
জলা:খাগড়াছিড় 

যে - চ ন কাি  ভৗিমক 
াম: ১৩, নািজ ি ন রাডওয়াড: আেনায়ারা বগম সিলম 

কেলজডাকঘর: ঢাকা সদর 
পা েকাড নং:  ১১০০উপেজলা: চকবাজারেজলা:ঢাকা 

 

612. শরীফ শাহ আলম িপতা: আ ল লিতফ  
মাতা: ৎ ে ছা 

াম: গইছখালী ওয়াড: আচারগ ও 
ডাকঘর: িসংরইল পা েকাড নং: ২২৯০ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

613. মাহা দ ওয়ািলউ াহ িপতা: আব ল বােরক 
হাওলাদার  
মাতা: মাসা: মেহর আব ন 

াম: কাঠালতলী ইউিনয়ন: ১ 
ওয়াড: ৪ ডাকঘর: কাঠালতলী 
পা েকাড নং: ৮৬১১ উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

াম: কাঠালতলী, ইউিনয়ন: ১ 
ওয়াড: ৪ডাকঘর: কাঠালতলী 
পা েকাড নং: ৮৬১১উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

 

614. মা: মা দ রানা িপতা: মা: শিহ াহ  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: কাৈজরওয়াড: ডাংগা বাজার 
ডাকঘর: ডাংগা পা েকাড নং: ১৭২০  
উপেজলা: পলাশ  
জলা:নরিসংদী 

াম: কাৈজরওয়াড: ডাংগা বাজার 
ডাকঘর: ডাংগােপা েকাড নং: ১৭২০  
উপেজলা: পলাশ 
জলা:নরিসংদী 
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615. এমিড সাই র রহমান িপতা: এিবএম সেক ার আলী  

মাতা: রেবকা খানম  
বাসা নং: ৫৪১ াম: পিরয়া 
ওয়াড: শলা ডাকঘর:  বা িলয়া 
পা েকাড নং:  ৮১০০ উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা,  
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

616. মাছা: শাহানাজ পারভীন িপতা: মা: আ  বকর িসি ক  
মাতা: মাছা: িফেরাজা খা ন 

াম: পা িড়য়াওয়াড: দা িড়য়া 
ডাকঘর: দা িড়য়া পা েকাড নং: ৬৬২০ 
উপেজলা: ঈ রদী  
জলা:পাবনা 

াম: পা িড়য়াওয়াড: দা িড়য়া 
ডাকঘর: দা িড়য়ােপা েকাড নং: ৬৬২০ 
উপেজলা: ঈ রদী 
জলা:পাবনা 

 

617. মা: হমােয়ত উি ন িপতা: মা: মাকেল র রহমান 
ধা  

মাতা: মাসা: আেলয়া বগম 

াম: খািরজা বতাগী ইউিনয়ন/ওয়াড: ৩/৫ 
ডাকঘর: দাবাড়ী পা েকাড নং: ৮৬৩০ 
উপেজলা: দশিমনা  
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ৩৫, রাড নং: ২৩, ক-িড  
মহ া: সকশন-১২, িমর র 
পা েকাড নং: ১২১৬উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

618. শিফ ল ইসলাম িপতা: আ স সামাদ  
মাতা: মাছা: জিমলা বগম 

বাসা নাম: র াম: র (উ র পাড়া) 
ইউিনয়ন: র/৫নং ওয়াড: ১ ডাকঘর: ক-ক ান র 
পা েকাড নং: ২৪৬০ উপেজলা: মািলয়া রী 
জলা: ন েকানা 

বাসা নং: দি ন মা া-৩৯০ াম: দি ন মা া ( হােসন 
বকারী)ইউিনয়ন: মা াওয়াড: ৫ডাকঘর: মা া 
পা েকাড নং: ১২১৪ উপেজলা: তজগ ও উ য়ন সােকল 
জলা:ঢাকা 

 

619. মা: এরশাদ হাসাইন িপতা: মা: আ স সাবহান  
মাতা: মাছা: ফিরদা বগম 

াম: চর ছারতাওয়াড: িনি র.৭ 
ডাকঘর: িনি র পা েকাড নং: ৬৭১০ 
উপেজলা: কািজ র 
জলা:িসরাজগ  

বাসা নং: ৭/িব, মা ছায়া াম: দি ণ ব ন বাড়ী 
ওয়াড:  ২৪ডাকঘর: ঢাকা পিলেটকিনক 
পা েকাড নং: ১২০৮উপেজলা: তজগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

620. রােসল আহেমদ  িপতা: আমজাদ হােসন  
মাতা: রােবয়া খা ন  

াম: শরনগরওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: শরনগর পা েকাড নং:  ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ  
জলা:িসরাজগ  

াম: শরনগরওয়াড: ৭ 
ডাকঘর: শরনগরেপা েকাড নং:  ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

 

621. মা: ফজ ল হক িপতা: এ. ক.এম ল আিমন  
মাতা: ফােতমা বগম 

বাসা নাম: আলহাজ আব ল আওয়াল মৗলভী বাড়ী  
াম: িপয়ারা র ইউিনয়ন: ভবানীগ , ওয়াড: ৯ ডাকঘর: িপয়ারা 
র পা েকাড নং: ৩৭০০ উপেজলা: ল ী র সদর 
জলা:ল ী র 

বাসা নং: িসয়াম এ েকশন 
াম: ৪০/১, মেন র রাড, ওয়াড: িবিজিব ৫ নং গইট 

সংল ডাকঘর: িঝগাতলােপা েকাড নং: ১২০৯ 
উপেজলা: হাজারীবগােজলা:ঢাকা 

 

622. মা: শামীম আযম িপতা: মা: ল আমীন  
মাতা:  মাছা: শলীনা বগম 

াম: ক ঠালেপাতা ওয়াড: িপেরাজ র 
ডাকঘর: িপেরাজ র পা েকাড নং: ৭১০০ 
উপেজলা: মেহর র সদর 
জলা: মেহর র 

যে - মাছা: লিতফন নছা (লতা) 
ইবেন িসনা ডায়ােগানি ক এ  ইেমিজং স ার 
ম নং: ২০১, বািড় নং: ৪৮, রাড নং: ৯/এ, সাত মসিজদ 
রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৯ 

 

623. মা: আির র রহমান িপতা: মা: ইউ স হাওলাদার  
মাতা:  হািফজা বগম 

াম: রাইন রওয়াড: ০৯ 
ডাকঘর: রাইন র পা েকাড নং: ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

যে - জিসম উি ন 
কি উটার অপােরটর, িপএমিজ অিফস মে াপিলটন 
সােকল,, ঢাকা-১০০০ 
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624. ইমরান আলী িপতা: মা: রল ইসলাম  

মাতা: রেমছা বগম 
াম: রাম র ওয়াড: শির র 

ডাকঘর: রাম র পা েকাড নং: ২০০১ 
উপেজলা: জামাল র  
জলা:জামাল র 

াম: রাম রওয়াড: শির র 
ডাকঘর: রাম রেপা েকাড নং: ২০০১ 
উপেজলা: জামাল র 
জলা:জামাল র 

 

625. িতিথ রানী সাহা িপতা: রেমশ চ  সাহা  
মাতা: দালন চাপা সাহা 

বাসা নাম: বাউফল তা কদার স  
াম: বাউফল ওয়াড: ৪ 

ডাকঘর: বাউফল পা েকাড নং:  ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফল জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: বাউফল তা কদার স  
াম: বাউফলওয়াড: ৪ 

ডাকঘর: বাউফলেপা েকাড নং:  ৮৬২০ 
উপেজলা: বাউফলেজলা:প য়াখালী 

 

626. মা: আ ল জিলল িপতা: মা: মরা ল হক  
মাতা: জিরনা 

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

বাসা নং: ৩৩৬/িব, িভ রাড  
াম: ব  রাম রাওয়াড:  ২২ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: রাম রা 
জলা:ঢাকা 

 

627. মা: যাবােয়র হােসন িপতা: মা: ল আিমন  
মাতা: নিফজা বগম 

াম: নান ী ইউিনয়ন: উ র গ া র/০২ 
ডাকঘর: রােজ র পা েকাড নং: ৩৫০১ 
উপেজলা: আদশ  সদর জলা: িম া 

াম: নান ীইউিনয়ন: উ র গ া র/০২ 
ডাকঘর: রােজ রেপা েকাড নং: ৩৫০১ 
উপেজলা: আদশ  সদর 
জলা: িম া 

 

628. িব  নাথ রায় িপতা: িবনয়  রায়  
মাতা: আিমকা রানী 

াম: চলবলাওয়াড: ১ 
ডাকঘর: সানার হাট পা েকাড নং: ৫৫২০ 
উপেজলা: কালীগ   
জলা:লালমিনরহাট 

াম: চলবলাওয়াড: ১ 
ডাকঘর: সানার হাটেপা েকাড নং: ৫৫২০ 
উপেজলা: কালীগ  
জলা:লালমিনরহাট 

 

629. রােসল আহেমদ িপতা: কিবর আহেমদ 
মাতা: জাহানারা বগম  

বাসা নং: ১০১ াম: পি ম ঘাড়ািদয়া 
ইউিনয়ন: িচিনশ র ডাকঘর: নরিসংদী সরকারী কেলজ  
পা েকাড নং: ১৬০২ উপেজলা: নরিসংদী সদর 
জলা:নরিসংদী 

বাসা নং: ২০৫/৩, নট জান কি উটার 
াম: পি ম া ী, াশনাল কেলজ অব এ েকশন 

ওয়াড: ২ডাকঘর: নরিসংদী সরকারী কেলজ পা েকাড নং: 
১৬০২উপেজলা: নরিসংদী সদরেজলা:নরিসংদী 

 

630. মা: িশবলী মাজািহদ িকত িপতা: মা: আলী আকবর   
মাতা: িমেসস মাহ জা বগম 

াম: কািলকা র ওয়াড: ৮ 
ডাকঘর: হােরায়া পা েকাড নং: ৬৪৩০ 
উপেজলা: বড়াই াম 
জলা:নােটার 

াম: কািলকা রওয়াড: ৮ডাকঘর: হােরায়া 
পা েকাড নং: ৬৪৩০ 

উপেজলা: বড়াই াম 
জলা:নােটার 

 

631. মা: আল-আিমন চৗ রী িপতা: মা: আ ল কিরম 
চৗ রী  

মাতা: মাছা: জােহদা চৗ রী 

বাসা নাম: চৗ রী বাড়ী  াম: িশিহ র 
ওয়াড: িদগদাইড় ডাকঘর: এস.এ. কেলজ 
পা েকাড নং: ৫৮২১ উপেজলা: সানাতলা 
জলা:ব ড়া 

বাসা নং: দৗলত িভলা াম: শের-ই-বাংলা 
ওয়াড: ০৪ডাকঘর: ব ড়া 
পা েকাড নং: ৫৮০০ উপেজলা: ব ড়া সদর 
জলা:ব ড়া 

 

632. সাধন চ   ধর িপতা: ত বি ম চ   ধর  
মাতা: বাস ী রানী  

বাসা নাম:  ধর বাড়ী  াম: ঢাক-চিষ 
ওয়াড: িতপ া/১২ ডাকঘর: কামালখান হাট 
পা েকাড নং: ২০০০ উপেজলা: জামাল র সদর 
জলা:জামাল র 

বাসা নং:  ৫১ াম: উ র গাড়ান 
ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 
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633. শামীমা আ ার িপতা: মা: আ ল আিজজ  

মাতা: মাছা: িফয়া আিজজ 
াম: শলীবাসাওয়াড: চ দ র 

ডাকঘর: শলীবাসা পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

াম: শলীবাসাওয়াড: চ দ র 
ডাকঘর: শলীবাসা পা েকাড নং: ৭০০০ 
উপেজলা: মারখালী 
জলা: ি য়া 

 

634. মা: হািব াহ িপতা: মা: ইি ছ আলী  
মাতা: রােকয়া খা ন 

াম: র নাথ র ইউিনয়ন: র ল র/১০ 
ওয়াড: ০১ ডাকঘর: পচার আটা 
পা েকাড নং: ১৯৮৩ উপেজলা: ঘাটাইল 
জলা:টা াইল 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

635. মা: সাহাব উি ন  িপতা: মা: আব ল মিতন  
মাতা: পয়ারা বগম 

বাসা নাম: মাহা দ উ া মা ার বাড়ী  
াম: া র ওয়াড: চরশাহী 

ডাকঘর: া র পা েকাড নং: ৩৭০৮ 
উপেজলা: সদর জলা:ল ী র 

বাসা নং: শতদল-ঙ-২০৩ াম: আগারগ ও, তালতলা 
ওয়াড: সরকারী কেলানীডাকঘর: শের-ই-বাংলা 
পা েকাড নং: ১২০৭উপেজলা: মাহা দ র 
জলা:ঢাকা 

 

636. মা: আ লেহােসন িপতা: মা: িসরা লইসলাম 
মাতা: ফােতমােবগম 

াম:চ দ র ওয়াড: খাদাপাড়া 
ডাকঘর: হলা ী পা েকাড নং:৭৪৪০ 
উপেজলা:মিনরাম র 
জলা:যেশার 

াম:চ দ রওয়াড: খাদাপাড়াডাকঘর: হলা ী 
পা েকাড নং:৭৪৪০ 

উপেজলা:মিনরাম র 
জলা:যেশার 

 

637. শাম ননাহার িপতা: মা: আ সসা ার 
মাতা: রহানােবগম 

াম:বািলয়াহানীওয়াড:চ ধা 
ডাকঘর: িশব র পা েকাড নং: ১৬২০ 
উপেজলা:িশব র 
জলা:নরিসংদী 

বাসা নং: ১১৮৩, 
বাংলােদশপাটগেবষণাইনি উট াফেকায়াট ারওয়াড:১৭, 
ডাকঘর: মাহা দ র 
পা েকাড নং: ১২০৭উপেজলা: 

 

638. মা: িমলনিময়া িপতা: মা: আ লকােশম 
মাতা: িবয়াখা ন 

াম:ক ান র ওয়াড:০৩ 
ডাকঘর: বাচামারা পা েকাড নং: ১৮৬০ 
উপেজলা: দৗলত র 
জলা:মািনকগ  

বাসা নং:বািড়নং: ১৩, রাডনং: ০৫, স রনং: ১৩ 
ডাকঘর:উ রা পা েকাড নং:১২৩০ 
উপেজলা:উ রা 
জলা:ঢাকা 

 

639. মা: খায় ামান িপতা: মা: আ র রহমান 
িব াস  
মাতা: মাছা: আফেরাজা খা ন  

াম: বাড়ামারা ওয়াড: মাইজপাড়া 
ডাকঘর: ম প ী পা েকাড নং: ৭৫০০ 
উপেজলা: নড়াইল  
জলা:নড়াইল 

২৯/২-িস, আিজম র সরকাির কেলািন, ঢাকা-১২০৫  

640. মাহা দ েবল রানা িপতা: মা: আ: রা াক  
মাতা: মাছা: নারিগস পারভীন 

াম: খিলসা ী (ঘাটপাড়া) ওয়াড: খিলসা ী/৮ 
ডাকঘর: খিলসা ী পা েকাড নং: ৭০৩০ 
উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

াম: খিলসা ী (ঘাটপাড়া) 
ওয়াড: খিলসা ী/৮ডাকঘর: খিলসা ী 
পা েকাড নং: ৭০৩০উপেজলা: দৗলত র 
জলা: ি য়া 

 

641. মা: আলমগীর হােসন িপতা: মা: আ  জাফর  
মাতা: ফািতমা খা ন 

াম: অ ষা ওয়াড: িনব াস খালা 
ডাকঘর: উলাশী পা েকাড নং: ৭৪২০ 
উপেজলা: িঝকরগাছা 
জলা:যেশার 

যে - মা: আ ল খােলক ািসিফক এ-১ প 
ানাস টাওয়ার (৯ম তলা), ১৩/এ, সানারগা রাড,  

বাংলা মাটর, ঢাকা-১০০০ 
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642. খাকন চ  দাস িপতা: দেব  চ  দাস 

মাতা: গীতা রানী দাস 
বাসা নাম: ৩৬২৩ াম: লাল বাড়ীয়া 
ইউিনয়ন: বারপাড়া/৪  ডাকঘর: িবজয় র 
পা েকাড নং: ৩৫০০ উপেজলা: সদর  দি ন 
জলা: িম া 

বাসা নাম: ৩৬২৩ াম: লাল বাড়ীয়া 
ইউিনয়ন: বারপাড়া/৪, ডাকঘর: িবজয় র 
পা েকাড নং: ৩৫০০উপেজলা: সদর  দি ন 
জলা: িম া 

 

643.  চ  দাস িপতা: গািব  চ  দাস  
মাতা: রা  রানী দাস 

যে - চ নমহল চ  দাস াম: লিখদা 
ওয়াড: ভা া ডাকঘর: ভা া 
পা েকাড নং: ১৯৩৭  উপেজলা: নাগর র 
জলা:টাংগাইল  

যে - মা: হায়দার আলী শশী 
াম: ৫৯, ত তীবাজারওয়াড: দি ণ িস  করেপােরশন/৩৬ 

ডাকঘর: ঢাকা সদরেপা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: কাতয়ালীেজলা: ঢাকা 

 

644. এইচএমশিহ লইসলাম িপতা: মা; সকা ার আলী 
হাওলাদার 
মাতা: িমনারা বগম 

বাসা নাম: িপ লাকাঠী মা ার খাল পাড় হাওলাদার বাড়ী 
াম: িপ লাকাঠী ওয়াড:নলিচড়া 

ডাকঘর: িপ লাকাঠী পা েকাড নং: ৮২৩০ 
উপেজলা: গৗরনদীেজলা:বিরশাল 

বাসা নং: ২০/৬ ীন রাড াফ কায়াট ার 
াম: কলাবাগানওয়াড:১৭ 

ডাকঘর: িনউমােকটেপা েকাড নং: ১২০৫ 
উপেজলা:ধানমি েজলা:ঢাকা 

 

645. িদপক মারতপাদার িপতা: রাম সাদ তপাদার 
মাতা: িনপা রানী 

বাসা নাম: ৩৮৮,০১ াম: পি ম কাটাপাড়া 
ওয়াড:০৩ ডাকঘর: দাশা া 
পা েকাড নং: ৮০০০উপেজলা:শরীয়ত র সদর 
জলা:শরীয়ত র 

বাসা নাম: ৩৮৮,০১ াম: পি ম কাটাপাড়া 
ওয়াড:০৩ডাকঘর: দাশা া 
পা েকাড নং: ৮০০০উপেজলা:শরীয়ত র সদর 
জলা:শরীয়ত র 

 

646. মা: মািম ররহমান িপতা: মা: নিজব উ ীন 
মাতা: মাছা: আকিলমা বগম 

বাসা নাম: পাশােপাল াম: পাশােপাল 
ওয়াড:পাশােপাল/০১ ডাকঘর: পাশােপাল 
পা েকাড নং: ৭৪২০উপেজলা: চৗগাছা 
জলা:যেশার 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

647. মাহা দ আ  তােহর িপতা: মাহা দ ফাইজ উি ন  
মাতা: সাম াহার  

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

াম: প াশ ড়ওয়াড: কািচকাটাডাকঘর: মেনাহরদী 
পা েকাড নং: ১৬৫০ 

উপেজলা: নরিসংদী 
জলা:নরিসংদী 

 

648. মা: দেলায়ার হােসন িপতা: মা: আ ল হােসম  
মাতা: নািছমা বগম 

াম: পি ম রাম কা র ওয়াড: অি কা র/১ 
ডাকঘর: বাকীগ  পা েকাড নং: ৭৮০০ 
উপেজলা: ফিরদ র সদর 
জলা:ফিরদ র 

বাসা নং: ১৩৮/৪ লালবাগ রাড, লালবাগ ঢাকা  
ওয়াড: ২৫ ডাকঘর: পা ােপা েকাড নং: ১২১১  
উপেজলা: লালবাগ 
জলা:ঢাকা 

 

649. ফারজানা বিব িপতা: মা: আ ল হােসম  
মাতা: কািনজ ফােতমা 

বাসা নাম: ৪৮/এ, পি ম কাফ ল  
াম: তালতলা, মা াপাড়াওয়াড: ১৬ (ঢাকা উ:িস:) 

ডাকঘর: মাহা দ রেপা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শের-ই-বাংলা নগরেজলা:ঢাকা 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ,  
সরদার কমে , আগারগ ও, 
শের-ই-বাংলা নগর,  

ঢাকা-১২০৭ 

 

650. আলমগীর সাইন িপতা: মা: রােশ ল হক   
মাতা: আেনায়ারা বগম 

াম: সানারদাইড় ওয়াড: হিলধানী 
ডাকঘর: হিলধানী পা েকাড নং: ৭৩০০ 
উপেজলা: িঝনাইদহ 
জলা:িঝনাইদহ 

যে - কাজী শািহ র ইসলাম 
ভবন নং: ০৭, ক  নং: ৮১৮, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
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651. মা: খায় ল ইসলাম িপতা: মা: আলাউি ন আক  

মাতা: মাছা: বাচা বগম 
াম: চরশালদাইড় ওয়াড: ভা াবাড়ী 

ডাকঘর: চ নগাতী পা েকাড নং: ৬৭৪০  
উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

652. মা: িমনহাজ রামান িপতা: মা: মক ল হােসন  
মাতা: মাছা: ওিজফা বগম 

াম: হাজীপাড়া াথিমক িব ালেয়র সামেন, হাজীপাড়া  
ওয়াড: ০৫ ডাকঘর: ঠা রগ ও 
পা েকাড নং: ৫১০০ উপেজলা: ঠা রগ ও 
জলা:ঠা রগ ও 

াম: হাজীপাড়া াথিমক িব ালেয়র সামেন, হাজীপাড়া  
ওয়াড: ০৫ডাকঘর: ঠা রগ ওেপা েকাড নং: ৫১০০ 
উপেজলা: ঠা রগ ও 
জলা:ঠা রগ ও 

 

653. হা ন অর রশীদ িপতা: আ ল কােশম  
মাতা: রিহমা বগম 

াম: বা েদব র ওয়াড: ০২ 
ডাকঘর: রািহতা পা েকাড নং: ৭৪৪০ 
উপেজলা: মিনরাম র 
জলা:যেশার 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭ 
 

 

654. জিল আফেরাজা িপতা: মা: ওিহ ামান 
মা া  

মাতা: কাম াহার  

াম: শাইলকা  ওয়াড: লতান র 
ডাকঘর: ঘােষর  পা েকাড নং: ৭৭০০ 
উপেজলা: রাজবাড়ী সদর  
জলা:রাজবাড়ী 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

655. মা: আ  হাসান িপতা: মা: আ র রহমান  
মাতা: আরিজনা বগম 

াম: বায়াল দাড়ওয়াড: বায়াল দাড় 
ডাকঘর: বায়াল দাড় পা েকাড নং: ৫২৭০ 
উপেজলা: হািকম র 
জলা:িদনাজ র 

বাসা নং: ১০২ (নীচতলা)  
াম: কাকরাইলওয়াড: ঢাকা দি ন িস  কেপ ােরশন 

ডাকঘর: শাি নগরেপা েকাড নং: ১২১৭ 
উপেজলা: রমনােজলা:ঢাকা 

 

656. মা: রাক ামান িপতা: মা: িসরা ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: রজাহান বগম 

াম: খামারাইলওয়াড: ময়রাজ র 
ডাকঘর: পা াতলা বাজার পা েকাড নং: ৭৩৫০ 
উপেজলা: িঝনাইদহ  
জলা:িঝনাইদহ 

িদ াই শট হ া  এ  কি উটার িনং স ার,  
১০৫-০১৬, ি েযা া পার মােকট, 
 ৪থ  তলা, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬ 
 

 

657. মা: সােহল রানা িপতা: মা: আনসার আলী  
মাতা: আিসয়া খা ন 

াম: সাতবাড়ীয়াওয়াড: যশাই 
ডাকঘর: যশাই পা েকাড নং: ৭৭২১  
উপেজলা: পাংশা  
জলা:রাজবাড়ী 

বাসা নং: িজ-৪, াফ কায়াট ার  
াম: আগারগ ওওয়াড: ৭ডাকঘর: শের-ই-বাংলা 
পা েকাড নং: ১২০৭উপেজলা: 
জলা:ঢাকা 

 

658. মা: আসা ামান খান িপতা: দেলায়ার হােসন  
মাতা: ল ম বগম 

বাসা নাম: ২৫, কা ীর রাড পৗরসভা: পাথরঘাটা 
ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: পাথরঘাটা পৗরসভা 
পা েকাড নং: ৮৭২০ উপেজলা: পাথরঘাটা পৗরসভা 
জলা:বর না 

বাসা নং: বাসা-১১, সড়ক-১০, (িনচতলা পি ম)  
াম: ক ান র, ডাকঘর: মাহা দ রেপা েকাড নং: 

১২০৭উপেজলা: িমর র 
জলা:ঢাকা 

 

659. বিশর আহা দ িপতা: খারেশদ আলম  
মাতা: সা  বগম 

বাসা নাম: পানেজাতালী সরদার বাড়ী  
াম:জয় পীওয়াড: উ র িদঘলদী/১২ 

ডাকঘর: বািলয়া পা েকাড নং: ৮৩০০ 
উপেজলা: ভালা সদর জলা: ভালা 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 
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660. মা: সােরায়ার জাহান আক  িপতা: মা: ফজ র রহমান 

আজাদ  
মাতা: িশিরন আক  

াম: দাসপাড়াওয়াড: রাজগাতী 
ডাকঘর: পাছদির া পা েকাড নং: ২২৯১ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

িদ সান শট  হ া  এ  কি উটার িশ ন ইনি উট, 
২৩২, আেমনা এে ট, (২য় তলা), িমর র-১০ ( গালচ র), 
ঢাকা 

 

661. িনশাত ইয়াসিমন িপতা: মা: আ স সামাদ  
মাতা: তাখিলমা খা ন 

বাসা নাম: িনিশ ারা ব  খ  পাড়া  
াম: নামাযগড় ম া মসিজদ লন 

ওয়াড: ০১/ব ড়া সদর, ব ড়া  ডাকঘর: ব ড়া সদর 
পা েকাড নং: ৫৮০০ উপেজলা: ব ড়া জলা:ব ড়া 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

662. মািরয়া খ কার কয়া িপতা: খ কার আ ল মিতন  
মাতা: সােজদা বগম 

াম: না িচ িময়া বািড়ওয়াড: ০৮ 
ডাকঘর: হমনগর পা েকাড নং: ১৯৯২ 
উপেজলা: গাপাল র 
জলা:টা াইল 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

663. খ কার নাজ ল দা িপতা: খ কার ইি স আলী  
মাতা: সাম ন নাহার 

বাসা নং: ৭৭২ াম: কালনা 
ওয়াড: নলিচড়া ডাকঘর: হািজপাড়া 
পা েকাড নং:  ৮২৩০ উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

বাসা নং: ৭৭২ াম: কালনা 
ওয়াড: নলিচড়াডাকঘর: হািজপাড়া 
পা েকাড নং:  ৮২৩০উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

 

664. রািহমা বগম িপতা: মা: মক ল দফাদার  
মাতা: নািসমা বগম 

াম: মিমন রওয়াড: কশব র 
ডাকঘর: মিমন র পা েকাড নং:  ৮৬২৩ 
উপেজলা: বাউফর 
জলা:প য়াখালী 

যে - মা: জসীম উি ন 
ি গত কম কতা 

অথ ৈনিতক স ক িবভাগ, ক:১৬, ক  নং:১৮, শের-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

665. মা: শাহ আলম িপতা: মা: আ  বককার 
িসি ক  
মাতা: জেবদা খা ন 

াম: তল িপওয়াড: বজী র 
ডাকঘর: বজী র পা েকাড নং: ৬৪৪০ 
উপেজলা: দাস র 
জলা:নােটার 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ও 
জলা:ঢাকা 

 

666. মা: বা  হাসান িপতা: মা: সানাউ াহ াং  
মাতা: মাছা: হাওয়া খা ন 

াম: গাপনাথ র ওয়াড: সলপ 
ডাকঘর: সলপ পা েকাড নং৬৭৬৩:  
উপেজলা: উ াপাড়া  
জলা:িসরাজগ  

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, 
সরদার কমে , আগারগ ও, 
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

667. সাই র রহমান িপতা: জাফর আলী হাং  
মাতা: রওশন আরা বগম 

াম: উ র কশব র ওয়াড: কশব র 
ডাকঘর: কমলা র পা েকাড নং: ৮৭২৪ 
উপেজলা: বাউফল 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নং: ১৫/খ, াম: ধল র াফ কায়াট ার 
ওয়াড: ধল র, ডাকঘর:  ওয়ারী 
পা েকাড নং: ১২০৩উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা:ঢাকা 

 

668. মা: জািকর হােসন িপতা: মা: আমজাদ হােসন  
মাতা: ঝন া বগম 

াম: চরশালদাইড় ওয়াড: ভা াবাড়ী 
ডাকঘর:  চ নগ ও পা েকাড নং: ৬৭৪০ 
উপেজলা: বল িচ  
জলা:িসরাজগ  

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার,  
আগারগ ও, তালতলা, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
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669. বী িপতা: খস  িময়া  

মাতা: রােশদা বগম 
াম: বগ া ওয়াড: পারখী 

ডাকঘর: বগ া পা েকাড নং: ১৯৭০  
উপেজলা: কািলহাতী 
জলা:টা াইল 

াম: বগ াওয়াড: পারখী 
ডাকঘর: বগ ােপা েকাড নং: ১৯৭০  
উপেজলা: কািলহাতী 
জলা:টা াইল 

 

670. িপং  মার রায় িপতা: বালাই চ  রায়  
মাতা: মমতা রায় 

াম: রামনগর ওয়াড: রামনগর 
ডাকঘর: নগর 
পা েকাড নং: ৭৮২১ উপেজলা: নগর কা া 
জলা:ফিরদ র 

াম: রামনগরওয়াড: রামনগর 
ডাকঘর: নগরেপা েকাড নং: ৭৮২১ 
উপেজলা: নগর কা া 
জলা:ফিরদ র 

 

671. মাহ ল হাসান চৗ রী িপতা: মা: আ: মা ান চৗ রী  
মাতা: মাছা: হাসেনয়ারা 
বগম 

াম: হািতয়া ওয়াড: ধাপাডা া 
ডাকঘর: ন ন বাজার ধাপাডা া 
পা েকাড নং: ৫৭২০ উপেজলা: রগনজ 
জলা:গাইবা া 

াম: হািতয়াওয়াড: ধাপাডা া 
ডাকঘর: ন ন বাজার ধাপাডা া 
পা েকাড নং: ৫৭২০উপেজলা: রগনজ 
জলা:গাইবা া 

 

672. ওসমান গিন িপতা: আ ল বােরক বপারী  
মাতা: লাইলী বগম 

াম: দ ওয়াড: কিবরাজ র 
ডাকঘর: কিবরাজ র পা েকাড নং: ৭৯৩১ 
উপেজলা: রাৈজর 
জলা:মাদারী র 

বাসা নং: আই. . ক িরয়ার কি উটার িনং স ার  
াম: ১১/হিরচরণ রায় রাডওয়াড: 

ডাকঘর: ফিরদাবাদেপা েকাড নং: ১২০৪ 
উপেজলা: গ ািরয়ােজলা:ঢাকা 

 

673. মা: ফরহাদ হােসন িপতা: আ ল ছ খ ন  
মাতা: ারা বগম 

বাসা নাম: আ ল ছ খ ন বাড়ী   
াম: উ র চরকলমী ওয়াড: অ  নজ ল নগর 

ডাকঘর: মােঝর চর মা াসা পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ াশন জলা: ভালা 

বাসা নং: ত সেমরী এ  কা: িল:, াম: ৭৫, ামীবাগ রাড 
ওয়াড: ামীবাগ, ডাকঘর: া র 
পা েকাড নং: ১১০০উপেজলা: া র 
জলা:ঢাকা 

 

674. আ র রা াক িপতা: মাহা দ রজজব আলী  
মাতা: রািজয়া বগম  

যে - মাহা দ রজজব আলী  
াম: চরমালগ ও ওয়াড: ৭ 

ডাকঘর: মেডর হাট পা েকাড নং: ৮০৪০ 
উপেজলা: ডা া জলা:শরীয়ত র 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

675. কাজী আেনায়ার হােসন িপতা: কাজী মিতউর রহমান  
মাতা: ত মেনায়ারা বগম 

বাসা নাম: ১০/এ, আ র রউফ রাড  
াম: ল ীবাজার ওয়াড: ৪২ 

ডাকঘর: ঢাকা সদর পা েকাড নং: ১১০০ 
উপেজলা: া র জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: ১০/এ, আ র রউফ রাড াম: ল ীবাজার 
ওয়াড: ৪২ডাকঘর: ঢাকা সদর 
পা েকাড নং: ১১০০উপেজলা: া র 
জলা:ঢাকা 

 

676. আ াহ আল মা ন িপতা: আ ল মা ান  
মাতা: জােহরা বগম 

বাসা নাম: ইউ চ ম ার বাড়ী  
াম: হ নগড়া ওয়াড:  ৭/ জ া 

ডাকঘর: চ াইশ মা াসা পা েকাড নং: ৩৫৮০ 
উপেজলা: না ল কাট জলা: িম া 

বাসা নাম: ইউ চ ম ার বাড়ী  
াম: হ নগড়াওয়াড:  ৭/ জ া, ডাকঘর: চ াইশ মা াসা 
পা েকাড নং: ৩৫৮০, উপেজলা: না ল কাট 
জলা: িম া 

 

677. মায়ােজম ী িপতা: িসরা ল হক ী  
মাতা: জয়নাফ বগম 

াম: প চকাহিনয়া ওয়াড: কাটগাতী 
ডাকঘর: ংগীপাড়া পা েকাড নং: ৮১২০ 
উপেজলা: ংগীপাড়া  
জলা: গাপালগ  

বাসা নং: ৫০৩, কে াল-ক  
াম: তালতলা, ওয়াড: তালতলা, আগারগ ও 

ডাকঘর: আগারগ ওেপা েকাড নং: উপেজলা: শের-ই-বাংলা 
নগরেজলা:ঢাকা 

 



76 
 

িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
678. মা: ামান বা ী িপতা: মা: আ স সা ার  

মাতা: রজাহান বগম 
াম: ন ন ভা াবাড়ী 

ওয়াড: ৬ ডাকঘর: িসরাজগ  
পা েকাড নং: ৬৭০০ 

উপেজলা: িসরাজগ  জলা:িসরাজগ   

াম: ন ন ভা াবাড়ী 
ওয়াড: ৬ডাকঘর: িসরাজগ  
পা েকাড নং: ৬৭০০ 

উপেজলা: িসরাজগ েজলা:িসরাজগ   

 

679. মা: স র আলম িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: জাহানারা বগম 

াম: ইসলাম র (ঠা র পাড়া) 
ওয়াড: রাজা র ডাকঘর: রাজা র 
পা েকাড নং: ৬৭৪২ উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

াম: ইসলাম র (ঠা র পাড়া) 
ওয়াড: রাজা রডাকঘর: রাজা র 
পা েকাড নং: ৬৭৪২উপেজলা: বল িচ 
জলা:িসরাজগ  

 

680. আল আিমন িপতা: মা: ইউ ফ আলী  
মাতা: রািশদা আ ার 

বাসা নাম: ৩৬, পি ম কাফ ল   
াম: মা াপাড়া ওয়াড: ১৬ 

ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭ 
উপেজলা: শের-ই-বাংলা নগর জলা:ঢাকা 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

681. ইউ ছ রামান িপতা: মা: মাজাে ল হক  
মাতা: রেহনা খা ন 

বাসা নং: ৫১১ াম: উ র মাি য়া 
ওয়াড: িমজা র ডাকঘর: ফলদা 
পা েকাড নং: ১৯৯০ উপেজলা: গাপাল র 
জলা:টা াইল  

৮৯/৭ মাহা দী হাউিজং সাসাই , মাহা দ র, ঢাকা-
১২০৭ 

 

682. মা: িমজা র রহমান িপতা: আ স সা ার 
পােটাওয়ারী  
মাতা: রিফ ে ছা 

বাসা নাম: ৭৪৪/১ অিল দফাদার বাড়ী  
াম: উ র মা াজ ওয়াড: ৭ নং পৗরসভা 

ডাকঘর: চরফ াশন পা েকাড নং: ৮৩৪০ 
উপেজলা: চরফ শন জলা: ভালা 

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

 

 

683. অসীম দব পা  িপতা: অিখল দব 
মাতা: া দব 

াম: ইলাশ র(গয়না ঘাট) ওয়াড: গায়ালা বাজার 
ডাকঘর: গায়ালা বাজার পা েকাড নং: ৩১২৪ 
উপেজলা: ওসমানীনগর 
জলা:িসেলট 

াম: ইলাশ র(গয়না ঘাট) 
ওয়াড: গায়ালা বাজার, ডাকঘর: গায়ালা বাজার 
পা েকাড নং: ৩১২৪, উপেজলা: ওসমানীনগর 
জলা:িসেলট 

 

684. িজক ল ইসলাম িপতা: মাহা দ আলী 
হাওলাদার  
মাতা: উ লা বগম 

াম: গাপাল র ইউিনয়ন: িস রী 
ডাকঘর: কিড গাপাল র  পা েকাড নং: ৮১১০ 
উপেজলা: কাটালীপাড়া 
জলা: গাপালগ  

যে -নজ ল ইসলাম 
ি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। 

 

685. র আিমন িপতা: মা: আব ল খােলক  
মাতা: িরিজয়া বগম 

বাসা নাম: আকন বািড়  াম: মাধবখালী 
ইউিনয়ন: মাধবখালী ওয়াড: ৫, ডাকঘর: কাঠালতলী-৮৬১১ 
উপেজলা: িমজাগ  
জলা:প য়াখালী 

যে - শাহাদাত হােসন 
আবীর টইলাস  এ  কস, 
৬৩, িনউ ই াটন রাড (িবয়াম েলর সােথ, মসিজেদর 
নীচতলা),থানা: রমনা জলা: ঢাকা 

 

686. মা: শািফউ াহ িপতা: মা: শহী াহ  
মাতা: মাছা: জাহান আরা 
বগম 

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

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব  রাম রা, িড আই  
রাড, ঢাকা-১২১৯ 
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687. মা: খায় ল ইসলাম িপতা: মা: আ ছ ছালাম  

মাতা: খােলদা খা ন 
াম: লবা য়া ওয়াড: পবা  

ডাকঘর: রতনকাি  পা েকাড নং: ৬৭৭০ 
উপেজলা: শাহজাদ র  
জলা:িসরাজগ  

যে - মা: বা ল আ ার 
েনা-টাইিপ  কাম কি উটার অপােরটর, জন া  ি  

িত ান, মহাখালী-১২১৬ 

 

688. মা: আলমগীর িপতা: মা: রাকনউি ন ঞা  
মাতা: আেনায়ারা  

বাসা নাম: সরকার বাড়ী াম: পাছদির া 
ওয়াড: রাজগাতী/৬ডাকঘর: পাছদির া 
পা েকাড নং: ২২৯১উপেজলা: না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

 

689. আ জর িগফারী িপতা: মাশারফ হােসন  
মাতা: হািলমা খা ন 

াম: প চবাগওয়াড: প চবাগ 
ডাকঘর: প চবাগ পা েকাড নং: ১২৩০ 
উপেজলা: গফরগ ও 
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: প চবাগওয়াড: প চবাগ 
ডাকঘর: প চবাগেপা েকাড নং: ১২৩০ 
উপেজলা: গফরগ ও 
জলা:ময়মনিসংহ 

 

690. সাবিরনা লতানা িপতা: ত মা: আ র রিশদ 
হাওলাদার  
মাতা: মাসা: রিহমা বগম 

াম: হিবনগরওয়াড: শােয় াবাদ 
পা েকাড নং: ৮২০০ 

উপেজলা: বিরশাল সদর 
জলা:বিরশাল 

১২০, ওয়াপদা রাড (২য় তলা),  
পি ম রাম রা, ঢাকা 

 

691. মা: আকরাম হােসন িপতা: মা: আ ল আিজজ  
মাতা: আেনায়ারা বগম 

বাসা নাম: জািমরতা াম: জািমরতা 
ওয়াড: পারজনা ডাকঘর: জািমরতা 
পা েকাড নং: ৬৭৭২ উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা:িসরাজগ  

বাসা নাম: জািমরতা  
াম: জািমরতাওয়াড: পারজনা 

ডাকঘর: জািমরতােপা েকাড নং: ৬৭৭২ 
উপেজলা: শাহজাদ রেজলা:িসরাজগ  

 

692. আিশষ মার দাস িপতা: ই  মাহন দাস 
মাতা: অ না দাস 

বাসা নাম: বািড় নং: ১৭০, লাহা  রাড  
াম: ব  পাইকপাড়া ওয়াড: ০৪ 

ডাকঘর: া নবাড়ীয়া পা েকাড নং: ৩৪০০ 
উপেজলা: া নবাড়ীয়া সদর জলা: া নবাড়ীয়া 

বাসা নাম: বািড় নং: ১৭০, লাহা  রাড  
াম: ব  পাইকপাড়াওয়াড: ০৪ 

ডাকঘর: া নবাড়ীয়ােপা েকাড নং: ৩৪০০ 
উপেজলা: া নবাড়ীয়া সদরেজলা: া নবাড়ীয়া 

 

693. নােয়দ আহেমদ িপতা: আব ল আউয়াল িময়া  
মাতা: মাসা: নািসমা বগম 

বাসা নাম: স জবাগ (৪৫৭) াম: স জবাগ 
ওয়াড: ০৭ ডাকঘর: গলািচপা 
পা েকাড নং: ৮৬৪০ উপেজলা: গলািচপা 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: স জবাগ (৪৫৭) াম: স জবাগ 
ওয়াড: ০৭ডাকঘর: গলািচপা 
পা েকাড নং: ৮৬৪০উপেজলা: গলািচপা 
জলা:প য়াখালী 

 

694. মাছা: র াহার িপতা: মা: ল ইসলাম 
মাতা: মাছা: আশরা ল নছা 

াম: আটবািড়য়া ওয়াড: সানারায় 
ডাকঘর: পীরগাছা পা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা: গাবতলী 
জলা:ব ড়া 

াম: আটবািড়য়াওয়াড: সানারায় 
ডাকঘর: পীরগাছােপা েকাড নং: ৫৮০০ 
উপেজলা: গাবতলী 
জলা:ব ড়া 

 

695. আ াহ আল মা ন িপতা: মা: আিজ র রহমান  
মাতা: সািহদা বগম 

াম: মিহষমারী ওয়াড: মাথাভা া 
ডাকঘর: বাতাকাি  পা েকাড নং: ৩৫৪৬ 
উপেজলা: হামনা 
জলা: িম া 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
696. মন হালদার িপতা: দশরথ হালদার 

মাতা: মিত হালদার 
াম: িমরাকাঠীডাকঘর: বাউকাঠী  
পা েকাড নং: ৮৪০০  

উপেজলা: ঝালকাঠী 
জলা:ঝালকাঠী 

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

 

 

697. মাহা দ মা র রশীদ িপতা: মাহা দ আ ল মিজদ 
মা া  

মাতা: মাসা: িলয়া বগম 

াম: ইসলামাবাদ 
ডাকঘর: হ য়া  
উপেজলা: নলিছ  
জলা:ঝালকা  

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

 

 

698. ওসমান গনী িপতা: মা: ীন ইসলাম পদা  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

াম:  উ: মলংচড়া ওয়াড: নােগরপাড়া 
ডাকঘর: নােগরপাড়া পা েকাড নং: ৮০৫০ 
উপেজলা: গাসাইর হাট 
জলা:শরীয়ত র 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

699. মাহা দ ৎফর রহমান িপতা:  মাহা দ খােয়শ 
উ ীন 
মাতা: আেনায়ারা বগম  

াম: দােনাদর র ওয়াড: পাগল িদখা 
ডাকঘর: তারাকা ী পা েকাড নং: ২০৫৫ 
উপেজলা: সিরষাবাড়ী 
জলা:জামাল র 

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

 

 

700. মা: ইম ল হাসান িপতা: মা: আিন র রহমান  
মাতা: মাছা: লাকী খা ন 

াম: িবলচাপড়ীওয়াড: এলা ী 
ডাকঘর: িবলচাপড়ী পা েকাড নং: ৫৮৫০ 
উপেজলা: নট 
জলা:ব ড়া 

যে - মা: আিন র রহমান (বাদশা) 
আদশ  ডায়াগেনাি ক স ার,হাসপাতাল গইট, নট 
ডাকঘর+উপেজলা: নট,  
জলা: ব ড়া(৫৮৫০) 

 

701. মাহা দ জাহা ীর আলম িপতা: মাহা দ ইকরাম সক  
মাতা: কদরজান বগম  

াম: রােয়রচরওয়াড: সানা র 
ডাকঘর: লবাড়ীয়া হাট পা েকাড নং: ৮১৪০ 
উপেজলা: সালহা  
জলা:ফিরদ র 

িসিব-২১০ 
ক ে ত রান বাজার 
ঢাকা ক া নেম  
ঢাকা-১২০৬ 

 

702. সিলম মা র িপতা: তারা িময়া  
মাতা: রিজয়া 

াম: রাধানগর দািয় ন ওয়াড: িবলাস র 
ডাকঘর: হিরচি  
পা েকাড নং: ১৩৩০ উপেজলা: দাহার 
জলা:ঢাকা 

যে - মা: নজ ল ইসলাম (িপও), ম ও আপীল 
াই নাল,  

৪৩, আ মান শিফ ল ইসলাম রাড,  
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ 

 

703. মা: কামাল হাসাইন িপতা: মা: সা: বারী ঞা  
মাতা: ত: রািবয়া সা ার 

াম: পাছদির া ওয়াড: রাজগাতী/২ 
ডাকঘর: পাছদির া পা েকাড নং: ২২৯৮ 
উপেজলা: না াইল  
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

704. মা: শাহীন িময়া িপতা: আব স শাহীদ  
মাতা: শাম ন নাহার 

বাসা নাম: র  াম: র 
ওয়াড: র ডাকঘর: র 
পা েকাড নং: ১৬৫২ উপেজলা: মেনাহরদী 
জলা:নরিসংদী 

বাসা নাম: র  
াম: র, ওয়াড: র 

ডাকঘর: রেপা েকাড নং: ১৬৫২ 
উপেজলা: মেনাহরদীেজলা:নরিসংদী 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
705. মাহা দ নািফউর রহমান িপতা: মাহা দ এমদা ল হক  

মাতা: নাজমা বগম 
াম: ধলাহ সওয়াড: নাইখর/০২ 

ডাকঘর: ঊনকা  পা েকাড নং: ৩৫৩০ 
উপেজলা: দিব ার 
জলা: িম া 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩, ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: 
১২১৯উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

706. িলয়াকত হােসন িপতা: মা ফা হাওলাদার  
মাতা: লাইিল বগম 

াম:  িসকদার কা া ওয়াড: নািছরাবাদ 
ডাকঘর: বািলয়াহাটী পা েকাড নং: ৭৮৩০ 
উপেজলা: ভাংগা 
জলা:ফিরদ র 

সপ এ  লাইফ এ ার াইজ, ৩/২ িচ র ন এিভিনউ 
মি ক টাওয়ার, দাকান নং: ১৩৭ (িনচতলা) 
সদরঘাট,  
ঢাকা-১০০০ 

 

707. হা: বলােয়ত হােসন িপতা: আ ল ম ান হাওলাদার  
মাতা: কিরেমানেনছা 

াম: রালা ওয়াড: রাজা র/৩ 
ডাকঘর: রালা পা েকাড নং:৮৫১০  
উপেজলা: রাজা র 
জলা:ঝালকাঠী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার,  
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ও, পা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ও, জলা:ঢাকা 

 

708. আব র রহমান িপতা: মা: ম সরদার  
মাতা: সােলহা বগম 

াম: দি ন ক ান কলস ওয়াড: কলাগািছয়া/৬ 
ডাকঘর: খাির মা পা েকাড নং: ৮৬৪০ 
উপেজলা: গলািচপা  
জলা:প য়াখালী 

যে - মাহা ব হাসাইন 
িত মি র দ র, ক  নং: ৫০১/১, ভবন নং: ৬ 

মৎ  এ ানী স দ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

709. আফেরাজা আ ার িপতা: মাহা দ আ ল হােসন  
মাতা: িমনা আ ার 

বাসা নাম: ৩১/৬-এ হাজী বা র রাড, আ লরা াক এর বাড়ী 
(৩য় তলা), চকবাজার ওয়াড: ২৯  
ডাকঘর: পা া পা েকাড নং:১২১১  
উপেজলা: লালবাগ জলা:ঢাকা 

বাসা নাম: ৩১/৬-এ হাজী বা র রাড, আ লরা াক এর 
বাড়ী (৩য় তলা), চকবাজার, ওয়াড: ২৯  
ডাকঘর: পা া, পা েকাড নং:১২১১  
উপেজলা: লালবাগ, জলা:ঢাকা 

 

710. মা: িলটন িময়া িপতা: মা: ওমর আলী  
মাতা: হাসনা বা  

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

বাসা নং: ঝলক তাঘর, শ-৭৭ াম: উ র বা া বাজার 
ওয়াড: বা াডাকঘর: বা া 
পা েকাড নং: ১২১২ উপেজলা: বা া 
জলা:ঢাকা 

 

711. নাসিরন বগম িপতা: মা: সাবাহান হাং  
মাতা: ল ম িবিব 

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

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

 

712. মা: বদ ল হক বা  িপতা: মা: আলাউি ন 
িশকদার  
মাতা: মাসা: িবউ  বগম 

াম: উ র ধরাদী ওয়াড: কমলা র 
ডাকঘর: িরয়া পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার াম: মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়াওয়াড: ২৩ 

ডাকঘর: িখলগ ওেপা েকাড নং: ১২১৯ 
উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

713. শাম ে াহা িপতা: আ ল বােসত  
মাতা: আেয়শা বগম 

বাসা নাম: ভবানী গনজ, চৗরা া  
াম: চরমনসা ওয়াড: ১৭/ভবানী গনজ 

ডাকঘর: ভবানী গনজ পা েকাড নং: ৩৭০২ 
উপেজলা: সদর জলা:ল ী র 

১২/৩ মাশাআ াহ ভবনকরা  টালা 
সােয়দাবাদ -১১০০ 
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714. মাসা ৎ শােহনা আ ার ামী: আ ল লিতফ  

মাতা: জাহানারা বগম 
াম: লাহারকাি  ওয়াড: ১০ 

ডাকঘর: ল ী র পা েকাড নং: ৩৭০০ 
উপেজলা: ল ী র 
জলা:ল ী র 

াম: লাহারকাি ওয়াড: ১০ 
ডাকঘর: ল ী রেপা েকাড নং: ৩৭০০ 
উপেজলা: ল ী র 
জলা:ল ী র 

 

715. ইকরা ল হক িপতা: হাছা ামান  
মাতা: আিমনা বগম 

বাসা নাম:  নােটা পাড়া ডাকঘর: ি েখালা বাজার 
পা েকাড নং: ৩৫৭৩  

উপেজলা: সদর দি ন 
জলা: িম া 

১২/৩ মাশাআ াহ ভবন 
করা  টালা 
সােয়দাবাদ -১১০০ 
 

 

716. মা: িনজাম উি ন িপতা: আব ল খােলক াদা  
মাতা: আি য়া বগম 

াম: কিলচা াওয়াড: ইটবািড়য়া 
ডাকঘর: রজানা পা েকাড নং: ৮৬০০ 
উপেজলা: প য়াখালী 
জলা:প য়াখালী 

ি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। 
 

 

717. মা: হা র রিশদ িপতা: ত: মা: আমজাদ 
হাসাইন  

মাতা: মাসা: হািসনা বগম 

বাসা নাম: খিলফা বাড়ী াম: ছাটবগী 
ওয়াড: ছাটবগী/২ ডাকঘর: ছাটবগী 
পা েকাড নং: ৮৭১০ উপেজলা: তালতলী 
জলা:বর না 

বাসা নং: মা মিডিসন কণ ার 
াম: ১৮, দি ন গ , ১নং রাড 

ওয়াড: দি ন গ ওডাকঘর: বাসােবা 
পা েকাড নং: ১২১৪ 

 

718. বা ল চ  দাস িপতা: িবিচ  মার দাস  
মাতা: অ লী রানী দাস 

াম: িস ছীওয়াড: 
ডাকঘর: কশব র পা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: সদর দি ন 
জলা: িম া 

াম: িস ছী 
ডাকঘর: কশব রেপা েকাড নং: ৩৫০০ 
উপেজলা: সদর দি ন 
জলা: িম া 

 

719. মিন দাস ামী: লাল চ  দাস   
মাতা: আরতী রানী দাস 

াম: গ া রওয়াড: পা ী িশব র/০৩ 
ডাকঘর: ফারকািনয়া মা াসা পা েকাড নং:  ৮২৮২ 
উপেজলা: বােকরগ  
জলা:বিরশাল 

বাসা নং: ৩৩০/এ, ব  নাখালপাড়া 
াম: িল বাগানওয়াড: ২৫ 

ডাকঘর: পি ম নাখালপাড়ােপা েকাড নং: ১২১৫ 
উপেজলা: তজগ ও 

 

720. মা: রজাউল কিরম বা ল িপতা: আ ল মিজদ হাওলাদার  
মাতা: িফয়া বগম 

বাসা নাম: ৭২৮ াম: কালনা 
ওয়াড: নলিচড়া ডাকঘর: হািজপাড়া 
পা েকাড নং: ৮২৩০ উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

বাসা নাম: ৭২৮ াম: কালনা 
ওয়াড: নলিচড়াডাকঘর: হািজপাড়া 
পা েকাড নং: ৮২৩০উপেজলা: গৗরনদী 
জলা:বিরশাল 

 

721. মা: খাকন মা দ িপতা: মা: আেনায়ার হােসন  
মাতা: আছমা খা ন 

াম: বলগাছীওয়াড: বলগাছী 
ডাকঘর: বলগাছী পা েকাড নং: ৭২১০ 
উপেজলা: আলমডা া  
জলা: য়াডা া 

াম: বলগাছীওয়াড: বলগাছী 
ডাকঘর: বলগাছীেপা েকাড নং: ৭২১০ 
উপেজলা: আলমডা া 
জলা: য়াডা া 

 

722. মা: মাশারফ হােসন িপতা: মা: আ র আলী  
মাতা: আিকমন নছা 

াম: পা য়াওয়াড: রাওনা 
ডাকঘর: পা য়া পা েকাড নং:২২৩০  
উপেজলা: গফরগাও 
জলা:ময়মনিসংহ 

বাসা নং: ৫১/২ াম: িনচতলা, শাি নগর 
ওয়াড: ১২ডাকঘর: শাি নগর 
পা েকাড নং: ১২১৭উপেজলা: মিতিঝল 
জলা:ঢাকা 

 



81 
 

িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
723. মা: তা ল ইসলাম িপতা: মা: মািম ল ইসলাম  

মাতা: মাসা: দেলায়ারা বগম 
াম: রাম র ওয়াড: ভাের া 

ডাকঘর: রাম র পা েকাড নং: ৩৫৩১ 
উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

াম: রাম রওয়াড: ভাের া 
ডাকঘর: রাম রেপা েকাড নং: ৩৫৩১ 
উপেজলা: িড়চং 
জলা: িম া 

 

724. মা: শামীম রজা িপতা: মা: আ ল সা ার ধা  
মাতা:  জয়নব 

বাসা নাম: ২৪৩ াম: ছ গাছা 
ওয়াড: বল িরয়া/০২ ডাকঘর: বােন র  
পা েকাড নং: ৬২৬০ উপেজলা: য়া 
জলা:রাজশাহী 

যে - মা: আ: রিশদ 
ম ও কম  সং ান ম ণালয় 

ভবন নং: ৭, শাখা-১০, ক  -৫৩১ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

 

725. ম য়ারা ইসলাম িপতা: আ  ইসহাক  
মাতা: েলমা খা ন 

াম: গা াজয় র ওয়াড: উচািখলা 
ডাকঘর: চরিজথর পা েকাড নং: ২২৮০ 
উপেজলা: ঈ রগ  
জলা:ময়মনিসংহ 

াম: গা াজয় রওয়াড: উচািখলা 
ডাকঘর: চরিজথরেপা েকাড নং: ২২৮০ 
উপেজলা: ঈ রগ  
জলা:ময়মনিসংহ 

 

726. ভাশীষ ব য়া িপতা: বীের  ব য়া  
মাতা: রখা ব য়া 

বাসা নাম:  মা ার বাড়ী, ব য়া পাড়া 
াম: মান মদ ন ওয়াড: মান মদ ন/৪ 

ডাকঘর: মান মদ ন পা েকাড নং: ৪৩৩০ 
উপেজলা: হাটহাজারী জলা:চ াম 

বাসা নং: ৩৫০, নওয়াজ মি ল 
াম: আরাকান রাডওয়াড: বা রতলা 

ডাকঘর: চা গওেপা েকাড নং: ৪২১২ 
উপেজলা: প চলাইশেজলা:চ াম 

 

727. মা: মিন ল ইসলাম  িপতা:  মা: আ ল হা ান 
মাতা: িরনা আ ার 

াম: বাশা  ওয়াড: ছনধরা/১ 
ডাকঘর: হিরসাদী পা েকাড নং: ২২৫০ 
উপেজলা: ল র  
জলা:ময়মনিসংহ 

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

 

728. মা: আলআিমন িপতা: তআ ললিতফ 
মাতা: মাছা: িজ া নেনছা 

বাসা: ৫৮২ াম: বা াবািড়য়াকেলজপাড়া 
ওয়াড:১/নওগ   ডাকঘর: নওগ  
পা েকাড নং:৬৫০০ 

উপেজলা:নওগ েজলা:নওগ  

বাসা: ৫৮২ 
াম: বা াবািড়য়াকেলজপাড়া 

ওয়াড:১/নওগ , ডাকঘর: নওগ  
পা েকাড নং:৬৫০০উপেজলা:নওগ েজলা:নওগ  

 

729. মা: মাই ল ইসলাম িপতা: মা: আলী আহেমদ 
চাকদার   

মাতা: িমেসস মিরয়ম বগম  

াম: বজহারওয়াড: মািহলারা 
ডাকঘর: মািহলারা পা েকাড নং: ৮২৩২  
উপেজলা: গৗরনদী 
জলা: বিরশাল 

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 
৯৩, সরদার টাওয়ার, আগারগ ও, তালতলা, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

730. তাসিলমা আ ার িপতা: মা: ল ইসলাম   
মাতা: আেমনা বগম  

াম: চ দখালীওয়াড: ৭  
ডাকঘর: রামান ী পা েকাড নং: ৩৭০০  
উপেজলা: ল ী র সদর 
জলা:ল ী র 

বাসা: ৩৫০/১-এ 
াম: পি ম আহমদ নগর 

ডাকঘর: িমর র, পা েকাড নং: ১২১৬  
উপেজলা: িমর র, জলা: ঢাকা 

 

731. সাহাদাত হােসন িপতা: মকেছদ আলী   
মাতা: সােজদা  

াম: িবেনাদ র ইউিনয়ন: সাফা র/৭  
ডাকঘর: পাঠাবাটা পা েকাড নং: ৬৫১১  
উপেজলা: মহােদব র  
জলা: নওগ  

াম: িবেনাদ র, ইউিনয়ন: সাফা র/৭  
ডাকঘর: পাঠাবাটা, পা েকাড নং: ৬৫১১  
উপেজলা: মহােদব র  
জলা: নওগ  
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732. গালাম রা ী িপতা: আিন জ জামান   

মাতা: রাকসানা  
বাসা: লন নং: ০৩, বাসা নং: ৭, াম: আদশ  বাগ 
ওয়াড: ৭  ডাকঘর: পাড়া ডগাইর 
পা েকাড নং: ১৩৬২ উপেজলা: যা াবাড়ী 
জলা: ঢাকা 

বাসা: লন নং: ০৩, বাসা নং: ৭ 
াম: আদশ  বাগ, ওয়াড: ৭  

ডাকঘর: পাড়া ডগাইরেপা েকাড নং: ১৩৬২ 
উপেজলা: যা াবাড়ী, জলা: ঢাকা 

 

733. মা: ফেয়জ উ াহ িপতা: মা: আব ল ওয়া দ   
মাতা: িবলিকছ বগম  

বাসা: চাপরাশী বািড়, মহাজন বািড়র পর 
াম: দি ন ধা াইউিনয়ন: ধা া/৫ 

ওয়াড: ৩   ডাকঘর: ভালা  
পা েকাড নং: ৮৩০০  উপেজলা: ভালা সদর জলা: ভালা 

বাসা: চাপরাশী বািড়, মহাজন বািড়র পর 
াম: দি ন ধা া, ইউিনয়ন: ধা া/৫ 

ওয়াড: ৩, ডাকঘর: ভালা পা েকাড নং: ৮৩০০  
উপেজলা: ভালা সদর, জলা: ভালা 

 

734. মাসা: মিরয়ম বগম িপতা: ত মা: লাল মাহা দ 
হাওলাদার   
মাতা: শািহ র বগম  

াম: জয়েঘাড়া ওয়াড: কনকিদয়া 
ডাকঘর: বীরপাশা পা েকাড নং: ৮৬২২  
উপেজলা: বাউফল  
জলা:প য়াখালী 

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

 

735. মা: বা ল আকতার িপতা: মা: আ ল হােসন   
মাতা: জােয়দা খা ন  

াম: িজডা া ি য়া ইউিনয়ন: রায় াম/৭  
ডাকঘর: িজডা া ি য়া  পা েকাড নং: ৭৩৫০  
উপেজলা: কালীগ   
জলা: িঝনাইদহ 

াম: িজডা া ি য়া, ইউিনয়ন: রায় াম/৭  
ডাকঘর: িজডা া ি য়া পা েকাড নং: ৭৩৫০  
উপেজলা: কালীগ  
জলা: িঝনাইদহ 

 

736. িব ব সরকার িপতা: িবনয় চ  সরকার   
মাতা: গৗরী রানী সরকার  

াম: -কািলকা ওয়াড: বারহা া  
ডাকঘর: বারহা া পা েকাড নং: ২৪০০ 
উপেজলা: বারহা া  
জলা: ন েকানা 

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

 

737. মা: শামীম হােসন িপতা: মা: তয়ব আলী 
হাওলাদার   
মাতা: ছােহরা বগম  

বাসা: চয়ার ান বাড়ী াম: করফাকর 
ওয়াড: ৭ ডাকঘর: আউয়ার 
পা েকাড নং: ৮৫৩০  উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা: বিরশাল 

বাসা: চয়ার ান বাড়ী াম: করফাকর 
ওয়াড: ৭ডাকঘর: আউয়ারেপা েকাড নং: ৮৫৩০  
উপেজলা: বানারীপাড়া 
জলা: বিরশাল 

 

738. পেরশ চ  দাস িপতা: ধীের  চ  দাস   
মাতা: রমনা বালা  

াম: ফারদাবাদ 
ডাকঘর: ফারদাবাদ 
উপেজলা: বা ারাম র  
জলা: া নবাড়ীয়া 

িনউ লাইট কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৭/৩, তাবা ম শিপং 
স ার, আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

739. মা: িমলন হােসন িপতা: মা: ইউ ফ আলী   
মাতা: বাতাসী বগম  

াম: চরবাচড়া ওয়াড: পারজনা  
ডাকঘর: পারজনা পা েকাড নং: ৬৭৭১  
উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ  

বাসা নাম: জ িত কমািশ য়াল স ার   
াম: মািলবাগ, চৗ রীপাড়া 

ওয়াড: ২৩ডাকঘর: িখলগ ও 
পা েকাড নং: ১২১৯উপেজলা: িখলগ ওেজলা:ঢাকা 

 

740. শাহজাহান স াট িপতা: মা: হা ন অর রিশদ 
বাদশা   
মাতা: মাছা: মরিজনা বগম  

বাসা: ৯০, রাজা বরদাকা  রাড 
াম: রায় পাড়া ওয়াড: ৬  

ডাকঘর: চাচড়া পা েকাড নং:৭৪০০  
উপেজলা: সদর জলা:যেশার 

বাসা: ৫িব/২ রািজয়া লতানা রাড 
াম: মাহা দ র ওয়াড: ৩১ 

ডাকঘর: মাহা দ র পা েকাড নং: ১২০৭  
উপেজলা: ঢাকা জলা: ঢাকা 
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িমক/
রাল নং 

আেবদনকারীর নাম িপতা/মাতার নাম ায়ী কানা বতমান কানা ম / া র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১২ 
741. কাজীরিফ লইসলাম িপতা: কাজী শাহজাহান 

মাতা: িবলিকছ বগম 
াম: মহজম র ওয়াড:মহজম র 

ডাকঘর: মহজম র পা েকাড নং: ১৪৪০ 
উপেজলা: সানারগ ও  
জলা:নারায়নগ  

াম: মহজম র 
ওয়াড:মহজম র ডাকঘর: মহজম র 
পা েকাড নং: ১৪৪০উপেজলা: সানারগ ও 
জলা:নারায়নগ  

 

742. মা: সাহাগ সরদার িপতা: আ ল হক সরদার 
মাতা: মাছা: জাহানারা বগম 

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

মাছা: নাসিরন খানম( ি গত কম কতা), সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভগ) ভবন নং-৭ (৯তলা) সড়ক পিরবহন ও 
স  ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়  

ঢাকা-১০০০ 

 

743. মা: মীজা র রহমান িপতা: মা: িসি র রহমান 
মাতা: সিখনা আ ার 

াম:হাইেলাড়া ওয়াড: ৭নং কাইলাটী 
ডাকঘর: অন র পা েকাড নং:  
উপেজলা: ন েকানা সদর, 
জলা: নে কানা 

যে , আিন র রহমান  
সহ: ব  অিফসার 
চ ার নং-৭(এেন ) 

বাংলােদশ ীম কাট, হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা 

 

744. মা: ল ইসলাম িপতা: মা: হােসন আহ দ 
মাতা: রজাহান বগম 

হােসন আহ দ এর বািড় াম:চরমনসা 
ওয়াড: ১৭ নং ভবানীভানজ(৫নং) 
ডাকঘর: ভবানীভানজ পা েকাড নং: ৩৭০২ 
উপেজলা: সদর 

হােসন আহ দ এর বািড় 
াম:চরমনসা ওয়াড: ১৭ নং ভবানীভানজ(৫নং) 

ডাকঘর: ভবানীভানজ 
পা েকাড নং: ৩৭০২ উপেজলা: সদর জলা:ল ী র 

 

745. মা: তির ল ইসলাম িপতা: মা:আ ল ওহাব 
মাতা: তহিমনা বগম 

াম:তা ক সাহাবাজওয়াড: বালাপাড়া 
ডাকঘর: কাউিনয়া পা েকাড নং:৫৪৪০ 
উপেজলা: কাউিনয়া 
জলা:রং র 

িদ ন কম ািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

 

 

 


