
পেদর নাম: িহসাবর�ক 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1 নাম-েমাহা�দ েসােহল রানা 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল মা�ান 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-সাওড়াতলী 
ডাকঘর-এলাহীপুর 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

2 নাম-িলমা আ�ার 
িপতা-আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-হাসনারা েবগম 

�াম-বা�ালহাওলা 
ডাকঘর-দুব র্ািট মা�াসা 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

3 নাম-রািজন আহে�দ 
িপতা-নূর েমাহা�দ ফিকর 
মাতা-আিরফা েবগম 

�াম-িড-১৪৭/৪, কিব নজরুল সারণী, ম�ছায়াবীিথ, ২৮ নং ওয়াড র্, 
গাজীপুর িসিট কেপ র্ােরশন, গাজীপুর 

4 নাম-েমাঃ আ�স সালাম 
িপতা-েমাঃ েদৗলত িময়া 
মাতা-রািহমা খাতুন 

�াম-পুড়াবািড়য়া 
ডাকঘর-েমেছড়া 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

5 নাম-এখলাছ উি�ন 
িপতা-েমাঃ মহরম আলী 
মাতা-রােবয়া খাতুন 

�াম-আদশ র্পাড়া 
ডাকঘর-মাইজহািট 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

6 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােসম 
মাতা-েমাসাঃ খািদজা েবগম 

�াম-েঘাড়াপািখয়া 
ডাকঘর-রামচ�পুরহাট 
উপেজলা-নবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

7 নাম-ফয়সাল ইসলাম 
িপতা-েমাৰ শাহ আলম ভূঞঁা 
মাতা-েগালাফ েরাজ েবগম 

�াম-িব বালাম, বাসা-১৩ 
িব,আর, আর, আই, ২৭ নং ি�, গাজীপুর সদর, গাজীপুর 

8 নাম-উ�ল বারুরী 
িপতা-হিরদাস বারুরী 
মাতা-নয়নতারা বারুরী 

�াম-৩১/এ/৩, �ামীবাগ, দয়াগ�, েগ�ািরয়া, সদরঘাট, সূ�াপুর, ঢাকা 

9 নাম-েসােহল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ রু�ুতম আলী হাওলাদার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�ঃ-েফরেদৗসী ইয়াছিমন, �শাসিনক কম র্কতর্া, অথ র্ িবভাগ, রুম-৩১২, 
ভবন-৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

10 নাম-মিরয়ম ফারুকী 
িপতা-েমাঃ ফারুক েহােসন েচৗধুরী 
মাতা-সাহানা েবগম 

বাড়ী #৩৯/িব, েরাড# ২৭ পুরাতন, ১৬ নতুন, ধানমি�, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

১১ নাম-েমাঃ মামুন েহােসন 
িপতা-েশখ েমাঃ ইি�স 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট ৯৩/১, এ সরদার শিপং কমে��, 
আগারগাঁও, তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

১২ নাম-েমাঃ েরজুয়ান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ েরেহনা খাতুন 

�াম-েগাকুল 
ডাকঘর-ল�নপাড়া 
উপেজলা-ধামইর হাট 
েজলা-নওগাঁ 

১৩ নাম-েমাঃ েদালন মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ মহিসন িময়া 
মাতা-রুওশনারা েবগম 

�াম-�� মেহড়া 
ডাকঘর-মেহড়া 
উপেজলা-িমজর্াপুর, 
েজলা-টা�াইল 

১৪ নাম-িব�িজৎ কুমার দাস 
িপতা-গা�ী লাল দাস 
মাতা-েরনু রানী দাস 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট ৯৩/১, এ সরদার শিপং কমে��, 
আগারগাঁও, তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

১৫ নাম-েমাঃ রুেবল 
িপতা-েমাঃ ই�াহীম 
মাতা-নূরবানু 

�াম-১৬২৮, দি�ণ দিনয়া 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
ঢাকা 

১৬ নাম-েমাঃ মামুন হাসান 
িপতা-আজাহারুল ইসলাম 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-হরকিল 
ডাকঘর-পাগলাপার 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

১৭ নাম-নুসরাত জামান 
িপতা-মৃত এ েক এম সাইদু�ামান 
মাতা-আফেরাজা আকতার 

�য্াট-িব৭-০২, আিসয়ানা এপাট র্েম�, ৪ হিলেলন, �ামিল, 
েমাহা�দপুর, ঢাকা 

১৮ নাম-েহাসেন েমাবারক 
িপতা-মৃত েমাঃ ফখরুল ইসলাম 
মাতা-েগালসান আরা েবগম 

�াম-হাজী বদরুল িময়ার বািড় 
ডাকঘর-অজুর্নতলা 
উপেজলা-েসনবাগ 
েনায়াখালী 

১৯ নাম-জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েনায়াব আলী 
মাতা-হািচনা েবগম 

৭২/১, দারুস সালাম, ১০ নং ক�ানপুর, ঢাকা-১২১৬ 

২০ নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহাব উি�ন 
মাতা-সািফয়া েবগম 

�াম-শাহাবউি�ন মাতা�র এর বাড়ী 
ডাকঘর-উ�র মািনকিদয়া 
উপেজলা-িখলগাঁও 
ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২১ নাম-েমাহা�দ িমলন েহাসাইন 
িপতা-আ�ল হািকম মি�ক 
মাতা-ফােতমা েবগম 

১৩৪/৪, দারুস সালাম, ১০ নং িমরপুর, দারুস সালাম, ঢাকা 

২২ নাম-রিকবুল ইসলাম 
িপতা-নািছর উি�ীন েমা�া 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-খামারপাড়া 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

২৪ নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ মিফজল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েমৗলদা েবগম 

�াম-পাগলাপীর (েগাকুলপুর) 
ডাকঘর-পাগলাপীর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

২৫ নাম-েমাঃ মাহামুদুল হাসান বাবু 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী েবগম 

বাসা-২১, সড়ক-৩১, উ�রা, হাউজ িবি�ং, েস�র-০৭, উ�রা মেডল 
টাউন িটএসও, উ�রা, ঢাকা 

২৬ নাম-েমাঃ রায়দুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ আউয়াল 
মাতা-েমাসাঃ জিরনা খাতুন 

�াম-গাঁওকাি�য়া 
ডাকঘর-জািগরপাড়া 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-েন�েকানা 

২৭ নাম-েমাঃ মিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ নািগ র্ছ েবগম 

�ঃ-আ�ল েমা�াফ �ধান েক�ীয় �েকৗশল শাখা, সদর দ�র ভবন, 
৯ম তলা, ক�-৯০৪, বাংলােদশ েটিলিভশন, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ 

২৮ নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ মােলক 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-েযাগীতলা 
ডাকঘর-িব,আর,আর, আই 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

২৯ নাম-শারিমন সুলতানা 
িপতা-েমাঃ নসু িময়া ভূঞা 
মাতা-লুৎফুে�ছা ভূঞা 

ভূইয়া হাউজ, ১৪২৯/ক, উ�র েরইস েকাস র্ ৩ নং ওয়াড র্, কুিম�া 

৩০ নাম-আবু রায়হান 
িপতা-হযরত আলী 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-কাউিচয়া 
ডাকঘর-আেনায়ারাবাদ 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩১ নাম-ফািহমা বখস 
িপতা-েমাঃফেয়জ বখস সরকার 
মাতা-েরহানা ইয়াসমীন 

২৪১/িস, েরাড-৭, িখলগাঁও, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৩২ নাম-�ামল চ� 
িপতা-ি�য়নাথ চ� 
মাতা-দুলালী রানী 

মি�র িভি�ক িশশু ে◌া গণিশ�া কায র্�ম-৪থ র্ পয র্ায়, িহ� ধম�য় 
ক�াণ �া�, ধম র্ িবষয়ক ম�ণালয়, ১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-
১০০০ 

৩৩ নাম-সুমন পারেভজ 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লুৎফু�াহার 

�াম-বে�খালী 
ডাকঘর-লা�লেকাট 
উপেজলা-ৈশলকূপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

৩৪ নাম-রিহমা আ�ার 
িপতা-েশখ আবুল কােশম 
মাতা-লুৎফা 

০১৬৭-১৩-ঘ, ০৫ কােশম নগর ৫ নং গিল, েকিসিস, ২৪ খুলনা 
িব�িব�ালয়, েসানাডা�া, খূলনা 

৩৫ নাম-রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-শািহন সুলতানা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনঙ েস�ার ২৭ পূব র্ রামপুরা, িড.আই.িট. েরাড, 
ঢাকা-১২১৯ 

৩৬ নাম-েমাঃ মাহাবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জািতদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

�াম-িবশুবাড়ী (কাজীপাড়া 
ডাকঘর-িবশুবাড়ী 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

৩৭ নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িমনারা েবগম 

০৯৯১, সািখদারপাড়া, ডাক-জয়পুরহাট, উপেজলা ও েজলা-
জয়পুরহাট 

৩৮ নাম-শাফায়াত রহমান 
িপতা-েমাঃ ছাইদুর রহমান 
মাতা-রািহমা েবগম 

�াম-মিহন�, মাইজপাড়া 
ডাকঘর-আমীরগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

৩৯ নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-েমাঃকালু িময়া 
মাতা-ইনুফা েবগম 

�াম-জািরলা 
ডাকঘর-েপাড়াবািড় 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

৪০ নাম-েমাঃ েমােশ র্দুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
মাতা-শািহদা খাতুন 

এইচ. আই. শাহরীন, বাসা-৩৯৪, �য্াট-িস/৪, ি� �ল �ীট, 
হািতরপুল, ধানমি�, ঢাকা-১২০৫ 

৪১ নাম-েমা. েশায়াইব খান রাজন 
িপতা-েমা. েমাখেলছুর রহমান খান 
মাতা-মেনায়ারা খানম 

�াম-পাইকপাড়া 
ডাকঘর-দিড়জাহা�ীরপুর 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৪২ নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-নুরুল হক েশখ 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�াম-�রামকাি� 
ডাকঘর-�রামকাি� 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েগাপালগ� 

৪৩ নাম-েমাহা�দ মাহবুব েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ শাহজাহান 
মাতা-ঝন র্া আ�ার 

১৯/২, ৬� তলা, মেন�র েরাড, িঝগাতলা, হাজািরবাগ, ঢাকা 

৪৪ নাম-েমাছাঃ েমৗসুমী আকতার 
িপতা-মৃত মকবুল েহােসন 
মাতা-আশরাফু�াহার েবওয়া 

বাসা-৩৭, েরাড-১০, িপিস কালচার হাউিজং েসাসাইিট, �ক-খ, 
েশেখরেটক, আদাবর, েমাহা�দপুর, ঢাকা 

৪৫ নাম-সািদয়া েচৗধুরী 
িপতা-শামসুর রহমান েচৗধুরী 
মাতা-উে� হুেরে�সা 

১২৫, দি�ণ েগাড়ান, িখলগাঁও, ঢাকা 

৪৬ নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ সিফ উ�াহ 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

িবিবরহাট বেশর মােকর্ট, ি��ান েরাড, পি�ম েষাল শহর, ৭নং 
ওয়াড র্, আিমন জুট েমইল, চ��াম 

৪৭ নাম-মুহা�দ িরদওয়ানুল হাসান 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-েকািহনুর আ�ার 

৩০৪, নবাব িসরাজউে�ৗ�াহ েরাড, চকবাজার, চ��াম 

৪৮ নাম-েমাঃ আসাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ শহীদ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ জা�াতুন েফরেদৗস 

�াম-পরজপুর িজ�া পাড়া 
ডাকঘর-ফািসলাডা�া 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

৪৯ নাম-েমাছাঃ শািকলা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েশফািল েবগম 

�াম-চরবািতয়া 
ডাকঘর-নিরনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

৫০ নাম-নািদরা েবগম শাি� 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম-চরপাড়াতলা 
ডাকঘর-তালতলা বাজার 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

৫১ নাম-েমাঃ েতৗিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
মাতা-নাজমা আ�ার 

িড-২৬/২১, ইমাি�পুর, সাভার, ঢাকা। 

৫২ নাম-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন ভূঞা 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন ভূঞা 
মাতা-মিজর্না েবগম 

িনউ লাই, কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ১১৭ পি�ম কাফরুল, আগারগাঁও, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৫৩ নাম-আবু সুিফয়ান 
িপতা-নুর আহাদ 
মাতা-লাভলী েবগম 

বাসা-০১, সড়ক-০২ ৪থ র্ তলা (উ�র), �ক-িব, েসকশন-০৬, িমরপুর, 
ঢাকা-১২১৬ 

৫৪ নাম-েমাঃ েসােহল খান 
িপতা-হািবব উ�াহ 
মাতা-নািসমা আ�ার 

বাসা-ই/১২/এম, 
�াম-চরচারতলা, 
ডাক-সারকারখানা 
উপেজলা-আশুগ� 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

৫৫ নাম-� িটটু র�ন েদব 
িপতা-� সুেষ� চ� েদব 
মাতা-অপন র্া েদব 

�াম-৩৮ নং বাসা, এস েক রায় েরাড, রুপসপুর, �ম�ল, 
েমৗলভীবাজার 

৫৬ নাম-েমেহদী হাসান খান 
িপতা-েমাঃ আবদুল মিজদ খান 
মাতা-রিহমা খাতুন 

৩৮/৯ (৬� তলা) 
পলাশনগর আ/এ, িমরপুর 
প�বী, ঢাকা। 

৫৭ নাম-েমাঃ রিন রাফসািন 
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন েমা�া 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

২৪১,নাসিরন িভলা (৪থ র্ তলা) 
�াউন ক�াউ� েরাড ১৬ নং ওয়াড র্, বিরশাল সদর, বিরশাল 

৫৮ নাম-েহাসেনয়ারা হয্ািপ 
িপতা-েমাঃ আবুল হােসম 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াট (ই-১১), টায়ার-৩, েকয়ারী সুরুজ ৭/১, দি�ণ ক�াণপুর, 
ক�াণপুর, দারুস সালাম, ঢাকা 

৫৯ নাম-েমাঃ হুমায়ন কিবর েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ িময়া েচৗধুরী 
মাতা-েছেনায়ারা েবগম 

বাসা-৭৪, কাওরান বাজার 
েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৬০ নাম-ফারজানা আফেরাজ 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম েশখ 
মাতা-নারিগস আ�ার 

৫১/িস, িঝলপাড় উ�র মুগদাপাড়া, বাসােবা, ঢাকা 

৬১ নাম-মু�ার েহােসন 
িপতা-আ�র রব িময়া 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-ম� বাউিশয়া 
ডাকঘর-বাউিশয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

৬২ নাম-তরুন কুমার িব�াস 
িপতা-েখাকন চ� িব�াস 
মাতা-বাস�ী িব�াস 

�াম-সড়াবাড়ী 
ডাকঘর-ডুমুিরয়া বাজার 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েগাপালগ� 

৬৩ নাম-েমাঃ আফজাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আেবদ আলী 
মাতা-েরশমা আ�ার 

২৩/িব, শামীম ে�ড ই�ার িলংক, িঝগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা 

৬৪ নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ আরশাদ িময়া 
মাতা-জরুনা েবগম 

বাসা-০৬, নূেরর চালা, ভাটারা, গুলশান মেডল টাউন, বা�া, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৬৫ নাম-েরজওয়ানা ইয়াছমীন লাকী 
িপতা-রিমজ উি�ন 
মাতা-ফিরদা ইয়াছমীন 

৩১৪, ৫৩রূপগ� 
রূপগ�, নারায়নগ� 

৬৭ নাম-অিভিজত পাল 
িপতা-পিরেতাষ পাল 
মাতা-িমনা পাল 

�ঃ-রুপক পাল, ১/৩, চ�ল িবতান, জনতা ফােম র্সী, হাজারী েলইন, 
েকাতয়ালী, চ��াম 

৬৮ নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু সুিফয়ান 
মাতা-েমাছাঃ সামছুন নাহার 

�াম-ধলাহার 
ডাকঘর-ধলাহার 
উপেজলা-জয়পুরহাট 
েজলা-জয়পুরহাট 

৬৯ নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শিহদউ�াহ 
মাতা-আেয়শা েবগম 

�াম-ম� বাউিশয়া 
ডাকঘর-বাউিশয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 

৭০ নাম-রুেবল েহােসন 
িপতা-েমাকেসদুর রহমান 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-উ�র পলাশবাড়ী 
ডাকঘর-উ�র পলাশবাড়ী 
উপেজলা-িচিররব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

৭১ নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল আিজজ 
মাতা-মােজদা খাতুন 

�াম-চকরাধাকানাই 
ডাকঘর-বরুকা বাজার 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৭২ নাম-েমাঃ সবুজ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ মজনু িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েহাি�ং-৪৩২ কািলপুর 
ডাকঘর-ৈভরববাজার 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

৭৩ নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ নািসর উি�ন 
মাতা-আসমা েবগম 

৭৩৫, ই-২, পি�ম নাখালপাড়া 
েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৭৫ নাম-মাফরুজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-আসমা আ�ার 

হযরত শাহ আল মিহলা কেলজ, িবিড শিরফ, িমরপুর-১ 
ঢাকা 

৭৬ নাম-রাজীব কুমার নাথ 
িপতা-মৃতঃ বাবুল কুমার নাথ 
মাতা-রীনা রানী েদবী 

�াম-মা�ারপাড়া 
ডাকঘর-রামগড় 
উপেজলা-রামগড় 
েজলা-খাগড়াছিড় 

৭৭ নাম-খািদজা আ�ার িলমা 
িপতা-েমাহা�দ নুরুল ইসলাম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

১০৩, সৃজনী সড়ক, ই�াহীমপুর, কয্া�নেম�, ঢাকা-১২০৬ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৭৮ নাম-আবদুল কু�ছ 
িপতা-নূর নবী ভূঞঁা 
মাতা-কাওছারা েবগম 

�াম-নূর নবী েচয়ার�ান বািড় 
পূব র্ অ�িদয়া, মৃধার হাট, েনায়াখালী সদর, েনায়াখালী 

79 নাম-হাসান মুরাদ 
িপতা-রিফক আহেমদ 
মাতা-জাহানরা েবগম 

�াম-মকবুল ফিকেরর বািড়, পূব র্ বাকািলয়া 
ডাকঘর-চকবাজার 
েজলা-চ��াম 

৮০ নাম-েসািনয়া কিবর েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ হুমায়ূন কিবর েচৗধুরী 
মাতা-েরহানা কিবর 

েহাসন মি�ল-৩৭, ৈসয়ারপুর �ল েরাড, েমৗলভীবাজার 

৮১ নাম-িবিপন কুমার সরকার 
িপতা-িবপুল কৃ� সরকার 
মাতা-�িতমা রানী 

�াম-দি�ণ বািনয়াগাঁতী 
ডাকঘর-চ�নগাঁতী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

৮২ নাম-েমাঃ েসাহাগ িময়া 
িপতা-মৃত আলতাব েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা েবগম 

�াম-১১৩, রায়পুর 
ডাকঘর-েবায়ালমারী 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

৮৩ নাম-বাদল চ� রায় 
িপতা-�েজ�নাথ রায় 
মাতা-সুিম�া রানী 

�াম-েখরকািট (বাবুপাড়া) 
ডাকঘর-েখরকািট হাট 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

৮৪ নাম-েমাঃ উ�ল িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক 
মাতা-েমাছাঃ িফেরাজা েবগম 

�াম-�রামদী 
ডাকঘর-পাকুি�য়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

৮৫ নাম-সুমন রায় 
িপতা-িনম র্ল চ� রায় 
মাতা-স�া রায় 

�ঃ-সুমন রায়, বাসা-৫৭৭, গিল-০৮, পি�ম নাখালপাড়া 
েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৮৬ নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তছিলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া খাতুন 

�াম-খামার নয়াবাড়ী 
ডাকঘর-অ�দানগর 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

৮৭ নাম-লাকী পাল 
িপতা-সবুজ পাল 
মাতা-বীনা পাল 

৬নং টকলাস েঘাষ েলন, েকাট র্ হাউজ ে�ট, েকাতয়ালী, ঢাকা 

৮৮ নাম-আল আিমন 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-েরৗশন আ�ার 

�াম-আবুল কালাম আমীেনর বাড়ী, েগৗরীপুর 
ডাকঘর-খিলফার হাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৮৯ নাম-েমাঃ বােয়িজদ হাসান 
িপতা-েমাঃ ফরহাদ েহােসন 
মাতা-ফােতমা খানম 

১৮/১, পূব র্ রামপুরা, িখলগাঁও, 
ঢাকা-১২১৯ 

৯০ নাম-েমৗসুমী আনা�ািসয়া গেমজ 
িপতা-সমর লুইস গেমজ 
মাতা-রীনা গেমজ 

১০৯/িব, পি�ম কালাচাঁদপুর, পি�ম কালাচাঁদপুর, গুলশান-১ 
ঢাকা 

৯১ নাম-েমৗসুমী েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল হােসম 
মাতা-মাহমুদা খাতুন 

৩৬/এ,পূব র্ বাসােবা, কদমতলা, বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা 

৯২ নাম-রািবয়া সরকার 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক সরকার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-জয়নারায়নপুর 
ডাকঘর-ভাওয়াল রাজাবাড়ী 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

৯৩ নাম-েমাঃ নাজমুল হামান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-মুিজবুর রহমান েরাড, ফালগুনী আবািসক এলাকা 
ডাকঘর-িমজর্ানগর 
উপেজলা-সাভার 
ঢাকা 

৯৪ নাম-েমাঃ ছাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-কুলছুম েবগম 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

৯৫ নাম-েমাঃ আিরফুর রহমান 
িপতা-েমাঃেগালাম সােরায়ার ম�ল 
মাতা-আিরফা খাতুন 

বাসা-১৭, সড়ক-৪, কােছরাবাদ হাউিজং, কাটাসুর, েমাহা�দপুর, 
ঢাকা 

৯৬ নাম-েমাঃ সািদকুর রহমান আক� 
িপতা-মৃতঃ সিহদুর রহমান আক� 
মাতা-েমাছাঃ নাজনীন ইয়াসিমন 

�াম-ভাত�াম 
ডাকঘর-ভাত�াম 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

৯৭ নাম-ফােতমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-েরাকসানা েবগম 

�াম-ইসমাইল মি�ল, ৪৮/১ 
পূব র্ হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ 

৯৮ নাম-�দীপ কুমার ম�ল 
িপতা-নারায়ন চ� ম�ল 
মাতা-আশালতা রানী 

�াম-েদা�রামপুর 
ডাকঘর-কামারগাঁও 
উপেজলা-তােনার 
েজলা-রাজশাহী 

১০০ নাম-মামুন খান 
িপতা-সুরাত খান 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-পবনারপাড় 
ডাকঘর-কুশলা 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েগাপালগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

১০১ নাম-িসি�কুর রহমান 
িপতা-আ�ল মা�ান সরদার 
মাতা-আয়শা েবগম 

�াম-িটহািট 
ডাকঘর-কুশলা 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েগাপালগ� 

১০২ নাম-েমাসাঃ িমিল খাতুন 
িপতা-েমাঃ িনফাজ উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ খায়রুল েবগম 

�াম-লািহিড় েমাহনপুর, িমলপাড়া 
ডাকঘর-লািহিড় েমাহনপুর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

১০৩ নাম-েরাকসানা আলম 
িপতা-রিবউল আলম 
মাতা-জাহানারা আলম 

৭৯/১, আখড়া মি�র গিল 
উ�র সুলতানগ�, েমাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ 

১০৪ নাম-তানিজন েসপু 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব আলী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�ীণ েপ�, �াট১/িব, বাসা-৪ 
েরাড-৯, �ক-িস, েসকশন-৬ 
িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

১০৫ নাম-েমাঃ অিলউ�াহ 
িপতা-েমাঃ আবুল কােসম 
মাতা-েমাসাঃ িপয়ারা েবগম 

�াম-বাৈহর েমৗজ 
ডাকঘর-েচৗ�বুিবয়া 
উপপটুয়াখালী 
পটুয়াখালী 

১০৬ নাম-েমাঃ ম�রুল ইসলাম 
িপতা-আবদুর রা�াক েজামা�ার 
মাতা-েমাসাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-েতিলখালী 
ডাকঘর-েতিলখালী 
উপপটুয়াখালী 
পটুয়াখালী 

১০৭ নাম-হািববা েমা�ারী 
িপতা-হািববুর রহমান ভূইয়া 
মাতা-সােলহা েবগম 

বাসা-২/৩, �াট-িড-১ 
েমাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ 

১০৯ নাম-শায়লা শারিমন সুবন র্া 
িপতা-েমাহ�দ আলী 
মাতা-েরিজয়া আ�ার 

২৭১/এ, উ�র শাহজাহানপুর 
শাি�নগর, শাহজাহানপুর, ঢাকা 

১১০ নাম-সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল আলীম 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-মেনাহরপুর (পি�মপাড়া) 
ডাকঘর-ৈশলকুপা 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

১১১ নাম-ৈসয়দ েমাকতািদর েহােসন 
িপতা-ৈসয়দ েমাকেলছ েহােসন 
মাতা-ফিরদা েহােসন 

২৯/এ/৫২, সিতশ সরকার েরাড, েগ�ািরয়া, ঢাকা-১২০৪ 

১১২ নাম-েমাঃ ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাঃ শাহাজাহান আলী 
মাতা-েমাছাঃ ইয়াছিমন আরা 

�াম-েকরানীর হাট েরাড, রাধাকৃ�পুর 
ডাকঘর-েকরানীর হাট 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 
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১১৩ নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ আিজজ িময়া 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-িনজ�াম 
ডাকঘর-হাটকৃ�পুর 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

১১৪ নাম-েমাঃ ফারুকউ�ামান 
িপতা-েমাঃ মখেলচুর রহমান 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-সবদ আলী সড়ক পাব র্তীপুর 
ডাকঘর-হিরনাকু� 
উপেজলা-হিরনাকু� 
েজলা-িঝনাইদহ 

115 নাম-েমাঃ েমািমন হাসান েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃনূরুল হাসান েচৗধুরী 
মাতা-আিমনা েবগম 

মদন ভূইঁয়াবািড়, �ট-১৬৮৯, উ�র দি�ণ, েরাড-০৬ 
দিনয়া, কদমতলী, 
ঢাকা-১২৩৬ 

১১৬ নাম-েমাঃ আিমন হাসান েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ নূরুল হাসান েচৗধুরী 
মাতা-আিমনা েবগম 

মদন ভূইঁয়াবািড়, �ট-১৬৮৯, উ�র দি�ণ, েরাড-০৬ 
দিনয়া, কদমতলী, 
ঢাকা-১২৩৬ 

১১৭ নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ কামরুল হাসান ভূঞা 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

৩/১১, সরকাির অিফসাস র্ েহাে�ল �ীন েরাড, 
ঢাকা-১২০৫ 

১১৮ নাম-এলািহ িময়া 
িপতা-বজলু িময়া 
মাতা-েজােবদা েবগম 

�াম-েবড়তলা 
ডাকঘর-েবড়তলা 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

১১৯ নাম-েমাঃ সবুজ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-েমাছাঃ চ�া েবগম 

১৪২(৩এ), ম�বাসােবা, বাসােবা, সবুজবাগ, 
ঢাকা-১২১৪ 

১২০ নাম-েমাঃ মাসুম েমা�া 
িপতা-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
মাতা-েবিব আ�ার 

িমিলটাির ফাম র্, িবিপএিটিস, সাভার, ঢাকা 

১২১ নাম-সমীর কুমার রায় 
িপতা-সুধীর কুমার রায় 
মাতা-তারা রায় 

�াম-সড়াবাড়ী 
ডাকঘর-ডুমিরয়া বাজার 
উপেজলা-টুংিগপাড়া 
েগাপালগ� 

১২২ নাম-েমাঃ িজ�ারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত েহােসন 
মাতা-েসাহানা পারভীন 

�াম-দুগ র্াপুর 
ডাকঘর-েগায়ালপাড়া 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর 
েজলা-িঝনাইদহ 

১২৩ নাম-রি�ম কুমার কু� 
িপতা-সমের� কু� 
মাতা-রুনু কু� 

বাড়ী-১১৩, েরাড-৯/এ আরমান খান গিল, ধানমি�, 
ঢাকা-১২০৯ 
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১২৪ নাম-েমাঃ ইয়ািছন আল ফরমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািমদ 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী েবগম 

�ঃ-েমাঃ �ামল িময়া 
পিরচালক, মাধবী িমউিজক একােডিম, বািড়-১২, েরাড-২০/িব, 
েস�র-০৪, উ�রা, ঢাকা-১২৩০ 

১২৫ নাম-েমাঃ নাজমুল হক েচৗধুরী 
িপতা-আ�ল েমােমন েচৗধুরী 
মাতা-নাজমা েচৗধুরী 

েঘাড়াশাল ইউিরয়া সার কারখানা, পলাশ, নরিসংদী 

১২৬ নাম-েরেহনা পারভীন 
িপতা-েমাঃ ছদর উ�ীন 
মাতা-েমাসেলমা েবগম 

করেতায়া-৮, িবিসএস �াফ েকায়াট র্ার, বাবুপুর, নীলে�ত, 
িনউমােকর্ট, ঢাকা-১২০৫ 

১২৭ নাম-েমাঃ েদলওয়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ েতাবজুল হক 
মাতা-েমাসাঃ সুিফয়া েবগম 

�াম-িটকরামপুর 
ডাকঘর-িটকরামপুর 
উপেজলা-চাঁপাই নবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 

১২৮ নাম-িপতা�র দাস (গা�ী) 
িপতা-হরলাল দাস 
মাতা-িমতু দাস 

�াম-পূব র্ গাইলকাটা 
ডাকঘর-কুিলয়ারচার 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

১২৯ নাম-সাি�র হাসান 
িপতা-শিহদুল ইসলাম 
মাতা-নাজমা ইসলাম 

�াম-১০৪৩ নতুন ফুলবাড়ী 
ডাকঘর-িসরাজগ� সদর 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

১৩০ নাম-চ�ী �সাদ বসাক 
িপতা-�েদাষ কাি� বসাক 
মাতা-িলিপ রানী বসাক 

�াম-বীর ভ�াসন ১৩৯০/১ নতুন প�ী 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশাগ� 

১৩১ নাম-েমাঃ হািমদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সামসুল ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া েবগম 

�াম-ঝাউিদয়া, সাড়া ঝাউিদয়া 
ডাকঘর-পাকশী 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

১৩২ নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান তালুকদার 
িপতা-আঃ মা�ান তালুকদার 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-তাফালবাড়ীয়া 
ডাকঘর-দাবাড়ী 
উপেজলা-দশিমনা 
পটুয়াখালী 

১৩৩ নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ হাসমত আলী েমা�া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-১৬ থানারপাড়া 
ডাকঘর-বািলয়াভা�া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েগাপালগ� 
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১৩৪ নাম-েদবীকা রানী পাল 
িপতা-েকামল কৃ� পাল 
মাতা-রূপালী রানী পাল 

�াম-বািহর বাগ 
ডাকঘর-কৃ�ািদয়া 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েগাপালগ� 

১৩৫ নাম-এস.এম জািহদুল আহসান 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িশকদার 
মাতা-েমাসাঃ জেবদা েবগম 

�ঃ-েমাঃ েগালাপ িময়া, েবন েব�াহ (েদাকান), ৩৪/৫২ রমনা ভবন, 
ব�ব� এিভিনউ, ঢাকা 

১৩৬ নাম-েমাঃ অিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ সুরাতুন েনছা 

৫৫/৩/১, পি�ম েদালাইরপাড়, 
ফিরদাবাদ, �ামপুর, ঢাকা 

১৩৭ নাম-কাজী েমাহা�দ আলী 
িপতা-কাজী আবদুল ওহাব 
মাতা-নািছমা আ�ার 

�াম-কাজী বাড়ী, উ�র িশবপুর 
ডাকঘর-িশবপুর 
উপেজলা-সদর 
েনায়াখালী 

১৩৮ নাম-সাগর 
িপতা-আহ�দ আলী 
মাতা-রওশন আরা 

�াম-উ�র দামপাড়া 
ডাকঘর-দামপাড়া 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

১৩৯ নাম-েমাঃ আিশক আহেমদ 
িপতা-মৃত-সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া েবগম 

বাসা-৮০/৩, ফজল খান সড়ক 
িসরাজগ� সদর, িসরাজগ� 

১৪০ নাম-েমাঃ রুহুল আমীন সরকার 
িপতা-সরকার ইমাম েহাসাইন 
মাতা-এস, নাহার 

৩০৩, অর�পাশা, বারুই�াম, না�াইল, ময়মনিসংহ 

১৪১ নাম-েমাঃ ইয়ািসন িময়া 
িপতা-নািসরউি�ন 
মাতা-মিদনা েবগম 

২২২/১৩ (পাবনা কেলানী) মািলবাগ, ডাক-শাি�নগর, উপেজলা-
শাহজাহানপুর, ঢাকা 

১৪২ নাম-এমদাদ েহােসন 
িপতা-আমজাদ েহােসন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েছাট শুকু�ী 
ডাকঘর-হিতরিদয়া 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

১৪৩ নাম-েমেহদী েহাসাইন 
িপতা-মুহা�দ নাজমুর রহমান 
মাতা-মুিজবুে�সা 

১২৪৪, েজিমিন েরাড, গাইটাল, িকেশারগ� সদর, িকেশারগ� 

১৪৪ নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-সিকনা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা 
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১৪৫ নাম-েমাঃ মাহামুদার রহমান 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-মাহামুদা খাতুন 

�াম-রাজব�ভ 
ডাকঘর-গজঘ�া 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

১৪৬ নাম-েমাঃ নুরুল হক 
িপতা-েমাঃ সাহাবুি�ন 
মাতা-িশিরনা েবগম 

িদ িরেয়ল �ল, ব� মা�াইল, িজনিজরা, েকরানীগ�, ঢাকা 

১৪৭ নাম-েমাঃ আিরফ িব�াহ 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-নাজমু�াহার 

�াম-েকালা 
ডাকঘর-হিলধানী 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর 
েজলা-িঝনাইদহ 

১৪৮ নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম সরকার 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম সরকার 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

৩৬/১-ই, মসিজেদর গিল, শাহ আলী বাগ, িমরপুর-১, ঢাকা 

১৪৯ নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ মারফুল হাসান 
মাতা-েরৗশন আরা হাসান 

�াম-পীরপুর 
ডাকঘর-উছমানপুর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

১৫০ নাম-িবদুয্ৎ সরকার 
িপতা-মহান� সরকার 
মাতা-েরবা রানী সরকার 

২০৭, জজর্ গিল, এিলফয্া� েরাড, ঢাকা-১২০৫ 

১৫১ নাম-েমাঃ েজাবােয়দ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�াস আলী 
মাতা-তাহিমনা খাতুন 

�াম-িবয়ারা 
ডাকঘর-আউিলয়া নগর 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১৫২ নাম-অিভ ঢালী 
িপতা-রবী� চ� ঢালী 
মাতা-িচ�া রানী ঢালী 

�াম-িবে�শুরী েদবী েরাড (পািনর �াংিক) 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১৫৩ নাম-ছাওবান ইসলাম 
িপতা-মুনছুরুল হক 
মাতা-িফেরাজা হক 

৩৯৯, কবর�ান েরাড, েবদ�াম, েগাপালগ� 

১৫৪ নাম-েমাঃ আল আমীন 
িপতা-েমাঃ জামাল উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-ৈসয়দ�াম 
ডাকঘর-েখরুয়াজানী 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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১৫৫ নাম-িব� নাথ আচা�র্ 
িপতা-েফেগ� চ� আচা�র্ 
মাতা-সুমী রানী আচা�র্ 

�াম-ফা�াজর্য্ 
ডাকঘর-ফা�াজর্য্ 
উপেজলা-নািসরনগর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

১৫৬ নাম-েমাঃ আবুল হাসান 
িপতা-েমাঃ হােমজউি�ন হাং 
মাতা-েমাসাঃ মােলকা েবগম 

�ঃ-েমাঃ হুমায়ূন কিবর, িপও, 
ইআরিড, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

১৫৭ নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-আিতকুর রহমান মু�ী 
মাতা-আিফয়া আিতক 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা 

১৫৮ নাম-পিপ আ�ার 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-নািছমা েবগম 

২৭৮, মীরহাজীরবাগ, েগ�ািরয়া, যা�াবাড়ী, ঢাকা 

১৫৯ নাম-েগালাম র�ানী 
িপতা-মরহুম আবুল কােশম 
মাতা-ফিজলাতুন েনছা 

�াম-ডা�াপাড়া বাজার 
ডাকঘর-ডা�াপাড়া 
উপেজলা-হািকমপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

১৬১ নাম-িলটন চ� দাস 
িপতা-সুধীর চ� দাস 
মাতা-েশফালী রানী দাস 

�াম-সুধীর মা�ােরর বািড় 
ডাকঘর-ধনুিময়ার হাট 
উপেজলা-হািতয়া 
েনায়াখালী 

১৬২ নাম- েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আরজু েবগম 

�াম-পি�ম বড়বালা 
ডাকঘর-ছড়ান 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-রংপুর 

১৬৩ নাম-ছ�া দাস 
িপতা-িনিখল কুমার দাস 
মাতা-সুিম�া রানী দাস 

১-এইচ, ১৩/২০৬, মা ওয়ািশং েস�ার, কাজীফুরী গুদারাঘাট, 
িমরপুর-১, ঢাকা 

১৬৪ নাম-েমাঃ ওয়ািহদু�ামান 
িপতা-েমাঃ ওয়ােছক সরদার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�ঃ-েমাঃ জিসমউি�ন, �ি�গত কম র্কতর্া, ইআরিড, েশের বাংলা 
নগর, ঢাকা 

১৬৫ নাম-েমাঃ রািকবুল ইসলাম 
িপতা-েগালাম রসুল 
মাতা-রিহমা েবগম 

২০০ লালবাগ েরাড, েছাট ভাই মসিজদ, িনউমােকর্ট, লালবাগ, ঢাকা 

১৬৬ নাম-েসৗরভ েপা�ার 
িপতা-মরন েপা�ার 
মাতা-সুিচ�া েপা�ার 

দােসর কাি� 
দােসর কাি� 
িখলগাঁও, ঢাকা 

167 নাম-শুভংকর েদ 
িপতা-�পন কুমার েদ 
মাতা-র�া েদ 

�াম-েদবহাটা 
ডাকঘর-েদবহাটা 
উপেজলা-েদবহাটা 
েজলা-সাত�ীরা 
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168 জনাব- আিরফুল ইসলাম খান 
িপতা- আ�র সিন খান 
মাতা- জােহরা েবগম 

�াম-ম� পীেরর বাগ 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা- ঢাকা 

170 জনাব- েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা- শাহানাজ েবগম 

�াম- দি�ন মা�াইল 
েপা�-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকারানীগ� 
েজলা- ঢাকা 

171 জনাব- মাসুদ িময়া 
িপতা- মিহর উ�ন 
মাতা-সািহদা 

�াম-েরায়াইল বাড়ী 
েপা�-েরায়াইলবাড়ী 
উপেজলা- েক�য়া 
েজলা- েন�েকানা 

172 জনাব- েমাঃ আহাদ আলী 
িপতা-মৃত েমাঃ নুর িময়া 
মাতা- েমাছাঃ শাহানারা েবগম 

�াম- দারমা 
েপা�-মজিলশপুর 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া 
েজলা-�া�ন বাড়ীয়া 

173 জনাব ওমর হাসনাত 
িপতা-ওমর ফারুক 
মাতা-িশিরনা আ�ার 

�াম-েডায়অইবাড়ী 
ডাকঘর-�পুর 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

174 জনাব- েমাঃ এহ্সানুল কিরম (ডয্ানী) 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা- আসমা রিফক 

�াম-েপলনপুর 
েপা�-কুিলয়ারচর 
উপেজলা- কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

175 জনাব- জা�াতুল েেফৗরেদাস 
িপতা-আবু তােহর 
মাতা- েহাসেন আরা েবগম  

�াম- মালদার পাড়া 
েপা�-আখাইড়া 
উপেজলা- আখাউড়া 
েজলা-�া�নাবাড়ীয়া 

176 জনাব- রিফক আহেমদ 
িপতা- ৈসয়দ আহেমদ 
মাতা- সুিফয়া আ�ার 

�াম- সুলতানপুর 
েপা�-সুয়াগ� বাজার 
উপেজলা- সদর দি�ন 
েজলা- কুিম�া 

177 জনাব- এমদাদুল হক সালাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােসম 
মাতা-িবলিকস আ�ার 

�াম- সরতাজ বােহরা 
েপা�-তারুি�য়া েকানাপাড়া 
উপেজলা- ই�রগ� 
েজলা- ময়মনিসংহ 

178 জনাব- মিনয়া আ�ার 
িপতা- েমাঃ জাহা�ীর কিবর 
মাতা- িলপচা েবগম 

�াম- মাতুয়াইল পি�ম পাড়া 
েপা�- মাতুয়াইল 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
ঢাকা। 

179 জনাব- ফারুক েহােসন 
িপতা-েমাঃ লালিময়া 
মাতা- শামসুর নাহার 

�াম- েরাড নং- ১৭, জনতা হাউিজং 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 
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180 জনাব- েসােহল আহ�দ 
িপতা- আ�ল কু�স 
মাতা- সামসুন নাহার 

�াম- তালতলা 
েপা�-রাধানগর 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

181 জনাব- েমাঃ কিবরুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ সিফউল ইসলাম 
মাতা- েমাছাঃ কেবদা েবগম 

�াম- ২৫/৪ আল বারাকা সুপার মােকর্ট মিজদপুর 
েপা�- সভার 
উপেজলা-সভার 
ঢাকা। 

182 জনাব- রাজীব রায় 
িপতা- রনিজত রায় েচৗধুরী 
মাতা-�নতী রায় েচৗধরী 

�াম- বি�শ 
েপা�-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

183 জনাব- েমাঃ সােজদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ কালু �াং 
মাতা- েমাছাঃ সুেজদা িবিব 

�াম- ভাগনাগর কাি� 
েপা�-ভাগনাগর কাি� 
উপেজলা- িসংড়া 
েজলা- নােটার 

184 জনাব- েমাঃ মহিসন িময়া 
িপতা- েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম- নরিসংহারচর 
েপা�-েনায়াকা�া 
উপেজলা- পলঅশ 
েজলা-নরিসংদী 

185 জনাব- েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ সুলতান ঘরামী 
মাতা- েজাহরা েবগম 

�াম- পাজাখালী 
েপা�-কুিড়পাইকা 
উপেজলা- পটুয়াখালী 
পটুয়াখালী 

186 জনাব- �াবণী েঘাষ 
িপতা- িশবনাথ েঘাষ 
মাতা-িরনা েঘাষ 

�াম- ২৮-২৯ মিনর েহােসন েলন 
েপা�- েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
ঢাকা। 

187 জনাব- েমাঃ আশাদু�ামান 
িপতা- েমাঃ আশরাফুল আলম 
মাতা-েমাছাঃ পারভীন েবগম 

�াম- েচৗধুরীপাড়া 
েপা�-মনাকষা 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

188 জনাব- কািনজ ফােতমা পরশমিন 
িপতা- েশখ সালাহ উি�ন 
মাতা- মাসুদা েবগম 

�াম-উ�র েগাড়ান 
েপা�- িখলগাঁও 
উপেজলা- ঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

189 জনাব- েমাছঃ িমনা ইয়াসিমন 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা- আেমনা েবগম 

�াম- বাবু হািট, পবজইট (১নং িসট েমাড়) 
েপা�-িঝনাইদহ 
উপেজলা- িঝনাইদহ সদর 
েজলা–িঝনাইদহ 
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190 জনাব- আবু সােলহ 
িপতা-মিনর েহােসন 
মাতা- পারভীন 

�াম- ১৪১/২ সিলমু�াহ েরাড, 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা- েমাহা�দ পুর 
ঢাকা। 

191 জনাব- টুটন েসন 
িপতা- ধীরাজ ভূষন েসন 
মাতা- ম� রানী েসন 

�াম-তাজমহল েরাড (িনচ তলা,�ক- িস 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দ পুর 
েজলা- ঢাকা 

192 জনাব- েহােসন মাহমুদ সুজন 
িপতা- সােবর আহেমদ 
মাতা-জুেবদা েবগম 

�াম- বাসা নং ১/১০, বাবর েরাড েমাহা�দপুর 
েপা�- েম�াপিলটন েকাঃ অপােরিটপ , হাউিজং েসাসাইিট, �ক-এফ 
উপেজলা- 
ঢাকা 

193 জনাব- িবিব ফােতমা িরজু 
িপতা-মৃত িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েরেহনা ইসলম 

�াম-পা�ার বাসা , েরাড ০১, ডগাইর নতুন পাড়া 
েপা�- সারুিলয়া 
উপেজলা- েডমরা 
ঢাকা 

194 জনাব- স�ীব রায় 
িপতা-নারায়ন রায় 
মাতা-রীনা রায় 

�াম-৭৫/৭৬ রািধকােমাহন বসাক েলন, তািতঁ বাজার 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপেজলা- 
ঢাকা 

195 জনাব- শা�া আ�ার 
িপতা- সমামছুল হক 
মাতা- আেনায়ার েবগম 

�াম- ৩০/আই পুরাতন আিজমপুর সরকারী কেলানী (দি�নপাে�র্) 
েপা�- িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
ঢাকা 

196 জনাব- অনক র�ন েচৗধুরী 
িপতা- অিনল েচৗধুরী 
মাতা- িমনতা রানী েচৗধুরী 

�াম- সরকার হািট 
েপা�-িমঠামইন 
উপেজলা-িমঠামইন 
েজলা-িকেশারগ� 

197 জনাব- ফয়সাল আহেমদ 
িপতা- েমাঃ ফজর আলী মৃধা 
মাতা- িশরীনা আ�ার 

�াম- বাসা নং-২০২, েরাড নং- ০৮, েসানাডা�া 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-েসানাডা�া 
েজলা- খুলনা 
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198 জনাব- েমাঃ মিমনুল হক 
িপতা-েমাঃ বােতন িময়া 
মাতা-মািরয়া েবগম 

�াম- ৬২/িব, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া 
েপা�-িখলগাঁও 
উপেজলা- 
ঢাকা 

199 জনাব- েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা- আ�ল রা�াক 
মাতা- তাছিলমা 

�াম- ৈখলিস�র 
েপা�- উয়শ� পাইক পাড়া 
উপেজলা- িমজর্াপুর 
েজলা- টা�াইল 

200 জনাব- কাজী মিতউর রহমান 
িপতা- কাজী সামছুল হক 
মাতা- েমাছাঃ েখােদজা েবগম 

�াম- গংগানগর 
েপা�- গংগানগর 
উপেজলা- আখাউড়া 
েজলা- �া�নবাড়ীয়া 

202 জনাব- েলিলন বাইন 
িপতা-�ফু� বাইন 
মাতা-ির�া রানী বাইন 

�াম- দােনাখালী, িচতলমারী 
েপা�-পাটরপাড়া 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

203 জনাব- এনামুল কিরম 
িপতা- েমাঃ ছেলমান েমখ 
মাতা- আয়শা েবগম 

�াম- েদাকান নং-২২ , হযরত শাহ আলী িবপনীিবতান, দি�ন 
িবিশল, িমরপুর-১, ঢাকা 

204 জনাব- েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 
িপতা- আ�ল লিতফ 
মাতা- রােবয়া েবগম 

�াম-ধানমি� 
েপা�-ধানগড়া 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

205 জনাব- েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত সুরমান আলী সরকার 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম- গাড়ীমাসী 
েপা�-চ�নগাঁতী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা- িসরাজগ� 

206 জনাব- েমাঃ িলয়াকত আলী সরকার 
িপতা- েমাঃ আ�ল মােলক সরকার 
মাতা- েমাছাঃ আকিলমা সরকার 

�াম- অিলপুর 
েপা�-বড়হর 
উপেজলা- উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজ� 

207 জনাব- ফারুক আহেমদ 
িপতা- েমাঃ শওকত আলী িময়া 
মাতা- মােলকা েবগম 

�াম- ৩৯৭/ক, ০৬ বায়তুল আমান হাঃ েসাঃ 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা- ঢাকা 

208 জনাব- আলািমন সরকার 
িপতা-েমাঃ দুলাল িময়া 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম- মনথা েসানাপাড়া 
েপা�-জিশহািট 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা- টা�াইল 
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209 জনাব- েমাহা�দ নূর উি�ন 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল কু�স 
মাতা-সামসুন নাহার 

�াম-ডবইয়াড র্ এ� ইিন্�য়ািরং ওরাকর্স িলঃবাংলােদশ েনৗ বািহনী 
েসানাকা�া ব�র 
উপেজলা- বা�র 
েজলা-নারায়ন� 

210 জনাব- সাইফুল ইসলাম 
িপতা- আলী আহ�দ 
মাতা-শিরফা খানম 

�াম-ম�পাড়া 
েপা�-�া�বাড়ীয়া 
উপেজলা-�া�বাড়ীয়া 
েজলা-�া�বাড়ীয়া 

211 জনাব- ত�ী রানী সরকার 
িপতা- িবমান কুমার সরকার 
মাতা-েরখা রানী সরকার 

�াম-তাড়াশ 
েপা�-তাড়াশ 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

212 জনাব- রওনক িবনেত জামান 
িপতা-মৃত খায়রু�ামান 
মাতা- তহিমনা জামান 

�াম- ে�িসং টাওয়ার রুিবর েমাড় চকএনােয়ত 
েপা�-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

213 নাম-চাঁদনী ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃসালমা আ�ার 

১/৮৭ পূব র্ খাবাসপুর (বড়ইতলার েমাড়) 
ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর। 

214 নাম- জনাব ত�য় চ�বত� 
িপতা-ভীম চ�বত� 
মাতা-দূগ র্া চ�বত� 

রানা িদগ� �াট নং ৩(িড +ই) ২৮-৩০ আর েক িমশন েরাড় ডাক-
ওয়ারী 
েজলা- সু�াপুর 

215 নাম- জনাব আসাদু�ামান তালুকদার 
িপতা- েমা:রুহুল আিমন তালুকদার 
মাতা-েমারেশদা েবগম 

আহেমদ েমারেশদ ১০/১ বব র্নবাড়ী, িমরপুর-১ ঢাকা। 

216 নাম- জনাব েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃকালাম সরদার 
মাতা-েমাছাঃ রােহলা েবগম 

�াম- িতলছড়া 
ডাকঘর-ওড়াকাি� 
েগাপালগ� 

217 নাম- জনাব অিভিজত বাইন 
িপতা-িচ�য় বাইন 
মাতা-বীনা বাইন 

বািড় নং ২১০, রঘুনাথপুর েপা-রঘুনাথপুর,েগাপালগ� 

218 নাম- জনাব েমাঃ ফয়সাল আহেমদ 
তালুকদার 
িপতা-েমাঃআ�স সালাম তালুকদার 
মাতা-েরাকসানা আ�ার লাকী 

�ক� পিরচালেকর কায র্ালয় উ�িশ�া মেনা�য়ন �ক� ঢাকা ে�ড 
েস�ার ৯ম তলা কাওরান বাজার ঢাকা। 

219 নাম- জনাব-প�ব বসু 
িপতা-আেলামিত 
মাতা-িবসুপাদ বসু 

�াম-গিড়য়াদহ, ডাক-কুমারখালী, েজলা- ফিরদপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

220 নাম- জনাব েমাঃ রিশদুর ইসলাম 
িপতা-এ িব এম েমামাে�দ েহােসন 
আলী 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেন আরা েবগম 

�াম- ল�ীকা�পুর 
ডাকঘর-জয়নগর 
েজলা-শিরয়ত পুর 

221 জনাব জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমা: শাহাজাহান আলী 
মাতা-েমাছা: সুলতানা রািজয়া 

৩৪, জাহানারা মি�ল,৩ খ 
�াম- গুড়াতীপাড়া 
ডাকঘর- সদর, 
েজলা-রংপুর 

222 জনাব-তামা�া ইসলাম 
িপতা-সাইফুল ইসলাম 
 
মাতা- িমিল ইসলাম 

েহাি�ং নং ১০১ ধানমি� িসরাজগ� েজলা- িসরাজগ� 

223 জনাব মাহবুব হাসান 
িপতা-গাজী আবুল কােশম 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

খ�কারবাড়ী বাসা নং-৭২ েরাড নং০৮ দি�নিবিশ িমরপুর-০২,দারুস 
সালাম, ঢাকা 

224 জনাব শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ দুলাল উি�ন 
মাতা-উে�কুলসুম 

�াম- কাতলসার 
ডাকঘর-পদুর বাড়ী 
েজলা-ময়মনিসংহ 

225 জনাব-িশপন ধর 
িপতা-িবপদ ভ�ন 
মাতা-েশফালী ধর 

�াম- তাতীপাড়া 
ডাকঘর-িশমুিলয়া 
েজলা-সাভার, ঢাকা। 

226 জনাব-মাসুদ পারেভজ 
িপতা-মিফজুর রহমান 
মাতা-নুরুন নাহার 

�াম- অ�িডয়া 
ডাকঘর-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

229 জনাব- মলয় কাি� নাহা 
িপতা-নারায়ন চ� রাহা 
মাতা-খুকু রানী রাহা 

�াম- উ�িশ�া মােনা�য়ন �ক� েহেকপ ঢাকা ে�ড েস�ার ৯ম তলা 
৯৯, কাজী নজরুল ইসলাম এিভিনউ, ডাক-কারওয়ান বাজার েতজগাঁও 
, ঢাকা। 

230 জনাব- ইমরান পারেভজ 
িপতা-সিফউল আলম 
মাতা-েমাছাঃ জুেলখা েবগম 

�াম- লালবাগ �াব েমাড় 
ডাকঘর-িদনাজপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

231 জনাব আ��াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম- রামচ�পুর 
ডাকঘর-বাঁেধর হাট 
েনায়াখালী 

232 জনাব ইি�স হাসান 
িপতা-েমাঃ আবু জাফর পহলান 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম- আজমপুর কাচাবাজার 
ডাকঘর-আজমপুর 
ঢাকা 

233 জনাব- ৈসয়দ ম�রুল হক তুিহন 
িপতা-মৃত ৈসয়দ েরজাউল কিরম 
মাতা-নািদরা েবগম 

�াম- মেনাহরদী 
ডাকঘর-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 
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234 জনাব আলী েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািলম িময়া 
মাতা-েমাছঃ হািলমা। 

�াম- পাথুরা 
ডাকঘর-উলুেখালা 
েজলা-গাজীপুর 

235 জনাব-িনজাম উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবু বকর িসি�ক 
মাতা-েসানাবরু েবগম 

�াম- উ�র েগাড়ান 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
ঢাকা 

236 জনাব কামাল েহাসাই ন 
িপতা-আঃ রা�াক ফিকর 
মাতা-েমাসা পির েবগম 

েমাঃ িজ�র রহমান (সােভর্য়ার সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর 
কায র্ালয় মিতিঝল রাজ� সােকর্ল ৪৭টয়নবী জয়কালী মি�র –ঢাকা-
১০০০ 

237 জনাব িলটন চ� সরকার 
িপতা- সাধন চ� সরকার 
মাতা-লনী রানী সরকার 

১ নং বড়কািশয়া িবরামপুর, ডাক-েমাহনগ�,েজলা-েন�েকানা 

238 নাম-েমাহা�দ আিনছ মৃধা 
িপতা-আ�ল মিতন মৃধা 
মাতা-সানায়ারা েবগম 

�াম- হিরপুর 
ডাকঘর-িশবনগর 
েজলা-কুিম�া 

239 জনাব-আ�র রউফ 
িপতা-আ�ল হািলম 
মাতা-চােহনা েবগম 

�াম- ম� মা�াইল 
ডাকঘর-েকরানীগ� 
ঢাকা 

240 জনাব-মাহাতাব েহােসন 
িপতা-মৃত ওফাজউি�ন তালুকদার 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েগাপালগ� েট�টাইল ইিন্�িনয়ািরং কেলজ �াপন �ক�,ব� 
পিরদ�র , িবিটএিমিস ভবন (৬�তলা) ৭,৮ কাওরার বাজার ঢাকা। 

241 জনাব তানবীর েচৗধুরী 
িপতা-সুলতান মাহমুদ েচৗধুরী 
মাতা-তাছিসলা েবগম 

�াম- টুনাপাড়া 
ডাকঘর-কুশলা 
েগাপালগ� 

242 জনাব রুেবল েহােসন 
িপতা- রিহম 
মাতা-হাসনারা েবগম 

৮/৩,৬ িস েরাড, ভরান গাল র্স �ল েরাড,মন্জুনগর টংগী, েজলা-
গাজীপুর 

243 জনাব িবেবক ঢানী 
িপতা-িবনয় কৃ� ঢানী 
মাতা-পু� রানী ঢানী 

২৮৪ মাদারবাড়ী ডাক- মাদারবাড়ী,উপেজলা-নািজরপুর েজলা- 
িপেরাজপুর 

244 জনাব- িরপন কুমার �মািনক 
িপতা-িজেত�নাথ �মািনক 
মাতা-িনভা রানী 

�াম- েদউলা বটগাছা 
ডাকঘর-শিফকপুর 
উপেজলা-রানী নগর 
েজলা-নওগাঁ 

245 জনাব-শািকলা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ শিফ উি�ন 
মাতা-ময়না খাতুন 

�াম- িদয়াড়বাঘইল 
ডাকঘর-পাকশী 
উপেজলা-ই�রদী, েজলা-পাবনা 
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246 জনাব-কমল বড়ুয়া 
িপতা-সুর�ন বড়ুয়া 
মাতা-িনভা বড়ুয়া 

�াম- েমরংেলায়া 
ডাকঘর-রামু উপেজলা-রামু 
েজলা- ক�বাজার 

247 জনাব ি�নাথ বালা 
িপতা-সুনীল বালা 
মাতা-আলতী বালা 

সজীব বাল, ৩১/এ /২ (৫ম তলা) �ামীবাগ, ঢাকা 

248 জনাব-জুেয়ল তালুকদার 
িপতা-েমাঃ েগালাম মওলা তালুকদার 
মাতা-েহেলনা েবগম 

নািসর উি�ন ৬�তলা ২৮/১ে�াব েস�ার, ইি�রা েরাড েতজগাঁও 
ঢাকা। 

249 জনাব –িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-এস এম আবু সিহদ 
মাতা-আিছয়া েবাগম 

�াম- ফুলতলা 
ডাকঘর-বােদকাড়াপাড়া, উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

250 জনাব আ�স সািদক 
িপতা-েমাঃ বাবুর আলী হালদার 
মাতা-রািশদা খাতুন 

�াম- েগািব�পুর 
ডাকঘর-�কলা, উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

251 জনাব শাহজাহান 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-খািতজা েবগম 

�াম- চদরউি�ন ভূইয়া বাড়ী, মহেতাপুর 
ডাকঘর-েবকু�পুর 
েনায়াখালী 

252 জনাব আ�র বাসার 
িপতা-আহসান উ�াহ 
মাতা-মিরয়াম েবগম 

�াম- েসানাপুর 
ডাকঘর-েসানাপুর নদর 
েনায়াখালী 

253 জনাব িমটন মজুমদার 
িপতা-েভালা মজুমদার 
মাতা-কৃ�া মজুমসদার 

�াম- ওয়াগয়পাড়া 
ডাকঘর-েবায়াংছিড় উপেজলা-েবায়াংছিড় 
েজলা-বা�রবন 

254 জনাব ইমরান ফরাজী 
িপতা-আলী িময়া ফরাজী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম- কাচনা, 
ডাকঘর-কানচনপুর 
উপেজলা-েমা�া হাট 
েজলা- বােগরহাট 

255 জনাব মািনক চ� রায় 
িপতা-ি�েজ� নাথ রায় 
মাতা-কিনকা রানী রায় 

�াম- দি�ন পানা পুকুর 
ডাকঘর- দি�ন পানা পুকুর 
উপেজলা-গংনাচড়া 
েজলা-রংপুর 

256 জনাব ইনসাব আলী 
িপতা-েমাঃ নওেশর আলী 
মাতা-ইনসান েবগম 

�াম- যুড়কা 
ডাকঘর-সলংগা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 
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258 জনাব কামরুল হাসান 
িপতা-মৃত েতারাপ আলী খান 
মাতা-েশফালী েবগম 

�াম- উ�র রানীনগর 
ডাকঘর-ভািটকয়া, উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

259 জনাব সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েদেলায়ার েবগম 

�াম- খাদলা 
ডাকঘর-�ামপুর উপেজলা-বাসেবা 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

260 জনাব-নািজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক খান 
মাতা-ফিজলা খাতুন 

�াম- খানবাড়ী,পুরুড়া 
ডাকঘর-পুরুড়া, উপেজলা-ভালকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

261 জনাব আসাদু�াম 
িপতা-েমাঃ বাবুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েকািহনুর েবগম 

�াম- উ�র কািজর হাট 
ডাকঘর-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

262 জনাব দীপংকার িব�াস 
িপতা-প�জ কুমার িব�াস 
মাতা-কমলা রানী বালা 

�াম- রঘুনাথ পুর 
ডাকঘর- রঘুনাথ পুর 
েগাপালগ� 

263 জনাব- েশখ ফিরদ 
িপতা-গাজী েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

�াম- বাি�য়া, ধাতপুর 
ডাকঘর-ধাতপুর বাজার উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

264 জনাব সুেজ� নারায়ন েদ সরকার 
িপতা-সুিনেল� নারায়ন সরকার 
মাতা- শুভদা রানী েদ সরকার 

৪৮৫/১ দাসপাড়া, উলন 
ডাক-িখলগাঁও, উপেজলা-রামপুরা, েজলা- ঢাকা 

266 
জনাব আফরাইম িময়া 
িপতা-েমাঃ মুিহবুর রহমান 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা,িডআইিট েরাড, 
ঢাকা -১২১৯ 

267 জনাব উে� হািববা েমৗির 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-মু� আরা েবগম 

�াম- উ�র মুগদাপাড়া 
ডাকঘর-বাসােবা, উপেজলা- সবুজবাগ 
ঢাকা 

268 জনাব সা�াদুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল বােরক 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম- কাকরান গােয়নপাড়া 
ডাকঘর-ধামরাহ, উপেজলা-ধামরা 
ঢাকা 

269 
জনাব েহলাল উি�ন 
িপতা-আ�ল কােসম েজামা�ার 
মাতা-েমাসাঃ েরবা েবগম 

৭৫/১ঋিষেকশ দাস েরাড 
ডাকঘর-ঢাকা সদর,উপেজলা-সু�াপুর 
ঢাকা 
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270 নাম- জনাব িগয়াস মুি� 
িপতা-েমাঃইয়ার আলী মুি� 
মাতা-ঝন র্া েবগম 

�াম- বাঁশবাড়ীয়া (েমৗলবী বাড়ী), বাঁশবাড়ীয়া, 
ডাকঘর- বাঁশবাড়ীয়া, উপেজলা-মুকসুদপুর 
 
েগাপালগ� 

271 নাম-ঝুমা েঘাষ 
িপতা-েখাকন েঘাষ 
মাতা-কাজল েঘাষ 

�াম- সুজন েস�ার), ২৮ নং এস েক েরাড কালীর বাজার 
ডাকঘর-কািলর বাজার 
নারায়ণগ� 

272 জনাব- খায়রুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃনজরুল ইসলাম 
মাতা-সালমা েবগম 

বাসা নং ম/১ েরবড -০১, �ক, িব, ডাকঘর-িমরপুর উপেজলা-
শাহআলী, ঢাকা 

273 জনাব রািজব িব�াস 
িপতা-রামপদ িব�াস 
মাতা-দুলালী িব�াস 

�াম- ১৪-৪ �ামীবাগ, 
ডাকঘর-সদর ঘাট, উপেজলা-েগ�ািরয়া 
ঢাকা 

274 জনাব ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাঃ রওশন আলী হাওলাদার 
মাতা-রািহমা েবগম 

�াম- কৃ�পুর 
ডাকঘর-আটখালী, উপেজলা-গলািচপা 
পটুয়াখালী 

275 জনাব খােলদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শািমমুর রহমান 
মাতা-েরনু আ�ার 

িব-১৬/িস-৯, এিজিব কেলানী 
ডাকঘর-িজিপ-৩, উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 

276 জনাব আলাউি�ন 
িপতা-মৃত েমাঃ তাজুল ইসলাম 
মাতা-মািফয়া খাতুন 

�াম- হিভলী মসিজদ েরাড, , হিভলী 
ডাকঘর-িজনিজরা,উপেজলা-েকরানীগ� 
ঢাকা 

277 
জনাব ফিরদ আহেমদ 
িপতা-মৃত-ছইল িময়া 
মাতা-মৃত রােহলা 

�াম- বুরহানপুর 
ডাকঘর-বুরহানপুর, উপেজলা-নবীগ� 
হিবগ� 

278 জনাব- উ�ল কর 
িপতা- েগাপাল কর 
মাতা-মায়া রাণী কর 

�াম- রামপাশা 
ডাকঘর-েকরামতনগর,উপেজলা-কমলগ� 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

279 
জনাব আবুল কালাম 
িপতা-আবুল হাশম 
মাতা-তাজনাহার েবগম 

�াম- চরলিটয়া 
ডাকঘর-হািতয়া, উপেজলা-হািতয়া 
েনায়াখালী 
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280 নাম-শিহদুল ইসলাম 
িপতা-আমজাদ েহােসন 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

১২- এনােয়তগ� েলন, 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট, উপেজলা- হািজরাবাগ 
ঢাকা 

281 জনাব যুগল ম�ল 
িপতা-েযােগ�নাথ ম�ল 
মাতা-বকুল ম�ল 

.৬০৪, ই�ািহমপুর বাজার েরাড, ডাকঘর-ঢাকা কয্াট র্নেম� 
উপেজলা- কাফরুল ঢাকা 

282 নাম-�দীপ রায় 
িপতা-ক�না রায় 
মাতা-িদলীপ কুমার রায় 

�াম- খামারপাড়া 
ডাকঘর-দূগাপুর বাজার,উপেজলা-পাব র্তীপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

283 জনাব উে� েরাকাইয়া 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-মাসুিরয়া েবগম 

িবি�ংনং:আর -৫/িব-৮ (৪থ র্ তলা) 
ডাকঘর-িজিপও, 
উপেজলা- মিতিঝল 
ঢাকা 

284 জনাব মিরয়ম আ�ার 
িপতা-েমাঃ েসানা িময়া 
মাতা- সিকনা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,মািলবাগ েচৗধরীপাড়া,িখলগাঁও ঢাকা। 

285 জনাব কাি� রায় 
িপতা-মির�নাথ রায় 
মাতা-করুনা রায় 

বাড়ীনং- ০৮, (৪থ র্ তলা), েরাড নং-২০, �ক –িড ,েসকশন-১২, প�বী 
ঢাকা-১২১৬ 

286 জনাব মিতউর রহমান 
িপতা-েমাঃহীরা িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম- ঢাকা বহুিলিল সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৫/২, পি�ম কাফরুল 
আগারগাও, তালতলা ঢাকা। 

287 জনাব েসােহল েমা�া 
িপতা-েমাঃ আলী েহােসন েমা�া 
মাতা-েরােমনা েবগম 

১৯৭, বাসরী ভবন (২য় তলা) নবাবপাড়া 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
পটুয়াখালী 

288 নাম- জনাব আল আিমন 
িপতা-ফিরদ মৃধা 
মাতা-ফিরদা মৃধা 

বাসা নং ১৩,�াম-টুপুিরয়া,ডাক-কাজুিলয়া,উপেজলা-
েকাটািলপাড়া.েজলা-েগাপালগ� 

289 জনাব সু�ত চ�বত� 
িপতা-ভানুনাথ চ�বব র্তী 
মাতা-ক�না চ�বব র্তী 

�াম- ২৮ ৩০ আর েক িমশন েরাড় 
ডাকঘর-ওয়ারী, উপেজলা-সু�াপুর 
েজলা-ঢাকা 
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290 জনাব হুমায়ুন আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ফকর উি�ন 
মাতা-পােনায়ারা েবগম 

�াম- মদন েমাহরপুর 
ডাকঘর-েশ�া উপেজলা-নবাবগ� 
ঢাকা 

291 জনাব েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ বিদয়ার রহমান 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

১০৫, বাজারপাড়া বাগবাড়ী 
ডাকঘর- িমরপুর উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

292 জনাব হারুন অর রিশদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল সালাম 
মাতা-নািসমা েবগম 

�াম- শ�মালা 
ডাকঘর-শ�মালা বাজার উপেজলা-সদর 
ময়মনিসংহ 

293 জনাব হািসবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতা-েহেলনা 

নাহার িভলা ক-১০৭/িব, উ�র নাখাল পাড়া 
ডাকঘর-িখলে�ত 
ঢাকা। 

294 জনাব আল মামুন 
িপতা- েমাঃ িহরু েশখ 
মাতা- েবগম েরােকয়া 

১৪৫/৩ শাহ আিল বাগ, 
িমরপুর-১ 
ডাকঘর- িমরপুর , ঢাকা 

295 নাম-সাদী েমাঃ তিকউ�াহ 
িপতা-েমাঃ জােহর উ�াহ 
মাতা-মিজর্না েবগম 

৪ নং পূব র্ 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা- সবুজবাগ, েজলা- ঢাকা 

296 জনাব আ�না ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম- ৫১/১ চােমলীবাগ 
ডাকঘর- শাি�নগর, উপেজলা-প�ন 
ঢাকা 

297 জনাব- িটটু চ� েঘাষ 
িপতা-পেরশ চ� েঘাষ 
মাতা-অচ র্না রানী েঘাষ 

�াম-�ামাইকাি� 
েপা�-ছয়সৃিত 
উপেজলা-কুিনয়ার চর 
িকেশারগ� 

298 জনাব- ওয়ািহদা েহােসন 
িপতা- ওয়ািহদাখাতুন 
মাতা- আলী েহােসন 

সড়ক-ব-১/২ দি�ন বা�া 
েপা�-গুলশান 
উপেজলা-বা�া 
েজলা- ঢাকা 

299 জনাব- রিন রামানী 
িপতা- রি�ত রামানী 
মাতা-িবনা রামানী 

১৭ েকায়াটার গণপূতর্ িবভাগ 
�াম-২/৩ পি�ম ক�াউ� 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা-শাহবাগ 
ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

300 জনাব- ইসরাত জাহান 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা-র�ন েবগম 

�াম-পা�াপাড়া 
েপা�- েগািব� গ� 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

302 জনাব- এমদাদু�াহ 
িপতা-আ�ল মিতন 
মাতা-জিরনা েবগম 

�াম-তাতীহািট পি�ম 
েপা�-�বরদী 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

303 জনাব- েক এম মিনর েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাফাজুল েহােসন 
খ�কার 
মাতা-মালতী েবগম 

�াম-ই�ান র্ বনািনয়া েরাড, ০২, েসগুনবািগচা বনািনয়া ঢাকা 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা- ঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

304 জনাব-উলফাতুন নাঈম এয্ানা 
িপতা-মৃত ওয়ািহদ আলী 
মাতা-ফািতমা 

�াম-১ নং হাসপাতাল েরাড 
েপা�-ভাংগুড়া 
উপেজলা-ভাংগুড়া 
েজলা-পাবনা 

305 জনাব- আিমন মিহউি�ন 
িপতা-েমাঃ হািনফ 
মাতা-েরশমা েবগম 

�াম-পূব র্ ভাটারা 
েপা�-গুলশান 
উপেজলা-ভাটারা 
ঢাকা 

307 জনাব- শাহ েবগম 
িপতা-শাহাজাহান আলী 
মাতা-শােহরা েবগম 

�াম-চক জয় কৃ�পুর 
েপা�-আিজজাবাদ 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

308 জনাব- আিরফুল ইসলাম 
িপতা-নওেশদ আলী 
মাতা-জােহদা েবগম 

৯৪/৫, এ টাইপ আনসার কয্া� 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা- িমরপুর 
েজলা- ঢাকা 

309 জনাব- আিনছুর রহমান 
িপতা- েমাঃ আিজম উি�ন 
মাতা- আেয়শা েবগম 

মা েমেমািরয়াল �ল েরাড 
�াম-উংরা 
েপা�-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
ঢাকা 

310 জনাব- েমাসেলমউি�ন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম-কাওরাইদ 
েপা�-কাওরাইদ 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

311 জনাব- েশখ েমাখেলছুর রহমান 
িপতা-েশখ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েবগম মনিজলা খাতুন 

৫৪/১ হিররামপুর 
�াম-হিররামপুর 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 
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312 জনাব- ইউসুফ কাজী 
িপতা-মহ�ত আলী কাজী 
মাতা-হািমদা েবগম 

বাসা-১১ এিভিনউ -৭, �ক িব-, িমরপুর ১১, ঢাকা। 

313 জনাব- ফরহাদেহােসন 
িপতা- হািববুর রহমান 
মাতা-হািসনা খাতুন 

�াম- ৪৮,িস বামপাড়া েরাড, বামপাড়া 
েপা�-সদর 
উপেজলা-সদর 
ময়মনিসংহ 

314 জনাব- রিবউল হাসান খান 
িপতা-মৃত েমাঃ ই�ািহম খান 
মাতা- আেনায়ারা েবগম 

�াম-ম� েকাটগাও 
েপা�-মুি�গ� 
উপেজলা-মুি�গ� 
েজলা-মুি�গ� 

315 জনাব- নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বািরক 
মাতা-বকুল েবগম 

�াম-ঈশা�াই 
েপা�-গলমুকাপন 
উপেজলা-ওসমানীনগর 
েজলা- িসেলট 

316 জনাব- জয় চ� দাস 
িপতা-�গ�য় িখিতশ চ� দাস 
মাতা- িমনিত রানী দাস 

�াম-ধামর 
েপা�-ধামর 
উপেজলা-ফুলবািড়য়া 
েজলা- ময়মনিসংহ 

317 জনাব- জািকর েহােসন 
িপতা- েমাঃ সুলতান আহেমদ 
মাতা- ফিজলােতর েন�া 

৬৪/এ 
�াম- আিজমপুর সরকারী কেলানী 
েপা�- িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
ঢাকা 

319 জনাব- মারুফ আহেমদ জািমল 
িপতা-ফারুক আহেমদ 
মাতা-মিজর্না আ�ার 

�াম- গাইটাল 
েপা�-িকেশারগ� 
উপিকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

320 জনাব- জুেয়ল রানা 
িপতা- েমাঃ ফারুক েহােসন 
মাতা- েকািহনুর েবগম 

�াম- বাঁকা চড়াইল 
েপা�-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
ঢাকা 

321 জনাব- বু� েদব ভ�াচা�র্ 
িপতা-�ােনশ চ� ভ�াচা�র্ 
মাতা- মীরা ভ�াচা�র্ 

৩৫০ শহীদ খাইরুল েরাড 
�াম-ঘডমপি� 
েপা�-িকেশার গ� 
উপেজলা-িকেশার গ� 
েজলা-িকেশার গ� 

322 জনাব- আ�ল জিলল 
িপতা- েমাঃ শা�াহার আলী 
মাতা- জিরনা খাতুন 

�াম-ভারাংগা 
েপা�-েপাড়াবাড়ী 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 
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323 জনাব- অমল চ� দাস 
িপতা- িনম র্ল চ� দাস 
মাতা- 

�াম- আলীর চর 
েপা�-কাপাশিটয়া 
উপেজলা- কুিলয়ারচর 
িকেশারগ� 

324 জনাব- �তম িব�াস 
িপতা-েগৗির চ� িব�াস 
মাতা- সুলতা িব�াস 

েরাড নং ৩/এ বািড় -৭, ই�াহানী, পি�ম আগানগর। 
েপা�-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
ঢাকা 

325 জনাব- একা� সরকার 
িপতা- জয়�ী সরকার 
মাতা- জােন� নাথ সরকার 

�াম- েকওড়াতলা 
েপা�- েমাংলা 
উপেজলা- েমাংলা 
েজলা-বােগরহাট 

326 জনাব- িমলন েমা�া 
িপতা- আবুল কালাম 
মাতা- নারিগস েবগম 

�াম- 
েপা�- 
উপেজলা- 
েজলা- 

327 জনাব–েমাঃ রাহাত খাতুন 
িপতা- েমাঃ রহুল আিমন 
মাতা- নািছমা 

�াম-খারুয়া 
েপা�-খারুয়া 
উপেজলা-না�াইল 
ময়মনিসংহ 

328 জনাব- েমাঃ রাজু আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ িময়া 
মাতা- রােবয়া েবগম 

�াম- পি�ম িশবরাম 
েপা�-ফলগাছা 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

329 জনাব- েজাবােয়র মাহমুদ েসৗরভ 
িপতা-আবুল কালাম আযাদ 
মাতা-মাকসুদা আবাদ 

�াম-চালাকচর 
েপা�-চালাকচর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

330 জনাব- রনবীন দাস 
িপতা-যতী� দাস 
মাতা-পারুল রানী দাস 

�াম-দাসপাড়া 
েপা�-কুিলয়ারচর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
িকেশারগ� 

331 জনাব- েমাঃ আলম 
িপতা-েমাঃ েবারহান উি�ন 
মাতা- েরেহনা েবগম 

�াম- বাঘাউড়া 
েপা�-বাঘাউড়া 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�বাড়ীয়া 

332 জনাব- েমাঃ নািহদুল ইসলাস 
িপতা-েমাঃ েমায়াে�ন েহােসন 
মাতা-উে� সালমা আ�ার 

�াম- েকানাপাড়া 
েপা�-েকানাপাড়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-টা�াইল 

333 জনাব- �ভাষ চ� সরকার 
িপতা-ভরত চ� সরকার 
মাতা-পু� রানী সরকার 

�াম- বরদাইল 
েপা�-কু�া, েবায়াইমাির 
উপেজলা- ধামরাই 
ঢাকা 
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334 জনাব- েমাঃ শািহন িময়া 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা- পারুল খাতুন 

�াম- কুয়াতপুর 
েপা�-চতরা কাছারা 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

335 জনাব- উ�ল েন� চাকমা 
িপতা- েদব�ত চাকমা 
মাতা- মৃত িশ�ী চাকমা 

�াম-রাজবাড়ী রা�ামািট সদর 
েপা�-রা�ামািট 
উপেজলা-রা�ামািট সদর 
েজলা- রা�ামািট 

336 জনাব-ইমরান েহােসন মুজুমদার 
িপতা- মৃত আসাদু�ামান 
মাতা- শাহানারা েবগম 

�াম- বড় বাংরাইল 
েপা�- ফুলবাড়ীয়া হাট 
উপেজলা- সালথা 
েজলা- ফিরদপুর 

337 জনাব- েমাঃ কােজম শাহ 
িপতা- েমাঃ শাহ জাহান 
মাতা- েকািহনুর েবগম 

�াম- মেন�রেরাড, 
েপা�-িজগাতলা 
উপেজলা-হািজরাবাগ 
েজলা- ঢাকা 

338 জনাব- েমাঃ রায়হান ম�ল 
িপতা-েমাঃ মিহর উি�ন ম�ল 
মাতা- হািলমা েবগম 

�াম- চকশালাইপুর 
েপা�-মিহষবাি� 
উপেজলা- সাদু�পুর 
েজলা- গাইবা�া 

339 জনাব- সুমনা আজিমর 
িপতা- আবু তাহা িসি�কী 
মাতা-নুরজাহান িসি�কা 

বাসা নং-১ ( ৫ তলা) �ক-এ েসকশন -১০, 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা- িমরপুর 
েজলা- ঢাকা 

340 জনাব- এস এম মুিনরু�ামান 
িপতা- েমাঃ আইনাল হক 
মাতা- আেলয়া েবগম 

�াম- েশখ বাড়ী , পাটগাতী 
েপা�-পাটগাতী 
উপেজলা-টু�ীপাড়া 
েজলা- েগাপালগ� 

341 জনাব- শুভ�র পাল 
িপতা-অিনল কুমার পাল 
মাতা- সািব�ী রানী পাল 

�াম-ঘুরুিলয়া 
েপা�- তালবাড়ীয়া 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

342 জনাব- েমাঃ েতাফােয়ল েহােসন 
িপতা- েমাঃ জালাল উি�ন আহেমদ 
মাতা- শাহ ঝরনা েবগম 

�াম- েহাি�ং নং- ১৫২, গুড়ারাকুল মি�বাড়ী 
েপা�-শািকর েমাহা�দ 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা- হিবগ� 

343 জনাব- েমাঃ আিশক েমােশ র্দ 
িপতা- েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম- বােগরকা�া 
েপা�-দনধনা বাজার 
উপেজলা- ফুলপুর 
েজলা- ময়মনিসংহ 
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344 জনাব- জয়� বম র্ন 
িপতা-মেনার�ন বম র্ন 
মাতা-সিবতা রানী বম র্ন 

�াম- িশবা�ম 
েপা�-কাইটাহল , েকশজালী 
উপেজলা-সদর 
েজলা- েন�েকানা 

345 জনাব- মন্জুরুল হক তালুকদার 
িপতা-েহােরজ তালুকদার 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�াম- িশবা�ম 
েপা�-কাইটাহল , েকশজালী 
উপেজলা-সদর 
েজলা- েন�েকানা 

346 জনাব-সবুজ কাি� দাস 
িপতা- মৃত সুধাংশু দাস 
মাতা- সুশীলা রান দাস 

�াম-ডাকঘর এলাকা 
েপা�-হিবগ� 
উপেজলা- হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

347 জনাব- উ�ম কুমার কম র্কার 
িপতা- িগতু কম র্কার 
মাতা- বাসি� রানী 

�াম-৪৯৯/১ �াপারীগিল 
েপা�-মগবাজার 
উপেজলা-রমনা 
ঢাকা 

348 জনাব- রােজ� ভর 
িপতা-রামমুিত ভর 
মাতা-আরতী ভর 

�াম-মাধবপুর চ বাগান 
েপা�-পা�েখালা 
উপেজলা-কমলগ� 
েজলা-েমৗলভী বাজার 

349 জনাব- েমাঃ ইিলয়াস খান 
িপতা-েমাঃ গুলজার খান 
মাতা-েমাছাঃ েরনু েবগম 

�াম-েহাগলাগাঁও 
েপা�-�নগর 
উপেজলা- �নগর 
েজলা-মুি�গ� 

350 জনাব- ইউনুস কাজী 
িপতা- মহ�ত আলী কাজী 
মাতা- হািমদা েবগম 

বাসা নং ১১, এিভিনউ-৭ �ক-িব, 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

351 জনাব- আেয়শা আ�ার ��া 
িপতা- েমাঃ আবুল খােয়র 
মাতা-রানু েবগম 

�াম- ৭/৮ নবাবপুর েরাড 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপেজলা-ওয়ারী 
ঢাকা 

352 জনাব- েমাঃ আিরফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আলতাপ খ�কার 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম- পারচ�িদঘিলয়া 
েপা�-চ�িদঘিলয়া 
উপেজলা- েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

353 জনাব- েসাহাগ চ� েদবনাথ 
িপতা- �পন চ� েদবনাথ 
মাতা-িশখা রানী নাথ 

হােসর ছা�াবাস কাঠপি� 
েপা�-েকারানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
ঢাকা 
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354 জনাব- আহসান উ�াহ 
িপতা- আতেরর জামান 
মাতা- েহানেন আরা েবগম 

�াম- বারমু�াপুর 
েপা�-িজরদলী 
উপেজলা- েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

355 জনাব- িদপুচ� 
িপতা- অমলচ� 
মাতা- িমনারানী 

�াম- ৈতয়বপুর 
েপা�- ফিরদপুর 
উপেজলা- িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

356 জনাব- মীর আবু ব�র 
িপতা- মীর মুিজবুর রহমান 
মাতা- েগালাপজান 

�াম-৫০১ দি�নায়ন হল ঢাকা কেলজ, ঢাকা 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা- িনউমােকর্ট 
েজলা- ঢাকা 

357 জনাব- িমজানুর রহমান 
িপতা-নিজর হাজরা 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

সােপ র্াট টু কয্পািসিট িবি�ং অব বাংলােদশ, েবজা, �ধানম�ীর 
কায র্ালয় , িবিডিবএল ভবন, কাওরান বাজার , ঢাকা-১২১৫। 

358 জনাব- েমাঃ নুরুল হুদা রুেবল 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা- িরনা েবগম 

�াম- ২৬৭/১০ 
পি�ম আগারগাঁও, 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশেরবাংলা নগর ঢাকা 
ঢাকা 

359 জনাব- েমাঃ তাজউি�ন 
িপতা- েমাঃ মিতয়র রহমান 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম- েবড়ীপটল 
েপা�- েভ�পাড়া 
উপেজলা- েগাপালপুর 
েজলা-টাই�াইল 

360 জনাব- েমাঃ ইউসুফ আলী 
িপতা-েমাঃ আঃ সা�ার 
মাতা- েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-খাস সাতবাড়ীয়া 
েপা�-উ�র খাস বাড়ীয়া 
উপেজলা-খাস সাতবাড়ীয়া 
েজলা-িসরাজগ� 

361 জনাব- েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-জােহরা েবগম 

েমাঃ এনামুল হক 
সাঁটমু��িরক কাম-কি�উটার অপােরটর, কািরগির ও মা�াসা 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা। 

362 জনাব- েমাঃ আ�র রিহম 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা- েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

েমাঃ এনামুল হক 
সাঁটমু��িরক কাম-কি�উটার অপােরটর, কািরগির ও মা�াসা 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা। 
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363 জনাব- েমাঃ আবুল েহােসন 
িপতা- েমাঃ ফারুক আহেমদ 
মাতা- েমাসাঃ তােহরা েবগম 

১৮৪/২ দি�ন কমলাপুর (৬� তলা) 
েপা�- শাি� নগর 
উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 

364 জনাব- েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমা�ার েহােসন 
তালুকদার 
মাতা- েছয়ারন েনছা 

৬০১, পি�ম নাখালপাড়া 
েপা�-েতজগাঁও 
উপেজলা- েতজগাঁও 
েজলা- ঢাকা। 

365 জনাব- েমাঃ আনয়ারু�ামান 
িপতা- েমাঃ আফসার উি�ন 
মাতা- েমাসাঃ ফািতমা েবগম 

�াম- রানীবাড়ী , চক কীি�র্ 
েপা�- চাঁদপুর 
উপেজলা- িশপগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

366 জনাব- িবজয় কুমার সরকার 
িপতা- িবমল কুমার সরকার 
মাতা- জয়া রানী 

�াম- বড়হায়বাতপুর 
েপা�-বারীনগর 
উপেজলা- যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

367 জনাব- সবুজ অিধকারী 
িপতা- নারায়ন অিধকারী 
মাতা-সাধনা অিধকারী 

�াম- কাওরাইদা 
েপা�-কাওরাইদা 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

368 জনাব- আ�র রহমান সরকার 
িপতা- নজরুল ইসলাম সরকার 
মাতা- নািছমা আ�ার 

�াম-কদমতলী 
েপা�-কদমতলী 
উপেজলা-িততাস 
েজলা-কুিম�া 

369 জনাব- ি�য়াল বড়ুয়া 
িপতা- রুপন বড়ুয়া 
মাতা- সানু বড়ুয়া 

�াম- কনকালয় ভবন, ৪থ র্ তলা, জামাল খান বাই েলইন 
েপা�- িজিপও 
উপেজলা- েকাতয়ালী 
েজলা-চ��াম 

370 জনাব- �কাশ মি�ক 
িপতা-ধন�য় মি�ক 
মাতা-মমতা রানী বাইন 

�াম-কাঠমি� 
েপা�-িজনিজরা 
উপেজলা- েকরানীগ� 
ঢাকা 

371 জনাব- আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মােজদ আলী 
মাতা-আ�মান আরা 

�াম- িব-২ /ই-৬, আগারগাঁও সরকারী িনউ কেলানী 
েপা�- েমাহা�দ পুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা- ঢাকা। 

372 জনাব- িদপংকর কুমার পাল 
িপতা- িবমল কুমার পাল 
মাতা- নিমত রান পাল 

�াম- তরফ েনায়াপাড়া 
েপা�-িশ�া েবাড র্ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-যেশার 
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373 জনাব- দািনেয়ল হালদার 
িপতা- বানাবাস হালদার 
মাতা-এিলজােবথ হালদার 

�াম- ৩৩ েসনপাড়া 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা- িমরপুর 
ঢাকা। 

374 জনাব- রাজন কুমার রায় 
িপতা- েগৗর� চ� রায় 
মাতা- িরনা রানী রায় 

�াম- হিরপুর 
েপা�-িব�ানগর, 
উপেজলা-বাসােবা 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

375 জনাব- েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা- আ�ল গফুর 
মাতা- জীবন েনছা 

�াম- পি�ম কাও�ারী 
েপা�-সাটুিরয়া 
উপেজলা-সাটুিরয়া 
েজলা-মািনকগ� 

376 জনাব- েমৗসুমী আ�ার 
িপতা- েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

�াম- বাসা নং-২২/২, েরাড নং-০৯, িমরপুর 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা- 
ঢাকা 

377 জনাব- েমাঃ জািহদুল ইসলাম রািকব 
িপতা- েমাঃ বাশার েমা�া 
মাতা- েরেহনা েবগম িরনা 

�াম-২২/আই/৭, বড়বাগ 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

378 জনাব- উতপল কুমার েঘাষ 
িপতা- িনম র্ল কুমার েঘাষ 
মাতা-েরবা কুমার েঘাষ 

বাসাকরিদয়া ৈছগা মি�েরর(িবপরীেত 
ডাক-করিদয়া 
উপেজলা-টা�াইল সদর 
েজলা-টা�াইল 

379 জনাব- সাকাওয়ত েহােসন 
িপতা-েমাঃ মুনসুর আল সরকার 
মাতা- জাহানারা আ�ার 

�াম- কম র্চীিব �িতবি� েহাে�ল (পুরুষ), জাতীয় �িতবি� উ�য়ন 
ফাউে�শন 
িমরপুর ১৪ ঢাকা-১২০৬ 

380 জনাব- েমাঃ মামুন অর রিশদ 
িপতা- েমাহা�দ আল সরকার 
মাতা- েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম- েগািব�পুর 
েপা�- সলপ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা- িসরাজগ� 

381 জনাব- েমাঃ আ�ল আল মামুন 
িপতা– েমাঃ মিকদ িব�াস 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-পারবাজার (পুর�নপুর) 
েপা�- িঝকরগাছা 
উপেজলা-িঝকরগাছা 
েজলা-যেশার 

382 জনাব- েমাহা�দ শাহাদv খান 
িপতা- েমাঃ আজেগর আলী খান 
মাতা- সুিফয়া েবগম 

�াম- বাসা -২৩, েরাড ০৩, কাজী ফুরী �ক-এ 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর-১ 
ঢাকা 
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383 জনাব- আশীষ কুমার রায় 
িপতা- অ�ন রায় 
মাতা- পূিন র্মা রায় 

�াম-কািলবাড়ী 
েপা�- ময়মনিসংহ সদর 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর 
েজলা- ময়মনিসংহ 

384 জনাব- ি�� সরকার 
িপতা- শামচুর রহমান সরকার 
মাতা- শাহানারা েবগম 

২৯/িস মায়াকানন 
েপা�- বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা- ঢাকা 

385 জনাব- েমাঃ জা�াতুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালাম েহােসন 
মাতা- েমাছাঃ জােহনা খাতুন 

�াম- চকহিরপুর 
েপা�- িচনাধুকুিড়য়া 
উপেজলা- শাহাজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

386 জনাব- েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম- চর িশহারী 
েপা�- ঈ�রগ� 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
ময়মনিসংহ 

387 জনাব- ঝুমা রানী সূ�ধর 
িপতা- পিরমল চ� সূ�ধর 
মাতা-সুষমা সূ�ধর 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার , ১৭ পূব র্ রামপুরা,িড আইিট 
েরাড, ঢাকা-১২১৯ 

388 জনাব- েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
মাতা- সরাইয়া েবগম 

�াম-৫িস েগালাপ বাগ 
েপা�-ওয়ারী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা- ঢাকা 

389 জনাব- �জন চ� সূ�ধর 
িপতা- সুনীল চ� সূ�ধর 
মাতা- �িতমা রানী সূ�ধর 

�াম-৫ নং পািনর �র 
েপা�-শাখাইিত 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

390 জনাব- েমাঃ ফয়সাল আহ�দ 
িপতা-েমাঃ বায়খাল আহ�দ 
মাতা-িশিরন আ�ার 

�াম- েশওড়াপাড়া 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

390 জনাব- েমাঃ েসাহাগ আহে�দ 
িপতা-মৃত িজয়াউি�ন আহে�দ 
মাতা- হািছনা আহে�দ 

�াম- বাসা ৪৫, সড়ক-০২, �ক িব, দি�ন ধানুয়া, েমা�াবািড়, 
িশবপুর,িশবপুর, নরিসংদী 

391 জনাব- েমাঃ সা�াদ রহমান 
িপতা- েমাঃ ওমর ফারুক 
মাতা- েসতারা েবগম 

�াম- সাহাপুর 
েপা�-মাইজদী েকাট র্ 
উপেজলা-েনায়াখালী সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

392 জনাব- েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-েমাঃ আ�াস আলী 
মাতা- েমাছাঃ িফেরাজা েবগম 

�াম- কােচঁরেকাল 
েপা�-কােচঁরেকাল 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

393 জনাব- জুরান চ� সরকার 
িপতা- মিলন চ� সরকার 
মাতা-সুগ�া রানী 

�াম-দি�ন ধরা�ী 
েপা�-ধরা�ী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা- পটুয়াখালী 

394 জনাব- এস এম শাহ েনওয়াজ 
িপতা- মরহুম মহসীন আলী 
মাতা- নাজমা েবগম 

�াম-েগায়ালপাড়া 
েপা�-হাট চকেগৗড়ী 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা- নওগাঁ 

395 জনাব- তিহদুর রহমান িদদার 
িপতা-েমাঃ হািমদুর রহমান 
মাতা- েহেলেন েবগম 

�াম- জালাল পুর 
েপা�-সহরমুল 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

396 জনাব- েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-মৃত েমরাজ আলী েবগম 
মাতা- মু�া েবওয়া 

�াম- ১৪২ (৩এ), ম� বাসােবা 
েপা�-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
ঢাকা 

397 জনাব- আিখঁ রান েপা�ার 
িপতা- িদিলপ কুমার েপা�ার 
মাতা- ভবানী রানী েপা�ার 

�াম-১৩৫/৫/৫ আহ�দবাগ 
েপা�- বাসােবা 
ঢাকা 

398 জনাব- েমাঃ জুেয়ল িময়া 
িপতা- েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা- িবলিকছ েবগম 

�াম-েহাগলাকাি� 
েপা�-উ�র িমজর্ানগর 
উপেজলা- রায়পুরা 
েজলা- নরিসংদী 

399 জনাব- েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমা আ�ল মােজদ গাজী 
মাতা- জািমলা েবগম 

�াম-বংশীপুর 
েপা�-ঈ�রীপুর 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

400 জনাব- েমাঃ ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-আ�াফুন েনছা 

�াম-৩৬ িস ওয়াসা েরাড, মািনকনগর 
েপা�-ওয়ারী 
উপেজলা- ঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

401 জনাব- জাহা�ীর আলম 
িপতা- েমাঃ েপয়ার আহেমদ 
মাতা-জােহরা েবগম 

�াম-িচওড়া ১ নং ওয়াড র্ 
েপা�-িচওড়া 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

402 জনাব- তমা রানী ম�ল 
িপতা- সৃত আন� ম�ল 
মাতা- সতয্ ম�ল 

�াম- ১৫১/৩৭ মুি� হাউিজং 
েপা�-দি�ন পীেরর বাগ 
উপেজলা-িমরপুর-২ 
েজলা-ঢাকা 

403 জনাব- অরুন ম�ল 
িপতা-গ�াবাসী ম�ল 
মাতা-েরখা রানী ম�ল 

�াম-৪৫৬ নয়াপাড়া 
েপা�-দিনয়া 
উপেজলা- যা�াবাড়ী 
ঢাকা 
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404 জনাব- মহর আলী 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা- কমলা েবগম 

�াম-মািলবাগ 
েপা�-েশালাকুিড় 
উপেজলা- িমরপুর 
েজলা- টাংগাইল 

405 জনাব- েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-নািছমা আ�ার 

�াম- মইনপুর 
েপা�-েন�েকানা 
উপেজলা- েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

406 জনাব- েমাঃইসমাইল েহােসন 
িপতা-েমাঃ জােহদ আলী গাজী 
মাতা-মৃত হােজরা খাতুন 

�াম- পূব র্খাসবাগ 
েপা�-মািহগ� 
উপেজলা- সদর 
েজলা-রংপুর 

407 
জনাব-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার আলী 
মাতা-েমাছাঃ মাহমুদা েবগম 

�াম-জয়রামপুর আেনায়ার 
েপা�-পায়রাব� 
উপেজলা- িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

408 জনাব- েমাঃ রহুল আিমন 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-হােফজা েবগম 

�াম-েতলীনগর 
েপা�-অ��াম 
উপেজলা- �া�নবািড়য়া সদর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

409 জনাব- েমাঃ তাজুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আসাদুল হা 
মাতা- তহিমনা েবগম 

�াম-হলহিলয়া 
েপা�-িসরাজগ� 
উপেজলা-েডামার 
েজলা- নীলফামারী 

410 জনাব- িব�েজয্ািত িব�াস 
িপতা-িবজয় �সাদ িব�াস 
মাতা-গীতা� িব�াস 

�াম-েদববাড়ী েরাড 
েপা�-�মংগল 
উপেজলা- �মংগল 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

411 জনাব- েমাঃ েসাহরাব আলী 
িপতা-েমাঃ এরশাদ আলী 
মাতা- সাবুতন েনছা 

�াম-জিসমউি�ন সড়ক েদৗলতপুর 
েপা�-পাব র্তীপুর 
উপেজলা-পাব র্তীপুর 
েজলা- িদনাজপুর 

412 জনাব- েমাছাঃ লাবলী আ�ার 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী েবগম 

�াম-রাইেঝাড় 
েপা�-িতলকপুর 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

413 জনাব-আশীষ কুমার দাস 
িপতা-অেথার চ� দাস 
মাতা-ঝন র্া রানী দাস 

�াম- মথুয়াপুর 
েপা�-বািজতপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

414 জনাব- েমাঃ েসিলম মিহউ�ীন 
িপতা- েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

�াম- ৩৭/১ আহেমদবাগ 
েপা�- বাসােবা 
উপেজলা- সবুজবাগ 
েজলা- ঢাকা 
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415 জনাব- সুমী আ�ার 
িপতা-সমতুল ম�ল 
মাতা- জােয়দ েবগম 

�াম- েখা�কালনা 
েপা�-খাজুরা 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা- নওগাঁ 

416 জনাব-েমাঃ েসাহাগ িসকদার 
িপতা-েমাঃ মিনর িসকদার 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম- দি�ন েসহাচর 
েপা�- ফতু�া 
উপেজলা- নারায়নগ� 
েজলা- নারায়নগ� 

417 জনাব- সাইদুর রহমান 
িপতা-নূর মুহা�দ 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম- গাইগাইল দঃ পাড়া 
েপা�- ধলাপাড়া 
উপেজলা- ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

418 জনাব- অপু সুলতান 
িপতা- েমাঃ সিফকুল ইসলাম 
মাতা-আি�য়া েবগম 

�াম- ৩৪/২, ফােতমা মি�ল, পি�ম পাড়া 
েপা�- েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও 
ঢাকা 

420 জনাব- েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািনফ িময়া 
মাতা- জেয়না 

�াম- লিতবাবাদ (চরপাড়া) 
েপা�- �া�ন কচুরী 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

421 জনাব- ইফেতখারুল আনাম 
িপতা- আ�ল মিজদ 
মাতা- েজয্াছনা আরা েবগম 

�াম- ৭১ এ/এ ২য় কেলানী 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-দারুসসালাম 
ঢাকা 

422 জনাব- েমাঃ িসয়াম েহােসন 
িপতা- েমাঃ হাসান মনছুর খান 
মাতা-মািবয়া খান 

�াম- েলােকরপাড়া 
েপা�-িশয়ালেকাল 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

423 জনাব- িলয়া সরকার 
িপতা-জাহা�ীর সরকার 
মাতা-মরহুমা নাজনীন আ�ার 

�াম-বাসা নং ২৪, আইনুছবাগ দি�ন খান 
েপা�-দি�ন খান 
উপেজলা- দি�ন খান 
ঢাকা 

424 জনাব- িমজানুর রহমান 
িপতা- রিফকুল ইসলাম 
মাতা- নািগ র্স আ�ার 

�াম-২/১৫, সর: ডরিমটরী ভবন কলাবাগান 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা- ধানমি� 
ঢাকা 

425 জনাব- েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা- েমাঃ সামসুল আলম 
মাতা- ছবুরা আলম 

�াম-১৬৫/িব, েভনাস গােড র্ন 
েপা�- ফাম র্েগট 
উপেজলা- ঢাকা 
ঢাকা 
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426 জনাব- েমাঃ মনজুরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-হােজরা খাতুন 

ে�াঃ েমাঃ রিবউল আওয়াল 
েপা�-২৬৮, রােবয়া িভলা (৫ম তলা), কিমশনার গিল, ফিকরাপুর, 
মিতিঝল, ঢাকা 

427 জনাব- েমাঃ জাইদুল হক খান 
িপতা-েমাঃ আঃ ছালাম খান 
মাতা- েমাঃ ছািদয়া খাতুন 

�াম-আশকা খান বাড়ী 
েপা�- েপানাশাইল 
উপেজলা- ভালুকা 
ময়মনিসংহ 

428 জনাব- েমাঃ ম�র েহােসন 
িপতা- েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা- েনইমা আ�ারী েবগম 

�াম-বাড়ী নং ১৩ (২য় তলা) �য্াট ২এ েরাড নং ০১, �ক-িব 
েপা�-েমাহা�াদপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
ঢাকা 

429 জনাব- েমাঃ জািমউল হক 
িপতা- েমাঃ েমাজাহারুল হক 
মাতা- েমাছাঃ জাহানারা েবগম 
চােমলী 

�াম-পীরগ� 
েপা�-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

430 জনাব- েমাহা�দ মােহরুল ইসলাম 
িপতা- েমাঁ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েফৗিজয়া ইসলাম 

�াম-ঢাকা উ�র িসিট কেপ র্ােরশন 
েপা�-প�বী 
উপেজলা- িমরপুর 
েজলা- ঢাকা 

431 জনাব- েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা- েসিলনা েবগম 

�াম- আসাদ ে�ার �ল নং- ৪৯, ২ নং ভবন (িনচতলা), নবাব 
ইউসুফ মােকর্ট, নয়াবাজার ঢাকা 

432 জনাব- েমাঃ আকরামুল েহােসন 
িপতা-মৃত ইসমাইল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

�াম-ক�াদহ উলাশ 
েপা�-রামপুরা 
উপেজলা- শাশ র্া 
েজলা- যেশার 

433 জনাব- েমাঃ আিমর েহােসন 
িপতা- েমাঃ আিমর উ�াহ 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

�াম- ১০৩/৭ এিজিব কেলানী হাসপাতাল েজান 
েপা�-মিতিঝল 
উপেজলা- মিতিঝল 
েজলা- ঢাকা 

434 জনাব- েমাঃ শাহআলম েশখ 
িপতা- আয়ুব আলী েশখ 
মাতা- হািলমা েবগম 

রা�পিতর কায র্ালয়, জন িবভাগ, ব�ভবন, ঢাকা 
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435 জনাব- সুমন ি�পুরা 
িপতা-পেরশকুমার ি�পুর 
মাতা-রমাপাল ি�পুরা 

�াম-�য্াট ৬০২, বাসা- ৮৭, েরাড-০৬ মনসুরাবাদ আদাবর 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা- ঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

436 জনাব- ফােতমা আ�ার 
িপতা-,ে◌কবকরত উ�য্া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-২৫৩/৩ কিবরাজবাগ 
েপা�-দিনয়া 
উপেজলা- যা�াবাড়ী 
েজলা- ঢাকা 

437 জনাব- তিব েচৗধুরী 
িপতা-মরহুম েতাফা�ল েহােসন 
েচৗধুরী 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-৯ চি�পুর 
েপা�-বাংলািহিল 
উপেজলা-হািকমপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

438 জনাব- জয়� সরকার 
িপতা-�িত সরকার 
মাতা-নের� সরকার 

�াম-১৪/এ, ১১, িড, ব� কালভাট র্ েরাড ি� �ল �ীট, 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-কলাবাগান 
ঢাকা 

439 জনাব- েমাঃ আল আিমন 
িপতা- েমাঃ নুর সালাম 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া েবগম 

�াম-সাহাপুর 
েপা�-সাহাপুর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা- পাবনা 

440 জনাব- েমাহা�দ েসােহল রানা 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান েশখ 
মাতা-েরাকসানা পারভীন 

�াম-উ�র �ামলী 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
ঢাকা 

442 জনাব- পািপয়া সুলতানা 
িপতা- নুরুল ইসলাম 
মাতা-েখারেশদা েবগম 

�াম- ২৫৩/১ সুলতানগ� েরবড 
েপা�-িজগাতলা 
উপঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

443 জনাব- েমাঃ রুেবল েহােসন 
িপতা- েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা- েরখা েবগম 

িবপুল েহােসন ে�ােনা�াফার উ� শি� ে�রন েক�-১ বাংলােদশ 
েবতার ১৩৪৩ , সাভার, ঢাকা 

444 জনাব- তািনয়া সুলততানা 
িপতা- মিফজ উি�ন খান 
মাতা- মিহতুন খাতুন 

�াম- খয়রাপাড়া 
েপা�-নলগাঁও 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

445 জনাব-আিনসুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান িময়া 
মাতা-আিনছা আ�ার 

�াম-বাড়ী -১২৮, েরাড- ০২, দি�নগাঁও 
েপা�-সবুজবাগ 
উপেজলা-বাসােবা 
ঢাকা 
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446 জনাব- আল মামুন 
িপতা- বাশা ভুইয়া 
মাতা-আিপয়া আ�ার 

�াম-ভবানীপুর ভূিগয়া, আশুিলয়া 
েপা�- দলপারামপুর 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

447 জনাবেমাঃ মিমনুল ইসলাম- 
িপতা-আ�ল হক 
মাতা-মিরয়ম েবমম 

�াম-১৫৯ মীরহািজরবাগ 
েপা�-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-যা�বাড়ী 
ঢাকা 

448 জনাব- পাথ র্ েহাড় 
িপতা-�বীর েহাড় 
মাতা-লাভলী েহাড় 

�াম-৩৩৬ িব উ�র বা�াবাড়ী 
েপা�-িসেলট সদর 
উপেজলা- িসেলট 
েজলা-িসেলট 

449 জনাব- েমাঃ েমজবাহ হক 
িপতা- েমাঃ জহুরুল হক 
মাতা-েমাছাঃ মােলকা জাহান 

�াম- ৬৮ শাহপাড়া 
েপা�- েবড়া 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

451 জনাব- শামীম আহে�দ 
িপতা- আঃ ছা�ার 
মাতা-শািহনুর েবগম 

�াম-মািনকাচর 
েপা�-েমঘনা 
উপেজলা-েমঘনা 
েজলা- কুিম�া 

452 জনাব- েমাঃ আফিরন আ�ার 
িপতা- েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-আফেরাজা ইসলাম 

�াম-পূব র্ কাজীপাড়া 
েপা�-িমরপুর ১৪ 
উপেজলা-কাফরুল 
ঢাকা 

453 জনাব- েমাঃ আেয়তু�াহ 
িপতা-েমাঃ নািজম উি�ন ম�ল 
মাতা- েমাষাঃ আনেজরা েবগম 

�াম- নাগেশাষা 
েপা�-িবলমাড়ীয়া 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

454 জনাব- েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা- েমাঃ ইি�স িময়া 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-৩৭/৭/িব-২, (২য়তলা ডানপা�র্), শাহআলী বাগ ধান ে�েতর 
েমাড় 
েপা�-িমরপুর-১২ 
উপেজলা-িমরপুর মেডল 
ঢাকা 

455 জনাব- আিশক আহে�দ 
িপতা-িগয়াজউি�ন আহে�দ 
মাতা- আি�য়া খাতুন 

�াম- ০৮/০৩ চরপাড়া েমিডেকল কেলজ েগইট ময়মনিসংহ 
েপা�-ময়মনিসংগ 
উপেজলা-সদর 
ময়মনিসংহ 
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456 জনাব- েমাঃ নুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম আলী 
মাতা-মুত জাহানারা েবগম 

�াম- েমাঃ আবু ব�র িসি�ক, ১/২৩/িড/২ এ পূব র্ বাসােবা �ীনিফ� 
আশালতা, �য্াট নং-৬ িড, সবুজবাগ , ঢাকা 

457 জনাব- জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ জহুরা েবগম 

�াম- হাটুিরয়া 
েপা�-গফরগাঁও 
উপেজলা-গফরগাঁও 
ময়মনিসংহ 

458 জনাব- মুহা�দ শাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা- তাজিলমা েবগম 

�াম- বাসা -১৫৫, �ক-৩, েরাড-৬ েসকশন ১২ 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-প�বী 
ঢাকা 

459 জনাব- েমাঃ েসােহল রানা িশপু 
িপতা- েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-মাহফুজা েবগম 

�াম-�ক-েক, ১১/৫, ল�ীপুরা 
েপা�-গাজীপুর সদর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা- গাজীপুর 

460 জনাব- েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা- েমাঁ মুনছুর আলী 
মাতা- েমাছাঃ ছািমরুন েবগম 

�াম-পাঠাকাটা 
েপা�-চক পাঠাকাটা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

461 জনাব- েমাঃ কামরুল হাসান সরকার 
িপতা- েমাঃ রিফক সরকার 
মাতা-েমাছাঃ েগালাপী সরকার 

�াম-গংগানারায়নপুর 
েপা�-বকশীগ� 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

462 জনাব- ৈসয়দ মাসুদ রানা 
িপতা-ৈসয়দ আয়ুব আলী 
মাতা- নাসিরন েবগম 

�াম- মীর বাড়ী মেহশ পুর 
েপা�- েজানাসুর 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

463 জনাব- েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আ�ল সামাদ 
মাতা- েমাছাঃ আজুরা েবগম 

�াম-মাতবােরর পুকুরপাড়, পূব র্কাজীপাড়া, িমরপুর 
েপা�-িমরপুর-২ 
উপেজলা-কাফরুল 
ঢাকা 

464 জনাব- সবুজ েমা�া 
িপতা- েমাঃ আজাদ েমা�া 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-নড়াইল 
েপা�-নড়াইল খান 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

465 জনাব- েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা- ইরফান আলী 
মাতা-সািরজা েবগম 

�াম- ঝাপাঘাট 
েপা�-েসানাবাড়ীয়া 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 
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466 জনাব- তােরফ রহমান 
িপতা- আ�স েছাবহান 
মাতা-রওশন েছাবহান 

�াম- �য্াট -২ িব, সবুজবাগ 
েপা�- বাসােবা 
উপেজলা- ঢাকা 
ঢাকা 

468 

জনাব- তােরক আিজজ 
িপতা-মুহা�দ েমা�াফা 
মাতা- আেমনা েবগম 

�াম-বাসা-০৩, েলন-০৭, িটনেসট কেলানী , �ক িব 
েপা�-ঢাকা কয্া�েম� 
উপেজলা- ভাষানেটক 
ঢাকা 

469 জনাব- এম ইউ েমাঃ আ�ল কােদর 
ইভান 
িপতা-আ.স.ম আবু বকর িছি�ক 
মাতা-আেয়শা িছি�ক 

�াম-উ�র কািলয়াজুর পা�ার মাথা 
েপা�- কুিম�া সদর 
উপেজলা- কুিম�া 
েজলা- 

470 জনাব- মািরয়া তুস সািদয়া 
িপতা-খ�কার আলী আকবর 
মাতা- হািববু�াহার 

�াম-২৮-১৫ িড �ক 
েপা�-প�বী 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা- ঢাকা 

471 জনাব- শা� িনেয়াগী 
িপতা-িনমাই কুমার িনেয়াগী 
মাতা-তপতী িনেয়াগী 

�াম- বাসা-১৩/২৫, �ক এ, িব�াস েবতকা 
েপা�- টাংগাইল 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

472 জনাব- এস এম হািদ আলগীর মামুন 
িপতা-েমাঃ হযরত আলী 
মাতা- িমনা েবগম 

�াম- চর েমাচািরয়া 
েপা�- মুকসুদাবুর 
উপেজলা- েশরপুর সদর 
েজলা- েশরপুর 

473 জনাব- েমাঃশিফউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বারী 
মাতা- িসিরয়া আ�ার 

�াম-বাসা-১০, েরাড-৫, 
েপা�-মীরপুর-২ 
উপেজলা-মীরপুর 
ঢাকা 

474 জনাব- েমাঃ নওেফল হাসান 
িপতা- েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-িনগার েহােসন 

�াম-৯৫৯/১িশমুলতলা, দি�ন ই�ািহমপুর 
েপা�- ঢাকা কয্া�েম� ঢাকা 
উপেজলা- কাপরুল 
ঢাকা 

475 জনাব- েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা- মৃত েমাঃ েখারেশদ আেলম 
মাতা-িফরুজা েবগম 

�াম- ৬২৯ নং পি�ম েশওড়াপাড় 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 
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476 জনাব- েমাঃ ফরুক েহােসন 
িপতা- েমাঃ আনসার উ�ীন 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-৫ নং েগট ব�ভবন 
েপা�-ব�ভবন 
উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 

477 জনাব- বাপন মজুমদার 
িপতা- ননী েগাপাল মজুমদান 
মাতা- �রসতী রানী 

�াম- শীলবাড়ী , মিমনপুর 
েপা�-মিমনপুর 
উপেজলা-চাটখালী 
েজলা-েনায়াখালী 

478 জনাব- সা�াম েহােসন 
িপতা-েমাঃ আসাদুল হা 
মাতা-নািছমা হক 

�াম-গয়হাটা 
েপা�-গয়হাটা 
উপেজলা- নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

479 জনাব- েমাঃ আল আিমন তালুকদার 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
মাতা- েমাছাঃ আনজুমান আরা েবগম 

�াম-বগুলাগাড়ী 
েপা�-বগলাগাড়ী 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা- গাইবা�া 

480 জনাব- রাখী সরকার 
িপতা- রামকৃ� সরকার 
মাতা-�ভা সরকার 

�াম- বাঁশবাড়ী 
েপা�- েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা- 

481 জনাব- েমাঃ তাহিসন ইসলাম 
িপতা-মৃত খায়রু�ামান 
মাতা-েমাছাঃ সুলতানা েবগম 

�াম- েভ�াবাড়ী 
েপা�-েভ�াবাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা- রংপুর 

482 জনাব- সাইফু�ীন আহেমদ 
িপতা- কামাল উি�ন 
মাতা-নুর নাহার েবগম 

�াম- হািবব �ানশন বাদুরতলা 
েপা�-চকবাজার 
উপেজলা- 
েজলা-চ��াম 

484 জনাব- ি�য়াংকা সাহা 
িপতা- িব�ব কুমার সাহা 
মাতা-ক�না রানী সাহা 

�াম-১/১০ েটালারবাগ 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা- ঢাকা মহানগর 
েজলা- ঢাকা 

485 জনাব- ফারহানা ইয়াসিমন িতবা 
িপতা- েমাঃ শহীদু�াহ্ 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম- ৩৭৬, ি� �ল ি�ট �য্াট িড-১, হািতরপুল , পুকুরপাড়, 
ধানমি�, িনউমােকর্ট ঢাকা। 

486 জনাব- কামরু�াহার 
িপতা- নূর েমাহা�দ ওয়ািজ উি�ন 
মাতা- িমেসস ইসেমতারা েবগম 

বাড়ী-১/৪/এ,েটালার বাগ িমরপুর ঢাকা ১২১৬, ৫মতলা 
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487 জনাব- ফজেল বারী েচৗধুরী 
িপতা- জাহা�ীর েচৗধুরী 
মাতা- েমাহেচনারা েবগম 

�াম-৮০৬ ম�পাড়া িদিঘরপাড় 
েপা�-�া�নবাড়ীয়া 
উপেজলা- �া�নবাড়ীয়া 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

488 জনাব- তাপস কুমার পাল 
িপতা- তপন কুমার পাল 
মাতা- অ�লী রানী পাল 

�াম-িচনােটালা 
েপা�-িচনােটালা 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

489 জনাব- েমাহা�দ আলী 
িপতা-েমাঃ আইউব আলী 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

উপিবভাগীয় �েকৗশলীর কায র্ালয় িমরপুর গনপূতর্ উপ িবভাগ নং-৩, 
েটালারবাগ পািনর �াংিক িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। 

490 জনাব- িকেশার চ� েদ 
িপতা- বি�ম চ� েদ 
মাতা-বীশ রানী েদ 

�াম-দি�ন মহােদবপুর 
েপা�-সীতাকু� 
উপেজলা- সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

491 জনাব- েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আহসান আলী 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম- রানী হািট 
েপা�-রানীহািট 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁ:নবাবগ� 

492 জনাব- েমাঃ জাফর ইকবাল 
িপতা-েমাঁ নাজমুল হক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম- চাঁপাপুকুর 
েপা�-কািলকাপুর 
উপেজলা-বাগািত পাড়া 
েজলা-নােটার 

493 জনাব- রিনসুর 
িপতা- েভালা সুর 
মাতা-িববী সুর 

�াম- ৩০/৩১ শাখারী বাজার ঢাকা, 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপঢাকা কেতায়ালী 
ঢাকা 

494 জনাব- েমাঃ ময়নুল হক 
িপতা- েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

�াম-করমুজা 
েপা�- করমুজা 
উপেজলা-সািথয়া 
েজলা-পাবনা 

495 জনাব- েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ িসকদার 
মাতা-েমাসাঃ বকফল েনছা 

�াম-২৭/২ পাইকপাড়া �াফ েকায়াটার 
েপা�-িমরপুর-১ 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

496 জনাব- ওসমান গিন 
িপতা- েমা�ফা কামাল 
মাতা- ফুলবানু 

�াম-স�ীপ ভবন ২৮/এ/৩, টায়নবী সাকুর্লার েরাড 
েপা�-মিতিঝল 
উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 
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497 জনাব- েমাঃ আজম েহােসন মি�ক 
িপতা-েমাঃ আওলাদ েহােসন মি�ক 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�াম-কেলজ েরাড, সংশ�ক েলন 
েপা�-পটুয়াখালী 
উপেজলা- পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

498 জনাব- েমাঃ মাহমুদর রহমান খাঁন 
িপতা- কুতুব উি�ন খান 
মাতা- শাহানারা েবগম 

�াম-৫৩/১ উ�র ৈমলু�ী 
েপা�-ওয়ারী 
উপেজলা- সু�াপুর 
ঢাকা 

499 জনাব- অ�র ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ আ��াহ ভূইঁয়া 
মাতা-উে� ভুইঁয়া 

�াম-আিজমপুর 
েপা�- লালবাগ 
উপেজলা- িনউমােকর্ট 
ঢাকা 

500 জনাব- মহিসন েহােসন 
িপতা-আমজাদ েহােসন 
মাতা- িলিলমা খাতুন 

�াম-ঢাকুিরয়া 
েপা�- ঢাকুিরয়া 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

501 জনাব- রােজশ কুমার সরকার 
িপতা- অিভমা� সরকার 
মাতা-সু�রী সরকার 

পলাশ কুমার সান, রুম -২৬০ জগ�াথ হল, ঢাকা িব�িব�ালয় ঢাকা 

502 জনাব- েমাঃ আল আিমন 
িপতা- েমাঃ সিফর উি�ন 
মাতা-রমজানী েবগম 

�াম-বাসা-৪৬৪, েসনপাড়া 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-কাফরুল 
ঢাকা 

503 জনাব- িমঠুন কুমার িব�াস 
িপতা- পিরমল িব�াস 
মাতা- েরখা রানী িব�াস 

�াম-িচিবর ব�র হাটেখালা 
েপা�- িচিরর ব�র 
উপেজলা-িচিরর ব�র 
েজলা- িদনাজপুর 

504 জনাব- নাছিরন আ�ার 
িপতা- আেনায়ার খান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-৫৪৫/২ ফুলবাড়ীয়া 
েপা�-িতন 
উপেজলা-�া�নবাড়ীয়া 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

505 জনাব- েমাঃ ওমান ইবেন ফাহাদ 
িপতা- েমাঃ ওবায়দুল 
মাতা-েমাছাঃ হািমদা েবগম 

�াম-আিলপুর 
েপা�-িব�াগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা- ময়মনিসংহ 

506 জনাব- রিবন পাল 
িপতা- িবজন পাল 
মাতা- রুলন রানী পাল 

�াম-৯২/২ েসহড়া িড, িব েরাড 
েপা�-ময়মনিসংহ 
উপময়মনিসংহ 
ময়মনিসংহ 
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507 জনাব- েমাঃ িরফাত েহােসন 
িপতা- মৃত েমাঃ আ: েমাতােলব 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-ভা�ার েরাড, েমৗচাক 
েপা�-েমৗচাক 
উপেজলা-কালয়াৈকর 
েজলা-গাজীপুর 

508 জনাব- তামা�া জাহান 
িপতা- েমাহা�দ আ�ল হািলম 
মাতা-শামছুন নাহার 

�াম-স�াবাইদ 
েপা�-মেনাহরদী 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

509 জনাব- িমজানুর রহমান 
িপতা- িসি�কুর রহমান 
মাতা- নূরজাহান েবগম 

�াম-আিরফ ভবন সাতপাই 
েপা�- েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা- েন�েকানা 

510 জনাব- েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা- েমাঃ িদছার উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট , ৯৩/১ ,এ সরকার কমে�� 
আগারগাঁও, ঢাকা 

511 জনাব- পলাশ েদবনাথ 
িপতা-�পন েদবনাথ 
মাতা-িমলন েদবনাথ 

েজয্ািত কমািশ র্|য়াল েস�ার মািলবাগ েচৗধুর পাড়া, 
েপা�-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
ঢাকা 

512 জনাব- সজীব চ�বত� 
িপতা-েগালাপ চ�বত� 
মাতা- উমা রানী চ�বত� 

�াম-১০৫ নং শিহদ ফারূক সড়ক দি�ন যা�াবাড়ী 
েপা�- যা�াবাড়ী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
ঢাকা 

513 জনাব- েমাঃ হযরত আলী 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা- র�া খাতুন 

�াম-দাদপুর 
েপা�-গয়হা�া বাজার 
উপেজলা- উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

514 জনাব- েমাঃ নাজমুল হক 
িপতা- েমাঃ সামসুল হক 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-৩১/১, ম� মাদারেটক 
েপা�-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
ঢাকা 

515 জনাব- েমাঃ সােনায়ার েহােসন 
িপতা- েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-খালুয়াবাড়ী 
েপা�-আলাউি�ন িসি�কী কেলজ 
উপেজলা-কািলহািত 
েজলা- টাংগাইল 

516 জনাব- এ েক এম ফয়জু�াহ 
িপতা- এম এ হািলম 
মাতা- সামসুননাহান 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার , ৯৩/১ , সরদার কমে�� 
(২য় তলা), আগারগাঁও তালতলা েশের বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭ 
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517 জনাব- পিব� কুমার েভৗিমক 
িপতা-েতেজ� কুমার েভৗিমক 
মাতা- সুিচ�া রানী েভৗিমক 

�াম-মলাইশ শাহাজাতপুর 
েপা�- পি�ম পাড়া 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা- �া�নবাড়ীয়া 

518 জনাব- েমাঃ ছােনায়ার েহােসন 
িপতা- আ�ল রউফ 
মাতা-সুিফয়া 

�াম-ফুলকুিড় ঁিক�াগােট র্ন � লখ-৩৩/১ ম� পাড়া 
েপা�- িখলে�ত 
উপেজলা- িখলে�ত 
ঢাকা 

519 জনাব-�দীপ হালদার 
িপতা- ে�মান� হকলদার 
মাতা-পারুল হালদার 

�াম-৬/৯ �ক িস গ�া 
েপা�-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
ঢাকা 

520 জনাব- েমেহদী হাসান 
িপতা- আঃ রিশদ েমা�া 
মাতা- হােজরা খাতুন 

�াম- ২১০, ৩য় তলা এ/৩, পি�ম নাখালপাড়া 
েপা�- 
উপেজলা- েতজগাঁও 
ঢাকা 

521 জনাব- েমাঃ আল আিমন 
িপতা- েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ রিশদা েবগম 

�াম-৮/৩ আিজমপুর েরাড লালাবাগ 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
ঢাকা 

522 জনাব- েমাঃ ইমরুল কােয়স 
িপতা- েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা- েমাছাঃ রিহমা খাতুন 

�াম-২৫/৪ আল বারাকা সুপার মােকর্ট মিজদপুর েরাড মিজদপুর , 
সাভার ঢাকা 

523 জনাব- েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতা-েমা নুরু িময়া 
মাতা-েদােলন খাতুন 

�াম-ধুিলরচর 
েপা�- গকিলপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা- িকেশারগ� 

524 জনাব- সাখাওয়াv ভঁইয়া 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম ভঁইয়া 
মাতা- হািবজা খ�কার 

�াম-েসাবহান বাগ 
েপা�- ধানমি� 
উপেজলা-ধানমি� 
েজলা- ঢাকা 

525 জনাব- ইসরাত জামান 
িপতা- েমাঃ ওিহদু�ামান িসকদার 
মাতা- শহীনুর েবগম 

ই-১৬০ েরাড ৯/৩ , দি�ন বন�, ঢাকা 

527 জনাব- জুিথ খানম 
িপতা-এস এম নওেশর আলী 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-কািশয়ানী 
েপা�-কািশয়ানী 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 
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528 জনাব- সানিজদা আ�ার 
িপতা-সিহদুল রহমান 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-৩/৭ িঝগাতলা 
েপা�- িঝগাতলা 
উপেজলা-ধানমি� 
ঢাকা 

529 জনাব- ৈসয়দ েমাহা�দ ইসহাক 
হাবীবু�াহ 
িপতা- ৈসয়দ মুহা�দ ই�াহীম কােসম 
মাতা-েফৗরেদৗস েবগম 

�াম-মহানগর িবি�ং, বাংলা মটর, রমনা ঢাকা 

530 জনাব- েমাঃ আ�র সা�ার 
িপতা- েমাঃ রিহম উি�ন 
মাতা- েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�াম- ৬৭৫ রমজানপাড়া 
েপা�-িগরাগাও 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

531 জনাব- েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা- আ�র রহমান 
মাতা-েরেহনা আ�ার 

�াম-িসংেহর গাঁও 
েপা�- আশুিলয়া 
উপেজলা- েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

533 জনাব- েমাঃ কাইয়ুম 
িপতা- েমাঃ ওহাব হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ তাছিলমা েবগম 

�াম-ভায়লা 
েপা�-ভুিরয়া 
উপেজলা- পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

534 জনাব- েমাঃ েশহজীন শাহাবীয়ার 
িপতা- েমাঃ ফিশউল আলম 
মাতা- েমাছাঃ িজ�াতুন েফরেদৗিস 

�াম-কানাহার 
েপা�-ফুলবাড়ীয়া 
উপেজলা- ফুলবাড়ীয়া 
েজলা- িদনাজপুর 

535 জনাব- আজেমির সুলতানা চাঁদনী 
িপতা- মৃত আলী আকবর 
মাতা- মিফদা আকবর 

�াম-১২০ এ েবনিজর বাগান, শাহাজাহানপুর, শাি�নগর, প�ন, ঢাকা 

536 জনাব- িনিশতা রায় 
িপতা- মৃত িনিখল কুমার রায় 
মাতা- রীতা রায় 

�াম-েরাড ১৩, বাসা-৫৪, িভ, আই, িট �েজ� েমরুন বা�া ঢাকা 

537 জনাব- েমাঃ আ�স সালাম 
িপতা- েমাঁ েমা�াফা কামাল 
মাতা- েপয়ারা েবগম 

�াম- জলার বাড়ী 
েপা�-বড়হিরপুর 
উপেজলা- বরুড়া 
েজলা-কুিম�া 

538 জনাব- িমলন হাওলাদার 
িপতা- েমাঃ হািববুর রহমান 
হাওলাদার 
মাতা- রািহমা েবগম 

�াম-েমাঃ মামুন হাওলাদার, ত�াধায়ক �েকৗশলীর দ�র, পািন 
উ�য়ন সােকর্ল বা,পা, উ েরাড, থানাপাড়া পটুয়াখালী। 

539 জনাব- িদপন সরকার 
িপতা- মৃদ পেরশ চ� সরকার 
মাতা- জবলা রানী সরকার 

�াম-কািলকাবাড়ী 
েপা�-যেশাদল 
উপেজলা- িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 
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540 জনাব- েমাঃ সিফউল আলম ভুইঁয়া 
িপতা– েমাঃ বিশরুল আলম ভুইঁয়া 
মাতা- েবগম সামছুন নাহার 

�াম-৪/১৪ ৭ম তলা �ক#িস, তাজমহল েরাড ২৯ নং ওয়াড র্ উ�র 
িসিট কেপ র্ােরশন, েমাহা�দপুর, ঢাকা 

541 জনাব- েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ ৈসয়দ আলম 
মাতা-ফিরদা আলম 

�াম-১৯৮/২ আহ�দপাড়া, িমরপুর ১২, ঢাকা 

542 জনাব- আিশষ কুমার িম�ী 
িপতা- আিদতয্ কুমার িম�ী 
মাতা-সিবতা রানী িম�ী 

�াম-৯ নংেগািপেমাহন বসাক েলন ৩য়তলা ঢাকা-১১০০, 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপেজলা- ওয়ারী 
েজলা- ঢাকা 

543 জনাব- সালমান েহােসন েসােহল 
িপতা- আেনায়ার েহােসন 
মাতা-জািহম েবগম 

�াম-নূরমি�ল ১৪/২, হাসান েলন, দ�পাড়া, ইসলামপুর , টংগী, 
গাজীপুর 

544 জনাব- সুজন চ� দাস 
িপতা-শচীন চ� দাস 
মাতা-কাজল রানী দাস 

�াম-জামালপুর 
বকরইয়করগকট েপৗরসভা 
েপা�-িহ�লী 
উপেজলা-মীরসরাই 
েজলা-চ�গ�াম 

545 জনাব- েমাঃ কাজী পারেভজ 
িপতা-েমাঃ মু� কাজী 
মাতা- পািপয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৫/২ পঃ কাফরুন আগারগাঁও 
তালতলা ঢাকা 

546 জনাব- খািদজা খাতুন 
িপতা- খয়রাত েহােসন 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

�াম-ক�ানপুর েমইন েরাড, বাসা নং-২, |�য্াট নং০িস -৩, েসলটার 
েহিরেটজ ক�ানপুর, িমরপুর, ঢাকা 

547 জনাব- েমাঃ েতৗিহদুর রহমান 
িপতা- েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-মমতাজ েবগম 

৩২৭ ওহাব কেলানী বাসােবা, বাসােবা সবুজবাগ 

548 জনাব- রসুল খ�কার 
িপতা-জামাল খ�কার 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-েচৗরখুিল 
েপা�-কুশলা 
উপেজলা-েকাটািলপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

549 জনাব- েমাঃ জাহা�ীল কিবর 
িপতা- েমাঃ আলাউি�ন িব�াস 
মাতা-হাওয়া েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১ এ সরদার কমে�� আগারগাও 
তালতলা েশের বাংলা নগর ঢাকা 
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550 জনাব- �পন কুমার দাস 
িপতা- সে�াষ কুমার দাস 
মাতা-সুিচ�া রানী দাস 

৩৭/১০ উলন, রামপুরা, ঢাকা 

551 জনাব- মুিশ র্দ আলম 
িপতা- আ�র রহমান 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম- কৃ�পুর 
েপা�-কৃ�পুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

552 জনাব- েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা- েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

�াম- রসু�াবাদ 
েপা�-রসু�াবাদ 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

553 জনাব- সজীব দাস 
িপতা-সমর কুমার দাস 
মাতা-ঝন র্া রানী দাস 

�াম-নরেকানা 
েপা�-েমগচামী 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

554 জনাব- হািসবুল হাসান ন নাঈম 
িপতা-আনসার উি�ন 
মাতা-মৃত মেনায়ারা েবগম 

হায়দারাবাদ দি�ন পাড়া, হায়দারাবাদ মা�াসা গাজীপুর সদর , 
গাজীপুর 

555 জনাব- েমাঃ আবু শািহন 
িপতা- আেছর উি�ন 
মাতা- জয়গন েনছা 

�াম-কা�াইল 
েপা�-িজরার 
উপেজলা-সাভার 
ঢাকা 

556 জনাব- েমাঃ আবু হািফজ 
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা- েমাছাঃ নাজমা রহমান 

িনউ রানী িভলা েহাি�ং নং ১৯২৫, ফুলিদঘী ম�পাড়া, বগুড়া সদর, 
শাজাহানপুর, বগুড়া 

557 জনাব- িবজয় েচৗধুরী 
িপতা- ভানু েচৗধুরী 
মাতা-িশউলী েচৗধুরী 

�াম-কাজলশাহ 
েপা�-িসেলট 
উপেজলা- িসেলট সদর 
েজলা- িসেলট 

558 জনাব- আওলাদ আহেমদ 
িপতা- েরনু িময়া 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-উ�র সাধারচর েনয়াপাড়া 
েপা�- সাধারচর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-নরিসংদী 

559 জনাব- েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ শািহদা েবগম 

কয্াশ সরকার, দুেয র্াগ �ব�াপনা ও �ান ম�ণালয় বাংলােদশ 
সিচবালয় ঢাকা 
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560 জনাব- সাইকুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা- আেমনা খাতুন 

�াম- মুি�পুর 
েপা�-বরুয়ােকানা 
উপেজলা- কলমাকা�া 
েজলা- েন�েকানা 

561 জনাব- আলম েহােসন 
িপতা-আ�ল বািরক েমা�া 
মাতা- মৃত নিবরন েনছা 

েমাঃ আমজাদ েহােসন, িহসাব র�ন কম র্কতর্া, �ধানম�ীর কায র্ালয় 
েতজগাঁও ঢাকা 

562 জনাব- েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা- পারভীন ইসলাম 

�াম-১০০/এ বড়বাগ বাজার েসনপাড়া, িমরপুর,-২, ঢাকা 

563 জনাব- েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িপতা- েমাঃ েমাশারফ েহােসন 
মাতা- রানী েবগম 

�াম-বড়ফা, জালালাবাদ 
েপা�-বড়ফা 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

564 জনাব- েমাহা�দ আলীমু�ামান 
িপতা-েমাহা�দ নুরু�ামান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

আ�ল �া মি�ল বাসা ১৩ ২য় তলা ব�ক িড, শাহাজালাল উপশহর, 
িসেলট সদর, 

565 জনাব- সাইদুল ইসলাম 
িপতা- মািনক িময়া 
মাতা- কাজল েবগম 

বীরে�� মিতউর রহমান ছা�বাস, নরদী সরকারী করলজ 
নরিসংিসংদী 

566 জনাব- নজরুল ইসলাম 
িপতা- জয়নাল আেবদীন 
মাতা-হািলমা েবগম 

বীরে�� মিতউর রহমান ছা�বাস, নরদী সরকারী করলজ 
নরিসংিসংদী 

567 জনাব- অজয় েচৗধুরী 
িপতা-ভাপু েচৗধুরী 
মাতা-িশউল েচৗধুরী 

�াম-কাজলশাহ 
েপা�-িসেলট 
উপেজলা-িসেলট সদর 
েজলা-িসেলট 

568 জনাব- েমাঃ হািববউ�াহ 
িপতা- েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা- আেয়সা আ�ার 

�াম- েখােদদাউদপুর 
েপা�-খিনয়ার চর 
উপেজলা- েহামনা 
েজলা-কুিম�া 

569 জনাব- েমাঃ িফেরাজ েশখ 
িপতা- েমাঃ মজনু েশখ 
মাতা-সােলহা েবগম 

৮৭ ইি�য়া েরাড েতজগাঁও েশের বাংলা নগর ঢাকা 

570 জনাব- উি�পন সরকার 
িপতা- ল�কা� সরকার 
মাতা-েহমলতা সরকার 

�াম-জিলর পাড় 
েপা�-জিলর পাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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571 জনাব- বাদন চ� বম র্ন 
িপতা-বলরাম বম র্ন 
মাতা-সর�তী রানী বম র্ন 

�াম-�� যেশাদল ভূিমরচর 
েপা�-জাতীয় িচিনকল 
উপেজলা- িকেশারগ� 
িকেশারগ� 

572 জনাব- সজীব মাহমুদ 
িপতা- সাইদ মাহমুদ 
মাতা- িপয়ারা েবগম 

�াম-৬০৫/৩ মিণপুর 
েপা�-িমরপুর-২ 
উপেজলা- ঢাকা 
েজলা- ঢাকা 

573 জনাব- েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা- েমাঃ আলী 
মাতা-সুরমা েবগম 

�াম-বসু� পুর 
েপা�- বস�পুর 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

574 জনাব- েমাঃ নাজমুন নাহার 
িপতা- েমাঃ আ�ল হািলম আকন 
মাতা-িমেসস নুজাহান েবগম 

�াম-িনেবিদতা িশশু হাসপাতাল,১১/১ েহয়ার �াট, 
েপা�-ওয়ারী 
উপেজলা- সূ�াপুর 
ঢাকা 

575 জনাব- েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা- েমাঃ িসরাজউি�ন 
মাতা- েমাছা্ঃ েসাহাগী 

�াম-েবংনাই 
েপা�-েবংনাই 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

576 জনাব- মু�ািকমা ইসলাম 
িপতা- িমজর্া েমাঃ মাহবুবুল ইসলাম 
মাতা-মাসুদা খাতুন 

বাসা- ৫৩৩, ম� মিনপুর, িমরপুর, ঢাকা 

577 জনাব- জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা- েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা- েরবেকয়া েবগম 

১৪৪/১৪ মুি� হাউিজং দি�ন পীেররবাগ, িমরপুর, ঢাকা 

578 জনাব- েমাঃ আিরফ জামান 
িপতা-সামসুজ জামান 
মাতা-সালমা জামান 

�াম-৬/২১ সিলমু�াহ েরাড 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা- ঢাকা 

579 জনাব- িব�িজv সুর 
িপতা-িজেত� নাথ সুর 
মাতা-অজর্না সুর 

�াম- ৫০ নং শাখারী বাজার 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপেজলা- 
ঢাকা 

580 জনাব- িমঠুন সুর 
িপতা-সুেদর সুর 
মাতা- অিনতা সুর 

�াম-৪২, শাখারী বাজার 
েপা�-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সু�াপুর 
ঢাকা 

581 জনাব- তুিহন সরকার 
িপতা- আ�ল লিতফ সরকার 
মাতা- েশফালী েবগম 

�াম-ইকুিরয়া কিডহাদা 
েপা�- ইকুিরয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা- গাজীপুর 
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582 জনাব- েমাঃ নুের হািসব 
িপতা-েমাঃ শাহাজাহান খান 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম- খান মি�ল বাসা-২ েরাড-১/৩ টাউন বহালগািছয়া (ধান িসিড 
েলেনর উ�র পাে�), পটুয়াখালী 

583 জনাব- েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-মৃত শাহার আলী সাহা 
মাতা-েমাসাঃ খেতজান েবগম 

�াম-চাইমারা 
েপা�-হাটগাে�াপাড়া 
উপেজলা-বাগমারা 
েজলা- রাজশাহী 

584 জনাব- ইসরাত গফুর 
িপতা- এম এ গফুর 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম- ১৫১/িস পি�ম ধানমি� , মধুবাজার 
েপা�-িজগাতলা 
উপেজলা- হাজারীবাগ 
ঢাকা 

585 জনাব- আশেতাষ কুমার ভ�াচায র্ 
িপতা-পাচুেগাপাল ভ�াচায র্ 
মাতা-হািস রান ভ�াচায র্ 

ক�-২৩৪ দি�ন ভবন জগ�াথ হল, ঢাকা িব�িব�ালয় রমনা ঢাকা 

586 জনাব- েমাঃমকবুল েহাসাইন 
িপতা- েমাঃ মু�ার উি�ন 
মাতা-করফুলা আ�ার 

�াম-হাসারকা�া 
েপা�-গিচহাটা 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

587 জনাব- েমাঃ আকতারুল ইসলাম 
িপতা-মৃত েমাঃ ইিলয়াছ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আলগুন েনছা 

�াম-ভীমশহর 
েপা�- েভ�বাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

588 জনাব- েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক মি�ক 
মাতা- রােহলা েবগম 

বাসা ৪৯৬, েরাড-১৪ রুপনগর িটনেসড, িমরপুর-২, ঢাকা 

589 জনাব- মৃ�য়ী বাড়ই 
িপতা-সুনীল িবকাশ বাড়ই 
মাতা-মুকুল িম� 

�াম-৩০৬ পূব র্ রামপুরা, 
েপা�-িখলগাঁও 
উপেজলা- রামপুরা 
ঢাকা 

590 জনাব- েমাঃ সাখায়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন 
মাতা- কমলা েবগম 

�াম-িবল আমুলা 
েপা�-িনকরবাইল 
উপেজলা- ভূয়াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

591 জনাব- েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা- েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-গেয়শপুর বাজার কাচারী েরাড 
েপা�পাইথল/০৯, কাওরাইদ- 
উপেজলা-গফরগাঁও 
ময়মনিসংহ 
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592 জনাব- েমাঃ মিহন উি�ন 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা- আেয়শা েবগম 

�াম-িব�রামপুর 
েপা�-িখলপাড়া 
উপেজলা-চাটখালী 
েজলা-েনায়াখালী 

593 জনাব- পংকজ হালদার 
িপতা-ি�য়লাল হালদার 
মাতা-সর�তী হালদার 

�াম-২৬৯ মািলবাগ 
েপা�-শাি�নগর 
উপেজলা- শাহাজাহানপুর 
ঢাকা 

594 জনাব- েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা- েমাঃ কাবাতুল ইসলাম 
মাতা-রুেবদা িবিব 

েমাঃ হযরত, ৫৬-৫৭ শরীফ �ানশন ৩য় তলা মিতিঝল ঢাকা 

595 জনাব- শিরফুল ইসলাম 
িপতা- আ�াছ আলী 
মাতা- মায়া েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, িখলগাঁও 
ঢাকা 

596 জনাব- অিলপ কুমার সরকার 
িপতা- অেশাক কুমার সরকার 
মাতা-ইিত রান সরকার 

�াম-বাড়ী-৩২, েরাড-১৩/২, �ক- েক , দি�ন বন� 
েপা�-িখলগাঁও 
উপেজলা- িখলগাঁও 
েজলা- ঢাকা 

599 জনাব- িমলন কাি� দাস 
িপতা-মৃত িহেরশ চ� দাস 
মাতা- ল�ী রানী দাস 

�াম-লামাদুমকা 
েপা�-েডৗবাড়ী 
উপেজলা-েগায়াইনঘাট 
েজলা-িসেলট 

600 জনাব- মাসুম িময়া 
িপতা- েতৗিহদুর রহমান 
মাতা-নাজিনন েবগম 

নাস র্াির ৩৫৬ দাসপাড়া, িচিনশপুর, নরিসংদী সরকারী কেলজ, 
নরিসংদী সদর, নরিসংদী 

601 জনাব- আফসানা িসি�কা 
িপতা- আবু বকুর িসি�ক 
মাতা- হািমদা েবগম 

বাসা-১৭, েরাড -=০৭, �ক-এইচ েসকশন -০২, িমরপুর , ঢাকা 

602 জনাব- েমেহদী হাসান 
িপতা- আঃ খােলক িময়া 
মাতা- সামছু�াহার 

�াম-শাি�নগর 
েপা�- শাি�নগর 
উপেজলা- প�ন 
ঢাকা 

603 জনাব- েমাঃ সবুজ সরকার 
িপতা- েমাঃ নািসর উি�ন সরকার 
মাতা-েমাসাঃরিহমা খাতুন 

�াম-লাখপুর 
েপা�-চালাকচর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

604 জনাব- েমাঃ রােসল খ�কার 
িপতা- েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা- পারভীন আ�ার 

�াম-মিনয়ন্ক 
েপা�-মিনয়ন্ক 
উপেজলা- আখাউড়া 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 
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605 জনাব- িশমুল চ� েভৗিমক 
িপতা- িজেত� কুমার েভৗিমক 
মাতা- িশখা রানী েভৗিমক 

�াম-কালব ভবন বাসা-৮, �ক-িব , �ল েরাড িখলবাড়ীরেটক 
েপা�-গুলশান 
উপেজলা- ভাটারা 
েজলা- ঢাকা 

606 জনাব- েমাঃ িসি�ক িময়া 
িপতা- আবদুল েমাতািলব িময়া 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম- �ধান বাড়ী ১৩০ চর বাউিশয়া বড়কাি� 
েপা�-বাউিশয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

607 জনাব- েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ িজয়াদ আলী 
মাতা- জাহানারা খাতুন 

�াম-েসহারা নলতা 
েপা�- খানিজয়া 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

608 জনাব- েমাঃ আঃ হািলম 
িপতা-েমাঃ আঃ হাই 
মাতা- েমাসাঃ রােবয়া েবগম 

মােমেমািরয়াল �ল েরাড, েটংরা, সারুিলয়া, েডমরা, ঢাকা 

609 জনাব- িসরাতু�ামান 
িপতা- মিনরু�ামান 
মাতা-েরােমনা েবগম 

�াম-েদওড়া পূব র্ পাড়া) 
েপা�-পি�মপাড়া 
উপেজলা- সরাইল 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

610 জনাব- েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা- েমাহা�দ ওয়ােহদ িময়া 
মাতা- আউিলয়া েবগম 

�াম-কিলকু�া মুি�বাড়ী 
েপা�- নািসরনগর 
উপেজলা- নািসরনগর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

611 জনাব-েসতু রানী েবপারী 
িপতা-িনম র্ল কু� েবপারী 
মাতা-অিনতা রানী েবপারী 

�াম-৩১৯, েদিবদাস কাঠী 
েপা�-বাটনাতলা 
উপেজলা- েনছাবাবাদ 
েজলা-িপেরাজপুর 

612 জনাব- সালাহ উি�ন সিজব 
িপতা- আ�ল লিতফ 
মাতা-সিখনা েবগম 

�াম-িখরনশাল 
েপা�- িখরনশাল বাজার 
উপেজলা- েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

613 জনাব- নািসমা আ�ার 
িপতা- আ�স সামাদ 
মাতা-হািলমা 

�াম-শিহদ রওশন সড়ক, চা�না ম�পাড়া 
েপা�- চা�ানা েচৗরা�া 
উপেজলা- গাজীপুর 
েজলা-গাজীপুর 

614 জনাব- সু� িসং 
িপতা-চুড়ামিন িসং 
মাতা-সুিচ�া িসং 

�াম-কাটািবল 
েপা�- পাতেখালা 
উপেজলা-কমলগ� 
েজলা-েমৗলভীবাজার 
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615 জনাব- বরকত উ�াহ 
িপতা- আ�স ছালাম 
মাতা-রংমালা 

�াম-শীনগর 
েপা�- প�বািট 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

616 জনাব- সজীব রায় 
িপতা- তপন কুমার রায় 
মাতা- েহলন রানী রায় 

�াম-সাহাপাড়া 
েপা�-নািসরননর সদর 
উপেজলা-নািসরননন 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

617 জনাব- সবুজ চ� দাস 
িপতা- সুবল চ� দাস 
মাতা-গীতা রানী দাস 

�াম-উদািতয়ার কাি� 
েপা�- িদলালপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
িকেশারগ� 

618 জনাব- সুজন চ�বত� 
িপতা- মিন ভূষন চ�বত� 
মাতা- বুলবুল চ�বত� 

�াম-বীর আহ�দপুর 
েপা�-নের�পুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদ 

619 জনাব- েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতা- েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা- রািশদা েবগম 

বািড়-২২, েরাড-০৬, জনতা হাউিজং িলঃ, আগারগাঁও তালতলা, 
েমাহা�দ পুর, েশর ই বাংলা নগর , ঢাকা 

620 জনাব- েমাঃ সুমনুর রহমান মজুমদার 
িপতা- েমাহা�দ আবুল কােসম 
মজুমদার 
মাতা- িমেসস েরেহনা েবগম 

�াম-আেশেকর তুলা তুিল ১৩ নং েবলঘর উ�র ইউিনয়ন, ৈগয়ার 
ভা�া বাজার, কুিম�া সদর , দি�ন কুিম�া 

621 জনাব- েমাঃ ফিরদ িময়া 
িপতা- হােসম িময়া 
মাতা-পারভীন েবগম 

�াম-না�িরয়া 
েপা�- আিটয়া 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

622 জনাব- রুপা আ�ার 
িপতা- আবু শিহদ 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড আই িট েরাড 
ঢাকা-১২১৯ 

623 জনাব- েমাঃ িসরাজুল সােলকীন 
িপতা-েমাঃ েসিলম েরজা 
মাতা- েমাছাঃশাহেনওয়াজ েরজা 

�াম-ডা�াপাড়া 
েপা�- জগদল 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 

624 জনাব- তনু� গুহ 
িপতা- বাবুল চ� গুহ 
মাতা- অিনতা রানী গুহ 

বাসা-১৫৭, েরাপ-০৫, েমাহা�দীয়া হাউিজং েসাসাইিট, েমাহা�দপুর, 
ঢাকা 

625 জনাব- এস এম সািজদ 
িপতা- এস এম আবদুল ওয়ােজদ 
মাতা- শাহানাজ েবগম 

�াম- কাজী বািড়, েদৗলতপুর 
েপা�- ফািজল খারহাট 
উপেজলা- পিটয়া 
েজলা- চ��াম 
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626 জনাব- আেয়শা িসি�কা 
িপতা- েমাঃ নুরু�ামান 
মাতা-িশিরন েবগম 

�াংক কেলানী, দিপা ই�াকপুর, ফতু�া, নারায়নগ� সদর, 
নারায়নগ� 

627 জনাব- েমাঃ শািহনুর আলম 
িপতা- েমাঃ েসালাইমান 
মাতা-েমাসাঃ েরােকয়া েবগম 

ভাই ভাই এ�ার�াইজ ২৫৫, িডআইিট েরাড পি�ম রামপুরা, ঢাকা 

628 জনাব- েমাহা�দ নাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ েমা�া 
মাতা- িনলুফা েবগম 

শাি� নীড়, ৪৮/এ �য্াট িব/৩, ই�ীরা েরাড, ফাম র্েগট েশর-ই বাংলা 
নগর, ঢাকা 

629 জনাব- েমাঃ ইিলয়াস েহাসাইন 
িপতা- েমাঃ ইউনুচ মুি� 
মাতা- শাহানারা 

েমাঃ শািকল িময়া, ৩৩/এ /১৩/১০ (২য় তলা), সিতশ সরকার েরাড, 
েগ�ািরয়া, ঢাকা 

630 জনাব- সুভাষ চ� শীল 
িপতা- িনেপন চ� শীল 
মাতা-��া রানী 

�াম-েবায়ালমারী 
েপা�- শালবাহার, মািঝপাড়া 
উপেজলা-েততুিলয়া 
েজলা- প�গড় 

631 জনাব- েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা- মৃত মমতাজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা খাতুন 

�াম-মনাকষা 
েপা�-মনাকষা 
উপেজলা- িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

632 জনাব- অলক কুমার ে�� 
িপতা- মৃত অরুন কুমার ে�� 
মাতা-ল�ী রানী ে�� 

�াম-গাজী মহল, কাইিনয়া �াব েরাড় 
েপা�-�ধান ডাকঘর 
উপেজলা-বিরশাল 
েজলা-বিরশাল 

633 জনাব- েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা- মৃত লুৎফর রহমান 
মাতা- েমাছাঃ েরােমলা েবগম 

�াম-কাি�পাড়া 
েপা�- ভবানীগ� 
উপেজলা- ফুলছিড় 
েজলা-গাইবা�া 

634 জনাব- েমাঃ মাসুম রানা 
িপতা- মৃত দুলাল েহােসন 
মাতা- িমনা েবওয়া 

�াম-চকজাফরাবাদ 
েপা�- নওগাঁ 
উপেজলা- নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

635 জনাব-েমাঃ িফেরাজ আহে�দ 
িপতা- েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা- েহাসেন আরা েবগম 

বাসা-১৯, েরাড়-০৩, �ক- িস, িমরপুর-১ শাহআলী থানা, ঢাকা 

636 জনাব-েবগম সানিজদা নাহার 
িপতা- েমাঃ শাসসুউি�ন 
মাতা- েমাছা্ঃ গুলনাহার েবগম 

২/৫ �ক এফ লালমািটয়া, লালমািটয়া, েমাহা�দপুর, ঢাকা 
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637 জনাব-েমাঃ েশহজীন শাহািরয়ার 
িপতা- েমাঃ ফিশউল আলম 
মাতা- েমাছাঃ িজ�াতুন েফরেদৗসী 

�াম-কানাহার 
েপা�- ফুলবাড়ী 
উপেজলা- ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 

639 জনাব- েমাঃ মেয়ন উি�ন 
িপতা- েমাঃ েহেমর উি�ন 
মাতা- ফােতমা 

�াম-উ�র �াম 
েপা�- উ�র �াম 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

640 জনাব-েমাঃমাহবুব আলম রােশদ 
ম�ল 
িপতা-েমাঃ আ�ল মাবুদ ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

�াম-আিরফ খাঁ বাসুেদবপুর 
েপা�- রহমত পুর 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

641 জনাব- আ�ল মিতন 
িপতা-সামসু�ীন 
মাতা- হাসনা েবগম 

�াম-৩৩৩ পি�ম পীেররবাগ 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
ঢাকা 

642 জনাব- েমাঃ আলম েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আজগর আলী 
মাতা- সুিফয়া েবগম 

�াম-েটংরী ছয়ানীপাড়া 
েপা�- মধুপুর 
উপেজলা-মধুপুর 
েজলা-টা�াইল 

643 জনাব- েমাঃ জাফর ইমাম 
িপতা- েমাঃ ছালামত উ�াহ 
মাতা- তাহিমনা আ�ার 

�াম-৪৫/২ চালকানগর েলন 
েপা�-ফিরদপুর 
উপেজলা- শামপুর 
েজলা- ঢাকা 

644 জনাব- েমাছাঃ িদলারা েজসিমন 
িপতা- েমাঃ িজ�ার রহমান 
মাতা-েমাসাঃ হািনফা েবগম 

�াম-িব-২৩৫, �য্াট-১১, িখলগাঁও েচৗধুরীপাড়া 
েপা�-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
ঢাকা 

645 জনাব- েমাঃ েরজাউল কিবর 
িপতা- েমাঃ ছু� িময়া 
মাতা- তাছিলমা েবগম 

�াম-কচুবাড়ীয়া 
েপা�- সাপেলজা 
উপেজলা- মঠবাড়ীয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

646 জনাব-শিফকুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আিফর উি�ন 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-অ�বগ 
েপা�-�া�নকচুরী 
উপেজলা- িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

647 জনাব- রািজব চ� পাল 
িপতা- সুভাষ চ� পাল 
মাতা- িশখা রানী পাল 

�াম-১৫২/২, সড়ক-১৯, মধুবাজার 
েপা�-িজগাতলা 
উপেজলা- হাজারীবাগ 
ঢাকা 
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648 জনাব- েমাঃ রহুল আিমন 
িপতা- েমাঃ আঃ হািমদ 
মাতা- েমাছাঃ রেমছা খাতুন 

�াম-গুিপনপুর 
েপা�- সাতবািড়য়া 
উপেজলা- সুজানগর 
েজলা- পাবনা 

649 জনাব- কামরুন নাহার শারিমন 
িপতা- মরহুম আবদুল কােদর 
মাতা- রাণী েবগম 

�াম-১৯/২ সুবল দাস েরাড েচৗধুরী 
েপা�- েপা�া 
উপেজলা- লালবাগ 
ঢাকা 

650 জনাব- েমাঃ আঃ গাফ্ফার 
িপতা-েমাঃ একরামুল হক 
মাতা- েমাছাঃ লিথফা েবগম 

�াম- নওপাড়া 
েপা�-নওপাড়া 
উপেজলা- গুরু দাসপুর 
েজলা- নােটার 

652 জনাব- েমাঃ আ�ল সালাম 
িপতা- েমাঃ েখারেশদ আলী 
মাতা- েমাছাঃ জয়নাব েবগম 

�াম-সরদারবাড়ী, 
েপা�-কাজল িদঘী কািলয়াগ� 
উপেজলা- েবাদা 
েজলা- প�গড় 

653 জনাব- পলাশ কুমার 
িপতা- অিসত কুমার 
মাতা- সুিনতা রানী 

�াম-বিহলােপাতা 
েপা�- �রুপদাহ 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

654 জনাব- েমাঃ মাহমুদ আলম 
িপতা- েমাঁ লুvফর রহমান 
মাতা- েরেবকা সুলতান 

�াম-১৩১/এ আরামবাগ 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা- মিতিঝল 
ঢাকা 

655 জনাব- েমাছা্ঃ িনশাত জাহান িমতু 
সরকার 
িপতা- েমাঃ জমেশদ আলী সরকার 
মাতা- েমাছাঃ আেনায়ারা েগম 

�াম-সরাদ দপ র্ নারায়নপুর 
েপা�- কাি�খাল 
উপেজলা- িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

656 জনাব- েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা- আনছার আলী 
মাতা- আেলয়া েবগম 

�াম-পাঁচভূলাই 
েপা�-েগাজা 
উপেজলা- শাশ র্া 
েজলা-যেশার 

657 জনাব- েমাঃ আিরফু�ামন 
িপতা- েমাঃ েরাকনু�ামান 
মাতা- েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

�াম-আজমতপুর 
েপা�-মু�ারপর 
উপেজলা- েচৗগাছা 
েজলা- যেশার 

658 জনাব- ত�য় িব�াস 
িপতা- সুবল িব�াস 
মাতা- সারথী িব�াস 

বাসা-২৮, েলন, ০১ �ক-িব, েসকশন-৬, িমরপুর-২, ঢাকা 

659 জনাব- স�ীপ চ� দাস 
িপতা- �ামল চ� দাস 
মাতা- েরখা রানী দাস 

�াম-েচৗধুরী পাড়া, ফা�াউক 
েপা�-ফা�াউক 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 
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660 জনাব- েমাঃ েসােহল িময়া 
িপতা- েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা- েরাকসানা আ�ার 

�াম- েহাি�ং -৮, এস এস েরাড, িমরাশপাড়া 
েপা�- ম�নগর 
উপেজলা-টংগী 
েজলা-গাজীপুর 

661 জনাব- সুধাংশ িম�ী 
িপতা- সুিনল িম�ী 
মাতা- হািস রানী িম�ী 

�াম- বন�াম 
েপা�- জিলরপাড়া 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা- েগাপালগ� 

662 জনাব- জুনােয়দ আহেমদ 
িপতা- আবু বকর 
মাতা-আিনছা েবগম 

�াম-েমাজরাই 
েপা�- উজান আ��াহপুর 
উপেজলা- কুিলয়ারচর 
েজলা- িকেশারগ� 

663 জনাব- তিরকুল ইসলাম 
িপতা- আকুল েহােসন 
মাতা- নুরজাহান েবগম 

১৮৮/৫, কাকলী েরাড, আহ�দ নগর িমরপুর-১, ঢাকা 

664 জনাব- েমাঃ েশখ সাদী 
িপতা- েমাঃ সা�াদ েহােসন 
মাতা- মৃত দুলালী েবগম 

�াম-েখাড়াগাছ পূব র্পাড়া, পাঁচ ঘিরয়া 
েপা�- েখাজাগাছ 
উপেজলা- িমঠাপুকুর 
েজলা- রংপুর 

665 জনাব- েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা- েমাঃ েফারকান তালুকদার 
মাতা- েমাসাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-খা� ভবন ১৬ আঃগ েরাড সিচবালয় পাড়া িসিট�া�ন 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা-শাহবাগ 
ঢাকা 

666 জনাব- েমাঃ সােহদু�ামন 
িপতা- েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েমাহেছনা েবগম 

�াম-বাহাদুর িসংহ 
েপা�- বযডড়ব হাট , ফাম র্ 
উপেজলা-সদর 
েজলা- রংপুর 

667 জনাব- তাপস সু�ধর 
িপতা-হারাধন সু�ধর 
মাতা- সীমা রানী 

মেনায়ারা িভলা, েবপারী পাড়া, িখল�ত, ঢাকা 

668 জনাব- নায়না সুলতানা 
িপতা-কাজী নুরুল আিমন 
মাতা-নাজেমা আ�ার 

�াম-২২৯ ৪থ র্ তলা েশর শাহ শুরী েরাড, 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা- েমাহা�দপুর 
ঢাকা 
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669 জনাব- েমাঃ ওয়ােজদ আলী 
িপতা- েমাঃ ছেরায়ার েজায়াদার 
মাতা- েমাছাঃ মােজদ আলী 

�াম-েদাগািছ েবড়পাড়া 
েপা�- হাট বাকুয়া 
উপেজলা- িঝনাইদহ 
েজলা- িঝনাইদহ 

670 জনাব- সুব র্না আ�ার 
িপতা- সিফকুল ইসলাম 
মাতা- পারভীন 

বাসা-৩১৯, সা�ার মিরয়াম িবি�ং ) �য্াট -২/এ , উ�র শাহাজানপুর, 
শাি�নগর, শাহাজাহানপুর 

671 জনাব- েমাঃ ইসহাক খান 
িপতা- েমাঃ সুরুজ আলী খান 
মাতা- আেয়শা আ�ার 

১৭/১ েক আর েরাড, কিচ ময়দান মাঠ, ঢাকা দি�ন িসিট কেপ র্ােরশন, 
েপা�া লালবাগ, ঢাকা 

672 জনাব- সুমন বাৈড 
িপতা-হিরকৃ� বাৈড 
মাতা- িবমল বাৈড 

�াম-৩৮ দি�ন গাঁও 
েপা�-বাসােবা 
উপেজলা- সবুজবাগ 
ঢাকা 

673 জনাব- েমাঃ আ�ারু�ামান 
িপতা- হাজী মারাফাত আলী 
মাতা-েমাছাঃ পারুল েবগম 

�াম-দি�নপাড়া 
েপা�- অরুয়াইল 
উপেজলা- সরাইল 
েজলা-িব-বাড়ীয়া 

675 জনাব- েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ সনজু রহমান 
মাতা- েরৗশন আরা সুলতান 

�াম- িট�া 
েপা�-কাি�েকানা 
উপেজলা-েবলুয়া 
েজলা-েন�েকানা 

676 জনাব- রািজব আহেমদ 
িপতা- রুহুল আিমন 
মাতা- েরৗশন আলী 

�াম- নূর বকস র্ মা�ার বাড়ী 
েপা�- হািজপুর 
উপেজলা-েবগম গ� 
েজলা- েনায়াখালী 

677 জনাব- েখাকন চ�ব�� 
িপতা-কুসুম চ�বত� 
মাতা- �নিত চ�বত� 

�াম- আেরশা 
েপা�-েবিকেটকা 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

678 জনাব- েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ আবুল বাসার 
মাতা- নিজরা েবগম 

�াম-চরল�ী 
েপা�-চরল�ী 
উপেজলা-সূবন র্ চর 
েজলা- েনায়াখালী 

679 জনাব- �েসনিজতেসন 
িপতা-পীযুষ কাি� েসন 
মাতা-অ�না েসন 

�াম-অিব�তা ভবন েকৗিকগিল 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা- চ��াম 

680 জনাব- েমাঃ েবলােয়ত েহােসন 
িপতা- আবুল কােসম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-খানপুর 
েপা�-মুরাদপুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 
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681 জনাব- মাহাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ছােবদ আলী 
মাতা-েমাছাঃজাহরা েবগম 

�াম-হাউলী 
েপা�-িজনিজরা 
উপেজলা-েকরানীগ� 
ঢাকা 

682 জনাব- �িতিচ তাহিনন 
িপতা- ফাইজুল ইসলাম 
মাতা- েফৗিজয়া ইসলাম 

�াম- িনউটাউন 
েপা�-িকেশারগ� 
উপিকেশারগ� 
েজলা- িকেশারগ� 

683 জনাব- েমাঃ েমেহদী হাসান খান 
িপতা- েমাঃ কামাল েহােসন খান 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম- ধিনয়া 
েপা�-ধিনয়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
ঢাকা 

684 জনাব- েমাঃ নুরু�ামান 
িপতা- আবদুল হািলম 
মাতা- রিশদা েবগম 

�াম- উ�র সানারপাড় 
েপা�- সানারপাড় 
উপেজলা-েডমরা 
ঢাকা 

685 জনাব- রাজু শীল 
িপতা-বাবু শীল 
মাতা- মমতা রানী শীল 

�াম-তাতীবাজার 
েপা�-সদরঘাট 
উপেজলা-কেতায়ালী 
েজলা- ঢাকা 

686 জনাব- েমাঃ মিনরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ জিললুর রহমান 
মাতা- আেলায়া েবগম 

�াম- ২ নং েমায়াকির ০১ নং ওয়াড র্, েমাড়াকির 
েপা�-েমাড়াকির 
উপেজলা-লাঘাই 
েজলা- হিবগ� 

687 জনাব- িনমাই চ� সাহা 
িপতা- মৃত কৃ� পদ সাহা 
মাতা-িমনতী রানী সাহা 

�াম- িতলবদুরী 
েপা�-েভাঁপাড়া 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

688 জনাব- জগ�াথ েদব 
িপতা- মৃত- িজেতশ েদব 
মাতা- ম� রানী েদব 

�াম- লহার পুর 
েপা�-িস�া 
উপেজলা-�ম�ল 
েজলা-েমৗলভী বাজার 

689 জনাব- ইসরাত জাহান 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা- রওশন আরা েবগম 

�াম- জািকর েহােসন েরাড 
েপা�-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা- ঢাকা 

691 জনাব- েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-েমাঃ েমািমন আক� 
মাতা-আকিলমা 

�াম-২৮/এ �য্াট নং৪ িব, পুরাতন ভবন, আদশ র্নগর, েমইন 
েরাড,বা�া, গুলশান, ঢাকা 

692 জনাব- র�া আ�ার 
িপতা-মৃত আ�ল গিন 
মাতা-েলাকমান িবিব 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, ১৭, পূব র্ রামপুরা ৪থ র্ তলা িড, 
আই,িট েরাড, ঢাকা। 
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693 জনাব- েমাঃ মাহবুব হাসান 
িপতা-েমাঃ মুনছুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মুিশ র্দা েবগম 

�াম-১০৭৭/৭৮, পূব র্ মিনপুর 
েপা�-িমরপুর 
উপেজলা- িমরপুর 
েজলা- ঢাকা। 

694 জনাব- েমাঃ িশপলুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-উে� কুলছুম 

�াম-১০০/িব-১মিতিঝল এিজিপ কেলানী, 
েপা�-িজিপও 
উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 

695 জনাব- েমাঃ িশবিল েমাজািহদ 
মুিকত 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-িমেসস মাহফুজা েবগম 

�াম-উদয় সানজ, ২িব গুলশান-১ �ট নং –এস, ই (এ) 
েপা�- গুলশান 
উপেজলা- 
ঢাকা 

696 জনাব- েমাঃ রুেবল রানা 
িপতা- েমাঃ সিফ উি�ন 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

�াম- এনােয়তপুর ধামেসানা 
েপা�-িমজর্ানগর 
উপেজলা-সাভার 
ঢাকা 

697 জনাব- দীন েমাহা�দ 
িপতা- মৃত িসরাজুল ইসলাম েমা�া 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�াম-বাসা ৫২ রা�তঃ ১৩ িড আই িড �েজ�, েমরুন বা�া 
েপা�-ম� বা�া 
উপঢাকা 
ঢাকা 

698 জনাব- েমাঃ ইসমাইল হক 
িপতা-েমাঃ জালাল উি�ন 
মাতা- েমাসাঃ এমালী খাতুন 

�াম-েদব�র র�র�রপুর 
েপা�-কািলনগর 
উপেজলা-িশবগংড়া 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

699 জনাব-েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

�াম-মুিজবুর রহমান েরাড ফালগুনী আ/এ (িনিরিবিল) , পাথািলয়া 
েপা�- িমজর্ানগর 
উপেজলা-সাভার 
ঢাকা 

700 জনাব- েমাঃ জাকািরয়া আলম 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আল ম 
মাতা- েমাছা জাহানারা েবগম 

�াম- বদমালী �তাপ ২০ বাংগালা 
েপা�-ধরইল হাট 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

701 জনাব- রােবয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ নুরু�ামান 
মাতা-আেমনা 

�াম- ২৪৫ বড়�াম 
েপা�-গািলমপুর 
উপেজলা-নবাবগ� 
ঢাকা 
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702 জনাব- শাহেনওয়াজ 
িপতা- আবদুছ ছা�ার 
মাতা-আি�য়া 

�াম-�ার েটকিনকয্াল 
েপা�-ে�িনং েস�ার িড আই িট 
উপেজলা-েরাড পূব র্ রামপুরা 
ঢাকা-১২১৯ 

703 জনাব- মুহা�দ সাইফুল ইসলাম 
ঠাকুর 
িপতা- েমাহা�দ েলাকমান েহিকম 
ঠাকুর 
মাতা- ইসমত আরা েবগম 

�াম- ৪৮/৫/গ , ভাগলপুর েলন (৩য় তলা) 
েপা�- িনউমােকর্ট 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
ঢাকা 

704 জনাব- েমাঃ আনারুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ মিফজ শাহ্ 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম- েদবীপুর নােমাপাড়া 
েপা�-দূগ র্াপুর 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-রাজশাহী 

705 জনাব- েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা- েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা- িমেসস নািছমা েবগম 

�াম-েস�র ০৯ 
েপা�- উ�র মেডল টাউন 
উপেজলা-উ�রা 
ঢাকা 

706 জনাব- েমাঃ েসােহল েশখ 
িপতা- েমাঃ সামচু েশখ 
মাতা-েকােয়লা েবগম 

�াম- েগা হাটা বটতলা 
েপা�-েগাপালগ� 
উপেজলা- েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

707 জনাব- রিবউল ইসলাম 
িপতা- আবুল হােসম েমা�া 
মাতা-েহনা েবগম 

�াম- মিতয়ার িভলা ছাএাবাস রাজধান েমাড় উ�র কািশপুর 
েপা�- েদৗলতপুর 
উপেজলা-খািলশপুর 
েজলা-খুলনা 

708 জনাব- সুরিজত িব�াস 
িপতা- সুেরশ িব�াস 
মাতা- েরনুকা িব�াস 

�াম-েলবুতলা 
েপা�-ডুমুিরয়া 
উপেজলা- 
েজলা-টুংগীপাড়া 

709 জনাব- মাজাহারুল ইসলাম 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা- মমতাজ েবগম 

�াম- ৪৮ িস বাঘমানড়া েরাড 
েপা�-সদর 
উপেজলা- সদর 
েজলা- ময়মনিসংহ 

710 জনাব- েমাঃ আিমন উ�াহ 
িপতা-ৈছয়দ আহ�দ 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম- �গিত সরনী শাহাজাদপুর 
েপা�- গুলশান 
উপেজলা-গুলশান বা�া 
েজলা- ঢাকা 

711 জনাব- েমাঃ ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাঃ নািজম উি�ন 
মাতা-েদেলায়ালা েবগম 

�াম- খােনপুর 
েপা�-সারকারখানা 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 
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712 জনাব- েমাঃ রায়হান েহােসন 
িপতা-এম সা�াদ েহােসন 
মাতা- কাওসার পারভীন 

�াম- ১৬ লারিমিনি�ট নাই 
েপা�-ওয়ারী িট এস ও 
উপেজলা-সূ�াপুর 
ঢাকা 

713 জনাব- েমাঃ ইউসুফ েমা�া 
িপতা- েমাঃ ইসরািফল েমা�া 
মাতা-হােজরা েবগম 

-এইচ ১৭, আর-১০৯, গুলশান-২, গুলশান, ঢাকা 

714 জনাব- এম এ সাইদ িময়া 
িপতা- েমাঃ সামছুল হক 
মাতা-আিনছা েবগম 

�াম-জুমা জল ছ�র 
েপা�-রানীপুকুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

715 জনাব- রাজনূর িবনেত আনম 
িপতা- খায়রুল আনম 
মাতা-শামসুননাহা েবগম 

�াম-িডআইিট �েজ� 
েপা�- গুলশান 
উপেজলা-গুলশান 
ঢাকা 

716 জনাব- মাহমুদা আ�ার আেলা 
িপতা- দুরুল েহাদা 
মাতা- সারাবান তহুরা 

�াম- ২৭৭ পূব র্নাখালপাড়া 
েপা�-েতঁজগাও 
উপেজলা- 
ঢাকা 

717 জনাব- রািজব িময়া 
িপতা- েমাঃ শাহাজাহান খান 
মাতা-আেমনা আ�ার খাতুন 

�াম-পূব র্ উলুয়ািট 
েপা�- েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

718 জনাব- েমাঃ ইয়াকুব আলী 
িপতা-েকারবান আলী 
মাতা-মািফয়া েবগম 

�াম- ৯/খ কনিফেড� েস�ার ১১ তলা শাহাজাদপুর 
েপা�- গুলশান 
উপেজলা-গুলশান বা�া 
ঢাকা 

719 জনাব- শাহ েমাঃ কামরুল আলম 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-নািছমা আ�ার 

�াম-িভ,আই, িপ ৪থ র্তলা 
েপা�- িজিপও 
উপেজলা-নয়াপ�ন 
ঢাকা 

720 জনাব- েমাঃ আলম েহােসন 
িপতা- েমাঃ কােসম আলী েমা�া 
মাতা- জাহানারা েবগম 

�াম-এস, এম, িব-১/১৫, েপা�- িবও এফ 
উপেজলা- গাজীপুর 
েজলা- গাজীপুর 

722 জনাব- েরাকসানা কাকলী 
িপতা- মরহুম আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-েগােলনুর পারভীন 

�াম-১৮/েক ৩য় তলা আিজমপুর সরকারী কেলানী 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা- লালবাগ 
েজলা- ঢাকা 
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724 জনাব- েমাঃ ওয়ািসম ইকবাল 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা- েমাছাঃ হােজরা েবগম 

�াম-বুিজডাংড়া মুি�য়া 
েপা�-বুিজডাংড়া মুি�য়া 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা- িঝনাইদহ 

725 জনাব- েমাঃ জািহদ হাসান 
িপতা- েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-েমাছাঃ িবলিকছ েবগম 

�াম- কুিড়পাড়া 
েপা�-গা�াইল 
উপেজলা- িসরাজগ� 
িকেশারগ� 

726 জনাব- চ� েমাহন সরকার 
িপতা- মৃত রামধন সরকার 
মাতা- েরনুবালা সরকার 

�াম- �ামধেনর বািড়, ভাটপাড়া 
েপা�- ল�ীপুর 
উপেজলা-নািসরনগর 
েজলা- �া�নবাড়ীয়া 

727 জনাব- েমা িমলন িময়া 
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা- রুিবয়া খাতুন 

�াম-�যে� েমাঃ রিফকুল ইসলাম, �া�য্ �েকৗশলী অিধদ�র 
১০৫,১০৬ মিতিঝল, বা, এ, ঢাকা। 

728 জনাবসুজন চ� বম র্ন 
িপতা-সুধীর চ� বম র্ন 
মাতা-সেনকা রানী 

�াম-বকিশগ� 
ডাকঘর-সােকায়া 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

729 জনাবরামান� কুমার েঘাষ 
িপতা-িনর�ন েঘাষ 
মাতা-িনজ রানী 

�াম-বালাভীড় েগায়ালপাড়া 
ডাকঘর- েবাদা 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

730 জনাবমু� েবগম 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েরিলজা েবগম 

�াম-বাকপুর (কিবরাজপাড়া) 
ডাকঘর- পাঁচপীর 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

731 জনাবশারমীন আ�ার 
িপতা-েমাঃ জালাল িময়া 
মাতা-রািহমা েবগম 

৩৯/৩, পি�ম রাজাশন, 
ম�লপাড়া 
উপেজলা-সভার 
েজলা-ঢাকা। 

732 জনাবচ�া সাহা 
িপতা-িচ� র�ন সাহা 
মাতা-সর�তী রানী সাহা 

�াম-কানাইপুর 
ডাকঘর- কানাইপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

733 জনাবেমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ তারা িময়া 
মাতা-অযুফা খানম 

১৪নং আউটফল ধলপুর 
আদশ র্ কেলানী, রুম নং ১২৩ 
ডাকঘর- ওয়ারী-১২০৩ 
উপেজলা-ঢাকা িসিট, ঢাকা 

734 জনাবেমাহা�দ নুর েহােসন 
িপতা-আলী আহে�দ 
মাতা-হােজরা েবগম 

৫৯/৩, উ�র কমলাপুর, শাি�নগর, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০। 
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735 জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসরাজ আলী 
মাতা-েমাছাঃ এিলনা েবগম 

�াম- পারেদশীপাড়া 
ডাকঘর- লািহড়ী হাট 
উপেজলা-বািলয়াডা�া 
েজলা- ঠাকুরগাঁও 

736 জনাবসািদয়া পারভীন শামা 
িপতা-মৃত আ�ল বােসদ 
মাতা-শাহানাজ পারভীন 

�য্াটঃ ৮িব, বাসা ন�র-১৫/এ, সড়ক ন�র- আদাবর ১০, ইবেনিসনা 
হউিসং েসাসাইিট, আদাবর, েমাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ 

737 জনাবিম�ন সাহা 
িপতা-রিতর�ন সাহা 
মাতা-অনজনা সাহা 

�াম-দি�ন লাকসাম 
ডাকঘর- লাকসাম 
উপেজলা-লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 

738 জনাবহািফজুর রহমান 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-খা�ায়ারা েবগম 

�াম-২৩, ডাঁশমারী কিরেডারপাড়া, 
ডাকঘর- িবেনাদপুর বাজার 
উপেজলা-রাজশাহী িসিট কেপ র্ােরশন রাজশাহী 
েজলা-রাজশাহী 

739 জনাবেমাছাঃ তািনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবদুর রহমান ভূইঁয়া 
মাতা-জাহানারা 

�াম-ধরখার 
ডাকঘর- ছতুরাশরীফ 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

740 জনাবেমাঃ েগালাম সেরায়ার ম�ল 
িপতা-েমাঃ মিহউি�ন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা েবগম 

�াম-েপা�াখাদা 
ডাকঘর- তুলসীঘাট 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া। 

741 জনাবমামুন েশখ 
িপতা-আঃ মা�ান েশখ 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-পূব র্নওখ�া 
ডাকঘর- েগাহালা 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

742 জনাবেমাঃ ইসমাইল েহােসন মুরাদ 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-েরহানা পারভীন 

৩১/২-এইচ, আিজমপুর সরকারী কেলানী, আিজমপুর, ঢাকা-১২০৫। 

743 জনাবসােদকুর রহমান 
িপতা-এম. রিশদ আহমদ 
মাতা-জা�াতুল েফরেদৗস 

৪৪১/৮/৩/৯, শাপলা সরণী, পি�ম েশওড়াপাড়া, ডাকঘর-িমরপুর, 
ঢাকা- ১২১৬ । 

744 জনাবহািমদা খানম 
িপতা-েমাঃ হািফজ উি�ন খাঁন 
মাতা-মিরয়ম িবিব 

�াম-রাঁিশয়া 
ডাকঘর- টা�ার 
উপেজলা-গফুরগাঁ 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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745 জনাবেমাঃ আবদুল হা�ান 
িপতা-েমাঃ হািনফ 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

হািনফ সােহেবর বাড়ী 
�াম-সুলতানপুর 
ডাকঘর- জানালী হাট 
উপেজলা-রাউজান 
েজলা-চ��াম 

746 জনাবসমীর কুমার দাস 
িপতা-সুনীল কুমার দাস 
মাতা-পুতুল রানী 

�াম-নলতা শরীফ 
ডাকঘর- নলতা শরীফ 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

747 জনাবখািলদ হাসান 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-খািদজা রহমান 

তৃতীয় তলা (পূব র্পাশ) 
৩ নং জয়নাগ েরাড, 
ডাকঘর-চকবাজার 
উপেজলা- লালবাগ, ঢাকা 

750 জনাবেমাঃ েলাকমান েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-িসংগাইর 
ডাকঘর- ব�া বাজার 
উপেজলা-কািলহািত 
েজলা-টা�াইল 

751 জনাবেশখ মইনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েরজাউল কিরম েরজা 
মাতা-েমাছাঃ িদল আফেরাজা েবগম 

�াম-তালুক ইসাদ (দুিধয়াবাড়ী) 
ডাকঘর- পীরগাছা 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

752 জনাবকমেলশ চ� িম�ী 
িপতা-গুরুদাস চ� িম�ী 
মাতা-আরিত িম�ী 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর- েবৗলপুর 
উপেজলা- েমাড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

753 জনাবরুলী বানু 
িপতা-েমাঃ েগালাম রা�ানী 
মাতা-েরাকসানা বানু 

�াম-েবগুনেজায়ার 
ডাকঘর- েবগুন েজায়ার 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

754 জনাবেমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন 
মাতা-েমাছাঃ িফেরাজা েবগম 

�াম-ভারাংগা 
ডাকঘর-েপাড়াবাড়ী 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 

755 জনাবেসিলম েমাহা�দ হাসান 
িপতা-িজ�র আহেমদ 
মাতা-আিলয়া েবগম 

�াম-লছমানপুর 
ডাকঘর- িবেনাদপুর 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

756 জনাবএস.এম. কামরু�ামান 
িপতা-আিনসু�ামান 
মাতা-জুেলখা আ�ার 

�াম-১৩৮/িব, েচৗধুরীপাড়া 
ডাকঘর- িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা। 
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757 জনাবপিপ মারমা 
িপতা-আরুইেশ মারমা 
মাতা-মায়া মারমা 

�াম-আসামব�ী 
ডাকঘর- রা�ামািট 
উপেজলা- রা�ামািট সদর 
থানা- েকাতয়ালী 
েজলা-রা�ামািট পাব র্তয্ 

758 জনাবেমাঃ মাইন উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবদুল মিতন 
মাতা-তােহরা েবগম 

�যে�- েমাঃ মজিলশ, রুম নং ৭১৭, ভবন নং ৭, েজলা পিরষদ শাখা, 
�ানিয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

759 জনাবেমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী েবগম 

�াম-কুড়ািলয়া 
ডাকঘর- কুড়ািলয়া 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা- িসরাজগ� 

761 জনাবজুেলখা চাকমা 
িপতা-জগদীশ চাকমা 
মাতা-�ামা চাকমা 

�াম-িরজাভর্ বাজার েচ�ীমূখ 
ডাকঘর- রা�ামািট-৪৫০০ 
উপেজলা-রা�ামািট সদর 
েজলা-রা�ামািট পাব র্তয্ েজলা 

762 জনাবিজ�র রহমান 
িপতা-মৃত- লুৎফর রহমান 
মাতা-আিমনা েবগম 

হা�ান হাউজ, আদম আলী মােকর্ট, উ�রা 
�াম-েগালারেটক 
ডাকঘর- দি�ন খান 
উপেজলা-দি�ন খান 
েজলা-ঢাকা। 

763 জনাবজিন কুমার িম�ী 
িপতা-শংকর লাল িম�ী 
মাতা-কৃ� রানী িম�ী 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর- েবৗলপুর 
উপেজলা-েমােড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

764 জনাবএ.েক.এম. তানভীর এহসান 
িপতা-এ.েক.এম শাহাজান আলী 
মাতা-শাহানারা েবগম 

১৩ (৬�তলা)/২ 
�ক-িজ, েসকশন-১ 
ডাকঘর-িমরপুর-১২১৬, 
থানা- শাহ আলী, ঢাকা। 

765 জনাবআঃ জ�ার 
িপতা-মৃত েমাঃ আঃ বােবক 
মাতা-েহাসেনয়ারা 

এস,িস,এল িসিকউিরিটজ িলিমেটড, ১৬০, মিতিঝল, মধুিমতা ভবন, 
(২য় তলা) ঢাকা-১০০০ 

766 জনাবআলমগীর েহােসন 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েজাৎ�া েবগম 

�াম-পি�ম শংকরপুর 
ডাকঘর- ফুলবাড়ী হাট 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

767 জনাব েমাঃ আিতক হাসান 
িপতা-েমাঃ দিবর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মারুফা েবগম 

�াম-৬৩২, উ�র িততপাড়া 
ডাকঘর- িডমলা 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 
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768 জনাবরােশদুর রহমান 
িপতা-েগালাম েমা�ফা 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-কানাইয়া 
ডাকঘর- কানাইয়া-১৭০০ 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

769 জনাবশুভ িজত কুমার সাহা 
িপতা-সুিজত কুমার সাহা 
মাতা-আরতী রাণী সাহা 

২৪/িস, িটপুসুলতান েরাড, মহ�া-ওয়ারী 
ডাকঘর-ওয়ারী, ঢাকা মহানগর, ঢাকা। 

770 জনাবেমাঃ মােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমা েরজাউ�বী 
মাতা-েমাছাঃ িবথী রাণী 

�াম-পি�ম বাগুিড়য়া 
ডাকঘর- ভবানীগ� 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

771 জনাব েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েজাৎ�া েবগম 

�াম-ফেতজংপুর 
ডাকঘর- ভাংগারহাট-৫২৪০ 
উপেজলা-িচিনরব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

772 জনাবেমাঃ হািসবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিমনুল হক 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-দলুয়াপাড়া 
ডাকঘর- প�গড়-৫০০০ 
উপেজলা- প�গড় 
েজলা- প�গড় 

773 জনাবমাহামুদুল হাসান 
িপতা-আ�ল খােলক িময়া 
মাতা-িবলিকস েবগম 

�াম- ১১২, েহাগলবুিনয়া 
ডাকঘর- ডাকুয়া 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

774 

জনাবআিকলা জুনমুন 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-জাহান-আরা- মিজব 

আিকলা জুনমুন 
�য র্ে�- েমাঃ মিজবুর রহমান, িহসাব র�ক, এসএসএস, �ধানম�ীর 
কায র্ালয়, েতজগাও, ঢাকা-১২১৫। 

775 জনাবজয়� কুমার রায় 
িপতা-বড়দা েমাহন রায় 
মাতা-�িমলা রানী রায় 

�াম-েগা�ল 
ডাকঘর- ভূিষর ব�র 
উপেজলা-িচিনর ব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

776 জনাব- েমাঃ মাসুদ আলম 
িপতা-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-২৬৭ (১ তলা), নয়ােটালা মগবাজার 
েপা�- শাি�নগর 
উপেজলা-রমনা 
ঢাকা 

779 জনাব- েমাঃ ওয়ািহদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আসাদু�ামা 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম- সােয়দাবাদ িট, আই, িস, কেলানী,দি�নখান 
েপা�- সায়দাবাদ মা�াসা 
উপেজলা- দি�নখান 
ঢাকা 
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780 জনাব- মু�া খানম 
িপতা-আঃ খােলক েসখ 
মাতা-রুিপয়া েবগম 

�াম-খািলশখালী 
েপা�-েশালারেকানা 
উপেজলা- কচুয়া 
েজলা-বােগরহাট 

781 জনাব- েমাঃ আ�ল মা�ান 
িপতা- েমাঃ আ�ল ছা�ার 
মাতা- জয়নূর েবগম 

�াম-পা�পাড়া 
েপা�-িশকারপুর 
উপেজলা-েকশবপুর 
েজলা-যেশার 

782 জনাব- েরশমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই তালুকদার 
মাতা- রুিবয়া খাতুন 

�াম-তালুকদারবাড়ী,অজর্নচর 
েপা�- েচৗরা�া েমৗলভীবাজার 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

784 জনাব- েমাঃ হািমদুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ হারুন হাওলাদার 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�াম-�ানীয় ওরাজ� অিডট অিধদ�র, অিডট কমে�� (৫-৬ তলা) 
েসগুনবািগচা 
ঢাকা। 

785 জনাব- �াবন েগালদার 
িপতা-কমলাবাে� েগালদার 
মাতা-ঝন র্া েগালদার 

�াম-সাতপাড়া 
েপা�-সাতপাড়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা- েগাপাল� 

786 জনাব- েমাঃ েমাশেফকুর রহমান 
িপতা-আলী আহেমদ 
মাতা-ময়ফুিল েবগম 

�াম-েচৗধুর মি�ল, পূব র্ মিনপুর 
েপা�- িমরপুর 
উপেজলা- িমরপুর 
ঢাকা। 

787 জনাব- েমেহদী হাসান িমটুল 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক সরকার 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

�াম-�ক নং-c, বাসা নং-০৭ পূব র্ আদালত পাড়া 
েপা�-টাংগাইল 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা- টাংগাইল 

788 জনাব- আিমনুল হক 
িপতা- েমাঃ আ�ল েহিকম 
মাতা- সুিফয়া েবগম 

�াম-িনজগাঠী 
েপা�- বাদশাগ� 
উপেজলা-ধম র্পাশা 
েজলা-সুনামগ� 

789 জনাব- েমাঃ আল মুি� 
িপতা-জান মাহমুদ 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম- বাসা ড সড়ক নং ৩/িব, দি�ন গাও 
েপা�-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
ঢাকা 

790 জনাব- আ�াস আল 
িপতা-আলকাজ আলী 
মাতা-রীনা েবগম 

�াম- েহােস�ী 
েপা�-েহােস�ী 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা- মুি�গ� 
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791 জনাব- েমাঃ আরজু িময়া 
িপতা-েমাঃ আিজজুর হা 
মাতা- মিজর্না েবগম 

�াম-নারায়ন ডহর 
েপা�-েহােসনপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

792 জনাব- েমাঃ েমা�ফা 
িপতা-মহ�ত আলী 
মাতা-ফুলবানু 

�াম-নারায়ন ডহর 
েপা�-েহােসনপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

793 জনাব- েমাঃ মামুন িময়া 
িপতা- আ�ল বােরক 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম- ই�ািহমপুর 
েপা�-ই�ািহমপুর 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা- �া�নবাড়ীয়া 

794 জনাব- েমাঃ আিজজুল হক 
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী 
মাতা-েমাছাঃ আদরী েবগম 

�াম- িতরাইল পূব র্পাড়া 
েপা�-আ�ান 
উপেজলা-বড়াই�াম 
েজলা-নােটার 

795 জনাব- পলাশ চ� পাল 
িপতা-ব�ভ চ� পাল 
মাতা- অনু রানী পাল 

�াম-িব-১৭৯ কাগুিজয়াপাড়া 
েপা�-ধামরাই 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা- ঢাকা 

796 জনাব- আ�ল কিরম 
িপতা-আ�ল রিহম 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম-আহ�দপুর 
েপা�-মিতিময়ার হাট 
উপেজলা- েসনবাগ 
েজলা- েনায়াখালী 

798 জনাব- েমা�ার আহেমদ 
িপতা-ছােবর আহেমদ 
মাতা- েরােকয়া েবগম 

�াম-রামপুর, ১নং ওয়াড র্ 
েপা�-বামনীয়া 
উপেজলা-েকা�ানী গ� 
েজলা-েনায়াখালী 

799 জনাব- েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ েরনু িময়া 
মাতা- েহনা আ�ার 

�াম-৩৭ রহমত গ� (৫মতলা) 
েপা�-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
ঢাকা 

800 জনাব- েমাঃ রােসল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�স েসাবহান 
মাতা- েমাছাঃ লাইলী েবগম 

�াম- বরইতলা নয়াপাড়া 
েপা�-বরইতলা 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা- িসরাজগ� 

801 নাম-সমীর চ� পাল 
িপতা-পেরশ চ�পাল 
মাতা-হিরমালা েদবী 

�যে�-বাদল চ� শীল (বউবাজার), �ভা�া, েকরানীগ�, ঢাকা 

802 নাম-কাজী নাছরীন সুলতানা 
িপতা-কাজী আবুল খােয়র 
মাতা-েমাছাঃ শামসুন নাহার 

296-এ/ই,১ম কেলানী,মাজার েরাড,নং- 10 
িমরপুর-1216 
েজলা-ঢাকা 
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803 নাম-েমাঃ আিজজুল হক রািজব 
িপতা-েমাঃ বােছদ িময়া 
মাতা-রািবয়া খাতুন 

�াম-৭৬ আিদয়াবাদ িপিব নগর 
ডাকঘর-রিহমাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী-1600 

804 নাম-রিবউল ইসলাম 
িপতা-নুর ইসলাম 
মাতা-খািদজা েবগম 

76বড়বাগ(তৃতীয় তলা) 
ওয়াড-১৩ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর-২ 
েজলা-ঢাকা 

805 নাম-ঝলক মহালদার 
িপতা-নৃেপশ মহালদার 
মাতা-�িত রাণী মহালদার 

�যে�-মৃনাল কাি� দাস(বাদল 
�ি�কা েমিডেকল হল 
ওসমান গিণ েরাড 
ডাকঘর-নবীগ� 
উপেজলা-নবীগ� 
েজলা-হিবগ� 

806 নাম-েমাঃ আবু হািনফ 
িপতা-আঃ রহমান 
মাতা-ফােতমা রহমান 

�াম-দিড়জাহা�ীরপুর 
ডাকঘর-দিরজাহা�ীরপুর 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

807 নাম-েমাঃ আ�ার 
িপতা-েমাঃ মা�ান 
মাতা-েরেহনা েবগম 

130/১ েজানািকেরাড,আহ�দনগর ১২ নং ওয়াড 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

808 নাম-েমাঃ মামুন সরকার 
িপতা-েমাঃ হায়দার সরকার 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-িমরপুর ৯ নং স�ানপুর 
ডাকঘর-কুিড়পাড়া 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

809 নাম-আ��াহ্-আল-মামুন 
িপতা-েমাশাররফ েহােসন 
মাতা-রািশদা েবগম 

�যে�-ড.এস এম ম�রুল হা�ান খান 
�ক� পিরচালক 
িনমল বায়ু ও েটকসই পিরেবশ �ক�,পিরেবশ অিধদ�র,ই/১৬ 
আগারগাঁও,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

810 নাম-েমাঃ আয়াতু�াহ্ খাঁন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ হানুফা েবগম 

�াম-শাহবাজপু(�ল পাড়া) 
ডাকঘর-শাহবাজপুর 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 
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811 নাম-সািবহা সুলতানা 
িপতা-িফেরাজ আলম তালুকদার 
মাতা-সুলতানা রািজয়া 

�াম-বংকুরা তালুকদার বাড়ী 
ডাকঘর-মাঝবাড়ী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

812 নাম-সবুজ চ� বিনক 
িপতা-�ফু� চ� বিনক 
মাতা-অপনা বিনক 

�াম-একলাশপুর পি�ম বিনক বাড়ী 
ডাকঘর-একলাশপুর বাজার 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

813 নাম- সুমনা চাকমা 
িপতা-মদন েমাহন চাকমা 
মাতা-েগালাপী চাকমা 

�যে�-েলাটাস চাকমা 
সােভর্য়ার,বাজার ফা� 
ডাকঘর-েকািট িবি�ং,খগড়াছিড় 
উপেজলা-খগড়াছিড় সদর 
েজলা-খগড়াছিড় 

814 নাম-েমাঃ রােশদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আরশাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-গজািরয়া 
ডাকঘর-ফুলছিড় 
উপেজলা-ফুলছিড় 
েজলা-গাইবা�া 

815 নাম-জাহানারা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবু বকর 
মাতা-েরখা েবগম 

176/৮(২য় তলা),পূর্ উলন,ওয়াড- 22,রামপুরা 
িখলগাঁও,ঢাকা 

816 নাম-সুিজদ দাস 
িপতা-নেরশ দাস 
মাতা-িকরণ বালা দাস 

�াম-েমাড়াকির 
ডাকঘর-েমাড়াকির 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-গিবগ� 

817 নাম-ফয়সাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

272-ই,উ�র শাহজাদপু 
ডাকঘর-শাি�নগর 
শাহজাহানপুর,ঢাকা 

818 নাম-রািহমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবু হায়াৎ 
মাতা-কামরু�াহার 

সুমাইড়া নীড়,বাসা-২০,লইন-০৪, 1462দি�ণ দিনয়া 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

820 নাম-েমাঃ আশরাফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ রিফকউি�ন সদ র্ার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-চর�া��ী 
ডাকঘর-�া��ী 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

821 নাম-তনয় কুমার সরকার 
িপতা-সবীর কুমার সরকার 
মাতা-েশাভা রাণী সরকার 

�াম-রাজঘাট 
ডাকঘর-তাড়াইল 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 
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822 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম আলী 
মাতা-আেয়য়া খাতুন 

�াম-�াংগাড়ী 
ডাকঘর-দাপুিনয়া 
উপেজলা-পাবনা 
েজলা-পাবনা 

823 নাম-েমাঃ কমর হাসান 
িপতা-মৃত আবদুল মা�ান 
মাতা-িনলুফার ইয়াসিমন 

�াম-পি�ম িনমতলা হােসম েম�ােরর বাড়ী 
ডাকঘর-ব�র 
উপেজলা-ব�র 
েজলা-চ��াম 

824 নাম-নািজর আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আদম আলী মাদবর 
মাতা-েজাৎ�া েবগম 

�াম-দি�ণ চর েকওয়ার 
ডাকঘর-কাটাখালী 
উপেজলা-মুি�গ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

825 নাম-েমাঃ এমদাদুল হক 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত েহােসন ফিকর 
মাতা-আেয়শা েবগম 

153/৫ শাহ আলী বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

826 নাম-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িরয়াজ উ�ীন 
মাতা-রািশদা েবগম 

২৫ নং নগর েবলতিল েলন 
ডাকঘর-েপা�া 
থানা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

827 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-সামছুল আলম 
মাতা-জােয়দা েবগম 

�াম-কিলমাজানী 
ডাকঘর-েগাড়াই 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

828 নাম-েমাঃ খিললুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আজমত আলী 
মাতা-আেলয়া আজমত 

বাসা#৪,সড়ক#১৯,�ক-এ,এিভিনউ-৩ 
ডাকঘর- িমরপুর 
থানা-িমরপুর-১১ 
েজলা-ঢাকা 

829 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
পােবল 
িপতা-আবদুর রহমান িব�াস 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-পটুয়াখালী,আদালত পাড়া িব�াস িভলা 
ডাকঘর-পটুয়াখালী সদর 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

830 নাম-আল-মাহমুদ 
িপতা-আবু েমাহা�াদ 
মাতা-েমাসা.রািশদা েবগম 

�াম-পা�ািশয়া 
ডাকঘর-গুলবাগ 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

831 নাম-েমাঃ আবুবকর িসি�ক 
িপতা-মৃত আ�ল বােরক 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-ভবানীপুর 
ডাকঘর-েহােস�ী 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 
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832 নাম-েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিজবার েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

�াম-দুমুকিদয়া 
ডাকঘর-িব�িদয়া 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

833 নাম-েমাঃ নািহদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-নািছমা েবগম 

বাসা-৭,লাইন-৯,�ক-এ,এিভিনউ-৩,িমরপুর-১১ 
ডাকঘর-িমরপুর 
থানা-প�বী 
েজলা-ঢাকা 

834 নাম-েমাঃ শাহিরয়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-আকিলমা নাছিরন 

�াম-পাইথল 
ডাকঘর-কাওরাইদ 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

835 নাম-েমাঃ আ�র রহমান 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-সােহরা খাতুন 

�াম-দুলাই 
ডাকঘর-দুলাই 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

836 নাম-েগালাম রা�ানী 
িপতা-শাহাদৎ েহােসন 
মাতা-রািশদা আ�ার 

�াম-িশমুলীয়া(গাজীপুরা) 
ডাকঘর-কািলনগর 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

837 নাম-েমাঃ রায়হান উি�ন 
িপতা- েমাঃ আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-সােহলা েবগম 

েরাড-৫,বাড়ী-01,রুপনগর আবািসক এলাকা, 
ডাকঘর-িমরপুর 
থানা-রূপনগর 
েজলা-ঢাকা 

838 নাম-হাসানুল হক 
িপতা-আিমনুল হক 
মাতা-হািসনা েবগম 

মু�ীরবাড়ী ভুে�া েরাড(মাজার েরাড),৯ নং ওয়াড 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
থানা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

839 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

70/10,উ�র মুগদাপাড়া 
ডাকঘর-বাসােবা 
থানা-মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

840 নাম-েমাঃ শাহ্ আলম 
িপতা-মৃত শামছুল হক 
মাতা-মৃত সাহারা খাতুন 

�াম-মনুরছড়া 
ডাকঘর-মা�াসা ৈসয়দপুর(ভায়া মািহগ� ৫৩০৩) 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 
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841 নাম-কাজী আিনসু�ামান 
িপতা-কাজী আ�ল কু�স 
মাতা-রািজয়া েবগম 

৩ নং কাজী িরয়াজউি�ন েরাড 
ডাকঘর-েপা�া 
থানা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

842 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ চান িময়া 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-েসানাপুর 
ডাকঘর- েশা�া 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

843 নাম-েমাঃ পলাশ খান 
িপতা-েমাঃ না� খান 
মাতা-েরহানা আ�ার 

�াম-উয়াশ� 
ডাকঘর-উয়াশ� পাইকপাড়া 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টা�াইল 

844 নাম-িদপংকর বািরক 
িপতা-মৃত সুধীর বািরক 
মাতা-�রসতী বািরক 

�াম-চ�নপুর 
ডাকঘর-চ�নপুর 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

845 নাম-েরেদায়ান আহেমদ সাগর 
িপতা-জাহা�ীর আলম 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

বাসা নং- 615 (তয় তলা),েরাড-০৪,েসকশন-০৭,িমরপুর 
ডাকঘর-িমরপুর-২ 
থানা-প�বী 
েজলা-ঢাকা 

846 নাম-আিরফা েহােসন িদপা 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

59/১, (৫ম তলা),মািনকনগর ওয়াসা েরাড 
ডাকঘর-ওয়ারী 
থানা-মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

847 নাম-ম� চ� সরকার 
িপতা-�েদশ চ� সরকার 
মাতা-মাধবী চ� সরকার 

209আেয়শা িভলা,৩/এ 
ডাকঘর-মিতিঝল 
থানা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

848 নাম-েমাঃ আকরামুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ তিমজা েবগম 

754/১ পি�ম নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
থানা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

849 নাম-সা�াম েহােসন 
িপতা-ছােনায়ার েহােসন 
মাতা-খােলদা েবগম 

�াম-িশবপুর 
ডাকঘর-িশবপুর 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

850 নাম-েমাঃ আ�ল ওয়াদুদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল কিরম 
মাতা-সিখনা আ�ার 

251/এ পূব‘েগাড়ান 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
থানা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 
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851 নাম-িমতা পাল 
িপতা-অমল পাল 
মাতা-মালতী পাল 

161/১,গণকপাড়া,রাণীভবন 
ডাকঘর-েঘাড়ামারা 
উপেজলা-েবায়ািলয়া 
েজলা-রাজশাহী 

852 নাম-নূর েমাহা�দ 
িপতা-িলয়াকত আলী 
মাতা-শরীফা খাতুন 

�াম-�নগর 
ডাকঘর-প�বিট 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

853 নাম-েমাছাঃ ফারহানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ জালাল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মিদনা আ�ার 

�াম-ল�ীপুর েমৗলভীপাড়া 
ডাকঘর-ল�ীপুর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

854 নাম-মেনায়ারা েফরেদৗসী মু�া 
িপতা-েমাঃ বিদউ�ামান 
মাতা-তাসিলমা আ�ার 

�াম-পূব‘ব�নগর(েরাগমুি� ফােম র্সী) 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

855 নাম-েমাঃ মেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ মিতউল আলম 
মাতা-নুরু�াহার 

�াম-কুমারপুর 
ডাকঘর-েহােস�ী 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

856 নাম-স�য় সরকার 
িপতা-ভিগরথ সরকার 
মাতা-হিরদাসী 

�াম-বেহরা 
ডাকঘর-গুরু�াম 
উপেজলা-েববহাটা 
েজলা-সাত�ীরা 

857 নাম-েমাঃ সািনউ�ামান 
িপতা- েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-হািমদা েবগম 

20নং েমরািদয়া বড়বাড়ী 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
থানা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

858 নাম-দুলাল িম� 
িপতা-সুশা� িম� 
মাতা-িবমালা িম� 

খান েমস,রুম নং-২২,আগানগর 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

859 নাম-আ��াহ আল মামুন খান 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক খান 
মাতা-হািববু�াহার 

�াম-রঘুনাথপুর 
ডাকঘর-আলীপুর 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

860 নাম-েমাঃ িছরাজুম মুনীর ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ শফীকুর রহমান ভূইয়া 
মাতা-হািছনা আ�ার 

�াম-েজার পুকুিরয়া 
ডাকঘর-ধনী�র 
উপেজলা-বরুড়া 
েজলা-কুিম�া 
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861 নাম-সু�ত হালদার 
িপতা-েমেহ� নাথ হালদার 
মাতা-েরভা হালদার 

�াম-তুত বাড়ী(সুজন হালদার বাড়ী) 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

862 নাম-আজেমরী সুলতানা চাঁদনী 
িপতা-মৃত আলী আকবর 
মাতা-মিফদা আকবর 

120/এ,েবনিজর বাগান, 
শাহজানপুর 
থানা-শাি�নগর 
েজলা-ঢাকা 

863 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-মৃত িফেরাজ িময়া 
মাতা-হািফজা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-৯৩,েচৗধুরীপাড়া 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
থানা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

864 নাম-আবুল বাসার 
িপতা-েরহান উি�ন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-বােয়ক,দি�ণ পাড়া মাদলা 
ডাকঘর-মাদলা বাজার 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণ বািড়য়া 

865 নাম-েমাঃ সােহল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-িমজর্াপুর উ�র পাড়া 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

866 নাম-রািশদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমােশ র্দ 
মাতা-শািহদা েবগম 

বাসা#২১(২য় তলা,বাম পাশ)েরাড#০১,�বাল হাউিজং,েশেখরেটক 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
থানা-আদাবর 
েজলা-ঢাকা 

867 নাম-আিনসুর রহমান 
িপতা-আইয়ুব আলী েশখ 
মাতা-সিরফা েবগম 

�াম-বলুহার 
ডাকঘর-িসিকর বাজার 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

868 নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ রুহুল আমীন 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-দিনয়া 
ডাকঘর-দিদয়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

869 নাম-েমাঃ আবু মিহউি�ন 
িপতা-েমাঃ আবু সাঈদ 
মাতা-সােলহা েবগম 

১/িড,৩/৩৩,�ক-িড, 
িমরপুর-১ 
ডাকঘর-িমরপুর 
থানা-শাহ আলী খান 
েজলা-ঢাকা 
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870 নাম-ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ফিরদ উি�ন 
মাতা-শাহানা আ�ার 

�াম-থানাহািট,রায়পুরা 
ডাকঘর-রায়পুরা 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংগী 

871 নাম-উ�ল চ� দাস 
িপতা-িবেনাদ চ� দাস 
মাতা-সুভাসীিন রাণী দাস 

�াম-আট র্ানী বাজার,কাডন ডা�ার চর েরাড 
ডাকঘর-মু�াগাছা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

872 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-শাহজাহান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

97/৬,শারিমন ইেলকঃ হাউজ 
সােদক খান েরাড,পুলপাড় 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
থানা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

873 নাম-েমাঃ পলাশ 
িপতা-েমাঃ সিহদ উ�া 
মাতা-সুরাইয়া আ�ার 

15/১/6,েমরািদয়া 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

874 নাম-েমাঃ েতৗিহদুল হক সাগর 
িপতা-েমাঃ বিশরুল হক 
মাতা-িশিরন আ�ার 

�াম-রূপনগর িটন েশড 
ডাকঘর-প�বী 
থানা-রূপনগর 
েজলা-ঢাকা 

875 নাম-েমাঃ িরয়াজউি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল বাশার 
মাতা-তাহিমনা আ�ার 

�াম-বসুরহাট েপৗরসভা খােলক কিমশনােরর বাড়ী 
ডাকঘর-বসুরহাট 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

876 নাম-েমাঃ রমজান আলী 
িপতা-েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-দুলেভর্র েনছা 

�ট-১০১,�ক-ই,িব� �াংক কেলানী 
ডাকঘর-িফেরাজশাহ 
উপেজলা-আকবরশাহ 
েজলা-চ��াম 

877 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-লাল মুহা�দ িসকদার 
মাতা-মৃত মমতাজ েবগম 

খান মি�ল,সড়ক-০৯,সবুজবাগ 
ডাকঘর-পটুয়াখালী সদর 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

878 নাম-েমাঃ মিজবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু ব�র িছি�ক 
মাতা-েবগম 

�াম-দি�ণ চওড়া 
ডাকঘর-ভা�ামাি�র হাট 
উপেজলা-নীলফামারী সদর 
েজলা-নীলফামার 
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879 নাম-েমাঃ ফজলুল হক 
িপতা-েমাঃ েসালাইমান আলী 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা েবগম 

�াম-কচুবাড়ী 
ডাকঘর-কচুবাড়ী 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

880 নাম-েমাঃ আকতার আল েজহাদ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-আেলয়া খাতুন 

�াম-জগতলা 
ডাকঘর-জািমরতা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

881 নাম-েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হাছাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ িশিরন আকতার বানু 

�াম-ৈতয়রপুর 
ডাকঘর-ফর�ীবাদ 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

882 নাম-েমাঃ হাসানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা খাতুন 

�াম-নলকা েসানগাতী 
(বাসা নং-১) 
ডাকঘর-নলকা বাজার 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

883 নাম-েমাঃ বিদউ�ামান পলাশ 
িপতা-েমাঃ বােরক 
মাতা-ছােলহা েবগম 

157/১ ক,শাহআলী 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা- 

884 নাম-কািনজ ফােমতা 
885িপতা-েমাঃ আবদুর রিহম 
মাতা-তািছিলমা আ�ার 

156/৬ প�বী,২ নংওয়াড 
িমরপুর,প�বী 
েজলা-ঢাকা 

885 নাম-েমাঃ আবু দাউদ 
িপতা-েমাঃ আ�স ছা�ার েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ ছােলকা খাতুন 

�াম-েজাড় পুকুিরয়া 
ডাকঘর-িচনখড়া 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

886 নাম-মািনক েযােসফ ক�া 
িপতা-�ভাত ক�া 
মাতা-েমরী িড ক�া 

�াম-ভাদড়া 
ডাকঘর-মথুরাপুর বাজার 
উপেজলা-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

887 নাম-সু�ত কুমার িব�াস 
িপতা-েন�েগাপাল িব�াস 
মাতা-আেশাকা রাণী 

�াম-খিড়�া 
ডাকঘর-�রূপদাহ 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

888 নাম-েমাঃ মাসুদ আহেমদ সরকার 
িপতা- েমাঃ েমাশতাক আহেমদ 
সরকার 
মাতা-আেয়শা েবগম 

�যে�-েমাঃ আবদু�াহ 
16/3৯৪থ‘তলা-বাম পাশ) 
ডাকঘর-ওয়ারী 
থানা-ওয়ারী 
েজলা-ঢাকা 
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889 নাম-িটটু চ� রায় 
িপতা-িদেগ� চ� রায় 
মাতা-ভবানী রায় 

�াম- 688/3,নগড়া,বাড়ইপাড়া 
ডাকঘর-েন�েকাণা সদর 
উপেজলা- েন�েকাণা সদর 
েজলা-েন�েকাণা 

890 নাম-পপী রাণী েঘাষ 
িপতা-সিচত চ� েঘাষ 
মাতা-িশলা চ� েঘাষ 

39/িস,আিজমপুর 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
থানা-িনউমােকর্ট 
েজলা-ঢাকা 

891 নাম-রিন রায় 
িপতা-েগাপাল চ� রায় 
মাতা-পু� রায় 

10/2েগািব� দ� েলন 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
থানা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

892 নাম-েমাঃ তানজীর আলম 
িপতা-েমাঃ সাইফুল আলম 
মাতা-িনগার সুলতানা 

�াম- 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা- 

893 নাম-কামরু�াহার 
িপতা-েমা�ফা কামাল 
মাতা-িমনা েবগম 

বাসা নং-55/এ,�ামীবাগ,িটকাটুিল 
ডাকঘর-ওয়ারী 
েজলা-ঢাকা 

895 নাম-সজল েচৗধুরী 
িপতা- েমাঃ এনােয়ত েহােসন েচৗধুরী 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-ফুলসুতী েবড়াবাড়ী 
ডাকঘর-ফুলসুতী 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা- ফিরদপুর 

896 নাম–আ�ল ওয়ািহদ 
িপতা-নূর ইসলাম 
মাতা-শিরফা েবগম 

�াম-রাজানগর 
ডাকঘর-রাজানগর 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

897 নাম-আহেমদ ফািহম কােদর 
িপতা-েমাঃ ফরহাদু�ামান 
মাতা-কিহনুর েবগম 

ইউ-১9,নরুজাহান েরাড 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

898 নাম-েমাঃ এনােয়ত েহােসন 
িপতা-মৃত আঃ বােরক হাওলাগার 
মাতা-রািশদা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93 
মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া 
েজলা-ঢাকা 

899 নাম-� েগািব� েদবনাথ 
িপতা-� যতী� েদবনাথ 
মাতা-সুবািসনী েদবনাথ 

912শহীদবাগ 
শাি�নগর,শাহজাহানপুর 
ঢাকা 
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900 নাম- েরজাউল সরদার 
িপতা-েমাঃ গফুর সরদার 
মাতা-পারুলী েবগম 

�াম-বাসা-৫,লাইন-১৭,�ক-িস,িমরপুর-১০, 
িমরপুর,ঢাকা 

901 নাম- েমাহা�দ নাজমুল হক 
িপতা-ময়জুল ইসলাম 
মাতা-ফিরদা 

�াম-হিররাম পুর 
ডাকঘর-হিররামপুর 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

902 নাম-জাহা�ীর আলম খান 
িপতা-আ�ল কািদর খান 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�াম-মাঈনপুর(গফুর ঘাট) 
ডাকঘর-েন�েকাণা 
উপেজলা- েন�েকাণা 
েজলা-েন�েকাণা 

903 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-েহাসেন আরা 

�াম-মাদল 
ডাকঘর-�রমুিশয়া 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকাণা 

904 নাম-িজনাত শারিমন 
িপতা- েমাঃ েফারকান িমঞা 
মাতা-সািবনা সুলতানা 

খান মি�ল,সড়ক-09,সবুজবাগ 
ডাকঘর-পটুয়াখাল সদর 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

905 নাম-পােভল বড়ুয়া 
িপতা-জয়িম� বড়ুয়া 
মাতা-বাণী �ভা বড়ুয়া 

েরনমী িভলা,সড়ক-২,�ক-িব,েমাহা�দ নগর হা/েসা 
ডাকঘর-আিম জুল িমলস 
উপেজলা-বােয়ািজদ থানা 
েজলা-চ��াম 

906 নাম-েমাঃ মুরাদ �ধান 
িপতা-েমাঃ নুরু�বী 
মাতা-েমােমনা েবগম 

ক-200/গ-10,িখলে�ত,আমতলা 
ডাকঘর-িখলে�ত 
থানা-িখলেখত 
েজলা-ঢাকা 

907 নাম-েমাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ বরকাতুল হাসান 
মাতা-েমাছাঃ খুরিশদা েবগম 

�াম-বালাবামুিনয়া 
ডাকঘর-ফিকরহাট 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

908 নাম-েমাঃ একরামুল হক 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম- 16/2নয়ামািট,িদ মিদনা েট�টাইল 
ডাকঘর-নারায়ণগ� 
উপেজলা-নারায়ণগ� সদর 
েজলা-নারায়ণগ� 

909 নাম-েশখ েমাঃ সুমন 
িপতা-েশখ েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-সালমা েবগম 

�াম-িশয়ালেকাল,বাসা-968 
ডাকঘর-িশয়ালেকাল 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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910 নাম-কাজী শিরফুল ইসলাম 
িপতা-কাজী নূরুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা ইসলাম 

�াম- কুিড়ল,ক-112 
ডাকঘর-িখলে�ত,১৭ নং ওয়াড‘ 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

911 নাম-েমাহা�দ আিশকুর রহমান 
আখ� 
িপতা- েমাহা�দ আলী আখ� 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

বাসা নং- 857/িব,িডেজল কেলানী 
ডাকঘর-জািকর েহােসন েরাড 
উপেজলা-খূলশী 
েজলা-চ��াম 

912 নাম-জিন বিনক 
িপতা-� অমৃত লাল বিনক 
মাতা-িশ�া রাণী বিনক 

ট-167/৪,ম�বা�া,গুদারা ঘাট 
ডাকঘর-গুলশান 
থানা-বা�া 
েজলা-ঢাকা 

913 নাম-িরপন ম�ল 
িপতা-মেনার�ন ম�ল 
মাতা-পা� ম�ল 

51/এ,কািজরবাগ 
ডাকঘর-ওয়ারী 
মুগদা,ঢাকা-1203 

914 নাম-েমাঃ আ�র রউফ 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েমাছাঃ িরনা েবগম 

�াম-েভ�াগাছী 
ডাকঘর-েবতাকা�ী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

915 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ েসানািময়া 
মাতা-েমাসাঃ শিখ েসানা 

ক-41,কুড়াতলী 
ডাকঘর-িখলে�ত 
থানা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা-1229 

916 নাম-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত হারুনর রশীদ 
মাতা-েমাছাঃ নূরু�াহার খাতুন 

�াম-চরখাতা 
ডাকঘর-শাহানগাছা 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

917 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মখেলছুর রহমান �াং 
মাতা-েমাছাঃ িহরা খাতুন 

�াম-৫/িস,৩৫/১/িব,�ামলী েরাড নং-৩ 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
থানা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

918 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-গুড়িদয়া 
ডাকঘর-নেদর চাঁদ ঘাট 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-িফিরদপুর 

919 নাম-িশবিবর আহেমদ 
িপতা-মরহুম আেনায়ার েহােসন 
মাতা-িরিজয়া খাতুন 

�াম-েগায়ালচামট,েখাদাব� েরাড(েশষ মাথা) 
ডাকঘর-�অ�ন 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 
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920 নাম-েমাহা�দ ইয়ািসন আল 
আরাফাত 
িপতা-আ�ল আিজজ 
মাতা-পা�া েবগম 

�াম-বািহর েটংরা,িনউভয্ালী েরাড,কামরুল সােহেবর বাড়ী 
ডাকঘর-সারিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

921 নাম-েমাঃ আজমল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আয়ূব েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েনকজান েবগম 

107/১ এিশয়া ফািন র্চার,ওয়াসা গিল,উ�র যা�াবাড়ী 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

922 নাম-েমাঃ জািহদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ জুেলখা েবগম 

�াম- 38নং নবােবর বাগ(উ�র পাড়া) 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

923 নাম-এস এম েমেহদী হাসান সজীব 
িপতা-েমাঃ ইি�স িময়া সরকার 
মাতা-কিহনুর আ�ার 

�াম-এতবারপুর 
ডাকঘর-িচেলাড়াবাজার 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

924 নাম-েখাকন চ� রায় 
িপতা-িনেরাদ চ� রায় 
মাতা-অ� রাণী রায় 

�াম-রামচ� পুর 
ডাকঘর-বাগজানা 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 

925 নাম-সুরভী কানুনেগা 
িপতা-শুশীল কাি� কানুনেগা 
মাতা-গীতা রাণী কানুনেগা 

�াম-খােলপুর বাজার(ম�ল ভবন) 
ডাকঘর-সারকারখানা 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

926 নাম-েমাঃ রােশদুল বারী 
িপতা-েমাঃ আিজম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মুি�য়ারা েবগম 

10/িস/১ জহুরাবাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-দারুস সালাম 
েজলা-িসরাজগ� 

927 নাম-েশখ তািরকুল ইসলাম 
িপতা-েশখ ই�ািহম 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-বৃ চাক� 
ডাকঘর-চাক� বাজার 
উপেজলা-রামপাল 
েজলা-বােগরহাট 

928 নাম-রােবয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন 
মাতা-রােফজা েবগম 

�াম-েদৗলতপুর 
ডাকঘর-রসুলপুর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

929 নাম-েমাঃ সােদক মৃধা 
িপতা-েমাঃ হািরছ মৃধা 
মাতা-শাহনাজ েবগম 

�েযে�-েমাঃ সােদক মৃধা,��ত� অিধদ�র 
এফ-৪/এ আগারগাঁও, 
েশেরবাংলানগর,ঢাকা 
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930 নাম- িবধান েদব নাথ 
িপতা-সুনীল েদব নাথ 
মাতা-মীরা রাণী েদবী 

�াম-উলচাপড়া 
ডাকঘর-উলচাপড়া 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

931 নাম-সমীর কুমার শীল 
িপতা-রবী� নাথ শীল 
মাতা-ভানু রাণী শীল 

�াম-ধরইল 
ডাকঘর-ধরইল হাত 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

932 নাম-েমাঃ আিতকুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সিপরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আকিলমা েবগম 

�াম-ৈতয়বপুর 
ডাকঘর-ফর�াবাদ 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

933 নাম-েসিলনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

60/19-এল-১,ধলপুর যা�াবাড়ী ধলপুর ওয়াসা গিল 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
থানা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

934 নাম-িরপন চ� রায় 
িপতা-জয়েদব চ� রায় 
মাতা-অ�লী রাণী রায় 

2/1সােবক সারাফৎ ভাজ েলন 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

935 নাম-দীপু কাি� েদব 
িপতা-�ামল কাি� েদব 
মাতা-িহমানী রাণী েদব 

�াম-মি�কপুর 
মি�কা আ/এ-76 
ডাকঘর-সুনামগ� 
উপেজলা-সুনামগ� সদর 
েজলা-সুনামগ� 

936 নাম-েমাঃ রহমাতু�াহ 
িপতা-েমাঃ মাহাতাব আলী 
মাতা-েমাসাঃ রিহমা খাতুন 

�াম- 34নােমাশেকরবাতী নতুনপাড়া 
ডাকঘর-নােমাশেকরবাতী 
উপেজলা-নবাবগ� সদর 
েজলা-চাপাইনবাবগ� 

937 নাম-অনািমকা ইসমাইল েনলী 
িপতা-মৃত েমাঃ ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

24হক �ানসন,িনউ ই�াটন েরাড 
ডাকঘর-রমনা 
থানা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

938 নাম-ইফেত খারুল হক আেরিফন 
আরিশ 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-লায়লা হক 

�াম- 93/১ নাগিরয়াকা�ী 
ডাকঘর-ইউ এস িস জুট িমলস 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

939 নাম-েমারাদ েহােসন 
িপতা- েমা�ফা কামাল 
মাতা-িমনা আ�ার 

�াম-ম� িপিরজপুর 
ডাকঘর-িপিরজপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 
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940 নাম-আবুল কালাম 
িপতা-মৃত আ�ল কািদর 
মাতা-জয্াৎ�া আ�ার 

�াম-রাউিত(ছনিভটা) 
ডাকঘর-রাউিত 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

943 নাম-কািতর্ক সরকার 
িপতা-নকুল সরকার 
মাতা-�েদশী সরকার 

�াম-পূ�র্দী 
ডাকঘর-েতঘিরয়া 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

944 নাম-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
িপতা-ওমর ফারুক েবপারী 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�াম-মনারকাি� েবপারী বাড়ী 
ডাকঘর-বাউিশয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

945 নাম-েমাঃ রায়হান উি�র 
িপতা-েমাঃ আয়নাল হক 
মাতা-রািহমা খাতুন 

�াম- রামপুর 
ডাকঘর-রামপুর 
উপেজলা-শশ র্া 
েজলা-যেশার 

946 নাম-েমাঃ েরজুয়ান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ েরেহনা খাতুন 

�াম-েগাকুল 
ডাকঘর-ল�ণ পাড়া 
উপেজলা-ধামইরহাট 
েজলা-নওগাঁ 

947 নাম-আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মাহাবুল সরদার(মু�) 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-পারকাসু�া 
ডাকঘর-খনেজার 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

948 নামি-এম এন েমাসাইন ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম- 769-770পি�ম েশওড়াপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর,ঢাকা 

949 নাম-�রূপ কাি� েদব 
িপতা-সজল কাি� েদব 
মাতা-িশউিল কাি� েদব 

�াম-এলিজিডেমার 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

950 নাম-আশীষ রায় 
িপতা-দশরথ রায় 
মাতা-বীনা রায় 

�াম- 69িমি� মি�ল,মােলাপাড়া 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

951 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ মিফজুর রহমান 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম- 142/২ দি�ণ মাদােটক 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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952 নাম-মাছুম িব�াহ 
িপতা-মুখেলছুর রহমান 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-েমহারী পূব‘পাড়া 
ডাকঘর-েমহারী 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

953 নাম-েগাপাল চ� পাল 
িপতা-েগা� িবহারী পাল 
মাতা-মালতী রাণী পাল 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-�রামপুর 
উপেজলা-সাত�ীরা সদর 
েজলা-সাত�ীরা 

955 নাম-েমাঃ শাহীনু�ামান খান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ খান 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

�াম-তারাপুর 
ডাকঘর-ৈকেটালা 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

956 নাম-রুবাইয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ রিফজ উি�ন 
মাতা-�ামলী েবগম 

�াম-ইিশবপুর 
ডাকঘর-নকলা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

957 নাম-চ�ন চ� িব�াস 
িপতা-িহিরধন চ� িব�াস 
মাতা-আরিত িব�াস 

�াম-বু�া 
ডাকঘর-পাক হরষপুর 
উপেজলা-িবজয়নগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

958 নাম- েমাঃ আ�ল হািকম 
িপতা- েমাঃ চানিময়া ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না খাতুন 

�াম-নারাি�য়া 
ডাকঘর-েভ�াবাড়ী 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

959 নাম- তাপস িব�াস 
িপতা-আন� িব�াস 
মাতা-দুগ র্া রাণী িব�াস 

�াম- 95/১ পূব‘রাজারবাগ 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

960 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ এ�াজ আলী 
মাতা-েমাসাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-বালুবাগান িপিচআইেরাড,েহাি�ং- 229 
ডাকঘর-চাপাইনবাবগ� 
উপেজলা-চাপাইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাপাইনবাবগ� 

961 নাম-সামজাদুল ইলম 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-িশমুল কাি� 
ডাকঘর-বীরমাইজদীয়া 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

962 নাম-েমাঃ েসিলম েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�যে�- িহেরন চ� সরকার,�ধান তুলনা কারক 
িসেজএম েকাট‘,ঢাকা 
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963 নাম- েমাঃ বাহার উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবদুল মা�ান 
মাতা-হািছনা ইয়াছিমন 

227/2/িব,মধূবাজার েরাড,রােয়রবাজার, 10/এ 
ডাকঘর-িজগাতলা 
থানা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

964 নাম-েমাঃ সালমান িহজাজ 
িপতা-েমাঃ হাসান িময়া 
মাতা-েমাসাঃ েদেলায়ারা েবগম 

�াম- 25/11/এ মুি� বািড় গিল 
ডাকঘর-িজগাতলা 
থানা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

965 নাম-হািববা আ�ার 
িপতা-মৃত েমাঃ হািববু�াহ 
মাতা-নূর জাহান েবগম 

�াম-পি�ম মাথুরাপুর 
ডাকঘর-বািজতপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

966 নাম-মিরয়ম আ�ার 
িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-�ক-িস-71/3 
দি�ণ ছায়ািবথী 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

967 নাম-েমাঃ হািববউ�াহ 
িপতা-আ�ল হা�ান 
মাতা-েমাছাঃ রােশদা 

�াম-যা�াপুর উপেজলা সড়ক 
ডাকঘর-আশুগ� 
উপেজলা-আশুগ� 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

968 নাম-আকিলমা খানম 
িপতা-েমাঃ আলা উি�ন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-েহােস�ী ম�পাড়া 
ডাকঘর-েহােস�ী 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

969 নাম-েমাঃ আকবর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ িরিজয়া েবগম 

�াম-জাহানাবাদ 
ডাকঘর-েগাদাগাড়ী 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

970 নাম-িপনাকী র�ন রায় 
িপতা-মুকুল চ� রায় 
মাতা-িশ�া রায় 

�াম-ঘুরকা 
ডাকঘর-ঘুরকা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

971 নাম-সুমন সু�ধর 
িপতা- মৃত জহর লীল 
মাতা-গীতা রানী সূ�ধর 

�াম-নেরা�মপুর,েদড়ী বাড়ী 
ডাকঘর-েচৗমুহনী 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

972 নাম- বনজ কুমার িমি� 
িপতা-শুধাংশু েশখর িমি� 
মাতা-সুনীিত রাণী িমি� 

বাসা69/3,সড়ক-৭/এ 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
ধানমি�,ঢাকা 
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973 নাম-ৈসয়দ েমেহদী হাসান 
িপতা-ৈসয়দ মাহমুদ হাসান 
মাতা-লুৎফু�াহার 

�াম-মেহ�র পাশা(খানাবাড়ী),বাসা- 101 
ডাকঘর-কুেয়ট 
উপেজলা-েদৗলতপুর 
েজলা-খুলনা 

974 নাম-আ�র রা�াক 
িপতা- ফজলুল হক 
মাতা-রিহমন 

�াম-মিনরাম 
ডাকঘর-মিনরাম 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

975 নাম-েমাঃ আ�র রউফ 
িপতা-েমাঃ আবু সামা 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

�াম-মেনাহরপুর 
ডাকঘর-েবায়ািলয়াচর 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

976 নাম-রুমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মহনীন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-পােটর বাগ,দি�ণ দিনয়া,দয়াল মুশ�দ িভলা 
ডাকঘর-দিনয়া 
থানা-�ামপুর 
েজলা-ঢাকা 

977 নাম-িদপংকর েঘাষ 
িপতা-অিশত কুমার েঘাষ 
মাতা-সুনীতা রাণী 

�াম-বিহলােপাতা 
ডাকঘর-�রূপদাহ 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

978 নাম-এমদাদুল হক 
িপতা- আিজম উ�ীন 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

�াম-অমরপুর 
ডাকঘর-জাংগািলয়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

979 নাম-রােশদা নাইমা জাহান 
িপতা-শহীদ উ�াহ 
মাতা-শাহনাজ আ�ার 

বাসা নং- 72/8/2, 
উ�র যা�াবাড়ী,ধলপুর েমইন েরাড 
যা�াবাড়ী,ঢাকা 

980 নাম-সা�ী আ�ার 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-যমুনা খাতুন 

�াম-খামার বামুিনয়া ম�পাড়া 
ডাকঘর-বামুিনয়া 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

981 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-জহুরা েবগম 

�াম-দি�ণ বাসােবা, 
৪ নং ওয়াড‘, 
ডাকঘর-বাসােবা 
থানা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

982 নাম-েমাঃ আ�স সালাম 
িপতা-েমাঃ সাহাবুি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আরিফনা বানু 

�াম-ঠুমিনয়া(হািজপাড়া) 
ডাকঘর-লািহড়ী 
উপেজলা-বািলয়াডা�ী 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 
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983 নাম-েমাঃ জুবাইর আল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা খাতুন 

�াম-উ�র েতকানী 
ডাকঘর-নাটুয়ারপাড়া 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

984 নাম-শাহ েমায়াে�ম েহােসন 
িপতা-েতাফােয়ল আলী শাহ 
মাতা-শাহ হািলমা েবগম 

�াম-আলী নগর,সরাইল 
ডাকঘর-সরাইল 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

985 নাম-িনয়াজ েমাহা�দ মামুন 
িপতা- আ�ল আউয়াল 
মাতা-মাহমুদা েবগম 

17নং িবিসদাস েরাড, 
লালবাগ,ঢাকা 

986 নাম-কাজী েমেহরাব েহােসন 
িপতা-কাজী জিললুর রহমান 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�যে�-মিনরা খানম,রুম নং- 1217,ভবন- 6,বা�বায়ন শাখা-
2,বা�বায়ন অনুিবভাগ,অথ‘িবভাগ,অথ‘ম�ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা 

987 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-িমেসস মমতাজ েবগম 

বাসা-খ ৬২,শাহজাদপুর 
ডাকঘর-গুলশান 
থানা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

988 নাম-েহনরী ইনক দাশ 
িপতা-হিরলাল দাশ 
মাতা-েকৗশ� রাণী দাশ 

�াম-বলুহা 
ডাকঘর-রামেগাপালপুর 
উপেজলা-েগৗিরপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

989 নাম-অপ‘না রাণী রায় 
িপতা-রবী�নাথ রায় 
মাতা-ইিত রায় 

�াম-কেলজ পাড়া,িবজল কুিটর,ওয়াড-04 (েপৗরসভা) 
ডাকঘর-নীলফামারী 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

990 নাম-েমাঃ তানভীর হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ সামসু�াহার 

�াম-তুলারাম মিজদ পুর 
ডাকঘর-পরীগ� 
উপেজলা-পরীগ� 
েজলা-রংপুর 

991 নাম-েমাহা�দ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল কিরম 
মাতা-ঝণ র্া আ�ার 

743পি�ম নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
থানা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

992 নাম-ইকবাল েহােসন 
িপতা- নজরুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

�াম-হিরণধরা 
ডাকঘর-মুি�রচর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 
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993 নাম-শারিমন জামান 
িপতা-েমাঃ নুরু�ামান 
মাতা-সািবনা জামান 

16/ই েলক সাকর্াস,কলাবাগান 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
থানা-কলাবাগান 
েজলা-ঢাকা 

994 নাম-পরান ম�ল 
িপতা- িচ� ম�ল 
মাতা-মায়া রাণী ম�ল 

�াম-িদঘীর পাড়,েহাি�ং-353 
ডাকঘর-েছাট ব�নগর 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

995 নাম-েমাঃ আহসান হািবব 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন গাজী 
মাতা-েমাছাঃ েসাবুরুন েনছা খাতুন 

�াম-চাকলা 
ডাকঘর-পারখাজুরা 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

996 নাম–রিক ৈবরাগী 
িপতা-�ভুদান ৈবরাগী 
মাতা-ি�িতলতা ৈবরাগী 

�াম-কাি� 
ডাকঘর-কাি� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

997 নাম-েমাঃ েমজবাহ উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল বশর 
মাতা-রািজয়া খানম 

বাসা নং-এ-১,১২/এ,ওেয়ল টাওয়ার,পুরানা প�ন লাইন 
ঢাকা-1000 

998 নাম-মিরয়ম আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক পােটায়ারী 
মাতা-েগাল েনহার 

�াম-রাজিদঘীর পি�ম পাড়,িজ-148 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

999 নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-�ারী েমাহা�দ আবু তােহর 
মাতা-েদলুয়ারা েবগম 

হাজী েমাহা�দ মসিসন হল,রুম নং- 4-ঘ 
ঢাকা িব�িব�ালয় 
থানা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

1000 নাম- েমাঃ েমাশারফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

সুনাবতী বহুমুখী উ� িব�ালয় 
�াম-সুনাবতী 
ডাকঘর-সুনাবতী 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

1001 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-েমাছাঃ হায়াতুন েনছা 

�াম-বাঘাড়াবী পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-বাঘাবাড়ী ঘাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1002 নাম-আবু জািহদ 
িপতা-মৃত মিফজ ফিকর 
মাতা-েমাছাঃ জয়গন েবগম 

754/১ পি�ম নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
থানা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা-1215 
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1003 নাম-েমাহা�দ আল-আিমন 
িপতা-েমাঃ ফিরদুল হক 
মাতা-রািশদা েবগম 

44/4েগাহাইল কাি� মীর বাড়ী 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1004 নাম-ই�িজত চ� 
িপতা- েগািব� চ� 
মাতা-�াফালী রাণী 

�াম-েকা�া 
ডাকঘর-েকা�া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1005 নাম-েমাঃ আিরফুর রহমান 
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান 
মাতা-সাহানা েবগম 

�াম-পাট গুদাম,েরাড-১২,পূব‘পাইকপাড়া 
ডাকঘর-�া�ণবািড়য়া 
উপেজলা-�া�ণবািড়য়া সদর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1006 নাম-আিসফুল ইসলাম েচৗধুরী 
িপতা-আিমনুল ইসলাম েচৗধুরী 
মাতা-উে� কুলসুম 

304,আপন িনলয়,বাসা39/41,েরাড-4,মনসুরাবাদ আবািসক এলাকা 
েমাহা�দপুর,ঢাকা 

1007 নাম-সােয়ক েমাহা�দ তােরক 
িপতা-েমাঃ আবু তালহা 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�াম-শশরা হাজী পাড়া 
ডাকঘর-ফািসলাডা�া 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1008 নাম-ইউসুফ আলী 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-েবগম 

�াম- 516 (৬� তলা), 
েলন-10,পি�ম নাখালপাড়া 
েতজকুিনপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা। 

1009 নাম-সজীব চ� েদবনাথ 
িপতা-মৃত েগারা� চ� েদবনাথ 
মাতা-েশফালী রাণী েদবনাথ 

�াম-ধলা 
ডাকঘর-ধলা 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1010 নাম-েমাঃ আল আিমন আক� 
িপতা-িজললুর রহমান আক� 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

33/এ(৩য় তলা),শরৎ গু� েরাড,নাির�া 
সু�াপুর,ঢাকা 

1011 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান খান 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল খান 
মাতা-আেয়শা খাতুন 

�াম-ইমাদপুর 
ডাকঘর-কাতুিল 
উপেজলা-ফূলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1013 নাম-েমাহা�দ মাসুম িব�াহ 
িপতা-েমাহা�দ হািববউ�াহ আনছারী 
মাতা-লিতফা েবগম 

�াম-েধাবারুিহ 
ডাকঘর-সিরষতলা 
উপেজলা-পূব‘ধলা 
েজলা-েন�েকাণা 
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1014 নাম-েমাঃ ছালাউি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাসাঃ সালমা খাতুন 

430উ�র শাহজানপুর 
ডাকঘর-শাি�নগর 
থানা-শাহজানপুর 
েজলা-ঢাকা 

1015 নাম-আসাদু�ামান 
িপতা-আ�ল কািদর 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�াম-নয়নকাি� 
ডাকঘর-মু�ীরহাট 
উপেজলা-েধাবউড়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1016 নাম-েমাঃ আিসফ রায়হান 
িপতা- েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-েরহানা ইসলাম 

�াম-ব� মা�াইল 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1017 নাম-হাসান িময়া 
িপতা- নুরুল আিমন 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-কািতয়াপাড়া 
ডাকঘর-উি� 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1018 নাম-েমাঃ েতৗিহদুল আিমন 
িপতা-মৃত রুহুল আিমন 
মাতা-উে� হািববা 

�াম-বাঘাব 
ডাকঘর-বাঘাব 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1019 নাম-এহসানুল হক সরকার 
িপতা-েমাঃ ফারুক সরকার 
মাতা-আিফয়া খাতুন 

�াম-তালশহর 
ডাকঘর-তালশহর 
উপেজলা-তালশহর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1020 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-ঝড়না আ�ার 

605/১ বাসেট� েরাড,মিনপুরঘাট,বি�শ 
ডাকঘর-িকেশারগ� েপৗরসভা 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1021 নাম-ই�াহীম েহাসাইন 
িপতা-শামছুল হক 
মাতা-রিমছা খাতুন 

�াম-গাড়াজান 
ডাকঘর-েদব�াম 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1022 নাম-েমাঃ ইউনুছ 
িপতা-েগালাম শরীফ 
মাতা-নূর জাহান েবগম 

েরাড#১০,বাসা-৮৫ কসেমাপিলটন আ/এ 
ডাকঘর-পিলেটকিনক 
উপেজলা-পাঁচলাইশ 
েজলা-চ��াম 

1024 নাম-েমাঃ তাওিহদুর রহমান খাঁন 
িপতা-েমাঃ জিহর খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ রািজয়া খানম 

�াম-ময়নাবাদ 
ডাকঘর-মুিছকাি� 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 
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1025 নাম-েমাসাঃ রুবাইয়া আেবদীন 
িপতা-এ িব এম জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাসাঃ সামীন সুলতানা 

1159/৫ বায়তুল আেবদনীন,পূব‘েরইসেকাস‘ 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ‘সদর 
েজলা-কুিম�া 

1026 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ েগালাম ইয়ািছন 
মাতা-সানজু েবগম 

�াম-আমবাড়ীয়া 
ডাকঘর-েদািবলা 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

1027 নাম-েশরগুল ইসলাম 
িপতা-আবু হািনফ 
মাতা-রািবয়া েবগম 

�াম-সােকরপুর 
ডাকঘর-লাফনাউট 
উপেজলা-েগায়াইন ঘাট 
েজলা-িসেলট 

1028 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আিতয়ার িব�াস 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-জয়রামপুর 
ডাকঘর-বসুিদয়া 
উপেজলা-বাঘারপাড়া 
েজলা-যেশার 

1029 নাম-পংকজ তালুকদার 
িপতা-দীেনশ তালুকদার 
মাতা-লাভিল তালুকদার 

�াম-খান েমস,রুম নং-২২,হাজী আ�ল বােরক েরাড 
ডাকঘর-আগানগর,িজনিজরা 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1030 নাম-সীমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স এয্াং 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-মািলফা 
ডাকঘর-আর েক পাড়া 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1031 নাম-নজরুল ইসলাম 
িপতা-েখলাফত বাওয়ালী 
মাতা-িরিজয়া খাতুন 

�াম-চা�না বেনারূপা েরাড 
ডাকঘর-চা�না েচৗরা�া 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1032 নাম-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু সাইদ 
মাতা-েমাছাঃ রুিবয়া খাতুন 

349/1নয়ােটালা,মধুবাগ 
ডাকঘর-শাি�নগর 
থানা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

1033 নাম-েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আ�াছ আলী 
মাতা-েমাসাঃ ছােলমা খাতুন 

�াম-রায়দুম ৈমলকা�া 
ডাকঘর-ভেবর বাজার 
উপেজলা-পূব‘ধলা 
েজলা-েন�েকাণা 

1034 নাম-েমাঃ নাজমুল হক 
িপতা- েমাঃ আবু তােলব 
মাতা-সুরাইয়া খাতুন 

�যে�-েমাঃ জসীম উ�ীন 
302/3 (৩য় তলা),পিম্চম নাখালপাড়া 
ডাকঘরর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাও 
েজলা-ঢাকা 
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1035 নাম- অমেরশ রায় 
িপতা-কািলদাস রায় 
মাতা-অরুণা রায় 

�যে�-দুগাদাস রায়,সহকারী পিরচালক(িহ:),আ�িলক িহসাব 
দ�র,িবদুয্ৎ উ�য়ন েবাড‘, 
বাগবাড়ী,নবাবেরাড, 
িসেলট 

1036 নাম-রজওয়ানা নূর টুকটুিক 
িপতা-েশখ নুরু�ামান 
মাতা-তাসিলমা জামান 

বাসা- 112,েরাড- 20/8,দি�ণ বণ�,িখলগাঁও,ঢাকা 

1037 নাম-েমাঃ ইউসুফ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ হুমায়ুন ঢালী 
মাতা-জেবদা েবগম 

913খান ফািন র্চার,ই�ািহম পুর,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা 

1038 নাম-মুহা�দ শামসুল কিরম 
িপতা-মরহুম মুহা�দ েসিলম 
মাতা-শাহনাজ েবগম 

�যে�-বীর মুি�েযা�া আলহা� সুেবদার সােবর আহেমেদর 
বাড়ী,তুফানী সড়ক 
�াম-কুলগাঁও,বালুছড়া 
ডাকঘর-জালালাবাদ 
উপেজলা-বােয়িজদ েবা�ামী 
েজলা-চ��াম 

1039 নাম-েমাঃ মনজুরুল হক 
িপতা-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ শামছু�াহার 

�াম- 774 (বড়বাড়ী),দিনয়া বাজার 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1040 নাম-রােসল আহেমদ 
িপতা- েমাঃ হাসমত আলী 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-বীরখােরায়া 
ডাকঘর-বীরখােরায়া 
উপেজলা-গফওগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1041 নাম-আল-আিমন িশকদার 
িপতা-ওয়ালীউ�াহ িশকদার 
মাতা-তাপসী েবগম 

�াম- আন�পুর 
ডাকঘর-েমা�াকাি�,পুরাবাজার 
উপেজলা-মু�ীগ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

1042 নাম-েমাঃ ইিলয়াস আলী সরকার 
িপতা- েমাঃ আবকর আলী সরকার 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা েবগম 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

1043 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-মৃত েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-েমােমনা আ�ার 

�াম-েগৗরী�র 
ডাকঘর-পাঁচিটকিড় 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 
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1044 নাম-িলয়ন েমা�া 
িপতা-সািমদ েমা�া 
মাতা-হািচনা েবগম 

�াম-তাড়�াম 
ডাকঘর-বলাকইড় 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1045 নাম-েমাঃ হাসনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা-হাসনা েহনা 

�যে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
(িপও),�ম ও আপীল �াইবুনাল,৪৩ কাকরাইল, 
৪ আনজুমান মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা-1000 

1046 নাম-তাহিমনা জাহান 
িপতা-আবু ছাইদ 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-বংিশরিদয়া 
ডাকঘর-পুিটয়া 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1047 নাম-েমাঃিরয়াজ 
িপতা-েমাঃ শাহ-আলম 
মাতা-েমাসাঃ নুরী েবগম 

উইনে�ান আইিডয়াল �ল 
27আমিরতাপুর,িজনিজরা 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1048 নাম- নুসরাতুন িদলারা িলজা 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন েচৗধুরী 
মাতা-কামরুন নাহার িকরণ 

�যে�-েমাঃ জালাল উি�ন 
অথৈনিতক স�ক‘িবভাগ, 
অথ‘ম�ণালয়,�শাসন-১, 
�ক-১০,েশের বাংলা নগর 
ঢাকা-1207 

1049 নাম- েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ তািছর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

�াম-��েখালা 
ডাকঘর-বাহুলী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1050 নাম-কাউছার সরকার 
িপতা-মৃত েমাহা�দ মেনায়ার েহােসন 
মাতা-শাহীনূর েবগম 

645/2-িব,বসু�রা েলন,পি�মকাজীপাড়া,িমরপুর,ঢাকা� 

1051 নাম-আেয়শা িসি�কা 
িপতা-মাহ্তাব উি�ন 
মাতা- আমিরনা আ�ার 

�াম-চািরপাড়া 
েপা�-আচিমতা 
উপেজলা-কিটয়াদী 
িকেশারগ� 

1052 নাম-েমাঃ শরীফ আজমীর 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-রওশন আরা খাতুন 

�াম-বাটপাড়া 
ডাকঘর-আখড়ােখালা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-সাত�ীরা 

1053 নাম-পােভল বড়ুয়া 
িপতা-জয়িম� বড়ুয়া 
মাতা-রানী�ভা বড়ুয়া 

েরনমীিভলা,সড়ক-2,�ক-িব,েমাহা�দ নগর,আিমন জুট 
িমলস্,বােয়িজদ,চ��াম 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1054 নাম-নািদম আহেমদ খান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম খান 
মাতা-নািদরা েবগম 

�াম-খািলশপুর(খানপাড়া) 
ডাকঘর-খািলশপুর 
উপেজলা-পূবধলা 
েজলা-েন�েকাণা 

1055 নাম-িড এম আজমল েহােসন 
িপতা-েমাঃ েগালাম মতুর্জা েদওয়ান 
মাতা-আেয়শা েবগম 

�াম-মাছপাড়া 
ডাকঘর-মু�ীগ� 
উপেজলা-মু�ীগ� 
েজলা-মু�ীগ� 

1056 নাম-িশপন কাি� েদ 
িপতা-রবী� লাল েদ 
মাতা-েশফালী রাণী েদ 

�াম-ডুল হাজরা(নতুন পাড়া) 
ডাকঘর-ডুলহাজরা 
উপেজলা-চকিরয়া 
েজলা-ক�বাজার 

1057 নাম-েনাবেল দাস 
িপতা-দীপক র�ন দাস 
মাতা-আশা রাণী দাস 

ভবন-২,বাসা-২(িস),েশখঘাট সরবারী েকায়াট র্ার,েশখঘাট,িসেলট 

1058 নাম-িনবাস চ� সরকার 
িপতা-নেগ� সরকার 
মাতা-িমনতী রাণী সরকার 

�াম-হিরর�া 
ডাকঘর-েঢউখালী 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1059 নাম-আিজজুল হক 
িপতা-েবলাল েহােসন 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম-ভাদুিরয়া বাজার 
ডাকঘর-ভাদুিরয়া 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1060 নাম-�সি�ত পাল 
িপতা-িবমল পাল 
মাতা-েজয্াৎ�া পাল 

�াম-ৈফলপুর,বাসা-153,সড়ক-1 
ডাকঘর-েশখনগর 
উপেজলা-িসরাজিদখান 
েজলা-মু�ীগ� 

1061 নাম-েমাঃ রিকবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু বকর 
মাতা-েরখা েবগম 

176/৮(২য় তলা)পূব র্ উলন 
ডাকঘর-িখলগাঁও,ঢাকা 

1062 নাম-েমাঃ শাহ পরান 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ িফেরাজা েবগম 

�যে�-েমাঃ কামাল পাশা ভূইয়া 
আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়,ভবন-০৩,ক�- 
229,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

1063 নাম-েমাঃ েসিলম েহােসন 
িপতা- েমাঃ েমা�ফা কামাল 
মাতা-েমাছাঃ রেকনা েবগম 

�াম-পিম্চম হাওিরয়া 
ডাকঘর-িদঘা পািতয়া 
উপেজলা-েনােটার সদর 
েজলা-নােটার 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1064 নাম-েমাঃ মািজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আয়ুব েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-জগ�াথপুর পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-িসংহঝুিল 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

1065 নাম-নুপুর রাণী মজুমদার 
িপতা-সে�াষ কুমার মজুমদার 
মাতা-েজাৎ�া মজুমদার 

�াম-লখাকািচ 
ডাকঘর-হুলারহাট 
উপেজলা-িপেরাজপুর সদর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1066 নাম-রােসল িময়া 
িপতা- জামাল েহােসন 
মাতা-েরােকয়া 

�াম-েবতুয়া 
ডাকঘর-েবড়ুয়া 
উপেজলা- সিখপুর 
েজলা- টাংগাইল 

1067 নাম-ফিরদুল ইসলাম(জুেয়ল) 
িপতা-েমাঃ মিজবুল রহমান 
মাতা-ফািহমা েবগম 

ক-৫১,দি�ণ দােরাগাবাড়ী েমার,গুলশান,বা�া,ঢাকা 

1068 নাম-স�ীব চ� সাহা 
িপতা- েভালানাথ সাহা 
মাতা-ডিল রানী সাহা 

�াম-নতুন বা�রা 
ডাকঘর-হাসনাবাদ 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

1069 নাম- েমাঃ মুিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ কিরম তালুকদার 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা আ�ার 

�াম-শাহজানী 
ডাকঘর-খাষশাহজানী 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টা�াইল 

1070 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা- হযরত আলী 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-িচেত�রী 
ডাকঘর-িচেত�রী 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1071 নাম-িরমা আ�ার 
িপতা- জািকর েহােসন 
মাতা-আনজুমা শিরফ 

�াম-ডুমাইন 
ডাকঘর-ডুমাইন 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

1072 নাম-ৈসয়দ শাহীন িময়া 
িপতা-ৈসয়দ রতন িময়া 
মাতা-ৈসয়দ সামসু�াহার 

�াম-চুলা,রতেনর বাড়ী 
ডাকঘর-চুলা বাজার 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1073 নাম-েমাঃ েমা�ফা আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আঃ েমাতািলব 
মাতা-মিজদা েবগম 

�াম-বারখািগয়ান 
ডাকঘর-চানতারা 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1074 নাম-েমাঃ িরয়াজ উি�ন 
িপতা-হুমায়ুন কিরব 
মাতা-রিহমা েবগম 

�যে�ব-েমাঃ িরয়াজ উি�ন 
েরাড-1,েলইন-1,বাসা-22, (৩য় তলা),িনউ এ �ক,হািলশহর,চ��াম 
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1077 নাম-র�ন কুমার সাহা 
িপতা-কািলপদ সাহা 
মাতা-স�া রাণী সাহা 

�াম-দি�ণ েটপােখালা(হিরসভা) 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-ফািরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

1078 নাম-েমাঃ ফরহাদু�ামান মািনক 
িপতা- েমাঃ নবী েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িমনারা খাতুন 

�াম-সাখুয়া মােঝরজর 
ডাকঘর-সাখুয়া মােঝরচর 
উপেজলা-উ�রদী 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1079 নাম-েমাঃ রিনর েহােসন 
িপতা- েমাঃ সিফউি�ন 
মাতা-মমতাজ 

�াম-কেলজ েরাড আই-১২ 
ডাকঘর-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1080 নাম-রণী �সাদ সাহা 
িপতা-অিসত কুমার সাহা 
মাতা-েজয্াৎনা রাণী সাহা 

বাসা-14,সড়ক-4,�ক-িব,িমরপুর-৬,ঢাকা 

1081 নাম-তানভীর আহতাম 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-জয়নব আ�ার 

এ-২/১,ঢাকা িশ�া েবাড �াফ েকায়াট র্ার,িমরপুর-১,ঢাকা 

1082 নাম-অিনতা রাণী 
িপতা-সমর সরকার 
মাতা-মহারাণী 

�াম-েবরশ 
ডাকঘর-েবেরশ 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1083 নাম-সুনাম চাকমা 
িপতা-শাি� দ� চাকমা 
মাতা-েগালাপী চাকমা 

�াম-কেলজ পাড়া 
ডাকঘর- 
উপেজলা-খগড়াছিড় সদর 
েজলা-খগড়াছিড় 

1084 নাম-িবমল দাস 
িপতা- িলটন দাস 
মাতা-সিবতা দাস 

�াম-দি�ণ বাশবাড়ীয়া েচৗধুরী বাড়ী 
ডাকঘর-বাশবাড়ীয়া 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

1085 নাম-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
িপতা-আ�ল কািদর েবপারী 
মাতা-সামসু�াহার 

�াম-�া�ণদি�ণ েবপারী বাড়ী 
ডাকঘর-বড়কা�া 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1086 নাম-হের কৃ� দাস 
িপতা-ননী েগাপাল দাস 
মাতা-চ�না রাণী দাস 

রিফকুল ইসলাম মিহলা কেলজ 
ৈভরব,িকেশারগ� 
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1087 নাম-েমেহরুন িসি�কা আিখ 
িপতা-েমাঃ আবু বকর িসি�ক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-নছমনপুর ঝাউেয়র চর 
ডাকঘর-ছনকা�া 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

1088 নাম-শু� চ�বত� 
িপতা-জীবন চ�বত� 
মাতা-রমা চ�বত� 

�যে�-সুহান র�ন চ�বত� 
বােজট অিফসার(িহসাব শাখা) 
বাংলােদশ কৃিষ িব�িব�ালয় 
ময়মনিসংহ 

1089 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার উ�া ভুইয়া 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-েজাড় পুকুিরয়া 
ডাকঘর-গািলমপুর 
উপেজলা-বরুরা 
েজলা-কুিম�া 

1090 নাম-েমাঃ নািহদ হাসান 
িপতা- েমাঃ িগয়াস উি�ন 
মাতা-নািসমা আ�ার 

32/এম পুরাতন আিজমপুর কেলানী 
লালবাগ,ঢাকা 

1092 নাম-মাহমুদুল হাসান তালুকদার 
িপতা-আবুল মুনসুর তালুকদার 
মাতা-িশিরন আফেরাজ 

�াম-উ�রপাড়া 
ডাকঘর-গচাপাড়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1093 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ েকতাব খান 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-উ�র চািলতাবুিনয়া 
ডাকঘর-সুলতানাবাদ 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

1094 নাম-রােখশ েঘাষ 
িপতা-রাখাল েঘাষ 
মাতা-মায়া রাণী েঘাষ 

�াম-দামপাড়া 
ডাকঘর-দামপাড়া 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

1095 নাম-েমাঃ দুলাল েহােসন 
িপতা- েমাঃ আশরাফ আলী 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

�াম-েবতুয়া 
ডাকঘর-েবৗহাদহ 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1096 নাম-অসীম কাি� সরকার 
িপতা-িবনয় কৃ� সরকার 
মাতা-েশফালী রাণী সরকার 

�াম-গড়মা 
ডাকঘর-বারহা�া 
উপেজলা-বারহা�া 
েজলা-েন�েকাণা 

1097 নাম-রােশদুল হক 
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�াম-েকের�াপাড়া 
ডাকঘর-মিহলারা 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

1098 নাম-েমাঃ আ�ার েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
মাতা-ক�না আ�ার 

�াম-উ�র ন�রামপুর 
ডাকঘর-ছয়সুতী 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 
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1099 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ েজা�ার ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা েবগম 

�াম-হলদী বাড়ী 
ডাকঘর-হলদী বাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1100 নাম-েমাঃ তাওিফকুল ইসলাম 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

�যে�-আিরফুল ইসলাম 
কারা উপ মহা পিরদশেকর কায র্ালয় 
ঢাকা িবভাগ 
ঢাকা 

1101 নাম-েযাবােয়র আলম মাছুম 
িপতা-েমাহা�দ আলম 
মাতা-আছমা েবগম 

�াম-দি�ণ েমৗড়াইল,বাসা-525 
ডাকঘর-�া�ণবািড়য়া 
উপেজলা-�া�ণবািড়য়া সদর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1102 নাম-এম এম ফিরদ 
িপতা-মীর েমাঃ শামছুেদাহা 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা খাতুন 

�াম-বহুলী 
ডাকঘর-বহুলী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1105 নাম-শারিমন আ�ার েচৗধুরী 
িপতা- আিজজ আহ�দ েচৗধুরী 
মাতা-রিফয়া েবগম েচৗধুরী 

�াম-বেন�র(েডপুিট বাড়ী) 
ডাকঘর-বু�া 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

1106 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মাসুদা আ�ার 

36/5িমরপুর েরাড 
বসু�রা গিল,িনউমােকর্ট,ঢাকা 

1107 নাম-েমাঃ আল মিতন েরামান 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-ইসমত আরা েবগম 

�াম-নছমনপুর ঝাউেয়র চর 
ডাকঘর-ছনকা�া 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

1108 নাম-আফসানা আকাতর মু�ী 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-েদেলায়ারা পারভীন 

�াম- 84/৮ ম�পীেরর বাগ,িমরপুর,ঢাকা 

1109 নাম-ইজাজুল ইসলাম 
িপতা- নজরুল ইসলাম 
মাতা-রুমী েবগম 

�াম-িতলছড়া 
ডাকঘর-িতলছড়া 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

1110 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা- আ�ল মােলক 
মাতা-রােবয়া খাতুন 

�াম- 1009/3জনতা �ল েরাড,গাইটাল 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 
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1111 নাম-েতাফােয়ল আহেমদ 
িপতা- ওয়ালী উ�াহ 
মাতা-মাকসুদা েবগম 

�াম-েছাট কািলকাপুর 
ডাকঘর-নলয়া চাদপুর 
উপেজলা-বরুড়া 
েজলা-কুিম�া 

1112 নাম-মুকুল কুমার নাথ 
িপতা-বীের� কুমার নাথ 
মাতা-েশাভা রাণী েদবী 

�াম-দি�ণ বাশবাড়ী(নথপাড়া)বীের� বােথর বািড় 
ডাকঘর-বাশবাড়ীয়া 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

1113 নাম-েমাঃ বিশর উ�ীন 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-কুলছুম 

�াম-িবিপন পুর 
ডাকঘর-মিহ পুর 
উপেজলা-কলাপাড়া 
েজলা-পটুয়াখালী 

1114 নাম-েমাঃ ইমরান খান 
িপতা- েমাঃ িফেরাজ খান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

প- 72/২,ম�বা�া 
গুলশান,বা�া 
ঢাকা 

1115 নাম-িমঠুন আচা�র্ 
িপতা- ন�লাল আচা�র্ 
মাতা-অিনতা আচা�র্ 

�াম-যাদুর িদয়া ঠাকুর বাড়ী 
ডাকঘর-পুখুিরয়া 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1116 নাম-েমাঃ সােয়ম েহােসন 
িপতা-আ�ল গিণ 
মাতা-সায়রা খাতুন 

123/3পি�ম েদওেভাগ 
71এল এন েরাড 
নারায়নগ� 

1117 নাম-তাপন চ� সরকার 
িপতা-দীেনশ চ� সরকার 
মাতা-েহমলতা রাণী সরকার 

�াম-েদা�রা 
ডাকঘর-চা�মারী 
উপেজলা-গংগারচড়া 
েজলা-রংপুর 

1118 নাম-সুমন কুমার 
িপতা- দুলাল কুমার 
মাতা-দীপালী রাণী 

63/1শু�াবাদ 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
থানা-েশেরবাংলা নগর 
ঢাকা 

1119 নাম-েমাঃ লাবু িময়া আকাশ 
িপতা- েমাঃ েবারহান উি�ন 
মাতা-সিখনা েবগম 

�াম-হািড়য়া পুব পাড়া 
ডাকঘর-কামাপাড়া 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1120 নাম-িবএম সা�াদ মাহমুদ 
িপতা- িব এম হািবব উ�াহ 
মাতা-হািসনা েবগম 

েরাড-৫,বাড়ী-১ 
রুপনগর আ/এ,িমরপুর,ঢাকা 

1121 নাম-েদবাশীষ িব�াস 
িপতা-পিরমল িব�াস 
মাতা-পিব�া িব�াস 

�াম-সু�লী 
ডাকঘর-সু�লী 
উপেজলা-আভয়নগর 
েজলা-যেশার 
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1122 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম ম�ল 
মাতা-রােবয়া খাতুন 

সুরমা ভবন, 138/1,েরাড-১০ 
দি�ণ িবিশল 
িমরপুর-১ 
ঢাকা 

1123 নাম-েমাঃ মাসুদ পারেভজ 
িপতা- েমাঃ ইছাহক 
মাতা-চােমলী খাতুন 

�াম-জালশুকা 
ডাকঘর-খু◌ূরমবাড়ীয়া 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

1124 নাম-ইমরাদ জাহান 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল 
মাতা-মাহবুবা েবগম 

152মিজদ খানপুর 
ডাকঘর-নারায়নগ� 
উপেজলা-নারায়নগ� 
েজলা-নারায়নগ� 

1125 নাম-িমঠুন সাহা 
িপতা-রনিজত সাহা 
মাতা-িশউিল রাণী সাহা 

�াম-িনকুলী নগর 
ডাকঘর-িনকলী 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

1126 নাম-েমাঃ তানজীম আ�ার 
িপতা-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
মাতা-রওশনারা েবগম 

367/িব,আহ�দনগর,পাইকপাড়া,আনসারকয্া�,িমরপুর-1,ঢাকা 

1127 নাম-উে� েজাহরা 
িপতা-ইউসুফ আলী খান 
মাতা-সামসু�াহার েবগম 

�াম-গুলবাগ েরাড 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1128 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ মাহবুবুল হক 
মাতা-শামীমা আ�ার 

�াম-বােদক�া 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1129 নাম-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
িপতা-নূর েমাহা�দ িসকদার 
মাতা-শামসু�াহার 

�াম-পি�ম এমরানগাঁও, 
ডাকঘর-আিটবাজার 
থানা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা� 

1130 নাম-েমাঃ সালাউ�ীন 
িপতা-েমাঃ আলাউ�ীন 
মাতা-েমাসাঃ নূরজাহান েবগম 

�াম-রায়পাড়া 
ডাকঘর-রাজশাহী েকাট র্ 
উপেজলা-রাজপাড়া 
েজলা-রাজশাহী 

1131 নাম-িলপন ম�ল 
িপতা-িনিখল ম�ল 
মাতা-জবা ম�ল 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-টু�ীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1132 নাম-মাহামুদা খান েসতু 
িপতা-েমাঃ শাহাবুি�ন খান 
মাতা-েসিলমা খানম 

মেনারম িভলা152/2/এ/1�ীনেরাড,িনউমােকট র্,কলাবাগান.ঢাকা 
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1133 নাম-শািমম আরা ইসলাম 
িপতা-মরহুম শিফকুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া েবগম 

74/1,এ িজ িব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1134 নাম-হিসয়া খংপডা 
িপতা-েরাসেয়ল সুরং 
মাতা-েরাসেয়ল সুরং 

রুম নং-7004,জগ�াথ হল,ঢাকা িব�িব�ালয়,রমনা,ঢাকা 

1135 নাম-হািমদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েশাভা িময়া 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-চক আ�ািরয়া 
ডাকঘর-েরৗহা 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1136 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ ই�াহীম খিলল 
মাতা-িবিব কুলছুম 

�াম-ম�ম চরউিরয়া 
ডাকঘর-পাক-িকেশারগ� 
উপেজলা-েনায়াখালী 
েজলা-েনায়াখালী 

1137 নাম-এস.এম নািসরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-িফেরাজা ইয়াসিমন 

�াম-চাঁ�য়া 
ডাকঘর-জয়পুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1138 নাম-েমাঃ কাউছার েহােসন 
িপতা-কিবর েহােসন 
মাতা-চায়না েবগম 

2/এফ, 5/3,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1139 নাম-েমাঃ তাইজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফয়জুল হক 
মাতা-ঝণ র্া হক 

601 (6� তলা),মািনকদী,ঢাকা েসনািনবাস,ঢাকা-1206 

1140 নাম-আেরিফন ফারজানা 
িপতা-আেনায়ারুল ইসলাম 
মাতা-জয়নব আ�ার 

�াম-কয়রাহািট 
ডাকঘর-ধারা বাজার 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1141 নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ আবদুল বারী 
মাতা-হাসনা েহনা 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-কািশগ� 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1142 নাম-েমাহা�দ িব�ব েহােসন 
িপতা-মৃতঃ আ�ল বােতন 
মাতা-িনলুফা েবগম 

�াম-কুিড়গপাইকা 
ডাকঘর-হািতরিদয়া 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1143 নাম-এইচ.এম.আিরফ 
িপতা-আবদুল হািমদ ভূইয়া 
মাতা-নূরজাহান 

�াম-বানাইল 
ডাকঘর-বানাইল 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 
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1144 নাম-েমাঃ েবারহান উি�ন 
িপতা-েমাঃ আঃ কািদর 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম-লাকুহািট 
ডাকঘর-গাংগািটয়া 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1145 নাম-েমাঃ েসিলম েরজা 
িপতা-মৃতঃ জামাল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ িশিরনা েবগম 

�াম-েঘাড়ামারা 
ডাকঘর-েভহুলা 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1146 নাম-েমাঃ শািহন েরজা 
িপতা-েমাঃ আ�ল জা�ার 
মাতা-েমাছাঃ শািহদা খাতুন 

�াম-কুমারগাইল জানী 
ডাকঘর-দিবরগ� 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1147 নাম-কামরু�াহার 
িপতা-নূরুল ইসলাম 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

15, 2য় তলা,পুরানা প�ন েলন,ঢাকা-1000 

1148 নাম-েমাহা�দ েসালায়মান িময়া 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-জা�াতুল েবগম 

�াম-রাজীব 
ডাকঘর-েটপামধুপুর 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1149 নাম-েমাঃ ই�াহীম েহােসন 
িপতা-েমাঃ েকশমত আলী 
মাতা-রুিবয়া খাতুন 

�াম-সুজা পাড়া 
ডাকঘর-ভা�ড়া 
উপেজলা-ভা�ড়া 
েজলা-পাবনা 

1150 নাম-ইকরাম হুসাইন 
িপতা-েকারবান আলী 
মাতা-কমলা েবগম 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-িবজবাগ 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

1151 নাম-েমাঃ আিসবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
মাতা-খুরিশদা েবগম 

�াম-েগালাপবাগ 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

1152 নাম-েমাঃ আশরাফু�ামান 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী সানা 
মাতা-েবগম আেমনা 

245নং রুম,জহুরুল হক হল,ঢাকা িব�িব�ালয়। 

1154 নাম-েমাঃ রােসল 
িপতা-েমাঃ দুলাল 
মাতা-সরলা েবগম 

�াম-পি�ম ইসলামবাগ 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-চকবাজার 
েজলা-ঢাকা 

1155 নাম-কানাই চ� বম র্ন 
িপতা-হারাধনী চ� বম র্ন 
মাতা-িরতা রাণী বম র্ন 

�াম-বীরপুর 
ডাকঘর-নরিসংদী সদর 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 
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1156 নাম-িনউটন মি�ক 
িপতা-িনিখল মি�ক 
মাতা-সুরবালা মি�ক 

�াম-নাির�া 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

1157 নাম-সাি�র আহেমদ খান 
িপতা-েমাঃ ইছমাইল খান 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী আজর 

�াম-বহুলী 
ডাকঘর-বহুলী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1158 নাম-সুরভী দাস 
িপতা-অরুনা দাস 
মাতা-সিবতা বালা রায় 

2/2জাি�স লাল েমাহন দাস েলন, (কুলুৈপলা),ঢাকা-1100 

1159 নাম-েমাঃ কামরুল ইসলাম িশকদার 
িপতা-আবদুল হািলম িশকদার 
মাতা-েমাসাঃ জািমরুে�সা 

দারুল উলূম মাদরাসা,িমরপুর,কাফরুল,ঢাকা-1216 

1160 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মামুনুর রিশদ 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-কেলজ পাড়া 
ডাকঘর-নীলফামারী 
উপেজলা-নীলফামারী সদর 
েজলা-নীলফামারী 

1161 নাম-িদপংকর তরফদার 
িপতা-েদবদাস তরফদার 
মাতা-পারুল রাণী 

�াম-রাণীয়ালী 
ডাকঘর-চাঁদিটয়া 
উপেজলা-েগৗগাছা 
েজলা-যেশার 

1162 নাম-েমাঃ মাহাবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িসরাজিময়া 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-চাঁদপুর 
ডাকঘর-েহলা�ী 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1163 নাম-েমাঃ আবুল বাসার েজিক 
িপতা-এম এ হক িময়া 
মাতা-েজয্াৎ�া হক 

9/3পূব র্ দ� পাড়া,নরিসংদী 

1164 নাম-রিবন ঢালী 
িপতা-নূর ইসলাম 
মাতা-খােলদা েবগম 

�াম-সুজানগর 
ডাকঘর-রামপাল 
উপেজলা-মু�ীগ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

1165 নাম-েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান খান 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

122/এ সীমানা হামজা(4থ র্ তলা),আিজমপুর চায়না িবি�ং 
গিল,িনউমােকট র্,লালবাগ,ঢাকা 

1166 নাম-েমাঃ মিজবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-জাহানারা রহমান 

�াম-রহমতবাগ,দঃ দিনয়া 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 
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1167 নাম-েমাঃ আবদুল কােদর 
িপতা-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
মাতা-েজয্াৎ�া আ�ার 

�াম-েমাকাম 
ডাকঘর-িনমসার 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

1168 নাম-মাসুম িশহাব ওি�ন আহেমদ 
িপতা-জিসম উি�ন আহেমদ 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

�াম-চরকাউিনয়া 
ডাকঘর-েলাহাজুরী 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

1169 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

�াম-েনায়াপাড়া 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 

1170 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ িব�াস 
মাতা-আফেরাজা েবগম 

�াম-ধানহািড়য়া 
ডাকঘর-েপাড়াহািট 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1171 নাম-েমাঃ লাভলু েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী খাতুন 

�াম-সলপ 
ডাকঘর-সলপ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1172 নাম-কািবরুল আলম 
িপতা-মিনরুল আলম 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-মুে�ফ পাড়া 
ডাকঘর-�া�ণবািড়য়া 
উপেজলা-�া�ণবািড়য়া 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1173 নাম-ইি�স আলম 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ 
মাতা-ফিরদা েবগম 

রাজারবাগ,িপ.ডি�উ,�াফ েকায়াট র্ার,ডরেমটরী 
ভবন,2/2,প�ন,ঢাকা-1000 

1174 নাম-রােকশ িব�াস 
িপতা-�গ�য় আমল চ� িব�াস 
মাতা-ক�না রাণী িব�াস 

�াম-ে�শানেরাড 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1175 নাম-সুেষন দাস 
িপতা-সুশীল দাস 
মাতা-িমলন বালা দাস 

�াম-কুমারেটক 
ডাকঘর-েঘাড়াশাল 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

1176 নাম-মুঃ েমাফাকখারুল ইসলাম 
িপতা-মুঃ ম�র েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ তােহরা েবগম 

�াম-েশখপাড়া 
ডাকঘর-রহলপুর 
উপেজলা-েগাম�াপুর 
েজলা-চাঁপাই-নবাবগ� 

1177 নাম-পাপন কাি� পাল 
িপতা-অিজত চ� পাল 
মাতা-ম� রাণী পাল 

�াম-ৈসয়ারপুর 
ডাকঘর-েমৗলভীবাজার সদর 
উপেজলা-েমৗলভীবাজার 
েজলা-েমৗলভীবাজার 
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1178 নাম-েমাঃ সিজব ভূইয়া 
িপতা-শিফকুর রহমান ভূইয়া 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-তুলাই িশমূল 
ডাকঘর-কেনল বাজার 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1179 নাম-িবকাশ চ� 
িপতা-িনম র্ল পরামািনক 
মাতা-পু� রাণী 

�াম-কাগমারী 
ডাকঘর-বলুহর 
উপেজলা-েকাট চাঁদপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1180 নাম-িপংিক চ� 
িপতা-�দীপ চ� 
মাতা-সিবতা চ� 

23েক.িজ গু� েলন,ল�ীবাজার,ঢাকা-1100 

1181 নাম-এ েক এম আিজম 
িপতা-এ েক এম রুহুল আিমন 
মাতা-আজেম আরা েবগম 

35/36,�ক-চ,েসকশন-2,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1182 নাম-ইমরান েহাসাইন 
িপতা-আ�ল েমাতািলব 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-নতুন বাজার 
ডাকঘর-েগৗরীপুর 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1183 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ শামসু�াহার 

�াম-বাহাদুরিসংহ 
ডাকঘর-বুিড়র হাট ফাম র্ 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1184 নাম-েমা�ফা কাজী 
িপতা-ইউনুছ কাজী 
মাতা-ময়না েবগম 

84নং ম� বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা-1214 

1185 নাম-তানজীদ েহােসন 
িপতা-েমাজাে�ল েহােসন 
মাতা-িলিল েবগম 

�যে�-মধুিমতা আ�ার িহসাবর�ক,অভয্�রীণ স�দ িবভাগ,ভবন 
নং-06,ক� নং-1419,অথ র্ ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

1186 নাম-ইতালী রাণী সাহা 
িপতা-শাি� ভূষণ সাহা 
মাতা-অিনতা রাণী সাহা 

ছলাল মি�ক,হিস দি�ণ ফরচূন টাওয়ার,ওয়ারী,ঢাকা-1203 

1187 নাম-সুজন চ� েদবনাথ 
িপতা-মৃতঃ বলরাস েদবনাথ 
মাতা-িনরুবালা েদবনাথ 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-ইকবালনগর 
উপেজলা-লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 

1188 নাম-েমাঃ মুিনর েহােসন 
িপতা-েমাঃ সিফয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রনিজ েবগ.ম 

�াম-েদা�রা 
ডাকঘর-চা�ামারী 
উপেজলা-ভাংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 
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1189 নাম-েমাঃ েজাবােয়র েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ শাহাদাত েহােসন 
মাতা-সােলহা েহােসন 

175/ঘ,পি�ম জুরাইন,ফিরদাবাদ,�ামপুর,ঢাকা-1204 

1190 নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান িটটু 
িপতা-দিবর উি�ন িময়া 
মাতা-েমাছাঃ জুেলখা খাতুন 

�াম-ডািলয়া 
ডাকঘর-ডািলয়া 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 

1191 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা েবগম 

�াম-বুড়া বুড়ী 
ডাকঘর-বারপাইকা 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

1192 নাম-অপু সাহা 
িপতা-নারায়ন সাহা 
মাতা-অমির সাহা 

�াম-পাহাড়তলী বাজার 
ডাকঘর-পাহাড়তলী 
উপেজলা-পাহাড়তলী 
েজলা-চ��াম 

1193 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািলম 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-কেরর েবতকা 
ডাকঘর-মীেরর েবতকা 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1194 নাম-েমাঃ মাহাফুজার রহমান 
িপতা-েমাঃ নুর আিমন 
মাতা-লায়লা েবগম 

�াম-েচংমারী 
ডাকঘর-িব�াকুড়ী মাজার 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

1195 নাম-উ�ম কুমার কু� 
িপতা-সে�াষ কুমার কু� 
মাতা-চায়না রাণী কু� 

�াম-েদালেখালা 
ডাকঘর-খুলনা সদর 
উপেজলা-খুলনা সদর 
েজলা-খুলনা 

1196 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবু বকর িসি�ক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

অমল এ� লীনা চাটাড র্ একাউেট�স,রা�াক �াজা, (6� তলা), 
383ট�ী ডাইভারশন েরাড,মগবাজার,ঢাকা 

1197 নাম-আল িরয়াদ মাহমুদ 
িপতা-এম এ মা�ান 
মাতা-এিলজা মা�ান 

�াম-নুরপুর 
ডাকঘর-চুড়ামনকািঠ 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

1198 নাম-শাওন দাশ 
িপতা-�বীর কুমার দাশ 
মাতা-মুকুল রাণী দাশ 

�াম-আঠার বাড়ীয়া 
ডাকঘর-জারই তলা 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

1199 নাম-েমাঃ বাবুল েরজা 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম-েসানামুই 
ডাকঘর-েসানামুই বাজার 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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1200 নাম-েমাঃ জামেসদ মজুমদার 
িপতা-আেনায়ার েহােসন মজুমদার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

ট-84,ৈবশাখী �রণী,ম�বা�া,গুলশান,ঢাকা-1212 

1201 নাম-মাহবুব হাসান 
িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-ছুিরয়া 

�াম-আউিলয়াবাদ 
ডাকঘর-আউিলয়াবাদ 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1202 নাম-িলিপকা রাণী েহাড় 
িপতা-�পন কুমার েহাড় 
মাতা-সাজুিত েহাড় 

�াম-কুিমরা 
ডাকঘর-কুিমরা 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

1203 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-জাহানারা েবগম 

1/19দি�ণ ঘাসমহল,সাভার,ঢাকা-1240 

1204 নাম-কাজী ওমর ফারুক 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-বস�পুর 
ডাকঘর-বািতসা 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

1205 নাম-েসাহরাব েহােসন 
িপতা-েমাতাহার েহােসন 
মাতা-সািফয়া েবগম 

�াম-কমলপুর 
ডাকঘর-ৈভরব বাজার 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

1206 নাম-আিরফুল হক শুভ 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-েসােবদা হক 

100/2,এ ম� পীেররবাগ,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1207 নাম-েমাঃ আখতারু�ামান 
িপতা-েমাঃ আশরাফ আলী 
মাতা-েমাছাঃ িরয়ারা পারভীন 

�াম-েছাট মহারাজপুর 
ডাকঘর-েপারজনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1208 নাম-জয়� দাস 
িপতা-অমর দাস 
মাতা-অলকা দাস 

92/12,বীরপুর,নরিসংদী-1600 

1209 নাম-েমাঃ ফয়জুল কবীর 
িপতা-েমাঃ আয়ুব েহােসন 
মাতা-ফিজলাতুে�ছা 

�াম-হািকমপুর 
ডাকঘর-পািতিবলা 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

1210 নাম-অমল কুমার হালদার 
িপতা-অিনল কুমার হালদার 
মাতা-গীতা রাণী হালদার 

�াম-নাগরপুর 
ডাকঘর-নাগরপুর 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1211 নাম-�েসনিজৎ সাহা 
িপতা-রনিজৎ সাহা 
মাতা-বণ র্ সাহা 

িড/20,সুতারেনায়া�া,সাভার,ঢাকা-1340 
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1212 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম িময়া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-জংগলদী নতুন পাড়া 
ডাকঘর-চর জংগলদী 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1213 নাম-রােসল িময়া 
িপতা-আবদুস েছাবহান 
মাতা-রািশদা েবগম 

বাসা-5/ক,�ট নং-এ/7,িবমক আ/এ,িমরপুর-14,ঢাকা 

1214 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�স ছা�ার 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-মুকু�বাড়ী 
ডাকঘর-সাজান পুর 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1215 নাম-সুকা� রায় িব�াস 
িপতা-রাসব�র্ন রায় িব�াস 
মাতা-মমতা রাণী িব�াস 

�াম-নারাইচ 
ডাকঘর-করাচাপুর 
উপেজলা-েমাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 

1216 নাম-েমাহা�দ আিবদ েচৗধুরী 
িপতা-েমাহা�দ ইউনুচ েচৗধুরী 
মাতা-দািনছ আরা েবগম 

114,রিবজা �ানশন,আহ�দ িময়া �ল েলইন,চকবাজার,পাচ 
লাইশ,চ��াম 

1217 নাম-েমাঃ সাইদুর রহমান সাইদ 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান হািবব 
মাতা-েবগম বকুল 

�াম-বকিশ বাজার 
ডাকঘর-েপা�া িট এস ও 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1218 নাম-েমাঃ আিরফ েহােসন েসাহান 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা খাতুন 

�াম-কেলজ পাড়া 
ডাকঘর-নলডা�া 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-িঝনাইদহ 

1219 নাম-েমাঃ আশরাফ উি�ন 
িপতা-েমাঃ ইউছুপ েচৗধুরী 
মাতা-হনুফা েবগম 

িব-30,িজ-02,এিজিব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1220 নাম-েমাঃ সুমন েচৗধুরী 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা-েসািনয়া েবগম 

দঃ দিনয়া,পােটরবাগ,দিনয়া,ঢাকা-1236 

1221 নাম-িশিরন আ�ার ফারজানা 
িপতা-েমাঃ িসি�ক আহে�দ 
মাতা-অজুফা েবগম 

এইচ/31,�ক-ই,জািকর েহােসন েরাড,েমাঃপুর,ঢাকা-1207 

1222 নাম-সুমন চ� সাহা 
িপতা-সুবল চ� সাহা 
মাতা-ক�না রাণী সাহা 

মাতৃছায়া6,স�দাগরটুলা,েঠাপািদঘীর উ�র পাড়,িসেলট 
সদর,েকাতয়ালী,িসেলট 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1223 নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-মেনাহরপুর 
ডাকঘর-হিবর বাড়ী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1224 নাম-েমাঃ মাহবুব আলম 
িপতা-েমাঃ বিদউল আলম 
মাতা-েমাসাঃ েজােবদা খাতুন 

�াম-দি�ণ িভংলাবাড়ী 
ডাকঘর-মিরচাকা�া 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

1225 নাম- সাইফুল ইসলাম 
িপতা- আ�ল আউয়াল 
মাতা- িছি�কা েবগম 

�াম-দঃ বলরামপুর 
ডাকঘর-মািছমপুর 
উপেজলা-িততাস 
েজলা-কুিম�া 

1226 নাম-েমাঃ মাইনুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আবদুর রব িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-একলারাম পুর 
ডাকঘর-মিজদপুর 
উপেজলা-িততাস 
েজলা-কুিম�া 

১২২৭ নাম-িলয়াকত আলী 
িপতা-হািববু�াহ 
মাতা-পিশ র্য়া 

�াম-ভািটর রািটয়া 
ডাকঘর-িসংপুর বাজার 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

১২২৮ নাম- েমা: আল আিমন সরকার 
িপতা- আ�স সামাদ সরকার 
মাতা- আিছয়া েবওয়া 

�াম- ঝাঐল 
ডাকঘর- শহীদনগর 
উপেজলা- কামারখ� 
েজলা- িসরাজগ� 

 


