
পেদর নাম: কয্াটালগার 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1 নাম-েমাঃতানিজমুলহক 
িপতা-েমাঃেমাজাে�লহক 
মাতা-তাসিলমাহক 

�াম-চারঘাট 
ডাকঘর-চারঘাট 
উপেজলা-চারঘাট 
েজলা-রাজশাহী 

2 নাম-েমাছাঃজা�াতুননাহার 
িপতা-েমাঃশিফকুলআলম 
মাতা-েমাছাঃশারিমনআলম 

বািড়# 07,েরাড# 07,কােদরাবাদহাউিজং,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207� 

3 নাম-আ��াহআলেনামান 
িপতা-মু�ারু�ামান 
মাতা-সামছু�াহার 

�াম-শীতালী 
ডাকঘর-শীতালীবাজার 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

4 নাম-জিনআহেমদ 
িপতা-েমাঃআ�লমিতন 
মাতা-নয়নেবগম 

192/4,পি�মবুধপাড়া,বুধপাড়া,মিতহার,রাজশাহী 

5 নাম-পিপমারমা 
িপতা-মৃতআরুইেশমারমা 
মাতা-মায়ামারমা 

আরিপ-872,আসামবি�, 5নংওয়াড র্,রা�ামািটসদর,রা�ামািটপাব র্তয্েজলা� 

6 নাম-মুহা�দজুলকরনাইন 
িপতা-আবদুলকােদর 
মাতা-আিমনােবগম 

�যে�ে◌আতাউ�াহ,েসাহামিরিভলা,�য্াটনং-
4,শুলকবহর,আ�ললিতফেরাড,চকবাজার,পাঁচলাইশ,চ��াম� 

8 নাম-েমাহাঃআিতকুলইসলাম 
িপতা-েমাহাঃইউসুফআলী 
মাতা-েমাসাঃহািমদাবানু 

ক�ন�র-143,সিলমু�াহমুসিলমহল,ঢাকািব�িব�ালয়,ঢাকা� 

10 নাম-সুমােভৗিমক 
িপতা-অজুর্নকুমারেভৗিমক 
মাতা-রানীমজুমদার 

�যে�-িব�িজৎসরকার,�শাসিনককমকতর্া,�ানীয়সরকারিবভাগ,.ভবন-7,ক�-
616/এ,বাংলােদশসিচবালয়,ঢাকা� 

11 নাম-েমাঃেসাহেলরানা 
িপতা-
মৃতেমাঃকা�নআলীিসকদার 
মাতা-েমাসাঃসািফয়ােবগম 

ফা�নীেস�ার,েমইনেরাড,ব�ডাকপাড়া,কদমতলী,েকরানীগ�,ঢাকা� 

12 নাম-েমাঃেমািমনুলইসলাম 
িপতা-েমাঃআিনছুররহমান 
মাতা-েমাসাঃমেমনােবগম 

�াম-ভাংড়া 
ডাকঘর-জািময়া 
উপেজলা-পুিটয়া 
েজলা-রাজশাহী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

13 নাম-েমাঃসাইফুলইসলাম 
িপতা-েমাঃআ�সসামাদ 
মাতা-েমাছাঃমিরয়ম 

�াম-বড়ধুনাইল 
ডাকঘর-বড়ধুনাইল 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

14 নাম-হােজরােবগম 
িপতা-সরকারেগালামর�ানী 
মাতা-েদেলায়ারােবগম 

সামিরকবািহনীকমা�এ��াফকেলজ,ঢাকােসনািনবাস,িমরপুর,ঢাকা 

15 নাম-মাধবম�ল 
িপতা-�ভাতকুমারম�ল 
মাতা-রানাম�ল 

�াম-নািরেকলী 
ডাকঘর-সিখপুর 
উপেজলা-েদবহাটা 
েজলা-সাত�ীরা 

16 নাম-েমাঃনুরুলইসলাম 
িপতা-েমাঃনজরুলইসলাম 
মাতা-আিমনােবগম 

�াম-ন�নহাট 
ডাকঘর-ন�নহাট 
উপেজলা-েমাহনপুর 
েজলা-রাজশাহী 

17 নাম-েমাছাঃমাহফুজাখাতুন 
িপতা-
েমাঃেমাখেলছুররহমানসরকার 
মাতা-েমাছা্ঃেরােকয়ােবগম 

জাতীয়��েক�, 5/িস,ব�ব�এিভিনউ,ঢাকা-1000� 

18 নাম-স�য়গুহ 
িপতা-সুনীলকুমারগুহ 
মাতা-িনেবিদতাগুহ 

বাসা-233,উ�রনািরবাড়ী,গুরুদাসপুরেপৗরসভা,গুরুদাসপুর,নােটার� 

19 নাম-েমাঃআিশকআলী 
িপতা-েমাঃশিরফুলইসলাম 
মাতা-আখতারােবগম 

�াম-তাঁতীপাড়া, 
ডাকঘর-েভালাহাট 
উপেজলা-েভলাহাট 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

21 নাম-েমাঃআলআমীন 
িপতা-েমাঃনুরুলআমীন 
মাতা-েছমনাআফেরাজ 

বাসা-141/142,েরাড-33,�ক-িস,িমরপুর,ঢাকা 

22 নাম-েমাঃহািফজুররহমান 
িপতা-মৃতহািববুররহমান 
মাতা-ফােতমােবগম 

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

23 নাম-শারিমনসুলতানা 
িপতা-কাজীশামসু�ীন 
মাতা-জামেসদােবগম 

1009,নীলে�তকমজীবীমিহলােহাে�ল,িনউমােকর্ট,ঢাকা� 

24 নাম-েসােহলআহে�দ 
িপতা-আ�লওয়াহাবআনছারী 
মাতা-সুফীয়ােবগম 

�াম-আকুয়া 
ডাকঘর-দি�ণচামুিরয়া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টা�াইল 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

25 নাম-েমাঃশিফকুলইসলাম 
িপতা-েমাঃিসরাজুলইসলাম 
মাতা-েমাছাঃেজসিমনেবগম 

�াম-েদওয়ালটুলী 
ডাকঘর-মািহগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

26 নাম-সানজানারহমানিতিথ 
িপতা-হােতমআলী 
মাতা-নাজুেবগম 

�যে�-তানিজলুররহমান,বাংলােদশসিচবালয়েক�ীয়��াগার,ভবন-02, 
3য়তলা,জন�শাসনম�ণালয়,বাংলােদশসিচবালয়,ঢাকা� 

27 নাম-লাভলু 
িপতা-শাহজাহানআলী 
মাতা-লাইলীেবগম 

�াম-কাঠািলয়াবাড়ী 
ডাকঘর-বীরকদমতলী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টা�াইল 

28 নাম-েমাসাঃহািসনাখাতুন 
িপতা-েমাঃআবুলেহােসন 
মাতা-সাহারাখাতুন 

�যে�-েমাঃেমাখেলছুররহমান 
শাহআলীকািমলমা�াসা�াফেকায়াট র্ার, 188,দি�ণিবিশল,িবিডশরীফ,িমরপুর-1,ঢাকা-
1216� 

29 নাম-সািবহামাহবুবা 
িপতা-মরহুমমহসীনআলী 
মাতা-নাজমােবগম 

�াম-েগায়ালবাড়ী 
ডাকঘর-হাটচকেগৗড়ী 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

30 নাম-িমসহািলমাআ�ারইভা 
িপতা-মৃতেমাঃনািজমউি�ন 
মাতা-িমেসেসসামসুননাহার 

েজলাপিরষদ�াফেকায়াট র্ার,মা�ারপাড়া,েফনীেপৗরসভা,সদর,েফনী� 

32 নাম-মুহাঃমনজুরুলহক 
িপতা-মুহাঃজহুরুলহক 
মাতা-মুছাঃমেমনাখাতুন 

�াম-পিলয়ানপুর 
ডাকঘর-িজ�াহনগর 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

33 নাম-
েজডএমতানিজলুররহমান 
িপতা-েমাঃমিজবররহমান 
মাতা-জাহানারােবগম 

�যে�-েমাঃিজয়াউররহমান,িব-6/িড-
1,আগারগাঁওতালতলা,সরকািরঅিফসাসেকায়াট র্ার.েশেরবাংলানগর,ঢাকা� 

34 নাম-েমাঃেসােহলরানা 
িপতা-েমাঃআকতারআলী 
মাতা-িমিলেবগম 

হৃদয়বুকহাউজ, 35,বাংলাবাজার,সু�াপুর,ঢাকা-1100 

35 নাম-েমাঃতুষারআহেমদ 
িপতা-েমাঃআ�ররা�াক 
মাতা-েমাছাঃশামছুননাহার 

�াম-পারফলসী 
ডাকঘর-হিরনাকু� 
উপেজলা-হিরনাকু� 
েজলা-িঝনাইদহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

37 নাম-ক�াণিবকাশৈব�া 
িপতা-রনিজৎরানীৈব� 
মাতা-েশাভারানীদ� 

ক�নং-70,জগ�াহহল,ঢাকািব�িব�ালয়,ঢাকা-1000� 

38 নাম-এেকএমনাজমুলকিরম 
িপতা-আ�লঅহাব 
মাতা-সােহরেবগম 

�াম-হাসনাবাদ 
ডাকঘর-হাসনাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

40 নাম-েমাঃিমজানুররহমান 
িপতা-েমাঃআবুলেহােসন 
মাতা-হাজাতনেনছা 

েকয়ারই�াঃমা�াসাসারােস�ার(5মতলা),কদমতলীেগালচ�র,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা� 

41 নাম-েমাঃেসাহাগ 
িপতা-মৃতেমাঃআ�লখােলক 
মাতা-জাহানারােবগম 

�যে�-তানিজল 
বাংলােদশসিচবালয়েক�ীয়��াগার,ভবন-02, 
3য়তলা,জন�শাসনম�ণালয়,বাংলােদশসিচবালয়,ঢাকা� 

42 নাম-েমাছাঃমিনকাসুলতানা 
িপতা-েমাঃসালাহউি�ন 
মাতা-ছািড়য়াআ�ারখানম 

বাড়ী-150,েরাড-6,�ক-িড,মহানগর�েজ�,পি�মরামপুরা,িখলগাঁও,রামপুরা,ঢাকা� 

43 নাম-এসএমরিফকুলইসলাম 
িপতা-েমাঃইসমাইলেহােসন 
মাতা-েমাসাঃহুরজাহানেবগম 

এমিসিট�ীণ, 147/4/এ,�য্াট-িস11,�ীণেরাড,িনউমােকর্ট,ঢাকা 

44 নাম-েগালামেহাছাইনখান 
িপতা-আ�লমােলকখান 
মাতা-েপয়ারােবগম 

�যে�-েগালামেহাছাইনআিজম,েনহালসরদােররবাগ,মদনপুর,ব�র,নারায়ণগ� 

45 নাম-মিনরউি�ন 
িপতা-েমাঃসিফউ�াহ 
মাতা-ফােতমােবগম 

�াম-েসানাপুর 
ডাকঘর-েসানাপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

46 নাম-তাহিমনাআ�ার 
িপতা-েমাঃআসাদু�ামান 
মাতা-ফােতমাখাতুন 

�াম-েমািমনপুর 
ডাকঘর-েমািমনপুর 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টা�াইল 

47 নাম-হুমায়রাখাতুন 
িপতা-েমাঃফজলুররহমান 
মাতা-েমাসাঃশামসুননাহার 

�াম-নিড়য়াল 
ডাকঘর-চ�নেকাঠা 
উপেজলা-তােনার 
েজলা-রাজশাহী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

52 নাম-নয়নিময়া 
িপতা-খুিশ র্দউি�ন 
মাতা-আেনায়ারাখাতুন 

�াম-তারাকাি� 
ডাকঘর-তারাকাি� 
উপেজলা-পাকি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

53 নাম-েমাঃজাহা�ীরআলম 
িপতা-েমাঃতাজুলইসলাম 
মাতা-নূেরা�াহারেবগম 

রুমনং-149,শহীদসােজর্�জহুরুলহকহল,ঢাকািব�িব�ালয়,রমনা,ঢাকা� 

 


