
পেদর নাম: গয্ােরজ সুপারভাইজার 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৪ নাম-েমাঃ এমরান খান 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-মৃত লায়লা েবগম 

�াম-পি�মব�নগর 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-যা�বাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

৫ নাম-িট এম রাফসানজািন 
িপতা-িট এম খাইরুল আলম বা� 
মাতা-ফারজানা শারিমন িশউলী 

�াম-বারহা�ােরাড 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

6 নাম-েমাহা�দ মু�ার েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ েরজাউল ইসলাম 
মাতা-মাকসুদা ইসলাম 

এইচ-130/3 (2য়তলা),ভবননং-
িহমকমল,পাটগেবষণা�াফেকায়াটা©র,মািনকিময়াএিভিনউ,েমাহা�দপুর,ঢাকা। 

7 নাম-েমাঃ িনজামউি�ন 
িপতা-মৃত ইসমাইল সরদার 
মাতা-আেলকজান িবিব 

�যে�/�তয্াশালাইে�ির,৫নংিলয়াকতএিভিনউ,বতর্মান-37/সােবক-৪৩,সদরঘাট-1100,থানা-
সু�াপুর,ঢাকা। 

8 নাম-শিরফুল ইসলাম 
িপতা-শিহদুল ইসলাম 
মাতা-শাহানারা েবগম 

�যে�/েমাছাঃছালমােবগম,�ধানবয়লারপিরদশ র্েকরকায র্ালয়,িশ�ভবন,এেন�,িবি�ং-
91,মিতিঝল,ঢাকা-1000। 

9 নাম-েমাঃনাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃআঃআিজজ ম�ল 
মাতা-মােজদা খাতুন 

�াম-চকরাধাকানাই৩নংকুশমাইলইউিনয়ন 
ডাকঘর-বরুকাবাজার 
উপেজলা-ফুলবািড়য়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

10 নাম-জনাব েমাঃ সা�াম েহােসন 
িপতা-েসাঃআরমান খান 
মাতা-েমাসা আেলয়া েবগম 

123িপিটআই(মা�ারপাড়া),১৩নংওয়াড র্,চাপাইনবাবগ�-
6300,উপেজলা+েজলা-চাপাইনবাবগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

12 নাম- েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা-েমাঃ দিললউি�ন 
মাতা-েজসিমন েবগম 

�াম-ভাইেজাড়া, 15নংেমােড়লগ�ইউিনয়ন,৩নংওয়াড র্,েমােড়লগ�,বােগরহাট। 

14 নমা- ধম র্েজয্ািত চাকমা 
িপতা-মৃত উমাচরন চাকমা 
মাতা- সূচনা চাকমা 

েজাড়াি�জসড়ক,নালকাটা৩নংইউিপওয়াড র্দীিঘনালা-4420,দীিঘনালাখাগড়াছিড় 

21 েমাঃ রায়হান উ�ামান রাহাত 
িপতা-েমাঃআসাদু�ামান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

িব-10িস-৫,একতাকমে��,তালতলাসরকিরকেলানী,ঢাকা। 

22 শাওনখান 
িপতা-েমাঃেমাদাে�র েহােসন খান 
মাতা-নািসমা েবগম 

24/2এসএভবন,ঢাকাহাউিজং,আদাবরেমাহা�দপুর,ঢাকা 

23 নাম- েমাঃ রানা িময়া 
িপতা-মৃত নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া েবগম 

�াম-ম�ধানঘড়া,ডাক-ব�মঝাড়,উপেজলা+েজলা-গাইবা�া 

25 নাম- জািকর েহােসন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-ছফুরা খাতুন 

ইসলামজািহদএ�েকাং 
128/১পূব র্েতজতুরীবাজার(৩য়তলা),কাওরানবাজার,ঢাকা। 

26 নাম- েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ সিলমা ইসলাম 

�াম-মািনকদাহ, 
ডাক-লিতফপুর, 
থানা-মািনকদাহ 
েজলা-েগাপালগ�। 

29 নাম-েমাঃশাহীন 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
মাতা-েশফালী েবগম 

বাসা-10,িবি�ং-িশউলী/৪েগইট-৫,ব�ভবন,ঢাকা। 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

31 নাম-েমাঃ েমােহববু�াহ 
িপতা-েমাঃ েসিলম (েরজা) 
মাতা-সালমা 

�াম-প�বিটকাজীঅিফসহিরহরপাড়া 
ডাকঘর-এনােয়তনগর 
উপেজলা-ফতু�া 
েজলা-নারায়নগ� 

32 নাম-েমাঃ েগালাম র�ানী 
িপতা-েমাঃ এমাজউি�ন 
মাতা-মৃত সিখনা েবগম 

�াম-সাবাজপুর 
ডাকঘর-লািহড়ী 
উপেজলা-বািলয়াডা�ী 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

33 নাম-েমাঃআল আিমন েহােসন 
িপতা-েমাঃইউনুচ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আি�য়া খাতুন 

�য়ে�-ইনেস�াফাম র্ািসিটকয্ালিলঃ, 40তাজউি�নআহেমদ�রণী,েতজগাঁও,ঢাকা-
1208 

39 নাম-েমাঃ েমেহরাব েহােসন 
িপতা-েমাঃকু�স ফিকর 
মাতা-রেমনা েবগম 

মরহুমআবদুলসালামিময়াসড়ক,�াম-িবলমাসুদপুর 
ডাকঘর-বায়তুলআমান 
উপেজলা-ফিরদপুরসদর 
েজলা-ফিরদপুর 

45 নাম-শিরফুল হাসান 
িপতা-েমাঃ িগয়াসউি�ন 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

মাছুম�াপারীরবাড়ী,�াম-সুিতয়াখালী 
ডাকঘর-সুিতয়াখালী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

49 নাম-আিরফ েহােসন 
িপতা-মৃত আ�ল জিলল 
মাতা-িরিন েবগম 

�াম-দি�ণেমিদনীম�ল 
ডাকঘর-েমিদনীম�ল 
উপেজলা-েলৗহজং 
েজলা-মু�ীগ� 

52 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃহাসান আলী 
মাতা-েমাছাঃ লুৎফা েবগম 

�াম-ফর�াবাদ(মাঝাপাড়া) 
ডাকঘর-ফর�াবাদ 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

56 নাম-েমাহা�দ মাহফুজু ররহমান 
িব�াস 
িপতা-েমাহা�দ হািববুর রহমান 
িব�াস 
মাতা-আিছয়া েবগম 

324/2কাওলাম�পাড়ানূরমিদনামসিজদেরাড,দি�ণখান,ঢাকা-1230 

58 নাম-েমাঃ আল মামুন িময়া 
িপতা-েমাঃশাহাদাৎ েহাসাইন 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-ঠাকুরােকানা 
ডাকঘর-ঠাকুরােকানা 
উপেজলা-েন�েকানাসদর 
েজলা-েন�েকানা 

60 নাম-মু�া মাহমুদ 
িপতা-েসিলম মাহমুদ 
মাতা-েগালবাহার েবগম 

�াম-উ�রসিলমপুর 
ডাকঘর-জাফরাবাদ 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

62 নাম-েমাঃ েসােহল িময়া 
িপতা-েমাঃ অিহদিময়া 
মাতা-িনলুফা েবগম 

�াম-মািনকারচর 
ডাকঘর-েমঘনা 
উপেজলা-েমঘনা 
েজলা-কুিম�া 

63 নাম-মাহমুদুর রহমান 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-মাইজদীমধুসুদনপুর 
ডাকঘর- েনায়াখালীসদর 
উপেজলা-েনায়াখালীসদর 
েজলা-েনায়াখালী 

 

 


