
পেদর নাম: অিফস সহায়ক 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

2 নাম-শরীফ েহােসন 
িপতা-মৃত আ�স সালাম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-িভির�া 
ডাকঘর-সা�ানপাড়া 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

3 নাম-আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-শাষপুর 
ডাকঘর-শাষপুর 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

4 নাম-জুনাকী খাতুন 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-হুজুরা েবগম 

�াম-জংগলদী 
ডাকঘর-জংগলদী 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

5 নাম-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-রািশদা েবগম 

২৩/১, শহীদ িমনার েরাড, ক�ানপুর, ঢাকা-১২০৭ 

6 নাম-েমাঃ নাজমুল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-এয্জমা েবগম 

বাসা-২১/৮, সড়ক-০১, আ�ার েকঠা, গািলমপুর, নবাবগ�, ঢাকা। 

7 নাম-জিসম উি�ন 
িপতা-মৃতঃ আঃ কােদর সরদার 
মাতা-েমাসাঃ সিখনা িবিব 

�াম-দঃ মাধবপুর 
ডাকঘর-েমাহেসন উি�ন 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

8 নাম-আল মুরাদ 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-নািছমা আ�ার 

বাসা-০৭, েতাপখানা, ১৩ নং ওয়াড র্, িসেলট সদর, িসেলট 

9 নাম-েমাঃ েমাশেরফুল আলম 
িপতা-েমাঃ আবু বককর আলম 
মাতা-েমাছাঃ মাহাতুনা েবগম 

১০৫/০৮, েমাহা�িদয়া হাউিজং িলঃ, েমাহা�দপুর, ঢাকা 

10 নাম-েখাকন কম র্কার 
িপতা-েনপাল কম র্কার 
মাতা-মায়া �ভা কম র্কার 

�াম-েনপাল কম র্কােরর বাড়ী গারা�ীয়া (কম র্কার পাড়া) 
ডাকঘর-আলুর ঘাট 
উপেজলা-সাতকািনয়া 
েজলা-চ��াম 

১১ নাম-েমাঃ ওয়ািসম আ�াম সাগর 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-দুনকা�া 
ডাক-দুনকা�া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

১২ নাম-েগৗরা� রায় 
িপতা-গেনশ রায় 
মাতা-মালতী 

দি�ণ ছা�াবাস, রুম-৩২৪ 
ঢাকা কেলজ, ঢাকা-১২০৫ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

১৩ নাম-িফেরাজ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ রিহজল মু�ী 
মাতা-েমাছাঃ সিকনা খাতুন 

�াম-রা�নী বাড়ী 
ডাকঘর-রা�নীবাড়ী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

১৪ নাম-েমাসাঃ জুেলখা আ�ার 
িপতা-মৃত আঃ আিজজ েহাালাদার 
মাতা-মৃত েমাসাঃ নুরজাহান েবগম 

১৬২, ৫/িড, ি�েস� েরাড, �ীন েরাড, কাঁঠালবাগান, 
ঢাকা-১২০৫ 

১৫ নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নূরু�ামান 
মাতা-রওশন আরা 

�ঃ-েমাঃ জিসম উি�ন (িপও) 
�ক-১৬, ক�-১৮, অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

১৬ নাম-েমাঃ েতাফােয়ল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জুলহাস িময়া 
মাতা-েমাছাঃ িবউিট আ�ার 

�ঃ-েমাঃ আিরফ িময়া 
২৫৫/২ পি�ম েশওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

১৭ নাম-েমাঃ তিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ তহিমনা েবগম 

�াম-কাঠালবািড়য়া 
ডাকঘর-ল�ীপুর হাট 
উপেজলা-নােটার 
েজলা-নােটার 

১৮ নাম-েমাঃ আলাউি�ন খ�কার 
িপতা-নিজর আে�দ খ�কার 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ঃ-েমাঃ খাইরু�ামান েচৗঃ 
মু�ন শাখা, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া েবাড র্, ঢাকা 

১৯ নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-হাসনা বানু 

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

২০ নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী 
মাতা-েমাছাঃ সােজদা েবগম 

২৭৪, আড়াইল, দুগ র্াপুর, রাজশাহী 

২১ নাম-সািমমা আ�ার সািজ 
িপতা-েমাঃ সিহদুল ইসলাম 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনঙ েস�ার, ১৭, পূব র্ রামপুরা, িডআইট েরাড, (৪থ র্ 
তলা) ঢাকা 

২২ নাম-সুমা রানী সাহা 
িপতা-রবী� চ� সাহা 
মাতা-অচ র্না রানী সাহা 

�ঃ-ডিল রানী সাহা, উ�মান সহকারী, নগর উ�য়ন অিধদ�র (৪থ র্ 
তলা), ৮২, েসগুনবািগচা, ঢাকা। 

২৩ নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ ছানা উ�াহ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-জামালদী 
ডাকঘর-েহােস�ী 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৪ নাম-েমাঃ অন� ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-সফুরা েবগম 

৪৯/১/এ, পি�ম কাফরুল 
তালতলা, েমা�াপাড়া, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

২৫ নাম-কাজী মু�াদীর মু�া 
িপতা-কাজী েমায়াে�ম েহােসন 
মাতা-িমেসস তহিমনা খাতুন 

�াম-বিলরঘাট 
ডাকঘর-সা�াহার 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

২৬ নাম-আিমনা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আজাহার আলী িময়া 
মাতা-জহুরা খাতুন 

েহাি�ং-১৭৭, জি�হার, ডাক-জি�হার, উপেজলা-ফিরদপুর, েজলা-
পাবনা 

২৭ নাম-েমাঃ িমলন েহােসন 
িপতা-েমাঃ ছিলম �ামািনক 
মাতা-েমাছাঃ ছাইরন খাতুন 

ত�াবধায়ক �েকৗশলীর কায র্ালয়, িশ�া �েকৗশল অিধদ�র, ১৯/২ 
উপশহর হাউিজং এে�ট, রাজশাহী সােকর্ল, রাজশাহী 

২৮ নাম-রুেবল নাথ 
িপতা-�ধর নাথ 
মাতা-ল�ী নাথ 

�াম-বারুইপাড়া 
ডাকঘর-উ�র কা�লী 
উপেজলা- 
েজলা-চ��াম 

২৯ নাম-নাজমুল িশহাব 
িপতা-নুরুল আিমন কুতুবী 
মাতা-েমারিশদা খানম 

�াম-আিমন েম�ােরর বািড়, ম�ম হায়দারনাশী 
ডাকঘর-মালুমঘাট 
উপেজলা-লামা 
েজলা-বা�রবান পাব র্তয্ েজলা 

৩০ নাম-েমাঃ আেনায়ারা পারেভজ 
িপতা-েমাঃ হািফজ উি�ন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-১৭-িজ.েক.িব. েরাড, েলাহারপুল 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

৩১ নাম-আফজাল েহােসন 
িপতা-আবু সাইদ 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-েমাটুপী 
ডাকঘর-সােদকপুর 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

৩২ নাম-িমঠুন কুমার েমাদক 
িপতা-অিসত কুমার েমাদক 
মাতা-ক�ানী রানী েমাদক 

�াম-উ�র হাজীপুর 
ডাকঘর-নূরনগর 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

৩৩ নাম-সজীব িসকদার 
িপতা-মৃতঃ ছিগর আহেমদ 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-বাঁশগািড় 
ডাকঘর-বা�ারামপুর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

৩৪ নাম-এস এম েসাহরাব 
িপতা-আঃ রিশদ 
মাতা-েসিলনা 

�াম-সুটিরয়া 
ডাকঘর-কাটাবািড়য়া 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৩৫ নাম-উ�ল িময়া 
িপতা-েমাঃ ফুল িময়া 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�াম-েনয়ামত হাজীর বািড়, সায়দাবাদ 
ডাকঘর-সায়দাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

৩৬ নাম-েমাঃ সিজব 
িপতা-েলহাজ উি�ন 
মাতা-চ� বানু 

�াম-পূব র্ সদরপুর 
ডাকঘর-আশুিলয়া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

৩৭ নাম-েমাঃ মিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
মাতা-শাহানারা েবগম 

�াম-পঁচাকা�র 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

৩৮ নাম-স�া খান 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর খান 
মাতা-নািসমা েবগম 

বাসা-২২২, আহে�দনগর, পাইকপাড়া, িমরপুর-১, ঢাকা 

৩৯ নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ নুরু�ামান 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-আলীনগর 
ডাকঘর-নলবাইদ 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

৪০ নাম-শরীফ আহে�দ 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-িহজলদী 
ডাকঘর-িহজলদী 
উপেজলা-কেলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

৪১ নাম-েদবাশীষ িসকদার 
িপতা-ধীের� নাথ িসকদার 
মাতা-সুনীিত িসকদার 

�াম-িসকদার বাড়ী গ�ব র্ 
ডাকঘর-আমরাজুড়ী 
উপেজলা-কাউখালী 
েজলা-িপেরাজপুর 

৪২ নাম-েমাঃ আসাদউ�ামান 
িপতা-মৃত তারা িময়া 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�াম-ধুলদী রাজাপুর 
ডাকঘর-িশবরামপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

৪৩ নাম-িব�ব েদব নাথ 
িপতা-মৃতঃ �দুয্� েদবনাথ 
মাতা-সুনীিত রানী েদবী 

�াম-ডা�ার বাড়ী, দে�র �াম 
ডাকঘর-িসরকা 
উপেজলা-�ম�ল 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

৪৫ নাম-েমাছাঃ সীমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ মু�য়ারা েবগম 

�াম-েগাব র্�ানপুর 
ডাকঘর-ফেতপুর লালিদঘী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 
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৪৬ নাম-েমাঃ ইনজামামুল হক 
িপতা-েমাহা�াদ আলী 
মাতা-ইসমতারা 

�াম-আমতলা 
ডাকঘর-আখড়ােখালা 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

৪৭ নাম-আবু বকর 
িপতা-মৃতঃ দুলাল িময়া 
মাতা-জািমলা েবগম 

বািড়-৩১, রাড-০৬, �ক-িব, বন� �েজ�, রামপুরা, 
ঢাকা-১২১৯ 

৪৮ নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
মাতা-খােলদা েবগম 

বাসা-১০১৫, গাড়াইল ি�েমাহন, িমজর্াপুর, টা�াইল 

৪৯ নাম-েমাঃ সিজব খান েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আমান উ�া খান েচৗধুরী 
মাতা-জাহানারা খানম েচৗধুরী 

�াম-ধা�েদৗল 
ডাকঘর-ধা�েদৗল 
উপেজলা-�া�নপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

৫০ নাম-েমাঃ মাসউদ উন নবী 
িপতা-মরহুম আমজাদ েহােসন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�ঃ-েমাঃ এরশাদুল হক 
ক�-৬৩২, ভবন-০৪ আইন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

৫১ নাম-হুমায়ন কিবর 
িপতা-আ�স ছা�ার 
মাতা-িশ�ী খাতুন 

�াম-চরভ�েকালা 
ডাকঘর-মাহমুদপুর 
উপেজলা-সািথঁয়া 
েজলা-পাবনা 

৫২ নাম-েমাঃ জান ই আলম গাজী 
িপতা-েমাঃ বাদশা গাজী 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-গাজী বািড় আইকিদয়া 
ডাকঘর-আইকিদয়া 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

৫৩ নাম-েক এম েহলাল উি�ন 
িপতা-েক এম আ�ল ে◌াহাব 
মাতা-হািলমা েবগম 

সদুরবাড়ী, কাউি�য়া, িমরপুর বড় বাজার, িমরপুর, ঢাকা 

৫৪ নাম-েমাঃ খািলদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ কাইয়ুম েমা�া 
মাতা-আিছয়া েবগম 

িবসিম�াহ কি�উটার, ১ নং সুপার মােকর্ট, খিলল ভবন, েদাকান-১২, 
িমরপুর-১, ঢাকা 

৫৫ নাম-আশীষ চ� সরকার 
িপতা-সুবল চ� সরকার 
মাতা-িবথী রানী সরকার 

�াম-েখালােমাড়া, কািল�ী-০৯ 
ডাকঘর-�া�নিক�া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

৫৬ নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ কুতুব উি�ন 
মাতা-িমেসস কাসেমরী েবগম 

৩১/১ নুর যাহাত েলন, েপা�া, চকবাজার, ঢাকা 
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৫৭ নাম-সজীব েমা�া 
িপতা-আলমগীর েমা�া 
মাতা-ফিরদা েবগম 

এনিটএমিস, �ধানম�ীর �াণ ভা�ার সংল�, েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৫৮ নাম-অপু েদবনাথ 
িপতা-বান্ছারাম েদবনাথ 
মাতা-অরুনা েদবনাথ 

�াম-বা�ারােমর বাড়ী, েকারবানপুর 
ডাকঘর-েকারবানপুর 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 

৫৯ নাম-জুেয়ল কুমার দ� 
িপতা-অিভমানা দ� 
মাতা-সুখদা দ� 

�াম-িসংগা 
ডাকঘর-িসংগা 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

৬০ নাম-�ীপ চ� বম র্ন 
িপতা-রনিজত চ� বম র্ন 
মাতা-িদপালী রানী বম র্ন 

�াম-৬৯৪, রাকুয়াইল 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

৬১ নাম-েমাঃ আসাদু�ামান মু�া 
িপতা-েমাঃ আঃ আওয়াল 
মাতা-েমাছাঃ েরখা আ�ার 

�াম-পাগলা মসিজদ েরাড, রাকুয়াইল 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

৬২ নাম-েমাঃ ফরহাদু�ামান (মািনক) 
িপতা-েমাঃ নবী েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িমনারা খাতুন 

�াম-সাখুয়া মােঝরচর 
ডাকঘর-সাখুয়া মােঝরচর 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৬৩ নাম-েমাঃ কামরু�ামান হৃদয় 
িপতা-েমাঃ আঃ আওয়াল 
মাতা-েরখা আ�ার 

�াম-পাগলা মসিজদ েরাড, রাকুয়াইল 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

৬৪ নাম-েমাঃ শািহনুর সরকার 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা েবগম 

�াম-পরশুরামপুর 
ডাকঘর-রায়পুর 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

৬৫ নাম-েমাহা�াদ আিসব উর রহমান 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান 
মাতা-পারুল রহমান 

১৬/৬, �ীন েরাড �াফ েকায়াট র্ার, িনউমােকর্ট, ঢাকা 

৬৬ নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-চরিব�পুর (জামতলা) 
ডাকঘর-চরিব�পুর (জামতলা) 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 
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67 নাম-আ�ারুল ইসলাম 
িপতা-আসাদুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা খাতুন 

�াম-বাবুরাবাদ 
ডাকঘর-স�য্ািসরচর 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

68 নাম-েমাঃ মাসুদ ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন ভূইয়া 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

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

৬৯ নাম-�নব চ� েদবনাথ 
িপতা-রনিজত েদবনাথ 
মাতা-ঝরনা রানী েদবী 

১৪/২ কাজী আ�র রউফ েরাড, ভা�াবাড়ী ৩য় তলা, কলতাবাজার, 
ঢাকা-১০০ 

৭০ নাম-জিসম উি�ন 
িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-েরােকয়া খাতুন 

�াম-নওপাড়া 
ডাকঘর-আখরাইল 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৭১ নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ জিরনা েবগম 

�াম-রঘুনাথপুর 
ডাকঘর-খুনুয়া চরপাড়া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

৭২ নাম-েমাঃ েমাশারফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ জিলল 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-তুলাতলী 
ডাকঘর-চাি�না 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

৭৩ নাম-েমাঃ মিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ কিরম তালুকদার 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা আ�ার 

�াম-শাহজানী 
ডাকঘর-খাষশাহজানী 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টা�াইল 

৭৪ নাম-সু�ত িসংহ 
িপতা-িবেনাদ িসংহ 
মাতা-কমলা েদবী 

�াম-িতলকপুর 
ডাকঘর-কমলগ� 
উপেজলা-কমলগ� 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

৭৫ নাম-চ�না রানী 
িপতা-বীের� নাথ 
মাতা-পু�া রানী 

�াম-বীরকুৎসা 
ডাকঘর-বীরকুৎসা 
উপেজলা-বাঘমারা 
েজলা-রাজশাহী 

৭৬ নাম-কামরুন নাহার 
িপতা-মৃতঃ আবুল কালাম 
মাতা-মােজদা েবগম 

বাসা-১, েলন-৫, �ক-িব, িটনেসড কেলানী, িমরপুর-১৪, ভাষানেটক, 
ঢাকা 

৭৭ নাম-েমাঃ হুমায়ন েমা�া 
িপতা-েমাঃ ফিটক েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ ছােনায়ারা েবগম 

�ঃ-েমাঃ আঃ রিশদ, �ি�গত কম র্কতর্া, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, 
ভবন-৭, ক�-৫৩১, শাখা-১০, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
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৭৮ নাম-মিশউর রহমান 
িপতা-মহািসন েশখ 
মাতা-হািসয়া েবগম 

�াম-কুশলী 
ডাকঘর-কুশলী ইসলািময়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

৭৯ নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-নিজর উি�ন 
মাতা-রিহমা 

�াম-ভাবনপুর 
ডাকঘর-তােহরপুর 
উপেজলা-বাগমারা 
েজলা-রাজশাহী 

৮০ নাম-েমাঃ আবু সুিফয়ান সুজন 
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন 
মাতা-চায়না েবগম 

২/এফ, ৫/৩, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

৮১ নাম-আ�র রহমান 
িপতা-আ�ল গিন 
মাতা-আিমরন 

�াম-আরাজীমা�রা 
ডাকঘর-আলফাডাংগা 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

৮২ নাম-নূর ইসলাম ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান ভূইয়া 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-চ�িদঘিলয়া 
ডাকঘর-চ�িদঘিলয়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

৮৩ নাম-টুটুল িসকদার 
িপতা-িসরাজ িসকদার 
মাতা-কাজল েরখা 

�াম-চরকুশলী 
ডাকঘর-কুশলী ইসলািময়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

৮৪ নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-আঃ সামাদ 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�ট-১১, �ক-ক, েসকশন-০৬, েমইন েরাড-০১, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ 

৮৫ নাম-েমাঃ ইসহাক আলী 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-নুর খাতুন 

�াম-েবপারীপাড়া 
ডাকঘর-কুসুমহািট 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

৮৬ নাম-রুহুল আিমন 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-েখলার আলগী 
ডাকঘর-অন�গ� 
উপেজলা-েগৗিরপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৮৭ নাম-েমাঃ আখতারু�ামান 
িপতা-েমাঃ আশরাফ আলী 
মাতা-েমাছাঃ িরয়ারা পারভীন 

�াম-েছাট মহারাজপুর 
ডাকঘর-েপারজনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

৮৮ নাম-মেহ� ঢালী 
িপতা-মাধব ঢালী 
মাতা-নিমতা ঢালী 

�াম-েপালসাইর 
ডাকঘর-নুেন েগাপালপুর 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 
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৮৯ নাম-নাজমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-রােবয়া েবগম 

৩/৫/িব (২য় তলা) 
সুলতানগ�, রােয়রবাজার, িজগাতলা, ঢাকা 

৯০ নাম-েমাঃ িজকরুল হাচান 
িপতা-েক এম আইয়ুব আলী 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-৪৬৬ মা�ারতলা েরাড, মা�ারতলা 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

৯১ নাম-ওসমান খ�কার 
িপতা-েমাঃ শুকুর আলী খ�কার 
মাতা-িরিজয়া েবগম 

৪২/এ, বনপুকুর, সবুজবাগ, েসাবহানবাগ, সাভার, ঢাকা 

৯২ নাম-তাপস িব�াস 
িপতা-আন� িব�াস 
মাতা-দুগ র্া রানী িব�াস 

৯৫/১, পূব র্ রাজারবাগ, বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা 

৯৩ নাম-আ�র রা�াক 
িপতা-আবদুল কািদর 
মাতা-জয়নব েবগম 

বাসা-৬৭, ধানুয়া, ডাকঘর-ধানুয়া, িশবপুর, নরিসংদী 

৯৪ নাম-েমাঃ আিশক ইমরান 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-রিহমা খাতুন 

বাসা-৬৪, সড়ক-২, েমাহা�ািদ হাউিজঙ িলঃ, েমাহা�দপুর, ঢাকা 

৯৫ নাম-েমাঃ রুহুল আমীন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-হােফজা েবগম 

বাসা-১৩২, সড়ক-১, েতলীনগর, 
ডাকঘর-অ��াম 
উপেজলা-�া�নবািড়য়া সদর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

৯৬ নাম-শাহাজাদা েমা�া 
িপতা-মৃতঃ িফেরাজ েমা�া 
মাতা-েফৗিজয়া েবগম 

�াম-কলপুর 
ডাকঘর-েবালতলী 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

৯৭ নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ মিজদ ফারুকী 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-বািড় নং-০৭, েলন-০৩, শাহজালাল েরাড 
ডাকঘর-পাড়াডগার 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

৯৮ নাম-েমাঃ রাজীবুল 
িপতা-কাজী আরেশদ আলী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

উ�র ছায়ািবথী, হা�ানী, জয়েদবপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর 
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১০০ নাম-েমাঃ রােসল 
িপতা-মৃত নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িলিল েবগম 

িপডি�উিড অিফসাস র্ েকায়াট র্ার, এেলনবািড় িটনেশড, েতজগাঁও, ঢাকা 

১০২ নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-রােশদা েবগম 

�ঃ-আিমর উল আহমান, বাংলােদশ তাঁত েবাড র্ (৫ম তলা), িবিটএমিস 
ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 

১০৩ নাম-�তুল ম�ল 
িপতা-নারায়ন ম�ল 
মাতা-েশাভা ম�ল 

�াম-রঘুনাথপুর 
ডাকঘর-রঘুনাথপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

১০৪ নাম-রেম� নাথ ম�ল 
িপতা-রনিজত ম�ল 
মাতা-েলবু রানী ম�ল 

�াম-পাথরঘাটা 
ডাকঘর-েজায়ািরয়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

১০৫ নাম-অনািমকা সরকার 
িপতা-িনতাই সরকার 
মাতা-েরখা সরকার 

৪৯/১, শাহীন মি�ল, মগবাজার, েসানালীবাগ, ঢাকা-১২১৭ 

১০৬ নাম-েমাঃ ফারহান হক সু�য় 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িশিরন আ�ার 

বাসা-১৫৯ ৫ম তলা পি�ম পাশ, আহা�দনগর, পাইকপাড়া 
কাজীেরাড, িমরপুর-১, ঢাকা 

১০৭ নাম-েমাঃ েমাহাই েমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন 
মাতা-চায়না েবগম 

�াম-ইয়ারপুর 
ডাকঘর-ছিমর মু�ীর হাট 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

১০৮ নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�স ছা�ার সরকার 
মাতা-েমাছাঃ নুর আ�ারা েবগম 

�াম-বামনসদ র্ার 
ডাকঘর-অ�দানগর 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

১০৯ নাম-পারেভজ েহােসন 
িপতা-েমাঃ বাবুল খান 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম-উ�র কদমতলা 
ডাকঘর-রােয়�া 
উপেজলা-শরনেখালা 
েজলা-বােগরহাট 

১১০ নাম-েমাঃ আঃ লিতফ িব�াস 
িপতা-েমাঃ িরয়াজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আিছয়া খাতুন 

�াম-ধুলিদয়ার 
ডাকঘর-ক�াণপুর 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

১১১ নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাতােলব িময়া 
মাতা-রািহমা েবগম 

�াম-৭১১ বাটরা 
ডাকঘর-বাটরা বাজার 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টা�াইল 
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১১২ নাম-েমাঃ রািকবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সামচুল হক 
মাতা-ফিজলা খাতুন 

�ঃ-দুলাল রায় ঝলক, সুতাঘর, হাজী আঃ রিশদ �ানশন, শ-৭৭, উ�র 
বা�া বাজার, ঢাকা 

১১৪ নাম-েমাহা�দ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
মাতা-িশিরয়া েবগম 

�াম-েমা�ারপুর 
ডাকঘর-সাওরাইদ বাজার 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

১১৫ নাম-েমাঃ আবুল বাশার 
িপতা-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-ওলইন 
ডাকঘর-মুয়াগ� 
উপেজলা-কুিম�া সদর দি�ন 
েজলা-কুিম�া 

১১৬ নাম-রজনী গ�া 
িপতা-েমাঃ রািশদুল হাসান 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া বসরী 

�াম-রায়পুর ১ নং িমলেগট 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

১১৭ নাম-আলমগীর েহােসন 
িপতা-আ�ল হািকম 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম-ব�েগায়ািলয়া 
ডাকঘর-বনবাংলা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১১৮ নাম-লুৎফর রহমান 
িপতা-মােলক 
মাতা-েরৗশনা েবগম 

�াম-ধিলরপাড় 
ডাকঘর-ধিলরপাড় 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

১১৯ নাম-েমাঃ িম� িময়া 
িপতা-েমাঃ েগালবার েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ শােহরা েবগম 

�াম-গােড়�র 
ডাকঘর-�তাব হাট 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

১২১ নাম-েমাঃ অলীউর রহমান খান 
িপতা-সােহব আলী খান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

৩৪ েগাপী েমাহন বসাক েলন িটপু সুলতান েরাড, ওয়ারী, ঢাকা 

১২২ নাম-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
িপতা-শাহ েমাঃ আজগর আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-েবায়ালীদহ 
ডাকঘর-বকশীগ� 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

১২৩ নাম-জামাল েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমা�া অিলয়ার রহমান 
মাতা-সািমেরান েনছা 

�ঃ-�ীকােরর কায র্ালয়, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ, েশের বাংলা নগর, 
ঢাকা 

১২৪ নাম-েমাঃ রােসল খাঁন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ েরনুকা েবগম 

�াম-জগতগাতী 
ডাকঘর-কেয়লগাঁতী 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 
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১২৫ নাম-হৃদয় হাসান 
িপতা-রিবউল হাসান 
মাতা-শাহানাজ পারভীন 

�াম-বাশািট 
ডাকঘর-হিরনাদী 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১২৬ নাম-শাওন েশখ 
িপতা-ওসমান েশখ 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

�াম-মালা 
ডাকঘর-কািশয়ানী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

১২৭ নাম-েমাঃ আসমাউল আলী 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী �াং 
মাতা-েমাছাঃ পিরজান িবিব 

�াম-খরসতী 
ডাকঘর-ভাগনাগরকা�ী 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

১২৮ নাম-েমাছাঃ ডিল খাতুন 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-চরেছানগাছা 
ডাকঘর-চরেছানগাছা 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

১২৯ নাম-েমাঃ আিরফ িময়া 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আদুরী েবগম 

�াম-েকাবারু 
ডাকঘর-বুিড়র হাট ফাম র্ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

১৩০ নাম-েমাঃ আিজজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েমাছাঃ আেতকা েবগম 

�াম-ডা�াপাড়া 
ডাকঘর-ধরাইল 
উপেজলা-নােটার সদর 
েজলা-নােটার 

১৩১ নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলার রহমান িময়া 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা েবগম 

�াম-জগতগাঁতী 
ডাকঘর-কেয়লগাঁতী 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

১৩২ নাম-েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-জাহানারা েবগম 

১২৯/৮ পলাশ ভবন, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইন: �াফ েকা: 
েমাহা�দপুর, ঢাকা 

১৩৩ নাম-েমাঃ রািকব িময়া 
িপতা-েমাঃ ম� িময়া 
মাতা-েমাছাঃ শরীফা আ�ার 

৩০/১, কদমতলা বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা 

১৩৪ নাম-িব�ব েহাসাইন 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-িড�ীপাড়া 
ডাকঘর-ভাটিপয়ারী 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

১৩৫ নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ হযরত আলী 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা খাতুন 

�াম-মাধবপুর 
ডাকঘর-েবাতল হাটেখালা 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

১৩৬ নাম-� েগািব� েদবনাথ 
িপতা-� যতী� েদবনাথ 
মাতা-সুবািসনী েদবনাথ 

৯১২, শহীদবাগ, শাি�নগর, শাহজাহানপুর, ঢাকা 

১৩৭ নাম-র�া খাতুন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-আ�লপুর 
ডাকঘর-চুড়ামনকািট 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

১৩৮ নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ জজ িময়া 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম-মান� 
ডাকঘর-মাখান 
উপেজলা-েমাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 

১৩৯ নাম-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-েরনুকা েবগম 

�াম-দি�ন কলমা 
ডাকঘর-েডইরী ফাম র্ 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

১৪০ নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম েশখ 
িপতা-েমাঃ কােদর েশখ 
মাতা-েমাছাঃ আ�য়ারা িবিব 

�াম-পাঠাকাটা 
ডাকঘর-পাঠাকাটা 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

১৪১ নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল আলী 
মাতা-সু�রী িবিব 

�ঃ মাননীয় �ীকােরর কায র্ালয়, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ, েশের 
বাংলা নগর, ঢাকা 

১৪২ নাম-�দীপ েদবনাথ েচৗধুরী 
িপতা-ডা. সুনীল বরন েদবনাথ েচৗধুরী 
মাতা-�িতভা েদবনাথ েচৗধুরী 

�াম-িসক�রপুর 
ডাকঘর-িসক�রপুর 
উপেজলা-বািনয়াচং 
েজলা-হিবগ� 

১৪৩ নাম-েমাঃ েসালায়মান েশখ 
িপতা-েমাঃ সামান আলী েশখ 
মাতা-েমাছাঃ সািফয়া েবগম 

�াম-েদলুয়া (ম�) 
ডাকঘর-েবলকুিচ 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

১৪৪ নাম-েমাঃ হািমদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত েতাফা�ল েহােসন 
মাতা-তারা বানু 

�াম-চক আ�ািরয়া 
ডাকঘর-েরৗহা 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

১৪৫ নাম-েমাঃ েসিলম েহােসন 
িপতা-েমাঃ লালন উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েশফািল েবগম 

�াম-িচথিলয়া 
ডাকঘর-েলাকমানপুর 
উপেজলা-বাগািতপাড়া 
েজলা-নােটার 

১৪৬ নাম-অিপ র্তা ৈব� 
িপতা-অিচ� ৈব� 
মাতা-িবভা ম�ল 

�াম-জিলরপাড় 
ডাকঘর-জিলরপাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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১৪৭ নাম-েমাঃ দাউদ েহােসন খান 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িদলমা খাতুন 

�াম-চরসাহাপুর 
ডাকঘর-িদয়াড় সাহাপুর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

১৪৮ নাম-জাকািরয়া 
িপতা-এরশাদ িময়া 
মাতা-জােহনারা েবগম 

�াম-েগৗরা�লা 
ডাকঘর-িব�ানগর 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

১৪৯ নাম-মাহমুদুল হক 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�াম-বাৈড় গাঁও 
ডাকঘর-সাতপাড়া 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

১৫০ নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেবদ আলী কিবরাজ 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া 

�াম-পাইেকর েদাল 
ডাকঘর-পাইেকর েদাল 
উপেজলা-নােটার 
েজলা-নােটার 

১৫২ নাম-পারভীন আ�ার 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-হািববপুর 
ডাকঘর-েবায়ািলয়া বাজার 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

১৫৩ নাম-েমাঃ ইয়ািছন আরাফাত 
িপতা-েমাঃ ইসুফ আলী 
মাতা-মমতাজ েবগম 

বাসা-৩৫, েরাড-২, �ক-ই, েসকশন-১১, প�বী, ঢাকা-১২১৬ 

১৫৪ নাম-েমাঃ আসাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ ফুলিময়া চাপরাশী 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম-দি�ণ সাউথখালী 
ডাকঘর-তাফাল বাড়ী 
উপেজলা-শরণেখালা 
েজলা-বােগরহাট 

১৫৫ নাম-েলাকমান েহাসাইন 
িপতা-রজব আলী 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-ম�পাড়া ভরেমাহনী 
ডাকঘর-সলংগা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

১৫৬ নাম-েমাঃ আলতাফ েহাসাইন 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-ফািতমা েবগম 

�ঃ-েমাঃ জািকর েহাসাইন, ২১১/২ পানিস িভলা, েরাড-২৩, দি�ণ 
পাইকপাড়া, রাইতলা, িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ 

১৫৭ নাম-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
িপতা-েব�াল েহােসন 
মাতা-তাজেনহার েবগম 

১০৮৪/৩, পূব র্ মিনপুর, িমরপুর-২, ঢাকা 

১৫৮ নাম-েমাঃ সামসুল হক 
িপতা-েমাঃ রইস উি�ন েসখ 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-িবজয়গ� 
ডাকঘর-নাকািলয়া 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 
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১৫৯ নাম-েমাঃ মািনক িময়া 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রািহলা খাতুন 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-সড়াৈতল 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

১৬১ নাম-আিমরুল ইসলাম 
িপতা-লাল চাঁদ সরকার 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-ব�াকাি� 
ডাকঘর-ব�াকাি� 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

১৬২ নাম-েমাঃ েরামান িময়া 
িপতা-েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-আেমাদপুর 
ডাকঘর-নলবাইদ 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

১৬৩ নাম-েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সাইেয়দুর রহমান গাজী 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম-দি�ণ েখা�াকাটা 
ডাকঘর-েখা�াকাটা 
উপেজলা-শরণেখালা 
েজলা-বােগরহাট 

১৬৪ নাম-েমাঃ মাহবুবুর হাসান 
িপতা-েমাঃ িগয়াস উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

�াম-চড়কডা�ী 
ডাকঘর-বুড়াবুিড় 
উপেজলা-েতঁতুিলয়া 
েজলা-প�গড় 

১৬৫ নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-ফুলমালা খাতুন 

�াম-জগতলা 
ডাকঘর-জািমরতা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

১৬৬ নাম-জািমলা আ�ার িশলা 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-কািশরাম েবলপুকুর 
ডাকঘর-হাজারীহাট 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

১৬৭ নাম-পিল আ�ার 
িপতা-ফাইজুল 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ঃ-মাসুদ রানা 
�াম-দিরয়া েদৗলত 
ডাকঘর-দিরয়া েদৗলত 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-িব.বািড়য়া 

১৬৮ নাম-অিভিজৎ রাজবংশী 
িপতা-মিন কুমার রাজবংশী 
মাতা-পরশ মিন রাজবংশী 

�াম-সরকার পাড়া েরাড মািঝপাড়া 
ডাকঘর-েগৗিরপুর 
উপেজলা-েগৗিরপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

169 নাম-েমাঃ কাউছার হাসান দুলাল 
িপতা-মৃত েমাঃ আঃ হািমদ 
মাতা-মৃত েমাছাঃ মিদনা 

�াম-উচািখলা 
ডাকঘর-উচািখলা 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

১৭০ নাম-িনর�ন চ� রায় 
িপতা-িতলক চ� রায় 
মাতা-র�না রানী 

পি�ম ছা�াবাস, ক�-৩০৪, ঢাকা কেলজ, িনউমােকর্ট, ধানমি�, ঢাকা 

১৭১ নাম-িনমাই চ� সাহা 
িপতা-িনতাই চ� সাহা 
মাতা-িমনতী রানী 

�াম-গুঠিনয়া 
ডাকঘর-ভা�ার�াম 
উপেজলা-রানীনগর 
েজলা-নওগাঁ 

১৭২ নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-মৃত েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাসাঃ িফেরাজা খাতুন 

িজ,িপ,চ-৩০, ওয়ােল র্স েগট, মহাখালী, বনানী, ঢাকা-১২১২ 

১৭৩ নাম-�রন কুমার রায় 
িপতা-সে�াষ কুমার রায় 
মাতা-মু�ীর রানী রায় 

�ঃ-শাহ েরজওয়ান হায়াত, উপ-পিরচালক, েকস �ক� (৪থ র্ তলা), 
পিরেবশ অিধদ�র, আগারগাঁও, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

১৭৪ নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-আশরাফ উি�ন 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-বড়ইতার 
ডাকঘর-গনপ�ী 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

১৭৫ নাম-েমাঃ আিরফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহােদাৎ �ামািনক 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না খাতুন 

�াম-রতনপুর 
ডাকঘর-েতবাড়ীয়া 
উপেজলা-সাঁিথয়া 
েজলা-পাবনা 

১৭৬ নাম-বাবুল চ� সূ�ধর 
িপতা-সাধন চ� সূ� ধর 
মাতা-বাসনা রানী সূ�ধর 

�াম-েকানাবাড়ী 
ডাকঘর-ি�শাল 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১৭৭ নাম-েমাঃ আল আমীন েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-েমাছাঃ ঝন র্া েবগম 

�াম-িদয়ার �ামু�ী 
ডাকঘর-কািলকাবাড়ী 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

১৭৮ নাম-েমাঃ ফেয়জ েশখ 
িপতা-েমাঃ আকমল েহােসন 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-চরবাগাট 
ডাকঘর-বাগাট 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

১৭৯ নাম-েমাঃ ইিলয়াস 
িপতা-েমাঃ মুসেলম উি�ন 
মাতা-েজােবদা েবগম 

�াম-বািনয়াচং 
ডাকঘর-�াম�াম 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

১৮০ নাম-�শা� রায় 
িপতা-নের� নাথ রায় 
মাতা-েশাভা রায় 

�াম-ৈনয়ারবাড়ী 
ডাকঘর-ৈনয়ারবাড়ী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 
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১৮১ নাম-েমাঃ ফরহাদ মিন 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ রািজয়া খাতুন 

েহাি�ং-২৯৬, সড়ক-২, 
ৈকব র্তয্পাড়া, শুভাঢয্া, েকরানীগ�, ঢাকা 

১৮২ নাম-েমাঃ মিশউর রহমান পরাগ 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ রওশনআরা েবগম 

�াম-ভািট বােড়রার পাড় 
ডাকঘর-চরঘাগড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

১৮৩ নাম-েমাহা�দ আল আিমন 
িপতা-সামছু িময়া 
মাতা-রানু েবগম 

�াম-রামকৃ�পুর 
ডাকঘর-রামকৃ�পুর 
উপেজলা-েহামনা 
েজলা-কুিম�া 

১৮৪ নাম-েমাঃ জুবাইর আল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ আবদুর রহমান 
মাতা-সজনী েবগম 

�াম-ম� বয়ড়া 
ডাকঘর-ম� বয়ড়া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

১৮৫ নাম-েমাছাঃ আয়শা িসি�কা 
িপতা-েমাঃ েমাজাফফর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািফজা েবগম 

�াম-েখজমতপুর (তালুকদার পাড়া) 
ডাকঘর-েখজমতপুর 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

১৮৬ নাম-েদবাশীষ িব�াস 
িপতা-পিরমল িব�াস 
মাতা-পিব�া িব�াস 

�াম-সু�লী 
ডাকঘর-সু�লী 
উপেজলা-অভয়নগর, 
েজলা-যেশার 

১৮৭ নাম-েমাঃ আয়াতু�াহ খাঁন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ হনুফা েবগম 

�াম-শাহবাজপুর (�ল পাড়া) 
ডাকঘর-শাহবাজপুর 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

১৮৮ নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ িনজাম উি�ন 
মাতা-পারিভন খাতুন 

�াম-কাঠুর 
ডাকঘর-জুমার বাড়ী 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

১৮৯ নাম-নািগ র্স খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-রােবয়া েবগম 

৩/৫/িব (২য় তলা) 
সুলতানগ�, রােয়র বাজার, িজগাতলা, ঢাকা-১২০৯ 

১৯০ নাম-েমাঃ শাহদাৎ েহােসন খাঁন 
িপতা-েমাঃ েমাজাফফর েহােসন খাঁন 
মাতা-েমাসাঃ েরােকয়া খানম 

�াম-ওজারখলা 
ডাকঘর-কাটারাপাড়া 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 
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১৯১ নাম-েমাঃ সােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইয়ার আলী 
মাতা-সবুেরান েনছা 

�াম-জলকর 
ডাকঘর-হািশমপুর 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

১৯২ নাম-সুমন কুমার 
িপতা-দুলাল কুমার 
মাতা-দীপালী রানী 

৬৩/১, শু�াবাদ, েমাহা�দপুর, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

১৯৩ নাম-েমাঃ িরয়াজ েহােসন খান 
িপতা-েমাঃ আবদুর রা�াক খান 
মাতা-েমাসাঃ সািহদা েবগম 

�াম-খান �ানসন, জনতা সড়ক 
ডাকঘর-বাউফল 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

১৯৪ নাম-এ, িজ, মিহবু�াহ 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল 
মাতা-মাহবুবা িম�ী 

৫৬/২/২, একতা সড়ক, উ�র পীেররবাগ, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

১৯৫ নাম-জািহদ ইকবাল 
িপতা-আ�স সামাদ 
মাতা-পারিভন েবগম 

�াম-পাঁচপাড়া 
ডাকঘর-েসেনরগাঁতী 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

১৯৬ নাম-িকেশার কুমার দাস 
িপতা-েগাপাল চ� দাস 
মাতা-সুিনতা রানী দাস 

�াম-বািলয়াডা�া খানপুর 
ডাকঘর-খানপুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

১৯৭ নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�াম-ছিবলা 
ডাকঘর-েকচ�ারা 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

১৯৮ নাম-েমাঃ জািহদ হাসান 
িপতা-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেন আরা েবগম 

রােসল ছা�াবাস শহীদ েবলু েরাড, চকসূ�াপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া 

১৯৯ নাম-েমাঃ আবুল কােশম 
িপতা-মৃত নওেশর আলী 
মাতা-হাসনা েবগম 

রুম-৩০৫, �াশনাল ইনি�িটউট অব িনউেরাসােয়ে�স ও হাসপাতাল, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

২০০ নাম-েমাঃ আ�ল লিতফ 
িপতা-েমরাঃ রইছ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ বকুলা খাতুন 

�াম-চরমছল� পি�মপাড়া 
ডাকঘর-চরমছল� 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

২০২ নাম-েমাঃ ইমরান আিরফ 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ ক�না েবগম 

�াম-েছপড়াঝার 
ডাকঘর-েতািড়য়া 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 
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203 নাম-েমাঃ সািমউল হাসান 
িপতা-েমাঃ মিমনুল হক 
মাতা-েমাছাঃ সািবনা েবগম 

�াম-পূব র্ ঘাঘট পাড়া 
ডাকঘর-রংপুর কয্ােডট কেলজ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

২০৪ নাম-েমাঃ সাগর িময়া 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-ইয়াসিমন েবগম 

২৫ নং বািড়, মািলেটালা েলন, েকাতয়ালী, ঢাকা-১১০০ 

২০৫ নাম-শুভ পাল 
িপতা-শা� পাল 
মাতা-িদ�ী রানী পাল 

১৫৩/৩ রংধনু, েচৗিকেদখী, িসেলট-৩১০০ 

২০৬ নাম-েমাঃ শামসুর রহমান 
িপতা-মৃত আহ�দ আলী িব�াস 
মাতা-মৃত আছমা েবগম 

�াম-পি�ম েটংরী 
ডাকঘর-ঈ�রদী 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

২০৭ নাম-েমা�ারুল ইসলাম 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-েরেবকা খাতুন 

৭৩,কাকরাইল, ই�ান র্ কমািশ র্য়াল কমে��, িলফট ৪থ র্ তলা, রুম-
৪/০৬, ঢাকা-১০০০ 

২০৮ নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ িশউলী েবগম 

�াম-ইি�লপুর 
ডাকঘর-িঝিনয়া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

২০৯ নাম-েমাছাঃ নাজনীন খাতুন রুমান 
িপতা-েমাঃ িজলহজ েহােসন েশখ 
মাতা-েমাছাঃ নূরু�াহার 

২৩৭/১, ই�ান র্ হাউিজং, �ক-িড, েরাড-৪, প�বী, ঢাকা 

২১০ নাম-েমাঃ েসাহাগ িময়া 
িপতা-েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা-ৈসয়দা িশি� 

�াম-চািবয়া 
ডাকঘর-পনার পারুয়া 
উপেজলা-কলমাকা�া 
েজলা-েন�েকানা 

২১১ নাম-মাসুম িব�াহ 
িপতা-আ�ল সা�ার 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-চাঁদগাঁও মা�াসার পােশ 
ডাকঘর-চাঁদগাঁও 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

২১২ নাম-েমাঃ আ�ল ওয়াহাব 
িপতা-েমাঃ নূরনবী সরকার 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�ঃ-েমাঃ আঃ রিশদ, �ি�গত কম র্কতর্া, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, 
রুম-৫২২, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

২১৩ নাম-েমাঃ আককাস আলী 
িপতা-আঃ ছ�ার েমা�া 
মাতা-েমাসাঃ রািজয়া েবগম 

ক-২২০/১০িড, নামাপাড়া, েজায়ারসাহারা, িখলে�ত, ঢাকা-১২২৯ 
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২১৪ নাম-আিখ আ�ার 
িপতা-মৃত বাবুল েশখ 
মাতা-আসমা েবগম 

৩ নং মােজেদওয়ান ২য় েলন, েপা�া, চকবাজার, ঢাকা 

২১৫ নাম-হািলমা 
িপতা-মােলক হাওলাদার 
মাতা-িমনারা 

বািড়-০৭, েলন-০৩ 
শাহজালাল েরাড, পাড়াডগার, েডমরা, ঢাকা-১৩৬২ 

২১৬ নাম-বলাই চ� সাহা 
িপতা-িনতাই চ� সাহা 
মাতা-িমনতী রানী 

�াম-গুঠািনয়া 
ডাকঘর-ভা�ার�াম 
উপেজলা-রানীনগর 
েজলা-নওগাঁ 

২১৭ নাম-ফারুক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ময়দান আলী মি�ক 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

�াম-হাসনা 
ডাকঘর-বাগবাসী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

২১৮ নাম-রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জাফর আলী েমা�া 
মাতা-সুলতানা েবগম 

�াম-পুরাপাড়া 
ডাকঘর-পুরাপাড়া 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

২১৯ নাম-িদেলায়ারা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আশরাফ আলী 
মাতা-তাহিমনা আ�ার 

�াম-বারুই�াম (ডাংরী) 
ডাকঘর-বারুই�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

২২০ নাম-রািজব সুশীল 
িপতা-মদন সুশীল 
মাতা-েশাভা রানী সুশীল 

�াম-পূব র্পুইঁছিড় 
ডাকঘর-পুইঁছিড় 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

২২১ নাম-েমাঃ মুরাদ �ধান 
িপতা-েমাঃ নূরু�বী 
মাতা-েমােমনা েবগম 

ক-২০০/গ-১০, িখলে�ত আমতলা, িখলে�ত, 
ঢাকা-১২২৯ 

222 নাম-ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-েজা�া েবগম 

�াম-নথেখালা 
ডাকঘর-করিটয়া 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টা�াইল 

২২৩ নাম-েমাঃ েকফােয়ত উ�াহ 
িপতা-েমাঃ আ�ল জু�ার 
মাতা-আফেরাজা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯ 

২২৪ নাম-েগৗরা� চ� কম র্কার 
িপতা-মৃঃ জগদীশ চ� কম র্কার 
মাতা-জুিত রানী কম র্কার 

�াম-পাগলা 
ডাকঘর-কাতুলী 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২২৫ নাম-রািকবুল হাসান 
িপতা-শিহদুল ইসলাম 
মাতা-নাজমুন নাহার 

৮৬/১, উ�র িবলাসপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর 

২২৬ নাম-সুরুজ িময়া 
িপতা-কালু েমা�া 
মাতা-ফুির েবগম 

�ঃ-��া রানী পাল, �াংক এিশয়া িলঃ, কাড র্ িডপাট র্েম�, িট েবাড র্ 
ভবন, মিতিঝল, ঢাকা 

২২৭ নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ ওয়ােসক আলী 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

২/িব, ২/১, িমরপুর, 
ঢাকা-১২১৬ 

২২৮ নাম-আ��াহ আল েনামান 
িপতা-আ�ল গফুর মজুমদার 
মাতা-েরেহনা েবগম 

১৬/১ ২য় তলা, ে�শন েরাড, েতজগাঁও, ঢাকা 

২২৯ নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জামাল উ�ীন েশখ 
মাতা-মৃত জহরা েবগম 

�াম-পি�ম দােমাদরপুর 
ডাকঘর-কা�নগর 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

২৩১ নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-তােহরা েবগম 

�াম-সাদকপুর 
ডাকঘর-পীরযা�াপুর 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

২৩২ নাম-েমাঃ জািহদ মাতু�র 
িপতা-েমাঃ রিহম মাতু�র 
মাতা-চায়না েবগম 

�াম-মািনকদী 
ডাকঘর-তালসা 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

২৩৩ নাম-আবদু�াহ আল ফাহাদ 
িপতা-আবুল কােসম 
মাতা-লুৎফুন নাহার 

�াম-৩৫৪ েহারার বাড়ী 
ডাকঘর-হীরাপুর 
উপেজলা-চাটিখল 
েজলা-েনায়াখালী 

২৩৪ নাম-েমাছাঃ ছািবনা খানম 
িপতা-েমাঃ ছবুর সরদার 
মাতা-েমাছাঃ নূরজাহান 

�াম-৭৯, দি�ন চরনারানিদয়া-দঃপাড়া 
ডাকঘর-চরনারানিদয়া 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

২৩৫ নাম-েমেহরুন েনছা িমতু 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান তরফদার 
মাতা-আকিলমা আকতার 

�ঃ-েমাঃ িমজানুর রহমান তরফদার, িভ.এফ. এ, উপেজলা �ািন 
স�দ দ�র, সরাইল, �া�নবািড়য়া 

২৩৬ নাম-েমাঃ আবদুর রিহম 
িপতা-েমাঃ আবদুল লিতফ 
মাতা-িশিরন 

হাউিজং (এ) িবি�ং ২৯, ৩০ বাসা, েশর শাহ কেলানী, বােয়িজদ, 
চ��াম 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৩৭ নাম-বুি��র সূ�ধর 
িপতা-েগাপাল চ� সূ�ধর 
মাতা-ছিব রানী সূ�ধর 

৩৩৬/িব, িটিভ েরাড, পূব র্ রামপুরা, ঢাকা 

২৩৮ নাম-ইিলয়াস েহােসন 
িপতা-শিহদুল ইসলাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

বাসা-১৫, সড়ক-০৮, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ 

২৩৯ নাম-কাজী হািববুর রহমান 
িপতা-কাজী িনজাম উি�ন 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-সরকার বাড়ী েহাগলাকাি� 
ডাকঘর-রূপসদী 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

২৪০ নাম-উ�ম কুমার দ� 
িপতা-িবমল চ� দ� 
মাতা-েসবা রানী দ� 

পি�ম ছা�াবাস, ঢাকা কেলজ, ক�-৩০৪, িনউমােকর্ট, ঢাকা-১২০৫ 

২৪১ নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আফসার আলী 
মাতা-সােহরা খাতুন 

৩৩৩/ক, একতা েরাড, আহ�দ নগর, পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা 

২৪২ নাম-েমাঃ কামাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম মৃধা 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-দি�ন আউিলয়াপুর 
ডাকঘর-আউিলয়াপুর ময়দান 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

২৪৩ নাম-বাবুল 
িপতা-রিহম 
মাতা-সােজনা 

�াম-মািনকপুর 
ডাকঘর-ল�ীেকাল 
উপেজলা-বড়াই�াম 
েজলা-নােটার 

২৪৪ নাম-মু. আকরামু�ামান 
িপতা-মু. েরজাউল ইসলাম 
মাতা-ছােলহা েবগম 

২/িব, নািসরউি�ন সরদার, সূ�াপুর, ঢাকা 

২৪৬ নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ িজ�াত েশখ 
মাতা-জাহানারা 

�াম-বাগঝাপা 
ডাকঘর-মাজড়া 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

২৪৭ নাম-িশলা হালদার 
িপতা-িচ�র�ন হালদার 
মাতা-সুলতা হালদার 

�াম-রামশীল (িচ�র�ন হালদার বাড়ী) 
ডাকঘর-রামশীল 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৪৮ নাম-উ�ল বাৈড় 
িপতা-পিরমল বাৈড় 
মাতা-তারামিন বাৈড় 

�ঃ-অিবনাশ চ� বম র্ন, এম ই িবভাগ, এম আই এস িট িমরপুর, 
েসকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ 

২৪৯ নাম-েমাঃ ইউনুস 
িপতা-েমাঃ কু�স 
মাতা-কিহনুরস 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ভেবরচর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

২৫০ নাম-েমাঃ সােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসি�ক আলী 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা খাতুন 

�াম-হিরনা েগাপাল 
ডাকঘর-বাগবািট 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

২৫১ নাম-েমাঃ ফারুক েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিতন 
মাতা-ওিনমা খাতুন 

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

২৫২ নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আইয়ুব আলী েমা�া 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-েততুিলয়া 
ডাকঘর-েমা�া েততুিলয়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

২৫৩ নাম-েমাঃ তােরক হাসান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী আ�ার 

�াম-িনমুিরয়া 
ডাকঘর-েঘাগা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

২৫৫ নাম-মিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

এ (বাংলামিত)/৮, ি� (কয্া�াস), গাজীপুর সদর, গাজীপুর 

২৫৬ নাম-েমাঃ আবদুস সামাদ 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-িজিকয়া েবগম 

শহীদ িনবাস, েরাড-০৮, েমাহা�দনগর, আ/এ বােয়িজদ েবা�ািম, 
চ��াম 

২৫৭ নাম-স�ীপ কুমার দাস 
িপতা-মৃত তপন কুমার দাস 
মাতা-মায়া রানী দাস 

৪০৮/৩, গুলবাগ পাওয়ার হাউজ, গুলবাগ, মািলবাগ, ঢাকা-১২১৭ 

২৫৮ নাম-িজসান েশখ 
িপতা-েমাঃ ভুলু েশখ 
মাতা-��া েবগম 

�াম-মালা 
ডাকঘর-কািশয়ানী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

২৫৯ নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেতায়ার রহমান 
মাতা-েমাসাঃ আফেরাজা েবগম 

�ঃ-েমাঃ আলমগীর েহােসন, সট র্ার, সরকার ও রাজনীিত িবভাগ, 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়, সাভার, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৬০ নাম-েমাঃ আ�ল আহাদ 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-িসয়াম কেটজ 
ডাকঘর-েশরপুর টাউন 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

২৬১ নাম-িমশন চ� সরকার 
িপতা-িনবাস চ� সরকার 
মাতা-ল�ী রানী দাস 

�াম-কুচনী 
ডাকঘর-শাহবাজপুর 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

২৬২ নাম-মাসুদ 
িপতা-এম.এ. কােশম 
মাতা-রােশদা 

বাসা-২৯০, বািলজুরী, �বরদী, েশরপুর 

263 নাম-নাজনীন আ�ার েফরেদৗসী 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-জাহা�ারা 

�াম-েছাট ইলাশপুর 
ডাকঘর-নারায়নডহর 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

২৬৪ নাম-মৃনাল ভ� 
িপতা-মেনার�ন ভ� 
মাতা-িচ�ামিন ভ� 

�াম-বড় েডামরাশুর 
ডাকঘর-টুটামা�া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

২৬৫ নাম-েমাহা�দ িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা-েমাহা�দ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-িবউিট েবগম 

�ঃ-ে��স িবেনাদন কপািট র্, আেশক আলী মােকর্ট, ওিরেয়টাল �ল 
েরাড, বািহর েটংরা, সারুিলয়া, েডমরা, ঢাকা 

২৬৬ নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ই�াজ আলী 
মাতা-মাল�ী েবগম 

�াম-জয়দা 
ডাকঘর-জয়দা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

২৬৭ নাম-আলফা সানা 
িপতা-তফ�ল েহােসন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-তুরুকভাগ 
ডাকঘর-তুরুকভাগ 
উপেজলা-েগালাপগ� 
েজলা-িসেলট 

268 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ নািছমা েবগম 

�াম-তুলাতলী 
ডাকঘর-চাি�না 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

২৬৯ নাম-িবকাশ সরকার 
িপতা-িবমল সরকার 
মাতা-ভা� রানী সরকার 

৯১/৬, েগািব�পুর, উ�রখান, ঢাকা 

২৭০ নাম-মেনার�ন বম র্ন 
িপতা-কমল চ� বম র্ন 
মাতা-েজয্াৎ�া রানী 

পি�ম ছা�াবাস, ঢাকা কেলজ, ক�-৩০৪, িনউমােকর্ট, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৭১ নাম-েমাঃ লাভলু েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহাদত েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী খাতুন 

�াম-সলপ 
ডাকঘর-সলপ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

২৭২ নাম-গীতা সরকার 
িপতা-েগৗরা� সরকার 
মাতা-ঠাকুর দাসী 

৩৫৩/৬, চাঁনপাড়া, উ�রখান, ঢাকা-৩২১০ 

২৭৩ নাম-েমাঃ আ�ল মিতন 
িপতা-েমাঃ আ�ল আওয়াল 
মাতা-েমাছাঃ শাহারা েবগম 

�াম-আলীনগর 
ডাকঘর-বীরপাশা 
উপেজলা-িবজয়নগর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

২৭৪ নাম-জয়� দাস 
িপতা-অমর দাস 
মাতা-অলকা দাস 

৯২/১২, বীরপুর, নরিসংদী সদর, নরিসংদী-১৬০০ 

২৭৫ নাম-েমাঃ সালমান শাহ 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-শািহনুর েবগম 

�াম-েকানাবািড় 
ডাকঘর-গালাবীর িসংহ 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টা�াইল 

২৭৬ নাম-েমাঃ কাউছার েহােসন 
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন 
মাতা-চায়না েবগম 

২/এফ, ৫/৩, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

২৭৭ নাম-েশখর িব�াস 
িপতা-রিবন িব�াস 
মাতা-েকৗশ�া িব�াস 

�াম-হিরনা 
ডাকঘর-েকানােখালা 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

২৭৮ নাম-িবউিট আ�ার 
িপতা-আ�ল ছা�ার 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�ঃ-আঃ মিজদ, (ওয়াড র্ বয়), জাতীয় মানিসক হাসপাতাল, েশের 
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৫ 

২৭৯ নাম-েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-আবু জাফর েমা�া 
মাতা-সুলতানা েবগম 

�াম-পুরাপাড়া 
ডাকঘর-পুরাপাড়া 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

২৮১ নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওহাব 
মাতা-িমেসস েরােকয়া েবগম 

�াম-িকশামত জালাল 
ডাকঘর-িগরাই 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

২৮২ নাম-সিজব কুমার সরকার 
িপতা-দীেনশ চ� সরকার 
মাতা-নীলমিন রানী 

�াম-উ�র ফিরদপুর 
ডাকঘর-শািলয়াগাড়ী 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৮৩ নাম-ইয়াছিমন আ�ার 
িপতা-আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-আি�য়া আ�ার 

�াম-িব�ািট 
ডাকঘর-িব�ািট 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

২৮৪ নাম-ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-েজা�া েবগম 

�াম-নথেখালা 
ডাকঘর-করিটয়া 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টা�াইল 

২৮৫ নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ রিহজ উি�ন মুহুরী 
মাতা-সােহদা েবগম 

�াম-বাইসার 
ডাকঘর-কুিট 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

২৮৬ নাম-মুরছািলন গাজী 
িপতা-গাজী কাবুল েহােসন 
মাতা-ঝন র্া েবগম 

�াম-ডুমিদয়া 
ডাকঘর-েভড়ারহাট 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

২৮৭ নাম-েমাঃ জুলহাস িময়া 
িপতা-আহ�দ আলী 
মাতা-সািবয়া আ�ার 

�াম-ৈকলাগ 
ডাকঘর-বািজতপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

২৮৮ নাম-িজেত� দাস 
িপতা-ম� চ� দাস 
মাতা-মালিত রানী দাস 

�াম-মুনশুরপুর 
ডাকঘর-কািলগ� 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-গাজীপুর 

২৮৯ নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�াছ িময়া 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-জয়েভাগ 
ডাকঘর-েমঘনা বাজার 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টা�াইল 

২৯০ নাম-ফািহম পারেভজ 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-পূব র্ সহ�াম (মা েমিডিসন কন র্ার) 
ডাকঘর-গিচহাটা 
উপেজলা-কিটয়ািদ 
েজলা-িকেশারগ� 

২৯১ নাম-েমা�ফা কাজী 
িপতা-ইউনুছ কাজী 
মাতা-ময়না েবগম 

৮৪ ম� বাসােবা, বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪ 

২৯২ নাম-েহলাল উি�ন 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

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

২৯৩ নাম-েমাঃ তাইজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলী আহে�দ 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-মাঠপাড়া 
ডাকঘর-মু�ীগ� 
উপেজলা-মু�ীগ� 
েজলা-মু�ীগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

২৯৪ নাম-েমাঃ মিজবুর রহমান 
িপতা-আিবদ আলী 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-দঃ চা�লা সবুজপাড়া 
ডাকঘর-চা�লা 
উপেজলা-�া�নপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

২৯৫ নাম-সুলতান আহেমদ িটপু 
িপতা-আতাউর রহমান 
মাতা-জুেলখা েবগম 

পূব র্ নািছরাবাদ মাইজপাড়া আবুল কােসেমর বাড়ী, পাঁচলাইশ, চ��াম 

২৯৬ নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম খান 
িপতা-েমাঃ আফছার খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ রু�ান খাতুন 

িব-৫৪/৬ আনসার কয্া� �াফ েকায়াট র্ার, িমরপুর-১, 
ঢাকা-১২১৬ 

297 নাম-আল আিমন 
িপতা-মিজদ ম�ল 
মাতা-েরনু েবগম 

�াম-দি�ণ খড়ার চর 
ডাকঘর-েরায়াইল 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

২৯৮ নাম-েমাঃ আসাদু�াহ 
িপতা-ই�ািহম ফরাজী 
মাতা-আেয়শা খাতুন 

�াম-ভািট ঘাগড়া 
ডাকঘর-চরঘাগড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

২৯৯ নাম-চ�ন চ� িব�াস 
িপতা-হিরধন চ� িব�াস 
মাতা-আরিত িব�াস 

�াম-বু�া 
ডাকঘর-পাক হরষপুর 
উপেজলা-িবজয়নগর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

৩০০ নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�ঃ-েমাঃ েমজবাহ উি�ন েমজবাহ উি�েনর বাড়ী, েখজুরবাগ, মি�র 
সংল�, পার েগ�ািরয়া, দি�ন েকরানীগ�, ঢাকা 

৩০১ নাম-অিছকুর রহমান 
িপতা-েতাতা েমা�া 
মাতা-েমেরজান েবগম 

�াম-িনলফা 
ডাকঘর-িনলফা বয়রা 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

৩০৪ নাম-েমাঃ শািকল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-পি�ম বাসনা 
ডাকঘর-খােনাড়া 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

৩০৫ নাম-েমাঃ আিজজুল হািকম 
িপতা-েরজাউল হক 
মাতা-সামছুন নাহার 

১০ সরদার গিল, েহােসনী দালান েরাড, চানখারপুল, েপা�ার েমাড়, 
চকবাজার, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৩০৬ নাম-েমাঃ আ�ল আিজজ 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মিজরন েবগম 

১২২/এ, উ�র েবগুনবাড়ী, েতজগাঁও িশ� এলাকা, ঢাকা 

৩০৭ নাম-েমাঃ আ�ল হািকম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-মািজয়া খাতুন 

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

৩০৮ নাম-ওয়ািহদু�ামান 
িপতা-েমাঃ মািনক খাঁন 
মাতা-আইিরন আ�ার 

৪/২৩ তিক েমা�য্া সড়ক, গুহ লি�পুর, ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর 

৩০৯ নাম-েরাকসানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ সুজন ভূঞা 
মাতা-হািলমা েবগম 

৯৮১/৫, উ�র কাফরুল বউবাজার, ঢাকা েসনািনবাস, ঢাকা 

৩১০ নাম-িনজাম উি�ন খাঁন 
িপতা-ইউনুছ খাঁন 
মাতা-শােহনা েবগম 

�াম-দিরয়া েদৗলত 
ডাকঘর-দিরয়া েদৗলত 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

৩১১ নাম-েমাঃ েহলাল উি�ন মু�ী 
িপতা-ওয়ািজ উি�ন মু�ী 
মাতা-আসমু আরা খাতুন 

�াম-মু�ী বািড়, েগাপালপুর 
ডাকঘর-েগাপালপুর (সড়াইতা�া) 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

৩১২ নাম-এখলাছ উি�ন 
িপতা-জেবদ আলী 
মাতা-আেয়শা খাতুন 

�াম-কৃ�নগর 
ডাকঘর-আেনায়ারাবাদ 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩১৩ নাম-অিমত কুমার েদ 
িপতা-বাসুেদব কুমার েদ 
মাতা-অপন র্া রানী 

৫/১ (৬� তলা), েশখ সােহব বাজার েরাড, আিজমপুর েপা�া, 
িনউমােকর্ট, লালবাগ, ঢাকা 

৩১৪ নাম-কানাই চ� বম র্ন 
িপতা-হারাধন চ� বম র্ন 
মাতা-িরতা রানী বম র্ন 

৬১/১ বীরপুর, নরিসংদী সদর, নরিসংদী 

৩১৫ নাম-জা�াতুল মাওয়া ফাহিমদা 
িপতা-হারুন অর রশীদ 
মাতা-িদলারা েবগম 

২৯/২ পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা 

৩১৬ নাম-েমাঃ েব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল রিশদ আক� 
মাতা-েমাছাঃ ছােকরা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ই�িটিটউট, ৯৩/১ এ সরদার কমে�� পি�ম 
কাফরুল, আগারগাঁও তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 
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৩১৭ নাম-রািজব িব�াস 
িপতা-জয়েগাপাল িব�াস 
মাতা-চায়না িব�াস 

�াম-িপিরজ কাি� 
ডাকঘর-িপিরজকাি� 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

৩১৮ নাম-েমেহদী হাছান রাি� 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ িশ�ী আ�ার 

�াম-দি�ন চাি�না 
ডাকঘর-চাি�না 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

৩১৯ নাম-শওকত আহমদ েচৗধুরী 
িপতা-আিজজ আহমদ েচৗধুরী 
মাতা-রািফয়া েচৗধুরী 

�াম-বােন�র িডপুিট বাড়ী বােন�র 
ডাকঘর-বু�া 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

৩২০ নাম-েমাঃ রাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-নুরী ইসলাম 

�াম-কু�স িময়ার বাড়ী, কা�ান বাজার 
ডাকঘর-কুিম�া �ধান 
উপেজলা-আদশ র্ সদর 
েজলা-কুিম�া 

৩২১ নাম-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
িপতা-েমাঃ আবদুল মিতন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-�পুর 
ডাকঘর-পীর যা�াপুর 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

৩২২ নাম-িমঠু চ� শীল 
িপতা-মেনার�ন শীল 
মাতা-মিলনা রানী শীল 

�াম-রাধানগর 
ডাকঘর-আখাউড়া 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

৩২৩ নাম-েমাঃ ইমরুল কােয়ছ খান 
িপতা-েমাঃ ইসরাইল খান 
মাতা-নূরজাহান খানম 

বাসা-০২, েরাড-১৬, েস�র-০৬, উ�রা, ঢাকা 

৩২৪ নাম-আ�ল রিশদ 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-চরকু�িলয়া ১নং ধেল�রী �ীজ সংল� 
ডাকঘর-আ��াহপুর 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

৩২৫ নাম-আমজাদ েহাসাইন 
িপতা-আবুল খােয়র 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-মিনপুর 
ডাকঘর-জালশুকা 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

৩২৬ নাম-েমাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েমাছাঃ েমারেশদা েবগম 

�াম-তালুক েশৗলমারী (মিনগ�) 
ডাকঘর-েগাপালঝাড় 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৩২৭ নাম-নািদম আহেমদ খান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম খান 
মাতা-নািদরা েবগম 

�াম-খিলশাপুর (খানপাড়া) 
ডাকঘর-খিলশাপুর 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

৩২৮ নাম-েমাঃ নুর জামান সরকার 
িপতা-েমাঃ ওহাব উ�ীন সরকার 
মাতা-নুর বানু েবগম 

�াম-ভবাইনগর (ডা�াপাড়া) 
ডাকঘর-পাঁচবাড়ী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

৩২৯ নাম-অলক কুমার সরকার 
িপতা-অিনল কুমার সরকার 
মাতা-র�া রানী শীল 

�াম-নুিনয়াগাড়ী, েঘাড়াঘাট েরাড, 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

৩৩০ নাম-�নিজত েগাপ 
িপতা-অচি�ত েগাপ 
মাতা-চ�না রানী েগাপ 

রহমান টাওয়ার, ভাতইখলা, িসেলট সদর, িসেলট 

৩৩১ নাম-েমাঃ হািববর রহমান 
িপতা-মৃত নােয়ব আলী 
মাতা-অজুফা েবগম 

�াম-১৬৫ চক আ�ািরয়া 
ডাকঘর-েরৗহা 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

৩৩২ নাম-িমঠুন সু� ধর 
িপতা-েগাসাই সূ� ধর 
মাতা-িমনা সূ� ধর 

�াম-বীরপুর 
ডাকঘর-নরিসংদী 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

333 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-আ�র রহমান িময়া 
মাতা-বাতাশী েবগম 

�ঃ-েমাঃ বািনজ িময়া, বাংলােদশ সরকাির কম র্ কিমশন সিচবালয়, 
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

৩৩৪ নাম-অপু রায় 
িপতা-গেনশ রায় 
মাতা-সুলতা রায় 

১৪/২, কাজী আ�র রউফ েরাড, ভা�াবাড়ী ৩য় তলা, কলতাবাজার, 
ঢাকা 

৩৩৫ নাম-েমাঃ জুলহাস উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল হােসম 
মাতা-েমাসাঃ েহাসেন আরা 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-তাজপুর 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৩৬ নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-ম� িময়া 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-বাখরনগর উ�রপাড়া 
ডাকঘর-মিরচাকাি� 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

৩৩৭ নাম-জয়� কুমার দাস 
িপতা-রেম� নাথ দাস 
মাতা-একাদশী দাস 

১৪/৪ (৬� তলা), �ামীবাগ, দয়াগ�, ঢাকা-১১০০ 

৩৩৮ নাম-েমাঃ িরেমল হাসান 
িপতা-েমাঃ কামাল েহােসন 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-রাজনাথপুর 
ডাকঘর-চরিগিরশ 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

৩৩৯ নাম-অরূপ রতন পাল 
িপতা-অন� েমাহন পাল 
মাতা-অচ র্না রানী পাল 

�াম-মােঝর হািট েরাড ৈসয়ারপুর 
ডাকঘর-েমৗলভীবাজার 
উপেজলা-েমৗলভীবাজার 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

৩৪০ নাম-রাজীব চ� শীল 
িপতা-সুধীর চ� শীল 
মাতা-কানন রানী িব�াস 

�াম-রামনগর 
ডাকঘর-কিরমগ� 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

৩৪১ নাম-জািকর েহাসাইন 
িপতা-ময়ছর আলী 
মাতা-��া আরা েবগম 

�াম-িবষমপুর 
ডাকঘর-বািহর িশমূল 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৪২ নাম-েমাঃ আল আমীন 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-েমাসাঃ মােলকা খাতুন 

�াম-ভাতশালা 
ডাকঘর-পংবাইেজাড়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টা�াইল 

৩৪৩ নাম-সুকা� পাল 
িপতা-সুভাষ পাল 
মাতা-রীনা পাল 

�াম-মােঝর হািট সড়ক ৈসয়ারপুর 
ডাকঘর-েমৗলভীবাজার 
উপেজলা-েমৗলভীবাজার 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

৩৪৪ নাম-েশখ সাদী 
িপতা-নুরুল হক 
মাতা-সািফয়া খাতুন 

�াম-বাসা-৫১৬, েরাড-১, কুি�য়া পাড়া 
ডাকঘর-কাচারীবাজার 
উপেজলা+েজলা-সদর ময়মনিসংহ 

৩৪৫ নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-রিহজা আ�ার 

১৮/৮, শহীদ িনয়ামত সড়ক মািরয়ালী (কলাবাগান), গাজীপুর �ধান, 
গাজীপুর সদর, গাজীপুর 

৩৪৬ নাম-েমাহা�দ শাহাবুি�ন 
িপতা-েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ আেয়শা খাতুন 

�াম-েমাগড়াকা�া 
ডাকঘর-ভাকু�র্া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 
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৩৪৭ নাম-উ�ম িব�াস 
িপতা-অনািদ র�ন িব�াস 
মাতা-তৃ�া িব�াস 

�াম-আমবাড়ী 
ডাকঘর-বাংলাবাজার 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

৩৪৮ নাম-েমাঃ জসীম উি�ন 
িপতা-েমাঃ েমা�ফা হাওলাদার 
মাতা-রিহমা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৫/২, পি�ম কাফরুল, 
আগারগাঁও, তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

৩৪৯ নাম-মিহবুর রহমান খান 
িপতা-আফতাব উি�ন খান 
মাতা-রওশানারা খানম 

বাসা-১৫, েরাড-৫, মুি�েযা�া কমে��, িমরপুর, ঢাকা 

৩৫০ নাম-জিন চ� রায় 
িপতা-�গ�য় েজয্ািতর্ময় রায় 
মাতা-েবলা রানী রায় 

�াম-েজাড়ানগর 
ডাকঘর-িসক�রপুর 
উপেজলা-বািনয়াচর 
েজলা-হিবগ� 

৩৫১ নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�ঃ- আঃ মিতন, ফেটা�াইল ও িডিজটাল �িডও, েহােসনপুর বাজার, 
েহােসনপুর, িকেশারগ� 

৩৫২ নাম-মাহফুজুর রহমান 
িপতা-আ�ল মিতন 
মাতা-মাকসুদা েবগম 

৬৩/এ, শাি�বাগ, শাি�নগর, ঢাকা 

৩৫৩ নাম-েমাঃ সুমন ভূইঁয়া 
িপতা-েমাঃ িছি�ক ভূইঁয়া 
মাতা-শিরফা খাতুন 

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

৩৫৪ নাম-েহাসেন আরা 
িপতা-েমাঃ স� িময়া 
মাতা-আয়শা 

�াম-চ�ীপাশা জুরপুকুরপার 
ডাকঘর-না�াইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৫৫ নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ সাখাওয়াৎ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ মাকসুদা েবগম 

�ঃ-েমাঃ েগালাম সেরায়ার, েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয র্টন 
ম�নালয়, ভবন-৬, ক�-১৯২১, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

৩৫৬ নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ এনামুল হক 
মাতা-িমনারা 

শ/১১৫, হােছন উি�ন েরাড, থানা েরাড, উ�র বা�া, গুলশান, ঢাকা 
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৩৫৭ নাম-েমাঃ েতৗিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-লুৎফুে�ছা 

�াম-পদুরগািত 
ডাকঘর-েহােসনপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

৩৫৮ নাম-আহসান হাবীব 
িপতা-এজাজুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-েহলাই 
ডাকঘর-নলডা�া 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-িঝনাইদহ 

৩৫৯ নাম-েসাহাগ েমাড়ল 
িপতা-আিমর উ�ীন েমাড়ল 
মাতা-সুিফয়া 

রুম-১০৫, িজেত� িকেশার েমৗিলক ছা�াবাস, নরিসংদী সরকাির 
কেলজ, নরিসংদী সদর, নরিসংদী 

৩৬০ নাম-শাহাদত েহােসন 
িপতা-আ�ল গফুর 
মাতা-সািহদা খাতুন 

�াম-িদঘী 
ডাকঘর-লালূয়া মািঝড়া 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

৩৬১ নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ নািজম েশখ 
মাতা-কাজিল েবগম 

�াম-েখাদাব� েরাড েগায়ালচামট 
ডাকঘর-�অ�ন 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

৩৬২ নাম-েমাঃ নূর েমাহা�দ 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েরািজনা খাতুন 

�াম-শহর আহা�দপুর 
ডাকঘর-ভুিটয়ারেকানা 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৬৩ নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-িনজপিট (যশপুর) 
ডাকঘর-ৈজ�াপুর 
উপেজলা-ৈজ�াপুর 
েজলা-িসেলট 

৩৬৪ নাম-েমাঃ েগালাম নবী 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ মােলকা খাতুন 

�াম-খান বাহাদুর েরাড, দি�ণ রাঘবপুর 
ডাকঘর-পাবনা 
উপেজলা-পাবনা 
েজলা-পাবনা 

৩৬৫ নাম-েমাঃ শাহাদৎ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম �ামািনক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-রংপুর বিসত 
ডাকঘর-েকা�ানীগ� 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-িসেলট 

৩৬৬ নাম-িমটু বড়ুয়া 
িপতা-চানু বড়ুয়া 
মাতা-বীনা বড়ুয়া 

�াম-অন� ডা�ােরর বািড় বালুখালী 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 
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৩৬৭ নাম-মিনরু�ামান 
িপতা-আিমনুল ইসলাম 
মাতা-মেনায়ার েবগম 

�াম-কাবারপাড়া 
ডাকঘর-পূব র্ িঝিনয়া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

৩৬৮ নাম-আকরাম েহােসন 
িপতা-আবদুল কািদর 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�াম-েডংগারবাড়ী 
ডাকঘর-হািফজপুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

৩৬৯ নাম-রানা চ� িব�াস 
িপতা-জয়েগাপাল িব�াস 
মাতা-চায়না রানী িব�াস 

�াম-িপিরজ কাি� 
ডাকঘর-িপিরজকাি� 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

৩৭০ নাম-েমাঃ আবু রায়হান েহােসন 
িপতা-শাহজাহান েহােসন 
মাতা-লিতফা েবগম 

�াম-�ামপুর ম�পাড়া 
ডাকঘর-�ামপুর 
উপেজলা-পবা 
েজলা-রাজশাহী 

৩৭১ নাম-মিদনা 
িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-মিরয়াম েবগম 

�াম-পি�ম িনজড়া 
ডাকঘর-উলপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

৩৭২ নাম-েমাঃ জােয়দুল ইসলাম 
িপতা-মৃত হাইদর আলী 
মাতা-মৃত নাজমা েবগম 

�াম-েবতমারী রিশদপুর 
ডাকঘর-খুনুয়া চরপাড়া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

৩৭৩ নাম-তাসিলমা আ�ার 
িপতা-ফেয়জ উি�ন খান 
মাতা-সুিফয়া খানম 

�াম-মইলাকা�া 
ডাকঘর-�ামগ� 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৭৪ নাম-নুের আলম রানা 
িপতা-মিতউর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ িলনা রহমান 

�াম-কঁুরগাও (নতুন পাড়া) 
ডাকঘর-িমজর্ানগর 
উপেজলা-আশুিলয়া 
েজলা-ঢাকা 

৩৭৬ নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক েসক 
মাতা-মািফজা খাতুন 

�াম-বাি�য়া 
ডাকঘর-েমদুয়ারী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

৩৭৭ নাম-েমাঃ আিলম েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-িদলরুবা আ�ার 

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

৩৭৮ নাম-েমাঃ আ��াহ 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-করকুেলন েনছা 

�াম-কািলয়ারচর 
ডাকঘর-গ�াই 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 
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৩৭৯ নাম-িদবস চ� ঢালী 
িপতা-মৃত েযােগ� নাথ ঢালী 
মাতা-েশাভা রানী ঢালী 

�াম-ফায়ার সািভর্স েরাড েবদ�াম 
ডাকঘর-েবদ�াম 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

৩৮০ নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল করীম 
মাতা-েমাছাঃ েজাহরা েবগম 

�াম-কািটয়া সরকার পাড়া 
ডাকঘর-সাত�ীরা 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

৩৮১ নাম-অিনতা েঘাষ 
িপতা-েগাপাল চ� েঘাষ 
মাতা-স�য্া রানী েঘাষ 

েশখদী মসিজদ েরাড, েশখদী বাজার, মাতুয়াইল, যা�াবাড়ী, ঢাকা 

৩৮২ নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ ৈতয়ব আলী 
মাতা-মােজদা েবগম 

৩০৯৬ শাি�নগর 
ডাকঘর-আিমন জুট িমলস 
উপেজলা-বােয়জীদ েবা�ামী 
েজলা-চ��াম 

৩৮৩ নাম-চ�ন কুমার দাস 
িপতা-ন�লাল দাস 
মাতা-ক�না রানী 

�াম-বগুলাগাড়ী 
ডাকঘর-বগুলাগাড়ী 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

৩৮৪ নাম-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-রংপুর পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-েকা�ানীগ� 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-িসেলট 

৩৮৫ নাম-েদবািশষ ওঝা 
িপতা-রনিজৎ ওঝা 
মাতা-চ�া ওঝা 

�াম-রঘুনাথপুর (দি�নপাড়া 
ডাকঘর-রঘুনাথপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

৩৮৬ নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-আবুল কালাম আজাদ 
মাতা-েমােমনা েবগম 

�াম-রামপুরা 
ডাকঘর-হিররামপুর 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

387 নাম-েমাঃআশরাফ 
িপতা-মৃতআ�লেমােমন 
মাতা-লুৎফােবগম 

�াম-পুরানপাড়া 
ডাকঘর-গাবতলী 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

388 নাম- ইয়ািছনিময়া 
িপতা-রহমতআলী 
মাতা-সমলােবগম 

�াম-েদওয়ােনরচর 
ডাকঘর-েদওয়ােনরচর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 
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389 নাম-খায়রুলইসলাম 
িপতা-আবুসাঈদ 
মাতা-জিরনািবিব 

�াম-আলমপুর 
ডাকঘর-িশবপুর 
উপেজলা-ে�তলাল 
েজলা-জয়পুরহাট 

390 নাম-েমাঃরিফকুলইসলাম 
িপতা-তরুিময়া 
মাতা-েরৗশনােবগম 

�াম-চািরপাড়া 
ডাকঘর-চা�লা 
উপেজলা-�া�ণপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

391 নাম-েমাঃেসােহলরানা 
িপতা-েমাঃআবুসাঈদসরকার 
মাতা-আিজদােবগম 

�াম-েসনভাংগাবাড়ী 
ডাকঘর-েসনভাংগাবাড়ী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ�। 

392 নাম-সাজুকুমারশীল 
িপতা-�ফু�চ�শীল 
মাতা-সুবন র্ারানীশীল 

২নং,লালেমাহনেমা�ারেলন 
ফিরদাবাদ�ামপুর,ঢাকা 

393 নাম-�িতরানীিব�াস 
িপতা-িব�পদিব�াস 
মাতা-আেলারানী 

�াম-চরমািলথীয়া, 
ডাকঘর-লাংগলেকাট 
উপেজলা-ৈশলকূপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

394 নাম-পলাশআহে�দ 
িপতা-তাজুলইসলাম 
মাতা-নুরজাহান 

�াম-পলািশয়া 
ডাকঘর-ৈবতাৈগর 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়সনিসংহ 

395 নাম-েমাঃসালাহউি�ন 
িপতা-মৃতফজলুলহক 
মাতা-েপয়ারােবগম 

�াম-গাবতলী(সদ র্ারপাড়া) 
ডাকঘর-এলািহপুর 
উপেজলা-সদরদি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

396 নাম-তাজুলইসলাম 
িপতা-েমাঃিমঠুিসকদার 
মাতা-এিলদােবগম 

�াম-পাইককাি� 
ডাকঘর-পাইককাি� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

397 নাম-জিসমউি�ন 
িপতা-মৃতআ�লকােদরিময়া 
মাতা-রােশদােবগম 

�াম-েপরেপিট 
ডাকঘর-েপরেপিট 
উপেজলা-বরুড়া 
েজলা-কুিম�া 

398 নাম-হািবউলবাশার 
িপতা-েমাঃতিমজউি�ন 
মাতা-আেমনােবগম 

বাসানং২৫/২৯ 
পাইকপাড়া�াফেকায়াটার 
িমরপুর-১,ঢাকা 

399 bvg-dwKi Avwmd 
wcZv-Zviv wgqv 
gvZv-g‡bvqvi 

MÖvg-kvj`xNv 
WvKNi-‡`IUz‡Kvb 
Dc‡Rjv-c~e©ajv 
‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 
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400 bvg-Avãyi iv¾vK 
wcZv-g„Z †Lvi‡k` Avjx 
gvZv-Lv‡j`v †eMg 

MÖvg-wnRyjx (w`Mjvcvov 
WvKNi-G‡j½v 
Dc‡Rjv-KvwjnvwZ 
‡Rjv-Uv½vBj 

401 bvg-gvngỳ yj nvmvb 
wcZv-g„Z Rqbvj Avew`b 
gvZv-‡mZviv †eMg 

MÖvg-`kNwiqv Avwe` e¨cvixi evox 
WvKNi-`kNwiqv 
Dc‡Rjv-PvUwLj 
‡Rjv-‡bvqvLvjx 

402 bvg-‡gveviK †nv‡mb 
wcZv-Rvgvj DwÏb 
gvZv-mv‡R`v LvZzb 

MÖvg-‡Lv`ve·cyi 
WvKNi-‡fvjvi AvjMx 
Dc‡Rjv-‡MŠixcyi 
‡Rjv-gqgbwmsn 

403 bvg-‡g‡n`x nvmvb wmdvZ 
wcZv- Rwni Avjx 
gvZv-‡g‡niæb †bQv 

evmv bs-19, †ivW bs-01, eøK -wm 
wgicyi -1 XvKv 

404 bvg-wgRvbyi ingvb 
wcZv-g„Z †gvt dRjyi ingvb 
gvZv-‡Kvwnbyi †eMg 

evmv bs-106, moK bs-4 
cjøex, wgicyi XvKv 

405 bvg-‰mq` bvRgyj Bmjvg 
wcZv-‰mq` Avey e°i 
gvZv-‰mq`v †Rvmbv †eMg 

MÖvg- g‡nkcyi 
WvKNi-‡Rvbvmyi 
Dc‡Rjv-Kvwkqvwb 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

406 bvg-meyR †Nvl 
wcZv-gvjZx ivbx †Nvl 
gvZv-g`b †gvnb †Nvl 

MÖvg-ev½v 
WvKNi-ev½v 
Dc‡Rjv-beveMÄ 
‡Rjv-XvKv| 

407 bvg-‡gvt d‡qRyi ingvb 
wcZv-‡gvt gv‡R` wkK`vi 
gvZv-wd‡ivRv †eMg 

MÖvg-Avo–qvKvw›` 
WvKNi-‡Vb‡Vbwbqv 
Dc‡Rjv- mvj_v 
‡Rjv-dwi`cyi 

408 bvg-‡gvt iægvb nvIjv`vi 
wcZv-Avt gZje nvIjv`vi 
gvZv-‡gvmvt Rvnvbviv †eMg 

MÖvg-ivRbMi 
WvKNi-eMv 
Dc‡Rjv-evDdj 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

409 bvg-KvRx Dmgvb Mwb 
wcZv-KvRx Avey Rvdi 
gvZv-Av‡bvqviv 

XvKv eûfvlx mvuUwjwc †Uª.‡m. 
‡gvnv¤§`cyi 
XvKv| 

410 bvg-Ry‡qj †nv‡mb 
wcZv-‡Zvdv¾j †nv‡mb †ZvZv wgqv 
gvZv-‡i‡nbv †eMg 

Ry‡qwjM dvg©v evsjv‡`k wj: gxi kIKZ mibx †ZRMvuI, XvKv| 
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411 bvg-Ry‡qj wgqv 
wcZv-g„Z Aveyj nv‡kg 
gvZv-gwiqg Av³vi 

÷vi †UKwbK¨vj ‡Uªwbs ‡m›Uvi 
17,ivgcyiv,wW,AvB,wU †ivW, XvKv| 

412 bvg- RqšÍ Kzgvi mvnv 
wcZv- Rxeb P›`ª mvnv 
gvZv- †Ljv ivq 

‡nvwìs bs-2838 
c½y nvmcvZvj †ivW, †K›`yqv, †bÎ‡Kvbv 

413 bvg-cikgwb 
wcZv-g„Z : nigyR Avjx 
gvZv-‡gvQv: iwngv LvZzb 

MÖvg-gvmỳ bMi 
WvKNi- ‡MŠixcyi 
Dc‡Rjv-‡MŠixcyi 
‡Rjv-gqgbwmsn 

414 bvg-‡gvt Avwid †nvmvBb 
wcZv-‡gvt mvB`yi ingvb wgqv 
gvZv-‡gvQv: Avdmvbv †eMg 

MÖvg-gvmỳ bMi 
WvKNi- ‡MŠixcyi 
Dc‡Rjv-‡MŠixcyi 
‡Rjv-gqgbwmsn 

415 bvg-‡gvt iweb wgqv 
wcZv-‡gvt †mvnive BwÏb 
gvZv-AvÄyqviv †eMg 

MÖvg-gvmỳ bMi 
WvKNi- ‡MŠixcyi 
Dc‡Rjv-‡MŠixcyi 
‡Rjv-gqgbwmsn 

416 bvg-‡gvt ‡mvnvBe û‡mb 
wcZv-‡gvt BDbyQ Avjx 
gvZv- dwRjv LvZzb 

MÖvg-gvmỳ bMi 
WvKNi- ‡MŠixcyi 
Dc‡Rjv-‡MŠixcyi 
‡Rjv-gqgbwmsn 

417 bvg-‡gvt wmqvg mygb 
wcZv-‡gvt byi Avjg 
gvZv- g„Z w`jiæev †eMg 

evmv bs-82, moK bs-1/4 
MÖvg-c~e© gw›`iv 
WvKNi- gvwnMÄ 
Dc‡Rjv-iscyi m`i 
‡Rjv-iscyi 

418 bvg-‡iRvDj †kL 
wcZv-gwbiæ¾vgvb †kL 
gvZv- †mwjbv †eMg 

evmv bs-1, †ivW bs-12 
iæcbMi, XvKv| 

419 bvg-kviwgb Av³vi 
wcZv-‡gvt mvgv` 
gvZv- ‡Rmwgb Av³vi 

14/wc, 
48 wRMvZjv 
nvRvixevM, XvKv 

420 bvg-jvwK cv‡Uvqvix 
wcZv-Avt Avãyj Mwb cv‡Uvqvwi 
gvZv- ‡kdvwj †eMg 

†gvnvg¥`xqv nvDwRs †mvmvBwU 
‡gvnv¤§`cyi XvKv 

421 bvg-‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg 
wcZv-‡gvt Avãyj jwZd wmK`vi 
gvZv- ïKzyib †bQv 

33 BwR †KvwPs c~e© †kIovcvov 
14 wgicyi Kvdiæj XvKv| 
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422 bvg-ibwRZ P›`ª m~Îai 
wcZv-mZxk P›`ª 
gvZv-kªxgwZ †Rvr œ̄v ivbx 

MÖvg-Puv`kÖx 
WvKNi-Kviæqvcvov 
Dc‡Rjv-nvjyqvNvU 
‡Rjv-gqgbwmsn 

423 bvg-‡Mvjvg †gv¯Ívdv †mvnvb 
wcZv- †gvt Rwmg DwÏb †LvKb 
gvZv-‡mvnjx †eMg 

MÖvg- ‡P½vnvUv 
‡cvt wkjgyox 
Dc‡Rjv-eiæWv 
‡RjvÑKzwgjøv 

424 bvg-‡gvt Lvqiæj Bmjvg 
wcZv-‡gvZv‡je nvIjv`vi 
gvZv- Rqbe wewe 

evqZzbb~i Rv‡g gmwR` 8/1 , wgicyi, 12 we cjøex, XvKv| 

425 bvg-‡gvt bvw`g wgqv 
wcZv-‡gvt Av°vm wgqv 
gvZv- dv‡Zgv Av³vi 

÷vi †UKwbK¨vj †Uªwbs †m›Uvi, 17 c~e© ivgcyiv 4_© Zjv, XvKv| 

426 bvg-‡gvQvt AvwQqv LvZzb 
wcZv-Avbmvi Avjx 
gvZv- mvwn`v †eMg 

cÖh‡šÍ †gvt Gbvgyj nK 
mvuU gỳ ªvÿwiK Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
KvwiMwi I gv ª̀vmv wefvM wkÿv gš¿Yvjq 

427 bvg-‡gvt mvÏvg †nv‡mb 
wcZv- †gvt Avãyj gvbœvb 
gvZv- Av‡bvqviv LvZzb 

MÖvg-‡mvbvBMvuZx 
WvKNi-- GjsRvbx 
Dc‡Rjv -Djøvcvov 
‡Rjv-wmivRMÄ| 

428 bvg-‡gvt Avkv ỳ¾vgvb 
wcZv- g„Z Av: ingvb 
gvZv- g„Z Avqkv 

cÖh‡šÍ: gvmỳ  wmK`vi 
mnKvix †eÂ Awdmvi 
evsjv‡`k mycÖxg †KvU, nvB‡KvU© wefvM, XvKv| 

429 bvg-‡gvt wgRvbyi ingvb gymv 
wcZv- †gvt bvbœy wgqv 
gvZv †gvmvt kvwnbyi †eMg 

byivbx nvDwRs Kg‡cø· wgé wfUv †ivW,wgicyi, XvKv| 

430 bvg-ingZ Djøvn 
wcZv- ‡gv³vi †nv‡mb Lvb 
gvZv-‡mwjbv †eMg 

MÖvg-Pi‡mvbvPzi 
WvKNi -‡MvcvjMÄ 
Dc‡Rjv - m`i 
‡Rjv- †MvcvjMÄ 

431 bvg-‡gvt ˆmKZ Bmjvg 
wcZv- †gvt ‡mwjg †iRv 
gvZv-‡gvmvt ivwk`v †eMg 

MÖvg-ûRivcyi K‡jvbx cvov 
WvKNi - PvucvBbeveMÄ 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-H 
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432 bvg-‡gvt wiqvRyj Bmjvg 
wcZv- †gvt dviæK †nv‡mBb 
gvZv-‡gvmvt jvqjv †eMg 

12 bs (2q Zjv) 
evMWvmv †jb, evey evRvi 
XvKv| 

433 bvg-wiqv` †nv‡mb 
wcZv- †gvt nvwbd wgqv 
gvZv-‡gvQv: byiRvnvb wgqv 

MÖvg-M„̀ vb 
WvKNi - Picyg`x 
Dc‡Rjv -‡nv‡mbcyi 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

434 bvg-iv‡eqv myjZvbv 
wcZv- Avãyj Kwig gÛj 
gvZv-jvfjx †eMg 

140/2 wm UvBc K‡jvbx, Avbmvi K¨v¤ú, wgicyi, XvKv| 

435 bvg-wkgyj wmK`vi 
wcZv- my‡eva P›`ª wmK`vi 
gvZv-my‡jLv ivbx wmK`vi 

Lvb †gm, iæg bs-25 
nvRx Av: ev‡iK †ivW 
wRbwRiv †KivbxMÄ 
XvKv| 

436 bvg-BmgvCj ‡nv‡mb 
wcZv- Rqbvj Av‡ew`b `R©x 
gvZv-Av‡qkv †eMg 

MÖvg-Awjcyi 
WvKNi- BwjqUMÄ 
Dc‡Rjv -Pvw›`bv 
‡Rjv- Kzwgjøv 

437 bvg-kwn ỳj Bmjvg kwid 
wcZv- g„Z Avãyj ev‡iK 
gvZv-g„Z Rvnvbviv †eMg 

MÖvg-DËiMÖvg 
WvKNi - ksKzPvBj 
Dc‡Rjv - eywoPs 
‡Rjv-Kzwgjøv| 

438 bvg-‡gvt ZvwiKzj Bmjvg 
wcZv- †gvt ev”Pz wgqv 
gvZv-‡gvQvt wjevQ Av³vi 

MÖvg-‡jvKov 
WvKNi - wiwP 
Dc‡Rjv- nweMÄ m`i 
‡Rjv- nweMÄ| 

439 bvg-‡gvt gvmỳ  cvi‡fR 
wcZv- †gvt Avãyj Kwig gÛj 
gvZv-jvfjx †eMg 

140/2 wm UvBc K‡jvbx, Avbmvi K¨v¤ú, wgicyi, XvKv| 

440 bvg-wjUb P›`ª mvnv 
wcZv- `yjvj P›`ª mvnv 
gvZv-mi¯Ẑx P›`ª mnv 

17 bs , gvjvKvi †Uvjv 
XvKv m`i, XvKv 

441 bvg-‡gvt kvKzi gvngỳ  
wcZv- †gvt mvgmyj nK ‡PŠt 
gvZv-AvwQqv †eMg 

Zvwbqv dv‡g©mx, IqvjxDjøvn gv‡K©U ïfvX¨v, `wÿY †KivbxMÄ, 
XvKv| 

442 bvg-AvwRRyj fzBqv 
wcZv- RvwKi †nv‡mb 
gvZv-mvnvbv †eMg 

MÖvg-cÙWv½v 
WvKNi -‡Kv`vwjqv 
Dc‡Rjv -‡gvjøvinvU 
‡Rjv-ev‡MinvU 
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443 bvg-‡gvt nvwdRyi ingvb 
wcZv- †gvt nvweeyi ingvb 
gvZv-wd‡ivRv †eMg 

MÖvg-DËi dzjnvZv 
WvKNi -dzjnvZv 
Dc‡Rjv -‡gvojMÄ 
‡Rjv-ev‡MinvU 

444 bvg-‡gvt ivbv †gvjøv 
wcZv- †gvt ‡gvkvid †gvjøv 
gvZv-bvwM©m †eMg 

MÖvg-AvivgevM (wgqvcvov) 
WvKNi -‡MvcvjMÄ 
Dc‡Rjv -‡MvcvjMÄ 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

445 bvg-‡gvt Avgvb Djøvn 
wcZv- †gvt gywk©̀  wgqv 
gvZv-ivwngv †eMg 

MÖvg-dwi`cyi 
WvKNi- bjevB` 
Dc‡Rj-KzwjqviPi 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

446 bvg-‡gvt KvBqyg wgqv 
wcZv- †gvt Bqvi †nv‡mb 
gvZv-iæwKqv †eMg 

MÖvg-weòzcyi 
WvKNi-gvBRLvi 
Dc‡Rjv -Kmev 
‡Rjv-eªvþbevoxqv 

447 bvg-‡gvt Rwniæj Bmjvg 
wcZv- †gvt ‡iRvDj Kwig 
gvZv-gvndzRv LvZzb 

MÖvg-evuUiv 
WvKNi - evuUiv 
Dc‡Rjv -Kjv‡ivqv 
‡Rjv-mvZÿxiv 

448 bvg-‡gvt mvBdzj Bmjvg 
wcZv- g„Z wMqvm DÏxb 
gvZv-g„Z: mvwnib †eMg 

MÖvg-‡ejevox (gvQLywoqv) 
WvKNi -nwibgvox nvU 
Dc‡Rjv -evwjqvWv½x 
‡Rjv-VvKziMvuI| 

449 bvg-gnwmb wmK`vi 
wcZv- g„Z meyi Avjx 
gvZv-mwLbv †eMg 

MÖvg-KvwPNvUv 
WvKNi -dzjevwoqv 
Dc‡Rjv- Kvwjqv‡Ki 
‡Rjv-MvRxcyi 

450 bvg-‡gvt ‡iRv kvn cvnjwe 
wcZv- †gvt ‡gv¯Ídv Kvgvj 
gvZv-g„Z AvwQqv LvZzb 

MÖvg-AvPwgZv 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -KwUqv`x 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

451 bvg-‡gvt Avãym mvjvg AvKwP 
wcZv- †gvt Bw`ªQ Avjx AvKwR 
gvZv-‡gvQv: dv‡Zgv LvZzb 

MÖvg-MvuIKvw›`qv 
WvKNi -RvwMicvov 
Dc‡Rjv - ỳM©vcyi 
‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 

452 bvg-`yjvjx †eMg 
wcZv- Ave`yj Inve Lvb 
gvZv-ggZvR †eMg 

MÖvg-Wzgw`qv 
WvKNi -gvwbKnvi 
Dc‡Rjv -‡MvcvjMÄ 
‡Rjv- ‡MvcvjMÄ 

453 bvg-mÄq cvj 
wcZv- iv‡ak¨vg cvj 
gvZv-wgbZx cvj 

MÖvg-Pv›`ªv 
WvKNi -Pv› ª̀v 
Dc‡Rjv - Pv›`ªv evRvi 
‡Rjv-dwi`cyi 
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455 bvg-‡gvt mwRe wgqv 
wcZv- †gvt ‡ejv‡qZ †nv‡mb 
gvZv-g‡bvqviv †eMg 

MÖvg-Rxe‡bk¦i 
WvKNi -‡Ps¸wiqv 
Dc‡Rjv -evmvBj 
‡Rjv-UvsMvBj 

456 bvg-‡gvt Igi dviæK 
wcZv- †gvt ‡mvnive Avjx 
gvZv-g‡bvqviv LvZzb 

MÖvg-nwibv_cyi 
WvKNi-nwibv_cyi 
Dc‡Rjv -KvwRcyi 
‡Rjv-wmivRMÄ| 

457 bvg-‡gvt gRby wgqv 
wcZv- g„Z byiæj Bmjvg 
gvZv-g„Z Qviv LvZzb 

MÖvg-nwibv_cyi 
WvKNi - nwibv_cyi 
Dc‡Rjv -KvwRcyi 
‡Rjv-wmivRMÄ 

458 bvg-‡gvt byi Avwgb 
wcZv- g„Z: byiRvnvb 
gvZv-ingZ Djøvn 

MÖvg-kwVevox nwicyi 
WvKNi -kwVevox 
Dc‡Rjv -wgVvcyKzi 
‡Rjv-iscyi 

459 bvg-‡mvnvM P›`ª †`ebv_ 
wcZv- wkLv ivbx bv_ 
gvZv-¯̂cb P›`ª †`ebv_ 

nv‡mg QvÎvevm KvVcwÆ 
AvMvbMi, †KivbxMÄ 
‡KivbxMÄ| 

460 bvg-Amxg Kzgvi †ecvix 
wcZv-AwbZ¨ iÄb †ecvix 
gvZv-KvRj ivbx 

MÖvg-‡gv‡jvcvov AvMvbMi 
WvKNi -‡KivbxMÄ 
Dc‡Rjv -‡KivbxMÄ 
‡Rjv-‡KivbxMÄ 

461 bvg-‡gvt †mvnvM wgqv 
wcZv- ‡gvt AvKZvi wgqv 
gvZv-dv‡Zgv †eMg 

MÖvg-PiDwRjve cwðg cvov 
WvKNi -PiDwRjve 
Dc‡Rjv -‡`Iqv‡bi Pi 
‡Rjv-biwms`x 

462 bvg-wejøvj †nv‡mb 
wcZv- Avãyj Kvw`i 
gvZv-iwngv LvZzb 

MÖvg-ivRvcyi 
WvKNi-ksKzPvBj evRvi 
Dc‡Rjv -eywoPs 
‡Rjv-Kzwgjøv 

463 bvg- cvi‡fR Avng` 
wcZv- mv‡qK Avng` 
gvZv-cviyj †eMg 

MÖvg-gxivi MvuI 
WvKNi -Rvjvjcyi 
Dc‡Rjv -`wÿY myigv 
‡Rjv-wm‡jU 

464 bvg-cyjK wK‡kvi ¸ß 
wcZv- g„Z c‡ik wK‡kvi ¸ß 
gvZv-mÜ¨v ivbx ¸ß 

MÖvg-KvjwUqv 
WvKNi- webœvUx 
Dc‡Rjv -wK‡kviMÄ 
‡Rjv-wK‡kviMÄ| 

465 bvg-P›`b Kzgvi Kzgvi eg©b 
wcZv- Qzqv‡gvnb P›`ª eg©b 
gvZv-LiwK ivbx 

MÖvg-‡R¨wZ Wv½v 
WvKNi -Rvnv½xivev` 
Dc‡Rjv -cxiMÄ 
‡Rjv-iscyi| 
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466 bvg †gvt nvwdRyi ingvb 
wcZv- †gvt gwni DwÏb 
gvZv-nvQbv †eMg 

MÖvg- AvwjkvKv›`v 
WvKNi web¨v‡di 
Dc‡Rjv-UvsMvBj 
‡Rjv-UvsMvBj 

467 bvg-‡gvt ‡`‡jvqvi †nvmvBb 
wcZv- †gvt ‡Kvievb Avjx RÏv©i 
gvZv-‡gvQvt ivwRqv †eMg 

MÖvg-w`Nxicvo 
WvKNi-wUKvix evRvi 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-wSbvB`n 

468 bvg-‡gvt †mŠif †nv‡mb 
wcZv- †gvt AvwKg DwÏb 
gvZv †gvQvt Qv‡jnv 

MÖvg-BUvBj 
WvKNi-cuvP MÖvg 
Dc‡Rjv-KvjvB 
‡Rjv-RqcyinvU 

469 bvg-iZb Kzgvi ivq 
wcZv- cÖ̀ xc P›`ª ivq 
gvZv-c~wY©gv ivbx 

MÖvg-wbZviæb 
WvKNi -‡Kv‡Zvqvjx evM 
Dc‡Rjv -cuvPwewe 
‡Rjv-RqcyinvU| 

470 bvg-‡ncx ivq 
wcZv- iZx› ª̀ ivq 
gvZv-AP©bv ivbx ivq 

evox bs-07, †ivW bs-12/4, eøK-‡R, `wÿY ebkªx †Mvovb 
cÖ‡R±, wLjMvuI, XvKv| 

471 bvg-Aiæb wgqv 
wcZv- mvevR wgqv 
gvZv-ivwn †eMg 

MÖvg-‡Mvcgnjøv 
WvKNi -evwbqvPs 
Dc‡Rjv-evwbqvPs 
‡Rjv-nweMÄ| 

472 bvg-Avwgbyi ingvb 
wcZv- g„Z wmivRyj nK †gvj¨v 
gvZv-g„Z: Av‡gbv †eMg 

MÖvg-Avo–qvKv›`x 
WvKNi - IovKv›`x 
Dc‡Rjv -Kvwkqvbx 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

473 bvg-‡gvnv¤§` mvjvnDwÏb 
wcZv- †gvnv¤§` †gvni Avjx 
gvZv-mwLbv †eMg 

MÖvg-nvq`i bMi 
WvKNi - cvBKvi Pi 
Dc‡Rjv-evÃvivgcyi 
‡Rjv-eªvþYevoxqv| 

474 bvg- Avqkv Av³vi 
wcZv- Avãyi ingvb 
gvZv-iwngv 

w`-¯‹vB kU©n¨vÛ GÛ Kw¤úDUvi †Uªwbs †m›Uvi 106, gyw³‡hv×v 
mycvi gv‡K©U, wgicyi-1, XvKv| 

475 bvg-myRb †`ebv_ 
wcZv-¯̂cb Kzgvi †`ebv_ 
gvZv-wkLv ivbx 

nv‡mg QvÎvevm 
KvVcwÆ, †KivbxMÄ| 

476 bvg- wkLv Av³vi 
wcZv- Avt Kv‡`i 
gvZv-wkwibv LvZzb 

MÖvg-‡Mvóv Pi cvov 
WvKNi -kl¨gvjv 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-gqgbwmsn| 
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477 bvg-‡gvt kvwKj 
wcZv- ‡gvt Avãyj gwR` Zid`vi 
gvZv- ‡gvQvt kvgPzbœvnvi †eMg 

MÖvg- †PŠevox 
WvKNi -‡PŠevox 
Dc‡Rjv-KvgviL›` 
‡Rjv-wmivRMÄ| 

478 bvg-‡gvt iv‡mj †Lv›`Kvi 
wcZv- †gvt ‡mvenvb †Lv›`Kvi 
gvZv-‡kdvjx †eMg 

XvKv eûfvlx mvuUwjwc 
‡Uªwbs †m›Uvi 95/2 cwðg Kvdiæj, AvMviMvuI, ZvjZjv †k‡i 
evsjv bMi XvKv| 

479 bvg-‡gvt Kvwigyj nvmvb 
wcZv- †gvt Avãyj KzÏym 
gvZv-ûgvqiv †eMg 

MÖvg-ev‡›`i cvov 
WvKNi-kvwë †Mvcvjcyi 
Dc‡Rjv -wgVvcyKzi 
‡Rjv-iscyi| 

480 bvg-‡gvt kvgxg wgqv 
wcZv- †gvt Av°vm Avjx 
gvZv-nvmbv Av³vi 

MÖvg- K…òcyi 
WvKNi- K…òcyi 
Dc‡Rjv - K…òcyi 
‡Rjv- biwms`x| 

481 bvg-‡gvt wgRvbyi ingvb 
wcZv- †gvt `yjvj wmK`vi 
gvZv-‡gvmv: jvBjx 

MÖvg-`woZvjyK 
WvKNi - †ZvjLvjx 
Dc‡Rjv -cUzqvLvjx 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

482 bvg-mvw`qv Lvb 
wcZv- Aveyj †nv‡mb 
gvZv- Lv‡j`v †eMg 

MÖvg-ga¨ Pi‡gvšÍvR 
WvKNi - H 
Dc‡Rjv iv½vevjv 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

483 bvg-‡gvt gwbi †nv‡mb 
wcZv- †gvt kvn Avjg 
gvZv-‡gvmvt nvwPbv †eMg 

MÖvg- LvwjkvLvjx 
WvKNi -LvwjkvLvjx 
Dc‡Rjv - cUzqvLvjx m`i 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

484 bvg-‡gvt wkwki Lvb 
wcZv- †gvt AvRvnvi Avjx 
gvZv-‡gvQvt wkDjx LvZzb 

MÖvg-‡evbvMvwZ 
WvKNi- †cvovevox 
Dc‡Rjv wmivRMÄ 
‡Rjv-wmivRMÄ 

485 bvg- ‡gvt jvfjy †nv‡mb 
wcZv- †gvt kvnv`Z †nv‡mb 
gvZv-‡gvQvt eyjeywj †eMg 

MÖvg-SvwU‡ejvB 
WvKNi -Mvovevox 
Dc‡Rjv -KvgiL›` 
‡Rjv-wmivRMÄ 

486 bvg-‡gvt Kvgiæ¾vgvb 
wcZv- †gvt wgivR 
gvZv-Kzjmyg †eMg 

MÖvg-jvDKvVx 
WvKNi -jvDKvVx 
Dc‡Rjv -cUzqvLvjxm`i 
‡Rjv-cUzqvLvjx| 

487 bvg-wcÖqvj eo–qv 
wcZv- iæcb eo„qv 
gvZv-mvby eo–qv 

KbKvjq feb, 4_© Zjv 
Rvgvj Lvb evB †jBb , †KvZqvjx, PÆMÖvg| 
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488 bvg-kixd †nv‡mb 
wcZv- mvgmyj nK 
gvZv-gv‡R`v †eMg 

MÖvg-iwnZjv 
WvKNi- ivBZjv 
Dc‡Rjv -Kmev 
‡Rjv-evþYevwoqv 

489 bvg-‰mq` Zvbfxi Avn‡g` 
wcZv- ‡`‡jvqvi †nv‡mb 
gvZv-g‡bvqviv †eMg 

MÖvg-`wÿY cvov 
WvKNi-Avw` Rv½vwjqv 
Dc‡Rjv-KvjxMÄ 
‡Rjv-MvRxcyi 

490 bvg-‡gvt AvwRRyj nK 
wcZv- ‡gvt †nv‡mb Avjx 
gvZv-‡gvQv: Av`ix †eMg 

MÖvg-wZivBj 
WvKNi -AvMÖvb 
Dc‡Rjv -eovBMÖvg 
‡Rjv-bv‡Uvi 

491 bvg-Kvwb©R dv‡Zgv 
wcZv- ‡gvt Avbmvi Avjx Lvb 
gvZv- KziwQqv †eMg 

cÖh‡šÍ †gvt KvIQvi Avjx 
w`MšÍ G¨vWfviwUBwRs cëb UvIqvi iæg bs-602 
(7g Zjv) 87 cyivbv cëb, XvKv| 

492 bvg-kvgxg cv‡jvqvb 
wcZv- ‡nwKg cv‡jvqvb 
gvZv-byiRvnvb 

MÖvg-eoMvuI 
WvKNi- mvIivB` evRvi 
Dc‡Rjv - KvjxMÄ 
‡Rjv-MvRxcyi 

493 bvg-csKR Kzgvi 
wcZv- g„Z L‡Mk¦i P›`ª ivq 
gvZv- jÿx ivbx 

MÖvg-ejivgcyi 
WvKNi -AvivRxgÛj 
Dc‡Rjv -Av‡Uvqvix 
‡Rjv- cÂco| 

494 bvg-‡gvt gvmỳ  
wcZv- †gvt byi †gvKv¤§v` wmK`vi 
gvZv-‡gvmvt nvwmbv 

MÖvg-`woZvjyK 
WvKNi -‡ZwjLvjx 
Dc‡Rjv-cUzqvLvjx m`i 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

495 bvg-weKvk P›`ª cvj 
wcZv- je P›`ª cvj 
gvZv-gvjZx ivbx cvj 

MÖvg-Pvù Lvjx 
WvKNi Pv¤úvdzi 
Dc‡Rjv-KvwjMÄ 
‡Rjv-mvZÿxiv 

496 bvg-‡gvt ‡gvZvnvi †nv‡mb 
wcZv- †gvt BmnvK gÛj 
gvZv-‡gvQvt iæcvjx †eMg 

MÖvg-Zvwnqvicyi 
WvKNi -dwKinvU 
Dc‡Rjv -wgVvcyKzi 
‡Rjv-iscyi 

497 bvg-myej Kzgvi wÎcyiv 
wcZv- wmM¨v P›`ª wÎcyiv 
gvZv-KzdzjwZ wÎcyiv 

eo w`Nx cvo, bv_cvov `~M©vevox, d‡Zqvev` nvUnvRvix, PÆMÖvg 

498 bvg-GwjRv 
wcZv- g„Z BDmyd wgqv 
gvZv-cvifxb †eMg 

cÖh‡šÍ : †gvt Avwgbyj Bmjvg eøK#14,Kÿ #20 
mvaviY A_©bxwZ wefvM 
cwiKíbv gš¿Yvjq, †k‡ievsjv bMi XvKv| 
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499 bvg-‡gvt gvmyg wejøvn 
wcZv- †gvt Avey Zv‡ni 
gvZv-‡gvQv: †kjx 

MÖvg-e¨vcvox cvov 
WvKNi-wSbvB`n 
Dc‡Rjv-wSbvB`n 
‡Rjv-wSbvB`n 

500 bvg-‡gvt iv‡mj wgqv 
wcZv- †gvt byiæ cÖvgvbxK 
gvZv-‡gvQv: ggZvR †eMg 

MÖvg-wbwðšÍ cyi 
WvKNi - `wßqi 
Dc‡Rjv -bvMicyi 
‡Rjv-UvsMvBj| 

502 bvg-bvRgyj †nv‡mb 
wcZv- bRiæj Bmjvg 
gvZv-‡kdvjx †eMg 

Avivg bMi, RqcyinvU| 

503 bvg-wiqvR DwÏb 
wcZv- Zviv wgqv 
gvZv-cvifxb Av³vi 

�াম-হিরপুর, 
ডাকঘর-কুমড়ী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েন�েকাণা 

504 bvg-‡gvt iv‡k ỳj nvmvb 
wcZv- ‡gvt mve`yj †kL 
gvZv-‡gvQvt kvnxbyi †eMg 

MÖvg-DËi †avcvWv½v 
WvKNi -‡avcvWv½v(bZzb evRvi) 
Dc‡Rjv-my›`iMÄ 
‡Rjv-MvBevÜv 

505 bvg- Avey `vD` ‡gvt dqRvi ingvb 
wcZv- g„Z Avãyi iv¾vK 
gvZv-‡gvQvt dqRb †b”Qv 

MÖvg-‰Zqecyi 
WvKNi-di°vev` 
Dc‡Rjv -weij 
‡Rjv-w`bvRcyi 

506 bvg-‡gvQvt kvqjv Rvnvb 
wcZv- ‡gvt Avãym Qvjvg 
gvZv-‡gvQvt SY©v †eMg 

cÖh‡šÍ: †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, wkí gš¿Yvjq, 4_© Zjv, Kÿ 
bs-401, 91 gwZwSj,ev/G XvKv| 

507 bvg-Kvgbv wÎcyiv 
wcZv- g„Z: g_yiv jvj wÎcyiv 
gvZv-mycwZ wÎcyiv 

MÖvg-gv‡Si e¯Íx 
WvKNi-iv½vgvwU 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-iv½vgvwU 

508 bvg-‡gvt kwiqZ Djøvn 
wcZv- ‡gvt kwdKzj Bmjvg 
gvZv-‡gvQvt kwibv †eMg 

MÖvg-DËi `yivKwU 
WvKNi -gqbvKzwo 
Dc‡Rjv-wK‡kviMÄ 
‡Rjv-bxjdvgvix 

509 bvg-‡gvtwgRvbyi ingvb 
wcZv- ‡gvt AvgRv` †nv‡mb 
gvZv-‡gvQv: wgbviv †eMg 

mwL`vicvov, RqcyinvU 

510 bvg-‡gvt dR‡j iveŸx 
wcZv- kvn Avjg 
gvZv-‡Lv‡`Rv †eMg 

MÖvg-jUcwUqv 
WvKNi -wLjcvov 
Dc‡Rjv -PvUwLj 
‡Rjv-‡bvqvLvjx 
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511 bvg-‡gvt gwbi †nv‡mb 
wcZv- Avãyj ReŸvi ZvjyK`vi 
gvZv-Av‡jqv †eMg 

MÖvg-wkqvjx 
WvKNi-Iqv‡qRvev` 
Dc‡Rjv-cUzqvLvjx m`i 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

512 bvg-RvbœvZzj bvCg 
wcZv- ‡gvt‡`‡jvqvi †nv‡mb 
gvZv-nvwjgv †eMg 

MÖvg-KzgviLvjx 
WvKNi-wU, G dviæK ¯‹zj 
Dc‡Rjv -‡gvsjv 
‡Rjv-ev‡MinvU 

513 bvg-‡gvt Avj-‡njvm 
wcZv- ‡kL AvRMvi Avjx 
gvZv-bvRgv †eMg 

MÖvg-KuvVvj (evwZcvov) 
WvKNi -`kvbx 
Dc‡Rjv-ev‡MinvU 
‡Rjv-H 

514 bvg-‡gvt AvRvnvi Avjx 
wcZv- †gvt gRby wgqv 
gvZv- dvwngv †eMg 

MÖvg-ev‡bk¦Ïx Kv›`vcvov 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -bKjv 
‡Rjv-‡kicyi 

515 bvg-‡gvt †mwjg wgqv 
wcZv- Avãyj mvjvg wgqv 
gvZv-Kvwigv †eMg 

MÖvg-Lvwkiw`qv 
WvKNi -kvlcyi 
Dc‡Rjv - wgicyi 
‡Rjv-biwms`x 

516 bvg-‡gvt iæ‡ej wgqv 
wcZv- Avãyj mvjvg wgqv 
gvZv-Kvwigv †eMg 

MÖvg-Lvwkiw`qv 
WvKNi -kvlcyi 
Dc‡Rjv - wgicyi 
‡Rjv-biwms`x 

517 bvg-ûgvqb Kwei 
wcZv- Avjx †nv‡mb 
gvZv-Zv‡niv †eMg 

MÖvg-‡Kkvi cvo 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -‡mbevM 
‡Rjv-‡bvqvLvjx 

518 bvg-‡gvt mvjvDÏxb 
wcZv- †gvt Avqye †nv‡mb 
gvZv-kvwn`v †eMg 

MÖvg-gvo–qv 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -‡PŠMvQv 
‡Rjv-h‡kvi 

520 bvg-‡gvt Avãyj gvbœvb 
wcZv- †gvt Avãyj QvËvi 
gvZv-Ribyi ‡eMg 

MÖvg-cvÎcvov 
WvKNi -wkKvicyi 
Dc‡Rjv -‡Kkecyi 
‡Rjv-h‡kvi 

521 bvg-‡gvQvt bvwM©m LvZzb 
wcZv- ‡gvt AvwRR wgqv 
gvZv-‡gvQvt †iwRqv LvZzb 

MÖvg- dwi`cyi 
WvKNi -gyjvWzjx 
Dc‡Rjv-Ck¦i`x 
‡Rjv-cvebv 

522 bvg-‡gvt nvwg ỳj Bmjvg 
wcZv- †gvt nviæb nvIjv`vi 
gvZv-‡n‡jbv †eMg 

cÖh‡šÍ: †gvt nviæb Ai iwk` 
¯’vbxq I ivR¯̂ AwWU Awa`ßi, AwWU Kg‡cø·, (5g I 6ô 
Zjv), †m¸b evMwPv, XvKv| 
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523 bvg-mvCg †iRv 
wcZv- ‡mwjg †iRv 
gvZv-gwb 

MÖvg-ev‡Zb bMi gvRvi †ivW 
WvKNi -wgicyi 
Dc‡Rjv -`viæm mvjvg, wgicyi 
‡Rjv-XvKv| 

524 bvg-‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 
wcZv- †gvt nhiZ Avjx 
gvZv-SY©v †eMg 

MÖvg-ga¨ eqov 
WvKNi -ga¨eqov 
Dc‡Rjv -‡kicyi 
‡Rjv-‡kicyi 

525 bvg-‡gvt kwdKzj Bmjvg 
wcZv- †gvt Gikv` †nv‡mb 
gvZv-myivBqv †eMg 

MÖvg-RsMj`x 
WvKNi - RsMj`x 
Dc‡Rjv -‡kicyi 
‡Rjv-‡kicyi 

526 bvg-‡gvt myRb wgqv 
wcZv- ‡gvt Av: iwng 
gvZv-‡gvQv: m~h©fvby †eMg 

MÖvg-RsMj`x c~e© 
WvKNi-Pi RsMj`x 
Dc‡Rjv -‡kicyi 
‡Rjv-‡kicyi 

527 bvg-Av‡kK gngỳ  myRb 
wcZv- g„Z Bgvbyj nK 
gvZv-‡jeyRv LvZzb 

MÖvg-cjvkKvw›` 
WvKNi - ỳ‡ai Pi 
Dc‡Rjv-bKjv 
‡Rjv-‡kicyi 

528 bvg- Avkivdzj †nv‡mb 
wcZv- Avwgi †nv‡mb 
gvZv-‡Mv‡jiv †eMg 

MÖvg-bjKzov 
WvKNi-ivswUqv 
Dc‡Rjv-wSbvBMvwZ 
‡Rjv-‡kicyi 

529 bvg-‡gvmvt wkwib Av³vi 
wcZv- †gvt Avãyj KzÏym †kL 
gvZv- ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb 

464/2-G , `wÿY Kvdiæj 
K¨w›Ub‡g›U, Kvdiæj , XvKv| 

530 bvg-‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg 
wcZv- †gvt AvgRv` †nv‡mb 
gvZv-‡gvQvt ivwk`v 

MÖvg-‡mvUvnvi aviKx 
WvKNi -aviKx 
Dc‡Rjv-Rqcyi nvU m`i 
‡Rjv-RqcyinvU 

531 bvg-mcœv Av³vi 
wcZv- Qwjg DwÏb gÛj 
gvZv-Av‡bvqvi †eMg 

MÖvg-DËi gviæqv`n 
WvKNi -‡kvfvMÄ 
Dc‡Rjv-my›`iMÄ 
‡Rjv-MvBevÜv 

532 bvg- †kL ‡gvt ZwiKzj Bmjvg 
wcZv- †gvt Avãyj nvwKg 
gvZv-jyrdz‡bœQv 

w` gyb Kgvwkqvj Bbw÷wUDU, 93/1 G mi`vi Kg‡cø·, 
AvMviMvuI, ZvjZjv, XvKv| 
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533 bvg-‡gvt kwidzj Bmjvg 
wcZv- †gvt Avãyj nvwg` 
gvZv-weDwU †eMg 

188/4-Gd (2q Zjv), KvKjx †ivW, cvBKcvov wgicyi, XvKv| 

534 bvg-‡gvt RvwKi †nv‡mb kvwKj 
wcZv- †gvt Avãym mvËvi 
gvZv-‡gvmvt Ry‡qbv Av³vi 

‡gvt Avãym mvËvi 
evmv-Gd-2/wW BDwiqv mvi KviLvbv,AvevwmK ‡Kvjbx, 
mviKviLvbv, cjvk , biwms`x 

535 bvg-‡gvt Aveyj Kvjvg 
wcZv- †gvt Avãyi iwk` 
gvZv- dwRjv LvZzb 

evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ…©cÿ, AvBwmwU UvIqvi (10Zjv), 
AvMviMvuI, XvKv 

536 bvg-‡gvt Avjx b~i 
wcZv- †gvt Avjx AvKei 
gvZv-wcqviv †eMg 

MÖvg-kvncyi 
WvKNi-gxikvncyi 
Dc‡Rjv -Kmev 
‡Rjv-evþYevoxqv 

537 bvg-Avãyi iwng 
wcZv- nvmvb †kL 
gvZv-mwLbv †eMg 

cÖh‡šÍ: Zvnwmb †gwWwmb Kb©vi , ïfvUv, `wÿY †KivbxMÄ| 

538 bvg-‡gvnv¤§` wiqvR DwÏb 
wcZv- wbjydv BqvRwgb 
gvZv-‡gvnv¤§` Rvjvj DwÏb Xvjx 

cÖh‡šÍ: Zvnwmb †gwWwmb Kb©vi , ïfvUv, `wÿY †KivbxMÄ| 

539 bvg-D¾¡‡j› ỳ PvKgv 
wcZv- ‡`eeªZ PvKgv 
gvZv-g„Z wkíx PvKgv 

MÖvg-ivRØxc( Pµcvov) 
WvKNi-iv½vgvwU 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-iv½vgvwU 

540 bvg-‡gvt bvRgyj wgqv 
wcZv- †gvt myiæR wgqv 
gvZv- jvKx †eMg 

MÖvg-b_‡Lvjv 
WvKNi -KiwUqv 
Dc‡Rjv-evmvBj 
‡Rjv-UvsMvBj 

541 bvg-‡gvt bvwmi DwÏb 
wcZv- †gvt ‡gvZvnvi wmK`vi 
gvZv-wd‡ivRv †eMg 

MÖvg-‡Mvj eywbqv 
WvKNi jvDKvVx 
Dc‡Rjv -m`i 
‡Rjv-cUzqvLvjx 

542 bvg-‡gvt Bgivb †nv‡mb 
wcZv- †gvt Aveyj Kvjvg 
gvZv-ggZvR †eMg 

we-109/2RyB gwZwSj G.wR.we K‡jvbx nvmcvZvj †Rvb, XvKv| 

543 bvg-‡gvt nvweeyi ingvb 
wcZv- Avãyj ev‡Zb 
gvZv-‡n‡jbv †eMg 

MÖvg-MbKcvov (KvRx cvov) 
WvKNi -gyÝxMÄ 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-gyÝxMÄ 
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544 bvg-‡gvt myRb †nvmvBb 
wcZv- †gvt AvbQvi Avjx 
gvZv-‡gvmvt wewe Avqkv †eMg 

17/2 bqv cëb g‡Wj _vbv, XvKv `wÿY wmwU Ki‡cv‡ikb-13, 
XvKv 

545 bvg-‡gvt AviRy wgqv 
wcZv- †gvt AvwRRyj nK 
gvZv-gwR©bv LvZzb 

MÖvg-cyg`x 
WvKNi ‡nv‡mbcyi 
Dc‡Rjv -‡nv‡mbcyi 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

546 bvg-‡gvt ‡gv¯Ídv 
wcZv- gneŸZ Avjx 
gvZv-dzjevby 

MÖvg-bvivqY Wni 
WvKNi - †nv‡mbcyi 
Dc‡Rjv -‡nv‡mbcyi 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

547 bvg-‡gvt AvjgMxi Kwei 
wcZv- †gvt AvIjv` †nv‡mb 
gvZv-Av‡gbv †eMg 

MÖvg-‡ejxk¦i 
WvKNi mvnv‡ejxk¦i 
Dc‡Rjv-avgivB 
‡Rjv-XvKv 

548 bvg-Avj Avwgb 
wcZv- Avbmvi Avjx 
gvZv-Zviv LvZzb 

MÖvg-ev½vuevoxqv 
WvKNi-AviKvw›` 
Dc‡Rjv-dwi`cyi 
‡Rjv-cvebv 

549 নাম-েমাঃআিজজুলহক 
িপতা-েমাঃেহােসনআলী 
মাতা-েমাছাঃআদরীেবগম 

�াম-িতরাইল 
ডাকঘর-আ�াণ 
উপেজলা-বড়াই�াম 
েজলা-নােটার 

550 bvg-wgVzb wg¯¿x 
wcZv- wPË iÄb wg¯¿x 
gvZv-Kíbv wg ¿̄x 

MÖvg-Pi‡Mvcvjcyi 
WvKNi -wPsovLvjx 
Dc‡Rjv -‡gv‡ijMÄ 
‡Rjv-ev‡MinvU 

551 bvg-‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` 
wcZv- †gvnv¤§` Avey Kvjvg 
gvZv-‡Rmwgb Av³vi 

MÖvg-ivbxLvi 
WvKNi - †NvjLvi 
Dc‡Rjv-AvLvDov 
‡Rjv-evþYevwoqv 

552 bvg-‡gvt †mv‡nj ivbv 
wcZv- †gvt wmivRyj Bmjvg 
gvZv-‡iv‡Kqv †eMg 

149/8 2q K‡jvbx cywjk duvwo, 10bs IqvW©, XvKv DËi wmwU 
K‡cv©t, wgicyi, XvKv| 

553 bvg-‡gvt gyiv ỳj Bmjvg 
wcZv- ‡kL AvgRv` †nv‡mb 
gvZv-Av‡e`v †eMg 

MÖvg-‡kLevox 
WvKNi -‡cwoLvjx 
Dc‡Rjv -ivgcvj 
‡Rjv-ev‡MinvU 

554 bvg-Bwjqvm †nv‡mb 
wcZv- Rvjvj DwÏb 
gvZv- gv‡R`v LvZzb 

MÖvg-WzgvBb 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -gayLvjx 
‡Rjv-dwi`cyi 
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555 bvg-Ryev‡qi Avn‡g` 
wcZv- g¯Ídv wgqv 
gvZv-gvqviæb †bQv 

MÖvg-Rv½vjxqv 
WvKNi -mvMibxj 
Dc‡Rjv -Rywo 
‡Rjv-‡gŠjfxevRvi 

556 bvg-‡gvt KvBqyg †nv‡mb 
wcZv- g„Z †gvt Kvjvg nvIjv`vi 
gvZv-g‡bvqviv †eMg 

30/6 B¯úvnvbx AvMvbMi †KivbxMÄ, XvKv| 

557 bvg-mvjvDwÏb 
wcZv- Gm‡Kb †gvjøv 
gvZv-kviwgb ‡eMg 

MÖvg-Lvbvicvo 
WvKNi -KvwV 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

558 bvg-‡gvt nvweeyi ingvb 
wcZv- †gvt ‰Zqveyi ingvb 
gvZv-gybwRjv †eMg 

MÖvg-Kzkjx 
WvKNi-Kzkjx Bmjvgxqv 
Dc‡Rjv -UsMxcvov 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

559 bvg-mygvBqv Av³vi 
wcZv- MvDR Lvb 
gvZv-wjwc ‡eMg 

MÖvg-‡Mvwcbv_cyi 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -‡MvcvjMÄ 
‡Rjv-H 

560 bvg-Rwniæj Bmjvg 
wcZv- Avt mvËvi 
gvZv-‡iv‡Kqv †eMg 

MÖvg-wbwðšÍcyi 
WvKNi -`wßqi 
Dc‡Rjv -bvMicyi 
‡Rjv-UvsMvBj 

561 bvg-‡gvQvt Av‡gbv LvZzb 
wcZv- †gvt kwn ỳj Bmjvg 
gvZv-wibv LvZzb 

evmv-08, moK-1/G 
DËiv g‡Wj UvDb 
†m±i-09 DËiv , XvKv| 

562 bvg-dv‡Zgv Av³vi 
wcZv- ‡gvt Avãyj evix 
gvZv-iIkbviv †eMg 

MÖvg-‡MvnvBjKvw›` 
WvKNi-K¨v›Ub‡g›U 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-gqgbwmsn 

563 bvg-‡gvt Igi dviæK 
wcZv- g„Z-Avãym Qvjvg 
gvZv-‡g‡niæb †bQv 

cÖh‡šÍ: Avey †gvQv, wmgvšÍ ¯‹qvi gv‡K©U, wewRwe Awdm(7g 
Zjv), avbgÛx-2 
XvKv| 

564 bvg-‡gvt Avey Zv‡ni 
wcZv- †gvt Avjx †nv‡mb 
gvZv-‡iv‡Kqv 

09/05 RbZv nvDwRs 
‡gvjøv cvov 
‡gvnv¤§`cyi. XvKv| 

565 bvg-gyKzj †gvjøv 
wcZv- †gvZvnvi †nv‡mb ‡gvjøv 
gvZv-cviæj †eMg 

MÖvg-`ËWv½v 
WvKNi -‡fv‡RiMvZx 
Dc‡Rjv -‡MvcvjMÄ 
‡Rjv-H 
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566 bvg-Zvwbqv myjZvbv 
wcZv-‡gvt AvRvnvi wek¦vm 
gvZv-kvnvbviv †eMg 

8/we/21 (bxP Zjv0 
ga¨ cvBKcvov 
wgicyi 

568 bvg-‡i·bv LvZzb 
wcZv- Avãyj gv‡jK 
gvZv-‡gvQvt gvndzRv †eMg 

MÖvg-‰euwPZjv KvwiMi cvov 
WvKNi-g‡nkcyi 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-wSbvB`n 

569 bvg-Avwgbyj 
wcZv- ‡gvt evey 
gvZv-wd‡ivRv †eMg 

MÖvg-evH‡Lvjv 
WvKNi -‡Rvbvmyi 
Dc‡Rjv -Kvwkqvwb 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

570 bvg-‡gvt Bw ª̀m Avjx Lvb 
wcZv- ‡gvt Avãyj gv‡jK Lvb 
gvZv-byiRvnvb †eMg 

MÖvg-DËi giæqv`n 
WvKNi -‡kvfvMÄ 
Dc‡Rjv-my›`iMÄ 
‡Rjv-MvBevÜv 

571 bvg-‡gvt mRxe Avn‡¤§` 
wcZv- ‡gvt AvQvbyjøvn 
gvZv-gvmỳ v †eMg 

MÖvg-iv‡qi w`qv 
WvKNi-Djy‡Lvjv 
Dc‡Rjv-KvjxMÄ 
‡Rjv-MvRxcyi| 

572 bvg-‡gvt Ry‡qj Avn‡¤§` 
wcZv- ‡gvt AvDqvj †nv‡mb 
gvZv-wibv †eMg 

d¬vU bs-4wW, evwo bs-2/we/GI2we/we 2q K‡jvbx 
wgicyi, XvKv| 

573 bvg-‡gvt ev‡qRx` †nv‡mb 
wcZv- g„Z BmivBj †nv‡mb 
gvZv-‡gvPvt wgbv LvZzb 

MÖvg-‡evovgvov 
WvKNi-ev¸wUqv 
Dc‡Rjv -‰kjKzcv 
‡Rjv-wSbvB`n 

574 bvg-dv‡Zgv Av³vi 
wcZv- ‡gvt bvRgyj Bmjvg 
gvZv-wgbviv †eMg 

MÖvg-Pvwicvov 
WvKNi -AvPwgZv 
Dc‡Rjv -KwUqvw` 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

576 bvg-‡gvt AvbQvix kvn& 
wcZv- ‡gvt QvB`yi ingvb kvn& 
gvZv-mv‡niv †eMg 

MÖvg-PovB‡Lvjv/05 
WvKNi -eUZjv 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-bxjdvgvix 

578 bvg-‡gvt iæûj Avgxb 
wcZv- ‡gvt kvnRvnvb 
gvZv-nv‡dRv †eMg 

MÖvg- †ZwjbMi 
WvKNi-Aó MÖvg 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-eªvþYevwoqv 

579 bvg-‡gvt †gvkvid †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt dRi Avjx 
gvZv-‡gvQv: Rqbe †bQv 

MÖvg-ajv 
WvKNi -ajv 
Dc‡Rjv-wÎkvj 
‡Rjv-gqgbwmsn 
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580 bvg-‡gvt kwdKzj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt Aveyj nv‡kg 
gvZv-cviƒjv Lvubg 

evmv -132 nvRx †ivW 
AvRgcyi ga¨cvov, `wÿb Lvb (DËiv), XvKv| 

581 bvg-‡gvt iweDj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt Avey e°i †gvj¨v 
gvZv-‡gvQv: wbwjgv †eMg 

MÖvg-ZvuZx cvov 
WvKNi-gv¸iv 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-gv¸iv 

582 bvg-‡gvt ‡nv‡mb iæ‡ej 
wcZv- g„Z nviæbyi iwk` 
gvZv-g‡bvqviv †eMg 

MÖvg-‡`excyi 
WvKNi -nvmvbnvU 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-‡bvqvLvjx 

583 bvg-‡gvt †i‡`vqvb ingvb ivRy 
wcZv- ‡gvt nvweeyi ingvb nvwee 
gvZv-BqvRbyi †eMg 

140/10, wm UvBc 
wgicyi, XvKv| 

584 bvg-wgVzb wgqv 
wcZv- ‡gvt Rvjvj DÏxb 
gvZv-‡gvQv: wibv Av³vi 

MÖvg- mvZ †eoxKv›`v 
WvKNi-kv‡nievby 
Dc‡Rjv -‡bÎ‡Kvbv 
‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 

585 bvg-‡ejvj gvngỳ  
wcZv- Av: iwng ‡PŠwK`vi 
gvZv-nvwjgv 

f~uBMo, bvivqbMÄ m`i bvivqYMÄ 

586 নাম: আিরফুল ইসলাম 
wcZv- giûg byiæj Bmjvg 
gvZv-Avwmqv †eMg 

MÖvg-Kzwocvov 
WvKNi-MvÜvBj 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-wmivRMÄ 

587 bvg-‡gvt ‡gvL‡jQzi ingvb Lvb 
wcZv- g„Z ‡gvt Avãyi iwng Lvb 
gvZv- g‡bvqviv †eMg 

wbD jvBU Kgvwkqvj, Bbw÷wUDU, cwðg Kvdiæj, 
AvMviMvuI,ZvjZjv, †k‡ievOjv bMi XvKv 

588 bvg-‡gvt K‡jøvj †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt BbQzi †gvjøv 
gvZv-‡gvQvt mv‡niv LvZzb 

MÖvg-‡evb‡Kvjv ga¨cvov 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -myRvbMi 
‡Rjv-cvebv 

589 bvg-‡gvt gvmyg Avjx 
wcZv- ‡gvt Avãyj gwgb 
gvZv- †gvmv: Avw¤̂qv †eMg 

MÖvg-kÖxgšÍcyi 
WvKNi -‡Mv`vMvox 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-ivRkvnx 

590 bvg- K‡jøvj eo–qv 
wcZv- eveyj eo–qv 
gvZv-wSby eo–qv 

MÖvg-gyywÝcvov 
WvKNi -VvKyiMvuI 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-VvKyiMvuI 
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593 bvg-D‡¤§ KzjQzg 
¯v̂gx: ‡gvt Kvgiæj †nv‡mb 
gvZv-kvnvbvR cvifxb 

cÖh‡šÍ: kvnvbvR †eMg 
Kÿ bs-1525, feb -06 
ag© welqK gš¿bvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

594 bvg-iwb Kzgvi `vm 
wcZv- iv‡R› ª̀ bv_ `vm 
gvZv-bwgZv ivYx `vm 

MÖvg-eo eviB nvwU 
WvKNi-K‡iiMÖvg 
Dc‡Rjv -wmsov 
‡Rjv-bv‡Uvi 

595 bvg-g„Zz̈ Äq ZvjyK`vi 
wcZv- `yjvj ZvjyK`vi 
gvZv-g„Z wefv ivbx 

cÖh‡šÍ: ¯ĉb MvBb 
216 Gwjd¨v›U †ivW 
( 3q Zjv) avbgÛx, XvKv| 

596 bvg-cÖfvl P›`ª wek¦vm 
wcZv- cÖdzj¨ Kzgvi wek¦vm 
gvZv-KweZv wek¦vm 

MÖvg- eo Wzgwiqv 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv-Uzw½cvov 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

597 bvg-‡gvQv: iægx Av³vi †gvjøv 
wcZv- g„Z AvjZve †nv‡mb †gvjøv 
gvZv-iæwe ‡eMg 

MÖvg-bMi `v‡ivqvbx †gvjøv cvov 
WvKNi -`v‡ivqvbw myZvKj 
Dc‡Rjv -bxjdvgvix 
‡Rjv-H 

598 bvg-kvnRvnvb Kexi Zcb 
wcZv- eveyj wgqv 
gvZv-‡iLv Av³vi 

MÖvg-`wÿY wewkDov 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 

599 bvg-mygb Lvb 
wcZv- kwdKzj Bmjvg 
gvZv-‡ivwRbv Av³vi 

MÖvg-Avgjx †Kkcyi 
WvKNi -KzwoevRvi 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-‡bÎ‡Kvbv 

600 bvg-‡gvt Avwgiæj Bmjvg 
wcZv- ‡gvtAveyj Kv‡kg 
gvZv-‡gvQvt gqbv LvZzb 

MÖvg-PievwZqv 
WvKNi -bvwibv 
Dc‡Rjv-kvnRv`cyi 
‡Rjv-wmivRMÄ 

601 bvg-‡gvt Bg`v ỳj nK 
wcZv- ‡gvt Avwbmyi ingvb (BDbym) 
gvZv-‡gvmvt †iLv Av³vi 

gvwbKMÄ cjøx we`ÿ r mwgwZ,evMRvb, gyjRvb, gvwbKMÄ 

602 bvg-Av‡qkv Av³vi 
wcZv- ‡gv: Avãym mvgv` 
gvZv-mvwdqv †eMg 

MÖvg-KvwR nvUv 
WvKNi-ivRkvnx wRwcI 
Dc‡Rjv-m`i (ivRcvov) 
‡Rjv-ivRkvnx 

603 bvg-iweDj Bmjvg 
wcZv- Qv‡`K Avjx 
gvZv-gwiqg LvZzb 

MÖvg-KvwR nvUv 
WvKNi-ivRkvnx wRwcI 
Dc‡Rjv-m`i (ivRcvov) 
‡Rjv-ivRkvnx 
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604 bvg-‡gvt mv‡bvqvi 
wcZv- g„Z Avãyj nvwKg 
gvZv-mvjgv 

MÖvg-KvwR nvUv 
WvKNi-ivRkvnx wRwcI 
Dc‡Rjv-m`i (ivRcvov) 
‡Rjv-ivRkvnx 

605 bvg-bxj Kgj evjv 
wcZv- wbwLj P›`ª evjv 
gvZv-ivav ivbx evjv 

MÖvg-KvwR nvUv 
WvKNi-ivRkvnx wRwcI 
Dc‡Rjv-m`i (ivRcvov) 
‡Rjv-ivRkvnx 

606 bvg-‡gvt Avj gvgyb †kL 
wcZv- ‡gvt Kwei †nv‡mb †kL 
gvZv-wg‡mm mv‡jnv †eMg 

MÖvg-KvwR nvUv 
WvKNi-ivRkvnx wRwcI 
Dc‡Rjv-m`i (ivRcvov) 
‡Rjv-ivRkvnx 

607 bvg-‡gvtbvRgyj Kwei 
wcZv- ‡gvtAvãyj Lv‡jK 
gvZv-‡gvt bvRgyj Kwei 

XvKv eûfvlx mvuUwjwc, †Uªwbs †m›`vi ,93 mi`vi Kg‡cø·, 
AvMviMvuI, ZvjZjv , XvKv| 

608 bvg-jMœ ZÂ½¨v 
wcZv- iZb ZÂ½¨v 
gvZv-my‡gb gvjv ZÂ½¨v 

cÖh‡šÍ: e½ujÿx dv‡g©mx, Zej Qwo evRvi 
ivsMvgvwU 

609 bvg-‡gvt ZvbwRjyi ingvb 
wcZv- ‡gvtAvãyj nvB f~uBqv 
gvZv-Avw¤̂qv Av³vi 

÷vi †UKwbK¨vj †Uªwbs †m›Uvi, 17 c~e© ivgcyiv, wW. AvB.wU †ivW, 
XvKv| 

610 bvg-‡kL AvRv` †nv‡mb 
wcZv- ‡kL byigynv¤§` 
gvZv-byiRvnvb 

MÖvg-‡kvjvKzov 
WvKNi -wMjvZjv 
Dc‡Rjv -ivgcvj 
‡Rjv-ev‡MinvU 

611 bvg-‡gvQv: gviædv AvLZvi 
wcZv- ‡gvtev”Pz †Rvqvi`vi 
gvZv-‡gvQvt bvRgv †eMg 

cÖh‡šÍ:‡gvtbvRgyj †nv‡mb 
e¨w³MZ Kg©KZ©v 
wkífeb,wkí gš¿Yvjq 
gwZwSj, XvKv| 

612 bvg-kviwgb Av³vi ¯§„ywZ 
wcZv- Avãym mvËvi 
gvZv-Avw¤̂qv †eMg 

MÖvg-`vb‡ei Mwj 
WvKNi-gvÛv 
Dc‡Rjv -meyRevM 
‡Rjv-XvKv 

613 bvg-AvwRgywÏb mi`vi 
wcZv- Avãyj KzÏym 
gvZv-jvKx †eMg 

MÖvg-c~e© Avo–qvKvw›` 
WvKNi-IovKvw›` 
Dc‡Rjv -Kvwkqvbx 
‡Rjv-‡MvcvjMÄ 

614 bvg-‡gvt Rni Avjx 
wcZv- ‡gvtivqnvb Lwjdv 
gvZv-‡gvQvt mywdqv LvZyb 

MÖvg-evMvWv½v 
WvKNi -‡bcv 
Dc‡Rjv-g‡nkcyi 
‡Rjv-wSbvB`n 
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615 bvg-‡gvt wicb gvngỳ  
wcZv- Avt Qvgv` 
gvZv-wkdvwj †eMg 

MÖvg-‡Nvov`n 
WvKNi-Zv¤̂yjLvbv 
Dc‡Rjv-dwi`cyi m`i 
‡Rjv-dwi`cyi 

616 bvg-Avãyjøvn Avj bvwmg 
wcZv- ‡gvt Avãyj RveŸvi 
gvZv-g„Z bvRgv cvifxb 

MÖvg-Lvbcvov 
WvKNi-UvsMvBj 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-UvsMvBj 

617 bvg-weRq Kzgvi mvnv 
wcZv- nvivb P›`ª mvnv 
gvZv-Kvgbv P›`ª mvnv 

MÖvg-wkeivgcyi 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv-dwi`cyi 
‡Rjv-dwi`cyi 

618 bvg-‡ivKmvbv Av³vi 
wcZv-g„Z gyw³‡hv×v Gd Rvdi Avjx 
gvZv-mvgQzbœvnvi 

cviæwjqv cviv. mywnjcyi, 
eªvþYevwoqv| 

619 bvg-mvwenv cvifxb mwb 
wcZv- myjZvb gvngỳ  
gvZv-‡gvQvt byiRvnvb †eMg 

MÖvg-‡ijI‡q K‡jvbx 
WvKNi-MvBevÜv 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-MvBevÜv 

620 bvg-‡gvt gvmỳ  ivbv 
wcZv- ‡gvt Avãym †mvenvb 
gvZv-gvmyiv †eMg 

MÖvg-PovB wfUv 
WvKNi †MvjvcMÄ 
Dc‡Rjv -weivgcyi 
‡Rjv-w`bvRcyi 

621 bvg-‡gvt Ry‡qj wgqv 
wcZv- ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb 
gvZv-wejwKQ †eMg 

MÖvg-‡nvMjx Kv›`x 
WvKNi -DËi wgR©vbMi 
Dc‡Rjv-ivqcyiv 
‡Rjv- biwms`x 

622 bvg-‡gvt Avãyj iwng 
wcZv- ‡gvt iæûj Avwgb 
gvZv-wg‡mm iwngv †eMg 

evox -1, †ivW -36/G †jBb, bs-2 eøK-3, cjøex, wgicyi, 
XvKv| 

623 bvg-mvgmyj Avjg 
wcZv- ‡gvRv‡¤§j nK 
gvZv-‡ikgv LvZzb 

MÖvg-Piev½vevoxqv c~e©cvov 
WvKNi-wngvBZcyi 
Dc‡Rjv-cvebv m`i 
‡Rjv-cvebv 

624 bvg-AvBqye bex 
wcZv- b~iæj Bmjvg 
gvZv-Av‡gbv †eMg 

MÖvg-ivgKjv 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv-bxjdvgvix m`i 
‡Rjv-bxjdvgvix 

625 bvg-‡gvt ivweŸDj nvmvb 
wcZv- ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 
gvZv-‡i‡nbv AvLZvi 

MÖvg-wek¦vm cvov 
WvKNi -RqcyinvU 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-H 
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626 bvg-iex› ª̀ bv_ ivq 
wcZv- g„Z b‡i› ª̀ bv_ eg©b 
gvZv-we‡Rvevjv ivbx 

MÖvg-dZv 
WvKNi-eo`iMvnvU 
Dc‡Rjv -cxiMvQv 
‡Rjv-iscyi 

627 bvg-Zbq `vm 
wcZv- eveyj `vm 
gvZv-RqšÍx ivbx `vm 

MÖvg-DcwÏjvgwQ 
WvKNi-Pvcivwki nvU 
Dc‡Rjv-KweinvU 
‡Rjv- †bvqvLvjx 

628 bvg-‡gvt iv‡k` Bmjvg 
wcZv- ‡gvtdR‡j Kwig 
gvZv-‡gvQvtAvwjd wbjydv 

MÖvg-‡MvmvB MÛv 
WvKNi-gyw³i nvU 
Dc‡Rjv -‡Wvgvi 
‡Rjv-bxjdvgvix 

629 bvg-‡gvt b~iæj Avgxb 
wcZv- ‡gvt iBQ DwÏb Xvjx 
gvZv-iIkb Aviv †eMg 

K¬veNi, e½ feb, 5bs †MU ÷vd †KvqvUvi, XvKv| 

630 bvg-‡gvt AvwZKzj Bmjvg 
wcZv- ‡gvtg„Z: Rvnv½xi †nv‡mb 
gvZv-mvgQzb bvnvi 

MÖvg-`wÿY KvwjKvcyi 
WvKNi-evRvi †PŠqvi 
Dc‡Rjv-Av`k©bMi 
‡Rjv-Kzwgjøv 

631 bvg-gwbKv †`ex 
wcZv- g„Z eª‡R› ª̀ bv_ 
gvZv-‡iLv ivbx †`ex 

MÖvg-c~eŸ© bvwmivev` 
WvKNi-Av`k©cvo Mwj 
Dc‡Rjv-cwj‡UKwbK¨vj 
‡Rjv-PÆMÖvg 

632 bvg-myKvšÍ fÆvPvh© 
wcZv- mgxi KvwšÍ fÆvPvh© 
gvZv-bwgZv fUªvPvh©̈  

MÖvg-gwjøK †Qvenvb 
WvKNi-cv ỳqv 
Dc‡Rjv -‡jvnvMov 
‡Rjv-PÆMÖvg 

633 bvg-‡gvt byiæj nK 
wcZv- ‡gvt Bw ª̀m 
gvZv-iwngv †eMg 

MÖvg- Avwgb K‡jvbx 
WvKNi-Avwgb RyU wgjm 
Dc‡Rjv- ev‡qwR` †ev¯Ívgx 
‡Rjv-PÆMÖvg 

634 bvg-‡gvtgBbyj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt AvwRi DÏxb 
gvZv- †gvQvt †iwRqv LvZzb 

MÖvg-fMeZx cyi 
WvKNi-KvÂb 
Dc‡Rjv -weij 
‡Rjv- w`bvRcyi 

635 bvg-‡gvnv¤§` AvwZKzj ingvb iv‡k` 
wcZv- ‡gvnv¤§` Ave ỳi iwng 
gvZv-kvgxg AvKZvi 

MÖvg-kvngxi cyi 
WvKNi-dKxibxi nvU 
Dc‡Rjv-KY©dzjx 
‡Rjv-PÆMÖvg 

636 bvg-Avmgv Av³vi 
wcZv- Avãym mvjvg 
gvZv-ivby †eMg 

evmv bs-03, jvBb-B cøvwUbvg kÖwgK K‡jvbx 
wRwcI Lvwjkcyi, Lyjbv 
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637 bvg-‡givR †`Iqvb 
wcZv- Rwni DwÏb 
gvZv-ggZvR †eMg 

MÖvg-gv ª̀vmvcvov 
WvKNi-evDwkqv 
Dc‡Rjv -MRvwiqv 
‡Rjv-gyÝxMÄ 

638 bvg-weUe cv‡Û 
wcZv- mywbjcv‡Û 
gvZv-KvÂbcv‡Û 

MÖvg-KvVzwiqv 
WvKNi -wRbwRiv 
Dc‡Rjv -‡KivbxMÄ 
‡Rjv-XvKv 

639 bvg-‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt AveyRj 
gvZv-gv‡R` 

iæ¯Íg †óvi, 53/2 KmvB Uzwj, evey evRvi, eskvj XvKv| 

640 bvg-‡gvtiv‡mj †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt ỳjy wgqv 
gvZv-‡gvQvt KzjQzgv ‡eMg 

nvU©KvjPvi †m›Uvi, †mvenvbevM, mvfvi , XvKv 

641 bvg-‡gvQvt nvwjgv LvZzb 
wcZv- g„Z †gvtAv°vm Avjx 
gvZv-g„Z nvqvZzb †eMg 

MÖvg-`~M©vcyi 
WvKNi -‡fKzwUqv 
Dc‡Rjv-h‡kvi 
‡Rjv-H 

642 bvg-mvw`qv bvmwib †gŠ 
wcZv- Av: mvjvg miKvi 
gvZv-nv&Iqv †eMg 

evmv bs-3, jvBb-B, cøvwUbvg kÖwgK K‡jvbx 
wR wc I, Lvwjkcyi, Lyjbv 

643 bvg- †mv‡nj Avn‡g` 
wcZv- ‡gvt Avãyj †gvZv‡je 
gvZv- nvwjgv †eMg 

G-125/4 cvBKcvov miKvix K‡jvbx AvbmviK¨v¤ú, wgicyi-1 
XvKv| 

644 bvg-‡gvt ‡ejvj †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt Avãyj †gvZv‡je 
gvZv-nvwjgv †eMg 

G-125/4 cvBKcvov miKvix K‡jvbx AvbmviK¨v¤ú, wgicyi-1 
XvKv| 

645 bvg-‡ivK‡mvbv LvZzb 
wcZv- Lwjjyi ingvb 
gvZv-AvwQqv LvZzb 

MÖvg-mvgšÍv cwU cvov 
WvKNi -H 
Dc‡Rjv-–g‡nkcyi 
‡Rjv-wSbvB`n 

646 bvg-‡gvt gvmỳ  ivbv 
wcZv- ‡gvt ‡gvm‡jg 
gvZv- bvwQgv †eMg 

M/G/13 MYKUzjx wmwU K‡jvbx , wbD gv‡K©U XvKv| 

647 bvg-‡gvt gBbyj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt †ejvj DwÏb 
gvZv- †gvQvt mywdqv †eMg 

MÖvg-K‡ivUv 
WvKNi-w`NvcwZqv 
Dc‡Rjv-bv‡Uvi m`i 
‡Rjv-bv‡Uvi 
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648 bvg-bxjKÚ wek¦vm 
wcZv- L‡M›`ªbv_ wek¦vm 
gvZv-mywgZv wek¦vm 

MÖvg-iæ ª̀MvZx 
WvKNi -KjKwjqv 
Dc‡Rjv -dwKinvU 
‡Rjv-ev‡MinvU 

649 bvg- KvRx †g‡n ỳ¾vgvb 
wcZv- g„Z KvRx Avmv`y¾vgvb 
gvZv-‡gvQ‡jgv †eMg 

wbD jvBU Kgv©wkqvj 
Bb: cwðg Kvdiæj, AvMviMvuI, ZvjZjv, XvKv 

650 bvg-‡gvt gvwbK †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt Avãyj Kwig 
gvZv- †gvQv: kvwn`v LvZzb 

MÖvg-NibvMov 
WvKNi -‡Ueywbqv 
Dc‡Rjv-cvebv m`i 
‡Rjv-cvebv 

651 bvg-ivRxe †nv‡mb 
wcZv- ZvRyj Bmjvg 
gvZv-dwi`v †eMg 

MÖvg-evjyqvKvw›` 
WvKNi-we, †K ivq cvov 
Dc‡Rjv - MRvwiqv 
‡Rjv- gyÝxMÄ 

652 bvg-‡gvt wiqvb dwKi 
wcZv- ‡gvt MÄi dwKi 
gvZv-Rvnvbviv †eMg 

wR/3, we wR †cÖm ÷vd †KvqvUvi, †ZRMvuI, XvKv| 

653 bvg-Acy Kzgvi wmK`vi 
wcZv- A‡kvK Kzgvi wmK`vi 
gvZv-AÄjx ivbx wmK`vi 

MÖvg- DËi jwjZv`vn 
WvKNi -evixbMi 
Dc‡Rjv -‡KvZqvjx 
‡Rjv-h‡kvi 

654 bvg-Awb‡gl Kzgvi †Nvl 
wcZv- Agj †Nvl 
gvZv-KwbKv ivbx †Nvl 

MÖvg-weRq bMi 
WvKNi -‡LvRvinvU 
Dc‡Rjv - h‡kvi m`i 
‡Rjv-h‡kvi 

655 bvg-‡gvt †gv¯ÍvKzj nK 
wcZv- ‡gvtAvqbvj nK 
gvZv-‡gvQvt Kvgiæb bvnvi 

MÖvg-evMPx 
WvKNi-PKAvwZ_v 
Dc‡Rjv -bIMvu 
‡Rjv-bIMvu 

656 bvg-‡gvt gÄyiæj Bmjvg gÛj 
wcZv- g„Zt AvtQvgv` gÛj 
gvZv-‡gvQvt gbRy †eMg 

MÖvg- Avwid Lvu evmy‡`ecyi 
WvKNi -ingZcyi 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-MvBevÜv 

657 bvg- ¯Ŷ©v Lvbg 
wcZv- g„Z:mi`vi Igi Avjx 
gvZv-Av‡jqv †eMg 

evmv-17, †ivW-04, eøK-wW 
`wÿY ebkÖx (3q Zjv) 
wLjMvuI, XvKv 

658 bvg-‡gvt mv¾v`yj Bmjvg 
wcZv- ‡gvt KwQgywÏb gÛj 
gvZv-‡gvQv: Qv‡jnv †eMg 

13/4,MÖxb †ivW óvd †KvqvUvm©, wbDgv‡K©U, XvKv| 
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659 bvg-gv‡R ỳj nK 
wcZv- ‡Mvjvc †nv‡mb 
gvZv-wiwRqv LvZzb 

MÖvg-wn›`vicvov 
WvKNi -wikLvjx 
Dc‡Rjv-nwibvKzÛ 
‡Rjv-wSbvB`n 

660 bvg-‡gŠmygx Av³vi mywg 
wcZv- ‡gvt †`‡jvqvi ‡kL 
gvZv-‡gvmv: nvwjgv †eMg 

MÖvg-KzgviLvjx 
WvKNi-wU, G, dviæK ¯‹zj 
Dc‡Rjv -‡gvsjv 
‡Rjv-ev‡MinvU 

661 bvg-mvjgvb †nv‡mb 
wcZv- bRiæj Bmjvg 
gvZv-mvwn`v †eMg 

MÖvg-¯§„wZaviv Av/G 
WvKNi -`wbqv 
Dc‡Rjv-K`gZwj 
‡Rjv-XvKv 

662 bvg-mywdqv LvZzb 
wcZv- ‡gvt QvBd Avjx 
gvZv-‡i‡nbv cvifxb 

95/4/1, ga¨ cx‡ii evM 
wgicyi, XvKv| 

663 bvg-iæcK eo–qv 
wcZv- wgjb KvwšÍ eo–qv 
gvZv-iwk¥ eo–qv 

MÖvg-AveyiLxj 
WvKNi -¸Riv (we,I) 
Dc‡Rjv-ivDRvb 
‡Rjv-PÆMÖvg 

664 bvg-‡gvt gwZDi ingvb 
wcZv- ‡gvt gKeyj †nv‡mb 
gvZv- ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb 

MÖvg- RwginvU 
WvKNi -evmycvov 
Dc‡Rjv-cve©Zxcyi 
‡Rjv-w`bvRcyi 

665 bvg-‡gvt bRiæj Bmjvg 
wcZv- g„Z: †gvt f~wgR DwÏb cÖavb 
gvZv-‡bnvi 

MÖvg-cÖavb cvov 
WvKNi-dzjZj 
Dc‡Rjv -‡ev`v 
‡Rjv-cÂMo 

667 bvg-‡njvj DwÏb 
wcZv- gKeyj fw³ 
gvZv-‡ejvZzb †eMg 

49 bs evmv. ga¨ cvBKcvov, wgicyi XvKv| 

668 bvg-‰mKZ b›`x 
wcZv- ‡LvKb b›`x 
gvZv-w`cvjx b›`x 

78/1 bs kvLvuix evRvi, XvKv 

669 bvg-‡gvtiæ‡ej MvRx 
wcZv- ‡gvt Rqbvj MvRx 
gvZv-‡gvmvt jyrdz‡bœQv †eMg 

MÖvg-KvKoveywbqv 
WvKNi -‡jvnvwjqv eo evox 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv-cUzqvLvjw 

670 bvg-‡gvt †g‡nievb gÛj 
wcZv- ‡gvt byiæj Bmjvg gÛj 
gvZv-‡gvQvt gvngỳ v †eMg 

MÖvg-BmjvgevM 
WvKNi-‰mq`cyi 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-bxjdvgvix 
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671 bvg-‡gvt Rvnv½xi Avjg 
wcZv- ‡gvt gwRei ingvb 
gvZv- †gvQv: mv‡niv †eMg 

MÖvg- KxË©bcvov 
WvKNi -fRbcyi 
Dc‡Rjv -‡ZuZzwjqv 
‡Rjv-cÂMo 

672 bvg-‡gvt dviæKz¾vgvb 
wcZv- g„ZtGKivgyj nK miKvi 
gvZv-‡gvQvt dwi`v LvZzb 

MÖvg-cwðg †ej cyKzi (†jnjxcvov) 
WvKNi - †mvbvLyjx 
Dc‡Rjv-‰mq`cyi 
‡Rjv-bxjdvgvix 

673 bvg-‡gvt Rvwn` †nvmvBb 
wcZv- ‡gvt Aveyj evkvi wgw ¿̄ 
gvZv-Qv‡jnv †di‡`Šm 

9/4, mwjgyjøvn †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv| 

674 bvg-Zvnwgbv Av³vi 
wcZv- g„Z Avãyj RveŸvi 
gvZv-nvmbviv LvZzb 

1/9 (5g Zjv) cjvkx miKvix AvevwmK K‡jvbx AvwRgcyi, XvKv 

675 bvg-ixZv miKvi 
wcZv- `qvj nwi miKvi 
gvZv-Rqv ivbx miKvi 

MÖvg- †Lvjv †gvov 
WvKNi-eªvþYKxË©v 
Dc‡Rjv -‡KivbxMÄ 
‡Rjv-XvKv| 

676 bvg-‡gvRv‡¤§j †nvmvBb 
wcZv- ‡gvt Avt Kvw`i 
gvZv-‡Lv‡`Rv LvZzb 

MÖvg-ga¨cvov 
WvKNi-RvZxq wPwbKj 
Dc‡Rjv-wK‡kviMÄ 
‡Rjv-wK‡kviMÄ 

677 bvg-‡gvt †evinvb DwÏb 
wcZv- ‡gvt Rwniæj Bmjvg 
gvZv-Avd‡ivRv †eMg 

MÖvg-‰mq` Avjx Lv Wv½x 
WvKNi-gwgb Lvi nvU 
Dc‡Rjv-dwi`cyi m`i 
‡Rjv-dwi`cyi| 

678 bvg-‡gvt mvB`yj Bmjvg 
wcZv- Avãyj ReŸvi gv÷vi 
gvZv-‡d¬vqviv †eMg 

MÖvg-KvKoveywbqv-91 
WvKNi -‡jvnvwjqv eoevox 
Dc‡Rjv-m`i 
‡Rjv- cUyqvLvjx 

679 bvg-‡gvt dinv` cÖavb 
wcZv- ‡gvt Aveyj Lv‡qi 
gvZv-cviæj Av³vi 

cÖh‡šÍ: ‡gvt Aveyj Lv‡qi 
RbZv e¨vsK wjt wR‡iv c‡q›U K‡cv©‡iU kvLv 38 we, we XvKv| 

680 bvg-‡gv¯ÍvwdRyi ingvb †PŠayix 
†mvnvM 
wcZv- AvwRRyi ingvb †PŠayix 
gvZv-‡iv‡Kqv ‡eMg †Pxayix 

MÖvg- kvwšÍcvov 
WvKNi-bexMÄ 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv- nweMÄ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

681 bvg-‡gvt nvwdRyi ingvb 
wcZv- ‡gvt BDmyd Avjx 
gvZv- bvnvi †eMg 

MÖvg- nvg`n †gvjø¨v cvov 
WvKNi-wSbvB`n 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-H 

682 bvg-Zvcm PµeZ©x 
wcZv- myKzgvi PµeZ©x 
gvZv-Kíbv PµeZ©x 

MÖvg-`~M©v gw›`i Mwj, Rvdivev` 
WvKNi - †gvnv¤§`cyi 
Dc‡Rjv -H 
‡Rjv-XvKv 

683 bvg-‡gvt kvgxg ZvjyK`vi 
wcZv- ‡gvt IqvR DÏxb Lvb 
gvZv- †gvQvt g‡gRvb †eMg 

MÖvg- eb cvov bZzb evRvi 
WvKNi-nv‡ivqv 
Dc‡Rjv-eovB MÖvg 
‡Rjv-bv‡Uvi 

684 bvg-‡gvt wjUb †nv‡mb 
wcZv- ‡gvt Igi Avjx Lvb 
gvZv- †gvQvt Igi Avjx Lvb 

MÖvg-aiBj 
WvKNi - nwicyi 
Dc‡Rjv-PvU‡gvni 
‡Rjv- cvebv 

685 bvg-‡gvt iIkb wiqv` 
wcZv- ‡gvt G‡¯‹›`vi †gvjøv 
gvZv- iIkb Aviv 

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (wbg©vY) Gi Kvh©vjq XvKv wiwRqb, weGwWwm, †mP 
feb 22 gvwbK wgqv GwfwbD, XvKv| 

686 নাম-েমাঃ আ�ল আহাদ মৃধা 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফফার মৃধা 
মাতা-অনািমকা েবগম 

�াম-কদমতলা 
ডাকঘর-চাচুিড় 
উপেজলা-কািলয়া 
েজলা-নড়াইল 

687 নাম-উৎপল চাকমা 
িপতা-অমেল� চাকমা 
মাতা-পূণ র্ শশী চাকম 

�যে�-সি�তা চাকমা 
হাল�া সরকাির �াঃ িব�ালয়,বরকল, 
রাংগামািট পাবতর্য্ েজলা। 

688 নাম-েমাঃ িমলন েশখ 
িপতা-েমাঃ নুর-ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা েবগম 

�াম-পাকুিড়য়া 
ডাকঘর-িশয়ালদী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

689 নাম-েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ শাহাদুল ইসলাম খান 
মাতা-খ�কার িবলিকস েবগম 

�াম-েম�া শােনরহাট 
ডাকঘর-শােনরহাটপীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

690 নাম-জীবন চ� েগাপ 
িপতা-শংকর েগাপ 
মাতা-স�য্া রানী েগাপ 

�াম-নািসরনগর 
ডাকঘর-নািসরনগর 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 
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691 নাম-েমাছাঃ রুপালী খাতুন 
িপতা-েমাঃ অিফল উি�ন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ সালমা খাতুন 

�যে�-অিনক লাইে�রী,প�ী িবদুয্ৎ বাজার,সাভার কয্া�ঃ,ঢাকা-1344 

692 নাম-শািকলা বানু 
িপতা-েমাঃ আঃ রা�াক 
মাতা-েমাছঃ লাইলী েবগম 

�াম-ইকর কুিড় 
ডাকঘর-সা�াহার 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

693 নাম-এস এম সারিজস হুসাইন 
িপতা-এস এম িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 

�যে�-েমাঃ মাসুদ িশকদার,সহকারী �া� অিফসার,বাংলােদশ সুি�ম 
েকাট র্,হাইেকাট র্ িবভাগ,ঢাকা-1000 

694 নাম-েমাঃ রােসদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকরাম েহােসন খাঁ 
মাতা-কিহনূর েবগম 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-�রামপুর 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

695 নাম-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
িপতা-মৃতঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ রন্জুমা েবগম 

�াম-পশু র্রাম িচলার ঝাড় 
ডাকঘর-ময়নাকুিট 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

696 নাম-েমাঃ েগালাম র�ানী 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িমনারা েবগম 

�াম-বড় মিজদপুর 
ডাকঘর-েখজমতপুর 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

697 নাম-েমাঃ আশরাফ আলী 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার আলী 
মাতা-েমাছাঃ রুিজনা েবগম 

�াম-ৈখ�য্াপাড়া 
ডাকঘর-�ামপুর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

698 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েসকাদর আলী 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-বাকতা দি�ণপাড়া 
ডাকঘর-বাকতা 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

699 নাম-েমাঃ ফজেল রাি� 
িপতা-মৃতঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-িমতা ইসলাম 

101/িব-6এ.িজ.িব কেলানী হাসপাতাল েজান,কমলাপুর,মিতিঝল,ঢাকা 

700 নাম-অনুপম সাহা 
িপতা-অিজত কুমার সাহা 
মাতা-গীতা রানী সাহা 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ,ে�িনং েস�ার, 
95/2,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

702 নাম-েমাঃ আরশাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আেশক আলী 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-মাগুড়া পােটায়ারী পাড়া 
ডাকঘর-মাগুড়া 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-নীলফামারী 
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703 নাম-ৈসয়দ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-ৈসয়দ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�াম-সুরুজ 
ডাকঘর-েগাসাইেজায়াইর 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

704 নাম-আইিরন আকতার 
িপতা-মৃতঃ হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-আসমা আকতার 

�যে�-েমাঃ আ�র রিশদ 
লাইে�িরয়ান,পিরেবশ অিধদ�র,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

705 নাম-েমাঃ েসােহল 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-নািসমা েবগম 

�াম-ে�নীখালী 
ডাকঘর-কািলকাবাড়ী হাট 
উপেজলা-েমাড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

706 নাম-েমাঃ িলটন েহােসন 
িপতা-েমাঃ েহলাল েহােসন 
মাতা-লিতফা েবগম 

�াম-�াশপুর 
ডাকঘর-িনউ রসুলপুর 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

707 নাম-েমাঃ আবুল বাসার 
িপতা-েমাঃ আ�ল ক�ছ 
মাতা-েজা�া খাতুন 

�াম-হািলউড়া 
ডাকঘর-িকছমত বন�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

709 নাম-েমাঃ নুরুজ জামান 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক আকন 
মাতা-েমাসাঃ রািহমা েবগম 

�াম-দি�ণপাশা 
ডাকঘর-মহা�াি� 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

710 নাম-েদবাশীষ েগাপ 
িপতা-িব� লাল েগাপ 
মাতা-ক�না রানী েগাপ 

�াম-নািসরনগর 
ডাকঘর-নািসরনগর 
উপেজলা-নািসরনগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

711 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আলী 
মাতা-সুরমা েবগম 

�াম-বস�পুর 
ডাকঘর-বস�পুর 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

712 নাম-আশুেতাষ েগালদার 
িপতা-মৃনাল েগালদার 
মাতা-গীতা েগালদার 

�াম-সাতপাড় 
ডাকঘর-সাতপাড় 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

713 নাম-েতাফােয়ল েহােসন 
িপতা-আকবর আলী 
মাতা-শােয়দা েবগম 

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

714 নাম-েমাঃ এখলাহ িময়া 
িপতা-েমাছাঃ আরশ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

�াম-েবিকেটকা 
ডাকঘর-েবিকেটকা 
উপেজলা-হিবগ� সদর 
েজলা-হিব� 
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715 নাম-িলমন ম�ল 
িপতা-ম�ল ম�ল 
মাতা-হািস ম�ল 

�াম-রামশীল 
ডাকঘর-রামশীল 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

716 নাম-ফরহাত েহাসাইন 
িপতা-আবুল কােশম মাতবর 
মাতা-রুপজান 

805/1,নীচতলা,�য্াট-এ ম� মিনপুর,িমরপুর,ঢাকা-1216 

717 নাম-েমাঃ কাউসার আলী 
িপতা-মৃতঃ রিশদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ কুলছুম েবগম 

�াম-মাদারগ� 
ডাকঘর-কচুবাড়ী 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

718 নাম-েমেহদী হাসান রােসল 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-উ�র পুমদী 
ডাকঘর-পুমদী 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

719 নাম-এম এ মিতন 
িপতা-েমাঃ হািদস িময়া 
মাতা-জােহরা খাতুন 

�াম-তেরায়া 
ডাকঘর-নরিসংদী সরকাির কেলজ 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

720 নাম-েমাছাঃ রিহমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-��াথপুর 
ডাকঘর-েভ�াবাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

721 নাম-রাজীব কুমার বালা 
িপতা-�পন কুমার বালা 
মাতা-িমিন রানী বালা 

�াম-িচেলনী 
ডাকঘর-মাছুয়ারকুল 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

722 নাম-আিরফুন েনছা 
িপতা-আ�াফ উ�ীন 
মাতা-আ�রা েবগম 

�াম-পাইক পাড়া 
ডাকঘর-সতং বাজার 
উপেজলা-চুনারু ঘাট 
েজলা-হিবগ� 

723 নাম-আি�য়ােনা সেরন 
িপতা-রাজন সেরন 
মাতা-সুিম মেম র্া 

�াম-শালখা 
ডাকঘর-এল এইচ িখলা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

724 নাম-েমাঃ ইমানুল হক 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ েরেহনা আ�ার 

�াম-আমলকী 
ডাকঘর-ৈকলাইন 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

725 নাম-জালাল উি�ন 
িপতা-আ�ল আলী 
মাতা-সােহরা েবগম 

�াম-আ��াপুর 
ডাকঘর-আ��াপুর 
উপেজলা-অ� �াম 
েজলা-িকেশারগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

726 নাম-হৃদয় েশখ 
িপতা-ইমরুল েশখ 
মাতা-ধানা েবগম 

�াম-রামচ�পুর 
ডাকঘর-িনলফা বয়রা 
উপেজলা-টাংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

727 নাম-রাজীব কুমার চ� 
িপতা-নারায়ন চ� 
মাতা-ডিল রানী চ� 

�াম-বুিড়�র 
ডাকঘর-বুিড়�র 
উপেজলা-নািসরনগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

728 নাম-নাফস হায়াত 
িপতা-অবু হা�ান 
মাতা-নাজমা আ�ার 

বাসা-08,েরাড-06,�ক-এ,না� মােকট র্ েখশবু ফয্াশন 
হাউজ,প�বী,িমরপুর,ঢাকা 

729 নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-আঃ বািছর 
মাতা-জুেলখা খাতুন 

�াম-েগািপনাথ পুর 
ডাকঘর-সায়দাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

730 নাম-আঃ রিহম 
িপতা-সােহব আলী ফিকর 
মাতা-জািকয়া খাতুন 

�াম-িশবপুর 
ডাকঘর-িশবপুর 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

731 নাম-েমাঃ মুকুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�স ছা�ার 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-ছ�পুর 
ডাকঘর-ধনবাড়ী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 

732 নাম-সুইিট দাশ 
িপতা-অরুণ দাশ 
মাতা-পুতুল দাশ 

�াম-মহাজন পাড়া 
ডাকঘর-জলদী 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

733 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ আ�ল িজলল 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-ম� গড়জিরপা 
ডাকঘর-গড়জিরপা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

734 নাম-েমাঃ শাহাদত ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শফর আলী 
মাতা-েমাসাঃ শিহনুর েবগম 

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

735 নাম-নুরুন নাহার আ�ার 
িপতা-েমাঃ মতুর্জা েহােসন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-দি�ণ েকাটগাঁও 
ডাকঘর-মু�ীগ� 
উপেজলা-মু�ীগ� 
েজলা-মু�ীগ� 

736 নাম-রিন আ�ার হয্ািপ 
িপতা-মৃতঃ নূরুল আিমন 
মাতা-হািছনা েবগম 

�াম-রায়পুরা পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-রায়পুরা 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 
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737 নাম-েমাঃ আেনায়ার হুেসন সােহল 
িপতা-েমাঃ িদদার হুেসন 
মাতা-েমাছাঃ আিমনা খাতুন 

�াম-ল�রপুর(হাজীবািড়) 
ডাকঘর-ল�রপুর 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

738 নাম-জয়নাল আেবদীন 
িপতা-মৃতঃ ফজলুল হক 
মাতা-জাহারা আ�ার 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাও,ঢাকা 

739 নাম-েমাঃ হািমদখান 
িপতা-েমাঃ মিহউি�ন খান 
মাতা-েমাসাঃ হািসনা েবগম 

�াম-বািলয়াগাি� 
ডাকঘর-সালথা 
উপেজলা-সালথা 
েজলা-ফিরদপুর 

740 নাম-রিফকুল ইসলাম 
িপতা-রউক েমা�া 
মাতা-িরনা পারভীন 

�াম-েধাপাপাড়া 
ডাকঘর-িশর�াম 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

742 নাম-আলী হাসান েমাঃ েমাজািহদ 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-নাজমা হািবব 

�াম-দািড়য়াভাংগা 
ডাকঘর-শােয়�াগ� 
উপেজলা-হিবগ� সদর 
েজলা-হিবগ� 

743 নাম-রমজান েহাসাইন 
িপতা-শিহদু�াহ 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

�াম-েগাসাইর চর 
ডাকঘর-গজািরয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 

744 নাম-েমাঃ হুমায়ুন েমাগল 
িপতা-েমাঃ আকছার েমাগল 
মাতা-শিহদা েবগম 

�াম-ছনেখালা 
ডাকঘর-ছনেখালা 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

745 নাম-অলক দাশ 
িপতা-সুেখ� দাশ 
মাতা-র�না দাশ 

�াম-চরল�য্া 
ডাকঘর-চরল�য্া 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 

746 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-পাইকান উচাপাড়া 
ডাকঘর-আলমিবিদতর 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

747 নাম-েমাঃ েসাহানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সুলতান আলী 
মাতা-েমাছাঃ েমেহর েনগা 

�াম-কিরমপুর 
ডাকঘর-আ�লপুর 
উপেজলা-লারপুর 
েজলা-নােটার 

748 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-শামসুল হক 
মাতা-েসামর েবগম 

তািনয়া ফােম র্সী,কািলগ� বাজার,শুভাঢয্া,দি�ণ েকরানীগ�,ঢাকা 
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749 নাম-সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-আ�ছ ছামাদ েমা�া 
মাতা-সািফয়া েবগম 

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

750 নাম-রািকব িময়া 
িপতা-দুলাল িময়া 
মাতা-িনলুফা ইয়াসিমন 

�াম-বীর বাঘেবর 
ডাকঘর-চ�নপুর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

751 নাম-রািশদুর রহমান 
িপতা-শােহদ আলী 
মাতা-রািশদা খাতুন 

�াম-েহােসন নগর 
ডাকঘর-েহােসন নগর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

752 নাম-সুজন ৈবরাগী 
িপতা-সে�াষ ৈবরাগী 
মাতা-েরনুকা ৈবরাগী 

�াম-বাহু �াম 
ডাকঘর-বাহু �াম 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

753 নাম-েমাঃ আল-আিমন েশখ 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান েশখ 
মাতা-সুমাইয়া েবগম 

সাউথ এিভিনউ টাওয়ার,গুলশান-1,ঢাকা-1212 

754 নাম-রুিব আ�ার 
িপতা-আবু তােহর 
মাতা-েফরেদৗস েবগম 

�াম-েবওলাইন 
ডাকঘর-আ�া বাজার 
উপেজলা-বরুড়া 
েজলা-কুিম�া 

755 নাম-মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তােলব িময়া 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-পারুিলয়া 
ডাকঘর-পারুিলয়া 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

756 নাম-েমাহা�দ রাজন 
িপতা-আবুল হােশম 
মাতা-েমাবাে�রা েবগম 

213/214,েরাড-35,েসকশন6,�ক ট,িমরপুর-2,ঢাকা-1216 

757 নাম-েমাঃ হাসমত আলী 
িপতা-েমাঃ েমাজাফর আলী 
মাতা-হাসনা েবগম 

�াম-বাঁশী 
ডাকঘর-এেলংগা 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

758 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-শািহনুর িশকদার 
মাতা-ছািবনা েবগম 

�াম-ফুলতলা 
ডাকঘর-এক কুচিট 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

759 নাম-েমাহাইিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাতােলব েহােসন 
মাতা-তাসিলমা েবগম 

�াম-বাঁশী 
ডাকঘর-এেলংগা 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 
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760 নাম-েমাঃ ইকবাল েহাসাইন 
িপতা-আবুল হািসম 
মাতা-নূরজাহান 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব র্ রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

761 নাম-হৃদয় চ� বসাক 
িপতা-সুশীল চ� বসাক 
মাতা-দুলালী রানী বসাক 

�াম-আকুর টাকুর পাড়া 
ডাকঘর-টাংগাইল 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

762 নাম-রিফকুল ইসলাম রুেবল 
িপতা-আঃ হািমদ 
মাতা-সুজলা খাতুন 

িনউক�াইন ই�াঃ �ল,আলু�ী,িমরপুর-12,ঢাকা-1216 

763 নাম-অিসম হাওলাদার 
িপতা-সুখর�ন হাওলাদার 
মাতা-কমলা রানী হাওলাদার 

অিসম হাওলাদার 
�ীণ ইউিনভািস র্িট অফ বাংলােদশ, 220/িড েবগম েরােকয়া 
�রণী,ঢাকা-1207 

764 নাম-িনপা মি�ক ে�মা 
িপতা-অিনল মি�ক িমিন 
মাতা-নীলা রানী 

5/9গনকটুলী িসিক কেলানী,িনউমােকট র্,হাজারীবাগ,ঢাকা 

765 নাম-রুিবনা েবগম 
িপতা-তারা িময়া 
মাতা-েরেফজা েবগম 

�াম-পি�ম েতঘিরয়া 
ডাকঘর-সুনামগ� 
উপেজলা-সুনামগ� 
েজলা-সুনামগ� 

766 নাম-আ�ল কােদর িডেলানী 
িপতা-আ�ার েহােসন 
মাতা-রািশদা 

30নং েরাড, 7নং বাসা,উ�রা7নং েস�র,উ�রা,ঢাকা 

767 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা-সামছুল ইসলাম 
মাতা-ছােলহা পারভীন 

কয্ািপটাল �ানশন,নয়া প�ন,ঢাকা-1000 

768 নাম-এ.েক.এম.মাসুদুর রিশদ 
িপতা-জুলহাস িময়া 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-মািহগ�(বটতলা) 
ডাকঘর-মািহগ� 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-রংপুর 

769 নাম-িরপন কুমার পাল 
িপতা-সুভাষ চ� পাল 
মাতা-সাধনা রানী পাল 

51/1মালাকার েটালা েলন,ফরাশগ�,সূ�াপুর,ঢাকা 

770 নাম-েমাঃ েনামান খান 
িপতা-েমাঃ েলাকমান খান 
মাতা-রািশদা পারভীন 

�াম-ধান সাগর 
ডাকঘর-ধানসাগর 
উপেজলা-েমােরলগ� 
েজলা-বােগরহাট 
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771 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-বড়বড়াই 
ডাকঘর-কাওরাইদ 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

772 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-�া�ণ কচুরী 
ডাকঘর-বা�ণ কচুরী 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

773 নাম-েমাঃ িছি�কুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ শমেসর আলী সরকার 
মাতা-রািবয়া আ�ার 

�াম-বারুই�াম 
ডাকঘর-বারুই�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

774 নাম-েমাঃ মিহববু�াহ 
িপতা-েমাঃ আঃ কিরম খান 
মাতা-েমাসাঃ চানবরু েবগম 

আ�াহর দান েমিডেকল হল,হাজী তিরক উ�াহ 
েরাড,আগানগর,িজনিজরা,দঃ েকরানীগ�,ঢাকা 

775 নাম-েমাঃ নািসম উি�ন 
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন খান 
মাতা-েমাসাঃ রওশনারা েবগম 

�াম-চ�পাড়া 
ডাকঘর-মদনপুরা 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

776 নাম-েনভী �ভা বড়ুয়া 
িপতা-সুেখ� বড়ুয়া 
মাতা-িমনা বড়ুয়া 

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

777 নাম-কিল� চাকমা 
িপতা-সুমিত র�ন চাকমা 
মাতা-ডকুমালা চাকমা 

�যে�-নেরশ চ� চাকমা 
এম এল এস এস,রা�ামািট পাবতর্য্ েজলা,পিরষদ কায র্ালয়,রা�ামািট 

778 নাম-হািববা তানিজন �িত 
িপতা-হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-তাহিমনা আ�ার 

�াম-িশলাসী 
ডাকঘর-গফরগাঁও 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

779 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক ম�ল 
িপতা-েমাঃমুনছুর আলী 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান েবগম 

�াম-পালান পাড়া 
ডাকঘর-দােপর হাট 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

780 নাম-িফিরজুল ইসলাম 
িপতা-আশরাফুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-কামারদহ নয়াপাড়া 
ডাকঘর-কািসতলা 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

781 নাম-েমাঃ নাঈম খান 
িপতা-েমাঃ ফারুক খা�ন 
মাতা-েমাসাঃ নাজমা েবগম 

�াম-েছাট ডািলমা 
ডাকঘর-ধানদী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 
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782 নাম-�ভাত চ� 
িপতা-সূয র্ কা� িম�ী 
মাতা-�িতমা রাণী 

�াম-সবুজবাগ 
ডাকঘর-কালাইয়া 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

783 নাম-খায়রুল ইসলাম 
িপতা-নািছর উি�ন েশখ 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-েমাগলটুলী 
ডাকঘর-ফাঁিসতলা 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

784 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল মােলক খান 
মাতা-তাহিমনা েবগম 

�যে�: শািহনা আ�ার 
অিফস সহকারী 
গণপূতর্ র�ণােব�ণ িবভাগ,১ম ১২ তলা,েসগুন বািগচা,ঢাকা। 

785 নাম-েমাঃ মামুন 
িপতা-েমাঃ কামাল পাশা 
মাতা-িরনা খাতুন 

�াম-েদউল পাড়া 
ডাকঘর-জয়ধরখালী 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

786 নাম-েমাঃ নাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃ েবলাল িময়া 
মাতা-নািছমা খাতুন 

�াম-বদলীবাতান 
ডাকঘর-িগরাই 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

787 নাম-রােশদ জুেয়ল 
িপতা-আ�ল বারী আক� 
মাতা-মিনরা মু�ী 

�াম-িনেঘার কা�া 
ডাকঘর-সাউথ কা�া 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

788 নাম-সালমান খান 
িপতা-আ�ল মােলক খান 
মাতা-তহিমনা 

�যে�: শািহনা আ�ার 
অিফস সহকারী 
গণপূতর্ র�ণােব�ণ িবভাগ,১ম ১২ তলা,েসগুন বািগচা,ঢাকা। 

789 নাম-নুরুল ইসলাম নািহদ 
িপতা-সাইফুল ইসলাম 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

�াম-ম� বােড়রা 
ডাকঘর-আমলীতলা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

790 নাম-েমাঃ আ�ল কু�স 
িপতা-েমাঃ েনছার আলী গাজী 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-নািকপুর 
ডাকঘর-নািকপুর 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

791 নাম-েমাঃ শিরফ িময়া 
িপতা-েমাঃ জিসম উ�ীন 
মাতা-েমাহাঃ ফােতমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং 
েস�ার10পূব র্ রামপুরা 
আই িট েরাড(4থতলা) 
ঢাকা1219 

792 নাম-সামছুন নাহার 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-িবলিকস আ�ার 

6/চ,মহাখালী �ল েরাড,ওয়ারেলস,গুলশান,ঢাকা-1212 
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793 নাম-ইয়াসিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ শামসু�ামান 
মাতা-িবলিকছ জামান 

�াম-কুতুবদী 
ডাকঘর-মেনাহরদী 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

794 নাম-ফারজানা আ�ার 
িপতা-ফজলুল হক 
মাতা-িশিরনা আ�ার 

�াম-সাখুয়া 
ডাকঘর-সাখুয়া 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

795 নাম-েমাঃ আনছার আলী 
িপতা-েমাঃ কােসদ আলী থানদার 
মাতা-আিমেরান েবগম 

2/3,েহাসনী দালান েরাড,েপা�,চকবাজার,ঢাকা 

796 নাম-েমাঃ ইসরািফল েশখ 
িপতা-েমাঃ ওমর অিল েশখ 
মাতা-আকিলমা েবগম 

150,দি�ণ বা�া,গুলশান,ঢাকা-1212 

797 নাম-েমাঃ েরজাউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

শতদল সাটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ইিনি�িটউট,বাসা-6,েরাড-
6,�ক-এফ,িমরপুর-1ঢাকা-1216 

798 নাম-েমাঃ আ�াস উি�ন 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

বাসা নং-6,েরাড-6,�ক-এফ,িমরপুর-1ঢাকা-1216 

799 নাম-ইমরান সরদার 
িপতা-ফারজু সরদার 
মাতা-হাচীনা পারিভন 

শতদল সাটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ইিনি�িটউট,বাসা-6 (2য় 
তলা),েরাড-6,�ক-এফ,িমরপুর-1ঢাকা-1216 

800 নাম-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
িপতা-শাহজাহান আলী 
মাতা-নূরজাহান 

�যে�-�শাসিনক কম র্কতর্া, 
ক� নং-1215,ভবন নং-6,অথ র্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-
1000 

802 নাম-আিজজুর রহমান 
িপতা-আইয়ুব েহােসন 
মাতা-ফুলমিত 

�াম-বলা বাড়ীয়া 
ডাকঘর-েকাটচাদপুর 
উপেজলা-েকাটচাদপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

803 নাম-েমাঃ হাসানুর খান 
িপতা-েমাঃ দুলাল উি�ন খান 
মাতা-হাসনা খাতুন 

106েস�াল েরাড,ই�ান র্ এিফজবাগ এয্াপাট র্েম�,�য্াট নং-
1/202,হািতরপুল,িনউমােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা 

805 নাম-িকশান চ� দাস 
িপতা-মৃতঃ কমল চ� দাস 
মাতা-উিম র্লা রানী 

3/35,গনকটুিল িসিট কেলানী,িনউমােকর্ট,হাজারীবাগ,ঢাকা-1205 
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806 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-আ�ল কােদর 
মাতা-িনলুফা েবগম 

�াম-ডুিননছরুি� 
ডাকঘর-েগায়ালমারী 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 

807 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম জুেয়ল 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-নািগস সুলতানা 

�াম-মানপুর 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

808 নাম-েমাঃ আরমান আলী 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব আলী 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-েদাগাছী 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

809 নাম-েমাঃ রািকব িব�াস 
িপতা-মৃতঃ আরজ আলী িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ আফেরাজা খানম 

আিজজ েকা-অপােরিটভ কমে��,িবজয় নগর,ঢাকা-1000 

810 নাম-েমাঃ মাইন উ�ীন 
িপতা-েমাঃ আঃ ছা�ার 
মাতা-নাজমা েবগম 

92/িব ধলপুর,সুিত খালপাড়,যা�াবাড়ী,ঢাকা-1204 

811 নাম-িমলন সরকার 
িপতা-আন� সরকার 
মাতা-ম� সরকার 

�যে�-হােসম ছা�াবাস,রুম নং-407, 4থ র্ তলা,িজনিজরা 
েকরানীগ�,ঢাকা 

812 নাম-েমাঃ রােশদ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-মীরকা�াপাড়া 
ডাকঘর-অি�কাগ� 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

813 নাম-িলটন েচৗধুরী 
িপতা-িবজয় েচৗধুরী 
মাতা-অ�লী েচৗধুরী 

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

814 নাম-েমাঃ শািহন 
িপতা-আঃ হাই 
মাতা-েরনু 

দঃ রাজাপুর798/02,শরন েখালা,বােগরহাট। 

815 নাম-করুনা িব�াস 
িপতা-সুশা� কুমার িব�াস 
মাতা-সর�তী িব�াস 

38/7মায়াকানন মসিজদ েরাড,বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা-1214 

816 নাম-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ছালাম মু�ী 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-পশারগাতী 
ডাকঘর-কাচারী বাড়ী 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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817 নাম-রুেবল িময়া 
িপতা-ইি�ছ আলী 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�ধানম�ীর কায র্ালয়(�ান ভা�ার),পুরাতন িবমান ব�র 
সড়ক,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

818 নাম-েমাঃ আেশক রা�ানী 
িপতা-আবু আহেমদ 
মাতা-মিরয়ম নাহার 

�যে�-তাহিমনা আ�ার,উ�মান সহকারী,ঢাকা েসনািনবাস,ঢাকা-
1206 

819 নাম-েমাহা�দ নাজমুল হক 
িপতা-েমাঃ আঃ রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা েবগম 

43/3িস-7চােমলীবাগ,শাি�নগর,ঢাকা 

820 নাম-েরাকছানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা েবগম 

250/1,পূব র্ নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

821 নাম-িলপন কাি� েদ 
িপতা-অনাথ ব� েদ 
মাতা-িশলু রাণী েদ 

�াম-ৈবরাগীরখীল 
ডাকঘর-ভুলাহাজারা 
উপেজলা-চকিরয়া 
েজলা-ক�বাজার 

822 নাম-েমাঃ শাহ আলম 
িপতা-মৃতঃ েমাহা�দ িময়া 
মাতা-হািলমা খাতুন 

�াম-িমজর্াপুর িখ�াপাড়া 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 

823 নাম-রােহলা আ�ার 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েহেলনা রিফক 

1051,মািলবাগ বাজার,২৩ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও-১২১৯,ঢাকা 

824 নাম-েমাঃ ই�ািহম খিলল উ�াহ 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ হাওলাদার 
মাতা-মৃত রওশন আরা 

বাসা- 13,16/এ,েলন-1�ক-ধ,েসকশন-12,িমরপুর 

825 নাম-অন� কুমার সরকার 
িপতা-মধুসূদন সরকার 
মাতা-কুি� রানী সরকার 

যাদুর তাইড়,খুিড়দহ-03 
সাঘাটা,গাইবা�া 

826 নাম-েমাঃ আসাদুল বাশার 
িপতা-েমাঃ আবু বকর মৃধা 
মাতা-েমাসাঃ অেমলা েবগম 

মা মি�ল �য্াট নং-4/িব বাসা নং-180,পূব র্ লাইপাড়,�ামপুর,ঢাকা-
1236 

827 নাম-নয়ন কাি� দাশ 
িপতা-অরুন দাশ 
মাতা-েশাভা রাণী দাশ 

�াম-পুিটিবলা,িহ�পাড়া 
ডাকঘর-এম.চর.হাট 
উপেজলা-েলাহাগাড়া 
েজলা-চ��াম 
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828 নাম-েমাঃ মামুন সরকার 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব উ�ীন 
মাতা-মু�জান 

মাতৃ ছায়া154/িস-1ম� পাইক পাড়া,িমরপুর,ঢাকা-1216 

829 নাম-েমাঃ নুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সােহব আলী 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান েবগম 

�াম-ভা�ারা 
ডাকঘর-রাণীশংৈকল 
উপেজলা-রাণীশংৈকল 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

830 নাম-েমাঃ েসারমান আলী 
িপতা-েমাঃ খিবর �ামািনক 
মাতা-েহনা খাতুন 

মািনক, 1794-1794পূব র্ বা�া,কৃিষ �াংক েরাড,বা�া,ঢাকা-1212 

831 নাম-অনুপম হাসনাত 
িপতা-জুলিফকার হাসনাত 
মাতা-সালমা পাভীন 

বাসা-16েরাড-4�ক-এ,কােদরাবাদ হাউিজং েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

832 নাম-েমাঃ অিমত হাসান 
িপতা-েশখ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ হািলমা আ�ার 

101/2বারনেটক,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 

833 নাম-েমাঃ তােরক হাসান 
িপতা-চাঁদ েমাহা�দ 
মাতা-রওশন আরা 

�াম-চ�েকালা 
ডাকঘর-বড়েলখা 
উপেজলা-বড়েলখা 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

834 নাম-তানিজলা আ�ার েরখা 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল িসকদার 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

িবি�ং নং-এফ,রুম নং-12িব.িজ ে�স �াফ েকায়াটার,দি�ণ েবগুন 
বাড়ী,েতজগাঁও িশ� এলাকা,ঢাকা-1208 

835 নাম-েমাঃ িমঠু ফিকর 
িপতা-েমাঃসালাম ফিকর 
মাতা-চ�না েবগম 

�াম-উজান মি�কপুর 
ডাকঘর-ভূয়ারকা�ী 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ফিরদপুর 

836 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-আসমা েবগম 

�াম-চাপুিরয়া 
ডাকঘর-গড়বাজাইল 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

837 নাম-েমাছাঃ িমশু আ�ার 
িপতা-েমাঃ জালাল উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ মসিলমা েবগম 

�যে�-েমাঃ আঃ জা�ার,ধম র্ িবষয়ক ম�ণালয় ভবন নং-6ক� নং-
1520,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

838 নাম-জাকািরয়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল খিলল ম�ল 
মাতা-েবলী েবগম 

�াম-রাধাবাড়ী 
ডাকঘর-পাঁচিবিব 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 
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839 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ রিফক 
মাতা-মােলকা েবগম 

189নং দি�ণ কমলাপুর,শাি�নগর,মিতিঝল,ঢাকা-1217 

840 নাম-েমাঃ রােসল গাজী 
িপতা-েমাঃ িব�াল েহােসন 
মাতা-িমেসস তাসিলমা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

841 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-মিনর উি�ন 
মাতা-নরজাহান 

�াম-আশকা 
ডাকঘর-িমরকা 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

842 নাম-েমাঃ আ��াহ 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
মাতা-েমাসাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-েশখপাড়া 
ডাকঘর-মহারাজপুর 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

843 নাম-েমাছাঃ িরমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িলিপয়ারা খাতুন 

�াম-গেড়র িভটা 
ডাকঘর-সালাম পুর 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

844 নাম-নেরশ কুমার ম�ল 
িপতা-নারায়ন চ� ম�ল 
মাতা-সািব�ী রাণী ম�ল 

�াম-বামু�ী 
ডাকঘর-েমগচামী 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

845 নাম-সােজদা আখতার 
িপতা-মৃতঃ অেহদ �ামািনক 
মাতা-আেলায়া েবগম 

�াম-দাড় কৃ�পুর 
ডাকঘর-হাট কৃ�পুর 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

846 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ িফেরাজ িময়া 
মাতা-হািফজা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

847 নাম-েমাঃ উয়ািলদ হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-নািছমা খাতুন 

439/3, 3য় তলা,বকশীবাগ,মািলবাগ,শাি�রনগর,মিতিঝল,ঢাকা 

848 নাম-সু�ত কুমার ম�ল 
িপতা-রতন কুমার ম�ল 
মাতা-ল�ী রাণী ম�ল 

�াম-ধলহরা চ� 
ডাকঘর-ধলহরাচ� 
উপেজলা-েশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

849 নাম-র�া খানম 
িপতা-মৃতঃ চান েমা�া 
মাতা-েরািজনা েবগম 

িব-30,িজ-13,এ িজ িব কেলানী শাি�নগর,মিতিঝল,ঢাকা 
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850 নাম-আিসকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েকরামত েমা�া 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-ঘাটিবলা 
ডাকঘর-গাউলা বাজার 
উপেজলা-েমালার হাট 
েজলা-বােগরহাট 

851 নাম-শামীম আহেমদ 
িপতা-মৃতঃ আছর উি�ন 
মাতা-উে� তাছিলমা আ�ার 

�াম-সুিতয়া পয়ারী 
ডাকঘর-পয়ারী 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

852 নাম-েমাঃ েহলাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ আ�ল সামাদ ফিকর 
মাতা-েমাসাঃ জািমলা েবগম 

�াম-েগায়ালিদ 
ডাকঘর-পুড়া পারা 
উপেজলা-নগর কা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

853 নাম-িরপন েদবনাথ 
িপতা-সাধন েদবনাথ 
মাতা-বাস�ী 

�াম-েখাদ র্ েগািব�পুর 
ডাকঘর-হাট িঝকরা 
উপেজলা-চারঘাট 
েজলা-রাজশাহী 

854 নাম-হািছবুর রহমান 
িপতা-েশখ েহমােয়ত উ�ীন 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-কুিলয়া বড়ঘাট 
ডাকঘর-কুিলয়া বড়ঘাট 
উপেজলা-কুিলয়া বড়ঘাট 
েজলা-বােগরহাট 

855 নাম-আিরফুর রহমান 
িপতা-েমাঃ লাল িমরা 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-বগা 
ডাকঘর-বামনী কাঠী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

856 নাম-শামীম েরজা 
িপতা-ইয়ািহয়া 
মাতা-মািজর্না িবিব 

�াম-আনুিলয়া 
ডাকঘর-তােহরপুর 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-রাজশাহী 

857 নাম-�ামল কুমার সরকার 
িপতা-পিরেতাষ কুমার সরকার 
মাতা-পারুল রাণী সরকার 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-িমধাবাড়ী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

858 নাম-েমাঃ শাহাজান আলী 
িপতা-িজ এম আ�ল হািমদ 
মাতা-সিখনা পারভীন 

�াম-কািশমাড়ী 
ডাকঘর-কািশমাড়ী 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

859 নাম-েমাঃ িজলান ম�ল 
িপতা-েমাঃ েজায়াদ আলী ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-চাঁপাবাড়ী 
ডাকঘর-গুিজর্পাড়া 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

860 নাম-েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েজসিমন আ�ার 

েসাহরাব মি�ল বাড়ী নং-34, 2য় তলা,েরাড নং-এস/1,�ক এল,ই�াণ র্ 
হাউিজং,প�বী2য় পব র্,রুপনগর,ঢাকা-1216 
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861 নাম-�তীশ বাৈড় 
িপতা-নেরশ বাৈড় 
মাতা-ৈমফুল বাৈড় 

�াম-শুভাঢয্া ম�পাড়া 
ডাকঘর-শুভাঢয্া 
উপেজলা-দঃ েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

862 নাম-নয়ন বাৈড় 
িপতা-ৈচত� বাৈড় 
মাতা-েরভা রাণী বাৈড় 

খান েমস(3য় তলা),রুম নং-23,হাজী আ�ল বােরক েরাড,আগানগর 
িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

863 নাম-েমাঃ মােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নািজর েহােসন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-আলীপুর 
ডাকঘর-হাটহাজারী 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 

864 নাম-েমাঃ দীন ইসলাম 
িপতা-আইয়ুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ িজ�াতুন েনছা 

িস2/10িখলগাঁও িনউ কেলানী,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

865 নাম-কৃ� েদবনাথ 
িপতা-কমল েদব নাথ 
মাতা-গীতা রাণী েদবী 

�াম-আলীরচর 
ডাকঘর-সুের�িদ র্ 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 

867 নাম-�দাম ৈব�ব 
িপতা-রাজকুমার ৈব�ব 
মাতা-মিলবালা ৈব�ব 

�াম-ৈজনপুর 
ডাকঘর-িসেলট 
উপেজলা-দি�ণ সুরমা 
েজলা-িসেলট 

868 নাম-আবু সািহদ হাওলাদার 
িপতা-জামাল হাওলাদার 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-ভৃয়ার পাড়া 
ডাকঘর-গচাপাড়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

869 নাম-ইয়ািছন আহে�দ 
িপতা-েতাফায়ল আহাে�দ 
মাতা-বিরজা েবগম 

�াম-কুতুবপুর 
ডাকঘর-বাবু পুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

870 নাম-সি�ত েদবনাথ 
িপতা-মৃতঃ ল�ণ েদবনাথ 
মাতা-�িত বালা েদবী 

�াম-েগািব� নগর 
ডাকঘর-েমরুয়াখলা 
উপেজলা-িব��রপুর 
েজলা-সুনামগ� 

871 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-রিহমা েবগম 

61বাগডাসা েলন,নয়াবাজার,বাবুবাজার,েকাতয়ালী,ঢাকা 

872 নাম-সু�ত ভ� 
িপতা-তপন ভ� 
মাতা-মীরা ভ� 

�াম-েকিলশহর 
ডাকঘর-েকিলশহর 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 
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873 নাম-আরাফাত েহােসন 
িপতা-ৈসয়েদর রহমান 
মাতা-আতেরর েনছা 

�াম-উ�র অজুর্ন তলী 
ডাকঘর-েসনবাগ 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

874 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-আ�ল গফুর 
মাতা-হাসনা বানু 

�াম-দমদমা 
ডাকঘর-ব�াকাি� 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

876 নাম-খােলকু�ামান 
িপতা-মৃতঃ আঃ লিতফ 
মাতা-েমাছাঃ েরািকয়া খাতুন 

�াম-ভদপারা 
ডাকঘর-আমীর গ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

877 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহ-আলম 
মাতা-েমাসাঃ েফরেদৗসী আ�ার 

�াম-ধমনগর 
ডাকঘর-ছয় �াম বাজার 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

878 নাম-েমাঃ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আবু সাইদ 
মাতা-েমাসাঃ রিহমা খাতুন 

�াম-পূব র্ দ� �াম 
ডাকঘর-কদমতলী 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

879 নাম-েমাঃ আিজম েহােসন 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
মাতা-েশফালী েবগম 

িশউল-10ব�ভবন �াফ েকায়াটার েগইট নং-5,মিতিঝল,ঢাকা-1222 

880 নাম-বৃ�াবন বম র্ন 
িপতা-জীবেন�র বম র্ন 
মাতা-কানন বালা 

�াম-ঘেগায়া 
ডাকঘর-তারাপুর 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

881 নাম-িদবাকর সরকার 
িপতা-িদিলপ সরকার 
মাতা-ঊশা সরকার 

খাঁন ছা�াবাস, 2য় তলা রুম-16,আগানগর,েকরানীগ�,ঢাকা 

882 নাম-েমাঃ েহলাল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-িমনারা পারভীন 

89-90,েঘাপ েবলতলা বউ বাজার,েকাতয়ালী,যেশার 

883 নাম-সািবলা আ�ার 
িপতা-েমাঃ ওয়ািহদ উ�াহ 
মাতা-েগােলনুর েবগম 

292/1,লালবাগ,েপা�া,লালবাগ,ঢাকা-1211 

884 নাম-জােবদ আলী 
িপতা-েমাঃ সাহালী 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম-গাছাবাড়ী 
ডাকঘর-জলছ� 
উপেজলা-মধুপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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885 নাম-েমাঃ সাি�র আহেমদ 
িপতা-গাজী আবুল কালাম 
মাতা-ফিরদা পারভীন 

�াম-পুকুরজানা 
ডাকঘর-পুকুরজানা 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

886 নাম-স�য় রায় 
িপতা-সুধীর রায় 
মাতা-িবেনািদনী রায় 

�াম-শুয়া�াম 
ডাকঘর-শুয়া�াম 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

887 নাম-েমাঃ িজয়ারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকবর েশখ 
মাতা-রেমছা েবগম 

বাসা-93,আদীেলন,প রামপুরা,ঢাকা-1219 

888 নাম-পারভীন আ�ার 
িপতা-েমাঃ আকবর েহােসন 
মাতা-িশিরনা েবগম 

িব-01,বাসা নং-1001,জাতীয় সংসদ সিচবালয় �াফ 
েকায়াটার,আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

889 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ মেবদ আলী 
মাতা-েহাসেনয়ারা 

�াম-মািলদহ 
ডাকঘর-িব�পুর 
উপেজলা-পাচ িবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 

890 নাম-�পন শ�র্া 
িপতা-মািনক লাল শ�র্া 
মাতা-মায়া রাণী শ�র্া 

�াম-রনিব�া 
ডাকঘর-েমরুয়াখলা 
উপেজলা-িব��র পুর 
েজলা-সুনামগ� 

891 নাম-��া আ�ার 
িপতা-তারা িময়া 
মাতা-সুরমা আ�ার 

�াম-ঝানজাইল 
ডাকঘর-জািরয়া ঝানজাইল 
উপেজলা-দূগ র্াপুর 
েজলা-েন�েকানা 

892 নাম-েমাঃ আিসফুল ইসলাম 
িপতা-জাইরুল ইসলাম 
মাতা-আছমা েবগম 

21/3উ�র রােয়রবান,মাতুয়াইল,যা�াবাড়ী,ঢাকা-1062 

893 নাম-রুেবল চ� দাস 
িপতা-িবপদ ভ�ন দাস 
মাতা-চ�া রাণী দাস 

542,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

894 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ েমেছর উ�ীন শাহ 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

িবি�ং-এ/96,বাসা-10,5ম তলা,পাইকপাড়া সরকারী �াফ 
েকায়াট র্ার,আনছারকয্া�,িমরপুর,ঢাকা 

895 নাম-েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-েমাকেছদ েশখ 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-েহাগলাপাশা 
ডাকঘর-�পুর বন �াম 
উপেজলা-েমােড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 
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896 নাম-শামসুন নাহার 
িপতা-উসমান গনী 
মাতা-লাকী আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং,েস�ার17পূব র্ রামপুরা, 4থ র্ 
তলা,িড.আই.িট,েরাড ঢাকা-1219 

897 নাম-রুমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ গািজউর রহমান 
মাতা-আসমািন খাতুন 

েমাহা�দপুর মেডল �ল এ� কেলজ,গজনবী েরাড,েমাহা�দপুর,ঢাকা-
1207 

898 নাম-কাজল চ� েগাষ 
িপতা-ধীের� চ� েঘাষ 
মাতা-রাণী েঘাষ 

�াম-হাজরা পাড়া 
ডাকঘর-বািনয়াচং 
উপেজলা-বািনয়াচং 
েজলা-হিবগ� 

899 নাম-েমাঃ আবুিছি�ক 
িপতা-মৃতঃ জালাল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আরািবল আ�ার 

�াম-পীরপুর 
ডাকঘর-উছমান পুর 
উপেজলা-কুিলয়া চর 
েজলা-িকেশারগ� 

900 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ চাঁন খান 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া খাতুন 

�াম-বাজার ভ� ঘাট 
ডাকঘর-বাজার ভ� ঘাট 
উপেজলা-কামার খ� 
েজলা-িসরাজগ� 

901 নাম-শরীফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ লাল িময়া 
মাতা-ছােবরা েবগম 

�াম-ঝগড়ারচর 
ডাকঘর-কািলকা �সাদ 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

902 নাম-েমাঃ শাহিরয়ার ইসলাম 
িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-পূব র্ পাড়া(েবিজর িভটা) 
ডাকঘর-গাইবা�া 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

903 নাম-খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েগালাম রহমান েচৗধুরী 
মাতা-মাহমুদা েচৗধুরী 

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

904 নাম-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-েমাছাঃ সামসুন েনহার 

�াম-কামাল পুর 
ডাকঘর-মুজািহদপুর 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

905 নাম-েমাঃ রােসল আহ�দ রািকব 
িপতা-েমাঃ আ�ল ক�স 
মাতা-মােলকা কাতুন 

�াম-ধলা 
ডাকঘর-েসকা�র নগর 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

907 নাম-আইিরন েসালতানা 
িপতা-মৃতঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েরাকসানা েবগম 

�াম-কদম রছুল 
ডাকঘর-কদম রছুল 
উপেজলা-বাশখালী 
েজলা-চ��াম 
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908 নাম-েসােহল িময়া 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-রুিলমা খাতুন 

�াম-সাতানী �বরদী 
ডাকঘর-�বরদী 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

909 নাম-নাছিরন আ�ার 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-হাসনা আ�ার 

�াম-ভূইয়ম 
ডাকঘর-েডপুিট বাড়ী 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

910 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সাইফুল সরকার 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা খাতুন 

�াম-দুগ র্াপুর 
ডাকঘর-আর িপ বাজার 
উপেজলা-আটঘাড়য়া 
েজলা-পাবনা 

911 নাম-েমাঃ জািমল েহাসাইন 
িপতা-ৈসয়দ অিবদ হাসান 
মাতা-শাহীনা আ�ার 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল 
েস�ার,িব/93,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

912 নাম-েসাহাগ রানা 
িপতা-তাজম আলী 
মাতা-আকিলমা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল 
েস�ার,িব/93,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

913 নাম-নাঈম �ধান 
িপতা-েরনু িময়া 
মাতা-নািছমা েবগম 

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

914 নাম-পংকজ চ� শীল 
িপতা-�ফু� চ� শীল 
মাতা-মীরা রাণী শীল 

বািড় নং-30,স�ানী আ/এ,�ম�ল,েমৗলভীবাজার-3210 

915 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ আছমা খাতুন 

রাইিজং সান কি�উটার এ� শটহয্া� ে�িনং েস�ার, 97/1শহীদ 
কমে�� তালতলা,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

916 নাম-আিরফুল ইসলাম 
িপতা-রিফকুল ইলাম 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

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

917 নাম-মনী�নাথ মজুমদার 
িপতা-মৃতঃ িদলীপ মজুমদার 
মাতা-পা�া মজুমদার 

�াম-দুগ র্াপুর 
ডাকঘর-দুগ র্াপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

918 নাম-েমাঃ অিলউ�াহ 
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ ফিকর 
মাতা-েমাছাঃ হািদছা েবগম 

�ন র্লী গাড র্রুম রজনী গ�া আবািসক এলাকা,ঢাকা কয্া�ঃ ঢাকা-1206 
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919 নাম-েমাঃ ই�াহীম খিলল 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফুর 
মাতা-শহর বানু 

�াম-বাধুিলয়া 
ডাকঘর-বাধুিলয়া 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

920 নাম-আকিলমা আ�ার 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-েমাছাঃ েরাসনা েবগম 

�াম-দি�ণ কামাল কাছনা 
ডাকঘর-রংপুর 
উপেজলা-রংপুর 
েজলা-রংপুর 

921 নাম-কািরমা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ মইজউি�ন 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-েকােচরচর 
ডাকঘর-েদৗলতপুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

922 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-েরেনছা েবগম 

�াম-পাইকড়া 
ডাকঘর-পাইকড়া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

923 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-শাহাদৎ েহােসন 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-কুিঠবাড়ী 
ডাকঘর-কুিঠবাড়ী 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

924 নাম-েমাঃ আরাফাত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবু ছাইদ 
মাতা-ফিজলা েবগম 

�াম-পুটল 
ডাকঘর-েগরামরা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

925 নাম-েমাঃ মুফাত েহােসন সুজন 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম ম� 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-েগাপালচর 
ডাকঘর-সু�রগ� 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

926 নাম-সিদপ পাল 
িপতা-সুখময় পাল 
মাতা-অ�লী রাণী পাল 

�াম-িভির�া 
ডাকঘর-সা�ানপাড়া 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

927 নাম-েমাঃ পারেভজ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আকবর কবীর 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না খানম 

�াম-িবনসাড়া 
ডাকঘর-বারুহাস 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

928 নাম-রােসল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ হাসমত আলী 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-বীরখারুয়া 
ডাকঘর-বীরখারুয়া 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

929 নাম-েমাঃ মাজহারুন েহােসন েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আলী আজগর েচৗধুরী 
মাতা-েমাছাঃ আফেরাজা েচৗধুরী 

�াম-�ধর পুর 
ডাকঘর-মনতনা 
উপেজলা-মাখন পুর 
েজলা-হিবগ� 
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930 নাম-েমাঃ জিহর খান 
িপতা-েমাঃ রইছ খান 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�াম-গকুল নগর 
ডাকঘর-কমলগ� 
উপেজলা-কমলগ� 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

931 নাম-রািশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আয়ুব আলী 
মাতা-ফুলজান েবগম 

গুল আহমদ জুট িমলস িলঃ,মছিজ�া,সীতাকু�,চ��াম 

932 নাম-িদপায়ন চাকমা 
িপতা-চ� কা� চাকমা 
মাতা-আরিত বালা চাকমা 

�যে�-িকরণ চাকমা,সমাজেসবা অিধদ�র,সরকাির িশশু 
পিরবার,িমরপুর-10ঢাকা-1216 

933 নাম-সা�াতুল হাসান নাইদ 
িপতা-আঃ হািকম 
মাতা-রওশন আ�ার 

�াম-ধীতপুর 
ডাকঘর-পয়ারী 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

934 নাম-নূর েমাহা�দ িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েমাছাঃ েজয্াৎ�া েবগম 

�াম-েছাট িব�াৈফর 
ডাকঘর-িব�াৈফর 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

935 নাম-েমাঃ কাওছার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ হািববু�াহ হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ নািসমা েবগম 

�াম-কলাগািছয়া 
ডাকঘর-কলাগািছয়া 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

936 নাম-েমাঃ মাহবুব আলম 
িপতা-েমাঃ আঃ হাদী হাং 
মাতা-েমাসাঃ মাহমুদা েবগম 

�াম-পুকুরজানা 
ডাকঘর-পুকুরজানা 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

937 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-আবু দাউদ েশখ 
মাতা-মুসিলমা েবগম 

�াম-িগমাভা�া 
ডাকঘর-িগমাভা�া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

938 নাম-েমাঃ িরপন মাজী 
িপতা-েমাঃ রমজান গাজী 
মাতা-আিছয়া েবগম 

48,সািকর্ট হাউস,অিফসাস র্ েকায়াট র্ার,ভবন নং-2,�য্াট নং-আই 

939 নাম-েমাঃ আকতার আল েজহাদ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-আেলয়া খাতুন 

�াম-জগতলা 
ডাকঘর-জািমরতা 
উপেজলা-শাহজাহাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

940 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-মতেলব হাওলাদার 
মাতা-েরনু েবগম 

46/িড,উ�র মািনক নগর,ওয়ারা,মুগদ,ঢাকা 
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941 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-মৃতঃ আ�ল হাই 
মাতা-লুৎফুে�ছা েবগম 

�াম-ফিচকা 
ডাকঘর-অন�পুর 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

943 নাম-িবমান চ� সরকার 
িপতা-সতীশ চ� সরকার 
মাতা-সুিমতা রাণী 

�াম-েচৗপুকুিরয়া 
ডাকঘর-কািলয়া গ� 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

944 নাম-িনহার দাশ 
িপতা-েখাকা দাশ 
মাতা-িরতা দাশ 

�াম-ৈবলতলী 
ডাকঘর-ৈবলতলী 
উপেজলা-চ�নাইশ 
েজলা-চ��াম 

945 নাম-শুভ েদ 
িপতা-সুেরশ চ� েদ 
মাতা-অ�লী েঘাষ 

�াম-সুেরেশর বাড়ী 
ডাকঘর-ক�বাজার 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

946 নাম-রবীন কুমার সরকার 
িপতা-আন� সরকার 
মাতা-কিবতা সরকার 

�াম-স�ল ডাংগা 
ডাকঘর-আখড়া েখালা 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

947 নাম-কাজী জুেয়ল িময়া 
িপতা-কাজী তাজুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা আ�ার 

�াম-জামালপুর 
ডাকঘর-বড়চাপা 
উপেজলা-মানাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

948 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-রািশদা খাতুন 

�াম-জালালাবাদ 
ডাকঘর-হািমদপুর 
উপেজলা-কলােবায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

949 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-দীনুল ইসলাম 
মাতা-ঝরনা েবগম 

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

950 নাম-সাইফ েমাহা�দ শােহদ 
িপতা-নািজম উি�ন 
মাতা-েজাহরা নািজম 

�াম-চর উিজলাব 
ডাকঘর-েদওয়ােনর চর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

951 নাম-হৃিষেকশ সরকার 
িপতা-হারাধন সরকার 
মাতা-ম� রাণী সরকার 

�াম-েমহারী 
ডাকঘর-েমহারী 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

953 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নােজম হাওলাদার 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-বগা 
ডাকঘর-বগা ব�র 
উপেজলা-বাউকল 
েজলা-পটুয়াখালী 
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954 নাম-উ�ল কুমার 
িপতা-দশরথ িব�াস 
মাতা-নয়ন রাণী 

�াম-িগলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-িঝনাইদহ 
উপেজলা-িঝনাইদহ 
েজলা-িঝনাইদহ 

955 নাম-হািসবুল কিরম 
িপতা-মৃতঃ আবদুর রহমান হাওলাদার 
মাতা-সােলহা েবগম 

িব-102/7,এ.িজ.িব কেলানী হাসপাতাল 
েজান,শাি�নগর,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

956 নাম-েমাহা�দ েহলাল উি�ন 
িপতা-েমাহা�দ আলম 
মাতা-খােলদা েবগম 

�াম-মাছুয়াখালী 
ডাকঘর-িপ.এম.খালী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ক�বাজার 

957 নাম-েমেহদী হাসান খান 
িপতা-েমাঃ নােয়ব আলী খান 
মাতা-ফিরদা ইয়াসমীন 

বাসা-29/13, 2নং নািবক কেলানী,িনউ েসইলাস,চ��াম-4218 

958 নাম-েমাঃ েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ েমৗেজ আলী েমা�া 
মাতা-েসানেবরু িবিব 

�াম-পূব র্ েসানাখালী 
ডাকঘর-গাজীপুর ব�র 
উপেজলা-আমতলী 
েজলা-বরগুনা 

959 নাম-েমাঃ শাহিরয়ার(স�াট) 
িপতা-ির�া বানু 
মাতা-েমাঃ মিশয়ার রহমান 

�যে�-পীরজাদা রহমতু�াহ,পাকৃ ইেলকি�কয্াল ই�াঃ িলঃ,বায়তুল 
আেবদ টাওয়ার(8ম তলা) 53,পুরানা প�ন,ঢাকা-1000 

960 নাম-েমাঃ আ�ল কিরম 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা খাতুন 

�াম-েসানাতলা 
ডাকঘর-েবড়া েসানাতলা 
উপেজলা-সাঁিথয়া 
েজলা-পাবনা 

961 নাম-িরপন কুমার দাস 
িপতা-মহােদব চ� দাস 
মাতা-েবলা রাণী 

�াম-�� িবশা 
ডাকঘর-ভা�াজা�াল 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

962 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা 

�াম-ছালা ভরা 
ডাকঘর-ছালাভরা 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

964 নাম-েমাঃ েতৗিফক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ 
মাতা-েমাছাঃ লুৎফা েবগম 

�াম-রামপুরা 
ডাকঘর-শিঠবািড় 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

965 নাম-েমাঃ েসাহাগ েহােসন 
িপতা-েমাঃ েরজাউল ইসলাম 
মাতা-আি�য়ারা খাতুন 

�াম-সুজালপুর 
ডাকঘর-বীরগ� 
উপেজলা-বীরগ� 
েজলা-িদনাজপুর 
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967 নাম-এমদাদুল হক 
িপতা-আিজম উ�ীন 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

�াম-অমর পুর 
ডাকঘর-জাংগািলয়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

968 নাম-�পন চ� দাস 
িপতা-িদপাল চ� দাস 
মাতা-ল�ী রাণী দাস 

�াম-আেমাদাবাদ 
ডাকঘর-আজমপুর 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

969 নাম-েমাঃ মু�ািদর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসিলম আলতাফ 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-বা�াবািড়য়া 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

970 নাম-েমাঃ রিফকুল ইলাম 
িপতা-েমাঃ ছামাদ েবপারী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-পাথািলয়া পাড়া 
ডাকঘর-ৈকজুরী হাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

972 নাম-িটংকু চ� দাশ 
িপতা-িবযুশ চ� দাশ 
মাতা-েজয্ািত রাণী দাশ 

�াম-িবি� �াম 
ডাকঘর-শমেসর গ� বাজার 
উপেজলা-েমৗলভীবাজার 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

973 নাম-কািতর্ক চ� পাল 
িপতা-পারশ চ� পাল 
মাতা-বণ র্মালা পাল 

�াম-মালপাড়া 
ডাকঘর-মুি�গ� 
উপেজলা-মুি�গ� সদর 
েজলা-মুি�গ� 

974 নাম-শু� এম েতৗিসফ 
িপতা-েমাঃ নািজম উ�ীন আক� 
মাতা-তাহিমনা আ�ার 

জ-31/4আিকজপাড়া,ওয়ারেলজ েগইট,মহাখালী,গুলশান,ঢাকা 

975 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান জয় 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী 
মাতা-েমাছাঃ রিশদা খাতুন 

�াম-পাকাপান 
ডাকঘর-খাজাপুর 
উপেজলা-ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 

976 নাম-েগৗর� চ� দাস 
িপতা-েগৗতম চ� দাস 
মাতা-মমতা রাণী দাস 

�াম-লাউকাচী 
ডাকঘর-লাউকাচী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

977 নাম-িনতু হালদার 
িপতা-ম� হালদার 
মাতা-�াি� হালদার 

�াম-তুতবািড় 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

978 নাম-েমাসাঃ নািদরা আকতার 
িপতা-েমাঃ নিছর উি�ন 
মাতা-রািহমা েবগম 

�াম-েখাকশগাড়ী 
ডাকঘর-সড়াইল 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

979 নাম-সবুজ বাৈড় 
িপতা-বীেরন বাৈড় 
মাতা-হািস রাণী বাৈড় 

401,হােসন ছা�বাস(4থ র্ তলা),কাঠপাউ,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

980 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-আঃ মােলক মৃধা 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�যে�-সবুজ খান,�ট নং-17/3,�ক-এফ,হাজী িচনুিময়া 
েরাড,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

981 নাম-আবু তােহর 
িপতা-জালাল উি�ন তরফদার 
মাতা-তহুরা খাতুন 

�াম-ৈবলাজান 
ডাকঘর-েবলাজান 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

982 নাম-মাহমুদা আ�ার 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-হািফজা খাতুন 

�াম-সাউথ কা�া 
ডাকঘর-সাউথ কা�া 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

983 নাম-েমাঃ আলমগীর েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহাসাইন 
মাতা-িদেলায়ারা েবগম 

�াম-নলকা েসনগাঁড়ী 
ডাকঘর-নলকা 
উপেজলা-রামগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

984 নাম-রুেবল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-মহলা েবগম 

�াম-েদলুয়া(ম�) 
ডাকঘর-েবলকুিচ 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

985 নাম-েমাঃ আবুল কােশম 
িপতা-ফজলুর রহমান 
মাতা-শােহরা েবগম 

�াম-মিহষাটী 
ডাকঘর-দি�ণিবিশউড়া 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

986 নাম-িমনজু আ�ার 
িপতা-আবদুল বােতন 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম-কীি�র্বাসদী 
ডাকঘর-েদৗলতপুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

987 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-আজগর আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েধাপাকুড়া 
ডাকঘর-েপাড়াগাঁও 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

988 নাম-েমাঃ িশবলী েনামান 
িপতা-মৃতঃ েছােলমান সরকার 
মাতা-েমাছাঃ িরিজয়া েবগম 

�যে�-েমাঃ িশবলী েনামান,েফারটায়ার জাতীয় ডাটা েস�ার বাংলােদশ 
কি�উটার কাউি�ল,আই িসিট টাওয়ার,11তলা,�ট-ই, 
14/এ�,আগারগাঁও,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা 
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989 নাম-েমাঃ সাইদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জাহাি�র ফিকর 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা েবগম 

েমা�াবাড়ী,পূব র্ েসানাখালী,আঠারগািছয়া,উ�র 
েসানাখালী,আমতলী,বরগুনা 

990 নাম-শাওন কুমার দাস 
িপতা-সতয্র�ন দাস 
মাতা-িমলন রাণী দাস 

�াম-জালাশুকা 
ডাকঘর-�ামগ� 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

991 নাম-েমাঃ েসাহাগ িময়া 
িপতা-েমাঃ হােতম আলী 
মাতা-েশাভা রাণী 

�াম-টািলয়াপাড়া 
ডাকঘর-মুকসুদপুর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

992 নাম-েমাঃ আরাফাত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম-চরেদহু�া মা�ার পাড়া 
ডাকঘর-েদহু�া বাজার 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

993 নাম-অসীম কুমার 
িপতা-অবীর চ� 
মাতা-অনীতা রাণী 

�াম-েকদলা 
ডাকঘর-িবলকৃ�পুর 
উপেজলা-রাণীনগর 
েজলা-নওগাঁ 

994 নাম-রুপন চ� তরফদার 
িপতা-সুভাষ চ� তরফদার 
মাতা-েজয্ািত রাণী তরফদার 

�াম-কুশমাইল 
ডাকঘর-কুশমাইল 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

995 নাম-েমাঃ আেশকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ ফিজলা েবগম 

�াম-হিব�র 
ডাকঘর-কাউিনয়া 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

996 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আঃ রব খিলফা 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা েবগম 

�াম-েগািসংগা 
ডাকঘর-েগািসংগা 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

997 নাম-শিফউল আলম 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-েজা�ারা েবগম 

�াম-ডুবারচর 
ডাকঘর-ডুবারচর বাজার 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

998 নাম-েমাঃ ফরহাদ 
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
মাতা-ফােতমা 

�াম-চরেদহু�া মা�ার পাড়া 
ডাকঘর-েদহু�া বাজার 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

999 নাম-েমাঃ মুছা-কিরমু�াহ 
িপতা-েমাঃ আবু তালহা 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�াম-শশরা হাজীপাড়া 
ডাকঘর-ফািসলাডা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 
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1000 নাম-মাহমুদা আ�ার 
িপতা-আবদুল মিজদ 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-বাঁশগািড় 
ডাকঘর-বা�ারামপুর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1001 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইমদাদুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েবগম 

�াম-িচলাহািট 
ডাকঘর-িচলাহািট 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

1002 নাম-রােসল কবীর 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-সিখনা েবগম 

�াম-পাকুরীতলা 
ডাকঘর-বা�াভাটা পাড়া 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1003 নাম-েমাঃ মারুফ হাসান(মু�া) 
িপতা-েমাঃ েমাজাহারুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-িনি��পুর 
ডাকঘর-জায়গীর হাট 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1004 নাম-এিলজা আ�ার 
িপতা-আইয়ুব আলী 
মাতা-ছােলহা েবগম 

�াম-চর নগর বাড়ী 
ডাকঘর-নগর বাড়ী 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1005 নাম-েমাঃ শওকত ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কােজম উ�ীন 
মাতা-েমাসাঃ রওশন আরা 

�াম-মধইল 
ডাকঘর-মধইল 
উপেজলা-প�ীতলা 
েজলা-নওগাঁ 

1006 নাম-েমাঃ েমা�িফজার রহমান 
িপতা-েমাঃ চান িময়া 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-ফিরদপুর টাংগাইল পাড়া 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1007 নাম-েমাঃ আবু মুছা 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-পরী ভানু 

বায়তুন নূর জােম মসিজদ8/1িমরপুর, 12/িব,প�বী,ঢাকা-1216 

1008 নাম-েমাঃ িমনহাজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মাহবুবুর আলম 
মাতা-মৃতঃ নািছমা আ�ার 

�াম-জািজয়ারা 
ডাকঘর-কুিট 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1009 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-মতেলব হাওলাদার 
মাতা-েরনু েবগম 

46/িড,উ�র মািনক নগর,ওয়ারী,সুগদা,ঢাকা 

1010 নাম-সা�ী আ�ার 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-যমুনা খাতুন 

�াম-খামার বামুিনয়া 
ডাকঘর-বামুিনয়া 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 
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1011 নাম-আিমনুর রহমান 
িপতা-মুিজবুর রহমান 
মাতা-সাইদা েবগম 

489,হাসপাতাল েরাড,ঈদগাহ,েগাপালগ�, 

1012 নাম-নূর েমাহা�দ আলী 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রিজফা খাতুন 

�াম-িদলালপুরমাদার গ� হাট 
ডাকঘর-িদলালপুর 
উপেজলা-বদরগ� 
েজলা-রংপুর 

1013 নাম-েমাঃ েগালাম নবী 
িপতা-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ নুজাহান েবগম 

�াম-রিশকনগর 
ডাকঘর-রানীহাট 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1014 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাছাঃ ন�য়ারা েবগম 

�াম-আলমপুর 
ডাকঘর-আলমপুর 
উপেজলা-তারাগ� 
েজলা-রংপুর 

1015 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-আ�ল গিন িসকদার 
মাতা-েমাসাঃ খািদজা 

39/8িস �ক,প�বী,ঢাকা-1216 

1016 নাম-েমাঃ মিমন সরকার 
িপতা-েমাঃ েরজাউল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েমােমন খাতুন 

�াম-চরিচনাখড়া 
ডাকঘর-িচনাখড়া 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1017 নাম-েমাছাঃ মুমী আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আলতাব েহােসন েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ রুিব েবগম 

�াম-নগর দােরায়ানী 
ডাকঘর-দােরায়ানী সুতাকল 
উপেজলা-নীফামারী সদর 
েজলা-নীলফামারী 

1018 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ মিফজুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ জােহদা েবগম 

�াম-সাংৈমশাতুয়া 
ডাকঘর-আমতলী বাজার 
উপেজলা-মেনাহার গ� 
েজলা-কুিম�া 

1019 নাম-বরকাতু�াহ 
িপতা-আ�ল কােদর 
মাতা-শািহনুর েবগম 

�াম-েখতািচড়া 
ডাকঘর-দঃ চরকগািহয়া 
উপেজলা-মঠবাড়ীয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

1020 নাম-েমাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-গুমানতলী 
ডাকঘর-গুমানতলী 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

1021 নাম-তাপস কুমার ত�য় 
িপতা-তুলিশ চ� শীল 
মাতা-আেলা রাণী 

662,েমা�া েরাড,ম�মিনপুর 
িমরপুর-২,ঢাকা-১২১৬। 
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1022 নাম-জুেলখা আ�ার 
িপতা-মৃত সূয র্ত আলী 
মাতা-আি�য়া আ�ার 

কািমনী-৯,ব�ভবন ৪নং �াফ েকায়াট র্ার,ঢাকা 

1023 নাম-েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা খানম 

�াম-মহলুল সুনাম 
ডাকঘর-শােয়�াগ� 
উপেজলা-হিবগ� সদর 
েজলা-হিবগ� 

1024 নাম-িব�িজৎ শম র্া 
িপতা-রাজ িকেশার শম র্া 
মাতা-িমনিত শম র্া 

�াম-রাসনগর 
ডাকঘর-ছনবাড়ী বাজার 
উপেজলা-ছাতক 
েজলা-সুনামগ� 

1025 নাম-�ণ র্ালী সরকার 
িপতা-এম.এ.রিশদ 
মাতা-নািগ র্স পারভীন 

�াম-রায়পুর(পি�ম পাড়া) 
ডাকঘর-রায়পুর 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

1026 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল বশার 
মাতা-শাহনাজ েবগম 

�াম-েনায়াপাড়া 
ডাকঘর-েঘালপাশা 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

1027 নাম-েমাঃ রুেবল 
িপতা-েমাঃ নুর েহােসন হাওলাদার 
মাতা-কিহনুর 

38/1�ীন েরাড(তয় তলা),পি�ম পাে� কলাবাগান �ীন 
েরাড,িনউমােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা 

1028 নাম-েমাঃ ফিরদ উ�ীন 
িপতা-েমাঃ েদলব� �াং 
মাতা-েজয্াৎ�া খাতুন 

�াম-হািববু�াহ নগর 
ডাকঘর-ইসলামপুর ভায়া 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1029 নাম-েমাঃ জহুরুল হক 
িপতা-েমাঃ ইয়াদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ কেমলা েবগম 

�াম-মািটয়াকুড়া 
ডাকঘর-ধাতুয়া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1030 নাম-েমাঃ রায়হান 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-দরেবশ পুর 
ডাকঘর-েনায়াখালী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1031 নাম-আফজাল ভূইয়া 
িপতা-তািইউি�ন 
মাতা-হাসনারা েবগম 

�াম-দিড়েমরুন 
ডাকঘর-নাওনাট 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

1032 নাম-পলাশ রায় 
িপতা-দুলাল রায় 
মাতা-অ�লী রায় 

�াম-ম� রাজাশন 
ডাকঘর-ম� রাজাশন 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 
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1033 নাম-প� চ� রায় 
িপতা-সুিনল চ� রায় 
মাতা-েজাসনা রানী 

�াম-পূব র্ দােমাদর পুর 
ডাকঘর-িকশামত েখজু 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

1034 নাম-েরশমা শারিমন 
িপতা-আবুল বাসার েশখ 
মাতা-শািহনা আ�ার 

�যে�-েমাঃ িহমােয়ত েহােসন,অিফস সহকারী কাম-কি�উটার 
মু�াঃ,িবদুয্ৎ িবভাগ,ভবন নং-6,ক� নং-206,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা 

1035 নাম-েমাহা�দ আখতারু�ামান 
িপতা-মৃতঃ শাহ েনওয়াজ 
মাতা-মৃতঃ মেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17,পূব র্ রামপুরা, (4থ র্ 
তলা),িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1036 নাম-সমর কৃ� সরকার 
িপতা-হরিষত সরকার 
মাতা-গীতা রাণী সরকার 

�াম-েবদ�াম ম�পাড়া 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1037 নাম-িবভাষ বালা 
িপতা-কাি�র্ক বালা 
মাতা-মায়া বালা 

205/6ম� পাইকপাড়া,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1038 নাম-েমাঃ েমা�ািফজার রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ লুৎফা েবগম 

�াম-নিতব চাপড়া 
ডাকঘর-বাবরী ঝাড় 
উপেজলা-নীলফামারী সদর 
েজলা-নীলফামারী 

1039 নাম-আসমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ কােদর 
মাতা-অজুফা েবগম 

83�ক-িস েসকশন-11,প�বী,ঢাকা-1216 

1040 নাম-েমাঃ রািকবুল আলম 
িপতা-েমাঃ নািহর উি�ন 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

469/িস,এ-3িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1041 নাম-িলিপ খানম 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান মুি� 
মাতা-েমাসাঃ িরিজয়া েবগম 

�যে�-েমাঃ েহলাল হাওলাদার েহমােয়ত েজনােরল ে�ার, 12,ওমর 
আলী েলন,পি�ম রামপুরা,ঢাকা-1219 

1042 নাম-সািন বড়ুয়া 
িপতা-িমলন বড়ুয়া 
মাতা-ডিল বড়ুয়া 

বাসা-351,েবায়াগড়,বড়ুয়া পাড়া 
আেনায়ারা,চ��াম 

1043 নাম-েমাঃ েনছার উ�ীন 
িপতা-েমাঃ আবদুল হক 
মাতা-নুরজাহান 

�াম-দঃ মাধবপুর 
ডাকঘর-েমাহেসন উি�ন 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 
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1044 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ অিহদ উ�াহ 
মাতা-ভানু েবগম 

3/1এইচ পুরানা প�ন,ঢাকা-1000 

1045 নাম-েমাঃ রুমান ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহ জালাল 
মাতা-শাহীদা আ�ার 

ডািলয়া-5/10,ব�ভবন, 5নং েগইট,মিতিঝল,ঢাকা-1222 

1046 নাম-েমাঃ িনজাম উ�ীন 
িপতা-আবুল হােসম 
মাতা-ওয়ািহদা েবগম 

নেভলিট খান মনিজল, 5/2, 5/3,শাি�বাগ,শাহজাহান পুর,ঢাকা-1217 

1047 নাম-স�য় সরকার 
িপতা-অমূ� রতন সরকার 
মাতা-েকৗশু�য্া রাণী সরকার 

�াম-বৃি� �াম 
ডাকঘর-কুসু�া 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 

1048 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাজার আলী 
মাতা-েমাছাঃ পারভীনা খাতুন 

�াম-েকামলপুর 
ডাকঘর-েষালখাদা 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1049 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-েমাছাঃ কিছরন েবগম 

�যে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম,মিনটিরং এ� এনেফাসেম� ওইং 
পিরেবশ অিধদ�র,েশের বাংলা নগর,আগারগাঁ,ঢাকা-1207 

1050 নাম-এস এম রুেবল 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-কামালপুর 
ডাকঘর-িমঠামইন 
উপেজলা-িমঠামইন 
েজলা-িকেশারগ� 

1051 নাম-েমাঃ জাকিরয়া েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ েমা�া 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-েগাপেরখী 
ডাকঘর-েবিতল হাটেখালা 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

1052 নাম-েমাঃ লালন েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ ম�ল 
মাতা-িলিলফা েবগম 

�াম-দি�ণ েদওয়ান পাড়া 
ডাকঘর-জয়পুরহাট 
উপেজলা-জয়পুরহাট 
েজলা-জয়পুরহাট 

1053 নাম-েমাঃ আিতক হাসান 
িপতা-েমাঃ েতাফাে�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ নাসিরন েবগম 

�যে�-েমাঃ আ�র রিহম ম�ল 
�ধানম�ীর কায র্ালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1054 নাম-এম এ আবুল কালাম 
িপতা-েমাঃ জসীম উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

�াম-সগুনী 
ডাকঘর-বাউয়া 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 
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1055 নাম-শাি�র হুসাইন 
িপতা-খিবর উ�ীন েশখ 
মাতা-ওিলমা েবগম 

েরাড-31পূব র্পাশ মসিজদ রুপনগর আ/এ,প�বী,িমরপুর,ঢাকা 

1056 নাম-�দী� কুমার বম র্ণ 
িপতা-গ�াধর বম র্ণ 
মাতা-মায়া রাণী বম র্ণ 

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

1057 নাম-আন� েমাহন সরকার 
িপতা-রি�ত সরকার 
মাতা-অ�িল রাণী সরকার 

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

1058 নাম-েমাঃ জািহদ হাসান চমক 
িপতা-েমাঃ জািমল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ নুেরদা েবগম 

�াম-িভ এইড েরাড,মুি�পাড়া 
ডাকঘর-গাইবা�া 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1059 নাম-েমাঃ শামছুল আলম 
িপতা-মৃতঃ আ�র রিহম 
মাতা-ছিকনা েবগম 

�াম-উ�র �পুর(বাধ) 
ডাকঘর-সীচা 
উপেজলা-সু�র গ� 
েজলা-গাইবা�া 

1060 নাম-িশ�া রায় 
িপতা-অন� কুমার রায় 
মাতা-নীিলমা রায় 

�াম-িচকসা 
ডাকঘর-তািহরপুর 
উপেজলা-তািহরপুর 
েজলা-সুনামগ� 

1061 নাম-মিনরুল ইসলাম 
িপতা-জিহর উি�ন আহেমদ 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

িপিপিপ কতৃর্প�,এনিজও িবষয়ক বুয্েরা ভবন, (নতুন ভবন), 2য় 
তলা,�ট-ই, 13/িব,েশর-ই বাংলা নগর,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1062 নাম-আরিত রাণী 
িপতা-�ামল চ� 
মাতা-গীতা রাণী 

পারেট� ফয্াশন,কলি�য়া সুপার মােকট র্, 4থ র্ তলা,মহাখালী,ওয়য্ারেলস 
েগট,গুলশান,ঢাকা 

1063 নাম-বকুল েমা�া 
িপতা-আকমাল েমা�া 
মাতা-ছােহরা েবগম 

অিভযান(5০),আউচপাড়া,িনশাত নগর,টুংিগ,গাজীপুর-1711 

1064 নাম-েমাঃ আ�ল মা�ান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-মৃতঃ মািবয়া েবগম 

�াম-উ�র লালপুর 
ডাকঘর-লালপুর 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

1065 নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ মাইন উ�ীন 
মাতা-আেলহা আ�ার 

�াম-েলাহাগাড়া 
ডাকঘর-েলাহাগাড়া 
উপেজলা-েলাহাগাড়া 
েজলা-চ��াম 
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1066 নাম-েমাঃ রাজু আহে�দ 
িপতা-েমাঃ িরয়াজুল হক 
মাতা-িনগার সুলতানা 

�াম-রাজঘাট 
ডাকঘর-রাজঘাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

1068 নাম-ওিহদু�ামান েসাহাগ 
িপতা-মৃতঃ মিফজুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ খুরিশদা েবগম 

�াম-েমায়াে�মতলা 
ডাকঘর-রাজঘাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

1069 নাম-েমাঃ শাহজাহান িময়া 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েখােতজা েবগম 

80/1ম� পাইকপাড়া,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1070 নাম-নুরু�াহার 
িপতা-েমাঃ আঃ হািনফ 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-পঃ সুিবদখািল 
ডাকঘর-সুিবদখািল 
উপেজলা-িসজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখািল 

1071 নাম-েমাঃ অিল উ�াহ 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম খান 
মাতা-রুিশয়া েবগম 

�যে�-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
�ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া দ�র,ঢাকা উ�র িসিট কেপ র্ােরশন 

1072 নাম-সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-শাহাজাহান িময়া 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-ছিলমি�ন ফিকেরর ডা�ী 
ডাকঘর-চরিব� পুর 
উপেজলা-সদর পুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1073 নাম-েমাঃ আবুল বাসার 
িপতা-েমাঃ েগালাম রসুল 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-েহাগলাডা�া 
ডাকঘর-জয়পুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1074 নাম-িশমুল কাি� েদ 
িপতা-সুবল কাি� েদ 
মাতা-রানী বালা েদ 

�াম-দি�ণ িহ� পাড়া 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার সদর 
েজলা-ক�বাজার 

1075 নাম-আফসানা জাহান 
িপতা-মৃতঃ নূর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েখােদজা েবগম 

�াম-চরবস�ী 
ডাকঘর-নারায়ন েখালা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

1076 নাম-েমাঃ আঃ আলীম 
িপতা-েমাঃ রহমত উ�াহ 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্ল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1077 নাম-েমাঃ অিলউ�াহ 
িপতা-েমাঃ েফারকান িসকদার 
মাতা-েমাসাঃ রািহমা েবগম 

�াম-পি�ম আউিলয়াপুর 
ডাকঘর-ইসলামাবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 
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1078 নাম-েমাঃ সাহাদত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-িমঠাপুর 
ডাকঘর-ওয়ােয়জ আবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1079 নাম-েমাঃ জয়নাল 
িপতা-েমাঃ নািসর 
মাতা-রািশদা 

�যে�-অ�� পটুয়াখালী ওয়ােয়জীয়া কািমল 
মা�াসা,চরপাড়া.পটুয়াখালী 

1080 নাম-পলাশ চ� 
িপতা-িনতাই চ� 
মাতা-ভারতী রানী 

�াম-পাঁকা 
ডাকঘর-কামিদয়া 
উপেজলা-েগািব�িদয়া 
েজলা-গাইবা�া 

1081 নাম-রনিজৎ শ�র্া 
িপতা-বলেদব শ�র্া 
মাতা-অমলা রাজবংিশ 

�াম-ধিনটীলা 
ডাকঘর-ছনবাড়ী বাজার 
উপেজলা-ছাতক 
েজলা-সুনামগ� 

1082 নাম-েমাঃ রিফক িময়া 
িপতা-শামসুল হক 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-কাশদহ 
ডাকঘর-বাজার পাড়া 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

1083 নাম-েমাঃ আবুল কালাম 
িপতা-েমাঃ আবদুল করীম 
মাতা-েমাসাঃ জািকয়া েবগম 

�াম-পালপাড়া 
ডাকঘর-বানাসুয়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-কুিম�া 

1084 নাম-সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিজজার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ হািমদা েবগম 

�াম-গেনশ পুর 
ডাকঘর-বাবু খাঁ 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1085 নাম-েমাঃ তািলবুল রহমান রিন 
িপতা-েমাঃ হািসবুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ কুলসুম েবগম 

�াম-েবাধগাঁও 
ডাকঘর-েতািড়য়া 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1086 নাম-েমাহা�দ আল আিমন 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল গফুর 
মাতা-আেবদা আ�ার 

�াম-েসওড়া 
ডাকঘর-কাড়য়াইল 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1087 নাম-েমাঃ সাফাম েহােসন খাঁন 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ সানিজদা খানম 

�াম-সুলতানপুর 
ডাকঘর-নওগাঁ সদর 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

1088 নাম-েমাঃ আ�ারু�ামান 
িপতা-েমাঃ েমাসেলহ উি�ন ভূইয়া 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�াম-দঃ েলাহাজুরী 
ডাকঘর-েলাহাজুরী 
উপেজলা-কািটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 
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1089 নাম-েমাঃ েসােহল রানা িশপু 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-মাহফুজা েবগম 

�াম-ল�ীপুরা 
ডাকঘর-গাজীপুর সদর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1090 নাম-� সমন কুমার িসংহ 
িপতা-� �পন কুমার িসংহ 
মাতা-� মাত েশফালী েদবী 

�াম-রাসনগর 
ডাকঘর-ছনবাড়ী বাজার 
উপেজলা-ছাতক 
েজলা-সুনামগ� 

1091 নাম-েমাঃ ইমরান ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তােহরুল ইসলাম 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-রাধানগর ঘড়াডাংগা 
ডাকঘর-রাধানগর 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1092 নাম-�শা� কুমার 
িপতা-তরনী কা� রায় 
মাতা-কিনকা রাণী রায় 

�াম-ফিকরান 
ডাকঘর-হিরেদব পুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

1093 নাম-েমাঃ আিজজল হক 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ আিসনা খাতুন 

�াম-েঘাড়াধাপ 
ডাকঘর-িরয়াজবাগ 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

1094 নাম-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ িফেরাজ আহ�দ 
মাতা-েমাছাঃ শামসুন নাহার েবগম 

�াম-ওসমান পুর 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1095 নাম-েমাঃ আরমান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�যে�-েমাঃ জিসম উি�ন(িপ.ও),অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ,�ক নং-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা,নগর আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1096 নাম-েমাঃ িজকরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-হলদী বাড়ী 
ডাকঘর-কাউিলয়া 
উপেজলা-কাউিলয়া 
েজলা-রংপুর 

1097 নাম-েরশমা সােরায়ার 
িপতা-হায়দার সােরায়ার 
মাতা-তানিজনা সােরায়ার 

ক-24,কালাচাদপুর,গুলশান,ঢাকা-1212 

1098 নাম-েমাঃ ইমরান আলী 
িপতা-েমাঃ েমাকেছদুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

েসন এ� েকাং, 
�ধানম�ীর কায র্ালয় 
েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1099 নাম-েমাছাঃ মিনরা িশলা 
িপতা-মৃতঃ হািনফ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ কিহনুর েবগম 

�াম-পি�ম িবলভরট 
ডাকঘর-ভায়াডাংগা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 
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1100 নাম-হুনুফা েবগম 
িপতা-মৃতঃ হািনফ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ কিহনুর েবগম 

�াম-পি�ম িবলভরট 
ডাকঘর-ভায়াডাংগা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1101 নাম-েমাঃ গফুর িময়া 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-িদঘারকা�া(শাি� নগর) 
ডাকঘর-আমলীতলা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1102 নাম-িবউিট আ�ার 
িপতা-বােরক েমা�া 
মাতা-ফিরদা েবগম 

িসিভল সাজর্েনর কায র্ালয়, 
ফিরদপুর সদর,ফিরদপুর 

1103 নাম-েমাঃ আল ফারদান 
িপতা-েমাঃ েহােসন িময়া 
মাতা-নারিগছ েবগম 

�াম-েমাহা�দপুর(পি�ম পাড়া) 
ডাকঘর-িব বাড়ীয়া সদর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1104 নাম-েমাঃ েসােহল খান 
িপতা-েমাঃ জািকর খান 
মাতা-েসিলনা 

�াম-গাংনী 
ডাকঘর-পাক-গাংনী 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1105 নাম-েমাঃ জািমল মাহে�দ হৃদয় 
িপতা-েমাঃ েরজাউল কিরম 
মাতা-েমাসাঃ চ�া েবগম 

55/2িব,শাহআলী বাগ,ধান ে�েতর েমাড়,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1106 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মিনরু�ীন িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ সফুরা খাতুন 

�াম-সাতপুর 
ডাকঘর-হিরনাকু� 
উপেজলা-হিরনাকু� 
েজলা-িঝনাইদাহ 

1108 নাম-পংকজ েভৗিমক 
িপতা-�ফু� কুমার েভৗিমক 
মাতা-েবেদনা েভৗিমক 

�াম-গাংেবহালী 
ডাকঘর-ভা�া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1109 নাম-েরজাউল কিরম েরজা 
িপতা-েমাঃ এরশাদ আলী 
মাতা-জিমলা খাতুন 

�াম-িবজয় নগর 
ডাকঘর-রাঘবপুর 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1110 নাম-তমাল 
িপতা-েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-চািময়ািদ 
ডাকঘর-েকয়াদী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1111 নাম-েমেহদী হাসান িদনার 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-হািলমা আ�ার 

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

1112 নাম-আনছারুল হক 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতাআফেরাজা েবগম 

�াম-পড়শী পাড়া 
ডাকঘর-দুগািছয়া 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1113 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ চ�র সরদার 
মাতা-েমাছাঃ অ�না েবগম 

�াম-রুপগ� 
ডাকঘর-মাসুমিদয়া বাজার 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1114 নাম-ফেয়জ আহেমদ 
িপতা-আবদুল মা�ান 
মাতা-রানী েবগম 

�াম-ল�ীনারায়নপুর 
ডাকঘর-েনায়াখালী 
উপেজলা-েনায়াখালী 
েজলা-েনায়াখালী 

1115 নাম-আেনায়ার উ�াহ 
িপতা-মৃতঃ আহ�দ উ�াহ 
মাতা-জাহানারা বগম 

�াম-সােলহ পুর 
ডাকঘর-িশবপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1116 নাম-েমা�ার েহােসন 
িপতা-িগয়াস উি�ন 
মাতা-ফােতমা 

�াম-টিকপুরা 
ডাকঘর-পলাশতলী 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1117 নাম-আবুল কালাম সানাউ�াহ 
িপতা-েমাঃ দুলাল উ�ীন 
মাতা-েমাসাঃ েবিল েবগম 

�াম-পুলপাড়া হািজর েমাড় 
ডাকঘর-েচৗহ�ীেটালা 
উপেজলা-চাঁপাই নবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 

1119 নাম-েমাঃ ফিরদ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-আিমনা খাতুন 

নািসমা আউয়াল মি�ল,চ-118/1/এ,উ�র বা�া,ঢাকা-1212 

1120 নাম-েমাঃ ইনামুল কিরম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

8/2ে�ারী িশকদার িভলা(4থ র্ তলা)শু�াবাদ,ধানমি�,ঢাকা। 

1121 নাম-েহাসেন আরা চাঁদনী 
িপতা-েমাঃ সিহদুল ইসলাম 
মাতা-মিজর্না েবগম 

1472নং দি�ণ দিনয়া,কদমতলী ঢাকা-1236 

1122 নাম-েমাঃ নািজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক খান 
মাতা-ফিজলা খাতুন 

�াম-পুরুড়া 
ডাকঘর-পুরুড়া 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1123 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-বুিড়হাটী 
ডাকঘর-বুিড়হাটী 
উপেজলা-েকশবপুর 
েজলা-যেশার 

1124 নাম-েমাঃ আল আিমন েহােসন খান 
িপতা-েমাঃআঃ সা�ার খান 
মাতা-েমাছাঃ শােহর বানু 

�াম-নতুন ভা�াবাড়ী 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1125 নাম-শািহনুর ইসলাম 
িপতা-নওেশর আলী 
মাতা-মনজুয়ারা খাতুন 

70/1-িব, 4থ র্তলা,েস�াল েরাড,ম�পাইক পাড়া,িমরপুর-1,ঢাকা। 

1126 নাম-িমজর্া বিদউ�ামান 
িপতা-িমজর্া েগালাম মে�াফা 
মাতা-েরৗশন আরা 

�াম-েততুিলয়া 
ডাকঘর-েততুিলয়া 
উপেজলা-েমাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 

1127 নাম-রািজব েমা�া 
িপতা-জাফর েমা�া 
মাতা-েরখা েবগম 

�াম-বা�ল 
ডাকঘর-েকাটালী পাড়া 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1128 নাম-েমাঃ সাইদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম হাওলাদার 
মাতা-সফুরা েবগম 

বায়তুল নূর জােম মসিজদ, 8/1িমরপুর12িব,প�বী,ঢাকা 

1129 নাম-সুশা� চাকমা 
িপতা-সুরমান চাকমা 
মাতা-িচকম মালা চাকমা 

েচৗঃ হারুন রিসদ িবি�ং(সাংবািদক).ি�তীয় তলা,চ�ক 
নগর,রা�ামািট। 

1130 নাম-িশপন আ�ার 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবিদন 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-জুিধি�র ডাংগী 
ডাকঘর-আেকােটর চর 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1131 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-মােহল খাতুন 

312/4,িব-1,�ক-ই েটালারবাগ3নং,িমরপুর-1,ঢাকা। 

1132 নাম-িরপন কুমার �ামািনক 
িপতা-িজেত�নাথ �ামািনক 
মাতা-িনভা রানী 

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

1133 নাম-েজহাদুল ইসলাম 
িপতা-েসানা িময়া 
মাতা-রিহমা িব�াস 

�াম-েলাহারংক 
ডাকঘর-মাঝাবাড়ী 
উপেজলা-েকােমলীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 
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1134 নাম-েমাঃ জিসম উ�ীন 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা খাতুন 

�াম-রামচ� পুর 
ডাকঘর-সু�রপুর 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1135 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাবারক েমা�া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-নাগের চর 
ডাকঘর-মািহমপুর 
উপেজলা-িততাস 
েজলা-কুিম�া 

1136 নাম-রাজু েচৗধুরী 
িপতা-মৃদুল েচৗধুরী 
মাতা-মীরা েচৗধুরী 

�াম-মােঝর বি� 
ডাকঘর-রাংগামািট 
উপেজলা-রাংগামািট সদর 
েজলা-রাংগামািট পাবতর্য্ েজলা 

1137 নাম-উ�ল েশখ 
িপতা-ইচাহাক েশখ 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

েসন এ� েকাং,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1138 নাম-নয়ন চ� ম�ল 
িপতা-িবনয় চ� ম�ল 
মাতা-সাধনা রানী 

�াম-নেহলা জাবারীপুর হাট 
ডাকঘর-জাবারীপুর হাট 
উপেজলা-বদল গাছী 
েজলা-নওগাঁ 

1139 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-ছােনায়ার 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-হিতয়া 
ডাকঘর-স�া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1140 নাম-পােবন েহােসন 
িপতা-েসারাব আলী 
মাতা-হাসনা েবগম 

�াম-মাছুয়াহাটা 
ডাকঘর-িনকরাইল 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1141 নাম-েমাঃ ই�াহীম খিলল 
িপতা-েমাঃ মিশয়ার রহমান 
মাতা-জাহানারা খাতুন 

�াম-কা�া 
ডাকঘর-ভালুকঘর 
উপেজলা-েকশবপুর 
েজলা-যেশার 

1142 নাম-� সুমন চ� �ধান 
িপতা-� সুিপন চ� �ধান 
মাতা-�মিত েজাসনা রানী 

�াম-মহ�তপুর 
ডাকঘর-জামালগ� 
উপেজলা-ে�তলাল 
েজলা-জয়পুরহাট 

1143 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ মমেরাজ আলী ম�ল 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�াম-চরিনল�ীয়া ভািটপাড়া 
ডাকঘর-রাঘবপুর মা�াসা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1144 নাম-শা�া ইসলাম মীম 
িপতা-েমাঃ আিনসু�ামান 
মাতা-িশ�ী আ�ার 

�াম-উ�র ইসলামপুর 
ডাকঘর-মু�ীগ� 
উপেজলা-মু�ীগ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

1145 নাম-েমাঃ ইমরুল হক 
িপতা-েমাঃ নওশাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ জািকয়া পারভীন 

বািড় নং-2,সড়ক নং-1,বাদালদী,তুরাগ,ঢাকা-1230 

1146 নাম-মাহমুদুল হাসান 
িপতা-মৃতঃ আবদুল মা�ান 
মাতা-েশফালী েবগম 

�াম-উ�র বাখর নগর 
ডাকঘর-বাখর নগর বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1147 নাম-সািদকুর রহমান 
িপতা-আ�ল েহিকম 
মাতা-মনুফা েবগম 

91,জননী ভবন,পি�ম আগারগাঁও,েশর-ই বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1149 নাম-নাসিরন আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-লিতফা রহমান 

বাসা নং-220,�য্াট নং-িব-1,ওয়াসা েরাড,পি�ম 
েশওড়াপাড়া,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1150 নাম-েমাঃ আ�ল আউয়াল 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আি�য়া েবগম 

�াম-দিরমদন েমাহন 
ডাকঘর-ভিগরথ মাছহাড়ী 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1151 নাম-েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-আবুল কােশম েবগম 
মাতা-ছােলহা েবগম 

�াম-েভাড়া 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1152 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ মিনর উি�ন 
মাতা-েরিজনা খাতুন 

�াম-কাকচর 
ডাকঘর-িবসকা 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1153 নাম-েমাঃ মইন উ�ীন 
িপতা-আ�াব আলী 
মাতা-ময়যান খাতুন 

ক- 16নং বাসা েডইরী ফাম র্ সাভার,পাথািলয়া,সাভার,ঢাকা। 

1154 নাম-েমাঃ ইউসুফ 
িপতা-েমাঃ ইি�ছ িময়া 
মাতা-হােসনা েবগম 

�াম-গুরুহীত 
ডাকঘর-কসবা 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

1155 নাম-েমাঃ সবুজ আলী 
িপতা-েমাঃ ইছা আলী 
মাতা-েমাছাঃ নািছমা খাতুন 

�াম-পাছ পু�লী 
ডাকঘর-পু�লী 
উপেজলা-ফিরদপুর 
েজলা-পাবনা 
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1156 নাম-েমাঃ আ�স সামাদ 
িপতা-েমাঃ ইমরান আলী 
মাতা-েমাসাঃ মািনক জান 

�াম-উ�র নওদাপাড়া 
ডাকঘর-সপুরা 
উপেজলা-শাহমখদুস 
েজলা-রাজশাহী 

1157 নাম-েমাঃ আবু হািনফ 
িপতা-েমাঃ ইমরান আলী 
মাতা-েমাছঃ মািনকজান 

�াম-উ�র নওদাপাড়া 
ডাকঘর-সপুরা 
উপেজলা-শাহমখদুস 
েজলা-রাজশাহী 

1158 নাম-িরপন চ� দাস 
িপতা-কািমনী কুমারদাস 
মাতা-কানন বালা 

মারিলফ টাওয়ার183,েমা�ারেটক,আশেকানা,দি�ণখান,ঢাকা 

1159 নাম-েমাঃ সমরাজ 
িপতা-েমাঃ বাবুল খান 
মাতা-নাসিরন আ�ার 

�াম-দি�ণ রািড়খাল 
ডাকঘর-রািড়খাল 
উপেজলা-�নগর 
েজলা-মু�ীগ� 

1160 নাম-েমাঃ মামুন কাজী 
িপতা-আঃ হািলম কাজী 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-কুয়াডা�া 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1161 নাম-েমাঃ রুেবল েহােসন 
িপতা-েমাঃ বােরক েমা�া 
মাতা-েজা�া েবগম 

�াম-জুগ র্াছিড় 
ডাকঘর-ল�ীছিড় 
উপেজলা-ল�ীছিড় 
েজলা-খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলা 

1163 নাম-েমাঃ কিবর েনওয়াজ 
িপতা-েমাঃ আহ�াদ আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ই�নগর 
ডাকঘর-কাজলা 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

1164 নাম-রুেবল িময়া 
িপতা-েমাছেলহ উি�ন 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-েহােসন নগর 
ডাকঘর-েহােসন নগর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

1165 নাম-েমাঃ আশরাফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

�াম-িশলাসী(বড় চামড়া গুদাম) 
ডাকঘর-গফরগাঁও 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1166 নাম-আমীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ িমলন িময়া 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-চরছয়ানী ম�পাড়া 
ডাকঘর-আইয়ুব পুর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 
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1167 নাম-েমাঃ েসােহব 
িপতা-েমাঃ ওিলয়ার ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া েবগম 

�াম-কিলয়া 
ডাকঘর-বারাংকুল 
উপেজলা-আলফা ডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1168 নাম-েমাঃ নয়ন িময়া 
িপতা-েমাঃ আবদুল হােফজ 
মাতা-েমাছাঃ সামসু�াহার 

�াম-উজানচর 
ডাকঘর-ডুয়াই গাঁও 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1169 নাম-েমাহা�দ কামাল হুেসন শরীফ 
িপতা-শাহাব উি�ন 
মাতা-রিহমা আ�ার 

�াম-েডামন মারা 
ডাকঘর-কৃ�পুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1170 নাম-িনকসন চাকমা 
িপতা-বৃষেকতু 
মাতা-মৃতঃ িবরজা চাকমা 

�াম-দি�ণ নালকাটা 
ডাকঘর-পানছিড় 
উপেজলা-পানছিড় 
েজলা-খাগড়াছিড় 

1171 নাম-সািকল আহেমদ 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-আেমনা আ�ার 

�াম-থােন�র 
ডাকঘর-বাদলা 
উপেজলা-ইটনা 
েজলা-িকেশারগ� 

1172 নাম-�ামল সূ� ধর 
িপতা-�পন সূ� ধর 
মাতা-ঝরনা রানী সূ� ধর 

�াম-আলীনগর 
ডাকঘর-নলবাইদ 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1173 নাম-েমাঃ েসিলম ম�ল 
িপতা-েমাঃ আিজবর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা খাতুন 

�াম-নিছরামপুর 
ডাকঘর-আর িপ বাজার 
উপেজলা-আটঘিরয়া 
েজলা-পাবনা 

1174 নাম-শামীম েমা�া 
িপতা-ইকরাম েমা�া 
মাতা-েহনা েবগম 

�াম-েতলজুড়ী 
ডাকঘর-েতলজুড়ী 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1175 নাম-েমাঃ মু�া েশখ 
িপতা-েমাঃ আসলাম েশখ 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

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

1176 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ জয়নব েবগম 

�াম-কাউয়াকুড়ী 
ডাকঘর-গাছগড়া 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

1177 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-ই�তুন েনছা 

�াম-িগলা�র 
ডাকঘর-বরমী বাজার 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 
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1178 নাম-েমাঃ রাজবীর েহাসাইন 
িপতা-মৃতঃ আবদুল মা�ান েমা�া 
মাতা-রিহমা খাতুন 

5-এ/4,রািজয়া সুলতানা েরাড,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

1179 নাম-আলী েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািলম িময়া 
মাতা-েমাসাঃ হািলমা েবগম 

�াম-রাথুরা 
ডাকঘর-উলুেখালা 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

1180 নাম-সুকচাঁদ ৈবরাগী 
িপতা-সাগর ৈবরাগী 
মাতা-বণ র্কী ৈবরাগী 

�াম-কিল�াম 
ডাকঘর-জিলর পাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

1182 নাম-এস এস িলটন 
িপতা-আবুল হাসান েশখ 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

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

1183 নাম-নািহদ েমা�া 
িপতা-েমাঃ জািহদ েমা�া 
মাতা-চ�া েবগম 

�াম-আড়ুয়াকাি� 
ডাকঘর-ওড়াকাি� 
উপেজলা-কািশয়ালী 
েজলা-েগাপালগ� 

1184 নাম- বা�ী ইসলাম 
িপতা-নূরুল আিমন 
মাতা-সানিজদা 

�াম-পরশীপাড়া 
ডাকঘর-দুগািছয়া 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1185 নাম-সুজন বড়ুয়া 
িপতা-মৃতঃ রাজ েমাহন বড়ুয়া 
মাতা-িনর বালা বড়ুয়া 

�াম-েমরংেলায়া(বড়ুয়া পাড়া) 
ডাকঘর-রামু 
উপেজলা-রামু 
েজলা-ক�বাজার 

1186 নাম-ইমাম েহােসন 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-নাজমা সুলতানা 

�াম-রসুলপুর 
ডাকঘর-সদর রসুলর 
উপেজলা-আদশ র্ সদর 
েজলা-কুিম�া 

1187 নাম-সইফুল ইসলাম 
িপতা-ইমান আলী 
মাতা-আেরশা েবগম 

�াম-ম�ম চরউিরয়া 
ডাকঘর-পাক িকেশারগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1188 নাম-েমাঃ েমাছেল উি�ন 
িপতা-মাইন উি�ন 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-সু�লপুর 
ডাকঘর-কালামু�ী বাজার 
উপেজলা-কিবর হাট 
েজলা-েনায়াখালী 

1189 নাম-েজয্ািত আ�ার 
িপতা-েমাঃ ম�রুল হক তালুকদার 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-লুেন�র 
ডাকঘর-লুেন�র 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকানা 
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1190 নাম-েমাঃ মাশুক আলম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-িজনুয়ারা 

�াম-নাউরী 
ডাকঘর-তাজপুর 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1191 নাম-েমাঃ রমজান 
িপতা-আবুব�র িসি�ক 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-নােট�র 
ডাকঘর-েসানারং 
উপেজলা-টংগীবািড় 
েজলা-মু�ীগ� 

1192 নাম-িরফাত আরা েবগম 
িপতা-এস এম িসরাজ উদ েদৗলা 
মাতা-আনজুমান আরা েবগম 

বাসা নং-িব-16/িজ-7,মিতিঝল এ.িজ.িব কেলানী(আইিডয়াল 
েজান),মিতিঝল,ঢাকা। 

1193 নাম-শািকল আহেমদ 
িপতা-জাহা�ীর মাতু�র 
মাতা-শাবানা েবগম 

27িদলকুশা িস/এ9তলা রুম-1002,ঢাকা-1000 

1194 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ বাবলু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ হিলমা খাতুন 

�াম-নুরপুর 
ডাকঘর-রানীপুকুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1195 নাম-েমাঃ আবু বককর িসি�িক 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-েমাছাঃ বাকফুল েবগম 

�াম-আলগার চর 
ডাকঘর-এের�বাড়ী 
উপেজলা-ফুলছিড় 
েজলা-গাইবা�া 

1196 নাম-েক.এম.সাইফুল ইসলাম অিনক 
িপতা-খ�কার েমাঃ েশেরেনওয়াজ 
মাতা-েফরেদৗসী আ�ার 

�াম-রাধানগর(হাজীমহ�া) 
ডাকঘর-আখাউড়া 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1197 নাম-েমাঃ আ��াহ আল-মামুন 
িপতা-েমাঃ আিজজুল ইসলাম 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

162/এ িনউ প�ন লাইন,িনউ মােকট র্ লালবাগ,ঢাকা-1205 

1198 নাম-েমাঃ ইি�স আলী 
িপতা-েমাঃ সাদত আলী 
মাতা-মিরয়ম আ�ার 

584,চালাবন,দি�ণখান,ঢাকা। 

1199 নাম-িবকাশ চ� 
িপতা-মৃতঃ পিরমল চ� 
মাতা-ক�না রানী 

�াম-আলািদনগর 
ডাকঘর-রাজগ� বাজার 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1200 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম িময়া 
িপতা-েমাঃ এমদাদ েহােসন িময়া 
মাতা-েহনা েবগম 

সুপার �ার ইিন�নীয়ারীং,বাইতুল িভউ টাওয়ার(15তলা), 
56/1,পুরানা প�ন,ঢাকা-1000 
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1201 নাম-মেনায়ার েহােসন 
িপতা-হুমায়ুন কিবর 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-মুরাদপুর 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1202 নাম-েমাঃ নবী আওয়াল িহেমল 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ িমনা েবগম 

�াম-েতেলায়ারী 
ডাকঘর-আঠার বািড় 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1203 নাম-নািদয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ রিহম 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�াম-শুভাঢয্া উঃ পারা 
ডাকঘর-শুভাঢয্া উঃ পারা 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1204 নাম-এ িব এম রিকবুল হাসান �াইট 
িপতা-আবু বকর মি�ক 
মাতা-শাহনাজ পারিভন 

23/2,েতাপখানা,েতাপখানা েরাড,ঢাকা-1000 

1205 নাম-সািজবুর রহমান(সিজব) 
িপতা-েমাঃ বাবুল িময়া 
মাতা-িবনু েবগম 

25যুব ক�াণ সংঘ,েরল েগইট সংল� পি�ম 
নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1206 নাম-েমাঃ সােজদুল কিরম 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ সায়বানী েবগম 

�াম-েহােসন পুর 
ডাকঘর-ভবানী গ� 
উপেজলা-ফুলছাড় 
েজলা-গাইবা�া 

1207 নাম-েমাঃ ইসুফ িময়া 
িপতা-েমাঃ হািমদ আলী 
মাতা-েনেহরা েবগম 

59/এফ পি�ম রাজ বাজার,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1208 নাম-আল িরয়াদ মাহমুদ 
িপতা-এম এ মা�ান 
মাতা-এিলজা মা�ান 

�াম-নুরপুড় 
ডাকঘর-চুড়ামনকািঠ 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

1209 নাম-ফােতমা আ�ার 
িপতা-েমা�ার েহােসন 
মাতা-েমােমনা েবগম 

22/18,পাইক পাড়া �াফ েকায়াট র্ার,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1210 নাম-�ামলী েবগম 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-সামছু�াহার েবগম 

3/এ �াফ েকায়াট র্ার, 8/এ নতুন পুরাতন,িঝগাতলা 
হাজারীবাগ,ঢাকা-1209 

1211 নাম-আবুল কােসম খাঁন 
িপতা-মৃতঃ ওিলউর রহমান 
মাতা-শািকরা েবগম েচৗধুরী 

�াম-নওয়ামািট 
ডাকঘর-রাজাগ� 
উপেজলা-কানাইঘাট 
েজলা-িসেলট 
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1213 নাম-েমাহা�দ িমলন িময়া 
িপতা-েমাহা�দ আইনাল হক 
মাতা-েফরেদৗছ েবগম 

�াম-গড়জির পা 
ডাকঘর-গড়জির পা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1214 নাম-েমাঃ ইমিতয়াজ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
মাতা-মুি� আ�ার 

31/4, 1/এফ,কলওয়ালাপাড়া,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1215 নাম-েমাঃ সােরায়ার েহােসন 
িপতা-আ�স সা�ার 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�যে�-েমাঃ মিনর েহােসন,সুপািরনেটনেড�,এসএসএফ,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

1216 নাম-েমাঃ তাকবীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােসম 
মাতা-ক�না আ�ার 

�যে�-িরপন,10/িব/3,পাইিনওর হাউিজং আিজজ মহ�া,মা�াসা 
বাইেলন,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

1217 নাম-সাগর িময়া 
িপতা-শুভ কাজী 
মাতা-েশলী েবগম 

�াম-দিরয়া েদৗলত 
ডাকঘর-দিরয়া েদৗলত 
উপেজলা-বা�রামপুর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1218 নাম-েমাঃ কুতুব উি�ন 
িপতা-েমা”েজানাব আলী েসখ 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

�াম-েজাড় পুকুিরয়া 
ডাকঘর-িচনাখড়া 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1219 নাম-েমাঃ ময়নুল হক 
িপতা-েমাঃ েবলাল 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-উ�র খাটুিরয়া 
ডাকঘর-েসানারায় 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

1220 নাম-শািহনুর আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাসাঃ আকিলমা 

�াম-েভাগড়া 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1221 নাম-িরপা খানম 
িপতা-এস এম নওেশর আলী 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-কািশয়ানী 
ডাকঘর-কািশয়ানী 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

1223 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ আিরফা 

আই এইচ িট িসেলট,িটিব েগইট,পূব র্শাহী ঈদগাহ,েমইন অিফস,িসেলট 

1224 নাম-েমাসাঃ সাইলা িদল হািসল 
িপতা-েশখ েমাঃ আ�স েসিলম 
মাতা-েমাসাঃ মাকসুদা খাতুন 

�াম-সাগর পাড়া 
ডাকঘর-েঘারামাড়া 
উপেজলা-েঘারামাড়া 
েজলা-রাজশাহী 
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1225 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ মঈন উ�ীন 
মাতা-মিহমা খাতুন 

�াম-পূব র্দির�া 
ডাকঘর-পাছদির�া 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1226 নাম-েমাঃ মাসুদ িময়া 
িপতা-েমাঃ ম�ফা 
মাতা-নাজমা খাতুন 

�াম-িবলবরু�া 
ডাকঘর-নান� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1227 নাম-খাইরুল ইসলাম 
িপতা-আঃ হািকম েবপাির 
মাতা-িশমুল েবগম 

�াম-নয়াকাি� 
ডাকঘর-মাচারতারা 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1229 নাম-েমাঃ তািমম 
িপতা-েমাঃ শািফউি�ন আহেমদ 
মাতা-েমাছাঃ েহােসন আরা েবগম 

45/এ,জেবদা মি�ল,আরজতপাড়া,মহাখালী,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1230 নাম-িস�া রাণী সরকার 
িপতা-ম� সরকার 
মাতা-মায়া রাণী সরকার 

�াম-দি�ণ নগর 
ডাকঘর-কালােসানা 
উপেজলা-দাউকাি� 
েজলা-কুিম�া 

1231 নাম-সাঈদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ এমদাদুল হক 
মাতা-আিরফা েবগম 

�াম-িভির�া 
ডাকঘর-সা�ানপারা 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

1232 নাম-েমাঃ রিহম বাদশা 
িপতা-েমাঃ আজাহার আলী 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা েবগম 

�াম-উ�র ঘাটুিরয়া 
ডাকঘর-েসানারায় 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

1233 নাম-েমাঃ রাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আফছার আলী 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-কামালপুর 
ডাকঘর-সতীঘাটা বাজার 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

1234 নাম-উে� সাইেয়দা 
িপতা-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
মাতা-েরািজনা েবগম 

�াম-েচৗঘাটা 
ডাকঘর-সতীঘাটা বাজার 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

1235 নাম-েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েবলাল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আিজরন েনছা 

�াম-পূব র্ কািলয়াগ� 
ডাকঘর-কাজলিদঘী কািলয়াগ� 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

1236 নাম-েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লাভলী েবগম 

�াম-চাষা ভা�া 
ডাকঘর-ভা�া 
উপেজলা-নাগর পুর 
েজলা-টাংগাইল 
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1237 নাম-সুিম আ�ার 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ বাবুল 
মাতা-চাঁনবানু 

�ার সিলমা�াহ মুসিলম এিতমখানা,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

1238 নাম-েমাঃ শাহাদাত 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ বাবুল 
মাতা-চাঁনবানু 

�ার সিলমা�াহ মুসিলম এিতমখানা,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

1239 নাম-আ�ল হািলম 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-হািলমা খাতুন 

�াম-উলাইল 
ডাকঘর-না�ার 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1240 নাম-েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ মিনর উি�ন 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-পার সগুনা 
ডাকঘর-সগুনা 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

1242 নাম-েসাহানুর রহমান 
িপতা-আ�ারু�ামান েশখ 
মাতা-রািবয়া েবগম 

116,3/এ,েরাড-7জনতা হাউিজং,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1243 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ ওয়াহাব িময়া 
মাতা-েমাছাঃ আরিজনা েবগম 

�যে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম,মিনটিরং এ� এনেকাস র্ েম� উইং 
পিরেবশ,অিধদ�র,েশেরবাংলা নগর আগারগাও,ঢাকা-1205 

1244 নাম-সাইদুর েরজা েখাশনবীশ 
িপতা-আফানুর েরজা েখাশনবীশ 
মাতা-সুলতানা িরিজয়া খানম 

�াম-কািঘল 
ডাকঘর-�লব�া 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1245 নাম-িনকর চ� বালা 
িপতা-িনেরাধ চ� বালা 
মাতা-সােলা কাণী 

32/1,িনউ লিলকা েটইলাস র্ েদেব�নাথ দাস 
েলন,কাগিজেটালা,সদরঘাট,সু�াপুর,ঢাকা-1100 

1246 নাম-আ�র রহমান 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা-েরােকয়া 

�াম-ফুলতলা 
ডাকঘর-এফ,কুচিট 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1247 নাম-িরপন বড়ুয়া 
িপতা-িগের� বড়ুয়া 
মাতা-িদ�ী বড়ুয়া 

�াম-পূব র্ রাজার কুল 
ডাকঘর-রামু 
উপেজলা-রামু 
েজলা-ক�বাজার 

1248 নাম-েমাঃ মামুন খান 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ লুৎফা েবগম 

�াম-মাইজেঘানা উ�র পাড়া 
ডাকঘর-শাহারিবল 
উপেজলা-চকিরয়া 
েজলা-ক�বাজার 
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1249 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-েমাছাঃ আ� আরা েবগম 

�যে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম,মিনটিরং এ� এনেকাস র্ েম� উইং 
পিরেবশ,অিধদ�র,েশেরবাংলা নগর আগারগাও,ঢাকা-1205 

1250 নাম-সুধাংশু কুমার রায় 
িপতা-পেরশ চ� বম র্ন 
মাতা-সুফলা রানী 

�যে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম,মিনটিরং এ� এনেকাস র্ েম� উইং 
পিরেবশ,অিধদ�র,েশেরবাংলা নগর আগারগাও,ঢাকা-1205 

1252 নাম-িরনা আ�ার 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

�যে�-আ�স সালাম,ব�ভবন �াফ েকায়াট র্ার িশউিল ভবন4/4,েগইট 
নং-5,মিতিঝল,ঢাকা-1203 

1253 নাম-ইনামুল হক 
িপতা-আজগার আলী িমনা 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-উলপুর 
ডাকঘর-উলপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1254 নাম-েমাহা�দ সুলতান 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল খােলক 
মাতা-ফিরদা েবগম 

53/2,শু�বাদ,েমাহা�দপুর,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1255 নাম-েমাঃ েফরেদৗস 
িপতা-বু� সরকার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

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

1256 নাম-েমাঃ উমর ফারুক 
িপতা-েমাৎ জািকর েহােসন 
মাতা-আসুরা খাতুন 

�াম-গািলমপুর শাহবাদ 
ডাকঘর-গািলমপুর 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

1257 নাম-মুরসািলন 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােরক 
মাতা-আয়শা খাতুন 

�াম-পুিটয়ালীর চর 
ডাকঘর-চর ঘাগড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1258 নাম-েমাঃ সাগর িময়া 
িপতা-েমাঃ িম� িময়া 
মাতা-েমাছাঃ শাহানারা েবগম 

�াম-বড় পাইকুড়া 
ডাকঘর-েতথিলয়া 
উপেজলা-েমাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 

1259 নাম-েমাঃ ইসরাফুল েহােসন 
িপতা-েশখ আ�ল ওদুদ 
মাতা-িরিজয়া েবগম 

61 (2য় তলা),িপলখানা েরাড,আিজমপুর,িনউমােকর্ট,ঢাকা-1205 
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1260 নাম-েগৗরা� চ� বম র্ণ 
িপতা-েগাকুল চ� বম র্ণ 
মাতা-জয়মালা রাণী 

�যে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম,মিনটিরং এ� এনেফাস র্েম�,উইং 
পিরেবশ অিধদ�র,েশের বাংলা নগর,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1261 নাম-েমাহা�দ পারেভজ 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আলী িময়া 
মাতা-রাণী েবগম 

�াম-েদবীপুর 
ডাকঘর-দানািময়ার বাজার 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1262 নাম-ি�রু ময় ি�পুরা 
িপতা-মৃঃ গেপ� লাল ি�পুরা 
মাতা-ভরনিত ি�পুরা 

�াম-মাইেতপাড়া 
ডাকঘর-খাগড়াছিড় 
উপেজলা-খাগড়াছিড় সদর 
েজলা-খাগড়াছিড় 

1263 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী 
মাতা-রাইমা খাতুন 

�াম-বাইগর পাড়া 
ডাকঘর-ন�ী বাজার 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

1264 নাম-েমাঃ আফজাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

অিফসাস র্ কয্াি�ন,ভবন নং- (িতন),বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1265 নাম-েমাঃ শামসুল আলম 
িপতা-ইয়ািছন আলী 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-েখা�র্ গাজাইল 
ডাকঘর-েখা�র্ গজাইল 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1266 নাম-সবুজ েগালদার 
িপতা-সুেবাধ চ� েগালদার 
মাতা-করুনা েগালদার 

�াম-িচলতলা 
ডাকঘর-িচলতলা 
উপেজলা-েনছারাবাদ 
েজলা-িপেরাজপুর 

1267 নাম-েমাঃ মাহতাব েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ মহিসন আলম 
মাতা-মুেজদা েবগম 

�াম-িদঘারপাড় 
ডাকঘর-েশরপুর শহর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1268 নাম-েমাঃ আ�স সামাদ দুলাল 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েরামানা েবগম 

আিজমপুর েকায়াট র্ার47/এল,িনউমােকট র্,লালবাগ,ঢাকা-1205 

1269 নাম-ইলা খানম 
িপতা-িসি�কুর রহমান খান 
মাতা-আসমা েবগম 

�াম-েগািপনাথপুর 
ডাকঘর-মািঝগাতী হাই �ল 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 
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1270 নাম-েমাঃ নাজমুল হাছান 
িপতা-আ�ল ওয়াহাব 
মাতা-রানুয়ারা েবগম 

�যে�-শিরফুল নাহার(িশউলী), 275/1 (ি�তীয় তলা),মুনেসফ 
পাড়া,�া�ণবাড়ীয়া 

1271 নাম-সাইফুল ইসলাম েসাহাগ 
িপতা-বাশার িসকদার 
মাতা-েগালাপী েবগম 

�াম-চরকুশলী 
ডাকঘর-কুশলী ইসলািময়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1272 নাম-েমাঃ মািনক িময়া 
িপতা-েমাঃ চান িময়া 
মাতা-খােজদা েবগম 

সাহা�ীর চর উ�রপাড়া,ডুবারচর,েশরপুর-2100 

1273 নাম-েমাঃ হােসন িময়া 
িপতা-আ�ল মািনক 
মাতা-আেশদা খাতুন 

�াম-আইরল 
ডাকঘর-মজিলশপুর 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1274 নাম-েমাঃ আবু বককার 
িপতা-েমাঃ আবু জাফর আলী 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

িব-54/6,আনসারকয্া�,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1275 নাম-আিরফুল ইসলাম উিকল 
িপতা-জয়নাল আেবদীন উিকল 
মাতা-মাকছুদা খাতুন 

�াম-পি�ম িনজড়া 
ডাকঘর-উলপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1276 নাম-আছমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মহিসন ভূইঁয়া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

শ/115,হােছন উি�ন েরাড,থানা েরাড,উ�র বা�া,গুলশান,ঢাকা-1212 

1277 নাম-খান েমাঃ সাইেয়দুস সাকলাইন 
িপতা-খান েমাহা�দ আ�স হািমদ খান 
মাতা-েরািজনা খানম 

বাসা-5/3,সড়ক-13ক�াণপুর,েমাহা�দপুর,িমরপুর,ঢাকা-1207 

1278 নাম-সুমা রাণী সাহা 
িপতা-পিরতুষ চ� সাহা 
মাতা-মমতা রাণী সাহা 

�াম-ভূরুিলয়া েসাহাপাড়া 
ডাকঘর-নাগরী 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

1279 নাম-েমাঃ ইমরান খাঁন 
িপতা-েমাঃ সুলতান আলী খান 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-েছাট পাইিট 
ডাকঘর-েডমরা 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1280 নাম-েমাঃ েরদওয়ান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল রহমান 
মাতা-েমাছাঃসািবনা েবগম 

�াম-নাওড়াপাড়া 
ডাকঘর-কামারখালী 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 
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1281 নাম-েমাহা�দ আবদুস সামাদ আল 
আজাদ 
িপতা-েমাহা�দ হাছানুর রিশদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ফরাজী �াম 
ডাকঘর-আফািজয়া বাজার 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখালী 

1282 নাম-েমাঃ েসিলম েশখ 
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-রামচ�পুর 
ডাকঘর-সািলনাব� 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

1283 নাম-আিমর হামজা 
িপতা-েনসার উি�ন 
মাতা-মিনরা েবগম 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ভেবরচর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

1284 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আনারুল ইসলাম 
মাতা-সািফয়া খাতুন 

�াম-েসেক�া 
ডাকঘর-পারুিলয়া 
উপেজলা-েদবহাটা 
েজলা-সাত�ীরা 

1285 নাম-েমাঃ নািহদ হাসান 
িপতা-েমাঃ িফেরাজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ েমেহরুে�ছা 

�াম-েবামড় 
ডাকঘর-চাটেমাহর 
উপেজলা-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

1286 নাম-েমাঃ েসােহল েশখ 
িপতা-েমাঃ সামচু েশখ 
মাতা-েমােমলা েবগম 

�াম-েগা-হাটা বটতলা 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1287 নাম-শাহাদৎ েহােসন 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-দূগ র্াপুর 
ডাকঘর-পটল 
উপেজলা-কািলহািট 
েজলা-টাংগাইল 

1288 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সামশুল হক 
মাতা-আসেরফা েবগম 

�াম-মাতৃগাঁও 
ডাকঘর-হিরনারায়নপুর 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

1289 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আসাদু�ামান 
মাতা-িবলিকছ েবগম 

549দিনয়া মাজার গিল,কদমতলী,ঢাকা-1236 

1290 নাম-েমাহন চ� দাস 
িপতা-নের� চ� দাস 
মাতা-স�য্া রাণী দাস 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-েগািব�পুর 
উপেজলা-েহােসন পুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1291 নাম-আ�ল ওয়ািহদ 
িপতা-নূর ইসলাম 
মাতা-শিরফা েবগম 

�াম-রামনগর 
ডাকঘর-রাজার হাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-যেশার 
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1292 নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রুহুল আমীন 
মাতা-আনজুয়ারা েবগম 

�াম-িচলাখাল 
ডাকঘর-শাি� েগাপালপুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1293 নাম-মানেব� সরকার 
িপতা-ষি� কুমার হাজৎ 
মাতা-িনরুল সরকার 

�াম-�ামনগর 
ডাকঘর-কািলকাপুর 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-েন�েকানা 

1294 নাম-মংনু মারমা 
িপতা-মংমং মারমা 
মাতা-�াজাই মারমা 

�াম-দয়ােমাহন কাধরী পাড়া,আমতলী 
ডাকঘর-খাগড়াছিড় 
উপেজলা-খাগড়াছিড় সদর 
েজলা-খাগড়াছিড় 

1295 নাম-েমাঃ েরজাউল হক 
িপতা-মৃতঃ রু�ম আলী 
মাতা-মৃতঃ জীবন েনসা 

�াম-িশয়ালেকাল 
ডাকঘর-িশয়ালেকাল 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1296 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাৎ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ ছািমনা খাতুন 

�াম-ৈসয়দপুর েবল পুকুর 
ডাকঘর-িশকদার হাট 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1297 নাম-তুষার আহেমদ 
িপতা-সানজু িময়া 
মাতা-ফিরদা পারভীন 

458,শমেসর টাওয়ার,গুলবাগ,মািলবাগ,শাি�নগর,মিতিঝল,ঢাকা-
1217 

1298 নাম-ফজেল রা�ী 
িপতা-েমাঃ বাহার 
মাতা-েমাসাঃ জা�াতুল িফরদাউস 

7/5িপ,ডি�ও,িড,�াফ েকায়াটার,েশের বাংলা নগর,আগারগাঁও,ঢাকা-
1207 

1299 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-িট.এম.আ�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা খাতুন 

�াম-িশমলা উ�র পাড়া 
ডাকঘর-চা�াইেকান 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1300 নাম-অেশাক কুমার সরকার 
িপতা-অিনল কুমার সরকার 
মাতা-র�া রাণী 

�াম-নুিনয়াগাতী 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

1301 নাম-পূিন র্মা রাণী সাহা 
িপতা-পিরেতাষ চ� সাহা 
মাতা-মমতা রাণী 

�াম-ভূরুিরয়া সাহাপাড়া 
ডাকঘর-নাগরী 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 
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1302 নাম-েমাঃ রােসল ভূইঁয়া 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম ভূইয়া 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-ইসলামপাড়া েঘাষারচর 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1303 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিনরু�ামান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

বাসা নং-541,দি�ণ মািনকদী,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 

1304 নাম-েমাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ বরকাতুল হাসান 
মাতা-েমাছাঃ খুরিশদা েবগম 

�াম-বালাবামুিনয়া 
ডাকঘর-ফিকরহাট 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

1305 নাম-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর িময়া 
মাতা-আয়শা 

�াম-েমাংলাকুিট 
ডাকঘর-েমাংলাকুিট 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

1306 নাম-েমাঃ েমাছেলম িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল কািদর 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েপা�াল কেলানী,আ�ামা ইকবাল েরাড,নারায়নগ� সদর,নারায়নগ� 

1307 নাম-েমাঃ ইমন আিরফ 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ ক�না েবগম 

�াম-েছপড়াঝার 
ডাকঘর-েতািড়য়া 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�মগড় 

1308 নাম-েমাঃ েমানােয়ম িময়া 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-ষাঁেড়র েকানা 
ডাকঘর-চুনারুঘাট 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 

1309 নাম-সুমন হীরা 
িপতা-�দীপ হীরা 
মাতা-বীনা হীরা 

�াম-�াংক পাড়া 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1310 নাম-আলী েহােসন 
িপতা-তােহর আলী 
মাতা-জা�াত আরা 

�াম-িভিট পাড়া 
ডাকঘর-িভিট পাড়া 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

1311 নাম-েসােহল েমা�া 
িপতা-জাকািরয়া েমা�া 
মাতা-মায়া েবগম 

�াম-কািটকামারী 
ডাকঘর-বািটকামারী 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

1312 নাম-েমাঃ রািশদুল হাসান 
িপতা-ফােতমা খাতুন 
মাতা-েমাঃ হােতম আলী 

�াম-কাতলােসন চরপাড়া 
ডাকঘর-আিলম নগর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1313 নাম-ইবনুল হাসান 
িপতা-জাফর আলী 
মাতা-বুলবুল েবগম 

�াম-বািলজুরী(লামাপাড়া) 
ডাকঘর-বািলজুরী বাজার 
উপেজলা-তািহরপুর 
েজলা-সুনামগ� 

1314 নাম-েমাঃ েকরামত আলী তালুকদার 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ িশিরয়া েবগম 

�াম-মাসুদপুর 
ডাকঘর-েশরনগর 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

1315 নাম-েমাহা�দ মাসুদ রানা 
িপতা-আলী আহমদ 
মাতা-েরিজয়া আকতার 

�াম-জীবন িম�ী বাড়ী 
ডাকঘর-চা�গাঁও 
উপেজলা-চা�গাও 
েজলা-চ��াম 

1316 নাম-েমাঃ একরামুল হক 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ মিজর্না িবিব 

�াম-কািলগ� 
ডাকঘর-বাংলািহিল 
উপেজলা-হািকমপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

1317 নাম-সনিজত পাে� 
িপতা-েগাপাল পাে� 
মাতাসািব�ী পাে� 

খান ছা�াবাস,রুম নং-13 
(2য়তলা),আগানগর,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

1318 নাম-হরলাল চ� সরকার 
িপতা-অমল চ� সরকার 
মাতা-েশাভা রাণী 

98/9ম� পাইকপাড়া,িমরপুর-2,ঢাকা-1216 

1319 নাম-ছাইফুল ইসলাম খান 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক খান 
মাতা-আিমরুন েনছা 

�াম-বড়মা 
ডাকঘর-বড়মা 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1320 নাম-রজত িক�র্নীয়া 
িপতা-অমূ� িক�র্নীয়া 
মাতা-িশলা িক�র্নীয়া 

নাহারলাই ে�রী,িজিপ গ-147,মহাখালী,গুলশান,ঢাকা 

1321 নাম-েমাঃ রায়হান 
িপতা-েমাঃ আবু কালাম 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা েবগম 

�াম-কামােরর চর 
ডাকঘর- 6নং চর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1322 নাম-েমাঃ মুহারুল ইসলাম হা�ান 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম 
মাতা-সিখনা খাতুন 

�াম-চি�শ ৈবরাটী 
ডাকঘর-লাউখাই 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

1323 নাম-রিকবুল হাসান 
িপতা-েমা”জিহরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নািদয়া েবগম 

এ বাংলামিত,রুম নং-15 (3য় তলা),িব আর আর আই,গাজীপুর-1701 
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1324 নাম-েমাঃ ওসমান গিন 
িপতা-েমাঃ েরা�ম আলী 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

�াম-রাঘবপুর 
ডাকঘর-রাঘবপুর মা�াসা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1325 নাম-আেনায়ার েহাসাইন 
িপতা-ইউসুফ আলী 
মাতা-হািছনা আ�ার 

�াম-শরীফবাগ 
ডাকঘর-ধামরাই 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1326 নাম-ফেয়জ আহে�দ 
িপতা-েমাঃ েশর আলী ফিকর 
মাতা-রুিবয়া আ�ার 

705পি�ম নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1327 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােতন 
মাতা-েমাছাঃ হািফজা খাতুন 

�াম-পাড়া দুগলী 
ডাকঘর-দুগলী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1328 নাম-েমাঃ �পন িময়া 
িপতা-মুিত িময়া 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-েকানাপাড়া 
ডাকঘর-িপিরজপুর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1329 নাম-েমাঃ ই�ািহম েশখ 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব েশখ 
মাতা-ফুলজান েবগম 

�াম-রনকাইল 
ডাকঘর-রনকাইল 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

1330 নাম-মুনমুন 
িপতা-খ�কার আসাদু�ামান 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�যে�-েমাঃ মুকুল িময়া,িবি�ং নং-2,�য্াট-5,এেলন বাড়ী 
েকায়াটার,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1331 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলাল উি�ন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-খিলশাখালী 
ডাকঘর-েকাদািলয়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1332 নাম-জয়� কুমার িব�াস 
িপতা-জগব� িব�াস 
মাতা-�িত রাণী িব�াস 

�াম-চরলািটমা 
ডাকঘর-বড়বািড়য়া 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

1334 নাম-েমাঃ নাজমুল হাসানইন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-রওশন আরা 

ক16/6,দি�ণ বা�া,হািতর িঝল সংল�,গুলশান,ঢাকা-1212 

1335 নাম-েমাঃ েমাজাে�ল েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-পি�ম হাজীনগর 
ডাকঘর-শারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 
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1336 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-জয়নাল আেবদীন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

েহাি�ং-633/এ/877,ইউসুফ আলী সারাং বাড়ী,তপন�বাজার,ব�র 
থানা,চ��াম 

1337 নাম-উে� কুলসুম 
িপতা-আবুল কালাম আজাদ 
মাতা-লতা ইয়াসিমন 

�যে�-েমাঃ েগালাম সেরায়ার,েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয র্টন 
ম�ণালয়,ভবন নং-6,ক� নং-1921,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

1338 নাম-েমাঃ শিফকু�াহ 
িপতা-েমাঃ নুরুল আমীন 
মাতা-েরােমলা আ�ার 

�াম-ধুরুয়া 
ডাকঘর-খামার গাঁও 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1339 নাম-পিপ রাণী সরকার 
িপতা-েনপাল চ� সরকার 
মাতা-ক�না রাণী সরকার 

�াম-চািরপাড়া 
ডাকঘর-আচিমতা 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

1340 নাম-জাকািরয়া 
িপতা-িছি�কুর রহমান 
মাতা-েডামরােজর েনছা 

�াম-বাখর নগর 
ডাকঘর-মিরচা কাি� 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1341 নাম-আ��াহ িহল কািফ 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-মুিশদ র্া আ�ার 

�াম-হাট পাগলা 
ডাকঘর-ছনধরা বাজার 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1342 নাম-শিহদুল ইসলাম 
িপতা-আঃ রিশদ 
মাতা-েমােমনা 

�াম-খাপড়া ভা�া 
ডাকঘর-নুতান পাড়া 
উপেজলা-কলাপাড়া 
েজলা-পটুয়াখালী 

1343 নাম-েমাঃ আবুল হােসম 
িপতা-েমাঃ শিহদ উ�াহ 
মাতা-হাসনারা েবগম 

�াম-বীরগাঁও 
ডাকঘর-কৃ�পুর 
উপেজলা-সেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1344 নাম-রমজান আলী খান 
িপতা-েমাঃ রতন খান 
মাতা-িরতা খানম 

�াম-েঘানাপাড়া 
ডাকঘর-েঘানাপাড়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1345 নাম-সাহবুবুল আলম রিন 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েখােদজা েবগম 

677/3-এ,পি�ম েশওড়াপাড়া,িমরপুর,ঢাকা-1216 
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1346 নাম-আিকল েহােসন 
িপতা-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা-অেলদা েবগম 

িব-2,িনউ পাল র্ােম� �াফ েকায়াট র্ার পি�ম আগারগাঁও,েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা। 

1347 নাম-অিল উ�াহ তছিলম 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-চরিখরাটী 
ডাকঘর-িখরাটী 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

1348 নাম-েমাঃ েমানােয়ম ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ রাজু িময়া 
মাতা-গাওিছয়া আ�ার 

�াম-কুেড়র পাড় 
ডাকঘর-মািনক খালী 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

1349 নাম-েমাহা�দ আ�াফুল আলম 
িপতা-েমাহা�দ আ�র রািশদ 
মাতা-রািবয়া 

�াম-নািহরাজপাড়া 
ডাকঘর-িনয়ামত পুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1350 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ সরকার 
মাতা-েমাছাঃ র�া খাতুন 

�াম-দাদপুর 
ডাকঘর-গয়হা�া বাজার 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1351 নাম-েমাঃ সাকলাইন ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

�াম-জয়নগর 
ডাকঘর-ৈকেটালা 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1352 নাম-মােহ-আলাম 
িপতা-মমতাজ আলী 
মাতা-িমনারা েবগম 

�াম-দ.পািনশাইল 
ডাকঘর-িপ.িট.িস 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1353 নাম-িবউিট েবগম 
িপতা-আ�ছ েসাবাহান রাজ 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-জাংগালীয়া 
ডাকঘর-আিদ জাংগালীয়া 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

1354 নাম-েহােসন েমাঃ কাওছার 
িপতা-আ�ছ সা�ার জালালী 
মাতা-শাহানারা েবগম 

�াম-যুিধি�পুর 
ডাকঘর-যুিধি�পুর 
উপেজলা-েফ�গ� 
েজলা-িসেলট 

1355 নাম-েমাসা�ৎ িলমা 
িপতা-আ�ল কিরম 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-পূব র্ পদরিদয়া 
ডাকঘর-সাতারকুল 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

1356 নাম-িহরণ িময়া 
িপতা-রিমজ উ�ীন 
মাতা-েখােদজা 

�াম-েলবুতলা 
ডাকঘর-েলবুতলা 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 
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1357 নাম-েরখা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল কিরম 
মাতা-সােলহা কিরম 

�াম-পূব র্ পদরিদয়া 
ডাকঘর-সাতারকুল 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

1358 নাম-েসােহল রানা 
িপতা-চান িময়া 
মাতা-েহনা েবগম 

�াম-নয়াবািড় 
ডাকঘর-ৈচতনিখলা 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

1359 নাম-েমাঃ আবদুল েমাতােলব 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-জিরনা েবগম 

�যে�-েমাছাঃ ছােলখা খাতুন,পিরক�না ম�ণালয়,পিরক�না 
িবভাগ,�ক-09,ক� নং-26,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1360 নাম-েমাঃ উজজল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল বািরক 
মাতা-েমাছাঃ েরািজনা খাতুন 

�াম-িনমগাছা 
ডাকঘর-িনমগাছা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1361 নাম-আেনায়ার েহােসন 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-িছয়ারুন েবগম 

�াম-পুত�ী পাড়া 
ডাকঘর-রুপাপাত 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1362 নাম-িপংকন চ� িসংহ 
িপতা-�কাশ চ� িসংহ 
মাতা-অিনমা রাণী িসংহ 

�াম-ঘিনয়াখালী 
ডাকঘর-েকশনপাড় 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

1363 নাম-েমাঃ ইমাম গা�ালী 
িপতা-েমাঃ হারুন আর রিশদ 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-ৈম� বড়হর 
ডাকঘর-বড়হর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1364 নাম-েমাঃ হািফজার রহমান 
িপতা-েমাঃ বাবুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আেলফা েবগম 

340/4-এ েতজকুিনপাড়া,েতজগাঁও িশ� এলাকা,ঢাকা-1208 

1365 নাম-আফেরাজা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-িমনারা েবগম 

বাসা নং-20,মিণপুরী পাড়া,িব,এ আর,িস 
কেলানী,খামারবাড়ী,েতজগাঁও, 
ঢাকা-1215 

1366 নাম-সুমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শহীদুল খান 
মাতা-সাজু েবগম 

�াম-ব� ডাকপাড়া 
ডাকঘর-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1367 নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-েমাছাঃ রািবয়া 

�াম-সুলতানপুর 
ডাকঘর-েচৗ�শত 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 
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1368 নাম-েমাঃ িশহাব উ�ীন সরকার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম 
মাতা-েমাছাঃ িবলিকস খাতুন 

�াম-গুয়াগাতী 
ডাকঘর-েবায়ািলয়া 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1370 নাম-চ�ল িসকদার 
িপতা-আকবর িসকদার 
মাতা-মুনিজলা েবগম 

েদেলায়ার গােড র্ন েহাি�ং471,বািড় নং-10,েরাড-2,আ��াহবাগ,উ�র 
বা�া,ঢাকা-1212 

1371 নাম-েমাঃ শিরফ উি�ন 
িপতা-েমাঃ েকছমত আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরহানা খাতুন 

�াম-পূিণ র্মাগাতী 
ডাকঘর-পূিণ র্মাগাতী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1372 নাম-েমাঃ িফেরাজ েশখ 
িপতা-েমাঃ মজনু েশখ 
মাতা-সােলহা েবগম 

87ইি�রা েরাড,েতজগাঁও,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-1215 

1373 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তারা িময়া 
মাতা-আি�য়া েবগম 

�াম-উিজলাব 
ডাকঘর-উিজলাব 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

1374 নাম-লুটাস েরমা 
িপতা-েসেলি�ন হাঁ�া 
মাতা-বান র্ােডট েরমা 

নকমাি� কিমউিনিট েস�ার, 173পূব র্ েতজতুরী বাজার,েতজগাঁও,ঢাকা-
1215 

1375 নাম-হািসনা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আবদুল গফুর হাওলাদার 
মাতা-ছােহরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,17,পূব র্ রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1376 নাম-েমাঃ সা�াম েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিমর েহােসন 
মাতা-লাইলী েবগম 

27/লালাসরাই/ধামালেকাট, 128/এ েসাবাহান 
েরাড,ধামালেকাট,কয্া�নেম�,ঢাকা 

1377 নাম-রুে�ল িময়া 
িপতা-মৃতঃ শামছউি�ন 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম-জয়িব�পুর 
ডাকঘর-সুিখয়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1378 নাম-সুিম�া সরকার সুিম 
িপতা-মৃতঃ িনব�ণ সরকার 
মাতা-মৃতঃ েজাৎ�া সরকার 

�যে�-সুদী� সরকার,�াট নং-2িব, (মায়াবীনীড়), 41,41/1,সবুজবাগ 
বাসােব,ঢাকা-1214 

1379 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ মমতাজ আলী 
মাতা-েমািমনা েবগম 

�াম-দঃ পািনশাইল 
ডাকঘর-িপ.িট.িস 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 
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1380 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ রহমত উ�া 
মাতা-আেমনা েবগম 

�যে�-মামুনুর রশীদ অিডটর,এফিস(আিম র্)েপ-1এর কায র্ালয়,ঢাকা 
েসনািনবাস,ঢাকা-1206 

1381 নাম-মিনর েহােসন 
িপতা-িমজানুর রহমান 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-সুিহলপুর 
ডাকঘর-সুিহলপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1382 নাম-েমাঃ আফজাল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-ডািলয়া আ�ার 

�াম-িভিটঝগড়ারচর 
ডাকঘর-িভিটঝগড়ারচর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1383 নাম-িলটন রায় 
িপতা-অ�িল কুমার রায় 
মাতা-িতলকা রাণী রায় 

�াম-সনকাই 
ডাকঘর-মাধব পুর 
উপেজলা-েবাচাগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1384 নাম-শাবনুর খানম 
িপতা-েমাঃ েমা�ফা েমা�া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-িসতাইকু� 
ডাকঘর-িসতাইকু� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1385 নাম-সুজন িময়া 
িপতা-শামছুল হক 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম-পুখিরয়া 
ডাকঘর-পাকুিটয়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1386 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ রুিবয়া খাতুন 

�যে�-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ,বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা 
�িত�ান(িবআইিডএস),ই-17,আগারগাঁও,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1387 নাম-তপন কুমার ৈব� 
িপতা-দীেনশ ৈব� 
মাতা-সুেলখা ৈব� 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-রামশীল 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1388 নাম-েশখ শাহীনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ বাদশা িময়া 
মাতা-আেমনা েবগম 

িব আর িট িস,�াফ েকায়াট র্ার,বাসা নং-
1/5েজায়ারসাহারা,িখলে�ত,ঢাকা-1229 

1389 নাম-েমাঃ িমলন েশখ 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার েশখ 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-বালু �াম 
ডাকঘর-রুপাপাত 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

1390 নাম-েমাঃ বরকত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ রা� েশখ 
মাতা-েসিলনা েবগম 

72নং উ�র মা�া খালপাড়,মুগদা,ঢাকা-1214 
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1391 নাম-আহসানুল হাি� 
িপতা-ফজলুল হক 
মাতা-েশফালী আ�ার 

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

1392 নাম-সাধন পাল 
িপতা-�াম চরণ পাল 
মাতা-ক�ানী রাণী পাল 

�াম-কাগুিজয়া পাড়া 
ডাকঘর-ধামরাই 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1393 নাম-েমাঃ নাজমুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ ছানাউ�াহ 
মাতা-নাজমা খাতুন 

�াম-কািশ পুর 
ডাকঘর-জািমরতা 
উপেজলা-শাহজাদ পুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1395 নাম-সালাহউি�ন 
িপতা-আতাউর রহমান 
মাতা-েহেলনা েবগম 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�উট, 117পি�ম 
কাফরুল,তালতলা,আগারগাঁও,েশের-বাংলা নগর,ঢাকা 

1396 নাম-দয়াল চ� ম�ল 
িপতা-সুধীর ম�ল 
মাতা-ভবনী রাণী ম�ল 

�াম-চি�পুর 
ডাকঘর-নিকপুর 
উপেজলা-�ামপুর 
েজলা-সাত�ীরা 

1397 নাম-েরজাউল কিরম 
িপতা-মমেরাজ আলী 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�যে�-েমাঃ তাইজ উি�ন,অিফস সহায়ক,কায র্�ম িবভাগ,�ক-2,ক� 
নং-28,পিরক�না কিমশন,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1398 নাম-িরজু সাহা 
িপতা-নারায়ন সাহা 
মাতা-পুতুল সাহা 

�াম-পি�ম দ� পাড়া 
ডাকঘর-নরিসংদী 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

1399 নাম-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ না� িময়া 
মাতা-িমনারা েবগম 

�াম-চরসুবুি� উ�র পাড়া 
ডাকঘর-চরসুবুি� বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1400 নাম-েমাঃ আবু সুিফয়ান 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা েবগম 

�াম-িবলমা�ালা 
ডাকঘর-কুিচয়া�াম 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1401 নাম-িনেপন চ� দাস 
িপতা-সুের� চ� দাস 
মাতা-মমতা রাণী দাস 

�াম-ভাওয়াল 
ডাকঘর-স�া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1403 নাম-মিনরু�ামান 
িপতা-আ�ল েমাতােলব 
মাতা-মিনরা েবগম 

িব-2/1002িনউ পালােম� েকায়াটার পি�ম আগারগাও,েশর-ই-
বাংলা,ঢাকা-1207 
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1404 নাম-েমাহা�দ মামুন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-হােজরা েবগম 

বাসা নং-3,েরাড নং-5,�ক-ই,েসকশন-12,প�বী,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1405 নাম-েমাসাঃ শারিমন সুলতানা 
িপতা-েশখ হাসমত আলী 
মাতা-হািসনা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও 
তালতলা,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1406 নাম-অমল চ� পাল 
িপতা-সুনীল চ� পাল 
মাতা-জয়ি� রাণী পাল 

�াম-সাতপাই পালপাড়া 
ডাকঘর-েন�েকানা সদর 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

1407 নাম-আিকবা আ�ার 
িপতা-েমাঃ নূর আহেমদ 
মাতা-হািলমা েবগম 

�যে�-আবুল কালাম আজাদ,িব.এ িড.িস েসচ ভবন-22মািনক িময়া 
এিভিনউ,েশের বাংলা নগর ঢাকা-1207 

1408 নাম-েমাঃ রােসল 
িপতা-জাহা�ীর আলম 
মাতা-নুেরর নাহার 

�াম-েমেহদী নগর 
ডাকঘর-িহ�লী 
উপেজলা-মীরসরাই 
েজলা-চ��াম 

1409 নাম-আইন উি�ন সুমন 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম-রামপুর 
ডাকঘর-রামপুর 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

1410 নাম-েমাঃ িদদারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল হােসন 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-তাজ পুর 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1411 নাম-মামুন 
িপতা-আেনায়ার 
মাতা-রনিজনা 

আর এস কি�উটার,এ/2িমতািল �ানসন,আর িসন 
েগইট,ফিরবাদ,�ামপুর,ঢাকা 

1412 নাম-েমাঃ িশমুল মি�ক 
িপতা-েমাঃ আহদ মি�ক 
মাতা-জােহদা েবগম 

�াম-কণ র্পাড়া 
ডাকঘর-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1413 নাম-উিসমান গিন 
িপতা-সিফউ�াহ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-গণপ�ী 
ডাকঘর-গণপ�ী 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

1414 নাম-েমাঃ তুিহন িময়া 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-িশখা েবগম 

ক� নং-12,�ক-12আই এমইিড,পিরক�না ম�ণালয়,পিরক�না 
কিমশন চ�র,েশের বাংলা নগর,ঢাকা 
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1415 নাম-েহলাল িময়া 
িপতা-েমাঃ তােয়জ উি�ন 
মাতা-মিরয়ম আ�ার 

�াম-রানাগাছা 
ডাকঘর-েগাসাই েজায়াইর 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

1416 নাম-েমাঃ শািহন তালুকদার 
িপতা-েমাঃ েসিলম তালুকদার 
মাতা-েমাসাঃ হািসনা েবগম 

�াম-েঢউখালী 
ডাকঘর-েতিলখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1417 নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-ফরমান আলী 
মাতা-ফিরদা খাতুন 

�যে�-আ�িলক �ক� পিরচালক পজীপ-2য় পয র্ায়,িবআর িডিব, 
5,কাওরানবাজার,ঢাকা-1215 

1418 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল রা�াক 
মাতা-আছমা খাতুন 

89/1েরাড-2,�ক-এ,বািলয়া,ধামরাই,ঢাকা-1811 

1419 নাম-মুজািহদুল ইসলাম 
িপতা-েহলাল উি�ন 
মাতা-নাহার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার95/2পি�ম কাদরুল 
আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1420 নাম-েমাঃ জাকািরয়া িময়া 
িপতা-েমাঃ গিন িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েরিজয়া েবগম 

�াম-কাটাইয়া 
ডাকঘর-মাদনা 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-হিবগ� 

1421 নাম-েমাঃ কাইয়ুম 
িপতা-েমাঃ িসহাব উ�ীন 
মাতা-েরািকয়া েবগম 

�াম-আতকা পাড়া 
ডাকঘর-নামা পাড়া 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1422 নাম-েমাঃ শামীম আল মামুন 
িপতা-েমাঃ মু�ক চান 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-আমুলা 
ডাকঘর-িনকরাইল 
উপেজলা-ভূয়াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1423 নাম-েমাঃ সিজব আহেমদ 
িপতা-ৈসয়দ নািশর উি�ন 
মাতা-লাভলী েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�উট93/1এ সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1424 নাম-আবু বকর িসি�ক 
িপতা-আ�ল হক েমা�া 
মাতা-রািশদা েবগম 

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

1425 নাম-ইয়ািছন েহােসন েসাহাগ 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-ইসমা খাতুন 

�াম-মুিনবপুর 
ডাকঘর-েদাগাছী 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 
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1426 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আবু হািনফ সরদার 
মাতা-আেমনা খাতুন 

মৃধাবাড়ী জােম মসিজদ,মাদারীপুর সদর,মাদারীপুর-7900 

1427 নাম-েমাঃ ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ফজলার হক 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা খাতুন 

�াম-খাগা পূব র্ পাড়া 
ডাকঘর-খাগা 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1428 নাম-এস েরাপন 
িপতা-এস মাকসুদ আলম 
মাতা-ফেলদা মাকসুদা 

�াম-চরেশরপুর িনজপাড়া 
ডাকঘর-চরেশরপুর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1429 নাম-েমাঃ খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফুর মািলথা 
মাতা-মৃতঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-চরেঘাষপুর 
ডাকঘর-িহমাইতপুর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1430 নাম- েমাঃ আ�স সামাদ 
িপতা-েমাঃ েলাকমান েহাসাইন 
মাতা-সফুর খাতুন 

�াম-বড়িদকশাইল 
ডাকঘর-গাঁতী 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1431 নাম-েমাঃ ফয়সাল েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েতাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

�াম-চর েঘাষপুর 
ডাকঘর-িহমাইতপুর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1432 নাম-েমাঃ লা� িময়া 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-মনুজা েবগম 

�াম-েখাশালপুর চিড়য়া পাড়া 
ডাকঘর-িদেয়লপাড়া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1433 নাম-েমাঃ রাজন খান 
িপতা-েমাঃ ইয়ার খান 
মাতা-ক�না আ�ার 

�াম-মধুপুর 
ডাকঘর-কুমার পাড়া 
উপেজলা-বারহাটা 
েজলা-েন�েকানা 

1434 নাম-েমাঃ রায়হান উি�ন 
িপতা-েমাঃ সেবদ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-�পুর বড়পাড়া 
ডাকঘর-হাটসালী 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1435 নাম-েমাঃ সারওয়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ সারিমন েবগম 

�াম-উ�র চাঁদপুর 
ডাকঘর-আজমতপুর 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1436 নাম-নূরুলহুদা নাঈম 
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-হুসেন আরা 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা 
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1437 নাম-েমাঃ আ�র রিহম েশখ 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়ােহদ েশখ 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-রসুনা 
ডাকঘর-ভূঞাপুর 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1438 নাম-স�াট বাবর 
িপতা-েমাঃ ওয়ােহদ েশখ 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-রসুনা 
ডাকঘর-ভূঞাপুর 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1439 নাম-রিন সরকার 
িপতা-ম� সরকার 
মাতা-িনয়তী সরকার 

�াম-দি�ণ সাতপাই(দাসপাড়া) 
ডাকঘর-েন�েকানা সদর 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

1440 নাম-েমাঃ আবুল বাসার 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ মুখেশদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা খাতুন 

�াম-রামকৃ�পুর(বড়িরয়া পাড়া) 
ডাকঘর-চি�শা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

1441 নাম-েমাঃ আিমর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিমন উ�াহ 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

িব-103/7এিজ িব কেলািন(হাসপাতাল েজান),মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1442 নাম-েমাঃ নাইম েহােসন 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-নয়ন তারা 

�াম-রুপাতলী,বটতলা 
ডাকঘর-জাগুয়াহাট 
উপেজলা-বিরশাল সদর 
েজলা-বিরশাল 

1443 নাম-সবুজ কুমার ন�ী 
িপতা-পিরেতাষ ন�ী 
মাতা-কিনকা রাণী ন�ী 

�াম-�ফলতলা 
ডাকঘর-রামপাল 
উপেজলা-রামপাল 
েজলা-বােগরহাট 

1444 নাম-এস এম রিবউল রিশদ রিন 
িপতা-হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-েরনু আরা 

�াম-চরপাড়া 
ডাকঘর-চরপাড়া 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

1445 নাম-েমাঃ কাইয়ুম সরকার 
িপতা-েমাঃ কামরু�ামান 
মাতা-েমাছাঃ কিহনুর েবগম 

�াম-কািফখাল 
ডাকঘর-কািফখাল 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1446 নাম-েমাঃ পারেভজ েমা�া 
িপতা-ধনু েমা�া 
মাতা-পারুল েবগম 

(3িটনী) 1নং েহয়ার েরাড,রমনা,ঢাকা-1000 
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1447 নাম-েমাঃ ফাইজুল রহমান 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল 
মাতা-হােসনা েবগম 

�াম-েখালাপাড়া 
ডাকঘর-শরীফপুর 
উপেজলা-আশুগ� 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1448 নাম-ি�য়া ভূইয়া 
িপতা-মৃতঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-মৃতঃ েমাছাঃ েজাসনা েবগম 

�াম-েমলাগািছ 
ডাকঘর-েসতাবগ� 
উপেজলা-েবাচাগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1449 নাম-েমাঃ েলাকমান েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ হািফজা েবগম 

�াম-ঝাকড়ী 
ডাকঘর-নলকা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1450 নাম-রােবয়া আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আ�ল গফুর 
মাতা-নািছমা খাতুন 

�াম-েগািব�া 
ডাকঘর-পাবনা সদর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1451 নাম-েগালাম মাওলা 
িপতা-মৃতঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-েটিরয়াইল 
ডাকঘর-বাৈরয়াঢালা 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

1452 নাম-িশিশর ম�ল 
িপতা-গেণশ ম�ল 
মাতা-উষা ম�ল 

�াম-পাথরঘাটা 
ডাকঘর-েজায়ািরয়া 
উপেজলা-টু�ীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1453 নাম-অমর িব�াস 
িপতা-জয়েদব িব�াস 
মাতা-সারথী িব�াস 

�াম-িতলবাড়ী 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1454 নাম-মেনােতাষ রায় 
িপতা-মেনার� রায় 
মাতা-িদপালী রায় 

�াম-কলাবাড়ী 
ডাকঘর-কলাবাড়ী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1455 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�ল রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ রনিজনা েবগম 

�াম-ভগীবালাপাড়া 
ডাকঘর-উপশহর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1456 নাম-েমাঃ রিকবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-রেমছা খাতুন 

�াম-মাহমুদ পুর 
ডাকঘর-মাহমুদ পুর(মা�াসা) 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1457 নাম-েমাঃ আিলফ হাসান অিন 
িপতা-েমাঃ আবু হাসান 
মাতা-তাছিমরা খানম 

বাসা নং-923,আশেকানা,হ� কয্া�,দি�ণখান,ঢাকা-1230 
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1458 নাম-িপংিক রাণী সরকার 
িপতা-সুধীর চ� সরকার 
মাতা-েজয্াৎ�া রাণী সরকার 

িসিট শট র্হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার মা ও মনীষা ভবন, 
111/িব উ�র সুগদা(িনচতলা)ঢাকা-1214 

1459 নাম-মিদনা আ�ার 
িপতা-আবুল হােসম 
মাতা-সুলতানা রািজয়া 

িসিট শট র্হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার মা ও মনীষা ভবন, 
111/িব উ�র সুগদা(িনচতলা)ঢাকা-1214 

1460 নাম-েমাঃ ফজেল রা�ী 
িপতা-েমাঃ নিবজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ লিতফা েবগম 

�াম-চর সা�ী 
ডাকঘর-ভুতছাড়া 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1461 নাম-েমাঃ ইমারত েহাসাইন 
িপতা-আ�ল মিজদ ফরাজী 
মাতা-হািলমা িবিব 

�যে�-েশখ আশরাফ েহােসন হারুন,আল েহাসাইন �কাশনী, 
34/1বাংলাবাজার,সু�াপুর,ঢাকা। 

1462 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জিরপ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মিজদা েবগম 

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

1463 নাম-উ�ল চ� শীল 
িপতা-গেনশ চ� শীল 
মাতা-সুনীিত রাণী 

�াম-কািলর চর 
ডাকঘর-েগালখালী 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

1464 নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-মৃতঃ আ�ল মিজত িসকদার 
মাতা-েমাসাঃ বকফুল েনছা 

27/2,পাইকপাড়া গভঃ �াপ েকায়াটার,িমরপুর-1,ঢাকা 

1465 নাম-রিন সুর 
িপতা-েভালা সুর 
মাতা-েববী সুর 

30/31শাখারী বাজার,ঢাকা-1100 

1466 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-হাওয়া েবগম 

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

1467 নাম-িনিখল কুমার গাইন 
িপতা-িকনু রায় গাইন 
মাতা-অ�না রাণী গাইন 

�াম-মাগুরাকুিন 
ডাকঘর-েহি� 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

1468 নাম-িমঠুন িব�াস 
িপতা-মৃতঃ যাদব িব�াস 
মাতা-েশফালী িব�াস 

�াম-আশাশুিন 
ডাকঘর-হািড়ভাংগা 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1469 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কু�ছুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ ফািতমা 

�াম-বড়ডািলমা 
ডাকঘর-বড় ডািলমা 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

1470 নাম-শায়লা পারভীন 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-নাছিরন েহােসন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েসঃ িব/93,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাও,ঢাকা-
1219 

1471 নাম-ফারজানা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-সফুরা েবগম 

�াম-তালতলা,েমা�াপাড়া 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

1472 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ েসিলম 
মাতা-আেমনা েবগম 

ভুইঁয়া বািড়, 
�াম-ভবানী জীবন পুর 
ডাকঘর-ভবানী জীবন পুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1473 নাম-েমাঃ েসােহল সরকার 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়ােহদ সরকার 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-িকশামত েখজু 
ডাকঘর-িকশামত েখজু 
উপেজলা-সাদু�া পুর 
েজলা-গাইবা�া 

1474 নাম-েজল আিমন 
িপতা-েমাঃ মঈন উি�ন 
মাতা-েমােমনা 

�াম-বীর ভ� ঘাঁট 
ডাকঘর-বাজার ভ� ঘাঁট 
উপেজলা-কামার খ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1475 নাম-েমাঃ নুজামান 
িপতা- েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-সালমা আ�ার 

�াম-হয়বত নগর 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা- িকেশারগ� 
েজলা- িকেশারগ� 

1476 নাম-মাইদুল ইসলাম রাজু 
িপতা-মকবুল েহােসন 
মাতা-তহািমনা েবগম 

�াম-েশলাবুিনয়া 
ডাকঘর-েমাংলা 
উপেজলা-েমাংলা 
েজলা-বােগরহাট 

1477 নাম-��াদ সু� ধর 
িপতা-মতী� সু� ধর 
মাতা-েশফালী রাণী সু� ধর 

�াম-ঘাটুিরয়া বাড়ী 
ডাকঘর-েকাকডহরা 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1478 নাম-েমাঃ আবদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইউনুস িসকদার 
মাতা-নয়ন তারা েবগম 

15/16,েসকশন-6,�ক িস,িমরপুর,প�বী,ঢাকা 

1479 নাম-েমাঃ আবু নাইম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-শামীম েবগম 

�াম-আড়াগাঁও 
ডাকঘর-আশুিলয়া 
উপেজলা-আশুিলয়া 
েজলা-ঢাকা 
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1480 নাম-েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-আ�স ছ�ার েচৗিকদার 
মাতা-েমাসাঃসািফয়ােবগম 

নািজম �াদাস র্, 52/1নািজরা বাজার েলন,নথ র্ সাউন,েরাড,ঢাকা-1000 

1481 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আঃ খােলক িময়া 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-েকানা�াম 
ডাকঘর-তালমা 
উপেজলা-নগর কা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1482 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-হাছনারা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্ল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1483 নাম-েমাঃ আফজাল েহাসাইন 
িপতা-আবদুল ম�ান 
মাতা-আিমনা িব িব 

েজয্ািত কমািশ র্ল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1484 নাম-েমাঃ ফিরদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােছদ 
মাতা-হাছনা 

�াম-করবাড়ী 
ডাকঘর-জািহদগ� 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1485 নাম-জািকর েহােসন শুভ 
িপতা-মৃতঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-িবিবর চর 
ডাকঘর-িবিবর চর 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

1486 নাম-মীর আিরফুর রহমান 
িপতা-মীর হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

মা-বাবা িভলা, 62/1,রানী নগর সাধুর 
েমাড়,কাজলা,েবায়ািলয়া,রাজশাহী 

1487 নাম-তানভীর হাসান 
িপতা-েমা�ফা কামাল 
মাতা-িবলিকস আ�ার 

�াম-শংকরপুর 
ডাকঘর-িখলপাড়া 
উপেজলা-চাটিখল 
েজলা-েনায়াখালী 

1488 নাম-েমা�ফা আলী 
িপতা-বিশর আহ�দ 
মাতা-রািজয়া সুলতানা 

�াম-ধা�েদিল 
ডাকঘর-ধা�েদৗল 
উপেজলা-�া�ণ পাড়া 
েজলা-কুিম�া 

1489 নাম-শাহরুখ আজম খান সবুজ 
িপতা-শাহ আজম 
মাতা-শােহনা আজম 

�াম-ডুমখালী 
ডাকঘর-মালুম ঘাট 
উপেজলা-চকিরয়া 
েজলা-ক�বাজার 

1490 নাম-েমাছাঃ তাসিকয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ ৈতয়ব আলী 
মাতা-েমাছাঃ চােমলী েবগম 

�াম-ধনশালা 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 
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1491 নাম-রােজশ কুমার সরকার 
িপতা-অিভমা� কুমার সরকার 
মাতা-সু�রী সরকার 

�যে�-পলাশ কুমার সানা রুম নং-260,জগ�াথ হল,ঢাকা 
িব�িব�ালয়,ঢাকা-1000 

1492 নাম-েমাঃ জামাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ ধনু সরকার 
মাতা-েমাসাঃ েজাসনা েবগম 

�াম-চািপতলা 
ডাকঘর-চািপতলা 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 

1493 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-আ�স সালাম হাওলাদার 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-প�সার 
ডাকঘর-প�সার 
উপেজলা-মু�ীগ� 
েজলা-মু�ীগ� 

1494 নাম-অিনক হালদার 
িপতা-মৃতঃ মহেদব হালদার 
মাতা-সরলা হালদার 

�াম-েততুলবাড়ী 
ডাকঘর-কলাবাড়ী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1495 নাম-পারুল আ�ার 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-সািফয়া েবগম 

�াম-উ�রখান রাজা বাড়ী 
ডাকঘর-উ�রখান মাজার 
উপেজলা-উ�র খান 
েজলা-ঢাকা 

1496 নাম-সুশা� রায় 
িপতা-সুবল রায় 
মাতা-অিম ও রায় 

132নং শাঁখারী বাজার,সদরঘাট,েকাতয়ালী,ঢাকা-1100 

1497 নাম-তাসিলমা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আ�ল জ�ার 
মাতা-হাসনারা খাতুন 

1/9 (5ম তলা),পলাশী সরকারী আবািসক কেলানী,আিজমপুর,পলাশী 

1498 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ মতািলন 
মাতা-েমাছাঃ িদল বাহার 

�াম-জাংগািলয়া 
ডাকঘর-জাংগািলয়া 
উপেজলা-পকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1500 নাম-েমাঃ আলী রােশদ 
িপতা-েমাঃ িপয়ার আলী 
মাতা-রােহলা খাতুন 

�াম-নয়ার চালা 
ডাকঘর-সিখপুর 
উপেজলা-সিখপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1501 নাম-েমাহা�দ নািছম 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

বাড়ী নং-20,কাওলা �ধান সড়ক কাওলাম�পাড়া,বাউরারেটক, 
দি�ণখান,ঢাকা-1229 

1502 নাম-িরংকু েদব নাথ 
িপতা-হারাধন েদবনাথ 
মাতা-সুিনিত েবদ নাথ 

�াম-েখাষঘর 
ডাকঘর-েকারবান পুর 
উপেজলা-মুরাদ নগর 
েজলা-কুিম�া 
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1503 নাম-িমঠুন কুমার িব�াস 
িপতা-িবের�নাথ িব�াস 
মাতা-পু� রাণী 

�াম-নলডা�া 
ডাকঘর-নলডা�া রাজবািট 
উপেজলা-িঝনাইদহ 
েজলা-িঝনাইদহ 

1504 নাম-ই� চাকমা 
িপতা-চাঁন চাকমা 
মাতা-অরুনা চাকমা 

মুি� িভলা, 508/1,পূব র্ কািজপাড়া,িমরপুর-10,কাফরুল,ঢাকা 

1505 নাম-েমাঃ জােহদ আলম 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবিদন 
মাতা-র�েবর েনছা 

িট-510/এ(নথ র্)আমবাগান েরলওেয়,কেলানী,খুলশী,চ��াম 

1506 নাম- েমাঃ শামীম ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
মাতা-শাহানারা েবগম 

46/16ঢালকা নগর েলন,ফিরদাবাদ,�ামপুর,ঢাকা 

1507 নাম-হুমায়ুন কিবর 
িপতা-আ�ল কিরম 
মাতা-মমতাজ 

�াম-ঘাটুরী 
ডাকঘর-পদুরবাড়ী 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1508 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ আহেমদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আিমনা েবগম 

�াম-শাহপুর 
ডাকঘর-ঘাটাইল 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1509 নাম-েমাঃ ম�রুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-বাগুিড়য়া 
ডাকঘর-িদগারী 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1510 নাম-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ নিছম উি�ন েমাড়ল 
মাতা-ছিখনা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�উট, 93/1-এ,সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1511 নাম-সািবনা ইয়াছমীন 
িপতা-েহােসন িময়া 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-েহাগলাকা�ী 
ডাকঘর-রুপয়দা 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1512 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-রােবয়া আ�ার 

�াম-িমজর্াপুর 
ডাকঘর-লুেন�র 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকানা 

1513 নাম-েমাছাঃ নাজমা আ�ার 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-বকচর 
ডাকঘর-বকচর 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 
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1514 নাম-কিপল ম�ল 
িপতা-হিরদাস ম�ল 
মাতা-েরনুকা ম�ল 

�াম-ব�া বাড়ী 
ডাকঘর-েজায়ািরয়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগা� 

1515 নাম-েমাহা�দ জািহদ হাসান 
িপতা-েমাহা�দ আইজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ জােহদা েবগম 

1/এম িজগাতলা পুরাতন 
কাঁচাবাজার,সরকারী নতুন িব-টাইপ �াপ েকায়াটার(তয় 
তলা)ধানমি�,ঢাকা। 

1516 নাম-কামরু�ামান 
িপতা-আবদুল ওয়াদুদ 
মাতা-র�েবর েনছা 

�াম-নাইঘর 
ডাকঘর-�া�ন পাড়া 
উপেজলা-�া�ন পাড়া 
েজলা-কুিম�া 

1517 নাম-নাজমুল হাসান 
িপতা-হারুনুর রিশদ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-খাড়াতাইরা 
ডাকঘর-খাড়াতাইরা গাজীপুর 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

1518 নাম-েমাঃ রুেবল হক 
িপতা-েমাঃ ছিলমুি�ন �ামািণক 
মাতা-েমাছাঃ সােহরা িবিব 

�াম-চরকানাই 
ডাকঘর-িমরাট 
উপেজলা-রানীনগর 
েজলা-নওগাঁ 

1519 নাম-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-েমাঃ তােহর েহােসন 
মাতা-কমলা েবগম 

�াম-বস�বাগ 
ডাকঘর-বাংলাবাজার 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1520 নাম-েমাহা�দ আবদু�াহ আল মামুন 
িপতা-েমাহা�দ নুরুল হক ভূইয়া 
মাতা-জুেলখা আ�ার 

�াম-রামচ�পুর 
ডাকঘর-বােধব হাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1521 নাম-অিসম িব�াস 
িপতা-অিনল চ� িব�াস 
মাতা-িশখা রানী 

�যে�-�পন কুমার বার,বাংলা বাজার েরাড,সু�াপুর,ঢাকা। 

1522 নাম-েমাঃ িমরাজ 
িপতা-মৃতঃ আ�ল মােলক 
মাতা-মৃতঃ সােহদা েবগম 

�াম-শুভাঢয্া উ�র পাড়া 
ডাকঘর-শুভাঢয্া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1523 নাম-েসাহানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিজজার রহমান 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�াম-জািট �াম পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-মিহষারেঘাপ 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 
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1524 নাম-িবরুপা� দাশ পাথ র্ 
িপতা-িব�ব কুমার দাশ 
মাতা-�ণতী রানী েবদী 

�াম-িশবপাশা 
ডাকঘর-নবীগ� 
উপেজলা-নবীগ� 
েজলা-হবীগ� 

1525 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ রতন হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ িরিজয়া েবগম 

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

1526 নাম-েমাঃ শাহিরয়ার মাহমুদ 
িপতা-আবদুর রিহম 
মাতা-আিমনা খাতুন 

শাহিরয়ার মাহমুদ,িস/ও ফয্ািবয়াল �য্াট-6,বাসা- 39,মুি�েযা�া 
েরাড,আজম পুর দি�ণ খান,ঢাকা। 

1527 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-হািলমা খাতুন 

79/1পাইকপাড়া �াপ েকায়াটার,িমরপুর,ঢাকা। 

1528 নাম-েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা-েমাঃ �ীন ইসলাম 
মাতা-েরজীয়া আ�ার 

�াম-সাররং 
ডাকঘর-তাড়াইল 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

1529 নাম-েমাঃ আিরফু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-আেহলা েবগম 

�াম-সাহা�ীর চর 
ডাকঘর-কামােরর চর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1531 নাম-েমাঃ ইমাম েহােসন 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতা-তাসিলমা আ�ার 

এমিসএইচ সািভ র্েসস ইউিনট 
পিরবার পিরক�না অিধদ�র,06,কাওরান বাজার,েতজগাঁও,ঢাকা-
1215 

1533 নাম-আিতকুর রহমান 
িপতা-সাহাবউি�ন 
মাতা-আফেরাজা েবগম 

�যে�-সাহাবুউি�ন,ইসলািমক ফাউেডশন ে�স, 2য় 
তলা,আগারগাঁও,েশেরবাংলা নগর-ঢাকা-1207 

1534 নাম-েমাঃ সুমন 
িপতা-আিলম উি�ন 
মাতা-জােমনা 

29,ি� �ল �ীট,কাঠাল বাগান,িনউমােকর্ট,কালাবাগান,ঢাকা। 

1535 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-কািদর 
মাতা-িফেরাজ 

বাংলােদশ লায়� ফাউে�শন লায়� চ� ইনি�িটউট ও 
হাসপাতাল,েরােকয়া সরনী আগারগাঁও ঢাকা-1207 

1536 নাম-েমাঃ িমরাজ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-রািশদা রা�াক 

126/1িব রায়র বাজার,েশেরবাংলা েরাড,িঝগাতলা,ঢাকা-1209 
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1537 নাম-আিজজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসৗিখন আলী 
মাতা-আন্জুয়ারা 

�াম-িহসা�ীনগর 
ডাকঘর-গুয়াতা 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

1538 নাম-েমাঃ নূর আলম 
িপতা-েমাঃ জয়দুল হক 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা েবগম 

12/12�ক-িব,িমরপুর-10,ঢাকা 

1539 নাম-আল েমােমন 
িপতা-েগালাম ওমর 
মাতা-রমা আ�ার 

�াম-েমা�াপাড়া 
ডাকঘর-িদলালপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1540 নাম-েমাঃ ইয়াকুব খান 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ নূর আলী খান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�া,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

1541 নাম-সজল হালদার 
িপতা-মমীরন হালদার 
মাতা-স�িয়তা হালদার 

�াম-বুিড়র ডাংগা 
ডাকঘর-বুিড়র ডাংগা 
উপেজলা-েমাংলা 
েজলা-বােগরহাট 

1542 নাম-েমাঃ তানিজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েতৗিহদা েবগম 

�যে�-েমাঃ সাইদুর রহমান 
মি�পিরষদ িবভাগ,মি�সভা-ৈবঠক শাখা,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 

1543 নাম-েমাঃ শািহনুর আলম 
িপতা-েমাঃ শিহদ ঢালী 
মাতা-মৃতঃ আেমনা েবগম 

িস/ও েমাঃ হুমায়ন কবীর 
�ক নং-08,ক� নং-09,পিরক�না ম�ণালয়,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1544 নাম-েমাঃ মিতউর রহমান 
িপতা-েমাঃ হীরা িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1545 নাম-মধুসূদন ম�ল 
িপতা-কৃ�পদ ম�ল 
মাতা-েরনুকা রানী ম�ল 

�াম-পূব র্ দূগ র্াবাঢী 
ডাকঘর-ভািময়া-েপাড়াকাটলা 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

1546 নাম-ইউসুফ তালুকদার 
িপতা-মকবুল তালুকদার 
মাতা-খািদজা েবগম 

বাড়ী নং-130,েরাড নং-4িনমিহ কাশারী,সানারপাড়,িসি�র 
গ�,নারায়নগ�। 

1547 নাম-রােসল আলী 
িপতা-নািসর উি�ন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-রঘুনাথপুর 
ডাকঘর-সালামপুর 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 
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1548 নাম-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-আ�র রিহম সরকার 
মাতা-েজাহরা েবগম 

332(নীচতলা)উলন েরাড,পি�ম রামপুরা,িখলগাঁও,রামপুরা,ঢাকা। 

1549 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-আমজাদ েহােসন 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-েভােজরগাতী 
ডাকঘর-েভােজরগাতী 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1550 নাম-হৃদয় র�ন 
িপতা-�েমাদন চ� সু� ধর 
মাতা-িমলন রানী সু� ধর 

�াম-ল�নপুর 
ডাকঘর-ল�পুর 
উপেজলা-মেনাহরগ� 
েজলা-কুিম�া 

1551 নাম-েমাঃ রায়হান উি�ন 
িপতা-েমাঃ আ�ল েহিকম 
মাতা-মৃতঃ েরেহনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল েস�ার, (4থ র্ তলা)পূব র্ রামপুর,িড আই িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1552 নাম-মাহবুব আলম 
িপতা-হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-মমতাজ েবগম 

59/1-িব,পি�ম ইসলামবাগ,েপা�া 
চকবাজার,ঢাকা 

1553 নাম-জুেয়ল আহেমদ 
িপতা-আশরাফ েহােসন 
মাতা-জুেলখা খাতুন 

�াম-কলাকা�া 
ডাকঘর-�বরদী 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1554 নাম-হারুন-অর-রিশদ 
িপতা-আ�ল কিরম 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�াম-নাওভা�া 
ডাকঘর-েভালার আলগী 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1555 নাম-আঃ মিতন 
িপতা-মৃতঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নািসমা আ�ার 

�াম-চর লিতফপুর 
ডাকঘর-িব�াবাইদ 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

1556 নাম-েসিলনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েরখা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1এ সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1557 নাম-মাসুম েশখ 
িপতা-আইয়ুব আলী েশখ 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-চরেগাবরা 
ডাকঘর-িনলফা বয়রা 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1558 নাম-েমাঃ আবু সুিফয়ান িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক িময়া 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-িতনপাড়া 
ডাকঘর-বরেকাটা 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 
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1559 নাম-িব�িজৎ চ� কম র্কার 
িপতা-হরলাল চ� কম র্কার 
মাতা-আশুলতা রানী কম র্কার 

আর েক ভরন েহাঃ451,মুনেসফ বাড়ী,েকাতয়ালী মেডল থানা,কুিম�া 

1560 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-েরিজনা েবগম 

53/2,িনউ এিলেফ� েরাড,িনউ মােকর্ট,ঢাকা-1205 

1561 নাম-মািনক েহােসন 
িপতা-আকতার েহােসন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

157িব.িব েরাড,চাষাড়া,েজলা সরকাির গণ��াগার,নারায়নগ�। 

1562 নাম-আিমনুল ইসলাম 
িপতা-আলী আহা�দ 
মাতা-নুর জাহান েবগম 

�যে�-েমাঃ আলমগীর েচৗধুরী,�য্াট-িজ-7হােশনুর �ীন 
কেটজ6/4েসগুন বািগচা ঢাকা-1000 

1563 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েশখ ইজার উি�ন 
মাতা-শিরফা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1এ সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1564 নাম-রতন িব�াস 
িপতা-রেমশ চ� িব�াদ 
মাতা-মালতী রানী 

খান েময়(3য়তলা),রুম নং-24হাজী আ�ল বােরক 
েরাড,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা। 

1565 নাম-িনিতশ ম�ল 
িপতা-িনিখল ম�ল 
মাতা-মালিত রানী 

�াম-ল�রপুর 
ডাকঘর-শাকরাইল 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1566 নাম-সাইফুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ বিদউর রহমান 
মাতা-েফরেদৗস আরা 

�াম-েগড়ামারা 
ডাকঘর-কেরর হাট 
উপেজলা-মীরসরাই 
েজলা-চ��াম 

1567 নাম-িব�ব কুমার হাওলাদার 
িপতা-বাণীকা� হাওলাদার 
মাতা-িবউিট রানী 

পিপ েমিডিসন কণ র্ার আমবািগচা বউবাজার িজনিজরা,দঃ 
িকরাণীগ�,ঢাকা-1310 

1568 নাম-েমাহা�দ েজাবােয়দ েহােসন 
িপতা-মৃত আলী আহ�দ 
মাতা-সফুরা েবগম 

�াম-বুিড়�র 
ডাকঘর-রিশদ বাড়ী 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 

1569 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-মাওলানা আবদুল খােলক 
মাতা-েফরেদৗস েবগম 

�াম-িমজর্াপুর 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 
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1570 নাম-িমলন রায় 
িপতা-মৃতঃ সুখচাঁদ রায় 
মাতা-মধু রানী রায় 

�াম-পেলাটানা 
ডাকঘর-ভা�ারহাট 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1571 নাম-লিতফা আ�ার 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-মিতনূর েবগম 

�াম-িচিনশপুর 
ডাকঘর-নরিসংদী সরকারী কেলজ 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

1572 নাম-েমাঃ িশমুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-মিজনা খাতুন 

�াম-বাঁটরা 
ডাকঘর-বাঁটরা 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

1573 নাম-শামীমা আ�ার 
িপতা-শিফক িময়া 
মাতা-রািবয়া খাতুন 

�াম-শানখাল 
ডাকঘর-শািকর েমাহা�দ 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 

1574 নাম-শা� লাল 
িপতা-শংকর লাল 
মাতা-আকাশী রানী দাস 

�াম-ফেতহপুর 
ডাকঘর-শাহজী বাজার 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

1575 নাম-েমাঃ আবু জািহদ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ েতাজাে�ল েহােসন 
মাতা-সিখনা েবগম 

�াম-দলপাড়া 
ডাকঘর-কািজর হাট 
উপেজলা-বদরগ� 
েজলা-রংপুর 

1576 নাম-পিব� চ� ম�ল 
িপতা-�াম চরন ম�ল 
মাতা-েবদানা রানী 

�াম-েদােল�র 
ডাকঘর-েদােল�র 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1577 নাম-শুআয়ন আহেমদ িজসান 
িপতা-সুলতান আহেমদ 
মাতা-েসিলমনা পারভীন 

�াম-কেলজ পাড়া 
ডাকঘর-গলািচপা 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

1578 নাম-েমাঃ সািদকুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ ইসমাইল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

খােলক ম�ল হাউজ,িনি��পুর �াইমারী 
�লেরাড,িজরােবা,সাভার,ঢাকা 

1579 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-বাদশা হাওলাদার 
মাতা-সূয র্ ভানু 

�াম-লাউকাঠী 
ডাকঘর-লাউকাঠী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখী 

1580 নাম-েমাঃ জুেয়ল েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আিমর েচৗধুরী 
মাতা-সািকরা েবগম 

�যে�-আসলাম সরদার, 
সহকারী,িড ে�ার শাখা,িস আই িড 
অিফস,মািলবাগ,শাি�নগর,প�ন,ঢাকা 
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1581 নাম-েমাছাঃ সুলতানা খাতুন 
িপতা-মৃতঃ আ�স সামাদ আক� 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-বনবাড়ীয়া 
ডাকঘর-প�ে�াশী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1582 নাম-বুল বুল জ�াত 
িপতা-মৃতঃ জালাল আহােমদ 
মাতা-নুরু�াহার 

েরাড-26,বাসা-42রুপনগর আবািসক এলাকা,িমরপুর,প�াবী,ঢাকা-
1216 

1583 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-শাহ জাহান 
মাতা-��া আ�ার 

25,বা�ানগর,িনউমােকর্ট,হাজারীবাগ,ঢাকা 

1584 নাম-িরয়াদ েমােশ র্দ 
িপতা-আ�স ছালাম 
মাতা-েমাসাঃ আিজজা েবগম 

�যে�-আ�স ছালাম, 4/3ডরিমটির িবি�ং,িপডি�উিড,�াফ 
েকায়াটার,গুলশান,ঢাকা 

1585 নাম-েমাঃ জাকািরয়া 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

আলম েদওয়ান বাড়ী,িজরােবা,সাভার,ঢাকা-1341 

1586 নাম-তুষার চ� দাস 
িপতা-ে�মান� দাস 
মাতা-সিবতা রাণী দাস 

21/2,দি�ণ গাঁও(দাস পাড়া) 
বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা-1214 

1587 নাম-েমাঃ বাইজীদ েহােসন 
িপতা-আতাহার আলী েশখ 
মাতা-েফরেদৗিস েবগম 

ক-172দি�ণ বা�া 
গুলশান,ঢাকা-1212 

1588 নাম-েমাঃ িমলাদু�বী 
িপতা-মৃতঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মুনজয়ারা েবগম 

�াম-হাসার পাড়া 
ডাকঘর-কািদরাবাদ 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1589 নাম-েমাঃ িশবলী েমাজািহদ মুিকত 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-মাহফুজা েবগম 

উদয় সা�, 2/িব,�ট নং-এস ই,গুলশান-1 ,ঢাকা 

1590 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ মুনসুর আলী 
মাতা-মৃতঃ মিখনা িবিব 

�াম-নওপাড়া 
ডাকঘর-নলডা�া 
উপেজলা-নলডা�া 
েজলা-নােটার 

1591 নাম-রথী� নাথ বালা 
িপতা-রিত কা� বালা 
মাতা-দুিল রাণী বালা 

খান ছা�াবাস রুম নং-14, (2য় তলা),িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1592 নাম-ফাহাদ ইবেন খােলদ 
িপতা-খােলদ িবন কােশম 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

65/8মািটকাটা,কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 

1593 নাম-েশখ শাহীন েহাসাইন 
িপতা-েশখ আজগর আলী 
মাতা-েমাছাঃ সািহদা খাতুন 

�াম-রিহমপুর 
ডাকঘর-তারালী 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-সাত�ীরা 

1594 নাম-প�ব রায় 
িপতা-হরলাল রায় 
মাতা-মায়া রাণী েচৗধুরী 

�াম-রাম রােয়র পাড়া 
ডাকঘর-নানকর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1595 নাম-েমাঃ িমটন িময়া 
িপতা-েমাঃ রনজু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ লাকী েবগম 

�াম-রামচ� পুর 
ডাকঘর-রাণীপুকুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1596 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-েহােসন ভূইয়া 
মাতা-নািছল আ�ার 

�াম-ত�র 
ডাকঘর-ছতুরা শরীফ 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1597 নাম-েমাঃ আনার খান 
িপতা-েমাঃ েমাছা খান 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-রামনাথপুর 
ডাকঘর-েঘাগা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1598 নাম-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িপতা-েমাঃ টুলু 
মাতা-েমাসাঃ উে�শা েবগম 

শাহেলাম হাউস, 1011/7, 1নং ইিপেজড েগইট,মনুিময়া েচয়ার�ান 
সড়ক02,কুিম�া 

1599 নাম-মাহবুব আলম 
িপতা-মৃতঃ আঃ হাই 
মাতা-জিরনা খাতুন 

�াম-কাি� 
ডাকঘর-কাি� 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1600 নাম-েমাঃ শাহাবু�ীন আহে�দ 
িপতা-েমাঃ ওিলয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েফরেদৗিস খাতুন 

েজান সািভ র্েসস কমে�� িড.ইিপেজড 
গনকবাড়ী,সাভার,ঢাকা-1349 

1601 নাম-অিভিজৎ রায় 
িপতা-অরিব� রায় 
মাতা-জীবন রাণী রায় 

�াম-কােয়ত কা�া 
ডাকঘর-ম�নগর 
উপেজলা-ধম র্পাশা 
েজলা-সুনামগ� 

1602 নাম-ইকবাল হাসান শা� 
িপতা-িসি�কুর রহমান 
মাতা-শামছু�াহার 

�াম-ভািটপাড়া 
ডাকঘর-ভাংনামারী 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1603 নাম-েমাঃ ইনছান আলী 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা-েমাছাঃ মহিসনা েবগম 

�াম-�ীপপুর 
ডাকঘর-�ীপপুর 
উপেজলা-বাগমারা 
েজলা-রাজশাহী 

1604 নাম-েমাঃ শািহন আলম 
িপতা-মৃতঃ সাতাব উি�ন 
মাতা-মৃতঃ ময়মে�ছা 

�াম-ফিরদপুর 
ডাকঘর-বা�া বাজার 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1605 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম 
মাতা-েমাসাঃ ছােলহা খাতুন 

227পি�ম নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা 

1606 নাম-�েসনিজৎ বালা 
িপতা-মনমথ র�ন বালা 
মাতা-রীনা তালুকদার 

িডিসিস- 268েসনািনবাস,কাফরুল,ঢাকা 

1607 নাম-দীন েমাহ�দ 
িপতা-মৃতঃ িসরাজুল ইসলাম েমা�া 
মাতা-রােবয়া েবগম 

বাসা-52 (4থ র্ তলা),রুম-13িড আই িট �েজ�,েমরুল 
বা�া,ম�বা�া,ঢাকা 

1608 নাম-েমাঃ আবু আ�াছ 
িপতা-মৃতঃ আ�র রহমান 
মাতা-েসনা ভান 

�যে�-দুলাল রায়,ঝলকসুতা ঘর হাজী আঃ রিশদ �ানশন,শ-77উ�র 
বা�া বাজার,ঢাকা-1212 

1609 নাম-েমাঃ হািসনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসালায়মান েহােসন 
মাতা-হািসনা বানু 

�াম-পাকুিড়য়া 
ডাকঘর-বাঘা 
উপেজলা-বাঘা 
েজলা-রাজশাহী 

1610 নাম-েমাঃ ইসহাক খান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম খান 
মাতা-েমাছাঃ নাহার খাতুন 

েজান সািভ র্েসস কমে�� িড,ইিপেজড,গনকবাড়ী,সাভার,ঢাকা-1349 

1611 নাম-রনিজত চ� খাঁ 
িপতা-সুনীল চ� খাঁ 
মাতা-�সাদী রাণী খাঁ 

�াম-েবকী গাড়াইল 
ডাকঘর-েটাপর বাড়ী 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1612 নাম-পারভীন সুলতানা 
িপতা-মুিজবার মু�ী 
মাতা-েজসিমন েবগম 

�াম-কাচনা 
ডাকঘর-কা�নপুর 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1613 নাম-িমলন চ� সরকার 
িপতা-মহােদব চ� সরকার 
মাতা-আরতী সরকার 

45/1/িস/1ঢালকানগর েলন,ফিরদারাদ,�ামপুর,ঢাকা 
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1614 নাম-েমাঃ আবদুর রা�াক 
িপতা-েমাঃ আবদুল হাই 
মাতা-েমাছাঃ রানী পারভীন 

�যে�-দুলাল রায় 
ঝলক সুতা ঘর,হাজী আঃ রশীদ �ানশন,শ-77উ�র বা�া 
বাজার,ঢাকা-1212 

1615 নাম-েমাঃ ওিলউ�াহ 
িপতা-মৃতঃ মিতয়ার রহমান সরদার 
মাতা-েরামানা েবগম 

�াম-মািনকহার 
ডাকঘর-েসেনরগাঁতী 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

1616 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসারহাব েহােসন 
মাতা-সরলা েবগম 

�াম-না�ার 
ডাকঘর-না�ার 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1617 নাম-েমা�ার েশখ 
িপতা-মৃতঃ েমাতােলব েশখ 
মাতা-িসিরয়া েবগম 

�াম-পূব র্ লওখা�া 
ডাকঘর-েগাহালা 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

1618 নাম-�শা� চ� সরকার 
িপতা-নারায়ন চ� সরকার 
মাতা-মায়া রাণী সরকার 

�াম-েবকী গাড়াইল 
ডাকঘর-েটােপর বাড়ী 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1619 নাম-ফারুক েহাসাইন 
িপতা-কামাল েহাসাইন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

িজ িপ চ-196/1/এ(5তলা)িটিব েগইট,মহাখালী,গুলশান-1,ঢাকা 

1620 নাম-�পন েচৗধুরী 
িপতা-যতী� নাথ েচৗধুরী 
মাতা-েসানামালা েচৗধুরী 

খান েমস4থ র্ তলা,রুম-29,আ�ল বােরক 
েরাড,আগানগর,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

1621 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কািদর 
মাতা-েসতারা খাতুন 

�াম-পি�ম েদালাইর পাড় 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-�ামপুর 
েজলা-ঢাকা 

1622 নাম-বাদল িময়া 
িপতা-মৃতঃ আঃ রিহম 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

�াম-চর�রামপুর 
ডাকঘর-চর�রামপুর 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1623 নাম-রইছ উি�ন 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-রঘুনাথ পুর 
ডাকঘর-আলাপুর 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1624 নাম-সজল িব�াস 
িপতা-অমল িব�াস 
মাতা-মাধুরী িব�াস 

�াম-েগালাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-েবদ�াম 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 
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1625 নাম-আসাদ িময়া 
িপতা-হািরছ উ�ীন 
মাতা-মিফজা 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ,েচৗধুরী 
পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1229 

1626 নাম-সানিজদা ইসলাম সাথী 
িপতা-নুর েহােসন 
মাতা-পারভীন েবগম 

�াম-আকুয়া চুকাইতলা 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1627 নাম-েমাঃ ইসলাম েহােসন 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-আিসয়া েবগম 

�াম-বাৈঘর নগর 
ডাকঘর-বাৈঘর 
উপেজলা-দঃ েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1628 নাম-শুভ বালা 
িপতা-েখাকন বালা 
মাতা-হািস বালা 

�াম-েতঘিরয়া 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1629 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-রােশদা েবগম 

�াম-রামপুর 
ডাকঘর-িবজয়করা 
উপেজলা-েচৗ� �াম 
েজলা-কুিম�া 

1630 নাম-েমাঃ সাবু 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েরজাতন েবগম 

�াম-িবলদহর 
ডাকঘর-িবলদহর 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

1631 নাম-তরুন কুমার পাশী 
িপতা-�পন কুমার পাশী 
মাতা-েবিব রাণী পাশী 

�াম-শুকুিদরবাগ 
ডাকঘর-হয়�াবাদ মা�াসা 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1632 নাম-েমাঃ মুশিফকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-মু�া েবগম 

িদ মুন কামিশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও 
তালতলা,ঢাকা-1207 

1633 নাম-েজসিমন েবগম 
িপতা-জাহা�ীর িময়া 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-পি�ম েঘাড়ািদয়া 
ডাকঘর-নরিসংদী সরঃ কেলজ 
উপেজলা-নরিসংদী 
েজলা-নরিসংদী 

1634 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েকািহনুর েবগম 

বাসা-106,সড়ক-4এিডিনউ-5প�বী,িমরপুর,ঢাকা 

1635 নাম-েমাঃ েমাফাে�ল হক স�াট 
িপতা-েমাঃ আিনসুল হক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

আঃ হাই সড়ক,পুরাতন েপাট আবািসক,মংলা,বােগরহাট 
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1636 নাম-েমাঃ মারুফুর রহমান 
িপতা-মহশীন েহােসন েচৗধুরী 
মাতা-খােলদা েবগম 

�াম-�ামিটয়া 
ডাকঘর-হালািলয়া 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1637 নাম-েসিলম েশখ 
িপতা-হািববুর েশখ 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

�াম-ডুমুিরয়া 
ডাকঘর-িপ�রী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1638 নাম-সােজদা আ�ার 
িপতা-হািকম হাওলাদার 
মাতা-ফুলজান 

�যে�-আঃ মােলক েবপারী 
�াম-চ�পাড়া 
ডাকঘর-চ�পাড়া 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1639 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ বিসর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আফেরাজা েবগম 

�াম-বেলয়া 
ডাকঘর-বেলয়া হাট 
উপেজলা-কাহােরাল 
েজলা-িদনাজপুর 

1641 নাম-�বীর পােলায়ান 
িপতা-ইয়াকুব আলী পােলায়ান 
মাতা-মিনরা পােলায়ান 

�াম-আড়াপাড়া 
ডাকঘর-রানীখং 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-েন�েকানা 

1642 নাম-েমাঃ মাহাবুব আলম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ েশখ েমাকেছদ আলী 
মাতা-েমাসাঃ কাশিময়ারা েবগম 

�াম-কর্াঁঠাল 
ডাকঘর-দশানী 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

1643 নাম-েমাঃ শাহাজালাল ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ েসােলমান ভূইয়া 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ,েচৗধুরী 
পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1229 

1644 নাম-েমাঃ আবু সাইদ 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলী �ামািনক 
মাতা-েমাছাঃছােনায়ারা খাতুন 

�াম-নুকালী উ�র পাড়া 
ডাকঘর-বাঘাবাড়ীঘাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1645 নাম-েমাঃ জাহা�ীর 
িপতা-েমাঃ শামসুল হক 
মাতা-শামছু�াহার 

�াম-চরেটকী 
ডাকঘর-তারাকাি� 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1646 নাম-সিজব রানা 
িপতা-জালাল উি�ন সরদার 
মাতা-েরখা খাতুন 

�াম-চরিমরকামারী 
ডাকঘর-জয়নগর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

1647 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম খান 
মাতা-বুলবুলী েবগম 

�াম-শাকেতালা 
ডাকঘর-বাঘাবাড়ীঘাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 
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1648 নাম-তানিজল আহেমদ 
িপতা-আ�ল লিতফ তালুকদার 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

কণ র্ফুলী ই�ুের� েকাঃ িলঃ, 20িদলকুনা,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1649 নাম-মাহফুজ আলম মুি� 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান মুি� 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-মুরাদ পুর 
ডাকঘর-অ�র পুর 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

1650 নাম-সােরায়ার েহাসাইন 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-েরৗশন আরা েবগম 

�াম-মুরাদপুর 
ডাকঘর-অ�র পুর 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

1651 নাম-েমাঃ েরজকাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েরািজয়া েবগম 

�যে�-েমাঃ শিফকুল ইসলাম,ত�াবধায়ক,�গিত শাখা(3য় তলা,রুম-
331),�ধান �েকৗশলীর কায র্ালয়,গণপূতর্ 
অিধদ�র,পূতর্ভবন,েসগুনবািগচা,ঢাকা-1000 

1652 নাম-সিফউ�াহ 
িপতা-মৃতঃ না� েশখ 
মাতা-জািমলা েবগম 

�াম-পাকুড়িতয়া 
ডাকঘর-ঝনঝিনয়া 
উপেজলা-টু�ীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1653 নাম-� নকুল ি�পুরা 
িপতা-� েভালান� ি�পুরা 
মাতা-কাখরািত ি�পুরা 

পাহাড়ী কৃিষ গেবষণা েক� খাগড়াছিড়,পাব র্তয্ েজলা 

1654 নাম-আহেমদ জািম 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-আেয়শা েবগম 

ব�র ে�িডয়াম সংল� িব-টাইপ-8েরাড-12,েপাটকেলানী,ব�র,চ��াম 

1655 নাম-তৃি� রাণী দাস 
িপতা-অনুকুল চ� দাস 
মাতা-কৃপা রাণী দাস 

458/1পি�ম নাখালপাড়া,েতজকুনী পাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1656 নাম-আরেজনা েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ মাহাবুব আলম েচৗধুরী 
মাতা-মালা েবগম 

িসিব-36/এ কচুে�ত পুরান বাজার,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 

1657 নাম-েমাঃ েমাখেলছ িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ 
মাতা-সমলা খাতুন 

�াম-েগৗরী পুর 
ডাকঘর-গিচহাটা 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 
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1658 নাম-েমাঃ র�িময়া 
িপতা-েমাঃ রইচ উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ শম�ভান 

�াম-িরফাইতপুর 
ডাকঘর-বািদয়াখালী 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

1659 নাম-জিসম উি�ন 
িপতা-িছি�ক উ�া 
মাতা-তাজ নাহার েবগম 

�াম-ইয়ারপুর 
ডাকঘর-ঘাটলা 
উপেজলা-েবগম গ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1660 নাম-তানিজনা খাতুন তািনয়া 
িপতা-মৃতঃ তাফা�ল েহােসন 
মাতা-মৃতঃ েরিজনা খাতুন 

রাজারবাগ িপিডি�উিড �াফ েকায়াটার,শাি�নগর,ঢাকা-1217 

1661 নাম-পারেভজ খান 
িপতা-িমটুল খান 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-পূব র্ পাইকপাড়া 
ডাকঘর-িশমুিলয়া 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1662 নাম-েমাঃ ইমন েশখ 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী েশখ 
মাতা-আসমা েবগম 

�াম-দি�ণ বাশুিড়য়া(মুি�পাড়া) 
ডাকঘর-�রামপুর 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1663 নাম-শাহাদত েহােসন 
িপতা-েছাবাহান 
মাতা-সােজদা খাতুন 

�াম-পুিঠয়া 
ডাকঘর-েপারজনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1664 নাম-েমাঃ রিন ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কিরম 
মাতা-েমাসাঃ ছানুয়ারা েবগম 

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

1666 নাম-রিক গেমজ 
িপতা-িমলন গেমজ 
মাতা-েরনু গেমজ 

�াম-নাগরী 
ডাকঘর-উলুেখালা 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

1667 নাম-নুরুল আমীন 
িপতা-আ�ল মিজদ কাজী 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-পাটগাতী কাজীপাড়া 
ডাকঘর-টুি�পাড়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1668 নাম-েমাছাঃ সুরাইয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�স খােলক িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ িরিজয়া খাতুন 

�াম-সু�রপুর 
ডাকঘর-সু�রপুর 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1669 নাম-ইমিতয়াজ ফারুক 
িপতা-েমাঃ ফারুক েহােসন 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

�াম-িশবরামপুর 
ডাকঘর-েসামপাড়া 
উপেজলা-চাটখীল 
েজলা-েনায়াখালী 
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1670 নাম-আবু ফা�াহ 
িপতা-েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-তাহিমনা েবগম 

97/113, (মা�ার িভলা),সুজানগর(িমলন সিমিত সংল�),কুিম�া 

1671 নাম-বুলবুল আহেমদ 
িপতা-মারফত আলী 
মাতা-মৃতঃ নুরজাহান েবগম 

�যে�-েমাঃ আ�র রিশদ,লাইে�িরয়ান,পিরেবশ 
অিধদ�র,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1672 নাম-েমাঃ আ�স সালাম 
িপতা-েমাঃ আ�াস আলী 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

�াম-ছািতনালী 
ডাকঘর-ছািতনালী 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 

1673 নাম-জগীশ চ� রায় 
িপতা-ফিটক চ� রায় 
মাতা-ভারতী রানী 

�াম-রােজ�পুর(ডা�ার পাড়া) 
ডাকঘর-েকরানীর হাট 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1674 নাম-েমাঃরাজু েমা�া 
িপতা-শাহাজাহান 
মাতা-রাণী েবগম 

�াম-েমা�ারকুল 
ডাকঘর-কাইলপুর 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1675 নাম-সি�তা েদবনাথ(ৈচতী) 
িপতা-শংকর েবদনাথ 
মাতা-সীমা রাণী েবদনাথ 

235/িব,েতজগাঁও িশ� এলাকা,ঢাকা-1208 

1676 নাম-মাসুম িময়া 
িপতা-নুর ইসলাম 
মাতা-ঝণ র্া আ�ার 

�াম-দাি�ণ পানান 
ডাকঘর-গাংগািটয়া 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1677 নাম-েমাঃ আবু রায়হান খান 
িপতা-েমাঃ আঃ হাই খান 
মাতা-রােবয়া খাতুন 

�াম-বীর হাজীপুর 
ডাকঘর-হাজীপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1678 নাম-েমাহা�দ েমাজাে�ল হক 
িপতা-েমাহা�দ জায়দুল হক 
মাতা-খিতজা খাতুন 

�াম-বাঘাইছিড়,এফ �ক 
ডাকঘর-মাির�া 
উপেজলা-বাঘাইছিড়,েপৗরসভা 
েজলা-রা�ামািট 

1679 নাম-েমাঃ জিসম উ�ীন 
িপতা-েমাঃ আঃ কিরম 
মাতা-েমাছাঃ জির েবগম 

�াম-েখালাহািট পূব র্ পাড়া(মাঠবাজার) 
ডাকঘর-েখালাহািট 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 
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1681 নাম-েমাঃ ফয়সাল আহমদ 
িপতা-আ�ল আউয়াল িসকদার 
মাতা-মনজুয়ারা েবগম 

�াম-কলাখালী 
ডাকঘর-কলাখালী 
উপেজলা-িপেরাজপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1682 নাম-পলাশ রায় 
িপতা-িচ� র�ন রায় 
মাতা-সুনীিত রায় 

�াম-দীঘ র্ কুমার খালী 
ডাকঘর-দীঘ র্ 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1684 নাম-েমাঃ রিবউল হাসান 
িপতা-মৃতঃ ছানাউ�াহ 
মাতা-েমাছাঃ ছফুরা েবগম 

�াম-পাটা�াম 
ডাকঘর-পূব র্ েবতগাড়ী 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1685 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-েমােনায়ারা েবগম 

�াম-পূব র্ সদরদী(বা�েখালা) 
ডাকঘর-ভাংগা 
উপেজলা-ভাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

1686 নাম-রিবধন চাকমা 
িপতা-মৃতঃ িচ� চাকমা 
মাতা-মৃতঃ েসানা চাকমা 

�াম-ি�চান পাড়া 
ডাকঘর-নািনয়ারচর 
উপেজলা-নািনয়ারচর 
েজলা-রা�ামািট পাব র্তয্ েজলা 

1687 নাম-েমাঃ আহাসান হািবব 
িপতা-সালাউ�ীন 
মাতা-আরজু আরা 

�াম-জাহানা বাদ(চকপাড়া) 
ডাকঘর-পাব র্তী পুর 
উপেজলা-পাব র্তী পুর 
েজলা-িদনাজপুর 

1688 নাম-মিহউি�ন 
িপতা-আিজজুর রহমান 
মাতা-েনেহরা েবগম 

�াম-চানপুর 
ডাকঘর-মুকু�পুর 
উপেজলা-িবজয় নগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1689 নাম-িনমন বড়ুয়া 
িপতা-মৃত িনরন্জ বড়ুয়া 
মাতা-অপরািজতা বড়ুয়া 

মাতৃ ব�ালয়,শহীদ জবুর েরাড় 
ে�া� েকাট ন�র-4370পাব র্য়া চ��াম,উপেজলা-পাব র্য়া 
েজলা-চ��াম 

1690 নাম-েমাঃ েরেহনুর ইসলাম 
িপতা-মৃত আবদুস সালাম খ�কার 
মাতা-েমাছাঃ েদেলায়ারা েবগম 

�াম-েবড়ামািলয়া 
ডাকঘর-শালখুিরয়া 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1691 নাম-েমাহা�দ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ আেলয়া েবগম 

�াম-অিলপুর 
ডাকঘর-অিলপুর বাজার 
উপেজলা-না�ল েকাট 
েজলা-কুিম�া 
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1692 নাম-েমাঃ মহিসন আলী 
িপতা-েমাঃ ছিমর উি�ন 
মাতা-মাহমুদা েবগম 

�াম-ল�ীমাড়ী 
ডাকঘর-িশমুলবাড়ী 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

1693 নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-আি�য়া েবগম 

�াম-পুিঠমারী 
ডাকঘর-েশরেকাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

1694 নাম-অিনেমষ বালা 
িপতা-অিনল চ� বালা 
মাতা-ছায়া রানী 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-দশিমন 
উপেজলা-দশিমন 
েজলা-পটুয়াখালী 

1695 নাম-সিজব িময়া 
িপতা-আবুল কােশম সরদার 
মাতা-খািদজা খাতুন 

18েবইিল েরাড,আিদসথ র্ েকায়াটার,শাি� নগর,রমনা,ঢাকা 

1696 নাম-েমাঃ পলাশ হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ িফেরাজ হাওলাদার 
মাতা-লাভলী েবগম 

�াম-নদমূলা 
ডাকঘর-নদমূলা 
উপেজলা-ভা�ািরয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

1697 নাম-রিশদ আহমদ আল ফারুক 
িপতা-ই�ীস 
মাতা-মাইমুনা 

35,আই�া পি�ম পাড়া,বসু�রা,িরভারিভউ,েকৗ�া,দি�ণ 
েকরানীগ�,ঢাকা 

1698 নাম-আমজাদ েহােসন 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-েজেলখা খাতুন 

�াম-েগায়ালিডিহ 
ডাকঘর-েগায়ালিডিহ 
উপেজলা-খিনসামা 
েজলা-িদনাজপুর 

1699 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান ম�ল 
িপতা-েমাঃ হািফজার রহমান ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ ছামসু�াহার েবগম 

�াম-দি�ণ সে�ালা 
ডাকঘর-ভাত�াম 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

1700 নাম-ত�ী রাণী সরকার 
িপতা-িবমান কুমার সরকার 
মাতা-েরখা রাণী সরকার 

�াম-তাড়াশ 
ডাকঘর-তাড়াশ 
উপেজলা-তাড়াশ 
েজলা-িসরাজগ� 

1702 নাম-জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-মৃঃ আবদুর রহমান 
মাতা-িনু েবগম 

1-এ, 2-20শাহআলী,কাজীফুরা,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1703 নাম-েমাঃ িরপন িময়া 
িপতা-েমাঃ খসরু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েরনু েবগম 

�াম-কাকরাইদ 
ডাকঘর-কাকরাইদ 
উপেজলা-মধুপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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1704 নাম-েমাঃ নাইমুল হাসান 
িপতা-বাবুল তালুকদার 
মাতা-িনলুফা 

�াম-বািলর হাওলা 
ডাকঘর-নূিরয়া মা�াসা 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

1705 নাম-েমাঃ তাসিলম 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-কুরপালা 
ডাকঘর-কুরপালা 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1706 নাম-িনগার সুলতানা 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

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

1707 নাম-েমাঃ রুেবল আলী 
িপতা-েমাঃ মহিসন আলী 
মাতা-েমাছাঃ সােহরা েবগম 

�াম-েমাহনপুর 
ডাকঘর-বুধপাড়া 
উপেজলা-মিতহার 
েজলা-রাজশাহী 

1708 নাম-েমাঃ রহমানী সরকার 
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন সরকার 
মাতা-েমাছঃ রােশদা েবগম 

�াম-ডুমুর গাছা 
ডাকঘর-নাকাই হাট 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

1709 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-রিহমা েবগম 

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

1710 নাম-েমাঃ আবু মুছা 
িপতা-েমাঃ আবু আল বাশার 
মাতা-েমাছাঃ আিলফ নুর 

�াম-এলুয়াড়ী নয়াপাড়া 
ডাকঘর-পািনকাটা 
উপেজলা-ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 

1712 নাম-েমাঃ শািহন আলম 
িপতা-েমাঃ রিশদ শাহ 
মাতা-েমাছাঃ ছােমনা েবগম 

�াম-কািশয়াপুকুর 
ডাকঘর-পচামািড়য়া 
উপেজলা-পুিটয়া 
েজলা-রাজশাহী 

1713 নাম-ফাজানা 
িপতা-আঃ বােরক হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ লাকী 

জুেয়িলক ফাম র্া বাংলােদশ িলঃ, 191/এ মীর সওকত সরনী,েতজগাঁও 
িশ/এ,ঢাকা-1208 

1714 নাম-েমাঃ আবুল হাসান 
িপতা-মৃতঃ আঃ হা�ান 
মাতা-েমাছাঃ ক�না েবগম 

�াম-�পিতপুর েসানার পাড়া 
ডাকঘর-মিহমাগ� 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

1716 নাম-েমাঃ মাহাবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সােদকুল ইসলাম 
মাতা-মিহরান েবগম 

�াম-খামার পাঁচগাছী 
ডাকঘর-েশাভাগ� 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 
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1717 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ এলাজ উি�ন 
মাতা-মৃতঃ তহুরা আ�ার 

�াম-নলজুরী 
ডাকঘর-পালগাও 
উপেজলা-েসাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 

1718 নাম-মুহা�দ ওমর কাউছার 
িপতা-মুহা�দ তিহদুল আলম 
মাতা-নুর নাহার েবগম 

�াম-বখতপুর 
ডাকঘর-বখতপুর 
উপেজলা-ফিটকছিড় 
েজলা-চ��াম 

1719 নাম-আিদনাথ চ�ব�� 
িপতা-�পন কুমার চ�ব�� 
মাতা-�িত কনা চ�ব�� 

�াম-ঘাটফরহাদেবগ 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-চ��াম 

1720 নাম-েমাঃ নাজমুল হক 
িপতা-এ,িট,এম শামছুল হক 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-শালকী মািটকাটা 
ডাকঘর-অভয়পাশা 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকানা 

1721 নাম-উ�ল পাল 
িপতা-ইরন পাল 
মাতা-অচ র্না রানী পাল 

�াম-সমস পুর 
ডাকঘর-কািলগ� বাজার 
উপেজলা-িব�নাথ 
েজলা-িসেলট 

1722 নাম-অংকয্মং মারমা 
িপতা-েসায়াইিচং মং মারমা 
মাতা-পুিসনু মারমা 

�াম-মােঝর পাড়া 
ডাকঘর-কল�িজ 
উপেজলা-কাউখালী 
েজলা-রা�ামািট 

1723 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক �পন 
িপতা-েমাঃ আিরফুর রহমান 
মাতা-মৃতঃ ময়না খাতুন 

�াম-পাথর ঘাটা 
ডাকঘর-ভাংগুড়া 
উপেজলা-ভাংগুড়া 
েজলা-পাবনা 

1724 নাম-েমাঃ েহলাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ ইয়ািছন আলী সরকার 
মাতা-েমাছাঃ িশিরন খাতুন 

�াম-ভ�েকাল 
ডাকঘর-উ�াপাড়া 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1725 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন তালুকদার 
িপতা-েমাঃ জয়নাল তালুকদার 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

খান ছা�াবাস,রুম-11 (2য় তলা),আগানগর,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

1726 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ মমতাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েফরেদৗসী েবগম 

�াম-উ�র পানাপুকুর 
ডাকঘর-উ�র পানাপুকুর 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

1727 নাম-েমাঃ জািমল েহােসন 
িপতা-েমাঃ কামাল িময়া 
মাতা-ম�ফা েবগম 

�াম-নলজুরী 
ডাকঘর-পালগাঁও 
উপেজলা-েমাহনগ� 
েজলা-েন�েকানা 
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1728 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা খাতুন 

�াম-কােটংগা 
ডাকঘর-কােটংগা 
উপেজলা-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

1729 নাম-েমাঃ রািকব েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-মরিজনা েবগম 

�াম-খামার আিতথা 
ডাকঘর-চক আিতথা 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

1730 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ ক�ছ 
মাতা-জােয়দা খাতুন 

�াম-পি�ম েমদনী 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

1731 নাম-েমাঃ অিলউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবু িসি�ক 
মাতা-ছােদকা খাতুন 

�াম-টান পাড়া 
ডাকঘর-েমাহনগ� 
উপেজলা-েমাহন� 
েজলা-েন�েকানা 

1733 নাম-েমাঃ েমাহিসন আলী 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ লিবর উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ রওশনারা 

�াম-িজ�ারপুর 
ডাকঘর-পাঁচ�াম 
উপেজলা-কালাই 
েজলা-জয়পুরহাট 

1734 নাম-মিনর আহে�দ 
িপতা-মৃতঃ আবুচান িময়া 
মাতা-জাহানারা 

�াম-কুিলয়ািট েমাইজপাড়া 
ডাকঘর-মদন 
উপেজলা-মদন 
েজলা-েন�েকানা 

1735 নাম-িনরা 
িপতা-নবীর উি�ন 
মাতা-েরেহনা 

�াম-বা�াবািড়য়া(ম� পাড়া) 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

1736 নাম-মাহবুবুল কিরম বুলবুল 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-মাহমুদা সুলতানা 

�াম-িদঘারকা�া,বাকৃিব েরাড 
ডাকঘর-আমলীতলা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1737 নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রওশন আলী 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-ৈমশা ন�লাল 
ডাকঘর-ধুলবাড়ী 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

1739 নাম-েমাঃ েমাহাইেমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ আসমতারা েবগম 

�াম-িমড়কাডা�া 
ডাকঘর-মি�কপুর 
উপেজলা-নােচাল 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 
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1740 নাম-জুবােয়র আলম পাওেয়ল 
িপতা-জান আলম েচৗধুরী 
মাতা-শামীম আকতার 

�াম-ম�ম ৈসয়দ বাড়ী 
ডাকঘর-রাংগুনীয়া 
উপেজলা-রাংগুনীয়া 
েজলা-চ��াম 

1741 নাম-িদপংকর চ� শীল 
িপতা-�গ�য় যতীশ চ� শীল 
মাতা-ম� রানী 

�যে�-পাথ র্ সরকার,�ানীয় সরকার িবভাগ,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-
1000 

1742 নাম-শা� ম�ল 
িপতা-িনতয্ান� ম�ল 
মাতা-সিবতা ম�ল 

�াম-েসেনরচর 
ডাকঘর-িগমাডা�া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1743 নাম-েরাসনা 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আঃ রিশদ 
মাতা-আসেরফা 

�াম-যাদবপুর 
ডাকঘর-কাঠালডাগী 
উপেজলা-হিরপুর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

1744 নাম-শাহীন 
িপতা- আবুল েহােসন 
মাতা-হািসনা েবগম 

�যে�-আবুল েহােসন,সহেযাগী কম র্চারী,�ধানম�ীর কায র্ালয়(ক� নং-
309),েতজগাঁও,ঢাকা 

1745 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম 
মাতা-শােজদা েবগম 

38/িস নতুন আিজমপুর,সরকারী কেলানী,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা 

1746 নাম-সজল সরদার 
িপতা-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
মাতা-আসমা েবগম 

�াম-িদয়াড়সাহাপুর 
ডাকঘর-িদয়াড়সাহাপুর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

1747 নাম-েমাঃ ইমরান ইবেন েহাসাইন 
িপতা-মিফজুল ইসলাম 
মাতা-জিরনা েবগম 

�াম-পি�ম িচকনমািট েচয়ার�ান পাড়া 
ডাকঘর-েডামার 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

1748 নাম-কু�লা েঘাষ 
িপতা-অিশত কুমার েঘাষ 
মাতা-ম� েঘাষ 

�াম-দি�ণ গু�পাড়া 
ডাকঘর-রংপুর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1749 নাম-েমাঃ মিতজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃমাহবুবার রহমান 
মাতা-মিতনা েবগম 

�াম-দি�ণ েদশীবাই 
ডাকঘর-রাজার হাট 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

1750 নাম-লািক আ�ার 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব েহােসন 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-বাসুর চরখালী 
ডাকঘর-সুিবদখালী 
উপেজলা-িমজর্াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 
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1751 নাম-েমাঃ ফয়সাল েরজা 
িপতা-েমাঃ ওবাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ সীমা খাতুন 

�াম-শশরা হাজীপাড়া 
ডাকঘর-ফািসলাডা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1752 নাম-েমাঃ রােসল বাবু 
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ 
মাতা-েমাছাঃ েমােনায়ারা েবগম 

�াম-আে�াল �াম সারাই পাড়া 
ডাকঘর-পুিট মারা 
উপেজলা-নবাব গ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1753 নাম-েমাঃ সািকল খ�কার 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ খ�কার 
মাতা-উে� কুলছুম 

�াম-পাথািরয়া �ার 
ডাকঘর-েগাপীনাথ পুর 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1754 নাম-েমাঃ মাহবুব পারেভজ 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েমাছাঃ পারুল েবগম 

�াম-খামার পীরগাছা 
ডাকঘর-িব�পুর 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1755 নাম-িনেরাদ চ� রায় 
িপতা-নৃেপ� নাথ রায় 
মাতা-ছায়া রানী রায় 

�াম-তরনী বাড়ী 
ডাকঘর-পলাশ বাড়ী 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

1756 নাম-েমাসাঃ মােতায়ারা েবগম 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-েকশবপুর 
ডাকঘর-েসহাকািঠ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1757 নাম-সবুজ অিধকারী 
িপতা-নারায়ন অিধকারী 
মাতা-সাধনা অিধকারী 

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

1758 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-আেয়সা েবগম 

17/1েক,এম,দাস,েলন,ওয়ারী’সু�াপুর,ঢাকা-1203 

1759 নাম-অিহদুল�ামান 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-সামসু�াহার েবগম 

�াম-ৈজনকাবী 
ডাকঘর-েসহাকাবী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1760 নাম-েমাহা�দ মামুন সরকার 
িপতা-মৃতঃ চান িময়া সরকার 
মাতা-ইয়ারুন েনছা 

সােয়দাবাদ ওয়াযা কেলানী, 31নং েকায়াটার,ঢাকা 

1761 নাম-েমাঃ িফেরাজ িময়া 
িপতা-েমাঃ কুিট িময়া 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-উ�র েসানাখালী 
ডাকঘর-উ�র েসানখালী 
উপেজলা-মঠবাড়ীয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 
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1762 নাম-শা�া েবপারী 
িপতা-িনকু� েবপারী 
মাতা-নিমতা েবপারী 

এম িব মড র্াণ েডঃ সাঃ,শুভাঢয্া পূব র্পাড়া,দি�ণ েকরানীগ�,ঢাকা 

1763 নাম-করুন িবকাশ চাকমা 
িপতা-বাবুল কাি� চাকমা 
মাতা-মৃতঃ বাস�ী বালা চাকমা 

�যে�-িব� র�ন চাকমা,বাংলােদশ বন গেবষনা ইনি�িটউট,েষাল 
শহর,চ��াম 

1764 নাম-সুমন দাস 
িপতা-�ানকমল দাস 
মাতা-গীতা রানী দাস 

�াম-নািসরনগর 
ডাকঘর-নািসরনগর 
উপেজলা-নািসরনগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1765 নাম-েমাঃ রােসল 
িপতা-েগালাম েহােসন 
মাতা-মিনেরর েনছা 

�াম-জয়কৃ�পুর 
ডাকঘর-হাসানহাট 
উপেজলা-েবগম গ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1766 নাম-েমাঃ আবুল বাশার 
িপতা-নূরুল ইসলাম 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

�াম-পি�ম েসানািদয়া 
ডাকঘর-েসানািদয়া বাংলা বাজার 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখালী 

1767 নাম-েমাঃ সাইহাম খ�কার 
িপতা-েমাঃ আ�স আমাদ খ�কার 
মাতা-উে� কুলছুম 

�াম-পাথািরয়া �ার 
ডাকঘর-িব�া উড়ী 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1768 নাম-শারিফন আ�ার 
িপতা-েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-শিরফা েবগম 

�াম-ভাতগাঁও 
ডাকঘর-সু�রপুর 
উপেজলা-কাহােরাল 
েজলা-িদনাজপুর 

1769 নাম-ফােতমা আ�ার জহুরা 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-শিরফা েবগম 

মালিত- 2/8,ব�ভবন,মিতিঝল,ঢাকা। 

1770 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাতাহার েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ রািহমা েবগম 

�াম-বািনয়াকাঠী 
ডাকঘর-দি�ণ চা�খালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1771 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক 
মাতা-আয়না েবগম 

�াম-িচলাবাড়ী 
ডাকঘর-ধেরর বাড়ী 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1772 নাম-েমাঃ তানভীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�াম-গ�ারাম বাজার েলন 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 
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1773 নাম-েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আনজুয়ারা েবগম 

131,পি�ম আগারগাঁও েক�ীয় জােম মসিজদ েমস, 5ম তলা,রুম-
503,আগারগাঁও,ঢাকা 

1774 নাম-েমাঃ শামসুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মিমরুল ইসলাম 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

এইচ-672,আর-13,আদাবর,ঢাকা 

1775 নাম-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-েমাঃ এখলাছুল ইসলাম 
মাতা-েমাঃ আছমা েবগম 

�াম-জা�ালীয়া 
ডাকঘর-সাগর নাল 
উপেজলা-জুিড় 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

1776 নাম-মু�া েমা�া 
িপতা-জািকর েমা�া 
মাতা-েমারেশদা েবগম 

�াম-পূব র্িনজড়া 
ডাকঘর-েবৗলতলী 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1777 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-মুতঃ আঃ রিশদ হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ িরিজয়া েবগম 

�াম-েকৗখালী 
ডাকঘর-েকৗখালী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

1778 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-নূরুল ইসলাম 
মাতা-জহুরা েবগম 

1/এ �ক-িব লালমািটয়া হাঃ েসাঃ কেলজ,েমাহা�দপুর,ঢাকা 

1779 নাম-েমাঃ আ�ল হািলম 
িপতা-েমাঃ বাবুল েহাসাইন 
মাতা-েমাছাঃ েহনা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, (4থ র্ 
তলা),ঢাকা-1219 

1780 নাম-সিহন চাকমা 
িপতা-তপন চাকমা 
মাতা-কমল চাকমা 

�াম-লিতবান মুখ 
ডাকঘর-পানছিড় 
উপেজলা-পানছিড় 
েজলা-খাগড়াছিড় 

1781 নাম-েমাঃ মিনর আেনায়ার 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-রািশদা েবগম 

71/2,হাজী আফসার উি�ন েরাড,িঝগাতলা,ধানমি�,ঢাকা 

1782 নাম-�ণব কুমার সরকার 
িপতা-�ভাষ চ� সরকার 
মাতা-ক�াণী রাণী সরকার 

�াম-মধুবাড়ী 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

1783 নাম-েমায়াে�ম েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েমা�ব আলী 
মাতা-জেবদা েবগম 

�াম-কাওয়া েপচা 
ডাকঘর-খরঘিরয়া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 
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1784 নাম-েমাঃ কামাল উি�ন 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

155/4,িস,েগাফরান েচৗধুরী,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1785 নাম-দীপক িব�াস 
িপতা-বাদল িব�াস 
মাতা-মৃদুল িব�াস 

�াম-েশওড়াবাড়ী 
ডাকঘর-কাজুিলয়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1786 নাম-রিবন ম�ল 
িপতা-পিরেতাষ ম�ল 
মাতা-চারু ম�ল 

�াম-আ�ার েকাটা 
ডাকঘর-উলপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1787 নাম-িশউিল খাতুন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ নওয়াব আলী েশখ 
মাতা-কুসুম েবগম 

মামুদপুর,�ক-এ,েরাড-2,বাড়ী-21,ভূইগড়,কতু�া,নারায়নগ� 

1788 নাম-বাি� পাহান 
িপতা-জেগ� পাহান 
মাতা-আেলা রানী 

�াম-ঝাড়ঘিরয়া 
ডাকঘর-েকালা 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

1789 নাম-েমাঃ শািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািমদুল ইসলাম 
মাতা-নুরুন নাহার 

�াম-ঝাড়ঘিড়য়া 
ডাকঘর-আে�লপুর 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

1790 নাম-িমশন চাকমা 
িপতা-ধন িবজয় চাকমা 
মাতা-শাি� েবদী চাকমা 

�াম-উগলছিড়মুখ 
ডাকঘর-মাির�া 
উপেজলা-বাঘাইছিড় 
েজলা-রাংগামািট 

1792 নাম-েমাঃ সুজন আলী খান 
িপতা-লুৎফর রহমান খান 
মাতা-িলিলমা েবগম 

চরখঘাটা,েগাে�নিভট, 1/17িসকদার িরেয়ল এেস� টািল অিফস 
েরাড,িজগাতলা,ঢাকা 

1793 নাম-খািদজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল েহােসন 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-হাজারীবাগ 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1794 নাম-েমাঃ সিজব িময়া 
িপতা-েমাঃ হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-বুলবুিল েবগম 

�াম-পাকুয়া 
ডাকঘর-ডুবাইল 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1795 নাম-েমাঃ ফিরদ উি�ন 
িপতা-েমাঃ েসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-পি�ম েহতািলয়া 
ডাকঘর-েবাতল বুিনয়া 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 
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1796 নাম-েমাঃ সিজব েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ মািহনুর েবগম 

লািময়া টাইলস এ� �ািনটারী, 14/2িস-উ�র পি�ম যা�াবাড়ী,ঢাকা 

1797 নাম-েমাঃ রমজান আলী 
িপতা-েমাঃ আমজাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-েজাড় �াম 
ডাকঘর-আমতলা কাজীপাড়া 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

1798 নাম-শিহদুল ইসলাম 
িপতা-সাইফুল ইসলাম 
মাতা-সাইদা েবগম 

�াম-ঘািটয়া পাড়া 
ডাকঘর-টুিনরহাট 
উপেজলা-প�গড় 
েজলা-প�গড় 

1799 নাম-সিবতা আ�ার 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-আকিলমা আ�ার 

�াম-রাজারামপুর 
ডাকঘর-চরপাড়া 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1800 নাম-নাজমুল হাসান 
িপতা-আলাল উি�ন 
মাতা-সােজদা খাতুন 

�াম-ভািট চরনওপাড়া 
ডাকঘর-চরপাড়া 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1801 নাম-েমাঃ বিদউ�ামান িব�ব 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-উে� কুলসুম 

�াম-দূগানারানপুর 
ডাকঘর-েশরপুর টাউন 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1802 নাম-েমাঃ আফজাল েহাসাইন িসকদার 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী িসকদার 
মাতা-জােয়দা েবগম 

েসন এ� েকাং 
�ধানম�ীর কায র্ালয়, 
েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1803 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী েশখ 
মাতা-মৃতঃ বাহাতুন েবগম 

�াম-ৈব�েবল ঘিড়য়া 
ডাকঘর-ৈব�েবল ঘিড়য়া 
উপেজলা-নলডা�া 
েজলা-নােটার 

1804 নাম-েমাঃ ই�াহীম েহােসন 
িপতা-েমাবারক েহােসন 
মাতা-শাসছু�াহার 

�াম-উজান বােড়রা 
ডাকঘর-দাপুিনয়া বাজার 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1805 নাম-ফারুক ফিকর 
িপতা-রওশন ফিকর 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-বািটকামারী 
ডাকঘর-বািটকামারী 
উপেজলা-কািটকামারী 
েজলা-েগাপালগ� 

1806 নাম-েমাঃ নাহল ইমেরাজ 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-লীিলমা ইসলাম 

�াম-ভেবরচর(কেলজ েরাড) 
ডাকঘর-ভেবরচর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 
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1807 নাম-সসীম কুমার সরকার 
িপতা-রােম�র সরকার 
মাতা-েজাছনা রানী সরকার 

�াম-গাংগাইব 
ডাকঘর-ধুবিড়য়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1808 নাম-কুেল�র বম র্ন 
িপতা-খগ র্নাথ বম র্ন 
মাতা-িমনা রানী 

�াম-চুচুলী 
ডাকঘর-পেট�রী 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1809 নাম-েমাঃ মাসুম আেরিফন 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা খাতুন 

13/2�ীন েরাড �াপ েকায়াটার,িনউমােকর্ট,কলাবাগান,ঢাকা 

1810 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ মজিলশ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

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

1811 নাম-েসাহাগ নয়ন দাস 
িপতা-মাখন েগাপাল দাস 
মাতা-ল�ী রাণী দাস 

�াম-ভাংনা,েমালহািট 
ডাকঘর-�া�ণিক�া 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1812 নাম-িরপন কম র্কার 
িপতা-িবজয় কম র্কার 
মাতা-আেলা রানী 

�াম-েলবুখালী 
ডাকঘর-েলবুখালী 
উপেজলা-দুমকী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1813 নাম-অসীম কুমার ন�ী 
িপতা-শাি� র�ন ন�ী 
মাতা-আেলা রাণী 

খান ছা�াবাস,রুম-12 (2য় 
তলা),আগানগর,িজনিজরা,েকরাণীগ�,ঢাকা। 

1814 নাম-েমাঃ আলহাজ িময়া 
িপতা-মৃতঃ ফজল িময়া 
মাতা-সােলহা েবগম 

কািনজ ফােতমা গাল র্স �ল,পাদু বারইল,মািনকগ�। 

1815 নাম-েমাঃ হারুন উর রশীদ 
িপতা-েমাঃ আবদুল মিজদ 
মাতা-ছােলহা েবগম 

েমৗলভী পুকুর পাড়,চা�গাঁও,চ��াম 

1816 নাম-েমাঃ হারুন-অর-রশীদ 
িপতা-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-খারুয়া বড়াইল 
ডাকঘর-পাঁচয়া 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1817 নাম-েমাঃ িব�ব 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী 
মাতা-েমাছাঃ পারুল আকতার 

�াম-বড় দলুয়া গছ 
ডাকঘর-মািঝপাড়া 
উপেজলা-েতঁতুিলয়া 
েজলা-প�গড় 
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1818 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান শা� 
িপতা-েমাঃ হািনফ 
মাতা-আফেরাজা েবগম 

ফালগুনী2/101,িসি�রগ� িবদুয্ৎ েক�,নারায়নগ�। 

1819 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ রিশদুল ইসলাম 
মাতা-িমনারা পারভীন 

�াম-রাজাপুকুর 
ডাকঘর-পাচবাড়ী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1820 নাম-সমর কুমার ন�ী 
িপতা-শাি� র�ন ন�ী 
মাতা-আেলা রাণী 

খান ছা�াবাস,রুম নং-12, 2য় তলা,আগানগর 
িজনিজরা,েকরািনগ�,ঢাকা 

1821 নাম-টুটুল দ� 
িপতা-হেরন দ� 
মাতা-বাসনা দ� 

খান ছা�াবাস,রুম নং-12, 2য় তলা,আগানগর 
িজনিজরা,েকরািনগ�,ঢাকা 

1822 নাম-েমাঃ ফজলুল কিরম 
িপতা-েমাঃ ইউনুস আলী েসখ 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা েবগম 

�াম-েতরকুিপ নতুন পাড়া 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1824 নাম-মিহউি�ন হাজরা 
িপতা-মৃতঃ নািসর হাজরা 
মাতা-জয়েতান েনছা 

�াম-মদন পাড়ী 
ডাকঘর-বািলয়া ডাংগা 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1825 নাম-েমাঃ েলবু েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান 
মাতা-িমনুয়ারা েবগম 

�াম-বগুলাগাড়ী 
ডাকঘর-রাজারহাট 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

1826 নাম-েমাঃ নাঈম আলী 
িপতা-েমাঃ ইসহাক আলী 
মাতা-িবিব ফােতমা 

�াম-িনচু ধুমী 
ডাকঘর-মহারাজপুর 
উপেজলা-চাঁপাই নবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 

1827 নাম-সালমান এফ রহমান 
িপতা-এ িব এম কজলুর রহমান 
মাতা-েজয্াৎ�া আ�ার 

�াম-িহরণপুর 
ডাকঘর-িহরণপুর 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

1828 নাম-েমাঃ মুশিফকুল আলম 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-সুরাইয়া 

�াম-বড় কাইলাটী 
ডাকঘর-কাইলাটী 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

1829 নাম-েমাঃ মাহাবুবুল আলম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা খাতুন 

েসন এ� েকাং 
�ধানম�ীর কায র্ালয় 
েতজগাঁও,ঢাকা-1215 
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1830 নাম-নয়ন সরকার 
িপতা-মৃতঃ দুলাল সরকার 
মাতা-জয়�ী সরকার 

�যে�-মািনক চ� শীল 
�েটাকল শাখা,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

1831 নাম-ত�য় সরকার 
িপতা-নীলরতন সরকার 
মাতা-নিমতা রাণী সরকার 

289,��ালয়,6� তলা, 5-িব(2),নািবসক,পূব র্ 
নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1832 নাম-উৎপল কুমার ম�ল 
িপতা-রনিজৎ কুমার ম�ল 
মাতা-যেশাদা রাণী ম�ল 

িসিনয়র সিচব দ�র 
�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1833 নাম-কাঁকন �াল 
িপতা-মুকুল ি�াম 
মাতা-ক�না �াল 

চ-134/2উ�র বা�া,েগাপীপাড়া,গুলশান, ঢাকা-1212 

1834 নাম-শাহীন আলম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আিলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

েসন এ� েকাং 
�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1835 নাম-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল সা�ার 
মাতা-েমাছাঃ আশফুল েবগম 

েসন এ� েকাং 
�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1836 নাম-েমা�াক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আলউি�ন ভূইয়া 
মাতা-েমারেশদা েবগম 

�াম-ৈসয়দাবাদ 
ডাকঘর-ৈসয়দাবাদ 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1837 নাম-েমাহা�দ সাি�র েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ েশখ েমাসেলম 
মাতা-িপয়ারী েবগম 

�াম-পূব র্ েশৗলডুবী 
ডাকঘর-েশৗলডুবী 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1838 নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আ�ল হাই 
মাতা-জিরনা 

�াম-পি�ম দুবলাই 
ডাকঘর-দুবলাই 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1839 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-চরিমর কামারী(পূব র্ পাড়া) 
ডাকঘর-জয়নগর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

1840 নাম-েমাঃ মাসুম েরজা 
িপতা-েমাঃ আঃ সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ তােহরা 

�যে�-েমাঃ সােকায়াত েহােসন,�াইভার 
সােভর্ অব বাংলােদশ,েতজগাও ঢাকা-1215 
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1841 নাম-ফরহাদ িসকদার 
িপতা-িলয়াকত িসকদার 
মাতা-েশফালী েবগম 

�াম-কাড়ার গাতী 
ডাকঘর-েভড়ারহাট 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1842 নাম-েমাঃ আবু মুসা 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ েমা�া 
মাতা-েমাসাঃ সােলহা খাতুন 

বাড়ী-63,েরাড-09,িড আই,িট �েজ�,েমরুল বা�া,ঢাকা-1212 

1843 নাম-েমাঃ মহীউ�ীন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাসাঃ রওশন আরা েবগম 

�াম-ভরনী খ� 
ডাকঘর-কািশপুর মা�াসা 
উপেজলা-মেনাহর গ� 
েজলা-কুিম�া 

1844 নাম-েমাঃ েমা�ফা কামাল 
িপতা-মৃতঃ হােছন আলী 
মাতা-েমাছাঃ েকািহনুর েবগম 

�াম-রামনগর 
ডাকঘর-দলপারামপুর 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

1845 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আবু বকর িসি�ক 
মাতা-েরােকয়া আ�ার 

�াম-পাতুয়াইর 
ডাকঘর-নীলগ� 
উপেজলা-কিরম গ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1846 নাম-েমাঃ আফহীমূল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ েলাকমান েহােসন 
মাতা-ম�য়ারা 

�যে�-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1-এ সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1847 নাম-সজীব সরন ম�ল 
িপতা-সিমর কাি� ম�ল 
মাতা-কিবতা ৈম� 

�মা েস�ার, 22/8/এ �ক-িব,�ামলী,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

1848 নাম-েসােয়ল েজামা�ার 
িপতা-েমাঃ িসি�ক েজামা�ার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

বাসা নং-26,েরাড-3এ(2নবীনগর েরাড)মুসিলম 
নগর,ফতু�া,নারায়ানগ� 

1849 নাম-আনেসল রাকসাম 
িপতা-িনেকালাস িচিসম 
মাতা-iƒপনা রাকসাম 

�াম-িবশিগিরপাড়া 
ডাকঘর-কাকরকাি� 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

1850 নাম-জিরনা খাতুন 
িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-শিরফা েবগম 

�াম-�ফুিলয়া 
ডাকঘর-কু�ার পাড়া 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1851 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃেকারবান আলী 
মাতা-েমাসাঃ রােবয়া খাতুন 

িড-169/2,জিসমি�ন সড়ক 
ম�ছায়াবীিথ,গাজীপুর 
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1852 নাম-আবুল হাসান 
িপতা-আেদল উ�ীন 
মাতা-েরখা খাতুন 

�াম-ৈশলমারী 
ডাকঘর-িশয়ালদী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1853 নাম-শামছুল আলম 
িপতা-আফতাব উি�ন 
মাতা-হািলমা আ�ার 

�াম-হাইধনখালী 
ডাকঘর-নামাপাড়া 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1854 নাম-েসাহাগ েহােসন 
িপতা-েমাঃ হায়াত আলী 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা েবগম 

�াম-েসয়দ গাতী 
ডাকঘর-মুগেবলাই 
উপেজলা-কামার খ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1855 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ এমাজ উি�ন েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ জােহদা িবিব 

�যে�-েমাঃমিহউি�ন েমা�া 
�াচপাড়া,িজউপাড়া,পুিবয়া,রাজশাহী 

1856 নাম-সজীব কুমার েঘাষ 
িপতা-�পন চ� েঘাষ 
মাতা-ঝণ র্া রাণী েঘাষ 

�াম-ধানবাি� 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1857 নাম-েমাঃ ইকবাল হাসান 
িপতা-েমাঃ সাইদুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ ইয়াসিমন আরা 

�াম-েমেহরচ�ী(ম�পাড়া) 
ডাকঘর-প�া আবািসক 
উপেজলা-েবায়ািলয়া 
েজলা-রাজশাহী 

1858 নাম-েমাঃ জিহরুল 
িপতা-আ�ল সা�ার 
মাতা-রাণী েবগম 

�াম-আধারা 
ডাকঘর-চরডুমুিরয়া 
উপেজলা-মু�ীগ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

1859 নাম-েমাঃ সাগর েশখ 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-ছােহরা েবগম 

602/খ, 1ম িসিড়,িহে�াল কেলানী,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা 
নগর,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

1860 নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা খাতুন 

�াম-েদবরাজপুর 
ডাকঘর-রু�পুর 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1861 নাম-ইসরাত জাহান জঁুই 
িপতা-েমাঃ মিনরু�ামান ভূইয়া 
মাতা-নাজনীন জামান 

�যে�-েমারেশদা আখতার,সহকারী সিচব,িব-115/িস-8,এ,িজ,িব 
কেলানী,শাি�নগর,মিতিঝল,ঢাকা-1217 

1863 নাম-িব�ব সরকার 
িপতা-তপন সরকার 
মাতা-ইলা রানী সরকার 

�াম-হৃিষেকশ দাস েরাড 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সু�াপুর 
েজলা-ঢাকা 
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1865 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মৃতঃ ইরাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ জােমলা খাতুন 

�াম-পুিঁটগাড়া 
ডাকঘর-আতাইকুলা 
উপেজলা-সাঁিথয়া 
েজলা-পাবনা 

1866 নাম-ই�াহীম িখিলন হৃদয় 
িপতা-সবুজ িময়া 
মাতা-হািলমা খাতুন 

�াম-েপাড়াবাড়ীয়া 
ডাকঘর-পূব র্ নারা�ী 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1867 নাম-স�া ভ� 
িপতা-বীের� নাথ ভ� 
মাতা-হিরদাসী ভ� 

�াম-মািনকহার 
ডাকঘর-মািনক হার 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1868 নাম-নীপা েবগম 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-আিছয়া েবগম 

ঝ-7,�ক-এ,িখলগাঁও,িঝলপাড়,ঢাকা-1219 

1869 নাম-িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-িবউিট েবগম 

�াম-চরেগাপালপুর 
ডাকঘর-সালুখা 
উপেজলা-টংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1870 নাম-েটয়াবুর রহমান 
িপতা-আিটয়ার রহমান 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-িবজয় পাশা 
ডাকঘর-পাইক কাি� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1871 নাম-রা�ারাজ খান 
িপতা-নূর ইসলাম খান 
মাতা-আনিজলা েবগম 

�াম-উলপুর 
ডাকঘর-উলপুর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1872 নাম-ৈচতী আ�ার 
িপতা-আঃ কািদর হালদার 
মাতা-মাহমুদা েবগম 

�াম-মালধা 
ডাকঘর-নশংকর 
উপেজলা-টংগীবািড় 
েজলা-মু�ীগ� 

1873 নাম-অপূব র্ মি�ক 
িপতা-অিবনাশ মি�ক 
মাতা-সুিচ�া রাণী মি�ক 

�াম-ছ�কা�া 
ডাকঘর-নুেন েগাপালপুর 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1874 নাম-আবু নাঈম 
িপতা-এমদাদুর রহমান 
মাতা-শিরফা খাতুন 

�াম-তারািট েগৗরী পাড়া 
ডাকঘর-তারািট পূব র্ পাড়া 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1875 নাম-িবজন কুমার 
িপতা-মৃতঃ বীের�নাথ িব�াস 
মাতা-�ভাতী রানী 

�াম-বাগুিটয়া 
ডাকঘর-বাগুিটয়া 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 
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1876 নাম-েমাঃ নািদম মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-ভালুম 
ডাকঘর-কালামপুর 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1877 নাম-েমাঃ ইমরান উি�ন জিন 
িপতা-জিসম উি�ন 
মাতা-নািহদা েবগম 

�াম-ধম র্পুর 
ডাকঘর-ধম র্পুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1878 নাম-রােবয়া বসরী 
িপতা-েমাঃ রজব আলী 
মাতা-আেজা পারিভন 

5/িড ডুেয়ট কয্া�াস,গাজীপুর-1707 

1879 নাম-িবকাশ রায় 
িপতা-দুলাল রায় 
মাতা-��া রানী 

�াম-েগাড় �াম িনজ পাড়া 
ডাকঘর-েগাড় �াম 
উপেজলা-িনলফামারী সদর 
েজলা-িনলফামারী 

1880 নাম-িমথুন েমা�া 
িপতা-লােয়কু�ামান েমা�া 
মাতা-িবউিট েবগম 

বাসা-36,সড়ক-4,েস�র-13,উ�রা,ঢাকা-1230 

1881 নাম-েতাফােয়ল আহেমদ 
িপতা-মৃতঃ মতুজর্ আলী 
মাতা-কিরমুন েনছা 

�াম-কৃি�নগর বুিড়�ল 
ডাকঘর-সুনামগ� 
উপেজলা-সুনামগ� 
েজলা-সুনামগ� 

1882 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-মৃতঃ মা�ান িময়া 
মাতা-জাহানারা 

�াম-েকাড়ামারী 
ডাকঘর-প�িবলা 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

1883 নাম-েমাঃ হাসান ফিকর 
িপতা-ফিকর আবু ব�ার 
মাতা-েকািহনুর েবগম 

�াম-প�নগর 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-কচুয়া 
েজলা-বােগরহাট 

1884 নাম-শািমম েশখ 
িপতা-নুরউ�ীন েশখ 
মাতা-আেবজান েবগম 

�াম-দিড়প�িবলা 
ডাকঘর-প�িবলা 
উপেজলা-কািশয়ালী 
েজলা-েগাপালগ� 

1885 নাম-মুেতােলব েহােসন 
িপতা-েশখ আফজাল েহােসন 
মাতা-নািগ র্স েবগম 

�াম-হািকমপুর 
ডাকঘর-হািকমপুর 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1886 নাম-জ�ার খান 
িপতা-ইউনুচ খান 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-ছ�কা�া 
ডাকঘর-আলফাডা�া 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

1887 নাম-জামাল খ�কার 
িপতা-েমাঃ খিবর উি�ন খ�কার 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-বািটকামারী 
ডাকঘর-বািটকামারী 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

1889 নাম-ওিহদু�ামান 
িপতা-েমাতােলব েশখ 
মাতা-েরােকয়া 

�াম-সােহেবরচর 
ডাকঘর-প�িবলা 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

1890 নাম-েমাঃ আবুল কােদর 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-জািমলা খাতুন 

�াম-কয়ড়া সরাতলা 
ডাকঘর-কয়ড়া বাজার 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1891 নাম-েমাঃ রাজু আহে�দ 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রওশনারা 

�াম-জুংলীপুর 
ডাকঘর-গাড়াদহ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1892 নাম-েমাঃ সা�াম সরদার 
িপতা-েমাঃ সােহব আলী সরদার 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-ভূইয়াপাড়া 
ডাকঘর-মাসুমিদয়া বাজার 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1893 নাম-সুমন িব�াস 
িপতা-মৃতঃ সুখময় িব�াস 
মাতা-সুভ�া রানী 

�াম-পূব র্ বাজুিনয়া 
ডাকঘর-েভােজর গাতী 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1894 নাম-েমাঃ জামাল উি�ন 
িপতা-মৃতঃ আিমর েহাসাইন 
মাতা-েমাছাঃ চােমলী খাতুন 

�াম-পাটা �াম 
ডাকঘর-পূব র্েবতগাড়ী 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1895 নাম-েমাঃ েসাহাগ েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েমাসাঃ লুৎফুে�ছা 

�াম-কচাবুিনয়া 
ডাকঘর-পুকুরজনা 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1896 নাম-েমাঃ বাবর আলী 
িপতা-েমাঃ েছালায়মান আলী 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-েবংনাই 
ডাকঘর-েবংনাই 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1897 নাম-েমাঃ রােসল িসকদার 
িপতা-সিহফুর রহমান 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-রসুলপাড়া,কুয়াডা�া 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1898 নাম-েমাঃ আলী েহােসন 
িপতা-আঃ মা�ান হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

কিবর িময়ার বাড়ী(তয় তলা),আগানগর,িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 
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1899 নাম-মিনরু�ামান 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-েতেঘড়া 
ডাকঘর-ভাদুিরয়া 
উপেজলা-নবাব গ� 
েজলা-িদনাজপুর 

1900 নাম-সানিজদা ইয়াসিমন 
িপতা-মৃতঃ হায়দার আলী সরকার 
মাতা-েমাছাঃ উে� ছালমা ইয়াছিমন 

�যে�-েহাসেন আরা ইিত 
আহ�দ এ� আখতার চাটিন এয্াকাউ�য্া�স,িব িস আই িস ভবন, 30-
31.িদল কুশা,ঢাকা-1000 

1901 নাম-েমাঃ িমনহাজ িময়া 
িপতা-েমাঃ েসকা�র আলী(বাদশা) 
মাতা-আেমনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1902 নাম-েমাঃ রাফসান আহে�দ রাজু 
িপতা-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতা-মুসিলমা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েসঃ িব/93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

1903 নাম-েমাঃ নািহদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আলাউ�ীন 
মাতা-পারভীন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েসঃ িব/93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

1904 নাম-শরীফুল ইসলাম 
িপতা-জয়নাল আেবদীন 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েসঃ িব/93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

1905 নাম-ফারজানা আ�ার 
িপতা-েশখ গফফার 
মাতা-িরনা েবগম 

�ার সিলমু�াহ মুসিলম 
এিতমখানা,আিজমপুর,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা 

1906 নাম-স�য় দাস 
িপতা-অেশাক দাস 
মাতা-নয়ন তারা 

�াম-েচৗধুরী বাজার 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1907 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা-জুেবদা খাতুন 

�াম-িশবরাম পুর 
ডাকঘর-আতাহারুল উলুম 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1908 নাম-রমজান িব�াস 
িপত-রিবউল আলম িব�াস 
মাতা-লিতফা আ�ার লতা 

�াম-েঘােষর চর 
ডাকঘর-েগাপালগ� সদর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1909 নাম-দীপক চ� শীল 
িপতা-িবমল চ� শীল 
মাতা-আরতী রাণী 

�াম-িমজর্াগ� 
ডাকঘর-িমজর্াগ� 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 
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1910 নাম-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-রিহমা 

�াম-েবড়ােডামা 
ডাকঘর-িদঘুিলয়া 
উপেজলা-টা�াইল সদর 
েজলা-টা�াইল 

1911 নাম-বােয়িজদ ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-ইফাতারা জাহান িলিপ 

�াম-েবড়ােডামা 
ডাকঘর-িদঘুিলয়া 
উপেজলা-টা�াইল সদর 
েজলা-টা�াইল 

1912 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবু রায়হান 
মাতা-শাহানাজ 

�াম-েবড়ােডামা 
ডাকঘর-িদঘুিলয়া 
উপেজলা-টা�াইল সদর 
েজলা-টা�াইল 

1913 নাম-েমাঃ মারূফ েহােসন েমা�া 
িপতা-েমাঃ মা�ান েমা�া 
মাতা-হােজরা েবগম 

জননী ভবন,৩৫ উ�র পীেরর বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা-১২১৬ 

1914 নাম-নাজমুে�ছা 
িপতা-মাসুদ েশখ 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-সহবৎকাঠী 
ডাকঘর-মিঘয়া 
উপেজলা-কচুয়া 
েজলা-বােগরহাট 

1915 নাম-রােজশ কুমার িব�াস 
িপতা-িনতাই িব�াস 
মাতা-িনরুপমা িব�াস 

�াম-েবায়ািলয়া 
ডাকঘর-বহরমপুর 
উপেজলা-বাঘারপাড়া 
েজলা-যেশার 

1916 নাম-েক এম রায়হানুল হক 
িপতা-েক,এম,ৈতেয়বুর রহমান 
মাতা-ময়না েবগম 

�াম-েগাপীনাথপুর 
ডাকঘর-িহিদয়া 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

1917 নাম-েমাঃ হায়দার আলী 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলী 
মাতা-হািলমা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েসঃ িব/93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

1918 নাম-�ামলী খাতুন 
িপতা-েমাঃ ছাইদার ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ রােশদা েবগম 

�যে�-লতুফা েবগম 
১১৮/৬,দারুস সালাম েরাড(পূব র্)পাইকপাড়া �াফ 
েকায়াট র্ার,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ 

1919 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ বেয়ন উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেনয়ারা েবগম 

০৪ নং বাসা,হিররামপুর,১ নং ওয়াড র্ িমরপুর,দারুস সালাম থান,ঢাকা-
১২১৬ 

1920 নাম-জািকর েহােসন 
িপতা-তােহর িময়া 
মাতা-জাহানারা আ�ার 

�াম-কুিনহাটা 
ডাকঘর-দলপা রামপুর 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 
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1921 নাম-নািহদ েশখ 
িপতা-রােশদ েশখ 
মাতা-িলনা েবগম 

�াম-দওডা�া 
ডাকঘর-েভােজর গাতী 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1922 নাম-েশখ েমা�ফা েহােসন 
িপতা-েশখ েমাসেলম আলী 
মাতা-আয়তুন েনছা 

রুপালী ইনসুয্ের� েকাঃ িলঃ,মিতিঝল শাখা আদমজী েকাট র্, 115-
120মিতিঝল,িস/এ,ঢাকা-1000 

1923 নাম-েমাঃ রিবউল হাসান 
িপতা-মিহউি�ন েমা�া 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-েবলবানা 
ডাকঘর-েবলবানা 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1924 নাম-অিমত চ�বত� 
িপতা-রতীশ চ�বত� 
মাতা-েগৗরী রানী চ�বত� 

েসল এিলফয্া� ে�ারী,িনউমােকর্ট,ঢাকা-1205 

1925 নাম-েমাঃ েসিলম খান 
িপতা-েমাঃ সুরুজ খান 
মাতা-েমাছাঃ জােমনা খাতুন 

�াম-নুরুউি�নপুর 
ডাকঘর-হাটখালী 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1926 নাম-িলটন বড়ুয়া 
িপতা-শচী� বড়ুয়া 
মাতা-িবধু বালা বড়ুয়া 

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

1927 নাম-এস এম খােদমুল এখলাস 
িপতা-খ�কার আ�ল আিজজ 
মাতা-ৈসয়দা েখােদজা েবগম 

�াম-কাটাদুয়ার 
ডাকঘর-হলদীবাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1928 নাম-েমাঃ আ�র রিহম 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 

�াম-ধামাহার 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

1929 নাম-িলনা খানম 
িপতা-ভুলু দািড়য়া 
মাতা-েরািজনা েবগম 

53/2,পাইকপাড়া(পূব র্ পাশ),িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1930 নাম-েমাঃ আ�াছ আলী 
িপতা-েমাঃ আঃ ছা�ার সরকার 
মাতা-মৃতঃ েরকাতন েনছা 

�াম-শাহীেকালা 
ডাকঘর-প�ে�াশী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1931 নাম-রাহুল চ� দাস 
িপতা-েগাপাল কৃ� দাস 
মাতা-অ�লী বালা দাস 

�াম-পি�ম চরবাটা,িশবচরণ 
ডাকঘর-চরবাটা 
উপেজলা-সুবণ র্চর 
েজলা-েনায়াখালী 
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1932 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবদুল হক 
মাতা-েমাসাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-েঘাষনগর 
ডাকঘর-কালা কচুয়া 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

1933 নাম-েমাঃ জামাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী 
মাতা-েমাছাঃ রিমজা খাতুন 

�াম-চরমছল� 
ডাকঘর-চরমছল� 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1934 নাম-আ�র রিহম েশখ 
িপতা-জুবুদালী েশখ 
মাতা-কমলা েবগম 

�াম-ফলদা দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-ফলদা 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1935 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম সািকব 
িপতা-েমাঃ বাশার েমা�া 
মাতা-েরেহনা েবগম িরনা 

22/আই/7 ,বড়বাগ,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1936 নাম-েমাঃ েমাসতািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-হািফজা রহমান 

িস,িব-241,কচুে�ত পুরান বাজার,ঢাকা কয্া�ঃ ভাষানেটক,ঢাকা-
1206 

1937 নাম-রুমান েহােসন 
িপতা-বাদশা কামাল 
মাতা-িবউিট েবগম 

�াম-গাওখালী 
ডাকঘর-গাওখালী 
উপেজলা-নিজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1940 নাম-ধনপিত চ� বম র্ন 
িপতা-মৃতঃ অমল চ� বম র্ন 
মাতা-আরিত বম র্ন 

�াম-মা�ার পাড়া 
ডাকঘর-নােচাল 
উপেজলা-নােচাল 
েজলা-চাপাইনবাবগ� 

1941 নাম-েমাঃ িশহাব উি�ন 
িপতা-েমাঃ এমাজ উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ সােহরা েবগম 

�াম-ভাগাইল 
ডাকঘর-কদমশহর 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

1942 নাম-নুরু�বী ইসলাম 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-জয়নাব েবগম 

�াম-সািকট র্ হাউস (ম�ল পাড়া) 
ডাকঘর-জয়পুরহাট 
উপেজলা-জয়পুরহাট সদর 
েজলা-জয়পুরহাট 

1943 নাম-আেনায়ারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসি�ক সরদার 
মাতা-আয়না মিত 

�াম-উ�র একসরা 
ডাকঘর-আনুিলয়া 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

1944 নাম-সুলতানা আ�ার 
িপতা-ফেয়জ উ�য্া 
মাতা-িজবুন েনছা 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-ইকবাল নগর 
উপেজলা-লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 
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1945 নাম-েমাঃ আবুল বশার 
িপতা-েমাঃ হাসমত আলী েশখ 
মাতা-খােলদা আ�ার 

�াম-টুংগীপাড়া 
ডাকঘর-টুংগীপাড়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1946 নাম-েরশমা আ�ার 
িপতা-আবদুল ওয়াদুদ 
মাতা-নািগ র্ছ আ�ার 

14/2,ঋিষেকশ দাস েরাড,সূ�াপুর,ঢাকা 

1947 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম খিলল 
মাতা-সােলহা খাতুন 

�াম-কালাই হািট 
ডাকঘর-নীলগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1948 নাম-েমাঃ আঃ কািদর 
িপতা-েমাঃ আঃ লিতফ 
মাতা-িরিজয়া খাতুন 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ল�ীপুর 
উপেজলা-নােটার সদর 
েজলা-নােটার 

1949 নাম-েমাঃ মারুফ েরজা(শাওনা) 
িপতা-েমাঃ ইনছান আলী ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ েমারেশদা েবগম 

�াম-চক এনােয়ত মা�ার পাড়া 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

1950 নাম-েমাঃ ফয়সাল িময়া 
িপতা-েমাঃ অিহম উি�ন 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

�াম-েসানারেখালা 
ডাকঘর-দি�ণখান 
উপেজলা-দি�ণখান 
েজলা-ঢাকা 

1951 নাম-জিহরুল ইসলাম 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-েজা�ারা েবগম 

�াম-রামভ�পুর 
ডাকঘর-েগায়াডাংগা 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1952 নাম-রােশদুল ইসলাম 
িপতা-জয়নু আেবদীন 
মাতা-িলিপ খাতুন 

�াম-ঘাগটটাড়ী 
ডাকঘর-উ�র পানা পুকুর ওকড়াবাড়ী 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

1953 নাম-জুনােয়দ আহেমদ 
িপতা-আবু বকর 
মাতা-আিনছা েবগম 

�াম-েসাজরাই 
ডাকঘর-উজান আ��াহপুর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1954 নাম-েমাঃ মিনর েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবু সাইদ 
মাতা-আসমা েবগম 

�াম-পি�ম পাড়া বীেরর বাড়ী 
ডাকঘর-বাসুেদব বাড়ী 
উপেজলা-মধুপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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1955 নাম-আল আিমন 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-বকুল খাতুন 

�াম-েবতকাি� 
ডাকঘর-প�ে�াশী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1956 নাম-সুপদ চ� শীল 
িপতা-সে�াষ কুমার শীল 
মাতা-সািব�ী রাণী 

�াম-দঃ শাহাজাতপুর 
ডাকঘর-মনসাপুর 
উপেজলা-হািকমপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

1957 নাম-উ�ম পাে� 
িপতা-রিবন পাে� 
মাতা-কিনকা পাে� 

3/1িব2/এ(হয় তলা)�ামীরবাগ,ঢাকা 

1958 নাম-েমাঃ হায়দার মু�ী 
িপতা-ওয়ািজ উি�ন 
মাতা-আসমু আরা খাতুন 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-েগাপালপুর সড়াইডা�া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1959 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু বকর 
মাতা-েমাছাঃ রুিম খাতুন 

�াম-চরপাড়া 
ডাকঘর-েশালাবাড়ীয়া 
উপেজলা-সািথয়া 
েজলা-পাবনা 

1960 নাম-েমাঃ রািকব হাসান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রুিবনা খাতুন 

�াম-িকি�িনয়া পাড়া 
ডাকঘর-চাকলাহাট 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 

1961 নাম-েমাছাঃ জা�াতুন েবগম 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-েমাছাঃ েঘারেশদা েবগম 

228�ক আই িব� �াংক আ/এ িফেরাজশাহ,আকবরশাহ,চ��াম 

1962 নাম-আিজম েশখ 
িপতা-আেনায়ার েশখ 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-মা�া 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1963 নাম-েমাঃ ওয়ােহদ পারেভজ 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-েমাছাঃ ওয়ািহদা পারভীন 

�াম-মহােদবপুর েঘাষপাড়া 
ডাকঘর-মহােদবপুর 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

1964 নাম-েমাহা�দ সবুজ িময়া 
িপতা-েমাহা�দ েমজবাহ উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-সাতানী �বরদী 
ডাকঘর-�বরদী 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1965 নাম-েমাঃ সা�াম েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ েহােসন 
মাতা-হািলমা খাতুন 

�াম-দি�ণ কমলাপুর 
ডাকঘর-শাি� নগর 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 
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1966 নাম-অেশাক রায় 
িপতা-অমূ� চ� রায় 
মাতা-দুলালী রানী রায় 

�াম-ভাবকী 
ডাকঘর-কািচনীয়া 
উপেজলা-খানসামা 
েজলা-িদনাজপুর 

1967 নাম-েমাঃ সাজু 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

�াম-উপ শহর �ক নং-৪ 
ডাকঘর-িদনাজপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1968 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ এমাজউি�ন 
মাতা-েমাছাঃ সিখনা েবগম 

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

1969 নাম-েমাছাঃ েসিরনা খাতুন 
িপতা-আবুল হািকম 
মাতা-েমাছাঃ হােমদা েবগম 

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

1970 নাম-সােবকু�াহার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
১৭ পূব র্ রামপুরা(৪থ র্ তলা)িডআইিট েরাড,ঢাকা-1219 

1971 নাম-আল আিমন 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-আ�রা আ�ার 

�াম-গদাইকাি� 
ডাকঘর-ল�ীগ� 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

1972 নাম-হারুন-অর-রিশদ 
িপতা-মৃঃ হাজী েমা�ার আহমদ 
মাতা-রিশদা েবগম 

�াম-উ�র নািপতখালী 
ডাকঘর-নািপতখালী বটতলী 
উপেজলা-ক�বাজার সদর 
েজলা-ক�বাজার 

1973 নাম-েমাছাঃ ��া খাতুন 
িপতা-মৃত আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রািহমন খাতুন 

�াম-বড় দুগলী 
ডাকঘর-দুগলী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1974 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কিছর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েরনুকা েবগম 

�াম-নলকুিড় 
ডাকঘর-ৈমনম 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

1975 নাম-এস এম আ��াহ 
িপতা-এস এম আবু েনামান 
মাতা-তহিমনা েবগম 

এ টাইপ3/2,িস এ� িব কেলানী,েসানাডা�া,খুলনা 

1977 নাম-কাকন িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-দাপুিনয়া 
ডাকঘর-পাইলািট 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 
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1978 নাম-েমাঃ েতৗিফক ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আশরাফ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ িরতা েবওয়া 

�াম-হাট নওগাঁ 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

1979 নাম-িবজয় বড়ুয়া 
িপতা-মাদল কাি� বড়ুয়া 
মাতা-ম� বড়ুয়া 

�াম-েহায়ার পাড়া 
ডাকঘর-পূব র্গুজরা 
উপেজলা-রাউজান 
েজলা-চ��াম 

1980 নাম-অপূব র্ িব�াস 
িপতা-েকশব িব�াস 
মাতা-আেলা িব�াস 

খান েমস, 4থ র্ তলা,রুম নং-29,কাঠুিরয়া িজনিজরা,েকরানীগ�,ঢাকা 

1981 নাম-েমাঃ েমাহাগ িময়া 
িপতা-েমাঃ ওয়াছ িময়া 
মাতা-পািপয়া েবগম 

�াম-েদায়ািরয়া 
ডাকঘর-কুিলয়ারচর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1982 নাম-েমাঃ রওফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ ছােহলা েবগম 

�াম-ৈহবতপুর 
ডাকঘর-নাটুয়াপাড়া 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

1983 নাম-নূর নাহার আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম 
মাতা-িমেসস িমলন 

�াম-রহমত বাগ 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1984 নাম-সু�ত রায় 
িপতা-শংকর রায় 
মাতা-ইিত রায় 

�াম-ভািট েদায়ািরয়া 
ডাকঘর-কুিলয়ারচর 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1985 নাম-সুিম 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-সাইফুে�ছা 

�াম-কাহালপুর 
ডাকঘর-কাহালপুর 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1986 নাম-িরপন সরকার 
িপতা-মৃতঃ �িদপ সরকার 
মাতা-িদপালী রাণী 

�াম-হুেগালবািড়য়া 
ডাকঘর-নােটার সদর 
উপেজলা-নােটার সদর 
েজলা-নােটার 

1987 নাম-েগালাম রাি� 
িপতা-েমাঃ আ�াস উি�ন 
মাতা-রুনু েবগম 

46/6ম� রাজাসন,সাভার,ঢাকা-1340 

1988 নাম-েমাঃ েখারেশদ আলম 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ খুকী েবগম 

77েরাড-2�ক-এ,বসু�রা েজায়ার সাহারা,িখলে�ত িট 
এস,ভাটারা,ঢাকা 
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1989 নাম-েমাঃ তানভীর খান 
িপতা-েমাঃ তােহর খান 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

�াম-কালাই হািট 
ডাকঘর-নীলগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1990 নাম-ইসমাইল েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ রিফক উি�ন 
মাতা-মৃতঃ েমাছাঃ সুিপয়া েবগম 

�াম-িপেররচক 
ডাকঘর-খািদম নগর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িসেলট 

1991 নাম-েমাঃ মামুনুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-নসুমা খাতুন 

�াম-চাফড়ী উ�র পাড়া 
ডাকঘর-কালার েপাল 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 

1992 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-এ�াজ আলী 
মাতা-ফিরদা পারভীন 

�াম-রায়সােহব বাজার 
ডাকঘর-সদরঘাট 
উপেজলা-সু�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

1993 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ খয়রুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ অিলবা খা্তুন 

�াম-েমেহরপাড়া 
ডাকঘর-চাকলাহাট 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 

1994 নাম-হািলমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মকবুল হাওলাদার 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�াম-েগায়ালঘাট েলন 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-ওয়ারী 
েজলা-ঢাকা 

1995 নাম-জািজয়া আফেরাজ আইিরন 
িপতা-সািহদ েহােসন 
মাতা-লুৎফুন েনছা 

134,পি�ম নাখালপাড়া 
েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1996 নাম-েমাঃ রিবন েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েহনা খাতুন 

�াম-িটকরী দাপুিনরা পাবনা 
ডাকঘর-িব.িপ নািজরপুর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1997 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েরজাউল আলম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

বাসা নং-আর-17উপশহর4নং সদর,িদনাজপুর, 

1998 নাম-সবুজ কুমার তালুকদার 
িপতা-�পন কুমার তালুকদার 
মাতা-িমনু রাণী তালুকদার 

�াম-বড়গাছা(েঘাষপাড়া) 
ডাকঘর-কুস�ীগ� 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

1999 নাম-যিশধন চাকমা 
িপতা-শাি�কুমার চাকমা 
মাতা-বেনশ েসানা চাকমা 

ি◌এম.এম জুট িমলস িলঃ,এর েগইট 
পােশ,বাশবাড়ীয়া,সীতাকু�,চ��াম 
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2000 নাম-মিনরুল ইসলাম 
িপতা-আবদুল ওয়াদুদ 
মাতা-রািজয়া খাতুন 

�াম-দি�ণ েটকপাড়া 
ডাকঘর-ক�বাজার 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

2002 নাম-তারক সরকার 
িপতা-মৃতঃ ৈচত� সরকার 
মাতা-ল�ী সরকার 

�াম-চুনেখালা 
ডাকঘর-চুনেখালা 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

2003 নাম-েমাঃ হাসানু�ামান 
িপতা-েমাঃ জােবদা আলী 
মাতা-হািসনা িবিব 

�াম-সুলতানা পুর 
ডাকঘর-তােহরপুর 
উপেজলা-বাগমারা 
েজলা-রাজশাহী 

2004 নাম-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন 
িপতা-েমাঃ েতাফা�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-বীরগড় 
ডাকঘর-েচৗর�ীপাড়া 
উপেজলা-হিরপুর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2005 নাম-েমাঃ আিরদ েশখ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েশখ 
মাতা-শরীফ খাতুন 

�াম-িচংগড়ী 
ডাকঘর-িচংগড়ী বাজার 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

2006 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আশাদুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ েজিরনা েবগম 

�াম-িনমতলা 
ডাকঘর-েগাম�াপুর 
উপেজলা-েগাম�াপুর 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 

2007 নাম-ি��ন ৈব� 
িপতা-িব�নাথ ৈব� 
মাতা-অ�লী ৈব� 

�াম-চুনকুিটয়া ম�পাড়া 
ডাকঘর-শুভাঢয্া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2008 নাম-রােশদুল ইসলাম 
িপতা-নুর আলাম 
মাতা-েরািজনা েবগম 

�াম-জামালপুর(বাদশা পাড়া) 
ডাকঘর-দাদড়া 
উপেজলা-জয়পুরহাট সদর 
েজলা-জয়পুর হাট 

2009 নাম-েমাঃ েসিলম 
িপতা-সালমা বানু 
মাতা-েমাঃ বিদর উি�ন 

70/1িব,এস েক দাস েরাড,েগা�ািরয়া,ঢাকা 

2010 নাম-েমাঃ আমীনূল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�স শুকুর 
মাতা-েমাসাঃ জুেলখা েবগম 

এম,এ,পােটায়ারী িভলা, 66/4,শাহীনবাগ,পি�ম 
নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

2011 নাম-ধন�য় িব�াস 
িপতা-সুভাষ চ� িব�াস 
মাতা-পারুল িব�াস 

79/5/2,পূব র্বাসােবা,কিমলনারগিল,বাগােবা,সবুজবাগ,ঢাকা 
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2012 নাম-েমাঃ শাইনুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মােনা িময়া 
মাতা-সােহরা েবগম 

�াম-রি�ত 
ডাকঘর-সাহােবলী�র 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

2013 নাম-ইি�স আলী 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-খুিদজা েবগম 

�াম-আ�ািরয়া পাড়া 
ডাকঘর-ফুরকানাবাদ 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2014 নাম-েরাকসানা জা�াত 
িপতা-েমাঃ দাউদ িব�াস 
মাতা-সািবনা খাতুন 

�াম-দাস�াম 
ডাকঘর-চা�াই হাট 
উপেজলা-বড়াই �াম 
েজলা-নােটার 

2015 নাম-ফােতমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ মনরা উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ েখােদজ েবগম 

�াম-হালগড়া 
ডাকঘর-েরৗহা 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

2016 নাম-শিরফুল ইসলাম 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-পারুল েবগম 

�ার েটকিনকয্াল,ে�িনং েস�ার,17পূব র্ রামপুরা,িড.আই.িট.েরাড.ঢাকা-
1219 

2017 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক 
িপতা- মৃতঃ েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-উ�র েরহাইশুিড়েবড় 
ডাকঘর-নাটুয়ার পাড়া 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2018 নাম-েমাঃ মাহািদ হাসান তািমম 
িপতা-েমাঃ সালাম 
মাতা-েমাসাঃ রুনা 

িব-103/6-এ িজ িব কেলানী,হাসপাতাল েজান,মিতিঝল,ঢাকা 

2019 নাম-আহা�দ েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল কােদর 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-সুিবল 
ডাকঘর-সুিঠল 
উপেজলা-েদবী�ার 
েজলা-কুিম�া 

2020 নাম-েমাঃ জােহদুল আবছার 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-মৃতঃ লুৎফুর নাহার 

হাজী মাবুদ িভলা,ই�াহানী েজিটেরাড,েমাহরা,চা�গাঁও,চ��াম 

2022 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কিহল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ সরমা েবগম 

�াম-�েকালা 
ডাকঘর-উ�াপাড়া 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2023 নাম-েমাঃ ইমাম েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ দিলল উ�ীন 
মাতা-মৃতঃ নুরজাহান েবগম 

�যে�-মািনক েহােসন,সং�াপন উপিবভাগ,েলেভল-5,বােপ� 
ভবন,4,কাওরান বাজার,ঢাকা-1215 
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2024 নাম-সু�ত েচৗধুরী 
িপতা-িহমাংশু েচৗধুরী 
মাতা-সুেরখা েচৗধুরী 

�াম-সাউেধরা�ী 
ডাকঘর-কািদরগ� 
উপেজলা-শা�া 
েজলা-সুনামগ� 

2025 নাম-েদব�ত িব�াস 
িপতা-অিনল চ� িব�াস 
মাতা-রনিজতা িব�াস 

�াম-উিজয়াল খান 
ডাকঘর-কাউখালী 
উপেজলা-কাউখালী 
েজলা-িপেরাজপুর 

2026 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ মু�াজ উি�ন 
মাতা-েরনুকা খাতুন 

�াম-কুশমাইল েটিকপাড়া 
ডাকঘর-কুশমাইল 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2027 নাম-মহান� ৈবরাগী 
িপতা-সুশীল ৈবরাগী 
মাতা-আঘনা ৈবরাগী 

29/িস বািনয়ানগর,সূ�াপুর,ঢাকা-1100 

2028 নাম-েমাঃ মিনকরু�মান 
িপতা-েমাঃ েবসার আলী 
মাতা-েমাছাঃ িমনা খাতুন 

�াম-জগ�াথপুর 
ডাকঘর-রামপুর 
উপেজলা-কাহােরাল 
েজলা-িদনাজপুর 

2029 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-েমাছাঃ মসিলমা েবগম 

�াম-েছাটদাপ 
ডাকঘর-েছাটদাপ 
উপেজলা-আেটায়াির 
েজলা-প�গড় 

2030 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ ফেয়জ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম-িবহারী 
ডাকঘর-বড়দরগাও হাট 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

2031 নাম-েমাঃ জালাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা খাতুন 

�াম-সদরাতালুক 
ডাকঘর-ভায়ারহাট 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

2032 নাম-েমাঃ েখারেশদ আলম 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-মনিকেরর েনছা 

�াম-এনােয়তপুর পূব র্পাড়া 
ডাকঘর-গািজরহাট 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

2033 নাম-েমাঃ রুেবল 
িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

�াম-দি�ণ হািল শহর 
ডাকঘর-েসইলস র্ কেলানী 
উপেজলা-ই.িপ.েজড 
েজলা-চ��াম 

2034 নাম-ৈসয়দ সািহমীন েহােসন 
িপতা-ৈসয়দ সামেসদ িময়া 
মাতা-ৈসয়দা েহাসেন আরা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 
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2035 নাম-পলাশ ঢালী 
িপতা-হিরবর ঢালী 
মাতা-ল�ী ঢালী 

�াম-নাওটানা 
ডাকঘর-চাঁদ কাঠী বাজার 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

2036 নাম-েমাঃ আসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম 
মাতা-ছােহরা েবগম 

�াম-আগলা কালুয়া হািট 
ডাকঘ-আগলা 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

2037 নাম-েমাঃ েগালাম র�ানী 
িপতা-েমাঃ এমাজ উ�ীন 
মাতা-মৃতঃ সিখনা েবগম 

�াম-সাবাজ পুর 
ডাকঘর-লািহড়ী 
উপেজলা-বািলয়া ডা�ী 
েজলা-ঠাঁকুর গাঁও 

2038 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-আলী আ�ম 
মাতা-েশফালী আ�ার 

7/8এ ি� �ল �ীট,হািতরপুল,িনউমােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা 

2040 নাম-মাহবুবা আ�ার বিব 
িপতা-েমাঃ েবারহান উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ েমিরনা পারভীন 

িব-8,4/16 (িব.আর.িপ),ঢাকা েসনািনবাস,ভাষানেটক,েগাপালগ� 

2041 নাম-েমাঃ মিনর েহােসন 
িপতা-ইসমাইল িব�াস 
মাতা-তারা েবগম 

�াম-পূব র্ পাড় ডাকুয়া 
ডাকঘর-সুতা বাড়ীয়া 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

2042 নাম-িমঠুন কুমার 
িপতা-সে�াষ কুমার 
মাতা-ল�ী রাণী 

12/6এ েটালারবাগ,িমরপুর,ঢাকা 

2043 নাম-িব�ব মজুমদার 
িপতা-রনিজৎ মজুমদার 
মাতা-দুলালী মজুমদার 

�াম-জয়মিন 
ডাকঘর-চাদপাই ফের� অিফস 
উপেজলা-েমাংলা 
েজলা-বােগরহাট 

2044 নাম-েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন মি�ক 
মাতা-রিহমা েবগম 

�যে�-শুশুর িময়া,২৫/২ েমরািদয়া,িখলগাঁও 
ঢাকা-১২১৯ 

2045 নাম-সুজন চ� পাল 
িপতা-পেরশ চ� পাল 
মাতা-হিরমালা রাণী পাল 

�াম-চুনকুিটয়া,শুভাঢয্ 
ডাকঘর-শুভাঢয্ 
থানা-দি�ণ েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2046 নাম-েমাঃ মুরাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-সািদয়া েবগম 

�াম-েকগনা 
ডাকঘর-আমিক বাজার 
উপেজলা-েসানাইমুিড় 
েজলা-েনায়াখালী 
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2047 নাম-স�াট িব�াস 
িপতা-রমনী িব�াস 
মাতা-েগৗরী িব�াস 

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

2048 নাম-মঈনুি�ন েদওয়ান 
িপতা-নবীউ�াহ েদওয়ান 
মাতা-নূরজাহান 

�াম-দি�ণ কলেম�র 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2049 নাম-েমাঃ আহমদ উ�াহ 
িপতা-আ�র রিশদ খান 
মাতা-েকািহনুর েবগম 

274/িস/6,চাঁনপাড়া,উজামপুর,উ�রখান,ঢাকা-3210� 

2050 নাম-সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুরুজ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা েবগম 

�াম-ছনকা�া 
ডাকঘর-ছনকা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েশরপুর 

2051 নাম-জুেয়ল ম�ল 
িপতা-িনিখল ম�ল 
মাতা-কুসুম ম�ল 

�াম-গুয়াধানা 
ডাকঘর-িসলনা 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2053 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-সাইফুল ইসলাম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-পূব র্ ম�পাড়া 
ডাকঘর-ফুলবাড়ীয়া 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2054 নাম-জসীম উি�ন 
িপতা-ওহাব আলী 
মাতা-আছমা খাতুন 

�াম-চাঁদগাঁও খামারপাড়া 
ডাকঘর-নলেজাড়া বাজার 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

2055 নাম-েমাঃ রািজব েহােসন 
িপতা-েমাঃ নূর েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রািজয়া েবগম 

28/1,নািসরাবাদ কেলজ েরাড,আকুয়া উ�রপাড়া,সদর,ময়মনিসংহ 

2056 নাম-শাহানাজ আ�ার 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

38,মালাকার েটালা েলন,সূ�াপুর,ঢাকা-1100� 

2057 নাম-েমাঃ েশায়াইব 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-মাসুমা েবগম 

�াম-মািটভাংগা 
ডাকঘের-েছাটিবঘাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2058 নাম-জীবন চ� ধর 
িপতা-িবদু ভূষণ ধর 
মাতা-মায়া রানী ধর 

12/6-এ,েটালারবাগ,িমরপুর ঢাকা-1216� 
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2059 নাম-বাঁধন িময়া 
িপতা-েমাঃ মজু িময়া 
মাতা-চা�া েবগম 

�াম-খরখিরয়া 
ডাকঘর-খরখিরয়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েশরপুর 

2060 নাম-কা�ন েদ 
িপতা-হিরকৃ� েদ 
মাতা-পারুল েদ 

�াম-পূব©িহ� পাড়া 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

2061 নাম-েমাঃ েসােহল খাঁন 
িপতা-েমাঃ মিহউি�ন খাঁন 
মাতা-েমাসাঃ রুিময়া েবগম 

�াম-কপূ র্র কাঠী 
ডাকঘর-কপূ র্র কাঠী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

2062 নাম-েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�র রউফ 
মাতা-েরািজনা েবগম 

�াম-ঘাগড়া েকানাপাড়া 
ডাকঘর-ঘাগড়া ল�র 
উপেজলা-িঝনাইঘাতী 
েজলা-েশরপুর 

2063 নাম-�পন কুমার দাস 
িপতা-মৃত মহােদব কম©কার 
মাতা-মৃত সাি�য়া রাণী 

�াম-নল ডুবির 
ডাকঘর-আজমতপুর 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2064 নাম-শাওন দাশ 
িপতা-�বীর কুমার দাশ 
মাতা-মুকুল রাণী দাশ 

�াম-আঠার বাড়ীয়া 
ডাকঘর-জারই তলা 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 

2065 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম চু� 
মাতা-িরনা েবগম 

বাসা নং-28,�� কুিঠর,েরাড-নুতন প�ন 
লাইন,আিজমপুর,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

2066 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েমাসাঃ সেলহা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ হািববুর রহমান 
িসিবএইচিস,িবএমআরিস ভবন2য় তলা,মহাখালী,ঢাকা-1212 

2067 নাম-িনলম সবুজ রু� িমঠু 
িপতা-সুকুমার রু� 
মাতা-েশফালী রু� 

�াম-উ�র রু� পাড়া 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

2068 নাম-েমাসা�াৎ ঝণ র্া 
িপতা-েমাঃ েসকা�ার সরদার 
মাতা-েখােদজা 

�াম- 1/26িবজ�ী মহ�া 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

2069 নাম-�েসনিজৎ ম�ল 
িপতা-�ানেদব ম�ল 
মাতা-বীনা রাণী ম�ল 

�াম- 16/িড বাঁশবাড়ী েরাড 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 
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2070 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সেরায়ার েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ েসতারা েবগম 

�াম-কািতর্ক পাশা 
ডাকঘর-েলবু খালী 
উপেজলা-দুমিক 
েজলা-পটুয়াখালী 

2071 নাম-েমাঃ তািমম হাসান 
িপতা-েমাঃ নুর েহােসন বাগজা 
মাতা-তাসিলমা েবগম 

�াম-দি�ণ েবতকা 
ডাকঘর-েবতকা হাট 
উপেজলা-টংিগবাড়ী 
েজলা-মু�ীগ� 

2072 নাম-েমাঃ আসাদু �ামান 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা-মৃত রােশদা েবগম 

�াম-হারািট(উ�র পাড়া) 
ডাকঘর-বুিড়র হাট ফাম© 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

2073 নাম-েরবতী বাইন 
িপতা-সুভাষ চ� বাইন 
মাতা-সুিবতা রাণী বাইন 

92নং কবর �ান 
েরাড,েগািব�পুর,দিনয়া/9েলন,িমধাবাড়ী,যা�াবাড়ী,ঢাকা-1362 

2074 নাম-েগািব� পাল 
িপতা-েগাপাল পাল 
মাতা-ল�ী রাণী পাল 

�াম-েসের�াদার বাড়ী 
ডাকঘর-েমােড়লগ� 
উপেজলা-েমােড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

2075 নাম-েমাঃ আশরাফ েহােসন 
িপতা-মৃত আিমর আলী েশখ 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-বািলধা 
ডাকঘর-পাঁচাকিড় 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

2076 নাম-েমাসেলমা খাতুন 
িপতা-মমতাজ আলী 
মাতা-েমািমনা েবগম 

�াম-দঃ পািনশাইল 
ডাকঘর-িপ.িট.িস 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2077 নাম-িলটন চাকমা 
িপতা-েদব�ত চাকমা 
মাতা-িশ�ী চাকমা 

�য়ে�-িম� ে�ার 
�াম-সমতাঘাট বনরুপা 
ডাকঘর-রাংগামািট 
উপেজলা-রাংগামািট সদর 
েজলা-রাংগামািট পাব©তয্ েজলা 

2078 নাম-েমাঃ েসালায়মান েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসানািময়া েমা�া 
মাতা-মৃত জহুরা েবগম 

মা িভলা,বািড় নং1953/এ,সুজার পাড়া েরাড 
�াম-গণ কবর�ান 
ডাকঘর-উ�রখান মাজার 
উপেজলা-উ�রখান,েজলা-ঢাকা 

2079 নাম-েমাঃ িরফাত িময়া 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-ম�বাউিশয়া 
ডাকঘর-বাউিশয়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 
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2080 নাম-েমাঃ েসােয়ব হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ েসিলম হাওলাদার 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

8/9হাজী ওসমান গিণ েরাড,আলু বাজার,নবাবপুর,বংশাল,ঢাকা-1000 

2081 নাম-মু�া আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমাতািলব 
মাতা-সিখনা আ�ার খানম 

িসিট শট©হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার,মা ও মনীষা 
ভবন111/িব উ�র মুগদা(িনচতলা),ঢাকা-1214 

2082 নাম-দুলারী পারভীন 
িপতা-েমাঃ দুলাল উি�ন 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�য়ে� েমাঃ আ�ার েহােসন 
িহসাব িবভাগ(9ম তলা) 
িবআইডি�উিটএ, 141-143মিতিঝল বা/এ,ঢাকা-1000 

2083 নাম-র�া রাণী েচৗধুরী 
িপতা-রবী� শ�র েচৗধুরী 
মাতা-অ�লী রাণী 

�াম-আগপাড়া েশরেকাল 
ডাকঘর-েশরেকাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

2084 নাম-অিমত েচৗধুরী 
িপতা-রবী� শ�র েচৗধুরী 
মাতা-অ�লী রাণী 

�াম-আগপাড়া েশরেকাল 
ডাকঘর-েশরেকাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

2085 নাম-েমাঃ ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ফিরদ আহেমদ 
মাতা-িশিরন আ�ার 

787পি�ম েশওড়াপাড়া 
িমরপুর-14,ঢাকা-1216 

2086 নাম-নারিগস আ�ার 
িপতা-আঃ রব ফিকর 
মাতা-দুলু েবগম 

162, 5/িড ি�েস� েরাড(�ীন েরাড)কাঠাল বাগান,ঢাকা-1205 

2087 নাম-সুকুমার রায় 
িপতা-িহরা লাল রায় 
মাতা-পুতুলী রাণী রায় 

�য়ে�-সুজন চ� রায়,কর পিরদশ©ন পিরদ�র, 74কাকরাইল, (7ম 
তলা),রমনা,ঢাকা-1000 

2088 নাম-পিপ রাণী সরকার 
িপতা-পিরমল চ� রায় 
মাতা-অ�লী রাণী সরকার 

িসিট শট©হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার,মা ও মনীষা 
ভবন111/িব উ�র মুগদা(িনচতলা),ঢাকা-1214 

2089 নাম-পিরমল চাকমা 
িপতা-সুনীল িবকাশ চাকমা 
মাতা-বান �ভা চাকমা 

�াম-জীেত� পাড়া 
ডাকঘর-পানছিড় 
উপেজলা-পানছিড় 
েজলা-খাগড়াছিড় 

2090 নাম-আল মামুন 
িপতা-রব উি�ন 
মাতা-িফেরাজা আ�ার 

266/এ,েখাশবাগ েলন,িসপাইবাগ,উ�র েগাড়ান,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 
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2091 নাম-জামাল েহােসন 
িপতা-আঃ মুতািলব 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-েরৗহা(ম�পাড়া) 
ডাকঘর-িনয়ামতপুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2092 নাম-েসামন আহেমদ 
িপতা-ৈসয়দ েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-ৈসয়দা লুৎফু�াহার 

�াম-আলীয়ারা 
ডাকঘর-হিরণেবড় বাজার 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2093 নাম-েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতা-আবদুল েমাতােলব 
মাতা-েমাসাঃ তাছিলমা েবগম 

�াম-রাজনগর 
ডাকঘর-বগাব�র 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

2094 নাম-আিমনুল ইসলাম 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-লুৎফা েবগম 

�াম-শাহপুর 
ডাকঘর-শাহপুর 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2095 নাম-েমাঃ জুেয়ল িময়া 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম খিলল 
মাতা-িবিব হাওয়া 

�াম-চর িসরতা 
ডাকঘর-িসরতা বাজার 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2097 নাম-রােবয়া আলম খান 
িপতা-আ�ল মিতন খান 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�াম-মািনক হার 
ডাকঘর-মািনক হার 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

2098 নাম-মাকসুদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�াম-ভাংগা টাউন েকাটপাড়া 
ডাকঘর-ভাংগা 
উপেজলা-ভাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

2099 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবু ব�র 
মাতা-েমাছাঃ েমােশ র্দা েবগম 

�াম-কাটা দুয়ার 
ডাকঘর-হলদী বাড়ী 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2100 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম- করেত ৈতল 
ডাকঘর-েঘাড়াশাল 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

2101 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-েমাহা�দ নগর 
ডাকঘর-আিমন জুট িমলস 
উপেজলা-বােয়জীদ 
েজলা-চ��াম 

2102 নাম-েকৗিশক চাকমা 
িপতা-�িতভা র�ন চাকমা 
মাতা-মৃত মেনাবালা চাকমা 

�াম-হালা�া 
ডাকঘর-সুবলং 
উপেজলা-বরকল 
েজলা-রা�ামািট 
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2103 নাম-রুেবল আহেমদ 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-জিরনা খাতুন 

�াম-পাঁচািল পাড়া 
ডাকঘর-চি�শা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2104 নাম-জিন িময়া 
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-েমাঃ জিরনা আ�ার 

�াম-হিরপুর মােঠ বাড়ী 
ডাকঘর-কুমড়ী 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2105 নাম-েমৗসুমী আ�ার 
িপতা-মৃত মুি�েযা�া েহােসন আলী 
মাতা-েগ�াগুল েবগম 

�াম-েখজুরবাগান(তালুকদারপাড়া) 
ডাকঘর-খাগড়াছিড় 
উপেজলা-খাগড়াছিড় 
েজলা-খাগড়াছিড় 

2106 নাম-েমাঃ রােসল খান 
িপতা-মৃত সুরুজ আলী খান 
মাতা-জহুরা খানম 

�াম-বােজ মজকুর 
ডাকঘর-েটপা মধুপুর 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

2107 নাম-মারিজয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ েমানাে�রুল হক 
মাতা-আ�মান আরা েবগম 

�াম-েচংমারী 
ডাকঘর-িব�াকুিড় মাজার 
উপেজলা-জল ঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

2109 নাম-েমাঃ শাহাদাত েহােসন 
িপতা-েমেহরাব আলী 
মাতা-েমাছাঃ সাহানাজ েবগম 

�াম-�কৃòপুর(ককইভা�া) 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2110 নাম-েমাহা�দ বােয়িজদ 
িপতা-েমাহা�দ শাহাবুি�ন ভূইঁয়া 
মাতা-েমাসা�ৎ েজােবদা আ�ার খানম 

219/13েগাে�ন কয্ােসল �য্াট4/িব,দি�ণ পীেরর বাগ, 
িমরপুর,ঢাকা-1216 

2111 নাম-েমাঃ েফরেদৗস িব�াহ 
িপতা-েমাঃ জােহর িময়া 
মাতা-হািলমা েবগম 

113/1এ ম� পাইক পাড়া, 11নং ওয়াড©,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2112 নাম-জয়েদব কুমার বম©ন 
িপতা-যতী� নাথ বম©ন 
মাতা-েমনকা রাণী 

�াম-সমেশর নগর(বালাডা�া) 
ডাকঘর-েবাদা 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

2113 নাম-েমাঃ মাসুদ পারেভজ 
িপতা-েমাঃ আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-েমাছাঃ মাহমুদা েবগম 

�াম-সাল�র েডিনশ পাড়া 
ডাকঘর-সাল�র 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 
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2114 নাম-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
িপতা-েশখ আকরাম েহােসন 
মাতা-শাহবুে�ছা 

�াম-েপিড়খালী 
ডাকঘর-েপিড়খালী 
উপেজলা-রামপাল 
েজলা-বােগরহাট 

2115 নাম-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব মাতু�র 
মাতা-িফরুজা েবগম 

�ক-িব,েরাড নং-06,বাসা নং-38,বন�,রামপুরা,ঢাকা-1219 

2116 নাম-জুরান চ� সরকার 
িপতা-মিলন চ� সরকার 
মাতা-সুগ�া রাণী 

�াম-দি�ণ ধরা�ী 
ডাকঘর-ধরা�ী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2117 নাম-েমাঃ এমদাদুল হক ভূইঁয়া 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
ভূইঁয়া(মুি�েযা�া) 
মাতা-িমেসস সামসুন নাহার 

40/এ� নতুন6তলা,আিজমপুর কেলানী,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-
1205 

2118 নাম-েমাঃ িরয়াদু�ামান 
িপতা-েমাঃ ফজলুল কিরম 
মাতা-রােহলা েবগম 

�াম-চড়াইেখালা(েচৗধুরীপাড়া) 
ডাকঘর-বটতলা 
উপেজলা-নীলফামারী সদর 
েজলা-নীলফামারী 

2119 নাম-েমাঃ শাহাদাত েহােসন শােহদ 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-িশিরন আ�ার 

চায়না কেটজ, 9/2আর েক িমশন েরাড,ওয়ারী,ঢাকা-1203 

2120 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েশখ আফামত আলী 
মাতা-মানসুরা েবগম 

�াম-টুংগী পাড়া 
ডাকঘর-টুংগী পাড়া 
উপেজলা-টুংগী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2121 নাম-আ�ল আিলম 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা েবগম 

�াম-ম�পাড়া(ইমাম বাগ) 
ডাকঘর-�া�ণবাড়ীয়া 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2122 নাম-েতৗিহদুল ইসলাম 
িপতা-তাজুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

�াম-িড-1পািন উ�য়ন েবাড© 
ডাকঘর-সপুরা 
উপেজলা-েবায়ািলয়া 
েজলা-রাজশাহী 

2123 নাম-েমাঃ ৈসকত ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসিলম েরজা 
মাতা-েমাসাঃ রািশদা েবগম 

�াম-হুজরাপুর 
ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগ� 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
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2124 নাম-জয় রায় 
িপতা-লিলত রায় 
মাতা-িলিলমা রাণী 

�াম-পঃ হিরণচড়া(চাকধা পাড়া) 
ডাকঘর-েশওট গাড়ী 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

2125 নাম-েমাহা�দ রাজভী িময়া 
িপতা-েমাহা�দ আ�ল কু�ছ িময়া 
মাতা-েমাঃ নাছিরন আ�ার 

�াম-লাড়ু�াম 
ডাকঘর-পং বাইেজাড়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2126 নাম-েমাঃ পারেভজ েশখ 
িপতা-েমাঃ মা�ান েশখ 
মাতা-পারভীন আ�ার 

47/িপ আিজমপুর কেলানী,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

2128 নাম-সুমা মধু 
িপতা-�পন মধু 
মাতা-নিমতা মধু 

�য়ে�-ইিত কনা সাহা 
399/1গুলশান,ঢাকা 

2129 নাম-নাসিরন নাহার 
িপতা-েমাবারক েশখ 
মাতা-েজাহারা েবগম 

�য়ে�-িদবাকর ম�ল(সােভ©য়ার) 
দুেযা©গ �ব�াপনা অিধদ�র 
92-93,মহাখালী বা/এ,ঢাকা-1212 

2130 নাম-রায়হান কিবর 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-েমায়াে�ম তলা 
ডাকঘর-রাজঘাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

2131 নাম-েমাঃ হােবল িময়া 
িপতা-েমাঃ মা�ান িময়া 
মাতা-িমেসস জািমরুন েনছা 

�াম-হাবলা দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-েটংগুিরয়া পাড়া 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2132 নাম-হািববুর রহমান 
িপতা-আিমর েহােসন 
মাতা-রােহলা েবগম 

�াম-তুলাচারা 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

২১৩৩ নাম-েমাহা�দ খিললুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-েমছরিদয়া 
ডাকঘর-মধুখালী 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

2134 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আিজম উি�ন 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম-আরিজ অন�পুর 
ডাকঘর-চাঁদপুর 
উপেজলা-পাঁচিবিব 
েজলা-জয়পুরহাট 

2135 নাম-মৃতুয্�য় হালদার 
িপতা-িচ� র�ন হালদার 
মাতা-গীতা রাণী হালদার 

�াম-বড় হিরপুর 
ডাকঘর-েশৗলখালী 
উপেজলা-েমােরলগ� 
েজলা-বােগরহাট 
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2136 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-ওমর ফারুক 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-ধুরার 
ডাকঘর-কাজুিরয়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2137 নাম-েমাঃ রিন আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ইয়ার আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-সােহব পাড়া 
ডাকঘর-ৈসয়দপুর 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

2138 নাম-েমাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আফসার আলী 
মাতা-েমাছাঃ িজিরমন েবগম 

49নং বাসা,ম�পাইক পাড়া,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2140 নাম-লাবুল বড়ুয়া 
িপতা-িশমুল বড়ুয়া 
মাতা-মৃত েলাদী বালা বড়ুয়া 

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

2141 নাম-েমাঃ এরশাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-রু� �াম 
ডাকঘর-কািজর িশমলা 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2142 নাম-েসখ রাি� 
িপতা-মৃত েসখ িসি�ক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-পি�ম সােয়ড়া 
ডাকঘর-সােয়ড়া 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

2143 নাম-েমাঃ েরাকনু�ামান 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন সরকার 
মাতা-িমিছরন খাতুন 

জােবদ �ািফ�,খানকা মসিজেদর িনেচ,িচটাগাং 
েরাড,সানারপাড়,নারায়নগ� সদর,নারায়নগ� 

2144 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-আ�র রা�াক িময়া 
মাতা-ফুলচান েবগম 

�াম-েদব�াম 
ডাকঘর- আখাউড়া 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2145 নাম-েমাঃ আজাহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবদুস সিহদ 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা পারভীন 

�াম-মাওহা 
ডাকঘর-মাওহা 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2146 নাম-শািহন আলম 
িপতা-আ�ল বােরক 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-হাটিশরা 
ডাকঘর-হাটিশরা বাজার 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2147 নাম-েমাঃ আলা এমরান 
িপতা-লাল েমাহা�দ 
মাতা-ছেবদা িবিব 

�াম-মািদলা 
ডাকঘর-নরদাশ 
উপেজলা-বাঘমারা 
েজলা-রাজশাহী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

2148 নাম-�দীপ কুমার ম�ল 
িপতা-ে�মান� ম�ল 
মাতা-েহমাংিগনী ম�ল 

�াম-বালাডা�া 
ডাকঘর-টংগীপাড়া 
উপেজলা-টংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2149 নাম-েমাঃ রজব আলী 
িপতা-মৃত তাইজু�ীন িব�াস 
মাতা-েমাসাঃ কিহনুর েবগম 

�াম-দাউদপুর দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগ� 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2150 নাম-েমাঃ আল ইমরান 
িপতা-মৃত কােছদ আলী 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-শহীদ নগর 
ডাকঘর-শহীদ নগর 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2151 নাম-েমাহা�দ আিতকুর রহমান 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-েরৗশনারা েবগম 

�াম-ধিলর পাড় 
ডাকঘর-ধিলর পাড় 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

2152 নাম-েমা�ািকম িব�াহ 
িপতা-আ�স সা�ার 
মাতা-খািদজা 

�াম-সুরুজনগর(দি�ণ যা�াবাড়ী) 
ডাকঘর-যা�াবাড়ী 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

2153 নাম-েমাঃ েহলাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা-েমাছাঃ েহেলনা খাতুন 

�াম- সাহাঝীর চর(দশানীপাড়া) 
ডাকঘর-কামােরর চর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2154 নাম-সুেহল 
িপতা-েমাঃ বজর আলী 
মাতা-শাহানা 

�াম-েডাবার চর 
ডাকঘর-েডাবার বাজার 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2155 নাম-েমাঃ বজলুর রিশদ খান 
িপতা-েমাঃ তফা�ল েহােসন খান 
মাতা-লুৎফু�ছা 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপকার ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার কমে��(২য় 
তলা),তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2156 নাম-েসােহল িময়া 
িপতা-আ�ল আমজাদ 
মাতা-সােলহা খাতুন 

�াম-কািলকাপুর 
ডাকঘর-কািলকাপুর 
উপেজলা-দুগ র্াপুর 
েজলা-েন�েকানা 

2157 নাম-েমাঃ হািচবুল হাসান 
িপতা-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতা-সােহরা আলম 

বাসা-101,পা� িনবাস-3, 3নং জনতা হাউিজং,শাহাআলীবাগ, 12নং 
ওয়াড©,িমরপুর,ঢাকা-1216 
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2158 নাম-রািজব কুমার পি�ত 
িপতা-মেনার�ন পি�ত 
মাতা-সিবতা রাণী পি�ত 

�য়ে�-অিখল সরকার,েমাহনপুর(মারািদঘী)েমাগাতী,চুচুয়া 
বাজার,েন�েকানা সদর,েন�েকানা 

2159 নাম-লুবনা সুলতানা 
িপতা-েমাহা�দ তালুকদার 
মাতা-আ�ারুন নাহার 

�াম-ঈ�রদী 
ডাকঘর-তারাইল 
উপেজলা-ভা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2160 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলা উি�ন 
মাতা-আেনায়ারা খাতুন 

�াম- পুিটয়া 
ডাকঘর-বুরুিদয়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

2161 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা- মৃত আেবদ আলী েশখ 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-পাটগাতী(43ব�ব� সড়ক) 
ডাকঘর-পাটগাতী 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2162 নাম-শিরফুল হাসান 
িপতা-েমাঃ নােদরু�ামান খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ শিরফা খাতুন 

�াম-বারমাইসা 
ডাকঘর-দরপট বাজার 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

2163 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-আবু আলাম েচৗধুরী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম- 45/06পরান পুর 
ডাকঘর-বড় বাড়ীয়া 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

2164 নাম-েমাঃ জামেসদ আলী 
িপতা-েমাঃ মকেসদ আলী 
মাতা-জয়গুন েবগম 

�াম-কালীগ� 
ডাকঘর-�ারাজগ� 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 

2165 নাম-ইিলয়াছ আহেমদ 
িপতা-মরহুম আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ তারা বানু 

�য়ে�-েমাঃ এরশাদুল হক,ক� নং-632,ভবন নং-04,আইন 
ম�ণালয়,বায়লােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2166 নাম-জয়� কুমার দাস 
িপতা-রেম� কুমার দাস 
মাতা-একাদশী দাস 

14/4 (6� তলা),�ামীবাগ,দয়াগ�,ঢাকা-1100 

2167 নাম-�বাস দাস 
িপতা-চ� ধর দাস 
মাতা-ৈস�া রাণী দাস 

�াম-নািসর নগর 
ডাকঘর-নািসর নগর 
উপেজলা- নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 
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2168 নাম-সাগর চ� দাস 
িপতা-স�ু নাথ দাস 
মাতা-ম� রাণী দাস 

�াম-লাউকাঠী 
ডাকঘর-লাউকাঠী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2169 নাম-েমাঃ শাহসুলতান িময়া 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-ছয়ফুল েবগম 

�াম-পি�ম চাউিলয়া 
ডাকঘর-েগাপালিখলা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

2170 নাম-নূরু�ামান 
িপতা-দিলল উি�ন 
মাতা-আেমনা 

�াম-কিদম িনকলা 
ডাকঘর-িনকলা 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2171 নাম-িবদুয্ৎ চ� েভৗিমক 
িপতা-�িদরাম েভৗিমক 
মাতা-িমনিত রাণী েভৗিমক 

�াম- মেনাহরপুর 
ডাকঘর-বাগমারা 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

2173 নাম-সালা উি�ন তালুকদার 
িপতা-েমাঃ আজগর তালুকদার 
মাতা-নারিগস েবগম 

েমইন �া� চায়না,িসয়াম টাওয়ার, 14তলা,�ট নং-15,েস�র নং-
3,উ�রা,ঢাকা-1230 

2174 নাম-নাসিরন আ�ার 
িপতা-েমাঃ মিহউি�ন 
মাতা-উে� কুলসুম 

�াম- 59/িড,নাির�া েরাড 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা- েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

2175 নাম-েমাঃ আবদুল বারী 
িপতা-মৃত আবদুল হািমদ 
মাতা-ফিললা খাতুন 

�াম-েবলৈতল 
ডাকঘর-মােহশকুড়া 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2176 নাম-কাজী েমাঃ শািকল 
িপতা-কাজী েমাঃ মােলক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম- 334,আকলম 
ডাকঘর-�রূপকাঠী 
উপেজলা-�রূপকাঠী 
েজলা-িপেরাজপুর 

2177 নাম-েমাঃ নাইমুর রহমান 
িপতা-েমাঃ নািসর উি�ন খিলফা 
মাতা-শাহানুর েবগম 

�াম-উ�র রনেগাপালদী 
ডাকঘর-রনেগাপালদী 
উপেজলা-দশিমনা 
েজলা-পটুয়াখালী 

2178 নাম-রুেবল কাি� দাশ 
িপতা-মৃদুল দাশ 
মাতা-সিবতা দাশ 

�াম-শুধাংশু পাড়া 
ডাকঘর-বা�রবান সদর 
উপেজলা-বা�রবান সদর 
েজলা-বা�রবান 

2179 নাম-েমাঃ সমন ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিফদার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ জিরফা খাতুন 

�াম-পােটায়ারী পাড়া 
ডাকঘর-ধা�ামারা 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 
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2180 নাম-েশখ েশােয়ব 
িপতা-েমাঃ আইয়ুব আলী েশখ 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�য়ে�-েমাঃ আইয়ুব আলী েশখ,�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ,ভবন 
নং-6,ক� নং-101,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2181 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ নািজম উি�ন 
মাতা-জেলখা খাতুন 

�াম-আতুয়াজ�ল(উলুয়া কা�া) 
ডাকঘর-আতুয়াজ�ল 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2182 নাম-েমাঃ িশপন সরকার 
িপতা-েমাঃ েগালাপ সরকার 
মাতা-েমাছাঃ িশিরন আ�ার 

�াম- বড় বড়াই 
ডাকঘর-কাওরাইদ 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2183 নাম-ইয়াকুব আলী 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-দশানী টবগা 
ডাকঘর-আিমন বাগ 
উপেজলা-চাটিখল 
েজলা-েনায়াখালী 

2184 নাম-েসিলনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম- 60/19এল-1ধরপুর 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

2185 নাম-তােরকুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল হািলম 
মাতা-পারুলা আ�ার 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-বকশীমূল 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2186 নাম-েমাঃ রািকব েহােসন 
িপতা-েমাঃ এচাহাক আলী �ামািনক 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-িশংবাচা 
ডাকঘর-ৈশলগাছী 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

2187 নাম-ভারতী রাণী রায় 
িপতা-ি�েজ� নাথ রায় 
মাতা-কুেমািদনী রায় 

�াম-উ�র চাঁ�খানা 
ডাকঘর-িচলাহাটী 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

2188 নাম-েমাঃ ইমদাদুল হক েখাকন 
িপতা-েমাঃ আ�স েসাবাহান 
মাতা-িশিরনা খাতুন 

�াম-হিরনা 
ডাকঘর-বাগবািট 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

2189 নাম-েশখ েমাঃ আ�ল কািদর 
িপতা-েমাখ েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আয়মনা খাতুন 

�াম-হুড়গাঁও 
ডাকঘর-িরিচ 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 
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2190 নাম-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আসাদু�ামান 
মাতা-েমাছাঃ মাহফুজা েবগম 

115/এ লুকাস েমাড়,পি�ম নাখাল পাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

2191 নাম-েমাঃ েমসবাউল আলম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ লুৎফন েনছা 

�াম-বড় মাগুরা 
ডাকঘর-িবেনাদনগর 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

2192 নাম-নূরনবী 
িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-নুরজাহান িবিব 

�াম-�েকালা 
ডাকঘর-উ�াপাড়া 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2193 নাম-তানভীর আহােমদ 
িপতা-আশরাফ উি�ন 
মাতা-সাহানাজ আ�ার 

�াম- 11/5বসু বাজার(নাির�া) 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

2195 নাম-েমাছাঃ েজসিমন পারভীন 
িপতা-েমাঃ েগালাম রসুল 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-নওয়াপাড়া(মিনরামপুর) 
ডাকঘর-মিনরামপুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

2196 নাম-েমাঃ সবুজ হাওলাদার 
িপতা-আপতার আলী হাওলাদার 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-িলচুতলা 
ডাকঘর-বােগরহাট 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

2197 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েমাছাঃ ওজুফা খাতুন 

�াম-েগৗরী�াম দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-েগৗরী�াম 
উপেজলা-সাঁিথয়া 
েজলা-পাবনা 

2198 নাম-আবুল কােয়ছ 
িপতা-বাদশা িময়া 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-পূব©মিহপুর 
ডাকঘর-মিহপুর 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

2199 নাম-অপু আচা�র্ 
িপতা-িজতু আচা�র্ 
মাতা-অিনতা আচা�র্ 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2200 নাম-েমাঃ শাহজামাল 
িপতা-আবদুস স�ার মৃধা 
মাতা-রােবয়া েবগম 

আপন িনবাস ছা�াবাস,রুম নং-4,িটিব ি�িনক েরাড,পটুয়াখালী 
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2201 নাম-িদপংকর সরকার 
িপতা-কৃòপদ সরকার 
মাতা-বাস�ী সরকার 

�াম-কৃòবাটী 
ডাকঘর-েহলা�ী 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

2202 নাম-েমাঃ েমাকেলছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ সামছুর রহমান 
মাতা-আেবদা েবগম 

�াম- 05,বািনপুর 
ডাকঘর-বাসুিটয়া 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

2203 নাম-েমাঃ তাইফুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�াস আলী 
মাতা-েমাছাঃ পারভীন েবগম 

�াম-জামালপুর 
ডাকঘর-লাল িদঘীেমলা 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2204 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইয়ানুছ আলী 
মাতা-েমাসাঃ রিফজান িবিব 

�াম- 192,ইনােয়তপুর 
ডাকঘর-েগাটগাড়ী 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

2205 নাম-েমাঃ আ�ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ হােশম 
মাতা-েমাছাঃ কেমলা 

�াম-িবরািহমপুর 
ডাকঘর-েগািব�পুর 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

2206 নাম-েমাছাঃ এিলনা খাতুন 
িপতা-েমাঃ িজ�াত আলী 
মাতা-েমাছাঃ নুরু�াহার খাতুন 

�াম-িড.এম.িস174/1মুিমন �রনী 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া�ণ�া� 
উপেজলা-কাফরুল 
েজলা-ঢাকা 

2207 নাম-এনােয়ত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-বাগুয়ান 
ডাকঘর-নেদরচাঁদ ঘাট 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিবদপুর 

2208 নাম-েমাঃ আ�র রিহম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-সূ�র্ েবগম 

�াম-সাবগাড়ী 
ডাকঘর-সাবগাড়ী 
উপেজলা-গুরুদাসপুর 
েজলা-নােটার 

2209 নাম-েমাঃ আ�ল মােলক 
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

�াম-চর েবলৈতল 
ডাকঘর-েবলৈতল 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2210 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

�াম-পাথািলয়া পাড়া 
ডাকঘর-ৈকজুরীহাট 
উপেজলা-শাহাজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2211 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ ইয়ািছন আলী �াং 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-করতকাি� 
ডাকঘর-শিরফাবাদ 
উপেজলা-ভা�ড়া 
েজলা-পাবনা 
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2212 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-সাহাপীর চর 
ডাকঘর-কামােরর চর 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2213 নাম-সুিজত েঘাষ 
িপতা-ধীের� েঘাষ 
মাতা-রাণী েঘাষ 

�াম- হাজরা পাড়া 
ডাকঘর-বািনয়াচং 
উপেজলা- বািনয়াচং 
েজলা-হিবগ� 

2214 নাম-েমাঃ ফাহজুল ইসলাম 
িপতা-সানা উ�াহ 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-ভূইয়ম 
ডাকঘর-েডপুিট বাড়ী 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

2215 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মৃত জহুরুল হক 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-দি�ণ কালীবাড়ী িঝলটুলী 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ফিরদপুর 

2216 নাম-মদন কুমার িব�াস 
িপতা-জয়েদব কুমার িব�াস 
মাতা-আনু রাণী িব�াস 

�াম-কিবরপুর 
ডাকঘর-ৈশলকুপা 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2217 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-িছি�কুর রহমান 
মাতা-েরখা েবগম 

েমইন �া� চায়না,িসয়াম টাওয়ার, 14তলা,�ট নং-15,েস�র নং-
3,উ�রা,ঢাকা-1230 

2218 নাম-েমাঃ জািহদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আজগার আলী 
মাতা-ছিকনা 

�াম-চর েমাহনপুর 
ডাকঘর-লািহড়ী েমাহনপুর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2219 নাম-ফজেল রা�ী 
িপতা-ইউসুফ েমা�া 
মাতা-িপকুল েবগম 

�াম- 173/4ওয়াবদার েরাড 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা- রামপুরা 
েজলা-ঢাকা 

2220 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েরজাউল কিরম 
মাতা-েরহানা খাতুন 

�াম-আেলাকিদয়া 
ডাকঘর-রিশদাবাদ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2221 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-দােরারা বাজার 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 
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2222 নাম-প�ব সরকার 
িপতা-�ফু� সরকার 
মাতা-িশলা সরকার 

�াম-বাসাউড়া 
ডাকঘর-কলমাকা�া 
উপেজলা-কলমাকা�া 
েজলা-েন�েকানা 

2223 নাম-েমাসাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা-মৃত আলাউি�ন 
মাতা-েমাসাঃ পারুল 

�াম- 119িমজর্াপুর 
ডাকঘর-িবেনাদপুর বাজার 
উপেজলা-মিতহার 
েজলা-রাজশাহী 

2224 নাম-েমাঃ রুেবল �ধান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েরােমলা েবগম 

�াম-কৃòপুর 
ডাকঘর-লালিদঘী েমলা 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2225 নাম-েহাসাইন কাজী 
িপতা-দুলাল কাজী 
মাতা-শারিমন আ�ার 

�াম-েকড়াইলেকালা 
ডাকঘর-টুংগীপাড়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2226 নাম-মাছুম িব�াল 
িপতা-মুখেলছুর রহমান 
মাতা-মমতাজ 

�াম-েমহারী পূব©পাড়া 
ডাকঘর-েমহারী 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2227 নাম-ৈসয়দ ইমরান আলী 
িপতা-মৃত ৈসয়দ শুকুর আলী 
মাতা-েমিরনা পারভীন 

�াম- 27/1খাঁন মি�ল 
ডাকঘর-সূ�াপুর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

2228 নাম-েমাঃ সবুজ সরকার 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম সরকার 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা খাতুন 

�াম-দুগ র্াপুর 
ডাকঘর-আর িপ বাজার 
উপেজলা-আটঘিরয়া 
েজলা-পাবনা 

2229 নাম-েমাঃ আহসান হািবব 
িপতা-েমাঃ েমাতাহার েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েমাতাহার েহােসন 

�াম-েছাট িমজর্াপুর 
ডাকঘর-গুিজপাড়া 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2230 নাম-েমাঃ খাজা মুঈনুি�ন 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-মু�য়ারা েবগম 

�াম-রুহাই 
ডাকঘর-িবলসা 
উপেজলা-গুরুদাসপুর 
েজলা-নােটার 

2231 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল আলী মাতু�ার 
মাতা-েমাসাঃ খিদজা েবগম 

বাসা নং-48,রা।িন নং-15/1,এিভিনউ-5,িমরপুর,প�বী,ঢাকা-1216 

2232 নাম-িনিখল সরকার 
িপতা-সুভাষ সরকার 
মাতা-চ�া সরকার 

খান ছা�াবাস,রুম নং-10 (2য় তলা),আগানগর,েকরানীগ�,ঢাকা-1310 
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2233 নাম-েমাঃ িফেরাজ িময়া 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-হােজরা িবিব 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী 
পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2234 নাম-েমাঃ েমারেশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তােজদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িমিন েবগম 

�াম-িচলাহািট 
ডাকঘর-িচলাহািট 
উপেজলা-েডামার 
েজলা-নীলফামারী 

2235 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম- 70/10উ�র মুগদা 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

2236 নাম-েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ ইরফান আলী 
মাতা-খাইরুন েনসা 

�াম-কািজপাড়া 
ডাকঘর-কািজপাড়া 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2237 নাম-েমাতাহার েহােসন 
িপতা-েমাশারফ েহােসন 
মাতা-েরেহনা পারভীন 

�াম- 142/2দুবা©িট 
ডাকঘর-দুবা©িট মা�াসা 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-গাজীপুর 

2238 নাম-েমাঃ নুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক 
মাতা-নুেরজা েবগম 

�াম-খুনুয়া 
ডাকঘর-খুনুয়া চরপাড়া 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2239 নাম-আইয়ুব নবী 
িপতা-েমাকাে�ছ আলী 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম- 159সূতী লা�ল েজাড়া 
ডাকঘর-সূতী 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2240 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম িরপন 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম বাদল 
মাতা-নাসিরন আ�ার 

েহাি�ং নং-123,বীর উ�ম শহীদ সােজ� নািছর উি�ন 
েরাড,েমাহা�দপুর,উলচাপাড়া,�া�ণবাড়ীয়া সদর,�া�ণবাড়ীয়া 

2241 নাম-বাবলা সরকার 
িপতা-িব�ানাথ সরকার 
মাতা-স�য্া সরকার 

�াম-খরনা 
ডাকঘর-মুজাফরাবাদ 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 

2242 নাম-আল আিমন 
িপতা-আঃ মা�ান 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-কািলকাপুর 
ডাকঘর-কািলকাপুর নুিরয়া মা�াসা 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 
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2243 নাম-আবদুল লিতফ 
িপতা-আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-ডািলয়া 
ডাকঘর-ডািলয়া 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 

2244 নাম-�শা� কুমার হালদার 
িপতা-�মথ র�ন হালদার 
মাতা-�ামলা রাণী 

�াম- 31/4 (2য়তলা)িশিরশ দাসেলন 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

2245 নাম-ফকরু�ামান অপু 
িপতা-জালাল উি�ন 
মাতা-পারুল আ�ার 

�াম-গুে�রগাঁও 
ডাকঘর-বাহাদুরপুর 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2246 নাম-তাউস খান 
িপতা-আলী আহ�দ খান 
মাতা-ইয়াসিমন আ�ার 

�াম-নারাি�য়া 
ডাকঘর-িহরণপুর 
উপেজলা-পূব©ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

2247 নাম-আিফয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
মাতা-আ�য়ারা পারভীন 

1/1সরকাির ডরেমটরী ভবন,�ীন েরাড,িনউ মােকর্ট,ঢাকা-1205 

2248 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আকমল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ কনা খাতুন 

�াম-পাড়া দুগলী 
ডাকঘর-দুগলী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2249 নাম-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতা-িমলনারা েবগম 

�াম-ভাওয়ার পাড় 
ডাকঘর-েজায়াগ বাজার 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

2250 নাম-শামীমা আ�ার 
িপতা-েতাতা 
মাতা-আফেরাজা েবগম 

109/িস,বড় মগ বাজার কাজী অিফস েলন,ঢাকা-1217 

2251 নাম-েমাঃ রািকবুল ইসলাম খ�কার 
িপতা-েমাঃ েসালাইমান খ�কার 
মাতা-ছািবকুন েনহার 

রাণী িবলাসমিণ সরকারী বালক উ� িব�ালয় 
ছা�াবাস,গাজীপুর,কিজ�িত �াথিমক িব�ালেয়র পি�ম 
পােশ র্,জয়েদপুর,গাজীপুর 

2252 নাম-েমাঃ উ�ল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ সামছুি�ন িময়া 
মাতা-েমাছাঃ পারুল েবগম 

�াম-মিহষারকা�ী 
ডাকঘর-িমঠামইন 
উপেজলা-িমঠামইন 
েজলা-িকেশারগ� 

2253 নাম-উ�ল কাি� সরকার 
িপতা-িনমাই পদ সরকার 
মাতা-যেশামতী সরকার 

�াম-েমশার ভা�া 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 
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2254 নাম-িবজয় সাহা 
িপতা-িপযুস সাহা 
মাতা-িরনা সাহা 

�াম-পূব©লাকসাম 
ডাকঘর-লাকসাম 
উপেজলা-লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 

2255 নাম-েমাছাঃ েফি� আ�ার 
িপতা-েমাঃ কিফল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ কিহনুর েবগম 

�য়ে�-েমাঃ নুর আলী,অিতির� সিচেবর দ�র,খা� ম�ণালয়,ভবন 
নং-4,ক� নং-236,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2256 নাম-জামাল উি�ন 
িপতা-িসরাজ িময়া 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-চর পাব©তী 
ডাকঘর-বসুর হাট 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2257 নাম-মাহামুদু�াহ 
িপতা-কাজী রুহুল আিমন 
মাতা-মাহফুজা 

�য়ে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও),�ম আপীল �াইবুয্নাল, 
43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা-1000 

2258 নাম-িজকু দাশ 
িপতা-�দীপ দাশ 
মাতা-িশপু দাশ 

�াম-দি�ণ জলদী(িব�াসপাড়া) 
ডাকঘর-জলদী 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

2259 নাম-আলমগীর েহােসন 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-আিমনা খাতুন 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ভেবর চর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 

2260 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ নুর হক 
মাতা-েমাছাঃ জােহদা েবগম 

�াম-সদরা তালুক 
ডাকঘর-ভায়ার হাট 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

2261 নাম-েমাঃ আকবর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ িরিজয়া েবগম 

�াম-জাহানাবাদ 
ডাকঘর-েগাদাগাড়ী 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

2262 নাম-সালাহ উি�ন 
িপতা-িছি�ক আহমদ 
মাতা-নূরু�াহার 

�য়ে�-অ�ে�ল কায র্ালয়,মনসা ইস:মা�াসা,মনসা,পিটয়া,চ��াম 

2263 নাম-েমাঃ িব�ব েহােসন 
িপতা-েমাঃ েহমােয়ত উি�ন 
মাতা-তানিজলা েবগম 

ভবন নং-705,বাসা নং-7,েরাড নং-24িসিডএ আ/এ, 27নং দি�ণ 
আ�াবাদ,ব�র,ডবলমুিরং,চ��াম 
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2264 নাম-েমাঃ রুেবল গাজী 
িপতা-গাজী েমাঃ আবুল কামাল 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা পারভীন 

�াম- 22/এ আ�ল হাদী েলন 
ডাকঘর-িজিপও 
উপেজলা-কেতায়ালী 
েজলা-ঢাকা 

2265 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম আিজজ 
িপতা-েমাঃ আ�ল ম�াফ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-হাপািনয়া 
ডাকঘর-চুচুয়ঁা বাজার 
উপেজলা-েন�েকনা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2266 নাম-েমাঃ শামীম িময়া 
িপতা-েমাঃ শাহাব উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আকিলমা খাতুন 

�াম-ভা�াব 
ডাকঘর-ভালুকা 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2267 নাম-েমাঃ েমা�ফা জামান 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ ওজুরা িবিব 

�াম-আগমুরশন 
ডাকঘর-বািমহাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

2268 নাম-রিকব হাসান 
িপতা-নূরুল ইসলাম 
মাতা-েকািহনুর েবগম 

সাল আমােনলী িবি�ং,বাড়ী নং-12/এফ,েরাড নং-126,ওয়াড নং-
19,গুলশান-1,ঢাকা-1212 

2269 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মৃত নয়া িময়া 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা েবগম 

�াম-ওসমােনর পাড়া 
ডাকঘর-মিহমাগ� 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

2270 নাম-েমাঃ েমাখেলসুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রিফজ উি�ন িময়া 
মাতা-ভানু আ�ার 

বাসা নং-4,েরাড নং-6,�ক িস,নেবাদয় হাউিজং 
েসাসাইিট,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

2271 নাম-েমাঃ মািহদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত ময়নুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ তােহরা েবগম 

�াম-জালাল তাইড় 
ডাকঘর-মিহমাগ� 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

2272 নাম-শািকল আহে�দ 
িপতা-েমাঃ সামসাদ �াং 
মাতা-েমাছাঃ শািহনুর েবগম 

�াম-ৈকজুরী 
ডাকঘর-ৈকজুরী হাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2273 নাম-েমাঃ তােবক রহমান 
িপতা-আঃ মা�ান হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ সােলহা েবগম 

�াম-আম বািগচা 
ডাকঘর-আগানগর 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2274 নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-েমাফাে�ল েহােসন 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-কুলতলা 
ডাকঘর-বােদ কাড়া পাড়া 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 
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2275 নাম-েমাঃ তােরক েরজা 
িপতা-েমাঃ আঃ রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আিমনা েবগম 

�াম-খাষ শাহজানী 
ডাকঘর-শাষ শাহজানী 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2276 নাম-েরাকসানা আ�ার 
িপতা-ওয়ােহদ বকস 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-িবহারী 
ডাকঘর-বড়দরগাহ হাট 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

2277 নাম-িম�া েঘাষ 
িপতা-রদীশ র�ন েঘাষ 
মাতা-নিমতা েঘাষ 

�াম- 14মিনপুরী রাজবাড়ী(িমজর্াজা�াল) 
ডাকঘর-িসেলট সদর 
উপেজলা-িসেলট সদর 
েজলা-িসেলট 

2278 নাম-েমাঃ িমলন ফিকর 
িপতা-আ�ল ফিকর 
মাতা-িলিল েবগম 

�াম-উজান মি�কপুর 
ডাকঘর-ভূয়ারকাি� 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ফিরদপুর 

2279 নাম-েমাঃ কাইয়ুম িময়া 
িপতা-আ�ল েহিকম 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-বাংগাল গাঁও 
ডাকঘর-ভাবলা 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

2280 নাম-সুমন চ� ঘরামী 
িপতা-বাসুেদব চ� ঘরামী 
মাতা-রীনা রাণী ঘরামী 

আলীবাবা সুইটস,িখলে�ত বাজার,িট,এস,ও ঢাকা কয্া�লেম�,ঢাকা-
1229 

2281 নাম-েমাঃ ইসরািফল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ জ�ার 
মাতা-েখােদজা খাতুন 

�াম-আজমত পুর 
ডাকঘর-রহমত পুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2282 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-মৃত আলতাফ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আলতাফুন েবওয়া 

151/3-িব/1 (এ-3)িঝলকানন আবািসক এলাকা,ওয়াপদা েরাড,পি�ম 
রামপুরা,ঢাকা-1219 

2283 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম তুষার 
িপতা-েমাঃ ইনসুর আলী 
মাতা-রািজয়া খাতুন 

�াম- 145মা�া(দানেবর গিল) 
ডাকঘর-মা�া 
উপেজলা-েতজগাঁও সােকর্ল 
েজলা-ঢাকা 

2284 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল েহােসন মুি� 
মাতা-েমাছাঃ আয়মনা েবগম 

�াম-পূব©অন�পুর 
ডাকঘর-খামার ধনারুহা 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 
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2285 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েমাছাঃ েরেহনা আ�ার 

�াম-মালাদাম 
ডাকঘর-ধা�ামারা 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 

2286 নাম-িসি�কুর রহমান 
িপতা-আনছার উি�ন 
মাতা-আেমনা খাতুন 

�াম-কুতুবপুর 
ডাকঘর-কুতুবপুর 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

2287 নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম- 61বাগবাসা,নয়া বাজার 
ডাকঘর-বাবু বাজার 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ঢাকা 

2288 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম- 79/2পূব©রামপুরা 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2289 নাম-দুলাল িম� 
িপতা-সুশা� িম� 
মাতা-িবমলা িম� 

�াম-খান েমস,রুম-22 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-েকারানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2290 নাম-এস এম জািহদুল কিবর 
িপতা-এস এম আবুল কােশম 
মাতা-শামছুননাহার 

�াম-আফরা 
ডাকঘর-আফরা 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

2291 নাম-েমাঃ আবু ছাইদ 
িপতা-েমাঃ হাছান আলী 
মাতা-েমাছাঃ মমতা েবগম 

�াম-জিজরা 
ডাকঘর-িনি��পুর 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2292 নাম-সবুজ চ� দাস 
িপতা-সুকুমার চ� দাস 
মাতা-ম� রাণী দাস 

�াম- 3/এ নীলে�ত 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

2293 নাম-আবু মুসা 
িপতা-েমাছেলম উি�ন 
মাতা- আেনায়ারা 

�াম-েগায়ারী 
ডাকঘর-বন বাংলা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2294 নাম-েমাঃ শাহীন আলম 
িপতা-েমাঃ হািববু�াহ 
মাতা- নুেরজা েবগম 

�াম-েঘানাপাড়া 
ডাকঘর-ৈচতাজানী 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

2295 নাম-েমাঃ আিতকুল আলম 
িপতা-েমাঃ জাহা�অর আলম 
মাতা-লাইলী আ�ার 

িব-26/িস-07মেডল কমে��,তালতলা সরকার 
কেলানী,আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর,েমাহা�দপুর,ঢাকা-127 
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2296 নাম-সনজয় েদ 
িপতা-হিরকু� েদ 
মাতা-পারুল েদ 

�াম- পূব িহ�পাড়া(কািলমি�র) 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

2297 নাম-েমাঃ আ�র রহমান রািকব 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়াহাব 
মাতা- েমাছাঃ শামছুন নাহার 

�য়ে�-আ�ল ওয়াহাব,ক� নং-632,ভবন নং-04,আইন 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2298 নাম-েমাঃ েতৗিহদ েরজা 
িপতা- েমাঃ েসিলম িময়া 
মাতা-সালমা েবগম 

�াম-স�নকা�া 
ডাকঘর-রাজবাড়ী 
উপেজলা-রাজবাড়ী সদর 
েজলা-রাজবাড়ী 

2299 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাকেলছ সরদার 
মাতা-েমাসাঃ েশফালী েবগম 

�য়ে�-েমাঃ িজয়াউর রহমান,ক� নং-02,ভবন নং-02,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2300 নাম-েমাঃ মাহমুদ হাসান 
িপতা-মৃত সােদক আলী 
মাতা-েমাছাঃ েমিরনা আ�ার 

�াম-�ল পাড়া 
ডাকঘর-ঈ�রদী 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

2301 নাম-েমাঃ নবীর েহােসন 
িপতা-েহােসন আলী 
মাতা-আলীম েনছা 

�াম-েশেখর জায়গা 
ডাকঘর-উ�র মািনকিদয়া 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2302 নাম-বাসু রাম েদ 
িপতা-িবমল কাি� েদ 
মাতা-অিনতা েদ 

�াম-উ�র িহ� পাড়া(হির মি�র) 
ডাকঘর-খুরশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

2303 নাম-মৃনাল কুমার রায় 
িপতা-পেরশ চ� রায় 
মাতা-ক�না রায় 

�াম-ধুকুরঝাড়ী(লংকাপুর) 
ডাকঘর-লািহড়ী হাট 
উপেজলা-বািলয়াডা�ী 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2304 নাম-পলাশ চ� রায় 
িপতা-ভেবশ চ� রায় 
মাতা-মিত িন�র রাণী 

�াম-িখিরবাড়ী 
ডাকঘর-সরদার হাট 
উপেজলা-েগািব�পুর 
েজলা-গাইবা�া 

2305 নাম-েমাঃ চাঁন িময়া 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-েমাছাঃ নূর জাহান খাতুন 

�াম-নলিছয়া 
ডাকঘর-সােহবগ� 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 
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2306 নাম-েমাঃ রজব আলী 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-আেমনা খাতুন 

�াম-েভড়ামারা 
ডাকঘর-েভড়ামারা 
উপেজলা-ভা�ড়া 
েজলা-পাবনা 

2307 নাম-েমাঃ রােশদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-হিরহরপুর 
ডাকঘর-বালুভরা 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

2308 নাম-েমাঃ জয় 
িপতা-েমাঃ েমাবারক ঢালী 
মাতা-রুিম আ�ার 

�াম-নােগরকাি� 
ডাকঘর-দাউদকাি� 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 

2309 নাম-সােবরা সুলতানা েহপী 
িপতা-নুরুল ইসলাম িসকদার 
মাতা-সােলহা েবগম 

39/5িবেনাদ বাঈদ,আল মিদনা েরাড,েলন নবাব-14,সাভার বাজার 
বাস �য্া�,সভার,ঢাকা 

2310 নাম-েক এম মিহউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শহীদু�াহ 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-বলরামপুর সরদারপাড়া 
ডাকঘর-চর আশুেতাষপুর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

2311 নাম-নাজমুল েহােসন 
িপতা-জয়নাল আেবদীন 
মাতা-নূর জাহান 

�াম-েমাহনপুর 
ডাকঘর-সাউদপাড়া 
উপেজলা-ধম©পাশা 
েজলা-সুনামগ� 

2312 নাম-েমাঃ সালমান ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-সালমা ইসলাম 

েসিলম ে�ার, ভূইঁয়াবাড়ী মােকর্ট কুরপাড়,েন�েকানা সদর,েন�েকানা 

2313 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মৃত েমাঃ মিতয়ার রহমান 
মাতা-আরজু েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2314 নাম-আমান উ�াহ 
িপতা-আ�ল গফুর 
মাতা-জহুরা খাতুন 

�াম-রামেদবপুর 
ডাকঘর-পটল 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

2315 নাম-েমাঃ মাসুদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মাহামুদা খাতুন 

�াম-ধাপ হাজী পাড়া 
ডাকঘর-রংপুর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 
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2316 নাম-েমাঃ খােলদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-ঝগড়ার চর 
ডাকঘর-কািলকা �সাদ 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

2317 নাম-ত�য় দাস 
িপতা-পেরম দাস 
মাতা-পারবতী দাস 

�াম- 93শাখারী বাজার 
ডাকঘর-সদরঘাট 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ঢাকা 

2318 নাম-স�ীপ চ� দাস 
িপতা-�ামল চ� দাস 
মাতা-েরখা রাণী দাস 

�াম-ফা�াউক(েচৗধুলী পাড়া) 
ডাকঘর-ফা�াউক 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2319 নাম-উ�ল ম�ল 
িপতা-কৃòপদ ম�ল 
মাতা-মমতা ম�ল 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-সু�লী 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

2320 নাম-েমাঃ আিরফ িব�াহ 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-নাজমু�াহার 

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

2321 নাম-েমাঃ শামরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-শহর জান খাতুন 

�াম-েতঘরী 
ডাকঘর-েতঘরী 
উপেজলা-েকশবপুর 
েজলা-যেশার 

2322 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ ইসহাক িব�াস 
মাতা-েমাসাঃ আনজুরা েবগম 

�াম-সদু�াপুর 
ডাকঘর-বাঘার পাড়া 
উপেজলা-বাঘার পাড়া 
েজলা-যেশার 

2323 নাম-েমাঃ আবু তােহর 
িপতা-েমাঃ নবাব আলী 
মাতা-েমাছাঃ নূর ভানু 

�াম-েবগুনবাড়ী 
ডাকঘর-েবগুনবাড়ী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2324 নাম-েমাঃ েসাহাগ েমা�া 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী েমা�া 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-েমা�াডা�ী �রামপুর 
ডাকঘর-েকাড়ক�ী 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

2325 নাম-িব� নাথ আচা�র্ 
িপতা-েযােগ� চ� আচা�র্ 
মাতা-সুমা রাণী আচা�র্ 

�াম-ফা�াউক 
ডাকঘর-ফা�াউক 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 
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2326 নাম-কাজী কামরুল হাছান 
িপতা-কাজী রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ সামছুন নাহার েবগম 

�াম-বাকাসার 
ডাকঘর-উনঝুিট 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

2327 নাম-সালমান েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা-িশউলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী 
পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2328 নাম-মিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেলক িময়া 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-তারিটয়া কমলাই 
ডাকঘর-েঘানাপাড়া 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

2329 নাম-এ এইচ এম রাজীব হাসান 
িপতা-হুমায়ূন কিবর 
মাতা-ফােতমা েবগম 

143বংশার েরাড,মিকম বাজার,চকবাজার,বংশাল,ঢাকা-1100 

2330 নাম-েমাঃ ওবায়দুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জােহদুল হক 
মাতা-েমাছাঃ লাকী েবগম 

�াম-পূব©চি�য়া 
ডাকঘর-ভবানীগ� 
উপেজলা-ফুলছিড় 
েজলা-গাইবা�া 

2331 নাম-েমেহদী মারুফ 
িপতা-েমাঃ মারফুল হাসান 
মাতা-রওশন আরা 

�াম-পীরপুর 
ডাকঘর-উছমানপুর 
উপেজলা-কুিলয়ার চর 
েজলা-িকেশারগ� 

2332 নাম-কুয়াশা রহমান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েজবুরুন েনছা 

�াম-বড় েবড়াইদ(েমাড়লপাড়া) 
ডাকঘর-বড় েবড়াইদ 
উপেজলা-বা�া 
েজলা-ঢাকা 

2333 নাম-আলী েহােসন 
িপতা-মৃত আ�ল জ�ার 
মাতা-হাসনারা খাতুন 

1/9 (5ম তলা),পলাশী সরকারী আবািসক 
কেলানী,আিজমপুর,পলাশী,ঢাকা-1205 

2334 নাম-িনয়ামুল ইসলাম খান 
িপতা-েমাঃ জামাল েহােসন খান 
মাতা-িনলুফা ইয়ািমন 

�াম- 12/ই হিরয়ান 
ডাকঘর-রাজশাহী সুগার িমল 
উপেজলা-পবা 
েজলা-রাজশাহী 

2335 নাম-�শা� িম�ী 
িপতা-সুিনল িম�ী 
মাতা-হািস রাণী িম�ী 

�াম-বন�াম 
ডাকঘর-জিলর পাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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2336 নাম-আকাশ েসন 
িপতা-রঘুনাথ েসন 
মাতা-দুগ র্া েসন 

�াম- 79শাখারী বাজার 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-ঢাকা 

2337 নাম-বরুণ বালা 
িপতা-কুেল�র বালা 
মাতা-িমনতী বালা 

284/িব পি�ম শাি�বাগ,শাি�বাগ,শাজাহানপুর,ঢাকা-1217 

2338 নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজ আলী 
মাতা-েমাছাঃ অিরনা েবগম 

�াম-কী�র্ন পাড়া 
ডাকঘর-ভজনপুর 
উপেজলা-েতঁতুিলয়া 
েজলা-প�গড় 

2339 নাম-অপুেতাষ চ�বত� 
িপতা-আশুেতাষ চ�বত� 
মাতা-অচন র্া রাণী চ�বত� 

�াম-েডিভড েকাং পাড়া 
ডাকঘর-গাইবা�া সদর 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

2340 নাম-েমাঃ হািনফ িময়া 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম- 6/43গনকটুলী িসিট কেলানী 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2341 নাম-েমাঃ কাওছার িময়া 
িপতা-সিহদ আলী যু�াহত মুি�েযা�া 
মাতা-েমাছা রােহলা েবগম 

1/1গজনবী েরাড,কেলজ েগট,মুি�েযা�া টাওয়ার-
1,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

2343 নাম-িব�িজত দ� 
িপতা-রতন কুমার দ� 
মাতা-নিমতা রাণী দ� 

�াম-সাতবাড়ীয়া 
ডাকঘর-ি�েমাহনী 
উপেজলা-েকশবপুর 
েজলা-যেশার 

2344 নাম-েমাঃ আলমগীর েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ রজব আলী েবগ 
মাতা-হািজেরান েনছা 

�াম-কাদাকািট 
ডাকঘর-কাদাকািট 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2345 নাম-েমাঃ আিজজুল হক 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-জুমারবাড়ী 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া ্

2346 নাম-েমাঃ জািহদ হাসান 
িপতা-েমাঃ আঃ মিমন 
মাতা-েমাছাঃ জবা েবগম 

�াম-বড় েগািব�পুর 
ডাকঘর-আমলাবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

2347 নাম-িলটন কুমার 
িপতা-কনক কুমার িব�াস 
মাতা-েজাৎসা রানী 

�াম-ডুমাইন(বটপাড়া) 
ডাকঘর-ডুমাইন 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 
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2348 নাম-েমাঃ রায়হান েহােসন 
িপতা-েমাঃ এনামূল হক 
মাতা-েমাছাঃ েস�াতুন েনছা 

�াম-কুড়াপাড়া 
ডাকঘর-আেলদাদপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-নওগাঁ 

2349 নাম-এস.এম.েফরডাউস 
িপতা-এসএম হাসমত আলী 
মাতা-েমাসাঃ আফেরাজা েবগম 

�াম-িসংগাতী 
ডাকঘর-চুনেখালা 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

2350 নাম-েমাঃ সালমান কােশম 
িপতা-েমাঃ বাবরী িময়া 
মাতা-নাজমা েবগম 

111/3,পাইকপাড়া এ টাইপ �াফ েকায়াট র্ার,িমরপুর-1,ঢাকা� 

2351 নাম-আসাদু�ামান 
িপতা- েমাঃ মুিজবুর রহমান 
মাতা-জিমলা আ�ার 

�াম- নিছবপুর 
ডাকঘর-নারায়ণ ডহর 
উপেজলা - পূব র্ধলা 
েজলা- েন�েকানা 

2352 নাম-জািকরুল ইসলাম 
িপতা- কামাল উি�ন 
মাতা-িবউিট আ�ার 

�াম- ম�বােড়রা 
ডাকঘর -চরঘাগড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2353 নাম-েমাঃ জুেয়ল েহােসন 
িপতা- মৃতঃ েমাঃ তারা িময়া 
মাতা-মৃত েমাসাঃফােতমা আ�ার 

�াম-িখলাতলা 
ডাকঘর-িখলাতলা দরবার শিরফ 
উপেজলা- বুিড়চং 
েজলা- কুিম�া 

2354 নাম-েমাঃ িম� িময়া 
িপতা- েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-লাল ভানু 

�াম- েমঘনা 
ডাকঘর - েমঘনা বাজার 
উপেজলা - নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2355 নাম-জািকয়া সুলতানা 
িপতা- েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা- নািগ র্স েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ আ�র রিশদ 
লাইে�িরয়ান, পিরেবশ অিধদ�র, আগারগাঁও, ঢাকা। 

2356 নাম-েমাঃ আহসান হািবব 
িপতা- েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা- েমাসাঃ রািজয়া েবগম 

�াম- েকশব পুর 
ডাকঘর -েসহাকািঠ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2357 নাম-র�া রানী রায় 
িপতা- মেনার�ন রায় 
মাতা-যমুনা রানী রায় 

পষ র্দ িভলা-১১৫৩, পূব র্ নুেরর চালা, নতুন বাজার গুলশান ঢাকা। 

2358 নাম-লালন েদব 
িপতা- িমলন েদব 
মাতা- টুংকু েদব 

�াম- নােপাড়া 
ডাকঘর - নােপাড়া 
উপেজলা -বাঁশখালী 
েজলা- চ��াম 
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2359 নাম-েমাঃ মামুনর রিশদ 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা- েমাছাঃ িরনা খাতুন 

�াম- লােহার 
ডাকঘর-রায়গ� 
উপেজলা- রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2360 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা- আ�ল লিতফ ম�ল 
মাতা-জিরনা েবগম 

�াম-মহীতুর 
ডাকঘর -কািশড়া 
উপেজলা-আে�লপুর 
েজলা-জয়পুরহাট 

2361 নাম-েমাঃ মােজদুল হাসান 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-মখলুকা েবগম 

�াম- বািলয়ারদী পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-বািলয়ারদী 
উপেজলা -বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2362 নাম-েমাঃ জা�াতুল েফরেদৗস 
িপতা- েমাঃ জয়নুল আেবদীন 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া 

�াম- িসমলা 
ডাকঘর-চা�াইেকানা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2363 নাম- েসােহল খান েখাকন 
িপতা- মৃত হারুন অর রিশদ 
মাতা-মােজদা েবগম 

�যে�ঃ আ�র রিশদ 
লাইে�িরয়ান, পিরেবশ অিধদ�র, আগারগাঁও, ঢাকা। 

2364 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা- েমাঃ সােহব আলী 
মাতা- রিমছা েবগম 

�াম-ব�েশায়ালীয়া 
ডাকঘর -বনবাংলা 
উপেজলা-মু�গাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2365 নাম-তাপস কুমার হাওলাদার 
িপতা- উদয় চ� হাওলাদার 
মাতা-বকুলী রানী 

০৩ (িনচ তলা) িমরপুর -১১, প�বী, ঢাকা 

2366 নাম-েমাঃ উ�ল েহােসন 
িপতা- েমাঃ হািফজ 
মাতা-েরিজয়া আ�ার 

�াম-আতকাপাড়া 
ডাকঘর -গুজািদয়া 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2367 নাম- স�য় মি�ক 
িপতা- �েদশ চ� মি�ক 
মাতা-েরখা রানী মি�ক 

�াম- পূব র্ সােহবপুর 
ডাকঘর-িবষু িময়ার হাট 
উপেজলা-িমরশরাই 
েজলা-চ��াম 

2368 নাম-আশরাফুল আলম 
িপতা- বাদশা িময়া 
মাতা-আি�য়া েবগম 

�াম-চাে�র নগর নয়া পাড়া 
ডাকঘর-চাে�র নগর 
উপেজলা-সদর 
েজলা েশরপুর 
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2369 নাম-গীতা রানী চ� 
িপতা- সুশাি� রানী চ� 
মাতা- মৃতঃ েহলু চ� 

িসলাম (�া�ণ পাড়া) 
চেকর বাজার 
দি�ণ সুরমা 
িসেলট 

2370 নাম-েমাঃ আ�ল জিলল 
িপতা- েমাঃ জাফর আলী 
মাতা- কলসুমা েবগম 

�াম- দি�ণ ৈপল 
ডাকঘর - দি�ণ ৈপল 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

2371 নাম-েমাঃ জসীম উি�ন 
িপতা- েমাঃ মািনক িময়া 
মাতা- সােলহা েবগম 

�াম-িব�পুর 
ডাকঘর-গ�াম�ল 
উপেজলা -েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

2372 নাম-েমাঃ ফয়জুর রহমান 
িপতা- েমাঃ মজিলশ িময়া 
মাতা- মইরম িবিব 

�াম- েছাট েশওড়া 
ডাকঘর-ম�লী েভাগ 
উপেজলা-জগ�াথপুর 
েজলা-সুনামগ� 

2373 নাম-েমা রুেবল িময়া 
িপতা- েমাঃ ছােনায়ার িময়া 
মাতা- রুিব েবগম 

�াম-বাঁশী 
ডাকঘর-এেলংগা 
উপেজলা -কািলহািত 
েজলা-টাংগাইল 

2374 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা- েমাঃ কাইম উ�ীন 
মাতা-বাছাতন েবগম 

�াম-নাটাং 
ডাকঘর -েকদারপুর 
উপেজলা-নাগর পুর 
েজলা- টা�াইল 

2375 নাম-েমাঃ সািববর আহেমদ শািকব 
িপতা- েমাঃ হুমায়ন কিবর 
মাতা- নাজমা েবগম 

�ািটনাম �িমক কেলানী, খুলনা সদর। 

2376 নাম-েমাঃ হুমায়ুন কবীর 
িপতা- েমাঃ আ�ল হাদী 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�াম- খিলশা উড় 
ডাকঘর - খিলশা উড় 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

2377 নাম-কালী �সাদ বসু 
িপতা- রাম �সাদ বসু 
মাতা-েশফালী রানী বসু 

�াম-নরদিহ 
ডাকঘর-স�া 
উপেজলা -কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

2378 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন 
িপতা- েমাঃ আলিহায়দার 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম- বাবু নগর 
ডাকঘর-হাসান হাট 
উপেজলা -েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2379 নাম-েমাঃ আবুল খােয়র 
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা- েরৗশন আরা েবগম 

�াম- শাকতলা, উ�রপাড়া 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা সদর 
েজলা-কুিম�া 
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2380 নাম-েমাঃ িমলন েশখ 
িপতা- েমাঃ আ�ল হািমদ েশখ 
মাতা- েমাছাঃ িমনা েবগম 

�াম- কা�াপাড়া 
ডাকঘর - শাহাজাদপুর 
উপেজলা - শাহাজাদপুর 
েজলা- িসরাজগ� 

2381 নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা- েমাঃ জজ িময়া 
মাতা- পানছাত েবগম 

�াম- বালুয়া কাি� 
ডাকঘর- পাড়াতলী 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

2382 নাম-েমাঃ ইমরুল হক 
িপতা- েমাঃ নওশাদ আলী 
মাতা- েমাছাঃ জািকয়া েবগম 

�াম- বােগর িভটা 
ডাকঘর-ধানশাইল 
উপেজলা-িঝনাইগািত 
েজলা-েশরপুর 

2383 নাম-েমাঃ েফরেদৗস িময়া 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম- উ�র আলীনাপাড়া 
ডাকঘর - উ�র আলীনাপাড়া 
উপেজলা -েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2384 নাম-েমাঃ শামীম রানা 
িপতা- েমাঃ েমা�ার েহােসন ম�ল 
মাতা- েমাছাঃ ছািমনা খাতুন 

�যে�ঃ েমাঃ রিশদ (িপও) 
�ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, ভবন-০৭, ক� নং-৫৩১, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

2385 নাম-েমাঃ আ�ল জিলল 
িপতা- েমাঃ কদর আলী 
মাতা- েখােদজা েবগম 

�াম- সাপমারী 
ডাকঘর - সাপমারী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-সদর 

2386 নাম-মীর ফরহাদ েহােসন 
িপতা- মীর আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

�াম-ৈসয়দপাড়া 
ডাকঘর -েমাগলটুলী 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা- ময়মনিসংহ 

2387 নাম- খািদজা 
িপতা- মৃত আজমত আলী 
মাতা- েরােকয়া েবওয়া 

�াম- িবয়ার 
ডাকঘর- িদঘলকাি� 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2388 নাম-েমাঃ মাইন উি�ন 
িপতা- েমাঃ খিললুর রহমান ভূইঁয়া 
মাতা- েদেলায়ার েবগম 

�াম- বড়ইতলা 
ডাকঘর- মুদাদরগ� 
উপেজলা -লাকসাম 
েজলা-কুিম�া 

2389 নাম-েমাঃ ওয়ােহদু�বী 
িপতা- েমাঃ েতৗিফকুল ইসলাম 
মাতা-সালমা পারভীন 

�যে�ঃ েমাঃ নজরুল ইসলাম (িপও), �ম ও আপীল �াই�নাল ৪৩, 
কাকরাইল ৪,আ�মান,মিফদুল ইসলাম, েরাড, ঢাকা। 

2390 নাম- জুেয়ল িময়া 
িপতা- উসমান গিন 
মাতা-খুেদজা 

�াম- জািটয়াপাড়া 
ডাকঘর - গুজািদয়া 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 
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2391 নাম-েমাঃ ইমাম হাসান 
িপতা- েমাঃ হায়দার আলী সমা�ার 
মাতা- মিজর্না েবগম 

�াম- ইসলামপাড়া 
ডাকঘর - েগাপালগ� 
উপেজলা - েগাপালগ� 
েজলা- েগাপালগ� 

2392 নাম-� েদবাশীষ কুমার দাস 
িপতা- � দুলাল চ� দাস 
মাতা- � মিত মিলনা রানী দাস 

�াম- বািলয়াডা�ী 
ডাকঘর- সাগর কাি� 
উপেজলা - সুজানগর 
েজলা- পাবনা 

2393 নাম- �ীিতশ চ� দাস 
িপতা- �মান� দাস 
মাতা- অিনমা দাস 

�াম- মািনকহার 
ডাকঘর – মািনকহার 
উপেজলা - েগাপালগ� 
েজলা- েগাপালগ� 

2394 নাম-েমাঃ সবুজ সরকার 
িপতা- েমাঃ নািসর উি�ন সরকার 
মাতা- েমাসাঃ রিহমা খাতুন 

�াম- লাখপুর 
ডাকঘর -চালাকচর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

2395 নাম-অিলউ�াহ দািড়য়া 
িপতা- েমা�ফা দািড়য়া 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-মধুখালী 
ডাকঘর -ঝনঝিনয়া 
উপেজলা -টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2396 নাম-আ�র রহমান 
িপতা- আ�ল গিণ 
মাতা- আিমরণ 

�াম- আরাজী মাগুরা 
ডাকঘর - আরাজী মাগুরা 
উপেজলা -আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2398 নাম-উ�ম বালা 
িপতা-সুকেদব বালা 
মাতা-রানী বালা 

�াম-িসংগা 
ডাকঘর - িসংগা 
উপেজলা -কািশয়ািন 
েজলা-েগাপালগ� 

2399 নাম-সুমন চ� হালদার 
িপতা- বাবুল চ� হালদার 
মাতা- ঊিম র্লা রানী 

েগািব� দ� েলন 
ল�ীবাজার 
সূ�াপুর, ঢাকা। 

2400 নাম-েমাঃ হািববু�াহ ভূইয়া 
িপতা- আ�ল মােলক ভূইয়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

৩৮/িব নথ র্�ক হল েরাড 
বাংলা বাজার 
সূ�াপুর, ঢাকা। 

2401 নাম-তািনয়া সুলতানা 
িপতা- েমা�ফা িশকদার 
মাতা-হািলমা 

�াম-মারতার চর 
ডাকঘর -মারতী 
উপেজলা - �পুর 
েজলা-গাজীপুর 

2402 নাম-মুিনম আহমদ 
িপতা- মৃত েমাঃ আ�ল হক 
মাতা-ফািতমা েবগম 

�াম-খািদমান 
ডাকঘর-গ�াঁজল 
উপেজলা-জিকগ� 
েজলা-িসেলট 
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2403 নাম-েমাঃ সাি�র েহােসন 
িপতা- েমাঃ আ�ল হািলম 
মাতা-েমাসাঃ েরৗসনারা েবগম 

�াম-গদানগর 
ডাকঘর- ছয়�াম বাজার 
উপেজলা -বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2404 নাম-েমাঃ নাঈম িময়া 
িপতা- বাবুল িময়া 
মাতা- হািদছা খাতুন 

�াম- দি�ণ পুমদী 
ডাকঘর-পুমদী 
উপেজলা -েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2405 নাম-েতাফা�ল েহােসন 
িপতা- বাবুল িময়া 
মাতা-হািদছা খাতুন 

�াম- দি�ণ পুমদী 
ডাকঘর-পুমদী 
উপেজলা -েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2406 নাম-েমাঃ সুজন সরকার 
িপতা- েমাঃ নািসর উি�ন সরকার 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-লাখপুর 
ডাকঘর -চালাকচর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

2407 নাম-�েজশ কুমার দাশ 
িপতা- �েমাদ চ� দাশ 
মাতা-অ�লী রানী দাশ 

�াম-শািলয়ারগাঁও 
ডাকঘর-তাড়ল 
উপেজলা-িদবাই 
েজলা-সুনামগ� 

2409 নাম-েসৗরভ িময়া 
িপতা- েমাঃ নূরুল হক 
মাতা-েহাছনা আ�ার 

�াম- েবায়ািলয়া 
ডাকঘর - েবায়ািলয়া 
উপেজলা-কিটয়ািদ 
েজলা-িকেশারগ� 

2410 নাম-েমাঃ িরটন িময়া 
িপতা- েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা- েমাছাঃ অজুফা খাতুন 

নওয়াব হািববু�াহ মেডল �ল এ� কেলজ �াফ েকায়াটার উ�রা, 
ঢাকা। 

2411 নাম-েমাঃ �পন আহেমদ 
িপতা- েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম- ইটাচিক 
ডাকঘর -েখরুয়াজানী 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2412 নাম-মেনায়ারা আ�ার 
িপতা- েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম- নাটশালা 
ডাকঘর-কািলয়া�াম 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2413 নাম-েমাহা�দ সুজন িময়া 
িপতা- হনুফা খাতুন 
মাতা-েমাহা�দ মুিশ র্দ উি�ন 

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

2414 নাম-েমাঃ মাহবুব আলম 
িপতা- েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েবেদনা আ�ার 

�াম- পালাহার 
ডাকঘর -মাশুলী 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা- ময়মনিসংহ 
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2415 নাম-েমাঃ ফরহাদ িময়া 
িপতা- আঃ রিশদ 
মাতা-পািপয়া আ�ার 

�াম- বীরগাঁও 
ডাকঘর-কৃ�পুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

2416 নাম-আখতার হািমদ 
িপতা- আ�র রহমান 
মাতা- নীলুফা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�ঃ বাড়ী নং-
২,েরাড নং-৪ িমরপুর -১০ ঢাকা। 

2417 নাম-েমাঃ মামুনুর রিশদ 
িপতা- েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা- রওশন আরা েবগম 

১৫ / িস েছাট িদয়াবাড়ী 
িমরপুর, ঢাকা। 

2418 নাম-জয়নাল আেবদীন 
িপতা- রু�ম আলী 
মাতা-িফেরাজা 

�াম- েপৗলানপুর 
ডাকঘর-পাঁচ েদানা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-নরিসংদী 

2419 নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ এনামুল হক 
মাতা-িমনারা 

শ/115,হােছন উি�ন েরাড,থানােরাড,উ�র বা�া,গুলশান,ঢাকা-1212 

2420 নাম-কিবর েহােসন 
িপতা-আঃ রব িময় 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম-েবগুনবাড়ী 
ডাকঘর-শুভা�া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2421 নাম-েমাঃ রােসল হক 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আলী 

�াম-শাি� নগর 
ডাকঘর-নীলফামারী 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

2422 নাম-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-মৃত রিফকুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা িবিব 

�াম-কু�না(পি�মপাড়া) 
ডাকঘর-ফেতপুর মা�াসা 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

2423 নাম-েমাঃ সালাউি�ন আহ�দ 
িপতা-মৃত েসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আেহদা েবগম 

�াম-চক েগািব�(মাঝাপাড়া) 
ডাকঘর-উ�র পলাশ বাড়ী 
উপেজলা-িচিরর ব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

2424 নাম-েমাঃ শিরফ উি�ন �াং 
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী �ামািনক 
মাতা-েমাছাঃ শিরফা েবগম 

�াম-জাত আমরুল 
ডাকঘর-আহসানগ� 
উপেজলা-আ�াই 
েজলা-নওগাঁ 

2425 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-মািহনুর েবগম 

�াম- 182জগ�াথসাহা েরাড 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 
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2426 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ দশ©ন আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেলমা েবগম 

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

2427 নাম-নারায়ন চ� ৈব� 
িপতা-�মথ চ� ৈব� 
মাতা-েলািলতা রাণী ৈব� 

�াম-ৈব�ডা�ী 
ডাকঘর-চরহাজীগ� 
উপেজলা-চর ভ�াসন 
েজলা-ফিরদপুর 

2428 নাম-েমাঃ আল আিমন খাঁন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন খাঁন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-ল�ী বাজার(পাতলাখানেলন) 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

2429 নাম-েমাঃ হাসানু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-নলডা�া 
ডাকঘর-রায়পুর 
উপেজলা-বাঘারপাড়া 
েজলা-যেশার 

2430 নাম-েবলী ি�পুরা 
িপতা-ম� কুমার ি�পুরা 
মাতা-িন�া েদবী ি�পুরা 

�য়ে�-চ� িবকাশ ি�পুরা,উপেজলা পিরবার পিরক�না 
অিফস,মািটরা�া,খাগড়াছিড় 

2431 নাম-ধরনী কুমার সরকার 
িপতা-� গুরুপদ সরকার 
মাতা-�মিত পু� রাণী 

�াম-রাধানগর 
ডাকঘর-দারুশা 
উপেজলা-পবা 
েজলা-রাজশাহী 

2432 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-খাগডহর 
ডাকঘর-খাগডহর 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2433 নাম-েমাঃ ফিরদ িময়া 
িপতা-েমাঃ িছি�কুর রহমান 
মাতা-ক�না েবগম 

�াম-চর িখরািট 
ডাকঘর-িখরািট 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

2434 নাম-শুভ কুমার মহ� 
িপতা-িজেতন চ� দাস(েগাপাল) 
মাতা-বাস�ী রাণী মহ� 

�াম- 871,কামারকুড়ী 
ডাকঘর-�সাদপুর 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

2435 নাম-মনজুরুল ইসলাম 
িপতা-আজাহার আলী 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-েটিপবাড়ী 
ডাকঘর-ভূয়াপুর 
উপেজলা-ভূয়াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2436 নাম-েশখ আকরাম েহােসন 
িপতা-েশখ আফছার আলী 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-মহ�াপাড়া 
ডাকঘর-তালা 
উপেজলা-তলা 
েজলা-সাত�ীরা 
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2437 নাম-েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাছাঃ হাওয়া েবগম 

�াম-আ�রপুর 
ডাকঘর-নানকর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

2439 নাম-নািগ র্স আ�ার 
িপতা-আিফর উি�ন 
মাতা-সিখনা আ�ার 

�াম-িখলপাড়া 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2440 নাম-েতৗিফক আহেমদ 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-আেনায়ারা খাতুন 

�াম-মনাকশা© (বাদুরবাড়ী) 
ডাকঘর-কিড়য়াইল 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2441 নাম-েমাঃ আ��াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ মজিলশ উি�ন 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম-খিতব নগুয়া 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2442 নাম-বাসুেদব ৈব� 
িপতা-িনমল কুমার ৈব� 
মাতা-গীতা রাণী ৈব� 

�াম-তুয়ারডা�া 
ডাকঘর-তুয়ারডা�া 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2443 নাম-েমাঃ িমলন িময়া 
িপতা-েমাঃ িজকরুল হক 
মাতা-মাহাফুজা েবগম 

�াম-অসুরখাই 
ডাকঘর-কামারপুকুর 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

2444 নাম-েমাঃ েসােহল তানভীর 
িপতা-েমাঃ েমাশােরফ ফরাজী 
মাতা-েমাসাঃ অজুফা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী 
পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2445 নাম-িরপন চ� নাথ 
িপতা-যে��র নাথ 
মাতা-আেলা রাণী েদবী 

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

2446 নাম-আ��াহ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হােশম 
মাতা-েসিলনা খাতুন 

�াম-চাচড়া বাজার 
ডাকঘর-চাচড়া েচকেপা� 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

2447 নাম-েমাঃ সা�াম েহােসন 
িপতা-েমাঃ রু�ম তালুকদার 
মাতা-িলিলয়া েবগম 

�ক নং-িব,েরাড নং-06,বাসা নং-38,বন�,রামপুরা,ঢাকা-1219 

2448 নাম-েমাঃ সাঈদ খান 
িপতা-েমাঃ লাল িময়া খান 
মাতা-েমাসাঃ আকিলমা েবগম 

�াম-কচাবুিনয়া 
ডাকঘর-পুকুরজানা 
উপেজলা-পটুযাখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 
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2449 নাম-সু�ত কুমার িব�াস 
িপতা-নৃেপ� নাথ িব�াস 
মাতা-েরখা রাণী িব�াস 

�াম-আটুিলয়া 
ডাকঘর-হাওয়ালভা�ী 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

2450 নাম-েমাঃ জাহা�ীর েহােসন 
িপতা-েমামেজদ আলী 
মাতা-ফিরদা ইয়াছিমন 

1/35সরকারী6তলা েকায়াটার,িঝগাতলা,হাজারীবাগ,ঢাকা 

2451 নাম-েমাঃ আজাদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালজার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আিমনা েবগম 

েরড ি�েস� েবারাক টাওয়ার, 71-72এিলফয্া� েরাড,ই�াটন 
গােড র্ন,রমনা ঢাকা-1000 

2452 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আলা উি�ন 
মাতা-মািফয়া েবগম 

�াম-সািদপুর 
ডাকঘর-েবনােপাল 
উপেজলা-শাশা© 
েজলা-যেশার 

2453 নাম-েমাঃ িজকরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ জিরনা খাতুন 

�াম- 1/1কািলবাড়ী পাড়া 
ডাকঘর-গাইবা�া 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2454 নাম-েমাঃ দুলালা ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেছম আলী 
মাতা-েমাছাঃ জেবদা েবগম 

�াম-নওডা�া 
ডাকঘর-েবরচুনা 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2455 নাম-আয়নুি�ন আহেমদ 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী 
মাতা-লায়লা খাতুন 

�াম-পােকরহাট 
ডাকঘর-পােকরহাট 
উপেজলা-খানসামা 
েজলা-িদনাজপুর 

2456 নাম-েমাঃ ফিরয়াদ েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা খাতুন 

�াম-ব�েগায়ালীয়া 
ডাকঘর-বনবাংলা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2457 নাম-েমাঃ নুরু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�র রব 
মাতা-মৃত মেনায়ারা েবগম 

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

2458 নাম-�ামল কুমার 
িপতা-হৃদয় দাস 
মাতা-সীতা রাণী 

�াম-বােদ নাভারণ 
ডাকঘর-যাদবপুর 
উপেজলা-িঝকরগাছা 
েজলা-যেশার 

2459 নাম-েমাঃ হাসান মাহমুদ 
িপতা-খুরিশদ আলম 
মাতা-ছােলয়া েবগম 

�াম-জামালপুর 
ডাকঘর-জামালপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 
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2460 নাম-তািনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ মাসুদুল আলম 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম- 145/1আরামবাগ 
ডাকঘর-িজ িপ ও 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

2461 নাম-েমাঃ জাকািরয়া 
িপতা-েমাঃ আিনছুর রহমান 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-েগায়াল বাথান 
ডাকঘর-েগায়াল বাথান 
উপেজলা-কািলয়াৈকর 
েজলা-গাজীপুর 

2462 নাম-েমাঃ েমেহদী জামান 
িপতা-েমাঃ েগালাম সােরায়ার 
মাতা-েরেহনা আ�ার 

বাড়ী নং-29,েরাড নং-08,�ক নং-ই,েসকশন নং-
12,িমরপুর,প�বী,ঢাকা-1216 

2463 নাম-েমাঃ রাহাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািকম 
মাতা-জািমলা খাতুন 

�াম-ভাটপাড়া 
ডাকঘর-ভূিগলহাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

2464 নাম-েমাঃ তানভীর আহেমদ তুষার 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন সরকার 
মাতা-েমাছাঃ ইসেমতারা েবগম 

�াম-েগাপাল চরণ 
ডাকঘর-সু�রগ� 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

2465 নাম-েমাঃ মিনর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ধম©পুর 
ডাকঘর-আদশ©সদর 
উপেজলা-েকােতায়ালী 
েজলা-কুিম�া 

2466 নাম-সুরাইয়া আখতার 
িপতা-েমাঃ মামুন েহােসন 
মাতা-মৃত কাউসারী 

�াম- 41নং হাজী রিহমব� েলন 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-চকবাজার(লালাবাগ) 
েজলা-ঢাকা 

2468 নাম-েমাহা�দ আলী 
িপতা-নুরুল হক 
মাতা-আেয়রা েবগম 

�াম-গিণপুর 
ডাকঘর-েচৗমুহনী 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2469 নাম-িনটুল চাকমা 
িপতা-�েজয্ািত চাকমা 
মাতা-রাণী েদওয়ান 

�াম-ভড়ালী 
ডাকঘর-ফিরদগ� 
উপেজলা-ফিরদগ� 
েজলা-রা�ামািট 

2470 নাম-েমাঃ েগালাম সারওয়ার 
িপতা-েমাঃ আবদুল বারী 
মাতা-নুর জাহান 

আেয়শা ভবন(এফ-1) 6� তরা,আলী শাহ পাড়া,কবর�ান 
গিল,ব�রিটলা,েসইলস©কেলানী,ইিপেজড,চ��াম 
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2471 নাম-েমাঃ েরজুয়ানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মাহফুজ িময়া 
মাতা-মজিলষা েবগম 

�াম-মাধবপুর 
ডাকঘর-মাধবপুর 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

2472 নাম-েমাঃ িলটন িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েমাচাঃ েমারেশদা খাতুন 

�াম-েমাজাফ্ফরপুর 
ডাকঘর-জাহা�ীরাবাদ 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2473 নাম-েমাঃ েমাশারফ েহােসন 
িপতা-মৃত ই�ািহম েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা িবিব 

�াম-রামনগর 
ডাকঘর-রামনগর 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

2474 নাম-ইিলয়াস েহােসন 
িপতা-েমাঃ সামাদ হাজারী 
মাতা-আেনায়ারা খাতুন 

�াম-ঠুলঠুিলয়া 
ডাকঘর-েডমরা 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

2475 নাম-েসৗরভ পাল 
িপতা-অপূব©কুমার পাল 
মাতা-িদপালী রাণী পাল 

�াম-েস�ারপাড়া(কািলবাড়ীেরাড) 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2476 নাম-আি�য়া ফরজানা সুইিট 
িপতা-মামুনুর রািহত 
মাতা-হািসনা েবগম 

বািড় নং-18,েরাড নং-21,েস�র নং-14,উ�রা,ঢাকা-1230 

2477 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন 
মাতা-তহািমনা আ�ার 

�াম-েছাট মাছুয়া 
ডাকঘর-তুষখালী 
উপেজলা-মঠবাড়ীয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

2478 নাম-সািকব আল হাসান 
িপতা-খিললুর রহমান 
মাতা-রািশদা েবগম 

বাসা নং-04,েরাড নং-10,েলন নং-11,�ক নং-িস,প�বী,িমরপুর,ঢাকা-
1216 

2479 নাম-েমাঃ রািফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রিশদা িবিব 

�াম-েগৗরীপুর 
ডাকঘর-মিহষডা�া 
উপেজলা-নলডা�া 
েজলা-নােটার 

2480 নাম-এমরান েহােসন 
িপতা-ময়নুল েহােসন 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-এফ1/8নািসরাবাদ িস এ� িব কেলানী 
ডাকঘর-জািকর েহােসন েরাড 
উপেজলা-খুলশী 
েজলা-চ��াম 
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2481 নাম-�ামল কুমার রায় 
িপতা-িবজয় কুমার রায় 
মাতা-েহমবালা রায় 

�াম-দি�ণ চওড়া 
ডাকঘর-ভা�ামা�ীর হাট 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

2482 নাম-েমাঃ ইউনুস আলী খান 
িপতা-মৃত মুজাহার আলী খান 
মাতা-রািবয়া েবগম 

�াম-রাজপাশা 
ডাকঘর-রাজপাশা 
উপেজলা-ভা�ািরয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

2483 নাম-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ উসমান গিণ 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা আ�ার 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ল�ীপুর 
উপেজলা-কুিলয়ার চর 
েজলা-িকেশারগ� 

2484 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ ওয়ােয়দুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ হুসেন আরা 

�াম-নরদাশ 
ডাকঘর-নরদাশ 
উপেজলা-বাঘমারা 
েজলা-রাজশাহী 

2485 নাম-সুিফয়া আকতার 
িপতা-েমাঃ েসানা িময়া 
মাতা-সুলতানা পারভীন 

�াম-িনম নগর(বালুবাড়ী) 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-িদনাজপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

2486 নাম-সু�ত কম©কার 
িপতা-েনপাল কম©কার 
মাতা-িরনা রাণী 

�াম-পূব©সুিবদখালী 
ডাকঘর-সুিবদখালী 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

2487 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-মৃত েমাঃ রুহুল আিমন গাজী 
মাতা-মােজদা খাতুন 

�াম-তুষার ডাঁ�া 
ডাকঘর-তুষার ডাঁ�া 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2488 নাম-েমাঃ লািমউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মাহাবুবার রহমান 
মাতা-েমাঃ িশিরন েবগম 

�াম-কুপতলা 
ডাকঘর-কুপতলা 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2489 নাম-আল আিমন েহােসন 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ নুরজাহান 

�াম-চাওবন 
ডাকঘর-ডা:রাজাবাড়ী 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

2490 নাম-েমাঃ সিফক রহমান 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

�াম-বড় গুড়েগালা 
ডাকঘর-িদনাজপুর 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

2491 নাম-েমাঃ আলী আকবর তালুকদার 
িপতা-েমাঃ আলী আজম িময়া 
মাতা-েরাকসানা আজম 

�াম-মৃধা মহল(িদলালপুর) 
ডাকঘর-পাবনা সদর 
উপেজলা-পাবনা 
েজলা-পাবনা 
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2492 নাম-েমাঃ েমা�ফা কামাল 
িপতা-আবদুল লিতফ হাওলাদার 
মাতা-মুকুল েবগম 

161পি�ম ধানমি�,মধুবাজার,িঝগাতলা,হাজারীবাগ,ঢাকা-1209 

2493 নাম-েসাহাগ মাহমুদ 
িপতা-আঃ হাই 
মাতা-েসিলনা 

15,পুরােনা প�ন, (েচৗধুরী কমে��),প�ন,ঢাকা-1000 

2494 নাম-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
িপতা-আঃ েমাতােলব মাতু�র 
মাতা-ছােহরা েবগম 

�াম-কৃòনগর 
ডাকঘর-কািঠয়া কািলবাড়ী 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2495 নাম-েমাঃ িফেরাজ আলম 
িপতা-মৃত নবী আলী েবপারী 
মাতা-েমাসাঃ ভরত জান িবিব 

�াম-ধানদী 
ডাকঘর-ধানদী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

2496 নাম-েমাঃ রােসল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িজয়ািসন আলী 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

�াম-কেলজ পাড়া 
ডাকঘর-েবাদা 
উপেজলা-েবাদা 
েজলা-প�গড় 

2497 নাম-েমাঃ নািহন িশমুল রায়হান 
িপতা-েমাঃ েমাবারক 
মাতা-নািসমা েবগম 

�াম-েদাসাইদ 
ডাকঘর-আশুিলয়া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

2498 নাম-আজাদ খান 
িপতা-মিফজ উি�ন 
মাতা-কুলছুম খানম 

�াম- 469,পাঁচাহার 
ডাকঘর-��ছািপয়া 
উপেজলা-গফুরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2499 নাম-েমাঃ েমািমন হাসান 
িপতা-েমাঃ নূরুল হাসান েচৗধূরী 
মাতা-আিমনা েবগম 

মদন ভূইঁয়া বাড়ী,�ট নং-1689,উ�র দি�ণ,েরাড নং-
06,দিনয়া,কদমতলী,ঢাকা-1236 

2500 নাম-েমাঃ আিমন হাসান 
িপতা-েমাঃ নূরুল হাসান েচৗধুরী 
মাতা-আিমনা েবগম 

মদন ভূইঁয়া বাড়ী,�ট নং-1689,উ�র দি�ণ,েরাড নং-
06,দিনয়া,কদমতলী,ঢাকা-1236 

2501 নাম-েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-সালমা আ�ার 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2502 নাম-ইফফাত শারিমন ঈিশতা 
িপতা-ইয়ািছন আলী মৃধা 
মাতা-শাহীন আরা বীনা 

�াম-িদলালপুর 
ডাকঘর-পাবনা 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 
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2503 নাম-েমাঃ সােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম খান 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম-ডুবাইল উ�র পাড়া 
ডাকঘর-জামু র্কী 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

2504 নাম-অিনতা রাণী 
িপতা-কানাই চ� 
মাতা-ভি� রাণী 

�য়ে�-কািতর্ক চ�,শীতল েহয়ার ে�সার,মুজািহদ সুপার 
মােকর্ট,আ��াহপুর,েকরানীগ�,ঢাকা-1311 

2505 নাম-�ভাত কাি� দাশ 
িপতা-কািতর্ক কাি� দাশ 
মাতা-রীনা রাণী দাশ 

নয়ন েগা� ফয্াশন, 65/5কিমশনার মােকর্ট,হাজারী 
েলইন,আ�রিক�া,রহমতগ�,েকােতায়ালী,চ��াম 

2506 নাম-িজহাদ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-েহাসিনয়ারা েবগম 

�াম-কৃòপুর দিড়পাড়া 
ডাকঘর-কুসুমহাটী 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2507 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শােহদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা খাতুন 

�াম-মািনকদহ 
ডাকঘর-গয়হা�া বাজার 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2508 নাম-েমাঃ নািসম 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-পারুল 

�াম-বালুয়াকাি� 
ডাকঘর-িব েক রায়পাড়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

2509 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রুিব েবগম 

�াম-পঁচাকা�র 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2510 নাম-সি�ত কুমার মাহােতা 
িপতা-অনীল চ� মাহােতা 
মাতা-সিবতা রাণী মাহােতা 

�াম-কিলয়া 
ডাকঘর-েসানাখাড়া 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2511 নাম-েমাঃ েগালাম রােসল 
িপতা-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-িশকারপুর 
ডাকঘর-খাড়াতাইয়া(গাজীপুর) 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2512 নাম-রািফউল ইসলাম রাহুল 
িপতা-েমাঃ ছােনায়ার িব�াস 
মাতা-মৃত নিবরন েবগম 

�াম- 181,মালা 
ডাকঘর-কািশয়ানী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2513 নাম-েমাহা�দ ই�ািহম 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-তাছিলমা 

রুম নং-209,হাজী মুহা�দ মহসীন হল,ঢাকা িব�িব�ালয়,রমনা,ঢাকা-
1000 
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2514 নাম-েমাঃ সুমন আলী 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আিমনা েবগম 

�াম-উ�র েদশী বাই 
ডাকঘর-কাঠালী 
উপেজলা-জলঢাকা 
েজলা-নীলফামারী 

2515 নাম-েমাঃ এজাবু�াহ সােলহী 
িপতা-েমাঃ সিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েমাসেলমা েবগম 

�াম-উ�র চাঁদখানা ফিকরপাড়া 
ডাকঘর-চাঁদখানা 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-নীলফামারী 

2516 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-আজগর আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েধাপাকুড়া 
ডাকঘর-েপাড়াগাঁও 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

2517 নাম-েমাঃ আ�র রিহম খান 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন খান 
মাতা-নূর সুিফয়া খাতুন 

�াম-শাপলা �াফ েকায়াটার 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

2518 নাম-শরীফ শামীম ইসলাম 
িপতা-শরীফ নূরুল ইসলাম 
মাতা-তাছিলমা েবগম 

�াম-জয়পাশা 
ডাকঘর-জয়পাশা 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

2519 নাম-েমাহা�দ আহাদ আলী 
িপতা-মৃত আ�ল েগাফুর িব�াস 
মাতা-েমাসাঃ রােহমা েবগম 

�াম-নয়ালাভা�া 
ডাকঘর-নয়ালাভা�া 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2520 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মাহাজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ কািরমা খাতুন 

�াম-চাঁদ গাঁও 
ডাকঘর-চাঁদ গাঁও 
উপেজলা-নািলতা বাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

2521 নাম-েমাঃ মাসুদ েমা�া 
িপতা-েমায়াে�ম েহােসন 
মাতা-জুেবদা খাতুন 

�াম-মািছমপুর 
ডাকঘর-মজিলশপুর 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

2522 নাম-েমাঃ আ�ল মিতন িময়া 
িপতা-নুর েমাহা�দ 
মাতা-ছােলহা খাতুন 

�াম-গানজানা 
ডাকঘর-ধলাপাড়া 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2523 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওহাব 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-িবলহির বাড়ী 
ডাকঘর-সাবগাড়ী 
উপেজলা-গুরুদাস পুর 
েজলা-নােটার 

2524 নাম-েমাঃ শামীম আহেমদ 
িপতা-েমাঃ েমাফাে�ল েহােসন 
মাতা-েশিলনা েবগম 

�াম-পাঁচ ময়না 
ডাকঘর-ময়না 
উপেজলা-েবায়ালামারী 
েজলা-ফিরদপুর 
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2525 নাম-েগালাম েমা�াদীর ভূইঁয়া 
িপতা-েমাঃ আ��াহ ভূইঁয়া 
মাতা-িশিরয়া েবগম 

�াম-আদশ©পাড়া 
ডাকঘর-কািলকা �সাদ 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

2526 নাম-েমাঃ েতৗিহদুল ইসলাম 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-রােহলা েবগম 

�াম-লাউতলী 
ডাকঘর-ছিমর মুি�রহাট 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2527 নাম-েমাহা�দ রমজান আলী 
িপতা-আ�স েসাবহান 
মাতা-আয়শা আ�ার 

�াম-মািনকপুর 
ডাকঘর-শাহিজবাজার 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

2528 নাম-ইসমাইল েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ রিফক উি�ন 
মাতা-মৃত েমাছাঃ সুিপয়া েবগম 

�াম-িপেরর চক 
ডাকঘর-খািদম নগর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িসেলট 

2529 নাম-রােসল তালুকদার 
িপতা-মৃত মধুসুদন তালুকদার 
মাতা-অনজু তালুকদার 

268/277পুরাতন গীজর্া,ক�বাজার এ� হক 
েবািডং,সদর,েকােতায়ালী,চ��াম 

2530 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-মাহমুদা খাতুন 

�াম-আন�পুর 
ডাকঘর-বহুলা 
উপেজলা-হিবগ� সদর 
েজলা-হিবগ� 

2531 নাম-েসােলমান েহােসন(নয়ন) 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-েমাছাঃ নািগ র্স েবগম 

29/26পাইক পাড়া সরকারী �াফ েকায়াটার,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

2532 নাম-েমাঃ জািবরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু সাঈদ 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা খাতুন 

�াম-বারই কাি� 
ডাকঘর-গণপ�ী 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

2533 নাম-পৃি�শ কাি� দাস 
িপতা-�েমশ চ� দাস 
মাতা-�িত রাণী দাস 

�াম-িঝটকা 
ডাকঘর-পুকড়া 
উপেজলা-বািনয়াচং 
েজলা-হিবগ� 

2534 নাম-ইয়াসিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-মৃত ঝরণা খাতুন 

�াম-কািলপুর 
ডাকঘর-সায়দাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

2535 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আ�ার েবগম 

�াম-েদওড়া 
ডাকঘর-েদওড়া পি�মপাড়া 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 
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2536 নাম-মাধব চ� রায় 
িপতা-মৃত সুের� নাথ রায় 
মাতা-ফুল�রী রাণী 

েরবতী কুমার িব�াস,ইন�া�র,বাংলােদশ েকািরয়া কািরগরী �িশ�ণ 
েক�,দারুস সালাম,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2537 নাম-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
িপতা-েমাঃ আশরাফ আলী 
মাতা-েমাসাঃ নািসমা েবগম 

�াম-কাকাইল কািট 
ডাকঘর-েচৗমুহনী 
উপেজলা-চারঘাট 
েজলা-রাজশাহী 

2538 নাম-মাসুদ পারেভজ রানা 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ িময়া 
মাতা-আয়শা খাতুন 

�াম-ইটাহাটা(কলাবাগান) 
ডাকঘর-চা�না 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2539 নাম-েমাঃ কাওসার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ সিফক আহেমদ 
মাতা-নাহার েবগম 

িডিসিস-1165,দি�ণ ই�ািহমপুর,বাতানবাড়ী,ঢাকা 
কয্া�নেম�,কাফরুল,ঢাকা-1206 

2540 নাম-েমাঃ সবুজ িময়া 
িপতা-েমাঃ হািবজুল রহমান 
মাতা-সুিম েবগম 

�াম-পি�ম েশরী 
ডাকঘর-েশরপুর টাউন 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

2541 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-িড.এম শাহীন 
মাতা-িনপু েবগম 

�য্াট নং-2/এ,বাসা নং-20,েরাড নং-08,েস�র নং-11,উ�রা,ঢাকা-
1230 

2542 নাম-আহমাদু�াহ িহস সায়দ 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা িছি�কা 

�াম-বহুলী 
ডাকঘর-বহুলী 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

2543 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-আছাতন েনছা 

�াম-মা�রা(�াদার বাজার) 
ডাকঘর-ভরতখালী 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

2544 নাম-সাইদুল হক 
িপতা-আিমরুল হক 
মাতা-েহনা েবগম 

�াম-ম� কামারগাঁও 
ডাকঘর-ভা�কুল 
উপেজলা-�নগর 
েজলা-মুি�গ� 

2545 নাম-সা�াম েহােসন 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-েচমন আরা েবগম 

�াম- 122আ/এ,রসুলবাগ 
ডাকঘর-চক বাজার 
উপেজলা-চাকিলয়া 
েজলা-চ��াম 
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2546 নাম-েরশমা আ�ার জুথী 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-মু�া েবগম 

�াম- 16/22,আডম েরাড,�ক িড 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

2547 নাম-েমাঃ িশরাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আনছার মু�ী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ভাই েজাড়া 
ডাকঘর-তারা বুিনয়া 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

2548 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল েহােসন খাঁন 
মাতা-েমাসাঃ আেমনা খাতুন 

�াম-পা�া পাড়া 
ডাকঘর-িজ,পা�া পাড়া 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

2549 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ হা�ান িময়া 
মাতা-আিছয়া েবগম 

102, 6� তলা,নতুন প�ন লাইন,িনউ মােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

2550 নাম-েমাঃ আ�ল আিলম 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ আকিলমা েবগম 

�াম-িপয়ারপুর 
ডাকঘর-ঈ�রদী 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

2551 নাম-পািপয়া সুলতানা 
িপতা-আলী আজগর 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�য়ে�-ইকবাল েহােসন,িহসাব শাখা,ভবন নং-3,ক� নং-231,প�ী 
উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2552 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ ছালাম েবগ 
মাতা-েমাসাঃ জািকয়া েবগম 

�াম-িমঠাপুর 
ডাকঘর-ওয়ােয়জা আবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2553 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-পূব©েহতািলয়া 
ডাকঘর-বহালগািছয়া 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2554 নাম-আকতার েহােসন 
িপতা-আলতাফ েহােসন 
মাতা-নুরু�াহার 

�াম-আগেতির�া(বড়বাড়ী) 
ডাকঘর-ধুবিলয়া 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2555 নাম-েশখ আিরফুর রহমান 
িপতা-েশখ আ�ল আিজজ 
মাতা-েহেলনুর েবগম 

�য়ে�-েশখ আ�ল আিজজ,অিডট পিরদ�র(13তলা),িবদুয্ৎ 
ভবন,বাংলােদশ িবদুয্ৎ উ�য়ন েবাড, 1নং আ�ল গিণ েরাড,ঢাকা-
1000 
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2556 নাম-েমাঃ শামীম েরজা 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাসাঃ রািজয়া েবগম 

�াম-পূব©সুিবদখালী 
ডাকঘর-সুিবদখালী 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

2557 নাম-রািজব সরদার 
িপতা-েমাঃ মহর আলী সরদার 
মাতা-মালিত েবগম 

�াম-পূব©বািনয়ারী 
ডাকঘর-দীিঘরজান 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

2558 নাম-জুেয়ল চ� বম©ন 
িপতা-হির েমাহন বম©ন 
মাতা-মালতী রাণী বম©ন 

�াম-উ�র সালুয়া 
ডাকঘর-ডুমরাকা�ী 
উপেজলা-কুিলয়ার চর 
েজলা-িকেশারগ� 

2560 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ আলতাপ েহােসন 
মাতা-েমােশ র্দা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ শিফকুল ইসলাম,�ধান িনব র্াহী কম©কতর্ার দ�র,ঢাকা 
উ�র িসিট কেপ র্ােরশন,ঢাকা 

2561 নাম-েমাঃ আিতক ভূঞা 
িপতা-েমাঃ রিফক ভূঞা 
মাতা-আিমরা আ�ার 

�াম-থােন�র 
ডাকঘর-বাদলা 
উপেজলা-ইটনা 
েজলা-িকেশারগ� 

2562 নাম-ওমর ফারুক 
িপতা-আবু তােহর 
মাতা-িসি�কা 

�াম-দাম পাটুলী 
ডাকঘর-জাতীয় িচিন কল 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

2563 নাম-ফােতমা আ�ার 
িপতা-েমাবারক উ�য্া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-কিবরাজ বাগ 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

2564 নাম-েমাঃ েমহফুজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-িমেসস েদেলায়ারা েবগম 

�াম-পুরাতন েমৗলভী পাড়া 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ©সদর 
েজলা-কুিম�া 

2565 নাম-েমাহা�দ আহাদ আলী 
িপতা-আ�ল েগাফুর িব�াস 
মাতা-েমাসাঃ রােহলা েবগম 

�াম-নয়ালাভা�া 
ডাকঘর-নয়ালাভা�া 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2566 নাম-েতাফা�ল েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
মাতা-মহেছনা েবগম 

�াম-খািলশা চাপানী 
ডাকঘর-নাউতারা 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 

2567 নাম-েমাঃ আহসান হাবীব 
িপতা-েমাঃ চাঁদ আলী 
মাতা-রিহমা েবগম 

8/িব/21 (িনচতলা),ম� পাইকপাড়া(িবহারী পাড়া),িমরপুর,ঢাকা-
1216 
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2568 নাম-েমাহা�দ িজয়াউল হক 
িপতা-েমাঃ নূর হক 
মাতা-খিদজা েবগম 

�াম-চকবাজার 
ডাকঘর-চকবাজার 
উপেজলা-বাকিলয়া 
েজলা-চ��াম 

2569 নাম-এম িড রােসল েহাসাইন রােসদ 
িপতা-আ�ল হািলম ফিকর 
মাতা-আকরাবুন েনছা 

�াম-সুকতাইল 
ডাকঘর-সুকতাইল 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2570 নাম-েমাঃ সািমউল ইসলাম 
িপতা-মৃত আবুল কােশম িময়া 
মাতা-মৃত সুরুতুন েনছা 

হাউজ নং-40,েরাড নং-18,েস�র নং-11,উ�রা,ঢাকা-1230 

2571 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-মাহারুব রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মাহামুদা খাতুন 

�াম-েগায়ালভা�া 
ডাকঘর-জামাল নগর 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2572 নাম-আনসারুল হক 
িপতা-আেলফ উি�ন 
মাতা-সােবয়া েবগম 

�াম-মাগুড়া 
ডাকঘর-মাগুড়া 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-নীলফামারী 

2573 নাম-রূপস কুমার দাস 
িপতা-িবজয় কুমার দাস 
মাতা-িনম©লা রাণী দাস 

�াম-সাকুলী বাজার 
ডাকঘর-কািদরগ� 
উপেজলা-শা�া 
েজলা-সুনামগ� 

2574 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-মৃত আ�ল কােদর 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ মহল 

�াম-বীর শুভগাছা 
ডাকঘর-শুভগাছা 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2575 নাম-েমাঃ মািনক িময়া 
িপতা-আঃ মােলক 
মাতা-হােরছা খাতুন 

�াম-হািজরগল(উ�র) 
ডাকঘর-নীলগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

2576 নাম-িদপংকর চ� িম�ী 
িপতা-�পন কুমার িম�ী 
মাতা-সাধনা রাণী 

�াম-উ�র েলাহািনয়া 
ডাকঘর-েলাহািনয়া বড়বাড়ী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2577 নাম-েমাঃ নুর নবী 
িপতা-আবুল খােয়র 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-পাঁচ বাড়ীয়া(পাঠানবাড়ী) 
ডাকঘর-পাঁচ বাড়ীয়া 
উপেজলা-সানাইমুিড় 
েজলা-েনায়াখালী 
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2578 নাম-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মু�া েবগম 

�াম-ইসলামপুর(মু�ীপাড়া) 
ডাকঘর-ব�মঝাড় 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2579 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ িসরাজ আলী গাজী 
মাতা-েমাসাঃ নয়নতারা েবগম 

�াম- 24/1পি�ম যা�াবাড়ী 
ডাকঘর-যা�াবাড়ী ফিরদাবাদ 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

2580 নাম-েশখ েমাহা�দ রাজন 
িপতা-েশখ েসকা�ার আলী 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম- 357/এ িতলপা পাড়া 
ডাকঘর-শাি� নগর 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2581 নাম-েমাঃ আরমান খাঁ 
িপতা-আ�ল কু�স খাঁ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-পূব©কদমতলী 
ডাকঘর-েমরাজ নগর 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

2583 নাম-েমাঃ ই�ািহম খান 
িপতা-আঃ লিতফ খান 
মাতা-নহার েবগম 

�াম- 46উ�র নাখালপাড়া 
ডাকঘর-িজ িপ ও 
উপেজলা-ডবলমুিরং 
েজলা-চ��াম 

2584 নাম-পূণ©চ� কিবরাজ 
িপতা-িনরা�ন কিবরাজ 
মাতা-ক�না রাণী 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

2585 নাম-কৃ�া রায় 
িপতা-ধীের� নাথ রায় 
মাতা-ধুেলা রাণী রায় 

�াম-পি�ম সাইতাড়া 
ডাকঘর-চড়ক ভা�ার রাজার 
উপেজলা-িচিরর ব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

২৫৮৬ নাম-েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ সা�ার 
মাতা-েমাতাহারা 

�াম-চক সাবাই 
ডাকঘর-েতঁতুিলয়া 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

2587 নাম-েমাঃ আবু হািনফ 
িপতা-েমাঃ জালাল উি�ন 
মাতা-আেমনা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ েগালাম েমা�ফা খান,জুই-13,ব�ভবন, 5নং 
েগইট,ব�ভবন �াফ েকায়াটার,ব�ভবন,ঢাকা-1000 

2588 নাম- িমনতু চাকমা 
িপতা-�ীিত কাপি� চাকমা 
মাতা- মায়া চাকমা 

১০৯৩, েেচৗধুরী বািড় 
খলবািড়রেটক ম�পাড়া 
ভাটারা, গুলশান-১২১২ 
ঢাকা। 

2589 নাম- সিজব িশকদার 
িপতা- েমাঃ নওেশর আলী িশকদার 
মাতা- নাছিরন েবগম 

�াম-িশকদার বাড়ী 
ডাকঘর-পারুিলয়া 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 
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2590 নাম-সজীব চ� সরকার 
িপতা-হির চ� সরকার (মৃত) 
মাতা- ঊষা রানী সরকার (মৃত) 

�াম- চ�ীপাশা 
ডাকঘর- না�াইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা- ময়মনিসংহ 

2591 নাম-ইমদাদুল হক 
িপতা-েমাহা�দ রিহম উ�ীন 
মাতা- সােহরা খাতুন 

�াম- মিরচালী 
ডাকঘর-েডৗহাখলা 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা- ময়মনিসংহ 

2592 নাম-েমাঃ শাহীন েমা�া 
িপতা-েমাঃ সামচুল হক েমা�া 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�াম-মাঠলা 
ডাকঘর-েমা�া েততুলীয়া 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

2593 নাম-মাজহারুল হক 
িপতা-নজরুল হক 
মাতা-লাইলী েবগম 

�াম-বােদকল েমাহনা 
ডাকঘর-রামভ�পুর 
উপেজলা-মু�াগাছী 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2594 নাম-সালমা অ�ার 
িপতা-রুসতম আলী সরদার 
মাতা-িরিজয়া েবগম 

�াম-ধাওয়া 
ডাকঘর-ধাওয়া 
উপেজলা-ভা�ািরয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

2595 নাম-মুিশ র্দা খাতুন 
িপতা-িমজানুর রহমান 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-বািলয়াদী 
ডাকঘর-চ�েকানা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

2596 নাম-আদরী সরকার 
িপতা-মেনার�ন সরকার 
মাতা-ফুলকুমারী সরকার 

-১১৭ পি�ম কাফঠরুল, 
আগার গাউ,তালতলা,ঢাকা 

2597 নাম-সজীব মজুমদার 
িপতা-বলরাম মজুমদার 
মাতা-অ�র্না মজুদার 

�াম-ল�নপুর 
ডাকঘর-ভবানী জীবনপুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2598 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ লাল চাদ ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আিছয়া খাতুন 

বাসা নং-৪৮-এইচ,উ�র ফুলর েরাড আবািসক এলাকা,শাহাবগ,ঢাকা 

2599 নাম-অমৃত িব�াস 
িপতা-রতন িব�াস 
মাতা-অিমতা িব�াস 

হােসম ছা�াবাস,রুম-৩০৩, 
আগানগির,েকরানীগ�,ঢাকা। 

2600 নাম-েমাঃ আবু হািনফ আলী 
িপতা-মৃত-আ�র রিশদ 
মাতা-মৃত-আ�য়ারা েবগম 

�াম- সালাই নগর 
ডাকঘর-পাঁকা 
উপেজলা-বাগািতপাড়া 
েজলা-নােটার 
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2601 নাম-রািকবুল হাসান 
িপতা-আ�ল জিলল 
মাতা-েসামা আ�ার 

�াম-ভািটয়া 
ডাকঘর-�েমতপুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2602 নাম-এস.এম.শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েশখ েমাঃ েকরামত আলী 
মাতা-সািবনা ইয়াসিমন 

�াম-পাটগাতী 
ডাকঘর-পাটগাতী 
উপেজলা-টুংগী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2603 নাম-েমাঃ আ�ল আওয়াল 
িপতা-েমাঃ আলতাব আলী 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-চর আধ পািখয়া 
ডাকঘর-চর আধ পািখয়া 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2604 নাম-নািজমুল ইসলাম 
িপতা-ওসমান গিন 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-দ:মাি�য়া 
ডাকঘর-ফলদা 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2605 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-মাহাবুল িবয়া 
মাতা-েবগম আ�ার 

�াম-ধিলহর 
ডাকঘর-েহােসনপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2606 নাম-েমাঃ শািহন আলম 
িপতা-মৃত-েমাঃ মা�ান িময়া 
মাতা-েবগম আ�ার 

�াম-নাইকানী বাড়ী 
ডাকঘর-িমিরকপুর 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2607 নাম-�কাশ বালা 
িপতা-মৃত-পূন র্ বালা 
মাতা-িসমু বালা 

রুম নং-১১৯,খান েমস,িজনিজ,েকরানীগ� 

2608 নাম- েমাঃ জািহদ হাসান 
িপতা-েমাঃ আইয়ব আলী 
মাতা-েমাছা:েজােবদা খাতুন 

�াম-রাহুিলয়া 
ডাকঘর- গয়হা�া 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2609 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-মৃত-েমাঃ আ�ল সা�ার 
মাতা-ফিজলা খাতুন 

�াম-মুড়লবাড়ী 
ডাকঘর- পাচুয়া 
উপেজলা-গফুরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2610 নাম- েমাঃ ইমরুল কােয়স 
িপতা-েমাঃ আঃ জ�ার 
মাতা-েমাছা:মেনায়ারা 

�াম-বাটরা 
ডাকঘর- বাটরা 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

2611 নাম-েখাকন ি�পুরা 
িপতা-সুিজৎ কাি� ি�পুরা 
মাতা-িবধা িদির ি�পুরা 

�াম-েবায়ালখালী 
ডাকঘর-দীিঘনালা 
উপেজলা-িদিঘনালা 
েজলা-খাগড়াছাি◌ড় পাব র্তয্ েজলা 
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2612 নাম-েমাঃ আিজজুল হক 
িপতা-েমা:হািনফ িময়া 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম পি�ম নয়াহািট 
ডাকঘর- কািলকা �সাদ 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

2613 নাম-েমা:রিন 
িপতা-েমাঃ জয়নুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা;মনসুরা েবগম 

�াম–বড়ব�র নতুনপাড়া 
ডাকঘর- িদনাজপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

2614 নাম-েমাসা:আিবদা সুলতানা খান 
িপতা-মৃত-েমা:এনামুল হক খান 
মাতা-েমাসা:কিহনুর খানম 

িজ-৩ িব.িজ.ে�স �াফেকায়াটার,েতজগাও,ঢাকা 

2615 নাম-েমা:সেরায়ার েহােসন 
িপতা-মৃত-েমা:আিমন েহােসন 
মাতা-মৃত-শামছু�াহার েবগম 

�াম-ধম র্পুর 
ডাকঘর- ধম র্পুর 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

2616 নাম-েমা:শাহীন আকন 
িপতা-আ�ল হাই আকন 
মাতা-তাহিমনা েবগম 

�াম-েটংরাখালী 
ডাকঘর-ওয়ােযজাবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2617 নাম-েমাঃ েলাকমান েহােসন 
িপতা-েমাঃ েফারকান ফিকর 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-লাউকাঠী 
ডাকঘর- লাউকাঠী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2618 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-আলী আহ�দ 
মাতা-শরীফা খানম 

�াম-ম�পাড়া 
ডাকঘর- �া�নবািরয়া 
উপেজলা-�া�নবািরয়া 
েজলা-�া�নবািরয়া 

2619 নাম-খ�কার েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-খ�কার আহ�দ আলী 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম–দি�ন চকএনােয়ত 
ডাকঘর- নওগা 
উপেজলা-নওগা সদর 
েজলা-নওগা 

2620 নাম-মিনকা হক 
িপতা-খ�কার সামসুল হক 
মাতা-সুলতানা খ�কার 

৪৮ এিব,পুরানা প�ন 
বায়তুল মােয়র 
রুম-১১০০ 

2621 নাম-েমা:বুলবুল আহেমদ 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম েছাট হািমরদী 
ডাকঘর- হািমরদী 
উপেজলা-ভাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

2622 নাম-আইিরন সুলতানা 
িপতা-েমা:জুরান আলী ম�ল 
মাতা-শামসু�াহার েবগম 

�াম রুহুলী 
ডাকঘর- েগািব�াসী 
উপেজলা-ভুঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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2623 নাম-মািনক সাহা 
িপতা-কমল সাহা 
মাতা-িবনা সাহা 

�াম গুহুলী 
ডাকঘর- েকদারপুর 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2624 নাম-িরটন শীল 
িপতা-মৃত-পুিলন শীল 
মাতা-ক�না শীল 

�াম বনী�াম 
ডাকঘর- বনী�াম 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

2625 নাম-সুদী� কুমার বম র্ন 
িপতা-রেম�নাথ বম র্ন 
মাতা-�িতমা রানী 

৭৭ বর বাগ,১৩ নং ওয়াড র্ বড়বাগ,িমরপুর-২,ঢাকা 

2626 নাম-মাহবুব আলম 
িপতা-ফিরদ মজুমদার 
মাতা-শামছু�ার 

�াম ফিকরহাট 
ডাকঘর-েমষতলী 
উপেজলা েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

2627 নাম-মানসুরা 
িপতা-েমা:শাহআলম হাওলাদার 
মাতা-শাহীনুর েবগম, 

�াম পি�ম শািরকখালী, 
ডাকঘর- বশাক বাজার, 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2628 নাম-েমা:্ইমরান েহােসন 
িপতা-েমা:নািজম উি�ন 
মাতা-সােনায়ারা খাতুন 

�াম েকেটালা 
ডাকঘর- েকেটালা 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

2629 নাম-আ�র রহমান 
িপতা-আ�স সামাদ 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম কুরশী 
ডাকঘর- েসানাতনী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2630 নাম-সুজন েশখ 
িপতা-েশখ আ�র জ�ার 
মাতা-েরখা েবগম 

�াম িহরালদী 
ডাকঘর- আিজমনগর 
উপেজলা-ভাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

2631 নাম-আিরফুল হাসান 
িপতা-জািকর েহােসন 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম কদমতলী 
ডাকঘর- েসানারামপুর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-��নবািড়য়া 

2632 নাম-েমাহা�দ েসিলম উি�ন 
িপতা-েমাহা�দ জালাল আহা�দ 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

�াম উ�র জগদান� 
ডাকঘর-মুবাবুল েচৗ:হাট 
উপেজলা-কিবর হাট 
েজলা-েনায়াখালী 

2633 নাম-সিমত দাস 
িপতা-�পন চ� দাস 
মাতা-অ�না রানী দাস 

�াম রায়ন�া 
ডাকঘর- কাপািসয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 
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2634 নাম-েমা:শাহিরয়ার েহােসন 
িপতা-েমা:আবুল েহােসন 
মাতা-আকিলমা নাছিরন 

�াম পাইথল 
ডাকঘর- কাওরাইন 
উপেজলা-গফুরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2635 নাম-েমা:শিরফুল খান 
িপতা-েমা:মা�ান খান 
মাতা-সুিফয়া খানম 

িটিব েগইট,১৯নং উয়াড র্, 
গুলশান,ঢাকা 

2636 নাম-েমা:জিসম উ�ীন 
িপতা-িফেরাজ আহমদ 
মাতা-আয়শা েবগম 

�াম ৈবলগাঁও 
ডাকঘর-বালী�াম 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

2637 নাম-েমা:রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমা:েসকা�র আলী 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম দি�ন ষাইটকাকড়া 
ডাকঘর- �বরদী 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

2638 নাম-মিনরুল ইসলাম 
িপতা-আ:কােদর িময়া 
মাতা-হাসনা েহনা 

�াম খাজনাগড়া 
ডাকঘর-েপচার আটা 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2639 নাম-েমা:শহীদুল ইসলাম 
িপতা-আ:ছালাম 
মাতা-খােলদা 

�াম-ইসপাহানী 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-দ:েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2640 নাম-েসায়াইব 
িপতা-আ�ল রা�াক 
মাতা-ছােনায়ারা 

আেনায়ারা েবগম,�য্াট িব-১,গােড র্ন িলিল,বাসা নং-১৫/১ 
েরাড নং-৯/এ,ধানমি� আ/এ 

2641 নাম-জুেয়ল খান 
িপতা-আ�ল লিতফ খান 
মাতা-িপয়ারা খানম 

�াম ম� কামার গাঁও 
ডাকঘর-ভা�কুল 
উপেজলা-�নগর 
েজলা-মুি�গ� 

2642 নাম-িশ�ী আ�ার 
িপতা-আ�ল জিলল 
মাতা-জুেবদা েবগম 

েমা:বািনজ িময়া 
বাংলােদশ সরকারী কম র্ কিমশন সিচবালয়,আগারগাঁও,ঢাকা 

2643 নাম-েমা:জীবন ম�ল 
িপতা-আিজজ ম�ল 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-েশাভাপুর 
ডাকঘর-রাজফুল বাড়ীয়া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

2644 নাম-েমা:রহুল আিমন 
িপতা-�ীন ইসলাম েদওয়ান 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম কামারঘাড়া 
ডাকঘর- �ন র্�াম 
উপেজলা-টংগীবাড়ী 
েজলা-মুি�গ� 
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2645 নাম-িব�ব কুমার ম�ল 
িপতা- িচ�র�ন ম�ল 
মাতা-সুলতা ম�ল 

�াম-কমার�াম 
ডাকঘর-আটজুিড় 
উপেজলা-েমা�াহাট 
েজলা-বােগরহাট 

2646 নাম-েমাঃ আল ইমরান খান(�দয়) 
িপতা- সাইদুর রহমান 
মাতা-সালমা আ�ার 

১৮৬ ফিকরাপুল বািগচা বাড়ী,৩২ প�ন মিতিঝল,ঢাকা 

2647 নাম-�ামল রায় 
িপতা- গেনশ রায় 
মাতা-সুলতা 

১৪/২,কাজী আ�র রউফ েরাড,ভা�াবাড়ী ৩য় তলা কলতা 
বাজার,ঢাকা-১১০০ 

2648 নাম-আল আিমন 
িপতা- জাঁনিময়া 
মাতা-আেলদা খাতুন 

�াম-মদনপুর 
ডাকঘর-মদনপুর 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2649 নাম-েমাঃ আফজাল েহােসন 
িপতা- েমাঃ আিরফ েহােসন 
মাতা-েহাসেন আরা েবগমন 

৩০৪ সড়ক ও জনপথ �াফ,েচয়য্ারমান বাড়ী বনানী, বনানী,ঢাকা 

2650 নাম-েমাঃ কামরুল েহােসন 
িপতা- েমাঃ েরাকন উি�ন 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

ক� নং-১৫২৫,ভবন নং-০৬,ধম র্ িবষয়ক ম�ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা। 

2651 নাম-েমাহাঃ নুর আলম 
িপতা- েমাহাঃ রতন িপয়াদা 
মাতা-েমাছাঃ সুেরশ বানু 

েক�ীয় বাতর্া সং�া বাংলােদশ েবতার েশের বাংলা নগর,ঢাকা। 

2652 নাম-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ মাহাবুব আলম 
মাতা-কমলা েবগম 

�াম-ৈবরাগী বাজার 
ডাকঘর-লংগদু 
উপেজলা-লংগদু 
েজলা-রা�ামািট 

2653 নাম-রীনা আ�ার 
িপতা- েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-আ�র েবগম 

িময়া টাওয়ার,৫৯ পি�ম আগারগাঁও েমাহা�দপুর,েশের 
বাংলানগর,ঢাকা 

2655 নাম-আসাদু�ামান 
িপতা- েমা সাইফুল আলম 
মাতা-েমাসাঃ মাহামুদা খাতুন 

�াম-ব�ভপুর 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2656 নাম-েমাঃ ইফেতখার নবী 
িপতা-েমাঃ িনজাম উি�ন 
মাতা-নূর আকতার েবগম 

�াম-কাঁঠাল বাড়ী 
ডাকঘর-জাফরপুর 
উপেজলা-আে�লপুর 
েজলা-জয়পুরহাট 
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2657 নাম-েমাঃ জুেয়ল েহােসন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নািসমা েবগম 

�াম-চকমু�ার 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

2658 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আঃ রহমান 
মাতা-লাইলী েবগম 

�াম-মািটয়া পাড়া 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-নােটার 
েজলা-নােটার 

2659 নাম-েমাঃ িমলন হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান হাওলাদার 
মাতা-রািহমা েবগম 

ত�ারধায়ক �েকৗশলীর দ�র,পািন উ�য়ন েবাড র্ থানাপাড়া,পটুয়াখালী 

2661 নাম-েমাঃ আ�র িময়া 
িপতা-েমাঃ র� িময়া 
মাতা-েমাছাঃ রওশনারা েগবম 

�াম-খুকিশয়া ডা�াপাড়া 
ডাকঘর-নাকাইহাট 
উপেজলা-েগািব�পুর 
েজলা-গাইবা�া 

2662 নাম-রােবয়াবসরী 
িপতা-েমা�ািফজুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ েরখব েবগম 

�াম-দাসপাড়া 
ডাকঘর-বাউফল েপৗরসভা 
উপেজলা বাউফল- 
েজলা-পটুয়াখালী 

2663 নাম-েমাঃ েমারেশদ আলম 
িপতা-মৃত েমাঃ আ.আওয়াল 
মাতা-েমাছাঃ সিকনা েবগম 

�াম-পািনহাকা 
ডাকঘর-আিজজ নগর 
উপেজলা-েতঁতুিলয়া 
েজলা-প�গড় 

2664 নাম-েমাঃহািরজ আলী 
িপতা-েমাঃ আঃ ক�স 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা খাতুন 

�াম-�� পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-রামেগাপালপুর 
উপেজলা-েগৗিরপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2665 নাম-শাহাদত েহােসন রিজন 
িপতা-েমাঃ হযরত আলী 
মাতা-েমাছাঃ রীনা আ�ার 

�াম-েবারহাটী 
ডাকঘর-বারহাটা 
উপেজলা-বারহাটা 
েজলা-েন�েকানা 

2666 নাম-েমাঃ আলম 
িপতা-েমাঃ আঃ ম�াফ 
মাতা-েমাছাঃফােতমা আ�ার 

�াম-নাগড়া পি�ম 
ডাকঘর-েন�েকানা সদর 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2667 নাম-েমাঃ ইমরান খান 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-েমাছাঃ উে� কুলসুম 

�াম-তািতপাড়া 
ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2668 নাম-েমাঃ কিবর েহােসন 
িপতা-েমাঃ মুনসুর আলী 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

�াম-নগর দােরায়ানী 
ডাকঘর-দােরায়ানী সুতাকল 
উপেজলা নীলফামারী- 
েজলা-নীলফামারী 
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2669 নাম-সুম� কুমার রায় 
িপতা-ৈশেল� নাথ রায় 
মাতা-সুিম�া রায় 

�াম-নয়াবাদ 
ডাকঘর-কািলর হাট 
উপেজলা-কাহােরাল 
েজলা-িদনাজপুর 

2670 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুমসুম হক মৃধা 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

১২৮আহ�দবাগ,৫ নং বাসােবা ১২১৪,সবুজবাগ,ঢাকা 

2671 নাম-মীর মাহফুজ আলী 
িপতা-মীর মাসুদ কিরম 
মাতা-েমাহতােরমা খানম 

েমাঃ জিসম উি�ন িপও,�ক১৬,ক�-১৮,অথ র্ৈনিতক স�কর্ 
িবভাগ,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭। 

2672 নাম-েমাঃ মাহমুদ শিরফ 
িপতা-মৃদ আিনছু রহমান ফারাস 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�াম-মদনপুর 
ডাকঘর-মদনপুর 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2673 নাম-আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-মািরয়া েবগম 

�াম-বামন�াম 
ডাকঘর-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

2674 নাম-েমাঃ নয়ন েহােসন 
িপতা-েমাঃ স� খান 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

�াম-িটকরী 
ডাকঘর-দাপুিনয়া 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

2675 নাম-েমাছাঃ তাহিমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�াম-কিবহার 
ডাকঘর-বশীডাঙগা 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2676 নাম-েগৗতম চ� বম র্ন 
িপতা-িবমল চ� বম র্ন 
মাতা-মিতঃ গীতারানী 

�াম-নারায়নপুর 
ডাকঘর-ব�মঝাড় 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2677 নাম-েমাঃ �পন িময়া 
িপতা-েমাঃ এনছার আলী 
মাতা-েমাছাঃ দুলালী েবগম 

�াম-৩৮৯,বালাসী েরাড,ম� কিলয়া(পুলবি�) 
ডাকঘর-গাইবা�া 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2678 নাম-েমাঃ মন�রুল আলম খান 
িপতা েমাঃ আরব আলী খান- 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-দুতকরগাতী 
ডাকঘর-তািলদাস গাতী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2679 নাম-েমাঃ আেশকুর জামান 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আছমা েবগম 

�ক-১১,ক�-৩২,আই,এম,ইিড পিরক�না 
ম�ণালয়,েমাহা�মদপুর,েশের বাংলানগর,ঢাকা। 
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2680 নাম-বাহাদুর েমা�া 
িপতা-নুরুল ইসলাম েমা�া 
মাতা-শাহানুর েবগম 

�াম-পি�ম ৈচত 
ডাকঘর-ৈচত 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

2681 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ ফেলায়ারা েবগম 

�াম-ভুিরয়ক ৫ নং কমলাপুর 
ডাকঘর-ভুিরয়া 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2682 নাম-আকাশ সরকার 
িপতা-িবমল সরকার 
মাতা-হািস সরকার 

�াম-িচংগড়ী 
ডাকঘর-িচতলমারী 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

2683 নাম-হযরত ি�� 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হা হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ েরাকসানা পারভীন 

�াম-দি�ন েসাহাগদল 
ডাকঘর-আলকীরহাট 
উপেজলা-�রুপকািঠ 
েজলা-িপেরাজপুর 

2684 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রােসদা খাতুন 

�াম-দুল র্ভপুর 
ডাকঘর-েনকমরদ 
উপেজলা-রানীসংৈকল 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2685 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম আিরফ 
িপতা-েমাঃ তিমজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ আিনছা েবগম 

�াম-মুশা গেড়র পর 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-নীলফামারী 

2686 নাম-েমাঃ িজ�র রহমান 
িপতা-েমাঃ আিজজুল ইসলাম 
মাতা-েশফালী েবগম 

�াম-সানতলা 
ডাকঘর-চুড়ামনকািট 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

2687 নাম-েমাঃ ময়নুল 
িপতা-েমাঃ আওয়াল 
মাতা-েমাসাঃ মিরয়ম 

৭৮৪/৪,েতরঘিরয়া উ�র পাড়া,ডাবতলা ১৪ নং 
ওয়াড র্,রাজপাড়া,রাজপাড়া,রাজশাহী 

2688 নাম-েমাঃ হািনফ 
িপতা-কিবল উি�ন 
মাতা-কমলা েবগম 

৫১/৫১,এ পুরান প�ন ি�ে�ল �ািক�&ি�ি�ং িনজতলা,িজিপও,ঢাকা 
দি�ন িসিট 

2689 নাম-নাঈম েশখ 
িপতা-েলবােয়ত ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-িনলফা 
ডাকঘর-িনলফা বয়রা 
উপেজলা-টুংগী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2690 নাম-আসাদু�ািহল গািলব 
িপতা-আ�ল েমািমন 
মাতা-েহাসেনআরা েবগম 

৪৫৭,৪৫৮,৪৫৯/১ িমরহািজরবাগ,েগ�ািরয়া,যা�াবাড়ী,ঢাকা। 
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2691 নাম-রুলপ� রানী 
িপতা-মৃত রনিজত সরকার 
মাতা-মৃদুলা সরকার 

�াম-েখাকসা বাড়ী 
ডাকঘর-িমঠাপুর 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

2692 নাম-েসােহল িময়া 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-জািমরা খাতুন 

৭ উ�র েমৗশু�ী,ওয়ারী,সু�াপুর,ঢাকা 

2693 নাম-�বল কুমার কর 
িপতা-তারাপদ কর 
মাতা-বীনা রানী কর 

�াম-মািনকহার 
ডাকঘর-মািনক হার 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2694 নাম-েমাঃ ইমন খান 
িপতা-মৃত রউফ খান 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী েবগম 

১/২ িব েটালারবাগ,িমরপুর-১ ১২,নং ওয়াড র্,িমরপুর ঢাকা। 

2695 নাম-েমাঃ নুরু�ামান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ জেবদা খাতুন 

েমাঃ আবুল কালাম আযাদ,িব ১২৫/৯ িস আইিডয়াল েজান মিতিঝল 
কেলনী মিতিঝল 

2696 নাম-তানিজলা খানম সাবা 
িপতা-সাঈদ আহে�দ 
মাতা-রািজয়া সুলতানা 

�াম-ভাওর ৈসয়দ দরবানী বাড়ী 
ডাকঘর-চাটিখল 
উপেজলা-চাটিখল 
েজলা-েনায়াখালী 

2697 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ েমাতািলব িময়া 
মাতা-রমুজা েবগম 

�াম-আশীে�ান ইউিপ 
ডাকঘর-কালীঘাট 
উপেজলা-�ম�ল 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

2698 নাম-েমাঃ রািজব ভুঞা 
িপতা-এ রিশদ ভূঞা 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�াম-চুলা 
ডাকঘর-চুলাবাজার 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

2699 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
মাতা-শিরফা েবগম 

�াম-দুলদুল কয্া� 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2700 নাম-েমাঃ আবু রােসল 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ েজােবদা েবগম 

�াম-রঘুনাথ পুর 
ডাকঘর-আলী পুর 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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2701 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ েদালায়ারা েবগম 

েসন এ� েকাঃ 
�ধানম�ীর কায র্ালয় েতজগাঁও ঢাকা 

2702 নাম-�ীতম িব�াস 
িপতা-�দীপ কুমার িব�াস 
মাতা-রমা রানী িব�াস 

বাড়ী-২৪৫,েরাড-১০/এ,নতুন,১৯ পুরাতন িজগাতলা ঢাকা। 

2703 নাম-মাইনুি�ন 
িপতা-জিসম উি�ন 
মাতা-মাকসুদ 

বাসা-৩৪,েরাড-৪,উ�রা,উ�রা ঢাকা। 

2704 নাম-আল মামুন 
িপতা-আঃ ছালাম মাতা�র 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�াম-িনঘরহাট 
ডাকঘর-কািটকামারী 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2705 নাম-েমাঃ েজাবায়দুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িজ�াতন েনছা 

�াম-িবেনাদমািঝ 
ডাকঘর-ভায়ারহাট 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

2706 নাম-েমাঃ মুসতাক িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-েমাছাঃ সিকনা খাতুন 

�াম-ঘনগাঁও 
ডাকঘর-নরপাত 
উপেজলা-চুনারুমাট 
েজলা-হিবগ� 

2707 নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-আবদুল খােলক 
মাতা-সিখনা েবগম 

�াম-েখওড়া 
ডাকঘর-েখওড়া 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

2708 নাম-আল মাহমুদ সািকব িময়া 
িপতা েমাঃ বাবুল িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েরািজনা েবগম 

েমাঃ তানভীর আহে�দ,সহকারী লাইে�িরয়ান,�ধানম�ীর কায র্ালয় 
েতজগাঁও ঢাকা। 

2709 নাম-েমাঃ সািকল ম�ল 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মনিজলা েবগম 

�াম-জামুডা�া 
ডাকঘর-িকশামত েখজু 
উপেজলা-সাইলাপুর 
েজলা-গাইবান�া 

2710 নাম-েশক বাবু 
িপতা-েশখ কিরম 
মাতা-রুিবয়া েবগম 

িডএন ফােম র্সী �ীন সুপার মােকর্ট ২য় তলা,�ীনেরাড,ফাম র্েগট 
েতজগাঁও,ঢাকা 

2711 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ ফজলু িময়া 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-কলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-হািসমপুর বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 
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2712 নাম-েমাঃ সুমন েশখ 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী েশখ 
মাতা–েমাসাঃ সািফয়া েবগম 

�াম-২১৪ েহাগলা বনীয়া 
ডাকঘর-বড় েহাগলাবুিনয়া 
উপেজলা-েমােড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

2713 নাম-আল আিমন 
িপতা-শাহ আলম 
মাতা-রিহমা েবগম 

িজিপ-চ,৪০/১, ওয়য্ারেলস েগইট,মহাখালী,বনানী,গুলশান,ঢাকা। 

2714 নাম-ছািবনা 
িপতা-মৃত আঃ ছ�ার িময়া 
মাতা-ইসুদা েবগম 

�াম-কাি�র্ক পুর 
ডাকঘর-িচ�েকাট 
উপেজলা-িসরাজিদখান 
েজলা-মুি�গ� 

2715 নাম-েমাঃ সাহাব উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাসাঃ শামীমা খাতুন 

ফাম র্িফউ সুপার মােকর্ট,িবসিম�াহ কসেমিটকস্,েদাকান নং-
১০৩,েতজগাঁও ফাম র্েগট ঢাকা, 

2716 নাম-মাহফুজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-মু�া েবগম 

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

2717 নাম-িবধান চ� রায় 
িপতা-ভবদীশ চ� রায় 
মাতা-�মীলা বালা রায় 

িসিসএ কায র্ালয় আইিসিট টাওয়ার আগারগাঁও,ঢাকা 

2718 নাম-েমাঃ রােশদ খান 
িপতা-েমাঃ জাফর আলী খান 
মাতা-বুলবুিল খানম 

�াম-মাইলজানী 
ডাকঘর-সহবতপুর 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2719 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ কামাল েহােসন 
মাতা-ফােতমা েবগম 

৪৭/এ নওেশর আলী বাড়ী,হাটহাজারী েরাড,পাঁচ লাইশ,চ��াম 

2720 নাম-েমাঃ মাহমুদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েহাসেনআরা েবগম 

৯/এ আই,িপ,এইচ মসিজদ পাড়া,মহাখালী,বনানী,ঢাকা। 

2721 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ মিজদ 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

�াম-কাচারী বাড়ী 
ডাকঘর-ধলহবা চ� 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2722 নাম-নেরন চ� 
িপতা-মৃত ভারত বমন 
মাতা-িশেরা বালা 

�াম-৮৪৩ ল�ীপুর 
ডাকঘর-রিহমান পুর 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 
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2723 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রািহলা খাতুন 

�াম-�তাপ 
ডাকঘর-�তাপহাট 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2724 নাম-আসাদু�ামান নুর 
িপতা-েমাঃ ফকর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ অজুফা খাতুন 

�াম-করাব নয়াবাড়ী 
ডাকঘর-করাব 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-হিবগ� 

2725 নাম-নয়ন কাি� দাস 
িপতা-েটলু কুমার দাস 
মাতা-মন্জু রানী দাস 

িস এসিড বাংলােদশ �িতর�া ম�ণালয় িনরাপ�া শাখা �ািরশন ঢাকা 
েসনািনবাস,ঢাকা 

2726 নাম-কিবর আহেমদ 
িপতা-েমাহতাে�ন ফিকর 
মাতা-মেমাতাজ েবগম 

�াম-কুশলী 
ডাকঘর-কুশলী ইসলামীয়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2727 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-এস. এস খােলক 
মাতা-ছালমা আ�ার 

করবী এ/৫ জাতীয় চ�িব�ান ইিনি�িটউট, েশের- বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭ 

2729 নাম-আল মামুন 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম িলটন 
মাতা-েমাসাঃ িলিপ ইসলাম 

িজ-১০১, েশের বাংলা নগর, সরকারী �াফ েকায়াট র্ার, আগারগাঁও, 
ঢাকা-১২০৭ 

2730 নাম-হুজাইফা 
িপতা-েমাঃ েজানাব আলী 
মাতা-েমাসাঃ েরাখেসানারা কাজল 

�াম-ডুমুিরয়া 
ডাকঘর-ে�মতলী 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

2731 নাম-ম�লময় ম�ল 
িপতা-র�ন কুমার ম�ল 
মাতা-েরবা রাণী ম�ল 

�াম-কুদুিড়য়া 
ডাকঘর-পাইথািল 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2732 নাম-েমাঃ আতাউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা েবগম 

অিফসাস র্ কয্াি�ন, ভবন নং-৩, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

2733 নাম-েমাঃ আকাতারু�ামান 
িপতা-েমাঃ িসরাজ মি�ক 
মাতা-েমাছাঃ রুপালী খাতুন 

�াম-হামদামপুর 
ডাকঘর-কােচর েকাল 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2734 নাম-মিনষা মি�ক 
িপতা-রেমশ মি�ক 
মাতা-মুি� মি�ক 

৫/২ গণকটুলী িসিট কেলানী, িনউমােকর্ট, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫ 
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2735 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-আঃ কুদদুস িময়া 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�যে�- আেনায়ার েহােসন, জাতীয় ��েক�, ৫/ িস ব�ব� এিভিনউ, 
ঢাকা-১০০০ 

2736 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হিববর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ শিরফা খাতুন 

�াম-ব�ভপুর 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2737 নাম-েমাঃ েমািমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল বশার 
মাতা-শাহনাজ েবগম 

�াম-েনায়াপাড়া 
ডাকঘর-েঘালপাশা 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

2738 নাম-েমাঃ আিজজুল হািকম 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 
মাতা-ফুল খাতুন 

�াম-তািতহারা 
ডাকঘর-পািলমা 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

2739 নাম-িশমুল েচৗধুরী 
িপতা-সুমন েচৗধুরী 
মাতা-লাকী েচৗধুরী 

�াম-মােঝর বি� 
ডাকঘর-রাংগামািট 
উপেজলা-রাংগামািট সদর 
েজলা-রাংগামািট পাবতয্ েজলা 

2740 নাম-রিবউল ইসলাম 
িপতা-িলয়াকত েহােসন 
মাতা-নাছারন নাহার 

�াম-পূব র্ েধায়াইর 
ডাকঘর-দি�ণ বা�া 
উপেজলা-েদাহার 
েজলা-ঢাকা 

2741 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান সরকার 
িপতা-েমাঃ রিফক সরকার 
মাতা-েমাছাঃ েগালাপী েবগম 

�াম-গংগানারায়ণপুর 
ডাকঘর-বকশীগ� 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

2742 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ আ�ার আলী 
মাতা-মৃতঃ আেনায়ারা 

�াম-চর আধ পািখয়া 
ডাকঘর-চর আধ পািখয়া 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2743 নাম-েমাঃ আবু তােহর 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-িশখা 

�যে�-েমাঃ েমাশারফ েহােসন, িপ,এ, ই অপােরটর গণেযাগােযাগ 
অিধদ�র, েসগুন বািগচা, ঢাকা 

2744 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ জহুরা েবগম 

�াম-হাটুিরয়া 
ডাকঘর-গফরগাঁও 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2745 নাম-েমাঃ আল- আমীন িসকদার 
িপতা-েমাঃ আেবদ আলী িসকদার 
মাতা-আছমা েবগম 

�াম-সািটয়াচড়া 
ডাকঘর-জামুকী 
উপেজলা-িমজাপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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2746 নাম-রািকবুল হাসান 
িপতা-আ�ল জািলল 
মাতা-েসামা আ�ার 

�াম-ভািঠয়া 
ডাকঘর-�ামতপুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2747 নাম-েমাঃ বাবুল হাওলাদার 
িপতা-আবদুল লিতফ হাওলাদার 
মাতা-সুকুমা েবগম 

�যে�- আবুল কােশম 
৫০৮, �ার এ এফ রহমান হল, ঢাকা িব�িব�ালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০ 

2748 নাম-েমাঃ ছামছু�ামান ম�ল 
িপতা-মৃতঃ আ�ল মজিদ 
মাতা-েমাছাঃ ছামছু�াহার েবগম 

�াম-চি�য়া 
ডাকঘর-ভবানীগ� 
উপেজলা-ফুলছিড় 
েজলা-গাইবা�া 

2749 নাম-তাসেনাভা তামা�া 
িপতা-জািম আজম 
মাতা-েরািক আকতার 

�াম-চকেদব পাড়া 
ডাকঘর-নওগাঁ সদর 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

2750 নাম-েমাঃ ছােনায়ার েহােসন 
িপতা-আ�ল রউফ 
মাতা-সুিফয়া 

ফুলকুিড় িক�ার গােড র্ন �ল, খ-৩৩/১ ম�পাড়া, িখলে�ত, ঢাকা 

2751 নাম-েমাঃ েবারহান উি�ন 
িপতা-েমাঃ েগালাপ িময়া 
মাতা-লুৎফা েবগম 

�াম-উলুহািট 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2752 নাম-েমাঃ ফারুক েহােসন 
িপতা-েমাঃ আয়নাল হক 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

�াম-নতুন ভাের�া 
ডাকঘর-নতুন ভাের�া 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

2753 নাম-েমাঃ আেবদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�র রাহান 
মাতা-সােলহা খাতুন 

�াম-বড় বািলয়াৈতর 
ডাকঘর-ধলাহার 
উপেজলা-জয়পুরহাট সদর 
েজলা-জয়পুরহাট 

2754 নাম-স�য় কুমার 
িপতা-রনিজত কুমার 
মাতা-দুগ র্া রাণী 

�াম-পািনসারা 
ডাকঘর-গদখালী 
উপেজলা-িঝকরগাছা 
েজলা-যেশার 

2755 নাম-মুঃ ওমর ফারুক 
িপতা-কুতুব উ�ীন 
মাতা-নুর খাতুন 

�াম-মাইজ পাড়া 
ডাকঘর-পেত�া েচৗঃ পাড়া 
উপেজলা-পেত�া 
েজলা-চ��াম 

2756 নাম-�ভাত সরকার 
িপতা-পরান সরকার 
মাতা-রীতা সরকার 

�াম-েতরদানা 
ডাকঘর-েবরশ 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 
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2757 নাম-েমাঃ সাি�র েহােসন 
িপতা-েমাঃ আিমর হামজা 
মাতা-েমাছাঃ েসানাবান খাতুন 

িজ-১/৫ খাসকািনয়া, বাংলােদশ ধান গেবষণা, িব.আর.আর. আই, 
গাজীপুর 

2758 নাম-েশখ বাি� এলািহ 
িপতা-েশখ ইকরামু�ামান 
মাতা-আিখ 

�যে�-APUB, �াট নং-িব-২, ি�তীয় তলা, বাসা নং-৬৫, �ক নং-
িস, সড়ক নং-১৭, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

2759 নাম-েমাঃ মকেলছুর রহামন 
িপতা-েমাঃ আিফজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মেহলা খাতুন 

�াম-ভাবর�ী 
ডাকঘর-প�গড় সদর 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 

2760 নাম-েমাঃ েসাহরাব েহােসন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ লাল মাসুদ 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-ঝগড়ার চর 
ডাকঘর-কািলকা �সাদ 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

2761 নাম-েমাঃ েসােহল আহমদ 
িপতা-আঃ আিজজ 
মাতা-েমাসাৰ রুমা েবগম 

১৭/১৮ কাজী পাড়া গােড র্ন েরাড 
ওয়াড র্ নং-২৬ েতজগাও, ঢাকা- ১২১৫ 

2762 নাম-এ. েক .এম আবু কাউছার 
িপতা-এ.েক. েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ তাহিমনা েবগম 

৯৭/১১৩, মা�ার িভলা সুজানগর (িমলন সিমিত সংল�), আদশ র্ সদর, 
কুিম�া 

2763 নাম-েমাঃ পারেভজ আলী 
িপতা-েমাঃ েরজাউল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েবলী খাতুন 

�াম-রামচ�পুর নতুন পাড়া 
ডাকঘর-রামচ�পুর বাজার 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2764 নাম-িসফাতুল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ সূর েহাসাইন 
মাতা-েখািদপা েবগম 

�াম-নেরা�মপুর 
ডাকঘর-নেরা�মপুর 
উপেজলা-কিবরহাট 
েজলা-েনায়াখালী 

2765 নাম-পিপ ৈম� 
িপতা-িব� ৈম� 
মাতা-িবউিট ৈম� 

�াম-পাটেকল বাড়ী 
ডাকঘর-টুচামা�া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2766 নাম-েমাঃ রাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লাভলী খাতুন 

�াম-পাটুলী 
ডাকঘর-আউিলয়ানগর 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2767 নাম-েমাঃ আ�ল হািলম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম খান 
মাতা-েমাছাঃ হািমদা খাতুন 

�াম-েগৗরী �াম 
ডাকঘর-েগৗরী�াম 
উপেজলা-সািথয়া 
েজলা-পাবনা 
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2768 নাম-েমাঃ েসােহল খান 
িপতা-হািবব উ�াহ 
মাতা-নািসমা আ�ার 

�াম-চরচারতালা 
ডাকঘর-সারকার খানা 
উপেজলা-আশুগ� 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2769 নাম-েমাঃ আরশাদ েশখ 
িপতা-আবুল কােশম েশখ 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-পি�ম খাবাসপুর 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

2770 নাম-েমাঃ ইউনুছ িময়া 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-অিজফা খাতুন 

�াম-পূব র্ ধনমুির 
ডাকঘর-েচৗ��াম 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

2771 নাম-েমাঃ নািজর উি�ন 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ আছমা িবিব 

�াম-বাহাদুরপুর 
ডাকঘর-িকচক 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-বগুড়া 

2772 নাম-আিতকুল 
িপতা-আবুল হুেসন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-ছয়বাড়ীয়া 
ডাকঘর-মশাখালী 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2774 নাম-েমাঃ ই�ািহম 
িপতা-েমাঃ জিহর উি�ন 
মাতা-নূর জাহান আ�ার 

�াম-কড়ই বাড়ী 
ডাকঘর-পীর কািশমপুর 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 

2775 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-হারুনূর রিশদ 
মাতা-আমীনা েবগম 

�াম-খুরাইশার 
ডাকঘর-কসবা 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

2776 নাম-েমাঃ কাউছার আলম 
িপতা-েমাঃ আবু হাসান 
মাতা-শাহানাজ 

�াম-কালতা 
ডাকঘর-কসবা 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

2777 নাম-ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ িমনহাজ উি�ন 
মাতা-ছিবরন 

�াম-মু�ীচর 
ডাকঘর-ি�মুখা 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

2778 নাম-েমাঃ কােসম েসখ 
িপতা-েমাঃ কামরুল েহােসন 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�যে�- জািমলা খাতুন, লালবাগ উ� বািলকা িব�ালয়, েপা�া, 
লালবাগ,ঢাকা 

2779 নাম-রািকবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সামাদ েমা�া 
মাতা-নাসরীন আ�ার 

�াম-িনলফা 
ডাকঘর-িনলফা বয়রা 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 
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2780 নাম-েমাঃ েরােহল আহােমদ 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রুেহনা খাতুন 

�াম-েপাড়াবািড় 
ডাকঘর-ব, েশ, মু, কৃিব 
উপেজলা-গািজপুর সদর 
েজলা-গািজপুর 

2781 নাম-হাসান আহেমদ ভূইয়া রিক 
িপতা-এ.েক. এম শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

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

2782 নাম-েমাঃ রািশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলী উল- সরকার 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-ধুকুিড়য়া 
ডাকঘর-ভ�ঘাট 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2783 নাম-েমাঃ ইয়ািসন 
িপতা-মৃতঃ সামসুে�াহা মা�ার 
মাতা-রািজয়া সুলতানা 

িবি�ং-৬, বািড়-৭ েখজুর বাগ, পারেগ�ািরয়া, দি�ণ েকরাণীগ�, ঢাকা 

2784 নাম-শা�া তরফদার 
িপতা-েমাঃ লুৎফুল কিবর 
মাতা-শারিমন আ�ার 

�াম-আেশক পুর 
ডাকঘর-টাংগাইল 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2785 নাম-িদপালী রাণী সরকার 
িপতা-েখাকা সরকার 
মাতা-সুভদা রাণী সরকার 

�াম-খিড়য়া 
ডাকঘর-কািলয়ার ডা�া 
উপেজলা-নবীগ� 
েজলা-হিবগ� 

2786 নাম-েমাহা�দ হুমায়ুন কিবর 
িপতা-মৃতঃ কিবর আহ�দ 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-বািনয়ািটলা 
ডাকঘর-িজ.িপ.ও 
উপেজলা-েকাতায়ালী 
েজলা-চ��াম 

2787 নাম-েমাঃ সােনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান েবগম 

�াম-উপল শহর 
ডাকঘর-নওপাড়া হাট 
উপেজলা-বড়াই�াম 
েজলা-নােটার 

2788 নাম-েমাঃ মাহবুব হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�ছ েসখ 
মাতা-েমাঃ মমতা খাতুন 

�াম-পূব র্ মথুরাপুর 
ডাকঘর-নলকা 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2789 নাম-সুভাস েগা�ামী 
িপতা-েসানাচান েগা�ামী 
মাতা-কমলা রাণী েগা�ামী 

�াম-গািলমপুর 
ডাকঘর-মনুমুখ 
উপেজলা-বালাগ� 
েজলা-িসেলট 

2790 নাম-েমাঃ েখাকন িময়া 
িপতা-েমাঃ ইমান আলী 
মাতা-েমাছাঃ রািজয়া খাতুন 

�াম-উলুকাি� 
ডাকঘর-শােয়�াগ� 
উপেজলা-চুনাকঘাট 
েজলা-হিবগ� 
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2791 নাম-মুজািহদুল ইসলাম 
িপতা-মাহমুদুল হক 
মাতা-ফােতমা েবগম 

১১৮/১, ৯৯৯ নং েরাড, পি�ম েদালাইপাক, েগ�ািরয়া, �ামপুর, ঢাকা 

2792 নাম-েমাঃ মাসুদ পারেভজ 
িপতা-েমাঃ িফেরাজুল ইসলাম 
মাতা-তানিজলা খাতুন 

�াম-বািলয়া ডা�া 
ডাকঘর-হঠাৎগ� 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

2793 নাম-�কাশ কু� 
িপতা-�বীর কুমার কু� 
মাতা-মালা রাণী কু� 

�াম-মাগুরা 
ডাকঘর-িবেনর েপাতা 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

2794 নাম-েমাঃ আিরফ 
িপতা-েমাঃ ওয়াজকুরুনী 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ভেবরচর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 

2795 নাম-েমাঃ েমাসিফকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর েহােসন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-রামেদব বাড়ী 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
উপেজলা-েগাপালপুর 
েজলা-টাংগাইল 

2796 নাম-মনজু রিব দাস 
িপতা-রামসু�র দাস 
মাতা-দশিম দাস 

�াম-ন�নপুর 
ডাকঘর-ন�নপুর 
উপেজলা-বাহুবল 
েজলা-হিবগ� 

2797 নাম-সুধীর রায় 
িপতা-সহেদব রায় 
মাতা-েশাভা রায় 

�াম-রামশীল 
ডাকঘর-রামশীল 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2798 নাম-সুজন িময়া 
িপতা-মাতু িময়া 
মাতা-আিফয়া েবগম 

�াম-কদমতলী 
ডাকঘর-েসানারামপুর 
উপেজলা-বান�ারামপুর 
েজলা-�া�ণ বািড়য়া 

2799 নাম-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আউয়ুবুল ইসলাম 
মাতা-েনহারা েবগম 

৯২/১ মীরতলা পি�ম পাড়া, কসবা পি�ম ইউিপ, মীরশাহপুর, কসবা, 
�া�ণবািড়য়া 

2800 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আফতাব েহােসন 
মাতা-জিমলা খাতুন 

�াম-চাঁদগাঁও 
ডাকঘর-চাঁদগাঁও 
উপেজলা-নািলতাবািড় 
েজলা-েশরপুর 

2801 নাম-মৃদুল কাি� মি�ক 
িপতা-িবধু মি�ক 
মাতা-েখলা রাণী মি�ক 

�াম-আমানীপুর 
ডাকঘর-িটলগাঁও 
উপেজলা-কুলউড়া 
েজলা-েমৗলভীবাজার 
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2802 নাম-েগৗরব কুমার দাস 
িপতা-কৃ� পদ দাস 
মাতা-রাণী দাস 

�াম-বুিড়চং 
ডাকঘর-বুিড়চং 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2803 নাম-শািকল আহেমদ 
িপতা- েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ আেয়শা খাতুন 

এইচ-৩১৫/১, চা�রা, সিফপুর, কািলয়াৈকর, গাজীপুর 

2804 নাম-েমাঃ ছািদকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আলীম উ�া 
মাতা-রািজয়া খাতুন 

�াম-রিতব�ভ পুর 
ডাকঘর-সািটয়াজুরী 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 

2805 নাম-েমাঃ আ��াহ আল মাসুম 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-িনলুদা আ�ার 

�াম-ক�বাস 
ডাকঘর-�া�ণপাড়া 
উপেজলা-�া�ণ পাড়া 
েজলা-কুিম�া 

2807 নাম-এে�িশউস মাড� 
িপতা-ই� মাড� 
মাতা-শাি� সেরন 

�াম-চককাঁঠাল 
ডাকঘর-ওসমান পুর 
উপেজলা-েঘাড়াঘাট 
েজলা-িদনাজপুর 

2808 নাম-িব�াল েদওয়ান 
িপতা-েমাঃ মােলক েদওয়ান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-ভেবর চর(কেলজ েরাড) 
ডাকঘর-ভেবর চর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

2809 নাম-েমাঃ রুেমল আহমদ 
িপতা-েমাঃ রহমত আলী 
মাতা-েমাছাঃ েনািমনা েবগম 

�াম-জয়পাশা 
ডাকঘর-কুলাউড়া 
উপেজলা-কুলাউড়া 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

2810 নাম-েমাঃ আিমনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মমতাজ আলী 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম-িসংদই,বুিড়র ডা�া 
ডাকঘর-কািনয়াল খাতা 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

2811 নাম-েমাঃ সা�াত েহােসন 
িপতা-মৃতঃ আনারুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-কমলা বাড়ী 
ডাকঘর-আমাইড় 
উপেজলা-প�ীতলা 
েজলা-নওগাঁ 

2812 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ মিজদ সরকার 
মাতা-েমাছাঃ জহুরা েবগম 

�াম-নীলক� পুর 
ডাকঘর-বারপাইকা 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

2813 নাম-রাহুল চাকমা 
িপতা-শাি� কুমার চাকমা 
মাতা-বেনসেসানা চাকমা 

এম এম জুট িমলস িলঃ এর েগইট পােশ, বাঁশবাড়ীয়া, সীতাকু�, 
চ��াম 
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2814 নাম-পলাশ কম র্কার 
িপতা-িবেনাদ কম র্কার 
মাতা-মনখুিশ কম র্কার 

�াম-িবপুলামার 
ডাকঘর-িবপুলার 
উপেজলা-মেনাহরগ� 
েজলা-কুিম�া 

2815 নাম-েমাঃ েরাকনু�ামান ইমরান 
িপতা-েমাঃ কামরু�ামান ইি�স 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�যে�- েমাঃ কামরু�ামান ইি�স র�ানী উ�য়ন বুয্েরা, িট িস িব ভবন, 
৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা 

2817 নাম-েমাঃ শামীম েরজা 
িপতা-েমাঃ ই�াহীম আলী 
মাতা-েমাসাঃ েমিরনা েবগম 

�াম-সাহাপুর 
ডাকঘর-মাধবপুর 
উপেজলা-নােচাল 
েজলা-চাঁপাই নবাবগ� 

2818 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ শা�াহার আলী েমা�া 
মাতা-মলুদা েবগম 

মা�ার হাউজ, ৬৯/এ বড়বাগ, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ 

2819 নাম-েখারেশদ আলম খাঁন 
িপতা-আিরফ উ�াহ খাঁন 
মাতা-নাজমা েবগম 

২৮ নং- িব.িস.িস েরাড ঠা�ারী, ওয়ারী, ঢাকা 

2821 নাম-সহােদব চ� দাস 
িপতা-শাি� চ� দাস 
মাতা-েরখা রাণী দাস 

�াম-েষালনল 
ডাকঘর-পয়াত 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2822 নাম-রতন কুমার 
িপতা-মৃতঃ খেগ� নাথ দাস 
মাতা-পারুল বালা 

�াম-েহামনা 
ডাকঘর-েহামনা 
উপেজলা-েহামনা 
েজলা-কুিম�া 

2823 নাম-আমান উ�াহ 
িপতা-আ�ল হা�ান েমা�া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ডালিনয়া 
ডাকঘর-মািঝগাতী হাই �ল 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

2825 নাম-রীমা সুলতানা 
িপতা-মৃতঃ মািনক তালুকদার 
মাতা-রানু আ�ার 

�াম-মঈনপুর 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2826 নাম-ফজলুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�স ছালাম 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-মঈনপুর 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2827 নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইসরাইল কিবর 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-ভাজ�ী 
ডাকঘর-িদগনগর 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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2828 নাম-ফাহাদ েমেহদী 
িপতা-েমাঃ নািসম উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ েহপী েবগম 

�াম-উ�র মুরািদয়া 
ডাকঘর-মুরািদয়া 
উপেজলা-দুমকী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2829 নাম-েশখ আিজজুল ইসলাম 
িপতা-েশখ ইকরামু�ামান 
মাতা-আিখঁ েবগম 

�যে�- েশখ তােরক, বাসা নং-৫০, (৫ তলা), �ক নং-িস সড়ক নং-১১, 
বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

2830 নাম-েমাঃ মইনুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিমন 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা েবগম 

�াম-িনি��পুর 
ডাকঘর-ঠাকুরগাও 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁ 

2831 নাম-সুপন চাকমা 
িপতা-যুগল মিন চাকমা 
মাতা-িমিল চাকমা 

�াম-েবতছিড় তালুকদার পাড়া 
ডাকঘর-নািনয়ারচর 
উপেজলা-নািনয়াচর 
েজলা-রাংগামািট 

2832 নাম-সবুজ রায় 
িপতা-িসি��র রায় 
মাতা-েকৗশূ�া রায় 

�াম-ই�হাটী 
ডাকঘর-খা�ারপাড়া 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

2833 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািলম িসকদার 
মাতা-েফরদাউসী েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, িখলগাঁও, রামপুরা, 
ঢাকা 

2834 নাম-এস.এম আেনায়ারুল ইসলাম শাহীন 
িপতা-এস.এম নূরুল হাই 
মাতা-েমাছাঃ আকিলমা খাতুন 

�াম-কিবেরর পাড়া 
ডাকঘর-িব�পুর 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2835 নাম-েমাঃ আিরফুল হক 
িপতা-েমাঃ মিহন উি�ন 
মাতা-েরহানা েবগম 

এ/২৬- এইচ দি�ণ শাহ্জাহানপুর েরল কেলানী. শাি�নগর, 
শাহজাহানপুর, ঢাকা 

2836 নাম-েমাঃ েহলাল িময়া 
িপতা-সনর িময়া 
মাতা-মৃতঃ সুয়া েবগম 

পূব র্াশা সা/এলাকা, �ম�ল, েমৗলভীবাজার 

2837 নাম-ফয়জুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল আলীম 
মাতা-মািফদা েবগম 

৫৩, পূব র্ েগাড়ান, িখলগাঁও, ঢাকা 

2838 নাম-েমাছাঃ রুকাইয়া সুলতালা 
িপতা-মৃত আ�ল মা�ান 
মাতা-মৃতা রােবয়া খাতুন 

�াম-েঘাড়াদহ 
ডাকঘর-শাি�পুর 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 
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2839 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ েরাশন মু�ী 
মাতা-সােলহা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১ এ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
তালাতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

2840 নাম-েমাঃ জািকর িময়া 
িপতা-মৃত আিজজুল হক 
মাতা- েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-মািটয়াকুড়া 
ডাকঘর-ধাতুয়া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

2841 নাম-উে� কুলসুম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর কিরম 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-আচার গাঁও(িদঘীর পাড়) 
ডাকঘর-না�াইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2842 নাম-সেমন িব�াস 
িপতা-রতন িব�াস 
মাতা-অিমতা িব�াস 

হােসম ছা�াবাস, রুম নং-৩০৩, কাঠপি�, আগানগর, েকারানীগ�, 
ঢাকা-১৩১০ 

2843 নাম-�পন আকন 
িপতা-েসকা�ার আকন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

১৬/১৬ �াকস ফাম র্া, বড় কাটরা, চক বাজার, ঢাকা-১২১১ 

2844 নাম-শরীফ শিরফুল ইসলাম (হৃদয়) 
িপতা-শাহাদৎ েহাসাইন শরীফ 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-েগাপীনাথ পুর 
ডাকঘর-কাজীপাড়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2845 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ কিরম েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ সািফয়া খাতুন 

১০০১/৭-িড, পূব র্ েশওড়াপাড়া, কাফরুল, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

2846 নাম-স�য় রায় 
িপতা-অরুন চ� রায় 
মাতা-েশফালী রায় 

�াম-েনায়াধা 
ডাকঘর-গচাপাড়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2847 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ িজিগর আলী 
মাতা-ময়মন েনছা 

�াম-মনতলা 
ডাকঘর-ফুলবাড়ীয়া 
উপেজলা-কািলয়াৈকর 
েজলা-গাজীপুর 

2848 নাম-ৈসকত দাস 
িপতা-িশব�ত দাস 
মাতা-িরনা রাণী দাস 

�াম-�� হাত কিবলা 
ডাকঘর-এলংজুরী 
উপেজলা-ইটনা 
েজলা-িকেশারগ� 

2849 নাম-েমাঃ শাহ আলম েসখ 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ েসখ 
মাতা-েমাছাঃ শাহানাজ খাতুন 

�াম-নতুন ভাের�া 
ডাকঘর-নতুন ভাের�া 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

2850 নাম-েমাঃ আ�র রিহম 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতা-রিহমা েবগম 

বাড়ী নং-১, েরাড নং-৩৬/এ, েলইন নং-০২, �ক-ধ, প�বী,িমরপুর, 
ঢাকা 

2851 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ লাল িময়া 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-বাবলা পাড়া 
ডাকঘর-বালসা বাড়ী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2852 নাম-েমাছাঃ তানিজনা আকতার 
িপতা-েমাঃ েগালাম মকছুদ িময়া 
মাতা-েমাঃ েসতার েবগম 

�াম-হিরনাবাড়ী 
ডাকঘর-হািলমনগর 
উপেজলা-পলাশ বাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

2853 নাম-আফছানা েবগম 
িপতা-েমাঃ নুরুল আমীন 
মাতা-আকতারা েবগম 

�াম-েপাড়াবাড়ী নতুন বাজার 
ডাকঘর-রাণীগ� 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2854 নাম-আলপনা আ�ার 
িপতা-আরফান আলী 
মাতা-মৃতঃ হাসনা েহনা 

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

2855 নাম-েশখ আ�ল মু�ািকন 
িপতা-আ�ল েমােমন বাবলু 
মাতা-মাহাবুবা পারভীন 

�যে�- আ�ল েমােমন বাবলু, রা�পিতর কায র্ালয় জন িবভাগ 
ব�ভবন, ঢাকা-১২২২ 

2856 নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-শাহজাহান িময়া 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-জামষাইট 
ডাকঘর-জামষাইট 
উপেজলা-কাটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

2857 নাম-েসােহল আহেমদ 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-জােয়দা েবগম 

�াম-সেতর রিশ 
ডাকঘর-সদর পুর 
উপেজলা-সদর পুর 
েজলা-ফিরদপুর 

2858 নাম-লিতফ িময়া 
িপতা-েলবু িময়া 
মাতা-িমনা েবগম 

�াম-কািশল 
ডাকঘর-কািশল 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2859 নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-আঃ ছালম 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

বাসা-২৩, লাইন-০৪, বাউিনয়াবাধ, �ক-িস, প�বী,ঢাকা-১২১৬ 

2860 নাম-েমাঃ আল- আিমন 
িপতা-েমাঃ আনছার উি�ন 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-েলবুতলা 
ডাকঘর-েলবুতলা 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

2861 নাম-েমাঃ জসীম উ�ীন 
িপতা-েমাঃ রওন আলী 
মাতা-মািফয়াম েবগম 

পুরাতন মসিজদ েরাড, মাতুয়াইল দি�ণ পাড়া,মাতুয়াইল, 
মৃধাবািড়,ঢাকা 

2862 নাম-নূের আলম 
িপতা-নুরচাঁন 
মাতা-িমনা েবগম 

�াম-চা�াপুর পূব র্ পাড়া 
ডাকঘর-মািনক খালী 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

2863 নাম-জাফিরন েফৗিজয়া 
িপতা-জািম আজম 
মাতা-েরািক আকতার 

সর. িটচাস র্ ে�িনং কেলজ, িনউমােকর্ট,ঢাকা-১২০৫ 

2864 নাম-েমাঃ জুনােয়ত কিবর 
িপতা-েমাঃ আ�ল জ�ার 
মাতা-েরােকয়া 

�াম-হাটুিরয়া 
ডাকঘর-গফর গাঁও 
উপেজলা-গফর গাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2865 নাম-জীবন পাঠান 
িপতা-ইমান আলী পাঠান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-েদওয়ােনর চর 
ডাকঘর-েদওয়ােনর চর 
উপেজলা-েবলাব 
েজলা-নরিসংদী 

2866 নাম-শামীমা নাসিরন 
িপতা-েমাঃ তােহর উি�ন 
মাতা-নূরু�াহার েবগম 

১১৭, পি�ম কাফরুল, তালতলা, আগারগাঁও, েশের বাংলানগর, ঢাকা-
১২০৭ 

2867 নাম-েমাঃ এরশাদ েহােসন 
িপতা-নূর আহেমদ 
মাতা-হািলম খাতুন 

�যে�- আবুল কালাম আজাদ, িব. এ.িড, েসচ ভবন-২২, মািনকিময়া 
এিভিনউ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

2868 নাম-�ামল কুমার মাহােতা 
িপতা-গেনশ চ� মাহােতা 
মাতা-িমনা রাণী 

�াম-�ােমর েঘান 
ডাকঘর-আমশড়া 
উপেজলা-রায় গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2869 নাম-েমাঃ আল-মামুন 
িপতা-েমাঃ ফজল কিরম 
মাতা-নাজমুল নাহার 

�াম-জয়পাড়া 
ডাকঘর-েকশজানী 
উপেজলা-মদন 
েজলা-েন�েকানা 

2870 নাম-জািকয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ রজব আলী 
মাতা-অহর বানু 

�াম-তুজলপুর 
ডাকঘর-বলাডাংগা 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

2871 নাম- েমাঃ তািরক েহােসন 
িপতা- েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতা- েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম- পি�ম বািলয়া 
ডাকঘর- রাজশাহী েকাট 
উপেজলা- পবা 
েজলা- পাবনা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 

2872 নাম- েমাঃ শামীম েহােসন 
িপতা- েমাঃ মিফজ উি�ন 
মাতা- েমাছাঃ পা�া েবগম 

�াম- বািলয়া ডা�া 
ডাকঘর- হাটবাকুয়া 
উপেজলা- িঝনাইদহ 
েজলা- িঝনাইদহ 

2873 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ছােলহ উি�ন 
মাতা-সামছুল নাহার েবগম 

�াম-েদবীপুর 
ডাকঘর-হাসান হাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

২৮৭৪ নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমা:সাখাওয়াত মৃধা 
মাতা-েমাসা:ডািলম েবগম 

�াম-বন� রামপুরা, �ক িড, েরাড ৭, বািড় ২০ 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

২৮৭৭ নাম- সুশা� ম�ল 
িপতা- নকুমার ম�ল 
মাতা- কিনক ম�ল 

�াম- পাথর ঘাটা 
ডাকঘর- েজায়ািরয়া 
উপেজলা- টুংগীপাড়া 
েজলা- েগাপালগ� 

 

 


