
পেদর নাম: অিফস সহকারী কাম কি�উটার মু�া�িরক 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১ নাম-িমজানুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ ওমর ফারুক 
মাতা-িমনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২ নাম-আিতকুল ইসলাম 
িপতা-নুর িময়া 
মাতা-মৃতঃ ফুেলছ খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৩ নাম-েমাঃ বাদর েহােসন 
িপতা-েমাঃ শুকুর আলী 
মাতা-ফুলভানু 

৩নং েমাহনী েমাহন দাস েলন,�ামবাজার,৪৩নং ওয়াড র্,ঢাকা 
সদর,সূ�াপুর,ঢাকা। 

৪ নাম-েমাঃ সানাউ�াহ 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েজছিমন আ�ার 

�যে�ঃ আবুল বাশার 
িব-৯২,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-১২১৯। 

৫ নাম-েমাঃ আবু সুিফয়ান িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক িময়া 
মাতা-সািহদা েবগম 

�ামঃ িতনপাড়া,েপাঃ বরেকাটা,থানাঃ দাউদকাি�,েজলাঃ কুিম�া 

৬ নাম-মাহমুদুল হাসান 
িপতা-আলী েহােসন েমা�া 
মাতা-িবলিকস আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৭ নাম-উমর ফারুক 
িপতা-আসন আল 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৮ নাম-েমাঃ নুরু�াহ 
িপতা-েমাঃ সারদু�াহ 
মাতা-েমেহরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৯ নাম-েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মজলু িময়া 
মাতা-রািশদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১০ নাম-আ�ল ওয়াহাব 
িপতা-হুেসন আলী 
মাতা-ছােলহা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১১ নাম-েদবদাস ম�ল 
িপতা-মৃতঃ সদান� ম�ল 
মাতা-�ভা ম�ল 

ম�ল বািড়,�ামঃ ৈনলতলা,ইউিনয়নঃ ৬নং �রাম কাঠী,েপাঃ িশকদার 
মি�ক,উপেজলাঃ নািজরপুর,েজলাঃ িপেরাজপুর 

১২ নাম-েমাঃ েলাকমান েহােসন 
িপতা-েমাঃ িসরাজ উ�ীন 
মাতা-জিরনা েবগম 

েমাঃ মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার,েকাট র্ নং-১১(এ),বাংলােদশ সু�ীম েকাট র্,হাই 
েকাট র্ িবভাগ,ঢাকা। 

১৩ নাম-েবনী আিমন 
িপতা-মৃতঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-সেবদা 

েবনী আিমন,িপতাঃ মৃত আ�ল মিজদ,েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-৯৩ 
মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-১২১৯ 

১৪ নাম-সা�াম েহােসন 
িপতা-রিমজ উি�ন 
মাতা-অনুফা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১৫ নাম-সুজন িময়া 

িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ সরুফা েবগম 

�যে�ঃ আবুল বাশার 
িব-৯২,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-১২১৯। 

১৬ নাম-এস এম সিজব আহেমদ 
িপতা-সরদার েমাবারক েহােসন 
মাতা-সািহদা পারিভন 

�ামঃ বুইকারা(ে�শন পাড়া),ওয়াড র্ঃ ৫নং েপৗর ওয়াড র্,েপাঃ 
নওয়াপাড়া,উপেজলাঃ অভয়নগর,েজলাঃ যেশার 

১৭ নাম-তালুকদার সািবর আহেমদ 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-সােবরা খানম 

বােগরহাট েমিডেকল হল,�ামঃ দশানী ২নং �স েরাড(পি�ম),ওয়াড র্ 
নং-০৩,েপাঃ বােগরহাট,উপেজলাঃ বােগরহাট সদর,েজলাঃ বােগরহাট 

১৮ নাম-েসােহল িময়া 
িপতা-মৃতঃ রইছ উি�ন 
মাত-রুিব আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৯ নাম-তািনম েমা�া 
িপতা-েমাঃ আবুল বাশার েমা�া 
মাতা-ঝুমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২০ নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কািদর 
মাতা-হাওয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২১ নাম-েমাঃ আিমন 
িপতা-েমাঃ ইমাম আলী 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২ নাম-েমাঃ আল-আিমন 
িপতা-েমাঃ হািদস িময়া 
মাতা-হািকমা আ�ার 

েমাঃ আল-আিমন, �যে�ঃ েমাঃ তাহা�ল েহােসন,েচয়ার�ােনর 
দ�র,৪৯-৫১,িদলকুশা,বা/এ,িব.এ.িড.িস.কৃিষ ভবন,ঢাকা-১০০০ 

23 নাম-লাবনী 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম+েপা+ইউিনয়নঃ সািলমাবাদ,উপেজলাঃ নাগরপুর,েজলাঃ টাংগাইল 

২৪ নাম-জািমনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-জিমতন েনছা 

�ামঃ মধুপুর দলপাড়া,১০নং মধুপুর ইউিনয়ন,কাজীর হাট,উপেজলাঃ 
বদরগ�,েজলাঃ রংপুর 

২৫ নাম-েমাঃ তাসনীম মৃনাল 
িপতা-েমাঃ েমামতাজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মিজদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৬ নাম-েমাঃ আল-আিমন 
িপতা-েমাঃ ইমাম আলী 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৭ নাম-রাজীব সূ�ধর 
িপতা-অমূ� সূ�ধর 
মাতা-অ�রাণী সূ�ধর 

�ামঃ ইকরআিটয়া,ইউিনয়নঃ িহলিচয়া,েপাঃ সারারচর,উপেজলাঃ 
বািজতপুর,েজলাঃ িকেশারগ� 

২৮ নাম-েমাঃ সুমন রানা 
িপতা-েমাঃ হািদস িময়া 
মাতা-হািকমা 

েমাঃসুমন রানা,�যে�ঃ েমাঃ তাহা�ল েহােসন 
েচয়ার�ােনর দ�র,৪৯-৫১,িদলকুশা,বা/এ,িব.এ.িড.িস.কৃিষ ভবন,ঢাকা-
১০০০ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২৯ নাম-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 

িপতা-মৃতঃ িসরাজ উি�ন ভূঞাঁ 
মাতা-হািসনা িসরাজ 

েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
�যে�ঃ েমাঃ তাহা�ল েহােসন 
েচয়ার�ােনর দ�র,৪৯-৫১,িদলকুশা,বা/এ,িব.এ.িড.িস.কৃিষ ভবন,ঢাকা-
১০০০ 

৩০ নাম-আহসান হািবব 
িপতা-সাহাব উি�ন 
মাতা-রািহমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৩১ নাম-েমাঃ মাহফুজ িময়া 
িপতা-মৃতঃ আ�ল কািদর 
মাতা-আরজুদা খাতুন 

�যে�ঃ আবুল বাশার 
িব-৯২,মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-১২১৯। 

৩২ নাম-আল-মামুন 
িপতা-মৃতঃ আঃ েহিলম 
মাতা-েমাছাঃ পারভীন আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৩৩ নাম-েমাঃ েহলাল েচৗধুরী 
িপতা-শাহাবুি�ন েচৗধুরী 
মাতা-েহেনায়রা েবগম 

বাড়ী নং- ১৩,েরাড- ৯/এ,ধানমি� কন র্ার-২,শংকর,৩৪ নং ওয়াড র্, 
েমাহা�দপুর, ঢাকা 

৩৪ নাম-পিল িব�াস 
িপতা-শচী�নাথ িব�াস 
মাতা-িশবানী িব�াস 

�য্াট নং-এ-১,৬৩ �ারেরটরী েরাড,এিরনা রােবয়া,ঢাকা-১২০৫ 

৩৫ নাম-েমাঃ আবু সাইদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-নািসমা েবগম 

৩/গ ৈসকত েকায়াটার,আলতােপাল(পি�ম অংশ),েপাৎ 
েকশবপুর,উপেজলাঃ েকশবপুর,েজলাঃ যেশার 

৩৬ নাম-েমাহা�দ রােশদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ এনােয়ত আলী 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

হা�ী ভবন(২য় তলা),েহাঃ নং-১/১৫,মুরাদপুর েচৗমুহনী,১৪ নং 
ওয়াড র্,উপেজলাঃ কুিম�া সদর,েজলাঃ কুিম�া 

৩৭ নাম-েমাঃ তাকিবর আহেমদ 
িপতা-শিরফ উি�ন আহেমদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া,পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216� 

৩৮ নাম-আ�ল কাইয়ুম 
িপতা-আলতু িময়া 
মাতা-জাহানারা 

�যে�ঃ মিন আরা,অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর,�াথিমক 
ও গণিশ�া ম�ণালয় ভবন নং-০৬,ক� ন১-৫২৩ বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা। 

৩৯ নাম-েমাঃ সােলহীন 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-রােহলা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

40 নাম-ফারজানা রিশদ ৈচিত 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-নওেশরা বুলবুিল 

২১৯/১৩ েগাে�ন,কয্ােসল,দি�ণ পীরর বাগ, (ভা�া�ীজ),িমরপুর,ঢাকা-
১২১৬ 

৪১ নাম-েমাঃ রুেবল েহােসন 
িপতা-েমাঃ বাবুল েহােসন 
মাতা-ফিরদা েবগম 

িবি�ং নং-এফ,রুমনং-১২,িবিজ ে�স �াফ েকায়র্াট র্ার,েতজগাঁও,ঢাকা 

৪২ নাম-রােসল আলী 
িপতা-নািসর উি�ন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�ামঃ বঘুনাথপুর,ইউিনয়নঃ ৪নং আড়বাব,েপাঃ সালামপুর,উপেজলাঃ 
লালপুর,েজলাঃ নােটার 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
৪৩ নাম-ইমরান েহােসন 

িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-েহেলনা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৪৪ নাম-েমাঃ পারেভজ আল 
িপতা-েমাঃ িফরুজ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ পারিভন 

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

৪৫ নাম-েমাঃ ইয়াকুব খান 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ নূর আলী খান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

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

৪৬ নাম-মিজয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-হােজরা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17,পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,ঢাকা-
1219� 

৪৭ নাম-েগািব� মি�ক 
িপতা-অিসত মি�ক 
মাতা-শুভংকারী মি�ক 

বহুভাষী সাঁটিলিপ, ৯৫/২,পি�ম কাফরুল,আগারগাও তালতলা,ঢাকা, 

৪৮ নাম-েমাঃ নাজমুল আলম 
িপতা-েমাঃ আ�র রািশদ 
মাতা-রােহলা েবগম 

েমাঃ নাজমুল আলম, 
�যে�ঃ মিন আরা,অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর,�াথিমক 
ও গণিশ�া ম�ণালয় ভবন নং-০৬,ক� ন১-৫২৩ বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা। 

৪৯ নাম-নািগ র্স আ�ার 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-মমতাজ েবগম 

িব ১০৯/২,জুই,মিতিঝল এ.িজ.িব কেলানী,হাসপাতাল েজান,ঢাকা 

৫০ নাম-সবুজ চ� দাস 
িপতা-শ�ু নাথ দাস 
মাতা-জানদা রাণী দাস 

৫৩৭/১(��ীল িভলা),ম� মিনপুর,১৩ নং ওয়াড র্,িমরপুর,ঢাকা। 

৫১ নাম-আিবর হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-আেলয়া খাতুন 

�যে�ঃ েমাঃ আ�ল কােদর 
�শাসিনক কম র্কতর্া,উ�ও কম র্চারী শাখা,জন�শাসন ম�ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা। 

৫২ নাম-িমঠুন িক�র্নীয়া 
িপতা-িনম র্ল চ� িক�র্নীয়া 
মাতা-ল�ী রাণী িক�র্নীয়া 

েতজগাঁও আদশ র্ �ল এ� কেলজ,৪৪৬,েতজগাঁও,িশ/এ,২৪ নং ওয়াড র্,ঢাকা 
উ�র িসিট কেপ র্ােরশন,ঢাকা 

৫৩ নাম-েমাঃ অন� 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািমদ 
মাতা-িদেলায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

54 নাম-মাহাবুবুর রহমান খান 
িপতা-িজ�া রহমান খান 
মাতা-েরেদনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৫৫ নাম-রিবউল ইসলাম 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-রিশদা খাতুন 

�ামঃ কিন র্পাড়া,ইউিনয়নঃ ভবানীগ� েপৗরসভা,েপা+উপেজলাঃ 
বাঘমারা,েজলাঃ রাজশাহী 

৫৬ নাম-মী ফজেল রাি� 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল হক মীর 
মাতা-েবগম কামরুন নাহার 

মীর ফজেল রাি�,�যে�ঃ েবগম কামরুন নাহার,িহসাব র�ণ কম র্কতর্া,যুব 
ও �ীড়া ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
৫৭ নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 

িপতা-েমাঃ িছি�ক উ�য্াহ 
মাতা-পারুল েবগম 

১১/১,িমরবাগ,মগবাজার,শাি�নগর,রমনা,ঢাকা। 

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

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার ৯৫/২,পি�ম কাফরুল,আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

৫৯ নাম-অসীম িব�াস 
িপতা-অিনল চ� িব�াস 
মাতা-িশখা রানী 

�যে�ঃ �পন কুমার রায়,বাংলা বাজার েরাড,ঢাকা সদর �ধান 
ডাকঘর,সূ�াপুর,ঢাকা। 

৬০ নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েশখ ইজার উি�ন 
মাতা-শিরফা েবগম 

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

৬১ নাম-সতী� চ� দাস 
িপতা-উেপ� দাস 
মাতা-�ামলা রানী দাস 

�যে�ঃ সততা ে�ডাস র্,২৪ েফা�ার �ীট,ওয়ারী,ঢাকা 

62 নাম-আিতকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জজ িময়া 
মাতা-েমােমনা 

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

৬৩ নাম-রুেবল িময়া 
িপতা-েমাঃ ম� িময়া 
মাতা-েমােশ র্দা েবগম 

েনয়ামেতর বািড়,�াম+েপাঃ সায়দাবাদ,ইউিনয়নঃ �নগর,উপেজলাঃ 
রায়পুরা,েজলাঃ নরিসংদী 

64 নাম-েমাঃ শািহন খালাসী 
িপতা-েছারাপ খালাসী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�ামঃ নটেখালা,ইউিনয়নঃ েসানাপুর,েপাঃ সু�র্িদয়া,উপেজলাঃ 
সালথা,েজলাঃ ফিরদপুর 

৬৫ নাম-েমাছাঃ ফিরদা েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক েচৗধুরী 
মাতা-েমাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

�যে�ঃ এ.এস.এম.জাকািরয়া েচৗধুরী,�শাসন(জাস)অিধশাখা,৪থ র্ 
তলা,িশ� ম�ণালয়,৯১ মিতিঝল বা/এ,ঢাকা 

৬৬ নাম-েমাঃ িসরাজ উ�া 
িপতা-েমাঃ িনজাম উি�ন 
মাতা-নািছমা আ�ার 

িনজাম �ানশন/অিজউ�া(েপশকার বাড়ী),�ামঃ উ�লপুর,েপাঃ 
মাইজদী েকাট র্,উপেজলাঃ েনায়াখালী সদর,েজলাঃ েনায়াখালী 

৬৭ নাম-িনিখল কুমার সরকার 
িপতা-িবজয় মাধব সরকার 
মাতা-পূিন র্মা রানী সরকার 

�ামঃ তালুকসাহাবাজ,৭নং ওয়াড র্,েপাঃ বাউিনয়া,উপেজলাঃ 
বাউিনয়া,েজলাঃ রংপুর 

৬৮ নাম-অিভিজৎ বড়ুয়া 
িপতা-িবজন চ� বড়ুয়া 
মাতা-কিনকা বড়ুয়া 

েলাকমান টাওয়ার,১নং �য্াট কাপুিরয়া পাড়া,নিজর ভা�ার েলইন,২৮ নং 
ওয়াড র্,চ��াম ব�র,চ��াম িসিট কেপ র্ােরশন,চ��াম। 

৬৯ নাম-েমাঃসালাউি�ন 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-রওশনআরা েব গম 

�ামঃ খাতরা,ইউিনয়নঃ কু�া,েপাঃ ধামরাই,উপেজলাঃ ধামরাই,েজলাঃ 
ঢাকা। 

৭০ নাম-েমাঃ সাগর েশখ 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-ছােহরা েবগম 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল আগারগাও,তালতলা,েশের-
বাংলানগর,েমাহা�পুর,ঢাকা। 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
৭১ নাম-েমাঃ সুমর 

িপতা-আঃ রিহম 
মাতা-শাহারা েবগম 

�ামঃ সায়দাবাদ,ইউিনয়নঃ �নগর,েপাঃ সায়দাবাদ,উপেজলাঃ 
রায়পুরা,েজলাঃ নরিসংদী 

৭২ নাম-েমাঃ শািরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

�ামঃ গংগারামপুর,ইউিনয়নঃ আতাইকুলা,চরাডা�া,উপেজলাঃ পাবনা 
সদর,েজলাঃ পাবনা। 

৭৩ নাম-আল ইমরান 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-েরনুয়ারা েবগম 

�ামঃ চরভাবনা,ইউিনয়নঃ ৮নং চর অ�ধর,েপাঃ 
নারায়নেখালা,উপেজলাঃ নকলা,েজলাঃ েশরপুর 

৭৪ নাম- েমাঃ মিনর েহােসন 
িপতা-েমাঃ সুলতান 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার ৯৫/২,পি�ম কাফরুল,আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

৭৫ নাম-সািবনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািফজ উি�ন 
মাতা-আেমনা েবগম 

িব-৪,এ-৩,আগারগাও,তালতালা,েশের-বাংলানগর,ঢাকা-১২০৭। 

৭৬ নাম-েজহীরা ইসলাম 
িপতা-আিমনুল ইসলাম 
মাতা-মি�লা ইসলাম 

বাসা নং-১৩০,�য্াট নং-এম-২,সড়ক নং-০৮,েমাহা�দীয়া হাউিজং 
িলঃ,েমাহা�দপুর,ঢাকা। 

৭৭ নাম-জািকয়া জাহান উিম র্ 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-খািদজা আ�ার 

�যে�ঃ েমাঃ শামীম েহােসন,৬ নং েরাড,পূব র্ 
ন�ীপাড়া,বাসােবা,িখলগাঁও,ঢাকা। 

৭৮ নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-তিরফা েবগম 

�ামঃ উমরপাইল েগায়ালপাড়া,ইউিনয়নঃ ৫নঙ শশরা,েপাঃ 
পাঁচবািড়,উপেজলাঃ সদর,েজলাঃ িদনাজপুর 

৭৯ নাম-িনগার সুলতানা 
িপতা-েমাঃ হাসান আলী 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�ামঃ+েপা+ইউিনয়নঃ ভেবরচর,উপেজলাঃ গজািরয়া,েজলাঃ মু�ীগ� 

৮০ নাম-রািজব িময়া 
িপতা-হািফজ উ�ীন 
মাতা-জহুরা েবগম 

�ামঃ রসুলপুর,৭নং ওয়াড র্,েপাঃ সােদকপুর,উপেজলাঃ ৈভরব,েজলাঃ 
িকেশারগ� 

৮১ নাম-নাজমুল ইসলাম 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�ামঃ কুলপতাক,৬নং সুয়াইর ইউিনয়ন,েপাঃ েমাহনগ�,েজলাঃ 
েন�েকাণা 

৮২ নাম-মামুনুর রিশদ 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-মােলকা েবগম 

�ামঃ কিরমপুর,ইউিনয়নঃ িজ�ারপুর,েপাঃ েবগুন�াম,উপেজলাঃ 
কালাই,েজলাঃ জয়পুরহাট 

৮৩ নাম-েমাঃ ইলয়াছ েশখ 
িপতা-েমাঃ েমাসেলম েশখ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�ামঃ মি�কপুর,ইউিনয়নঃ কৃ�নগর,েপাঃ ভূয়ারকা�ী,উপেজলাঃ 
ফিরদপুর সদর,েজলাঃ ফিরদপুর 

৮৪ নাম-েমাঃ রমজান িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�াছ িময়া 
মাতা-নূেরজা েবগম 

�ামঃ পানুর,ইউিনয়নঃ ০১ নং বড়কািশয়া,িবরামপুর,েপাঃ+উপেজলাঃ 
েমাহনগ�,েজলাঃ েন�েকাণা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
85 নাম-মিনকা আ�ার 

িপতা-েমাজাে�ল হক 
মাতা-আ�মান আরা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ মাসুদ রানা,নগর উ�য়ন অিধদ�র,৮২,েসগুনবািগচা,ঢাকা। 

৮৬ নাম-েহামায়রা রহমান সামী 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ মিজবুর রহমান,�শাসিনক কম র্কতর্া,মু� সিচেবর 
শাখা,�ধানম�ীর কায র্ালয়,ঢাকা। 

৮৭ নাম-আহেমদুল কিবর জািহদ 
িপতা-েমাঃ ফারুক আহেমদ 
মাতা-েমাসাঃ লায়লা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ ফারুক আহেমদ,গাড়ীচালক,�ধানম�ীর পিরবহন 
পুল,�ধানম�ীর কায র্ালয়,ঢাকা। 

৮৮ নাম-নাসিরন েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ িনজাম উি�ন 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

েমাঃ েরজাউল কিরম,িব/৩০(এ),িনউ িড টাইপ অিফসাস র্ 
েকায়াট র্ার,আগারগাঁও,তালতলা সরকারী কেলানী,েশের-বাংলা 
নগর,েমাহা�দপুর,ঢাকা 

৮৯ নাম-েমাছাঃ তাসিলমা সুলতানা 
তামা�া 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�ামঃ চি�পুর,ওয়াড র্ নং-০১,েপাঃ বাংলািহিল,উপেজলাঃ 
হািকমপুর,েজলাঃ িদনাজপুর 

৯০ নাম-েমাঃ আিরফ খান 
িপতা-মৃতয্ঃ আঃ বােরক খান 
মাতা-েমাছাঃ েরখা খাতুন 

�ামঃ ছাতক বরাট দি�ণ পাড়া,ইউিনয়ন+েপাঃ কািশনাথপুর,উপেজলাঃ 
সািথয়া,েজলাঃ পাবনা 

৯১ নাম-রি�ত ভ� 
িপতা-রতন ভ� 
মাতা-সুবণ র্া 

�ামঃ িসংেহর ন�ন,ইউিনয়ন+েপাঃ আিড়য়ল,উপেজলাঃ 
টংগীরাড়ী,েজলাঃ মুি�গ� 

৯২ নাম-পলাশ েদবনাথ 
িপতা-�েমাদ েদবনাথ 
মাতা-মমতা েদবনাথ 

৩৯,পুরানা প�ন,িজিপও,প�ন,ঢাকা 

৯৩ নাম-েমাঃ মাহাবুব রহমান 
িপতা-েমাঃ সােদকুল ইসলাম 
মাতা-মিহরান েবগম 

�ামঃ খামার পাঁচগাছী,ইউিনয়নঃ ছাপড়ছাটী,েপাঃ েশাভাগ�,উপেজলাঃ 
সু�রগ�,েজলাঃ গাইবা�া 

৯৪ নাম-েমা�ািকম আলম 
িপতা-হািরছ উি�ন 
মাতা-েরনু েবগম 

বাসা নং-ক-১৮৮/৬/এ,আমতলা,নামাপাড়া,েপাঃ িখলে�ত,ঢাকা 

৯৫ নাম-িগিদয়ন িব�াস 
িপতা-িফিলপ িব�াস 
মাতা-িরনু িব�াস 

৩৮,িদলু েরাড,মগবাজার,রমনা,ঢাকা 

৯৬ নাম-শামীম িময়া 
িপতা-আবু বা�ার িসি�ক 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

৯৭ নাম-েমাঃ রািজব েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ ঝরনা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ মাসুদ িশকদার,সহকারী �া� অিফসার,েকাট র্-
১১(ে◌এ),বাংলােদশ সুি�ম েকাট র্,হাইেকাট,ঢাকা 

৯৮ নাম-েমাঃ রােসদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকরাম েহােসন খাঁ 
মাতা-কিহনূর েবগম 

�ামঃ �রামপুর,ইউিনয়নঃ িবলাশবাড়ী,েপাঃ �রামপুর,উপেজলাঃ 
বদলগাছী,েজলাঃ নওগা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
৯৯ নাম-িনশাত লুবনা সুইিট 

িপতা-মৃতঃ মহ�ত আলী 
মাতা-কিরমন 

�যে�ঃ সােজর্� হাসান,সামিরক সিচব শাখা(রুম নং-১১১),�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,ঢাকা। 

১০০ নাম-নািসমা আ�ার তুবা 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

জবা ২/৯,ব�ভবন ৫নং েগইট,মিতিঝল,ঢাকা। 

১০১ নাম-েমাঃ অিলয়ার রহমান 
িপতা-মৃতঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-হািমদা েবগম 

�ামঃ বড়িসি�য়া,ইউিনয়নঃ আেলায়ােখায়া,েপাঃ বষ র্ালুপাড়া,উপেজলাঃ 
আেটায়ারী,েজলাঃ প�গড় 

102 নাম-তােয়ফ েমাঃ সাইেয়দুল 
আলম 
িপতা-েমাঃ কামরুল আলম 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা আলম 

�ামঃ আরািজিনয়ামত,ইউিনয়নঃ গংগাচড়া,েপাঃ বুিড়র হাট 
ফাম র্,উপেজলাঃ গংগাচড়া,েজলাঃ রংপুর 

১০৩ নাম-কু�লা েঘাষ 
িপতা-অিশত কুমার েঘাষ 
মাতা-ম� েঘাষ 

বাসা নং-৪৬,েরাড নং-১,দি�ণ গু�পাড়া,২৪ নং ওয়াড র্,রংপুর 
সদর,েজলাঃ রংপুর। 

১০৪ নাম-েমাঃ আওর�েজব 
িপতা-মৃতঃ েরজাউল কিরম 
মাতা-েমাছাঃ শাহাজাদী েবগম 

�ামঃ উ�র সীচা,ইউিনয়নঃ চি�পুর,েপাঃ সীচা,উপেজলাঃ 
সু�রগ�,েজলাঃ গাইবা�া 

১০৫ নাম-সািহদুর রহমান 
িপতা-জািহদ েশখ 
মাতা-মু�া েবগম 

�ামঃ গুঘািলয়া,ইউিনয়নঃ ৭ নং ফকরা,েপাঃ ধল�াম,উপেজলাঃ 
কািশয়ািন,েজলাঃ েগাপালগ� 

১০৬ নাম-েমাঃ আ�ল আলীম 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন 
মাতা-েমাছাঃ শািহদা খাতুন 

�ামঃ চরসাহািদয়ার,ইউিনয়ন+েপাঃ দাপিনয়া,উপেজলাঃ পাবনা 
সদর,েজলাঃ পাবনা 

১০৭ নাম-েমাঃ েমাহাইিমনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-রািশদা রহমান 

�ামঃ রানীখার,ইউিনয়নঃ ধরখার,েপাঃ েঘালখার,উপেজলাঃ 
আখাউড়া,েজলাঃ �া�ণবািড়য়া 

১০৮ নাম-েমাঃ ছািমদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বারী েসখ 
মাতা-েমাছাঃ সািময়া খাতুন 

�ামঃ ছাি�শা,ইউিনয়নঃ+েপাঃ বহুলী,উপেজলাঃ িসরাজগ� সদর,েজলাঃ 
িসরাজগ� 

১০৯ নাম-েমাছাঃ তািনয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ তাজউি�ন 
মাতা-েমাছাঃ সুরাইয়া েবগম 

েমাছাঃ তািনয়া সুলতানা, 
�যে�ঃ েমাঃ তাজউি�ন, 
জনতা �াংক কেপ র্ােরট শাখা,পাবনা। 

১১০ নাম-ফিরদ খান 
িপতা-েসাহরাব আলী 
মাতা-অজুফা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ বাবুল েহােসন,সাঁট-মু�া�িরক কাম-কি�উটার অপাঃ 
সরকারী সমু� পিরবহন অিফস, (িশিপং অিফস),সরকারী কায র্ ভবন-
১,আ�াবাদ,চ��াম 

111 নাম-রািজব েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

১৭/৪,কারকুন বাড়ী েলন(৩য় তলা,দি�ণ),কলতাবাজার,সূ�াপুর,ঢাকা 

১১২ নাম-জুনােয়ত আলম 
িপতা-আবদুল মা�ান 
মাতা-আছমা েবগম 

�ামঃ বাসা ১৫০,�ামঃ ভাটমাথা,েপাঃ ছতুরা শরীফ,উপেজলাঃ 
আখাউড়া,েজলাঃ �া�ণবািড়য়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১১৩ নাম-ফায়সাল মাহামুদ 

িপতা-েমাঃ সেরায়ার েহােসন 
মাতা-মাহামুদা েবগম 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনঃ ১১৭ পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
তালতলা,েশের-বাংলা নগর,ঢাকা 

১১৪ নাম-েমাঃ শািহন িময়া 
িপতা-েমাঃ জামাল েহােসন 
মাতা-শািহনুর েবগম 

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

১১৫ নাম-�ীিতশ েসন 
িপতা-�ভাষ েসন 
মাতা-ল�ী েসন 

�ামঃ েসন বািড়,রূপাহাটী,ইউিনয়নঃ েগাপালপুর,েপাঃ িমলনা,উপেজলাঃ 
টু�ীপাড়া,েজলাঃ েগাপালগ� 

১১৬ নাম-েমাসা�ৎ মিরয়ম আ�ার 
িপতা-মরহুমঃ েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-আেলয়া েবগম 

েমাঃ আবদুর রব,িহসাব র�ণ কম র্কতর্া,বাংলােদশ িশশু একােডমী 
েদােয়ল চ�র সড়ক,শাহাবাগ,ঢাকা 

১১৭ নাম-েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
খ�কার 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১১৮ নাম-িমশন চাকমা 
িপতা-ধন িবজয় চাকমা 
মাতা-শাি� েদবী চাকমা 

�ামঃ েহাি�ং নং-২৫৭,উগলছিড়মুখ,৩২ নং বাঘাইছিড় ইউিনয়ন,েপাঃ 
মাির�া,উপেজলাঃ বাঘাইছিড়,েজলাঃ রাংগামািট 

১১৯ নাম-েমাহা�দ ইমরান েহাসাইন 
িপতা-েমাহা�দ আিমনুল 
ইসলাম 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�যে�ঃ েমাহা�দ ইমরান েহাসাইন,অিফস সহকাির কাম-কি�উটার 
অপােরটর,েবসরকাির ইিপেজড,িনব র্াহী েসল,�ধানম�ীর কায র্ালয়,ঢাকা 

১২০ নাম-ফাহিমদা খানম 
িপতা-হািফজ উি�ন খাঁন 
মাতা-মিরয়ম িবিব 

�ামঃ বািশয়া,ইউিনয়নঃ টা�ার,েপাঃ বািশয়া,উপেজলাঃ 
গফরগাঁও,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

121 নাম-মািহনূর আ�ার 
িপতা-এ.িব.এম.আবদুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�যে�ঃ েমাহা�দ ইসহাক,উ�মান সহকারী,পুিলশ 
েটিলকম,রাজারবাগ,ঢাকা 

১২২ নাম-েমাঃ নািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািমদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নূরুন নাহার 

�ামঃ ঝাড়ঘিড়য়া,ইউিনয়নঃ েকালা,েপাঃ ভা�ারপুর,উপেজলাঃ 
বদলগাছী,েজলাঃ নওগাঁ 

১২৩ নাম-েমাঃ শািহদুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািমদুল ইসলাম 
মাতা-নূরুন নাহার 

�ামঃ ঝাড়ঘিড়য়া,ইউিনয়নঃ েকালা,েপাঃ ভা�ারপুর,উপেজলাঃ 
বদলগাছী,েজলাঃ নওগাঁ 

১২৪ নাম-রাজু আহে�দ 
িপতা-েমাঃ েমরাজ আলী 
মাতা-রািজয়া খাতুন 

েমাঃ েমরাজ আলী,�ামঃ+ইউিনয়নঃ+েপাঃ ইসলামকািট,উপেজলাঃ 
তালা,েজলাঃ সাত�ীরা 

১২৫ নাম-শাহিরয়ার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ িসক�র আলী 
মাতা-আয়শা েবগম 

�নালী �ক-িস-১৫,ভাথ র্খলা,ইউিনয়নঃ ২৬নং ওয়াড র্,েপাঃ 
সদর,উপেজলা+েজলাঃ িসেলট। 

১২৬ নাম-মুনিজয়া আ�ার জয়া 
িপতা-আবুল বাশার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�যে�ঃ েমাহা�দ ইসহাক, উ�মান সহকারী, পুিলশ েটিলকম, 
রাজারবাগ, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১২৭ নাম-আইমন আ�ার 

িপতা-আবুল বাশার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�যে�ঃ েমাহা�দ ইসহাক, উ�মান সহকারী, পুিলশ েটিলকম, 
রাজারবাগ, ঢাকা 

১২৮ নাম-েরামানা সাথী 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-েরহানা পারভীন 

৩১/২,এইচ.আিজমপুর কেলাণী আিজমপুর,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা। 

১২৯ নাম-েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফুর সরদার 
মাতা-মৃতঃ আমজামা 

�যে�ঃ েমাঃ মাসুদ িসকদার,সহকারী �া� অিফসার,েকাট র্ নং-
১১(এ),বাংলােদশ সু�ীম েকাট র্,হাইেকাট র্ িবভাগ,ঢাকা 

১৩০ নাম-ফারজানা িবথী 
িপতা-েমাঃ আবদুল মা�ান 
মাতা-েরহানা পারভীন 

৩১/২,এইচ.আিজমপুর কেলাণী আিজমপুর,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা। 

১৩১ নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ আলী 
মাতা-সুরমা েবগম 

�ামঃ+েপাঃ বস�পুর,ইউিনয়নঃ ১নং ছাতার পাইয়া,উপেজলাঃ 
েসনবাগ,েজলাঃ েনায়াখালী 

১৩২ নাম-শিরফুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-আেমনা 

এভার �াট র্ বাংলােদশ িলিমঃ,�ামঃ েবগমপুর,ইউিনয়নঃ ভাওয়াল 
গড়,েপাঃ ভবানীপুর,উপেজলাঃ গাজীপুর,েজলাঃ গাজীপুর 

১৩৩ নাম-েমাঃ রাি� 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা েবগম 

৮১৪,ম� বা�া,েপাঃ ম� বা�া,গুলশান,ঢাকা। 

১৩৪ নাম-�েসনিজত সাহা জয় 
িপতা-শংকর কুমার সাহা 
মাতা-�ভাতী সাহা 

২৭/এইচ,�ীণেরাড �াফ েকায়াট র্াস,ধানমি�,ঢাকা 

১৩৫ নাম-সিবতা আ�ার 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-আকিলমা আ�ার 

�ামঃ রাজারামপুর,ইউিনয়নঃ রািজবপুর,৪নংওয়াড র্,েপাঃ 
চরপাড়া,উপেজলাঃ ঈ�রগ�,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

১৩৬ নাম-েমাহা�দ মুিমনুল হক 
ভূইয়া 
িপতা-েমাহা�দ আবুল কােশম 
ভূইয়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�যে�-েমাহা�দ ফজলুল হক ভূইয়া,�শাসিনক কম র্কতর্া,কমাজক�াণ 
ম�ণালয়,ভবন-6,ক�-312,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা ্

১৩৭ নাম-নাজমুল হাসান 
িপতা-আলাল উি�ন 
মাতা-সােজদা খাতুন 

�ামঃ ভািটচর নওপাড়া,ইউিনয়নঃ রািজবপুর,৩নংওয়াড র্,েপাঃ 
চরপাড়া,উপেজলাঃ ঈ�রগ�,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

১৩৮ নাম-েমাঃ ফিরদ উি�ন 
িপতা-েমাঃ েসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�ামঃ পি�ম েহতািলয়া,আকন বাড়ী,ইউিনয়নঃ ৮নং মাদার বুিনয়া,েপাঃ 
েবাতল বুিনয়া,উপেজলাঃ পটুয়াখালী,েজলাঃ পটুয়াখালী 

১৩৯ নাম-েমাঃ আবুল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-মিজর্না েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার ৯৩ সরদার কমে��,আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

১৪০ নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ েমাবারক আলী 
মাতা-আেমনা েবগম 

িদ �াই শট র্হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার,১০৫/১০৬,মুি�েযা�া 
সুপার মােকর্ট,৪থ র্ তলা,িমরপুর-১,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১৪১ নাম-িনবর জামান অিল 

িপতা-মতুর্জ আলী 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

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

১৪২ নাম-সানিজদা খাতুন 
িপতা-আ�ল কােদর 
মাতা-নূর জাহান েবগম 

েমাঃ ছািমদুল হক,বাসা ন১-১৮/৭,পলাশী,সরকারী 
েকায়াট র্ার,আিজমপুর,ঢাকা 

১৪৩ নাম-েমাঃ েসেক�ার েমা�া 
িপতা-েমাঃ আবু তােলব েমা�া 
মাতা-লাইলা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ আমজাদ েহােসন, িহসাবর�ণ কম র্কতর্া, �ধানম�ীর 
কায র্ালয়, েতজগাঁও, ঢাকা 

১৪৪ নাম-আলম েহােসন 
িপতা-আ�ল কিরক েমা�া 
মাতা-মৃতঃ নিবরন েনছা 

�যে�ঃ েমাঃ আমজাদ েহােসন,িবসাব র�ণ কম র্কতর্া,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

১৪৫ নাম-েমাঃ আলী হাসান 
িপতা-এ িব জিলল 
মাতা-সােলহা 

�ামঃ+ইউিনয়নঃ খুিদর জংগল,েপাঃ+উপেজলাঃ কিরমগ�,েজলাঃ 
িকেশারগ� 

146 নাম-সােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজ উি�ন 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৪৭ নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ঠা� ল�র 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার ৯৩ সরদার কমে��,আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

১৪৮ নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সা�াদ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

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

১৪৯ নাম-েমাহা�দ মুিমনুল হক 
ভূইঁয়া 
িপতা-েমাহা�দ আবুল কােশম 
ভূইঁয়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�যে�ঃ েমাহা�দ ফজলুল হক ভূইঁয়া,�শাসিনক কম র্কতর্া,সমাজক�াণ 
ম�ণালয় 

১৫০ নাম-েমাঃ মাহবুব আলম 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল 
মাতা-েবেদনা আ�ার 

�ামঃ পালাহার,েপাঃ মুশু�ী,উপেজলাঃ না�াইল,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

১৫১ নাম-েমাঃ মােজদুল 
ইসলাম(িলটন) 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত েহােসন 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

১৪০/৬,পাইকপাড়া সরকারী েকায়াট র্ার,আনসারকয্া�,িমরপুর,১১ নং 
ওয়াড র্,িমরপুর,ঢাকা 

১৫২ নাম-েমাঃ আফজাল েহাসাইন 
িসকদার 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
িসকদার 
মাতা-জােয়দা েবগম 

েসন এ� েকাং,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও ঢাকা। 

১৫৩ নাম-েমাহা�দ আবুল খােয়র 
িপতা-েমাহা�দ হািববুর রহমান 
মাতা-খাইরুে�ছা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১৫৪ নাম-েসালায়মান েহােসন 

িপতা-মািনক িময়া 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

155 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-মরহুম খিললুর রহমান 
েশখ 
মাতা-সািহদা েবগম 

�ামঃ মসিজদ বািড়,দি�ণ বাশুিড়য়া,ইউিনয়নঃ ১ নং কুশলী ইউিনয়ন,৯ 
নং ওয়াড র্,েপাঃ �রামকাি�,উপেজলাঃ টুংিগপাড়া,েজলাঃ েগাপালগ� 

১৫৬ নাম-েসিলম েমাহা�দ হাসান 
িপতা-িজ�র আহেমদ 
মাতা-আিলয়া েবগম 

�ামঃ লছমানপুর,ইউিনয়ন+েপাঃ িবেনাদপুর,উপেজলাঃ িশবগ�,েজলাঃ 
চাঁপাইনবাবগ� 

১৫৭ নাম-আবু হািছব িটপু 
িপতা-েমাঃ আয়ুব আলী 
মাতা-খুকুমিন েবগম 

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

১৫৮ নাম-েমাঃ মুনকার েহােসন 
িপতা-েমাবারক েহােসন 
মাতা-শামছু�াহার 

�ামঃ উজান বােড়রা,ওয়াড র্ নং-৩,েপাঃ দাপুিনয়া বাজার,উপেজলাঃ 
ময়মনিসংহ সদর,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

১৫৯ নাম-েমাঃ নাঈম আলী 
িপতা-েমাঃ ইসহাক আলী 
মাতা-িবিব ফােতমা 

�ামঃ িনচু ধুমী,ইউিনয়নঃ+েপাঃ মহারাজপুর,উপেজলাঃ 
চাঁপাইনবাবগ�,েজলাঃ চাঁপাইনবাবগ� 

১৬০ নাম-চায়না আ�ার 
িপতা-েমাঃ জুলিফকার আল 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�যে�ঃ মিশউর রহমান,একা� সিচব-১ শাখা,�ধানম�ীর কায র্ালয়,ঢাকা 

161 নাম-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হায়দার আলী 
মাতা-মিজর্না আ�ার 

েসন এ� েকাং, �ধানম�ীর কায র্ালয়,ঢাকা 

১৬২ নাম-েমাসাঃ ফািতমাতুজ 
েজােহরা 
িপতা-েমাঃ নােদর আলী 
মাতা-েমাসাঃ েবগম িবিব 

�ামঃ মি�ক পুর,ইউিনয়নঃ হিরয়ান,েপাঃ রাজশাহী সুগার 
িমল,উপেজলাঃ পবা,েজলাঃ রাজশাহী 

১৬৩ নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আঃ গফুর িময়া 
মাতা-েমাছাঃ চােমলী েবগম 

�ামঃ ধনশালা,ওয়াড র্ নং-০৩,েপাঃ+উপেজলাঃ পীরগ�,েজলাঃ রংপুর 

১৬৪ নাম-নুসরাত জাহান েমৗ 
িপতা-েমাঃ নািসম 
মাতা-আিসয়া খাতুন 

বাসা নং-৭৪,�ামঃ গাঁওয়াইর,মাদরাসা েরাড,ইউিনয়নঃ দি�ণ 
খান,উপেজলাঃ দি�ণখান,েজলাঃ ঢাকা 

১৬৫ নাম-েশাভন কুমার েগা�ামী 
িপতা-মৃঃ সাধন চ� েগা�ামী 
মাতা-মুি� রানী েগা�ামী 

�ামঃ মা�ার কেলানী,েটপােখালা,েপাঃ ফিরদপুর,উপেজলাঃ ফিরদপুর 
সদর,েজলাঃ ফিরদপুর 

১৬৬ নাম-ৈসয়দ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-ৈসয়দ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�ামঃ সুরুজ,ইউিনয়নঃ ঘাির�া,েপাঃ েগাসাইেজায়াই,উপেজলাঃ 
টাংগাইল,েজলাঃ টাংগাইল 

১৬৭ নাম-েমাঃ কামরুল হাসান শা� 
িপতা-েমাঃ হািনফ 
মাতা-আফেরাজা েবগম 

ফালগুনী ২/১০১,িসি�রগ� িবদুয্ েক�,নারায়নগ� সদর,নারায়ণগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১৬৮ নাম-আঁিখ েরােকয়া 

িপতা-আিরফ রা�ানী 
মাতা-আসমা আ�ার 

�যে�ঃ আিরফ রা�ানী,িশ� ম�ণালয়,৯১ মিতিঝল,বা/এ,িহসাব 
শাখা(৪থ র্ তলা)ক� নং-৪১০। 

১৬৯ নাম-েমাঃ মাজারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ দীন ইসলাম 
মাতা-মােজদা আ�ার 

�ামঃ েকওয়ার িদঘী,ইউিনয়নঃ ৫নং সমাজ মিহলেদও,েপাঃ 
নয়াপাড়া,উপেজলাঃ েমাহনগ�,েজলাঃ েন�েকানা 

170 নাম-মাহমুদুল নবী সরকার 
রুেবল 
িপতা-মৃতঃ আবু ছােলহ 
মাতা-মুছিলমা সরকার 

�যে�ঃ েমাহা�দ ফজেল রা�ী,বাংলােদশ চলি�� ও েটিলিভশন 
ইনি�িটউট ১২৫/এ,এ,ডি�উ েচৗধুরী েরাড দারুস সালাম,ঢাকা 

১৭১ নাম-র�া খানম 
িপতা-মৃতঃ চান েমা�া 
মাতা-েরািজনা েবগম 

িব-৩০,িজ-১৩,এ.িজ.িব কেলানী,আল েহলাল েজান,মিতিঝল,ঢাকা 

১৭২ নাম-েমাঃ মইন উ�ীন 
িপতা-আ�াব আলী 
মাতা-ময়ডান খাতুন 

ক-১৬ নং বাসা,েডইরী ফাম র্,সাভার,পাথািলয়া,ঢাকা 

১৭৩ নাম-েজাসনা আ�ার আেলা 
িপতা-েমাঃ শহীদু�াহ 
মাতা-আেয়শা েবগম 

কাওলার বাজার,বাসা নং-৮৯,িখলে�ত দি�ণ খান,ঢাকা 

১৭৪ নাম-েমাঃ জািকরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালজার রহমান 
মাতা-জহুরা েবগম 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল,ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

১৭৫ নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা- মৃতঃ শওকত �মািনক 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা খাতুন 

�ামঃ+ইউিনয়ন+েপাঃ নাগেডমরা,উপেজলাঃ সাঁিথয়া,েজলাঃ পাবনা 

১৭৬ নাম-সিজব িময়া 
িপতা-কিরম িময়া 
মাতা-মেনায়ারা 

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

১৭৭ নাম-েমাঃ মুনজুরুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ চাঁন িময়া 
মাতা-মােজদা েবগম 

েরলওেয় পুিলশ েহড েকায়াট র্াস র্ �শাসিনক ভবন ২য় তলা,কমলাপুর,ঢাকা 

১৭৮ নাম-েমাহা�দ হাবীবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িসি�ক েহােসন 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�ামঃ পানান,ইউিনয়নঃ নাগরপুর,েপাঃ েমঘনা বাজার,উপেজলাঃ 
নাগরপুর,েজলাঃ টাংগাইল 

১৭৯ নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা- েমাঃ আ�ল েমােমন 
মাতা- েমাছাঃিকসমত আরা 

�ামঃ সারা�াই দ�পাড়া,েপাঃ সারা�াই পলাশবাড়ী,উপেজলাঃ 
িবরল,েজলাঃ িদনাজপুর 

১৮০ নাম-সািদয়া নািহদ 
িপতা-েমাঃ আঃ সা�ার সরকার 
মাতা-েমাছাঃ লুৎফন নাহার 
েবগম 

�ামঃ দঃ ধানঘড়া(শাপলা িমলস),েপাঃ+উপেজলা+েজলাঃ গাইবা�া 

১৮১ নাম-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
িপতা-মৃতঃ ফািরজ িময়া 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�ামঃ পূব র্হুড়া, (নািজর বািড়),ইউিনয়নঃ েষালনল-৩,েপাঃ নানুয়ার 
বাজার,উপেজলাঃ বুিড়চং,েজলাঃ কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
১৮২ নাম-অরুন কুমার সরকার 

িপতা-েজয্ািতষ চ� সরকার 
মাতা-এিমলা রানী 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল,ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

183 নাম-আবুল কােশম 
িপতা-আশরাফ আলী 
মাতা-গুেলছা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৮৪ নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকরব আলী 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৮৫ নাম-েমাঃ আশরাফু�াহ 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৮৬ নাম-েমাঃ িরপন ম�ল 
িপতা-েমাঃ মিফজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 
েবগম 

ক�ল রুম,রুম নং-৩১০,�াশনাল ইনি�িটউট অব িনউেরাসােয়� ও 
হাসপাতাল,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা 

১৮৭ নাম-িরয়া রহমান লাকী 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-সুিফয়া রহমান 

�ামঃ+েপা+ইউিনয়নঃ দূগ র্াপুর,উপেজলাঃ আদশ র্ সদর,েজলাঃ কুিম�া 

১৮৮ নাম-আবদু�াহ আল-মামুন 
িপতা-আবুল কালাম আজাদ 
মাতা-আফেরাজা নািগ র্স 

১৮৩,এ এম িপ িফেরাজা মি�র,�য্াট#িস-১,পি�ম নাখালপাড়া,২৫ নং 
ওয়াড র্,ঢাকা উ�র িসিট কেপ র্ােরশন,েতজগাঁও,ঢাকা। 

১৮৯ নাম-েমাঃ েমাজাে�ল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-জা�াতুল েফরদাউস 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৯০ নাম-েমাঃ আলমগীর েহােসন 
িপতা-আ�াছ আলী 
মাতা-আিছয়া েবগম 

৩৯/২,পূব র্ হাজীপাড়া,২৩ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,রামপুরা,ঢাকা 

191 নাম-িনশাত পারভীন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নারিগছ ইসলাম 

�যে�ঃ নাজনীন নাহার,উ�মান সহকারী,িভ.আর.শাখা,ে�শাল 
�া�,বাংলােদশ পুিলশ মািলবাগ,ঢাকা 

১৯২ নাম-এম িড জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আহছান উ�য্া 
মাতা-িবিব হােজরা 

বাসা নং-৫৭০,সড়ক-১৫,রুপনগর িটনেসট,ওয়াড র্ নং-৬,িমরপুর,প�বী 
ঢাকা 

১৯৩ নাম-বদরুল আলম খান 
িপতা-তনু িময়া খান 
মাতা-খুরিশদা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ শহীদুর রহমান িব�াস,�শাসিনক কম র্কতর্া,আইন-৩ 
শাখা,জন�শাসন ম�ণালয়,সরকাির পিরবহন পুল ভবন(১২ 
তলা),সিচবালয় িলংক েরাড ঢাকা 

১৯৪ নাম-শামীম েমা�া 
িপতা-ইকরাম েমা�া 
মাতা-েহনা েবগম 

�ামঃ+েপা+ইউিনয়নঃ েতলজুড়ী,উপেজলাঃ েবায়ালমারী,েজলাঃ 
ফিরদপুর 

১৯৫ নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�ামঃ েহাঃ নং-৭২,বৃশািলখা,ওয়াড র্ নং-১,েপাঃ+উপেজলাঃ েবড়া,েজলাঃ 
পাবনা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
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িপতা-েমাঃ েমা�ফা িময়া 
মাতা-রােবয়া সুলতানা 

�ামঃ েবতাল,ইউিনয়নঃ মসুয়া,েপাঃ েবতাল,উপেজলাঃ কিটয়ািদ,েজলাঃ 
িকেশারগ� 

১৯৭ নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আঃ হািলম আক� 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�ামঃ পূব র্ দির�া,ইউিনয়নঃ রাজগাতী,েপাঃ পাঁছ দির�া,উপেজলাঃ 
না�াইল,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

১৯৮ নাম-েমাঃ আিজজুল হক 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-শাহারা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

১৯৯ নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ রতন িময়া 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২০১ নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-সামছু�ামান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২০২ নাম-েমাঃ েমা�ফা কামাল 
িপতা-েমাঃ েসকা�র আলী 
মাতা-েমাছাঃ েগালাপী েবগম 

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

২০৩ নাম-েমাঃ শামছুউি�ন 
িপতা-েমাঃ ইসলাম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২০৪ নাম-ম�য়ারা েবগম 
িপতা-েমাঃ আলকাছ উি�ন 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২০৫ নাম-ফােতমা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আহমান আলী 
মাতা-মৃতঃ েহাসেন আরা 

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

২০৬ নাম-েমাঃ েমারারক েহসাইন 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহাসাইন 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

207 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া 
মাতা-জয়বন েনছা 

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

২০৮ নাম-নবী েমহরাব শরীফ 
িপতা-এ.এ.এম.শরীফুল নবী 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

৬৮৭/এ,িসপাহীবাগ,ওয়াড র্-০১,িখলগাঁও,ঢাকা 

২০৯ নাম-েমাঃ নূরু�ামান 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা-েমাসাঃ সািবয়া েবগম 

২২৯,রাজপাড়া,ওয়াড র্-০৫,েপাঃ রাজশাহী েকাট র্,রাজপাড়া,রাজশাহী 

২১০ নাম-আিছয়া আ�ার 
িপতা-মৃতঃ হািববুর রহমান 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২১১ নাম-তানিজনা রহমান 

িপতা-মিতউর রহমান 
মাতা-মুিশ র্দা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২১২ নাম-েমাঃ িমরাজ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েসরাজ গাজী 
মাতা-েমাসাঃ হািসনা েবগম 

ই�াণ র্ েরাড,বািরধারা িডওএইচএস পিরষদ,ঢাকা েসনািনবাস,ঢাকা 

২১৩ নাম-মিনরু�ামান মিনর 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-নীলুফা েবগম 

�ামঃ দরবার চর,ইউিনয়নঃ ৮নং চর অ�ধর,েপাঃ নারায়ন 
েখালা,উপেজলাঃ নকলা,েজলাঃ েশরপুর 

২১৪ নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ চাঁদ আলী েসখ 
মাতা-রিহমা েবগম 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল,ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা, 

215 নাম-েমাঃ মাহফুজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-মু�া েবগম 

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

২১৬ নাম-েমাঃ রমজান আলী আক� 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রওশনারা েবগম 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল,ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা 

২১৭ নাম-িব�িজৎ রায় 
িপতা-িবজন রায় 
মাতা-�ামলী রায় 

�ামঃ ফুলকুমারী,রায় বািড়,ইউিনয়ন+েপাঃ জিলরপাড়, উপেজলাঃ 
মুকসুদপুর,েজলাঃ েগাপালগ� 

২১৮ নাম-েমাঃ সাঈম 
িপতা-েমাঃ এরশাদ উি�ন 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২১৯ নাম-আ�য়ারা েবগম 
িপতা-আলকাছ উি�ন 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২০ নাম-েমাঃ কাইয়ুম িময়া 
িপতা-েমাঃ শামীম িময়া 
মাতা-হাফসা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২১ নাম-েমাঃ েবারহান খ�কার 
িপতা-েমাঃ মা�ান খ�কার 
মাতা-নািছমা েবগম 

�ামঃ+ইউিনয়ন+েপাঃ িশবপুর,উপেজলাঃ িচতলমারী, েজলাঃ বােগরহাট 

২২২ নাম-তাওিফকুর রহমান 
িপতা-মাহবুবুর রহমান 
মাতা-মাহবুবা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২৩ নাম-েমাহা�দ আিনসুর রহমান 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-শামসু�াহার 

�ামঃ ম�পাড়া,ওয়াড র্-০৫ নং,েপা+উপেজলা+েজলাঃ �া�ণবািড়য়া 

২২৪ নাম-েক.এম.মামদুদুর রহমান 
িপতা-েক.এম.শামছুে�াহা 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়াম আরা 
পারভীন 

�ামঃ আংগারু,ইউিনয়নঃ সলংগা,েপাঃ নাইমুড়ী,উপেজলাঃ 
উ�াপাড়া,েজলাঃ িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২২৫ নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 

সুমন 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-আিছয়া েবগম 

৪১/২,েসনপাড়া পব র্তা,ঢাকা উ�র, িমরপুর,ঢাকা 

226 নাম-েমাঃ মাহমুদুর হাসান 
িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ জােহদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২৭ নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-অজুফা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২৮ নাম-েমাঃ েমেহিদ হাসান 
িপতা-েমাঃ েসিলম িময়া 
মাতা-েমাছাঃ আি�য়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২২৯ নাম-েমাঃ কায়েকাবাদ হাসান 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-সােজদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৩০ নাম-েমাঃ এমদাদুল হক 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-সিখনা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৩১ নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ বাবুল 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

৯৫/২,পি�ম কাফরুল,ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার আগারগাও 
তালতলা,ঢাকা 

২৩২ নাম-অসীম চ� মজুমদার 
িপতা-খেগ� চ� মজুমদার 
মাতা-েদবী রানী মজুমদার 

�ামঃ মুছাপুর,অিভ চরেনর বাড়ী,২ নং ওয়াড র্,উপেজলাঃ 
েকা�ানীগ�,েজলাঃ েনায়াখালী 

২৩৩ নাম-রুমা আ�ার 
িপতা-মৃতঃ ইসলাম 
মাতা-কুলসুম আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৩৪ নাম-এ.এম.ম�রুল েমােশ র্দ 
িপতা-েপয়ার আহেমদ 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�যে�ঃ েমাঃ আমজাদ েহােসন,িহসাবর�াণ কম র্কতর্া,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,ঢাকা 

২৩৫ নাম-েমাঃ আিরফুল হক 
িপতা-েমাঃ ফিরদুল হক 
মাতা-তােহরা হক 

�যে�ঃ েমাঃ ফিরদুল হক,�ােনজার,বাংলােদশ ফরম ও �কাশনা 
অিফস,েতজগাঁও,ঢাকা 

236 নাম-আছমা আ�ার 
িপতা-নুরুল আলম 
মাতা-জুেলখা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৩৭ নাম-আতাউর রহমান 
িপতা-আবুল খােয়র গাজী 
মাতা-মিরয়ম 

৬০/২৩(কিরম িময়ার বাড়ী ২য় তলা)ধলপুর(িমি�র েদাকান েমাড়)৪৯ নং 
ওয়াড র্,ফিরদাবাদ,যা�াবাড়ী, ঢাকা 

২৩৮ নাম-েমাছাঃ ছালমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ছ ছালাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২৩৯ নাম-েমাঃ নূরু�বী সবুজ 

িপতা-েমাঃ েসিলম েহােসন 
মাতা-মােজদা েবগম 

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

২৪০ নাম-এস.এম.আিশকুর রহমান 
িপতা-মৃত সরদার েমাশাররফ 
েহােসন 
মাতা-মািবয়া খাতুন 

বাসা-০৯/এ,েরাড-০১,ঢাকা কয্া�ঃ েপা� অিফস,ঢাকা কয্া�নেম� 
েবাড র্,ঢাকা েসনািনবাস, ঢাকা। 

২৪১ নাম-কমল বড়ুয়া 
িপতা-সুর�ন বড়ুয়া 
মাতা-িনভা বড়ুয়া 

�ামঃ রামু েক�ীয় সীমা িবহার সড়ক,েমরংেলায়া(বড়ুয়া পাড়া),ইউিনয়নঃ 
ফেতখাঁরকুল, েপা+উপেজলাঃ রামু,েজলাঃ ক�বাজার 

২৪২ নাম-শারমীন আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহীন 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

বাসাঃ ১,২,৩,েসকশন-৭,েরাড-১,প�বী, িমরপুর-১১,ঢাকা। 

২৪৩ নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিনর েহােসন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

২০৮,পূব র্ ভাষানেটক,ওয়াড র্ নং-১৫,কয্া�েম� ঢাকা 

২৪৪ নাম-েমাঃ নাজমুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাতােলব েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা খাতুন 

�ামঃ বৃশািলয়া, ইউিনয়নঃ ০১,েপা+উপেজলাঃ েবড়া,েজলাঃ পাবনা 

২৪৫ নাম-েদেলায়ার েহােসন জিন 
িপতা-েমাঃ চান িময়া 
মাতা-েদেলায়ারা ইয়াসিমন 

�ামঃ উ�রবীর,ইউিনয়নঃ েসলবরষ,েপাঃ বীরউ�র, উপেজলাঃ ধম র্পাশা, 
েজলাঃ সুনামগ� 

২৪৬ নাম-আজহারুল ইসলাম 
িপতা-ইি�ছ আলী 
মাতা- সিখনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

247 নাম-অজয় েঘাষ 
িপতা-দুলাল েঘাষ 
মাতা-অরুনা েঘাষ 

�ামঃ তবলছিড় বাজার, দুলাল বাড়ী,ইউিনয়নঃ ৪ নং, 
েপাঃ+উপেজলা+েজলাঃ রাংগামািট 

২৪৮ নাম-আফসানা িমম 
িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-পারভীন 

িজিটিসএল,(েপে�াবাংলা),আশুগ� চরচারতলা, ওয়াড র্ নং-০৩,েপাঃ 
আশুগ� সার কারখানা,উপেজলাঃ আশুগ�,েজলাঃ িব-বািড়য়া 

২৪৯ নাম-েমাঃ জামান 
িপতা-েমাঃ বাবুল েশখ 
মাতা-েমাছাঃ েজসিমন খাতুন 

�ামঃ িমরকা,ওয়াড র্ নং-০৩,েপাঃ িমরকা,উপেজলাঃ ভালুকা,েজলাঃ 
ময়মনিসংহ 

২৫০ নাম-েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-েবগম আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৫১ নাম-নািহদ েমা�য্া 
িপতা-েমাঃ জািহদ েমা�য্া 
মাতা-চ�া েবগম 

�াম+েপা+ইউিনয়নঃ আড়ুয়াকাি�,উপেজলাঃ কািশয়ািন,েজলাঃ 
েগাপালগ� 

২৫২ নাম-েমাঃ ই�ািহম িময়া 
িপতা-েমাঃ এনামুল হক 
মাতা-মমতা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২৫৩ নাম-েমাঃ শিহদু�াহ 

িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ 
মাতা-ছিবল জান 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৫৪ নাম-তানিজয়া ইসলাম 
িপতা-শহীদুল ইসলাম 
মাতা-রাশীদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৫৫ নাম-সুমন িময়া 
িপতা-আ�ল কািদর 
মাতা-তােহরা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৫৬ নাম-হািফজা 
িপতা- হােরজ আলী 
মাতা-জিমলা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৫৭ নাম-�ারা পা�া 
িপতা-�ভাত চা�ুগং(মারাক) 
মাতা-অনুপমা পা�া 

�ারা পা�া,�যে�ঃ �ভাত �াল,কি�উটার েসল,ক� নং-২১১,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,ঢাকা 

২৫৮ নাম-আবুল খােয়র 
িপতা-েদেলায়র েহােসন 
মাতা-নুরু�াহার 

�যে�ঃ মাসুদ িসকদার,সহকারী েব� অিফসার,েকাট নং-
১১(এ),বাংলােদশ সু�ীম েকাট র্,হাইেকাট র্ িবভাগ,ঢাকা 

২৫৯ নাম-েমাছাঃ রুমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল আহাদ 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা েবগম 

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

২৬০ নাম-চােমলী আ�ার 
িপতা-মৃত এনামুল হক 
মাতা-সুলতানা রািজয়া 

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

২৬১ নাম-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-জিরনা খাতুন 

�ামঃ হাটবায়ড়া,ইউিনয়নঃ ৫নং গালা ইউিনয়ন,েপাঃ দুগালী,উপেজলাঃ 
শাহজাদপুর,েজলাঃ িসরাজগ� 

২৬২ নাম-আহ�দ েরজা হৃদয় 
িপতা-শিফকুল ইসলাম েসিলম 
মাতা-েজবু�াহার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৬৩ নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালাপ িময়া 
মাতা-েবেদনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৬৪ নাম-েসাহাগ িময়া 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-মমতা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৬৫ নাম-ঋতু আহেমদ 
িপতা-বরজু িময়া 
মাতা-সােহরা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭ পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
১২১৯ 

২৬৬ নাম-মজনু িময়া 
িপতা-এ.খােলক 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
২৬৭ নাম-মিনয়া �াল 

িপতা-মুকুল িচছাম 
মাতা-ক�না �াল 

চ-১৩৪/২,উ�র বা�া,েপাপীপাড়া,২১ নং ওয়াড র্,গুলশান,ঢাকা 

268 জনাব-েমাঃ িরফাত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-নুরজাহান 

িনউ িবস�াহ ে�ার,১০৬/৪ বংশাল েরাড,বাবু বাজার বংশাল,ঢাকা 

269 জনাব-আেমনা আ�ার 
িপতা-আওয়াল েবপারী 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম-তুন গাও মুি�গ� 
েপা�-মুি�গ� 
উপেজলা-মুি�গ� 
েজলা-মুি�গ� 

270 জনাব-েমাঃ আ��াহ আল 
েফারকান 
িপতা-েমাঃ আ�র আিলম 
মাতা-কাজল েরখা 

�াম-উ�র গয়াম বািগচা 
েপা�-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ র্ সদর 
েজলা-কুিম�া 

271 জনাব-িবথী খানম 
িপতা-েমাঃ আবুব�র েশখ 
মাতা- মেনায়ারা েবগম 

�াম-কদমপুর 
েপা�-সুকমুদপুর কাচারী 
বািড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

272 জনাব-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমঃ রুহুল আিমন 
মাতা-আেলয়া েবগম 

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

273 জনাব-েমাছাঃ শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঁ মকবুল িনগাবান 
মাতা-েমাসাঃ েমারেশদা েবগমন 

আবু সােলহ কয্ািশয়ার,বাংলােদশ অথ র্ৈনিতককতৃর্প�,�ধানম�ীর 
কায র্ালয় িবিডিব এল ভবন ১৫তলা,১২ কাওরান বাজার,ঢাকা 

274 জনাব-এ েক এম মাহফুজ 
আলম ম�ল 
িপতা-মৃত এ েক এম 
ফাকরু�ামান ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ মাছুমা খাতুন 

�াম-দি�ন �পুর 
েপা�-িখিদর 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

275 জনাব-েমাঃ েজাবােয়র েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

েমাঃ আ�ল কাইয়ুম,অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর,কৃিষ 
ত� সািভর্স,খামার বািড়,ফাম র্েগট ঢাকা 

276 জনাব-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল গিন 
মাতা-রািবয়া খাতুন 

�াম-েদ�েখালা 
েপা�-আলীম নগর 
উপেজলা- ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

277 জনাব-িরনা আ�ার 
িপতা-িছি�কুর রহমান 
মাতা-েজসিমন 

২৩/৪,ওেল……,েতজকুিনপাড়া,ঢাকা 

278 জনাব-তুষার আহেমদ 
িপতা-মানজু িময়া 
মাতা-ফিরদা পারভীন 

�াম-৪৫৮ শমেসর টাওয়ার দ�লবাগ 
েপা�-শাি�নগর 
উপেজলা-মিতিঝল 
ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
279 জনাব-েমাঃ নুরু�ামন 

িপতা-েমাঃ েরয়াজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা 

�াম-খামার সাতনালা 
েপা�-রানীর ব�র 
উপেজলা-িচিরর ব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

280 জনাব-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আঃ বারী 
মাতা-আেমনা েবগম 

েমাঃ হািববুর রহমান েমসাস র্,,িনজাম এ�ার�াইজ ২১ নং আর েক দাস 
েরাড,নারায়নগ�, 

281 জনাব-েমাঃ িমরাজ আলী 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হা িসকদার 
মাতা-হােজরা েবগম 

�াম-মা�ারতলা সুলতান শাহী 
েপা�-সুলতান শাহী 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

282 জনাব-আলী েহােসন 
িপতা-তােহর আলী 
মাতা-জা�াত আরা 

�াম-িভিট পাড়া 
েপা�-িভিটপাড়া 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

283 জনাব-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�ার আলী 
মাতা-হােফজা েবগম 

�াম-ভাজনাডা�া 
েপা�- বায়তুল আযান 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

284 জনাব-েমাঃ েফরেদৗস ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-শারিমন ইসলাম 

এস আই-৩,৫তলা,রাজারবাগ পুিলশ লাইন’স শাি�নগর,�নট,ঢাকা 

285 জনাব-েমা�াফা েমাঃ ইসমত 
পাশা 
িপতা-েমাঃ ইয়ািমনুর বাহার 
মাতা-উে� কুলসুম 

�াম-ইউসুফ কয্ািশয়ােরর বাড়ী জািলয়াল 
েপা�-পাক িকেশারগ� 
উপেজলা-েনায়াখালী 
েজলা-েনায়াখালী 

286 জনাব-আ�ল মিতন আজাদ 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-মৃত েকািকলা েবগম 

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

287 জনাব-গাজী কামরুল হাসান 
িপতা-আ�ল খােলৈক গাজী 
মাতা-ফিজলাতুেনছা 

�াম-পূব র্ ৈচতা 
েপা�-সাবধানখালী 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

288 জনাব-েমাঃ আসাদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-শাহাজাহানপুর 
েপা�-সলপ 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

289 জনাব-েমাঃ জিসম উি�ন 
েমা�া 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন েমা�া 
মাতা- ,সাইফুন েনছা 

২/১৪ বধন বাড়ী,িমরপুর দারুসসালাম থানা,ঢাকা 

290 জনাব-েমাঃ আলমগীর 
িপতা-েমাঃ সােহদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার এবং ১৭ পূব র্ রামপুরা, িড আই িট েরাড 
ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
291 জনাব-বলাই চ� সাহা 

িপতা-িনতাই চ� সাহা 
মাতা-িমনতী চ� সাহা 

�াম-গুঠািনয়া 
েপা�-ভ�ার�াম 
উপেজলা-রানী নগর 
েজলা-নওগাঁ 

292 জনাব-েমাঃ জািমর েহােসন 
িপতা-আবদুছ েছা্বহান 
মাতা-ইয়ারন েনছা 

খ-৪৯(৩য় তলা)শাহজাতপুর, গুলশান, ঢাকা। 

293 জনাব-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা খাতুন 

খ-৪৯(৩য় তলা)শাহজাতপুর, গুলশান, ঢাকা। 

294 জনাব-রবী� নাথ আচা�র্ 
িপতা-সুধীর চ� আচা�র্ 
মাতা-কাজল রানী আচা�র্ 

�াম-এনােয়ত গ� 
েপা�-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
ঢাকা 

295 জনাব-আফেরাজা আ�ার উিম র্ 
িপতা-এস,এম,আলী েহােসন 
মাতা-িবথী 

�াম-২১৮ বাসা কাও লার বাজার 
েপা�-িখলে�ত 
উপেজলা-দি�ন খান 
েজলা-ঢাকা 

297 জনাব-জাকািরয়া 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-যােহরা খাতুন 

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

298 জনাব-েমাঃ শরীফ িময়া 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-জুেলখা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ৪থ র্ তলা ১৭,পূব র্ রামপুরা,িড, আই,িট 
েরাড,ঢাকা 

299 জনাব-নাছিরন আ�ার তািনয়া 
িপতা-েমাঃ মতলুবর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ নাজমা েবগম 

�াম-ম�ধান ঘড়া 
েপা�-ব�মঝড় 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

300 জনাব-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-মৃত সহর আলী 
মাতা-উে� কুলসুম 

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

301 জনাব-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মামুনুর রিশদ 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম-২৬৭/েজাসনা,িভউ,কেলজপাড়া 
েপা�-নীলফামারী 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

302 জনাব-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিতন 
সরকার 
মাতা-মিজলা েবগম 

�াম-৭৩ চ�নগাতী 
েপা�-চ�নগাতী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

303 জনাব-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-আিজজুর রহমান 
মাতা-আকিলমা আ�ার 

২৩৯,এিল�ান েরাড,িনউমােকর্ট, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
304 জনাব-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ নািজম উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ মিনরা খাতুন 

�াম-লাহ�াকাি� 
েপা�-জািমরতা 
উপেজলা-শাহাজাতপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

305 জনাব-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-েমাছাঃ সােলহা খাতুন 

�াম-বােদাধরা 
েপা�- েগায়াডা�া 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

306 জনাব-খঃ রােসল 
িপতা-খঃ হািববুর রহমান 
মাতা-জেবদা েবগম 

২৯৯/১/এ পূব র্ নাখালপাড়া, েতজগাও,ঢাকা 

307 জনাব-সুমন েদব 
িপতা-�পন েদব 
মাতা-েজয্াসনা রানী েদব 

৫৮/৩৪/১৩//১,মিদনাবাগ(৩য় তলা),বাসােরা,মুগদা,ঢাকা 

308 জনাব-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
তালুকদার 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
তালুকদার 
মাতা-েমাসাঃ নিজমন েবগম 

িব-৮৯,এফ-২৩ এিজিব কেলানী মিতিঝল ঢাকা,িজিপও 

309 জনাব-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ আছমত আলী 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

১০/২ হাসান িভলা,শাি�নগর,মািলবাগ,মিতিঝল,ঢাকা 

310 জনাব-েমাঃ রায়হানুল ইসলাম 
�ােরক 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-েমঘু �মািনেকর ডা�ী 
েপা�-আেকােটর চর 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

311 জনাব-নয়ন কুমার েলাধ 
িপতা-নারায়ন চ� লাধ 
মাতা-িশখা রানী েলাধ 

৬২ ম� মাদারটক(৫ম তলা), মাদারেটক 
েচৗরা�া,বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা 

312 জনাব-সােহরা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আকবর আলী 
মাতা েখােদজা েবগম 

েমাঃ আতাউর রহমান,অিতির� সিচব �ক� পিরচালক ভূিম 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা 

313 জনাব-েমাছাঃ রুিন খানম 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক খান 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

চরপাতুলী,টাংগাইল,সদর,টাংগাইল 

314 জনাব-আ�ল আল েনামান 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-উলু কাি�(কা�াপাড়া) 
েপা�-শাকুয়াই বাজার 
উপেজলা-হালুয়াঘাট 
ময়মনিসংহ 

315 জনাব-েমাঃ রােসল আিমন 
িপতা-েমাঃ তাইবুর রহমান 
মাতা-েরােকয়া আ�ার 

�াম-কািলয়া েসানার চালা 
েপা�- কচূয়া 
উপেজলা-সিখপুর 
েজলা-টাংগাইল 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
316 জনাব-েমাঃ সিফউ�াহ 

িপতা-েমাঃ বজলুর রহমান 
মাতা-মৃত সােলহা েবগম 

েকিড এস এসেসিসর িলঃ,রাইসুল ইসলাম, েরাড নং ০৪,হাইজ-৬৩,�ক 
িস,বনানী,ঢাকা 

317 নাম-শওিক উি�ন 
িপতা-নূরুল হুদা 
মাতা-খায়রুন েনছা 

�াম-সাধুয়া সালমা বাড়ী 
ডাকঘর-সাধূয়া বাজার 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

318 নাম-তুষার েসন 
িপতা-েখাকন েসন 
মাতা-অচ‘না েসন 

�াম-বানার হাওলা 
ডাকঘর-কাপািসয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

319 নাম-আলফারািব েমাহা মাহফুজ 
ইবেন কােশম িরেয়ল 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-রওশন আরা আ�ার 
�ামলী 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া 
ঢাকা। 

320 নাম-িরমু আ�ার 
িপতা-হািমদুল ইসলাম 
মাতা-নািদমা ইসলাম 

�ার েটকিনকয্াল েস�ার 
17পূব‘রামপুরা িডআইিট েরাড 
ঢাকা-1219 

321 নাম-মা�া বড়ুয়া 
িপতা-পিরমল বড়ুয়া 
মাতা-িশ�ী বড়ুয়া 

�াম-ম�ম েমরলংেলায়া(বড়ুয়া পাড়া),ডুেবলী বােপর বাড়-229 
ডাকঘর-রামু 
উপেজলা-রামু 
েজলা-ক�বাজার 

322 নাম-েমাঃ শরীফ উজজামান 
িপতা-েমাঃ বিদ উজজামান 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম- 147গয়লা দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

323 নাম-খািদজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ গুলজার েহােসন 
মাতা-নািসমা আ�ার 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ই�াঃ 
117পি�ম কাফরুল,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা1207 

324 নাম-আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আইন উি�ন ভূইয়া 
মাতা-শামসু�াহার 

রাইিজং সান কি�উটার এ� শট‘হয্া� ে�িনং েস�ার 
97/১ শহীদ কমে�� 
আগারগাঁও,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

325 নাম-সু�ত কুমার িব�াস 
িপতা-নৃেপ� নাথ িব�াস 
মাতা-েরকা রাণী িব�াস 

�াম-আটুিলয়া 
ডাকঘর-হাওয়ালভা�ী 
উপেজলা-�ামনগর 
েজলা-সাত�ীরা 

326 নাম-েমাছাঃ খায়রুন নাহার 
িপতা-েমাঃ নুরুল খিবর 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা ইয়াছিমন 

�যে�-েমাঃ এরশাদুল হক 
ক� নং- 632,ভবন- 04 
আইন ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

327 নাম-শাহাদাৎ েহাসাইন 
িপতা-েগালাম র�ানী 
মাতা-হাছনা েবগম 

X-10, eøK-wW, b~i Rvnvb †ivW, †gvnv¤§`cyi, 
XvKv 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
328 নাম-রনিজত সরকার 

িপতা-মৃত জয়েদব সরকার 
মাতা-মৃত যেশাদা সরকার 

�াশনাল কমািশ র্য়াল েস�ার,নতুন রা�ার েমাড়,পাবলা 
ডাকঘর-েদৗলতপুর 
উপেজলা-িদঘিলয়া 
েজলা-খূলনা 

329 নাম-েমাঃ জািকর েহাসাইন 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-একমার মাতু�র ডা�ী 
ডাকঘর-বাকীগ� 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

330 নাম-িজিগর েহােসন 
িপতা-আলমগীর েহােসন 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-রতনপুর আলমগীেরর বাড়ী 
ডাকঘর-িবজয়করা 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

331 নাম-েমাঃ রিহম িময়া 
িপতা-েমাঃ মদিলশ িময়া 
মাতা-আহাদা খাতুন 

211/৫ চাঁদপুর িভলা(৫ম তলা) 
দি�ণ যা�াবাড়ী,নবীনগর 
েগ�ািরয়া,ঢাকা 

332 নাম-েমাঃ শাহজামাল 
িপতা-আবদুস সা�ার মৃধা 
মাতা-রােবয়া েবগম 

�াম-আপন িনবাস ছা�াবাস 
রুম নং- 4 
িটিব ি�িনক েরাড,পটুয়াখালী 

334 নাম-েমাঃ েসােহল তানভীর 
িপতা- েমাঃ েমাশােরফ ফরাজী 
মাতা-েমাসাঃ আজুফা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, ঢাকা 

335 নাম-েমাঃ কাওছার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ হািববু�াহ 
হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ নািসমা েবগম 

বাসা নং- 110,মুসিলম পাড়া 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

336 নাম-রাণী আ�ার 
িপতা-েমাঃ আিরফুল 
ইসলাম(অ�ল) 
মাতা-জাহানারা েবগম 

িজ-৩,িনপসম �াফ েকায়াট র্ার,মহাখালী,ঢাকা 

337 নাম-রুহুল পােয়ল 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম-সুি�তা-১,রিফক সােহেবর বাড়ী,উপেজলা পিরষদ কমে�� 
ডাকঘর-ৈভরব বাজার 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

338 নাম-দীপন তালুকদার 
িপতা-নারায়ন চ� তালুকদার 
মাতা-�মিত তালুকদার 

�াম- 109/৮ পি�ম ধানমি�,িঝগাতলা,ঢাকা 

339 নাম-েমাঃ তািমম হাসান 
িপতা-েমাঃ নুর েহােসন বাগজা 
মাতা-তাসিলমা েবগম 

�াম-দি�ণ েবতকা 
ডাকঘর-েবতকা হাট 
উপেজলা-টংিগবাড়ী 
েজলা-মু�ীগ� 

340 নাম-েমাঃ আজাদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত শাহজাহান আলী খান 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান েবওয়া 

�াম-খামার বড়বুল খান বািড় 
ডাকঘর-বড়বুল হাট 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
341 নাম-েমাঃ েসাহানুর রহমান 

িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-িনলুফা আ�ার 

�াম-েদাঘর 
ডাকঘর-বরেকাটা 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 

342 নাম-েমাঃ মিতউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

বাসা-৫৪,সড়ক-১০,েস�র-৬,ওয়াড- 1,উ�রা ৩ নং েস�র,উ�রা,ঢাকা 

343 নাম-েমাঃ আ��াহ আল মামুন 
িপতা- েমাঃ আ�ল ওয়াহাব 
মাতা-েমাছাঃ মাহমুদা খাতুন 

�াম-বড়দাখ� 
ডাকঘর-েগাগর 
উপেজলা-রাণীশন ৈকল 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

344 নাম-িশমুল চ� দাস 
িপতা-শশধরদাস 
মাতা-ভানুমিত রাণী দাস 

�াম-ভবানীপুর 
ডাকঘর-মাদনা 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-হিবগ� 

345 নাম-েমাহা�দ তােয়ব েহােসন 
িপতা- আ�ল আিজজ 
মাতা-পা�া েবগম 

�াম-বাহির েটংড়া িনউ ভয্ালী েরাড,কামরুল সােহেবর বাড়ী 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

346 নাম-েমাঃ বুেবল েহােসন 
িপতা- মৃত েমাঃ আলাউি�ন 
েহােসন 
মাতা-িনলু েবগম 

�াম- 23/6শাহ আলী বাগ,িমরপুর-১,ঢাকা-1216 

347 নাম-হািববুর রহমান 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা- িরনা েবগম 

93/১ এ,িদ মুন কমািশ র্য়াল ই�িটিটউট 
আগারগাঁও,তালতলা 
েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

348 নাম-আরফাতুর রহমান 
িপতা-েমাঃ এখলাসুর রহমান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

বাসা নং- 4,এিব �াংেকর পােশর গিল 
দরগাহ েগইট 
ডাকঘর-িসেলট সদর 
উপেজলা-িসেলট সদর 
েজলা-িসেলট 

351 নাম-েমাঃ পারেভজ 
িপতা- েমাঃ আ�ল হােশম 
হাওলাদার 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

বাসা- 13/2, 22নং সড়ক 
িতলপাপাড়া 
িখলগাঁও,ঢাকা 

352 নাম- েমাঃ মাসুম িব�াহ 
িপতা-আ মা�ান ফিকর 
মাতা-নুরু�াহার েবগম 

�াম-খানাকুিনয়ারী 
ডাকঘর-কদমতলা 
উপেজলা-িপেরাজপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

353 নাম- েসাহাগ েচৗধুরী 
িপতা- অিজত েচৗধুরী 
মাতা-সিবতা েচৗধুরী 

�াম-েশাশাং ৈচত�চরণ বাড়ী 
ডাকঘর-েশাভনদ�ী 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
354 নাম-ইমদাদুল হক েমা�া 

িপতা- শওকত েহােসন েমা�া 
মাতা-েজসিমন েবগম 

�াম-বিন র্ বড় বাড়ী 
ডাকঘর-িবিন র্ 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

355 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মজনু িময়া 
মাতা-জাহানারা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া 
ঢাকা-1219 

356 নাম-েমাঃ নািছমুল হক 
িপতা-েমাঃ আঃ েমানােয়ম 
মাতা-েজয্াৎ�া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব রামপুরা, 
িডআইিট েরাড,ঢাকা-1219 

357 নাম-রােসল েশখ 
িপতা-েশখ েমাহা�দ আলী 
মাতা-রনিজদা েবগম 

�াম- 357/48েবশরগাতী 
ডাকঘর-কা�াপাড়া 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

358 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
খ�কার 
িপতা-আ�র রশীদ 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-গচাপাড়া খ�কার বাড়ী 
ডাকঘর-গচাপাড়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

359 নাম-েমাঃ নুরু�ামান 
িপতা- েমাঃ নুরু�াহ 
মাতা-তাসিলমা 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-৯৩,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

361 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়াদুদ 
মাতা-েমাছাঃ আিছয়া েবগম 

�যে�-েমাঃ িলয়াকত আলী 
�শাসিনক কম‘কতর্া 
রুম নং-202, 
�ধানম�ীর কায র্ালয় 
েতজগাঁও,ঢাকা 

362 নাম-েমাছাঃ আিখ আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ারু�ামান 
মাতা-মাহমুদা 

�াম-খাষ ধলাই 
ডাকঘর-খাস কাউিলয়া 
উপেজলা-েচৗহলী 
েজলা-িসরাজগ� 

363 নাম-েমাঃ এিহয়া খান 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-েরেবকা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আঃ রিশদ(িপও) 
�ম ও কমসং�ান ম�ণালয় 
ভবন-৭,ক�-531,শাখা-10 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

364 নাম-েমাঃ ইমিতয়াজ আহমেদ 
িপতা-েমাঃ ইমদাদুল হক 
মাতা-েমাছাঃ শাহানাজ 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ ে�িনং েস�ার 
90/2পিম্চম কাফরুল,আগারগাঁও,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

365 নাম-েমাঃ হািবব উ�াহ 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাসাঃ নুরজাহান েবগম 

�াম-েমাহা�দপুর,৭ নং এহলাবাদ 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

366 নাম-সালমা আ�ার ��া 
িপতা-েমাঃ হারুন রিশদ 
মাতা-খািদজা েবগম 

114/5পূব‘শাহআলী বাগ,ওয়াড‘-১২ 
িমরপুর,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
367 নাম-েমাঃ ইফেত খারুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ নুরুল খিবর 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা ইয়াছিমন 

�াম-�যে�-েমাঃ এরশাদুল হক 
ক�- 632,ভবন- 4,আইন ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

368 নাম-েমাছাঃ নািগ র্স আ�ার 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক 
মাতা-েমাছাঃ নািদরা আ�ার 

�যে�-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপএ টু পিরচালক 
িবিসএস(কর)একােডমী 
47িসে��রী সাকুর্লার েরাড,শাি�নগর,ঢাকা 

369 নাম-েক এম েমা�ািফজুর 
রহমান 
িপতা-মুিজবুর রহমান খ�কার 
মাতা-দুলু েবগম 

এ-74/৮ িবেনাদবাইদ সাভার েপৗরসভা,ওয়াড-৩,সাভার,ঢাকা 

370 নাম-েমাঃ রািজব আলী 
িপতা- েমাঃ আঃ কিরম 
মাতা-েমাছাঃ সােজদা েবগম 

�াম-কািলকাপুর 
ডাকঘর-জামনগর 
উপেজলা-বাগািতপাড়া 
েজলা-নােটার 

371 নাম-কাউছার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েরেহনা আ�ার 

�াম-েমাহা�দপুর 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

372 নাম-আল আিমনা রওনক 
িপতা- েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-ফােমতা েবগম 

�াম-বাসা-17,েলন-13,েরাড-10,�ক-িস,েসকশন-১1 
িমরপুর,প�বী,ঢাকা 

373 নাম-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-আঃ জ�ার মা�ার 
মাতা-ে�ায়ারা েবগম 

�াম-বাসা নং-91,কাকড়বুিনয়া 
ডাকঘর-েলাহািলয়া বড় বাড়ী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

374 নাম-েমাঃ নুরু�ামান সুমন 
িপতা-আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ নুরবানু েবগম 

�াম-উদয় নারায়ন মাছহাড়ী 
ডাকঘর-ভিগরত মাছহাড়ী 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

375 নাম-েমাঃ নুরুল কিরম 
িপতা- েমাঃ ফজলুল কিরম 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-ধরগাঁও 
ডাকঘর-ধরগাও 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

376 নাম-েমাঃ ই�াহীম খিলল 
িপতা- েমাঃ আ�ল গফুর 
মাতা-শহর বানু 

ি�িময়ার সুইটস িলঃ 
411েতজগাঁও িশ� এলাকা 
ঢাকা-1208 

377 নাম-েমাঃ আলী নুর আহে�দ 
িপতা- েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-েমাছাঃ িজয়াসিমন 
পারভীন 

�াম-চর আ�ারু 
ডাকঘর-কােয়মপুর 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

378 নাম-িরয়াদুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ �পন সরকার 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-গাড়ামাসী 
ডাকঘর-চ�নগাতী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

379 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা- েমাঃ হারুন সরকার 
মাতা-আেবদা েবগম 

�াম- 114/5শাহ আলী বাগ 
িমরপুর,ঢাকা,ওয়াড-১২ 

380 নাম-েমাঃ মাহমুদ হাসান 
িপতা- েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-নারগীস েবগম 

�যে�-েমাঃ মাহমুদ হাসান,ষাট মু�া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর, 
(পিরক�না শাখা,ব� পিরদ�র,িবিটএমিস ভবন,কাওরান 
বাজার,েতজগাঁও,ঢাকা‘ 

381 নাম-মামুন 
িপতা-িমমতাজ উি�ন 
মাতা-েহসনারা 

�াম-তারাকাি� 
ডাকঘর-তারাকাি� 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

382 নাম-নাজিমন নাহার আক� 
িপতা-ফজলুল হক আক� 
মাতা-হািমদা খাতুন 

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

383 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-আবদর রিশদ 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

�াম-উচািলপাড়া পূবপাড়া 
ডাকঘর-সরাইল 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-��ণবািড়য়া 

384 নাম-আ�র রা�াক 
িপতা- আবু সাঈদ 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-পাবুর 
ডাকঘর-কাপািসয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

385 নাম-ওসমান গিণ 
িপতা-কামাল উি�ন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�যে�-আিমন রসুল 
শতদল-চ-৫০৩(৫ম তলা) 
আগারগাও তালতলা সরকারী কেলানী,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

386 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-মৃত িফেরাজ িময়া 
মাতা-হািফজা েবগম 

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

387 নাম-মুহা�দ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ সামসুল হক 
মাতা-হাবীবা সুলতানা 

�াম-পি�ম েডামন মারা েশখ বাড়ী 
ডাকঘর-িখিদরপুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

388 নাম-েমাঃ আ��াহীল কাফী 
িপতা-েমাঃ জনাব আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-ধুপইল 
ডাকঘর-দয়ারামপুর 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

389 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ েশখ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

বাসা নং-িড-49,খূলনা িবদুয্ৎ েক� আবািসক এলাকা,িবদুয্ৎ উ�য়ন 
েবাড,খািলশপুর,খুলনা 

390 নাম-হাসানু�ামান 
িপতা- েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-েমাসাঃ পারুল েবগম 

�াম-রাধানগর হুজরী পাড়া 
ডাকঘর-দারুশা 
উপেজলা-পবা 
েজলা-রাজশাহী 
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391 নাম-েমাঃ আইনুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা েবগম 

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

392 নাম-েমাঃ ফয়সাল আিতক 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরাকসানা েবগম 

�াম-বাসা- 6/এ,েরাড-১,শালবন 
ডাকঘর-রংপুর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

393 নাম-লাভলূ িময়া 
িপতা- েমাঃ আ�ল সালাম 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-ডুবার চর 
ডাকঘর-ডুবার চর 
উপেজলা-েশরপুর 
েজলা-েশরপুর 

394 নাম-েমাঃেতৗিহদুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনঃ 
১১৭ পি�ম কাফরুল 
আগারগাঁও,তালতলা 
ঢাকা 

395 নাম-আবু বকর িসি�দক 
িপতা- রিফকুল ইসলাম 
মাতা-তাহিমনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ েট েস 
93/১ সরদার কমে�� 
আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

396 নাম-সীমা পারভীন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�যে�-েমাঃ আঃ রশীদ(িপও) 
�ম ও কমসং�ান ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

397 নাম-েমাঃ জুেয়ল হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম েসখ 
মাতা-েমাছাঃ েজােবদা েবগম 

�াম-জানপুর পূবপাড়া 
ডাকঘর- িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

398 নাম-েমাঃ সাফােয়ত েহােসন 
খান 
িপতা- মরহুম েমাঃ ইি�স 
মাতা-মায়মুনা েবগম 

�াম-ক/২০ হাউিজং এে�ট,�ক-িব,গুদারা ঘাট শাহ আলী থানা 
িমরপুর-১,ঢাকা 

399 নাম-��াদ কুমার বড়ুয়া 
িপতা-ধীমান বড়ুয়া 
মাতা-সমািপকা বড়ুয়া 

15মায়াকানন অতীশ দীপ�র সড়ক 
বাসােবা,ঢাকা 

400 নাম-ইমাম েহাসাইন 
িপতা-আতাউর রহমান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-িপিরজকা�ী 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

401 নাম-জুনু আ�ার 
িপতা- েমাঃ আ�ল ওয়ােহদ 
মাতা-ছুেগরা খাতুন 

�াম-ফা�াইল 
ডাকঘর-শািকর েমাহা�দ 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 

402 নাম-েমাঃ মিতউর রহমান 
িপতা- েমাঃ মিশউর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আিজরন েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা 
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403 নাম-েমাঃ ফয়সাল পারেভজ 

িততাস 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল েহােসন 
মাতা-ফিরদা আ�ার 

�য়ে� ফিমদা আখতার 
উ�মান সহকারী(সাধারণ শাখা),যেশার েপৗরসভা,যেশার 

404 নাম-েমাছাঃ শারিমন নাহার 
িপতা-েমাঃ ফারুক িময়া 
মাতা-েমাছাঃ উ�াহানী 

�াম-উটাবালুয়া 
ডাকঘর-বুজরুক সে�াষপুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

405 নাম-মাহবুব আলম 
িপতা-হুরমুজ আলী 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-বারমাইসা 
ডাকঘর-দরপট বাজার 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

406 নাম-েমাঃ মাহবুব হাসান 
িপতা-েমাঃ কালাম 
মাতা-সািবকুন নাহার 

�য়ে�-েমাঃ িরয়াজুন আহেমদ(ছিন) 
বুশরা ে�ড ই�ার�ানাল 
20নং মািলেটালা েরাড 
বংশাল,ঢাকা-1000 

407 নাম-সালমান েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা-িশউলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

408 নাম-মনজুরা খাতুন 
িপতা-েহােসন আহ�দ 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-সাম�া ষিতনল পাড়া 
ডাকঘর-সাম�া বাজার 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

409 নাম-অরূপ কুমার সরকার 
িপতা- অিনল কুমার সরকার 
মাতা-িশ�া সরকার 

�াম-বাহাদুরপুর 
ডাকঘর-নতুন উপশহর 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

410 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম খান 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
খান 
মাতা-পারভীন আকতার 

397,এিতমখানা েরাড পি�ম পাে�র্ 
�াম-নগুয়া 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

411 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম খান 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম খান 
মাতা-নািগ র্স সুলতানা খানম 

�য়ে� মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার 
েকাট নং- 11এ 
বাংলােদশ সু�ীম েকাট 
হাইেকাট িবভাগ,ঢাকা 

412 নাম-আ��াহ আরমান রিবন 
িপতা-সুনীল বাবু 
মাতা-পুতুল রাণী 

�াম- 21 1/এ শিহদবাগ কালাপনী 
ডাকঘর-প�বী 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

413 নাম-েমাঃ সােলহীন খান 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম খান 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
414 নাম-কাজী েমেহদু�ামান 

িপতা-মৃত কাজী আসাদু�ামান 
মাতা-েমাছেলমা েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

415 নাম-শরীফ হাসান 
িপতা-ফজলুর রহমান 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

416 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরু িময়া 
মাতা-নািসমা আ�ার 

েসেটলেম� ে�স 
ঢাকা পিলেটকিনক ইিনি�িটউট 
েতজগাঁও িশ� এলাকা 
ঢাকা-1208 

417 নাম-সানিজদা 
িপতা-েমাঃ মমতাজ উি�ন 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-তারাকা�ী 
ডাকঘর-তারাকা�ী 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

418 নাম-কামরুল হাসান পলাশ 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-পারভীন েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

419 নাম-েমাছাঃ নীলা আ�ার 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ ছািবনা ইয়াছিমন 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

420 নাম-সুমন তালুকদার 
িপতা-সুধার�ন তালুকদার 
মাতা-মায়া রাণী তালুকদার 

�য়ে�-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
িপ এ টু এআইিজ,েডভলপেম� পুিলশ 
েহডকােয়াটা©স©ফুলবাড়ীয়া,ঢাকা-1000 

421 নাম-তিনমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-বাসা-4,সড়ক-5, 14/িব িটনেসট কেলানী 
ডাকঘর-কয্া�নেম� 
উপেজলা-কাফরুল 
েজলা-ঢাকা 

422 নাম-েমাঃ ইনজামামুল হক 
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান 
মাতা-রুিজমা েবগম 

�াম-বাথান গািছ 
ডাকঘর-বাথান গািছ 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

423 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মকবুল েহােসন 
মাতা-আিজমুন েনছা 

�াম-িহরন 
ডাকঘর-িহরন 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

424 নাম-মাহদী হাসান 
িপতা-মিশউর রহমান 
মাতা-িলিল েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

425 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতা-রওশনারা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

426 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-খািদজা ইসলাম 

�াম-নারায়নপুর 
ডাকঘর-দাউদপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

427 নাম-জামাল েহােসন 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা-েপয়ারা েবগম 

মা কি�উটার এ� ি�ি�ং, 195/1 (ওয়াসা গিল)গিল-3,বাকুশাহ 
হকাস©মােকর্ট,নীলে�ত,িনউ মােকর্ট,ঢাকা-1205 

428 নাম-বাবুল িময়া 
িপতা-ফারুক িময়া 
মাতা-িমনা খাতুন 

�াম- 209ও1সাখুয়ামােঝর চর 
ডাকঘর-সাখুয়ামােঝর চর 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

429 নাম-েমাঃ আিমর েহােসন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান মাতু�র 
মাতা-েমাসাঃ েমােমনা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
িপও অথ©ম�ণালয়(ইআরিড),আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

430 নাম-েমাঃ কাওছার মৃধা 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ হািমদা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
িপও অথ©ম�ণালয়(ইআরিড),আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর, 
ঢাকা-1207 

431 নাম-এস.এম শামসু�ামান 
িপতা-এস.এম আবুল কােশম 
মাতা-শামসু�াহার েচৗধুরী 

320/2/িস �য্াট-9িস 
পীেররবাগ িশমুলতলা মসিজদ 
িমরপুর,ঢাকা-1216, 

432 নাম-ফারহানা আ�ার 
িপতা-মৃত ফয়জার রহমান 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�য়ে� িরয়াজুল ইসলাম,পিরেবশ অিধদ�র,ই-16 েশের বাংলা 
নগর,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

433 নাম-েমাঃ মামুন 
িপতা-েমাঃ আঃ হািকম 
মাতা-েমাছাঃ মাহমুদা েবগম 

�াম- 72দঃ সায়দাবাদ 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

434 নাম-িমলন চ� বম©ন 
িপতা-ভেবশ চ� বম©ন 
মাতা-মুি� রাণী বম©ন 

িদ �াই শট©হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, 101/106 
4থ©তলা,িমরপুর-1মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট(08),শাহআলী,ঢাকা-
1216 

435 নাম-তাসিলমা খাতুন 
িপতা-আ�ল কােদর 
মাতা-েসিলনা 

�য়ে�-েমাঃ আঃ রিসদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

436 নাম-অিলদা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আইয়ুব েহােসন 
মাতা-রািফয়া েবগম 

�য়ে� েমাঃ মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার 
েকাট নং11 (এেন�),বাংলােদশ সু�ীম েকাট,হাই েকাট িবভাগ,ঢাকা 

437 নাম-েসাহানা ইমরুজ �ন র্া 
িপতা-আ�ল লিতফ খান 
মাতা-েমাসাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-রাজাপুর 
ডাকঘর-রাজাপুর 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

438 নাম-মিমন িময়া 
িপতা-িমলন িময়া 
মাতা-েরনু েবগম 

করবী1/িব জাতীয় চ� িব�ান ইনি�ঃ ও হাসপাতাল,েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

439 নাম-আেয়শা আকতার 
িপতা-েমাঃ তাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

42/2-িস,আিজমপুর সরকারী কেলানী,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 
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440 নাম-িরয়াজুল ইসলাম 

িপতা-েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-িরনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

441 নাম-সালমান েহােসন 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-�ট নং- 1865,েরাড নং-6, 
�িতধারা আবাসিক এলাকা 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

442 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল আউয়াল 
মাতা-েছােলমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

443 নাম-েমাঃ িনজাম উি�ন 
িপতা-েমাঃ আলী আ�াদ 
মাতা-শিরফা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িব.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

444 নাম-নািহদ সুলতানা মু�া 
িপতা-আ�ল ম�ান 
মাতা-েহাসেনআরা েবগম 

21/5 6� তলা,েগাপীবাগ3য় েলন,আর েক িমশন েরাড 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

445 নাম-তাহিমনা সুলতানা 
িপতা-েমােমনুল হক 
মাতা-নাজমুন নাহার 

�াম- 147শহীদ ফারুক েরাড 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

446 নাম-অিখল চ� শীল 
িপতা-মৃত সুেবাধ চ� শীল 
মাতা-িশ�া রাণী শীল 

14/25মুরাদ সড়ক,িটকাটুিল,সু�াপুর,ঢাকা 

447 নাম-েমাঃ আসমাউল েহােসন 
িপতা-আহ�দ আলী 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিসদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

448 নাম-স�য় কুমার তরফদার 
িপতা-িদলীপ কুমার তরফদার 
মাতা-সুিমতা রাণী 

�াম-শাহাবাজপুর 
ডাকঘর-তীেরর হাট 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

449 নাম-িনিখল বািরক 
িপতা-িনম©ল বািরক 
মাতা-ম� রাণী 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

450 নাম-মুনমুন আ�ার 
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�য়ে� েমাঃ মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার 
েকাট নং11 (এেন�),বাংলােদশ সু�ীম েকাট,হাই েকাট িবভাগ,ঢাকা 

451 নাম-েমাঃ েসৗরভ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী খান 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-েবানেকালা দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-েবানেকালা 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
452 নাম-েমাঃ মইনুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ আিজর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েরিজয়া খাতুন 

�াম-ভগবতী পুর 
ডাকঘর-কা�ন 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

453 নাম-মাসুম িব�াহ 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাত-েমেহরুন েনছা 

�াম- 115েসানানদীয়া 
ডাকঘর-ল�নপুর 
উপেজলা-শাশ র্া 
েজলা-যেশার 

454 নাম-েমােমনা আ�ার 
িপতা-ম�রুল হক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

455 নাম-েমাঃ ইমরুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ শিহদ 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

বািড় নং-249, (নীচতলা)েরাড নং-11,পি�ম 
নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

456 নাম-এস.এম আিশক মাহমুদ 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-হািসনা েবগম 

�য়ে� সািফয়া আ�ার,অিফস সহকারী কাম কি�উটার মু�া�িরক,ক� 
নং-22/3,ভবন নং-2,জন�শাসন ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

457 নাম-ম�য় িব�াস 
িপতা-িচর�ীব িব�াস 
মাতা-ভানুমিত িব�াস 

�াম-িব�াস বাড়ী েচৗরখুলী 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

458 নাম-মাহফুজ আলম 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতা-েমাছাঃ েজাহরা আ�ার 

রাইিজং সান কি�উটার ে�িনং েস�ার, 97/1শহীদ কমে��, 
তালতলা,েশের বাংলা নগর,পি�ম কাফরুল,ঢাকা-1207 

459 নাম-অিময় রায় 
িপতা-�দীপ রায় 
মাতা-িহমা রায় 

�াম-কা�নপাড়া 
ডাকঘর-েপাড়ারহাট 
উপেজলা-নীলফামারী সদর 
েজলা-নীলফামারী 

460 নাম-েমাঃ শিরফ খান 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�াম-না�হার 
ডাকঘর-েকৗিরখাড়া 
উপেজলা-েনছারাবাদ 
েজলা-িপেরাজপুর 

461 নাম-করবী তরুয়া 
িপতা-কিল� তরুয়া 
মাতা-িবভা রাণী বড়াল 

�াম- 106েলবুিজলবুিনয়া 
ডাকঘর-চাঁদকাঠী 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

462 নাম-েমাছাঃ শায়লা জাহান 
িপতা-েমাঃ আ�স ছালাম 
মাতা-েমাছাঃ ঝন র্া েবগম 

�য়ে� আবুল কালাম আজাদ 
িশ� ম�ণালয়, 4থ©তলা,ক� নং-401, 91মিতিঝল বা/এ,ঢাকা-1000 

463 নাম েমাঃ কামরুল ইসলাম 
িপতা-বা� িময়া 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-কামােলর বাড়ী িভির�া 
ডাকঘর-সানতান পাড়া 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
464 নাম-নূর আহ�দ পারেভজ 

িপতা-েমাঃ মনজুরুল হক 
মাতা-রািবয়া আ�ার 

�াম-নাগড়া 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

465 নাম-েমাঃ আ�স ছবুর 
িপতা-েমাঃ মনসর আলী মি�ক 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া 

�াম-রিশদপুর 
ডাকঘর-সড়াৈতল হাই �ল 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

466 নাম-েমাঃ িলয়াকত আলী 
িপতা-েমাঃ খাজা িময়া 
মাতা-েমাছাঃ পিরতা েবগম 

�াম-েবায়ালী 
ডাকঘর-ধম©পুর 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

467 নাম-েমাছাঃ শশী রহমান 
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েবলী েবগম 

�াম-েমৗলভী পাড়া 
ডাকঘর-কািলয়া হিরপুর 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

468 নাম-েনওয়াজ শরীফ 
িপতা-েমাঃ মহিসন 
মাতা-সুলতানা লাভলী 

�য়ে� নুরজাহান েবগম 
1-এফ/2-21কলওয়ালপাড়া,িমরপুর-2,িমরপুর,ঢাকা-1216 

469 নাম-পলাশ চ� 
িপতা-িনতাই চ� 
মাতা-ভারতী রাণী 

�াম-পাঁকা 
ডাকঘর-কামিদয়া 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

470 নাম-েমাঃ মুশিফকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-রিহমা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(4থ©তলা),ঢাকা-1219 

471 নাম-েমাঃ িটপু সুলতান 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়াদুদ 
মাতা-েমাছাঃ মনজুরা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(54থ©তলা),ঢাকা-1219 

472 নাম-েমাঃ আ��াহ আল-মামুন 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-�য্াট নং- 5/িস,েহাি�ং নং-19/িড-7,উ�রা ভবন,উ�র 
েটালাবাগ,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

473 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হয়রত আলী 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান 

�াম-িনমাইচরা 
ডাকঘর-শীতলাই 
উপেজলা-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

474 নাম-েমাঃ আিসফ 
িপতা-েমাঃ হাসান মাহমুদ 
মাতা-রওশনারা 

�াম-নািজরপুর 
ডাকঘর-িব.িপ নািজরপুর 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

475 নাম-েমাঃ ইকবাল হাসান ভূইঁয়া 
িপতা-মৃত ছে�র আলী ভূইঁয়া 
মাতা-েমাসাঃ সােলহা খাতুন 

�াম-ধীতপুর কানু 
ডাকঘর-বহুলী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
476 নাম-তারা িময়া 

িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,ঢাকা-1219 

477 নাম-ফারুক আহাে�দ 
িপতা-েমাঃ আবুল বাসার 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-�য্াট নং- 3/এ,েহাি�ং নং-19/িড-7,উ�রা ভবন,উ�র 
েটালাবাগ,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

478 নাম-েমাঃ িদদারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুব�র িসি�ক 
মাতা-শারিমন আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

479 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-মৃত েমাঃ মকবুল েহােসন 
সরদার 
মাতা-েমেহরুে�ছা 

3/11, 4নং েগইট,ব�ভবন,ঢাকা 

480 নাম-েমাঃ িনয়ামত হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ েমা�ফা হাওলাদার 
মাতা-লালী েবগম 

সপ এ� লাইফ এ�ার�াইজ, 3/2িচ�র�ন এিভিনউ,মি�ক 
টাওয়ার,েদাকান নং-137 (�াউন ে�ার),সদরঘাট,ঢাকা-1100 

481 নাম-েমাছাঃ মিজর্না খাতুন 
িপতা-ম�রুল হক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

482 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন ল�র 
রািফ 
িপতা-েমাঃ েকারবান আলী 
মাতা-উে� কুলসুম 

�াম-বািড় নং-7,েলন নং-08,শাহজালাল েরাড,েকানাপাড়া 
ডাকঘর-পাড়া ডগার 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

483 নাম-েমাঃ মািফদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-েমাছাঃ মুিশ র্দা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

484 নাম-েমাঃ এনােয়ত কিবর 
িপতা-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ িশ�ী আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

485 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল বারী 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-আচার গাঁও 
ডাকঘর-না�াইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

486 নাম-েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-আ��াহ 
মাতা-আেবদা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

487 নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান 
িপতা-মৃত শাহা জামাল 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-সামাইর 
ডাকঘর-িবরুিলয়া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

488 নাম-ইমরানুল হক 
িপতা-ইমদাদুল হক 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 
েবগম 

7/32হাউিজং �াফ েকায়া©টাস©িমরপুর-14,ঢাকা েসনািনবাস, 
ঢাকা-1206 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
489 নাম-েমাঃ লুৎফর রহমান 

িপতা-এরশাদুর রহমান 
মাতা-লুৎফা আ�ার 

�াম- 1246/1েমা�ার পাড়া 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

490 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কামরুল ইসলাম 
মৃধা 
মাতা-রািজয়া পারভীন 

�াম-কমলাপুর(মৃধাবাড়ী) 
ডাকঘর-ফিরদপুর সদর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

491 নাম-েমাছাঃ েমৗসুমী আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিতন 
মাতা-েমাছাঃ ির�া েবগম 

�াম-আসমতপুর 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

492 নাম-আবু নািসম 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান 
মাতা-েমােশ র্দা 

�াম-ভূলবাড়ীয়া 
ডাকঘর-েশখর 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

493 নাম-েমাঃ আকরাম েহােসন 
িপতা-েমাঃ হািসম উি�ন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93, (4থ তলা)মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

494 নাম-এনামুল হক 
িপতা-তাজুল ইসলাম 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-নাওতলা ম�পাড়া 
ডাকঘর-মাধাইয়া বাজার 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

495 নাম-েহেলনা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আবু হািনফা 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�য়ে� েমাঃ মিতয়ার রহমান,কয্ািশয়ার,কৃিষ ম�ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা 

496 নাম-আকিলমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািফজ উি�ন 
মাতা-রািহলা আ�ার 

�াম-বাইশ কাহিনয়া(বড়বাড়ী) 
ডাকঘর-জ�লবাড়ী 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

497 নাম-পিল আ�ার 
িপতা-মৃত জুলহাস উি�ন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

498 নাম-েমাছাঃ রুনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ সরকার 
মাতা-েমাছাঃ েসানাতন েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

499 নাম-েমাসাঃ েসািনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ পা�া ইসলাম 

�াম- 166বসুয়া 
ডাকঘর-িজ.িপ.ও 
উপেজলা-রাজপাড়া 
েজলা-রাজশাহী 

500 নাম-�ণব কুমার েপা�ার 
িপতা-�দুয্ৎ কুমার েপা�ার 
মাতা-চারুবালা েপা�ার 

�াম-অন� বাদালেশা 
ডাকঘর-ৈশলকুপা 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
501 নাম-মু�া েদওয়ান 

িপতা-সুখময় েদওয়ান 
মাতা-কােলা রাণী চাকমা 

�াম-জাহানতলী 
ডাকঘর-নািনয়ার চর 
উপেজলা-নািনয়ার চর 
েজলা-রা�ামািট 

502 নাম-ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-অেযা�াপুর(বাবুর হাট) 
ডাকঘর-চ�ন পাট 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

503 নাম-ফারহানা িকসমত আরা 
েমৗ 
িপতা-েমাঃ েগালাম িকবিরয়া 
মাতা-মাহবুবা আখতার 

�য্াট নং-িড-4,�ট নং-112/িব েরাড নং-8/এ পি�ম 
ধানমি�,িজগাতলা,ঢাকা-1209 

504 নাম-েমাঃ মাসুম িব�াহ 
িপতা-েমাঃ আবুল বাসার 
মাতা-েমাসাঃ বুলু েবগম 

�াম-পূব ব�নগর বুলু িময়ার বাড়ী 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

505 নাম-িনপা আ�ার 
িপতা-মৃত আ�র রিহম 
মাতা-েববী েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ই�িটিটউট, 
232আমানা এে�ট(ি�তীয় তলা রুম নং-3-5)েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-
10,ঢাকা-1216 

506 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
েচৗধুরী 
মাতা-েরৗশন আ�ার িছি�কা 

বকুল- 100/8 
এিজিব কেলানী, (হাসপাতাল েজান)মিতিঝল,ঢাকা-1000 

507 নাম-েমাহা�দ শাহ আলম 
িপতা-েমাঃ ইসক�র আলী 
মাতা-লিতবুন েনছা 

�াম-বাহাদুরপুর(আফজলপুর) 
ডাকঘর-ছাতক 
উপেজলা-ছাতক 
েজলা-সুনামগ� 

508 নাম-লব সরকার 
িপতা-ভজন সরকার 
মাতা-কনক সরকার 

�াম-সারসাকাি� 
ডাকঘর-উজানী 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

509 নাম-রায়হান কিবর 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম- 418েমায়াে�মতলা 
ডাকঘর-রাজঘাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

510 নাম-নাসিরন নাহার 
িপতা-েমাবারক েশখ 
মাতা-েজাহারা েবগম 

�য়ে� িদবাকর ম�ল(সােভর্য়ার) 
দুেয র্াগ �ব�াপনা অিধদ�র 
92-93মহাখালী বা/এ 
ঢাকা-1212 

511 নাম-কৃòচ� রায় 
িপতা-দীেনশ চ� বম©ন 
মাতা-রুমা রণী 

�যে� িমঠু কুমার রায়,আিফস সহকারী,�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়, 
(ভবর নং-6,রুম নং-602)বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
512 নাম-কাকলী রাণী সাহা 

িপতা-অমল কুমার সাহা 
মাতা-�িত রাণী সাহা 

170/এ সুইচ গােড র্ন,িজ-এফ 
িব িড আর3নং েগইট,িনউ প�ন লাইন,আিজমপুর,ঢাকা-1205 

513 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-মিনরু�ামান 
মাতা-শামসুর নাহার 

�াম-হামদহ পুিলশ লাইন পূব©পাড়া 
ডাকঘর-িঝনাইদহ 
উপেজলা-িঝনাইদহ 
েজলা-িঝনাইদহ 

514 নাম-েমাঃ নািহদ িময়া 
িপতা-েমাঃ মাহাবুবর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ নুরু�াহার েবগম 

�াম-কুপতলা 
ডাকঘর-কুপতলা 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

515 নাম-েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
িপতা-েমাঃ সু�র আলী 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা খাতুন 

সিলমু�াহ মুসিলম হল,রুম নং-144,ঢাকা িব�িব�ালয়,রমনা,ঢাকা-1000 

516 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুলতান আহেমদ 
খান 
মাতা-ছােলহা েবগম 

�াম- 104খুরমাতলা েরাড,ঝাটরা 
ডাকঘর-আংগািরয়া ব�র 
উপেজলা-দুমিক 
েজলা-পটুয়াখালী 

517 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-জ�ার েমা�া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-িচংগিড়য়া 
ডাকঘর-আমেকালা 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

518 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

�াম-এনইএফ, 4/53মাঝ�াম 
ডাকঘর-রাকসা 
উপেজলা-লালপুর 
েজলা-নােটার 

519 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ শমেশর আলী 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

520 নাম-সািকয়া আেরিফন 
িপতা-েশখ শামীম আহেমদ 
মাতা-লুৎফা েবগম 

180/6/16/এ(5ম তলা),িততাস েরাড,পূব©পাড়া,রামপূরা,ঢাকা-1219 

521 নাম-েমাঃ আিরফুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম- 4/1পি�ম নূেরর চালা ডাকঘর-গুলশান-2 
উপেজলা-ভাটারা 
েজলা-ঢাকা-1212 

522 নাম-েমাঃ আবু সাঈদ 
িপতা-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
মাতা েমাসাঃ আেমনা েবগম 

�াম-িশবতলা(মােলাপাড়া) 
ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগ� 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

523 নাম-েমাঃ রািকবুল আলম 
িপতা-েমাঃ নািছর উি�ন 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম- 469/িস,এ-3,িখলগাঁও 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
524 নাম-েমাঃ নাজমুল হক 

িপতা-শাহজাহান আলী 
মাতা-িনলুফা ইয়াজমীন 

�াম-ইয়াকুবপুর 
ডাকঘর-িব�াকুড়ী 
উপেজলা-িচিরর ব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

525 নাম-েমাঃ সাইদু�ামান 
িপতা-েমাঃ েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-খুরিশদা আ�ার 

�াম-পাঁচবাড়ীয়া 
ডাকঘর-িশ�া েবাড 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

526 নাম-েজয্ািতময় চাকমা 
িপতা-ধন কুমার চাকমা 
মাতা-চ�মহী চাকমা 

�য়ে� শাি� েমাহন চাকমা 
বাংলােদশ জাতীয় জাদুঘর 
শাহবাগ,ঢাকা-1000 

527 নাম-েমাঃ সুজন েমা�া 
িপতা-ময়নাল হক েমা�া 
মাতা-ফিরদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

528 নাম-বরুন চ� পাল 
িপতা-বাবুল চ� পাল 
মাতা-আশা রাণী পাল 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

529 নাম-অিহদা পারভীন মানসুরা 
িপতা-েমাঃ আনসার গাজী 
মাতা-িবলিকস নাহার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(4থ তলা),িডআইিট েরাড,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

530 নাম-েমাঃ রুেবল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আঃ জ�ার 
মাতা-েমাসাঃ আেলয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িডআইিট েরাড,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

531 নাম-েমাঃ রািফউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-আিফয়া িবিব 

�াম-দি�ণ বড়গাছা 
ডাকঘর-নােটার 
উপেজলা-নােটার সদর 
েজলা-নােটার 

532 নাম-েমাঃ শািকল খান 
িপতা-মৃত তিহদুল ইসলাম খান 
মাতা-সােজদা খানম 

�াম- 143/েশখ পাড়া 
ডাকঘর-রাজশাহী িজিপও 
উপেজলা-েবায়ািলয়া 
েজলা-রাজশাহী 

533 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-ওমর ফারুক 
মাতা-অনুফা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

534 নাম-ফজলুল কিরম 
িপতা-জিহরুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

535 নাম-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুলতান বাড়ী 
মাতা-েমাসাঃ লাইলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

536 নাম-েমাঃ ইউসুফ আলী 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-চর েগায়াডা�া 
ডাকঘর-েগায়াডা�া 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
537 নাম-আবু জােবর আহেমদ 

িপতা-েমাঃ জুলিফকার আলম 
সরকার 
মাতা-আেলয়া পিপ 

�াম- 11/এইচ পলাশী আ/এ 
ডাকঘর-িনউ মােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

538 নাম-রূপসানা আ�ার িলখা 
িপতা-আবু বা�ার িসি�ক 
মাতা-ঝন র্া আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93 (4থ©তলা),মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

539 নাম-পািপয়া সুলতানা 
িপতা-আলী আজগর 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�য়ে� ইকবাল েহােসন 
িহসাব শাখা,ভবন নং-3,ক� নং231,প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
িবভাগ,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

540 নাম-আিরফ িময়া 
িপতা-আবু বা�ার িসি�ক 
মাতা-ঝরনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93 (4থ©তলা),মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

541 নাম-মাহমুদা 
িপতা-আঃ রিশদ িসকদার 
মাতা-মিরয়াম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93 (4থ©তলা),মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

542 সাম-েমাসাঃ মিরয়ম েবগম 
িপতা-মৃত লাল েমাহা�দ 
হাওলাদার 
মাতা-শাহীনুর েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

543 নাম-আিজজুল হক 
িপতা-আ�ল হক 
মাতা-মাহমুদা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(4থ©তলা),িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

544 নাম-েমাঃ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-েখােদজা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(4থ©তলা),িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

545 নাম-েমাঃ ফয়সাল েহােসন 
িলমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােরক 
হাওলাদার 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম- 174নয়ােটালা,মগবাজার 
ডাকঘর-শাি�নগর 
উপেজলা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

546 নাম-েমাঃ এমদাদুল হক 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া(4থ©তলা),িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

547 নাম-নাঈমা আ�ার 
িপতা-জিহরুল হক 
মাতা-েমােশ র্দা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

548 নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ সুলতান বাড়ী 
মাতা-লাইলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

549 নাম-রূপালী খাতুন 
িপতা-েসকবর আলী 
মাতা-েজাৎসা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
550 নাম-েমাঃ আবু তােলব িসকদার 

িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-কিহনুর 

�য়ে� েমাঃ কাওছার মৃধা(িপও) 
কা�মস এ�াইজ ও ভয্াট আপীল �াইবুনাল, 10িদলকুশা 
বা/এ,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

551 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-শাহাবুি�ন খান 
মাতা-েরহানা েবগম 

�াম- 440/1দি�ণ মিনপুর 
ডাকঘর-িমরপুর-2 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

552 নাম-েমাঃ রােসল খান 
িপতা-মৃত সুরুজ আলী খান 
মাতা-জহুরা খানম 

�াম-বােজমজকুর 
ডাকঘর-েটপামধুপুর 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

553 নাম-ি�য়াংকা রায় 
িপতা-পিরেতাষ রায় 
মাতা-অ�না রায় 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ই�িটিটউট,বাড়ী নং-
2,েরাড নং-4েসনপাড়া পব©তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

554 নাম-িরংকু েসন 
িপতা-হিরপদ েসন 
মাতা-মাধবী েসন 

�াম- 478কচুবাড়ী 
ডাকঘর-কচুবাড়ী 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

555 নাম-আিনসুর রহমান 
িপতা-মােলক েশখ 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম- 333/2িটটু িভলা পূব© 
ডাকঘর-নাখালপাড়া 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

556 নাম-রিহমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আলী আজগর 
মাতা-েশাভা েবগম 

�াম- 333/2িটটু িভলা পূব© 
ডাকঘর-নাখালপাড়া 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

557 নাম-ল�ী রাণী সূ�ধর 
িপতা-সুনীল চ� সু�ধর 
মাতা-ক�না রাণী সূ�ধর 

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

558 নাম-িনলম সবুজ রু�(িমঠু) 
িপতা-সুকুমার রু� 
মাতা-েশফালী রু� 

�াম-উ�র রু� পাড়া(পালপাড়া) 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

559 নাম-আ�ল আিলম 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা েবগম 

�াম- 328ম�পাড়া(ইমামবাগ) 
ডাকঘর-�া�ণবাড়ীয়া 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

560 নাম-েমাঃ িজসান আহ�দ 
িপতা-েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা-েরাকসানা আ�ার 

�াম-েমরাজনগর রােয়রবাগ 
ডাকঘর-মাতুয়াইল 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
561 নাম-িবজয় সরকার 

িপতা-অমল সরকার 
মাতা-মনুষা রাণী সরকার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড(4থ©তলা),ঢাকা-1219 

562 নাম-েজসিমন খাতুন 
িপতা-আ�ল কিরম েমাড়ল 
মাতা-জািমলা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

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

�াম-বােহরেমৗজ 
ডাকঘর-েচৗ�বুিরয়া 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

564 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ শাহীনুর আ�ার 

�াম-িঝনা�র 
ডাকঘর-তুলসীঘাট 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

565 নাম-লাকী আ�ার 
িপতা-মৃত েমাতািলব িময়া 
মাতা-িলিল েবগম 

িব-56/এফ-2,এিজিব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

566 নাম-েমাহা�দ আ�ল গফুর 
খান 
িপতা-েমাহা�দ রািফউ�ীন 
খান 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-েতঘিরয়া 
ডাকঘর-েতঘিরয়া 
উপেজলা-দি�ণ েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

567 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-আিফয়া েবগম 

�াম- 411পিম্চম কাফরুল 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

568 নাম-শাহীন েহােসন 
িপতা-েশখ নুরু�ীন 
মাতা-শাহানাজ পরভীন 

রুম নং-122 (নীচতলা) 
েপনশন েসল,িসএও,অথ©ম�ণালয়,িসিজএ ভবন,েসগুন বািগচা,ঢাকা-
1000 

569 নাম-েমাছাঃ নািগ র্স আ�ার 
িপতা-েমাঃ েছােলমান �াং 
মাতা-েমাছাঃ েদেলায়ারা 

�াম-ঈ�র ল�ীপুর 
ডাকঘর-পাঠাকাটা 
উপেজলা-মহােদবপুর 
েজলা-নওগাঁ 

570 নাম-েমাঃ আরমান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

571 নাম-েমাঃ েসােহল রানা মু�া 
িপতা-আঃ সালাম 
মাতা-িশিরনা েবগম 

হাউজ নং-20 (4থ©তলা) 
েরাড নং-99 (অন� �প) 
গুলশান-2,ঢাকা-1212 

572 নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ মাঈন উি�ন 
মাতা-আেলহা আ�ার 

�াম-েলাহাগাড়া েমইন েরাড 
ডাকঘর-েলাহাগাড়া 
উপেজলা-েলাহাগাড়া 
েজলা-চ��াম 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
573 নাম-েমাহতািছম িব�াহ 

িপতা-সাইদুল হক 
মাতা-েজাসনা েবগম 

রুম নং-122 (নীচতলা) 
েপনশন েসল,িসএও,অথ©ম�ণালয়,িসিজএ ভবন,েসগুন বািগচা,ঢাকা-
1000 

574 নাম-েমাঃ রািকব হাসান 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রােশদা েবগম 

�াম-বাসা-16,িনউ েসনপাড়া 
ডাকঘর-আলম নগর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

575 নাম-েমাঃ কাউসার আলী 
িপতা-েমাঃ আফতাব আলী 
মাতা-েমাসাঃ িজ�াতুন েবগম 

�াম- 58গনকা েশহালা 
ডাকঘর-েচৗহ�ীেটালা 
উপেজলা-চাপাঁইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাপাঁইনবাবগ� 

576 নাম-এফ এম রিফকুল ইসলাম 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-ঝণ র্া েবগম 

রুম নং-122 (নীচতলা) 
েপনশন েসল,িসএও,অথ©ম�ণালয়,িসিজএ ভবন,েসগুন বািগচা,ঢাকা-
1000 

577 নাম-উে� েমহবুবা ইমা 
িপতা-হাওলাদার মাহবুব আলম 
মাতা-নাহার আলম 

�াম-বাসা-61,েরাড নং-6িড.আই.িট �েজ� 
ডাকঘর-েমরুল বা�া 
উপেজলা-েমরুল বা�আ 
েজলা-ঢাকা 

579 নাম-িশমু তালুকদার 
িপতা-�াম সু�র তালুকদার 
মাতা-ঝণ র্া রাণী তালুকদার 

�াম-নূেরর চালা 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-ভাটারা 
েজলা-ঢাকা 

580 নাম-েমাঃ রাজু আহে�দ 
িপতা-েমাঃ িরয়াজুল হক 
মাতা-িনগার সুলতানা 

�াম-রাজঘাট 
ডাকঘর-রাজঘাট 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

581 নাম-েমাঃ বাদল িময়া 
িপতা-আ�ল আিজজ েমা�া 
মাতা-েগালেচহারা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ই�িটিটউট, 
232আিমনা এে�ট,েসনপাড়া পব©তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

582 নাম-রািজয়া সুলতানা 
িপতা-আ�র রিশদ 
মাতা-হািলমা 

�াম-উঃ পুমদী 
ডাকঘর-উঃ পুমদী 
উপেজলা-েহােসন পুর 
েজলা-িকেশারগ� 

583 নাম-হাবীবা আ�ার িলিপ 
িপতা-েমাঃ কামাল উি�ন ভূইয়া 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

584 নাম-আঁিখ আ�ার 
িপতা-ইসকা�র িময়া 
মাতা-েহাসনা আ�ার 

�যে� েমাঃ কা�ন িময়া 
1/24িড দি�ণ মুগদা পাড়া 
(েদওয়ান মি�ল) 
মুগদাপাড়া,ঢাকা-1214 

585 নাম-েমাঃ আবুব�র িসি�ক 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
586 নাম-ফারজানা আ�ার(পিপ) 

িপতা-েমাঃ সামসুি�ন িময়া 
মাতা-সাহানা েবগম 

নূরিভলা, 8/2-এ নীচতলা(এ-1) 
ঢাকা িরেয়ল এে�ট,কাটাশুর,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

587 নাম-েমাঃ ফিরদুল কবীর ম�ল 
িপতা-েমাঃ আবদু�াহ ম�ল 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

�াম-বািজতপুর 
ডাকঘর- বীরকদমতলী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 

588 নাম-েমাঃ রাি�উল ইসলাম 
সরকার 
িপতা-মিহদুল ইসলাম সরকার 
মাতা-েরহানা েবগম 

�াম- 5/3হরেমাহন শীল �ীট 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

589 নাম-এ.েক.এম ফয়জু�াহ 
িপতা-এম.এ.হািলম 
মাতা-সামসুন নাহার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার কমে�� 
আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

590 নাম-েমাঃ িনজাম উি�ন 
িপতা-আবদুল খােলক �াদা 
মাতা-আি�য়া েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ই�িটিটউট, 
232আিমনা এে�ট,েসনপাড়া পব©তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

591 নাম-সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-ইসকা�র েহােসন 
মাতা-েহাসনা আরা েবগম 

�যে� েমাঃ কা�ন িময়া 
1/24িড দি�ণ মুগদা পাড়া 
(েদওয়ান মি�ল) 
মুগদাপাড়া,ঢাকা-1214 

592 নাম-েমাঃ েতৗিহদুর রহমান 
িপতা-মৃত আ�র রিশদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

593 নাম-সুপণ র্া পাল 
িপতা-�েমাদ র�ন পাল 
মাতা-ভি� রাণী পাল 

�য়ে� ভি� রাণী পাল,�শাসিনক কম©কতর্া,ে�ষণ-2শাখা,জন�শাসন 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

594 নাম-তাহিমনা েমা�ারী 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-িমনুয়ারা েবগম 

ই-212,েরাড নং-6দি�ন বন�,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

595 নাম-ইসমত আলা েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ ইছাহাক তরফদার 
মাতা-রােবয়া আ�ার 

�াম- 33/1উ�র সায়দাবাদ 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

596 নাম-েসােমন দাস 
িপতা-মৃত সীেতশ চ� দাস 
মাতা-মীরা দাস পুরকায়� 

�াম-মাগুরা 
ডাকঘর-কুলাউড়া 
উপেজলা-কুলাউড়া 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

597 নাম-একরামুল হক 
িপতা-মৃত িগয়াস উি�ন 
মাতা-েরেবকা িবিব 

�য়ে� এস এম আলমগির কিবর 
54/িট(নতুন)আিজমপুর সরকারী কেলানী,লালবাগ,ঢাকা 

598 নাম-হািলমা ইসলাম বষ র্া 
িপতা-মাইদুল ইসলাম 
মাতা-হািসনা ইসলাম 

�াম- 341আহে�দ নগর,পাইকপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর-2 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

599 নাম-েমা�ািরয়া জাহান 
িপতা-েমাঃ মহাতাব উি�ন 
মাতা-েমাছঃ েসােহলা েবগম 

212/5/গ উলন েরাড 
পি�ম রামপুরা 
িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

600 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-মৃত এম এ েমা�াফ িময়া 
মাতা-নািগ র্স পারভীন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

601 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ আ�ল ম�াফ 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা আ�ার 

�াম-859/1নাগড়া েমাড় আন�বাজার 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

602 নাম-মরিজনা খাতুন 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-মারুফা কাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

603 নাম-আশা আলম ঠাকুর 
িপতা-আলমগীর ঠাকুর 
মাতা-��া আলম 

�াম-নতুন হাবলী 
ডাকঘর-সরাইল 
উপেজলা-সরাইল 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

604 নাম-িমতারা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মাহতাব আলী 
মাতা-রািশদা েবগম 

রািজয়া হল ক� নং-111 
ইেডন মিহলা কেলজ 
িনউ মােকর্ট,লালবাগ 
ঢাকা-1205 

605 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-েশখ ইকরামু�ামান 
মাতা-আঁিখ েবগম 

�য়ে� েশখ তােরক 
এফআইইউ5ম তলা 
বাসা-50,�ক-িস,সড়ক-11 
বনানী,ঢাকা-1213 

606 নাম-জিহরুল ইসলাম 
িপতা-আঃ হািমদ 
মাতা-জহুরা খাতুন 

�াম- 528,ধীরা�ম 
ডাকঘর-ধীরা�ম 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

607 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-আিমনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার কমে�� 
আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

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

�াম- 177জি�হার 
ডাকঘর-জি�হার 
উপেজলা-ফিরদপুর 
েজলা-পাবনা 

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

�াম- 180বিলর ঘাট 
ডাকঘর-সা�াহার 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
610 নাম-িফেরাজ আহেমদ 

িপতা-েমাঃ রিহজল মু�ী 
মাতা-েমাছাঃ সিকনা খাতুন 

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

611 নাম-েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ েমাতািলব 
মাতা-পারভিন আ�ার 

�যে� েমাঃ কা�ন িময়া 
1/24িড দি�ণ মুগদা পাড়া 
(েদওয়ান মি�ল) 
মুগদাপাড়া,ঢাকা-1214 

612 নাম-নাজমুল হক 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-মিনরা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

613 নাম-আ�র রহমান 
িপতা-েসেক�ার আলী 
মাতা-েসফালী 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

614 নাম-সুিম পারভীন 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার আলী 
মাতা-িরিম পারভীন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

615 নাম-েমাসাঃ জুেলখা আ�ার 
িপতা-মৃত আঃ আিজজ 
হাওলাদার 
মাতা-মৃত েমাসাঃ নুরজাহান 
েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

616 নাম-স�দ আলী 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

617 নাম-েমাঃ আরমান িময়া 
িপতা-েমাঃ আফতাব উি�ন 
মাতা-আংগুরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

618 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
মাতা-েমাসাঃ আেমনা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

619 নাম-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রােশদা েবগম 

�াম-িনজদপ র্া 
ডাকঘর-েটপা মধুপুর 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

620 নাম-েমাঃ খািদমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

621 নাম-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ আসমা আক� 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী 
পাড়া(4থ©তলা),িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

622 নাম-মাকসুদা রহমান 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-নািগ র্স েবগম 

�াম-বাসা নং-12,েরাড নং-3,�ক-িব,িটনেসট কেলানী,েসকশন-14 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া�েম� 
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উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

623 নাম-গেণশ চ� বালা 
িপতা-সুিনল কুমার বালা 
মাতা-মালতী রাণী বালা 

�াম-জািমলা খাতুন উ� িব�ালয় 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

624 নাম-রািকবুল সরদার 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন সরদার 
মাতা-হািচনা েবগম 

�াম-জািমলা খাতুন উ� িব�ালয় 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

625 নাম-িবজয় মি�ক 
িপতা-সুেবাধ চ�কা মি�ক 
মাতা-মায়া মি�ক 

�াম- 48হাজী আ�ল মিজদ েলন 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

626 নাম-মাহমুদুল হক 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-মাহমুদা আ�ার 

�াম-েশখদী 
ডাকঘর-দিনয়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

627 নাম-ফােতমা জা�াত সুইিট 
িপতা-বাবুল আহেমদ 
মাতা-নুরু�াহার 

�াম-মুি� পাড়া 
ডাকঘর-িসেলট সদর 
উপেজলা-িসেলট 
েজলা-িসেলট 

628 নাম-সািবনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ ম�র েহােসন 
মাতা-লুতফু�াহার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

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

�াম- 17িজ েকিব েরাড,েলাহারপুল 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

630 নাম-েমাঃ জািহদুর রহমান 
িপতা-মৃত শিহদুল ইসলাম 
মাতা-আফেরাজা খাতুন 

�াম-েবাধখানা 
ডাকঘর-েবাধখানা 
উপেজলা-িঝকরগাছা 
েজলা-যেশার 

631 নাম-জুেয়ল রানা 
িপতা-আজাহারুল ইসলাম 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-হরকলী 
ডাকঘর-পাগলাপীর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

632 নাম-তাছিলমা আ�ার হয্াপী 
িপতা-আবুল হািসম েমা�া 
মাতা-ফােতমা মিন 

�াম- 347ময়নার বাগ 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

633 নাম-েমা�ফা কামাল 
িপতা-আঃ ম�ান 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-বাখরনগর বাজার 
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উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

634 নাম-েমাঃ িগয়াস উি�ন 
িপতা-কাজী শাহ আলম 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-িবইউিপ 
ডাকঘর-িমরপুর েসনািনবাস উপেজলা-প�বী 
েজলা-ঢাকা 

635 নাম-েমাঃ শাহাদাৎ হাসান 
িপতা-েমাঃ আবুল হােসম 
মাতা-েফরেদৗসী সুলতানা 

�াম-নাগাইশ(আজগর খিলফার বাড়ী) 
ডাকঘর-নাগাইশ 
উপেজলা-�া�ণ পাড়া 
েজলা-কুিম�া 

636 নাম-আিরফুল ইসলাম 
িপতা-�ীন ইসলাম 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�াম-বুধুনগর 
ডাকঘর-িশমুল কাি� 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

637 নাম-েমাঃ রািকবু�ামান 
িপতা-েমাঃ শামসুে�াহা 
মাতা-েরেহনা েবগম 

েরাড নং-13,বাসা নং-19 
রূপনগর আবািসক এলাকা 
িমরপুর,ঢাকা-1216 

638 নাম-নজরুল ইসলাম 
িপতা-মৃত সিফকুল ইসলাম 
মাতা-মাসুমা আ�ার 

�াম-দি�ন েগারকাটা 
ডাকঘর-েসনবাগ 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

639 নাম-েমেহরুন েনছা 
িপতা-েমানা�ার েহাসাইন 
মাতা-কিহনুর েহাসাইন 

�াম-েদবীদাস ঘাট েলন 
ডাকঘর-চকবাজার 
উপেজলা-চকবাজার 
েজলা-ঢাকা 

640 নাম-মিনর েহােসন 
িপতা-েমাঃ দুলাল িময়া 
মাতা-অরুণা েবগম 

�াম-পাঁচুয়া নামাপাড়া 
ডাকঘর-পাঁচুয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

641 নাম-ফয়সাল মাহমুদ 
িপতা-জিহরুল ইসলাম 
মাতা-েমানায়ারা েবগম 

বাড়ী নং-8 (6� তলা),�ক েজ,েরাড নং-12/2,দি�ণ বন� 
�েজ�,েগাড়ান,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

642 নাম-েমাঃ ইবাদ েহাসাইন 
িপতা-আঃ মােলক েশখ 
মাতা-েসানাই েবগম 

�াম- 2নং ফুলহারা 
ডাকঘর-ফুলার পাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

643 নাম-র�া মজুমদার 
িপতা-ন�লাল মজুমদার 
মাতা-রীনা মজুমদার 

েবাটািনকয্াল �াফ েকায়াটাস©,িমরপুর,ঢাকা-1216 

644 নাম-েহােসন েমাবারক 
িপতা-মৃত েমাঃ ফখরুল ইসলাম 
মাতা-েগালসান আরা েবগম 

�াম-হাজী বদুরল িময়ার বাড়ী,অজুর্ন তলা 
ডাকঘর-েসনবাগ 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 
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645 নাম-রুেবল েশখ 

িপতা-ছেরায়ার েশখ 
মাতা-িশলা েবগম 

�াম-উনিশয়া(েশখ বাড়ী) 
ডাকঘর-উনিশয়া 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

646 নাম-েকয়া পারিভন 
িপতা-েমাশােরফ েহােসন 
মাতা-েখােদজা েবগম 

170/এ,িজ-এফ,সুইট গােড র্ন িবিডআর3নং েগইট,িনউ প�ন েরাড,িনউ 
মােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

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

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

648 নাম-েসােহল খাঁন 
িপতা-েমাতােলব খাঁন 
মাতা-শুকুরজান 

�াম-তুলা�াম 
ডাকঘর-তা�ুল খানা 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

649 নাম-শািহদুল ইসলাম 
িপতা-চাঁদ আলী গাজী 
মাতা-েমাছাঃ েসানাবান 

�াম-পার খাজুরা 
ডাকঘর-পার খাজুরা 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

650 নাম-েমাঃ আসাদউ�ামান 
িপতা-েমাঃ তারা িময়া 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া েবগম 

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

651 নাম-েমাঃ সািবদুর রহমান 
ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ আকলুেকর রহমান 
ভূইয়া 
মাতা-সালমা রহমান 

অথৈনিতক স�ক িবভাগ 
�ক-10,ক� নং-25 
েমাহা�দপুর,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

652 নাম-রমা হালদার 
িপতা-মেনার�ন হালদার 
মাতা-কৃò◌াকা� হালদার 

েবাটািনকয্াল গােড র্ন �াফ েকায়াটাস©,িমরপুর,ঢাকা-1216 

653 নাম-শাহানাজ খানম 
িপতা-েমাঃ মাহাবুর রহমান 
মাতা-লতা েবগম 

�াম-শুকতাইল 
ডাকঘর-শকতাইল 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

654 নাম-েমাঃ হািলম উি�ন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-েছলিদয়া(উ�র পাড়া) 
ডাকঘর-বািরষাব 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

655 নাম-েমাঃ িরপন আহেমদ 
িপতা-ছাইদুর রহমান 
মাতা-েমাঃ হািমদা েবগম 

�াম-ল�ীপুরা 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 
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656 নাম-তামা�া আহেমদ 

িপতা-মৃত হাবীব আহমদ 
মাতা-ছােহরা খাতুন 

�াম-বােহর নগর(িডপুিট বাড়ী) 
ডাকঘর-িদলালপুর 
উপেজলা-বািজদপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

657 নাম-েমাঃ িশপন আলী 
িপতা-েমাঃ আঃ রিশদ �াং 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

�াম-দাদাপুর পূব©পাড়া 
ডাকঘর-ল�ীকু�া 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

658 নাম-েমাঃ রািকবুল হাসান 
সরকার 
িপতা-েমাঃ আ�ল আলীম 
সরকার 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম-কচুয়া ডা�া 
ডাকঘর-টাংগাইল 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

659 নাম-েমাঃ আবদু�া আল মামুন 
িপতা-েমাঃ মনজুর হাসান 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-আিবদরপাড়া(আ�াবাদ) 
ডাকঘর-ব�র 
উপেজলা-ডবলমুিরং 
েজলা-চ��াম 

660 নাম-রূপা আ�ার 
িপতা-আবু শহীদ 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

661 নাম-েমাঃ তােরক েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েরহানা েবগম 

�াম-আইছা পাড়া 
ডাকঘর-ঈদগাহ আিমন বাজার 
উপেজলা-েসানাইমুড়ী 
েজলা-েনায়াখালী 

662 নাম-সজল হালদার 
িপতা-সুশীল চ� হালদার 
মাতা-শু�া রাণী হালদার 

�াম-েহাগলাপাশা 
ডাকঘর-�পুর বন�াম 
উপেজলা-েমােড়লগ� 
েজলা-বােগরহাট 

663 নাম-েমাঃ নাইমুল হক 
িপতা-েমাঃ িজয়াউল হক 
মাতা-মােজদা আক� 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

664 নাম-রিকবুল হাসান 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-রিহমা েবগম 

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

665 নাম-সু�ত চ� ম�ল 
িপতা-সুভাষ চ� ম�ল 
মাতা-সর�তী রাণী ম�ল 

�াম-বাসা-74,েরাড-3 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

666 নাম-নুের আলম 
িপতা-শিফকুল ইসলাম 
মাতা-মিমনা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
667 নাম-েমাঃ অিল উ�াহ 

িপতা-েমাঃ আলা উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ আকিলমা েবগম 

�য়ে� েমাঃ কাওছার মৃধা(িপও) 
কা�মস এ�াইজ ও ভয্াট আপীল �াইবুনাল, 10িদলকুশা 
বা/এ,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

668 নাম-েমাঃ েনছার উি�ন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েবপারী 
মাতা-েমাসাঃ হােজরা েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

669 নাম-তােব ইন 
িপতা-েমাঃ িজয়াউল হক 
মাতা-মােজদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

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

�াম-সািখদার পাড়া 
ডাকঘর-জয়পুরহাট 
উপেজলা-জয়পুরহাট 
েজলা-জয়পুরহাট 

671 নাম-ির�া আ�ার মু�া 
িপতা-হািনফ িময়া 
মাতা-শািফয়া েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

672 নাম-সুজয় কুমার মৃধা 
িপতা-খেগাপিত মৃধা 
মাতা-ঝণ র্া রাণী মৃধা 

�াম- 321িশবপুর কাটাখালী 
ডাকঘর-িহজলা 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

673 নাম-েমাঃ সােনায়ার 
িপতা-মৃত আ�ল হািকম 
মাতা-সালমা 

�াম-েহােসনপুর(ম�পাড়া) 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

674 নাম-ইবেন কাওছার 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েবপারী 
মাতা-েমাসাঃ হােজরা েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

675 নাম-েমাঃ রুেবল হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ গাজী 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-হিরহর নগর 
ডাকঘর-হিরহর নগর 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

676 নাম-এস এম কায়সার হাবীব 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািলম 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া খাতুন 

�াম-গয়লা 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

677 নাম-েমাঃ আিজজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ বাবর আলী 
মাতা-আরিজনা েবগম 

�াম-কাছনা ম�পাড়া 
ডাকঘর-িনউ সােহবগ� 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

678 নাম-আলহাজ সরকার 
িপতা-ছাইফুল ইসলাম 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

594, 8/িব মধুবাগ,েশের বাংলা �ল ও কেলেজর 
িবপরীেত,শাি�নগর,রমনা,ঢাকা-1217 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
679 নাম-তানিজনা আ�ার 

িপতা-েমাঃ আসাদু�াহ 
মাতা-লিতফা েবগম 

25/1 (4থ©তলা)েরাকনপুর1ম েলন,কলতা 
বাজার,সদরঘাট,সু�াপুর,ঢাকা-1100 

680 নাম-মািরয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ আরজু আক� 
মাতা-িরনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

681 নাম-প� চ� রায় 
িপতা-সুিনল চ� রায় 
মাতা-েজাসনা রাণী 

�াম-পূব©দােমাদর পুর 
ডাকঘর-িকশামত েখজু 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

682 নাম-চ�ল কুমার সরকার 
িপতা-অমূ� চ� সরকার 
মাতা-জয়�ী রাণী 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

683 নাম-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািনফ আলী 
মাতা-আরজুদা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

684 নাম-সািকব আহে�দ 
িপতা-এিড আ�ল হা�ান 
মাতা-েহেলনা খাতুন 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

685 নাম-রািকব আহাে�দ 
িপতা-তারা িময়া 
মাতা-লিলতা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব র্ রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

686 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওহাব 
মাতা-তহিমনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

687 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জাফর আলী 
মাতা-সিহদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

688 নাম-েমাঃ জুেয়ল রানা 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-িলিপ েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

689 নাম-েতাফা�ল েহাসাইন 
িপতা-মুনসুর আলী 
মাতা-রশুনা আকতার 

�াম-পাঁচগািতয়া 
ডাকঘর-ম�পাড়া 
উপেজলা-কিটয়াদী 
েজলা-িকেশারগ� 

690 নাম-েমাছাঃ িশমুলী আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

691 নাম-তাহিমনা খাঁনম 
িপতা-েমাঃ েমাতািলব খাঁন 
মাতা-ফােতমা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

692 নাম-আিরফ েহােসন 
িপতা-আ�ল কািরম 
মাতা-মােজদা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
693 নাম-জা�াতুল েফরেদৗস �ণ র্া 

িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-কামরু�াহার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড ঢাকা-1219 

694 নাম-িবজয় কুমার সাহা 
িপতা-হারান চ� সাহা 
মাতা-কামনা রাণী সাহা 

�াম- 50, 1/4�ক িড,িশবরাম পুর 
ডাকঘর-িশবরামপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

695 নাম-েমাঃ রােসল আহেমদ 
িপতা-েমাঃ বজলার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েজাহরা েবগম 

�াম-সাবিদন 
ডাকঘর-আমলাগাছী 
উপেজলা-পলাশ বাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

696 নাম-েক এম এ আিসফ 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
খ�কার 
মাতা-েমাছাঃ লায়লা আরজুমান 

�াম-পার নওগাঁ খিলফাপাড়া(বউ বাজার) 
ডাকঘর-ৈশলগাছী 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

697 নাম-শািকব হাসান 
িপতা-হািনফ উি�ন 
মাতা-আমলতী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

698 নাম-সনজয় েদ 
িপতা-হিরকৃ� েদ 
মাতা-পারুল েদ 

�াম-পূব িহ�পাড়া(কালীমি�র) 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

699 নাম-কা�ন েদ 
িপতা-হিরকৃ� েদ 
মাতা-পারুল েদ 

�াম-পূব িহ�পাড়া(কালীমি�র) 
ডাকঘর-খুরুশকুল 
উপেজলা-ক�বাজার 
েজলা-ক�বাজার 

700 নাম-সীমা রাণী মজুমদার 
িপতা-অমূ� চ� মজুমদার 
মাতা-িশবা রাণী মজুমদার 

�াম- 34/িখলগাঁও বািগচা 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

701 নাম-সা�াদ মাহমুদ 
িপতা-আফজাল েহােসন 
মাতা-তহিমনা েবগম 

�াম-েবটাল েদৗলতপুর 
ডাকঘর-হাটবার বাজার 
উপেজলা-কািলগ� 
েজলা-িঝনাইদহ 

702 নাম-সা�াম েহােসন 
িপতা-আ�ল হািকম 
মাতা-মাহমুদা েবগম 

�াম-দি�ণ গাজীর চই 
ডাকঘর-আিলয়া মা�াসা 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

703 নাম-রানু খাতুন 
িপতা-রওশন আলী 
মাতা-সােজদা েবগম 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিশদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

704 নাম-েমাঃ আ��াহ আল মাসুম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-শািহদা খাতুন 

�য়ে� েমারাদ েহােসন(টুটুল) 
িঝকরগাছাপার বাজার 
থানার েমাড়,স�ার ে�ার,িঝকরগাছা,যেশার 
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705 নাম-ফারজানা কুলসুম 

িপতা-মৃত এরশাদ আলী 
মাতা-েজােবদা এরশাদ 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

706 নাম-েমাঃ মিনর েহােসন 
িপতা-আঃ ছ�ার আকন 
মাতা-মৃত েমাসাঃ আিজবুে�ছা 

�য়ে� েমাঃ কাওছার মৃধা(িপও) 
কা�মস এ�াইজ ও ভয্াট আপীল �াইবুনাল, 10িদলকুশা 
বা/এ,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

707 নাম-তুবা আ�ার 
িপতা-মু�রুল হক 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

708 নাম-রুনা আ�ার 
িপতা-আবুল কােশম মীর 
মাতা-িফেরাজা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

709 নাম-েমাঃ মাজফুজুল আলম 
রিম 
িপতা-েমাঃ শামছুল আলম 
মাতা-মিজর্না খাতুন 

�াম-�ক িব,বাসা-43,উপশহর 
ডাকঘর-যেশার িশ�া েবাড 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

710 নাম-ইসরাত জাহান 
িপতা-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
মাতা-আিজজু�াহার 

�য়ে� েমাঃ ইয়ািছন আরাফাত 
ভবন নং-7,ক� নং-230,�িশ�ণ 
শাখা,অথ©িবভাগ,অথ©ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

711 নাম-েমাঃ আলমগীর েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা খাতুন 

�াম-সদামারা 
ডাকঘর-বড় ধুনাইল 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

712 নাম-আবু দাউদ েমাঃ ফয়জার 
েহােসন 
িপতা-মৃত আ�র রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ ফয়জন েন�া 

�াম-ৈতয়বপুর 
ডাকঘর-ফর�াবাদ 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

713 নাম-েমাহা�দ েলাকমান 
েহােসন 
িপতা-আবদুল লিতফ 
মাতা-সাহানাজ েবগম 

�াম-েতিলখালী(েজামা�ার বাড়ী) 
ডাকঘর-েতিলখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

714 নাম-সবুজ অিধকারী 
িপতা-কািলপদ অিধকারী 
মাতা-আশা রাণী অিধকারী 

�াম-জগৎপি� 
ডাকঘর-�রূপকাঠী 
উপেজলা-েনছারাবাদ 
েজলা-িপেরাজপুর 

715 নাম-রােসল িময়া 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-শাহানাজ পারভীন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

716 নাম-িজয়াউর রহমান 
িপতা-আ�স সামাদ 
মাতা-জােয়দা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

717 নাম-েমাঃ ফজেল রায়হান 
িপতা-েমাঃ হারুন অর রিশদ 
মাতা-ৈসয়দা রিহমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 
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718 নাম-েতৗিসফুর রহমান 

িপতা-আখতাউর রহমান 
মাতা-মিনরা সুলতানা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

719 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন সুমন 
িপতা-েমাঃ মাসুদ খান 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

720 নাম-েমাছাঃ েমািমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মিমনুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

721 নাম-কাইয়ুম ফিকর 
িপতা-জ�ার ফিকর 
মাতা-চায়না েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

722 নাম-েমাঃ সুজন িময়া 
িপতা-েমাঃ িমলন িময়া 
মাতা-েমাসাঃ পারভীন েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

723 নাম-েমাঃ শাহারীয়া আলম 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান িমঞা 
মাতা-শাহানাজ পারভীন 

েরাড নং-2,বাসা িস-5,আন� নগর,েমরুল বা�া,বা�া,ঢাকা-1212 

724 নাম-েমাঃ আ�ল জা�ার 
েহােসন সুজন 
িপতা-েমাঃ ডাবলু েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-মাহমুদ পুর 
ডাকঘর-িবরামপুর 
উপেজলা-িবরামপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

725 নাম-েমাছাঃ েহাসেনয়ারা 
পারভীন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
তালুকদার 
মাতা-েমাছাঃ ছালমা েবগম 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

726 নাম-েমাঃ আিমর হামজা 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান ভূইয়া 
মাতা-েহাসেন আরা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

727 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-েমাছাঃ মিজর্না েবগম 

�াম-ফজলু িভলা মেয়নপুর মুি� বাড়ী 
ডাকঘর-মেয়নপুর কদমতলা 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

728 নাম-আিদয়ান জাহান 
িপতা-হািদছ িময়া 
মাতা-লিলতা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

729 নাম-রইছুল হক 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-েমাছাঃ রওশান আরা 
েবগম 

রাইিজং সান কি�উটার ে�িনং েস�ার, 97/1শহীদ কমে��, 
তালতলা,েশের বাংলা নগর,পি�ম কাফরুল,ঢাকা-1207 

730 নাম-সায়মা খানম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া সুলতানা 

�াম- 47/এ েপা�ােগালা(আরিসন েগট) 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-�ামপুর 
েজলা-ঢাকা 

731 নাম-রােহলা আ�ার শা�া 
িপতা-েমাঃ কিবর েহােসন 
মাতা-লাইলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

732 নাম-রাজু েচৗধুরী 
িপতা-িচ� র�ন েচৗধুরী 
মাতা-স�য্া রাণী েচৗধুরী 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

733 নাম-তাজুল ইসলাম 
িপতা-েগালাম েমা�ফা িমনা 
মাতা-শাহানা েবগম 

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

734 নাম-েমাঃ আরমান েহাসাইন 
িপতা-মৃত েমাঃ আ�র িময়া 
মাতা-আেমনা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

735 নাম-েমাঃ েসিলম েরজা 
িপতা-েমাঃ সামসুল হক 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা েবগম 

�াম-িমিলটাির ফাম© 
ডাকঘর-ঈ�রদী 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

736 নাম-ইসমাতারা ইবেন ইভা 
িপতা-ইদুল ইসলাম 
মাতা-উে� কুলছুম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

737 নাম-েমাঃ নািফউর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইমদাদুল হক 
মাতা-নাজমা েবগম 

98শহীদ তাজউি�ন আহেমদ �রণী,েসেটলেম� ে�স,েতজগাঁও,ঢাকা-
1208 

738 নাম-সালমা জাহান 
িপতা-আিজজুল ইসলাম আক� 
মাতা-আিছয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

739 নাম-েমাঃ মুহাইিমনুল হক 
িপতা-েমাঃ মঈনুল হক 
মাতা-েমাছাঃ েসরতাজ আরা 
হক 

�াম-কাপুিড়য়া পি� 
ডাকঘর-নােটার সদর 
উপেজলা-নােটার সদর 
েজলা-নােটার 

740 নাম-আবুল হাসনাত ইয়ািমন 
িপতা-আবুল বশর মাহমুদ 
মাতা-মাসুদা খাতুন 

�াম-পূব©রুিহতনসী 
ডাকঘর-লাখাই 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-হিবগ� 

741 নাম-নাজমুল হক 
িপতা-েমাঃ ইছাহক আলী 
মাতা-েমাছাঃ শািহদা েবগম 

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

742 নাম-�ামল কুমার সাহা 
িপতা-অিজত কুমার সাহা 
মাতা-মাধনা রাণী সাহা 

�াম-যাদুল�র 
ডাকঘর-অ�দা নগর 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
743 নাম-েমাহা�দ বাইিজদ িময়া 

িপতা-েমাহা�দ েছায়াব েহােসন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-ফা�াউক 
ডাকঘর-ফা�াউক 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণ বাড়ীয়া 

744 নাম-েমাঃ লালন বাদশা 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েগােলনুর েবগম 

�াম-পূব©েগৗরী পাড়া 
ডাকঘর-ফুলবাড়ী 
উপেজলা-ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 

745 নাম-েমাঃ আহসান হাবীব 
িপতা-েমাঃ চাঁদ আলী 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম- 8/িব/21ম�পাইকপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

746 নাম-ি�য়াংকা �ানাজ� 
িপতা-কানাই লাল �ানাজ� 
মাতা-জয়া রাণী �ানাজ� 

�য়ে� দীেনশ ঠাকুর বাড়ী 
�াম-চর ঈ�র রায় 
ডাকঘর-দােসর হাট 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখালী 

747 নাম-সানিজদা 
িপতা-মৃত েমাশাররফ েহােসন 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম- 29ম� কলারেদায়ািনয়া 
ডাকঘর-গাওখালী 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

748 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ সােজদুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মিতজা েবগম 

�াম-শশরা হাজীপুর 
ডাকঘর-ফািসলা ডা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

749 নাম-গীতা রাণী রায় 
িপতা-�পদ রায় 
মাতা-ক�াণী রায় 

�াম- 510নাগড়া িশববাড়ী েরাড 
ডাকঘর-েন�েকানা(2400) 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েন�েকানা 

750 নাম-আিশকুর রহমান 
িপতা-আলম িব�াস 
মাতা-িবউিট 

�াম-উনিশয়া 
ডাকঘর-উনিশয়া 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

751 নাম-েসিকনা খাতুন 
িপতা-আ�র রউফ 
মাতা-িরিজয়া েবগম 

�াম-িদয়াড় ইসলাম পুর 
ডাকঘর-েচৗডালা 
উপেজলা-েগাম�াপুর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

752 নাম-রাখী রাণী দাস 
িপতা-সুেবাধ চ� দাস 
মাতা-রাণী বালা দাস 

�াম-কািটয়ারা 
ডাকঘর-মাধবপুর 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

753 নাম-েব�াল হালদার 
িপতা-হািমদ হালদার 
মাতা-আিরফা েবগম 

�াম-আতাই কাঠী 
ডাকঘর-েক েদপাড়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

754 নাম-েমাঃ েমরাজ েহােসন 
িপতা-েমাঃ বাদশা িময়া 
মাতা-েহেলনা আ�ার 

�াম-বাসা357/1পূব©নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

755 নাম-মাহমুদা আফিরন 
িপতা-েমাঃ েমসবাহ উ�ীন 
তালুকদার 
মাতা-েরিজয়া আ�ার 

বাসা-2,েরাড-1,দি�ণ বালু বাড়ী 
ডাকঘর-িদনাজপুর সদর 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

756 নাম-েমাহা�দ ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাহা�দ আবুল কােশম 
মাতা-কিহনূর েবগম 

�াম- 337/3পূব©নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও িশ/এ 
েজলা-ঢাকা 

757 নাম-েমাঃ আসাদুজ জামান 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আয়শা খাতুন 

�াম-সরদারহাট(মা�ার বাড়ী) 
ডাকঘর-িডমলা 
উপেজলা-িডমলা 
েজলা-নীলফামারী 

758 নাম-েমাঃ হুসাইন আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
মাতা-েমাসাঃ হািসনা েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

759 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রু�ম হাওলাদার 
মাতা-পিরভানু েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ই�িটিটউট, 
232আমানা এে�ট(ি�তীয় তলা রুম নং-3-5)েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-
10,ঢাকা-1216 

760 নাম-েতৗিহদুল ইসলাম 
িপতা-সাজাহান 
মাতা-সাহীনা 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

761 নাম-নয়নমিন িব�াস 
িপতা-িচর�ীব িব�াস 
মাতা-ভানুমিত িব�াস 

�াম-েচৗরখুলী(িব�াস বাড়ী) 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

762 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-হােফজা 

�াম- 129/1ইসলাম নগর 
ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

763 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ কওছার আলী 
মাতা-েরােকয়া খাতুন 

�াম-গনপিতপুর 
ডাকঘর-েহলাতলা 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

764 নাম-েমাঃ কামাল উি�ন 
িপতা-েমাঃ েগালাম সােরায়ার 
মাতা-তাজেনহার েবগম 

�াম- 141দি�ণ পীেরর বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
765 নাম-িনরুপমা �ামািনক 

িপতা-িনিখল চ� �ামািনক 
মাতা-পারুল রাণী �ামািনক 

�াম-মাঝপাড়া 
ডাকঘর-েশরেকাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

766 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
হাওলাদার 
মাতা-েমােমনা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ সুলতান, 167/5পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের 
বালা নগর,ঢাকা-1207 

767 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল জ�ার 
মাতা-েমাছাঃ বকুলা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

768 নাম-নাজনীন কনীকা 
িপতা-আিজজুল ইসলাম আক� 
মাতা-আিছয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

769 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েমাসাঃ সেলহা খাতুন 

�য়ে� েমাঃ হািববুর রহমান 
িস িব এইচ িস,িবএমআরিস ভবন 
2য় তলা,মহাখালী,ঢাকা-1212 

770 নাম-রাজ কুমার সূ�ধর 
িপতা-িকত©ন চ� সূ�ধর 
মাতা-িজলু রাণী সূ�ধর 

�াম-পাঠককাি� 
ডাকঘর-মাদারীপুর 
উপেজলা-মাদারীপুর সদর 
েজলা-মাদারীপুর 

771 নাম-রিথন কুমার 
িপতা-ম� �ামািনক 
মাতা-কামনা রাণী 

�াম-আটলংকা 
ডাকঘর-পাচুিড়য়া 
উপেজলা-চাট েমাহর 
েজলা-পাবনা 

772 নাম-আিতকুর রহমান 
িপতা-মৃত শামছুউি�ন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

17পূব©রামপুরা(4থ©তলা) িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

773 নাম-েমাঃ মামুন অর রিশদ 
িপতা-েমাঃ আঃ মা�ান 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

774 নাম-েমাঃ কুতুব উ�ীন খান 
িপতা-েমাঃ নূর উ�ীন খান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

775 নাম-উ�ল ম�ল 
িপতা-কৃòপদ ম�ল 
মাতা-মমতা ম�ল 

�াম- 8নং েগািব�পুর 
ডাকঘর-সু�লী 
উপেজলা-অভয়নগর 
েজলা-যেশার 

776 নাম-েমাহা�দ সা�াম েহােসন 
িপতা-আিমর আলী 
মাতা-সােহদা েবগম 

বাসা- 130/2পাইকপাড়া গভঃ �াফ েকায়াটাস©,িমরপুর,ঢাকা-1216 

777 নাম-লুৎফুর নাহার স�া 
িপতা-এখলাছ িময়া 
মাতা-নািছমা আ�ার 

বাসা05,েরাড-10,এিভিনউ-5,বটতলা,িমরপুর,প�বী,ঢাকা-1216 
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778 নাম-আজাদ খান 

িপতা-মিফজ উি�ন 
মাতা-কুলছুম খানম 

�াম-বাসা-459পাঁচাহার 
ডাকঘর-�� ছািপলা 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

779 নাম-মিন আ�ার 
িপতা-সরকার ইমাম েহােসন 
মাতা-এস,নাহার 

�াম- 303অর� পাশা 
ডাকঘর-বারুই�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

780 নাম-হুমায়ুন কিবর 
িপতা-রায়হান উি�ন 
মাতা-েরােকয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

781 নাম-রােসল িময়া 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-রািশদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

782 নাম-মিরয়ম েফরেদৗসী সুইিট 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
আক� 
মাতা-তহুরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

783 নাম-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আঃ হািমদ 
মাতা-েমাছাঃ েজােবদা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ ফরহাদ আলী 
সহকারী িশ�া অিফসার 
নাগরপুর,টাংগাইল 

784 নাম-েমাছাঃ ফিরদা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আঃ মা�ান 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

785 নাম-নািগ র্স আ�ার 
িপতা-আিফর উি�ন 
মাতা-সিমনা আ�ার 

�াম-িখলপাড়া 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

786 নাম-িশিরনা আ�ার 
িপতা-েমাসািহদুর রহমান 
মাতা-েরনুয়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

787 নাম-েমাঃ েতািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আকুবালী েসখ 
মাতা-অিহদা েবগম 

�য়ে�-রহমতু�াহ,ে�ার সুপার 
িস.এম.িট.িড,ঢাকা কয্া�লেম�,ঢাকা 

788 নাম-েমাঃ মামুন িময়া 
িপতা-মৃত েমাঃ দুলাল িময়া 
মাতা-রািবয়া েবগম 

�াম-টুকনী েখালা 
ডাকঘর-েদলদুয়ার 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

789 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িবউিট েবগম 

�াম-উ�র কাজী বাড়ী সে�ালা 
ডাকঘর-সাদু�াপুর 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
790 নাম-বণ র্া ভ�াচা�র্ 

িপতা-বাসুেদব ভ�চা�র্ 
মাতা-রানী ভ�চা�র্ 

�াম-3443/1রামকৃòিমশন েরাড 
ডাকঘর-হিবগ� সদর 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

791 নাম-েমাঃ রািকবুল হাসান 
িপতা-মৃত রিহম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ খােলদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

792 নাম-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
িপতা-ইউনুছ আলী িব�াস 
মাতা-উে� কুলসুম িব�াস 

�াম- 40/5ম�পাড়া েরাড 
ডাকঘর-িজিপও 
উপেজলা-খািলশ পুর 
েজলা-খুলনা 

793 নাম-েমাহা�দ তাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাহা�দ েতাফা�ল 
েহােসন 
মাতা-জাহানারা ইয়াছিমন 

27িদলু েরাড,িনউ ই�াটন 
শাি� নগর,রমনা,ঢাকা-1217 

794 নাম-রাজীব চাঁদ 
িপতা-যুিধি�র চাঁদ 
মাতা-স�য্া রাণী 

হােসম ছা�াবাস(কাঠপি�) 
ডাকঘর-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

795 নাম-েমাছাঃ মারুফা আ�ার 
আশা 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমা�াফ 
িময়া 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�াম-িচথলী পব©পাড়া 
ডাকঘর-িগরাই 
উপেজলা-িমঠাপুরকুর 
েজলা-রংপুর 

796 নাম- সজল চ� দাস 
িপতা-� ল�ণ চ� দাস 
মাতা-আেলা রানী দাস 

�াম-েমৗকরণ(দাস বাড়ী) 
ডাকঘর-েমৗকরণ 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

797 নাম-েমাঃ েমরাজুল ইসলাম 
িপতা-আ�স ছালাম 
মাতা-েশখ লিতফা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

798 নাম-েমাঃ শাহীন কাজী 
িপতা-মৃত েমাঃ নুর েমাহা�দ 
কাজী 
মাতা-েমাসাঃ কদভানু েবগম 

�য়ে�-েমাঃ মিজবুর রহমান,ৈসয়দপুর �াজা,েশের বাংলা 
সড়ক,ৈসয়দপুর,নীলফামারী 

799 নাম-মাইন উি�ন 
িপতা-েখারেশদ আলম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

800 নাম-েমাঃ আফছার উি�ন 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

�াম-পূব©দরাফ নগর 
ডাকঘর-ফরাজী বাজার 
উপেজলা-কিবরহাট 
েজলা-েনায়াখালী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
801 নাম-েমাঃ েসােহল 

িপতা-েমাঃ সালাম 
মাতা-আয়শা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

802 নাম-লুৎফুন নাহার 
িপতা-তফুর আলী 
মাতা-েরিজয়া সুলতানা 

�াম- 13, (�ক-িব) 
ডাকঘর-ভাটারা 
উপেজলা-ভাটারা 
েজলা-ঢাকা 

803 নাম-েমাঃ মাহফুজুর রহমান 
জয় 
িপতা-েমাঃ মাকসুদুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা আ�ার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

804 নাম-েমাঃ সুজন হাওলাদার 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ কমলা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ রােসল খান 
িপএটু িডআইিজ,পুিলশ িটএ�আইএম,পুিলশ েটিলকম 
ভবন,রাজারবাগ,ঢাকা 

805 নাম-েমাঃ েসিলম বাদশা 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািলম 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�াম-ভাট িপয়ারী 
ডাকঘর-ভাটিপয়ারী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

806 নাম-েমাঃ শাহািরয়ার রহমান 
িপতা-েমাঃ লুৎফুর রহমান 
মাতা-নািগ র্স সুলতানা 

�াম-বা�ালমুড়ী 
ডাকঘর-�পুর 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

807 নাম-েমাঃ মীর রায়হান 
িপতা-েমাঃ মীর আবুল কােসম 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

808 নাম-েসাহাগ সরকার 
িপতা-যতী� চ� সরকার 
মাতা-সুিম রানী সরকার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

809 নাম-েমাঃ আিনচুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবদুল হক খিলফা 
মাতা-মােজদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

810 নাম-নাজমুন নাহার 
িপতা-মিমনুল হক 
মাতা-সামছুন নাহার 

�াম-হাটুভা�া 
ডাকঘর-হাটুভা�া বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

811 নাম-রিবউল হাসান 
িপতা-ফিরদ আহমদ 
মাতা-েববী আ�ার 

�াম-দি�ণ পাহাড়তলী 
ডাকঘর-পাহাড়তলী 
উপেজলা- 
েজলা-চ��াম 

812 নাম-আ�ল আউয়াল 
িপতা-আ�র রিহম 
মাতা-েমােছনা আ�ার 

�াম-গাজীপুর 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
813 নাম-মাহমুদুল হাসান 

িপতা-আবু হািনফ 
মাতা-কিহনুর 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

814 নাম-েমাছাঃ শািফয়া সুলতানা 
তনু 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-েমাছাঃ শাহীনূর েবগম 

�য়ে� েমাঃ শাহ আলম 
যানবাহন শাখা 
দুনিত দমন কিমশন,�ধান কায র্ালয়, 1েসগুনবািগচা,ঢাকা 

815 নাম-আছমা আ�ার 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-নুরু�াহার েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

816 নাম- অিভহুদ েহােসন 
িপতা-মু�ী ইকবাল েহােসন 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�াম-�াট নং-5,িবি�ং নং-1হাউিজং �াফ েকায়াটাস©, 
িমরপুর-14,ঢাকা-1206 

817 নাম-আইিরন পারভীন 
িপতা-েমাঃ েতাতা িময়া 
মাতা-কিহনূর েবগম 

�াম- 33/এ পূব©রসূলপুর 
ডাকঘর-আ�াবাদ(1211) 
উপেজলা-কামরা�ী চর 
েজলা-ঢাকা 

818 নাম-েমাঃ মুরাদুল ইসলাম 
িপতা-েশখ আমদাজ েহােসন 
মাতা-আেবদা েবগম 

�াম-রমজাইপুর(েশখ বাড়ী) 
ডাকঘর-েপিড়খালী 
উপেজলা-রামপাল 
েজলা-বােগরহাট 

819 নাম-ইসমাইল েহােসন 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম- 147/5দি�ণ পীেররবাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

820 নাম-সুবাস কুমার িসংহ 
িপতা-বাবু লাল িসংহ 
মাতা-েশাভা রাণী িসংহা 

�াম-িনলয়-27,েচৗহা�া 
ডাকঘর-িসেলট �ধান 
উপেজলা-িসেলট সদর 
েজলা-িসেলট 

821 নাম-করুন িবকাশ চাকমা 
িপতা-বাবুল কাি� চাকমা 
মাতা-মৃত বাস�ী বালা চাকমা 

�য়ে�-িবò◌ু র�ন চাকমা 
বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি�িটউট 
েষাল শহর,চ��াম 

822 নাম-েমাঃ আিরফুল আলম 
িপতা-আবদু�াহ 
মাতা-েহেলনা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

823 নাম-তাজিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ িফেরাজ িময়া 
মাতা-িবলিকছ আ�ার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

824 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ কিহনুর েবগম 

�াম-বিল�ারা 
ডাকঘর-বিল�ারা 
উপেজলা-রাণীংশৈকল 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 
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825 নাম-িজয়াউল হক 

িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম-উলমাকাি� 
ডাকঘর-আিগয়া 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

826 নাম-অরিব� ৈবòব 
িপতা-েগৗরা� ৈবòব 
মাতা-দয়াময়ী ৈবòব 

�াম-কালী বাড়ী �স েরাড 
ডাকঘর-হিবগ� 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

827 নাম-মুকুল চ� ৈবòব 
িপতা-জয় েগাপাল ৈবòব 
মাতা-মায়া রাণী ৈবòব 

�াম-কালী বাড়ী �স েরাড 
ডাকঘর-হিবগ� 
উপেজলা-হিবগ� 
েজলা-হিবগ� 

828 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-রূপ িময়া 
মাতা-িলিল েবগম 

�াম-�াম �াম 
ডাকঘর-�াম �াম 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

829 নাম-েমাঃ মােজদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েমাছাঃ মখলুকা েবগম 

�াম-বিলয়ারদী(পি�ম পাড়া) 
ডাকঘর-বিলয়ারদী 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

830 নাম-িপকু বড়ুয়া 
িপতা-িবধু বড়ুয়া 
মাতা-িরতা বড়ুয়া 

�াম- 480/এ েলইন-3,আলকরন 
ডাকঘর-িজিপও 
উপেজলা-সদরঘাট 
েজলা-চ��াম 

831 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-সালাহ উি�ন 
মাতা-সাহানাজ েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

832 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক 
িপতা-মৃত িসরাজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ রুপজান েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

833 নাম-েমাঃ নািসর উি�ন 
িপতা-েমাঃ েমাকবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ আেয়শা খাতুন 

অঝরা,িজ/এফ,বাড়ী-20,েরাড-44,গুলশান-2,ঢাকা-1212 

834 নাম-েমাঃ েনামান িময়া 
িপতা-েমাঃ জালাল িময়া 
মাতা-হািমদা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ কামাল েহােসন 
ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশন,রাজ� িবভাগ,অ�ল-1,গুিল�ান,ঢাকা-
1000 

835 নাম-েমাঃ কামরুল ইসলাম 
িপতা-সিফকুল ইসলাম 
মাতা-নুরুন নাহার 

�াম-ইউসুফ পুর 
ডাকঘর-ইউসুফ পুর 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

836 নাম-রািজব আল হাসান 
িপতা-হািফজুর রহমান 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�াম-তারািট েগৗরী পাড়া 
ডাকঘর-তারািট পূব©পাড়া 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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837 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 

িপতা-মৃত আঃ হািলম 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

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

838 নাম-েমাঃ রিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ওবাইদুল হক 
মাতা-নািসরা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

839 নাম-েমাঃ েসােহল িময়া 
িপতা-েমাঃ র�ম আলী 
মাতা-মািতয়া খাতুন 

�াম-জগ�াথপুর 
ডাকঘর-জগ�াথপুর 
উপেজলা-খািলয়াজুরী 
েজলা-েন�েকানা 

840 নাম-েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-েদৗলতপুর(মাঝপাড়া) 
ডাকঘর-রাখালগ� 
উপেজলা-দি�ণ সুরমা 
েজলা-িসেলট 

841 নাম-েমাসাঃ সুমা আ�ার 
িপতা-হারুনুর রিশদ 
মাতা-েরাকসানা েবগম 

�াম-কুচাইতলী 
ডাকঘর-রাজাপাড়া 
উপেজলা-আদশ©সদর 
েজলা-কুিম�া 

842 নাম-আিশস কুমার ৈবরাগী 
িপতা-সুদশ©ন কুমার ৈবরাগী 
মাতা-বৃে� রাণী ৈবরাগী 

�য়ে�-হািফজুর রহমান 
বঙগভবন �াফ েকায়াটার, 5নং েগইট,িশউলী-13,ব�ভবন,ঢাকা 

843 নাম-হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-হািফজা আলম 

�াম- 27/36/37-িড েমা�াবাড়ী 
ডাকঘর-�সন 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

844 নাম-�াবন কর 
িপতা-সাধন লাল কর 
মাতা-েগৗরী রাণী কর 

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

845 নাম-েমাঃ কামরু�ামান 
িপতা-েমাঃ সােহব আলী 
মাতা-রিমছা েবগম 

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

846 নাম-ৈচতন বাসু দাস 
িপতা-েগাপাল চ� দাস 
মাতা-করুনা রানী দাস 

�াম-চর িনলখী 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-বা�ারামপুর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

847 নাম-েমাছাঃ ক�না খাতুন 
িপতা-েমাঃ আফছার আলী 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-আেলাকিদয়ার 
ডাকঘর-বাঘাবাড়ী ঘাট 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

848 নাম-সানিজদা আ�ার েজিরন 
িপতা-েমাঃ জসীম উ�ীন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 
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সরকার 
মাতা-িবলিকছ খানম 

849 নাম-েমাঃ আবু তােলব 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
মাতা-েমাছাঃ রােহলা েবগম 

�াম-বাসা-42,েরাড-6েস�র-9 
ডাকঘর-উ�রা 
উপেজলা-উ�রা 
েজলা-ঢাকা 

850 নাম-েমাহা�দ েতৗিফকুল 
আলম বাবু 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-েমাছাঃ মাহমুদা কাতুন 

�াম-চর পুমদী 
ডাকঘর-চর পুমদী 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

851 নাম-ফিরদ আহে�দ 
িপতা-মিহন উি�ন 
মাতা-ফারুল েবগম 

ডরেমটির ভবন,পুিলশ �ারাক(ণীচতলা),েসন এ� েকাং,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,েতহগাঁও,ঢাকা-1215 

852 নাম-সােরায়ার েহােসন ভূইয়া 
িপতা-এনােয়ত েহােসন ভূইয়া 
মাতা-শামছুন নাহার 

�াম-িকসমত বন�াম 
ডাকঘর-িকসমত বন�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

853 নাম-েমাঃ েশখ ফরহাদ 
িপতা-েমাঃ খােলক েশখ 
মাতা-ভানু েবগম 

বাং-15,েরাড-7�ক-ই,আরামবাগ,িমরপুর,ঢাকা-1216 

854 নাম-তােরক িময়া 
িপতা-আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-িরনা আ�ার 

�াম-নবীয়াবাদ 
ডাকঘর-বারপাড়া 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

855 নাম-মািলহা েহােসন 
িপতা-মাসুদ েহােসন 
মাতা-রুেসলী েহােসন 

�াম-টাি�বাড়ী(কুরগাঁও) 
ডাকঘর-িমজর্ানগর 
উপেজলা-সভার 
েজলা-ঢাকা 

856 নাম-েমাছাঃ মিনরা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মুখেলছুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

857 নাম-এসএম েরজুয়ানুল 
েমাবাি�র(রাহাত) 
িপতা-এস এম আবুল হােসম 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 
েবগম 

�াম-আকুয়া নািসরাবাদ কেলজ েরাড 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ সদর 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

858 নাম-তানিজলা নূর জিল 
িপতা-মৃত েহলাল উি�ন 
মাতা-জা�াতুল েফরেদৗস 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

859 নাম-মানসুরা আখতার 
িপতা-েমাহা�দ েহােসন আলী 
মাতা-তাসিলমা খাতুন 

�াম-িদউ 
ডাকঘর-ফুলপুর 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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860 নাম-িমজানুর রহমান 

িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-মমতাজ মহল 

�াম- 4/এ �ন©লতা 
17/এ আিজমপুর েরাড 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

861 নাম-রিফক আহেমদ 
িপতা-ৈসয়দ আহেমদ 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-সুলতান পুর 
ডাকঘর-সুয়াগ� বাজার 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

862 নাম-েমাঃ ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ উ�ল েহােসন 
464/4 (িনচতলা) 
উ�র ই�ািহমপুর,কাফরুল,ঢাকা-1206 

863 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-ইউনুছ আলী 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�াম-গড়কা�া 
ডাকঘর-নািলতাবাড়ী 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

864 নাম-িনতু আ�ার 
িপতা-নুর েমাহা�দ 
মাতা-নাহার েবগম 

�াম-বকিসপুর 
ডাকঘর-কলািতয়া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

865 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবদুল খােলক 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-শুভাডয্া পূব©পাড়া 
ডাকঘর-শুভাডয্া 
উপেজলা-দি�ণ েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

866 নাম-েমাঃ কাওছার মুধা 
িপতা-েমাঃ আঃ খােলক মৃধা 
মাতা-সালমা েবগম 

�াম-িমঠাপুর 
ডাকঘর-ওয়ােয়জ আবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

867 নাম-েমাছাঃ সুরাইয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ িরিজয়া খাতুন 

�াম-সু�র পুর 
ডাকঘর-সু�র পুর 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

868 নাম-বাকী িব�াহ 
িপতা-েসকা�ার আলী 
মাতা-কিহনুর 

16/12পলাশী সরকারী কেলানী,আপিজমপুর,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-
1205 

869 নাম-জুলহাস িময়া 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-হােজরা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

870 নাম-মাহমুদা আ�ার িমতু 
িপতা-মিফদুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

871 নাম-শিফক ইসলাম 
িপতা-নূরুল আমীন 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
872 নাম-েমাছাঃ েমােশ র্দা খাতুন 

িপতা-েমাঃ ম�াজ আলী 
মাতা-েমাছাঃ িমনারা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

873 নাম-েমাঃ ওয়ািহদু�ামান 
িপতা-েমাঃ তিমজ উি�ন 
মাতা-অজুফা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

874 নাম-েমাঃ ইনজামাম-উল-হক 
িপতা-েমাঃ েমা�ফা কামাল 
মি�ক 
মাতা-েমােশ র্দা খানম 

আগারগাঁও সরকারী কেলানী,িহে�াল-ক(3য় িসঁিড়),বাসা নং-
506,তালতলা,ঢাকা-1207 

875 নাম-নওরীন িবনেত িনিশ 
িপতা-েমা�ফা কামাল িসকদার 
মাতা-েহনা েবগম 

আগারগাঁও সরকারী কেলানী,িহে�াল-ক(3য় িসঁিড়),বাসা নং-
506,তালতলা,ঢাকা-1207 

876 নাম-অনুভব েহম�ম 
িপতা-িফিলপ েহম�ম 
মাতা-সিবতা িব�াস 

�াম-ভানাইকুশিলয়া 
ডাকঘর-িবò◌ুপুর 
উপেজলা-জয়পুরহাট সদর 
েজলা-জয়পুরহাট 

877 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-শাহজাহান 
মাতা-��া আ�ার 

�াম- 25,বা�া নগর 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

878 নাম-লাবণী রায় 
িপতা-নারায়ন রায় 
মাতা-িরনা রায় 

�াম- 75/76রািধকা েমাহন বসাক েলন,তাঁতীবাজার 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সু�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

879 নাম-েমাঃ সবুজ আলী 
িপতা-েমাঃ ইউসুব আলী 
মাতা-িশউলী খাতুন 

বাসা-393,েরাড-29িনউ িডওএইচএস,মহাখালী,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা-
1206 

880 নাম-েমাছাঃ হয্ািপ আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-েমাছাঃ নুরনাহার েবগম 

�াম-িমরা পাড়া 
ডাকঘর-েমাংলাকুিট 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

881 নাম-ই�ািহম েহােসন 
িপতা-শাহ আলম 
মাতা-সায়মা েবগম 

�াম-বািনয়াবহু 
ডাকঘর-রু�পুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-যেশার 

882 নাম-িলিবয়া পারভীন 
িপতা-েমাঃ আ�ার েহােসন 
মাতা-ছফুরা েবগম 

�াম- 178/িস জগ�াথ সাহা েরাড 
ডাকঘর-েপা�া িটএসও 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

883 নাম-তািরক মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােতন 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম- 90/1ঢাকলা নগর েলন 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
884 নাম-খািলদ হাসান 

িপতা-েমাঃ আ�ল বােতন 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম- 90/1ঢাকলা নগর েলন 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-েগ�ািরয়া 
েজলা-ঢাকা 

885 নাম-েমাঃ আ��াহ-আল-মামুন 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
74/7ওয়াক-আপ সরকারী �াফ েকায়াট র্ার,আনসার কয্া�,িমরপুর-
1,ঢাকা 

886 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ িজ�াহ 
মাতা-েমাসাঃ িশিরন েবগম 

গণভবন সােভর্� েকায়াট র্ার,রুম নং-8,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

887 নাম-জািকর েহােসন 
িপতা-আলতাব উি�ন 
মাতা-হািলমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

888 নাম-েমাঃ কাওসার আহেমদ 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-রািহমা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

889 নাম-রানু কুন নাহার 
িপতা-অিলয়র রহমান 
মাতা-নুর জাহান েবগম 

�াম-িব�াগাড়ী 
ডাকঘর-নবীনগ� 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

890 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-শামছুল আলম 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম- 179পি�ম স�য্াসী িভটা 
ডাকঘর-পাঁচগাঁও 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

891 নাম-ইফফাত ইমামী 
িপতা-খান ফাইজুল বারী 
মাতা-িদলরুবা সুলতানা 

�াম- 95/িব ম�পীেরর বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর(1216) 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

892 নাম-শাহাদাৎ েহাসাইন ইি� 
িপতা-আ�ল হাই 
মাতা-নাজমা সুলতানা 

�াম- 860,নূরপুর েচৗমুহনী 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-কুিম�া 
েজলা-কুিম�া 

893 নাম-েহাসাইিন আহেমদ 
িপতা-ইি�স আলী 
মাতা-রািবয়া খাতুন 

�াম-চর হটর আলগী 
ডাকঘর-হাজীপুর 
উপেজলা-েহােসন পুর 
েজলা-িকেশারগ� 

894 নাম-আ�র রউফ 
িপতা-ই�ািহম খিলল 
মাতা-চ�া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

895 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাসাঃ েফরেদৗসী 
আ�ার 

�াম-ধম©নগর 
ডাকঘর-ছয়�াম বাজার 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
896 নাম-ইসমাঈল েহােসন 

িপতা-রিফজ উি�ন 
মাতা-হাছনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

897 নাম-েসিলম মাহমুদ হাসান 
িপতা-েমাঃ আবু সাইদ সরকার 
মাতা-রােশদা েবগম 

�াম-বািনয়া ধলা 
ডাকঘর-ফােতমা নগর 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

898 নাম-েমাঃ মিনরুজামান 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-পারভীন আ�ার 

�াম-পতইর 
ডাকঘর-চাতল পাড় 
উপেজলা-নািসর নগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

899 নাম-অপু সুলতান 
িপতা-েমাঃ সিফকুল আলম 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�াম- 34/2ফােতমা মি�ল6� তলা,রুম নং-
602,নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

900 নাম-তাসিলমা 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ ছামছুন 

�াম-জামালপুর চাঁ�া 
ডাকঘর-দাদরা 
উপেজলা-জয়পুরহাট সদর 
েজলা-জয়পুরহাট 

901 নাম-লাবনী আ�ার 
িপতা-লাবলু কাজী 
মাতা-নাজমা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলানগর,ঢাকা-1207 

902 নাম-এইচ এম িসি�কুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

903 নাম-চ�ল িসকদার 
িপতা-আকবর িসকদার 
মাতা-মুনিজলা েবগম 

েদেলায়ারা গােড র্ন,েহাি�ং-471,বাড়ী নং-10,েরাড নং-2,আ��াহ 
বাগ,উ�র বা�া,ঢাকা-1212 

904 নাম-অপণ র্া ম�ল 
িপতা-র�ন কুমার ম�ল 
মাতা-গীতা রাণী ম�ল 

�য়ে�-িরপন হালদার 
সহকারী অ�াপক 
বনফুল আিদবাসী �ীনহাট©কেলজ 
িমরপুর-13,ঢাকা-1216 

905 নাম-নািগ র্স আ�ার আলাভী 
িপতা-েমাঃ িনজামুল হক 
মাতা-জাহানারা েবগম 

বাসা নং-14ও11,েস�র-12 
িড �ক,প�বী,িমরপুর,ঢাকা-1216 

906 নাম-ফারজানা আ�ার 
িপতা-ফজলুল হক 
মাতা-জহুরা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

907 নাম-খািদজা আকতার 
িপতা-মৃতঃ আঃ মিতন 
মাতা-রািশদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

908 নাম-শাহানাজ আ�ার 
িপতা-সােহদ আলী 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম- 2/4েকিজ েলন,ল�ী বাজার 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
909 নাম-েমাহা�দ আল আিমন 

িপতা-েমাহা�দ আ�ল গফুর 
মাতা-আেবদা আ�ার 

�াম-েসওড়া 
ডাকঘর-কিড়য়াইল 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

910 নাম-আন� কুমার 
িপতা-নেরন কুমার 
মাতা-সুিচ�া 

327আ.ফ.ম কামাল উ�ীন হল জাহা�ীর নগর 
িব�িব�ালয়,সাভার,ঢাকা 

911 নাম-েমাছাঃ তানিজলা আকতার 
িপতা-েমাঃ েগালাম মকছুদ 
িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েসতারা েবগম 

�াম-হিরনা বাড়ী 
ডাকঘর-হািলম নগর 
উপেজলা-পলাশ বাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

912 নাম-েমাঃ তানভীর ওয়ািহদ 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আয়শা েবগম 

িদ সান কি�উটার �িশ�ণ 
বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

913 নাম-েমাঃ েনছার উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবদুল হক 
মাতা-নুরজাহান 

িব-89/এফ-11 (িড-2),মােঝর িসঁিড়(3য় তলা)হাসপাতাল েজান,ঈদগাহ 
মােঠর পি�ম পােশ,এিজিব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা 

914 নাম-েমাঃ জািহদ হাসান 
িপতা-েমাঃ একরামুল হক 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�য্াট-4এ,বাসা-201,েরাড-2,িড ও এইচ এস,বািরধারা,ঢাকা 
কয্া�েম�,ঢাকা-1206 

915 নাম-মাসুম আহে�দ 
িপতা-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

916 নাম-রিহমা খাতুন 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ জুলহাস উি�ন 
মাতা-সােলহা েবগম 

সও�-2,ভবন নং-2,ক� নং-106 (2য় তলা),জন�শাসন 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

917 নাম-েমাঃ হা�ান ম�ল 
িপতা-েমাঃ সাখাওয়াত ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ েরেহনা েবগম 

�াম-পচা কা�র 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

918 নাম-জিল আ�ার 
িপতা-আ�র রা�াক তালুকদার 
মাতা-জেবদা 

�াম-ছাগলদী 
ডাকঘর-নগরকা�া 
উপেজলা-নগর কা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

919 নাম-জয় বাৈড় 
িপতা-জুরান বাৈড় 
মাতা-আেলা রাণী বাৈড় 

�াম-অভয় দাস েলন,িটকাটুলী 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-ঢাকা মহানগর 
েজলা-ঢাকা 

920 নাম-িমনজু ইসলাম �ীিত 
িপতা-নুরুল ইসলাম ভূঞা 
মাতা-রািশদা েবগম 

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

921 নাম-েমাঃ আল-আিমন 
িপতা-েমাঃ সামসুল হক 

েসািনয়া �ারাডাইস, 93/িব মািলবাগ,েচৗধুরীপাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
িসকদার 
মাতা-সােলহা েবগম 

922 নাম-অিভিজৎ কর 
িপতা-মৃত.চ�কা� কর 
মাতা-ফুলু কর 

�াম-পি�ম জগ�াথ কাঠী 
ডাকঘর-�রূপকাঠী 
উপেজলা-েনছারাবাদ 
েজলা-িপেরাজপুর 

923 নাম-েমাছাঃ েরশমা আ�ার 
িপতা-মৃত.রইচ উ�ীন সরকার 
মাতা-েমাছাঃ শামসু�াহার 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-হাট ল�ীপুর 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

924 নাম-�িত সূ�ধর 
িপতা-সুধীর সূ�ধর 
মাতা-রীনা রাণী 

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

925 নাম-েমাঃ বােয়িজদ আহ�দ 
িপতা-েমাঃ জাফর আহেমদ 
মাতা-হািলমা েবগম 

বাসা-27 (7ম তলা),েরাড-4,�ক-িড,িমরপুর-1,শাহআলী,ঢাকা-1216 

926 নাম-েমাঃ অিলউ�াহ 
িপতা-েমাঃ েফারকান িসকদার 
মাতা-েমাসাঃ রািহমা েবগম 

�াম-পি�ম আউিলয়া পুর 
ডাকঘর-ইসলামাবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

927 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ গাজী 
মাতা-রসনা েবগম 

�াম-খিলসা খালী 
ডাকঘর-খিলসাখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

928 নাম-সা�াম েহােসন 
িপতা-েমাঃ আছাদুল হক 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-গয়হাটা 
ডাকঘর-গয়হাটা 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

929 নাম-েজানািক েবগম 
িপতা-িলটন িময়া 
মাতা-মিদনা েবগম 

�াম- 264েখারেশদ িভলা 
ডাকঘর-নরিসংদী সরকারী কেলজ 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

930 নাম-েমাহাঃ ওয়ািহদ রানা 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েরাশন আরা েবগম 

�াম-েলবুডাঁ�া 
ডাকঘর-েগািপনাথপুর 
উপেজলা-েগাম�াপুর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

931 নাম-রািজ সুলতানা 
িপতা-মমতাজ আলী 
মাতা-িজ�াতুন েনছা 

�য়ে�-েমাঃ মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার 
েকাট নং-11 (এ),বাংলােদশ সু�ীম েকাট,হাইেকাট িবভাগ,ঢাকা 

932 নাম-েমাঃ কামরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসকা�ার আলী 
মাতা-সােলহা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট 
বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
933 নাম-েমাঃ িরপন েহােসন 

িপতা-েমাঃ ছিহর উি�ন 
মাতা-েমাসাঃ নূরজাহান েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

934 নাম-েমাঃ রােসল মাহমুদ 
িপতা-শিহদুল ইসলাম 
মাতা-িবলিকস েবগম 

�াম-সাহাপুর পি�ম পাড়া 
ডাকঘর-সাহাপুর 
উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

935 নাম-েমাঃ নাজমুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ খায়রুল আলম 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�াম-েশখ সােহব পাড়া 
ডাকঘর-িখলে�ত 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

936 নাম-েমাঃ আরমান িসকদার 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত িসকদার 
মাতা-িপয়ারী েবগম 

�াম- 174,েঘাপ েস�াল েরাড িপলুখান সড়ক 
ডাকঘর-যেশার 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

937 নাম-ইফেতখার আহেমদ খান 
িপতা-আজমল েহােসন খান 
মাতা-সােহরা খাতুন 

�াম-নাগড়া(মীরবাড়ী) 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

938 নাম-েমাঃ আবুল বাসার 
িপতা-েমাঃ েগালাম রসুল 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

�াম-েহাগলাডা�া 
ডাকঘর-মিনরাপুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

939 নাম-মািনক চ� িব�াস 
িপতা-েগাপাল চ� িব�াস 
মাতা-ছিবতা রাণী িব�াস 

�াম-গাংগাইর 
ডাকঘর-ধুবিড়য়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

940 নাম-েমাঃ েমাবারক খান 
িপতা-েমাঃ খােলক খান 
মাতা-ঝরণা 

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

941 নাম-েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা-সহর আলী 
মাতা-নীল বানু 

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

942 নাম-তপন মারিড 
িপতা-ম�ল মারিড 
মাতা-হপন মাই 

�াম-আরািজ সাল�র 
ডাকঘর-সাল�র 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

943 নাম-ফিরদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শিরয়ত উ�াহ 
মাতা-আি�য়া েবগম 

�াম-খড়ক মারা 
ডাকঘর-কুিলয়ার চর 
উপেজলা-কিলয়ার চর 
েজলা-িকেশারগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
944 নাম-েমাঃ বােয়জীদ েশখ 

িপতা-মরহুম েকরামত আলী 
েশখ 
মাতা-হােফজা েবগম 

3/9হুমায়ুন েরাড,�ক িব,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

945 নাম-শরীফ নােফ আস ছােবর 
িপতা-মৃত আলী আসকর 
মাতা-মােজদা আ�ার 

�াম-নয়াপাড়া 
ডাকঘর-কলমাকা�া 
উপেজলা-কলমাকা�া 
েজলা-েন�েকানা 

946 নাম-েমেহদী মাহমুদ রাজীব 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-সুরাইয়া আ�ার 

�াম- 282/321দি�ণ রাঘবপুর 
ডাকঘর-পাবনা 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

947 নাম-েমাঃ ফিরদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-রাইিশমুল 
ডাকঘর-শাি�পুর 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

948 নাম-আিমরুল ইসলাম 
িপতা-আ�ন নূর 
মাতা-জবারুন েনছা 

�াম-তাজপুর 
ডাকঘর-তাজপুর 
উপেজলা-ওসমানীনগর 
েজলা-িসেলট 

949 নাম-নুসরাত জাহান 
িপতা-েফরেদৗস ভূইঁয়া 
মাতা-ছালমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

950 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

951 নাম-মাহফুজা ইয়াসমীন 
িপতা-েমাঃ মিফজুর রহমান 
মাতা-লুৎফন েনছা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

952 নাম-েমাঃ আলমগীর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল ওয়ােহদ 
মাতা-েমাছাঃ দুলালী েবগম 

�াম-ওসমানপুর 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

953 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-ওমর ফারুক 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম- 85ধুরার 
ডাকঘর-কাজুিরয়া 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

954 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-তহিমনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

955 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসাবাহান 
মাতা-নাসিরন েবগম 

�ািটনাম �িমক কেলানী,দি�ণ পােশ ফয্ািমিল েকায়াটার, 
খািলশপুর,খুলনা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
956 নাম-ইসরাত জাহান রুমা 

িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

�াম-ডুবাইল 
ডাকঘর-িকেশারগ� সদর 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

957 নাম-সুিমত কুমার সাহা 
িপতা-সুকুমার চ� সাহা 
মাতা-শাি� রাণী সাহা 

�াম- 442আলুপি� েমার 
ডাকঘর-েঘারামারা 
উপেজলা-েবায়ািলয়া 
েজলা-রাজশাহী 

958 নাম-শামীম েহােসন তািমম 
িপতা-েমাঃ েসিলম ভূইঁয়া 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-ভবানী জীবনপুর 
ডাকঘর-ভবানী জীবনপুর 
উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

959 নাম-েমাঃ রািজব ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
ভূইয়া 
মাতা-রািহমা আ�ার 

48,সীমা িনেকতন,পূব©হাজীপাড়া,রামপুরা,ঢাকা-1219 

960 নাম-ইসরাত জাহান 
িপতা-ই�ািহম আলী 
মাতা-ফািতমা েবগম 

�াম-মািড়য়া 
ডাকঘর-িবন�াম 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

961 নাম-সাঈদ ইকবাল 
িপতা-মৃত নােয়ব আলী 
মাতা-শামছুন নাহার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

962 নাম-েমাঃ এনামুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ নূরনবী তালুকদার 
মাতা-েরনু েবগম 

�াম-েখা�র্িশয়ালেকাল 
ডাকঘর-িশয়াল েকাল 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

963 নাম-নাজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নূরনবী তারুকদার 
মাতা-েরনু েবগম 

�াম-েখা�র্িশয়ালেকাল 
ডাকঘর-িশয়াল েকাল 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

964 নাম-েমাঃ আেনায়ার জািহদ 
িপতা-মৃত তফা�ল েহােসন 
মাতা-েরােকয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

965 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ আহসান আলী 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-রাণীহািট 
ডাকঘর-রাণীহািট 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁঃ নবাবগ� 

966 নাম-েমাঃ িমলন েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�য়ে�-কােশম ে�ার,�ািটনাম েগট,িব.আই.িড.িস েরাড,খািলশপুর,খুলনা 

967 নাম-েমাঃ মনজুরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুলতান মাহমুদ 
মাতা-েমাছাঃ মনিজরা েবগম 

�াম-রামকৃòপুর(বালাপাড়া) 
ডাকঘর-রহমতপুর মা�াসা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-বদরগ� 
েজলা-রংপুর 

968 নাম-দুলারী পারভীন 
িপতা-েমাঃ দুলাল উি�ন 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ আ�ার েহােসন 
িহসাব িবভাগ(9ম তলা) 
িব.আই.ডি�উ.িট.এ, 141-143মিতিঝল বা/এ,ঢকা-1000 

969 নাম-েমাঃ আকাইদ আক� 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
আক� 
মাতা-সমলা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

970 নাম-েমাঃ েজাবােয়দ মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ মমতাজ উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ িশতলী েবগম 

�াম-মিহপুর 
ডাকঘর-মিহপুর 
উপেজলা-গ�াছড়া 
েজলা-রংপুর 

971 নাম-নাজমুন নাহার 
িপতা-শামছুল হক সরকার 
মাতা-েরািজয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

972 নাম-েমাঃ শিহদ িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

973 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ ছিফর উি�ন 
মাতা-নাজমু�াহার 

�য়ে�-কামরু�াহার 
অিফস সহকারী 
সরকারী যানবাহন অিধদ�র 
সিচবালয় িলংক েরাড,ঢাকা-1000 

974 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-আফতাব আলী 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�য়ে�-জয়নাব খাতুন িশি�কা 
েবেলায়া উ� িব�ালয় 
রনবাঘা(5860),িসংড়া,নােটার 

975 নাম-মাহিফজা আ�ার ইিত 
িপতা-েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতা-নােয়জা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

976 নাম-েমাঃ েতাফােয়ল আহমদ 
িপতা-েমাঃ েমাজাহার উি�ন 
মাতা-পারুল েবগম 

�য়ে�-েরজাউল কিরম,�ি�গত কম©কতা©,�ালানী ও খিনজ স�দ 
িবভাগ,ভবন-6,ক�-105,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

977 নাম-েমাঃ রুমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল েহিকম 
মাতা-শামসু�াহার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

978 নাম-সুমন িময়া 
িপতা-ইসলাম উি�ন 
মাতা-লিলতা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

979 নাম-িহরা আ�ার 
িপতা-এ আলী 
মাতা-আউিলয়া েবগম 

89/2/িস,িব-2 (2য় তলা),আর েক িমশন েরাড,7ম 
গিল,েগাপীবাগ,ওয়ারী,সু�াপুর,ঢাকা-1203 

980 নাম-শায়লা পারভীন 
িপতা-েমাঃ জািকর েহােসন 
মাতা-নাছিরন েহােসন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
981 নাম-িলিপ আ�ার 

িপতা-আ�স সা�ার ম�ল 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

�য়ে�-জয়নাব খাতুন িশি�কা 
েবেলায়া উ� িব�ালয় 
রনবাঘা(5860),িসংড়া,নােটার 

982 নাম-েরহনুমা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ নািসর উি�ন 
মাতা-আসমা পারভীন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

983 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফিজর উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-পাইক পাড়া 
ডাকঘর-মাদারগ� 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

984 নাম-িলিপ নাসিরন 
িপতা-মৃত কােসম আলী 
মাতা-েজাসনারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড, 
(4থ©তলা)ঢাকা-1219 

985 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেন আরা 
েবগম 

�াম-বাবনা পাড়া 
ডাকঘর-নাগর পুর 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

986 নাম-অপূব©চ� সরকার 
িপতা-অধীর চ� সরকার 
মাতা-আরতী রাণী সরকার 

�াম-মাতুয়াইল মা�াসা বাজার 
ডাকঘর-মাতুয়াইল 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

987 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ েসতাউর রহমান 
মাতা-ম�রা েবগম 

�াম-েগায়ানপাড়া(েঘাষপাড়া) 
ডাকঘর-চাঁপাইনবাবগ� 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

988 নাম-েমাঃ আফজাল েহাসাইন 
িপতা-আবদুল ম�ান 
মাতা-আিমনা িবিব 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

989 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-পূণ©মিত(উ�র) 
ডাকঘর-পূণ©মিত 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

990 নাম-নািদরা নাজনীন 
িপতা-েমাঃ নঈম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মুিশ র্দা েবগম 

�াম-অিলপুর 
ডাকঘর-িব�াগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

991 নাম-হািলমা েবগম 
িপতা-েমাঃ আলী আলম 
হাওলাদার 
মাতা-পারুল েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

992 নাম-অসীম চ� সরকার 
িপতা-অধীর চ� সরকার 
মাতা-আরতী রাণী সরকার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
993 নাম-মাহবুবা আ�ার েজয্ািত 

িপতা-েশখ আ�ার েহােসন 
মাতা-রীনা েবগম 

�াম- 27,গণক টুলী 
ডাকঘর-িনউ মােকর্ট 
উপেজলা-হাজারী বাগ 
েজলা-ঢাকা 

994 নাম-জগব� রায় 
িপতা-সের� নাথ রায় 
মাতা-সিলতা রাণী রায় 

�াম- 34/1হাসান েলন,দ�পাড়া 
ডাকঘর-ইসলামপুর 
উপেজলা-ট�ী 
েজলা-গাজীপুর 

995 নাম-েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিলম উি�ন 
মাতা-বািসরান েনছা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব/93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 

996 নাম-কাকলী আ�ার 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আশক আলী 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

�াম-মািলর পাথর 
ডাকঘর-প�সার 
উপেজলা-মুি�গ� 
েজলা-মুি�গ� 

997 নাম-েমাছাঃ িমশকাতুল জা�াত 
িপতা-েমাঃ আিরফ র�ানী 
মাতা-লাভলী ইয়াসিমন 

�াম-েঘাষ বাড়ী 
ডাকঘর-মনতলা হাট 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

998 নাম-েমাঃ আ��াহ-আল-
েনামান 
িপতা-েমাঃ আিরফ র�ানী 
মাতা-লাভলী ইয়াসিমন 

�াম-েঘাষ বাড়ী 
ডাকঘর-মনতলা হাট 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

999 নাম-েমাঃ আসলাম পারেভজ 
ফিরদ 
িপতা-েমাঃ আফছার উি�ন 
মাতা-ফুলপরী আ�ার 

�াম-কাতুলী 
ডাকঘর-লাউহাটী 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

1000 নাম-েমাঃ আহসানুল হাসান 
িপতা-ইি�স আলী 
মাতা-আেয়শা খাতুন 

�াম-েগাহাইল কাি� পূব© 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1001 নাম-তািনয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-শািহদা পারভীন 

�য়ে�-েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 
�শাসন িবভাগ(িপিপিট) 
খা� অিধদ�র, 16আ�ল গিণ েরাড,ঢাকা-1000 

1002 নাম-েমাঃ িমলন িময়া 
িপতা-েমাঃ িজকরুল হক 
মাতা-েমাছাঃ মাহাফুজা েবগম 

�াম-অসুর খাই 
ডাকঘর-কামার পুকুর 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

1003 নাম-�িত রাণী সরকার 
িপতা-কািতর্ক চ� সরকার 
মাতা-কানন বালা সরকার 

ি�ম�া� েহয়ার ে�সার 
56ইংিলশ েরাড,তাঁতী বাজার েমাড়,বাংলা বাজার,েকাতয়ালী,ঢাকা-1100 

1004 নাম-েমাঃ আিমনুল হক 
িপতা-িছি�কুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

�াম- 350ঘাগড়া(েদৗিড়য়াকা�া) 
ডাকঘর-চর ঘাগড়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1005 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ ফিরদুল হক 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-েগাহাইলকাি� মীর বাড়ী 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1006 নাম-মুমু রহমান 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-ফারজানা রহমান 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1007 নাম-আিরফুল হক শুভ 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-েসােবদা হক 

�াম- 100/2এ ম�পীেররবাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1008 নাম-শংকর দাস 
িপতা-েগাপাল চ� দাস 
মাতা-তরুলতা দাস 

�াম-কািটয়ারা 
ডাকঘর-মাধবপুর েপৗরসভা 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

1009 নাম-অমল কুমার হালদার 
িপতা-অিনল কুমার হালদার 
মাতা-গীতা রাণী হালদার 

�াম-নাগরপুর 
ডাকঘর-নাগরপুর 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1010 নাম-েমাঃ শাহাদাৎ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-তােহরা েবগম 

আই িট শাখা, (এেন� ভবেনর3য় তলা)বাংলােদশ সু�ীম েকাট,হাই েকাট 
িবভাগ,ঢাকা-1000 

1011 নাম-িমঠুন আচা�র্ 
িপতা-ন�লাল আচা�র্ 
মাতা-অিনতা আচা�র্ 

�াম-যদুরিদয়া 
ডাকঘর-পুখুিরয়া 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1012 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-নিজর উি�ন 
মাতা-রিহমা 

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

1013 নাম-েমাছাঃ সীমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ রজব আলী 
মাতা-িরনা খাতুন 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিশদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1014 নাম-রািজয়া সুলতানা েছাঁয়া 
িপতা-েমাহা�দ িরপন 
মাতা-েগালাপী েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1015 নাম-িদনার 
িপতা-েমাঃ ইি�স আলী 
মাতা-উমিরতা 

�াম-কামার হািট 
ডাকঘর-িনকলী 
উপেজলা-িনকলী 
েজলা-িকেশারগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1016 নাম-িমলন দ� 

িপতা-িনম©ল দ� 
মাতা-গীতা দ� 

�াম- 37ম� বা�া,েমা�া পাড়া 
ডাকঘর-বা�া 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

1017 নাম-মহািসন আহেমদ রানা 
িপতা-আ�ল জিলল ফিকর 
মাতা-হায়াতুন েনছা 

�াম-কাগডা�া 
ডাকঘর-েক িড েগাপালপুর 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1018 নাম-েমাহা�দ আ�ল মু�ািকর 
িপতা-মৃত েরজাউল মিনর 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম- 186/1-এ েদওয়ানপাড়া ডাকঘর-ঢাকা েসনািনবাস 
উপেজলা-ভাষানেটক 
েজলা-ঢাকা 

1019 নাম-ওমর ফারুক 
িপতা-ওসমান গণী 
মাতা-সামসুন নাহার 

�াম-চ�নপুর 
ডাকঘর-চালাক চর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1020 নাম-অলক কুমার সরকার 
িপতা-অিনল কুমার সরকার 
মাতা-র�া রাণী শীল 

�াম-নুিনয়াগাড়ী 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

1021 নাম-েমাহা�দ রিবন িময়া 
িপতা-েমাহা�দ সাজু িময়া 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম- 87/এ পূব©রাজাবাজার 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

1022 নাম-আেনায়ার আলী 
িপতা-আলী আহ�দ 
মাতা-সােহরা েবগম 

�াম- 141/িস মিজদপুর 
ডাকঘর-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1023 নাম-আসমা আকতার 
িপতা-েমাঃ আবদুল খােলক 
মাতা-েমাসাঃ নািসমা েবগম 

�াম-শাি�পুর 
ডাকঘর-তািরকাটা 
উপেজলা-কলাপাড়া 
েজলা-পটুয়াখালী 

1024 নাম-েমাঃ আ�ল আিলম 
িপতা-েমাশারফ েহােসন 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-নূরপুর ম�পাড়া 
ডাকঘর-চুড়ামনকািঠ 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

1025 নাম-� েগািব� েদবনাথ 
িপতা-� যতী� েদবনাথ 
মাতা-সুবািসনী েদবনাথ 

�াম- 912শহীদবাগ 
ডাকঘর-শাি�নগর 
উপেজলা-শাহজাহানপুর 
েজলা-ঢাকা 

1026 নাম-েমাঃ ইউসুফ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ হুমায়ুন ঢালী 
মাতা-জেবদা েবগম 

913 (খান ফািন র্চার),ই�ািহমপুর,ঢাকা কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1027 নাম-ফােতমা খানম 

িপতা-আ�স ছালাম েশখ 
মাতা-লাইলী েবগম 

�াম-মাগুরা 
ডাকঘর-আলফাডা�া 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1028 নাম-আল আসফাক আলী 
িরফাত 
িপতা-েমাঃ েরা�ম আলী 
মাতা-আরজুমান বানু 

�াম- 169বাবুপাড়া 
ডাকঘর-নীলফামারী 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

1029 নাম-েমাঃ রুহুল আমীন 
িপতা-েমাঃ ওহাব আলী 
হাওলাদার 
মাতা-ফািতমা 

3য় তলা মসিজদ েমস,মরন আলী 
মা�াসা,পাগলারপুল,নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1030 নাম-েমাঃ আবু তােহর 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-আয়শা খাতুন 

�াম-তারািট চরপাড়া 
ডাকঘর-ফিকরগ� 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1031 নাম-আলমগীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবু তােলব 
মাতা-েসিলনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1032 নাম-ফারজানা ইসলাম 
িপতা-ফারুক রহমান 
মাতা-শাহনাজ পারভীন 

�াম-ঘুমুিরয়া 
ডাকঘর-িপেরাজপুর সদর 
উপেজলা-িপেরাজপুর সদর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1033 নাম-পলাশ নাথ 
িপতা-সাধন নাথ 
মাতা-গীতা নাথ 

�াম-ম�ম পাড়া 
ডাকঘর-বা�রবান 
উপেজলা-বা�রবান সদর 
েজলা-বা�রবান 

1034 নাম-িডেটািপ ��া 
িপতা-আঃ রউফ েমা�া 
মাতা-শাহানারা পারভীন 

�াম- 11চতুল 
ডাকঘর-েবায়ালমারী 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1035 নাম-েমাঃ নাজমুল হক 
িপতা-েমাঃ আবু তােলব 
মাতা-সুরাইয়া খাতুন 

�য়ে�–েমাঃ জসীম উি�ন, 302/3 (3য় তলা),পি�ম নাখাল 
পাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1036 নাম-মাহমুদুল হক 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-কুলসুম েবগম 

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

1037 নাম-ফারুক িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-ছােলমা খাতুন 

�াম-কুরকুিচ কা�া 
ডাকঘর-তালিদঘী 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1038 নাম-েমাঃ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 

�াম-েচৗ�বুিরয়া 
ডাকঘর-েচৗ�বুিরয়া 
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হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ কেমলা েবগম 

উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1039 নাম-েমাঃ আ��াহ আল 
েনামান 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

�াম-নয়াপাড়া;ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর;েজলা-ময়মনিসংহ 

1040 নাম-িব�িজৎ েভৗিমক 
িপতা-অমূ� েভৗিমক 
মাতা-পারুল েভৗিমক 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1041 নাম-েমাঃ জােবদ আলী 
িপতা-েমাঃ জিমর আলী 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট 
বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

1042 নাম-মািনক বম©ন 
িপতা-িনতাই বম©ন 
মাতা-আরতী বম©ন 

�াম- 86বীরপুর;ডাকঘর-নরিসংদী সদর 
উপেজলা-নরিসংদী;েজলা-নরিসংদী 

1043 নাম-েমেহদী হাসান 
িপতা-রা�াক িসকদার 
মাতা-পারুল েবগম 

বাংলােদশ এন র্ািজ েরগুেলটরী কিমশন,িটিসিব ভবন, (4থ©তলা) 
1কাওরান বাজার,ঢাকা-1215 

1044 নাম-েমাঃ সাফােয়ত েহােসন 
িপতা-েমাঃ সােহদ আলী 
মাতা-সিখনা খাতুন 

�াম-িবরামপুর 
ডাকঘর-মাধবদী 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

1045 নাম-েমাঃ মুকুল সরদার 
িপতা-েমাঃ ও�ার আলী সরদার 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1046 নাম-মাসুম ওয়ািকল 
িপতা-েগালাম েমা�ফা 
মাতা-মাহমুদা খাতুন 

�াম-� নগর 
ডাকঘর-প�বিট 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

1047 নাম-সাি�র েহােসন িলখন 
িপতা-মাসুদ রানা 
মাতা-িবউিট আ�ার 

�াম-িত�া 
ডাকঘর-িবিপন নগর 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-িঝনাইদহ 

1048 নাম-নািসর উি�ন মাহমুদ 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-নাছিরন আ�ার 

�াম- 40পুব©েতজতরী বাজার(2য় তলা),ফামেগট,েতজগাঁও,ঢাকা-
1215 

1049 নাম-অিভিজৎ রাজবংশী 
িপতা-মিন কুমার রাজবংশী 
মাতা-পরশমিন রাজবংশী 

�াম-মািঝ পাড়া 
ডাকঘর-েগৗরীপুর 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1050 নাম-েমাছাঃ র�া খাতুন 
িপতা-েমাঃ আসমত আলী 
মাতা-িমেসস শািহদা খাতুন 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 
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1051 নাম-আল বািছদ 

িপতা-েমাঃ ফজর আলী 
মাতা-েমাছাঃ বাছাতন েনছা 

�াম-ধনুয়া ম�পাড়া 
ডাকঘর-গাজীপুর 
উপেজলা-�পুর 
েজলা-গাজীপুর 

1052 নাম-এইচ এম ফয়সালুর রহমান 
জুেয়ল 
িপতা-েমাঃ হারুন-অর-রিশদ 
মাতা-েসিলনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1053 নাম-েমাঃ ইউসুফ আলী সরদার 
িপতা-নূর েমাহা�দ সরদার 
মাতা-সফুরা েবগম 

রুম নং-301,দি�ণায়ন হল,ঢাকা কেলজ,ঢাকা-1205 

1054 নাম-ছািমউল ইসলাম 
িপতা-অবীর আলী 
মাতা-ছােহরা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1055 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মিহর উি�ন 
মাতা-িমেনায়ারা 

�াম-ভািটয়া গাং পাড়া 
ডাকঘর-�ামত পুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1056 নাম-েমাঃ রািকবুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল কু�স মু�ী 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-যুগনী 
ডাকঘর-বািঘনী 
উপেজলা-ৈশলকূপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

1057 নাম-েমাঃ আসাদুল বাশার 
িপতা-েমাঃ আবু বকর মৃধা 
মাতা-েমাসাঃ অেমলা েবগম 

মা মি�ল,�য্াট নং-4/িব,বাসা নং-180,পূব েধালাইর 
পাড়,দিনয়া,�ামপুর,ঢাকা-1236 

1058 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আঃ আিজজ 
মাতা-রািশদা েবগম 

548/1ম� মিনপুর,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1059 নাম-মামুন িময়া 
িপতা-আবু তােহর 
মাতা-রািহমা খাতুন 

�াম-তারাকা�ী 
ডাকঘর-তারাকা�ী 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1060 নাম-েমাঃ মিশউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আেয়ন উি�ন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ মিরয়ম েবগম 

�াম- 131/িস লালকুিঠ3য় কেলানী 
ডাকঘর-িমরপুর-1 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1061 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 
িপতা-েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা-েজাসনা আ�ার 

�য়ে�–েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও),�ম ও আপীল �াইবুয্নাল, 
43কাকরাইল, 4আনজুমান মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা-1000 

1062 নাম-েমাঃ রািফবুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ রুিবনা খাতুন 

�াম- 264মি�কহাট 
ডাকঘর-নােটার 
উপেজলা-নােটার 
েজলা-নােটার 
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1063 নাম-েমাঃ েহােসন 

িপতা-েমাঃ না� িময়া 
মাতা-সািহদা 

�াম-ল�ীপুর 
ডাকঘর-ভেবর চর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

1064 নাম-জা�াতুন নাঈম 
িপতা-েমাঃ িমনহাজ 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-পূব©চরউিরয়া 
ডাকঘর-পাক-িকেশারগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1065 নাম-ফারুক েহােসন 
িপতা-িসি�ক আলী 
মাতা-েরনুকা েবগম 

�াম-সু�র 
ডাকঘর-েরায়াইল 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1066 নাম-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবদুল খােলক 
মাতা-েমাসাঃ েহাসেনয়ারা 
েবগম 

43,জািকর েহােসন িভলা,ওয়াড নং-7, 6� 
তলা,িবি�ং(2য়তলা),মাসদাইর,গুদারাঘাট,নারায়নগ� সদর,নারায়নগ� 

1067 নাম-েমাঃ ইয়াকুব েহােসন 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-েসেনায়ারা েবগম 

�াম- 344পূব©নাখাল পাড়া 
ডাকঘর-পি�ম নাখাল পাড়া 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1068 নাম-েমাঃ আ�ল কিরম 
িপতা-মৃত আিতয়ার রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আকিলমা েবগম 

�াম-চরবনী 
ডাকঘর-খুরসূতী 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1069 নাম-েমাঃ েমাফা�ল েহাসাইন 
িপতা-মৃত েমাঃ িগয়াস উি�ন 
মাতা-ছােলহা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1070 নাম-েমাঃ িরয়াজ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী 
হাওলাদার 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-পার সাতুিরয়া 
ডাকঘর-পার সাতুিরয়া 
উপেজলা-কাউখালী 
েজলা-িপেরাজপুর 

1071 নাম-েমাঃ জািমল েহাসাইন 
িপতা-ৈসয়দ অিবদ হাসান 
মাতা-শাহীনা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1072 নাম-শু� হাওলাদার 
িপতা-িবপুল হাওলাদার 
মাতা-ডািলয়া রাণী 

390/4,জাফরাবাদ,পুলপুরা,েমা�দপুর,ঢাকা-1207 

1073 নাম-িলটন িময়া 
িপতা-লাল চাঁদ সরকার 
মাতা-ছােলহা েবগম 

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

1074 নাম-েমাহা�দ আ�ল কািদর 
খাঁন 

�াম-এইচ-10/19,কাওলার 
ডাকঘর-িখলগাঁও 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
িপতা-েমাঃ িসি�ক খাঁন 
মাতা-জােহদা েবগম 

উপেজলা-িবমানব�র 
েজলা-ঢাকা 

1075 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
রািকব 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান েশখ 
মাতা-ছিমরুে�ছা 

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

1076 নাম-সজীব সরকার 
িপতা-খুিশ মহন সরকার 
মাতা-েরবা রাণী সরকার 

িড/2নীচ তলা,ওয়াপদা �াফ েকায়াটার,িমরপুর-2,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1077 নাম-েমাঃ েমসবাহ উ�ীন 
িপতা-েমাঃ মাহমুদ েহাসাইন 
মাতা-মিনরা েবগম 

�াম-পি�ম বািনয়া খামার 
ডাকঘর-খুলনা 
উপেজলা-েসানাডাংগা 
েজলা-খুলনা 

1078 নাম-েমাঃ হািদ ইমাম 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-রােহলা রহমান 

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

1079 নাম-রাইছুল ইসলাম রায়হান 
িপতা-লুৎফর রহমান 
মাতা-রুপালী 

�াম-সূয©দী 
ডাকঘর-রামপুর বাজার 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1080 নাম-েমাঃ আবু হািনফা 
িপতা-েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-ধূরুয়া 
ডাকঘর-খামারগাঁও 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1081 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আিমর েহােসন 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম- 15/িস েছাট িদয়াবাড়ী 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1082 নাম-কাজী তাসিনম আলম 
কােয়স 
িপতা-কাজী আ�ল হালীম 
মাতা-সািহদা েবগম 

�াম-আেলখারচর 
ডাকঘর-দুগ র্াপুর 
উপেজলা-আদশ সদর 
েজলা-কুিম�া 

1083 নাম-নাঈম আহেমদ 
িপতা-েশর আলী 
মাতা-রুিবয়া েবগম 

�াম-আড়ুয়া কংশুর 
ডাকঘর-করপাড়া 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1084 নাম-িশহাব আহে�দ 
িপতা-েমাঃ আসাদ িময়া 
মাতা-ৈফরেদৗসী েবগম 

উপেজলা িনবা©হী অিফসােরর কাযা©লয়,েবলাব,নরিসংদী 

1085 নাম-শুভাগত বড়ুয়া(শুভ) 
িপতা-সাধন বড়ুয়া 
মাতা-দীি� বড়ুয়া 

�াম-আধার মািনক 
ডাকঘর-নতুন বাজার 
উপেজলা-রাউজান 
েজলা-চ��াম 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1086 নাম-েমাহা�দ সাইফুল ইসলাম 

িপতা-মরহুম আেনায়ার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-জাহানপুর(মা�ার বাড়ী) 
ডাকঘর-ফেতপুর 
উপেজলা-ফিটকছিড় 
েজলা-চ��াম 

1087 নাম-হের কৃòদাস 
িপতা-ননী েগাপাল দাস 
মাতা-চ�না রাণী দাস 

রিফকুল ইসলাম মিহলা কেলজ,ৈভরব,িকেশারগ� 

1088 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ শিহদ উ�াহ 
মাতা-েরৗনাক জাহান 

�াম-266বড় মগবাজার 
ডাকঘর-শাি�নগর 
উপেজলা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

1089 নাম-েমাঃ েমািমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলী আহেমদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1090 নাম-েমাছাঃ েমৗসুমী পারভীন 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-হাসনা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ আ�ল কু�স, 54নং েদাকান রািবয়া ব�ালয়,রিমজ উি�ন 
সুপার মােকর্ট,ন�ীপাড়া,বাসেবা,সবুজবাগ,ঢাকা-1214 

1091 নাম-িসরাজুম মিনরা 
িপতা-েমাঃ আঃ মােলক মাহমুদ 
মাতা-কাজল েনছা 

�াম- 636/2ম� মিনপুর 
ডাকঘর-িমরপুর-2 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1092 নাম-ৈসয়দ সালাহ উি�ন 
েমাহা�দ 
িপতা-ৈসয়দ রমজান আলী 
েমাহা�দ 
মাতা-েমাছা�ৎ মেনায়ারা 
িছি�কা 

�য়ে�-আিমনুর রহমান,েকয়ারেটকার,িবভাগীয় সরকারী গণ-
��াগার,চ��াম 

1093 নাম-েমাঃ মাসুম িব�াহ 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-কিহনুর েবগম 

িব-4িজ-8,হাসপাতাল েজান,এ িজ িব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1094 নাম-উসমান গণী 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1095 নাম-আসমা উল হুসনা 
িপতা-েমাঃ আঃ মােলক মাহমুদ 
মাতা-কাজল েনছা 

�াম- 636/2ম� মিনপুর 
ডাকঘর-িমরপুর-2 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1096 নাম-আকিলমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�র রব 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-মাড়ামুড়া 
ডাকঘর-রামপুর নওহাটা 
উপেজলা-হাজীগ� 
েজলা-চাঁদপুর 

1097 নাম-�েসনিজত বম©ন 
িপতা-মৃত িবধান চ� বম©ন 
মাতা-সি�তা বাণী বম©ন 

�াম-ভবানীপুর 
ডাকঘর-গ�াসাগর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-আখাউড়া 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1098 নাম-েমারাদ হাসান 
িপতা-আেনায়ার েহাসাইন 
মাতা-হাসনা ভানু 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1099 নাম-েমাঃ েমানাইম হক 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা খাতুন 

�াম-ৈসয়দ�াম 
ডাকঘর-েখরুয়াজানী 
উপেজলা-মু�গাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1100 নাম-গীিতকা িচছাম 
িপতা-জন মানিখন 
মাতা-আগাি�না িচছাম 

163/1েতজকুিন পাড়া,ফাম©েগট,েতজগাঁও উপ ডাকঘর,ঢাকা-1215 

1101 নাম-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
িপতা-মৃত েমাঃ নিছম উি�ন 
েমাড়ল 
মাতা-ছিখনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1102 নাম-হাছেন জাহান 
িপতা-মৃত েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-নূরজাহান 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1103 নাম-তাসিলমা আ�ার 
িপতা-ফেয়জ উি�ন খান 
মাতা-সুিফয়া খানম 

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

1104 নাম-িব.এম সা�াদ মাহমুদ 
িপতা-িব.এম হািবব উ�য্া 
মাতা-হািসনা েবগম 

েরাড নং-05,বাসা নং-1,রুপনগর আবািসক,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1105 নাম-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসানাই গাজী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

95/2পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও-তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1106 নাম-জালাল উি�ন 
িপতা-েমাসেলম উি�ন 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম-বড়ইতলা 
ডাকঘর-চর সুবুি� বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1107 নাম-রােবয়া আখতার 
িপতা-েমাঃ আলী সরকার 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

বাসা নং-24,েরাড নং-29/িব,েলন-29/এ,�ক নং-িড(ডুইপ),েসকশন-
12,প�বী,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1108 নাম-েমাঃ আ��াহ আল মামুদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-েমাছাঃ জুেবদা খাতুন 

�াম-রঘুনাথপুর সবিজপাড়া 
ডাকঘর-শ�গ� বাজার 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1109 নাম-আল আিমন 
িপতা-আ�স ছা�ার 
মাতা-মািরয়া 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1110 নাম-েমাঃ েসােহল িময়া 

িপতা-েমাঃ আ�ল ক�ছ 
মাতা-রািহমা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1111 নাম-েমাঃ সামসুল হক 
িপতা-েমাঃ রইস উি�ন েসখ 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-িবজয়গ� 
ডাকঘর-নাকািলয়া 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1112 নাম-েমাঃ তািরকুল ইসলাম 
সুমন 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-েমাছাঃ শহীদা েবগম 

�াম-খামার পাচগািছ 
ডাকঘর-েশাভাগ� 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

1113 নাম-েমাঃ িরপন েহােসন 
িপতা-েমাঃ ছাইদুল ইসলাম 
মাতা-রুিব েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

1114 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-আইয়ুব আলী 
মাতা-আিমনা েবগম 

�াম-বািহর েটংরা(আদশ©েরাড) 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1115 নাম-েমাঃ শািকল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ রিফকুল ইসলাম,গাড়ী চালক,িনবা©চন ভবন,িনবা©চন 
কিমশন সিচবালয়,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1116 নাম-ফারুক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ ময়দান আলী মি�ক 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

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

1117 নাম-েমাঃ েসােয়ব কামাল 
িপতা-েমা�ফা কামাল 
মাতা-আফেরাজা খানম 

�াম-িনমনগর দি�ণ বালুবাড়ী 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1118 নাম-ফােতমা খাতুন 
িপতা-মিনর আহে�দ 
মাতা-জাহানারা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1119 নাম-েমাসাঃ জুেলখা খাতুন 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-েমাসাঃ জা�াতুন েনসা 

�াম-রামকৃ�পুর 
ডাকঘর-বটতলাহাট 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1120 নাম-েমাঃ আ�ল মিতন 
িপতা-েমাঃ েজানাব আলী 
মাতা-মিরয়ম খাতুন 

�াম-বড় দুগালী 
ডাকঘর-দুগালী 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1121 নাম-সােয়ক েমাহা�দ তােরক 
িপতা-েমাঃ আবু তালহা 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�াম-সসরা হাজীপাড়া 
ডাকঘর-ফািসলা ডা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1122 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 

িপতা-েমাঃ জয়নাল হাওলাদার 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম- 63ফােতমা মি�ল সরদার পাড়া 
ডাকঘর-আশেকাণা 
উপেজলা-দি�ণখান 
েজলা-ঢাকা 

1123 নাম-�দীপ কুমার 
িপতা-সুশীল চ� েভৗিমক 
মাতা-বাদলী রাণী 

�াম-ই�াসন 
ডাকঘর-বিড়য়া 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

1124 নাম-শিফক িময়া 
িপতা-িরয়াজ উি�ন 
মাতা-েরৗশনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1125 নাম-সু�ত কুমার ম�ল 
িপতা-রতন কুমার ম�ল 
মাতা-ল�ী রাণী ম�ল 

�াম-ধলহরা চ� 
ডাকঘর-ধলহরা চ� 
উপেজলা-ৈশলকূপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

1126 নাম-খ�কার েমাঃ আিরফ 
িব�াহ 
িপতা-খ�কার েমাঃ আ�ল 
কােদর 
মাতা-আেয়শা খাতুন 

�াম-হিরপুর েদওলী 
ডাকঘর-হায়দারপুর 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1127 নাম-�ভাষ চ� ম�ল 
িপতা-পেরশ চ� ম�ল 
মাতা-আরতী রাণী ম�ল 

�াম-ল�রপুর 
ডাকঘর-শাকরাইল 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1128 নাম-�ামল কুমার েভৗিমক 
িপতা-কমলাকা� েভৗিমক 
মাতা-অমরী েভৗিমক 

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

1129 নাম-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা-আবদুর রিশদ তালুকদার 
মাতা-মমতাজ েবগম 

125/1উলন রামপুরা, 22নং ওয়াড©,িখলগাঁও,রামপুরা,ঢাকা-1219 

1130 নাম-িব�িজৎ চ� পাল 
িপতা-নারায়ন চ� পাল 
মাতা-গীতা রাণী পাল 

�াম-আওধাতা 
ডাকঘর-েভামরকাি� 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

1131 নাম-েমাঃ কিফলুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হািমজ উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ হািছনা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1132 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-রতনপুর 
ডাকঘর-িবজয়করা 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1133 নাম-রাজু আহেমদ 

িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-জেবদা েবগম 

40/41বাংলা বাজার,সূচনা কি�উটার,আহেমদ কমে��,ঢাকা 
সদর,ঢাকা-1100 

1134 নাম-স�য় কুমার সরকার 
িপতা-সুভাষ চ� সরকার 
মাতা-েসাহাগী রাণী সরকার 

�াম-ধুলগাগড়া খালী 
ডাকঘর-ক�াণপুর 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

1135 নাম-পারেভজ মাহমুদ 
িপতা-েমা�ফা িশকদার 
মাতা-পিড় বানু 

�য়ে�-েমাঃ সালাম েশখ, 57,িনউ ই�াটন,টগর সরকারী 
ভবন,বাংলামটর,রমনা,ঢাকা-1000 

1136 নাম-িনপু চ� েঘাষ 
িপতা-�ামল চ� েঘাষ 
মাতা-নিমতা রাণী েঘাষ 

�াম-করিটয়া 
ডাকঘর-করিটয়া 
উপেজলা-টাংগাইল সদর 
েজলা-টাংগাইল 

1137 নাম-মু�া েভৗিমক 
িপতা-অমূ� েভৗিমক 
মাতা-পারুল েভৗিমক 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1138 নাম-েমাঃ ইকবাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ মােজম আলী খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ শাহানা খাতুন 

�াম-েভড়ােখালা(�াপারী পাড়া) 
ডাকঘর-েদওয়ান তারুিটয়া 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1139 নাম-েমাঃ নূের আলম েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ আবু ছােলক 
মাতা-হুসনা আ�ার 

�াম-কলাতলী 
ডাকঘর-কিরমগ� 
উপেজলা-কিমরগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1140 নাম-নূর েমাহা�দ িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েমাছাঃ েজয্াৎ�া েবগম 

�াম-েছাট িব�াৈকর 
ডাকঘর-িব�াৈকর 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1141 নাম-েমাঃ জািকরুল ইসলাম 
িপতা-বীর মুি�েযা�া েমাঃ 
ইসলাম উি�ন 
মাতা-িমেসস জিরনা েবগম 

�াম-ক/110কুিড়ল 
ডাকঘর-িখলে�ত 
উপেজলা-ভাটারা 
েজলা-ঢাকা 

1142 নাম-েমাঃ িরমন েহােসন 
িপতা-মােজদুর রহমান 
মাতা-রুিম েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

1143 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইয়ানুছ আলী 
মাতা-েমাসাঃ রিফজান িবিব 

�াম-ইনােয়ত পুর 
ডাকঘর-েগাটগাড়ী 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

1144 নাম-�কাশ দাশ 
িপতা-রাম �সাদ দাশ 
মাতা-ফুেল�রী দাশ 

�াম-ভুরভুিরয়া চা বাগান 
ডাকঘর-�ম�ল 
উপেজলা-�ম�ল 
েজলা-েমৗলভীবাজার 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1145 নাম-েমাঃ তুষার ভূইয়া 

িপতা-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েজাসনা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1146 নাম-কাজী জুেয়ল িময়া 
িপতা-কাজী তাজুল ইসলাম 
মাতা-সািহদা আ�ার 

�াম-জামালপুর 
ডাকঘর-বড় চাপা 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1147 নাম-আ�ল েমা�ািলব 
িপতা-আবুল হুসাইন 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-হািজপুর 
ডাকঘর-েধাপাদী বাজার 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

1148 নাম-সুমাইয়া খাতুন 
িপতা-েগালাম মওলা 
মাতা-পারুল েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1149 নাম-সাদাম েহাসাইন 
িপতা-আবু বা�ার িসি�ক 
মাতা-ফিরদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1150 নাম-িলটন সরকার 
িপতা-সুধীর কুমার সরকার 
মাতা-কনক �ভা সরকার 

�াম- 51/এ কািজরবাগ 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

1151 নাম-ৈসয়দ আকরাম কিবর 
িপতা-ৈসয়দ আ�ল কাভী 
মাতা-ৈসয়দা রায়হানা ঈদী 

বাসা-107রাজারগিল,দরগা মহ�া 
ডাকঘর-িসেলট সদর 
উপেজলা-িসেলট সদর 
েজলা-িসেলট 

1152 নাম-সুেদব চ� কম©কার 
িপতা-ি�তীষ চ� কম©কার 
মাতা-পলানী রািন কম©কার 

�াম-টুিন মগড়া 
ডাকঘর-মগড়া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1153 নাম-ফিরদা খাতুন 
িপতা-েমাঃ ইউনুস আলী 
মাতা-েমাছাঃ েমারেশদা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1154 নাম-সুইিট আ�ার 
িপতা-মৃত িম� ফিকর 
মাতা-আয়সা আ�ার 

সান কি�উটার এ� শট©হয্া� ে�িনং েস�ার97/1শহীদ 
কমে��,আগারগাঁও তালতালা,ঢাকা-1207 

1155 নাম-েমাসা�ৎ মাসুমা 
িপতা-েমাহা�দ অিহদু�ামান 
মাতা-লুৎফু�াহার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1156 নাম-েসৗরভ পাল 
িপতা-িসেতশ পাল 
মাতা-স�া পাল 

�াম-িশববাড়ী ৈপতয্পাড়া 
ডাকঘর-কদমতলী 
উপেজলা-দি�ণ সুরমা 
েজলা-িসেলট 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1157 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 

িপতা-আঃ মােলক মৃধা 
মাতা-আকিলমা েবগম 

রুম নং-221,সরকারী িটচাস©ে�িনং কেলজ 
ছা�াবাস,িনউমােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা-1205 

1158 নাম-েশখ রুহুল আমীন 
িপতা-েশখ আনছার আলী 
মাতা-নারিজনা েবগম 

�াম-েবশরগাতী 
ডাকঘর-কা�া পাড়া 
উপেজলা-বােগরহাট 
েজলা-বােগরহাট 

1159 নাম-জয় নব খাতুন 
িপতা-বরকত আলী 
মাতা-মািফয়া খাতুন 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিশদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1160 নাম-রাজু আহেমদ 
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
মাতা-েহাসেন আরা 

িব-2/5,িখলগাঁও িনউ কেলানী,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1161 নাম-হাসান িময়া 
িপতা-নূরুল আিমন 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-কািতয়া পাড়া 
ডাকঘর-উি� 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1162 নাম-ধনু�য় কুমার েভৗিমক 
িপতা-কমলা কা� েভৗিমক 
মাতা-অমরী রাণী 

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

1163 নাম-েমাঃ আনারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিফজ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া েবগম 

�াম-কাজীপাড়া 
ডাকঘর-কাজীপাড়া 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

1164 নাম-আফসানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ িমিছর আলী 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট 
বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

1165 নাম-ৈসকত পাল 
িপতা-িসেতশ পাল 
মাতা-স�া রাণী পাল 

�াম-িশরবাড়ী,ৈপতয্পাড়া 
ডাকঘর-কদমতলী 
উপেজলা-দি�ণ সুরমা 
েজলা-িসেলট 

1166 নাম-েতৗিসফ আহেমদ ফািম 
িপতা-আিনস আহেমদ 
মাতা-আেমনা আহেমদ শািহন 

�াম-বাদুরতলা 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ©সদর 
েজলা-কুিম�া 

1167 নাম-েমাছাঃ নুরুল নাহার 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-েমাছাঃ িলিপকা 

�াম-কাজীর েবড় 
ডাকঘর-যাদবপুর 
উপেজলা-শাশা© 
েজলা-যেশার 

1168 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� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1169 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 

িপতা-েমাঃ েকাবাদ আলী 
মাতা-মািফজা খাতুন 

এ/22/িব,দি�ণ শাহজাহান পুর,শাি�নগর,ঢাকা-1217 

1170 নাম-েমাছাঃ েজিবন আ�ার 
িপতা-আবুল কােশম ম�ল 
মাতা-িমনারা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1171 নাম-েমাঃ তানভীর আহােমদ 
িপতা-েমাঃ হািরজ ভূইয়া 
মাতা-েমাছাঃ জােহদা েবগম 

�াম-খােরড়া 
ডাকঘর-খােরড়া 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1172 নাম-েমাঃ আল মুকাি�স 
িপতা-েমাঃ নূর েমাহা�দ 
মাতা-ছফুরা িবিব 

রুম নং-128,কির জসীম উ�ীন হল,ঢাকা িব�িব�ালয়,ঢাকা-1000 

1173 নাম-বাবলা সরকার 
িপতা-িব�নাথ সরকার 
মাতা-স�য্া সরকার 

�াম-খরনা 
ডাকঘর-মুজাফরাবাদ 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 

1174 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ ক�ছ িময়া 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-ঘরগাঁও 
ডাকঘর-নরপিত 
উপেজলা-চুনারুঘাট 
েজলা-হিবগ� 

1175 নাম-েমাঃ েহােসন আলী 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ বুলবুল আহে�দ, 12/িব �ীন েরাড সরকারী �াফ 
েকায়াটার,কলাবাগন,ধানমি�,ঢাকা-1205 

1176 নাম-েমাঃ আবু ইউসুব 
িপতা-মৃত আবু মুছা 
মাতা-েবদানা 

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

1177 নাম-েমাঃ দুলাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-নুর জাহান 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিশদ(িপও),�ম ও কম©সং�ান ম�ণালয়,শাখা-
10,ক� নং-531,ভবন নং-7,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1178 নাম-সাি�র ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কােসম 
মাতা-হািছনা আ�ার 

�াম-েনায়াপাড়া 
ডাকঘর-হািলমা নগর 
উপেজলা-আদশ©সদর 
েজলা-কুিম�া 

1179 নাম-জয় চ� দাস 
িপতা-রবী� চ� দাস 
মাতা-চ�লা রাণী মাস 

�াম-বানার হাওলা 
ডাকঘর-কাপািসয়া 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

1180 নাম-েমাঃ খায়রু�ামান 
িপতা-েমাঃ েমাজাফ্ফর আলী 
মাতা-িবলিকছ খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1181 নাম-েমাঃ শামসুর রহমান 

িপতা-েমাঃ পুিট িব�াস 
মাতা-বানু িবিব 

�াম-পাকিশয়া 
ডাকঘর-পাকিশয়া বাজার 
উপেজলা-শাশা© 
েজলা-যেশার 

1182 নাম-জাহা�ীর েহােসন 
িপতা-আ�ল জ�ার 
মাতা-েমৗলুদা খাতুন 

�াম-িবেনর েপাতা 
ডাকঘর-িবেনর েপাতা 
উপেজলা-সাত�ীরা সদর 
েজলা-সাত�ীরা 

1183 নাম-েমাঃ নিকব উ�াহ িশবলু 
িপতা-েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা-িশউলী েবগম 

েজলা �শাসক এর বাসভবন,িসেলট সদর,িসেলট 

1184 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-েজাহরা েবগম 

�াম-রসুলপুর 
ডাকঘর-বহরা 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

1185 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুরু সরদার 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�ট নং-1,েরাড নং-2,�ক নং-3,ওয়াড©নং-2,প�বী,িমরপুর,ঢাকা-
1216 

1186 নাম-রুেবল 
িপতা-রিছর উি�ন 
মাতা-েরােকয়া 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1187 নাম-িবকাশ দাশ 
িপতা-িবের� দাশ 
মাতা-সুিনতা দাশ 

েমৗসমী-76,আগপাড়া,িমরাবাজার,িসেলট সদর,িসেলট 

1188 নাম-েমাঃ বজলুর রিশদ খাঁন 
িপতা-েমাঃ তফা�ল েহােসন 
খান 
মাতা-লুৎফুে�ছা 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1189 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-পািটরা 
ডাকঘর-কালাদহ 
উপেজলা-ফুলবাড়ীয়া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1190 নাম-েমাহা�দ মাহবুব িময়া 
িপতা-েমাহা�দ শাহজাহান 
িময়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-দি�ণ কারার চর 
ডাকঘর-কারার চর উ� িব�ালয় 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1191 নাম-েমাঃ জুেয়ল রানা 
িপতা-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ ওিজফা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1192 নাম-েমাহা�দ েশখ ফিরদ 
িপতা-েমাঃ নুরু�বী 
মাতা-ফিরদা েবগম 

20নং েমরািদয়া বড় বাড়ী,ওয়াড©নং-3,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1193 নাম-েমাছাঃ পারভীন খাতুন 

িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1194 নাম-পংকজ তালুকদার 
িপতা-দীেনশ তালুকদার 
মাতা-লাভলী তালুকদার 

খান েমস,রুম নং-22,হািজ আ�ল বােরক 
েরাড,আগানগর,িজনিজরা,েকারানীগ�,ঢাক-1310 

1195 নাম-আেমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমাতােলব 
মাতা-শামছুন নাহার 

�াম-িবò◌ুরামপুর 
ডাকঘর-িখলপাড়া 
উপেজলা-চাটিখল 
েজলা-েনায়াখালী 

1196 নাম-তাজ নাহার আ�ার 
িপতা-েমাঃ এমরান েহােসন 
মাতা-মুি� েবগম 

�াম- 392দি�ণ কাফরুল 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া�নেম� 
উপেজলা-ঢাকা কয্া�নেম� 
েজলা-ঢাকা 

1197 নাম-�সূন কাি� েচৗধুরী 
িপতা-পিব� র�ন েচৗধুরী 
মাতা-যৃিথকা েচৗধুরী 

মা�ার েকায়াটাস©আ/এ, (রাজরাণী কমািস র্য়াল ইন:), 7নং 
ওয়াড©,হিবগ� সদর,হিবগ� 

1198 নাম-েমাঃ হািববু�াহ 
িপতা-েমাঃ আফেরাজ আলী 
মাতা-উেমছা েবগম 

�য়ে� েমাঃ আঃ রিহম,সহকালী ে�ার িকপার,রুম নং-339,�াশনাল 
ইনি�িটউট অব িনউেরাসােয়� ও হাসপাতাল,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1199 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-রংগু িময়া 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1200 নাম-েমাঃ আ��াহ আল 
েনামান 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম খিলল 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1201 নাম-েমাঃ রিফকুর রশীদ 
িপতা-েমাঃ হারুন-উর-রশীদ 
মাতা-ফািহনূর েবগম 

�াম-েদওেভাগ294/1ম�লবাড়ী 
ডাকঘর-মু�ীগ� 
উপেজলা-মু�ীগ� সদর 
েজলা-মু�ীগ� 

1202 নাম-িবদুয্ৎ চ� সূ�ধর 
িপতা-নারায়ন চ� সূ�ধর 
মাতা-আদুরী রাণী সূ�ধর 

�াম- 79/9ঘাটা�ী 
ডাকঘর-ভুঞাপূর 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1203 নাম-েমাঃ সা�াম েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ সালাম েশখ 
মাতা-েহেলনা েবগম 

57,িনউ ইস�াটন েরাড,টগর সরকারী ভবন,বাংলা মটর,রমনা,ঢাকা-
1000 

1204 নাম-লাবনী 
িপতা-আবদুল ওয়াদুদ 
মাতা-লুৎফা েবগম 

�াম-কুেচর চর 
ডাকঘর-েদৗলতপুর 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1205 নাম-েমাঃ আলমগীর েহাসাইন 

িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
মাতা-েমাছাঃ েরেবকা খাতুন 

�য়ে�-আবুল হােসম, 151,দি�ণ রাজাশন, 8নং রাজাশন,সাভার,ঢাকা-
1340 

1206 নাম-সু�ত িব�াস 
িপতা-সুশা� িব�াস 
মাতা-চাতক রাণী িব�াস 

�াম-বয়রা 
ডাকঘর-েশখর 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

1207 নাম-শামীমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া 
মাতা-শািহন েবগম 

�াম- 43/14�ামীবাগ 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-ঢাকা সদর 
েজলা-ঢাকা 

1208 নাম-আছমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মহিসন ভূইঁয়া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-শ/115হােছন উি�ন েরাড 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-বা�া 
েজলা-ঢাকা 

1209 নাম-আবুল কােশম 
িপতা-আ�ল রািদর 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1210 নাম-ফারজানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ বকুল িময়া 
মাতা-েরিজয়া আ�ার 

�য়ে�-শাহ আলম মীর 
�াম-ভরেতাষী 
ডাকঘর-আটপাড়া 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকানা 

1211 নাম-আজযাব উ�াহ 
িপতা-মৃত নওেশর আলী 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1212 নাম-েমাঃ েহমােয়ত উি�ন 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-অজুফা 

�য়ে�-েমাঃ রায়হানুল ইসলাম,সাঁট মু�া�িরক কাম কি�উটার 
অপােরটর,ভবন-7,রুম-215,অথ©ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

1213 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িছি�ক �াদা 
মাতা-রািহমা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1214 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-মেহশপুর 
ডাকঘর-ধানগড়া 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1215 নাম-েমাঃ আইয়ুব আলী 
িপতা-গিণ ম�ল 
মাতা-মশারী েবগম 

�াম-িদয়ার �ামুি� 
ডাকঘর-কািলকা বাড়ী 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1216 নাম-েমাঃ শাহিরয়ার হাসান 
িপতা-ইকবাল হায়দার 
মাতা-িশিরন আ�ার 

�াম-পূব বাতাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-ইকবাল নগর 
উপেজলা-মেনাহরগ� 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1217 নাম-েমাঃ আল আিমন 

িপতা-েমাঃ সাহাব উি�ন 
মাতা-জহুরা েবগম 

�াম-ছটফিটয়া 
ডাকঘর-েবতকা হাট 
উপেজলা-টংিগবাড়ী 
েজলা-মু�ীগ� 

1218 নাম-েমাঃ কাজী আিরফুল 
ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবু তােহর 
মাতা-সােজদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1219 নাম-কাউছারু�ামান 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-ছােলহা েবগম 

�াম-খ33/3/এ-1দি�ণ ম�পাড়া 
ডাকঘর-িখলে�ত 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

1220 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-নূর জাহান েবগম 

�াম- 22/2উ�র েগাড়ান 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1221 নাম-েমাঃ সােরায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-েমাছাঃ জােহরা আ�ার 

�াম- 654কুরপাড়া 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

1222 নাম-ফােতমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আলফু ভূইঁয়া 
মাতা-জিম�া েবগম 

�াম- 1740/41আিলফ নগর েরাড 
ডাকঘর-ম� বা�া 
উপেজলা-ম� বা�া 
েজলা-ঢাকা 

1223 নাম-েমাঃ মাহাবুব আলম 
িপতা-েমাঃ আবু িসি�ক 
মাতা-হােমদা আ�ার 

�াম-হির নগর 
ডাকঘর-বাঘেবড 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

1224 নাম-েমাঃ রুেবল হাসান 
িপতা-েমাঃ েতাজাে�ল েহােসন 
মাতা-হািছনা েবগম 

িব-117/1 (এ িজ িব কেলানী),হাসপাতাল েজান,িজিপও,মিতিঝল,ঢাকা-
1000 

1225 নাম-ৈসয়দ ইমরান আলী 
িপতা-মৃত ৈসয়দ শুকুর আলী 
মাতা-েমিরনা পারভীন 

27/1খাঁন মি�ল,েজহুরী সাহা �ীট, 41নং ওয়াড©,সূ�াপুর,ঢাকা-1100 

1226 নাম-ফহাি�সুর রহমান ফেয়জী 
িপতা-বিশর আহ�দ 
মাতা-জা�াতুল েফরদাউস 

�াম- 441/8/এ/9েশওড়াপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1227 নাম-িব�ম মজুমদার 
িপতা-মরন মজুমদার 
মাতা-অচ©না মজুমদার 

�াম-চর পাব©তী 
ডাকঘর-বসুরহাট 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1228 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 

িপতা-েমাঃ �াম িময়া 
মাতা-েমাসাঃ িফেরাজা েবগম 

�াম-শশীদল 
ডাকঘর-শশীদল 
উপেজলা-�া�ণপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

1230 নাম-েমাঃ তািরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুলতান আহেমদ 
মাতা-আেলয়া েবগম 

িবসিম�াহ কি�উটার1নং সুপার মােকর্ট,খিলল ভবন,েদাকান নং-
12,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

1231 নাম-ইশরাত জাহান ফািতমা 
িপতা-আঃ মা�ান িময়া 
মাতা-লুৎফা েবগম 

িব-7,িস-5,ব�ন কমে��,তালতলা সরকারী কেলানী,েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

1232 নাম-কামরু�াহার 
িপতা-দুলাল িময়া 
মাতা-শামছু�াহার 

�াম-মনকা�া 
ডাকঘর-আঠারবাড়ী 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

1233 নাম-সুনীল কুমার সাহা 
িপতা-িবò◌ু দয়াল সাহা 
মাতা-িমনা সাহা 

�াম-চক বাজার 
ডাকঘর-চুিড়পি� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

1234 নাম-েমাহা�দ েনামান েরজা 
িপতা-এ.এম.শাহ আলম 
মাতা-হািছনা েবগম 

হাসান িবি�ং(3য় তলা),নুরু�াবাড়ী,পাকা েকাদান,খাজা 
েরাড,চা�গাঁও,চ��াম। 

1235 নাম-সবুজ আলী 
িপতা-ওহাব আলী 
মাতা-হািসনা েবগম 

�াম-ভূষন গাছা 
ডাকঘর-পাটুল 
উপেজলা-নলডা�া 
েজলা-নােটার 

1236 নাম-আ ন ম ফারজানা(কিল) 
িপতা-ই�ািহম খিলল 
মাতা-মূিশ র্দা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1237 নাম-েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
িপতা-েমাঃ আবদুল মিতন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

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

1238 নাম-েমাঃ আঃ সািজদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল হািলম 
মাতা-েমাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1239 নাম-েমাঃ সুদী� শািহন সরকার 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 
েবগম 

�াম-�জাপাড়া 
ডাকঘর-পীরগ� 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1240 নাম-তাপস িব�াস 
িপতা-আন� িব�াস 
মাতা-দুগ র্া িব�াস 

�াম- 95/1পূব©রাজারবাগ 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1241 নাম-েমাঃ তানবীর েহােসন খান 

িপতা-েমাঃ শামছুি�ন খান 
মাতা-চানবানু 

�াম-মািনষা 
ডাকঘর-চািরগািতয়া 
উপেজলা-আটপাড়া 
েজলা-েন�েকানা 

1242 নাম-েমাঃ আ�স সামাদ আল 
আজাদ 
িপতা-েমাঃ হাছানুর রিশদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েজ েক িভলা(2য় তলা) 
ডাকঘর-মাইজদী েকাট© 
উপেজলা-েনায়াখালী সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1243 নাম-শাহনাজ আ�ার 
িপতা-েমাঃ শামসু িময়া 
মাতা-েসলাতুন েনছা 

�াম-নুরবাগ পুিলমফািড় গিল 
ডাকঘর-আশরাফাবাদ 
উপেজলা-কামরা�ীর চর 
েজলা-ঢাকা 

1244 নাম-মাহবুবা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-হািববা আ�ার 

�য়ে� আবু রায়হান,শু� েগােয়�া ও তদ� অিধদ�র,আইিডইিব 
ভবন(10তলা), 160/এ কাকরাইল,ঢাকা 

1245 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-আ�ল আিলম 
মাতা-সাহারা েবগম 

�াম-উ�র চা�লা 
ডাকঘর-দি�ণ চা�লা 
উপেজলা-�া�ণপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

1246 নাম-েমাঃ রিবউল আলম 
িপতা-েমাঃ জজু িময়া 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1247 নাম-হুমায়ুন কবীর 
িপতা-মৃতঃ হাসমত আলী 
মাতা-হািফজা েবগম 

�াম-কদমতলী 
ডাকঘর-বীর কদমতলী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 

1248 নাম-িরমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-সিখনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1249 নাম-আয়শা খাতুন 
িপতা-কায় খসরু 
মাতা-অিমলা খাতুন 

�াম-কৃòপুর 
ডাকঘর-গণপ�ী 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

1250 নাম-েমাঃ সােনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ মেয়জ উি�ন 
মাতা-রাণী েবগম 

�াম-নয়ানশুকা 
ডাকঘর-নােমাশংকর বাটী 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1251 নাম-সািফউল রহমান 
িপতা-আয়নাল হক 
মাতা-তহিমনা েবগম 

�াম-পািনশাইল 
ডাকঘর-রামকুড়া 
উপেজলা-িনয়ামতপুর 
েজলা-নওগাঁ 

1252 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ েমজবাহ উি�ন,েখজুরবাগ মু�র সংল�,পারেগ�ািরয়া,দি�ণ 
েকরানীগ�,ঢাকা-1311 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1253 নাম-আহসানা আ�ার 

িপতা-েমাঃ আিনছুর রহমান 
েদওয়ান 
মাতা-হািসনা িবিব 

�াম-েগািব�পুর 
ডাকঘর-েমনম 
উপেজলা-মা�া 
েজলা-নওগাঁ 

1254 নাম-রিফকুন নবী 
িপতা-েমাঃ নুরু�বী 
মাতা-হােজরা েবগম 

89/িড,িশববাড়ী আ/এ,ঢাকা িব�িব�ালয়,শাহবাগ,ঢাকা-1000 

1255 নাম-মাকসুদা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-আকতারা বানু 

�য়ে�-েমাছাঃ আনজুমান আরা,অথ©ৈনিতক স�©ক িবভাগ,জাপান-
2অিধশাখা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1256 নাম-মাহমুদা সুলতানা 
িপতা-আবদুল মিমন মজুমদার 
মাতা-শামীমা আ�ার 

�াম-মাল�(6� তলা), 609/গ 
ডাকঘর-দি�ণ ঠাকুর পাড়া 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

1257 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আবদুস সালাম 
মাতা-েমাসাঃ খায়রুন েনছা 

�য়ে� েমাঃ হুমায়ুন কিবর(িপও),অথ©ম�ণালয়(ইআরিড),েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

1258 নাম-রা�ী িসি�ক স�াট 
িপতা-েমাঃ আবু ব�র িসি�ক 
মাতা-ম� েবগম 

�াম-গৃ�ানারায়নপুর 
ডাকঘর-েশরপুর টাউন 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1259 নাম-আল শাহিরয়ার রিন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-রিসদা েবগম 

�াম-বড়াইকুিচ 
ডাকঘর-মািট ফাটা 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1260 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
রুেবল 
িপতা-েদেলায়ার েহােসন তাং 
মাতা-েদেলায়ারা পারভীন 

�াম- 85/9ম�পীেরর বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1261 নাম-�পন চ� সরকার 
িপতা-ছিব লাল বাসেফার 
মাতা-মায়া রাণী বাসেফার 

�াম-কুি�য়া(1ম খ�) 
ডাকঘর-আহা�দাবাদ 
উপেজলা-ি�শাল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1262 নাম-হুমায়ুন কবীর 
িপতা-জালাল উি�ন 
মাতা-িশউিল েবগম 

�াম-পূব©েশরী 
ডাকঘর-েশরপুর টাউন 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1263 নাম-মামুন িময়া 
িপতা-আলতু ভূঞা 
মাতা-সরুফা আ�ার 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম কাফরুল আগারগাঁও 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1264 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-মমতা খাতুন 

�াম-জগ�াথপুর(ম�পাড়া) 
ডাকঘর-জগ�াথপুর 
উপেজলা-রায়গ� 
েজলা-িসরাজগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1265 নাম-চ�ন চ� িব�াস 

িপতা-হিরধন চ� িব�াস 
মাতা-আরিত িব�াস 

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

1266 নাম-কামরুন নাহার 
িপতা-েমাঃ নূরু�ামান হাং 
মাতা-মিজর্না জামান 

�য়ে�-রিবউল আলম,সিচবালয় লাইে�রী,জন�শাসন ম�ণালয়,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1267 নাম-কামরু�াহার আ�ার 
িপতা-েমাঃ নািজম উি�ন 
মাতা-িফরুজা খাতুন 

�াম- 338/1হাপািনয়া 
ডাকঘর-পাবই 
উপেজলা-পূব©ধলা 
েজলা-েন�েকানা 

1268 নাম-েমাজাে�ল ভূইয়া 
িপতা-সামছুল হক ভুইয়া 
মাতা-আেরছা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1269 নাম-েমাঃ েমা�ািফজার রহমান 
িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-ফিরদপুর টাংগাইল পাড়া 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1270 নাম-রুবা আকতার 
িপতা-মৃত খায়রু�ামান সরকার 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম- 65পি�ম রাজাবাজার 
ডাকঘর-খামারবাড়ী 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1271 নাম-েমাহা�দ হািরস উি�ন 
িপতা-েমাহা�দ মাহাবুবুর 
রহমান 
মাতা-েমাছা�ৎ মাহমুদা রহমান 

�াম-বাসুেদব 
ডাকঘর-বাসুেদব 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1272 নাম-েমাঃ রােসল িব�াস 
িপতা-েমাঃ ইিলয়াস িব�াস 
মাতা-রুিবয়া বেগম 

�াম- 11এ/5আিজজ মহ�া 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর হাউিজং 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1273 নাম-শারমীন আ�ার 
িপতা-লাল মাহমুদ 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1274 নাম-সািহন আলম 
িপতা-বাবুল েহােসন 
মাতা-নািছমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1275 নাম-তুষার ম�ল 
িপতা-গেণশ ম�ল 
মাতা-ঊষা ম�ল 

�াম-পাথর ঘাটা 
ডাকঘর-েজায়ািরয়া 
উপেজলা-টংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1276 নাম-েবারহান উি�ন 
িপতা-েমাঃ খান একরাম আলী 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-আড়ুয়া বণ� 
ডাকঘর-িচতলমারী 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1277 নাম-সানিজদা আ�ার 

িপতা-মরহুম মীর সামসুল হক 
মাতা-মিরয়ম আ�ার 

বাসা-িড-6/ডা�উ যমুনা সার কারখানা 
কেলানী,তারাকাি�,সিরষাবাড়ী,জামালপুর। 

1278 নাম-েমাঃ আবু সাঈদ 
িপতা-েমাঃ েসিলম হাওলাদার 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-েটংরাখালী 
ডাকঘর-ওয়ােয়জাবাদ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1279 নাম-েমাঃ শিফক েহােসন 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
মাতা-িবজলী েবগম 

�াম-িজিধরপুর 
ডাকঘর-বদলগাছী 
উপেজলা-বদলগাছী 
েজলা-নওগাঁ 

1280 নাম-েমাঃ মঈন েহােসন 
িপতা-েমাঃ েহােসন 
আলী(মুি�েযা�া) 
মাতা-মৃত মাহফুজা খাতুন 

�াম- 655/1শািহনবাগ 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1281 নাম-েমাঃ অিহদু�ামান শামীম 
িপতা-আবদুল কােদর 
হাওলাদার 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1282 নাম-েমাঃ পারেভজ আলম 
িপতা-েমাঃ হািরছ উি�ন 
মাতা-েরনু আরা েবগম 

�য়ে�-আলমগীর েহােসন,মমতা এ�ার�াইজ,এইচ-79,�ক-এইচ/5িনউ 
এয়ারেপাট েরাড,বনানী েচয়ার�ানবাড়ী,ঢাকা-1213 

1283 নাম-েমাঃ ওয়ািছল িবন মািলক 
িপতা-েমাঃ আ�ল মািলক 
মাতা-েবগম শরীফা মািলক 

�াম-েকানড়া 
ডাকঘর-েকানড়া 
উপেজলা-নাগরপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1284 নাম-আ�াফুল আলম 
িপতা-জসীম উি�ন 
মাতা-জােমলা খাতুন 

�াম-কা�াপাড়া 
ডাকঘর-কাি�পাড়া 
উপেজলা-গফুরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1285 নাম-িব এম আ�র রহমান 
িপতা-িব এম ই�ািফল েহােসন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1286 নাম-েমাঃ তানভীর েহােসন 
িপতা-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-নািগ র্স আ�ার 

�াম- 28গ�ারাম বাজার েলন 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1287 নাম-েমাঃ েখারেশদ আলম 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-মনিকেরর েনছা 

�াম-এনােয়তপুর পূব©পাড়া 
ডাকঘর-গািজরহাট 
উপেজলা-েসনবাগ 
েজলা-েনায়াখালী 

1288 নাম-েমাসাঃ লুবনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মাসুদ েমা�া 
মাতা-েমাসাঃ িনলুফা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1289 নাম-েমাঃ নািহদুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন 
মাতা-উে� সালমা আ�ার 

�াম- 101িসরাজউি�ন েরাড 
ডাকঘর-েকানাপাড়া 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

1290 নাম-সজীব কুমার 
িপতা-কাশিনাথ �াং 
মাতা-আরতী রাণী 

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

1291 নাম-েমাঃ বাদল েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ েনালাইমান মৃধা 
মাতা-মৃত মাহফুজা েবগম 

�াম- 25/14নতুন �ামপুর 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1292 নাম-েমাঃ ওসমান গিণ 
িপতা-েমাঃ আফছার আলী 
মাতা-তফুরা েবগম 

�াম- 1059বারা�ীপাড়া িলচুতলা 
ডাকঘর-যেশার 
উপেজলা-যেশার সদর 
েজলা-যেশার 

1293 নাম-খােলদা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-আিরফা েবগম 

অকরা,িজ এফ,বািড় নং-20,েরাড নং-44,গুলশান-2,ঢাকা উ�র,ঢাকা-
1212 

1294 নাম-সীমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবদুল গিণ 
মাতা-েবেদনা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1295 নাম-কাজী আলীনূর েহােসন 
িপতা-কাজী বরকত উ�াহ 
মাতা-আেনায়ারা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1296 নাম-আকাশ কুমার ন�ী 
িপতা-িনিখল চ� ন�ী 
মাতা-চ�না রাণী ন�ী 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1297 নাম-পারভীন আ�ার 
িপতা-হাসমত আলী 
মাতা-জািমনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1298 নাম-েমাঃ আবু মুসা 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ েমা�া 
মাতা-েমাসাঃ সােলহা খাতুন 

বাড়ী নং-63,েরাড নং-9,িড আই িট �েজ�,েমরুল বা�া,বা�া,ফাকা-
1212 

1299 নাম-েমাঃ নািসর উি�ন 
িপতা-েমাঃ েমাকবুল েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ আেয়শা খাতুন 

অঝরা িজ/এফ,বাড়ী নং-20,েরাড নং-44,গুলশান-2,গুলশান,ঢাকা-1212 

1300 নাম-েমাঃ িমলন েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসােহল রানা 
�ামািনক 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-হাঁিড়য়াগাছী 
ডাকঘর-দুবলহাটী 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

1301 নাম-েমাঃ হািমদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েসিলনা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1302 নাম-খ�ঃ শিরফুল ইসলাম 

িপতা-খ�ঃ নািসর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

10নং আউটফল �ীট েকায়াটার,ভবন নং-18/3/চ,ধলপুর,ওয়ারী,ঢাকা-
1203 

1303 নাম-চয়ন কুমার েঘাষ 
িপতা-িচরর�ন েঘাষ 
মাতা-ক�না রাণী েঘাষ 

�াম-জয়িসি� 
ডাকঘর-জয়িসি� 
উপেজলা-ইটনা 
েজলা-িকেশারগ� 

1304 নাম-ই�ািহম খিলল 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-আসমা উল হুসনা 

�াম-নারায়ন েখালা 
ডাকঘর-নারায়ন েখালা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

1305 নাম-েমাঃ আহসান হািবব 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ রািজয়া েবগম 

�াম-েকশবপুর 
ডাকঘর-েসহাকািঠ 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1306 নাম-েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালাম নবী 
মাতা-েমাছাঃ শািহদা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1307 নাম-ফরহাত েহাসাইন 
িপতা-আবুল কােশম মাতবর 
মাতা-রুপজান 

805/1নীচতলা,�য্াট-এ,ম� মিনপুর,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1308 নাম-েমাঃ মাহমুদ হাসান 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-রিমছা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1309 নাম-েমাঃ আ�স সবুর 
িপতা-েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা-েমাসাঃ সফুরা খাতুন 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

1310 নাম-আবু সাঈদ 
িপতা-আ�স সা�ার গাজী 
মাতা-সফুরা েবগম 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

1311 নাম-িরপন চ� রায় 
িপতা-হের� নাথ রায় 
মাতা-ক�না রাণী রায় 

�াম-গজগাহা 
ডাকঘর-কু� নগর 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1312 নাম-তামিবনা রহমান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-িশিরন আ�ার 

বাড়ী নং-11 (নীচ তলা),েরাড নং-11,েস�র নং-11,উ�রা,ঢাকা-1230 

1313 নাম-রুিময়া খাতুন 
িপতা-আ�র রিহম সরদার 
মাতা-রােহলা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ সােলহ নয়ন(সহকারী),এসআইিব,েটিলেফান েসকশন,সদর 
দ�র,�িতর�া েগােয়�া মহাপিরদ�র,ঢাকা েসনা িনবাস,ঢাকা-1206 

1314 নাম-আবু মুসা 
িপতা-মৃত েমাছেলম উি�ন 
মাতা-মৃত আেনায়ারা 

�াম-েগায়ারী 
ডাকঘর-বন বাংলা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1315 নাম-জিসম উি�ন 

িপতা-েমাঃ সানু িময়া 
মাতা-আিরফা সুলতানা 

�াম-ম�ভাগ 
ডাকঘর-ম�ভাগ 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1316 নাম-েমাঃ শহীদু�াহ আক� 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মনিজলা খাতুন 

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

1317 নাম-নাজমুন নাহার 
িপতা-আিজজুর রহমান 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-িটকরপাড়া 
ডাকঘর-িশয়ালদী 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1318 নাম-েমাঃ মারুফ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ মািজদুর রহমান 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1319 নাম-মাহমুদা হক 
িপতা-এস,এম আসাদুল হক 
মাতা-সুিফয়া হক 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1320 নাম-েমাঃ এমরানুল হক 
িপতা-েমাঃ মলাই িময়া 
মাতা-েমাছাঃ রািশয়া েবগম 

117পি�ম কাফরুল,েমাহা�দপুর,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1321 নাম-েমাঃ ইিলয়াস েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ ইনছান আলী 
মাতা-েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

�াম-েদউপুর 
ডাকঘর-েদউপুর 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1322 নাম-েসাহাগ কুমার েমাদক 
িপতা-চ�ন কুমার েমাদক 
মাতা-ল�ী রাণী েমাদক 

�াম-পি�ম বস�পুর 
ডাকঘর-বািজতপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1323 নাম-েমাঃ মিহ উি�ন 
িপতা-েমাঃ আবুল খােয়র 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-হায়দরাবাদ 
ডাকঘর-হায়দরাবাদ 
উপেজলা-মুরাদনগর 
েজলা-কুিম�া 

1324 নাম-েমেহদী হাসান িসফাত 
িপতা-জিহর আলী 
মাতা-েমেহরুন েনছা 

বাসা নং-19,েরাড নং-01,�ক নং-িস,িমরপুর-1,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1325 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল হক 
মাতা-আ�য়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1326 নাম-েমাঃ েজাবােয়র খান 
িপতা-েমাঃ আ�স ছালাম খান 
মাতা-েমা�ফা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1327 নাম-সুমা আ�ার 

িপতা-েমাঃ আ�ল বােরক 
মাতা-শামছু�াহার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1328 নাম-িলজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ নূরুল হুদা 
মাতা-আংগুরা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1329 নাম-নাজমুল হক 
িপতা-আকরামুল হক 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1330 নাম-েমাঃ আবু বকর িছ�ীক 
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-জােমলা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1331 নাম-েমাঃ ফিরদ িময়া 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-জুেলখা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1332 নাম-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
িপতা-মৃত িগয়াস উি�ন 
মাতা-েমাছা মাছুমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1333 নাম-েমাঃ রােশদ িময়া 
িপতা-েমাঃ আবু তােলব িময়া 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

বাসা নং-249/1সড়ক নং-3,ম�ল পাড়া,আলম নগর,সদর রংপুর 

1334 নাম-েমাছাঃ িমনা ইয়াসিমন 
িনিশ 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-পবহাটী 
ডাকঘর-িঝনাইদহ 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1335 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক 
িপতা-েমাঃ েমাফা�াল েহােসন 
মাতা-রািজয়া েবগম 

�াম-আইচঢাল 
ডাকঘর-কামার পুকুর 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

1336 নাম-মিরয়ম আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1337 নাম-সাথী বাৈড় 
িপতা-েখাকন বাৈড় 
মাতা-সুষমা বাৈড় 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1338 নাম-ছুরাইয়া 
িপতা-মৃত আ�র েরজাক 
মাতা-আেনায়ারা 

�য়ে�-আ�ল কাইয়ুম,বৃহৎ করদাতা ইউিনট,মূ� সংেযাজন 
কর,ি�তীয়12তলা সরকারী অিফস ভবন(6�তলা)েসগুনবািগচা,ঢাকা 

1339 নাম-আন� চ� িব�াস 
িপতা-মৃত মহ� চ� িব�াস 
মাতা-িভা রাণী িব�াস 

�াম-যদুনাথপুর 
ডাকঘর-যদুনাথপুর 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1340 নাম-িমজানুর রহমান 

িপতা-আজাহার আলী 
মাতা-হানুফা 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1341 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
মাতা-েমাচাঃ রিহমা খাতুন 

93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1342 নাম-রওশন আরা 
িপতা-দুলাল িময়া 
মাতা-নুরুন নাহার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1343 নাম-সা�াদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবু সাঈদ ভূয়া 
মাতা-মািজদা খাতুন 

�াম-কাটাখালী 
ডাকঘর-জাতীয় িচিনর কল 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1344 নাম-েমাঃ আবুবকর 
িপতা-েমাঃ আ�ল আউয়াল 
মাতা-িশউিল েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1345 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আনজুয়ারা েবগম 

�াম-েগাসাই বাড়ী 
ডাকঘর-েজাড়গাছা 
উপেজলা-েসানাতলা 
েজলা-বগুড়া 

1346 নাম-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সািহন 
মাতা-েমাসাঃ মািহদা েবগম 

েহাি�ং নং-22,েলন নং-09,পূব পদরিদয়া,সাতারকুল,বা�া,ঢাকা-2941 

1347 নাম-েমাঃ খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-েখােদজা 

�াম-হাঁসধরা 
ডাকঘর-ভায়াডা�া 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1348 নাম-েমাহা�দ আলী 
িপতা-েমাঃ চালাম ভূঞা 
মাতা-নূর জাহান 

�াম-না�লা 
ডাকঘর-েচৗ�শত 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1349 নাম-েমাঃ িরয়াদুল ওসমানী 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ পারুল আ�ার 

ভবন–করেতায়া(৩য় তলা),িবিসএস �শাসন একােডিম �াফ 
েকায়াটার,বাবুপুরা,নীলে�ত,ঢাকা-1205 

1350 নাম-ময়না 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-তহুরা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1351 নাম-েসেক�ার দািড়য়া 
িপতা-ছালাম দািড়য়া 
মাতা-জুেলখা দািড়য়া 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-8,ক� 
নং-24,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1352 নাম-েমাঃ িমরাজ েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাতাহার েহােসন 
মাতা-মৃত মাহমুদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1353 নাম-আফেরাজা েবগম 

িপতা-েমাঃ আতাহার আলী 
মাতা-খােলদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1354 নাম-জুলকার নাইন 
িপতা-মৃত আবুল কােশম খান 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-অজুর্না 
ডাকঘর-অজুর্না 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1355 নাম-ইয়ািছন িময়া 
িপতা-হারুন িময়া 
মাতা-মাহমুদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1356 নাম-ফারুক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ শওকত আলী িময়া 
মাতা-মােলকা েবগম 

397/ক, 06বায়তুল আমান হাউিজং েসাসাইিট,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

1357 নাম-েমাঃ রািকব উি�ন েমা�া 
িপতা-েমাঃ কিফল উি�ন েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

বাসা নং-18,সড়ক নং-1/2,িড-এইড েরাড,কািলবাড়ী পাড়া, 07নং 
ওয়াড©গাইবা�া সদর,গাইবা�া 

1358 নাম-েমাঃ আমান উ�াহ হৃদয় 
িপতা-েমাঃ ইউনুছ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�াম-বােড়বারপাড়(ছনকা�া) 
ডাকঘর-চর ঘাগড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1359 নাম-িলজা আ�ার 
িপতা-জুলহাস উি�ন 
মাতা-মমতা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1360 নাম-েমাঃ েরাকনু�ামান 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নুরজাহান েবগম 

িদ �াই শট©হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, 101/106 
4থ©তলা,িমরপুর-1মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট(08),শাহআলী,ঢাকা-
1216 

1361 নাম-নূর েমাহা�দ ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ হািনফ িময়া 
মাতা-শােহনা েবগম 

িট.এস.এন কমে��(নীচতলা), 89-90,আ�াবাদ 
বা/এ,িজিপও,ডবলমুিরং,চ��াম 

1362 নাম-শিফউল আলম 
িপতা-এফ.এম বজলুল হক 
মাতা-ফােতমা 

�াম- 454,রােয়দ 
ডাকঘর-রােয়দ 
উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

1363 নাম-রাজীব মজুমদার 
িপতা-সুিনল চ� মজুমদার 
মাতা-েরবা রাণী মজুমদার 

�াম-েটানা কু�পাড়া 
ডাকঘর-হুলারহাট 
উপেজলা-িপেরাজপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1364 নাম-েমাঃ নাঈম খান 
িপতা-েমাঃ ইনামুল হক খান 
মাতা-কিহনুর খানম 

িজ/3িব.িজ ে�স �াফ েকায়াটার,েতজগাঁও,ঢাকা-1208 

1365 নাম-নুসরাত জাহান ফািরয়া 
িপতা-েমাঃ ময়নাল েহােসন 
মাতা-খায়রুন নাহার 

464/3/4-ই,িরেলশন গােড র্ন,উলন েরাড,পি�ম রামপুরা,িখলগাঁও,ঢাকা-
1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1366 নাম-েমাঃ তানজীম মাহমুদ 

িপতা-েমাঃ আবদুল হক 
মাতা-শামসুন নাহার 

েশখ মি�ল, 27েরল েরাড, (বাইেলন),পূব©লালিদঘী পাড়া,ওয়াড নং-
6,যেশার সদর,যেশার 

1367 নাম-েমাঃ িমরাজুল ইসলাম 
িপতা-েশখ আ�র রব 
মাতা-েমাসেফরা খাতুন 

�য়ে�-রুিব সুলতানা,ভবন নং-01,রুম নং-116,মি�পিরষদ 
িবভাগ,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

1368 নাম-েমাছাঃ রােহনা খানম দৃি� 
িপতা-মৃত খােদমুল ইসলাম 
মাতা-কিহনূর সুলতানা 

�াম-হাজীপাড়া ৈবশাখী েমাড় 
ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

1369 নাম-েরাকন িময়া 
িপতা-মিজবর 
মাতা-নাজমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1370 নাম-আলািমন 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-কিহনুর িবিব 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1371 নাম-আরিজদা ইয়াসিমন 
িপতা-মৃত আনছার আলী 
মাতা-েহেলনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1372 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
বাি� 
িপতা-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
মাতা-েমাসাঃ নাহার েবগম 

�াম-কুিড়পাইকা 
ডাকঘর-কুিড়পাইকা 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1373 নাম-েমাঃ িরপন বাড়ী 
িপতা-েমাঃ সুলতান বাড়ী 
মাতা-েমাসাঃ লাইলী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1374 নাম-েমাঃ েসাহানুর ইসলাম 
িপতা-কাজী মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ মমতাজ েবগম 

�য়ে� কাজী েতাফােয়ল আহেমদ(রািজব),েমসাস©কাজী পেয়�56নং 
�ল,েপৗর িনউ মােকর্ট,পটুয়াখালী 

1375 নাম-েমাহা�দ েমাছাে�র আলী 
িপতা-েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1376 নাম-েমাঃ একরামুল হক 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-মােজদা েবগম 

িদ মিদনা েট�টাইল, 16/2নয়ামািট,নারায়নগ� সদর,নারায়নগ� 

1377 নাম-সু�ত ভ� 
িপতা-তপন ভ� 
মাতা-মীরা ভ� 

�াম-েকিলশহর 
ডাকঘর-েকিলশহর 
উপেজলা-পিটয়া 
েজলা-চ��াম 

1378 নাম-জািহ র্দা খাতুন 
িপতা-আ�ল জিলল 
মাতা-লাইলী েবগম 

�াম-রুহুলী 
ডাকঘর-েগািব�াসী 
উপেজলা-ভূঞাপুর 
েজলা-টাংগাইল 
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1379 নাম-আেনায়ার েহােসন 

িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-নাজমা খাতুন 

�াম-েকানাগাঁও 
ডাকঘর-েমাগলটুলা 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1380 নাম-ৈসয়দ জুলিফকার আলী 
িপতা-ৈসয়দ েনায়ার আলী 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

�াম-উ�র আিরচ পুর 
ডাকঘর-মু� নগর 
উপেজলা-টংগী 
েজলা-গাজীপুর 

1381 নাম-েগালাম আহেমদ সািহব 
িপতা-এম,এ কােদর 
মাতা-েসিলনা েবগম 

পি�ম আগার গাঁও, 60িফট েরাড,িবসিম�াহ ফােমস�,আগারগাঁও,েশের 
বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1382 নাম-শামীমা আ�ার 
িপতা-শামছু�ীন 
মাতা-জুেলখা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1383 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-রিফজ উি�ন 
মাতা-িমনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1384 নাম-নূর আহ�দ 
িপতা-েমাঃ হােছন আলী 
মাতা-জুেবদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1385 নাম-খাইরুল আলম 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1386 নাম-েমাসাঃ সািবনা ইয়াছিমন 
িপতা-েমাঃ এমদাদুল হক 
মাতা-েমাসাঃ েখারেসদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1387 নাম-েমাঃ মাইন উি�ন 
িসকদার 
িপতা-আঃ ম�ান িসকদার 
মাতা-শাহনাজ এিলন 

�াম-কািলশুরী 
ডাকঘর-কািলশুরী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

1388 নাম-েমাসাঃ নািগ র্স আ�ার 
িপতা-েমাঃ জেবদ আলী খিলফা 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-দি�ন কলাগািছয়া 
ডাকঘর-দি�ণ কলাগািছয়া 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

1389 নাম-েমাঃ িরদওয়ান নািজল 
িবন কালাম 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-নাসরীন সুলতানা 

226/2/ছ,েরাড নং-02,পি�ম আগারগাঁও, 28নং ওয়াড©,েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

1390 নাম-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িপতা-েমাঃ রমজান আলী 
মাতা-সািহদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

1391 নাম-কাজী িমহাজুল ইসলাম 
িপতা-কাজী আ�ল ের�াক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-তুলাচারা 
ডাকঘর-েগাপালপুর 
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উপেজলা-েবগমগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1392 নাম-জািহদুল হাসান 
িপতা-কাজী এম,এ মা�ান 
মাতা-নাছিরন আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1393 নাম-েমাঃ েদৗলাতুজ জামান 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ দুলালী েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1394 নাম-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
িপতা-মৃত শামছুর উি�ন 
মাতা-রিফকা খাতুন 

�াম-েগাসাইনপুর 
ডাকঘর-বড়নগর 
উপেজলা-েগায়াইনঘাট 
েজলা-িসেলট 

1395 নাম-েমাসাঃ নাজমুন নাহার 
িপতা-েমাঃ আঃ হািলম আকন 
মাতা-িমেসস নূরজাহান েবগম 

িনেবিদতা িশশু হাসপাতাল, 11/1েহয়ার �ীট, 74নং 
ওয়াড©,ওয়ারী,সূ�াপুর,ঢাকা-1203 

1396 নাম-কনা রাণী 
িপতা-রেমশ চ� বম©ন 
মাতা-সুধা রাণী 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1397 নাম-েমাঃ েরাহান সরকার রনজু 
িপতা-েমাঃ নুর জামাল 
মাতা-েমাছাঃ অিজফা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1398 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-আ�র সা�ার 
মাতা-খােলদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1399 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা-নওয়াব আলী 
মাতা-জুেবদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1400 নাম-েমাঃ আলমগীর েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আ�ল বারী 
মাতা-আিছয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1401 নাম-আ ক ম পরাগ সরকার 
িপতা-েমাঃ কমর উি�ন 
সরকার 
মাতা-েমাছাঃ পারভীন আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1402 নাম-েমাঃ জািহদ েরজা 
িপতা-েমাঃ আলী েহােসন 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

1403 নাম-েমাছাঃ শাহানা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েরেজায়ানা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1404 নাম-লুবনা সাহা 
িপতা-িদলীপ কুমার সাহা 
মাতা-��া রাণী সাহা 

�য়ে�-��া রাণী সাহা,�হায়ন ও গণপূত ম�ণালয়,ভবন নং-05,ক� নং-
104 (2য় তলা),বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 
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1405 নাম-েমরীনা আ�ার 

িপতা-েমাঃ চাঁন িময়া 
মাতা-আছমা েবগম 

�াম-ম-108,পি�ম েমরুল 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-বা�া 
েজলা-ঢাকা 

1406 নাম-ফারজানা রহমান 
িপতা-েশখ ফজলুর রহমান 
মাতা-েরখা েবগম 

�াম- 1076পি�ম ন�ীপাড়া 
ডাকঘর-সবুজবাগ 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1407 নাম-েমাছাঃ নাছিরন আ�ার 
িপতা-েমাঃ এবাদ উ�া 
মাতা-েমাছাঃ জহুর চাঁন েবগম 

�াম- 429,�কলস 
ডাকঘর-ন�নপুর 
উপেজলা-বাহুবল 
েজলা-হিবগ� 

1408 নাম-রািহনুর আ�ার 
িপতা-আবদুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�য়ে�–েমাহা�দ ইসহাক,উ�মান সহকারী,পুিলশ 
েটিলকম,রাজারবাগ,ঢাকা 

1409 নাম-খািদজাতুল েকাবরা 
িপতা-েমাঃ সানাউ�াহ 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1410 নাম-েমাঃ আ�ল কােদর 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

�াম-েবড়ামারা 
ডাকঘর-িস�া� বাঘমারা 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1411 নাম-ইনামুল হক 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

�াম-�পুরবালী 
ডাকঘর-দি�ণ িবিশউড়া 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

1412 নাম-রাফসান জানী জুেয়ল 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-শাহানাজ পারভীন 

�য়ে�-েমাঃ জাহা�ীর আলম,ে�শাল িসিকউিরিট েফাস©,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1413 নাম-আলপনা 
িপতা-আলাল উি�ন 
মাতা-রিবজা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1414 নাম-খািদজা আ�ার 
িপতা-হািনফ হাওলাদার 
মাতা-হািসনা েবগম 

বাড়ী নং-63,েরাড নং-09,িড আই িট �েজ�,েমরুল বা�া,বা�া,ঢাকা-
1212 

1415 নাম-েমাছাঃ েমৗসুমী েবগম 
িপতা-েমাঃ মকবুল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েবেদনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1416 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা- েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লায়লা আন�মান 

বাসা-05,সড়ক-28,�ক-িড,েসকশন-10,িমরপুর,প�বী,ঢাকা 

1417 নাম-তাসিকয়া জামান িরমা 
িপতা-েমাঃ কামরু�ামান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

িব-14,িজ-11,এিজিব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1418 নাম-তাহিমনা আ�ার 

িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-িশিরন আ�ার 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট 
১১৭ পি�ম কাফরুল 
আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা 

1419 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ েসকা�র আলী 
আকন 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-ভুিরয়া ১ নং সড়ক 
ডাকঘর-কমলাপুর 
উপেজলা-ভুিরয়া 
েজলা-পটুয়াখালী 

1420 নাম-অপু আচা�র্ 
িপতা-িজতু আচা�র্ 
মাতা-অিনতা রাণী আচা�র্ 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট 
পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা 

1421 নাম-সািদকা আলম 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-সালমা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ ে�িনং েস�ার 
95/২ পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

1422 নাম-অপুব দাশ 
িপতা-অ�ন চ� দাশ 
মাতা-িবথী রাণী দাশ 

�াম-েহােসনপুর 
ডাকঘর-ডুকাঐ বাজার 
উপেজলা-বাহুবল 
েজলা-হিবগ� 

1423 নাম-েরজাউল ইসলাম কাজী 
িপতা-েমাশােরফ েহােসন কাজী 
মাতা-মাসুদা েবগম 

562/১ পি�ম েশওড়াপাড়া 
িমরপুর,ঢাকা 

1424 নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবদুল হািমদ 
মাতা-েমাছাঃ িফেরাজা খাতুন 

�াম-বরই তলা 
ডাকঘর-বরই তলা 
উপেজলা-কাজীপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1425 নাম-েমাঃ শাহ আলম 
িপতা-েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা-আসমা খানম 

বাসা-50,েরাড-01 
বরইকাি�(সুনামপুর) 
ডাকঘর-িসেলট 
উপেজলা-দি�ণ সুরমা 
েজলা-িসেলট 

1426 নাম-সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-রওশন আরা 

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

1427 নােম-েমাঃ নরুস েসায়ািলহীন 
িপতা-েমাঃ েগাফরান উি�ন 
আহে�দ 
মাতা-ফিরদা েবগম 

সািদয়া আহে�দ কু�, 390/এ পি�ম েশওড়াপাড়া,িমরপুর,ঢাকা 

1428 নাম-পলাশ েদবনাশ 
িপতা-�পন েদবনাথ 
মাতা-িমলন েদবনাথ 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা 

1429 নাম-েমাঃ মািজদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা-েমাছাঃ বিবতা ইয়াসমীন 

�াম-শশরা ৈবরািগিদঘী 
ডাকঘর-খািসলাডা�া 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1430 নাম-সািবহা সুলতানা অিন 

িপতা-সামছুি�ন আহেমদ 
হুমায়ুন 
মাতা-সুরমা েবগম 

�াম-আলী আেহেমদ িময়াবাড়ী,মুসিলম কেলানী 
ডাকঘর-মাইজদী েকাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1431 নাম-হািসনা খাতুন 
�ামী-েমাঃ আঃ েসাবহান তাং 
মাতা-আ�য়ারা েবগম 

�াম-েজায়াল ডা�া 
ডাকঘর-বাজার ভ� ঘাট 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1432 নাম-�ণ র্া খানম 
িপতা- মৃত সরদার ওমর আলী 
মাতা-আেলয়অ েবগম 

বাসা- 17,েরাড- 4,�ক-িড,দি�ণ বন�(৩য় তলা) 
িখলগাঁও,ঢাকা 

1433 নাম-িনশাত জাহান 
িপতা- েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-তহুরুন েনছা 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93মািলবাগ েচৗধুরীপারা 
ঢাকা 

1434 নাম-আবদু�াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-মাকসুদা িনপু 

কি�উটার �াব, 47/১ বাংলাবাজার,ঢাকা 

1435 নাম-েজড এম তানিজলুর 
রহমান 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�যে�-েমাঃ িজয়াউর রহমান িব-১৬,িড-১,আগারগাঁও তালতলা সরকারী 
অিফসাস েকায়াট র্ার,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

1436 নাম-েমাঃ েরজওয়ান খ�কার 
িপতা-েমাঃ আ�ল�াহ খ�কার 
মাতা-েমাছাঃ েরজমী েবগম 

�াম-উ�র কাজীবাড়ী সে�ালা 
ডাকঘর-সাদু�াপুর 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

1437 নাম-রুমা খানম 
িপতা-েমাঃ চ�ন খান 
মাতা-আি�য়া খানম 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট 
১১৭৮ পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও,তলতলা,ঢাকা 

1438 নাম-েমাঃ েমা�ািফজার রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান িময়া 
মাতা-েমাছাঃ িবউিট েবগম 

বাসা-১৪, (৭ম তলা),সড়ক-5,�ক-িজ,েসকশন-২ 
িমরপুর,ঢাকা 

1439 নাম-জুবােয়র 
িপতা- সািবর উি�ন 
মাতা-আি�য়া 

25/18তাজমহল েরাড 
�ক-িস 
েমাহা�দপুর,ঢাকা 

1440 নাম-জয়নাল আেবিদন 
িপতা-আ�ল ম�াফ 
মাতা-জােহদা খাতুন 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট 
পি�ম কাফরুল 
আগারগাঁও,তালতলা 
ঢাকা 

1441 নাম-ফারুক 
িপতা-শাহ আলম 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-কাওয়ালিদয়া 
ডাকঘর-মকসুদপুর কাচাবাড়ী 
উপেজলা-মকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1442 নাম-মিহম খান 

িপতা-েমাঃ ইউনুছ খান 
মাতা-রওশনারা েবগম 

বাসা-03,�ক-১২,�ক দি�ণ ত 
প�বী,িমরপুর,ঢাকা 

1443 নাম-েমাঃ িময়া ইমরান েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবু হািনফ 
মাতা-জা�ােত খাতুন 

িব-110/৭(হাসপাতাল েজান) 
এিজিব কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা 

1444 নাম-জহুরুল ইসলাম 
িপতা- জিফর আলী 
মাতা-অজুফা খাতুন 

�াম-দি�ণ তাহিরয়া পাড়া 
ডাকঘর-পাচগাও 
উপেজলা-নািলতাবাড়ী 
েজলা-েশরপুর 

1445 নাম-েমাছাঃ নারিগছ খাতুন 
িপতা-েমাঃ আশরাফ েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ জিরনা েবগম 

�াম-জাফর পাড়া 
ডাকঘর-জাফরপাড়া 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1446 নাম-েমাঃ জুলহাস েহােসন 
সুজন 
িপতা- েমাঃ আ�াল আলী 
মাতা-রেমছা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার 
িব-93মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা 

1447 নাম-নাজমুল হক 
িপতা-আফছর আলী 
মাতা-রােহলা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব রামপুরা িডিআইিট েরাড,ঢাকা 

1448 নাম-েমাঃ আিরফুর ইসলাম 
িপতা-মৃত আবু হািনফ 
মাতা-উদয় ভানু 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব রামপুরা িডিআইিট েরাড,ঢাকা 

1449 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা- েমাঃ হযরত আলী 
হাওলাদার 
মাতা- েমাসাঃ আেনায়ারা েবগম 

পলাশ কি�উটার 
সদর েরাড,নতুন বাজার, 
পটুয়াখালী েপৗরসভা 
পটুয়াখালী 

1450 নাম-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শরীফুল ইসলাম 
মাতা-শাহানারা েবগম 

675পি�ম েশওড়াপাড়া 
িমরপুর,ঢাকা 

1451 নাম-েমাঃ নুর ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফরহাদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেজদা েবগম 

�াম-ইসলামপুর 
ডাকঘর-বড়হর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1452 নাম-েমাঃ মামুন উর রিশদ 
িপতা-েমাঃ েমাজাফ্ফর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ িমনু েবগম 

�াম-ভিগরত মাছহাড়ী 
ডাকঘর-ভিগরত মাছহাড়ী 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1453 নাম-শাপলা 
িপতা- এমদাদুল হক 
মাতা-রওশনারা েবগম 

�ার কমািশ র্য়াল ে�িনং েস�ার 
17পূব রামপুরা িডআইিট েরাড,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1454 নাম-বজূলুল হক 

িপতা- আবুল েহাসাইন 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�ার কমািশ র্য়াল ে�িনং েস�ার 
17পূব রামপুরা িডআইিট েরাড,ঢাকা 

1455 নাম-েমাছাঃ নািসমা খাতুন 
িপতা- মৃত রমজান েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা খাতুন 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট 
117পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও,েশেরবাংলানগর,ঢাকা 

1456 নাম-েমাঃ আতাউর রহমান 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িরনা িবিব 

�যে�-েমাঃ িমজানুর রহমান(গেবষণা ও �কাশনা িবভাগ) 
বাংলােদশ িশ�কলা একােডমী 
েসগুবািগচা,ঢাকা 

1457 নাম-েমাঃ আিরফুর ইসলাম 
িপতা-আয়নুল হক 
মাতা-অেলদা খাতুন 

�াম-পি�ম দুবলাই 
ডাকঘর-কাজীপুর 
উপেজলা-কাজীপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1458 নাম-েমাঃ আিনসুর রহমান 
সরকার 
িপতা- েমাঃ ফখরুল ইসলাম 
সরকার 
মাতা-আরািবয়া সুলতানা 

�াম- 31ব�ডাক পাড়া,িজনিজরা 
ডাকঘর-েকরাণীগ� 
উপেজলা-েকরাণীগ� 
েজলা-ঢাকা 

1459 নাম-েমাঃ সাজদার েহােসন 
িপতা- েমাঃ নািসর উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ শিরফা েবগম 

�াম-েঘাড়াপািখয়া 
ডাকঘর-রামচ�পুর হাট 
উপেজলা-চাপাইনবাবগ� সদর 
েজলা-চাপাইনবাবগ� 

1460 নাম-শািহনুর আ�ার 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-িলিল েবগম 

�াম-রূপসদী মািঝবাড়ী 
ডাকঘর-রূপসদী দি�ণপাড়া 
উপেজলা-বান্ছারামপুর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1461 নাম-িনগার সুলমানা 
িপতা- েমাঃ িছি�ক আলী 
মাতা-খািদজা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব রামপুরা,িখলগাঁও,ঢাকা 

1462 নাম-আিরফ েহােসন 
িপতা-নুর েহােসন 
মাতা-আিমনা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ ে�িনং েস�ার 
93/১ সরদার কমে��(২য় তলা),আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা 

1463 নাম-েমাঃ আিরফ েশখ 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান েশখ 
মাতা-শরীফা খাতুন 

�াম-িচংগড়ী 
ডাকঘর-িচংগড়ী বাজার 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

1464 নাম-জািকর েহােসন 
িপতা-জুনাব আলী 
মাতা-নাজিমন নাহার 

�াম-বড় ধামাই 
ডাকঘর-নয়াবাজার 
উপেজলা-জুড়ী 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

1465 নাম-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সামসুল হক 
মাতা-েহাসেন আরা 

�াম-চাপাইন 
ডাকঘর-িস আর িপ 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1466 নাম-আলপনা আ�ার 

িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-পারুল আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা 

1467 নাম-েমাঃ এহসাননুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আফজাল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ সামছুন নাহার 

112পূব র্ বাসােবা(পাটয়ারী গিল),বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা-1214 

1468 নাম-আিরফ মাতু�র 
িপতা-ব�ার মাতু�র 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম-চরদুয়াইর 
ডাকঘর-মানাইরহাট 
উপেজলা-ভাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

1469 নাম-মিনরু�ামান 
িপতা-েমাঃ েগালাম েমা�ফা 
মাতা-মিমন েবগম 

�াম-বালীজুড়া 
ডাকঘর-বালীজুড়া 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 

1470 নাম-িরনা আ�ার 
িপতা-িগয়াস উি�ন 
মাতা-আয়শা আ�ার 

�যে�-আবুল বাশার,িব-92,মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া,ঢাকা-1219 

1471 নাম-েমাঃ ফারুক েহােসন 
িপতা-মৃতঃ আঃ েমাতােলব 
গাজী 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-দি�ণ মা�া 
ডাকঘর-মা�া 
উপেজলা-দি�ণ মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

1472 নাম-আফছানা আিজজ 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-েখােদজা েবগম 

114/8,এ িজ,িব,কেলানী,হাসপাতাল েজান,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1473 নাম-জািহদ হাসান 
িপতা-হা�ান সরদার 
মাতা-শাহানা েবগম 

�াম-খানার পাড় 
ডাকঘর-কািঠ 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1474 নাম-রািজয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আ�ল আউয়াল 
মাতা-রােহনা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1475 নাম-েমাঃ কাউছার িময়া 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-রওশন আরা 

�াম-েষালরিশ 
ডাকঘর-ছয়সূতী 
উপেজলা-কুিলয়ারচর 
েজলা-িকেশারগ� 

1476 
নাম-তাবাসুম েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ আ�ল হক 
মাতা-েগালাপ বানু 

�াম-হাজারীবাগ েলন 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1477 নাম-েমাছাঃ আয়শা আ�ার 
িপতা-েমাঃ রতন িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েহাসনা আরা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 
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1478 নাম-েমাঃ সাি�র েহােসন 

িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া খাতুন 

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

1479 নাম-েমাঃ িলজন খান 
িপতা-েমাঃ কু�স খান 
মাতা-িরনা খানম 

60/10 (5ম তলা),েবচারাম েদউরী,বাবুবাজার,ঢাকা-1100 

1480 নাম-�বীন কুমার সাহা 
িপতা-গুরুপদ সাহা 
মাতা-শংকরী সাহা 

িমিলকু� এ-63/3,তালবাগ,�াংক কেলানী,সাভার,ঢাকা 

1481 নাম-েমাছাঃ রােবয়া বসরী 
িপতা-েমাঃ আঃ রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ রািশদা বগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1482 নাম-েমাঃ খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কািদর 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেন আরা 
েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 

1483 নাম-েমাঃ মু�ার েহাসাইন 
িপতা- েমাঃ আকরাম খান 
মাতা-লাবনী 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 

1484 নাম-মু�ী এস েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ জাফর মু�ী 
মাতা-েবগম খাতুন 

�াম-জগ�াহদী 
ডাকঘর-যদুন�ী 
উপেজলা-সালথা 
েজলা-ফিরদপুর 

1485 নাম-শিরফুল হাসান 
িপতা-েমাঃ িগয়াস উি�ন 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-সুিতয়াখালী 
ডাকঘর-সুিতয়াখালী 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1486 নাম-মামুনুর রিশদ 
িপতা-আিজজার রহমান 
মাতা-রিমছা েবগম 

�াম-পি�ম খারুয়াবাধা 
ডাকঘর-মিমনপুর 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

1487 নাম-েমাঃ কামরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-চা�া েবগম 

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

1488 নাম-শাহাবুি�ন েমা�া 
িপতা-েজানাব আলী েমা�া 
মাতা-রািহদা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1489 নাম-েরাকসানা আ�ার 
িপতা-জাহা�ীর আলম 
মাতা-মািফয়া েবগম 

�াম-ফেতহাবাদ 
ডাকঘর-মিরচাকা�া 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1490 নাম-েমাহা�দ মাহমুদ আলী 

ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ েমাতােলব ভূইয়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

43/25,ঋমীবাগ েলন,ওয়ারী,ঢাকা-1100 

1491 নাম-েমাঃ সুজন আলী 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 

1492 নাম-তানভীর িশকদার 
িপতা-মিনরুল িশকদার 
মাতা-িনলুফা ইয়াসিমন 

�যে�-েমাঃ শাহাদাত,সাঁট মু�া�িরক,অিতির� েজলা�শাসক(িশ�া ও 
আই িসিট)মহদায়র,েগাপনীয় শাখা, 3য় তলা নারায়নগ� 

1493 নাম-ৈসকত মাহমুদ 
িপতা-গাজী েমাঃ আতাউর 
রহমান 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-দি�ণ কুমািরয়া বাড়ী 
ডাকঘর-কুমািরয়া বাড়ী 
উপেজলা-সিরষাবাড়ী 
েজলা-জামালপুর 

1494 নাম-নাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃ জালাল মৃধা 
মাতা-তহিমনা েবগম 

�যে�-েমাঃ েহলাল উি�ন,েব� সহকারী,িবেশষ জজর্ আদালত নং-6জজ 
েকাট র্ ঢাকা 

1495 নাম-রািহমা আ�ার 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�যে�-মিহদুল ইসলাম,সাঁট-মু�া�িরক অপােরটর,ে�েনা-3 

1496 নাম-রাজু আহেমদ 
িপতা-েমাঃ কওছার আলী 
মাতা-মমতাজ েবগম 

এইচ-52,িব/2,�াংক কেলানী,সাভার,ঢাকা 

1497 নাম-রুপা আ�ার েদালা 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-আেমনা েবগম 

বাসা নং-56,েরাড নং-2,�ক-িস,েসকশন-13,িমরপুর,ঢাকা-1216 

1498 নাম-�পন তালুকদার 
িপতা-ফজলুল হক তালুকদার 
মাতা-েমরী েবগম 

�াম-িপনজুরী 
ডাকঘর-িপনজুরী 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1499 নাম-উ�ল কুমার 
িপতা-দশরথ িব�াস 
মাতা-নয়ন রানী 

�াম-িগলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-িঝনাইদহ 
উপেজলা-িঝনাইদহ 
েজলা-িঝনাইদহ 

1500 নাম-েমাঃ মাছুম িময়া 
িপতা-েমাঃ আ� িময়া 
মাতা-েমাছাঃ সালমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 

1501 নাম-েমাঃ কাইয়ুম েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসালায়মান 
িশকদার 
মাতা-েমাসাঃ মমতাজ েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1502 নাম-ফয়সাল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-হািছনা েবগম 

2/15সরঃ ডরিমরীভবন,�ীনেরাড,কলাবাগান,িনউমােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা 
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1503 নাম-েমাঃ ফরমান আলী 

িপতা-েমাঃ আ�স ছামাদ 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

বাংলােদশ ে��িফিডং ফাউে�শন,আই িপ,এইচ 
ভবন,গুলশান,বনানী,ঢাকা 

1504 নাম-েমাসাঃ জা�াতুন েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ সুলতানা েবগম 

�াম-িবরািহমপুর(ভােটাটলা) 
ডাকঘর-রাণীহািট 
উপেজলা-িশবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1505 নাম-েমাঃ মামুন আক� 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
আক� 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-সরাৈতল 
ডাকঘর-িনকরাইল 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1506 নাম-রিন চ� ম�ল 
িপতা-কােম�া চ� ম�ল 
মাতা-ফুল কুমারী রাণী 

�াম-�ামপুর পালপাড়া 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1507 নাম-েমাঃ েফরেদৗস হাসান 
িপতা-েমাঃ আইয়ুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ িফেরাজা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17পূব র্ রামপুরা,িড আই িট 
েরাড(4থ র্),তলা,ঢাকা-1219 

1508 নাম-তািনয়া পারভীন 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
েমা�াহ 
মাতা-সাহানাজ পারভীন 

195/এ,ইটালী বাড়ী, 5ম তলা,পূব র্পাে�,েদওয়ান পাড়া,ভাসানেটক,ঢাকা 

1509 নাম-েমাঃ আলী েরজা ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ িছি�কুর রহমান 
ভূইয়া 
মাতা-েজছিমন আ�ার 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1510 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল গিন আক� 
মাতা-আয়শা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ই�িটিটউট, 93/1-এ সরদার কমে��,পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1511 নাম-পুি�তা সরকার 
িপতা-�গ�য় িবন� সরকার 
মাতা-স�য্া সরকার 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1512 নাম-েমাঃ ফারুক আহমদ 
সরকার 
িপতা-েমাঃ সােহব আলী 
সরকার 
মাতা-তােহরা েবগম 

493,�ক-িস,�য্াট নং-3িব,িখলগাঁও,ঢাকা 

1513 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-িছতারা েবগম 

�যে�-েমৗসুমী রহমান,মি�পিরষদ িবভাগ,ভবন নং-01,ক� নং-
207,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

1514 নাম-েমাঃ শািমমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃইয়ািছন আলী 
মাতা-তােহরা 

16/8,পি�ম পলাশী গভঃ েকায়াট র্ার,আজমপুর,ঢাকা-1205 
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1515 নাম-মিদনা খাতুন 

িপতা-মৃতঃ ইি�স আলী 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-ম�পালা 
ডাকঘর-নশিত বাজার 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1516 নাম-নূর-ই-আলম 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-নাসিরন সুলতানা 

�যে�-েমাঃ জিসম উ�ীন(িপ.ও)অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ,�ক নং-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1517 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসানা 
িপতা-েমাঃ েসালাইমান খ�কার 
মাতা-েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম 

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

1518 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ না� িময়া 
মাতা-েমাছাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-পািনয়ারুপ 
ডাকঘর-পািনয়ারুপ 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1519 নাম-েমাঃ সাফা ইবেন গাফফার 
িপতা-এম এ গাফফার 
মাতা-েছেনায়ারা েবগম 

27/6/এ,ঢােক�রী েরাড,েপা�া,লালবাগ,ঢাকা-1211 

1520 নাম-েমাছাঃ েজবু�াহার েবগম 
িপতা-মৃতঃ ওয়ােহ��ামান 
মাতা-েমাছাঃ নুরু�াহার েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ,ে�িনং েস�ার93/1,সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1521 নাম-েমাঃ শাহীনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ কিছম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�াম-দানেবর গলী 
ডাকঘর-সা�া 
উপেজলা-সুগদা 
েজলা-ঢাকা 

1522 নাম-েমাসাঃ খািদজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েগালাম সারওয়ার 
মাতা-েমাসাঃ েরহনা আ�ার 

�যে�-েমাঃ েগালাম সারওয়ার,�শাসন ইউিনট শৃ�লা শাখা,৪থ র্ 
তলা,পিরবার পিরক�না অিধদ�র,৬ কাওরান বাজার,ঢাকা। 

1523 নাম-েমাঃ আবু হািনফ 
িপতা-েমাঃ েমাতােলব মৃধা 
মাতা-েমাসাঃ িপয়ারা েবগম 

�াম-দাপা ই�াকপুর 
ডাকঘর-ফতু�া 
উপেজলা-নারায়ণগ� সদর 
েজলা-নারায়ণগ� 

1524 নাম-সা�াম েহাসাইন 
িপতা-হারুন েশখ 
মাতা-হািসয়া েবগম 

�াম-বলুহার 
ডাকঘর-িসিকরবাজার 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1525 নাম-উ�ল েচৗহান 
িপতা-বাবুল েচৗহান 
মাতা-�মিত েচৗহান 

38-39বা/এ মহাখালী,জন�া�য্ �েকৗশল অিধদ�র,েক�ীয় পািন 
পরী�াগার,গুলশান,ঢাকা-1212 

1526 নাম-সািবকু�াহার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-
1219 
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1527 নাম-শিফকুল ইসলাম 

িপতা-সামছু উি�ন 
মাতা-সিখনা আ�ার 

�াম-হা�াপাড়া 
ডাকঘর-নালগ� 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

1528 নাম-েমাঃ রায়হান েমা�া 
িপতা-মৃতঃ আলজবেহােসন 
েমা�া 
মাতা-েমাছাঃ রুিষ েবগম 

�াম-নগর দােরায়ানী েমা�া পাড়া 
ডাকঘর-দােরায়ানী সুতাকল 
উপেজলা-নীলফামারী 
েজলা-নীলফামারী 

1529 নাম-েমাঃ িরয়াজ উি�ন 
িপতা-েমাঃ জা�াল উি�ন েশখ 
মাতা-রািসদা েবগম 

�াম-িগমাডা�া(উ�র পাড়া) 
ডাকঘর-িগমাডা�া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1530 নাম-েরাকসানা তালুকদার 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-পারভীন েবগম 

�াম-েসনারগাতী 
ডাকঘর-কাজুিলয়া 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1531 নাম-েমাঃ মুরাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-শাহাজাদী েবগম 

�াম-সায়দাবাদ 
ডাকঘর-সােয়দাবাদ 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1532 নাম-কাজী আেনায়ারা জািহদ 
িপতা-কাজী আলাউি�ন 
মাতা-িশরীন আ�ার 

�যে�-িশরীন আ�ার,পিরচালক-4,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

1533 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-রু�ম আলী 
মাতা-েমাছাঃ রােবয়া খাতুন 

দাড়াইল,সাতাইশ,টংগী,গাজীপুর-1712 

1534 নাম-সজীব িব�াস 
িপতা-নীলকমল িব�াস 
মাতা-অচ র্না রাণী িব�াস 

�াম-িহ�পাড়া 
ডাকঘর-েলাহইড় মা�াসা 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-মুকসুদপুর 

1535 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জামাত আলী 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম-েফচুয়ামারা 
ডাকঘর-জািমরতা 
উপেজলা-শাহাজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1536 নাম-আরফােনর েনছা 
িপতা-েমাঃ শহীদু�াহ 
মাতা-হাছনাত জাহান পারভীন 

97/1শহীদ কমে�� রাইিজং সান কি�উটার,এ� শটহয্া� ে�িনং 
েস�ার,তালতলা,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

1537 নাম-েমাঃ জুেয়ল রানা 
িপতা-েমাঃ িম� িময়া 
মাতা-জাহানারা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইি�িটিটউট, 93/1-এ সরদার কমে�� 
আগারগাঁও,তালতলা,েশর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

1538 নাম-সিনয়া আ�ার 
িপতা-কা�ন িময়া 
মাতা-খােলদা আ�ার 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1539 নাম-�শা� চ� সরকার 

িপতা-নারায়ন চ� সরকার 
মাতা-মায়া রাণী সরকার 

�াম-েবকী গাড়াইল 
ডাকঘর-েটােপর বাড়ী 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1540 নাম-েমাঃ েসিলম িময়া 
িপতা-েমাঃ নািছর উি�ন 
মাতা-ম�রা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1541 নাম-িরমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ িমিহর উি�ন 
মাতা-চা�া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1542 নাম-মাছুদ পারেভজ 
িপতা-আকবর আলী খান 
মাতা-িমনাহর েবগম 

�যে�-েমাঃ হুমায়ন কিবর(িপও),অথ র্ ম�ণালয়, (ই,আর িড),েশের বাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

1543 নাম-লুৎফর রহমান শামীম 
িপতা-আ�ল হাই 
মাতা-েহেলনা খাতুন 

�যে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম,েপা�াল অপােরটর,�ধান 
ডাকঘর,ময়মনিসংহ 

1544 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা-মমতাজ েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1545 নাম-েমাঃ শাহজালাল ভূইয়া 
িপতা-নুরজাহান েবগম 
মাতা-েমাঃ েসােলমান ভূইয়া 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1546 নাম-েসাহাইল আহমদ 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-মােজদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1547 নাম-সােজদা আ�ার 
িপতা-হািকম হাওলাদার 
মাতা-ফুলজান 

�াম-চ�পাড়া 
ডাকঘর-চ�পাড়া 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

1548 নাম-েমাঃ নূর উি�ন 
িপতা-েমাঃ সুরুজ আলী 
মাতা-অরফুলা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1549 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-হািমদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1550 নাম-িমজর্া সািদকুর রহমান 
িপতা-িমজর্া আ�স সা�ার 
মাতা-েসাভা সা�ার 

�াম-শালগাড়ীয়া(তালবাগানপাড়া) 
ডাকঘর-পাবনা 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

1551 নাম-ফােতমা আ�ার 
িপতা-নওয়াব আলী 
মাতা-জহুরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1552 নাম-েমাঃ েগালাম র�ানী 

িপতা-নয়াব আলী 
মাতা-জহুরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1553 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ েসালাইমান ভূইয়া 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1554 নাম-েমাঃ আল ইিলয়াস 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-নািছমা 

48,সীমা িনেকতন,পূব র্ হাজীপাড়া,রামপুরা,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

1555 নাম-মািকয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািদসুর রহমান 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1556 নাম-েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-হাজী েমাঃ আিমর 
েহােসন 
মাতা-মৃত েমাসাঃ হািলমা েবগম 

�াম-মাতুয়াইল েমাঘল 
ডাকঘর-পাড়া ডগার 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1557 নাম-আলইমরান 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল িব�াস 
মাতা-েমাছাঃ িরিজয়া খাতুন 

�াম-পাচাকািড় 
ডাকঘর-পাচাকিড় 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1558 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ আিজজুল ইসলাম 
মাতা-রােবয়া ইসলাম 

�যে�-িরপন, 10/িব/3,পাইিনওর হাউিজং,আিজজ মহ�া,মা�াসা 
বাইেলন,েমাহা�দপুর,ঢাকা 

1559 নাম-েমাঃ আ�স সবুর খান 
িপতা-নওেশর আলী খান 
মাতা-জােবদা খাতুন 

46/7,চাঁন েরাড,উ�র রাজাশন,সাভার,ঢাকা 

1560 নাম-এম এ বাসার মু�ী 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান মু�ী 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-মুরাদপুর 
ডাকঘর-অ�র পুর 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

1561 নাম-সােরায়াব েহাসাইন 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-েরৗশন আরা েবগম 

�াম-মুরাদপুর 
ডাকঘর-অ�র পুর 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

1562 নাম-েমাঃ েবলাল েহােসন 
িপতা-আ�র রা�াক খান 
মাতা-শািহদা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1563 নাম-েমাঃ িরয়াজ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম হাওলাদার 
মাতা-েরিনস 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1564 নাম-িলটন িব�াস 
িপতা-মিতলাল িব�াস 
মাতা-যমুনা রাণী িব�াস 

বাংলােদশ অথ র্ৈনিতক অ�ল কতৃর্প�,েবজা। িবিডিবএল ভবন,েলেভল-
15,12কারওয়ান বাজার,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1565 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 

িপতা-আসাদু�ামান 
মাতা-আ�মানারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1566 নাম-েমাঃ েমা�াক আহেমদ 
িপতা-েমাঃ েমা�ফা কামাল 
মাতা-ফিরদা আ�ার 

িব-74,িজ-12এ.িজ.িব কেলানী,হাসপাতাল েজান,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1567 নাম-েমাঃ নাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃ েবলাল িময়া 
মাতা-নািছমা খাতুন 

�াম-বলদী বাতান 
ডাকঘর-িগরাই 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1568 নাম-শাহািরয়ার তাকসসুম 
রাি� 
িপতা-মিফজুল হক 
মাতা-বকুল িবিব 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1569 নাম-েমাছাঃ শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-েমাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1570 নাম-জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-িজ�াতুেনছা 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1571 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ ছিফর উ�ীন 
মাতা-েখােদজা খাতুন 

িব-87,এফ-12,এিজিব কেলানী,হাসপাতাল েজান,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

1572 নাম-এম,সাইফুল ইসলাম সজীব 
িপতা-এম,আেনায়ারা েহােসন 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1573 নাম-ফাহাদ ইবেন খােলদ 
িপতা-খােলদ িবন কােশম 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

65/8মািটকাটা,কয্া�নেম�,ঢাকা-1206 

1574 নাম-েমাঃ সবুর আলী 
িপতা-েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ দুেলাব েবগম 

�যে�-েমাঃ খাইরুল ইসলাম(গাড়ী চালক),েজান সািভর্েসস 
কমে��,সাভার ই.িপ.েজড,আশুিলয়া,সাভার 

1575 নাম-েমাঃ ইসমাইল েহােসন 
িপতা-েমাঃ টুলু 
মাতা-েমাসাঃ উে�শা েবগম 

শাহেলাম হাউস, 1011/7, 1নং ইিপেজড েগইট,মনুিময়া েচয়ার�ান 
সড়ক02,কুিম�া 

1576 নাম-আিনতা সুলতানা 
িপতা-মৃতঃ আলতাফ েহােসন 
মাতা-আকিলমা খানম 

�াম-চকেদব পাড়া 
ডাকঘর-নওগাঁ 
উপেজলা-নওগাঁ 
েজলা-নওগাঁ 

1577 নাম-েমাঃ সািদকুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ ইসমাইল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা েবগম 

�াম-িনি��পুর 
ডাকঘর-িজরােবা 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1578 নাম-��া িব�াস 

িপতা-জুরান চ� িব�াস 
মাতা-মৃতঃ কনক লতা িব�াস 

তাসিময়া কুিটর,শা-112/1/এ উ�র বা�া,গুলশান,ঢাকা 

1579 নাম-অিনল কা� দাস 
িপতা-বীের� কুমার দাস 
মাতা-িমলন বালা দাস 

360পূব র্ নাখাল পাড়া(নীচতলা),েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

1580 নাম-তাজিম�াহার 
িপতা-আ�ল ওয়াদুদ 
মাতা-অিলমা আজার 

�যে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও),�ম ও আিপল �াইবুয্নাল, 
43কাকরাইল, 04মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা-1000 

1581 নাম-আিনছুর রহমান 
িপতা-আবু তােলব 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

�যে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও),�ম ও আিপল �াইবুয্নাল, 
43কাকরাইল, 04মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা-1000 

1582 নাম-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ বিদয়ার রহমান 
মাতা-আিছয়া েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ই�িটিটউট, 93/1-এ সরদার কমে��,পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা-1207 

1583 নাম-শিহদুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-েদউপুর 
ডাকঘর-েদউপুর 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1584 নাম-সা�াত েহাসাইন 
িপতা-আ�র রিহম 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-েসানাকা�র 
ডাকঘর-িসংগুিরয়া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1585 নাম-নািহদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহাদৎ েহােসন 
মাতা-হােমলা েবগম 

�যে�-েরজাউল কিরম,অিফস সহকারী,ঢাকা েড�াল কেলজ,িমরপুর-
14,ঢাকা-1206 

1586 নাম-েমাঃ রােসল িময়া 
িপতা-েমাঃ কা�ন িময়া 
মাতা-েমাছাঃ সািফয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1587 নাম-সাইদুর রহমান সাঈদ 
িপতা-মৃতঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েহাসেন আরা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1588 নাম-েমাঃ আিমরুল ইসলাম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আলকাছ আলী 
মাতা-নুরু�াহার 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1589 নাম-মুকুল েহােসন 
িপতা-আ�ল হািলম 
মাতা-রিবজা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1590 নাম-েমাঃ ওয়ািলউ�াহ 
িপতা-েমাঃ আঃ ওয়ােরজ 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1591 নাম-সুম� রায় 
িপতা-নিলন চ� রায় 
মাতা-ছায়া রাণী রায় 

�াম-নবনীদাস 
ডাকঘর-গংগাচড়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

1592 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-জালালপুর 
ডাকঘর-আ�াড়ীয়া 
উপেজলা-মধুপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1593 নাম-েমাঃ রু�ন উি�ন 
িপতা-েমাঃ আতাব উাি�ন 
মাতা-হািফজা খাতুন 

�াম-বীর হাজীপুর 
ডাকঘর-হাজীপুর 
উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1594 নাম-েনামান িছি�কী 
িপতা-মিফজ উ�া 
মাতা-নুর জাহান েবগম 

�াম-03নং েনায়া�ই 
ডাকঘর-বাঁেধর হাট 
উপেজলা-সদর,মাইজদী 
েজলা-েনায়াখালী 

1595 নাম-েমাঃ আবু েহনা ফািহম 
িপতা-মৃতঃ েমাঃ আছনািছর 
মাতা-িপয়া েবগম 

1003ঈদগাহ জােম মসজীদ েরাড53ফিরদাবাদ,ঢাকা 

1596 নাম-েমাহা�দ জিসম উি�ন 
িপতা-আ�স সালাম 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-উ�র সা�া 
ডাকঘর-সা�া 
উপেজলা-মুগদা 
েজলা-ঢাকা 

1597 নাম-েসাহান িময়া 
িপতা-আ�ল আহাদ 
মাতা-পারুল আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1598 নাম-েমাঃ আেতায়ার রহমান 
িপতা-েমাঃ েহােসন আলী 
মাতা-েমাছাঃ সিফয়া েবগম 

�াম-খাতামধুপুর(বাষুয়া পাড়া) 
ডাকঘর-ময়দানপুর 
উপেজলা-ৈসয়দপুর 
েজলা-নীলফামারী 

1599 নাম-রাজু সাহা 
িপতা-�ামল চ� সাহা 
মাতা-�নতী রাণী সাহা 

�াম-মধাপাড়া 
ডাকঘর-নবীনগর 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�ণবািড়য়া 

1600 নাম-িরয়াদ েমােশদ র্ 
িপতা-আ�স ছালাম 
মাতা-েমাসাঃ আিজজা েবগম 

�যে�-আঃ ছালাম, 4/3ডরিমটির িবি�ং িপ ডি� িড েকায়াটার,আই িপ 
এইচ মসিজদ,মহাখালী,ঢাকা 

1601 নাম-আেয়শা িস�ীকা 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লাইলী েবগম 

�যে�-এস এম আলমগীর কবীর,িপও,বাংলােদশ সরকারী কম র্ কিমশন 
সিচবালয়,আগার গাঁও েশের বাংলা নগর ঢাকা-1207 

1602 নাম-েমাঃ রািকব আল মাহামুদ 
িপতা-েমাঃ হুমায়ুন কবীর 
মাতা-জাহানারা েবগম 

73/03,দি�ণগাঁও,বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা 

1603 নাম-েমাঃ রিবউল কিরম 
িপতা-েমাঃ েতাফা�ল ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ িমনা খাতুন 

েমাঃ রিবউল কিরম(অিফস সহায়ক)�ধানম�ীর কায র্ালয় িসিনয়র সিচব 
মেহাদয়র দ�র 
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1604 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমার 

িপতা- েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-হাবীবা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1605 নাম-েমাঃ রিবন িময়া 
িপতা-েমাঃ জামাল উি�ন 
মাতা-জীবে�ছা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1606 নাম-েমাঃ বদরুল আমীন 
িপতা-েমাঃ ই�াজ উি�ন 
মাতা-েরািকয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার17,পূব র্ রামপুরা(4থ র্ তলা)িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

1607 নাম-েমাঃ মিতউর রহমান 
িপতা-েমাঃ আিমর উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ মিমনা েবগম 

�াম-দােমাদর পুর 
ডাকঘর-িকশামত েখজু 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 

1608 নাম-েমাহা�দ েমাশারফ 
েহােসন 
িপতা-েমাঃ মহিসন আলম 
মাতা-েহাসেন আরা আলম 

10/এন �ীন েরাড �াফ েকায়াটার,িনউ মােকর্ট,ধানমি�,ঢাকা 

1609 নাম-িজদনী আলী 
িপতা-েমাসেলম আলী 
মাতা-িরনা 

�াম-পাইিট 
ডাকঘর-ৈডমরা 
উপেজলা-ৈডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1610 নাম-উমাইরা নাজনীন 
িপতা-েমাঃ নািছর উ�ীন 
মাতা-মমতাজ নূরী 

�াম-েকাটাচাঁদপুর 
ডাকঘর-েকাটাচাঁদপুর 
উপেজলা-েকাটাচাঁদপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1611 নাম-েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
িপতা-আেলয়া েবগম 
মাতা-ছাইদুল হক 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা-1219 

1612 নাম-বাবুল েঘাষ 
িপতা-বলাই চ� েঘাষ 
মাতা-অচ র্না রাণী েঘাষ 

�াম-জননী িভলা, চকবাজার 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ র্ সদর 
েজলা-কুিম�া 

1613 নাম-েমাহা�দ েমরাজ েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ আলা উি�ন 
মাতা-েবগম আ�ার 

�াম-কাজলা চক পাড়া 
ডাকঘর-কাজলা 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

1614 নাম-েমা: েরাজাউল কিরম 
িপতা-েমা: আবুল েহােসন ভূইঁয়া 
মাতা-েরােকয়া আকতার 

�াম-নাইয়র 
ডাকঘর-�া�নপাড়া 
উপেজলা-�া�নপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

1615 নাম-েমা: আবু বকর িসি�ক 
িপতা-েমা: আবুল েহােসন 
মাতা-েমাছা: হািলমা েবগম 

�াম-তরফ আল 
ডাকঘর-বকশীগ� 
উপেজলা-সাদু�াপুর 
েজলা-গাইবা�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1616 নাম-েমা: ওমর ফারুক 

িপতা-েমা: বাদল িময়া 
মাতা-শািহদা েবগম 

�াম-১৯৫/এ ইটালী বাড়ী, ৫ তলা, পূব র্ পাে�র্, েদওয়ান পাড়া, ভাসানেটক, 
ঢাকা কয্া�নেম� 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা- 

1617 নাম-েমা: কািবদ েহােসন 
িপতা-েমা: আ�র রহমান 
মাতা-মােলকা খাতুন 

�াম-৯০ পুেরািহতপাড়া 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা--ময়মনিসংহ 

1618 নাম-তিরকুল ইসলাম 
িপতা-শামসুল আলম 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�াম-লা�লেজাড়া(িবলপাড়া) 
ডাকঘর-লা�লেজাড়া 
উপেজলা-জামালপুর সদর 
েজলা-জামালপুর 

1619 নাম-েমা: মিনরুল ইসলাম 
িপতা-হােফজ েমা: শামছুল হক 
মাতা-েমাছা: মিরয়ম েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িখলগাও 
েজলা-ঢাকা 

1620 নাম-সুমন েশখ 
িপতা-েমা: হায়দার আলী েশখ 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-১৬৬ িময়াপাড়া 
ডাকঘর-েগাপালগ� সদর 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1621 নাম-শরীফ েহােসন 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-হাসনা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1622 নাম-েমা: আিজজুল হািকম 
িপতা-েরজাউল হক 
মাতা-সামছুন নাহার 

�াম-১০ সরদার গিল, বেসন িময়ার বাসা, েহােসনী দালান েরাড 
ডাকঘর-েপা�ার েমার 
উপেজলা-চক বাজার 
েজলা-ঢাকা 

1623 নাম-কাজী শিরফুর ইসলাম 
িপতা-কাজী নূরুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা ইসলাম 

�াম-ক-১১২ , কুিড়ল, 
ডাকঘর-িখলেখত 
উপেজলা-ঢাকা 
েজলা-ঢাকা 

1624 নাম-েমাছা: রওশন আরা 
িপতা-েমা: আ�র রশীদ সরকার 
মাতা-েমাছা: আেলয়া খাতুন 

�াম-েগাদাগাড়ী গাড়ােবড় 
ডাকঘর-িশমুলদাইড় 
উপেজলা-কািজপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1625 নাম-যুিথকা বল 
িপতা-উৎপেল� বল 
মাতা-েরণুকা বল 

�াম-৫৯/২ পাইকপাড়া, িস েকায়াট র্ার 
ডাকঘর-িমরপুর ১ 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1626 নাম-নুসরাত জাহান সাথী 

িপতা-িগয়াস উি�ন আহ�দ 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�াম-বড়চাপা 
ডাকঘর-বড়চাপা 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1627 নাম-েগালাম রহমান 
িপতা-বাহার িময়া 
মাতা-েগাল নাহার 

�াম-চর কাঁকড়া 
ডাকঘর-েপশকার হাট 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1628 নাম-হরলাল চ� সরকার 
িপতা-আমল চ� সরকার 
মাতা-েশাভা রানী 

�াম-১, বাস�া 
ডাকঘর-ভয়াং 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

1629 নাম-েমা: হািনফ উি�ন 
িপতা-েমা: আনছার আলী 
মাতা-েমাছা: ফিজলা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1630 নাম-েমা: সজীব রায়হান 
িপতা-েহলাল উি�ন 
মাতা-েছােলমা েবগম 

�াম-বাঘিরয়া 
ডাকঘর-রামপুর বাজার 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1631 নাম-মুকুল কুমার নাথ 
িপতা-বীের� কুমার নাথ 
মাতা-েশাভা রাণী েদবী 

�াম-বীের� নােথর বাড়ী 
ডাকঘর-বাঁশবাড়ীয়া 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

1632 নাম-মু�া আ�ার 
িপতা-েমা: েসিলম িময়অ 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-২৩৫/১ সরাজকাি� 
ডাকঘর-দাউদকাি� 
উপেজলা-দাউদকাি� 
েজলা-কুিম�া 

1633 নাম-ইসমাইল িসরাজী 
িপতা-মৃত কমর উি�ন 
মাতা-েমাছা কমলা আ�ার 

�াম-দিড়জাহা�ীরপুর 
ডাকঘর-দিড়জাহা�ীরপুর 
উপেজলা-তাড়ইল 
েজলা-িকেশারগ� 

1634 নাম-েমা: রািশদুল হাসান 
িপতা-েমা: হােতম আলী 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-কাতলােসন চরপাড়া 
ডাকঘর-আিলম নগর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1635 নাম-আহমদ শিরফ 
িপতা-েমা: আিমনুল ইসলাম 
মাতা-িমেসস মাগফুরা খাতুন 

�াম-মুরারীকাঠী 
ডাকঘর-মুরারীকাঠী 
উপেজলা-কলােরায়া 
েজলা-সাত�ীরা 

1636 নাম-উ�ম চ� রায় 
িপতা-হিরশ চ� রায় 
মাতা-খেগ�রী রায় 

�াম-করমুট 
ডাকঘর-েমলাবাড়ী 
উপেজলা-ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 
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1637 নাম-েমা: শিফকুল ইসলাম 

িপতা-হযরত আলী 
মাতা-মােলকা েবগম 

�াম-িচেত�রী 
ডাকঘর-িচেত�রী 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1638 নাম-ইফেতখার েহােসন 
িপতা-আ�াস আলী 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�াম-িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 
ডাকঘর-১১৭, পি�ম কাফরুল 
উপেজলা-তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1639 নাম- েমা: েরজাউল কিরম 
িপতা-েমা: আ�র রা�াক 
আক� 
মাতা-েমাছা: িপয়ারা েবগম 

�াম-বারার চর 
ডাকঘর-বাগড়ার চর বাজার 
উপেজলা-�বরদী 
েজলা-েশরপুর 

1640 নাম-লুৎফর রহমান 
িপতা-লাবু িময়া 
মাতা-কুলসুম েবগম 

�াম-৫/িড এসএসএফ �াফ েকায়াট র্ার, এেলনবাড়ী 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েতজগাও 
েজলা-ঢাকা 

1641 নাম-েমা: হাসানু�ামান 
িপতা-েমা: জােবদ আলী 
মাতা-হািসনা িবিব 

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

1642 নাম-েমা: ওবাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমা: আবু েহােসন ম�ল 
মাতা-েমাছা: রুপালী েবগম 

�াম-দ. জাফরপাড়া 
ডাকঘর-জাফরপাড়া 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1643 নাম-েজসিমন খাতুন 
িপতা-মৃত েমা: নূর ইসলাম 
মাতা-সািফয়া েবগম 

�াম-বাসা ১৬, সড়ক ১১, খািলশপুর, 
ডাকঘর-িজিপও ৯০০০ 
উপেজলা-খািলশপুর 
েজলা-খুলনা 

1644 নাম-প�ব কুমার দাস 
িপতা-ি�তীশ চ� দাস 
মাতা-চ�না রাণী দাস 

�াম-৭০০ েমসাস র্ �ীিত ে�ডাস র্ 
ডাকঘর-ৈভরব বাজার 
উপেজলা-ৈভরব 
েজলা-িকেশারগ� 

1645 নাম-�ণেবশ দাস 
িপতা-ন�ী�র দাস 
মাতা-কামনা রাণী দাস 

�াম-গছাহার 
ডাকঘর-রাণীর ব�র 
উপেজলা-িচিররব�র 
েজলা-িদনাজপুর 

1646 নাম-েমাহা�দ েমাবারক 
েহােসন 
িপতা-েমা: জালাল উি�ন 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম-৪৮৬ চরল�ীয়া 
ডাকঘর-পাকুি�য়া 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 

1647 নাম-ইয়াছিমন আ�ার 
িপতা-িলয়াকত আলী 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-আবদু�াহপুর 
ডাকঘর-চরসুবুি� 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 
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1648 নাম-েমা: মাইনউি�ন 

িপতা-েমা: আ: ছা�ার 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-৯২/িব ধলপুর, সুিতখালপাড় 
ডাকঘর-যা�াবাড়ী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

1649 নাম-েমা: িব�াল েহােসন 
িপতা-েমা: আসাদু�ামান 
মাতা-িবলিকছ েবগম 

�াম-৫৪৯, দিনয়া মাজারগিল 
ডাকঘর- 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1650 নাম-েমা: মজনুর রহমান 
িপতা-ইউনুছ আলী 
মাতা-মেনায়ারা 

�াম-েজাতরাম 
ডাকঘর-ইসবপুর হাট 
উপেজলা-ধামুইরহাট 
েজলা-নওগাঁ 

1651 নাম-জািহদ হাসান েশাভন 
িপতা-েমা: আ�ল গাফফার 
মাতা-েমাছা: িলিল েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1652 নাম-েমা: ফখরুল ইসলাম 
িপতা-েমা: রিফকুল ইসলাম 
মাতা-রুনা েবগম 

�াম-৪১৫ৈপরতলা(উ:) 
ডাকঘর-�া�নবািড়য়া 
উপেজলা-�া�নবািড়য়া 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

1653 নাম-আল আিমন িময়া 
িপতা-েমা: আছমত আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-২৭৮, �ক িস েমাগরখাল 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

1654 নাম-সুমন কুমার মজুমদার 
িপতা-শংকর কুমার মজুমদার 
মাতা-ল�ী রাণী মজুমদার 

�াম-৮৭/১ সালমা মা�ান �ানশন পূব র্ আহ�দনগর 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1655 নাম-েমা: শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমা: আ: রিশদ ম�ল 
মাতা-েমাছা: েরনুয়ারা 

�াম-েজাতরাম, ইসবপুর হাট 
ডাকঘর-ইসবপুর হাট 
উপেজলা-ধামুইরহাট 
েজলা-নওগাঁ 

1656 নাম-েমাহা�দ সালাউি�ন 
িপতা-মৃত আ�স সালাম েমা�া 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-েকাকােকালা, বাড়ীধারা েজ �ক, েরাড ১২, 
ডাকঘর-িখলেখত 
উপেজলা-ভাটারা 
েজলা-ঢাকা 

1657 নাম-তািনয়া সুলতানা 
িপতা-েমা: েহলাল উি�ন 
মাতা-আিমনা েবগম 

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

1658 নাম-রুহুল আিমন 
িপতা-শামছুর রহমান 
মাতা-আিখেরান েনছা 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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1659 নাম-অপু সরকার 

িপতা-খেগ� সরকার 
মাতা-কাজল রাণী সরকার 

�াম-েদাপািটয়া 
ডাকঘর-ভাওড়া 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1660 নাম-েমা: ইমরান েহােসন 
িপতা-েমা: শাইদুল ইসলাম 
মাতা-তাসিলমা খাতুন 

�াম-জয়পুর 
ডাকঘর-জয়পুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1661 নাম-েমা: মুিবন তালুকদার 
িপতা-েমা: শামছুল হক 
তালুকদার 
মাতা-েমাসা: হােজরা েবগম 

�াম-আলকামা লাইে�রী, মিনর �াজা, শাহ কিবর মাজার েরাড, 
আজমপুর কাচা বাজার 
ডাকঘর-আজমপুর 
উপেজলা-দি�ণখান 
েজলা-ঢাকা 

1662 নাম-েমা: বােয়িজদ 
িপতা-েমা: কাছুম আলী 
মাতা-েমাছা: েখােদজা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1663 নাম-আিজজুন নাহার 
িপতা-েমা: আিজজুর রহমান 
মাতা-েখােদজা েবগম 

�াম-১১৪/৮ এিজিব কেলানী,হাসপাতাল েজান 
ডাকঘর- 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

1664 নাম-েমা: জুলহাস িময়া 
িপতা-আহ�দ আলী 
মাতা-সািবয়া আ�ার 

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

1665 নাম-িব�পদ মি�ক 
িপতা-কালা চাঁদ মি�ক 
মাতা-মা�ারী মি�ক 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৫/২ 
ডাকঘর-পি�ম কাফরুল 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1666 নাম-েমা: আেনায়ারুল হক 
িপতা-েমা: ওয়ািফজ উি�ন 
মাতা-েরােকয়া আ�ার 

�াম-২০, পাঁচভাই েঘাটেলন, েরাকনপুর 
ডাকঘর-সদরঘাট 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

1667 নাম-িদলশাদ েবগম 
িপতা-আকতার হািমদ 
মাতা-িদলশাদ েবগম 

�াম-েমা: সাইদুর, �াকেডানা� �া: িল:, শা�া ওেয়া�ান র্ টাওয়ার, 
েলেভল ৯, ১৮৬ বীর উ�ম মীর শওকত আলী সড়ক, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1668 নাম-িবদুয্ৎ সরকার 
িপতা-মৃত িবন� সরকার 
মাতা-স�য্া সরকার 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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1669 নাম-এমএম মাহফুজুর রহমান 

িপতা-মি�ক আবু জাফর 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-েহদােয়তপুর 
ডাকঘর-েহদােয়তপুর 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

1670 নাম-েমা: েমা�াক আহেমদ 
িপতা-েমা: আ: েমাতােলব 
মাতা-মিজদা েবগম 

�াম-বীরখািগয়ান 
ডাকঘর-চানতারা 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1671 নাম-েমা: সুজন িময়া 
িপতা-েমা: আ�র রিহম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-১ কলমা 
ডাকঘর-সাভার সদর, ০৭ েডইরী ফাম র্ 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1672 নাম-েমা: িমজানুর রহমান 
িপতা-েমা: আলমগীর েহােসন 
মাতা-িমনু রহমান 

�াম-৬৪ বাড়ী, পালপাড়া 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

1673 নাম-মালতী রানী িব�াস 
িপতা-সুেবাল িব�াস 
মাতা-মায়া িব�াস 

�াম-েবড়ািব�ী 
ডাকঘর-সােবক িব�ী 
উপেজলা-হিরণাকু� 
েজলা-িঝনাইদহ 

1674 নাম-দীপক কুমার সরকার 
িপতা-িবমল চ� সরকার 
মাতা-শারথী রাণী সরকার 

�াম-৩০, পূব র্ হািজপাড়া 
ডাকঘর- 
উপেজলা-রামপুরা 
েজলা-ঢাকা 

1675 নাম-েমা: িমজানুর রহমান 
িপতা-েমা: জামাল উি�ন েশখ 
মাতা-েমাছা: আেনায়ারা খাতুন 

�াম-িভটিবলা 
ডাকঘর-রাইপুর েসতুপাড়া 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

1676 নাম-েমা: সািক েহাসাইন 
িপতা-েমা: লাল িময়া 
মাতা-মরহুম েমাছা: সুিফয়া 
েবগম 

�াম-আমবাগান ভাঙগাপুল মসিজদ েকায়াট র্ার, 
ডাকঘর-পাহারতলী 
উপেজলা-খুলশী 
েজলা-চ��াম 

1677 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-তারাজ উ�ীন 
মাতা-সােহরা 

�াম-কািজর চর 
ডাকঘর-ভা�া বাজার 
উপেজলা-পলাশ 
েজলা-নরিসংদী 

1678 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-আ�ল মা�ান 
মাতা-লিতফা মা�ান 

�াম-কাগডাংগা 
ডাকঘর-েকিড েগাপালপুর 
উপেজলা-েকাটািলপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1679 নাম-রােসল আহেমদ 
িপতা-েমা: শামসুল হক খান 
মাতা-ফুয়ারা েবগম 

�াম-ক ৩৩/২ িখলে�ত �ল পাড়া, ঢাকা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা- 
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1681 নাম-আবদু�াহ আল হারুন 

িপতা-মৃত েমা: আেনায়ারুর 
রহমান 
মাতা-রােবয়া রহমান 

�াম-পি�ম রাজারামপুর 
ডাকঘর-মাইজদী েকাট 
উপেজলা-েনায়াখালী সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1682 নাম-েমা: সুমন খান 
িপতা-েমা: আেনায়ার খান 
মাতা-রওশনারা েবগম 

�াম-ধলাইচর 
ডাকঘর-আলফাডা�া 
উপেজলা-আলফাডা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

1683 নাম-েমা: ইমিতয়াজ 
িপতা-েমা: আ�ল জিলল 
মাতা-েমাছা: আিছয়া আ�ার 

�াম-েসানারগাঁও 
ডাকঘর-খেড়রা 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

1684 নাম-েমাছা: আফেরাজা আ�ার 
িপতা-েমা: খায়রুল আলম 
মাতা-খেতজা েবগম 

�াম-৭৪৯, �াট ৫ িড, হযরত আলী সড়ক, পি�ম নাখালপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েতজগাও 
েজলা-ঢাকা 

1685 নাম-েমা: আ�ল কু�স 
িপতা-েমা: আ�ল কািদর 
মাতা-উে� কুলসুম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1686 নাম-েমাসা�ৎ মাহবুবা আ�ার 
িপতা-েমা: েমাকাররম েহােসন 
মাতা-েমাসা�ৎ েমাতাহারা 
েবগম 

�াম-২২৬/এ ভূঞঁা �াজা, �াট ২১, দি�ণ পীেরর বাগ 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাক 

1687 নাম-েমাহা�দ মুতর্জা হাসান 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-নািছমা 

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

1688 নাম-েমা: নজরুল ইসলাম 
িপতা-েমা: আ: সবুর 
মাতা-েমাছা: অজুফা খাতুন 

�াম-চর �ফর গাঁিত 
ডাকঘর-উ�াপাড়া আর এস 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1689 নাম-েমা:সাগর িময়া 
িপতা-েমা: নজরুল ইসলাম 
মাতা-ইয়াসিমন েবগম 

�াম-২৫ , মািলেটালা েলন 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-েকাতয়ািল 
েজলা-ঢাকা 

1690 নাম-েমা: েবারহান উি�ন 
িপতা-েমা: েমাসেলম উি�ন 
মাতা-েমাছা: সামছু�াহার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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1691 নাম- তািনম আিজজ 

িপতা-েমা: আিজজুল হক 
মাতা-জিরনা খাতুন 

�াম-২ িমরকা�াপাড়া 
ডাকঘর-অি�কাগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1692 নাম-েমা: চাঁন িময়া 
িপতা-আ�ল মােলক 
মাতা-লাইলী েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1693 নাম-আহসান গাজী 
িপতা-মৃত নুর েমাহা�দ গাজী 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম-২১/২ �ীন েরাড, �াফ েকায়াট র্ার 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-ধানমি� 
েজলা-ঢাকা 

1694 নাম-নুসরাত জাহান খান েজনী 
িপতা-নুরু�ীন খান 
মাতা-মমতাজ খানম 

�াম-৬,রাঘবপুর মা�াসা, ২২১০ 
ডাকঘর- 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1695 নাম-েমা: আিরফুর রহমান 
িপতা-েমা: েখাকন েমা�া 
মাতা-লুৎফুে�ছা 

�াম-ভািটলি�পুর সড়ক, চুনাঘাটা 
ডাকঘর-ফিরদপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

1696 নাম-েমা: ই�াহীম খিলল 
িপতা-েমা: নবী েহােসন 
মাতা-মৃত বকুল আ�ার 

�াম-৬৭//২ /ক শাহনা ভবন, িঝগাতলা 
ডাকঘর 
উপেজলা-িনউমােকর্ট 
েজলা-ঢাকা 

1697 নাম-েমা: েমাশাররফ িময়া 
িপতা-েমা: মনসুর আলী 
মাতা-েমাছা: রােবয়া খাতুন 

�াম-েটংগরজানী 
ডাকঘর-তুলশীঘাট 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

1698 নাম-েমা: েসােহল রানা 
িপতা-েমা: মিমন িময়া 
মাতা-েমাছা: েশফালী েবগম 

�াম-দি�ণ আেরবাড়ী, ৯ নং েখালাহািট 
ডাকঘর-েখালাহািট 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

1699 নাম-িমজর্া েগালাম হািফজ 
িপতা-েমা: আ: হািলম �ামািণক 
মাতা- েমাছা: হাসনা েবগম 

�াম-দি�ণ িগদারী 
ডাকঘর-িগদারী 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1700 নাম-েমা: মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমা: আবু েহােসন 
মাতা-েমাছা: মাহমুদা েবগম 

�াম-দি�ণ ধানঘড়া 
ডাকঘর-গাইবা�া 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1701 নাম-েমেহিদ হাসান খান 
িপতা-সামসুল আেরিফন খান 
মাতা-তাসিলমা আ�ার 

�াম-বীরগাঁও 
ডাকঘর-বীরগাঁও 
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উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�নবাড়ীয়া 

1702 নাম-েমাসা: আিফয়া খানম 
িপতা-মৃত: আ�র রা�াক 
হাওলাদার 
মাতা-েমাসা: নািসমা খানম 

�াম-েমা: মাহবুবুর রহমান, ই�ারিলংক �প, বাসা ৫, সড়ক ৩৪, �াট িব 
২/িস ২, গুলশান ১ 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1703 নাম-েমা: েগালাম মাহাবুব 
র�ানী 
িপতা-মৃত: জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাছা: মাছুদা েবগম 

�াম-িকসামত মািলবাড়ী, 
ডাকঘর-হাটদিরয়াপুর 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

1704 নাম-েমা: মাসুদ রানা 
িপতা-েমা: ইউনুছ আলী 
মাতা-আনজু আরা 

�াম-রাজকা�া 
ডাকঘর-েসানামুখী 
উপেজলা-আে�লপুর 
েজলা-জয়পুরহাট 

1705 নাম-েমা: েসােহল রানা 
িপতা-আ�ল গফুর 
মাতা-েবগম ইিলছা 

�াম-আমরাইল 
ডাকঘর-যাদবপুর 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

1706 নাম-েমা: মুিকত উল ইসলাম 
িপতা-েমা: িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমােমনা খাতুন 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১- এ সরদার কমে�� 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1707 নাম-েমা: িমরাজ েহাসাইন 
িপতা-েমা: আকমান খান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1708 নাম-েমা: আ�র রশীদ 
িপতা-েমা: আ�ল ওয়ােহদ 
মাতা-েমাছা: জুলাইখা 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১- এ সরদার কমে�� 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1709 নাম-খািদজাতুে�ছা শামীমা 
িপতা-মরহুম আ�র িময়া 
মাতা-শামসু�াহার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1710 নাম-েমা: মিনরু�ামান মৃধা 
িপতা-েমা: আসনু মৃধা 
মাতা-জিতফা েবগম 

�াম-িশমুিলয়া(গাজীপুর) 
ডাকঘর-কািলনগর 
উপেজলা-িশবপুর 
েজলা-নরিসংদী 

1711 নাম-অপু দাস 
িপতা-জীবন চ� দাস 
মাতা-মায়া রানী দাস 

�াম-বরুন 
ডাকঘর-কাপািসয়া 
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উপেজলা-কাপািসয়া 
েজলা-গাজীপুর 

1712 নাম-সােলহা আ�ার 
িপতা-মৃত আ�স সা�ার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩/১ সরদার কমে�� 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা, েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1713 নাম-নূের হািবব েমা: আহসানুল 
ইসলাম 
িপতা-েমা: নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: শামচু�াহার েবগম 

�াম-ধুেমরকুিঠ 
ডাকঘর-হারাগাছ 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1714 নাম-জিললুর রহমান 
িপতা-রিহজ উি�ন 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-দূগ র্াপুর দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-পটল 
উপেজলা-কািলহািত 
েজলা-টাংগাইল 

1715 নাম-েমা: রিহজ উি�ন 
িপতা-েমা: দাউদুর রহমান 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-িব-৪, িস-১, আগারগাঁও িনউ কেলানী, 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশেরবাংলানগর 
েজলা-ঢাকা 

1716 নাম-অেশাক কুমার সরকার 
িপতা-অিনল কুমার সরকার 
মাতা-র�া রাণী 

�াম-েঘাড়াঘাট েরাড বুিনয়াগাড়ী 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

1717 নাম-আিরফুল ইসলাম 
িপতা-আবু সাইদ 
মাতা-আেফলা খাতুন 

�াম-মিরচা, দূগ র্ানগর 
ডাকঘর-বালসাবাড়ী 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

1718 নাম-েমা: মািনক আলী 
িপতা-েমা: ইউসুফ আলী 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

�াম-৪/৪ দি�ণ েবগুনবাড়ী, ২৪ পিলেটকিনক ইনি�িটউট 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1719 নাম-েমা: সুমন িময়া 
িপতা-েমা: েনায়াব আলী 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

�াম-রামার বাগ 
ডাকঘর-িমজর্ানগর 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1720 নাম-েমা: আ�ল কিরম 
িপতা-িজয়াউল হক 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�াম-৯৫/২ পি�ম কাফরুল, ঢাকা বহুভাষী ে�িনং েস�ার আগারগাঁও, 
তালতলা, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1721 নাম-আ��াহ িহল কািফ 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-মুিশ র্দা আ�ার 

�াম-হাটপাগলা 
ডাকঘর-ছনধরা বাজার 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 
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1722 নাম-েমা: মাহতাব উি�ন 

িপতা-েমা: সােহদ আলী 
মাতা-েমাছা: আেনায়ারা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1723 নাম-েশখ েমাহা�দ আল হীরা 
িপতা-েশখ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-নাজমা আেনায়ার 

�াম-১৭৮/২ ই -২ �য্াট, মজুমদার বাড়ী, পি�ম কাফরুল 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1724 নাম-কাইয়ুম িশকদার 
িপতা-কােশম িশকদার 
মাতা-পারভীন েবগম 

�াম-৬৯ পূব র্ রাজাবাজার 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েশেরবাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

1725 নাম-েমা: আলমগীর েহাসাইন 
িপতা-েমা: তােমজ উি�ন 
মাতা-হাছনা েবগম 

�াম-কৃ�পুর দিড়পা 
ডাকঘর-কুসুমহািট 
উপেজলা-েশরপুর সদর 
েজলা-েশরপুর 

1726 নাম-আ�র রহমান 
িপতা-েমা: মুসিলম 
মাতা-রােবয়া আ�ার 

�াম-৪৫/৬ শাহজালাল েরাড, পাড়াডগাইল নতুন পাড়া 
ডাকঘর-পাড়াডগাইল 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1727 নাম-েমা: আবু সাঈদ 
িপতা-েমা: আ�র রিশদ 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম-৪৪/খ, মায়াকানন বাসােবা, সবুজবাগ 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1728 নাম-েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-তিজমি�ন 
মাতা-ওিল িবিব 

�াম-মামুদপুর (ধনতলা) 
ডাকঘর-মামুদপুর 
উপেজলা-ে�তলাল 
েজলা-জয়পুরহাট 

1729 নাম- েমা: েতৗিহদুর রহমান খান 
িপতা-েমা: জয়নাল আেবদীন 
খান 
মাতা-েমাছা: মাসুদা েবগম 

�াম-১০১ পি�ম কাফরুল তালতলা, 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশরইবাংলানগর 
েজলা-ঢাকা 

1730 নাম-েমা: ফারুক িময়া 
িপতা-েমা: রিফকুল ইসলাম 
মাতা-িফরুজা 

�াম-২৮১/১, এ িদল েনওয়অজ িভলা 
ডাকঘর-ঢাকা েসনািনবাস 
উপেজলা-কাফরুল 
েজলা-ঢাকা 

1731 নাম-েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমা: শিহদু�াহ 
মাতা-নািদরা েবগম 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-উ�র বাঘরনগর বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

1732 নাম-আিবর হাসান 
িপতা-েমা: হা�ান িময়া 
মাতা-িনলুফা ইয়াসিমন 

�াম-েকা�া েকাটাপাড়া বে� 
ডাকঘর-নগরেকা�া 
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উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1733 নাম-সুশা� ম�ল 
িপতা-নকুমার ম�ল 
মাতা-কিনকা ম�ল 

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

1734 নাম-সৃি� সাহা 
িপতা-অমর কৃ� সাহা 
মাতা-ল�ী রাণী সাহা 

�াম-১০ লেয়ল �াংক েরাড, নয়ামািট 
ডাকঘর-নারায়নগ� 
উপেজলা-নারায়নগ� 
েজলা-নারায়নগ� 

1735 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমা: সুলতান 
মাতা-রিহমা আ�ার 

�াম-১৬৭/৫ পি�ম কাফরুল, 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশেরবাংলানগর 
েজলা-ঢাকা 

1736 নাম-তাসিলমা আফেরাজা 
িপতা-েমা: আিমনউি�ন 
মাতা-ম�য়অরা েবগম 

�াম-কা�মস ব� কিমশনােরট, ৩৪২/১, েসগুনবািগচা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1737 নাম-েমা: রািকবুল ইসলাম 
িপতা-েমা: নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: রাণী আ�ার 

�াম-১৯৯/১, মাসকা�া 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1738 নাম-খািদজা জাহান মু�া 
িপতা-লাল িময়া 
মাতা-শামীমা জাহান 

�াম-ভাসা গকুল নগর 
ডাকঘর-কু�াপাড়া 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1739 নাম-স�য় দাস 
িপতা-রাম চরণ দাস 
মাতা-উষা রাণী দাস 

�াম-িবজয়পড়ুয়া 
ডাকঘর-রিনখাইকামাল বি� 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-িসেলট 

1740 নাম-েমা: হািককত উ�াহ 
িপতা-েমা: েমাসেলম উ�ীন 
েমা�া 
মাতা-তািজয়া েবগম 

�াম-৩২/এল আিজমপুর সরকাির কেলানী 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1741 নাম-েমা: নুরূ আিমন 
িপতা-আ�ল জিলল ফিকর 
মাতা-হায়াতুন েনছা েবগম 

�াম-ফিকরবািড়, কাগডা�া 
ডাকঘর-িম�লী 
উপেজলা-েকাটািলপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1742 নাম-েমা: শামীম 
িপতা-েমা: ৈতয়ব আলী 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-২৪, ২৪/১ েক িজ গু� েলন, ল�ীবাজার 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 
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1743 নাম-িলিপ আ�ার 

িপতা-েমা: শাহ আলম 
মাতা-শাহনাজ েবগম 

�াম-২২/৩০, েসনাপ�ী, আিম র্ কেলানী কয্া� েবাড র্ 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া� 
উপেজলা-ঢাকা কয্া� 
েজলা-ঢাকা 

1744 নাম-েমাসা: ফুিদনা খাতুন 
িপতা-েমা: আলাউি�ন 
মাতা-শাহজাদী েবগম 

�াম-আজাইরপুর 
ডাকঘর-বটতলা হাট 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

1745 নাম-আফেরাজা আখতার 
িপতা-মৃত েদেলায়ার েহােসন 
মি�ক 
মাতা-িমেসস েহাসেনয়ারা 
মি�ক 

�াম-িব-৪, বাসা ৮৫, �ক িব িনেকতন 
ডাকঘর-গুলশান ১ 
উপেজলা-গুলশান ১ 
েজলা-ঢাকা 

1746 নাম-েমা: ইমরান েহােসন 
িপতা-েমা: আবুল কালাম 
আজাদ 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-বীরতারা 
ডাকঘর-বীর কদমতলী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 

1747 নাম-েমা: সাইদুল ইসলাম 
িপতা-েমা: েমাসেলম উি�ন 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-১৭/২৬ সানরাইজ িমরপুর হাইিজং কেলানী, 
ডাকঘর-ঢাকা েসনািনবাস 
উপেজলা-কাফরুল 
েজলা-ঢাকা 

1748 নাম-েমা: েমেহিদ হাসান 
িপতা-েমা: অিছর উ�ীন 
মাতা-েমাছা: কিহনুর েবগম 

�াম-সাড়ইল 
ডাকঘর-মধইল 
উপেজলা-প�ীতলা 
েজলা-নওগাঁ 

1749 নাম-ডািলয়া আ�ার 
িপতা-েমা: ইয়ািছন িময়া 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1750 নাম-েমা: নাজমুশ শািকব 
িপতা-েমা: আেবদ আলী 
মাতা-েমাছা: নুরুে�ছা েবগম 

�াম-রাণীপুকুর 
ডাকঘর-বলদীপুকুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

1751 নাম-েমা: রিকবুল ইসলাম 
িপতা-েমা: দুলাল েহাসাইন 
মাতা-রািশদা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1752 নাম-আসমা আ�ার আঁিখ 
িপতা-েশখ েমা: খায়রুল আিমন 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�াম-আর-৮, �য্াট-৩, এিজিব কেলানী, 
ডাকঘর-ঢাকা িজিপও 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

1753 নাম-বাহাদুর ইসলাম 
িপতা-হািবল উি�ন 
মাতা-েরািকয়া েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
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উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1754 নাম-অিমত হাসান মামুন 
িপতা-েমা: আ�াস উি�ন 
মাতা-েমাছা: মারুফা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1755 নাম-েরামান িময়া 
িপতা-শহীদু�াহ 
মাতা-েরখা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1756 নাম-েমা: িমলন উি�ন 
িপতা-মাহফুজুর রহমান 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

�াম-সুিচতা লাইে�রী, সামসুল হক খান �ল এ� কেলজ, পাড়াডগার, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1757 নাম-আল আিমন 
িপতা-আ�ল েমাতােলব 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1758 নাম-েমা: শিরফ িময়া 
িপতা-শমেসর আলী 
মাতা-ফুলমিত েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1759 নাম-েমাহা�দ শিফউল আলম 
িপতা-েমাহা�দ শাহাবউি�ন 
মাতা-সুিফয়া 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1760 নাম-রােসল িময়া 
িপতা-েমা: সাহাব উি�ন 
মাতা-লাভলী েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1761 নাম-আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমা: দুলাল িময়া 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1762 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-আেনায়ার েহােসন 
মাতা-আইিরন আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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1763 নাম-তািনয়া আ�ার 

িপতা-েমা: জালাল উি�ন 
মাতা-েগ�া আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1764 নাম-মিরয়ম আ�ার 
িপতা-েমা: মিজবুর রহমান 
মাতা-ক�না আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1765 নাম-েমা: খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েমা: আবুল হােসম 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1766 নাম-েমা: শিরফ িময়া 
িপতা-েমা: জিসম উি�ন 
মাতা-েমাছা: ফােতমা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1767 নাম-েমা: িছি�কুর রহমান 
িপতা-মৃত েমা: শমেসর আলী 
সরকার 
মাতা-রািবয়া আ�ার 

�াম-বারুই�াম 
ডাকঘর-বারুই�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1768 নাম-মু�ার েহােসন 
িপতা-েমা: আলতাব উি�ন 
মাতা-েরখা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1769 নাম-েমা: রমজান আলী 
িপতা-েমা: নূর উি�ন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1770 নাম-েমা: ঈসা গাজী 
িপতা-েমা: ইউনুস গাজী 
মাতা-চানবরু েবগম 

�াম-িনউ েসানারগাঁ ফয্াশন সদর 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1771 নাম-েমা: েসাহানুর রহমান 
িপতা-েমা: আ�র রিশদ ভূঞা 
মাতা-মালা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1772 নাম-পুলক েচৗহান 

িপতা-জীবন চ� েচৗহান 
মাতা-মীরা রাণী েচৗহান 

�াম-তুষার েমিডেকল হল 
ডাকঘর-শ�ুগ� বাজার 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1773 নাম-িমতু সরকার 
িপতা-চ� েমাহন সরকার 
মাতা-রি�তা রাণী সরকার 

�াম-পািনশাইন 
ডাকঘর-পুিটয়াজালী 
উপেজলা-িমজর্াপুর 
েজলা-টাংগাইল 

1774 নাম-শিম িম� 
িপতা-িশবু �সাদ িম� 
মাতা-মুকুল িম� 

�াম-২৫ বড়বাজার 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ সদর 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1775 নাম-েফরেদৗিস রহমান(ব�া) 
িপতা-েমা: বজলুর রহমান 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�াম-১/২৮ , যু�াহত মুি�েযা�া বাস�ান কমে��, িচিড়য়াখানা েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িমরপুর ১ 
েজলা-ঢাকা 

1776 নাম-েমাছা: �ামলী েবগম 
িপতা-েমা: সুরু�ামান 
মাতা-েমাছা: �াফালী েবগম 

�াম-িরফাইতপুর 
ডাকঘর-বািদয়াখালী 
উপেজলা-গাইবা�া সদর 
েজলা-গাইবা�া 

1777 নাম-েমা: সিলম উ�াহ 
িপতা-শরাফত উ�াহ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ল�ীনারায়ানপুর 
ডাকঘর-মাইজিদ েকাট র্ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

1778 নাম-আবদু�াহ আল মামুন 
িপতা-সামছুল ইসলাম 
মাতা-ছােলহা পারভীন 

�াম-৬৯ নয়াপ�ন 
ডাকঘর-ঢাকা িজিপও 
উপেজলা-প�ন 
েজলা-ঢাকা 

1779 নাম-ফারুক েহােসন 
িপতা-হযরত আলী 
মাতা-মেনায়অরা খাতুন 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1780 নাম-েমা: জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমা: আ: সা�ার 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1781 নাম-েশখ িজয়ারুল ইসলাম 
িপতা-েশখ আবু ব�র িস�ীক 
মাতা-আিবদা সুলতানা 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1782 নাম-েমা: মিনর েহাসাইন 
িপতা-েমা: হািনফ হাওলাদার 
মাতা-মনসুরা েবগম 

�াম-২১/৩ িস েরাড -০৫ বাইতুল আমান হাউিজং েসাসাইিট 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
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উপেজলা-আদাবর 
েজলা-ঢাকা 

1783 নাম-েমা: জমেসদ জািমল অপু 
িপতা-েমা: আবুল কালাম 
আজাদ 
মাতা-েমাছা: অজুফা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1784 নাম-আ�ল আল েরাবােয়ত 
িপতা-শাহজাহান 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1785 নাম-েমা: আিশকুর রহমান 
িপতা-আবু বা�ার িসি�ক 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1786 নাম-আ�স সা�ার 
িপতা-মৃত জিসম উ�ীন 
মাতা-জিমলা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1787 নাম-েমা: শিরফ িময়া 
িপতা-েনায়াব িময়া সরকার 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1788 নাম-হািলমা আ�ার 
িপতা-েমা: শিহদু�ামান 
মাতা-েবগম নুরু�াহার 

�াম-েমা: শাহীন, অিফস সহ: কাম কি�. অপােরটর, ভবন ৬, েলেভল 
১৩, ক� ১৩১৪, পিরেবশ ও বন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
েজলা-ঢাকা 

1789 নাম-িরপন কুমার পাল 
িপতা-সুভাষ চ� পাল 
মাতা-সাধনা রানী পাল 

�াম-৫১/১ মালাকারেটালা েলন, 
ডাকঘর-ঢাকা সদর, 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

1790 নাম-কাজী ঈদ উল ইসলাম 
িপতা-কাজী শাহাদাত েহােসন 
মাতা-েমাছা: তাসিলমা আ�ার 

�াম-আিমনপুর 
ডাকঘর-বাজার আিমনপুর 
উপেজলা-েবড়া 
েজলা-পাবনা 

1791 নাম-েমাহা�দ শােহদ 
িপতা-মৃত: নুরুল ইসলাম 
মাতা-মানজুবান েনছা 

�াম-পি�ম েসানািদয়া 
ডাকঘর-েসানািদয়া বাংলা বাজার 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখািল 

1792 নাম-েমাঃ মািফউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সাইদুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আেরফা েবগম 

�াম-ক� নং-৪০০১, 
দি�ণ ভবন, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িব�ালয় 
েজলা-ঢাকা 

1793 নাম-েমাঃ ওয়ািহদু�ামান 
িপতা-েমাঃ আসাদু�ামান 
মাতা-মােজদা খাতুন 

�াম-৬০, �াইমারী �ল েরাড, কায়দাবাদ িট আই িস কেলানী, 
ডাকঘর-কায়দাবাদ মা�াসা 
উপেজলা-দি�ণখান 
েজলা-ঢাকা 
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1794 নাম-েমাঃ েমাজািহদুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-িবনা আ�ার 

�াম-ধামতী (দ:) পাড়া ভূইঁয়া বািড় 
ডাকঘর-ধামতী মা�াসা বািড় 
উপেজলা-েদবী�ার 
েজলা-কুিম�া 

1795 নাম-েমাঃ তাজিফন মাকহা 
তাজ 
িপতা-েমাঃ রিবউল আলম 
েচৗধুরী 
মাতা-মৃত আেনায়ারা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব ৯৩ , মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা� 

1796 নাম-সুরভী আ�ার 
িপতা-েমাঃ মিতয়ার রহমান 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

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

1797 নাম-মাসুদা ইয়াছিমন 
িপতা-েমাহা�দ ওসমান গিন 
মাতা-ঝরনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৫/২, পি�ম কাফরুল, 
আগারগাঁও, তালতলা, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা� 
েজলা-ঢাকা 

1798 নাম-অনুপম সাহা 
িপতা-অিজত কুমার সাহা 
মাতা-গীতা রাণী সাহা 

�াম-বড় বাজার 
ডাকঘর-েন�েকাণা 
উপেজলা-েন�েকাণা সদর 
েজলা-েন�েকাণা 

1799 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাসেলহ উি�ন আহেমদ 
মাতা-েমাছা েমাহেনয়ারা েবগম 

�াম-৫/িব, িজগাতলা পুরাতন কাঁচা বাজার িনউ িব টাইপ কেলানী, 
ডাকঘর-িজগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1800 নাম-েমাঃ আিনসুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-শাহানুর েবগম 

�াম-৩৭/১, েরাড,-৫, �ক-ই, েসকশন-১২, প�বী, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1801 নাম-রুেবল িময়অ 
িপতা-েমা�াহান আলী 
মাতা-উে� কুলছুম 

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

1802 নাম-েমাঃ মঈনুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল েহােসন 
মাতা-খােয়রা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব ৯৩ , মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা� 

1803 নাম-েমাঃ আনসারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ই�াহীম খিললু�াহ 
মাতা-িবলিকস আরা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1804 নাম-তানবীর হাসান রািজব 
িপতা-হািফজা খাতুন 
মাতা-আ�ছ সালাম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1805 নাম-েমাঃ আলািমন ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নুর ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব ৯৩ , মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা� 
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1806 নাম-লাবনী সুলতানা 

িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমেহরুে�সা 

�াম-িদবাকর ম�ল, সােভর্য়ার, দুেয র্াগ �ব�াপনা অিধদ�র, ৯২-৯৩, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-মহাখালী বা/এ, 
েজলা-ঢাকা 

1807 নাম-অপ র্না রাণী সরকার 
িপতা-মৃত রতন সরকার 
মাতা-অচ র্না সরকার 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/এ সরদার কমে�� 
ডাকঘর-পি�ম কাফরুল 
উপেজলা-তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1808 নাম-শাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েবারহান উ�ীন 
মাতা-কুলসুম আ�ার 

�াম-সীমািনেকতন, পূব র্ হাজীপাড়া 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1809 নাম-জুেয়ল রানা 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-জুেলখা েবগম 

েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব ৯৩ , মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, িখলগাঁও, 
ঢাকা� 

1810 নাম-ল�ীেদবী 
িপতা-েদবু দাশ 
মাতা-পূিণ র্াম রাণী 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/এ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
তালতলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েশেরবাংলানগর 
েজলা-ঢাকা 

1811 নাম- েমাঃ রুেবল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুল কিরম 
মাতা-ৈতয়বা খাতুন 

�াম-পি�ম েতািড়য়া 
ডাকঘর-েতািড়য়া 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1812 নাম-েমাঃ েনজারুল ইসলাম 
িপতা-আকবর আলী 
মাতা-জুেবদা খাতুন 

�াম-বনপলািশয়া 
ডাকঘর-কামািরয়া বাজার 
উপেজলা-তারাকা�া 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1813 নাম-নুসরাত জাহান অিন 
িপতা-েমাঃ মিনরু�ামান ভূইঁয়া 
মাতা-নাজনীন জামান 

�াম-�যে�: েমারেশদা আখতার, সহকারী সিচব, িব১১৫, িস-৮ এিজিব 
কেলানী, 
ডাকঘর-শাি�নগর 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

1814 নাম-শাহনাজ পরভীন 
িপতা-ইউসুফ আলী 
মাতা-উে� কুলসুম 

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

1815 নাম-আিরফুল ইসলাম 
িপতা-মু�ী বাবর আলী 
মাতা-জাহানারা েবগম 

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

1816 নাম-েমাঃ েসাহাগ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ফজলুল কিরম 
মাতা-েমাছা: মিজর্না েবগম 

�াম-শাহাপুর 
ডাকঘর-হাবাশপুর 
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উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1817 নাম-েমাঃ মিমনুল ইসলাম 
িপতা-মৃত জেবর উি�ন 
মাতা-েমাছা: েখােদজা েবগম 

�াম-েমাছা: আ�মান আরা, অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, জাপান-২, 
অিধশাখা, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েশেরবাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

1818 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম িনলু 
মাতা-নাজমা 

�াম-েনায়ািদয়া 
ডাকঘর-উ�র েনায়ািদয়া 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

1819 নাম-িমজর্া মাহফুজ র�ানী 
িপতা-এম এ রািশদ 
মাতা-আেমনা আ�ার 

�াম-৪৬৩/আেমনা িভলা, শহীিদ মসিজেদর িপছেন উিকলপাড়া 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

1820 নাম-েমাঃ রািকব সরকার 
িপতা-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
মাতা-েমাছা: রানু খাতুন 

�াম-উ�াডাব 
ডাকঘর-েপারজনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

1821 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-মৃত আবুল কােশম 
মাতা-েমাছা:সিখনা খাতুন 

�াম-েমাছা: আ�মান আরা, অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, জাপান-২, 
অিধশাখা, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েশেরবাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

1822 নাম-েমাঃমিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছা: েমােমনা খাতুন 

�াম-নাগেডমরা 
ডাকঘর-নাগেডমরা 
উপেজলা-সািথয়া 
েজলা-পাবনা 

1823 নাম-েমাঃমাহবুবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েমাছা: নািছমা খানম 

�াম-পূব র্ সুিবদখালী 
ডাকঘর-সুিবদাখালী 
উপেজলা-িমজর্াগ� 
েজলা-পটুয়াখালী 

1824 নাম-েমাঃ ফরহাদ উি�ন 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন 
মাতা-সুিফয়া সুলতানা 

�াম-পালাহার 
ডাকঘর-মুশুলী 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1825 নাম-সুমাইয়া আ�ার েরািজ 
িপতা-েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-িদ �াই শট র্হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার 
ডাকঘর-মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট 
উপেজলা-িমরপুর-১ 
েজলা-ঢাকা 

1826 নাম-মিফজুল হক 
িপতা-হােরজ �ধান 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-বালুয়াকাি� 
ডাকঘর-িব েক রায়পাড়া 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 
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1827 নাম-েমাঃ িমহানুর রহমান 

িপতা-েমাহা�দ মিজবুর রহমান 
মাতা-কামরু নাহার 

�াম-�াট-৫/এ, বািড়-৩৪, েরাড-০২, �ক-িজ, বন� 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-রামপুরা 
েজলা-ঢাকা 

1828 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ েছেতন মাতু�র 
মাতা-লাইিল েবগম 

�াম-৯৫/২, পি�ম কাফরুল, আগারগাঁও, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-তালতলা, েশেরবাংলানগর, 
েজলা-ঢাকা 

1829 নাম-েমাছাঃ নুরু�াহার খাতুন 
িপতা-েমাঃ েগালাম নবী 
মাতা-েমাছাঃ শাহীদা খাতুন 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১- এ সরদার কমে�� 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1830 নাম-েমাঃ আিরফুর রহমান 
েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আবু ৈতয়ব 
মাতা-লিতফা খাতুন 

�াম-২/৮, এফ-৩, 
েটালারবাগ, পািনর �াংিক 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1831 নাম-জামাল উি�ন 
িপতা-েমাশারেরফ েহােসন 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-রামপুর 
ডাকঘর-মাওলানা বাজার 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

1832 নাম-েতাফােয়ল আহেমদ 
িপতা-মৃত মতুর্জ আলী 
মাতা-কিরমুন েনছা 

�াম-কৃি�নগর, বুিড়�ল 
ডাকঘর-সুনামগ� 
উপেজলা-সুনামগ� 
েজলা-সুনামগ� 

1833 নাম-েমাঃ মাহফুজুল আলম 
িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1834 নাম-েমাহা�দ আবুল বাশার 
িপতা-েমাহা�দ হািববুর রহমান 
মাতা-খাইরুে�ছা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1835 নাম-নূরু�াহার 
িপতা-েমাঃ মািনক িময়া 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1836 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান আসাদ 
িপতা-েমাঃ ওবাইদুল হক 
মাতা-আসমা খঅতুন 

�াম-�যে�- েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও), �ম ও আপীল �াইবুয্নাল, ৪৩ 
কাকরাইল, ৪ আ�মান মিফদুল ইসলাম েরাড 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 
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1837 নাম-েমাঃ েরদওয়ান মারুপ 

িপতা-েমাঃ আবুদ্ল মােলক 
মাতা-েমাসা: েফরেদৗসী 

�াম-১০৪/০৩, মি�েকর েবড় 
ডাকঘর-মি�েকর েবড় 
উপেজলা-রামপাল 
েজলা-বােগরহাট 

1838 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মুনাফ 
মাতা-আেলয়অ েবগম 

�াম-বাকশীমূল 
ডাকঘর-বাকশীমূল 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

1839 নাম-িরমা আ�ার 
িপতা-ছিফর উি�ন 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-েজয্ািত একােডমী িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1840 নাম-চ�ন কুমার বম র্ন 
িপতা-ছুয়ােমাহন চ� বম র্ন 
মাতা-খরিক রাণী 

�াম-েজয্ািত ডা�া 
ডাকঘর-জাহা�ীরাবাদ 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

1841 নাম-েমাঃ সাগর েহােসন 
িপতা-েমাঃ মজনুর রহমান 
মাতা-লাইলী 

�াম-�যে�- েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও), �ম ও আপীল �াইবুয্নাল, ৪৩ 
কাকরাইল, ৪ আ�মান মিফদুল ইসলাম েরাড 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1842 নাম-জয় মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ েগালজার েহােসন 
মাতা-েমাছা: মািবয়া খাতুন 

�াম-েজয্ািত একােডমী িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1843 নাম-মারুফুর রহমান 
িপতা-হািমদুল ইসলাম সরকার 
মাতা-মাকছুদা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1844 নাম-রািকবুল হাসান িদপু 
িপতা-আ�স সা�ার ফিকর 
মাতা-েমাছা: িদলরুবা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1845 নাম-েমা: রুেবল িময়া 
িপতা-মৃত মিজদ ভূইঁয়া 
মাতা-নূরজাহান 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1846 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র িময়া 
মাতা-েমাছা: নািছমা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1847 নাম-পূরবী হালদার 
িপতা-েগৗর� লাল হালদার 
মাতা-েরনু বালা হালদার 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, 
ডাকঘর- 
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উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1848 নাম-েমাঃ রানা েহােসন 
িপতা-েমাঃ আসলাম 
মাতা-েরনু 

�াম-েমা: আ�র রিশদ(িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, ভবন-৭, ক� 
৫২২, বাংলােদশ সিচবালয় 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1849 নাম-সা�না ইয়াসিমন 
িপতা-মৃত : েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-রিবজা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1850 নাম-েমাঃ আিতকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েছাহরাব আলী 
মাতা-চা�া খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1851 নাম-েমাঃ তাহীদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসা: েজসিমন খানম 

�াম-েজসিমন মি�ল, ১১৮/১, ম�রা�া(বাইপাস সড়ক) 
ডাকঘর-িপেরাজপুর সদর 
উপেজলা-িপেরাজপুর সদর 
েজলা-িপেরাজপুর 

1852 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ হায়দার আলী 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-৩৩৪/ই, পূব র্ নাখালপাড়া 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েতজগাঁও িশ� এলাকা 
েজলা-ঢাকা 

1853 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমাতােলব 
মাতা-েমাছাঃ আফেরাজা খাতুন 

�াম-ঝড়কা 
ডাকঘর-ঘাটাইল 
উপেজলা-ঘাটাইল 
েজলা-টাংগাইল 

1854 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােতন 
মাতা-িবলিকছ আ�ার 

�াম-৯৯/১১,(চায়না িবি�ং), আিজমপুর 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1855 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম 

�াম-জামৈতল কেলজ পাড়া 
ডাকঘর-ৈব� জামৈতল 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1856 নাম-িমজানুর রহমান 
িপতা-সফর আলী 
মাতা-হািমদা খাতুন 

�াম-উ�রপাড়া, েহােসনপুর 
ডাকঘর-ভািটঘাগড়া 
উপেজলা-িমটামইন 
েজলা-িকেশারগ� 

1857 নাম-েমাঃ মিহউি�ন িমনা 
িপতা-েমাঃ কাওছার আলী িমনা 
মাতা-েমাছা�দ: েসিলনা েবগম 

�াম-ননী�ীর 
ডাকঘর-ননী�ীর 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 
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1858 নাম-েখারেশদ আলম খাঁন 

িপতা-আিরফ উ�াহ খাঁন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-২৮ নং িবিসিস েরাড, ৩৮ নং ওয়াড র্, ওয়ারী 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-ওয়ারী 
েজলা-ঢাকা 

1859 নাম-নাজমু�াহার 
িপতা-েমাঃ আবু আ�াছ 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১- এ সরদার কমে�� 
ডাকঘর- 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1860 নাম-ডািলম কুমার 
িপতা-মথুরা রাম রায় 
মাতা-সারথী রায় 

�াম-টংগুয়া 
ডাকঘর-সরহাদ 
উপেজলা-খানসামা 
েজলা-িদনাজপুর 

1861 নাম-ইমিতয়াজ আহেমদ হৃদয় 
িপতা-ফারুক আহেমদ 
মাতা-েরহানা পারভীন 

�াম-২৯১ আহেমদ নগর 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1862 নাম-িরপন চ� দাস 
িপতা-রি�ত চ� দাস 
মাতা-স�য্া রাণী দাস 

�াম-দাসবাড়ী, মুগসাইর 
ডাকঘর-এগার�াম বাজার 
উপেজলা-েদিব�ার 
েজলা-কুিম�া 

1863 নাম-েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-নািগ র্স েবগম 

�াম-ধানদী 
ডাকঘর-ধানদী 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

1864 নাম-েরশমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-উজালা খাতুন 

�াম-িটএ�িট কেলানী 
ডাকঘর-বনানী 
উপেজলা-বনানী 
েজলা-ঢাকা 

1865 নাম-েমাঃ সাইদ েহাসাইন 
িপতা-আবদুল খােলক 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-েচয়ার বাজার জ-GA-102/1 ১ম তালা, �গতী �রণী, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-ম� বা�া 
েজলা-ঢাকা 

1866 নাম-েমাঃ শামসুে�াহা আল 
মাসুদ 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-েমাছা: শামসু�াহার 

�াম-কাঠালী 
ডাকঘর-কাঠালী 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1867 নাম-আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-আনায়ারা েবগম 

�াম-ক�রীপাড়া 
ডাকঘর-ক�রীপাড়া 
উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

1868 নাম-েমাঃ রায়হান জািমল 
িপতা-মিনর েহােসন 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-১২২, েহােসনআলী েরাড, েহােসন মােকর্ট 
ডাকঘর-িনশাতনগর 
উপেজলা-টংগী 
েজলা-গাজীপুর 
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1869 নাম-িমঠুন সূ� ধর 

িপতা-েগাসাই সূ� ধর 
মাতা-িমনা সূ� ধর 

�াম-১৮, বীরপুর 
ডাকঘর-নরিসংদী 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

1870 নাম-েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

�াম-েগাপাল 
ডাকঘর-িমরবাগ 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

1871 নাম-সিকনা নাসিরন 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-জহুরা েবগম 

�াম-১৬২/এইচ বীের� েবাস েলন, কালীবািড়, িমটেফাড র্, 
ডাকঘর-বাবুবাজার 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1872 নাম-মৃ�য় ম�ল 
িপতা-হের�নাথ ম�ল 
মাতা-েরনুকা ম�ল 

�াম-ছয়দানা 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-জয়েদবপুর 
েজলা-গাজীপুর 

1873 নাম-িমরাজু�াহার বা�ী 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-েহেলনা হক 

�াম-িদমুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১-এ সরদার কমে��, 
ডাকঘর-আগারগাঁও, তালতলা 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1874 নাম-আহমাদু�াহ িহস সায়াদ 
িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
েসখ 
মাতা-েমাছাঃ আেয়শা িছি�কা 

�াম-বহুলী 
ডাকঘর-বহুলী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

1875 নাম-পিপ রানী েমাদক 
িপতা-িনর�ন চ� েমাদক 
মাতা-অচ র্না রানী েমাদক 

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

1876 নাম-উ�ল েদব 
িপতা-মৃত নারায়ন েদব 
মাতা-েরভা রানীেদব 

�াম-মুশিরফখলা 
ডাকঘর-ন�নপুর 
উপেজলা-বাহুবল 
েজলা-হিবগ� 

1877 নাম-েমাঃ আলাউ�ীন আল 
আজাদ 
িপতা-েমাঃ আবু বা�ার িছি�ক 
মাতা-েমাসাঃ আেনায়ারা েবগম 

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

1878 নাম-পারুল আ�ার 
িপতা-মৃত উিজর উি�ন 
মাতা-নাজমা েবগম 

�াম-আেনায়ারা খাতুন, অিফস সহায়ক, পূতর্ ভবন িডজাইন িবভাগ, ০৫, 
ক� -৭১৯, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-েসগুনবািগচা 
েজলা-ঢাকা 

1879 নাম-ইমন চ�বত� 
িপতা-নারায়ন চ�বত� 
মাতা-হীরা রানী চ�বত� 

�াম-েখাদাপাড়া 
ডাকঘর-েখাদাপাড়া 
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উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

1880 নাম-িরফাত আ�ার 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-বাসা-১৮, েরাড নং-১৮, িনকু�-২, 
ডাকঘর-িখলে�ত 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

1881 নাম-ননী েগাপাল দাস 
িপতা-মৃত রি�ত কুমার দাস 
মাতা-উ�লা রাণী দাস 

�াম-১৮২ পি�ম েদওেভাগ 
ডাকঘর-নারায়নগ� 
উপেজলা-নারায়নগ� 
েজলা-নারায়নগ� 

1882 নাম-সিবতা রাণী দাস 
িপতা-�পন দাস 
মাতা-মীনা রাণী দাস 

�াম-২৪/১ নগর েবলতলী েলন 
ডাকঘর-েপা�া 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1883 নাম-তামা�া রহমান 
িপতা-েমাঃ আিনছুর রহমান 
মাতা-জািমলা আ�ার খানম 

�াম-পাইকপাড়া িমরপুর-১ 
ডাকঘর-িমরপুর -২ 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1884 নাম-িরতু ম�ল 
িপতা-রনিজত ম�ল 
মাতা-েগৗরী ম�ল 

�াম-সাতপাড় 
ডাকঘর-সাতপাড় 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

1885 নাম-স�ীব কুমার দাস 
িপতা-সুনীল কুমার দাস 
মাতা-সাধনা রানী দাস 

�াম-পশড়া 
ডাকঘর-কাফুরা 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

1886 নাম-এনামুল হক 
িপতা-জহুরুল ইসলাম 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

�াম-খামার ধনারুহা 
ডাকঘর-খামার ধনারুহা 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

1887 নাম-ইমরান েহােসন েসৗধ 
িপতা-েমাঃ দাউদ েহােসন 
মাতা-েরােকয়া খানম এয্ািল 

�াম-২০৯ উদয়ন েরাড 
ডাকঘর-েগাপালগ� 
উপেজলা-েগাপালগ� সদর 
েজলা-েগাপালগ� 

1888 নাম-েমাঃ সাইফু�াহ ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
সরদার 
মাতা-তহিমনা খাতুন 

�াম-ফকরাবাদ 
ডাকঘর-বড়দল 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

1889 নাম-েমাঃ েমারসািলন 
িপতা-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-৩৪২ ল�ীপুর েশরশাহ েরাড 
ডাকঘর- িজিপও-৬০০০ 
উপেজলা-রাজপাড়া 
েজলা-রাজশাহী 
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1890 নাম-সা�াম েহােসন 

িপতা-এস এম রুহুল কু�স 
মাতা-তহিমনা খাতুন 

�াম-ফখরাবাদ 
ডাকঘর-বড়দল 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

1891 নাম-েমাঃ এখলাছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মাহফুজ িময়া 
মাতা-মজিলষা েবগম 

�াম-আলীনগনর, ১ নং বুধা� ইউিনয়ন 
ডাকঘর-বীরপাশা 
উপেজলা-িবজয়নগর 
েজলা-�া�নবািড়য়া 

1892 নাম-েমাঃ আবুল ফজল 
িপতা-েমাঃ শামসুি�ন 
মাতা-মৃত জায়দা েবগম 

�াম-িহ�র বাঐল 
ডাকঘর-হাটরাজবাড়ী 
উপেজলা-িনয়ামতপুর 
েজলা-নওগাঁ 

1893 নাম-েমাঃ আিরফ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-রুপালী আ�ার 

�াম- েহাি�ং-৪৩০, �নগর 
ডাকঘর-ভেবরচর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

1894 নাম-ইসরাত জাহান েসতু 
িপতা-েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

�াম-�ম ও আপীল �াইবুয্নাল, ৪৩ কাকরাইল, ৪ আ�মান মিফদুল 
ইসলাম েরাড, 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1895 নাম-েমাঃ েরজাউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ ফােতমা েবগম 

�াম-শতদল সাটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট, বাসা -৬, 
েরাড-৬, �ক-এফ, 
ডাকঘর- 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1896 নাম-মুহা�দ মৃদুল িময়া 
িপতা-মুহা�দ মকবুল িময়া 
মাতা-মিন েবগম 

�াম-মৃত মকবুল ভূইঁয়ার বাড়ী, সিরষাপুর 
ডাকঘর-বািজতপুর 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

1897 নাম-ইমরান সরদার 
িপতা-ফায়জু সরদার 
মাতা-হািচনা পারভীন 

�াম-শতদল সাটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট, বাসা -৬, 
েরাড-৬, �ক-এফ, 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1898 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-মৃত এরশাদ আলী 
মাতা-আেলয়া পারভীন 

�াম-c/o েমা: আ: রশীদ (িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, শাখা-১০, 
ক�-৫৩১, ভবন -৭ , বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 

1899 নাম-েমাঃ আকতার েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ আবু বককার 
িসি�ক 
মাতা-েমাছা: রািহমুন খাতুন 

�াম-c/o েমা: আ: রশীদ (িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, শাখা-১০, 
ক�-৫৩১, ভবন -৭ , বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 

1900 নাম-েমাঃ শাহীন আলম 
িপতা-েমাঃ রায়হান আলী 
মাতা-জাহানারা খাতুন 

�াম-c/o েমা: আ: রশীদ (িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, শাখা-১০, 
ক�-৫৩১, ভবন -৭ , বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1901 নাম-েমাঃ িরপন েহােসন 

িপতা-েমাঃ ফরমান আলী 
মাতা-হােজরা খাতুন 

�াম-c/o েমা: আ: রশীদ (িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, শাখা-১০, 
ক�-৫৩১, ভবন -৭ , বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 

1902 নাম-েমাঃ আল আমীন 
িপতা-মরহুম েমাহা�দ আলী 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-িব-১/এফ -১৭, বয়রা মিহলা কেলজ েরাড, িসিজ এস কেলানী, 
ডাকঘর-িজিপও খুলনা 
উপেজলা-েসানাডা�া 
েজলা-খুলনা 

1903 নাম-েমাঃ শিরফ িময়া 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-শািহদা েবগম 

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

1904 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল জ�ার 
মাতা-েমাছা: লুৎফুন েনছা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1905 নাম-েমাঃ আিরফুল হাসান 
িপতা-মৃত েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-আেমনা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1906 নাম-েমাঃ নািজম উি�ন 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-েসািনয়া আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1907 নাম-জািকয়া আ�ার 
িপতা-আবু ব�র 
মাতা-িমনা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1908 নাম-ইমরান 
িপতা-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা-কিবতা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1909 নাম-মিনরা েবগম 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েমেহরুে�ছা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1910 নাম-েমাঃ আিরফ উি�ন ভূঞঁা 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী 
ভূঞঁা 
মাতা-জহুরা িলয়াকত 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1911 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�ল আওয়াল 
মাতা-রওশন আরা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
ডাকঘর- 
উপেজলা- 
েজলা-ঢাকা 

1912 নাম-েমাঃ িদদারুল আলম 
িপতা-েমাঃ আিজজুল হক 
মাতা-েরেবকা পারভীন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1913 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ছাইফুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: আিছয়া েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1914 নাম-বৃি� েবগম 

িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-িলিল েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1915 নাম-েমাঃ আিমর আলী পরান 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-েমাছা: িশিরন আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1916 নাম-পারেভজ খান 
িপতা-এমদাদুল হক খান 
মাতা-পারভীন েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব ৯৩ (৪থ র্ তলা) 
ডাকঘর-মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া 
েজলা-ঢাকা 

1917 নাম-এনামুল হক 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-নািগ র্স েবগম 

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

1918 নাম-েমাঃ মিফজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিজদ 
মাতা-েমাছা: িফেরাজা েবগম 

�াম-১৪২/১ খ, দি�ণ িমেররবাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

1920 নাম-সীমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ জেয়ন উি�ন 
মাতা-আেয়শা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩/১ সরদার কমে��, 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা, েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1921 নাম-আ�ল কাইয়ুম 
িপতা-আলতু িময়া 
মাতা-জাহানারা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1922 নাম-েমাঃ শাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমাঃ নুরু িময়া 
মাতা-েমাছা: িফেরাজা েবগম 

�াম-েমা: শাখাওয়াত েহােসন, িস/ও, েমা: নজরুল ইসলাম(িপও), �ম 
আপীল �াইবুয্নাল , ৪৩ কাকরাইিল , ৪ আ�মান মিফদুল ইসলাম েরাড, 
ঢাকা 

1923 নাম-েমাঃিব�াল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-েছেনায়ারা েবগম 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, 
েজলা-ঢাকা 

1924 নাম-েমাঃ েসাহরাব উি�ন 
িপতা-েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা-শামসু�াহার 

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

1925 নাম-েমাঃ আিসফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ পরশ আলী 
মাতা-ছািমরন েনছা 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া, 
েজলা-ঢাকা 

1926 নাম-শাহনাজ মিরয়ম 
িপতা-মৃত: েমা: ফজলুল হক 
মাতা-পারভীন আ�ার 

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

1927 নাম-শামসুন নাহার 
িপতা-উসমান গনী 
মাতা-লাকী আ�ার 

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

1928 নাম-শারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ বেয়ন উি�ন 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-৪ নং বাসা, হিররামপুর 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-দারুসসালাম 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1929 নাম-েমাঃ ইমরান খােলক 

িপতা-েমাঃ রিফ উি�ন 
মাতা-জাি�য়া খাতুন 

�াম-িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১ আগারগাঁও, 
উপেজলা-তালতলা, েশেরবাংলা নগর, 
েজলা-ঢাকা 

1930 নাম-সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-ইউসুফ িময়া 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-সতরবাড়ী 
ডাকঘর-সতরবাড়ী 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1931 নাম-েমাঃ মকেলছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আেবদ ম�ল 
মাতা-েমাছা: মমতাজ েবগম 

�াম-েগায়ালফা 
ডাকঘর-আ�ান 
উপেজলা-বড়াই�াম 
েজলা-নােটার 

1932 নাম-তানিজলা আ�ার 
িপতা-েমা: সালায়মান 
মাতা-িশিরনা 

�াম-সতরবাড়ী 
ডাকঘর-সতরবাড়ী 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

1933 নাম-েমাঃ িশপন েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাতাহার েহােসন 
মাতা-েমাসা: নুরজাহান েহােসন 

�াম-কািছিছড়া 
ডাকঘর-পুকুরজানা 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

1934 নাম-েমাঃ জুবােয়র আহেমদ 
িপতা-খ�কার র িফকুল 
হায়দার 
মাতা-েমাসা: সিখনা েবগম 

�াম-সাদু�াপুর 
ডাকঘর-িবরুিলয়া 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

1935 নাম-েমা: িরপন েহােসন 
িপতা-েমা: শামেছর আলী 
মাতা-েমাছা: জেবদা খাতুন 

�াম-ই-৪ এলিজইিড. �াফ েকায়াট র্ার, আগারগাও, আগারগাও 
েজলা- 

1936 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-হুমায়ুন কিবর 
মাতা-পারভীন েবগম 

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

1937 নাম-মারুফা আ�ার 
িপতা-মহসীন আক� 
মাতা-আকিলমা েবগম 

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

1938 নাম-েমাহা�দ ওসমান গিণ 
িপতা-েমাহা�দ িছি�কুর 
রহমান 
মাতা-ঝরনা েবগম 

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

1939 নাম-েমা: আলাউি�ন 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

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

1940 নাম-েমা: নুের আলম 
িপতা-েমা: েম� িময়া 
মাতা-েজবরন েনছা 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1941 নাম-েমা: েশখ ফিরদ 

িপতা-েমা: আরশ আলী 
মাতা-েছেনায়ারা েবগম 

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

1942 নাম- েমা: আতাউর রহমান 
িপতা-েমা: ফিরদ উি�ন 
মাতা-ফােতমা েবগম 

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

1943 নাম-কাজী উসমান গিন 
িপতা-কাজী আবু জাফর 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�.েস. , তালতলা 
ডাকঘর-আগারগাঁও 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1944 নাম-িমথুন চ� পাল 
িপতা-সুধীর চ� পাল 
মাতা-িমনতী রাণী পাল 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�.েস. , ৯১/১ সরদার কমে��, তালতলা 
ডাকঘর-আগারগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1945 নাম-হািববুর রহমান 
িপতা-েমাখেশদ খান 
মাতা-সুিফয়া খানম 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�.েস. , ৯৫/২, তালতলা 
ডাকঘর-আগারগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1946 নাম-েমা: জুবােয়র েহােসন 
িপতা-মৃত: েমা: এসেকন আলী 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম-২০/১, ইি�রা েরাড,ৈসকত মােকর্ট সামী েট� সািভর্স 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1947 নাম-েমা: রানা িব�াস 
িপতা-আ�ল হািলম 
মাতা-হািসনা খাতুন 

�াম-হুদাকুশবািড়য়া 
ডাকঘর-ধলইরাচ� 
উপেজলা-ৈশলকূপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

1948 নাম-েমারসািলন আহেমদ 
পােভল 
িপতা-িছি�কুর রহমান 
মাতা-েরনুকা েবগম 

�াম-২/৫ মা�ার বাড়ী , দি�ণ েবগুনবািড় 
ডাকঘর-দি�ণ েবগুনবািড় 
উপেজলা-েতজগাঁও, 
েজলা-ঢাকা 

1949 নাম-আবু কালাম 
িপতা-হুমায়ুন কিবর 
মাতা-েখারেশদা েবগম 

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

1950 নাম-েমা: েসােহল িময়া 
িপতা-েমা: হায়দার আলী 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

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

1951 নাম-েমা: ফািহম িসহাব 
িপতা-েমা: মিফজুর রহমান 
মাতা-েমাসা: নািগ র্স পারভীন 

�াম-গাল র্স �ল পাড়া 
ডাকঘর-মেহশপুর 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

1952 নাম-েমা: এরশাদুল হক 
িপতা-েমা: বিদউল আলম 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-িমজর্াপুর িম�াপাড়া 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-হাটহাজারী 
েজলা-চ��াম 
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1953 নাম-িলটন সম�ার 

িপতা-�বাস সম�ার 
মাতা-তুলসী রানী সম�ার 

�াম-৭৬/১, এল -৩, িবিবর বািগচা 
ডাকঘর-েগ�ািরয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

1954 নাম-মামুন িময়া 
িপতা-নুরুল ইসলাম 
মাতা-রিহমা আ�ার 

�াম-খলাপাড়া 
ডাকঘর-দি�ণ িবিশউড়া 
উপেজলা-েন�েকাণা 
েজলা-েন�েকাণা 

1955 নাম-রািজয়া সুলতানা 
িপতা-ফজলুল হক 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1956 নাম-িশউিল আ�ার 
িপতা-ম�রুল হক 
মাতা-েহােসন বানু 

�াম-৩৬৭(িড-৪), দি�ণ গাওয়াইর, 
ডাকঘর-হ� কয্া� 
উপেজলা-দি�ণখান 
েজলা-ঢাকা 

1957 নাম-েমােমনা আ�ার 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-জহুরা েবগম 

�াম-িশমুলকাি� 
ডাকঘর-রায়দুম েরৗহা 
উপেজলা-পূব র্ধলা 
েজলা-েন�েকাণা 

1958 নাম-েমা: ই�ািফল খাঁন 
িপতা-মৃত সুলতান খাঁন 
মাতা-সােহরা েবগম 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩/১ সরদার কমে�� 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা, েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1959 নাম-রািজয়া পারভীন ির�া 
িপতা-রুহুল আিমন 
মাতা-আ�মান আরা েবগম 

�াম-ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩/১ সরদার কমে�� 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা, েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1960 নাম-অিলিভয়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আ�ার েহােসন 
েমা�া 
মাতা-সফুরা খাতুন 

�াম-২৮/এ, (নতুন) আিজমপুর 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

1961 নাম-অিনেমশ চ� বম র্ন 
িপতা-সিবন চ� বম র্ন 
মাতা-রনিজতা রানী পাল 

�াম-কৃ�নগর 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1962 নাম-েসিলম েশখ 
িপতা-েশখ আ: হাই 
মাতা-রুিবয়া েবগম 

�াম-পাটগািত 
ডাকঘর-টুি�পাড়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1963 নাম-খ�কার েমা�াক আহেমদ 
িপতা-েমা: েগালাম রব খ�কার 
মাতা-িমনারা েবগম 

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

1964 নাম-আ�ল েমাহাইিমন 
িপতা-আ�ল হািসম 
মাতা-হািলমা আ�ার 

�াম-েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার, িব-৯৩ মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
েজলা-ঢাকা 
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1965 নাম-েমাসা: নুরুননাহার আ�ার 

িপতা-েমা: জিহরুল ইসলাম 
মাতা-েমাসা: সােহনা আ�ার 

�াম-জাি�রঁাই 
ডাকঘর-জুড়ী 
উপেজলা-জুড়ী 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

1966 নাম-েমা: মামুনুর রিশদ 
িপতা-েমা: নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: অিমহা খাতুন 

�াম-পূব র্ মেহশপুর 
ডাকঘর-িবরল 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

1967 নাম-মিহন উি�ন 
িপতা-েমায়া�ম েহােসন 
মাতা-অিজফা খাতুন 

�াম-ম� মাইজদী 
ডাকঘর-চরেব�া বাজার 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখািল 

1968 নাম-েমা: েমা�ফা জামান 
িপতা-েমা: ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছা: ওজুবা িবিব 

�াম-আগমুরশান 
ডাকঘর-বািমহাল 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

1969 নাম-নুরু�াহ 
িপতা-েমা: অিলউ�াহ 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�াম-িনউ লাইচ কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ১১৭ পি�ম কাফরুল 
উপেজলা-আগারগাঁও, তালতলা 
েজলা-ঢাকা 

1970 নাম-নুর েমাহা�দ 
িপতা-িগয়াস উি�ন 
মাতা-আয়শা আ�ার 

�াম-িব ৯২ মািলবাগ েচৗধুরী পাড়া , 
েজলা-ঢাকা 

1971 নাম-আল িরয়াদ মাহমুদ 
িপতা-এমএ মা�ান 
মাতা-এিলজ মা�ান 

�াম-নুরপুর 
ডাকঘর-েচারামনকািঠ 
উপেজলা-েকাতয়ালী 
েজলা-যেশার 

1972 নাম-েমা: মােজদুর ইসলাম 
িপতা-েমা: আ�ল গফুর 
মাতা-েমাছা: মােজদা েবগম 

�াম-িমজর্াপুর 
ডাকঘর-িমজর্াপুর 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 

1973 নাম-সনজীব চাকমা 
িপতা-শুভ র�ন চাকমা 
মাতা-িমনা রাণী চাকমা 

�াম-েমাহা�দপুর মেডল �ল এ� কেলজ, গজনবী েরাড 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

1974 নাম-জািজয়া আফেরাজ 
আইিরন 
িপতা-সািহদ েহােসন 
মাতা-লুৎফুন েনছা 

�াম-১৩৪, পি�ম নাখালপাড়া 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েতজগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

1975 নাম-নুরু�ামান েশখ 
িপতা-ৈসয়দ আলী েশখ 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

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

1976 নাম-সাগর কুমার ম�ল 
িপতা-� িবজয় চ� ম�ল 
মাতা-সুিম� রাণী ম�ল 

�াম-চকচকা 
ডাকঘর-ফুলবাড়ী 
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উপেজলা-ফুলবাড়ী 
েজলা-িদনাজপুর 

1977 নাম-েমাছা: নািগ র্স খাতুন 
িপতা-েমা: আ�ল ওহাব 
মাতা-েমাছা: আফেরাজা খাতুন 

�াম-c/o েমা: আ: রশীদ (িপও), �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, শাখা-১০, 
ক�-৫৩১, ভবন -৭ , বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 

1978 নাম-েশখ রােশদুল ইসলাম 
িপতা-েশখ ছােদকুর রহমান 
মাতা- 

�াম-৭০ েশখবািড় 
ডাকঘর-টুি�পাড়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

1979 নাম-েমা: আলমগীর েহােসন 
িপতা-মৃ: আিনছুল হক 
মাতা-মােজদা খাতুন 

�াম-নাটারাম �ল পাড়া 
ডাকঘর-নাটারাম 
উপেজলা-বগরগ� 
েজলা-রংপুর 

1980 নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-জয়নুল আেবদীন 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-ঈশানপুর 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

1981 নাম-েমা: শািকল আহেমদ 
িপতা-েমা: আিজজ মাতু�র 
মাতা-েমাছা: িরিজয়া েবগম 

�াম-েমা: মিনরু�ামান, অিফস সহকারী, পুিলশ সুপােরর কায র্ালয়, 
েজলা-পটুয়াখালী 

1982 নাম-আইিভ আ�ার 
িপতা-েমা: আ�ল আউয়াল 
মাতা-নািছমা খাতুন 

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

1983 নাম-েমা: আল আিমন 
িপতা-েমা: জিরল মৃধা 
মাতা-েমাসা: ফিরদা েবগম 

�াম-নবাবপাড়া েসানািল �াংক েরাড 
ডাকঘর-খািলসাখািল 
উপেজলা-পটুয়াখািল সদর 
েজলা-পটুয়াখািল 

1984 নাম-েমা: েসােহল আহে�দ 
িপতা-েমা: শামসুল হক 
মাতা-ফিরদা েবগম 

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

1985 নাম-েমা: রােসদুল হাসান 
িপতা-েমাহা�দ তালুকদার 
মাতা-খািদজা েবগম 

�াম-েমা: আল আিমন, পলাশ কি�উটার, সদর েরাড নতুন বাজার 
ডাকঘর-পটুয়াখালী 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

1987 নাম-তামা�া েফরেদৗসী 
িপতা-মৃত লিতফ েচৗধুরী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-�য্াট-৬িব, বাসা-১,েরাড-২১, �ক-এ 
ডাকঘর-প�িব 
উপেজলা-িমরপুর-১১ 
েজলা-ঢাকা 

1988 নাম-েখারেশদুল আলম 
িপতা-সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েখােদজা েবগম 

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

1989 নাম-েমা: তুিহনুর রহমান 
িপতা-েমা: আবুল কােশ �াং 
মাতা-েমাছা: ভানু খাতুন 

�াম-কামালপুর 
ডাকঘর-ল�ীকু�া 
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উপেজলা-ঈ�রদী 
েজলা-পাবনা 

1990 নাম-েমা: িনশাদু�ামান 
িপতা-েমা: আ�ল হাই 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

1991 নাম-অসীম েহাড় 
িপতা-�পন েহাড় 
মাতা-সাজুিত েহাড় 

�াম-কুিমড়া 
ডাকঘর-কুিমড়া 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

1992 নাম-সজীব চ�ব�� 
িপতা-শংকর চ�ব�� 
মাতা-িদপালী চ�ব�� 

�াম-মািঝপাড়া 
ডাকঘর-আগলা 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

1993 নাম-লাবনী রাণী মহ� 
িপতা-মৃত: পিরমল চ� মহ� 
মাতা-েগৗরী রাণী মহ� 

�াম-েরাড -৩, বাসা ২২৩, িঠকাদারপাড়া 
ডাকঘর-আলমনগর 
উপেজলা-রংপুর 
েজলা-রংপুর 

1994 নাম-েমা: ওয়ােহদু�বী সরকার 
িপতা-েমা: রফােয়ত আলী 
সরকার 
মাতা-েমাছা: েগােলনুর েবগম 

�াম-গাজীরবাস েরাড, বাসা ১২৬,হুরাভায়া খাঁ 
ডাকঘর-সু�রগ� েপৗরসভা 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

1995 নাম-জয় েচৗধুরী 
িপতা-চ�ক েচৗধুরী 
মাতা-ল�ী েচৗধুরী 

�াম-েশাশাং 
ডাকঘর-েশাভনদ�ী 
উপেজলা-পািটয়া 
েজলা-চ��াম 

1996 নাম-েমা: রািকব েহােসন 
িপতা-েমা: জািকর েহােসন 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-মরকুন েরাড, িত�ােগইট 
ডাকঘর-ম�নগর 
উপেজলা-টংগী 
েজলা-গাজীপুর 

1997 নাম-িম� চ� িম� 
িপতা-িবমলচ� িম� 
মাতা-িমনতী রাণী িম� 

�াম-রুেবল েহােসন, ক�-১০৬, ভবন-৭, অথ র্ িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 

1998 নাম-েমা: রােসল ম�ল 
িপতা-েমা: ইউনুছ আলী ম�ল 
মাতা-েমাছা: েরেহনা েবগম 

�াম-ডুমুরগাছা 
ডাকঘর-নাকাইহাট 
উপেজলা-েগািব�গ� 
েজলা-গাইবা�া 

1999 নাম-েমাছা: আইভী েবগম 
িপতা- েমা:জােহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: রােবয়া েবগম 

�াম-িনি��পুর 
ডাকঘর-জায়গীরহাট 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

2000 নাম-রতন চ� 
িপতা-তুলসী ব�ন 
মাতা-সুিশলা রানী 

�াম-মাগুরা সালাদাম 
ডাকঘর-আমলাহার 
উপেজলা-প�গড় সদর 
েজলা-প�গড় 
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2001 নাম-েমা: আ�র রিহম 

িপতা-েমা: আ�ল খােলক 
মাতা-েরখা েবগম 

�াম-১/েক রােয়র বাজার গভ: �াফ েকা. েরাড. ৮ /এ, (পুরাতন)ধানমি�, 
১৫ 
ডাকঘর-িজগাতলা 
উপেজলা-ধানমি� 
েজলা-ঢাকা 

2002 নাম-সনাতন েদব নাথ 
িপতা-রাখঅল চ� নাথ 
মাতা-মায়া রাণী েদবী 

�াম-সাধুরপাড়া 
ডাকঘর-চা�গাঁও 
উপেজলা-চা�গাঁও 
েজলা-চ��াম 

2003 নাম-সুমনা হক 
িপতা-েমা: আ�ল হক 
মাতা-েগালাপ বানু 

�াম-হাজারীবাগ েলন 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2004 নাম-পারিমতা জামাল রুমা 
িপতা-জামাল উি�ন 
মাতা-েবগম সুরাইয়া 

�াম-ৈসয়েদর গাঁও 
ডাকঘর-একদুয়ািরয়া 
উপেজলা-মেনাহরিদয়া 
েজলা-নরিসংদী 

2005 নাম-ফারজানা হক 
িপতা-েমা: আ�ল হক 
মাতা-েগালাপ বানু 

�াম-৩১, হাজারীবাগ েলন 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2006 নাম-িমতা রাণী মহ� 
িপতা-মৃ পিরমল চ� মহ� 
মাতা-� মিত েগৗরী রাণী মহ� 

�াম-েরাড ৩, বাসা২২৩, 
িঠকাদারপাড়া 
ডাকঘর-আলমনগর 
উপেজলা-রংপুর 
েজলা-রংপুর 

2007 নাম-েমা: জামাল েহােসন 
িপতা-মৃত রহমত আলী 
মাতা-েমাছা: তাজনাহার েবগম 

�াম-েগালাপগ� ২ নং ওয়াড র্ 
ডাকঘর-েগালাপগ� 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

2008 নাম-িদপংকর তরফদার 
িপতা-েদবদাস তরফদার 
মাতা-পারুল রাণী 

�াম-পাশােপাল 
ডাকঘর-চা�িটয়া 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 

2009 নাম-েমা: আলািমন 
িপতা-েমা: আ�ল হািকম 
মাতা-মােলকা িবিব 

�াম-িমজর্াপুর 
ডাকঘর-িতলকপুর 
উপেজলা-নওগাঁ সদর 
েজলা-নওগাঁ 

2010 নাম-সানিজদা ইয়াসিমন েকয়া 
িপতা-আ�ল কু�স েশখ 
মাতা-িশিরনা েবগম 

�াম-চ�নীমহল 
ডাকঘর-চ�নীমহল 
উপেজলা-িদঘিলয়া 
েজলা-খুলনা 
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2011 নাম-েমা: েমা�ািফজুর রহমান 

িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-হাছনারা েবগম 

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

2012 নাম-সাগর িব�াস 
িপতা-মৃত �ামল লাল িব�াস 
মাতা-িমনতী রাণী িব�াস 

�াম-৪৪/২৯ উ�র ধানমি�, কলাবাগান 
ডাকঘর-ধানমি� 
েজলা-ঢাকা 

2013 নাম-েমা: িরপন িময়া 
িপতা-েমা: নজরুল ইসলাম 
মাতা-েমাছা: আছমা েবগম 

�াম-িকেশারগাড়ী 
ডাকঘর-কািশয়াবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

2014 নাম-জা�াতুল েফরেদৗস জা�াত 
িপতা-েমা: জালাল উি�ন 
মাতা-িলিপ েবগম 

�াম-৩৩, বা�ানগর েলন 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-ঢাকা 
েজলা-ঢাকা 

2015 নাম-েমা: রািকব েচৗধুরী 
িপতা-েমা: তাজুল ইসলাম 
েচৗধুরী 
মাতা-সালমা েবগম 

�াম-িব-৯, িজ-৪ এিজিব কেলানী 
ডাকঘর-মিতিঝল 
উপেজলা-মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

2016 নাম-েমা: মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-েমা: আ�ল জিলল 
মাতা-সােলহা খাতুন 

�াম-ৈবরািট 
ডাকঘর-েসাহাগী 
উপেজলা-ঈ�রগ� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2017 নাম-রােশদা আখতার 
িপতা-নজরুল ইসলাম 
মাতা-নেরর নাহার 

�াম-৯৫/২ পি�ম কাফরুল,আগারগাঁও, তালতলা, েশেরবাংলানগর, 
েজলা-ঢাকা 

2018 নাম-েমা: নজরুল ইসলাম 
িপতা-েহফাজতুর রহমান 
মাতা-জািরয়া েবগম 

�াম-পূব র্ডলু 
ডাকঘর-আিমলাইশ 
উপেজলা-সাতকািনয়া 
েজলা-চ��াম 

2019 নাম-েমা: কামরুল ইসলাম 
িপতা-েমা: জািহদুর রহমান 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

�াম-েমা: নজরুল ইসলাম, বাসা২, েরাড-৪, েসনপাড়া পব র্তা, 
উপেজলা-িমরপুর ১০ 
েজলা-ঢাকা 

2020 নাম-েমা: আ�ল কােদর 
িপতা-আবুল মনসুর েচৗধুরী 
মাতা-েমেহরুন িনছা 

�াম-েপাপািদয়া 
ডাকঘর-খরন�ীপ 
উপেজলা-েবায়ালখালী 
েজলা-চ��াম 

2021 নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-আিতকুর রহমান মু�ী 
মাতা-আিফয়া আিতক 

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

2022 নাম-েমা: আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমা: শাহ আলম, 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-সতদল সাটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ েক�, বাসা ৬, েরাড- ৬ , 
�ক এফ, উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2023 নাম-েমা: শাখাওয়াত েহােসন 

খান 
িপতা-মরহুম েমা: ইি�ছ 
মাতা-মায়মুনা েবগম 

�াম-ক/২০ হাউিজং এে�ট, �ক-িব, গুদারাঘাট, 
উপেজলা-শাহআলী, িমরপুর-১ 
েজলা-ঢাকা 

2024 নাম-েমাছা: সওরীন আ�ার 
িপতা-েমা: এিব িসি�ক খসরু 
মাতা-মৃত ফিরদা ইয়াসমীন 

�াম-বারুই�াম 
ডাকঘর-বারুই�াম 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2025 নাম-রািজয়া সুলতানা 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-িশিরনা েবগম 

�াম-েগালাম র�ানী, সিচেবর দ�র, িবদুয্ৎ িবভাগ, রুম ২১১ম িব-৬) 
�ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, েজলা-ঢাকা 

2026 নাম-েমা: ম�রুল হাসান 
িপতা-আ�র রিহম 
মাতা-লিতফা েবগম 

�াম-৩/িব েরাড ২, েমাহা�িদয়া হাউিজং িল. উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

2027 নাম-েমা: ইমরুল কােয়স 
িপতা-মৃত আ�ল খােলক 
মাতা-েমাছা: অজুফা খাতুন 

�াম-অিলপুর 
ডাকঘর-িব�াগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2028 নাম-েমা: আকবর েহােসন 
িপতা-েমা: আমজাদ েহােসন 
মাতা-েমা: িরিজয়া েবগম 

�াম-জাহানাবাদ 
ডাকঘর-সুলতানগ� 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

2029 নাম-েমা: শািহনুর ইসলাম 
িপতা-েমা: হািমদুর রহমান 
মাতা-েমাছা: ছােলহা েবগম 

�াম-স�ানীপুর 
ডাকঘর-বড়বাড়ী 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

2030 নাম-েহলাল উ�ীন 
িপতা-েমা: আেবদ আলী 
মাতা-আিমনা েবগম 

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

2031 নাম-ফজেল রা�ী 
িপতা-ইউসুফ েমা�া 
মাতা-িপকুল েবগম 

�াম-ওয়াবদার েরাড,পি�ম রামপুরা 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-রামপুরা 
েজলা-ঢাকা 

2032 নাম- েসাহাগ 
িপতা-েমা�ারু�ামান 
মাতা-রািশদা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2033 নাম-স�য় সরকার 
িপতা-ভিগরথ সরকার 
মাতা-হিরদাসী 

�াম-বেহরা 
ডাকঘর-গুরু�াম 
উপেজলা-েদবহাটা 
েজলা-সাত�ীরা 

2034 নাম-েমা: িব�াল েহাসাইন 
িপতা-েমা: শাহজাহান আলী 
মাতা-আেলয়া খাতুন 

�াম-সজল কুমার ন�ী, সাং�িতক িবষয়ক ম�ণালয়, ভবন ৬, ক� 
১০০৪, বাংলােদশ সিচবালয় 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2035 নাম-তামা�া আ�ার 

িপতা-আ�ল হা�ান 
মাতা-মািরয়া আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2036 নাম-েমা: নুের আলম 
িপতা-মৃত মিফজ উি�ন 
মাতা-নািছমা েবগম 

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

2037 নাম-েমা: নাজমুল হাসান 
িপতা-েমা: আয়নাল হক 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-১১৮, িব ৫, েরাড ১০, দি�ণ িবিশল, 
উপেজলা-িমরপুর ১ 
েজলা-ঢাকা 

2038 নাম-তানিজন আ�ার 
িপতা-েমা: আ�ল আউয়াল 
মাতা-িলিল আখতার 

�াম-িলিল আখতার, জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি�িটউট, আগারগাঁও, 
ঢাকা 

2039 নাম-েমাছা: তাহিমনা আ�ার 
িপতা-েমা: েতাফা�ল েশখ 
মাতা-েমাছা: শািহদা েবগম 

�াম-েদাহারপাড়া 
ডাকঘর-েদাহার পাড়া 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

2040 নাম-রােবয়া খানম 
িপতা-েমা: বাবুল েহােসন 
মাতা-নািছমা খাতুন 

�াম-েমা: নাজমুল হাসান, িপও, িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল 
েজলা-ঢাকা 

2041 নাম-মৃ�য় সাহা 
িপতা-িনর�ন কুমার সাহা 
মাতা-�িত সাহা 

�াম-হাসামিদয়া 
ডাকঘর-সূয র্িদয়া 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

2042 নাম-আবদু�াহ আল মাহমুদ 
িপতা-েমা: আবু বকর িসি�ক 
মাতা-েমাছা: মাকসুদা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2043 নাম-েমা: মাহফুজুল ইসলাম 
িপতা-েমা: শা� িময়া 
মাতা-েমাছা: আংগুরা খাতুন 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2044 নাম-�শা� কুমার কর 
িপতা-বা� কুমার কর 
মাতা-ল�ী রাণী কর 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2045 নাম-েমা: িব�াল েহােসন 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-ফুেলছা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2046 নাম-নািহদা আ�ার 
িপতা-েমা: আ�স সালঅম 
মাতা-পারুল আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2047 নাম-কংকন খানম 
িপতা-ফজলুর রহমান খান 
মাতা-েমাছা: েরিজয়া খান 

�াম-িবনেত নাহার বাংলােদশ �ািরফ কিমশন, ১ম ১২ তলা, সরকাির 
অিফস ভবন, উপেজলা-েসগুনবািগচা 
েজলা-ঢাকা 

2048 নাম-ক�না আ�ার 
িপতা-েমা: আ�স সালাম 
মাতা-পারুল আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2049 নাম-সারওয়ারী িবলিকছ 

িপতা-আহমােদ মুজতাবা 
মাতা-গুল নাহার 

�াম-�য্াট ই(১), বাসা৯০/এ, হােতম বাগ, পূব র্ রােয়র বাজার, পি�ম 
ধানমি�, িজগাতলা, েজলা-ঢাকা 

2050 নাম-নাজিমন নাহার 
িপতা-েমা: েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-আবুল বাশার, কারা অিধদ�র, ৩০/৩ েমশ দ� েরাড 
উপেজলা-বকিশ বাজার 
েজলা-ঢাকা 

2051 নাম-আবু সােল েমা: েসােহল 
িপতা-আবদুর রা�াক রাড়ী 
মাতা-লুৎফুন নাহার েবগম 

�াম-আ�র রা�াক, ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৭/১, শহীদ 
কমে�� আগারগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2052 নাম-েমা: আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমা: শাহজাহান 
মাতা-িফরুজা েবগম 

�াম-৪৯ /এ নতুন প�ন খােলক েলন, আিজমপুর 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2053 নাম-জা�াতুল েফরেদৗিস 
িপতা-েমা: উমর আলী 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

�যে�-েমাঃ ছােয়দুল ইসলাম, (িপও), েকাট র্ নং ৭(এেন� ভবন), 
বাংলােদশ সু�ীম েকাট র্, হাইেকাট র্ িবভাগ, ঢাকা 

2054 নাম-েমা: শিরফুরল ইসলাম 
িপতা-েমা: আিমনুল ইসলাম 
িময়া 
মাতা-শামছুন নাহার 

�যে�-জিসম উি�ন, (িপও), অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, �ক ১৬, ক� 
১৮, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 

2055 নাম-আল মামুন 
িপতা-েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-খােলদা েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2056 নাম-েমা: �ীন ইসলাম সরকার 
িপতা-েমা: নুরুল ইসলাম 
সরকার 
মাতা-েদােলনা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2057 নাম-েমা: েসােহল রানা 
িপতা-েমা: ছামছুল হক 
মাতা-মৃত েমাহািসনা 

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

2058 নাম-সুমন িময়া 
িপতা-হািববুর রহমান 
মাতা-রুকসানা 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2059 নাম-েমা: নুরুল আমীন 
িপতা-েমা: ই�াজ উি�ন 
মাতা-েরািকয়া আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2060 নাম-েমা�ািফজ 
িপতা-িনজাম উি�ন 
মাতা-হািসনা 

�াম-১৮৭ আল মিদনা ে�ার বনলতা মােকর্ট, 
ডাকঘর-িনউমােকট 
উপেজলা-ধানমি� 
েজলা-ঢাকা 

2061 নাম-েমা: সাখাওয়াত েহােসন 
িপতা-েমা: ওয়ােহদ আলী 
মাতা-েমাছা: মিদনা আ�ার 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2062 নাম-সজীব েহােসন 

িপতা-মৃত হাসমত আলী েশখ 
মাতা-েমাসা: কিহনুর েবগম 

�াম-েশখবাড়ী 
ডাকঘর-ঝনঝিনয়া 
উপেজলা-টুংগীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2063 নাম-জুেয়ল িময়া 
িপতা-মােলক িময়া 
মাতা-িলিপ েবগম 

�াম-�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার ১৭, পূব র্ রামপুরা িডআইিট েরাড,৪থ র্ 
তলা 
েজলা-ঢাকা 

2064 নাম-েমা: হাসান আলী 
িপতা-েমা: েছারাব েহােসন 
মাতা-েমাছা: হািছনা েবগম 

�াম-েছারাব িভলা,েযােগ� নগর 
ডাকঘর-সাধগাড়ী 
উপেজলা-গুরুদাসপুর 
েজলা-নােটার 

2065 নাম-শাহেনওয়াজ মু�ী 
িপতা-মাঈনুি�ন মু�ী 
মাতা-শামসু�াহার েবগম 

�াম-মুি�বাড়ী, েদািবলা 
ডাকঘর-নওহাটা 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

2066 নাম-েমা:মিহবু�াহ 
িপতা-েমা: আ: কিরম 
মাতা-েমাসা: চানবরু েবগম 

�াম-আা�াহর দান েমিডেকল হল, হাজী তািরক উ�াহ েরাড, আগানগর 
ডাকঘর-িজনিজরা 
উপেজলা-দ: েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2067 নাম-েমা: ইসরািফল েশখ 
িপতা-েমা: ওমর আিল েশখ 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�াম-১৫০, দি�ণ বা�া, 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-বা�া 
েজলা- ঢাকা 

2068 নাম-তািনয়া খ�কার 
িপতা-মিজবর রহমান খ�কার 
মাতা-েবেদৗরা খানম 

�াম-এ ৭৪/৮ িবেনাদবাইদ 
ডাকঘর-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

2069 নাম-েমা: মিমনুর রহমান 
িপতা-েমা: মিনর েহােসন 
খ�কার 
মাতা-েমাসা: নুরুন নাহার েবগম 

�াম-পা�াপাড়া 
ডাকঘর-ঘুগরী পা�াপাড়া 
উপেজলা-মেহশপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

2070 নাম-েমাঃ জুবােয়র আলম 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
হাওলাদার 
মাতা-মুকুল েবগম 

�যে�-িশউলী আ�ার, মি�পিরষদ িবভাগ, ভবন-01, ক�-116, 
(2য়তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা� 

2071 নাম-তাজমহল আখতার জাহান 
িপতা-মহুম নজরুল ইসলাম 
মাতা-মরহুমা খািদজতুল কবরা 

�াম-েতরখািদয়া 
ডাকঘর-েসনািনবাস 
উপেজলা-রাজপাড়া 
েজলা-রাজশাহী 

2072 নাম-িশিরন আ�ার ঝুমা 
িপতা-েমাঃ আ�র রিহম 
মাতা-আিছয়া আ�ার 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, সরদার কমে��, তালতলা, আগারগাঁও, 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2073 নাম- মুহা�দ খাইরুল ইসলাম 

িপতা- আ�ল কিরম ম�ল 
মাতা- জহুরা েবগম 

৩২৬/িস,ইসলাম কেটজ ৫ম তলা গুলবাগ,মািলবাগ,শাজাহানপুর,ঢাকা 

2074 নাম- েমাহা�দ েসােহল িময়া 
িপতা- েমাহা�দ মলফু িময়া 
মাতা- িফেরাজা েবগম 

�ামঃ চি�দাসদী(েমানােখালা), 
েপাঃ+উপেজলাঃ ভাংগা, 
েজলাঃ ফিরদপুর 

2075 নাম- েদবাশীষ িব�াস 
িপতা- পিরমর িব�াস 
মাতা- পিব�া িব�াস 

�াম+েপা+ইউিনয়নঃ সু�লী, উপেজলাঃ অভয়নগর, 
েজলাঃ যেশার 

2076 নাম- সাইফুল ইসলাম 
িপতা- আবদুল কাইয়ুম 
মাতা- রিহমা আ�ার 

�ামঃ দি�ণ মঘািদয়া(কািজর তালুক)ইউিনয়নঃ ১৬ নং সােহর 
খালী,েপাঃ মঘািদয়া, 3 
উপেজলাঃ িমরসরাই, 
েজলাঃ চ��াম 

2077 নাম- েমাঃ েমা�ািফজার রহমান 
িপতা- েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা- েমাছাঃ লুৎফা েবগম 

�ামঃ নিতর চাপড়া,ইউিনয়নঃ ১৪ নং চাপড়া সরমজানী, 
েপাঃ বাবরী ঝাড়, 
উপেজলাঃ নীলফামারী সদর,েজলাঃ নীলফামারী 

2078 নাম- িমঠুন কুমার হালদার 
িপতা- িনতাই চ� হালদার 
মাতা- সিবতা রানী 

৭৭ বড়বাগ,১৩ নং ওয়াড র্,িমরপুর-২,ঢাকা 

2079 নাম- সিমতা সরকার 
িপতা- সহেদব সরকার 
মাতা- সুনতা সরকার 

িদ-মুন কমািশ র্য়াল ই�িটিটউট,৯৩/১-এ,সরদার কমে��,েশের 
বাংলানগর,তালতলা,আগারগাঁও,ঢাকা 

2080 নাম- েমেহদী হাসান 
িপতা- আলী আ�ম 
মাতা- েশফালী আ�ার 

৭/৮ এ ি� �ল �ীট, হািতরপুল,১৬নং িনউমােকর্ট,কলাবাগান,ঢাকা 

2081 নাম- েমাঃ নূর আরম 
িপতা- েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা- ফুলমালা 

�ামঃ+ইউিনয়নঃ েদওরগাছ,েপাঃ চা�পুর,উপেজলাঃ চুনারুঘাট,েজলাঃ 
হিবগ� 

2082 নাম- সুধম র্া ি�পুরা 
িপতা- প� কুমার ি�পুরা 
মাতা- ক�না ি�পুরা 

�যে�ঃ চ� িবকাশ ি�পুরা,উপেজলা পিরবার পিরক�না 
অিফস,মািটরা�া,খাগড়াছিড় 

2083 নাম- েমাঃ শািহন উি�ন 
িপতা- মৃতঃ নুরুননবী 
মাতা- েমাছাঃ শাহানারা েবগম 

�ামঃ িবড়ালদহ.ইউিনয়নঃ বােন�র, েপাঃ িশবপুর হাট,উপেজলাঃ পুিঠয়া, 
েজলাঃ রাজশাহী 

2084 নাম- েমাঃ আ�ল হািকম 
িপতা- েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা- মািজয়া খাতুন 

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

2085 নাম- েসাহাগ েহােসন 
িপতা- শওকত েমা�া 
মাতা- িশিরনা েবগম 

�ামঃ েঘােসরচর দঃপাড়া,ইউিনয়নঃ লিতফপুর,েপা+উপেজলা+েজলাঃ 
েগাপালগ� 

2086 নাম- আফসানা আিফয়া 
িপতা- েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা- হািবয়া খাতুন 

�যে�ঃ আবু রায়হান,শু� েগােয়�া ও তদ� অিধদ�র, আইিডিব 
ভবন(১০ম তলা)১৬০/এ কাকরাইল,িভআইিপ েরাড,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2087 নাম- েমাঃ আিরফ তালুকদার 

িপতা- েমাঃ আবদুল বারী 
তালুকদার 
মাতা- আেমনা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ হািববুর রহমান েমসাস র্ িনজাম এ�ার�াইজ,২১ নং আরেক 
দাস েরাড,িনতাইগ�,নারায়ণগ� 

2088 নাম- িমলন ম�ল 
িপতা- মৃতঃ রেমশ চ� ম�ল 
মাতা- উিম র্লা রানী ম�ল 

�ামঃ মািলখালী,২নং মািলখালী ইউিনয়ন,েপাঃ সািচয়া,উপেজলাঃ 
নািজরপুর,েজলাঃ িপেরাজপুর 

2089 নাম- েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আঃ মিতন 
মাতা- েমাছাঃ হাসানারা বানু 

�ামঃ ৈব� বাড়ী,ইউিনয়নঃ বািলয়ান,েপাঃ বরুকা বাজার,উপেজলাঃ 
ফুলবাড়ীয়া,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

2090 নাম- েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
েশখ 
িপতা- েমাঃ কােদর েশখ 
মাতা- েমাছাঃ আ�য়ারা িবিব 

�ামঃ+েপাঃ পাঠকাঠা,ইউিনয়নঃ সভাপুর,উপেজলাঃ মহােদবপুর, েজলাঃ 
নওগাঁ 

2091 নাম- ওমর ফারুক 
িপতা- েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা- েজা�া েবগম 

�ামঃ নথেখালা, ইউিনয়নঃ কািশল, েপাঃ করিটয়া, উপেজলাঃ 
বাসাইল,েজলাঃ টাংগাইল 

2092 নাম- েমাঃ হািনফ িময়া 
িপতা- েমাঃ আঃ রিশদ 
মাতা- রােশদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2093 নাম- েমাঃ শাহিরয়ার ইসলাম 
িপতা- েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
মাতা- িশিরন আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2094 নাম- আবদু�াহ আল মামুন 
িপতা- হািববুর রহমান 
মাতা- রিমজা আ�ার 

�ামঃ+েপাঃ হািফজপুর,ই্উিনয়নঃ ০৭ নং,উপেজলাঃ মেনাহরদী,েজলাঃ 
নরিসংদী 

2095 নাম- এইচ. এম. আিরফ 
িপতা- আবদুল হািমদ ভুইয়া 
মাতা- নূরজাহান 

�ামঃ+েপাঃ বানাইল,ইউিনয়নঃ রাউিত,উপেজলাঃ তাড়াইল,েজলাঃ 
িকেশারগ� 

2096 নাম- জহুরুল হক 
িপতা- শিরয়ত উ�াহ 
মাতা- জহুরা েবগম 

�ামঃ+ইউিনয়ন+েপাঃ মু�ীরচর,উপেজলাঃ েশরপুর সদর,েজলাঃ 
েশরপুর 

2097 নাম- রািকবুল হাসান 
িপতা- েমাঃ আলী আকবর 
মাতা- হািসদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2098 নাম- আেশকুন নূর েহাসাইন 
িপতা- েমাঃ আ�ল খােলক 
মাতা- েফরেদৗসী েবগম 

�ামঃ েমােমনবাগ,ইউিনয়ন+েপাঃ মাতুয়াইল,যা�াবাড়ী,ঢাকা 

2099 নাম- েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আ�ল জ�ার 
মাতা- েমাছাঃ জহুরা খাতুন 

�ামঃ আিছম িততার চালা,ইউিনয়নঃ ১২ নং আিছম পাটুলী,েপাঃ আিছম 
বাজার, উপেজলাঃ ফুলবাড়ীয়া,েজলাঃ ময়মনিসংহ 

2100 নাম- েশখ েজিন আরিফন 
িপতা- েশখ আফেরাজুল আলম 
মাতা- িনলুফা েবগম 

�ামঃ+েপাঃ ইসলামপুর,ইউিনয়নঃ ১নং বুধ�ী, উপেজলাঃ 
িবজয়নগর,েজলাঃ িব-বাড়ীয়া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2101 নাম- েমাঃ রিকবুল হাসান 

িপতা- েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
মাতা- েমাছাঃ রুিম েবগম 

�ামঃ েকশবপুর(মা িভলা),ইউিনয়নঃ তাজপুর, েপাঃ ভাগনাগর 
কা�ী,উপেজলাঃ িসংড়া,েজলাঃ নােটার 

2102 নাম- েমাহা�দ আলী 
িপতা- েমাঃ আবু তােহর 
মাতা- েরনুয়ারা েবগম 

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

2103 নাম- পিব� িব�াস 
িপতা- রেমশ িব�াস 
মাতা- সািব�ী িব�াস 

�াম+ইউিনয়ন+েপাঃ উজানী,উপেজলাঃ সুকসুদপুর,েজলাঃ েগাপালগ� 

2104 নাম- আশরাফুল হক 
িপতা- মিনর উি�ন 
মাতা- রােহলা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2105 নাম- েমাছাঃ নািহদা পারভীন 
িপতা- েমাঃ নুর আলম িময়া 
মাতা- েমাছাঃ েমাহ্ েছনা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ মাসুদ িসকদার,সহকারী েব� অিফসার,েকাট র্ নং- 
১১(এ),বাংলােদশ সু�ীম েকাট র্,হাইেকাট র্ িবভাগ,ঢাকা 

2106 নাম- কাজী আিনসু�ামান 
িপতা- কাজী আ�ল কু�স 
মাতা- রািজয়া েবগম 

৩নং কাজী িরয়াজউি�ন েরাড,২৫ নং ওয়াড র্,েপাঃ েপা�া,উপেজলাঃ 
লালবাগ,েজলাঃ ঢাকা। 

2107 নাম- িজ�াতুল ইসলাম সুমী 
িপতা- কামরুল ইসলাম 
মাতা- রুনা ইসলাম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2108 নাম- েমাঃ িমজানুর রহমান 
আক� 
িপতা- েমাঃ আ�ল কািদর 
আক� 
মাতা- শিহদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2109 নাম- েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান েশখ 
মাতা- মািজর্না েবগম 

�ামঃ েশখ বাড়ী, খাগড়াবাড়ীয়া,ইউিনয়নঃ ০৫,েপাঃ 
খাগড়াবাড়ীয়া,উপেজলাঃ কািশয়ানী,েজলাঃ েগাপালগ� 

2110 নাম- রািকব আহেমদ 
িপতা- এম এ জিলল 
মাতা- হািলমা েবগম 

�যে�ঃ আ�ল মা�ান জাতীয় িব�ান ও �যুি� জাদুঘর,আগারগাও,ঢাকা 

2111 নাম- নািহদা আফিরন 
িপতা- েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতা- রওশন আরা 

�ামঃ+ইউিনয়নঃ চি�পাশা,েপাঃ েকাদািলয়া,উপেজলাঃ 
পাকুি�য়া,েজলাঃ িকেশারগ� 

2112 নাম- ফােতমাতুজেজাহরা 
িপতা- েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা- ৈসয়দা হাসনারা েবগম 

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

2113 নাম- রািশদুল ইসলাম 
িপতা- ইমান েহােসন 
মাতা- ��া েবগম 

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

2114 নাম- েমাছাঃ আছমা আ�ার 
িপতা- েমাঃ আলাউ�ীন 
মাতা- েমাছাঃ আিমনা খাতুন 

�ামঃ িচলাপাড়া,৫নং বড়শশী ইউিনয়ন,েপাঃ বগদুলঝুলা,উপেজলাঃ 
েবাদা,েজলাঃ প�গড় 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2115 নাম- তানিজনা আ�ার 

িপতা- েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা- রিহমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2116 নাম- েমাঃ েগালাম েমােস র্দ 
িপতা- েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা- সািহদা েবগম 

�যে�ঃ েমাঃ কাইয়ুম ২৭ নং,পি�ম েধালাইর পাড়,আলী েহােসন 
েরাড,৫১ নং ওয়াড র্,�ামপুর,ঢাকা 

2117 নাম- নয়নমিন 
িপতা- েমাঃ আ�ল মােলক 
মাতা- ফিরদা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2118 নাম- েমাঃ ইয়াকুব আলী 
িপতা- েমাঃ ইউসুব আলী 
িসকদার 
মাতা- েমাসাঃ নুরজাহান 

�যে�ঃ েমাঃ নজরুল ইসলাম, (িপ.ও)�ম ও আপীল �াইবুয্নাল,৪৩ 
কাকরাইল,৪ আ�মান মিফদুল ইসলাম েরাড,ঢাকা। 

2119 নাম- েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা- েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা- িফেরাজা েবগম 

১/১,সড়ক গেবষনা গাঢ়,�াফ েকায়াটার,পাইকপাড়া,িমরপুর-১,ঢাকা 

2120 নাম- অন�া রহমান েসামা 
িপতা- েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা- মাহমুদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2121 নাম- েমাঃ এমদাদুল হক 
িপতা- ওয়ািরছ উি�ন 
মাতা- মুিমনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2122 নাম- েমাঃ ছািদকুর রহমান 
িপতা- মৃতঃ আ�ল মুিমন 
মাতা- েমাছাঃ সুিফয়া খানম 

�ামঃ আলমপুর,ইউিনয়নঃ ২৭ নং,েপাঃ কদমতলী,উপেজলাঃ দি�ণ 
সুরমা,েজলাঃ িসেলট 

2123 নাম- তাহ্ িমনা আ�ার রানী 
িপতা- েমাঃ আ�র রা�াক 
রানা 
মাতা- নািসমা েবগম লাভলী 

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

2124 নাম- ৈসয়দ সাইফুর রহমান 
িপতা- ৈসয়দ লাল িময়া 
মাতা- ৈসয়দা মেনায়ারা েবগম 

�ামঃ ২৪/১ জামতলী বাইেলন-১,েগাহাইল কাি�,েপা+উপেজলা+েজলাঃ 
ময়মনিসংহ 

2125 নাম- েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা- েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা- মাহমুদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2126 নাম- আবদুল জিলল 
িপতা- আ�র রহমান 
মাতা- জহুরা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2127 নাম- েরামান িময়া 
িপতা- আ�ল কিরম 
মাতা- সােলহা েবগম 

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

2128 নাম- আ�স সা�ার শুভ 
িপতা- েমাঃ েগালাপ িময়া 
মাতা- সামসুন নাহার 

২১/আই,পলাশী সরকাির �াফ েকায়র্াট র্ার,২৬নং 
ওয়াড র্,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2129 নাম- েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 

িপতা- েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা- সালমা আ�ার 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল,ইনঃ ১১৭,পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,ঢাকা। 

2130 নাম- কাকিল 
িপতা- েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা- হািচনা েবগম 

খান েমিডএ�ার �াইজ,২৪৭/১৫,পি�ম কাটাসুর,েমাহা�দপুর,ঢাকা 

2131 নাম- বাপন মজুমদার 
িপতা- ননী েগাপাল মজুমদার 
মাতা- �র�তী রাণী 

�ামঃ শীল বাড়ী,মিমনপুর,ইউিনয়নঃ ০১ নং সাহাপুর,েপাঃ 
মিমনপুর,উপেজলাঃ চাটিখল,েজলাঃ েনায়াখালী 

2132 নাম- েমাঃ শািকবুর রহমান 
িপতা- েমাঃ ইউনুস খান 
মাতা- েমাসাঃ শিহনুর েবগম 

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

2134 নাম- ফারহানা আ�ার 
িপতা- মৃত- আ�ল মুিমন 
মাতা- েমাছাঃ সুিফয়া খানম 

�ামঃ সুলাইমান �রনী ১১৫, কাজী জালাল উি�ন আ/এ,ওয়াড র্ ১৭ 
নং,েপাঃ সদর কাজীটুলা,উপেজলা+েজলাঃ িসেলট 

2135 নাম-অিমত শাহািরয়ার বা�ী 
িপতা-বাবুল আ�ার 
মাতা-লুৎফু�াহার চ�া 

উপেজলা পিরষদ েকায়াটার,উপেজলা পিরষধ সড়ক, 2নং 
ওয়াড©,েপৗরসভা,িঝনাইদ সদর,িঝনাইদহ 

2136 নাম-সুরাইয়া আকতার 
িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

42/2-িস,আিজমপুর সরকারী কেলানী,িনউ মােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

2137 নাম-েমাছাঃ শরীফা খাতুন 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েমাছাঃ তাছিলমা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2138 নাম-কাকিল খাতুন 
িপতা-আ�ল কালাম 
মাতা-মিলদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2140 নাম-আফছানা পারভীন 
িপতা-মনসুর আলী 
মাতা-জািহদা সুলতানা 

েতজগাঁও ফায়ার সািভ র্স �াফ েকায়াটার,েতজগাঁও িশ� এলাকা,ঢাকা 
পিলেটকিনক,ঢাকা-1208 

2141 নাম-সুজন বাগচী 
িপতা-অেশাক কুমার বাগচী 
মাতা-ে�মলতা বাগচী 

�াম- 882শহীদবাগ 
ডাকঘর-শাহজাহানপুর 
উপেজলা-শাহজাহানপুর 
েজলা-ঢাকা 

2142 নাম-শু� কুমার সাহা 
িপতা-কৃòকুমার সাহা 
মাতা-িমনা কুমার সাহা 

�াম- 64েচৗধুরী বাজার 
ডাকঘর-িনউমােকর্ট 
উপেজলা-লালবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2143 নাম-েমাঃ নাজমুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার হুেসন 
মাতা-েমাছাঃ েজােবদা আ�ার 
খাতুন 

�াম-সাতপাই 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2144 নাম-িতষা আফেরাজ 

িপতা-েমাঃ ছােদক েমা�া 
মাতা-মাহানা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2145 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হািনফ 
মাতা-আেয়না খাতুন 

3/আই আিজমপুর সরকারী কেলানী,িনউমােকর্ট,লালবাগ,ঢাকা-1205 

2146 নাম-েসােহল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ রু�ম আলী 
হাওলাদার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�য়ে�-েফরেদৗসী ইয়াসিমন,�শাসিনক কমকতর্া,অথ©িবভাগ,ভবন নং-
7,ক� নং-312, 4থ©তলা,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

2147 নাম-েমাঃ নুরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ হাছান আলী 
মাতা-জাহানারা খাতুন 

�াম-দুবিলয়া(আতাই কা�া) 
ডাকঘর-দুবিলয়া 
উপেজলা-পাবনা সদর 
েজলা-পাবনা 

2148 নাম-েমাঃ েসালায়মান কিবর 
িপতা-েমাঃ আ�ল গিণ 
মাতা-মাহমুদা 

�াম-আউিলয়া পাড়া 
ডাকঘর-িব�ািট 
উপেজলা-িকেশারগ� সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

2149 নাম-আসমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ মধু িময়া 
মাতা-হািলমা েবগম 

�াম-ক-74,মহাখালী দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-বনানী 
েজলা-ঢাকা 

2150 নাম-েমাঃ েসৗরভ আহেমদ 
িপতা-আলমগীর আহেমদ 
মাতা-শামীমা েচৗধুরী 

�াম-িস-48,3য় কেলানী(লালকুিঠ) 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2151 নাম-েমাঃ আবু মুছা 
িপতা-কালা িময়া 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

�াম-বাড়ী-5,সড়ক79 
ডাকঘর-গুলশান 
উপেজলা-গুলশান 
েজলা-ঢাকা 

2152 নাম-সাবিরনা রহমান তি� 
িপতা-েমাঃ সাঈদুর রহমান 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম- 3/7িঝগাতলা কেলানী 
ডাকঘর-িঝগাতলা 
উপেজলা-ধানমি� 
েজলা-ঢাকা 

2153 নাম-সািময়া সুলতানা 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-লিতফা খানম 

�াম-145/13আহ�দবাগ 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2154 নাম-েমাছাঃ রিহমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ রহমান আলী 
মাতা-েমাছাঃ আজিমরা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2155 নাম-শারিমন খাতুন 
িপতা-েমাঃ শমেসর শাহ 
মাতা-েশফালী িবিব 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2156 নাম-েমাঃ রােশদুল ইসলাম 

সুজন 
িপতা-েমাঃ হািফজুর রহমান 
মাতা-রিহমা েবগম 

ই-7,েসানালী �াংক অিফসাস©েকায়াটার,েস�র নং-08,উ�রা,ঢাকা-
1230 

2157 নাম-েমাঃ মাহামুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক সরকার 
মাতা-িমেসস শামীমা হক 

�াম- 14/1পি�ম আগারগাঁও 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

2158 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-েরনুকা েবগম 

�াম-বােদ ক�া 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2159 নাম-েমাঃ কােশম ভূইয়া 
িপতা-বা� িময়া 
মাতা-েমাসাঃ লাইলী আ�ার 

�াম- 29,ম�ল(�ধান সড়ক) 
ডাকঘর-তলনা 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

2160 নাম-েমাশারফ েহাসাইন 
িপতা-দিলল উি�ন 
মাতা-কিহনুর েবগম 

�য়ে�-েমাঃ আ�ল কিরম, 2/এ রাজউক 
অিফসাস©েকায়াটার,মািলবাগ,ঢাকা-1217 

2161 নাম-েশখ আিকল েহােসন 
িপতা-েশখ আ�ল মতেলব 
মাতা-শাহািরয়া খাতুন 

�াম-বড় কািশপুর(পূব©পাড়া) 
ডাকঘর-পাটেকলঘাটা 
উপেজলা-তালা 
েজলা-সাত�ীরা 

2162 নাম-শাহানারা সুলতানা 
িপতা-সুলতান আলী 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-সুরশাইল 
ডাকঘর-িচতলমারী 
উপেজলা-িচতলমারী 
েজলা-বােগরহাট 

2163 নাম-েমাসাঃ আফসানা খাতুন 
িপতা-েমাঃ বাহার আলী 
মাতা-েমাসাঃ েজাসনারা েবগম 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-পলশা 
উপেজলা-চাঁপাইনবাবগ� 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2164 নাম-লাভলু সরকার 
িপতা-আ�ন সরকার 
মাতা-েরনু সরকার 

�াম-উলাশী 
ডাকঘর-উলাশী 
উপেজলা-শাশ©◌া 
েজলা-যেশার 

2165 নাম-মুহা�দ আিরফুল হক ফুল 
িপতা-আ�ল হক 
মাতা-আেনায়ারা হক 

বাসা নং-56,লাইন নং-02,�ক নং-িস,েসকশন নং-13, 04নং 
ওয়াড©,কাফরুল,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2166 নাম-সু�ত দাস গু� 
িপতা-হিরপদ দাস গু� 
মাতা-িশ� রাণী দাস গু� 

�াম- 413/1পি�ম েশওড়াপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2167 নাম-েমেহদী হাসান খান 

িপতা-েমাঃ নােয়ব আলী খান 
মাতা-িমেসস ফিরদা ইয়াসমীন 

বাসা নং-29/13, 2নং নািবক কেলানী,িনউ 
েসইলাস©কেলানী,ব�র,চ��াম 

2168 নাম-েমাঃ সাইদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ পারুল েবগম 

�াম-দারইল 
ডাকঘর-ফুলবাড়ী হাট 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2169 নাম-িমরাজ খাঁন 
িপতা-েমা�ার আলী খাঁন 
মাতা-খািদজা 

�াম- 95/2পি�ম কাফরুল 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

2170 নাম-েমাঃ বাবর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আকতার েহােসন 
মাতা-মমতাজ আকতার 

বাসা নং-11,েসকসন নং-11,�ক নং-এ,এিভিনউ-3,েলন নং-
13,ওয়াড©নং-05,িমরপুর,প�বী,ঢাকা-1216 

2171 নাম-চ�না রাণী 
িপতা-সুশীল চ� 
মাতা-কৃò◌া রাণী 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2172 নাম-তুরিক আ�ার 
িপতা-েশখ আঃ হািকম 
মাতা-লুৎফুে�ছা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2173 নাম-উ�েল� চাকমা 
িপতা-েদব�ত চাকমা 
মাতা-মৃত িশ� চাকমা 

�াম-রাজ�ীপ 
ডাকঘর-রা�ামািট 
উপেজলা-রা�ামািট সদর 
েজলা-রা�ামািট 

2174 নাম-েমাঃ মােতায়াব উর হািসব 
িপতা-েমাঃ বািরকু�ামান 
মাতা-মাকসুদা ইয়াসিমন 

বাড়ী নং-379,�ক নং-িড,হাউিজং মাঠ,কলাতলা,পটুয়াখালী 

2175 নাম-েমাঃ আিতকুল আলম খাঁন 
িপতা-েমাঃ শামসুল আলম খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

�াম-নওয়া�াম 
ডাকঘর-উদয়পুর হাই�ল 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

2176 নাম-েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
েসিলম 
িপতা-মৃত আ�ল খােলক 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

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

2177 নাম-িরপা খাতুন 
িপতা-নুর েমাহা�দ কাজী 
মাতা-েরিজয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2178 নাম-েসৗেমন বড়ুয়া 
িপতা-সমীরন িবকাশ বড়ুয়া 
মাতা-�ামলী বড়ুয়া 

�াম-ধুমারপাড়া 
ডাকঘর-পূব©গুজরা 
উপেজলা-রাউজান 
েজলা-চ��াম 
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2179 নাম-েমাঃ আ�র রিশদ 

িপতা-েমাঃ েমেহর আলী 
মাতা-রিহমা েবগম 

�াম-েমঘলাল 
ডাকঘর-েকানাবাড়ী 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2180 নাম-শামীম উি�ন 
িপতা-মৃত আ�ছ ছামাদ 
মাতা-আেবদা খাতুন 

�াম-েতলীনগর(জা�াল পাড়া) 
ডাকঘর-অ��াম 
উপেজলা-�া�ণবাড়ীয়া সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2181 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান 
িপতা-েমাঃ খায়রুল আলম 
মাতা-েমাছা েরেবকা েবগম 

�াম-পি�ম কুপতলা 
ডাকঘর-কুপতলা 
উপেজলা-গাইবা�া 
েজলা-গাইবা�া 

2182 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ কামরু�ামান 
মাতা-রুিবনা েবগম 

�াম-খ/96পূব©নামাপাড়া 
ডাকঘর-িখলে�ত বাজার 
উপেজলা-িখলে�ত 
েজলা-ঢাকা 

2183 নাম-চ�লা রাণী মি�ক 
িপতা-মৃত নীল চাঁদ মি�ক 
মাতা-কমলা রাণী মি�ক 

�াম-েদবুখালী 
ডাকঘর-নবাবগ� 
উপেজলা-নবাবগ� 
েজলা-ঢাকা 

2184 নাম-মািনকা খাতুন 
িপতা-েমাঃ েসােলমান েহােসন 
মাতা-আদুরী েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2185 নাম-েমাঃ িরয়াদু�ামান ভূইয়া 
িপতা-েমাঃ মুখেলছুর রহমান 
ভুইয়া 
মাতা-সােলহা েবগম 

35,গিরব-ই-েনওয়াজ এিভিনউ,েস�র নং-03,উ�রা,ঢাকা-1230 

2186 নাম-ৈসয়দা সািরয়া নূর 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-লিতফা েবগম 

472, (িবসিম�াহ মি�ল),েলন নং-
1,েগািব�পুর,মাতুয়াইল,যা�াবাড়ী,ঢাকা-1362 

2187 নাম-েহলাল উি�ন 
িপতা-েমাশারেরফ েহাসাইন 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�াম-রামপুর 
ডাকঘর-মাওলানা বাজার(রংমালা) 
উপেজলা-েকা�ানীগ� 
েজলা-েনায়াখালী 

2188 নাম-েমাঃ কামাল উি�ন 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

155/4িস,েগাফরান েচৗধুরী,আগারগাঁও,তালতলা,েমাহা�দপুর,ঢাকা-
1207 

2189 নাম-হািফজুর রহমান 
িপতা-আঃ কিরম খান 
মাতা-নুর জাহান েবগম 

�াম-হিরনা হািট 
ডাকঘর-হিরনা হািট 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2190 নাম-েমাঃ মিনরুল আলম 
িপতা-েমাঃ সাইফুল আলম 
মাতা-েমাছাঃ েরেহনা েবগম 

�াম- 341,ল�ীপুর 
ডাকঘর-িজ িপ ও 
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উপেজলা-রাজপাড়া 
েজলা-রাজশাহী 

2191 নাম-েমাঃ নািছর উি�ন 
িপতা-েমাঃ মিজবুর রহমান 
মাতা-সামছুন নাহার 

�াম- 29-এ এস.এস টাওয়ার 
ডাকঘর-িজগাতলা 
উপেজলা-হাজারীবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2192 নাম-আিরফ িময়া 
িপতা-আ�ল গিণ িময়া 
মাতা-কেমলা েবগম 

�াম-চরিবò◌ুপুর(বড়বাড়ী) 
ডাকঘর-চরিবò◌ুপুর 
উপেজলা-সদরপুর 
েজলা-ফিরদপুর 

2193 নাম-উে� হািববা মুনমুন 
িপতা-হািফজুর রহমান 
মাতা-েরােকয়া িসি�কা মুি� 

�াম-দামুদরপুর 
ডাকঘর-কমলপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

2194 নাম-�গিত িব�াস 
িপতা-রাস িবহারী িব�াস 
মাতা-সুতৃò◌া িব�াস 

�য়ে�-এয্াডেভােকট �ামল রায়, 54,েগৗড় সু�র েরাড,লালবাগ,ঢাকা 

2195 নাম-েমাঃ কাইয়ুম 
িপতা-েমাঃ ওহাব হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ তাছিলমা েবগম 

�াম-ভায়লা 
ডাকঘর-ভুিরয়া 
উপেজলা-পটুয়াখালী সদর 
েজলা-পটুয়াখালী 

2196 নাম-েমাঃ সাি�র েহােসন 
িপতা-মৃত আ�ল হািকম 
হাওলাদার 
মাতা-মৃত রওশনারা েবগম 

�াম- 2/ঙ, 10আউটয়াল 
ডাকঘর-ওয়ারী 
উপেজলা-যা�াবাড়ী 
েজলা-ঢাকা 

2197 নাম-ৈসয়দ শাহািরয়ার েহাসাইন 
িপতা-ৈসয়দ আঃ মা�ন 
মাতা-েমাসাঃ পারুল 

�াম-কুিড়পাইকা 
ডাকঘর-কুিড়পাইকা 
উপেজলা-পটুয়াখালী 
েজলা-পটুয়াখালী 

2198 নাম-শিহদুল ইসলাম 
িপতা-আঃ বােছদ আলী 
মাতা-িফরুজা েবগম 

�াম-ঢাকুিরয়া 
ডাকঘর-বাটােজার 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2199 নাম-েমাঃ ইসমাইল েহাসাইন 
িপতা-ম�ল িময়া 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�াম-কাইমপুর(বাগুবাড়ী) 
ডাকঘর-ম�ভাগ বাজার 
উপেজলা-কসবা 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2200 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-কািজম উি�ন 
মাতা-িফেরাজা খাতুন 

�াম- 06,মিহ�রণ 
ডাকঘর-মুখুিরয়া 
উপেজলা-েগৗিরপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2201 নাম-েমাঃ িমনহাজুল কিবর 
িপতা-আকবর কিবর 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

িব-আর-8/9,চার কেলানী,মিতিঝল,ঢাকা-1000 
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2202 নাম-মিল রাণী আচা�র্ 

িপতা-�াে�াষ কুমার আচা�র্ 
মাতা-ক�না রাণী আচা�র্ 

�াম-যদুরিদয়া 
ডাকঘর-পুখুিরয়া 
উপেজলা-নগরকা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2203 নাম-েমাঃ ইমাম েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসাহরাব আলী 
মাতা-েমাছাঃ হােবজা েবগম 

884/2পূব©েশওড়াপাড়া,কাফরুল,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2204 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম শু� 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িময়া 
মাতা-েমাসাঃ িশিরন 

6/12,মািলবাগ �াফ কেলানী,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2205 নাম-উবায়দুল হাসান পলাশ 
িপতা-েমাঃ কাজল িময়া 
মাতা-পারভীন আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2206 নাম-রীনা আ�ার 
িপতা-মৃত বাহার উি�ন 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

2207 নাম-েমাছাঃ ইভা খাতুন 
িপতা-েমাঃ রিবউল েহােসন 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ মিফজুর রহমান,কিপরাইটার পিরদশ©ক,�শাসন 
অিধশাখা-2,সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

2208 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-মরহুম আবদুল আিজজ 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার 
17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট েরাড,ঢাকা-1219 

2209 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
মঈদ 
িপতা-েমাঃ আবু নিজর িময়া 
মাতা-েমাছাঃ হািলমা খাতুন 

বাসা নং-19,েরাড নং-06,েসকশন নং-ই,িমরপুর-12,প�বী,ঢাকা-1216 

2210 নাম-নুরুল ইসলাম 
িপতা-আলী আফজাল 
মাতা-আেলয়া েবগম 

�য়ে�-জুেয়ল েমা�া,ব� ও পাট ম�ণালয়,�িতম�ীর দ�র,ভবন নং-
06,ক� নং-1120,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

2211 নাম-েমাঃ েসালায়মান েহােসন 
িপতা-েমাঃ েসানািময়া েমা�া 
মাতা-মৃত জহুরা েবগম 

মা িভলা,বাড়ী নং-1953/এ,সুজার পাড়া েরাড,গণকবর�ান,উ�রখান 
মাজার,উ�রখান,ঢাকা-1230 

2212 নাম-উে� কুলছুম 
িপতা-েমাঃ েগালাপ মুি� 
মাতা-রিহমা খাতুন 

�াম-উ�র গজািরয়া 
ডাকঘর-ডুয়াইগাঁও 
উপেজলা-বািজতপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2213 নাম-েমাঃ নাজমুল েহাসাইন 
িপতা-মৃতঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-েমাছাঃ হােমদা খাতুন 

�াম-পার-েঘাড়াদহ 
ডাকঘর-তাঁিতব�/09 
উপেজলা-সুজানগর 
েজলা-পাবনা 

2214 নাম-আইিরন আ�ার 
িপতা-লুৎফুর ফিকর 
মাতা-খািদজা আ�ার 

�াম-মদনপুর বাঘাপাড়া 
ডাকঘর-মদনপুর 
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উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2215 নাম-েমাঃ আবুল হােসম 
িপতা-েমাঃ আবু ব� িসি�ক 
মাতা-েমাছাঃ আিজরুে�ছা 

�াম-খাগা 
ডাকঘর-বাহুলী 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2216 নাম-সুিফয়া আখতার 
িপতা-শিফকুল ইসলাম 
মাতা-আেলয়া েবগম 

74/15ডগরেমাড়া 
িস আর িপ1343 
সাভার 
ঢাকা 

2217 নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-গাজীউর রহমান 
মাতা-চােমলী েবগম 

�াম-চ�েকানা পূ র্ব পাড়া 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

2218 নাম-মাসুমা খাতুন 
িপতা-বজলার রিশদ 
মাতা-সােহরা েবগম 

�াম-ডাংগা পাড়া 
ডাকঘর-নিরনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2219 নাম-আজহারুল ইসলাম 
িপতা-ম� িময়া 
মাতা-�াধীনা আ�ার 

�াম-প�াননপুর 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2220 নাম-আফেরাজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান িময়া 
মাতা-েমাছাঃ আছমা আ�ার 

�াম-চরপাড়া 
ডাকঘর-বারপাড়া 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2221 নাম-েমাঃ আসাদুল হক 
িপতা-আ�ল ওয়ােহদ 
মাতা-আিসয়া খাতুন 

�াম-নয়নসুখ 
ডাকঘর-নামাপাড়া 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

2222 নাম-েমাঃ রুেবল রানা 
িপতা-েমাঃ আইয়ূব আলী 
মাতা-রিশদা েবগম 

�াম-ধানশাইল 
ডাকঘর-ধানশাইল বাজার 
উপেজলা-িঝনাইগাতী 
েজলা-েশরপুর 

2223 নাম-ইিত আ�ার 
িপতা-মৃতঃ আবুল ইসলাম 
মাতা-িমনারা েবগম 

�াম-সর� পাশা 
ডাকঘর-গাংগাইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2224 নাম-রািজবুল হক 
িপতা-েমাঃ জসীম উি�ন 
মাতা-েরেহন সুলতানা 

�াম-েচংজানা 
ডাকঘর-সাি�েকানা 
উপেজলা-েক�য়া 
েজলা-েন�েকানা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2225 নাম-সািবহা িবনেত কিবর 

িপতা- েমাঃ েহমােয়ত কিবর 
মাতা-আেমনা খাতুন 

�াম-পূ র্ব জুরাইন 
ডাকঘর-ফিরদাবাদ 
উপেজলা-কদমতিল 
েজলা-ঢাকা 

2226 নাম-নািছমা আ�ার 
িপতা-আইয়ূব আলী 
মাতা-েসেনায়ার েবগম 

�াম-নরপাইয়া 
ডাকঘর-হাসনাবাদ 
উপেজলা-মেনাহরগ� 
েজলা-কুিম�া 

2227 নাম-নূের জাহান িমতু 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-সােজদা েবগম 

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

2228 নাম-েমাঃ সুমন িময়া 
িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-রিহমা েবগম 

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

2229 নাম-িরতা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল েহিকম 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-অর�পাশা 
ডাকঘর-গাংগাইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2230 নাম-সানিজদা সুলতানা মু�া 
িপতা-না� িময়া 
মাতা-��া েবগম 

�াম-গাইটাল � নগর 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-িকেশারগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2231 নাম-�পন েচৗধুরী 
িপতা-যতী� নাথ েচৗধুরী 
মাতা-েসানামালা েচৗধুরী 

�াম-িব� মি�র েরাড েচৗধুরী বাড়ী 
ডাকঘর-রামশীল 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2232 নাম-েমাছাঃ রািজয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ েরােমজা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আ�র রা�াক 
�াম-িখয়ারপাড়া 
ডাকঘর-রাধানগর 
উপেজলা-বদরগ� 
েজলা-রংপুর 

2233 নাম-হিরপদ চ� িব�াস 
িপতা-িদলীপ িব�াস 
মাতা-সুষমা িব�াস 

�াম-িপয়াইম 
ডাকঘর-ছািতয়াইন 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

2234 নাম-মিহবুর রহমান 
িপতা-মৃতঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-মাকসুদা েবগম 

�াম-প�াননপুর 
ডাকঘর-েন�েকানা সদর 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2235 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
সাগর 

�াম-ঘূিণ র্ সােলংকা 
ডাকঘর-কািলহাতী 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
িপতা-েমাঃ হািকম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ তাহিমনা আ�ার 

উপেজলা-কািলহাতী 
েজলা-টাংগাইল 

2236 নাম-িনলুফার ইয়াছিমন 
িপতা-েমাঃ শামছুল হক 
মাতা-হুনুফা আ�ার 

�াম-মাদলপুর 
ডাকঘর-পাথরাইল 
উপেজলা-েদলদুয়ার 
েজলা-টাংগাইল 

2237 নাম-শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল আলীম 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-ডাকবাংলা েরাড 
ডাকঘর-তাড়াইল 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

2238 নাম-মুহা�দ নূরুল আিমন 
িপতা-মুহা�দ ইসমাইল 
মাতা-মাসুদা েবগম 

�াম-আিবদ আলী সরকার 
ডাকঘর-রাধানগর 
উপেজলা-েমঘনা 
েজলা-কুিম�া 

2239 নাম-েমাঃ িফরুজ িময়া 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-েমাছাঃ েফরেদৗসী েবগম 

�াম-পাঠাকাটা 
ডাকঘর-চকপাঠাকাটা 
উপেজলা-নকলা 
েজলা-েশরপুর 

2240 নাম-ইসরাত জাহান িরংকু 
িপতা-মৃত আঃ রা�াক 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

�াম-না�াইল ভূইয়াপাড়া 
ডাকঘর-না�াইল 
উপেজলা-না�াইল 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2241 নাম-েমাঃ আবদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েজাহরা েবগম 

�াম-েভচকী 
ডাকঘর-েভচকী 
উপেজলা-মঠবািড়য়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

2242 নাম-ওমর ফারুক 
িপতা-সুরুজ িময়া 
মাতা-রােহলী েবগম 

�াম-নাইঘর 
ডাকঘর-�া�ণপাড়া 
উপেজলা-�া�ণপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

2243 নাম-েমাঃ রুেবল আলী 
িপতা-িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

�াম-েচৗ�াম 
ডাকঘর-েচৗ�াম 
উপেজলা-িসংড়া 
েজলা-নােটার 

2244 নাম-অসীম কুমার েবপারী 
িপতা-অিনতয্ র�ন েবপারী 
মাতা-কাজল রানী 

�াম-মােলাপাড়া আগানগর 
ডাকঘর-েকরানীগ� 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2245 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-মৃতঃ জয়নুল 
মাতা-েমাছাঃ িরনা 

�াম-রাধানগর 
ডাকঘর-রাধানগর 
উপেজলা-আেটায়ারী 
েজলা-প�গড় 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2246 নাম-েমাঃ আ�ল খােলক 

িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ মােলকা খাতুন 

�াম-চরেপারজনা 
ডাকঘর-েপারজনা 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2247 নাম-রািজব সরকার 
িপতা-বাদল সরকার 
মাতা-সি�তা সরকার 

�াম-প�াননপুর 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা 
েজলা-েন�েকানা 

2248 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা খাতুন 

�াম-প�েসানা,সয়দাবাদ 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2249 নাম-নাজমা আ�ার 
িপতা-আ�ল কু�ছ খান 
মাতা-মনজুরা আ�ার 

�াম-েকৗিল 
ডাকঘর-রাউিত 
উপেজলা-তাড়াইল 
েজলা-িকেশারগ� 

২২৫০ নাম-রিকব আহেমদ 
িপতা-েমাঃ মািফজ উ�ীন 
মাতা-জেবদা আ�ার 

�াম-েদওপুর 
ডাকঘর-হাজীগ� 
উপেজলা-বারহা�া 
েজলা-েন�েকানা 

2251 নাম-েমাঃ শািহনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�াছ আলী 
মাতা-েমাছাঃ েজাসনা খাতুন 

�াম-বালুঘাটা 
ডাকঘর-ধানুয়াঘাটা 
উপেজলা-ফিরদপুর 
েজলা-পাবনা 

2252 নাম-শামছু�াহার 
িপতা-ইি�স আলী 
মাতা-লুৎফু�াহার 

�াম-বািলজুরী 
ডাকঘর-রাৈজ 
উপেজলা-ভালুকা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2253 নাম-শারিমন িশমু 
িপতা-েমাঃ সাইদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ সুিফয়া আ�ার 

�াম-ম� বা�া(বাজার েরাড) 
ডাকঘর-বা�া 
উপেজলা-বা�া 
েজলা-ঢাকা 

2254 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-একরামুল হক 
মাতা-তাসিলমা আকতার 

�াম-জাহানারা বাদ 
ডাকঘর-দানা িময়ার বাজার 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েনায়াখালী 

2255 নাম-েমাঃ মিনরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ শািহদা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ জাহা�ীর আলম,কয্াশ সরকার,দুেয র্াগ �ব�াপনা ও �াণ 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2256 নাম-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

�াম-আদশ©পাড়া 
ডাকঘর-মাইজহাটী 
উপেজলা-পাকুি�য়া 
েজলা-িকেশারগ� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2257 নাম-েমাঃ আবুল কােশম 

িপতা-মৃত সািফ উি�ন 
মাতা-িবলিকস 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2258 নাম-েমাঃ মাসুদ রানা 
িপতা-েমাঃ আবু জাফর 
মাতা-মাফুজা িবিব 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2259 নাম-েমাঃ সাহাবুল আলম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
আজাদ 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2260 নাম-েমাঃ জাকািরয়া িময়া 
িপতা-েমাঃ গিণ িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েরিজয়া েবগম 

�াম-কাটাইয়া 
ডাকঘর-মাদনা 
উপেজলা-লাখাই 
েজলা-হিবগ� 

2261 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কাইয়ুম 
মাতা-হাসনা বানু 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2262 নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
রিন 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েমাসাঃ েরখা খাতুন 

�াম- 58/3�ীপকু�,মািটকাটা 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া�নেম� 
উপেজলা-ঢাকা কয্া�নেম� 
েজলা-ঢাকা 

2263 নাম-মিহবুল ইসলাম 
িপতা-ইশারাত আলী 
মাতা-নাহার েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2264 নাম-সা�াদ েহােসন 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-তােহরা েবগম 

�াম-জালুয়াপাড়া(পূব©পাড়া) 
ডাকঘর-কুিম�া 
উপেজলা-আদশ©সদর 
েজলা-কুিম�া 

2265 নাম-েমাঃ নুর েহােসন ভূঞা 
িপতা-জয়নাল আেবিদন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-শরীফপুর(েকানাপাড়া) 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-গাজীপুর সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2266 নাম-েমাছাঃ েসিলনা খাতুন 
িপতা-েমাঃ েসালায়মান আলী 
মাতা-েমাছাঃ চায়না খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ কামরুল হাসান,ে�েনা�াফার টু পুিলশ কিমশনার অিফস, 
36শদীদ কয্াে�ন মুনসর আলী সরণী,রমনা,ঢাকা 

2267 নাম-সবুজ ফিকর 
িপতা-আহসান হািবব 
মাতা-েশফালী েবগম 

�াম-িদঘিলয়া 
ডাকঘর-রাধাগ� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2268 নাম-েমাঃ তুিহন িময়া 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-িশখা েবগম 

ক� নং-07,�ক নং-12,আইএমিড,পিরক�না ম�ণালয়,েশের বাংলা 
নগর,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2269 নাম-েমাঃ রািকবুল হাসান 

িপতা-েমাঃ মিতউর রহমান 
মাতা-রািশদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2270 নাম-েমাঃ আলমগীর হুসাইন 
িপতা-েমাঃ এরশাদ আলী 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2271 নাম-েমাছাঃ িনপাতুন নাহার 
িপতা-েমাঃ রুহুল কু�ছ 
মাতা-হািলমা খাতুন 

�াম-�রামপুর 
ডাকঘর-গুরু�াম 
উপেজলা-সাত�ীরা 
েজলা-সাত�ীরা 

2272 নাম-েসাহাগ আহেমদ 
িপতা-েমাঃ আেনায়ারুল হক 
মাতা-েমাছাঃ হাফসা খাতুন 

�াম- 125/এ আউচ পাড়া 
ডাকঘর-িনশাত নগর 
উপেজলা-টংগী 
েজলা-গাজীপুর 

2273 নাম-এস,এম,জািহদ হাসান 
িপতা-মৃত আ�ল মিজদ সরদার 
মাতা-েমাছাঃ ছওদা েবগম 

�াম-নলেসা�া 
ডাকঘর-িড�ীর চর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2274 নাম-জা�ােত নাঈম 
িপতা-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
মাতা-েরােশনা মাহবুবা 

িদ মুন বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার ইনি�িটউট বাড়ী নং-02,েরাড 
নং-04,িমরপুর-10,েসনপাড়া পব©তা,ঢাকা-1216 

2275 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-মৃত জাহাদ আলী 
মাতা-িমনারা েবগম 

210, 3য় তলা(এ-3),পি�ম নাখালপাড়া,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 

2276 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ নুরুন নাহার 

িদ মুন বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার ইনি�িটউট বাড়ী নং-02,েরাড 
নং-04,িমরপুর-10,েসনপাড়া পব©তা,ঢাকা-1216 

2277 নাম-�ভাষ বালা 
িপতা-কাি�র্ক বালা 
মাতা-মায়া রাণী বালা 

�াম- 205/6ম�পাইকপাড়া 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2278 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফুর 
মাতা-ক�না খাতুন 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2279 নাম-িশউলী আ�ার 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-খািদজা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2280 নাম-েতৗিহদা খানম 
িপতা-েমাঃ ওসমান গিণ 
মাতা-েফরেদৗসী েমেহর 

�াম- 55মািটকাটা 
ডাকঘর-ঢাকা েসনািনবাস 
উপেজলা-ঢাকা েসনািনবাস 
েজলা-ঢাকা 

2281 নাম-েমাঃ রিকবুল হাসান 
িপতা-েমাঃ আওয়াল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ েরনুকা েবগম 

514নং ক�, 5ম তলা বাংলােদশ কািরগির িশ�া েবাড,েশর ই বাংলা 
নগর,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2282 নাম-শামীমা নাসিরন 

িপতা-েমাঃ তােহর উি�ন 
মাতা-নূরু�াহার েবগম 

িনউ লাইট কম র্ািশয়াল ইনঃ 
117পি�ম আগারগাঁও,তালতলা 
েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2283 নাম-আলপনা আ�ার 
িপতা-আরফান আলী 
মাতা-মৃত হাসনা েহনা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2284 নাম-েমাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-েমাঃ এমদাদুল হক খান 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2285 নাম-িলনা আফেরাজ 
িপতা-আ�ল েহিলম 
মাতা-েরেহনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2286 নাম-িমশুক 
িপতা-ম�ফা িশকদার 
মাতা-পু� েবগম 

�াম- 4নং বকিশ বাজার 
ডাকঘর-বকশীবাজার 
উপেজলা-সু�াপুর 
েজলা-ঢাকা 

2287 নাম-েমাঃ আবু হািনফ আলী 
িপতা-মৃত আ�র রিশদ 
মাতা-মৃত আ�য়ারা েবগম 

�াম-সালাই নগর 
ডাকঘর-পাঁকা 
উপেজলা-বাগািতপাড়া 
েজলা-নােটার 

2288 নাম-েমাঃ হািফজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহ আলম 
�ামািনক 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-কািজপুরা 
ডাকঘর-েপছরপাড়া 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2289 নাম-সানিজদা ইয়াসিমন 
িপতা-শওকত আলী 
মাতা-িনলা খাতুন 

�াম-িনতয্ান�পুর 
ডাকঘর-হাটফািজলপুর 
উপেজলা-ৈশলকুপা 
েজলা-িঝনাইদহ 

2290 নাম-রুপালী আ�ার 
িপতা-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
মাতা-লিতফা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2291 নাম-আিশকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল আলীম 
মাতা-মািকদা েবগম 

�াম- 53পূব©েগাড়ান 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2292 নাম-েমাঃ ই�ািহম 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-রািহলা খাতুন 

�াম- 501আমৈতল 
ডাকঘর-বািলয়া বাজার 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2293 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-েপয়ার আহমদ 
মাতা-জােহরা েবগম 

�াম-হা�া 
ডাকঘর-িচ�ড়া 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2294 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক 

িপতা-েমাঃ আবু বকর িছি�ক 
মাতা-নূর জাহান েবগম 

�য়ে�-েমাঃ আবু বকর িছি�ক,ক� নং-414,েক�ীয় 
কায র্ালয়,িবিটিসএল, 37/ই ই�াটন গােড র্ন,রমনা,ঢাকা-1000 

2295 নাম-েমাঃ হারুন িসকদার 
িপতা-েমাঃ খােলক িসকদার 
মাতা-হািলমা েবগম 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2296 নাম-েমাঃ আ�ল হা�ান 
িপতা-েমাঃ আবু ব�ার িসি�ক 
মাতা-েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

�াম-বড়হর দি�ণ পাড়া 
ডাকঘর-বড়হর বাজার 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2297 নাম-েমাঃ আ�ল হা�ান 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
আক� 
মাতা-েহনা েবগম 

�াম- 245,সগুনা 
ডাকঘর-সগুনা 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

2298 নাম-রােশদুল ইসলাম 
িপতা-আবদুল গিণ 
মাতা-েহাসেনয়ারা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2299 নাম-েমাঃ শাহাদৎ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ফারুক বয়াতী 
মাতা-েমাসাঃ রুনু েবগম 

�য়ে�-এস এম শাহীন আলম,অিডটর,বািণিজয্ক অিডট অিধদ�র,অিডট 
ভবন,েসগুনবািগচা,ঢাকা-1000 

2300 নাম-েমাঃ নাজমুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েবলাল েহােসন 
মাতা-নাজমা খাতুন 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2301 নাম-এস এম েগালাম িকবিরয়া 
েসিলম 
িপতা-এস এম আ�স েছাবহান 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2302 নাম-েমাঃ আ��াহ আল কািফ 
িপতা-েমাঃ আ�স সবুর খান 
মাতা-িশউলী খাতুন 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2303 নাম-�ুে�সু মারমা 
িপতা-কয্েথায়াইিচং মারমা 
মাতা-রুই�াসং মারমা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2304 নাম-েমাছাঃ খািদজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাছাঃ েমাসেলমা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ েসিলম েরজা,ইউিনট নং-10,বাংলােদশ কম©কিমশন 
সিচবালয়,আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2305 নাম-মািজর্য়া আ�ার 
িপতা-আ�ল রিশদ 
মাতা-মিহতুন েনছা 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2306 নাম-িলমা আ�ারী 
িপতা-েমাকেসদ হাওলাদার 
মাতা-েসিলমা েবগম 

শতদল সাঁটিলিপ �িশ�ণ েক�,বাসা নং-06,েরাড নং-06,�ক নং-
এফ,েসকশন-01,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 
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2307 নাম-কাজলী খাতুন 

িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-হািলমা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2308 নাম-িবপাশা খানম 
িপতা-আকবর খাঁন 
মাতা-রানু েবগম 

�াম- 53/2পাইকপাড়া(পূব©পাশ) 
ডাকঘর-িমরপুর-2 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2309 নাম-েমাঃ রিবন িময়া 
িপতা-েমাঃ আফাজ উি�ন 
মাতা-এসনাহার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2310 নাম-িজ এম যাকািরয়া 
িপতা-েমাঃ আলমাস গাজী 
মাতা-চানবরু 

�য়ে�-এস এম শাহীন আলম,অিডটর,বািণিজয্ক অিডট অিধদ�র,অিডট 
ভবন,েসগুনবািগচা,ঢাকা-1000 

2311 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-আবু হািনফ 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�য়ে�-এস এম শাহীন আলম,অিডটর,বািণিজয্ক অিডট অিধদ�র,অিডট 
ভবন,েসগুনবািগচা,ঢাকা-1000 

2312 নাম-েমাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল কু�স 
মাতা-মিজর্না েবগম 

�াম-বুধহাটা 
ডাকঘর-বুধহাটা 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

2313 নাম-পু�িজত রায় 
িপতা-জীবন কুমার রায় 
মাতা-বাস�ী রাণী রায় 

�াম-রূপসী(িসকদার পাড়া) 
ডাকঘর-লালপুকুর 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

2314 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
ম�ল 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-পাঠক িশকড় 
ডাকঘর-কাি�রহাট 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

2315 নাম-িশখা িসকদার 
িপতা-নেরশ চ� িসকদার 
মাতা-�মিত ঊষা রাণী 
িসকদার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2316 নাম-েমাঃ রািকব েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আল আিমন েচৗধুরী 
মাতা-েমাছাঃ েরাকসানা েবগম 

�াম-েহতমপুর 
ডাকঘর-জায়গীর হাট 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

2317 নাম-ইকরামুল হক 
িপতা-মৃত কাজী ইকবাল 
েহােসন 
মাতা-েহনা েবগম 

শতদল সাঁটিলিপ �িশ�ণ েক�,বাসা নং-06,েরাড নং-06,�ক নং-
এফ,েসকশন-01,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

2318 নাম-েমাছাঃ তাসিলমা আ�ার 
নাছরীন 

�াম- 38/2তাজহাট েমা�াপাড়া 
ডাকঘর-কয্ােডট কেলজ 
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িপতা-মৃত জিহর খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা খাতুন 

উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

2319 নাম-খািদজা খানম 
িপতা-েমাঃ েহমােয়ত উ�াহ খাঁন 
মাতা-শাহানাজ আ�ার 

�াম- 316,জাফরাবাদ পুলপাড় 
ডাকঘর-েমাহা�দপুর 
উপেজলা-েমাহা�দপুর 
েজলা-ঢাকা 

2320 নাম-মি�ক তায়জুল ইসলাম 
িপতা-মি�ক ফারুকু�ামান 
মাতা-েজবুনে�ছা েবগম 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2321 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতা-েশখ আবু বকর িসি�ক 
মাতা-েমাসাঃ নূরজাহান 

িম মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট, 93/1সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2322 নাম-জািকয়া সুলতানা িপংিক 
িপতা-নওশা িময়া 
মাতা-র�া েবগম 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�©ক িবভাগ,�ক-
16,ক� নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2323 নাম-েমাঃ শরীফ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েতাফাে�ল 
েহাসাইন 
মাতা-মানছুরা েবগম 

�াম-কিরম খাঁ 
ডাকঘর-রসুলপুর 
উপেজলা-গাজািরয়া 
েজলা-মুি�গ� 

2324 নাম-মু�ী আ�ার 
িপতা-েমাঃ হারিন অর রশীদ 
মাতা-েমাছাঃ সােজদা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2325 নাম-েমাঃ মুিহতুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মধু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ সিজলা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2326 নাম-েমাঃ আ�ল হািকম 
িপতা-মৃত েমাঃ জালাল উি�ন 
মাতা-জা�াতু�াহার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2327 নাম-েরািজনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ রজব আলী 
মাতা-েজােবদা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2328 নাম-আিশকু�ামান েমাফাক 
িপতা-মাহাবুব রহমান 
মাতা-েরেহনা পারভীন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2329 নাম-এনামুল হক 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-িরনা আ�ার 

�াম-ওয়াইল পাড়া 
ডাকঘর-ঢুিলগাতী 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�ােকানা 

2330 নাম-সালমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ ফারুক িময়া 
মাতা-েমাছাঃ মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2331 নাম-েমাঃ আবু রায়হান খাঁন 
িপতা-েমাঃ আঃ হাই খাঁন 
মাতা-রােবয়া খাতুন 

�াম-বীর হাজীপুর 
ডাকঘর-হাজীপুর 
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উপেজলা-েহােসনপুর 
েজলা-িকেশারগ� 

2332 নাম-েমাহা�দ খাইরুল ইসলাম 
ভূইয়া 
িপতা-েমাহা�দ আবুল খােয়র 
ভুইয়া 
মাতা-িমেসস নািছমা আ�ার 

�াম- 102,গুিড়�াম 
ডাকঘর-িবটঘর 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

2333 নাম-রাি� উল হাসান 
িপতা-ফজলুল হক 
মাতা-রািশদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2334 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
পােটায়ারী 
িপতা-েমাঃ হািবব উ�াহ 
পােটায়ারী 
মাতা-েমাসা�দ লুৎফা েবগম 

89/1 (2য় তলা),েফইথ জব েকািচং,িনউ সাকুর্লার 
েরাড,েমৗচাক,শাি�নগর,রমনা,ঢাকা-1217 

2335 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ দাদন িময়া 
মাতা-সফুধন েবগম 

�য়ে� েমাঃ আ�ল বােতন,িডই/িসও �াশনাল একাউি�ং 
উইং,িবিবএস,পিরসং�ান ভবন,েশর ই বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2336 নাম-হািসবুল হাসান 
িপতা-মৃত আ�স ছালাম িময়া 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2337 নাম-েমাঃ ৈতয়ব আলী 
িপতা-েমাঃ আলীম উি�ন 
মাতা-তহুরা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ জিসম েহােসন,ক�-634,ভবন-4, 7ম তলা,আইন িবচার ও 
সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2338 নাম-মুহা�দ িজ�র রহমান 
িপতা-মুহা�দ ৈতয়ব 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

45/1হুরুনেনছা হক বাড়ী,ওয়াটার ওয়াক©স 
েরাড,রহমতগ�,চকবাজার,লালবাগ,ঢাকা-1211 

2339 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ জাফর আহ�দ 
মাতা-তােহরা েবগম 

�াম-েমা�ফা কেলানী 
ডাকঘর-মাির�া 
উপেজলা-বাঘাইছিড় 
েজলা-রা�ামািট 

2340 নাম-সুমন দাস 
িপতা-সতয্ র�ন দাস 
মাতা-চ�লা রাণী দাস 

�াম- 58,দি�ণগাঁও(দাসপাড়া) 
ডাকঘর-বাসােবা 
উপেজলা-সবুজবাগ 
েজলা-ঢাকা 

2341 নাম-ইসহাক আহেমদ রায়হান 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-রওশন আরা েবগম 

বাসা-িস-8,�ক-ই,জািকর েহােসন েরাড,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

2342 নাম-েমাঃ ওমর ফারুক েসাহাগ 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-িমেসস খািজদা েবগম 

েটকিনকয্াল �ল ও কেলজ কয্া�াস,মািছমপুর,িপেরাজপুর 

2343 নাম-সুবণ র্া 
িপতা-অমূ� িব�াস 
মাতা-সািব�ী 

�াম-কুমারকাি� 
ডাকঘর-রাধাগ� 
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উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2344 নাম-বীেরন সূ�ধর 
িপতা-সুভাষ সূ�ধর 
মাতা-িবমলা সূ�ধর 

�াম-আটকিড়য়া 
ডাকঘর-বায়রা 
উপেজলা-িসংগাইর 
েজলা-মািনকগ� 

2345 নাম- িদনারুল ইসলাম 
িপতা- দুদু িময়া 
মাতা- িদেলায়ারা েবগম 

�ামঃ ��মাইজহািট,ইউিনয়নঃ সাি�েকানা,েপাঃ বাঘেবড়,উপেজলাঃ 
েক�য়া,েজলাঃ েন�েকাণা 

2346 নাম- েমাঃ শািকল আহেমদ 
িপতা- েমাঃ আবুল বােছদ 
মাতা- খািদজা েবগম 

�ামঃ লাউৈতল, ০৬ নং রাওনা ইউিনয়ন,েপাঃ মূখী,উপেজলাঃ গফরগাঁও, 
েজলাঃ ময়মনিসংহ 

2347 নাম- েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা- েমাঃ আ�স ছালাম 
মাতা- জাহানারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার,১৭ পূব র্ রামপুরা, (৪থ র্ 
তলা),িড,আই,িট,েরাড,২২ নং ওয়াড র্,িখলগাঁও,ঢাকা 

2348 নাম- অপু েতাষ চ�বত� 
িপতা- আশু েতাষ চ�বত� 
মাতা- অচ র্না রানী চ�বত� 

�ামঃ েডিভড েকাং পাড়া,ওয়াড র্ নং-০১,েপাঃ+ উপেজলাঃ গাইবা�া 
সদর,েজলাঃ গাইবা�া 

2349 নাম- েমাঃ মাসুম িময়া 
িপতা- েমাহা�দ আলী 
মাতা- েসফাতন েবগম 

ঝাউবািড়, শুভাঢয্া,েকরানীগ�,ঢাকা 

2350 নাম- শারিমন আ�ার 
িপতা- েমাঃ খিললুর রহমান 
মাতা- মিনজা েবগম 

১৭/িব/১,িমতালী েরাড,িঝগাতলা, ঢাকা 

2351 নাম- মিনরা আ�ার 
িপতা- েমাঃ আঃ জিলল িময়া 
মাতা- িপনুয়ারা খাতুন 

�াম+ইউিনয়ন+েপাঃ েগািব�পুর,উপেজলাঃ েহােসন পুর,েজলাঃ 
িকেশারগ� 

2352 নাম- আিকজ িময়া 
িপতা- শামছ উি�ন 
মাতা- রািশদা েবগম 

১২৫/হক সােহেবর েমস,দি�ণ মা�া িহরু িময়া গিল, মা�া 
বাসােবা,মুগদা,ঢাকা 

2353 নাম- েমাছাঃ িনশরাত জাহান 
িমতু সরকার 
িপতা- েমাঃ জমেশদ আলী 
সরকার 
মাতা- েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 
সরকার 

�ামঃ সুরাদদপ র্ নারায়নপুর, ইউিনয়ন+েপাঃ কাি�খাল,উপেজলাঃ 
িমঠাপুকুর,েজলাঃ রংপুর 

2354 নাম- েমাঃ েসাহাগ িময়া 
িপতা- েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা- করুনা েবগম 

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

2355 নাম- েমেহদী হাসান রিন 
িপতা- েমাঃ েখাকন িসকদার 
মাতা- িলিপ েবগম 

িব/৯৩ েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,মািলবাগ, েচৗধুরীপাড়া,ঢাকা। 
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2356 নাম- িহেমল বড়ুয়া 

িপতা- েদবরাজ বড়ুয়া ভানু 
মাতা- েববী বড়ুয়া 

বাসা-২০,সড়ক-০৩,ডুমনী িপংক সীিট,তলনা,িখলে�ত,ঢাকা। 

2357 নাম- েমাহা�দ হাসান হাবীব 
িপতা- কামাল উ�ীন 
মাতা- েজাৎ�া েবগম 

�ামঃ+েপাঃ ২৮৬ হািশম পুর,উপেজলাঃ চ�নাইশ,েজলাঃ চ��াম 

2358 নাম- আশীষ চ�বত� 
িপতা- ভবেতাষ চ�বত� 
মাতা- েসিবকা চ�বত� 

িহংগািজয়া চা বাগান,৫নং �া�ণবাজার,কাজলধারা,কুলাউড়া, 
েমৗলভীবাজার 

2359 নাম- েসৗিখন কুমার সরকার 
িপতা- সুেরশ চ� সরকার 
মাতা- েতালা রাণী 

�ামঃ দূগ র্াদহ,ইউিনয়নঃ গাঁড়াদহ,েপাঃ মিশপুর,উপেজলাঃ শাহজাদপুর 
েজলাঃ িসরাজগ� 

2360 নাম-েমাছাঃ রতনা খাতুন 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-েমাছাঃ রােহনা েবগম 

�াম-লুিনয়াগাড়ী 
ডাকঘর-পলাশবাড়ী 
উপেজলা-পলাশবাড়ী 
েজলা-গাইবা�া 

2361 নাম-েমাহা�দ রািকবুল ইসলাম 
িপতা-আবদুল েমানাফ 
মাতা-েফারকান আরা েবগম 

�ঃ-হািববুর রহমান 
েরাড-১৫, িসিডএ আবািসক, আ�াবাদ,চ��াম 

2362 নাম-স�য় পাল 
িপতা-রােধ�াম পাল 
মাতা-িমনতী পাল 

�াম-চা�া 
ডাক-চা�া বাজার 
উপেজলা-ভা�া 
েজলা-ফিরদপুর 

2363 নাম-মু�া পারভীন 
িপতা-েমাঃ মজনু িময়া 
মাতা-েসামলা েবগম 

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

2364 নাম-এনামুল হক 
িপতা-বিশর আহমদ 
মাতা-সামশুন নাহার 

েমঘ ছায়া ৩১/০২ নং আরাকান হাউিজং েসাসাইিট, চাদগাঁও, পাঁচলাইশ, 
চ��াম 

2365 নাম-েমাঃ আিসফুল হুসাইন 
জীম 
িপতা-এ েক এম েমাজাফফর 
েহােসন 
মাতা-আরজুমান আরা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2366 নাম-েমাঃ িরপন িময়া 
িপতা-সিহদুর রহমান 
মাতা-ফজিল েবগম 

�াম-রাশড়া 
ডাক-িমিরকপুর 
উপেজলা-বাসাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2367 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ময়নুল হক 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2368 নাম-েমাঃ সুরুজ আলী 
িপতা-েমাঃ ওয়ােহদ আলী 
মাতা-সূয র্ খাতুন 

�ঃ-দুলাল রায়, ঝলক সুতাঘর, হাজী আঃ রিশদ �ানশন, শ-৭৭, উ�র 
বা�া, ঢাকা-১২১২ 
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2369 নাম-েমাঃ রিহসুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-িবলিকস েবগম 

বাসা-িব/৩৭, েরাড-১৭২, খািলশপুর, আবািসক এিরয়া, খািলশপুর, খুলনা 

2370 নাম-ৈছয়দ িব�াল েহােসন 
িপতা-মৃত ৈছয়দ েমাঃ আিরফ 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�াম-চা�লা 
ডাক-চা�লা 
উপেজলা-�া�নপাড়া 
েজলা-কুিম�া 

2371 নাম-েমাসাঃ সািদকা পারভীন 
িপতা-সালাউি�ন 
মাতা-হাসনা বানু 

�াম-িস.িপ েরাড, উ�র বাসুেদবপুর (মুি�পাড়া) 
ডাক-বাংলািহিল 
উপেজলা-হািকমপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

2372 নাম-েমাসতাক আহােমদ �াধীন 
িপতা-আ�ল আলী 
মাতা-আছমা খাতুন 

�াম-েসইছাহানী 
ডাক-নািজরপুর 
উপেজলা-কলমাকা�া 
েজলা-েন�েকানা 

2373 নাম-তানিজনা েবগম 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-িজয়াদা েবগম 

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

2374 নাম-িরপন ৈকরী 
িপতা-হিরনারায়ন ৈকরী 
মাতা-কমলা ৈকরী 

সাতগাও চা বাগান, সাতগাও, �ম�ল, েমৗলভীবাজার 

2375 নাম-রাজু চ� রায় 
িপতা-কৃ� চ� রায় 
মাতা-মরন রানী রায় 

�াম-বরকইট 
ডাক-বরকইট 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

2376 নাম-ফারহানা তাওিছর 
িপতা-েমাঃ জাহীদ েহাসাইন 
মাতা-েসিলনা পারভীন 

৭/৬ দি�ণ পূব র্ (িনচতলা) 
রাজারবাগ, বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা 

2377 নাম-েসিলনা পারভীন 
িপতা-আ�ল হািমদ 
মাতা-মুিশ র্দা েবগম 

�াম-সদাগরকা�ী 
ডাক-সদাগরকা�ী 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

2378 নাম-সােজদা খাতুন 
িপতা-শাহ েমাঃ েগালাম 
েমা�ফা 
মাতা-ছােহরা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2379 নাম-হািসনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ সুরুজ িময়া 
মাতা-েখােদজা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2380 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইছাব আলী খাঁ 
মাতা-েমাছাঃ ফুলজান খাতুন 

২৪ নং লাল েমাহন সাহা �ীট, ওয়ারী, ঢাকা 
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2381 নাম-আিমনুর রহমান 

িপতা-মৃত িসরাজুল হক েমা�া 
মাতা-মৃত আেমনা খাতুন 

�াম-আড়ুয়াকা�ী 
ডাক-ওড়াকা�ী 
উপেজলা-কািশয়ানী 
েজলা-েগাপালগ� 

2382 নাম-জােয়দ আল রাি� 
িপতা-আলাউি�ন আহেমদ 
মাতা-জােয়দা সুলতানা 

�াম-শুভাঢয্া উ�রপাড়া 
ডাক-শুভাঢয্া 
উপেজলা-েকরানীগ� 
েজলা-ঢাকা 

2383 নাম-িদলারা জা�াত েজমী 
িপতা-আ�ল লিতফ 
মাতা-হািলমা েবগম 

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

2384 নাম-েমাঃ আিদল শাহিরয়ার 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-মুিনরা েবগম 

২/িজ �ীণ েরাড �াফ েকায়াট র্ার, কলাবাগান ঢাকা 

2385 নাম-েমাঃ আ��াহ 
িপতা-েমাঃ বাদশা িময়া 
মাতা-রােহলা েবগম 

�াম-েকানাপাড়া 
ডাক-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2386 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ িসহাব উি�ন 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম-চাপাইন 
ডাক-িসআরিপ 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

2387 নাম-েমাঃ েমাশারফ েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ েমাতােলব েহাসাইন 
মাতা-হািলমা েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, ৯৩/১ এর সরদার কমে�� পি�ম 
কাফরুল আগারগাঁও, তালতলা, ঢাকা 

2388 নাম-েমাঃ নুর নবী হৃদয় 
িপতা-মৃত আ�ল হাই 
মাতা-েমাছাঃ রুবী খাতুন 

েহােসনপুর খিলফা পাড়া, িসরাজগ� 

2389 নাম-িদপু চ� 
িপতা-অমল চ� 
মাতা-িমনা রানী 

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

2390 নাম-েসােহল িময়া 
িপতা-হাসমত আলী 
মাতা-ফােতমা খাতুন 

েজয্ািত একােডমী, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, ঢাকা 

2391 নাম-েমাঃ ফয়সাল হক 
িপতা-েমাঃ ফজলুল হক 
মাতা-েমাসাঃ জয়নব খাতুন 

সরকার মি�ল ছা�াবাস, �া�নিক�া, েকরানীগ�, ঢাকা 

2392 নাম-সুমন চ� বম র্ন 
িপতা-ম� চ� বম র্ন 
মাতা-হিরদাসী বম র্ন 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2393 নাম-সুপণ র্া ডাকুয়া 

িপতা-অিবনাশ চ� ডাকুয়া 
মাতা-চ�া ডাকুয়া 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট, বাড়ী-
০২, েরাড-০৪, েসনপাড়া পব র্তা, িমরপুর-১০, ঢাকা 

2394 নাম-গাজী িসফাউল হক 
িপতা-গাজী আবু হাসান 
মাতা-আনজু আরা খানম 

�াম-চা�ড়া 
ডাক-েগাপালপুর 
উপেজলা-আলফাডাংগা 
েজলা-ফিরদপুর 

2395 নাম-সীমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আজাদ আলী 
মাতা-িবউিট েবগম 

�াট-৪, ভবন-১, সরকাির �াফ েকায়াট র্ার, গণপূতর্ স�দ িবভাগ, 
এেলনবািড়, েতজগাঁও, ঢাকা 

2396 নাম-বিবতা আ�ার 
িপতা-েমাঃ েফরশ আলী 
মাতা-েরিজয়া আ�ার 

�াট-৪, ভবন-১, সরকাির �াফ েকায়াট র্ার, গণপূতর্ স�দ িবভাগ, 
এেলনবািড়, েতজগাঁও, ঢাকা 

2397 নাম-সিলমু�াহ 
িপতা-েমাঃ কিছম উি�ন 
তালুকদার 
মাতা-সুিফয়া আ�ার 

�াম-কাকুরা 
ডাক-বা�া বাজার 
উপেজলা-তারাকাি� 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2398 নাম-মুি� খানম 
িপতা-েমাঃ িছি�কুর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ রািহমা েবগম 

�াম-এফ-২৩/২৩, েগ�া 
ডাক-সাভার 
উপেজলা-সাভার 
েজলা-ঢাকা 

2399 নাম-েমাহা�াদ শািফউল ওয়ারা 
িপতা-েমাহা�াদ নুরু�ামান 
মাতা-কিহনূর েবগম 

ে��স টাওয়ার (৭ম তলা), জামগড়া েচৗরা�া, িজরােবা, আশুিলয়া, 
সাভার, ঢাকা 

2400 নাম-ফােতমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ শিহদ েমা�া 
মাতা-রিহমা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2401 নাম-েমাঃ আল মাহামুদ সািকব 
িময়া 
িপতা-েমাঃ বাবলু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ েরিজয়া েবগম 

�ঃ-েমাঃ েরজা িময়া/তানভীর আহেমদ, সহকারী লাইে�িরয়ান, 
�ধানম�ীর কায র্ালয়, েতজগাঁও, ঢাকা 

2402 নাম-হাসান মাহামুদ 
িপতা-েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�াম-পূব র্পাড়া, দি�ণ�াম 
ডাক-শংকুচাইল বাজার 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2403 নাম-েমাঃ আ�র রা�াক 
িপতা-মৃত শিহদুল ইসলাম 
মাতা-খইমালা খাতুন 

�ঃ-েমাঃ আঃ রিশদ, �ি�গত কম র্কতর্া, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, 
শাখা-১০, ক�-৫৩১, ভবন-৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

2404 নাম-েমাছাঃ নুসরাত জাহান 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-েমাছাঃ অনজু েবগম 

৬৬, পা�াপাড়া, েগািব�গ�, গাইবা�া 

2405 নাম-আসাদ িময়া 
িপতা-হািরছ উ�ীন 
মাতা-মিফজা 

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



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2406 নাম-হািমদুর রহমান 

িপতা-আ�াস েমা�া 
মাতা-হােমলা েবগম 

�াম-৪৯০ চরসু�র 
ডাক-েরায়াইল 
উপেজলা-ধামরাই 
েজলা-ঢাকা 

2407 নাম-েমাঃ সিজব েহােসন 
িপতা-েমাঃ লালিময়া হাওলাদার 
মাতা-নুরজাহান েবগম 

ট/৫৮, ম� বা�া, গুলশান, ঢাকা 

2408 নাম-েমাঃ সিজব েমা�া 
িপতা-েমাঃ জামাল উ�ীন 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�ঃ-েমাঃ আমজাদ েহােসন, 
৭০-৬ সরকাির কেলানী, পাইকপাড়া, িমরপুর-১, ঢাকা 

2409 নাম-েমাঃ তােহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলতাবুর রহমান 
মাতা-েহাসেন আরা েবগম 

�াম-েজলেরাড, পুিলশ লাইন উ�রা 
ডাক-সদর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2410 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ তােহর উি�ন 
মাতা-নূরুে�ছা 

�াম-ভািটয়া গাংপাড়া 
ডাক-িনয়ামতপুর 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2411 নাম-েমাঃ মাসুদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবু সাঈদ 
মাতা-মমতা েবগম 

�াম-েশরখালী 
ডাক-শাহজাদপুর 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

2412 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল গিন 
মাতা-হািসনা আ�ার 

�য্ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, ১৭, পূব র্ রামপুরা, িড.আই.িট েরাড, 
ঢাকা 

2413 নাম-জািহদুল আলম িসকদার 
িপতা-আ�র রউফ িসকদার 
মাতা-িজ�াৎ আরা রউফ 

�াম-েবড়বাড়ী 
ডাক-েবড়বাড়ী 
উপেজলা-সিখপুর 
েজলা-টা�াইল 

2414 নাম-েমাঃ শািকল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ সুরুজ আলী 
মাতা-পারিভনা আ�ার 

�য্ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, ১৭, পূব র্ রামপুরা, িড.আই.িট েরাড, 
ঢাকা 

2415 নাম-স�া ভ� 
িপতা-বীের� নাথ ভ� 
মাতা-হিরদাসী ভ� 

�াম-মািনকহার 
ডাক-মািনকহার 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2416 নাম-েমাঃ সজীব আহে�দ 
িপতা-েমাঃ আছানু�াহ 
মাতা-মাসুদা েবগম 

�াম-রােয়র িদয়া 
ডাক-উলুেখালা 
উপেজলা-কালীগ� 
েজলা-গাজীপুর 

2417 নাম-েমাঃ িজ�র রহমান 
িপতা-েমাঃ নূের আলম 
মাতা-েমাছাঃ বকুল েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2418 নাম-েমাঃ আবু রায়হান সরকার 

িপতা-েমাঃ আবুল বাসার 
সরকার 
মাতা-েমাছাঃ েশফালী েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2419 নাম-েমাঃ আ�র রহমান িবন 
ফিরদ 
িপতা-েমাঃ মাহফুজুল হক 
মাতা-েমাছাঃ িশউলী আ�ার 

�াম-রিবরমাড়া 
ডাক-ভাইটকাি� 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2420 নাম-েমাঃ ফয়সাল আহে�দ 
রানা 
িপতা-েমাঃ েরাকনু�ামান 
মাতা-ফােতমা জামান 

৮৭/৯/৮, পুিলশ লাইন উ�রা, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ 

2421 নাম-েমাঃ আবুল কােসম 
িপতা-েমাঃ েসিলম িময়া 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

�াম-চরঝাউগড়া 
ডাক-শ�ুগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2422 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেনায়ারুল িময়া 
মাতা-আেমনা পারভীন 

�াম-মািনকদাহ 
ডাক-মািনকদাহ 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2423 নাম-েমাঃ রুেবল িময়া 
িপতা-আলম 
মাতা-রুিবয়া 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, ৯৩ সরদার কমে��, আগারগাঁও, 
তালতলা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 

2424 নাম-মাসুদ রানা 
িপতা-আইউব আলী িসকদার 
মাতা-মােলকা েবগম 

�ঃ-শাহানাজ েবগম, �ম ও আইন শাখা, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

2425 নাম-আফরুজা সুলতানা 
িপতা-আবুল েহােসন 
মাতা-আেয়শা িসি�কা 

বাসা-৩৯৩/�ক-িড, সড়ক-৩, েমা�ারপুর, সাওরাইদ বাজার, কালীগ�, 
গাজীপুর 

2426 নাম-েমাঃ ইমরুল কায়সার 
িপতা-েমাঃ আঃ বােরক 
মাতা-েমাসাঃ িপয়ারা েবগম 

�াম-৬৫ উলুবাড়ীয়া 
ডাক-েবতেমার রাজপাড়া 
উপেজলা-মঠবাড়ীয়া 
েজলা-িপেরাজপুর 

2427 নাম-তাসিলমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতা-কাশেমরী েবগম 

িব/৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, িখলগাঁও, ঢাকা 

2428 নাম-েমাহা�দ িসরাজুল হক 
িপতা-েমাঃ রু�ম আলী 
মাতা-িহরামন েবগম 

িদ �াই শট র্ হয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, ১০৫/১০৬, মুি�েযা�া 
সুপার মােকর্ট, ৪থ র্ তলা, িমরপুর-১, ঢাকা 

2429 নাম-ফারুক খান 
িপতা-আবু িছি�ক খান 
মাতা-িরনা েবগম 

�াম-দুব র্াচরা 
ডাক-আন�গ� 
উপেজলা-েগৗরীপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2430 নাম-েমাঃ রািকবুল হাসান 

িপতা-েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতা-মােজদা েবগম 

�াম-তারাকাি� 
ডাক-অ�ধার বাজার 
উপেজলা-মু�াগাছা 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2431 নাম-েমাঃ িব�াল েহােসন 
িপতা-সুলতান আহােমদ 
মাতা-েমাসাঃ সাহানুর েবগম 

�াম-৪৩৫ কাতািলয়া 
ডাক-কািশনগর 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

2432 নাম-েমাঃ তসিলম আলম 
িপতা-েমাঃ আঃ বােরক 
মাতা-েমাঃ সিকনা েবগম 

�াম-িশমাইল খাড়া 
ডাক-পয়াত 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

2433 নাম-শু�া রায় 
িপতা-মাখন চ� রায় 
মাতা-গীতা রানী রায় 

�ঃ-বাসুেদব চ� দাস (ভা�ার কম র্কতর্া), পরমাণু শি� গেবষনা �িত�ান, 
েক�ীয় �শাসন িবভাগ, ঢাকা ইিপেজড, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা 

2434 নাম-েমাঃ আিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আলতােফান েনছা 

৩০/১৬, তাজমহল েরড, �ক-িস, েমাহা�দপুর, ঢাকা 

2435 নাম-েমৗিমতা 
িপতা-আশরাফ আলী 
মাতা-ছামছু�াহার 

�ঃ-শাপলা পারভীন, পিরবহন অিধশাখা, ভবন-৩, ক�-১১, জন�শাসন 
ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

2436 নাম-ৈবসা ি�পুরা 
িপতা-নেল� লাল ি�পুরা 
মাতা-জয়া ি�পুরা 

�ঃ-সুমন, �য্াট৬িড২, বাসা-৮৭/িব, েরাড-৬, মনসুরাবাদ, আদাবর, 
েমাহা�দপুর, ঢাকা 

2437 নাম-েমাঃ ইকবাল বাহার 
িপতা-েমাঃ এমদাদুল হক 
মাতা-ইসমত আরা েবগম 

�াম-শশরা হাজীপাড়া 
ডাক-ফাঁিসলাডা�া 
উপেজলা-িদনাজপুর সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

2438 নাম-িদপ�র হাওলাদার 
িপতা-িনম র্ল হাওলাদার 
মাতা-কনক বালা 

�াম-ধাউরা ভা�া 
ডাক-বগা ব�র 
উপেজলা-বাউফল 
েজলা-পটুয়াখালী 

2439 নাম-সুরি�ত চ� েদব শম র্া 
িপতা-রবী�নাথ েদব শম র্া 
মাতা-রুিহলা রানী 

২৩২/২, পূব র্ নাখালপাড়া, েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

2440 নাম-ফিরদুল 
িপতা-সাবু �ামািনক 
মাতা-ফিরদা েবগম 

�য্ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, ১৭, পূব র্ রামপুরা, িড.আই.িট েরাড, 
ঢাকা 

2441 নাম-েমাঃ শািহনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ মকেছদ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া খাতুন 

�াম-কদমতলা 
ডাক-�রুপদাহ 
উপেজলা-েচৗগাছা 
েজলা-যেশার 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2442 নাম-েমাহা�দ আলী 

িপতা-েমাঃ আঃ আিলম 
মাতা-েমাছাঃ নেমছা খাতুন 

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

2443 নাম-ফারজানা আ�ার লাইজু 
িপতা-মৃত উসমান গিন 
মাতা-আি�য়া খাতুন 

েহাি�ং-৬০৫০, েমাহানপুর আ/এ, হিবগ� সদর, হিবগ� 

2444 নাম-েমাঃ ময়জুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িছি�ক েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ পিরছন েনছা 

২৬/১৭ (ষ� তলা-সামেনর সাইড), ম�পাইকপাড়া, িমরপুর-১, ঢাকা 

2445 নাম-েমাঃ ইমরান েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ েতাফা�ল 
েহােসন 
মাতা-সুরিহমা েবগম 

৫/িস, েগালাপ নাগ, ওয়ারী, যা�াবাড়ী, ঢাকা 

2446 নাম-রািজব িময়া 
িপতা-আ�ল হাই 
মাতা-মাহমুদা আ�ার 

�াম-শীলপুর 
ডাক-েডফুিলয়া 
উপেজলা-ফুলপুর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2447 নাম-েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জামাল উ�ীন 
মাতা-েমাছাঃ রওশন আরা 
েবগম 

�াম-িতলকপুর পূব র্ বাজার (সবদলপাড়া) 
ডাক-িতলকপুর 
উপেজলা-আে�লপুর 
েজলাজয়পুরহাট 

2448 নাম-মহুয়া শারিমন 
িপতা-েমাঃ েগালাম মতুর্জা 
েচৗধুরী 
মাতা-নাজমা েবগম 

�ঃ-েমাঃ মৃনাল েহােসন 
�াম-কািশড়া 
ডাক-কািশড়া 
উপেজলা-আে�লপুর 
েজলা-জয়পুরহাট 

2449 নাম-আকিলমা আক� আঁিখ 
িপতা-আশরাফ আলী আক� 
মাতা-দুধেনহার েবগম 

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

2450 নাম-েদব� পাল 
িপতা-মৃত পিরেতাষ কুমার পাল 
মাতা-রানী বালা পাল 

�াম-িকসমত ভ� 
ডাক-চুলকািট 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

2451 নাম-�তীক েদবনাথ �ামল 
িপতা-সুভাষ চ� েদবনাথ 
মাতা-�িতমা রানী েদবনাথ 

সািহদা িভলা, ৩৪৫/ক পি�ম বািগচাগাঁও, আদশর্ নগর, কুিম�া 

2452 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ হা�ান িময়া 
মাতা-আিছয়া েবগম 

১০২, ষ� তলা, নতুন প�ন লাইন, িনউমােকর্ট, লালবাগ, ঢাকা 

2453 নাম-আফসানা িমিম (পিল) 
িপতা-জালাল উি�ন 
মাতা-জয়নবী েবগম 

েজয্ািত একােডমী, িব-৯৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2454 নাম-েমাছাঃ ছিব খাতুন 

িপতা-েমাঃ সােরায়ার েহােসন 
মাতা-েজয্া�া েবগম 

�াম-কুড়া উদয়পুর 
ডাক-বড়কুড়া 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2455 নাম-সারিমন আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবদুল হািকম 
মাতা-িরপাত জাহান 

২৯৩/এ, ৯ নং েরাড, পূব র্ েগাড়ান, িখলগাঁও, ঢাকা 

2456 নাম-েমাহা�দ আল মামুন 
িপতা-েমাহা�দ সিফউ�াহ 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

�াম-েদায়াজীপাড়া 
ডাক-সীতাকু� 
উপেজলা-সীতাকু� 
েজলা-চ��াম 

2457 নাম-েরািজনা আ�ার 
িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-লালভানু েবগম 

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

2458 নাম-েমাঃ রাহাত েহােসন 
িপতা-েমাঃ েবলােয়ত েহােসন 
মাতা-িমেসস নাজমা আ�ার 
রানু 

১৩৩/১, শাি�নগর পীর সােহব গিল, শাি�নগর, প�ন, ঢাকা 

2459 নাম-িরপন চ� দাশ 
িপতা-অিবনাশ দাশ 
মাতা-আশুলতা রানী দাশ 

�াম-ভাইটগাঁও 
ডাক-েবায়ািলয়া বাজার 
উপেজলা-িদরাই 
েজলা-সুনামগ� 

2460 নাম-কিবতা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
মাতা-েমাছাঃ তহুরা খাতুন 

�াম-বন�াম (মা�ারপাড়া) 
ডাক-বন�াম 
উপেজলা-সাঁিথয়া 
েজলা-পাবনা 

2461 নাম-েমাঃ ইফেত খায়রুল 
সরকার 
িপতা-েমাঃ আলমগীর সরকার 
মাতা-েমাছাঃ নূরজাহান েবগম 

�াম-শি�রাম 
ডাকঘর-েবলকা 
উপেজলা-সু�রগ� 
েজলা-গাইবা�া 

2462 নাম-আমান উ�াহ 
িপতা-েমাঃ ফয়জুর রহমান 
মাতা-সুিফয়া খাতুন 

বাসা নং-48/2,সড়ক নং-05,ক�াণপুর,িমরপুর মেডল থানা,ঢাকা 

2463 নাম-আবুল কালাম আজাদ 
িপতা-মৃত িসরাজ উি�ন ভূঞা 
মাতা-েমাছাঃ হািসনা িসরাজ 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2464 নাম-েমাঃ জািমল আহে�দ 
িপতা-মৃত জািহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

�য়ে�-এস এম আলমগীর কবীর,িপও,বাংলােদশ সরকারী কম©কিমশন 
সিচবালয়,আগারগাঁও,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2465 নাম-েমাঃ জিসম উি�ন 
িপতা-মরহুম আকরাম েহােসন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2466 নাম-েমাঃ রােশদুর রায়হান 

িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-েমাছাঃ েরােমজা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ শিফকুল ইসলাম,রুম নং-32,�ক নং-02,পিরক�না 
ম�ণালয়,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2467 নাম-নািছরা পারভীন 
িপতা-েনছার উি�ন 
মাতা-আেয়শা আ�ার 

েবগম বদরে�সা সরকারী মিহলা কেলজ,ঢাকা, 7নং বকিশ 
বাজার,কেলজ েহাে�ল রুম নং-307,ঢাকা-1211 

2468 নাম-েমাঃ সািকরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিমন 
মাতা-সািহদা খাতুন 

�াম-বজরাপুর 
ডাকঘর-উ�াপাড়া আর/এস 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2469 নাম-নূরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মজনু িময়া 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2470 নাম-আবুল কােসম ভূইঁয়া 
িপতা-জয়নাল আেবদীন ভূইয়া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-জয়ম�ল পুর 
ডাকঘর-জয়ম�ল পুর 
উপেজলা-েচৗ��াম 
েজলা-কুিম�া 

2471 নাম-েমাঃ মািফজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আবুল কালাম 
আজাদ 
মাতা-মিনজা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2472 নাম-েমাঃ েরজওয়ানুল হক 
িপতা-েমাঃ আ�র রা�াক 
মাতা-িমস নূরজাহান 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2473 নাম-েমাঃ সােজদুর রহমান 
িপতা-মৃত িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ েজাসনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2474 নাম-আল মামুন 
িপতা-দুলাল উি�ন 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2475 নাম-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতা-মৃত নািজম উি�ন 
মাতা-ম�য়ারা েবগম 

বাসা নং-16 (সাই� েকািচং িবি�ং),েরাড নং-06,�ক নং-এ,েসকশন 
নং-10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

2476 নাম-সুজন িময়া 
িপতা-আবুল কালাম 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2477 নাম-মুসিলমা 
িপতা-আ�র রিহম 
মাতা-হুজুরা 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2478 নাম-রািকব েহােসন 
িপতা-রিহজ উি�ন 
মাতা-হািসনা েবগম 

�য়ে�-েমাশারফ েহােসন,অিফস সহকারী কাম কি�উটার 
মু�া�িরক,িরফম©েসল,ফায়ার সািভ র্স ও িসিভল িডেফ� 
অিধদ�র,কাজী আলাউি�ন েরাড,ঢাকা 
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2479 নাম-েমাঃ েমাঃ জা�াতুল 

েফরেদৗস 
িপতা-েমাঃ আফছার আলী 
মাতা-েমাছাঃ জাহা�ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2480 নাম-েমাঃ কিবর িময়া 
িপতা-েমাঃ মহ�ত আলী 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2481 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ছ চালাম 
মাতা-হািলমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2482 নাম-আজহারুল ইসলাম 
িপতা-নূরুল ইসলাম 
মাতা-সুরাইয়া েবগম 

�াম-প�ানন পুর 
ডাকঘর-েন�েকানা 
উপেজলা-েন�েকানা সদর 
েজলা-েন�েকানা 

2483 নাম-েমাঃ মুশিফকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

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

2484 নাম-েমাঃ মামুন িসকদার 
িপতা-জয়নাল িসকদার 
মাতা-নািসমা েবগম 

বাসা নং-21,সড়ক নং-3,�ক নং-খ,িপিস কালচার হাউিজং 
েসাসাইিট,েশেখর েটক,েমাহা�দপুর,ঢাকা-1207 

2485 নাম-তামা�া আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-কুলছুম আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2486 নাম-েমাঃ িমলন উি�ন 
িপতা-েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতা-মােজদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2487 নাম-ফােতমা রহমান 
িপতা-বজলুর রহমান 
মাতা-েবেদনা খানম 

�াম- 01নং বাঘমারা 
ডাকঘর-ময়মনিসংহ 
উপেজলা-সদর 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2488 নাম-সুকুমার রায় 
িপতা-মিতলাল রায় 
মাতা-আরতী রাণী রায় 

�াম-েসানতলা 
ডাকঘর-খান েসানতলা 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

2489 নাম-সািহদা খানম 
িপতা-ইসমাইল সরদার 
মাতা-হািমদা খানম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2490 নাম-েমাঃ আিমনুল হক 
িপতা-েমাঃ রিব উ�াহ 
মাতা-েমাছাঃ রািশদা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2491 নাম-ইসমাঈল েহােসন 
িপতা-জয়নাল আেবদীন দজ� 
মাতা-আেয়শা েবগম 

�াম-অিলপুর 
ডাকঘর-ইিলয়টগ� 
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উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

2492 নাম-েমাহা�দ ইকবাল েহােসন 
িপতা-আ�স ছালাম 
মাতা-েসিলনা েবগম 

�াম-েটংরা 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

2493 নাম-েমাঃ কিরন িময়া 
িপতা-েমাঃ লাল িময়া 
মাতা-রািবয়া খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2494 নাম-েরােকয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ আবুল েহােসন 
মাতা-বকুল আ�ার 

�াম- 143/িস দি�ণ পীেরর বাগ 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2495 নাম-কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ মিমন উি�ন 
সরকার 
মাতা-পারভীন সুলতানা 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2496 নাম-েমাঃ মাহাবুবুল হক 
িপতা-েমাঃ েহাছাইন আহ�দ 
মাতা-েমাছাঃ হারুন আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2497 নাম-েমাঃ এনােয়ত তালুকদার 
িপতা-েমাঃ নওয়াব আলী 
তালুকদার 
মাতা-আিমনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2498 নাম-আেমনা আ�ার 
িপতা-হািসম উি�ন 
মাতা-রািহমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2499 নাম-েমাঃ হুমায়ুন কিবর 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-েমাছাঃ আসমা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2500 নাম-সােরায়ার জাহান আক� 
িপতা-খাজাল উি�ন আক� 
মাতা-েসিলনা খাতুন 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ এ� কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট 
বাড়ী-02,েরাড-04,েসনপাড়া পব র্তা,িমরপুর-10,ঢাকা-1216 

2501 নাম-সাইফুল ইসলাম 
িপতা-জাকািরয়া েহােসন 
মাতা-শামছুন নাহার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2502 নাম-আিমনুল ইসলাম 
িপতা-মুিজবর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-িসতাইকু� 
ডাকঘর-িসতাইকু� 
উপেজলা-েকাটালীপাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2503 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ সামাদ 
মাতা-েমাছাঃ শিহদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 
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2504 নাম-েমাঃ েমজবাহ উি�ন 

িপতা-েমাঃ জিহরুল কিরম 
মাতা-েমাছাঃ েহামরা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2505 নাম-নওসীন সুলতানা 
িপতা-েমাঃ তাইজুল ইসলাম 
মাতা-েসিলনা সরকার 

�াম-শুক�ী 
ডাকঘর-শুক�ী 
উপেজলা-মেনাহরদী 
েজলা-নরিসংদী 

2506 নাম-মামুন িময়া 
িপতা-জিসম উি�ন 
মাতা-জিরনা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2507 নাম-েমাছাঃ েজসিমন নাহার 
িপতা-েমাঃ সাহাে�ল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ আিফয়া েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2508 নাম-েমাঃ শামীম আ�ার 
িপতা-েমাঃ অেমদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ সািফয়া খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2509 নাম-আল আিমন হুসাইন 
িপতা-েরজাউল কিরম 
মাতা-কাছিলমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2510 নাম-অিসম কুমার দাস 
িপতা-িগিরন চ� দাস 
মাতা-েরনু দাস 

�াম-িদলালপুর(ফায়ার সািভর্স) 
ডাকঘর-পাবনা 
উপেজলা-পাবনা 
েজলা-পাবনা 

2511 নাম-েমাঃ রািশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বারী খান 
মাতা-েমাছাঃ রািশদা খাতুন 

�াম-েতলকুিপ নতুন পাড়া 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

2512 নাম-তাসিলমা আ�ার 
িপতা-আ�র রািশদ 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2513 নাম-েমাঃ মাহমুদুর রহমান 
িপতা-মকবুল েহােসন 
মাতা-জােমনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার,সরদার কমে��, 2য়তলা 
আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2514 নাম-শািহনুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-িফেরাজা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2515 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ হািমদ 
মাতা-িবউিট েবগম 

�াম- 188/4এফ(কাকলী েরাড) 
ডাকঘর-িমরপুর(পাইকপাড়া) 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2516 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-এল/3এস/4�ক-এল 
ডাকঘর-প�বী 
উপেজলা-রূপনগর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2517 নাম-েববী নাজনীন 

িপতা-েমাঃ নূরুল হক ভূঞা 
মাতা-রািবয়া আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2518 নাম-মাজাহারুল 
িপতা-সবর আলী েমা�াহ 
মাতা-েরােমছা 

িব-69/3ফ-13,আল েহলাল েজান,এ.িজ.িব 
কেলানী,িজিপও,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

2519 নাম-েমাঃ িরয়াজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফারুক েহাসাইন 
মাতা-লায়লা েবগম 

�াম- 12নং বাগডাসা েলন 
ডাকঘর-বাবু বাজার 
উপেজলা-বংশাল 
েজলা-ঢাকা 

2520 নাম-শা�া ইসলাম 
িপতা-মরহুম এস এম জাফর 
েশখ 
মাতা-েরনু েবগম 

�াম-পাচকাহিনয়া 
ডাকঘর-টুি�পাড়া 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2521 নাম-জা�াতুল েফরদাউস 
িপতা-েমাঃ শামসুি�ন িময়া 
মাতা-েরিজয়া খাতুন 

িব-37/এফ-6মিতিঝল এ িজ িব কেলানী,িজিপও,মিতিঝল,ঢাকা-1000 

2522 নাম-েমাঃ েমাফাক খারুল 
ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সামছুল আলম 
মাতা-েবগম মুসিলমা আলম 

�াম-চাকলা পাড়া 
ডাকঘর-িঝনাইদহ 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর 
েজলা-িঝনাইদহ 

2523 নাম-েমাঃ নািদম িময়া 
িপতা-েমাঃ আ�াছ িময়া 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2524 নাম-জুেয়ল িময়া 
িপতা-মৃত আবুল হােশম 
মাতা-মিরয়ম আ�ার 

�য়ে�-েমাঃ শিরফুল ইসলাম খান,কর পিরদশ©ন পিরদ�র,ঝুইয়া 
�ানশন(7ম ও8ম তলা), 74কাকরাইল,ঢাকা-1000 

2525 নাম-কািন র্জ ফািতমা 
িপতা-েমাঃ আনছার আলী খান 
মাতা-কুরিছয়া েবগম 

�য়ে�-েমাঃ কাওছার আলী,িদগ� এয্াডভারটাইিজং,প�ন টাওয়ার,রুম 
নং-602, (7ম তলা), 87পুরানা প�ন লাইন,ঢাকা-1000 

2526 নাম-দীপক কুমার 
িপতা-দুলাল চ� মহ� 
মাতা-খুকু রাণী 

িটিকউ আই-2,জাতীয় িশ�া �ব�াপনা একােডমী(নােয়ম)ধানমি�,ঢাকা-
1205 

2527 নাম-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-েমাঃ আিমর হামজা 
মাতা-জেবদা েবগম 

�য়ে�-হাসমত আলী,সাঁট মু�া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর,সােকর্ল-
52 (েকা�ানীজ)কর অ�ল-3,আেয়শা মি�ল,কাকরাইল,ঢাকা 

2528 নাম-তানিজয়া আফেরাজা 
িপতা-েতাফা�ল েহােসন 
মাতা-রািজয়া খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ মাসুদ িশকদার,সহকারী েব� অিফসার,েচ�ার নং-11 
(এ),বাংলােদশ সুি�ম েকাট,হাই েকাট িবভাগ,ঢাকা 

2529 নাম-েমাহা�দ এনামুল হক 
িপতা-তাজুল ইসলাম 
মাতা-েরহানা আ�ার 

�াম- 18নং মদন সাহা েলন 
ডাকঘর-ঢাকা সদর 
উপেজলা-সূ�াপুর 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2530 নাম-েমাসাঃ ইয়াছিমন আ�ার 

িপতা-মৃত মমতাজ উি�ন 
মাতা-রািবয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম কাফরুল 
তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2531 নাম-েমাঃ েরজাউল হক 
িপতা-েমাঃ জিসম উি�ন 
মাতা-আেনায়ারা েবগম 

�াম-চাঁনপুর 
ডাকঘর-নীলগ� 
উপেজলা-কিরমগ� 
েজলা-িকেশারগ� 

2532 নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-মেনায়ারা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2533 নাম-িলজা আ�ার 
িপতা-েমাঃ ইসলাম উি�ন 
মাতা-েসিলনা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2534 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েসেক�ার েমা�া 
মাতা-পারুল েবগম 

�াম-েহাগলাকাি�(পূব©পাড়া) 
ডাকঘর-েজানাসুর 
উপেজলা-কািশয়ারী 
েজলা-েগাপালগ� 

2535 নাম-সুিম আকতার 
িপতা-েমাঃ আলতাফুর রহমান 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম কাফরুল 
তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2536 নাম-েমাঃ আিরফুর রহমান বাবু 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ েহেলনা পারভীন 

�য়ে�-েমাঃ আল আিমন,এ�িজম �াংক,েজ এল ভবন(3য় তলা),হাউজ 
নং-1,েরাড নং-1গুলশান-1,ঢাকা-1212 

2537 নাম-আবু তােলব 
িপতা-েমাঃ িসরাজ 
মাতা-ফােতমা আ�ার 

�াম-মদনখালী 
ডাকঘর-বাৈড়খালী 
উপেজলা-�নগর 
েজলা-মু�ীগ� 

2538 নাম-মাহমুদুল হাসান 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

�াম- 24/7,এ বাইগারেটক 
ডাকঘর-কয্া�ন�া� 
উপেজলা-প�বী 
েজলা-ঢাকা 

2539 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল মিতন 
মাতা-েমাসাঃ ফিরদা খাতুন 

�াম-পািনহার 
ডাকঘর-পািনহার 
উপেজলা-েগাদাগাড়ী 
েজলা-রাজশাহী 

2540 নাম-স�য্া খাতুন 
িপতা-মৃত আ�র রিশদ 
মাতা-রািজয়া সুলতানা 

�য়ে� েমাঃ নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম আপীল �াইবুনাল, 43কাকরাইল,আ�মান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,ঢাকা-1000 

2541 নাম-শািহদুল ইসলাম 
িপতা-ইউনুছ আলী 
মাতা-লিতফা খাতুন 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2542 নাম-েমাঃ িসয়াম সুমন 

িপতা-েমাঃ নূর আলম 
মাতা-মৃত িদলরুবা েবগম 

�াম-পূব©মি�রা 
ডাকঘর-মািহগ� 
উপেজলা-রংপুর সদর 
েজলা-রংপুর 

2543 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-ছেফলা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2544 নাম-েমাঃ কামরুল হাসান 
িপতা-েমাঃ ই�াহীম 
মাতা-মিরয়াম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2545 নাম-েমাঃ হািফজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল ক�ছ 
মাতা-হাছনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2546 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতা-সাইদা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2547 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান িটপু 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-েহােসন আরা 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম কাফরুল 
তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2548 নাম-মাসুম িব�াস 
িপতা-ছা�ার িব�াস 
মাতা-মৃত হািসনা েবগম 

�াম-ঘাঘর কা�া 
ডাকঘর-েকাটালী পাড়া 
উপেজলা-েকাটালী পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2549 নাম-েমাঃ নাজমুল সািকব 
িপতা-মৃত আ�র রিশদ 
মাতা-আংগুরা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2550 নাম-বরুন বালা 
িপতা-ফুেল�র বালা 
মাতা-িমনতী বালা 

284/িব পি�ম শাি�বাগ,শাি�নগর,শাজাহানপুর,ঢাকা-1217 

2551 নাম-েমাঃ ইসমত েতাহা রাজু 
িপতা-ম�রুল হক 
মাতা-নাজমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2552 নাম-ইসরাত জাহান 
িপতা-েমাঃ বদর উি�ন বাদল 
মাতা-েজাসনারা েবগম 

�য়ে�-েমাঃ শিফকুর রহমান,�শাসন িবভাগ,েনজারত শাখা, 16আ�ল 
গিণ েরাড,রমনা,ঢাকা-1000 

2553 নাম-েমাঃ রােসল েহাসাইন 
িপতা-েমাঃ আলতাফ েহােসন 
মৃধা 
মাতা-েমাসাঃ িশিরন আ�ার 

28নং েক িপ েখাক �ীট,কসাইটুলী,বংশাল,ঢাকা-1100 

2554 নাম-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
উ�ল 
িপতা-েমাঃ মািনক সরদার 
মাতা-িফেরাজ েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2555 নাম-উে� সািবহা নীপা 

িপতা-মিজবুর রহমান 
মাতা-কিহনুর েবগম 

বাসা নং-234,েসকশন-13,ওয়াড©নং-04,িমরপুর-2,কাফরুল,ঢাকা-
1216 

2556 নাম-েমাঃ হযরত আলী 
িপতা-েমাঃ িমকাইল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2557 নাম-েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমা�ািলব 
িময়া 
মাতা-েমাছাঃ তাজনূর েবগম 

�াম-েখা�র্ েগাপালপুর 
ডাকঘর-কাি�খাল 
উপেজলা-িমঠাপুকুর 
েজলা-রংপুর 

2558 নাম-েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
িপতা-েমাঃ জিসম উ�ীন 
মাতা-মাছাঃ ইিনফা খাতুন 

�াম-চাঁকদহ 
ডাকঘর-লািহড়ী হাট 
উপেজলা-বািলয়াডা�ী 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

2559 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-মৃত এ�াজ আলী 
মাতা-েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

�াম-েসানাপুর 
ডাকঘর-কাচঁপুর 
উপেজলা-েসানারগাঁও 
েজলা-নারায়নগ� 

2560 নাম-শরীফ তািমম ইসলাম 
িপতা-শরীফ নুরুল ইসলাম 
মাতা-তাসিলমা েবগম 

�াম-জয়পাশা 
ডাকঘর-জয়পাশা 
উপেজলা-েবায়ালামারী 
েজলা-ফিরদপুর 

2561 নাম-েমাঃ সােজদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�স সামাদ 
মাতা-মািহরন খাতুন 

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

2562 নাম-েমাঃ আবু সাঈদ খাঁন 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ িসি�কা েবগম 

�াম-িদগিদয়ারী 
ডাকঘর-বাগদুয়ার 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-রংপুর 

2563 নাম-মাসুমা আ�ার 
িপতা-েমাঃ আলী আজগর 
হাওলাদার 
মাতা-খােলদা পারভীন 

�াম-সুকতাইল 
ডাকঘর-সুকতাইল 
উপেজলা-েগাপালগ� 
েজলা-েগাপালগ� 

2564 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ আফেরাজা েবগম 

�াম-বড় পানিসয়া 
ডাকঘর-পীরগাছা 
উপেজলা-পীরগাছা 
েজলা-রংপুর 

2565 নাম-িশপুমিন 
িপতা-আ�স সা�ার 
মাতা-িলিল আ�ার 

�াম-উ�র ইউসুফপুর 
ডাকঘর-জয়পাড়া 
উপেজলা-েদাহার 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2566 নাম-েদবা�য় হালদার 

িপতা-সুনীল কুমার হালদার 
মাতা-পু� রাণী হালদার 

�াম-দি�ণ �রামকাঠী 
ডাকঘর-�রামকাঠী 
উপেজলা-নািজরপুর 
েজলা-িপেরাজপুর 

2567 নাম-েমাঃ নুরু�ামান 
িপতা-েমাঃ মিজবর রহমান 
মাতা-নুরজাহান 

�াম-েগাপাল 
ডাকঘর-মীরবাগ 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

2568 নাম-েমাঃ সাদরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আঃ সা�ার 
মাতা-েমাসাঃ সমরত েবগম 

�াম-বাইলকা পাড়া 
ডাকঘর-েসানাই চ�ী 
উপেজলা-নােচাল 
েজলা-চাঁপাইনবাবগ� 

2569 নাম-িবকাশ কাি� সুশীল 
িপতা-�ধাম সুশীল 
মাতা-িচনু রাণী সুশীল 

�াম- 377েকাচপাড়া 
ডাকঘর-িচিড়�া 
উপেজলা-চকিরয়া 
েজলা-ক�বাজার 

2570 নাম-েমাহা�দ তানভীর েহােসন 
তালুকদার 
িপতা-েমাঃ হািলম তালুকদার 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম- 480/1নয়ােটলা 
ডাকঘর-শাি�নগর 
উপেজলা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

2571 নাম-আলমগীর কবীর 
িপতা-আবুল বাসার 
মাতা-েসিলনা বাসা 

�াম-চর মিহষাপুর 
ডাকঘর-মথুরাপুর 
উপেজলা-মধুখালী 
েজলা-ফিরদপুর 

2572 নাম-েমাহা�দ নািজম হাসান 
িপতা-েমাহা�দ সােহদ আলী 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

রূম নং-1018,হাজী মুহ�দ মুহিসন হল,ঢাকা িব�িব�ালয় 

2573 নাম-তােরক রহমান 
িপতা-তাজুল ইসলাম 
মাতা-েজােবদা নাহার 

�াম- 83লালনুর �াজা(2য়তলা) 
ডাকঘর-শাহবাগ 
উপেজলা-রমনা 
েজলা-ঢাকা 

2574 নাম-েসািনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ আ�ল সবুর 
মাতা-রিমছা খাতুন 

�য়ে�-েমাঃ নজরুল ইসলাম,ক� নং-214,িহসাব শাখা,িবিসএস �শাসন 
একােডমী,নবাব হািববু�াহ েরাড,শাহবাগ,ঢাকা-1000 

2575 নাম-েমাঃ নাজমুল হক 
িপতা-মকবুল েহােসন 
মাতা-হনুফা েবগম 

�াম-কুিম�া পিলেটকিনকয্াল ইনঃ 
ডাকঘর-েকাটবাড়ী 
উপেজলা-সদর দি�ণ 
েজলা-কুিম�া 

2576 নাম-আবু ছােলহ েমাঃ মাছুম 
িপতা-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
মাতা-উে� তািমমা আখতার 

�াম-বিসরপাড়া 
ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও 
উপেজলা-ঠাকুরগাঁও সদর 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2577 নাম-েমাঃ মিনরু�ামান 

িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতা-মিলদা েবগম 

�াম-চাতুিটয়া 
ডাকঘর-ধনবাড়ী 
উপেজলা-ধনবাড়ী 
েজলা-টাংগাইল 

2578 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান নূর 
িপতা-েমাঃ আিছর উ�ীন 
সরকার 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

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

2579 নাম-েমাঃ আশরাফুল আলম 
িপতা-েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতা-আছাতন েনছা 

�াম-মা�রা(�াদার বাজার) 
ডাকঘর-ভরতখালী 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

2580 নাম-েমাঃ েমাকতারুল আলম 
িপতা-েমাঃ েমাতাহার েহােসন 
মাতা-েরােকয়া পারভীন 

�াম- 23নং কদমতলা 
ডাকঘর-সবুজবাগ(বাসােবা) 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2581 নাম-েমাছা�ৎ মিন আ�ার 
িপতা-েমাহা�দ আইয়ুব েচৗধুরী 
মাতা-েজাহরা েবগম 

603/685হাসান �ানসন,বাদশা েচয়ার�ান ঘাটা,ওমল আলী 
েরাড,পূব©েষাল শহর,চা�গাঁও,চ��াম 

2582 নাম-আিমনুল ইসরাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল আউয়াল 
মাতা-মমতাজ েবগম 

�াম-েগায়াল বর 
ডাকঘর-কাওঁরাইদ 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

2583 নাম-েমাঃ মাহবুবুল আলম 
িপতা-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
মাতা-েমাছাঃ নািছমা েবগম 

�াম-িস�া পূব©পাড়া 
ডাকঘর-রাণী নগর 
উপেজলা-রাণী নগর 
েজলা-নওগাঁ 

2584 নাম-আেনায়ার েহােসন 
িপতা-রিফকুল ইসলাম 
মাতা-িশিরনা খাতুন 

�াম-িদগদানা 
ডাকঘর-িদগদানা 
উপেজলা-িঝকরগাছা 
েজলা-যেশার 

2585 নাম-ফািরহা ইসলাম 
িপতা-েমাহা�দ ইসলাম 
মাতা-েকািহনুর ইসলাম 

�াম- 365/এ িতলপা পাড়া 
ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও 
েজলা-ঢাকা 

2586 নাম-েমাঃ িমজানুর রহমান 
িপতা-েমাঃ কিফল উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ তিমজন েনছা 

�াম-গংগাচড়া 
ডাকঘর-গংগাছড়া 
উপেজলা-গংগাচড়া 
েজলা-রংপুর 

2587 নাম-েসায়াইব 
িপতা-আ�র রা�াক 
মাতা-সােনায়ারা 

বাসা নং-15/1,েরাড নং-9/এ,�য্াট নং-িব-1,িলিল গােড র্ন,ধানমি� 
আবািসক এলাকা,ঢাকা-1209 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2588 নাম-তানভীর েহাসাইন খান 

িপতা-কিবর েহাসাইন খান 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-বাঘাইয়াকাি� 
ডাকঘর-রসুলপুর 
উপেজলা-গজািরয়া 
েজলা-মু�ীগ� 

2589 নাম-েমাঃ শিফকুল আলম 
তুিহন 
িপতা-েমাঃ আিতকু�াহ 
মাতা-সােজদা েবগম 

�াম- 1061�ক-এ েমরাজনগর 
ডাকঘর-েমরাজনগর 
উপেজলা-কদমতলী 
েজলা-ঢাকা 

2590 নাম-রতন কাজী 
িপতা-আরব আলী কাজী 
মাতা-আশরাফুন েবগম 

�াম-েবায়ািলয়া 
ডাকঘর-েবায়ািলয়া 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

2591 নাম-আফেরাজা পারভীন 
িপতা-মৃত আজহারুল ইসলাম 
মাতা-আয়শা 

বাসা নং-1-িজ25/32 
ডাকঘর-িমরপুর 
উপেজলা-িমরপুর 
েজলা-ঢাকা 

2592 নাম-নাঈমুর রহমান 
িপতা-েমাশারফ কাজী 
মাতা-হাওয়া েবগম 

�াম-িবò◌ুপুর 
ডাকঘর-িচরুিলয়া 
উপেজলা-বােগরহাট সদর 
েজলা-বােগরহাট 

2593 নাম-েমাঃ তিরকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আ�ল বােসদ 
মাতা-েমাছাঃ তসিলমা খাতুন 

�াম-ওকড়া 
ডাকঘর-আকর�াম 
উপেজলা-িবরল 
েজলা-িদনাজপুর 

2594 নাম-জাহা�ীর আলম 
িপতা-সামসুল আলম 
মাতা-েসিলনা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2595 নাম-েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতা-েমাছাঃ আেলয়া েবগম 

�াম-সয়াধানগড়া নুতন পাড়া 
ডাকঘর-িসরাজগ� 
উপেজলা-িসরাজগ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2596 নাম-শািমমা আকতার সুিম 
িপতা-েমাঃ েসানা িময়া 
মাতা-সুলতানা পারভীন 

�াম-িনমনগর বালুবাড়ী 
ডাকঘর-সদর 
উপেজলা-িদনাজপুর 
েজলা-িদনাজপুর 

2597 নাম-েমাঃ িলটন িময়া 
িপতা-েমাঃ আঃ কু�স আক� 
মাতা-িসিরয়া েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2598 নাম-েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহাবুি�ন 
মাতা-আশরাফুন েনছা 

�াম-িগমাডাংগা 
ডাকঘর-িগমাডাংগা 
উপেজলা-টুি�পাড়া 
েজলা-েগাপালগ� 

2599 নাম-েমাঃ এমরাম সরকার 
পলাশ 

�াম-চর আইচা 
ডাকঘর-শানপুর 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
িপতা-েমাঃ ছালাম সরকার 
মাতা-েমাসাঃ িপয়ারা েবগম 

উপেজলা-বিরশাল সদর 
েজলা-বিরশাল 

2600 নাম-এস িড িজ�র রহমান 
িপতা-মৃত আনছার আলী 
মাতা-েমাছাঃ েহেলনা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2601 নাম-েমাঃ আ�ল আল মাহমুদ 
িপতা-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ পারুল েবগম 

�াম- 11েখা�র্ 
ডাকঘর-মািহগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-রংপুর 

2602 নাম-েমাঃ সজল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2603 নাম-েহাসেন আরা খাতুন 
িপতা-েমাঃ মিমন িময়া 
মাতা-জহুরা েবগম 

�াম-এনােয়তপুর 
ডাকঘর-িব এ ইউ মা�াসা 
উপেজলা-টাংগাইল 
েজলা-টাংগাইল 

2604 নাম-েমাঃ এনামুল হক 
িপতা-মৃত িগয়াস উি�ন 
মাতা-সালমা আ�ার 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2605 নাম-েমাঃ িদদার েহােসন 
িপতা-েমাঃ নুরুল ইসলাম 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�াম-বরকরই,ম�পাড়া 
ডাকঘর-েদা�াই নবাবপুর 
উপেজলা-চাি�না 
েজলা-কুিম�া 

2606 নাম-লুবনা আ�ার 
িপতা-মৃত জালাল উি�ন 
মাতা-জয়তুন েনছা 

�য়ে�-েমাঃ তাইজ উি�ন,অিফস সহায়ক,কায�ম িবভাগ,পিরক�না 
ম�ণালয়,�ক-2,ক�-28,েশের বাংলা নগর,ঢাকা 

2607 নাম-েমাঃ িমরাজুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসি�কুর রহমান 
মাতা-েবগম রুিপয়া 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2608 নাম-েমাঃ শিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-ছােলহা খাতুন 

�য়ে�-ছােলহা খাতুন,সড়ক ও জনপথ অিফস,ইসলামপুর,ধামরাই,ঢাকা 

2609 নাম-েশখ সুলতান আহেমদ 
িপতা-েমাঃ সেলমান েশখ 
মাতা-শুকুরন েনছা 

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

2610 নাম-েতাফা�ল েহােসন 
িপতা-আবুল কােশম 
মাতা-েজাসনা েবগম 

�াম- 194/8বািনয়াছল 
ডাকঘর-নরিসংদী 
উপেজলা-নরিসংদী সদর 
েজলা-নরিসংদী 

2611 নাম-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ মাহাতার উি�ন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম- 24/4উ�র মািনকিদ 
ডাকঘর-ঢাকা কয্া�নেম� 
উপেজলা-ঢাকা কয্া�নেম� 
েজলা-ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2612 নাম-শািকলা ইয়াসিমন 

িপতা-আঃ গফুর েমা�য্া 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

�াম-চর বালুধুম 
ডাকঘর-মিমন খাঁর হাট 
উপেজলা-ফিরদপুর সদর 
েজলা-ফিরদপুর 

2613 নাম-মািনক ম�ল 
িপতা-সুনীল ম�ল 
মাতা-সিবতা ম�ল 

�াম-েগায়াল�াম 
ডাকঘর-জিলর পাড় 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

2614 নাম-উ�ল কু� 
িপতা-েগাপাল চ� কু� 
মাতা-সমরা কু� 

�াম-হােকাবা 
ডাকঘর-মিনরামপুর 
উপেজলা-মিনরামপুর 
েজলা-যেশার 

2615 নাম-েমাঃ আ�ল হািকম 
িপতা-মৃত েমাঃ রজব আলী �াং 
মাতা-ৈখমালা 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2616 নাম-েমাঃ পারেভজ গাজী 
িপতা-েমাঃ েখাকন িময়া 
মাতা-রিহমা েবগম 

425,পি�ম নাখালপাড়া,িপ.ডি�উ.িড �াফ েকায়াটার,েতজগাঁও,ঢাকা-
1215 

2617 নাম-নাজমুল ইসলাম 
িপতা-আবদুল মােলক 
মাতা-সােবরা সুলতানা 

�াম-বাদুরা নতুন চর 
ডাকঘর-নলুয়াবাগী 
উপেজলা-গলািচপা 
েজলা-পটুয়াখালী 

2618 নাম-মিনরু�ামান 
িপতা-আ�ল েমাতােলব 
মাতা-মিনরা েবগম 

িব-2/1002িনউ পালা©েম� েকায়াটাস©,পি�ম আগারগাঁও,েশের 
বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2619 নাম-আিকল েহােসন 
িপতা-েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা-অেলদা েবগম 

িব-2/1002িনউ পালা©েম� েকায়াটাস©,পি�ম আগারগাঁও,েশের 
বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2620 নাম-সুরাইয়া ইসলাম টু�া 
িপতা-েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতা-সািবনা ইসলাম 

�য়ে�-েমাঃ সাইফুল ইসলাম, 140/9ওয়াক-আপ ভবন(রা�ার 
পূব©পাশ),পাইকপাড়া,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

2621 নাম-েমাহা�দ আলীমু�ামান 
িপতা-েমাহা�দ নুরু�ামান 
মাতা-জাহানারা েবগম 

আ��া মি�ল,বাসা-13, (2য়তলা),সড়ক-30,�ক-িড,শাহজালাল 
উপশহর,িসেলট সদর,িসেলট-3100 

2622 নাম-েমাঃ হািববু�াহ হাসান 
িপতা-েমাঃ হায়দার আলী 
মাতা-েমাছাঃ েহনা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2623 নাম-নািদয়া আ�ার মু�া 
িপতা-মফজল আহমদ 
মাতা-শাহানাজ েবগম 

�য়ে�-মফজল আহমদ,ভবন নং-3,ক� নং-09,জন�শাসন 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা-1000 

2624 নাম-িমতা রায় 
িপতা-িকরণ চ� রায় 
মাতা-আরতী রায় 

�য়ে�-িলপু রায়,িসিনয়র �াফ নাস©,ঢাকা িশশু হাসপাতাল,�ক িব(5ম 
তলা),েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2625 নাম-েমাঃ রােসল 

িপতা-জাহা�ীর আলম 
মাতা-নূেরর নাহার 

�াম-েমেহদী নগর 
ডাকঘর-িহ�লী 
উপেজলা-মীরসরাই 
েজলা-চ��াম 

2626 নাম-েতাফাজুল হক 
িপতা-মিতউর রহমান 
মাতা-হািলমা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2627 নাম-িনলুফা আ�ার 
িপতা-আবু তােলব 
মাতা-রিমজা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2628 নাম-েমাঃ আিরফ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ওিল মাহমুদ 
মাতা-েমাছাঃ আিরফা েবগম 

�াম-নাি�না কামািলয়া 
ডাকঘর-নাি�না কামািলয়া 
উপেজলা-কামারখ� 
েজলা-িসরাজগ� 

2629 নাম-েমাছাঃ িশিরনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার 
িব-93,মািলবাগ 
েচৗধুরী পাড়া,িখলগাঁও,ঢাকা-1219 

2630 নাম-েমাঃ িফেরাজ েশখ 
িপতা-েমাঃ মজনু েশখ 
মাতা-সােলহা েবগম 

�াম- 87ইি�রা েরাড 
ডাকঘর-েতজগাঁও 
উপেজলা-েশের বাংলা নগর 
েজলা-ঢাকা 

2631 নাম-তািনয়া আফেরাজ 
িপতা-েমাঃ আয়নাল হক 
মাতা-মুি� েবগম 

�াম- 560/িস শহর িখলগাঁও;ডাকঘর-িখলগাঁও 
উপেজলা-িখলগাঁও;েজলা-ঢাকা 

2632 নাম-হীরা 
িপতা-আেবদ আলী 
মাতা-রািহমা খাতুন 

�াম-বাঁশিট;ডাকঘর-জািটয়া 
উপেজলা-ঈ�রগ�;েজলা-ময়মনিসংহ 

2633 নাম-অিনক পাল শা� 
িপতা-িশিশর পাল 
মাতা-সু�া পাল 

�াম-পূব©েমরুং েলায়া 
ডাকঘর-রামু 
উপেজলা-রামু 
েজলা-ক�বাজার 

2634 নাম-েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
িপতা-েমাঃ আরেশদ আলী 
মাতা-জুেলখা েবগম 

�াম-শরীফপুর(েকানাপাড়া) 
ডাকঘর-জাতীয় িব�িব�ালয় 
উপেজলা-সদর 
েজলা-গাজীপুর 

2635 নাম-েমাঃ হুমায়ন কবীর 
িপতা-েমাঃ উিজর আলী 
মাতা-আি�য়া েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2636 নাম-েমাছাঃ আিছয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই সরকার 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইনি�িটউট 
93/1-এ সরদার কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-
1207 

2637 নাম-লুটাস েরমা 
িপতা-েসেলি�ন হা�া 
মাতা-বান র্ােডট েরমা 

নকমাি� কিমউিনিট েস�ার, 173পূব©েতজতুরী 
বাজার,েতজগাঁও,ঢাকা-1215 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
2638 নাম-শিফউল আলম 

িপতা-েমাঃ েখারেশদ আলম 
মাতা-েমাছাঃ সােনায়ারা েবগম 

�ার েটকিনকয্াল ে�িনং েস�ার, 17পূব©রামপুরা,িড.আই.িট 
েরাড,ঢাকা-1219 

2639 নাম-েমাঃ সা�াম েহাসাইন 
িপতা-মৃত আ�ল আওয়াল িময়া 
মাতা-ফুলবানু েবগম 

�াম-েশরপুর(িবিধবাড়ী) 
ডাকঘর-রাধাগ� বাজার 
উপেজলা-রায়পুরা 
েজলা-নরিসংদী 

2640 নাম-নয়ন কুমার রি�ত 
িপতা-সুশা� কুমার রি�ত 
মাতা-েবদনা রাণী 

1/15/1মুনসুর খান িভলা,িবিবর বািগচা,যা�াবাড়ী,ঢাকা-1204 

2641 নাম- িহেমল িময়া 
িপতা- েমাঃ আ�স সা�ার 
মাতা- েসােলমা খাতুন 

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

2642 নাম-েমাঃ িপয়াস েহােসন 
িপতা-েমাঃ িপ� 
মাতা-েপ�া বানু 

�য়ে� েমাঃ জিসম উি�ন(িপও)অথৈনিতক স�কর্ িবভাগ,�ক-16,ক� 
নং-18,েশের বাংলা নগর,ঢাকা-1207 

2643 নাম-েমাঃ আসাদু�ামান শাহ 
িপতা-শাহ হােসম উ�ীন 
আহ�দ 
মাতা-েমাছাঃ লায়লা েবগম 

�াম-বাঁশগাড়া 
ডাকঘর-েকউটগাঁও 
উপেজলা-পীরগ� 
েজলা-ঠাকুরগাঁও 

২৬৪৪ নাম- েমা: জািমরুল ইসলাম 
িপতা- েমা: আনছার আলী 
মাতা- জেমলা খাতুন  

�য�- দুলাল রায় 
ঝলক সুতা ঘর, হাজী আ. রিশদ �ানশন, শ-৭৭, উ�র বা�া, ঢাকা-
১২১২ 

২৬৪৫ নাম- েমা: জামাল উি�ন 
িপতা- েমা: নুরুল ইসলাম 
মাতা- হাসমিত েবগম 

�াম- পূব র্ িচকনছড়া 
ডাকঘর- িচকনছড়া 
উপেজলা- ফিটকছিড় 
েজলা- চ��াম 

২৬৪৬ নাম- নুের আলম রানা 
িপতা- মিতউর রহমান 
মাতা- েমাসা. িলনা রহমান 

�াম- কাকডা�া 
ডাকঘর- েক.িড. েগাপালগ� 
উপেজলা- েকাটািলপাড়া 
েজলা- েগাপালগ� 

২৬৪৭ নাম- ফারজানা আ�ার 
িপতা- েমা. েগালাম েমা�ফা 
মাতা- আিজজা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার 
সরদার কমে�� (২য় তলা), আগারগাঁও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭ 

 

 


