
পেদর নাম: সাঁট-মু�া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 

�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
1 নাম-নাজমুল হাসান 

িপতা-আেজর উি�ন 
মাতা-ছােয়রা খাতুন 

�াম-বড়বাড়ীয়া 
ডাকঘর-আহেমদপুর 
উপেজলা-সদর 
েজলা-নােটার 

2 নাম-েমাঃ খেলকু�ামান 
িপতা-েমাঃ আঃ গফুর খান 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা খাতুন 

বাড়ী-31,েরাড-04,কালাপািন,�ক-িড,প�বী,িমরপুর,ঢাকা� 

4 নাম-েমাহা�দ নুরুল আমীন 
িপতা-েমাহা�দ আবুল কােশম 
মাতা-েমাছাঃ মিনফা আকতাব 

�াম-েকানাউর 
ডাকঘর-বাবুরখ� 
উপেজলা-নবীনগর 
েজলা-িব-বািড়য়া 

5 নাম-আঁিখ বড়ুয়া 
�ামী-��া কুমার বড়ুয়া 
িপতা-ক�াণ িম� বড়ুয়া 
মাতা-িবউিট বড়ুয়া 

�যে�-��া কুমার বড়ুয়া 
�াপতয্ অিধদ�র 
�াপতয্ ভবন,েসগুনবািগচা, 
ঢাকা 

6 নাম-েনািশন তাসিনম 
িপতা-েমাঃ আ�স সালাম 
মাতা-মাহফুজা েবগম 

ঢাকা বহভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2,পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা 

8 নাম-েমাঃ রািশদুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ অিহদু�ামান 
মাতা-দুলালী খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

9 নাম-েমাঃ ফরহাদ েহােসন 
িপতা-েমাঃ ফরজ আলী 
মাতা-ওিমলা খাতুন 

�াম-েভ�াবাড়ী 
ডাকঘর-বড়হর 
উপেজলা-উ�াপাড়া 
েজলা-িসরাজগ� 

10 নাম-হািমদা খানম 
িপতা-েমাঃ হািফজ উি�ন খাঁন 
মাতা-মিরয়ম িবিব 

�াম-বাঁিশয়া 
ডাকঘর-বাঁিশয়া 
উপেজলা-গফরগাঁও 
েজলা-ময়মনিসংহ 

11 নাম-েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ সুলতান মাহমুদ 
মাতা-নািছমা সুলতান 

িনউ আলী েরাড(আল ফালাহ �েলর পােশ),বািহর 
েটংরা,সারুিলয়া,েডমরা,ঢাকা-1361 

12 নাম-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আেহদ আলী 
মাতা-রােশদা েবগম 

িব-93,েজয্ািত কমািশ র্য়াল েস�ার,মািলবাগ েচৗধূরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুর,ঢাকা-1219 

13 নাম-েমাঃ আিরফ হাসান 
িপতা-মুি�েযা�া েমাঃ সিহদ হাসান 
মাতা-মিতয়া লাইজু 

েহাি�ং-1617,েরাড-06,দি�ণগাঁও,বাসােবা,সবুজবাগ,ঢাকা-
1214 

14 নাম-েমাঃ আশাদুল হক 
িপতা-েমাঃ আরেদাশ আলী 
মাতা-েমাছাঃ আংগুরী েবগম 

িদ �াই শটহয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, 
105/106,মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট(4থ তলা),িমরপুর-
1,ঢাকা� 

15 নাম-েমাঃ বাবুল েহােসন 
িপতা-েমাঃ মতেলবুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ ছিকনা খাতুন 

িদ �াই শটহয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, 
105/106,মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট(4থ তলা),িমরপুর-
1,ঢাকা� 

16 নাম-েমাঃ নািজম উি�ন 
িপতা-েমাঃ তসিলম উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ নূরজাহান েবগম 

শতদল সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ ইনি�িটউট,বাসা-
6,েরাড-6,�ক-এফ,িমরপুর-1,ঢাকা-1216 

17 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

আ�ায়ণ-2�ক�,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা� 

18 নাম-েমাঃ মাজাহারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ জুলহাস উি�ন খাঁন 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

আ�ায়ণ-2�ক�,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা� 

19 নাম-খােলদা আ�ার 
িপতা-েমাঃ খােলক সরকার 
মাতা-েশফালী েবগম 

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

21 নাম-েমাঃ িফেরাজ কিবর 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ ের�না ইয়াছিমন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
22 নাম-েমাসাঃ েফরেদৗসী েবগম 

িপতা-েমাঃ আলী আজগর 
মাতা-েমাছাঃ মােজদা খাতুন 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

23 নাম-েমাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা-আবুশামা 
মাতা-জােয়দা 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা-1219� 

24 নাম-খািদজা খাতুন 
িপতা-ছফর আলী 
মাতা-েরেহনা খাতুন 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা-1219� 

25 নাম-পািপয়া আ�ার 
িপতা-মৃত আ�ল কািদর 
মাতা-মৃত হােজরা 

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

26 নাম-িশউলী বমন 
িপতা-ল�ী বমন 
মাতা-িদিলপ বমন 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা- 

27 নাম-ফারজানা মুনমুন 
িপতা-েশখ েমাঃ ফারুক েহােসন 
মাতা-মাহমুদা পারভীন 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 3,সদ র্ার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

29 নাম-েসােহল রানা 
িপতা-মৃত রইছ উি�ন 
মাতা-মন্জুরা খাতুন 

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

30 নাম-নাজমুল হক 
িপতা-িমলন িময়া 
মাতা-েরখা আ�ার 

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

31 নাম-িবলিকস খাতুন 
িপতা-েমাঃ আলী আকবর 
মাতা-পারভীন েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

32 নাম-আসমা পারভীন 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-আকিলমা খাতুন 

বাড়ী-204/এ,�য্াট-এ4,েলেভল-08,কাফরুল,ঢাকা 
কয্া�নেম�,ঢাকা� 

33 নাম-মিনরা পারভীন 
িপতা-নুর ইসলাম 
মাতা-সািহদা খাতুন 

�াম-কােয়মপুর 
ডাকঘর-কােয়মপুর 
উপেজলা-খানসামা 
েজলা-িদনাজপুর 

34 নাম-সতী সরকার 
িপতা-�াম নারায়ন সরকার 
মাতা-সাধনা রানী সরকার 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 3,সদ র্ার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

35 নাম-েমাঃ নািসর উি�ন 
িপতা-েমাঃ মিজবুল হক 
মাতা-আেলয়া 

�যে�-আঃ রা�াক মািঝ 
সার িবভাগ(6� তলা), 49-51,িদলকুশা বা/এ,িবএিডিস 
কৃিষভবন,মিতিঝল,ঢাকা 

36 নাম-হািববু�াহ 
িপতা-নূর েমাহা�দ 
মাতা-সিখনা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আ�ল কােদর,সিটং অপােরটর,�ধান 
ডাকঘর,ময়মনিসংহ 

37 নাম-তানেনাবা আ�ার 
�ামী-ওমর ফারুক রােশদ 
মাতা-িরনা 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 3,সদ র্ার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা 

38 নাম-সালমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ আঃ সামাদ 
মাতা-জহুরা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আঃ রিশদ �ি�গত কমকতর্া 
�ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা� 

39 নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতা-আেমনা খাতুন 

48,সীমা িনেকতন,পূব র্হাজীপাড়া,রামপুরা,িখলগাঁও,ঢাকা 

40 নাম-খােলদা পারভীন 
িপতা-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতা-সােলহা েবগম 

আ�য়ণ-2�ক�,�ধানম�ীর কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

41 নাম-েমাঃ খায়রুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আলাউি�ন আক� 
মাতা-েমাছাঃ বাচা েবগম 

�াম-চর শালদাইড় 
ডাকঘর-চ�রগাড়ী 
উপেজলা-েবলকুিচ 
েজলা-িসরাজগ� 

43 নাম-ননী েগাপাল মজুমদার 
িপতা-নারায়ন চ� মজুমদার 
মাতা-অ�লী রানী দাস 

�যে�-অ�লী দাশ,েবগম ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল,েশেরবাংলা 
কৃিষ িব�িব�ালয়,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
44 নাম-নািজম উি�ন েশখ 

িপতা-েমাঃ টুকু েশখ 
মাতা-নািগ র্স েবগম 

158/1, আিজমপুর েরাড, চায়না িবি�ং, লালবাগ, ঢাকা-1205 

45 নাম-েমাঃ রােশদুল হাসার 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-িপয়ারা েবগম 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা- 

46 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-জহুরা খাতুন 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা- 

49 নাম-েমাহা�দ আিশকুর রহমান 
িপতা-আ�র রিশদ েমা�া 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

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

51 নাম-তাহিমনা আ�ার 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-হােজরা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

52 নাম-একরামুল হক 
িপতা-বােছদ ভূঞা 
মাতা-সািহদা েবগম 

েজয্ািত কমািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (4থ 
তলা),রামপুরা,ঢাকা- 

53 নাম-েমাঃ কাইয়ুম েহােসন 
িপতা-ইউসুফ আলী 
মাতা-িমনারা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

55 নাম-িসরাজুম মিনরা 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-নািগ র্স পারিভন 

েমাহা�দ ইমরান েহাসাইন 
েবসরকারী ইিপেজড িনব র্াহী েসল,�ধানম�ীর 
কায র্ালয়,েতজগাঁও,ঢাকা 

57 নাম-েমাঃ হারুন-অর-রিশদ 
িপতা-েমাঃ সুলতান আলী 
মাতা-হািলমা খাতুন 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

58 নাম-আসমাউল খান 
িপতা-েমাঃ রিফজ উি�ন 
মাতা-েজাসনা েবগম 

বীরে�� মিতউর রহমান ছা�াবাস,নরিসংদী সরকারী 
কেলজ,নরিসংদী 

59 নাম-�ামাপদ ম�ল 
িপতা-তারাপদ ম�ল 
মাতা-বাস�ী ম�ল 

93/1-এ সরদার কমে��,তালতলা,আগরগাঁও,েশেরবাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 

60 নাম-েমাঃ শাওয়াল 
িপতা-েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতা-েমাসাঃ সুরাইয়া েবগম 

717,তালুকদার ভবন,পি�ম কাজীপাড়া,িমরপুর-
2,িমরপুর,ঢাকা-1216 

61 নাম-েমাহা�দ খসরু আরমান 
িপতা-েমাহা�দ শাহেনওয়াজ 
মাতা-হািমদা েবগম 

�াম-মতলারপাড়া 
ডাকঘর-পুইছড়া 
উপেজলা-বাঁশখালী 
েজলা-চ��াম 

62 নাম-েমাঃ জাহা�ীর কবীর 
িপতা-েমাঃ আলাউ�ীন িব�াস 
মাতা-হাওয়া েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

63 নাম-হািববুর রহমান 
িপতা-েমা�ার েহােসন 
মাতা-রিহমা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

64 নাম-শাহানাজ বুলবুল আঁিখ 
িপতা-েমাহা�দ ওসমান গিণ 
মাতা-সামছু�াহার 

�যে�-নািছমা আ�ার,�শাসিনক কমকতর্া,ভবন-7,ক�-
813,সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা� 

65 নাম-েসিলম মাতু�র 
িপতা-তারা িময়া 
মাতা-েরিজয়া 

�যে�-নজরুল ইসলাম(িপও) 
�ম ও আপীল �াইব্ুনাল, 43,আন্জুমান মিফদুল ইসলাম 
েরাড,কাকরাইল,ঢাকা-1000 

66 নাম-েমাঃ ফেয়জুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ শিফক উ�াহ 
মাতা-হািছনা আ�ার 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

67 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা-শিহদ উ�াহ 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

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

68 নাম-আল মামনু 
িপতা-েমাসেলম উি�ন 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

93/1,সরদার কমে��,তালতলা,আগারগাঁও,েশেরবাংলা 
নগর,ঢাকা-1207 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
70 নাম-েমাঃ সুজন আলী 

িপতা-েমাঃ ইয়াকুব আলী 
মাতা-েমাছাঃ লাইলী আ�ার 

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

71 নাম-সিজব িসকদার 
িপতা-মিজদ িসকদার 
মাতা-মৃত িপয়ারা েবগম 

�যে�-েমাঃ কাওছার মৃধা(িপএ),কা�মস্ এ�াইজ ও ভয্াট 
আলীলাত �াইবুয্নাল,জীবন বীমা ভবন(4থ তলা), 10,িদলকুশা 
বা/এ,ঢাকা 

72 নাম-েমাঃ আিনছুর রহমান 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-আ�য়ারা খাতুন 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

73 নাম-আবু সােলহ েমাঃ েসােহল 
িপতা-আ�র রা�াক বাড়ী 
মাতা-লুৎফুন নাহার েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং েস�ার, 3,সদ র্ার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

74 নাম-েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতা-েমাঃ লুৎফর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ আেলদা খাতুন 

�যে�-েমাঃ জসীম উি�ন 
�াি�গত কমকতর্া 
অথ র্ৈনিতক অ�ল কতৃপ� 
�ক-8,ক�-24,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

75 নাম-আিজজুর রহমান 
িপতা-আইয়ুব েহােসন 
মাতা-ফুলমিত 

�াম-বলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-েকাটচাঁদপুর 
উপেজলা-েকাটচাঁদপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

77 নাম-সুমাইয়া নাজিনন 
িপতা-েমাঃ নািছর উ�ীন 
মাতা-মমতাজ নূরী 

�াম-বলাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-েকাটচাঁদপুর 
উপেজলা-েকাটচাঁদপুর 
েজলা-িঝনাইদহ 

78 নাম-আ��াহ আল মামুন 
িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান 
মাতা-সিহদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

79 নাম-েমা�া েমাঃ সাইফু�াহ আিমন 
অিনক 
িপতা-েমা�া রহুল আিমন 
মাতা-েমােমনা েবগম 

িদ মুন কম র্ািশয়াল ইন�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কেমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা-1207 

80 নাম-আলীম উি�ন খান 
িপতা-েমাঃ সুলতান উি�ন খান 
মাতা-আরজুদা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

81 নাম-রহুল আমীন 
িপতা-েমাঃ নূরুল ইসলাম 
মাতা-েখােদজা েবগম 

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

82 নাম-আঁিখ আ�ার 
িপতা-মৃত আ�স সালাম 
মাতা-জেবদা আ�ার 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

83 নাম-সু�ত িব�াস 
িপতা-সুশা� িব�াস 
মাতা-চাতক রানী িব�াস 

�াম-বয়রা 
ডাকঘর-েশখর 
উপেজলা-েবায়ালমারী 
েজলা-ফিরদপুর 

84 নাম-আ�র রহমান 
িপতা-েমাঃ রু�ম সরদার 
মাতা-সােলহা েবগম 

�যে�-মাহবুব েহাসাইর,ভবন-6,ক�-501/1,মৎস ও �াণী 
স�দ ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাক� 

86 নাম-িজিনয়া আ�ার 
িপতা-েমাঃ েহােসন 
মাতা-আ�য়ারা পারুল 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

87 নাম-হােসম িময়া 
িপতা-আঃ রিশদ 
মাতা-আেবদা খাতুন 

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

88 নাম-মুরাদ েহােসন 
িপতা-েশখ মা�ান 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

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

89 নাম-েমাসাঃ শাহনাজ পারভীন 
িপতা-েমাঃ শাহাবুি�ন হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ রুমা েবগম 

300,মীরহাজীরবাগ,ফিরদাবাদ,যা�াবাড়ী,ঢাকা 

90 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আ�র রহমান 
মাতা-ফােতমা েবগম 

মাদাঁর সাঁটিলিপ িজিপগ, 
152,হাজারীবাড়ী,মহাখালী,বনানী,ঢাকা� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
91 নাম-েমাঃ আ�ল বাকী 

িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-েমাছাঃ তারা েবগম 

�াম-মাদলা 
ডাকঘর-শাহজাদপুর, 
উপেজলা-শাহজাদপুর 
েজলা-িসরাজগ� 

92 নাম-েমাঃ েমাজাে�ল হক 
িপতা-েমাঃ আ�ল েমাতািলব ভূইঁয়া 
মাতা-িদেলায়ারা েবগম 

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

93 নাম-দীন েমাহা�দ 
িপতা-মৃত িসরাজুল ইসলাম েমা�া 
মাতা-রােবয়া েবগম 

বাড়ী-52 (4থ তলা),রা�া-13,িডআইিট 
েরাড,েমরুলবা�া,ম�বা�া,ঢাক-1212 

94 নাম-েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতা-েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতা-জাহানারা েবগম 

রাইিজংসান কি�উটার এ� শটহয্া� ে�িনং েস�ার,শহীদ 
কমে��,তালতলা,আগারগাঁও,ঢাকা 

95 নাম-েমাঃ খাইরুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েগালাপ েহােসন 
মাতা-মাতন েনসা 

�াম-টগরাইল 
ডাকঘর-গাংেগার 
উপেজলা-িনয়ামতপুর 
েজলা-নওগাঁ 

96 নাম-েমাঃ জাকািরয়া 
িপতা-েমাঃ ই�াহীম মৃধা 
মাতা-ফিরদা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

98 নাম-কামরু�াহার 
িপতা-মৃত ৈসয়দ িময়া 
মাতা-েরােকয়া খাতুন 

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

99 নাম-আবু নািসর খান 
িপতা-েমাঃ ই�ািহম খান 
মাতা-মােলহা েবগম 

�াম-�ভাকরদী 
ডাকঘর-মুকসুদপুর 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

100 নাম-েমাঃ েমাবারক েহােসন 
িপতা-মৃত েমাঃ জয়নাল আবদীন 
মাতা-েদেলায়ারা েবগম 

েজয্ািত কম র্ািশয়াল েস�ার,িব-93,মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, 
ঢাকা-1219 

101 নাম-েমাঃ আিমনুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ আিতয়ার রহমান 
মাতা-আিমনা েবগম 

151/3/িব/1 (এ-5),িঝলকানন,আ/এ,ওয়াপদা 
েরাড,িখলগাঁও,ঢাকা-1219� 

102 নাম-েরেবকা সুলতানা 
িপতা-েমাঃ হযরত আলী 
মাতা-মমতা পারভীন 

�যে�-েমাঃ আঃ রিশদ 
�ি�গত করমকতর্া 
�ম ও কম সং�ান ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

103 নাম-েমাঃ এরশাদুল হক 
িপতা-েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-রািশদা েবগম 

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

104 নাম-েমাঃ আ�ল েমািমন 
িপতা-েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতা-েমৗলুদা েবগম 

�যে�-েমাঃ আ�র রিহম,�ি�গত কমকতর্া,�ম ও কমসং�ান 
ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা� 

105 নাম-িপউিনকা দাস 
িপতা-ি�য়লাল দাস 
মাতা-ম�রানী দাস 

বাসা-8/1 (2য় তলা),গাউছ নগর,িনউ �াটন,ঢাকা-1000� 

107 নাম-েমাঃ আঃ মা�ান 
িপতা-েমাঃ ইউসুফ আলী 
মাতা-লাইলী 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

108 নাম-েমাৎ েগালাম আজম 
িপতা-েমাঃ মেয়জ উি�ন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ আেমনা িবিব 

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

109 নাম-সািবনা 
িপতা-আ�স সা�ার 
মাতা-সুিফয়া েবগম 

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

110 নাম-িশি� আ�ার 
িপতা-মৃত মিফজ উি�ন 
মাতা-আেয়শা েবগম 

েসাহাগ �প63,িডআইিট েরাড,মািলবাগ,শাি�নগর,রমনা,ঢাকা 

111 নাম-েমাঃ মিফজুর রহমান 
িপতা-শিফয়ার রহমান েমা�া 
মাতা-েহাসেনয়ারা 

�যে�-েমাঃ জসীম উি�ন,�ি�গত কমকতর্া,অথৈনিতক 
স�কর্ িবভাগ,�ক-8,ক�-24,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

112 নাম-েমাঃ েজনারুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েরজাউল কিরম 
মাতা-েমাসাঃ ফািহমা খাতুন 

বাসা-16,সড়ক-4,ই�াহািন আবািসক এলাকা,আগানগর 
ইউিনয়ন,িজনিজরা,দি�ণ েকরানীগহ্জ,ঢাকা� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
113 নাম-মাকছুদা আ�ার 

িপতা-শামছুল হক 
মাতা-খািদজা খাতুন 

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

114 নাম-শামীম িময়া 
িপতা-আবুল বাশার 
মাতা-পারভীন আ�ার 

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

115 নাম-সালাহ উি�ন ফারুখ 
িপতা-েমাঃ আলা উি�ন 
মাতা-পারুল আ�ার 

�যে�-েমাঃ সুমন িময়া 
িপএ,বাংলােদশ িশশু একেডিম,েসগুনবািগচা,ঢাকা� 

116 নাম-েমাঃ জুেয়ল আহে�দ 
িপতা-েমাঃ আউয়াল েহােসন 
মাতা-িরনা েবগম 

�য্াট-4িড,বাড়ী-2/িব/এ, 2য় কেলানী,িমরপুর,ঢাকা-1216 

117 নাম-িবফুল চ� বমন 
িপতা-ধেন�র চ� বমন 
মাতা-রংমালা রানী 

�যে�-িবেনাদ চ� বম র্ন 
শুভ িট �ল,দি�ণখান েরাড,গাওয়াইর(েপয়ারা 
বাগান),উ�রা,ঢাকা-1230। 

120 নাম-হুমায়ুন কিবর 
িপতা-আবুল কালাম শামসুি�ন 
মাতা-জাহানারা েবগম 

�াম-ফিরংউড়া 
ডাকঘর-সােহেবর বাজার, 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িসেলট 

121 নাম-েমাহেছনা 
িপতা-আ�র রউফ 
মাতা-আেনায়ারা 

িদ �াই শটহয্া� এ� কি�উটার ে�িনং 
েস�ার105/106,মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট, 4থ তলা িমরপুর-
1,িমরপুর,ঢাকা� 

122 নাম-মাহাবুর রহমান 
িপতা-েগালাম মওলা 
মাতা-েফরেদৗস আরা েবগম 

�যে�ে◌আ�ল মা�ান 
688/েক,িটএ�িট কেলানী,কড়াইল,বনানী,ঢাকা-1213 

123 নাম-েমাঃ হািববুর রহমান 
িপতা-েমাঃ হযরত আলী 
মাতা-েমাসাঃ মােজদা খাতুন 

�াম-েগাপালপুর 
ডাকঘর-হিরপুর 
উপেজলা-চাটেমাহর 
েজলা-পাবনা 

124 নাম-েমাঃ আজাহার আলী 
িপতা-েমাঃ আ�ল হাই 
মাতা-মােজদা েবগম 

িনউ লাইট কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 117,পি�ম 
কাফরুল,তালতলা,আগারগাঁও,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

126 নাম-শংকর দাস 
িপতা-েগাপাল চ� দাস 
মাতা-তরুলতা দাস 

�াম-কািটয়ারা 
ডাকঘর-মাধবপুর 
উপেজলা-মাধবপুর 
েজলা-হিবগ� 

127 নাম-ফােতমা তুজ ফারজানা 
িপতা-েমাঃ আ�ল মা�ান 
মাতা-শািহদা মা�ান 

�যে�-েমাঃ জামাল উি�ন 
38,লালাসরাই,ভাষানেটক,ঢাকা েসনািনবাস,ঢাকা� 

128 নাম-েমাঃ আল আিমন 
িপতা-েমাঃ অিহদ িময়া 
মাতা-সুিম েবগম 

�যে�-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান,ে�েনা�াফার,জাতীয় েবতার 
�শাসন ভবন,আগারগাঁও,ঢাকা-1207 

129 নাম-িবধান কুমার রায় 
িপতা-ভূপিত েমাহন রায় 
মাতা-মাধবী লতা রায় 

�াম-হিনরা েগাপাল 
ডাকঘর-বাগবািট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

130 নাম-েমাহা�দ আ�ল মু�ািদর 
িপতা-মৃত েরজাউল মিনর 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

186/1-এ,েদওয়ানপাড়া,ভাষানেটক,ঢাকা েসনািনবাস,ঢাকা� 

131 নাম-িড এম কাজল 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান 
মাতা-েবলী েবগম 

�যে�-েমাঃ মাসুদ িসকদার 
সহকারী েব� অিফসার 
েচ�ার নং-11 (এ),বাংলােদশ সু�ীমেকাট,হাইেকাট 
িবভাগ,ঢাকা� 

132 নাম-মু�ান িসরা িব�াহ 
িপতা-েমাঃ মমতাজ উি�ন 
মাতা-আিমনা খাতুন 

�াম-সুিবদ হাট 
ডাকঘর-েসতাবগ� 
উপেজলা-েবাঁচাগ� 
েজলা-িদনাজপুর 

133 নাম-েতাফা�ল েহােসন 
িপতা-আিজজুল হক 
মাতা-েহাসেন আরা 

�াম-কামারউড়া 
ডাকঘর-দি�ণ িবিশউড়া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েন�েকাণা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
136 নাম-েমাঃ সাি�র েহােসইন খাঁন 

িপতা-েমাঃ আিজজুর রহমান খান 
মাতা-সািবনা ইয়াসিমন 

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

137 নাম-মিরয়ম খাতুন 
িপতা-েমাঃ ইয়ার আলী 
মাতা-েমাছাঃ শািহদা েবগম 

314/িস,উলন েরাড,রামপুরা,িখলগাঁও,ঢাকা� 

138 নাম-িদল আফেরাজ জাহান 
িপতা-িজএম েদেলায়ার েহােসন 
মাতা-আেমনা েবগম 

1025/1, 6� তলা,কাঠালতলা,পূবমিনপুর,িমরপুর-2,ঢাকা� 

139 নাম-সরলা আ�ার 
িপতা-েমাঃ হািববুর রহমান 
মাতা-েবগম েরােককয়া 

�যে�-েমাঃ শািহন েহােসন 
বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা 
�িত�ান(িবআইিডএস),আগারগাঁও,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

140 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা-হািলমা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

141 নাম-েমাঃ তািরকুল ইসলাম 
িপতা-আ�ল হাই েমা�া 
মাতা-েসিলমা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

142 নাম-েমাহা�দ সাইফুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-আিছয়া েবগম 

�াম-চােটরা 
ডাকঘর-জুড়ী 
উপেজলা-জুড়ী 
েজলা-েমৗলভীবাজার 

143 নাম-িমরাজু�াহার বা�ী 
িপতা-েমাঃ নুরুল হক 
মাতা-েহেলনা হক 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

144 নাম-সালাহ উি�ন 
িপতা-েহবজু িময়া 
মাতা-নািছমা েবগম 

�াম-পয়াগ 
ডাকঘর-নরিসংসার 
উপেজলা-সদর 
েজলা-�া�ণবাড়ীয়া 

145 নাম-মুহা�দ সুলতানুল মুিবন 
িপতা-মুহা�দ আে�র আলী েমা�া 
মাতা-মিরয়ম েবগম 

�াম-ডগাইর পি�মপাড়া 
ডাকঘর-সারুিলয়া 
উপেজলা-েডমরা 
েজলা-ঢাকা 

146 নাম-েমাঃ ফয়শাল মাহমুদ পলাশ 
িপতা-েমাঃ আতাউর রহমান 
মাতা-েমাসাঃ েসাহাগী খাতুন 

�াম-হাড়পুর(পিম্চম) 
ডাকঘর-কাঁটবাড়ী 
উপেজলা-প�ীতলা 
েজলা-নওগা 

147 নাম-েমাঃ আিরফ িব�াহ 
িপতা-েমাঃ আ�ল গফফার 
মাতা-সিখনা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং 
েস�ার,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

148 নাম-জিহর আহে�দ 
িপতা-আ�ল খােলক 
মাতা-িবউিট েবগম 

�াম-মাশরা 
ডাকঘর-ফিকর বাজার 
উপেজলা-বুিড়চং 
েজলা-কুিম�া 

149 নাম-েরােকয়া খাতুন 
িপতা-েমাঃ ইয়ািছন আলী 
মাতা-খুরিশদা েবগম 

�াম-পুলহাট পািঝপাড়া 
ডাকঘর-পুলহাট 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

150 নাম-দীপক কুমার সরকার 
িপতা-িবমল চ� সরকার্ 
মাতা-শারথী রানী সরকার 

বাসা-30,পূব হািজপাড়া,রামপুরা,ঢাকা-1219� 

151 
নাম-েমাঃ আসাদুল হক 
িপতা-েমাঃ েগােলনুর রহমান 
মাতা-েমাছাঃ রিহমা খাতুন 

�াম-তালুক শাহবাজ 
ডাকঘর-কাউিনয়া 
উপেজলা-কাউিনয়া 
েজলা-রংপুর 

153 নাম-েমাঃ আিশকুর রহমান উ�ল 
িপতা-েমাঃ আশরাফ উি�ন 
মাতা-েমাছাঃ েহাসেন আরা 

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

154 নাম-শারিমন 
িপতা-আ�ল েহিলম 
মাতা-ফােতমা 

�যে�-েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
�ি�গত সহকারী 
িবিসএস কর একােডিম, 47,িসে��রী সাকুর্লার েরাড,ঢাকা 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
155 নাম-েমাঃ মাজহারুল ইসলাম 

িপতা-েমাঃ শাহজামাল সরকার 
মাতা-েমাছাঃ খািদজা েবগম 

�াম-চর বনবাড়ীয়া 
ডাকঘর-বনবাড়ীয়া 
উপেজলা-িসরাজগ� সদর 
েজলা-িসরাজগ� 

156 নাম-েমাঃ সােরায়ার জাহান আক� 
িপতা-েমাঃ ফজলুর রহমান আক� 
মাতা-িশিরন আক� 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

157 নাম-েমাঃ নািদউর রহমান 
িপতা-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
মাতা-নািছমা আ�ার 

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

158 নাম-রুবা আকতার 
িপতা-মৃত খায়রু�ামান সরকার 
মাতা-মেনায়ারা েবগম 

68,ইি�রা েরাড,পি�ম রাজা বাজার,খামারবাড়ী,েশেরবাংলা 
নগর,ঢাকা� 

159 নাম-িরমা আ�ার 
িপতা-এম এ খােলক 
মাতা-েহেলনা েবগম 

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

160 নাম-েমাঃ আবু বকর িছি�ক 
িপতা-েমাঃ ফিরদুল ইসলাম 
মাতা-েফরেদৗসী েবগম 

বাসা-89/85,েরাড-07,েগাপীবাগ,আর েক িমশন 
েরাড,ওয়ারী,ঢাকা-1203 

161 নাম-েমাঃ শািকবুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইউনুস খান 
মাতা-েমাসাঃ শািহনুর েবগম 

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

162 নাম-েমাঃ আকরাম েহােসন 
িপতা-েমাঃ েরজাউল হক 
মাতা-মাছুরা খাতুন 

�াম-িবরিবির 
ডাকঘর-জাহাজমারা 
উপেজলা-হািতয়া 
েজলা-েনায়াখালী 

164 নাম-নাজমুল হুদা 
িপতা-েমাঃ জালাল মৃধা 
মাতা-তাহিমনা েবগম 

�যে�-েমাঃ েহলাল উি�ন 
েব� অিফসার,িবেশষ জজ আদালত,নং-6,জজ েকাট,ঢাকা� 

165 নাম-চয়ন �ণ র্াকার, 
িপতা-ঠাকুর চয়ন �ণ র্াকার 
মাতা-স�য্া রানী �ণ র্াকার 

�াম-কাটাখািল 
ডাকঘর-বদরতলা 
উপেজলা-আশাশুিন 
েজলা-সাত�ীরা 

166 নাম-েমাঃ েসােহল রানা 
িপতা-মৃত নয়ািময়া 
মাতা-েমাছাঃ হােজরা েবগম 

�াম-ওসমােনর পাড়া 
ডাকঘর-মিহমাগ� 
উপেজলা-সাঘাটা 
েজলা-গাইবা�া 

167 নাম-আ�ল জিলল 
িপতা-হাসু িময়া 
মাতা-আসেবর েনছা 

�াম-সনুড়া 
ডাকঘর-চি�শা 
উপেজলা-সদর 
েজলা-েন�েকাণা 

168 নাম-মালতী রানী িব�াস 
িপতা-সুেরাল িব�াস 
মাতা-মায়া িব�াস 

�াম-েবড়ির�ী 
ডাকঘর-সােবক িব�ী 
উপেজলা-হিরনাকু� 
েজলা-িঝনাইদহ 

169 নাম-নুর আিমন 
িপতা-েমাঃ আবদুল খােলক 
মাতা-িরিজয়া েবগম 

�যে�-শাহাদাত েহােসন 
আবীর েটইলাস এ� বুিটক 
63,িনউ ই�াটন,রমনা,ঢাকা-1000 

170 নাম-েমাঃ আল আিমন েহােসন 
িপতা-েমাহা�দ আলী 
মাতা-আকিলমা েবগম 

�যে�-েমাঃ মাসুদ িশকদার 
সহকারী েবহ্চ অিফসার,েকাট-11 (এ),বাংরােদশ সু�ীম 
েকাট,হাইেকাট িবভাগ,ঢাকা� 

171 নাম-মাকসুদা আ�ার 
িপতা-মৃত আবদুস সা�ার 
মাতা-েরােকয়া েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং 
েস�ার,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

172 নাম-আফজাল েহাসাইন 
িপতা-আ�ল মিজদ 
মাতা-মমতাজ েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

173 নাম-েমাঃ েসােহল 
িপতা-েমাঃ সালাম 
মাতা-আয়শা েবগম 

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

174 নাম-েমাঃ জিহরুল ইসলাম 
িপতা-নুরেমাহা�দ হাওলাদার 
মাতা-েমাসাঃ মিরয়ম 

েহাি�ং-660,সুিদকাটা সড়ক,পি�ম টাউন 
কিলকাপুর,পটুয়াখালী� 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
175 নাম-েমাঃ মাছুম খান 

িপতা-েমাঃ িলয়াকত আলী খান 
মাতা-আছমা আ�ার 

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

176 নাম-আলী েহােসন 
িপতা-মৃত আ�ল জ�ার 
মাতা-হাসনারা খাতুন 

1/9,পলাশী সরকারী আবািসক কেলানী, (5ম 
তলা),আিজমপুর,পলাশী,ঢাকা� 

177 নাম-েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-আঃ মা�ান িব�াস 
মাতা-সািহদা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

179 নাম-েমাঃ আশরাফ আলী 
িপতা-েমাঃ পরশ আলী 
মাতা-ফােতমা েবগম 

ঢাকা বহুভাষী সাঁটিলিপ ে�িনং 
েস�ার,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

180 নাম-মাছুমা খাতুন 
িপতা-আতাউর রহমান 
মাতা-মিজর্না েবগম 

িদ মুন কমািশ র্য়াল ইনি�িটউট, 93/1-এ,সরদার 
কমে��,আগারগাঁও,তালতলা,েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

181 নাম-িমঠুন সূ�ধর 
িপতা-েগৗরা� সূ�ধর 
মাতা-কাজল রানী সূ�ধর 

�যে�-হারুন অর রিশদ 
�ধান সহকারী,িন�তম মজুরী েবাড, 22/1,েতাপখানা 
েরাড,বািশকপ, 6� তলা,ঢাকা� 

182 নাম-শিহদু�াহ 
িপতা-পাশু ভূছয়া 
মাতা-েহনা আ�ার 

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

183 নাম-�পনা রানী 
িপতা-সুধারহুল বম র্ন 
মাতা-অিনতা রানী 

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

184 নাম-েমাঃ আ�র রহমান 
িপতা-মৃত আ��াহ 
মাতা-েমাসাঃ েরাওশানারা েবগম 

�যে�-েমাঃ জসীম উি�ন 
�ি�গত কমকতর্া 
অথৈনিতক স�ক িবভাগ 
েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

185 নাম-েমাঃ হািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ ইসরাইল কিবর 
মাতা-েহাসেনয়ারা েবগম 

�াম-ভাজ�ী 
ডাকঘর-িদগনগর 
উপেজলা-মুকসুদপুর 
েজলা-েগাপালগ� 

186 নাম-সজল কুমার রায় 
িপতা-সুনীল কুমার রায় 
মাতা-সুিচ�া রায় 

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

187 নাম-েমা�ফা কামাল 
িপতা-শাহাদাত েহােসন 
মাতা-ফােতমা েবগম 

�যে�-েমাঃ জসীম উি�ন 
�ি�গত কমকতর্া 
অথৈনিতক স�ক িবভাগ 
েশেরবাংলা নগর,ঢাকা� 

188 নাম-েমাহা�দ চু� িময়া 
িপতা-েমাহা�দ আ�র রিশদ 
মাতা-জােমনা খাতুন 

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

189 নাম-েমাহা�দ িসরাজুল হক 
িপতা-েমাঃ রু�ম আলী 
মাতা-িহরামন েবগম 

িদ �াই শটহয্া� এ� কি�উটার ে�িনং েস�ার, 
105/106,মুি�েযা�া সুপার মােকর্ট, 4থ তলা,িমরপুর-1,ঢাকা 

190 নাম-সায়মা জাহান 
িপতা-আ�ল আিজজ 
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন 

76/1,উেমদ আলী েরাড,উজানপাড়া,ি�শাল,ময়মনিসংহ 

191 নাম-গাজী েমাঃ ছাইফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ ইসমাইল গাজী 
মাতা-েহাসেনআরা েবগম 

�াম-উ�হািট গাজীবাড়ী 
ডাকঘর-িকেশারগ� 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িকেশারগ� 

192 নাম-েমাঃ েমাশাররফ েহােসন 
িপতা-আ�ল হাই 
মাতা-মুরিশদা খাতুন 

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

193 নাম-আখতার হািমদ 
িপতা-আ�র রহমান 
মাতা-নীলুফা েবগম 

িদ সান বহুভাষী সাঁটিলিপ ও কি�উটার �িশ�ণ 
ইনি�িটউট,বাড়ী-2,েরাড-4,েসনপাড়া পরবতা,িমরপুর-
10,িমরপুর,ঢাকা-1216 

194 নাম-েমাঃ শামীম রানা 
িপতা-েমাঃ েমা�ার েহােসন ম�ল 
মাতা-েমাছাঃ ছািমনা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আঃ রিশদ 
�ি�গত কমকতর্া 
�ম ও কমসং�ান ম�ণালয় 



�ম নাম,িপতা ও মাতার নাম বতর্মান িঠকানা 
শাখা-10,ভবন-7,ক�-531, 
বাংলােদশ সিচাবালয়,ঢাকা� 

195 নাম-েমাঃ আশরাফুল ইসলাম 
িপতা-েমাঃ েজল েহােসন 
মাতা-েমাছাঃ ঝণ র্া েবগম 

র� েফইজ-2�ক�,�াথিমক িশ�া অিধদ�র,িমরপুর-2,ঢাকা� 

196 নাম-েমাঃ শামীম েরজা 
িপতা-েমাঃ আ�ল সা�ার মৃধা 
মাতা-জয়নব 

�যে�-েমাঃ আঃ রিশদ 
�ি�গত কমকতর্া 
�ম ও কমসং�ান ম�ণালয় 
শাখা-10,ভবন-7,ক�-531, 
বাংলােদশ সিচাবালয়,ঢাকা� 

197 নাম-সুবাস কুমার িসংহ 
িপতা-বাবুলাল িসংহ 
মাতা-েশাভা রানী িসনহা 

িনলয়-27,েচৗহাটী,িসেলট,সদর,িসেলট� 

198 নাম-সািবনা খানম 
িপতা-েমাঃ হা�ান িময়া 
মাতা-শিরফা েবগম 

েশখ রােসল পাক সংল�,েগায়ালচামট,সদর,ফিরদপুর� 

199 নাম-েমাঃ রািকবুল হক 
িপতা-েমাঃ আিমনুল হক 
মাতা-শািমমা আ�ার 

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

200 নাম-সাথী আখতার 
িপতা-েমাঃ জুলহাস 
মাতা-নূরজাহান েবগম 

�যে�-েমাঃ কামাল েহােসন,েসেসপ, 2য় �ক, 6� তলা,ক�-
609,মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র,িশ�া ভবন,ঢাকা� 

201 নাম-েমাঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতা-েমাঃ আ�ল লিতফ 
মাতা-েমাছাঃ েজবুন েনছা 

�াম-শশরা হাজীপাড়া 
ডাকঘর-ফাঁিসলাডা�া 
উপেজলা-সদর 
েজলা-িদনাজপুর 

202 নাম-মামুন 
িপতা-মমতাজ উি�ন 
মাতা-েহাসনারা 

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

203 নাম-বি�ম চ� সরকার 
িপতা-িনর�ন চ� সরকার 
মাতা-ম� রানী 

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

204 নাম-েমাঃ মািহন েশখ 
িপতা-েমাঃ দুলাল েশখ 
মাতা-েরনু েবগম 

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

205 নাম-েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান 
িপতা-েমাঃ আশাদুল ইসলাম 
মাতা-েমাছাঃ িশউলী খাতুন 

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

206 নাম-মম শারিমন 
িপতা-েমাঃ মিজবুল হক 
মাতা-সামসুন নাহার 

11,শাি�নগর,শাহজাহানপুর,ঢাকা 

207 নাম-েমাঃ ফারুক 
িপতা-েমাঃ মিজদ 
মাতা-েসতারা 

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

208 নাম-েমাঃ তাইরান িময়া 
িপতা-মাওঃ েমাঃ জািকর েহােসন 
িময়া 
মাতা-েমাসাঃ মুি� েবগম 

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

209 নাম- তাসিলমা আ�ার 
িপতা- েমাঃ শিহদু�াহ 
মাতা- সালমা আ�ার 

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

210 নাম- কাজী শিরফুল ইসলাম 
িপতা- কাজী নূরুল ইসলাম 
মাতা- জাহানারা ইসলাম 

�াম- ক-১১২, কুিড়ল 
ডাকঘর- িখলে�ত 
উপেজলা- িখলে�ত 
েজলা- ঢাকা 

২১১ নাম-েমাছাঃ তাসিলমা খাতুন 
িপতা-েমাঃ সামচুল হক 

মাতা-েমাছাঃ কেমলা খাতুন 

�যে�-েমাঃ আঃ রশীদ 
�ম ও কম‘সং�ান ম�ণালয় 
শাখা-১০,ক�-৫৩১,ভবন-১,বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

২১২ নাম-েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতা-েমাঃ আমজাদ েহােসন 

মাতা-ঝণা©ে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 
২১৩ নাম-েমা: েমা�ািফজুর রহমান 

িপতা-রংগু িময়া 
মাতা-আিছয়া খাতুন 

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

২১৪ নাম-েমাঃ মাহাবুল ইসলাম 
েচৗধুরী 
িপতা-েমাঃ আ�ল গিণ েচৗধুর 
মাতা-জাহানারা আ�ার 

�যে�-েমাঃ হািসম আহে�দ ষাটিলিপকার,িবভাগীয় 
কিমশনােরর কায র্ালয় 
১ম-১২ তলা,সরকারী অিফস ভবন,েসগুনবািগচা,ঢাকা 

২১৫ নাম-েমাঃ সাইদুর রহমান 
িপতা-েমাঃ শাহাজু�ীন সরদার 
মাতা-রওশনারা খাতুন 

ঢাকা বহুভাষী সাটিলিপ ে�িনং েস�ার, 95/2পি�ম 
কাফরুল,আগারগাঁও তালতলা,েশেরবাংলানগর,ঢাকা। 

২১৬ নাম-েমাঃ িরয়াজ মাহমুদ 
িপতা- েমাঃ িসরাজু�ীন 
মাতা-আিমনা 

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

 

 

 


