
ঃনঃ আইিড াথ র নাম িপতা / 
মাতার নাম

বতমান কানা া

1 PD00234025024 ২০০০১ খ কার িরয়াদ রহমান িপতা-খ কার আ র রহমান
মাতা- লশাহানারা খা ন

২৪/২/এ আি য়া মি ল , গালাপবাগ, ৪৯ , ওয়ারী  এস ও, 
েযাজ  নয় , েযাজ  নয় , ঢাকা - ১২০৩

2 PD00234025934 ২০০০২ স া রানী দাস িপতা- পন চ  দাস
মাতা- হনা রানী দাস

১২২৩, বি শ আ ম  রাড, বি শ, ঌ নং, িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ , িকেশারগ , - ২৩০০

3 PD00234020752 ২০০০৩ রািক ল হাসান িপতা- মাঃ ইউ ছ িময়া
মাতা-রিহমা বগম

এ-49/3 গ া, গ া, 9, সাভার, সাভার, সাভার, ঢাকা - 1340

4 PD00234022736 ২০০০৪ শাহানারা িপতা-হািব র রহমান
মাতা-আিমনা খা ন

যে ঃ মাঃ শিফক উ ীন ইঁয়া, বাংলােদশ হাই- টক পাক 
ক প , আইিস  টাওয়ার (১০ তলা), আগারগাও, ঢাকা-১২০৭।

5 PD00234027545 ২০০০৫ মাঃ ফয়সাল ইমরান া িপতা- মাঃ সাম র রহমান
মাতা-ফিজলা ন নছা

ইন কস, াট # এ - ৪, হাউস # ৮, রাড # ২/িব, ন ন বাজার, 
ভাটারা, লশান, ঢাকা - ১২১২

6 PD00234022354 ২০০০৬ মা: মন িময়া িপতা- মা: িফেরাজ িময়া
মাতা-সাম াহার

েযাজ  নয,় উওর মদী, মদী, মদী, হােসন র, হােসন র, 
িকেশারগ  - 2300

7 PD00234024513 ২০০০৭ বনা ইসলাম িপতা- মাঃ লতান
মাতা-রিহমা আ ার

১৬৭/৫, পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা 
নগর,ঢাকা-১২০৭।

8 PD00234028127 ২০০০৮ সয়দ লিফকার আলী িপতা- ত সয়দ নায়াব আলী 
মাতা- রিজয়া লতানা

বাসা-৩০, ামঃ নামােগাসাই র , মাই র , ওয়াড নং ০৭, 
মাই র , বািজত র , বািজত র , িকেশারগ  - ২৩৩৬

9 PD00234023826 ২০০০৯ সািবনা আ ার িপতা-শা  মর জ আলী
মাতা-আেয়শা খা ন

৪৪০/৩-এ ( াট নং-৫০২), শাপলা সরণী, পি ম শওড়াপাড়া, 
ওয়াড নং- ১৪, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

10 PD00234021000 ২০০১০ মাঃ িলটন িময়া িপতা-আেনায়ার হােসন
মাতা-উমিরতা বগম

বািড় নং-১৮৪, রাড নং-১৯, ক- ক, , দি ণ বন , গাড়ান, 
িখলগ ও , ঢাকা - ১২১৯

11 PD00234025952 ২০০১১ আব াহ আল আিমন িপতা- মাঃ আব র রহমান
মাতা-মমতাজ বগম

হরশী, হরশী, 10 নং িখয়া ইউিনয়ন, ওয়াড নং- 4, িখয়া, 
পা ি য়া, পা ি য়া, িকেশারগ  - 2300

12 PD00234026134 ২০০১২ মাঃ আিত ল ইসলাম িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা- স ন নছা

িব এ িভ এস গাহাইল রাড , কইগাড়ী, ১৩, ব ড়া, ব ড়া সদর, 
ব ড়া সদর, ঢাকা - ৫৮০০

13 PD00234028462 ২০০১৩ মা: ফয়সাল উর রিশদ িপতা- মা: হা ন অর রিশদ
মাতা-শাম ন নাহার

1069/5, বাগানবািড় ব রাইন , 53, ফিরদাবাদ, কদমতলী, 
কদমতলী, ঢাকা - 1204

14 PD00234024173 ২০০১৪ সািবয়া আ ার সািক িপতা-আব ল হিলম সরকার 
মাতা- াহার বগম

ঈশা খ  রাড, পা ি য়া , পা ি য়া , পা ি য়া , পা ি য়া , 
পা ি য়া , িকেশারগ  - ২৩২৬

15 PD00234025701 ২০০১৫ এ. ক.এম.ফয় াহ িপতা-মর ম এম.এ.হািলম
মাতা-সাম ননাহার

২৮৭/১-িস/১, ম  পীেররবাগ(িঝলপাড়), ১৩, িমর র, িমর র, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

16 PD00234022031 ২০০১৬ মা: কাম ল ইসলাম 
আক

িপতা-এ.িব. িসি ক আক
মাতা-রিহমা আক

আক  বািড়, চািরয়ােগাপ, পা ি য়া, ল ীয়া, পা ি য়া, 
পা ি য়া, িকেশারগ  - ২৩২৬

17 PD00234029080 ২০০১৭ রশমা আ ার িপতা- মাঃ শর আলী
মাতা- মাসাঃ আেনায়ারা বগম

সড়ক:১,বাসা: ৭, ঝাউবাড়ী, ন য়া, ভাঢ া, ভাঢ া, 
করানীগ , করানীগ , ঢাকা - ১৩১০

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
পিরক না িবভাগ
শাসন শাখা - ৩

িবষয়ঃ অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ িনেয়ােগর িনিম  ডাকেযােগ িরত ১১৭০  েবশ পে র তািলকা (সকল িবভাগ)



18 PD00234027254 ২০০১৮ মাছা: শারিমন আ ার িপতা- মা: আ ল হাই
মাতা- মাছা: ফিরদা ইয়াসিমন

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

19 PD00234028946 ২০০১৯ ফারজানা বিব িমম িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন
মাতা- বিব নাসিরন

বাসা নং:- ১২, িবি ং নং:- ১৩,  িব িস এস আই আর, াফ 
কায়াটার, ১৮, িনউমােকট, ঢাকা - ১২০৫

20 PD00234025258 ২০০২০ ওয়ািজ র রহমান িপতা-আ  হািনফ 
মাতা-কিহ র আ ার

েযাজ  নয়, জালাল র , জালাল র , জালাল র , ক য়াদী , 
ক য়াদী , িকেশারগ  - ২৩৩০

21 PD00234025259 ২০০২১ মিরয়ম িপতা-ওয়ািলউর রহমান
মাতা- শফািল রহমান

িজিপ- চ-১১ উ র বা া , লশান -১ ১২১২, উ র বা া, ২১, 
লশান-১, ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা - ১২১২

22 PD00234023387 ২০০২২ মাঃ মাহাদী হাসান িপতা-আঃ ওয়া দ
মাতা-হাছনা

১১৮০/১৫, গাইটাল, উপেজলা রাড , ২ নং , িকেশারগ , 
িকেশারগ  সদর , িকেশারগ  সদর , িকেশারগ  - ২৩০০

23 PD00234028118 ২০০২৩ মাঃ রিক ল হাসান িপতা- মাঃ আিন র রহমান
মাতা- ফরেদৗিস রহমান

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, সরদার কমে , আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭, আগারগ ও তালতলা, ২৮, মাহা দ র, 
মাহা দ র, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

24 PD00234023458 ২০০২৪ মাঃ- আরমান সরকার িপতা- মাঃ- আসাদ সরকার
মাতা-িশ ী আ ার

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট , 117 পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা - 1207

25 PD00234025786 ২০০২৫ আফসানা আ ার রখা িপতা- ত র  িময়া
মাতা-মি কা বগম

বাসা ১৯, রাড-১, ক-এইচ, সকশন-২, িমর র-২, ৭নং ওয়াড, 
িমর র-২, িমর র, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

26 PD00234021769 ২০০২৬ সাম ল ইসলাম িপতা-রিফ ল ইসলাম 
মাতা-আেনায়ারা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

27 PD00234023699 ২০০২৭ বােয়র িবন রহমান িপতা- মাখেল র রহমান
মাতা-িবলিকস জাহান

১৭২/২, উ র বাসােবা, ওয়াড নং ৪, বাসােবা, েযাজ  নয়, েযাজ  
নয়, ঢাকা - ১২১৪

28 PD00234026555 ২০০২৮ শিফ র রহমান িপতা- মা: দেলায়ার হােসন
মাতা- া বগম

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, আগারগ ও , তালতলা, ১৬ নং 
ওয়াড, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

29 PD00234020251 ২০০২৯ মাক দা রহমান িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা-নারিগস বগম

বাসা নং ১২, রাড নং ০৩, ক -িব, সকশন -১৪,িমর র ঢাকা 
১২০৬, মহ া- নেসড কেলানী,  িমর র, ঢাকা - ১২০৬

30 PD00234022767 ২০০৩০ মাঃনািদম িময়া িপতা- মাঃআ াছ িময়া
মাতা-ফােতমা আ ার

বািড় নং ১৯১, ব য়াইল , রিশদাবাদ ৩নং ওয়াড, া ণক রী, 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - ২৩০০

31 PD00234028212 ২০০৩১ তািহরা আ ার লাকী িপতা- সয়দ আকবর আলী
মাতা-লিতফা বগম

০১ ন র, কলমা, সাভার, ডইিরফাম, সাভার, সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

32 PD00234022140 ২০০৩২ মন িময়া িপতা-হািব র রহমান
মাতা- কসানা

েযাজ  নয,় ব শা , রাউিত, বানাইল, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - 2316

33 PD00234021349 ২০০৩৩ মাঃ কামাল উি ন িপতা- মাঃ গালাম সােরায়ার
মাতা-তাজেনহার বগম

১৪১, দি ন পীেররবাগ, ১৩, িমর র, িমর র, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

34 PD00234022084 ২০০৩৪ মন িময়া িপতা-ইসলাম উি ন
মাতা- লিলতা আ ার

৩৪০/এ, রাড#১৪, িতলপাপাড়া , িতলপাপাড়া, িখলগ ও , িখলগ ও, 
িখলগ ও, িকেশারগ  - ১২১৯

35 PD00234023097 ২০০৩৫ মাসাঃ ফারজানা বিব িপতা- মাঃ মসেলম আলী
মাতা- মাসাঃ পা ল বগম

৪/১২ হাউিজং াফ কায়াটার, িমর র ১৪, ০৪ নং ওয়াড, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল, কাফ ল, ঢাকা - ১২১৬

36 PD00234021418 ২০০৩৬ তানিজয়া ইসলাম িপতা-শহী ল ইসলাম
মাতা-রািশদা খা ন

যে -তানিজয়া ইসলাম, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
িড. আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা, ব রাম রা, 
২২নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

37 PD00234023128 ২০০৩৭ কাম ন নাহার িপতা- মাঃ আ ল গিন হাওলাদার
মাতা-আেলয়া বগম

৪/১২ হাউিজং াফ কায়াটার, িমর র ১৪, ০৪ নং ওয়াড, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল, কাফ ল, ঢাকা - ১২১৬

38 PD00234023666 ২০০৩৮ হপী আ ার িপতা- মা: হােসন
মাতা-আিছয়া আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা িড, আই,  
রাড, (৪থ তলা) ঢাকা-১২১৯, ব রাম রা , ২২ নং, িখলগ ও, 

রাম রা, রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯



39 PD00234028568 ২০০৩৯ তািজন লতানা িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম
মাতা-রওশন আ ার

বাসাঃ ০৩, রাড নং-০৩, ক-িড, সকশন-১৪, িমর র-১৩, ঢাকা 
ক া নেম , ঢাকা।, িমর র-১৩, ০৪ নং ওয়াড, ঢাকা ক া নেম , 
কাফ ল, কাফ ল, ঢাকা - ১২০৬

40 PD00234022908 ২০০৪০ মা: আসা ল হক িপতা-আ ল ওয়ােহদ 
মাতা-আিসয়া খা ন

হাজী বাড়ী, নয়ন খ , িদগদাইড়, নামাপাড়া , তাড়াইল , তাড়াইল , 
িকেশারগ  - 2310

41 PD00234028558 ২০০৪১ রািজব রাম দব িপতা-রনিজত মার দব
মাতা-আরচনা  রানী দব

বাসাঃ ৫৩৩, পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

42 PD00234021574 ২০০৪২ িরমা আ ার িপতা- মাঃ িমিছর উি ন
মাতা-চা া আ ার

যে - িরমা আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।, ব রাম রা, ২২ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

43 PD00234020754 ২০০৪৩ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ সাহরাব হােসন
মাতা-আয়শা খা ন

ভাউয়ালীয়া পাড়া, ভাউয়ালীয়া পাড়া, ত লঁেঝাড়া, রাজ লবাড়ীয়া, 
সাভার, সাভার, ঢাকা - 1347

44 PD00234021555 ২০০৪৪ শরী ল আলম িপতা-শাহাব উি ন
মাতা- িফয়া আ ার

যে - শরী ল আলম, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।, ব রাম রা, ২২ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, রাম রা, রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯

45 PD00234024879 ২০০৪৫ মাঃ িরপন হােসন িপতা- মাঃ ফরমান আলী 
মাতা-হােজরা খা ন

যে : মাঃ আঃ রিশদ (িপও), ম ও কমসং ান ম নালয় , 
শাখা: ১০, ক  নং- ৫৩১, ভবন নং- ০৭, , বাংলােদশ সিচবালয় , 
ঢাকা , ঢাকা , ঢাকা - ১০০০

46 PD00234022618 ২০০৪৬ সােহল িময়া িপতা- ত. রইছ উি ন
মাতা- িব আ ার

ড়া, ড়া, রাউিত, ড়া বাজার, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

47 PD00234026526 ২০০৪৭ সা া ল হাসান িপতা-ই াহীম পােটায়ারী
মাতা-সাহানারা আ ার

159/এ, ম  পাইক পাড়া, রাতন বৗ-বাজার, 11 নং, িমর র, 
িমর র, িমর র, ঢাকা - 1216

48 PD00234021821 ২০০৪৮ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ তােহর উি ন 
মাতা- নেনসা

 তােহর উি ন , ভা য়া গাং পাড়া , দ া , িনয়ামত র , 
কিরমগ , কিরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

49 PD00234025147 ২০০৪৯ ফােতমা আ ার িদনা িপতা- মাঃ খারেশদ আলম
মাতা-আি য়া খা ন

১৮৫/১ , বাই স সালাম জােম মসিজদ রাড, ন ন রাইন, 
আলমবাগ, ৫৪ (ঢাকা দি ন িস  কেপােরশন), ফিরদাবাদ, 
কদমতিল, কদমতিল, ঢাকা - ১২০৪

50 PD00234021544 ২০০৫০ আেনায়ার হােসন িপতা- মাঃ  লাল িময়া
মাতা- সিলনা বগম

যে -আেনায়ার হােসন, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা - ১২১৯

51 PD00234028559 ২০০৫১ মাঃ রাদ হােসন িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাতা-শাহাজাদী বগম

৫৩৩, পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা নগর 
ঢাকা -১২০৭।, আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

52 PD00234020659 ২০০৫২ মাঃ রা  িময়া িপতা- মাঃ সানাউ া
মাতা- মাছাঃ নািগস আ ার

েযাজ  নয়, দিড়কাি , আট , বািজত র, বািজত র, বািজত র, 
িকেশারগ  - ২৩৩৬

53 PD00234025560 ২০০৫৩ উে  সািবহা িনপা িপতা-মিজ র রহমান  
মাতা-কিহ র বগম

বাসা ন রঃ২৩৪, সকশনঃ১৩ , ০৪, িমর র , কাফ ল, কাফ ল, 
ঢাকা - ১২১৬

54 PD00234021568 ২০০৫৪ তািনয়া আ ার িপতা- মাঃ জালাল উি ন
মাতা- গ া আ ার

যে - তািনয়া আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

55 PD00234021718 ২০০৫৫ মাঃ  হািফ র রহমান িপতা- মাঃ মাশাররফ হােসন  
মাতা-সােজদা বগম

৩৪৫/এ, নয়ােটালা, ম বাগ, মগবাজার, , ৩৬ নং , শাি নগর   , 
রমনা , রমনা , ঢাকা - ১২১৭

56 PD00234024522 ২০০৫৬ িলনা আফেরাজ িপতা-আ ল হিলম
মাতা- রেহনা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

57 PD00234020770 ২০০৫৭ মাঃ কােশম ইঁয়া িপতা- মাঃ বা  িময়া
মাতা-লাইলী আ ার

২৯, ম ল , মিন, তলনা, িখলে ত, িখলে ত, ঢাকা - ১২২৯

58 PD00234022806 ২০০৫৮ আ  সােয়ম িহ িপতা- সিলম িময়া
মাতা- রাকসানা

হাি ং নং- 886/14 নীলগ  রাড , উিকলপাড়া, 3 নং ওয়াড, 
িকেশারগ , িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - 2300



59 PD00234026938 ২০০৫৯ পা ল আ ার িপতা- র জাহান বগম
মাতা- র মাহা দ

ঢাকা ব ভাষী সা িলিপ িনং স ার, ৯৫ পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তাললা, ঢাকা - ১২০৭

60 PD00234024592 ২০০৬০ িশউলী রানী সরকার িপতা- াণেতাষ সরকার 
মাতা-অরচনা রানী সরকার

পা ি য়া রাড, কাল য়া, িব া , িব া , িকেশারগ , 
িকেশারগ , িকেশারগ  - ২৩০০

61 PD00234025250 ২০০৬১ শারিমন আ ার িপতা-এস.এম. রইচ উ ীন
মাতা- মাছাঃ হেলনা খা ন

ই-১২/১, ,  ব পাড়া, ৩য় কেলানী, লাল , ১০, িমর র-১, 
িমর র, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

62 PD00234022643 ২০০৬২  মাঃ ম ল হাসান িপতা-আ র রিহম
মাতা- লিতফা বগম

৩/িব, রাড-0২, মাহা ািদয়া হাউিজং িলঃ, মাহা দ র, ৩৩ নং 
ওয়াড, মাহা দ র, িকেশারগ  - ১২০৭

63 PD00234026751 ২০০৬৩ মাঃ আিবর খান িপতা-আ ল আিলম খান 
মাতা- িবনা আ ার

আলীেমর বাড়ী, পি ম পাইকপাড়া, ১নং চৗহাট, উয়াশ  
পাইকপাড়া, ধামরাই, ধামরাই, ঢাকা - ১৯৪৩

64 PD00234022959 ২০০৬৪ মা: এনা ল হক িপতা- মা: শাহজাহান খান
মাতা-সালমা আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

65 PD00234021121 ২০০৬৫ মাহা দ সাই ামান 
খান

িপতা- মাহা দ খােল ামান খান 
মাতা- িফয়া বগম

বািড় নং: ২০৩, লতানগ  রাড, রােয়র বাজার, িজগাতলা, ঢাকা-
১২০৯।

66 PD00234024330 ২০০৬৬ খায় ল অলম িপতা- সেলহ উি ন
মাতা- রাইয়া বগম

২২৮, চরকাউিনয়া , লাহা রী/০৪, লাহা রী, ক য়াদী, ক য়াদী, 
িকেশারগ  - ২৩৩৮

67 PD00234022134 ২০০৬৭ কাম ল হাসান িপতা-আ ল মা ান
মাতা- মাকেশদা

৫৯, কাজী নজ ল ইসলাম রাড, হাজীনগর, সা িলয়া, সা িলয়া, 
েযাজ  নয়, েযাজ  নয়, ঢাকা - ১৩৬১

68 PD00234021387 ২০০৬৮ নািদরা আ ার িপতা- মাঃ বা  িময়া
মাতা-তাছিলমা বগম

যে ঃ নািদরা আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
িড.অ◌াই.  রাড, ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

69 PD00234022469 ২০০৬৯ িফয়া আখতার িপতা-শিফ ল ইসলাম 
মাতা-আেলয়া বগম

৭৪/১৫ ডগরেমাড়া , ডগরেমাড়া,, ৭নং ওয়াড , িস আর িপ , সাভার 
, সাভার , ঢাকা - ১৩৪৩

70 PD00234021089 ২০০৭০ িস ক মানব িপতা-  রাখাল চ  িব াস
মাতা-  সািব ী িব াস

ভােদড়া সড়ক, ভােদড়া, িদগদাইড়, িনয়ামত র, তাড়াইল, 
তাড়াইল, িকেশারগ  - ২৩১০

71 PD00234023359 ২০০৭১ মেহদী হাসান িপতা-মিমন উি ন
মাতা- জসিমন বগম

47 ব রাজাবাজার, 47 ব রাজাবাজার, শর ই বাংলা নগর, 
তজগাও, ঢাকা সদর, ঢাকা সদর, ঢাকা - 1215

72 PD00234021321 ২০০৭২ সানিজদা লতানা িপতা- মাঃ আ ল কালাম
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা

যে -সানিজদা লতানা, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
িড. আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

73 PD00234024611 ২০০৭৩ সারমীন লতানা িপতা-কািবল িময়া
মাতা-পা ল আ ার

১০০৭, ক-িড, মরাজনগর, মরাজনগর, মরাজনগর, কদমতলী, 
কদমতলী, ঢাকা - ১৩৬২

74 PD00234021317 ২০০৭৪ সাহান িময়া িপতা-আ ল আহাদ
মাতা-পা ল আ ার

সাহান িময়া, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা, 
িড,আই.  রাড, ঢাকা।

75 PD00234021806 ২০০৭৫ নওরীন িবনেত িনিশ িপতা- মা: মা ফা কামাল িশকদার
মাতা- হনা বগম

৫০৬, িহে াল-ক, ৩য় ি িড়, ৫ম তলা,, তালতলা সরকারী কেলানী, 
আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা

76 PD00234021931 ২০০৭৬ মা: হাি ন-অর- রিশদ িপতা- মা: ীন  ইসলাম
মাতা-িবলিকছ  আ ার

ার টকিনক াল টকিনক াল িনং স ার 17, ব রাম রা িড 
আই   রাড ঢাকা 1219

77 PD00234021736 ২০০৭৭ মাঃ হািস র রহমান িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাতা- হাসনা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

78 PD00234021750 ২০০৭৮ মাঃ সানাউ াহ িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- জছিমন আ ার

যে - আ ল বাশার, িব-৯২, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং ওয়াড, 
িখলগ ও,ঢাকা - ১২১৯

79 PD00234022135 ২০০৭৯ িশিরন লতানা িশউিল িপতা- মা: ইি স আিল
মাতা- র জাহান বগম

২১/১৯, বাউিনয়াব ধ, ৫ নং ওয়াড, িমর র, প বী, প বী, ঢাকা - 
১২১৬

80 PD00234020534 ২০০৮০ মাঃ শিহ াহ িপতা- মাঃ আঃ হািমদ 
মাতা-ছিবল জান

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা, িড.আই.  
রাড, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা  - ১২১৯

81 PD00234024563 ২০০৮১ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন
মাতা- রাইয়া বগম

৫/িস, গালাপবাগ ( া ণিচরণ), ৪৯নয় ওয়াড, ওয়ারী, যা াবাড়ী, 
যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২০৩



82 PD00234020984 ২০০৮২ হিপ আ ার িপতা- মাঃ এনা ল হক
মাতা- া আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা, িড. আই.  রাড 
(৪থ তলা), ২২নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

83 PD00234021028 ২০০৮৩ রা  আ ার িপতা- ত মাঃ সিফউি ন
মাতা-হােমদা বগম

খ রেটক মাজার রাড ১/৩, হাি ং নং- ৬৮০/১৭, খ রেটক, 
পাথািলয়া, িমজানগর, সাভার, ঢাকা - ১৩৪৪

84 PD00234021130 ২০০৮৪ ্বােয়র িপতা-সািবর উি ন
মাতা-আি য়া

হাি ং # ৩, ক # এ, িদগরক া, িনয়ামত র, িনয়ামত র, 
কিরমগ , কিরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

85 PD00234022052 ২০০৮৫ িব ব চ  দাস িপতা- মান  দাস
মাতা-সিবতা রানী দাস

২১/২, দি ণগ ও (দাসপাড়া), দি ণগ ও ইউিনয়ন, বাসােবা, 
স জবাগ, স জবাগ, ঢাকা - ১২১৪

86 PD00234024382 ২০০৮৬ শামীমা নাসিরন িপতা- মাঃ তােহর উি ন
মাতা- াহার বগম

মাঃ সালাহ উি ন, মা কাটা, ছয় তী, ছয় তী, িলয়ারচর, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৪১

87 PD00234028557 ২০০৮৭ আিম ল ইসলাম রানা িপতা- ত. মাঃ আ ল হােসন বপারী
মাতা-আেমনা বগম

০১ নং, পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭।, আগারগ ও তালতলা,  ঢাকা - ১২০৭

88 PD00234022389 ২০০৮৮ নাসরীন আ ার িপতা- মাঃ আ ল রা াক
মাতা- িফয়া বগম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন,, তালতলা, ঢা কা - ১২০৭

89 PD00234028113 ২০০৮৯ মাসা: ফারজানা আ ার িপতা- মাসাঃ আেলয়া বগম
মাতা- মা: মাসেলম উি ন

মহানগর হােসন মি ল, িব-২, (২য় তলা), ৮৯/২/িস, আর. ক 
িমশন রাড, ৭ম গিল, গািপবাগ, ওয়ারী, ঢাকা - ১২০৩

90 PD00234025662 ২০০৯০ গির াহ িপতা- মা: হলাল উি ন
মাতা- হাসনারা আ ার

৩৪০/এ, একতা সড়ক, রাড#  ১৪, িতলপাপাড়া , িখলগ ও , 
িখলগ ও , িখলগ ও , িখলগ ও , িকেশারগ  - ১২১৯

91 PD00234022639 ২০০৯১ উ ল চ  রায় িপতা-কািলপদ চ  রায়
মাতা-সর তী রানী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

92 PD00234024036 ২০০৯২ মা: মা ন আহেমদ িপতা-আ ল মা ান
মাতা- বেদনা আ ার

জাওয়ার, ছনা , জাওয়ার, জাওয়ার, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

93 PD00234020196 ২০০৯৩ শারিমন আ ার িপতা- মা: আলাউি ন
মাতা-হািলমা বগম

১১৪/৪ িস, মিতিঝল কেলািন হাসপাতাল জান, ১০, িজ.িপ.ও, 
মিতিঝল, মিতিঝল, ঢাকা - ১০০০

94 PD00234025107 ২০০৯৪ মাঃ এমরান িময়া িপতা- মাঃ চ ন িময়া
মাতা- িকয়া আ ার

রাম রা িড. আই.  রাড, ার টকিনক াল িনং স ার ১৭ ব 
রাম রা , িডআই . রাড (৪থ তলা) , ঢাকা - ১২১৯

95 PD00234028244 ২০০৯৫ তাহিমনা বগম িপতা- ৎ ল হক ম মদার
মাতা- রিজয়া বগম

38, জাড় ল লন, , 41, ওয়ারী, ওয়ারী, ওয়ারী, ঢাকা - 1203

96 PD00234024185 ২০০৯৬ আির ল ইসলাম িপতা-আ ল মিতন
মাতা-শাম াহার

নাই, দি ণ িড়মারা, শােহদল/ ৮, িড়মারা, হােসন র, 
হােসন র, িকেশারগ  - ২৩২০

97 PD00234022735 ২০০৯৭  মাঃ স সায়ািলহীন। িপতা- মাঃ গাফরান উি ন আহে দ।
মাতা-ফিরদা বগম।

সািহদা মি ল,৫৮৮, পি ম শওড়াপাড়া, ১৪, িমর র, িমর র, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

98 PD00234026175 ২০০৯৮ আিজ ল হক িপতা-আ ল হক
মাতা-মাহ দা

২৬৬/০১, চরেশালািকয়া, চরেশালািকয়া / ৪ নং, িকেশারগ  , 
িকেশারগ  সদর  , িকেশারগ  সদর  , িকেশারগ  - ২৩০০

99 PD00234028105 ২০০৯৯ জা া ল ফরেদৗস িপতা- মাঃ আ র রিহম
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন

১০৫/এফ, পি ম আগারগ ও, ঢাকা উ র িস ঃ  -২৮, 
মাহা দ র ,  শেরবাংলানগর , ঢাকা - ১২০৭

100 PD00234025496 ২০১০০ মা: মাখেল র রহমান িপতা- মা: জিসম উ ীন
মাতা-কিরমা বগম

নাই, ◌ূগা র, চা র, গিচহাটা , ক য়াদী, ক য়াদী, িকেশারগ  -
 2331

101 PD00234022331 ২০১০১ জা া ল ফরেদৗস িপতা- মাঃ আ ল সা ার
মাতা-নািছমা বগম

১৪২(৩এ) িসিলকন পা জ, ম বাসােবা, জে া নয়, বাসােবা, 
স জবাগ, স জবাগ, ঢাকা - ১২১৪

102 PD00234023158 ২০১০২ মা খানম িপতা- মা: চ ন খান
মাতা-আি য়া খানম

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট ১১৭, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

103 PD00234021075 ২০১০৩ ি য়া লতানা িপতা-এ. এেক. এম. সাই ল ইসলাম
মাতা-িকেশায়ার লতানা

20/িব, উ র মাদারেটক , 4নং ওয়াড , বাসােবা, স জবাগ, 
স জবাগ, ঢাকা - 1214

104 PD00234025106 ২০১০৪ মাজাে ল ইয়া িপতা-সাম ল হক ইয়া 
মাতা-আেরছা বগম

েযাজ  নয়, সািদক র, সািদক র, সািদক র, ভরব, ভরব, 
িকেশারগ  - ২৩৪০



105 PD00234020289 ২০১০৫ িসকতা ম মদার িপতা-িচ  র ন ম মদার
মাতা- মিত রাণী ম মদার

যে , ণয়, অথৈনিতক স ক িবভাগ (ইআরিড), অথ ম ণালয়, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

106 PD00234024894 ২০১০৬ শারিমন আ ার িপতা-শাহা ল সরকার
মাতা-তাছিলমা বগম

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট ১১৭, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

107 PD00234027357 ২০১০৭ কাজী আসিমতা আহাদ িপতা-কাজী গালাম আহাদ
মাতা-তাহিমনা আহাদ

৯৪/১, িশকদার িভলা, , ই ািহম র ( লপাড়), ১৬, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল, কাফ ল, ঢাকা - ১২০৬

108 PD00234025634 ২০১০৮ পা  আ ার িপতা- ত আ  শহীদ
মাতা-মমতাজ বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ িড.আই.  রাড, ব রাম রা, 
ঢাকা ১২১৯

109 PD00234020940 ২০১০৯ শখ মাহা দ আল-হীরা িপতা- শখ আেনায়ার হােসন
মাতা-নাজমা আেনায়ার

178/2-এ, ই-2 াট, ম মদার বাড়ী, পি ম কাফ ল 
,আগারগাও তালতলা , শের বাংলা নগর , ঢাকা - 1207

110 PD00234029050 ২০১১০ মা: শাহআলম িপতা- মা: লাল িময়া
মাতা-িমনা বগম

আিদত  পাশা ( বপাির বািড়), আিদত  পাশা ( বপাির বািড়), 
এগারিস র , আি য়ািদ, পা ি য়া, িকেশারগ  - ২৩২৬

111 PD00234023480 ২০১১১ ইফফাত ইমামী িপতা-খান ফাই ল বারী
মাতা-িদল বা লতানা

২৩, উ র পীেররবাগ, ১৩ নং, িমর র, িমর র, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

112 PD00234024882 ২০১১২ রা  চৗ রী িপতা-িচ র ন চৗ রী 
মাতা-স া রাণী চৗ রী

িনউ লাইট কমািশয়াল ই উট ১১৭, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭

113 PD00234028740 ২০১১৩ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ সােহব আলী
মাতা-খ িদজা বগম

িডয়াম মইন রাড, উ র িশয়াচর, ত ার মাঠ, ওয়াড নং-০৯, 
ব র, ফ া, নারায়ণগ  সদর, ঢাকা - ১৪২১

114 PD00234021085 ২০১১৪ তানিজনা আ ার িপতা-আলী আকবর
মাতা-খাই ে ছা

খান কেলজ রাড, িনউটাউন, ৭নং, িকেশারগ , িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  - ২৩০০

115 PD00234028652 ২০১১৫ মাঃইয়ািছন িপতা- মাঃ জামান
মাতা- লায়লা বগম

১১, মি ক টাওয়ার  , বধন বািড়, ০৯, িমর র, িমর র, িমর র, 
ঢাকা - ১২১৬

116 PD00234021086 ২০১১৬ জয় চ িপতা-বা ল চ
মাতা-িশখা চ

নীলগ  সড়ক, শালািকয়া, ২ নং, িকেশারগ , িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  - ২৩০০

117 PD00234026088 ২০১১৭ মা: শাওন হােসন িপতা- মা: নািজম হােসন
মাতা-মািহ র বগম

২৬৩, এিলফ া  রাড, এিলফ া  রাড, ১৮, িনউমােকট, 
িনউমােকট, িনউমােকট, ঢাকা - ১২০৫

118 PD00234022351 ২০১১৮ সােদ র রহমান িপতা- মা: রিশদ আলম
মাতা-রািহমা খা ন

েযাজ  নয,় প রগাতী, ওয়াড 01, হােসন র, হােসন র, 
হােসন র, িকেশারগ  - 2320

119 PD00234025099 ২০১১৯ তাসিলমা আ ার িপতা- ত আ  তােহর
মাতা-নািগস বগম

এফ-১/১, িবিপএ িস, সাভার ইউিনয়ন, িবিপএ িস, সাভার, সাভার, 
ঢাকা - ১৩৪৩

120 PD00234023981 ২০১২০ মা: আিকব খান িপতা- মা: রইছ উি ন খান
মাতা-হািফজা বগম

রইছ উি ন িভলা, ফিরদ র, ফিরদ র(০৪), নলবাইদ, িলয়ারচর, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৩৮

121 PD00234026668 ২০১২১ তাফাে ল হাসাইন িপতা- ত হািকম আলী হাওলাদার
মাতা- ত লেনচা িবিব

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব/৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

122 PD00234024829 ২০১২২ মাঃ আিমর হােসন িপতা- মাঃ ছ আলী
মাতা-জােয়দা খা ন

যে , মাঃ নজ ল ইসলাম ( ), িদ সান স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ন ইনি উট, বাড়ী নং ১২, রাড নং ০১, 
সনপাড় পবতা িমর র -১০,, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

123 PD00234023165 ২০১২৩ ই ািহম সৗরভ িপতা- মাঃ সালায়মান শখ
মাতা-নারিগস বগম

১০৫/১, ক-এ, ভাটপাড়া, িবিপএ িস, সাভার িপ এ  িস, সাভার, 
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

124 PD00234024204 ২০১২৪ সােহল রানা িপতা- মা: আ র রিহম খ কার 
মাতা- মাছা: মােজদা খা ন

মা াপাড়া সড়ক, উ র মা াপাড়া , ৮ নং মািরয়া ইউিনয়ন , 
িকেশারগ  সদর , িকেশারগ  - ২৩00

125 PD00234021550 ২০১২৫ ফরেদৗিস আ ার িরয়া িপতা-আলাউি ন হাওলাদার
মাতা- লতানা পারভীন

House No# 08 , West Kafrul , 14 Ward , 
Mohammadpur , Sher-E-Bangla Nagar, 
ঢাকা - 1207

126 PD00234022517 ২০১২৬ সানিজদা লতানা া িপতা-না  িময়া
মাতা- া বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা,, িড.আই.  
রাড, িখলগ ও, রাম রা, রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯



127 PD00234022274 ২০১২৭ মাঃ মা ন হাসান মা ন িপতা-Md. Somir Ali
মাতা-Shafali Begum

19/C/7, PRINCIPLE ABUL KASHEM 
ROAD, NORTH TOLARBAGH, Mirpur-1, 
12 no Ward Dhaka North City 
Corporation, Mirpur, Darus Salam, 
Darus Salam, ঢাকা - 1216

128 PD00234021609 ২০১২৮ িরফাত িময়া িপতা- মাঃ আ ল কালাম
মাতা- মা আ ার

২৩০, গাইটাল, ১নং ওয়াড, িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - ২৩০০

129 PD00234023180 ২০১২৯ হ দ রাজন িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতা- মাসাঃ রেবকা খানম

   ৫৭০/৫৭১, ক- প,, সকশান-১২, প বী, ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন (ওয়াড-২) , িমর র, ঢাকা - ১২১৬

130 PD00234021047 ২০১৩০ সিলম িময়া িপতা-আ র রিহম
মাতা-জ রা বগম

১৭, ার টকিনক াল িনং স ার, ২২নং ওয়াড, িখলগ ও, 
রাম রা, রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯

131 PD00234020766 ২০১৩১ রািকব আল মাহা দ িপতা- মা: মা ন কিবর
মাতা-জাহানারা বগম

৭৩/০৩, দি ণগ ও, দি ণগ ও, বাসােবা, স জবাগ, স জবাগ, 
ঢাকা - ১২১৪

132 PD00234021763 ২০১৩২ মাঃ রােসল িময়া িপতা- মাঃ কা ন িময়া
মাতা- মাছা: সািফয়া খা ন

যে - মাঃ কা ন িময়া, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
ব রাম রা, , িড.আই.  রাড, িখলগ ও, রাম রা, রাম রা, 

িকেশারগ  - ১২১৯
133 PD00234022061 ২০১৩৩ মাঃ ল ইসলাম িপতা- মাঃ হািনফ আলী

মাতা-আর দা খা ন
েযাজ  নয়, আ িলয়া, ধামরাই, ধামরাই, ধামরাই, ধামরাই, ঢাকা -

 ১৩৫০
134 PD00234021391 ২০১৩৪ রােকয়া বগম িপতা- মাঃ আসাব আলী

মাতা- পনাহার
রােকয়া বগম, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা, 

িড,আই.  রাড, ঢাকা।, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, 
রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯

135 PD00234028972 ২০১৩৫ এ.এইচ.এম. মাহা দ 
উ াহ

িপতা-এম.এ.হািলম
মাতা-সাম ন নাহার

২৮৭/১িস/১, ম  পীেররবাগ (িঝলপাড়), ১৩, িমর র, িমর র, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

136 PD00234021401 ২০১৩৬ মাঃ জিন িময়া িপতা- মাঃ ফজ ল হক
মাতা- াহার

মাঃ জিন িময়া, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা, 
িড,আই.  রাড, ঢাকা।, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, 
রাম রা, িকেশারগ  - ১২১৯

137 PD00234023826 ২০১৩৭ মাঃ মা ফ আহেমদ িপতা- মাঃ আ ল কােদর
মাতা-মায়া বগম

বাসা নং-৩১৫/৮ , , কাওলার বপারী বাড়ী, , দি ণখান আদশ 
ইউিনয়ন পিরষদ, িখলে ত, দি ণখান, ঢাকা - ১২২৯

138 PD00234021426 ২০১৩৮ তানিজনা রহমান িপতা-মিতউর রহমান
মাতা- িশদা বগম

যে -তানিজনা রহমান, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড. 
আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

139 PD00234027160 ২০১৩৯ জািমল হােসন িপতা-জয়নাল হােসন
মাতা-আেনায়ারা বগম

৩৪/১ , রহমতগ  লন,, ২৯, পা া , লালবাগ , লালবাগ , ঢাকা - 
১২১১

140 PD00234028775 ২০১৪০ মাহা দ তাের ল ইসলাম িপতা- মাহা দ জােহদ আলী
মাতা-অিনহা আ ার

বালী গাও সড়ক, বালী গাও, িহলিচয়া ওয়াড নং-০৫, িহলিচয়া, 
বািজত র, বািজত র, িকেশারগ  - ২৩৩৭

141 PD00234022680 ২০১৪১ মা : মাশাররফ হােসন িপতা- মা: শিরফ িময়া
মাতা- মােমনা

াম: মলার টক, াম: মলার টক, কাউি য়া, িমর র বড় 
বাজার , সাভার, সাভার, ঢাকা - ১২১৮

142 PD00234027447 ২০১৪২ মায়াে ম হাসাইন িপতা- মাঃ আছমত আলী
মাতা-শািহমা খা ন

৩২৯, রােবয়া ানশন, হােসন র রাড, ন য়া, ৮, িকেশারগ  
সদর, িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - ২৩০০

143 PD00234026647 ২০১৪৩ মাঃ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ইউ স িময়া
মাতা-ফােতমা বগম

েযাজ  নয়, নবাব চর, শা া/5, আ , করাণীগ , করাণীগ , 
ঢাকা - 1312

144 PD00234027444 ২০১৪৪ সা াদ হােসন িপতা-আ র রািশদ
মাতা- ল ম

নাই, িড়মারা, সােহদল, িড়মারা, হােসন র, হােসন র, 
িকেশারগ  - ২৩২০

145 PD00234020159 ২০১৪৫ রওশন আরা িপতা- মাঃ আ ল ওয়ােহদ
মাতা-আেনায়ারা বগম

বাসা ন র-৩৭, রা্ড ন র-০৪, এস এ খােলক আবািসক এলাকা, 
১০ ন র, িমর র, দা স সালাম, দা স সালাম, ঢাকা - ১২১৬

146 PD00234027448 ২০১৪৬ শাহানা আ ার িপতা-ছিফর উি ন
মাতা-জািমলা খা ন

৩২৯, রােবয়া ানশন, হােসন র রাড, ন য়া, ৮, িকেশারগ  
সদর, িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - ২৩০০



147 PD00234026499 ২০১৪৭ ছাইেয়দা ইয়াছিমন শারিমন িপতা-শহী াহ ী 
মাতা- সিলনা আ ার

বাসা নং-৩৭, ী বাড়ী, আজম র বপাড়া, ৬নং  ওয়াড, 
আজম র, দি নখান , ঢাকা - ১২৩০

148 PD00234022628 ২০১৪৮ মাঃ রায়হান উি ন িপতা- ত. আঃ হািকম 
মাতা- ত.  রেহনা বগম

৫৫৬, িশ ক প ী ঘাইটাল , ০১ নং  , িকেশারগ  , িকেশারগ  - 
২৩০০

149 PD00234029061 ২০১৪৯ মাঃ হািব র রহমান িপতা- মাঃ আ ল কালাম 
মাতা- রােকয়া বগম

কে াল-ঙ, বাসা নং-৩০৬, তালতলা সরকাির কেলানী , ২৮, 
আগারগ ও , শের-বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

150 PD00234021365 ২০১৫০ রাকন িময়া িপতা-আ  তােহর 
মাতা-মনিজলা

আ  তােহর , িদঘরক া , িনয়ামত র , িনয়ামত র ,  কিরমগ  ,  
কিরমগ  , িকেশারগ  - ২৩১০

151 PD00234026661 ২০১৫১ আ াহ আল নামান িপতা- মা িসরা ল ইসলাম
মাতা-জা া ল ফরেদৗস

বাসা-৪৫,সড়ক-৩১, প বী, ২ নং ওয়াড, প বী, িমর র, িমর র, 
ঢাকা - ১২১৬

152 PD00234023644 ২০১৫২ ইমন িময়া িপতা-আ ল মিজদ
মাতা-নািছমা

ড়া, ড়া, রাউিত, ড়া বাজার, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

153 PD00234027881 ২০১৫৩ মাঃ িব াল হােসন িপতা- তয়ব আলী
মাতা-জােহদা বগম

হাি  নং-606, লন নং-08, আলীনগর মইন রাড, 56 নং 
ওয়াড, আ াফাবাদ, কামরা ীরচর, ঢাকা - 1211

154 PD00234023018 ২০১৫৪ জািকয়া আ ার িপতা-আ ব র
মাতা-িমনা

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা িড,আই, , রাড,, 
িখলগ ও, রাম রা, - ১২১৯

155 PD00234027013 ২০১৫৫ মৗ ারী চৗ রী িরমিক িপতা-অমর আলী িময়া
মাতা-আিরফা আ ার া

১৩৮/৯, ব রাম রা , ২২ নং, রাম রা , রাম রা , রাম রা , ঢাকা 
- ১২১৯

156 PD00234021813 ২০১৫৬ মা: কাওসার খান িপতা- মা: িশদ খান
মাতা-খােলদা খানম

৫০৬, িহে াল-ক, ৩য় ি িড়, ৫ম তলা,, তালতলা সরকারী কেলানী, 
আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা

157 PD00234022438 ২০১৫৭ মাঃ শাহজাহান িপতা- মাঃ আ র রিশদ
মাতা-মিদনা আ ার

যে - শাহজাহান, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

158 PD00234025990 ২০১৫৮ মাঃ এনা ল হােসন মিহন িপতা- মাঃ এমারত হােসন
মাতা- সিলনা বগম

৯/৩, িখলগ ও রইলেগট , িখলগ ও, ১, িখলগ ও , িখলগ ও , 
িখলগ ও , ঢাকা - ১২১৯

159 PD00234026501 ২০১৫৯ ফািরয়া আফিরন চৗ রী িপতা- মাঃ আলী হায়দার চৗ রী
মাতা-মমতাজ বগম চৗ রী

৭৯/১, পি ম কাফ ল, মা াপাড়া, শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।

160 PD00234020732 ২০১৬০ মাঃ আ ার-উজ-জামান িপতা- মাঃ সবর আলী
মাতা- রেহনা আলী

যে - মাঃ সবর আলী, আয়লা বে র বাড়ী , কিরমগ  পৗরসভা, 
িকেশারগ  - ২৩১০

161 PD00234020607 ২০১৬১ মা: সাম ল হক িপতা- মা: শাহজাহান িময়া
মাতা-রিফয়া বগম

২/এফ, ৫/৩, িমর র, -, িমর র, িমর র, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

162 PD00234027156 ২০১৬২ মাঃ রােসল িময়া িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা-অ ফা বগম

-, িচকনী, তালজা া, আকব র, তাড়াইল, তাড়াইল, িকেশারগ  - 
২৩১৬

163 PD00234029088 ২০১৬৩ রজওয়ানা লতানা িপতা- মাঃ মাহ র রহমান খান
মাতা-নািসমা রহমান

রাড ◌ঃ২, বাড়ী নং- ৩৫/ফ/৫, াট নং- ৪/িস, ামলী, 
মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

164 PD00234022789 ২০১৬৪ া ভৗিমক িপতা-অ  ভৗিমক
মাতা-পা ল ভৗিমক

বাসা নং- ১৭৭, হাজারী নগর, ছয় তী, ছয় তী, িলয়ারচর, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৪১

165 PD00234029089 ২০১৬৫ মাঃ আকতার - উজ- 
জামান খান

িপতা- মাঃ মাহ র রহমান খান
মাতা-নািসমা রহমান

রাড ◌ঃ২, বাড়ী নং- ৩৫/ফ/৫, াট নং- ৪/িস, ামলী, 
মাহা দ র, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

166 PD00234022787 ২০১৬৬ িব িজৎ ভৗিমক িপতা-অ  ভৗিমক
মাতা-পা ল ভৗিমক

বাসা নং- ১৭৭, হাজারী নগর, ছয় তী, ছয় তী, িলয়ারচর, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৪১

167 PD00234025779 ২০১৬৭ িসফাত জিরন চৗ রী িপতা- গালাম মাক দ চৗ রী
মাতা-িসকদার র-ই নাজনীন

বাসাঃ-৪৪, সরক নং-০৪, স র নং-০৫, উ রা, ঢাকা।, বাসাঃ-৪৪, 
সরক নং-০৪, স র নং-০৫, ঢাকা - ১২৩০

168 PD00234024179 ২০১৬৮ সানিজদা আবসারী িপতা- মাঃ মাহতাব উি ন
মাতা-আেনায়ারা বগম

সা ার চর, সা ার চর, া াণ ক রী, া াণ ক রী, িকেশারগ  
সদর, িকেশারগ  - ২৩০০

169 PD00234023072 ২০১৬৯ মৗ মী আ ার মৗ িপতা- মাঃ সিহ াহ
মাতা-রািহমা বগম

যে ঃ মাঃ সিহ াহ, প চেখালা, সাতার ল ইউিনয়ন, বা া, 
বা া, বা া, ঢাকা - ১২১২



170 PD00234025568 ২০১৭০ মা. আ ল কাই ম িপতা- মা:  মাহ দ
মাতা-হািছনা বগম

েযাজ  নয়, ভাটগ ও, ১ নং রিশদাবাদ, া ণ ক রী, সদর, সদর, 
িকেশারগ  - ২৩০০

171 PD00234021610 ২০১৭১ মাঃ জসীম উ ীন িপতা- মাঃ মা ফা হাওলাদার 
মাতা-রিহমা

উ র বা া ,আিলর মাড়।, উ র বা া,  বা া, লশান,  বা া,  
বা া, ঢাকা - 1212

172 PD00234027145 ২০১৭২ শারিমন লতানা িপতা- মানতাজ আলী
মাতা-নাজমা আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব/৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং, 
িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, িকেশারগ  - ১২১৯

173 PD00234024885 ২০১৭৩ মাঃ সিজব হােসন িপতা- মাঃ র আলম
মাতা- মা বগম

িজ-৯৭, শের বাংলা নগর, ২৭ নং উ র, শের বাংলা নগর, শের 
বাংলা নগর, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

174 PD00234027873 ২০১৭৪ মা:পারেভজ িময়া িপতা- মা: রতন িময়া 
মাতা-পারভীন আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার , ১৭, ব রাম রা,৪থ তলা , 
িড.আই.  রাড,ঢাকা-১২১৯।

175 PD00234024795 ২০১৭৫ মাঃ নাজ ল কিরম িপতা- ত. মাঃ সােদক
মাতা-কািরমা বগম

১৫০/িব, রাড নং- ০৮, দি ন িবিশল, ১২, িমর র, িমর র, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

176 PD00234020951 ২০১৭৬ মাবারক হােসন িপতা-আিজ ল হক 
মাতা-আেয়শা আ ার

ার কিনক াল িনং স ার (৪থ), ১৭, ব রাম রা িড. আই  
রাড, ঢাকা-১২১৯,

177 PD00234024167 ২০১৭৭ মাঃ িরপন িপতা- মাঃ আ ল আহাদ
মাতা-আসমা বগম

িব-29,িস-6 আগারগ ও তালতলা সরকারী কেলানী,ঢাকা-১২০৭।

178 PD00234020615 ২০১৭৮ মাহা দ মাশারফ হােসন িপতা- মাহা দ সাহাব উ ীন
মাতা-ক না আ ার

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৭/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

179 PD00234025830 ২০১৭৯ শাহ ফািহম আহা দ িপতা-শাহ রিকব উি ন আহা দ 
মাতা- সলীনা আ ার

াট নং- ৫০৪, ই ান িভলা, , ৬, স নবািগচা, ২০, িজিপও, 
ঢাকা, রমনা, রমনা, ঢাকা - ১০০০

180 PD00234020712 ২০১৮০ তাজিমন আ ার িপতা- মা: িফেরাজ িময়া 
মাতা-িবলিকছ আ ার

িনলখী নয়াহা , িনলখী নয়াহা , বািজত র ইউিনয়ন, সরারচর, 
বািজত র, বািজত র, িকেশারগ  - ২৩৩৭

181 PD00234025338 ২০১৮১ েসনিজত সাহা জয় িপতা-শংকর মার সাহা
মাতা- ভাতী সাহা

২৭/ এইচ, ীনেরাড গভ: াফ কায়াটার, ীনেরাড, ১৭ নং 
লকসাকাস কলাবাগান, িনউমােকট, কলাবাগান, ঢাকা - ১২০৫

182 PD00234027829 ২০১৮২                       মা: 
রিবন িময়া

িপতা-           মা: আফাজ উি ন
মাতা-          এসনাহার

জামতলা বাজার রাড এর সােথ, বীরহািজ র , ১ নং িজনারী, 
হািজ র , হােসর র , িকেশারগ  - ২২২৩

183 PD00234021135 ২০১৮৩ মাঃ নািফউল আলম িপতা-মর ম মাঃ শহী াহ
মাতা-নািছমা বগম

যে , মাঃ মা ন কিবর, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
চৗ রীপাড়া, ২৩, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

184 PD00234022081 ২০১৮৪ িজ া ল ইসলাম মী িপতা-কাম ল ইসলাম
মাতা- না ইসলাম

ার টকিনক াল িনং স ার,, ১৭, ব রাম রা িড.আই.  
রাড,, ওয়াড নং-২২, িখলগাও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

185 PD00234026098 ২০১৮৫ মা: পারেভজ শখ িপতা- মা: মা ান শখ
মাতা-পারিভন আ ার

৪৭/িপ, আিজম র কেলানী, আিজম র , ২৬, িনউ মােকট, 
লালবাগ, লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

186 PD00234023796 ২০১৮৬ জািহ ল হাসান িপতা-কাজী এম.এ মা ান 
মাতা-নাছিরন আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার,, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩, 
িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, িকেশারগ  - ১২১৯

187 PD00234021641 ২০১৮৭ িবউ  আ ার িপতা-আ ল খােলক সরদার
মাতা- শফালী বগম

৩৬৮, িডআই  রাড, ব রাম রা, েযাজ  নয়, িখলগাও, েযাজ  
নয়, েযাজ  নয়, ফিরদ র - ১২১৯

188 PD00234027049 ২০১৮৮ তামা া আ ার িপতা- মাঃ ওমর ফা ক
মাতা- রজাহান আ ার

যে -তামা া আ ার , ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড. 
আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

189 PD00234021680 ২০১৮৯ কাজল আ ার িপতা- শখ খিবর িময়া 
মাতা-আ রী বগম

১৫, নথ ক হল রাড, বাংলাবাজার, া র, ঢাকা-১১০০।, ১৫, 
নথ ক হল রাড, ৪৩, ঢাকা সদর , া র , ফিরদ র - ১১০০

190 PD00234026293 ২০১৯০ মা. আ ল কালাম িপতা- মা. হািফজ উি ন 
মাতা-ফােতমা খা ন

ার টকিনক াল িনং স ার ১৭,িড.আই. . রাড (৪থ তলা ) 
ব রাম রা . ঢাকা ১২১৯

191 PD00234021705 ২০১৯১ লায়লা আফেরাজ িপতা- মাঃ তিমজউ ীন মি ক
মাতা-কদভা  বগম

যে , মাঃ নজ ল ইসলাম ( ), িদ সান স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ন ইনি উট, বাড়ী নং ১২, রাড নং ০১, 
সনপাড় পবতা িমর র -১০,, িমর র, ঢাকা - ১২১৬



192 PD00234026753 ২০১৯২ রহান উি ন িপতা-আ ল কালাম
মাতা- েলখা আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা, িড.আই.  
রাড,, ২২নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

193 PD00234021811 ২০১৯৩ মা ম িব াহ িপতা- মাঃ িসরাজ িময়া
মাতা-িফেরাজা বগম

যে , মাঃ নজ ল ইসলাম ( ), িদ সান স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ন ইনি উট, বাড়ী নং ১২, রাড নং ০১, 
সনপাড় পবতা িমর র -১০, ঢাকা - ১২১৬

194 PD00234025359 ২০১৯৪ মাঃ িজয়া উি ন আহেমদ িপতা- মাঃ মা ন কিবর
মাতা- ফরেদৗসী আ ার

74, Sher Shah Suri Road, Sher Shah 
Suri Road, 31, Mohammadpur, ঢাকা - 1207

195 PD00234022208 ২০১৯৫ িজয়াউ ীন িপতা-ছামাদ ম মদার
মাতা-আেলয়া বগম

২২৫, চর া ী, ৯নং ওয়াড়, া ী, সদর র, সদর র, 
ফিরদ র - ৭৮২২

196 PD00234029031 ২০১৯৬ িদগ  মার সাহা িপতা-জীবন মার সাহা 
মাতা-িবউ  রানী সাহা

১৪৫০, সতাল , ৭, িকেশারগ  , িকেশারগ  সদর , িকেশারগ  
সদর , িকেশারগ  - ২৩০০

197 PD00234022853 ২০১৯৭ এ. িব. এম. আেনায়ার 
হােসন

িপতা- মাঃ িসরা ল হক
মাতা- বগম আফেরাজা হক

যে ঃ মাঃ সাি র আহেমদ (সহকারী িশ ক), আইিডয়াল ল 
এ  কেলজ, ০৬ নং গদা, স জবাগ, ফিরদ র - ১২১৪

198 PD00234022774 ২০১৯৮ ইজমা আ ার িপতা- মাঃ আলমগীর
মাতা-রিহমা আ ার

িব-৩৮, এফ-৮  ,  এিজিব কেলানী (আইিডয়াল জান), ১০, 
িজিপও, মিতিঝল , মিতিঝল , িকেশারগ  - ১০০০

199 PD00234022880 ২০১৯৯ জ ে ছা  রামানা িপতা-আ র  রিহম 
মাতা- র নহার বগম

মিরন একাডমী, মিরন একাডমী, ১নং  বরাগ, মিরন একাডমী, 
আেনায়ারা, আেনায়ারা, ফিরদ র - ৪২০৬

200 PD00234022180 ২০২০০ মা ন িময়া িপতা-আল  ঞা
মাতা-স ফা আ ার

আল  ঞা, র ল, রাউিত, ড়া বাজার, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

201 PD00234023795 ২০২০১ সাম ন নাহার িশপন িপতা-িনজাম মা া
মাতা- মেহ ন নছা

বাসা নং-৯৭৯, সড়ক নং-০৫, সকশন-০৭, ৬ নং ওয়াড, িমর র, 
প বী, প বী, ফিরদ র - ১২১৬

202 PD00234028063 ২০২০২ আিত ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম 
মাতা- রািকয়া বগম

িনউ লাইট কমািশয়াল ই উট ১১৭, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭

203 PD00234024229 ২০২০৩ আ  নািসম িপতা- মাঃ হািফ র রহমান 
মাতা- মােশদা

যে : মাঃ হািফ র রহমান , লবাড়ীয়া , শখর, শখর , 
বায়ালমারী , বায়ালমারী , ফিরদ র - ৭৮৬১

204 PD00234021088 ২০২০৪ িব ৎ মার সন িপতা-িব ব মার সন 
মাতা- িতমা রানী

নািহরাজপাড়া সড়ক, নািহরাজপাড়া, িনয়ামত র, িনয়ামত র, 
কিমরমগ , কিমরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

205 PD00234024438 ২০২০৫ রাদ হােসন িপতা- শখ মা ান
মাতা- রজাহান বগম

শখ মা ান, রামনগর, রামনগর, নগর, নগরকা া, নগরকা া, 
ফিরদ র - ৭৮২১

206 PD00234028588 ২০২০৬ মা: মািশ ল ইসলাম িপতা- মা: িমিছর  উি ন
মাতা- রজাহান আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ বরাম রা, িডআই  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

207 PD00234024569 ২০২০৭ মিরয়ম িপতা-  আ ল আলী মা া
মাতা-হােফজা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ১৪, আগারগ ও, ঢাকা, ঢাকা, ফিরদ র - ১২০৭

208 PD00234023655 ২০২০৮ মাঃ আ ল হািকম িপতা- মাঃ জালাল উি ন
মাতা-জা া াহার

আলাউি ন, ছনা , জাওয়ার, জাওয়ার, তাড়াইল, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

209 PD00234024750 ২০২০৯ অিমত চাকী িপতা-অমল চাকী
মাতা- দবী চাকী

৭৩২, গায়ালকা ী, ক রী, কা রা, ফিরদ র সদর, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র - ৭৮০০

210 PD00234026340 ২০২১০ তানিজয়া ইসলাম িপতা-শহী ল ইসলাম
মাতা-রািশদা খা ন

যে -তানিজয়া ইসলাম, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
িড. আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

211 PD00234025066 ২০২১১ আইিরন আ ার িপতা- মা: ইমদা ল হক
মাতা-মািজয়া বগম

যে : মা া জািহ র রহমান, সিমনার সহকারী , ইসলামী িশ া 
িবভাগ,  সরকাির িত মীর কেলজ, ঢাকা।

212 PD00234025456 ২০২১২ রািজব আহেমদ িপতা- মাঃ আ  আ াহ
মাতা- েলনা বগম

বিড়বাড়ী, বিড়বাড়ী, ৬নং বিড়বাড়ী, বাদলা, ইটনা, ইটনা, 
িকেশারগ  - ২৩১০

213 PD00234025102 ২০২১৩ জা া ল ফরেদৗস িপতা-জাহা ীর মা া
মাতা-রািশদা বগম

মা া বািড়, ঢউখািল, ঢউখািল, ঢউখািল, সদর র, সদর র, 
ফিরদ র - ৭৮২০



214 PD00234026005 ২০২১৪ রােকয়া বগম িপতা- মাঃ আসাব আলী
মাতা- পনাহার

যে - রােকয়া বগম, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড. 
আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

215 PD00234025401 ২০২১৫ মা: ইমরান হােসন িপতা- মা: ৎফর রহমান
মাতা-িফেরাজা বগম

কানাই র, কানাই র, কানাই র, কানাই র, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র - ৭৮০১

216 PD00234026345 ২০২১৬ তানিজনা রহমান িপতা-মিতউর রহমান
মাতা- িশদা বগম

যে -তানিজনা রহমান, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড. 
আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা

217 PD00234027263 ২০২১৭ মাঃ িহন িময়া িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা-িশখা বগম

হাি ং নং-৬৬/০৪, গৗড়িদয়া, আটঘর, ওয়াড-৪, গৗড়িদয়া, 
সালথা, সালথা, ফিরদ র - ৭৮০১

218 PD00234021565 ২০২১৮ মিরয়ম আ ার িপতা- মাঃ মিজ র রহমান
মাতা-ক না আ ার

যে - মিরয়ম আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

219 PD00234027642 ২০২১৯ ওয়ািকল উি ন িপতা-আ  ব ার শখ
মাতা-আিছয়া খা ন

েযাজ  নয়, শলমারী, ড়াইচ, িশয়ালদী, আলফাডা া, 
আলফাডা া, ফিরদ র - 7870

220 PD00234025396 ২০২২০ সািনয়া আ ার িপতা-আেনায়ার হােসন
মাতা-আইিরন আ ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা, িড.আই.  
রাড, ২২নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

221 PD00234027818 ২০২২১ মাঃ নািছর উি ন িপতা- মাঃ ওিলয়ার মা া
মাতা- মাসাঃ িড় বগম

াম- ক রাকা ী, ডাকঘর- িশয়ালদী, উপেজলা- আলফাডা া, 
জলা- ফিরদ র।, ক রাকা ী, 5নং বানা ইউিনয়ন / 6নং ওয়াড, 

িশয়ালদী, আলফাডা া, ঢাকা - 7870
222 PD00234025515 ২০২২২ আ ল বাশার িপতা-আ ব আলী 

মাতা-আছমা আ ার
িশং য়া , িশং য়া , নায়াবাদ, কিরমগ , কিরমগ , কিরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

223 PD00234028780 ২০২২৩ মা: মাজাহা ল আলম িপতা- মা: জাহা ীর আলম
মাতা-মেনায়ারা বগম

কাটাগড়, কাটাগড়, পাপাত, ব পাশা, বায়ালমারী, বায়ালমারী, 
ফিরদ র - ৭৮৬০

224 PD00234027654 ২০২২৪ িনগার নািহন জামান কয়া িপতা- মাঃ আসা ামান
মাতা- রােকয়া বগম

িব-১০/ িস-৫, একতা কমে , তালতলা সরকাির কেলানী, ঢাকা-
১২০৭। , আগারগ ও তালতলা, ঢাকা

225 PD00234028891 ২০২২৫ ফারজানা ইসলাম িপতা- মাঃ কাম ল ইসলাম 
মাতা-লায়লা ইসলাম

কে াল খ-১০৬, আগারগ ও তালতলা, সরকাির কেলানী, শের 
বাংলা নগর- ঢাকা-১২০৭। , আগারগ ও তালতলা, ঢাকা

226 PD00234021087 ২০২২৬ বরাজ রাজীব িপতা-আলী আকবর
মাতা-খাই ে ছা

খান কেলজ রাড, িনউটাউন, ৭নং, িকেশারগ , িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ  - ২৩০০

227 PD00234028689 ২০২২৭ কািতক চ  ঘাষ িপতা- নীল চ  ঘাষ
মাতা-প া রানী ঘাষ

পা য়া, পা য়া, পা য়া, পা য়া, নাগর র, নাগর র, 
টা াইল - 1939

228 PD00234027236 ২০২২৮ সাহাইল আ াহ িপতা-আ  হািনফ িময়া
মাতা-িফেরাজা বগম

সমকাল ডায়গেনাি ক কমে  36/  শহীদ ফা ক সড়ক, 
যা াবাড়ী, 50, যা াবাড়ী, মাদারী র - 1232

229 PD00234027755 ২০২২৯ মা: ইমাম হােসন িপতা- মা: মিতউর রহমান
মাতা-আিরফা খা ন

৪৩৭/১-এ, াট নং ০৬, ি তীয় তলা।, মািনকদী,মাদরাসা রাড, 
১৫, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা - ১২০৬

230 PD00234027318 ২০২৩০ িব ব সরকার িপতা-বীর মাহন সরকার 
মাতা-মহমায়া সরকার

১৮৪,উলন,রাম রা,ঢাকা-১২১৯, েযাজ  নয়, রাম রা/২২ নং, 
িখলগ ও, লশান, লশান, মাদারী র - ১২১৯

231 PD00234024718 ২০২৩১ মা: মা ন কিবর িপতা- মা: আ ল খােলক ফিকর
মাতা-শাম াহার

েযাজ  নয়, গাসাইবাড়ী, িদগড়, কািলহতী, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 
টা াইল - ১৯৭০

232 PD00234027311 ২০২৩২ ত সরকার িপতা-বীরেমাহন সরকার
মাতা-মহমায়া

১৮৪,উলন,রাম রা,ঢাকা-১২১৯, েযাজ  নয়, রাম রা/২২ নং, 
িখলগ ও, লশান, লশান, মাদারী র - ১২১৯

233 PD00234021927 ২০২৩৩ তাসিলমা আ ার িপতা- জ িময়া
মাতা- রজাহান বগম

জ িময়া, বাসা নং-৫৩১, গিল নং-৮, পি ম নাখালপাড়া, 
তজগ ও, ঢাকা-১২১৫

234 PD00234023296 ২০২৩৪ শা  মার িপতা- ধীর মার পাল
মাতা- নী পাল

রামারবাগ, রামারবাগ, ব র, ব র, নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ  সদর, মাদারী র - ১৪২১

235 PD00234029326 ২০২৩৫ রেহনা পারভীন িপতা- মাঃ আ ল বােসত
মাতা-িবউ  বগম

াট নং- এ-১, ২৭২/খ, ৩/এফ, পি ম আগারগ ও, তালতলা- 
ঢাকা-১২০৭। , াম- পি ম আগারগ ও , ঢাকা  - ১২০৭



236 PD00234022715 ২০২৩৬ মন চৗ রী িপতা-আজাহার চৗ রী 
মাতা-মনাে◌য়ারা বগম

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট, 93/1 এ সরদার কমে , 
আগারগাও, তালতলা, , 28 নং ওয়াড, মাহা দ র,  - 1207

237 PD00234021890 ২০২৩৭ মাঃ ফা ক হােসন িপতা-Md. Jubber Ali
মাতা-Farida Begum

93389499401 , Sarker Bari, Utter 
Pathalia, Nogda Shimla, Chatutia, 
Gopalpur, Gopalpur, টা াইল - 1991

238 PD00234022302 ২০২৩৮ লতানা্ িপতা-আ ল জিলল িশকদার
মাতা-রািহমা বগম

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট, 93/1 এ সরদার কমে , 
আগারগাও, তালতলা,  - 1207

239 PD00234023055 ২০২৩৯ আরাফাত িসি কী িপতা-আ  বকর িছি ক
মাতা- রােকয়া িসি ক

যে - মাঃ আিম ল ইসলাম তা কদার, িবতক সহ-স াদক, 
িবতক স াদনা শাখা, জাতীয় সংসদ সিচবালয়,ঢাকা।,

240 PD00234023823 ২০২৪০ েবল বপারী িপতা-িজ াত আলী বপারী 
মাতা-ফিরদা বগম

িশরখা্ড়া, িশরখা্ড়া, ব ভদী, মাদারী র, মাদারী র, মাদারী র - 
৭৯০১

241 PD00234024175 ২০২৪১ জা া ল ফরদাউস িপতা-Md Abdul Latif
মাতা-ফািহমা বগম

39/1 পি ম কাফ ল, 39/1পি ম কাফ ল, মা াপাড়া, 14, 
মাহা দ র, শেরবাংলা নগর, টা াইল - 1207

242 PD00234023223 ২০২৪২ খািদজা আ ার িপতা-ছালাম বপারী
মাতা- সতারা বগম

৯ নং ওয়াড, সানিকর চর, ব শ কাি , ছেলনামা বািজত র, 
িশবচর, িশবচর, মাদারী র - ৭৯৩০

243 PD00234022441 ২০২৪৩ আশরা ল হাসান িপতা-কাম ামান 
মাতা- িবনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার ।, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, মািলবাগ, 
িখলগ ও , িখলগ ও, িখলগ ও, টা াইল - 1219

244 PD00234023215 ২০২৪৪ দেলায়ার হাসাইন িপতা-আঃ ছা ার খিলফা
মাতা-হােজরা

খিলফা বািড়, সাতভািগয়া, উেমদ র, পি েমর পার, িশবচর, 
িশবচর, মাদারী র - 7930

245 PD00234023607 ২০২৪৫ মাঃ মাশারফ হাসাইন িপতা- মাঃ মাতােলব হাসাইন 
মাতা-হািলমা বগম

মাঃ মাতােলব হাসাইন , সাত য়া, স ান র , শািরয়া, 
ঘাটাইল , ঘাটাইল , টা াইল - ৩২২২

246 PD00234026656 ২০২৪৬ মা তােরক মাহ দ িপতা- মা আ ল আিজজ
মাতা-আেনায়ারী বগম

বাসা-১৯( ৪ধ  তলা), সড়ক- ২০, প বী, ২ নং ওয়াড, প বী, 
িমর র, িমর র, মাদারী র - ১২১৬

247 PD00234024565 ২০২৪৭ মাঃ রােসল িময়া িপতা- মাঃ লাল িময়া
মাতা-িরনা বগম

N/A, িনরাইল, লকী, বািলয়া বাজার, বাসাইল, বাসাইল, 
টা াইল - 1903

248 PD00234026876 ২০২৪৮ নািদরা আ ার িপতা-মর ম মাঃ আ ল হােসন চাকদার
মাতা-মর ম িফয়া বগম

যে ঃ আ  নািসর, নািদরা আ ার,  ভবন:-০৭, ক  নং-
০৮,পিরক না ম ণালয়।, শের বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

249 PD00234022594 ২০২৪৯ মা:শা  জালাল িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা-লাইলী বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , ৯৩/িব, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
২৩নং, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, টা াইল - ১২১৯

250 PD00234023388 ২০২৫০ মন িময়া িপতা- মাঃ বাদশা চৗিকদার
মাতা-ইয়া ন নছা

যে - মন িময়া, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

251 PD00234025623 ২০২৫১ মা: রািক ল ইসলাম িপতা- মা: লাল হাসাইন
মাতা-রািশদা বগম

৩৪০/এ, একতা সড়ক, রাড#  ১৪, িতলপাপাড়া , িখলগ ও , 
িখলগ ও , িখলগ ও , িখলগ ও , টা াইল - ১২১৯

252 PD00234025984 ২০২৫২ শারিমন িপতা- মাঃ সিলম ঢািল
মাতা-তাসিলমা অ◌া ার

৩৯৮,, উ র নগর, ০৫,, কালিকিন,, কালিকিন,, কালিকিন,, 
মাদারী র - ৭৯২০,

253 PD00234021035 ২০২৫৩ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ছ ছামাদ িময়া
মাতা-রািশদা বগম

মাঃ আ ছ ছামাদ িময়া, ভাল য়া, বকড়া আট াম, নাগর র, 
নাগর র, নাগর র, টা াইল - ১৯৩৬

254 PD00234023719 ২০২৫৪ নািদম মাহা দ িপতা-রব ত ার
মাতা-তাসিলমা বগম

রব ত ার, পয়ার র, পয়ার র, পয়ার র, মাদারী র সদর, 
মাদারী র সদর, মাদারী র - ৭৯০১

255 PD00234026029 ২০২৫৫ মা: িসরা ল ইসলাম িপতা- মা: রিব িময়া
মাতা-তারাভা  বগম

 ৯৫/২, পি ম কাফ ল,  তালতলা, শের বাংলা নগর, আগারগ ও, 
আগারগ ও, টা াইল - ১২০৭

256 PD00234022650 ২০২৫৬ নাসিরন আি ার িপতা- মাঃ জসীম উি ন
মাতা-সািফয়া বগম

মাঃ জসীম উি ন, ন ন চর দৗলত খান, ন ন চর দৗলত খান, 
চর দৗলত খান, কালিকিন, কালিকিন, মাদারী র - ৭৯৪০

257 PD00234026400 ২০২৫৭ মাঃ আেশ াহ িপতা- মাঃ মাজাে ল হক
মাতা-রািজয়া বগম

গায়ালবাড়ী, প চনখালী, বীরতারা, রহাট, ধনবাড়ী, ধনবাড়ী, 
টা াইল - ২০৫০



258 PD00234020680 ২০২৫৮ বলােয়ত িপতা-র ব আলী ী
মাতা-আেলয়া

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উ , ৯৩/১/এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, আগারগ ও,  - ১২০৭

259 PD00234023162 ২০২৫৯ কিবতা খা ন িপতা-আ ল কােশম
মাতা-মােজদা বগম

যে , মাঃ সিলম মাহ দ, বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প , 
২, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

260 PD00234023853 ২০২৬০ মাঃ র আিমন িপতা-আ স ছালাম হাওলাদার
মাতা-িবিহদা বগম

েযাজ  নয়, ব মা া , ঝাউিদ, মা া, মাদারী র সদর , মাদারী র 
সদর , মাদারী র - ৭৯০০

261 PD00234026977 ২০২৬১ মা: শামীম আল-মা ন িপতা- মা: আজহা ল ইসলাম
মাতা- মলা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার , ১৭ ব রাম রা, িডআই  রাড 
(৪থ তলা), ২২নং , িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

262 PD00234025215 ২০২৬২ মাঃ আজাদ হােসন িপতা- মাঃ আ: গ র বপারী
মাতা-আিমেরান নছা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, মাদারী র - ১২১৯

263 PD00234020723 ২০২৬৩ মা: সিজব িময়া িপতা- মা: ল  িময়া
মাতা-িশখা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২,পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭

264 PD00234026989 ২০২৬৪ মা : মেহদী হাসান িপতা- মা:বজ র রহমান
মাতা- মাছা: শফালী পারভীন

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব/৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং, 
িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, মাদারী র - ১২১৯

265 PD00234022465 ২০২৬৫ মহিসন িময়া িপতা- মা: আ: মাতােলব
মাতা-মিরয়ম বগম

মা: আ: মাতােলব, সরাৈতল , গাহািলয়া বাড়ী /(06), 
িনকরাইল, কািলহাতী , কািলহাতী , টা াইল - 1976

266 PD00234027218 ২০২৬৬ মাই ল হাসান িপতা- মাঃ বজ র রহমান
মাতা- শফালী

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব/৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং, 
িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, মাদারী র - ১২১৯

267 PD00234021249 ২০২৬৭ মাঃ কাম ল হাসান িপতা- মাঃ ই াহীম
মাতা-মিরয়াম

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট,৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

268 PD00234022717 ২০২৬৮ মা. ইউ ফ িশকদার িপতা-আ ল জিলল িশকদার
মাতা-রািহমা বগম

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট, 93/1 এ সরদার কমে , 
আগারগাও, তালতলা, মাহা দ র, মাদারী র - 1207

269 PD00234020407 ২০২৬৯ ফা ক সরকার িপতা-নজ ল ইসলাম
মাতা-িফেরাজা বগম

রােয়র বাশািলয়া, রােয়র বাশািলয়া, গাবসারা, রােয়র বাশািলয়া, 
য়া র, য়া র, টা াইল - ১৯৬০

270 PD00234021229 ২০২৭০ তাছলীমা িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা-িমনারা

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

271 PD00234021313 ২০২৭১ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা-আ স সামাদ
মাতা-সােয়রা খা ন

চা লতলা, চা লতলা, ৮নং দওপাড়া, ধলাপাড়া, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 
টা াইল - ১৯৮৩

272 PD00234024674 ২০২৭২ মাঃ জািহদ হাসান িপতা- গালাম মা ফা
মাতা- কািহ র বগম

২৮/১, ি ন কনার, কলাবাগান, ধানমি , ধানমি , ধানমি , 
মাদারী র - ১২০৯

273 PD00234026593 ২০২৭৩ মাঃ কিবর হােসন িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন
মাতা-ওিছমন বগম

িরপন হাজী বািড়, মা য়াইল দি ন পাড়া, ৮, মা য়াইল, 
যা াবাড়ী, যা াবাড়ী, টা াইল - ১৩৬২

274 PD00234027777 ২০২৭৪ তািনয়া িপতা-আঃ হািকম
মাতা-মেনায়ারা

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫-২, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা নগর, মাদারী র - ১২০৭

275 PD00234022567 ২০২৭৫ মাঃ সিলম হােসন িপতা-আ ল খােলক
মাতা- খােদজা বগম

যে : মা. মিহউি ন আল হলাল, পিরক না কিমশন চ র, 
ভবন: ১, ম: ২১, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

276 PD00234025840 ২০২৭৬ সাহাগ িপতা-সাম ল হক মাল 
মাতা-মেনায়ারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, মািলবাগ, মািলবাগ, মাদারী র - ১২১৯

277 PD00234028006 ২০২৭৭ মাঃ সিলম িময়া িপতা- মাঃ নজ ল  ইসলাম
মাতা-সােজদা খা ন

হাি ং নং- ১৫৪, ামঃ চা শী, ঘাটা্ইল পৗরসভা, ০৩নং ওয়াড, 
ঘাটাইল, ঘাটাইল, ঘাটাইল, টা াইল - ১৯৮০

278 PD00234022432 ২০২৭৮ আসা ল ইসলাম িপতা-আকেফাত আলী বপারী
মাতা- সানাভান

েযাজ  নয়, মহরদীরচর, ব এনােয়তনগর, এনােয়তনগর, 
কালিকনী, কালিকনী, মাদারী র - ৭৯২০

279 PD00234023454 ২০২৭৯ িফেরাজ খান িপতা-বাহা র আলী খান
মাতা-কদবান বগম

৯৩/১-এ, সরদার কমে  , মা াপাড়া , শের বাংলা নগর, 
মাহা দ র , মাহা দ র, মাহা দ র, টা াইল - ১২০৭



280 PD00234027392 ২০২৮০ শরীফ মিহউি ন আহেমদ িপতা- মাহা াদ আ ল হােসন শরীফ
মাতা- ৎ ন নছা

যে : সাই ল বাসার ফরাজী, চরেগািব র (মাথাভা া), 
খায়াজ র, মেঠর বাজার, মাদারী র সদর, মাদারী র সদর, 

মাদারী র - ৭৯০০
281 PD00234022894 ২০২৮১ মাঃ  শািহন আলম িপতা- মাঃ র সক

মাতা-আিমনা বগম
৭ নং, বহালী খামার, ভা া , ভা া, নাগর র, নাগর র, টা াইল - 
১৯৩৭

282 PD00234027726 ২০২৮২ ইসরাত জাহান িপতা- মাঃ আ ল বাশার
মাতা- কািহ র বগম

যে -আল-আিমন, ম-১৪, ভবন-০১, জন শাসন ম ণালয়, ৫৬ 
ওয়াড, বাংলােদশ সিচবালয়, রমনা, রমনা, মাদারী র - ১০০০

283 PD00234023810 ২০২৮৩ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম
মাতা- হাসেন আরা

মাঃ জাহা ীর আলম, বােদ িবহালী, ভা া, ভা া, নাগর র, 
নাগর র, টা াইল - ১৯৩৭

284 PD00234027034 ২০২৮৪ িরয়াদ হােসন িপতা-ইিলয়াছ বপারী
মাতা- িরনা

জ ািত কমািশয়াল স ার িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, মাদারী র - ১২১৯

285 PD00234024028 ২০২৮৫ নািহদ পারেভজ িপতা-সিলম উি ন 
মাতা-সাম ন নাহার

বাসা নং◌ঃ ১৮২, এনােয়ত র, এনােয়ত র, িব এ ইউ মা াসা , 
টা াইল , টা াইল , টা াইল - ১৯০০

286 PD00234025237 ২০২৮৬ শাহাদাত িপতা-শােহ আলম
মাতা-কিহ র

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, মািলবাগ, মািলবাগ, মাদারী র - ১২১৯

287 PD00234023518 ২০২৮৭ মাঃ ইসমাইল হােসন িপতা- মাঃ রমজান আলী
মাতা-সািহদা বগম

মাঃ রমজান আলী, ডৗহাজানী, বািঘল, বািঘল, টা াইল সদর, 
টা াইল সদর, টা াইল - ১৯০০

288 PD00234028808 ২০২৮৮ মন আহেমদ িপতা-হা ন অর রিশদ 
মাতা- ৎফন নছা

যে ঃ সােহল মাহ দ , , অভ রীণ িশ ণ -১ শাখা, ভবন নং-
২, ২য় তলা , ক  নং-১১৩, জন শাসন ম ণালয় ,  বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

289 PD00234023383 ২০২৮৯ বলাল হাসাইন িপতা-আ ার হাসাইন 
মাতা- রােকয়া  বগম

সরকার বািড় , কেয়ড়া , গািব াসী, িনকরাইল , ঞা র , 
ঞা র , টা াইল - ১৯৭৬

290 PD00234024798 ২০২৯০ মাহা দ রািকব উি ন িপতা- মাহা দ শাহজাহান িশকদার
মাতা-রািশদা বগম

ড. মা: মাজাে ল হক খান সড়ক, প চেখালা , প চেখালা/০১, 
মাদারী র, মাদারী র সদর, মাদারী র - ৭৯০০

291 PD00234023461 ২০২৯১ মা: েয়ল রানা িপতা- মা: িম  িময়া
মাতা-জাহানারা বগম

৯৩/১-এ, সরদার কমে  , আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, মাহা দ র , মাহা দ র, মাহা দ র, টা াইল - ১২০৭

292 PD00234024797 ২০২৯২ সাি র হাসাইন িপতা-ওয়ােরশ খান
মাতা-কিহ র বগম

ড. মা: মাজাে ল হক খান সড়ক, প চেখালা , প চেখালা/০১, 
মাদারী র, মাদারী র সদর, মাদারী র সদর, মাদারী র - ৭৯০০

293 PD00234022657 ২০২৯৩ সামা আ ার িপতা- মা: আ ল লিতফ ম ল
মাতা- সাহাগী আ ার

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

294 PD00234024817 ২০২৯৪ মাহা দ সজীব মা র িপতা- মাহা দ আফজাল মা র
মাতা-লাকী বগম

ড. মা: মাজাে ল হক খান সড়ক, প চেখালা , প চেখালা/০১, 
মাদারী র, মাদারী র সদর, মাদারী র সদর, মাদারী র - ৭৯০০

295 PD00234024649 ২০২৯৫ মাঃ সিজব িময়া িপতা-আফছার উি ন
মাতা- ত. কদভা  বগম

িপআরিডিপ-৩, িবআরিডিব, প ী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, -, 
তজগ ও, তজগ ও, তজগ ও, টা াইল - ১২১৫

296 PD00234025550 ২০২৯৬ হ ািপ খান িপতা-আঃ রিহম খান
মাতা-শাহানা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও তালতলা, ২৮ নং ওয়াড, মাহা দ র, মাহা দ র, 
মাহা দ র, মাদারী র - ১২০৭

297 PD00234028107 ২০২৯৭ মা : আির ল ইসলাম িপতা- মা : আ ল হােসন
মাতা- রখা বগম

" েযাজ  নয"়, গা য়া, মাকনা, কানড়া, নাগর র, নাগর র, 
টা াইল - 1913

298 PD00234028213 ২০২৯৮ মাঃ িব াল হােসন িপতা- মাঃ িকনাই মা া
মাতা- মেহ েনসা

৬৬ , পি ম কাফ ল, তালতলা, ১৪, আগারগ ও, শের বাংলা 
নগর, শের বাংলা নগর, মাদারী র - ১২০৭

299 PD00234028109 ২০২৯৯ ফারজানা আ ার পা িপতা- মাহা দ লচ ন িময়া
মাতা-রািফজা বগম

" েযাজ  নয"়, রা রা, পা য়া , পা য়া , নাগর র, নাগর র, 
টা াইল - 1839



300 PD00234026635 ২০৩০০ সয়দ মেহদী হাসান িপতা- সয়দ শিফ ল আলম
মাতা- ত: মাহ দা খা ন

িমরা বাড়ী, উ র িঝকর হা  , ঘটমািঝ/০২, ঘটমািঝ, মাদারী র 
সদর, মাদারী র সদর, মাদারী র - ৭৯০১

301 PD00234025156 ২০৩০১ মাক দা আ ার মৗ িপতা- মাঃ গালাম মা ফা ম
মাতা-শামীমা মা ফা

৫১/৩, পাইকপাড়া সরকারী ফ কায়াটার (ওয়াকআপ কেলানী 
পি ম)।, িমর র-১, িমর র-১, দা স সালাম, দা স সালাম, 
টা াইল - ১২১৬

302 PD00234026560 ২০৩০২ ফারদীন তাকওয়া িপতা-আেনায়ার হােসন
মাতা-লাভলী

ফের  অিফস সংল ,চর মদন রায়,, ফের  অিফস সংল ,চর 
মদন রায়,, ৪ নং, মাদারী র সদর, মাদারী র, মাদারী র, 
মাদারী র - ৭৯০০

303 PD00234026342 ২০৩০৩ স য ়আিদত িপতা- জ ািতষ আিদত  
মাতা-প া আিদত

ব পা যা় , 1 দউলাবাড়ী ইউিনযন় , িড. পা যা় , ঘাটাইল, 
ঘাটাইল, টা াইল - 1982

304 PD00234029079 ২০৩০৪ মা. ওবায় ল ইসলাম িপতা- মা. আ ল জিলল আক
মাতা-িমেসস আেনায়ারা বগম

িপআইিড, ত  ম ণালয়, ক  নং-৩০৯, ভবন নং-৯, বাংলােদশ 
সিচবালয়, িজিপও, শাহবাগ, মাদারী র - ১০০০

305 PD00234024719 ২০৩০৫ আিত ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ র রিশদ
মাতা-লিতফা বগম

নাই, রাবনা, গালা, িশব র, টা াইল সদর, টা াইল সদর, 
টা াইল - ১৯০০

306 PD00234025353 ২০৩০৬ আ ল কােসম িপতা- সিলম হাওলাদার
মাতা-মমতাজ

িব/৯৩, জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ 
নং, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

307 PD00234027250 ২০৩০৭ মাঃ আ াহ আল মা ন িপতা- মাঃ আশরাফ আলী
মাতা-কােমলী

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯১/৩ তাবাস ম শিপং স ার, 
তালতলা, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, টা াইল - ১২০৭

308 PD00234024745 ২০৩০৮ িরমা িপতা-এসকা ার মা া
মাতা-িফেরাজা

এসকা ার মা া, দি ণ ব সগাড়ী মে রচর, ব সগাড়ী, খােসরহাট, 
কালিকিন, কালিকিন, মাদারী র - ৮০৫০

309 PD00234028382 ২০৩০৯ আরমান হােসন িপতা-আ  বকর িসি ক
মাতা-কিল বগম

িব-২,িজ-১৬, ারেসা কেলানী, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

310 PD00234029023 ২০৩১০ সি তা রায় িপতা-রি ত  মার রায়
মাতা-চ না রায়

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

311 PD00234027403 ২০৩১১ রিবউল আওয়াল িপতা-আ ল আিজজ
মাতা-রােবয়া

১০৩, হাজী হ দ হসীন হল, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।, 
েযাজ  নয়, েযাজ  নয়, ঢাকা িব িব ালয়, রমনা, রমনা, 

টা াইল - ১০০০
312 PD00234027801 ২০৩১২ জািকর হােসন িপতা-আ র রিফক

মাতা- িফয়া বগম
সদার িভলা / ১১২১, খায়া ির, বলধারা / ১, পািরল নওয়াধা, 
িসংগাইর, মািনকগ  - ১৮২০

313 PD00234023150 ২০৩১৩ মাঃ হা ন িসকদার িপতা- মাঃ খােলক িসকদার
মাতা-হািলমা বগম

বাসা ন র ৭২, দি ন ধলাপাড়া , ধলাপাড়া, ধলাপাড়া, ঘাটাইল , 
ঘাটাইল , টা াইল - ১৯৮৩

314 PD00234022576 ২০৩১৪ মাঃ মাকাররম হােসন িপতা- মাঃ মেনায়ার হােসন
মাতা-িশিরয়া আ ার

িঘওর, মাইলাগী, মািনকগ  - 1840

315 PD00234023506 ২০৩১৫ মাঃ হািফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল ক ছ
মাতা-হাছনা বগম

মািমন র হাজীবাড়ী, মািমন র, র ল র ইউিনয়ন, মািমন র, 
ঘাটাইল, ঘাটাইল, টা াইল - ১৯৮৩

316 PD00234025739 ২০৩১৬ মাঃ েয়ল রানা িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাসাঃ কমলা বগম

বাসা নং- িব-৯/এইচ-১৪, , আগারগ ও পাকা মােকট, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা - ১২০৭

317 PD00234022422 ২০৩১৭ মাহ দা আ ার িপতা- মা: নওেশর আলী খান
মাতা-আিফয়া খা ন

মা: নওেশর আলী খান, মা কাটা, িনকরাইল, মা কাটা, ঞা র, 
ঞা র, টা াইল - 1960

318 PD00234021290 ২০৩১৮ নািছমা আ ার িপতা- মাঃ সাইজি ন
মাতা-আদরজান

কিমশনার ফজর আলী সড়ক, বতরা, মািনকগ  পৗরসভা, জাগীর, 
মািনকগ  সদর, মািনকগ  - 1800

319 PD00234022426 ২০৩১৯ মা: সানা িময়া িপতা- মা: আলমগীর হােসন
মাতা- সানাবী বগম

মা: আলমগীর হােসন, লী, গািব াসী, গািব াসী, ঞা র, 
ঞা র, টা াইল - 1960

320 PD00234020697 ২০৩২০ মাঃ সােহল িময়া িপতা- মাঃ ইউ ছ আলী
মাতা-কমলা বগম

ঢা লী, জাগীর/৪, জাগীর, মািনকগ  সদর, মািনকগ  - ১৮০০



321 PD00234027951 ২০৩২১ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ ইউ ছ আলী
মাতা-লাইলী বগম

াট -৩০৪, বাসা-১০, রাড-০৮, লশান, ১৭, লশান, লশান, 
লশান, টা াইল - ১২১২

322 PD00234024596 ২০৩২২ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- ত. ফজ ল হক
মাতা- ফা বগম

জা া উ র পাড়া, জা া, রহা , সা িরয়া, মািনকগ  - ১৮০০

323 PD00234028554 ২০৩২৩ সাহাগ িময়া িপতা-িগয়াস উি ন
মাতা-নািছমা বগম

23/১, রাড নং-২., ক াণ র, , ক াণ র, ১১নং, মাহা দ র, 
মীর র, মীর র, টা াইল - 1207

324 PD00234024705 ২০৩২৪ মাঃ মা ন িময়া িপতা- মাঃ নওয়াব আলী
মাতা-আেলয়া বগম

উ র গাড়াইল, বা া, ই াজগ ,  হিররাম র, মািনকগ  - 1800

325 PD00234023786 ২০৩২৫ শাহনাজ িপতা- মাঃ সােকর আহেমদ 
মাতা- রজাহান

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

326 PD00234026185 ২০৩২৬ ইিত আ ার িপতা- মাঃ জিহর উি ন
মাতা-রিহমা খা ন

অ রাগ িভলা, হাি ং নং-125/9/1, বা য়া, চকপাড়া, 
মািনকগ  - 1800

327 PD00234023555 ২০৩২৭  মাঃ আ াস আলী িপতা- মাঃ সাম ল হক 
মাতা-িবমলা বগম

N/A, দিজপাড়া, N/A, িব াৈফর , টা াইল , টা াইল , 
টা াইল - ১৯০২

328 PD00234026172 ২০৩২৮ মাঃ শািহন আলম িপতা- মাঃ মাসেলম  উি ন 
মাতা- িফয়া আ ার

অ রাগ িভলা, হাি ং নং-125/9/1, বা য়া, চকপাড়া, 
মািনকগ  - 1800

329 PD00234024150 ২০৩২৯ মাঃ আ ল মা ান িপতা- মাঃ ইউ ফ আলী
মাতা-লাইলী

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট,৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

330 PD00234025805 ২০৩৩০ মাঃ মা ল হাসান 
িসকদার

িপতা- মাঃ উ ল িসকদার
মাতা-এস এম মাহ দা আ ার

িড- ১/৬, ওয়াপদা কেলাণী, ওয়াড নং-৫০, ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২০৪

331 PD00234026466 ২০৩৩১ জয় চ  দাস িপতা-হের  দাস
মাতা-িনভা রানী দাস

পা য়, চক-পাড়া, 1নং দউলাবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 3নং 
ওয়াড, িড, পা য়া, ঘাটাইল, ঘাটাইল, টা াইল - 1982

332 PD00234026239 ২০৩৩২ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ ছাইদ আলী
মাতা- ◌ুিফয়া বগম

বন াম, মহােদব র, বরংগাইল,  িশবালয়, মািনকগ  - ১৮০৪

333 PD00234022898 ২০৩৩৩ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আহাতন বগম

৯৩/১-এ, সরদার কমে  , আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, মাহা দ র , ঢাকা - ১২০৭

334 PD00234023437 ২০৩৩৪ সেবদ আলী িপতা- হােসন আলী
মাতা-রিহমা বগম

পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ,পিরসং ান ভবন (১১ তলা, 
ক -এ) ই-২৭/এ, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

335 PD00234026611 ২০৩৩৫ মাঃ সেলম উি ন িপতা- মাঃ আ ল জিলল 
মাতা- মােমনা বগম

৯৮৮/১, , ব শওড়াপাড়া, ১৪নং , িমর র, কাফ ল, কাফ ল, 
টা াইল - ১২১৬

336 PD00234028900 ২০৩৩৬ তাপস হালদার িপতা-নেগন হালদার
মাতা-শংকরী হালদার

1 নং , স  পা ার লন, , ত িত বাজার, ঢাকা সদর - 1100

337 PD00234027397 ২০৩৩৭ লাখী খা ন িপতা-আ ল লিতফ 
মাতা- কািহ র বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , িব-৯৩ মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড , িখলগ ও , িখলগ ও, িখলগ ও, টা াইল - ১২১৯

338 PD00234027150 ২০৩৩৮ তাছিলমা আ ার িপতা-হলই িশকদার 
মাতা-সরভা  বগম

ব া, িজয়ন র, আমতলী, দৗলত র, মািনকগ  - 1860

339 PD00234027415 ২০৩৩৯ জিল র রহমান িপতা-রিহজ উি ন 
মাতা-মিরয়ম বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , িব-৯৩ মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড , িখলগ ও , িখলগ ও, িখলগ ও, টা াইল - ১২১৯

340 PD00234029271 ২০৩৪০ মা: আিরফ হাসাইন িপতা- মা: মন ি ন 
মাতা-মিরয়ম বগম

১৩২, ছন র, িজটকা, িজটকা, হিররাম র, মািনকগ  - ১৮৩১

341 PD00234022605 ২০৩৪১ হেলনা লতানা িপতা- মা:আ  হািনফা
মাতা-ফােতমা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , ৯৩/িব, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
২৩নং, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, টা াইল - ১২১৯

342 PD00234027826 ২০৩৪২ মা সািকব সরকার িপতা- মাঃ নােদর সরকার
মাতা-ছােলহা বগম

ক/৬৭, টানপাড়া ( রাতনবাজার) , টানপাড়া ( রাতনবাজার) , 
িখেলে ত, ঢাকা - ১২২৯

343 PD00234021454 ২০৩৪৩ মাঃ সিলম িময়া িপতা- মাঃ িছি ক িময়া
মাতা- সিলনা আ ার

“ েযাজ  নয়”, মাদারেকাল, দল য়ার, দল য়ার, দল য়ার, 
দল য়ার, টা াইল - 1910



344 PD00234027824 ২০৩৪৪ সািদয়া আফিরন কনা িপতা-নােদর সরকার
মাতা-ছােলহা আ ার

ক/৬৭, টানপাড়া ( রাতনবাজার) , টানপাড়া ( রাতনবাজার) , 
িখেলে ত,,  ঢাকা - ১২২৯

345 PD00234028560 ২০৩৪৫ মাহা দ বােয়র হােসন িপতা- মাহা দ িগয়াস উি ন
মাতা-নািছমা বগম

23/১, রাড নং-২., ক াণ র, , ক াণ র, ১১নং, মাহা দ র, 
মীর র, মীর র, টা াইল - 1207

346 PD00234026228 ২০৩৪৬ মাঃ আব ল জ ার 
সাহাগ

িপতা- মাঃ হািববউ াহ
মাতা- জ াৎ া বগম

৪৫১/২, হক স  িভলা, দািনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২৩৬

347 PD00234028261 ২০৩৪৭ মা. জািহ ল ইসলাম িপতা- মা. হায়দার আলী
মাতা- জাছনা বগম

চা ল তলা, চা ল তলা , দওপাড়া , ধলাপাড়া, ঘাটাইল , ঘাটাইল , 
টা াইল - ১৯৮৩

348 PD00234022096 ২০৩৪৮ মিরয়ম আ ার মৗ মী িপতা- MD. MOZNU MIA
মাতা-SAIRA BEGUM

HOUSE- 3/H, B-COLONY, না, না , 
ZIGATOLA , HAZARIBAGH , ঢাকা - 1209

349 PD00234024951 ২০৩৪৯ আশীষ চ  বসাক িপতা-সমীর চ  বসাক
মাতা-র া রানী বসাক

৮০৭/১, ব আদালত পাড়া, ১৪, টাংগাইল, টাংগাইল, টাংগাইল, 
টা াইল - ১৯০০

350 PD00234028343 ২০৩৫০ কা িল আ ার িপতা- ত মা ফা দওয়ান
মাতা-সােলহা বগম

বাসা-িজ ৭৩, াফ কায়াটার (পাকা মােকট), আগারগ ও, 
আগারগ ও-এস.ও., শের বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

351 PD00234027413 ২০৩৫১ মা: আিশ র রহমান িপতা- মা: সিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছা: আিছয়া বগম

৮৪৩, ন ন র কাচারীবাড়ী, ৫ নং, গাপাল র, গাপাল র, 
গাপাল র, টা াইল - ১৯৯০

352 PD00234023562 ২০৩৫২ আ ল বাশার িপতা-আ ল বােরক
মাতা- না বগম

দি ন পাড়া ৫৯২৪২১১৭৭০৩, ব ারকাি , বাউিশয়া , গজািরয়া, 
ি গ  - ১৫১০

353 PD00234023560 ২০৩৫৩ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা- মাঃ আিমর হামজা 
মাতা-জেবদা বগম

N/A, আিলশাকা া , দাই া , িব াৈফর , টা াইল, টা াইল, 
টা াইল - ১৯০২

354 PD00234027851 ২০৩৫৪ মিল আ ার িপতা- মাঃ আ ল আিজজ
মাতা-নাজমা বগম

৩৫/৪/এ, (৪থ তলা), , ধল র, িল বাগান, ৪৯ নং, ফিরদাবাদ, 
যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২০৪

355 PD00234024612 ২০৩৫৫ মা: সাখাওয়াত হােসন িপতা- মা: মায়াে ম হােসন
মাতা-কমলা বগম

েযাজ  নয়, াম: িবল আ লা, অেলায়া, িনকরাইল, য়া র, 
য়া র, টা াইল - ১৯৭৬

356 PD00234021220 ২০৩৫৬ আ ল বাশার িপতা-আ ল বােরক
মাতা- না বগম

দি ন পাড়া ৫৯২৪২১১৭৭০৩, ব ারকাি , বাউিশয়া , গজািরয়া, 
ি গ  - ১৫১০

357 PD00234023159 ২০৩৫৭ তাহিমনা আ ার িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
মাতা-হােজরা বগম

মাঃ ৎফর রহমান, আেলাকিদয়া, নাগর র, পাইশানা, নাগর র, 
নাগর র, টা াইল - ১৯৩৭

358 PD00234022848 ২০৩৫৮ ফােতমা জ জাহরা িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা-হাফসা ইসলাম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন,, তালতলা বাস া  সংল ,  আগারগ ও , ঢাকা - ১২০৭

359 PD00234027580 ২০৩৫৯ মা: নাঈম হােসন িপতা- মাঃ জািকর হােসন
মাতা- মাছা: নাছিরন আ ার

গয়হাটা, নাগর র।, বন াম , গয়হাটা, গয়হাটা, নাগর র, নাগর র, 
টা াইল - ১৯৩৬

360 PD00234028858 ২০৩৬০ এইচ. এম. মা ফ হেসন িপতা- মা: গালাম মা ফা হাওলাদার

মাতা-শািমমা বগম
গািব  নগর (ব শতলা),  িরকাবী বাজার, ীগ  সদর, ি গ  - 

১৫০১
361 PD00234025304 ২০৩৬১ মা: ষার ইয়া িপতা- মা: জ ল ইসলাম

মাতা- মাছা: জাসনা আ ার
জ ািত  কমািশয়াল স ার, িব/93, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 23 

নং, িখলাগ ও , িখলাগ ও , িখলাগ ও , টা াইল - 1219
362 PD00234028857 ২০৩৬২ রােবয়া আ ার িপতা- মা: গালাম মা ফা

মাতা-শািমমা বগম
গািব  নগর (ব শতলা), িরকাবী বাজার, ীগ  সদর, ি গ  - 

১৫০১
363 PD00234020409 ২০৩৬৩ কাজী খায় ল ইবেন খিলল িপতা-কাজী খিল র রহমান

মাতা-শাম াহার বগম
২১৯/১ দাসপাড়া , দাসপাড়া, িচিনশ র, নরিসংদী সরকাির কেলজ, 
নরিসংদী সদর, নরিসংদী সদর, গাজী র - ১৬০২

364 PD00234027799 ২০৩৬৪ মাঃ শহী ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল হােসন িশকদার
মাতা-পা া অ ার

িস/ও মাঃ আ ল হােসন িশকদার, পাখী গােম স, ০৩/০২,, ব 
আগানাগর, মসিজদ রাড, ভ াঢা,  করানীগ , ঢাকা - ১৩১০

365 PD00234020914 ২০৩৬৫ মাঃ সাহরাব হােসন িপতা- মাঃ  েরা ম আলী
মাতা-সাম াহার

বাসা নং- ৯৮, বাঘলবাড়ী, ১৯ নং ওয়াড, বেশ র িব, গাজী র 
সদর, গাজী র সদর, গাজী র - ১৭০৬



366 PD00234028345 ২০৩৬৬ মাঃ ই াহীম িপতা- মাঃ মিনর হােসন
মাতা- খারেশদা বগম

পি ম পাড়া ২৩৭, হাগলাকাি , ইমাম র,গজািরয়া, ি গ  - 
১৫১০

367 PD00234020949 ২০৩৬৭ নাঈমা লতানা িপতা- মাঃ আব ল আউয়াল
মাতা-নাজমা বগম

মাঃ মিতউর রহমান,  ধান: পিরক না কিমশন, পিরক না 
ম ণালয়,, ক নং-৪, ক  নং-১৯, ২য় তলা, পিরক না কিমশন, 
পিরক না ম ণালয়,, পিরক না কিমশন চ র, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা - 1207

368 PD00234026230 ২০৩৬৮ িদদার হােসন িপতা- মাঃ আিজজ
মাতা-মািফয়া

 দি ণ কাি  দওয়ান বািড়, সয়দ র, ৭নং ওয়াড, জািজরা সয়দ 
র, ীগ  সদর, ি গ  - ১৫০০

369 PD00234021115 ২০৩৬৯ আকাশ চ  দাস িপতা-অিজত দাস
মাতা-গীতা রানী দাস

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন,, তালতলা বাস া  সংল ,  আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

370 PD00234026934 ২০৩৭০ সাহানা আ ার িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা-নাসিরন আ ার

যে : মাঃ মক ল হােসন, ভবন নং-৬, ক  নং-৫২৫, মৎ  ও 
ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, রমনা, ঢাকা - ১০০০

371 PD00234021274 ২০৩৭১ মা: রােশদ হােসন িপতা-তিমজি ন
মাতা- ববী লতানা

হাি ং নং ৩৪৪, িতল িনয়া, ভাওয়াল চ দ র, িতল িনয়া, 
কাপািসয়া, কাপািসয়া, গাজী র - ২৮৭৫

372 PD00234024317 ২০৩৭২ মা: হািফ র রহমান িপতা- মা: হােতম আলী
মাতা- কািহ র বগম

বাসা নং- ৮৪, বিড়বাধ রাধ, ওয়াড নং-০১, শাি  ভাওলা, 
মিহষা ড়া, ইউ.এম.িস ট িমল , নরিসংদী - ১৬০১

373 PD00234021432 ২০৩৭৩ মাঃ আ াহ িপতা-মীর মাশাররফ হােসন
মাতা-রািশদা বগম

যে : মাঃ  ইউ ফ িনয়াবাদ, বািড়-84, ি েযা া ল রাড, 
পি ম ভাষানেটক, 15, ঢাকা ক া নেম , ভাষানেটক, 
ভাষানেটক, গাজী র - 1206

374 PD00234026440 ২০৩৭৪ জসিমন আ ার িপতা- মাঃ কামাল উি ন ইয়া
মাতা-িন ফা বগম

260, উ র চর, ভাসািনয়া , পাইকার চর, মঘনা বাজার, 
নরিসংদী সদর, নরিসংদী - 1604

375 PD00234021674 ২০৩৭৫ ইিরন আফিরন িপতা- শখ মাহা দ একরাম হােসন
মাতা- ন নাহার বগম

একডালা, একডালা, গা র ইউিনয়ন, তারাগ , কাপািসয়া, 
কাপািসয়া, গাজী র - ১৭৩০

376 PD00234024158 ২০৩৭৬ মা ফা কামাল িপতা-আঃ ম ান
মাতা-আিসয়া খা ন

গাপাল র, উ র বাখর নগর , বাখর নগর বাজার, রায় রা, 
নরিসংদী - ১৬৩০

377 PD00234021886 ২০৩৭৭ িজনাত আফেরাজ িপতা- মাঃ আ ল জা ার
মাতা-লাইলী আ ার

যে - লাইলী আ ার, ডালগেবষনা উপ- ক , িব. এ. আর. আই, 
জয়েদব র।, ২৭ নং ওয়াড, ি , গাজী র সদর, গাজী র সদর, 
গাজী র - ১৭০১

378 PD00234020614 ২০৩৭৮ মা ন কিবর িপতা- মাঃ আলীম 
মাতা- মাসাঃ জািকয়া বগম

বাসাঃ ১৩১, আ য়া, ঘাড়াশাল, পলাশ, নরিসংদী - ১৬১৩

379 PD00234022572 ২০৩৭৯ ি  আ ার িপতা-সাহাজ উি ন
মাতা-মােলকা বা

বাটচালা , প পাড়া , লবািড়য়া , লবািড়য়া , কািলয়াৈকর , 
কািলয়াৈকর , গাজী র - 1703

380 PD00234022990 ২০৩৮০ মাঃ আিম ল হক িপতা- মাঃ সাম  উি ন 
মাতা-িপয়ারা বগম

বাসা-৭৭ , করেতৈতল, ঘাড়াশাল , পলাশ , নরিসংদী - ১৬১৩

381 PD00234022854 ২০৩৮১ মাহ ল হাসান িপতা-হািলম উি ন
মাতা- হাসেনয়ারা বগম

১৭- ার টকিনক াল িনং স ার, ব রাম রা, িড. আই . 
রাড, ওয়াড নং-২২, িখলগ ও, রাম রা, গাজী র - ১২১৯

382 PD00234022652 ২০৩৮২ শািহনা আ র িপতা-আলতাব হােসন
মাতা- রােকয়া বগম

িব. ক. বািড়, িব. ক. বািড়, মীজা র, মীজা র বাজার, গাজী র 
সদর, গাজী র - ১৭০৩

383 PD00234023025 ২০৩৮৩ হািব র রহমান িপতা-আ. মা ান
মাতা- িফয়া

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন,, তালতলা বাস া  সংল , ঢাকা - ১২০৭

384 PD00234026100 ২০৩৮৪ মা ধান িপতা-আ র রহমান
মাতা- দেলায়ারা বগম

বইলাব, চ ধা ইউিনয়ন, িশব র, নরিসংদী - ১৬২০



385 PD00234023411 ২০৩৮৫ খাই ল আলম িপতা-জামাল উি ন 
মাতা-ফােতমা খা ন

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।, মাহা াদ র, ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ২৮ নং ওয়াড, ঢাকা - ১২০৭

386 PD00234020673 ২০৩৮৬ সািবনা আ ার িপতা- মাঃ ম র হােসন
মাতা- ত াহার

নহাব ম পাড়া, প চেদানা, ড  বািড়, নরিসংদী সদর, নরিসংদী 
- ১৬০৩

387 PD00234023482 ২০৩৮৭ জা া ল ফরেদৗস িপতা- মা: গালজার হােসন
মাতা-মাহ দা বগম

রয়ান, রয়ান, নাগরী ইউিনয়ন, নাগরী, কালীগ , কালীগ , গাজী র 
- ১৪৬৩

388 PD00234027514 ২০৩৮৮ মাঃ তাির ল ইসলাম িপতা- মাঃ তা ল ইসলাম
মাতা-সালমা বগম

৩৫/এল , মৗচাক কেলানী, আিজম র, ২৬, িনউমােকট, লালবাগ, 
ঢাকা - ১২০৫

389 PD00234023747 ২০৩৮৯ ফারজানা আ ার িপতা- মা: সাই ল ইসলাম
মাতা- হেলনা বগম

যে , মা: আির ল ইসলাম , ক-০১, ক -১৫, পিরক না 
কিমশন, শের-বাংলা নগর, মাহা দ র, ঢাকা- ১২০৭

390 PD00234025449 ২০৩৯০ বােয়র মাহ দ িপতা- ত শিফ র রহমান
মাতা- রমহল

১৭/িব, ৩য় তলা, শখ সােহব বাজর, ২৫নং, িনউ মােকট, লালবাগ, 
ঢাকা - ১২০৫

391 PD00234023759 ২০৩৯১ জােহদা খানম িপতা- মাঃ আশরাফ উি ন খান
মাতা-হাসনা খানম

মাঃ আশরাফ উি ন খান, ব য়া, ব ার র, িবিবগ ও, কািলগ , 
কািলগ , গাজী র - 1720

392 PD00234027893 ২০৩৯২ নাঈম সরকার িপতা- ব জীর আহেমদ
মাতা- িফয়া বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

393 PD00234024543 ২০৩৯৩ িনপা রানী দাস িপতা-নের  চ  দাস
মাতা- জ াৎ া রানী দাস

এন/এ, বড়চালা, ৮ নং রাজাবাড়ী ইউিনয়ন, ভাওয়াল রাজাবাড়ী, 
র, র, গাজী র - ১৭৪২

394 PD00234027278 ২০৩৯৪ িমজা র রহমান িপতা-তারা িময়া
মাতা- রেহনা বগম

বিলমাহ েদর বািড়, গাং ল কা ী , ল তলা, মেনাহরদী, 
নরিসংদী - ১৬৫০

395 PD00234025160 ২০৩৯৫ মাঃ লাকমান হােসন িপতা-িসরাজ উি ন
মাতা-জিরনা বগম

৬২/১, ব িলয়া, ২৫নং, জয়েদব র, গাজী র সদর, গাজী র 
সদর, গাজী র - ১৭০০

396 PD00234028152 ২০৩৯৬ কাম ল হাসান িসপন িপতা-হযরত আলী
মাতা- রেহনা আ ার

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

397 PD00234025210 ২০৩৯৭ মািজয়া আ ার িপতা-আ ল রিশদ
মাতা-মিহ ন নছা

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট ৯৩/১-এ সরদার কমে , ঢাকা।, 
আগারগ ও তালতলা, ১৬ নং ওয়াড, মাহা দ র, শের বাংলা 
নগর, শের বাংলা নগর, গাজী র - ১২০৭

398 PD00234027970 ২০৩৯৮ আসাদ িময়া িপতা-হািরছ উি ন
মাতা-মিফজা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯২, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 
িড.আই.  রাড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

399 PD00234025317 ২০৩৯৯ তামা া ইকবাল ইভা িপতা-ইকবাল হােসন
মাতা-ইয়াসমীন বগম

নাই, দিড়েসাম, কালীগ , কালীগ , কালীগ , কালীগ , গাজী র - 
১৭২০

400 PD00234023299 ২০৪০০ মীরা লতানা িপতা-আ ল অ দ
মাতা-আেনায়ারা বগম

পীর র, িখিদর র, চালাকচর, মেনাহরদী, নরিসংদী - ১৬৫০

401 PD00234025334 ২০৪০১ ত সরকার িপতা-ই েদব সরকার
মাতা- রখা রানী সরকার

নাই, াবাড়ী, ফলতলী, বিলয়াদী, কািলয়াৈকর, কািলয়াৈকর, 
গাজী র - ১৭৫০

402 PD00234023793 ২০৪০২ মা র রহমান িপতা- মা:আ: রশীদ
মাতা- রেহনা বগম

বিড়বাদ সড়ক, শাি  ভাওলা, মিহষা ড়া,  ডাকঘর: ইউ এম িস 
ট িমল , নরিসংদী সদর, নরিসংদী - ১৬০১

403 PD00234025812 ২০৪০৩ নাসিরন আ ার র িপতা- মাঃ আ স ছামাদ
মাতা-ছিমরন নছা

িসিড মােকট রাড , িলয়া, গাজী র , গাজী র বাজার, র, 
র, গাজী র - ১৭৪০

404 PD00234023302 ২০৪০৪ শিলনা আ ার িপতা-আ ল অ দ
মাতা-আেনায়ারা বগম

পীর র, িখিদর র, চালাকচর, মেনাহরদী, নরিসংদী - ১৬৫০

405 PD00234026043 ২০৪০৫ মাহািদ হাসান িপতা- মাঃ আ স ছামাদ 
মাতা-ছিমরন নছা

িসিড মােকট রাড , িলয়া, গািজ র, গািজ র বাজার , র , 
র , গাজী র - ১৭৪০



406 PD00234020786 ২০৪০৬ মাহ র রহমান ধা িপতা-আতাহার আলী ধা
মাতা-কাম ন নাহার

মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম শীষক ক , িম া 
জলা কাযালয়। মিফজউি ন সড়ক, রইসেকাস, ০৩, আদশ সদর, 

নরিসংদী - ৩৫০০
407 PD00234026188 ২০৪০৭ আতাউর রাহমান গাজী িপতা-আ ল মা ান গাজী

মাতা-আিমনা
৫২২/১, ধীরা ম, ৩১, ধীরা ম, গাজী র সদর, গাজী র সদর, 
গাজী র - ১৭০০

408 PD00234027662 ২০৪০৮ কিবর হােসন িপতা- মা: হলাল উ ীন
মাতা- সােলমা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

409 PD00234026229 ২০৪০৯ সািফজউি ন িপতা-তািমজ উি ন 
মাতা- িফয়া আ ার

১৫, ধীরা ম, ৩১, ধীরা ম, গাজী র সদর, গাজী র সদর, গাজী র 
- ১৭০০

410 PD00234025713 ২০৪১০ রামান িময়া িপতা-আ ল কিরম
মাতা-সােলহা বগম

ল মাহ েদর বািড়, গাং ল কা ী, ল তলা, মেনাহরদী, নরিসংদী 
- ১৬৫০

411 PD00234026301 ২০৪১১ মা: বরকত হাসাইন িপতা- মা: অ◌াে ল অ◌ালী
মাতা-ফিরদা বগম

১১৭৩, বীর ি  া জিহ ল হক সরক, ব ডগরী, িমজা র, 
িমজা র বাজার, গাজী র সদর, গাজী র সদর, গাজী র - ১৭০৩

412 PD00234028656 ২০৪১২ কাম ল হাসান িপতা- মা. মিমন উি ন সরকার
মাতা-পারভীন লতানা

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার , তালতলা, শের-বাংলা 
নগর, ঢাকা - ১২০৭

413 PD00234027139 ২০৪১৩ হািমদ খান িপতা-মিজ র রহমান খান
মাতা- িম বগম

খান বাড়ী 281/1 , জাংগালীয়া, জাংগালীয়া/01, আিদ 
জাংগালীয়া, কািলগ , কািলগ , গাজী র - 1720

414 PD00234024208 ২০৪১৪ মা. সাহরাব হাসাইন িপতা-ম ল িময়া
মাতা-সােজদা বগম

কািজরকা ী, আেলাকবালী, নরিসংদী সদর, নরিসংদী - ১৬০০

415 PD00234027362 ২০৪১৫ আ  নাঈম িপতা-আমজাত হাসাইন
মাতা-সােজদা বগম

ক- িস, হাি ং- ৪৪, ভাংনাহা , র পৗরসভা, ৪ নং ওয়াড, 
র, র, র, গাজী র - ১৭৪০

416 PD00234027910 ২০৪১৬ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ আ ল স
মাতা- হেলনা খা ন

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭ ব রাম রা, ওয়াড নং-২২, 
িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

417 PD00234027365 ২০৪১৭ শারিমন আ ার িপতা- ল আিমন
মাতা- রােকয়া বগম

ক- িস, হাি ং- ৪৪, ভাংনাহা , র পৗরসভা, ৪ নং ওয়াড, 
র, র, র, গাজী র - ১৭৪০

418 PD00234021800 ২০৪১৮ মাঃ আ ল কােশম িপতা-সািফউ ীন
মাতা-িবলিকছ

যে - মাঃ আ ল কােশম, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
িড, আই,  রাড, ব রাম রা,  ঢাকা।

419 PD00234028195 ২০৪১৯ মাঃ ওমর সািন িপতা- মাঃ র আলী
মাতা-মমতাজ বগম

জ ািত কমািশয়ার স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, গাজী র - ১২১৯

420 PD00234021791 ২০৪২০ নাঈমা আ ার িপতা-জিহ ল হক
মাতা- মােশদা আ ার

যে - নাঈমা আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড, 
আই,  রাড, ব রাম রা,  ঢাকা।

421 PD00234029156 ২০৪২১ হেলনা আ ার িপতা- হলাল উি ন 
মাতা-ফােতমা বগম

যে : হলাল উি ন , নয়ানগর বপাড়া, িসংহ , বরমী, 
কাপািসযা় , কাপািসযা় , গাজী র - 1743

422 PD00234020779 ২০৪২২ মা: ইসমাইল হােসন িপতা-Md. Reajol Karim 
Bhuiyan 
মাতা-Raseda Khatun

Baznabo Moddo Para, Baznabo , 
Baznabo , Chandanpur , Belabo , নরিসংদী - 
1640

423 PD00234022993 ২০৪২৩ হািলম বপারী িপতা-রিশদ বপারী  
মাতা-িশিরন লতানা

টক নগপাড়া, ওয়াড-১৮, গাজী র িস  কেপােরশন, চা না  , 
গাজী র সদর  , গাজী র সদর  , গাজী র - ১৭০২

424 PD00234027247 ২০৪২৪ মাহ দা লতানা িপতা-আ ল লিতফ 
মাতা-িদ  বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

425 PD00234021319 ২০৪২৫ রিফ ল ইসলাম রানা িপতা-এস.এম. ইমান উ ীন িসকদার
মাতা-রিহমা বগম

ব কমদ র, ৩ নং গািব র, ক দ র, গাপালগ  - ৮১৪০

426 PD00234024853 ২০৪২৬ মা: শিহ াহ আ াদ িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা-রওশন আরা বগম

আ াদ বাড়ী, বািনয়াদী মা াসা রাড, বািনয়াদী, 03, িশব র, 
নরিসংদী - 1620

427 PD00234022437 ২০৪২৭ রতন ম ল িপতা- ত: রােমাহন ম ল 
মাতা- ত: ম  ম ল

 ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,, ৯৫/২ পি ম কাফ ল, 
তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭



428 PD00234022382 ২০৪২৮ আেনায়ারা ইসলাম িণমা িপতা- মাঃ সাম ল ইসলাম
মাতা- িফয়া ইসলাম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন,, তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

429 PD00234023346 ২০৪২৯ আরমান মা া িপতা-আ র মা া
মাতা-আেনায়ারা বগম

ক-১৬/৪, দি ন বা া, দি ন বা া, লশান, ঢাকা - ১২১২

430 PD00234023694 ২০৪৩০ মাঃ সিলম উি ন িপতা-আ ল হািমদ
মাতা-অ ফা খা ন

যে - মাঃ সিলম উি ন, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
ব রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

431 PD00234023521 ২০৪৩১ স া অিধকারী িপতা- পন অিধকারী
মাতা-অিনমা অিধকারী

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে  (৪থ তলা), িমর র-১, ঢাকা- ১২১৬।

432 PD00234020278 ২০৪৩২ মাঃ রািকব হাসান িপতা- মাঃ জিসম উি ন
মাতা-নাজ ন নাহার

মিতিঝল মসিজদ ওয়াকফ এে ট অিফস, ১৫৪ মিতিঝল 
বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

433 PD00234024739 ২০৪৩৩ ফিরদা আ ার িপতা- ত: আলমগীর হােসন
মাতা- রহানা আলম

শখবািড়, িচতশী, িপন ির,  কাটালীপাড়া, গাপালগ  - 8110

434 PD00234020099 ২০৪৩৪ মা: আশরা ল ইসলাম িপতা- মা: আব ল আিজজ
মাতা-মমতাজ

চক বগাদী, এক য়ািরয়া -০৯, বগাদী, মেনাহরদী, নরিসংদী - ১৬৫১

435 PD00234024949 ২০৪৩৫ অিভিজৎ বাইন িপতা-িচ য় বাইন 
মাতা-বীনা বাইন

২৪০, র নাথ র, র নাথ র, র নাথ র,  গাপালগ  - ৮১০০

436 PD00234023459 ২০৪৩৬ ির া আ ার া িপতা-হািনফ িময়া
মাতা- িফয়া বগম

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 117 পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-1207

437 PD00234025335 ২০৪৩৭ মা: আিজম কাজী িপতা- মাঃ শাজাহান কাজী
মাতা-আেখরন বগম

86/1, খাটরা িন পাড়া, 8 নং ওয়াড, গাপালগ  সদর, 
গাপালগ  - 8100

438 PD00234028378 ২০৪৩৮ মা: মাহ ব রহমান িপতা- মা: মা ািফ র রহমান
মাতা- সিলনা পারভীন

কােচর চর, দৗলত র, মেনাহরদী, নরিসংদী - ১৬৫১

439 PD00234025390 ২০৪৩৯ মা: ইসমাইল হাসাইন িপতা- মা: কিবর উি ন
মাতা-শাহানা পারভীন

২/৩, কদারনাথ দ লন, বগমবাজার , ৩১, চকবাজার , 
গাপালগ  - ১২১১

440 PD00234024523 ২০৪৪০ সািদয়া আফিরন না িপতা- মাঃ জিসম উি ন
মাতা-ফিরদা আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯২, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

441 PD00234025762 ২০৪৪১ সাথী বাৈড় িপতা- খাকন বাৈড়
মাতা- ষমা বাৈড়

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

442 PD00234021963 ২০৪৪২ আ ল কােশম িপতা-আ ল রািদর ওরেফ আ ল কািদর
মাতা- রােকয়া বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, (িড, আই , , রাড) , 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং ওয়াড, িখলগ ও , ঢাকা - ১২১৯

443 PD00234025879 ২০৪৪৩ খ কার ইয়াসিমন িপতা-খ কার িজয়াদ আলী 
মাতা-নাসিরন বগম

১৯০/১-এ,, পি ম কাফ ল, তালতলা, ১৬ নং ওয়াড , 
মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

444 PD00234028317 ২০৪৪৪ নাজমা আ ার িপতা- মা: জালাল উি ন
মাতা- খােদজা

াম: ভয়াসন, ভয়াসন, বড়চাপা, মেনাহরদী, নরিসংদী - ১৬৫২

445 PD00234025888 ২০৪৪৫ মাঃ শািকল িপতা-খ কার িজয়াদ আলী 
মাতা- হনা বগম

১৯০/১-এ, , আগারগ ও তালতলা, , ১৬নং ওয়াড , মাহা দ র, 
ঢাকা - ১২০৭

446 PD00234022577 ২০৪৪৬ মা দা আ ার িপতা- মাঃ কিফল উি ন
মাতা-আেবদা খা ন

যে - মা দা আ ার, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা - ১২১৯

447 PD00234026311 ২০৪৪৭ রািকব মা া িপতা-হািফ র রহমান
মাতা- ম আরা বগম

যে ঃ  েয়ল মা া, , ব  ও পাট ম ণালয়, িতম ীর দ র, 
ভবন নং ০৬, ক  নং ১১২০, ঢাকা িজিপও, ঢাকা- ১০০০

448 PD00234024109 ২০৪৪৮ গালাপ িময়া িপতা- তঃ রিমজ উ ীন
মাতা- খােদজা বগম

যে - গালাপ িময়া, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

449 PD00234027164 ২০৪৪৯ হিরচাদ িম িপতা-কািলপদ িম
মাতা-কনা রানী িম

ম র রাড, মিনকহার, উরিফ, মা◌ািনকহার, গাপালগ  - 
8100



450 PD00234024413 ২০৪৫০ মা: শািকল আহেমদ খান িপতা- মা: মা ন িময়া
মাতা-সাই ন নাহার

গণ ত উপিবভাগ-৩, পিরক না ম ণালয়, শের-বাংলা নগর, ঢাকা 
- ১২০৭

451 PD00234027256 ২০৪৫১ ির া খানম িপতা-হায়দার আলী িব াস
মাতা- রােমনা বগম

যে - মাঃ মা দ িসকদার, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং-
১১(এ), বাংলােদশ ীম কাট হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা - ১০০০

452 PD00234021841 ২০৪৫২ সািনয়া খা ন িপতা-রহমত িব াস 
মাতা-রািশদা বগম

বাসা-৯/২৩, তাজমহল রাড, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭ আনসার সনদ নই

453 PD00234027626 ২০৪৫৩ িবনয় র িপতা-িবধান র
মাতা-আশা র

১১১৮/৭ , িখলবাড়ীরেটক, ভাটারা, ভাটারা, লশান, ঢাকা - ১২১২

454 PD00234026802 ২০৪৫৪ পাথ মার ভৗিমক িপতা- মথ মার ভৗিমক
মাতা-কানন বালা ভৗিমক

১০৫/এফ  নং শরৎ  রাড, নাির া , ৪০, সদরঘাট, ঢাকা , - 
১১০০

455 PD00234028476 ২০৪৫৫ রািজব মার ঢালী িপতা-িনমাই চ  ঢালী
মাতা-শাি  লতা ঢালী

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

456 PD00234025547 ২০৪৫৬ মাহা দ আেনায়ার 
হােসন

িপতা- মাহা দ মিমন িমিজ
মাতা-তাছিলমা বগম

ধান সড়ক ক াণ র, আলী র, হমদম র, রাজবািড় সদর, 
রাজবািড় - ৭৭০০

457 PD00234028827 ২০৪৫৭ ইয়ািছন শখ িপতা-জািকর শখ 
মাতা- হেলনা খানম

১২/৫. সরকারী নেসট  কেলানী, আগারগ ও, ২৮ নং ওয়াড, 
মাহা দ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

458 PD00234020362 ২০৪৫৮ আিমর ফয়সাল িপতা-শাফােয়ত হােসন
মাতা-রিহমা বগম

বাসা ন র   ১০৫, ল ীেকাল , ০২, রাজবািড় - ৭৭০০

459 PD00234028828 ২০৪৫৯ মা ফা  লতানা মীম িপতা- ত. আওলাদ হােসন
মাতা-মন রা বগম

১২/৫. সরকারী নেসট কেলানী, আগারগ ও, ২৮ নং ওয়াড, 
মাহা দ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

460 PD00234028447 ২০৪৬০ মাঃ আিন ল হক িপতা- মাঃ আ ল কােশম ম ল
মাতা-রািশদা খা ন

গ ান র, রতনিদয়া, কা খালী, রাজবািড় - ৭৭২২

461 PD00234028865 ২০৪৬১ শাহেনওয়াজ ী িপতা-মাঈন ি ন ী
মাতা-শাম াহার

ী বািড়, দািবলা, মাচনা, নওহাটা, ক দ র, গাপালগ  - 
৮১৪১

462 PD00234024654 ২০৪৬২ ইিতলতা খাজ িপতা-পিরমল খাজ
মাতা-িরতা খাজ

যে : িবকাশ পাল (িহসাবর ক), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, ক  নং-৮১১ (নবম 
তলা), ভবন নং-০৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

463 PD00234028875 ২০৪৬৩ ম য় িব াস িপতা-িচর ীব িব াস
মাতা-ভা মিত িব াস

চৗর লী, শলা, রাধাগ , কাটালীপাড়া, গাপালগ  - ৮১১০

464 PD00234028788 ২০৪৬৪ মাঃ আ ল আলীম িপতা- মাঃ অেহদ আলী
মাতা-আেমনা বগম

২-এ/২-৭ (িশিশর িভলা, ২য় তলা), রাইনেখালা, ০৭, িমর র, ঢাকা 
- ১২১৬

465 PD00234028876 ২০৪৬৫ নয়নমিন িব াস িপতা-িচর ীব িব াস
মাতা-ভা মিত িব াস

চৗর লী, শলা, রাধাগ , কাটালীপাড়া, গাপালগ  - ৮১১০

466 PD00234029084 ২০৪৬৬ মিফজ উি ন িপতা-ওয়ােজদ আলী
মাতা-নেমছা খা ন

যে -ওয়ােজদ আলী, বড় িহজলী, নবাব র, সানা র, 
বািলয়াকা ী, রাজবািড় - ৭৭২২

467 PD00234028952 ২০৪৬৭ ইকরা ল হক িপতা- ত কাজী ইকবাল হােসন
মাতা- হনা বগম

21/19, পাইক পাড়া াফ কায়াটার,  িমর র, ঢাকা  - ১২১৬

468 PD00234025530 ২০৪৬৮ মাঃ- ইমরান শখ িপতা- মাঃ- ইয়ািছন শখ
মাতা-পা ল বগম

ধান সড়ক ক াণ র, আলী র, হমদম র, রাজবািড় সদর, 
রাজবািড় - ৭৭০০

469 PD00234028959 ২০৪৬৯ িদপা িব াস িপতা-িনমাই চ  িব াস
মাতা-  রাণী িব াস

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

470 PD00234026721 ২০৪৭০ মন মর দাস িপতা- নীল মার দাস
মাতা-ঝণা রাণী দাস

বটতলা, র নাথ র, বস র, িশবরাম র, রাজবাড়ী সদর, 
রাজবািড় - ৭৮০০

471 PD00234028971 ২০৪৭১ আশা খানম িপতা-আলী রজা
মাতা-িলিপ রজা

২১৮/৭-এ  তালতলা , পি ম কাফ ল , ঢাকা - ১২০৭



472 PD00234028046 ২০৪৭২ মাঃেমা ফা খান িপতা- তঃ িলয়াকত আলী খান
মাতা-হািলমা খা ◌ুন

গ ান র, গ ান র, রতনিদয়া,  কা খালী, রাজবািড় - ৭৭২২

473 PD00234029013 ২০৪৭৩ িব এম আ র রহমান িপতা-িব এম  ই ািফল
মাতা-মমতাজ বগম

ার টকিনক াল িনং স ার , ১৭ ব রাম রা িড.আই. 
. রাড (৪থ-তলা) ঢাকা - ১২১৯,

474 PD00234025537 ২০৪৭৪ আির ল ইসলাম িপতা- ৎফর রহমান
মাতা-শািহনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

475 PD00234029019 ২০৪৭৫ হািব র রহমান িপতা-সােহব আলী
মাতা-সাহানা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার , ১৭ ব রাম রা িড.আই. 
. রাড (৪থ-তলা) ঢাকা - ১২১৯

ছিব নই

476 PD00234028145 ২০৪৭৬ রজাউল ম ল িপতা- সিলম ম ল
মাতা- রেজকা বগম

বায়ািলয়া, রতনিদয়া, কা খালী, রাজবািড় - ৭৭২২

477 PD00234029201 ২০৪৭৭ আল-আিমন শখ িপতা-এস.এম.আ ল কালাম আজাদ
মাতা-পািপয়া লতানা

৭/১৫ (৪থ তলা), িখলগ ও গভঃ াফ কায়াটার, ১ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

478 PD00234022522 ২০৪৭৮ আসা ামান িপতা-শিফ ল ইসলাম মা া
মাতা-মােজদা বগম

মা া বাড়ী, িব –কয়া, সাওরাইল, িব –কয়া, কা খালী, রাজবািড় -
 ৭৭২২

479 PD00234029266 ২০৪৭৯ মাঃ নািসর উি ন িপতা- ত ওবায় ল হক
মাতা-লাইলী বগম

িস-১/১০০২, ১০ম তলা, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়, 
আবািসক কমে , পি ম আগারগ ও, ঢাকা- ১২০৭

480 PD00234025142 ২০৪৮০ মাঃ িরপন ম ল িপতা-বাবর আলী ম ল 
মাতা- রেহনা বগম

গ া সাদ র , গ া সাদ র , িমজান র/০৫, রাজবাড়ী, রাজবাড়ী 
সদর , রাজবািড় - ৭৭০০

481 PD00234024161 ২০৪৮১ মাঃ আকতার হােসন িপতা-শিফ র রহমান
মাতা-শাম াহার

শােকর এর বাসা, রাজার মাঠ এলাকা, ৪, বা রবান, বা রবান 
সদর  - ৪৬০০

482 PD00234026731 ২০৪৮২ িমলন হােসন িপতা-ফিরদ ম ল
মাতা-ফােতমা খা ন

ফিরদ ম ল বাড়ী, বারমি কা, ১ নং ইসলাম র /২ নং ওয়াড, 
রামিদয়া, বািলয়াকাি , রাজবািড় - ৭৭২২

483 PD00234023812 ২০৪৮৩ মাঃ জািমল হােসন িপতা-আ ল হক 
মাতা- মাসাঃ আেয়শা বগম

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ৯৫/২, পি ম কাফ ল, , 
আগারগ ও তালতলা, ঢাকা-১২০৭

484 PD00234024521 ২০৪৮৪ মা. আকমল হােসন িপতা- মা. ওমর আলী মা া
মাতা-ছােলহা বগম

ছন পাড়া, বড় িহজলী, নবাব র/০৩, সানা র, বািলয়াকাি , 
রাজবািড় - ৭৭২২

485 PD00234028495 ২০৪৮৫ মাঃ হািব াহ িপতা- মাঃ শহী াহ 
মাতা-মেনায়ারা বগম

ম-১৯, ক-১৩ , পিরক না কিমশন চ র , শের বাংলা নগর , 
ঢাকা - ১২০৭

486 PD00234021114 ২০৪৮৬ মা: িজহাদ মা া িপতা- ত: আয়নাল মা া
মাতা- মাছা: মিরয়ম বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।

487 PD00234026452 ২০৪৮৭ মা: শাহাদাৎ হােসন িপতা-আেয়ত আলী িময়াজী
মাতা-জাহানারা বগম

িময়াজী বািড়, ব লাল র, ষাটনল ইউিনয়ন/ওয়াড নং ০৭, 
কািল র বাজার, মতলব উ র, মতলব উ র, চ দ র - ৩৬৪২

488 PD00234024671 ২০৪৮৮ িসরা ি ন িপতা-আ ল জ ার সরদার 
মাতা-িশিরনা বগম

আ ল জ ার সরদার , ফিলমারা , কিলমহর, হােসন ডা া , 
পাংশা , রাজবািড় - 7721

489 PD00234022401 ২০৪৮৯ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ িফেরাজ হােসন
মাতা-রােবয়া বগম

পােটাওয়ারী বাড়ী, সানাই িড়, ৬নং ব বড় ল, স া, হাজীগ , 
হাজীগ , চ দ র - ৩৬১০

490 PD00234027896 ২০৪৯০ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক
মাতা-মাহ দা

১২৮/িস-৬, এিজিব কেলানী, আইিডয়াল জান, মিতিঝল, ঢাকা - 
১০০০

491 PD00234023605 ২০৪৯১ হািব র রহমান িপতা-আ ল খােয়র 
মাতা-স ফা

হােফজ মা ফা , উপািধক , সাত নং পাইকপাড়া , দি ন বািল বা 
, ফিরদগ , ফিরদগ , চ দ র - 3651

492 PD00234026341 ২০৪৯২ মাহা দ মেনায়ার হােসন িপতা- ত: মক ল হােসন
মাতা-হাসনা হনা

২৩/৪, রাড নং ০৬, উ র আদাবর, ৩৪, মাহা দ র, আদাবর, 
ঢাকা - ১২০৭

493 PD00234020961 ২০৪৯৩ মাঃ আিজ র রহমান িপতা- মাঃ মিজ র রহমান
মাতা-মমতাজ বগম

৪৫১, িপপলকরা, ১২ নং আশরাফ র ইউিনয়ন, বাজার জগত র,  
ক য়া, চ দ র - ৩৫৬২

494 PD00234021168 ২০৪৯৪ মাঃ সােহল মাদবর িপতা-আলাউি ন মাদবর
মাতা-অ◌ািছয়া বগম

১৬৭, পাচগ ও , কদার র , চ ী র ,  নিড়য়া , শরীয়ত র - 
8020



495 PD00234028886 ২০৪৯৫ রােবয়া আ ার িপতা- মাঃ আলম িময়াজী
মাতা-রািহমা বগম

ি েমাহনী মা াসা রাড, ি েমাহনী পি ম পাড়া, নািসরাবাদ, ওয়াড 
নং-০৬, বাসােবা, িখলগ ও, ঢাকা।

496 PD00234025905 ২০৪৯৬ আল আিমন িপতা- ত- আঃ হক সরদার
মাতা- ত- জাহানারা

যে , মাঃ আল-আিমন হােসন, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-
৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া(৪থ তলা) , িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

497 PD00234024693 ২০৪৯৭ মাঃ ই ািহম খিলল িপতা- ত তা ল ইসলাম
মাতা-জািমনা বগম

৯৫/২ পি ম কাফ ল, আগার গ , , শেরবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭, 
আগারগ ,  তালতলা, মাহা দ র,ঢাকা।

498 PD00234028977 ২০৪৯৮ িজয়াউর রহমান িপতা-আ র রহমান 
মাতা-মমতাজ বগম

১০ নং , উ র মা া, থম গিল , মা া ,  গদা , ঢাকা - ১২১৪

499 PD00234020892 ২০৪৯৯ মা: আির ল ইসলাম িপতা- মা: আেনায়ার হাসাইন
মাতা-মাক দা বগম

পাটওয়ারী বাড়ী, নওহাটা, ৪ নং ক েলােচা ইউিনয়ন, রাম র, 
হািজগ , হািজগ , চ দ র - ৩৬১০

500 PD00234025852 ২০৫০০ পন উি ন িপতা-আ ল ওয়ােজদ
মাতা- শফালী বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, ি লগাও, ঢাকা - ১২১৯

501 PD00234026463 ২০৫০১ ক.এন. উে  হািন িপতা- ত মা ফা তা কদার
মাতা-হােজরা বগম

িব.িপ রাড, দাসাদী, ৩ নং ওয়াড, সফরমালী, র, চ দ র - ৩৬০২

502 PD00234022958 ২০৫০২ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ মিজ র রহমান িসকদার
মাতা- মাসাঃ মমতাজ বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

503 PD00234026830 ২০৫০৩ িত রানী দবনাথ িপতা-িনত লাল দবনাথ
মাতা- া রানী দবনাথ

১৩৫/৫//১১,২য় গিল, আহ দবাগ, ৫ নং ওয়াড, বাসােবা, 
স জবাগ, স জবাগ, চ দ র - ১২১৪

504 PD00234024555 ২০৫০৪ রােসল িময়া িপতা-আঃ রব িময়া চৗিকদার
মাতা-রািশদা বগম

১৪৭/৭ খ মা-িভলা িব ৎুগিল , দি ণ যা াবািড়, ঢাকা - ১২০৪

505 PD00234021343 ২০৫০৫ মাঃ মা ন হাছাইন িপতা- মাঃ মমতাজ উি ন
মাতা-আেয়শা আ ার

ক  নং- ২/১৭, সরকারী ডরিমটরী ভবন , ীন রাড , ১৭ নং 
ওয়াড , িনউমােকট,ধানমি , চ দ র - ১২০৫

506 PD00234020372 ২০৫০৬ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল হাই চৗিকদার
মাতা- ৎফন নাহার

ওেয় ান ি ল, বািড় নং ৫/২, রাড নং ৪, ধানমনিড , ১৫, িনউ 
মােকট, ঢাকা  - ১২০৫

507 PD00234023403 ২০৫০৭ মােমনা আ ার সাহাগী িপতা- মাঃ মািম ল পাটওয়ারী
মাতা-নািছমা আ ার

চ-১৪১/১, গািপপারা, উ র বা া, লশান,ঢাকা।

508 PD00234025774 ২০৫০৮ রােসল িময়া িপতা-মিজ র শখ
মাতা-রািজয়া বগম

14, গািজ র, চ র, শরীয়ত র সদর, শরীয়ত র - 8002

509 PD00234022684 ২০৫০৯ হািব র রহমান িপতা-MONIR HOSSAIN 
মাতা-HALIMA BEGUM

য়া ল, য়া ল, ১ নং সাচার ইউিনয়ন , আটেমাড়, ক য়া, , 
চ দ র - ৩৬৩৩

510 PD00234024290 ২০৫১০ নাসিরন লতানা িপতা- মা: হািব র রহমান
মাতা-হািসনা পারভীন

রগ ও, চাইপি  ইউিনয়ন, চাইপি , গাসাইরহাট, শরীয়ত র 
- ৮০৫০

511 PD00234020158 ২০৫১১ িনগার লতানা িপতা- মা: িছি ক আলী 
মাতা-খািদজা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

512 PD00234024507 ২০৫১২ মাঃ আকবর হােসন িপতা- মাঃ বাদশা িময়া
মাতা- হেলনা বগম

২৮৪, পি ম শওড়াপাড়া, ১৪, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

513 PD00234020101 ২০৫১৩ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- ত. হাসাইন শহীদ
মাতা-ফােতমা হাসাইন

৩৫/এ/২-১, চলি কা হাউিজং, ছােলম উি ন মােকট, ১২, 
িমর র,ঢাকা।

514 PD00234028565 ২০৫১৪ গালাম মােশদ িপতা- গালাম মাইজ ভা ারী
মাতা-িবউ  আ ার

বািড় নং- ১২ (৩য় তলা), রাড নং- ১, ক- িড, , কােদরাবাদ 
হাউিজং, কাটা র, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

515 PD00234023757 ২০৫১৫ কাওছার হাসাইন িপতা-মিমন গাজী
মাতা-িন ফার ইয়াসিমন

মিমন গাজী, াম: মশাদী, ০৩, মশাদী,, চ দ র - ৩৬০০

516 PD00234021990 ২০৫১৬ মাঃ লাল হােসন িপতা- মাফা াল ফিকর 
মাতা-জয় ন নছা

ফিকর বািড়, দি ণ কাি , িচতিলয়া /০২, ম মদার কাি , 
শরীয়ত র সদর, শরীয়ত র - ৮০০১



517 PD00234023574 ২০৫১৭ মাঃ মাহা ◌ু ল আলম িপতা- মাঃ আ ল খােয়র 
মাতা-জােহদা বগম

ঃ নাজমা আ ার, অিফস সহকাির কাম কি উটার া িরক, 
ন ন ভবন, ক  নং-৪১৩ , অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

518 PD00234022024 ২০৫১৮ মাঃ আল-আিমন িপতা- মাঃ িসরাজ
মাতা-মমতাজ বগম

১২০/১, ওয়াসা রাড  , পি ম শওড়া পাড়া, ১৪, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

519 PD00234023571 ২০৫১৯ রােবয়া আ ার িপতা- মাঃ আ ল খােয়র
মাতা-জােহদা বগম

ঃ নাজমা আ ার, অিফস সহকাির কাম কি উটার া িরক, 
ন ন ভবন, ক  নং-৪১৩, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

520 PD00234022021 ২০৫২০ মাঃ জিসম উি ন িপতা-আঃ রিশদ কাজী
মাতা-রােবয়া খা ন

ঝাউচর, িচতিলয়া/০৩, ম মদার কাি , শরীয়ত র সদর, 
শরীয়ত র - ৮০০১

521 PD00234023523 ২০৫২১ হ ািপ আ ার িপতা- মাঃ লাল হােসন
মাতা-শাহানা বগম

স কাপ, স কাপ, ৫নং পি ম সহেদব র, লপাই ফেত র, 
ক য়া, ক য়া, চ দ র - ৩৬৩০

522 PD00234022012 ২০৫২২ মাঃ মা ফা কামাল িপতা-আ ল হক মা র
মাতা-জয়নব িবিব

ঝাউচর, িচতিলয়া/০৩, ম মদার কাি , শরীয়ত র সদর, 
শরীয়ত র - ৮০০১

523 PD00234026305 ২০৫২৩ রািজনা আ ার িপতা- ত মা:শাহজাহান দওয়ান
মাতা-ছােলহা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১ - এ সরদার 
কমে ,তালতলা, না, আগারগ ও, পি ম কাফ ল, ঢাকা।

524 PD00234021614 ২০৫২৪ ীন ইসলাম িপতা-আ ল কালাম সরদার
মাতা-আেলয়া বগম

সরদার বিড়, মচর, িচতিলয়া/০৩, ম মদার কাি , শরীয়ত র 
সদর,  শরীয়ত র - ৮০০১

525 PD00234026215 ২০৫২৫ র হােসন িপতা- মা ন কিবর
মাতা-তাহিমনা বগম

যে ঃ জাহা ীর আলম, “ব ন” ১১১/৬ (এ-২), গালেটক, 
বা ঘাট, ঢাকা ক া নেম , প বী, চ দ র - ১২০৬

526 PD00234022540 ২০৫২৬ জািকয়া িপতা-আ স ছা ার
মাতা- িফয়া

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

527 PD00234027584 ২০৫২৭ মাঃ আলী হােসন িপতা- মা বা ল ঢালী
মাতা-পা ল বগম

মা আলী হােসন, কস েজ , পিরেবশ অিধদ র, ই-১৬, 
আগারগ ও, শের বাংলানগর ঢাকা ১২০৭

528 PD00234023513 ২০৫২৮ শাহীন িপতা-আ  কাওছার হাওলাদার
মাতা-লাইলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, মািলবাগ, ঢাকা - ১২১৯

529 PD00234023001 ২০৫২৯ মাঃ মা ফা বপারী িপতা- ত আ  সােয়দ বপারী
মাতা- ত াহার বগম

চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র।, চ দ র সরকাির কেলজ, N/A, 
চ দ র , চ দ র , চ দ র , চ দ র - ৩৬০০

530 PD00234022423 ২০৫৩০ ম র হাসান িপতা- মাঃ আ ল জ ার কিবরাজ
মাতা-মিজনা বগম

যে - ম র হাসান, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব 
রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।

531 PD00234022519 ২০৫৩১ মা. সালাইমান িময়া িপতা-আই ব আলী
মাতা-রািশদা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট,, 93/1এ ,সরদার 
কমে ,আগারগাও ,তালতলা, কাফ ল, ঢাকা।

532 PD00234021448 ২০৫৩২ আ াহ আল মা ন িপতা-আ ল কিরম ফিকর 
মাতা- মাছাঃ কািহ র

লাইন নং - এফ, ম নং - ০২, া নাম আবািসক এলাকা , ১১ নং 
ওয়াড , জ ী,খািলশ র, শরীয়ত র - ৯০০০

533 PD00234025056 ২০৫৩৩ আসমা আ ার িপতা-শাহআলম
মাতা-রােশদা বগম

পায়রা ভবন এ /৩, শেরবাংলা  িষ িব িব ালয় াফ কায়াটার 
, ২৭ নং ওয়াড , মাহা দ র,ঢাকা।

534 PD00234026855 ২০৫৩৪ িজত ধর িপতা- েরশ চ  ধর 
মাতা-িমলন ধর

করািন বািড় , নাওড়া, বাগমারা,, লালমাই,, িম া - ৩৫৭০

535 PD00234027055 ২০৫৩৫ সীমা আ ার িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম 
মাতা-সাম ন নাহার

ার টকিনক াল িনং স ার, 17 িড আই.  রাড, 
বরাম রা, ঢাকা-1219

536 PD00234025486 ২০৫৩৬ মা: ইমাম হাসান িপতা- মা: আব ল হািলম
মাতা-মিরয়ম বগম

রংধ  কমে  িস -9 / 1, আগারগ ও,, ২৮, ঢাকা- ১২০৭

537 PD00234028701 ২০৫৩৭ ছােলহা আ ার িপতা- সয়দ আলী িময়াজী
মাতা-আেনায়ারা বগম

রগা র, ৩নং িবতারা,, ক য়ঁা, চ দ র - ৩৬৩৩

538 PD00234024550 ২০৫৩৮ নাজ ন নাহার িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা-আ ারা বগম

িমজা আলী বপারী বাড়ী, বা রী, 9 নং নাইঘর, বা রী, 
দিব ার, িম া - 3530



539 PD00234024585 ২০৫৩৯ িমতা রাণী িপতা- গৗর হির 
মাতা-পা ল 

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭

540 PD00234023181 ২০৫৪০ মা: নাজ ল হাছান 
দওয়ান

িপতা- মা: আিম ল ইসলাম দওয়ান
মাতা- মাসা: মােলকা বগম

দওয়ান বাড়ী, ৯৯৯, আছাদনগর, ৮ নং মালাপাড়া ইউিনয়ন, 
মালাপাড়া,  া ণপাড়া, িম া - ৩৫৩১

541 PD00234023821 ২০৫৪১ নছার আহ দ িপতা-িমজা র রহমান
মাতা- খােদজা বগম

নিরং র, নিরং র দি ণপাড়া, ৯নং ওয়াড, নিরং র বাজার, , 
শাহরাি , চ দ র - 3622

542 PD00234028763 ২০৫৪২ মাক র রহমান িপতা-আলী হায়দার
মাতা-বরকেতর নছা

নাই, দাশারী চ , ১২ নং দি ণ প ল , আ  বাজার, সদর 
দি ণ , সদর দি ণ , িম া - ৩৫৭০

543 PD00234024873 ২০৫৪৩ তাহিমনা আকতার িপতা-মিনর হােসন সরকার
মাতা-রািশদা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৭-১, শহীদ কমে  , 
আগারগ ও তালতলা, ২৮ নং ওয়াড, মাহা দ র,ঢাকা।

544 PD00234022949 ২০৫৪৪ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ মাখেল র রহমান
মাতা- মাসাঃ আেনায়ারা বগম

রাজসা, বলঘর দি ণ ইউিপ, মনল বাজার,লালমাই, িম া - 
3573

545 PD00234026078 ২০৫৪৫ আহেমদ হাসাইন তানভীর িপতা-আলী হাসাইন 
মাতা- জাসনা আ ার

িব-৫১/এফ-১২, এ.িজ.িব কেলানী,আইিডয়াল জান, ১০, িজ.িপ.ও, 
মিতিঝল, মিতিঝল, ঢাকা।

546 PD00234023918 ২০৫৪৬ এস এম মিনর হােসন িপতা-মিতউর রহমান
মাতা-আেমনা বগম

৯৩-িব, জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

547 PD00234026810 ২০৫৪৭ ষার কাি  দবনাথ িপতা-িনত লাল দবনাথ
মাতা- া রানী দবনাথ

১৩৫/৫/১১,২য় গিল, আহ দবাগ, ৫ নং ওয়াড, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা।

548 PD00234023933 ২০৫৪৮ ফা ক িময়া িপতা-কা  িময়া
মাতা-কািতয়া বগম

৯৩-িব, জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

549 PD00234020700 ২০৫৪৯ মাঃ রােসল  হাসাইন িপতা-SOFIQUL ISLAM
মাতা-MONOYRA BEGUM

AMIN SARDAR BARI, POYAL JOSE, 4, 
KASHIMPUR, HAJIGANJ, চ দ র - 3610

550 PD00234021599 ২০৫৫০ মাঃ মাহ র রহমান িপতা- মাঃ শাহ আলম
মাতা-ছিকনা বগম

বপারী বািড়, বিতয়া পাড়া , ল ণ র, কািশ র মা াসা, 
মনহরগ , িম া - ৩৬২৩

551 PD00234026717 ২০৫৫১ ওমর ফা ক িপতা-শফর ক 
মাতা-শােকরা বগম

২৭৪/১, ব নাখালপাড়া, ২৫ নং ওয়াড , তজগ ও, ঢাকা

552 PD00234021495 ২০৫৫২ মাসাঃ সিলনা আ ার িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- হাসেনয়ারা বগম

খা কার বািড়, কাৈকরতলা, পিরয়া, বড় সাি ঁ র, , না লেকাট, 
িম া - ৩৫৮০

553 PD00234028186 ২০৫৫৩ আব ল আহাদ বী িপতা-িগয়াস উ ীন 
মাতা-িন ফা আকতার

িগয়াস উ ীেনর বাড়ী, , াম: উ র মগেডইল,, ০৫ নং ওয়াড, 
বিদয়া, বিদয়া, বিদয়া, ক  বাজার - ৪৭২০

554 PD00234025895 ২০৫৫৪ মাহা দ নাজ ল হাসান 
ইঁয়া

িপতা-আ ল খােয়র
মাতা- রজাহান বগম

ইঁয়া বাড়ী, গালােচৗঁ , লইন দি ণ , ছাটশরীফ র , লালমাই, 
িম া - ৩৫৭০

555 PD00234028184 ২০৫৫৫ ইফরাদ উ াহ িপতা-জিমর উি ন
মাতা- রােকয়া বগম

যে - জিমেরর বািড়, , াম: উ র মগেডইল,, ০৫ নং ওয়াড, 
বিদয়া,  ক  বাজার - ৪৭২০

556 PD00234020131 ২০৫৫৬  িব নাথ চ  শীল িপতা-  রাখাল চ  শীল
মাতা-  বাসনা রানী রায়

সাতানী সড়ক, বাতাকাি  রায় র, ১নং সাতানী, িততাস, িম া - 
৩৫৪৭

557 PD00234028469 ২০৫৫৭ জয়নাল আেবদীন িপতা-আ ল হাসাইন
মাতা- ছ আরা বগম

১৪,মিনর হােসন লন(৪থ তলা), নাির া, নাির া, া র,  ঢাকা

558 PD00234020353 ২০৫৫৮ বা ী চ ব িপতা- পদ চ ব
মাতা-অিনতা চ ব

ম ম িবজয় র রাড, ঠা র বাড়ী, ম ম  িবজয় র, দি ণ, 
িম া - ৩৫০০

559 PD00234020277 ২০৫৫৯ মাহা দ শােকত হাছাইন 
িরয়াজ

িপতা-রিমজ উি ন
মাতা-জাহানারা বগম

ি  পাড়া ,  বাই শ শরফ রাড,, ি  পাড়া, ০৮ নং ওয়াড, 
চকিরয়া পৗরসভা, িচিরংগা, ক  বাজার - ৪৭৪১

560 PD00234022289 ২০৫৬০ জা া ল ফরেদৗস িপতা- মা: আলী নওয়াজ
মাতা-নাজমা বগম

হাি  নং- ৫৫২, হামনা,  িম া - ৩৫৪৬



561 PD00234028717 ২০৫৬১ মা: জািহ ল ইসলাম 
সািকব

িপতা- মা: ল ইসলাম িসকদার
মাতা-িশউলী ইসলাম

বাসা নং:৪০৯, েফসর এর িব ং (২য় তলা),১নং িড.িস রাড, 
দওয়ানবাজার, ১৭ নং পঃ বাকিলয়া, চকবাজার,  কােতায়ালী, 

ক  বাজার - ২২০৩
562 PD00234022696 ২০৫৬২ মাঃ আ  হািনফ িপতা- মাঃ আলী আ ম

মাতা- রজাহান বগম
বড় বাড়ী, ম য়ািল, গিলয়ারা ইউিনয়ন পিরষদ , বা য়ারচর, 

িম া সদর দি ণ,
563 PD00234027515 ২০৫৬৩ আল শাহিরয়া মাহা দ 

আিরফ
িপতা- লতান আহমদ
মাতা-শািহনা আকতার

বাসা: ৪৬৭, পাড়া: ব র া সদার পাড়া, র া পালং। উিখয়া, ক  
বাজার - ৪৭৫০

564 PD00234023421 ২০৫৬৪ মা: সােহল রানা িপতা- মা: গালাম মা ফা
মাতা- মাসা: ছিখনা আ ার

হাজী সামােদর বাড়ী, চা লা (চািরপাড়া) , ৩নং চা লা ই্উিনয়ন, 
৬নং ওয়াড , চা লা , া ণপাড়া, িম া - ৩৫২৬

565 PD00234020288 ২০৫৬৫ িস ল দ িপতা-বেজ  দ
মাতা- ভা দ

কািল মি র সড়ক,, াম- ব িহ  পাড়া,, ল,  ক বাজার 
সদর, ক  বাজার - ৪৭০০

566 PD00234022225 ২০৫৬৬ মাঃ রিবউল হাসাইন িপতা- মাঃ মা ন কিবর 
মাতা-রিহমা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা- ঢাকা-১২০৭।,

567 PD00234020287 ২০৫৬৭ সনজয় দ িপতা-হির  দ
মাতা-পা ল দ

কািল মি র সড়ক, , াম- ব িহ  পাড়া,, ল, ক  বাজার - 
৪৭০০

568 PD00234029179 ২০৫৬৮ আ া ামান শরীফ িপতা-আমান উ া
মাতা- ম বগম

িময়াজী বাড়ী, শংকর র, জা া বাজার, জা া বাজার, 
না লেকাট, না লেকাট, িম া - ৩৫৮২

569 PD00234020292 ২০৫৬৯ কা ন দ িপতা-হির  দ
মাতা-পা ল দ

কািল মি র সড়ক,, াম- ব িহ  পাড়া,,  ল, ক বাজার 
সদর, ক  বাজার - ৪৭০০

570 PD00234029256 ২০৫৭০ রিবউল হােসন িপতা- চায়াব িময়া
মাতা-মা দা বগম

ম মদার বাড়ী, চ  গড়া, ৪নং মৗকরা , চা াইশ, না ল কাট, 
না ল কাট, িম া - ৩৫৮০

571 PD00234020291 ২০৫৭১ অিনক দ বা িপতা-অন  মাহন দাশ
মাতা-অ লী দাশ

কািল মি র সড়ক,, াম- ব িহ  পাড়া,, ল  সদর, ক  
বাজার - ৪৭০০

572 PD00234027389 ২০৫৭২ রজাহান আ ার িপতা- মাঃ সিলম ম মদার
মাতা-সিখ র বগম

ম মদার হাউজ , হাি ং না ার-১১৩৫ ,, পা িরয়া পাড়া মসিজদ 
রাড ,  পা িরয়া পাড়া ,  িম া িস  কেপােরশন,, ওয়াড নং-১৭, 
িম া ধান, আদশ সদর, িম া - ৩৫০০

573 PD00234020290 ২০৫৭৩ সাই ল ইসলাম মাহ দ িপতা-আ ল খােলক
মাতা-খািদজা বগম

খােলক ম ােরর বািড়, পি ম তাবােলর চর, আলী আকবর ডইল 
বিদয়া, ক  বাজার - ৪৭২০

574 PD00234024127 ২০৫৭৪ মাঃ আমজাদ হাসাইন িপতা- মা: আ ল কােশম
মাতা-িমেসস রােবয়া বগম

বািড় নং ৩২৫, াম: ছাট হাড়িগলা, ৫ নং ওয়াড,  ভারাজগৎ র,  
লালমাই, িম া -  ৩৫৭০

575 PD00234027827 ২০৫৭৫ ন ন নাহার িপতা-বাদশা িময়া
মাতা-সািহদা খা ন

ক/৬৭, টানপাড়া ( রাতনবাজার) ,  িখলে ত,  ঢাকা

576 PD00234020296 ২০৫৭৬ মাঃ আল হাসান িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন
মাতা-লিতফা বগম

ফেত র বপাড়া, ২ নং বাগমারা দি ণ, আলী র, লালমাই, 
িম া - ৩৫৭০

577 PD00234027003 ২০৫৭৭ মা: আব র রিহম িপতা- মা: আ ল কালাম
মাতা-কিহ র আ ার

১০, চরগেনশ, ৫ নং ওয়াড, সানাগাজী, ফনী - ৩৯৩০

578 PD00234024730 ২০৫৭৮ মাহা দ ইয়ািছন িপতা- মা: করম আলী
মাতা-আি য়া খা ন

শং চাইল কাজী বািড়, শং চাইল, ১নং রাজা র ইউিনয়ন 
পিরষদ, শং চাইল বাজার, িড়চং , িম া - ৩৫২০

579 PD00234022777 ২০৫৭৯ মমতা রানী দাস িপতা- ত রতন চ  দাস
মাতা-িশ া রানী দাস

শরৎ ডা ার বাড়ী, না র, ৬নং রাজগ  ইউিনয়ন, . িপ. ব কা, 
বগমগ , ফনী - 3832

580 PD00234025225 ২০৫৮০ মাহা দ ছানাউ াহ ী িপতা- মাহা দ ইি স িময়া
মাতা- ত মেনায়ারা বগম

খিতব বািড়, ১৪ নং গেরজ সড়ক, বাসা নং- ০১, খিতব বািড়, ১৪ 
নং গেরজ সড়ক, বাসা নং- ০১, চা গ ও ৪ নং ওয়াড, চা গ ও, 

িম া - ৪২১২
581 PD00234023325 ২০৫৮১ রায়হান িপতা- খারেশদ আহেমদ

মাতা-দীলআফেরাজ বগম
াট নং- ১১, বািড় নং- ০৫, রাড- ২, ক- ই, কলওয়ালাপাড়া, 

িমর র-১, ১২ নং ওয়াড, িমর র, ঢাকা



582 PD00234025161 ২০৫৮২ মাহা দ ওমর ফা ক 
ম মদার

িপতা-জামাল হাসাইন ম মদার
মাতা-পা ল বগম

N/A, র, আজগরা, উ রদা, লাকসাম, িম া - ৩৫৭০

583 PD00234023656 ২০৫৮৩ মাহা দ মজবাহ উি ন িপতা- মাহা দ আ ল কালাম
মাতা-আছমা আ ার

অ ণী ই ু ের  কা ানী িলঃ, সায়হাম াই িভউ টাওয়ার (১৪ 
ার), ৪৫, িবজয় নগর,, িবজয় নগর, িজ.িপ.ও, রমনা,  ঢাকা

584 PD00234027108 ২০৫৮৪ সায়রা খা ন িপতা-আ ল হােসন
মাতা- সিলনা আ ার

ব বা ম কিমশনার বাড়ী, ১ম রাদ র, চকবাজার, ওয়াড নং-
১৫, িম া িস  কেপােরশন, িম া,

585 PD00234026023 ২০৫৮৫ নাঈম আল মাহ দ 
পােটায়ারী

িপতা-ফেয়জ আহেমদ পােটায়ারী 
মাতা-িদল নাহার

বাসা- ৮/৫, রাড- ৪/এ, না , না , িজগাতলা, , হাজারীবাগ,  ঢাকা

586 PD00234023740 ২০৫৮৬ মাঃ গালাম িকবিরয়া িপতা- মাঃ আ ল বাশার
মাতা-ঝনা  আ ার

৫৪৮/১, শামীম রনী, পি ম শওড়াপাড়া, ১৪নং ওয়াড, 
িমর র,ঢাকা

587 PD00234023753 ২০৫৮৭ আ াহ আল মা ন িপতা- মাঃ সাম ল হক  
মাতা-ফােতমা বগম িরনা

িব.এস.ও াফ কায়াটার, ৩(ঘ), তজগ ও, ঢাকা-১২০৮    ঢাকা

588 PD00234029117 ২০৫৮৮ মাঃ হাছান িপতা- মাঃ ফিরদ িময়া
মাতা-হািলমা বগম

মাহা দ র , বিলয়ারা, বাজার চৗয়ারা, সদর দি ণ , সদর দি ণ 
, িম া - ৩৫০০

589 PD00234022434 ২০৫৮৯ মাঃ দাউ ল ইসলাম 
ম মদার

িপতা-আ ল খােয়র ম মদার 
মাতা-শাহানা আ ার

মাঃ শাহাদাত হােসন ( শাসিনক কমকতা), সড়ক পিরবহন ও 
স  ম ণালয়, ক  নং- ৮১৮, ভবন নং- ০৭, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা। ,
590 PD00234029270 ২০৫৯০ মিহন উি ন িপতা-আিমন িময়া ম মদার 

মাতা-কাজল আ ার
ম মদার বাড়ী, চ  গড়া, ৪ নং মৗকরা , চা াইশ, না ল কাট, 

িম া - ৩৫৮০
591 PD00234025938 ২০৫৯১ মাঃ ইকবাল হােসন িপতা- মাঃ শাম ল হক

মাতা-মায় না খা ন
যে -আ ল কােদর মা ার, ম ম িশ য়া, ৬ নং পাঠাননগর 

ইউিনয়ন, ওয়াড-৭, ব িশ য়া, ছাগলনাইয়া,  ফনী - ৩৯০০
592 PD00234025673 ২০৫৯২ জা া ল ফরদাউস িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন মা া

মাতা-মেনায়ারা বগম
২৯/১ জ আিজম র কেলানী, আিজম র, আিজম র, িনউমােকট, 
লালবাগ, িম া - ১২০৫

593 PD00234026978 ২০৫৯৩ আেনায়ার হােসন িপতা-মিতঊল ইসলাম
মাতা- রাশন অ◌ারা বগম

আেনায়ার হােসন, যে :ফেয়জ ঊ াহ, মিড়েকল টকেনালিজ  
(িস এমআই), ি তীয় তলা,১১ প লার টাওয়ার, শাি নগর, ঢাকা

594 PD00234022560 ২০৫৯৪ আফসানা আ ার িপতা- মাঃ আকরাম হােসন
মাতা-সানিজদা আ ার

মাঃ আকরাম হােসন, কােড়রপাড়, আ ব র/ ২নং ওয়াড, 
পা ঘর,  রাদনগর, িম া - ৩৪৬১

595 PD00234028869 ২০৫৯৫ মাঃ ইয়ািছন ঞঁা িপতা- মাঃ আ ল কােশম ঞঁা
মাতা-সাের জাহান বগম

১২৩  দি ণ গািব র,  কািলদহ-২নং ওয়াড, হািজর বাজার, 
ফনী সদর,

596 PD00234028825 ২০৫৯৬ মা: ল আিমন িপতা- মা: তিমজ উি ন 
মাতা-হািলমা বগম

মািনক িডপাটেম াল ার , রাজগ  থানা গইট, িম া 
িস কেপােরশন,  , িম া - ৩৫০০

597 PD00234028703 ২০৫৯৭ মেহদী হাসান িপতা- মা: জয়নাল আেবিদন
মাতা- দেলায়ারা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , পি ম 
কাফ ল, তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।, পি ম

598 PD00234029195 ২০৫৯৮ জাহা ীর আলম িপতা-আব ল কািদর
মাতা-িন ফা বগম

ি বাড়ী, িননছ ি , ০১, গায়ালমাির, দাউদকাি , , িম া - 
৩৫১৬

599 PD00234027257 ২০৫৯৯ আিশ র রহমান িপতা- মাকেছ র রহমান 
মাতা-আেয়শা আ ার

625( পৗর হাি ং), িপয়ন কেলানী, হাসপাতাল সড়ক, 07 নং 
পৗর ওয়াড, খাগড়াছিড় ,- 4400

600 PD00234028020 ২০৬০০ জািকর হােসন িপতা-িছি র রহমান
মাতা-রােহলা বগম

সরদার বািড,় বা যা়, িশল িড়, িশল িড়, ব ড়া, িম া - 3500

601 PD00234025513 ২০৬০১ িম া  মারমা িপতা-িনঅং মারমা 
মাতা- া িচং মারমা

িপ- ২৯৫, মা ার পাড়া , ৪ নং ওয়াড , খাগড়াছিড় সদর

602 PD00234028692 ২০৬০২ মাঃ মাহ ল ইসলাম িপতা- ত আ ল গ র
মাতা-হ ফা বগম

ী বাড়ী, কািচ সাইর, এলাহাবাদ, ধামতী, দবী ার, দবী ার, 
িম া - ৩৫৩৩

603 PD00234029077 ২০৬০৩ চাইেথায়াই অং মারমা িপতা-মংসাজাই মারমা
মাতা-িনলাবাই মারমা

পাইচা  কাবারী পাড়া সড়ক, ৩নং বড়নাল ইউিনয়ন, রামিশরা 
বাজার, মা রা া, , খাগড়াছিড় - ৪৪৫০



604 PD00234021866 ২০৬০৪ মা: আল আিমন িপতা- মা: মিম ল ইসলাম
মাতা-রােহলা বগম

পি ম ইয়া বািড়, ব রা, লাল র, ব রা,  া ণপাড়া, িম া 
- ৩৫২৬

605 PD00234024635 ২০৬০৫ মাঃ সালাহউি ন িপতা- মাঃ হািফজ আহ দ
মাতা-িশিরনা আ ার

৬০, লক সাকাস , কলাবাগান , ৫০নং , িনউ মােকট ,  ঢাকা

606 PD00234022857 ২০৬০৬ মাঃ মা দ পারেভজ িপতা- মাঃ আ  তােহর 
মাতা- মাসাঃ িবলিকছ বগম

 উ র জয়কামতা, সদর দি ন, সদর দি ন, িম া - ৩৫০০

607 PD00234028761 ২০৬০৭ অপনা চাকমা িপতা-আশা ণ চাকমা
মাতা- র কা চাকমা

বাসা-১১৯, পাইকপাড়া াফ কায়াটার, আনসার ক া , ,  ঢাকা

608 PD00234022781 ২০৬০৮ এম ইমরান উল হক িপতা-এম এনা ল হক
মাতা-নািছমা বগম

খাড়াতাইয়া, ৪নং ষালনল, খাড়াতাইয়া গাজী র, িড়চং, িম া - 
৩৫২০

609 PD00234026584 ২০৬০৯ ফাহিমদা লতানা িপতা-আ ল অ দ
মাতা- র নাহার বগম

পেলায়ান বািড়, চর ফলকন, ৫ নং ওয়াড, হািজর হাট,, ল ী র - 
৩৭৩১

610 PD00234027286 ২০৬১০ মাঃ সািহ ল ইসলাম িপতা-MD. MOSLEM UDDIN 
মাতা-MST. SHAHANAZ BEGUM

SAREN BARI, UTTAR DHARMAPUR , 7 
NO. WORD, KASHINAGAR  ,  
CHAUDDAGRAM , িম া - 3500

611 PD00234021350 ২০৬১১ দয দ িপতা-নারায়ন দ
মাতা- ি  দ

উ র বাড়ী, বা ানগর, ০৫ নং ওয়াড, ল ী র, - ৩৭০০

612 PD00234024399 ২০৬১২ মাঃ নাঈ ল ইসলাম িপতা- ত মাঃ আলী আ াফ
মাতা- েলখা বগম

পি ম পাড়া, হির র, িড়চং, িম া - ৩৫২০

613 PD00234024478 ২০৬১৩ মাঃ আ ল কাই ম। িপতা- মাঃ গালাম মা ফা।
মাতা- মাসাঃ মমতাজ বগম।

বািড়- ৩২/২, মািলবাগ চৗ রী পাড়া,  িখলগ ও ঢাকা

614 PD00234028163 ২০৬১৪ াবনী আ ার না িপতা-আ ল সামাদ
মাতা- মাসাঃ তিসরন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, , মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
২৩নং , িখলগ ও, , িম া - ১২১৯

615 PD00234025689 ২০৬১৫ মা : আফছার উ ীন িপতা-নািজর আহা দ
মাতা-আেমনা বগম

আ র রহমান াপারী বাড়ী, চরম ল, ৪ নং চর িহতা ইউিনয়ন, 
র লগ , ল ী র সদর,  ৩৭০১

616 PD00234022971 ২০৬১৬ মা: রােশ ল হক িপতা- মা: আব র রিহম ম মদার
মাতা- ত রহানা পারভীন

 িখলা, ইকবালনগর, ইকবালনগর,  মেনাহরগ , িম া - ৩৫৭০

617 PD00234020943 ২০৬১৭ জা ল ফরেদৗস িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা-আয়সা বগম

ম নং-০৪, শের বাংলা নগর গভেম , াফ কায়াটার , - ঢাকা - 
১২০৭

618 PD00234022241 ২০৬১৮ সিজব িময়া িপতা-তা ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

619 PD00234020671 ২০৬১৯ জিন রী িপতা- ◌ৃত. রবী  রী
মাতা-কামনা রী

বাসা: ৫৬, রাড নং: ৪/এ, ধানমি , ১৫ নং ওয়াড, িঝগাতলা, 
ধানমি , ঢাকা

620 PD00234026321 ২০৬২০ েবল িময়া িপতা-আলী অ◌া াছ
মাতা- না বগম

কা াল, দৗলখ ড়, সা াইল, না লেকাট, িম া - ৩৫৮২

621 PD00234023514 ২০৬২১ ওমরিবন খিলল িপতা- মা: খিল র রহমান
মাতা- ফরদাউছ বগম

গনাই িমিজ বািড় (১২৯), ল ীধর পাড়া , ভালােকাট, ল ীধর 
পাড়া, রামগ , , ল ী র - ৩৮৭৮

622 PD00234022279 ২০৬২২ ফাইমা আ ার নািবলা িপতা- মাঃ বা ল হােসন     
মাতা-ফােতমা বগম

িব-৪ ,এ-১, আগারগ ও তালতলা এইচ টাইপ কায়াটার,ঢাকা

623 PD00234022904 ২০৬২৩ িমত চ   শীল িপতা-ল ন চ  শীল 
মাতা-অ লী রানী

৫/৫ রহমান িভলা,,  সাবাহানবাগ, ১৭, মাহা দ র, ঢাকা, ১২০৭

624 PD00234025687 ২০৬২৪ মাঃ ফজ ল কিরম 
ম মদার

িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম ম মদার
মাতা-হােজরা বগম

িব-৪, িজ-৩, আগাগ ও াফ কায়াটার, শের বাংলা নগর, ঢাকা - 
১২০৭

625 PD00234022507 ২০৬২৫ মাঃ রােসল িপতা- ত. িসরা ল ইসলাম
মাতা-রােশদা বগম

৭০পি ম কাফ ল  , তালতলা , ১৬,  শর ই বাংলা নগর, শর ই 
বাংলা নগর,  ঢাকা ১২০৭



626 PD00234021354 ২০৬২৬ মৗ মী আলম িপতা- শখ  শাহ আলম
মাতা-রােবয়া বগম

২৪৭/ক, কা ান বাজার, কাজন , ৪নং,  িম া, আদশ সদর,

627 PD00234027658 ২০৬২৭ ামল চ  দবনাথ িপতা- খময় চ  দব নাথ
মাতা-অিনমা রানী নাথ

মাইেজর বািড,় ব িহতা, ১০নং চ গ , বরইতলা,  সদর, 
ল ী র - ৩৭০৪

628 PD00234027195 ২০৬২৮ জালাল উি ন িপতা- ত আসা ল হক 
মাতা-মিজয়া বগম

মা ার বািড়, কাদবা উ র পাড়া, বা া , বড় সাি র, 
না লেকাট, না লেকাট, িম া - 3580

629 PD00234024001 ২০৬২৯ মা: আল মা ন সাহাগ িপতা- মা: আ ল হােসম
মাতা- রজাহান বগম

যে , মা: আির ল ইসলাম , ক-০১, ক -১৫, পিরক না 
কিমশন, শের-বাংলা নগর,  ঢাকা

630 PD00234028231 ২০৬৩০ জা া ল ফরেদৗসী িপতা- মা: মিহউি ন 
মাতা-আছমা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১- এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র,

631 PD00234028197 ২০৬৩১ মাঃ নওয়াজ শরীফ িপতা- মাঃ শরাফ উি ন
মাতা-সােজদা বগম

িব/৩-িপ, শাহজাহান র রলওেয় কেলানী , ১১, শাি নগর , থানাঃ 
শাহজাহান র , থানাঃ শাহজাহান র - ঢাকা-১২১৭

632 PD00234027126 ২০৬৩২ মাঃ কাজী আির ল 
ইসলাম

িপতা- মাঃ আ তােহর
মাতা-সােজদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, মািলবাগ  চৗ রী পাড়া, 23 
নং ওয়াড, িখলগ ও , িখলগ ও

633 PD00234022622 ২০৬৩৩ মন চ  রায়। িপতা- ত: িন  চ  রায়। 
মাতা- ত: ি জল বালা রায়।

যে  : েপশ চ  দাস। , সানালী াংক িলঃ  জনােরল 
ােনজাস অিফস িদল শা বািণিজ ক এলাকা ঢাকা-১০০০।

634 PD00234022473 ২০৬৩৪ মাঃ মা ম িব া িপতা-আব ল আউয়াল ইঁয়া
মাতা- রােকয়া বগম

ইঁয়া বাড়ী, আছাদনগর, ১২ নং ভানী, রমািনকচর, দিব ার, 
িম া - ৩৫১০

635 PD00234026260 ২০৬৩৫ সনজয় মার ধর িপতা-উ ম মার ধর
মাতা-িম  রানী ধর

অ ল মা ার বািড়।, ব বদরী র, ৫ নং িবেনাদ র ইউিনয়ন/ ৭ 
নং ওয়াড, সানা র, সদর, সদর, নায়াখালী - ৩৮০২

636 PD00234027877 ২০৬৩৬ মাঃ শাখাওয়াত হােসন িপতা- মাঃ হাছান
মাতা-মেনায়ারা বগম

কাজী বািড়, জাড় িরয়া, ঝলম, শশইয়া , ব ড়া, , িম া - 
৩৫৬০

637 PD00234026982 ২০৬৩৭ মা: মেহিদ হাসান িপতা- মা: জািকর হােসন
মাতা-িদল বা আ ার

আজীজ মা ার বাড়ী, জাহানাবাদ, চাষীরহাট, পারকরা,  
সানাই ড়ী, নায়াখালী - 3800

638 PD00234023602 ২০৬৩৮ মা: আিস ল ইসলাম িপতা- মা: পরশ আলী 
মাতা-ছািমরন নছা

 গারচর, রাধানগর, ,  মঘনা, িম া - ৩৫১৫

639 PD00234027048 ২০৬৩৯ মা:রাি র রহমান িপতা- মা: বলাল হােসন
মাতা-রােহলা হােসন

বলাল ক া র বাড়ী, গলী, ২ নং দাদ র ইউিনয়ন, র, 
সদর, নায়াখালী - ৩৮০৯

640 PD00234023973 ২০৬৪০ মা দ রানা িপতা-আ ল আিলম 
মাতা-সাহারা বগম

উ র চা লা , উ র চা লা , ১ নং মাধব র , দি ণ চা লা , 
া ণপাড়া , িম া - 3526

641 PD00234023892 ২০৬৪১ মাঃ মা র রিশদ িপতা-হা র রশীদ
মাতা-রানী বগম

আব ল মিজদ ঞা বাড়ী।, ব ফেতহ র, কিবরহাট পৗরসভা, 
কিবরহাট,  নায়াখালী - 3807

642 PD00234020968 ২০৬৪২ সৗরভ ব য়া দয় িপতা-আদশন ব য়া
মাতা- রখা রানী হাজারী

হাজারী বাড়ী, বাৈগ াম, ৪নং র ইউিনয়ন, র বাড়ী, 
চৗ াম, িম া - ৩৫০০

643 PD00234025765 ২০৬৪৩ আ ল কাই ম িপতা-ইি ছ িময়া
মাতা-মােলকা খা ন

বাসা-১১৯, সড়ক-০১, বনানী, লশান,  ঢাকা ১২১৩

644 PD00234023157 ২০৬৪৪ মাহা দ আ  জাফর িপতা- মাহা দ আ ল আলী
মাতা-মেনায়ারা বগম

৫০৮, পি ম পাড়া, কািলকা র, ১৪ নং লি র, ন য়া চ দ র, 
ব ড়া, িম া - ৩৫৬২

645 PD00234028874 ২০৬৪৫ ত দব নাথ িপতা-  মার দব নাথ
মাতা-িমনা ী ভৗিমক

  মার দব নাথ , , আিল র, ৩◌ং ওয়াড, বগমগ , , 
নায়াখালী - ৩৮২০

646 PD00234023870 ২০৬৪৬ মা: জািমল হাসাইন িপতা- সয়দ অিবদ হাসান
মাতা-শাহীনা আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩, 
িখলগাও, ঢাকা

647 PD00234026713 ২০৬৪৭ মাঃ িফেরাজ আলম িপতা-ENAYET ULLAH
মাতা-ROKEYA BEGUM

172, DOCTOR GOLI, , BARA 
MOGHBAZAR, Moghbazar, 
SANTINAGAR, RAMNA, RAMNA,  ঢাকা



648 PD00234022364 ২০৬৪৮  পিরমল চ  দাস িপতা-  িনমাই চ  দাস
মাতা-  ভলা রাণী দাস

৩২১, হা  , জা া বাজার, জা া বাজার, না লেকাট, িম া 
- ৩৫৮২

649 PD00234020390 ২০৬৪৯ রা ল ম মদার িপতা-তপন চ  ম মদার
মাতা-গায় ী রানী ম মদার

শশী াইভার বািড়, বড়চািরগাও, ৯নং নবী র, চে রহাট, সনবাগ, 
 নায়াখালী - ৩৮৫০

650 PD00234028297 ২০৬৫০ মাসা: ইয়াছিমন আ ার িপতা- ত মমতাজ উি ন
মাতা-রািবয়া বগম

মাসা: ইয়াছিমন আ ার, ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 
৯৫/২, পি ম কাফ ল, তালতলা, ঢাকা-১২০৭,

651 PD00234020635 ২০৬৫১ আ ল কােশম িপতা-আ ল খােয়র
মাতা- রমা বগম

ট লবাড়ী, গািব র, ৯নং নবী র, েবর হাট,  সনবাগ, 
নায়াখালী - ৩৮৬০

652 PD00234022342 ২০৬৫২ মাঃ আেনায়ার হােসন িপতা- মাঃ ফজর আলী
মাতা-জিমলা বগম

যে - মাঃ আেনায়ার হােসন , জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-
৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, ঢাকা

653 PD00234026404 ২০৬৫৩ আেমনা খা ন নয়ন িপতা-মিনর আহে দ
মাতা-জাহান আরা বগম

ক-১৭, ক  নং-১৪, পিরক না কিমশন, শর-ই বাংলা নগর, 
ঢাকা।, পিরক না চ র, শর-ই বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

654 PD00234021306 ২০৬৫৪ সাইফ উি ন িপতা-আব ল খােলক 
মাতা-জাহানারা বগম

যে : আব ল খােলক, ,  কািশ র , ৪ নং বার পাড়া ইউিনয়ন , 
িবজয় র বাজার , িম া সদর দি ণ ,  িম া - ৩৫০০

655 PD00234028684 ২০৬৫৫ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা-সিহদ উ া
মাতা-সােলহা বগম

হাি ং নং-৪৩১, জিমর উি ন ি  বাড়ী, বানসা, বানসা বাজার, 
চাটিখল, নায়াখালী - ৩৮৭৯

656 PD00234026581 ২০৬৫৬ মা: আলাউি ন ী িপতা-আ ল মােলক ী
মাতা- িশদা বগম

িডআই  রাড, ১৭ ার টকিনক াল কািচং স ার, ব রাম রা 
ঢাকা - 1219

657 PD00234026131 ২০৬৫৭ কিহ র আকতার িপতা-খিব ল হক
মাতা-আেমনা বগম

৪ নং বাসা, ৪ নং রাড , িনউ িড়ং আবািসক এলাকা(বা র মাঠ), 
৩৭ নং ওয়াড, ব র, হািলশহর, নায়াখালী - ৪১০০

658 PD00234029265 ২০৬৫৮ মা: মাই ীন িপতা- মা: িফেরাজ
মাতা-মমতাজ বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট ৯৩/১-এ সরদার কমে  
আগারগাও তালতলা। ঢাকা - ১২০৭,

659 PD00234027669 ২০৬৫৯ হািব র রহমান িপতা- তাফােয়ল আহা দ
মাতা- পয়ারা বগম

হািব র রহমান, রিহম মটাল মসিজদ অিফস, 253-254, , 
24 নং ওয়াড, ঢাকা পিলেটকিনক ই উট,, তজগ ও িশ  
এলাকা, ঢাকা- 1208

660 PD00234024225 ২০৬৬০ মাঃ েবল িময়া িপতা- মা: এ. সামাদ 
মাতা-আফেরাজা

যে : মা: এ. সামাদ , পাথািলয়া কাি , পাথািলয়া কাি ,  
হামনা , িম া - ৩৫৪১

661 PD00234027666 ২০৬৬১ মমতাজ লতানা িপতা- মাঃ তা ল ইসলাম
মাতা- রিশদা আ ার

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,, 95/2, পি ম কাফ ল, , 
আগারগ ও, , শর বাংলা নগর ঢাকা

662 PD00234022515 ২০৬৬২ মা: শািহন িময়া িপতা- মা: জয়নব আলী
মাতা-রািজয়া খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

663 PD00234023270 ২০৬৬৩ মাহা দ মাশেফ র 
রহমান

িপতা-আলী আহেমদ
মাতা-ময় িল বগম

চৗ রী মি ল, 975, ব মিন র, িমর র-2, 13, িমর র, 
িমর র, িমর র,  ঢাকা - 1216

664 PD00234022251 ২০৬৬৪ মাঃ সা াম হােসন িপতা-আলী আহা দ
মাতা- রজাহান বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

665 PD00234020387 ২০৬৬৫ েবল ম মদার িপতা-ম দন ম মদার
মাতা-মমতা বালা ম মদার

বািড়ঃ ের  আিমন বািড়, নবী র, ৯ নং নবী র, নবী র, 
সনবাগ, নায়াখালী - ৩৮৫০

666 PD00234022117 ২০৬৬৬ মাঃ নাজ ল হাসান িপতা- মা: ফিরদ উি ন আহে দ
মাতা-মেনায়ারা বগম

বাই ল ইহসান, বাসা নং◌ঃ ০৫, ক নং◌ঃ এম, সকসন নং◌ঃ 
০২, , হাউজীং এে ট, ১৮ নং ওয়াড, িম া, সদর  - ৩৫০০

667 PD00234023443 ২০৬৬৭ মা: আল মা ন শা িপতা- মা: আিমর হােসন
মাতা-জাহানারা বগম

পাকা মােকট ১নং দাকান, শের বাংলা নগর াফ কায়াটার,, 
২৭, ঢাকা

668 PD00234020258 ২০৬৬৮ মাঃ ওমর ফা ক িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা-জিরনা বগম

নােয়ব আলী ম ােরর বাড়ী, বাড়ার চর, ছািলয়াকাি , জাহা র, 
রাদনগর, িম া - ৩৫৪০

669 PD00234024402 ২০৬৬৯ রােশদ আলম িপতা-Serajul Islam
মাতা-Monoara Begum

১নং দাকান অ◌াগারগ ও পাকা মােকট, আগারগ ও, ২৭  ঢাকা



670 PD00234022313 ২০৬৭০ জা া ল ফরদাউস িপতা-আব ল মিতন
মাতা- িফয়া বগম

ইউিনয়ন, ন য়াচ দ র, ব ড়া, িম া - ৩৫৬২

671 PD00234023863 ২০৬৭১ ননী গাপাল ম মদার িপতা-নারায়ন চ  ম মদার 
মাতা-অ লী রানী দাস

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার , বাসা ন র : ৯৫/২ পি ম 
কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।,

672 PD00234022286 ২০৬৭২ মা: শাহেনওয়াজ শিরফ িপতা- মা: আলী নওয়াজ
মাতা-নাজমা বগম

হাি  নং- ৫৫২, হামনা, িম া - ৩৫৪৬

673 PD00234021580 ২০৬৭৩ মাঃ আফছার উি ন িপতা-আ ল কােশম
মাতা- রিজয়া বগম

কি উটার ািফ  এ  িডজাইন িলঃ ১৪৭/৪ (৪থ তলা), 
আরামবাগ, ৯, িজ িপ ও, মিতিঝল,  ঢাকা - ১০০০

674 PD00234021375 ২০৬৭৪ গালাম আহে দ সািহব িপতা-এম,এ কােদর
মাতা- সিলনা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২,পি ম 
কাফ ল,তালতলা'আগারগ ও ঢাকা,

675 PD00234022807 ২০৬৭৫ মাজাে ল হাসাইন িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা-জা া ল ফরদাউছ

ার টকিনক াল িনং স ার ১৭, ্ব রাম রা (৪থ তলা) িড, 
আই, , রাড ঢাকা- ১২১৯,

676 PD00234024046 ২০৬৭৬ মা: িব াল হাসাইন িপতা- মা: আলী আকবর 
মাতা- ছেনায়ারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

677 PD00234024980 ২০৬৭৭ মা: জািহদ হাসান িপতা-এিড. জয়নাল আেবদীন
মাতা-পারভীন আ ার

৪/১ আর.আই.িপ ( নেশড ), সড়ক গেবষনাগার , ম  
পাইকপাড়া, ১১ নং, িমর র,  ঢাকা

678 PD00234024315 ২০৬৭৮ মাঃ আতাউর রহমান িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন
মাতা-ফােতমা বগম

যে - মাঃ আতাউর রহমান, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা - ১২১৯

679 PD00234020507 ২০৬৭৯ মাজাে ল হােসন িপতা-আব ল মিতন
মাতা- জ াসনার ◌া বগম

সা  ম ার বাড়ী, অ িদয়া, ৩ নং ড য়া ইউিনয়ন, গািজর হাট,  
সনবাগ, নায়াখালী - ৩৮৬৩

680 PD00234021203 ২০৬৮০ নাজ ল শাহদাত িপতা- মা: হািব াহ
মাতা-পা ল বগম

হাি ং-২৬২/১, টাক রপাড় (পাকপা াতন মসিজদ রাড), 
সংরাইশ, আদশ সদর, িম া

681 PD00234028513 ২০৬৮১ মাঃ আিজ ল হক িপতা-আ ল হক
মাতা- রাকসানা আ ার

ার টকিনক াল টিনং স ার, রাম রা, ১৭ ব রাম রা, 
িখলগাও, -, -, নায়াখালী - ১২১৯

682 PD00234021198 ২০৬৮২ মাহ দা িবনেত কিবর িপতা-কিবর আহ দ
মাতা-ফােতমা আ ার

হাি ং-২৬২/১, টাক রপাড় (পাকপা াতন মসিজদ রাড), 
সংরাইশ, আদশ সদর, িম া,

683 PD00234025836 ২০৬৮৩ শিফ ল হায়দার িপতা- মাহা দ হািনফ িময়া
মাতা-হােজরা বগম

হািনফ কিমশনােরর বািড়, ব ফেতজ র, 04, কিবরহাট, 
নায়াখালী - 3807

684 PD00234022085 ২০৬৮৪ মাঃ সােহল িময়া িপতা- মাঃ হায়দার আলী
মাতা-মিরয়ম বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগাও, ঢাকা

685 PD00234025048 ২০৬৮৫ খােলদ ছাই াহ িপতা- মাঃ মিফ ল ইসলাম
মাতা-খািদজা বগম

িসিপ ইউ, আইএমইিড, পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা

686 PD00234022092 ২০৬৮৬ মাঃ ের আলম িপতা- মাঃ ম  িময়া
মাতা- জবরন নছা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগাও,ঢাকা

687 PD00234023530 ২০৬৮৭ নজ ল ইসলাম িপতা-ওবায় ল হক
মাতা-লাইলী বগম

বিশর উি ন হাজী বাড়ী, নি , ৭  নং বাই য়া ইউিনয়ন পিরষদ, 
চে র হাট, কিবরহাট,  নায়াখালী - ৩৮৫০

688 PD00234026063 ২০৬৮৮ মাঃ মা দ পারেভজ িপতা- মাঃ আ ল গ র
মাতা-হ ফা বগম

কািচসাইর, এলাহাবাদ ৫ নং ওয়াড, ধামতী, দিব ার, িম া - 
৩৫৩৩

689 PD00234025543 ২০৬৮৯ আলী নওয়াজ িপতা-আ ল হােসম
মাতা-শাহানারা বগম

র ব  পি ত বাড়ী, সা ল র, 06 নং ওয়াড, ম  সা ল র, 
কিবরহাট, নায়াখালী - 3800

690 PD00234023883 ২০৬৯০ মা: শামীম হােসন িপতা- মা. আসমত আলী
মাতা- মাসা. মেনায়ারা বগম

উ র পাড়া, সাইতলা, ১২ নং ভািন, মিরচা, দিব ার, িম া - 
৩৫৩৩

691 PD00234025286 ২০৬৯১ িব ম ম মদার িপতা- ত : মরন ম মদার 
মাতা-অচনা রানী ম মদার

কেলজ রাড , চরপাবত  , ৫ নং , ব রহাট , কা ানীগ  , 
নায়াখালী - ৩৮৫০

692 PD00234021193 ২০৬৯২ মাঃ শিরফ িময়া িপতা- নায়াব িময়া সরকার 
মাতা-নািছমা বগম

িব-৯৩,  জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 23 
ন র , িখলগ ও, িথলগ ও, ঢাকা



693 PD00234021754 ২০৬৯৩ ল চ  ম মদার িপতা-িনর ন ম মদার
মাতা-ক না রানী ম মদার

মাধব ডা ার বাড়ী, হাজী র, 7নং বচরবাটা/01, ছিমরহাট, 
বণচর, নায়াখালী - 3813

694 PD00234026940 ২০৬৯৪ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা-আব র রা াক 
মাতা- কািহ র আ ার

কাটবািড় সড়ক, চাি নী, ২৩ না ার , হািলমানগর , সদর  দি ণ, 
িম া - ৩৫০২

695 PD00234022160 ২০৬৯৫ ফােতমা বগম িপতা-মিহন উি ন
মাতা-মিরয়াম বগম

রিফক র, রিফক র, ১৩ নং র ল র ইউিনয়ন, জিমদার হাট, 
বগমগ , নায়াখালী - ৩৮২৫

696 PD00234020731 ২০৬৯৬ উে  এলমা ফারহানা িপতা- মা: এনােয়ত উ াহ
মাতা-নারিগস আ ার

আশাবািড়,  শশীদল ইউিনয়ন, শশীদল, া নপাড়া, , িম া - 
৩৫২৬

697 PD00234025787 ২০৬৯৭ মাহা দ মা দ চৗ রী িপতা- মাহা দ ইি ছ িময়া
মাতা-মােলকা খা ন

বাসা-১১৯, সড়ক০১, ক-এফ, বনানী, বনানী, লশান,  ঢাকা

698 PD00234021531 ২০৬৯৮ মাঃ এনা ল হক িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম
মাতা- লতানা রািজয়া

িব-৪৬/এফ-৭ , এিজিব কেলািন (আইিডয়াল জান), ১০ নং , 
িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা - ১০০০

699 PD00234025827 ২০৬৯৯ রিহমা খা ন িপতা-আব ল কােদর
মাতা-ছিকনা খা ন

আ ল খােয়র ডা ার বািড়, নরিসংহ র, 01, কিবরহাট, 
নায়াখালী - 3807

700 PD00234021762 ২০৭০০ সাহাগ সরকার িপতা-যতী  চ  সরকার
মাতা- িম রাণী সরকার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

701 PD00234025921 ২০৭০১ অ ইমা মামা িপতা-উিচং  মামা
মাতা- ইমাজাই মামা

ক খালী হড ান পাড়া, ক খািল, ৩ নং ঘাগড়া, কলমপ , 
কাউখালী, রা ামা  - ৪৫১০

702 PD00234023851 ২০৭০২ আিত র রহমান িপতা-আব র রৗফ
মাতা- ৎ ন নাহার

যে , িপতা, আব র রৗফ আ , ড় িড়য়া, ৪নং ষালনল, 
খাড়াতাইয়া-গাজী র, িড়চং,  িম া - ৩৫২০

703 PD00234021943 ২০৭০৩ ইমাউ মারমা িপতা- তঃ মংএিচং মারমা
মাতা- মৗিচং মারমা

বাসা : ১২০/১২, িজয়া কেলানী, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা

704 PD00234024510 ২০৭০৪ িব াল হােসন িপতা-শাম ল হক
মাতা- খাসেনআরা বগম

৪৫৯/২, ইঁয়া বািড় (আমতলা মসিজদ গিল), , উ র শাহজাহান র, 
শাি নগর,  ঢাকা

705 PD00234024770 ২০৭০৫ ঊষা চাকমা িপতা-স ীবন চাকমা
মাতা-মালনী চাকমা

স ীবন চাকমার বাসা, দ ীন কালীি র, ০৮,  রা ামা  - ৪৫০০

706 PD00234024031 ২০৭০৬ শারিমন আ ার িপতা- মাঃ শহীদ উ াহ 
মাতা-ছােলহা বগম

ম মদার বািড় , অ িদয়া, আ া , শশইয়া, ব ড়া, িম া - ৩৫৬০

707 PD00234028965 ২০৭০৭ মাঃ মন ইসলাম িপতা- মাঃ অিছর উি ন ামািনক 
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম

১৯/১/িব, ক-এফ, াপাড়া , ২৯নং ওয়াড , মাহা দ র , ঢাকা-
 ১২০৭

708 PD00234024927 ২০৭০৮ মা: শামীম হােসন িপতা- মা: মক ল হােসন
মাতা-সািহদা আ ার

াফ কাযা়টার, ঢাকা কেলজ, ৫২, িনউমােকট,  ঢাকা - ১২০৫

709 PD00234022771 ২০৭০৯ মাছা. শাপলা খা ন িপতা- মা: গালাম র ানী
মাতা- মাছা: দল আফেরাজা খা ন

যে - মা: গালাম র ানী, র য না পাড়া, শাহবে গী 
ইউিনয়ন, িমজা র, শর র, ব ড়া - ৫৮৪০

710 PD00234027441 ২০৭১০ মাহা দ নাজ ল হক িপতা- মাহা দ লাকমান হােসন
মাতা- মাসা ৎ িম য়ারা আ ার

ম মদার বািড়, মা া, ১০ নং জা া পি ম, সা াইল, 
না লেকাট, না লেকাট, িম া - ৩৫৮২

711 PD00234024664 ২০৭১১ মাহা াদ আ  রােসল িপতা- মাহা াদ গালাম মা ফা
মাতা- হাসেনআরা বগম

১০ নং ম ভািতবাগ মসিজদ, ভািতবাগ, ওয়াড নং-১, িখলগ ও, 
ঢাকা- ১২১৯

712 PD00234025641 ২০৭১২ মাঃ ফখ ল ইসলাম িপতা- মা: আব ল হক
মাতা- মাসা: ল ম আ ার

আিমর উি ন হাজী বািড়, খ টা ছ , মাকরা, ম রা, না লেকাট, 
িম া - ৩৫৮০

713 PD00234022406 ২০৭১৩ সািময়া তাবাস ম রভী িপতা- মাঃ শাম ল হক
মাতা-শা না বগম

বাসা- ১০৫৬/১, ব মিন র, ওয়াড-১৪, িমর র- ১২১৬

714 PD00234026643 ২০৭১৪ মাছাঃ মাহ দা আ ার িপতা- মাঃ কিবর হােসন
মাতা- খারেশদা বগম

মাছাঃ মাহ দ আ ার, যে ঃ মাঃ ইনতাজ আলী, পিরক না 
ম নালয়, ক-৩, ম নং-৪,, েযাজ  নেহ, শর-ই-বাংলা নগর, 
শর-ই-বাংলা, শর-ই-বাংলা, িম া - ১২০৭



715 PD00234028141 ২০৭১৫ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ফজ ল বারী
মাতা- মাছাঃ মিজতন বগম

মানৈকড়, সয়দ র, জগ াথ র, িশবগ , ব ড়া - ৫৮১০

716 PD00234027703 ২০৭১৬ মা: জামাল হাসাইন িপতা-রহমত আলী
মাতা-আিফয়া বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও,  ঢাকা

717 PD00234027264 ২০৭১৭ অ প মার পাল িপতা-উ ম মার পাল
মাতা- ি  রাণী

ম র, ম র, শািলখা, সানাতলা, ব ড়া - ৫৮২৬

718 PD00234022612 ২০৭১৮ মা: মা ম িব াল িপতা-আলী আহেমদ
মাতা-নািছমা বগম

র আলীর বািড়, মাহা দ র, এলাহাবাদ, মাহা দ র বাজার, 
দিব ার, , িম া - ৩৫১০

719 PD00234021309 ২০৭১৯ মাছাঃ শাম ন নাহার িপতা- মাঃ আ স ছাবহান
মাতা-হািলমা িবিব

বড় চা ইর,  ০৪ নং থালতা মাঝ াম, ছাট চা ইর, ন ী াম, 
ব ড়া - ৫৮৮১

720 PD00234026453 ২০৭২০ মাঃ হািব র রহমান িপতা- মাঃ রিমজ উি ন
মাতা-জাহানারা বগম

আলী ার সােবর বাড়ী, মাহা দ র, এলাহাবাদ, মাহা দ র, 
দিব ার, দিব ার, িম া - 3510

721 PD00234021528 ২০৭২১ মাছা: সানিজদা আ ার িপতা- ত. আ ল মিতন
মাতা- মাছা: রজাহান বওয়া

১৬৫৫/১, লিদঘী বপাড়া, ১৩ নং ওয়াড, ব ড়া, শাজাহান র, 
ব ড়া - ৫৮০০

722 PD00234022945 ২০৭২২ মাজাে ল হােসন িপতা-সােলহ আহেমদ
মাতা-জী াহার

ঝাপান ী বড় বাড়ী, চৗ ড়ী (ঝাপান ী), ৮ নং ঢা য়া ইউিনয়ন, ৯ 
নং ওয়াড, ম ারা বাজার, না ল কাট, , িম া - ৩৫৮৩

723 PD00234025897 ২০৭২৩ মাঃ িমজা র রহমান িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন আক
মাতা- মাছাঃ রােকয়া বগম

দি ণ গাদারপাড়া, ব ড়া পৗরসভা ওয়াড নং ১৫, ব ড়া সদর, 
ব ড়া- ৫৮০০

724 PD00234028912 ২০৭২৪ জা া ল ফরদাউস িপতা-আব ল মিতন
মাতা- িফয়া বগম

েযাজ  নয,় প চপাড়া, ১৪ নং ল ী র ইউিনয়ন, ন য়াচ দ র, 
ব ড়া, ব ড়া, িম া - ৩৫৬২

725 PD00234021061 ২০৭২৫ মাঃ আল মা ািসর িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ অ  আকতার

মাঃ রিফ ল ইসলাম ( ামীণ াংক), সানা খী বাজার, 
কাজী র, ব ড়া - ৬৭১০

726 PD00234028932 ২০৭২৬ জা া ন িফরেদৗস িপতা- মাঃ গালাম মা ফা
মাতা-িন ফা আ ার

িতর া সােভ পিরদ র বাংলােদশ জিরপ অিধদ র , তজগ ও 
ঢাকা -১২০৮  ,, তজগ ও, তজগ ও

727 PD00234020827 ২০৭২৭ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা-সিকনা িবিব

মাঃ আ স সালাম, িশবা কলমা, মাল া, ভাল ন, কাহা , 
কাহা , ব ড়া - ৫৮৭০

728 PD00234029114 ২০৭২৮ মা: তিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আহচা ামান 
মাতা- রিশদা বগম

ইঁয়া বাড়ী , বড় সাংিগ র , ২নং পিরয়া ইউিনয়ন, বড় সাংিগ র 
, নাংগলেকাট , নাংগলেকাট , িম া - ৩৫৮০

729 PD00234022105 ২০৭২৯ মাঃ আিজ ল হক িপতা-আফতাব হােসন
মাতা-আয়শাহ খা ন

আক  বাড়ী, ব কা নগর, কােলরপাড়া, কা নগর, নট, ব ড়া - 
৫৮৫০

730 PD00234028769 ২০৭৩০ শাহাদাত হােসন য়া িপতা-আ স ছা ার
মাতা-িশিরন আ ার

হাজী বািড় , ১৯৮৭১১০০৩০১, আ া, আ া উ র ইউিনয়ন, 
ভালাইন বাজার, না লেকাট , না লেকাট , িম া - ৩৫৮২

731 PD00234027850 ২০৭৩১ মা: িমজা র রহমান িপতা- মা: মাথেলছার রহমান
মাতা- মাছা: মােজদা বগম

 চরপাড়া, ৯নং কিণবাড়ী, ম রাপাড়া, সািরয়াকাি , ব ড়া - ৫৮৩১

732 PD00234028820 ২০৭৩২ মাইন উি ন িপতা-আব ল খােলক
মাতা-জাহানারা বগম

যে  : আব ল খােলক, কািশ র, ৪ নং বার পাড়া ইউিনয়ন, 
িবজয় র বাজার, , িম া সদর দি ণ, িম া - ৩৫০০

733 PD00234028223 ২০৭৩৩ ফােতমা ল জা াত 
সানিজদা

িপতা-আ স সাবাহান
মাতা-মাক দা খা ন

যে  - ফােতমা ল জা াত সানিজদা । জ ািত কমািশয়াল স ার 
 িব-১৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা- ১২১৯

734 PD00234022754 ২০৭৩৪ মা আ ার িপতা- ত আ ল খােলক
মাতা-মেনায়ারা বগম

হনীড়, 1248 মিফজ উি ন রাড, িড ক, , রইসেকাস, 
িম া আদশ সদর, িম া,

735 PD00234028783 ২০৭৩৫ মাঃ অিনক ইসলাম িপতা- মাঃ হা র রশীদ
মাতা-আফেরাজা বগম

উজ াম, ৮ নং দি ণ পাড়া, লাং হাট, গাবতলী, ব ড়া - ৫৮০০

736 PD00234021759 ২০৭৩৬ মাঃ েবল িপতা- মাঃ আব ল অ ধ
মাতা-হািলমা আ ার

হা ন মা ােরর বাড়ী, দি ন াম র (বড়ইয়া),  পীরযা া র,  
িড়চং, িম া - 3520



737 PD00234027698 ২০৭৩৭ িলটন িময়া িপতা- ত নজ ল ইসলাম
মাতা- রেহনা খা ন

বানিদঘী, আমবািড়য়া, এ িলয়া, ব ড়া,  ব ড়া- ৫৮০০

738 PD00234023274 ২০৭৩৮ আেনায়ার পারেভজ িপতা- মাহা দ জ আলী।
মাতা-খােলদা বা ।

বাসা: ২২৫-০২, সড়ক: ২৩৪।, কাি িভ য়া, নােটার - ৬৪০০।

739 PD00234027010 ২০৭৩৯ মাঃ রােশ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল কােসম 
মাতা- মাছাঃ রােকয়া বগম

ম নং - ৫৩, িনউ সািকট হাউজ, ই াটন গােডন রাড , েযাজ  
নয় , শাি নগর , রমনা , রমনা , ব ড়া - ১২১৭

740 PD00234028457 ২০৭৪০ মাঃ আ ল ােলব িপতা- তঃ আ ল মা ান শখ
মাতা- মাছাঃ েলখা খা ন

কাঠালবাড়ীয়া, ৪ নং ল ী র খালাবাড়ীয়া ইউিনয়ন, ল ী র হাট, 
নােটার সদর, নােটার - ৬৪০০

741 PD00234026003 ২০৭৪১ মাঃ ফরেদৗস আলম রিন িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন ফ ক
মাতা- মাছাঃ িম আ ার

সানা য়া, বািলয়ািদঘী ইউিনয়ন পিরষদ, বািলয়ািদঘী, গাবতলী, 
ব ড়া - ৫৮০০

742 PD00234028519 ২০৭৪২ মাঃ রা ী হােসন িপতা- মাঃ সিলম িময়াজী
মাতা- শফালী বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩, 
িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

743 PD00234026359 ২০৭৪৩ মাঃ খাকন আহে দ িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন
মাতা- মাছাঃ মিন

পি ম পাড়া, র য নাপাড়া, ১০ নং শা  বে গী, শর র, 
শর র, শর র, ব ড়া - ৫৮৪০

744 PD00234023792 ২০৭৪৪ নািহদ শখ িপতা-ফরহাদ আলী শখ
মাতা-ছালমা বগম

িলয়াডা া, িলয়াডা া, হািতয়া হ, চামারী, িসংড়া, নােটার - 
৬৪৫০

745 PD00234027596 ২০৭৪৫ মাঃ মা ম ব াল িপতা- মাঃ মক ল হােসন আক  
মাতা- মাছাঃ রােকয়া বগম

২৫৬, চৗ রী িভলা , দওয়ান বািড় , দি ণ খান, ব ড়া - ১২৩০

746 PD00234028450 ২০৭৪৬ মাঃ বােয়র হােসন িপতা- ত: মাঃ এসেকন আলী
মাতা- িফয়া খা ন

২০/১ ইি রা রাড, সাগর- সগক মােকট, মীম িডিজটাল িডও, 
ফামেগট,ঢাকা-১২১৫৫

747 PD00234027496 ২০৭৪৭ মাছাঃ তাছিলমা আ ার 
মা

িপতা- ত মাঃ আ ল জিলল
মাতা- মাছাঃ রিহমা বগম

মাঃ রিফ ল ইসলাম, পিরচালক  (িপএ), িব.িস.এস (কর) 
একােডমী, ঢাকা-১২১৭।

748 PD00234020462 ২০৭৪৮ মাছাঃ শািকলা খা ◌ৃন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মেমনা বগম

ফিকর িভলা, বলরাম র , িব -হালসা, আহেমদ র, নােটার সদর, 
নােটার - ৬৪০০

749 PD00234022409 ২০৭৪৯ মাছাঃ কাশিফয়া নেহরীন 
লাবনী

িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
মাতা- মাছাঃ কামনা বগম

বাসা- ৪৮৩৪, আেশােকালা বপাড়া, আেশােকালা, ৯নং ওয়াড, 
নেগালা ইউিনয়ন, হাজরািদঘী, ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০

750 PD00234020414 ২০৭৫০ মাছাঃ আরািবউন খা ন িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম খ কার
মাতা- মাছাঃ আফেরাজা বগম

বাসা নং- ০২৫১, উ র প য়াপাড়া, ওয়াড নং- ২, নােটার, নােটার 
সদর, নােটার - ৬৪০০

751 PD00234027532 ২০৭৫১ মা: িমলন উি ন িপতা- মা: িগয়াস উি ন
মাতা- ল ম বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট,93/1-এ, সরদার কমে ,, 
তালতলা/28 নং, আগারগাও, শের বাংলা নগর, ব ড়া - 1207

752 PD00234022114 ২০৭৫২ স জ আলী িপতা-ওহাব আলী
মাতা-হািসনা বগম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, হািলমা 
ানসন, তালতলা বাস া  সংল ,  ঢাকা - ১২০৭

753 PD00234028754 ২০৭৫৩ মাঃ আিশক  ফরেদৗস িপতা- মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ ফিরদা ইয়াছিমন

যে - মাঃ আশরা ল ইসলাম, বাড়াইপাড়া, সয়দ র, গাংনগর, 
িশবগ ,  ব ড়া - ৫৮১০

754 PD00234020400 ২০৭৫৪ মাঃ আিন র রহমান িপতা- মাঃ আশরা ল ইসলাম
মাতা-নািছমা বগম

এইচ-১২৮, বা াবািড়য়া, ২ নং তবািড়য়া ইউিনয়ন, ছাতনী, 
নােটার সদর, নােটার - ৬৪০০

755 PD00234022975 ২০৭৫৫ মা: হযরত আলী িপতা- মা: বাদশা িময়া
মাতা- মাছা: অেমলা বগম

েযাজ  নয়, উজ াম, দি ণ পাহাড়, লাংলহাট, গাবতলী, ব ড়া - 
৫৮০০

756 PD00234021959 ২০৭৫৬ িম ন মার িব াস িপতা-মিহত মার িব াস
মাতা-অপনা রানী িব াস

আরািজ মািড়য়া, ৭ নং ওয়াড , ল ণহা , বাগািতপাড়া, নােটার - 
৬৪১০

757 PD00234023775 ২০৭৫৭ মাঃ মাজাফফর হােসন িপতা- মাঃ আঃ মিতন
মাতা- মাছাঃ ঝণা আ ার

মাঃ আঃ মিতন, কাপাসকা া, জাতসািখনী, কািশনাথ র, বড়া, 
পাবনা - 6682

758 PD00234023755 ২০৭৫৮ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ আ  তােহর 
মাতা-মিরয়ম বগম

বামনডা া, 02 নং তবািড়য়া , ছাতনী , নােটার সদর, নােটার - 
6400



759 PD00234021917 ২০৭৫৯ রিহমা খা ন িপতা- মা: আ ল হােসম
মাতা-মিরয়র খা ন

বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস), ই-১৭, 
আগারগ ও, শর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।

760 PD00234026067 ২০৭৬০ মাঃ জািহ ল হক িপতা-এ,িব,এম, আলাউ ীন
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা খা ন

া  িভলা -373, চাপদার পাড়া রাড, বজপাড়া, তালতলা, 07 
নং ওয়াড, ধান ডাকঘর যেশার, নােটার - 7400

761 PD00234022317 ২০৭৬১ মাঃ জিসম উি ন িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন
মাতা- মাছাঃ িবয়া খা ন

বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস), ই-১৭, 
আগারগ ও, শর-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭

762 PD00234027122 ২০৭৬২ রিন মার দাস িপতা-রােজ  নাথ দাস
মাতা-নিমতা রানী দাস

বড় বারই হা , বড় বারই হা , 07 নং লােলার ইউিনয়ন পিরষদ, 
কেরর াম, িসংড়া, নােটার - 6401

763 PD00234024052 ২০৭৬৩ শারিমন িশ া িপতা- মাঃ অ◌া ল কালাম আজাদ 
মাতা- মাছাঃ রেহনা পারিভন

৩য় তলা এ- ৪, ২৬৯/এ আহ দ নগর ইশা খ  রাড পাইক পাড়া 
িমর র ঢাকা ১২১৬

764 PD00234021459 ২০৭৬৪ িহমন আহে দ িপতা- মাঃ শািহন ইসলাম
মাতা- মাসাঃ হীরা বগম

েযাজ  নয,় বািলিততা রাম র, লাল র, নােটার - ৬৪২১

765 PD00234024644 ২০৭৬৫ মাঃ বলাল হােসন িপতা- মাঃ মািমন সরদার
মাতা- মাছাঃ রােহলা বগম

২৮১, খেয়রিদকা ী, ঢালার চর, ঢালার চর, বড়া, পাবনা - ৬৬৮২

766 PD00234023638 ২০৭৬৬ মা: সিজব হাসান িপতা- মা: শিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছা: র কা বগম

ধাপাড়া, পায়াল ড়া দিড়পাড়া, ধারাবািরষা, পাটপাড়া, 
দাস র, নােটার - ৬৪৪০

767 PD00234026826 ২০৭৬৭ মা: িম  হােসন িপতা- মা: সে ষ শখ
মাতা- মাছা: আয়শা খা ন

মাি য়া, জাতসািখনী, কাশীনাথ র, বড়া, পাবনা - ৬৬৮২

768 PD00234023842 ২০৭৬৮ মাছা: িবলিকস খা ন িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা- মাছা: অিহদা বগম

সরদার পাড়া, বনপাড়া পৗরসভা, হােরায়া, বড়াই াম, নােটার - 
৬৪৩০

769 PD00234028321 ২০৭৬৯ নাল কাি  চ বত িপতা- ত চ বত
মাতা-জিল চ বত

মসিজেদর পােশ, ন ন ভাের া, ন ন ভাের া, ন ন ভাের া, 
বড়া, পাবনা - ৬৬৮৩

770 PD00234027478 ২০৭৭০ প ব সরকার িপতা-রাম চ  সরকার
মাতা- িচ া সরকার

েগালবািড়য়া, েগালবািড়য়া, নয় নং ওয়াড, নােটার সদর, নােটার -
 6400

771 PD00234028201 ২০৭৭১ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ চ দ আলী সরদার 
মাতা- মাছাঃ নািগস খা ন

168, তলট , করমজা , তলট , স িথয়া , পাবনা - 6680

772 PD00234027181 ২০৭৭২ বলাল হােসন িপতা-আ ল বাহার
মাতা- বিলনা বগম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, , ২৩৬, 
হািলমা ানসন,, ১৬ নং , শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

773 PD00234024464 ২০৭৭৩ মাঃ সাহা র রহমান িপতা- তঃ আ ল গ র 
মাতা-জয় ল বওয়া

যে ঃ মাঃ আফাজ উি ন, বজপা য়াতা, হাি য়াল ইউিনয়ন, 
হাি য়াল, চাটেমাহর, পাবনা - ৬৬৩০

774 PD00234025364 ২০৭৭৪ মা: িজয়াউল হক িপতা- মা: জিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছা: শফালী

বাসা:১৫, রাড: ৮, ক:এইচ, ই ান হাউিজং, ১৬, প বী, ঢাকা- 
১২১৬

775 PD00234022675 ২০৭৭৫ মাঃ ষার িময়া িপতা- ত আ  সাঈদ িময়া 
মাতা- মাছাঃ হােফজা বগম

ামঃ বায়ািলয়া , ামঃ বায়ািলয়া , আহা াদ র , জানগর , 
পাবনা - ৬৬৮২

776 PD00234027493 ২০৭৭৬ মাঃ িজ র রহমান িপতা- মাঃ ের আলম
মাতা- মাছাঃ ব ল বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২ পি ম কাফ ল, ১৬ 
নং, মাহা াদ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

777 PD00234022023 ২০৭৭৭ মাঃ রনবী হােসন িপতা- মাঃ বলাল সরদার
মাতা- রজাহান বগম

হা  নং-35 ওয়াড-07, সানাতলা পি ম পাড়া পাবনা- 
0037

778 PD00234024548 ২০৭৭৮ মাছাঃ শািহনা খা ন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মািনকজান

কািলগ , ৪নং িপপ ল ইউিনয়ন, নলডা া, নােটার - ৬৪০০

779 PD00234022617 ২০৭৭৯ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মােজদ
মাতা- মাছাঃ আিজয়া খা ন

76196341301, জয়রাম র, খ নমিরচ, ময়দান িদঘী, 
ভা ড়া, পাবনা - 6640

780 PD00234022619 ২০৭৮০ মাঃ আশরাফ আলী িপতা- মাঃ পরশ আলী
মাতা-ফােতমা বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

781 PD00234020480 ২০৭৮১ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা- মাঃ আলমাছ আলী
মাতা- ত কা ন খা ন

অিভরাম র, দেবা্ র, চ দভা, আটঘিরয়া, পাবনা - ৬৬১০



782 PD00234021626 ২০৭৮২ মাঃ উমর ফা ক িপতা- মাঃ মক ল হােসন ফরহাদ
মাতা- মাছাঃ ফােতমা বগম

রড় কয়ড়া,  িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

783 PD00234020511 ২০৭৮৩ মা: সােনায়ার হােসন িপতা- মা: আেনায়ার হােসন 
মাতা- মাছা: আ রা বগম

অ য়া মােমনাবাদ , পাবনা পৗরসভা, ১৩ নং ওয়াড, পাবনা সদর, 
পাবনা - ৬৬০০

784 PD00234020928 ২০৭৮৪ মাঃ হািফ র রহমান িপতা- মাঃ নওেশর আলী
মাতা-শােহনা খা ন

না য়ার পাড়া, কািজ র, িসরাজগ  - ৬৭০০

785 PD00234021180 ২০৭৮৫ আ াহ আল হাদী িপতা- ল ইসলাম
মাতা-জেমলা

৭৪৫, বলরাম র, গৗরী াম, ক ান র, স িথয়া, পাবনা - ৬৬৭০

786 PD00234020756 ২০৭৮৬ মাঃ সােকায়াত হােসন িপতা- মাঃ হািনফ আলী 
মাতা- মাসাঃ সােকরা খা ন

কয়ড়া হিরশ র , কয়ড়া, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

787 PD00234020342 ২০৭৮৭ আইিরন আ ার িপতা- মাঃ মহিসন আলম
মাতা- হাসেন আরা আলম

১০/এন, ীন রাড ফ কায়াটার, ১৭, িনউ মােকট, ধানমি , ঢাকা 
- ১২০৫

788 PD00234020647 ২০৭৮৮ মা. শিহ ল ইসলাম হা িপতা- ল ইসলাম
মাতা-শাহার ভা

১১৮, কািচহারা, গা াইল, কািচহারা, কািজ র, িসরাজগ  - ৬৭১২

789 PD00234023048 ২০৭৮৯ নাজ ল হাসান িপতা- মাঃ নওশাদ হােসন
মাতা-নািগস আ ার

যে - কাম ল হাসান মন, সানরাইজ, ১৭/২৬, িমর র হাউিজং 
কেলানী, িমর র-১৪, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা - ১২০৬

790 PD00234021252 ২০৭৯০ ফােতমা খা ন িপতা- মাঃ শিহদ মা া 
মাতা-রিহমা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

791 PD00234022028 ২০৭৯১ মিন ল ইসলাম িপতা-সাম ল হক
মাতা-মিজনা খা ন

17/09,  ক-িব, িমর র-13 , িমর র-02, কাফ ল, ঢাকা - 
1216

792 PD00234026113 ২০৭৯২ কাম ল ইসলাম িপতা- জাবত আলী
মাতা-রওশনারা

হাট বয়ড়া ল সংল , খিলশা ড়া, খাকশাবািড়, হাট বয়ড়া, 
িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

793 PD00234024119 ২০৭৯৩ মাছাঃ নাজিমন আ ার িপতা- ত মাঃ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা খা ন

২২/ও রজাহান রাড, মাহা াদ র, ঢাকা - ১২০৭

794 PD00234020707 ২০৭৯৪ রাকাসানা আ ার িপতা- মাঃ রজাউল কিরম
মাতা- সিলনা রজা

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

795 PD00234024640 ২০৭৯৫ মা: আ ল আিলম িপতা- মা: ৎফর াপারী
মাতা-আেলয়া বগম

াপারী পাড়া , াম র, মা মিদয়া , ন ন মীর র, বড়া, পাবনা -
 ৬৬৮২

796 PD00234025007 ২০৭৯৬ মাঃ হািফ র রহমান িপতা-গাজীউর রহমান
মাতা-চােমলী বগম

চ েকানা ব পাড়া, খাকশাবাড়ী, িসরাজগ  - ৬৭০০

797 PD00234024934 ২০৭৯৭ িজিনয়া রহমান িপতা-ফজ র রহমান
মাতা- শফালী রহমান

১৩৪৯, ব শওড়াপাড়া, ঢাকা - ১২১৬

798 PD00234025121 ২০৭৯৮ মাঃ সা াম হােসন িপতা- মাঃ র হােসন
মাতা- জাসনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও,ঢাকা-১২১৯

799 PD00234023945 ২০৭৯৯ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আসলাম াং
মাতা- মাছাঃ িশখা খা ন

খারপাড়া, জানগর, পাবনা - ৬৬৬০

800 PD00234027378 ২০৮০০ ত মার সরকার িপতা-রতন মার সরকার
মাতা-র া রাণী সরকার

চা াইেকানা, রায়গ , িসরাজগ  - ৬৭২০

801 PD00234024196 ২০৮০১ মাঃ য়াদ হাসান পলাশ িপতা- মাঃ িসি ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ ফাহিমদা ইসলাম

376/2 ছািতয়ানী মাঠপাড়া, ছািতয়ানী - 5/5, 13, পাবনা - 
6600

802 PD00234020222 ২০৮০২ তামা া তােহরা িপতা-সাই ল ইসলাম
মাতা-িমিল ইসলাম

১০১, ধানবাি , ১০,  িসরাজগ  - ৬৭০০

803 PD00234028208 ২০৮০৩ মাঃ নােয়ব আলী িপতা- মাঃ সালায়মান 
মাতা-ছালমা খা ন

অিভরাম র , অিভরাম র , দেবা র, চ দভা,  আটঘিরয়া , পাবনা -
 6610



804 PD00234023156 ২০৮০৪ সাি র তা কদার িপতা- মাঃ শওকত আলী তা কদার
মাতা- মাছাঃ সিলনা বগম

বাসা- ১৩৪, কালীবাড়ী (বাজার রাড), ১২ নং ওয়াড, িসরাজগ  
সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

805 PD00234026913 ২০৮০৫ মাঃ মাতােলব হােসন িপতা- মাঃ গালাম হােসন
মাতা-মােহলা খা ন

ল বাড়ী সংল , ামঃ করেকালা, িনমাইচড়া, অ মিনষা, 
চাটেমাহর , পাবনা - ৬৬৪০

806 PD00234024232 ২০৮০৬ মা: িমজা র রহমান িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা- মাছা: রািশদা খা ন

হাজী বািড় , চিড়য়া ম  পাড়া, হা ম ল, হা ম ল, উ াপাড়া, 
িসরাজগ  - ৬৭৬০

807 PD00234025876 ২০৮০৭ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল কিরম খান
মাতা- মাছাঃ আেলয়া খা ন

কালাদী জামতলা, ভ ড়ারা ইউিনয়ন, 4 নং ওয়াড, বিলয়া, 
পাবনা সদর, পাবনা - 6600

808 PD00234023689 ২০৮০৮ হম  মার ম মদার িপতা-তারাপদ ম মদার
মাতা- িমলা রানী

জাকনালা, ভা াবাড়ী, স না, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

809 PD00234028301 ২০৮০৯ অেশাক চ ব িপতা- কা  চ ব
মাতা-অচনা চ ব

মসিজেদর পােশ, ন ন ভাের া, ন ন ভাের া, ন ন ভাের া, 
বড়া, পাবনা - ৬৬৮৩

810 PD00234024108 ২০৮১০ মাঃ রা  রায়হান িপতা- মাঃ  িময়া
মাতা-জয়নব খা ন

াবািরয়া , শাহজাদ র পৗরসভা , িসরাজগ  - 6770

811 PD00234028830 ২০৮১১ মাঃ শিহ াহ িপতা- মাঃ তামেজর সখ
মাতা- র  বগম

রতনগ  (ম  পাড়া), মা মিদয়া, ন ন িমর র, বড়া, পাবনা - 
৬৬৮২

812 PD00234029066 ২০৮১২ মাঃ জািহদ হাসান িপতা- মাঃ আ স সা ার
মাতা- মাছাঃ আয়শা খা ন

৫২/৫ ওয়াক-আপ কেলানী, আনসার ক া  , ১২ নং, িমর র, 
ঢাকা - ১২১৬

813 PD00234029239 ২০৮১৩ মা:সােজ ল ইসলাম িপতা- মা:আকমল হােসন
মাতা- মাছা:নািছমা বগম

 িব তলা, চর- প র (িব তলা), পাকশী, ঈ রদী, পাবনা - 
6622

814 PD00234023247 ২০৮১৪ ইউ ফ আলী িপতা-আিজ াহ
মাতা-আিমনা খা ন

যে -আিজ াহ, সানাতলা, কনী, ঘাটাবাড়ী, শাহজাদ র, 
িসরাজগ  - ৬৭৫২

815 PD00234028608 ২০৮১৫ মাঃ আির র রহমান িপতা- মাঃ আ ল মা ান
মাতা- মাছাঃ সামলা খা ন

ইজেগট বাজার, িতন মাথা মাড়, জয়নগর, কেটালা, বড়া, 
পাবনা - ৬৬৮১

816 PD00234025665 ২০৮১৬ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাবারক হােসন
মাতা- সিলনা বগম

বিড় নং-৪৬, রাড় -১, িদবািড়, ক ির , জািমরতা , শাহজাদ র, 
িসরাজগ  - ৬৭৭২

817 PD00234028609 ২০৮১৭ মাহা দ আলী িপতা- মাঃ গালজার হােসন
মাতা- মাছাঃ রিহমা খা ন

েলর পােশ, কেটালা, কেটালা, বড়া, পাবনা - ৬৬৮১

818 PD00234028552 ২০৮১৮ মাঃ আল হাদীদ খ ন িপতা- মাঃ িগয়াস উি ন
মাতা-লাকী খা ন

কনী ন ন পাড়া, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭০

819 PD00234025437 ২০৮১৯ মাছাঃ নািগস খা ন িপতা- মাঃ আ ল ওহাব 
মাতা- মাছা: আফেরাজা খা ন

যে : মাঃ আঃ রিশদ (িপও) , ম ও কমসং ান ম ণালয় , 
ভবন-৭, ক - ৫৩১, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা , - ১০০০

820 PD00234025925 ২০৮২০ মাঃ েয়ল িপতা-আ ল কালাম আজাদ 
মাতা-রািনয়া বগম

১৫৫(চ), রলওেয় মার পারা , ৩ নং , আখাউড়া , িসরাজগ  - 
৩৪৫০

821 PD00234024234 ২০৮২১ মা. শাহী ামান খ ন িপতা- মা. আ্ ল মিজদ খ ন
মাতা- মাছা. িফয়া খা ন

তারা র উ র পাড়া, তারা র, ৪নং চাকলা  (ওয়াড নং৭), 
কেটালা, বড়া, পাবনা - ৬৬৮১

822 PD00234027301 ২০৮২২ শাহবাজ হােসন িপতা- বলাল হােসন
মাতা-িরিজয়া খা ন

ামািনক বািড়, ছাট মাঝদি না, দশী াম, বড় মাঝদি না, 
তাড়াশ, িসরাজগ  - ৬৭৮০

823 PD00234023126 ২০৮২৩ মা: শািহ র রহমান িপতা- মা: আ াছ আলী
মাতা- মাছা: জাসনা খা ন

হাি ং নং-১০৫, বা ঘাটা, হাদল, ধা য়াঘাটা, ফিরদ র, পাবনা - 
৬৬৫০

824 PD00234025577 ২০৮২৪ এস, এম, মারিজউল হক 
জাি

িপতা- মাঃ লতান মাহ দ
মাতা- মাছাঃ রিহমা খা ন

সরকার বািড়, ল ী র, ৫নং িরয়া বড়া, সড়াৈতল, বল িচ, 
িসরাজগ  - ৬৭৪০

825 PD00234020397 ২০৮২৫ মাছাঃ ইশরাতজাহান িপতা- মাঃ ইসমাইলেহােসন
মাতা- মাছাঃ আফেরাজাপারভীন

িপ. িস. আর ২৬৫, কারা অিধদ র াফ কায়াটারস, ৩১নং ওয়াড, 
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

826 PD00234023244 ২০৮২৬ মাহ ব আলম িপতা-হযরত আলী
মাতা-আেয়শা খা ন

যে -হযরত আলী, দৗলত র, দৗলত র, বল িচ, িসরাজগ  - 
৬৭৪০



827 PD00234020648 ২০৮২৭ মাহা দ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ মহিসন আলম
মাতা- হাসেন আরা আলম

১০/এন, ীন রাড ফ কায়াটার, ১৭, িনউ মােকট , ধানমি , 
ঢাকা - ১২০৫

828 PD00234028078 ২০৮২৮ মাহা  দ মা দ পারেভজ িপতা- মাঃ আ ল লিতফ
মাতা-পা ল বগম

১২নং িবি ং, িনউ িস টাইপ, বাসা নং ৫, িবিসএসআইআর াফ 
কায়াটার,  ১৮,  িনউমােকট, ঢাকা - ১২০৫

829 PD00234020820 ২০৮২৯ মাছাঃ ি  খা ন িপতা- মাঃ িলটন ফিকর
মাতা- মাছাঃ নািছমা বগম

সাহা র, সাহা র-২, সাহা র, ঈ রদী, পাবনা - ৬৬২৩

830 PD00234024372 ২০৮৩০ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ জামাত আলী
মাতা- িফয়া খা ন

২৫৯, ফ য়ামারা, পারজনা, জািমরতা, শাহাজাদ র, িসরাজগ  - 
৬৭৭২

831 PD00234021142 ২০৮৩১ মাছা:কাকিল খা ন িপতা-আ ল কালাম আজাদ
মাতা- মাছা: িফয়া খা ন

আ ল কালাম আজাদ, মান র, কািশনাথ র , ক াণ র, স িথয়া, 
পাবনা - 6670

832 PD00234028210 ২০৮৩২ মাঃ আ ল মা ান িপতা- মাঃ আ স সাবাহান 
মাতা- কািহ র বগম

সাউথই  ইউিনভািস  ,বাসা নং:৬৪, রাড নং :১৮, বনানী , ঢাকা - 
১২১৩

833 PD00234021234 ২০৮৩৩ মাহা দ আলী িপতা- মা: আ ল আিলম
মাতা- মাছা: নেমছা খা ন

চর নাকািলয়া পি ম পাড়া, হা িরয়া নাকািলয়া , বড়া, পাবনা - 
৬৬৮১

834 PD00234025110 ২০৮৩৪ মাঃ জন িময়া িপতা- মাঃ খাকন শখ
মাতা-কবরী খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

835 PD00234020839 ২০৮৩৫ জািহ ল ইসলাম িপতা- হলাল উি ন
মাতা-নাহার

হলাল উি ন, মান র, কািশনাথ র, ক ান র, স িথয়া, পাবনা - 
৬৬৭০

836 PD00234026217 ২০৮৩৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- ত: এরশাদ আলী 
মাতা-আেলয়া পারভীন

যে : মাঃ আঃ রিশদ (িপও), ম ও কমসং ান ম নালয় , ক  
৫৩১, ভবন ০৭, , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা -১০০০

837 PD00234021019 ২০৮৩৭ মা: জ ল ইসলাম িপতা- মা: কিরম  শখ 
মাতা- রজাহান বগম

জাহান ানশন  ১৩৯/২, মািলবাগ ১ম গিল , শাি নগর , রমনা, 
ঢাকা - 1217

838 PD00234023648 ২০৮৩৮ মা: লাল হােসন িপতা- মা: ইয়া ব আলী 
মাতা- র জাহান

বাজার সড়ক, বড় চামতারা, সানাতনী,  শাহজাদ র, িসরাজগ  - 
৬৭৭২

839 PD00234028529 ২০৮৩৯ মাঃ হাসা ামান িপতা- মাঃ আনছার আলী
মাতা- মাসাঃ হািসনা বগম

ফিতয়ারদ ইড়, ৫ নং বাউসা, হিরনা, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০

840 PD00234026112 ২০৮৪০ মাঃ সােহল রানা িপতা- র হােসন 
মাতা-ফােতমা বগম

হাটবয়ড়া ল সংল , খিলশা ড়া , খাকশাবাড়ী , িসরাজগ  সদর 
, িসরাজগ  - ৬৭০০

841 PD00234021724 ২০৮৪১ মাছাঃ ফারহানা ইয়াসিমন িপতা- মাঃ খারেশদ আলম 
মাতা- মাছাঃ শাম াহার বগম

বারইপাড়া , য়া , রাজশাহী - 6260

842 PD00234027165 ২০৮৪২ েদব মার ঘাষ িপতা-ল ন ঘাষ
মাতা- গৗরী রানী ঘাষ

বাসা: ঘাষ বািড় , াম: মাইঝাইল, ইউিনয়ন: রাজা র, রা নী 
বািড়, বল িচ, িসরাজগ  - 6742

843 PD00234027578 ২০৮৪৩ মা: বলাল উ ীন িপতা- মা: রেশদ আলম
মাতা- মাসা: ববী আরা বগম

১৯৭, ম রডা া ( জানগর), ১৬, স রা, বায়ািলয়া, রাজশাহী - 
৬২০৩

844 PD00234023642 ২০৮৪৪ জয়নব খা ন িপতা-বরকত আলী
মাতা-মািফয়া খা ন

ধীবািড়, জািমরতা, জািমরতা, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭২

845 PD00234020725 ২০৮৪৫ মাঃ বী িপতা- তঃ মাঃ ল  শখ 
মাতা- মাছাঃ ছােমনা বগম

ছাটকা  পাড়া, পচামািড়য়া, য়া, রাজশাহী - ৬২৬০

846 PD00234028941 ২০৮৪৬ মাঃ একরা ল হক িপতা- মাঃ আ ল বারী
মাতা-  বগম

বয়ড়া বািড়, ১ নং ওয়াড, বল িচ, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

847 PD00234027163 ২০৮৪৭ মাঃ রািকব হােসন িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাসাঃ িল বগম

জাতনশী, পা িড়য়া, মিন াম, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০

848 PD00234026020 ২০৮৪৮ রািক ল হাসান িপতা-রতন সরকার
মাতা-জবা বগম

১৬০, উ র যা াবাড়ী , ৩৭ শহীদ ফা ক সড়ক, গ ািরয়া , 
যা াবাড়ী , ঢাকা - ১২০৪

849 PD00234021659 ২০৮৪৯ মা: শািহন আলী িপতা- মা: শাম ল হক
মাতা-মালা বগম

হাবাস র, মিন াম, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০



850 PD00234023550 ২০৮৫০ র মাহা দ িপতা-সেরায়ার হােসন
মাতা- র জাহান

চর পারজনা, ০৬, পারজনা, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭১

851 PD00234021341 ২০৮৫১ দীপক মার িপতা-িদিলপ মার
মাতা-িমরা রানী

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা

852 PD00234025179 ২০৮৫২ িদপা রাণী িপতা-িদলীপ চ  সরকার
মাতা-ক না রাণী

হাই েলর পাে , ব- দ য়া, ১০ নং বড়হর ইউিনয়ন পিরষদ (০১ 
নং ওয়াড), উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬০

853 PD00234025223 ২০৮৫৩ মাঃ আ ল হািনফ িপতা- মাঃ আ র রিহম
মাতা- মাসাঃ আলতা ন নসা

িস-১, গালাপ-১৯, িবিজিব হড কায়াটার, িপলখানা, ঢাকা। -

854 PD00234025189 ২০৮৫৪ মাছাঃ শািকলা খা ন িপতা- মাঃ আ স সা ার
মাতা- শফািল বগম

চর বািতয়া , নিরনা, শাহজাদ র, িসরাজগ  - 6770

855 PD00234020245 ২০৮৫৫ মাঃ বী িপতা- মাঃ আ ল খেয়র
মাতা-রিহমা িবিব

িনয়াপাড়া, মৗগাছী, বস েকদার, মাহন র, রাজশাহী - ৬২১০

856 PD00234025475 ২০৮৫৬ মা: আ  বককার িপতা- মা: অ◌া  জাফর অ◌ালী
মাতা-অ◌ািছয়া খা ন

িব 54/6, অ◌ানছার ক া  , িমর র, ঢাকা - 1216

857 PD00234020321 ২০৮৫৭ মা: সাি র হােসন িপতা- মা: মাফা ল হােসন
মাতা- মাছা: শাহনাজ বগম

মা: মাফা ল হােসন, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট, িষ 
খামার সড়ক, ফামেগট, ঢাকা -১২১৫।

858 PD00234025489 ২০৮৫৮ মাঃ আ ল খােলক িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- মাছা. মােলকা খা ন

চর পারজনা, ১ নং পারজনা, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭১

859 PD00234021323 ২০৮৫৯ মা: আির ল ইসলাম িপতা- মা: আরমান আলী
মাতা- মাসা: কাম হার

লতান র, 2 নং গড়গিড়/9, পানিসপাড়া, বাঘা, রাজশাহী - 
6420

860 PD00234025283 ২০৮৬০ মাঃ ইকবাল হােসন িপতা- মাঃ কা  িময়া
মাতা-ই ফা বগম

জািরলা রাড, জািরলা, ১০ নং সয়দাবাদ, পাড়াবািড়, িসরাজগ  
সদর,  িসরাজগ  - ৬৭৫০

861 PD00234020594 ২০৮৬১ মাঃ জাই র রহমান িপতা- মাঃ হা ন অর রিশদ
মাতা- মাসাঃ জােনরা বগম

২৬৯, বহরম র রাজপাড়া িজিপও রাজশাহী

862 PD00234027393 ২০৮৬২ মাঃ েয়ল রানা িপতা- মাঃ িজ র রহমান 
মাতা- মাছাঃ রেনা খা ন

বড় সার য়া , সয়দাবাদ , িসরাজগ  সদর , িসরাজগ  - ৬৭০০

863 PD00234020621 ২০৮৬৩ মাঃ রিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ওবাই ল হক 
মাতা-নািসরা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

864 PD00234028537 ২০৮৬৪ মাঃ আ ল কালাম আজাদ িপতা- মাঃ হায়দার আলী
মাতা- মাছাঃ সিলনা খা ন

চর সাত বাড়ীয়া, প ে াশী, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬০

865 PD00234020838 ২০৮৬৫ শারিমন খা ন িপতা- মা: শমেসর শা
মাতা- শফালী িবিব

চকেদামাদী, ৪ নং ভা কগাছী ইউিনয়ন, ন ন র, য়া, রাজশাহী 
- ৬২৬০

866 PD00234026073 ২০৮৬৬ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ  আ স ছা ার
মাতা- মাঃ খী বগম

নওদা শলাবািড়, খাকশাবািড়, িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - 
৬৭০০

867 PD00234020917 ২০৮৬৭ মা ইখিতয়ার হােসন িপতা- মা: নামান আলী
মাতা- মাছা: আন রা

সড়ক পাড়া , ধাদাশ, ২ নং বল র ইউিনয়ন, বােন র, য়া, 
রাজশাহী - ৬২৬০

868 PD00234029127 ২০৮৬৮ মা. িলটন িময়া িপতা- মা. আ: স আক  
মাতা-িসিরয়া বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট ,৯৩/১ -এ  , সরদার কমে  ,  
তালতলা, আগার গ ও , শের বাংলা নগর ,ঢাকা-১২০৭

869 PD00234025586 ২০৮৬৯ মা: জািহ ল হক িপতা- মা: ইসমাইল হক
মাতা- মাসা: েলখা বগম

মিহশাল বাড়ী, গাদাগাড়ী, রাজশাহী - 6290

870 PD00234028938 ২০৮৭০ মাঃ েবল হােসন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা-চায়না বগম

চ নগাতী, ৬ নং ওয়াড, চ নগাতী, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

871 PD00234029258 ২০৮৭১ তির ল ইসলাম িপতা-নিজর উি ন
মাতা-রিহমা

168, ভাবন র, 01 নং তােহর র  পৗরসভা, বাগমারা, 
রাজশাহী - 6251

872 PD00234023758 ২০৮৭২ মাঃ ইমাম গা ালী িপতা- মাঃ হা ন আর রিশদ
মাতা-মিরয়ম বগম

ম  বড়হর, বড়হর-০৯ নং ওয়াড, বড়হর, উ াপাড়া, িসরাজগ  - 
৬৭৬০



873 PD00234024990 ২০৮৭৩ রিবউল আউয়াল িপতা-ছাম ল ইসলাম
মাতা-রািবয়া

চক র , 09 নং ওয়াড , পানানগর ,  গা র , রাজশাহী - 
6240

874 PD00234024163 ২০৮৭৪ মাঃ মেহরাব মােশদ িপতা- তঃ আ ল খােলক
মাতা- মােশদা খা ন

বাসা ন র -খ /52, আমতলা, িখলে ত, ওয়াড-17, ঢাকা - 
1229

875 PD00234023477 ২০৮৭৫ মাহ দা খা ন িপতা- মা ফা কামাল
মাতা-িবলিকস বগম

ভবানী র, ২ নং িকশমত গনৈকড়, উজানখলসী, গা র, রাজশাহী -
 ৬২৮০

876 PD00234021699 ২০৮৭৬ মা. ফজ ল হক িপতা- মা. রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাছা. ফিজলা খা ন

88506925601, চর পানাগাড়ী, িনি র, কািজ র, 
িসরাজগ  - 6710

877 PD00234022233 ২০৮৭৭ মা: িমফতা ল ইসলাম িপতা- মা: সারমান আলী
মাতা- মাসা: মিরয়াম বগম

সারাং র , গাদাগাড়ী পৗরসভা, 08 নং ওয়াড, গাদাগাড়ী, 
রাজশাহী - 6290

878 PD00234022527 ২০৮৭৮ মাঃ র হােসন িপতা-িলমন 
মাতা-হািমদা বগম

বাসা-১৯, সড়ক-১, ক-এফ, িমর র-১, ঢাকা - ১২১৬

879 PD00234024110 ২০৮৭৯ নাজ ল হােসন িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা-নাজমা বগম

মাঃ মক ল হােসন, চকেদামাদী, ভা কগাছী, ন ন র, য়া, 
রাজশাহী - ৬২৬০

880 PD00234026087 ২০৮৮০ মা: সা াম হােসন িপতা-আলী আহমদ
মাতা- মা: জয়নব খা ন

ি েবড়া,রাউতান, ৬নং দগানগর,-০৩ নং ওয়াড, রাজমান, 
উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

881 PD00234024913 ২০৮৮১ মা: সােয়ম রহমান িপতা- মা: আজাদ রহমান
মাতা-সাইমা রহমান

তিক র , ০৮, পবা, রাজশাহী - ৬২১০

882 PD00234023865 ২০৮৮২ মাঃ আির ল ইসলাম িপতা- মাঃ লচ ন ম ল
মাতা- মাছাঃ রােকয়া খা ন

িরয়া বড়া, বল িচ, িসরাজগ  - 6740

883 PD00234023343 ২০৮৮৩ মাঃ েয়ল রানা িপতা-MD.AZIZUR RAHMAN
মাতা-MST.SURUTZAN BEGUM

HATMADNAGAR, NORDASH, 
BAGMARA, রাজশাহী - 6250

884 PD00234026837 ২০৮৮৪ আলহাজ সরকার িপতা-ছাই ল ইসলাম
মাতা-আিছয়া খা ন

৫৯৪,৮/িব ম বাগ, শের-ই বাংলা ল এ  কেলেজর , িবপরীেত, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা - ১২১৭

885 PD00234022120 ২০৮৮৫ সীমা খা ন িপতা- মাঃ জেয়ন উি ন
মাতা-আয়শা বগম

মাঃ জেয়ন উি ন, চাকেদামাদী, ৪ নং ভা কগাছী, ন ন র, 
য়া, রাজশাহী - ৬২৬০

886 PD00234025541 ২০৮৮৬ মা: আলমগীর হােসন িপতা- মা: জলহক আলী 
মাতা-আিমনা খা ন

37, জািমরতা , পারজনা, শাহজাদ র , িসরাজগ  - 6772

887 PD00234020542 ২০৮৮৭ মাঃ তাজিফন মাঝহা তাজ িপতা- মাঃ রিবউল আলম চৗ রী
মাতা-আেনায়ারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩, 
িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

888 PD00234025856 ২০৮৮৮ আলািমন িপতা- ছারহাব আলী
মাতা-হাছনা খা ন

উ াডাব, পারজনা,শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭১

889 PD00234024580 ২০৮৮৯ মাঃ শামীম ম ল িপতা-MD:SHAMSUL HAQUE

মাতা- ণা িবিব
িবি ং নং-(০১) াট নং-(০৬), িবজয় রনী,এেলন বািড়,অিফসাস 
কায়াটার,  তজগাও ঢাকা- ১২১৫

890 PD00234027475 ২০৮৯০ মাঃনাঈ র রহমান িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
মাতা-শািমমা রহমান

বাসা; এফ(৩য় তালা) িবি ং ৪০ িনউ িড টাইপ অিফঃ কায়াটারস 
পঃ আগারগাও ঢাকা ১২০৭

891 PD00234022676 ২০৮৯১ মাঃ শাহজাহান আলী িপতা- মাঃ রা ম আলী
মাতা- ত. রওশনআরা বগম

কওতা, মাহা দ র, িবনধারা, প চিবিব, জয় রহাট - ৫৯১০

892 PD00234025307 ২০৮৯২ া খা ন িপতা- মা: মক ল হােসন
মাতা-সাহা র  পারভীন

১০/ই, রােয়র বাজার সরকারী িনবাস, ধানমি -১৫, িঝকাতলা, 
হাজািরবাগ, ঢাকা - ১২০৯

893 PD00234028966 ২০৮৯৩ মাঃ রােমল হােসন িপতা- মাঃ গালাম মা ফা 
মাতা-লাভলী ইয়াসিমন

২৪৮, মািনকপাড়া, আে ল র পৗরসভা - ০৮, জয় রহাট - ৫৯৪০

894 PD00234026193 ২০৮৯৪ মাঃ আকতার হােসন িপতা- ত মাঃ আ  ব ার িসি ক 
মাতা- মাছাঃ রািহমন খা ন

যে : মাঃ আঃ রিশদ (িপও), ম ও কমসং ান ম নালয় , ক -
৫৩১, ভবন ৭, , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা-১০০০



895 PD00234025482 ২০৮৯৫ মাকারম হােসন িপতা-মনতাজ আলী 
মাতা-মমতাজ বগম

পাটা কা, পাটা কা, ওয়াড নং-০৯, প চিবিব , জয় রহাট - ৫৯১০

896 PD00234026032 ২০৮৯৬ আশরা ল আলম িপতা-চান িময়া
মাতা- মাছাঃ জিরনা খা ন

াম - শালদহ, ১২নং মন রনগর ইউিনয়ন, ওয়াড নং- ০২, 
মািরয়াবািড়, কািজ র, িসরাজগ  - ৬৭১০

897 PD00234023679 ২০৮৯৭ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা- মাঃ বলােয়ত হােসন
মাতা-মা দা বগম

ব মাতা ড়, িক ী র, জামালগ , আে ল র, জয় রহাট - 
৫৯৪১

898 PD00234025436 ২০৮৯৮ জাসনা খা ন িপতা-ওয়ােজদ আলী 
মাতা-আসমা

যে : মা: আ: রিশদ (িপও) , ম ও কমসং ান ম ণালয় , ভবন 
নং-৭, ক  নং- ৫৩১, বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা-১০০০

899 PD00234025464 ২০৮৯৯ মাঃ রােসল হােসন িপতা- মাঃ ফজ র রহমান
মাতা- মাছাঃ রাকসানা বগম

৮৪ ও ৭/১, আদশ পাড়া, ৪ নং ওয়াড, জয় রহাট, জয় রহাট সদর, 
 জয় রহাট - ৫৯০০

900 PD00234027079 ২০৯০০ মা: মাহ র রহমান িপতা- মা: হা র রশীদ
মাতা- মাছা: মােমনা খা ন

মা: হা র রশীদ, বজরা র, ১১নং উ াপাড়া, িসরাজগ  - 
6761

901 PD00234026259 ২০৯০১ মাঃ সালাহ উি ন িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা-শাম ন নাহার

বটতলী বাজার, িতলাব ল, ০১ নং ওয়াড, তলাল পৗরসভা, 
বািনয়াপাড়া, জয় রহাট - ৫৯০০

902 PD00234022155 ২০৯০২ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান
মাতা-আেলয়া খা ন

১৪/৯ িড টাইপ সরকারী কেলানী , পাইকপাড়া, পাইকপাড়া, িমর র-
১, ঢাকা - ১২১৬

903 PD00234026042 ২০৯০৩ মাঃ  রােশ ল ইসলাম িপতা- মাঃ অ◌ামজাদ হােসন
মাতা- মাছঃ রিশদা

সাটাহার ধারকী ধাপাড়া, ব ু, ধারকী,  জয় রহাট সদর, 
জয় রহাট - ৫৯০০

904 PD00234022941 ২০৯০৪ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন
মাতা- মাছাঃ মােহলা খা ন

পি ম বতগাড়ী, গা াইল, কািচহার, কািজ র, িসরাজগ  - 
6712

905 PD00234028025 ২০৯০৫ মাইয়া শারিমন িপতা- মাঃ আিম ল ইসলাম
মাতা-রািজয়া বগম

এ-১০৭/৬, পাইকপাড়া সরকাির এ-টাইপ াফ কায়াটার, ১৪, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

906 PD00234026372 ২০৯০৬ মা: শিফ ল ইসলাম িপতা- মা: বাব
মাতা- িফয়া বগম

মা: বাব  আকে র বািড় , শালদাইড় , ভা াবািড়, চ নগ িত , 
বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৩০

907 PD00234022571 ২০৯০৭ মাঃ রাহাত মাহা দ িপতা- মাঃ আ ল কাই ম
মাতা- মাছাঃ চ া

৪৬৬/৩, পি ম নাখালপাড়া, ২৫ নং ওয়াড, তজগ ও, ঢাকা - 
১২১৫

908 PD00234023304 ২০৯০৮ মাঃ ইকবাল হাসান ইয়া িপতা- ত ছে র আলী ইয়া
মাতা- ত সােলহা খা ন

ধীত র কা , ব লী, িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

909 PD00234023512 ২০৯০৯ মাঃ মিতউর রহমান িপতা- মাঃ আজাহার আলী
মাতা- মাসাঃ আেলয়া বগম

মাঃ আজাহার আলী, মহারাজ র, নবাবগ , ঢাকা - ৬৩০০

910 PD00234020395 ২০৯১০ মাঃ মাহ ল হাসান িপতা- মাঃ আ স সামাদ
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

িপ. িস. আর ২৬৫ , কারা অিধদ র াফ কায়াটারস , ৩১নং 
ওয়াড , চকবাজার, িসরাজগ  - ১২১১

911 PD00234028634 ২০৯১১ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ হরাস উি ন
মাতা- মাসাঃ জাহানারা বগম

খােল আলম র, ০২ গাহালবািড়, স াসীতলা, ভালাহাট,  
চ পাইনবাবগ  - ৬৩৩০

912 PD00234025466 ২০৯১২ মাঃ আঃ মিতন িপতা- মাঃ আকতার হােসন 
মাতা- মাছাঃ িফয়া খা ন

উপেজলা িহসাব র ণ অিফস, শাহজাদ র, িসরাজগ  - 6770

913 PD00234020658 ২০৯১৩ মাঃ আসা ামান িপতা- মাঃ পানাউ াহ ম ল
মাতা-আেবদা খা ন

নােচাল (মা ার পাড়া), 07 ( নােচাল পৗরসভা), নােচাল,  
চ পাইনবাবগ  - 6310

914 PD00234020620 ২০৯১৪ মাসা: ী শ া িপতা-এম. িব. নওশাদ আলম
মাতা- মাসা: শািহদা খা ন

বা ড়ীয়া, ামঃ কানদা বা ড়ীয়া, পারজনা, জািমরতা, 
শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭২

915 PD00234021240 ২০৯১৫ রাদ আলী িপতা-নজ ল ইসলাম
মাতা-মাহ দা বগম

আরামবাগ ন নপাড়া, আরামবাগ, চ পাইনবাবগ  পৗরসভা/১৪ নং 
ওয়াড, বটতলাহাট, চ পাইনবাবগ  সদর-৬৩০০

916 PD00234023446 ২০৯১৬ মাসা: আইিরন খা ন িপতা- মা: আ: মা ান
মাতা-সািহদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব ৯৩ ৪থ তলা মািলবাগ চৗ রী পাড়া-
ঢাকা-১২১৯

917 PD00234027323 ২০৯১৭ বলী আকতার িপতা- মাঃ ল আিমন
মাতা-িমেসস আেমনা খা ন

যে : মাঃ িরয়াজ উি ন, 100, জ. এন. সাহা রাড, 
আমিলেগালা, 25 নং, পা া, লালবাগ, ঢাকা - 1211



918 PD00234026391 ২০৯১৮ মাঃ রােসল হাসান িপতা- মাঃ মাজাফফর হােসন
মাতা- মাছাঃ মিরনা পারভীন

ম ল বািড়, িদঘী স না, মা ড়া িবেনাদ, লা য়া মািঝড়া, তাড়াশ, 
িসরাজগ  - ৬৭৮০

919 PD00234022899 ২০৯১৯ জািহ ল ইসলাম িপতা-মা ান ম ল
মাতা-লালভা  খা ন

যে : মিম ল ইসলাম,, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, ক  নং-
১০২, ভবন নং-০৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।

920 PD00234021195 ২০৯২০ মাঃ একরা ল হক িপতা- মাঃ আ স সালাম সরকার
মাতা- মাছাঃ িশিরন সরকার

প ে াশী, ব াকাি , উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬০

921 PD00234026054 ২০৯২১ িশউিল  আ ার িপতা-িসরা ল ইসলাম 
মাতা-আলিপনা বগম

ইনেসইম টকেনালিজস ,  আর.এস. হাম স ার ,৭৪/িব/১, ইট-
৩৩৯. ীন রাড ,,ফামেগট, ঢাকা - ১২০৫

922 PD00234024138 ২০৯২২ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম িময়া 
মাতা- মাসাঃ িশিরন

িবি ং নং- ০৬, াট নং- ৬/১২ , িখলগ ও সরকাির কেলানী, 
ঢাকা- ১২১৯

923 PD00234025854 ২০৯২৩ মাঃ সােদ ল ইসলাম িপতা-আ ল স 
মাতা-মােলকা বগম

রাইিজং সান কি উটার এ  শটহ া  িনং স ার, ৯৭/১. শহীদ 
কমে , তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

924 PD00234025103 ২০৯২৪ মাঃ ফরেদৗস আলম িপতা-MD. SHAHAB UDDIN
মাতা-MST. FIROZA BEGUM

AZIZPUR, SREERAMPUR, KAWAMARI, 
PATGRAM, লালমিনরহাট - 5540

925 PD00234028543 ২০৯২৫ মসবা ল দা িপতা-আ র রহমান
মাতা-মিনজা খা ন

কল , ৩ নং গালাপগ , কািশ র, নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৬০

926 PD00234025095 ২০৯২৬ মাঃ মা ািকন হােসন িপতা-MD. JOBED ALI
মাতা-MST. MOMINA KHATUN

BENGKANDA, PATGRAM, KAWAMARI, 
লালমিনরহাট - 5540

927 PD00234022901 ২০৯২৭ িলমন চ  রায় িপতা-হিরশ চ  রায়
মাতা-সািব ী রানী রায়

১২৬/৫, পাইকপাড়া গভঃ াফ কায়াটার, উ র িস  
কেপােরশন/১৪ নং ওয়াড, মীর র ১, ঢাকা - ১২১৬

928 PD00234026759 ২০৯২৮ িব ব মার রায় িপতা-হিরপদ রায়
মাতা-িকরন বালা রায়

তা ক হিরদাস , সার র, সার র, আিদতমারী,  লালমিনরহাট -
 ৫৫১০

929 PD00234027592 ২০৯২৯ মাঃ মা র রিশদ িপতা- মাঃ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ রাইয়া বগম

িশব র, ৯-নং শদহ, রী, নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৬০

930 PD00234021277 ২০৯৩০ মাঃ আিত ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ র রা াক
মাতা-িম  বগম

বাসা # ১৫, সড়ক # ১১, া াথ পা কাপাড়া, ৭ নং ডাউয়াবাড়ী, 
দি ণ পা লীয়া, হাতীবা া, লালমিনরহাট - ৫৫৩০

931 PD00234022573 ২০৯৩১ মাঃ আ ল মািমন িপতা- ত আ ল  কােদর
মাতা- মৗ দা বগম

423, হািবব র (রাম রা), 06, িবরাম র, িদনাজ র - 5266

932 PD00234027697 ২০৯৩২ মাঃ মাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ খিল র রহমান
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম

বারঘিড়য়া (০৩নং ওয়াড), মিহষেখাচা, মিহষেখাচা, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট - ৫৫১০

933 PD00234026757 ২০৯৩৩ মাঃ আফজা র রহমান িপতা- মাঃ হািফজ উ ীন
মাতা- মাছাঃ আপতাবা বগম

সিনহারী, ০১ নং নাফানগর ইউিনয়ন, লতান র, বাচাগ , 
িদনাজ র - ৫২১৬

934 PD00234027506 ২০৯৩৪ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ আ স সা ার
মাতা- মাছাঃ আরিজনা বগম

গাব ন, মিহষেখাচা, মিহষেখাচা, আিদতমারী, লালমিনরহাট - 
৫৫১০

935 PD00234020404 ২০৯৩৫ িরপন রায় চৗ রী িপতা-ঈ র চৗ রী
মাতা-ল ী চৗ রী

চৗ রী পাড়া (রামরায় র), ৮ নং, হাবড়া ইউিনয়ন, ৫ নং ওয়াড, 
পাবতী র, িদনাজ র - 5250

936 PD00234025563 ২০৯৩৬ মা: আশরা ল আলম 
িম ন

িপতা- মা: শাহাদত হােসন
মাতা-আেবদা বগম

সাহাগ র, , মা ার পাড়া, পৗরসভা ০২ নং ওয়াড, পাট াম,  
লালমিনরহাট - ৫৫৪০

937 PD00234022277 ২০৯৩৭ তি  চৗ রী িপতা-মর ম তাফা ল হােসন চৗ রী
মাতা-আিমনা বগম চৗ রী

243, চি র, 01, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র - 5270

938 PD00234021634 ২০৯৩৮ মা: এ া ল হক িপতা-  মাছা:  নািজমা খা ন 
মাতা- মা:  আ ল  আিজজ

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট , ৯৩/১-এ সরদার কমে , 
আগারগ ও তালতলা , শের বাংলা নগর ঢাকা - ১২০৭

939 PD00234029038 ২০৯৩৯ মাঃ িরপন ইসলাম িপতা- মাঃ খায় ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ িরনা পারভীন

৫৮, মিতিঝল িস/ এ, ইউনাইেটড কমািশয়াল াংক িলঃ, ধান 
শাখা, মিতিঝল, িদল শা ঢাকা - ১২২৩

940 PD00234029006 ২০৯৪০ মাছাঃ হািলমা আ ার িপতা- র মাহা দ
মাতা- মাছাঃ তা রা বগম

শরীফা মি ল, বাসা নং- ৮০/ক, রাড নং- ০৮, উ র িবিশল, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬



941 PD00234025682 ২০৯৪১ আসমা খা ন িপতা-আ ল মােলক 
মাতা-হািলমা বগম

যে - মাঃ জািহদ হাসান , শাসন িবভাগ, িপেকএসএফ ভবন, ই-
৪ িব, আগারগ ও শাসিনক এলাকা,, ২৮, আগারগ ও, শের বাংলা 
নগর ঢাকা - ১২০৭

942 PD00234021276 ২০৯৪২ মাঃ আ া ামান িপতা- মাঃ আিজ ল ইসলাম
মাতা-আেমনা খা ন

বাসা # ৯, সড়ক # ১১, া াথ পা কাপাড়া, ৭ নং ডাউয়াবাড়ী, 
দি ণ পা লীয়া, হাতীবা া, লালমিনরহাট - ৫৫৩০

943 PD00234022198 ২০৯৪৩  কা  রায় িপতা-টংক নাথ রায়
মাতা-িবলাসী বালা রায়

টংক নাথ রায়, নাধাবাড়ী, ৬ নং রামচ র , নীহাট, 
কাহােরাল, িদনাজ র - ৫২২৬

944 PD00234025690 ২০৯৪৪ মাঃ িরয়া ল ইসলাম িপতা-আ ল বােতন
মাতা-রািহমা বগম

৫/১, রিত র, ৪, িত া, লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট - ৫৫০০

945 PD00234029044 ২০৯৪৫ মাঃ আশরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ রহমান আলী
মাতা-আসেলমা বগম

িদঘন, ৪ নং শখ রা ইউিনয়ন, শখ রা, সদর, িদনাজ র - ৫২০০

946 PD00234024164 ২০৯৪৬ মাঃ ইমাম হােসন িপতা- মাঃ আ ল মা ান িময়া 
মাতা- মাছাঃ আিমনা বগম

যে - মাঃ ইমাম হােসন , জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা

947 PD00234026636 ২০৯৪৭ ীি না িপতা-পাউ স র
মাতা-আে শ  িক

কসবা , ১২ নং ওয়াড, লহাট, সদর িদনাজ র - ৫২০০

948 PD00234022013 ২০৯৪৮ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- মাঃ িসরা ল হক
মাতা- মাছা: রওশন আরা বগম

কািশ র সড়ক, কািশ র ( ি টারী), মেহ নগর, ভালার চওড়া, 
লালমিনরহাট সদর - ৫৫০০

949 PD00234026030 ২০৯৪৯ সােয়ক মাহা দ তােরক িপতা- মা: আ  তালহা
মাতা-ম য়ারা বগম

শশরা, হাজীপাড়া, প চ (০৫), ফািসলাডা া, িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র - ৫২০০

950 PD00234022169 ২০৯৫০ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ আ র রিহম ম ল
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

ব কালমা  (ম লপাড়া), িনয়াগাছ, কালমা , লালমিনরহাট  - 
৫৫০০

951 PD00234027375 ২০৯৫১ মাঃ আরমান আলী িপতা- মাঃ আজগার আলী
মাতা- মাছাঃ আেলমা

ফর াবাদ, িবরল , িদনাজ র - ৫২১০

952 PD00234026863 ২০৯৫২ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- ত. আহা দ আলী
মাতা- মাছাঃ র ফা বগম

তা ক লালী, ভলাবাড়ী ইউিনয়ন/০৫, হাজীগ , আিদতমারী, 
লালমিনরহাট - ৫৫১০

953 PD00234021190 ২০৯৫৩ ামলী রানী িপতা-কিব চ  রায়
মাতা- হনা রানী রায়

ভাটপাড়া, ৫নং িবরল ইউিনয়ন পিরষদ, িবরল, িদনাজ র - ৫২১০

954 PD00234024778 ২০৯৫৪ মা: আল মা র রিশদ িপতা- মা: বজ র রিশদ
মাতা- মাছা: মাসেলমা খা ন

উিকল বাড়ী, ল ণ র উিকল পাড়া, ৩ নং বা ালী র, সয়দ র, 
নীলফামারী - ৫৩১০

955 PD00234024568 ২০৯৫৫ বাসি  রায় িপতা-হিরশ চ  রায়
মাতা-সািব ী রায়

১২৬/৫, পাইকপাড়া গভঃ াফ কায়াটার, উ র িস  
কেপােরশন/১৪ নং ওয়াড, মীর র ১, ঢাকা - ১২১৬

956 PD00234027406 ২০৯৫৬ পারভীন আ ার িপতা-আ য়াল হােসন
মাতা-লাভলী বগম

যে - মাঃ মা দ িসকদার, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং-
১১(এ), বাংলােদশ ীম কাট হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা- ১০০০

957 PD00234028789 ২০৯৫৭ মা: অ◌া ল মা ান িপতা- মা: অ◌া ল জিলল
মাতা- মাছা: হািসনা বগম

৩০/১৬ , তাজমহল রাড, ক-িস, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

958 PD00234024125 ২০৯৫৮ মাঃ আসা ামান িমলন িপতা- মাঃ আলী হােস
মাতা- মাছাঃ ফােতমা

আংগার পাড়া, েলর হাট, নীলফামারী সদর, নীলফামারী - ৫৩০০

959 PD00234024394 ২০৯৫৯ মাঃ রজামান চৗ রী িপতা- মাঃহািফ র রহমান চৗ রী
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম

১৪৯, মগা হাজীর গিল,শাি বাগ,মািলবাগ, শাহজাহান র, ঢাকা - 
১২১৭

960 PD00234028791 ২০৯৬০ মা: রিবউল ইসলাম িপতা- মা: অ◌াশরাফ অ◌ালী
মাতা- রাতান নছা

৩০/১৬, তাজমহল রাড, ক-িস, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

961 PD00234028787 ২০৯৬১ মা: নাজ ল হক িপতা- মা: শাহজাহান আলী
মাতা- মাছা: িন ফা ইয়াজিমন

ইয়া ব র, ৪নং ইসব র, িব া ড়ী, িচিররব র, িদনাজ র - 
৫২৪০

962 PD00234023687 ২০৯৬২ আিম র রহমান িপতা-আিজ ল ইসলাম
মাতা-আেমনা খা ন

দাহলপাড়া, ৪ নং খগাখিড়বাড়ী, চৗপিথর হাট, িডমলা, নীলফামারী 
- ৫৩৫১



963 PD00234025302 ২০৯৬৩ িশদা আ ার শারিমন িপতা- মাঃ আ ল মেজল 
মাতা- িফয়া বগম

মাঃ আ ল মেজল , জাত সাতনালা , 2 নং সাতনালা ইউিনয়ন , 
তারকসাহার হাট , িচিররব র , িদনাজ র - 5240

964 PD00234028033 ২০৯৬৪ আিন র রহমান িপতা-আ  তােলব
মাতা-আি য়া খা ন

মা ার পাড়া সড়ক, আরাজী চড়াইেখালা, চড়াইেখালা, বটতলা, 
নীলফামারী সদর, নীলফামারী - ৫৩০০

965 PD00234022090 ২০৯৬৫ ল ম আ ার িপতা- ত পবন ফিকর
মাতা- মাছাঃ ি  বগম

কামালিদয়া, মাকড়াইল, ম খালী, িদনাজ র - ৭৮৫০

966 PD00234025815 ২০৯৬৬ রািক ল ইসলাম িপতা-ম ফা আলী
মাতা- সিলনা বগম

ঢাকা ব ভাষী স িলিপ িনং স ার,৯৫/২ পি ম কাফ ল 
তালতলা ঢাকা-১২০৭

967 PD00234027198 ২০৯৬৭ মাঃ কািজউল ইসলাম িপতা- মাঃ আঃ রহমান সরকার 
মাতা- মাছাঃ কািহ র বগম

ব শাি রাম, 10 নং শাি রাম/ 5 নং ওয়াড, কািলতলা, 
রগ , গাইবা া - 5720

968 PD00234024528 ২০৯৬৮ মা : রিজউল ইসলাম িপতা-আলী হােসন ামািনক
মাতা-মন মা বগম

307, প র উ র পাড়া , প র , নীলফামারী সদর , 
নীলফামারী - ৫৩০০

969 PD00234025709 ২০৯৬৯ মাঃ আসা ামান িপতা- মাঃ ইসাহক আলী
মাতা- মাছাঃ আসমা খা ন

ভাষারপাড়া, কি পাড়া ইউিনয়ন পিরষদ, ভবানীগ , লছিড়, 
গাইবা া - ৫৭৬০

970 PD00234027410 ২০৯৭০ িনিশকা  রায় িপতা- বাস চ  রায়
মাতা- িমলা রানী

৪০/১ , ১ম লন ,, কলাবাগান, ীনেরাড়,ধানমি , ঢাকা - ১২০৫

971 PD00234023866 ২০৯৭১ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ তাজাে ল হক তজমল 
মাতা- িফয়া বগম

৬নং  রামচ র, রহমত র, গাইবা া ,  - ৫৭০০

972 PD00234028166 ২০৯৭২ উ ম মার িপতা-দীেপ  রায়
মাতা- জ াৎ া রানী

৬ নং সানাহার মি কাদহ, দবীগ , প গড় - ৫০২০

973 PD00234027730 ২০৯৭৩ আিফয়া ফারজানা িপতা- মাঃ আতাউর রহমান
মাতা- মাছাঃ মমতাজ পারভীন

বায়ািলয়া, গািব গ  ১নং ওয়াড, গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

974 PD00234028428 ২০৯৭৪ মাঃ কিফ র রহমান িপতা- মাঃ হািমজ উ ীন
মাতা- মাছাঃ হািছনা খা ন

মাঃ কিফ র রহমান, তােসর পাড়া, ময়দানিদঘী / ০৮ নং ওয়াড, 
ময়দানিদঘী , বাদা , প গড় - ৫০১০

975 PD00234026204 ২০৯৭৫ মাঃ শাহজাহান ম ল িপতা- মাঃ শাম ল হক ম ল
মাতা- গােল র বগম

পরান, 02, িঝিনয়া, রগ , গাইবা া - 5720

976 PD00234022041 ২০৯৭৬ দবাশীষ বমন িপতা-চ  কা  বমন
মাতা-ক না রানী

ব র পাড়া/৮০, রাধানগর, আেটায়ারী, প গড় - ৫০৪০

977 PD00234023488 ২০৯৭৭ মা: মা ফ  ইসলাম িপতা- ত: ফরমান আলী সরকার
মাতা- মাছা: ফােতমা বগম

িব-৪ এ-৫ আগারগ ও তালতলা সরকারী কেলানী, আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

978 PD00234027602 ২০৯৭৮ মাঃ জািকর হােসন িপতা- মাঃ আ ল স
মাতা-আফেরাজা বগম

কািলকা র, িমজা র, ছাটডাব, আেটায়াির, প গড় - ৫০৪০

979 PD00234023833 ২০৯৭৯ মাঃ আসা জামান িপতা- মাঃ শেমস উি ন আক
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম

বায়ালীদহ, ৬নং ধােপর হাট, বকশী গ , ্ া র, গাইবা া - ৫৭১০

980 PD00234029213 ২০৯৮০ মাঃ আই ল ইসলাম িপতা- মাঃ জািহ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আেয়শা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া।, 
চৗ রী পাড়া, ২৩ নং, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

981 PD00234022505 ২০৯৮১ মাঃ িমলন িময়া িপতা- মাঃ নািসর উি ন
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম

যে , মাঃ নয়ন িময়া, ক-১১,ক -৩২ (IMED) পিরক না 
ম ণালয়  , শের বাংলা নগর,  ঢাকা - ১২০৭

982 PD00234028367 ২০৯৮২ িব ব মার রায় িপতা-  মার রায়
মাতা-  রানী রায়

মা রা কােল র, ৯নং মা রা ইউিনয়ন পিরষদ, আমলাহার, 
প গড় সদর, প গড় - ৫০৪১

983 PD00234021144 ২০৯৮৩ মাছা: কামনা খা ন িপতা- মা: আ ল কািফ িময়া
মাতা- মাছা: হাসেনআরা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

984 PD00234028685 ২০৯৮৪ মাঃ মাহা ল হাসান িপতা- মাঃ কিছর উ ীন 
মাতা- মাছাঃ মকেছদা বগম

১৫৪ নং বাসা, দি ণ তিলপাড়া, ৭ নং ওয়াড, ধা ামারা , প গড় 
সদর , প গড় - ৫০০০

985 PD00234020573 ২০৯৮৫ মা : িমজা র রহমান িপতা- মা : মমতাজ আলী 
মাতা- মাছা : মিমনা বগম

বলকা, রগ  , গাইবা া - ৫৭২০



986 PD00234027110 ২০৯৮৬ মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন িপতা- মাঃ সাম ল আলম 
মাতা- মাছাঃ সােলহা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

987 PD00234022847 ২০৯৮৭ মাঃ আ ল হাসান ম ল িপতা- মাঃ আিজজার রহমান
মাতা- মাছাঃ ল ম বগম

জ ক পা িড়য়া, ১১ নং খা েকামর র, সা া র, গাইবা া - 
৫৭১০

988 PD00234026169 ২০৯৮৮ জা া ল ফরেদৗসী িপতা- মাঃ মকেল র রহমান
মাতা-আ ারা বা

বাসা-৬, (২য় তলা) রাড-৬, ক-এফ, সকশন-১, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

989 PD00234022841 ২০৯৮৯ মাঃ আ ল কিরম িপতা- মাঃ আিজজার রহমান
মাতা- মাছাঃ ল ম

জ ক পা িড়য়া, ১১ নং খা েকামর র, সা া র, গাইবা া - 
৫৭১০

990 PD00234022950 ২০৯৯০ মাছাঃ মৗ মী বগম িপতা- মাঃ রহমত আলী
মাতা- মাছাঃ েলখা বগম

জাড়পা ড়ী, চ নবাড়ী, বাদা, প গড় - ৫০১০

991 PD00234020946 ২০৯৯১ মাঃ কাম ল হাসান িপতা- মাঃ খিল র রহমান 
মাতা- মাছাঃ শফািল বগম

যে , মাঃ নয়ন িময়া, ক-১১,ক -৩২ (IMED) পিরক না 
ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

992 PD00234023959 ২০৯৯২ মাঃ িরফাত রহমান রিব িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ ম ল
মাতা- মানা বগম

১৪/িস, িঝগাতলা াফ কায়াটার, িঝগাতলা, ৪৮ নং ওয়াড, 
িঝগাতলা, হাজািরবাগ, ঢাকা- ১২০৯

993 PD00234020720 ২০৯৯৩ িচ  র ন বমন িপতা- ত কাি  রাম বমন
মাতা-শাি  রানী

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও,  শেরবাংলা নগর-ঢাকা-১২০৭

994 PD00234020568 ২০৯৯৪ মা: তৗিকর িপতা- মা: শিহ ল
মাতা- মাছা: খািদজা

০১, গা ল র (ধনীপাড়া), ২নং হিরেদব র ইউিনয়ন, ৭নং ওয়াড, 
পাগলাপীর, রং র সদর, রং র - ৫৪০০

995 PD00234023979 ২০৯৯৫ রা  িময়া িপতা- মা. আিজর উি ন
মাতা- মাছা. জিমলা বগম

রা  িময়া , যে : এস.এম. আিজ র রহমান, িহসাব ও বােজট 
শাখা, বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, শাহবাগ, ঢাকা - ১০০০

996 PD00234023182 ২০৯৯৬  ফারজানা আ ার িপতা- মাঃ ফজ র রহমান 
মাতা-সাজিন বগম

লািক পাড়া , ১৭নং ওয়াড , রং র সদর , রং র - ৫৪০০

997 PD00234020891 ২০৯৯৭ মাঃ মা ন কিবর িপতা- মাঃ বলাল হােসন
মাতা- মাছাঃ হািলমা বগম

আমিদর পাড়া, মার বাড়ী, সাঘাটা, সাঘাটা, গাইবা া - ৫৮২৬

998 PD00234029247 ২০৯৯৮ নাজ ল  ইসলাম িপতা- মা:্ জিসর উি ন
মাতা- মাছা: ফােতমা বগম

সাতআিন শর র, বতগাড়ী, চা ামারী, গংগাচরা, রং র - ৫৪১০

999 PD00234022598 ২০৯৯৯ মা. বলাল হােসন ম ল িপতা- মা. আ  তােলব ম ল 
মাতা- মাছা. রােবয়া বগম

মীর র বাজার রাড, মীর র , ৪নং সাহাপাড়া ইউিনয়ন , িব র, 
গাইবা া সদর ,  গাইবা া - ৫৭০০

1000 PD00234022333 ২১০০০ মাছাঃ আফিরন আ ার িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন
মাতা-রওশন আরা

শঠীবাড়ী, হির র , ১৪ নং গা র, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

1001 PD00234025434 ২১০০১ মাঃ আতাউর রহমান িপতা- মাঃ আিলম উি ন
মাতা-বািছরান নছা

ার টকিনক াল ইিনং স ার (৪থ তলা), ১৭, ব রাম রা, িড. 
আই  রাড, ২২ নং রাম রা ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1002 PD00234028266 ২১০০২ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- মাঃ মিজবর রহমান
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম

খা  কািশনাথ র, ৬ নং কাি খাল, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

1003 PD00234025425 ২১০০৩ ফােতমা- জ- জাহরা িপতা- মাঃ আলমগীর হাসাইন
মাতা-আেয়শা আ ার

ার টকিনক াল ইিনং স ার (৪থ তলা), , িড. আই.  রাড, 
ব রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

1004 PD00234023293 ২১০০৪ মাছা: সালমা খা ন িপতা- মা: হািব র রহমান
মাতা- মাছা: আেলয়া বগম

হািবব িভলা, রারী র, ০৬ নং কাি খাল, িমঠা র, রং র - 
৫৪৬০

1005 PD00234021455 ২১০০৫ মা: একরা ল হক আক িপতা- মা. ইমাম উ ীন আক
মাতা- .মিজনা বগম

মীর র বাজার রাড, মীর র , ৪নং সাহাপাড়া ইউিনয়ন , িব র, 
গাইবা া সদর ,  গাইবা া - ৫৭০০

1006 PD00234028727 ২১০০৬ মাঃ রাহান সরকার রন িপতা- মাঃ র-জামাল 
মাতা- মাছাঃ অিজফা বগম

ব বাড়ী, ৫ নং বালাপাড়া ইউিনয়ন ৪নং ওয়াড, কাউিনয়া, রং র - 
৫৪৪০

1007 PD00234022483 ২১০০৭ মাছা:  রনিজনা বগম িপতা- মা: ল ইসলাম
মাতা- মাছা: িফয়া বগম

যে : মা: নয়ন িময়া, ক -১১,ক  -৩২( আইএমইিড) 
পিরক না ম নালয় ,  শের বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

1008 PD00234027871 ২১০০৮ মাছাঃ রেহনা খা ন িপতা- মাঃ মা ািফজার রহমান
মাতা- মাছাঃ মা জা বগম

যে , মিণকা শারিমন,(৩য় তলা),নােসস কায়াটার, াবণী 
িবি ং, ক ীয় িলশ হাসপাতাল, রাজারবাগ , ঢাকা - ১০০০



1009 PD00234022923 ২১০০৯ মাঃ শাহীন আলম িপতা- মাঃ আঃ জিলল
মাতা- মাছাঃ ছােলহা বগম

শাি রাম, 10 নং শাি রাম / 05 নং ওয়াড, বলকা, রগ , 
গাইবা া - 5720

1010 PD00234021833 ২১০১০ ফয়সাল আহেমদ িপতা-আ ল কাই ম
মাতা- মাছাঃ ফােতমা বগম

াম : অেযা া র (বা রহাট), চ নপাট, রং র সদর, রং র - 
৫৪৩১

1011 PD00234028829 ২১০১১ মাঃ শামীম িময়া িপতা-তান  িময়া 
মাতা- মাছাঃ শািহদা বগম

উপেজলা রাড, কেলজপাড়া , 08, রগ  , গাইবা া - 5720

1012 PD00234027795 ২১০১২ মশকা ন জা াত িপতা- মাঃ আ ল হাই
মাতা- মাছাঃ আকতারা বা

যে  মাছাঃ আন মান আরা, শাসিনক কমকতা, অথৈনিতক 
স ক িবভাগ, , শের বাংলা নগর, ঢাকা - 1207

1013 PD00234022924 ২১০১৩ মাঃ আ স  সামাদ শাহীন িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা- মাছাঃ ছািমনা বগম

চিরতাবাড়ী, 11 নং হির র / 03 নং ওয়াড, বলকা, রগ , 
গাইবা া - 5720

1014 PD00234025610 ২১০১৪ মা: তাহািম ল ইসলাম িপতা- ত: এস এম সিলম ামািনক 
মাতা- মাছা: রাকসানা বগম

যে  মা: এরশা ল হক, , ক  নং ৬৩২, ভবন নং ০৪, , আইন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা -১০০০।

1015 PD00234028355 ২১০১৫ মা: শির ল ইসলাম িপতা- মা: খিল র রহমান
মাতা- মাছা: আকিলমা বগম

বায়ালী, ০৪ নং ওয়াড, বায়ালী, গাইবা া সদর, গাইবা া - ৫৭০০

1016 PD00234029186 ২১০১৬ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা- মাঃ জালাল উি ন
মাতা- ত েলখা বগম

বাগ র, বড়িবল, উ র পানা র, গংগাচড়া, রং র - ৫৪১০

1017 PD00234026040 ২১০১৭ মাঃ বনজীর আহেমদ িপতা- মাঃ আফতাব আলী
মাতা- মাছাঃ বলী বগম

আফতাব মা ােরর বাড়ী, চি র, ৫ নং  রগ , গাইবা া - 
৫৭২০

1018 PD00234028746 ২১০১৮ মাঃ আনা ল ইসলাম িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা- মাছাঃ আেরফা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1019 PD00234026045 ২১০১৯ মাঃ মা ফ ইসলাম িপতা- ত: ফরমান আলী সরকার 
মাতা- মাছা: ফােতমা বগম

িব-৪,, এ-৫, আগারগ ও তালতলা সরকারী কেলানী, আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

1020 PD00234026834 ২১০২০ মা. মাহ ল হাসান িপতা- মা. আ াস আলী
মাতা- মাছা. ফরেেদৗসী জসিপন

বাসা নং-৯৭/২, সড়ক নং-২/২, শালবন িম ী পাড়া, ওয়াড-২৫, 
রং র সদর, রং র - ৫৪০০

1021 PD00234025781 ২১০২১ মাঃ আ  তােলব িময়া িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আ য়ারা বগম

িব-৯, এইচ-১৬, িপ.ডি উ.িড (ইনেকায়াির অিফস), ২৭, 
মাহা দ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

1022 PD00234020798 ২১০২২ মিরনা খা ন িপতা- ন র আলী
মাতা- রবা  খা ন

১৪৩, হিরচরণ, অ দানগর, সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রং র - 
৫৪৫০

1023 PD00234020261 ২১০২৩ িশিরনা খা ন িপতা-হযরত  আলী 
মাতা- েলারানী বগম

পািত া ড়া চকদািড়য়া , ৪নং জামাল র, সা া র , গাইবা া - 
৫৭১০

1024 PD00234021497 ২১০২৪ মা: ম ল ইসলাম িপতা- মা: শিফ ল ইসলাম
মাতা- মাছা: মিজনা বগম

যে  মা: এরশা ল হক, , ক  নং ৬৩২, ভবন নং ০৪, , আইন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা -১০০০।

1025 PD00234025761 ২১০২৫ িম ন চ  পাল িপতা- ধীর চ  পাল
মাতা-িমনতী রানী পাল

খামার পীরগাছা, ৪ নং সাহাপাড়া ইউিনয়ন, িব র, গাইবা া 
সদর, গাইবা া - ৫৭০০

1026 PD00234023291 ২১০২৬ মা: মেহদী হাসান িপতা- মা: আ স ছা ার িময়া
মাতা- মাছা: মিজয়া বগম

ছা ার িভলা, তািহয়ার র, ৮ নং চংমারী, ফিকরহাট, িমঠা র, 
রং র - ৫৪৬০

1027 PD00234026525 ২১০২৭ মাঃ কাই ম ম ল িপতা- মাঃ আেনায়া ল হক
মাতা- মাছাঃ শামীমা আ ার

কে াল-গ-৬০৭, আগারগ ও তালতলা, সরকাির কেলানী , ২৮ নং 
ওয়াড, মাহা দ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

1028 PD00234022425 ২১০২৮ আ ল কােদর িপতা-ইসমাইল হােসন
মাতা- ল ম বগম

হিরচরণ, অ দানগন/৭, সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রং র - ৫৪৫০

1029 PD00234024213 ২১০২৯ িরপা খা ন িপতা- রেমাহা াদ কাজী 
মাতা- রিজয়া বগম

৯৫/২,পি ম কাফ ল , ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,, 
শের- ই - বাংলা নগর, তালতলা,  আগার গ ও, ঢাকা - ১২০৭

1030 PD00234022925 ২১০৩০ মাছাঃ আিছয়া আ ার িপতা- মাঃ আলতাব হােসন
মাতা- মাছাঃ জিমলা বগম

মাছাঃ আন মান আরা, শাসিনক কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক ১৫ ক  ৭ শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

1031 PD00234024224 ২১০৩১ পলাশ চ িপতা-িনতাই চ  
মাতা-ভারতী রানী

যে : িনতাই চ  , প কা , কামিদয়া , কামিদয়া , গািব গ , 
গাইবা া - ৫৭৪০



1032 PD00234021999 ২১০৩২ দীপ র চ  সরকার িপতা-িবেনাদ চ  সরকার
মাতা-আরতী রাণী সরকার

১/২, ব অিভরাম, ০২, িড়রহাট ফাম, সদর, রং র - ৫৪০০

1033 PD00234022352 ২১০৩৩ মা: ওয়ােহ ামান িপতা- মা: আ স সা ার সরকার
মাতা- মাছা: লায়লা আ মান বা

বড় িশ ল তলা, ১নং িকেশারগাড়ী, কািশয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, 
গাইবা া - ৫৭৩০

1034 PD00234022927 ২১০৩৪ মাছাঃ শারিমন আ ার িপতা- ত জেবর উি ন
মাতা- মাছাঃ ছােহরা বগম

মাছাঃ আন মান আরা, শাসিনক কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক ১৫ ক  ৭ শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

1035 PD00234024368 ২১০৩৫ মাঃ ল িময়া আক িপতা- মাঃ আ ল কিরম আক
মাতা- মাছাঃ ফরেদৗসী বগম

িশব র (বড় বািড়), সরদার হাট, গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

1036 PD00234020476 ২১০৩৬ মাছাঃ িমনারা আ ার িপতা- মাঃ মাফা ল হােসন
মাতা- মাছাঃ মােজদা বগম

সতারা লজ, জ ক র র, ৪ নং ওয়াড, দউলপাড়া,  িমঠা র, 
রং র - ৫৪৬০

1037 PD00234023438 ২১০৩৭ মাঃ বনজীর আহেমদ িপতা- মাঃ আফতাব আলী
মাতা- মাছাঃ বলী বগম

আফতাব মা ােরর বাড়ী, চি র, রগ , গাইবা া - ৫৭২০

1038 PD00234022926 ২১০৩৮ মাঃ আ ল আিলম িপতা- মাঃ আলতাব হােসন
মাতা- মাছাঃ জিমলা খা ন

মাছাঃ আন মান আরা, শাসিনক কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক ১৫ ক  ৭ শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

1039 PD00234024203 ২১০৩৯ মাহা দ আসা ামান িপতা- মাহা দ আিমর উ ীন
মাতা- মাছা দ িবউ  বগম

৪৫০/১, মি  মসিজদ গিল, ২২ নং, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - 
১২১৯

1040 PD00234027267 ২১০৪০ মাঃ মােজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ সাম ল আলম
মাতা- মাছাঃ আন য়ারা বগম

মালতলা ভবানী র, ৬ নং কাি খাল, িমঠা র, রং র - 5460

1041 PD00234021572 ২১০৪১ মা. তৗিফক িবন রাদ িপতা- মা. মাফা ল হােসন 
মাতা- মাছা. রেহনা বগম

ভাত াম বাজার রাড, ভগবান র, ৮ নং ভাত াম ইউিনয়ন, 
সা া র, গাইবা া - ৫৭১০

1042 PD00234027632 ২১০৪২ মাছাঃ শাহানা আ ার িপতা- মাঃ শাহা ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ রেজায়ানা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1043 PD00234024895 ২১০৪৩ মাছাঃ শারিমন আ ার িপতা- মাঃ আ স ছা ার 
মাতা- মাছাঃ র াহার বগম

মাঃ আ স ছা ার , কামার পাড়া, মার বাড়ী, সাঘাটা, গাইবা া - 
৫৭৫১

1044 PD00234022411 ২১০৪৪ ৎফর রহমান িপতা-সিহ ল ইসলাম
মাতা-শাহানাজ বগম

হিরচরণ, অ দানগন/৭, সাতদরগা বাজার, রগাছা, রং র - ৫৪৫০

1045 PD00234020717 ২১০৪৫ মাঃ রওশন আলম িপতা- মাঃ শাহা-আলম িময়া
মাতা- মাছাঃ রওশন-আরা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

1046 PD00234025564 ২১০৪৬ মাঃ লতান বাদশা িপতা- মা: মাফা ল হােসন
মাতা- মাছা: ছাম াহার

পটভাতা, অ দানগর/৩, অ দানগর, পীরগাছা, রং র - ৫৪৫০

1047 PD00234026856 ২১০৪৭ মাঃ আসা ামান 
ব নীয়া

িপতা- ত - মিজবর রহমান 
মাতা- মাছাঃ আিছয়া বগম

২৬১, ড়াভায়াখ , ০৪ নং, রগ ,  গাইবা া - ৫৭২০

1048 PD00234027053 ২১০৪৮ মাছাঃ জিবন আ ার িপতা-আ ল কােশম ম ল
মাতা-িমনারা খা ন

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ১৯২/১-১ সরদার কমে , 
আগারগ ও তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

1049 PD00234027414 ২১০৪৯ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ আ ল জিলল ম ল
মাতা- মাছাঃ মিমনা বগম

বাসা নঃ এম,এইচ,িড ১৭৪, দি ণ সে ালা, ভাত াম, সা া র, 
গাইবা া - ৫৭১০

1050 PD00234022795 ২১০৫০ এস এম শিফউল আলম িপতা- মা: আজাহার আলী
মাতা- মাছা: শিরফা বগম

১/২, হা  পয়াদা পাড়া, ০৬ নং গজঘ া, গজঘ া, গংগাচড়া, 
রং র - ৫৪১০

1051 PD00234023486 ২১০৫১ মাঃ হািব াহ হাসান িপতা- মাছাঃ হনা বগম 
মাতা- মাঃ হায়দার আলী

ডা ােরর বািড় , লিখয়ার পাড়া , ১১ নং হির র , কািশম বাজার , 
রগ  , গাইবা া - ৫৭২০

1052 PD00234027656 ২১০৫২ রহানা আ ার িপতা- তঃ আ ল খােলক
মাতা- মাছাঃ মােজদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, মািলবাগ চৗ রীপাড়া,, 23, 
িখলগ ও, ঢাকা - 1219

1053 PD00234021138 ২১০৫৩ মাছাঃ নািছমা খানম িপতা- মাঃ নহাল উি ন খান
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

1054 PD00234021145 ২১০৫৪ মাঃ রমজান আলী আক িপতা- মাঃ ল ইসলাম (সা ) 
মাতা- মাছাঃ রওশনারা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।



1055 PD00234028518 ২১০৫৫ মাঃ রতন িময়া িপতা- মাঃ আই ব আলী
মাতা- মাছাঃ আন রা বগম

শ রপাড়া মা ার বাড়ী, ০৯ নং মেয়ন র, কািশম র হাজীগ , 
িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

1056 PD00234021679 ২১০৫৬ শাপলা খা ন িপতা- রল ইসলাম
মাতা-রওশানারা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

1057 PD00234020897 ২১০৫৭ সয়দ ামান রিন িপতা-মর ম সয়দ হায়দার আলী
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

মীরপাড়া সড়ক, িব াটারী (মীরপাড়া), ১১, করাণীর হাট, সদর, 
রং র - ৫৪০০

1058 PD00234026992 ২১০৫৮ মা: শাহজাহান িময়া িপতা- মা : জাই ল ইসলাম
মাতা- মাছা : ছােলহা বগম

ক ড়ী ( ম পাড়া ) , ৮নং ক ড়ী, মিতন র,পীরগাছা , রং র - 
5721

1059 PD00234022851 ২১০৫৯ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ ামান িময়া
মাতা- মাছাঃ সানাভান বগম

১৭- ার টকিনক াল িনং স ার, ব রাম রা, িড. আই . 
রাড, ওয়াড নং-২২, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

1060 PD00234024536 ২১০৬০ মাঃ মাহ ল হাসান িপতা- মাঃ শােহ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মাহা দা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব/৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1061 PD00234021174 ২১০৬১ আ  খােয়র িপতা-মাহ বার রহমান
মাতা-কদবা  বগম

কােদর জনােরল ার-২, , ি েযা া কমে , িচিড়য়াখানা 
রাড, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬

1062 PD00234023721 ২১০৬২ মাঃ তানিজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আিজজার রহমান
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

হাি ং নং ২২, হাসান র, ১২নং িম র,আ া র, পীরগ , 
রং র - ৫৪৭০

1063 PD00234026386 ২১০৬৩ ইসরাত জাহান ি িপতা-আসা ল কিরম
মাতা-তাসিলমা কিরম

৭/x টপ, ীনেরাড াফ কায়াটার, ীনেরাড, ওয়াড নং-২৬, 
িনউমােকট, কলাবাগান, ঢাকা - ১২০৫

1064 PD00234020878 ২১০৬৪ মাঃ আ ল কালাম আজাদ িপতা- মাঃ আ ল কালাম আাজাদ
মাতা- মাছাঃ উে  ল ম

দউল পাড়া, িশব দউলপাড়া, িমজা র, িমঠা র, রং র - 
5721

1065 PD00234028176 ২১০৬৫ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা-চ ন উ াহ
মাতা-কমলা বগম

ভা বাড়ী, মাগলহাট, লালমিনরহাট, লালমিনরহাট, িড় াম - 
৫৫০০

1066 PD00234022371 ২১০৬৬ িশপন চ  মাদক িপতা-িজেতন চ  মাদক
মাতা- জাসনা রানী

1067 PD00234021632 ২১০৬৭ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ হিব র রহমান 
মাতা- মাছাঃ মিমনা বগম

যে , মাঃ এরশা ল হক, ক  নং ৬৩২, ভবন নং ০৪, 
আইনম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

1068 PD00234023809 ২১০৬৮ মা: রািক ল ইসলাম িপতা- মা: ল ইসলাম 
মাতা- মাছা: আকিলমা বগম

 িভলা , খা  মহদী র , ৬ নং কাি খাল , িমঠা র , রং র - 
৫৪৬০

1069 PD00234021954 ২১০৬৯ মা: সা াম হােসন িপতা-রমজান আলী
মাতা-শােহরা বগম

পি ম সাপখাওয়া, রায়গ , াপারীহাট, নােগ রী, িড় াম - 
৫৬৬০

1070 PD00234024577 ২১০৭০ ভী েদব চ  বমন িপতা-িবিপন চ  বমন 
মাতা- ধা রানী

খামার নয়া বাড়ী , খামার নয়া বাড়ী , অ দানগর , পীরগাছা , 
রং র - ৫৪৫০

1071 PD00234024033 ২১০৭১ মাঃ এনা ল হক িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-আেনায়ারা

গ-৩/২, বাংলােদশ াংক কেলানী , ১০, মিতিঝল , ঢাকা - ১০০০

1072 PD00234022948 ২১০৭২ মাঃ রােশ ল হক িপতা- মাঃ একরা ল হক
মাতা-রওশন আরা

একরা ল মেলটারীর বাড়ী, রাজব ভ, গজঘ া, গংগাচড়া, রং র -
 5410

1073 PD00234025285 ২১০৭৩ মাঃ আ  িফয়ান সরকার িপতা- মাঃ মা াে ল হক
মাতা- মাছাঃ ছােলহা বগম

ম নং ৭১৮,ভবন নং ০৪,আইন ম ণালয় ,বাংলােদশ 
সিচবালয়,ঢাকা ১০০০০

1074 PD00234021272 ২১০৭৪ দীপ মার গাইন িপতা-অবনী র ন গাইন
মাতা-নিমতা রানী গাইন

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

1075 PD00234027333 ২১০৭৫ মাঃ মা র রহমান িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা-আিপরন বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব/৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1076 PD00234020734 ২১০৭৬ হািলমা আ ার মিল িপতা- মাঃ আ ল মিজদ
মাতা- মাছাঃ মিদনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব -৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, িব -
৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ঢাকা - 1219



1077 PD00234022256 ২১০৭৭ মাছাঃ িশউলী আ ার িপতা- মাঃ আফছার আলী
মাতা- মাছাঃ মমতাজ বগম

যে  মাঃ সা া র রহমান, ি গত সহকারী, হৎ করদাতা 
ইউিনট (LTU),2য় 12 তলা সরকাির অিফস ভবন (7 ম) তলা 
, স নবািগচা, ঢাকা,

1078 PD00234024762 ২১০৭৮ মাঃ ল আিমন িপতা-LATE, KASHIM UDDIN
মাতা-MOST. MOMENA BEGUM

24/2, GANGGADASH, 01 WARD, HORIDEBPUR, 

RANGPUR SADAR, রং র - 5400

1079 PD00234023033 ২১০৭৯ মাছাঃ মিরয়ম খা ন িপতা- মাঃ মাকেছদ আলী
মাতা- মাছাঃ েলখা বগম

ঢাকা ব ভাষী স িলিপ িনং স ার, ৯৫/২ পি ম কাফ ল 
তালতলা,ঢাকা।, আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

1080 PD00234024184 ২১০৮০ মা: রাজ মাহ দ িপতা- মা: আ  মাসেলম
মাতা- মাছা: রােজকা বগম

১/২, বাহা রিসংহ, ০৬, িড়রহাট ফাম,  সদর, রং র - ৫৪০০

1081 PD00234024716 ২১০৮১ মাঃ শিফউল ইসলাম িপতা- মাঃ আ স সা ার
মাতা- মাছাঃ খািদজা বগম

যে - মাঃ আ স সা ার, রাণীগ ,  িচলমারী, িড় াম - ৫৬২০

1082 PD00234024621 ২১০৮২ আেয়শা িস কা িপতা- মাঃ আকবর আলী
মাতা-আরিজনা বগম

মাঃ আকবর আলী, গংগাদাস খালাহা ,  হিরেদব র, রং র 
সদর, রং র - ৫৪০০

1083 PD00234021871 ২১০৮৩ MD. AYUB ALI িপতা- মা: আহসান হাবীব
মাতা- মাছা: রািমচা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

1084 PD00234027794 ২১০৮৪ মাক দা খা ন িপতা- মাঃ আ ল হাই
মাতা-আকতারা বা

যে  মাছাঃ আন মান আরা, শাসিনক কমকতা, অথৈনিতক 
স ক িবভাগ, , শের বাংলা নগর, ঢাকা - 1207

1085 PD00234022859 ২১০৮৫ সরকার িফেরাজ আহেমদ িপতা-সাঈদ আহেমদ
মাতা-ফােতমা বগম

ফােতমা , সরদার পাড়া, উিল র পৗরসভা, ০৬ নং ওয়াড, 
িড় াম - ৫৬২০

1086 PD00234028612 ২১০৮৬ মা: আ  সামা  িদনার িপতা- মা: আ ল মিতন 
মাতা- মাছা: লালী বগম

বা খ  দি ণপাড়া , ২২, বা খ  , সদর , রং র - ৫৪০০

1087 PD00234022829 ২১০৮৭ মাছা: জসিমন আ ার িপতা- মা: িজ াত আলী
মাতা- মাছা: আছমা খা ন

চর বামেনর চর, রৗমারী ইউিনয়ন, রৗমারী, িড় াম - ৫৬৪০

1088 PD00234027870 ২১০৮৮ মাঃ গাজী মাজহা ল 
আেনায়ার

িপতা- মাঃ ম য়ার হােসন 
মাতা- মাছাঃ হাসেন আরা বগম

যে , মিণকা শারিমন,(৩য় তলা),নােসস কায়াটার, াবণী 
িবি ং, ক ীয় িলশ হাসপাতাল, রাজারবাগ , ঢাকা - ১০০০

1089 PD00234024358 ২১০৮৯ কািহ র খা ন িপতা- মা: কিবর হােসন 
মাতা-জিহরন খা ন

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।

1090 PD00234020657 ২১০৯০ ব চ  বমন িপতা-নেরশ চ  বমন
মাতা-রীনা রানী

২০৬, ব খান রী, ১৮ নং খান রী ইউিনয়ন, িড হাট, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও - ৫১০০

1091 PD00234020818 ২১০৯১ মেনার ন চ  বমন িপতা-  ম দন
মাতা-অেলাকা রানী

১১৬, উ র মর র(সরদার পাড়া), ৩নং ভাগডা া, িড় াম 
সদর, িড় াম - ৫৬০০

1092 PD00234024094 ২১০৯২ শািহদ হাসান িপতা-মিতয়র রহমান
মাতা-শাহানাজ পারভীন

েযাজ  নয় , ব ভাপলা, ১৯ নং ব নবািড় ইউিনয়ন, দানার হাট 
, ঠা রগ ও সদর , ঠা রগ ও সদর , ঠা রগ ও - ৫১০০

1093 PD00234025639 ২১০৯৩ মাঃ িমজা র রহমান িপতা- মাঃ ফিরজ উি ন 
মাতা-ফােতমা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , িব- 93, চৗ রী পাড়া , মািলবাগ, 
িখলগাও, ঢাকা - 1219

1094 PD00234028978 ২১০৯৪ লশান আরা ফরেদৗস িপতা- মাঃ গালাম হােফজ
মাতা- লতানা বগম

বাসা-ইমারত নং ত-৩ (িনচতলা), , গনভবন কায়াটার, শের 
বাংলা নগর ঢাকা- - ১২০৭

1095 PD00234021581 ২১০৯৫ মাঃ মরা ল হক িপতা- মাঃ আ ল হক
মাতা- মাছাঃ মমতাজ বগম

হাি ং নং-003, রাতন পা  অিফস পাড়া , িড় াম পৗরসভা 
ওয়াড নং িড় াম সদর, িড় াম - 5600

1096 PD00234027332 ২১০৯৬ মাঃ সাইন আহে দ িপতা- খারেশদ আলী
মাতা-হােসদা বগম

েযাজ  নয়, কািদহাট, ৬-নং কািশ র, জািহদাবাদ, রানীশংৈকল, 
রানীশংৈকল, ঠা রগ ও - ৫১২০

1097 PD00234022791 ২১০৯৭ মাঃ শাহা আলী িপতা- মাঃ হাফতার আলী 
মাতা- মাছাঃ আিমনা বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

1098 PD00234027609 ২১০৯৮ মাছাঃ নাজ ন নাহার িপতা- মাঃ ামান
মাতা- মাছাঃ ফােতমা বগম

নাই, কািলকা র, িমজা র, ছাটডাব, আেটায়াির, আেটায়াির, 
ঠা রগ ও - ৫০৪০



1099 PD00234025445 ২১০৯৯ মাঃ রােশ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাছা: লাইলী বগম

যে - মাঃ আ র রহমান, িকসামতবা  (হাজীপাড়া), ২ নং ওয়াড, 
বালাবাড়ী হাট, িচলমারী, িড় াম - ৫৬৩০

1100 PD00234021008 ২১১০০ মা: শামীম হােসন িপতা- মা: ছােলউর রহমান
মাতা- ল ম বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা- ১২০৭।

1101 PD00234024083 ২১১০১ মা: ইমামত  হােসন িপতা- ত : আ ল আছাদ 
মাতা- মাছা: রওশনআরা বগম

হাসপাতার রাড , ম ল পাড়া মৗজাথানা , থানাহাট , িচলমারী ,  
িড় াম - 5630

1102 PD00234028567 ২১১০২ মাঃ আ ল বােরক িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আেয়শা

৭/৪, আগারগ ও তালতলা, সরকাির কেলানী শেরবাংলা নগর,ঢাকা-
১২০৭।

1103 PD00234025433 ২১১০৩ মাঃ এনা ল হক িপতা- মাঃ নািজম উি ন
মাতা- মাছাঃ িমনা বগম

যে - মাঃ নািজম উি ন, মাচাবা া, থানাহাট, িচলমারী, িড় াম 
- ৫৬৩০

1104 PD00234023129 ২১১০৪ মাঃ মাতােলব হােসন িপতা- মাঃ আিন র রহমান 
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম

েয়াজ  নয়, দি ণ বাচা র, ১৬ নং নার ন ইউিনয়ন , 
কহরপাড়া, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও - ৫১০০

1105 PD00234025640 ২১১০৫ মাঃ িমনহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ র ব
মাতা- মাহেছনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার , িব- 93, চৗ রী পাড়া , মািলবাগ, 
িখলগাও, ঢাকা - 1219

1106 PD00234022673 ২১১০৬ মাঃ আেনায়ার হােসন িপতা- মাঃ আ ল মােলক
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম

েয়াজ  নয়, ল ী র, ৮নং রিহমান র ইউিনয়ন পিরষদ, 
রিহমান র , ঠা রগ ও সদর , ঠা রগ ও - ৫১০০

1107 PD00234025453 ২১১০৭ মাঃ শাখাওয়াত শরীফ 
জালাল

িপতা- মাঃ আ শ শহীদ জালালী 
মাতা-শাহাজাদী বগম

রাইিজং সান কি উটার এ  শটহ া  িনং স ার, ৯৭/১. শহীদ 
কমে , তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

1108 PD00234026161 ২১১০৮ জাহানারা আ ার িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাতা-খািদজা বগম

বাসা-৬, (২য় তলা) রাড-৬, ক-এফ, সকশন-১, িমর র, 
িমর র, িমর র, িমর র, িমর র, ঠা রগ ও - ১২১৬

1109 PD00234028556 ২১১০৯ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ এছমাইল হাসাইন
মাতা- মাছাঃ আসা ভা

১১/২, আগারগ ও তালতলা, সরকাির কেলানী, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭।

1110 PD00234027679 ২১১১০ ব চ  বমন িপতা-নেরশ চ  বমন
মাতা-রীনা রানী

২০৬, ব খান রী, ১৮ নং ব খান রী ইউিনয়ন , িড হাট, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও - ৫১০০

1111 PD00234026429 ২১১১১  মাছা. তৗিফকা নাছিরন িপতা- মাঃ আ জ জ ার
মাতা- মাছা. জয়নব বগম

করেতায়া-৮, িবিসএস াফ কায়াটার, বা রা, নীলে ত, N/A, 
িনউমােকট, ঢাকা -  ১২০৫

1112 PD00234028433 ২১১১২ িরিম আ ার িপতা- তঃ দেলায়ার হােসন 
মাতা-রা

C/O মী িম আ ার, িষম ালয়, ভবন নং ৪, ক  নং ৫০২, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ১০০০

1113 PD00234028487 ২১১১৩ মা: স জ িময়া িপতা- মা: িরযা় ল হক
মাতা- মাছা: শাম াহার বগম

মাচাবা া নামাচর, ০৯, িচলমারী, িড় াম - ৫৬৩০

1114 PD00234021556 ২১১১৪ মা. হাসা ামান িপতা- মা. সরেজত আলী 
মাতা-জােহরা বগম

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা নগর 
,ঢাকা-১২০৭ ।,

িতব ী

1115 PD00234028492 ২১১১৫ খািদজা আ ার িপতা- মা: আ ল হািকম
মাতা- মাছা: রােকয়া বগম

মাচাবা া নামাচর, থানাহাট, িচলমারী, িড় াম - ৫৬৩০

1116 PD00234021036 ২১১১৬ মাঃিব াব হােসন িপতা- মাঃ সাম ল িব াস 
মাতা- মাছাঃ শিরফা খা ন

েযাজ  নেহ ,  জ ার পাড়া , িরফাইত র  দৗলাত র ,  ি য়া - 
৭০৫০

1117 PD00234022255 ২১১১৭ মা: মই ল কিবর িপতা- মা: জয়নাল আেবদীন
মাতা- মাছা: ছিকনা বগম

বড়লই, বড়িভটা, বড়লই, লবাড়ী, িড় াম - ৫৬৮০

1118 PD00234020884 ২১১১৮ ত মার ম ল িপতা- েবাল চ  ম ল
মাতা-সিবতা রানী ম ল

েযাজ  নয়, ধাপাডা া, সিখ র, সিখ র, দবহাটা,  সাত ীরা - 
9430

1119 PD00234023581 ২১১১৯ মাছাঃ িখ থা ন িপতা- মাঃ আ স ছালাম
মাতা- মাছাঃ গােল র বগম

মাঃ আ স ছালাম, িদয়াডা া, পাথর বী, ল মার, ামারী, 
িড় াম - ৫৬৭০

1120 PD00234023088 ২১১২০ মাঃ িজয়াউল ইসলাম িপতা- মাঃ তা ল ইসলাম
মাতা- েলখা বগম

যে - কাম ল হাসান মন, সানরাইজ, ১৭/২৬, িমর র হাউিজং 
কেলানী, িমর র-১৪, ওয়াড নং-১৬, ঢাকা সনািনবাস, কাফ ল, 
কাফ ল, ময়মনিসং - ১২০৬



1121 PD00234023428 ২১১২১ মাঃ আ ল মা ান িপতা-ইয়া ব আলী
মাতা- মাছাঃ জিমলা বগম

যে , মাঃ এরশা ◌ুল হক, ক  নং-৬৩২, ভবন নং-০৪, আইন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

1122 PD00234023094 ২১১২২ িলটন িময়া িপতা- মাঃ চ ন িময়া
মাতা-শাহানা খা ন

যে - কাম ল হাসান মন, সানরাইজ, ১৭/২৬, িমর র হাউিজং 
কেলানী, িমর র-১৪, ওয়াড নং-১৬, ঢাকা সনািনবাস, কাফ ল, 
কাফ ল, ময়মনিসং - ১২০৬

1123 PD00234023185 ২১১২৩ মাঃ শাহ মা দ িপতা- মাঃ আ র রহমান 
মাতা- মাছাঃ শাি  বগম

মাঃ এরশা ল হক , ভবন-০৪, ক -৬৩২, আইন ম নালয়, 
বাংলােদশ সিচবলয়, ঢাকা - ১০০০

1124 PD00234023686 ২১১২৪ মাঃ ফজেল রায়হান িপতা- মাঃ হা ন অর রিশদ
মাতা- সয়দা রিহসা আ ার

যে - মাঃ ফজেল রায়হান, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
ব রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা

1125 PD00234022936 ২১১২৫ আ  তােরক িপতা-আ ল আিজজ
মাতা-উে  ল ম

যে , মাঃ এরশা ল হক, ক  নং ৬৩২, ভবন নং ০৪, 
আইনম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা- ১০০০

1126 PD00234020257 ২১১২৬ খেল র রহমান িপতা-হািব র রহমান
মাতা-পারভীন আ ার

নামার হা  রতন র, সায়হামনগর, মাধব র, হিবগ , - ৩৩৩৩

1127 PD00234024275 ২১১২৭ মা: ইয়ািসন আরাফাত িপতা- মা: রিফক
মাতা- জাসনা বগম

িব-১১৪, িস-৫, এ.িজ.িব কেলানী, ১০ নং, িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা -
 ১০০০

1128 PD00234024925 ২১১২৮ মেহদী ইসলাম িপতা-নজ ল ইসলাম
মাতা- হাসেন আরা

১৮৭, তঘিরয়া, ৩ নং িড়য়াউক ইউিনয়ন পিরষদ, তঘিরয়া, 
লাখাই,  হিবগ  - ৩৩০০

1129 PD00234020819 ২১১২৯ মা: হািফ র রহমান িপতা- মা: আকবর আলী
মাতা-হাছনা বগম

বার ধাই, নািজমখান,  রাজারহাট, িড় াম - ৫৬১১

1130 PD00234021787 ২১১৩০ মাছা: রােমনা আ ার িপতা- মা: মনজব আলী
মাতা- মাছা: আিমনা খা ন

হিবগ  থেক ক য়াদী বাজার রাড, হািতর থান, ০৪নং পল 
ইউিনয়ন পিরষদ, ০৯নং ওয়াড, মশাজান, হিবগ  - ৩৩০০

1131 PD00234024276 ২১১৩১ মা. আিন র রহমান িপতা- মা. নওয়াব  আলী
মাতা- মাছা. ছােলহা  বগম

দি ণ সা া, তবক র / ০৯, মা য়াল , উিল র, িড় াম - 
৫৬৩০

1132 PD00234028358 ২১১৩২ ত মার দাস িপতা- ষমা রানী দাশ
মাতা-বীেরশ চ  দাশ

৩৬৮, আলী আহেমদ রাড, উ র ই াহীম র,, ঢাকা ক া ন া , 
কাফ ল,  ঢাকা

1133 PD00234022561 ২১১৩৩ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা- মাঃ আ ল হািনফ
মাতা- মাছাঃ জােয়দা খা ন

রাইিজং সান কি উটার িনং স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , , 
তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

1134 PD00234028624 ২১১৩৪ মাঃ ল আিমন িপতা- মাঃ িবলাল িময়া
মাতা- মাছাঃ জাছনা বগম

ম: ০৫, ভবন: ১০, পিরক না কিমশন, পিরক না , শেরবাংলা 
নগর,  ঢাকা

1135 PD00234024715 ২১১৩৫ মা: রা া ল ইসলাম িপতা- মা: সিহদার রহমান
মাতা- মাছা: লালী বগম

আ য়ার খাতা (পাঠান পাড়া), ০৫ নং ওয়াড, পা ল, উিল র, 
িড় াম - ৫৬০১

1136 PD00234020239 ২১১৩৬ মা: সাই ল ইসলাম িপতা- মা: শিফ ল ইসলাম
মাতা-আি য়া খা ন

জা া ল ফরেদৗসী ভবন, বাসা নং : ০৯, ক : এ, রাজনগর 
কবর ান রাড, ওয়াড নং : ০৭, হসদর, হিবগ  - ৩৩০০

1137 PD00234024694 ২১১৩৭ মাছা: শা া খা ন িপতা- মাঃ গালাম কিবর 
মাতা- মাছা: রওশনারা বগম

জ ািত কমািশয়ার স ার িব-৯৩,, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ঢাকা - 
১২১৯

1138 PD00234024541 ২১১৩৮ মাঃ খাইর উি ন িপতা-আরজান আলী 
মাতা-আিছয়া বগম

পি ম পাড়া , লবািড়য়া , 2নং মাড়াকির, মান র,  লাখাই , 
হিবগ  - 3340

1139 PD00234020721 ২১১৩৯ মাঃ আশরা ল আলম িপতা- মাঃ গালাম মা ফা
মাতা-আেলয়া বগম

বালাটারী, ৫নং ওয়াড, নােগ রী পৗরসভা, নােগ রী , িড় াম - 
5660

1140 PD00234022472 ২১১৪০ রজাউল কিরম িপতা-আ ল আউয়াল
মাতা-নািসমা বগম

পীর বাড়ী, আহ দ র, ধমঘর, আহ দ র, মাধব র, হিবগ  - 
৩৩৩১

1141 PD00234021268 ২১১৪১ মাঃ আয়নাল হক িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা- মাছাঃ রহানা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/২, পি ম কাফ ল, 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭

1142 PD00234021768 ২১১৪২ সদার ফয় াহার আ ার িপতা-সদার মা: আ ল মাতাকাি র
মাতা-িমনারা বগম

হিবগ -সােয় াগ  ন ন ি জ রাড, উবাহাটা, সােয় াগ  
পৗরসভা, ০৭নং ওয়াড , রাম , হিবগ  - ৩৩০১



1143 PD00234020816 ২১১৪৩ মাঃ ইসমাইল হাসাইন িপতা- মাঃ হােসন আলী
মাতা- মাছাঃ ফােতমা বগম

হােসন িভলা, হািতর িভটা, নওয়াশী , খাতী , নােগ রী , 
িড় াম - ৫৬৬০

1144 PD00234020170 ২১১৪৪ েমনা আ ার িপতা- গালাপ উ াহ
মাতা-জােহরা িবিব

রাজ গােডন, গাসাইনগর রাড, িদ ণ ামলী আ/এ, ৬ নং 
ওয়াড, হিবগ , হিবগ  সদর- ৩৩০০

1145 PD00234021900 ২১১৪৫ কািতক চ  বমন িপতা- ধাং  চ  বমন 
মাতা-িস রানী বমন

ব য়াতবক র  (রাজার ঘাট ) , তবক র , উিল র, িড় াম - 
5620

1146 PD00234026745 ২১১৪৬ মাঃ ইমদা ল হক চৗ রী িপতা- মাঃ জািম ল হক চৗ রী
মাতা-জািমলা খা ন

10, বারনেটক  (িব এ এফ শাহীন কেলজ, িমেটালা,ঢাকা-
1206), বারনেটক,

1147 PD00234028439 ২১১৪৭ মাঃ মাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ নিজর হােসন
মাতা- মাছাঃ জবা বগম

জ ািত কমািশয়াল  স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

1148 PD00234027335 ২১১৪৮ দীপন তা কদার িপতা-নারায়ন চ  তা কদার
মাতা- মিত তা কদার

বাসা- ১০৯/৮, পাড়া- ধানমি , ১৩ নং, িজগাতলা, ঢাকা- 1209

1149 PD00234022414 ২১১৪৯ মাঃ এরশা ল হক িপতা- মাঃ সয়দ আলী
মাতা- মাছাঃ জ া বগম

মখলী, বড়িভটা, িনউ বড়িভটা, লবাড়ী, িড় াম - 5680

1150 PD00234020602 ২১১৫০ হািব র রহমান তা কদার িপতা-আ ল খািলক তা কদার
মাতা-আরশ বগম

হাি ং নং ৩৫৪, ইনাতখানী, ৩নং দি ণ ব বািনয়াচং, হিবগ  - 
৩৩৫০

1151 PD00234023723 ২১১৫১ মাঃ শা  আলম হােসন িপতা- মাঃ শাম ল হক
মাতা- মাছাঃ আিমরন বগম

পারভীন হাউস, ২১/১/এ, C/O- মাঃ আ ল মা ান ( লাভ  ) 
নীচতলা, নব ীপ বসাকেলন, ল ীবাজার, সদরঘাট, া র, 

িড় াম - ১১০০
1152 PD00234020141 ২১১৫২ রা  করী িপতা-  লাল করী 

মাতা-রাজ মারী করী
290, সাতগ ও চা বাগান , ০৯ নং সাতগ ও ইউিনয়ন পিরষদ, ০৩ 
নং ওয়াড, সাতগ ও, ম ল, মৗলভীবাজার - ৩২১৪

1153 PD00234024697 ২১১৫৩ আেনায়ার হােসন িপতা-AMIN UDDIN
মাতা-িমিছরা বগম

 আটলীহাই, ৫নং আলীর গাও, লাফনাউট, গায়াইনঘাট,, িসেলট - 
৩১৫০

1154 PD00234022175 ২১১৫৪ িলিপ রানী পাল িপতা-িগির  চ  পাল 
মাতা-িমলন রানী পাল

পশ র আ/এ, ম ল ইউিনয়ন , ম ল, মৗলভীবাজার - 
৩২১০

1155 PD00234021625 ২১১৫৫ আ ল বাকী িপতা- ত- আমজাদ আলী 
মাতা-হাছনা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার , ব রাম রা, ২৩ নং িখলগ ও,  
ঢাকা

1156 PD00234022183 ২১১৫৬ িশ ী রানী পাল িপতা- ত েম  মার পাল 
মাতা-িমলন রানী পাল

বাসা নং ৬৭৬, স জবাগ ( ােমর ল), ৩ নং ম ল ইউিনয়ন,  
ম ল, মৗলভীবাজার - ৩২১০

1157 PD00234022257 ২১১৫৭ মারজা র রহমান িপতা- মাঃ িপয়ার আলী
মাতা- হাছনা বগম

িশবরাম র,  উছমান র/2নং ওয়াড, উছমান র, ওসমানী নগর, 
িসেলট - ৩১২৩

1158 PD00234024434 ২১১৫৮ তামা া বগম িপতা- হলাল উি ন
মাতা- সনা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, িড.আই.  রাড, (৪থ তলা), 
ব রাম রা, ঢাকা-১২১৯।,

1159 PD00234023749 ২১১৫৯ ফয়সল িময়া িপতা-আহমদ আলী
মাতা-আখিলমা বগম

E-35, াফ কায়াটার, ২৮ নং, , হা দ র,  ঢাকা - ১২০৭

1160 PD00234026710 ২১১৬০ সয়দ তা ল ইসলাম িপতা- সয়দ আলী হায়দার
মাতা- সয়দা দেলায়ারা বগম

হিবগ  রাড, ম ল, নগইড়, 6 নং  আিশে ান ইউিনয়ন, 4 
নং ওয়াড, ম ল, মৗলভীবাজার - 3210

1161 PD00234025575 ২১১৬১ কশব চ ব িপতা- মাকা  চ ব
মাতা-র া রাণী চ ব

বাসা নং: ১০৪, সড়ক নং: ০৮, ক-িব, মাহনা আ/এ, কেররপাড়া, 
৮ নং ওয়াড, , িসেলট সদর, িসেলট - ৩১০০

1162 PD00234022606 ২১১৬২ মাঃনািসম উি ন িপতা- মাঃ িহত িময়া
মাতা- মাছাঃিফেরাজা বগম

ইয়ারাবাদ, শা া, ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  - ৩০৫০

1163 PD00234025068 ২১১৬৩ ষার কাি  দব িপতা- হেম  মার দব
মাতা-অিনমা রানী দব

০১, কা য়ারপাড়, ৩ নং খািদম নগর, িসেলট ক ােডট কেলজ, 
সদর, িসেলট - ৩১০১

1164 PD00234020548 ২১১৬৪ সাখাওয়া র রিশদ িশবলী িপতা-হা র রিশদ
মাতা-িশিরন লতানা

ওয়ািজব মি ল, ব বাজার, ধমপাশা সদর ইউিনয়ন পিরষদ,  
ধমপাশা, নামগ  - ২৪৫০



1165 PD00234028173 ২১১৬৫ সৗরভ দ িপতা-জগদীশ চ  দ
মাতা-ঝণা রানী দ

 িকছমত মাইজভাগ, ৩ নং লবািড় ইউিনয়ন, বরায়া, গালাপগ , 
িসেলট - ৩১০০

1166 PD00234021328 ২১১৬৬ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ হািনফ জমা ার 
মাতা-হািলমা বগম

জমা ার বািড়, িশকার র, ৮ নং িশকার র ইউিনয়ন পিরষদ/৬ 
নং ওয়াড।, িশকার র, উিজর র , উিজর র , বিরশাল - ৮২২৪

িতব ী

1167 PD00234025412 ২১১৬৭ আশফাক আহমদ খ ন িপতা- বলােয়ত আহমদ খ ন
মাতা-সাম ন নাহার গম

বলােয়ত আহমেদর বাড়ী, ম র, ০১ নং বাঘা ইউিনয়ন পিরষদ, 
বাঘা, গালাপগ , িসেলট - ৩১৬৬

1168 PD00234021452 ২১১৬৮ মা: জািকর হােসন িপতা-আিব আব াহ 
মাতা-মেনায়ারা বগম

িব এফ আই িড িস অিফস াফ কায়াটার , িস এম িপ , িমর র -
02, িমর র - 02, -, -, ভালা - 1216

িতব ী

1169 PD00234025296 ২১১৬৯ েবল আহমদ িপতা- মাহা দ নািজম উি ন
মাতা- মাছাঃ আেলছা বগম

বাসা নং-৫০, ওয়াড নং-০১, ক নং-এ, সরক নং-০১, স ল র, 
মাঝপাড়া, জালাল র, , দি ণ রমা, িসেলট - ৩১০৭

1170 PD00234027649 ২১১৭০ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাতাহার িসকদার 
মাতা- রজাহান

১৬/১৬ , বড় কাটারা , বড় কাটারা , চকবাজার , চকবাজার , 
চকবাজার , প য়াখালী - ১২১১


