
ঃনঃ আইিড রাল 
ন র

াথ র নাম িপতা / 
মাতার নাম

বতমান কানা ডাক েকট

১ PD002340
52656

50001 আিশ ল ইসলাম িপতা-ASHRAFUL ISLAM
মাতা-MASUMA BEGUM

HOUSE NO-18/1, MOTIJHEEL AGB COLONY 

(IDEAL ZONE), 10, MOTIJHEEL, ঢাকা - 1000
২ PD002340

54736
50002 জািহন খান িপতা- মাঃ জাহা ীর খান

মাতা-আেনায়ারা লতানা
২০৩, পি ম া ী, নরিসংদী, পি ম া ী, ২নং, নরিসংদী 
সরকারী কেলজ, নরিসংদী সদর, নরিসংদী - ১৬০২

৩ PD002340
54887

50003 মা: মােমন িময়া িপতা-হায় াহ
মাতা-মােলকা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯২,  মািলবাগ চৗ রী পাড়া ঢাকা-
১২১৯

৪ PD002340
54116

50004 মাঃ আসা ামান িমলন িপতা- মাঃ আলী হােস
মাতা- মাছাঃ ফােতমা

আংগার পাড়া , আংগার পাড়া , আংগার পাড়া, েলর হাট, 
নীলফামারী সদর, নীলফামারী সদর, নীলফামারী - ৫৩০০

৫ PD002340
55674

50005 মাঃ ফয়সাল আহেমদ িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন 
মাতা- মাসাঃ চ া বগম

বািড় নং-২,বাসা নং-২, এইচিবআরআই অিফস ক া াস াফ 
কায়াটার, ১০ নং ওয়াড, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

৬ PD002340
51093

50006 তাওহী ল ইসলাম া িপতা- মাঃ শা   আলম
মাতা-িজনাত রহানা

হাি ং নং ৮০, বানারীপাড়া, বানারীপাড়া পৗরসভা, ওয়াড নং ২, 
বানারীপাড়া, বানারীপাড়া, বানারীপাড়া, বিরশাল - ৮৫৩০

৭ PD002340
58531

50007 িফয়া বগম িপতা- মাঃ আলমগীর 
মাতা-সািহনা বগম িন

াহত ি েযা া মাঃ শহীদ উ াহর বাসা, ১/১ গজনবী রাড, 
মাহা দ র, ঢাকা -১২০৭।

৮ PD002340
57176

50008 সয়দ মা: সাি র হােসন িপতা- সয়দ মা: জািকর
মাতা-আফেরাজা বগম

বড় বািড়, পি ম আউিলয়া র, ০২ ( ই), ময়দান মা াসা, প য়াখালী 
- ৮৬০০

৯ PD002340
55538

50009 ণা রানী িপতা-সে াষ খরাতী
মাতা- িমলা রানী

যে  সে াষ মার রায়, ক নং-১৩, তীয় তলা, পিরক না 
কিমশন, , ২৭, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১০ PD002340
57310

50010 পনা রানী দাশ িপতা-রবী  মার দাশ
মাতা-িদপালী রানী দাশ

২৮/৬, পাইকপাড়া সরকারী াফ কায়টার, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬

১১ PD002340
51022

50011 মাঃ রািকব হােসন িপতা- মাঃ বা ল 
মাতা-আেয়শা বগম

কাছাির বািড়, আলাদাদ র, হািজরপাড়া ইউিনয়, ০১ ওয়াড, 
সিলমাবাদ, ল ী র সদর, ল ী র - ৩৭০৩

১২ PD002340
52710

50012 শখ আ  হাি◌নফ িপতা- শখ আ  বকর
মাতা- রজাহান বগম

৫৮/৫, িগলাতলা , বাশতলী, িগলাতলা , রামপাল, রামপাল, বােগরহাট 
- ৯৩৪০

১৩ PD002340
52714

50013 মাঃ মিন ামান িপতা- শখ আ  বকর িসি ক
মাতা- র জাহান

৫৮/৫, িগলাতলা , বাশতলী, িগলাতলা , রামপাল, রামপাল, বােগরহাট 
- ৯৩৪০

১৪ PD002340
50826

50014 মাঃ শির ল সরদার িপতা- জাহার আলী সরদার 
মাতা-মেনায়ারা বগম

৩০৮, ধা রা, ৫ নং শালক, ধা রা , উিজর র , উিজর র , বিরশাল -
 ৮২২১

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

িবষয়ঃ সাটার পেদ িনেয়ােগর িনিমে  ১৪  েবশ প  ডােকেযােগ রেণর তািলকা (সকল িবভাগ)


