
ঃনঃ আইিড
রাল 
ন র

াথ র নাম
িপতা / 

মাতার নাম
বতমান কানা া

১ PD00234018041 ১০০০১ মা: আ ল মিজদ আদনান িপতা-ABUL KALAM 
মাতা-RAZIA BEGUM

৭৪/১ পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা,  শের বাংলানগর , 
ঢাকা - ১২০৭

২ PD00234014804 ১০০০২ মাঃ িমজা ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-খােলদা বগম

১২৯/খ, লেভল-৮, িনউ এিলফ া  রাড,  িনউ মােকট,  ঢাকা।

৩ PD00234018373 ১০০০৩ মানা হক িন ম িপতা-নািছ ল হক চৗ রী
মাতা- রাকসানা আখতার

২৯ নং ম  বাসােবা , ২৭, ঢাকা - ১২১৪

৪ PD00234010434 ১০০০৪ হা দ মহিসন িময়া িপতা- হা দ ইি স িময়া
মাতা-আেবদা খা ন

লা য়ার ক, ৪নং গায়ালনগর, মাছমা, নািছরনগর, া ণবািড়য়া -
 ৩৪৪০

৫ PD00234018037 ১০০০৫ আহসান হাবীব িপতা- মা : আ ল কালাম 
মাতা-িমেসস রািজয়া বগম

৭৪/১ পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা মাহা দ র  শের 
বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

৬ PD00234012779 ১০০০৬ সািদয়া আ ার িপতা- মাঃ আলাউি ন
মাতা- দেলারা বগম

যেত মাঃ আলী হােসন আজীম , নাসা হাি ংস িলঃ, আউয়াল 
স ার  ৩৪, কামাল আতা ক এিভিনউ, বনানী,ঢাকা।

৭ PD00234019204 ১০০০৭ মাঃ কামাল পারেভজ িপতা- মাঃ আ ল হােসন 
মাতা-পারভীন আ ার

পংবাইেজাড়া, মাকনা/০২, পংবাইেজাড়া,  নাগর র, ঢাকা - 
১৯৩৬

৮ PD00234015997 ১০০০৮ মন র মােশদ িপতা- মাঃ িজ র রহমান
মাতা-িরনা রহমান

যে : আ ল ওয়ািহদ মা ার, বাড়াইল(উ র পাড়া), সিলমগ , 
নবীনগর, া ণবািড়য়া - 3418

৯ PD00234010214 ১০০০৯ মা : ম র -এ- দা িপতা-এ, ক,এম, ল ইসলাম
মাতা- বগম হাওয়া র ইসলাম

বাসা ৩৬১ ও সড়ক ১/১, য াইল ব পাড়া ( মা া বািড় ), 
য াইল / ২, নবাবগ জ ,  ঢাকা - ১৩২০

১০ PD00234014775 ১০০১০ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা-আ ল হােসন
মাতা-সাহারা খা ন

মিনয় , উ র পাড়া, মিনয় ,  আখাউড়া, া ণবািড়য়া - ৩৪৬৪

১১ PD00234018706 ১০০১১ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ জসীম উি ন
মাতা-রা  বগম

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

১২ PD00234017436 ১০০১২ মাঃ আিরফ হাসান িপতা- মাঃ ফা ক হাসান
মাতা- মােমনা বগম

২৩৯, ে ফ পাড়া, ৩ নং ওয়াড, া ণবািড়য়া,

১৩ PD00234014559 ১০০১৩ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন
মাতা- রাইয়া বগম

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

১৪ PD00234017476 ১০০১৪ তপন চৗ রী িপতা-িনমল চৗ রী 
মাতা- জ ািত চৗ রী

৪৬৮, ব পাইকপাড়া, ০৪ নং ওয়াড, া ণবািড়য়া,

১৫ PD00234013637 ১০০১৫ ফারজানা রহমান িপতা- শখ ফজ র রহমান
মাতা- রখা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, , মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
২৩নং , িখলগ ও,  ঢাকা - ১২১৯

১৬ PD00234018088 ১০০১৬ মা: চান িময়া িপতা- মা: সিহদ িময়া
মাতা- মাছা: নকজান বগম

নাই, াম : উচািলয়া পাড়া, সরাইল, া ণবািড়য়া - 3430

১৭ PD00234012662 ১০০১৭ হািলমা আ ার িপতা- মাঃ হােরজ উি ন
মাতা-মেনায়ারা বগম

যে : মেনায়ারা খা ন াট# I9, বাসা# ২৭২/৩, পি ম 
আগারগ ও, িমর র, ঢাকা - ১২০৭

জলাঃঢাকা

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

িবষয়ঃ স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর পেদ িনেয়ােগর িনিম  ডাকেযােগ েবশপ  রেণর তািলকা (সকল িবভাগ)



১৮ PD00234015562 ১০০১৮ মাসা দ মাহ দা আ ার িপতা- মাঃ ফজ র রহমান
মাতা- মাসা দ রােহলা বগম

যে : মাঃ বিশর আহা দ, , কসবা, া ণবািড়য়া - ৩৪৬১

১৯ PD00234018418 ১০০১৯ ফােতমা জ ফারজানা িপতা- মাঃ আ ল মা ান
মাতা-শাহীদা মা ান

C/O মাঃ জামাল উি ন, লালাসরাই (ধামালেকাট), ১৫ নং, 
ক া নেম , ভাষানেটক, ঢাকা - ১২০৬

২০ PD00234014668 ১০০২০ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা-আ  হািনফ
মাতা-পা ল আ ার

 হিরয়াবহ, গাপীনাথ র , চ ী ার, কসবা, া ণবািড়য়া - ৩৪৬২

২১ PD00234019132 ১০০২১ মাঃ সাখাওয়াত হােসন সজীব িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা- শেহলী আ ার

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার , 95/2 , পি ম 
কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - 1207

২২ PD00234017561 ১০০২২ হলাল উি ন িপতা- মাঃ ছ িময়া 
মাতা-সািফয়া বগম

বাঘমারা , আড়াইিসধা , আ গ  , া ণবািড়য়া - ৩৪০২

২৩ PD00234015644 ১০০২৩    এ. ক.এম.ফয় াহ িপতা-মর ম এম.এ.হািলম
মাতা-সাম ননাহার

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

২৪ PD00234017308 ১০০২৪ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা- মাঃ জািকর হােসন
মাতা-হ ফা বগম

১৫৩/ঘ, ব রাজাবাজার, ২৭, তজগ ও, ঢাকা।

২৫ PD00234010165 ১০০২৫ আকিলমা িপতা- মাঃ আনছার উি ন
মাতা-ফিজলা খা ন

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

২৬ PD00234014157 ১০০২৬ শামীম উি ন িপতা- ত আ ছ ছামাদ
মাতা-আেবদা খা ন

জা াল পাড়া, তলীনগর, ৭নং তালশহর ব, অ াম, 
া ণবািড়য়া সদর,

২৭ PD00234013021 ১০০২৭ শািক ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম
মাতা-তাজ বগম

বািড় : 151, াট : িব/2, ি হাউিজং ,  দি ণ পীেড়রবাগ, 
িমর র, 13, ঢাকা - 1216

২৮ PD00234018083 ১০০২৮ জন িময়া িপতা-রিফক িময়া
মাতা-িদ  বগম

নাই, াম : বড় দওয়ান পাড়া, সরাইল, া ণবািড়য়া - 3430

২৯ PD00234016605 ১০০২৯ িরমা আ ার িপতা-এম.এ. খােলক
মাতা- হেলনা বগম

৮/৩/িব-১, দি ন সােয়দাবাদ, ৪৯, ওয়ারী, যা াবাড়ী, ঢাকা - 
১২০৪

৩০ PD00234013972 ১০০৩০ মাঃ আফসার উি ন িপতা- ত: আ ন র 
মাতা-আেলকজান িবিব

১০৩, রহমান ভবন, আমতলী, মহাখালী , ঢাকা।

৩১ PD00234010774 ১০০৩১ মাঃ শাহিরয়ার ইমরান িপতা-আব র রিহম খান
মাতা-হািসনা খান

যে ঃ মাঃ লতান আক , ১/২০ নং এম.এল.এস.এস. 
কায়াটার (৫ম তলা), রাজারবাগ িলশ লাইন, ১৩ নং ওয়াড, 

শাি নগর, ঢাকা - ১২১৭
৩২ PD00234017244 ১০০৩২ বাস মার দাস শা িপতা-সাধন চ  দাস

মাতা-স া রানী দাস
ারাগন হাউস (10ম তলা), 5-মহাখালী, বািণজ ক এলাকা, 

বনানী, লশান, ঢাকা,
৩৩ PD00234011291 ১০০৩৩ ফারজানা বিব িপতা- ত.আ ল হােসম

মাতা-কািনজ ফােতমা
৯৩/১, এ িদ ন কমািশয়াল ই উট, আগারগ ও, তালতলা, 
ঢাকা - ১২০৭

৩৪ PD00234015411 ১০০৩৪ অ প চ  বত িপতা-িবমল চ  বত
মাতা-িশ া চ  বত

 াম র, বভাগ, বণ মা াসা, নািসরনগর, া ণবািড়য়া - 
৩৪৩২

৩৫ PD00234012118 ১০০৩৫ মৗ মী আ ার িপতা- মা: মিজ র রহমান
মাতা- হাসেন আরা বগম

িব-৬৪, এফ-১১, এিজিব কেলানী , ১০ ন র , িজি ও , মিতিঝল 
, ঢাকা - ১০০০

৩৬ PD00234016653 ১০০৩৬ মাঃ রজাউল কিরম িপতা-ওমর আলী
মাতা- খােদজা বগম

৪০৪, দি ণপাড়া (িমরআলী বািড়), কাছাইট, ১৩ নং মািছহাতা 
ইউিনয়ন পিরষদ, মািছহাতা,  া ণবািড়য়া - ৩৪০০

৩৭ PD00234011656 ১০০৩৭ শারমীন আ ার িপতা- মাঃ আ র রিশদ
মাতা-রওশন আরা বগম

149/এ, ভাতীবাগ, 01, িথলগ ও,  ঢাকা - 1219

৩৮ PD00234018269 ১০০৩৮ সািব ন নাহার িপতা-Abul Kalam Azad
মাতা-Monoara Azad

House: 26, Road:30, Ground Floor, 
Rupnagar R/A, Rupnagar, Mirpur, ঢাকা।



৩৯ PD00234015652 ১০০৩৯ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা-MD. ABDUL LATIF 
মাতা-JAHURA KHATUN

েযাজ  নয় , কাওয়ােখালা , গ ◌ং য়া , সাহােবলী র , ধামরাই 
, ঢাকা - 1800

৪০ PD00234012093 ১০০৪০ কািব ল আলম িপতা-মিন ল আলম
মাতা- েলখা বগম

১০২, কা াল নােথর বািড় , ে ফপাড়া , ০৩নং ওয়াড , 
া ণবািড়য়া ,

৪১ PD00234014216 ১০০৪১ মাঃ শিহ ামান িপতা- মাঃ মিহউ ীন িময়া 
মাতা- মা ারী খানম

117, পি ম শওড়াপাড়া, ( ব পাশ-1 তলা), আন বাজার 
মাড়, , িমর র 2, ঢাকা - 1216

৪২ PD00234012509 ১০০৪২ মা: ছাি র আহেমদ িপতা- মা: আ ল মিজদ
মাতা-শরী ে ছা বগম

দি ণ মৗড়াইল (অবকাশ িবটাইপ কায়াটার),, া ণবািড়য়া - 
৩৪০০

৪৩ PD00234016094 ১০০৪৩ িশিরন আ ার িপতা- মাঃ সাম উি ন
মাতা- রবা

জ ািত কমাি য়াল স ার, িব ৯৩, , মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩, 
িখলগ ও,  ঢাকা - ১২১৯

৪৪ PD00234018720 ১০০৪৪ মাঃ মাহ র রহমান িপতা- ত মাঃ হািব র রহমান 
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা হািবব

নায়াবাদী ,  , িসংগারিবল , িমরাশানী ,  , িবজয়নগর , 
া ণবািড়য়া - ৩৪৫০

৪৫ PD00234019138 ১০০৪৫ বদ ল হায়দার চৗ রী িপতা-আ র রিহম বা ল
মাতা-সােজদা খানম

১৬১/১ , লতানগ  রাড, ঢাকা উ র িস  করেপােরশন, 
রােয়রবাজার, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৯

৪৬ PD00234019212 ১০০৪৬ মা: ৎফর কিবর িপতা- মা: মা ন কিবর 
মাতা- ৎ ন নছা

145/4-এ, দি ণ পীেররবাগ , ১৩ , িমর র, ঢাকা।

৪৭ PD00234019214 ১০০৪৭ মাহ দা রহমান িপতা- ত. মাঃ মাখেল র রহমান
মাতা-সািবহা আ ার

গ-৬/৭, , বাংলােদশ াংক কেলানী, ৪৭, ফিরদাবাদ, াম র, 
ঢাকা - ১২০৪

৪৮ PD00234011958 ১০০৪৮ সাম  চ  দাস িপতা-ি য়লাল চ  দাস
মাতা-উষা রানী দাস

ি য়লাল চ  দাস এর বািড়, বা ারাম র , ৪নং, বা ারাম র , 
া ণবািড়য়া - ৩৪২০

৪৯ PD00234010990 ১০০৪৯ ফােতমা ন নছা িপতা-ABDUR RAHIM
মাতা-LOVELY YESMIN

B-90/F-9, AGB COLONY, 10, 
MOTIJHEEL, ঢাকা - 1000

৫০ PD00234017904 ১০০৫০ মা: রােশ ল হক িপতা- মা: র আিমন 
মাতা-জেবদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ 
নং- ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা।

৫১ PD00234016669 ১০০৫১ 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, ঢাকা - ১২১৯

৫২ PD00234017811 ১০০৫২ মাঃ ই াহীম িপতা- মাঃ রশীদ আলম
মাতা-রািকয়া বগম

44/3, ওয়াক-আপ কেলানী, আ ারক া , িমর র-১, ঢাকা।

৫৩ PD00234016678 ১০০৫৩ মাঃ আ  হািনফা গালাম 
মা ফা

িপতা- মাঃ এনতাজ আলী বপারী
মাতা- মাছাঃ পা ল বগম

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

৫৪ PD00234014283 ১০০৫৪ রাজীব আচা িপতা-অমেরশ আচা
মাতা- া আচা

৬০৭ তপন ডা ােরর বািড়, গাকণঘাট, া ণবািড়য়া পৗরসভা/ 
০৭ নং ওয়াড, গাকণঘাট, সদর, সদর, া ণবািড়য়া - ৩৪০০

৫৫ PD00234013218 ১০০৫৫ সািবনা আ ার িপতা-শা  মর জ আলী
মাতা-আেয়শা খা ন

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

৫৬ PD00234015696 ১০০৫৬ আেনায়ারা বগম িপতা- মা: িরয়া ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা বগম

দিড়কাি  ম পাড়া, দিড়কাি , বা ারাম র, া ণবািড়য়া - 
3413

৫৭ PD00234016578 ১০০৫৭ সািবহা খান িপতা-আ ল মা ান খান
মাতা- তঃ আজেমির লতানা

বাসা নং- ৪১/২, পি ম কাফ ল, মা াপাড়া তালতলা, শের 
বাংলা নগর, ১৬ নং ওয়াড,  ঢাকা - ১২০৭

৫৮ PD00234012738 ১০০৫৮ িলয়াকত আলী িপতা- মা: আ র রউফ
মাতা-িপয়ারা বগম

যে  মা: ছােদ র রহমান, িশ া ম ণালয়, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ, শাখা-13 (এম.িপ.ও), ভবন নং-6, ক  নং-
1810, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।,



৫৯ PD00234018142 ১০০৫৯ ফিরদা ইয়াসিমন িপতা- ত আ ল বারী
মাতা-সাম ন নাহার

৭০/২ িজগাতলা, াট নং-৪ িব, িজগাতলা, ১৪, িজগাতলা, 
হাজারীবাগ, ঢাকা - ১২০৯

৬০ PD00234013166 ১০০৬০ মাহা দ সােহল িময়া িপতা- মাহা দ আ র রিহম
মাতা-সাহানা বগম

বপাড়া , য়ারা,  িবটঘর, , নবীনগর, া ণবািড়য়া - ৩৪১৭

৬১ PD00234018298 ১০০৬১ িস  আ ার েশদা িপতা- মা: আ ল খােলক
মাতা- াহার বগম

খােলক িভলা, ১৫৯/ িব,, ম  পাইক পাড়া,, ১১ নং ওয়াড, 
িমর র, উ র িস  কেপােরশন।

৬২ PD00234015120 ১০০৬২ আফেরাজা লতানা িপতা- ত মাঃ আ ল হাই
মাতা- ৎফা বগম

জ ািত কমািময়ার স ার, িব-৯৩, , মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও, ঢাকা।

৬৩ PD00234018045 ১০০৬৩ ফািরয়া ইসলাম িপতা- মাঃ শা  জালাল ইসলাম
মাতা-নারিগছ বগম

৪০/১, িনলা র সাহা রাড, ২২, িনউমােকট, হাজারীবাগ, ঢাকা - 
১২০৫

৬৪ PD00234018700 ১০০৬৪ লের  সাহা অ িপতা-জগদীশ চ  সাহা
মাতা-মীরা রানী সাহা

৩৮ ন ◌ং পা য়া িল রাড, ঢাকা-১১০০, ৩৮ ০০

৬৫ PD00234018551 ১০০৬৫ মাঃ মাহ র রহমান িপতা- মাঃ সিলম 
মাতা- মাসাঃ রােবয়া খা ন

৪৫/৬, শাহজালাল রাড, , পাড়াডগাইর, ন ন পাড়া , মা য়াল 
০৬ নং , পাড়াডগাইর, ডমরা, ঢাকা - ১৩৬২

৬৬ PD00234012566 ১০০৬৬ র া রানী সরকার িপতা-িনর ন সরকার 
মাতা- ল রানী সরকার

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

৬৭ PD00234012305 ১০০৬৭ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা-িভ. এফ. আ াছ িমঞা
মাতা-ফিজলত

৮৪৪ নং , ব শওড়া পাড়া,, ১৪  নং ওয়াড, িমর র-১০,  ঢাকা -
 ১২১৬

৬৮ PD00234010303 ১০০৬৮ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ ছা িময়া
মাতা- মাছাঃ নািছমা বগম

৫০৪, ইসমাইল িভলা, কাি রপাড়া ( ব) , দশ, া ণবািড়য়া,

৬৯ PD00234015877 ১০০৬৯ িমজা উে  সালমা িপতা-িমজা মাঃ শাহজাহান
মাতা-িশিরন  লতানা

১৪২/৩-িব, দি ন পীেররবাগ, ১৩ নং ওয়াড, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

৭০ PD00234013213 ১০০৭০ ফারকান িময়া িপতা-অিহদ িময়া
মাতা-মিরয়ম বগম

 মজিলশ র, ৫নং িবনাউ  , কসবা, া ণবািড়য়া - ৩৪৬০

৭১ PD00234014974 ১০০৭১ জািকয়া আ ার িপতা- মা: আ  তােহর শখ
মাতা-হািলমা বগম

১২/২,(৪থ তলা), রাজার বাগ বাজার, ০৫, বাসােবা, 
স জবাগ,ঢাকা - ১২১৪

৭২ PD00234015191 ১০০৭২ ফজেল রাি িপতা- মা: আ ল বােতন
মাতা- কািহ র বগম

, কালঘড়া, র াবাদ, কালঘড়া, নবীনগর,  া ণবািড়য়া - ৩৪১৩

৭৩ PD00234019278 ১০০৭৩ মাহা দ তাই র নািছর িপতা-নািছর উি ন আহা দ
মাতা- ন নাহার

২২/৫ ীনেরাড াফ কায়াটাস, কলাবাগান, ৫১, িনউমােকট,  
ঢাকা - ১২০৫

৭৪ PD00234015887 ১০০৭৪ আ  ব র িছি ক িপতা-আ  তােহর 
মাতা-আ বা বগম

দিরকাি , বা ারাম র, া ণবািড়য়া - 3413

৭৫ PD00234019230 ১০০৭৫ িস  আ ার িপতা-আ ল আিজজ হাওলাদার
মাতা-আকিলমা বগম

বাসা নং,৩৬, রাড নং-১০ ( ণা হয়ার সার), িড.আই  েজ  
-ঢাকা,  ম ল বা া , ঢাকা - ১২১২

৭৬ PD00234019011 ১০০৭৬ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ ছা িময়া
মাতা- মাছাঃ নািছমা বগম

৫০৪, ইসমাইল িভলা, কাি রপাড়া ( ব), দশ, 
া ণবািড়য়া, া ণবািড়য়া - ৩৪০০

৭৭ PD00234013557 ১০০৭৭ মাঃ জামাল হােসন িপতা- মাঃ নািসর গাজী
মাতা-পারভীন বগম

বাসা নং,৩৬, রাড নং-১০ ( ণা হয়ার সার), ম ল বা া 
,িড.আই  েজ  -ঢাকা- ১২১২

৭৮ PD00234017938 ১০০৭৮ রামা য় ধর িপতা-রিতর ন ধর
মাতা-অ◌াসনা ধর

িমি  বাড়ী, ম , মজিলশ র, মজিলশ র, া ণবািড়য়া,

৭৯ PD00234016851 ১০০৭৯ সাবিরনা হায়দার িপতা- মা: হায়দার িশকদার
মাতা-শাহানারা বগম

৩/১৩,পাইকপাড়া সরকাির িড টাইপ কেলানী, পাইকপাড়া, ১১,  
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

৮০ PD00234018734 ১০০৮০ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাহা দ আলী
মাতা- জাছনা বগম

৬  তালা,১০৬/এ,১৬ নং গাড়ান বাজার রাড, িতলপাপাড়া, 
১নং, িখলগাও,ঢাকা।



৮১ PD00234017828 ১০০৮১ স জ বমন িপতা-িদলেখাশ বমন 
মাতা- ◌ুিচ া বমন

বাসা-102, ক#এ, আগানগর, মােলাপাড়া।, আগানগর,ওয়াড-
03, করানীগ , ঢাকা - 1310

৮২ PD00234015558 ১০০৮২ মাঃ রাজীব িময়া িপতা- মাঃ আ ল আউয়াল 
মাতা-র জা বগম

ম পাড়া, চরলহনীয়া, ফরদাবাদ, বা ারাম র, া ণবািড়য়া - 
৩৫৪১

৮৩ PD00234013573 ১০০৮৩ ই  আ ার িপতা- মাঃ মিতউর রহমান
মাতা- সিলনা বগম

যে , মাঃ নজ ল ইসলাম ( ), িদ সান স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ন ইনি উট, সনপাড় পবতা িমর র -১০,

৮৪ PD00234014371 ১০০৮৪ িলিপ রাণী সাহা িপতা- ম ল সাহা
মাতা-মালিত রাণী সাহা

, শাহবাজ র, সরাইল, সরাইল, া ণবািড়য়া - ৩৪৩১

৮৫ PD00234013703 ১০০৮৫ শখ মাহা দ আল-হীরা িপতা- শখ আেনায়ার হােসন 
মাতা-নাজমা আেনায়ার

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

৮৬ PD00234014891 ১০০৮৬ আমজাদ হাসাইন িপতা-আ ল আিজজ
মাতা-মেনায়ারা বগম

১০১/এ, হাজী ওসমান গিণ রাড, আ  বাজার, ৩৪নং 
বংশাল,ঢাকা।

৮৭ PD00234011230 ১০০৮৭ তানিজরা আ ার িপতা-আ স সা ার 
মাতা- ল ম বগম

ম ী র, ডমরা , ঢাকা - ১৩৬০

৮৮ PD00234013676 ১০০৮৮ মাঃ ান হােসন িপতা- মাঃ আিন র রহমান
মাতা- মাছাঃ েলখা বগম

িপডাি উিড অিফসাস কায়াটার নং-৩, মা র মসিজদ রাড, 
িখলগ ও চৗ রীপাড়া, ঢাকা।

৮৯ PD00234012845 ১০০৮৯ কিহ র আ ার িপতা- র উি ন
মাতা-মােজদা

বাসা নং- ৮/িড/৫, মীরবাগ মাড়, ৩৬ নং, শাি নগর, হািতরিঝল 
থানা, ঢাকা - ১২১৭

৯০ PD00234017631 ১০০৯০ লায়লা র স িপতা- মাঃ আ র র
মাতা-অ না বগম

 ৯৭১, ব মিন র, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬, ব মিন র, 13 নং 
ওয়াড,ঢাকা।

৯১ PD00234018056 ১০০৯১ শািকলা খানম িপতা- মাঃ বিদ-উজ-জামান
মাতা-নািগস বগম

5 নং, হরনাথ ঘাষ লন, 28, পা া,  লালবাগ, ঢাকা - 1211

৯২ PD00234018498 ১০০৯২ মাঃ হািব াহ িপতা- মাঃ শহী াহ 
মাতা-মেনায়ারা বগম

ম-১৯, ক-১৩ , পিরক না কিমশন চ র , শের বাংলা নগর ,

৯৩ PD00234011666 ১০০৯৩ আেমনা আ ার িমেশলা িপতা- মাঃ জিহ ল ইসলাম
মাতা-আেনায়ারা বগম

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

৯৪ PD00234017895 ১০০৯৪ মা: কাম ল হাসান িপতা- মা: মা ন কিবর
মাতা- মাসা: আেমনা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ 
নং- ওয়াড, িখলগ ও,ঢাকা।

৯৫ PD00234019166 ১০০৯৫ িজয়া ল ইসলাম িপতা-আিমর হােসন
মাতা-কিহ র বগম

বা র চর রাড, মীেররবাগ, ভাড া, ঢাকা ট িমল,  করািনগ , 
ঢাকা - 1311

৯৬ PD00234018515 ১০০৯৬ এরশাদ িময়া িপতা-খাজা আহা দ খ ন
মাতা-তাহিমনা বগম

১১/২, আগারগ ও, তালতলা, সরকাি◌র কলানী, ঢাকা- ১২০৭।,

৯৭ PD00234018707 ১০০৯৭ মাঃ  শিফ র রহমান িপতা- মাঃ আ  তােহর
মাতা-মিরয়ম বগম

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

৯৮ PD00234012752 ১০০৯৮ মা: ছােদ র রহমান িপতা- মা: আ র রউফ
মাতা-িপয়ারা বগম

যে  মা: ছােদ র রহমান, িশ া ম ণালয়, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ, ভবন-6, ক -1810, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

৯৯ PD00234013225 ১০০৯৯ মাঃ মাঈন উি ন ি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

১০০ PD00234012819 ১০১০০ মাহা দ সাহরাব েসন ইয়া িপতা- মাহা দ আিম ল হক ইয়া
মাতা- মাসা ৎ রােকয়া বগম

২০৪, শের বাংলা হল, শের বাংলা িষ িব িব ালয়,  শের 
বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭,

১০১ PD00234019290 ১০১০১ সা াদ হােসন িপতা- মাফা ল হােসন
মাতা-শাহা র বগম

বাসা নং-২৭/িস, রাড নং-০৪, ক া নেম  বাজার এলাকা, ঢাকা 
ক া নেম ,, ভাষানেটক, ঢাকা - ১২০৬



১০২ PD00234012810 ১০১০২ বাি  চ  সরকার িপতা- গাপাল চ  সরকার  
মাতা- জনা রানী সরকার

িততাস ভবন , শের বাংলা িষ িব িব ালয়, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭ ,

১০৩ PD00234010259 ১০১০৩ 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, ০৪, িমর র, ঢাকা - ১২০৬

১০৪ PD00234015469 ১০১০৪ ীিত রানী িপতা- ধাম চ  শীল
মাতা-িরনা রানী

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

১০৫ PD00234012764 ১০১০৫ সােলহা আ ার িপতা- ত. আ স সা ার
মাতা-রাে◌কয়া বগম

১৩২৭, ি তীয় তলা, ব শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬।,

১০৬ PD00234014790 ১০১০৬ মা: িরয়াদ হােসন িপতা-আ ল কািদর ধান
মাতা- সিলনা বগম

ধান বািড়, ফলাকাি , ১১ নং পি ম ফেতহ র , নাউরী 
বাজার, মতলব উ র,

১০৭ PD00234017224 ১০১০৭ ফয়সাল হােসন িপতা- ত মা: মাবারক হােসন
মাতা-মাক দা বগম

আছাদনগর, ভানী ইউিনয়ন, র মািনকচর, দিব ার, ঢাকা - 
3533

১০৮ PD00234015902 ১০১০৮ ইমাম হাসান িপতা- মা: শাহজাহান িময়া
মাতা-ফােতমা বগম

পি ম পায়া, ২নং ওয়াড, পি ম পায়া, কািলর বাজার, 
ফিরদগ , চ দ র - ৩৬৫০

১০৯ PD00234016141 ১০১০৯ ফােতমা- জ- জা  রা িপতা- মাঃ আ  সাঈদ ইঁয়া
মাতা-মমতাজ বগম

িব-৯, িস-২ ব ন কমে , তালতলা সরকারী কেলানী, ৪১, 
আগারগ ও,  মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১১০ PD00234016999 ১০১১০ মা: মারেশদ আলম িপতা-আলী আহেমদ
মাতা-মা দা বগম

৩৮/ ৬ ,আব ল খােলক ভবন, আিজম র, অ◌ািজম র, িনউ 
মারেকট,  লালবাগ, চ দ র - ১২০৫

১১১ PD00234013479 ১০১১১ সালমা আ ার সােহলী িপতা-আ ল লিতফ
মাতা-আছমা বগম

সােহল আহােমদ, বােজট ও অিডট শাখা, বাংলােদশ বতার, 
সদর দ র, আগারগ ও, ঢাকা- ১৩৬১

১১২ PD00234018546 ১০১১২ হা দ ইমা ল হাসান িপতা-আ ল হক
মাতা-তাইেয় ন নছা

হা দ ইমা ল হাসান , খােলদ লাইে রী, ডগাইর বাজার, 
সা িলয়া , সা িলয়া , সা িলয়া , ডমরা, ঢাকা - ১৩৬১

১১৩ PD00234014188 ১০১১৩ মাঃ ফজেল রাি িপতা- মাঃ আ ল ছ
মাতা-ছােলহা আ ার

এ-২/১, ঢাকা িশ ােবাড াফ কায়াটার, ঢাকা- ১২,  িমর র, 
ঢাকা - ১২১৬

১১৪ PD00234018030 ১০১১৪ েরজা াত িপতা- মা: খারেসদ আলম
মাতা-মান রা বগম

বািড়-12, রাড-2,মীর হােসন মী  সড়ক, ইসলামবাগ, দি ণ 
দিনয়া,কদমতলী,ঢাকা-1236।

১১৫ PD00234016947 ১০১১৫ ফারজানা আ ার িপতা- ত. ফজ ল হক
মাতা-জাহানারা বগম

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

১১৬ PD00234017588 ১০১১৬ মাহ ল হাসান িপতা-আ র রিহম
মাতা-আফেরাজা বগম

যে ঃ আ র রিহম ( ী), িনরাপ া হরী, বাংলােদশ জাতীয় 
জা ঘর,  শাহবাগ, ঢাকা - ১০০০

১১৭ PD00234013720 ১০১১৭ মাফ হা তাজকীন িপতা- মাঃ আ ল মা ান খান
মাতা-রািশদা 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

১১৮ PD00234013392 ১০১১৮ িণমা রানী িপতা- ত িদেনশ চ  শীল
মাতা-মায়া রানী

শীল বাড়ী, াম-ল সার (শীল বাড়ী), িশল িড়, ল সার বাজার, 
ব ড়া, চ দ র - 3500

১১৯ PD00234010610 ১০১১৯ মাহ র রহমান িপতা- মাঃ ইউ ছ আলী
মাতা- া বগম

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

১২০ PD00234014642 ১০১২০ িশউলী আ ার িপতা-আ ল আউয়াল খ ন
মাতা- রােকয়া বগম

১৩১/এ, , শাহ আলী বাগ, ১২, িমর র, ঢাকা।

১২১ PD00234014262 ১০১২১ নাসিরন লতানা িপতা-ফজ র রহমান
মাতা-মিরয়ম বগম

ব ল -৮, ৩/এ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডমী, 
নীলে ত, ১৮, িনউমােকট, ঢাকা - ১২০৫

১২২ PD00234017606 ১০১২২ মা: েবল দওয়ান িপতা-আলমগীর দওয়ান
মাতা-তাছিলমা বগম

৪৪/১ রিহম য়ার,িনউ মােকট, িস  কমে , িনউ মােকট, ৫২, 
িনউ মােকট, ঢাকা, - ১২০৫



১২৩ PD00234017913 ১০১২৩ ফারহানা আ ার িপতা- মাঃ মা ফা
মাতা-জা া ল ফরদাউস

মাঃ সাহাগ ম ল, ১৪/িস, িজগাতলা, ৪৮, িজগাতলা, 
হাজারীবাগ, ঢাকা - ১২০৯

১২৪ PD00234015751 ১০১২৪ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল হােসন বপারী
মাতা-রিহমা বগম

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ঘিনয়ারপাড়, ছংগারচর 
পৗরসভা, ছংগারচর বাজার, মতলব উ র,  চ দ র - ৩৬৪৩

১২৫ PD00234013108 ১০১২৫ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ ইউ স িদদার
মাতা-আেমনা বগম

১১, বািনয়া নগর াফ কায়াটার, ৪৪ নং ওয়াড, ঢাকা সদর, 
া র,  ঢাকা - ১১০০

১২৬ PD00234017613 ১০১২৬ িকেশার হাজরা িপতা-কমল হাজরা
মাতা-িনয়িত রািন হাজরা

৪৪/১ রিহম য়ার,িনউ মােকট, িস  কমে , িনউ মােকট, ৫২, 
িনউ মােকট, ঢাকা, - ১২০৫

১২৭ PD00234011822 ১০১২৭ মাঃ কাম ল হাসান িপতা- মাঃ আ ল কিরম 
মাতা-নািগস

বায় ত তাইেয় ব জােম মসিজদ াফ কায়াটার,  জ রী মহ া, 
২৯, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১২৮ PD00234014625 ১০১২৮ মাঃ আ ল মা ান িমিজ িপতা- র মাহা দ িমিজ
মাতা-শাম ন নাহার

িমিজ বাড়ী , মতলব রাড, াম: া র, ১নং িব র 
ইউিনয়ন, চ দ র - ৩৬০২

১২৯ PD00234018247 ১০১২৯ মা ািফ র রহমান িপতা- ত জিহ ল ইসলাম
মাতা- পয়ারা বগম

ধানীয়াবাড়ী, রাম র, ০২ ওয়াড, পাক রাম র, ক য়া, ঢাকা 
- ৩৬৩১

১৩০ PD00234015849 ১০১৩০ মারেশ ল আলম িপতা- মা: ই ািহম খিলল
মাতা-িপয়ারা বগম

কাির সােহব বািড়, াম: লড়াইরচর , ১২ নং চর :খীয়া, 
িবরাম র বাজার , ফিরদগ , চ দ র - ৩৬৬১

১৩১ PD00234012471 ১০১৩১ সািহদা খা ন িপতা- মা: ইসরাইল
মাতা-রাইশা খা ন

ফারহানা িভলা, ৩য় তলা, াট -৩০৩ আর ই িব কায়াটােরর 
পােশ পলাশবািড় আ িলয়া, সাভার।, ঢাকা - ১৩৪৯

১৩২ PD00234010824 ১০১৩২ জািকয়া লতানা িপতা- মা: সােদক সরকার
মাতা- খারেশদা বগম

সরকার বাড়ী, উ র নাউরী, ১১ নং পি ম ফেত র ইউিনয়ন, 
নাউরী বাজার, মতলব উ র, চ দ র - ৩৬০০

১৩৩ PD00234018119 ১০১৩৩ মাঃ মাই ◌ুি ন িপতা- মাঃ আঃ ছা ার
মাতা-নাজমা বগম

৯২/িব, ধল র, িতখালপাড়, ৪৯, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২০৪

১৩৪ PD00234016903 ১০১৩৪ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা-ঝরনা আ ার

সালাম সদার বািড়, গৗেড় র, ১১ নং হা লা পি ম, ধ া, 
হাজীগ , চ দ র - ৩৬১০

১৩৫ PD00234018777 ১০১৩৫ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ র মাহ দ
মাতা-নাজ ন নাহার

99/27, চায়না িবি ং, আিজম র, 62, িনউ মােকট, লালবাগ, 
লালবাগ, ঢাকা - 1205

১৩৬ PD00234016682 ১০১৩৬ মাঃ িনয়াজ খান িপতা- মাঃ র ল খান
মাতা- সিলনা বগম

যে - মাঃ র ল খান, জলহক পাটঃবাড়ী, পিশচম হ সা, ১০ নং 
গািব র (দঃ), হির র বাজার, ফিরদগ , চ দ র - ৩৬০০

১৩৭ PD00234015597 ১০১৩৭ মাঃ আশরা ল আলম িপতা- মাঃ সিলম িময়া
মাতা-পা ল আ ার

১৯/এ/১, উ র মাদারেটক, ০৪, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা - ১২১৪

১৩৮ PD00234018579 ১০১৩৮ মেনায়ারা আ ার মঘলা িপতা- মাঃ সিলম গাজী
মাতা-আছমা আ ার

যে ঃ মাঃ জালাল উি ন, অথৈনিতক স ক িবভাগ, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

১৩৯ PD00234016223 ১০১৩৯ মা: দেলায়ার হােসন িপতা- মা: দাদন আলী ফিকর 
মাতা- শফালী  আ ার

১৯/এ/১, উ র মাদারেটক, ০৪ নং ওয়াড, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা - ১২১৪

১৪০ PD00234013913 ১০১৪০ মা: আব ল হাই িপতা- মা: আ ল খােয়র
মাতা- সিলনা বগম

C/O লেকট, ৮২২, র র, দঃদিনয়া, কদমতলী, চ দ র - 
১২৩৬

১৪১ PD00234014600 ১০১৪১ সারমীন লতানা িপতা-কািবল িময়া
মাতা-পা ল আ ার

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

১৪২ PD00234012010 ১০১৪২ রিন ম মদার িপতা- ত.িব হির ম মদার
মাতা-ঝণা রানী ম মদার

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



১৪৩ PD00234016510 ১০১৪৩ ছাইেয়দা ইয়াছিমন শারিমন িপতা-শহী াহ ী 
মাতা- সিলনা আ ার

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

১৪৪ PD00234018079 ১০১৪৪ মা: মারেশদ আলম িপতা-আলী আহেমদ
মাতা-মা দা বগম

৩৮/৬,আব ল খােলক ভবন, আিজম র, আিজম র, 
িনউমারেকট, লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

১৪৫ PD00234016280 ১০১৪৫ কাজী আিফয়া খা ন ইভা িপতা-কাজী আলাউি ন
মাতা-আেবদা খা ন

২৬৬/১, সনপাড়া, পবতা, িমর র ১০, ঢাকা - ১২১৬

১৪৬ PD00234014948 ১০১৪৬ মাঃ রািক ল হাসান িপতা- মাঃ খারেশদ আলম
মাতা- রােকয়া বগম

২৮/ই , ( রাতন) আিজম র সরকাির কেলাণী, , ২৬, িনউ 
মােকট, ঢাকা - ১২০৫

১৪৭ PD00234017774 ১০১৪৭ তাহিমনা আ ার িশ িপতা- মাহা দ আ  তােহর
মাতা-আি য়া খা ন

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

১৪৮ PD00234012879 ১০১৪৮ মাঃ ইউ ফ ম মদার িপতা- ত মাঃ আ ল মা ান ম মদার
মাতা-আকিলমা বগম

২২৩/এ, িতলপাপাড়া, ওয়াড নং- ১, িখলগ ও, ঢাকা।

১৪৯ PD00234019122 ১০১৪৯ মা: আশরা র রহমান িপতা-MD. LUTFOR RAHMAN
মাতা-JAHANARA BEGUM

148/A, Munda, Uttarkhan, Uttarkhan 
Mazar, Uttarkhan, ঢাকা - 1230

১৫০ PD00234015977 ১০১৫০ মাঃ আ ল ইউ ফ পােটায়ারী িপতা- মাঃ আ ল মা ান পােটায়ারী
মাতা- িক বগম

িনউ চ দ র িবজেনস স ার, ৩৫, িব ম র াজা, রাড-১, , 
ক-খ, সকশন-৬, ঢাকা - ১২১৬

১৫১ PD00234018607 ১০১৫১ মাঃ যাবােয়র আল আজাদ িপতা-আ ল কালাম আজাদ 
মাতা-হািসনা খানম

৭৮১/১, িনদমহল, পি ম কাজীপাড়া, িমর র ঢাকা-১২১৬

১৫২ PD00234017538 ১০১৫২ মা:কাউসার আলম িপতা- মা:সাম ল হক
মাতা-সাহানারা বগম

৩৮/৬,আব ল খােলক ভবন, আিজম র, আিজম র, 
িনউমারেকট, লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

১৫৩ PD00234012744 ১০১৫৩ সালায়মান কবীর িপতা-ফজল হক
মাতা-সাম াহার

 ডমরান, ধামরাই সদর, ওয়াড নং- 01,, ধামরাই, ঢাকা - 
1350

১৫৪ PD00234017537 ১০১৫৪ মা: শাহীন সরকার িপতা- মা: আলী আ াফ সরকার
মাতা-িজলহাজ বগম

৩৮/৬,আব ল খােলক ভবন, আিজম র, আিজম র, 
িনউমারেকট, লালবাগ , ঢাকা - ১২০৫

১৫৫ PD00234017749 ১০১৫৫ তািনয়া আ ার িপতা- মাঃ আ  তােহর
মাতা-সাম ন নাহার

৬৬/১/৪, এস. ক. দাস রাড, সােলহা নগর, ৪৫নং ওয়াড, 
গ ািরয়া, ঢাকা - ১২০৪

১৫৬ PD00234018115 ১০১৫৬ মাঃ অিনক হাসান িপতা- মাঃ হা ন অর রিশদ
মাতা-িমলেনর নছা

হাজী বাড়ী, া, ৩নং িবতারা, মািঝগাছা, ক য়া, চ দ র - 
৩৬৩৩

১৫৭ PD00234013273 ১০১৫৭ তৗিহদা আ ার িপতা- মাহা াদ জামাল িময়া
মাতা-নাজমা 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

১৫৮ PD00234012765 ১০১৫৮ আল আিমন পােটায়ারী িপতা- মাঃইয়া িহয়া পােটায়ারী
মাতা-আেনায়ারা বগম

পি ম রাজারগ ও, ইউিনয়ম, রাজারগ ও বাজার, হািজ , চ দ র 
- ৩৬১০

১৫৯ PD00234019110 ১০১৫৯ সাই ীন িপতা-জালা ীন
মাতা-লাইলী আ ার

১১৮ ব মািনকনগর, মািনকনগর, ৭, ওয়ারী, স জবাগ, 
স জবাগ, ঢাকা - ১২০৩

১৬০ PD00234011261 ১০১৬০ আ ল কােদর িমিজ িপতা- মাঃ মিজবর রহমান িমিজ
মাতা-মােজদা বগম

আিমকা , বা রহাট, ২নং আিশকা , আিমকা , চ দ র

১৬১ PD00234019111 ১০১৬১ মাঃ আ  হািনফ খান বা িপতা- মা: মা ফা খান
মাতা-আ ার বা

১১৮ ব মািনকনগর, মািনকনগর, ৭, ওয়ারী, স জবাগ, 
স জবাগ, ঢাকা - ১২০৩

১৬২ PD00234015500 ১০১৬২ বারহান উি ন িপতা-আ  তােহর
মাতা-মিরেয়েমে ছা

বাসা-৫/৫, ক-ই, লালমা য়া, ঢাকা - ১২০৭

১৬৩ PD00234010916 ১০১৬৩ তামা া আ ার িপতা- মাঃ হা ন-অর-রিশদ
মাতা- রেহনা পারভীন

যে - মা: হা ন-অর-রিশদ, শাসিনক কমকতা, বাংলােদশ 
আবহাওয়া অিধদ র, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - 1207



১৬৪ PD00234011905 ১০১৬৪ মাঃ লতান মাহ দ িপতা-আব র রিশদ পাটওয়ারী
মাতা-রােবয়া বগম

মিনর উি ন পাটওয়ারী (দি ন বািড়), িবদ র, ফিরদগ , 
চ দ র - 3610

১৬৫ PD00234013439 ১০১৬৫ মা: আিতক উ াহ িপতা- মা: হােতম
মাতা-িবিব সতারা

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব ৯৩ ৪থ তলা মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া-ঢাকা-১২১৯,

১৬৬ PD00234010882 ১০১৬৬ মাঃ মন ম মদার িপতা- মাঃ মা ফা কামাল 
মাতা-নাজমা বগম

৩৮/৬, এনােয়তগ  লন , ২২, িনউমােকট , হাজারীবাগ ,ঢাকা।

১৬৭ PD00234014488 ১০১৬৭ শারিমন আ ার িপতা- মাঃ লতান
মাতা-রিহমা আ ার

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

১৬৮ PD00234018724 ১০১৬৮ সালমা আ ার িপতা-আিমন উ া
মাতা- মাবাে রা

৪৩৭, ৩নং, িবদ র, ৬নং , িবদ র, ফিরদগ , চ দ র - ৩৬১০

১৬৯ PD00234013441 ১০১৬৯ মা: নািজব উ াহ িপতা- মা: হােতম
মাতা-িবিব সতারা

জ ািত কমািশয়াল স ার,িব ৯৩ ৪থ তলা মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া-ঢাকা-১২১৯,

১৭০ PD00234019094 ১০১৭০ তাসিবউর রহমান িপতা-হা র রািশদ
মাতা-আকিলমা বগম

৩৩৭,ব ব  শখ িজ র রহমান হল,, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২

১৭১ PD00234013005 ১০১৭১ মাইয়া আ ার রাজী িপতা- মাঃ খিল র রহমান 
মাতা- হাসেন আরা বগম

বাসা-৫/১/ ক-১০ , ম  পাইক পাড়া  , ১১ , িমর র , ঢাকা - 
১২১৬

১৭২ PD00234015553 ১০১৭২ হা দ আল আমীন িপতা- হা দ সরা ল হক
মাতা- েবদা খা ন

বপারী বািড়, কাড়ািলয়া রাড, চ দ র পৗরসভা, চ দ র সদর, 
চ দ র - ৩৬০০

১৭৩ PD00234011817 ১০১৭৩ সায়মা আ ার িপতা- মা: বােরক
মাতা-নািসমা বগম

৮/িব, জয়নাগ রাড, বকশী বাজার, ২৭, পা া, লালবাগ, ঢাকা - 
১২১১

১৭৪ PD00234013971 ১০১৭৪ মৗ মী আ ার িপতা- মাঃ শাম ি ন আহেমদ
মাতা- িবনা বগম

ী বাড়ী, ম  নওগ ও, 5নং উপাদী উ র ইউিনয়ন, মতলব , 
চ দ র - 3640

১৭৫ PD00234010326 ১০১৭৫ মা: শািহন আলম িপতা- মা: সাহরাব
মাতা-সািহদা বগম

ম পাড়া, নািসরাবাদ ম  পাড়া, নািসরাবাদ, দােসরকাি , 
িখলগ ও,  ঢাকা - ১২১৪

১৭৬ PD00234015835 ১০১৭৬ তানভীর আহেমদ িসি কী িপতা- মাঃ মিফ ল ইসলাম
মাতা-খা েন জা াত

১৭২/১ , পি মকাফ ল , মা াপাড়া, তালতলা, ঢাকা- 1207

১৭৭ PD00234018190 ১০১৭৭ সােমন কমকার িপতা- পন মার কমকার
মাতা-শা া কমকার

২৬/২ এর এফ, আিজম র সরকারী কেলানী, ঢাকা, আিজম র, 
ঢাকা, ওয়াড- ২৬, িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

১৭৮ PD00234015540 ১০১৭৮ উে  সালমা িপতা- মাঃ ব উি ন িসকদার
মাতা- ৎফা বগম

২৫৫, পি ম নাখালপাড়া, ৭নং পা  অিফস গিল, তজগ ও , 
ঢাকা- ১২১৫

১৭৯ PD00234019187 ১০১৭৯ মাঃ মেহরাজ  আল- ব নী িপতা- মাঃ ব উি ন মি ক
মাতা-ম য়ারা বগম

বাস ার, চ নীমহল, চ নীমহল, চ নীমহল,  িদঘিলয়া, 
ঢাকা - 9221

১৮০ PD00234015688 ১০১৮০ সারিমন আ ার িপতা-আব ছ ছা ার 
মাতা- রজাহান বগম

এ ব আলী পাটওয়ারী বাড়ী, রাড়ীরচর , 5নং রাম র ইউিনয়ন 
পিরষদ , কামরা া , চ দ র - 3611

১৮১ PD00234017551 ১০১৮১ গাপাল চ  বমন িপতা- ধীর চ  বমন
মাতা-িম  রানী বমন

০৭, িজনিজরা পি ম মােলা পাড়া, িজনিজরা, করানীগ , ঢাকা - 
১৩১০

১৮২ PD00234012968 ১০১৮২ মাঃ জািকর হােসন িপতা- মাঃ অ◌াব ল হক 
মাতা-জািকয়া বগম

Government Officers Complex, C/O Dr Md. 
Abdus Shukur, House No-01, Flat No-D4, Road No-
01, Main Road, Block-I, Section-02,  Mirpur,  ঢাকা - 
1216

১৮৩ PD00234016698 ১০১৮৩ চৗ রী মাঃ খায় ল বাশার 
ভ

িপতা-এম এ মঈন চৗ রী 
মাতা-খািদজা চৗ রী

বাড়ী: 1051/1 বা রমাঠ িময়াবাড়ী তালতলা, সরকারবাড়ী 
ম পাড়া, উ রখান, উ রা, ঢাকা - 1230

১৮৪ PD00234014069 ১০১৮৪ মা : জন   গাজী িপতা- মা:আইয়ুব আলী গাজী
মাতা-রািহমা বগম

325, নবকলস, ৬ নং, মতলব (দি ণ), মতলব চ দ র - 
3640



১৮৫ PD00234017266 ১০১৮৫ কািতক চ  পাল িপতা- গৗরা  চ  পাল
মাতা-ক মা রানী পাল

82/িব/3 র মনিজল, মাদারেটক চৗরা া, 04, বাসােবা, 
স জবাগ,  ঢাকা - 1214

১৮৬ PD00234015207 ১০১৮৬ মা: মা দ িময়া িপতা- ত: মা: আই ব আলী
মাতা- রিজয়া খা ন

িময়াজী বাড়ী, সয়দ র , ৪ নং কালেচ , সয়দ র বাজার, 
হাজীগ , চ দ র - ৩৬১১

১৮৭ PD00234018580 ১০১৮৭ সরা ন িদলারা িলজা িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন চৗ রী
মাতা-কাম ন নাহার িকরণ

যে ঃ মাঃ জালাল উি ন, অথৈনিতক স ক িবভাগ, শাসন 
শাখা-১, ক#১০, অথ ম ণালয়, ঢাকা-১২০৭

১৮৮ PD00234010912 ১০১৮৮ মাহা দ আ ল কাই ম িপতা- মাহা দ মিন ামান
মাতা- সিলনা বগম

330, এ/2, ব নাখালপাড়া, 24, তজগ ও, ঢাকা।

১৮৯ PD00234017258 ১০১৮৯ মা: ফিরদ উি ন িপতা-আব ল খােলক
মাতা-মেনায়ার বগম

82/িব/3 র মনিজল, মাদারেটক চৗরা া, 04, বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা - 1214

১৯০ PD00234013087 ১০১৯০ মাঃ আল-আিমন খান িপতা- মাঃ জিসম উদদীন খান 
মাতা- জ ন নাহার

১৩/ক , াফ কায়াটার, ঢাকা কমাস কেলেজর িনকেট , 
রাইনেখালা , িমর র - ২, শাহআলী ,ঢাকা।

১৯১ PD00234018022 ১০১৯১ ইমরান হােসন চৗ রী িপতা- মা:এনােয়ত হােসন চৗ রী
মাতা-নাজমা বগম

৮/৮  িখলগ ও াফ কায়াটাস, িখলগ ও,ঢাকা

১৯২ PD00234016128 ১০১৯২  মাহামা  আ  হািনফ িপতা-আিমন উ াহ
মাতা-মাহ জা বগম

ঢািল বাড়ী, আইটপাড়া, ৪ নং পি ম িবত র ইউিনয়ন, শা া 
বাজার,  ফিরদগ , চ দ র - 3611

১৯৩ PD00234016983 ১০১৯৩ গাজী আ া  আল মা ন িপতা- মা: হািনফ গাজী
মাতা-আয়শা আ ার

৫৮/১২/১ ,  উ র গদা, ৬, বাসােবা,  ঢাকা - ১২১৪

১৯৪ PD00234017063 ১০১৯৪ থােলদা আ ার ঁই িপতা- মা: হলাল 
মাতা-মা দা বগম

মা া বাড়ী, দবকরা, মেহর দি ণ/ ৬ নং ওয়াড, দবকরা, 
শাহরাি  , চ দ র - ৩৬২০

১৯৫ PD00234017502 ১০১৯৫ উে ল ম সাগিরকা িপতা-আ স ছালাম
মাতা-মা মা বগম

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, আগারগ ও তালতলা, ২৮ নং 
ওয়াড, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১৯৬ PD00234014049 ১০১৯৬ ইসরাত জাহান িপতা- ত সয়দ মাখেল র রহমান
মাতা- সয়দা িফেরাজা বগম

মীর সােহব বাড়ী, নারায়ন র, ৩ নং খােদরগাও, নারায়ন র , 
মতলব , চ দ র - ৩৬৪০

১৯৭ PD00234012664 ১০১৯৭ তানভীর আহেমদ খান পােভল িপতা-আতাউর রহমান খান
মাতা-সােলহা পারভীন খান

াট# িস-1, বাসা# ১৪/এ রাড# ২/িব, স র# ৫, উ রা,  
ঢাকা -  ঢাকা-১২১২

১৯৮ PD00234014945 ১০১৯৮ মাঃ মিন ামান মিনর িপতা- মাঃ আ ল হােসন 
মাতা-মমতাজ বগম

২২২/১ , দি ন কলািদ, ৩ , মতলব(দঃ), মতলব(দঃ),চ দ র - 
৩৬৪০

১৯৯ PD00234014929 ১০১৯৯ মাঃ মা ল হক ইঁয়া িপতা- ত মাঃ মাজাে ল হক ইঁয়া 
মাতা-নািসমা আ ার

৬৬/২, শখ নািজমউি ন লন , শখ নািজমউি ন লন , ১৪ , 
িজগাতলা ,  হাজািরবাগ , ঢাকা - ১২০৯

২০০ PD00234011737 ১০২০০ মাঃ রােসল হাসাইন িপতা-সিফ ল ইসলাম
মাতা-মেনায়ারা বগম

আিমন সদার বািড়, পয়াল  জাষ, ৪, কািশম র, হািজগ , চ দ র

২০১ PD00234015115 ১০২০১ আকিলমা ইসলাম িপতা- মাঃ খােল ল ইসলাম
মাতা-মাক দা ইসলাম

৬০/৯, ক-২, ধল র, ৪৯, ফিরদাবাদ, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২০৪

২০২ PD00234012846 ১০২০২ িলিপ ব য়া িপতা-  মার ব য়া
মাতা-িন  ব য়া

ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার, িবজয় সরনী, 
তজগ ও, তজগ ও, তজগ ও, তজগ ও, চ াম - ১২১৫

২০৩ PD00234011159 ১০২০৩ আরিমন হােসন িপতা- মা: মীর হােসন
মাতা- ফরেদৗিস বগম

৫৯/১ (৬  তলা), পি ম মিণ র, ১৩ নং, িমর র-২,  ঢাকা - 
১২১৬

২০৪ PD00234017294 ১০২০৪ মাঃ বখিতয়ার আলম িপতা- মাঃ জােন আলম
মাতা-হািফজা খা ন

কালাম মািঝর বািড়, উ র পেতংগা মাইজপাড়া, ৪০ নং ওয়াড, 
ম ম পেতংগা, পেতংগা, পেতংগা, চ াম - ৪২২২

২০৫ PD00234014016 ১০২০৫ েদব ধর িপতা-বাদল ধর
মাতা-মালতী  ধর

0424, ব লটােখালা, দাহার পৗরসভা, জয়পাড়া, দাহার, 
ঢাকা - 1330

২০৬ PD00234011506 ১০২০৬ মা ল কিরম িপতা- ল আলম
মাতা- দেলায়ারা বগম

ডা: ল আলম, পি ম লালানগর, ২ নং বাৈরয়াঢালা, 
শেখরহাট, সীতা , সীতা , চ াম - ৪৩১১



২০৭ PD00234011345 ১০২০৭ মািহন খান িপতা- ত আ র রহমান
মাতা- হেলনা বগম

৩৯০/এ, পয়ারাবাগ, দাবািদয়া, সাইনেবাড, ৪৮, উ রখান, ঢাকা 
- ১২৩০

২০৮ PD00234018943 ১০২০৮ হা দ শরী ল ইসলাম িপতা- হা দ অিহ ল ইসলাম
মাতা- মায়রা খানম

মা া বাড়ী,  ম ম মঘািদয়া, ০৭  নং ওয়াড, মীরসরাই 
পৗরসভা, , মীরসরাই, মীরসরাই, মীরসরাই, চ াম - ৪৩২০

২০৯ PD00234011882 ১০২০৯ মাঃ চ ল হােসন ফয়জল িপতা- মাঃ আ র রব
মাতা-জাহানারা বগম

৫২/৫৪িব, , বগমগ  লন, ৪৪, ঢাকা সদর, গ ািরয়া, ঢাকা - 
১১০০

২১০ PD00234014520 ১০২১০ পাথ  রায় িপতা-িশব ত রায়
মাতা- িত রায়

পাথ রায়, যে : িত রায়, চ াম গণ  সােকল ০১, চ াম, 
১৬ নং ওয়াড, রহমতগ , চ াম - ৪০০০

২১১ PD00234015596 ১০২১১ মা: আিশক আহােমদ িপতা- মা: মাশতাক আহােমদ 
মাতা-আকিলমা বগম

১৯/এ/১, উ র মাদারেটক, ০৪ নং ওয়াড, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা - ১২১৪

২১২ PD00234017933 ১০২১২ মাহা দ মিন ল ইসলাম িপতা- মাঃ অিহ ল ইসলাম
মাতা- মায়রা খানম

মা াবাড়ী, মীরসরাই পৗরসভা, ০৭ নং ওয়াড, মীরসরাই, 
মীরসরাই, মীরসরাই, চ াম - ৪৩২০

২১৩ PD00234014727 ১০২১৩ দীপা সাহা িপতা-দীিলপ সাহা
মাতা-িস া সাহা

২৯ লাল মাহন পা ার লন, ফিরদাবাদ আইিজ গইট, 
ফিরদাবাদ, গ ািরয়া এসও, াম র, ঢাকা - ১২০৪

২১৪ PD00234011644 ১০২১৪ যী  দওয়ানজী িপতা- ধীর দওয়ানজী
মাতা- শাভা দওয়ানজী

আলতাফ ানশন, ০২ নং পারীওয়ালা পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
পাঠান লী (ব র), ডবল িড়ং, ডবল িড়ং, চ াম - ৪১০০

২১৫ PD00234015025 ১০২১৫ উে  ল ম িপতা- মা: মাশারফ হােসন
মাতা-পা ল বগম

৪৬৪, উ র নয়ােটালা, মগবাজার, শাি নগর, রমনা, ঢাকা - ১২১৭

২১৬ PD00234013505 ১০২১৬ িজয়াউল হক িপতা-আব ল হক
মাতা-ফােতমা আ ার

৪৫০, রান রামগড়, বাগান বাজার, বাগান বাজার, ফ কছিড়, 
ফ কছিড়, চ াম - ৪৪৪০

২১৭ PD00234016738 ১০২১৭ িন  আ ার িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
মাতা-জয়িত বগম

দাগ-1670, ববা া, বঠাখালী, সানাকাটরা, বা া,  ঢাকা - 
1212

২১৮ PD00234013201 ১০২১৮ িম ব য়া িপতা- েরশ ব য়া
মাতা-িন  ব য়া

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, 411, 
বাংলা শিপং কমে  (4থ তলা), িমর র-1, ঢাকা - 

1216
২১৯ PD00234016651 ১০২১৯ 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,  ঢাকা - 
১২১৬

২২০ PD00234013057 ১০২২০ মাঃ িগয়াস উি ন খিলল িপতা- মা◌াহা দ হােশম
মাতা-িমেসস শাহেনওয়াজ বগম

যে ঃ হাজী বাদশা িময়ার বাড়ী, ামঃ রা, ৯ নং রা 
ওয়াড, আেনায়ারা, আেনায়ারা, আেনায়ারা, চ াম - ৪৩৭৬

২২১ PD00234013075 ১০২২১ 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, ঢাকা - ১২১৬

২২২ PD00234015252 ১০২২২ মাঃ িদদার হােসন িপতা- মাঃ মীর হােসন
মাতা-আি য়া বগম

জামাল মা ােরর বাড়ী, টিরয়াইল, ২নং ইউিনয়ন, ৯নং ওয়াড, 
বাৈরয়াঢালা, সীতা , সীতা , চ াম - ৪৩১১

২২৩ PD00234011928 ১০২২৩ খায় ন িনসা িপতা-AMIR HOSSAIN MAJUMDER 

মাতা-SALENA HOSSAIN
25/1, IVORY GULNAHAR,  TOPKHANA 
ROAD, , PALTON, RAMNA, ঢাকা - 1000

২২৪ PD00234018010 ১০২২৪ মাঃ মাফা ল হােসন িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম
মাতা- রাসেন জাহান

যে , রােশদ,      আশরাফ মি ল, ৩৩/১৪, িম  িভটা রাড, 
দি ণ প বী, সকশন- ৭, ঢাকা - ১২১৬

২২৫ PD00234015112 ১০২২৫ মাঃ জািহদ হােসন িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন
মাতা-সািবনা বগম

৪৭০/১, ব কাজীপাড়া, ওয়াড-১৪,  িমর র, ঢাকা - ১২১৬

২২৬ PD00234017805 ১০২২৬ সাই ল ইসলাম িপতা-আব ল কাই ম
মাতা-রিহমা আ ার

যে - আব ল কাই ম, দি ণ মঘািদয়া (কািজর তা ক), ১৬নং 
সােহরখালী, মঘািদয়া, িমরসরাই, িমরসরাই, চ াম - ৪৩২১

২২৭ PD00234016476 ১০২২৭ মাঃ মিন ল হক িপতা- মাঃ জিহ ল হক
মাতা-িফেরাজা হক

িব-১/ই-১১, িনউ কেলানী,আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।



২২৮ PD00234015430 ১০২২৮ িপ  ব য়া িপতা-িব  ব য়া
মাতা-িরতা ব য়া

৪৮০/এ, আলকরণ ৩নং লইন,, আলকরণ, ৩১, িজিপও, 
সদরঘাট, সদরঘাট, চ াম - ৪০০০

২২৯ PD00234016866 ১০২২৯ কা  বমন িপতা-ননী গাপাল বমন 
মাতা- িচ া রাণী বমন

বাসা-৫, লন-১, থানা রাড , িজনিজরা পি ম মােলাপাড়া , 
করাণীগ  , ঢাকা - ১৩১০

২৩০ PD00234012761 ১০২৩০ মাক দা আ ার িপতা- ত. আ স সা ার
মাতা- রােকয়া বগম

১৩২৭, ি তীয় তলা, ব শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

২৩১ PD00234010560 ১০২৩১ ফারজানা জাহান িপতা-গাজী বলােয়ত হােসন
মাতা- হাসেন আরা বগম

বাসা-০৯, সড়ক-৩১, প বী, ৬নং ওয়াড, ঢাকা-১২১৬

২৩২ PD00234018081 ১০২৩২ খািদজা বগম িপতা-আহমদ হােসন
মাতা-ফােতমা বগম

যে - হরত শাহ জাহান শাহ (রা:) এর বাড়ী, , দি ণ স া, 
ওয়াড নং-3, ইউিনয়ন-03 রাউজান, চ াম - 434২

২৩৩ PD00234014893 ১০২৩৩ চােমলী আ ার িপতা- মাঃ জিহ ল হক 
মাতা-িফেরাজা হক

িব-১, ই-১১, আগারগ ও িনউ কেলানী,  ঢাকা। , আগারগ ও 
তালতলা , মাহা াদ র, শের-বাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

২৩৪ PD00234013214 ১০২৩৪ ভ ব য়া িপতা- জয় ব য়া
মাতা- শলী ব য়া

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, 411, 
বাংলা শিপং কমে  (4থ তলা), িমর র-1, ঢাকা - 
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২৩৫ PD00234015592 ১০২৩৫ মা: রিফ ল ইসলাম িপতা- মা: ওিলউর রহমান

মাতা-আফেরাজা বগম
৮২/এ/২, পাবনা গিল, মাদারেটক, ০৪ নং ওয়াড, বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা - ১২১৪

২৩৬ PD00234010492 ১০২৩৬ ৎ র নাহার িপতা-রিফক আহে দ
মাতা-আেলয়া আ ার

এইসিপিসয়াম মি জল (কামােলর িবি ং), দি ণ তালবািড়য়া, 
ওয়াড  ০২, মীরসরাই, মীরসরাই, মীরসরাই, চ াম - ৪৩২০

২৩৭ PD00234014843 ১০২৩৭ মাঃ মাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ দাউদ িময়া 
মাতা-ম ফা বগম

২০৫, া, উ রখান, ঢাকা - ১২৩০

২৩৮ PD00234015159 ১০২৩৮ হা দ আলাউি ন িপতা-আব ল গ র
মাতা-মািবয়া খা ন

জাফর ম ােরর বাড়ী, , চরল া, ০৩, চরল া, কণ লী, 
কণ লী, চ াম - ৪৩৭১

২৩৯ PD00234013170 ১০২৩৯ হাসা ল হক িপতা-আিম ল হক 
মাতা-হািসনা বগম

ে া রাড(মাজার রাড), ডগাইর পি ম পাড়া , সা িলয়া, 
ডমরা , ঢাকা - ১৩৬১

২৪০ PD00234016705 ১০২৪০ হা দ জাহা ীর আলম িপতা- হা দ ল ইসলাম
মাতা- হাসেন আরা বগম

ইসমাইল আহে েদর বাড়ী, দি ণ িনি া র ( রাশাই পাড়া), 
2নং হাছনা বাদ, মাগেলর হাট, রা িনয়া , চ াম - 4360

২৪১ PD00234010555 ১০২৪১ ফারজানা আ ার িপতা- ত আ ল বােরক
মাতা-মমতাজ বগম

বাসা-ক-২০২, িখলে ত ব শ তলা, ওয়াড-১৭, িখলে ত ি◌. 
এস. ও, িখলে ত,  ঢাকা - ১২২৯

২৪২ PD00234013910 ১০২৪২ উৎপল দ িপতা-িশ  সাদ দ
মাতা- ণিত দ

ড াপাড়া, ড াপাড়া, 13 নং দি ণ িষ,  7 নং ওয়াড, 
ড াপাড়া, প য়া, প য়া, চ াম - 4370

২৪৩ PD00234019298 ১০২৪৩ মাঃ ইসমাঈল হােসন িপতা-হাজী মাঃ আতাউর রহমান
মাতা- মােজদা আ ার

১১ , লালসরাই (ধামালেকাট) , ১৫ নং ওয়াড, ঢাকা ক া নেম , 
ভাষানেটক, ঢাকা - ১২০৬

২৪৪ PD00234014917 ১০২৪৪ মাঃ আলা উি ন িপতা-আহ দ িময়া 
মাতা-শাম ন নাহার

ব র শেঠর বাড়ী,, ম ম হািলশহর, ভ া চৗ রী পাড়া, , 37, 
আন  বাজার , ব র, ব র, চ াম - 4215

২৪৫ PD00234017862 ১০২৪৫ রজা ল কামাল িপতা- সিলম াফা কামাল 
মাতা- জােবদা বগম

িজ-৭০, আগারগ ও পাকামােকট , ২৭ নং ওয়াড , মাহা দ র, 
ঢাকা - ১২০৭

২৪৬ PD00234012272 ১০২৪৬ িজ  ব য়া িপতা-ম  মার ব য়া
মাতা- পনা ব য়া

বনী মা ার বাড়ী, উ র হাইতকাি , হাইতকাি , হাইতকাি , 
িমর রাই, িমর রাই, চ াম - ৪৩১১

২৪৭ PD00234010617 ১০২৪৭ শা  ধর িপতা- লাল ধর
মাতা-িশবানী ধর

২৩২৩, র, গণকবাড়ী, ০৬, ধামেসানা, সাভার, ঢাকা - ১৩৪৯



২৪৮ PD00234015336 ১০২৪৮ অির ম চৗ রী িপতা- বীর মার চৗ রী
মাতা-দীি  চৗ রী

৩৯, দওয়ানবাড়ী িহল, িসরাজেদৗ া রাড, দওয়ানজী র 
পাড়, ২১ ওয়াড, িজিপও, কােতায়ালী, কােতায়ালী, চ াম - 
৪০০০

২৪৯ PD00234014209 ১০২৪৯ মাঃ মারতা র রহমান িপতা- মাঃ মাহ র রহমান
মাতা- বগম িফয়া চৗ রী

যে  ◌ঃ রিফক উি ন আহেমদ, াট নং- ২/এ, ৩১৯ উ র 
শাহজাহান র , িখলগ ও ,  ঢাকা - ১২১৭

২৫০ PD00234017092 ১০২৫০ রােশ ল আলম িপতা-ALI AHMED
মাতা-KHATIJA BEGUM

TITAGAZI PARA, POMRA, 06 NO  
WARD, POMRA, RANGUNIA, চ াম - 
4360

২৫১ PD00234018882 ১০২৫১ শখ জািকয়া লতানা িপতা- মাঃ ইউ ফ মাহ দ 
মাতা-নািগস লতানা

৬৮(৩য় তলা), নবাবগ  রাড , নবাবগ  রাড ,লালবাগ , 
লালবাগ , পা া , এস, ও , ঢাকা - ১২১১

২৫২ PD00234013799 ১০২৫২ মা: ওয়ািহদ রাদ িপতা- লতান আহ দ
মাতা- হাসেন আরা বগম

মদন বা  িবি ং, ৩১/এ হাজী আিম র রহমান রাড, বি রহাট 
ওয়াড, চা াই, বাকিলয়া, বাকিলয়া, চ াম - ৪০০০

২৫৩ PD00234017636 ১০২৫৩ রােবয়া ইসলাম িবভা িপতা-রিবউল ইসলাম 
মাতা-হািলমা বগম

বাসা-৫৫৬, রাড-৫,,  সকশন-৭, , ঢাকা উ র িস  কেপােরশন, 
ওয়াড নং-৬,,  িমর র, ঢাকা - ১২১৬

২৫৪ PD00234014240 ১০২৫৪ হা দ তানভীর হাসাইন িপতা- হা দ ল আলম 
মাতা- িফয়া খা ন

আ  ব েরর বািড়, মক ল আহমদ সড়ক  , পি ম হােসন 
আহেমদ পাড়া   , উ র পেত া  , চ াম - ৪২০৪

২৫৫ PD00234010655 ১০২৫৫ মাঃ ম র রহমান িপতা- মাঃ বজ র রহমান 
মাতা-মাহা দা নাসরীন

১৭/১, ীনেরাড াফ কায়াটার, ধানমি , ঢাকা-১২০৫। ,

২৫৬ PD00234014901 ১০২৫৬ মেহ ন নছা িপতা- মাঃ এসকা ার িময়া 
মাতা- ল ল আ ার

লাল িময়া সওদাগেরর বাড়ী, 2নং সাইট, , দ: ম ম হািলশহর, 
38 , ব র , ব র , ব র , চ াম - 4100

২৫৭ PD00234010574 ১০২৫৭ ফােতমা জ  জাহরা িপতা-শাম ল হক
মাতা- হেলনা

17/13 , বড়বাগ, 13 নং ওয়াড, িমর র-2, িমর র, ঢাকা - 
1216

২৫৮ PD00234017854 ১০২৫৮ কা  শীল িপতা- পন শীল
মাতা-র া শীল

০, াম- জরা, , ২নং ওয়াড , ডাকঘর- তেকাটা, , থানা-
আেনায়ারা, , থানা-আেনায়ারা, , চ াম - ৪৩৭৬

২৫৯ PD00234016954 ১০২৫৯ ফারহানা তাওিছর িপতা- মাঃ জািহদ হাসাইন
মাতা- সিলনা পারভীন

িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, জ ািত কমািশয়াল স ার (৪থ 
তলা), ২৩ নং ,  িখলগ ও , ঢাকা - ১২১৯

২৬০ PD00234014936 ১০২৬০ মাহা দ ইকবাল হােসন িপতা- মাক ধ আহেমদ
মাতা- র নাহার বগম

হাজী আ ল মাতােলব সােহব বািড়, উ র ওয়ােহদ র, ১৫ নং 
ইউিনয়ন, ০৪ নং ওয়াড, হািদফিকর হাট, চ াম - ৪৩১১

২৬১ PD00234016812 ১০২৬১ ফা ক হােসন িপতা-িসি ক আলী
মাতা- র কা বগম

বাসা নং-07, র, রায়াইল, ওয়াড নং-07, রায়াইল, 
ধামরাই, ঢাকা - 1822

২৬২ PD00234016209 ১০২৬২ জয়া দাশ িপতা-Sawpan Chandra 
Das
মাতা-Rita Rani Das

Biswas Bari, Biswas Bari, Word No-11, 
Custom Academy, Pahartali, চ াম - 4219

২৬৩ PD00234016900 ১০২৬৩ শারিমন ইসলাম িপতা-সাই ল ইসলাম
মাতা-শাহানাজ পারভীন

বাসা-২৬, রাড-১৯, , ক-িস, 02,  প বী , িমর র, ঢাকা - 
1216

২৬৪ PD00234014202 ১০২৬৪ রািশদা আ ার িপতা- মাঃ হা ন 
মাতা- রহানা বগম

আ ল খােয়র সরকােরর বাড়ী , িনর নগর, জাফর খান পাড়া,, 
ওয়াড নং ৩৭,, আন  বাজার ,, ব র ,, ব র ,, চ াম - ৪২১৫,

২৬৫ PD00234017384 ১০২৬৫ তাসিনম ফারহা িপতা-আলমগীর হােসন
মাতা- জাহরা জািবন

১৭/৫ পলাশী গভনেম  াফ কায়াটার, পলাশী, ২৬, আিজম র, 
লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

২৬৬ PD00234018435 ১০২৬৬ মাঃ নািজম উি ন িপতা- মাঃ ছািময়া
মাতা-মেনায়ারা বগম

যে - ছা িময়ার ন ন বাড়ী, উ র আবািসক এলাকা, ওয়াড 
নং- ০৮, স ীপ পৗরসভা, স ীপ, স ীপ, স ীপ, চ াম - ৪৩০০



২৬৭ PD00234012734 ১০২৬৭ মাঃ হািব ল ইসলাম িপতা- মাঃ হা নার রিশদ
মাতা- খােদজা বগম

িস/২৫, ইমাি র, ৭, সাভার, ঢাকা - ১৩৪০

২৬৮ PD00234017625 ১০২৬৮ জয়নাল আেবদীন মা দ িপতা-সিফ র রহমান
মাতা- রিজয়া বগম

যে , আ ল নবী, াট-C4,ই ই  িভেলজ,, িমজার ল,, ০৮, 
চকবাজার, প চলাইশ, প চলাইশ, চ াম - 4203

২৬৯ PD00234018120 ১০২৬৯ নজনীন আ ার িশ িপতা- মাঃ আঃ ছা ার
মাতা-নাজমা বগম

৯২/িব, ধল র, িতখালপার, ৪৯ নং ওয়াড, যা াবাড়ী,  ঢাকা - 
১২০৪

২৭০ PD00234010996 ১০২৭০ দয় ব য়া িপতা-দীপা র ব য়া
মাতা-িমতা ব য়া

এফ-১/৫,  এ   ার কেলানী,  আ াবাদ , ২৭ নং ওয়াড, 
ব র, ডবলেমািরং, ডবলেমািরং, চ াম - ৪১০০

২৭১ PD00234016562 ১০২৭১ দীপা সাহা িপতা-িদলীপ মার সাহা
মাতা-অিনমা রানী সাহা

১৩/ িস কাজীরবাগ, ৫ম তলা, মািনকনগর, কাজীরবাগ, ০৭ নং, 
ওয়ারী, গদা, ঢাকা - ১২০৩

২৭২ PD00234016727 ১০২৭২ িজত কমকার িপতা-বা ল কমকার
মাতা- নপালী কমকার

বা ল কমকার বাড়ী, কমকার পাড়া, ১৪নং রানগড় ইউিনয়ন, 
রানগড়, সাতকািনয়া, সাতকািনয়া, চ াম - ৪৩৮৭

২৭৩ PD00234013489 ১০২৭৩ নওেফল- িবন -মিজব িপতা-ড: মিজবর রহমান
মাতা-মাক দা আ ার রাজী

যে :ড: মিজবর রহমান, পিরসং ান িবভাগ,জাহা ীরনগর 
িব িব লয় , পাথািলয়া, সাভার, ঢাকা - ১৩৪২

২৭৪ PD00234013305 ১০২৭৪ রিবন ব য়া িপতা-ক াণ ব য়া 
মাতা-  ব য়া

বাসাঃ িড-৬; ৩৪/এ, ব বাসােবা, বাসােবা, বাসােবা, স জবাগ , 
স জবাগ , চ াম - ১২১৪

২৭৫ PD00234012590 ১০২৭৫ মা: মিহ ল আলম স জ িপতা- মা: শওকত হােসন
মাতা-মেনায়ারা বগম

৩১১, কিব কাজী নজ ল ইসলাম হল, শেরবাংলা িষ 
িব িব ালয়,  শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

২৭৬ PD00234013859 ১০২৭৬ মাহা দ েয়ল িপতা-আ ল আলম
মাতা-শাম ন নাহার বগম

হাজী আ ল খােলেকর বািড়, উ র প য়া ািরেকাপ, ০৪নং 
ওয়াড উ র প য়া ািরেকাপ, ১০নং রাং নীয়া, চ াম - ৪৩৬০

২৭৭ PD00234015940 ১০২৭৭ মাশতারী খানম ওিশন িপতা-আ ল মন র খান 
মাতা-মাহ দা খা ন

১৪২, ব গাড়ান, রাড নং-৮, ২য় তলা, িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯। , 
গাড়ান , ২, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

২৭৮ PD00234017359 ১০২৭৮ আরফা ল কাইছার িপতা-এনা ল হক
মাতা-নািছমা বগম

ড়া মৗলানা সােহেবর বািড়, মাহেছন চৗ রী পাড়া, বড়হািতয়া 
(ওয়াড নং: ০১), সেনরহাট, লাহাগাড়া, চ াম - ৪৩৮৬

২৭৯ PD00234012953 ১০২৭৯ মা ফা ইয়াসিমন িপতা- মাঃ হািনফ গাজী
মাতা-মাহ দা বগম

বাড়ী নং: ১৩, রাড নং: ১/১, ক: খ, িপিসকালচার হাউিজং 
সাসাই , ৩০ নং ওয়াড, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

২৮০ PD00234017360 ১০২৮০ মাহা দ  জানাইদ িপতা- মাহা দ ল অ◌ািজম
মাতা-হািছনা  বগম

কা  িময়ািঝর বািড়, মাহেছন  চৗ রী পাড়া, বড়হািতয়া ( ১নং 
ওয়াড ), সেনরহাট, লাহাগাড়া, লাহাগাড়া, চ াম - ৪৩৮৬

২৮১ PD00234012374 ১০২৮১ শাহািরনা ইসলাম িপতা-িসরা ল ইসলাম পাটওয়ারী
মাতা-  বগম

বাসা নং - ০১, রাড নং- ১৬ , , ক - িস , সকশন - ০৬, 
িমর র , প বী , ঢাকা - ১২১৬

২৮২ PD00234013499 ১০২৮২ িম া রানী দাস িপতা-MANIK CHANDRA DAS

মাতা-CHINU RANI DAS

CENTRAL CIRCUIT HOUSE, CIRCUIT HOUSE 
ROAD, NO, GPO, RAMNA, RAMNA, চ াম - 1000

২৮৩ PD00234013039 ১০২৮৩ পী ষ মার ম ল িপতা-রাখাল চ  ম ল
মাতা-বাস ী রানী ম ল

৯১৮, ঝনঝিনয়া, ০৬, শা া, নবাবগ , ঢাকা - ১৩২০

২৮৪ PD00234013003 ১০২৮৪ মাহা দ েয়ল িপতা-আ ল আলম
মাতা-শাম ন নাহার বগম

আ ল খােলেকর বািড়, উ র প য়া ািরেকাপ, ০৪নং ওয়াড 
ািরেকাপ, ১০নং উ র প য়া, রাং নীয়া, চ াম - ৪৩৬০

২৮৫ PD00234014751 ১০২৮৫ সাথী রানী িব াস িপতা-িনর ন িব াস
মাতা- শাভা রাণী িব াস

১২৮৮, সান িভউ গােডন , ব মিন র, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

২৮৬ PD00234012177 ১০২৮৬ যী  ব য়া িপতা-সাধন ব য়া
মাতা- শফালী ব য়া

প য়া কেলজ পাড়া, প য়া, 10নং প য়া, উ র প য়া, 
রাং নীয়া, রাং নীয়া, চ াম - 4360



২৮৭ PD00234014758 ১০২৮৭ পিপ আ ার িপতা- মাঃ  সিলম বপারী
মাতা- সিলনা বগম

বাসাঃ-২, সকশন- ১১, ক-িব,, রাড-১২, লাইন-৪, প বী, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

২৮৮ PD00234019180 ১০২৮৮ মাঃ সােদ ল ইসলাম িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
মাতা-িরিজয়া বগম

৪৪৮ নং ম, মওলানা ভাসানী হল  , জা ীরনগর িব িব ালয়, 
েযাজ  নয়, জা ীরনগর , সাভার, সাভার, চ াম - ১৩৪২

২৮৯ PD00234019211 ১০২৮৯ সানিজদা শারিমন িপতা-খ কার মাশাররফ হােসন
মাতা-নাজ ন নাহার

২৮/১,িমশন মাদানী, াট ন র#4B, মীরহাজীরবাগ, াম র, 
গ ািরয়া,  ঢাকা - ১২০৪

২৯০ PD00234015825 ১০২৯০ ি য়তম চ বত িপতা-কা  চ বত
মাতা-চ া চ বত

যে : খাকন ভ াচা ,, ১৭২, নবাব িসরাজ-উদ- দৗলা রাড,, 
১৭২, া ন পাড়া,, চকবাজার, কােতায়ালী, চ াম - ৪২০৩

২৯১ PD00234011298 ১০২৯১ মাঃ অিমত হাসান িপতা- মাঃ মা ািফ র রহমান
মাতা-শাহনাজ বগম

এ-5/2 ঢাকা ড াল কেলজ াফ কায়াটার,,  িমর র-14, 
ক া নেম , ঢাকা - 1206

২৯২ PD00234010266 ১০২৯২ উে  ফিরদা িপতা-আব ল মানাফ 
মাতা-পািখ খা ন

যে - েফসর িসি ক আহেমদ, ১০৭২, সতীশ বা  লইন, , 
পাথরঘাটা , ৩২ নং পাথরঘাটা ওয়াড , চ াম - ৪০০০

২৯৩ PD00234016569 ১০২৯৩ ণ লাল রাউৎ িপতা-ধিনক লাল রাউৎ
মাতা- শাভা রানী রাউৎ

মা য়াইল িহ  বাড়ী, মা য়াইল দি ন পাড়া, ৮, মা য়াইল 
ধাবাড়ী, যা াবাড়ী, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১৩৬২

২৯৪ PD00234014342 ১০২৯৪ মা: এমরান হােসন িপতা- মা: মক ল হােসন
মাতা-সািহদা আ ার

ম না ার :-৪০১, দি ণায়ন হল, ঢাকা কেলজ, ৫২, িনউমােকট, 
ঢাকা - ১২০৫

২৯৫ PD00234016176 ১০২৯৫ আফেরাজা আ ার িপতা-অিহ র রহমান
মাতা- িফয়া আ ার

িড/৩ এফ/৩৩-৩৪, হাউিজং ট রজাহান রাড, িবআর িস 
বাস া , ৩৩, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

২৯৬ PD00234017879 ১০২৯৬ মাঃ শাখাওয়াত হােসন িপতা- মাঃ হাছান
মাতা-মেনায়ারা বগম

কাজী বািড়, জাড় িরয়া , ঝলম, শশইয়া , ব ড়া, িম া - 
৩৫৬০

২৯৭ PD00234010352 ১০২৯৭ মা: অিলয়ার রহমান িপতা- মাঃ আজমল হােসন 
মাতা-মিজনা বগম

মাঃ আজমল হােসন , রারিদয়া, জাহা র, কািদরদী, ফিরদ র 
- 7801

২৯৮ PD00234016226 ১০২৯৮ মাসা ৎ শারিমন আ ার িপতা- ত রিমজ উি ন ইঁয়া
মাতা- মাসা ৎ নাজনীন আ ার

৫৮/৩১/১/ক (খান মহল)  , (মিদনাবাগ ওয়াসা রাড) গদা, ৬ 
নং, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা- ১২১৪

২৯৯ PD00234010521 ১০২৯৯ মা: সােহল রানা িপতা-আ ল রা াক শখ
মাতা-ছ রা খা ন

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

৩০০ PD00234014492 ১০৩০০ িব াল হােসন িপতা-শাম ল হক
মাতা- খাসেনআরা বগম

৪৫৯/২, ইঁয়া বািড় (আমতলা মসিজদ গিল), উ র শাহজাহান র, 
উ র শাহজাহান র, শাি নগর, ঢাকা- ১২১৭

৩০১ PD00234010640 ১০৩০১ গাজী িসফাউল হক িপতা-গাজী আ  হাসান
মাতা-আন  আরা খানম

৭৪, চা ড়া, গাপাল র, কামার াম, আলফাডাংগা, ফিরদ র - 
৭৮৭০

৩০২ PD00234018392 ১০৩০২ আ াহ আল মা ন িপতা-আ ল মা ান 
মাতা-জােহরা বগম

বাসা-৩২০ , হানগড়া, জা া ইউিনয়ন, চা াইশ, না ল কাট, 
িম া - ৩৫৮০

৩০৩ PD00234010642 ১০৩০৩ আেলমা আল জা াত আরা িপতা- শখ ওমর আলী
মাতা- বগম ত ন ওমর

৭৭, কামার াম, গাপাল র, কামার াম, আলফাডাংগা, ফিরদ র 
- ৭৮৭০

৩০৪ PD00234012793 ১০৩০৪ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ স সাবহান
মাতা-িপয়ারা বগম

িব-৬, এইচ-৫, সরকারী াফ কায়াটার , আগারগ ও, ২৭, 
শেরবাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

৩০৫ PD00234010653 ১০৩০৫ মা: মন হাসান খয়রাতী িপতা- মা: মাফাে ল খয়রাতী 
মাতা-জাহানারা বগম

119/এ িডি লারী  রাড , , 45, গ ািরয়া , মাহা দ র, 
ঢাকা- 1204

৩০৬ PD00234016739 ১০৩০৬ মা ম নামান িপতা-ফিরদ িময়া 
মাতা-িম য়ারা বগম

বনঘর , ৪নং আমড়াতলী , বনঘর ,  সদর , িম া - ৩৫০০

৩০৭ PD00234010950 ১০৩০৭ মাঃ আল-আিমন সাইন িপতা- মাঃ আ ল হক মা া
মাতা- রােকয়া বগম

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ৯৫/২, পি ম কাফ ল, , 
আগারগ ও তালতলা, , ১৬নং ওয়াড, মাহা দ র ,১২০৭



৩০৮ PD00234013927 ১০৩০৮ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা- মাঃ দাদন িময়া
মাতা-িরহমা বগম

িব-৯৩ ও িড. আই.  রাড, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা - ৩৫৪৬

৩০৯ PD00234011552 ১০৩০৯ মাহ দা আ ার িম িপতা-আকমল মা া
মাতা-মমতাজ বগম

১০১, মা াডা ী, ১১নং কারকদী, ফিরদ র - ৭৮৫০

৩১০ PD00234015667 ১০৩১০ জা া ল ফরদাউস িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন মা া
মাতা-মেনায়ারা বগম

২৯/১ জ আিজম র কেলানী, আিজম র, আিজম র, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা - ১২০৫

৩১১ PD00234011640 ১০৩১১ িবউ  আ ার িপতা-আ ল খােলক সরদার
মাতা- শফালী বগম

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

৩১২ PD00234012555 ১০৩১২ 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

৩১৩ PD00234011670 ১০৩১৩ সয়দ বলােয়ত হােসন িপতা- সয়দ আহ দ হােসন
মাতা- বিল বগম

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

৩১৪ PD00234011962 ১০৩১৪ মাঃ ফরহাদ হােসন িপতা-আ র রিশদ
মাতা- রিশদা বগম

হাি ং নং-৮৫৩, গাসাই িরণী, লইন দি ণ ইউিনয়ন, ছাট 
শরীফ র, সদর দি ণ , িম া - ৩৫৭৩

৩১৫ PD00234011698 ১০৩১৫ কাজল আ ার িপতা- শখ খিবর িময়া
মাতা-আ রী বগম

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

৩১৬ PD00234018371 ১০৩১৬ মা: তৗিহ ল ইসলাম সা াম িপতা- মাছা: মিরয়ম বগম
মাতা- মা: শাহা ল আলম

মাহাজন বাড়ী, হির র, িড়চং, িম া - ৩৫২০

৩১৭ PD00234012283 ১০৩১৭ তােরক মাহ দ িপতা-শােহদ আলী
মাতা- কািহ র বগম

 কমলা র, ফিরদ র পৗরসভা, 05 নং ওয়াড, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র- ৭৮০০

৩১৮ PD00234018381 ১০৩১৮ মা: আকতা ামান িপতা-হািলমা খা ন
মাতা- মা: মিশয়ার রহমান

বপারী বাড়ী, বাকশী ল, ২ নং বাকশী ল, বাকশী ল, িড়চং, 
িম া - ৩৫২০

৩১৯ PD00234012849 ১০৩১৯ 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, গদা শাখা, , গদা, স জবাগ, ঢাকা- ১২১৪

৩২০ PD00234018380 ১০৩২০ নজ ল ইসলাম িপতা- জসিমন বগম
মাতা-আিবদ রাজা

বপারী বাড়ী, বাকশী ল, ২ নং বাকশী ল, বাকশী ল, িড়চং, 
িম া - ৩৫২০

৩২১ PD00234012996 ১০৩২১ পা লী আ ারী িপতা-আ  তােলব সরদার
মাতা- িফয়া বগম

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

৩২২ PD00234018374 ১০৩২২ মা: আফতা ামান িপতা-মিনরা খা ন
মাতা- মা: কওছার আলী শখ

তা কদার বাড়ী, বাকশী ল, বাকশী ল, বাকশী ল, িড়চং, 
িম া - ৩৫২০

৩২৩ PD00234013250 ১০৩২৩ আইিরন লতানা আি কা িপতা- মাঃ আ ল খােয়র মা া 
মাতা- মাসাঃ হােফজা খা ন

মা া বািড় , আড়পাড়া , কামারখািল , কামারখািল , ম খািল , 
ফিরদ র - ৭৮৫১

৩২৪ PD00234018937 ১০৩২৪ হা ন-আর-রিশদ িপতা- মা: আ ল হাই
মাতা- মাছা: নাই ন-নাহার

জিমদার বাড়ী, বাকশী ল, বাকশী ল, বাকশী ল, িড়চং, িম া 
- ৩৫২০

৩২৫ PD00234013408 ১০৩২৫ অিভিজত ঘাষ িপতা-ত ন চ  ঘাষ 
মাতা-উৎপলা রানী ঘাষ

 িছলাধরচর , ০৬, ভাংগা , ভাংগা , , ফিরদ র - ৭৮৩০

৩২৬ PD00234017738 ১০৩২৬ আ ল খােয়র িপতা-জাফর িময়া
মাতা- রেহনা বগম

কাই ম রীর বাড়ী, প েচাড়া, ১ নং রাজা র ইউিনয়ন পিরষদ, 
চড়ানল, িড়চং, িম া - ৩৫০০

৩২৭ PD00234013559 ১০৩২৭ মাঃ ইিলয়াস চাকদার িপতা-আঃ হািকম চাকদার
মাতা-রােবয়া খা ন

প চ ল, প চ ল, চা া, মালী াম, ভা া, ফিরদ র - ৭৮৩০

৩২৮ PD00234014313 ১০৩২৮ 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

৩২৯ PD00234013585 ১০৩২৯ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- ত আঃ মােলক সক
মাতা- ত জািমরন নছা

চর ব ভদী, ব ভদী, চর ব ভদী/১, বাউষখালী, সালথা, ফিরদ র 
- ৮১৪০



৩৩০ PD00234018647 ১০৩৩০ লতানা আ ার ি য়া িপতা-তা ল ইসলাম
মাতা-শােহনা বগম চৗ রী

৫৫ , জ ল র , আলকরা , চৗ াম, িম া - ৩৫৮৩

৩৩১ PD00234014020 ১০৩৩১ মাঃ আশরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ সেলমান শখ 
মাতা-সােলহা বগম

১৪, মিনর হােসন লন, নাির া, গ ািরয়া, ঢাকা - ১১০০

৩৩২ PD00234013131 ১০৩৩২ মা: শাহ আলম িপতা- মা: আব ল বারী
মাতা-রািশদা বগম

৪৭, রাম র, ৬ নং, িশমরা, আদশ সদর, আদশ সদর, িম া - 
৩৫০০

৩৩৩ PD00234014039 ১০৩৩৩ মাঃ অিলয়ার রহমান িপতা- মাঃ আজমল হােসন
মাতা-মিজনা বগম

রারিদয়া , জাহা র , কািদরদী, ম খালী, ফিরদ র-৭৮০১

৩৩৪ PD00234014509 ১০৩৩৪ মাঃ র আলম িপতা- ত আ ল মিতন
মাতা-সাম াহার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩ (৪থ তলা) , মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া, ওয়াড নং-৯৮, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

৩৩৫ PD00234014219 ১০৩৩৫ মা: ই ািফল খ ন িপতা- ত: লতান খ ন
মাতা-সােহরা বগম

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

৩৩৬ PD00234011588 ১০৩৩৬ মা: সাই ল ইসলাম িপতা-আব ল মােলক
মাতা-ছােলহা বগম

িময়ািজ বািড়, শাকতলী, ২নং পিরয়া ইউিনয়ন, পিরয়া বাজার, 
না লেকাট, িম া - ৩৫৮০

৩৩৭ PD00234014265 ১০৩৩৭ মাঃ শািহন আলী িপতা- মাঃ আফজাল হােসন
মাতা- রিশদা বগম

২৫৫, ইছাখালী, ময়না, খর তী, বায়ালমারী, ফিরদ র - ৭৮৬০

৩৩৮ PD00234013139 ১০৩৩৮ মা: শাহ আলম িপতা- মা: আব ল বারী
মাতা-রািশদা বগম

৪৭, রাম র, ৬ নং, িশমরা, আদশ সদর, িম া - ৩৫০০

৩৩৯ PD00234014389 ১০৩৩৯ মাহা দ জয়নাল হােসন িপতা- মাহা দ ফজ ল হক মাত র
মাতা- ত. রািজয়া বগম

মাত র বাড়ী, রহা , াগ , রহা , ভা া,ফিরদ র -
 ৭৮৩০

৩৪০ PD00234011899 ১০৩৪০ মাঃ সােহল িময়া িপতা- মাঃ হায়দার আলী 
মাতা-মিরয়ম বগম

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

৩৪১ PD00234014430 ১০৩৪১ রাদ হােসন িপতা- শখ মা ান
মাতা- রজাহান বগম

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

৩৪২ PD00234019289 ১০৩৪২ হা দ ইিলয়াছ ম মদার িপতা- হা দ মিফ র রহমান ম মদার
মাতা-নািছমা আ ার

ঢালস  , পি মপাড়া, শা কসার, উিজর র, ধন র, চৗ াম, 
িম া - ৩৫৪৪

৩৪৩ PD00234014763 ১০৩৪৩ মা: িফয়ান জন িপতা- মা: শাখাওয়াত হােসন
মাতা-ছােলহা বগম

েযাজ  নেহ, িসংহ তাপ, গি , গাড়িদয়া, সালথা, ফিরদ র - 
৭৮০১

৩৪৪ PD00234014845 ১০৩৪৪ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাসাঃ পা ল বগম

রিফক িডলার বাড়ী, বড় ফেত র , ৪নং মৗকরা ইউিনয়ন, 
িতিলপ মা াসা,  না লেকাট, িম া - ৩৫৮০

৩৪৫ PD00234014872 ১০৩৪৫ জাফর মা া িপতা- লাকমান মা্ া 
মাতা- রেহনা বগম

জগ াথ ী, জগ াথ ী,  ৭ নং মগচামী ইউিনয়ন, নিলয়া, 
ম খালী , ফিরদ র - ৭৭৩১

৩৪৬ PD00234019133 ১০৩৪৬ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মা ান
মাতা- ত হাসেনআরা বগম

বাড়ী নং 36/৬/ই, রাড-১২, , ম ধ বা া, ঢাকা- 1212

৩৪৭ PD00234014916 ১০৩৪৭ িব ন সমা ার িপতা-িবনয় সমা ার
মাতা-রমা সমা ার

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, , ব রাম রা, িডআই  
রাড, ৯৮, রাম রা, িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

৩৪৮ PD00234018753 ১০৩৪৮ 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, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৩৪৯ PD00234015055 ১০৩৪৯ দীপক মার সরকার িপতা-িবমল চ  সরকার
মাতা-শারিথ রাণী সরকার

যে - মন সরকার, ৩০, ব হাজীপাড়া, ব রাম রা, ২২ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা- ১২১৯

৩৫০ PD00234018917 ১০৩৫০ ান আ ার িপতা- মা: আ ল কালাম আজাদ 
মাতা-শােকরা বগম

যে : মা: মা দ আলম, সকশন অিফসার, রিজ ার দ র, 
জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা - 1100



৩৫১ PD00234015091 ১০৩৫১ ওয়ািকল উি ন িপতা-আ  ব ার শখ
মাতা-আিছয়া খা ন

িদ াই সট হ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১, বাংলা 
শিপং কমে , িমর র-১, ঢাকা-১২১৬।

৩৫২ PD00234018122 ১০৩৫২ মাসাঃ ফরেদৗসী বগম িপতা- মাঃ আলী আজগর
মাতা- মাসাঃ মােজদা খা ন

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

৩৫৩ PD00234015546 ১০৩৫৩ রশমা  আ ার িপতা-আ: রিহম বপারী
মাতা-সালমা বগম

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

৩৫৪ PD00234017315 ১০৩৫৪ মাঃ ফেয়জ আহেমদ িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
মাতা-পা ল আ ার

৪ তলা, ৮৩/২, গািপবাগ জােম মসিজদ গিল,, আর. ক.িমশান 
রাড, ৩৯ নং ওয়াড, ওয়ারী, ঢাকা - ১২০৩

৩৫৫ PD00234015988 ১০৩৫৫ সাথী িব াস িপতা-িনখীল চ  িব াস
মাতা- হ লতা িব াস

ল ীনারায়ন র, বািনবহ, বািনবহ,  রাজবাড়ী সদর, ফিরদ র - 
7700

৩৫৬ PD00234017497 ১০৩৫৬ মা দ আহে দ িপতা-ডাঃ মাজাে ল হক 
মাতা-খািদজা বগম

মিমন বাড়ী, উ র বলরাম র, ৩ নং বলরাম র , মািছম র, 
িততাস, িম া - ৩৫৪৭

৩৫৭ PD00234017657 ১০৩৫৭ ান  দাস িপতা-অিনল চ  দাস
মাতা-  রানী দাস

উচাবাড়ী, উচাবাড়ী, জার র, রহা , ভাংগা,ফিরদ র - 
৭৮৩০

৩৫৮ PD00234018548 ১০৩৫৮ মাঃ কাউছার আলম িপতা- মাঃ সাম িময়া
মাতা-মিরয়ম নছা

যে , আহমদ নাজ স সািকব, মানব স দ িবভাগ (১৬ তলা), এনিসিস াংক, 
১৩/১-২, টয়নিব সা লার রাড, মিতিঝল, ঢাকা- ১০০০

৩৫৯ PD00234018160 ১০৩৫৯ মা: িরপন মা া িপতা- মা: ওহাব মা া
মাতা- িফয়া বগম

চৗিকঘাটা, চৗিকঘাটা, ঘা য়া, শরীফাবাদ, ভাংগা,ফিরদ র - 
৭৮৩০

৩৬০ PD00234014726 ১০৩৬০ আফেরাজা শারিমন িপতা- মা: শাহজাহান কিবর
মাতা-রােশদা বগম

1/7, , জাতীয় সংসদ ভবন, সিচব, হাে ল, মাহা দ র, 
ঢাকা- 1207

৩৬১ PD00234018217 ১০৩৬১ মাঃ হািসব িময়া িপতা- মাঃ কােসম িময়া
মাতা- রজাহান বগম

িময়া বাড়ী সড়ক, কদমী, পাপাত, পাপাত, বায়ালমারী, 
ফিরদ র - 6800

৩৬২ PD00234012415 ১০৩৬২ মাঃ আ  ইউ ফ িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-হািছনা বগম

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

৩৬৩ PD00234018263 ১০৩৬৩  মার সাহা িপতা-িবজয় মার সাহা
মাতা- া সাহা

বাড়ী নং-২৯, মহ া- অ ন দি ণ প ী, ০২, অ ন, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র - ৭৮০৪

৩৬৪ PD00234012214 ১০৩৬৪ শামীম হােসন িপতা-বা  িময়া
মাতা-মেনায়ারা বগম

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

৩৬৫ PD00234018453 ১০৩৬৫ আিফয়া আ ার িপতা- মাঃ আ ার হােসন
মাতা-মােজদা খা ন

যে : আ ার হােসন (উিকল), বােছর বপারীর ডা ী, 
আেকােটর চর, আেকােটর চর, সদর র, ফিরদ র - ৭৮১০

৩৬৬ PD00234018085 ১০৩৬৬ নািছমা আ ার িপতা-আিত র রহমান ি
মাতা-আিফয়া আিতক

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

৩৬৭ PD00234018776 ১০৩৬৭ মা: মাজাহা ল আলম িপতা- মা: জাহা ীর আলম
মাতা-মেনায়ারা বগম

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

৩৬৮ PD00234012347 ১০৩৬৮ মাঃ ওমর ফা ক িপতা- মাঃ বজ র রহমান
মাতা-মেনায়ারা বগম

ল ী র, ১৬নং ধামঘর ইউিনয়ন, দােরারা বাজার, রাদনগর, 
িম া - ৩৫৪০

৩৬৯ PD00234018778 ১০৩৬৯ আল মা ন িপতা- মাসেলম উ ীন
মাতা-মেনায়ারা বগম

পাড়া াম, পাড়া াম, গাপাল র, িচয়া াম, আলফাডা া, 
ফিরদ র - ৭৮৭০

৩৭০ PD00234013742 ১০৩৭০ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ আ ল খােলক
মাতা-আিমনা বগম

মাঃ আ ল খােলক,  ফেতহাবাদ, ০৩, মিরচাকা া, দিব ার, 
িম া - ৩৫৪২

৩৭১ PD00234019149 ১০৩৭১ সািদয়া আফিরন িপতা- মা: শওকত হােসন
মাতা-রািশদা বগম

৯৫/২, পি ম কাফ ল, আগারগাও, তালতলা, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭।



৩৭২ PD00234018811 ১০৩৭২ 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

৩৭৩ PD00234013540 ১০৩৭৩ শাহজালাল খ কার িপতা- ত আব ল মােলক  খ কার
মাতা-আিছয়া বগম

ভবন ন র-০১, সংসদ সদ  ভবন, নাখালপাড়া, ৩৮ ন র ওয়াড, 
তজগ ও, ঢাকা - ১২১৫

৩৭৪ PD00234018819 ১০৩৭৪ 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

৩৭৫ PD00234013962 ১০৩৭৫ পংকজ সরকার িপতা- ামল চ  সরকার
মাতা- রভা রানী সরকার

১৫২, রাধা নগর, আটাবহ, বািলয়াদী, কািলয়াৈকর, গাজী র - 
১৭৫০

৩৭৬ PD00234016433 ১০৩৭৬ কাজী মন আহেমদ িপতা-কাজী আ   তােহর
মাতা- মাসাঃ সােজদা বগম

বাসা নং- িব-93, জ ািত  কমািশয়াল স ার, 23 নং, 
িখলগ ও, ঢাকা - 1219

৩৭৭ PD00234014651 ১০৩৭৭ মাঃ আ র রিশদ িপতা- মাঃ মেহর আলী
মাতা-রিহমা বগম

২২৪ , মঘলাল, কানাবাড়ী, কানাবাড়ী, গাজী র সদর,গাজী র - 
১৩৪৬

৩৭৮ PD00234017248 ১০৩৭৮ মা রানী দাস িপতা-বীের  চ  দাস
মাতা-িমেসস নিমতা রানী দাস

আজগর ম ােরর বােসর বাড়ী, বর টা, িবেত র, বর টা, 
দাউদকাি , িম া - 3517

৩৭৯ PD00234010796 ১০৩৭৯ মা মা আ ার িপতা-িময়ার উি ন 
মাতা-রােবয়া বগম

 হাি ং- 220, রাওনাট , গা র , রাওনাট , কাপািসয়া , 
গাজী র - 1730

৩৮০ PD00234017766 ১০৩৮০ মা: আ  ইউ ফ িপতা-আব স সামাদ 
মাতা- রােকয়া বগম

ছািমেরর বাড়ী, া েদৗল, া নপাড়া সদর, া েদৗল, 
া নপাড়া, িম া - ৩৫২৬

৩৮১ PD00234018454 ১০৩৮১ সািদয়া আ ার িপতা-সালাউি নেশখ
মাতা-জােয়দা খা ন

ভাগড়া, ভাগড়া, বাসন, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র সদর, 
গাজী র - ১৭০৪

৩৮২ PD00234010377 ১০৩৮২ মাঃ রােসল উি ন িপতা- মা: আ ল খােয়র
মাতা-িমেসস জাহানারা বগম

বাসা নং-৪৪৪/১/ই, (৪থ তলা),  , শাহীনবাগ, ২৫ নং ওয়াড, 
তজগ ও, ঢাকা - ১২১৫

৩৮৩ PD00234013507 ১০৩৮৩ লাবনী আ ার িপতা- মাঃ লাকমান হােসন
মাতা- রেহনা বগম

যে ঃ শখ মাঃ তৗিহ ামান, উ মান সহকারী , য েকৗশল 
িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।, ২৭, বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা ১০০০
৩৮৪ PD00234015380 ১০৩৮৪ মাঃ এয়া ব নবী িপতা-মা ার আ ল খােয়র

মাতা-জাহানারা বগম
আিমন. ডা. বাড়ী, কাশী র, 13নং বটতলী , বটতলী বাজার, 
না লেকাট, িম া - 3582

৩৮৫ PD00234015182 ১০৩৮৫ আল আিমন িপতা-িগয়াস উি ন
মাতা-িদল বা আ ার

বাসা ন র ১৫৮, রাজাবাড়ী, ডাকঘর- ি র, গাজী র

৩৮৬ PD00234015416 ১০৩৮৬ উে  আফেরাজা ফারহানা মিল িপতা- মা: আ ল কালাম আজাদ
মাতা- খােদজা বগম

যে - মা: জিসম উি ন, েনা াফার, অিতির  জলা জজ, 
১ম আদালত, িম া, িম া, সদর, ৩৫০০

৩৮৭ PD00234015664 ১০৩৮৭ আলী ন রাজী িপতা-আ ল খােলক
মাতা-আেনায়ারা বগম

বাসাঃ৩৬৭, াটঃই-৬,, ভেহােটল রাড,আশেকানা।, 
দি নখান, হ ক া , দি নখান, ঢাকা - ১২৩০

৩৮৮ PD00234015881 ১০৩৮৮ মমতাজ বগম িপতা-আ ল খােয়র 
মাতা- রজাহান বগম

ইঁয়া বাড়ী , দ র , বাগমারা ,  লালমাই, িম া - ৩৫৭০

৩৮৯ PD00234014205 ১০৩৮৯ িত বগম িপতা- সকা র আলী
মাতা-হাসনা হনা

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম (িপএ) , ম ও কমসং ান ম নালয়, 
২৫/২৬ , ম ও আপীল াই নাল , রানা প ন, ঢাকা - ১০০০

৩৯০ PD00234013341 ১০৩৯০ মা : শখ কামাল িপতা- মা: সাম র রহমান
মাতা- মাসা: দেলায়ারা বগম

্ইঁয়া বা্িড়, বাকশী ল, বাকশী ল(০৪ নং ওয়াড়), বাকশী ল, 
িড়চং, িম া - ৩৫২০

৩৯১ PD00234014008 ১০৩৯১ িব িজৎ সরকার িপতা-িনর ন চ   সরকার
মাতা- শফালী  সরকার

িস রী, িস রী, আটাবহ, বািলয়াদী, কািলয়াৈকর,গাজী র - ১৭৫০

৩৯২ PD00234011660 ১০৩৯২ আ  জাফর মাহা দ সােলহ িপতা- মাঃ আ র রিশদ
মাতা-মা মা বগম

ছাট হাজী বাড়ী, ভালােকাট, দৗলখাড়, দৗলখাড় বাজার, 
না লেকাট, িম া - ৩৮৫০



৩৯৩ PD00234013944 ১০৩৯৩ জিন সাহা িপতা- ফানী চ  সাহা
মাতা-রা  বালা সাহা

২৫৪, নাওলা, ফলতলী, বািলয়াদী, কািলয়াৈকর, গাজী র - 
১৭৫০

৩৯৪ PD00234012310 ১০৩৯৪ জা া ল ফরদাউস িপতা-আব ল মিতন
মাতা- িফয়া বগম

প চপাড়া , ১৪ নং ল ী র ইউিনয়ন, ন য়াচ দ র, ব ড়া , 
িম া - ৩৫৬২

৩৯৫ PD00234011275 ১০৩৯৫ মা: রােশদ হােসন িপতা-তিমজি ন
মাতা- ববী লতানা

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

৩৯৬ PD00234010381 ১০৩৯৬ সালা  উি ন িপতা-িনজাম উি ন
মাতা- াহার

বাসা নং - ১৫৪, বড়কালী, ব গ , ািময়া, না লেকাট, 
িম া - ৩৫৮৩

৩৯৭ PD00234018534 ১০৩৯৭ হ লতা পাল িপতা- েরশ চ  পাল
মাতা-স া রাণী পাল

বাসা ন র-িজ-৬৫,,  শের বাংলা নগর,  শের বাংলা নগর, ঢাকা 
- ১২০৭

৩৯৮ PD00234012275 ১০৩৯৮ মাঃ সালমান হােসন িপতা- ত মাঃ আ ল হােসম
মাতা- মাসাঃ তােহরা বগম

ত মাঃ আ ল হােসম , বনেকাট ,  ১০ নং নাইঘর (দি ণ) , 
নাইঘর ,  , দিব ার , িম া - ৩৫৩০

৩৯৯ PD00234014014 ১০৩৯৯ জিন সাহা িপতা-িনর ন মার সাহা
মাতা-রা  সাহা

িস রী, িস রী, আটাবহ, বািলয়াদী, কািলয়াৈকর,গাজী র - ১৭৫০

৪০০ PD00234017714 ১০৪০০ সা াম হােসন িপতা- ীন মাহা াদ
মাতা-রওশন আরা বগম

মসিজদ বািড়, িহয়ােজারা, হসাখাল, ওমরগ  , না লেকাট, 
িম া - ৩৫৮০

৪০১ PD00234019029 ১০৪০১ িব ল রায়হান িপতা- মাঃ তিমজ উি ন
মাতা- মাসাঃ রিহমা বগম

গাবতলী, ফলতলী, ব শতলী, কািলয়াৈকর, গাজী র - ১৭৫০

৪০২ PD00234012027 ১০৪০২ মাঃ শামীম চৗ রী িপতা- মাঃ মিন ল ইসলাম চৗ রী
মাতা-পারভীন আ ার

মিহচাইল ও কংগাই সড়ক, হােসন র, ১০ নং গ াই ইউিনয়ন, 
মিহচাইল, চাি না, িম া - ৩৫১০

৪০৩ PD00234015354 ১০৪০৩ সিফউল হক িপতা- মা: শাম ল হক
মাতা- জাসনা বগম

বাসা নং : ১৭১, ম নগর, ৫৬ নং , ম নগর, গাজী র সদর 
,গাজী র - ১৭১০

৪০৪ PD00234013934 ১০৪০৪ মা: অিহ র রহমান িপতা- মা: অিছ র রহমান
মাতা- র  আরা বগম

হািকম চয়ার ােনর বািড়, গাপালনগর, ৩নং র ল র ইউিনয়ন, 
নবী র, দিব ার, িম া - ৩৫৪২

৪০৫ PD00234012724 ১০৪০৫ ম ল ইসলাম িপতা-শািহদ
মাতা-হািমদা

বানারহওলা  উ র পাড়া , বানারহাওলা  উ র পাড়া  , ৩ নং , 
কাপািসয়া , কাপািসয়া, গাজী র - ১৭৩০

৪০৬ PD00234012410 ১০৪০৬ কশব দবনাথ িপতা- গৗরা  দবনাথ
মাতা-কনা রানী দবনাথ

৫৯/১ বগমগ  লন, নাির া, ৪০ নং ওয়াড, ঢাকা সদর, 
গ ািরয়া, িম া - ১১০০

৪০৭ PD00234019206 ১০৪০৭ মাঃ হািব র রহমান রােসল িপতা- মাঃ আ ল মা ান
মাতা-সািহদা বগম

আনমল,১৬৬, এিলফ া  রাড, হািতর ল, জজগিল, ৫১, 
িনউমােকট, গাজী র - ১২০৫

৪০৮ PD00234012217 ১০৪০৮ নােছর আলম িপতা-শাহ আলম
মাতা-িন ফা আ ার

জামবাড়ী, ৪নং আমড়াতলী , ইলাশ র, আদশ সদর, িম া - 
৩৫০০

৪০৯ PD00234019210 ১০৪০৯ মিতউর রহমান িপতা-আ ল হােশম
মাতা- জ ে ছা

আনমল,১৬৬, এিলফ া  রাড, হািতর ল, জজগিল, ৫১, 
িনউমােকট, িনউমােকট, গাজী র - ১২০৫

৪১০ PD00234011770 ১০৪১০ মা: মাহ র রহমান ঞঁা িপতা- মা: আ ল কােদর ঞঁা 
মাতা- িফয়া বগম

ঞঁা বািড়, কািচসাইর , ৭ নং এলাহাবাদ, ধামতী, দিব ার , 
িম া - ৩৫৩৩

৪১১ PD00234016031 ১০৪১১ নাজমা আ ার িপতা- মাঃ হােসম বপারী
মাতা-িফেরাজা বগম

যে -হািমদা খা ন, শাসিনক কমকতা, গাজী র িস  
কেপােরশন, ২৮, গাজী র সদর, গাজী র - ১৭০০

৪১২ PD00234011604 ১০৪১২ গালাম আহে দ সািহব িপতা-এম,এ কােদর
মাতা- সিলনা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫/৩, পি ম কাফ ল, 
তালতলা,আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

৪১৩ PD00234017729 ১০৪১৩ আিরফ শখ িপতা- জ শখ
মাতা-  বগম

রাম র, রাম র, কিড়হাতা, িপেরাজ র, কাপািসয়া, গাজী র - 
১৭৩০



৪১৪ PD00234016367 ১০৪১৪ মা: ইসমাইল ী িপতা-বজ র রহমান ী
মাতা-ফিজলত অ◌া ার

আসাদ নগর, 12নং ভানী, রমািনকচর, দিব ার, িম া - 
3533

৪১৫ PD00234018500 ১০৪১৫ মাঃ িজ র রহমান িপতা- মাঃ মিতউর রহমান
মাতা-মারিজয়া খা ন

বাসা# ২৬৫/িস, বারৈবকা, , বারৈবকা, ১৬, চা না, থানাঃ বাসন, 
গাজী র - ১৭০২

৪১৬ PD00234012018 ১০৪১৬ মাঃ ফরহাদ ম মদার িপতা- মাঃ আব ল হক ম মদার
মাতা-জাহানারা বগম

মিহচাইল ও কংগাই সড়ক, হােসন র, ১০ নং গ াই ইউিনয়ন, 
মিহচাইল, চাি না, িম া - ৩৫১০

৪১৭ PD00234015407 ১০৪১৭ ফারজানা আ ার তািনম িপতা- মাঃ আব র রিশদ 
মাতা-আনার কিল

১৭/১৫, পনগর আবািসক এলাকা , ৭, িমর র-২, িমর র , 
গাজী র - ১২১৬

৪১৮ PD00234010987 ১০৪১৮ মাঃ মা র রিশদ িপতা- মাঃ আ ল বাশার
মাতা- মারিশদা বগম

ব ভ র  দিব ার, ব ভ র, ১০নং নাইঘর (দঃ) ইউিনয়ন 
ওয়াড ২, ব ভ র, দিব ার, িম া - ৩৫৩০

৪১৯ PD00234010905 ১০৪১৯ তািনয়া আ ার িপতা- মা: মািনক দওয়ান
মাতা-িফেরাজা বগম

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

৪২০ PD00234011514 ১০৪২০ মাঃ রােছল হােসন িপতা- মাঃ সিলম িময়া
মাতা- মাছাঃ নািছমা বগম

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

৪২১ PD00234011127 ১০৪২১ মাঃ আশরা ামান িপতা-আ ল আউয়াল
মাতা-আছমা খা ন

নাইম িভলা, কওয়া পি ম খ  ( দারও গারচালা), মাওনা, 
র, গাজী র - ১৭৪০

৪২২ PD00234013928 ১০৪২২ আ াহ আল মা ন িপতা- মাঃ আিজ র রহমান
মাতা-সািহদা বগম

িব-৯৩ ও িড. আই.  রাড, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

৪২৩ PD00234010791 ১০৪২৩  সােহল রানা িপতা-সিফউি ন 
মাতা-আেনায়ারা বগম

 হাি ং- 220, রাওনাট , গা র , রাওনাট , কাপািসয়া, 
গাজী র - 1730

৪২৪ PD00234014852 ১০৪২৪ মা আ ার িপতা- ত. মাঃ আ ল মন র
মাতা-মােজদা বগম

িব-16, িড-4, অিফসাস কায়ারটার, আগারগ ও তালতলা 
সরকারী কেলানী, 28, মাহা দ র, ঢাকা - 1207

৪২৫ PD00234015063 ১০৪২৫ দীপ চৗহান িপতা-অ ন চৗহান 
মাতা-ক না চৗহান

র কাপািসয়া রাড , র, র পৗরসভা/02, 
র,গাজী র - 1740

৪২৬ PD00234017880 ১০৪২৬ মাঃ মাবারক হােসন িপতা- ত মাঃ জয়নাল আবদীন
মাতা- দেলায়ার বগম

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

৪২৭ PD00234018929 ১০৪২৭ িরমা আ ার িপতা-খ কার সিহ ল ইসলাম
মাতা-িন ফার আ ার

৯৩/িস, , আিজম র অিফসাস কায়াটার, ওয়াড-২৬, িনউমােকট, 
দি ণ িস  কেপােরশন, ঢাকা- ১২০৫

৪২৮ PD00234013929 ১০৪২৮ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ রাজ িময়া
মাতা- িক বগম

িব-৯৩ ও িড. আই.  রাড, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

৪২৯ PD00234013409 ১০৪২৯ 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।

৪৩০ PD00234015686 ১০৪৩০ 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

৪৩১ PD00234017619 ১০৪৩১ েলখা আ ার িপতা- মা: লাল সরদার
মাতা-রােজদা বগম

৯৮/িব  লক সাকাস, কলাবাগান, ১৭, িনউ মােকট, ধানমি , 
গাজী র - ১২০৫

৪৩২ PD00234010970 ১০৪৩২ মাঃ মা ম সরকার িপতা-আ ল কিরম সরকার 
মাতা- মাসাঃ মেনায়ার বগম

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

৪৩৩ PD00234011717 ১০৪৩৩ ইিরন আফিরন িপতা- শখ মাহা দ একরাম হােসন
মাতা- ন নাহার বগম

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

৪৩৪ PD00234014355 ১০৪৩৪ মা: মা ফ হাছাইন িপতা- মা: ইসমাইল হাছাইন
মাতা-পারভীন আ ার

িম া জনােরল ার, দি ণ টংরা ( লাল শাহ মাজার ), ওয়াড 
৬৭, সা িলয়া , ডমরা, ঢাকা- ১৩৬১



৪৩৫ PD00234015000 ১০৪৩৫ আইিরন ফারজানা িপতা-শাহ আলম
মাতা-রািশদা বগম

িস/ও-শাহ নওয়াজ, িপআইিব-৩ সািকট হাউজ রাড়, সািকট 
হাউজ রাড, 34, শাি নগর, রমনা- 1000

৪৩৬ PD00234012332 ১০৪৩৬ মাঃ মা ম িব া িপতা-আব ল আউয়াল ইঁয়া
মাতা- রােকয়া বগম

ইঁয়া বাড়ী, আছাদনগর, ১২ নং ভানী, রমািনকচর, দিব ার, 
িম া - ৩৫১০

৪৩৭ PD00234014369 ১০৪৩৭ মাঃ মা ম িময়া িপতা- র মাহা দ
মাতা- মােশদা খা ন

যে - মাঃ মা ম িময়া, ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
ব রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা ১২১৯

৪৩৮ PD00234015730 ১০৪৩৮  মাঃ মাঈনউি ন মহিসন িপতা-MD THAKIKUL HOQUE BABUL

মাতা-MRS MASUKA BEGUM
bepari bari, chatitola, adra, 
ghoramoydan, nangalkot, িম া - 3582

৪৩৯ PD00234014947 ১০৪৩৯ মা: মজবাহ উি ন িপতা- ত মা: বািরক
মাতা- মাছা: রিহমা খা ন

যে : মা: মাশাররফ হাসাইন, ওয়াপদা ভবন (3য় তলা), 
বাপাউেবা, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-1000।

৪৪০ PD00234018910 ১০৪৪০ জা া ল ফরদাউস িপতা-আব ল মিতন
মাতা- িফয়া বগম

প চপাড়া, ১৪ নং ল ী র ইউিনয়ন, ন য়াচ দ র, ব ড়া, িম া -
 ৩৫৬২

৪৪১ PD00234017324 ১০৪৪১ মা ািফ র রহমান ঞা িপতা- লহাস ঞা
মাতা-মিজদা বগম

উ র পাড়া, িবর ল, নাগরী, উ েখালা, কালীগ ,গাজী র - 
1720

৪৪২ PD00234016314 ১০৪৪২ মাঃ ওমর ফা ক িপতা- মাঃ শাম ল হক 
মাতা-িমেনায়ারা বগম

কােশম মা ার বাড়ী , রিহম র , িতন নং , খাশবাস , ব ড়া , 
িম া - 3510

৪৪৩ PD00234012989 ১০৪৪৩ হািলম বপারী িপতা-রিশদ বপারী  
মাতা-িশিরন লতানা

েযাজ  নয়, টক নগপাড়া, ওয়াড-১৮, গাজী র িস  
কেপােরশন, চা না  , গাজী র সদর, গাজী র - ১৭০২

৪৪৪ PD00234019121 ১০৪৪৪ এ ক এম কাম ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-ফিরদা আ ার

ম ার বাড়ী , নায়াপাড়া, বাংগ া, বড় সা ঁ র, না ঁলেকাট, 
িম া - ৩৫৮০

৪৪৫ PD00234015398 ১০৪৪৫ মাসা াৎ তািনয়া আ ার িপতা- মাঃ আ ল কালাম িসকদার
মাতা-িরনা বগম

ল ল আহেমদ, বা িদয়াড়, শ য়া/৪নং, শ য়া, চারঘাট, রঘাট, 
মাদারী র - ৬২৭১

৪৪৬ PD00234018709 ১০৪৪৬ শািকল আহেমদ িপতা- মা: গালাম ফা ক
মাতা-জাহানারা বগম

৩৩০/৭/১, রাম রা িভ িলংক রাড,, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

৪৪৭ PD00234010729 ১০৪৪৭ জা া ল ফরেদৗসী িপতা- মাঃ হািফজ উি ন
মাতা-িজ া ন নছা

রাইল খালাসী কাি  , রাইল, মাদারী র সদর, মাদারী র - 
৭৯০০

৪৪৮ PD00234016408 ১০৪৪৮ মাহা দ আলী িপতা- মাঃ আ ল মিজদ
মাতা- খােশদা বগম

১০২, াপাির বাড়ী, ম  আকািলয়া, বলরাম র, বাতাকাি , 
িততাস, িম া - ৩৫৪৭

৪৪৯ PD00234014848 ১০৪৪৯ ইসরাত জাহান িপতা- মাঃ আ ল বাশার
মাতা- কািহ র বগম

৭৭/১২/এফ, ব রাম রা, রাম রা, িখলগ ও, রাম রা, রাম রা, 
মাদারী র - ১২১

৪৫০ PD00234012161 ১০৪৫০ মাঃ রজাউল কিরম িপতা- মাঃ শাহ আলাম
মাতা- মাসাঃ রেহনা বগম

তাসিফক িভলা, ১৪/এ/এ, ছনেটক, ধান সড়ক, দি ণ কাজলা, 
দিনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা - ১২৩৬

৪৫১ PD00234012534 ১০৪৫১ মাঃ ওবায় র রহমান িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
মাতা- রােকয়া বগম

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

৪৫২ PD00234016076 ১০৪৫২ রািক ল হাসান িপতা-িব াল হােসন
মাতা-হাসনা বগম

েটরচর, মঘনা, িম া - ৩৫১৬

৪৫৩ PD00234010674 ১০৪৫৩ বলােয়ত িপতা-র ব আলী ী
মাতা-আেলয়া

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

৪৫৪ PD00234015619 ১০৪৫৪ আ  ইউ ফ মাঃ ছােলহ িপতা- মাঃ মিফ র রহমান 
মাতা- প জাহান বগম

খ কার বাড়ী , করপািত, ১০ নং জা া পি ম , ছিড়য়া বাজার, 
না লেকাট , িম া - ৩৫৮২

৪৫৫ PD00234014392 ১০৪৫৫ মাঃ আ ল হাসান িপতা- মাঃ আ ল হােশম
মাতা- িফয়া বগম

ফরািজবািড়, মা র, বািজত র, বািজত র, রাৈজর, রাৈজর, 
মাদারী র - ৭৯১০



৪৫৬ PD00234013774 ১০৪৫৬ মাঃ আল-আিমন িপতা- মাঃ অিলউ া
মাতা-নািছমা বগম

রাধানগর, গারচর, মঘনা, িম া - ৩৫১৫

৪৫৭ PD00234013211 ১০৪৫৭ দেলায়ার হাসাইন িপতা-আঃ ছা ার খিলফা
মাতা-হােজরা

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

৪৫৮ PD00234018760 ১০৪৫৮ মাঃ বােয়ত হাছাইন িপতা- ম আলী
মাতা-র েবর নছা

মসিজদ বািড় , প য়ার পাড়, ৯নং দি ণ িশল িড়, কশনপাড়, 
ব ড়া, িম া - ৩৫০০

৪৫৯ PD00234018872 ১০৪৫৯ সজীব িব াস িপতা-িবজয়  িব াস
মাতা-িমনা িব াস

ভাঢ া ম পাড়া,দ: করাণীগ ,ঢাকা

৪৬০ PD00234018704 ১০৪৬০ েবল হােসন িপতা-খিল র রহমান 
মাতা-পিরজা বগম

ম ার বািড় , বড় হির র  (উ র পাড়া), ৪নং দি ণ খাশবাস, 
বড় হির র, ব ড়া, িম া - ৩৫৬০

৪৬১ PD00234016629 ১০৪৬১ মা তােরক মাহ দ িপতা-আ ল আিজজ
মাতা-আেনায়ারী বগম

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

৪৬২ PD00234015684 ১০৪৬২ মা: িগয়াস উি ন িপতা-আলী আর াদ
মাতা- রােকয়া বগম

নায়া বাড়ী, নারায়নেকাট, জা া ব, জা া বাজার, 
না লেকাট, িম া - ৩৫৮২

৪৬৩ PD00234017309 ১০৪৬৩ ত সরকার িপতা-বীরেমাহন সরকার
মাতা-মহমায়া

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

৪৬৪ PD00234018281 ১০৪৬৪ রিবউল ইসলাম জিন িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা- মাছাঃ জাহানারা বগম

বাসা নং-১০, রাড নং-৪, িম েসন পি , গাসাইরহাট শিরয়ত র-
৮০৫০

৪৬৫ PD00234011200 ১০৪৬৫ বলাই িব াস িপতা-অ ণ িব স
মাতা-পিব া িব াস

 কদমবাড়ী, রাৈজর, মাদারী র - 7911

৪৬৬ PD00234014884 ১০৪৬৬ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
মাতা-হ ফা বগম

বাসা# ২৩৭/২৩৮,  রাড# ০৪,, ক# চ, রাইনেখালা, 
িচিড়য়াখানা রাড, িমর র-০২, ঢাকা-১২১৬

৪৬৭ PD00234010184 ১০৪৬৭ হািম ল ইসলাম িপতা-হােছন মা া
মাতা-রািজয়া

িমরজারচর মা াকাি , বাশকাি , ছেলনামা বািজত র,িশবচর, 
মাদারী র - ৭৯৩০

৪৬৮ PD00234014883 ১০৪৬৮ মা: ইসমাইল হাে◌সন ইঁয়া িপতা- মাঃ ল ইসলাম ইঁয়া  
মাতা-ওিজফা বগম

বাসা# ২৩৭/২৩৮, রাড# ০৪, ক # চ, রাইনেখালা, 
িচিড়য়াখানা রাড, িমর র-০২, ঢাকা ১২১৬

৪৬৯ PD00234018614 ১০৪৬৯ কাম ামান িপতা-আ ল হােশম িময়া
মাতা-খািদজা বগম

১০৫ , উ র যা াবাড়ী, ঢাকা ডমরা

৪৭০ PD00234016624 ১০৪৭০ িব িজৎ সরকার িপতা-িবজয় মার সরকার
মাতা-সিবতা রানী সরকার

২৫৬, কািশম র, মাধাইয়া, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া - 
৩৫১১

৪৭১ PD00234015346 ১০৪৭১ ওসমান গিণ িপতা-আ ল বােরক বপারী
মাতা-লাইলী বগম

11, হিরচরণ রায় রাড, , ফিরদাবাদ,রাৈজর, মাদারী র - 
1204

৪৭২ PD00234010583 ১০৪৭২ মাঃ িগয়াস উি ন িপতা- মাঃ ওয়ালী িময়া
মাতা-মাল া খা ন

যে - মাঃ ওয়ালী িময়া, বাগড়া, শশীদল, সালদানদী, 
া নপাড়া, িম া - ৩৫০০

৪৭৩ PD00234015570 ১০৪৭৩ রমা রায় িপতা-হিরদাস রায়
মাতা- ি নী রায়

বাৈড় বাড়ী ( ব পাড়া), িদঘীরপাড়, কদমবাড়ী,, রাৈজর, 
মাদারী র - ৭৯১১

৪৭৪ PD00234013487 ১০৪৭৪ মাঃ সাখাওয়াত হােসন িপতা- মাঃ আই ব আলী
মাতা- মাসাঃ আন মা বগম

ভা শতলা, বলঘর দি ন, মনল বাজার, লালমাই, িম া - 
৩৫৭৩

৪৭৫ PD00234018479 ১০৪৭৫ সাই ল ইসলাম িপতা-আ ল মিজদ খ ন
মাতা-িফেরাজা বগম

খান বাড়ী , বজ সার , ব শগাড়ী, খােসরহাট ,  কালিকিন , 
মাদারী র - 8050

৪৭৬ PD00234013762 ১০৪৭৬ মাঃ নাজ ল হাসান িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন আহে দ
মাতা-মেনায়ারা বগম

বাই ল ইহসান, বাসা নং-০৫, ক নং-এম, সকশন নং-০২, 
হাউিজং এে ট, ১৮নং ওয়াড,  িম া - ৩৫০০

৪৭৭ PD00234017215 ১০৪৭৭ সাহাইল আ াহ িপতা-আ  হািনফ িময়া
মাতা-িফেরাজা বগম

সমকাল ডায়গেনাি ক কমে  36/  শহীদ ফা ক সড়ক, 
যা াবাড়ী, ঢাকা



৪৭৮ PD00234010611 ১০৪৭৮ শখ মাহা দ ই াহীম িপতা- শখ মাহা দ হািমদ
মাতা- মােছনা বগম

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

৪৭৯ PD00234012387 ১০৪৭৯ মা: নািহদ হাসান িপতা- মা: আ ল কালাম তা কদার
মাতা-িবউ  বগম

 ছয়না, ০৭, , মাদারী র - ৭৯০০

৪৮০ PD00234010546 ১০৪৮০ িমনা ী ম মদার িপতা- শীল চ  ম মদার
মাতা- রখা রানী ম মদার

মা ার বাড়ী, দি ণ িবজয় র, ৪নং বারপাড়া, িবজয় র, দি ণ, 
িম া সদর িম া - ৩৫০০

৪৮১ PD00234011831 ১০৪৮১ িলটন িব াস িপতা-পিরমল  িব াস
মাতা- ম িব াস

৭৬, উ র শিশকর , ১, শিশকর , কালিকিন, মাদারী র - ৭৯০০

৪৮২ PD00234017328 ১০৪৮২ কাম ণ নাহার িপতা- মা: আব ল ছ
মাতা-জাহানারা বগম

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

৪৮৩ PD00234012046 ১০৪৮৩ সনিজৎ সরকার িপতা- ামল সরকার 
মাতা- নীিত সরকার

১৪৯, উ র শিশকর , ১, শিশকর, কালিকিন, মাদারী র - ৭৯০০

৪৮৪ PD00234014924 ১০৪৮৪ সাই ল ইসলাম িপতা-তা ল ইসলাম
মাতা-সােজদা বগম

ন ন বািড়, হমেজাড়া, ৭ নং ওয়াড, িপ িলয়া বাজার, সদর 
দি ণ,  িম া - ৩৫০৪

৪৮৫ PD00234012760 ১০৪৮৫ শাি  সরকার িপতা- সানা মালা সরকার 
মাতা-অি িন মার সরকার

বাসা-7/খ, রাড-5, ক-ই, সকশন-2, িমর র, ঢাকা-1216, 
7নং ওয়াড , িমর র , ঢাকা - 1216

৪৮৬ PD00234016539 ১০৪৮৬ মা: তানভীর আহে দ িপতা- মা: লতান আহে দ
মাতা-র য়ারা বগম

াম: ম ম িবজয় র, পা: িবজয় র, থানা: সদর দি ণ, জলা: 
িম া।

৪৮৭ PD00234011413 ১০৪৮৭ িনিলমা বাৈড় িপতা-িজেত  নাথ বাৈড়
মাতা-ম  রানী বাৈড়

যে -ম  রানী বাৈড়, নব াম, কদমপি , নব াম, কালিকিন, 
মাদারী র - 7900

৪৮৮ PD00234018931 ১০৪৮৮ মাঃ ইিলয়াছ শাহ িপতা- মাঃ আ ল বারী
মাতা- রােকয়া বগম

ইউিনক ফােমিস, বাদশা িময়ার বাজার, ০৩ ওয়াড,, িম া সদর, 
িম া - ৩৫০০

৪৮৯ PD00234015239 ১০৪৮৯ শািহন ফিকর িপতা-ম ফা ফিকর
মাতা- েলখা বগম

িফ জানাবালী সড়ক, পি ম রাৈজর, ০৫ নং ওয়াড, রাৈজর 
পৗরসভা, মাদারী র - 7910

৪৯০ PD00234013976 ১০৪৯০ মাঃ মা ম িব াহ িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা-শাহীনা আ ার

হাফািনয়া িমর বাড়ী, য়া, ৫নং ম াব র ইউিনয়ন, য়া বাজার, 
না লেকাট, িম া - ৩৫৮০

৪৯১ PD00234013788 ১০৪৯১ বলােয়ত হােসন িপতা-আজাহার ফরাজী
মাতা-খািদজা বগম

ার টকিনক াল ইিনং স ার, ১৭ িড.আই.  রাড (৪থ 
তলা), ব রাম রা, ওয়াড নং-৯৮, িখলগ ও, ঢাকা - ১২১৯

৪৯২ PD00234017072 ১০৪৯২ মা: মাফা ল হােসন িপতা- মাঃ আে ল আলী 
মাতা-রািশদা বগম

হামনা সরকার বািড় , হামনা, িম া - ৩৫৪৬

৪৯৩ PD00234013355 ১০৪৯৩ মা: বলাল হােসন িপতা-আ ল মােলক বপারী 
মাতা-মােজদা বগম

২৯, িমনাকাি , ভ াসন,  িশবচর, মাদারী র - ৭৯৩০

৪৯৪ PD00234017961 ১০৪৯৪ আ  রােসল ম মদার িপতা-আব র রিশদ ম মদার
মাতা-মািফয়া বগম

ম মদার বাড়ী, উ র জয়কামতা, 1 নং বাগমারা উ র , উ র 
জয়কামতা, লালমাই, িম া - 3570

৪৯৫ PD00234015108 ১০৪৯৫ মাসাঃ শারিমন লতানা িপতা- মাঃ লাকমান হােসন
মাতা-শািহনা বগম

বপারী বািড়, পি ম রম ল, খািলয়া,  রাৈজর, মাদারী র - 
৭৯১১

৪৯৬ PD00234015151 ১০৪৯৬ মাহা দ ওমর ফা ক ম মদার িপতা-জামাল হাসাইন ম মদার
মাতা-পা ল বগম

র, আজগরা, উ রদা, লাকসাম,  িম া - ৩৫৭০

৪৯৭ PD00234014344 ১০৪৯৭ মাঃ মিন ল ইসলাম িপতা- তঃ মাঃ মাসেলম সরদার
মাতা- িফয়া

িফয়া , কয়ািরয়া , কালিকিন, মাদারী র - ৭৯২০

৪৯৮ PD00234018415 ১০৪৯৮ মাঃ আিল আকবর িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা- মাসা ৎ আেয়শা বগম

হাি ং নং-২১৯, বাকশী ল, িড়চং, িম া - ৩৫২০

৪৯৯ PD00234015130 ১০৪৯৯ সা াদ হােসন িপতা- লাকমান হােসন
মাতা-শািহনা আ ার

বপারী বািড়, পি ম রম ল, খািলয়া,, রাৈজর, মাদারী র - 
৭৯১১



৫০০ PD00234018695 ১০৫০০ মা:ফা ল আল আিমন িপতা-মিফ ল ইসলাম
মাতা- মাসা:নািছমা বগম

হাি ং নং-৩২, িঘলাতলা, রাজা র , িড়চং, িম া - ৩৫০০

৫০১ PD00234015122 ১০৫০১ আসা ল ইসলাম িপতা-আকেফাত অ◌ালী বপারী
মাতা- সানাবান

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

৫০২ PD00234018391 ১০৫০২ মাঃ আ ল খােয়র মন িপতা- মাঃ আ ল জিলল
মাতা- মাসাঃ জাৎ া বগম

বাকশী ল উ রপাড়া রাড, বাকশী ল,  িড়চং, িম া - ৩৫২০

৫০৩ PD00234017463 ১০৫০৩ আ ল মা ান িপতা-হােতম মা া
মাতা- রজাহান বগম

১১২২, ব মিন র, ব মিন র, ১৩, িমর র, িমর র, িমর র, 
মাদারী র - ১২১৬

৫০৪ PD00234018957 ১০৫০৪ মাঃ ইমরা ল হক িপতা- মাঃ তা  িময়া 
মাতা-মায়া বগম

হক বািড় , াম- যা া র , ১০ নং যা া র, রাদনগর, িম া - 
৩৫৪২

৫০৫ PD00234012727 ১০৫০৫ নজ ল ইসলাম িপতা- িসরা ল ইসলাম
মাতা-সাহানারা

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

৫০৬ PD00234018960 ১০৫০৬ িমিল আ ার িপতা-শহীদ উ াহ 
মাতা-সােজদা বগম

হক বািড় , াম- যা া র , ১০ নং যা া র, রাদনগর, িম া - 
৩৫৪২

৫০৭ PD00234015029 ১০৫০৭ িমজান িপতা-ছােদর আলী
মাতা-ছােলহা

ঢাকা ফােমিস, ডগাইর বাজার, সা িলয়া, সা িলয়া, ডমরা, ঢাকা

৫০৮ PD00234016596 ১০৫০৮ জাবােয়দা আ ার কিল িপতা-আলী আহ দ ম মদার
মাতা-খােলদা আ ার

বায় ল আহে দ, 9/18, টমছম ীজ, 02 নং কাি রপাড়, 
8নং, িম া, আদশ সদর,  িম া - 3500

৫০৯ PD00234015014 ১০৫০৯ আ র রহমান িপতা- মা: দেলায়ার সরদার
মাতা- রেহনা বগম

224, খয়ার ভাংগা, মে াফা র, মােশদাবাদ, মাদারী র সদর,

৫১০ PD00234014226 ১০৫১০ আলমগীর হােসন িপতা-িছি র রহমান
মাতা- রােকয়া বগম

ত:আ ল আিজজ ম ার, বাকশী ল, বাকশী ল(০৩ নং 
ওয়াড়), বাকশী ল, িড়চং, িম া - ৩৫২০

৫১১ PD00234014850 ১০৫১১ রিহমা আ ার িপতা-আ র রিশদ
মাতা-িম  বগম

, উ র নগর, , কালিকিন, মাদারী র - ৭৯২০

৫১২ PD00234014436 ১০৫১২ খ কার রােবয়া আ ার িপতা- মৗলভী আ ল হাই খ কার
মাতা- সয়দা রাইয়া আ ার

ধেন র, ২৬ নং, রাজাপাড়া, সদর দি ন,  িম া - ৩৫০০

৫১৩ PD00234015444 ১০৫১৩ উ ল মার িব াস িপতা-উওম মার িব াস 
মাতা-িদপালী িব াস

 বৗল াম , খািলয়া ,রাৈজর , মাদারী র - ৭৯১১

৫১৪ PD00234018809 ১০৫১৪ মাঃ কায়সার সারওয়ার িপতা- মাঃ সারওয়ার হােসন 
মাতা- মাসাঃ  খােদজা  বগম

াশনাল হাউিজং এপাটেম  কমে  , কঃ - G , বাসা ১২, 
াশনাল হাউিজং এপাটেম  কমে  , িমর র ২,ঢাকা - ১২১৬

৫১৫ PD00234014618 ১০৫১৫ স জ সরদার িপতা-হািব র রহমান
মাতা-মিজ নেনছা

১/ঘ , বড়বাগ, িমর র, িমর র-২, িমর র, িমর র, মাদারী র - 
১২১৬

৫১৬ PD00234016631 ১০৫১৬ 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,, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

৫১৭ PD00234017439 ১০৫১৭ সািদয়া আ ার িপতা-আজাহার মা া 
মাতা-রিহমন বগম

দেলায়ার হােসন-১, (১০/ঘ, ইউিজিস আবািসক এলাকা), 
িমর র-১৪, ৪নং ওয়াড , ঢাকা ক া নেম  ,ঢাকা

৫১৮ PD00234016447 ১০৫১৮ মাঃ আল আিমন সরকার িপতা-MD.  ABU TAHER 

SARKER 

মাতা-ZAHRNA BEGUM

ধামতী, দিব ার, িম া - 3533

৫১৯ PD00234019259 ১০৫১৯ ছািবলা আ ার জিপ িপতা-জ ল হক
মাতা-িহরন বগম

িস-১/১০০২, ১০ম তলা, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়, 
আবািসক কমে , পি ম আগারগ ও,ঢাকা



৫২০ PD00234016194 ১০৫২০ শািহনা আকতার িপতা- ত িসরা ল ইসলাম পােটায়ারী 
মাতা-আিম ন বগম

পােটায়ারী বাড়ী 181, দওড়া ,  আট নং , কাদবা দওড়া , 
ব ড়া , িম া - 3560

৫২১ PD00234019261 ১০৫২১ িমজা র রহমান িপতা- মাঃ আলী িময়া
মাতা-ইয়ারন বগম

যে : মা: নজ ল ইসলাম িপএ, ম আলী াই নাল, 43, 
আ মান মিফ ল ইসলাম রাড, কাকরাইল, ঢাকা

৫২২ PD00234018967 ১০৫২২ রিফক আহেমদ িপতা- সয়দ আহেমদ
মাতা- িফয়া আ ার

বপাির বািড়, লতান র, ৫নং পি ম জাকানন ইউিনয়ন, 
য়াগ , সদর দি ণ , িম া - ৩৫০৪

৫২৩ PD00234018682 ১০৫২৩ মাঃ িব াল হােসন িপতা- মাঃ িকনাই মা া 
মাতা- মেহ নেনসা

৬৬ , পি ম কাফ ল, তালতলা, ১৪, আগারগ ও, শের বাংলা 
নগর, শের বাংলা নগর,ঢাকা

৫২৪ PD00234015885 ১০৫২৪ রােসল খ কার িপতা-আেনায়ার হােসন খ কার
মাতা-অ লা খা ন

 চা র (িমঠা িরয়া), ৬নং ফেতহাবাদ, মা াসা লতান র, 
দিব ার, িম া - ৩৫৩১

৫২৫ PD00234018804 ১০৫২৫ মন আহেমদ িপতা-হা ন অর রিশদ 
মাতা- ৎফন নছা

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

৫২৬ PD00234016844 ১০৫২৬ ল ম  আ ার িপতা- মাঃ আ ল হািলম ( ইয়া)
মাতা-িন ফা ইয়াসিমন

২/ ডি উ ( ৪থ তলা ), ীনেরাড সরকাির  াফ কায়াটার, 
কলাবাগান, িনউমােকট, ধানমি , ঢাকা- ১২০৫

৫২৭ PD00234018864 ১০৫২৭ মাঃ শহী ল ইসলাম িপতা- মাঃ শাহজাহান বপারী
মাতা-মেনায়ারা বগম

লাইন-০৭, ম-১২, ি েস  পাকা কেলানী, লনা িস  
কেপােরশন, ওয়াড-০৮, লনা ঢাকা

৫২৮ PD00234017756 ১০৫২৮ মা ফা কামাল িপতা- মা াজ উি ন
মাতা- পবান

পনগর (মিনর িভলা), পনগর, চাি না পৗরসভা, চাি না, 
িম া - 3510

৫২৯ PD00234019196 ১০৫২৯ মাঃ সােয়ম িময়া িপতা-আ বালী মা া
মাতা-জা া ন নছা

াম: বেহরাতলা,  িশবচর, মাদারী র - 7930

৫৩০ PD00234010847 ১০৫৩০ মা: জিহ ল ইসলাম িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা-মােজদা বগম

মসিজদ ওয়ালা বাড়ী, নােটহর , ভবানী র ইউিনয়ন, বাতাইছিড়, 
ব ড়া , িম া - ৩৫৬০

৫৩১ PD00234015188 ১০৫৩১ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ আঃ গ র বপারী
মাতা- মাসাঃ আিম ে ছা

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

৫৩২ PD00234017073 ১০৫৩২ ফাহিমদা আফেরাজ িপতা-মি ল আহেমদ
মাতা-আেয়শা আ ার

বপারী রপাড়, িসরাজ মি ল, হাি ং নং- ২৪০/০২, কা ান 
বাজার, ৪ নং ওয়াড, িম া, আদশ সদর, িম া - ৩৫০০

৫৩৩ PD00234017771 ১০৫৩৩ ত া রানী ম ল িপতা-হের  ম ল
মাতা-অ লী রানী ভ

ীল ছায়া , বাৈড় বািড়, এনােয়ত নগর ব শগাড়ী, এনােয়ত নগড়, 
৫ নং, কিরমগ ,  কালিকিন, মাদারী র - ৭৯২০

৫৩৪ PD00234014448 ১০৫৩৪ মাঃ মা ান িময়া িপতা-আ ল মিতন িময়া
মাতা- রােকয়া বগম

১০৬, আিদ লন, ওয়াপদা রাড, পি ম রাম রা, ওয়াড নং-২২, 
িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

৫৩৫ PD00234011421 ১০৫৩৫ মা দ রানা িপতা- মাজাে ল িশকদার
মাতা- িফয়া বগম

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

৫৩৬ PD00234012091 ১০৫৩৬ মাঃ সা াদ হােসন ল র িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন ল র
মাতা- মাসাঃ জিমলা খা ন

ল র বািড়, রািচয়া , ৫নং প চ বী, বামইল, আদশ সদর, িম া -
 3500

৫৩৭ PD00234018241 ১০৫৩৭ মা: হািব র রহমান িপতা- মা: জালাল উ ীি◌ন হাওলাদার 
মাতা-ফােতমা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 95/2 পি ম কাফ ল, 
তালতলা আগারগ ও,, ২ঢাকা

৫৩৮ PD00234016513 ১০৫৩৮ মাঃ িগয়াস উি ন িপতা- মাবারক হােসন
মাতা-মিরয়ম বগম

নগরীপাড়া, রায়েকাট দি ণ, বলটা,  না লেকাট, িম া - 
৩৫৮০

৫৩৯ PD00234017776 ১০৫৩৯ তািনয়া িপতা-আঃ হািকম
মাতা-মেনায়ারা

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

৫৪০ PD00234013484 ১০৫৪০ মাঃ ব াল হােসন ম মদার িপতা-আব ল লিতফ ম মদার  
মাতা- পয়ারা বগম

বলঘর , বলঘর উওর , লা লী বলঘর, লালমাই, িম া - 
৩৫৭০



৫৪১ PD00234010444 ১০৫৪১ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা-রিহমন আ ার

১৪২/৭, পাইকপাড়া সরকারী াফ কেলানী, ১২, িমর র, ঢাকা - 
১২১৬

৫৪২ PD00234013145 ১০৫৪২ অিমত মার সাহা িপতা-অমর চ  সাহা
মাতা-ঝরণা রানী সাহা

ড় িড়য়া সাহা বাড়ী, ড় িড়য়া, ৪নং ষালনল, না য়ার বাজার, 
িড়চং, িম া - 3520

৫৪৩ PD00234014144 ১০৫৪৩ মা: ই াহীম িপতা- মা: আলমগীর হােসন
মাতা-সাহা র বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ ির পাড়া, ২৩, িখলগাও, 
ঢাকা - ১২১৯

৫৪৪ PD00234016839 ১০৫৪৪ আিফফা রী িপতা- মা: মিনর হােসন
মাতা-আফেরাজা বগম

৪৬/৫, মসিজদ গিল, দি ন গদাপাড়া, ২৯ নং ওয়াড, বাসােবা, 
গদা, ঢাকা- ১২১৪

৫৪৫ PD00234015386 ১০৫৪৫ মা : মেহদী হাসান িপতা- মা : বজ র রহমান
মাতা- মাসা : শফালী পারভীন

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

৫৪৬ PD00234013137 ১০৫৪৬ 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

৫৪৭ PD00234013525 ১০৫৪৭ হা দ রািজ ল ইসলাম িপতা- হা দ সাই ি ন 
মাতা-রািজয়া বগম

 িদ িলয়া , নব াম, মািনকগ  সদর, মািনকগ

৫৪৮ PD00234018325 ১০৫৪৮ মাঃ মাইন উি ন িপতা- মাঃ মা ন কিবর
মাতা-ফােতমা বগম

পি ত বািড়, নশরত র, বা া, ি েখালা বাজার, 
না লেকাট, িম া - ৩৫৭৩

৫৪৯ PD00234012581 ১০৫৪৯ মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ তারাপ আলী
মাতা- বাচাতন বগম

শল ড়া, শল ড়া, বািনয়া রী/৬, জয়নগর, িঘওর, মািনকগ  - 
১৮০০

৫৫০ PD00234019313 ১০৫৫০ জিহর আহে দ িপতা-আ ল খােলক
মাতা-িবউ  বগম

মাশরা, ২ নং বাকশী ল ইউিনয়ন, ফিকর বাজার , িড়চং , 
িম া - 3520

৫৫১ PD00234018182 ১০৫৫১ মাঃ মন ইঁয়া িপতা-আ ল রা াক ইঁয়া 
মাতা-আেনায়ারা বগম

৪৫, অর াবাদ, বিতলা-িমতরা, বাড়াই িভকরা, মািনকগ ,

৫৫২ PD00234019202 ১০৫৫২ িরয়া ল হক রানা িপতা- মা: ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা বগম

১৬/০২,”িনিবড়”, র র, ১৮ নং ওয়াড, িম া, আদশ সদর, 
িম া - 3500

৫৫৩ PD00234015978 ১০৫৫৩ আইিরন আ ার িব িপতা- আলমগীর িময়া
মাতা- খােদজা বগম

যে , আলমগীর িময়া, রায়দি ণ, জয়ম প, িসংগাইর, 
মািনকগ  - 1822

৫৫৪ PD00234018947 ১০৫৫৪ মাঃ তিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আহচা ামান 
মাতা- রিশদা বগম

ইঁয়া বাড়ী , বড় সাংিগ র , ২ নং পিরয়া ইউিনয়ন, বড় 
সাংিগ র , নাংগলেকাট, িম া - ৩৫৮০

৫৫৫ PD00234018183 ১০৫৫৫ মাঃ বজ র রহমান িপতা- মাঃ ঠা  িময়া
মাতা-িহিজরা বগম

১৫৭, চরিমজা র, িসং রী, বাংগালা, িঘওর, িঘওর, মািনকগ  - 
১৮৪০

৫৫৬ PD00234011872 ১০৫৫৬ মা: আল আিমন িপতা- মা: মিম ল ইসলাম
মাতা-রােহলা বগম

পি ম ইয়া বািড়, ব রা, লাল র, ব রা, া ণপাড়া, 
িম া - ৩৫২৬

৫৫৭ PD00234010515 ১০৫৫৭ মা ন অর রিশদ িপতা- ত: হলাল উি ন
মাতা- সািনয়া বগম

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

৫৫৮ PD00234010224 ১০৫৫৮ মাঃ এনােয়ত হােসন িপতা- মাঃ আব ল হািমদ
মাতা- মাসাঃ নািছমা বগম

লািময়া ম ার বাড়ী, রামচ র, ৪নং বারপাড়া, অিলর বাজার, 
সদর দি ণ, িম া - ৩৫০০

৫৫৯ PD00234011451 ১০৫৫৯ মাঃ সােয় ল ইসলাম িপতা- মাঃ জােবদ দওয়ান
মাতা- রাইয়া বগম

জােবেদর বািড়, জাকা, বািলয়ােখাড়া, খিরয়া, িঘওর, 
মািনকগ  - ১৮০০

৫৬০ PD00234014357 ১০৫৬০ নািহমা আ ার িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-আেয়শা অ◌া ার

বেল র, ৪নং আমড়াতলী, িশমড়া, আদশ সদর, িম া - ৩৫০০

৫৬১ PD00234015253 ১০৫৬১ মাঃ হযরত আলী িপতা- মাঃ িজ াত আলী
মাতা-িফেরাজা বগম

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



৫৬২ PD00234016660 ১০৫৬২ রােসল আহেমদ িপতা- মাবারক হাসাইন
মাতা-আেনায়ারা বগম

হাজী বাড়ী, দড়ানী পাড়া, বা ◌ু◌ু -পাড়া, ইিলয়ট-গ জ, রাদ-
নগর, িম া - ৩৫১৯

৫৬৩ PD00234013390 ১০৫৬৩ আতাহার হােসন িশবলী িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা-ইসমতারা বগম

বািড় নং:৩, িসরািম  রাড, তারা র, ০৬, সাভার, মািনকগ  - 
১৩৪০

৫৬৪ PD00234017364 ১০৫৬৪ মা. আল-আিমন ইয়া িপতা- মা. আলী আ াফ ইয়া 
মাতা- ◌ুিফয়া বগম

১/এ,, িতখালপাড়  ,উঃ যা াবাড়ী,  ৪৮ নং যা াবাড়ী, গ ািরয়া, 
ডমরা , ঢাকা-১২০৪

৫৬৫ PD00234017237 ১০৫৬৫ মাঃআ  সাইদ আলািমন িপতা- মাঃ জােবদ আলী 
মাতা- রােকয়া বগম

২/১৭, ল ী, বািলয়ােখাড়া, মহােদব র, িঘওর, মািনকগ  - 
১৮০৩

৫৬৬ PD00234012772 ১০৫৬৬ মাঃ শা  িরয়ার মা া িপতা- মাঃ শাহজাহান মা া
মাতা- মাসাঃ তােহরা বগম

মা া বািড়, উ র নরপা , ৭ নং ওয়াড়, ডামবািড়য়া, লাকসাম, 
িম া - ৩৫৭০

৫৬৭ PD00234013915 ১০৫৬৭ মাহা দ ল ইসলাম িপতা- মাহা দ না  িময়া
মাতা- াহার বগম

া,  সা িরয়া, মািনকগ  - ১৮১০

৫৬৮ PD00234015627 ১০৫৬৮ উে  হািন ম মদার িপতা- ত আহ দ উ াহ ম মদার 
মাতা-রওশন আরা বগম 

৩৪৭, চৗ রী গােডন , দি ণ গ ড়ান , দি ণ গ ড়ান , িখলগ ও, 
ঢাকা- ১২১৯

৫৬৯ PD00234018240 ১০৫৬৯ আ  আল িজ াহ িপতা-আয়নাল হক
মাতা- িফয়া বগম

ছাবান ম ােরর বাড়ী, রান পয়লা , তওতা ইউিনয়ন, তওতা, 
িশবালয়, মািনকগ  - ১৮৫২

৫৭০ PD00234016052 ১০৫৭০ আছমা লতানা িপতা- মাঃ ফিরদ উি ন মা া
মাতা- িবনা আ ার

২০৮, ছাট আলম র, ৮ নং ওয়াড ( দিব ার পৗর), দিব ার, 
িম া - ৩৫৩০

৫৭১ PD00234017855 ১০৫৭১ মাঃ আসলাম িময়া িপতা- মাঃ লাকমান হােসন
মাতা-শিরফা বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , িমর র-১, ঢাকা-১২১৬,

৫৭২ PD00234018686 ১০৫৭২ মাঃ কাম ল হাসান িপতা-িছি র রহমান সরকার
মাতা-জাহানারা বগম

সরকার বািড়, বাখর নগর , ৮ নং ওয়াড , বাখর নগর ,  রাদ 
নগর , িম া - ৩৫৪২

৫৭৩ PD00234012294 ১০৫৭৩ সরলা আ ার িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা- বগম রােকয়া

বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস), ই-১৭, 
আগারগ ও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭,

৫৭৪ PD00234019131 ১০৫৭৪ শািহন লতানা ডিল িপতা- মাঃ মাবারক হােসন
মাতা- হাসেনআরা বগম

বাড়ী নং 36/৬/ই, রাড-১২, , ম ধ বা া, ঢাকা - 1212

৫৭৫ PD00234017589 ১০৫৭৫ মা: জািহ ল খান িপতা- মা: আ ল গ র খান
মাতা- কািকলা বগম

২/৪ , িডএলআর বরাক াফ কায়াটার, ২৪ নং, িডিপআই, 
তজগ ও

৫৭৬ PD00234017487 ১০৫৭৬ মাঃ মিহন উি ন িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা-শাম াহার

কাজী বািড়, রান কাদবা, ০৬, ব ড়া,  িম া - ৩৫৬০

৫৭৭ PD00234011186 ১০৫৭৭ মা: আিরফ হােসন িপতা- মা: মেনারি ন
মাতা-মিরয়ম বগম

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

৫৭৮ PD00234014124 ১০৫৭৮ 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

৫৭৯ PD00234019276 ১০৫৭৯ মা: েবল হাসান িপতা- মা: আজাহার আলী
মাতা-রংমালা বগম

3, উ র আয়না র , িত ী,সা িরয়া ,  মািনকগ  - ১৮০০

৫৮০ PD00234015559 ১০৫৮০ ফাহিমদা আ ার িপতা- গালাম মিহউি ন চৗ রী
মাতা-উে  মেহ ে ছা

যে ঃ গালাম মিহউি ন চৗ রী, হাি ং নং- ৪৫, ামঃ 
চ ন র, ৬নং ওয়াড, িম া সদর, আদশ সদয়, িম া - ৩৫০০

৫৮১ PD00234010948 ১০৫৮১ মাঃ রািকব হাসান িপতা- মাঃ আিত র রহমান 
মাতা-রািফজা বগম

৫/২, , নব াম , ০২, জাগীর , মািনকগ  - ১৮০০

৫৮২ PD00234011360 ১০৫৮২ আলাউি ন ইঁয়া িপতা- মাঃ আ ল কােশম ইঁয়া 
মাতা-ফিজলেতে ছা

জায়াগ ইঁয়া বািড় , জায়াগ, 13 নং জায়াগ ইউিনয়ন , 
জায়াগ ,চাি না , িম া - 3560



৫৮৩ PD00234013998 ১০৫৮৩ রিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আয়ান আলী
মাতা-উজালা বগম

 হা িরয়া, ধাম র, বড় হাতেকাড়া, দৗলত র, মািনকগ  - ১৮০০

৫৮৪ PD00234019118 ১০৫৮৪ এ ক এম শরী ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-ফিরদা আ ার

ম ার বাড়ী , নায়াপাড়া, বাংগ া, বড় সা ঁ র, না ঁলেকাট, 
িম া - 3580

৫৮৫ PD00234017687 ১০৫৮৫ মাঃ শামীম হাসাইন িপতা- মাঃ রহমান
মাতা-আিছয়া বগম

নারায়নদহ, নারায়নদহ, খলসী, খলসী, দৗলত র, মািনকগ  - 
১৮৫০

৫৮৬ PD00234015236 ১০৫৮৬ এস.এম. ইউ ছ িপতা- ত মাঃ ইসহাক
মাতা-হাসে   আরা বগম

ইসহাক মা ার বাড়ী, দি ণ িস য়া, 2নং চৗয়ারা, িপ িলয়া 
বাজার , সদর দি ণ, িম া - 3504

৫৮৭ PD00234010541 ১০৫৮৭ তাছিলমা আ ার লাকী িপতা- মাঃ লার িময়া
মাতা-জাহানারা বগম

লাল িময়ার বাড়ী, বলট, িঘওরমািনকগ  - 1840

৫৮৮ PD00234016735 ১০৫৮৮ মা.বিন আিমন ম মদার িপতা- মা.আব র রিহম ম মদার
মাতা- মাস.ফিরদা বগম

ম মদার বড়ী, বড়াখলা, ২নং িশদলাই, বড়াখলা, িব-পাড়া, 
িম া - ৩৫২৬

৫৮৯ PD00234011486 ১০৫৮৯ হা দ েবল দওয়ান িপতা- হা দ মােজদ আলী দওয়ান
মাতা- রখা ইয়াসিমন

নব াম, ওয়াড-07, নব াম,  মািনকগ  - 1800

৫৯০ PD00234018915 ১০৫৯০ মাঃ আিরফ উি ন িপতা- ত. আিমর হােসন
মাতা-সিকনা খা ন

আিমর হােসন ভবন, এ.সালাম রাড, ম ম বাহারছড়া, ১০ নং 
ওয়াড, ক বাজার, সদর, ক  বাজার - ৪৭০০

৫৯১ PD00234018484 ১০৫৯১ হাসেনয়ারা িহরা িপতা- মা: হািবল উি ন
মাতা- হেলনা আ ার

আ লিতফ িভলা, চৗবািড়য়া, ০৪, পচারকা া,  িঘওর, মািনকগ  
- ১৮৪০

৫৯২ PD00234010472 ১০৫৯২ . আব াহ-আল-মা ন িপতা-  শাম ল আলম
মাতা-হােফজা বগম

. শাম ল আলম, ম ম উজান য়া, মৗলভী পাড়া, 03, 
মগনামা, প য়া, প য়া, ক  বাজার - 4641

৫৯৩ PD00234018406 ১০৫৯৩ মা: আির ল ইসলাম িপতা- মা: ল ইসলাম
মাতা-সােলহা বগম

১৩৭, ল ী, বািলয়ােখাড়া, মহােদব র, িঘওর, মািনকগ  - 
১৮০৩

৫৯৪ PD00234015954 ১০৫৯৪ জন দাশ িপতা-নারায়ন দাশ
মাতা- ল িল দাশ

জন দােশর বােপর বািড়,, িহ  পাড়া, ০১, বিদয়া, 
বিদয়া, বিদয়া, ক  বাজার - ৪৭২০

৫৯৫ PD00234015343 ১০৫৯৫ দয় রাজবংশী িপতা-কািতক রাজবংশী
মাতা- লমালা রানী রাজবংশী

আইরমারা, বিতলা িমতরা ইউিনয়ন, িমতরা, মািনকগ  সদর,

৫৯৬ PD00234018112 ১০৫৯৬ মা দ কায়সার রানা। িপতা- সিলম উ াহ
মাতা- সিলনা আ ার

হাি ং নং : ৭৪৯, পি ম টকপাড়া, রাতন ােলিরয়া 
অিফেসর ব গিল, ৪, ক বাজার, - ৪৭০০

৫৯৭ PD00234018196 ১০৫৯৭ হািসনা আ ার িপতা- মাঃ  নািসর উি ন
মাতা- রজাহান বগম

১৬০/১, সািহলী, মহােদব র, বরংগাইল, িশবালয়, মািনকগ  - 
১৮০৪

৫৯৮ PD00234016591 ১০৫৯৮ মাহা দ জিসম উি ন িপতা-MAMTAJ BEGUM
মাতা-মমতাজ বগম

মৗলভী আতাউর রহমােনর বািড়, মেনাহরখালী (বদাইয়া পাড়া), 
ইউিনয়ন-বড়েঘাপ, ওয়াড নং-০৮, ক  বাজার - ৪৭২০

৫৯৯ PD00234018174 ১০৫৯৯ মাঃ মাবারক হােসন িপতা- মাঃ িকতাব আলী
মাতা-কদবা

েযাজ  নয়, িরফাইত র, চা হর,  িসংগাইর,  মািনকগ  - 
১৮২২

৬০০ PD00234018370 ১০৬০০ ন উ ীন তােরক িপতা-ফেয়জ উ াহ
মাতা-মিনরা বগম

বািড় ন র-৯/১ (৩য় তলা), সড়ক ন র-০৯, ক াণ র, ওয়াড 
নং-১১, ক াণ র, িমর র, িমর র, ক  বাজার - ১২০৭

৬০১ PD00234016062 ১০৬০১ মাহা দ সােহল রানা িপতা-MOHAMMAD ABDUL MALEK
মাতা-NASIMA BEGUM

DAULATPUR, DAULATPUR, 
CHAKMIRPUR, , মািনকগ  - 1860

৬০২ PD00234015251 ১০৬০২ মাহা দ রিহম উ াহ িপতা-মর ম রিফক উ ীন
মাতা-মর মা অিছফা খানম

ইউ স খােনর বািড়, পাঠানপাড়া, মাহরা, মাহরা, চা গ ও, 
চা গ ও, ক  বাজার - ৪২১২

৬০৩ PD00234012328 ১০৬০৩ মাঃ িরয়া ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল হােসন 
মাতা-লিতফা আ ার

৩৫৪, (িনচ তলা, বাম পা ), উ র শাহজাহান র, উ র 
শাহজাহান রঢাকা



৬০৪ PD00234016769 ১০৬০৪ মা: সােহল সর য়ার মিনরী িপতা-মা ার কিবর আহমদ
মাতা-মিজয়া আকতার

পি ম মিনরিঝল, কাউয়ারেখাপ, থানা+উপেজলা- রা , জলা- 
ক বাজার - ৪৭৩০

৬০৫ PD00234014785 ১০৬০৫ তািনয়া আা ার িপতা- তাফা ল ম ল
মাতা-ঝনা আ ার

দি ণ পাইকপাড়া, পাইকপাড়া, আ া র, পাইকপাড়া, 
টংগীবাড়ী, ি গ  - ১৫০২

৬০৬ PD00234017065 ১০৬০৬ হািম ল ইসলাম িপতা-আিমর হামজা   
মাতা-মাই না বগম

৮১২০৩, পাগিলর িবল    , টাখাি◌লী, লাহাজারা, চকিরয়া, 
চকিরয়া, ক  বাজার - ৪৭৪১

৬০৭ PD00234017792 ১০৬০৭ মাঃ আিরফ হােসন সরকার িপতা- মাঃ নােদর সরকার
মাতা-সােলহা বগম

ক/৭, , টানপাড়া ( রাতনবাজার) , ঢাকা িস  কেপােরশন,, 
িখেলে ত,,  ঢাকা।

৬০৮ PD00234010436 ১০৬০৮ মাঃ এরশাদ হাসাইন িপতা- মাহা দ আ  শাহমা
মাতা- িফয়া খা ন

বিশর আহমদ সাওদাগের বািড়, বপারী পাড়া, ৪নং, আল আিমন 
বারীয়া, চা গ ও, চা গ ও, ক  বাজার - ৪২২১

৬০৯ PD00234018856 ১০৬০৯ রােবয়া আ ার িপতা- মা: গালাম মা ফা
মাতা-শািমমা বগম

গািব  নগর (ব শতলা), গািব  নগর, ৪ নং ওয়াড, িরকাবী 
বাজার, ীগ  সদর, ীগ  সদর, ি গ  - ১৫০১

৬১০ PD00234018678 ১০৬১০ সাঈদা সালমা িপতা-উসমান গিণ
মাতা-তােহরা বগম

সাঈদা সালমা, ম নং-৫/িস, উ ল বা র িবি ং, বাটঘাটা, 
বাজার, ৪নং ওয়াড, বা রবান সদর, ক  বাজার - ৪৬০০

৬১১ PD00234011280 ১০৬১১ মাহা দ সা াম হােসন শািমম িপতা- মাহা দ তাজউি ন আহেমদ
মাতা-সািহনা বগম

মাঃ আ  সাঈদ (িব ), িষ াংক কমকতা, ন ন পাসেপাট 
অিফস, খালই , কেলজ পাড়া, 02, ি গ  - 1500

৬১২ PD00234015900 ১০৬১২ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আব ল হাই
মাতা-মেনায়ারা বগম

আব ল হাই ডা ার বাড়ী, ম ম িশ য়া, ৭ নং, ব িশ য়া, 
ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী - ৩৯১৩

৬১৩ PD00234011025 ১০৬১৩ প বী  িব াস িপতা-NIRMOL CHANDRA BISWAS

মাতা-MUKTA RANI BISWAS
90, NAYANGAR, RAJANAGAR UNION, 
RAJANAGAR,  SIRAJDIKHAN, ি গ  - 1544

৬১৪ PD00234016870 ১০৬১৪ িকেশার মার সাম িপতা-বাদল মার সাম 
মাতা- িতভা রানী সাম

 ম মদার বাড়ী, দি ণ ল য়া , ০৯ নং ল য়া, ল য়া বাজার, 
ফনী সদর, ফনী সদর, ফনী - ৩৯০০

৬১৫ PD00234011281 ১০৬১৫ মাঃ আ  সাঈদ িপতা-মর ম মাঃ তাজউি ন
মাতা-শািহনা বগম

মাঃ আ  সাঈদ (িব ), িষ াংক কমকতা, ন ন পাসেপাট 
অিফস, খালই , কেলজ পাড়া, 02, ি গ  - 1500

৬১৬ PD00234010567 ১০৬১৬ মাজহা ল ইসলাম িপতা-হােফজ আহ দ 
মাতা-উে  ল ম

হাজী ফেতহ আলী বাড়ী , নায়া র , ৩নং িচথিলয়া ইউিনয়ন, 
৮নং ওয়াড , নায়া র , পর রাম , পর রাম , ফনী - ৩৯৪০

৬১৭ PD00234016289 ১০৬১৭ মাঃ রিবউল আলম িপতা- মাঃ আলাউি ন 
মাতা- রখা আ ার

কিরমখ , কিরমখ , ইমাম র, র ল র, গজািরয়া, ি গ  - 
1512

৬১৮ PD00234018356 ১০৬১৮ মেনাযারা বগম িপতা- মাহা দ ই ািহম
মাতা- মাছা দ শািহনা

মাহা দ ই ািহেমর বাসা, , , িস.এ  িব কেলানী, িবেগইট, 
নািসরাবাদ,, ৮নং , িপ আই, প চলাইশ, প চলাইশ, ফনী - ৪২০৯

৬১৯ PD00234017798 ১০৬১৯ মাঃ শহী ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল হােসন িশকদার 
মাতা-পা া অ ার

িস/ও মাঃ আ ল হােসন িশকদার, পাখী গােম স, নািজম 
ম ার মােকট ০৩/০২,  দি ণ করানীগ , ি গ  - ১৩১০

৬২০ PD00234010274 ১০৬২০ মাঃ সাহাদাত ঞ িপতা- সক আহামদ ঞ
মাতা-উে  ল ম

পি ম দরবার র, বড় বাড়ী, পি ম দরবার র, ০৩ নং, রাতন 
ীরহাট, লগাজী, লগাজী, ফনী - ৩৯৪৩

৬২১ PD00234013472 ১০৬২১ মাহা দ শামীম ধান িপতা-আ ল কালাম ধান
মাতা- সিলনা বগম

িলশ পােরর কাযালয়, জলা গােয় া শাখা,নরিসংদী। ,

৬২২ PD00234017991 ১০৬২২ রিবউল আউয়াল িপতা-িসরাজ উ াহ
মাতা-রিহমা খা ন

আব ল গিণ িময়ার বাড়ী, ওমর র, ০৮ নং জায়ল র, 
িসেলািনয়া, দাগন ঞঁা, দাগন ঞঁা, ফনী - ৩৯২২

৬২৩ PD00234016712 ১০৬২৩ এ িব এম মিহউস াহ িপতা- মাঃ আব ল বােছদ িময়া
মাতা-শারিমন লতানা

মাঃ আলাউি ন ধান, িসিভল সাজন কাযালয়, ফ া, 
নারায়নগ

৬২৪ PD00234013899 ১০৬২৪ া রানী কমকার িপতা- ত িনমাই চ  কমকার
মাতা-অিনমা রানী কমকার

িবেনাদ কমকার বাড়ী, িকসমত িবজয় র, লগাজী, লগাজী, 
লগাজী, লগাজী, ফনী - 3942



৬২৫ PD00234018721 ১০৬২৫ সালমা আ ার িপতা-আ ল মােলক
মাতা-লাভলী বগম

৮৬/এ, ৩য় তলা, উওর যাএাবাড়ী, যাএাবাড়ী, ৪৮, গ ািরয়া, 
ঢাকা,

৬২৬ PD00234017985 ১০৬২৬ ইকবাল হােসন িপতা-আ ল কােশম
মাতা-মা দা খা ন

কােশম ম ার বাড়ী, বরইয়া, ৪নং ধম র ইউিনয়ন, জায়ার 
কাছাড়, ফনী সদর, ফনী সদর, ফনী - ৩৯০০

৬২৭ PD00234013038 ১০৬২৭ রিক ল হাসান মইন িপতা- মাঃ হা ান সরকার 
মাতা-পলাশ সরকার

রাড নং- 04, প ারপার, ভেবরচর,গজািরয়া, ি গ  - 
1510

৬২৮ PD00234012036 ১০৬২৮ হা দ মাশারফ হাছাইন িপতা-আলী আহ দ
মাতা-হািলমা খা ন

৫২, হলান রাড়, িব র পাড়া, ০১, দি ণখান, দি ণখান, 
দি ণখান, ফনী - ১২৩০

৬২৯ PD00234016006 ১০৬২৯ মাঃ িমজা র িপতা-আ ল খােলক
মাতা-আেয়শা

িসকদার বািড়, সয়দ র, ৭ নং, জািজরা সয়দ র,  ি গ  - 
১৫০০

৬৩০ PD00234019233 ১০৬৩০ মাঃ সাখাওয়াত হােসন িপতা- মাঃ শাম ল দা
মাতা-সােজদা আ ার

২৮০/১, জয়নাল ানশন, এস এস ক রাড, ফনী। , রাতন 
িলশ কায়াটার , ৩ নং, ফনী - ৩৯০০

৬৩১ PD00234018353 ১০৬৩১ মাঃ মাহ র রহমান িপতা- মাঃ িমজা র রহমান 
মাতা-ফােতমা আ ার

ভবন নং-০৩, াট নং- ১১/িব ; আিজম র সরকারী কেলািন , 
আিজম র, ২৬, িনউ মােকট ,  ঢাকা।

৬৩২ PD00234012439 ১০৬৩২ িনজাম উি ন িপতা-মনতাজ িময়া
মাতা- রােকয়া আ ার

১১৭, নায়া র, িচথলীয়া, নায়া র,  পর রাম ,  পর রাম , ফনী 
- ৩৯৪০

৬৩৩ PD00234018344 ১০৬৩৩ মাঃ ই াহীম িপতা- মাঃ মিনর হােসন
মাতা- খারেশদা বগম

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

৬৩৪ PD00234018386 ১০৬৩৪ অিজত চ  ম মদার িপতা-Anil Chandra Majumder

মাতা-Apha Rani Majumder
7/8-A (6'th floor), Hatirpool, 16, New 
Market, Kalabagan, Kalabagan, ফনী - 
1205

৬৩৫ PD00234018485 ১০৬৩৫ িজনাত জাহান িনিশ িপতা-িগয়াস উি ন িশকদার
মাতা- মেহ ন নসা

রম ন জনাব িগয়াস উি ন িশকদােরর বািড়, রম ন, 
র নীয়া,  িসরাজিদখান, ি গ  - ১৫৪০

৬৩৬ PD00234018002 ১০৬৩৬ মাঃ আব ল মােমন িপতা- মাঃ আমীর হােসন 
মাতা- ছমনা বগম

অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, িবএসিস টাওয়ার, 
২২ তলা, ২-৩ রাজউক এিভিনউ, মিতিঝল, ঢাকা। - ১০০০

৬৩৭ PD00234018481 ১০৬৩৭ ইজমা আ ার িপতা-িগয়াস উি ন িশকদার
মাতা- মেহ ন নসা

রম ন িগয়াস উি ন িশকদার মা ােরর বািড়, রম ন, 
র নীয়া,, িসরাজিদখান, ি গ  - ১৫৪০

৬৩৮ PD00234014527 ১০৬৩৮ মা; িনজাম উি ন িপতা- ত সিফ উ াহ
মাতা-িরিজয়া বগম

সিম স ার বাড়ী, লা ল মাড়া, ১০নং ঘাপাল , দৗলত র, 
ছাগল নাইয়া, ছাগল নাইয়া, ফনী - ৩৯০১

৬৩৯ PD00234015653 ১০৬৩৯ মিফ ল হক িপতা-হােরজ ধান
মাতা-মােজদা বগম

ধানবাড়ী , বা য়াকা ী, ২নং বা য়াকা ী ইউিনয়ন, িব ক রায় 
পাড়া, , গজািরয়া , ি গ  - ১৫১০

৬৪০ PD00234013281 ১০৬৪০ িজয়াউল হক িপতা-কাজী চা  িময়া
মাতা-মেনায়ারা বগম

মা য়া গাধা, মা য়া গাধা, ০৭ ওয়াড , চ দগাজী, ছাগলনাইয়া, 
ছাগলনাইয়া, ফনী - ৩৯১০

৬৪১ PD00234011873 ১০৬৪১ মা ফা কামাল িপতা-শাহাদাৎ হােসন
মাতা-ফােতমা বগম

যে  শাহাদাৎ হােসন, হােস ী দি ণ পাড়া, হােস ী ৪নং 
ওয়াড, হােস ী , গজািরয়া  , ি গ  - ১৫১১

৬৪২ PD00234018346 ১০৬৪২ মা: হাসান শাহিরয়ার িপতা- মা: রিফ ল আলম
মাতা-মািবয়া খা ন

হােফজ বািড়, সাত বািড়য়া, মিতগ , মিতগ , সানাগাজী, 
সানাগাজী, ফনী - ৩৯৩১

৬৪৩ PD00234018859 ১০৬৪৩ ফােতমা আ ার িপতা- মা: গালাম মা ফা হাওলাদার
মাতা-শািমমা বগম

গািব  নগর (ব শতলা), গািব  নগর, ৪ নং ওয়াড, িরকাবী 
বাজার, ীগ  সদর,

৬৪৪ PD00234012032 ১০৬৪৪ মাঃ দেলায়ার হােসন িপতা-আলী আহা দ
মাতা-হািলমা খা ন

৫২, হলান রাড়, িব র পাড়া, ০১, দি ণখান, দি ণখান, 
দি ণখান, ফনী - ১২৩০

৬৪৫ PD00234012565 ১০৬৪৫ িহেমল িপতা-আলাউি ন
মাতা-হািলমা বগম

যে - মাঃ জসীম উি ন, ি গত কমকতা,, অথৈনিতক 
স ক িবভাগ, ক ৭, ক  ১৬,, শর-ই বাংলা নগর, ঢাকা।



৬৪৬ PD00234016860 ১০৬৪৬ শা  দব নাথ িপতা-উ ম মার নাথ 
মাতা- া রানী নাথ

গাইন বাড়ী , ম  চ দ র, ০৯ নং ল য়া, ল য়া বাজার , ফনী 
সদর, ফনী সদর, ফনী - ৩৯০০

৬৪৭ PD00234014931 ১০৬৪৭ খােলদা আ ার িপতা-জািকর হােসন
মাতা-খািদজা বগম

বাসা নং - ৭২৬, , আশেকানা, দি ন খান, হ  ক া , দি ন 
খান,  ঢাকা।

৬৪৮ PD00234012699 ১০৬৪৮ ের আলম িসি কী িপতা-আব স সাবহান চৗ রী
মাতা-িশিরনা আফেরাজ

১১০/৬/এ, পি ম শওরাপাড়া, ১৪, িমর র-২, িমর র, িমর র, 
ফনী - ১২১৬

৬৪৯ PD00234015245 ১০৬৪৯ মাঃ জসীম উ ীন িপতা- মাঃ আসাদ  িময়া 
মাতা-রােবয়া বগম

৩/এইচ, ধানমি  ১৫ , সরকাির াফ কায়ারটার , ১৫ , 
িঝগাতলা ,  ঢাকা।

৬৫০ PD00234015382 ১০৬৫০ িম ন মার দ িপতা-অিজত দ 
মাতা-িন  রানী দ

আন নগর, বাসা নং- 915 , আন নগর , 07 নং ওয়াড , 
খাগড়াছিড় , খাগড়াছিড় সদর , খাগড়াছিড় - 4400

৬৫১ PD00234016597 ১০৬৫১ িমজা র রহমান িপতা- ত হমােয়ত উ াহ ইয়া
মাতা- ত রিশদা বগম

িদঘলদী, িদঘলদী, ০৯, ফাউসা বাজার, আড়াইহাজার,, 
নারায়াণগ  - ১৪৫০

৬৫২ PD00234017748 ১০৬৫২ অ  ধর িপতা-বলাই ধর
মাতা-ব ল রাণী ধর

যে : বাংলােদশ ই-গভনেম  ইআরিপ ক , বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল,  ই-১৪/এ , আইিস  টাওয়ার (৯ম তলা),

৬৫৩ PD00234011563 ১০৬৫৩ মাঃ মিহউি ন িপতা-সাই ি ন আহে দ
মাতা-রােবয়া বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, 93/1 এ সরদার কমে , 
28,, শের বাংলা নগর , শের বাংলা নগর ,  ঢাকা।

৬৫৪ PD00234012596 ১০৬৫৪ িখ ব য়া িপতা-ক াণ িম  ব য়া
মাতা-িবউ  ব য়া

যে  : া মার ব য়া, াপত  অিধদ র, াপত  ভবন, 
স নবািগচা।, ২০, িজিপও, রমনা, রমনা, খাগড়াছিড় - ১০০০

৬৫৫ PD00234013464 ১০৬৫৫ মাঃ রােসল হােসন িপতা- মাঃ িনজাম উি ন িময়া 
মাতা-রিমজা খা ন

০২,   আৈমর কা াপাড়া, ধামগর, বারপাড়া,  ব র, নারায়াণগ  - 
১৪০০

৬৫৬ PD00234017973 ১০৬৫৬ উে  হািন িপতা-শা  আলম
মাতা- রােকয়া বগম

বকেশয়ালী হাওলাদার বািড়, কা ন র, ০৭ নং বামনী, 
কা ন র, রায় র, রায় র, ল ী র - ২৭১০

৬৫৭ PD00234012578 ১০৬৫৭ র দবনাথ িপতা- পন দবনাথ
মাতা- লন দবনাথ

বাসা- ৭৪০ নং উইলসন রাড, রিল আবািসক এলাকা, ২২ নং 
ওয়াড,, ব র, নারায়াণগ  - ১৪১০

৬৫৮ PD00234018249 ১০৬৫৮ মা সাহান উ ীন িপতা-িসরাজ উ ীন
মাতা-শািহদা বগম

বংশী পােটায়ারী বাড়ী, ছাটভ ব র, চরশাহী, চরশাহী, সদর, 
সদর, ল ী র - ৩৭০৯

৬৫৯ PD00234012248 ১০৬৫৯ ইউ ফ আলী িপতা-িসি র রহমান
মাতা-িফেরাজা বগম

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

৬৬০ PD00234018653 ১০৬৬০ মা: ফজেল এলাহী িপতা-এ.িব.এম আিম ল হক
মাতা-তােহরা বগম

ওরী ি  বাড়ী (নাগ দ বাজােরর েব পাে ), ওরী, ৯নং 
ভালােকাট ইউিনযন, নাগ দ বাজার, রামগ , ল ী র - ৩৭২৪

৬৬১ PD00234011783 ১০৬৬১ মিন ামান িপতা-আেনায়ার হােসন
মাতা-আেয়শা বগম

হাি ং নং◌ঃ ৪৩, প চআিন, সনমাি , বাংলা বাজার, সানারগ , 
 নারায়াণগ  - ১৪৪০

৬৬২ PD00234018522 ১০৬৬২ সাই র রহমান িপতা-শিফ র রহমান
মাতা-িশিরন লতানা

দােরাগা সােহেবর বাড়ী, আিরজ র, ৫নং চি র ইউিনয়ন, 
পানপাড়া, রামগ , রামগ , ল ী র - ৩৭২০

৬৬৩ PD00234011126 ১০৬৬৩ কাজী মাহা ল িপতা-কাজী দেলায়ার হােসন
মাতা-কাজী সািফয়া বগম

৩০২/িড, িখলপাড়া রাড, জাল িড়, 09, নারায়াণগ  - 1420

৬৬৪ PD00234018673 ১০৬৬৪ বারহান উি ন িপতা-সাম ল আলম
মাতা-হািলমা বগম

৪৫/িস বা শাহ মােকট, নীলে ত , ঢাকা, িনউমােকট, 
িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, ল ী র - 
১২০৫

৬৬৫ PD00234011901 ১০৬৬৫ রায়হান ইয়া িপতা-আ  জাফর সাম ি ন 
মাতা-শািহনা আ ার

দি ন পাড়া, মদী, জাম র, ধ ী বাজার , সানারগ ,  
নারায়াণগ  - ১৪৪০



৬৬৬ PD00234018676 ১০৬৬৬ সাহাগ হােসন িপতা- ল আিমন
মাতা-জিরনা বগম

৪৫/িস বা শাহ মােকট, নীলে ত , ঢাকা, িনউমােকট, 
িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, ল ী র - 
১২০৫

৬৬৭ PD00234016622 ১০৬৬৭ িপয়া ল হাসান িপতা- ামান ইয়া 
মাতা-সািহদা বগম

িদঘলদী, িদঘলদী, ০৯, ফাউসা বাজার, আড়াইহাজার,  
নারায়াণগ  - ১৪৫০

৬৬৮ PD00234013143 ১০৬৬৮ মাশারফ হােসন িপতা-আব র রহমান পাল
মাতা-সােয়রা বগম

পাল বািড়, রাম র, ইছা র, রায় রাম র, রামগ , রামগ , 
ল ী র - 3720

৬৬৯ PD00234014002 ১০৬৬৯ মা:রািজব হােসন িপতা- মা: জিসম উি ন
মাতা-িরনা আ ার

এ/১১, াসলাইন রাড, কদমতলী উ রাংশ, ৭ নং ওয়াড, 
আদমজীনগর, নারায়নগ ,

৬৭০ PD00234019303 ১০৬৭০ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ র রহমান
মাতা-সাঈদা খা ন

স জ ছায়া টাওয়ার, াটঃ িব/১, ৫২৭/৫/িস। , পি ম 
াওড়াপাড়া, ১৪ , িমর র, িমর র, িমর র, ল ী র - ১২১৬

৬৭১ PD00234016821 ১০৬৭১ মারজান খান িপতা- মাঃ দৗলত খান
মাতা-আরিজয়া খান

স রঃ১১ , রাডঃ২ , বািড়ঃ ৪, উ রা, ১, ঢাকা,

৬৭২ PD00234012844 ১০৬৭২ রদওয়ান উ াহ িপতা-আিজজ উ াহ পাটওয়ারী
মাতা-ফােতমা বগম

৬৫/৪,,  এিজিব কেলানী, ১০ নং ওয়াড, িজিপও, মিতিঝল, 
মিতিঝল, ল ী র - ১০০০

৬৭৩ PD00234017109 ১০৬৭৩ সািকব ইয়া িপতা- রামান ইয়া
মাতা-আেমনা বগম

নাই, ঋেষরচর, ামি , বািলয়াপাড়া, আড়াইহাজার, নারায়াণগ  -
 ১৪৬০

৬৭৪ PD00234011491 ১০৬৭৪ মাঃেমা ািফ র রহমান িপতা- মাঃই ািহম খিলল
মাতা-খািদজা বগম

২৬৭/এইচ,, কিমেশানার গিল,ফিকরা ল,, মিতিঝল, িদল শা, 
মিতিঝল, মিতিঝল, ল ী র - 1223

৬৭৫ PD00234013463 ১০৬৭৫ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল বােতন িময়া 
মাতা-ব ল বগম

০১, মািলবাগ , ছা র, বারপাড়া,, ব র, নারায়াণগ  - ১৪০০

৬৭৬ PD00234014321 ১০৬৭৬ মাঃ আ াস আলী িপতা- মাখেল র রহমান
মাতা-ফয় ন নছা

হাওলাদার বািড়, চরল ী, ৮ নং দি ণ চরবংশী / ৩ নং ওয়াড, 
ইসলামগ , রায় র, রায় র, ল ী র - ৩৭০১

৬৭৭ PD00234016706 ১০৬৭৭ অিনক সাহা িপতা- পন সাহা 
মাতা-ল ী রানী সাহা

২৫, সরদার টাওয়ার, ক.িব. সাহা রাড, ১৩ নং ওয়াড , 
নারায়ণগ ,  সদর, নারায়াণগ  - ১৪০০

৬৭৮ PD00234017682 ১০৬৭৮ পক চ  দ িপতা-সা  চ  দ
মাতা- িতমা রানী দ

দি ণ ম রী বািড়, বড়ািলয়া, ৮ নং দ পাড়া, দ পাড়া, ল ী র 
সদর, ল ী র সদর, ল ী র - ৩৭০৬

৬৭৯ PD00234010776 ১০৬৭৯ মাঃ মন িময়া িপতা-আ ল কািদর
মাতা- মাসাঃ নািছমা বগম

বাসা নং-৪৭৫, ক নং-িড, রাড নং- িখলপাড়া রাড,, জাল িড়, 
ওয়াড নং-০৯, জাল িড়, ফ া, নারায়াণগ  - ১৪২০

৬৮০ PD00234015356 ১০৬৮০ মানা আ ার িপতা-শরীফ উ া
মাতা-সিখনা বগম

িজিপ গ- ১৫২/২, মহাখালী ওয় ারেলস, ওয়াড নং ১৯, লশান, 
মহাখালী, মহাখালী, ল ী র - ১২১২

৬৮১ PD00234019046 ১০৬৮১ মাঃ রহমত উ াহ িময়া িপতা- মাঃ মাসেলম িময়া
মাতা- অ◌ােমনা খা ন

৫১ , চর লা, সনমা ী, সনমা ী, , নারায়াণগ  - ১৪৪০

৬৮২ PD00234018170 ১০৬৮২ এ, ক,এম আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ ই াহীম খিলল
মাতা- তঃ পারভীন আ ার

১৩৪৩/৬ র র, র র , ধিনয়া, ধিনয়া, কদমতলী, কদমতলী, 
ল ী র - ১২৩৬

৬৮৩ PD00234019147 ১০৬৮৩ মহা দ জাফর আলী খান িপতা- সিলম খান
মাতা-জীবন নসা

০২ কবর ান রাড, া ণ গ ও নারায়াণগ  - ১৪২১

৬৮৪ PD00234017808 ১০৬৮৪ মাঃ রািক ল হাসান িপতা- মাঃ ই াহীম 
মাতা-িশিরনা আ ার

হাজী জালাল আহমেদর বাড়ী, মেহরখা রাড , বা ানগর, 3নং 
ওয়াড , ল ী র , সদর , সদর , ল ী র - 3700

৬৮৫ PD00234012593 ১০৬৮৫ শখ আল মা ন িপতা- ত এমান উ ীন শখ
মাতা- ত মােমনা খা ন

২৫০/০৪, পি মভাগ , গাটাপাড়া, কা াপাড়া, বােগরহাট - 
৯৩০০



৬৮৬ PD00234011488 ১০৬৮৬ মাঃেমা ািফ র রহমান িপতা- মাঃই ািহম খিলল
মাতা-খািদজা বগম

২৬৭/এইচ,, কিমেশানার গিল,ফিকরা ল,, মিতিঝল, িদল শা, 
মিতিঝল, মিতিঝল, ল ী র - 1223

৬৮৭ PD00234011014 ১০৬৮৭ খািদজা ইয়াসমীন লাপা িপতা- শখ আ  জাফর 
মাতা-নাজমা লতানা

যে ; ইকলাছ তরফদার, দািরয়ালা, ৩ নং গাংনী,  
মা াহাট, বােগরহাট - ৯৩৮২

৬৮৮ PD00234010664 ১০৬৮৮ মাঃ ছােয়দ হােসন িপতা-ই ািহম হােসন
মাতা-মাহ দা বগম

১৫৬, পি ম কািজরখীল (তিমজ উি ন াপারী বাড়ী), পৗর 
০৬নং ওয়াড, রামগ , রামগ , রামগ , ল ী র - ৩৭২০

৬৮৯ PD00234011372 ১০৬৮৯ মাঃ আজমল হােসন িপতা- শখ আনছার আলী
মাতা-আছমা বগম

শখ আনছার আলী, িসিকরডা া, পিড়খালী, রামপাল, 
বােগরহাট - ৯৩৪০

৬৯০ PD00234018670 ১০৬৯০ আলমগীর হােসন িপতা- হােসন আহ দ
মাতা- ত আ রা বগম

৪৫/িস বা শাহ মােকট, নীলে ত , ঢাকা, িনউমােকট, 
িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, িনউমােকট, ল ী র - 
১২০৫

৬৯১ PD00234013549 ১০৬৯১ শখ রিবউল ইসলাম িপতা- শখ ল ইসলাম 
মাতা-রািজয়া লতানা

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

৬৯২ PD00234013895 ১০৬৯২ ইউ েফর রহমান আিরফ িপতা- ত: মা; রিশদ আলম হাওলাদার

মাতা-রিহমা বগম
আব ল মা ান হাওলাদার বািড়, তয়ািরগ  রাড, আলী র, ১৭ 
নং ভবানীগ , ভবানীগ , সদর, ল ী র - ৩৭০২

৬৯৩ PD00234014441 ১০৬৯৩ মাঃ িরয়া ল ইসলাম িপতা- মাঃ ফা ক হােসন
মাতা-লায়লা বগম

খান বািড়, কাটাখালেগাড়া, সানিকভাংগা, হাগলা িনয়া , 
মােড়লগ , বােগরহাট - ৯৩২০

৬৯৪ PD00234013164 ১০৬৯৪ র মাহা দ িপতা-আলী আহা দ
মাতা-মেনায়ারা বগম

203/2, কালভাট রাড ফিকরা ল।, মিতিঝল, মিতিঝল, 
মিতিঝল, মিতিঝল, ল ী র - 1000

৬৯৫ PD00234014741 ১০৬৯৫ মাঃ আল অ◌ামীন আকন িপতা- মাঃ আ র রিহম আকন
মাতা- া

বাসা নং-৪৩, বড় স াসী, ইউিনয়ন-মি েকরেবড়, ওয়াড-
৮, বড় স াসী হাইই ল, রামপাল, বােগরহাট - ৯৩৪০

৬৯৬ PD00234013174 ১০৬৯৬ রািজব চ  এধর িপতা-খেগ  চ  এধর
মাতা-নীহার রানী এধর

জ-৬৮/এ,মা ান সরনী, ম  বা া , ২১, লশান, বা া, বা া, 
ল ী র - ১২১২

৬৯৭ PD00234015328 ১০৬৯৭ মাঃ আ ল হাসান িপতা- মাঃ আব স সাবাহান শখ
মাতা-িন ফা

বাসা নং-২৩৬, বড় স াসী, ইউিনয়ন-মি েকরেবড়, ওয়াড-
৫, বড় স াসী হাইই ল, রামপাল, বােগরহাট - ৯৩৪০

৬৯৮ PD00234014366 ১০৬৯৮ মা: ইউ ফ আলী িপতা- ত- মা: আ র রব
মাতা-লাইলী বগম

িজগাতলা সরকারী ল কলনী (১০ এর িব), িজগাতলা, িজগাতলা, 
িজগাতলা, ধানমি , ধানমি , ল ী র - 1209

৬৯৯ PD00234014786 ১০৬৯৯ তমা ম মদার িপতা-িব িত ম মদার
মাতা-িনলীমা ম মদার

কলকিলয়া, লঘর, কলকিলয়া, ফিকরহাট, বােগরহাট - 
9370

৭০০ PD00234010143 ১০৭০০ মাঃ আ ল ফা া িপতা- সকা র আলী
মাতা-মমতাজ বগম

১৭৪/িব , তজ নী পাড়া, ২৬ নং, তজগ ও, তজগ ও, তজগ ও, 
ল ী র - ১২১৫

৭০১ PD00234013444 ১০৭০১ পনা গাইন িপতা-িনত ান  গাইন 
মাতা- ভা গাইন

খােসরডা া , িমঠাখালী , ঘােপরহাট, মাংলা , বােগরহাট -
 ৯৩৫০

৭০২ PD00234010930 ১০৭০২ মাঃ সাহাব উি ন িপতা- মাঃ আব ল মিতন
মাতা- পয়ার বগম

ল ী র এ ার াইজ, ৬৯, বণালী কমে , পি ম কাফ ল, 
তালতলা, শের বাংলা নগর,  ল ী র - ১২০৭

৭০৩ PD00234018126 ১০৭০৩ িমরা ন নাহার বা ী িপতা- মা: ল হক
মাতা- হেলনা হক

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, ৯৩/১ এ সরদার কমে , 
তালতলা, আগারগ ও, শেরবাংলানগর , ঢাকা



৭০৪ PD00234018067 ১০৭০৪ নওরীন আহেমদ আিনকা িপতা-নিজর আহেমদ
মাতা-কিহ র বগম

িবি ং নং -১২, িনউ িস টাইপ, বাসা নং -৫, িবিসএসআইআর 
াফ কায়াটার,  ল ী র - ১২০৫

৭০৫ PD00234010964 ১০৭০৫ মা মা খা ন িপতা-আতাউর রহমান
মাতা-মিজনা বগম

যে ঃ আতাউর রহমান, খগড়াঘাট, ডমা, হদােয়ত র, 
বােগরহাট সদর, বােগরহাট - ৯৩০০

৭০৬ PD00234011010 ১০৭০৬ আল ইমরান িপতা-আ  তােহর
মাতা-আেমনা আ ার

ম  িময়া আিমন বাড়ী।, চর িহতা, ৪নং চর িহতা/ ০৮, র লগ , 
ল ী র সদর, ল ী র সদর, ল ী র - ৩৭০১

৭০৭ PD00234010908 ১০৭০৭ মা: আির ল ইসলাম িপতা- শখ ইজার উ ীন
মাতা-শিরফা বগম

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার কমে , 
, তালতলা/২৮ নং, আগারগ ও , শের বাংলা নগর, ঢাকা

৭০৮ PD00234017820 ১০৭০৮ ফারজানা আ ার িপতা-আ  বকর িসি ক 
মাতা- রজান বগম

িজ-২৫/এইচ, কড়াইল, করাইল (পাট-১), ওয়াড ১৯, বনানী , 
লশান , লশান , ল ী র - ১২১৩

৭০৯ PD00234016171 ১০৭০৯ ফয়সাল আহমদ িপতা- হমােয়ত উ ীন 
মাতা-িমনারা বগম

৪৪৯/আ.ফ.ম কামাল উ ীন হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয় , সাভার, বােগরহাট - ১৩৪২

৭১০ PD00234018799 ১০৭১০ িনয়া লতানা িপতা- মাসেল  উি ন আহেমদ
মাতা-িশিরন লতানা

ই েপ র সােহেবর বাড়ী, অন র, ৭ নং এখলাশ র, 
নায়াখালী রাতন কেলজ,  বগমগ , নায়াখালী - ৩৮০১

৭১১ PD00234013955 ১০৭১১ শখ রজওয়ান অ◌ালী িপতা- শখ মাহ দ অ◌ালী
মাতা- কািহ র অ◌াকতার

16/1, Harinkhana, 2 No, P.C.College, 
Bagerhat Sadar, বােগরহাট - 9301

৭১২ PD00234011196 ১০৭১২ কাউছার র িপতা- হা দ ইমদাদ উ াহ
মাতা-মারজাহান বগম

মৗলভী তাজউি ন সােহেবর বািড়, ইয়ার র, ৬নং কািবল 
র , ছিমর ি র হাট ,  সনবাগ , নায়াখালী - ৩৮২১

৭১৩ PD00234011172 ১০৭১৩ মন মার দবনাথ িপতা- ভাষ মার দবনাথ
মাতা- া রানী দবনাথ

০৩, বড় পাইকপাড়া, রাখালগািছ , বােগরহাট সদর , 
বােগরহাট - ৯৩৭০

৭১৪ PD00234010937 ১০৭১৪ শামীম আহেমদ িপতা- ত ক ল আহেমদ 
মাতা-কাউছার বগম

ভাই ভাই মি ল, মা ার পাড়া, মাইজদী বাজার, ০২ নং 
ওয়াড, মাইজদী বাজার, নায়াখালী সদর, নায়াখালী - 
৩৮০০

৭১৫ PD00234015654 ১০৭১৫ মাহা াদ আ  সাঈদ িপতা- মাহা াদ ইসমাইল হােসন
মাতা-আিমনা খা ন

৫,  িমর র ১১, িমর র, বােগরহাট - ১২১৬

৭১৬ PD00234011271 ১০৭১৬ মাঃ িরয়াজ উি ন িপতা- মাঃ ল দা
মাতা-আকিলমা খা ন

নজ ল ইসলাম মা ারবাড়ী, ছা া র, ১ নং নেরা ম র, 
ছা া র, কিবরহাট, নায়াখালী - ৩৮০৭

৭১৭ PD00234012516 ১০৭১৭ সজল রায় িপতা- ত: েরশ রায়
মাতা- নীিত রায়

২/২,লাল মাহন সাহা ীট ,ঢাকা সদর, ঢাকা-১১০০, 
জার ল বাজার, ৪১ নং, ঢাকা সদর,

৭১৮ PD00234016484 ১০৭১৮ ামল ম মদার িপতা- খাকন ম মদার
মাতা-স া ম মদার

ধাং  মা ােরর বাড়ী, অমর র, চাপরাশীরহাট, 
চাপরাশীরহাট, কিবরহাট, কিবরহাট, নায়াখালী - ৩৮১১

৭১৯ PD00234018071 ১০৭১৯ মা: ব াল হােসন িপতা-আ: রহমান ফিকর
মাতা-তারা বগম

ফিকর বাড়ী, উ র তাফালবাড়ী, ৪ নং সাউথখালী ইউিনয়ন, 
তাফালবাড়ী, শরনেখালা, শরনেখালা, বােগরহাট - 9330



৭২০ PD00234015529 ১০৭২০ আলী নওয়াজ িপতা-আ ল হােসম
মাতা-শাহানারা বগম

র ব  পি ত বাড়ী , সা ল র , ম  সা ল র, 
কিবরহাট,  নায়াখালী - 3800

৭২১ PD00234016535 ১০৭২১ মাঃ মািহন িপতা-শিহ ল ইসলাম
মাতা- সিলনা ইসলাম

ক -১৭, ক  নং-১৪, পিরক না কিমশন চ র, শের 
বাংলা নগর, মাহা দ র, বােগরহাট - ১২০৭

৭২২ PD00234010026 ১০৭২২ জন চ  ম মদার িপতা-মিতলাল ম মদার
মাতা-ল ী রানী ম মদার

 ম ার বাড়ী, দৗলত র, 03 নং  িজরতলী বাজার , 
বগমগ , নায়াখালী - 3820

৭২৩ PD00234018888 ১০৭২৩ আ র রিহম হাওলাদার িপতা-আ ল কােদর হাওলাদার
মাতা- িফয়া বগম

ট:23-26, রাড:46, যে : মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
ধান িনবাহী কমকতার দফতর, লশান-2, ঢাকা।

৭২৪ PD00234012266 ১০৭২৪ এইচ,এ,নািসম শা  িপতা-  মাঃশা   সালায়মান
মাতা-হািসনা বগম

াট-৪এ,এম এম টাওয়া্ র , ও রা আবািসক ,, ওিরপারা , 
চ াম , ২৪, রাম র, হািলশহর, নায়াখালী - ৪২২৪

৭২৫ PD00234013322 ১০৭২৫ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ ইিলয়াস হােসন
মাতা-হািসনা পারভীন

ফা নী, ম-০৭, া নাম আবািসক এলাকা, ১১ নং ওয়াড , 
লনা িজ িপ ও, খািলশ র, বােগরহাট - ৯০০০

৭২৬ PD00234017046 ১০৭২৬ 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

৭২৭ PD00234019058 ১০৭২৭ তাহিমনা তািরন িপতা- ত: ি  হাসমত
মাতা-পা া বগম

১৪৬/১, বড় মগবাজার (ডা: গিল), ৩৫, শাি নগর   এস 
ও, রমনা, রমনা, বােগরহাট - ১২১৭

৭২৮ PD00234018146 ১০৭২৮ মাঃ আ ল বােতন িপতা-MD. ABDUL HALEM
মাতা-Delara Begum

1/48, South Mugda, Bank Colony, 
06, Basabo, Mugda, Mugda, নায়াখালী - 
1214

৭২৯ PD00234016316 ১০৭২৯ কাজী আেনায়া ল ইসলাম িপতা- কাজী সিল ল ইসলাম
মাতা-ডািলয়া পারভীন

আ িলক সমবায় ইনি উট, ১১৯ রােয়রমহল জংশন 
রাড, ১৪, বয়রা, খািলশ র, বােগরহাট - ৯০০০

৭৩০ PD00234015311 ১০৭৩০ মাহা াদ শাহজাহান িপতা-আ ল হািলম 
মাতা-শােহনা আ ার

 যে ঃ আ ল হািলম,   ইঃ ২৬/ ১, কাফেকা হাউিজং 
কেলানী, আেনায়ারা, চ াম।

৭৩১ PD00234010865 ১০৭৩১ মাঃ মিন ামান িপতা- শখ আ  বকর িসি ক
মাতা- র জাহান

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

৭৩২ PD00234015493 ১০৭৩২ মাঃ িনজাম উি ন িপতা-আ ল কালাম
মাতা- াহার আ ার

াপারী বািড়,  ঠনারপাড়, ছাতারপাইয়া, িপ ল য়া, 
সনবাগ, নায়াখালী - ৩৮৬৫

৭৩৩ PD00234010871 ১০৭৩৩ শখ আ  হািনফ িপতা- শখ আ  বকর 
মাতা- রজাহান বগম

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

৭৩৪ PD00234014370 ১০৭৩৪ বাপন ম মদার িপতা-ননী গাপাল ম মদার
মাতা-সর তী রানী

শীল বাড়ী, মিমন র, ১নং সাহা র, মিমন র, চাটিখল, 
নায়াখালী - ৩৮৮২

৭৩৫ PD00234013545 ১০৭৩৫ মাঃ জািহ র রহমান িপতা- মাঃ সতম আলী
মাতা-কিহ র বগম

বাসা- ৪০৭/৩, শরাফ র, বাইনতলা, রামপাল, বােগরহাট - 
৯৩০০

৭৩৬ PD00234010078 ১০৭৩৬ জন চ  দ িপতা- খাকন চ  দ 
মাতা-অচনা রানী দ

পন বা র বাসা, মাইজদী (মা ার পাড়া), ২নং ওয়াড, 
নায়াখালী সদর, নায়াখালী - ৩৮০০



৭৩৭ PD00234011170 ১০৭৩৭ শখ মা. তির ল ইসলাম িপতা- মা. আ ল হািকম
মাতা- ৎ ে ছা বগম

বড় বািড় , বাশতলী, রামপাল, বােগরহাট - ৯৩৪০

৭৩৮ PD00234010173 ১০৭৩৮ িপপ  চ  দাস িপতা-িমলন চ  দাস
মাতা- ল রানী দাস

জগদীশ বা র বাড়ী, হাজী র, ৭ নং ইউিনয়ন, ৩ নং ওয়াড, 
চরবাটা,  বণচর, নায়াখালী - ৩৮১৩

৭৩৯ PD00234015756 ১০৭৩৯ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ িজ র রহমান িশকদার
মাতা-রািশদা বগম

পিরক না ম নালায় , ক নং-০৯, ম নং-০৬, শের-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা

৭৪০ PD00234010097 ১০৭৪০ আকরাম হােসন িপতা-জয়নাল আবদীন
মাতা-ফােতেমা খা ন

শমেসর আলী হাজী বাড়ী, মাইজদী বাজার, নায়াখালী।

৭৪১ PD00234015609 ১০৭৪১ মা: মিতয়ার রহমান শখ িপতা-আ ল কােদর শখ
মাতা-মিজনা বগম

দি ণ চ দপাই, চ দপাই, িমঠাখালী , মাংলা ,  বােগরহাট - 
৯৩৫০

৭৪২ PD00234010076 ১০৭৪২ উ ম চ  দ িপতা- পন চ  দ 
মাতা-কাজল রানী দ

পন বা র বাসা , মাইজদী (মা ার পাড়া)  , ২নং ওয়াড, 
নায়াখালী সদর, নায়াখালী - ৩৮০০

৭৪৩ PD00234018128 ১০৭৪৩ আ  বকর িসি ক িপতা-রিফ ল ইসলাম
মাতা-তমিমনা বগম

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার, ৯৫/২ পি ম 
কাফ ল, তালতলা, শেরবাংলানগর , ঢাকা

৭৪৪ PD00234011202 ১০৭৪৪ তাজনাহার বগম িপতা- মাঃ জিসম উি ন 
মাতা-িদলবাহার আ ার

মৗলভী তাজউি ন সােহেবর বািড়, ইয়ার র, ৬নং কািবল 
র, ছিমর ি র হাট,  সনবাগ, নায়াখালী - ৩৮২১

৭৪৫ PD00234011242 ১০৭৪৫ শখ ল ল ইসলাম িপতা- শখ আ ল কােদর  
মাতা- সিলমা বগম

৮/৪, িগলাতলা, ব শতলী, িগলাতলা, রামপাল , বােগরহাট - 
 ৯৩৪০

৭৪৬ PD00234014646 ১০৭৪৬ মাঃ গাফফার িময়া িপতা- মাঃ ইিলয়াছ িময়া
মাতা-িপয়ারা বগম

মহাকাশ ল রাড, ব ডগাইর , ০৮,   সা িলয়া, ডমরা, 
নায়াখালী - ১৩৬১

৭৪৭ PD00234011684 ১০৭৪৭   মাঃ গালাম মা ফা িপতা- শখ আকরাম হােসন
মাতা-শাহ ন নছা

সরদার কমে , অ◌াগারগ ও তালতলা, শর-ই বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭,

৭৪৮ PD00234015299 ১০৭৪৮ মা: সালাহ উ ীন িপতা- ত আ ল বাসার
মাতা-সাম াহার

১০/ই, রােয়র বাজার সরকারী িনবাস, ধানমি -১৫, ১৫, 
িঝকাতলা, হাজািরবাগ, নায়াখালী - ১২০৯

৭৪৯ PD00234015569 ১০৭৪৯ মাছাঃ িশিরনা আ ার িপতা- মাঃ ান আলী মাড়ল
মাতা- মাছঃ ফিজলা খা ন

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

৭৫০ PD00234012687 ১০৭৫০ মা: িজ র রহমান চৗ রী িপতা- মা: অিলউর রহমান চৗ রী
মাতা-িফেরাজা আ ার

উিকল বাড়ী, বাসা নং- ১৩৩, ২য় তলা, ৪থ লন, , আর. ক 
. িমশন রাড, মিতিঝল, নায়াখালী - 1203

৭৫১ PD00234012763 ১০৭৫১ গাজী সােহল রানা িপতা-গাজী রজাউল কিরম 
মাতা- হেলনা বগম

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

৭৫২ PD00234018238 ১০৭৫২ আব াহ আল মা ন িপতা- মা: গালাম মা ফা
মাতা-সােহ র বগম

মাহতীর বাড়ী, চাটিখল, ০৬ নং ওয়াড, চাটিখল, নায়াখালী 
- ৩৮৭০

৭৫৩ PD00234011322 ১০৭৫৩ মা া রা  আহেমদ িপতা- মা া আলতাফ হােসন
মাতা- মাছাঃ িলিপয়া বগম

হাি ং: ৫০৩/০২, আিল র, বাইনতলা, রামপাল, 
বােগরহাট - ৯৩২০



৭৫৪ PD00234016125 ১০৭৫৪ শারিমন আ ার িপতা-আ ল খােয়র ঞা 
মাতা- বগম রােকয়া

বাড়ী নং- ০৩, রাড নং-২  আই এ  এ ফেয়লস ( াঃ) 
িলঃ,  এ াডভা  টকেনা হেভন টাওয়ার,  ম নং- ২০১-
২০২, ৩য় তলা, , সােদক হােসন খাকা রাড, মিতিঝল, 
ঢাকা।

৭৫৫ PD00234013538 ১০৭৫৫ মাঃ আল মা ন িপতা-মি ক রিফ ল ইসলাম 
মাতা-নািগস বগম

বাসা- ৪৫২/৩, শরাফ র, বাইনতলা, িগলাতলা , রামপাল, 
বােগরহাট - ৯৩০০

৭৫৬ PD00234018483 ১০৭৫৬ মা. মাইন উি ন িপতা- ত- মা. আ ল মিতন
মাতা-তােহরা বগম

ম নং-607, ভবন নং-07, া্নীয় সরকার িবভাগ, 
বাংলােদশ সিচবালয়, স নবািগচা, 20, ঢাকা-

৭৫৭ PD00234010698 ১০৭৫৭ আসমাউল সনা িপতা- মাঃ সাই াহ শখ 
মাতা-তহিমনা বগম

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

৭৫৮ PD00234010823 ১০৭৫৮ মাঃ মা ম িপতা-িসরাজ িময়া
মাতা-শাম ন নাহার

মমতাজ াপারী বাড়ী, উ র জয় নগর, ৩ নং , িজ য়া, 
সনবাগ,  নায়াখালী - ৩৮৬০

৭৫৯ PD00234012112 ১০৭৫৯ জািহ ল ইসলাম িপতা-আ ল মােলক খান
মাতা-তাহিমনা বগম

যে - শািহনা আ ার , অিফস সহকারী , ণ ত 
র নােব ণ  িবভাগ, ১ম ১২ তলা, স নবািগচা ,  রমনা, 
ঢাকা

৭৬০ PD00234017664 ১০৭৬০ 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।

৭৬১ PD00234013449 ১০৭৬১ মািনক লাল হালদার িপতা-মাখন লাল হালদার
মাতা-সিবতা রানী  হালদার

যে : তঃ মাখন লাল হালদার, হালদার বািড়।, 
আ ারমািনক, মিঘয়া,  ক য়া, বােগরহাট - ৯৩১০

৭৬২ PD00234012475 ১০৭৬২ মাঃ ফেয় ল ইসলাম িপতা- মাঃ শিফক উ াহ
মাতা-হািছনা অ ার

৯৩/১,এ সরদার কমে  , তালতলা, ১৬, মাহা দ র, 
শর ই বাংলা নগর, নায়াখালী - ১২০৭

৭৬৩ PD00234011303 ১০৭৬৩ মা া হািফ র রহমান িপতা- মা া িসরাজ উি ন 
মাতা- ল ম বগম

৯৩/১, এ িদ ন কমািশয়াল ই উট, আগারগ ও, 
তালতলা, ১৬নং ওয়াড, মাহা দ র, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা

৭৬৪ PD00234012463 ১০৭৬৪ ননী গাপাল ম মদার িপতা-নারায়ন চ  ম মদার
মাতা-অ লী রাণী দাস

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার , বাসা ন র: ৯৫/২, 
আগারগ ও , তালতলা, শের বাংলা নগর ঢাকা -১২০৭।,

৭৬৫ PD00234018320 ১০৭৬৫ কাম ন নাহার িপতা- মা: ামান হাওলাদার
মাতা-মিজনা জামান

যে , মা: রিবউল আলম,  , সিচবালয় লাইে রী, 
জন শাসন ম ণালয়,, বাংলােদশ সিচবালয়,, রমনা, ঢাকা

৭৬৬ PD00234011097 ১০৭৬৬ িরয়া র রহমান িপতা- মা: মািনক িময়া
মাতা- র নসা বগম

গ-১২৯/িব, বিল িভলা, উ র বা া, বা া, ঢাকা

৭৬৭ PD00234018572 ১০৭৬৭ এ.িব.এম. সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন
মাতা- খারেশদা বগম

183, হাড়গািড়, মারী, আলমডা া,  য়াডা া - ৭২১০

৭৬৮ PD00234018668 ১০৭৬৮ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা-সিহদ উ া
মাতা-সােলহা বগম

হাি ং নং-৪৩১, জিমর উি ন ি  বাড়ী, বানসা, ৫নং 
বানসা বাজার,  চাটিখল, নায়াখালী - ৩৮৭৯

৭৬৯ PD00234014019 ১০৭৬৯ মাঃ িরপন আলী িপতা- মাঃ অ◌া ল লিতফ
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা খা ন

খািদম র- 2নং ওয়াড, গা লখালী, আলমডা া, - 
7200



৭৭০ PD00234017932 ১০৭৭০ রািজব চ বত িপতা- ামল চ বত
মাতা- গৗরী চ বত

বজ র রহমান উিকল বািড়। বািড় নং- ৬৩, এরশাদ উ া 
সড়ক, দি ণ শখিদ।, দিনয়া, যা াবািড়, ঢাকা

৭৭১ PD00234016599 ১০৭৭১ মাছাঃ পািপয়া খা ন িপতা- মাঃ ইি স হােসন
মাতা- মাছাঃ চায়না খা ন

যে ঃ মাঃ ইনতাজ আলী, পিরক না ম নালয়, ক-৩, 
ম নং-৪,, শর-ই-বাংলা, ঢাকা

৭৭২ PD00234017716 ১০৭৭২ সা াম হােসন িপতা- মাঃ আ  তােহর
মাতা-আেমনা বগম

দি ণ নােট র আ  তােহর িময়ার ন ন বািড়, নােট র, ৬ 
নং ইউিনয়ন নােট র, সানাই ড়ী, নায়াখালী - ৩৮২১

৭৭৩ PD00234016609 ১০৭৭৩ মাছাঃ পািপয়া খা ন িপতা- মাঃ ইি স হােসন
মাতা- মাছাঃ চায়না খা ন

যে ঃ মাঃ ইনতাজ আলী, পিরক না ম নালয়, ক-৩, 
ম নং-৪,, শর-ই-বাংলা, ঢাকা

৭৭৪ PD00234014604 ১০৭৭৪ অসীম চ  ভৗিমক িপতা-িজেত  চ  ভৗিমক
মাতা-িশখা রানী ভৗিমক

িবপীন িবহারী গা ামীর বাড়ী, িবরািহম র, িসরাজ র, 
ব রহাট,  কা ানীগ , নায়াখালী - ৩৮৫০

৭৭৫ PD00234014273 ১০৭৭৫ সােহল পারেভজ িপতা- মাঃ ই ীস আলী
মাতা- ননাহার বগম

 গায়াল পাড়া, ৪নং সীমা   ইউিনয়ন, ধাপাখালী, 
জীবননগর, য়াডা া - ৭২৩০

৭৭৬ PD00234013974 ১০৭৭৬ মাহা দ আেনায়ার হােসন িপতা- মাঃ ফজ ল হক
মাতা-সাম ন নাহার

পাটয়ারী বাড়ী, হির র, ১ নং ওয়াড , বানসা বাজার, 
চাটিখল , নায়াখালী - ৩৮৭৯

৭৭৭ PD00234010302 ১০৭৭৭ মাঃ ইকরা ল হক িপতা- মাঃ গালাম িব াস 
মাতা-আং রা খা ন

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

৭৭৮ PD00234010959 ১০৭৭৮ মাঃ মারেশদ আলম িপতা- মাঃ ইসমাইল 
মাতা- হাসেনয়ারা বগম

মারেশদ আলম, , পিরদশেকর অিফস, িবইঊিপ, , িমর র 
সনািনবাস, িমর র. ঢাকা

৭৭৯ PD00234012123 ১০৭৭৯ মাছাঃ পা া খা ন িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম

৯৩/১, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, তালতলা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।,

৭৮০ PD00234011865 ১০৭৮০ ইসমত আরা কিবর িপতা-সাই ল কিবর
মাতা-রওশন আরা কিবর

বাসা নং: ৪৯, নেসড কেলানী, িমর র:১৩, ০৪, িমর র, 
কাফ ল, নায়াখালী - ১২১৬

৭৮১ PD00234016741 ১০৭৮১ মাঃ মা ন কিবর িপতা- মাঃ আসা ল হক
মাতা-মােলকা বগম

ই/১৬, ক জ ইউিনয়ন লাইন, ক জ ইউিনয়ন লাইন, 
দশনা, দা ড় দা, য়াডা া - ৭২২১

৭৮২ PD00234013621 ১০৭৮২ মাঃ মহদী হাসান িপতা- মাসেলহ উি ন আহেমদ 
মাতা- হাসেন আরা বগম

৫/িব, িজগাতলা রাতন ক চা বাজার িনউ িব টাইপ 
কেলানী, িজগাতলা  রাতন কাচা বাজার , ১৪ নং ওয়াড, 
িজগাতলা , হাজারীবাগ, ঢাকা।

৭৮৩ PD00234018296 ১০৭৮৩ আ  বকর িসি ক িপতা-ফখ ল ইসলাম
মাতা- িফয়া খা ন

িব-৫/িস-৭, আবহাওয়া কায়াটার, আলাওল এিভিনউ, 
উ রা, ঢাকা

৭৮৪ PD00234017715 ১০৭৮৪ সালমা আ ার িপতা-সালাহ উি ন
মাতা-সাহানাজ বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার , তালতলা, তালতলা, 
মাহা দ র, শের-বাংলা নগর, ঢাকা

৭৮৫ PD00234018294 ১০৭৮৫ আরমান হােসন িপতা-আ ল কালাম আজাদ
মাতা-হাসনা আরা বগম

িব-৫/িস-৭, আবহাওয়া কায়াটার, আলাওল এিভিনউ, 
উ রা, ঢাকা

৭৮৬ PD00234010460 ১০৭৮৬ আল মা ন িপতা-MD ABDUL MANNAN
মাতা-SHARMIN AKTHER

ছােয়দ রী বাড়ী, তৈতয়া, ৬নং রাজগ  ইউিনয়ন, 
মাধবংিসংহ, বগমগ , নায়াখালী - ৩৮৩৪



৭৮৭ PD00234010030 ১০৭৮৭ আিরফা খা ন িপতা- মাঃ রজাউল হক
মাতা-সােজদা খা ন

মাঃ রজাউল হক, াম: খেয়র দা, কিডেক, খেয়র দা, 
জীবননগর, য়াডা া - ৭২৩০

৭৮৮ PD00234013361 ১০৭৮৮ জাবােয়র হােসন িপতা- মাঃ ইসমাইল
মাতা- র জাহান বগম

ব  আলী াপারী বািড় , িব া িন, ০৭,  সনবাগ, 
নায়াখালী - ৩৮৬০

৭৮৯ PD00234015497 ১০৭৮৯ মা: তৗিহ ল ইসলাম িপতা- মা: আলী হােসন
মাতা- মাছা: নাহার বগম

৩২, উিজর র, িলয়ানী, ার র, চৗগাছা, যেশার - 
৭৪১০

৭৯০ PD00234017334 ১০৭৯০ লতানা আ ার িপতা- মা ন কিবর
মাতা-িবিব ফােতমা

 ৮ নং িবজাবাগ ইউিনয়ন, িবজবাগ, সনবাগ, নায়াখালী - 
৩৮৬২

৭৯১ PD00234012956 ১০৭৯১ মাছাঃ তাজিমন আ ার িপতা-MD. ATIAR RAHMAN
মাতা-MRS. SAMSUN NAHAR

DIT ROAD, STAR TECHNICAL 
TRANING CENTER REG NO:339117 
3RD FLOOR,  Khilgaon, Rampura - 
1219

৭৯২ PD00234014943 ১০৭৯২ িলসা ল হক িপতা- মাহা দ জামাল উি ন
মাতা-শামীমা আকতার

জামাল উি ন এর বািড়, জাহাজমারা,  হািতয়া, নায়াখালী -
 ৩৮৯০

৭৯৩ PD00234011923 ১০৭৯৩ শািহ র রহমান িপতা- মা: আ র রহমান
মাতা-িফেরাজা বগম

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা 
নগর ,ঢাকা-১২০৭ ।,

৭৯৪ PD00234018133 ১০৭৯৪ সিবকা রানী নাথ িপতা-রেমশ চ  দব নাথ
মাতা-ম  রানী নাথ

রাম কানাই বপারী বািড়, ভবভ ী, ৪ নং আলাইয়ার র 
ইউিনয়ন, চ গ , বগমগ , নায়াখালী - ৩৮৩১

৭৯৫ PD00234017740 ১০৭৯৫ মাঃ কাম ামান িপতা- মাঃ আঃ হক
মাতা-কিহ র বগম

নীলে ত, ওরাকল রািফন াজা, িনউমােকট, ঢাকা

৭৯৬ PD00234016225 ১০৭৯৬ মাহা দ হাছান িপতা-আ ল খােয়র
মাতা- রহানা বগম

যে -আ ল খােয়র, মহা ত র, ০৯, সানা র, 
সদর( ধারাম), নায়াখালী - ৩৮০২

৭৯৭ PD00234015832 ১০৭৯৭ গাজী আ াহ িপতা-GAZI MD ZULFIKER ALI
মাতা-ANWARA BEGUM

ADARSHO PARA, SHEAKHATI, BABLATALA, 4 NO 
NOWAPARA. EDUCATION BOARD, JESSORE- 7400

৭৯৮ PD00234012122 ১০৭৯৮ িমিথ চাকমা িপতা- ীিত কাি  চাকমা
মাতা-মায়া দবী চাকমা

সা পাড়া, ব কভা া  , রা ামা  - ৪৫০০

৭৯৯ PD00234018586 ১০৭৯৯ মা. মেহদী হাসান িপতা- মা.আেনায়ার হােসন
মাতা-রিহমা বগম

৩২৮, র র, কািশম র, ড়ামনকা , যেশার সদর, যেশার 
সদর, যেশার - ৭৪০৭

৮০০ PD00234017998 ১০৮০০ জিরফা ইয়াছিমন িপতা- ত শাহালম চৗ রী 
মাতা-পারভীন আলম চৗ রী

বাসা-16, , দি ণ আজম র, দি ণখান, রা ামা  - 1230

৮০১ PD00234016573 ১০৮০১ মাহ র রহমান িপতা- ল হক
মাতা-জীবন নাহার

তঘরী, তঘরী, জামিদয়া, িভটাব া, বাঘার পাড়া, বাঘার 
পাড়া, যেশার - ৭৪৭০

৮০২ PD00234011643 ১০৮০২ লাব  দাশ িপতা-অেশাক দাশ
মাতা-িশ া দাশ

আলতাফ ানশন, ০২ নং পারীওয়ালা পাড়া, ২৩ নং ওয়াড, 
পাঠান লী (ব র), ডবল িড়ং, রা ামা  - ৪১০০

৮০৩ PD00234017872 ১০৮০৩ মাঃ আ র রা াক িপতা-মহা দ আলী
মাতা- মাছাঃ িমনারন নছা

৪/হ, ল ণ র, ল ণ র, ল ণ র, শাশা, শাশা, যেশার - 
৭৪৩০

৮০৪ PD00234012006 ১০৮০৪ মা: আল মা ন িপতা- মা: আলমগীর হােসন
মাতা- মাসা: িরনা পারিভন

১৬৬/১৯/িস,, আদশপাড়া, মাদারেটক, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

৮০৫ PD00234013608 ১০৮০৫ খশানা শাম ন িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- মাছাঃ জেবদা খা ন

1341, পি ত র মসিজদ লন, খালধার রাড, অি কা ব  লন, 02 নং 
ওয়াড, যেশার সদর, কাতয়ালী,  যেশার - 7400



৮০৬ PD00234014379 ১০৮০৬ দীপ দবনাথ িপতা-িবধান িবহারী দবনাথ
মাতা- জ াৎ া রানী দবনাথ

নাথ বাড়ী, উ র ক না, হাসনাবাদ, দা ল উ ম, বতাগী বর না -
 ৮৭৪১

৮০৭ PD00234014761 ১০৮০৭ মাহা দ মা ামান িপতা- মাহা দ বজ র রহমান
মাতা-হািফজা বগম

ছাট মঘলা, ছাট মঘলা, চ চড়া ইউিনয়ন, গাজীর দরগাহ, 
 যেশার সদর, যেশার - ৭৪২০

৮০৮ PD00234013289 ১০৮০৮ মানা আকতার িপতা-আ ল কিরম
মাতা-ফিরদা বগম

১৩০/২০, মরািদয়া, ৩ ন র, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা।

৮০৯ PD00234014643 ১০৮০৯ মাঃ নাজ ল হাসাইন িপতা- মাঃ রজাউল ইসলাম
মাতা-িশউিল বগম

হালিডং নং-২৭১, আরািজ বা য়ািড় , বা য়ািড় , 
বাঘা্রপাড়া, যেশার - ৭৪০৬

৮১০ PD00234017091 ১০৮১০ মাঃ রজাউল কিরম িপতা- মাঃ হা ন খিলফা 
মাতা- মাসাঃ শফালী বগম

১৬৬/১৯/িস, মাদারেটক, আদশপাড়া, ৪ নং, বাসােবা, 
স জবাগ,ঢাকা।

৮১১ PD00234015405 ১০৮১১ মাঃ ল হাসাইন িপতা- মাঃ আ ার আিল 
মাতা- জেলখা বগম

স ার ফর িডজ ািবিল  ইন ডেভলপেম  (িসিডিড), 
গ া , গ া , সাভার, যেশার - ১৩৪০

৮১২ PD00234017513 ১০৮১২ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ আদম আলী 
মাতা- মাসাঃ তারা বা

লাইন নং - আই, ম নং - ০১, া নাম িমক কেলানী, ১১, 
জ ী, খািলশ র, বর না - ৯০০০

৮১৩ PD00234018755 ১০৮১৩ রাফসান জািন িপতা- মা: আিন র রহমান
মাতা- খজান খা ন

রাম র , খ কিরয়া, রাম র , চৗগাছা, যেশার - 
৭৪১০

৮১৪ PD00234018214 ১০৮১৪ নাজমা আ ার িপতা- মাঃ আলম িসকদার
মাতা-আেলাতাজ বগম

42/2, উলন রাড, 22, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - 1219

৮১৫ PD00234017372 ১০৮১৫ মাঃ জাহা ীর হােসন িপতা- মাঃ ওমর আিল
মাতা-িফেরাজা খা ন

েযাজ  নয়, বা ইহাটী, সাগরদ ড়ী, ভা কঘর, কশব র, 
যেশার - ৭৪৫০

৮১৬ PD00234015057 ১০৮১৬ মা: বলাল হাসাইন িপতা- মা:ইনসাফ আলী
মাতা-এলািছ বগম

যে : না হয়ার সার, রাড#১০ বািড়#৩৬, িড  আ্ই  
েজ  , বা া, ঢাকা।

৮১৭ PD00234012424 ১০৮১৭ মা: সাহাগ হােসন িপতা- মা: সালাহউ ীন
মাতা-রিহমা খা ন

মা:সালাহউ ীন, নারা ালী, পািনসারা, র নাথনগর, 
িঝকরগাছা, যেশার - 7420

৮১৮ PD00234015178 ১০৮১৮ মাঃ মা ম িব াহ িপতা- মাঃ শাহ আলম 
মাতা-ব ল নছা

 বাসা নং 244, হাওলাদার  বাড়ী ,  ব বলই িনয়া , 04, 
বলই িনয়া , , বামনা , বর না - 8730

৮১৯ PD00234011537 ১০৮১৯ মা. ইমা ল ইসলাম িপতা- মা. হািফ র রহমান
মাতা-রােফজা বগম

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা 
নগর ,ঢাকা-১২০৭ ।

৮২০ PD00234011863 ১০৮২০ র মাহা দ িপতা-আমেজদ িসকদার
মাতা- ন নাহার

জ ািত কমািশয়াল স ার , িব-৯৩ মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও,ঢাকা।

৮২১ PD00234010992 ১০৮২১ আিছয়া খা ন িপতা- মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাছা: শািলমা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, জ ািত কমািশয়াল স ার, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা

৮২২ PD00234011716 ১০৮২২ মাঃ নাজ ল হাসাইন িপতা-ফিরদ উি ন
মাতা- িফয়া 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।

৮২৩ PD00234014530 ১০৮২৩ নাছিরন আ ার িপতা- মাঃ গালাম মা াফা
মাতা- ন নাহার বগম

মা রখালী, মা রখালী, ম লেকাট, বেড় া, কশব র, 
যেশার - 7450

৮২৪ PD00234016416 ১০৮২৪ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা-আঃ রা াক হাওলাদার
মাতা-হািসনা বগম

যে , নাজ ল আলম, সরকাির কায়াটার, ই -৭, শেরবাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা।

৮২৫ PD00234011881 ১০৮২৫ মাঃ আ র রহমান রানা িপতা- মাঃ িগয়াস উ ীন
মাতা-রািনয়ারা বগম

মা ম মি ল, ২৪৮/১ (২), , পি ম আগারগ ও , ২৮,  ১২০৭



৮২৬ PD00234016822 ১০৮২৬ হাসনা হনা িপতা-আহা দ খান
মাতা- িম ন নসা

বািড়- ১৬, রাড- ৩৬/এ, , লন- ০২, ক - ধ, সকখন -১২, 
ইপ ট, না, প বী, ঢাকা।

৮২৭ PD00234011780 ১০৮২৭ ইমরান হােসন িপতা-আতর আলী
মাতা-আেমনা খা ন

িব-5 িস-2 ( রাতন), আগারগ ও সরকাির িনউ কেলাণী, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৮২৮ PD00234011884 ১০৮২৮ মা: বিদউ ামান িপতা- মা: আ;সামাদ
মাতা- ফরেদৗিস বগম

বদরখালী  মাদরাসা সড়ক, বদরখালী, , ল িড়, বর না

৮২৯ PD00234014701 ১০৮২৯ মাহদী হাসান িপতা-মিশউর রহমান
মাতা-িলিল বগম

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

৮৩০ PD00234015417 ১০৮৩০ তািনয়া আকতার িপতা- মাঃ শাহ আলম 
মাতা-মাহ দা বগম

যে : মাঃ মা দ িশকদার, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং- 
১১/এ, বাংলােদশ ি ম কাট, হাইেকাট িবভাগ, িজিপও, ঢাকা

৮৩১ PD00234011525 ১০৮৩১ মা. হািম র রহমান িপতা- মা. রিবউল ইসলাম
মাতা- ত সিলনা খা ন

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা 
নগর ,ঢাকা-১২০৭ ।

৮৩২ PD00234017513 ১০৮৩২ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ আদম আলী 
মাতা- মাসাঃ তারা বা

লাইন নং - আই, ম নং - ০১, া নাম িমক কেলানী, ১১, 
জ ী, খািলশ র, বর না - ৯০০০

৮৩৩ PD00234015517 ১০৮৩৩ মা: মন হােসন িপতা- মা: মিশয়ার রহমান
মাতা-আেমনা খা ন

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

৮৩৪ PD00234015145 ১০৮৩৪ মাঃখাই ল ইসলাম িপতা- মাঃআ ল কালাম
মাতা- মাসাঃমমতাজ বগম

২৮/এ, স নবািগচা, ৪০, স নবািগচা, ঢাকা,

৮৩৫ PD00234010782 ১০৮৩৫ মা ািফ র রহমান িপতা- মাঃ ছা কিরম
মাতা-সােজদা খা ন

৭৯০, শংকর র, , বাগআ ড়া, িঝকরগাছা, যেশার - ৭৪৩৩

৮৩৬ PD00234013690 ১০৮৩৬ জসীম উ ীন িপতা-হািব র রহমান
মাতা-নািছমা বগম

শরীফ বািড়, কাঠালতলী, ওয়াড নং- ০১, হােসন র, 
পাথরঘাটা,বর না - ৮৭২০

৮৩৭ PD00234017740 ১০৮৩৭ মাঃ কাম ামান িপতা- মাঃ আঃ হক
মাতা-কিহ র বগম

ওরাকল িবিসএস, রািফন াজা (স ম তলা), , নীলে ত,  
িনউ মােকট, িনউ মােকট

৮৩৮ PD00234012070 ১০৮৩৮ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাবারক হাসাইন 
মাতা- সিলনা বগম

নয়া বািড়, নিসর তা ক , জ া , নিসর তা ক ,  উিজর র , 
বিরশাল - ৮২২২

৮৩৯ PD00234016758 ১০৮৩৯ মা ন কিবর িপতা-আিজ ল ইসলাম
মাতা-মিজনা খা ন

ছািতয়ানতলা, ছািতয়ানতলা, ওয়াড নং-১, ড়ামনকা , 
যেশার সদর- ৭৪০৭

৮৪০ PD00234018693 ১০৮৪০ হা দ বলােয়ত হােসন িপতা-আ ল ম ান হাওলাদার
মাতা-কিরেমান নছা

৪৫১, পি ম রাম রা, পি ম রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

৮৪১ PD00234011951 ১০৮৪১ বিব মার অিধকারী িপতা-ব ন মার অিধকারী 
মাতা-অিনতা অিধকারী

৩২৪, িনউ বজপাড়া এ : রাড (হ ািপ টাওয়ােরর িপছেন), 
বজপাড়া, যেশার।,

৮৪২ PD00234018824 ১০৮৪২ মাঃ মহিসন িপতা-আঃ খােলক বপারী
মাতা- সিলনা বগম

আর-২/িব-১, মিতিঝল এিজিব কেলািন,  (চার কেলািন সংল ), 
ঢাকা।

৮৪৩ PD00234011689 ১০৮৪৩ জয়েদব িব াস িপতা-মাখন িব াস
মাতা- ব লা িব াস

শ য়া, শ য়া, কালা বাজার, দােমাদর র, কািলগ , 
কািলগ , যেশার - ৭৩৫০

৮৪৪ PD00234018536 ১০৮৪৪ মাঃ মাহ র রহমান িপতা-সদার আই ব আলী
মাতা-নািগস বগম

৪৫১, পি ম রাম রা, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা।

৮৪৫ PD00234014428 ১০৮৪৫ িমলন হােসন িপতা-ফজল আহ দ
মাতা-মাক দা বগম

20,  কািশ র , িডিহ, লবাগ র, শাশা, শাশা, যেশার - 
7420



৮৪৬ PD00234017125 ১০৮৪৬ মাঃ আল- র সৗরভ িপতা- মাঃ র িময়া
মাতা- মাসাঃ সাম ননাহার

পদাথিব ান িবভা, েয়ট, ঢাকা, বকিশবাজার, ২০, িজিপও, 
রমনা,ঢাকা।

৮৪৭ PD00234013268 ১০৮৪৭ মাঃ হাসান ইমাম িপতা- মাঃ মাহ দ হাসান
মাতা- মাছাঃ জেবদা বগম

কয়ালখালী, কয়ালখালী, ৩নং রায় র, রায় র , 
বাঘারপাড়া, বাঘারপাড়া, যেশার - ৭৪৭০

৮৪৮ PD00234018708 ১০৮৪৮ রাহা র রায়হান িপতা-ইউ স সরদার
মাতা-মািহ র বগম

উ র হিরেসনা, হিরেসনা, ৯, কােশমাবাদ, গৗরনদী, বিরশাল - 
৮২৩২

৮৪৯ PD00234013285 ১০৮৪৯ মাঃ শিফ ামান িপতা- মাঃ ওসমান গিন
মাতা-তাই র বগম

বা ইহাটী, বা ইহাটী, ১নং লসরা, িসংহ লী, চৗগাছা, 
চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০

৮৫০ PD00234018862 ১০৮৫০ এইচ.এম.আির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আলাউ ীন হাওলাদার
মাতা-কিহ র বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও,ঢাকা।

৮৫১ PD00234016987 ১০৮৫১ মাঃ মা র রশীদ িপতা- মাঃ জামেসদ আলী
মাতা-রািশদা

মািলবাগ চৗ রীপাড়া, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
িখলগ ও, যেশার - 1219

৮৫২ PD00234015276 ১০৮৫২ আ ল কালাম আজাদ িপতা- মাঃ মাতােলব ডা য়া
মাতা- র  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।

৮৫৩ PD00234013279 ১০৮৫৩ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ িলয়াকত আলী
মাতা- মাছাঃ অ◌ােনায়ারা বগম

উ র কয়ার পাড়া, উ র কয়ার পাড়া, ৫নং চৗগাছা, যেশার -
 ৭৪১০

৮৫৪ PD00234015822 ১০৮৫৪ রতন চ  বড়াল িপতা-রেমন চ  বড়াল
মাতা- হ রানী বড়াল

সাগর এ ার াইজ, ৯৪, সনপাড়া পবতা, িমর র-১০, িমর র, 
ঢাকা।

৮৫৫ PD00234019157 ১০৮৫৫ মা: আলমগীর কিবর িপতা- মা: আ স ছা ার
মাতা-সািজদা আ ার

301, কেরািব, বািড়-3, রাড-7, লশান, লশান, 
লশান-1, লশান, লশান, যেশার - 1212

৮৫৬ PD00234018463 ১০৮৫৬ জা া ল ফরেদৗস িপতা- মাঃ ওমর ফা ক িসকদার
মাতা-রািশদা পারভীন

বাসা-৮২৯/১০৯২, আ ল কােদর  আকন সড়ক, ধান গেবষনা 
রাড, সাগরদী, ওয়াড-২৪, বিরশাল সদর, বিরশাল

৮৫৭ PD00234012796 ১০৮৫৭ িম ন মার বমন িপতা-িব ল মার বমন
মাতা-কা ন বালা

মেহদী ার, িব.আই.িড.িস রাড, খািলশ র ট  িমলস 
িলঃ, ০৮ নং ওয়াড, িজিপও, খািলশ র, যেশার - ৯০০০

৮৫৮ PD00234014260 ১০৮৫৮ মা: আসা ামান িপতা- মা; সিলম িময়া
মাতা- মাসা: আফেরাজা বগম

যে : মা: আসা ামান আসাদ ( ি গত কমকতা)  আইন 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, লিজসেল ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় , ।ভবন নং -৪, ঢাকা।

৮৫৯ PD00234013909 ১০৮৫৯ মাঃ আ াহ আল কািফ িপতা- মাঃ আ স স র খান
মাতা-িশউলী খা ন

মাঃ আ স স র খান, রাম র, খ িরয়া, 
রাম র, চৗগাছা, চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০

৮৬০ PD00234018613 ১০৮৬০ মা. মা র রহমান িপতা- মা. সাহরব হােসন 
মাতা- মাসা. নািসমা বগম

নাসিরন খানম, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, ভবন-7 
তালা -9, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। ,

৮৬১ PD00234017083 ১০৮৬১ মাছাঃ ইভা খা ন িপতা- মাঃ রিবওল হােসন
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা বগম

যে , মাঃ মিফ র রহমান, কিপরাইট পিরদশক, সং িত 
িবষয়ক ম ণালয়, ভবন-৬, ১১ তলা, ম-১০০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।

৮৬২ PD00234016958 ১০৮৬২ মা: কাম ল ইসলাম িপতা-চানিময়া স ামত
মাতা-মায়া বগম

স ামত বাড়ী, জ লপি , মািহলাড়া, িব াম,  গৗরনদী, 
বিরশাল - 8232

৮৬৩ PD00234013936 ১০৮৬৩ মাঃ নাজ ল হােসন িপতা- মাঃ আ ল কিরম
মাতা- মাঃ কিহ র বগম

মাঃ আ ল কিরম, ছাট কা িরয়া, পদাহ, মািসলা, 
চৗগাছা, চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০



৮৬৪ PD00234011753 ১০৮৬৪ মন মার বাৈড় িপতা-  মার বাৈড়
মাতা- ল রানী

৫০৮/৩, , সনপাড়া পবতা , িমর র, ঢাকা।

৮৬৫ PD00234012954 ১০৮৬৫ গািব  মি ক িপতা-অিসত মি ক
মাতা- ভংকারী মি ক

বাসা- ১৩৫, চ পােকানা, ঢা িরয়া, বায়ািলয়া, মিনরাম র, 
মিনরাম র, যেশার - ৭৪৪০

৮৬৬ PD00234011589 ১০৮৬৬ িমঞা মা: ইয়ািসর আরাফাত িপতা- মা: বজ র রশীদ িমঞা 
মাতা- মাসা: হািমদা বগম

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এবং কি উটার িশ ন ইনি উট, বািড় 
12 রাড 01 সনপাড়া পবতা , িমর র 10 ঢাকা 1216

৮৬৭ PD00234014561 ১০৮৬৭ সমেরশ মার পাল িপতা- ণ চ  পাল
মাতা- িশলা রানী পাল

০৮৭, সা াডা া, পদাহ, খ িরয়া, চৗগাছা, চৗগাছা, 
যেশার - ৭৪১০

৮৬৮ PD00234018611 ১০৮৬৮ মা. নাঈ র রহমান িপতা- মা. সাহরব হােসন 
মাতা- মাসা. নািসমা বগম

নাসিরন খানম, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, ভবন-7 তালা -9, 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

৮৬৯ PD00234013051 ১০৮৬৯ মাঃ আ ল হােসন িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা-ফােতমা বগম

চ দ র, চ দ র, খদাপাড়া, হলা ী, মিনরাম র, 
মিনরাম র, যেশার - ৭৪৪০

৮৭০ PD00234017815 ১০৮৭০ মাঃমাহা জ খান িপতা-আঃরা াক খান
মাতা-িবলিকছ বগম

১২/পলাশী সরকারী কেলানী, আিজম র, ২৬, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা।

৮৭১ PD00234011711 ১০৮৭১ িবউ  নাজনীন িপতা-িলয়াকত আলী
মাতা-ফােতমা বগম

িলয়াকত আলী, ব ড়া, ১০নং সংকর র, য. কা , 
িঝকরগাছা, িঝকরগাছা, যেশার - ৭৪৩২

৮৭২ PD00234019148 ১০৮৭২ নাসিরন জাহান িপতা-  আ র রিশদ হাওলাদার
মাতা-ফিরদা বগম

জাতীয় িব ান ও ি  জা ঘর, শের বাংলা সড়ক, পি ম 
আগারগ ও, ঢাকা।

৮৭৩ PD00234011923 ১০৮৭৩ শািহ র রহমান িপতা- মা: আ র রহমান
মাতা-িফেরাজা বগম

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা 
নগর ,ঢাকা-১২০৭ ।

৮৭৪ PD00234011152 ১০৮৭৪ মাঃ িফেরাজ হােসন িপতা- মাঃ শাহআলম
মাতা-ফিরদা বগম

আলহা  মাঃ আ র রিহম সােহব, শিরষা পাড়া, সনহাটী, ০৮, 
সনহাটী,  বিরশাল - ৯২২২

৮৭৫ PD00234010649 ১০৮৭৫ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ শা  আলম
মাতা- মাসাঃ রিহমা খা ন

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

৮৭৬ PD00234012992 ১০৮৭৬ এইচ. এম. বী িপতা- মাঃ আঃ আউয়াল
মাতা- র নাহার

ম নং-১৭, লাইন নং- ১৫, ি েস  প কা কেলানী, ৮ নং ওয়াড, 
ি েস  গট খািলশ র, বিরশাল - িজিপও-৯০০০

৮৭৭ PD00234010885 ১০৮৭৭ মাঃ িফেরাজ কবীর িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাঃ র না ইয়াছিমন

িব াস পাড়া, সা াডা া, পদাহ, খ িরয়া, চৗগাছা, 
চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০

৮৭৮ PD00234012858 ১০৮৭৮ মা: মাজহা ল ইসলাম িপতা- মা: দেলায়ার হােসন
মাতা-আয়শা বগম

ধল হাওদার বািড়, ধল, 04, ধল মা াসা, 
বােকরগ ,বিরশাল - 8284

৮৭৯ PD00234014554 ১০৮৭৯ মাঃ মাহ ব হাসান িপতা- মাঃ আ ল কালাম
মাতা-জাহানারা বগম

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

৮৮০ PD00234012083 ১০৮৮০ রেবকা লতানা নাজনীন িপতা-এ. মাতােলব
মাতা-িন ফা ইয়াছিমন

িব/২৭,িস/৯, মেডল কমে ,আগারগ ও,তালতলা সরকাির 
কেলানী, ঢাকা।

৮৮১ PD00234014391 ১০৮৮১ মা: জাদ হােসন িপতা- মা: নজ ল ইসলাম
মাতা-আেনায়ারা বগম

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

৮৮২ PD00234015821 ১০৮৮২ কািতক চ  পাল িপতা- গৗরা ঁ চ  পাল
মাতা-ক মা রানী পাল

বাৈড় বািড়, কশবকাঠী, ওটরা/৪নং, কশবকাঠী,  উিজর র, 
বিরশাল - ৮২২২



৮৮৩ PD00234013645 ১০৮৮৩ মাঃ মিন ামান িপতা- মাতােলব খ
মাতা-সািবনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, , মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া, ২৩নং , িখলগ ও, িখলগ ও, িখলগ ও, যেশার - 

১২১৯
৮৮৪ PD00234018764 ১০৮৮৪ রােবয়া খা ন িপতা- মা. সিলম হাওলাদার

মাতা-হ ফা বগম
া নাম িমক কেলানী, উ র কাচ  লাইন, লাইন নং-১০, ম 

নং-০৪, খািলশ র, লনা।,
৮৮৫ PD00234017733 ১০৮৮৫ মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ সাম র রহমান

মাতা-আিছয়া খা ন
েযাজ  নয়, সাগরদ ড়ী, সাগরদ ড়ী, সাগরদ ড়ী, কশব র, 
কশব র, যেশার - ৭৪৫০

৮৮৬ PD00234018282 ১০৮৮৬ মাহ র রহমান িপতা-আ ল লিতফ
মাতা-িমনারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩,, চৗ রী পাড়া, মািলবাগ, 
িখলগ ও, ঢাকা।

৮৮৭ PD00234013630 ১০৮৮৭ মা: আ াহ িপতা- ত  মসেলম আলী
মাতা- মাছা মেনায়ারা খা ন

ি য়া (খাল পাড়া), ি য়া(খাল পাড়া), িলয়ানী, ার 
র , চৗগাছা, চৗগাছা, যেশার - 7410

৮৮৮ PD00234013367 ১০৮৮৮ মাঃ ই ািহম খান িপতা- মাঃ ল আিমন খান
মাতা-জাফিরন আরা

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এবং কি উটার িশ ণ ইনি উট, 
সনপাড়া পবতা, বািড়12 রাড নং 01 িমরপর-10 ঢাকা

৮৮৯ PD00234014960 ১০৮৮৯ মা. মা ন কিবর িপতা- মা. হািফ র রহমান
মাতা-তহিমনা বগম

কাদািলয়া বাজার রাড।, কাদািলয়া, ল তলা, ল তলা, 
কাতয়ালী, কাতয়ালী, যেশার - ৭৪০০

৮৯০ PD00234019097 ১০৮৯০ মা: ইউ ফ হাসাইন িপতা-MANIR HOSSAIN
মাতা-SAFALI BEGUM

VILL : ULANIA,  P.O : ULANIA, P.S : 
MEHENDIGONJ, বিরশাল - 8272

৮৯১ PD00234017518 ১০৮৯১ মা: আিম ল ইসলাম িপতা- মা: শমেসর আলী
মাতা-কদবা  বগম

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

৮৯২ PD00234018425 ১০৮৯২ রািজনা আ ার িপতা-আ াব আলী সরদার
মাতা- রােফজা বগম

৪৫১, পি ম রাম রা,  িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা।

৮৯৩ PD00234014965 ১০৮৯৩ মাঃ মাহ র রহমান িপতা- মাঃ আ ল মােলক শখ
মাতা-িফরদা ইয়ািসমন

২৭/১ খান মি ল, ভজহরী সাহা ীট, ৪১ নং, ঢাকা সদর, 
া র, া র, যেশার - ১১০০

৮৯৪ PD00234018618 ১০৮৯৪ সািনয়া আ ার িপতা- মা. সাহরব হােসন 
মাতা- মাসা. নািসমা বগম

নাসিরন খানম, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, ভবন-7 তালা -9, 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

৮৯৫ PD00234017533 ১০৮৯৫ ল ইসলাম িপতা- সানাই গাজী
মাতা- রােকয়া বগম

েযাজ  নয়।, রাজনগর ব কাবশ , ৭ নং ওয়াড, প িজয়া , 
কশব র, কশব র, যেশার - ৭৪৫০

৮৯৬ PD00234019307 ১০৮৯৬ মা:তির ল ইসলাম িপতা- মা:মহিসন
মাতা-আ য়ারা বগম

, িবশারকাি , ০১(এক), িবশারকাি , বানারীপাড়া, বিরশাল - 
৮৫৩০

৮৯৭ PD00234011623 ১০৮৯৭ আলমগীর হােসন িপতা-আলাউ ীন 
মাতা- ল রাত

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

৮৯৮ PD00234016924 ১০৮৯৮ মাঃ মা র রহমান িপতা-এ, মিজদ খান
মাতা-খািদজা

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে  (৪থ তলা), িমর র-১, ঢাকা-

৮৯৯ PD00234017529 ১০৮৯৯ মা: মা ফ হােসন িপতা- মা: আলাউ ীন
মাতা- মাছা: নাজমা খা ন

শন রাড, টাওরা, টাওরা, পািনসারা, গদখালী, 
িঝকরগাছা, িঝকরগাছা, যেশার - ৭৪২০

৯০০ PD00234016790 ১০৯০০ নাসিরন লতানা িপতা- মা: মাশারফ হােসন 
মাতা- মাসা: আকিলমা বগম

চ দপাশা ,  বা গ , বিরশাল - ৮২১২



৯০১ PD00234013893 ১০৯০১ মাঃ িমলন উ ীন িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
মাতা-মােজদা বগম

মাঃ নজ ল ইসলাম, নওদাপাড়া, পদাহ, িহজলী, 
চৗগাছা, চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০

৯০২ PD00234010484 ১০৯০২ শাহাদাৎ হােসন খান িপতা- তঃ আ ল খােলক খান
মাতা-আলমতাজ বগম

1349, লাদী, ০৪, লাদী, বিরশাল - ৮২৫০

৯০৩ PD00234011262 ১০৯০৩ মাঃ হািব র রহমান িপতা- মাঃ জাফর আলী 
মাতা-সািহদা বগম

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

৯০৪ PD00234017621 ১০৯০৪ মা: ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ার হােসন
মাতা-জাহানারা

চ দমারী মা াসা সড়ক, চ দমারী ( িডয়াম কেলানী), ১১ নং 
ওয়াড, বিরশাল সদর,

৯০৫ PD00234013877 ১০৯০৫ মাঃ মািম র রহমান িপতা- মাঃ নািজর উ ীন 
মাতা- মাছাঃ আকিলমা বগম

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

৯০৬ PD00234015590 ১০৯০৬  সােহল হােসন িপতা-আলাউি ন 
মাতা- রজাহান বগম

িড,িস,িস-খ ৬৩,, বাশতলা,শাহাদ র, ১৮ নং ওয়াড, লশান 
ঢাকা।

৯০৭ PD00234015402 ১০৯০৭ শা  মার দাস িপতা-কাি ক চ  দাস
মাতা- েলকা রানী দাস

দ4457, তােহর র , মিনরাম র, মিনরাম র, 
মিনরাম র, মিনরাম র, যেশার - 7440

৯০৮ PD00234014258 ১০৯০৮ মা: বিদউ ামান িপতা- মা: সিলম িময়া
মাতা- মাসা: আফেরাজা বগম

যে : মা: আসা ামান আসাদ ( ি গত কমকতা)  আইন 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, লিজসেল ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,  ভবন নং-৪,ঢাকা।

৯০৯ PD00234015478 ১০৯০৯ েবল  ইসলাম িপতা-রিবউল ইসলাম
মাতা-ওিজফা বগম

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

৯১০ PD00234014259 ১০৯১০ মা খান িল িপতা-ইউ স খান
মাতা-পা ল বগম

যে : মা: আসা ামান আসাদ ( ি গত কমকতা)  আইন 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, লিজসেল ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় ,ভবন নং-৪, ঢাকা।

৯১১ PD00234014764 ১০৯১১ মা: কিবর হােসন িপতা- মা: নবাব আলী
মাতা- কািহ র বগম

২৯৮, নারায়ন র, বনােপাল, বনােপাল, শাশা, শাশা, 
যেশার - ৭৪৩১

৯১২ PD00234012554 ১০৯১২ শাহাদাত হােসন িপতা-আনছার উি ন মা া 
মাতা- তঃ নািছমা বগম

আনছার উি ন মা া , বািলয়াতলী, সিফ র, সিফ র, লাদী,  
বিরশাল - 8250

৯১৩ PD00234012706 ১০৯১৩ ত য় ম ল িপতা-তপন মার ম ল
মাতা- িতভা হালদার

৪১৬১৭২৪৯৫০১, কপািলয়া, মেনাহর র, মেনাহর র, 
মিনরাম র, মিনরাম র, যেশার - ৭৪৪০

৯১৪ PD00234013504 ১০৯১৪ শাহনাজ বগম িপতা- মাঃ জালাল খান 
মাতা-তাছিলমা বগম

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

৯১৫ PD00234011038 ১০৯১৫ ই িজৎ মার দাশ িপতা- ামল মার দাশ
মাতা-অ িল রানী দাশ

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

৯১৬ PD00234012584 ১০৯১৬ রাজীনা খানম িপতা-আই ি ন হাওলাদার
মাতা-মেনায়ারা বগম

শাহাদাত হােসন , বািলয়াতলী, সিফ র, লাদী, বিরশাল - 
8250

৯১৭ PD00234012270 ১০৯১৭ মাঃ রাওফার রহীম িপতা- মাঃ শির ল ইসলাম 
মাতা- ফরেদৗসী

মাঃ  শির ল  ইসলাম , মাকা র , খ িরয়া , 
খ িরয়া , চৗগাছা , চৗগাছা , যেশার - ৭৪১০

৯১৮ PD00234010980 ১০৯১৮ আেয়শা িসি কা িপতা- মাঃ এনােয়ত উ াহ 
মাতা-নািসমা আ ার

করবী ৩/িব, াফ কায়াটার জাতীয় চ  িব ান ইনি উট ও 
হাসপাতাল ,ঢাকা।



৯১৯ PD00234013868 ১০৯১৯  মার মি ক িপতা-কালা চাদ মি ক 
মাতা-মা ারী মি ক

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ,৯৫/২ পি ম 
কাফ ল ,আগার গাও তালতলা ,ঢাকা -১২০৭

৯২০ PD00234011053 ১০৯২০ মা: সাহা ি ন খান িপতা-এ ক এম শাম ি ন খান
মাতা-রওসন আরা বগম

৪৬৫/িব,, তালতলা, ২৩, িখলগাও, মিতিঝল, ঢাকা।

৯২১ PD00234013941 ১০৯২১ মাঃ জাফর ইকবাল িপতা- মাঃ রমজান আলী
মাতা-িমেসস রািশদা খা ন

মাঃ রমজান আলী, পািতিবলা, পািতিবলা, পািতিবলা, 
চৗগাছা, চৗগাছা, যেশার - ৭৪১০

৯২২ PD00234017316 ১০৯২২ শা  ী  সরকার িপতা-িবমল চ  সরকার
মাতা-  রানী সরকার

িবমল সরকার, নেররকাঠী, ৭ নং বানািরপারা, গাভা (8403), , 
বিরশাল - ৮৪০৩

৯২৩ PD00234018738 ১০৯২৩ মাঃ হািফ র রহমান িপতা- মাঃ বা ল শখ
মাতা-আেলয়া বগম

৩৩৩, তালা র র, কািশম র, ড়ামনকা , যেশার সদর, 
যেশার সদর, যেশার - ৭৪০৭

৯২৪ PD00234012809 ১০৯২৪ মা: অিলউ াহ িপতা- মা: দেলায়ার হােসন
মাতা-জাহা র বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার .িব/৯৩,মািলবাগ চী রীপারা, 
িখলগা , ২৩ নং,ঢাকা।

৯২৫ PD00234013868 ১০৯২৫  মার মি ক িপতা-কালা চাদ মি ক 
মাতা-মা ারী মি ক

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ,৯৫/২ পি ম 
কাফ ল ,আগার গাও তালতলা ,ঢাকা -১২০৭

৯২৬ PD00234015776 ১০৯২৬ মাঃ  লতান িপতা- মাঃ সকা ার আলী হাওলাদার
মাতা- মাসাঃ শাহানারা বগম

জয়-িজ  িভলা, িনউ সা লার রাড, গাজী বাড়ী, ১৫, বিরশাল 
সদর,

৯২৭ PD00234014878 ১০৯২৭ মিহদ হাসান িপতা-আ র রা াক
মাতা-রিহমা বগম

েযাজ  নয়, বা েদব র, ২ ওয়াড, রিহতা , মিনরাম র, 
মিনরাম র, যেশার - ৭৪০০

৯২৮ PD00234012940 ১০৯২৮ ফারহানা নাসিরন অ িপতা- মা: আ র রহমান
মাতা- ৎ ন নাহার

১৩৮/৩, মা কাটা, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬,

৯২৯ PD00234014451 ১০৯২৯ িব  পদ মি ক িপতা-কালা চাদ মি ক
মাতা-মা ারী মি ক

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ,৯৫/২ পি ম 
কাফ ল ,আগার গাও তালতলা ,ঢাকা -১২০৭

৯৩০ PD00234018532 ১০৯৩০ মাঃ মাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল বাসার খিলফা
মাতা- রাইয়া বগম

৪৫১, পি ম রাম রা,  িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা।

৯৩১ PD00234018926 ১০৯৩১ মাঃ আ র রােশদ িপতা- মাঃ আ র রউফ
মাতা- মাছাঃ িরিজয়া খা ন

২/িজ, ীনেরাড াফ কায়াটার, ৫১ নং ওয়াড, 
িনউমােকট, ধানমি , ধানমি , যেশার - ১২০৫

৯৩২ PD00234011340 ১০৯৩২ শা  মার দাশ িপতা-স ান  দাশ
মাতা-ল ী রািন দাশ

দাশ বািড়, মংগলশী, ফিরদ র, কাকরধা, বােকরগ , বিরশাল - 
৮৬২৩

৯৩৩ PD00234015144 ১০৯৩৩ মাঃ িফেরাজ আেরিফন িপতা- মাঃ আিম র রহমান
মাতা-মিজনা বগম

িজিপ চ ১৮০/২ িনচ তলা ওয়ারেলস গইট , মহাখালী ঢাকা 
১২১২, ওয়ারেলস গইট, লশান, ঢাকা - ১২১২

৯৩৪ PD00234014084 ১০৯৩৪ মাঃ  স জ খান িপতা- মাঃ হািব ◌ু◌ুর রহমান খান
মাতা-হািলমা  বগম

352, ওটরা, , উিজর র,  বিরশাল - 8222

৯৩৫ PD00234017373 ১০৯৩৫ মাঃ কিবর হােসন িপতা- মাঃ নবাব আলী
মাতা- কািহ র বগম

২৯৮, নারায়ণ র (ন নপাড়া), বনােপাল, বনােপাল, শাশা, 
শাশা, যেশার - ৭৪৩১

৯৩৬ PD00234013565 ১০৯৩৬ মাঃ ওমর ফা ক িপতা- মাঃ আ ল রিশদ হাওলাদার
মাতা- হেলনা বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র-১, ঢাকা।

৯৩৭ PD00234014587 ১০৯৩৭ মাছাঃ আসমা খা ন িপতা- মাঃ আলী আকবার
মাতা- মাছাঃ ফিরদা বগম

মাঃ আলী আকবার, সাগা া, ৩নং সাগা া, সা হাটী, 
িঝনাইদহ সদর,  িঝনাইদহ - ৭২০০

৯৩৮ PD00234017491 ১০৯৩৮ মা: ফয়সাল হােসন িপতা-আ ল মােলক
মাতা- িবনা বগম

38/11, ওয়াক -আপ কেলানী ও  ি ি পল আ ল কােশম 
সড়ক, আনসার ক া , 12, িমর র ,ঢাকা।



৯৩৯ PD00234013622 ১০৯৩৯ হা: আসা ামান িপতা- হা:আ লেহােসন
মাতা- মাছা: াহার

বাঘাডা া, নপা , নপা বাজার , মেহশ র,িঝনাইদহ - 
7340

৯৪০ PD00234012642 ১০৯৪০ মা: আল-আিমন হাওলাদার িপতা- মা: আ  জাফর হাওলাদার
মাতা- মাসা: াহার বগম

হাওলাদার বাড়ী, সােহব র, ১০ নং গা িড়য়া, খয়রাবাদ, 
বােকরগ , বিরশাল - ৮২৮০

৯৪১ PD00234011652 ১০৯৪১ শা া শারিমন িপতা- মাঃ সােলক িব াস
মাতা-সাগর পারিভন

িসিব ১৫১/১,, রাতন ক ে ত,, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা-
১২০৬

৯৪২ PD00234015018 ১০৯৪২ মা: আল-আমীন িপতা-Md. Abdur Rob
মাতা-Anwara Begum

House: 93/1-A, The Moon Commercial Institute., 
Shordar Complex, Agargaon, Taltola., ঢাকা।

৯৪৩ PD00234010781 ১০৯৪৩ মা: তির ল ইসলাম িপতা- মা: সা াদ হােসন
মাতা- মাছা: আেমনা খা ন

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

৯৪৪ PD00234014840 ১০৯৪৪ মাঃ শামীম হাসান িপতা- মাঃ মা ন কিবর
মাতা-তাছিলমা বগম

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, 
হািলমা ানসন,, তালতলা, আগারগ ও ঢাকা।

৯৪৫ PD00234016249 ১০৯৪৫ আলমগীর সাইন িপতা- মাঃ রােশ ল হক
মাতা-আেনায়ারা বগম

সানার দাইড়, হিলধানী, িঝনাইদহ - ৭৩০০

৯৪৬ PD00234010209 ১০৯৪৬ মা: শাহ জালাল িপতা-MD. SHOHIIUL ALOM

মাতা-ALEA
বাসার ন র : 32/12 A, Sultangonj, 34 ওয়াড, 
Rayer Bazar, Mohammadpur, ঢাকা।

৯৪৭ PD00234012108 ১০৯৪৭ মাঃ লালচ দ িপতা- মাঃ জামাল উি ন 
মাতা- মাসাঃ আসমা বগম

জামােলর বািড়, উ বাড়ীয়া, ধলহরাচ , লা লব ধ, 
শল পা, িঝনাইদহ - ৭৩২০

৯৪৮ PD00234018822 ১০৯৪৮ মাঃ ফা ক আহে দ িপতা-MD. HABIBURR AHMAN FAKIR

মাতা- মাসাঃ িপেরাজা বগম
ফিকর বাড়ী, কালনা, নলিচড়া, হাজীপাড়া, গৗরনদী, বিরশাল - 
8230

৯৪৯ PD00234014249 ১০৯৪৯ আেনায়ার হােসন িপতা-আলী  আহাে দ
মাতা-আিছয়া বগম

আলী আহাে দ, বগম র ( ল পাড়া), ১-নং ওয়াড, 
মেহশ র, িঝনাইদহ - ৭৩৪০

৯৫০ PD00234019309 ১০৯৫০ মন িময়া িপতা- মাঃ আিমর হােসন
মাতা-আিমেরাে ছা

ঢাকা ব ভাষী স িলিপ িনং স ার,৯৫/২ পি ম কাফ ল 
তালতলা ঢাকা,

৯৫১ PD00234011223 ১০৯৫১ এম.এস,এ,শা িপতা- মাঃ ম আলী
মাতা-রিহমা খা ন

সরদার কমে  ,আগারগ রও তালতলা , শের-ই-বাংলা 
নগর , ঢাকা-১২০৭ ।

৯৫২ PD00234018175 ১০৯৫২ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাফা াল হােসন
মাতা- হাসেনয়ারা

িঝগাতলা পা  অিফস সংল  ওয়াসা পািনর পা , ঢাকা-১২০৯,

৯৫৩ PD00234012638 ১০৯৫৩ মাঃ রাক জজামান িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ 
বাংলা শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র,

৯৫৪ PD00234013374 ১০৯৫৪ মাহা দ রািকব হাসান িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাতা-নাজ ন নাহার

ও/১১, ৩য় তলা , রজাহান রাড, রজাহান রাড, ৩১, 
মাহা দ র, ঢাকা।

৯৫৫ PD00234012588 ১০৯৫৫ িজিনয়া আ ার িপতা-আ ল মিজদ
মাতা-হািফজা খা ন

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ 
বাংলা শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র

৯৫৬ PD00234017614 ১০৯৫৬ এস. এম. বােয়র আহেমদ িপতা-এস. এম. শাহজাহান
মাতা- িবনা লতানা

৫০, কদমতলা , ব বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

৯৫৭ PD00234017860 ১০৯৫৭ িব ব মার িব াস িপতা-লি  কা  িব াস
মাতা-ঊষা রানী িব াস

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ 
বাংলা শিপং কমে , িমর র-১, ঢাকা-১২১৬



৯৫৮ PD00234016518 ১০৯৫৮ মা:ফয়সাল মাহ দ িপতা- মা: ইয়ািছন হাওলাদার
মাতা-জাহানারা বগম

কািলদািশয়া ,চরামি ,বােকরগ  , বািরশাল, ,

৯৫৯ PD00234018916 ১০৯৫৯ মাঃ হািব র রহমান িপতা- ত. িসরা ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ কািহ র খা ন

বাসা নং-২২, জনতা হাউিজং, ২৮, মাহা দ র, পি ম 
কাফ ল, ঢাকা।

৯৬০ PD00234015491 ১০৯৬০ মা: মেহদী হাসান খান িপতা- মা: ফির র রহমান খান 
মাতা-মিরয়ম বগম

395, রােমরকাঠী, শালক/6 নং,  উিজর র , বিরশাল - 
8221

৯৬১ PD00234017539 ১০৯৬১ মা: িশ ল হােসন িপতা- মা: আ ল আিজজ
মাতা- মাছ: রািজয়া

াম: রেয়ড়া, পা : রেয়ড়া, থানা: শলা পা, জলা: 
িঝনাইদহ - ৭৩২০

৯৬২ PD00234017087 ১০৯৬২ মা: মিহউি ন খিলফা িপতা-আ: মিজদ খিলফা
মাতা-মমতাজ বগম

উ র ধা রা,  শালক, ধা রা, উিজর র, বিরশাল - ৮২২১

৯৬৩ PD00234017857 ১০৯৬৩ মাঃ বা ল হােসন িপতা- মাঃ মতেল র রহমান
মাতা- মাছাঃ ছিকনা খা ন

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ 
বাংলা শিপং কমে , িমর র-১, ঢাকা-১২১৬,

৯৬৪ PD00234012071 ১০৯৬৪ মাঃ িমরা ল ইসলাম িপতা- জ াত আলী মি ক 
মাতা-সােলহা বগম

নয়া বািড়, নিসর তা ক , জ া , নিসর তা ক ,  উিজর র , 
বিরশাল - ৮২২২

৯৬৫ PD00234010237 ১০৯৬৫ মাইয়া নাজিনন িপতা- মাঃ নািছর উ ীন
মাতা-মমতাজ রী

২৬/২/িড, আিজম র সরকাির াফ কায়াটার 
(দি ণা ল), ২৬, িনউমােকট, থানা: লালবাগ, ঢাকা

৯৬৬ PD00234014050 ১০৯৬৬ র া বাৈড় িপতা-রনিজত বাৈড়
মাতা-নীিলমা ঘটক

বাসা নং ল-৩০/১, ম র বা া, থানা রাড, ল ীিভলা, , ২১নং 
ওয়াড, লশান , বা া,ঢাকা।

৯৬৭ PD00234017281 ১০৯৬৭ মাঃ মন হােসন িপতা- মাঃ গনেজার আলী জায়া ার
মাতা-নাহার খা ন

িময়া , কারী বাজার, িঝনাইদহ সদর,           
িঝনাইদহ- ৭৩০০

৯৬৮ PD00234019093 ১০৯৬৮ অ◌ািশ র রহমান িপতা-ABDUL AWAL HAWLADER

মাতা-FATEMA BEGUM

VILL : HASANPUR,, ULANIA, P.O : ULANIA,  P.S : 

MEHENDIGONJ, বিরশাল - 8272

৯৬৯ PD00234014540 ১০৯৬৯ মা: নজ ল ইসলাম িপতা- মা: নািসর উ ীন
মাতা- মাছা: রািবয়া খা ন

গাপাল র সড়ক, গাড়ামারা,  হিলধানী, িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ - ৭৩০০

৯৭০ PD00234018814 ১০৯৭০ িবনয় ম ল িপতা-িবমল ম ল
মাতা-মমতা রানী

ম ল বািড়, টরকীর চর, ০২ নং, টরকী ব র, গৗরনদী,বিরশাল - 
৮২৩১

৯৭১ PD00234018130 ১০৯৭১ মাঃ জােবদ আলী িপতা- মাঃ জািমর আলী
মাতা-মেনায়ারা খা ন

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার, ৯৫/২ পি ম 
কাফ ল, তালতলা, আগারগ ও, শেরবাংলানগর, ঢাকা

৯৭২ PD00234017952 ১০৯৭২ মাঃ ইমরান হাসাইন িপতা- মাঃ আ ল কালাম
মাতা-সােলহা

পি মচর র নাথি ন, মীরা বািড়,, 6 নং ফিরদ র ইউিনয়ন, 
07 নং ওয়াড, কাকরধা,বােকরগ , বিরশাল - 8623

৯৭৩ PD00234011207 ১০৯৭৩ মা: আ ার হােসন িপতা- মা: আ ল কােশম
মাতা- মাছা: আেলয়া খা ন

আ ল মা ান সড়ক, রাম র, মা ারবাড়ীয়া, না মা, 
মেহশ র, িঝনাইদহ - ৭৩৪০

৯৭৪ PD00234013027 ১০৯৭৪ মাঃ তাওিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ম আলী খান
মাতা-রওশন আরা বগম

, চ ৎ র, শর-ই-বাংলা সড়ক, ২৮ ,  কািশ র, বিরশাল সদর,

৯৭৫ PD00234010679 ১০৯৭৫ মাঃ শাহািরয়ার রহমান িপতা- মাঃ শাম র রহমান
মাতা-শাম ন নাহার বগম

মাঃ শাম র রহমান, বারফা, বােরা বাজার, ম ল পতা, 
কািলগ ,  িঝনাইদহ - ৭৩৫১

৯৭৬ PD00234010327 ১০৯৭৬ খািদজা খানম িপতা-আ র জ ার িশকদার
মাতা- র জাহান বগম

১৩৮৩/৮/ই, ন নবাগ, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা।

৯৭৭ PD00234012243 ১০৯৭৭ মাঃ আশা র রহমান িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- রেহনা খা ন

মাঃ ল ইসলাম, খেড় মা ার তলা, না মা, হাবাস র, 
মেহশ র, িঝনাইদহ - ৭৩৪০



৯৭৮ PD00234014022 ১০৯৭৮ মা ফা গালাম রা ানী িপতা-মাহ ব উল ইসলাম না া িময়া 
মাতা-লিতফা ইসলাম

মা ফা গালাম রা ানী , যে : এস.এম. আিজ র রহমান, িহসাব ও বােজট 
শাখা, বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, শাহবাগ, ২১, ঢাকা।

৯৭৯ PD00234017583 ১০৯৭৯ মাঃ রা  আহেমদ িপতা- মাঃ নােয়ব আলী
মাতা- মাছাঃ বদানা খা ন

নগর, ৬ নং সা য়া ইউিনয়ন, কাতলাগাড়ী বাজার, 
শল পা, G170িঝনাইদহ - 7320

৯৮০ PD00234018798 ১০৯৮০ রািক ল ইসলাম িপতা- মাঃ শাহ আলম মা র
মাতা-রািশদা বগম

বাসাঃ িজ-১১৩, আগারগ ও  কায়াটার, (পিরক না কিমশন এর ২নং গট এর 
সামেন), আগারগ ও, শের ই বাংলা নগর, আগারগ ও, ঢাকা।

৯৮১ PD00234018555 ১০৯৮১ কাম ামান িপতা-িমজা র রহমান
মাতা-িফেরাজা খা ন

আড় খী, ১৭ নং নলডা া ইউিনয়ন, নলডা া রাজবা , 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ - ৭৩০০

৯৮২ PD00234018621 ১০৯৮২ আিল ল ইসলাম িপতা- মা. সেক ার আলী
মাতা- মাসা. ফিজলা েনসা

নাসিরন খানম, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, ভবন-7 তালা -9, সড়ক 
পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ,

৯৮৩ PD00234018569 ১০৯৮৩ মা: আ াহ আল মা ন িপতা- মা: আ ল ওয়ােহদ
মাতা- সিলনা খা ন

একতার র, ফেত র, কানাইডা া, মেহশ র,  িঝনাইদহ - 
৭৩৪০

৯৮৪ PD00234018059 ১০৯৮৪ মাঃ আিজ র রহমান িপতা- মাঃ আ ল হক হওলাদার
মাতা-আেয়শা বগম

কাটািদয়া, চরামি ,, বােকরগ , বিরশাল - ৮২৮১

৯৮৫ PD00234018845 ১০৯৮৫ মাছাঃ সাথী খা ন িপতা- মাঃ তাফাে ল হােসন
মাতা- মাছাঃ হাসেনয়ারা খা ন

জায়া ার পাড়া, ধাওড়া, ধলহরাচ , ধাওড়া, 
শল পা,িঝনাইদহ - ৭৩২০

৯৮৬ PD00234013046 ১০৯৮৬ মাঃ মা দ হাওলাদার িপতা-আ স সালাম 
মাতা-ফােতমা বগম

িজয়া সড়ক, নয়াকা া ( লাহার পাল), ২২, বিরশাল,

৯৮৭ PD00234017823 ১০৯৮৭ মাঃ দােয়ল রানা িপতা- মা: আ ল কিরম মা া 
মাতা- মাসা: তারা খা ন

রাতন বাখরবার, সা য়া,  পা  : কাতলাগািড় বাজার, , 
থানা: শল পা, িঝনাইদহ - 7320

৯৮৮ PD00234018679 ১০৯৮৮ মা: আল আিমন িপতা-আ র রব হাওলাদার 
মাতা-রিহমা খা ন

লাইন নং০৬, ম নং১২ , ি েস  পাকা কেলানী , ৮ নং ওয়া , 
লনা িজিপও, খািলশ র,

৯৮৯ PD00234014896 ১০৯৮৯ মাঃ বােয়িজদ হােসন িপতা- মাঃ আ  তােহর িব াস
মাতা- ফরেদৗিস বগম

ম নং- ১০৪, আ া ামান ইিলয়াস হল, ঢাকা কেলজ, 
ঢাকা কেলজ, ওয়াড-১৮, িনউমােকট, ধানমি , ঢাকা

৯৯০ PD00234018102 ১০৯৯০ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ আ  বকর মা া
মাতা- িফয়া বগম

উ র িশল ীয়া মা া বাড়ী, িশল ীয়া, ১ নং জাহা ীর নগর ( 
আগর র ), জাহা র,  বা গ , বিরশাল - ৮২১০

৯৯১ PD00234013701 ১০৯৯১ মােজ ল হক িপতা- গালাপ হােসন
মাতা-িরিজয়া খা ন

 িহংগার পাড়া, 4 নং দৗলত র, িরশখালী, হিরণা , 
িঝনাইদহ - 7310

৯৯২ PD00234012097 ১০৯৯২ ইসরাত জাহান িপতা- মাঃ মাজাে ল হক
মাতা-মমতাজ বগম

৬৫/১, নয়াবািড়, ওয়াড: ০১, িবিপএ িস,  সাভার, ঢাকা।

৯৯৩ PD00234019161 ১০৯৯৩ মাঃ ফয়সাল হােসন িপতা- মাঃ শাহ আলম
মাতা- মাছাঃ রাহা ন নছা

বাসা নং- ৫৬৯, াম- পািতিবলা, ৭ নং ওয়াড , মেহশ র, 
িঝনাইদহ - ৭৩৪০

৯৯৪ PD00234013406 ১০৯৯৪ মাঃ আল-আিমন খান িপতা- মাঃ জিসম উি ন
মাতা- ন নাহার বগম

বাসা-১০০০/ঙ, ি ণ ওয়াপদা কেলানী, ওয়াড-৬, িমর র-১২,  
ঢাকা।

৯৯৫ PD00234015501 ১০৯৯৫ আিশষ মার িব াস িপতা-আন  মার িব াস
মাতা- লতানা রানী িব াস

িব িলয়া , মেনাহর র, শল পা,   িঝনাইদহ - 7320

৯৯৬ PD00234015996 ১০৯৯৬ মাঃ আল-মা ন িপতা- ত আরেজত আলী হাওলাদার
মাতা-জাহানারা বগম

হাওলাদার বাড়ী, মাদারকাঠী, সিলয়াবাক র ইউিনয়ন , 
খিলশােকাটা, বানারীপাড়া,  বিরশাল - ৮৫৩১



৯৯৭ PD00234013466 ১০৯৯৭ মাঃ এনা ল ইসলাম িহন িপতা- মাঃ মেনায়ার হােসন
মাতা-আফেরাজা বগম

 কাটপাড়া, 05, শল পা, িঝনাইদহ - 7320

৯৯৮ PD00234010110 ১০৯৯৮ মাঃ কাম ামান জমাদার িপতা-আঃ রব জমাদার 
মাতা- িরিনয়া বগম

উঃ ধা রা ,, শালক , ধা রা , উিজর র , বিরশাল - ৮২২১

৯৯৯ PD00234013465 ১০৯৯৯ সিলমা খা ন িপতা-মিশউর রহমান
মাতা-জাহানারা বগম

 শল পা উ রপাড়া, 04, শল পা, িঝনাইদহ - 7320

১০০০ PD00234014655 ১১০০০ মাঃ শামীম রাঢ়ী িপতা- মাঃ আউয়াল রাঢী়
মাতা-সােলহা বগম

রাঢী় বািড,় কাকরাধািড,় য়া, গগন, উিজর র, বিরশাল - ৮২০০

১০০১ PD00234014997 ১১০০১ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল রব দািরয়া
মাতা-সােলহা বগম

রহমােত আলম ইসলাম িমশন, 26, তজ নীপাড়া, ত গাও, 
ঢাকা

১০০২ PD00234013377 ১১০০২ মাঃ মাই ল ইসলাম িপতা-আব ল মিজদ মা া
মাতা- রােকয়া বগম

মা া বািড়, সানার ব ন, ওটরা, মশাং,  উিজর র, বিরশাল - 
৮২২২

১০০৩ PD00234017173 ১১০০৩ সােহল কাজী িপতা-কবীর হােসন কাজী
মাতা-রােহলা বগম

বাসা -0৮, রাড-0৮, স র-০৩, উ রা ঢাকা- ১২৩০

১০০৪ PD00234014174 ১১০০৪ িলটন মার িব াস িপতা- ত অন  মার িব াস
মাতা- ত ডািলম রাণী িব াস

ব ভাতশালা, ভাতশালা, ৬নং ওয়াড, বােকরগ , বিরশাল - 
৮৬২৩

১০০৫ PD00234014993 ১১০০৫ মা: আ ল বাশার িপতা- মা: হাসমত শখ
মাতা-সােলহা বগম

31/31-1 রল শন রাড, সল গােডিনয়া (3.িড), 26, 
তজ নীপাড়া, ত গাও, ঢাকা

১০০৬ PD00234013511 ১১০০৬ কাজল আ ার িপতা- মাঃ মাতাহার আলী খান
মাতা- মাছাঃ মমতাজ বগম

হালিডং নং: ৫৩৮৮, শাক িনয়া, পাি িশব র, ফারকািনয়া, 
বােকরগ ,  বিরশাল - ৮২৮২

১০০৭ PD00234015326 ১১০০৭ মা: আিজম কাজী িপতা- মাঃ শাজাহান কাজী
মাতা-আেখরন বগম

86/1, খাটরা িন পাড়া, 8 নং ওয়াড , গাপালগ  সদর ,  
গাপালগ  - 8100

১০০৮ PD00234019207 ১১০০৮ আ  বকর িসি ক িপতা- খারেশদ আলম
মাতা-মমতাজ বগম

আনমল,১৬৬, এিলফ া  রাড, হািতর ল, জজগিল, ৫১, 
িনউমােকট, ঢাকা।

১০০৯ PD00234017283 ১১০০৯ মেহদী হাসান িপতা- মাঃআকমান হাসাইন
মাতা-িমেসস:িশরীন আ ার

িব াস বাড়ী, পারঝনঝিনয়া, িরয়া/২ নং, ঝনঝিনয়া, 
ীপাড়া, গাপালগ  - ৮১২১

১০১০ PD00234011444 ১১০১০ মা: জািকর হােসন িপতা-আিব আব াহ 
মাতা-মেনায়ারা বগম

িব এফ আই িড িস অিফস াফ কায়াটার , িস এম িপ , িমর র -
02 ঢাকা।

১০১১ PD00234017469 ১১০১১ া িব াস িপতা- রান চ  িব াস 
মাতা-কনক লতা িব াস

রান চ  িব াস , তঁবাড়ী, 5, রাধাগ , কাটালীপাড়া, 
গাপালগ  - 8110

১০১২ PD00234014388 ১১০১২ মাঃ নািসর ইকবাল িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা-রােবয়া বগম

বড় িবঘাই, বড় প য়াখালী - ৮৬০০

১০১৩ PD00234013923 ১১০১৩ জন ম ল িপতা-দীননাথ ম ল
মাতা-সারথী ম ল

নাই, সাতপাড়, সাতপাড়, সাতপাড়, গাপালগ  সদর, গাপালগ  -
 ৮১০১

১০১৪ PD00234013333 ১১০১৪ মাঃ সাখাওয়াত িপতা-আব স ছালাম
মাতা- ৎফা বগম

১৩২/১, পি ম যা াবাড়ী, ৫০, যা াবাড়ী, ঢাকা।

১০১৫ PD00234014288 ১১০১৫ মা. রােসল মা া িপতা- মা. িসরা ল হক মা া
মাতা-িলিপ বগম

ক 27/এ, কালচ দ র ( ল রাড), কালচ দ র, লশান, ঢাকা

১০১৬ PD00234014047 ১১০১৬ মা: আব াহ আল মা ন িপতা- ত. ইউ চ মা া
মাতা-িমনারা বগম

১৮৯, পাংগািশয়া, মিক, প য়াখালী - ৮৬০১

১০১৭ PD00234016203 ১১০১৭ মাঃ সাইফ রহমান অিনক িপতা-মিশউর রহমান 
মাতা-নািসমা রহমান

139/2/এফ, উ র গদাপাড়া, মিদনাবাগ , 6নং ওয়াড, 
বাসােবা, ঢাকা- 1214



১০১৮ PD00234011122 ১১০১৮ আ সােল মাঃ সােহল িপতা-আব র রা াক রাড়ী
মাতা- ৎ ন নাহার বগম

আব র রা াক িভলা , কশব র , কশব র , কশব র কেলজ, 
বাউফল , প য়াখালী - ৮৬২৩

১০১৯ PD00234016136 ১১০১৯ মাঃ িরদওয়া র রহমান 
সাহাগ

িপতা- মাঃ শাহজাহান িময়া
মাতা- মাসাঃ রািশদা খা ন

বাসা নং- ৩২০/২, ঘােষরচর মা ারপাড়া, ওয়াড নং- ৯ , 
গাপালগ , গাপালগ  সদর, গাপালগ  - ৮১০০

১০২০ PD00234017648 ১১০২০ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাতাহার িসকদার 
মাতা- রজাহান

১৬/১৬ , বড় কাটারা , চকবাজার , ঢাকা।

১০২১ PD00234016317 ১১০২১ মা: র আলম ধা িপতা- মা: হাচান আলী ধা
মাতা-িফেরাজা বগম

াম: ই ািহম কাশািলয়া, াম: ই ািহম কাশািলয়া, মাচনা, 
ক দ র , গাপালগ  - ৭৯১১

১০২২ PD00234013524 ১১০২২ আফজাল হাসাইন িপতা-আ ল মিজদ
মাতা-মমতাজ 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।

১০২৩ PD00234017114 ১১০২৩ রািজব হােসন িপতা- মাঃ শাহা ্ি ন সরদার
মাতা- বিব বগম

৪৩৭/২ ফায়ার সািভস রাড, বদ াম, ৩ নং, গাপালগ , 
গাপালগ  সদর, গাপালগ  - ৮১০০

১০২৪ PD00234017878 ১১০২৪ মাঃ আির র রহমান িপতা- মাঃ িনজাম উি ন ধা
মাতা- মাসাঃ রেহনা বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, ৯৫-২, শহীদ কমে  , 
আগারগ ও তালতলা, ঢাকা।

১০২৫ PD00234015959 ১১০২৫ তািনয়া খ কার িপতা-মিজবর রহমান খ কার
মাতা- বেদৗরা খানম

নািরেকলবাড়ী, নািরেকলবাড়ী, রাধাগ  ইউিনয়ন, নািরেকলবাড়ী, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ  - ৮১১০

১০২৬ PD00234018648 ১১০২৬ র আিমন িপতা- মাঃ আব ল খােলক
মাতা-িরিজয়া বগম

যে : িলিল আ ার, আবীর টইলাস এ  কস, ৬৩, িনউ 
ই াটন রাড (িবয়াম েলর পােশ, মসিজেদর িনচতলা), ঢাকা।

১০২৭ PD00234012502 ১১০২৭ মাঃ সা াম মা া িপতা-MANNAN MOLLA
মাতা-BAHARON BEGUM

GOAL GARAM, MOHAMUDPUR, GOAL GARAM 

MADRASHA, KASHIANI, গাপালগ  - 8130

১০২৮ PD00234013576 ১১০২৮ মাঃ তাই র রহমান িপতা- মাঃ আলাউি ন মা া 
মাতা- মাসাঃ তাসিলমা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ঢাকা।

১০২৯ PD00234013500 ১১০২৯ রােসল খ কার িপতা-রােয়ব আলী খ কার
মাতা- রােকয়া বগম

খ কার বাড়ী, গাপীনাথ র (বাসাবাড়ী), গাপীনাথ র/০৬, মরী 
গাপীনাথ র, গাপালগ  সদর, গাপালগ  - ৮১০০

১০৩০ PD00234011037 ১১০৩০ মাঃ হািফ র রহমান িপতা- মাঃ আ ল জিলল
মাতা- মাসাঃ রেহনা বগম

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

১০৩১ PD00234013412 ১১০৩১ পলাশ 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।

১০৩২ PD00234014991 ১১০৩২ মা: ের হািসব িপতা- মা: শাহজাহান খান
মাতা-কিহ র বগম

খান মি ল, বাসা নঃ-২, রাড নঃ ১/৩,,  টাউন বহালগািছয়া (ধান 
িসিড় লেনর উ র পােশ), প য়াখালী - ৮৬০০

১০৩৩ PD00234013519 ১১০৩৩ 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-

১০৩৪ PD00234016973 ১১০৩৪ মাঃ বাদল  িময়া িপতা-আব ল আিজজ মা া
মাতা- গালেচহারা বগম

828, ড়ািলয়া, 8 নং মাদার িনয়া , মে ড়ািলয়া, প য়াখালী

১০৩৫ PD00234013151 ১১০৩৫ িবনয় ব িপতা-িবমল ব
মাতা- হমলতা ব

ব  বািড়, উল র, ১২ নং উল র, উল র, গাপালগ  সদর

১০৩৬ PD00234014300 ১১০৩৬ মাঃ িমরাজ উি ন িপতা- মাঃ জিসম উি ন
মাতা- মাসাঃ রােকয়া বগম

কা জী েরর উ র পাে  সড়ক, দি ণ চ পাড়া  বাউফল, 
প য়াখালী - ৮৬২০

১০৩৭ PD00234017134 ১১০৩৭ সেত ন িব াস িপতা-ই ষণ িব াস
মাতা-অিনমা িব াস

ঘাষবািড়, C/O:  ষণ ম  ( ল), সহকাির িশ ক, ভাঢ া 
উ  িব ালয়, ভাঢ া ম পাড়া, ভাঢ া, করাণীগ ,

১০৩৮ PD00234016927 ১১০৩৮ মাঃএনা ল হক িপতা- মাঃ ল হক
মাতা-সািহমা বগম

৪১/৯২, ল ী র, ০৫, দশিমনা, প য়াখালী - ৮৬৩০



১০৩৯ PD00234018171 ১১০৩৯ আ ল হাসান িপতা-হািফজ উি ন মা া
মাতা-পা া হািফজ

যে : িমেসস পা া হািফজ, ইসলামপাড়া, লিতফ র, 
গাপালগ , গাপালগ  সদর, গাপালগ  - ৮১০০

১০৪০ PD00234010735 ১১০৪০ মা: মিশউর রহমান িপতা- মা: মিজ র রহমান ধা
মাতা- মাসা: মমতাজ বগম

বে আলী ধা বািড়, উ র বা রা, আউিলয়া র, বা রা হাট, 
প য়াখালী সদর,

১০৪১ PD00234019007 ১১০৪১ িজ র রহমান িপতা-শিফ চাকদার
মাতা-িলিলয়া বগম

 দি ণ গ ারাম র, ৯ নং ওয়াড, িসি য়া ঘাট, 
ক দ র,G271 গাপালগ  - ৭৯১১

১০৪২ PD00234011995 ১১০৪২ মাঃ মিন ল ইসলাম িপতা-আ ল হািকম  
মাতা- মাছাঃ িফয়া বগম

৬৬, রাম র, ১নং লাউকাঠী, রাম র, প য়াখালী,

১০৪৩ PD00234019060 ১১০৪৩ হািব র রহমান িপতা-সাকােয়ত হােসন
মাতা-িগিন বগম

হািব র রহমান, তারাইল, করা, তারাইল, কািশয়ানী, 
গাপালগ  - ৮১৩০

১০৪৪ PD00234011147 ১১০৪৪ জা া ল ফরেদৗস িপতা-আঃ মিজদ হাওলাদার
মাতা-হািলমা বগম

কৗখালী, বগা, কৗখালী বাউফল, প য়াখালী - ৮৬২১

১০৪৫ PD00234012661 ১১০৪৫ নিজম উি ন শখ িপতা- মাঃ  শখ
মাতা-নািগস বগম

১৫৮/১ , আিজম র রাড চায়না িবি ং লন, ২ নং ওয়াড, 
িনউমােকট , লালবাগ, গাপালগ  - ১২০৫

১০৪৬ PD00234013332 ১১০৪৬ মা. মাশারেরফ হাসাইন িপতা- মা. বাহা র ধা
মাতা- মাসা. রােকয়া বগম

১৩২/১, পি ম যা াবাড়ী , শহীদ ফা ক সড়ক, ৫০, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

১০৪৭ PD00234013440 ১১০৪৭ মাঃনািসম উি ন িপতা- মাঃ ওমর আলী
মাতা-নাসিরন বগম

িব-৩০/িজ-১৩, এিজিব কেলানী (আল- হলাল জান), ১০, 
িজিপও, মিতিঝল, মিতিঝল, ঢাকা- ১০০০

১০৪৮ PD00234015581 ১১০৪৮ মাঃ েয়ল রানা িপতা-আব র রব
মাতা-িমেসস রািশদা বগম

হাওলাদার বাড়ী, মমসােহব, রতনদীতালতলী, রতনদীতালতলী, 
গলািচপা, গলািচপা, প য়াখালী - 8640

১০৪৯ PD00234010923 ১১০৪৯ ত ন মার চারী িপতা- েবাধ চ  চারী
মাতা-মায়া রানী চারী

ঠা র বািড়, বা াবািড়, বা াবািড়, বা াবািড়, কাটালীপাড়া,  
গাপালগ  - ৮১১০

১০৫০ PD00234017166 ১১০৫০ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল কােদর িসকদার
মাতা- মাসা: রািজয়া বগম

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

১০৫১ PD00234016807 ১১০৫১ জন বাগচী িপতা-অেশাক মার বাগচী
মাতা- মলতা বাগচী

৮৮২ (২য় তলা), শহীদবাগ , শহীদবাগ, শহীদবাগ, শাি নগর, 
মিতিঝল, গাপালগ  - ১২১৭

১০৫২ PD00234010335 ১১০৫২ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল কােদর িসকদার
মাতা- মাসাঃ রািজয়া বগম

বড় বাড়ী, পি ম আউিলয়া র, ০২ নং, ময়দান মা াসা, সদর, 
প য়াখালী - ৮৬০০

১০৫৩ PD00234011265 ১১০৫৩ িজক ল ইসলাম িপতা- মাহা দ আলী হাওলাদার
মাতা-উ ালা বগম

যে : নজ ল ইসলাম, িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইনি উট, ট/বাসা- ১২, রাড- ০১, 
সনপাড়া পবতা, িমর র-১০, ঢাকা

১০৫৪ PD00234016517 ১১০৫৪ মাই ল হাসান িপতা- ল আিমন িসকদার
মাতা-নািছমা বগম

রাজনগর, ব র, বাউফল, প য়াখালী - ৮৬২১

১০৫৫ PD00234014278 ১১০৫৫ মাঃ হািফ র রহমান িপতা- মাঃ ইসরাইল কিবর
মাতা- হাসেনয়ারা বগম

ভাজ ী, ভাজ ী, িদগনগর, িদগনগর, ক দ র, গাপালগ  - 
৮১৪১

১০৫৬ PD00234015818 ১১০৫৬ মা: নাজ ল হক িপতা-আ ল ছালাম 
মাতা- মাসা: শাহা র বগম

আ ল ছালাম , ধা ী, নািজর র তােতরকাঠী, ধা ী, বাউফল, 
য়াখালী - 8620

১০৫৭ PD00234013746 ১১০৫৭ মা ািফ র িব াস িপতা-আ ল মা ান িব াস
মাতা-সািহদা বগম

িব াসবাড়ী, নািরেকলবাড়ী, রাধাগ , নািরেকলবাড়ী, 
কাটািলপাড়া, গাপালগ  - ৮১১০

১০৫৮ PD00234016644 ১১০৫৮ মা: িমরা ল ইসলাম িপতা- মা: আয়নালী হাওলাদার 
মাতা- মাসা: আন  মেনায়ারা বগম

চৗিকদার বাড়ী, ব ভ, , প য়াখালী সদর, প য়াখালী

১০৫৯ PD00234018124 ১১০৫৯ ি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।



১০৬০ PD00234016281 ১১০৬০ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ খিল র রহমান
মাতা-আকিলমা বগম

57/3, ব হতািলয়া, 3 নং, বহালগািছয়া, প য়াখালী সদর,

১০৬১ PD00234010374 ১১০৬১ উবায় াহ মা া িপতা-বা  মা া 
মাতা- রােমচা বগম

হিরদাস র, হিরদাস র, হিরদাস র, ভড়ারহাট, গাপালগ  - 
৮১০০

১০৬২ PD00234018134 ১১০৬২ মিরয়াম আ ার িপতা- মাঃ সানা িময়া
মাতা-সিকনা বগম

বাসা নং- ০৪, সড়ক-১, লন-২ কাঠপি , কাঠপি , প য়াখালী ,

১০৬৩ PD00234012641 ১১০৬৩ মাঃ রােসল ইঁয়া িপতা- মাঃ আ ল কালাম ইঁয়া 
মাতা-রািজয়া বগম

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

১০৬৪ PD00234015837 ১১০৬৪ মা: সাহা ি ন িপতা- মা: জালাল বপারী
মাতা- মাসা: নািসমা আ ার

মা: জালাল বপারী, িনমদী, নািজর র তােতরকাঠী, ধা ী, 
বাউফল, প য়াখালী - 8620

১০৬৫ PD00234013914 ১১০৬৫ এম.এম.শা  আলম িপতা- মা: আ ল কালাম মা া
মাতা-ফিরদা বগম

C/O মা: শাহাদাৎ হােসন, শাসিনক কমকতা, ম নং-
৮৮,ভবন নং-৭,,   বাংলােদশ সিচবালয় - ১০০০

১০৬৬ PD00234017442 ১১০৬৬ মা িহন হাসাইন িপতা- মাঃ আব ল খােলক
মাতা- দেলায়ারা বগম

ব ল ী র,দশিমনা প য়াখালী, ব ল ী র,দশিমনা প য়াখালী,

১০৬৭ PD00234018832 ১১০৬৭ সেক ার দািড়য়া িপতা-ছালাম দািড়য়া
মাতা- েলখা বগম

১২/িস পলাশী াফ কায়াটার, আিজম র, ২৬, 
িনউমােকট,লালবাগ, গাপালগ  - ১২০৫

১০৬৮ PD00234018290 ১১০৬৮ পলাশ চ িপতা- ত: িনমল চ  হাওলাদার 
মাতা-ক না রানী চায়না

যে  : সে াষ চ  শীল ( নসীব িসেনমা হল সংল ), মকী , 
রাম র  প য়াখালী - ৮৬০২

১০৬৯ PD00234018741 ১১০৬৯ ডারথী আ ার িপতা-জাহা ীর আলম
মাতা-িসিরয়া বগম

যে : মা: ল আিমন গাজী, ট নং-১৪, লন-১৫/১, ক-িস, 
এিভিনউ-৫, সকশন-১১, িমর র, প বী, ঢাকা-১২১৬

১০৭০ PD00234015289 ১১০৭০ িশউলী আ ার িপতা- গালাম মাহা দ আকন
মাতা- মাসাঃ ফিরদা ইয়াসিমন

ই-১৮১, দি ণ বন , ২ নং ওয়াড, িখলগ ও,ঢাকা।

১০৭১ PD00234011461 ১১০৭১ স য় দশাই িপতা-মেহ র দশাই
মাতা-সেরািজনী .িড.

বাশা আবািসক এলাকা , বাশা আবািসক এলাকা , ৪নং 
ওয়াড, ম ল, মৗলভীবাজার - ৩২১০

১০৭২ PD00234010189 ১১০৭২ মাঃ আব র রহমান িপতা-ABDUL HASEM MATABBAR

মাতা-MST.FARIDA BEGUM
ABDUL HASEM MATABBAR, SHOWLA, 
KALAIYA, SHOWLA, Bauphal,  প য়াখালী - 8624

১০৭৩ PD00234012759 ১১০৭৩ ি তম িসং বাড়াইক িপতা-পিরমল িসং বাড়াইক
মাতা-মিনতা িসং বাড়াইক

পিরমল িসং বাড়াইক , বন পাড়া, ড় িড়য়া চা বাগান , ৫ নং 
ওয়াড, ৮ নং কািলঘাট ইউিনয়ন , ম ল, মৗলভীবাজার

১০৭৪ PD00234015759 ১১০৭৪ মাঃ কামাল আকন িপতা- মাঃ ইউ ছ আকন 
মাতা- িফয়া বগম

৫৬/এ ন য়ােরাড , ন য়াপাড়া , ১৮ নং ওয়াড , নারায়ণগ  ,

১০৭৫ PD00234014695 ১১০৭৫ এ. ক.এম. মাঈজ উি ন 
চৗ রী

িপতা-এ. ক.এম. মিহউি ন চৗ রী
মাতা-রােবয়া খানম চৗ রী

হাি ং নং- ৪০৮, উ র লাউড়া, ৪নং জয়চ ী ইউিনয়ন, 
লাউড়া, মৗলভীবাজার - ৩২৩০

১০৭৬ PD00234013259 ১১০৭৬ মা: এনােয়ত হােসন িপতা- ত. অ◌া: বােরক হাওলাদার
মাতা-রািশদা বগম

জািতকমািশয়াল স ার,িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
িখলগ ও,ঢাকা।

১০৭৭ PD00234013696 ১১০৭৭ রােস  দাশ িপতা-রােধশ দাশ
মাতা- িত রাণী দাশ

মঘনা-িব, ৬৩/৫,, দািড়য়াপাড়া, ২ নং ওয়াড, িসেলট সদর, 
মৗলভীবাজার - ৩১০০

১০৭৮ PD00234014659 ১১০৭৮ মাঃ নাঈম িসকদার িপতা-আব র রা াক িসকদার
মাতা-সািহ র বগম

লাউকাঠী,  প য়াখালী - 8601

১০৭৯ PD00234016994 ১১০৭৯ মিজনা ং িপতা- মজর 
মাতা- হেলনা ং

চ ন র, চ ন র, ৪ নং বড়দল (উ:) ইউিনয়ন, ােকরঘাট, 
তািহর র, নামগ  - ৩০৩০

১০৮০ PD00234014453 ১১০৮০ ত পা য়া িপতা- মান  পা য়া
মাতা-গীতা রানী

শতদল স টিলিপ ও কি উটার িশ ণ ইনি উট, বািড় নং-
06, রাড নং-06,  ক-এফ,, , িমর র-১, ঢাকা।



১০৮১ PD00234014724 ১১০৮১ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ রায়হান উি ন
মাতা- নেনছা বগম

হাসপাতাল রাড, আেনায়ার র, ৯ নং ওয়াড, িদরাই পৗরসভা, 
িদরাই চা র, নামগ  - ৩০৪০

১০৮২ PD00234019052 ১১০৮২ মাঃ সাি র হােসইন খান িপতা- মাঃ আিজ র রহমান খান
মাতা-সািবনা ইয়াসিমন

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

১০৮৩ PD00234010547 ১১০৮৩ সাখাওয়া র রিশদ িশবলী িপতা-হা র রিশদ
মাতা-িশিরন লতানা

ওয়ািজব মি ল, ব বাজার, ধমপাশা সদর ইউিনয়ন পিরষদ,  
ধমপাশা, নামগ  - ২৪৫০

১০৮৪ PD00234013468 ১১০৮৪ মাঃ ফয়সাল িপতা- মাঃ ফজ ল হক
মাতা- মাসাঃ মাহ দা বগম

মাঃ হািব র রহমান, কাজী জাফর উ  িব ালয়  ৫৪/১ দি ন 
গদা ঢাকা-১২১৪,

১০৮৫ PD00234012768 ১১০৮৫ আকাশ সরকার িপতা- পন সরকার
মাতা-িবউ  রািন সরকার

উ র কামলাবাজ, উ র কামলাবাজ, জামালগ  উ র, সাচনা 
বাজার, জামালগ , নামগ  - ৩০২০

১০৮৬ PD00234015658 ১১০৮৬ মাঃ ইিলয়াস হােসন িপতা- মাঃ ফা ক আলম
মাতা- মাসাঃ ব ল বগম

শন রাড, দাপা ই াক র, ফ া,  নারায়ণগ  সদর,

১০৮৭ PD00234013967 ১১০৮৭ রািজনা বগম িপতা-Dilara Begum
মাতা-Md. Manufor

াম: তাতীেকানা, ৯নং ওয়াড,  ছাতক, িসেলট - ৩০৮০

১০৮৮ PD00234012919 ১১০৮৮ পিব  চ  হাওলাদার িপতা-িব ল চ  হাওলাদার
মাতা-মালতী রানী হাওলাদার

১89, বাউিরয়া, আমেখালা, চািলতা িনয়া, গলািচপা, প য়াখালী -
 8640

১০৮৯ PD00234014930 ১১০৮৯ মা: জ জামান িপতা- মা: ল হক
মাতা-সাইদা বগম

কামাইদ (বরই তলা), ৯নং ডৗবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ, ডৗবাড়ী,  
গায়াইনঘাট, িসেলট - ৩১৫০

১০৯০ PD00234012918 ১১০৯০ অন া সাহা িপতা- দীপ মার সাহা
মাতা-অ িল রানী হাওলাদার

১৫৭, বটতলা সড়ক, স ার পাড়া, প য়াখালী,

১০৯১ PD00234015376 ১১০৯১ ইমরান হােসন িপতা-ফা ক আহমদ
মাতা- রহানা বগম

৪২/এ,  ইসলাম র মা য়া হাউস, ইসলাম র, ৪ নং খািদমপাড়া, 
ইসলাম র , সদর, িসেলট - ৩১০০

১০৯২ PD00234016097 ১১০৯২     মাঃ হমােয়ত হােসন িপতা- মাঃ এ াজ উি ন
মাতা-রওশন আরা বগম

ধান বািড়, িড়পাইকা, লাহািলয়া, িড়পাইকা, প য়াখালী

১০৯৩ PD00234019041 ১১০৯৩ মাহা দ আল আিমন িপতা-তােহর উি ন 
মাতা-রওশন আরা বগম

বাসা নং ১১১ বাঘবাড়ী নরিসং লা , বাঘবাড়ী, নরিসং লা , ৯নং 
ওয়াড, সদর িসেলট

১০৯৪ PD00234018191 ১১০৯৪ উে  হািন িপতা-আব র রিশদ মা া
মাতা-িরিজয়া বগম

যে - মাঃ নজ ল ইসলাম (বর না),অিফস সহকারী কাম 
কি উটার া িরক, নগর উ য়ন অিধদ র, তীয় তলা,৮২ 
স ন বািগচা ,ঢাকা-

১০৯৫ PD00234012497 ১১০৯৫ রােসল রায় িপতা-সত বান রায়
মাতা-িশ া রায়

152, িতরাশী, 6 নং লতান র ইউিনয়ন, পি , জিকগ , 
িসেলট - 3190

১০৯৬ PD00234013517 ১১০৯৬ সিজব িসকদার িপতা-মিজদ িসকদার 
মাতা- ত িপয়ারা বগম

 দি ন পাংগািশয়া , মিক, প য়াখালী - ৮৬০১

১০৯৭ PD00234018235 ১১০৯৭ আ ার হােসন িপতা- ত আিত াহ হােসন
মাতা- ত এলািচ বগম

২৪, রায়েকিল, দশঘর, রায়েকিল, িব নাথ, িসেলট - ৩১৩০

১০৯৮ PD00234019144 ১১০৯৮ হাসান মাহ দ িপতা-হা ন খ ন
মাতা-হািসনা বগম

মৗকারন ি জ এর পি ম পােশ, উ র বদর র, বদর র/১, 
মৗকারন, প য়াখালী - ৮৬০১

১০৯৯ PD00234011105 ১১০৯৯ মা া ামান িপতা-মেফল উি ন
মাতা-মিমনা বগম

মলাবর সালায়মান ম ােরর পাড়া, বড়িভটা, মলাবর, 
িকেশারগ , নীলফামারী - 5320

১১০০ PD00234014292 ১১১০০ মাঃজিলল পােটায়ারী িপতা- মাঃজালাল পােটায়ারী 
মাতা-িবউ  বগম

পােটায়ারী বািড়  , গা য়া, বদর র, মৗকরণ, প য়াখালী,

১১০১ PD00234017504 ১১১০১ মাঃ ইশরাক আহে দ িপতা- মাঃ রিবউল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ িলিল বগম

ন ন চর, ধসর ৩নং, শল পা, িঝনাইদহ - ৭৩২০



১১০২ PD00234012870 ১১১০২ মা: তাইরান িময়া িপতা- মা: জািকর হাসাইন
মাতা- ৎ ে সা

িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা।

১১০৩ PD00234010328 ১১১০৩ হার খা ন িপতা-আ ল হােসন
মাতা-হািলমা

শাডা া, 4নং প র ইউিনয়ন, দ নগর, মেহশ র,  
িঝনাইদহ - 7230

১১০৪ PD00234011874 ১১১০৪ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা-আঃ ছ ার হাওলাদার
মাতা-রািহমা বগম

িব-৯৩,, চৗ রীপাড়া,, মািলবাগ,, িখলগ ও,, ঢাকা।

১১০৫ PD00234018499 ১১১০৫ মা. ির ীক হাসান িপতা- মা. আ ল গিন
মাতা-িরনা বগম

যে : মা. মা ান মা া , সহকাির িশ ক, িজনিজরা 
িপএম বািলকা িব ালয়, িজনিজরা, করাণীগ  ঢাকা

১১০৬ PD00234017455 ১১১০৬ মাসাঃ িলয়া আ ার পিল িপতা- মাঃ জাহা ীর হােসন
মাতা- মাসাঃ হািস বগম

১৭০, াম: বািনয়াকাঠী, ইউিনয়ন: ইটবািড়য়া, দি ণ চা খালী, 
প য়াখালী,

১১০৭ PD00234018015 ১১১০৭ মাঃ গালাম হােসন িপতা- মাঃ আ ল কিরম
মাতা- মাছাঃ র জাহান

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ 
বাংলা শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬

১১০৮ PD00234012051 ১১১০৮ সিহ ল ইসলাম িপতা-আকা র আলী
মাতা-মেনায়ারা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩ মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 
মািলবাগ,, িখলগ ও, ঢাকা।

১১০৯ PD00234014796 ১১১০৯ কাজী কািনজ ফািতমা িপতা-কাজী গালাম মিহউি ন
মাতা-কাজী নাসিরন ইয়াসিমন

বাসা-৬৭, রাড-৪৭, কিব পাগলাকানাই সড়ক, িঝনাইদহ 
সদর, িঝনাইদহ - ৯২০০

১১১০ PD00234017225 ১১১১০ মা: জাকািরয়া িপতা- মা: ই ািহম ধা
মাতা-ফিরদা বগম

ব হতািলয়া, ব হতািলয়া, 7 নং কািলকা র, বহালগািছয়া,  
প য়াখালী - 8600

১১১১ PD00234015196 ১১১১১ মাছা: েলখা খা ন িপতা- মা: মাতােলব ঢালী
মাতা- মাছা: ফিরদা বগম

লবািড়য়া, লবাড়ীয়া, গা া , পা াতলা , িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ - ৭৩০০

১১১২ PD00234015716 ১১১১২ আ র রহমান িপতা- মাঃ ম সরদার
মাতা-সােলহা বগম

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

১১১৩ PD00234018562 ১১১১৩ অসীম মার পাল িপতা-অিজত মার পাল
মাতা-অিনতা রানী পাল

শাখারীদহ, কাপাশহা য়া, শাখারীদহ বাজার, হিরণা , 
িঝনাইদহ - ৭৩০০

১১১৪ PD00234016457 ১১১১৪ মাঃ ইিলয়াস হাসাইন িপতা- মাঃ ল ইসলাম হাওলাদার 
মাতা-হািলমা বগম

N/A, ক রকাঠী, ৫, ক রকাঠী,  বাউফল , প য়াখালী - ৮৬২৪

১১১৫ PD00234018841 ১১১১৫ মাঃ হাসা ামান িপতা- মাঃ শাম ামান
মাতা- মাছাঃ জসিমন নাহার

জায়া ার পাড়া, ধাওড়া, ধলহরাচ , ধাওড়া, শল পা, 
িঝনাইদহ - ৭৩২০

১১১৬ PD00234016832 ১১১১৬ মা: সাই ল ইসলাম িপতা-আ: বােরক িসকদার
মাতা- মাসা: আন মানারা বগম

কেলজ রাড, মৗকরণ, লাউকা , মৗকরণ, প য়াখালী সদর,

১১১৭ PD00234016373 ১১১১৭ মা: সিলম রজা িপতা- মা: গালাম র ল িব াস
মাতা- মাছা: রােমলা খা ন

আ য়াকাি  (বাসা নং ১৮৭),  ৭ নং র নাথ র ইউিনয়ন, 
তালা, হিরণা , িঝনাইদহ - ৭৩১০

১১১৮ PD00234018412 ১১১১৮ মাঃ িমরাজ হােসন িপতা- মাঃ মাতাহার হােসন
মাতা- ত, মাহ দা বগম

মাঃ িমরাজ হােসন, ভিরপাশা, কশব র, ভিরপাশা, বাউফল, 
প য়াখালী - ৮৬২০

১১১৯ PD00234015267 ১১১১৯ মাঃ িরপন আলী িপতা- মাঃ গালাম আলী
মাতা- মাছাঃ রেবকা খা ন

১২৫, সিলমবাগ ধান সড়ক, ৫৭নং, আশরাফাবাদ, 
কামরা ীরচর, িঝনাইদহ - ১২১১

১১২০ PD00234017460 ১১১২০ িলিল আ ার িপতা- মাঃ হািনফ হাওলাদার
মাতা-আকিলমা বগম

বাসা#342, রাড # 05, িডওএইচএস,বািরধারা, , 
ক ানটনেম , ঢাকা।

১১২১ PD00234015260 ১১১২১ মা: শিরফ িময়া িপতা- মা: বাদশ িময়া
মাতা-জ রা খা ন

সানাদাহ সড়ক, িনজ য়া, ১২ নং দাগািছ, গায়ালপাড়া, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ - ৭৩০০



১১২২ PD00234018470 ১১১২২ মাঃ জািকর হােসন িপতা- মাঃ আলাউি ন হাওলাদার
মাতা-কিহ র বগম

বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান ( িবেকএসিপ), িজরানী,সাভার,

১১২৩ PD00234011909 ১১১২৩ স য় মার রায় িপতা-িনরা ন মার রায়
মাতা-রমা রাণী রায়

হাি ং নং- ৪৬/১, ২নং নভীেগট দ পাড়া, ১৩নং ওয়াড, 
িজ,িপ,ও,  লনা সদর, লনা - ৯০০০

১১২৪ PD00234013646 ১১১২৪ মাঃ িরয়া ল ইসলাম িপতা- মাঃ লতান রাড়ী
মাতা- মাসাঃ লাইলী বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, , মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
২৩নং , িখলগ ও,ঢাকা।

১১২৫ PD00234012372 ১১১২৫ মা: ফির র রহমান সরদার িপতা- মা: ফজ র রহমান সরদার
মাতা-ফিরদা বগম

চ নীমহল ওয়াড -০৫, সনহাটী, চ নীমহল,                  
     িদঘিলয়া,  লনা - ৯২২১

১১২৬ PD00234013331 ১১১২৬ মাঃ নছার উ ীন িপতা- মাঃ আব ল হক
মাতা- রজাহান

১৩২/১, পি ম যা াবাড়ী, ৫০, যা াবাড়ী, ঢাকা।

১১২৭ PD00234011103 ১১১২৭ সয়দ আহসান হািবব িপতা- সয়দ মাহ র রহমান
মাতা- সয়দা আিছয়া বগম

চ নীমহল বাজার সংল , , সনহা , চ নীমহল, িদঘিলয়া, 
 লনা - ৯২২১

১১২৮ PD00234012290 ১১১২৮ নাছিরন বগন িপতা- মাঃ সাবাহান হাং
মাতা- ল ম িবিব

িব-৯৩, জ ািত কমািশয়াল স ার, চৗ রীপাড়া, িখলগাও, ঢাকা।

১১২৯ PD00234013905 ১১১২৯ ি য়া গাইন িপতা-মেনাহর গাইন 
মাতা-ক না রানী

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার ,৯৫/২ পি ম 
কাফ ল , আগার গাও তালতলা ,ঢাকা -১২০৭,

১১৩০ PD00234017015 ১১১৩০ িবনয় ষণ দাস িপতা-িবেনাদ চ  দাস 
মাতা-িনলীমা রানী দাস

কািছপাড়া,  বাউফল, প য়াখালী - 8622

১১৩১ PD00234014613 ১১১৩১ ফারজানা ন ন িপতা- শখ মাঃ ফা ক হােসন
মাতা-মাহ দা পারভীন

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প , ধানম ীর কাযালয়, ট-
ই/৬/িব, ট-ই/৬/িব,আগারগ ও, শের বাংলা নগর,

১১৩২ PD00234017018 ১১১৩২ িব িজৎ দাস িপতা-িবেনাদ চ  দাস 
মাতা-িনলীমা রানী দাস

কািছপাড়া,  বাউফল, প য়াখালী - 8622

১১৩৩ PD00234011177 ১১১৩৩ জািকয়া লতানা লািখ িপতা- মাঃ ওবায় ল হক
মাতা-নাজমা হক

৯৫/২ ,, ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, পি ম 
কাফ ল, ২৮ নং ওয়াড, আগারগ ও, ঢাকা

১১৩৪ PD00234012221 ১১১৩৪ মাঃ কাম ল ইসলাম িপতা- মাঃ সকা ার আলী
মাতা-সােলহা 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।

১১৩৫ PD00234014442 ১১১৩৫ তনয় িব াস িপতা-হের  নাথ িব াস 
মাতা-ি নয়নী রানী িব াস

িমজা র রাড , িমজা র, ১১-নং িরয়া / ৪-নং ওয়াড, 
ক. িমজা র, িরয়া, লনা - ৯২৫০

১১৩৬ PD00234012227 ১১১৩৬ আয়শা আ ার র িপতা- মাঃ শাহজাহান হাওলাদার
মাতা-নিজমন 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।

১১৩৭ PD00234013647 ১১১৩৭ মা. মসবা  উ ীন িপতা- মা. মাহ দ হাসাইন
মাতা-মিনরা বগম

২৪/২, আি র র লন, পি ম বািনয়া খামার, ২৬ নং 
ওয়া্ড, কিসিস, লনা, সানাডাংগা,  লনা - ৯১০০

১১৩৮ PD00234019322 ১১১৩৮ কাজী মােহ ু াহ িপতা-কাজী গালাম মা ফা
মাতা-িমেসস  সতারা বগম

মৗকরন, লাউকাঠী, মৗকরন, প য়াখালী সদর, প য়াখালী - 
৮৬০১

১১৩৯ PD00234014571 ১১১৩৯ মাঃ তাির ল ইসলাম িপতা- ন র মা া
মাতা-ফিরদা বগম

ল র র, ম র ইউিনয়ন, মাকাম র, তরখাদা, লনা - 
৯২২১

১১৪০ PD00234015793 ১১১৪০ মা: মাহা ল রায়হান িপতা- মা: শহী ল ইসলাম
মাতা- মাসা: হািসনা পারভীন

জামা ার বািড়, চি র, কমলা র, চি র, প য়াখালী



১১৪১ PD00234018795 ১১১৪১ কায়েকাবাদ আলী িপতা-আ ল হােসন 
মাতা- রােকয়া বগম

নিলয়ান , তারখািল , নিলয়ান , দােকাপ , লনা - 9273

১১৪২ PD00234015820 ১১১৪২ উি  ান িপতা- মা: শহী ল ইসলাম
মাতা- মাসা: হািসনা পারভীন

যে : মা: মা ন কিবর, ি গত কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

১১৪৩ PD00234017863 ১১১৪৩ মাঃ মন শখ িপতা- মাঃ ইউ স আলী
মাতা-শরীফা বগম

৬৩, িদঘিলয়া, লনা - ৯২২০

১১৪৪ PD00234012008 ১১১৪৪ হািফ র রহমান িপতা-আ ল খালক িসকদার 
মাতা-জািকয়া বগম

৩২৫ িসকদার বাড়ী, গায়ািলয়া বাঘা, যমিন .ওয়াড নং -০২, 
লবাগ,  বাউফল, প য়াখালী - ৮৬২৩

১১৪৫ PD00234017510 ১১১৪৫ মা: জন িপতা- মা: শাহ আলম
মাতা-সািবনা বগম

বাসা নং -০৬, লাইন নং-১২, া নাম উ র ক চা লাইন, , 
া নাম িমক কেলানী , ১১, জ ী, খািলশ র,

১১৪৬ PD00234012503 ১১১৪৬ মাঃ আিত র রহমান আ াহ িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাতা-আকিলমা 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।

১১৪৭ PD00234013433 ১১১৪৭ েসনিজ ত  মার দাস িপতা-নারায়ন মার দাস
মাতা-বাসনা রানী দাস

 সনহাটী, চ নীমহল , িদঘিলয়া, লনা - ৯২২১

১১৪৮ PD00234017228 ১১১৪৮ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাতা-সিকনা বগম

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

১১৪৯ PD00234016823 ১১১৪৯ মাঃ রােশদ িমনা িপতা- মাঃ মা ন  কিবর িমনা
মাতা-মা জা বগম

১৮০, পানিততা, বারাসাত,   তরখাদা, লনা - ৯২৩০

১১৫০ PD00234015521 ১১১৫০ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল হাই মা া
মাতা- সিলনা 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।

১১৫১ PD00234018844 ১১১৫১ গাপাল দবনাথ িপতা-র ন দবনাথ
মাতা-স া রাণী দবনাথ

র ন দবনাথ, রা লী , ৮ নং রা লী ইউিনয়ন, রা লী, 
পাইকগাছা,  লনা - ৯২৮০

১১৫২ PD00234013229 ১১১৫২ আ ল খােয়র িপতা- দেলায়ার হােসন
মাতা- াহার

৩ নং, পি ম লাসার, ৯ নং লাসার ইউিনয়ন, লাসার, 
কলাপাড়া, প য়াখালী - ৮৬৫০

১১৫৩ PD00234014806 ১১১৫৩ অসীম মার ঘরামী িপতা-AJOY KRISHNA 
GHARAMI
মাতা-KANCHAN GHARAMI

GHARAMI BARI, MOHESWRIPUR, 3 
NO MOHESWRIPUR, SHATORUPA, 
KAYRA, লনা - 9291

১১৫৪ PD00234012443 ১১১৫৪ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ফকর উি ন
মাতা- মাছাঃ রািশদা বগম

৮৮৩, ব শওড়াপাড়া, ব শওড়াপাড়া, ১৪, আগারগ ও, 
কাফ ল, ঢাকা।

১১৫৫ PD00234011204 ১১১৫৫ তির ল ইসলাম িপতা-আ ল হােশম হাজরা
মাতা-রওশনারা বগম

িব-৯৩,  জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 
23 ন র ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

১১৫৬ PD00234014300 ১১১৫৬ মাঃ িমরাজ উি ন িপতা- মাঃ জিসম উি ন
মাতা- মাসাঃ রােকয়া বগম

কা জী েরর উ র পাে  সড়ক, দি ণ চ পাড়া  বাউফল, 
প য়াখালী - ৮৬২০

১১৫৭ PD00234018974 ১১১৫৭ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ হািলম গাজী
মাতা- মাছাঃ সালমা খা ন

গাজী বািড়, লেতালার চর, ৬, মেহ রী র, কয়রা, 
লনা - ৯২৯১

১১৫৮ PD00234012730 ১১১৫৮ মাঃ সাহাগ িপতা- মাঃ ইউ ছ হাওলাদার
মাতা-আলমতাজ

যে - মাঃ আসলাম হােসন, সয়দ লাল িময়ার বািড়,, 
হিরহরপাড়া, এনােয়তনগর, এনােয়তনগর, নারায়ণগ



১১৫৯ PD00234017861 ১১১৫৯ মাঃ অ◌াির ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-আি য়া বগম

২৮৮, িদঘিলয়া, লনা - ৯২২০

১১৬০ PD00234015404 ১১১৬০ সানিজদা আফিরন িপতা- মা. মােলক
মাতা-রািশদা বগম

৪৯৮, িত া ভবন, ফর ্ াট-িব ৬, আদশ বািলকা ল রাড, 
উ র দিনয়া, যা াবাড়ী,ঢাকা।,

১১৬১ PD00234013492 ১১১৬১ ী মাঃ সালাহউি ন িপতা- মাঃ আঃ কািরম ী
মাতা-সালমা বগম

মি ক পাড়া, চ নীমহল, সনহাটী/০৫, চ নীমহল, 
িদঘিলয়া,  লনা - ৯২২১

১১৬২ PD00234015124 ১১১৬২ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ গগন িসকদার
মাতা- মাসাঃ মেনায়ারা বগম

িদ সান কি উটার স ার , সনপাড়া পবতা , িমর র-১০,ঢাকা।

১১৬৩ PD00234011133 ১১১৬৩ মাঃ মা ন-অর-রিশদ িপতা- মাঃ হা ন-অর-রিশদ
মাতা-নািদরা আ ার

৪২/১, পি ম বািনয়াখামার স রাড, ব পাড়া ব শতলা আি র েরর ব 
পােশ, ২৬, লনা িব িব ালয়, সানাডা া, লনা - ৯২০৮

১১৬৪ PD00234019203 ১১১৬৪ এইচ.এম.িসি র রহমান িপতা- মা; ইসমাইল হাওলাদার 
মাতা- রজাহান বগম

িদ ন কমারিশয়াল ইনইি উট, ৯৩/১,এ, সরদার কমে  
,আগার ও তালতলা ,ঢাকা-

১১৬৫ PD00234018975 ১১১৬৫ পলাশ কাি  দ িপতা-িশ  পদ দ
মাতা-লিতকা রাণী দ

২৩২/দ  বািড়, চ নীমহল , সনহা /০৫, চ নীমহল , 
িদঘিলয়া,  লনা - ৯২২১

১১৬৬ PD00234015277 ১১১৬৬ মাঃ আ ল হাসান িপতা- মাঃ হেমজ উি ন হাওলাদার
মাতা- মাসাঃ মােলকা 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।

১১৬৭ PD00234010856 ১১১৬৭ মাঃ রিন িপতা- মাঃ আঃ রিশদ
মাতা-লাকী বগম

মি ক পাড়া, চ নীমহল, সনহাটী/০৫, চ নীমহল, 
িদঘিলয়া, লনা - ৯২২১

১১৬৮ PD00234018996 ১১১৬৮ মাঃ রােশ ল হাসান িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা-িপয়ারা বগম

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

১১৬৯ PD00234011812 ১১১৬৯ আিশ ল হক িপতা- সিল ল হক 
মাতা- সিলমা খা ন

 িদঘিলয়া, লনা - 9220

১১৭০ PD00234018162 ১১১৭০ মাঃ ছা হাওলাদার িপতা- মাঃ আ ল হােসন হাং
মাতা-পা ল বগম

ইসলািমক ফাউে শন ভবন (৮ম তলা), আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭,

১১৭১ PD00234018179 ১১১৭১ িমলন সরকার িপতা-কাি ক সরকার
মাতা- া রনী সরকার

ি ান পাড়া, চ নীমহল, সনহা , চ নীমহল, িদঘিলয়া, 
লনা - ৯২২১

১১৭২ PD00234012228 ১১১৭২ মাঃ শাওয়াল িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা- রাইয়া 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।

১১৭৩ PD00234012902 ১১১৭৩ মা: আল-আিমন খ ন িপতা-আিতয়ার রহমান
মাতা-সােলহা বগম

ম  পাড়া / ৮০১, চ নী মহল, সনহাটী /০৬, চ নী মহল, 
িদঘিলয়া, লনা - ৯২২১

১১৭৪ PD00234015316 ১১১৭৪ মাঃ ফা ক িপতা- মাঃ মিজদ 
মাতা- সতারা

১৩২/িব, , িখলগ ও চৗ রী পাড়া, িখলগ ও , িখলগ ও ,ঢাকা।

১১৭৫ PD00234017869 ১১১৭৫ অ প রায় িপতা-ARDHENDU ROY
মাতা-GOURI ROY

খিড় িনয়া, খিড় িনয়া, ১০নং-ভানডারপাড়া, ক ননগর, 
িরয়া,  লনা - 9260

১১৭৬ PD00234014784 ১১১৭৬ মাসা: শারিমন আ ার িপতা- মা: মক ল িনগাবান
মাতা- মাসা: মােশদা বগম

যে - মা: হা ন অর রিশদ হাওলাদার, দি ণ ঘটেকর আ য়া, 
2নং িমজাগ ,প য়াখালী - 8610

১১৭৭ PD00234011947 ১১১৭৭ আসমা হক িপতা-MD. NURUL HAQUE
মাতা-TAZNEARA BEGUM

HOUSE NO-P/06, ROAD NO-144, , 
HOUSING STATE,, WORD-12, G.P.O, 
KHALISHPUR, লনা - 9000



১১৭৮ PD00234013246 ১১১৭৮ মা: আ  বকর িসি ক িপতা- মা: খিল র রহমান
মাতা-িমনারা বগম

ব বাষী স টিলিপ িনং স ার ৯৫/২, আগারগ ও তালতলা, ২৮ 
নং ওয়াড,ঢাকা।

১১৭৯ PD00234015855 ১১১৭৯ ত াশা িব াস িপতা-গেণশ চ  িব াস
মাতা-রমা রাণী িব াস

৩৩/২ , আহ দবাগ, ৫নং ওয়াড, বাসােবা, থানা- স জবাগ, 
লনা - ১২১৪

১১৮০ PD00234015278 ১১১৮০ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ খিল র রহমান ধা
মাতা- মাসাঃ সিলনা 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।

১১৮১ PD00234010458 ১১১৮১ মাঃ মঈ ল ইসলাম িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী
মাতা-জাহানারা বগম

চ নীমহল বাজার সংল , চ নীমহল, সনহা  , 
চ নীমহল , িদঘিলয়া, লনা - ৯২২১

১১৮২ PD00234012428 ১১১৮২ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ আঃবারী 
মাতা-আেমনা বগম

২১নং আর' ক দাস রাড, িনতাইগ , নারায়নগ ,

১১৮৩ PD00234015643 ১১১৮৩ বাহ ল ইসলাম িপতা-আ ল গ র গাজী
মাতা-আেয়শা খানম

চ-৫৪/১,  েয়তী মস িজদ রাড,উ রবা া, ২১নং ওয়াড, 
লশান-১, বা া, ঢাকা

১১৮৪ PD00234017838 ১১১৮৪ হাসান মাহ দ শাহীন িপতা- র মহ দ মহ দ হাওলাদার
মাতা- স না বগম

যে : র মহ দ হাওলাদার, ডা য়া, ওয়াড নং ০৫, ডা য়া, 
গলািচপা, প য়াখালী - ৮৬৪০

১১৮৫ PD00234018813 ১১১৮৫ গাজী ইম ল কােয়স বাবলা িপতা-গাজী িফেরাজ আ ার
মাতা-  িমেসস রািহলা ইয়াসিমন

বাসা : ৩২/১০, সড়ক : ২ , সানাডা া, ামীণ 
আবািসক, লনা, ১৭, িজিপও-৯০০০,  লনা - ৯০০০

১১৮৬ PD00234018884 ১১১৮৬ রােকয়া বগম িপতা- মাফাে ল হােসন
মাতা-হািসনা বগম

প বটী হাউিজং কমে , প বটী, প বটী, ফ া, নারায়ণগ  
সদর,

১১৮৭ PD00234018664 ১১১৮৭ মাঃ ইকরা ামান িপতা-জাহান বকস সানা
মাতা-আয়শা খা ন

২৩৬, সরল, ৪ নং ওয়াড, পাইকগাছা, লনা - ৯২৮০

১১৮৮ PD00234018087 ১১১৮৮ মাঃ তািহদ হােসন বাসার িপতা- মাঃ তাফােয়ল আহেমদ
মাতা-মিজনা বগম

যে - মাঃ তািহদ হােসন বাসার , জ ািত কমািশয়াল স ার, 
িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা,

১১৮৯ PD00234012552 ১১১৮৯ মা. আিজ ল ইসলাম িপতা- মা. হা ন অর রিশদ
মাতা- রহানা বগম

ইঁ পাড়া, চ নীমহল, সনহাটী/০৬, চ নীমহল, িদঘিলয়া, 
লনা - ৯২২১

১১৯০ PD00234015049 ১১১৯০ : আল মা ন িপতা- মা: ম ফা আকন
মাতা- মাসা: আেমনা বগম

যে : না হয়ার সার, রাড#১০ বািড়#৩৬, িড  আ্ই  
েজ , ম ল বা া, ঢাকা।

১১৯১ PD00234013405 ১১১৯১ মাঃ জসীম উদদীন শখ িপতা- মাঃ বা ল শখ
মাতা-িশিরনা বগম

হাজী াম, সনহাটী, হাজী াম, িদঘিলয়া, লনা - ৯২২২

১১৯২ PD00234015064 ১১১৯২ বি ম চ  সরকার িপতা-িনর ন চ  সরকার
মাতা-ম  রানী

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

১১৯৩ PD00234010562 ১১১৯৩ জািহ ল ইসলাম িপতা- ল আলম মাড়ল
মাতা-জািমলা খা ন

মাড়ল বাড়ী, ৪ নং কয়রা, লনা - ৯২৯০

১১৯৪ PD00234015399 ১১১৯৪ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ মিজবর ধা
মাতা-রািশদা বগম

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

১১৯৫ PD00234012955 ১১১৯৫ তপন মার পাল িপতা-কািলপদ পাল
মাতা-িরপা রানী পাল

পাল বাড়ী, মলমিলয়া, শাভনা, শাভনা,  িরয়া, লনা - 
9250

১১৯৬ PD00234013652 ১১১৯৬ মা: শামীম হােসন িপতা-আ ল ছ ার হাওলাদার 
মাতা-শািফয়া বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, , মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
২৩নং , িখলগ ওঢাকা।

১১৯৭ PD00234015410 ১১১৯৭ সেরািজত সরকার িপতা- পন সরকার
মাতা-ল ী রাণী সরকার

ধারমািনক রাড, ধারমািনক (গড়খালী), ৭নং 
িতলডা া, ল ীেখালা, দােকাপ,  লনা - ৯২৭০



১১৯৮ PD00234011991 ১১১৯৮ ব ন চ  পাল িপতা-বা ল চ  পাল
মাতা-আশা রানী পাল

জ ািত কমািশয়াল স ার িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা-
১২১৯,

১১৯৯ PD00234017555 ১১১৯৯ মা রািজ ল ইসলাম িপতা- মা ইসমাইল মা া 
মাতা-ফিরদা বগম

মা া পাড়া  সড়ক , িদঘিলয়া, লনা - ৯২২০

১২০০ PD00234019078 ১১২০০ মাঃ নাজ ল হােসন িপতা- মাঃ আির র রহমান
মাতা-নািসমা বগম

যে - মাঃ আির র রহমান, বাসা নং-২১৩/৯, শাপলা হাউিজং, 
পি ম আগারগ ও, ঢাকা।

১২০১ PD00234014102 ১১২০১ ত য় ন ী িপতা-রনিজত ন ী
মাতা-ব না রাণী ন ী

আটিলয়া, বরািতয়া, িরয়া ,  লনা - ৯২৫২

১২০২ PD00234015294 ১১২০২ মাঃ স জ আকন িপতা-আঃ ছ ার আকন 
মাতা- মাসাঃ আিজ ে ছা

, গা য়া , বদর র , মৗকরণ , প য়াখালী ,

১২০৩ PD00234014638 ১১২০৩ বনালী ভ াচায িপতা- গাপাল ভ াচায
মাতা-বন  ভ াচায

৩৪০/এ, ৪থ তলা, ই াহীম র ( ম ার মসিজদ এর পােশ), 
ওয়াড ১৫, ঢাকা ক া নেম , কাফ ল , লনা - ১২০৬

১২০৪ PD00234012603 ১১২০৪ মা: রিফ ল ইসলাম িপতা- মা: তয়ব আলী মা া
মাতা-জয়নব বগম

মা: রিফ ল ইসলাম , যে  : মা: মিন ামান (অিফস 
সহকারী), িলশ পােরর কাযালয়, প য়াখালী।,

১২০৫ PD00234016147 ১১২০৫ রনী সরকার িপতা-সমর সরকার
মাতা-বীনা সরকার

১৪৯, শাহা আলী বাগ, িমর র -০১, ঢাকা

১২০৬ PD00234010536 ১১২০৬ ইবেন কাওছার িপতা-মাে◌◌ঃশাহজাহান বপারী
মাতা-মাে◌সা:হােজরা বগম

৪১৭, দিড়তা ক, লাউকাঠী, তিলখািল, প য়াখালী

১২০৭ PD00234018252 ১১২০৭ এ.এস.এম. নাজ ল কিবর িপতা- মা: ৎফর রহমান িব াস
মাতা-পারভীন আ ার

মাওলানা ভাসানী হল, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 
পাথািলয়া, জাহা ীরনগর, সাভার, ঢাকা

১২০৮ PD00234011638 ১১২০৮ মাঃ ওয়া দ হােসন পলাশ িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন
মাতা-আেয়শা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও ঢাকা।

১২০৯ PD00234010558 ১১২০৯ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা-িজ. এম. শােকর আলী
মাতা-স রা খা ন

বাসা-২১, সড়ক-০৫, স ার-১০, উ রা, ওয়াড-০১, ঢাকা

১২১০ PD00234017892 ১১২১০ রািহমা বগম িপতা- মাঃ মক ল দফাদার
মাতা-নািছমা বগম

যে - মাঃ মা দ িসকদার, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং-
১১(এ), বাংলােদশ ীম কাট হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা

১২১১ PD00234015426 ১১২১১ পাথ সরকার িপতা- গাপাল সরকার
মাতা-নী  সরকার

খদাড়া রাড, ৪ নং রখালী, খদাড়া, ব য়াঘাটা, লনা - 
৯২৬০

১২১২ PD00234012388 ১১২১২ মাঃ  আিরফ তা কদার িপতা- মাঃআব ল বারী তা কদার
মাতা-আেমনা বগম

২১নং আর' ক দাস রাড, িনতাইগ ,, নারায়নগ ,

১২১৩ PD00234018417 ১১২১৩ াবণী সরকার িপতা-বা ব ভ সরকার
মাতা-সিবতা সরকার

বা ব ভ সরকার, মািনকাট, িশ িলয়া, একতার র হাট, 
খাকসা, ি য়া - 7020

১২১৪ PD00234017169 ১১২১৪ মাঃ আির র রহমান িপতা- মাঃ  ইউ স হাওলাদার 
মাতা-হািফজা বগম

 , রাইন র , যমিন, রাইন র , বাউফল প য়াখালী - ৮৬২০

১২১৫ PD00234012099 ১১২১৫ মা: িনশান আলী িপতা- মা: ইবাদত অ◌ালী
মাতা-ফিরদা খা ন

10, রামনগর, পাি , মারখালী, ি য়া - 7011

১২১৬ PD00234016182 ১১২১৬ শামীমা িপতা-ইসাহাক
মাতা-হাসেনয়ারা আেলয়া

হাসেনয়ারা আেলয়া, িমলপাড়া, ৬নং ওয়াড, আদমজীনগর, 
নারায়ণগ  সদর,

১২১৭ PD00234015785 ১১২১৭ এস,এম, সাই র রহমান িপতা-এস, এম, মিতউর রহমান
মাতা-আসমা পারিভন

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



১২১৮ PD00234018796 ১১২১৮ মাঃ স জ িপতা- মাঃ রতন আলী ফিকর 
মাতা- মাসাঃ ফিরদা বগম

৪৫৬, সা রা , বগা, সা রা,, বাউফল , প য়াখালী - ৮৬২১

১২১৯ PD00234016528 ১১২১৯ মাছাঃ ছালমা আ ার িপতা- মাঃ মািফ র রহমান ি
মাতা-আেলয়া বগম

বাসা নং- 9/1, রাড- 04, ক-িস (5ম তলা), 
কােদরাবাদ হাউিজং, কাটা র, মাহা দ র, ঢাকা- 1207

১২২০ PD00234018528 ১১২২০ মাসাঃ িরমা িপতা- ত. মাঃ আলমগীর খান 
মাতা- ত. াহার বগম

(মাওলানা মিজ র রহমান) বাড়ী # 29, রাড # 11,,  
িড.আই.  েজ , ম ল বা া, ,ঢাকা।

১২২১ PD00234013320 ১১২২১ পাথ  ি তম সাহা িপতা-পেরশ চ  সাহা 
মাতা-ম  রাণী সাহা

বািড় নঃ ৫, রাজা মথ ষণ দব রায় সড়ক , আ য়াপাড়া, 
ওয়াড ন র :৮, ি য়া সদর , ি য়া - ৭০০০

১২২২ PD00234017720 ১১২২২ লতানা পা িপতা- মাঃ িরয়াজ উি ন
মাতা- ল ম বগম

যে - মাঃ মাহা ব হাসাইন, ভবন-৬, ক -৫২৫, মৎ  ও 
ািণস দ ম ণালয়, ৫৬ ওয়াড, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১২২৩ PD00234016368 ১১২২৩ মাঃ রােসল হােসন িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা-রােবয়া বগম

বারখাদা বাইপাস সড়ক, বারখাদা, ি য়া পৗরসভা, 
িগয়া, ি য়া সদর,  ি য়া - ৭০০০

১২২৪ PD00234013073 ১১২২৪ মাঃ কিবর হােসন িপতা- মাঃ হা র রিশদ
মাতা- হেলনা বগম

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

১২২৫ PD00234015030 ১১২২৫ মাঃ আল ইমরান িপতা- মাঃ চ দ আলী
মাতা- মাছাঃ আিছয়া খা ন

চ দ র পি মপাড়া ইসলামী পাঠগার সং ন, ৯ নং চ দ র 
ইউিনয়ন, গাবরা চ দ র, মারখালী, ি য়া - ৭০১০

১২২৬ PD00234015913 ১১২২৬ মাঃ মাহ ল হাসান িপতা- মাঃ আ ল আিজজ
মাতা-রািশদা

২৫২, সউিতবািড়য়া, প াশী-৫, ই রকানী, িপেরাজ র - ৮৫০২

১২২৭ PD00234012253 ১১২২৭ মৗ মী আ ার িপতা- ত মাহা ল কিরম
মাতা- ত িফেরাজা মাহা ব

কলাবািড়য়া, পাড়াদহ, জগিত, িমর র, ি য়া - ৭০০২

১২২৮ PD00234011040 ১১২২৮ তানভীর আহেমদ িপতা-ইউ ফ আলী
মাতা-মমতাজ বগম

১৩-আর, মঘনা ভবন, িচিড়য়াখানা রাড, মাি ান রড ি েস  
িস , ০৮নং ওয়াড, িমর র-২, শাহআলী, ঢাকা।

১২২৯ PD00234014851 ১১২২৯ মাঃ মিফ ল হক িপতা- মাঃ আিজ ল হক
মাতা- মাছাঃ হােজরা খা ন

ম রা র, ম রা র,  দৗলত র, ি য়া - ৭০৫২

১২৩০ PD00234012101 ১১২৩০ মাঃ আসা ামান িপতা- মাঃ সােল ামান
মাতা-মা দা জামান

মাঃ সােল ামান, রাজাবাড়ী, ১ নং বলি য়া, রাজাবাড়ী, 
নছারাবাদ, িপেরাজ র - ৮৫২২

১২৩১ PD00234012265 ১১২৩১ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ তেছর আলী
মাতা- মাছাঃ মেহ ন নছা

সাতগাছী, বা ই পাড়া, হাজরাহা , িমর র, ি য়া - ৭০০২

১২৩২ PD00234010711 ১১২৩২ িসমা আ ার িপতা- মাঃ ম আলী 
মাতা- হনা বগম

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

১২৩৩ PD00234017489 ১১২৩৩ মাছাঃ উে  রাইয়া িপতা- মাঃ ন র মারেশদ
মাতা- মাছাঃ িন ফা খা ন

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, 95/2 পি ম 
কাফ ল, তালতলা আগারগ ও, ঢাকা

১২৩৪ PD00234011351 ১১২৩৪ মা: আল-মা ন মি ক িপতা-আ: বােরক মি ক
মাতা-আেলয়া বগম

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

১২৩৫ PD00234015573 ১১২৩৫ মাঃ জিহর রায়হান িপতা- মাঃ আ ল হা ান
মাতা- মাছাঃ মাহ দা খা ন

িবলগা য়া, চর াগ র,  দৗলত র, ি য়া - ৭০৫২

১২৩৬ PD00234017519 ১১২৩৬ খ কার মা: শিফ র রহমান িপতা- মা: শা জাহান খ কার
মাতা- হাসেনয়ারা বগম

বায় ল ফয়সাল, ২৮১, িনউ গার ান রাড, ২০ নং ওয়াড, 
বিরশাল,



১২৩৭ PD00234015146 ১১২৩৭ িদ  মার িব াস িপতা-িনর ন মার িব াস
মাতা-নিমতা রানী িব াস

৭০/৫, উ র গদা, গদা , ৬ নং, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

১২৩৮ PD00234016808 ১১২৩৮ নাসিরন লতানা িপতা-নািসর জমা ার
মাতা-জাহানারা বগম

৬৮৩/৫/এ,, উ র কাফ ল, ১৪ নং ওয়াড, ক া নেম ,ঢাকা।

১২৩৯ PD00234016135 ১১২৩৯ সাগর হােসন সিলম িপতা-মসেলম উি ন 
মাতা-জেবদা খা ন

মসেলম উি ন, াম- িহলাল র , খাকসা ইউিনয়ন পিরষদ 
, জািন র, খাকসা , ি য়া - ৭০২০

১২৪০ PD00234016939 ১১২৪০ ইরাকী িপতা- বলােয়ত হােসন
মাতা-আেনায়ারা বগম

২০০/৩, কবর ান রাড, িময়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, গাপালগ , 
গাপালগ  সদর,

১২৪১ PD00234018480 ১১২৪১ মাঃ হাসান আলী িপতা- মাঃ দরত আলী
মাতা-আেমনা খা ন

৭২৫, নওদা আজম র, ০৭ নং সদর র ইউিনয়ন পিরষদ, 
আমলা সদর র,িমর র, ি য়া - ৭০৩২

১২৪২ PD00234014967 ১১২৪২ মাঃ িরয়াজ মাহ দ িপতা- মাঃ িসরা ি ন
মাতা-আিমনা

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, ২৭ নং, 
িখলগ ও,ঢাকা।

১২৪৩ PD00234018642 ১১২৪৩ হা: রাই ল সাইন িপতা- হা: র আলী
মাতা-নাজমা খা ন

আেরায়াপাড়া, , শামস র, উ র াম র, খাকসা, 
ি য়া - ৭০২১

১২৪৪ PD00234012930 ১১২৪৪ মাঃ সা াম হােসন িপতা- মাঃ নািসর উি ন
মাতা- মাছাঃ মােলকা খা ন

ইসলাম র, মাছপাড়া আরিপ বাজার, আটঘিরয়া, পাবনা-
৬৬১০

১২৪৫ PD00234015574 ১১২৪৫ মা: শিহ ল ইসলাম িপতা-আ ল সা ার
মাতা- রােকয়া খা ন

মেহ র , জগ াথ র, বািনয়াকাি , মারখালী, ি য়া - 
৭০১০

১২৪৬ PD00234018549 ১১২৪৬ িমরাজ খান িপতা- মা ার আলী খান
মাতা-খািদজা

464/4, উ র ই াহীম র, কাফ ল ০৮ নং ওয়াড, 
ক া নেম , উ র কাফ ল, ঢাকা।

১২৪৭ PD00234010522 ১১২৪৭ মিম ল হাসান িপতা-মওলা বকস
মাতা- হাসেনআরা খানম

 চ দ াম, ভড়ামারা, ি য়া - ৭০৪০

১২৪৮ PD00234018696 ১১২৪৮ আইিরন জাহান িপতা- মা: আ স সালাম 
মাতা-মমতাজ বগম

ব য়া গারেঝার, ৯নং কলার দায়ািনয়া, বঠাকাটা, নািজর র, 
িপেরাজ র - ৮৫৪১

১২৪৯ PD00234016139 ১১২৪৯ মাঃ ওমর ফা ক িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা-আ ার বা

িমর র (তালতলা), পৗরসভা, ৬ নং ওয়াড, িমর র, 
ি য়া - ৭০৩০

১২৫০ PD00234016292 ১১২৫০ ইলা খানম িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন দজ  
মাতা-মা দা বগম

১২৬৮/১ ব মিন র (৪থ তলা), িমর র-১০ , পীেররবাগ, 
িমর র ঢাকা।

১২৫১ PD00234016773 ১১২৫১ মাঃ আিন র রহমান িপতা- ত আ ল হােসন
মাতা- মাছাঃ িফয়া খা ন

বাড়ী নং# ১১৩, রাড নং# ০৬, , িনউ িডওএইচএস 
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

১২৫২ PD00234018945 ১১২৫২ ফািতমা খানম িপতা- মাঃ চ ন িময়া
মাতা-আি য়া বগম

হাজী আহমদ িনবাস, শা  কিবর মাজার রাড, উ রখান ঢাকা।

১২৫৩ PD00234014172 ১১২৫৩ মাঃ  শাহীন আলী িপতা- মাঃ লমত আলী
মাতা- মাছাঃ আেলয়া খা ন

 গাপাল র, িচথিলয়া , বইল, িমর র,  ি য়া - ৭০৩০

১২৫৪ PD00234016816 ১১২৫৪ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ ইসাহাক আলী
মাতা-সািফয়া বগম

০৭/০১৪৫, গাল িনয়া, ৩ নং তিলখালী/ ওয়াড ০৭, সাফা ব র, 
ভা ািরয়া,  িপেরাজ র - ৮৫৬১

১২৫৫ PD00234011301 ১১২৫৫ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ  উি ন 
মাতা- মাছাঃ জােয়দা বগম

ভা কা, পাি , চৗর ী বাজার ,  মারখালী, ি য়া - 
৭০১০

১২৫৬ PD00234014450 ১১২৫৬ ফািতমা আ ার িপতা- তঃ মাঃ ইসমাইল হাওলাদার
মাতা-িমেসস হ ফা বগম

হাওলাদার বািড়, মা ভাং া, গৗির র ৮ নং ওয়াড, নয়াখালী, 
ভা ািরয়া,  িপেরাজ র - ৮৫৫০



১২৫৭ PD00234011977 ১১২৫৭ মাঃ ফরেদৗস হাসান িপতা- মাঃ আমান উ াহ িব াস
মাতা-িফেরাজা খা ন

২৮/২, রাজাবাড়ী, গ া, সাভার, ঢাকা।

১২৫৮ PD00234011039 ১১২৫৮ তানভীর িপতা-ইউ ফ
মাতা-মমতাজ

১৩-আর, মঘনা ভবন, িচিড়য়াখানা রাড, মাি ান রড ি েস  
িস , ০৮নং ওয়াড, িমর র-২, শাহআলী,ঢাকা।

১২৫৯ PD00234018139 ১১২৫৯ মাঃ আহা ামান িপতা- মাঃ আ স সামাদ 
মাতা- মাছাঃ ফিজলা ন নছা

আলহা  আ ল মিজদ সড়ক, আদাবািড়য়া, গ ড়া, 
দৗলত র, ি য়া - ৭০৫২

১২৬০ PD00234014349 ১১২৬০ িমরানা আ ার িপতা- মাতাহার হােসন
মাতা-রািশদা বগম

ব বািনয়ারী, মা ভাংগা ইউিনয়ন, তারা িনয়া, নািজর র, 
িপেরাজ র - ৮৫৪০

১২৬১ PD00234018137 ১১২৬১ মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ইউ চ আলী
মাতা- মাছাঃ পা লা খা ন

আলহা  আ ল মিজদ সড়ক,  আদাবািড়য়া, 
গ ড়া, দৗলত র, ি য়া - ৭০৫২

১২৬২ PD00234012004 ১১২৬২ িলিপ খানম িপতা- মাঃ মিজ র রহমান ী 
মাতা-িমেসস িরিজয়া বগম

মাঃ হলাল হাওলাদার , ১২, ওমর আলী লন, পি ম রাম রা, 
২২ নং ওয়াড , িখলগ ও, হািতরিঝল ,ঢাকা।

১২৬৩ PD00234016853 ১১২৬৩ এস .এম. সা াম হােসন িপতা- মাঃ আ ল জিলল
মাতা- রােকয়া খা ন

৫৩-০১, ব বামন পাড়া , ৯নং, ভড়ামারা, ি য়া - ৭০৪০

১২৬৪ PD00234018307 ১১২৬৪ মা: আকরাম হােসন িপতা- মা: আ ল আিজজ
মাতা-আেনায়ারা বগম

জািমরতা, পারজনা, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭২

১২৬৫ PD00234018135 ১১২৬৫ মাহাঃ িমজা র রহমান িপতা- মাহাঃ মক ল হােসন
মাতা- মাছাঃ বােনরা খা ন

আলহা  আ ল মিজদ সড়ক, আদাবািড়য়া, আদাবািড়য়া, 
গ ড়া, দৗলত র, ি য়া - ৭০৫২

১২৬৬ PD00234011257 ১১২৬৬ মা: শািকল হােসন িপতা- মাঃ আঃ হািমদ আক
মাতা-পিরনা বগম

জে , মা: নজ ল ইসলাম (িপও), ম ও আিপল াই নাল  
আ মান মিফ ল ইসলাম রাড,, কাকরাইল, ঢাকা - ১০০০

১২৬৭ PD00234011933 ১১২৬৭ ইজমা সরকার জবা িপতা-আ ল কালাম সরকার
মাতা-ফিরদা পারভীন

খাজানগর, ৪ নং বটৈতল ইউিনয়ন, জগিত, ি য়া সদর, 
ি য়া - ৭০০২

১২৬৮ PD00234014401 ১১২৬৮ মাঃ স জ আহেমদ স র িপতা- মাঃ শিহদ আলী মা া
মাতা- মাছাঃ িফয়া খা ন

 মা া পাড়া, শলাচাপড়ী, পবা , বাঘাবাড়ী ঘাট, শাহজাদ র, 
িসরাজগ  - ৬৭৭০

১২৬৯ PD00234010843 ১১২৬৯ মাসাঃ আসমা সরকার িপতা- মাঃ আ ল কালাম সরকার 
মাতা- মাসাঃ ফিরদা পারভীন

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

১২৭০ PD00234011482 ১১২৭০ মা: আলমগীর হােসন িপতা- ত: শাহাদাৎ হােসন
মাতা-আেনায়ারা খা ন

৪৪৩৮, ইসলাম র (ডায়া), হাি ু াহনগর/৫নং, ইসলাম র 
(ডায়া), শা জাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭০

১২৭১ PD00234014155 ১১২৭১ মাঃ মা ন কিবর িহেমল িপতা- মাঃ ল হক 
মাতা-হািলমা খা ন

রাম র , মাকািরম র , িমরিদয়াড় , ভড়ামারা, 
ি য়া - ৭০৪০

১২৭২ PD00234015508 ১১২৭২ মাঃ আিম ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক
মাতা-শাহানাজ পারভীন

িপড়ার চর, িরয়া বড়া, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১২৭৩ PD00234016306 ১১২৭৩ মাঃ তােরক আিজজ িপতা- মাঃ মেয়ন উি ন
মাতা- খজান খা ন

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

১২৭৪ PD00234012624 ১১২৭৪ মা: আ ল বাকী িপতা- মা: আ ল মা ান
মাতা- মাছা: ত রা বগম

পাতািজয়া সড়ক, মাদলা, পাতািজয়া, শাহজাদ র, িসরাজগ  - 
৬৭৭০

১২৭৫ PD00234014010 ১১২৭৫  মাঃ আ ল কালাম আজাদ িপতা- মাহাঃেহলাল উ ীন
মাতা- মাছাঃআ  মেনায়ারা

বিরয়া, বইল,  িমর র, ি য়া - ৭০৩০

১২৭৬ PD00234012523 ১১২৭৬ মাঃ আশা ল হক িপতা- মাঃ আরেদাশ আলী 
মাতা- মাছাঃ আং রী বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার , ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা , িমর র, ঢাকা - ১২১৬



১২৭৭ PD00234011101 ১১২৭৭ আসা ামান িপতা-ভা  মািলথা
মাতা-আরিজমা খা ন

বাসা: 31,  িমর র-13,  ওয়াড: 04, কাফ ল, ঢাকা

১২৭৮ PD00234012613 ১১২৭৮ 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

১২৭৯ PD00234016053 ১১২৭৯ মা: শিফ ল আলম িপতা- মা: িসরা ল ইসলাম
মাতা-ছােলহা খা ন

নওদা গািব র, তালবািড়য়া,  িমর র, ি য়া - ৭০০০

১২৮০ PD00234012545 ১১২৮০ মাঃ জািকর হােসন িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন
মাতা-ঝনা  বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

১২৮১ PD00234011934 ১১২৮১ মাঃ জন আলী িপতা- মাঃ ইয়া ব আলী
মাতা- মাছাঃ লাইলী আ ার

 বরাগীর চর, মিরচা, বরাগীর চর, দৗলত র, ি য়া - 
৭০৫১

১২৮২ PD00234012654 ১১২৮২ মাছাঃ মিজদা খা ন িপতা- মাঃ সাহরাব আলী 
মাতা- মাছাঃ ম মালা বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

১২৮৩ PD00234014187 ১১২৮৩ মাছাঃ আইিরন  পারভীন িপতা-( ত) মাঃ একরা ল হক 
মাতা- মাছাঃ আফেরাজা খা ন

মা ার পাড়া , দৗলত র (মা ার পাড়া), দৗলত র , ি য়া 
- ৭০৫০

১২৮৪ PD00234014080 ১১২৮৪ মাঃ আ ল হািলম িপতা-বানাত আিল
মাতা- আেনায়ারা বগম

মাঃ শাহজাহান আলী, ধান সহকারী, লালমা য়া মিহলা 
কেলজ, লালমা য়া,ঢাকা - ১২০৭

১২৮৫ PD00234018995 ১১২৮৫ মাঃ নাজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আিম ল ইসলাম
মাতা-নািছমা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
মািলবাগ, ২৩, িখলগ ও, ঢাকা

১২৮৬ PD00234017849 ১১২৮৬ মাঃ শাহীন আলম িপতা-আ র রা াক 
মাতা-মমতা খা ন

ছাি শা , ব লী, ব লী, িসরাজগ  সদর িসরাজগ  - 6700

১২৮৭ PD00234018361 ১১২৮৭ এইচ.এম. খারেশদ আলী িপতা-মিজবর মা া
মাতা-আিছয়া খা ন

চাপড়া, মারখালী, ি য়া - ৭০১০

১২৮৮ PD00234012116 ১১২৮৮ দেলায়ার হাে◌েসন িপতা-আমজাদ হােসন খান
মাতা-আয়শা  িসি কা

বড় ব িরয়া, পৗরজনা, জািমরতা,  শাহজাদ র, িসরাজগ  - 
৬৭৭২

১২৮৯ PD00234010298 ১১২৮৯ লতান আহেমদ িপতা- ত আ বকর িসি ক
মাতা- মাছাঃ জীবন নছা

বরাগীর চর, মিরচা, বরাগীর চর, দৗলত র, ি য়া - 
৭০৫১

১২৯০ PD00234011255 ১১২৯০ মা: আিসফ ইরেতজা িপতা- মা: আ ল হািমদ আক
মাতা- মাছা: পিরনা বগম

যে : সািল ন নছা িপয়া , গাজী র ক া নেম  পাবিলক ল 
এ  কেলজ, গাজী র সনািনবাস, িবওএফ , গাজী র, - ১৭০৩

১২৯১ PD00234019101 ১১২৯১ মাঃ মন পারেভজ িপতা- মাঃ নােদর উি ন
মাতা-শািকলা বগম

িড-৯/৫ াংক কেলানী , কাজী মাকমাপাড়া, ৪ নং ওয়াড, 
সাভার,  ঢাকা

১২৯২ PD00234012627 ১১২৯২ মাঃ মাহ ল হাসান িপতা- মাঃ আ স ছাবাহান
মাতা- রজাহান বগম

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, ৪১১ বাংলা 
শিপং কমে , ৪থ তলা, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

১২৯৩ PD00234012148 ১১২৯৩ মাঃ আসা ামান িফেরাজ িপতা- মাঃ আ  সাঈদ
মাতা- ফরেদৗসী খা ন

মাঃ আ  সাঈদ, কামার পাড়া, লবাড়ীয়া, িমর র, ি য়া 
- ৭০৩০

১২৯৪ PD00234016319 ১১২৯৪ গািব  বসাক িপতা- গাপাল চ  বসাক
মাতা-আরিত বসাক

05, চােমলীবগ, শাি নগর, প ন, ঢাকা-1217

১২৯৫ PD00234018710 ১১২৯৫ নাঈ র রহমান িপতা- ৎফর রহমান
মাতা- রােকয়া বগম

আলমখালী বাজার, রাউতরা, হাজরা র, রাউতরা, মা রা 
সদর , মা রা - ৭৬০০

১২৯৬ PD00234017064 ১১২৯৬ মাছাঃ া খা ন িপতা- মাঃ শাহা আলম 
মাতা- মাছাঃ শাহানা খা ন

মাঃ ফজ ল হক, ি গত কমকতা, সাধারণ অথনীিত িবভাগ, পিরক না 
কিমশন, ক-১৪, ক  নং- ০১, শের বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭।



১২৯৭ PD00234016108 ১১২৯৭ মাঃ রািজব হােসন িপতা- মাঃ ওয়ােজদ মা া
মাতা-ির া খা ন

বলনগর, ৩নং ক ী ইউিনয়ন, মা রা সদর, মা রা - 
৭৬০০

১২৯৮ PD00234014976 ১১২৯৮ মাঃ নািছম আহেমদ িপতা- তঃ মাঃ জাবত আলী শখ
মাতা-লাইলী বগম

সড়ক: বয়ড়াবাড়ী (এম.িপ. রাড), াম: বয়ড়াবাড়ী, ১নং ওয়াড, 
বল িচ,  িসরাজগ  - ৬৭৪০

১২৯৯ PD00234011930 ১১২৯৯ পলাশ িশকদার িপতা-িশেব নাথ িশকদার
মাতা- গা িশকদার

গায়ালখািল, 9 নং চাউিলয়া ইউিনয়ন, মা রা সদর, মা রা 
- 7600

১৩০০ PD00234018314 ১১৩০০ মাঃ সেরায়ার হােসন িপতা- মাঃ রমজান আলী
মাতা- মাছাঃ ছাড়া খা ন

যে - মাঃ রমজান আলী, চ গ তী, ২নং ওয়াড, হাওড়া, 
উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

১৩০১ PD00234018691 ১১৩০১ মাছাঃ তািনয়া খা ন িপতা- মাঃ আ ল বাশার মা া
মাতা- মাছাঃ আেলয়া বগম

১৫৭, খাদ লবাড়ী, পলাশবাড়ীয়া, নহাটা, মহা দ র, 
মা রা - ৭৬৩২

১৩০২ PD00234018419 ১১৩০২ মা: স জ িময়া িপতা- মা: জয়নাল আেবদীন
মাতা- মাছা: শফালী খা ন

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

১৩০৩ PD00234011243 ১১৩০৩ তািনয়া লতানা িপতা- মাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা- রজাহান বগম

তািনয়া লতানা, হনা , 4A, জনতা হাউিজং আবািসক 
এলাকা আগারগ ও, ঢাকা

১৩০৪ PD00234015745 ১১৩০৪ নাজমা খা ন িপতা- মাহা াদ আলী
মাতা-আেনায়ারা 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, ঢাকা - ১২১৬

১৩০৫ PD00234012316 ১১৩০৫ া খা ন িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা- রজাহান বগম

মিহমানগর, পলাশবাড়ীয়া, ম লগাতী, মহা দ র, মা রা - 
7632

১৩০৬ PD00234011523 ১১৩০৬ সা াম হােসন িপতা-সােহব উি ন
মাতা-জাহানারা খা ন

েযাজ  নেহ, নওয়ারগাছা ন নপাড়া, গানগর, উ াপাড়া 
আরএস, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬১

১৩০৭ PD00234012453 ১১৩০৭ িরপন মার চ ব িপতা- েপ  নাথ  চ ব
মাতা-শা না রাণী  চ ব

 শ না, ১৫৪, শািলখা, শ না, মা রা - ৭৬২০

১৩০৮ PD00234011912 ১১৩০৮ মািরয়াম আ ার িপতা-সানাউ াহ হাসাইন
মাতা- রাইয়া বগম

 মািরয়াম আ ার, ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 95/2  
পি ম কাফ ল, আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - 1207

১৩০৯ PD00234014783 ১১৩০৯ িশেব  নাথ শমা িপতা-অেশাক মার শমা
মাতা-সিবতা রানী

২৬/২-এফ (৩য় তলা), আিজম র সরকাির কেলানী-দি ণ, 
আিজম র, িনউ মােকট, লালবাগ, ঢাকা

১৩১০ PD00234012951 ১১৩১০ মাঃ নাজ ল হক িপতা- মাঃ আ ল বােছদ
মাতা-নাজমা খা ন

বাড়ীর হাি ং-692, মােছম র উ রপাড়া, ০১ নং ওয়াড, 
িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩১১ PD00234018131 ১১৩১১ মাঃ বাইর রহমান িপতা- মাঃ আলী আহসান মা া
মাতা-পা ল খা ন

ঢাকা ব ভাষী সাটিলিপ িনং স ার, ৯৫/২ পি ম 
কাফ ল, তালতলা, শেরবাংলানগর , মা রা - ১২০৭

১৩১২ PD00234012304 ১১৩১২ মা: আ র রা াক িপতা- ত: শিহ ল ইসলাম
মাতা-খাইমালা

মিরচা, গানগর, বালসা বাড়ী, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬০

১৩১৩ PD00234015105 ১১৩১৩ মাঃ িরপন মা া িপতা-আ র রহমান মা া
মাতা-জাহানারা বগম

570, পার ি য়া, িচয়ােমাড়া, আ িড়য়া, মা রা সদর, 
মা রা - 7600

১৩১৪ PD00234016998 ১১৩১৪ মাঃ মা ন কবীর িপতা- মাঃ আ ল আসাদ
মাতা-হাসনা আসাদ

িড-৩/৪, সওজ াফ কায়াটার (িসিকউির  ারাক), ২০৪ 
দি ণ ক াণ র, মাহা দ র, িমর র, ঢাকা - ১২১৬

১৩১৫ PD00234011695 ১১৩১৫ শবনম লতানা িপতা-রইছ উি ন মা া
মাতা-সািহদা বগম

গা র, গা র, ৫ নং ািরয়া র ইউিনয়ন, সািচলা র, 
র, মা রা - ৭৬১০



১৩১৬ PD00234010169 ১১৩১৬ সারিমন আ ার িপতা- মাঃ মাশােরফ হােসন
মাতা-ফিরদা বগম

মাশােরফ হােসেনর বািড় , শালদাইড়, ভা াবািড়, চ নগ িত, 
বল িচ , িসরাজগ  - ৬৭৩০

১৩১৭ PD00234010250 ১১৩১৭ মাঃ সােহব আলী িপতা- মাঃ জালাল উ ীন 
মাতা-ছিবরণ নছা

১২৩, মেহশ র , ৭ ন র পলাশ বাড়ীয়া ইউিনয়ন , ঝামা 
বাজার , মহ দ র , মা রা - ৭৬৩০

১৩১৮ PD00234015454 ১১৩১৮ রেবকা লতানা িপতা- মাঃ হযরত আলী 
মাতা-মমতা পারভীন

যে : মা: আ: রিশদ (িপও), ম ও কমসং ান ম ণালয়, ভবন 
০৭, ক - ৫৩১,  শাখা- ১০, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০

১৩১৯ PD00234014092 ১১৩১৯ অ ব সরকার িপতা-অৈ ত মার সরকার
মাতা- দবী রাণী সরকার

ভা ড়া/১১৭, ভা ড়া, বরইল পিলতা, বরইল পিলতা, 
মা রা সদর, মা রা সদর, মা রা - ৭৬৩২

১৩২০ PD00234015534 ১১৩২০ মাছা: সীমা খা ন িপতা- মাঃ রজব আলী 
মাতা-িরনা খা ন

যে : মাঃ আঃ রিশদ (িপও), ম ও কমসং ান ম নালয় , 
শাখা: ১০, ক -৫৩১,ভবন-৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০

১৩২১ PD00234018733 ১১৩২১ মাঃ সাহাগ হাসাইন িপতা- মাঃ আ  ব ার মাল া
মাতা- হেলনা খা ন

পাথরঘাটা, তালখিড,় ছা ড়া,  শািলখা, মা রা - ৭৬২০

১৩২২ PD00234010164 ১১৩২২ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ বাব
মাতা- িফয়া বগম

মাঃ বাব  আকে র বািড়, শালদাইড়, ভা াবািড়, চ নগ িত, 
বল িচ , িসরাজগ  - ৬৭৩০

১৩২৩ PD00234011442 ১১৩২৩ িম ন মার িব াস িপতা-মনী নাথ িব াস
মাতা-িদপালী রানী িব াস

৩৯, বািলয়াঘাটা, র, সািচলা র, মা রা - ৭৬১০

১৩২৪ PD00234012335 ১১৩২৪ ৎফর রহমান িপতা- স খান
মাতা-লাইলী খা ন

১৮৯/ক, ছােলহা মি ল, আহেমদনগর, পাইকপাড়া, ১১, িমর র 
১, ঢাকা - ১২১৬

১৩২৫ PD00234013641 ১১৩২৫ া সরকার িপতা- ভাস চ  সরকার
মাতা-িশ ী রাণী সরকার

ভাস চ  সরকার, কামঠানা, লাহাগড়া, নড়াইল - 7511

১৩২৬ PD00234018655 ১১৩২৬ মাছা. হেলনা খা ন িপতা- মাঃ আলী হােসন 
মাতা- না বগম

মাঃ আলী হােসন , ি গাতী, গানগর, উ াপাড়া আর/এস, 
উ াপাড়া, ঢাকা - ৬৭৬১

১৩২৭ PD00234016300 ১১৩২৭ নািহদা িপতা-আ ল রা াক খান 
মাতা-সািবনা ইয়াসিমন

৬৪, গালারেটক, ৯, িমর র-১, নড়াইল - ১২১৬

১৩২৮ PD00234018466 ১১৩২৮ মাঃ ওমর শরীফ িপতা- ত. হা নর রিশদ
মাতা- ত. রােবয়া খা ন

খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী, িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩২৯ PD00234016366 ১১৩২৯ ি য়া দাস িপতা- ভাষ দাস
মাতা-িদপালী দাস

যে ঃ পলাশ মার ঘাষ, িবজেনস েমাশন কাউি ল, 
৭৩ বনিশ  ভবন (৯ম তলা), মিতিঝল, ঢাকা-১০০০।

১৩৩০ PD00234010703 ১১৩৩০ 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

১৩৩১ PD00234018909 ১১৩৩১ সয়দা রহ মা রহমান আি িপতা- সয়দ ইিলয়া র রহমান
মাতা-আ ারী খানম

বাসা নং-২২, জনতা হাউিজং, ১৩, মাহা দ র, পি ম 
কাফ ল, ঢাকা

১৩৩২ PD00234012042 ১১৩৩২ মাঃ ল আমীন িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাছাঃ আিছয়া খা ন

াম-মাথাইল চাপড়, ২নং চািলতাডা া , মাথাইল চাপড়, 
কািজ র, িসরাজগ  - ৬৭১০

১৩৩৩ PD00234019302 ১১৩৩৩ 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।

১৩৩৪ PD00234010618 ১১৩৩৪ িশলা িপতা-Nawsad Ali
মাতা-Sahida

পিরেবশ অিধদ র ই-১৬, আগারগা , মাহা দ র, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭



১৩৩৫ PD00234014748 ১১৩৩৫ নয়ন মার িব াস িপতা-িমিহর মার িব াস
মাতা- া রাণী িব াস

িমিহর মার িব াস, কেলাড়া, ৮নং কেলাড়া, গাবরা 
বাজার, নড়াইল সদর, নড়াইল - ৭৫০০

১৩৩৬ PD00234019200 ১১৩৩৬  মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ শাহজাহান  আলী   
মাতা-লািক বগম

বািড় নং  : ৮২৩, বা কা   , ০১ নং রতনকাি    , বা কা   , 
িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩৩৭ PD00234018260 ১১৩৩৭ মাসাঃ রািজয়া লতানা িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- মাছাঃ িমিলনা বগম

সিচবালয় রাড, যে - মাঃ আশরা ামান, শাসিনক 
কমকতা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১৩৩৮ PD00234013609 ১১৩৩৮ মিন ল ইসলাম িপতা- মাঃ জ ল ইসলাম 
মাতা-মিজনা খা ন

মাতবরবাড়ী রাড, বাৈমল বাজার , বাৈমল , সা িলয়া, ডমরা, 
ঢাকা - 1361

১৩৩৯ PD00234017350 ১১৩৩৯ ি  আ ার িপতা-RUHAL AMIN
মাতা-AFROZA KHANAM

HOUSE-135/8, New C-Type Govt. Staff Quarter (Beside 
Bangla College), PAIKPARA, 11, MIRPUR, ঢাকা

১৩৪০ PD00234017924 ১১৩৪০ মাঃ আ ল হািকম িপতা- ত: মাঃ রজব আলী াং
মাতা- খমালা

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

১৩৪১ PD00234013668 ১১৩৪১ তানভীর আহমদ িপতা- মা. হায়দার আলী 
মাতা-পারভীন লতানা

িব-২, িজ-৪, ারেসা কেলানী, বাংলােদশ পিরসং ান 
েরা সড়ক ,  মহাকাশ িব ান ভবন, আগারগাও,  ঢাকা

১৩৪২ PD00234017102 ১১৩৪২ মাঃ আল-আিমন িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা-শাহী র বগম

জ িত কমািশয়াল স ার, িব-93, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা 
-  ১২৯০

১৩৪৩ PD00234010825 ১১৩৪৩ মাঃ বে  আলী শখ িপতা- মাঃ মহর আলী শখ
মাতা- িমছা খা ন

পি মপাড়া, মিহশেখালা , শখহা , শখহা , নড়াইল - 
৭৪৬০

১৩৪৪ PD00234017925 ১১৩৪৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা-সাম ল হক সরকার 
মাতা-আয়শা িসি কা

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

১৩৪৫ PD00234015062 ১১৩৪৫ মা:জািহ ল ইসলাম িপতা- মা:আ ল ওহাব মা া 
মাতা-তহিমনা খা ন

ওহাব মা া বা◌ািড় , কা খালী, মাইজপাড়া ইউিনয়ন , 
ম প ী, নড়াইল সদর , নড়াইল - ৭৫০০

১৩৪৬ PD00234018564 ১১৩৪৬ তানবীনা ইসলাম িপতা- মাঃ সরা ল ইসলাম খাকন
মাতা- মাছাঃ মাজেলছা খা ন

কনী ন ন পাড়া, কনী, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭০

১৩৪৭ PD00234011749 ১১৩৪৭ মাঃ শািহ র আলম িপতা- মাঃ শিহদ ঢালী
মাতা- ত-আেমনা বগম

যে - মাঃ শিহদ ঢালী, আবাদচ ী র, িড়েগায়ািলনী, 
কদমতলা , ামনগর ,  সাত ীরা - ৯৪৫৫

১৩৪৮ PD00234017906 ১১৩৪৮ সালমা খা ন িপতা- মাঃ আ স সামাদ
মাতা-জ রা খা ন

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

১৩৪৯ PD00234011735 ১১৩৪৯ মাঃ রজওয়ান কবীর িপতা- মাঃ আ ল কিরম
মাতা-আেনায়ারা খা ন

( ), িদ সান স টিলিপ এ  কি উটার িশ ন 
ইনি উট, বাড়ী নং ১২, রাড নং ০১, সনপাড় পবতা 
িমর র -১০

১৩৫০ PD00234011206 ১১৩৫০ মাঃ আল-আিমন হােসন িপতা- ত নিজল ামািনক
মাতা-আেনায়ারা খা ন

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১ এ, সরদার কমে কস, 
G267 শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৩৫১ PD00234011501 ১১৩৫১ আিজম উ ীন িপতা- শখ আিমজ উ ীন
মাতা-িফেরাজা বগম

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

১৩৫২ PD00234014866 ১১৩৫২ মা: জাহা ীর হােসন িপতা- মা: ময় ল হক
মাতা- মাছা: িফেরাজা পারভীন

জ িত কমািশয়াল স ার , িব-93, মািলবাগ,, চৗ রীপাড়া , 
িখলগাও , ঢাকা-1219

১৩৫৩ PD00234010186 ১১৩৫৩ মাঃ ইয়ািসন আরাফাত িপতা- মাঃ শািহ র রহমান
মাতা- হাসেন আরা

পি মপাড়া, র ল র, ৯নং ওয়াড, র ল র, সাত ীরা - 
৯৪০০



১৩৫৪ PD00234013675 ১১৩৫৪ মন মার িপতা-অিনল চ  ধর
মাতা- ল িল রানী

বাসা- ৪৯৫-৪৯৮, রাড- ০৪, াট- িস-২, সনপাড়া পবতা, 
িমর র, ঢাকা,  - ১২১৬

১৩৫৫ PD00234015083 ১১৩৫৫ ল স িপতা-মিনরউ ীন মি ক 
মাতা-আ আরা খা ন

কিশয়া, িমরা, িমজা র, তালা, সাত ীরা - ৯৪২১

১৩৫৬ PD00234013306 ১১৩৫৬ মাঃ ইকবাল হাসান ইয়া িপতা- ত ছে র আলী ইয়া
মাতা- ত সােলহা খা ন

ধীত র কা , ব লী, িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩৫৭ PD00234015625 ১১৩৫৭ কৗিশক গাইন িপতা-নীল কা  গাইন
মাতা-ইি রা গাইন

 ছ কা , ঘানা - ৫, ঘানা , সাত ীরা - ৯৪০০

১৩৫৮ PD00234011922 ১১৩৫৮ খািদজা ল কাবরা িপতা- মাঃ সানাউ াহ
মাতা- রাইয়া বগম

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার 95/2  পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও তালতলা, ঢাকা - 1207

১৩৫৯ PD00234015632 ১১৩৫৯ এ.িব. এম. শরী মান িপতা-আিছরউ ীন সরদার 
মাতা-ফািতমা খা ন

ছ কা , ঘানা - ৬, ঘানা , সাত ীরা - ৯৪০০

১৩৬০ PD00234011636 ১১৩৬০   মাঃ ফিরদ উি ন িপতা- মাঃ আ ল খােলক
মাতা-মােহলা খা ন

৫৪/৬িব, আনসারক া  িমর র-১, ঢাকা - ১২১৬

১৩৬১ PD00234012731 ১১৩৬১ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা-আ ল গ ফার 
মাতা-খািদিজা বগম

মাঝ সিখ র, সিখ র, দবহাটা, সাত ীরা - 9430

১৩৬২ PD00234012449 ১১৩৬২ আহা দ আলী িপতা- মা. হা ন আর রশীদ
মাতা-সােজদা খা ন

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

১৩৬৩ PD00234010684 ১১৩৬৩ মাঃ গালাম িকবিরয়া আজাদী িপতা- মাঃ ল ইসলাম গাজী
মাতা-মমতাজ

১৯২, িড়েগায়ািলনী, ামনগর, সাত ীরা - ৯৪৫৩

১৩৬৪ PD00234011479 ১১৩৬৪ মাঃ নাজ ল হক িপতা- মাঃ আ ল বােছদ
মাতা-নাজমা খা ন

বাড়ীর হাি ং- ৬৯২, মােছম র উ রপাড়া, ০১ নং ওয়াড, 
িসরাজগ , িসরাজগ  সদর, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩৬৫ PD00234019172 ১১৩৬৫ উৎপল অিধকারী িপতা- েবাধ অিধকারী
মাতা- া অিধকারী

বািড় #04, রাড #07, স র #03 উওরা ঢাকা, উওরা 
ঢাকা

১৩৬৬ PD00234015869 ১১৩৬৬ মা: ফয় ল কিরম িপতা- মা: খিল র রহমান 
মাতা- মা: েলখা খা ন

পাইকপাড়া, দি ণ পাইকপাড়া, সানা খী, চৗিকবাড়ী, কািজ র, 
িসরাজগ  - ৫৮৫০

১৩৬৭ PD00234018125 ১১৩৬৭ মা: অ◌াফজাল হােসন িপতা- মা: হায়দার অ◌ালী িব াস
মাতা-ফােতমা খা ন

কয়লা ব পাড়া , কয়লা , রারীকা , কলােরায়া, 
সাত ীরা - 9411

১৩৬৮ PD00234011402 ১১৩৬৮ মাঃ ফা ক হােসন িপতা- মাঃ তাজাে ল হােসন
মাতা- মাছাঃ ফােতমা খা ন

(৭ ম তলা ) ১৬/১৪ আযম রাড, মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১৩৬৯ PD00234018587 ১১৩৬৯ চয়ন ণকার িপতা-ঠা র চরণ ণকার
মাতা-স া রানী ণকার

কাটাখািল, শাভনািল, বদরতলা, আশা িন, সাত ীরা - 
৯৪০০

১৩৭০ PD00234014578 ১১৩৭০ মাঃ েয়ল রানা িপতা- মাঃ আয় ল হক
মাতা- মাছাঃ রহানা খা ন

৪৯/৭, ওয়ক আপ সরকারী কেলানী, আনসার ক া , পাইকপাড়া, 
িমর র-১, ঢাকা- ১২১৬

১৩৭১ PD00234017559 ১১৩৭১ মাঃ মিফ ল ইসলাম খান 
মিফ

িপতা- তঃ আনছার আলী খান
মাতা- মাছাঃ জেবদা খা ন

৬৭৪, কাজীপাড়া, কাফ ল, িমর র, ঢাকা

১৩৭২ PD00234015447 ১১৩৭২ মাঃ রােসল রজা িপতা- মাঃ রজাউল কিরম
মাতা- মাসাঃ িব রজা

ম পাড়া, আগ কালী, বলৈতল, খাস সাতবাড়ীয়া, শাহজাদ র, 
িসরাজগ  - ৬৭৭০

১৩৭৩ PD00234015101 ১১৩৭৩ শখ িময়ারাজ আলী িপতা- শখ শাহাজাহান
মাতা-িমেসস মমতাজ বগম

চরদহা, ম েরশ র, কািলগ , সাত ীরা - ৯৪৪০



১৩৭৪ PD00234012500 ১১৩৭৪ ধ য় মার ভৗিমক িপতা-কমলা কা  ভৗিমক
মাতা-অমরী রাণী

যে -কমলা কা  ভৗিমক, মাহন র, সলপ, উ াপাড়া, 
িসরাজগ  - ৬৭৬৩

১৩৭৫ PD00234017299 ১১৩৭৫ মাঃ ফা ক হােসন িপতা- সয়দ আলী
মাতা-ফািতমা

ম-৯৫, পি ম ম ল, ২৩, বা া, ঢাকা

১৩৭৬ PD00234019113 ১১৩৭৬ মাহ ব আলম িপতা-হযরত আলী
মাতা-আেয়শা খা ন

যে -হযরত আলী, দৗলত র, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১৩৭৭ PD00234017969 ১১৩৭৭ মাছাঃ রেহনা পারভীন িপতা- মাঃ আ ল মােজদ
মাতা- ফরেদৗিস বগম

িকসমত ইিলশ র, িকসমত ইিলশ র, ০৮ নং ইউিনয়ন, 
কেরলকাতা, কলাে◌রায়া, সাত ীরা - ৯৪১০

১৩৭৮ PD00234013407 ১১৩৭৮ মাঃ নাজ ল হাসান িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা-ক না বগম

আমশড়া ম পাড়া, িবল, রায়গ , িসরাজগ  - 6721

১৩৭৯ PD00234018285 ১১৩৭৯ মিন  ম ল িপতা- দীপ ম ল
মাতা-গীতা রানী ম ল

 মািড়য়ালা, ০৭ নং উলা, আশা িন, সাত ীরা - ৯৪৬০

১৩৮০ PD00234015917 ১১৩৮০ মাঃ েয়ল িপতা-আ ল কালাম আজাদ 
মাতা-রািনয়া বগম

১৫৫(চ), রলওেয় মার পারা , ৩ নং , আখাউড়া , িসরাজগ  - 
৩৪৫০

১৩৮১ PD00234017095 ১১৩৮১ মা আ ল কােদর িপতা- মাঃসাম ীন মা া 
মাতা- মােমনা খা ন

আিল র, আিলফ নগর, বা া/৩, বা া,

১৩৮২ PD00234013368 ১১৩৮২  িনত  র ন িপতা-  িছদাম চ  
মাতা- মিত জয় ী রানী

বড়েগাজা , সলংগা , উ াপাড়া , িসরাজগ  - ৬৭২১

১৩৮৩ PD00234018423 ১১৩৮৩ মাঃ আ স স র িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ সায়রা খা ন

দরবাসা , ৮ নং করালকাতা ইউিনয়ন , করালকাতা 
কলােরায়া , সাত ীরা - ৯৪১০

১৩৮৪ PD00234019014 ১১৩৮৪ মাঃ আ র রহমান িপতা- ত মাজাে ল হক
মাতা- মাছাঃ রিহমা বগম

দশিসকা, 3নং জামৈতল, ব -জামৈতল, কামারখ , িসরাজগ  
- 6730

১৩৮৫ PD00234017921 ১১৩৮৫ ি য়  সরকার িপতা-পিরেতাষ সরকার
মাতা-অিনমা সরকার

বাসা ন র: ৬৬, াম: রামনাথ র, ৪ নং নওয়াপাড়া 
ইউিনয়ন, িশ িলয়া, দবহাটা, সাত ীরা - ৯৪৩০

১৩৮৬ PD00234014805 ১১৩৮৬ মাঃ হযরত আলী িপতা- মাঃ আ র রিশদ
মাতা-র া খা ন

এইচ. ১৬৩, দাদ র, ১৪নং কয়রা ইউিনয়ন, গয়হার া বাজার, 
উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

১৩৮৭ PD00234011062 ১১৩৮৭ সজল সরকার িপতা-সে াষ মার সরকার
মাতা- া সরকার

উ রপাড়া, িড়য়া, বড়দল, আশা িন, সাত ীরা - ৯৪৬১

১৩৮৮ PD00234010221 ১১৩৮৮ তামা া তােহরা িপতা-সাই ল ইসলাম 
মাতা-িমিল ইসলাম

১০১, ধানবাি , ১০, িসরাজগ  , িসরাজগ  - ৬৭০০

১৩৮৯ PD00234010880 ১১৩৮৯ ত মার ম ল িপতা- েবাল চ  ম ল 
মাতা-সিবতা রানী ম ল

 ধাপাডা া , সিখ র ,  দবহাটা , সাত ীরা - 9430

১৩৯০ PD00234015254 ১১৩৯০ মাঃ আেশক আহেমদ িপতা- মাঃ এনছাব আলী সখ
মাতা- য়ারা খা ন

দাদ র, নলকা, সােহবগ , রায়গ , িসরাজগ  - ৬৭২০

১৩৯১ PD00234013751 ১১৩৯১ মাঃ জাউ ীন িপতা- মাঃ মিহউ ীন
মাতা- রেহনা ল ল

২৯/১, ক াণ র মইন রাড, িমর র, ঢাকা

১৩৯২ PD00234013350 ১১৩৯২ মাঃ রােসল রানা িপতা- মাঃ আিমর হােসন
মাতা- মাছাঃ কমলা খা ন

খাষ িড় বড়, না য়ারপাড়া, কািজ র, িসরাজগ  - ৬৭১০

১৩৯৩ PD00234011654 ১১৩৯৩ চয়ন ণকার িপতা-THAKUR CHARAN SWARNAKER
মাতা-SANDHAYA RANI SWARNAKER

কাটাখািল সড়ক, কাটাখািল, শাভনািল, বদরতলা, 
আশা িন, সাত ীরা - ৯৪০০



১৩৯৪ PD00234015034 ১১৩৯৪ মাঃ আ ল আিলম িপতা- মাঃ আিজ ল হক
মাতা- মাছাঃ আেলয়া খা ন

চক পসী, জালাল র, বলৈতল, শাহজাদ র, িসরাজগ  - ৬৭৭০

১৩৯৫ PD00234019170 ১১৩৯৫ রতন মার রায় িপতা- গৗর পদ রায়
মাতা-আরতী রানী রায়

রতন মার রায়, বািলয়াডা া, আগরদািড়, র ল র, 
সাত ীরা - ৯৪০০

১৩৯৬ PD00234014026 ১১৩৯৬ মাঃ আল-আিমন হােসন খান িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন খান 
মাতা-আলীমা ফরেদৗসী

১৮৫ , ন ন ভা াবাড়ী , ০৬, িসরাজগ  ৬৭০০

১৩৯৭ PD00234014898 ১১৩৯৭ মাঃ িমরা ল ইসলাম িপতা- শখ আ র রব 
মাতা- মাসেফকা খা ন

যে ঃ িব লতানা, ভবন নং- ০১, ম নং- ১১৬, ম ী 
পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, প ন,

১৩৯৮ PD00234018016 ১১৩৯৮ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক
মাতা- শফালী খা ন

চকপাড়া, হা ম ল,  উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭২০

১৩৯৯ PD00234018672 ১১৩৯৯ মাঃ সাই র রহমান িপতা- মাঃ শাহা ীন সরদার 
মাতা-রওশনারা খা ন

বািলয়াডা া, ১০ নং আগরদাড়ী , র ল র , সাত ীরা 
সদর, সাত ীরা - ৯৪০০

১৪০০ PD00234016996 ১১৪০০ শামা া িনগার িপতা-আ  বকর ইঁয়া 
মাতা- িফয়া খা ন

যে - এ, ক, এম, জাফর ইমাম , বলী বাগান লন , 
িসরাজগ  সদর  , িসরাজগ  - ৬৭০০

১৪০১ PD00234012232 ১১৪০১ মাঃ মাহ দ হাসান িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা-রিমছা 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

১৪০২ PD00234011761 ১১৪০২ আ র রা াক িপতা-আ ল মা াফ
মাতা- মাছাঃ রেবকা বগম

খা পাড়া, তাড়াশ, িসরাজগ

১৪০৩ PD00234010805 ১১৪০৩ মাঃ তিহ ামান িপতা- মাঃ আ ল হািকম
মাতা- মাছাঃ মা রা খা ন

কািলগ  থানা রাড, বাজার াম, িলয়া, কািলগ , 
সাত ীরা - ৯৪৪০

১৪০৪ PD00234013107 ১১৪০৪ মা: আিরফ হােসন (জয়) িপতা- মা: শিহ ল ইসলাম ম ল
মাতা- মাছা: মায়া বগম

িনিশবয়ড়া, ভা াবাড়ী, বণসাড়া, বল িচ, িসরাজগ  - 6740

১৪০৫ PD00234012220 ১১৪০৫ আ স স র িপতা- মাঃ আ স স ার
মাতা-স রা 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

১৪০৬ PD00234014886 ১১৪০৬ মাঃ িনয়ামত আলী িপতা- মাঃ আ  ব ার
মাতা- মাছাঃ হািলমা খা ন

বািহমান, সলপ, সলপ, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬৩

১৪০৭ PD00234010883 ১১৪০৭ মা ন রিশদ িপতা- ৎফর রহমান সরদার 
মাতা-শিরফা বগম

কিলমাখালী সরদার বািড়, কিলমাখালী , উলা , 
নািছমাবাদ , আশা িন , সাত ীরা - 9460

১৪০৮ PD00234015373 ১১৪০৮ মাঃ একরা ল হক িপতা- মাঃ আ ল বারী 
মাতা-  বগম

বয়ড়া বািড়, ০১, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১৪০৯ PD00234012159 ১১৪০৯ মাঃ সা াম হােসন িপতা- মাঃ সাম র রহমান মাড়ল
মাতা- মাছাঃ রােমচা বগম

২০৫, উ র হািজ র, রনগর, ামনগর, সাত ীরা - ৯৪৫১

১৪১০ PD00234014964 ১১৪১০ মা: শাম ে াহা িপতা- মা: আ ল স
মাতা- মােমনা খা ন

সনগ তী গয়হা া, ণ মাগাত ,  গয়হা া বাজার, উ াপাড়া, 
িসরাজগ  - 6762

১৪১১ PD00234013625 ১১৪১১ মাঃ  শহীদ হােসন িপতা- মাঃ আ র রিশদ সরদার
মাতা-সিখনা খা ন

দি নপাড়া, আইচপাড়া, ১ নং ব শদহা, কাওনডা া, 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা - ৯৪০০

১৪১২ PD00234014284 ১১৪১২ মাঃ ইম ল কােয়স িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
মাতা- মাছাঃ আছমা খা ন

নগাতী গয়হা া , িঁণমাগাতী, গয়হা া বাজার , উ াপাড়া, 
িসরাজগ  - ৬৭৬২



১৪১৩ PD00234018333 ১১৪১৩ ফরেদৗসী আরা িপতা- মাঃ আিতয়ার রহমান
মাতা-হািফজা বগম

রাইিজংসান কি উটার স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে ,  , 
তালতলা, , আগারগ ও, ঢাকা

১৪১৪ PD00234015784 ১১৪১৪ মাঃ েবল হােসন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা-চায়না বগম

চ নগাতী, ৬নং ওয়াড, চ নগাতী, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১৪১৫ PD00234013626 ১১৪১৫ পিব  মার সরকার িপতা-আন  সরকার
মাতা-নিলতা সরকার

চি র, সিখ র, দবহাটা,  সাত ীরা - ৯৪৩০

১৪১৬ PD00234010966 ১১৪১৬ মাহা াদ পন আলী িপতা- মাহা াদ হা নর রিশদ
মাতা- মাছা াত মােলকা খা ন

বা কা, রতনকাি  ইউিপ, বা কা, িসরাজগ  - ৬৭০০

১৪১৭ PD00234015914 ১১৪১৭ 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

১৪১৮ PD00234018675 ১১৪১৮ ইউ ফ আলী িপতা-আিজ াহ
মাতা-আেমনা খা ন

যে -আিজ াহ, সানাতলা, কনী, ঘাটাবাড়ী, শাহজাদ র, 
িসরাজগ  - ৬৭৫২

১৪১৯ PD00234011629 ১১৪১৯ মাহা দ ল ইসলাম িপতা- মাহা দ ছাই র রহমান
মাতা-রিহমা আ ার

রান চামটা, রান চামটা , তারপাড়া, িনয়ামত র, কিরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

১৪২০ PD00234015601 ১১৪২০ মাঃ শািক ল ইসলাম িপতা- মাঃ মিহউি ন
মাতা- মাছাঃ সাহাগী খা ন

২৬৯, চর ফল গাতী, ০৭নং ওয়াড, উ াপাড়া আর এস, 
উ াপাড়া পৗরসভা,  িসরাজগ  - ৬৭৬১

১৪২১ PD00234013522 ১১৪২১ রামান িময়া িপতা-শহী াহ
মাতা- রখা আ ার

েযাজ  নেহ, কািলকা র, হািলম র, হািলম র, বািজত র, 
িকেশারগ  - ২৩৩৭

১৪২২ PD00234014743 ১১৪২২ মাঃ লাকমান হােসন িপতা- ল ইসলাম
মাতা-রওেশানারা খা ন

ম পাড়া (ফিকর পাড়া) সড়ক, চ গ তী, ৪নং বড় পা াসী, 
হাওড়া, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

১৪২৩ PD00234012670 ১১৪২৩ মাহা দ আফরাঈম িময়া িপতা- মাঃ মিহ র রহমান 
মাতা- হাসেন আরা বগম

হাজী বাড়ী, হাইধনখালী, জািদয়া, জািদয়া, কিরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

১৪২৪ PD00234018394 ১১৪২৪ মাঃ কিবর সাইন িপতা- মাঃ আ ল স 
মাতা- সাহাগী বগম

ক াণ র,  , িরয়ােবড়া,  বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১৪২৫ PD00234012082 ১১৪২৫ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম িপতা- মা: ল আিমন
মাতা- ৎ ে ছা

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

১৪২৬ PD00234013744 ১১৪২৬ মাঃ আল আিমন হােসন িপতা- মাঃ আ ল বারী
মাতা-আকিলমা খা ন

খ কার বাড়ী, চকমেনাহর র, নলকা, রিশদাবাদ, রায়গ , 
িসরাজগ  - 6702

১৪২৭ PD00234014670 ১১৪২৭ সালমান হাসাইন িপতা- মাঃ িসরাজ িময়া
মাতা-িশউলী বগম

যে ঃ েয়ল িময়া, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব/৯৩ , ২৩ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা  - ১২১৯

১৪২৮ PD00234012836 ১১৪২৮ মা: রািশ ল হক িপতা- মা: শাহজাহান আলী
মাতা- মাছা: রােহলা খা ন

চ গ তী, বড়পা াসী, হাওড়া, উ াপাড়া, িসরাজগ  - ৬৭৬২

১৪২৯ PD00234012582 ১১৪২৯ আঃ আিজজ আক িপতা-আঃ স আক  
মাতা- জানসা খা ন

২১৯, সনমািনয়া ,  নারা ী , ব নারা ী , পা ি য়া , 
িকেশারগ  - ২৩২৬

১৪৩০ PD00234013734 ১১৪৩০ মাঃ েবল হােসন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা-চায়না বগম

চ নগাতী, ৬নং ওয়াড, চ নগাতী, বল িচ, িসরাজগ  - ৬৭৪০

১৪৩১ PD00234014231 ১১৪৩১ মা: শরীফ উ ীন িপতা-শহীদ  িময়া 
মাতা- জসিমন খা ন

 রাউিত , ২ নং রাউিত , বানাই , তাড়াইল ,িকেশারগ  - ২৩১৬

১৪৩২ PD00234018095 ১১৪৩২ মাছাঃ মা ফা আ ার িপতা- মাঃ আ র রা াক সরকার
মাতা- মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার

১২/৮, ইকবাল রাড, মাহা দ র, মাহা দ র, ৩২ নং, 
মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১৪৩৩ PD00234014594 ১১৪৩৩ ষার আহেমদ িপতা-মান  িময়া
মাতা-ফিরদা পারভীন

৪৫৮, শমেসর টাওয়ার, , লবাগ, ১২, শাি নগর, মিতিঝল, ঢাকা 
- ১২১৭



১৪৩৪ PD00234019306 ১১৪৩৪ মাঃ জন মাহ দ িপতা- মাঃ আব ল কিরম 
মাতা- মাছাঃ শাহানাজ পারভীন

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

১৪৩৫ PD00234012418 ১১৪৩৫ মারাদ হােসন িপতা- মা ফা কামাল
মাতা-িমনা আ ার

ম  িপিরজ র, ম  িপিরজ র, িপিরজ র,  বািজত র, 
িকেশারগ  - ২৩৩৭

১৪৩৬ PD00234019124 ১১৪৩৬ মা.ছািম ল হক িপতা- মা.আিম ল হক
মাতা-খািদজা খা ন

ক  নং-২০০১ , জ ল হক হল , ঢাকা িব িব ালয় , রমনা, 
ঢাকা - ১০০০

১৪৩৭ PD00234010797 ১১৪৩৭ মা: িমজা ল হক আক িপতা- মা: লতান উি ন আক
মাতা-সািময়া আ ার

পি ম চরকরণশী, পি ম চরকরণশী, জািদয়া, কিরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

১৪৩৮ PD00234016297 ১১৪৩৮ মা: িলয়াকত আলী িপতা- ত: গালাম র ানী
মাতা- মাছা: আেমনা বগম

বাসা-১২, সড়ক-১, , ক-িস, , সকশন-৬, িমর র, প বী, ঢাকা -
 ১২১৬

১৪৩৯ PD00234011146 ১১৪৩৯ মাঃ আনার হােসন িপতা- মাঃ অ◌া  ছােলক
মাতা-সাম াহার

যে - মাঃ অ◌া  ছােলক, ম য়া , ম য়া, ক য়াদী, িকেশারগ  -
 ২৩৩০

১৪৪০ PD00234010247 ১১৪৪০ মাঃ বােয়িজদ বা ামী িপতা- মাঃ মিতউর রহমান
মাতা- মাসাঃ ঝরনা বগম

দি ণ লাল র, ০১ নং লাল র/০৯ নং ওয়াড, লাল র, নােটার - 
৬৪২১

১৪৪১ PD00234011582 ১১৪৪১ মাঃ খাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মা ান 
মাতা-মাহ দা েলহা খা ন

কাজী বাড়ী , খাক  , তার পাড়া , িনয়ামত র , কিরমগ , 
িকেশারগ  - 2310

১৪৪২ PD00234010223 ১১৪৪২ মাঃ আশা ামান িপতা- মাঃ মমতাজ উ ীন
মাতা- মাছাঃ আিছয়া খা ন

দি ন লাল র, ১নং লাল র ইউিনয়ন, লাল র, নােটার - ৬৪২১

১৪৪৩ PD00234011583 ১১৪৪৩ মাঃ আওলাদ হােসন িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন
মাতা- রেহনা আ ার

াবাড়ী, চরপাড়া, চরপাড়া, কিরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

১৪৪৪ PD00234014211 ১১৪৪৪ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ বলাল াং 
মাতা- মাছাঃ শাহানাজ বগম

যে ঃ আপন েয়লাস  , জানাইল বাজার ( পা  অিফস 
সংল ), জানাইল,বড়াই াম, নােটার - ৬৬৩০

১৪৪৫ PD00234014070 ১১৪৪৫ মা: রিবউল আউয়াল িপতা- মা: রায়হান উি ন
মাতা-সািফয়া আ ার

যে -মিরয়ম, ার  টকিনক াল িনং স ার, ১৭, িড. আই. 
 রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ঢাকা, ব রাম রা, ২২নং 

ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা- ১২১৯
১৪৪৬ PD00234014459 ১১৪৪৬ মাঃ মঈ ল ইসলাম িপতা- মাঃ িমজা র রহমান

মাতা- মাছা: য়ারা বগম
কেরাটা, িদঘাপিতয়া, নােটার সদর, নােটার - 6401

১৪৪৭ PD00234012792 ১১৪৪৭ সত  র ন বমন িপতা-মেনার ন বমন
মাতা-ক না রানী বমন

হাি ং নং-৩৬, ওয়াড নং-১, রাড নং-৩, উ র রৗহা , 
িনয়ামত র , কিরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

১৪৪৮ PD00234018156 ১১৪৪৮ মা: রায়হান আলী িপতা- মা: কােসম আলী
মাতা- মাছা: রি দা বগম

যােগ  নগর কািলবািড় রাড,কােসম িময়ার বািড়, াম: যােগ  
নগর, িবয়াঘাট, বজী র, দাশ র, নােটার - ৬৪৪০

১৪৪৯ PD00234011081 ১১৪৪৯ জয় চ িপতা-বা ল চ
মাতা-িশখা চ

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

১৪৫০ PD00234017023 ১১৪৫০ মাঃ এজা ল হক িপতা- মাঃ জামাল উি ন
মাতা- মাছাঃ মা মা বগম

স ইপাড়া, আরবাব, সালাম র, লাল র , নােটার - ৬৪২০

১৪৫১ PD00234011063 ১১৪৫১ ইকবাল হাে◌সন িপতা-জালাল উি ন
মাতা-অ ফা খা ন

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

১৪৫২ PD00234014131 ১১৪৫২ মাঃ মাহা ব আলম িপতা- মাঃ আ ল গ র
মাতা- মাছাঃ সানাভান বগম

বড়েদহা, নগর, বড়াই াম, নােটার - ৬৬৩০

১৪৫৩ PD00234011517 ১১৪৫৩ র া আ ার িপতা-অ◌া◌ঃ গিন
মাতা- লাকমান িবিব

৮০, কৗিল গািত, রাউিত, ড়া বাজার, তাড়াইল, িকেশারগ  - 
২৩১৬

১৪৫৪ PD00234012145 ১১৪৫৪ বিবতা লতানা িপতা- মা: লাকমান আলী ামািনক
মাতা- মাছা: জাহানারা বগম

নলডা া, ৩ নং ওয়াড, নলডা ার হাট, নােটার সদর, নােটার - 
৬৪০৩



১৪৫৫ PD00234011379 ১১৪৫৫ তামা া আ ার িপতা- মাতােলব িময়া মাতা-আিছয়া 
আ ার

ার টকিনক াল েরিনং স ার, ১৭, িডআই  রাড, (৪থ 
তলা), ব রাম রা িখলগ ও ঢাকা।

১৪৫৬ PD00234017965 ১১৪৫৬ মাঃ আিশক ইকবাল িপতা- মাঃ আ ল বাকী
মাতা- িবয়া খা ন

৩৫৪/০৬৬, পাক া, ৩নং চং পইল/৭নং ওয়াড, আ ল র, 
লাল র, নােটার - ৬৪২২

১৪৫৭ PD00234011125 ১১৪৫৭ ্বােয়র িপতা-সািবর উি ন
মাতা-আি য়া

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

১৪৫৮ PD00234012535 ১১৪৫৮ মা: মাজািহদ হােসন িপতা- মা: আেনায়ার হােসন
মাতা- মাছা: রািজয়া লতানা

িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার িনং স ার, ২৩৬, 
হািলমা ানসন, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা

১৪৫৯ PD00234010545 ১১৪৫৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ গালাপ িময়া 
মাতা- বেদনা আ ার

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

১৪৬০ PD00234014566 ১১৪৬০ বা লাল সরকার িপতা- নীল চ  সরকার
মাতা- রখা রানী সরকার

িবয়াঘাট, দাস র, নােটার - ৬৪৪০

১৪৬১ PD00234011502 ১১৪৬১ হােসম িময়া িপতা-অ◌া: রিশদ
মাতা-হােসম িময়া

৮০, কৗিল গািত, রাউিত, ড়া, তাড়াইল, িকেশারগ  - ২৩১৬

১৪৬২ PD00234018342 ১১৪৬২ মাঃ সাি র আহেমদ িপতা- মাঃ আ ল খােয়র 
মাতা-আেমনা বগম

( ২য় তলা ), বাসা #২৫, রাড #০২, পা ল িভলা , হাসনাবাদ কে ইনার রাড , 
ভাড া , ঢাকা টিমলস , দি ন করানীগ  , ঢাকা - ১৩১১

১৪৬৩ PD00234011570 ১১৪৬৩ শামীম িময়া িপতা-আ ল বাশার
মাতা-পারভীন আ ার

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

১৪৬৪ PD00234011112 ১১৪৬৪ স জ আলী িপতা-ওহাব আলী
মাতা-হািসনা বগম

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

১৪৬৫ PD00234010098 ১১৪৬৫ মা: জন িময়া িপতা- মা: বা  িময়া 
মাতা-না ফা আ ার

মািছম র , সরারচর , সরারচর, বািজত র , িকেশারগ  - ২৩৩৭

১৪৬৬ PD00234017950 ১১৪৬৬ মাঃ ফা ক হােসন িপতা- ত ঈছা শখ
মাতা- মাছাঃ ফিরদা বগম

য়া, ০৬নং য়ািরয়া, রাকসা, লাল র, নােটার - ৬৬২০

১৪৬৭ PD00234014279 ১১৪৬৭ সালাহ উি ন মা: নাঈম িপতা- মা: আলাউি ন
মাতা- রৗশনারা

যে : মা: জসীম উি ন, ি গত কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-৭, শর -ই-বাংলানগর, ক  নং-১৬

১৪৬৮ PD00234012193 ১১৪৬৮ 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, 
মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১৪৬৯ PD00234018542 ১১৪৬৯ মন বমন িপতা- নীল বমন 
মাতা-মনী রানী বমন

১/২৪, িড ঢাকা কমািশয়াল স ার, দওয়ান মি ল, বাসার 
টাওয়ােরর িবপরীেত, দি ন গদা, ৬ নং  ওয়াড , বাসােবা , 
গদা ,ঢাকা - ১২১৪

১৪৭০ PD00234010557 ১১৪৭০ মাঃ বলাল হােসন িপতা- মাঃ আ ল হািমদ বপারী
মাতা- মাছাঃ িবলিকস বগম

মারখালী পি মপাড়া, িবয়াঘাট, নািজর র, দাস র, নােটার 
- 6440

১৪৭১ PD00234017144 ১১৪৭১ শারিমন লতানা িপতা- মানতাজ আলী
মাতা-নাজমা আ ার

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

১৪৭২ PD00234015471 ১১৪৭২ তাহিমনা সরকার িপতা- মা: আ ব আলী সরকার 
মাতা- িবয়া বগম

চ চৈকড় ম ম পাড়া, ০৭ ন ওয়াড, দাস র েপৗরসভা, 
চ চৈকড়, দাস র, নােটার - ৬৪৪০

১৪৭৩ PD00234010578 ১১৪৭৩ মাঃ ইয়া ব খান িপতা- ত মাঃ র আলী খান
মাতা-ফােতমা বগম

খান বাড়ী, ফিরদ র, ফিরদ র, নলবাইদ, িলয়ারচর 
িকেশারগ  - ২৩৩৮

১৪৭৪ PD00234014908 ১১৪৭৪ সাি র আহেমদ িপতা- মা: কারবান আলী
মাতা- লমিত বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-93, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 23, 
িখলগ ও, ঢাকা - 1219

১৪৭৫ PD00234011618 ১১৪৭৫ ির া বগম িপতা- আ ল মিতন
মাতা-হািববা বগম

জ ািত কমিশয়াল স ার িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ২৩ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯



১৪৭৬ PD00234010840 ১১৪৭৬ মাছা: রিহমা খা ন িপতা- মা: রহমান আলী
মাতা- মাছা: আজিমরা খা ন

কশব র, ৫ নং ওয়াড, গাপাল র, লাল র, নােটার - ৬৪২০

১৪৭৭ PD00234015580 ১১৪৭৭ িনলয় কাি  পাল িপতা-  চ  পাল
মাতা-গীতা রাণী পাল

১২৭৫, বি শ, ন নপ ী, ৯, িকেশারগ , িকেশারগ  - ২৩০০

১৪৭৮ PD00234011184 ১১৪৭৮ মা: আলমগীর সাইন িপতা- মা: এরশাদ আলী
মাতা- রিজয়া খা ন

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

১৪৭৯ PD00234014243 ১১৪৭৯ আ াহ আল নামান েয়ল িপতা-আেনায়ার হােসন
মাতা-আি য়া খা ন

পংম য়া, পংম য়া, ম য়া, ম য়া, ক য়াদী, িকেশারগ  - ২৩৩০

১৪৮০ PD00234018178 ১১৪৮০ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ সাই র রহমান
মাতা- মাছাঃ রেহনা খা ন

ামঃ রানী াম, মিশ া, কািছকাটা , দাস র, নােটার - 
৬৬৩০

১৪৮১ PD00234014027 ১১৪৮১ মিরয়ম িপতা-আ ল হিলম
মাতা- বেদনা খা ন

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

১৪৮২ PD00234014493 ১১৪৮২ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা- মাছাঃ তহিমনা বগম

লালমিন র, দ পাড়া, ৫ নং বড়হিরশ র ইউিপ, ধরাইল, নােটার 
সদর,  নােটার - ৬৪০০

১৪৮৩ PD00234018563 ১১৪৮৩ মাঃ আল-মা ন িপতা- মা: মিজ র রহমান
মাতা- রিজয়া  বগম

বাসা নং-৩৬, সড়ক নং-০৩, িন -২, ১৭, িখলে ত, 
ক ার া , ঢাকা।

১৪৮৪ PD00234011109 ১১৪৮৪ মাঃ আ ল আলীম শখ িপতা- মাঃ কােশম আলী
মাতা- মাছাঃ আিজরন খা ন

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

১৪৮৫ PD00234018035 ১১৪৮৫ মা: শাহআলম িপতা- মা: লাল িময়া
মাতা-িমনা বগম

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

১৪৮৬ PD00234010564 ১১৪৮৬ না লায়লা িপতা-িপতা: মা: রকমান আলী
মাতা-মাতা: সােজদা

রাদ র, ল ণহা , নােটার - ৬৪১০

১৪৮৭ PD00234019229 ১১৪৮৭ শিফ ল ইসলাম িপতা-আিম ল ইসলাম
মাতা-নারিগছ আ ার

ঠা র বািড়, িখয়া , পা ি য়া, িকেশারগ  - ২৩২৬

১৪৮৮ PD00234017899 ১১৪৮৮ মা: আিরফ হােসন িপতা- মা: একরাইল হােসন
মাতা- মাসা: গালাপজান খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ২৩ 
নং- ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

১৪৮৯ PD00234010973 ১১৪৮৯ মাহ ল ইসলাম িপতা- মাবারক হােসন
মাতা-ফিরদা আ ার

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

১৪৯০ PD00234013356 ১১৪৯০ মাঃ রিবউল আওয়াল িপতা- মাঃ তছিলম উি ন
মাতা-জািমলা বগম

মাঃ তছিলম উি ন, হ দিবহার, ৬◌ং িবলাশবাড়ী, ীপগ  হাট, 
বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৪৯১ PD00234012059 ১১৪৯১ দেলায়ার হাসাইন িপতা-মজ  িময়া
মাতা-পারভীন আ ার

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

১৪৯২ PD00234013353 ১১৪৯২ মাঃ মহিসন আলী িপতা-আ স ছা ার 
মাতা-মাহ দা খা ন

আ স ছা ার , হ দ িবহার , িবলাশবাড়ী , ীপগ  হাট, 
বদলগাছী , নওগ  - 6570

১৪৯৩ PD00234011868 ১১৪৯৩ মা. খােলদ মাহ দ িপতা- মা. মা ফা
মাতা-হািফজা খা ন

নারা ী র র, নারা ী, ব নারা ী, পা ি য়া, িকেশারগ  - 
2326

১৪৯৪ PD00234015262 ১১৪৯৪ িবধান সরকার িপতা- াম র সরকার
মাতা-ল ী ি য়া সরকার

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

১৪৯৫ PD00234010361 ১১৪৯৫ মাঃ আ াহ আল আিমন িপতা- মাঃ িজয়া উি ন ইঁয়া
মাতা- ৎফা বগম

িব-৫/ই-২ (অিফসাস কেলানী) শাহজাহান র, ঢাকা, অিফসাস 
কেলানী , ১১ নং , শাি নগর, রমনা, িকেশারগ  - ১২১৭

১৪৯৬ PD00234019071 ১১৪৯৬ মাঃ মায়ন কিবর িপতা- মাঃ কামাল উ ীন
মাতা-ম য়ারা িবিব

বাসা ন রঃ ৮৬, িনি ন র, ঘাটনগর, ঘাটনগর, পারশা, নওগ  - 
৬৫৪০

১৪৯৭ PD00234011059 ১১৪৯৭ এস.এম. হািস র রহমান িপতা- মাঃ ◌ু র রহমান
মাতা- হেলনা রহমান

িব-৫২/এফ-৪(আইিডয়াল জান) মিতিঝল এ.িজ.িব. কেলানী, 
আইিডয়াল জান, ১০ নং, িজিপও, মিতিঝল,ঢাকা - ১০০০



১৪৯৮ PD00234019173 ১১৪৯৮ মা: খাজা ীন িপতা- মা: আফতাব হােসন
মাতা- রজাহান বগম

ডাি ং নং-৬১৯, া িড়, কালা, বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৪৯৯ PD00234010613 ১১৪৯৯ িবজন মার সরকার িপতা- ত জীবন চ  সরকার
মাতা- সামা রাণী সরকার

চয়ার ান বািড,় ম পাড়া যেশাদল,  যেশাদল, জাতীয় িচিনকল, 
িকেশারগ  সদর,  িকেশারগ  - ২৩০১

১৫০০ PD00234015026 ১১৫০০ রাজিমন নাহার িপতা- মাঃ আজাহার আলী 
মাতা- মােশদা বগম

যে : মাঃ আজাহার আলী , হ দ িবহার , িবলাশবাড়ী, 
ীপগ হাট, বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৫০১ PD00234012337 ১১৫০১ ইউ ফ আলী নািদম িপতা-আ: রা াক
মাতা- র জাহান

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

১৫০২ PD00234017856 ১১৫০২ আখতার হািমদ িপতা-আ র রহমান
মাতা-নী ফা বগম

চরাগ র, ফেত র, মহােদব র, নওগ  - ৬৫৩০

১৫০৩ PD00234015992 ১১৫০৩ অলকা রানী দাস িপতা-রিব চ  দাস
মাতা-ক না রানা◌ী দাস

যে - অলকা রানী দাস,  ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, 
ব রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা- ১২১৯

১৫০৪ PD00234018327 ১১৫০৪ মা: আ  সাঈদ িপতা- মা: আ ল হািকম
মাতা-ছািবনা

উ র চকরহমত, ১ নং ধামইরহাট, জগদল, নওগ  - ৫৯৫০

১৫০৫ PD00234014519 ১১৫০৫ নাজ স সািকব তানিজল িপতা- মা: ীনইসলাম
মাতা-তাছিলমা খা ন

ডা: ীনইসলাম বাড়ী, আলীয়াপাড়া, দামপাড়া, িনকলী, 
িকেশারগ  - ২৩৬০

১৫০৬ PD00234018284 ১১৫০৬ মাহ জ আলম িপতা-মিজবর রহমান
মাতা- শফালী বগম

কয়াভবানী র, কালা , কালাহাট,  বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৫০৭ PD00234014214 ১১৫০৭ তনয় মার সরকার িপতা-সবীর মার সরকার
মাতা- শাভা রানী সরকার

রাজঘাট, ব হা, িদগদাইড়, তাড়াইল, িকেশারগ  - ২৩১৬

১৫০৮ PD00234015020 ১১৫০৮ জা ােত নাঈম িপতা- মাঃ জািহ ল ইসলাম 
মাতা- রােশনা মাহ বা

যে : মা: জািহ ল ইসলাম , বলরাম র , িবলাশবাড়ী , 
ীপগ হাট , বদলগাছী , নওগ  - ৬৫৭০

১৫০৯ PD00234014633 ১১৫০৯ মাঃ মিন ামান মািনক িপতা- মাঃ মাসেলহ উি ন
মাতা-মিজদা আ ার

দা স সালাম আেকড, ১৪ রানা প ন (৩য় তলা), ম নং-১২,, -
, -, িজিপও, ঢাকা  - ১০০০

১৫১০ PD00234019059 ১১৫১০ কাজী রিশ ল ইসলাম িপতা-কাজী আজগর আলী
মাতা- রেহনা িবিব

৩৭১, দি ণ কািশ র, আ াি ন, আ াি ন, ধামইরহাট, নওগ  
- ৬৫৬১

১৫১১ PD00234013493 ১১৫১১ আেয়শা আ ার িপতা-আশরাফ উি ন
মাতা- িফয়া আ ার

বাঘেবড়, বাঘেবড়, ৫ নং রিদয়া, চাতল, ক য়ািদ, িকেশারগ  
- ২৩৩১

১৫১২ PD00234011767 ১১৫১২ আল-আিমন িপতা- মাঃ হলাল উি ন
মাতা-আন য়ারা

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

১৫১৩ PD00234016847 ১১৫১৩ মা: সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ িশদ উি ন
মাতা- িফয়া বগম

2/1, িচ র ন এিভিনউ, িথিনলয়, টওয়াল শিপং স ার, 
িলফট-14, ঢাকা সদর, া র, ঢাকা- ১১০০

১৫১৪ PD00234013169 ১১৫১৪ আ র রিহম িপতা- মাজাহার আলী
মাতা-আেলয়া বগম

মাঃ মাজাহার আলী , কালা , ৫ নং কালা ইউিনয়ন , কালা 
হাট ,  বদলগাছী , নওগ  - ৬৫৭০

১৫১৫ PD00234014302 ১১৫১৫ েশনা খা ন িপতা-আঃ ম ান
মাতা- মাছাঃ নাজমা খা ন

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

১৫১৬ PD00234013820 ১১৫১৬ আ র রহমান িপতা- সেক ার আলী
মাতা- সফালী

মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও), অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নংস-
১৬, ক  নং- ১৮, শের বাংলা নগর, আগারগ ও,ঢাকা-১২০৭।

১৫১৭ PD00234010922 ১১৫১৭ মাহা দ মন িপতা- মাহা দ আলী আকবর 
মাতা-জােমনা বগম

যে - মাহা দ মন, িদগা রদী, িদয়া, পা ি য়া , 
িকেশারগ  - ২৩৩০

১৫১৮ PD00234013968 ১১৫১৮ মা:আ ল আিজজ িপতা- ত-কিছমউি ন শা
মাতা- মাসা: রজিমলা িবিব

িগবাড়ী, স ড়া ( িগবাড়ী), ভািবচা, বামইন, িনয়ামত র, নওগ  - 
6530



১৫১৯ PD00234015883 ১১৫১৯ রািকব হাসান িপতা- মাঃ রাকন উি ন
মাতা-মিরয়ম বগম

 বােদ কলেম র, ওয়াড-35, জাতীয় িব িব ালয়,  গাজী র 
সদর গাজী র- 1704

১৫২০ PD00234018237 ১১৫২০ আ স সােবর িপতা- জানাব আলী
মাতা-মািজনা পারভীন

পািনশাইল, িনয়ামত র, রাম ড়া, নওগ  - 6520

১৫২১ PD00234014504 ১১৫২১ ফরেদৗসী আ ার িপতা- ত: ল আিমন
মাতা- ষিমতা বগম

মসিজদ বাড়ী, মরী, 05 নং, কলািদয়া, পা ি য়া,  িকেশারগ  
- 2330

১৫২২ PD00234013750 ১১৫২২ মাহ ল আলম িপতা-আ ল মিজদ 
মাতা-ছেবদা িবিব

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

১৫২৩ PD00234017331 ১১৫২৩ শািফউর রহমান িপতা-িসি র রহমান
মাতা- রািকয়া আ ার

, আতকা পাড়া, রামদী, িপিরজ র, িলয়ারচর, িকেশারগ  - 
২৩৩৭

১৫২৪ PD00234011820 ১১৫২৪ মাছাঃ শারিমন লতানা িপতা- মাঃ শিহ ল হক
মাতা- মাছাঃ হািসনা িদল রাকসানা

কয়াভবানী র, াম: কয়াভবানী র, কালা, কালাহাট, বদলগাছী, 
নওগ  - ৬৫৭০

১৫২৫ PD00234015522 ১১৫২৫ মাহা দ আিসফ উল হক িপতা- মাহা দ কাউছার িনয়াজী
মাতা-মাক দা লতানা

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

১৫২৬ PD00234015669 ১১৫২৬ মাঃ মািম র রহমান িপতা-আ  তােলব
মাতা- সফািল বা

সাহার র, ব ন জায়ার, বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৫২৭ PD00234014339 ১১৫২৭ খায় ল অলম িপতা- সেলহ উি ন
মাতা- রাইয়া বগম

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

১৫২৮ PD00234015666 ১১৫২৮ শির ল ইসলাম িপতা-িললচ দ
মাতা- হেলনা

গয়ড়া, কালা, কালাহাট, বদলগাছী,  নওগ  - ৬৫৭০

১৫২৯ PD00234012601 ১১৫২৯ শামীম হােসন িপতা- মাঃ শিফ হােসন
মাতা-আেয়শা খা ন

য়াইগ ও , , িপেরাজ র, বািজত র , িকেশারগ  - ২৩৩৭

১৫৩০ PD00234011893 ১১৫৩০ নািছমা আফিরন িপতা- ত, কিলম উি ন 
মাতা- ত, রিশদা বগম

20, কালার পালসা , 05 নং কালা ইউিনয়ন, কালাহাট, 
বদলগাছী, নওগ  - 6570

১৫৩১ PD00234017953 ১১৫৩১ মা: ইিলয়াস আহেমদ িপতা-MD. SULTAN UDDIN
মাতা-FARIDA KHATUN

দি ণ মদী, মদী, হােসন র, িকেশারগ  - ২৩০০

১৫৩২ PD00234019194 ১১৫৩২ মা: েবল হােসন িপতা- মা: আ ল জিলল
মাতা- মাছা: মঘনা িবিব

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

১৫৩৩ PD00234012053 ১১৫৩৩ ফয়সাল আহেমদ িপতা-আঃ কািদর ফিকর
মাতা-ফােতমা ইয়াসমীন

#৩২৫, পি ম হা য়া ,, ৫, িকেশারগ , িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  - ২৩০০

১৫৩৪ PD00234012067 ১১৫৩৪ মাঃ আ ল হািসব িপতা- মাঃ আেয়ন উ ীন কিবরাজ 
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা বগম

মাঃ আেয়ন উ ীন কিবরাজ , ভালার পালশা , কালা , কালা 
হাট ,  , বদল গাছী , নওগ  - 6570

১৫৩৫ PD00234019028 ১১৫৩৫ িদগ  মার সাহা িপতা-জীবন মার সাহা 
মাতা-িবউ  রানী সাহা

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

১৫৩৬ PD00234019069 ১১৫৩৬ মাঃ রিশ ল আলম িপতা- মাঃ আ ল খােলক
মাতা-রােবয়া িবিব

লবাড়ী, চরাগ র, সর তী র,  মহােদব র, নওগ  - ৬৫০০

১৫৩৭ PD00234012677 ১১৫৩৭ ফারজানা আ ার পিল িপতা- মাঃ ছিমর উি ন
মাতা-হািলমা আ ার

হাজী বাড়ী, হাইধনখালী, জািদয়া, জািদয়া, কিরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

১৫৩৮ PD00234019324 ১১৫৩৮ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ মাকেল র রহমান
মাতা- মাছাঃ আছমা বগম

আছমা িভলা, চাকপা িরয়া,  নওগ  - ৬৫০০

১৫৩৯ PD00234012466 ১১৫৩৯ দয় িময়া িপতা-আ: মা ান
মাতা- েলনা বগম

খ কারহা , চাির ম, ঢাকী, িমঠামইন, িকেশারগ  - ২৩৭০



১৫৪০ PD00234013985 ১১৫৪০ এম এম আ  হাসান িপতা-মকেছদ আলী
মাতা-হািমদা বগম

বপাড়া, ইকরতারা, িতলক র, ফেত র, নওগ  সদর, নওগ  - 
৬৫০০

১৫৪১ PD00234016144 ১১৫৪১ ওমর ফা ক িপতা- ছা িময়া
মাতা-রােশদা বগম

২৬, চি েবর দি ণ পাড়া, ভরব পৗরসভা, ১০ নং ওয়াড, ভরব, 
িকেশারগ  - ২৩৫০

১৫৪২ PD00234019065 ১১৫৪২ শািহন আলম িপতা-এ. ছালাম
মাতা-িবিব আ ার

যে : গালাম মা: বােতন, িসিনয়র সহকারী ধান, আথ 
সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, (ভবন ০১, ম 
২৯) শের বাংলা নগর, ঢাকা।

১৫৪৩ PD00234012340 ১১৫৪৩ মাহা াদ সাফায়াত হােসন ঞা িপতা- মাঃ হািব র রহমান ঞা 
মাতা- রজা েল ান বগম

নীলগ  রাড, কলাপাড়া, িকেশারগ , কলাপাড়া, মিহন  , 
িকেশারগ , িকেশারগ  সদর , িকেশারগ  - ২৩০০

১৫৪৪ PD00234015606 ১১৫৪৪ মা: রিবউল আওয়াল িপতা- মা: মাই ল ইসলাম 
মাতা- মাসা: সােলহা বগম

িনত র বা ালপাড়া, পারশা, নওগ  - ৬৫৫০

১৫৪৫ PD00234015510 ১১৫৪৫ আ ল বাশার িপতা-আ ব আলী 
মাতা-আছমা আ ার

িশং য়া ,, নায়াবাদ, কিরমগ , কিরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

১৫৪৬ PD00234011752 ১১৫৪৬ মাছাঃ তানিজলা বা িপতা- মাঃ রজাউল হক
মাতা- মাছাঃ সাহারা িবিব

আতাই লা, ব ার র, কীি র, নওগ  সদর , নওগ  - 6500

১৫৪৭ PD00234011937 ১১৫৪৭ মা দ রানা িপতা-তজ ল হােসন
মাতা-হািমদা আ ার

২১০, কারংকা, রাউিত, বানাইল, তাড়াইল, িকেশারগ  - ২৩১৬

১৫৪৮ PD00234010722 ১১৫৪৮ মা: ল আিমন িপতা-রািবয়া খা ন
মাতা-বেয়ন উি ন

জাগাড়ী, হ সাইগাড়ী, কাটখইর, নওগ  সদর, নওগ  - ৬৫১০

১৫৪৯ PD00234016869 ১১৫৪৯ মাহা দ আমান িময়া িপতা-রিফ ল ইসলাম
মাতা- ল নাহার বগম

বড় ঘাগ য়া, গািজরচর, বািজত র, িকেশারগ  - ২৩৩৬

১৫৫০ PD00234014114 ১১৫৫০ মাঃ মােজ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ফজ ল হােসন
মাতা- মাছাঃ মারেসদা বগম

মাঃ মােজ ল ইসলাম, িস/ও- এস, এম, আলমগীর কিবর, 
ি গত কমকতা (িপও), বাংলােদশ সরকাির কমকিমশন 

সিচবালয়, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা
১৫৫১ PD00234011078 ১১৫৫১ িব ৎ মার সন িপতা-িব ব মার সন 

মাতা- িতমা রানী
নািহরাজপাড়া সড়ক, নািহরাজপাড়া, িনয়ামত র, কিমরমগ , 
িকেশারগ  - ২৩১০

১৫৫২ PD00234016482 ১১৫৫২ মাঃএমরান হােসন িপতা- মাঃ আ ল হােসন
মাতা- মাসেলমা খানম

কা া, িমঠা র, কা র , বদলগাছী,  নওগ  - ৫৯৪০

১৫৫৩ PD00234011352 ১১৫৫৩ মাহা দ  িময়া িপতা-Mohammad Abdur Rashid

মাতা-জােমনা খা ন
রান চামটা, রান চামটা, তার পাড়া, িনয়ামত র ,কিরমগ , 

িকেশারগ  - ২৩১০
১৫৫৪ PD00234018360 ১১৫৫৪  মাঃ হািব র  রহমান িপতা- মাঃ আ ল কােদর

মাতা-হািলমা
সদল র, পরান র, বা বাজার, মা া, নওগ  - ৬৫১১

১৫৫৫ PD00234018066 ১১৫৫৫ আিত ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম 
মাতা- রািকয়া বগম

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

১৫৫৬ PD00234017306 ১১৫৫৬ শামীমা আখতার ইভা িপতা-আ ল কালাম আজাদ
মাতা-আেলয়া পারভীন

A/62, চক ার , 02, নওগ  সদর ,  নওগ  - 6500

১৫৫৭ PD00234017898 ১১৫৫৭ জিন আ ার িপতা- মাঃ আলী আকবর
মাতা-আয়শা আ ার

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

১৫৫৮ PD00234014837 ১১৫৫৮ মা: আসাদ হােসন িপতা- মা: খাদাবক
মাতা- মাছা: রােকয়া বগম

রামচরন র, চ াশ, দিরয়া র, মহােদব র, নওগ  - ৬৫৩০

১৫৫৯ PD00234011285 ১১৫৫৯ সা াম হােসন তািনম িপতা-সােদক হােসন
মাতা-ফিরদা বগম

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



১৫৬০ PD00234013230 ১১৫৬০ আহসানা আ ার িপতা- মা: আিন র রহমান দওয়ান
মাতা-হািসনা িবিব

গািব র, ০৭,  মনম , মা া, নওগ  - ৬৫১০

১৫৬১ PD00234017923 ১১৫৬১ MUHAMMAD 
MOSAROF HOSEN

িপতা- হা দ িময়া হােসন
মাতা-হািলমা খা ন

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

১৫৬২ PD00234017624 ১১৫৬২ মাছাঃ নাসিরন নাহার (িরমা) িপতা- মাঃ এনা ল হক 
মাতা-জাহানারা

শাডা া, হ পািনয়া, লখাইজািন , নওগ  সদর, নওগ  - 6500

১৫৬৩ PD00234014165 ১১৫৬৩ মাঃ রায়হান-উজ-জামান রাহাত িপতা- মাঃ আসা ামান 
মাতা- রােকয়া বগম

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

১৫৬৪ PD00234010765 ১১৫৬৪ মাঃ আ াস আলী িপতা- মাঃ ইছার উি ন 
মাতা-আকিলমা

34, হিরতকীডা া, 1নং ধা ইরহাট ইউ/িপ, হিরতকীডা া, 
ধা ইরহাট, নওগ  - 5940

১৫৬৫ PD00234011076 ১১৫৬৫ িম ন চ  শীল িপতা-হিরদাস চ  শীল
মাতা-ল ী রানী শীল

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

১৫৬৬ PD00234011205 ১১৫৬৬ শাভন মার দাস িপতা- ত মার দাস
মাতা-সা না রাণী দাস

কােয় পাড়া, মহােদব র, নওগ  - ৬৫৩০

১৫৬৭ PD00234017396 ১১৫৬৭ মাঃ তাফােয়ল পক খান িপতা- মাঃ সাম ল হক খান
মাতা- রৗশনারা বগম

ফিরদ র, নলবাইদ, িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৩৮

১৫৬৮ PD00234013741 ১১৫৬৮ মাঃ আ র রউফ িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা-িমেসস রজাহান িবিব

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

১৫৬৯ PD00234012838 ১১৫৬৯ ার হােসন িপতা- মাঃ আলতাব উি ন
মাতা- রখা আ ার

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

১৫৭০ PD00234011373 ১১৫৭০ িম ন মার িপতা-নের নাথ
মাতা-িশখা রানী

শশীধর র, বলহাটী, নওগ  - ৬৫০০

১৫৭১ PD00234014264 ১১৫৭১ নাজ ল হক িপতা-হািব ল হক 
মাতা-িদ য়ারা বগম

৯৮১, শা পি ম পাড়া , িনকলী, িকেশারগ  - ২৩৬০

১৫৭২ PD00234017620 ১১৫৭২ মাঃ সা াম হােসন িপতা- মাঃ ৎফর রহমান 
মাতা- মাছাঃ কহ র বগম

িপেরাজ র, বলহাটী , নওগ  সদর,  নওগ  - 6500

১৫৭৩ PD00234015031 ১১৫৭৩ মাঃ পােভল িময়া িপতা-আঃ মা ান
মাতা-িমলনা আ ার

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

১৫৭৪ PD00234019005 ১১৫৭৪ মাসা: মৗ মী তািনয়া িপতা- মা: সাই র রহমান
মাতা- মাসা: আেলছা খা ন

িসধাৈতল, আমাইড় ইউিনয়ন, আমাইড়, প ীতলা,  নওগ  - ৬৫৪০

১৫৭৫ PD00234015051 ১১৫৭৫ রািজন িময়া িপতা- মাঃ ফিরদ িময়া
মাতা-শাহানারা বগম

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

১৫৭৬ PD00234015166 ১১৫৭৬ মাছাঃ না বা িপতা- মাঃ আিন র রহমান
মাতা- মাছাঃ আসমান তারা (িমিম)

আতাই লা, ব ার র, িক ী র, নওগ  সদর, নওগ  - 6500

১৫৭৭ PD00234012076 ১১৫৭৭ নাজ ল হক িপতা-িমলন িময়া
মাতা- রখা আ ার

৩৪০/এ, রাড#১৪, িতলপাপাড়া , িতলপাপাড়া, িখলগ ও ,ঢাকা 
১২১৯

১৫৭৮ PD00234017775 ১১৫৭৮ মাঃ শাহীন আলী িপতা- মাঃ মাসেলম আলী
মাতা- মাছাঃ রিছয়া িবিব

0, মা রা, ৪, শাদ র, মা া, মা া, নওগ  - ৬৫১০

১৫৭৯ PD00234012073 ১১৫৭৯ জািকর হােসন িপতা-আলতাব উি ন
মাতা-হািলমা আ ার

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

১৫৮০ PD00234019333 ১১৫৮০ মাছাঃ জা া ন ফরেদৗস িপতা- মাঃ আ ল লিতফ
মাতা- মাছাঃ হািসনা বগম

িব-১২/৮, একতা কমে , তালতলা সরকাির কেলািন, তালতলা, 
ওয়াড নং: ১৭, আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

১৫৮১ PD00234015037 ১১৫৮১ মাঃ আল আমীন িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা-ফােতমা বগম

এনএইচিড ০০৭, ফিরদ র, ফিরদ র, নলবাইদ, 
িলয়ারচর,িকেশারগ  - ২৩৩৮



১৫৮২ PD00234011561 ১১৫৮২ শািকল হােসন িপতা- সয়দ আলী
মাতা- দেলায়ারা বগম

যে : সয়দ আলী, কালা, ৫নং কালা ইউিনয়ন, কালা হাট, 
বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৫৮৩ PD00234011591 ১১৫৮৩ গাজী মাঃ ছাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ ইসমাইল গাজী
মাতা- মাছাঃ  হাসেনআরা বগম

গাজী বািড়, উ হা , রিশদাবাদ, িকেশারগ , িকেশারগ  - ২৩০০

১৫৮৪ PD00234015192 ১১৫৮৪ মাঃ খাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ গালাপ হােসন
মাতা-মাতন নসা

ম ল বাড়ী, টগরাইল , র ল র, গাংেগার , িনয়ামত র, নওগ  - 
৬৫২০

১৫৮৫ PD00234011077 ১১৫৮৫ রা  আহে দ িপতা- মাঃ হািম ল ইসলাম
মাতা-নাজমা বগম

উ র মনসে াস, মনসে াস, িনয়ামত র, িনয়ামত র, 
কিমরমগ , কিমরমগ , িকেশারগ  - ২৩১০

১৫৮৬ PD00234010576 ১১৫৮৬ মাঃআহসান হািবব িপতা- মাঃহা ন-অর-রিশদ
মাতা- জবা খা ন

৪৬৫, বলরাম র, িবলাশবাড়ী, ীপগ হাট, বদলগািছ, নওগ  - 
৬৫৭০

১৫৮৭ PD00234015600 ১১৫৮৭ মন িময়া িপতা-আ ল কািদর
মাতা-তােহরা আ ার

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

১৫৮৮ PD00234017758 ১১৫৮৮ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ জিসম উ ীন
মাতা- মাছাঃ আন য়ারা বগম

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

১৫৮৯ PD00234017499 ১১৫৮৯ িম ন ব ব িপতা- মাহনলাল ব ব
মাতা-সীতা রানী ব ব

পাহাড় র ফােমসী, ওসমানী মিডেকল রাড, কাজলশাহ, ওয়াড 
নং- ১১, িসেলট ধান ডাকঘর, িসেলট সদর- ৩১০০

১৫৯০ PD00234010432 ১১৫৯০ মিনরা খা ন িপতা-আ ল মিতন
মাতা-সািহদা

বলাই, আকবর র ইউিনয়ন, মা াইন, প ীতলা, নওগ  - ৬৫৬১

১৫৯১ PD00234018583 ১১৫৯১ ং  রানী সরকার িপতা- ােণশ সরকার
মাতা-রমা সরকার

মা র, মা র , ৬নং িহলিচয়া ইউিনয়ন পিরষদ, ওয়াড নং- 
১, বািজত র, িকেশারগ  - ২৩৩৭

১৫৯২ PD00234017216 ১১৫৯২ মাঃ আল আিমন হাসন িপতা- মাহা দ আলী 
মাতা-আকিলমা বগম

১৫৯, দউ ড়ী, িবলাশবাড়ী, রাম র,  বদলগাছী, নওগ  - ৫৯৪০

১৫৯৩ PD00234015523 ১১৫৯৩ মা: শওকত উ াহ িপতা- মা: সাই র রহমান
মাতা-ফােতমা খা ন

৫৯২/১, িশ কপ ী ঘাটাইল , ১ নং ওয়াড, িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ  - ২৩০০

১৫৯৪ PD00234013091 ১১৫৯৪ রােবয়া খা ন িপতা- মাজাে ল হক
মাতা-আেয়শা িবিব

িবিশয়া, পারইল/৩নং ওয়াড, িবিশয়া, রাণীনগর, নওগ  - ৫৮৯০

১৫৯৫ PD00234017282 ১১৫৯৫ লিতফা আ ার িপতা-আ  হািনফ
মাতা-মেনায়ারা

 াম-দি ন স য়া , ৬ নং সা য়া ইউিনয়ন, মরাকা া, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - ২৩৩৮

১৫৯৬ PD00234011576 ১১৫৯৬ মাঃ গালাম আজম িপতা- মাঃ মেয়জ উি ন ম ল
মাতা- মাছাঃ আেমনা িবিব

চকেগাপাল, া, চককা , মা া, নওগ  - ৬৫১০

১৫৯৭ PD00234016354 ১১৫৯৭ মাঃ শিফ র রহমান রানা িপতা- মাঃ মিতউর রহমান
মাতা- িশদা বগম

যে - মাঃ শিফ র রহমান রানা, ার  টকিনক াল িনং 
স ার, ১৭, ব রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

১৫৯৮ PD00234018349 ১১৫৯৮ মাঃ সাহা ল আলম িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাতা-মেনায়ারা বগম

বাসা নং- ৫৪৮, কশাইল, ০৫ নং কালা ইউিনয়ন, ভা ার র, 
বদলগাছী, নওগ  - ৬৫৭০

১৫৯৯ PD00234013184 ১১৫৯৯ তামা া আ ার িপতা-Parveen Akter
মাতা-পারভীন আ ার

ইঁয়া বাড়ী, পা য়াভা া ( ইঁয়া বাড়ী), ০১, হােস ী, পা ি য়া,  
িকেশারগ  - ২৩২৬

১৬০০ PD00234018405 ১১৬০০ মাঃ আেনায়ার হােসন িপতা- বলাল উ ীন আহে দ
মাতা- মাছাঃ আফেরাজা খানম

মাঃ আেনায়ার হােসন , গারশাহী , ভাতশাইল, বদলগাছী, নওগ  
- ৬৫৭০

১৬০১ PD00234018911 ১১৬০১ মা দ রানা িপতা- মা: ফিরদ উি ন
মাতা- বেদনা আ ার

১৬০২ PD00234016564 ১১৬০২ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ কমর উ ীন
মাতা- জ াসনা িবিব

হািমদ র , িমরাট, রাণীনগর ,  নওগ  - ৬৫৯৭



১৬০৩ PD00234012966 ১১৬০৩ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ রাহাত িময়া
মাতা-আেয়শা আ ার

মাঃ রাহাত িময়া, ধলা, ধলা, সকা র নগর, তাড়াইল, 
িকেশারগ  - ২৩১৬

১৬০৪ PD00234015922 ১১৬০৪ মৗিমতা িপতা-আশরাফ আলী
মাতা-ছাম াহার

যে   এস এম  আলামগীর কবীর িপও,বাংলােদশ কম কিমশন 
সিচবালয় আগারগ ও, শের বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭ ।,

১৬০৫ PD00234011406 ১১৬০৫ শিহ াহ িপতা-পা  ইয়া
মাতা- হনা আ ার

তরগাতী সড়ক, তরগাতী , রিদয়া  , রিদয়া , ক য়াদী , 
ক য়াদী , িকেশারগ  - ২৩৩০

১৬০৬ PD00234010637 ১১৬০৬ মা: শাহজাহান আলী িপতা- মা: রমজান আলী
মাতা-শিরফা

৫৩, গাহন , পা চরা, রহমান র,  প ীতলা , নওগ  - ৬৫৪০

১৬০৭ PD00234011885 ১১৬০৭ রা ল ব ব িপতা-  ব ব
মাতা- িম া  ব ব

ভয়রা, ভয়রা, জয়িসি , ইটনা, িকেশারগ  - ২৩৯০

১৬০৮ PD00234011456 ১১৬০৮ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ জাউল ইসলাম
মাতা-মােজদা বগম

যে - মাঃ শিফ ল ইসলাম, বাংলােদশ মৎস উ য়ন 
কেপােরশণ, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫

১৬০৯ PD00234012834 ১১৬০৯ মাঃ মাহ ল আলম িপতা- মাঃ জালাল উি ন
মাতা- রািকয়া খা ন

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

১৬১০ PD00234016479 ১১৬১০ মাঃ মাসাে ক হােসন তােরক িপতা- মাঃ সািদ ল ইসলাম
মাতা- মাসাঃ জান খানম

৬৩, আলীনগর ( ি পাড়া), চ পাইনবাবগ  পৗরসভা/৩ নং 
ওয়াড, চ পাইনবাবগ  ৬৩০০

১৬১১ PD00234010226 ১১৬১১ মাঃ িমজা ল হক িপতা- মাঃ আ  তােহর 
মাতা-মিদনা

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

১৬১২ PD00234015419 ১১৬১২ মাঃ রাইহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ সাই ল ইসলাম
মাতা- মাসাঃ লতানা বগম

৩৫, নােমািনমগািছ, ০৭, চৗহ ীেটালা,  চ পাইনবাবগ  সদর,  
চ পাইনবাবগ  - ৬৩০০

১৬১৩ PD00234012840 ১১৬১৩ মাঃ মেনায়ার হােসন িপতা-সািফর উি ন
মাতা- রৗশন আরা

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

১৬১৪ PD00234017020 ১১৬১৪ নািশন তাসিনম িপতা-আ স সালাম
মাতা-মাহ জা বগম

ঢাকা ব ভাষী সা িলিপ িনং স ার। ৯৫/২ , পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও তালতলা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৬১৫ PD00234019017 ১১৬১৫ িসরা ল ইসলাম িপতা-হািব র রহমান
মাতা-িদেলায়ারা খা ন

িচলাকাড়া, িচলাকাড়া, চি পাশা/৯ নং, কাদািলয়া, পা ি য়া, 
িকেশারগ  - ২৩০০

১৬১৬ PD00234012330 ১১৬১৬ মাসা: রেনসা সাথী িপতা- মা: ল ইসলাম
মাতা- মাসা: তানিজলা বগম

যে : কােদ ল হক, শাসিনক কমকতা, মৎ  ও ািণস দ 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা - ১০০০

১৬১৭ PD00234011818 ১১৬১৭ মা: ল দা িপতা- মা: ম ফা আলী
মাতা-আিছয়া খা ন

৯৫/২,, ঢাকা ব ভাষী সা িলিপ িনং স ার,, পি ম 
কাফ ল,তালতলা, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা

১৬১৮ PD00234010681 ১১৬১৮ সািদ ল ইসলাম িপতা-আলাউি ন
মাতা- লতানা

যাগীবাড়ী, পাবতী র ৪নং ইউিনয়ন, গাপীনাথ র, গাম া র,  
চ পাইনবাবগ  - ৬৩২০

১৬১৯ PD00234019086 ১১৬১৯ তািনয়া আ ার িপতা- মা: সাই ল আজম
মাতা-িশউলী আ ার

ঘাগড়া, ঘাগড়া, চি পাশা/৫ নং, কাদািলয়া, পা ি য়া, 
িকেশারগ  - ২৩০০

১৬২০ PD00234014303 ১১৬২০ মা: সািমউল আলম িপতা- মা: ল ইসলাম
মাতা- মাসা: তানিজলা বগম

শালাল র, ফেত র, মি ক র, নােচাল, চ পাইনবাবগ  - ৬৩২১

১৬২১ PD00234014186 ১১৬২১ রজাউল আলম িপতা-আশরাফ উ ীন
মাতা- দেলায়ারা বগম

৯৮, জােম মসিজদ সংল , পি ম ীেপ র, ০৮, হােসন র, 
িকেশারগ  - ২৩২০

১৬২২ PD00234015811 ১১৬২২ মাসাঃ সািবনা ইয়াসিমন িপতা- মাঃ এজা ল হক
মাতা- মাসাঃ মেনায়ারা বগম

যে  : া মার ব য়া।,  াপত  অিধদ র, াপত  ভবন, 
স নবািগচা, ঢাকা - ১০০০



১৬২৩ PD00234017001 ১১৬২৩ মাঃ ফা ক িময়া িপতা- মাঃ হািরস িময়া
মাতা- খােদজা বগম

েযাজ  নয়, হাজারীনগর, ছয় তী (ওয়াড-06), ছয় তী, 
িলয়ারচর, িকেশারগ  - 2341

১৬২৪ PD00234012530 ১১৬২৪ মা ন িব াহ িপতা-আ ল ওয়াহাব
মাতা- িফয়া বগম

৪৮/১, লবাগ, চর জাত তাপ, ১৫ , চ পাইনবাবগ , 
চ পাইনবাবগ  সদর, ৬৩০০

১৬২৫ PD00234017342 ১১৬২৫ মাশাররফ হােসন িপতা-আ র রিহম ইয়া
মাতা-মীনা আ ার

াম- য়াইগ ও, উপেজলা-বািজত র, জলা-িকেশারগ

১৬২৬ PD00234019217 ১১৬২৬ মাসাঃ আিতয়ারা পারিভন িপতা- মাঃ আলী  হােসন
মাতা- মাসাঃ সািকয়া বগম

পা াডাংগা ( ল পাড়া), ৩ নং দলদলী, পা াডাংগা, ভালাহাট,  
চ পাইনবাবগ  - ৬৩৩০

১৬২৭ PD00234016066 ১১৬২৭ ামান জনী িপতা-িগয়াস উ ীন
মাতা-িরণা আ ার

২৪৭, রাউিত,বানাইল, তাড়াইল, িকেশারগ  - ২৩১৬

১৬২৮ PD00234018024 ১১৬২৮ মাইয়া শারিমন িপতা- মাঃ আিম ল ইসলাম
মাতা-রািজয়া বগম

এ-১০৭/৬, পাইকপাড়া সরকাির এ-টাইপ াফ কায়াটার, 
িমর র, ঢাকা - ১২১৬

১৬২৯ PD00234016287 ১১৬২৯ মা: সাই ল ইসলাম িপতা- মা: আিল হােসন ঞা
মাতা-রািবয়া খা ন

আশা টকিনক াল িনং স ার , িতলপাপাড়া, রাড -১৪  , 
িখলগ ও , ঢাকা  - ১২১৯

১৬৩০ PD00234019220 ১১৬৩০ মাঃ আেরিফন আল মা দ িপতা- মাঃ িরয়াজ উি ন
মাতা-ফােতমা বগম

তিলপাড়া, ১নং ভালাহাট ,  চ পাইনবাবগ  - ৬৩৩০

১৬৩১ PD00234011815 ১১৬৩১ আিত ল ইসলাম িপতা- র িময়া 
মাতা- তঃ েলছা খা ন

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

১৬৩২ PD00234019269 ১১৬৩২ মা: ইমা ল ইসলাম িপতা- মা: ইসা আলী
মাতা- লতানা রািজয়া

মািনকপাড়া, মািনকপাড়া, ০৮নং ওয়াড, সানা খী, আে ল র, 
জয় রহাট - 5940

১৬৩৩ PD00234011250 ১১৬৩৩ মাঃ শরীফ হাসাইন িপতা- মাঃ আ ল হাই
মাতা-আিছয়া খা ন

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

১৬৩৪ PD00234017059 ১১৬৩৪ মাঃ সালমান আিমন িপতা- মাঃ ল আিমন ম ল
মাতা- াহার বগম

খাসবা ড়ী, বািলঘাটা, প চিবিব, জয় রহাট - ৫৯১০

১৬৩৫ PD00234011816 ১১৬৩৫ সাই ল ইসলাম িপতা-আ ল গিণ 
মাতা-হািসনা আ ার

আ ল গিণ , িড়কাি  , িনয়ামত র , কিরমগ ,িকেশারগ  - 
২৩১০

১৬৩৬ PD00234017054 ১১৬৩৬ সরাত আিমন িনপা িপতা- মাঃ ল আিমন ম ল
মাতা- াহার বগম

খাসবা ড়ী, বািলঘাটা, প চিবিব, জয় রহাট - ৫৯১০

১৬৩৭ PD00234010988 ১১৬৩৭ িজিনয়া লতানা িপতা- খারেশদ আলম
মাতা- রােকয়া বগম

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

১৬৩৮ PD00234017563 ১১৬৩৮ ত মার ঘাষ িপতা-িশ  চ  ঘাষ
মাতা-জয় ী ঘাষ

দি ন ব িক ী র, জামালগ , আে ল র , জয় রহাট - 
৫৯৪১

১৬৩৯ PD00234011819 ১১৬৩৯ মাঃ আ াহ-আল-মা ন িপতা-উছমান গিন
মাতা-এিহয়া বগম

যে - মাঃ আ াহ-আল-মা ন, ার  টকিনক াল িনং 
স ার, ১৭, িড. আই.  রাড (৪থ তলা), ব রাম রা, ২২নং 

ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯
১৬৪০ PD00234010975 ১১৬৪০ সািবনা ইয়াসিমন িপতা- মাঃ ছােনায়ার হােসন

মাতা-মিল বগম
মাঃ এচাহাক আলী বািড়, কালা ব পাড়া, ৫ নং কালা 

ইউিনয়ন, কালা হাট, বদলগাছী, জয় রহাট - ৬৫৭০

১৬৪১ PD00234010523 ১১৬৪১ মাঃ জািকর হােসন িপতা- মাঃ জিসম উ ীন
মাতা- বগম আ ার

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

১৬৪২ PD00234010750 ১১৬৪২ মাঃ  গালাম  মাহ দ িপতা- মাঃ িমন উি ন
মাতা-মিজনা বগম

জামাল র, দাদড়া, জয় রহাট - ৫৯০০

১৬৪৩ PD00234010528 ১১৬৪৩ মাঃ সাবারক হাসাইন িপতা- মাঃ  মাফা ল হাসাইন
মাতা- হেলনা আ ার

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



১৬৪৪ PD00234014071 ১১৬৪৪ মা: সােহল রানা িপতা- ত : মিতয়ার রহমান
মাতা-আর  বগম

মহ ত র, ৩নং মা দ র/০১, জামালগ , তলাল, জয় রহাট 
- ৫৯৪১

১৬৪৫ PD00234013547 ১১৬৪৫ মা: সাই রজামান িপতা- মা: আ  সােদক
মাতা-ফিরদা বগম

র ল র (মনকষা), ৩ নং না াইল, মা লী, ময়মনিসং - ২২৮২

১৬৪৬ PD00234011560 ১১৬৪৬ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ র ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মাছেলমা

নািরেকলী, রায়কালী, আে ল র, জয় রহাট - 5942

১৬৪৭ PD00234017719 ১১৬৪৭ আসা ামান রিব িপতা-আ ছ ছালাম
মাতা-মােজদা খা ন

হাউজ-324, রাড-06, ক-িব, সকশন-10, িমর র, ঢাকা

১৬৪৮ PD00234015385 ১১৬৪৮ আ র রহমান িপতা-মিজবর রহমান
মাতা- রেহনা বগম

ভানাই শিলয়া, ধলাহার , িব র,  জয় রহাট - 5900

১৬৪৯ PD00234017421 ১১৬৪৯ মায়াে ম হাসাইন িপতা- মাঃ আছমত আলী
মাতা-শািহমা খা ন

কািদরাবাদ, খা য়া, খা য়া, না াইল, ময়মনিসং - ২২২৩

১৬৫০ PD00234013231 ১১৬৫০ মা: মা দ রানা িপতা- মা: ইউ ছ আলী
মাতা-আন  আরা

৫৫, রাজকা া, পৗর:-  (০২), সানা খী, আে ল র , জয় রহাট 
- ৫৯৪০

১৬৫১ PD00234019216 ১১৬৫১ আলী হােসন িপতা- ত আ ল জ ার
মাতা-হাসনারা খা ন

১/৯, (৫ম তলা) পলাশী সরকারী আবািসক কেলানী, আিজম র, 
২৬ নং ওয়াড, িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

১৬৫২ PD00234017956 ১১৬৫২ মাঃ মহিসন আলী িপতা- মাঃ মায়াে ম হাসাইন  
মাতা- মাছাঃ হাওয়া িবিব

C/ মী িম আ ার  , িষম ালয়, ভবন নং ৪, ক  নং ৫০২, 
বাংলােদশ সিচবালয়  - ঢাকা ১০০০

১৬৫৩ PD00234013528 ১১৬৫৩ মা:মাহা র রহমান িপতা- মা: আ ল জ ার
মাতা- মাছা: ৎ ন নছা

ধরগ ও, ৯নং আচারগ ও, ধরগ ও, না াইল, ময়মনিসং - ২৩০০

১৬৫৪ PD00234015460 ১১৬৫৪ 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

১৬৫৫ PD00234013878 ১১৬৫৫ মা : কাম ল ইসলাম  সািকল িপতা- মা : আ ল বারী ফিকর
মাতা-আন মান আরা বগম

 মরােকানা, শর র, প চ খী, না াইল, , ময়মনিসং - ২২৯০

১৬৫৬ PD00234017358 ১১৬৫৬ িড এম কাজল িপতা- মাঃ ফজ র রহমান
মাতা- বলী বগম

৩০৮, হা াবস র, ০৫, আে ল র ,  জয় রহাট - ৫৯৪০

১৬৫৭ PD00234014336 ১১৬৫৭ মাক দা আ ার িপতা-শাম ল হক 
মাতা-খািদজা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা

১৬৫৮ PD00234016765 ১১৬৫৮ মিতউর রহমান িপতা-মাহ র রহমান
মাতা-শািমম আরা

জয় রহাট রাড, চকদাদরা (উপরচক), জামাল র, দাদরা, 
জয় রহাট সদর, জয় রহাট - ৫৯০০

১৬৫৯ PD00234019222 ১১৬৫৯ তাসিলমা আ ার িপতা- ত আ ল জ ার
মাতা-হাসনারা খা ন

১/৯, (৫ম তলা) পলাশী সরকারী আবািসক কেলানী, আিজম র, 
২৬ নং ওয়াড, িনউমােকট,লালবাগ,ঢাকা।

১৬৬০ PD00234018488 ১১৬৬০ িরনা পারভীন িপতা- মাঃ আ ল হািমদ
মাতা- দেলায়ারা িবিব

যে - মাঃ মা দ িসকদার, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং-
১১(এ), বাংলােদশ ীম কাট হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা - ১০০০

১৬৬১ PD00234019218 ১১৬৬১ ওয়ািসম আকরাম িপতা-নজর আলী
মাতা- রজাহান বগম

কাকচর, ০৩ নং ওয়াড, দির া, ি শাল, ি শাল, ময়মনিসং - 
২২২০

১৬৬২ PD00234018295 ১১৬৬২ শারিমন আ ার িপতা- মা: আজাদ রহমান
মাতা-সাইমা আজাদ

িব-৫/িস-৭, আবহাওয়া কায়াটার, আলাওল এিভিনউ, উ রা, 
ঢাকা - ১২৩০

১৬৬৩ PD00234013884 ১১৬৬৩ মাছা: ছালামা আ ার িপতা- মা: আ স সালাম 
মাতা-সােজদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, 
ঢাকা।

১৬৬৪ PD00234016665 ১১৬৬৪ মা. শাহাদত হােসন িপতা-Md. Hafizur Rahman 
মাতা-Mst. Ambia Begum

Sarkar Bari, Bausha Hedati para, 05 
No, Bausha, Tenthulia , Bagha, রাজশাহী - 
6280



১৬৬৫ PD00234014826 ১১৬৬৫ িশউিল বমন িপতা-িদিলপ বমন
মাতা-ল ী বমন

যে -িশউিল বমন, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা ।

১৬৬৬ PD00234011637 ১১৬৬৬ মা: মিন ল আলম িপতা- মা: সাই ল আলম
মাতা- মাছা: রেহনা বগম

হাি ং নং 341, ল ী র, শরশাহা রাড, রাজ-06, িজ,িপ,ও, 
রাজপাড়া, রাজশাহী - 6000

১৬৬৭ PD00234012681 ১১৬৬৭ এ ক এম মিন ামান িপতা-আ ল গ র
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা খা ন

যে - এ ক এম মন ামান ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড, আই,  রাড, ঢাকা।,

১৬৬৮ PD00234015725 ১১৬৬৮ মাঃ উ ুল শাহাদত িপতা- মাঃ গালাম মা ফা
মাতা- মাসাঃ হািববা খা ন

িবজয় নগর , দওপাড়া, রাজাবাড়ী হাট, গা্দাগাড়ী, রাজশাহী - 
৬২০১

১৬৬৯ PD00234015393 ১১৬৬৯ আল মা ন িপতা- ত আ ল হিলম
মাতা- মাছাঃ পারভীন আ ার

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

১৬৭০ PD00234011149 ১১৬৭০ মাঃ আেনায়ার হাসাইন িপতা- মাঃ আই ব আলী
মাতা-নাজমা বগম

মাঃ আই ব আলী, চকেদামাদী, ভা কগাছী, ন ন র, য়া, 
রাজশাহী - ৬২৬০

১৬৭১ PD00234014151 ১১৬৭১ আকিলমা আ ার িপতা- মাঃ আ স ছালাম
মাতা-নাজমা আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩,  মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা।

১৬৭২ PD00234015698 ১১৬৭২ সািকল আহেমদ িপতা-শিরয়ত আলী
মাতা- িফয়া বগম

জািগরপাড়া, হিরয়ান, ৬ নং ওয়াড, রাজশাহী গার িমল  , পবা, 
রাজশাহী - ৬২১১

১৬৭৩ PD00234011577 ১১৬৭৩ মাঃজিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ ল ইসলাম 
মাতা-জ রা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩,  মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও,ঢাকা।

১৬৭৪ PD00234017753 ১১৬৭৪ মা: রমজান আলী িপতা- মা: িরয়াজ উ ীন 
মাতা- লালী বগম

আিজজ র , ০৯, চ নেকাঠা , তােনার , রাজশাহী - ৬২৩০

১৬৭৫ PD00234014296 ১১৬৭৫ মাঃ সালাহ উি ন িপতা- মাঃ মিফ ল ইসলাম
মাতা-সােলহা বগম

পি ম পাড়া, র নাথ র, ২ নং বড় াম, র নাথ র ন ন বাজার, 
াগাছা,  ময়মনিসং - ২২১০

১৬৭৬ PD00234017835 ১১৬৭৬ আল বােয়দ তািনম িপতা-আ  হনা মা ফা কামাল
মাতা-তাসিলমা কামাল

৪০২, ম মিন র, ১৩ নং ওয়াড, িমর র,  ঢাকা িস ,  ঢাকা - 
১২১৬

১৬৭৭ PD00234014836 ১১৬৭৭ মাছাঃ ফৗিজয়া জাহান িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা-আফেরাজা বগম

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

১৬৭৮ PD00234018871 ১১৬৭৮ মাঃ শািফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ নিছম উ ীন
মাতা- মাছাঃ ছােনায়ারা িবিব

গাপইল সড়ক, গাপইল , ০৯ নং ওয়াড, ধ িমন নওগ , মাহন র 
, রাজশাহী - ৬২২০

১৬৭৯ PD00234016150 ১১৬৭৯ মাঃনািছ ল হক িপতা- মাঃ আঃ মানােয়ম
মাতা- জাৎ া বগম

গড়পাড়া, গড়পাড়া, ৬ নং বাকাইনগর, গৗরী রী,  ময়মনিসং - 
২২৭০

১৬৮০ PD00234011353 ১১৬৮০ িকরন মার সরকার িপতা-অ ন মার সরকার
মাতা- জাৎ া রানী সরকার

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার,, তালতলা বাস া  
সংল ,  তালতলা, আগারগ ও , ঢাকা - ১২০৭

১৬৮১ PD00234013534 ১১৬৮১ মা : মাখেল র রহমান িপতা- মা : িগয়াস উি ন
মাতা-মিফজা আ ার

২৫৫, কাকচর, না াইল, ময়মনিসং - ২২৯০

১৬৮২ PD00234011745 ১১৬৮২ মা: জনা ল ইসলাম িপতা- মা: রজাউল কিরম 
মাতা- মাসা: ফািহমা খা ন

সারাং র (কাচাড়ী পাড়া), গাদাগাড়ী পৗরসভা, 09 নং ওয়াড, 
লতানগ , গাদাগাড়ী, রাজশাহী - 6290

১৬৮৩ PD00234011725 ১১৬৮৩ তানিজনা মমতাজ িপতা- মা: জালাল উি ন খান 
মাতা-আেবদা আ ার

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

১৬৮৪ PD00234011148 ১১৬৮৪ মাঃ আিরফ হােসন িপতা-ওবাই ল হক
মাতা-আরিজনা বগম

ওবাই ল হক, চকেদামািদ, ভা কগাছী, ন ন র, য়া, 
রাজশাহী - ৬২৬০

১৬৮৫ PD00234017000 ১১৬৮৫ রিবন চ  আচা িপতা- নীল চ  আচা
মাতা-অনীমা রানী আচা

65 , হাটিশরা, 02 নং গৗরী র, , ময়মনিসং - 2270



১৬৮৬ PD00234017161 ১১৬৮৬ তা  ফা হাসান িপতা- মাঃ হাসান ম র
মাতা-শািহদা ম র

১৪১/২, বড়বন াম (ভাড়ালীপাড়া), ১৭, স রা, শা  মখ ম, 
রাজশাহী - ৬২০৩

১৬৮৭ PD00234019319 ১১৬৮৭ মাঃ আলমগীর কিবর িপতা-এ. ক.এম মান ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ জাসনা বগম

বীর ঘাষপালা, ৪ নং চ ীপাশা, খামারগ ও, না াইল,ময়মনিসং - 
২২৯০

১৬৮৮ PD00234019169 ১১৬৮৮ মাঃ মিতউর রহমান িপতা- মাঃ ল আিমন
মাতা- মাসাঃ মাস রা বগম

381, ন ন দিক পাড়া, 6, িময়া র, পবা, রাজশাহী - 6201

১৬৮৯ PD00234015263 ১১৬৮৯ মাঃ মাজহা ল ইসলাম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ সতারা বগম

ার টকিনক ার িনং স ার, ১৭- ব রাম রা, িড., আই.  
রাড, , িখলগ ও, ঢাকা।

১৬৯০ PD00234010178 ১১৬৯০ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ জমেসদ আলী
মাতা- মাছাঃ িফেরাজ নাহার বগম

শাহবাজ র, বােন র, য়া, রাজশাহী - ৬২৬০

১৬৯১ PD00234016780 ১১৬৯১ মা: আজহা ল ইসলাম িপতা- মা: আ ল খােলক
মাতা- মাছা: ৎ াহার

ার টকিনক াল িনং স ার,১৭, ব রাম রা , ২২নং , 
িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা।

১৬৯২ PD00234016825 ১১৬৯২ মাসাঃ পালী ইয়াসিমন িপতা- মাঃ আ র রা াক
মাতা- মাসাঃ মিজনা খা ন

মাঃ আ র রা াক বািড়, খ েয়রহাট, গড়গড়ী, বাঘা, রাজশাহী - 
৬২৮০

১৬৯৩ PD00234019126 ১১৬৯৩ মাঃ শিফউল আলম িপতা- মাঃ আ ল গ র
মাতা-আেনায়ারা খা ন

, সহনা , পাছার বাজার, গৗির র, ময়মনিসং - ২২৭০

১৬৯৪ PD00234016047 ১১৬৯৪ নািদরা খানম িপতা- মা: হােসন আলী
মাতা- মাছা: মাকেছদা িবিব

যাগীপাড়া , ভটখালী , বাগমারা, রাজশাহী - ৬৫৯৬

১৬৯৫ PD00234018430 ১১৬৯৫ পালী আ ার িপতা- মাঃ ইয়া ব আলী
মাতা- েবদা বগম

, নাওগ ও, জগৎগ , লবাড়ীয়া,  ময়মনিসং - ২২১৬

১৬৯৬ PD00234016393 ১১৬৯৬ মন মার িপতা- পন মার
মাতা- বলী রানী

িবলশিন, সানাডা া, নািসরগ , বাগমারা, রাজশাহী - ৬২৫০

১৬৯৭ PD00234011334 ১১৬৯৭ মাঃ ফজেল রাি িপতা- মাঃ আ ল বাির
মাতা- বগম জারা শাহার

২৬৩, ই াহীম র, ১৫ নং, ঢাকা ক া নেম , কাফ ল, ঢাকা।

১৬৯৮ PD00234016901 ১১৬৯৮ ইসাদ হা দ শােয়ব িপতা-ইমেরাজ হা দ শােয়ব 
মাতা-নাসিরন আখতার

৪৩০/০১, ব ভগ ,ব ভগ , ২১ নং, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী - ৬১০০

১৬৯৯ PD00234014700 ১১৬৯৯ পািপয়া আ ার িপতা- ত: আ ল কািদর
মাতা- ত: হােজরা

হা ন-অর-রিশদ, কােল া, মায়াে ম র, কােল া বাজার, 
না াইল,  ময়মনিসং - ২২৯০

১৭০০ PD00234015969 ১১৭০০ মা: ওয়াির র রহমান িরসাদ িপতা- ত মা: শিফ র রহমান
মাতা- রহানা অ◌াকতার

হাি ং নং-৪৭২, লি র ঝাউতলা মাড়, ০৬, িজিপও, থানা-
রাজপাড়া, রাজশাহী - ৬০০০

১৭০১ PD00234015005 ১১৭০১  মাহা দ রিফ ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম
মাতা-শামীমা আ ার

ঈ রগ  রাড, গাজী র, ডৗহাখলা,  গৗরী র, ময়মনিসং - ২২৭০

১৭০২ PD00234016376 ১১৭০২ মাঃ িলটন আলী িপতা- মাঃ রেফজ আলী
মাতা-ওিজফা বগম

মিন াম, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০

১৭০৩ PD00234015086 ১১৭০৩ তাসিলমা আ ার িপতা-আ র রািশদ
মাতা-আিছয়া খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, 
মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা।

১৭০৪ PD00234015628 ১১৭০৪ মাঃ রসািলন িপতা- খাশ মহা াদ
মাতা- মাসাঃ মা রা খা ন

িবজয়নগর, ৭ ন র দওয়া পাড়া ইউিনয়ন ৮ ন র ওয়াড, 
রাজাবাড়ী হাট, গাদাগাড়ী, রাজশাহী - ৬২০১

১৭০৫ PD00234016471 ১১৭০৫ মা. আিম ল হক িপতা-িছি র রহমান
মাতা- মাছা. ◌ু◌ুিফয়া খা ন

হাি ং ৩৫০, ঘাগড়া, ১১ নং ঘাগড়া, চরঘাগড়া, সদর, ময়মনিসং 
- ২২০০

১৭০৬ PD00234016464 ১১৭০৬ মাঃ রািকব হােসন িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাসাঃ িল বগম

জাতনশী, পা িড়য়া, মিন াম, বাঘা,  রাজশাহী - ৬২৮০



১৭০৭ PD00234011419 ১১৭০৭ পিল আ ার িপতা- মাঃ এনা ল হক
মাতা- মাছাঃ আছমা আ ার

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

১৭০৮ PD00234015747 ১১৭০৮ মা দ রানা িপতা-জামাল উি ন
মাতা-ফািতমা বগম

জাগীরপাড়া, ৮নং হিরয়ান ইউিনয়ন/ ৬ নং ওয়াড, রাজশাহী 
িচিনকল, পবা, রাজশাহী - ৬২১১

১৭০৯ PD00234011734 ১১৭০৯ িরমা আ ার িপতা-হািব র রহমান ফিকর 
মাতা-সােহরা আ ার

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

১৭১০ PD00234014989 ১১৭১০ রিবউল আউয়াল িপতা-ছাম ল ইসলাম
মাতা-রািবয়া

চক র , 09 নং ওয়াড , পানানগর গা র , রাজশাহী - 
6240

১৭১১ PD00234015195 ১১৭১১ মিশউর রহমান িপতা-মিজ র রহমান
মাতা-সালমা খ কার

উজলহা  সরদার বাড়ী, উজলহা , ৪নং বািলয়ান ইউিনয়ন, 
তলী াম, লবাড়ীয়া,, ময়মনিসং - ২২১৬

১৭১২ PD00234012197 ১১৭১২ মাঃরােশ ামান িপতা- মাঃ আ ল আিজজ াং
মাতা- মাছাঃ রেবকা বগম

পচামািড়য়া, িশলমািড়য়া, য়া, রাজশাহী - ৬২৬০

১৭১৩ PD00234013938 ১১৭১৩ মিব ল ইসলাম খান িপতা- মাশতাক আহ দ খান
মাতা-মেনায়ারা বগম

২৮১, িত ড়া, ৯ নং ধারা ইউিনয়ন, ক য়াপাড়া, হা য়াঘাট, 
ময়মনিসং - ২২৬০

১৭১৪ PD00234011988 ১১৭১৪ মাঃ বায়িজদ হাসান িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা- মাছাঃ খােলদা বগম

নওগ , কশরহাট পৗরসভা, ধািমন মাহন র, রাজশাহী - ৬২২০

১৭১৫ PD00234012579 ১১৭১৫ আফেরাজা আ ার িপতা- মাঃ  সফর আলী
মাতা-রাহানা খা ন

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

১৭১৬ PD00234011675 ১১৭১৬ মা: হািম ল ইসলাম িপতা- মা: হািফ র রহমান
মাতা- মাসা: পা লা বগম

হাবাস র, মিন াম, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০

১৭১৭ PD00234019221 ১১৭১৭ তাহিমনা আ ার িপতা- ত আ ল জ ার
মাতা-হাসনারা খা ন

১/৯, (৫ম তলা) পলাশী সরকারী আবািসক কেলানী, আিজম র, 
২৬ নং ওয়াড, িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

১৭১৮ PD00234015663 ১১৭১৮ মাঃ মা র রিশদ িপতা-মাহা র রহমান
মাতা-তাসিলমা বগম

াম র ম পাড়া, ০৭, াম র, পবা, রাজশাহী - ৬২১২

১৭১৯ PD00234016350 ১১৭১৯ িমস.জািকয়া লতানা িপতা-ইউ ব আলী
মাতা- িশদা খা ন

 সরাতীয়া, ২ নং জানা, ধামর, লবাড়ীয়া, , ময়মনিসং - 
২২১৬

১৭২০ PD00234018527 ১১৭২০ মাঃ হাসা ামান িপতা- মাঃ আনছার আলী
মাতা- মাসাঃ হািসনা বগম

ফিতয়ারদ ইড়, বাউসা, হিরনা, বাঘা, রাজশাহী - ৬২৮০

১৭২১ PD00234018756 ১১৭২১ মা: ইয়ািছন আলী িপতা- মা: ইউ ফ আলী
মাতা-রািশদা খা ন

গড়বাজাইল ,১০নং খ য়াজানী, গড়বাজাইল , াগাছা,  
ময়মনিসং - ২২১০

১৭২২ PD00234013020 ১১৭২২ মাসাঃ নারিগস পারভীন িপতা- মাঃ আ ল খােলক
মাতা- মাসাঃ মেনায়ারা হােসন

ভা কর, মিন াম, মীরগ , বাঘা, রাজশাহী - ৬২৭০

১৭২৩ PD00234018585 ১১৭২৩ মাহা দ আলী িপতা- মাঃ আ  তােহর
মাতা- র য়ারা বগম

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

১৭২৪ PD00234018318 ১১৭২৫ আকিলমা আ ার িপতা- মাঃ মিফ র রহমান
মাতা- বগম

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

১৭২৫ PD00234012663 ১১৭২৬ মাসা: সারমীন লতানা িপতা- মা: আ ল স
মাতা- মাসা: আেনায়ারা বগম

মাসা: সারমীন লতানা, িদ িফউচার স টিলিপ এ  কি উটার 
িনং স ার, ২৩৬ হািলমা ানশন (২য় তলা), তালতলা 

বাস া , আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭
১৭২৬ PD00234014988 ১১৭২৬ মাঃ রািজব উি ন িপতা- মাঃ আ স সালাম

মাতা-রািহমা িবিব
হাজা অন  কাি  , ৩ নং ইউিনয়ন, পানানগর , গা র , 

রাজশাহী - 6240
১৭২৭ PD00234018547 ১১৭২৭ ল আলম িসি কী িপতা- লাল িময়া

মাতা- াহার বগম
গাবর কািলয়ান, আঠারবাড়ী ইউিনয়ন, আঠারবাড়ী, ঈ রগ , 
ময়মনিসং - ২২৮২



১৭২৮ PD00234018994 ১১৭২৮ মা: এনা ল ইসলাম িপতা- মা: কিছ ি ন
মাতা- েরসা বগম

ধা রা, কামারগ , মালিশরা, তােনার, রাজশাহী - ৬২৩০

১৭২৯ PD00234018545 ১১৭২৯ আইিরন আ ার িপতা- মাঃ কন উি ন
মাতা-নাজমা বগম

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

১৭৩০ PD00234018913 ১১৭৩০ মা: মজবাউল আলম িপতা- মা; আ স সালাম
মাতা- মাসা: মাহ দা বগম

সেররহাট, বংগাড়ী, বাঘা, বাঘা, রাজশাহী - 6420

১৭৩১ PD00234012660 ১১৭৩১ মাঃ িসরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল আিজজ 
মাতা-ছােলহা আ ার

যে  মাঃ আ ল আিজজ , িবলভােদরা , রাজগাতী , প ছদির া 
, না াইল , ময়মনিসং - ২২৯১

১৭৩২ PD00234012215 ১১৭৩২ মা: এনা ল হক িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা-মােলকা িবিব

ধর র , দ য়াবাড়ী , বখিতয়ার র, গা র, রাজশাহী - 
6240

১৭৩৩ PD00234015741 ১১৭৩৩ লাভলী আ ার িপতা-শাম ল ইসলাম খান
মাতা- রি না খানম

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

১৭৩৪ PD00234015487 ১১৭৩৪ মাঃ হযরত আলী িপতা- মাঃ র আলী
মাতা- মাসাঃ যহার বগম

মি ক র, হিরয়ান/০২ নং ওয়াড, রাজশাহী গার িমল , পবা 
(আর.এম.িপ কাটাখালী), রাজশাহী - ৬২১১

১৭৩৫ PD00234018896 ১১৭৩৫ মা: আিম ল ইসলাম িপতা- মা: হােছন আলী সরকার 
মাতা-আিছয়া খা ন

১৭৯ গাহাইলকাি , সদর ময়মনিসংহ।

১৭৩৬ PD00234017949 ১১৭৩৬ মাসাঃ কাম াহার িপতা- মাঃ আঃ জিলল
মাতা- মাসাঃ শািহদা বগম

আ র র, 4 নং ওয়াড, চারঘাট পৗরসভা, সারদা, চারঘাট, 
রাজশাহী - 6271

১৭৩৭ PD00234012999 ১১৭৩৭ মাঃ হািনফ   উ ীন িপতা- মাঃ হােসন আ্লী 
মাতা- মাছাঃ আি য়া বগম

বড় িচলাগাই, বড় িচলাগাই , ০৩ নং ভাইটকাি , ভাইটকাি  
বাজার , ল র ,  ময়মনিসং - ২২৫০

১৭৩৮ PD00234013702 ১১৭৩৮ আ  সাদাত মাঃ রায়হান রিন িপতা- মাঃ আ স সামাদ াং
মাতা- মাছাঃ রওশান আরা বগম

১০৮, নািজর র, ভবািনগ  পৗরসভা, ওয়াড নং- ৮, বাগমারা, 
রাজশাহী - ৬২৫০

১৭৩৯ PD00234014968 ১১৭৩৯ জাকািরয়া িপতা-আ ল মােলক
মাতা-জােহরা খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, ২৭ নং, 
িখলগ ও,ঢাকা

১৭৪০ PD00234017208 ১১৭৪০ েবল ইসলাম িপতা-আিজ ীন 
মাতা- েলখা বগম

াম: হড িব ী(মে পাড়া), কলমা , চারৈখর, তােনার , রাজশাহী 
- ৬২৩০

১৭৪১ PD00234016195 ১১৭৪১ মাঃ িদদার হােসন িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা-সাম ন নাহার

মশাখালী, মশাখালী, মশাখালী, গফরগ ও, ময়মনিসং - ২২৩০

১৭৪২ PD00234011498 ১১৭৪২ মাঃ কাম ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাহাতাব উি ন িব াস
মাতা-স রা খা ন

কামাল র, হাটখালী,  জানগর, পাবনা - ৬৬৬২

১৭৪৩ PD00234018432 ১১৭৪৩ মাঃ েবল িময়া িপতা- মাঃ ইয়া ব আলী
মাতা- মাসাঃ েবদা খা ন

নাওগ ও, জগৎগ , লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৭৪৪ PD00234012054 ১১৭৪৪ মাঃ আরাফাত খান িপতা- মাঃ আ  বককার খান 
মাতা- মাছাঃ আসমা বগম

দি নপাড়া, মিরচ রান, কািশনাথ র , স িথয়া, পাবনা - ৬৬৮২

১৭৪৫ PD00234011231 ১১৭৪৫ মাঃ আ র রউফ িপতা- মাঃ খারেশদ আলী
মাতা-শাম র নাহার

মাঃ আ র রউফ, িশবরাম র, কালাদহ, এনােয়ত র, 
লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৭৪৬ PD00234018582 ১১৭৪৬ ফির ল িপতা-সা  ামািনক
মাতা-ফিরদা বগম

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

১৭৪৭ PD00234017025 ১১৭৪৭ উে  হািববা িপতা- ত: আ ল হািলম
মাতা-শাম াহার

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

১৭৪৮ PD00234014324 ১১৭৪৮ মাঃ িমজা র রহমান িপতা- মাঃ িনজাম উি ন
মাতা- মাছাঃ আফেরাজা খা ন

নউিতগাছা, ল াম, প িড়য়া,  চাটেমাহর, পাবনা - ৬৬১০



১৭৪৯ PD00234014870 ১১৭৪৯ মাঃ আল মা ন িপতা- মাঃ হলাল উি ন 
মাতা- খােদজা খা ন

উ র পাড়া, দাস পাড়া, ৬নং রাজগাতী, পাছদির া, না াইল , 
ময়মনিসং - ২২৯১

১৭৫০ PD00234017979 ১১৭৫০ মা: রিবউল ইসলাম িপতা- মা: আ ল মা ান খ ন
মাতা- মাছা: খািদজা বগম

স িথয়া বাজার, ০৫, স িথয়া , পাবনা - ৬৬৭০

১৭৫১ PD00234011539 ১১৭৫১ মাঃ মাজাে ল হক িপতা-অ◌া ল মাতািলব ইয়া
মাতা- িদেলায়ারা বগম

৫৪৭, ব র, মায়াে ম র, কামাল র, না াইল, ময়মনিসং 
- ২২৯০

১৭৫২ PD00234013136 ১১৭৫২ মা: আলািমন িপতা- মা: ল হক
মাতা- মাছা : খােদজা খা ন

যে : মা: আ র রা াক, া ামার, বাংলােদশ সরকারী কম 
কিমশন সিচবালয় , ঢাকা-1207

১৭৫৩ PD00234011171 ১১৭৫৩ মাঃ আলমগীর হােসন িপতা- মাঃ ইসলাম উি ন
মাতা-আেনায়ারা বগম

৬২৪, পাথাইলগ ও, গায়াতলা, ধাবাউড়া, ময়মনিসং - ২৪১০

১৭৫৪ PD00234015019 ১১৭৫৪ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাহতাব উি ন 
মাতা-জাহানারা বগম

যে : মা: মাহতাব উি ন , গািব র , ওয়াড নং- ৬, 
সাগরকাি  , জানগর , পাবনা - ৬৬৬১

১৭৫৫ PD00234017916 ১১৭৫৫ মাঃ আ  রায়হান আক িপতা- মাঃ হােসন আলী আক
মাতা-ময়মন নছা

হাজীবাড়ী, ধামর মিহষমারা, শমাইল, ধামর, লবাড়ীয়া , 
ময়মনিসং - ২২১৬

১৭৫৬ PD00234011728 ১১৭৫৬ মাঃ খােল ামান। িপতা- মাঃ আঃ গ র খান।
মাতা- মাছাঃ আেমনা খা ন।

৩১, রাড-০৪, ক-িড, কালাপািন, প বী, িমর র-১২,ঢাকা - ১২১৬

১৭৫৭ PD00234014558 ১১৭৫৭ রউি ন আহসান িপতা-রমজান আলী
মাতা-িন ফা ইয়াছমীন

যে - রমজান আলী, চরেগায়াডা া, ২ নং রামভ র, 
গায়াডা া, ল র, ময়মনিসং - ২১৫০

১৭৫৮ PD00234011777 ১১৭৫৮ মাঃ সেলমান হােসন িপতা- মাঃ আ ল হািমদ
মাতা-শািহদা খা ন

চরকাি , জাতসািখনী, রাজনারায়ন র, বড়া, পাবনা - ৬৬৮৩

১৭৫৯ PD00234011179 ১১৭৫৯ ফােতমা জ জাহরা িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা- সয়দা হাসেনয়ারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩ 
নং ওয়াড, িখলগাও, ঢাকা ।

১৭৬০ PD00234018713 ১১৭৬০ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপতা-আ র রিশদ
মাতা-হােজরা খা ন

মা া বািড়, েকাল, সা া র, বিলয়া, পাবনা সদর, পাবনা - 
৬৬০০

১৭৬১ PD00234016917 ১১৭৬১ মা: মাশাররফ হােসন িপতা-আ ল হাই 
মাতা- রিশদা খা ন

৬৪৮, ধামর, ৩ নং শমাইল , ধামর, লবাড়ীয়া,ময়মনিসং - 
২২১৬

১৭৬২ PD00234014863 ১১৭৬২ মা: ল সরদার িপতা- মা: ও র আলী
মাতা- মাছা: রােবয়া বগম

বাজারপাড়া, কিদম মাল ী, সাগরকা ী (০৩ ), মা মি য়া 
বাজার, জানগর, পাবনা - ৬৬৮২

১৭৬৩ PD00234014535 ১১৭৬৩ মাঃ হাসান আলী িপতা-আ ল মা ান
মাতা-আেমনা খা ন

মে  িসংেহর বািড়, বােদকলেমাহনা, ০৩, রামভ র, াগাছা, 
ময়মনিসং - ২২১০

১৭৬৪ PD00234019064 ১১৭৬৪ মাঃ রিন মা া িপতা- মাছাঃ রােহলা বগম
মাতা- মাঃ মাতাহার আলী মা া

ক-৪, ক -২১, ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, 
পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৭৬৫ PD00234013456 ১১৭৬৫ আিসক মাহ দ িপতা- রিশ ল আলম
মাতা-আি য়া খা ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া মািলবাগ। ঢাকা

১৭৬৬ PD00234019137 ১১৭৬৬ মাঃ মাতােলব হােসন খ ন িপতা- মাঃ ইসলাম উি ন খান 
মাতা- মাছাঃ িফয়া খা ন

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) , ৩/ এ , 
নীলে ত, িনউমােকট , রমনা , ঢাকা - ১২০৫

১৭৬৭ PD00234018735 ১১৭৬৭ মিনরা লতানা িপতা- মা: আ ল হা ান
মাতা-আল মাফেরাজা

১৯২, গৗরী র শন রাড, গৗরী র শন রাড, গৗরী র ১ 
নং ওয়াড, গৗরী র, ময়মনিসং - ২২৭০

১৭৬৮ PD00234016512 ১১৭৬৮ িহন আহেমদ িপতা-আ স সালাম
মাতা-রওশনারা

মা ার পাড়া রাড়, মসিজদ পাড়া, ৬নং ওয়াড জানগর, পাবনা -
 ৬৬৬০

১৭৬৯ PD00234012060 ১১৭৬৯ মাঃ সা াম হােসন ্ঞ িপতা- মাঃ মক ল হােসন ্ঞ
মাতা- রেহনা পাড়ভীন

ধরগ ও,আচারগ ও, ধরগ ও, না াইল,  ময়মনিসং - ২৩০০



১৭৭০ PD00234014086 ১১৭৭০ মাছাঃ তাসিলমা খা ন িপতা- মা: সাম ল হক 
মাতা- মাছা: কেমলা খা ন

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

১৭৭১ PD00234011936 ১১৭৭১ আব াহ আল মা ন িপতা-শিহদ উ াহ 
মাতা-মিরয়ম বগম

২১৮, খা য়া, না াইল, ময়মনিসং - ২২২৩

১৭৭২ PD00234011469 ১১৭৭২ মাহা দ শামীম হােসন িপতা- মাঃ আ স সালাম
মাতা- মাছাঃ ফােতমা খা ন

আহ দ র (উ রপাড়া), ইউিনয়ন- আহ দ র, ওয়াড নং- 06, 
জানগর, পাবনা - 6682

১৭৭৩ PD00234012188 ১১৭৭৩ মা ফ ফিকর িপতা-আ ল মিজদ
মাতা-হািমদা

১৫২, কাটলী পাড়া, ১ নংওয়াড় না াইল পৗরসভা, 
না াইল,ময়মনিসং - ২২৯০

১৭৭৪ PD00234016084 ১১৭৭৪ মাছাঃ িরমা পারভীন িপতা- মাঃ িসি র রহমান
মাতা-িমেসসঃ রিজনা খা ন

বাসাঃ ৬৩০, পনগর-১৬,  পনগর নেসড, ৬, প বী, ঢাকা - 
১২১৬

১৭৭৫ PD00234011606 ১১৭৭৫ মাঃআশরা ল হাসান িপতা- মাঃআ ল মন র
মাতা-আশরা াহার

কােল া , মায়াে ম র, কােল া বাজার , না াইল, ময়মনিসং 
- ২২৯০

১৭৭৬ PD00234011474 ১১৭৭৬ সিজ ল ইসলাম িপতা- সানাই শখ
মাতা- রবা খা ন

মাদারবাড়ীয়া (হািজর হাট), ৬ নং ওয়াড (পাবনা পৗরসভা), 
পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা - ৬৬০০

১৭৭৭ PD00234012563 ১১৭৭৭ মাহা র রহমান খান িপতা-িজ া রহমান খান  
মাতা- বেদনা আ ার

রা া -১, ভা কা র , ০১ নং  , সাহাগী   , গৗির র ,ময়মনিসং -
 ২২৮১

১৭৭৮ PD00234015017 ১১৭৭৮ মা. মা র রহমান িপতা- মা. আ র রা াক
মাতা- মাছা. িশিরন লতানা

চকপাড়া মেহরচ ী, ২৬ নং, প া আবািসক, রাজশাহী িস  
করেপােরশন, রাজশাহী - ৬২০৭

১৭৭৯ PD00234013455 ১১৭৭৯ মাছাঃ খািদজা আ ার িপতা-মর ম- বিদউ ামান
মাতা- মাছাঃ রিবজা আ ার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া মািলবাগ। , 
িখলগ ও, ঢাকা

১৭৮০ PD00234013041 ১১৭৮০ মাঃ আিত ল ইসলাম িপতা- মাঃ শাম ল আলম 
মাতা- াহার খা ন

মেহ র , দাগািছ, ক ািলেকা কাঠন িমল  , পাবনা সদর , 
পাবনা- ৬৬০০

১৭৮১ PD00234011929 ১১৭৮১ মা: িমজা র রহমান আক িপতা- মা: আ ল কািদর আক
মাতা-শিহদা বগম

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

১৭৮২ PD00234011405 ১১৭৮২ এম. এ. মােলক িপতা- মাঃ তািজর উি ন
মাতা-মিজনা খা ন

২৯৪/১, শহীদ ফা ক িভলা লবাগ, শাহজাহান র, ঢাকা-১২১৭,

১৭৮৩ PD00234012888 ১১৭৮৩ মাঃ রািয় ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল গ র
মাতা- মাছাঃ হািফজা খা ন

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

১৭৮৪ PD00234010525 ১১৭৮৪ মাছা: রেবকা খা ন িপতা- মা: হািমদ মা া্
মাতা- মাছা: আিছয়া বগম

াম : মেনাহর র, ডাকঘর : ট িনয়া, থানা : পাবনা সদর, জলা 
: পাবনা- ৬৬০০

১৭৮৫ PD00234017651 ১১৭৮৫ মাহা দ মা ন কিবর িপতা- মাহা দ আ ল রহমান
মাতা-ফােতমা বগম

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

১৭৮৬ PD00234012903 ১১৭৮৬ মা: মিন ামান িপতা- মাছা: মােমনা খা ন
মাতা- মা: ইসমাইল িময়া

মা: মিন ামান , ১৯৯/১, আগাসােদক রাড, ঢাকা- ১১০০, 
আগাসােদক রাড, ৩৩, িজ, িপ, ও, ঢাকা- ১১০০

১৭৮৭ PD00234011224 ১১৭৮৭ আকবর আলী িপতা-চ ন িময়া
মাতা-খােলদা খা ন

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

১৭৮৮ PD00234012365 ১১৭৮৮ মাছা: কছানা লতানা িপতা- মা: সাহরাব শখ
মাতা- মাছা: হািফজা খা ন

িব-৩১/িজ-১, মিতিঝল এ িজ িব কেলানী (আল- হলাল জান), 
১০, িজ িপ ও, মিতিঝল, ঢাকা- ১০০০

১৭৮৯ PD00234015532 ১১৭৮৯ মাঃ তির ল ইসলাম িপতা- ত জ আলী
মাতা- রজাহান

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩ (৪থ তলা), মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, ময়মনিসং - ১২১৯

১৭৯০ PD00234011955 ১১৭৯০ রাজীব কমকার িপতা-িনর ন কমকার
মাতা-ইিত রানী কমকার

আ ারেকাটা, লাই (০৬), িচনাখড়া, জানগর,পাবনা - ৬৬০০



১৭৯১ PD00234017947 ১১৭৯১ মা র রিশদ িপতা-আজহা ল ইসলাম
মাতা-খািদজা খা ◌ুন

01, য়ালীর চর, ১১ নং ঘাগড়া, চর ঘাগড়া, ময়মনিসংহ 
সদর, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসং - ২২০০

১৭৯২ PD00234017261 ১১৭৯২ ফরেদৗস খান িপতা-আ স সা ার 
মাতা-নািছমা

দাড়া ধা , ন ন র, জাড়গাছা, সািথয়া, পাবনা - ৬৬৭০

১৭৯৩ PD00234010755 ১১৭৯৩ মাহা দ হািব র রহমান িপতা- মাহা দ আজহার আলী
মাতা-হােজরা বগম

বাসা - 596, সড়ক নং 01, কায়দা পাড়া, 02, অ ধার বাজার, 
সদর, ময়মনিসং - 2205

১৭৯৪ PD00234012370 ১১৭৯৪ মাছা: মাইয়া ফরেদৗস িপতা- মা: সাহরাব শখ
মাতা- মাছা: হািফজা বগম

িব-৩১/িজ-১, মিতিঝল এ িজ িব কেলানী (আল- হলাল জান), 
১০, িজ িপ ও, মিতিঝল, ঢাকা- ১০০০

১৭৯৫ PD00234013266 ১১৭৯৫ আল-মা ন িপতা-মক ল হােসন
মাতা-আেনায়ারা বগম

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

১৭৯৬ PD00234017078 ১১৭৯৬ মাছাঃ কাকলী আকতার িপতা-রািশদা খা ন
মাতা- মাঃ িসি ক খ

চাকলা, িরয়া, বড়া, পাবনা- 6682

১৭৯৭ PD00234012885 ১১৭৯৭ মা: মা র রিশদ িপতা-মিতউর রহমান
মাতা-চ া আ ার

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

১৭৯৮ PD00234013337 ১১৭৯৮ মাঃরােসল রানা িপতা- মাঃ বাব  সরদার 
মাতা- মাছাঃ জাছনা বগম

সাহা র , ঈ রদী, পাবনা - ৬৬২০

১৭৯৯ PD00234014021 ১১৭৯৯ ি  বগম িপতা- ত: আ স সালাম খান
মাতা- েলখা খানম

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

১৮০০ PD00234018438 ১১৮০০ রােশ ল ইসলাম েবল িপতা-মহিশন আলী সরকার
মাতা- রািজনা খা ন

দি ণ পাড়া, কােট া, ছাইেকালা, কােট া, চাটেমাহর, পাবনা - 
৬৬৩০

১৮০১ PD00234011533 ১১৮০১ মাঃ মা াক আহেমদ িপতা- মাঃ মা ফা কামাল
মাতা-ফিরদা আ ার

িব-৭৪, িজ -১২, এিজিব কেলানী, হাসপাতাল জান, ১০ নং , 
ঢাকা িজিপও , মিতিঝল,  ঢাকা।

১৮০২ PD00234012258 ১১৮০২ মা: খাজা মঈন উি ন িপতা- মা: কা  শখ 
মাতা- মাছা: সিজরন বগম

ম রা র , ভায়না , জানগর , পাবনা - ৬৬৬০

১৮০৩ PD00234013102 ১১৮০৩ এস এম ফিরদ িপতা- মা: হািব র রহমান
মাতা- মাছা. ফািহমা খা ন

াম: ব লী পা : ব লী থানা: ভা কা জলা: ময়মনিসংহ ২২৪০,

১৮০৪ PD00234010585 ১১৮০৪ মাঃ রােশ ামান খান িপতা- মাঃ আ  বকর
মাতা- মাছাঃ রািশদা পারিভন

বাসা/ হাি ং:- ৫১৬/০১, গািব া সােদক দফাদার রাড 
বাইেলন, চক গািব া, ০১, পাবনা সদর, পাবনা - ৬৬০০

১৮০৫ PD00234012079 ১১৮০৫ তাছিলমা আ ার িপতা- তাফা ল হােসন
মাতা-খােলদা বগম

যে - তাছিলমা আ ার , জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা।

১৮০৬ PD00234015137 ১১৮০৬ মাঃ িরপন ম ল িপতা-বাবর আলী ম ল 
মাতা- রেহনা বগম

তািলম নগর , সাগরকাি  , জানগর, পাবনা - ৬৬৬৬

১৮০৭ PD00234014617 ১১৮০৭ মাঃ মা ািফ র রহমান িপতা-রিফ ল ইসলাম
মাতা-হাছনারা বগম

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

১৮০৮ PD00234010396 ১১৮০৮ মাছাঃ ইশরাতজাহান িপতা- মাঃ ইসমাইলেহােসন
মাতা- মাছাঃ আফেরাজাপারভীন

িপ. িস. আর ২৬৫, কারা অিধদ র াফ কায়াটারস, ৩১নং 
ওয়াড, চকবাজার, পাবনা - ১২১১

১৮০৯ PD00234013330 ১১৮০৯ কিব ল  ইসলাম িপতা-নািছর  উি ন
মাতা-আেনায়ারা খা ন

১৩২/১, পি ম যা াবাড়ী, ৫০, যা াবাড়ী, ময়মনিসং - ১২০৪

১৮১০ PD00234017770 ১১৮১০ মাছা: মা ফা আ ার িপতা- মা: মাফা ল হােসন
মাতা- মাছা: মিরয়ম

মিরয়ম মা ােরর বাড়ী, চি র, কািশনাথ র, েগািব র, 
সািথয়া, পাবনা - ৬৬৮২

১৮১১ PD00234012484 ১১৮১১ খ কার মাঃআিরফ িব াহ িপতা-খ কার মাঃ আিরফ িব াহ
মাতা-আেয়শা খা ন

 াম: হির র দওলী ,   ইউিনয়নঃ      ১০ নং খ য়াজানী , 
হায়দার র , াগাছা,, ময়মনিসং - ২২১০

১৮১২ PD00234012025 ১১৮১২ মিন ল ইসলাম িপতা-সাম ল হক
মাতা-মিজনা খা ন

17/09,  ক-িব, িমর র-13 , িমর র-02, ঢাকা - 1216



১৮১৩ PD00234013237 ১১৮১৩ মা: আ ল কািদর িপতা- মা: লাল িময়া
মাতা-রািবয়া খা ন

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

১৮১৪ PD00234011875 ১১৮১৪ রিবউল ইসলাম িপতা- ত বজ র ইসলাম
মাতা-জােমনা

পাবনা- ি য়া রাড, রাধাকা র ম লপাড়া, দাগািছ, 
আ েতাষ র, পাবনা সদর, পাবনা - 6600

১৮১৫ PD00234013497 ১১৮১৫ এস. এম. ফিরদ িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা- মাছাঃ ফািহমা খা ন

যে - মাঃ হািব র রহমান, ব লী, ব লী, ব লী, ভা কা, 
ময়মনিসং - ২২৪০

১৮১৬ PD00234012158 ১১৮১৬ মাঃ আ ল বােতন িপতা- তঃ হােসন আলী
মাতা- রজাহান

মাঃ আ  তােহর, িব র, পাড়া, লাই, স িথয়া, পাবনা - 
৬৬৭০

১৮১৭ PD00234019067 ১১৮১৭ আফিরনা লতানা িপতা-MD. ANISUR RAHMAN
মাতা-MSS. MOMOTAZ BEGOM

1039, East Shewrapara, Begum 
Rokeya Sorony, Mirpur, ঢাকা

১৮১৮ PD00234010654 ১১৮১৮ মাহা দ মাশারফ হােসন িপতা- মাঃ মহিসন আলম
মাতা- হাসেন আরা আলম

১০/এন , ীন রাড ফ কায়াটার, ১৭, িনউ মােকট , ধানমি , 
ঢাকা - ১২০৫

১৮১৯ PD00234014178 ১১৮১৯ মা: এমদা ল হক িপতা- মা: হািব র রহমান
মাতা-মেনায়ারা বগম

পাছপাড়া, পাছদির া, ৬নং রাজগাতী, পাছদির া, না াইল, 
ময়মনিসং - ২২৯১

১৮২০ PD00234013888 ১১৮২০ মাঃ আতাউর রহমান িপতা- মাঃ িসরা ল হক 
মাতা- মাছাঃ হেলনা খা ন

বকচর ম ল পাড়া , বকচর , ন ন ভাের া ( ১ নং ওয়াড), ন ন 
ভাের া , বড়া , পাবনা - ৬৬৮৩

১৮২১ PD00234014218 ১১৮২১ অিমত হাসান মা ন িপতা- মাঃ আ াছ উি ন
মাতা- মাছাঃ মা ফা আ ার

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

১৮২২ PD00234018511 ১১৮২২ মা: েবল হােসন িপতা- মা: শাহজাহান আলী
মাতা- মাছা: বাহারজান বগম

এনএস আই অিফস, ওয়াড-১২, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, পাবনা - 
৬১০০

১৮২৩ PD00234018984 ১১৮২৩ িখ পাল িপতা-রেম  পাল
মাতা-ল ী পাল

যে : জন চ  পাল, পিরক না িবভাগ, পিরক না ম ণালয়, 
ক নং-৯, ম নং-৮, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৮২৪ PD00234013667 ১১৮২৪ রা  খা ন িপতা-রওশন আলী
মাতা-সােজদা বগম

যে ঃ মাঃ ইউ ফ আলী, পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর 
একা  সহকারী,  বাংলােদশ বতার, আগারগ ও, ঢাকা - ১২০৭

১৮২৫ PD00234018985 ১১৮২৫ শখ ের আলম িসি কী িপতা- মাহা দ আলী িসি কী
মাতা- রজাহান খানম

যে : ামল চ  পাল, কাজল ফােমসী, হাউিজং রাড,  দি ন 
করাণীগ , ঢাকা-১৩১১।

১৮২৬ PD00234019090 ১১৮২৬ মাঃ মাহাতাব ম ল িপতা- মাঃ জ ার ম ল
মাতা- মাছাঃ আেয়শা খা ন

ক-৪, ক -২১, ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, 
পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৮২৭ PD00234018983 ১১৮২৭ ভিজত মার িপতা-িনতাই চ  
মাতা-রীতা রানী 

যে : যাদব চৗ রী, িব-১৩/১০, ৫ম তলা, একতা কমে , 
সরকাির কেলানী, তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

১৮২৮ PD00234019087 ১১৮২৮ মাঃ মিনর াপারী িপতা- মাহা দ বপারী
মাতা- িফয়া বগম

ক-৪, ক -২১, ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, 
পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৮২৯ PD00234012496 ১১৮২৯ মিন ামান িপতা-রিফজ উি ন
মাতা-হাফছা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা।

১৮৩০ PD00234017926 ১১৮৩০ মাঃ আিন র রহমান িপতা- মাঃ আ ল লিতফ শখ
মাতা- মাসাঃ আেনায়ারা বগম

ক-৪, ক -২১, ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক না কিমশন, 
পিরক না ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

১৮৩১ PD00234012147 ১১৮৩১ তাহিমনা আ ার িপতা- মা: শিহ াহ
মাতা-মমতাজ বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ 
নং ওয়াড, ঢাকা।

১৮৩২ PD00234016817 ১১৮৩২ মাঃ ফির ল ইসলাম িপতা- মাঃ মহাতাব হােসন
মাতা- মাছাঃ ফিরদা বগম

৯৮, কামার র , ছািতয়ান াম, শাল াম, আদমিদঘী, 
আদমিদঘী, ব ড়া - ৫৮৯০

১৮৩৩ PD00234013779 ১১৮৩৩ মাঃ উমর ফা ক িপতা- মাঃ আিমর আলী 
মাতা- মাছা: আিজদা খা ন

373, পালাহার , 01, লী , না াইল , ময়মনিসং - 2300



১৮৩৪ PD00234018064 ১১৮৩৪ মাঃ মায়াে্ ম হােসন িপতা- মাঃ আ ল হািকম
মাতা- মাছাঃ মাহ দা বগম

0, হেল াপাড়া , মাদলা , মাদলা , শাজাহান র, শাজাহান র, 
ব ড়া - ৫৮০০

১৮৩৫ PD00234017440 ১১৮৩৫ শাহানা আ ার িপতা-ছিফর উি ন
মাতা-জািমলা খা ন

ক রী, িসংরইল, বারপাড়া, না াইল, ময়মনিসং - ২৩০০

১৮৩৬ PD00234018594 ১১৮৩৬ মাঃ আ ল মািমন িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা- মাছাঃ িমলন বগম

না্ই, বা াবাড়ী, সানারায়, মিহচরন হাট, গাবতলী, গাবতলী, 
ব ড়া - ৫৮২১

১৮৩৭ PD00234013736 ১১৮৩৭ রাই ল ইসলাম িপতা-আ  বকর িসি ক
মাতা-পা ল আ ার

তারাকা া ম  বাজার, তারাকা া ম  বাজার, ১ নং তারাকা া 
, ময়মনিসং - ২২৫২

১৮৩৮ PD00234015465 ১১৮৩৮ মারী সাহাগী রানী িপতা-বলরা্ম কিবরাজ
মাতা-রাধা রানী

0, বেজাড়া উ র িহ  পাড়া, 21 নং ওয়াড, মাদলা, 
শাজাহান র, শাজাহান র, ব ড়া - 5800

১৮৩৯ PD00234013724 ১১৮৩৯ মাঃ তারা িময়া িপতা- মাঃ হলাল উি ন
মাতা- মাছাঃ জাসনা বগম

সয়দ াম, সয়দ াম, ১০ নং খ য়াজানী, াগাছা, াগাছা, 
ময়মনিসং - ২২১০

১৮৪০ PD00234012448 ১১৮৪০ মা: মাস ল আলম িপতা- মা: আফছার আিল
মাতা- মাছা: মমতাজ বগম

৯৫/২,ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং স ার, পি ম 
কাফ ল,আগারগ ও তালতলা, ৪০, আগারগ ও , শের বাংলা 
নগর, শের বাংলা নগর, ব ড়া - ১২০৭

১৮৪১ PD00234016642 ১১৮৪১ মাঃ আল আিমন িপতা- মাঃ মাবারক আলী
মাতা-রিহমা খা ন

জারবাড়ীয়া, লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৮৪২ PD00234018969 ১১৮৪২ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- মাঃ একরাম হােসন আক
মাতা- মাছাঃ নাজমা িবিব

িলয়া, িলয়া, আদমদীিঘ, আদমদীিঘ, আদমদীিঘ, 
আদমদীিঘ, ব ড়া - ৫৮৯০

১৮৪৩ PD00234018637 ১১৮৪৩ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মিজদ
মাতা-আফেরাজা খা ন

বাসা নং-274, রাড নং-1, , লােহড়ীপাড়া, 1 নং ওয়াড, 
লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - 2216

১৮৪৪ PD00234017995 ১১৮৪৪ মাঃ ছেরায়ার আলম িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা-মেমনা বগম

৫৫, বারইপাড়া, সয়দ র, গাংনগর, িশবগ , িশবগ , ব ড়া - 
৫৮২৬

১৮৪৫ PD00234018592 ১১৮৪৫ এ. ক. এম. আশরা ল আলম 
আক

িপতা- মা: আ ছ ছা ার
মাতা-মমতাজ বগম

মা ার বািড়, িদউ, ০৮, ল র, ল র, ময়মনিসং - ২২৫০

১৮৪৬ PD00234010780 ১১৮৪৬ িমেলানা খা ন িপতা- ৎফর রহমান
মাতা-মিহমা বগম

িবলচাপিড়, িবলচাপিড়, এলাি , িবলচাপিড়, নট, নট, ব ড়া - 
৫৮৫০

১৮৪৭ PD00234015605 ১১৮৪৭ খাই ল ইসলাম িপতা-আলী আকবর
মাতা-খািদজা

৫৫৮, িন য়ারী, িন য়ারী, িন য়ারী, গফরগ ও, গফরগ ও, 
ময়মনিসং - ১৭৪৩

১৮৪৮ PD00234018566 ১১৮৪৮ মাঃ ইিলয়াছ হােসন িপতা- মাঃ মক ল হােসন 
মাতা- মাছাঃ খািদজা বগম

ফ িসতলা রাড দািড়দহ , মহাবালা , ময়দানহা া , দািড়দহ , 
িশবগ , িশবগ , ব ড়া - ৫৮১০

১৮৪৯ PD00234016126 ১১৮৪৯ কাম ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম
মাতা-ফােতমা খা ন

মিহলা কেলজ রাড , িশলাসী, ৮ নং ওয়াড, গফরগ ও পৗরসভা  
, গফরগ ও , ময়মনিসং - ২২৩০

১৮৫০ PD00234010772 ১১৮৫০ সিলমা খা ন িপতা-Nazma Khatun
মাতা-নাজমা খা ন

িবলচাপিড়, িবলচাপিড়, এলাি , িবলচাপিড়, নট, নট, ব ড়া - 
৫৮৫০

১৮৫১ PD00234016119 ১১৮৫১ আিত র রহমান িপতা-মিজ র রহমান 
মাতা-ব লা আ ার

ব ড়া, গাংগাইল, মহােদব র, না াইল,  ময়মনিসং - ২২৯১

১৮৫২ PD00234015067 ১১৮৫২ মাঃ তৗিফ র রহমান িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ তহিমনা বগম

সড়কঃ কািশম র রাড গণ া  ক  মাড়, ামঃ পািনশাইল 
(গণ া  ক ), ওয়াডঃ ১, িজরানী বাজার ওয়াডঃ ১-১৮, 
গাজী র িস  করেপােরশন ওয়াডঃ ১-১৮, ব ড়া - ১৩৪৯

১৮৫৩ PD00234018239 ১১৮৫৩ ল রায় িপতা-য না রায়
মাতা-বাসি  রানী রায়

বাসা#৯৬, রাড# ০১, শাহীপাড়া, কামাল কাছনা, ২৫, রং র 
সদর

১৮৫৪ PD00234018593 ১১৮৫৪ মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা- মাঃ আ র রা াক ম ল
মাতা- মাছাঃ রিহমা বগম

না্ই, বা াবাড়ী, সানারায়, মিহচরন হাট, গাবতলী, গাবতলী, 
ব ড়া - ৫৮২১



১৮৫৫ PD00234014573 ১১৮৫৫ মা মা জা াত িপতা- ত: সাম ি ন আহেমদ
মাতা-আেমনা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, 
মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা

১৮৫৬ PD00234017780 ১১৮৫৬ মাঃ হা ন অর রিশদ িপতা- মাঃ ছানা ল ইসলাম 
মাতা-হাওয়া বগম

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

১৮৫৭ PD00234013371 ১১৮৫৭ মাছাঃ ব  আ ার িপতা- মাঃ আনছা ল হক
মাতা- মাছাঃ আেমনা খা ন

শখ আঃ জ ার িভলা, বাসা নং: ১২, রাড নং: ০১, ক: িস, 
সকশন: ০৬, িমর র,  প বী িমর র, ময়মনিসং - ১২১৬

১৮৫৮ PD00234017535 ১১৮৫৮  মা: জয়নাল আেবদীন িপতা-আমজাদ হােসন মা া
মাতা-জাহানারা বগম

াম:মিহষ া, পা : মিহষ া, থানা: পচ চীয়া, জলা: ব ড়া, 
মিহষ া, িজয়ানগর/১, পচ চীয়া, ব ড়া - ৫৮৮০

১৮৫৯ PD00234016290 ১১৮৫৯ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল মা ােলব 
মাতা-রওশনারা বগম

 পালগ ও , ৯ নং কািশম র / ০১, ঘাগা , াগাছা , ময়মনিসং 
- ২২১০

১৮৬০ PD00234014933 ১১৮৬০ মা: মা ফ আহেমদ িপতা- মা: আনাে◌য়ার হােসন
মাতা- মাছা: রিশদা বগম

C/O: মা: আনাে◌য়ার হােসন, লিদঘী ( ব পাড়া), ওয়াড: 
১৩, ব ড়া সদর, শাজাহান র, শাজাহান র, ব ড়া - ৫৮০০

১৮৬১ PD00234015232 ১১৮৬১ মাঃ সাই ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন
মাতা-আিছয়া খা ন

র রাম র, ৭নং চর িনল ীয়া ইউিনয়ন, শ ূ গ  বাজার, 
ময়মনিসংহ সদর,  ময়মনিসং - ২২০৩

১৮৬২ PD00234015355 ১১৮৬২   মাঃ ল আিমন িপতা- মাঃ মাজা ফর হােসন তা কদার 

মাতা- মাছাঃ িবয়া খা ন
উনাহত, উনাহত িসংড়া, ণাহার, উনাহত িসংড়া, পচ িচয়া, 
পচ িচয়া, ব ড়া - ৫৯৪২

১৮৬৩ PD00234013401 ১১৮৬৩ সািবকা নাসরীন িপতা- মাঃ এনা ল হক
মাতা-ফােতমা খা ন

মাঃ এনা ল হক, র িরয়া, রাধাকানাই, আলী র, লবাড়ীয়া, 
লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৮৬৪ PD00234015525 ১১৮৬৪ মাঃ আ র রিহম িপতা- মাঃ আ ল গ র
মাতা- মাছাঃ রিহমা বগম

২৫০, গিনয়াির কাি , িদগদাইড়, মিহচরণ হাট, সানাতলা, 
সানাতলা, ব ড়া - ৫৮২১

১৮৬৫ PD00234012230 ১১৮৬৫ তপন মার সাহা িপতা- দাস সাহা
মাতা- লনা রানী সাহা

 াথলজী ৩০/২, এ, সহড়া, ১৩, ময়মনিসংহ, ময়মনিসংহ 
সদর,  ময়মনিসং - ২২০০

১৮৬৬ PD00234014137 ১১৮৬৬ মাঃ সাই র রহমান িপতা- তঃ ফারাজ উ ীন ম ল
মাতা- তঃ জাছনা বগম

েযাজ  নয়, না লী উ রপাড়া, ২০নং ওয়াড, ব ড়া পৗরসভা, 
ব ড়া, ব ড়া সদর, ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০

১৮৬৭ PD00234015308 ১১৮৬৭ জািকর হােসন িপতা-রজব আলী
মাতা-বােনছা বগম

৫, কালনাজানী, ৭নং, বাকতা, লবািড়য়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৮৬৮ PD00234016353 ১১৮৬৮ 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

১৮৬৯ PD00234014926 ১১৮৬৯ মাঃ রজাউল কিরম িপতা- ত মাঃ আ ল জ ার 
মাতা- মাছঃ রািহমা বগম

বািড় নং-িব/৯৩, জ ািত কমািশয়াল স ার,  মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া, িখলগ ও- ঢাকা

১৮৭০ PD00234011779 ১১৮৭০ ইসমাইল হাসাইন িপতা- মাজাহার আলী
মাতা-আেনায়ারা

েযাজ  নয,় চকধলী, ঘাট, িচবাড়ী, শর র, শর র, ব ড়া - 
৫৮৫০

১৮৭১ PD00234016655 ১১৮৭১ মাঃ সা াম হােসন িপতা- মাঃ গালাম মা ফা
মাতা- মাছাঃ পারভীন আ ার

জারবাড়ীয়া,  লবাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৮৭২ PD00234018200 ১১৮৭২ মাঃ মােজ র রহমান িপতা- মাঃ মাজা ফর রহমান
মাতা- মাছাঃ রেহনা বগম

েযাজ  নেহ, লবাড়ী দঃ পাড়া, লবাড়ী/02, হাট লবাড়ী, 
সািরয়াকাি , সািরয়াকাি , ব ড়া - 5820

১৮৭৩ PD00234017430 ১১৮৭৩ মাঃ রজাউল কিরম িপতা- মাঃ হািব র রহমান
মাতা-রািজয়া বগম

২২৭, তারাকাি , ৩ নং তারাটী, খামােরর বাজার, াগাছা, 
য়মনিসং - ২২০৪

১৮৭৪ PD00234016261 ১১৮৭৪ মাঃ মািম র রহমান িপতা-নজ ল ইসলাম 
মাতা-মাহ জা বগম

  যে , নজ ল ইসলাম , প চ িপ, আমশ , আমশ , পচ িচয়া, 
পচ িচয়া, ব ড়া - ৫৮৯২

১৮৭৫ PD00234014334 ১১৮৭৫ মিন ামান িপতা-মিজ র রহমান
মাতা-মিজদা খা ন

েযাজ  নেহ, চক লােহড়ীপাড়া, ১নং ওয়াড, লববাড়ীয়া 
পৗরসভা, লববাড়ীয়া, ময়মনিসং - ২২১৬



১৮৭৬ PD00234018395 ১১৮৭৬ মীনা পারভীন িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা-আিছয়া খা ন

C/O মাঃ আ ল মােজদ, বন াম, ৪নং খালতা মাঝ াম, 
চা ইর , ন ী াম, ন ী াম, ব ড়া - ৫১৮১

১৮৭৭ PD00234013600 ১১৮৭৭ মা:মহর আলী িপতা-MD.ABUL HOSSEN
মাতা-নাছিরন আ ার

লতলা, এনােযত র, লবািড়য়া, এনােযত র, লবািড়য়া, 
লবািড়য়া, ময়মনিসং - ২২১৬

১৮৭৮ PD00234016645 ১১৮৭৮ মাঃ র আলী িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক
মাতা- মাছাঃ দেলায়ারা বগম

েযাজ  নয,় িঝনারপাড়া, বা য়া, বা য়াহাট, সানাতলা, 
সানাতলা, ব ড়া - ৫৮২৬

১৮৭৯ PD00234015706 ১১৮৭৯ তাির ল ইসলাম িপতা- ল ইসলাম
মাতা- হেলনা খা ন

২৯৫/১৩, কিপে ত গিল, , চরপাড়া, ১৪ নং ওয়াড, সদর, 
ময়মনিসং - ২২০০

১৮৮০ PD00234012778 ১১৮৮০ মা: মা ািফজার রহমান । িপতা- মা: লাকমান আলী ।
মাতা- মাছা: শারিমন আ ার ।

েযাজ  নয় ।, জ ( দ: পাড়া ) ।, নপালতলী ।, কদমতলী ।, 
গাবতলী ।, গাবতলী ।, ব ড়া - ৫৮২১

১৮৮১ PD00234017477 ১১৮৮১ মাঃ শাহিরয়ার কিবর িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ িশদা বগম

াম : গা াকা াপাড়া, ১০ নং দা িনয়া/৩ নং , দা িনয়া বাজার, 
সদর, ময়মনিসং - ২২০০

১৮৮২ PD00234013032 ১১৮৮২ শামীমা আ ার িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম

৩২৬, আ িনয়াতাইড়, ০৭, সানাতলা, সানাতলা, সানাতলা, 
ব ড়া - ৫৮২৬

১৮৮৩ PD00234010138 ১১৮৮৩ মাঃ মাজাে ল হক িপতা- মাঃ আ ল মাতােলব 
মাতা-ছিবলা খা ন

 ৩নং ভরােডাবা ইউিনয়ন পিরষদ, ভরােডাবা, ভা কা,ময়মনিসং -
 ২২৪০

১৮৮৪ PD00234013016 ১১৮৮৪ মাঃ মােজ ল ইসলাম িপতা- ত মাঃ আ  তােলব
মাতা- মাছাঃ জাহানারা বগম

৩২৬, আ িনয়াতাইড়, ০৭, সানাতলা, সানাতলা, সানাতলা, 
ব ড়া - ৫৮২৬

১৮৮৫ PD00234012574 ১১৮৮৫ মা: অিনক আহেমদ পাঠান িপতা- মা: আ ল কােশম পাঠান
মাতা-িশিরন আ ার

বাসা-০১, পাইথল, কাওরাইদ, গফরগ ও, , ময়মনিসং - ১৭৪৫

১৮৮৬ PD00234011429 ১১৮৮৬ মাঃ হযরত আলী িপতা- মাঃ আরজ আলী
মাতা- মাছাঃ আেফলা বগম

বলদাহার, বলদাহার, ৫নং গািব র, চৗ হনী বা্জার, 
পচািচয়া , পচািচয়া , ব ড়া - ৫৮৮০

১৮৮৭ PD00234017289 ১১৮৮৭ মাঃ এনা ল হক িপতা- মাঃ আব র রিশদ
মাতা-মিজদা খা্ ন

নাই, বাইল , ০৭, কাওরাইদ, গফরগ ও, ময়মনিসং - ১৭৪৫

১৮৮৮ PD00234011392 ১১৮৮৮ মা: মাহ ল হাসান িপতা- মা: মিতয়ার রহমান
মাতা- মাছা: মাহ দা খা ন

েযাজ  নেহ,  হেল াপাড়া , ২১ ,  মাদলা, শাজাহান র, 
শাজাহান র, ব ড়া - ৫৮০০

১৮৮৯ PD00234015742 ১১৮৮৯ জা া ল ফরেদৗস িপতা-এম. ফির ামান
মাতা-আেনায়ারা বগম

যে - মাঃ মা দ িসকদাল, সহকারী ব  অিফসার, কাট নং-
১১(এ), বাংলােদশ ীম কাট হাইেকাট িবভাগ, ঢাকা।

১৮৯০ PD00234017273 ১১৮৯০ মাঃ দেলায়ার হােসন িপতা- ত শখ মিজবর রহমান
মাতা- মাছাঃ দৗলতন নছা

িব/১২০৬, নাটাইপাড়া (বউ বাজার), ০৬, ব ড়া, ব ড়া সদর, 
ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০

১৮৯১ PD00234016284 ১১৮৯১ দেলায়ার হােসন িপতা-আ ল হািলম
মাতা-নাজমা আ ার

০১, উদং, িসংরইল, আচার গ  , না াইল , ময়মনিসং - ২২৯০

১৮৯২ PD00234012855 ১১৮৯২ মা: শািম ল হক িপতা-আ ল জা ার
মাতা-মমতাজ বগম

িদ- ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ সরদার কমে ,, 
আগারগ ও , ২৭ নং ওয়াড , তালতলা , মাহা দ র, 
মাহা দ র, ব ড়া - ১২০৭

১৮৯৩ PD00234018630 ১১৮৯৩ অ◌াির ল হক শাওিলন িপতা-আ ল লিতফ িসকদার
মাতা-কাম ন নছা

11 াফ কায়াটার, কাফ ল, কাফ ল, মাহা দ র হাউিজং , 
মাহা দ র উ র িস  কেপােরশন, ঢাকা

১৮৯৪ PD00234016880 ১১৮৯৪ মাঃ িঝ ক পারেভজ িপতা- মাঃ তিববর রহমান
মাতা- মাছাঃ ম বগম

ছাইহাটা (পি ম পাড়া), ছাইহাটা, ভলাবাড়ী, িনউ সানাতলা, 
সািরয়াকাি , সািরয়াকাি , ব ড়া - ৫৮৩০

১৮৯৫ PD00234017887 ১১৮৯৫ মাঃ সালাহ উি ন িপতা- মাঃ আফতাব উি ন
মাতা- হাসেন আরা খানম

যে  মাঃ মাঃ আফতাব উি ন, পা খী, ১০নং শর র 
ইউিনয়ন , পা খী, না াইল,ময়মনিসং - ২২৯০

১৮৯৬ PD00234016187 ১১৮৯৬ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা-মা মা আ ার পা ল

হাি ং নং◌ঃ ৩৭৮, মাল াম ম পাড়া, ওয়াড নং◌ঃ ১৪, ব ড়া, 
ব ড়া সদর, ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০



১৮৯৭ PD00234010453 ১১৮৯৭ মাহ দা খা ন িপতা-মেয়জ উি ন
মাতা-মােজদা খা ন

র ল র/০৬, , গফরগ ও,, ময়মনিসং - ২২২৩

১৮৯৮ PD00234018705 ১১৮৯৮ সাখাওয়াত হােসন সিলম িপতা-রিফ ল ইসলাম
মাতা-সািহদা বগম

েযাজ  নয়।, পালশা হাজী গাড়ী, ১৫ নং ওয়াড, ব ড়া সদর, 
ব ড়া সদর, ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০

১৮৯৯ PD00234015518 ১১৮৯৯ মাঃ িমজা র রহমান িপতা- মাঃ আ াছ আলী
মাতা- িফয়া খা ন

ার টকিনক াল  িনং স ার (৪থ তলা), ১৭, ব রাম রা, 
২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা

১৯০০ PD00234012348 ১১৯০০ স য় মার িপতা-রােজ  নাথ মাহ
মাতা- শফালী রানী

নশরত র, নশরত র, নশরত র, নশরত র, আদমিদঘী, 
আদমিদঘী, ব ড়া - 5892

১৯০১ PD00234011969 ১১৯০১ তািরফ হােসন িপতা-িসরা ল ইসলাম  
মাতা-মিরয়ম বগম

ব ড়া,  ৫নং গাংগাইল, মহােদব র, না াইল, ময়মনিসং - ২২৯১

১৯০২ PD00234012280 ১১৯০২ শামীম আহে দ িপতা- ত: তিব র রহমান জায়ারদার
মাতা- ত: িমিন বগম

েযাজ  নয়।, িবলচাপড়ী, এলা ী, িবলচাপড়ী, নট, নট, ব ড়া 
- ৫৮৫০

১৯০৩ PD00234011051 ১১৯০৩ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা-এ. ক.এম হািব াহ
মাতা- ল ম আ ার

ার টকিনক াল ইিনং স ার, ১৭ িড.আই.  রাড (৪থ 
তলা), ব রাম রা, ওয়াড নং-৯৮, িখলগ ও, রাম রা,ঢাকা।

১৯০৪ PD00234015648 ১১৯০৪ মাঃ মাহ জার রহমান িপতা- মাঃ হায়দার আলী  
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম

কেলজ-আটাপাড়া, িশিহ র, িদগদাইড়, এস. এ কেলজ, 
সানাতলা, সানাতলা, ব ড়া - ৫৮২১

১৯০৫ PD00234018364 ১১৯০৫ সাি র নােছর িপতা- মাঃ আ র রা াক
মাতা-মাহ দা খা ন

ইলাই সরকার বাড়ী, অলহরী জয়দা, মঠবাড়ী, রানীগ , ি শাল, 
ময়মনিসং - ২২২০

১৯০৬ PD00234015374 ১১৯০৬ মাছাঃ পাদা আ ার িপতা-আ র রা াক িময়া 
মাতা- রেহনা পারিভন

আশা আিফস , ঠনঠিনয়া পি ম পাড়া , ১২ , ব ড়া , ব ড়া সদর 
, ব ড়া সদর , ব ড়া - ৫৮০০

১৯০৭ PD00234017094 ১১৯০৭ আইিরন লতানা িপতা- মাঃ আলাউি ন
মাতা-ছােলহা আ ার

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

১৯০৮ PD00234018144 ১১৯০৮ মাঃ আ ল ওহাব িপতা- ত ফজ র রহমান
মাতা- মাছাঃ আিনছা িবিব

60/4, মা া বািড়, 4থ তলা, (পি ম পােশ), 33 নং ওয়াড, 
মাহা দ র, মাহা দ র, মাহা দ র, ব ড়া - 1207

১৯০৯ PD00234018032 ১১৯০৯ মাঃ মা দ কিরম িপতা- মাঃ ন নবী ইসলাম
মাতা-রওশন আরা খা ন

েযাজ  নয,় িত ড়া, ৯ নং ধারা, ক য়াপাড়া, হা য়াঘাট,  
ময়মনিসং - ২২৬০

১৯১০ PD00234013714 ১১৯১০ মাঃ রােসল িময়া িপতা- মাঃ আমজাদ আলী
মাতা- মাছাঃ রিশদা বগম

েযাজ  নয়, িহজলী, কাগইল ইউিনয়ন পিরষদ, কাগইল, 
গাবতলী, গাবতলী, ব ড়া - ৫৮২০

১৯১১ PD00234018636 ১১৯১১ শাহাদৎ হােসন িপতা-শাম ল হক 
মাতা- শফলী বগম

দিড়পাড়া সড়ক , শাবাদাৈগড় , নকলা পৗরসভা ( ওয়াড নং -
০৬), নকলা , শর র - ২১৫০

১৯১২ PD00234018781 ১১৯১২ মাহা াদ মাহ ল ইসলাম িপতা- মাহা াদ হািবল উি ন
মাতা-মিরয়ম বগম

েযাজ  নেহ, ঠনঠিনয়া দি ণপাড়া, ব ড়া পৗরসভা ১২ নং 
ওয়াড, ব ড়া সদর, ব ড়া সদর, ব ড়া সদর, ব ড়া - ৫৮০০

১৯১৩ PD00234014880 ১১৯১৩ মা: মােমন িময়া িপতা-হায় াহ
মাতা-মােলকা

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

১৯১৪ PD00234012686 ১১৯১৪ মা. আরমান হােসন িপতা- মা. ই াহীম আলী
মাতা- মাছা. রেহদা খা ন

১২৮, বলঘিরয়া, রইল, রইল, কাহা , কাহা , ব ড়া - ৫৮৭০

১৯১৫ PD00234015929 ১১৯১৫ আল আিমন িপতা-ফিরদ িময়া
মাতা- িফয়া বগম

িরয়া ( ব পাড়া ী বািড়), িরয়া, ২ নং নকলা, িরয়া, 
শর র - ২১৫০

১৯১৬ PD00234016648 ১১৯১৬ জাহা ীর আলম িপতা-সািফয়ার রহমান
মাতা-জাহানারা বগম

বাসাঃ ৬৯, ামঃ গাড়পাড়া, ৪ না ার খামারপারা ইউিনয়ন, 
কােয়ম র, খানসামা, িদনাজ র - ৫২৩১

১৯১৭ PD00234018907 ১১৯১৭ িলখন চ  মাদক িপতা- খাকন চ  মাদক 
মাতা-িশ া রাণী মাদক

 রৗহা মাদকপাড়া   , ১৩ নং রৗহা  , শর র সদর  , শর র - 
২১০০

১৯১৮ PD00234015621 ১১৯১৮ িদপংকর রায় িপতা-খেগ  নাথ রায়
মাতা-ডিল রানী রায়

আ ল র, ৫নং আ ল র ইউিনয়ন পিরষদ, নবী র, িচিররব র, 
িদনাজ র - ৫২৪০



১৯১৯ PD00234016936 ১১৯১৯ সারা জা া ল থী িপতা-শাহজাহান সরকার
মাতা-জীবন নাহার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯২, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

১৯২০ PD00234019143 ১১৯২০ মাঃ সাি র রজা িপতা-এ. এস. এম. ফা ক
মাতা-খােলদা বগম

সতাবগ  রাড, জাল র, ০৭, বীরগ , িদনাজ র - ৫২২০

১৯২১ PD00234016935 ১১৯২১ মাঃ ার হােসন িপতা- মাঃ বাই াহ
মাতা-বােনছা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯২, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ২৩নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

১৯২২ PD00234019139 ১১৯২২ মাঃ মিন ামান িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন
মাতা-ম য়ারা বগম

পা  অিফস সংল  বাসা, জাল র, ০৩, বীরগ , িদনাজ র - 
৫২২০

১৯২৩ PD00234011416 ১১৯২৩ ফা ক হােসন িপতা-জবর আলী
মাতা-নািছমা বগম

া ন ম ারবাড়ী, ল ী ড়া, ০১ নং পাড়াগ ও, নািলতাবাড়ী, 
শর র - ২১১১

১৯২৪ PD00234019140 ১১৯২৪ ফরেদৗস আজাদ কািনজ িপতা-আ ল কালাম আজাদ
মাতা-িপয়ারা আজাদ

পা  অিফস সংল  বাসা, জাল র, ০৩, বীরগ , িদনাজ র - 
৫২২০

১৯২৫ PD00234012029 ১১৯২৫ মা ািফ র রহমান িমলন িপতা- মা: হািম র রহমান
মাতা- মাছা: িবনা বগম

জহার মাহ দ ম ল, কাউেনর চর, ভ য়া, ঝগড়ার চর, বরদী, 
 শর র - ২১৩০

১৯২৬ PD00234014841 ১১৯২৬ মাছাঃ হািসনা বগম িপতা- ত তছ ক হােসন
মাতা-শাম াহার

া ভবন, ২৬৬/২, পি ম শওড়াপাড়া, ১৪, িমর র, ঢাকা- 
১২১৬

১৯২৭ PD00234011729 ১১৯২৭ মাঃ সািম র রহমান িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা-স ফা খা ন

যে - মাঃ সািম র রহমান, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা

১৯২৮ PD00234017162 ১১৯২৮ মা. মাজা ফর হােসন িপতা- মাঃ িসরা ল হক
মাতা- মাছাঃ মেমনা খা ন

৪০/এ/১ , িজগাতলা, ধানমি , ঢাকা- ১২০৯

১৯২৯ PD00234016140 ১১৯২৯ ই ািহম খিলল িপতা-আ র রিশদ 
মাতা-ফিজলা বগম

ব ল চয়ার ােনর বাড়ী , দাহািলয়া, রাজনাগর , হািতবা া, 
নািলতাবাড়ী, শর র - ২১১১

১৯৩০ PD00234015337 ১১৯৩০ সত  গাপাল রায় িপতা- ভাষ চ  রায়
মাতা-িকরণ বালা রায়

ঈশান র, ৬নং রামচ র , িন হাট, কাহােরাল, িদনাজ র - 
৫২২৬

১৯৩১ PD00234014526 ১১৯৩১ সানিজদা খা ন িপতা- মাঃ আ ল কােদর 
মাতা- রজাহান বগম

ম ল বাড়ী, চরম য়া, ৮ নং , চ েকানা, নকলা, শর র - ২১৫১

১৯৩২ PD00234016394 ১১৯৩২ মাঃ সিলম উ ীন িপতা- মাঃ মা ফা কামাল
মাতা- মাছাঃ সােজরা খা ন

 কা নগর, কা নগর, ৫নং র র, দশমাইল, কাহােরাল, 
িদনাজ র - ৫২০০

১৯৩৩ PD00234019330 ১১৯৩৩ মাঃ মিন ামান িপতা- মাঃ লতান িময়া
মাতা-মেমনা বগম

আনমল,১৬৬, এিলফ া  রাড, হািতর ল, জজগিল, ৫১, 
িনউমােকট,  শর র - ১২০৫

১৯৩৪ PD00234010938 ১১৯৩৪ মাঃ রােস ামান িপতা- মাঃ রয়াজউ ীন
মাতা- মাছাঃ রওশন আরা বগম

রওশন িভলা, ইহারী মাঝাডা া, ১ নং চেহলগাজী ইউিনয়ন 
পিরষদ, ফর াবাদ, িদনাজ র সদর,  িদনাজ র - ৫২১০

১৯৩৫ PD00234016623 ১১৯৩৫ শবনম জিরন িরতা িপতা-আ  হািনফা
মাতা-হ ফা বগম

কে াল-ঘ-৩০৬, আগারগ ও তালতলা, ২৮ নং ওয়াড, 
মাহা দ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৩৬ PD00234018451 ১১৯৩৬ মাঃ আরমান হােসন িপতা- মাঃ আিন র রহমান 
মাতা- মাছাঃ  আেনায়ারা খা ন

আেনায়ারা িভলা  ও ন র ৪৬, িব ইড় ,  সাত ন র িবেজাড়া 
ইউিনয় পিরষদ , কা ণ, িবরল, িদনাজ র - ৫২১০

১৯৩৭ PD00234016206 ১১৯৩৭ মা:ইয়ািছন আল ফরমান িপতা- মা: আ ল হািমদ
মাতা- মাছা: শফালী বগম

মা ার বািড়, িবরভরট, ৭ নং ওয়াড, ভায়াডা া, বদ , শর র -
 ২১৩০

১৯৩৮ PD00234010438 ১১৯৩৮ মাঃ আ ল স িপতা- মাঃ কিছম উ ীন
মাতা-সােহরা বগম

৮৪৬, কাজীপাড়া,, ১৪ নং ওয়াড, িমর র, ঢাকা- ১২১৬

১৯৩৯ PD00234013077 ১১৯৩৯ বনা ফরেদৗসী পা া িপতা-হা ন উর রিশদ
মাতা-রােবয়া বগম

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



১৯৪০ PD00234015477 ১১৯৪০ লালী খা ন িপতা- মা: আমজাদ হােসন
মাতা-জিরফা খা ন

 দৗলত র, পাবতী র পৗরসভা, পাবতী র, িদনাজ র - 5250

১৯৪১ PD00234017153 ১১৯৪১ মা: জাহা ীর আলম িপতা- মা: আকরাম হােসন
মাতা-জাহানারা বগম

ই-১/িড, িব.এফ.আর.আই, আবািসক এলাকা, ২১ নং ওয়াড, 
কওয়াটখালী, সদর ময়মনিসংহ, শর র - ২২০১

১৯৪২ PD00234012186 ১১৯৪২ মািনক চ  রায় িপতা-ধেন র চ  রায়
মাতা-জনতা রানী রায়

রতনপাড়া (ভা পাড়া), চকসােকায়া, 2নং ভড়েভড়ী, পােকরহাট, 
খানসামা, খানসামা, িদনাজ র - 5231

১৯৪৩ PD00234014623 ১১৯৪৩ মা: তয়ব আলী িপতা- মা: আলীম উি ন
মাতা-ত রা বগম

লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম ণালয়, ১৩ নং ওয়াড, ঢাকা  িজ. িপ. ও. ১০০০

১৯৪৪ PD00234010886 ১১৯৪৪ সাগর মার ম ল িপতা-িবজয় মার ম ল
মাতা- িম া রাণী ম ল

িবজয় নি নী, চকচকা, লবাড়ী,   িদনাজ র - ৫২৬০

১৯৪৫ PD00234015758 ১১৯৪৫ আ ল মিতন আজাদ িপতা-আ ল লিতফ 
মাতা- িকলা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, 17, ব রাম রা, (4 তলা), 
িড. আই .  রাড, ঢাকা-1219.,

১৯৪৬ PD00234013958 ১১৯৪৬ মেহ র চ  রায় িপতা-ধেন র চ  রায়
মাতা-িচিত রানী

টিকবাড়ী,  1 নাফানগর/03, কংশরা, বাচাগ ,  িদনাজ র - 
5216

১৯৪৭ PD00234013290 ১১৯৪৭ মাঃ আজাহার আলী িপতা- মাঃ আ ল হাই
মাতা-সােজদা বগম

শালখা, শালখা, ৩নং উরফা/০৯, দরপট বাজার, নকলা, শর র - 
২১৫০

১৯৪৮ PD00234016871 ১১৯৪৮ মাঃ জাকািরয়া হােসন িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাতা-খেতজা বগম

মিন র, ৮ নং শংকর র, কমল র, িদনাজ র সদর, িদনাজ র - 
5200

১৯৪৯ PD00234014959 ১১৯৪৯ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ আজগর আলী
মাতা- মাছাঃ রােহনা বগম

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

১৯৫০ PD00234014515 ১১৯৫০ মা: িফেরাজ কিবর িপতা- মা: নজ ল ইসলাম 
মাতা-িন ফা ইয়াছমীন

শা ী রাদ র, ভা িরয়া,  নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৮১

১৯৫১ PD00234015340 ১১৯৫১ মা: জাহা ীর আলম িপতা- মা: আ ল মােলক
মাতা-জিরনা বগম

বারচর, ১নং কামােররচর ইউিনয়ন, বারচর, শর র সদর, 
শর র - ২১০০

১৯৫২ PD00234016243 ১১৯৫২ মা: আ স সালাম স িপতা- মা: দারাজ ামািনক
মাতা- মাসা: সরবা

ভা পাড়া, উ: হিররাম র ভা  পাড়া, ১ নং বলাইচ ী, 
পাবতী র,  িদনাজ র - ৫২৫০

১৯৫৩ PD00234014871 ১১৯৫৩ মা: আিত র রহমান িপতা-আেনায়ার হােসন 
মাতা- িফয়া খা ন

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

১৯৫৪ PD00234011332 ১১৯৫৪ মমতা রানী রায় িপতা-ধরনী কা  রায়
মাতা-মায়া রানী রায়

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

১৯৫৫ PD00234012184 ১১৯৫৫ মাঃ িরজন িময়া িপতা- ত- িনজাম িময়া
মাতা- মাছাঃ িশদা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
২৩নং ওয়াড,  িখলগ ও, শর র - ১২১৯

১৯৫৬ PD00234018632 ১১৯৫৬ মাঃ আহসান হাবীব িপতা- মাঃ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আেয়শা খা ন

দলাই কাটা, ১০ নং হিররাম র, আন  বাজার, পাবতী র, 
িদনাজ র- ৫২৬০

১৯৫৭ PD00234013563 ১১৯৫৭ মাঃ নািদউর রহমান িপতা- মাঃ মা ািফ র রহমান
মাতা-নািছমা আ ার

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

১৯৫৮ PD00234014584 ১১৯৫৮ এস এম আ  সাঈদ িপতা- মাঃ আ ল মােলক
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম

দি ণ জাল র, ৮ নং ওয়াড, বীরগ  পৗরসভা, বীরগ , 
িদনাজ র - ৫২২০

১৯৫৯ PD00234011584 ১১৯৫৯ রােসল িময়া িপতা-আ র রহমান
মাতা-রািশদা বগম

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

১৯৬০ PD00234018623 ১১৯৬০ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাকেছদ আলী
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম

দবী র, ৯ নং শদহ/৬ নং ওয়াড, শদহ (িহিলরডা া), 
নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৬০

১৯৬১ PD00234017675 ১১৯৬১ আব াহ আল মাহ দ িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক  
মাতা- মাছাঃ মাক দা বগম

হাসপাতাল রাড, , পাঠাকাটা   , ০৬ নং পাঠাকাটা  , চক 
পাঠাকাটা , নকলা, শর র - ২১৫০



১৯৬২ PD00234011950 ১১৯৬২ এস. এম. আদনান শর িপতা- মাঃ শর জাহান আলী
মাতা- সিলনা বগম

১/১৩, ক-িজ, লালমা য়া, মাহা দ র, ৩২ নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ঢাকা - ১২০৭

১৯৬৩ PD00234018694 ১১৯৬৩ ফারজানা ইসরাত জাহান িপতা-ফজ র রহমান
মাতা-রািশদা বগম

সাইলাম র, ৭ নং টালকী, িবিবরচর, নকলা, শর র - ২১৫০

১৯৬৪ PD00234012570 ১১৯৬৪ মাঃ আ ল মািমন িপতা- ত আ ল  কােদর
মাতা- মৗ দা বগম

423, হািবব র (রাম রা), 06, িবরাম র, িদনাজ র - 
5266

১৯৬৫ PD00234014350 ১১৯৬৫ চােমলী আ ার িপতা- ত: এনা ল হক 
মাতা- লতানা রািজয়া

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ২২ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা

১৯৬৬ PD00234014494 ১১৯৬৬ মা: মিন ামান িপতা-মর ম তছিলম উি ন 
মাতা- িফয়া খা ন

শা ী রাদ র , ভা িরয়া ,  নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৮১

১৯৬৭ PD00234014963 ১১৯৬৭ আল মা ন িপতা- মাফা ল হােসন
মাতা-খােলদা বগম

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

১৯৬৮ PD00234019032 ১১৯৬৮ মাঃ রােসল হােসন তা কদার িপতা- মাঃ জাহাংগীর হােসন তা কদার

মাতা- রািজ বগম
খামার ঝাড়বাড়ী, খামার ঝাড়বাড়ী, ৬ নং আউিলয়া র ইউিনয়ন 
পিরষদ, লহাট, িদনাজ র - ৫২০০

১৯৬৯ PD00234014622 ১১৯৬৯ উে  ছালমা িপতা- মাঃ তািজ ল হক
মাতা-রািজয়া বগম

পাঠাকাটা, পাঠাকাটা, 6 নং, চক পাঠাকাটা, নকলা, শর র - 
2150

১৯৭০ PD00234016018 ১১৯৭০ সােয়ক মাহা দ তােরক িপতা- মা: আ  তালহা
মাতা-ম য়ারা বগম

শশরা, হাজীপাড়া, প চ (০৫), ফািসলাডা া, িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র - ৫২০০

১৯৭১ PD00234010039 ১১৯৭১  মা: মা র রিশদ িপতা- মা: সিহজ উি ন 
মাতা- মাছা: মা মা খা ন

তা কদার বাড়ী, ছনকা া, 1 নং ওয়াড 4 নং তািতহা  
ইউিনয়ন পিরষদ , বটতলা বাজার, বরদী,  শর র - 2130

১৯৭২ PD00234018452 ১১৯৭২ মাঃ মািনক হােসন িপতা- মাঃ জাহার আলী
মাতা- মাছাঃ রখা খা ন

ভবানী র, সাত ন র িবেজাড়  ইউিনয়ন পিরষদ, িবরল, 
িদনাজ র - ৫২১০

১৯৭৩ PD00234010469 ১১৯৭৩ মাঃ হািফ র রহমান িপতা- মাঃ হযরত আলী
মাতা- েলছা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, ১৭, ব রাম রা, ২২ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা

১৯৭৪ PD00234010757 ১১৯৭৪ মা: হাসনাইন আেরিফন িপতা- মা: আ ল লিতফ ম ল
মাতা- মাছা: রেহনা পারভীন

িশব র বাজার (িনিশবা র), জাতবানী ইউিনয়ন পিরষদ, ওয়াড 
নং-০৮, িশব র, িবরাম র, িদনাজ র - ৫২৬৬

১৯৭৫ PD00234014458 ১১৯৭৫ আিখ আ ার িপতা-হায়দার আলী
মাতা-আফেরাজা বগম

৩১২/৩২/িব, িখলগ ও তালতলা, িখলগ ও, ঢাকা

১৯৭৬ PD00234017381 ১১৯৭৬ মাঃমা র রিশদ িপতা- মাহা াদ আলী
মাতা-মা জা খা ন

মা ক বাজার, িব র, ১০ নং রাণী র, িবরল, িদনাজ র - 
৫২১০

১৯৭৭ PD00234015617 ১১৯৭৭ আিকজ িময়া িপতা-শাম ি ন  
মাতা-রািশদা বগম

১২৫, হক সােহেবর মছ, ৩য় তলা, , দি ণ মা া, িহ  িময়া গিল 
 , মা া  , বাসােবা   , গদা  , ঢাকা

১৯৭৮ PD00234019150 ১১৯৭৮ মা:ইি স আলী িপতা- মা:আ ল বারী
মাতা- মাছা:আেলয়া খা ন

৪১২, জাল র (হাটেখালা), ০৫ নং ওয়াড, বীরগ , িদনাজ র - 
৫২২০

১৯৭৯ PD00234014420 ১১৯৭৯ সাইমা লতানা িপতা-শাম ি ন 
মাতা-নিজরন নছা

িব-৯৩, মািলবাগ, জ ািত কমািশয়াল স ার, ২২নং, িখলগ ও, 
রাম রা, ঢাকা

১৯৮০ PD00234014524 ১১৯৮০ মা: মেহদী হাসান িপতা- মা: আিজ ল হক 
মাতা-মমতাজ বগম

শা ী রাদ র, ভা িরয়া, নবাবগ , িদনাজ র - ৫২৮১

১৯৮১ PD00234016657 ১১৯৮১ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ জিহর উি ন
মাতা-ছােনায়ারা

যে - মাঃ জিহর উি ন, গাপালিখলা, গড়জিরপা, গাপালিখলা, 
বদ , শর র - ২১০০

১৯৮২ PD00234018747 ১১৯৮২ মাঃ ডাব  িময়া িপতা- মাঃ খাসা িময়া
মাতা-ছােলহা বগম

নাগরী সাগরী, 11 নং মিরচা, সাতখামার, বীরগ  , িদনাজ র - 
5220



১৯৮৩ PD00234011440 ১১৯৮৩ মাঃ পারেভজ মাশারফ িপতা- মাঃ মাকেল র রহমান
মাতা- লতানা রািজয়া

মাঃ পারেভজ মাশারফ, রাম রা, ১৭ ব রাম রা, রাম রা, 
ঢাকা,

১৯৮৪ PD00234018019 ১১৯৮৪ অি িজতা রায় িপতা-রমনী কা  রায়
মাতা-িবমলা রায়

১৯১, রহমানস রগনাম স ার, তজগ ও- লশান িলংক রাড, 
ঢাকা- ১২০৮

১৯৮৫ PD00234016055 ১১৯৮৫ মা: নািছর উি ন িপতা-আ ল জিলল
মাতা-ছাই ন নছা

জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ রী পাড়া , িখলগ ও, 
ঢাকা

১৯৮৬ PD00234015378 ১১৯৮৬  কমল বমা িপতা-রমাকা  বমা
মাতা-আরিত রায়

বমা, দি ণ গাপাল রায়, ৫ নং, কািকনা, কালীগ , 
লালমিনরহাট - ৫৫২০

১৯৮৭ PD00234012758 ১১৯৮৭ সিজব িময়া িপতা-আজাহার আলী
মাতা-ছােলহা বগম

যে - া  কমািশয়াল স ার, ১/১, পি ম হাজীপাড়া, রাম রা, 
ঢাকা, পি ম হাজীপাড়া, ২৩ নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

১৯৮৮ PD00234015789 ১১৯৮৮ মাঃ মা ফ হাসান িপতা- মাঃ নওয়াব আলী
মাতা-মেনায়ারা বগম

বাসাঃ ৪১, সড়কঃ ৮, শেকরেটক, মাহা াদ র, ঢাকা - ১২০৭

১৯৮৯ PD00234012961 ১১৯৮৯ মা: মাশারফ হােসন িপতা- ত শরাফত আলী
মাতা-িবিব হাওয়া

খ ন বাড়ী, চরবাসি , ০৮ নং চর অ ধর, নারায়ন খালা, নকলা, 
নকলা, শর র - ২১৫০

১৯৯০ PD00234012429 ১১৯৯০ মাঃ ফজ ল হক িপতা- মাঃ মাতােলব হােসন খ কার
মাতা- মাছাঃ হােজরা বগম

গ ম য়া, গা র, আিদতমারী,  লালমিনরহাট - ৫৫০১

১৯৯১ PD00234012987 ১১৯৯১ রািক র রহমান িপতা-মাহ র রহমান
মাতা-সােয়দা বগম

দরবার চর, ৮ নং চর অ ধর, নারায়ন খালা , নকলা , শর র - 
২১৫০

১৯৯২ PD00234010644 ১১৯৯২ মাঃ গালাম মা ািকন িপতা- মাঃ আ ল মিতন
মাতা-সিখনা লতানা

মিহষেখাচা রাড (কাচারী পাড়া), আিদতমারী, ভাদাই, 
লালমিনরহাট - ৫৫১০

১৯৯৩ PD00234015868 ১১৯৯৩ মা: রিবজল ইসলাম িপতা- ত আেনায়ার হােসন
মাতা-মেমলা বগম

িশেবা র, িশেবা র, ১নং কামােররচর ইউিনয়ন, বারচর, 
শর র সদর, শর র - ২১০০

১৯৯৪ PD00234010861 ১১৯৯৪ মাই ল ইসলাম িপতা-ZAINAL ABEDIN
মাতা-MAZEDA BEGUM

দি ণ পা িলয়া, ইউিনয়নঃ পা কাপাড়া/ওয়াড নং ০৮, দি ণ 
পা িলয়া, হাতীবা া, লালমিনরহাট - ৫৫৩০

১৯৯৫ PD00234011541 ১১৯৯৫ ফারজানা বিব িপতা- মাঃ গালাম হােসন
মাতা-শাহনাজ পারভীন

ফারজানা বিব, িদ াই শটহ া  এ  কি উটার ইিনং স ার, 
৪১১ বাংলা শিপং কমে , িমর র-১, ঢাকা-১২১৬।

১৯৯৬ PD00234014768 ১১৯৯৬ মাঃ জয় ল আেবদীন িপতা- মাঃ বিদয়ার রহমান
মাতা- জাহরা খা ন

বাসা নং ১৪, রাড নং-৪, রিত র, ৮ নং গা া, িত া, 
লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট - ৫৫০০

১৯৯৭ PD00234011449 ১১৯৯৭ পালী আ ার িপতা- মাঃ মাজাে ল হক
মাতা-লিতফা বগম

জে - পালী আ ার, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা।

১৯৯৮ PD00234014038 ১১৯৯৮ জগদীশ চ  রায় িপতা-অ ল চ  রায়
মাতা-জয় ী রানী

রাজ র, লালমিনরহাট সদর,  লালমিনরহাট - ৫৫০০

১৯৯৯ PD00234012026 ১১৯৯৯ মাহ ল হাছান িপতা- মাফা ল হােসন
মাতা-নািজফা বগম

িড়য়া ব পাড়া সড়ক, িড়য়া, নকলা পৗরসভা, ওয়াড নং -
০২,  নকলা , শর র - ২১৫০

২০০০ PD00234018667 ১২০০০ মাছাঃ আফেরাজা খা ন িপতা- মাঃ আেনায়ার হাসাইন
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম

ধওলাই, নওদাবাস, হাতীবা া, লালমিনরহাট - ৫৫৩০

২০০১ PD00234018645 ১২০০১ মাহ ল হাছান িপতা- মাফা ল হােসন
মাতা-নািজফা বগম

িড়য়া সড়ক , িড়য়া, ২নং ওয়াড নকলা পৗরসভা, নকলা , 
শর র - ২১৫০

২০০২ PD00234010929 ১২০০২ মাঃ হা ন অর রিশদ িপতা- মাঃ বাদশা িময়া
মাতা- মাছাঃ ফিজলা বগম

সংসদ সদ  ভবন, ভবন নং-০১, নাখালপাড়া, তজগ ও ,ঢাকা-
১২১৫

২০০৩ PD00234013436 ১২০০৩ মাঃ বাস  িময়া িপতা- মাঃ আসা ল মিমন 
মাতা-বােনছা খা ন

বারমাইসা সড়ক, বারমাইসা , ৩ নং উরফা, দরপট বাজার ,  
নকলা , শর র - ২১৫০



২০০৪ PD00234015457 ১২০০৪ ফারজানা িম িপতা- মাতােসম িব া
মাতা-নািদরা লতানা িশিরন

সড়কঃ কািশম র রাড গণ া  ক  মাড়, ামঃ পািনশাইল 
(গণ া  ক ), ওয়াডঃ ১, িজরানী বাজার, গাজী র

২০০৫ PD00234018666 ১২০০৫ মা: বাস  িময়া িপতা- মাঃ আসা ল মিমন
মাতা-বােনছা খা ন

বারমাইসা পি ম পাড়া সড়ক , বারমাইসা , ৩ নং উরফা , দরপট 
বাজার , নকলা, শর র - ২১৫০

২০০৬ PD00234013054 ১২০০৬ েবল হক িপতা- মাঃ খয় ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ তছিলমা বগম

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

২০০৭ PD00234013226 ১২০০৭ মাঃ মািফ ামান িপতা- মাঃ আ র রিশদ 
মাতা- মাছাঃ িশদা বগম

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

২০০৮ PD00234016800 ১২০০৮ মাঃ জািক ল ইসলাম িপতা- মাঃ সাম ল আলম
মাতা- মাছাঃ জ রা খা ন

রা পাড়া, 5নং ওয়াড, আমতলা কাজীপাড়া, বাদা, প গড় - 
5000

২০০৯ PD00234011719 ১২০০৯ মাঃ মােশ ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন
মাতা-শািহদা খা ন

যে - মাঃ মােশ ল ইসলাম, এইচ.আই. শাহিরন হামস, বাসা-
৩৯৪, াট িস-৪, ি  ল ীট, হািতর ল, ধানমি , ঢাকা

২০১০ PD00234014289 ১২০১০ মা. জািকর সাইন িপতা- মা. হাজীম আমান উ াহ
মাতা-আ ার জাহান

ক 38/1, কালাচ দ র ( ল রাড), লশান, ঢাকা- 1212

২০১১ PD00234011741 ১২০১১ মাঃ এমরান হাসাইন িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা-মমতা বগম

যে - মাঃ এমরান হাসাইন, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-
৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা

২০১২ PD00234015766 ১২০১২ মা: জিসম উ ীন িপতা- মা : বিশর উ ীন 
মাতা- মাছা : জাহানারা খা ন

চংঠী বাজার সড়ক, নগর চংঠী (হাজীপাড়া), ১০ নং চংঠী 
হাজারাডা া ইউিনয়ন পিরষদ, দবীগ , প গড় - ৫০২০

২০১৩ PD00234017223 ১২০১৩ মা: রিফ ল ইসলাম িপতা- মা: আেহদ আলী
মাতা-রােশদা বগম

বারচর, বারচর, ১ নং কামােরর চর ইউিনয়ন, বারচর, 
শর র সদর,  শর র - ২১০০

২০১৪ PD00234015802 ১২০১৪ মা: সােহল রানা িপতা- মা: আকতার আলী
মাতা-িলিল বগম

আেয়শা ক হাউজ,বা ল টাওয়ার, ৩৫ বাংলাবাজার , ৩৭ নং 
ওযাড, ঢাকা-১১০০

২০১৫ PD00234011490 ১২০১৫ সাি র  হােসন িপতা- মাঃ আ ল ক স
মাতা- ত নািছমা আ ার

অিভযান-১১৬,কেলজ রাড, ম  আউচ পাড়া, ৫৪ নং ওয়াড, 
িনশাতনগর, ট ী, শর র - ১৭১১

২০১৬ PD00234013066 ১২০১৬ মা: রােশ ামান রােশদ িপতা-Md Monsur Ali
মাতা-Mst Ranu Begum

vill- Rajnagarh (Notun Boshti), 6, 
Panchagarh, প গড় - 5000

২০১৭ PD00234014460 ১২০১৭ মাঃ শহী ল ইসলাম িপতা- মাঃ লহাস উি ন
মাতা-ফিরদা বগম

মাঃ লহাস উি ন, চর ভাবনা, ৮ নং চর অ ধর, নারায়ণ 
খালা,  নকলা, শর র - ২১৫০

২০১৮ PD00234017876 ১২০১৮ মা: মাক ল ইসলাম িপতা- ত. মা: জিহ ল ইসলাম
মাতা-মেনায়ারা বগম

যে : মা: মাশারফ হােসন, (িরফম সল), কাজী আলাউি ন 
রাড, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র,  প ন, ঢাকা- 

১০০০
২০১৯ PD00234012356 ১২০১৯ শাহাদৎ হােসন িপতা-শাম ল হক 

মাতা- শফালী বগম
দিড়পাড়া সড়ক , শাবাদাৈগড় , নকলা পৗরসভা, ওয়াড নং -
০৬,  নকলা , শর র - ২১৫০

২০২০ PD00234015193 ১২০২০ মাঃ আশরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ তিফ ল ইসলাম
মাতা- ত আেহদা বগম

ভজন র, ৬নং ভজন র, িলয়া, প গড় - ৫০৩০

২০২১ PD00234016771 ১২০২১ জািহদ আেনায়ার িপতা-জামাল উি ন
মাতা-জােয়দা বগম

রাতন ঢাকা ক ীয় াফ কায়াটার, বাসা নং-২৭৬ বাগানবাড়ী 
আবািসক এলাকা, নািজ ি ন রাড়, লালবাগ, ঢাকা

২০২২ PD00234018901 ১২০২২ মাঃ আিরফ হােসন িপতা- ত-আ  ব র িছি ক
মাতা- মাছাঃ র নহার বগন

ি পাড়া, চ নবাড়ী, বাদা, প গড় - 5010

২০২৩ PD00234015602 ১২০২৩ আ াহ িময়া িপতা-আলতা র রহমান
মাতা-জ রা বগম

চরেগাপাল র, ৩ নং  নারীতলা, নয়াপাড়া, মাদারগ ,  
জামাল র - 2010

২০২৪ PD00234010215 ১২০২৪ মা: েবল ইসলাম িপতা- মা: শাহা আলী 
মাতা- মাছা: মি কা বগম

পা  পীর- বাদা সড়ক, ইসলাম র, পীর, বাদা, প গড় - ৫০১০



২০২৫ PD00234016788 ১২০২৫ মাঃ আিশ ামান িপতা- মাঃ রজাউল কিরম
মাতা- মাছাঃ ফােতমা

বাড়ী নং# ১১৩, রাড নং# ০৬,, িনউ িডওএইচএস মহাখালী, 
ঢাকা-১২০৬।

২০২৬ PD00234018396 ১২০২৬ অিনত  চ  সন িপতা-রেমশ চ  সন 
মাতা- শাি   রানী সন

৩৯৫, মালানী সন পাড়া , আেলায়ােখায়া, বামন মার , 
আেটায়ারী , প গড় - ৫০৪০

২০২৭ PD00234012392 ১২০২৭ িমরা িপতা- মায়াে ম হােসন
মাতা-মােজদা

৫১২ (২য় তলা)  , দি ণ গাড়ান, ঢাকা দঃ, ওয়াড় নং -২, 
িখলগ ও,  ঢাকা

২০২৮ PD00234014387 ১২০২৮ মাঃ জেবদ আলী িপতা- মাঃ আিজবর রহমান
মাতা- মাছাঃ জিমলা বগম

িবড়ােজাত, ৬নং সাতেমড়া ইউিপ, সাতেমড়া, প গড় সদর, 
প গড় - ৫০০০

২০২৯ PD00234011775 ১২০২৯ মা: খায় ল ইসলাম িপতা- মা: আ ল হািনফ
মাতা-খােলদা বগম

222/2 কােশম সােহেবর বািড়, ম নং D-7, তজ নী পাড়া , 
39, তজগ ও, ঢাকা

২০৩০ PD00234012947 ১২০৩০ মাছাঃ মৗ মী বগম িপতা- মাঃ রহমত আলী
মাতা- মাছাঃ েলখা বগম

জাড়পা ড়ী, চ নবাড়ী, বাদা, প গড় - ৫০১০

২০৩১ PD00234014041 ১২০৩১ মাঃ আকবর আলী িপতা- মাঃ আবল হােসন
মাতা-মেনায়ারা বগম

৭৫/এ, দি ণ কাজলা, নয়ানগর,  দিনয়া, ডমরা, ঢাকা

২০৩২ PD00234011348 ১২০৩২ মাঃ ন র আলম িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম

রলওেয় শন সংল , জগথা, ৬ নং ওয়াড, পীরগ , ঠা রগ ও -
 ৫১১০

২০৩৩ PD00234013664 ১২০৩৩ মাঃ পন িময়া িপতা- মাঃ অেফদ আলী
মাতা- মাছাঃ শািহদা বগম

েযাজ  নয়, বীরহািতজা, র ঠ, আমবািড়য়া, মলা হ, 
মলা হ, জামাল র - 2021

২০৩৪ PD00234013176 ১২০৩৪ মাঃ সউদ িবন সােদক িপতা- মাঃ সােদ ল ইসলাম
মাতা-মাহ জা ইসলাম

৯১৫,ব ন হাউস, বশাখী মাড়,, ব  হািজপাড়া, ঠা রগ ও - 
৫১০০

২০৩৫ PD00234013871 ১২০৩৫ মা: তানিভর ইসলাম িপতা- মা: শহী াহ ম ল
মাতা- রািজফা বগম

ম ল বাড়ী, গােবর াম, 3 নং ওয়াড, মাদার গ , জামাল র - 
2040

২০৩৬ PD00234018055 ১২০৩৬ কিলন চ  বমন িপতা-িহেরন চ  বমন
মাতা-িবষয়া রাণী

১৪৭, মালানী, ১৫ নং দবী র, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও - 
৫১০০

২০৩৭ PD00234012718 ১২০৩৭ আিবদা আইিরন িপতা- মাঃ আকবর আলী
মাতা-মমতাজ বগম

61/1, Mollapara mosjid, West Kafrul, 
Dhaka

২০৩৮ PD00234016057 ১২০৩৮ মা: দেলায়ার হােসন িপতা- মা: আব র রহমান
মাতা-আেলফা বগম

বড়ব র ন নপাড়া, ০৬ নং ওয়াড,  সদর, ঠা রগ ও - ৫২০০

২০৩৯ PD00234010283 ১২০৩৯ আ  তােহর মাহা দ িপতা- মাঃ শওকত আলী
মাতা-নাজ ন নাহার

সািহন িময়া, ব- িব,  হালিডং নং- ২৭১, িলংক রাড,   , ব 
মাসদাইর , ৫নং এনােয়ত নগর ইউিনয়ন পিরষদ, নারায়ণগ

২০৪০ PD00234015222 ১২০৪০ আেয়শা িসি কা িপতা- রজাউল কিরম
মাতা-রিহমা বগম

িব/৯৩, (৪থ তলা), চৗ রী পাড়া,  িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

২০৪১ PD00234011957 ১২০৪১ মাঃ জােয়ত আলী িপতা- ত. নবীরউি ন
মাতা- মছাঃ জীবন নাহার

হািমদ র, হািমদ র ( টংগড়পাড়া), ২নং শিরফ র, নাি না, 
জামাল র সদর, জামাল র - ২০০১

২০৪২ PD00234013233 ১২০৪২ মাঃ মাবাে র হােসন িপতা- মাঃ ওয়ােজদ আলী
মাতা- মাছাঃ মন রা বগম

ব গায়ালপাড়া, ০২, ঠা রগ ও, ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও-
৫১০০

২০৪৩ PD00234015201 ১২০৪৩ মাহা দ শির ল ইসলাম িপতা- মাহা দ ছােয়দ আলী
মাতা-সােজদা বগম

ব  িচথিলয়া, ব  িচথিলয়া, ঘাড়াদাপ, বড়ই রা, জামাল র 
সদর, জামাল র - ৩০১৯

২০৪৪ PD00234011970 ১২০৪৪ মাঃ ন র আলম িপতা- মাঃ আ র রহমান
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম

রলওেয় শন সংল , জগথা, ৬ নং ওয়াড, পীরগ , ঠা রগ ও -
 ৫১১০

২০৪৫ PD00234010652 ১২০৪৫ তািনয়া আ ার িপতা- তঃ তারা িময়া
মাতা-আেলয়া বগম

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

২০৪৬ PD00234019103 ১২০৪৬ মাঃ হািব র রহমান িপতা- মাঃ ইি স আলী
মাতা-কমলা বা

ইি স বাড়ী, ব গায়ালপাড়া, ২নং ওয়াড, ঠা রগ ও সদর,  
ঠা রগ ও - ৫১০০



২০৪৭ PD00234011423 ১২০৪৭ বাণী ব ব িপতা-িবমল ব ব
মাতা-আশা লতা ব ব

যে -িবমল ব ব, বাড়ী ,  জামাল র সদর , জামাল র - 
2000

২০৪৮ PD00234017700 ১২০৪৮ মাছা: লাকী আ ার িপতা- মা: আ ল কিরম
মাতা-আেহদা বগম

৪০৬/১, পি ম িলয়া, ২৫, েয়ট, জয়েদব র, ঠা রগ ও - 
১৭০০

২০৪৯ PD00234012874 ১২০৪৯ ইউ ফ আলী িপতা-আ ল বারী
মাতা- রািকয়া

বাসা-০৯, লাইন-০৬, রা◌াড-১২, ক-িব, সকশন-১১, িমর র, 
প বী, ঢাকা-১২১৬।

২০৫০ PD00234017412 ১২০৫০ মাঃ আ  হািনফ িপতা- মাঃ আ ল ওয়ােহদ
মাতা- মাছাঃ লাইখা খা ন

লঝাির, ধমগড়, জািহদাবাদ, রানীশংৈকল, ঠা রগ ও - ৫১২০

২০৫১ PD00234015212 ১২০৫১ মিরনা পারভীন িপতা-আ ল গা ফার মা া
মাতা-আকিলমা খা ন

ঢাকা ব ভাষী, স টিলিপ িনং স ার, তালতলা, আগার গ ও, 
মাহা দ র,  ঢাকা

২০৫২ PD00234010475 ১২০৫২ লাব  ব ন িপতা-নেরশ চ  ব ন
মাতা-রীনা রানী ব ন

ব খান রী, ১৮ নং খান রী ইউিনয়ন, িড হাট, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও - ৫১০০

২০৫৩ PD00234012181 ১২০৫৩ মা: নাজ ল ইসলাম িপতা-আ: স 
মাতা-নাজমা

েযাজ  নয,় বায়ালমারী , ০৮, মাশারফগ  , ইসলাম র , 
জামাল র - ২০২০

২০৫৪ PD00234011671 ১২০৫৪ িম আকতার িপতা- মা: আলতা র রহমান
মাতা-আকিলমা খা ন

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

২০৫৫ PD00234018939 ১২০৫৫ মা: সিলম হােসন িপতা- মা: হযরত আলী 
মাতা-জয় ন নছা

চরপাড়া , াম: রােয়র বাকাই , ৭ নং চরবানী পা িড়য়া ইউিনয়ন 
, ভাবকী বাজার , মলা হ , জামাল র - ২০১২

২০৫৬ PD00234010728 ১২০৫৬ হািলমা আ ার মিল িপতা- মাঃ আ ল মিজদ
মাতা- মাছাঃ মিদনা বগম

তা ক শাহাবাজ , তা ক শাহাবাজ , ৫ নং বালাপাড়া ইউিনয়ন, ৭ 
নং ওয়াড, ,কাউিনয়া, কাউিনয়া, রং র - ৫৪৪০

২০৫৭ PD00234010360 ১২০৫৭ মাঃ েবল হাসান িপতা- মাঃ তাজাে ল হােসন
মাতা-হািছনা  বগম

িব-৭৫/১(হাসপাতাল জান )   এ..িজ..িব কেলানী, মিতিঝল, 
ঢাকা, হাসপাতাল জান, ১০ নং, িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা

২০৫৮ PD00234015297 ১২০৫৮ সরাত জাহান িপতা- মা: র ইসলাম
মাতা- মাসা: নািসমা বগম

৮৮৪/২ ৫তলা, ব শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা।, িমর র, 
িমর র, িমর র, কাফ ল, কাফ ল, রং র - ১২১৬

২০৫৯ PD00234014656 ১২০৫৯ মাঃ সাইদ হােসন িপতা-আ ল খােলক 
মাতা-জেবদা বগম

যে : এস এম হাসান ত  , বাসা- ২৯, রাড- ০১, ক- িস, 
সকশন-১৩, িমর র , ০৪ নং ওয়াড , িমর র-২,

২০৬০ PD00234013349 ১২০৬০ মা মিন ামান িপতা- মা মিতয়ার রহমান
মাতা-িশিরন বগম

িদগদািড়, িদগদািড়, শােনর হাট, শােনর হাট, পীরগ , পীরগ , 
রং র - ৫৪৭০

২০৬১ PD00234011826 ১২০৬১ জাহা ীর িপতা-শাহজাহান
মাতা-জিরমন

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার িনং স ার, 411 
বাংলা শিপং কমে  (4থ তলা), িমর র-1, িমর র

২০৬২ PD00234018129 ১২০৬২ শাহনাজ পারভীন িপতা- মাঃ আিত র রহমান
মাতা-সােদকা বা

েযাজ  নয়।, িদলাল র, ১৬ নং রাধানগর, িদলাল র, বদরগ , 
বদরগ , রং র - ৫৩১০

২০৬৩ PD00234012972 ১২০৬৩ মা: সালায়মান হাসাইন িপতা-শিফক
মাতা-আ ারী বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও, ঢাকা

২০৬৪ PD00234017270 ১২০৬৪ পন মার বমন িপতা-জগদীশ চ  বমন
মাতা-গীতা রানী

11/01, কামেদব র, 11, করানীর হাট, রং র সদর, রং র 
সদর, রং র - 5400

২০৬৫ PD00234010663 ১২০৬৫ আই ব আলী িপতা-আঃ ছালাম
মাতা- রজাহান বগম

২৪৬/১(িব/৭) অরিপতা িভলা, , পি ম আগার গ ও,ঢাকা-১২০৭,

২০৬৬ PD00234012346 ১২০৬৬ মাঃ ল ল আহেমদ িপতা- মাঃ জিফর উি ন
মাতা- মাছাঃ রবা  বগম

৩২, মা বালা পাড়া, রানী র, িমঠা র, রং র-৫৪৬০

২০৬৭ PD00234011446 ১২০৬৭ মাবারক হােসন িপতা- র ইসলাম
মাতা-মমতা বগম

যে - মাবারক হােসন, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা



২০৬৮ PD00234015009 ১২০৬৮ মাঃ তৗিফ র রহমান িপতা- মাঃ তা ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মােশদা বগম

জলাইডা া, জলাইডা া, ১নং চ েকাল, ৩ নং ওয়াড, 
অন রাম র, পীরগ , পীরগ , রং র - ৫৪৭০

২০৬৯ PD00234016650 ১২০৬৯ মাঃ ফির ল কিবর ম ল িপতা- মাঃ আ াহ ম ল
মাতা- ফরেদৗিস বগম

যে - মাঃ আ াহ ম ল, রায়েদর পাড়া, ডায়াইল, রায়েদর 
পাড়া, সিরষাবাড়ী, জামাল র - ২০৫০

২০৭০ PD00234016861 ১২০৭০ মাঃ তানিজ ল হক িপতা- তঃ মাঃ এমদা ল হক
মাতা-তাস দা আ ার

বাসা-৮, লাইন-৩, িমর র-১৪, ঢাকা-১২০৬। , িমর র-১৪, 
নেশড কেলানী, ০৪, ক া নেম , রং র - ১২০৬

২০৭১ PD00234014140 ১২০৭১ মাছাঃ জসিমন আ ার িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন
মাতা- মাছাঃ ফরেদাসী বগম

ভবানী র ভবন, শরীয়ত নগর, চরচারতলা আ গ , জামাল র - 
৩৪০২

২০৭২ PD00234015079 ১২০৭২ উ ল চ  বমন িপতা- কশব চ  বমন
মাতা-িহমা ী রানী

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

২০৭৩ PD00234014902 ১২০৭৩ শিফ ল ইসলাম িপতা-ফরহাদ হােসন
মাতা- া

দউলাবাড়ী ামািনকপাড়া, ৪নং নাংলা, দউলাবাড়ী , মলা হ, 
জামাল র - ২০১০

২০৭৪ PD00234013315 ১২০৭৪ মা: শািহন আলম িপতা- মা: মিজ র রহমান
মাতা- মাছা: সােলহা বগম

মিজ র িভলা, শালাই র, ০৩ নং পায়রাব , জায়গীর হাট, 
িমঠা র, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

২০৭৫ PD00234011829 ১২০৭৫ ইসরাত জাহান িপতা-ইকবাল হােসন
মাতা-আিজ ন নাহার

মােমনাবাদ, ২ নং কড়ই ড়া, মােমনাবাদ, মাদারগ , জামাল র 
- ২০১০

২০৭৬ PD00234013318 ১২০৭৬ মা: মও দ আহেমদ িপতা- মা: মাকেছ র রহমান
মাতা- মাছা: রােকয়া বগম

মাকেছ র িভলা, ঈদল র, ০৭ নং লিতব র, জায়গীর হাট, 
িমঠা র, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

২০৭৭ PD00234010181 ১২০৭৭ কাম ল আলম িপতা- মা: আঃ রিশদ 
মাতা-কিহ র বগম

১০৮৩/মসিজদ রাড, য়ারপাড়া, ০২ পাগলিদঘা, বগারপাড়, 
সিরষাবাড়ী,  জামাল র - ২০৫০

২০৭৮ PD00234012380 ১২০৭৮ িম ন মার িপতা-মেনার ন মহ
মাতা-জয় ী বালা

গীপাড়া, গীপাড়া, বদরগ  পৗরসভা, বদরগ  , বদরগ , 
বদরগ , রং র - ৫৪৩০

২০৭৯ PD00234017006 ১২০৭৯ মাঃ িলটন িময়া িপতা- মাঃ আ স সামাদ 
মাতা-মিরয়ম বগম

জানিক র ন ন বাশকা া , িনলািখয়া, ভা য়াপাড়া, বকশীগ ,  
জামাল র - 2140

২০৮০ PD00234018218 ১২০৮০ পিত চ  বমন িপতা-নের নাথ বমন
মাতা-িবথীকা রানী

মন িভলা, তা র পাড়া, ১৫ নং বড় হযরত র , নানকর, 
িমঠা র, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

২০৮১ PD00234014467 ১২০৮১ আকিলমা খানম িপতা-তারা খান
মাতা-িফেরাজা বগম

যে -আকিলমা খানম, বাউসী উ র পাড়া , ৮নং ওয়াড, বাউসী 
বা ালী, সিরষাবাড়ী , জামাল র - ২০৫২

২০৮২ PD00234012297 ১২০৮২ েয়ল চ  রায় িপতা-মিহ  নাথ
মাতা-চ া রাণী

চ  িভলা, াম: মা ফা র শৗলার পাড়া, ৯ নং দােমাদর র, 
শেখর হাট, বদরগ , বদরগ , রং র - ৫৪৩০

২০৮৩ PD00234014347 ১২০৮৩ িমজা র রহমান িপতা-িসরা ল ইসলাম
মাতা- রজাহান বগম

06, ফািজল র, চরপােকরদহ, তঘিরয়া বাজার, মাদারগ , 
জামাল র - 2010

২০৮৪ PD00234016690 ১২০৮৪ মা: িরপন সরকার িপতা- ল হক
মাতা- কিহ র

েযাজ  নেহ, ক ড়ী (িমঠাপাড়া), 8নং ক ড়ী , মাংলা , 
পীরগাছা, পীরগাছা, রং র - 5721

২০৮৫ PD00234015357 ১২০৮৫ মাঃ ল হাসান িপতা- মাঃ সালায়মান
মাতা-ফিরদা ইয়াসিমন

মৗলভী সরকার বাড়ী, চরেগািব ী, ৩নং মাহ দ র, চরেগািব ী 
বাজার, মলা হ, জামাল র - ২০১০

২০৮৬ PD00234016995 ১২০৮৬ মা: শাহজাহান িময়া িপতা- মা : জাই ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ ছােলহা বগম

েযাজ  নেহ, ক ড়ী ( ম পাড়া ), ৮নং ক ড়ী, মিতন র, 
পীরগাছা, পীরগাছা, রং র - 5721

২০৮৭ PD00234017939 ১২০৮৭ সািজয়া আফিরন িপতা- মাঃ নািছর উি ন
মাতা-সােজদা বগম

৫২১ পয়ারাবাগ রল গইট, , মগবাজার, ৩৬ নং ওয়াড, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা

২০৮৮ PD00234018245 ১২০৮৮ মাঃ শাম ল আেরফীন িপতা- মাঃ নাহা ল আলম
মাতা- মাছাঃ খািদজা বগম

বাসা: ১২৭, রাড: ০১, আখতার সরণী, ি পাড়া, ১৮, রং র 
সদর, রং র সদর, রং র সদর, রং র - ৫৪০০



২০৮৯ PD00234018544 ১২০৮৯ নয়ন িময়া িপতা- ত- মাসেলম উি ন
মাতা- েমলা খা ন

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

২০৯০ PD00234019240 ১২০৯০ উৎপল চ  রায় িপতা-অেশাক মার রায়
মাতা-ধেন রী রানী

র হাট সড়ক, তা ক বকিচ, 33, আিজ া , রং র সদর, 
রং র সদর, রং র - 5403

২০৯১ PD00234011548 ১২০৯১ মাঃ উবায় ল ইসলাম িপতা- মাঃ নিছম উি ন
মাতা-ফিজলা খা ন

ম ল বাড়ী, তারা  ম  পাড়া, ৩ নং তারা  (২ নয় ওয়াড), 
ফিকরগ  বাজার, াগাছা,ময়মনিসং - ২২১০

২০৯২ PD00234016791 ১২০৯২ মাঃ জামাল উি ন িপতা- মাঃ আেয়জ উি ন
মাতা-জাহা ারা বগম

৮০/ক,, ব আহা দ নগর, , ১২ নং ওয়াড , িমর র, িমর র, 
িমর র, রং র - ১২১৬

২০৯৩ PD00234017983 ১২০৯৩ মাঃ সাহাগ িময়া িপতা- মাঃ সালাম িময়া
মাতা- কন

মাঃ সাহাগ িময়া, যে  : মাঃ ৎফর রহমান, ি কা স দ উ য়ন 
ইনি উট, ধান কাযালয়, িষ খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

২০৯৪ PD00234010494 ১২০৯৪ পন চ  বমন িপতা-রাজ মার চ
মাতা-র  বালা

বমন বািড়, সা ী, শহীদবাগ, তছাড়া, কাউিনয়া, কাউিনয়া, 
রং র - ৫৪৪০

২০৯৫ PD00234017189 ১২০৯৫ মাঃ শিফউল আলম িপতা-MD. ABDUL GAFUR
মাতা-ANAWARA KHATUN

সহনা , সহনা , সহনা , পাছার বাজার, গৗির র, ময়মনিসং - 
২২৭০

২০৯৬ PD00234014122 ১২০৯৬ মা: রােশদ িময়া িপতা- মা: আ  তােলব িময়া
মাতা- মাছা: জাহানারা বগম

জ ািত কমািশয়াল স ার, মািলবাগ চৗ ির পাড়া, ২৩, িখলগাও, 
িখলগাও, িখলগাও, রং র - ১২১৯

২০৯৭ PD00234011605 ১২০৯৭ মাঃ আসা ামান িপতা- মাঃ আকা র বাদশা
মাতা-আেনায়ারা খা ন

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

২০৯৮ PD00234012244 ১২০৯৮ মাঃ তাির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ  ব র িস ীক
মাতা- মাছাঃ তাহমীনা বগম

েযাজ  নয়, িচলাখাল, ১৩নং গাপাল র, শাি  গাপাল র, 
িমঠা র, িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

২০৯৯ PD00234018365 ১২০৯৯ মাঃ মন ল ইসলাম িপতা-িদদা ল ইসলাম
মাতা-রওশন আরা বগম

মাজন আলী মা ােরর বাড়ী, ভা দাশ পাড়া, ধানীেখালা , 
পাজলারচর, ি শাল, ময়মনিসং - ২২০০

২১০০ PD00234015224 ১২১০০ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ তয়ব আলী
মাতা- মাছাঃ হেলনা বগম

িব/৯৩, (৪থ তলা), চৗ রী পাড়া,  চৗ রী পাড়া, িখলগ ও, 
িখলগ ও, িখলগ ও, রং র - ১২১৯

২১০১ PD00234015088 ১২১০১ িমজা র রহমান িপতা- মা. আ  ব র িছি ক
মাতা- মাছা. রজাহান

যে - িমজা র রহমান, ার টকিনক াল িনং স ার, ব 
রাম রা, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

২১০২ PD00234013825 ১২১০২ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা- মাঃ আ ল জ ার
মাতা- মছাঃ ছােলহা খা ন

মাঃ আ ৃল জ ার, শালবািড় পি ত পাড়া, ৭নং গাপীনাথ র, 
রাধানগর, বদরগ , বদরগ , রং র - ৫৪৩০

২১০৩ PD00234010902 ১২১০৩ হািসনা আ ার িপতা- মা: জ িময়া
মাতা- খােদজা বগম

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

২১০৪ PD00234014328 ১২১০৪ িত রানী িপতা-অন  মার রায়
মাতা- ভ া রানী

অন  মার রােয়র বাডী ( ি েযা া), াম:িশ  কামার পাড়া, ৩ 
নং শা ইউিনয়ন, কাউিনয়া, রং র - ৫৪৪০

২১০৫ PD00234011685 ১২১০৫ কাম ন নাহার িপতা- ত: মা: সয়দ িময়া 
মাতা- রােকয়া খা ন

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

২১০৬ PD00234018514 ১২১০৬ মাঃ আ ল হায়াত ম ল িপতা- মাঃ আ র রিহম ম ল
মাতা- মাছাঃ হােজরা খা ন

বাসা-৩৮/৪, ওয়াড -২৫ িজ.এল.রয় রাড, কামাল কাছনা, ওয়াড -
২৫, রং র সদর, রং র সদর, রং র - ৫৪০০

২১০৭ PD00234011048 ১২১০৭ আয়া ল হাসান িপতা- জ আলী
মাতা-আেনায়ারা বগম

১৭ , ার টকিনক াল িনং স ার, ২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, 
রাম রা, ঢাকা।

২১০৮ PD00234017260 ১২১০৮ মাঃ ইছা র রহমান িপতা- মাঃ ছায় ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ মাহা জা বগম

মকরম র, মকরম র, ৬ নং কাি খাল, কাি খাল, িমঠা র, 
িমঠা র, রং র - 5460

২১০৯ PD00234012549 ১২১০৯ খািদজা খা ন িপতা-ছফর আলী
মাতা- রেহনা খা ন

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

২১১০ PD00234012390 ১২১১০ মা: জাহা ীর আলম িপতা- মা: িসরা ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা বগম

মা: িসরা ল ইসলাম, পাইকান উ া পাড়া, আলমিবিদতর, 
আলমিবিদতর, গ াচড়া, গ াচড়া, রং র - ৫৪১০



২১১১ PD00234011721 ১২১১১ মাঃ সােলহীন খান িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম খান
মাতা-মিরয়ম বগম

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

২১১২ PD00234014136 ১২১১২ মাই ল ইসলাম িপতা-মাহা র রহমান
মাতা-মিজনা বগম

িবএম িভলা, তা ক সাহাবাজ, ৫নং বালাপাড়া, কাউিনয়া, 
কাউিনয়া, কাউিনয়া, রং র - ৫৪৪০

২১১৩ PD00234011722 ১২১১৩ মাঃ ামান িপতা- মাঃ মনফর আলী
মাতা- মাছা রােকয়া

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

২১১৪ PD00234018039 ১২১১৪ মাছা: মাহ দা আ ার িপতা- মা: মন র আলী
মাতা-আেনায়ারা বগম

ভবন নং-০১, ম নং-০২, পিরক না কিমশন, পিরক না 
ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ৪১, মাহা দ র, শেরবাংলা নগর, 
শেরবাংলা নগর, রং র - ১২০৭

২১১৫ PD00234013722 ১২১১৫ তাসিলমা আ ার িপতা- মা: আ ল খােলক
মাতা- েলছা আ ার

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

২১১৬ PD00234010471 ১২১১৬ মাঃ মাহ জার রহমান িপতা- মাঃ আ র রউফ িময়া
মাতা- মাছা: সতারা বগম

সতারা লজ, জ ক র র, ৪ নং ওয়াড, দউলপাড়া, িমঠা র, 
িমঠা র, রং র - ৫৪৬০

২১১৭ PD00234013716 ১২১১৭ শারমিন আ ার িপতা- মাঃ আ ল কােশম
মাতা- রখা পারভীন

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

২১১৮ PD00234010151 ১২১১৮ মাঃ আ  রায়হান িপতা- মাঃ মাহা র রহমান
মাতা- মাছাঃ ল িল বগম

বাসা নং 17, , খা রং র, 33, মািহগ , সদর, সদর, রং র - 
5403

২১১৯ PD00234014629 ১২১১৯ মাঃ মা ম িময়া িপতা- মাঃ আ ল হিকম
মাতা-মা দা আ ার

৩৮৬, পালাহার, লী, লী, না াইল, ময়মনিসং - ২৩০০

২১২০ PD00234014095 ১২১২০ মাঃ সাি র হাসান িপতা- মাঃ মা ন রজা
মাতা- মাছাঃ সলীনা বগম

যে , মাঃ নজ ল ইসলাম ( ), িদ সান স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ন ইনি উট, বাড়ী নং ১২, রাড নং ০১, 

২১২১ PD00234016103 ১২১২১ ববী নাজনীন িপতা- মা: ল হক ইঁয়া
মাতা-রািবয়া আ ার

চ ীপাশা, চ ীপাশা, ৯ নং , না াইল,- ২২৯০

২১২২ PD00234016797 ১২১২২ জািকয়া লতানা িপংিক িপতা-নওশা িময়া 
মাতা-র া বগম

যে : মা: জিসম উি ন, ি গত কমকতা, অথৈনিতক স ক 
িবভাগ , ক নং-০৭, ক  নং-১৬, র , ১২০৭

২১২৩ PD00234012689 ১২১২৩ িজয়াউর রহমান িপতা- ত হযরত আলী সরকার
মাতা-রািবয়া খা ন

পরমা  শি  ক , প র এনিপিপ ভবন, ৪ কাজী নজ ল 
ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, ঢাকা

২১২৪ PD00234015964 ১২১২৪ মা: ফয়সাল আিতক িপতা- মা: সেক ার আলী
মাতা- মাছা : রাকসানা বগম

 বাসা নং ৬/এ রাড নং ১,  শালবন,  ২৫, রং র, সদর, সদর, 
রং র - ৫৪০০

২১২৫ PD00234015228 ১২১২৫ মাছাঃ  আফেরাজা আ ার পিপ িপতা- মাঃ আ ল হািমদ
মাতা- মাছাঃ সািফয়া  আ ার

গালাম হােসেনর বািড়, প চানী, না াইল, হমগ  বাজার, 
না াইল,  ময়মনিসং - ২২৯০

২১২৬ PD00234010899 ১২১২৬ চ না রানী িপতা- ◌ুশীল চ
মাতা- া রানী

◌ুশীল চ , সা ী, শহীদবাগ, তছাড়া, কাউিনয়া, কাউিনয়া, 
রং র - ৫৪৪০

২১২৭ PD00234016251 ১২১২৭ শাহানাজ পারভীন িপতা-ই ািহম খিলল
মাতা- শফালী খা ন

যে  : জাহা ীর আলম, িচশতীয়া রাড, কানাপাড়া, 
পাড়াডগাইর, ডমরা, ঢাকা

২১২৮ PD00234018429 ১২১২৮ কাজলী খা ন িপতা-মিজবর রহমান 
মাতা-হািলমা বগম

কালীরহাট সড়ক বাদল ীর বািড় , তা কসাহাবাজ, ৫নং 
বালাপাড়া , কাউিনয়া , কাউিনয়া, কাউিনয়া, রং র - ৫৪৪০

২১২৯ PD00234013677 ১২১২৯ মাঃ িদদা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ  ব র িসি ক
মাতা-িরনা আ ার

যে - মাঃ িদদা ল ইসলাম MAX কমািশয়াল স ার, ১/১, 
তীয় তলা পি ম হাজীপাড়া, িডআই  রাড, রাম রা, ঢাকা।

২১৩০ PD00234019308 ১২১৩০ মাছাঃ তাহিমনা আ ার িপতা- মাঃ মাখেল র রহমান
মাতা- মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম

িশ  পাঠানপাড়া, িশ  পাঠানপাড়া, শা, ব য়াহাট, কাউিনয়া, 
কাউিনয়া, রং র - ৫৪৪০

২১৩১ PD00234011197 ১২১৩১ মাঃ শাহাদাৎ হােসন সরকার িপতা- মাঃ আ ল কােশম সরকার
মাতা-রিহমা বগম

যে - মাঃ শাহাদাৎ হােসন সরকার , জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা।



২১৩২ PD00234017464 ১২১৩২ মাঃ আসা ল হক িপতা- মাঃ গােল র রহমান
মাতা- মাছাঃ রিহমা খা ন

27/1, খান িভলা, ব রাম রা হাই ল গিল, রাম রা,, 
শাি নগর, ঢাকা।, ঢাকা।, রং র - 1219

২১৩৩ PD00234011924 ১২১৩৩ মাঃ আিজ ল হক িপতা- মাঃ মিতউর রহমান
মাতা-শাহারা আ ার

যে - মাঃ মিতউর রহমান, ই ারগাতী, লী, চংভােদরা, 
না াইল, ময়মনিসং - ২২৯১

২১৩৪ PD00234016959 ১২১৩৪ মা: আশরা ল ইসলাম িপতা- মা: আজগার আলী 
মাতা-জ রা বগম

বাসা-১৭১, সংকর , ৩৪, মাহা দ র, মাহা দ র, 
মাহা দ র, রং র - ১২০৭

২১৩৫ PD00234011919 ১২১৩৫ মাঃ শাম উি ন িপতা- মাঃ ইসলাম উি ন
মাতা-নাজমা আ ার

যে - মাঃ ইসলাম উি ন, বা ই াম, ৪নং চ ীপাশা, বা ই াম, 
না াইল,  ময়মনিসং - ২২৯০

২১৩৬ PD00234010764 ১২১৩৬ দীপক চ িপতা-মহৎ  চ
মাতা-বাস ী রানী

নাই, রিতরাম র, ২নং হিরেদব র, পাগলাপীর, সদর, সদর, 
রং র - ৫৪০০

২১৩৭ PD00234017298 ১২১৩৭ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাতা-জােরকা খা ন

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

২১৩৮ PD00234018206 ১২১৩৮ শিফ ল ইসলাম িপতা- ত আ  তােলব
মাতা-আ য়ারা বগম

েযাজ  নেহ, ঘিনরাম র ( জাতপাড়া), ২নং শা, তারাগ , 
তারাগ , তারাগ , রং র - ৫৪২০

২১৩৯ PD00234013232 ১২১৩৯ মাঃ েবল িময়া িপতা- মাঃ হায়দার আলী ফিকর   
মাতা-িমনা খা ন

ফিকর বাড়ী  , ভা কা র , ০৫ নং সহনহাটী , সাহাগী   , 
গৗির র , ময়মনিসং - ২২৮১

২১৪০ PD00234014931 ১২১৪০ মা আ ার িপতা: মািনক িময়া
মাতা: ঝরনা আ ার 

২১/১, ৬  তলা, ৫/এ, খান মি ল, আগারগ ও, তালতলা, 
ঢাকা১২০৭

২১৪১ PD00234016620 ১২১৪১ হািব াহ িপতা- র মাহা দ
মাতা-সিখনা খা ন

গা া, ১০/৩ নং দা িনয়া ইউিনয়ন, দা িনয়া, ময়মনিসংহ সদর, 
 ময়মনিসং - ২২০০

২১৪২ PD00234017674 ১২১৪২ মাঃ রাজা িময়া িপতা- মাঃ মাহতাব উি ন
মাতা- মাছাঃ আ ময়ারা বগম

েযাজ  নয়, ইসমাইল, িকেশারগ , িকেশারগ , িকেশারগ , 
িকেশারগ , নীলফামারী - ৫৩২০

২১৪৩ PD00234011417 ১২১৪৩ আেনায়ারা জিবন ণা িপতা- মা: আেনায়া ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা বগম

বাড়ী নং-১০৮,সড়ক-০১, কাকচর, ০২, না াইল,ময়মনিসং - 
২২৯০

২১৪৪ PD00234017673 ১২১৪৪ মাঃ রজাউল আলম িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ রােশদা বগম

েযাজ  নয়, গদা, িকেশারগ , িকেশারগ , িকেশারগ , 
িকেশারগ , নীলফামারী - ৫৩২০

২১৪৫ PD00234014098 ১২১৪৫ মাঃ ইম ল কােয়স িপতা- তঃ আ ল খােলক
মাতা- মাছাঃ অ ফা খা ন

যে - মাঃ ইম ল কােয়স , জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা

২১৪৬ PD00234017670 ১২১৪৬ মাঃ আ স শা র িপতা- মাঃ আফছার আলী
মাতা- মাছাঃ া বগম

েযাজ  নয়, গদা, িকেশারগ , িকেশারগ , িকেশারগ , 
িকেশারগ , নীলফামারী - ৫৩২০

২১৪৭ PD00234015589 ১২১৪৭ এমদা ল হগ িপতা- মা ািফ র রহমান
মাতা-রিহমা আ ার

৩৪০/এ, একতা সড়ক, রাড#  ১৪, িতলপাপাড়া , িখলগ ও , 
িখলগ ও , ঢাকা

২১৪৮ PD00234017676 ১২১৪৮ মাঃ নািস ল ইসলাম িপতা- মাঃ মাফা ল হােসন
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম

েযাজ  নয়, দি ণ রাজীব, িকেশারগ , িকেশারগ , 
িকেশারগ , িকেশারগ , নীলফামারী - ৫৩২০

২১৪৯ PD00234011781 ১২১৪৯ মাঃ েবল মাহ দ িপতা- মাঃ আ ল সা ার
মাতা-রওশন আরা বগম

৩০৩/ক, ামঃ চর কলী বাড়ী, ৬ নং চর ঈ রদীয়া, লাল  
দরবার শরীফ, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসং - ২২০০

২১৫০ PD00234018073 ১২১৫০ মাঃ নওয়াজ শিরফ িপতা- মাঃ বদ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম

13, বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণাগার, রাজশাহী িস  
কেপােরশন, 30 , িবেনাদ র বাজার , মিতহার , মিতহার , 
নীলফামারী - 6206

২১৫১ PD00234017288 ১২১৫১ মাঃ আলমগীর িপতা- মাঃ রাকনউি ন ঞা
মাতা-আেনায়ারা

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

রাম রা, ঢাকা



২১৫২ PD00234016149 ১২১৫২ মাঃ হািফ ল ইসলাম িপতা- মাঃ তিফল উি ন
মাতা-লাইলী বগম

েযাজ  নয়, িকসামত চড়াইেখালা, চড়াইেখালা, বটতলা, 
নীলফামারী, নীলফামারী, নীলফামারী - ৫৩০০

২১৫৩ PD00234017159 ১২১৫৩ সািবনা িপতা-আ স সা ার
মাতা- িফয়া বগম

ই-১/িড, িব.এফ.আর.আই, আবািসক এলাকা, ২১ নং ওয়াড, 
কওয়াটখালী, সদর ময়মনিসংহ, ময়মনিসং - ২২০১

২১৫৪ PD00234019292 ১২১৫৪ মাঃ াবন সরকার িপতা- মাঃ আফজাল হােসন
মাতা-আফেরাজা বগম

আফজাল হােসেনর বাড়ী, উ র ধমপাল, ৫ ধমপাল ইউিনয়ন, 
িতনবট, জলঢাকা, জলঢাকা, নীলফামারী - ৫৩৩০

২১৫৫ PD00234017527 ১২১৫৫ মা: জাবােয়র খান িপতা- মা: আব স ছালাম খান
মাতা- মা ফা আ ার

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

২১৫৬ PD00234016976 ১২১৫৬ মাঃ মা ফ হােসন িপতা- মাঃ সিলম রজা
মাতা- মাছাঃ মিরনা বগম

শহী ল ম ার বাড়ী সড়ক, দি ণ গাসাইগ  ( কাওলা ), ১ নং 
ভাগডা ড়ী ইউিনয়ন, ৩ নং ওয়াড ।, ি রহাট, ডামার, 
ডামার, নীলফামারী - ৫৩৪০

২১৫৭ PD00234018821 ১২১৫৭ মাঃ এমদা ল হক িপতা- মাঃ শাম ল ইসলাম
মাতা-িফেরাজা বগম

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

২১৫৮ PD00234010488 ১২১৫৮ মাঃ আিময়ার রহমান িপতা- মাঃ মিফজার রহমান
মাতা- ম  বগম

নাই, ল নীমাড়াই, ৬ নং িশ লবাড়ী , িশ লবাড়ী, জলঢাকা, 
জলঢাকা, নীলফামারী - ৫৩৩০

২১৫৯ PD00234011714 ১২১৫৯ মিজনা আ ার িপতা- মা: িমজা র রহমান
মাতা-হােজরা আ ার

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

২১৬০ PD00234018786 ১২১৬০ মাছাঃ মিনরা বগম িপতা- মাঃ এমদাদ হােসন
মাতা- মাছাঃ পারভীন বগম

েযাজ  নয,় ল ণ র বালাপাড়া, ০৩নং বা ালী র ইউিনয়ন, 
ল ণ র , সয়দ র, নীলফামারী - ৫৩১০

২১৬১ PD00234013037 ১২১৬১ মাঃসােরায়ার জাহান আক িপতা- মাঃফজ র রহমান আক
মাতা-িশিরন আক

দাশপাড়া সড়ক, দাশপাড়া, ৬নং রাজগাতী, পাছদির া, না াইল, 
ময়মনিসং - ২২৯১

২১৬২ PD00234016170 ১২১৬২ িমলন িপতা-বিশর উি ন
মাতা-সাইদা বগম

েযাজ  নয,় ব বালা াম, বালা াম, বালা াম, জলঢাকা, 
জলঢাকা, নীলফামারী - ৫৩৩০

২১৬৩ PD00234011408 ১২১৬৩ আিছয়া আ ার িপতা-হািব র রহমান
মাতা-ফােতমা আ ার

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

২১৬৪ PD00234016222 ১২১৬৪ নাছিরন আ ার িপতা- মাঃ মেনায়ার হােসন
মাতা-মেনায়ারা বগম

২৬৪/আই, পি ম মািনকদী, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা ১২০৬।, 
মািনকদী, ১৫নং ওয়াড, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা সনািনবাস, 
ঢাকা সনািনবাস, নীলফামারী - ১২০৬

২১৬৫ PD00234015516 ১২১৬৫ মাঃ দয় হাসান িপতা- মাঃ ছাই র রহমান
মাতা- মাছাঃ জাহানারা বগম

রাজগাতী, পাছদির া, না াইল, ময়মনিসং - 2291

২১৬৬ PD00234011842 ১২১৬৬ মাঃ আির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আিন র রহমান
মাতা- মাসাঃ িলিল বগম

েযাজ  নয়, গয়াবাড়ী, ৫নং গয়াবাড়ী, গয়াবাড়ী, িডমলা, িডমলা, 
নীলফামারী - ৫৩৫০

২১৬৭ PD00234015724 ১২১৬৭ শরী ে ছা িপতা- মা: শাম ল ইসলাম খান
মাতা-ফিজলা বগম

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

২১৬৮ PD00234016155 ১২১৬৮  িনতাই চ  রায় িপতা-  খেগ র চ  রায় 
মাতা- মিত গােয় ী রায়

িকসামত দাগাছী, িকসামত দাগাছী, ৫নং পামারী, রামগ , 
নীলফামারী, নীলফামারী, নীলফামারী - ৫৩০০

২১৬৯ PD00234016323 ১২১৬৯ শিফ ল ইসলাম িপতা-ইসহাক আলী
মাতা-সিখনা আ ার

যে - ফািতমা জা ািত, িডইই ক , িনউ এয়ারেপাট রাড, 
বাংলােদশ স  ক প , স  ভবন, লশান, ঢাকা

২১৭০ PD00234018663 ১২১৭০ মাঃ ফরহাদ ইসলাম িপতা- মাঃ জ ল হক
মাতা- মাছা:ফােতমা খা ন

সরদার পাড়া, িচড়া িভজা গালনা, , ইউিনয়ন নং ৪/ওয়াড নং ৩, 
গালনা কাচারী বাজার ,নীলফামারী - (৫৩৩০)

২১৭১ PD00234015524 ১২১৭১ মাঃরতন িময়া িপতা- মাঃ আ ল জিলল
মাতা- মাছাঃ িফয়া বগম

বা ই াম, বা ই াম, চ ী পাশা, বা ই াম, না াইল, 
ময়মনিসং - 2290

২১৭২ PD00234018437 ১২১৭২ গাপাল চ  রায় িপতা-লিলত চ  রায়
মাতা-িকরণ বালা রায়

৪৪৬, দাউদ, পামারী, রামগ , নীলফামারী সদর, নীলফামারী 
সদর, নীলফামারী - ৫৩০০



২১৭৩ PD00234019305 ১২১৭৩ রেহনা খা ন িপতা- রজাউল হক
মাতা-হািসয়ারা হক

যে - রহানা খা ন, জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-৯৩, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা,

২১৭৪ PD00234016552 ১২১৭৪ তৗিহ ল ইসলাম িপতা-আ স সা ার
মাতা-মােলকা বগম

েযাজ  নয়, মলা পা া, ৬নং পা া ম ক র, মলা পা া, 
ডামার, ডামার, নীলফামারী - ৫৩৪০

২১৭৫ PD00234018032 ১২১৭৫ মাঃ মা দ কিরম িপতা- মাঃ ন নবী ইসলাম
মাতা-রওশন আরা খা ন

েযাজ  নয,় িত ড়া, ৯ নং ধারা, ক য়াপাড়া, হা য়াঘাট,  
ময়মনিসং - ২২৬০

২১৭৬ PD00234013748 ১২১৭৬ মাঃ বাব র রহমান িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

েযাজ  নয,় চড়াই খালা ব চৗ রী পাড়া, ১৩ নং চড়াই খালা 
ইউিনয়ন, ৪ নং ওয়াড, বটতলা, নীলফামারী-সদর, নীলফামারী-
সদর, নীলফামারী - ৫৩০০

২১৭৭ PD00234012883 ১২১৭৭ মাঃ আকরাম হােসন িপতা- মাঃ হািসম উি ন
মাতা-মমতাজ বগম

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

২১৭৮ PD00234019129 ১২১৭৮ মাঃ আ ল স িপতা- মাঃ আলীবকস
মাতা- মাছাঃ মােজদা বগম

৭৩১২৩৮৯৫৭০১, উ র সানা লী, ৮ নং নাগাছ চাপানী 
ইউিনয়ন / ০৩ নং ওয়াড, চাপানী হাট, িডমলা, িডমলা, 
নীলফামারী - ৫৩৫০

২১৭৯ PD00234014950 ১২১৭৯ মা:শািফউ াহ িপতা- মা:শহী াহ 
মাতা- মাছা:জাহান আরা বগম

মা ার বা◌ািড় , পাছদির া  , রাজগাতী ইউিনয়ন , পাছদির া, 
না াইল ,  ময়মনিসং - ২২৯১

২১৮০ PD00234014607 ১২১৮০ ছািবনা ইয়াছিমন িপতা- মাঃ মিছর উি ন
মাতা- মাছাঃ মাহেছনা বগম

N/A, খামার গাড়া াম, 08/02, খামার গাড়া াম, িকেশারগ , 
িকেশারগ , নীলফামারী - 5320

২১৮১ PD00234017295 ১২১৮১ মাঃ মিনর হােসন িপতা- মাঃ আ ল কিরম
মাতা-জািকয়া বগম

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

২১৮২ PD00234010846 ১২১৮২ মাঃ আ ল আউয়াল িপতা- মাঃ জাফর আলী
মাতা- মাছাঃ আিজরন বগম

ামঃ ব ছাতনাই, ডাকঘর-ছাতনাই, উপেজলা-িডমলা, জলাঃ 
নীলফামারী।, ব ছাতনাই,, ব ছাতনাই,, ছাতনাই, িডমলা, 
িডমলা, নীলফামারী - 5351

২১৮৩ PD00234015499 ১২১৮৩ নাজ ন নাহার িপতা- ত: মাঃ আ ল খােলক ইয়া 
মাতা- রািজয়া আ ার

মহাৈব, মহাৈব, িসংরইল, বারপাড়া, না াইল, ময়মনিসং - 
2300

২১৮৪ PD00234018436 ১২১৮৪ দীপ চ  রায় িপতা-িচ  র ন রায়
মাতা-িহমানী রাণী রায়

৬৮৪, খধন, পামারী, রামগ , নীলফামারী সদর, নীলফামারী 
সদর, নীলফামারী - ৫৩০০

২১৮৫ PD00234014828 ১২১৮৫ িবলিকস আ ার িপতা-আ ল স 
মাতা-িশরীন

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

২১৮৬ PD00234014562 ১২১৮৬ মাঃ সােহল রানা িপতা- মাঃ আ স ছালাম
মাতা- মাছাঃ িলিপ বগম

নাকাইহাট, নাকাই/০২, নাকাই, গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

২১৮৭ PD00234012816 ১২১৮৭ েয়ল িময়া িপতা- মাঃ ই ত আলী
মাতা- জাসনারা বগম

ার টকিনক াল িনং স ার, বাড়ী-17, , ব রাম রা, 
রাম রা, িখলগ ও, রাম রা, ,ঢাকা

২১৮৮ PD00234012458 ১২১৮৮ মাঃ ইরফান খ ন িপতা- মাঃ মিশউ ামান খ ন
মাতা-ফিরদা ইয়াছিমন

বাসা #০০৫৬, রাড # ১/১, শাপলা পাড়া,  ওয়াড নং-০৩, 
গাইবা া সদর, গাইবা া - ৫৭০০

২১৮৯ PD00234012058 ১২১৮৯ মাঃ মাহদী হাসান িপতা- মাঃ আ স সামাদ আক
মাতা- মাছাঃ মােশদা বগম

পি ম ফিলয়া, ০৮ নং বায়ািলয়া, ০১ নং ওয়াড, গাইবা া, 
সদর, গাইবা া - ৫৭০০

২১৯০ PD00234019016 ১২১৯০ মাঃ রিফ ামান িপতা- তঃ ইি স আলী
মাতা- মাছাঃ রােকয়া বওয়া

ইি স মা ােরর বািড়, বাজারপাড়া, ৭ নং রামজীবন, বাজারপাড়া, 
রগ , গাইবা া - ৫৭২০

২১৯১ PD00234014235 ১২১৯১ পলাশ চ িপতা-িনতাই চ  
মাতা-ভারতী রানী

যে : িনতাই চ  , প কা , কামিদয়া , গািব গ , গাইবা া - 
৫৭৪০

২১৯২ PD00234013267 ১২১৯২ মাই ল ইসলাম িপতা-আ ল মা ান
মাতা-মেমনা খা ন

মৗলভী বাড়ী, ি েযা া রাড, মিনরাম, ১নং বামনডা া, 
ফলগাছা, রগ , গাইবা া - ৫৭২০



২১৯৩ PD00234018998 ১২১৯৩ রিজৎ বমন িপতা-শচী  নাথ বমন
মাতা-ই  বালা

বানার পাড়া কেলজ  রাড, ব রাঘব র, ১০নং বানার পাড়া 
ইউিনয়ন, সাঘাটা, গাইবা া - 5750

২১৯৪ PD00234015100 ১২১৯৪ মা: রািফউল ইসলাম িপতা- মা: িসরা ল ইসলাম
মাতা- মাছা: আিফয়া আ ার

যে : মা: িসরা ল ইসলাম, র র(মা ারপাড়া), , ৩ নং  
পলাশবাড়ী, গাইবা া - ৫৭৩০

২১৯৫ PD00234017531 ১২১৯৫ রউ ন নাহার িপতা- শখ বজ র রিশদ
মাতা- মাছাঃ শাহীদা বগম

২৯৫/ক /৬ টািল অিফস রাড, টািল অিফস, ধানমি , িজগাতলা, 
হাজারীবাগ, ঢাকা- ১২০৯

২১৯৬ PD00234016007 ১২১৯৬ মাসা: ফািরহা ইসলাম া িপতা- মা: রিশ ল ইসলাম
মাতা- মাসা: িবনা বগম

জ ক জামাল র, ভাত াম, ভাত াম, সা া র, গাইবা া - 
৫৭১০

২১৯৭ PD00234012074 ১২১৯৭ মাছা: কাজল রখা িপতা- মা: আ ল ক ছ
মাতা- মাছা: মন য়ারা বগম

কিবেরর পাড়া, ৪ নং সাহাপাড়া ইউিনয়ন, িব র, গাইবা া 
সদর, গাইবা া - ৫৭০০

২১৯৮ PD00234010482 ১২১৯৮ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ মক ল হােসন
মাতা- মাছাঃ মিজনা বগম

ধারী র, পলাশবাড়ী পিলেটকিনক াল কেলজ রাড, পলাশবাড়ী, 
গাইবা া - ৫৭৩০

২১৯৯ PD00234011167 ১২১৯৯ মা: শাখাওয়াত হােসন িপতা- মা:  িময়া
মাতা- মাছা: িফেরাজা বগম

কািলর খামার, ই, কি বািড়,  রগ , গাইবা া - ৫৭২০

২২০০ PD00234017174 ১২২০০ ফা ক িময়া িপতা-আ র রউফ
মাতা-নওেশরা বগম

িনজাম খ , তারা র, রগ , গাইবা া - ৫৭২০

২২০১ PD00234018048 ১২২০১ স া রানী িপতা- ধীর চ
মাতা-ছিব রানী

মাধাই চ  পাল, ি গত কমকতা, প ী উ য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, ভবন নং-০৭, ক  নং-৭১৪, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-
১০০০।

২২০২ PD00234015060 ১২২০২ আ  নামান মা: সাফী িপতা- মা: িসরা ল ইসলাম
মাতা- মাছা: আিফয়া অ ার

 যে : মা: িসরা ল ইসলাম, র র (মা ার পাড়া), ৩ নং 
পলাশবাড়ী, গাইবা া - ৫৭৩০

২২০৩ PD00234018757 ১২২০৩ মাঃ বাদশা হাসাইন িপতা- মাঃ সানা উ াহ 
মাতা- মাছাঃ শহর বা

১/২৪, িড ঢাকা কমািশয়াল স ার, দওয়ান মি ল, বাসার 
টাওয়ােরর িবপরীেত, দি ন গদা, ঢাকা - ১২১৪

২২০৪ PD00234016993 ১২২০৪ মাঃ গালাম র নী িপতা- মাঃ আ ল গা ফার
মাতা- মাছাঃ শাম াহার

  ামঃ মৗজামািল বাড়ী, ডাকঃ লংগা বাজার, উপেজলাও 
জলাঃ গাইবা া।

২২০৫ PD00234010900 ১২২০৫ মাছাঃ  জ াহার বগম িপতা- ত-ওয়ােহ ামান
মাতা- মাছাঃ াহার বগম

বড়াডা া, ০৬, পতলা, গাইবা া সদর, গাইবা া - ৫৭০০

২২০৬ PD00234017185 ১২২০৬ ফয়সাল আহেমদ িপতা- মাছা: রািশদা খানম
মাতা- মা: আফজাল হােসন

িনজাম খ , তারা র, রগ , গাইবা া - ৫৭২০

২২০৭ PD00234018167 ১২২০৭ মাঃশিফ ল ইসলাম িপতা- মাঃআ ল কােশম
মাতা- মাছাঃশাম াহার বগম

বাসা-০১,সড়ক-০১, দি ণ আনােলরতাড়ী, খালাহাটী, গাইবা া - 
৫৭০০

২২০৮ PD00234015866 ১২২০৮ মাঃ জ ল ইসলাম িপতা-MD. ABDUR RAHMAN 

মাতা-জ রা বগম
দব র রামনাথ র, ০৭ নং তা ককা র, গািব গ , গাইবা া 

- ৫৭৪০
২২০৯ PD00234014044 ১২২০৯ মাছাঃ রেহনা আ ার িপতা- মাঃ ইিলম উি ন

মাতা- মাছাঃ বািছরান বগম
১৭ (৪থ তলা), িড. আই.  রাড, , ব রাম রা, ২২ নং রাম রা 
ওয়াড, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা - ১২১৯

২২১০ PD00234013954 ১২২১০ মা: িদদা ল ইসলাম িপতা- মা: আ  ব র িসি ক
মাতা- মাছা: লী বগম

ভাত াম, ৮নং ভাত াম ইউিনয়ন, ৫নং ওয়াড, সা া র, 
গাইবা া - ৫৭১০

২২১১ PD00234015274 ১২২১১ মা ফা খা ন িপতা-আফছার উি ন 
মাতা- গালাপী বগম

ক -২১১/২ িব , (বট ঘাট) নামাপাড়া, ১৭, িখলেখত, ঢাকা

২২১২ PD00234018047 ১২২১২ মাঃ ফরহাদ ম ল িপতা- মাঃ মাজাহার আলী
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা বগম

পচ ব া সড়ক, িড়দহ, উ ােসানাতলা, সাঘাটা, গাইবা া - ৫৭৫০

২২১৩ PD00234010896 ১২২১৩ মাছাঃ ফৗিজয়া আ ার ী িপতা- মা: ফজলার রহমান সরকার
মাতা- তঃ গােলয়া আ ার

পাচপীর, চ ী র, রগ , গাইবা া - ৫৭২১



২২১৪ PD00234018044 ১২২১৪  মাঃ িবতা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাতা- মাছাঃ িবলিকছ বগম

পি ম পবন তাইড় সড়ক, ৬ নং িড়দহ, ডাকবাংলা বাজার, 
সাঘাটা, গাইবা া - ৫৭৫১

২২১৫ PD00234011611 ১২২১৫ মা: আ  সাঈদ িময়া িপতা- মা: আ ল কােশম
মাতা- মাছা: সাম  বগম

জ ািত কমিশয়াল স ার িব-৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ২৩ 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা- ১২১৯

২২১৬ PD00234011578 ১২২১৬ রতন মার দাস িপতা-লে র চ  দাস
মাতা- িদ রানী

১/১, সাথািলয়া, সাঘাটা, নিসরহাট, সাঘাটা, গাইবা া - ৫৭৫০

২২১৭ PD00234017314 ১২২১৭ মা. গালাম রববানী িপতা- মা. আ স সামাদ
মাতা- মাছা. জা বগম

রশাল, শাখাহার, শহরগিছ,  গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

২২১৮ PD00234017922 ১২২১৮ হা দ জািকর হােসন িপতা- ত হা দ আিম ল ইসলাম
মাতা-জাহানারা বগম

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

২২১৯ PD00234010705 ১২২১৯ ি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,ঢাকা - ১২০৭

২২২০ PD00234017694 ১২২২০ মাঃ মা দ রানা িপতা- মাঃ সদ ল আিমন 
মাতা- মাছাঃ মা দা বগম

দি ণ পরান , শাি রাম ২নং ওয়াড, িঝিনয়া , রগ  , 
গাইবা া - ৫৭২০

২২২১ PD00234017221 ১২২২১  মা. মিনর িময়া িপতা- ত: আ ল মােলক আক
মাতা- মাছা. রােকয়া বগম

খালাবাড়ী, মহ া: দি ণ খালাবাড়ী (মা ারপাড়া), ওয়াড ন র: 
০৪, ব মঝাড়, গাইবা া সদর, গাইবা া - ৫৭০০

২২২২ PD00234017841 ১২২২২ মাঃ শির ল ইসলাম ব িনয়া িপতা- ত- মিজ র রহমান ব িনয়া
মাতা- ত- ছােলহা বগম

২২২, দাসপাড়া, ৯নং ওয়াড, রগ  পৗরসভা, গাইবা া - 
৫৭২০

২২২৩ PD00234010876 ১২২২৩ অ ন মার সরকার িপতা- জ ািতষ চ  সরকার 
মাতা- িমলা রানী

এনএইচিড ১৩৭/৩৮, খামার পীর গাছা , ৪ নং সাহাপাড়া , 
িব র, গাইবা া সদর , গাইবা া - ৫৭০০

২২২৪ PD00234017840 ১২২২৪ কািশ চ  দাস িপতা-কা  চ  দাস
মাতা-আেলা রাণী

২১০, দাসপাড়া, ৯নং ওয়াড, রগ  পৗরসভা, গাইবা া - ৫৭২০

২২২৫ PD00234015987 ১২২২৫ মা:র  িময়া িপতা- মা:বাদল িময়া
মাতা-রিহমা বগম

গ য়া উ রপাড়া রাড, গ য়া, ভরতখালী, সাঘাটা, গাইবা া - 
5750

২২২৬ PD00234013186 ১২২২৬ মাঃ ্েবল মাহ দ িপতা- মাঃ মাজাে ল হক
মাতা- মাছাঃ মী বগম

মাঃ সািমউল আলম চ ছল পিরক না ম নালয় ), ক নং -০৯, 
ােটাকল শাখা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

২২২৭ PD00234011292 ১২২২৭ িব ব মার ঘাষ িপতা-িদলীপ চ  ঘাষ
মাতা-সাজ ী রানী

২১১/৩, এম িপ পাড়া (পা া পাড়া), ০৮, গািব গ , গাইবা া - 
৫৭৪০

২২২৮ PD00234011254 ১২২২৮ মাঃ আিত র রহমান িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান
মাতা-আরিজনা রহমান

রাজা িবরাট, ৪নং রাজাহার ইউিনয়ন পিরষদ, রাজা িবরাট,  
গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

২২২৯ PD00234010713 ১২২২৯ 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, তালতলা, ঢাকা - ১২০৭

২২৩০ PD00234013846 ১২২৩০ মাঃ সাহা র রহমান সরকার িপতা- মাঃ ইয়ািছন আলী সরকার
মাতা- মাছাঃ িফয়া বগম

পগইল, ০৮ নং নাকাই, নাকাই হাট, গািব গ , গাইবা া - ৫৭৪০

২২৩১ PD00234018616 ১২২৩১ মাঃ কাম ামান ামািনক িপতা- মাঃ আ ল লিতফ ামািনক 
মাতা- মাছাঃ কাজিল বগম

ছাি য়া র , ১ নং র ল র ইউিনয়ন, ছাি য়া র , সা া র, 
গাইবা া - ৫৭১০

২২৩২ PD00234015576 ১২২৩২ মাছাঃ হািববা লতানা িপতা- মাঃ আ ল কােদর ধান
মাতা- মাছাঃ হাসেনয়ার বগম

বাসা-১৩৩, সড়ক-১/১, সরকারী াথিমক িব ালেয়র সামেন 
( যে - মাঃ আ ল কােশম ধান), পগাইবা া - ৫৭০০

২২৩৩ PD00234013578 ১২২৩৩ 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

২২৩৪ PD00234018246 ১২২৩৪ মা: রােশদ  ম ল িপতা-আ ল আিজজ
মাতা- মাছা: আিমতন বগম

দি ন গ য়া, ভরতখালী, গ য়া, সাঘাটা, গাইবা া - 5761

২২৩৫ PD00234012493 ১২২৩৫ মােজ ল ইসলাম িপতা-ওয়ােজদ আলী
মাতা-অিমছা বগম

কালপািন বজরা, বজরা, কালপািন বজরা, উিল র, িড় াম - 
৫৬২০



২২৩৬ PD00234016384 ১২২৩৬ শাহার আহে দ িপতা- মা: আ স ছা ার
মাতা- মাছা: র াহার বগম

কামার পাড়া, মার বাড়ী, সাঘাটা, গাইবা া - ৫৮২৬

২২৩৭ PD00234018893 ১২২৩৭ মাঃ মা ািফ র রহমান িপতা- মা: আমজাদ হাসাইন
মাতা- মাছা: আেলয়া বগম

২৩, প র, মািলগাছা, ট িনয়া, পাবনা সদর, পাবনা-৬৬০০

২২৩৮ PD00234015038 ১২২৩৮ মা: ইসরািফল িময়া িপতা- মা: হাসান আলী
মাতা- মাছা: বািছরন

উিড়য়া (ওয়াড নং-02), নভির, লছিড়, গাইবা া - 5760









































 


































































































































































