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পেদর নাম- চয়ার ােনর একা  সিচব   
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1 1 4001 দীপ মার রায়  
িপতা-  মাহন রায়   
মাতা- ন না রানী রায়  
জলা- িদনাজ র  

াম- চৗ িরয়া   
ডাকঘর-  আরাজী- চৗ িরয়া 5100 
উপেজলা- বীরগ   
জলা-  িদনাজ র  

 

2 2 4002 মাহা দ হািছ ল আেনায়ার চৗ রী  
িপতা- মাঃ আেনায়ারা হােসন  
মাতা- হািছনা আ ার  
জলা- টা াইল  

াম- িদলরী (মা ারবাড়ী)    
ডাকঘর- ট য়া ভারা নকী 
উপেজলা- চৗ াম  
জলা-  িম া  

 

3 3 4003 কাম ল হাছান  
িপতা- আ ল কালাম 
মাতা- সািব াহার  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম+ডাকঘর- খওড়া    
উপেজলা- কসবা  
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

4 4. 4004 মাঃ আ ল খােলক 
িপতা- মাঃ ল আিমন 
মাতা- ডািলমা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম+ডাকঘর- খাষকাউিলয়া   
উপেজলা- চৗহালী  
জলা-  িসরাজগ  

 

5 5 4005 পাংকজ কমকার  
িপতা- সে াষ কমকার  
মাতা- অিনতা কমকার  
জলা- মািনকগ  

াম- তরা (তরা কমকার বািড়)   
ডাকঘর- তরা 1800  
উপেজলা- িখওর  
জলা-  মািনকগ  

 

6 6 4006 মকাঃ আলী র বা ী 
িপতা- মাঃ হলাল উি ন  
মাতা- ববী জসমীন  
জলা- ঢাকা  

25/15 ক- িব, িখলজী রাড, ামলী, 
মাহা দ র, ঢাকা- 1207 

 

7 7 4007 ধম জ ািত চাকমা  
িপতা- ত ঊমাচরণ চাকমা  
মাতা- চনা চাকমা  
জলা- খাগড়াছিড়  

াম- নালকাটা ( জাড় ীজ সড়ক)   
ডাকঘর- দীিঘনালা 4420 
উপেজলা- দীিঘনালা  
জলা- খাগড়াছিড় 

 

8 8 4008 মাঃ মেহদী হাসান  
িপতা- মাঃ বজ র রহমান  
মাতা- মাছাঃ কিহ র বগম  
জলা- যেশার  

াম- মজ ী  
ডাকঘর- িচনােটালা 7440 
উপেজলা- মিনরাম র  
জলা-  যেশার  

 

9 9 4009 মাঃ আব ল আলীম  
িপতা- মা. আব ল বােতন  
মাতা- আিমনা বগম 
জলা- চ াম  

াম- আব ল বােতন মালাদােরর বাড়ী 
(ওয়াড নং- 7)    
ডাকঘর- মগধরা 4300  
উপেজলা- স ীপ  
জলা- চ াম    

 

10 11 4010 মাঃ মেয়জ উি ন  
িপতা- মাঃ ই াচ আলী  
মাতা- হাওয়া খা ন  
জলা- মেহর র  

C/O- মাঃ ইউ স আলী 
াম- শািলকা    

ডাকঘর- দািরয়া র 7102 
উপেজলা- মেহর র সদর  
জলা-  মেহর র  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

11 12 4011 মাঃ আব র রহমান  
িপতা- মাঃ আব ল খােলক 
মাতা- মাহ দা বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- ব হিণ    
ডাকঘর- উলািনয়া (ঈদগাবাজার) 8272 
উপেজলা- মেহি গ  
জলা- বিরশাল  

 

12 13 4012 মাঃ মাতােলব হােসন  
িপতা- মাঃ আিমর আলী  
মাতা- মাছাঃ ত রা বগম  
জলা- রং র  

াম- শাহা র বপাড়া, ছিক ীেনর 
ডাংগা   
ডাকঘর- বদরগ  5430 
উপেজলা- বদরগ  
জলা- রং র  

 

13 14 4013 সয়দ আিশক ইমিতয়াজ 
িপতা- সয়দ আহেমদ 
মাতা- আফেরাজা বগম  
জলা- ঢাকা  

93 দি ণ বাসােবা, স জবাগ থানা 
ঢাকা- 1214  
  

 

14 15 4014 গিত চাকমা 
িপতা- একল  চাকমা  
মাতা- অপরািজতা চাকমা  
জলা- রাংগামা   

াম- িচ ারাম ছড়া    
ডাকঘর- রছিড়  
উপেজলা- বাঘাইছিড় 
জলা- রাংগামা   

 

15 16 4015 মাঃ আজহা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মহরম আলী  
মাতা- মাছাঃ ল ম আ ার  
জলা- ময়মনিসংহ   

াম- িসংরইল উ র পাড়া   
ডাকঘর- িসংরইল 2290 
উপেজলা- না াইল  
জলা- ময়মনিসংহ  

 

16 17 4016 তানভীর আহমাদ 
িপতা- আ.হা.ম. খিল র রহমান  
মাতা- তামা া- য়-ফােতমা  
জলা- িকেশারগ  

াম- ক য়াদী পি ম পাড়া   
ডাকঘর- ক য়াদী 2330 
উপেজলা- ক য়াদী  
জলা-  িকেশারগ  

 

17 18 4017 মাঃ নাজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- ফােতমা বগম  
জলা- িম া  

াম- বস র    
ডাকঘর- গ াই 3510 
উপেজলা- চাি না  
জলা- িম া  

 

18 19 4018 শাহ মাঃ য়াদ আিমন  
িপতা- মাঃ আিম র রহমান শাহ 
মাতা- ফা দা আিমন  
জলা- নীলফামারী  

াম- খ রবাগ (19/1, আিজ ল হক 
রাড)   

ডাকঘর- সয়দ র 5310 
উপেজলা- সয়দ র 
জলা- নীলফামারী    

 

19 20 4019 খারেশদ আলম  
িপতা- মাঃ আিজজার রহমান  
মাতা- খািদজা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- সকাখাওয়া    
ডাকঘর- াপারী হাট 5660  
উপেজলা- নােগ রী  
জলা-  িড় াম  

 

20 21 4020 আশীষ িব াস 
িপতা- আ ল চ  িব াস 
মাতা- মায়া রানী িব াস 
জলা- বিরশাল  

াম- কারফা (কারফা ল রাড)   
ডাকঘর- পীেররপাড়া 8221 
উপেজলা- উিজর র  
জলা-  বিরশাল  

 

21 22 4021 অমের  নাথ বরাগী  
িপতা- অরিব  বরাগী  
মাতা- উ ািসনী সরাগী  
জলা- লনা  

াম- কামরাইল (2 নং র নাথ র)    
ডাকঘর- আর- কামরাইল 9253 
উপেজলা- িরয়া   
জলা- লনা  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

22 23 4022 ত য় ম ল  
িপতা- ল ী কা  ম ল  
মাতা- িরতীকা ম ল  
জলা- লনা  

াম- জার টা    
ডাকঘর- জিমরা হাট 9210 
উপেজলা- লতলা  
জলা-  লনা  

 

23 24 4023 শশী চ ব   
িপতা- আিদনাথ চ ব   
মাতা- মমতা চ ব   
জলা- চ াম  

াম- ম ম মাহরা ( া ণ পাড়া সড়ক) 
{ ধাং  িবমল চ ব ’র বািড় ( গ য়)}   
ডাকঘর- মাহরা 4208 
উপেজলা- চ াম সদর  
জলা-  চ াম 

 

24 25 4024 রজত গা ামী  
িপতা- গািব  নারায়ণ গা ামী  
মাতা- বণা গা ামী  
জলা- নােটার  

াম- দি ণ চৗিকরপাড় (41, 04)   
ডাকঘর- নােটার 6400  
উপেজলা+ জলা-  নােটার 

 

25 26 4025 মাঃ ইমরান হােসন  
িপতা- মাঃ আ র রিশদ 
মাতা- মাছাঃ মিহমা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- জগ াথ র ( গালাপগ )   
ডাকঘর- নবাবগ  5280 
উপেজলা- নবাবগ  
জলা-  িদনাজ র  

 

26 27 4026 মাঃ মারছািলন শা   
িপতা- মা. মা র রশীদ শা   
মাতা- মাছা. িমরা শা   
জলা- রং র  

াম- দি ণ খেলয়া    
ডাকঘর- খেলয়া গি র 5400 
উপেজলা- রং র সদর  
জলা-  রং র  

 

27 28 4027 ইশিতয়াক আহেমদ সািকব 
িপতা- এ ক এম আিম ল হক 
মাতা- রিজয়া খা ন  
জলা- িকেশারগ  

াম- আেলারেমলা (65 রাতন কাট 
রাড)   

ডাকঘর- িকেশারগ  2300 
উপেজলা+ জলা-  িকেশারগ  

 

28 29 4028 নাজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ইউ প আলী  
মাতা- নিবছন িবিব 
জলা- সাত ীরা  

াম+ডাকঘর- সানাবাড়ীয়া    
উপেজলা- কলােরায়া 
জলা-  সাত ীরা 

 

29 30 4029 মিরয়ম 
িপতা- মিহউি ন মা া  
মাতা- রওশন আরা  
জলা- নড়াইল  

াম- র নাথ র   
ডাকঘর- িসংগােশাল র 7500 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা-  নড়াইল  

 

30 31 4030 িনউটন সরকার  
িপতা- রনিজৎ সরকার  
মাতা- িদপালী সরকার  
জলা- মাদারী র  

াম- বাহা র র    
ডাকঘর- দ েক য়া 7901 
উপেজলা- মাদারী র সদর  
জলা-  মাদারী র  

 

31 32 4031 তােরক মাহ দ  
িপতা- মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  
মাতা- মানাওয়ারা খানম 
জলা- িম া  

াম- ফলকা ড়ী (রহমান িভলা)   
ডাকঘর- আমড়াতলী 3500  
উপেজলা- ব ড়া  
জলা-  িম া  

 

32 33 4032 মাঃ মাজািহ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সাই র রহমান  
মাতা- আ আরা বগম 
জলা- রং র  

াম- শংকর র    
ডাকঘর- বালার হাট 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

33 34 4033 মাঃ আ ল মানােয়ম 
িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক 
মাতা- মাছাঃ মািজয়া আ ার  
জলা- নীলফামারী  

াম- সািকট হাউস পাড়া (211/3)   
ডাকঘর- নীলফামারী 5300 
উপেজলা- নীলফামারী সদর  
জলা-  নীলফামারী 

 

34 35 4034 মাজািহ ল ইসলাম  
িপতা- আলতাফ হােসন  
মাতা- মমতাজ বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- কালাইয়া (আসাদ ভবন, বাজার রাড 
কালাইয়া, কালাইয়া)   
ডাকঘর- কালাইয়া 8624 
উপেজলা- বাউফল  
জলা-  প য়াখালী  

 

35 37 4035 মাঃ আরাফাত আলী  
িপতা- মাঃ আ ল কালাম  
মাতা- িবলিকছ বা   
জলা- নওগ  

াম- শার ড়ী (বা ভরা)   
ডাকঘর- খলশী 6500 
উপেজলা- বদলগাছী  
জলা-  নওগ  

 

36 38 4036 রািক ল ইসলাম  
িপতা- না  িমঞা  
মাতা- রােহলা  
জলা- িম া  

াম- বাগড়া (শশীদল)   
ডাকঘর- সালদানদী 3500 
উপেজলা- া ণপাড়া  
জলা-  িম া  

 

37 39 4037 মাঃ আিছ র রহমান ষার  
িপতা- মাঃ খিল র রহমান  
মাতা- সতারা বগম  
জলা- িপেরাজ র  

C/O- মাঃ খিল র রহমান  
াম- গৗরী র    

ডাকঘর- পকখািল 8550 
উপেজলা- ভা ািরয়া  
জলা-  িপেরাজ র  

 

38 40 4038 নাজ ল হক 
িপতা- গালাম রববানী  
মাতা- নািসমা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- বার র (ব শবাড়ীয়া)   
ডাকঘর- নেগালা 5800  
উপেজলা- ব ড়া সদর  
জলা-  ব ড়া  

 

39 42 4039 মাঃ রিশ র রহমান  
িপতা- মাঃ ইয়ািছন আলী  
মাতা- রওশন আরা  
জলা- িদনাজ র  

াম- দামাইল ( িণয়াপাড়া) [িবরল রাড]   
ডাকঘর- ফর াবাদ 5210 
উপেজলা- িবরল 
জলা-  িদনাজ র  

 

40 43 4040 মাঃ আশা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ফজ ল হক 
মাতা- আয়শা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম+ডাকঘর- গাপাল র    
উপেজলা- বল িচ 
জলা-  িসরাজগ  

 

41 44 4041 মাঃ আল-আিমন 
িপতা- ত আলহা  িরয়াজ উি ন  
মাতা- ত জ রা খা ন  
জলা- পাবনা  

াম+ডাকঘর- বাদাল   
উপেজলা- ফিরদ র  
জলা-  পাবনা  

 

42 45 4042 মা দ পারেভজ 
িপতা- মিফ র রহমান  
মাতা- ন নাহার  
জলা- িম া  

াম- অ িদয়া (235)   
ডাকঘর- দরেবশ র 3500 
উপেজলা- চৗ াম 
জলা- িম া  

 

43 47 4043 মাছাঃ আলপনা খা ন  
িপতা- মাঃ আ ল হােসন  
মাতা- মাছাঃ সালমা হােসন  
জলা- ব ড়া  

C/O- মাঃ আ ল হােসন  
াম- েফসর পাড়া    

ডাকঘর- শর র 5840 
উপেজলা- শর র 
জলা- ব ড়া   
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

44 48 4044 মাঃ তাের ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শাহাজাহান  
মাতা- তাছিলমা আকতার  
জলা- টাংগাইল 

াম- িপ িরয়া (সরকার বািড়)   
ডাকঘর- গলা 1900 
জলা- টাংগাইল   

 

45 49 4045 মাহা দ মাহ পরান শরীফ  
িপতা- মাহা দ সাখােয়ত হােসন  
মাতা- শামীমা বগম  
জলা- ল ী র  

াম- সাউেধরিখল (13)  
ডাকঘর- সাউেধরিখল 3720 
উপেজলা- রামগ   
জলা-  ল ী র 

 

46 50 4046 মাঃ আ  জাফর সােলহীন  
িপতা- মাঃ আ ল কােশম 
মাতা- সিহদা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম-  ব সার বী  
ডাকঘর- িমলন বাজার 5530 
উপেজলা- হাতীবা া  
জলা-  লালমিনরহাট 

 

47 51 4047 মাঃ িহ ামান  
িপতা- মাঃ মা ামান  
মাতা- মাসাঃ তহিমনা জামান 
জলা- নওগ  

াম- চকচাদ (নাটশাল)   
ডাকঘর+উপেজলা- মহােদব র   
জলা- নওগ  6530  

 

48 52 4048 মাঃ স জ আহেমদ 
িপতা- মাঃ মজ  িময়া  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- িকেশারগ  

াম- কািল র (বাসা/ হাি ং-432)   
ডাকঘর- ভরব বাজার 2350  
উপেজলা- ভরব  
জলা-  িকেশারগ  

 

49 53 4049 মাহা দ রহমত আলী  
িপতা- মাহা দ জামাল উি ন  
মাতা- আফেরাজা বগম   
জলা- ঢাকা  

50 পি ম উলন  
পি ম রাম রা  
ঢাকা- 1219  

 

50 54 4050 মাঃ িমরা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ নািজমউি ন শখ 
মাতা- িফয়া বগম  
জলা- মা রা  

াম- রায় র    
ডাকঘর+উপেজলা- মহ দ র  
জলা-  মা রা  

 

51 55 4051 আ ল মা ািলব  
িপতা- আ ল সাইন  
মাতা- েলখা বগম  
জলা- যেশার  

C/O- আ ল সাইন  
াম- হািজ র    

ডাকঘর- ধাপাদী বাজার 7351 
উপেজলা- চৗগাচা  
জলা-  যেশার  

 

52 57 4052 মাঃ িফেরাজ মাহা দ  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- রপাড়া (ই াপাড়া)   
ডাকঘর- গা র 6240 
উপেজলা- গা র  
জলা-  রাজশাহী  

 

53 58 4053 মন কােসম চৗ রী  
িপতা- মাহা দ আ ল কােসম 
চৗ রী  

মাতা- জািকয়া কােসম চৗ রী 
জলা- চ াম  

াম- কাজীর দউরী ( াট নং- িব- 13/2, 
িভ.আই.িপ টাওয়ার, 125, চে রী রাড)  
ডাকঘর- িজ.িপ.ও 4000 
উপেজলা- কােতায়ািল  
জলা-  চ াম  

 

54 59 4054 িব ব হাসাইন  
িপতা- আমীর হামজা  
মাতা- বগম খািদজা  
জলা- টাংগাইল  

াম+ডাকঘর- পাথরাইল    
উপেজলা- দল য়ার  
জলা- টাংগাইল  
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ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

55 60 4055 মাঃ আশরা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন  
মাতা- রিশদা বগম  
জলা- রং র  

াম- বােজমজ র   
ডাকঘর- টপাম র 5440 
উপেজলা- কাউিনয়া  
জলা-  রং র  

 

56 61 4056 জ িতময় সাহা  
িপতা- জয়েদব চ  সাহা  
মাতা- চ া রানী সাহা  
জলা- িপেরাজ র  

াম- ই রকানী (তা কদার বাড়ী)    
ডাকঘর+উপেজলা- ই রকানী  
জলা- িপেরাজ র   

 

57 62 4057 মাঃ রািফউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সাম ল হক  
মাতা- মাছাঃ রােহনা বা   
জলা- িদনাজ র  

াম- মিড়য়া  
ডাকঘর- রানীর র 5241 
উপেজলা- খানসামা  
জলা-  িদনাজ র  

 

58 65 4058 মাঃ িবরাজ উি ন  
িপতা- মাঃ আফাজ উি ন  
মাতা- মাছাঃ িবলিকছ বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম+ডাকঘর+উপেজলা-  
িডমলা    
জলা- নীলফামারী   

 

59 66 4059 মাঃ র ল কিরম  
িপতা- মাঃ আফাজ উি ন  
মাতা- মাছাঃ আিমনা খা ন  
জলা- ব ড়া  

াম-  চকখান র   
ডাকঘর- খান র 5840 
উপেজলা- শর র  
জলা-  ব ড়া  

 

60 67 4060 িমজা র রহমান  
িপতা- শাহ আলম  
মাতা- জ রা খা ন  
জলা- িকেশারগ  

াম- নায়াগ ও (বাড়ী- 591)   
ডাকঘর- ছয় তী 2341 
উপেজলা- িলয়ারচর  
জলা-  িকেশারগ  

 

61 68 4061 হা দ মাশারফ হােসন  
িপতা- ত হা দ িমঞা হােসন  
মাতা- ত হািলমা খা ন  
জলা- িকেশারগ  

াম- নায়াগ ও িনলখী    
ডাকঘর- িপিরজ র 2337 
উপেজলা- বািজত র  
জলা-  িকেশারগ  

 

62 69 4062 ইমরান আলী  
িপতা- ফিরদ উি ন  
মাতা- িবলিকছ বগম  
জলা- জামাল র  

াম- পি ম ণ পাড়া    
ডাকঘর- হাজরাবাড়ী 2010 
উপেজলা- মলা হ  
জলা-  জামাল র  

 

63 70 4063 মাঃ িশপন আলী  
িপতা- মাঃ আশরাফ আলী  
মাতা- িফয়া বগম  
জলা- ি য়া  

াম+ডাকঘর- গালাপনগর    
উপেজলা- ভাজমারা   
জলা-  ি য়া  

 

64 71 4064 আ র রিকব  
িপতা- মাঃ আলাউ ীন  
মাতা- জা া ন ফরেদৗস  
জলা- রাজশাহী  

াম- রামনগর (342)   
ডাকঘর+উপেজলা- গাদাগাড়ী  
জলা- রাজশাহী   

 

65 72 4065 মাঃ আসা ামান  
িপতা- মাঃ আ স ছালাম  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- িম া  

াম+ডাকঘর- নাগাইশ    
উপেজলা- া ণপাড়া   
জলা-  িম া  
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ায়ী কানা ম  

66 73. 4066 মাঃ গালাম রা ী  
িপতা- রমজান আলী  
মাতা- দৗলতন নছা  
জলা- ব ড়া  

াম- কাল াম    
ডাকঘর- কাল াম 5880    
উপেজলা- পচািচয়া  
জলা- ব ড়া  

 

67 74 4067 মাঃ শওকত হােসন  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন  
মাতা- শাহানা আেনায়ার  
জলা- জামাল র  

াম- পলাশগড় ( পৗরসভা সড়ক)   
ডাকঘর- জামাল র 2000 
উপেজলা- জামাল র সদর 
জলা-  জামাল র 

 

68 75 4068 মেহদী হাসাইন মা ফ  
িপতা- আ ল মা ান খ কার  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- কেলজ পাড়া (বাসা- 53, কেলজ রাড)   
ডাকঘর- গলািচপা 8640  
উপেজলা- গলািচপা  
জলা-  প য়াখালী  

 

69 76 4069 মাঃ জািহদ হাসান  
িপতা- মাঃ জয় ল আেবদীন  
মাতা- মাছাঃ জ রা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- বা িনয়া    
ডাকঘর- পীরগাছা 5800 
উপেজলা- গাবতলী  
জলা-  ব ড়া  

 

70 77 4070 মাঃ হািব র রহমান  
িপতা- জালাল উি ন  
মাতা- হািলমা  
জলা- নােটার  

াম- ল ী র (ম  পাড়া)   
ডাকঘর- নািজর র 6440 
উপেজলা- দাস র  
জলা-  নােটার  

 

71 78 4071 মাঃ হাসান আলী  
িপতা- মাঃ হািম ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ িমনারা খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- গািছয়া দৗলত র  
ডাকঘর- পরান খালী 7040 
উপেজলা- ভড়ামারা  
জলা-  ি য়া  

 

72 79 4072 মাঃ কাম ল হাসান  
িপতা- মাঃ আ ল কােসম  
মাতা- হািসনা বা   
জলা- নারায়ণগ  

াম- কড়ইতলা    
ডাকঘর- গাপালদী 1451 
উপেজলা- আড়াই হাজার  
জলা-  নারায়ণগ  

 

73 80 4073 মাঃ মাজা র রহমান তািনম  
িপতা- মাঃ ইউ ফ আলী খান  
মাতা- কিহ র বগম  
জলা- বিরশাল  

C/O- মাঃ ইউ ফ আলী খান 
াম- ভরপাশা (নলিছ  র, মা াসা রাড)    

ডাকঘর- সােহবগ  8280 
উপেজলা- বােকরগ  
জলা- বিরশাল  

 

74 81 4074 সােহল রানা  
িপতা- মাঃ আ ল জ ার  
মাতা- রািহমা বগম  
জলা- টা াইল  

াম- কাহারতা    
ডাকঘর- সিখ র 1950 
উপেজলা- সিখ র  
জলা-  টা াইল  

 

75 82 4075 মাঃ আ স ছােলক 
িপতা- মাঃ আ ল জ ার  
মাতা- মাছাঃ ছােলহা খা ন  
জলা- রং র  

C/O- মাঃ আ ল জ ার 
াম- শালবাড়ী (পি ত পাড়া)   

ডাকঘর- রাধানগর 5430 
উপেজলা- বদরগ  
জলা-  রং র  

 

76 83 4076 মাহা দ ই াহীম খিলল  
িপতা- গাফরান উি ন আহেমদ  
মাতা- ফিরদা বগম  
জলা- ঢাকা  

সািদয়া আহেমদ , 390/এ, পি ম 
শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা- 1216   
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77 84 4077 এ. ক.এম আব াহ আল-আিমন 
িপতা- মহিসন আলী   
মাতা- আিমনা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- নরেকানা    
ডাকঘর- চ য়া বাজার 2210 
উপেজলা- াগাছা  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

78 85 4078 রহানা আ ার  
িপতা- আিমর হােসন  
মাতা- হােজরা বগম 
জলা- চ দ র  

াম- দঃ িবেশর ব  ( বায়ািলয়া বাড়ী)  
ডাকঘর- পসা 3652 
উপেজলা- ফিরদগ  
জলা-  চ দ র  

 

79 86 4079 ইম ল কােয়স িমজা িকরণ  
িপতা- মা. ম আলী  
মাতা- মাছা. মােলকা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- িশবরাম   
ডাকঘর- বড়বাড়ী 5500 
উপেজলা- লালমিনরহাট সদর  
জলা-  লালমিনরহাট 

 

80 88 4080 আলমা ন  
িপতা- রওশন আলী  
মাতা- আফেরাজা বগম  
জলা- নড়াইল  

াম+ডাকঘর- িমজা র    
উপেজলা- নড়াইল সদর  
জলা-  নড়াইল  

 

81 89 4081 মাঃ আল আমীন  
িপতা- মাঃ আনসার আলী 
হাওলাদার  
মাতা- সানাবান বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম+ডাকঘর- খালী    
উপেজলা- মােড়লগ  
জলা-  বােগরহাট  

 

82 90 4082 মারসািলন আহেমদ পােভল  
িপতা- িছি র রহমান  
মাতা- র কা বগম  
জলা- গাপালগ  

াম- ব ড়ী   
ডাকঘর- রামিদয়া কেলজ 8131 
উপেজলা- কািশয়ানী   
জলা-  গাপালগ  

 

83 92 4083 হাসান মাহ দ খান  
িপতা- আিমর হােসন খান  
মাতা- িপয়ারা বগম   
জলা- শরীয়ত র  

াম- গ ািয়পি    
ডাকঘর- িবলাস খান 8000 
উপেজলা- পালং সদর  
জলা-  শরীয়ত র  

 

84 93 4084 মাহা দ ই াহীম খিলল  
িপতা- মাহা দ আ  বকর  
মাতা- আসমা বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ  

াম- চকবহরম (বাঘাড়পাড়া)   
ডাকঘর- রামচ রহাট 6302 
উপেজলা- নবাবগ  সদর   
জলা-  চ পাইনবাবগ  

 

85 94 4085 মাঃ তাজাে ল সাইন  
িপতা- মহ ত আলী মাড়ল  
মাতা- বগম রােকয়া খা ন  
জলা- যেশার  

াম- গািব র    
ডাকঘর- িচংড়া বাজার 7450 
উপেজলা- কশব র  
জলা-  যেশার  

 

86 95 4086 মাঃ আই ব হােসন  
িপতা- মাঃ রিবউল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ িরিজয়া খা ন  
জলা- যেশার  

াম- িদঘড়ী   
ডাকঘর- িশওরদাহ 7420  
উপেজলা- িঝকরগাছা 
জলা-  যেশার 

 

87 96 4087 মাঃ জন হােসন  
িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- যেশার  

াম- মািহনীকাঠী    
ডাকঘর- রি নাথ নগর 7420 
উপেজলা- িঝকরগাছা  
জলা-  যেশার  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

88 97 4088 মাঃ আলমগার হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল ওয়া দ মাড়ল  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- সাত ীরা  

াম- ভািষনী   
ডাকঘর- ভািষনী  9420 
উপেজলা- তালা  
জলা-  সাত ীরা  

 

89 98 4089 মাঃ মিন ামান খান  
িপতা- মাঃ পা  খান  
মাতা- মারেশদা বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- ভা কিশ    
ডাকঘর- ভা কিশ  8240 
উপেজলা- আৈগলঝাড়া  
জলা-  বিরশাল  

 

90 99 4090 মাঃ আ র রা াক 
িপতা- মাঃ আ র রহমান  
মাতা- ত িরিজয়া বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- গায়ালপাড়া (30)   
ডাকঘর- িজিপও 6000 
উপেজলা- রাজপাড়া  
জলা-  রাজশাহী  

 

91 100 4091 ত য় চ বত   
িপতা- খাকন চ  চ বত   
মাতা- িবথীকা রানী  
জলা- িদনাজ র  

াম- ইসলাম র    
ডাকঘর- পাবতী র 5250 
উপেজলা- পাবতী র 
জলা-  িদনাজ র 

 

92 101 4092 মাঃ মিন ামান  
িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন  
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- িনয়ামত র, বাসটািমনাল (02, 
মাহতাবেলন)   
ডাকঘর+উপেজলা- সয়দ র  
জলা-  নীলফামারী 

 

93 102 4093 অমল মার হালদার  
িপতা- অিনল মার হালদার  
মাতা- গীতা রানী হালদার  
জলা- টাংগাইল  

াম- নাগর র    
ডাকঘর- নাগর র  1936 
উপেজলা- নাগর র 
জলা-  টাংগাইল 

 

94 103 4094 িনউটন গাইন  
িপতা- জগদীশ গাইন  
মাতা- ত া গাইন  
জলা- লনা 

াম- খলসী িনয়া    
ডাকঘর- ব য়াঘাটা 9260 
উপেজলা- ব য়াঘাটা  
জলা-  লনা  

 

95 104 4095 ল ল আহেমদ  
িপতা- মাঃ অিস ীন মা া  
মাতা- িফেরাজা বগম   
জলা- রাজশাহী  

াম- াম র   
ডাকঘর- নওপাড়া 6240 
উপেজলা- গা র   
জলা-  রাজশাহী  

 

96 105 4096 মাঃ হলাল উ ীন  
িপতা- আ ল কােশম জামা ার  
মাতা- মাঃ রবা বগম  
জলা- প য়াখালী   

াম- দলা িনয়া    
ডাকঘর- ঝা িনয়া 8610 
উপেজলা- িমজাগ  
জলা-  প য়াখালী  

 

97 106 4097 সাই র রহমান  
িপতা- মাঃ আকামত আলী ম ল  
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম   
জলা- রাজবাড়ী   

াম+ডাকঘর: িবশই- সা রাইল    
উপেজলা: কা খালী  
জলা-  রাজবাড়ী  

 

98 107 4098 আিফফা খা ন  
িপতা- ত: ইি স আলী  
মাতা- রিশদা খা ন  
জলা- নীলফামারী  

াম- খািলশা চাপানী   
ডাকঘর- নাউতারা 5350 
উপেজলা- িডমলী  
জলা-  নীলফামারী  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

99 108 4099 স জ অিধকারী  
িপতা- শা  অিধকারী  
মাতা- পা ল অিধকারী   
জলা- গাপালগ  

াম- উ রপাড়া    
ডাকঘর- গচাপাড়া 8110 
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ  

 

100 109 4100 মাজাে ল হক 
িপতা- মা র রহমান  
মাতা- মাক দা খানম  
জলা- মাদারী র  

াম+ডাকঘর- পয়ার র    
উপেজলা- মাদারী র সদর   
জলা-  মাদারী র  

 

101 110 4101 মাঃ আ র রহমান  
িপতা- মাঃ তছিলম উ ীন  
মাতা- িশিরনা খা ন  
জলা- ব ড়া  

াম- বেহলা গাড়ী    
ডাকঘর- চা া হাট 5880 
উপেজলা- িশবগ  
জলা- ব ড়া  

 

102 111 4102 এনা ল হক 
িপতা- আ ল জিলল  
মাতা- আেমনা আ ার  
জলা- ন েকানা  

াম- রামচ র (উ রপাড়া)    
ডাকঘর- ক য়া 2480  
উপেজলা- ক য়া  
জলা-  ন েকানা 

 

103 114 4103 মাঃ িনজা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- নাজ ন নাহার  
জলা- বিরশাল  

াম- বাগধা ( কদার বািড়)   
ডাকঘর- বাগধা 8242 
উপেজলা- আৈগলঝাড়া  
জলা-  বিরশাল  

 

104 115 4104 মাঃ শািহন-আল-মা ন 
িপতা- ত নবীর উি ন 
মাতা- হােজরা খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- ই ফ র    
ডাকঘর- ছাতার পাড়া 7030 
উপেজলা- দৗলত র  
জলা-  ি য়া  

 

105 116 4105 মাঃ আ ল বাশার  
িপতা- মাঃ আ ল জিলল  
মাতা- মরিজনা আ ার  
জলা- ি গ  

াম- বড়িলয়া    
ডাকঘর- টংিগবাড়ী 1520 
উপেজলা- টংিগবাড়ী  
জলা-  ি গ  

 

106 117 4106 মাঃ মাহ ব আলম  
িপতা- মাঃ িসি র রহমান  
মাতা- শােহবা বগম  
জলা- িম া   

াম- গায়ারীভা া   
ডাকঘর- হামনা 3546 
উপেজলা- হামনা  
জলা-  িম া  

 

107 118 4107 িহরণ ব য়া অিভ 
িপতা- ধ  ব য়া  
মাতা- ডািলয়া ব য়া  
জলা- চ াম  

াম- শীল প    
ডাকঘর- মনিকচর 4390 
উপেজলা- ব শখালী  
জলা-  চ াম  

 

108 119 4108 তােরফ রহমান  
িপতা- আ ছ ছাবহান  
মাতা- রওশন ছাবহান  
জলা- নামগ  

াম- ষালঘর ( রমা 159 আ/এ)    
ডাকঘর+উপেজলা- নামগ  সদর 
জলা-  নামগ  

 

109 120 4109 িমজা র রহমান  
িপতা- আ র রা াক 
মাতা- রাহানা খা ন  
জলা- যেশার  

াম- বাউ ারী   
ডাকঘর- পাকিশরা বাজার 7430 
উপেজলা- শাশা  
জলা-  যেশার  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

110 121 4110 মাঃ ফির ামান  
িপতা- মিন ামান  
মাতা- ফিরদা বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- ভা রীর চর   
ডাকঘর- গািব াসী 1960 
উপেজলা- ঞা র  
জলা-  টাংগাইল  

 

111 122 4111 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মাছেলম উি ন  
মাতা- আয়শা বগম 
জলা- বিরশাল  

াম- চরকিমশনার ( াপারী বাড়ী)   
ডাকঘর- চরকিমশনার 8250 
উপেজলা- লাদী  
জলা-  বিরশাল 

 

112 124 4112 মা দা পারভীন  
িপতা- এস.এম. আ াস আলী  
মাতা- তমিজদা পারভীন  
জলা- মেহর র  

184/1, িফেরাজ রাড, হালদার পাড়া, 
মেহর র    

 

113 125 4113 মাঃ আ ল কালাম আজাদ  
িপতা- মাঃ মােজদ আলী ামািণক 
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম  
জলা- পাবনা   

াম- কা র পাড়া    
ডাকঘর- ভাউডা া 6600 
উপেজলা- পাবনা সদর  
জলা-  পাবনা  

 

114 126 4114 জা া ল ফরেদৗস মনা  
িপতা- মাঃ আকতার উি ন  
মাতা- রওশনারা  
জলা- মািনকগ  

াম- িশবরাম র ( টপড়া)   
ডাকঘর- টপড়া 1850 
উপেজলা- িশবালয়  
জলা-  মািনকগ  

 

115 128 4115 দবািশস সরকার  
িপতা- িনত ান   
মাতা- ম রী সরকার  
জলা- নওগ   

াম- ছাট চ দ র (308, দবা ম, সরকারী 
হাসপাতাল রাড)   
ডাকঘর- প ীতলা 6540  
উপেজলা- প ীতলা  
জলা-  নওগ  

 

116 129 4116 মাঃ আ ল কালাম আজাদ  
িপতা- মাঃ আনছার আলী  
মাতা- রিমচা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- ক িড়    
ডাকঘর- িভতরবাদ 5600 
উপেজলা- িড় াম সদর  
জলা-  িড় াম 

 

117 130 4117 মাঃ আসা ামান  
িপতা- মাঃ জিমর উি ন  
মাতা- আেলয়া খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- ধসর   
ডাকঘর- ধসর  7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা-  িঝনাইদহ  

 

118 131 4118 আ াছ হােসন  
িপতা- মাঃ ন ল ইসলাম  
মাতা- িফয়া বগম  
জলা- ভালা  

C/O- মাঃ ল ইসলাম  
াম- চরেমা াজী    

ডাকঘর- চতলা বাজার 8330 
উপেজলা- লালেমাহন  
জলা-  ভালা  

 

119 132 4119 মাঃ সােয়ক মাহায়েম ল হক 
িপতা- মাঃ আেনায়ারা বগম   
মাতা- মাঃ আিজ ল হক  
জলা- ি য়া  

াম- আ ারদগা   
ডাকঘর- আ ারদগা 7042 
উপেজলা- দৗলত র  
জলা-  ি য়া  

 

120 133 4120 আনসা র ইয়াসিমন  
িপতা- মা. ইে ার আিল  
মাতা- হাওয়াইয়া বগম  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- হািবব র    
ডাকঘর- শল পা 7320 
উপেজলা- শল পা 
জলা- িঝনাইদহ  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

121 134 4121 মাঃ নািহদ হাসান  
িপতা- মাঃ আ ল মিতন  
মাতা- আ মান খা ন  
জলা- মেহর র  

াম- কেলজ পাড়া (ওয়াড নং- 03)  
ডাকঘর- গাংনী 7114  
উপেজলা- গাংনী  
জলা-  মেহর র  

 

122 135 4122 রনিজৎ সরকার  
িপতা- নেগ  নাথ সরকার  
মাতা- িরতা সরকার  
জলা- মাদারী র  

াম- শিশকর    
ডাকঘর- শিশকর 7900 
উপেজলা- কালিকিন  
জলা-  মাদারী র  

 

123 138 4123 তানভীর আহেমদ িহন  
িপতা- এম.এ. জিলল  
মাতা- মিরয়ম আ ার  
জলা- টাংগাইল  

াম- চ য়াজানী   
ডাকঘর- কাজীর পা িরয়া 1936  
উপেজনাগর র লা-  
জলা-  টাংগাইল  

 

124 139 4124 িজ. এম. মন ল মিজদ 
িপতা- িজ. এম. আ ল মিজদ  
মাতা- মােলক িবিব 
জলা- সাত ীরা  

াম- আ িলয়া   
ডাকঘর- আ িলয়া 9460 
উপেজলা- আশা িন  
জলা-  সাত ীরা  

 

125 140. 4125 মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম   
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- ফেত র নয়াপাড়া   
ডাকঘর- চামারী ফেত র 1944 
উপেজলা- িমজা র   
জলা-  টাংগাইল  

 

126 141 4126 মাছাঃ লাবনী সরকার  
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাতা- ডিন ইসলাম  
জলা- িসরাজগ  

াম- শরনগর    
ডাকঘর- শরনগর 67 
উপেজলা- বল িচ  
জলা-  িসরাজগ  

 

127 143 4127 মাঃ েবল খান  
িপতা- মাঃ সােহব আলী খান  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- বা ইখালী (187/3)   
ডাকঘর- ক য়া 9310 
উপেজলা- ক য়া  
জলা-  বােগরহাট  

 

128 144 4128 জয়  তার জয়  
িপতা- পিরেতাষ চ  তার  
মাতা-  নারী তার  
জলা- বিরশাল  

াম- ভা খানা চ  পাড়া 2য় গিল ( বাস 
বাড়ী)   
ডাকঘর- কাউিনয়া 8200 
উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল  

 

129 145 4129 মাঃ মা র রহমান  
িপতা- মাঃ আ  সাঈদ  
মাতা- মমতা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম- শরখালী    
ডাকঘর- শাহজাদ র 6770  
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ  

 

130 146 4130 মাঃ জািকর হাসাইন  
িপতা- মাঃ এলাহী র ানী  
মাতা- মাছাঃ জােবদা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- তা ক লালী    
ডাকঘর- হাজীগ   
উপেজলা- আিদতমারী 5510 
জলা- লালমিনরহাট  

 

131 147 4131 মাঃ ইকরা ামান  
িপতা- মাঃ দিললউি ন মা া  
মাতা- মাছাঃ মােজদা খা ন  
জলা- মা রা  

াম- রাড়ী খালী    
ডাকঘর- িবেনাদ র 7631 
উপেজলা- মাহা দ র  
জলা-  মা রা  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

132 148 4132 িবজয়া ম মদার  
িপতা- িবমল ম মদার  
মাতা- গীতা ম মদার  
জলা- নরিসংদী  

াম- পি ম কা া পাড়া (বাসা- 94, সড়ক- 
মিহলা কেলজ রাড)  
ডাকঘর+উপেজলা- নরিসংদী সদর  
জলা- নরিসংদী    

 

133 149 4133 মাঃ মাশারফ হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল হােসন  
মাতা- হািমদা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- পলাশবাড়ী (বাডস ল এ  কেলজ, 
প ীিব ৎ শাখা)   
ডাকঘর- সাভার ক া  1344 
উপেজলা- সাভার  
জলা-  ঢাকা  

 

134 150 4134 মাঃ আল মা ন  
িপতা- মাঃ িজবর মাড়ল  
মাতা- খািদজা বগম  
জলা- সাত ীরা  

াম- ীগ  ( স াল কািলনগর, ীগ )   
ডাকঘর- কািলনগর 9455 
উপেজলা- ামনগর  
জলা-  সাত ীরা  

 

135 151 4135 আিত র রহমান  
িপতা- মাঃ জয়নাল আেবিদন  
মাতা- আেলকজান  
জলা- শরীয়ত র  

াম- নাই খার কাি     
ডাকঘর- তালতলা সাদরাসা 8020 
উপেজলা- নিড়য়া 
জলা-  শরীয়ত র 

 

136 152 4136 আিশক আহমদ তানভীর খান  
িপতা- মাঃ ইনছার আলী খান  
মাতা- হাসেন আরা বগম  
জলা- মা রা  

াম- কািরকর পাড়া (101/2)   
ডাকঘর- মা রা 7600 
উপেজলা- মা রা সদর  
জলা-  মা রা  

 

137 153 4137 মাঃ ইসমাইল হােসন  
িপতা- ত মাঃ হািনফ িময়া  
মাতা- শািহদা বগম  
জলা- ল ী র  

াম- শাকচর (আ: রহমান ী বাড়ী)   
ডাকঘর- জ,এম,হাট 3700 
উপেজলা- ল ী র সদর  
জলা-  ল ী র 

 

138 154 4138 আল মা ন জিসম  
িপতা- মাঃ িলয়াকত আলী  
মাতা- ম রা খা ন  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- লাড়ীবাড়ী ( ধা বাড়ী)  
ডাকঘর- গী বাজার 7723 
উপেজলা- কা লালী  
জলা-  রাজবাড়ী  

 

139 155 4139 উে  হাফছা  
িপতা- মাঃ হািবল উ ীন  
মাতা- মাছাঃ আেলফা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- পি ম বারাই (বাসা- 148, সড়ক- 16)  
ডাকঘর- পচ িচয়া 5880 
উপেজলা- পচ িচয়া  
জলা-  ব ড়া  

 

140 156 4140 হািফ র রহমান  
িপতা- মাঃ আ ল মা ান  
মাতা- হাওয়া বগম  
জলা- জামাল র  

াম- দউর পাড় চ া (209)   
ডাকঘর- জামাল র 2000 
উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা-  জামাল র 

 

141 157 4141 নািদরা আ ার  
িপতা- দেলায়ার হােসন  
মাতা- িরয়া বগম  
জলা- চ দ র  

াম- দি ণ বটািলয়া  
ডাকঘর- এনােয়ত নগর 3640 
উপেজলা- মতলব উ র  
জলা-  চ দ র  

 

142 158 4142 সয়দ মা দ রানা  
িপতা- সয়দ আ ব আলী  
মাতা- নাসিরন বগম  
জলা- গাপালগ  

াম- মেহশ র (মীর বািড়)   
ডাকঘর- জানা র 8133  
উপেজলা- কািশয়ানী  
জলা-  গাপালগ  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

143 159 4143 মাঃ িছদরা ল নতাহার  
িপতা- শখ মিতয়ার রহমান  
মাতা- মাসাঃ পারভীন নাহার  
জলা- নড়াইল  

াম- কলাবািড়য়া (চরকাি পাড়া সড়ক)  
ডাকঘর- কলাবািড়য়া 7520 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা-  নড়াইল  

 

144 160 4144 মা. িদদার হােসন  
িপতা- ল ইসলাম  
মাতা- ফােতমা বগম  
জলা- িম া  

াম- বরকরই, ম পাড়া (নােয়ব বািড়)   
ডাকঘর- দা াই নবাব র 3510 
উপেজলা- চাি না 
জলা- িম া   

 

145 162 4145 খিল র রহমান  
িপতা- আ ল আিজজ 
মাতা- জিরনা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- িখতাব খা, মদনী    
ডাকঘর- ঘিড়য়াল ডা া 5610 
উপেজলা- বাজার হাট  
জলা-  িড় াম  

 

146 163 4146 খান মাঃ িমরা ল ইসলাম  
িপতা- খান মাঃ ঈমানউ ীন   
মাতা- মাছাঃ সািফয়া খানম  
জলা- নড়াইল  

C/O- খান মাঃ ঈমানউ ীন   
াম - মড়ী   

ডাকঘর- মড়ী 7510 
উপেজলা- লাহাগড়া  
জলা-  নড়াইল  

 

147 164 4147 হলাল উি ন  
িপতা- মাঃ রহমত আলী  
মাতা- রেবকা বগম  
জলা- যেশার  

াম- িসংহ লী (বাসা- 246 কািরকর পাড়া)   
ডাকঘর- িসংহ লী 7410 
উপেজলা- চৗগাছা 
জলা-  যেশার  

 

148 166 4148 শখ মাঃ নাজ ল হাসান  
িপতা- শখ মাঃ ল আিমন  
মাতা- নাহার বগম  
জলা- লনা  

াম- িপপরাইল (িব াস পাড়া (বাসা নং- 
138)   
ডাকঘর- জািমরা হাট 9210 
উপেজলা- লতলা  
জলা-  লনা  

 

149 167 4149 মাঃ খাকন সরদার  
িপতা- আঃ রিশদ সরকার  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- নারায়নগ  

াম+ডাকঘর- কালাপাহািড়য়া    
উপেজলা- আড়াইহাজার   
জলা-  নারায়ণগ  

 

150 168 4150 সালিমন আলম  
িপতা- আ ল হািলম গাজী  
মাতা- রােহলা বগম  
জলা- লনা 

াম- আচ য়া (216)   
ডাকঘর- চালনা বাজার 9270 
উপেজলা- দােকাপ  
জলা-  লনা  

 

151 169 4151 মাঃ কিবর হােসন  
িপতা- ত ম াজ উি ন  
মাতা- মাসাঃ সািফয়া  
জলা- প য়াখালী  

াম- চ পাড়া    
ডাকঘর- মদন রা 8620 
উপেজলা- বাউফল  
জলা-  প য়াখালী  

 

152 170 4152 মাঃ জািকর হােসন  
িপতা- মাঃ আ বকর  
মাতা- রািসদা বগম 
জলা- বর না  

াম- চরকেলানী ( িডয়াম সড়ক)   
ডাকঘর- বর না 8700 
উপেজলা- বর না সদর  
জলা-  বর না 

 

153 171 4153 িব ব মার রায়  
িপতা- গািব  চ  রায়  
মাতা- ঝনা রানী রায়  
জলা- ঠা রগ ও  

াম- মাধব র    
ডাকঘর- মাধব র 5101 
উপেজলা- ঠা রগ ও সদর  
জলা-  ঠা রগ ও 
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ায়ী কানা ম  

154 172 4154 আিরফ চৗ রী  
িপতা- ত. শাহাদত হােসন চৗ রী  
মাতা- মাছাঃ পামেরাজ চৗ রী  
জলা- হিবগ  

াম- জাত র    
ডাকঘর- জাত র 3300 
উপেজলা- বািনয়াচং  
জলা-  হিবগ  

 

155 173 4155 মাঃ রজাউল ইসলাম সরকার  
িপতা- মাঃ আ ল মােলক সরকার  
মাতা- মাছাঃ রােবয়া বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম-  মািমন র   
ডাকঘর- যমাই 5250 
উপেজলা- পাবতী র  
জলা-  িদনাজ র  

 

156 174 4156 মাঃ রিবউল ইসলাম  
িপতা- মা. মাফা াল হােসন  
মাতা- মাছা. িবজা পারভীন  
জলা- ব ড়া  

াম- ছাট আিখড়া   
ডাকঘর- আদমদীিঘ 5890 
উপেজলা- আদমদীিঘ  
জলা-  ব ড়া  

 

157 175 4157 মাঃ গালজার হােসন  
িপতা- আসলাম হােসন  
মাতা- গালাপী খা ন  
জলা- পাবনা  

াম- িময়াপাড়া    
ডাকঘর- ব য়ান 6610 
উপেজলা- আটঘিরয়া  
জলা-  পাবনা  

 

158 176 4158 মাঃ রিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল মা ান  
মাতা- িফয়া খা ন  
জলা- িসরাজগ  

C/O- মাঃ আ ল মা ান  
াম- ফিকরপাড়া     

ডাকঘর- িবেনা য়া 6772 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ  

 

159 177 4159 মাহা দ উ ল িময়া  
িপতা- মাঃ কিবর আহে দ  
মাতা- হািকমা বগম  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- ঘর দঃ াম সরকারবাড়ী   
ডাকঘর- আ রাইল 3440 
উপেজলা- নািসরনগর  
জলা-  া ণবািড়য়া  

 

160 178 4160 মাঃ জািহ ল ইসলাম  
িপতা- মাহা দ আলী  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- দানদরী ঘানপাড়া    
ডাকঘর- লী শাি নগর 5300 
উপেজলা+ জলা-  নীলফামারী 

 

161 179 4161 মাঃ মিজ ল হক  
িপতা- মাঃ রােহন আলী  
মাতা- হােজরা খা ন  
জলা- য়াডা া  

াম- গািব র (তামাল তলা)   
ডাকঘর- আলমডা া 7210  
উপেজলা- আলমডা া  
জলা-  য়াডা া  

 

162 180 4162 মাঃ িছফা াহ  
িপতা- মাঃ হািব র রহমান  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- লনা  

াম- ইসলাম র    
ডাকঘর- গরাকা  9211 
উপেজলা- কয়রা  
জলা-  লনা  

 

163 182 4163 নািগস আ ার  
িপতা- আ ল ওয়াহাব খান  
মাতা- রওশন আরা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- চরভব র ব পাড়া (1078)   
ডাকঘর- িড,এস, িমলস 2031 
উপেজলা- দওয়ানগ   
জলা-  জামাল র  

 

164 183 4164 মাঃ হরপ িশকদার  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম িশকদার  
মাতা- কাম ননাহার  
জলা- গাপালগ  

াম- ব িময়াপাড়া (306/11)   
ডাকঘর- গাপালগ  8100 
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ  

 

 



16 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

165 184 4165 নয়ন সাহা  
িপতা- গাি  লাল সাহা  
মাতা- মালতী রানী সাহা  
জলা- বিরশাল  

C/O- গাি  লাল সাহা  
াম+ডাকঘর- হারতা  

উপেজলা- উিজর র   
জলা-  বিরশাল  

 

166 185 4166 মাঃ ইমরান খান  
িপতা- মাঃ আিত রল ইসলাম খান  
মাতা- কমলা বগম  
জলা- িনলফামারী  

াম- পি ম িশ লবাড়ী    
ডাকঘর- িমরগ  5330 
উপেজলা- জলডাকা  
জলা-  িনলফামারী  

 

167 186 4167 মাঃ মাহ র রহমান  
িপতা- লাল মাহা দ  
মাতা- মাসাঃ হািসনা বা   
জলা- রাজশাহী  

C/O- লাল মাহা দ 
াম+ডাকঘর- কাশ নগর    

উপেজলা- তােনার  
জলা-  রাজশাহী  

 

168 187 4168 রা  আহেমদ  
িপতা- আ র রিশদ মা া  
মাতা- িবয়া বগম  
জলা- মা রা  

াম- তখল র    
ডাকঘর- সািচলা র 7610 
উপেজলা- র  
জলা-  মা রা  

 

169 188 4169 মাহ র রহমান  
িপতা- মাঃ ন নবী  
মাতা- শাহনাজ বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- খােদদাধ র (আব ল আল আজীজ 
হাজী বাড়ী)   
ডাকঘর- বানদ  বাজার 3800 
উপেজলা- নায়াখালী সদর  
জলা-  নায়াখালী 

 

170 190 4170 আ া -আল-মা ন  
িপতা- মাশাররফ হােসন  
মাতা- রািশদা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- িহ পাগািরয়া    
ডাকঘর- লিতফ র 2260 
উপেজলা- হা য়াঘাট  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

171 191 4171 মাঃ রােসল িময়া  
িপতা- মাঃ আ ল আলী  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- মৗলভীবাজার  

াম- নরিসংহ র    
ডাকঘর- শমেশর নগর 3223 
উপেজলা- কমলগ   
জলা-  মৗলভীবাজার  

 

172 192 4172 তাহিমনা আ ার  
িপতা- মাঃ আসা ামান  
মাতা- ফােতমা খা ন  
জলা- টাংগাইল  

াম- মািমন র    
ডাকঘর- মািমন র 1983 
উপেজলা- ঘাটাইল  
জলা-  টাংগাইল  

 

173 193 4173 এম. এ. আহাদ  
িপতা- মাঃ ইসহাক মা া  
মাতা- রািহমা বগম  
জলা- চ দ র  

C/O- আ াস মা া   
াম- মাইজকাি    

ডাকঘর- ভ িরয়া বাজার 3600 
উপেজলা- মতলব উ র  
জলা-  চ দ র  

 

174 194 4174 নাল ভ   
িপতা- মেনার ন ভ  
মাতা- িচ ামিন ভ   
জলা- গাপালগ  

াম- বড় ডামরা র (98/বড়  ডামরা র 
দি ণ পাড়া) 
ডাকঘর- ঠামা া 8101 
উপেজলা+ জলা-  গাপালগ  

 

175 195 4175 অ ত সরকার  
িপতা- িগিরশ সরকার  
মাতা- মেনারমা সরকার  
জলা- ঢাকা  

াম- আতা র (িহ পাড়া)   
ডাকঘর- া ণিক া 1310 
উপেজলা- করাণীগ  
জলা-  ঢাকা  

 



17 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

176 197 4176 জয় ী সরকার ঁই  
িপতা- রবী নাথ সরকার  
মাতা- া রানী সরকার  
জলা- মািনকগ  

াম- িশবরাম র    
ডাকঘর- টপড়া 1850 
উপেজলা- িশবালয়  
জলা- মািনকগ   

 

177 198 4177 ি নাথ বালা  
িপতা- নীল বালা  
মাতা- আলতী বালা  
জলা- গাপালগ  

াম- সাতপাড়    
ডাকঘর- সাতপাড়  8101  
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ  

 

178 199 4178 মারাদ হােসন  
িপতা- মা ফা কামাল  
মাতা- িমনা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- ম  িপিরজ র    
ডাকঘর- িপিরজ র 2337 
উপেজলা- বািজত র  
জলা-  িকেশারগ  

 

179 1103 4179 মাঃ তাির ল ইসলাম 
িপতা- মা: আউয়াল িব াস 
মাতা- হেলনা আ ার 
জলা-মািনকগ                                                                                                                     

াম- ছাট কািলয়াৈকর 
ডাকঘর- ছাট কািলয়াৈকর 
উপেজলা-িসংগাইর 
জলা-মািনকগ  

 

180 201 4180  জািহ ল ইসলাম 
িপতা-  মাহ র রহমান 
মাতা-    ফিজলা ন নছা 
জলা-  মাদারী র 

াম-  বােহর চর কাতলা 
ডাকঘর- মাদারী র সদর 
উপেজলা- মাদারী র সদর 
জলা- মাদারী র 

 

181 203 4181  ানা আ ার 
িপতা-  রিমজ উ ীন খ ন 
মাতা-    ফােতমা বগম 
জলা-  শরীয়ত র 

াম-   কর 
ডাকঘর- বচনী হাট 
উপেজলা- শরীয়ত র সদর 
জলা- শরীয়ত র 

 

182 205 4182 মাঃ আিশক উি ন 
িপতা-  ত মাঃ আ ল নঈম 
মাতা-    আেনায়ারা বগম 
জলা-  ঢাকা 

াম-  উ র মািনক নগর 
ডাকঘর- ওয়ারী 
উপেজলা- গদা 
জলা- ঢাকা 

 

183 206 4183  ত য় চ বত  
িপতা-  ভীম চ বত  
মাতা-    গা চ বত  
জলা-  যেশার 

াম-   ঢা িরয়া 
ডাকঘর- ঢা িরয়া 
উপেজলা- মিনরাম র 
জলা- যেশার 

 

184 1104 4184 মারেশদা লতানা তািনয়া  
িপতা- মা: মিফ র রহমান 
মাতা- ফরেদৗস আরা বগম 
জলা- ফনী                                                                                                                         

াম- লাতাল ( ারী সােহব বাড়ী) 
ডাকঘর- সানাগাজী 
উপেজলা- সানাগাজী 
জলা- ফনী 

 

185 209 4185 আফছার উি ন 
িপতা-  আ  তােহর বপারী 
মাতা-    হাসেনয়ারা বগম 
জলা-  চ দ র 

াম-  নধানী ল ী র 
ডাকঘর- ব বাজা ী 
উপেজলা- হাইমচর 
জলা- চ দ র 

 

186 210 4186  মাঃ বােয়র হাসাইন 
িপতা-  মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতা-    মািশদা 
জলা-  গাজী র 

াম- আউটপাড়া(িরয়াজ নগর) 
ডাকঘর-চা না 
উপেজলা- গাজী র সদর 
জলা- গাজী র 
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187 1105 4187 মাঃ মা ন কিবর  
িপতা- মা: আিতয়ার রহমান 
মাতা- মাছা: ফােতমা খা ন 
জলা-যেশার 

                                                                                                                             

াম- ধাপাদী 
ডাকঘর-নওয়াপাড়া  
উপেজলা-অভয়নগর 
জলা-যেশার 

 

 

188 212 4188  অলক মার সরকার 
িপতা-  অিনল মার সরকার 
মাতা-    র া রানী শীল 
জলা-  গাইবা া 

াম-   পলাশবাড়ী 
ডাকঘর- পলাশবাড়ী 
উপেজলা- পলাশবাড়ী 
জলা- গাইবা া 

 

189 213 4189  আকিলমা আ ার 
িপতা-  ত আই ব আলী 
মাতা-  মািফয়া বগম 
জলা-  ঢাকা  

াম-  কাঠ াম (আমতলা) 
ডাকঘর- িজরােবা 
উপেজলা- সাভার 
জলা- ঢাকা 

 

190 214 4190 লাল রায়  
িপতা-জািমনী িকেশার রায়  
মাতা-সািব ী রানী রায় 
জলা-নীলফামারী 

াম-নয়ানী বাগ ডাকরা 
ডাকঘর- ডামার 
উপেজলা- ডামার 
জলা-নীলফামারী 

 

191 216 4191  এ এফ এম মা ম খ কার 
িপতা-  আ ল ফেয়জ খ কার 
মাতা-    হাসেন আরা বগম 
জলা-  া ণবািড়য়া 

াম-  1নং ল াম 
ডাকঘর- রাইনতলা 
উপেজলা- কসবা 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

192 217 4192  ফারজানা আ ার 
িপতা-  মাঃ কা  িসকদার 
মাতা-    সােজদা বগম 
জলা-  টা াইল 

াম-   লিতফ র 
ডাকঘর- ক রী 
উপেজলা- টা াইল সদর 
জলা- টা াইল 

 

193 218 4193  িজয়া উল হক খান 
িপতা-  হােসন খান 
মাতা-    ফােতমা বগম 
জলা-  গাপালগ  

াম-  উরিফ পরপাড়া 
ডাকঘর- মািনকহার 
উপেজলা- গাপালগ  সদর 
জলা- গাপালগ  

 

194 219 4194  মাঃ িনজাম উি ন 
িপতা-  মাঃ নয়িময়া সরদার 
মাতা-    মাসাঃ জ রা বগম 
জলা-  প য়াখালী 

াম-  হাজীরহাট 
ডাকঘর-  দশিমনা 
উপেজলা-  দশিমনা 
জলা-  প য়াখালী 

 

195 221 4195  মাঃ আহসান হাবীব 
িপতা-  খিলল আহ দ 
মাতা-   হািলমা বগম 
জলা-  া ণবািড়য়া 

াম-  বলতলী 
ডাকঘর-  াম র 
উপেজলা-  কসবা 
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

196 222 4196  মাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতা-  িসরা ল ইসলাম 
মাতা-    আেয়শা ইসলাম 
জলা-  চ াম 

াম-  বলতলী ( ইয়া বািড়) 
ডাকঘর-  বলতলী 
উপেজলা-  চ নাইসা 
জলা-  চ াম 

 

197 223 4197  মাঃ আব াহ ফা ক 
িপতা-  মিফ র রহমান 
মাতা- মাছা ৎ ম রা বগম 
জলা-  চ াম 

াম-  ম ম িড় র 
ডাকঘর-  রলীজারী 
উপেজলা-  হাটহাজারী 
জলা-  চ াম 
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198 224 4198  মৗ মী আ ার িম 
িপতা-  খ কার সিলম 
মাতা-    আিছয়া বগম 
জলা-  রাজবাড়ী 

াম-  চরেমৗিদ র 
ডাকঘর-  পাংশা 
উপেজলা-  পাংশা 
জলা-  রাজবাড়ী 

 

199 225 4199  মাঃ িমহরাব আ ম  
িপতা-  মাঃ নািজম উি ন 
মাতা-    সালমা আ ার খানম 
জলা-  া ণবািড়য়া 

াম-  িনয়াউট (পাকা ঘাটলা) 
ডাকঘর-  া ণবািড়য়া 
উপেজলা- া ণবািড়য়া সদর   
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

200 226 4200  শিফ ল ইসলাম 
িপতা-  ত: সরাফত আলী 
মাতা-    লমালা 
জলা-  নরিসংদী 

াম-  ব শগাড়ী 
ডাকঘর-  ব শগাড়ী 
উপেজলা-  রায় রা 
জলা-  নরিসংদী 

 

201 228 4201  মাঃ িমরাজ উ ীন 
িপতা-  মাঃ িনয়ামত আলী ম ল 
মাতা-  জািহদা খা ন   
জলা-  িঝনাইদহ 

াম-  াম র 
ডাকঘর-  বণী র 
উপেজলা-  শল পা 
জলা-  িঝনাইদহ 

 

202 230 4202  মাঃ নািজম উি ন 
িপতা-  মাঃ তাহা ত হােসন 
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা পারভীন    
জলা-  িসরাজগ  

াম-  িজগারবাড়ীয়া 
ডাকঘর-  ন লাল র 
উপেজলা-  শাহজাদ র 
জলা-  িসরাজগ  

 

203 231 4203  আেতায়ারা আ ার 
িপতা-  আিন র রহমান 
মাতা-    মিকমা বগম 
জলা-  নীলফামারী 

াম-  িকসামত বীরচরা 
ডাকঘর-  গেণশ 
উপেজলা-  িমেশারগ  
জলা-  নীলফামারী  

 

204 232 4204  মাঃ আব ল বাকী 
িপতা-  মাঃ আব ল আিজজ 
মাতা-    আেয়শা খা ন 
জলা-  ময়মনিসংহ 

াম-   শলঘাই 
ডাকঘর-  গৗির র 
উপেজলা-  গৗরী র 
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

205 233 4205  অরণ িবকাশ ত  
িপতা-  ত উদয়ন ত  
মাতা-    ভা রী ত  
জলা-  বা রবান 

াম-  রায়াংছড়ী পাড়া 
ডাকঘর-  রায়াংছড়ী 
উপেজলা-  রায়াংছড়ী 
জলা- বা রবান  

 

206 1106 
 

4206 মাঃ িজয়াউল হক  
িপতা- মা: আহাম আলী  
মাতা-ফােতমা বগম 
জলা- িম া                                                                                                                     

াম-পাি  পাড়া 
ডাকঘর- ভামর কাি  
উপেজলা-চাি না 
জলা- িম া 

 

207 236 4207  মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতা-  মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাতা-  মাছাঃ মিজনা বগম 
জলা-  া ণবািড়য়া 

াম-  কাইতলা 
ডাকঘর-  কাইতলা 
উপেজলা-  নবীনগর 
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

208 237 4208  লক মার হালদার 
িপতা-   নীল চ  হালদার 
মাতা-     লিলতা রানী হালদার 
জলা-   নােটার 

াম-   দাস র (এইচ-816 পা  অিফস 
রাড) 

ডাকঘর+উপেজলা- দাস র 
জলা- নােটার। 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

209 238 4209  কাজী সাি র আহেমদ 
িপতা-   কাজী আব স সালাম 
মাতা- িমেসস পারভীন আ ার 
জলা-   মা রা 

াম-   মাঝাইল 
ডাকঘর-   নােকাল 
উপেজলা-   র 
জলা-   মা রা 

 

210 240 4210 রাক ামান 
িপতা- আ ল মিজদ 
মাতা- আয় ল নাহার 
জলা-   নওগ  

াম-   নবােবর তা ু  (উ র পাড়া) 
ডাকঘর-   খনেজার (6596) 
উপেজলা-   আ াই 
জলা-   নওগ  

 

211 242 4211  মাঃ মা ন কিবর 
িপতা-  মাঃ গালাম মা ফা 
মাতা-   রােকয়া বগম  
জলা-   রাজশাহী 

াম-   িশললাই 
ডাকঘর-   িশতলাই 
উপেজলা-   পবা 
জলা-   রাজশাহী 

 

212 243 4212  মাঃ  ল আিমন 
িপতা-   মাঃ আ র রিহম 
মাতা-   মাছাঃ সিলনা খা ন 
জলা-   পাবনা 

াম-   ল ণ র 
ডাকঘর-   চ দভা 
উপেজলা-   আটখিরয়া 
জলা-   পাবনা 

 

213 244 4213 আল মা ন  
িপতা-   মাঃ ইি স মাহ দ 
মাতা-     মন য়ারা বগম 
জলা-   সাত ীরা 

াম-   দওয়ানীপাড়া 
ডাকঘর-   দওয়ানীপাড়া 
উপেজলা-   তালা 
জলা-   সাত ীরা 

 

214 245 4214  দীপক মার রায় 
িপতা-   দীনব  রায় 
মাতা-     শা না রানী রায় 
জলা-   িড় াম 

াম-   হােসন পাড়া 
ডাকঘর-   দলদিলয়া (5611) 
উপেজলা-   উিল র 
জলা-    িড় াম 

 

215 246 4215  মাঃ নািহদ হাসান না  
িপতা-  মাঃ লতান আহেমদ 
মাতা-  মাছাঃ াহার বগম 
জলা-   রং র 

াম-   উমড় 
ডাকঘর-   গজঘ া 
উপেজলা-   গংগাচড়া 
জলা-  রং র 

 

216 247 4216  মাহা দ আলী িজ াহ 
িপতা-   মাঃ জািহ র রহমান ম ল 
মাতা- মাছাঃ শারিমন বগম     
জলা-   রং র 

াম-   জাপাড়া 
ডাকঘর-   পীরগ  (5470) 
উপেজলা-   পীরগ  
জলা-   রং র 

 

217 1107 
 

4217  মাঃ মাহ ল হাসান  
িপতা- মাঃ ইরফান আলী  
মাতা- মােশদা িবিব 
জলা-ব ড়া 

াম- কি   
ডাকঘর-পি ত র 
উপেজলা-নি াম 
জলা-ব ড়া                                                                                                                        

 

218 250 4218  বােয়িজদ খান 
িপতা-   মাঃ আ ল হাই খান 
মাতা-     িবউ  বগম 
জলা-   টা াইল 

াম-   কানাবাড়ী বাজার 
ডাকঘর-   গাপাল র 
উপেজলা-   গাপাল র 
জলা-   টা াইল 

 

219 251 4219  কাজল বমন 
িপতা-   ত বনবাসী বমন 
মাতা-     ত িবমলা রানী 
জলা-   িকেশারগ  

াম-   দিড়গ ও 
ডাকঘর-   মরাকা া 
উপেজলা-   িলয়ারচর 
জলা-   িকেশারগ  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

220 252 4220  সাি র খ কার 
িপতা-   আ ল কােশম খ কার 
মাতা-   রিহমা বগম   
জলা-   নরিসংদী 

াম-   আনারাবাদ 
ডাকঘর-  িপিরজকাি (1630) 
উপেজলা-   রায় রা 
জলা-   নরিসংদী 

 

221 254 4221  এ ক এম নাজ ল হাসান 
িপতা-   মাঃ জািকর হাসাইন মা া 
মাতা-  িশিরনা আ ার      
জলা-   িম া 

াম-  কামা া 
ডাকঘর-   কামা া 
উপেজলা-   রাদনগর 
জলা-   িম া 

 

222 255 4222  মাঃ সািজ ল ইসলাম 
িপতা-   মাঃ চ দিময়া 
মাতা-    রেহনা বগম 
জলা-   য়াডা া 

াম-   াম র (জয়নগর সড়ক) 
ডাকঘর-   দশনা 
উপেজলা-   দামউ দা 
জলা-   য়াডা া 

 

223 256 4223  মাঃ িদেলায়ার হােসন 
িপতা-   মাঃ আ ল ক ছ 
মাতা-     জসিমন আ ার 
জলা-   ন েকানা 

াম-   হাজরাবাতা 
ডাকঘর-   কশজানী(2490) 
উপেজলা-   মদন 
জলা-   ন েকানা 

 

224 257 4224 আ ল ফজল 
িপতা-   আ ল মাতালীব 
মাতা-     ফিরদা খা ন 
জলা-   িকেশারগ  

াম-   আলী নগর (ম পাড়া) 
ডাকঘর-   সািভয়া নগর 
উপেজলা-   অ াম 
জলা-  িকেশারগ   

 

225 258 4225  িজ এ এ িবন 
িপতা- মাঃ গালাম মা ফা 
মাতা- মাছাঃ আশরা ল নছা  
জলা-   নােটার 

াম-   কেরাটা 
ডাকঘর-   িদঘাপিতয়া 
উপেজলা-   নােটার সদর 
জলা-   নােটার 

 

226 259 4226  িশউলী আ ার 
িপতা-  বজ র রিশদ  
মাতা-     সােহরা খা ন 
জলা-   ময়মনিসংহ 

াম-   গাবরগাতী 
ডাকঘর-   চংনাপাড়া(2252) 
উপেজলা-  তারাকাি   
জলা- ময়মনিসংহ 

 

227 260 4227  মাঃ ওমর ফা ক সােহল 
িপতা-   মাঃ সিহ ল ইসলাম 
মাতা-     আেবদা বগম 
জলা-   নারায়ণগ  

াম-  ব বাঘমাড়া (বাসা- 44, রাড- 02) 
ডাকঘর-   সানারপাড় (1430) 
উপেজলা-  নারায়ণগ  সদর 
জলা-   নারায়ণগ  

 

228 261 4228  মাঃ শাহ পরান 
িপতা-  ত মাঃ রমজান আলী 
মাতা-  জাহানারা বগম 
জলা-   িকেশারগ  

াম-   জিরর পাড় 
ডাকঘর-   কলািদয়া 
উপেজলা-   পা ি য়া 
জলা- িকেশারগ    

 

229 262 4229  উৎপল মার ঘাষ 
িপতা-   িনমল মার ঘাষ 
মাতা-     রবা ঘাষ 
জলা-   টা াইল 

াম-   আ হা ( ঘাষ পাড়া) 
ডাকঘর-   টং িতয়া পাড়া 
উপেজলা-   বাসাইল 
জলা-   টা াইল 

 

230 263 4230  আ াহ আল মা ািকম 
িপতা- মাঃ মা ািফজার রহমান 
মাতা-   উে  ল ম 
জলা-   নীলফামারী 

াম-  পি ম টামারা 
ডাকঘর-   টামারা (5330) 
উপেজলা- জলঢাকা  
জলা-  নীলফামারী 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

231 264 4231  িশ  সরকার 
িপতা-   িষেকশ সরকার 
মাতা-     মিলনা সরকার 
জলা-   লালমিনরহাট 

াম-  দ. গাতামারী 
ডাকঘর-  িদই খাওয়া(5530) 
উপেজলা-   হাতীবা া 
জলা-  লালমিনরহাট 

 

232 265 4232  মাঃ সােরায়ার হাসাইন 
িপতা-   মাঃ লাল হাসাইন 
মাতা-    মাছাঃ িফয়া খা ন 
জলা-   পাবনা 

াম-   দব াম 
ডাকঘর-   গৗির াম 
উপেজলা-   স িথয়া 
জলা-   পাবনা 

 

233 266 4233  মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা-   মাঃ ইউ ফ আলী 
মাতা-     বী খা ন 
জলা-   সাত ীরা 

াম-   সানাবাড়ীয়া 
ডাকঘর-  সানাবাড়ীয়া 
উপেজলা-   কলােরায়া 
জলা-   সাত ীরা 

 

234 1108 
 

4234 মাহা দ ইমরান হাসাইন  
িপতা- মাহা দ বরকত উ াহ 
মাতা- মাছা: তােহরা 
জলা-বা ণবাড়ীয়া 

াম-ওয়া ক  
ডাকঘর-িশব র 
উপেজলা-নবীনগর 
জলা-বা ণবাড়ীয়া                                                                                                                 

 

235 268 4235  মাঃ শাহীন আলম 
িপতা-  মাঃ জাফর হাওলাদার 
মাতা-  মাসাঃ মমতাজ বগম  
জলা-   ভালা 

াম-   হাজী র 
ডাকঘর-   করী করী 
উপেজলা-   চরফ াশন 
জলা- ভালা   

 

236 269 4236 ের মািরয়াম সেজ ািত 
িপতা-   মাঃ আ ল মা ান 
মাতা-    রওশান আ ার আিলিভয়া 
জলা- নওগ    

াম-   ভা ার র 
ডাকঘর-   ভা ার র 
উপেজলা-   বদলগাছী 
জলা-  নওগ   

 

237 270 4237  মাঃ আ ল হােশম 
িপতা- হা দ আ র রা াক 
মাতা-  মাসাঃ মিরয়াম বগম 
জলা-   নারায়ণগ  

াম-   িসরােবা 
ডাকঘর-   মহজম র 
উপেজলা-   সানারগ ও 
জলা-  নারায়ণগ   

 

238 271 4238 ব ন মার  
িপতা- রনিজৎ মার সরকার  
মাতা- িচ া রানী  
জলা- ব ড়া  

াম- সরকার পাড়া    
ডাকঘর- নট 5850 
উপেজলা- নট  
জলা-  ব ড়া  

 

239 272 4239 মাঃ ল ল িময়া  
িপতা- মাঃ চান িময়া  
মাতা- নাজমা আ ার  
জলা- িকেশারগ   

াম- ছয় তী (এইচ-063)   
ডাকঘর- ছয় তী 2341 
উপেজলা- িলয়ারচর  
জলা-  িকেশারগ   

 

240 273 4240 মাঃ িগয়াস উি ন 
িপতা- কিবর আহমদ ম মদার  
মাতা- নািছমা আ ার  
জলা- িম া  

াম- ব া (বাস া)   
ডাকঘর- ব া 3580 
উপেজলা- লা লাকাট  
জলা-  িম া  

 

241 274 4241 মাঃ মিহউি ন  
িপতা- মাহা দ আলী  
মাতা- ফরেদৗস বগম  
জলা- ল ী র  

াম- তারাবগ  ( মাহা দ আলী ম র 
বািড়)   
ডাকঘর- তারাবগ  3700 
উপেজলা- কমল নগর  
জলা-  ল ী র  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

242 275 4242 মাঃ কাম ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ  ইউ ফ  
মাতা- মমতাজ  
জলা- বিরশাল  

াম- কাঠী (কাজী িভলা)   
ডাকঘর- কলসকাঠী 8284 
উপেজলা- বােকরগ   
জলা-  বিরশাল  

 

243 276 4243 মাঃ আব াহ আল-মা ন  
িপতা- মাঃ আব ল হক  
মাতা- আছমা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- সােহরচর (হাজী মাঃ আব ল মিজেদর 
বািড়)   
ডাকঘর- সােহর চর বাজার 1630 
উপেজলা- রাম রা   
জলা-  নরিসংদী  

 

244 277 4244 মেহদী হাসান  
িপতা- সিফ ল ইসলাম  
মাতা- খােলদা পারভীন  
জলা- বিরশাল  

াম- য়া (180, হাওলাদার বাড়ী)   
ডাকঘর- য়া 8200 
উপেজলা- উিজর র  
জলা-  বিরশাল  

 

245 278 4245 মাঃ আশরা ল আলম  
িপতা- মাঃ রজাউল ইসলাম  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- যেশার  

াম- ছািতয়ানতলা (407)   
ডাকঘর- ড়ামনকা  7470 
উপেজলা- যেশার সদর  
জলা-  যেশার  

 

246 279 4246 মা. মাহ ল হাসান  
িপতা- র আহেমদ  
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- িম া  

C/O- র আহেমদ   
াম- ম য়া/ঢা য়া    

ডাকঘর- ম ারা 3583 
উপেজলা- নাঈলেক  
জলা- িম া   

 

247 1109 
 

4247  মাহা দ আরমা ল ইসলাম  
িপতা- ত: রিফজ উি ন 
মাতা-রােবয়া খা ন 
জলা-িব-বাড়ীয়া 

াম-মািছহাতা  
ডাকঘর-আটলা 3400 
জলা-িব-বাড়ীয়া                                                                                                                       

 

248 282 4248 মাহা দ িজলানী  
িপতা- মাহা দ ইয়া ছ আলী  
মাতা- লাইিল বগম  
জলা- নারায়ণগ   

াম- খাগকা া (401/1)   
ডাকঘর- নয়নাবাদ 1440 
উপেজলা- আড়াইহাজার  
জলা-  নারায়ণগ   

 

249 283 4249 মাঃ শিফউ াহ  
িপতা- মাঃ জাফফর হােসন  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িম া  

াম- ম র    
ডাকঘর- সাহারপাড় 3519 
উপেজলা- চাি না  
জলা-  িম া  

 

250 284 4250 মাঃ আ ল বাশার  
িপতা- ত: মাঃ ফজ ল হক  
মাতা- িফেরাজা বগম  
জলা- নারায়নগ   

াম- গািজ রা    
ডাকঘর- গাপালদী 1451 
উপেজলা- আড়াই হাজার  
জলা-  নারায়ণগ   

 

251 285 4251 মাঃ জািহ ল ইসলাম  
িপতা- জিহ ল ইসলাম  
মাতা- জাহরা বগম  
জলা- চ াম  

C/O- জিহ ল ইসলাম 
াম- মচর    

ডাকঘর- চর আফজল 3732 
উপেজলা- রামগিত  
জলা-  ল ী র  
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ায়ী কানা ম  

252 286 4252 জােবদ হােসন চৗ রী  
িপতা- মাহা দ মা ফা  
মাতা- রৗশন আ ার  
জলা- নায়াখালী  

াম- গলী ( মা ফা মা ােরর বাড়ী)   
ডাকঘর- া র 3809 
উপেজলা- নায়াখালী সদর  
জলা-  নায়াখালী 

 

253 287 4253 মাঃ জাহা ীর আলম  
িপতা- ত আ ল জ ার মা া  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- কািশয়ানী (36)   
ডাকঘর- কািশয়ানী 8130 
উপেজলা- কািশয়ানী  
জলা-  গাপালগ   

 

254 288 4254 জাঈদ ঞা  
িপতা- মাঃ মাঈন উি ন ঞা  
মাতা- সােজদা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- গ ারিদয়া    
ডাকঘর- ী 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা-  নরিসংদী  

 

255 289 4255 মন মার বাড়ই  
িপতা- রবী নাথ বাড়ই  
মাতা- মিদনী বাড়ই  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- জংগল াম    
ডাকঘর- জংগল বাজার 7730 
উপেজলা- বািলয়াকাি   
জলা-  রাজবাড়ী  

 

256 290 4256 অ ত মার গড়াই  
িপতা- িব নাথ গড়াই  
মাতা- ভাতী রানী  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- কাটচ দ র বাজার পাড়া    
ডাকঘর- কাটচ দ র 7330 
উপেজলা- কাটচ দ র  
জলা-  িঝনাইদহ  

 

257 291 4257 মাঃ হা ন অর রশীদ  
িপতা- মাহ বর রহমান  
মাতা- হায়া ন নছা  
জলা- সাত ীরা  

াম- িঝকরা    
ডাকঘর- কলােরায়া 9410 
উপেজলা- কলােরায়া  
জলা-  সাত ীরা  

 

258 292 4258 শখ তৗিফক হাসান  
িপতা- শখ আ র রিশদ  
মাতা- মিজনা বগম  
জলা- সাত ীরা  

াম- লসীডা া (পি ম পাড়া)    
ডাকঘর- কলােরায়া 9410  
উপেজলা- কলােরায়া  
জলা-  সাত ীরা  

 

259 293 4259 মাঃ আিত র রহমান  
িপতা- মাঃ ৎফর রহমান  
মাতা- মাছাঃ আছমা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- গবার পাড়া    
ডাকঘর- বা য়াহাট 5826 
উপেজলা- সানাতলা  
জলা-  ব ড়া  

 

260 294 4260 মাঃ মা ন হােসন খ ন  
িপতা- মাঃ আরমান আলী খ ন  
মাতা- মাছাঃ মােহলা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ইমাদ র ন ন পাড়া (802)  
ডাকঘর- াম র 6212  
উপেজলা- পবা  
জলা-  রাজশাহী  

 

261 295 4261 মাঃ রায়হান সরকার  
িপতা- মাঃ আ ল আিজজ  
মাতা- িজয়াসিমন বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ইমাদ র ন ন পাড়া (802)  
ডাকঘর- াম র 6212  
উপেজলা- পবা  
জলা-  রাজশাহী  

 

262 297 4262 মেহদী হাসান  
িপতা- আ ল ওয়াহাব  
মাতা- শাহনাজ বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- সেনর চর    
ডাকঘর- অ ধার বাজার 2205 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর   
জলা-  ময়মনিসংহ  
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ায়ী কানা ম  

263 298 4263 িব িজত দ   
িপতা- িচ র ন দ   
মাতা- শফালী দ   
জলা- নরিসংদী  

াম- চামড়াব (বাস ন র- 75, সড়ক ন র- 4 
(চামড়াব)   
ডাকঘর- ঘাড়াশাল 1613 
উপেজলা- পলাশ  
জলা-  নরিসংদী  

 

264 1110 
 

4264 মাঃ মাশারফ হােসন  
িপতা-মর ম আ স সামাদ 
মাতা- মাছা: খােলদা বগম 
জলা-রং র 

াম- করানীপাড়া  
ডাকঘর-রং র সদর 
উপেজলা-রং র সদর 
জলা-রং র                                                                                                                        

 

265 300 4265 মাঃ মিহউি ন খাকন  
িপতা- ল কােদর  
মাতা- আিছয়া বগম  
জলা- ক বাজার  

াম- িচকনী পাড়া ( র বর বাড়ী)    
ডাকঘর- কালারমারছড়া 4710  
উপেজলা- মেহশখালী  
জলা- ক বাজার  

 

266 301 4266 আিজম উি ন  
িপতা- মর ম আ ল কােশম  
মাতা- মর মা নাজমা বগম  
জলা- নায়াখালী  

C/O- আ ল কােশম  
াম- হামনা বাদ র  

ডাকঘর- গািজর হাট 3863 
উপেজলা- সনবাগ  
জলা-  নায়াখালী  

 

267 302 4267 অনািমকা সাহা  
িপতা- িদলীপ মার সাহা  
মাতা- অেলাকা রাণী সাহা  
জলা- নড়াইল  

াম- িদঘিলয়া    
ডাকঘর- কালািদঘিলয়া 7510 
উপেজলা- লাহাগড়া 
জলা-  নড়াইল 

 

268 303 4268 মাঃ আ  জােয়দ  
িপতা- ত মাজাে ল হক  
মাতা- আছমা খা ন  
জলা- ব ড়া  

াম- সাত খা   
ডাকঘর- অেঘার মালঞা 5870 
উপেজলা- কাহা  
জলা-  ব ড়া  

 

269 304 4269 অনািমকা দাশ  
িপতা- িনমাই চ দ দাশ  
মাতা- জয় ী রানী দাশ  
জলা- চ াম  

াম- গা র    
ডাকঘর- ভয় াজ হাট 4323 
উপেজলা- িমরসরাই  
জলা-  চ াম  

 

270 305 4270 মাঃ িরফাত হাসান  
িপতা- এম. এইচ. এম. ফা ক  
মাতা- মাছা. মারেশদা বগম  
জলা- জয় রহাট  

াম- শাি নগর (িমজােমাড়) বাসা নং- 
0023, হাি ং নং- 0202-00  
ডাকঘর- জয় রহাট 5900 
উপেজলা- জয় রহাট সদয়  
জলা-  জয় রহাট 

 

271 307 4271 মাহা দ শাহ আলম  
িপতা- ত মাঃ ইসক র আলী  
মাতা- লিত ন নছা   
জলা- নামগ   

াম- বাহা র র (আফজল র)   
ডাকঘর- ছাতক 3080 
উপেজলা- ছাতক  
জলা-  নামগ   

 

272 308 4272 মা দ রানা  
িপতা- আমজাদ হােসন  
মাতা- মিজনা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- ধাইরখাতা    
ডাকঘর- লাঘাট  
উপেজলা- লালমিনরহাট সদর  
জলা-  লালমিনরহাট  

 

273 309 4273 মাঃ িশবলী নামান  
িপতা- মাঃ আ র রউফ িময়া  
মাতা- সােজদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- কলাবাগান (বাসা- 16/1, সড়ক- 10)   
ডাকঘর- িঝনাইদহ 7300 
উপেজলা+ জলা-  িঝনাইদহ 
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ায়ী কানা ম  

274 310 4274 রভী খানম  
িপতা- ওয়ােজদ আলী খান  
মাতা- েরজা খানম  
জলা- ন েকানা  

াম- চম    
ডাকঘর- বড় খাপন 2430 
উপেজলা- কলমাকা া   
জলা-  ন েকানা  

 

275 311 4275 মাঃ রিক ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আককাস মা া 
মাতা- সিখনা বগম  
জলা- নড়াইল  

াম- তারাশী    
ডাকঘর- ম প ী 7500 
উপেজলা- নড়াইল সদর  
জলা-  নড়াইল  

 

276 312 4276 সাি র হােসন  
িপতা- ফজ ল হক  
মাতা- সােহরা বগম  
জলা- প গড়  

াম- টাকাহারা    
ডাকঘর- ল ীরহাট 5020 
উপেজলা- দবীগ   
জলা-  প গড়  

 

277 313 4277 িন ম নীড়া ি   
িপতা- ররম হাসাইন  
মাতা- সািহদা বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- বাগবাড়ী    
ডাকঘর- ি য়া র 1960 
উপেজলা- য়া র  
জলা- টাংগাইল  

 

278 314 4278 মা. শরীফ খান  
িপতা- মাঃ আিমর আলী খান  
মাতা- মাছাঃ লজান বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- পি ম ছাপড়হাট (খানপাড়া)  
ডাকঘর- ম েলর হাট 5720 
উপেজলা- রগ   
জলা-  গাইবা া  

 

279 315 4279 সািদয়া আিফন  
িপতা- আ ল মিজদ  
মাতা- মা ফা বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- কদমতলী জলঢাকা    
ডাকঘর- জলঢাকা 53300 
উপেজলা- জলঢাকা  
জলা-  নীলফামারী  

 

280 316 4280 জন চ বত   
িপতা- র ন চ বত   
মাতা- সিবতা খািজ  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- বাঘ য়া   
ডাকঘর- আরাকাি  7730 
উপেজলা- বালাকাি   
জলা-  রাজবািড় 

 

281 317 4281 তািনয়া আ ার  
িপতা- মাহা দ শওকত  
মাতা- পারভীন বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- মেহ দী    
ডাকঘর- মেহ দী 7911 
উপেজলা- রাৈজর  
জলা-  মাদারী র  

 

282 318 4282 মাঃ সালায়মান আলী  
িপতা- মাঃ মক ল হােসন  
মাতা- কিরমন নছা  
জলা- নীলফামারী  

াম- আ য়াবাড়ী    
ডাকঘর- শওটগাড়ী 5340 
উপেজলা- ডামার  
জলা-  নীলফামারী  

  

2828
3 

319 428283 মাঃ ইকবাল হােসন  
িপতা- মাঃ হা ন-অর-রশীদ 
মাতা- লাইলী বগম  
জলা- িপেরাজ র  

াম- ষখালী    
ডাকঘর- ষখালী 8561 
উপেজলা- মধবািড়য়া  
জলা-  িপেরাজ র  

 

284 320 4284 মাঃ বা  সরদার  
িপতা- মাঃ আিফল উ ীন সরদার  
মাতা- পজান বগম  
জলা- লনা  

াম- রা লী    
ডাকঘর- রা লী 9280 
উপেজলা- পাইকগাছা  
জলা-  লনা  

 

 



27 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

285 322 4285 উ ল মার গােয়ন  
িপতা- উদয় মার গােয়ন  
মাতা- মীনা রাণী গােয়ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- র    
ডাকঘর- িলয়া 9450 
উপেজলা- ামনগর  
জলা-  সাত ীরা  

 

286 324 4286 মন মার রায়  
িপতা- দশন চ  রায়  
মাতা- শ া রানী রায়  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- উ র বি শ হাজারী    
ডাকঘর- চাপারহাট 5520 
উপেজলা- কালীগ   
জলা-  লালমিনরহাট  

 

287 325 4287 মাঃ ইমরান ইবেন হাসাইন  
িপতা- মিফ ল ইসলাম  
মাতা- জিরনা বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- পি ম িচকন মা  চয়ার ান পাড়া    
ডাকঘর- ডামার 5340 
উপেজলা- ডামার  
জলা-  নীলফামারী  

 

288 327 4288 মাহা দ আলী বাদশা  
িপতা- ত মাহা দ আ ব আলী  
মাতা- ত হািলমা বগম  
জলা- খাগড়াছিড়  

াম- দি ণ গি পাড়া    
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা-  খাগড়াছিড় 4400 

 

289 328 4289 কাজী মাঃ আিস ল আলম  
িপতা- এ.ইউ.এম. শাকীর  
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা- ভালা  

াম- কাজী বাড়ী রাড   
ডাকঘর- ভালা সদর 8300 
উপেজলা- ভালা সদর 
জলা-  ভালা 

 

290 329 4290 মাঃ রতন আলী  
িপতা- ত মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- জয়গন বগম  
জলা- নােটার  

c/o- মাঃ মিজবর রহমান  
াম-  যােগ  নগর  

ডাকঘর- সাবগাড়ী 6450 
উপেজলা- দাস র  
জলা-  নােটার  

 

291 330 4291 ধীমান মি ক  
িপতা- মার মি ক 
মাতা- শল বালা মি ক  
জলা- যেশার  

াম- কািমনীডাংগা ( িশলা িভলা)   
ডাকঘর- কানােকালা 7440  
উপেজলা- মিনরাম র  
জলা- যেশার   

 

292 331 4292 মাঃ নাজ ল আিবর  
িপতা- ত আ ল লিতফ হাওলাদার  
মাতা- মাসাঃ শাহানা লিতফ  
জলা- িপেরাজ র  

াম- হাগলা িনয়া (পােড়রহাট ির া া )   
ডাকঘর- পােড়রহাট 8502 
উপেজলা- িজয়ানগর  
জলা-  িপেরাজ র  

 

293 332 4293 মাঃ আিশ ামান  
িপতা- মাঃ আনছার আলী  
মাতা- মাঃ কাম াহার  
জলা- যেশার  

াম- খিলল র   
ডাকঘর- চাড়ািভটা 7470 
উপেজলা- বাঘারপাড়া  
জলা-  যেশার  

 

294 333 4294 নয় সাহা  
িপতা- পলাশ সাহা  
মাতা- িথকা সাহা  
জলা- মা রা  

c/o- পলাশ সাহা  
াম- শ িজৎ র  

ডাকঘর- শ িজৎ র 7600 
উপেজলা+ জলা-  মা রা 

 

295 334 4295 স য় ম ল  
িপতা- আ েতাষ ম ল  
মাতা- নিমতা ম ল  
জলা- িপেরাজ র  

াম- দীঘা    
ডাকঘর- দীঘা 8541 
উপেজলা- নািজর র  
জলা-  িপেরাজ র  
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296 335 4296 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাহা দ আলী  
মাতা- সািহদা বগম  
জলা- প গড়  

c/o- মাহা দ আলী  
াম- বােন র পাড়া    

ডাকঘর- ট ীগ  5020 
উপেজলা- দবীগ   
জলা-  প গড়  

 

297 337 4297 মাঃ িজয়াউর রহমান  
িপতা- মাঃ আব ল মিজদ সরকার  
মাতা- মাসাঃ িবয়া সরকার  
জলা- িসরাজগ   

াম- বহরম র ( হাি ং- 448)   
ডাকঘর- িজিপও 6000  
উপেজলা- রাজপাড়া  
জলা-  রাজশাহী  

 

298 338 4298 মাহা দ আলী তজা  
িপতা- ত মাহা দ আ ল মিতন  
মাতা- হােসন আরা বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- কিরম র (পাটয়ারী বাড়ী)    
ডাকঘর- পিদপাড়া বাজার 3828  
উপেজলা- বগমগ    
জলা-  নায়াখালী  

 

299 339 4299 মাঃ ওলীউ াহ  
িপতা- মাঃ কিলম উি ন  
মাতা- মাখেলছা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- দউর পাড় চ া    
ডাকঘর- জামাল র 2000 
উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা-  জামাল র  

 

300 340 4300 মাঃ মেহদী হাসান  
িপতা- মাঃ ফয়জার রহমান  
মাতা- মাছাঃ মাক দা রহমান  
জলা- িড় াম  

C/O- ঝনা বগম  
াম- কােল ন ন রল শন    

ডাকঘর- খিললগ  5600 
উপেজলা- িড় াম সদর  
জলা-  িড় াম  

 

301 341 4301 ভাকর দবনাথ  
িপতা- শংকর চ  দবনাথ  
মাতা- ভা রানী দবনাথ  
জলা- ীগ   

াম- ব দওেভাগ ( হাি  নং- 451)   
ডাকঘর- ীগ  1500 
উপেজলা+ জলা-  ীগ  

 

302 342 4302 মাঃ আল-আমীন  
িপতা- মাঃ জামাল উ ীন  
মাতা- মাছাঃ রােকয়া বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- সয়দ াম    
ডাকঘর- খ য়াজানী 2200 
উপেজলা- াগাছা  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

303 343 4303 ত ন রায়  
িপতা- যািমনী ষণ রায়  
মাতা- উমা রায়  
জলা- ফিরদ র  

াম- আ য়াকাি     
ডাকঘর- জাহা র 7801 
উপেজলা- ম খালী  
জলা-  ফিরদ র  

 

304 345 4304 শখ মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা- শখ মাঃ আই ব আলী  
মাতা- িশিরয়া বগম  
জলা- বােগরহাট  

C/O- মাঃ মািনক শখ ( হাি ং নং- 70, 
ভাসানী সেড়াক) 
াম- শলা িনয়া    

ডাকঘর- শলা িনয়া 9350 
উপেজলা- মাংলা  
জলা-  বােগরহাট  

 

305 346 4305 মাহ ল ইসলাম  
িপতা- মাবারক হােসন  
মাতা- ফিরদা আ ার  
জলা- িকেশারগ   

াম- র ল    
ডাকঘর- ড়া বাজার 2316 
উপেজলা- তাড়াইল  
জলা- িকেশারগ   
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306 347 4306 মাঃ মজবাহ হক  
িপতা- মাঃ জ ল হক  
মাতা- মাছাঃ মােলকা জাহান  
জলা- পাবনা  

াম- শাহপাড়া (তালতলা) হাি ং- 68   
ডাকঘর- বড়া 6680 
উপেজলা- বড়া  
জলা-  পাবনা  

 

307 1111 
 

4307  মাঃ তির ল ইসলাম  
িপতা- মা: বলােয়ত হােসন আকন 
মাতা- র জাহান বগম 
জলা-িপেরাজ র 

াম-সাপেলজা 
ডাকঘর-িশলারগ  
উপেজলা-মঠবািড়য়া 
জলা-িপেরাজ র                                                                                                                     

 

308 349 4308 মাঃ েবল হােসন  
িপতা- মাঃ আঃ কিরম  
মাতা- জনরা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- কাঠগড়া    
ডাকঘর- িজরােবা 1341 
উপেজলা- সভার  
জলা-  ঢাকা  

 

309 350 4309 মাঃ আিজ র রহমান  
িপতা- মর ম আলী আহাে দ  
মাতা- সােজদা বগম  
জলা- মাঃ আিজ র রহমান  

াম- ড াবর ন ন পাড়া ( ইয়া িভলা)   
ডাকঘর- সাভার 1344 
উপেজলা- সাভার  
জলা-  ঢাকা  

 

310 1112 
 

4310 আ ল কালাম আজাদ 
িপতা-কা ন িময়া 
মাতা- হাসনা আকতার 
জলা- ন েকানা 

াম-কাউরাট (হােরছ ম ােরর বাড়ী) 
ডাকঘর-নওপাড়া 
উপেজলা- ক য়া 
জলা- ন েকানা 

 

311 352 4311 শা া ইয়াছিমন  
িপতা- আ র রহমান খান  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- মা ার পাড়া (54/2) 
ডাকঘর- দি ণখান 1230 
উপেজলা- উ রা  
জলা-  ঢাকা  

 

312 353 4312 মাঃ মাযহা ল ইসলাম  
িপতা- গালাম ফা ক  
মাতা- মাছাঃ মাহেজবীন  
জলা- য়াডা া  

াম- লশান পাড়া ( যকেটজ)   
ডাকঘর- য়াডা া 7200 
উপেজলা- য়াডা া সদর  
জলা-  য়াডা া 

 

313 354 4313 মাঃ খািলল সরকার  
িপতা- মাঃ গাফা ল হােসন  
মাতা- মাছাঃ দেলজন বগম  
জলা- রং র  

াম- ম রাম র বকিশগ  (খিলল িভলা)    
ডাকঘর- ফািজল র 5420 
উপেজলা- তারাগ   
জলা-  রং র  

 

314 355 4314 মাঃ ওসমান  
িপতা- মাঃ আ স স র  
মাতা- আেমনা খা ন  
জলা- চ াম  

াম- গারণ খাইন    
ডাকঘর- িজির 4371 
উপেজলা- প য়া  
জলা-  চ াম  

 

315 356 4315 আিনছা খা ন  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন  
মাতা- িশিরন বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- মিনর র    
ডাকঘর- ব াকা ী 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা-  িসরাজগ   

 

316 357 4316 মাঃ আ ল কিরম  
িপতা- মাঃ শন িময়া 
মাতা- ফিজরা বগম  
জলা- মৗলভীবাজার  

াম- বড়েচগ    
ডাকঘর- শমেশর নগর 3223 
উপেজলা- কমলগ   
জলা-  মৗলভীবাজার  
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317 358 4317 মাঃ আ বকর িসি ক 
িপতা- ত আ ল বােরক  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- ীগ   

াম- ভবানী র    
ডাকঘর- হােস ী 1511 
উপেজলা- গজািরয়া  
জলা-  ীগ   

 

318 359 4318 নািজর আহেমদ  
িপতা- মাঃ আদম আলী মাদবর 
মাতা- জাৎ া বগম  
জলা- ীগ   

াম- দি ণ চরেকওয়ার    
ডাকঘর- কাটাখালী 1503 
উপেজলা+ জলা-  ীগ  

 

319 360 4319 মাঃ আিক ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মিজ র রহমান মা া  
মাতা- তহিমনা  
জলা- নড়াইল  

াম- মড়ী    
ডাকঘর- মড়ী 7510 
উপেজলা- লাহাগড়া  
জলা-  নড়াইল  

 

320 361 4320 মাঃ হািস ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ কিলম উ ীন  
মাতা- মাসাঃ হািবয়া বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- কশব র    
ডাকঘর- িকেশার র 6280 
উপেজলা- বাঘা  
জলা-  রাজশাহী  

 

321 362 4321 জািহ ল ইসলাম  
িপতা- খাজা আহেমদ  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ল ী র  

াম- চর সকা র ( কা িময়া ী বাড়ী)  
ডাকঘর- িরয়া মা াসা 3730 
উপেজলা- রামগিত  
জলা-  ল ী র  

 

322 363. 4322 তাসিলমা তাবাস ম 
িপতা- মাঃ আ ল আউয়াল  
মাতা- মা দা বগম  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ আ ল আউয়াল 136 নং 
বাসােবা ওহাব কেলানী, থানা- স জবাগ, পাঃ 
বাসােবা, ঢাকা- 1214  

 

323 365 4323 মা. মা ফা খান  
িপতা- মা. বাদশা খান  
মাতা- মমতাজ বগম  
জলা- ঝালকা   

C/O- মা. বাদশা খান  
াম- জাড়খালী (খান বািড়)   

ডাকঘর- ন ন হাট 8431  
উপেজলা- ক ঠািলয়া  
জলা-  ঝালকা   

 

324 366 4324 মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতা- র মাহা  গাজী  
মাতা- িরিজয়া খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- গাপাল র    
ডাকঘর- নিক র 9450 
উপেজলা- ামনগর  
জলা-  সাত ীরা  

 

325 367 4325 মাঃ আিন র রহমান  
িপতা- মাঃ মিন ামান  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িম া  

াম- নশরত র ( মদার বাড়ী)   
ডাকঘর- ি েখালা বাজার 3573 
উপেজলা-  লা লেকাট  
জলা- িম া   

 

326 368 4326 মাঃ ওয়ািহ ামান  
িপতা- মাঃ আসা ামান খান  
মাতা-  তাওহীদা আ ার  
জলা- ময়মনিসংহ   

াম- ধীত র    
ডাকঘর- ধীত র বাজার 2240 
উপেজলা- ভা কা  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

327 369 4327 মাঃ মা র রশীদ  
িপতা- মাঃ হািফ র রহমান  
মাতা- িমেসস সাি  আ ার  
জলা- নড়াইল  

াম- চ ড়ী (বািড় নং- 368)   
ডাকঘর- চ ড়ী বাজার 7500 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা-  নড়াইল  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

328 370 4328 মাঃ নাজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শাহ আলম  
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- খাতাইড়    
ডাকঘর- খামার ধনা হা 5750 
উপেজলা- সাঘাটা 
জলা- গাইবা া   

 

329 372 4329 মাঃ রামান আলী  
িপতা- মাঃ গালাম র ানী  
মাতা- মাছাঃ রৗশন আরা বগম  
জলা- ঠা রগ ও   

াম- ভলাৈতড় ভ পাড়া    
ডাকঘর- পিরগ  5110 
উপেজলা- পীরগ   
জলা-  ঠা রগ ও 

 

330 373 4330 েপ  নাথ রায়  
িপতা- অনাদী রায়  
মাতা- েকা রানী রায়  
জলা- িদনাজ র  

াম- গা ল াম    
ডাকঘর- িষরব র 5240 
উপেজলা- িচিররব র  
জলা-  িদনাজ র  

 

331 374 4331 মাঃ মািম র ইসলাম  
িপতা- মাঃ আশরা ল আলম  
মাতা- মাছাঃ ছােলহা বগম  
জলা- ি য়া  

াম- কাদািলয়াপাড়া    
ডাকঘর- ভড়ামারা 7040 
উপেজলা- ভড়ামারা  
জলা-  ি য়া  

 

332 375 4332 মাছাঃ সীমা খা ন  
িপতা- মাঃ রজব আলী  
মাতা- িরনা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- চর ীগ তী    
ডাকঘর- উ াপাড়া আর/এস 6761 
উপেজলা- উ াপাড়া   
জলা-  িসরাজগ  

 

333 376 4333 য় মার রায়  
িপতা- কািশরাম রায়  
মাতা- আেলামিত রানী  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- িতসতা মাঝাপাড়া    
ডাকঘর- িতসতা 5500 
উপেজলা- লালমিনরহাট সদর  
জলা-  লালমিনরহাট 

 

334 377 4334 মাঃ আ  সােলহ  
িপতা- মাঃ আ ল লিতফ  
মাতা- ইয়াসিমন বগম  
জলা- িপেরাজ র  

াম- বড় মা য়া    
ডাকঘর- বড় মা য়া 8560 
উপেজলা- মঠবাড়ীয়া  
জলা-  িপেরাজ র  

 

335 379 4335 মাঃ তির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ জািকর হােসন  
মাতা- ওয়ােজদা খা ন  
জলা- চ াম  

াম- শাহ নগর (হাচী তা কদার বাড়ী)   
ডাকঘর- শাহ নগর 4353 
উপেজলা- ফ কছিড়  
জলা-  চ াম  

 

336 380 4336 মিতয়া ফারহানা  
িপতা- মাঃ মিতউর রহমান  
মাতা- িরনা বগম  
জলা- শর র  

াম- ইিশব র (িজেক বাসা, কেলজ রাড)   
ডাকঘর- নকলা 2150 
উপেজলা- নকলা  
জলা-  শর র  

 

337 381 4337 রােবয়া লতানা িলজা  
িপতা- মাঃ অিহ ামান  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- লতানগ , শাহ-আলী, রােয়র বাজার 
(3/7/1/এ)  
ডাকঘর- িঝগাতলা 1209 
উপেজলা- হাজারীবাগ 
জলা-  ঢাকা  

 

338 1113 
 

4338 মাঃ আ র রিশদ  
িপতা- ত: কােজম আলী সরদার 
মাতা-সািহদা খা ন 
জলা-রাজবাড়ী 

াম+ডাকঘর- মঘনা 
উপেজলা-পাংশা 
জলা-রাজবাড়ী 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

339 383 4339 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সিফউি ন িময়া  
মাতা- রাইয়া বগম  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- াক পাড়া    
ডাকঘর- খানখানা র 7711 
উপেজলা- রাজবাড়ী সদর  
জলা-  রাজবাড়ী 

 

340 384 4340 মাঃ আল-মা ন  
িপতা- মাঃ আঃ ছ ার হাওলাদার  
মাতা- উে  ল ম  
জলা- বর না  

াম- উ র রানী র    
ডাকঘর- গিড়য়া িনয়া হাট 8432 
উপেজলা- বতাগী  
জলা-  বর না  

 

341 386 4341 বােয়র হােসন  
িপতা- গালাম মওলা  
মাতা- নাজমা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- গাড়ফা (281)   
ডাকঘর- মা াহাট 9380 
উপেজলা- মা াহাট  
জলা-  বােগরহাট  

 

342 387 4342 আ  জাফর মাঃ শাহিরয়ার  
িপতা- মাহ ব হা ন ইঁয়া  
মাতা- ফােতমা জ জাহরা  
জলা- চ াম  

াম- মরগং, ওয়অড-1 ( হাি ং নং- 212)  
ডাকঘর- আজম র 4325 
উপেজলা- মীরসরাট, ( জারারগ ) 
জলা-  চ াম 

 

343 388 4343 মাঃ আ র রব  
িপতা- মাঃ িজয়ার উ ীন  
মাতা- মিলমা বগম  
জলা- নওগ    

াম- বামনাবাজ    
ডাকঘর- প ীতলা 6540 
উপেজলা- প ীতলা  
জলা-  নওগ   

 

344 390 4344 আব া -আল-হাসান  
িপতা- সয়দ আহ দ উ া   
মাতা- ফােতমা বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- িবহ ল ( হাি ং নং- 288)   
ডাকঘর- গনপাড়া 8100  
উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল  

 

345 391 4345 . মাহ র রহমান  
িপতা- আঃ মােলক হাওলাদার  
মাতা- রািহমা বগম  
জলা- বিরশাল  

আঃ মােলক হাং এর বাসা, নািজর র, 
বাউফল, প য়াখালী   

 

346 392 4346 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- এস. এম. সিফ ল ইসলাম  
মাতা- আেয়শা বগম  
জলা- চ দ র  

C/O- বা ল িসপাই 
াম- িদঘলীপাড়া (দিজ বাড়ী --- ত: হােফজ 

মা ােরর বাড়ী)    
ডাকঘর- নাউরী বাজার 3600 
উপেজলা- মতলব (উ র)  
জলা-  চ দ র  

 

347 394 4347 নজ ল ইসলাম  
িপতা- বদরউি ন  
মাতা- কিরমন িনয়া  
জলা- গাজী র  

াম- বা রা   
ডাকঘর- দওয়াইর 1750 
উপেজলা- কািলয়াৈকর  
জলা-  গাজী র  

 

348 395 4348 রিফক-আল-কিবর  
িপতা- আ ল হােসন  
মাতা- আি য়া খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- ড়াখারা     
ডাকঘর- মািড়য়ালা 9460 
উপেজলা- আশা িম  
জলা-  সাত ীরা  

 

349 396 4349 মাহা দ গালাম মা ফা  
িপতা- আ র রব 
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- রাজ (18/1, রাজ সাহা লন)   
ডাকঘর- পা া 1205 
উপেজলা- লালবাগ 
জলা-  ঢাকা 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

350 397 4350 মাঃ আ স সালাম  
িপতা- মাঃ সােনায়ার আলী  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- মেহর র  

াম- চ পাড়া (পিলেটকিনক রাড)   
ডাকঘর- মেহর র 7100 
উপেজলা- মেহর র সদর  
জলা-  মেহর র 

 

351 398 4351 মা. মাজাে ল হােসন  
িপতা- আ ল খােলক িময়া 
মাতা- মিরয়ম বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- বাজনাব (আ. খােলক িময়ার বাড়ী)  
ডাকঘর- চ ন র 1640 
উপেজলা- বলার  
জলা-  নরিসংদী  

 

352 399 4352 অ ত মার ম ল  
িপতা- দশরথ মার ম ল  
মাতা- চপলা রানী  
জলা- যেশার  

াম- রানীয়ালী    
ডাকঘর- চ য়া 7407 
উপেজলা+ জলা-  যেশার 

 

353 400 4353 মাঃ ইমরান হােসন  
িপতা- মাঃ অিলয়ার রহমান  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- লনা  

াম- গায়াল াম    
ডাকঘর- গায়াল াম মা াসা 8130 
উপেজলা- কািলয়ানী 
জলা- গাপালগ     

 

354 401 4354 শাহাদাত হােসন  
িপতা- আ ল স  
মাতা- ছিকনা বগম  
জলা- ফনী  

াম- পি ম ম াম (গাজী বাড়ী)   
ডাকঘর- ম াম 3912  
উপেজলা- ছাগলনাইয়া  
জলা-  ফনী  

 

355 402 4355 মন মার ঝ   
িপতা- েবাধ মার ঝ  
মাতা- গীতা রানী ঝ  
জলা- িড় াম  

াম- অ ন িম  (193)    
ডাকঘর- নীেলর  5610 
উপেজলা- রাজারহাট  
জলা-  িড় াম  

 

356 405 4356 মাঃ িদলাওয়ার হাছাইন  
িপতা- মাঃ কিবর হােসন  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িম া  

াম- হিরন চা রী (মীর বািড়) 
ডাকঘর- গ াই 3510 
উপেজলা- চাি না  
জলা-  িম া  

 

357 406 4357 মাঃ হাসান উজ জামান  
িপতা- মাঃ জিসম উি ন ইঁয়া  
মাতা- রািশদা বগম   
জলা- িম া  

াম- বােজেহাড়া ( ইঁয়া বািড়)   
ডাকঘর- ময়নামিত বাজার 3521 
উপেজলা- বিড়চং  
জলা-  িম া  

 

358 407 4358 নজ ল ইসলাম  
িপতা- শাম ল হক 
মাতা- িময়া খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- ধীত র   
ডাকঘর- রিহমগ  2250 
উপেজলা- ল র  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

359 409 4359 নািসর খান  
িপতা- আলাউি ন খান  
মাতা- নািছমা  
জলা- টা াইল  

াম- শাখািরয়া   
ডাকঘর- নিলন বাজার 1992 
উপেজলা- গাপাল র  
জলা-  টা াইল  

 

360 410 4360 িস াথ সংকর রায়  
িপতা- নীল মার রায়  
মাতা- আরতী রানী রায়  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- নবাব র ( সানাই ড়ী)    
ডাকঘর- না য়া 7730 
উপেজলা- বািলয়াকা ী  
জলা-  রাজবাড়ী  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

361 411 4361 িদদা ল ইসলাম  
িপতা- ন নবী  
মাতা- সািখনা বগম  
জলা- ল ী র  

াম- চর ফলকন (আজহার হাওলাদার বাড়ী)   
ডাকঘর- হািজর হাট 3731 
উপেজলা- কমল নগর  
জলা-  ল ী র  

 

362 412 4362 শহী ল ইসলাম  
িপতা-  ওয়ােরশ মা া  
মাতা- ফািতমা বগম  
জলা- ফিরদ র  

াম- ব  ডাংগী ( মা া বািড়)   
ডাকঘর- আেকােটর চর 7810  
উপেজলা- সদর র  
জলা- ফিরদ র  

 

363 413 4363 মাঃ আ  জািহদ আল মা ন  
িপতা- মাঃ তাজাে ল হােসন  
মাতা- সিখনা বগম  
জলা- রং র  

াম- দলপাড়া    
ডাকঘর- কািজরহাট 5430 
উপেজলা- বদরগ   
জলা-  রং র  

 

364 414 4364 মাঃ কাম ল হাসান  
িপতা- ত. মাঃ র ইসলাম  
মাতা- মা মা খা ন  
জলা- ভালা  

াম- মােঝর চর (হােফজ সােহেবর বাড়ী)   
ডাকঘর- মােঝরচর মা াসা 8340 
উপেজচরফ াশন লা-  
জলা-  ভালা  

 

365 415 4365 মা. মাহ র রহমান  
িপতা- মা. আ র রা াক  
মাতা- মােতায়ারা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- দাউদ র   
ডাকঘর- কাটলা হাট 5266 
উপেজলা- িবরাম র  
জলা-  িদনাজ র  

 

366 416 4366 মাঃ ইমরান হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল ছা ার  
মাতা- সােজদা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- নাকরকা     
ডাকঘর- নাকরকা  9402   
উপেজলা- আশা িন  
জলা-  সাত ীরা  

 

367 417 4367 মাহা দ রায়হান  
িপতা- গাল মাহা দ  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- আ িলয়া বপাগড়া (15)   
ডাকঘর- ডমরা 1360 
উপেজলা- ডমরা  
জলা- ঢাকা   

 

368 418 4368 মাঃ জাফর হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল মােলক  
মাতা- রেহনা খা ন  
জলা- নওগ   

াম- রজাক র (এ-49)   
ডাকঘর- নওগ  6500 
উপেজলা+ জলা-  নওগ  

 

369 419 4369 মাঃ রিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ এখলাছ িময়া  
মাতা- খােলদা বগম  
জলা- নড়াইল  

াম- মাকড়াইল    
ডাকঘর- মাকড়াইল 7510 
উপেজলা- লাহাগড়া  
জলা-  নড়াইল  

 

370 420 4370 মাহ দ তাজ হাসান  
িপতা- আ ল কালাম  
মাতা- নািছমা  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- আখরাইল    
ডাকঘর- আমরাইল 2220 
উপেজলা- ি শাল  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

371 423 4371 চ ী দাস  
িপতা- স াসী দাস  
মাতা- কািল দাসী  
জলা- িঝনাইদহ  

C/O- স াসী দাস  
াম- ামনগর    

ডাকঘর- মা ারবাড়ীয়া 7340 
উপেজলা- মেহশ র  
জলা-  িঝনাইদহ  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

372 424 4372 মা. আহসা ল কবীর িলখন  
িপতা- মাঃ িলয়াকত আলী  
মাতা- মাছাঃ আেমনা বগম  
জলা- রং র  

াম- কািশ র    
ডাকঘর- িমঠা র 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  

 

373 425 4373 মাঃ সা া র রহমান  
িপতা- মাঃ আ স সালাম  
মাতা- মিদনা খা ন  
জলা- মা রা  

াম- শ না    
ডাকঘর- শ না 7620 
উপেজলা- শািলখা  
জলা-  মা রা  

 

374 426 4374 মাঃ আ  হাসান  
িপতা- মাঃ আজাহার আলী  
মাতা- হাওয়া বগম  
জলা- রং র  

াম- ছাট িঝিনয়া   
ডাকঘর- সাতদরগাহ 5450 
উপেজলা- পীরগাছা  
জলা-  রং র  

 

375 427 4375 মাঃ মাহ দ হাসান সজীব  
িপতা- মাঃ রেশদ আলম  
মাতা- িফয়া বগম  
জলা- ময়মনিসংহ   

াম- লবড়ীয়া ( পৗরসভা) ( লবাড়ীয়া শাহী 
সমিজদ রাড) 
ডাকঘর- লবাড়ীয়া 2216  
উপেজলা- লবাড়ীয়া  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

376 428 4376 মা. আিজ ল হক  
িপতা- মা. হািব র রহমান  
মাতা- আেনায়ারা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম-চর রাম র (হািব র রহমােনর বাড়ী)   
ডাকঘর- চর রাম র 2223 
উপেজলা- না াইল  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

377 429 4377 মাঃ িজয়াউল হাসান  
িপতা- হাজরা হািফ র রহমান  
মাতা- ফিরদা ইয়াসিমন  
জলা- বােগরহাট  

াম- বা য়া (318)   
ডাকঘর- বা য়া 9310 
উপেজলা- বা য়া  
জলা-  বােগরহাট  

 

378 430 4378 গৗতম মার ম ল  
িপতা- বীের  নাথ ম ল  
মাতা- পা ল ম ল  
জলা- সাত ীরা  

াম- লিতয়া    
ডাকঘর- ভা কা চ দ র 9400 
উপেজলা- সাত ীরা সদর  
জলা-  সাত ীরা  

 

379 431 4379 চ ল িব াস  
িপতা- িচ রর ন িব াস  
মাতা-  িব াস  
জলা- গাপালগ   

াম- রা হাড় ( গালদার বাড়ী)    
ডাকঘর- হািতয়াড়া 81010  
উপেজলা- কািশয়ানী  
জলা-  গাপালগ   

 

380 432 4380 শারিমন লতানা িম   
িপতা- শখ মাতাহার হােসন  
মাতা- িবলিকস আ ার  
জলা- চ াম  

াম- ব শাশািলয়া (বড় শেখর বািড়)   
ডাকঘর- দশঘিরয়া 3878 
উপেজলা- চাটিখল  
জলা-  নায়াখালী  

 

381 433 4381 মাঃ মা ফ হােসন  
িপতা- ত আ ল কালাম আজাদ  
মাতা- মালা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- ইসলাম র    
ডাকঘর- বালসাবাড়ী 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা-  িসরাজগ   

 

382 436 4382 আিশষ মার িসকদার  
িপতা- আ েতাষ িসকদার  
মাতা- ত গীতা রাণী িসকদার  
জলা- লনা  

C/O- পিরেতাষ িসকদার  াম- পাতলা  
ডাকঘর- পাতলা গািব র 9320 
উপেজলা- তরখাদা 
জলা- লনা  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

383 437 4383 সাইেয়দ াইন িব াহ  
িপতা- সাইেয়দ আহমদ শাম ল দা  
মাতা- সাইেয়দা তাহিমনা  
জলা- মা রা  

াম- বািলিদয়া    
ডাকঘর- বািলিদয়া 7630 
উপেজলা- মহা দ র  
জলা-  মা রা  

 

384 438 4384 সিলম হােসন  
িপতা- মিনর উি ন  
মাতা- সালমা  
জলা- যেশার  

াম- বা েদব র (মাঠপাড়া)   
ডাকঘর- রািহতা বাজার 7440 
উপেজলা- মিনরাপম র  
জলা- যেশার   

 

385 439 4385 মাঃ সােহল রানা  
িপতা- মাঃ আকতার আলী  
মাতা- িলিল বগম  
জলা- প গড়  

াম- হািকম র    
ডাকঘর- কালীগ  5020 
উপেজলা- দবীগ   
জলা-  প গড়  

 

386 440 4386 মাঃ মােয় ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল আউয়াল  
মাতা- মা দা  
জলা- রং র  

াম- আফজাল র    
ডাকঘর- রানী র 5460 
উপেজলা- িমজা র  
জলা-  রং র  

 

387 441 4387 মাঃ আ াহ আল মা ন  
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ শাহানারা খা ন  
জলা- য়াডা া  

াম- চর রাম র    
ডাকঘর- আলমডা া 7210 
উপেজলা- আলমডা া  
জলা-  য়াডা া  

 

388 442 4388 জািকয়া ইসলাম  
িপতা- মাঃ জ ল ইসলাম  
মাতা- রােফজা পারভীন  
জলা- িসরাজগ   

াম- সয়াধানগড়া    
ডাকঘর- িসরাজগ  সদর  
উপেজলা+ জলা-  িসরাজগ  

 

389 443 4389 অিমত মার সাহা  
িপতা- ন ল চ  সাহা  
মাতা- মমতা রানী সাহা  
জলা- নারায়ণগ   

C/O- ন ল চ  সাহা  
াম- নাথ পাড়া    

ডাকঘর- কা ন 1461 
উপেজলা- পগ   
জলা-  নারায়ণগ   

 

390 444 4390 মাঃ দেলায়ার হােসন  
িপতা- ত মাঃ মন র আলী  
মাতা- দৗলতন নছা  
জলা- ব ড়া  

াম- সাগা য়া (02) হাি ং-192   
ডাকঘর- কাহা  5870 
উপেজলা- কাহা   
জলা- ব ড়া   

 

391 445 4391 তাপ মার ম মদার  
িপতা- অ ব ম মদার  
মাতা- অিনতা ম মদার  
জলা- ি য়া  

াম- ই রদী    
ডাকঘর- একতার র হাট 7020 
উপেজলা- খাকসা   
জলা-  ি য়া  

 

392 446 4392 মাঃ আ স স র  
িপতা- মাঃ আ স সা ার  
মাতা- মাসাঃ স রা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

C/O- মাঃ আ স সা ার  
াম- র জখালী    

ডাকঘর- রনগর 9451  
উপেজলা- ামনগর  
জলা-  সাত ীরা 

 

393 447 4393 এসএম মেহদী হাসান সাহাগ  
িপতা- এসএম. রিফ ল ইসলাম  
মাতা- র কা পারভীন  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- নাবায়ন র    
ডাকঘর- পাংশা 7720 
উপেজলা- পাংশা  
জলা-  রাজবাড়ী  
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ায়ী কানা ম  

394 448 4394 মাঃ নাজ ল দা ইঁয়া  
িপতা- মাঃ তাফােয়ল আহেমদ ইঁয়া  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- ঢাকা  

বাসা নং- 87, নেসড কেলানী 
সকশন- 13, িমর র, ঢাকা- 1216   

 

395 449 4395 এম. িড িশহা ল ইসলাম  
িপতা- আেনায়ার তরফদার  
মাতা- শািহদা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- ডমা    
ডাকঘর- কািশম র বাজার 9300 
উপেজলা+ জলা- বােগরহাট 

 

396 450 4396 িরজওয়ানা ইসলাম জায়া ার  
িপতা- িরয়া ল ইসলাম জায়া ার  
মাতা- মাহেজবীন জায় ার  
জলা- য়াডা া  

াম- আরাম পাড়া (কবরী রাড)    
ডাকঘর- য়াডা া 7200  
উপেজলা- য়াডা া সদর  
জলা-  য়াডা া 

 

397 451 4397 মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল কােদর  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- িম া  

C/O- আ ল কােদর এইচ-145 
াম- িশলরী    

ডাকঘর- প য়া 3583 
উপেজলা- চৗ াম  
জলা-  িম া  

 

398 452 4398 কাজী লতান মাহ দ  
িপতা- কাজী আিজ ল হক  
মাতা- সাম ন নাহার চৗ রী  
জলা- ফনী  

াম- ব দরবার র  
(181, আলী আজম কাজী বাড়ী)   
ডাকঘর- ীরহাট 3943  
উপেজলা- লগাজী  
জলা-  ফনী  

 

399 453 4399 মাছাঃ সােলহা আশরফী  
িপতা- ত. আশরাফ আলী 
মাতা- মাছাঃ হািসনা বা   
জলা- মেহর র  

াম- সহড়াতলা (পি ম পাড়া)   
ডাকঘর- করমিদ 7110 
উপেজলা- Gangni 
জলা-  মেহর র  

 

400 454 4400 িসজন মার রায়  
িপতা- ষি  চরন রায়  
মাতা- শংকরী রানী রায়  
জলা- য়াডা া  

াম- িগর দা    
ডাকঘর- সেরাজগ  7200 
উপেজলা- য়াডা া সদর  
জলা-  য়াডা া  

 

401 455 4401 মাঃ মািমউল হাসান  
িপতা- মাঃ মিজ র রহমান  
মাতা- শাহনাজ পারভীন  
জলা- জামাল র  

াম- িহলী    
ডাকঘর- মেলরকা া 2205 
উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা-  জামাল র  

 

402 456 4402 মা. শািকল আহেমদ  
িপতা- মা. শিরয়ত উ াহ  
মাতা- িবলিকস বগম  
জলা- ি গ   

াম- মা াকাি  বা চর    
ডাকঘর- খাসমহল বা চর 1543 
উপেজিসরাজ িদ খান লা-  
জলা-  ি গ   

 

403 457 4403 বলরাম সরকার  
িপতা- রামজীবন সরকার  
মাতা- নি তা সরকার  
জলা- মা রা  

াম- পারলা    
ডাকঘর- মা রা 7600 
উপেজলা+ জলা-  মা রা 

 

404 458 4404 মাহ দ আনিজর  
িপতা- মাঃ আ ল ওয়া দ  
মাতা- হাসেনহার ডিল  
জলা- শর র  

াম- মহ া নারায়ন র (সদর হাসপাতাল রাড, 
নারায়ন র)  
ডাকঘর- শর র টাউন 2100 
উপেজলা- শর র সদর  
জলা-  শর র  
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405 459 4405 মাঃ িরয়াজ উি ন  
িপতা- আ ল ছ  
মাতা- সালমা বগম  
জলা- ি গ   

াম- ভবানী র    
ডাকঘর- হােস ী 1511 
উপেজলা- গজািরয়া  
জলা-   ি গ   

 

406 460 4406 মাঃ ইয়ািহয়া খ ন  
িপতা- মাঃ আয়নাল হক ম ল  
মাতা-মেনায়ারা বগম   
জলা- িঝনাইদহ  

াম- বিলদাপাড়া    
ডাকঘর- নলডা া 7350 
উপেজলা- কালীগ   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

407 461 4407 হা দ মাক র রহমান  
িপতা- মাহা দ সােদক হােসন  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- তারাকাি    
ডাকঘর- তারাকাি  2055 
উপেজলা- সিরষাবাড়ী  
জলা-  জামাল র  

 

408 462 4408 মাঃ আলী আকবর  
িপতা- মাঃ হািনফ  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- নায়াখালী  

উ র ক চিপয়া, চরজ র, বণচর, 
নায়াখালী- 3812 

  

 

409 463 4409 মাঃ িমনহা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- তােহরা বা   
জলা- জয় রহাট  

াম- িবনইল    
ডাকঘর- মাসেলমগ  5930 
উপেজলা- কালাই  
জলা-  জয় রহাট  

 

410 464 4410 মাঃ শাম ল হক  
িপতা- মাঃ ক ব উ ীন  
মাতা- মাসাঃ ন নাহার  
জলা- নওগ   

াম- বাদ মি ক র    
ডাকঘর- র ল র 6520 
উপেজলা- িনয়ামত র  
জলা-  নওগ   

 

411 465 4411 িমঞা মাঃ ইয়ািসর আরাফাত  
িপতা- মাঃ বজ র রশীদ িমঞা  
মাতা- মাসাঃ হািমদা বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- রামনগর  
ডাকঘর- মেহশ র 8432 
উপেজলা- বােকরগ   
জলা-  বিরশাল  

 

412 466 4412 মাঃ ফরহাদ আলী  
িপতা- মাঃ রেমাহা দ াং  
মাতা- লজান খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- রাম র    
ডাকঘর- িনমগাছী 6720 
উপেজলা- রায়গ   
জলা-  িসরাজগ   

 

413 467 4413 মাঃ রিবউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ইসলাম আলী গাজী  
মাতা-সিকনা খা ন   
জলা- সাত ীরা  

াম- লসীডা া    
ডাকঘর- কলােরায়া 9410 
উপেজলা- কলােরায়া  
জলা-  সাত ীরা  

 

414 468 4414 মাঃ বাপ ারাজ  
িপতা- মাঃ আঃ হািশদ  
মাতা- মাছাঃ মিনরা বগম (ডিল) 
জলা-নওগ   

াম- শীল াম ( বইল)  
ডাকঘর- নারায়ন র 6510 
উপেজলা- মা া  
জলা-  নওগ   

 

415 469 4415 মাঃ নাজ ল হাসান  
িপতা- ক. এম. আহসান হািবব 
মাতা- মাসাঃ সািহদা খা ন   
জলা- রাজশাহী  

াম- খান র    
ডাকঘর- পানিসপাড়া 6420 
উপেজলা- বাঘা  
জলা-  রাজশাহী  
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416 470. 4416 মাঃ তাের র রহমান  
িপতা- মাঃ আ  বা ার িসি ক  
মাতা- ন নাহার িসি ক  
জলা- িকেশারগ   

াম- চ র (গািলম খা বাগ)   
ডাকঘর- মািনকখালী 2331 
উপেজলা- ক য়াদী  
জলা-  িকেশারগ   

 

417 471 4417 নারিগস পারভীন  
িপতা- আঃ গাফফার আবান  
মাতা- হেলনা গাফফার  
জলা- িপেরাজ র  

াম- দি ণ সাহাগদল (বাসা- 297)   
ডাকঘর- আলিকরহাট 8522  
উপেজলা- নছারাবাদ  
জলা-  িপেরাজ র  

 

418 472 4418 মাঃ িফেরাজ উি ন  
িপতা- মাঃ ওসমান গনী  
মাতা- মাচাঃ িফেরাজা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া    
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ     

 

419 475 4419 ল আমীন  
িপতা- মক ল সাইন  
মাতা- আি য়া বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- উ র খাগছাড়া    
ডাকঘর- মা ফা র 7904 
উপেজলা+ জলা-  মাদারী র 

 

420 476 4420 ফা ক হাসাইন  
িপতা- আ ল হািমদ  
মাতা- কিরমন নসা  
জলা- সাত ীরা  

াম- কােশম র    
ডাকঘর- র ল র 9400 
উপেজলা- সাত ীরা সদর  
জলা-  সাত ীরা  

 

421 477 4421 মাসাঃ রািজনা লতানা  
িপতা- মাঃ মন র আহেমদ  
মাতা- মাহ দা আহেমদ  
জলা- িপেরাজ র  

াম- স জনগর (304, ডাকবাংলা রাড)   
ডাকঘর- মধবািড়য়া 8560 
উপেজলা- মধবািড়য়া  
জলা-  িপেরাজ র  

 

422 478 4422 মাঃ আল-মা ন  
িপতা- মা. আিতয়ার মা া  
মাতা- ফিজলা বগম  
জলা- মা রা  

াম- দিরশলই    
ডাকঘর- আড়পাড়া 7620 
উপেজলা- শািলখা  
জলা-  মা রা  

 

423 479 4423 আ ল জিলল  
িপতা- শিফর উি ন  
মাতা- িজ া ন নছা িবিব 
জলা- নওগ   

াম- ক েশাপাড়া    
ডাকঘর- নািপতপাড়া 6510 
উপেজলা- মা া  
জলা-  নওগ   

 

424 480 4424 সািনয়া মমতাজ  
িপতা- আ ল কালাম আজাদ  
মাতা- িপয়ারী বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- প িড়য়া (103/1, মওলানা শাম ল 
হক রাড)   
ডাকঘর- গাপালগ  8100 
উপেজলা+ জলা-  গাপালগ  

 

425 481 4425 আিম ল ইসলাম  
িপতা- নজ ল ইষলাম  
মাতা- আন রা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- নারায়ন র    
ডাকঘর- বাঘা 6280 
উপেজলা- বাঘা  
জলা-  রাজশাহী  

 

426 482 4426 আ বকর  
িপতা- আসগার আলী  
মাতা- মািবয়া  
জলা- চ পাইনবাবগ   

াম- দিরচক    
ডাকঘর- মাবারক র 6341 
উপেজলা- িশবগ   
জলা-  চ পাইনবাবগ  
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427 483 4427 মাঃ কাম ল হাসান  
িপতা- মাঃ আ  ব র  
মাতা- আেজদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- ফিলয়া   
ডাকঘর- নােকাইল বাজার 7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা-  িঝনাইদহ  

 

428 485 4428 নাজ ল হােসন  
িপতা- আ ল কােশম শখ  
মাতা- রােকয়া বগম   
জলা- ফিরদ র  

াম- কািদরদী    
ডাকঘর- কািদরদী 7801 
উপেজলা- বায়ালমাির  
জলা-  ফিরদ র  

 

429 486 4429 মাঃ সালায়মান কিবর  
িপতা- মাঃ নতাজ হােসন  
মাতা- নিছমা খা ন  
জলা- যেশার  

াম- প চেপাতা   
ডাকঘর- মা  কামরা  
উপেজলা- িঝকর গাছা  
জলা-  যেশার  

 

430 487 4430 আরাফাত রহমা াহ  
িপতা- নওেশর আলী  
মাতা- শাকরা খা ন  
জলা- লনা  

াম- কড়া (বাসা নং- 30)   
ডাকঘর- কড়া 9253 
উপেজলা- িরয়া  
জলা-  লনা  

 

431 488 4431 মাঃ শরী ল ইসলাম হাওলাদার  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন 
হাওলাদার  
মাতা- আিছয়া বগম  
জলা- িপেরাজ র  

াম- জেখালা    
ডাকঘর- জেখালা 8500 
উপেজলা- িপেরাজ র সদর  
জলা-  িপেরাজ র 

 

432 490 4432 মাঃ তােরক হাসান  
িপতা- মাঃ হািব র রহমান  
মাতা- ব ল বগম  
জলা- মািনকগ   

াম- মেহিদ র    
ডাকঘর- নয়াবাড়ী 1854 
উপেজলা- িশবালয়  
জলা-  মািনকগ   

 

433 492 4433 মাঃ মা ািফ র রহমান  
িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন খান  
মাতা- দেলায়ারা বগম   
জলা- বিরশাল  

াম- তীয় তলা 
(842 অ েফাড িমশন রাড)   
ডাকঘর- বিরশাল সদর 8200 
উপেজলা- বিরশাল সদর 
জলা-  বিরশাল 

 

434 493 4434 মাঃ মঈ ল হক  
িপতা- মাঃ মাজাে ল হক  
মাতা- মােশদা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- ম  কমা ােরর বািড় 
{মািলতা ( ব পাড়া)} 
ডাকঘর- পলাশ উপেজলা◌া 
জলা- নরিসংদী   

 

435 494 4435 মাঃ হাদী র রহমান  
িপতা- মাঃ আ ল হাই  
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- থানাপাড়া  
(সাবা- 109, সড়ক নং- 2/1)   
ডাকঘর- লালমিনরহাট 5500 
উপেজলা- লালমিনরহাট সদর 
জলা-  লালমিনরহাট 

 

436 495 4436 মাঃ আির র রহমান আিরফ  
িপতা- মাঃ ৎফর রহমান  
মাতা- মাছাঃ আ ার বা   
জলা- গাইবা া  

াম- ব ব নাথ    
ডাকঘর- সানারায়  
উপেজলা- রগ   
জলা-  গাইবা া  

 

437 496 4437 শবনম শারিমন  
িপতা- মাঃ ছিমর উি ন  
মাতা- মাছাঃ সােজদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- ক ােডট কেলজ পাড়া, আরাপ র    
ডাকঘর- ক ােডট কেলজ 7301 
উপেজলা- িঝনাইদহ সদর  
জলা-  িঝনাইদহ 
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438 497 4438 সাথী ঘাষ 
িপতা- উ ল ঘাষ  
মাতা- অ পমা ঘাষ 
জলা- চ াম  

C/O- উ ল ঘাষ, 256 ঘাষ িবি ং 
াম- ঘাটফরহাটেবগ, আ রিক া    

ডাকঘর- চ াম সদর 4000 
উপেজলা- কাতয়ালী  
জলা-  চ াম 

 

439 499 4439 মাঃ ফয়সাল হােসন  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- ঢাকা  

69/2 ম  বাসােবা, ঢাকা- 1214    

440 500 4440 মাঃ িরয়া ল হক  
িপতা- মাঃ আিম ল হক  
মাতা- আেয়শা  
জলা- নওগ   

াম- আইহাই   
ডাকঘর- আইহাই 6560 
উপেজলা- সাপাহার  
জলা-  নওগ  

 

441 501 4441 রজওয়ানা র ক িক  
িপতা- ত. শখ ামান  
মাতা- তাসিলমা জামান  
জলা- ঢাকা  

বািড়- 112, রাড- 20, ক- ক, দি ণ 
বন , ঢাকা- 1219  

 

442 502 4442 মাঃ মা দ রানা  
িপতা- মাঃ মা ািফজার রহমান  
মাতা- মাছাঃ হািলমা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম-বজ ক র ল র   
ডাকঘর- বড় জামাল র  
উপেজলা- সা া র 5710 
জলা-  গাইবা া  

 

443 504 4443   আসা াহ  
িপতা-  শাম ল হক 
মাতা-   রােহলা খা ন 
জলা-    ময়মনিসংহ 

াম-    কা হারী 
ডাকঘর-   বা াভাটপাড়া 
উপেজলা-    তারাকা া 
জলা-   ময়মনিসংহ 

 

444 506 4444  পারেভজ আলম 
িপতা- রিপছ উি ন 
মাতা-  পারভীন আ ার 
জলা-    ন েকানা 

াম-   গায়াতলা 
ডাকঘর-  আটপাড়া 
উপেজলা-    আটপাড়া 
জলা-   ন েকানা 

 

445 507 4445   মাঃ রােশ ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ মা ফা মা া 
মাতা-   হািসনা বগম 
জলা-   বােগরহাট  

াম-   হািড়য়ারেঘাপ 
ডাকঘর-   বড়বািড়য়া 
উপেজলা- িচতলমারী 
জলা-   বােগরহাট 

 

446 508 4446   জয়  দবনাথ 
িপতা-  জগ াথ দবনাথ 
মাতা-   জ াৎ া রানী দবনাথ 
জলা-    বিরশাল 

াম-    সানা খী 
ডাকঘর-  মেহি গ  
উপেজলা-    মেহি গ  
জলা-   বিরশাল 

 

447 509 4447   িশ  চ  মােলা 
িপতা- পদ মালা 
মাতা-   কৗ া রানী মােলা 
জলা-    মাদারী র 

াম-  মিহেষরচর 
ডাকঘর-   মাদারী র (7900) 
উপেজলা-    মাদারী র সদর 
জলা-   মাদারী র 

 

448 510 4448   আলী ল রাজী 
িপতা-  আ র রহমান 
মাতা-   আেনায়ারা বগম 
জলা-    ফিরদ র 

াম-    সদর র 
ডাকঘর-   সদর র (7820) 
উপেজলা-  সদর র  
জলা-   ফিরদ র 

 

 



42 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

449 511 4449   রাজীব হােসন 
িপতা-  তয়ব আলী 
মাতা-  িরনা বগম 
জলা-    িঝনাইদহ 

াম-    ফিলয়া 
ডাকঘর-   নােকাইল বাজার 
উপেজলা-  শল পা 
জলা-   িঝনাইদহ 

 

450 512 4450 মাঃ আলমগীর হােসন    
িপতা-  মাঃ জাহা ীর আলম 
মাতা-   মােমনা বগম 
জলা-    যেশার 

াম-  নামাজ াম 
ডাকঘর-   বনােপাল 
উপেজলা-  সারসা 
জলা-   যেশার 

 

451 513 4451   আিশক মাহ দ 
িপতা-  র মাহা দ 
মাতা-   আসমা আ ার 
জলা-     টাংগাইল 

াম-  ন য়া 
ডাকঘর-   ন য়া 
উপেজলা-  সিখ র 
জলা-    টাংগাইল 

 

452 514 4452 মাঃ মেহদী হাসান  
িপতা- মাঃ শাম ল হক  
মাতা- মমতাজ বগম  
জলা- টা াইল  

াম- টংরী    
ডাকঘর- ম র 1996 
উপেজলা- ম র  
জলা- টা াইল  

 

453 515 4453 মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল জিলল িসি কী  
মাতা- িশিরনা আখতার  
জলা- রং র  

াম- তা ক কাি     
ডাকঘর- কাি র হাট 5450 
উপেজলা- পীরগাছা  
জলা- রং র   

 

454 516 4454 মাঃ আল-মা ন  
িপতা- মাঃ আ স সামাদ  
মাতা- মাছাঃ মমতাজ বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- মা ড়া স জ পাড়া   
ডাকঘর- মা ড়া 5320 
উপেজলা- িকেশারগ   
জলা-  নীলফামারী  

 

455 517 4455 ময় ল ইসলাম  
িপতা- তিহ ল ইসলাম  
মাতা- ত রা  
জলা- নীলফামারী  

াম- শরত গাড় াম    
ডাকঘর- কড়া ডা া 5300 
উপেজলা+ জলা- নীলফামারী 

 

456 518 4456 মাঃ েবল িব াস 
িপতা- মাঃ জিলল িব াস 
মাতা- ধজান বগম  
জলা- মািনকগ   

াম- কাি  (জিলেলর বািড়)   
ডাকঘর- উজানপাড়া 1831 
উপেজলা- হিররাম র  
জলা-  মািনকগ   

 

457 519 4457 মাঃ কবীর হাসাইন  
িপতা- আ ল বারী  
মাতা- হািমদা  
জলা- টা াইল  

াম- ড়াগাছা    
ডাকঘর- কাকরাইদ 1996 
উপেজলা- ম র  
জলা-  টা াইল  

 

458 520 4458 মাঃ আ  বকর িসি ক  
িপতা- মাঃ মা ন কবীর  
মাতা- রেহনা আ ার  
জলা- িম া  

াম- উ র মা া    
ডাকঘর- ভা ল 1556 
উপেজলা- নগর  
জলা-  ীগ   

 

459 521 4459 জা া ল ফরেদৗস া  
িপতা- মাঃ কিফল উি ন  
মাতা- লিতফা আ ার  
জলা- নরিসংদী  

াম- িবশশরন (পাগরার টক)   
ডাকঘর- িননগাও 1620 
উপেজলা- িশব র   
জলা-  নরিসংদী  
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460 522 4460 ফােতমা জ জাহরা  
িপতা- মাঃ হািফ র রহমান  
মাতা- িমেসস মমতাজ রহমান  
জলা- যেশার  

াম- তন খেয়র তলা ( জাহরা মি ল)    
ডাকঘর- যেশার 7400 
উপেজলা- যেশার সদর  
জলা-  যেশার  

 

461 523 4461 মাঃ মা ািফ র রহমান  
িপতা- ত: ৎফর রহমান  
মাতা- মাছাঃ িফয়া বগম  
জলা- নােটার  

াম- দ ানাবাদ    
ডাকঘর- দ ানাবাদ 6260 
উপেজলা- নােটার সদর  
জলা-  নােটার  

 

462 524 4462 লতানা মনা ফী  
িপতা- মাঃ আ  ফী  
মাতা- ম য়ারা বগম 
জলা- রাজবাড়ী  

াম- শরৎসাহা রাড, উ র টপােখালা 
( হাসেনয়ারা মি ল)   
ডাকঘর- ফিরদ র 7800 
উপেজলা- ফিরদ র সদর  
জলা-  ফিরদ র  

 

463 525 4463 দীপ মি ক 
িপতা- ভাষ মি ক  
মাতা- নীিলমা রানী মি ক  
জলা- গাপালগ   

াম- গাপীনাথ র    
ডাকঘর- মরী গাপীনাথ র 8100 
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ   

 

464 526 4464 মাঃ আ ল হক  
িপতা- মাঃ রওশন াং  
মাতা- রওশনারা  
জলা- পাবনা  

াম- িড়পাড়া (উ র পাড়া)  
ডাকঘর- িনি র 6662 
উপেজলা- জানগর  
জলা-  পাবনা  

 

465 527 4465 মাঃ আ স সািদক 
িপতা- মাঃ বাবর আলী হালদার  
মাতা- রািশদা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- গািব র    
ডাকঘর- কলা 9440 
উপেজলা- কািলগ   
জলা-  সাত ীরা  

 

466 528 4466 মাঃ কারাইিসন হােসন  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- রওশনারা বগম  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- আড়পাড়া (দি ণ আড় পাড়া)   
ডাকঘর- নলডা া 7350 
উপেজলা- কালীগ   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

467 529 4467 মাঃ রিবউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল মিজদ  
মাতা- হােজরা খা ন  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- কিছমি ন পাড়া    
ডাকঘর- গায়াল  7710 
উপেজলা- গায়াল   
জলা-  রাজবাড়ী  

 

468 530 4468 মাঃ ঈমাম হােসন  
িপতা- মাঃ শাহজাহান  
মাতা- শাম ন নাহার  
জলা- চ দ র  

াম- বলশীদ  
ডাকঘর- বলশীদ 3620 
উপেজলা- শাহরাি    
জলা-  চ দ র  

 

469 531 4469 মাঃ রজাউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আিম র রহমান  
মাতা- মাছাঃ রাকসানা বগম  
জলা- রং র   

াম- িগলা িক    
ডাকঘর- ফিকর হাট 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  

 

470 532 4470 আসা ল ইসলাম  
িপতা- আফেযােত আলী বপারী  
মাতা- সানাভান  
জলা- মাদারী র  

াম- মহরি র চর   
ডাকঘর- এনােয়ত নগর 7920 
উপেজলা- বালািকিন  
জলা-  মাদারী র  
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471 533 4471 মাঃ হাসান শাহ  
িপতা- ইসলাম শখ 
মাতা- পারভীন লতানা  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- নাবায়ন র   
ডাকঘর- পাংশা 7720 
উপেজলা- পাংশা   
জলা-  রাজবাড়ী 

 

472 534 4472 মাঃ আ র রিকব  
িপতা- মাঃ আ সাঈদ  
মাতা- মাছাঃ রােশদা পরভীন 
জলা- িসরাজগ   

াম- কণ তী    
ডাকঘর- ব জামৈতল 6700 
উপেজলা- কামারখ   
জলা-  িসরাজগ   

 

473 535 4473 মাতািছম িব াহ  
িপতা- শিফ র রহমান  
মাতা- শািহনা বগম  
জলা- চ দ র  

াম- আ া (ম মদার বািড়)    
ডাকঘর- পাইকপাড়া 3651 
উপেজলা- ফিরদগ   
জলা-  চ দ র  

 

474 536 4474 মাঃ ইমরান হােসন  
িপতা- মাঃ আহসান হাবীব  
মাতা- পা ল  
জলা- রাজশাহী  

াম- সার ী   
ডাকঘর- হাট-খাল াম 6250 
উপেজলা- বাগমারা  
জলা-  রাজশাহী  

 

475 537 4475 মাঃ আজাদ হােসন  
িপতা- মাঃ সা ত আলী গাজী  
মাতা- মেহ ে ছা  
জলা- সাত ীরা  

াম- গায়ালডাংগা    
ডাকঘর- জামাল নগর 9280 
উপেজলা- আশা িন  
জলা-  সাত ীরা  

 

476 539 4476 সৗরভ মি ক  
িপতা- লসী দাস মি ক  
মাতা- া রানী মি ক 
জলা- লনা  

াম- খালা    
ডাকঘর- কয়া বাজার 9260 
উপেজলা- ব য়াঘাটা  
জলা-  লনা  

 

477 540 4477 িবনয় মার িব াস  
িপতা- েজ  নাথ িব াস 
মাতা- মিলনা রানী িব াস  
জলা- ি য়া  

াম- জাগলবা সানা পািতন    
ডাকঘর- চ দট 7020 
উপেজলা- খাকসা  
জলা-  ি য়া  

 

478 541 4478 ামল চ   
িপতা- ি য়নাথ চ   
মাতা- লালী রানী  
জলা- নওগ  

াম- ইছা র    
ডাকঘর- চ াশ 6530 
উপেজলা- মহােদব র  
জলা-  নওগ  

 

479 542 4479 মাঃ রিবউল ইসলাম েবল  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- রািহমা বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- উ র বা রা    
ডাকঘর- বা রা 8600 
উপেজলা- প য়াখালী সদর  
জলা-  প য়াখালী  

 

480 543 4480 মাঃ ইমরান হাসান  
িপতা- মাঃ রজাউল ইসলাম  
মাতা- সাম ন নাহার  
জলা- যেশার  

াম- ছািতয়ানতলা    
ডাকঘর- ড়ামনকা  7407 
উপেজলা- কাতয়ালী  
জলা-  যেশার  

 

481 544 4481 গালাম মাহা দ  
িপতা- মাঃ ইমরান হােসন  
মাতা- সালমা বগম  
জলা- যেশার  

াম- ড়ামনকা     
ডাকঘর- ড়ামনকা  7407 
উপেজলা- যেশার সদর  
জলা-  যেশার  
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482 545 4482 মাঃ ফরহাদ হাসাইন  
িপতা- মাঃ কামাল হাসাইন  
মাতা- রািশদা বেগাম  
জলা- মা রা  

াম- িভটাশাইর ইসলামবাগ পাড়া 
( হাি ং- 15) 
ডাকঘর- মা রা 7600 
উপেজলা- মা রা সদর  
জলা-  মা রা  

 

483 546 4483 াবন ম মদার  
িপতা- মলেয়  নাথ ম মদার  
মাতা- দীিপকা ম মদার  
জলা- রং র  

াম- সােহবপাড়া (বািড় হাি ং- 1153/1, 
সড়ক- 03)  
ডাকঘর- জয় রহাট 5900 
উপেজলা- জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট  

 

484 547 4484 রােসল চৗ রী  
িপতা- আেনায়ারা চৗ রী  
মাতা- ী বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- দি ণ আড়াই পাড়া    
ডাকঘর- ইিশব র 7910 
উপেজলা- রাৈজর  
জলা-  মাদারী র  

 

485 548 4485 মাঃ শামীম হােসন  
িপতা- মাঃ লতান হােসন হাওলাদার  
মাতা- িমেসস. িরিজয়া বগম  
জলা- ঝালকাঠী  

াম- দঃ শৗলজািলয়া    
ডাকঘর- শৗলজািলয়া 8433 
উপেজলা- কাঠািলয়া  
জলা-  ঝালকাঠী  

 

486 549 4486 িপ ষ মার ঘাষ 
িপতা- শা  মার ঘাষ  
মাতা- িণমা রানী ঘাষ 
জলা- ি য়া  

াম- পীতা র বসী    
ডাকঘর- সাি য়াড়া 7020 
উপেজলা- মারখালী  
জলা-  ি য়া  

 

487 550 4487 মাঃ িহত আল মেনায়ার  
িপতা- এম, আর, এম, মেনায়ার  
মাতা- শাম ন নাহার  
জলা- ফিরদ র  

াম- পি ম খাবাস র (5/8, িজ ালজ, 
মওলানা আ ল আলী সড়ক)   
ডাকঘর- ফিরদ র 7800 
উপেজলা- ফিরদ র সদর  
জলা-  ফিরদ র  

 

488 551 4488 মাঃ মা ফা আরাফ  
িপতা- িজব উল হক  
মাতা- রওনক আফেরাজা  
জলা- চ াম  

াম- উ র িরয়া (237, িসকদার বাড়ী)  
ডাকঘর- িরয়া  
উপেজলা- বা খালী  
জলা-  চ াম  

 

489 552 4489 মাঃ বদ ে ীজা  
িপতা- ত র উি ন  
মাতা- ত জাহরা বগম  
জলা- চ াম  

াম- উ র ছিলম র (কা ান বাড়ী, 
পৗজদার হাট)   

ডাকঘর- জাফরাবাদ 4317 
উপেজলা- সীতা   
জলা-  চ াম  

 

490 553 4490 আিম ল ইসলাম  
িপতা- হািব র রহমান  
মাতা- র  বগম  
জলা- গাজী র  

াম- উ র রাজদী ( হাি ং নং- 289)   
ডাকঘর- কালিকিন 7920 
উপেজলা- কালিকিন  
জলা-  মাদারী র  

 

491 554 4491 রিবউল ইসলাম  
িপতা- হাসান আলী  
মাতা- মালতী  
জলা- ব ড়া  

াম- চকধলী (ফিকরবাড়ী) 
ডাকঘর- পিচবাড়ী 5850 
উপেজলা- শর র  
জলা-  ব ড়া  
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492 555 4492 মাঃ সা া র রহমান  
িপতা- মাঃ ওমর ফা ক  
মাতা- সতারা বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- সাহা র (ফা ক িময়ার বাড়ী)   
ডাকঘর- মাইজদী কাট 3800 
উপেজলা- নায়াখালী সদর  
জলা-  নায়াখালী  

 

493 557 4493 মাঃ আ ল বােতন  
িপতা- মাঃ আ র রিশদ  
মাতা- জ রা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- িধবাড়ী    
ডাকঘর- জািমরতা 6772 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ   

 

494 559 4494 মন ল আলম  
িপতা- ফজ ল হক  
মাতা- নাজ ল নাহার  
জলা- ল ী র  

াম- জগৎ র (আব ল হাই মা ার বািড়)   
ডাকঘর- রামগ  3720 
উপেজলা- রামগ   
জলা-  ল ী র  

 

495 560 4495 অিমত বসাক  
িপতা- জয়  বসাক  
মাতা- িশউলী বসাক  
জলা- ব ড়া  

াম- গয়াবা া    
ডাকঘর- তােলাড়া 5881 
উপেজলা- পচ িচয়া  
জলা-  ব ড়া  

 

496 562 4496 পী ষ চ  পাল  
িপতা- জ ািতময় পাল  
মাতা- ঝরনা রানী পাল  
জলা- হিবগ   

াম- মৗড়ী    
ডাকঘর- বা বল 3310 
উপেজলা- বা বল  
জলা-  হিবগ   

 

497 563 4497 মাঃ রাজন আলী  
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ   

াম- জাড়া িরয়া    
ডাকঘর- হিরনা  7310 
উপেজলা- হিরনা   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

498 564 4498 মাসেলম উি ন  
িপতা- মমতাজ উি ন  
মাতা- নাছিরন বগম  
জলা- গাজী র  

695 উ র খাইল র, 33 নং ওয়াড, 
জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র- 1704   

 

499 565 4499 মাঃ মাহ দ হাসান  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- রিমছা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- চৗবাড়ীয়া   
ডাকঘর- শ খরা কামর র 9400 
উপেজলা+ জলা- সাত ীরা 

 

500 566 4500 মাঃ আসা ল ইসলাম  
িপতা- ত. ইসমাইল হােসন  
মাতা- মাছাঃ জয়তারা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- বড় নাইল    
ডাকঘর- বড় নাইল 6770 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ   

 

501 567 4501 মাঃ আেনায়ার সাইন  
িপতা- আ ল কালাম আজাদ  
মাতা- রািজনা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- িছটাবািড়    
ডাকঘর- নাটইখািল 9300 
উপেজলা- ক য়া  
জলা-  বােগরহাট  

 

502 568 4502 মাঃ মাহা র রহমান  
িপতা- মাঃ শাহাজান আলী  
মাতা- মাছাঃ আেমনা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- জগ াথ র    
ডাকঘর- কাটচ দ র 7330 
উপেজলা- কাটচ দ র  
জলা-  িঝনাইদহ  
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503 569 4503 মাঃ শরীফ হাসান চৗ রী  
িপতা- চৗ রী মাঃ গালাম র ল  
মাতা- মাছাঃ লশান আরা বগম   
জলা- গাইবা া   

াম- ধম র   
ডাকঘর- কাজলা 5740 
উপেজলা- গািব গ   
জলা-  গাইবা া  

 

504 572 4504 শখ মিনর হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল মাতািলব  
মাতা- কাম াহার  
জলা- িকেশারগ   

াম- খরমপ  (বাসা- 258, শখ জািকর 
হােসন রাড)   

ডাকঘর- িকেশারগ  2300 
উপেজলা+ জলা- িকেশারগ   

 

505 573 4505 মাঃ হািব র রহমান েয়ল  
িপতা- মাঃ আ র রা াক  
মাতা- রিহমা আ ার  
জলা- িকেশারগ   

াম- ব চরকরণশী    
ডাকঘর- জািদয়া 2310 
উপেজলা- কিরমগ   
জলা-  িকেশারগ  

 

506 574 4506 ধীমান ম ল  
িপতা- ণব মার ম ল  
মাতা- ল ী রানী ম ল  
জলা- লনা  

াম- মা রখালী   
ডাকঘর- মা রখালী 9282 
উপেজলা- িরয়া  
জলা-  লনা  

 

507 575 4507 িদনা  িব াস  
িপতা- িদলীপ িব াস  
মাতা- িমনা রানী ম ল  
জলা- লনা  

াম- রাধা মাধব র    
ডাকঘর- আ য়া 9223 
উপেজলা- িদঘিলয়া  
জলা-  লনা  

 

508 578 4508 মেনায়ার হােসাইন  
িপতা- ল ইসলাম ইঁয়া  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- ল ী র  

াম- গাপীনাথ র   
ডাকঘর- দালাল বাজার 3701 
উপেজলা- ল ী র সদর  
জলা-  ল ী র 

 

509 579 4509 মাঃ ফজ ল কিরম  
িপতা- মাঃ নবীর হােসন  
মাতা- মাছাঃ িশিরনা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- হিরনাথ র    
ডাকঘর- হিরনাথ র 5850 
উপেজলা- কািজ র  
জলা-  িসরাজগ   

 

510 582 4510 মাঃ রানাউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ই ািহম মা া  
মাতা- কিহ র বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ধরম র    
ডাকঘর- পানানগর 6240 
উপেজলা- গা র  
জলা-  রাজশাহী  

 

511 583 4511 ধম জ ািত চাকমা  
িপতা- ত: ঊমাচরণ চাকমা  
মাতা-  চনা চাকমা  
জলা- খাগড়াছিড় 

াম- জাড়া ীজ সড়ক  
ডাকঘর- দীিঘনালা 4420 
উপেজলা- দীিঘনালা  
জলা- খাগড়াছিড় পাবত  জলা  

 

512 584 4512 মাহীর শাহিরয়ার  
িপতা- মাঃ মাজাে ল হক  
মাতা- রওশন আরা  
জলা- টাংগাইল  

াম- া ণ শাসন    
ডাকঘর- জািহদগ  1981 
উপেজলা- ঘাটাইল  
জলা-  টাংগাইল  

 

513 585 4513 কাজী শাহ আলম  
িপতা- কাজী আব ল হািমদ  
মাতা- পারভীন আ ার  
জলা- নরিসংদী  

াম- নাগিরয়াকাি  (ইউ.এস.িস রাড)   
ডাকঘর- ইউ.এম.িস. ট িমলস 1601 
উপেজলা- নরিসংদী সদর  
জলা-  নরিসংদী 
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514 586 4514 মাঃ শাহ আলম শখ 
িপতা- আ ব আলী বগম  
মাতা- হািলমা বগম  
জলা- ফিরদ র  

াম- খ কা া    
ডাকঘর- আ াবাদ  
উপেজলা- ভাংগা 7830 
জলা-  ফিরদ র  

 

515 588 4515 মাঃ আ  বকর িসি কী  
িপতা- মাঃ জয়নাল ম ল  
মাতা- মিজরন নছা  
জলা- িঝনাইদহ  

াম-  বিবয়া   
ডাকঘর- শাহীদনগর 7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা-  িঝনাইদহ  

 

516 589 4516 মাঃ খােলদ মাহ দ  
িপতা- মাঃ মেনায়ার হােসন  
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম-  হাজামপাড়া (জাহামপাড়া শল পা) 
ডাকঘর- শল পা 7320 
উপেজলা- শল পা 
জলা- িঝনাইদহ   

 

517 591 4517 এস.এম. দা ল ইসলাম  
িপতা- এস.এম. ইসমাইল হােসন  
মাতা- রেমলা বগম  
জলা- য়াডা া  

াম- জয়রাম র, শন পাড়া    
ডাকঘর- জয়রাম র 7200 
উপেজলা- দা ড় দা  
জলা-  য়াডা া  

 

518 592 4518 র মাহা দ মিনর হােসন  
িপতা- ল ইসলাম  
মাতা- মেমনা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- উ র জাড়কালী    
ডাকঘর- িমরন বাজার 2010 
উপেজলা- মাদারগ   
জলা-  জামাল র  

 

519 593 4519 া নারী সাহা  
িপতা- আন  মার সাহা  
মাতা- িদপীকা রানী সাহা  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- ম পাড়া, শল পা    
ডাকঘর- শল পা 7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা-  িঝনাইদহ  

 

520 594 4520 মাঃ ওয়ািলদ হােসন  
িপতা- মাঃ কামাল হােসন  
মাতা- সিলনা বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- ভবানী র    
ডাকঘর- মািঝগাতী 7100 
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ  

 

521 595 4521 মাঃ আশরা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সােনায়ার হােসন  
মাতা- আসমা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম-  ব ীপাড়া    
ডাকঘর- গ ড়াদহ 6770 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ   

 

522 596 4522 মা. কাওছার আলী  
িপতা- মা. ন র রহমান  
মাতা- িফয়া  
জলা- রাজশাহী  

াম- যা াগািছ   
ডাকঘর- কামারবািড় 6250 
উপেজলা- বাগমারা  
জলা-  রাজশাহী  

 

523 597 4523 হা দ মিন ামান  
িপতা- হা দ আব র রিহম ধানীয়া  
মাতা- মাহ দা বগম  
জলা- চ দ র 

াম- কালী র    
ডাকঘর- কালী র বাজার 3642 
উপেজলা- মতলব উ র   
জলা-  চ দ র  

 

524 599 4524 মাঃ িগয়াস উ ীন  
িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- মাছাঃ শরীফা খা ন  
জলা- মেহর র  

াম- কালা    
ডাকঘর- িব কালা  
উপেজলা+ জলা-  মেহর র  
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525 600 4525 িশপন চ  শীল  
িপতা- িনমাই চ  শীল  
মাতা- অচনা রানী শীল  
জলা- ফনী  

াম- ম ম ধিলয়া (হের  উিকল বািড়)   
ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী বাজার  
উপেজলা- ফনী সদর   
জলা-  ফনী  

 

526 601 4526 মাছাঃ সরাত ইয়াসিমন  
িপতা- মাঃ মকেছদ আলী ম ল  
মাতা- মাছাঃ রােকয়া খা ন    
জলা- িঝনাইদহ  

াম- হিরশ র    
ডাকঘর- সা গ  7210 
উপেজলা- হিরনা   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

527 602 4527 মাঃ হাছান আলী  
িপতা- মাঃ ইউ ছ  
মাতা- হািছনা আ ার  
জলা- ফনী  

C/O- শিফ েলর দাকান  
বাসা নং- 43, রাড- 08, িডআই  েজ , 
ম ল বা া, লশান, ঢাকা- 1212   

 

528 604 4528 বীিথ ঘাষ 
িপতা- বা ল ঘাষ 
মাতা- িমতা ঘাষ 
জলা- বিরশাল  

াম- কাউিনয়া াব রাড ( হাি ং- 822)  
ডাকঘর+উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল 

 

529 605 4529 সালমা বগম  
িপতা- মা. চ ন িময়া  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- মদেনর পাড়া   
ডাকঘর- ভাবনীগ  5760 
উপেজলা- লছড়ী  
জলা-  গাইবা া  

 

530 606 4530 মাঃ মাহা র রহমান  
িপতা- ত, আ  হািনফ  
মাতা- মাছাঃ মক দা বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- িনজ র খাতা   
ডাকঘর- র খাতা 5350  
উপেজলা- িডমলা  
জলা-  নীলফামারী  

 

531 607 4531 মাঃ সািদক তা কদার  
িপতা- আ ল খােলক তা কদার  
মাতা- আিমনা বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- উ রা আবািসক এলাকা (205, 
মসিজদ রাড)   
ডাকঘর- ঘাটাইল 1980 
উপেজলা- ঘাটাইল  
জলা-  টাংগাইল  

 

532 608 4532 মাঃ আলািমন  
িপতা- আ স সামাদ  
মাতা- রিহমা িবিব 
জলা- ব ড়া   

াম- িখিদর পাড়া (243)   
ডাকঘর- িজয়ানগর 5880 
উপেজলা- পচ িচয়া  
জলা-  ব ড়া  

 

533 609 4533 এস.এম. িমজা র রহমান  
িপতা- এস.এম. জােহ ল ইসলাম 
মাতা- রিহমা  
জলা- নওগ  

াম- মািড়য়া (সরদার পাড়া)   
ডাকঘর- শিফক র 6596 
উপেজলা- আ াই  
জলা-  নওগ  

 

534 610 4534 হাসনা হনা িরয়া  
িপতা- মাঃ আল আিমন  
মাতা- ফিরদা আিমন  
জলা- মেহর র  

াম- ওয়াপদা পাড়া (বাসা নং- 39)   
ডাকঘর- মেহর র সদর 7100 
উপেজলা+ জলা-  মেহর র 

 

535 611 4535 মাঃ শাহা আলম  
িপতা- মাঃ আলী আকবর  
মাতা- শাহীন আকতার  
জলা- নায়াখালী  

C/O-  মাঃ আলী আকবর 
াম- গা র     

ডাকঘর- গা র 3826 
উপেজলা- বগমগ   
জলা-  নায়াখালী  
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536 612 4536 মাঃ ল আিমন  
িপতা- মাঃ ইিলয়াছ  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- ফনী  

াম- বারাহী র ( রাতন িবমান ব র 
সড়ক)   
ডাকঘর- ফনী 3900 
উপেজলা+ জলা-  ফনী 

 

537 613 4537 মাঃ ল আিমন খ ন  
িপতা- আলী আহে দ খ ন  
মাতা- জিরফা খা ন  
জলা- ফনী  

C/O-  হাজী আলী আহে দ খ ন   
াম- দি ণ যশ র     

ডাকঘর- উ র যশ র 3910 
উপেজলা- ছাগলনাইয়া  
জলা-  ফনী  

 

538 614 4538 মাঃ আিত র রহমান  
িপতা- মাঃ খােল ামান  
মাতা- মাসাঃ আন  আরা বগম  
জলা- নওগ    

াম- প র    
ডাকঘর- সর তী র 6500 
উপেজলা- মহােদব র  
জলা- নওগ   

 

539 615 4539 এস. এম. খািমনী  
িপতা- আঃ হািকম ী  
মাতা- মাহ দা বগম  
জলা- ীগ   

াম- আিড়য়ল   
ডাকঘর- আিড়য়ল 1520 
উপেজলা- টংিগবাড়ী  
জলা-  ীগ   

 

540 616 4540 আইিরন আ ার  
িপতা- আ র রউফ  
মাতা- লতানা রািজয়া  
জলা- ঢাকা  

াম- িসংপাড়া    
ডাকঘর- কালা 1541 
উপেজলা- নগর  
জলা-  ীগ   

 

541 617 4541 শখঃ রিফ ল ইসলাম  
িপতা- ত শখঃ র ইসলাম  
মাতা- মাচাঃ জােকরা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- থানা পাড়া (36/1, রাড নং- 3)   
ডাকঘর- লালমিনরহাট 5500  
উপেজলা+ জলা- লালমিনরহাট 

 

542 618 4542 নাজনীন জাহান  
িপতা- শাহেনওয়াজ খান  
মাতা- তাছিলমা আ ার  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- আ াহ র (বাসা- 78)   
ডাকঘর- আখাউড়া 3450 
উপেজলা- আখাউড়া  
জলা-  া ণবািড়য়া  

 

543 619 4543 মাঃ নািভয়া র রহমান খান  
িপতা- মাঃ শিফ র রহমান  
মাতা- আিছয়া বগম   
জলা- িকেশারগ   

C/O-  মাঃ লতান খান  
াম- আচিমতা    

ডাকঘর- আচিমতা 2330 
উপেজলা- কা য়াদী  
জলা-  িকেশারগ   

 

544 620 4544 মাঃ েয়ল িময়া  
িপতা- মাঃ ই ািহম খিলল  
মাতা- িবিব হাওয়া  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- চরিসরতা    
ডাকঘর- িসরতা বাজার 2200 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

545 622 4545 মাঃ জাকািরয়া  
িপতা- মাঃ আ র রহমান 
মাতা- জািকয়া খা ন  
জলা- রং র  

াম- বা য়াভাটা (বাসা- 212, রাড- 5/1)   
ডাকঘর- বদরগ  5430 
উপেজলা- বদরগ  
জলা-  রং র  

 

546 623 4546 মাঃ বদ ে াজা বরকত উ া  
িপতা-এমাঃ শা  আলম  
মাতা- রওশন জাহান  
জলা- বিরশাল  

াম- বাটােজার    
ডাকঘর- বাটােজার  8233  
উপেজলা- গৗরনদী  
জলা-  বিরশাল  
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547 624 4547 মাছাঃ ামলী বগম  
িপতা- মাঃ ামান  
মাতা- মাছাঃ শফালী বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- িরফাইত র   
ডাকঘর- বািদয়াখালী 5700 
উপেজলা- গাইবা া সদর  
জলা-  গাইবা া 

 

548 625 4548 মাঃ আেনায়ার হােসন  
িপতা- ত. আ ল মিতন মা া  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- চ দ র  

াম- করব  মা াবাড়ী    
ডাকঘর- মতলব (দঃ) 
জলা- চ দ র 3600   

 

549 627 4549 আলী আজগর নািসর  
িপতা- মাঃ আছমত আলী খান  
মাতা- কািহ র বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- হলতা    
ডাকঘর- চরািদ 8200 
উপেজলা- বােকরগ   
জলা-  বিরশাল  

 

550 628 4550 মাঃ িরপন িময়া  
িপতা- মাঃ আ ল লিতফ  
মাতা- জ রা খা ন   
জলা- শর র  

াম- চরভাবনা    
ডাকঘর- নারায়ণেখালা 2150 
উপেজলা- নকলা  
জলা-  শর র  

 

551 629 4551 মাঃ জেবদ মা দ  
িপতা- মাঃ মকেছদ আিল  
মাতা- মাছাঃ িজননারা বগম  
জলা- নােটার  

াম- ক কেফা    
ডাকঘর- তমাল তলা 6410 
উপেজলা- বাগািত পাড়া  
জলা-  নােটার  

 

552 630 4552 মাঃ আ াহ আল মা ন  
িপতা- মাঃ আশরা ল আলম  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- ঝাপনা পি ম পাড়া    
ডাকঘর- ি  বাজার 1997 
উপেজলা- ধনবািড়  
জলা-  টাংগাইল  

 

553 631 4553 মাঃ হাসান তােরক  
িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম  
মাতা- মাছাঃ হািসনা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- মাদার র    
ডাকঘর- আফতাবগ  5260 
উপেজলা- নবাবগ  
জলা-  িদনাজ র  

 

554 633 4554 নািফয়া আ ার  
িপতা- হাসান মিতউর রহমান  
মাতা- খােয়র-ইন-নাহার  
জলা- ঢাকা  

287/3-িব, নয়ােটালা আমবাগান, 
মগবাজার, ঢাকা- 1217   

 

555 634 4555 ইমরান খান রিন  
িপতা- সােয়ম খান  
মাতা- িবউ  বগম  
জলা- িড় াম  

াম- স জপাড়া    
ডাকঘর- িড় াম 5600 
উপেজলা- িড় াম সদর  
জলা-  িড় াম 

 

556 638 4556 ন নাহার  
িপতা- আ ল মিতন  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- ি শাল উজানপাড়া (17, ধানীেখালা 
রাড)  

ডাকঘর- ি শাল 2220 
উপেজলা- ি শাল 
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

557 639 4557 মাঃ শাহ জালাল িময়া  
িপতা- মাঃ আ  বকর িসি ক  
মাতা- জাসনা বগম  
জলা- িম া  

াম- জা ল ( ীবাড়ী)    
ডাকঘর- গাজী র 3543 
উপেজলা- রাদনগর  
জলা-  িম া  
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558 640 4558 উদয় মার সরকার  
িপতা- ভীসেদব সরকার  
মাতা- অিনতা রানী সরকার  
জলা- লনা  

াম- হিরকা     
ডাকঘর- হািতয়ার গংগা 9291 
উপেজলা- কয়রা 
জলা-  লনা  

 

559 641 4559 িলটন চ  সাহা  
িপতা-  চ  সাহা  
মাতা- ক না রানী সাহা  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- 75/িব/1 সহড়া িডিব রাড   
ডাকঘর- ময়মনিসংহ 2200 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর  
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

560 642 4560 নাজ ল হাসান  
িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন  
মাতা- নািছমা বগম  
জলা- িম া  

াম- সারফাতলী    
ডাকঘর- ঢা য়া বাজার  
উপেজলা- লা লেকাট  
জলা-  িম া  

 

561 643 4561 শামীমা নাসরীন মী  
িপতা- জািহ র রহমান শখ 
মাতা- সািবনা ইয়াসিমন 
জলা- রাজবাড়ী  

াম- িবজয় বা র পাড়া    
ডাকঘর- গায়াল  7710 
উপেজলা- গায়াল   
জলা-  রাজবাড়ী  

 

562 644 4562 এস, এম, সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ফিরদ আলী  
মাতা- মাছাঃ সিখনা খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- চ দ াম    
ডাকঘর- ভড়ামারা 7040 
উপেজলা- ভড়ামারা  
জলা-  ি য়া  

 

563 645 4563 হাসান মাহ দ  
িপতা- শিফ ল ইসলাম  
মাতা- মা আ ার  
জলা- যেশার  

াম- ইত া    
ডাকঘর- কতািশমনগর 7400 
উপেজলা- মিনরাম র  
জলা-  যেশার  

 

564 647 4564 আিব ল খািলদ হায়দার  
িপতা- মাঃ হায়দার আলী  
মাতা- ৎ ন নাহার  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- আ য়া মড়ল পাড়া (112, 
আর. ক.িমশন রাড)   
ডাকঘর- ময়মনিসংহ 2200 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর  
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

565 649 4565 মাঃ সিলশ ইবেন মাহ দ  
িপতা- মাঃ আ াহ আল- মাহ দ  
মাতা- মাছাঃ শফালী খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- দৗলত র ন ন পাড়া (আটারদাগ)   
ডাকঘর- দৗলত র 6740 
উপেজলা- বল িচ  
জলা-  িসরাজগ  

 

566 650 4566 ত চ ব ী  
িপতা- রবী  চ  চ ব   
মাতা- ইড়া রানী চ ব   
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- বল য়া বািলয়া    
ডাকঘর- বািলয়া 2251 
উপেজলা- ল র  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

567 652 4567 মাছাঃ চ া খা ন  
িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- সরলা খা ন  
জলা- মেহর র  

াম- করমিদ    
ডাকঘর- করমিদ 7110 
উপেজলা- গাংনী  
জলা-  মেহর র  

 

568 653 4568 মাছাঃ নাজমা আ ার  
িপতা- মাঃ আ স ছালাম চাষী  
মাতা- শিরফা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- চািকর পশার তা ক    
ডাকঘর- রাজারহাট 5610 
উপেজলা- রাজারহাট  
জলা-  িড় াম  
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569 654 4569 মাঈন উি ন  
িপতা- মাঃ বাহাউি ন ইঁয়া   
মাতা- নািছমা বগম  
জলা- নারায়ণগ   

াম- জা ািলয়া    
ডাকঘর- লতানসাদী  
উপেজলা- আড়াইহাজার  
জলা-  নারায়ণগ   

 

570 655 4570 মা মা আকতার  
িপতা- মক ল হােসন  
মাতা- হাসেন বা  বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- পলাশপাড়া, বাস া , গাইবা া 
(বািড়- 419, হাি ং- 240)   
ডাকঘর- গাইবা া 5700 
উপেজলা- গাইবা া সদর  
জলা-  গাইবা া 

 

571 656 4571 সােহল আহে দ  
িপতা- মাঃ কাজল িময়া  
মাতা- রজাহান বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- ি -চর    
ডাকঘর- কাটাঘ  বাজার 1630 
উপেজলা- রায় রা 
জলা- নরিসংদী   

 

572 657 4572 মাঃ রজাউল কিরম  
িপতা- মাঃ মক ল হােসন  
মাতা- মাছাঃ সােহরা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- িহ কাি     
ডাকঘর- সািরয়াকাি  5830 
উপেজলা- সািরয়াকাি   
জলা-  ব ড়া  

 

573 658 4573 রাজীব চ   ধর  
িপতা-  চ   ধর  
মাতা- মহামায়া রানী  ধর  
জলা- নরিসংদী  

াম- চর উিজলাব    
ডাকঘর- দওয়ােনর চর 3122 
উপেজলা- বলাব   
জলা-  নরিসংদী  

 

574 659 4574 মাঃ ইউ ফ আলী সরদার  
িপতা- র মাহা দ সরদার  
মাতা- স রা বগম  
জলা- জয় রহাট  

াম- বািনয়া পাড়া (সরদার পাড়া)  
ডাকঘর- বািনয়া পাড়া 5900  
উপেজলা- জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট 

 

575 660 4575 মিহউি ন অ   
িপতা- মাঃ আ ল মিতন  
মাতা- শািমমা আ ার  
জলা- মৗলভীবাজার  

াম- বড়গাছ    
ডাকঘর- কমলগ  3220 
উপেজলা- কমলগ   
জলা-  মৗলভীবাজার 

 

576 661 4576 সজীব দাস  
িপতা- মহান  দাস  
মাতা- অ লী দাস  
জলা- নারায়ণগ   

াম- গালাকা াইল    
ডাকঘর- লতা 1462 
উপেজলা- পগ   
জলা-  নারায়ণগ   

 

577 662 4577 মাঃ শাহাদাত হােসন  
িপতা- িশশেমাহা   
মাতা- িবলিকস আর বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ   

াম- জয়নাল র    
ডাকঘর- চর হিরশ র 6290 
উপেজলা- নবাবগ  (সদর) 
জলা- চ পাইনবাবগ   

 

578 663 4578 মাঃ শাহীন সরকার  
িপতা- মাঃ শাহা ি ন সরকার  
মাতা- মাসাঃ লফন বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ংলী   
ডাকঘর- চারঘাট 6270 
উপেজলা- চারঘাট  
জলা-  রাজশাহী  

 

579 664 4579 হা দ িন ল ইসলাম  
িপতা- তাফােয়ল আহেমদ  
মাতা- তােহরা বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- িমজানগর (হাওলাদার বাড়ী)     
ডাকঘর- গাপাল র 3828  
উপেজলা- বগমগ   
জলা- নায়াখালী  

 

 



54 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

580 665 4580 মাঃ দী  আল  
িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী  
মাতা- মাছাঃ রােবয়া খা ন  
জলা- পাবনা  

াম- প র (নলগাড়ী)  
ডাকঘর- পাকশী 6620 
উপেজলা- ঈ রদী  
জলা-  পাবনা  

 

581 666 4581 মাঃ িমলটন সাইন  
িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান  
মাতা- লতানা পারিভন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- ম বাড়ীয়া  
ডাকঘর- ম বাড়ীয়া 7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা- িঝনাইদহ    

 

582 667 4582 িবনা রহমান  
িপতা- মাঃ আ র রহমান  
মাতা- সাম ন নাহার  
জলা- বিরশাল  

াম- িলয়া    
ডাকঘর- উলািনয়া  
উপেজলা- মেহি গ   
জলা-  বিরশাল  

 

583 668 4583 র নবী  
িপতা- আ ল কােশম  
মাতা- রািজয়া বগম  
জলা- ফনী  

াম-  চর সাহািভ কারী (কিলম উি ন 
হাজী বাড়ী)   
ডাকঘর- জমাদার বাজার  
উপেজলা- সানাগাজী  
জলা-  ফনী  

 

584 669 4584 শাওন সাহা  
িপতা- খাকন সাহা  
মাতা- মীরা সাহা  
জলা- ঢাকা  

C/O- খাকন সাহা 14 নং কলাস 
ঘাষেলন  
কাট হাউজ ীট 

ঢাকা- 1100   

 

585 670 4585 ওয়ািহদ সরওয়ার  
িপতা- মর ম বিদউর রহমান  
মাতা- শাম ন নাহার  
জলা- ক বাজার  

িস ার াস শা- ম, রহমান কমে , 
বাইপাস মাড়, ক ীয় বাস টািমনাল 
াম-  না  পাড়া, সদর, ক বাজার 

ডাকঘর+উপেজলা- ক বাজার সদর    
জলা-  ক বাজার 

 

586 671 4586 ত পাল  
িপতা- নারায়ন চ  পাল  
মাতা- গীতা রানী পাল  
জলা- গাইবা া  

াম- পা াপাড়া, গািব গ  (বাসা- 
211/1)   
ডাকঘর- গািব গ  5740 
উপেজলা- গািব গ   
জলা-  গাইবা া  

 

587 672 4587 মিহ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মা ফা মা া  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- হািড়য়ার ঘাপ    
ডাকঘর- বড়বািড়য়া 9361 
উপেজলা- িচতলমারী  
জলা-  বােগরহাট  

 

588 673 4588 এইচ.এম. বাইয় াৎ কাই ম  
িপতা- আ ল কাই ম  
মাতা- কািনজ জাহরা  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাহা দ হােসন  াম- চরনাল 
(বড়বািড়)    
ডাকঘর- কসবা 3460 
উপেজলা- কসবা পৗরসভা  
জলা-  া ণবািড়য়া  

 

589 674 4589 মাঃ আ ল মা ান  
িপতা- আ ল মিজদ  
মাতা- ৎ ন নসা  
জলা- মাদারী র  

াম- নাথাদী    
ডাকঘর- দ  ক য়া 7901 
উপেজলা- মাদারী র সদর  
জলা-  মাদারী র  
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590 675 4590 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- ত মাঃ আ র রহমান  
মাতা- ত আিমনা খা ন  
জলা- টা াইল  

াম- গংগাহরী    
ডাকঘর- ড়ািলয়া 1996 
উপেজলা- ম র  
জলা-  টাংগাইল  

 

591 676 4591 মাঃ মিন ামান  
িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- য়ারা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- জাল র ( পা  অিফস পাড়া)   
ডাকঘর- বীরগ  5220 
উপেজলা- বীরগ  
জলা-  িদনাজ র  

 

592 677 4592 শাহািরয়ার আল মা ন  
িপতা- এস এম িসি ক হােসন  
মাতা- আমা র রিশদা  
জলা- গাইবা া  

াম- রামধন    
ডাকঘর- মিতন র 5721 
উপেজলা- রগ   
জলা-  গাইবা া  

 

593 678 4593 শাহনাজ পারভীন  
িপতা- ল আিমন  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িম া  

াম- কশনপাড়   
ডাকঘর- কশনপাড় 3500 
উপেজলা- সদর দি ণ  
জলা-  িম া  

 

594 679 4594 নািদয়া র 
িপতা- নজ ল ইসলাম  
মাতা- সাহারা বা   
জলা- ঢাকা  

াম- কালেমঘা   
ডাকঘর- কােমঘা 8700 
উপেজলা+ জলা-  বর না  
 

 

595 680 4595 িনেবিদতা দাস িন   
িপতা- িনিস কা  দাস  
মাতা- বীনা রানী দাস  
জলা- হিবগ   

াম- সে াষ র    
ডাকঘর- মান র  
উপেজলা- লামাই  
জলা- হিবগ   

 

596 681 4596 হা. আ যর িগফারী মা া  
িপতা- হা. ইমারত হােসন মা া  
মাতা- ছা. শাহানারা ইমারত  
জলা- ি য়া  

াম- দি ণ কাটদহ    
ডাকঘর- পড়াদহ 7031 
উপেজলা- িমর র  
জলা-  ি য়া  

 

597 682 4597 মাঃ আিত র রহমান  
িপতা- মর ম আ  বকর িসি ক  
মাতা- মাছাঃ জাহানারা ইমাম  
জলা- গাইবা া  

াম- গািব র (িঝলপাড়া) {খ কার 
হাউজ, বাসা নং-80} 
ডাকঘর- গািব গ  5740  
উপেজলা- গািব গ  
জলা-  গাইবা া  

 

598 683 4598 মাঃ রােস ামান  
িপতা- মাঃ আ র রহমান  
মাতা- নাসিরন আ ার  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- পি ম র (ম ল বাড়ী)   
ডাকঘর- চি র বাজার 7300  
উপেজলা- িঝনাইদহ সদর 
জলা-  িঝনাইদহ 

 

599 684 4599 মাছাঃ মিরয়ম লতানা  
িপতা- মাঃ মাজাফফর রহমান আক   
মাতা- মাছাঃ রওশন আরা  
জলা- গাইবা া  

াম- ছাট অিভরাম র  
ডাকঘর- আমতলী বাজার 5740 
উপেজলা- গািব াগ   
জলা-  গাইবা া  

 

600 685 4600 মাঃ গালাম মাওলা  
িপতা- মাঃ আ ল হক হাওলাদার  
মাতা- নারিগস আ ার  
জলা- বিরশাল  

াম- ব নারায়ণ র ( হাি ং- 76, হাউস 
নং- 531, ওয়াড- 6) 
ডাকঘর- ভা কা  নারায়ন র 8220 
উপেজলা- উিজরপ 
জলা-   
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601 686 4601 সাই ল ইসলাম  
িপতা- শাহজাদা  
মাতা- জােবদা খা ন  
জলা- া ণবাড়ীয়া  

াম- কাৈদর (িময়া বাড়ী)    
ডাকঘর- াম াম 3413 
উপেজলা- নবীনগর  
জলা-  া ণবাড়ীয়া 

 

602 687 4602 মাঃ ইমরান হাসাইন  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হাসাইন  
মাতা- শাহানা বগম  
জলা- বিরশাল  

C/O- আলী আকবর মা া (ম  মা া) ডা: 
বাড়ী (উপেজলা বরাবর খােলর ওপার) 
াম- বদর র   

ডাকঘর- পাতারহাট 8270 
উপেজলা- মেহি গ   
জলা-  বিরশাল  

 

603 688 4603 মাঃ আল-আমীন হাসান  
িপতা- মাঃ নেয়ন উ ীন ল র  
মাতা- মেনায়ারা খা ন  
জলা- মা রা  

াম- আ িড়য়া    
ডাকঘর- আ িড়য়া 7600 
উপেজলা+ জলা- মা রা  

 

604 689 4604 মাঃ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আিম ল হক  
মাতা- মাছাঃ নািগস খা ন  
জলা- ি য়া  

C/O- মাঃ আিম ল হক 
াম- অনজনগাছী (N/A)  

ডাকঘর- িমর র 7030 
উপেজলা- িমর র 
জলা- ি য়া  

 

605 690 4605 মাঃ ইমরান িমনা  
িপতা- মাঃ তিব র রহমান িমনা  
মাতা- মাসাঃ মােলকা বগম   
জলা- ফিরদ র  

াম+ডাকঘর- গাহাইল বাড়ী    
উপেজলা- বায়ালমারী   
জলা-  ফিরদ র  

 

606 691 4606 আিম ল ইসলাম  
িপতা- মিতন িময়া  
মাতা- সাহারা বগম  
জলা- িকেশারগ   

াম- ভরব র দি ণ পাড়া    
ডাকঘর- ভরব বাজার 2350 
উপেজলা- ভরব  
জলা-  িকেশারগ  

 

607 692 4607 তির ল ইসলাম  
িপতা- না  মীনা  
মাতা- যয়ারা বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- গাপীনাম র    
ডাকঘর- মািঝগাতী হাই ল 8100 
উপেজলা+ জলা-  গাপালগ   
 

 

608 693 4608 ব ধন মার সন  
িপতা- পেরশ চ  সন   
মাতা- র নারী সন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- ল বািলয়া   
ডাকঘর- বািলয়া বাজার 2251 
উপেজলা- তারাকা া  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

609 694 4609 মাঃ ওমর ফা ক  
িপতা- মাঃ আ ল কালাম  
মাতা- পা ল আ ার  
জলা- িম া  

াম- চহিরয়া (মা ার বািড়)   
ডাকঘর-  আশারেকাটা 
উপেজলা - না লেকাট 
জলা- িম া   

 

610 695 4610 মা. মিম র রহমান  
িপতা- ত আেশক আলী  
মাতা- মাছা. মমতাজ বগম  
জলা- রং র  

াম- ফাত র পি ম পাড়া    
ডাকঘর- উ র জানকী 5431 
উপেজলা- রং র সদর  
জলা-  রং র  

 

611 696 4611 হা দ আলী শািকল   
িপতা- হা দ ওমর আলী   
মাতা- মাছাঃ আেয়শা খা ন   
জলা- িসেলট  

C/O- হা দ ওমর আলী াম-  ন য়া  
ডাকঘর- কবাগ 3100 
উপেজলা- গালাপগ   
জলা-  িসেলট 
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612 697 4612 মাঃ েয়ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম  
মাতা- মাছাঃ েলখা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- নাটাইপাড়া (কাজী বািড়র দি েণ)   
ডাকঘর- ব ড়া 5800 
উপেজলা- ব ড়া সদর  
জলা-  ব ড়া 

 

613 698 4613 মাক দা আ ার  
িপতা- ত মা. ইি ছ িময়া  
মাতা- রজাহান বগম  
জলা- খাগড়াছিড়  

াম- িতনটহরী নামার পাড়া (বাড়ী নং- 
121)  
ডাকঘর- মািনকছিড় 4460  
উপেজলা- মািনকছিড়  
জলা-  খাগড়াছিড়  

 

614 699 4614 মাসা ৎ ফারহানা ইয়াসিমন  
িপতা- মাহা দ িসি র রহমান  
মাতা- মাসা ৎ নািছমা ইয়াসিমন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- গা া কা া পাড়া (01, ও 1/1)   
ডাকঘর- দা িনয়া 2200  
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর  
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

615 700 4615 আব াহ আল মা ন  
িপতা- সয়দ আহা দ  
মাতা- রহানা আ ার  
জলা- ফনী  

াম- মামািরজ র ( সয়দ আহাং ন ন 
বাড়ী) 
ডাকঘর- বেকর বাজার 3900 
উপেজলা- দাগন ঞঁা  
জলা-  ফনী  

 

616 701 4616 মাঃ মা দ রানা  
িপতা- মাঃ আঃ আিজজ  
মাতা- মাছাঃ াহার  
জলা- গাইবা া  

াম- আরজীশাহা র    
ডাকঘর- কাচাশহর 5741 
উপেজলা- গািব গ   
জলা- গাইবা া  

 

617 702 4617 আল আিমন  
িপতা- আ ল বােরক  
মাতা- িফেরাজা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- রাজা র    
ডাকঘর- রাজা র বাজার 9330 
উপেজলা- শরনেখালা   
জলা-  বােগরহাট  

 

618 703 4618 ণা আখতার  
িপতা- মাঃ শিফ ল ইসলাম  
মাতা- ফােতমা খা ন  
জলা- গাজী র  

াম- পটকা (বাঃ নঃ 1045)   
ডাকঘর- র 1740 
উপেজলা- র  
জলা-  গাজী র  

 

619 704 4619 মাছাঃ নাতাশা হক 
িপতা- মাঃ িসরা ল হক  
মাতা- হাওয়া িবিব 
জলা- ি য়া  

াম- বলঘিরয়া চরপাড়া    
ডাকঘর- ি র 7002 
উপেজলা- ি য়া সদর  
জলা-  ি য়া  

 

620 705 4620 আ জর িগফারী  
িপতা- মাশারফ হােসন  
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- প চবাগ    
ডাকঘর- প চবাগ 2230 
উপেজলা- গফরগ ও 
জলা-  ময়মিসংহ  

 

621 706 4621 মাঃ মাহা ল ইসলাম মািনক  
িপতা- মাঃ মিফ ল ইসলাম   
মাতা- মাসা দ মািফয়া বগম  
জলা- খাগড়াছিড়   

াম- র ল র, শালবন ( হাি ং- 
511/175)   
ডাকঘর- খাগড়াছিড় 4400 
উপেজলা+ জলা- খাগড়াছিড়   

 

622 707 4622 সাই ল ইসলাম  
িপতা- ফা ক আহেমদ  
মাতা- ব লা বগম  
জলা- িব.বািড়য়া 

াম- গালাসার সরকার বাড়ী    
ডাকঘর- খােড়রা 3460 
উপেজলা- কসবা  
জলা-  িব.বািড়য়া  
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623 708 4623 মাঃ সজা র রহমান  
িপতা- মাঃ মিজ র রহমান  
মাতা- িমেসস শফালী হােসন  
জলা- রাজবািড়  

াম-  এ   পাড়া (পাংশা কেল পাড়া ব)  
ডাকঘর- পাংশা 7720 
উপেজলা- পাংশা  
জলা-  রাজবািড়  

 

624 709 4624 িবনা আ ার  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতা- সােজদা বগম  
জলা- িম া  

াম- এলাহাবাদ    
ডাকঘর- এলাহাবাদ 3531 
উপেজলা- দিব ার  
জলা-  িম া  

 

625 710 4625 মাঃ জিসম উি ন  
িপতা- মাঃ িসি র রহমান  
মাতা- সােলহা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- মেনাহর    
ডাকঘর- নয়ারহাট 1350 
উপেজলা- সাভার  
জলা-  ঢাকা  

 

626 711 4626 সাই ীন  
িপতা- জালাল উ ীন  
মাতা- লাইলী আ ার  
জলা- টাংগাইল  

াম- যাগীর কাফা (বাগপাড়া)   
ডাকঘর- বেহড়া তল 1950 
উপেজলা- সিখ র  
জলা-  টাংগাইল  

 

627 712 4627 এেহছা ল হক চৗ রী  
িপতা- মা ার ওয়ােজদ আলী চৗ রী  
মাতা- মিরয়ম বগম  
জলা- চ াম  

c/o- মা ার ওয়ােজদ আলী  
াম-   দি ণ ইলশা  

ডাকঘর- ইলশা 4393 
উপেজলা- বা খালী  
জলা-  চ াম  

 

628 713 4628 হা দ এরশা ল হক  
িপতা- হা দ ওয়ােজদ আলী চৗ রী  
মাতা- মিরয়ম বগম চৗ রী  
জলা- চ াম  

c/o- মা ার ওয়ােজদ আলী  
াম-   দি ণ ইলশা  

ডাকঘর- ইলশা 4393 
উপেজলা- বা খালী  
জলা-  চ াম  

 

629 715 4629 াবন হালদার  
িপতা- ম দন হালদার  
মাতা- িবমলা রানী হালদার  
জলা- মািনকগ   

াম- িবেনাদ র    
ডাকঘর- খলসী 1850 
উপেজলা- দালত র  
জলা-  মািনকগ   

 

630 716 4630 রিবন ঢালী  
িপতা- র ইসলাম  
মাতা- খােলদা বগম  
জলা- ীগ   

াম- জানগর    
ডাকঘর- রামপাল 1501 
উপেজলা- ীগ  সদর  
জলা-  ীগ   

 

631 717 4631 আরখান আলী  
িপতা- শমেসর আলী  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- জাত সাতনালা (ডা াপাড়া)    
ডাকঘর- ঘ াঘর হাট 5240 
উপেজলা- িচিররব র  
জলা-  িদনাজ র  

 

632 718 4632 মাঃ ইফেতখার রহমান  
িপতা- মাঃ ফজ ল হক  
মাতা- সািবনা ইয়াসিমন  
জলা- যেশার  

াম- বাগা চড়া ( ঘাষপাড়া রাড)   
ডাকঘর- বাগা চড়া 7433 
উপেজলা- শাশা  
জলা-  যেশার  

 

633 719 4633 মাঃ সাি িহদদাইম  
িপতা- মাঃ জাউদেদৗলা  
মাতা- মাছাঃ িদল বা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- রাখাল জ (িময়াবািড়)  
ডাকঘর- কাজলা 5740 
উপেজলা- গািব গ   
জলা-  গাইবা া  
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634 720 4634 মাঃ মাকতার হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল জ ার  
মাতা- মাসাঃ হামনা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ঘানিদঘী    
ডাকঘর- হিবরাম র 6240 
উপেজলা- গা র  
জলা-  রাজশাহী  

 

635 721 4635 মাঃ সােজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতা- লতানা বগম  
জলা- রং র  

াম- জাপাড়া    
ডাকঘর- পীরগ  5470 
উপেজলা- পীরগ   
জলা-  রং র  

 

636 722 4636  র ন সরকার  
িপতা- গীয় শচী নাথ সরকার  
মাতা- সিবতা রানী সরকার  
জলা- ব ড়া  

াম- কমলা িমশন ল পাড়া (521)   
ডাকঘর- মা াহার 5891 
উপেজলা- আদমদীিখ  
জলা-  ব ড়া  

 

637 723 4637 মাঃ গালাম মা ফা  
িপতা- শখ আকরাম হােসন  
মাতা- শাহ ে ছা  
জলা- বােগরহাট  

াম- পিড়খালী    
ডাকঘর- পিড়খালী 9340 
উপেজলা- রামপাল  
জলা-  বােগরহাট  

 

638 724 4638 এনা ল হক  
িপতা- মিফজ উি ন  
মাতা- জাহানারা খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- বটৈতল    
ডাকঘর- িবিসক 7002  
উপেজলা- ি য়া সদর  
জলা-  ি য়া 

 

639 726 4639 িরপন জয়ধর  
িপতা- রবী নাথ জয়ধর  
মাতা- ক না জয়ধর  
জলা- গাপালগ   

াম- নয়ারবাড়ী (পি ম নয়ারবাড়ী)   
ডাকঘর- নয়ারবাড়ী 8110 
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ   

 

640 727 4640 া বগম  
িপতা- মাঃ হােসন আলী  
মাতা- আ য়ারা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- আউিলয়া র    
ডাকঘর- লহাট 5200 
উপেজলা- িদনাজ র সদর  
জলা-  িদনাজ র  

 

641 728 4641 ল চ  বমন  
িপতা- রনিজৎ চ  বমন  
মাতা- সর তী রানী  
জলা- প গড়  

াম- িসপাইর কামাত    
ডাকঘর- বটতলী হাট 5010 
উপেজলা- বাদা  
জলা-  প গড়  

 

642 729 4642 মাহা দ আ া ল ইসলাম  
িপতা- মাহা দ ওয়ািহদ  
মাতা- তােহরা বগম  
জলা- নায়াখালী   

C/O- আব ল ওয়ািহদ (িময়া বাড়ী) 
াম- াকাপা ান   

ডাকঘর- ন ন খচর বাজার 3890 
উপেজলা- হািতয়া 
জলা-  নায়াখালী  

 

643 730 4643 এ. এইচ. এম. রাক ামান  
িপতা- মাঃ মাতাহা ল ম ল  
মাতা- মােশদা বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম- ভবানী র    
ডাকঘর- ভবানী র বাজার 5250 
উপেজলা- পাবতী র 
জলা- িদনাজ র  

 

644 731 4644 মাঃ বাহার উ ীন  
িপতা- মাঃ সমেসর আলী  
মাতা- হািছনা খা ন  
জলা- প গড়  

াম- মাঝ াম    
ডাকঘর- বাদা 5010 
উপেজলা- বাদা  
জলা-  প গড়  
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645 733 4645 সাই ল ইসলাম  
িপতা- নজ ল ইসলাম জায়া ার  
মাতা- জ রা বগম  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- ব ভ র   
ডাকঘর- হােরায়া 7722 
উপেজলা- কা খালী  
জলা-  রাজবাড়ী  

 

646 734 4646 মাঃ শাহীন মাহ দ  
িপতা- মাঃ আ স ছা ার মা া  
মাতা- সালমা বগম  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- বহেরর কা খালী    
ডাকঘর- রতনিদয়া 7722 
উপেজলা- কা খালী  
জলা-  রাজবাড়ী  

 

647 735 4647 মাঃ আ াহ আল মা ন  
িপতা- মাঃ রজাউল কিরম  
মাতা- রজাহান কিরম  
জলা- গাজী র  

াম- মিদনা পাড়া ( রজাউল কিরেমর বাসা, 
1নং সড়ক)   
ডাকঘর- ম নগর 1710 
উপেজলা- টংগী  
জলা-  গাজী র  

 

648 736 4648 মাঃ রািক র রহমান  
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- শফালী রহমান  
জলা- ি গ   

াম+ডাকঘর- দি ণ পাইকশা মািঝ বািড়    
উপেজলা- নগর  
জলা-  ীগ  1550 

 

649 737 4649 মাঃ আ ল জিলল  
িপতা- মাঃ মাহ ল হক  
মাতা- েলখা খা ন  
জলা- িদনাজ র  

C/O- মাঃ মাহ ল হক 
াম- িনজপাড়া (িদয়ারা পাড়া)   

ডাকঘর- বলরাম র 5220  
উপেজলা- বীরগ   
জলা-  িদনাজ র  

 

650 738 4650 এস.এম. মাহ ল হাসান  
িপতা- এস.এম. মাজাে ল হাসান  
মাতা- মিজনা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- হাটগাে াপাড়া    
ডাকঘর- হাটগাে াপাড়া 6250 
উপেজলা- বাগমারা 
জলা- রাজশাহী    

 

651 739 4651 মাঃ িরযওয়া ল হক 
িপতা- মাঃ আ ল ওয়ােহদ  
মাতা- কািহ র বগম  
জলা- জামাল র  

াম- বা াম   
ডাকঘর- হলকার চর বাজার 2030 
উপেজলা- দওয়ানগ  
জলা- জামাল র  

 

652 740 4652 মাঃ জাহা ীর আলম  
িপতা- মাঃ আ  হািনফ  
মাতা- মাছাঃ শািহদা বগম  
জলা- যেশার  

াম- নবীবনগর    
ডাকঘর- গদখালী  
উপেজলা- িঝকরগাছা  
জলা-  যেশার  

 

653 741 4653 মাঃ নজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আঃ বােতন সরকার  
মাতা- ত মাছাঃ আ রী বগম  
জলা- িড় াম   

C/O- মাঃ আঃ বােতন সরকার  
াম- তা ক বল  

ডাকঘর- জাড় সয়রা হাট 5611 
উপেজলা- রাজার হাট  
জলা-  িড় াম  

 

654 742 4654 মাঃ নাজ ল হক  
িপতা- মাঃ ছরাজল হক  
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- িম া  

াম- ফেতহ র ( হাি ং নং- 346)   
ডাকঘর- দা াই নবাব র 3510  
উপেজলা- চাি না 
জলা- িম া    

 

655 743 4655 রওশন আ ার ঊিম 
িপতা- খ কার আ ল হািকম  
মাতা- িফেরাজা হািকম  
জলা- ঢাকা  

(333/1-িব) একতা রাড 
আহেমদনগর, িমর র, ঢাকা- 1216  
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656 744 4656 মাঃ আেনায়া ল হক 
িপতা- মাঃ ওয়ািফজ উি ন  
মাতা- রােকয়া আ ার  
জলা- ন েকানা  

াম- রামনাথ র    
ডাকঘর- রামনাথ র 2460 
উপেজলা- কলমাকা া  
জলা-  ন েকানা  

 

657 745 4657 াণ  বালা  
িপতা- শাি  বালা  
মাতা- দবা রানী বালা  
জলা- গাপালগ   

াম- ভ াবাড়ী    
ডাকঘর- কাি   
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ  8110 

 

658 746 4658 নািহদ হাসান রানা  
িপতা- আই ব আলী ম ল  
মাতা- আি য়া খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- না িড়য়া    
ডাকঘর- ম র 7011 
উপেজলা- মারখালী  
জলা-  ি য়া  

 

659 747 4659 জড. এম. তানিজ র রহমান  
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- িপরার চর    
ডাকঘর- িরয়া বড়া 6740 
উপেজলা- বল িচ  
জলা-  িসরাজগ   

 

660 748 4660 শাহা ীন  
িপতা- মহািসন আলী  
মাতা- আেলয়া খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- হাওয়াল খালী    
ডাকঘর- কাওনডা া 9400 
উপেজলা- সাত ীরা সদর  
জলা-  সাত ীরা  

 

661 749 4661 মেনায়ারা আকতার  
িপতা- আ  তােলব  
মাতা- রহানা বগম  
জলা- চ াম  

াম- চািরয়া লইন, চািরয়া পাড়া 
(3864/এ)   
ডাকঘর- ব র 4100 
উপেজলা- ডবল িরং  
জলা-  চ াম  

 

662 750 4662 আফেরাজা লতানা  
িপতা- আ  তােলব  
মাতা- রহানা বগম  
জলা- চ াম  

াম- চািরয়া লইন, চািরয়া পাড়া 
(3864/এ)   
ডাকঘর- ব র 4100 
উপেজলা- ডবল িরং  
জলা-  চ াম  

 

663 751 4663 মাঃ আিম ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আিজ র রহমান  
মাতা- রফাতন বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- মহ ত র    
ডাকঘর- রইল 6220 
উপেজলা- মাহন র  
জলা-  রাজশাহী  

 

664 753 4664 শাহীন িময়া  
িপতা- মাঃ ই াহীম িময়া  
মাতা- র আ ার  
জলা- নারায়ণগ  

াম- দিড়িবমন ী    
ডাকঘর- গাপালদী 1451 
উপেজলা- আড়াইহাজার  
জলা-  নারায়ণগ   

 

665 754 4665 সািদয়া নাজনীন আহেমদ  
িপতা- আ ল শাদীদ আহেমদ  
মাতা- নাসরীন আ ার  
জলা- ঢাকা  

াম- ঠেকরকা া    
ডাকঘর- সাভারিদয়অ 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা-  নরিসংদী  

 

666 755 4666 মাঃ রিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আনছার আলী  
মাতা- মাছাঃ নিজলা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- বস র    
ডাকঘর- বস র 9440 
উপেজলা- কািলগ   
জলা-  সাত ীরা  
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667 757 4667 মাহা দ আফজাল মা া  
িপতা- মাহা দ শাহজাহান মা া  
মাতা- রােহলা বগম  
জলা- ফিরদ র  

াম- সানা র    
ডাকঘর- লবািড়য়া হাট 8140 
উপেজলা- সালথা  
জলা-  ফিরদ র  

 

668 759 4668 মাহা দ জাফর উ াহ  
িপতা- িমর আহা দ   
মাতা- হাসেন আরা বগম  
জলা- চ াম  

াম- ব ম ািকিন (লিতফ চয়ার ােনর 
ন ন বাড়ী)   
ডাকঘর- সািবয়া 4333 
উপেজলা- হাটহাজারী  
জলা-  চ াম  

 

669 760 4669 মাঃ মাহসীন আলী ম ল  
িপতা- মাঃ মক ল হােসন ম ল  
মাতা- মাছাঃ মাহ দা খা ন   
জলা- নওগ   

c/o- মাঃ মক ল হােসন ম ল 
াম- ছীপচ দ র   

ডাকঘর- হাটেমাজাহার গ  6597 
উপেজলা- আ াই 
জলা-  নওগ  

 

670 761 4670 মা. রােসল কিবর  
িপতা- মা. রিফ ল ইসলাম  
মাতা- িশিরন আ ার  
জলা- ল ী র  

াম- নলচারা (প চ খী) িমিজ বাড়ী  
ডাকঘর- নলচারা 3720  
উপেজলা- রামগ   
জলা-  ল ী র  

 

671 762 4671 শা  সরকার  
িপতা- তারাপদ সরকার  
মাতা- ময়না রানী  
জলা- রং র  

াম- ব া নী া    
ডাকঘর- ানগ  বাজার 5450 
উপেজলা- পীরগাছা  
জলা-  রং র  

 

672 763 4672 কাই ম ম ল  
িপতা- আ ল কােদর ম ল  
মাতা- খােলদা পারভীন  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- গািব র    
ডাকঘর- রামিদয়া 7722 
উপেজলা- বািলয়াকাি   
জলা-  রাজবাড়ী  

 

673 764 4673 শাহীন িময়া  
িপতা- আ ল খােলক  
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- িকেশারগ   

াম- িসদলা/02 (সােহেবর  চর)   
ডাকঘর- হােসন র 2320 
উপেজলা- হােসন র  
জলা-  িকেশারগ   

 

674 765 4674 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল আলম  
মাতা- রহানা বগম  
জলা- চ াম  

াম- ক-আই, হািলশহর, (বাসা- 15, লইন-
8)   
ডাকঘর- হািলশহর 4216 
উপেজলা- চ াম হািলশহর  
জলা-  চ াম  

 

675 767 4675 সাই ল ইসলাম  
িপতা- আলী আহা দ  
মাতা- শরীফা খানম  
জলা- া ণবািড়য়া 

াম- ম পাড়া (868)   
ডাকঘর- া ণবািড়য়া 3400 
উপেজলা+ জলা- া ণবািড়য়া 

 

676 768 4676 অলক তা কদার  
িপতা- অরিব  তা কদার  
মাতা- চােমলী তা কদার  
জলা- নামগ   

াম- মঘারকাি     
ডাকঘর- গাপালগ  3374 
উপেজলা- জগ াথ র 
জলা-  নামগ   

 

677 769 4677 মান িময়া  
িপতা- মিহ ল হােসন  
মাতা- আিবদা খা ন 
জলা- হিবগ   

াম- পাইকপাড়া    
ডাকঘর- সতং বাজার 3320 
উপেজলা- না ঘাট  
জলা-  হিবগ   
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678 770 4678 মাঃ মা ািফ র রহমান  
িপতা- র মাহা দ  
মাতা- মাছাঃ রাকিজনা বগম  
জলা- িসরাজগ    

াম- হম বাড়ী   
ডাকঘর- বালসাবাড়ী 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা-  িসরাজগ  

 

679 771 4679 মাঃ সােদ র রহমান  
িপতা- মাঃ আ বকর িছি ক  
মাতা- সােলহা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- জে জয় (29/1)   
ডাকঘর- গফরগ ও 2230 
উপেজলা- গফরগ ও 
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

680 773 4680 মাঃ ইফেত খা র রহমান  
িপতা- মাঃ ৎফর রহমান  
মাতা- মাছাঃ উে  খািদজা  
জলা- গাইবা া  

াম- পি ম পাড়া (বাসা- 186, রাড- 
1/1)   
ডাকঘর- গাইবা া 5700 
উপেজলা+ জলা-  গাইবা া 

 

681 774 4681 ইফেতখার র ল  
িপতা- আ ল জিলল  
মাতা- ম দা বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- কাি  
ডাকঘর- কা িলয়া  
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ   

 

682 775 4682 মাঃ আ ল জিলল  
িপতা- মাঃ মরা ল হক  
মাতা- জিরনা  
জলা- জামাল র  

াম- বা নপাড়া    
ডাকঘর- সয়দ র 2000 
উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা-  জামাল র  

 

683 776 4683 ইকবাল হােসন  
িপতা- আ ল আলীম  
মাতা- নািছমা আ ার  
জলা- িম া  

াম- বড়কা া (মহিসন ভাষেকর বাড়ী)  
ডাকঘর- খিলল র 3531 
উপেজলা- দিব ার  
জলা-  িম া  

 

684 777 4684 অমল চ  দাস  
িপতা- িনমল চ  দাস  
মাতা- অ না রানী দাস  
জলা- িকেশারগ   

াম- আলীরচর    
ডাকঘর- কাপাশা য়া 2340 
উপেজলা- িলয়ারচর  
জলা-  িকেশারগ   

 

685 778 4685 মাঃ বােয়র আলম 
িপতা- মাঃ বেয়ন উি ন িব াস 
মাতা- মাছাঃ েলখা িব াস  
জলা- ি য়া  

াম- হের র (585, এ. ক. খাজ  
সড়ক) 
ডাকঘর- ি য়া 7000 
উপেজলা+ জলা-  ি য়া 

 

686 780 4686 মাঃ আশরা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ  ব র িসি ক  
মাতা- আেসদা বগম  
জলা- নওগ  

াম- চ দ র    
ডাকঘর- খলসী 6500 
উপেজলা- বদলগাছী  
জলা-  নওগ   

 

687 781 4687 রানী চ  শীল  
িপতা- ত হারাধন শীল  
মাতা- িমলন রানী  
জলা- প গড়  

াম- ডাকেরাপাড়া    
ডাকঘর- প গড় 5000  
উপেজলা+ জলা- প গড় 

 

688 782 4688 মিম ল ইসলাম  
িপতা- ত. এমদা ল হক  
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম  
জলা- রং র  

াম- পােনয়া (দশ মাজা) {কদমতলা 
বাজার রাড}  
ডাকঘর- জাহা ীরাবাদ 5470 
উপেজলা- পীরগ   
জলা-  রং র  
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689 783 4689 শাহানারা কা া  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলমা মি ক 
মাতা- জােবদা খানম  
জলা- বােগরহাট  

াম- আমলাপাড়া (4, িল তলা রাড)   
ডাকঘর- বােগরহাট 9300  
উপেজলা+ জলা-  বােগরহাট 

 

690 784 4690 ক, এম, সাি র সাঈদী  
িপতা- মাঃ সরা িল ইসলাম খান 
মাতা- রিহমা ইসলাম  
জলা- ঢাকা  

“িডজাইন পেয় ” াট: িড-6 
220, শর-ই-বাংলা রাড, রােয়রবাজার, 
ঢাকা- 1209 

 

691 785 4691 উৎপল চ  দাস 
িপতা- অ  চ  দাস 
মাতা- অবলা রানী দাস  
জলা- ঢাকা  

C/O- অ  চ  দাস 
বাড়ী- 08, রাড- 21, ভাটারা, ক- এ 
(কািলমি র সংল ) 
ভাটারা, বা া, লশান, ঢাকা- 1212    

 

692 786 4692 এস এম আসা ামান  
িপতা- এস এম আরশাদ হােসন  
মাতা- হাসেনয়ারা খা ন লাভলী  
জলা- লনা  

াম- িদয়া    
ডাকঘর- িদয়া 9250 
উপেজলা- িরয়া  
জলা-  লনা  

 

693 787 4693 মাঃ মাহতাব হােসন 
িপতা- মাঃ িসকা ার ধা  
মাতা- মা জা বগম  
জলা- বর না  

C/O- মাঃ িসকা ার ধা 
াম+ডাকঘর- চােকাড়ালীয়া    

উপেজলা- তালতলী  
জলা-  বর না  

 

694 788 4694 তাসিলমা আ ার  
িপতা- মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- া ণবাড়ীয়া  

াম- জে জয় (29/1)   
ডাকঘর+উপেজলা- গফরগ ও 
জলা- ময়মনিসংহ   

 

695 789 4695 আলী ইমাম রাজন  
িপতা- আলী আরশাদ মা া  
মাতা- রিহমা খা ন  
জলা- ঢাকা  

C/O- রােবয়া খা ন িম  াম- ম  
কাউি য়া    
ডাকঘর- িমর র বাজার  
উপেজলা- সাভার  
জলা- ঢাকা 

 

696 790 4696 মাঃ রািজব হাসান  
িপতা- মাঃ ফজ ল হক  
মাতা- রািশদা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- দা িনয়া (আক  বািড়)    
ডাকঘর- দা িনয়া 2200 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর  
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

697 791 4697 া রানী সাহা  
িপতা- বাদল সাহা  
মাতা- িদ ী সাহা  
জলা- ন েকানা  

C/O- বাদল সাহা  
াম- বড় বাজার    

ডাকঘর- ন েকানা 2400 
উপেজলা+ জলা-  ন েকানা 

 

698 792 4698 মাঃ তৗিফক হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল হাসাইন  
মাতা- শরীফা হাসাইন  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ আ ল হাসাইন 38/িব 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া  
র িভলা দি ণ িবি ং 3য় তলা, ঢাকা- 

1219   

 

699 793 4699 নাজ ল হাসান  
িপতা- ল ইসলাম  
মাতা- জ াৎ া বগম  
জলা- মা রা  

াম- দািরয়া র   
ডাকঘর- মালাইনগর 7610 
উপেজলা- র  
জলা-  মা রা  

 

 



65 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

700 794 4700 মাহজাবীন আহেমদ  
িপতা- এ. ক. এম. পয়ার আহেমদ  
মাতা- সিলনা আকতার  
জলা- িম া  

াম- নবাব বাড়ী, চৗ হনী. দ: চথা 
( েফসর হাউজ. 37/21)   
ডাকঘর-  িম া 3500 
উপেজলা- আদশ সদর  
জলা- িম া  

 

701 795. 4701 মাঃ িলটন হােসন  
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম  
মাতা- সািহদা আ ার  
জলা- গাজী র  

াম- টক কােথারা    
ডাকঘর- সালনা বাজার 1703 
উপেজলা- গাজী র সদর  
জলা-  গাজী র 

 

702 796 4702 মাঃ ৎফর রহমান  
িপতা- মাঃ ইসমাইল বপারী  
মাতা- ৎফা বগম  
জলা- শরীয়ত র  

াম- চরমালগ ও হাওলাদার কাি     
ডাকঘর- মেডর হাট 8040  
উপেজলা- ডা া  
জলা-  শরীয়ত র  

 

703 797 4703 মাঃ মিন ামান িমলন  
িপতা- মাঃ মিহর উি ন  
মাতা- মিরয়ম বগম  
জলা- নীলফামারী  

াম- হােড়ায়া, ি পাড়া, দবীর ডা া    
ডাকঘর- নীলফামারী সদর 5300  
উপেজলা- নীলফামারী সদর 
জলা- নীলফামারী   

 

704 799 4704 মাঃ নাজ ল হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল হােসন  
মাতা- মাছাঃ নিসরণ বগম  
জলা- িড় াম  

াম- সাপখাওয়া    
ডাকঘর- আনছারহাট 5660 
উপেজলা- নােগ রী  
জলা-  িড় াম  

 

705 800 4705 মাঃ ফা ক আহমদ সরকার  
িপতা- মাঃ সােহব আলী সরকার  
মাতা- তােহরা বগম  
জলা- িম া  

াম- রায়তলা    
ডাকঘর- দােরারা 3540 
উপেজলা- রাদনগর  
জলা-  িম া  

 

706 801 4706 সর তী রানী ধর  
িপতা- িদলীপ চ  ধর  
মাতা- বেদনা রানী ধর  
জলা- নরিসংদী  

াম- সানাতলা    
ডাকঘর- নরিসংদী সরকাির কেলজ 1600 
উপেজলা+ জলা-  নরিসংদী 

 

707 802 4707 ত িব াস  
িপতা- পন িব াস  
মাতা- আরিত িব াস  
জলা- যেশার  

C/O- পন িব াস  
াম- প চারই    

ডাকঘর- বেড় া 7450 
উপেজলা- কশব র  
জলা-  যেশার  

 

708 804 4708 হা দ িসরা ম িনর  
িপতা- হা দ ইসহাক  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িম া  

াম- িহয়ােজাড়া (বানা য়া) মা ছায়া, 356  
ডাকঘর- ওমরগ  বাজার 3582  
উপেজলা- নাংগলেকাট  
জলা-  িম া  

 

709 805 4709 মাঃ ইনা ল হক  
িপতা- মাঃ আ ল মােলক  
মাতা- শাহা র বগম  
জলা- ভালা  

াম- ী (রায়ী বাড়ী ইিলশাসড়ক)   
ডাকঘর- পরানগ  8300 
উপেজলা- ভালা সদর  
জলা-  ভালা  

 

710 806 4710 িরপা খা ন  
িপতা- রিশদ আলী  
মাতা- আেনায়ারা  
জলা- রাজশাহী  

াম- পীরগাছা    
ডাকঘর- ত িলয়া 6280 
উপেজলা- বাঘা  
জলা-  রাজশাহী  
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711 807 4711 রিতকা  হালদার  
িপতা- চ ী চরণ হালদার  
মাতা- গাপালী রানী হালদার  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- হাটবাড়ীয়া   
ডাকঘর- খালগ  7700 
উপেজলা- রাজবাড়ী সদর  
জলা-  রাজবাড়ী  

 

712 808 4712 ফারজানা সগীর শশী  
িপতা- সগীর আহেমদ  
মাতা- ফিরদা ইয়াসমীন  
জলা- িকেশারগ   

াম- জগ াথ র    
ডাকঘর- ভরব বাজার 2350 
উপেজলা- ভরব  
জলা-  িকেশারগ   

 

713 809 4713 মাওয়ািহদ রানা  
িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন  
মাতা- রাশন আরা বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ   

াম- ল ডা া    
ডাকঘর- গািপনাথ র 6320 
উপেজলা- গাম া র  
জলা-  চ পাইনবাবগ  

 

714 810 4714 মাঃ মা ন আর রিশদ  
িপতা- মাঃ লতান আলী  
মাতা- মাছাঃ হািলমা িবিব 
জলা- রাজশাহী  

াম- দারাজপাড়া    
ডাকঘর- জাহানাবাদ 6220 
উপেজলা- মাহন র  
জলা-  রাজশাহী  

 

715 811 4715 গািব  মার  
িপতা- গহর সরকার  
মাতা- ক না রানী  
জলা- রাজশাহী  

াম- বাউসা মাবা পাড়া    
ডাকঘর- বাউসা 6280 
উপেজলা- বাঘা  
জলা-  রাজশাহী  

 

716 812 4716 মাঃ মিন ামান  
িপতা- মাঃ মিন ামান  
মাতা- িচয়ারা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- কেদািলয়া (িব াস বাড়ী, ডমাথা 
রাড)  

ডাকঘর- কেদািলয়া 9380 
উপেজলা- মা াহাট  
জলা-  বােগরহাট  

 

717 813 4717 মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ জােহ র রহমান  
মাতা- মাছাঃ আন য়ারা বগম  
জলা- ব ড়া   

াম- চ ন র   
ডাকঘর- আিলয়ারহাট 5810 
উপেজলা- িশবগ   
জলা-  ব ড়া  

 

718 814 4718 মাঃ মা ন আর রিশদ 
িপতা- ত মাঃ আব র রহমান  
মাতা- মার হাসেন আরা বগম  
জলা- রং র   

াম- দি ণ রহমত র   
ডাকঘর- রহমত র 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  

 

719 815 4719 মাছাঃ জ রা খা ন  
িপতা- মাঃ জ ল হক সরকার  
মাতা- মাছাঃ জিল বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- িকশামত মািলবাড়ী   
ডাকঘর- হাট দািরয়া র 5700 
উপেজলা+ জলা- গাইবা া 

 

720 816 4720 মাঃ ইকবাল হাসান ইঁয়া  
িপতা- ত ছে র আলী ইঁয়া  
মাতা- মাসাঃ সােলহা খা না  
জলা- িসরাজগ   

াম- ধীত র কা     
ডাকঘর- ব লী 6700 
উপেজলা+ জলা- িসরাজগ   
 

 

721 817 4721 সািবনা ইয়াসমীন  
িপতা- মাঃ সােহব আলী  
মাতা- মাছাঃ িশরীনা আ ার  
জলা- িদনাজ র  

াম- ইহারী ( গালাপবাগ) (52/504)  
ডাকঘর- কািলতলা 5200 
উপেজলা- িদনাজ র সদর  
জলা-  িদনাজ র  
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722 818 4722 লসী নাথ রায়  
িপতা- িবের  নাথ রায়  
মাতা- িমনতী রানী রায়  
জলা- রং র  

াম- িমজা র    
ডাকঘর- িমঠা র 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  

 

723 819 4723 পিরমল চ  রায়  
িপতা- বাহা র চ  রায়  
মাতা- অিধকা রানী রায়  
জলা- িদনাজ র  

াম- সহষ র    
ডাকঘর- নওপাড়া 5100 
উপেজলা- বাচাগ   
জলা-  িদনাজ র  

 

724 820 4724 এস, এম, মাহীদ  
িপতা- সয়দ ক. এম. শিফক  
মাতা- ফােতমা বগম  
জলা- চ াম  

াম- িহলিডউ আবািসক এলাকা (ফােতমা 
মি ল, এ/144 রাড: 8)   
ডাকঘর- পিলেটকিনক 4209 
উপেজলা- প চলাইশ  
জলা-  চ াম  

 

725 821 4725 মাঃ ফির ল কবীর ম ল  
িপতা- মাঃ আ াহ ম ল  
মাতা- ফরেদৗসী বগম  
জলা- জামাল র  

াম- রায়েদর পাড়া (ম ল বাড়ী)   
ডাকঘর- রায়েদর পাড়া   
উপেজলা- সিরষা বাড়ী  
জলা-  জামাল র  

 

726 822 4726 মাঃ হািব র রহমান রােসল  
িপতা- মাঃ আ ল মা ান 
মাতা- সািহদা বগম  
জলা- গাজী র  

াম- চর লভ খ    
ডাকঘর- বািরষাব 1742 
উপেজলা- কাপািসয়া  
জলা-  গাজী র  

 

727 824 4727 আহসান উ াহ  
িপতা- আব ল মা ান  
মাতা- আিমনা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- রাম র    
ডাকঘর- রাম র 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা-  নরিসংদী  

 

728 825 4728 মাঃ ইখতা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ জ রা খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- হাগল বািড়য়অ { সানাই ি  (মিহলা 
মা াসা পাড়া)}   
ডাকঘর- আ ারদগা 7042 
উপেজলা- দৗলত র  
জলা- ি য়া   

 

729 828 4729 িমত মার সাহা  
িপতা- মার চ  সাহা  
মাতা- শাি  রানী সাহা  
জলা- রাজশাহী  

াম- বা েদব র/5   
ডাকঘর- বা েদব র 6300 
উপেজলা- গাদাগাড়ী  
জলা-  রাজশাহী  

 

730 829 4730 মাঃ কাওসার আলী  
িপতা- মাঃ মাসিলম উ ীন  
মাতা- খািতজা বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ   

াম- িপরগািছ    
ডাকঘর- ধাইনগর 6300 
উপেজলা- িশবগ   
জলা-  চ পাইনবাবগ  

 

731 830 4731 সািদয়া আফিরন িখ 
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন খান  
মাতা- শাহানা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- নওহাটা   
ডাকঘর- ম ফা র  
উপেজলা+ জলা - মাদারী র  
 

 

732 832 4732 সনিজত মার ম মদার  
িপতা- সাধন মার ম মদার  
মাতা- রখা রানী ম মদার  
জলা- যেশার  

াম- দি ণ ীরাম র   
ডাকঘর- চাড়ািভটা  
উপেজলা- বাঘারপাড়া  
জলা-  যেশার  
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733 833 4733 মাঃ ফয় ল হাসান  
িপতা- আ ল খােলক  
মাতা- িহ র বগম  
জলা- িব. বািড়য়া  

াম- উ র দাররা ( ইঁয়া বািড়)   
ডাকঘর- র াবাদ  
উপেজলা+ জলা-  িব. বািড়য়া 

 

734 834 4734 িনপা ব য়া  
িপতা- ত: ল কাি  ব য়া  
মাতা- ত: িনয়তী রাণী ব য়া  
জলা- চ াম  

াম- িমজা র (বাড়ী নং- 157)   
ডাকঘর- িমজা র 4334  
উপেজলা- হাটহাজারী  
জলা-  চ াম  

 

735 835 4735 . আিজ র রহমান  
িপতা- মর ম . এয়া ব িমঞা  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- ব বাজার  

াম- বারাইয়াকাটা (মর ম . এয়া ব 
িমঞার বাড়ী)   
ডাকঘর- বারবািকয়া 4641 
উপেজলা- প য়া  
জলা-  ক বাজার  

 

736 836 4736 মাঃ আ ল কাশেরম  
িপতা- ত জােবদ আলী  
মাতা- শােহরা বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- িজগার বাড়ীয়া    
ডাকঘর-  নে ালাল র 6771 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা-  িসরাজগ   

 

737 837 4737 রজাহান খানম  
িপতা- মা. এনা ল হক খান  
মাতা- খােদজা বগম  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- িশকার র    
ডাকঘর- িশকার র 3460 
উপেজলা- কসবা  
জলা-  া ণবািড়য়া  

 

738 838 4738 িব িজৎ িম   
িপতা- িনবারণ িম   
মাতা- িমনা িম   
জলা- নরিসংদী  

াম- রাবান (রাবান  মি র)    
ডাকঘর- ঘাড়াশাল 1613  
উপেজলা- পলাশ  
জলা-  নরিসংদী  

 

739 839 4739 মাঃ রজাউল কিরম  
িপতা- আ  জাফর মাঃ সাঈ র রহমান  
মাতা- ফিজলা ে ছা  
জলা- শরীয়ত র  

াম- সাতঘিরয়া কাি  ( ধাবাড়ী)   
ডাকঘর- বাইরহাট 8010 
উপেজলা- নিড়য়া 
জলা-  শরীয়ত র  

 

740 840 4740 মাঃ আ ল কােশম 
িপতা- মাঃ জ র উি ন  
মাতা- েবদা আ ার  
জলা- ন েকানা  

াম- ভরাপাড়া    
ডাকঘর- কচ ারা 2480 
উপেজলা- ক য়া  
জলা-  ন েকানা  

 

741 841 4741 মাঃ খায় ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল হািনফ  
মাতা- খােলদা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- বড়ইতাইর ( শখ বািড়)   
ডাকঘর- জািমরা 2001 
উপেজলা- জামাল র সদর  
জলা-  জামাল র  

 

742 842 4742 মাঃ শাহাদাত হাসাইন  
িপতা- মাঃ মা ন কবীর  
মাতা- র জাহান  
জলা- া ণবািড়য়া 

C/O- মাঃ মা ন কবীর ( ি েযা া) 
াম-   খাগা য়া  

ডাকঘর- রতন র 3414 
উপেজলা- নবীনগর  
জলা-  া ণবািড়য়া  

 

743 843 4743 িলজা আখতার  
িপতা- মাঃ আলফাজ উি ন  
মাতা- নাজমা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- িপর র  
ডাকঘর- ওসমান র 2340 
উপেজলা- িলয়ারচর 
জলা-  িকেশারগ   
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744 844 4744 মাছাঃ আিনকা মৗ ম 
িপতা- মাঃ আিতয়ার রহমান  
মাতা- মাছাঃ মন রা বগম  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ আিতয়ার রহমান  
াম- িশবনগর    

ডাকঘর- রাজারাম র 5260 
উপেজলা- লবাড়ী  
জলা-  িদনাজ র  

 

745 845 4745 মাঃ নবী হােসন আজাদ  
িপতা- মাঃ রাজধর আলী  
মাতা- মাছাঃ স রা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- খা য়া    
ডাকঘর- খা য়া 2223 
উপেজলা- না াইল  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

746 846 4746 মাঃ সিলম জামান  
িপতা- মাঃ ইমান আলী  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- টা াইল  

াম- রি তেবলতা    
ডাকঘর- সে াষ 1902 
উপেজলা- টা াইল সদর  
জলা-  টা াইল 

 

747 847 4747 মাঃ েয়ল রানা  
িপতা- মাঃ ফা ক হােসন  
মাতা- কািহ র বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- দাসপাড়া (হাওলাদার বািড়)   
ডাকঘর- দাসপাড়া 8620 
উপেজলা- বাউফল  
জলা-  প য়াখালী  

 

748 848 4748 গালাম নাই ল ইঁয়া  
িপতা- গালাম মাহা দ ইয়া  
মাতা- ব য়ারা চৗ রী  
জলা- হিবগ   

াম- কা হারা    
ডাকঘর- বােটম 3340 
উপেজলা- লাঘাই  
জলা-  হিবগ   

 

749 849 4749 মাঃ তির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান  
মাতা- রােবয়া খা ন  
জলা- য়াডা া  

াম- গািব র (দি ণ পাড়া)   
ডাকঘর- আলমডা া 7210  
উপেজলা- আলমডা া  
জলা-  য়াডা া  

 

750 850 4750 মাঃ র আলম  
িপতা- মাঃ ফয়জার রহমান ম ল  
মাতা- মাছাঃ শাম ন নাহার   
জলা- িদনাজ র  

াম- ভবানী র    
ডাকঘর- আমবাড়ী 5240 
উপেজলা- িচিররব র 
জলা-  িদনাজ র  

 

751 851 4751 রতন চ  মহ   
িপতা- অিজত চ  মহ   
মাতা- ভা রানী মহ   
জলা- রং র  

াম- খেলয়ান রাম    
ডাকঘর- ভাংগীরহাট 5420 
উপেজলা- তারাগ   
জলা-  রং র  

 

752 852 4752 তােরক আিজজ  
িপতা- আ র রশীদ  
মাতা- তাহিমনা বগম  
জলা- জামাল র  

াম- বলার িদয়ার ( হাি ং নং- 3457   
ডাকঘর+উপেজলা- সিরষাবাড়ী  
জলা- জামাল র   

 

753 853 4753 কে াল ব য়া  
িপতা- বা ল ব য়া  
মাতা- িঝ  ব য়া  
জলা- ঠা রগ ও 

াম- ি পাড়া    
ডাকঘর- ঠা রগ ও 5100 
উপেজলা- ঠা রগ ও সদর  
জলা-  ঠা রগ ও 

 

754 854 4754 মাঃ জাকািরয়া িনর  
িপতা- মাঃ আ ল হা ান শলী  
মাতা- হাসেন আরা   
জলা- পাবনা  

াম- রাধানগর (লী-লজ, 151/01) 
ডাকঘর- পাবনা সদর 6600 
উপেজলা- পাবনা সদর  
জলা-  পাবনা  
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755 855 4755 মাঃ রা  আহেমদ  
িপতা- মাঃ নািসর উ ীন  
মাতা- মাছাঃ রােজনা িবিব  
জলা- ব ড়া  

াম- গইল    
ডাকঘর- আেড়ালা 5800 
উপেজলা- কাহা   
জলা-  ব ড়া  

 

756 856 4756 িব ল মল ী  
িপতা- ষণ চ  মল ী  
মাতা- অ িল রানী মল ী  
জলা- িপেরাজ র  

াম- স দয়কাঠী (পাইক বাড়ী)   
ডাকঘর-  স দয়কাঠী 8523 
উপেজলা- নছারাবাদ  
জলা-  িপেরাজ র  

 

757 857 4757 মাঃ ময় ল হক  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন  
মাতা- মাছাঃ িফয়া খা ন  
জলা- পাবনা  

াম- ব করমজা    
ডাকঘর- করমজা 6680 
উপেজলা- স িথয়া  
জলা-  পাবনা  

 

758 858 4758 মাঃ ফির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ রিশ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ দিছনা খা ন  
জলা- ঠা রগ ও 

াম- দারাজগ ও   
ডাকঘর- দবী র 5100 
উপেজলা+ জলা-  ঠা রগ ও 

 

759 861 4759 মাহা দ রােশ ল হক  
িপতা- আলতাজ আহেমদ  
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- ক বাজার  

াম- উ র সাত লাকাটা (আলতােজর 
বািড়)   
ডাকঘর- ঈদগাহ 4702 
উপেজলা- ক বাজার সদর  
জলা-  ক বাজার  

 

760 862 4760 এস. এম ইমদা ল ইসলাম  
িপতা- এ. ক. এম জ ল ইসলাম   
মাতা- মেমাতাজ ইসলাম  
জলা- গাপালগ   

াম- খােয়রহাট    
ডাকঘর- কািশয়ানী 8130 
উপেজলা- কািশয়ানী  
জলা-  গাপালগ  

 

761 864 4761 মাঃ ািফ র রহমান  
িপতা- মাঃ িগয়াস উি ন  
মাতা- মাসাঃ মা ারী বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- কাপািশয়া (44/10)   
ডাকঘর- চৗমহনী 6000 
উপেজলা- পবা  
জলা-  রাজশাহী  

 

762 866 4762 তানজীদ আহেমদ  
িপতা- মাঃ আওলাদ েসন  
মাতা- ফরেদৗসী আ ার  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- গাদািরয়া (মা ার রাড)  
ডাকঘর- ল র 2250  
উপেজলা- ল র  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

763 867 4763 সাই ল ইসলাম  
িপতা- ব  িময়া  
মাতা- আিছয়া  
জলা- ফিরদ র  

াম- রহমা াহ মা র কাি     
ডাকঘর- চর আিড়য়াল খ  হাট 
উপেজলা- সদর র 7830 
জলা- ফিরদ র    

 

764 868 4764 এ. িব. এম. ইয়া ব আলী  
িপতা- মাঃ ফজ ল বারী ম ল  
মাতা- মাছাঃ রাকসানা আকতার   
জলা- ব ড়া  

াম- বর াশনী   
ডাকঘর- পাইকড় 5800 
উপেজলা- কাহা   
জলা-  ব ড়া  

 

765 869 4765 মাঃ ফরহান হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল আিজজ প ড়  
মাতা- তাসিলমা বগম   
জলা- লনা  

াম- গািব কা  (প ড় বািড়) 
ডাকঘর- বরািতয়া 9252 
উপেজলা- িরয়া  
জলা-  লনা  
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766 870 4766 মীর ইফেতখার হােসন  
িপতা- মীর মাশারফ হােসন  
মাতা- জসিমন আ ার 
জলা- ল ী র  

াম- শরীফ র (হাছান মীেরর বািড়) 
ডাকঘর-  ভবানীগ  3702 
উপেজলা- ল ী র সদর 
জলা-  ল ী র 

 

767 872 4767 অিমতাভ চৗ রী  
িপতা- দয় চৗ রী  
মাতা- আরিত চৗ রী  
জলা- িদনাজ র  

াম- চক মাহন    
ডাকঘর- মেনাহর র 5260 
উপেজলা- নবাবগ   
জলা- িদনাজ র  

 

768 873 4768 গালাম মা ফা  
িপতা- ত আিজ র রহমান  
মাতা- মােলকা বগম  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- শাখাইিত    
ডাকঘর- শাখাইিত 3430 
উপেজলা- সরাইল  
জলা-  া ণবািড়য়অ  

 

769 874 4769 মাঃ এনা ল হক  
িপতা- মাঃ এমরা ল হক  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- ভালা  

াম- কািজকাি  (কািজ বািড়)  
ডাকঘর- হাটশশীগ  8350 
উপেজলা- ত মি ন  
জলা-  ভালা  

 

770 875 4770 জাবায়দা িছি কা  
িপতা- মাঃ ইয়া ব  
মাতা- রােশদা আ ার  
জলা- ফনী  

াম- িবিরি  (397, কদম গাজী রাড)   
ডাকঘর- ফনী 3900 
উপেজলা- ফনী সদর  
জলা-  ফনী 

 

771 876 4771 মাঃ আ র রাইম মা া  
িপতা- মাঃ িগয়াস উ ীন মা া  
মাতা- শিরফা বগম 
জলা- নওগ  

াম- বাথইল   
ডাকঘর- নারায়ণ র 6220 
উপেজলা- মা া  
জলা-  নওগ  

 

772 877 4772 রা  দ  
িপতা- মিন  দ  
মাতা- অিনতা রানী দ 
জলা- মৗলভীবাজার  

াম- উ র র ( বকা ড়া, উ র)  
ডাকঘর- কািজর বাজার 3200  
উপেজলা- মৗলভীবাজার সদর  
জলা-  মৗলভীবাজার 

 

773 879 4773 তানিজ ল ইসলাম  
িপতা- গালাম মা ফা  
মাতা- ফি  বগম  
জলা- নওগ   

াম- িবলউথরাইল    
ডাকঘর- া 6510 
উপেজলা- মা া  
জলা-  নওগ  

 

774 880 4774 সিমত রায়  
িপতা- েখ  িবকাশ রায়  
মাতা- পা ল রায়  
জলা- নামগ   

াম- তনপাড়া (িনলয়- 33)  
ডাকঘর- নামগ  3000 
উপেজলা- নামগ  সদর  
জলা-  নামগ  

 

775 881 4775 মাঃ বলাল হােসন  
িপতা- আ ল মােলক বপারী  
মাতা- মােজদা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- িমনাকাি  (29)   
ডাকঘর- ভ াসন বাজার 7930 
উপেজলা- িশবচর  
জলা- মাদারী র  

 

776 883 4776 তানভী ল আলম  
িপতা- আফতাব উ ীন আহেমদ  
মাতা- াহার  
জলা- িকেশারগ   

াম- চৗ শত    
ডাকঘর- চৗ শত 2300 
উপেজলা- িকেশারগ  সদর  
জলা-  িকেশারগ  
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777 884 4777 িদপংকর মািল 
িপতা- ামল মািল  
মাতা- িব লা মািল 
জলা- বিরশাল  

াম- াম র   
ডাকঘর- উ রচর 8270 
উপেজলা- মেহি গ  
জলা-  বিরশাল 

 

778 885 4778 উ ম মার  
িপতা- িগিরধারী ঘাষ 
মাতা- গীতা রাণী 
জলা- ি গ   

াম- কামারখাড়া ( ঘাষ বািড়)   
ডাকঘর- ণ াম 1525 
উপেজলা- টংিগবাড়ী  
জলা-  ি গ   

 

779 886 4779 মাঃ রািকব হােসন  
িপতা- মাঃ ধ  ইয়া  
মাতা- রােকয়া খা ন  
জলা- িকেশারগ   

াম- কিড়য়াইল    
ডাকঘর- কিড়য়াইল 2300 
উপেজলা- িকেশারগ  সদর  
জলা-  িকেশারগ  

 

780 887 4780 িশউলী গয়ালী  
িপতা- রজীৎ গয়ালী  
মাতা- িশখা রানী  
জলা- মা রা  

াম- হাট মাল ী    
ডাকঘর- কারী বাজার 7600 
উপেজলা- মা রা সদর  
জলা-  মা রা  

 

781 888 4781 মা. সিলম হােসন  
িপতা- মা. আ ল িব াস 
মাতা- মাছা. রজাহান  
জলা- সাত ীরা  

াম- লতান র    
ডাকঘর- িহজলদী 9410 
উপেজলা- কলােরায়া  
জলা-  সাত ীরা  

 

782 889 4782 ীিতশ ম ল  
িপতা- দােনষ মার ম ল  
মাতা- বাস ী ম ল  
জলা- বােগরহাট  

াম- দ য়াগণী (দ য়া নী সড়ক)   
ডাকঘর- বড় নী 9380  
উপেজলা- িচতলমারী  
জলা-  বােগরহাট  

 

783 890 4783 সােরায়ার হােসন  
িপতা- রািশ ল ইসলাম  
মাতা- ফােতমা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- গাপীনাথ র    
ডাকঘর- বকশী ল 2252 
উপেজলা- তারাকা া  
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

784 891 4784 মাঃ রায়হান-আল-মা দ  
িপতা- মাঃ তাফা ল হাসাইন  
মাতা- মাহ দা আ ার  
জলা- বর না  

াম- বতাগী পৗরসভা    
ডাকঘর- বতাগী 8740 
উপেজলা- বতাগী  
জলা-  বর না  

 

785 892 4785 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আনছার আলী  
মাতা- রিহমা বগম 
জলা- রং র  

াম- ি পাড়া    
ডাকঘর- মাংলা  5721 
উপেজলা- পীরগাছা  
জলা-  রং র  

 

786 893 4786 মিনরা আ ার িশ  
িপতা- মাঃ ম ল ইসলাম  
মাতা- জাহরা খা ন  
জলা- ঢাকা  

াম+ডাকঘর- মাইন   
উপেজলা- ম খালী   
জলা- ফিরদ র    

 

787 894 4787 শীল মার দাস  
িপতা- েবাধ র ন দাস  
মাতা- ন া রানী দবী  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- রাঘাইচ  (এম-648 শহীদ বলাল 
াজার িপছেন), কেলজ রাড   

ডাকঘর- গফরগ ও 2230 
উপেজলা- গফরগ ও 
জলা-  ময়মনিসংহ  
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788 895 4788 মাঃ মা ািফ র রহমান পােবল  
িপতা- আব র রহমান িব াস  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- প য়াখালী (িব াস িভলা, আদালত 
পাড়া)   
ডাকঘর+উপেজলা- প য়াখালী সদর  
জলা-  প য়াখালী 8600 

 

789 896 4789 মাঃ সােহল রানা  
িপতা- ত. আছাব উি ন শখ 
মাতা- মাছাঃ জােবদা বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- চরেপচারপাড়া   
ডাকঘর- বড়হর 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা-  িসরাজগ   

 

790 897 4790 আিমনা ফাহিমদা খানম 
িপতা- আিল হােসন  
মাতা- িময়া খা ন  
জলা- ঢাকা  

াম- কািলদাস পি  (বাসা- 363) 
ডাকঘর- না ার 1822  
উপেজলা- ধামরাই 
জলা-  ঢাকা  

 

791 898 4791 শিফ ল ইসলাম  
িপতা- নজ ল ইসলাম  
মাতা- স রা  
জলা- জয় রহাট  

াম- রারী র    
ডাকঘর- আমদই 5900 
উপেজলা- জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট  

 

792 899 4792 মাঃ ওয়ািহ ামান  
িপতা- মাঃ শাহজাহান িমসা  
মাতা- জসিমন  
জলা- বিরশাল  

াম- কাউিনয়া বােশর হাট (হ ােভন, 
হাি ং নং- 339)   

ডাকঘর- বিরশাল 8200 
উপেজলা+ জলা-  বিরশাল 

 

793 900 4793 অনক র ন চৗ রী  
িপতা- অিনল চৗ রী  
মাতা- িমনিত রানী চৗ রী  
জলা- িকেশারগ   

C/O- অিনল চৗ রী 
াম- সরকার হা     

ডাকঘর+উপেজলা- িমঠামইন 
জলা- িকেশারগ  2370 

 

794 902 
 
 

4794 রিজ র রহমান  
িপতা- মাঃ ওবায় র রহমান  
মাতা- রাজী রহমান  
জলা- গাপালগ  

াম- মরী গাপীনাথ র    
ডাকঘর- কাজীপাড়া 8100 
উপেজলা+ জলা- গাপালগ   

 

795 904 4795 মাঃ আিতক ওয়া দ 
িপতা- মাঃ িদদার হােসন  
মাতা- মাছাঃ িশউলী খা ন  
জলা- ি য়া  

াম- িপয়ার র    
ডাকঘর- ইমান র 7000 
উপেজলা- ি য়া সদর  
জলা-  ি য়া  

 

796 905 4796 তপন মার পাল 
িপতা-িবমল চ  পাল  
মাতা- নিমতা রানী পাল  
জলা- সাত ীরা  

াম-তারালী (পালবাড়ী সড়ক)    
ডাকঘর- তারালী 9440 
উপেজলা- কািলগ   
জলা-  সাত ীরা  

 

797 906 4797 জা া ল ফরেদৗস 
িপতা- আ ল হা ান িব াস 
মাতা- মাছাঃ নািদরা িব াস 
জলা- ঝালকাঠী  

াম- পাকমহর    
ডাকঘর- সােরংগল 8400 
উপেজলা- ঝালকাঠী সদর জলা-  ঝালকাঠী 

 

798 907 4798 মাঃ আ াহ আল মা ােলব শাওন  
িপতা- মাঃ এরশাদ আলম  
মাতা- মাছাঃ মাহ দা বগম  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- িগলাবাড়ী    
ডাকঘর- সাি বাড়ী 5500 
উপেজলা- আিদতমারী  
জলা-  লালমিনরহাট  
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: নং রিজে শন 
ন র 
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ায়ী কানা ম  

799 908 4799 িলিপ আ ার  
িপতা- আেবদ আলী ফিকর  
মাতা- আেলয়া বগম  
জলা- শরীয়ত র  

াম- কািলকা সাদ    
ডাকঘর- নিড়য়া 8020 
উপেজলা- নিড়য়া  
জলা-  শরীয়ত র  

 

800 909 4800 মাঃ শামীম কাম ামান  
িপতা- মাঃ শাহাদাত হােসন  
মাতা- এম. এন জাহান লতানা  
জলা- চ দ র  

াম- তরিজরাি    
ডাকঘর- বাঘড়া বাজার 3600 
উপেজলা- ফিরদগ   
জলা-  চ দ র  

 

801 910 4801 মাঃ আ াহ আল মা ন  
িপতা- মাঃ আ র রা াক  
মাতা- মাছাঃ রােবয়া খানম  
জলা- পাবনা  

াম- দি ণ রিঘব র, (রােবয়া মি ল, 
শােয় া খান রাড)   
ডাকঘর- পাবনা 6600 
উপেজলা- পাবনা সড়ক 
জলা-  পাবনা  

 

802 911 4802 িনশাত পারভীন  
িপতা- মাঃ সাহবান হােসন  
মাতা- িশউলী বগম  
জলা- ি য়া  

াম- চৗড়হাস (21, টাউন হল রাড, 
ি য়া)   

ডাকঘর- িবিসক 7000 
উপেজলা+ জলা-  ি য়া 

 

803 912 4803 মানা সকা র মচী  
িপতা- ত: সকা র পােটায়ারী  
মাতা- কাম র জাহান শাভা  
জলা- ঢাকা  

252/3, িসিভক উ রায়ন (6  তলা), 
উ র গাড়ান, িখলগ ও, ঢাকা- 1219   

 

804 913 4804 অ পম সাহা  
িপতা- গাপাল চ  সাহা  
মাতা- সিবতা সাহা  
জলা- নরিসংদী  

াম- ম  কা া পাড়া (73/1 িস.এ .িব 
রাড)   

ডাকঘর+উপেজলা- নরিসংদী সদর 1600 
জলা-  নরিসংদী 

 

805 915 4805 মাঃ মাহ র রহমান  
িপতা- মাঃ আ  তােহর  
মাতা- েলখা বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- গলী ( ঞাবাড়ী)   
ডাকঘর- র 3809 
উপেজলা- নয়াখালী সদর  
জলা-  নায়াখালী  

 

806 916 4806 ফয়সাল খান  
িপতা- লাল খান  
মাতা- িরমা বগম  
জলা- ি গ   

াম- মা া   
ডাকঘর- রাউৎেভাগ 1525 
উপেজলা- ি বাড়ী  
জলা-  ীগ  

 

807 917 4807 মাঃ সােনায়ার হােসন  
িপতা- মাঃ আেবদ আলী  
মাতা- আিছয়া বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- বািনয়াবাড়ী    
ডাকঘর- ড়ািলয়া 1996 
উপেজলা- ম র  
জলা-  টাংগাইল  

 

808 918 4808 সাহাগ 
িপতা- মমতাজ আলী  
মাতা- হাসেনয়ারা  
জলা- নীলফামারী  

াম- রামকলা বলতলী    
ডাকঘর- বলতলী 5300 
উপেজলা+ জলা-  নীলফামারী 

 

809 920 4809 সািবহা ইয়াসমীন  
িপতা- মাহা দ ইয়ািছন  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- ঢাকা  

 5নং টেকর হাট লন, ওয়াড- 34, 
নবাব র, কাতয়ালী, ঢাকা- 1100 
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ায়ী কানা ম  

810 921 4810 িলংকন মা া 
িপতা- সাই র রহমান মা া  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- গাপালগ  

াম- তাড় াম    
ডাকঘর- বলাকইড় 8100 
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ  

 

811 922 4811 রািক ল ইসলাম  
িপতা- আ ল আিজজ  
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- কালপািন    
ডাকঘর- বজরা হাট 5621 
উপেজলা- উিল র  
জলা-  িড় াম  

 

812 923 4812 মাঃ ওমর ফা ক আক   
িপতা- মাঃ আ ল স আক   
মাতা- য়ারা বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- চকেগািব র    
ডাকঘর- জগ াথ র 6720 
উপেজলা- রায়গ   
জলা-  িসরাজগ   

 

813 924 4813 িরফা  তাসিফয়া মীম 
িপতা- এম. আব র রব 
মাতা- ববী আখতার খানম  
জলা- মাদারী র  

াম- বটতলা, কেলজ রাড, মাদারী র    
ডাকঘর- মাদারী র 7900 
উপেজলা- মাদারী র সদর  
জলা-  মাদারী র 

 

814 925 4814 পািপয়া পারভীন  
িপতা- নািজ ীন মািলথা  
মাতা- হািলমা বগম  
জলা- পাবনা  

াম- খেয়র তী    
ডাকঘর- দাগাছী 6600 
উপেজলা- পাবনা সদর  
জলা-  পাবনা  

 

815 926 4815 মাঃ মেহদী হাসান  
িপতা- মাঃ গালাম আজাদ  
মাতা- মাহ জা আ ার  
জলা- ঝালকাঠী  

াম-পাওতা (হাওলাদার বািড়)    
ডাকঘর- পাওতা 8420 
উপেজলা- নলিছ   
জলা-  ঝালকাঠী  

 

816 927 4816 মাঃ ষার হােসন  
িপতা- মাঃ আফজাল হােসন  
মাতা- রেবকা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- পাইকপাড়া    
ডাকঘর- হাটেগাপাল র 7300 
উপেজলা- িঝনাইদহ সদর  
জলা-  িঝনাইদহ 

 

817 928 4817 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শাহ আলম িময়া  
মাতা- িবউ  বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- হির মািরয়া ( মৗঃ আচমত আলী 
খান সড়ক)  
ডাকঘর- মাদারী র 7900  
উপেজলা+ জলা-  মাদারী র 

 

818 929 4818 মাঃ জািক ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- মাছাঃ িফেরাজ খা ন  
জলা- মেহর র  

াম- সহড়াবািড়য়অ   
ডাকঘর- গীরেগাফা 7110 
উপেজলা- গাংনী  
জলা-  মেহর র  

 

819 930 4819 মাঃ িফেরাজ উি ন  
িপতা- মাঃ ওসমান গনী  
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া    
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ     

 

820 931 4820 জা া নেনছা  
িপতা- কারেশদ আলম  
মাতা- হািসনা খা ন  
জলা- যেশার  

াম- ল তলা (খা রা বাজার বাস া )   
ডাকঘর- ল তলা 7400 
উপেজলা- যেশার সদর  
জলা-  যেশার 
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821 932 4821 মাঃ জন আলী  
িপতা- মাঃ আলম আলী  
মাতা- ◌আেমনা বগম  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- িচথিলয়া পাড়া    
ডাকঘর- হিরনা  7310 
উপেজলা- হিরনা   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

822 933 4822 তনয় রায়  
িপতা- িনমল ম ল রায়  
মাতা- জাসনা রায়  
জলা- িদনাজ র  

াম-  রােম র র  
ডাকঘর- রীহাট 5260 
উপেজলা- লবাড়ী  
জলা-  িদনাজ র  

 

823 934 4823 মাঃ জিসম উ ীন  
িপতা- মাঃ জিসম উ ীন  
মাতা- মমতাজ বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- গজারীয়া    
ডাকঘর- শেখর গ ও 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা-  নরিসংদী  

 

824 935 4824 অিভক সাহা  
িপতা- অিমত সাহা  
মাতা- ামলী সাহা 
জলা- যেশার  

াম- লান অিফস পাড়া (11)   
ডাকঘর- যেশার 7400 
উপেজলা- যেশার সদর  
জলা-  যেশার 

 

825 936 4825 মাছাঃ িলনা খা ন  
িপতা- ত মিহউি ন  
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম  
জলা- রং র  

C/O- মাঃ মিশউর রহমান  
াম- হয়বত র  

ডাকঘর- বরাতী হাট 5460 
উপেজলা- িমঠা র  
জলা-  রং র  

 

826 938 4826 মাঃ রােশ স সােলকীন সাি র  
িপতা- মাঃ আ র রা াক  
মাতা- রািশদা বগম  
জলা- মাদারী র  

   C/O- মাঃ আ র রা াক 152/2/এ 
পি ম মা কাটা, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা- 
1206 

 

827 939 4827 মাঃ তািজন জােহদ জিন 
িপতা- মাঃ আ ল ওহাব  
মাতা- জািহদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- গািব র   
ডাকঘর- িঝনাইদহ 7300 
উপেজলা+ জলা-  িঝনাইদহ 

 

828 940 4828 মিন ল ইসলাম  
িপতা- িজ র রহমান  
মাতা- রািশদা বগম  
জলা- সাত ীরা  

াম- িলয়া    
ডাকঘর- কেদব র 9420 
উপেজলা- তালা  
জলা-  সাত ীরা  

 

829 941 4829 শখ িরয়া ল ইসলাম  
িপতা- শখ আ ল ওহাব 
মাতা- ফিরদা ইয়অসিমন  
জলা- নড়াইল  

াম- খািশয়াল   
ডাকঘর- খািশয়াল 7514 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা-  নড়াইল 

 

830 942 4830 মাঃ ফয়সাল রহমান  
িপতা- ত মাঃ ফজ র রহমান  
মাতা- ত. সােলহা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- িব াবাগীশ    
ডাকঘর- লবাড়ী 5680 
উপেজলা- লবাড়ী  
জলা-  িড় াম  

 

831 944 4831 মাঃ সালায়মান আল-হাসান  
িপতা- ত ফজ র রহমান  
মাতা- ত সােলহা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- িব াবাগীশ    
ডাকঘর- লবাড়ী 5680 
উপেজলা- লবাড়ী  
জলা-  িড় াম  
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832 945 4832 মাঃ মা ন কিবর  
িপতা- মাঃ ইসহাক খান  
মাতা- হািমদা বগম  
জলা- ঝালকাঠী  

াম- আ য়া    
ডাকঘর- আ য়া 8431 
উপেজলা- কাঠািলয়া  
জলা-  ঝালকাঠী  

 

833 946 4833 কাজী ইফা ল ইসলাম  
িপতা- কাজী আহা ল ইসলাম  
মাতা- নাজমীন লতানা  
জলা- গাপালগ   

াম- কাজীপাড়া    
ডাকঘর- কাজীপাড়া 8100 
উপেজলা+ জলা-  গাপালগ  

 

834 947 4834 মাহা দ আল-আিমন 
িপতা- মাহা দ  িময়া  
মাতা- জা া ল িফরদাউস  
জলা- ঢাকা  

232, 6  তলা, ফিকেরর ল 2নং গিল 
(গরম পািনর গিল), মিতিঝল, ঢাকা- 1000   

 

835 948 4835 সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাতাহার আলী বপারী  
মাতা- ফােতমা বগম  
জলা- বিরশাল  

C/O- কা  বপারী  
াম- দি ণ চর এককিরয়া    

ডাকঘর- চরলতা 8270 
উপেজলা- মেহি গ   
জলা-  বিরশাল 

 

836 949 4836 এস, এম, নািসর উি ন  
িপতা- মাঃ লতান মাহ দ  
মাতা- মাছাঃ রিহমা খা ন  
জলা- িসরাজগ   

াম- ল ী র (দি ণ পাড়া)   
ডাকঘর- সড়াৈতল 6740 
উপেজলা- বল িচ  
জলা-  িসরাজগ  

 

837 950 4837 মাহ র রহমান  
িপতা- ত. আব  সা ার  
মাতা- ত. জােবদা খানম  
জলা- প য়াখালী  

C/O- ত. আব স সা ার 
াম- বািজতা (2য় খ )  

ডাকঘর- বািজতা (িশ র হাট)  
উপেজলা- িমজাগ   
জলা-  প য়াখালী  

 

838 951 4838 রিবউল আওয়াল  
িপতা- আ ল আিজজ 
মাতা- রােবয়া  
জলা- টাংগাইল  

াম- কােহতা   
ডাকঘর- হমনগর 1992 
উপেজলা- গাপাল র  
জলা-  টাংগাইল  

 

839 953 4839 মাক রা জাহান  
িপতা- এস.এম. আফজাল হােসন  
মাতা- আন  আরা বগম  
জলা- জয় রহাট  

াম- 889, সাগরপাড়া  
ডাকঘর- জয় রহাট 5900 
উপেজলা- জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট   

 

840 954 4840 নপাল চ  দাস  
িপতা- রােজ র দাস  
মাতা- গীতা রানী সাদ  
জলা- হিবগ   

াম- মাড়াকির    
ডাকঘর- মাড়াকির 333 
উপেজলা- লাঘাই  
জলা-  হিবগ   

 

841 955 4841 সৗরভ সরকার  
িপতা- শেলন সরকার  
মাতা- িচ া সরকার  
জলা- জয় রহাট  

াম- স জনগর (িচ  িব  নীত)    
ডাকঘর- জয় রহাট 5900 
উপেজলা+ জলা-  জয় রহাট 

 

842 956 4842 মাঃ আফজা র রহমান  
িপতা- মাঃ ইি শ আলী  
মাতা- মাছাঃ ফরেদৗসী আরা বগম  
জলা- প গড়   

াম- রাতন প গড় (িবএম কেলজ রাড)   
ডাকঘর- প গড় 5000 
উপেজলা+ জলা-  প গড় 
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843 957 4843 মাজহা ল আলম  
িপতা- এম িড জাহ ল আলম  
মাতা- কমলী বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- মাটলা    
ডাকঘর- মা া িলয়া 8102 
উপেজলা+ জলা-  গাপালগ  

 

844 958. 4844 মাঃ গালাম সারওয়ার  
িপতা- মাঃ আ ল কােশম   
মাতা- মাছাঃ লনাহার বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- পািরলা    
ডাকঘর- হাটগাে াপাড়া 6250 
উপেজলা- বাগমারা 
জলা-  রাজশাহী  

 

845 959 4845 নাজ ল হাসান  
িপতা- আ াহ চৗ রী  
মাতা- আ রা তা কদার  
জলা- হিবগ   

াম- লতান র ( চৗ রী বাড়ী)    
ডাকঘর- িহয়ালা 3300 
উপেজলা- বািনয়াচং  
জলা-  হিবগ  

 

846 960 4846 মা ফা ইবেন আ ল হক  
িপতা- ত আ ল হক  
মাতা- িপয়ারা বগম  
জলা- ি য়া  

াম- গািপনাথ র   
ডাকঘর- গাপালনগর 7040 
উপেজলা- ভড়ামারা  
জলা-  ি য়া  

 

847 961 4847 আফিরন শাহিরয়া ি য়াংকা  
িপতা- মাঃ মাতােলব ল র  
মাতা- শাহানারা বগম  
জলা- ঢাকা  

বাড়ী নং- 23/1, সড়ক নং- 03, 
ম ন ীপাড়া, বাসােবা, িখলগ ও, ঢাকা- 
1219   

 

848 962 4848 মাঃ আ াহ তােরক 
িপতা- মাঃ আ ল আিজজ 
মাতা- ফােতমা পারভীন  
জলা- ল ী র  

াম- িবরািহম র (িবরািহম র ডা ার 
বাড়ী)   
ডাকঘর- িবরািহম র 3706 
উপেজলা- চ গ   
জলা-  ল ী র 

 

849 963 4849 মাঃ শাহী ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- সারাজাহান বগম  
জলা- ল ী র  

াম- চর টবগী (বাঘা বাড়ী)   
ডাকঘর- রামদয়াল বাজার 3730 
উপেজলা- রামগিত   
জলা-  ল ী র  

 

850 964 4850 মাঃ কাম ল হাসান  
িপতা- মাঃ সিলম হাং  
মাতা- মাসাঃ িপয়ারা বগম  
জলা- বর না  

াম- মাদারতলী    
ডাকঘর- মাদারতলী 8721 
উপেজলা- পাথরঘাটা  
জলা-  বর না  

 

851 965 4851 তানিমন ইসলাম  
িপতা- মাঃ মিফ ল ইসলাম  
মাতা- আসা ন িনসা  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ মিফ ল ইসলাম  
1/27/6/1 (2য় তলা)  
দি ণ গদা পাড়া, ওয়াড নং- 06, ঢাকা 
দি ণ িস  কেপােরশন, বাসােবা, গদা, 
ঢাকা- 1214  

 

852 966 4852 ফিরদ শখ 
িপতা- ভালাই শখ 
মাতা- আিমনা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- নড়ারকাি     
ডাকঘর- শািফয়া শরীফ 7910 
উপেজলা- রাৈজর 
জলা-  মাদারী র  

 

853 967 4853 ফিবহা তাসিমন মাহী ইঁয়া  
িপতা- মাঃ ফিরদ আহেমদ ইঁয়া  
মাতা- তাহিমনা মৗ মী   
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- সনারবাদী    
ডাকঘর- আখাউড়া িস, িপ 3450 
উপেজলা- আখাউড়া 
জলা-  া ণবািড়য়া 
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854 968 4854 সাহাগ ফিকর  
িপতা- আ ল হািলম ফিকর  
মাতা- িবউ  বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- তারকাি     
ডাকঘর- শািফয়া শরীফ 7910 
উপেজলা- রাৈজর  
জলা-  মাদারী র  

 

855 969 4855 মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ স সালাম  
মাতা- িফয়া আ ার  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ আ স সালাম াম- ডমরান    
ডাকঘর+উপেজলা- ধামরাই 
জলা- ঢাকা 1350  

 

856 970 4856 মাঃ িমজা র রহমান  
িপতা- মাঃ সয়দ আলী  
মাতা- মাছাঃ লাইলী বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- চি র    
ডাকঘর- চি র 5720 
উপেজলা- রগ  
জলা-  গাইবা া  

 

857 971 4857 আরাফাত হােসন  
িপতা- আলাউ ীন চৗ রী  
মাতা- আকিলমা খা ন  
জলা- গাপালগ  

াম- মরী গািপনাথ র ( গািপনাথ র 
পি ম পাড়া)   
ডাকঘর- গািপনাথ র 8103 
উপেজলা- গাপালগ  সদর  
জলা-  গাপালগ  

 

858 972 4858 মাঃ মজবাহ উি ন  
িপতা- মাঃ আ ল বশর 
মাতা- রািজয়া খানম  
জলা- চ াম  

C/O- মাঃ আ ল শর 
াম- মরগাহ    

ডাকঘর- আজম র 4325  
উপেজলা- িমরসরাই 
জলা-  চ াম  

 

859 973 4859 আ ল কালাম  
িপতা- আ স সালাম  
মাতা- হািসনা আ ার  
জলা- া ণবািড়য়া  

C/O- আ স সালাম  
াম- মিরচাকাি  ( বপাড়া)    

ডাকঘর- মিরচা কাি  3418 
উপেজলা- বা ারাম র  
জলা- া ণবািড়য়া   

 

860 974 4860 জাকািরয়া  
িপতা- িছি র রহমান  
মাতা- ভামরােজর নছা 
জলা- া ণবািড়য়া  

C/O- হাজী িছি র রহমান াম- বাখর 
নগর (উ র পাড়া)   
ডাকঘর- মিরচাকাি  3418 
উপেজলা- বা ারাম র  
জলা- া ণবািড়য়া   

 

861 975 4861 মাঃ সাহাগ িব াস 
িপতা- মাঃ খিল র রহমান  
মাতা- লাইলী আ ার  
জলা- বর না  

াম- ওয়াপদা সড়ক, পৗরসভার িপছন 
রাড ( হাি ং নং- 33)   

ডাকঘর- আমতলী 8710 
উপেজলা- আমতলী  
জলা-  বর না  

 

862 976 4862 মাঃ হাসা ামান  
িপতা- মাঃ ইউ স আলী  
মাতা- হেলনা বগম  
জলা- মািনকগ   

াম- দাদেরাখী    
ডাকঘর- ই াজগ  1800 
উপেজলা- হিররাম র  
জলা-  মািনকগ   

 

863 977 4863 মাঃ রািক ল হাসান  
িপতা- মাঃ লাল খান  
মাতা- রবা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- তামাই দি ণ পাড়া (বাসা- 53, 
সড়ক- 4)   
ডাকঘর- তামাই 6730 
উপেজলা- বল িচ  
জলা-  িসরাজগ   
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864 978 4864 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- খারেশদ আলম  
মাতা- খােলদা খা ন  
জলা- ভালা  

াম- িজ াগড়  3নং ওয়াড    
ডাকঘর- িজ াগড় 
উপেজলা- চরফ াশন 
জলা-  ভালা  

 

865 979 4865 কাজী আ  জােসম  
িপতা- কাজী সাহাব উি ন  
মাতা- তাছিলমা আ ার  
জলা- নায়াখালী  

াম- ামি  ( ামি  কাজী বািড়)   
ডাকঘর- পােটায়ারীর হাট 3811 
উপেজলা- কিবরহাট 
জলা- নায়াখালী  

 

866 981 4866 কাম াহার মা  
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাতা- মমতাজ বগম  
জলা- া ণবািড়য়া 

C/O- মাঃ রিফ ল ইসলাম 
াম- আখাউড়া মসিজদ পাড়া    

ডাকঘর- আখাউড়া 3450 
উপেজলা- আখাউড়া  
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

867 982 4867 মাঃ ফখ ল আেরিফন  
িপতা- মাঃ আ  তােহর  
মাতা- সয়দা রওশন আরা আ ার  
জলা- ফনী  

াম- গািব র ( রব  িময়াজী বািড়)   
ডাকঘর- হাজীর বাজার 3900 
উপেজলা- ফনী সদর  
জলা-  ফনী  

 

868 983 4868 মাঃ সােলমান  
িপতা- মাঃ মা ািফ র রহমান  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ফনী  

াম- উ র চরচি য়া ( হাি ং 89, 
পৗরসভা)   

ডাকঘর+উপেজলা- সানাগাজী  
জলা-  ফনী 

 

869 984 4869 আ বকর িসি ক 
িপতা- মাহা দ আলী  
মাতা- খিতজা খা ন  
জলা- নায়াখালী  

াম- ব চরেব া ( মাহা দ আলী 
ম ােরর বাসা)   

ডাকঘর- চরেড া 3892 
উপেজলা- হািতয়া  
জলা-  নায়াখালী  

 

870 985 4870 মাঃ মাহ র রহমান  
িপতা- মাঃ মা ার হােসন তা কদার  
মাতা- ছয়ারন নছা  
জলা- গাপালগ   

াম- গড়ােখালা    
ডাকঘর- সািলনা বকসা 8140 
উপেজলা- কািশয়ানী  
জলা-  গাপালগ   

 

871 986 4871 এস. এম. শামীম  
িপতা- আ ল খােলক  
মাতা- জয়নাব বগম  
জলা- গাপালগ   

াম- রতাল    
ডাকঘর- িশিকর বাজার 8110 
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ   

 

872 987 4872 ত রা মিরয়ম িমি   
িপতা- মাঃ হমােয়ত উি ন  
মাতা- ফিরদা ইয়াসিমন  
জলা- বিরশাল  

াম- উ র সাগরদী (শহীদ আ র রিহম সড়ক)   
ডাকঘর- বিরশাল 8200 
উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল 

 

873 988 4873 মাঃ হািব র রহমান  
িপতা- মাঃ আনসার আলী  
মাতা- মমালী বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ   

াম- জাড়া ব লতলা  
ডাকঘর- মহারাজ র 6300 
উপেজলা- চ পাইনবাবগ  সদর 
জলা-  চ পাইনবাবগ  

 

874 990 4874 মাঃ ইবরািহম খিলল  
িপতা- মাঃ আহা ামান  
মাতা- রিহমা খা ন  
জলা- রাজবািড়  

াম- নারায়ন র ( বরাগী পাড়া)   
ডাকঘর- পাংশা 7720  
উপেজলা- পাংশা  
জলা-  রাজবািড়  
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875 991 4875 মাহা দ আিশ র রহমান  
িপতা- আলী আকবার ফিকর  
মাতা- জাৎ া বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- চরকািলকা র   
ডাকঘর- মাদারী র 7900 
উপেজলা+ জলা-  মাদারী র 

 

876 992 4876 মাঃ ওজােয়র আহা দ  
িপতা- মাঃ আব ল মিজদ  
মাতা- জয়নেবর নছা  
জলা- িম া  

াম- হািড়পাড়া    
ডাকঘর- ভামরকাি  3510 
উপেজলা- চাি না  
জলা-  িম া  

 

877 994 4877 িম ন চ  সাহা  
িপতা- মেনার ন সাহা  
মাতা- মিনকা রানী সাহা  
জলা- ি গ   

াম- পি ম বাঘড়া   
ডাকঘর- বাঘড়া 1557 
উপেজলা- নগর  
জলা-  ীগ   

 

878 996 4878 তাপসী রােবয়া  
িপতা- মাঃ আজহার িময়া  
মাতা- সােহরা খা ন  
জলা- ঢাকা  

াম- পি ম রাজা বাজার (58/এ/2, 
াট#িস/1)   

ডাকঘর- তজগ ও 1215 
উপেজলা+ জলা-  ঢাকা 

 

879 997 4879 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ছিমর উ ীন  
মাতা- মাছাঃ ছিকনা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- বজরা হলিদয়া    
ডাকঘর- ন ন বাজার 5711  
উপেজলা- রগ   
জলা-  গাইবা া  

 

880 998 4880 শরীফ আল নাজনীন  
িপতা- সয়দ আহমদ  
মাতা- লাইলী আ ার  
জলা- নায়াখালী  

াম- দশয়ানী টবগা ( লািময়া পি ত 
বািড়)   
ডাকঘর- আমনবাগ 3800 
উপেজলা- চাটিখল  
জলা-  নায়াখালী  

 

881 999 4881 আ ব র বয়াতী  
িপতা- মাতািলব বয়াতী  
মাতা- রজান বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- কাদািলয়া    
ডাকঘর- বািজত র  
উপেজলা- রাৈজর  
জলা-  মাদারী র  

 

882 1000 4882 মাহা দ আল-আিমন  
িপতা- ত মাঃ আ ল জ ার  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- ন েকানা  

াম- আড়াগ ও    
ডাকঘর- অভয় পাশা 2400 
উপেজলা- আটপাড়া  
জলা-  ন েকানা  

 

883 1001 4883 র মাহা দ আজাদী  
িপতা- মাহা দ আ ল মিতন  
মাতা- র নাহার বগম  
জলা- ন েকানা  

াম- আড়াগ ও    
ডাকঘর- অভয় পাশা 2400 
উপেজলা- আটপাড়া  
জলা-  ন েকানা  

 

884 1002 4884 আল আমীন  
িপতা- মাখেল র রহমান  
মাতা- ছ য়ারা বগম  
জলা- িকেশারগ   

াম- আ া র    
ডাকঘর- আ া র 2371 
উপেজলা- অ াম  
জলা-  িকেশারগ   

 

885 1003 4885 ইফফাত জাহান  
িপতা- আব ল হাদী িময়া  
মাতা- িশিরয়া বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- কাউিনয়া ধন সড়ক (হািলম কেটজ)   
ডাকঘর- বিরশাল 8200 
উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল 
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886 1005 4886 মাইয়া আফেরাজ  
িপতা- এ ক এম শাম ি ন  
মাতা- আিমনা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- চরমছল  (বাঙালীপাড়া)  
ডাকঘর- চরমছল  2230 
উপেজলা- গফরগ ও 
জলা-  ময়মনিসংহ  

 

887 1007 4887 শখ সাইেয় ল ইসলাম  
িপতা- শখ আ র রিহম  
মাতা- সািহদা বগম  
জলা- ীগ   

াম- পাড়াচক বাউিশয়া ( বপারী বািড়)   
ডাকঘর- বাউিশয়া 1510 
উপেজলা- গজািরয়া  
জলা-  ীগ   

 

888 1009 4888 সানিজদা খানম ি   
িপতা- আ ল কােদর খান  
মাতা- রািজ লতানা  
জলা- মািনকগ   

াম- আ ারমািনক    
ডাকঘর- হিররাম র 1830 
উপেজলা- হিররাম র  
জলা-  মািনকগ   

 

889 1010 4889 এসেময়ার নবী আিসফ  
িপতা- মাঃ আ ছ ছা ার  
মাতা- িজ াত আরা রবা  
জলা- টাংগাইল  

C/O- মাঃ আ া ামান াম-  
রচর    

ডাকঘর- ক মাহন র 1990 
উপেজলা- গাপাল র  
জলা-  টাংগাইল  

 

890 1012 4890 ফােতমা- জ- জাহরা  
িপতা- মাঃ আ ল ফজল   
মাতা- রিজনা ফজল  
জলা- পাবনা  

াম- রাতন এিতমখানা রাড, শিলগািড়য়া 
(বাসা নং- 1946)   
ডাকঘর- পাবনা 6600  
উপেজলা- পাবনা সদর  
জলা-  পাবনা 

 

891 1013 4891 মাঃ গালাম মওলা  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ চায়না বগম  
জলা- িসরাজগ   

াম- জামৈতল (িহ  পাড়া)   
ডাকঘর- ব  জামৈতল 6730 
উপেজলা- কামারখ    
জলা-  িসরাজগ   

 

892 1014 4892 মাহদী হাসান  
িপতা- মিশউর রহমান  
মাতা- িলিল বগম  
জলা- যেশার  

াম- বড় িল    
ডাকঘর- কােয়মেকালা 7420 
উপেজলা- িঝকরগাছা  
জলা-  যেশার  

 

893 1015 4893 তানভীর হােসন  
িপতা- মাঃ মা ার হােসন  
মাতা- কািহ র হােসন  
জলা- ঢাকা  

াম- মরাজনগর (1972, ক-িড, রাড- 10)   
ডাকঘর- মরাজনগর 1362 
উপেজলা- কদমতলী  
জলা-  ঢাকা  

 

894 1016 4894 মাঃ সালমান ফারসী  
িপতা- মিন ামান  
মাতা- সালমা খা ন  
জলা- মা রা  

াম- খে া ল বাড়ী    
ডাকঘর- নহাটা 7632 
উপেজলা- মহা দ র  
জলা-  মা রা  

 

895 1017 4895 মাঃ আির র রহমান  
িপতা- মাঃ ফজ র রহমান  
মাতা- আসমা খা ন  
জলা- নওগ   

াম- রসকানাই    
ডাকঘর-মি ক র 6540 
উপেজলা- প ীতলা  
জলা-  নওগ   

 

896 1018 4896 মাঃ আিত র রহমান  
িপতা- মাঃ শাম ল হক  
মাতা- িশিরয়া  
জলা- টা াইল 

াম- কািজবাড়ী    
ডাকঘর- কানড়া 1913 
উপেজলা- নাগর র  
জলা-  টা াইল  
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897 1020 4897 মাঃ শিফউল আজম সাগর  
িপতা- মাঃ শাম ামান  
মাতা- িমেসস আন মান-আরা বগম  
জলা- রং র   

াম- নীলক  (মা ারপাড়া (বাসা- 225, 
রাড নং- 2/ক)   

ডাকঘর- রং র সদর 5400 
উপেজলা- রং র সদর  
জলা-  রং র  

 

898 1024 4898 মা. খাই ল বাসার  
িপতা- মা. ফজ ল হক  
মাতা- র য়ারা খা ন  
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- সতরপাড়া    
ডাকঘর- ি শাল  
উপেজলা+ জলা- ময়মনিসংহ 

 

899 1025 4899 িজ. এম. মহরাজ জামান  
িপতা- িজ. এম. বিদউ ামান  
মাতা- িবলিকস জামান  
জলা- চ াম  

াম- ঘাঘরকা া (বাসা- 62, গাজী মি ল)   
ডাকঘর- কাটালীপাড়া 8110 
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা-  গাপালগ   

 

900 1026 4900 মাঃ নাজ ল দা  
িপতা- মাঃ সেম আলী  
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম  
জলা- প গড়  

াম- শালবাহান    
ডাকঘর- শালবাহান 5030 
উপেজলা- ত িলয়া  
জলা-  প গড়  

 

901 1027 4901 আির র রহমান  
িপতা- আ ল খােয়র মাহা দ 
ফরেদৗস  

মাতা- ত গােলরা বগম  
জলা- মািনকগ   

াম- আ ারমািনক    
ডাকঘর- হিররাম র 1830 
উপেজলা- হিররাম র  
জলা-  মািনকগ   

 

902 1028 4902 শখ রােসল রানা  
িপতা- িসরা ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ মমতাজ শাহেনওয়াজ  
জলা- মাছা. মমতাজ শাহেনওয়াজ 

াম- রাম র    
ডাকঘর- নলভা া 7351 
উপেজলা- কালীগ   
জলা-  িঝনাইদহ  

 

903 1029 4903 মাঃ সিহ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ল কিরম  
মাতা- মাছাঃ সািবহা লতানা  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- উমল পাড়া (বাসা- 33, রাড- 
2/3)   
ডাকঘর- লালমিনরহাট 5500 
উপেজলা+ জলা- লালমিনরহাট 

 

904 1031 4904 মাঃ েবল আজাদ  
িপতা- মাঃ আ ল খােলক  
মাতা- মাসাঃ িমনারা বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- খিলশাখালী    
ডাকঘর- খিলশাখালী 8600 
উপেজলা+ জলা- প য়াখালী  

 

905 1032 4905 ফারজানা ইয়াসিমন  
িপতা- মাঃ হা ন-অর-রিশদ খান  
মাতা- খােদজা আ ার  
জলা- ন েকানা  

াম- রাজতলা (খানবািড়)    
ডাকঘর- রাজতলা 25690 
উপেজলা- মদন  
জলা-  ন েকানা  

 

906 1033 4906 এন. এম. মিফ র রহমান  
িপতা- মাঃ নািসর উি ন  
মাতা- গালবাহার  
জলা- িকেশারগ   

াম- চা র ম পাড়া    
ডাকঘর- মািনকখালী 2331 
উপেজলা- ক য়াদী  
জলা-  িকেশারগ   

 

907 1034 4907 অ প মার িম ী  
িপতা- রবতী মার িব ী  
মাতা- ত রবা রানী িম ী 
জলা- বােগরহাট  

াম- গািব র (িম ী বািড়)   
ডাকঘর- বৗল র 9311 
উপেজলা- মােড়লগ   
জলা-  বােগরহাট  
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908 1035 4908 মাঃ বাদশা ফাহাদ  
িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন  
মাতা- রিহমা বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- ইসলাম নগর (দােরাগা বািড়)   
ডাকঘর- মা রাইল 1362 
উপেজলা- যা াবািড়  
জলা-  ঢাকা  

 

909 1036 4909 বণা আ ার  
িপতা- মাঃ মাশাররফ খান  
মাতা- ল ম বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- ধান গেবষণা সড়ক ( রাতন- 1796, 
ন ন- 2851, ক- িস)   
ডাকঘর- পাতলী 8280 
উপেজলা- বিরশাল সদর  
জলা-  বিরশাল 

 

910 1037 4910 মাঃ আশরা ল আলম  
িপতা- মাঃ সািহ র রহমান  
মাতা- সফালী বগম  
জলা- শর র  

াম- ধা য়া    
ডাকঘর- ধা য়া 2130 
উপেজলা- বরদী  
জলা-  শর র  

 

911 1038 4911 মাঃ ফরহাদ হােসন মন  
িপতা- মা দ খান  
মাতা- ফিরদা ইয়াছিমন  
জলা- প য়াখালী 

াম- আরামবাগ (বাসা নং- 09, রাড নং- 
2/1)   
ডাকঘর- প য়াখালী 8600 
উপেজলা- প য়াখালী সদর  
জলা-  প য়াখালী 

 

912 1039 4912 তািনয়া খা ন  
িপতা- িদয়ানত আলী খান  
মাতা- রাকসানা পারভীন  
জলা- মা রা  

াম- গা র    
ডাকঘর- রাধানগর 7610 
উপেজলা- র  
জলা-  মা রা  

 

913 1040 4913 সরাত জাহান  
িপতা- মাঃ ল আিমন খান  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- বর না  

াম- পি ম ধানমি , শংকর (70/িড, 
হীরামি ল (4থ তলা)   
ডাকঘর- মাহা দ র 1207  
উপেজলা+ জলা-  ঢাকা 

 

914 1041 4914 জা া ল িবিলয়া ইয়ামীম 
িপতা- মর ম এমরান হােসন  
মাতা- িমেসস িফয়া হােসন  
জলা- ব ড়া  

া র, ব ড়া সদর, ব ড়া     

915 1042 4915 মাঃ রহম াহ  
িপতা- মা াহার আলী  
মাতা- আ মান আরা  
জলা- শর র  

াম- ঝগড়ার চর    
ডাকঘর- ঝগড়ার চর বাজার 2130 
উপেজলা- বরদী   
জলা-  শর র  

 

916 1043 4916 মঘনাথ চ বত   
িপতা- িবমল চ বত   
মাতা- স া রানী চ বত   
জলা- িকেশারগ   

াম- বন াম পি ম পাড়া    
ডাকঘর- বন াম 2331 
উপেজলা- কা য়াদী  
জলা-  িকেশারগ   

 

917 1044 4917 মাঃ িনজাম উি ন খান  
িপতা- মাঃ ফজ ল কিরম খান  
মাতা- হািলমা আ ার খান  
জলা- ন েকানা  

াম- বধলা রাজপাড়া    
ডাকঘর- বধলা 2410 
উপেজলা- বধলা  
জলা-  ন েকানা  

 

918 1045 4918 মাঃ স জ সাইন  
িপতা- মাঃ মাশেলম শখ 
মাতা- জাহরা খা ন  
জলা- সাত ীরা  

াম- নগরঘাটা    
ডাকঘর- নগরঘাটা 9421 
উপেজলা- তালা  
জলা-  সাত ীরা  
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919 1046 4919 মাঃ মন ম ল  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম ম ল  
মাতা- মাছাঃ রনজনা খা ন  
জলা- রং র  

াম- রা মাবাদ    
ডাকঘর- নাটারাম 5430 
উপেজলা- বদরগ   
জলা- রং র   

 

920 1047 4920 মালিবকা ম মদার  
িপতা- মািনক লাল ম মদার  
মাতা- অ লী ম মদার  
জলা- ফনী  

াম- সেনর িখল (ম মদার বািড়)    
ডাকঘর- কািজর হাট 3933  
উপেজলা- সানাগািজ  
জলা-  ফনী  

 

921 1048 4921 এস এম সাহাগ  
িপতা- আঃ জ ার শখ 
মাতা- িমেসস আনিজরা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- রামপাল    
ডাকঘর- রামপাল 9340 
উপেজলা- রামপাল  
জলা-  বােগরহাট  

 

922 1049 4922 আ  সােল   
িপতা- আব ল মিজদ  
মাতা- ৎ নেনছা বগম  
জলা- প য়াখালী  

াম- দি ণ ঘটেকর আ য়া (হাওলাদার 
বািড়)   
ডাকঘর- ঘটেকর আ য়া 8610 
উপেজিমজাগ  লা-  
জলা-  প য়াখালী  

 

923 1050 4923 মাঃ তির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ বাকা উি ন শখ 
মাতা- িপয়ারী বগম  
জলা- নড়াইল  

াম- কা ন র    
ডাকঘর- নওয়া াম 7520 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা-  নড়াইল  

 

924 1051 4924 মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতা- আ ল মছি র  
মাতা- আ াবান িবিব 
জলা- িসেলট  

াম- অলংকারী    
ডাকঘর- অলংকারী 3130 
উপেজলা- িব নাথ  
জলা-  িসেলট 

 

925 1052 4925 ইয়াসিমন িলজা খান  
িপতা- আ ল কালাম খান  
মাতা- ফারহানা খান  
জলা- ি য়া  

াম- কাট পাড়া (15/গ, কাজী নজ ল 
ইসলাম রাড)   
ডাকঘর- ি য়া সদর 7000 
উপেজলা+ জলা-  ি য়া 

 

926 1053 4926 মাঃ নাজ ল হাসান  
িপতা- মাঃ নয়ামত উ া   
মাতা- দেলায়ারা বগম  
জলা- নায়াখালী  

c/o- নয়ামত উ া  এ াডেভােকট 
াম- শহীদ  িডয়াম সংল  ( রাড-1, 

ওয়াড- 1)   
ডাকঘর- নায়াখালী 3800  
উপেজলা- নায়াখালী সদর 
জলা-  নায়াখালী 

 

927 1054 4927 িনলা ী পাইক  
িপতা- নীল পাইক  
মাতা- অিনমা বল  
জলা- িপেরাজ র  

াম- নড়াইল পাড়া ( হাি ং নং- 055)   
ডাকঘর- িপেরাজ র 8500 
উপেজলা+ জলা-  িপেরাজ র 

 

928 1055 4928 ইসরাত জাহান চ দনী  
িপতা- মিতয়ার রহমান  
মাতা- রািজয়া রহমান  
জলা- িম া  

াম+ডাকঘর- আিবদ র    
উপেজলা- িড়চং   
জলা-  িম া  

 

929 1056 4929 এমদা ল হক 
িপতা-  আিজম উ ী  
মাতা-  রিজযা খা ন 
জলা- িকেশারগ  

াম-  অমর র  
ডাকঘর-জাংগািলয়া 
উপেজলা-পা ি য়া 
জলা-িকেশারগ  
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930 1057 4930 ইসরাত জাহান ইভা  
িপতা-  রিমজ উি ন আহেমদ 
মাতা-  শািহ র আ ার 
জলা- ঢাকা 

ইে িরয়াল াট (িস-5), 302, বড় 
মগবাজর, শাি নগর, রমনা, ঢাকা- 1217  
 

 

931 1058 4931 এস এম ইউ ফ 
িপতা-  আ ল হােসন সাউদ 
মাতা-  ফরেদৗসী বগম 
জলা- চ দ র 

াম- নায়াগ  
ডাকঘর-িফিরদগ  
উপেজলা-িফিরদগ  
জলা-চ দ র 

 

932 1059 4932 আকাশ দাস 
িপতা-  মেনার ন দাস 
মাতা-  শাভা রানী দাস  
জলা- বিরশাল 

াম- গায়াইল  
ডাকঘর-বাশাইল 
উপেজলা-আৈগলঝাড়া 
জলা- বিরশাল 

 

933 1060 4933 মাঃ আসা ামান  
িপতা- একরা ল হক 
মাতা-  ফরেদৗসী আ ার 
জলা- িম া 

াম-ধামতী (আইনজত আলী সরকার বাড়ী) 
ডাকঘর-ধামতী 
উপেজলা- দিব ার 
জলা- িম া 

 

934 1061 4934 মাঃ আ র রহমান  
িপতা-  মা: শাহেনওয়াজ কিবর 
মাতা-  মাছা: রেহনা খা ন 
জলা- য়াডা া 

াম-ভাংবািড়য়া 
ডাকঘর-হাটেবায়ািলয়া 
উপেজলা-আলমডা া 
জলা- য়াডা া 

 

935 1062 4935 এস. এম. জড. ইমরান বাসান  
িপতা-  মাঃ কামাল উি ন 
মাতা-  ফরেদৗসী কামাল 
জলা- ফনী 

াম-দি ণ মিন র (514/2) 
ডাকঘর-িমর র 1216 
উপেজলা-িমর র 
জলা-ঢাকা 

 

936 1063 4936 মাঃ আসা ামান  
িপতা- মাঃ খােল র রহমান 
মাতা- ত-আেনায়ারা বগম 
জলা-ঠা রগ ও 

াম-আরাজী চ ন চহট 
ডাকঘর- জাহীদাবাদ 
উপেজলা-রানীশংৈকল 
জলা-ঠা রগ ও 

 

937 1067 4937 নজ ল ইসলাম  
িপতা-আব ল সিহদ 
মাতা-মেনায়ারা বগম 
জলা- নায়াখালী 

াম-দি ণ চরেচ া 
ডাকঘর-চরেচ া বাজার 
উপেজলা-হািতয়া 
জলা- নায়াখালী 

 

938 1068 4938 আ াহ আল বাকী 
িপতা-আ র রা াক মা া 
মাতা- রােকয়া 
জলা-বােগরহাট 

াম-রাৈজর 
ডাকঘর-রােয় া বাজার 
উপেজলা-শরনাখালা 
জলা-বােগরহাট 

 

939 1069 4939 মাঃ তাশরী ল হাবীব িবন তা কদার  
িপতা-আ স সালাম  
মাতা-তহিফকা আকতার 
জলা-লালমিনরহা 

াম- ষভা ার  
ডাকঘর- ষভা ার 5520  
উপেজলা-কালীগ  
জলা-লালমিনরহাট 

 

940 1070 4940 শারিমন আকতার  
িপতা-আিম ল ইসলাম 
মাতা-শাহানারা আকতার 
জলা- ঢাকা 

াম-নয়ােটালা মগবাজার  
ডাকঘর-শাি নগর উপেজলা-রমনা 
জলা-ঢাকা 
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941 1071 4941 মাঃ আিজম 
িপতা- মা: িসি ক 
মাতা-আিজরন নছা  
জলা-রাজবাড়ী 

াম-আ্ ারমািনক 
ডাকঘর-পা িরয়া 
উপেজলা-রাজবাড়ী 
জলা-রাজবাড়ী 

 

942 1072 4942 মাঃ রােশ ল ইসলাম  
িপতা-িসরা ল ইসলাম 
মাতা-বেকয়া খা ন 
জলা-িদনাজ র 

 

াম-ধনতলা 
(দফাদারপাড়া)  
ডাকঘর- সতাবগ  
উপেজলা- বাচাগ  
জলা-িদনাজ র 

 

943 1074 4943 মাঃ আরাফাত হােসন  
িপতা- মা: মিতউর রহমান 
মাতা- ৎ ন নাহার 
জলা-ঝালকা  

াম-তারা িনয়া  
ডাকঘর-তারা িনয়া 
উপেজলা-রাজা র 
জলা-ঝালকা  

 

944 1075 4944 মা. ল ইসলাম  
িপতা- মা: মাসেলম িশকদার 
মাতা-সিকনা বগম 
জলা-ঢাকা 

াম- দবীনগর উ র 
ডাকঘর-হিরত ী 
উপেজলা- দাহার 
জলা-ঢাকা 

 

945 1076 4945 মাহা দ তাফােয়ল হােসন  
িপতা-শাম ল হক 
মাতা-জাহানারা বগম 
জলা-চ দ র 

াম- মশাইদ 
ডাকঘর-রাম র নওহাটা 
উপেজলা-হাজীগ  
জলা-চ দ র 

 

946 1077 4946 মাঃ এশার আলী  
িপতা-আ ল মিজদ গাজী 
মাতা-ফােতমা খা ন 
জলা-সাত ীরা 

াম- ব কখালী 
ডাকঘর- শলখালী 
উপেজলা- ামনগর 
জলা-সাত ীরা 

 

947 1078 4947 মাঃ ল হক  
িপতা- র আিমন  
মাতা-লিতফন িবিব 
জলা-নওগ  

াম-পলাশ বাড়ী 
ডাকঘর-আমদা 
উপেজলা- পারশা  
জলা-নওগ  

 

948 1079 4948 কাজী আব ল আহাদ  
িপতা-কাজী রল আফছার 
মাতা-আেয়শা আ ার 
জলা- ফনী 

931, কাজী ভবন 
ই াহীম র বাজার রাড 
কাফ ল, ঢাকা- 1206। 

 

949 1080 4949 সােরায়ার জাহান  
িপতা-তির ল ইসলাম 
মাতা-রিহমা আ ার 
জলা-ময়মনিসংহ  

াম-খিড়য়া 
ডাকঘর-বীর কামট খালী 
উপেজলা-না াইল 
জলা-ময়মনিসংহ  

 

950 1081 4950 মাহা দ শির ল ইসলাম  
িপতা- ল ইসলাম 
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা-িকেশারগ   

াম- বচর পাড়াতলা 
ডাকঘর-চর ি য়া 
উপেজলা-ক য়াদী 
জলা-িকেশারগ   

 

951 1082 4951 মাঃ জাফর ইমাম  
িপতা- মাঃ ছালামত উ াহ 
মাতা-তাহিমনা আ ার 
জলা-ঢাকা 

াম- বয়ারা সিলম নগর 
ডাকঘর-বাঘইর 
উপেজলা- করানীগ  
জলা-ঢাকা 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

952 1083 4952 িখ আলমগীর  
িপতা- মা: আলমগীর হােসন 
মাতা-নািসমা আলম 
জলা-ফিরদ র 

াম-ম পাড়া হাসামিদয়া 
ডাকঘর-ভাংগা 
উপেজলা-ভাংগা 
জলা-ফিরদ র 

 

953 1084 4953 মাঃ িবন খান  
িপতা- মা: আ ল হাই খান 
মাতা- রােকয়া খানম 
জলা- ন েকানা 

াম- গাপাল র বাজার 
ডাকঘর-বারহাটা 
উপেজলা-বারহাটা 
জলা- ন েকানা 

 

954 1085 4954 মাঃ আ ল লিতফ  
িপতা- মা: রিমজ উি ন  
মাতা- মাছা: ছিমরন নছা 
জলা- িড় াম 

াম-চর খাদাইমারী 
ডাকঘর- শৗলমারী 
উপেজলা- রৗমারী 
জলা- িড় াম 

 

955 1086 4955 মাঃ আই ল ইসলাম  
িপতা- ত: ছফর উি ন  
মাতা-আিমনা বগম 
জলা-রং র 

াম-হির র 
ডাকঘর-কাউিনয়া 
উপেজলা-কাউিনয়া 
জলা-রং র 

 

956 1087 4956 রাজীব সরকার  
িপতা- ত নপাল সরকার 
মাতা-গােয় ী রানী সরকার 
জলা-ঢাকা 

াম- গাপীনাথ র (18, িদয়া রাড-7) 
ডাকঘর-নয়ারহাট  
উপেজলা-সাভার 
জলা-ঢাকা 

 

957 1088 4957 মাঃ মাক ল হক  
িপতা- এনা ল হক 
মাতা-মিজনা খা ন 
জলা- ি য়া 

াম-বাড়াদী (66 ও এ. ক খারিজ 
সড়ক) 
ডাকঘর-জগিত  
উপেজলা- ি য়া সদর 
জলা- ি য়া                                                                                                                     

 

958 1090 4958 রাঈ ল ইসলাম  
িপতা- শাম ল ইসলাম 
মাতা-সােরহা বগম 
জলা-ময়মনিসংহ 

 

াম-ঔ  
ডাকঘর-শা য়াই বাজার 
উপেজলা-হা য়াঘাট 
জলা-ময়মনিসংহ 

                                                                                                                             

 

959 1091 4959 মাঃ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শিহদ আলী 
মাতা- মাছাঃ সােহরা খা ন 
জলা-ময়মনিসংহ 

াম- কনাকা া 
ডাকঘর-রামেগাপাল র 
উপেজলা- গৗরী র 
জলা-ময়মনিসংহ                                                                                                                     

 

960 1092 4960 বনিজর িবহতরীন  
িপতা- শাহ ওয়ােজদ আলী 
মাতা-িফ জা আ ার খা ন 
জলা-ময়মনিসংহ 

াম-িকসমত দউলা 
ডাকঘর-বাহা র র 
উপেজলা- ল র 
জলা-ময়মনিসংহ                                                                                                                     

 

961 1093 4961 ভাশীষ পাল প ব 
িপতা- নারায়ণ চ  পাল 
মাতা-মমতা রানী পাল 
জলা-িপেরাজ র 

াম-গ ব র 
ডাকঘর-কাউখালী 
উপেজলা-কাউখালী 
জলা-িপেরাজ র                                                                                                                     

 

962 1094 4962 মাঃ ওসমান গণী 
িপতা- মাঃ ইউ ফ আলী 
মাতা-িমনারা খা ন 
জলা-ব ড়া 

াম-রিহমাবাদ ( িব- ক) 
ডাকঘর- ডমাজানী 
উপেজলা-শাজাহান র 
জলা-ব ড়া                                                                                                                        
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

963 1095 4963 মাঃ মাজহা ল ইসলাম  
িপতা- মা: আ ল বাসার ফিকর 
মাতা-সালমা বগম 
জলা-নড়াইল 

াম-কালডা া 
ডাকঘর-বন াম 
উপেজলা-কািলয়া  
জলা-নড়াইল                                                                                                                        

 

964 1096 4964 মাঃ হািফজ-আল-আসাদ 
িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতা-িশরতাজ খানম 
জলা-চ দ র 

াম-আকািনয়া (িময়াজী বাড়ী-445) 
ডাকঘর-িনি র 
উপেজলা-ক য়া 
জলা-চ দ র                                                                                                                      

 

965 1097 4965 শািমলী আ ারী  
িপতা- মােজদ শখ 
মাতা-মােলকা বগম 
জলা-ফিরদ র 

াম-আিলয়াবাদ (মােজদ মি ল) 
ডাকঘর- নগর 
উপেজলা-ফিরদ র সদর 
জলা-ফিরদ র                                                                                                                      

 

966 1100 4966 মাহা দ অিলউল ইসলাম অ  
িপতা-জাহা ীর হােসন ইঁয়া 
মাতা-পা ল বগম 
জলা-বিরশাল 

াম-কনকাঠী 
ডাকঘর-কনকাঠী 
উপেজলা-বিরশাল সদর 
জলা-বিরশাল                                                                                                                       

 

967 1101 4967 সয়দ মেহদী হাসান  
িপতা- সয়দ মাহ দ হাসান 
মাতা- ৎ াহার 
জলা- গাপালগ   

াম-চা া (মীর বািড়) 
ডাকঘর-রাতইল 
উপেজলা-কািশয়ানী 
জলা- গাপালগ                                                                                                                     
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পেদরনাম- সহকারী পিরচালক (অিভেযাগ, পযেব ণ ও সমেঝাতা) 
 

 

: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

1 2 2001 মাঃ আ ল আলীম 
িপতা-  মাঃ আব ল বােতন 
মাতা-  আিমনা বগম 
জলা-  চ াম 

াম-  মগধরা 
ডাকঘর-মগধরা 
উপেজলা-স ীপ 
জলা-চ াম 

 

2 3 2002 মাঃ ইউ স আলী 
িপতা-  মাঃ ওসমান গিণ 
মাতা-  তানিজলা খা ন 
জলা-  সাত ীরাআ 

াম-  নাকর কা  
ডাকঘর- নাকর কা  
উপেজলা-আশা িন 
জলা-সাত ীরা 

 

3 4 2003 মাঃ আব র রহমান 
িপতা-  মাঃ আব ল খােলক 
মাতা-  মাহ দা বগম 
জলা-  বিরশাল 

াম-  ব হিন 
ডাকঘর- উলািসয়া (ঈদগাহ বাজার) 
উপেজলা- মেহি গ  
জলা-বিরশাল 

 

4 5 2004 মাঃ সােহল রানা 
িপতা-  মাঃ রমজান আলী 
মাতা-  স রা বগম 
জলা-  ব ড়া 

াম-  িশকড় 
ডাকঘর- নারহউ 
উপেজলা-কাহা  
জলা-ব ড়া 

 

5 6 2005 আল মা ন 
িপতা-  আব ল আজীজ 
মাতা-  আেনায়ারা বগম 
জলা-  বর ড়া 

াম- সানাখালী 
ডাকঘর- বামনা 
উপেজলা-বামনা 
জলা-বর ড়া 

 

6 7 2006 মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা-  মাঃ িলয়াকত আলী 
মাতা-   কিহ র বগম 
জলা-  যেশার 

াম-  গা র 
ডাকঘর- মিনরাম র 
উপেজলা-মিনরাম র 
জলা-যেশার 

 

7 8 2007 মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা- মাঃ খিল র রহমান 
মাতা- মাসাঃ মেনায়ারা বগম 
জলা-  রাজশাহী 

াম- তিক র 
ডাকঘর- পবা 6210 
উপেজলা-শাহমখ ম 
জলা-রাজশাহী 

 

8 9 2008 সািদয়া ইসলাম 
িপতা-এ. .এম. শহী ল ইসলাম 
মাতা- তাহিমনা ইসলাম 
জলা-  িকেশারগ  

993/1, ন য়া রাড ( থম মাড়) 
ডাকঘর- িকেশারগ  
উপেজলা-িকেশারগ  
জলা-িকেশারগ  

 

9 10 2009 মৗ মী আ ার িম ল 
িপতা- ত কাজী গালাম িকবিরয়া  
মাতা- ত সিলনা আ ার জাহান 
জলা- া ণবাড়ীয়া 

াম-পি মপাড়া 
ডাকঘর- নবীনগর 
উপেজলা-নবীনগর 
জলা- া ণবাড়ীয়া 

 

10 11 2010 সয়দ কাম ামান 
িপতা- সয়দ রািক ামান  
মাতা- সয়দ কাম ার 
জলা- ন েকানা 

াম-উ র সাতপাই 
ডাকঘর- ন েকানা সদর 
উপেজলা- ন েকানা সদর 
জলা- ন েকানা 

 

11 12 2011 মাঃ শা  পরান 
িপতা- ত মাঃ রমজান আলী 
মাতা- জাহানারা বগম 
জলা-িকেশারগ  

াম-জািরর পাড় 
ডাকঘর- কলািদয়া 
উপেজলা-পা ি য়া 
জলা-িকেশারগ  
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: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

12 13 2012 মাঃ আখতা ামান 
িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন  
মাতা- রন নাহার বগম 
জলা-নীলফামারী 

াম-জািরর পাড় 
ডাকঘর- কলািদয়া 
উপেজলা-িকেশারগ  
জলা-নীলফামারী 

 

13 14 2013 মিন ামান 
িপতা- রমজান আলী 
মাতা- িমনা বগম 
জলা-ব ড়া 

াম- চৗিদবী 
ডাকঘর- চৗিদবী 
উপেজলা- নি াম 
জলা-ব ড়া 

 

14 15 2014 মাঃ আ ল হােসন 
িপতা- ত মাঃ ওহাব আলী  
মাতা- মাছা জিমলা খা ন 
জলা-লালমিনরহাট 

াম-বড় কমলাবাড়ী 
ডাকঘর- বড় কমলাবাড়ী 
উপেজলা-আিদতমারী 
জলা-লালমিনরহাট 

 

15 18 2015 মন কােসম চৗ রী 
িপতা- মাহা দ আ ল কােসম চৗ রী 
মাতা- জািকয়া কােসম চৗ রী 
জলা- চ াম 

াম- কাজীর দউরী 
ডাকঘর- িজ.িপ.ও 
উপেজলা- কােতায়ািল 
জলা-চ াম 

 

16 19 2016 মাঃ  মাহ ল হাসান 
িপতা- মাঃ আ ল মা ান   
মাতা- মাছাঃ মােশদা বগম 
জলা- ব ড়া 

াম- কাজীর দউরী 
ডাকঘর- িজ.িপ.ও 
উপেজলা- কােতায়ািল 
জলা-চ াম 

 

17 20 2017 লাবা ল বাসার 
িপতা- মাঃ ইসেক ার আলী   
মাতা- মাছাঃ হাওয়াইয়া 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ড়াতলা 
ডাকঘর- শল পা 
উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 

 

18 21 2018 হযরত আলী 
িপতা- ত ইসমাইল গাজী   
মাতা- ত রােবয়া খা ন 
জলা- সাত ীরা 

াম- খাস র 
ডাকঘর- লা লঝাড়া 
উপেজলা- কলােরায়া 
জলা-সাত ীরা 

 

19 24 2019 ফয়সাল আহেমদ সাি র 
িপতা- আ স সা ার   
মাতা- মমতা বগম 
জলা- ন েকানা 

াম- পাবই 
ডাকঘর- সমাজ 
উপেজলা- মাহনগ  
জলা- ন েকানা 

 

20 25 2020 মাঃ  আ ল হাসান মন ল ইসলাম 
িপতা- মাঃমিম ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ সালমা খা ন 
জলা- প গড় 

াম- মােড়য়া 
ডাকঘর- মােড়য়া 
উপেজলা- বাদা 
জলা-প গড় 

 

21 26 2021 মাঃ মা ফ হাসান 
িপতা- মাঃ মহাসীন আলী 
মাতা- িমেসস হাছনা বা  
জলা- যেশার 

াম-তালতলা মসিজদ মহ া 
ডাকঘর- যেশার সদর 
উপেজলা- যেশার সদর 
জলা-যেশার 

 

22 27 2022 মাঃ আ াহ আল কাওসার 
িপতা- ত আ  বকর িসি ক 
মাতা- মাছা আি য়া বগম 
জলা- রং র 

াম- িশ  
ডাকঘর- ব য়াহাট 
উপেজলা- কাউিনয়া 
জলা-রং র 
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23 28 2023 গািব  সরকার 
িপতা- রাম  সরকার 
মাতা- শাি  সরকার 
জলা- গাপালগ  

াম- গায়াল াম 
ডাকঘর- জিলরপাড় 
উপেজলা- ক দ র 
জলা- গাপালগ  

 

24 30 2024 মাঃ জ ল ইসলাম 
িপতা- মাঃআলী ি ন 
মাতা- জ রা খা ন 
জলা- িড় াম 

াম- চরেশৗলমারী 
ডাকঘর- চরেশৗলমারী 
উপেজলা- বৗমারী 
জলা- িড় াম 

 

25 33 2025 জসিমন লতানা 
িপতা-পীর মাহা দ 
মাতা- সিখনা মাহ দ 
জলা- যেশার 

াম-বারা ীপাড়া কদমতলা (134) 
ডাকঘর- যেশার 
উপেজলা- যেশার 
জলা-যেশার 

 

26 34 2026 িমিথলা চাকমা 
িপতা- িতেলাক জ ািত চাকমা 
মাতা- িমতা চাকমা 
জলা- রা ামা  

াম- বিনক লা ( চয়ার ানপাড়া) 
ডাকঘর- রা ামা  
উপেজলা- রা ামা  
জলা- রা ামা  

 

27 36 2027 মৗ মী আ ার িম 
িপতা- খ কার সিলম 
মাতা-  আিছয়া বগম 
জলা- রাজবাড়ী 

াম- চরেমৗিদ র 
ডাকঘর- পাংশা 
উপেজলা- পাংশা 
জলা- রাজবাড়ী 

 

28 37 2028 মাঃ আব ল বাকী 
িপতা- মাঃ আব ল আিজজ 
মাতা-  আেয়শা খা ন 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- মইলাকা া 
ডাকঘর- গৗরী র 
উপেজলা- গৗরী র 
জলা- ময়মনিসংহ 

 

29 38 2029 শলী চৗ রী 
িপতা- ল কাি  চৗ রী 
মাতা-  গীিতকা চৗ রী 
জলা- চ াম 

সরকার িবি ং, সড়ক- 43, 
জামালখাল, আ রিক া 
চ াম- 4000 

 

30 39 2030 মাঃ মাউ দ রানা 
িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন 
মাতা-  খািজদা হােসন 
জলা- সাত ীরা 

াম- রাম র 
ডাকঘর- ঝতলা 9410 
উপেজলা- কলােরায়া 
জলা- সাত ীরা 

 

31 40 2031 মাঃ শিফ র রহমান ( সকত) 
িপতা- মাঃ আিন র রহমান 
মাতা- মাছাঃ শফালী আকতার 
জলা- জয় র হাট 

াম- প চ িপ 
ডাকঘর- বানাইচহাট 
উপেজলা- তলাল 
জলা- জয় রহাট 

 

32 42 2032 মাঃ মা ন কিরব 
িপতা- ত আ াস উি ন 
মাতা- মাছাঃজাহানারা বগম 
জলা- িড় াম 

াম- িপরবািড় (আকা র িভটা) 
ডাকঘর-নােগ রী 
উপেজলা-নােগ রী 
জলা- িড় াম 

 

33 45 2033 স য় ম ল 
িপতা- আ েতাষ ম ল 
মাতা- নিমতা ম ল 
জলা- িপেরাজ র 

াম- দীঘা 
ডাকঘর-দীঘা 
উপেজলা-নািজর র 
জলা- িপেরাজ র 
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34 46 2034 রাজীব চ  বমণ 
িপতা- ভিগরত চ  বমণ 
মাতা- ই া রানী 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- কািচনা 
ডাকঘর-কািচনা 
উপেজলা-ভা কা 
জলা- ময়মনিসংহ 

 

35 48 2035 মাঃ রশাদ আলী 
িপতা- মাঃ আঃ রিশদ  
মাতা- মাছাঃ রজাহান খা ন 
জলা- রাজশাহী 

াম- কয়ামাজম র (বাসা-315) 
ডাকঘর-কয়ামাজম র 
উপেজলা- গা র 
জলা- রাজশাহী 

 

36 49 2036 দেলায়ার হােসন 
িপতা- াজ আলী 
মাতা- মেমনা বগম 
জলা- চাপাই নবাবগ  

াম- রাকন র 
ডাকঘর- আে ল র  
উপেজলা- গাম া র 
জলা- চাপাই নবাবগ  

 

37 50 2037 শাহাদাত হােসন 
িপতা- আ ল স 
মাতা- ছিকনা বগম 
জলা- ফনী 

াম- পি ম ম াম (গাজী বাড়ী) 
ডাকঘর-ম াম 
উপেজলা-ছাগলনাইয়া 
জলা- ফনী 

 

38 51 2038 নীিলমা বালা ম ল 
িপতা- কমেলশ চ  ম ল 
মাতা- ষমা বালা ম ল 
জলা- সাত ীরা 

C/O- কমেলশ চ  ম ল 
াম- কামালকা  

ডাকঘর- ঝাপা 
উপেজলা- ামনগর 
জলা- সাত ীরা 

 

39 52 2039 িনত ান  গাইন 
িপতা- পিরমল চ  গাইন 
মাতা- ল ী দবী গাইন 
জলা- সাত ীরা 

C/O- পিরমল চ  গাইন 
াম- ঝাপা 

ডাকঘর- ঝাপা 9450 
উপেজলা- ামনগর 
জলা- সাত ীরা 

 

40 55 2040 মাহা দ মাহ ল হক 
িপতা- মাহা দ রজাউল হক 
মাতা- গালশান আ ার 
জলা- ফনী 

াম-  ছাগলনাইয়া [কেলজ রাড 
( রজাউল ম ার বাড়ী)] 
ডাকঘর-  ছাগলনাইয়া 
উপেজলা-ছাগলনাইয়া 
জলা-  ফনী 

 

41 56 2041 জাকািরয়া 
িপতা-শাহাব উ ীন 
মাতা- িশদা আ ার 
জলা- িকেশারগ  

াম-  তারাপাশা 
ডাকঘর-  মেছড়া 
উপেজলা- হােসন র 
জলা-  িকেশারগ  

 

42 57 2042 মাঃ এনা ল  কিবর 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ রািশদা খা ন 
জলা- িঝনাইদহ 

াম-  িজডা া ি য়া 
ডাকঘর- িজডা া ি য়া 
উপেজলা-কািলগ  
জলা-  িঝনাইদহ 

 

43 58 2043 মাছাঃ নাতাশা হক 
িপতা- মাঃ িসরা ল হক 
মাতা- হাওয়া িবিব 
জলা- ি য়া 

াম-  বলঘিরয়া চরপাড়া 
ডাকঘর- ি র 
উপেজলা- ি য়া সদর 
জলা-  ি য়া 
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44 59 2044 মাঃ আ ল কালাম   
িপতা- মাহা দ িময়া 
মাতা-  নাহার বগম 
জলা- চ াম 

াম-  গাপালঘাটা (গাজীর 
মাহা েদর বাড়ী) 

ডাকঘর- চাড়ািলয়া হাট 
উপেজলা- ফ কছিড় 
জলা-  চ াম 

 

45 60 2045 নািহদ হাসান রানা 
িপতা-আই ব আলী ম ল 
মাতা- আি য়া খা ন 
জলা- ি য়া 

াম-না িড়য়া 
ডাকঘর- ম র 
উপেজলা- মারখালী 
জলা- ি য়া 

 

46 61 2046 আল আিমন 
িপতা-আ ল বােরক 
মাতা- িফেরাজা বগম 
জলা- বােগরহাট 

াম-রাজা র 
ডাকঘর- রাজা র বাজার 
উপেজলা- শরনেখালা 
জলা- বােগরহাট 

 

47 62 2047 আিম ল ইসলাম 
িপতা-মিতন িময়া 
মাতা- সাহারা বগম 
জলা- িকেশারগ  

াম- ভরব র দি ণ পাড়া 
ডাকঘর- ভরব বাজার 
উপেজলা- ভরব 
জলা- িকেশারগ  

 

48 63 2048 মাঃ সাি িহদদাইম 
িপতা- মাঃ জাউদেদৗলা 
মাতা- মাছাঃ িদল বা বগম 
জলা- গাইবা া 

াম-রাখাল জ (িময়াবািড়) 
ডাকঘর- কাজলা 
উপেজলা- গািব গ  
জলা- গাইবা া 

 

49 64 2049 মাঃ নািহদ হােসন 
িপতা- রতাজ আহেমদ 
মাতা- মাছাঃ আ ার জাহান 
জলা- ব ড়া 

াম- বলতলা 
ডাকঘর- কাগইল 
উপেজলা- গাবতলী 
জলা- ব ড়া 

 

50 65 2050 িদল বা 
িপতা-আহ দ আলী 
মাতা- মাছাঃ সাম ন নাহার 
জলা- পাবনা 

াম-র ল র 
ডাকঘর- বন াম 
উপেজলা- স িথয়া 
জলা- পাবনা 

 

51 67 2051 মাঃ িফেরাজ উি ন 
িপতা- মাঃ ওসমান গনী 
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা খা ন 
জলা- িসরাজগ  

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া 
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা-িসরাজগ  

 

52 68 2052 মাহ ল হাসান 
িপতা- ই াহীম খলীল 
মাতা- বগম জ রা খলীল 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম-মসিজদ রাড (2/ক/1) 
ডাকঘর- কােতায়ালী 
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর 
জলা-ময়মনিসংহ  

 

53 69 2053 িনেবিদতা দাস িন  
িপতা- িনিশ কা  দাস 
মাতা- বীনা রানী দাস 
জলা- হিবগ  

াম- সে াষ র  
ডাকঘর- মান র 
উপেজলা- লাখাই 
জলা- হিবগ  

 

54 73 2054  হা দ সাঈ র রহমান 
িপতা- হা দ আতাউর রহমান 
মাতা- হাসনা হনা 
জলা- নারায়ণগ  

াম-পাইনাদী ম পাড়া (363/িস, 
িস রাড) 

ডাকঘর- িমজিমিজ 
উপেজলা- নারায়ণগ  সদর 
জলা- নারায়ণগ  
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55 74 2055 মাঃ আির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ ল আলম 
মাতা- রহানা বগম 
জলা- চ াম 

বাসা-15, লইন-8, ক-আই, 
রাড-01, হািলশহ, চ াম 

 

56 75 2056  মাহা দ শিফউ া  
িপতা- মাঃ আহছানউ া ্ 
মাতা- আইিরন আখতার 
জলা- া ণবািড়য়া 

াম- নাওঘাট ( ড  বািড়) 
ডাকঘর- তালশহর 
উপেজলা- আ গ  
জলা- া ণবািড়য়া 

 

57 76 2057  তির ল ইসলাম 
িপতা- না  মীনা 
মাতা- যয়ারা বগম 
জলা- গাপালগ  

াম- গাপীনাম র 
ডাকঘর- মািঝগাতী হাই ল 
উপেজলা- গাপালগ  
জলা- গাপালগ  

 

58 77 2058  মাক দা আ ার 
িপতা- ত মাঃ ইি ছ িময়া 
মাতা- রজাহান বগম 
জলা- খাগড়াছিড় 

াম-িতনটহরী নামার পাড়া (বাড়ী 
নং- 121) 
ডাকঘর+উপেজলা- মািনকছিড় 
জলা- খাগড়াছিড় 

 

59 78 2059 মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা- মাঃ আলী আহ দ 
মাতা- আি য়া বগম 
জলা- যেশার 

াম- বাকপাড়া ( হাি ং নং- 251) 
ডাকঘর+উপেজলা- চৗগাছা 
জলা- যেশার 

 

60 79 2060 মাহ ল হােসন 
িপতা- আলমগীর 
মাতা- তহিমনা 
জলা- ভালা 

াম- অ  নজ ল নগর (দঃ চর 
কলমী) 
ডাকঘর- মােঝর চর 
উপেজলা- চর ফ াশন 
জলা- ভালা 

 

61 81 2061 আরেফ জা াত করবী 
িপতা- মাঃ আ ল মা ান খান 
মাতা- ম জান খান 
জলা- ঢাকা 

ি েযা া গিল, িমর র-2, ঢাকা- 
1216। 

 

62 82 2062 গাজী সাই ল হাসান 
িপতা- আ ল হােসন গাজী 
মাতা- িফয়া খানম 
জলা- সাত ীরা 

C/O- আ ল হােসন গাজী 
াম+ডাকঘর- দরগাহ র 

উপেজলা-আশা িন 
জলা-সাত ীরা 

 

63 83 2063 মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ আ ল মা ান 
মাতা-রিহমা খা ন 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- সাহা র দি ণ 
ডাকঘর- ল র 
উপেজলা- ল র 
জলা-ময়মনিসংহ 

 

64 84 2064 রতন য দাশ 
িপতা- িবমল  দাস 
মাতা-রীতা রায় 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- সহড়া, িডিব রাড 
(অমরালয়- 92/িস) 
ডাকঘর- ময়মনিসংহ 
উপেজলা-ময়মনিসংহ সদর 
জলা-ময়মনিসংহ 

 

65 86 2065 র-এ নাঈমা 
িপতা- মাঃ ই ািহম 
মাতা- গালজান 
জলা- ঢাকা 

িজ.িপ.জ-29, মহাখালী 
লশান, ঢাকা-1212 
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66 87 2066 িহন আলম 
িপতা- শাহাদত হােসন 
মাতা-িরনা পারভীন 
জলা- টাঈাইল 

াম-চা িলয়া 
ডাকঘর- ব িরয়া 
উপেজলা-িমজা র 
জলা-টাঈাইল 

 

67 88 2067  মাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতা- মাঃ আনছার আলী 
মাতা- মাছাঃ রােকয়া খা ন 
জলা- িঝনাইদহ 

াম-সা িরয়া 
ডাকঘর- সা িরয়া 
উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 

 

68 90 2068 মাঃ মা ািফ র রহমান 
িপতা- ত ৎফর রহমান 
মাতা- মাছা: িফয়া বগম 
জলা- নােটার 

াম+ডাকঘর- দ ানাবাদ 
উপেজলা- নােটার সদর 
জলা-নােটার 

 

69 91 2069 মাঃ কবীর হাসাইন  
িপতা- আ ল বারী 
মাতা- হািমদা 
জলা- টাঈাইল 

াম- ড়াগাছা 
ডাকঘর- কাকরাইদ 
উপেজলা- ম র 
জলা-টাঈাইল 

 

70 93 2070  িবনা রহমান 
িপতা- মাঃ আ র রহমান 
মাতা- সাম র নাহার 
জলা- বিরশাল 

াম- িলয়া 
ডাকঘর- উলািনয়া 
উপেজলা- মেহি গ  
জলা-বিরশাল 

 

71 94 2071  মাতািছম িব াহ 
িপতা- শিফ র রহমান 
মাতা- শািহনা বগম 
জলা- চ দ র 

াম-আ া (ম মদার বািড়) 
ডাকঘর- পাইকপাড়া 
উপেজলা- ফিরদগ  
জলা-চ দ র 

 

72 96 2072  নািদয়া র 
িপতা- নজ ল ইসলাম 
মাতা- সাহারা বা  
জলা- বর না 

াম+ডাকঘর- কালেমঘা 
জলা-বর না 

 

 

73 97 2073 মাঃ সিলম রজা 
িপতা- মাঃ তাহাজ উ ীন 
মাতা- সাহার বা  
জলা- িঝনাইদহ 

াম-পার দখল র 
ডাকঘর+উপেজলা-হিরনাথ  
জলা-িঝানইদহ 

 

74 99 2074 আতাউর রহমান আক  
িপতা- মাসেলম উ ীন 
মাতা- িফয়অ আ ার   
জলা- নরিসংদী 

াম-দাইেড়র পাড় 
ডাকঘর- শেখরগ ও 
উপেজলা-মেনাহরদী 
জলা-নরিসংদী 

 

75 100 2075 িম ন ঘাষ 
িপতা- সাধন িবকাশ ঘাষ 
মাতা- উমা ঘাষ 
জলা- চ াম 

যে - সাধন িবকাশ ঘাষ 
াম+ডাকঘর- জাফরাবাদ 

উপেজলা-প য়া 
জলা-চ াম 

 

76 101 2076 মাহা দ মােহ ন নবী 
িপতা- মাহা দ আ ল মিজদ শখ 
মাতা-তাহিমনা বগম 
জলা- ি য়া 

াম-দ: য বয়রা 
ডাকঘর-য বয়রা 
উপেজলা- মারখালী 
জলা- ি য়া 
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77 103 2077 সােয়বা আকতার 
িপতা- মাঃ এনােয়র কিবর হাওলাদার 
মাতা- সতারা বগম 
জলা-বর না 

যে - মাঃ মা ম িব াহ 
াম-পাতাকাটা 

ডাকঘর- ল ড়ী 
উপেজলা+ জলা-বর না 

 

78 104 2078 সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা-  মাঃ আ স সা ার খান ( ত) 
মাতা- সেনয়ারা বগম 
জলা- িসরাজগ  

াম- সয়াধানন গড়া ম পাড়া 
ডাকঘর- িসরাজগ  সদর 
উপেজলা+ জলা- িসরাজগ  

 

79 105 2079 রাজীব দাশ 
িপতা – সে াষ মার দাশ 
মাতা- ক না ভা দাশ 
জলা- রবন 

াম- বাঘমারা িহ পাড়া 
ডাকঘর- রবন 
উপেজলা- রবন সদর 
জলা- রবন 

 

80 106 2080 মা মা আ ার িম 
িপতা – মাহা দ আ স সামাদ 
মাতা- হািসনা বগম 
জলা-ঢাকা 

াম- কাওলার ছা র টক (বািড় 
নং-275) 
ডাকঘর-িখলে ত 
উপেজলা- দি ণ খান 
জলা-ঢাকা 

 

81 110 2081 মাঃ মা ফা আরাফ 
িপতা- িজব উল হক 
মাতা- রওনক আফেরাজা 
জলা-চ াম 

াম- উ র িরয়া (237, 
িসকদার বাড়ী) 
ডাকঘর- িরয়া 
উপেজলা-বা খালী 
জলা-চ াম 

 

82 111 2082 আজেমরী লতানা 
িপতা- মাঃ মাজহা ল আেনায়ার 
মাতা- কবরী আেনায়ার 
জলা- টাংগাইল 

াম- আ রটা র পাড়া (11/3, 
িশ লতলী রাড) 
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা-টাংগাইল 

 

83 113 2083 মাঃ আশরাফ হােসন িততাস 
িপতা- মাঃ আিমর হােসন 
মাতা-রীনা আিমর 
জলা- হিবগ  

াম-সাউদপাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা-বািনয়াচং 
জলা-হিবগ  

 

84 114 2084 তৗিহ ল ইসলাম 
িপতা- ক. এম. মিহউি ন আহেমদ 
মাতা-নাইমা আখতার 
জলা-প য়াখালী 

াম- কেলজ রাড প য়াখালী 
(514, সংশ ক লন) 
ডাকঘর-প য়াখালী 
উপেজলা-প য়াখালী সদর 
জলা-প য়াখালী 

 

85 115 2085 মাঃ খােলদ মাহ দ 
িপতা- মাঃ মেনায়ার হােসন 
মাতা- হািলমা খা ন 
জলা-িঝনাইদহ 

াম-হাজামপাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 

 

86 116 2086 মাঃ আ  বকর িসি কী 
িপতা- মাঃ জয়নাল ম ল 
মাতা-মিজরনেনছা 
জলা-িঝনাইদহ 

াম-বিরয়া 
ডাকঘর-শহীদনগর 
উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 
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87 117 2087 হা দ িন ল ইসলাম 
িপতা-  তাফােয়ল আহেমদ 
মাতা-  তােহরা বগম 
জলা-  নায়াখালী 

াম-  িমজানগর (হাওলাদার বাড়ী) 
ডাকঘর- গাপাল র 
উপেজলা- বগমগ  
জলা- নায়াখালী 

 

88 119 2088 ফারহানা ইয়াছমীন  
িপতা-  মাঃ আ ল মা ািলব  
মাতা-  ফরেদৗসী বগম  
জলা-  রং র  

াম- রিহমাবাদ/ম পাড়া 
ডাকঘর- ডমাজানী 5801 
উপেজলা- শাজাহান র 
জলা- ব ড়া 

 

89 120 2089 ইউ স আলী 
িপতা-  ত শাহাজাহান  
মাতা-    রিজয়া বগম 
জলা-  ভালা 

C/O- মরকম আলী িব াস বািড় 
াম- চরকালমা 

ডাকঘর- ডাওিররহাট 8331 
উপেজলা-লালেমাহন 
জলা- ভালা 

 

90 121 2090 কামাল হােসন 
িপতা-  আ রা াক 
মাতা-    সেমরাজ বগম 
জলা-  ক বাজার 

C/O- আ রা াক 
াম-  হাজী বাড়ী, পি ম 

মিনরিঝল 
ডাকঘর- রা  4730 
উপেজলা-রা  
জলা-ক বাজার 

 

91 122 2091 হাসনা হনা িরয়া 
িপতা-  মাঃ আল আিমন 
মাতা-    ফিরদা আিমন 
জলা-  মেহর র 

াম- ওয়াজাদা পাড়া (বাসা নং- 
39) 
ডাকঘর- মেহর র সদর 
উপেজলা+ জলা- মেহর র 

 

92 124 2092 মাঃ মা ন কিবর 
িপতা-  আ ল খােলক 
মাতা-কিহ র বগম  
জলা-  িদনাজ র 

াম- বড়বাড়ী 
ডাকঘর- িবেনাদনগর 
উপেজলা- নবাবগ  
জলা-িদনাজ র 

 

93 125 2093 পারিমতা জামাল মা 
িপতা-  জামাল উি ন 
মাতা- বগম রাইয়া 
জলা- নরিসংদী 

াম- সয়েদর গ ও (মিতউর 
রহমােনর বাড়ী) 
ডাকঘর- হািতরিদয়া 1651 
উপেজলা- মেনাহরদী 
জলা-নরিসংদী 

 

94 127 2094 া রানী সাহা 
িপতা-  আন  মার সাহা 
মাতা-  িদপীকা রানী সাহা 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ম পাড়া, শল পা 
ডাকঘর- শল পা 
উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 

 

95 128 2095 মাঃ রােশ ামান 
িপতা-  মাঃ নািজমউি ন 
মাতা-  ক না আ ার 
জলা- শর র 

াম- বা র আগলা 
ডাকঘর- চ েকানা 
উপেজলা- নকলা 
জলা- শর র 

 

96 129 2096 মাঃ রািফউল ইসলাম 
িপতা-  মাঃ িসরা ল ইসলাম 
মাতা- মাছাঃ আিফয়া আ ার 
জলা- গাইবা া 

C/O- মাঃ িসরা ল ইসলাম 
াম- র র (মা ার পাড়া) 

ডাকঘর+উপেজলা- পলাশবাড়ী 
জলা- গাইবা া 
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97 132 2097 গািব  চ  দাস 
িপতা-  গাপাল চ  দাস 
মাতা- চােমলী রানী 
জলা- গাইবা া 

াম- ছাতারপাড়া 
ডাকঘর- িব বািড় 
উপেজলা- গািব গ  5740 
জলা- গাইবা া 

 

98 133 2098 মাঃ িরয়া র রহমান 
িপতা-  নােজম উি ন 
মাতা- এল ন নাহার 
জলা- ক বাজার 

াম- উঃ বহ ার কাটা (িসকদার বাড়ী) 
ডাকঘর- িব এম চর 
উপেজলা- চকিরয়া 
জলা- ক বাজার 

 

99 134 2099 নািদয়া ফারিহন 
িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন 
মাতা- নাজ ন নাহার 
জলা- টাংগাইল 

াম- ঘাটাইল পি ম পাড়া, ামলী 
ডাকঘর+উপেজলা- ঘাটাইল 
জলা- টাংগাইল 

 

100 135 2100 মিহউি ন অ  
িপতা- মাঃ আ ল মিতন 
মাতা- শািমমা আ ার 
জলা- মৗলভীবাজার 

াম- বড়গাছ 
ডাকঘর- কমলগ  3220 
উপেজলা- কমলগ  
জলা- মৗলভীবাজার 

 

101 136 2101 মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা- মাঃ বাবর আলী 
মাতা- মাছাঃ ছােলহা বগম 
জলা- িড় াম 

াম- কায়ার পাড়া (বাবর িভলা) 
ডাকঘর- নােগ রী 5660 
উপেজলা- নােগ রী 
জলা- িড় াম 

 

102 137 2102 . আিজ র রহমান 
িপতা-মর ম . এয়া ব িমঞা 
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা- ক বাজার 

াম- বারাইয়াকাটা (মর ম . এয়া ব 
িমঞার বাড়ী) 
ডাকঘর- বারবািকয়া 
উপেজলা- প য়া 
জলা- ক বাজার 

 

103 138 2103 মা দ রানা 
িপতা-ওিলয়ার রহমান 
মাতা- রােবয়া বগম 
জলা- যেশার 

াম- িলয়া 
ডাকঘর- িশওরদাহ 
উপেজলা- িঝগারগাছা 
জলা- যেশার 

 

104 140 2104 মাহদী হাসান 
িপতা-মিশউর রহমান 
মাতা- িলিল বগম 
জলা- যেশার 

াম- বড় িল 
ডাকঘর- কােয়মেকালা 7420 
উপেজলা- িঝকরগাছা 
জলা- যেশার 

 

105 141 2105 এস এম সাহাগ 
িপতা-আঃ জ ার শখ 
মাতা- মাসাঃ আনাজরা বগম 
জলা- বােগরহাট 

াম+ডাকঘর+উপেজলা- রামপাল 
জলা- বােগরহাট 

 

106 142 2106 মিনকা িবিক 
িপতা- মাঃ গালাম মা ফা কামাল 
মাতা- সতারা বগম 
জলা- ঢাকা 

াম- উ র শাহজাহান র (216) 
ডাকঘর- শাি নগর 
উপেজলা- শাহজাহান র 
জলা- ঢাকা 

 

107 144 2107 মাঃ জসীম উি ন 
িপতা-আওলাদ হােসন 
মাতা- মমতাজ বগম 
জলা- মািনকগ  

াম+ডাকঘর- রাম র 
উপেজলা- হিররাম র 
জলা- মািনকগ  
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108 145 2108 ইসরাত জাহান চ দনী 
িপতা-মিতয়ার রহমান 
মাতা- রািজয়া রহমান 
জলা- িম া 

াম+ডাকঘর- আবিদ র 
উপেজলা- িড়চং 
জলা- িম া 

 

109 147 2109 এসেময়ার নবী আিসফ 
িপতা- মাঃ আ ছ ছা ার  
মাতা- িজ াত আরা রবা 
জলা- টাংগাইল 

াম-  রচর 
ডাকঘর- ক মাহন র 
উপেজলা- গাপাল র 
জলা- টাংগাইল 

 

110 148 2110 মাঃ আির র রহমান ম মদার 
িপতা- মাঃ আ ল হােসন ম মদার  
মাতা- আেলয়া বগম 
জলা- িম া 

াম-নশরত র 
ডাকঘর- ি েখালা বাজার 
উপেজলা- না লেকাট 
জলা- িম া 

 

111 149 2111 শিফ ল ইসলাম 
িপতা- নজ ল ইসলাম  
মাতা- স রা 
জলা- জয় রহাট 

াম- বারী র 
ডাকঘর- আনদই 
উপেজলা- জয় রহাট সদর 
জলা- জয় রহাট 

 

112 150 2112 লািবব রেশদ 
িপতা- জতবা আহেমদ রেশদ  
মাতা- খািদজা ল আফেরাজ 
জলা- িদনাজ র 

C/O- এডেভােকট মাঃ আিজ র রহমান, 
এমএনএ 
াম-ঘািসপাড়া 

ডাকঘর- িদনাজ র 
উপেজলা- িদনাজ র সদর 
জলা- িদনাজ র 

 

113 151 2113 শািহন আলী 
িপতা- িনজাম উি ন 
মাতা- া খা ন 
জলা- ি য়া 

াম-উজান াম-76 
ডাকঘর- উজান াম 
উপেজলা- ি য়া সদর 
জলা- ি য়া 

 

114 152 2114 আল আমীন 
িপতা- মাখেল র রহমান 
মাতা- ছ য়ারা বগম 
জলা- িকেশারগ  

াম-আ া র 
ডাকঘর- আ া র 2371 
উপেজলা- অ াম 
জলা- িকেশারগ  

 

115 153 2115 মাঃ আিশক হােসন 
িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন 
মাতা- আিছয়া বগম 
জলা- রং র 

াম- পাড়া (বাসা- 29, এম.িস.এম. 
ম মদার রাড) 
ডাকঘর- রং র সদর 5400 
উপেজলা- রং র সদর 
জলা- রং র 

 

116 154 2116 মাঃ সািমউর রহমান 
িপতা- মাঃ িসি র রহমান 
মাতা- সালমা িসি কা 
জলা- নওগ  

াম-বািনসর 
ডাকঘর- বা বাজার 6511 
উপেজলা- মা া 
জলা- নওগ  

 

117 155 2117 হ দ আিশক হাসান 
িপতা-এস এম সাই ল ইসলাম 
মাতা- িমেসস আিমনা ইসলাম 
জলা- িসরাজগ  

াম-িবনােয়ক র 
ডাকঘর- িবনােয়ক র 6763 
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ  

 

118 156 2118 মাইয়া আফেরাজ 
িপতা-এ ক এম শাম ি ন 
মাতা- আিমনা খা ন 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম+ডাকঘর- চরমদল   
উপেজলা- গফরগ ও 
জলা- ময়মনিসংহ 
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119 157 2119 শখ সাইেয় ল ইসলাম 
িপতা- শখ আ র রিহম 
মাতা- সািহদা বগম 
জলা- ি গ  

াম- পাড়চক বাউিশয়া ( বপারী বািড়) 
ডাকঘর- বাউিশয়া 1510 
উপেজলা- গজািরয়া 
জলা- ি গ  

 

120 158 2120 মাঃ েবল আজাদ 
িপতা- মাঃ আ ল খােলক 
মাতা- মাসাঃ িমনারা বগম 
জলা- প য়াখালী 

াম-খিলশাখালী 
ডাকঘর- খিলশাখালী 8600 
উপেজলা+ জলা- প য়াখালী 

 

121 159 2121 আজমী আ ার 
িপতা- ফাই ল আেবদীন 
মাতা- ফিরদা বগম 
জলা- বিরশাল 

াম-পি ম ব ড়া, িস এ  িব রাড 
কাজীপাড়া (339, হ ােভন হাউজ) 
উপেজলা- বিরশাল সদর 
জলা- বিরশাল 

 

122 160 2122 মাহা দ ফখ ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ আ ল মা ান 
মাতা- ফিরদা ইয়াসিমন 
জলা- চাদ র 

াম- চকরা 
ডাকঘর- বাজার জগত র 
উপেজলা- ক য়া 
জলা-  চাদ র 

 

123 161 2123 জাফরীন মােশদ 
িপতা- িনয়াজ মাহা দ মােশদ 
মাতা- িনগার আফেরাজ চৗ রী 
জলা- ঢাকা 

াম- ম পাইকপাড়া (98/6) 
ডাকঘর- ম পাইকপাড়া 
উপেজলা- িমর র 
জলা-  ঢাকা 

 

124 162 2124 এ াডেভােকট সালমা আ ার 
িপতা-  মাঃ আ ল জা ার 
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা- ঢাকা 

237 এিলফ া  রাড িনউ মােকট ঢাকা-
1205 

 

125 165 2125 মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- রািহমা খা ন 
জলা- জামাল র 

াম- মানারপাড়া ( হাি ং নং- 650) 
ডাকঘর- বগাড়পাড় 
উপেজলা- সিরষাবাড়ী 
জলা-  জামাল র 

 

126 166 2126 মাঃ আখতা ামান 
িপতা- মাঃ আ াস আলী 
মাতা- মাছাঃ ইনারা আ ার পারভীন 
িরনা 
জলা- পাবনা 

াম- নািরচা 
ডাকঘর- ঈ রদী 6620 
উপেজলা- ঈ রদী 
জলা- পাবনা 

 

127 168 2127 জয় দ  
িপতা- রােধ াম দ  
মাতা- কিনকা দ    
জলা- ভালা 

1149/10 গাজী র রাড, ভালা সদর 
ভালা-8300 

 

128 169 2128 মাঃ মহিসন 
িপতা- মাঃ আ ল কােসম 
মাতা- মমতাজ বগম   
জলা- ল ী র 

াম- 1 নং উঃ চর আবািবল 
ডাকঘর-হায়দরগ  
উপেজলা- রায় র 
জলা- ল ী র 

 

129 171 2129 িভকা ন নছা িন ম 
িপতা- ইউ ফ আলী খান 
মাতা- ল ম বগম 
জলা- ঢাকা 

25 ইি রা রাড, ফামেগট, তজগ ও, 
ঢাকা-1215   
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130 173 2130 মাঃ ওয়ািহ ামান 
িপতা- মাঃ শাহজাহান িমসা   
মাতা- জসিমন 
জলা- বিরশাল 

হ ােভন, হাি ং নং 339, কাউিনয়া 
বােশর হাট, বিরশাল-8200 

 

131 175 2131 মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ রিশদ   
মাতা- লিতফা বগম 
জলা- লনা  

াম- বড় বয়রা দাশপাড়া ( হাি ং নং- 
472) 
ডাকঘর-িজিপও-9000 
উপেজলা-  খািলশ র 
জলা- লনা 

 

132 176 2132 জ ািত িব াস 
িপতা- িনমেল  িব াস   
মাতা- িশ ী রায় 
জলা- লনা  

াম- বয়ারভা া 
ডাকঘর-বয়ারভা া 9260 
উপেজলা-  ব য়াঘাটা 
জলা- লনা 

 

133 178 2133 সািজ র রহমান 
িপতা- নািজম উি ন    
মাতা- খািদজা বগম 
জলা- গাপালগ  

াম- ম লা 
ডাকঘর- মা া ত িলয়া 
উপেজলা- গাপালাগ  সদর 
জলা- গাপালগ  

 

134 180 2134 নাজ ল হাসান 
িপতা- আ াহ চৗ রী    
মাতা- আ রা তা কদার 
জলা- হিবগ  

াম- লতান র ( চৗ রী বাড়ী) 
ডাকঘর- িহয়ালা 
উপেজলা- বািনয়াচং 
জলা- হিবগ  

 

135 181 2135 ইউ ফ আলী 
িপতা- রিফ ল ইসলাম    
মাতা- সিলনা 
জলা- নীলফামারী 

াম- কাঠাল লী 
ডাকঘর- 5341 িচলাহাটী 
উপেজলা- ডামার 
জলা- নীলফামারী 

 

136 182 2136 মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা- ত: আ ল হািমদ    
মাতা- মাছাঃ রােকয়া খা ন 
জলা- য়াডা া 

াম- জয়রাম র 
ডাকঘর- জয়রাম র 7220 
উপেজলা- দা র দা 
জলা- য়াডা া 

 

137 183 2137 নজ ল ইসলাম 
িপতা- আ ল লিতফ    
মাতা- হািমদা বগম 
জলা- শিরয়ত র 

াম- মা দপি  
ডাকঘর- মেডরহাট 
উপেজলা- ডা ড া 
জলা- শিরয়ত র 

 

138 184 2138 ফারজানা িশ ল 
িপতা- র মাহা দ    
মাতা- বগম হাছনা হনা 
জলা- জামাল র 

াম- বনপাড়া কেলজ মাড় ( হাি ং- 4) 
ডাকঘর- জামাল র 
উপেজলা- জামাল র সদর 
জলা- জামাল র 

 

139 185 2139 মাঃ সালাইমান হাসাইন 
িপতা- র মাহা দ    
মাতা- সািফয়া বগম   
জলা- প য়াখালী 

াম- মাদার িনয়া (িশকদার বািড় 
[এনসান ি ] 
ডাকঘর- ম  ড়ািলয়া 
উপেজলা- প য়াখালী সদর 
জলা- প য়াখালী 
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140 188 2140 মাছাঃ িলনা খা ন 
িপতা- ত মিহউি ন    
মাতা- মাছাঃ মিরয়ম বগম 
জলা- রং র 

C/O- মাঃ মিশউর রহমান  
াম- হয়বত র 

ডাকঘর- বরাতী হাট 
উপেজলা- িমঠা র 
জলা-রং র 

 

141 189 2141 মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ আউয়াল িব াস   
মাতা- হেলনা আ ার 
জলা- মািনকগ  

C/O- মাঃ আউয়াল িব াস 
াম- ছাট কািলয়াৈকর 

ডাকঘর- ছাট কািলয়াৈকর 
উপেজলা- িসংগাইর 
জলা-মািনকগ  

 

142 190 2142 আেনায়ার হােসন 
িপতা- আলী আকবর   
মাতা- জািকয়া আ ার 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- ববিতহালা (আলী আকবর মা ার 
বাড়ী) 
ডাকঘর- ধনই বাজার 
উপেজলা- ধাবাউড়া 
জলা-ময়মনিসংহ 

 

143 191 2143 খাই ল ইসলাম 
িপতা- আজগার আলী মা া  
মাতা- খািদজা পারভীন 
জলা- গাপালগ  

াম- মাহা দপাড়া (তাজ িভলা, 
2016) 
ডাকঘর- গাপালগ  
উপেজলা- গাপালগ  সদর 
জলা- গাপালগ  

 

144 193 2144 তনয় রায় 
িপতা- িনমল ম ল রায়  
মাতা- জাসনা রায় 
জলা- িদনাজ র 

াম- রােম র র 
ডাকঘর- রীহাট 5260 
উপেজলা- লবাড়ী 
জলা-িদনাজ র 

 

145 194 2145 মাঃ জািক ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা খা ন 
জলা- মেহর র 

াম- সহড়বািড়য়া 
ডাকঘর- গীরেগাফা 7110 
উপেজলা- গাংনী 
জলা- মেহর র 

 

146 196 2146 িরফা  তাসিফয়া মীম 
িপতা-এম. আব র রব 
মাতা- ববী আখতার খানম 
জলা- মাদারী র 

াম- মাদারী র (বটতলা, কেলজ রাড)  
ডাকঘর- মাদারী র 
উপেজলা- মাদারী র সদর 
জলা-মাদারী র 

 

147 197 2147 আিমর হােসন 
িপতা- রিমজ উি ন 
মাতা- রািহমা খা ন 
জলা-িকেশারগ  

াম+ডাকঘর- গািজরচর 
উপেজলা- বািজত র 
জলা-িকেশারগ  

 

148 199 2148 মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ বাকা উি ন শখ 
মাতা- িপয়ারী বগম 
জলা-নড়াইল 

াম-  কা ন র 
ডাকঘর- নওয়া াম 
উপেজলা- কািলয়া 
জলা-নড়াইল 

 

149 200 2149 ওবায় াহ 
িপতা- ইউ ছ আলী 
মাতা- শােকরা বগম 
জলা-বােগরহাট 

াম-  লঘর 
ডাকঘর- কা াপাড়া 
উপেজলা+ জলা- বােগরহাট 
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: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

150 203 2150 আির ল ইসলাম 
িপতা- মিজবর রহমান 
মাতা- ত ছােকয়ারা খা ন 
জলা- পাবনা 

াম- বাওইেকালা ( লপাড়া) 
ডাকঘর- ধা য়াঘাটা 
উপেজলা- আটঘিরয়া 
জলা- পাবনা 

 

151 204 2151 মা ফা ইবেন আ ল হক 
িপতা- ত. আ ল হক 
মাতা- িপয়ারা বগম 
জলা- ি য়া 

াম- গািপনাথ র 
ডাকঘর- গালাপনগর 
উপেজলা- ভড়ামারা 
জলা- ি য়া 

 

152 205 2152 মাঃ আ  সাঈদ আল হাসান 
িপতা- মাঃ রজওয়া ল হক ম ল 
মাতা- মাছাঃ শাহী র বগম 
জলা- গাইবা া 

াম- কালপািন 
ডাকঘর- বানারপাড়া 
উপেজলা- সাঘাটা 
জলা- গাইবা া 

 

153 207 2153 জা া ল িবিলরা ইয়ামীম 
িপতা- মর ম এমরান হােসন 
মাতা- িমেসস ছিফরা হােসন 
জলা- ব ড়া 

া র, ব ড়া সদর 
জলা- ব ড়া 

 

154 208 2154 মাঃ সােলমান 
িপতা- মাঃ মা ািফ র রহমান 
মাতা- মেনায়ারা বগম 
জলা- ফনী 

াম-  উ র চরচাি য়া ( হাি ং- 89, 
পৗরসভা) 

ডাকঘর- সানাগাজী 
উপেজলা- সানাগাজী 
জলা- ফনী 

 

155 209 2155 মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা- মাঃ সয়দ আলী 
মাতা- মাছাঃ লাইলী বগম 
জলা- গাইবা া 

াম+ডাকঘর- চি র 
উপেজলা- রগ  
জলা- গাইবা া 

 

156 210 2156 গাজী মামীনা বগম 
িপতা- গাজী মাঃ আঃ মাতােলব 
মাতা- বগম আফেরাজা গাজী 
জলা- শর র 

াম- গাির র গাজী বািড় (বাসা-89, 
সড়ক- 08) 
ডাকঘর- শর র পৗরসভা 
উপেজলা- শর র সদর 
জলা- শর র 

 

157 212 2157 জা া নেনছা 
িপতা- খারেশদ আলম 
মাতা- হািসনা খা ন 
জলা- যেশার 

াম- খা রা বাজার (বাস া  পাড়া) 
ডাকঘর- ল তলা 7400 
উপেজলা- যেশার সদর 
জলা- যেশার 

 

158 213 2158 মাঃ জন আলী 
িপতা- মাঃ আলম আলী 
মাতা- আেমনা বগম 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- িচথিলয়া পাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা- হিরনা  
জলা- িঝনাইদহ 

 

159 215 2159 মাঃ িফেরাজ উি ন 
িপতা- মাঃ ওসমান গনী 
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা খা ন 
জলা- িসরাজগ  

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া 
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ  

 

160 216 2160 ধেম  নাথ রায় 
িপতা- শীেত  নাথ রায় 
মাতা- আেলা রানী রায় 
জলা- িদনাজ র 

াম- িবদহাট (ফায়ার সািভস সংল ) 
ডাকঘর- সতাবগ  
উপেজলা- বাচাগ  
জলা- িদনাজ র 
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: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

161 217 2161 সািহবা ইয়াসমীন 
িপতা- মাহা দ ইয়ািছন 
মাতা- জাহানারা বগম 
জলা- ঢাকা 

াম- টেকরহাট লন 
ডাকঘর- নবাব র 
উপেজলা- কাতয়ালী 
জলা- ঢাকা 

 

162 219 2162 শারিমন আ ার 
িপতা- মাঃ ামান মা া 
মাতা- শািমনা বগম 
জলা- হিবগ  

াম+ডাকঘর- িড়য়াউক 
উপেজলা- লাঘাই 
জলা- হিবগ  

 

163 220 2163 মাজহা ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ িব াল হােসন 
মাতা- ত ছািবনা আ ার 
জলা- টা াইল 

াম- মািচয়া 
ডাকঘর- বড়চওনা 
উপেজলা-সিখ র 
জলা- টা াইল 

 

164 221 2164 সরাত শারমীন 
িপতা- এ ক এম আিম ল হক 
মাতা- মমতাজ বগম 
জলা- ঢাকা 

াম- নবীন চ  গা ামী রাড (িব-19) 
ডাকঘর+উপেজলা- ফিরদাবাদ 
জলা- ঢাকা 

 

165 222 2165 অিভিজৎ কমকার 
িপতা- বাদল কমকার 
মাতা- আলপনা কমকার 
জলা- বিরশাল 

বাসা নং- 1388, গাউিছয়া সড়ক, 
পাতলী হাউিজং, বিরশাল সদর, 

বিরশাল 

 

166 223 2166 িনলী া পাইক 
িপতা- নীল পাইক 
মাতা- অিনলা বল 
জলা- িপেরাজ র 

াম- নড়াইল পাড়া ( হাি -055) 
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- িপেরাজ র 

 

167 224 2167 বাি  িচিসম 
িপতা-  আেরং 
মাতা- মি কা িচিসম 
জলা- ন েকানা 

াম- িবিরিশির ( ব উৎরাইল) 
ডাকঘর- িবিরিশির 
উপেজলা- গা র 
জলা- ন েকানা 

 

168 225 2168 সািহবা আফেরাজ 
িপতা- সয়দ নািজব হােসন 
মাতা- সাথী হােসন 
জলা- ঢাকা 

ডা ােরর গিল (182/িড), শাি নগর, 
ঢাকা-1217 

 

169 226 2169 মাঃ নাজ ল হাসান 
িপতা- মাঃ নয়ামত উ া  
মাতা- দেলায়ারা বগম 
জলা- নায়াখালী 

যে - নয়ামত উ া  এ াডেভােকট, 
রাড- 1, ওয়াড- 1, শহীদ  িডয়াম 

সংল , নায়াখালী 

 

170 227 2170 মাঃ রমজান হােসন 
িপতা- মাঃ বখিতয়ার গাজী 
মাতা- রনিজনা বগম 
জলা- লনা 

াম- চক কাওয়ালী 
ডাকঘর- চ দখালী 
উপেজলা- পাইকগাছা 
জলা- লনা 

 

171 228 2171 শারিমন লতানা তমা 
িপতা- এস এম র আলম হাওলাদার 
মাতা- হাসেনআরা পারিভন 
জলা- ঢাকা 

30 এ, কািরশমা া ন, আই-ওয়ান,  
ইি রা রাড, খামার বািড়, তজগ ও 
ঢাকা 

 

 



17 
 

: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

172 229 2172 সরাত জাহান 
িপতা- মাঃ ইসমাইল িময়া 
মাতা- জািকয়া ইসমাইল 
জলা- হিবগ  

াম-  সাতাউক 
ডাকঘর- িড়য়াউক 
উপেজলা- লাখাই 
জলা- হিবগ  

 

173 230 2173 ক. এম. আশবা ল বারী 
িপতা- এ. ক. এম. সাঈদ খান 
মাতা- ন নাহার ওসমানী 
জলা- া ণবািড়য়া 

াম-  শাহ র (159/1) 
ডাকঘর- লতান র 
উপেজলা- া ণবািড়য়া সদর 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

174 231 2174 আেমনা খা ন 
িপতা- আিজজার রহমান 
মাতা- আফ জা বগম 
জলা- ব ড়া 

াম- চকফিরদ কেলানী 
ডাকঘর- ব ড়া 
উপেজলা- ব ড়া সদর 
জলা- ব ড়া 

 

175 234 2175 মাঃ বিন আিমন 
িপতা- মাঃ আঃ রিশদ শরীফ 
মাতা-  বগম 
জলা- িপেরাজ র 

াম- উ র িশয়ালকাঠী (345) 
ডাকঘর- ভা ািরয়া 
উপেজলা- ভা ািরয়া 
জলা- িপেরাজ র 

 

176 235 2176 শািমলী আ ারী 
িপতা- মােজদ সখ 
মাতা- মােলকা বগম 
জলা- ফিরদ র 

াম- আিলয়াবাদ (মােজদ মি ল) 
ডাকঘর- নগর 
উপেজলা- ফিরদ র সদর 
জলা- ফিরদ র 

 

177 236 2177 মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা- মাঃ ইরফান আলী 
মাতা- মােশদা িবিব 
জলা- ব ড়া 

াম- কি  
ডাকঘর- পি ত র 
উপেজলা- নি াম 
জলা- ব ড়া 

 

178 238 2178 র হা দ 
িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা- আেনায়ারা বগম 
জলা- নারায়নগ  

াম- ধন া (ম গড়) 
ডাকঘর- এল এল িস িমলস িলঃ 
উপেজলা- নারায়নগ  সদর 
জলা- নারায়নগ   

 

179 98 2179 মাছাঃ জাফিরন আ ার 
িপতা- মাঃ হা নার রিশদ 
মাতা- মাছাঃ ফােতমা জ জাহরা 
জলা- রং র 

াম- চকরা ামা  
ডাকঘর- হলিদবাড়ী 
উপেজলা-পীরগ  
জলা-রং র 

 

 

  



1 
 

পেদর নাম- সহকারী পিরচালক (আইন)  
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1 1 1001 আেনায়ার হােসন  
িপতা- আলী আকবর 
মাতা- জািকয়া আ ার 
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- ব বিতহালা (আলী আকবর মা ার 
বাড়ী 
ডাকঘর- ধনই বাজার 2416     
উপেজলা- ধাবাউড়া 
জলা-  ময়মনিসংহ 

 

2 2 1002 মা. আব ল আলীম 
িপতা- মা. আব ল বােতন 
মাতা- আিমনা বগম 
জলা- চ াম 

াম- আব ল বােতন মালাদােয়র বাড়ী   
ডাকঘর- মগধরা 4300     
উপেজলা-  স ীপ 
জলা- চ াম 

 

3 
 

3 1003 মাঃ মেহদী হাসান  
িপতা- এ. ক.এম. আঃ মিতন  
মাতা- ফােতমা আ ার   
জলা- চ দ র 

াম- বতলী 
ডাকঘর- সােদর গ ও 3640 
উপেজলা- মতলব (দ:) 
জলা- চ দ র 

 
 

4 4 1004 কাজী রাকসানা আ ার  
িপতা- কাজী মাশারফ হােসন 
মাতা- পারভীন আ ার 
জলা- ঢাকা  

াম- কদমতলী ( ট-3625, ক-এ)  
ডাকঘর- মরাজনগর 1362     
উপেজলা-  কদমতলী  
জলা- ঢাকা  

 

5 6 1005 সািদয়া ইসলাম 
িপতা- এ. .এম. শহী ল ইসলাম 
মাতা-  তাহিমনা ইসলাম 
জলা- ঢাকা 

াম- 993/1, ন য়া রাড ( থম মাড়) 
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- িকেশারগ    

 

6 7 1006 মাঃ শা  পরান 
িপতা- ত মাঃ রমজান আলী 
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- িকেশারগ  

C/O- রমজান আলী মা ার 
াম- জিরর পাড় 

ডাকঘর- কলািদয়া 2330 
উপেজলা- পা ি য়া  
জলা- িকেশারগ  

 
 
 
 

 
7 8 1007 এ. এন. এম. সাঈদ 

িপতা- এ. এন. মাহা দ উ া   
মাতা- মায়রা বগম 
জলা- বা রবান   

াম- উপেজলা সদর   
ডাকঘর- আলীকদম 4650     
উপেজলা- আলীকদম 
জলা- বা রবান   

 

8 9 1008 মাহ র রহমান খান 
িপতা- ওয়ািকল মা দ খান 
মাতা- রােবয়া খানম 
জলা- গাজী র 

াম- উ র গ ও  
ডাকঘর+উপেজলা- কালীগ      
জলা- গাজী র   

 

9 10 1009 শখ জািহ ল ইসলাম 
িপতা- শখ িমজা র রহমান  
মাতা- ববী বগম 
জলা- গাপালগ  

াম- পানা উ র পাড়া ( শখ বাড়ী, রানী 
মা াসা রাড, পানা)  
ডাকঘর+উপেজলা- কািশয়ানী       
জলা- ঢাকা  

 
 

10 11 1010 িমিথলা চাকমা 
িপতা- িতেলাক জ ািত চাকমা 
মাতা- িমতা চাকমা 
জলা- রা ামা    

াম- বিনক লা, চয়ার ান পাড়া   
ডাকঘর+উপেজলা- রা ামা      
জলা- রা ামা  পাবত  জলা   
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ায়ী কানা ম  

11 12 1011 মাঃ খায় ল হাসান  
িপতা- মাঃ আ ল বারী   
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ময়মনিসংহ 

াম+ডাকঘর-কা ািনয়া   
উপেজলা- লবাড়ীয়   
জলা- ময়মনিসংহ 

 

12 13 1012 মাহা দ জাবাইর 
িপতা- মাঃ জামাল উ ীন 
মাতা- কাজী িন ফার জামান 
জলা- চ াম 

াম- পি ম লতান র ( িফ বািড়)  
ডাকঘর- জালালীহাট 4342      
উপেজলা- রাউজান  
জলা- চ াম 

 

13 14 1013 মাঃ েবল হােসন 
িপতা- মাঃ আঃ কিরম 
মাতা- জনরা বগম 
জলা-  ঢাকা  

াম- কাঠগড়া (আ িলয়া) 
ডাকঘর- িজরােবা 1341 
উপেজলা- সাভার 
জলা-  ঢাকা 

 

14 15 1014 মাঃ আব ল বাকী 
িপতা- মাঃ আব ল আিজজ 
মাতা-  আেয়শা খা ন 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- শলখাই  
ডাকঘর- গািব র 2411     
উপেজলা- গৗরী র 
জলা- ময়মনিসংহ 

 
 

15 16 1015 মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা- মাঃ সিলম হােসন 
মাতা- মাসাঃ পলাশী বগম 
জলা- বর না 

াম- উ র কাকিচড়া ( ডাউয়াতলা) 
ডাকঘর- িদঘাটা 8730 
উপেজলা-  বামনা 
জলা- বর না 

 

16 18 1016 স য় ম ল 
িপতা- আ েতাষ ম ল 
মাতা- নিমতা ম ল   
জলা- িপেরাজ র   

াম+ডাকঘর- দীঘা   
উপেজলা- নািজর র   
জলা- িপেরাজ র 

 
 

17 19 1017 মাঃ আিজ র রহমান  
িপতা- মর ম আলী আহে দ  
মাতা-  সােজদা বগম 
জলা-  ঢাকা  

াম- ড াবর ন ন পাড়া (কােশেমর মাড়) 
ডাকঘর- সাভার ক া  1344 
উপেজলা-  সাভার 
জলা- ঢাকা  

 

18 20 1018 মেহদী হাসান  
িপতা- আ ল হািমদ 
মাতা- তহিমনা  
জলা- নড়াইল  

াম+ডাকঘর- িমজা র 
উপেজলা-  নড়াইল সদর  
জলা-  নড়াইল 

 
 

19 21 1019 মাঃ শিফ র রহমান ( সকত) 
িপতা- মাঃ আিন র রহমান  
মাতা- মাছাঃ শফালী আকতার  
জলা- জয় রহাট 

াম- প চ িপ (বড়াইল) 
ডাকঘর- বানাইচহাট 5940  
উপেজলা- তলাল   
জলা-  জয় রহাট 

 

20 22 1020 মাঃ মাউ দ রানা  
িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন  
মাতা- মািজদা হােসন 
জলা- সাত ীরা  

াম- রাম র ( সানাবাড়ীয়া)   
ডাকঘর- ঝতলা 9410      
উপেজলা-  কলােরায়া 
জলা-  সাত ীরা 

 
 

21 23 1021 মাঃ লিফকার সা াদ 
িপতা- মাঃ জেহ ল ইসলাম 
মাতা- িবলিকস পারভীন  
জলা- িদনাজ র 

াম- িনিখরা  
ডাকঘর- গ গীহাট 5282      
উপেজলা- হািকম র 
জলা- িদনাজ র 
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ায়ী কানা ম  

22 25 1022 মাঃ রাহাত ইসলাম 
িপতা- মাঃ সাম ল হক 
মাতা- রহানা আ ার  
জলা- গাজী র 

াম- মজিলশ র (এ-210) 
ডাকঘর- ক াবাজার 1346      
উপেজলা-  গাজী র সদর 
জলা-  গাজী র 

 
 

23 26 1023 দেলায়ারা হােসন 
িপতা- াজ আলী   
মাতা- মেমনা বগম   
জলা- চ পাইনবাবগ  

াম- রাকন র    
ডাকঘর- আে ল র 6320 
উপেজলা- গাম া র 
জলা- চ পাইনবাবগ  

 
 
 

 
24 27 1024 অ ত মার ম ল 

িপতা- দশরথ মার ম ল 
মাতা- চপলা রানী 
জলা- যেশার 

াম- রানীয়ালী (পাশােপাল)    
ডাকঘর- চ য়া 7407 
উপেজলা- চৗগাছা 
জলা- যেশার 

 

25 28 1025 সরাত আরা ইসলাম 
িপতা- মা. ল ইসলাম 
মাতা- িদলারা বগম   
জলা- মৗলভীবাজার 

াম- খিরয়া ( চয়ার ান বািড়)    
ডাকঘর- বা বল 3310       
উপেজলা- বা বল  
জলা- হিবগ  

 

26 29 1026 িনজাম উি ন 
িপতা- কামাল উি ন 
মাতা- রােকয়া বগম 
 জলা- নায়াখালী 

াম- ব চর বাটা (কামাল ম রী বাড়ী)    
ডাকঘর- আনছার িময়ার হাট      
উপেজলা- বনচার    
জলা- নায়াখালী 

 

27 30 1027 মাঃ আিশ ামান  
িপতা- মাঃ আনছার আলী  
মাতা-  মাছা. কাম াহার  
জলা- যেশার 

াম-  খিলল র  
ডাকঘর- চাড়ািভটা 7470 
উপেজলা-  বাঘারপাড়া 
জলা- যেশার 

 

28 31 1028 মাঃ ইকবাল হােসন 
িপতা- মাঃ হা ন-অর-রশীদ 
মাতা-  লাইলী বগম 
জলা- ঢাকা  

াম+ডাকঘর- ষখালী  
উপেজলা- মধবাড়ীয়া    
জলা-  িপেরাজ র 

 

29 32 1029 মাঃ আ ল হােসন 
িপতা- ত আ ল ওহাব আলী 
মাতা- মাছাঃ জিমলা খা ন 
জলা- লালমিনরহাট 

াম- বড় কমলাবাড়ী     
ডাকঘর- হাজীগ  5510 
উপেজলা- আিদতমারী  
জলা-  লালমিনরহাট 

 

30 34 1030 মন কােসম চৗ রী  
িপতা- মাহা দ আ ল কােসম চৗ রী  
মাতা- জািকয়া কােসম চৗ রী   
জলা- চ াম 

াট নং-িব-13/2, িভ.আই.িপ টাওয়ার, 
125, চে রী রাড, কাজীর দউরী, 
কােতায়ািল, চ াম-4000    

 

31 35 1031 লাবা ল বাসার  
িপতা- মাঃ ইসকা ার আলী   
মাতা- হাওয়াইয়া বগম    
জলা-  িঝনাইদহ 

াম-ি ড়াতলা (হািবব র)  
ডাকঘর- শল পা 7320       
উপেজলা- শল পা 
জলা- িঝনাইদহ 

 

32 36 1032 ফয়সাল আহেমদ সাি র 
িপতা- আ স সা ার 
মাতা- মমতা বগম 
জলা- ন েকানা  

াম- পাবই (সরকার বাড়ী)    
ডাকঘর- সমাজ-2446       
উপেজলা- মাহনগ  
জলা- ন েকানা  
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33 37 1033 মাঃ আ ল হাসান মন ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মিম ল ইসলাম  
মাতা-  মাছাঃ সালমা খা ন  
জলা- প গড়  

াম- পাকা পাড়া   
ডাকঘর- মােড়য়া 5010 
উপেজলা- বাদা  
জলা- প গড় 

 

34 39 1034 মাঃ মা ফ হাসান 
িপতা- মাঃ মহাসীন আলী  
মাতা- িমেসস হাছনা বা  
জলা- যেশার    

াম- তালতলা মসিজদ বাড়ী মহ া 
(1075 ন ন/66 রাতন)   
ডাকঘর+উপেজলা- যেশার সদর        
জলা- যেশার     

 

35 40 1035 জসিমন লতানা 
িপতা- পীর মাহা দ  
মাতা- সিখনা মাহা দ 
জলা- যেশার  

াম- পি ম বারা ীপাড়া কদমতলা 
(134) 
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- যেশার   

 

36 41 1036 মাঃ রা  আহেমদ 
িপতা- মাঃ আসাদ উ াহ  
মাতা- সােলহ আ ার  
জলা- ঢাকা  

শাহাজাদ র, িজিপও, খ-66/3, লশান, 
ঢাকা- 1212    

 

37 42 1037 শলী চৗ রী  
িপতা- ল কাি  চৗ রী  
মাতা- গীিতকা চৗ রী  
জলা- চ াম  

সরকার িবি ং, সড়ক-43, জামালখান, 
আ রিক া, চ াম     

 

38 43 1038 মাহ ল হাসান  
িপতা- ই ািহম খিলল  
মাতা-  বগম জ রা খলীল  
জলা- িকেশারগ  

াম- মসিজদ রাড   
ডাকঘর- কােতায়ালী 2200       
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর 
জলা- ময়মনিসংহ 

 

39 45 1039 মাঃ িরয়া ল হক 
িপতা- আ ল ছ  
মাতা- সালমা বগম 
জলা- ি গ  

াম- ভবানী র     
ডাকঘর- হােস ী 1511 
উপেজলা- গজািরয়া 
জলা- ি গ  

 

40 47 1040 িনেবিদতা দাস 
িপতা- িনিশ কা  দাস 
মাতা- বীনা রানী দাস 
জলা- হিবগ  

সে াষ র, মাল র, লামাই, হিবগ      

41 48 1041 ঁই রায়  
িপতা- যােগ  নাথ রায়  
মাতা-  িচ া রায়  
জলা-  নীলফামারী  

াম- আেহদ আলী রাড (66, নয়াবাজার)   
ডাকঘর+উপেজলা- সয়দ র       
জলা- নীলফামারী    

 

42 49 1042 িনর উি ন চৗ রী  
িপতা- হা দ মমতাজ উি ন চৗ রী  
মাতা- জিমলা বগম  
জলা- চ াম  

357 ন র বািড়, াংকীর পাহাড় সড়ক 
লাল খান বাজার, দামপাড়া, চ াম- 
4000  

 

43 50 1043 মাহা দ শরীফ উ ীন  
িপতা- আ র রিশদ 
মাতা- তােহরা বগম 
জলা- চ াম 

পি ম ধম র, িসকদার পাড়া, দি ণ 
পাড়া, সাতকািনয়া, চ াম  

 

 



5 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
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ায়ী কানা ম  

44 51 1044 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ল আলম 
মাতা-  রহানা বগম 
জলা- চ াম   

বাসা- 15, লইন- 08, ক- আই, রাড- 
01, হািলশহর, হাউিজং এে ট, 
হািলশ র, চ াম    

 

45 53 1045 জাকািরয়া  
িপতা- শাহাব উ ীন  
মাতা-  িশদা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

তারাপাশা, িসদলা- ওয়াড নং- 06, 
মেছড়া, হােসন র, িকেশারগ - 2320    

 

46 195 1046 মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা- মাঃ ইরফান আলী 
মাতা- মােশদা িবিব 
জলা- ব ড়া 

াম- কি    
ডাকঘর- িপি ত র 5860 
উপেজলা- নি াম 
জলা-  ব ড়া 

 

47 54 1047 মাঃ এনা ল কিবর  
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ রািশদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ 

াম+ডাকঘর- িজডা া ি য়া    
উপেজলা- কািলগ     
জলা- িঝনাইদহ 

 

48 55 1048 মাছাঃ নাতাশা হক 
িপতা- মাঃ িসরা ল হক 
মাতা- হাওয়া িবিব 
জলা- ি য়া  

াম-  বলঘিরয়া চরপাড়া   
ডাকঘর- ি র 7002       
উপেজলা- ি য়া সদর  
জলা- ি য়া 

 

49 56 1049 মাহা দ শিফউ া   
িপতা- মাঃ আহছান উ া  
মাতা-  আইিরন আখতার  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- নাওঘাটপ ( ড  বািড়)   
ডাকঘর- তালশহর 3401     
উপেজলা- আ গ     
জলা- া ণবািড়য়া   

 

50 57 1050 মাক দা আ ার  
িপতা- ত মাঃ ইি ছ িময়া   
মাতা-  রজাহান বগম 
জলা- খাগড়াছািড় 

াম- িতনটহরী নামার পাড়া    
ডাকঘর+উপেজলা- মািনকছিড়      
জলা- খাগড়াছিড়-4460    

 

51 58 1051 িনশা ল ইসলাম  
িপতা- মাহা দ নজ ল ইসলাম  
মাতা-  কাজী হাসেন আরা  
জলা- ঢাকা  

াম- দি ণ ইসলাম র ( ট নং- 8, 
হাি ং নং- 265)   

ডাকঘর- ি গ  সদর        
উপেজলা+ জলা- ি গ     

 

52 59 1052 অ ণা রানী  
িপতা- মদন মাহন হালদার   
মাতা-  পা ল রানী  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- বলরাম র (154 নং বাসা 
বলরাম র সড়ক)  
ডাকঘর- আদশ আ িলয়া  
উপেজলা-  হিরনা   
জলা-  িঝনাইদহ 

 

53 60 1053 গাজী সাই ল হাসান  
িপতা- আ ল হােসন গাজী  
মাতা- িফয়া খানম 
জলা- রাজশাহী  

C/O- আ ল হােসন গাজী  
াম+ডাকঘর- দরগাহ র  

উপেজলা- আশা িন   
জলা- সাত ীরা    

 

54 61 1054 মাঃ আ  জাফর িমজান  
িপতা- মাঃ আ  হনা কািদর 
মাতা- মাছাঃ ৎ ে ছা খা ন 
জলা- হিবগ  সদর    

িসেনমা হল রাড, হিবগ , িঝলপাড়-11, 
হাি ং- 4100, হিবগ  সদর, হিবগ     

 

 



6 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

55 62 1055 গািব  চ  দাস 
িপতা- গাপাল চ  দাস  
মাতা- চােমলী রানী  
জলা- গাইবা া  

াম-  ছাতারপাড়া  
ডাকঘর- িব বািড় 5740 
উপেজলা-  গািব গ  
জলা- গাইবা া     

 

56 63 1056 িরফাত আরা লতানা 
িপতা- মা. রিফ ল ইসলাম  
মাতা- হািববা আ ার    
জলা- ময়মনিসংহ 

াম-  দি ণ বলাশ র ( সানালী নীড়, 
83/6) 
ডাকঘর- কওয়াটখালী 2201       
উপেজলা-   ময়মনিসংহ সদর 
জলা-   ময়মনিসংহ 

 

57 65 1057 হাবীব বাহার আিরফ  
িপতা- মাজাফফর আহেমদ 
মাতা- িদল আরা আহেমদ 
জলা- ঢাকা  

284/6, পি ম মািনকদী, ঢাকা 
ক া নেম , ঢাকা    
  

 

58 66 1058 শামীমা নাসরীন তমা 
িপতা- এম. এ. জিলল  
মাতা-  আই ন নাহার  
জলা- চ াম 

াম- সানিধয়ান    
ডাকঘর- র ল র 2230      
উপেজলা- গফরগ ও   
জলা- ময়মনিসংহ   

 

59 67 1059 মাঃ মা ফা আরাফ 
িপতা- িজব উল হক 
মাতা-  রওনক আফেরাজা  
জলা-  চ াম 

237, িসকদার বাড়ী, উ র িরয়া, 
বা খালী, চ াম    

 

60 68 1060 মাঃ সিলম রজা 
িপতা- মাঃ তাহাজ উ ীন  
মাতা-  সাহার বা  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- পার দখল র    
ডাকঘর- হিরনা  7310        
উপেজলা- হিরনা        
জলা- িঝনাইদহ 

 

61 69 1061 মাঃ তাইিয় র রহমান  
িপতা- মাঃ হািফ র রহমান  
মাতা-  নাসিরন লতানা  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- সততা পাড়া, হামদহ (170/1, রাড 
নং-30) 
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা-    
িঝনাইদহ        

 

62 70 1062 মাঃ হাসান আল আজাদ 
িপতা- মাঃ নহার উ ীন সরদার   
মাতা- রিহমা বগম   
জলা- লনা  

াম- বা লী    
ডাকঘর- বা লী 9280 
উপেজলা- পাইকগাছা   
জলা- লনা  

 

63 71 1063 আজেমরী লতানা  
িপতা-  মাঃ মাজহা ল আেনায়ার  
মাতা- কবরী আেনায়ার  
জলা- টাংগাইল  

াম- আ র টা র পাড়া (11/3, 
িশ লতলী রাড)    
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা-  টাংগাইল  

 

64 72 1064 ফারহানা ইয়াছিমন 
িপতা- মা ািফ র রহমান   
মাতা- মন রা আখতার  
জলা- ফনী  

31, িডএল মাহকাম লজ (5িব), 
নথেরাড, ধানমি , িনউমােকট, ঢাকা- 
1205    

 

65 73 1065 র-এ-নাঈমা  
িপতা- মাঃ ই ািহম 
মাতা-   গালজান 
জলা-  ঢাকা  

িজ.িপ.জ-29, মহাখালী, 20 নং ওয়াড, 
লশান, ঢাকা- 1212    
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66 74 1066 মাঃ আিম ামান  
িপতা- মাঃ হািল ামান  
মাতা- মাছাঃ চ নারা বগম 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- আদশ পাড়া (বাসা নং- 1, জােম 
মসিজদ সড়ক)    
ডাকঘর- িঝনাইদহ 7300 
উপেজলা-   িঝনাইদহ সদর 
জলা-   িঝনাইদহ 

 

67 75 1067 পরব নােসর িসি ক 
িপতা- আ  বকর ি দদক িহেরা  
মাতা- দওয়ান লতানা ওয়াদা    
জলা- িকেশারগ    

াম- খরমপি  (1314, ছায়ানীড়)    
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা-   িকেশারগ    

 

68 76 1068 মাঃ িফেরাজ উি ন  
িপতা- মাঃ ওসমান গনী  
মাতা-  মাছাঃ িফেরাজা খা ন  
জলা-  িসরাজগ  

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া    
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া   
জলা- িসরাজগ  

 

69 78 1069 া নারী সাহা 
িপতা- আন  মার সাহা 
মাতা-  িদপীকা রানী সাতা 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ম পাড়া, শল পা   
ডাকঘর+উপেজলা-   শল পা   
জলা- িঝনাইদহ 

 

70 80 1070 মাহা দ আ র রহমান  
িপতা- মাহা দ আকবর আলী  
মাতা- রৗশনারা বগম 
জলা-  মািনকগ  

াম- হরগজ বা রচর    
ডাকঘর- হরগজ 1810 
উপেজলা- সা িরয়া  
জলা- মািনকগ  

 

71 81 1071 মািরয়া ফারজানা  
িপতা- শখ আ ল গ র  
মাতা-  বগম রািশদা  
জলা- সাত ীরা  

াম+ পাঃ-  মহা ী, তালা, সাত ীরা     

72 82 1072 হা দ িন ল ইসলাম 
িপতা- তাফােয়ল আহেমদ 
মাতা- তােহরা বগম 
জলা- নায়াখালী  

াম- িমজানগর (হাওলাদার বাড়ী)   
ডাকঘর- গাপাল র 3828       
উপেজলা- বগমগ      
জলা- নায়াখালী 

 

73 83 1073 ইউ স আলী  
িপতা- ত শাহজাহান  
মাতা- রিজয়া বগম 
জলা-  চ াম  

াম- চরকালমা (মরকম আলী িব াস 
বািড়)   
ডাকঘর- ডাওিররহাট         
উপেজলা- লালেমাহন    
জলা-  ভালা  

 

74 84 1074 আতাউর রহমান আক  
িপতা- মাসেলহ উ ীন  
মাতা- িফয়া আ ার  
জলা- নরিসংদী  

াম- দাইেড়র পাড়   
ডাকঘর- শেখর গ ও 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা- নরিসংদী  

 

75 85 1075 িম ন ঘাষ 
িপতা- সাধন িবকাশ ঘাষ 
মাতা-  উমা ঘাষ 
জলা- চ াম 

C/O- সাধান িবকাশ ঘাষ 
াম+ডাকঘর- জাফরাবাদ  

উপেজলা- প য়া   
জলা- চ াম 

 

76 86 1076 মাঃ মা ফ হােসন 
িপতা-  মাঃ হািব র রহমান  
মাতা-  নািছমা আ ার  
জলা- গাজী র 

াম- িববািদয়া    
ডাকঘর- কালনী 1700      
উপেজলা- গাজী র সদর 
জলা- গাজী র 
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77 88 1077 মাঃ আ  সােহল  
িপতা- মাঃ ই ািহম 
মাতা- জ াৎ া বগম 
জলা- চ াম 

াম- ফ কা (আ  সওদাগেরর বাড়ী)   
ডাকঘর- হাটহাজারী 4330      
উপেজলা- হাটহাজারী 
জলা- চ াম 

 

78 89 1078 মাঃ আশরাফ হােসন িততাস 
িপতা- মাঃ আিমর হােসন  
মাতা- রীনা আিমর  
জলা-  হিবগ  

াম- সাউদ পাড়া   
ডাকঘর-বািনয়াচং 3350 
উপেজলা- বািনয়াচং 
জলা- হিবগ  

 

79 90 1079 মাঃ মন ল হােসন  
িপতা- ত মাঃ দেলায়ার হােসন  
মাতা- তাহিমনা আ ার   
জলা- চ াম 

াম- আলীশাহ নগর (হক িভলা, িবমান ব র 
রাড)    

ডাকঘর- সহলস কেলানী  
উপেজলা- ই.িপ. জও 
জলা- চ াম 

 

80 91 1080 কামাল হােসন  
িপতা- আ রা াক  
মাতা- সেমরাজ বগম 
জলা-  ক বাজার  

C/O- আ রা াক 
াম- হাজী বাড়ী, পি ম মিনরিঝল   

ডাকঘর+উপেজলা- রা     
জলা- ক বাজার  

 

81 92 1081 হাসনা হনা িরয়া  
িপতা- মাঃ আল আিমন  
মাতা- ফিরদা আিমন  
জলা- মেহর র 

বাসা নং- 39, ওয়াপদা পাড়া  
মেহর র সদর, মেহর র- 7100        

  

 

82 93 1082 শারিমন লতানা িম   
িপতা- শখ মাতাহার হােসন  
মাতা- িবলিকস আ ার    
জলা- চ াম  

াম- ব শাশািলয়া (ব  শেখর বািড়)   
ডাকঘর- দিশঘিরয়া 3878        
উপেজলা- চাটিখল    
জলা- নায়াখালী   

 

83 94 1083 কািনজ লতানা  
িপতা- আ ল মন র  
মাতা- শামীম আরা  
জলা- চ াম 

াম- এস এম চর ( পােলর ছড়া) (হাজী 
ম র আলম সওদাগর এর বািড়)  
ডাকঘর - িচির া  4740 
উপেজলা- চকিরয়া    
জলা-  ক বাজার  

 

84 95 1084 মাঃ আ  বকর িসি কী  
িপতা- মাঃ জয়নাল ম ল  
মাতা-  মিজরন নছা 
জলা-  িঝনাইদহ 

াম- বিরয়া     
ডাকঘর- শহীদনগর   
উপেজলা- শল পা 7320 
জলা- িঝনাইদহ 

 

85 97 1085 িল ইসলাম  
িপতা- মাঃ রিবউল ইসলাম  
মাতা- িবয়া খা ন 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ন ন কাটপাড়া ( হাি ং নং: 
98/40)    
ডাকঘর+উপেজলা- িঝনাইদহ সদর       
জলা- িঝনাইদহ   

 

86 98 1086 মাঃ জািকর হােসন  
িপতা- মাঃ ম আলী  
মাতা- মান রা বগম 
জলা-  চ দ র 

 

C/O- শাহজাহান ধানীয়া  
াম- িচরায় 

ডাকঘর- পয়ালী বাজার 3640    
উপেজলা- মতলব দি ণ  
জলা-  চ দ র 

 

87 100 1087 মাঃ খােলদ মাহ দ  
িপতা- মাঃ মেনায়ারা হােসন   
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা-  িঝনাইদহ 

াম- হাজামপাড়া   
ডাকঘর+উপেজলা- শল পা      
জলা- িঝনাইদহ   
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88 101 1088 সােয়বা আকতার  
িপতা- মাঃ এনােয়র কিবর হাওলাদার  
মাতা- সতারা বগম 
জলা- বর না 

C/O- মাঃ মা ম িব াহ 
পাতাকাটা, 1নং বদরখালী, ল ড়ী, 
বর না 

 

89 104 1089 মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা-  মাঃ আফজাল হােসন 
মাতা-  বদানা খা ন 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ধাপািবলা, ডাকঘর- গা র, 
উপেজলা- িঝনাইদহ সদর, জলা- 
িঝনাইদহ 

 

90 107 1090 মাঃ রােশ ামান 
িপতা- মাঃ নািজমউি ন   
মাতা-  ক না আ ার  
জলা- শর র 

াম- বা র আলগা 
ডাকঘর- চ েকানা 2151 
উপেজলা- নকলা 
জলা- শর র 

 

91 108 1091 িমশকা ল জা াত 
িপতা-  মাঃ ছােয় র রহমান 
মাতা-   শখ জােমলা 
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ মন র উি ন 16/িড, 
মািলেটালা রাড বংশাল, ঢাকা 

 

92 109 1092 মাহ ল হাসান 
িপতা-  ত হািছ র রহমান  
মাতা-  মাহ দর খা ন 
জলা- রং র 

C/O- আলহা  আেনায়ার হােসন 
বাড়ী নং- 165, রাড নং- 01 
মহ া- িসও রাড 
থানা+ পা - বদরগ  5430 
জলা- রং র 

 

93 110 1093 মাছাঃ সরাত ইয়াসিমন 
িপতা- মাঃ মকেছদ আলী ম ল  
মাতা- মাছাঃ রােকয়া খা ন   
জলা- িঝনাইদহ 

াম- হিরশ র 
ডাকঘর- সা গ  
উপেজলা- হিরনা  
জলা- িঝনাইদহ 

 

94 111 1094 মেহ ল হাসান 
িপতা-  ইউ ছ আলী 
মাতা-  মিরনা খা ন  
জলা- ব ড়া 

াম- আকাশতারা, ওয়াড নং-20 
ডাকঘর- ব ড়া পৗরসভা 
উপেজলা+ জলা- ব ড়া 

 

95 114 1095 রাজীব দাশ 
িপতা-  সে াষ মার দাশ 
মাতা-  ক না ভা দাশ 
জলা-বা রবান 

514, 347 নং র ং মৗজা 
াম- বাঘমারা িহ  পাড়া 

ডাকঘর- বা রবান 4600 
উপেজলা- বা রবান সদর 
জলা- বা রবান 

 

96 115 1096 িপয়াল আহে দ 
িপতা-   মাহ ল হক 
মাতা-   শাহা র বগম 
জলা-  গাপালগ  

38/1, বশাখী রাড (স জ বাগ) 
পা - গাপালগ , কাড নং- 8100 

থানা ও জলা- গাপালগ   

 

97 116 1097 মিহউি ন অ  
িপতা- মাঃ আ ল মিতন 
মাতা-  শািমমা আ ার  
জলা- মৗলভীবাজার  

াম- বড়গাছ 
ডাকঘর+উপেজলা-   
কমলগ   
জলা- মৗলভীবাজার 

 

98 117 1098 . আিজ র রহমান  
িপতা- মর ম . এয়া ব িমঞা  
মাতা- রােকয়া বগম    
জলা- ক বাজার  

C/O- মর ম . এয়াকব িমঞার বাড়ী 
াম- বারাইয়াকাটা  

ডাকঘর- বারবািকয়া 4641  
উপেজলা- প য়া 
জলা- ক বাজার  

 



10 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

99 118 1099 খাই ল ইসলাম 
িপতা- আজগার আলী মা া    
মাতা- খািদজা পারভীন 
জলা- গাপালগ  

াম- মাহা দ পাড়া 
ডাকঘর- গাপাল   
উপেজলা- গাপাল  সদর 
জলা- গাপাল  

 

100 119 1100 জয় দ  
িপতা- রােধ াম দ    
মাতা- কিনকা দ  
জলা- ভালা 

াম- গাজী র রাড  
ডাকঘর+উপেজলা-   
ভালা সদর   
জলা- ভালা 

 

101 120 1101 মাঃ জসীম উি ন  
িপতা-  আওলাদ হােসন  
মাতা-  মমতাজ বগম 
জলা- মািনকগ   

াম+ডাকঘর- রাম র   
উপেজলা- হিররাম র   
জলা- মািনকগ  

 

102 121 1102 মাঃ তা ল ইসলাম  
িপতা- ত মাঃ বারহানউি ন   
মাতা- রজাহান 
জলা- া ণবািড়য়া 

াম+ডাকঘর-   
তজখালী  

উপেজলা- বা ারাম র  
জলা- া ণবািড়য়া 

 

103 122 1103 মিনকা িবিক 
িপতা- মাঃ গালাম মা ফা কামাল   
মাতা- সতারা বগম 
জলা- ঢাকা 

216 (4থ তলা) উ র শাহজাহান র, 
শাি নগর, ঢাকা-1217 

 

104 124 1104 হা দ ল আিমন 
িপতা- হা দ আব ল খােলক ী 
( ত) 
মাতা- আি য়া বগম 
জলা- প য়াখালী 

াম+ডাকঘর- ক র কাঠী 
উপেজলা- বাউফল 
জলা- প য়াখালী 

 

105 125 1105 ইসরাত জাহান চ দনী 
িপতা- মিতয়ার রহমান  
মাতা- রািজয়া রহমান  
জলা- িম া 

াম- আিবদ র 
ডাকঘর- আিবদ র বাজার  
উপেজলা- িড়চং 
জলা- িম া 

 

106 126 1106 মাইয়া আফেরাজ 
িপতা- এ ক এম শাম ি ন 
মাতা- আিমনা খা ন 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম+ডাকঘর- চরমছল  
উপেজলা- গফরগ ও  
জলা- ময়মনিসংহ 

 

107 127 1107 এ াডেভােকট সালমা আ ার  
িপতা- মাঃ আ ল জা ার 
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা- ঢাকা  

273, এিলফ া  রাড, িনউ মােকট, 
ঢাকা-1205  

 

108 128 1108 আিমর হােসন 
িপতা- রিমজ উ ন 
মাতা- রািহমা খা ন 
জলা- িকেশারগ  

াম+ডাকঘর- গািজর চর 
উপেজলা- বািজত র 
জলা- িকেশারগ  

 

109 129 1109 মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ বাকা উি ন শখ 
মাতা- িপয়ারী বগম 
জলা- নড়াইল 

াম- কা ন র 1নং বাবরা হাচলা 
ডাকঘর- নওয়া াম   
উপেজলা- কািলয়া  
জলা- নড়াইল  
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110 130 1110 মাকারমা 
িপতা- মাঃ জিসম উ ীন 
মাতা- মমতাজ বগম 
জলা- নরিসংদী 

াম- গজারীয়া  
ডাকঘর- শেখর গ ও 
উপেজলা- মেনাহরদী 
জলা- নরিসংদী 

 

111 132 1111 ফারজানা িশ ল 
িপতা- র মাহা দ 
মাতা- বগম হাছনা হনা 
জলা- জামাল র  

াম- বনপাড়া (কেলজ মাড়) 
ডাকঘর- জামাল র 
উপেজলা- জামাল র সদর 
জলা- জামাল র 

 

112 133 1112 নাজ ল হাসান  
িপতা- আ াহ চৗ রী 
মাতা- আ রা তা কদার 
জলা- হিবগ  

াম- লতান র ( চৗ রী বাড়ী) 
ডাকঘর- িহয়ালা    
উপেজলা- বািনয়াচং  
জলা- হিবগ  

 

113 134 1113 রােসল মেহদী পারেভজ 
িপতা- শাম ল আলম 
মাতা- সােলহা আ ার 
জলা- চ াম 

াম- ছাট ইলাশ র 
ডাকঘর+উপেজলা- বধলা   
জলা- ন েকানা 

 

114 135 1114 শিফ ল ইসলাম 
িপতা- নজ ল ইসলাম 
মাতা- স রা 
জলা- জয় রহাট 

াম- রারী র 
ডাকঘর-   আমদই 5900 
উপেজলা- জয় রহাট হাট 
জলা- জয় রহাট 

 

115 136 1115 মা. মা ন-অর-রিশদ 
িপতা- মা. ফজ র রহমান 
মাতা-  মাছা. ল মা বগম 
জলা-  ঠা রগ ও 

াম- িব াম র 
ডাকঘর- হলিদ বাড়ী হাট    
উপেজলা- বািলয়া ডাি  
জলা- ঠা রগ ও 

 

116 137 1116 মাঃ ওয়ািহ ামান  
িপতা-  মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাতা- জসিমন  
জলা- বিরশাল 

c/o- মাঃ শাহজাহান িময়া (ইি :) 
কাউিনয়া বােশর হাট 
হ ােভন: হাি ং নং- 339 
বিরশাল  

 

117 139 1117 তপন মার পাল 
িপতা- িবমল চ  পাল 
মাতা-  নিমতা রানী পাল 
জলা- সাত ীরা 

াম- তারালী (পালবাড়ী সড়ক) 
ডাকঘর- তারালী   
উপেজলা- কািলগ  
জলা- সাত ীরা 

 

118 142 1118 আমিরন খান 
িপতা- মাঃ আই ব খান 
মাতা-  মমতাজ বগম 
জলা-  া ণবািড়য়া 

াম- কাি পাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা- া ণবািড়য়া সদর 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

119 143 1119 নাজ ল হক 
িপতা- মাঃ সাই ল খান 
মাতা- আেরজান 
জলা- ফিরদ র 

াম- প চ ল  
ডাকঘর- মালী াম 7830 
উপেজলা- ভা া 
জলা- ফিরদ র 

 

120 144 1120 মাঃ জন আলী 
িপতা- মাঃ আলম আলী 
মাতা- আেমনা বগম 
জলা-  িঝনাইদহ 

াম- িচথিলয়া পাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা- হিরনা    
জলা- িঝনাইদহ 
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121 145 1121 জা া নেনছা 
িপতা- খারেশদ আলম 
মাতা- হািসনা খা ন 
জলা- যেশার  

াম- খা রা বাজার (বাস া )  
ডাকঘর- ল তলা   
উপেজলা- যেশার সদর 
জলা- যেশার 

 

122 146 1122 মাঃ মহিসন 
িপতা- মাঃ আ ল কােসম 
মাতা- মমতাজ বগম 
জলা- ল ী র 

াম- 1নং উ:চর আবািবল  
ডাকঘর- হায়দর গ  3713    
উপেজলা- রায় র 
জলা- ল ী র 

 

123 147 1123 িবিতসা বাগচী 
িপতা- ােণশ বাগচী 
মাতা- এিল বাগচী 
জলা- নােটার 

াম- লালবাজার 
ডাকঘর-নােটার 6400 
উপেজলা- নােটার সদর 
জলা- নােটার 

 

124 148 1124 শখ মাঃ আ জর িশবলী 
িপতা- শখ মাঃ মক ল হােসন 
মাতা- হাি  আ ার িশরীন  
জলা- গাজী র 

গাছা 
গাজী র সদর 
গাজী র  

 

125 149 1125 মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ রিশদ 
মাতা-  লিতফা বগম 
জলা- লনা 

াম- বড় বযরা দাশপাড়া ( হাি ং নং- 
472) 
ডাকঘর- িজিপও 9000 
উপেজলা- খািলশ র  
জলা- লনা 

 

126 151 1126 শািহন আলী 
িপতা- িনজাম উি ন  
মাতা- া খা ন 
জলা- ি য়া 

াম+ডাকঘর- উজান াম 
উপেজলা- ি য়া সদর  
জলা- ি য়া 

 

127 152 1127 এস এম সাহাগ 
িপতা- আঃ জ ার শখ  
মাতা- মাসাঃ আনিজরা বগম 
জলা- বােগরহাট 

াম+ডাকঘর+উপেজলা- রামপাল 
জলা- বােগরহাট  

 

128 153 1128 মাঃ িফেরাজ উি ন  
িপতা-  মাঃ ওসমান গনী 
মাতা- মাছাঃ িফেরাজা খা ন 
জলা- িসরাজগ  

াম- বড় চৗিবলা উ রপাড়া 
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার    
উপেজলা- উ াপাড়া 
জলা- িসরাজগ   

 

129 154 1129 ইউ ফ আলী 
িপতা- রিফ ল ইসলাম 
মাতা- সিলনা  
জলা- নীলফামারী 

াম- কাঠাল লী  
ডাকঘর- িবলাহাটী 5341 
উপেজলা- ডামার 
জলা-  নীলফামারী 

 

130 155 1130 মাঃ আ ল আহাদ বা  
িপতা- মাঃ গালাম মিহউ ীন  
মাতা- মাছাঃ মমতাজ বগম  
জলা- য়াডা া 

াম- শনপাড়া ( শন মসিজেদর 
সামেন)  
ডাকঘর+উপেজলা-   
আলমডা া      
জলা- য়াডা া 

 

131 156 1131 সািবহা ইয়াসমীন 
িপতা- মাহা দ ইয়ািছন   
মাতা-  জাহানারা বগম 
জলা- ঢাকা  

5নং টেকর হাট লন 
34 নবাব র, কাতয়ালী, ঢাকা-1000   
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

132 158 1132 মা ফা ইবেন আ ল হক 
িপতা- ত আ ল হক 
মাতা-  িপয়ারা বগম 
জলা- ি য়া 

াম- গািপনাথ র   
ডাকঘর- গাপালনগর      
উপেজলা-  ভড়ামারা 
জলা-  ি য়া 

 

133 159 1133 নাজিমনা ফরেদৗস 
িপতা- মাঃ ইউ ফ আলী 
মাতা- লতানা আখতার 
জলা- নওগ  

াম- পা  অিফস পাড়া  
ডাকঘর+উপেজলা-  নওগ  
জলা- নওগ  

 

134 160 1134 মাঃ সািমউর রহমান  
িপতা- মাঃ িসি র রহমান  
মাতা- সালমা িসি কা 
জলা- নওগ  

াম- বািনসর  
ডাকঘর- বা বাজার 6511     
উপেজলা- মা া 
জলা- নওগ    

 

135 161 1135 মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা- মাঃ সয়দ আলী 
মাতা- মাছাঃ লাইলী বগম 
জলা- গাইবা া 

াম+ডাকঘর- চি র   
উপেজলা- রগ   
জলা- গাইবা া 

 

136 162 1136 আফসানা খানম মৗ 
িপতা- এম.এন. আজম খান 
মাতা- শাহানারা িবলিকস 
জলা- ফিরদ র 

াম- পি ম খাবাস র  
ডাকঘর- ফিরদ র  
উপেজলা-  ফিরদ র সদর 
জলা- ফিরদ র 

 

137 163 1137 নজ ল ইসলাম 
িপতা- আ ল লিতফ 
মাতা- হািমদা বগম 
জলা- শিরয়ত র 

াম- মা দপি    
ডাকঘর- মেডরহাট 
উপেজলা- ডা ড া   
জলা- শিরয়ত র  

 

138 164 1138 তনয় রায় 
িপতা- িনমল ম ল রায়  
মাতা- জাসনা রায়  
জলা- িদনাজ র 

াম-  রােম র র  
ডাকঘর- রীহাট 5260 
উপেজলা- লবাড়ী 
জলা- িদনাজ র 

 

139 165 1139 মাঃ সােলমান  
িপতা- মাঃ মা ািফ র রহমান  
মাতা- মেনায়ারা বগম 
জলা- ফনী 

াম- উ র চরচি য়া  
ডাকঘর+উপেজলা- সানাগাজী 
জলা- ফনী 

 

140 166 1140 ত য় মার দ 
িপতা- িমিহর র ন দ 
মাতা-  জ াৎ া রানী দ 
জলা- ল ী র 

াম- শফািল পাড়া (ননী গাপাল দ 
বাড়ী)  
ডাকঘর- শফািল পাড়া 
উপেজলা- রামগ   
জলা- ল ী র 

 

141 167 1141 রিন রায় 
িপতা- কমেলষ রায় 
মাতা-  তপা রায় 
জলা- নামগ  

c/o- েবল রায় (মা বই িবতান) 
াম+ডাকঘর- ম নগর      

উপেজলা- ধমপাশা 
জলা- নামগ  

 

142 169 1142 মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- রিহমা খা ন 
জলা- জামাল র   

াম- মানার পাড়া 
ডাকঘর- বগার পাড় 2050     
উপেজলা- সিরষাবাড়ী  
জলা- জামাল র 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

143 170 1143 মাঃ আঃ মিজদ 
িপতা- ত: কতাব উ ীন 
মাতা- মিরয়ম বওয়া 
জলা- পাবনা 

াম- হাই কালা উ র পাড়া 
ডাকঘর- হাইেকালা 6630 
উপেজলা- চাটেমাহর 
জলা- পাবনা 

 

144 171 1144 সানা খা ন 
িপতা- মাঃ আকবর ফিকর 
মাতা-  আেলয়া 
জলা- সাত ীরা 

াম- জ য়া ( বপাড়া)   
ডাকঘর- জ য়া বাজার 
উপেজলা- তালা 
জলা- সাত ীরা 

 

145 172 1145 মাঃ রমজান হােসন 
িপতা- মাঃ বখিতয়ার গাজী 
মাতা- রনিজনা বগম 
জলা- লনা 

াম- চককাওয়ালী (গাজীবাড়ী)  
ডাকঘর- চ দখালী      
উপেজলা- পাইকগাছা 
জলা- লনা 

 

146 173 1146 বাি  িচিসম 
িপতা-  আেরং  
মাতা- মি কা িচিসম 
জলা- ময়মনিসং 

াম- িবিরিশির ( ব উৎরাইল)   
ডাকঘর- িবিরিশির 2420 
উপেজলা- গা র 
জলা-  ন েকানা 

 

147 174 1147 মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা- আ ল মছি র 
মাতা- আ াবান িবিব   
জলা- িসেলট 

াম+ডাকঘর- অলংকারী  
উপেজলা- িব নাথ  
জলা-  িসেলট 

 

148 175 1148 ক. এম. আশবা ল বারী 
িপতা- এ. ক.এম. সাঈদ খান 
মাতা- ন নাহার ওসমানী   
জলা- ঢাকা  

াম- শাহ র   
ডাকঘর- লতান র 3400       
উপেজলা- া ণবািড়য়া সদর 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

149 176 1149 মাঃ আিমর খস  
িপতা- মাহা দ ইসমাইল 
মাতা- তােহরা বগম 
জলা- চ াম 

C/O- মাহা দ ইসমাইল  
াম+ডাকঘর- আ নগর  

উপেজলা- লাহাগাড়া  
জলা- চ াম 

 

150 177 1150 সািবহা আফেরাজ 
িপতা- সয়দ নািজব হােসন 
মাতা- সাথী হােসন 
জলা- ঢাকা  

182/িড, ডা ােরর গিল, 
বড় মগবাজার, ঢাকা  
 

 

151 178 1151 তপতী ঘাষ 
িপতা- গৗতম ঘাষ  
মাতা- িলিপকা ঘাষ 
জলা- সাত ীরা 

াম- রাতন সাত ীরা ঘাষপারা  
ডাকঘর- সাত ীরা 9400     
উপেজলা- সাত ীরা 
জলা- সাত ীরা 

 

152 179 1152 মাঃ আিন র রহমান  
িপতা- মাহা দ আলী  
মাতা-  মাছাঃ জােহদা খা ন 
জলা-  য়াডা া 

াম- ব িবল   
ডাকঘর+উপেজলা-   
আলমডা া 
জলা- য়াডা া 

 

153 180 1153 মাঃ নাজ ল হাসান  
িপতা- মাঃ নয়ামত উ া   
মাতা-  দেলায়ারা বগম 
জলা- নায়াখালী 

C/O- নয়ামত উ াহ এ াডেভােকট রাড 
নং-1 
াম- শহীদ  িডয়াম সংল , বায় ল 

আমান মসিজদ গিল, নায়াখালী সদর, 
নায়াখালী 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

154 181 1154 শারিমন আ ার  
িপতা- মাঃ ামান মা া 
মাতা-  শািমনা বগম 
জলা- হিবগ  

াম+ডাকঘর- িড়য়াউক 
উপেজলা- লাখাই   
জলা- হিবগ  

 

155 182 1155 অিভিজৎ কমকার 
িপতা- বাদল কমকার 
মাতা- আলপনা কমকার 
জলা- বিরশাল 

াম- গাউিছয়া সড়ক (বাসা নং- 1388)   
ডাকঘর- পাতলী হাউিজং  
উপেজলা- বিরশাল সদর 
জলা- বিরশাল 

 

156 183 1156 মাহা দ রািক ল ইসলাম  
িপতা- মাহা দ আ ল ওয়াহাব 
মাতা- রােবয়া বগম 
জলা- জামাল র 

াম- দােমাদর র    
ডাকঘর- তারাকাি  2054 
উপেজলা- সিরষাবাড়ী 
জলা- জামাল র 

 

157 184 1157 শাহ নওয়াজ 
িপতা- মাঃ এনােয়ত হােসন  
মাতা- মাহা বা খানম 
জলা- গাপালগ  

াম+ডাকঘর- রামকা ী    
উপেজলা- ীপাড়া  
জলা-  গাপালগ  

 

158 185 1158 শারিমন লতানা তমা 
িপতা- এস এম র আলম হাওলাদার  
মাতা- হাসেনআরা পারিভন 
জলা- বিরশাল 

30 এ, কািরশমা া ন, আই-ওয়ান, 
ইি রা রাড, খামার বািড় পা  অিফস, 
তজগ ও, ঢাকা 

 

159 186 1159 মাঃ আ ল কালাম 
িপতা- মাহা দ িময়া 
মাতা-   নাহার বগম 
জলা-  চ াম 

াম- গাপালঘাটা 
ডাকঘর- চাড়ািলয়া হাট 
উপেজলা- ফ কছিড় 
জলা- চ াম 

 

160 187 1160 মাহা দ সাফােয়ত হােসন িশ ল 
িপতা- মা: মা ল আলম    
মাতা-  পয়ারা বগম 
জলা- চ াম 

C/O- আিমন উ াহ মােয়েবর বাড়ী 
াম- বাউিরয়া  

ডাকঘর- বাউিরয়া 4300      
উপেজলা- স ীপ   
জলা- চ াম  

 

161 190 1161 মাঃ বিন আিমন 
িপতা- মাঃ আঃ রিশদ শরীফ  
মাতা-  বগম 
জলা- িপেরাজ র 

াম-উ র িশয়ালকাঠী  
ডাকঘর+উপেজলা- ভা ািরয়া 
জলা-  িপেরাজ র 

 

162 191 1162 শািমলী আ ারী 
িপতা- মােজদ সখ 
মাতা- মােলকা বগম 
জলা- ফিরদ র 

াম- আিলয়াবাদ  
ডাকঘর- নগর 7821 
উপেজলা-  ফিরদ র সদর 
জলা-  ফিরদ র 

 

163 193 1163 জািকয়া িবনেত কামাল িশফা 
িপতা- মাঃ আ  হনা মা ফা কামাল 
মাতা- শািমমা ফরেদৗসী  
জলা- রাজশাহী 

াম- কাপাড়া ( ীম হাউজ, 33)   
ডাকঘর- ঘাড়ামারা      
উপেজলা- রাজশাহী সদর 
জলা-  রাজশাহী 

 

164 194 1164 হা দ আশরা ামান জােহদ 
িপতা- র মাহা দ  
মাতা- জসিমন আকতার 
জলা- চ াম 

াম- আহলা শখ চৗ রী পাড়া   
ডাকঘর- সােরায়াতলী     
উপেজলা- বায়ালখালী 
জলা-  চ াম 
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পেদর নাম- সহকারী পিরচালক (গেবষণা) 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

1. 1 3001 মাঃ মা ন-অর-রিশদ 
িপতা- মাঃ ফজ র রহমান 
মাতা- মাছা: ল মা বগম 
জলা-  ঠা র গ ও 

াম- িব াম র 
ডাকঘর-হলিদ বাড়ী হাট 
উপেজলা-বািলয়া ডা ী 
জলা-ঠা র গ ও 

 

2. 2 3002 মাঃ আসহা র রহমান 
িপতা- মাঃ ফকর উ ীন 
মাতা-আসমা খা ন 
জলা-িঝনাইদহ 

াম-ল ী র  
ডাকঘর-ল ী র 
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর  
জলা-িঝনাইদহ 

 

3. 3 3003 মাঃ মাউ দ রানা 
িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন 
মাতা-মািজদা হােসন 
জলা-সাত ীরা 

াম-রাম র  
ডাকঘর- ঝতলা 
উপেজলা-কলােরায়া   
জলা-সাত ীরা 

 

4 4 3004 আির ল ইসলাম ইঁয়া 
িপতা- ত: রিফ ল ইসলাম ইঁয়া 
মাতা-সািহদা আ ার 
জলা- ফনী 

াম-রামনগর  
ডাকঘর-রামনগর 
উপেজলা-দাগন ঞঁা 
জলা- ফনী 

 

5 5 3005 সািদয়া রহমান 
িপতা- মা: আ ল রহমান  
মাতা-পারভীন আ ার 
জলা-ঢাকা 

াম- ি হা   
ডাকঘর-আ াফাবাদ 
উপেজলা-কামরা ীরচর 
জলা-ঢাকা 

 

6 8 3006 মাঃ িফেরাজ উি ন 
িপতা- মাঃ ওসমান গণী 
মাতা- মাছা: িফেরাজা খা ন 
জলা-িসরাজগ  

াম-বড় চৗিবলা উ রপাড়া  
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার 
উপেজলা-উ াপাড়া   
জলা-িসরাজগ  

 

7 9 3007 এ, ক,এম, মা র রহমান ফিকর 
িপতা- মাঃ আ ল ন র ফিকর 
মাতা- রেবকা লতানা 
জলা-ময়মনিসংহ 

াম- ব দা িনয়া  
ডাকঘর- গৗরী র 
উপেজলা- গৗরী র   
জলা-ময়মনিসংহ 

 

8 10 3008 মা: শাহাদাত হাসান 
িপতা- মাঃ আলী হােসন 
মাতা- মােশয়ারা বগম 
জলা- িম া 

াম-পি ম বাতাবািড়য়া  
ডাকঘর-ইকবাল নগর 
উপেজলা-মেনাহরগ    
জলা- িম া 

 

9 11 3009 মা: নামাল হােসন িহন 
িপতা- মাঃ আলী হােসন 
মাতা- রােকয়া আ ার 
জলা- িম া 

াম-পি ম বাতাবািড়য়া  
ডাকঘর-ইকবাল নগর 
উপেজলা-মেনাহরগ    
জলা- িম া 

 

10 12 3010 নাজ ল হাসান েবল 
িপতা- মাঃ িসি র রহমান 
মাতা-নািগজ রহমান 
জলা-বিরশাল 

াম-িবশারকাি   
ডাকঘর-িবশারকাি  
উপেজলা-বানারীপাড়া  
জলা-বিরশাল 

 

11 13 3011 জা া ল সরাত শ  
িপতা- মাঃ আসা ামান তা কদার 
মাতা- জসিমন ফারজানা 
জলা-ঝালকা  

াম-কামার পি   
ডাকঘর-ঝালকা  
উপেজলা-ঝালকা   
জলা-ঝালকা  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

12 14 3012 িজপা বগম 
িপতা-শাহ আলম 
মাতা-নািদরা বগম 
জলা-িকেশারগ  

াম-ছাগাইয়া  
ডাকঘর-আজানগর 
উপেজলা- ভরব 
জলা-িকেশারগ  

 

13 18 3013 তপন মার পাল 
িপতা-িবমল চ  পাল 
মাতা-নিমতা পাল 
জলা-সাত ীরা 

াম-তারালী  
ডাকঘর-তারালী 
উপেজলা-কািলগ  
জলা-সাত ীরা 

 

14 20 3014 আফজাল চৗ রী 
িপতা-ইসলাম উি ন চৗ রী 
মাতা-সািক ন 
জলা-নারায়নগ  

াম-চািরতা ক পি ম  
ডাকঘর-আতলা র বাজার 
উপেজলা- পগ  
জলা-নারায়নগ  

 

15 24 3015 মা: িনয়া ল হাসান 
িপতা- মা: ইমদা ল হক  
মাতা- মাছা: শািহদা খা ন 
জলা-িঝনাইদহ 

াম- রাম র  
ডাকঘর-দয়ারাম র 
উপেজলা- কাটচাদ র 
জলা-িঝনাইদহ 

 

16 25 3016 আ  সাইদ 
িপতা-আ  তােহর 
মাতা-শািহদা খা ন 
জলা-ময়মনিসংহ 

াম- কানাবাড়ী  
ডাকঘর-বাগান 
উপেজলা-ি শাল 
জলা-ময়মনিসংহ 

 

17 26 3017 শিমল িশরীন 
িপতা-মাহ বর রহমান 
মাতা-আফেরাজা মাহ ব 
জলা-িঝনাইদহ 

াম-পরমানি   
ডাকঘর-ম লৈপতা 
উপেজলা-কালীগ  
জলা-িঝনাইদহ 

 

18 27 3018 সরাত জাহান 
িপতা- মা: শাহজাহান 
মাতা-আেনায়ারা খানম 
জলা-চ াম 

াম-মক ল সওদাগর লইন 
কাপাসেগালী  
ডাকঘর-চকবাজার 
উপেজলা- 
জলা-চ াম 

 

19 28 3019 মা: আিসক রাি  
িপতা- মা: রহমত উ াহ 
মাতা-ফােতমা আ ার 
জলা- িম া 

াম-নারান করা 
ডাকঘর-িচওড়া 
উপেজলা- চৗ াম 
জলা- িম া 

 

20 31 3020 ফয়সাল আহেমদ 
িপতা-আব ল গিন 
মাতা-নািদরা বগম 
জলা-নরিসংদী 

াম-িভ মরজাল 
ডাকঘর-কাটাঘাট বাজার 
উপেজলা-রায রা 
জলা-নরিসংদী 

 

21 32 3021 শরী ল ইসলাম 
িপতা- মা: আকবর আলী 
মাতা-নাজমা বগম 
জলা-শরীয়ত র 

াম- মেহর মাদবর কাি  
ডাকঘর- বাইরহাট 
উপেজলা-জািজরা 
জলা-শরীয়ত র 

 

22 33 3022 িমনহাজ খান সাগর 
িপতা- মা: জাহা ীর খান 
মাতা- িফয়া বগম 
জলা-হিবগ  

াম- গাবরখলা 
ডাকঘর-গাজী র 
উপেজলা- না ঘাট 
জলা-হিবগ  
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23 37 3023 চ ন মার সরকার 
িপতা-শাি  র ন সরকার 
মাতা-অ লী রানী সরকার 
জলা-রাজশাহী 

াম-আড়ানী বাজার 
ডাকঘর-আড়ানী 
উপেজলা-বাঘা 
জলা-রাজশাহী 

 

24 39 3024 মা: ইউ ফ আিল 
িপতা- মা: জাহা ীর আলম 
মাতা- ল িল বগম 
জলা-িসরাজগ  

াম-উ াপাড়া (পি মপাড়া) 
ডাকঘর-উ াপাড়া 
উপেজলা-উ াপাড়া 
জলা-িসরাজগ  

 

25 40 3025 মা: রা  আহেমদ 
িপতা- মা: আসাদ উ াহ 
মাতা-সােলহা আ ার 
জলা-ঢাকা 

াম-শাহাজাদ র 
ডাকঘর- লশান 
উপেজলা-ঢাকা 
জলা-ঢাকা 

 

26 41 3026 মা: রাজীব সরকার 
িপতা- মা: দাদন সরকার 
মাতা- মাছা: সালমা বগম 
জলা- ীগ  

াম-নল িনয়া কাি  
ডাকঘর-িভ  হাগলা 
উপেজলা- ীগ  সদর 
জলা- ীগ  

 

27 44 3027 লতানা রািজয়া 
িপতা- মা: শাম  উি ন 
মাতা-আর  মান 
জলা-ব ড়া 

াম-রামচ র 
ডাকঘর-রামচ র 
উপেজলা-সািরয়াকাি  
জলা-ব ড়া 

 

28 45 3028 মা: খােলদ মাহ দ 
িপতা- মা: মেনায়ার হােসন 
মাতা-হািলমা খা ন 
জলা-িঝনাইদহ 

াম-হাজামপাড়া 
ডাকঘর- শল পা 
উপেজলা- শল পা 
জলা-িঝনাইদহ 

 

29 46 3029 দেলায়ার হােসন 
িপতা- াজ আলী  
মাতা-মেমনা বগম 
জলা-চ পাই নবাবগ  

াম- রাকন র 
ডাকঘর-আে ল র 
উপেজলা- গাম া র 
জলা-চ পাই নবাবগ  

 

30 49 3030 বল চ  শীল 
িপতা- হারাধন চ  শীল  
মাতা- সিবতা রানী শীল 
জলা- প গড় 

াম- কািলকা র (চপলা িভলা)  
ডাকঘর- ছাটদাপ 5040     
উপেজলা-  আেটায়ারী  
জলা-  প গড় 

 

31. 50 3031 মাঃ মিহউি ন আিবর 
িপতা-  মাঃ জিসম উি ন  
মাতা- আিছয়া খা ন 
জলা- চ াম 

াম- গাখলা (মাইন উি ন 
ডা ার বািড়)   
ডাকঘর- হািতরিদয়া 1651   
উপেজলা- মেনাহরদী 
জলা- নরিসংদী  

 

32. 51 3032 রেদায়ান বােয়র  
িপতা- আলতাফ হােসন 
মাতা- ফােতমা বগম    
জলা- বােগরহাট   

াম- দাসখালী     
ডাকঘর- র বন াম (9311) 
উপেজলা- মাড়লগ    
জলা- বােগরহাট 

 

33 53 3033 খা কার এহসা ল আলম 
িপতা- খা কার রজাউল কািদর   
মাতা- সয়দা সােবকা আ ার বা    
জলা- ি য়া    

াম- বািনয়াকাি   
ডাকঘর- বািনয়াকাি  7010 
উপেজলা- মারখালী  
জলা- ি য়া 
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34. 59 3034 ছািদয়া আ ার  
িপতা- মাঃ হা ান  
মাতা- জা া ল ফরদাউস 
জলা- ভালা 

াম- চকেডাস    
ডাকঘর- ে রহাট 
উপেজলা- বারহানউি ন 
জলা- ভালা 

 

35. 60 3035 মাছাঃ রেহনা আকতার মিন 
িপতা- মাঃ আশরাফ আলী  
মাতা- মাছাঃ শামীমা আশরাফ 
জলা- ন েকানা 

C/O- মাশাররফ হােসন 
াম- িব নাথ র  

ডাকঘর- দও র  
উপেজলা- ন েকানা সদর  
জলা- ন েকানা  

 

36. 61 3036 এ. আর. মাহ র রহমান  
িপতা- এ. আর. আমজাদ হােসন  
মাতা-  এ. আর. িফেরাজা বগম   
জলা- পাবনা     

াম- মহােদব র ( বপাড়া)    
ডাকঘর- সাহা র 6620 
উপেজলা- ঈ রদী  
জলা- পাবনা  

 

37. 66 3037 মােমন সাকীব 
িপতা-   মাঃ আ ল খােলক 
মাতা-   মােমনা লতানা 
জলা-   ন েকানা 

াম- সাতপাই   
ডাকঘর- ন েকানা 2400 
উপেজলা- ন েকানা সদর 
জলা- ন েকানা  

 

38. 67 3038 হম ী কলা ( াগী) 
িপতা- অিবনাশ চ  বমন  
মাতা- ত দয়া রানী  
জলা- প গড় 

াম- ইসলামবাগ    
ডাকঘর- বাদা 5010  
উপেজলা- বাদা পৗরসভা  
জলা- প গড়  

 

39. 69 3039 হািদউ ামান  
িপতা- আিতয়ার রহমান  
মাতা- রািহমা  
জলা- যেশার  

াম- লাউ া    
ডাকঘর- নের র  
উপেজলা- মিনরাম র  
জলা- যেশার  

 

40. 70 3040 মাঃ হািব র রহমান  
িপতা- ত সাহরাব আলী  
মাতা-  অিজফা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- চরেবতকা ী     
ডাকঘর- ফলতলা  
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  

 

41. 71 3041 মন ল হক 
িপতা- মাঃ নজ ল হক  
মাতা- আেমনা বগম  
জলা- যেশার    

াম- কিরমালী   
ডাকঘর- যাদব র 7432 
উপেজলা- িঝকরগাছা 
জলা- যেশার  

 

42. 72 3042 িফয়া ইয়াসিমন  
িপতা- মাঃ ইি স হােসন মা া  
মাতা- মাসাঃ সানিজদা বগম    
জলা- গাপালগ   

C/O- মাঃ ইি স হােসন মা া 
াম- লাহাইড়    

ডাকঘর- লাহাইড় মা াসা 8141 
উপেজলা- ক দ র  
জলা- গাপালগ  

 

43. 73 3043 মািরয়া চৗ রী  
িপতা- মাহ ব রহমান চৗ রী  
মাতা- সয়দা তাসিময়া শরীফা 
জলা- ঢাকা    

াম- উ র যা াবাড়ী (76/2, মীম 
মি ল 2য় তলা)    
ডাকঘর- যা াবাড়ী 1204 
উপেজলা- যা াবাড়ী  
জলা- ঢাকা 

 

44. 78 3044 মা ফ িব াহ  
িপতা- িসরা ল ইসলাম  
মাতা- মাহ দা  
জলা- বিরশাল 

াম- ্না গািব র    
ডাকঘর- ওসমান মি ল 8260  
উপেজলা- িহজলা 
জলা- বিরশাল 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

45. 79 3045 আ ল ওয়া দ  
িপতা- আজাহার আলী  
মাতা- আেনায়ারা  
জলা- ব ড়া   

াম- অেলায়া ( নট রাড)   
ডাকঘর- িজরহা  4841 
উপেজলা- নট  
জলা- ব ড়া 

 

46. 84 3046 এ. জড. এম মিহউি ন বাবর 
িপতা- এম, এম কিলম উি ন   
মাতা-  মমতাজ পারভীন  
জলা-  লনা 

াম- ব না     
ডাকঘর- ব না বাজার 9253 
উপেজলা- িরয়া  
জলা- লনা 

 

47. 85 3047 নাজিমনা ফরেদৗস 
িপতা-   মাঃ ইউ ফ আলী 
মাতা- লতানা আখতার  
জলা- নওগ   

াম- পা  অিফস পাড়া (আল েমট 
ীিত)    

ডাকঘর- নওগ  6500 
উপেজলা- নওগ  সদর  
জলা- নওগ  

 

48. 87 3048 মাছাঃ আ রা খা ন  
িপতা- মাঃ আিমনা হােসন  
মাতা- মাছাঃ রােবয়া বগম  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- আসান নগর     
ডাকঘর- ভাটই বাজার 7320 
উপেজলা- শল পা  
জলা- িঝনাইদহ 

 

49. 89 3049 মাক দা মাহেজিবন  
িপতা- মাঃ মাশাররফ হােসন  
মাতা- হাসেন আরা   
জলা- িড় াম  

াম- নািজরা     
ডাকঘর- িড় াম সদর 5600 
উপেজলা+ জলা- িড় াম 

 

50. 90 3050 আ াফ উ ীন  
িপতা- িগয়াস উ ীন  
মাতা- ফােতমা জা াত  
জলা- ল ী র  

াম- িশ া াম (িগয়াস উ ীন হাজী 
বাড়ী)   
ডাকঘর- চর আেলকজা ার 3730 
উপেজলা- রামগিত ( পৗরসভা)  
জলা- ল ী র  

 

51 94 3051 সাথী রহমান চৗ রী  
িপতা- হ দ িমজা র রহমান চৗ রী    
মাতা- রজাহান বগম   
জলা- িম া  

াম- ঝাউতলা (176/কারাগার সড়ক)   
ডাকঘর- িম া 3500 
উপেজলা- িম া আদশ সদর 
জলা- িম া 

 

52 96 3052 তজ ী িশফা  
িপতা- শাহার আলী  
মাতা- রেনছা আ ার খানম    
জলা- ময়মনিসংহ  

াম- কেলজ রাড (42/2)   
ডাকঘর- ময়মনিসংহ সদর 2200 
উপেজলা+ জলা- ময়মনিসংহ  

 

53 97 3053 তােরক মাহা দ-িবন-জািহদ 
িপতা- মাঃ মক ল হােসন  
মাতা- মাছাঃ আছমা খা ন  
জলা- লালমিনরহাট  

াম- জাংড়া    
ডাকঘর- সরকােরর হাট 5541 
উপেজলা- পাট াম 
জলা- লালমিনরহাট 

 

54 98 3054 উ ল মার িব াস 
িপতা- িবমল চ  িব াস 
মাতা- আেলা রানী  
জলা- িপেরাজ র  

াম- ছাট িশংগা (221)    
ডাকঘর- ভচিক 8563 
উপেজলা- মঠবাড়ীয়া  
জলা- িপেরাজ র 

 

55 99 3055 সাহরাব সাইন  
িপতা- জয়নাল আেবদীন  
মাতা- শহরবা   
জলা- যেশার  

াম- সামটা (জামতলা)     
ডাকঘর- সামটা 7432 
উপেজলা- শাশা 
জলা- যেশার 

 

 



6 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা 

ায়ী কানা ম  

56. 101 3056 এস.এম. সাহান 
িপতা-  মাঃ সােহব আলী 
মাতা- মাছাঃ রািজনা পারভীন 
জলা- িঝনাইদহ  

াম- রিতডা া (রিতডা া, বপাড়া) 
ডাকঘর-  বায়ািলয়া বাজার 7320 
উপেজলা- শল পা 
জলা- িঝনাইদহ 

 

57. 102 3057 জালাল উি ন 
িপতা- আলী আকবর  
মাতা- খািদজা বগম  
জলা-  ক বাজার  

াম- জািহদা ঘানা ( ধান সড়ক)    
ডাকঘর- শাপলা র 4700  
উপেজলা- মেহশখালী 
জলা- ক বাজার 

 

58. 103 3058 মাঃ ইমিতয়াজ ইঁয়া 
িপতা- মাঃ সেরায়াদী ইঁয়া 
মাতা- হািসনা আফেরাজ 
জলা- ময়মনিসংহ 

াম- রালিদয়া ( ইঁয়া বাড়ী)     
ডাকঘর- আিশকা  3600 
উপেজলা+ জলা- চ দ র 
 

 

59. 104 3059 নাছরীন লতানা  
িপতা- ম ল আলম 
মাতা-  হািছনা আকতার 
জলা-  চ াম 

াম- ম ম গািব ারখীল (ম ল 
আলেমর বাড়ী)    
ডাকঘর- প য়া 4370 
উপেজলা- প য়া 
জলা- চ াম 

 

60. 105 3060 আিরফা চৗ রী িহেমল 
িপতা- মাঃ হা ান চৗ রী  
মাতা-  হনা চৗ রী 
জলা-  বিরশাল  

াম- াপ  িমশন রাড, দি ণ 
আেলকা া ( চৗ রী ানসন)  
ডাকঘর- বিরশাল সদর 8200 
উপেজলা+ জলা- বিরশাল 

 

61. 106 3061 মা ম  
িপতা- মাঃ আ স সা ার    
মাতা- শাহানাজ সােয়রা 
জলা- লনা 

াম- নািছর র    
ডাকঘর- কিপল িন 9282 
উপেজলা- পাইকগাছা 
জলা- লনা 

 

62. 107 3062 ইফেতখার শাহিরয়ার  
িপতা- মাঃ আ স মােলক 
মাতা- নািসমা বগম  
জলা- ব ড়া 

াম-  ভবানী র   
ডাকঘর- জগ াথ র 5810 
উপেজলা- িশবগ   
জলা- ব ড়া  

 

63. 108 3063 গালাম র ানী িলয়ন 
িপতা- মাঃ িমজা র রহমান  
মাতা- নাজমা রহমান  
জলা- নারায়ণগ   

াম- শহীদ ম র িডয়াম এর 
বপােশ (িমজান মহল)  

ডাকঘর- আড়াইহাজার 1450 
উপেজলা- আড়াইহাজার  
জলা- নারায়ণগ  

 

64. 109 3064 আসমা ম মদার  
িপতা- আ স সালাম ম মদার  
মাতা- িশরীন আকতার 
জলা-  নায়াখালী  

াম- পি ম বাকিলয়া, িড.িস. রাড 
(আলহা  ফজল কিবর ম ােরর 
বািড়)   
ডাকঘর- চকবাজার 4203 
উপেজলা- চকবাজার  
জলা- চ াম 
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1 1 6001 আ র রিহম 
িপতা- হাসান শখ 
মাতা- সিখনা বগম 
জলা- শরীয়ত র 

C/O- হাসান শখ 
াম- দি ণ িডংগামািনক   

ডাকঘর- িডংগামািনক 8020      
উপেজলা- এিড়য়া    
জলা- শরীফত র 

 

2 10 6002 গািব  চ  দাস 
িপতা- গাপাল চ  দাস 
মাতা- চােমলী রানী  
জলা- গাইবা া  

াম- ছাতারপাড়া  
ডাকঘর- িব বািড় 5740 
উপেজলা- গািব গ  
জলা- গাইবা া  

 

3 13 6003 সিলম হাসাইন  
িপতা- আ র রহমান  
মাতা- ছােলহা  
জলা- মািনকগ  

াম- ওয়াড নং- 07, বা া   
ডাকঘর- গালাইডাংগা 1820 
উপেজলা- িসংগাইর  
জলা-  মািনকগ  

 

4 18 6004 অ ণা রানী  
িপতা- মদন মাহন হালদার  
মাতা- পা ল রানী  
জলা- িঝনাইদহ  

াম- বলরাম র   
ডাকঘর- আদশ আ িলয়া 7310   
উপেজলা- হিরনা   
জলা-  িঝনাইদহ 

 

5 19 6005 মাঃ রািফউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ আিফয়া আ ার  
জলা- গাইবা া  

C/O- মাঃ িসরা ল ইসলাম  
াম- র র (মা ার পাড়া)   

ডাকঘর+উপেজলা- পলাশবাড়ী    
জলা- গাইবা া   

 

6 22 6006 মাঃ িনয়া ল হাসান  
িপতা- মাঃ ইমদা ল হক 
মাতা- মাছাঃ শািহদা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- ীরাম র    
ডাকঘর- দয়ারাম র 7330   
উপেজলা- কাটাচ দ র 
জলা- িঝনাইদহ 

 

7 23 6007 মাঃ সিলম রজা  
িপতা- মাঃ তাহাজ উ ীন  
মাতা- সাহার বা   
জলা- িঝনাইদহ 

াম-  পার দখল র   
ডাকঘর-  হিরনা  7310 
উপেজলা-  হিরনা  
জলা- িঝনাইদহ   

 

8 24 6008 ফেয়জ আহাে দ  
িপতা- আনছার উি ন  
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা- িঝনাইদহ  

াম+ডাকঘর-  হাট বা য়া    
উপেজলা+ জলা- িঝনাইদহ 

 

9 25 6009 মাঃ ইবেন সােলহ ফরহাদ  
িপতা- ছয়দ আহে দ  
মাতা- র নাহার বগম 
জলা- ল ী র  

াম- বা ানগর (নাহার মি ল)   
ডাকঘর-  ল ী র 3700 
উপেজলা-  ল ী র সদর  
জলা-  ল ী র 

 

10 27 6010 মাঃ আেনায়ার হােসন  
িপতা- মাঃ হর জ আলী  
মাতা- হািসনা বগম  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম- বড়েঠাটা  
ডাকঘর- িব াউিড় 3462 
উপেজলা- কসবা 
জলা- া ণবািড়য়া   
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ায়ী কানা ম  

11 29. 6011 মাঃ শাহাদ শাহ দ িশ ল  
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান  
মাতা- মাছাঃ শাম ন নাহার 
জলা- প গড় 

াম- কামাতপাড়া    
ডাকঘর- প গড় 5000   
উপেজলা-  প গড় সদর  
জলা-  প গড় 

 

12 30 6012 মাঃ তৗিহ ল এেহছান  
িপতা- মাঃ আ ল হােসম  
মাতা- হাফছা বগম  
জলা- ক বাজার  

াম- ভরাম রী (উিকল পাড়া)  
ডাকঘর- িচিরংউল িস, িস  
উপেজলা- চকিরয়া   
জলা- ক বাজার  

 

13 32 6013 মা ফা ইবেন আ ল হক 
িপতা- ত: আ ল হক 
মাতা- িপয়ারা বগম  
জলা- ি য়া  

াম- গািপনাথ র    
ডাকঘর- গালাপনগর 7040   
উপেজলা- ভড়গামারা    
জলা- ি য়া  

 

14 33 6014 মাঃ িমজা র রহমান  
িপতা- মাঃ সয়দ আলী  
মাতা- মাছাঃ লাইলী বগম 
জলা- গাইবা া  

াম+ডাকঘর - চি র    
উপেজলা- রগ    
জলা- গাইবা া  

 

15 36 6015 শিফ ল ইসলাম  
িপতা- নজ ল ইসলাম  
মাতা- স রা  
জলা- জয় রহাট  

াম- রারী র  
ডাকঘর- আমদই 5900 
উপেজলা-  জয় রহাট সদর জলা-  
জয় রহাট 

 

16 38 6016 ইউ ফ আলী  
িপতা- রিফ ল ইসলাম  
মাতা- সিলনা     
জলা-  নীলফামারী  

াম-কাঠাল লী    
ডাকঘর-িচলাহাটী 5341   
উপেজলা-  ডামার  
জলা-  নীলফামারী 

 

17 39 6017 সানা খা ন  
িপতা- মাঃ আকবর ফিকর  
মাতা-  আেলয়া  
জলা- সাত ীরা  

াম- জ য়া ( ব পাড়া)  
ডাকঘর- জ য়া বাজার 9420   
উপেজলা-  তালা  
জলা-  সাত ীরা  

 

18 40 6018 মাঃ রমজান হােসন  
িপতা-  মাঃ বখিতয়ার গাজী  
মাতা-    রনিজনা বগম  
জলা- লনা  

াম- চকিকউয়ালী (গাজী বাড়ী)    
ডাকঘর-  চ দখালী 9284  
উপেজলা- পাইকগাছা 
জলা-  লনা 

 

19 41 6019 নািছমা খা ন  
িপতা- আ  বকর  
মাতা- আেয়শা খা ন  
জলা- িঝনাইদহ 

াম- হািবব র    
ডাকঘর+উপেজলা- শল পা   
জলা- িঝনাইদহ 

 

 

 



1 
 

পেদর নাম- িহসাব র ক 
 

: নং রািজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1 2 5001 শাহজালাল আলম পােভল 
িপতা- আ ল মিতন  
মাতা- এিলনা বগম 
জলা- িড় াম 

াম- চা ামারী  
ডাকঘর- রাজারহাট 5610 
উপেজলা-  রাজারহাট 
জলা- িড় াম 

 

2 3 5002 আফজাল হােসন 
িপতা- তা ল ইসলাম 
মাতা- ফলা বগম 
জলা- া ণবািড়য়া 

াম- খওড়া ( চয়ার ান বািড়) 
ডাকঘর- খওড়া 3460       
উপেজলা-  কসবা  
জলা- া ণবািড়য়া 

 

3 7 5003 ামান জনী  
িপতা- িগয়াস উ ীন  
মাতা-  িবনা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- রাউিত   
ডাকঘর-বানাইন 2316 
উপেজলা- তাড়াইল  
জলা- িকেশারগ  

 

4 29 5004 মাঃ কাম ামান  
িপতা-  মাঃ শহীদ  
মাতা-  মেনায়ারা বগম 
জলা- িকেশারগ  

াম- মজিলশ র (বড় হা )  
ডাকঘর- দামপাড়া 2360 
উপেজলা-  িনকলী  
জলা- িকেশারগ  

 

5 31 5005 মাঃ ইয়ািমন হােসন  
িপতা- মাঃ কিবর হােসন  
মাতা- রিছয়া বগম 
জলা- লনা   

াম- ছাট বয়রা (ইসলািময়া কেলজ রাড) 
ডাকঘর-  িজ.িপ.ও 9000     
উপেজলা-  সানাডা া  
জলা- লনা  

 

6 40 5006 মাঃ শাহ আলম 
িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী  
মাতা- মাছাঃ শােহরা বগম 
জলা- িসরাজগ  

াম- চক জয়  র  
ডাকঘর- আিজজাবাদ 6780       
উপেজলা- তাড়াশ 
জলা- িসরাজগ  

 

7 64 5007 মাঃ আ ল কালাম আজাদ 
িপতা- মাঃ িজ ত আলী  
মাতা- হােজরা বগম 
জলা- মািনকগ  

াম- বউথা (30/2)   
ডাকঘর- মািনকগ  1800   
উপেজলা+ জলা-  মািনকগ  

 

8 73 5008 এ,িব,এম, িমসবা   
িপতা- মাঃ মাহ জার রহমান   
মাতা- মমতাজ িশিরন  
জলা- ব ড়া  

াম- চকেলাকমান, কেলানী ব ড়া   
ডাকঘর-  ব ড়া  5800 
উপেজলা-  ব ড়া সদর 
জলা-  ব ড়া 

 

9 74 5009 মাঃ িম  রহমান  
িপতা- মাঃ জামাল উি ন  
মাতা- মাছাঃ মােশদা বগম 
জলা- নওগ  

াম- বাদলা    
ডাকঘর-  িবল র 6590 
উপেজলা- রানীনগর  
জলা-  নওগ  

 

10 84 5010 মাঃ বরা ল মােমিনন 
িপতা- রিফকউ ীন আহে দ 
মাতা- মাহ বা রিফক 
জলা- ি য়া  

াম+ডাকঘর- খিলসা ি    
উপেজলা- দৗলত র   
জলা- ি য়া  

 

11 96 5011 মাঃ আলী হাসান  
িপতা- মাঃ আ স সাবহান  
মাতা- ম য়ারা  
জলা- জয় রহাট  

াম- আটেঠাকা    
ডাকঘর-  চ দ র 5900 
উপেজলা-  জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট 

 



2 
 

: নং রািজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

12 101 5012 র শাফী  
িপতা- মাঃ সিফ ল ইসলাম 
িশকদার  
মাতা- নায়লা র  
জলা- িম া  

াম+ডাকঘর- রাজােমহার   
উপেজলা- দিব ার    
জলা- িম া    

 

13 102 5013 মাঃ সােদক ধা  
িপতা- মাঃ হািরছ ধা  
মাতা- শাহনাজ বগম 
জলা- নরিসংদী  

াম+ডাকঘর- লাখ র   
উপেজলা- িশব র   
জলা-  নরিসংদী  

 

14 107 5014 মাঃ সা া ল ইসলাম   
িপতা- মাঃ সালাহউি ন ফরাজী  
মাতা- সালমা আ ার 
জলা- ঢাকা  

াম- নয়াপাড়া (বাসা- 18)   
ডাকঘর- সা িলয়া 1361   
উপেজলা- ডমরা  
জলা- ঢাকা  

 

15 117 5015 মাঃ খায় ল আলম 
িপতা- মাঃ আইন উি ন  
মাতা-  মাছাঃ হনা বগম 
জলা- িকেশারগ  

াম- ল ী র নামাকা া (এইচ-690)   
ডাকঘর- ল ী র 2338 
উপেজলা- িলয়ারচর  
জলা- িকেশারগ  

 

16 126 5016 মাঃ আিত র রহমান  
িপতা- মাঃ শাম ল হক 
মাতা- িশিরয়া  
জলা- টাংগাইল  

াম- কািজবাড়ী    
ডাকঘর- কানড়া 1913 
উপেজলা- নাগর র  
জলা- টা াইল  

 

17 133 5017 ইজমানা সালতানা  
িপতা- ত মাঃ ই ছ ঞা  
মাতা-  খােলদা বগম  
জলা- ফনী   

াম- িনজ নতরা (শহীদেহােসন আহেমদ 
ঞাবাড়ী    

ডাকঘর- িনজ নতরা 3901   
উপেজলা- ছাগলনাইয়া  
জলা- ফনী  

 

 



1 
 

পেদর নাম- ডাটা এি /কে াল অপােরটর   
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1. 1 8001 খারেশদ আলম  
িপতা- মাঃ আিজজার রহমান  
মাতা- খািদজা বগম 
জলা- িড় াম  

াম- সাপখাওয়া  
ডাকঘর- াপারীহাট 5660 
উপেজলা- নােগ রী  
জলা- িড় াম  

 

2. 2 8002 শাহজালাল আলম পােভল  
িপতা- আ ল মিতন  
মাতা-  এিলনা বগম 
জলা- িড় াম  

াম- চা ামারী   
ডাকঘর- রাজারহাট 5610 
উপেজলা- রাজারহাট  
জলা- ি গাম 

 

3. 3 8003 মাঃ মাহ ব হাসান  
িপতা- মাঃ আ ল কালাম 
মাতা- সািব ন নাহার  
জলা- া ণবািড়য়া  

াম+ডাকঘর- খওড়া 
উপেজলা- কসবা   
জলা-  া ণবািড়য়া 

 

4. 4 8004 আসাদ িময়া  
িপতা- হািরছ উ ীন  
মাতা- মিফজা  
জলা- নরিসংদী  

াম+ডাকঘর- তারাকা ী    
উপেজলা- মেনাহরদী   
জলা- নরিসংদী  

 

5. 5 8005 সািবনা ইয়াসিমন 
িপতা- মাহা দ ছািবর িময়া  
মাতা- রােকয়া বগম 
জলা- ল ী র  

াম+ডাকঘর- চরচািমতা    
উপেজলা+ জলা- ল ী র 

 

6. 6 8006 মাছাঃ আরিফন আ ার  
িপতা- মাঃ আল আিমন  
মাতা-  মাছাঃ িজনা বগম 
জলা- লালমিনরহাট  

াম- কণ র    
ডাকঘর- মাগলহাট 5501 
উপেজলা+ জলা-  লালমিনরহাট 

 

7. 7 8007 মাঃ িলয়াকত আলী  
িপতা- মাঃ মাবারক আলী  
মাতা- মাছাঃ লাইলী বগম 
জলা- রং র  

াম- গ নারায়ন 
ডাকঘর- কাউিনয়া 5440  
উপেজলা- কাউিনয়া  
জলা- রং র  

 

8. 8 8008 মাঃ দৗলা জ জামান   
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ লালী বগম 
জলা- রং র 

াম- হিরচরনল ল    
ডাকঘর- কাউিনয়া 5440 
উপেজলা-  কাউিনয়া 
জলা- রং র 

 

9. 9 8009 মাহা দ মাছাে র রহমান  
িপতা- মাঃ ল আিমন  
মাতা- মিরয়ম বগম  
জলা- রং র  

াম- িনজদপা    
ডাকঘর- টপাম র 5440 
উপেজলা- কাউিনয়া  
জলা- রং র  

 

10. 10 8010 মাঃ ফরদাউস আলম 
িপতা- ত আমজাদ হােসন  
মাতা- রিশদা িবিব 
জলা- জয় রহাট  

াম- সাটাহার ধা পাড়া    
ডাকঘর- ধারকী 5900  
উপেজলা-  জয় রহাট সদর  
জলা-  জয় রহাট 

 

11. 11 8011 মন মার শমা 
িপতা- সানাতন মার শমা  
মাতা- স া রানী  
জলা- য়াডা া  

াম- গড়াই পী    
ডাকঘর- সেরাজগ  7200 
উপেজলা-  য়াডা া সদর  
জলা-  য়াডা া 

 



2 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

12. 12 8012 িরপা খা ন  
িপতা- রেমাহা দ কাজী  
মাতা- রিজয়া বগম  
জলা- গাইবা া  

াম+ডাকঘর- িব র    
উপেজলা-  গাইবা া সদর  
জলা- গাইবা া 

 

13. 13 8013 মাঃ সাগর হােসন  
িপতা- মাঃ আ ল হক বপারী  
মাতা- মাসাঃ সািহদা বগম 
জলা- ঢাকা  

িদ িরেয়ল ল, ম  বপারীর ঢাল, 
িজনিজরা, করানীগ , ঢাকা- 
1310    
 

 

14. 14 8014 মাঃ আ  বকর িসি ক 
িপতা- মাঃ আ ল কালাম  
মাতা- মাছাঃ জাহানারা আ ার  
জলা- িকেশারগ    

াম- আিলয়াবাদ   
ডাকঘর- বািজত র 2336 
উপেজলা- বািজত র  
জলা- িকেশারগ  

 

15. 15 8015 মাঃ আ র রা াক 
িপতা- ত. শিহ ল ইসলাম  
মাতা- খইমালা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- মিরচা   
ডাকঘর- বালসাবাড়ী 5760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা- িসরাজগ  

 

16. 16 8016 মাঃ ফজ ল কিরম  
িপতা- মাঃ মিতউর রহমান  
মাতা- আেয়শা বগম  
জলা- নারায়ণগ  

াম-দি ণ ব দল পাড়া   
ডাকঘর- ব র 1421 
উপেজলা- ফ া  
জলা- নারায়ণগ  

 

17. 17 8017 আব ল আল মা ন  
িপতা- মাঃ জিহ ল ইসলাম  
মাতা- মােশদা  
জলা- গাজী র  

াম+ডাকঘর- কামারগ ও   
উপেজলা- কাপািসয়া   
জলা- গাজী র  

 

18. 18 8018 আিম র ইসলাম  
িপতা- রজাউল কিরম  
মাতা- আ রা বগম  
জলা- ব ড়া  

াম- ছাট বা য়া    
ডাকঘর- বা য়াহাট 5826 
উপেজলা- সানাতলা  
জলা- ব ড়া  

 

19. 19 8019 িশ ল রানী দাস 
ামী- ল চ  দাস 

মাতা- ল ী রানী দাস 
জলা- নায়াখালী   

াম- াখালী (িবমল ডাঃ বািড়) 
ডাকঘর- য খী    
উপেজলা- হািতয়া  
জলা- নায়াখালী  

 

20. 20 8020 মাঃ সাি র হােসন  
িপতা- মাঃ গালাম র ল  
মাতা- হাসেন আরা  
জলা- যেশার  

াম- ব র   
ডাকঘর- হািলম র 7400 
উপেজলা-  যেশার সদর  
জলা- যেশার 

 

21. 21 8021 মাছাঃ সীমা খা ন  
িপতা- মাঃ রজব আলী  
মাতা- িরনা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- চর ীগ তী    
ডাকঘর- উ াপাড়া আর/এস 6761 
উপেজলা- উ াপাড়া    
জলা- িসরাজগ  

 

22. 22 8022 মাঃ লাল হােসন  
িপতা- মাঃ ইয়া ব আলী  
মাতা- র জাহান  
জলা- িসরাজগ  

াম- বড় চাম তারা    
ডাকঘর- সানতলী 6772 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  
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23. 23 8023 মাঃ রানা হােসন  
িপতা- মাঃ আসলাম  
মাতা-  র  
জলা- নওগ  

াম- া িড়    
ডাকঘর- কালাহাট 6570 
উপেজলা- বদলগাছী  
জলা- নওগ  

 

24. 24 8024 মাঃ এনা ল হক 
িপতা- মাঃ এনছান আলী  
মাতা- মাছাঃ রােবয়া বগম  
জলা- লালমিনরহাট   

াম- নওয়াবাড়ী   
ডাকঘর-  বড়বাড়ী 5500 
উপেজলা+ জলা- লালমিনরহাট 

 

25. 25 8025. আেমনা আ ার  
িপতা- িগয়াস উি ন আহেমদ  
মাতা- ঝরনা আ ার  
জলা- া ণবািড়য়া 

াম- নবীনগর পি মপাড়া (মিহলা 
মাদরাসা রাড) 315/10 
ডাকঘর+উপেজলা- নবীনগর 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

26. 26 8026. ফা ক আহেমদ  
িপতা- মাঃ শওকত আলী িময়া  
মাতা- মােলকা বগম      
জলা- টা াইল  

াম- বাউসাইদ    
ডাকঘর- সহরত র 1936 
উপেজলা- নাগর র  
জলা- টা াইল  

 

27. 27 8027. মাঃ মাহ ল হাসান  
িপতা- র আহেমদ   
মাতা- আেনায়ারা বগম  
জলা- িম া  

C/O- র আহেমদ  
াম- ম য়া/ঢা য়া  

ডাকঘর-  ম ারা 3583   
উপেজলা- না লেকাট 
জলা- িম া 

 

28. 28 8028. মাঃ ল আিমন সরকার  
িপতা- মাঃ রজাউল কিরম  
মাতা- মাছাঃ আকিলমা খা ন   
জলা- গাইবা া   

াম- কি বাড়ী   
ডাকঘর- বনী বাজার 5720  
উপেজলা- রগ  
জলা- গাইবা া  

 

29. 29 8029. তাসিলমা আ ার  
িপতা- মাঃ হােসম  
মাতা- আেয়শা বগম  
জলা- ঢাকা  

িমর র- 13, িমর র- 2, কাফ ল, 
ঢাকা- 1216 

 

30. 30 8030. মাঃ তাজ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ িগয়াস উি ন  
মাতা- তিহরান নছা 
জলা- গাইবা া  

াম- কািলর খামার   
ডাকঘর- কি বাড়ী 5720  
উপেজলা- রগ  
জলা- গাইবা া  

 

31. 31 8031. কয়া চ বত   
িপতা- মাকা  চ ব    
মাতা- র া রাণী চ ব       
জলা- িসেলট  

াম- কেররপাড়া (বাসা – 104, 
সড়ক-08, মাহনা িব ক) 
ডাকঘর-  িসেলট 3100 
উপেজলা-  িসেলট সদর  
জলা- িসেলট 

 

32. 32 8032. মাঃ নাজ ল হক  
িপতা- মাঃ আ  তােলব  
মাতা- রাইয়া খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- কাশী র (গজনা)   
ডাকঘর- জািমরতা 6772   
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  

 

33. 33 8033. মৗ মী আ ার িম  
িপতা- খ কার সিলম  
মাতা- আিছয়া বগম  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- চরেমৗিদ র    
ডাকঘর+উপেজলা- পাংশা 
জলা- রাজবাড়ী  
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34. 34 8034. মাঃ সাই র রহমান  
িপতা- আ স স ার খান  
মাতা- িশিরনা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম+ডাকঘর- মেহ দী    
উপেজলা- রাৈজর   
জলা- মাদারী র 

 

35. 35 8035. মেহদী হাসান  
িপতা- রা াক িসকদার  
মাতা- পা ল বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- উ র ছয় গ ও  
ডাকঘর- খােসরহাট 8050 
উপেজলা- কালিকিন 
জলা- মাদারী র  

 

36. 36 8036. আিত ল ইসলাম  
িপতা- র িময়া   
মাতা- ত: েলছা খা ন 
জলা- িকেশারগ    

াম- শ  (5নং বাদলা/09)   
ডাকঘর- বাদলা 2310 
উপেজলা- ইটনা  
জলা- িকেশারগ  

 

37. 37 8037. ামল চ   
িপতা- গাপাল চ   
মাতা- মালতী রানী  
জলা- িড় াম  

াম- পা পাড়া    
ডাকঘর- ফরেকরহাট 5601 
উপেজলা- রাজারহাট  
জলা- িড় াম  

 

38. 38 8038. মাঃ হফ র রহমান   
িপতা- মাঃ আ ল ক ই িময়া  
মাতা- সােজদা আ ার     
জলা- িকেশারগ  

াম- বড়ভাগ (দাবােমাড়)   
ডাকঘর- া◌া ণবা   
উপেজলা- িকেশারগ  সদর  
জলা- িকেশারগ  

 

39. 39 8039. মাঃ সােহল রানা  
িপতা- মাঃ আকতার আলী  
মাতা- িলিল বগম  
জলা- প গড় 

াম- হািজম র    
ডাকঘর- কালীগ  5010 
উপেজলা- দবীগ  
জলা- প গড় 

 

40. 40 8040. বাইর রহমান  
িপতা- মাঃ আলী হাসান মা া  
মাতা- পা ল খা ন  
জলা- মা রা  

াম- খািলয়া (761)   
ডাকঘর- িবেনাদ র 7631 
উপেজলা- মাহা দ র  
জলা- মা রা  

 

41. 41 8041. মাঃ সাহাগ হােসন  
িপতা- মাঃ এমদা ল হক 
মাতা- জ রা বগম     
জলা- নওগ   

াম- কালা    
ডাকঘর-  কালাহাট 6570 
উপেজলা-  বদলগাছী  
জলা- নওগ   

 

42. 42 8042. মাঃ িরমন হােসন  
িপতা- মাঃ ছাই ল ইসলাম  
মাতা- িব বগম  
জলা- নওগ   

াম- িলয়া    
ডাকঘর-  কালাহাট 6570 
উপেজলা- বদল গাছী  
জলা- নওগ   

 

43. 43 8043. শামীমা আ ার  
িপতা- ওয়ািহ ল হক সরকার  
মাতা- সািহদা বগম  
জলা-  গাইবা া  

াম- মীর র   
ডাকঘর- িব র 5700 
উপেজলা-  গাইবা া সদর  
জলা- গাইবা া 

 

44. 44 8044. িম ন চ  পাল  
িপতা- ধীর চ  পাল  
মাতা- িমনতী রানী পাল  
জলা- গাইবা া  

াম- যামারপীরগাছা   
ডাকঘর- িব র 5700 
উপেজলা+ জলা- গাইবা া  
 

 

 



5 
 

: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

45. 45 8045. সীমা ন  
িপতা- মাঃ জেয়ন উি ন  
মাতা- আয়শা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- ভা কগাছী চকপাড়া    
ডাকঘর- ন ন র 6260 
উপেজলা- য়া  
জলা- রাজশাহী  

 

46. 46 8046. মাঃ জােবদ আলী  
িপতা- মাঃ জািমর আলী  
মাতা- মেনায়ারা খা ন  
জলা-  িঝনাইদহ 

াম- র নাথ র    
ডাকঘর- বােগরগািছ 7351 
উপেজলা- কালীগ  
জলা- িঝনাইদহ  

 

47. 47 8047. জািহ ল ইসলাম  
িপতা- রিফ ল ইসলাম  
মাতা- তহিমনা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- জয়মিন    
ডাকঘর-  চ দপাই ফের  অিফস 
9350 
উপেজলা-  মাংলা  
জলা- বােগরহাট  

 

48. 48 8048. আ  বকর িসি ক  
িপতা- রিফ ল ইসলাম  
মাতা- তহিমনা বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম- জয়মিন    
ডাকঘর-  চ দপাই ফের  অিফস 
9350 
উপেজলা-  মাংলা  
জলা- বােগরহাট 

 

49. 49 8049. িনপা আ ার  
িপতা- ত: আ র রিহম  
মাতা- ববী বগম  
জলা- ঢাকা  

াম- নব াম    
ডাকঘর- চৗ াম 3550 
উপেজলা-  চৗ াম 
জলা- িম া  

 

50. 50 8050. মাসাঃ িলিপয়া খা ন  
িপতা- সখ িলয়াকত আলী  
মাতা- নিগচ বগম  
জলা- বােগরহাট  

াম+ডাকঘর- মলাই    
উপেজলা- রামপাল    
জলা- বােগরহাট  

 

51. 51 8051. মাঃ কিবর িময়া  
িপতা- মাঃ মহ ত আলী  
মাতা- ফােতমা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- কলাপাড়া    
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- 
িকেশারগ  

 

52. 52 8052. মাঃ রমজান আলী  
িপতা- মাঃ র উি ন  
মাতা- নাজমা বগম  
জলা- িকেশারগ  

াম- শালািকয়া, কািনকাটা 
(622)   
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- 
িকেশারগ  

 

53. 53 8053. ইমরান  
িপতা- মাঃ শিফ ল ইসলাম  
মাতা- কিবতা বগম  
জলা- িকেশারগ  

াম- কমল র হাছতলা ঘাট   
ডাকঘর- ভরব 2350 
উপেজলা- ভরব  
জলা- িকেশারগ  

 

54. 54 8054. তািনম মা া  
িপতা- মাঃ আ ল বাশার মা া  
মাতা- মা আ ার     
জলা- িকেশারগ  

789-1, ব তারাপাশা, 
িকেশারগ - 2300 

 

55. 55 8055. আহসান হািবব  
িপতা- সাহাব উি ন  
মাতা- রািহমা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

96, মাওরা, 10 নং চৗগাংগা/02, 
কাজলা, ইটনা, িকেশারগ - 2310 
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ায়ী কানা ম  

56. 56 8056. রহান উি ন  
িপতা- আ ল কালাম  
মাতা-  েলখা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

চর দ া, 6নং দ া, 4নং 
ওয়াড, দ া বাজার, কিরমগ , 
িকেশারগ  

 

57. 57 8057. মা ন িময়া  
িপতা- জিসম উি ন  
মাতা- জিরনা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- চ িরয়া    
ডাকঘর- ড়া বাজার 2316 
উপেজলা- তাড়াইল  
জলা- িকেশারগ  

 

58. 58 8058. মন িময়া  
িপতা- হািব র রহমান  
মাতা- কসানা  
জলা- িকেশারগ  

াম- ব শা    
ডাকঘর- বানাইল 2316  
উপেজলা- আড়াইল   
জলা- িকেশারগ  

 

59. 59 8059. জয়নাল আেবদীন  
িপতা- ত ফজ ল হক 
মাতা- জাহানারা আ ার  
জলা- টাংগাইল  

াম- িদ খা    
ডাকঘর- টরকী 1974 
উপেজলা-  কািলহাতী  
জলা- টাংগাইল  

 

60. 60 8060. রামান িময়া  
িপতা- আ ল কিরম  
মাতা- সােলহা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- গাং ল কা ী ( ল মা েদর 
বািড়)   
ডাকঘর- ল তলা 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী   
জলা- নরিসংদী  

 

61. 61 8061. আ ল কােসম  
িপতা- সিলম হাওলাদার  
মাতা- মমতাজ  
জলা- মাদারী র  

াম- কালাই সরদােরর চর    
ডাকঘর-  এনােয়ত নগর 7920 
উপেজলা- কালিকিন    
জলা- মাদারী র 

 

62. 62 8062. মাঃ জা া ল ফরেদৗস  
িপতা- মাঃ আফছার আলী  
মাতা- মাছাঃ জাহানারা বগম  
জলা- রং র  

াম+ডাকঘর- ফিরদ র   
উপেজলা- িমঠা র   
জলা- রং র  

 

63. 63 8063. মাঃ েবল রানা  
িপতা- মাঃ নইদা িময়া  
মাতা- মাছাঃ সাকা ে ছা  
জলা-  িসরাজগ  

াম- চরেপারজনা    
ডাকঘর- পারজনা 6771 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  

 

64. 64 8064. মাঃ সা াম হােসন  
িপতা- মাঃ র হােসন  
মাতা- জাসনা বগম  
জলা- িসরাজগ  

 াম- চরবাচড়া 
ডাকঘর- পারজনা 6771 
উপেজলা- শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  

 

65. 65 8065. আলপনা  
িপতা- আলাল উ ীন  
মাতা- রিবজা খা ন  
জলা- শর র  

াম- ল র    
ডাকঘর- িবিবরচর 2050 
উপেজলা- নকলা  
জলা- শর র  

 

66. 66 8066. পিল আ ার  
িপতা- ত: লহাস উি ন  
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- শর র  

াম- চরভাবনা    
ডাকঘর-  নারায়ন খালা 2150 
উপেজলা- নকলা   
জলা- শর র  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

67. 67 8067. মাঃ জন িময়া  
িপতা- মাঃ খাকন শখ  
মাতা- কবরী খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম+ডাকঘর- জািমরতা   
উপেজলা- শাহজাদ র    
জলা- িসরাজগ  

 

68. 68 8068. মাঃ উ ল হােসন  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- মাছাঃ মনিজরা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- চর-বাচড়া  
ডাকঘর- পারজানা 6771  
উপেজলা- শাহজাদ র    
জলা- িসরাজগ  

 

69. 69 8069. মাঃ আ ল কােশম  
িপতা- ত. সািফউ ীন  
মাতা- িবলিকছ 
জলা- নরিসংদী  

াম- গাং লকা ী    
ডাকঘর-  ল তলা 1650 
উপেজলা-  মেনাহরদী  
জলা- নরিসংদী  

 

70. 70 8070. নাসিরন বগম  
িপতা- মাঃ সাবাহান হাং  
মাতা- ল ম িবিব 
জলা- প য়াখালী  

াম+ডাকঘর- কলাগািছয়া    
উপেজলা- গলািচপা   
জলা- প য়াখালী  

 

71. 71 8071. মাঃ আ ল হািকম  
িপতা- ত. মাঃ রজব আলী াং 
মাতা- খমালা      
জলা- িসরাজগ  

াম- ভড়ােখালা (পি ম পাড়া)   
ডাকঘর- দওয়ান তার য়া 6772 
উপেজলা- শাহজাদ র    
জলা- িসরাজগ  

 

72. 72 8072. মাঃ শািহ র রহমান  
িপতা- মাঃ আ াছ আলী  
মাতা- মাছাঃ জাসনা খা ন  
জলা- পাবনা  

াম- বা ঘাটা   
ডাকঘর- ধা য়াঘাটা 6630 
উপেজলা- ফিরদ র  
জলা- পাবনা  

 

73. 73 8073. জন মার বসাক  
িপতা- বাস চ  বসাক  
মাতা- িবজলী রানী বসাক    
জলা-  মা রা  

াম- গাপাল াম    
ডাকঘর- গায়াল বাথান 7600 
উপেজলা- মা রা সদর  
জলা- মা রা  

 

74. 74 8074. েবল  
িপতা- আ ল কােদর   
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- শরীয়ত র  

াম+ডাকঘর- বড় ভািলনগর    
উপেজলা- গাসাইরহাট   
জলা- শরীয়ত র 

 

75. 75 8075. ি তম বমন  
িপতা- গ য় রবী নাথ বমন  
মাতা- িণমা রানী বমন  
জলা- রং র  

াম- হলিদ বাড়ী   
ডাকঘর- কাউিনয়া 5440 
উপেজলা-  কাউিনয়া  
জলা- রং র  

 

76. 76 8076. মাঃ মাহ জার রহমান সরদার  
িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান সরদার  
মাতা- মাছাঃ মাহ দা বগম    
জলা- িড় াম  

াম- উ র দলদিলয়া    
ডাকঘর-  দলদিলয়া 5611 
উপেজলা-  উিল র 
জলা- িড় াম 

 

77. 77 8077. মাহ দা খা ন  
িপতা- ত. মাঃ জয়নাল আেবদীন  
মাতা- রােশদা বগম  
জলা- িড় াম  

াম- রাজারিভটা    
ডাকঘর- রমনা 5630 
উপেজলা- িচরমারী  
জলা- িড় াম  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

78. 78 8078. মাঃ শিফউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ স সা ার  
মাতা- মাছাঃ খািদজা বগম  
জলা- িড় াম  

C/O- মাঃ আ স সা ার  
াম+ডাকঘর- রানীগ  

উপেজলা- িচলমারী   
জলা- িড় াম 

 

79. 79 8079. মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আ ছ ছালাম    
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা- নামগ  

াম- মৗয়া ড়া    
ডাকঘর-  রতারগ ও 
উপেজলা- িব র র  
জলা- ময়মনিসংহ  

 

80. 80 8080. মাঃ রািক ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ লাল হাসাইন  
মাতা- রািশদা বগম     
জলা- টাংগাইল  

াম- িনয়ামত র    
ডাকঘর+উপেজলা-  ঘাটাইল  
জলা- টাংগাইল  

 

81. 81 8081. মাঃ নািহদ হােসন  
িপতা- মাঃ আলাউ ীন  
মাতা- পারভীন আ ার  
জলা-চ াম  

াম- দি ণ ঘাড়ামরা   
ডাকঘর- আইআইইউিস 4318 
উপেজলা- সীতা  
জলা- চ াম  

 

82. 82 8082. মাঃ মাবারক হােসন  
িপতা- ত: মাঃ জয়নাল আবদীন    
মাতা-  দেলায়ারা বগম   
জলা- িম া  

াম- নায়খলা (দ:) পাড়া    
ডাকঘর- ঊন  3530   
উপেজলা- রাদনগর  
জলা- িম া  

 

83. 83 8083. মল চ  রায়  
িপতা- দিদেমাহন রায়  
মাতা- কনেকিন  
জলা- ঠা রগ ও 

াম- রায় র    
ডাকঘর- ভাউলার হাট 5100 
উপেজলা- ঠা রগ ও সদর  
জলা- ঠা রগ ও 

 

84. 84 8084. রন মার রায়  
িপতা- সে াষ মার রায়  
মাতা- ী রানী রায়  
জলা- রং র  

াম- শা মাছয়াপাড়া (বাসা-59, 
রাড- 1/1)   

ডাকঘর+উপেজলা- তারাগ   
জলা- রং র  

 

85. 85 8085. মাঃ িমরা ল ইসলাম  
িপতা- জ াত আলী মি ক   
মাতা- সােলহা বগম  
জলা- বিরশাল  

াম- নসীরতা ক (নয়াবািড়)   
ডাকঘর- নসীরতা ক 8222 
উপেজলা- উিজর র  
জলা- বিরশাল  

 

86. 86 8086. মাঃ এনা ল হক 
িপতা- মাঃ লাল িময়া  
মাতা- ত রােকয়া বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- নায়ারা    
ডাকঘর- কামরাব 1630 
উপেজলা- িশব র  
জলা- নরিসংদী  

 

87. 87 8087. ৎফর রহমান  
িপতা- মাঃ আ ল হািলম  
মাতা- িশউলী বগম  
জলা- টাংগাইল  

াম- িবলচাপড়া   
ডাকঘর- গািব াসী 1960 
উপেজলা- ঞা র  
জলা- টাংগাইল  

 

88. 88 8088. িত চ  রায়  
িপতা- দিদেমাহন রায়  
মাতা- কনেকনী  
জলা- ঠা রগ ও 

াম- রায় র    
ডাকঘর- ভাউলার হাট 5100   
উপেজলা-  ঠা রগ ও সদর  
জলা- ঠা রগ ও 
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নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

89. 89 8089. মাঃ আ স ছােলক  
িপতা- মাঃ আ ল জ ার    
মাতা- মাছাঃ ছােলহা খা ন  
জলা- রং র  

C/O- মাঃ আ ল জ ার  
াম- শালবাড়ী (পি তপাড়া) 

ডাকঘর- রাধানগর 5430 
উপেজলা- বদরগ  
জলা- রং র  

 

90. 90 8090. মাঃ সানাউ াহ  
িপতা- মাঃ ল ইসলাম  
মাতা- জছিমন আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- প চকাহনীয়া (280)   
ডাকঘর- বাদলা 2310 
উপেজলা- ইটনা   
জলা- িকেশারগ  

 

91. 91 8091. সরকার মাঃ নাজ ল হক 
িপতা- সরকার মাঃ শামীম  
মাতা- মাসাঃ বাইদা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম+ডাকঘর- মা কাটা   
উপেজলা- গাদাগাড়ী   
জলা- রাজশাহী  

 

92. 92 8092. তাফা ল হােসন  
িপতা- মাঃ িগয়াস উি ন উিকল  
মাতা- আেনায়ারা বগম     
জলা- শরীয়ত র  

C/O- মাঃ িগয়াস উি ন উিকল  
াম- চরভয়রা    

ডাকঘর- ব ডা ড া 8040  
উপেজলা- ডা ড া 
জলা- শরীয়ত র 

 

93. 93 8093. মাঃ শািহন খান  
িপতা- খিল র রহমান খান  
মাতা- রািজয়া বগম  
জলা-  শরীয়ত র  

াম- মলংচড়া    
ডাকঘর- নােগর পাড়া 8050 
উপেজলা- গাসাইর হাট  
জলা- শরীয়ত র  

 

94. 94. 8094. সকত সানা  
িপতা- নিলনী র ন সানা  
মাতা- িবেনািদনী সানা  
জলা- লনা  

াম+ডাকঘর- কািমনী বািসয়া   
উপেজলা- দােকাপ  
জলা- লনা  

 

95. 95 8095. মৗ মী আ ার  
িপতা- এম,এ, মিজদ 
মাতা- নাজমা মিজদ 
জলা-  িম া  

াম- িনলখী ব পাড়া (শাহীর 
মাহা েদর বাড়ী)   

ডাকঘর- চমকনগর 3546  
উপেজলা- হামনা  
জলা- িম া  

 

96. 96 8096. মাঃ ছািমউল হক 
িপতা- মাঃ আ র রউফ  
মাতা- ছাম াহার  
জলা- গাইবা া  

াম- নওহা  চািচয়া   
ডাকঘর- তারা র 5720 
উপেজলা-  রগ  
জলা- গাইবা া  

 

97. 97 8097. মাছাঃ মেহজািবন খা ন  
িপতা- পন সরকার  
মাতা- স া সরকার  
জলা- রাজশাহী  

াম- দারাজপাড়া    
ডাকঘর- জাহানাবাদ 6220 
উপেজলা- মাহন র 
জলা- রাজশাহী  

 

98. 98 8098. মাঃ আিজ র রহমান  
িপতা- মর ম ফজ র রহমান  
মাতা- মর মা লতানা রহমান  
জলা- ি য়া   

াম- ফারাক র (142, িজ ক 
কেলানী রাড)   
ডাকঘর- ভড়ামারা 7040 
উপেজলা-  ভড়ামারা 
জলা- ি য়া  
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: নং রিজে শন 
ন র 
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নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

99. 99 8099. মাঃ ফা ক হােসন  
িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম  
মাতা- ফািহমা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম- গাপীনাথ র    
ডাকঘর- বীর ৎসা 6403 
উপেজলা- বাগমারা  
জলা- রাজশাহী 

 

100. 100 8100. সািবনা আ ার  
িপতা- আ ল কােদর আক  
মাতা- আফেরাজা বগম  
জলা-  প য়াখালী  

াম- দািরয়া র    
ডাকঘর- মালাহনগর 7610 
উপেজলা- র  
জলা- মা রা  

 

101. 101 8101. নাজ ল হাসান  
িপতা- ল ইসলাম  
মাতা- জ াৎ া বগম  
জলা- মা রা  

াম- দািরয়া র    
ডাকঘর- মালাহনগর 7610 
উপেজলা- র  
জলা- মা রা  

 

102. 102 8102. মাহা দ তাফােয়ল হােসন  
িপতা- শাম ল হক 
মাতা- জাহানারা বগম  
জলা- চ দ র  

াম- মশাইদ (ম মদার বাড়ী)   
ডাকঘর- রাম র নওহাটা  3610  
উপেজলা- হাজীগ    
জলা- চ দ র 

 

103. 103 8103. শাহী র খা ন  
িপতা- ৎফর নাহার  
মাতা- শাহ আলম  
জলা- রাজবাড়ী  

াম-  পা ািসয়া  
ডাকঘর- ি য়া 7711 
উপেজলা-  রাজবাড়ী সদর  
জলা- রাজবাড়ী 

 

104. 104 8104. মাহা দ আ  তােহর  
িপতা- মাহা দ ফাইজ উি ন  
মাতা- শাম াহার  
জলা- নরিসংদী  

াম- প াশ ড়  
ডাকঘর- মেনাহরদী 1650 
উপেজলা- মেনাহরদী  
জলা- নরিসংদী  

 

105. 105 8105. মাঃ মন ল কিরম 
িপতা- মাঃ খাকন িময়া  
মাতা- নািসমা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- ব সহর াম, িমরপাড়া 
( িহন হাউজ)   
ডাকঘর- গিচহাটা 2331 
উপেজলা- কা য়াদী  
জলা- িকেশারগ  

 

106. 107 8106. মাছাঃ রািজয়া খা ন  
িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা- মাছাঃ রােমজা খা ন  
জলা- রং র  

াম- িখয়ারপাড়া (পি ত পাড়া)    
ডাকঘর- রাধানগর 5430   
উপেজলা- বদরগ  
জলা- রং র  

 

107. 108 8107. মাঃ মায়ন মা া  
িপতা- মাঃ ফ ক মা া  
মাতা- মাছাঃ ছােনায়ার বগম  
জলা- নােটার  

াম- বন িড়    
ডাকঘর- বািমহাল 6450 
উপেজলা- িসংড়া  
জলা- নােটার  

 

108. 109 8108. রজাউল ম ল  
িপতা- সিলম ম ল  
মাতা- রেজকা বগম  
জলা-  রাজবাড়ী  

াম- বায়ািলয়া    
ডাকঘর- রতনিদয়া 7722   
উপেজলা- কা খালী  
জলা- রাজবাড়ী  

 

109. 110 8109. এস.এম আলমগীর হায়দার  
িপতা- এস.এম আ র রশীদ 
মাতা- মেনায়ারা খা ন  
জলা- সা কষীরা  

াম- খাগড়াঘাট    
ডাকঘর- ঈ রী র  9450 
উপেজলা- ামনগর  
জলা- সাত ীরা  
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110. 111 8110. মাঃ নাজ ল হাসান  
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন  
মাতা- মাছাঃ র-জাহান খা ন  
জলা- িঝনাইদহ    

াম- াম ড় (পি ম পাড়া 
সড়ক)    
ডাকঘর- াম ড় 7230   
উপেজলা- মেহশ র  
জলা- িঝনাইদহ  

 

111. 112 8111. মাঃ হযরত আলী  
িপতা- আ ল হােসন    
মাতা- মািছরন বগম  
জলা- িড় াম  

াম- গা র খামার    
ডাকঘর- নগরব  5660 
উপেজলা- নােগ রী  
জলা- িড় াম  

 

112. 113 8112. মাঃ শাম র রহমান  
িপতা- আ ল মা ান 
মাতা- শাহনাজ বগম  
জলা- গাজী র  

াম- দি ণ খাইল র (711)  
ডাকঘর- জাতীয় িব িব ালয়   
উপেজলা- গাজী র সদর  
জলা- গাজী র 

 

113. 114 8113. মাঃ হা ন অর রিশদ 
িপতা- মাঃ ল ইসলাম   
মাতা- মাছাঃ খািদজা বগম  
জলা- পাবনা  

াম- রিত র    
ডাকঘর- চ দভা 6610  
উপেজলা- আটখিরয়া    
জলা- পাবনা  

 

114. 115 8114. হা দ িন ল ইসলাম  
িপতা- তাফােয়ল আহেমদ    
মাতা- তােহরা বগম  
জলা- নায়াখালী  

াম- িমজানগর (হাওলাদার বাড়ী)   
ডাকঘর- গাপাল র 3828   
উপেজলা- বগমগ   
জলা- নায়াখালী  

 

115. 116 8115. মাঃ রিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ মাজাে ল হক 
মাতা- মাসাঃ সেলহা খা ন  
জলা- চ পাইনবাবগ  

াম- নয়ালাভা া (81)   
ডাকঘর- নয়ালাভা া 6300  
উপেজলা- িশবগ  
জলা- চ পাইনবাবগ  

 

116. 117 8116. মাঃ আ ল আউয়াল  
িপতা- মাঃ লালচান  
মাতা-  মাছাঃ খােলদা আ ার  
জলা- িড় াম   

াম- কািলর আলগার চর    
ডাকঘর- যা া র 5700 
উপেজলা-  িড় াম সদর   
জলা- িড় াম   

 

117. 118 8117. মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সােদক হােসন  
মাতা- মাছাঃ েলখা খা ন  
জলা- মা রা  

াম- হেরছ র    
ডাকঘর- মহ দ র 7630 
উপেজলা-  মহ দ র 
জলা- মা রা  

 

118. 119 8118. মাঃ মাহা ল হাসান  
িপতা- মাঃ মাফা াল হােসন    
মাতা- মাছাঃ মাহা দা বগম    
জলা- রং র  

C/O- মাঃ মাফা াল হােসন    
াম- মদনখালী    

ডাকঘর- কািদরাবাদ   
উপেজলা- পীরগ  5470 
জলা- রং র  

 

119. 120 8119. মাঃ শাহীন  
িপতা- মাঃ আমান উ া   
মাতা- িবিব ল ম  
জলা- নারায়ণগ  

াম- ফরাজী কা া    
ডাকঘর- মদনগ  1414 
উপেজলা- ব র  
জলা- নারায়ণগ  

 

120. 121 8120. লাভলী আরা  
িপতা- মাঃ আ ল স 
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম  
জলা- িদনাজ র    

াম- প চশালা    
ডাকঘর-  লবাড়ীহাট 5210 
উপেজলা-  িবরল  
জলা- িদনাজ র  
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121. 122 8121. মাঃ আলািমন  
িপতা- মাঃ িরয়া ল হক 
মাতা- মাসাঃ সাম বা   
জলা- রাজশাহী  

াম- আগলা ( বল িরয়া রাড)   
ডাকঘর- বল িরয়া 6271  
উপেজলা- য়া  
জলা- রাজশাহী  

 

122. 123 8122. মাঃ নাজ ল কিবর  
িপতা- মাঃ আ ল খােলক 
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- নরিসংদী  

াম- 224 করেতৈতল    
ডাকঘর- ঘাড়াশাল 1613 
উপেজলা- পলাশ  
জলা- নরিসংদী  

 

123. 124 8123. ওসমান গিণ  
িপতা- কামাল উি ন   
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- চ াম  

C/O- চ ন কাজী নািজর বাড়ী    
িচয়ােমাড়া (06 নং ওয়াড) 

স ীপেপৗরসভা, স ীপ, চ াম   
  

 

124. 125 8124. মাঃ মাজাে ল হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল কােশম 
মাতা-  জা া ল ফরদাউছ 
জলা- নায়াখালী  

াম- ফেতজদ র    
ডাকঘর- কিবরহাট 3807 
উপেজলা- কািবরহাট  
জলা- নায়াখালী  

 

125. 126 8125. মাঃ হািব র রহমান েয়ল  
িপতা- মাঃ আ র রা াক 
মাতা- রিহমা আ ার  
জলা- িকেশারগ  

াম- ব চরকণশী   
ডাকঘর- জািদয়া 2310 
উপেজলা- কিরমগ  
জলা- িকেশারগ  

 

126. 127 8126. ি  রানী রায়  
ামী- শা  চ  রায়  

মাতা- া রানী রায়     
জলা- গাইবা া  

াম- মা ড়া পাড়   
ডাকঘর- মা ড়া 5041 
উপেজলা+ জলা- প গড় 

 

127. 128 8127. িব ম ম মদার  
িপতা-মরন ম মদার  
মাতা- অচনা রানী ম মদার  
জলা- নায়াখালী  

াম- চরপাবতা (কেলজ গইট)   
ডাকঘর- ব রহাট 3850   
উপেজলা- কা ানীগ  
জলা- নায়াখালী  

 

128. 129 8128. িজৎ চ  বমন  
িপতা- জগদীশ চ  বমন  
মাতা- প  রানী  
জলা- গাইবা া  

াম- দি ণ উিড়য়া    
ডাকঘর- নভির 5760 
উপেজলা- লছিড় 
জলা- গাইবা া  

 

129. 130 8129. মাঃ আশরা ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ ৎফর রহমান  
মাতা- হািসনা  
জলা- য়াডা া  

াম- ল য়া    
ডাকঘর- ব র  
উপেজলা+ জলা- য়াডা া 

 

130. 131 8130. মাঃ িছি র রহমান  
িপতা- মিজবর  
মাতা- হািছনা  
জলা- জয় রহাট  

াম- িশরতা   
ডাকঘর- িবনধারা 5910 
উপেজলা- প চিবিব   
জলা- জয় রহাট  

 

131. 132 8131. শিহ ল ইসলাম  
িপতা- শাজাহান ঢালী 
মাতা- মাহা দা জাহান  
জলা- শরীয়ত র  

াম- কাশােভাগ (1056/1)   
ডাকঘর- আংগািরয়া 8001 
উপেজলা-  শরীয়ত র সদর  
জলা- শরীয়ত র 
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132. 133 8132. মা র রহমান  
িপতা- িজ র রহমান  
মাতা- মা মা খা ন  
জলা- িম া  

াম- পরচ া (পরচ া সরকার 
বাড়ী)   
ডাকঘর- মিহচাইল 3510 
উপেজলা- চাি না  
জলা- িম া  

 

133. 134 8133. মাঃ আ াহ আল মা ন  
িপতা- মাঃ আ ল ওয়াহাব 
মাতা- মাচবাঃ মাহ দা খা ন  
জলা- ঠা রগ ও 

াম- বড়দাখ    
ডাকঘর- গাগর 5120 
উপেজলা- রানীশনৈকল  
জলা- ঠা রগ ও 

 

134. 135 8134. মন চ  পাল  
িপতা- মিন  চ  পাল 
মাতা- ঊসা রানী পাল  
জলা- চ দ র  

াম- র চপ (পাল বাড়ী)   
ডাকঘর- িখলাবাজার 3620 
উপেজলা- শাহরাি  
জলা- চ দ র  

 

135. 136 8135. বলােয়ত হােসন  
িপতা- আজাহার ফরািজ 
মাতা- খািদজা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- পি ম িশকার ম ল    
ডাকঘর- কালিকিন 7920 
উপেজলা- কালিকিন  
জলা- মাদারী র  

 

136. 137 8136. মাঃ এনােয়ত উ াহ  
িপতা- মাঃ মিনর উি ন হাওলাদার  
মাতা- হািমদা বগম  
জলা- মাদারী র  

াম- আ পাড়া    
ডাকঘর- িশদাবাদ 7901 
উপেজলা- কালিকিন  
জলা- মাদারী র  

 

137. 138 8137. মাঃ জাফর হাসাইন  
িপতা- মাঃ আ ল মােলক 
মাতা- রেহনা খা ন  
জলা- নওগ   

াম- রজাক র (এ-49)  
ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- নওগ  

 

138. 139 8138. মাঃ শাহীন আলম 
িপতা- আ র রা াক  
মাতা- মমতা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- ছাি শা   
ডাকঘর- ব লী 6700 
উপেজলা-  িসরাজগ  সদর  
জলা- িসরাজগ  

 

139. 140 8139. মাঃ রহমত উ াহ  
িপতা- ল ইসলাম  
মাতা- আিকমন নছা 
জলা- নারায়ণগ  

াম- রাধানগর (দি ণপাড়া)   
ডাকঘর- কালাপাহািড়য়া 1440 
উপেজলা- আড়াইহাজার  
জলা- নারায়ণগ  

 

140. 141 8140. মাছাঃ রেহনা খা ন  
িপতা- মাঃ মা ািফজার রহমান  
মাতা- মাছাঃ মাহ জা বগম    
জলা- রং র  

C/O- মাঃ মা ািফজার রহমান  
াম- বড় ফিলয়া   

ডাকঘর-  কািদরাবাদ 5470 
উপেজলা- পীরগ   
জলা- রং র  

 

141. 142 8141. মাঃ আ ল বারী  
িপতা- মাঃ সাই র রহমান  
মাতা- মাসাঃ রিহমা বগম  
জলা- চ পাইনবাবগ  

াম- ভগবান র, মড়লপাড়া   
ডাকঘর- মহারাজ র 6300 
উপেজলা- চ পাইনবাবগ  সদর  
জলা- চ পাইনবাবগ  

 

142. 143 8142. মাঃ আেনায়ার হােসন  
িপতা- মাঃ নািজর উ ীন  
মাতা- মাছাঃ জীবন নছা 
জলা- নওগ  

াম- গাশাই র    
ডাকঘর- পীরগ হাট 6530 
উপেজলা- মহােদব র  
জলা- নওগ  
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143. 144 8143. মাঃ আরাফাতা হােসন  
িপতা- মাঃ আ স সামাদ খান  
মাতা- ছােহরা বগম      
জলা- পাবনা  

C/O- মাঃ তাফা ল হােসন 
(রা )  
জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী 
(নােয়ম) (মা িমক ও উঃ িশ া 
িবভাগ িশ া ম ণালয়), নােয়ম 
রাড, ধানমি , ঢাকা- 1205 

 

144. 145 8144. মাঃ মাহ ব হােসন  
িপতা- ত. মাঃ মেনায়ার হােসন  
মাতা- মেমনা খা ন    
জলা- িড় াম 

াম- গিছডা া   
ডাকঘর- পাইেকরছড়া 5670 
উপেজলা-  ামারী  
জলা- িড় াম  

 

145. 146 8145. মন মার ঝ  
িপতা- েবাধ মার ঝ  
মাতা- গীতা রানী ঝ  
জলা- িড় াম  

াম- অ ন িম   (193) 
ডাকঘর- নীল  5610 
উপেজলা- রাজারহাট  
জলা- িড় াম  

 

146. 147 8146. মাঃ আ স সালাম  
িপতা- মাঃ সােনায়ার আলী  
মাতা- ◌আেলয়া বগম  
জলা- মেহর র  

াম- চ পাড়া (পিলেটকিনক রাড)   
ডাকঘর- মেহর র 7100   
উপেজলা- মেহর র সদর  
জলা- মেহর র 

 

147. 148 8147. খারেশদ আলম  
িপতা- মাঃ আঃ ছা ার  
মাতা- রােবয়া বগম  
জলা- িদনাজ র  

াম+ডাকঘর-  ব রাজারাম র   
উপেজলা-  লবাড়ী  
জলা- িদনাজ র  

 

148. 149 8148. মাঃ ইমন িময়া  
িপতা- মাঃ ফজ ল হক 
মাতা- মাছাঃ ছিমনা বগম     
জলা- গাইবা া  

াম- কি পাড়া   
ডাকঘর- ভবানীগ  5700 
উপেজলা- লছিড় 
জলা- গাইবা া  

 

149. 150 8149. ওয়ািসম রায়হান চৗ রী  
িপতা- ত. জিহর উি ন বাবর 
মাতা-  ত. িফয়া লতানা  
জলা- িম া  

াম- শরীফ র ( চৗ রী বাড়ী)   
ডাকঘর- িচেতাবী বাজার 3623 
উপেজলা- মেনাহরগ    
জলা- িম া  

 

150. 151 8150. র-ই-আলম 
িপতা- আ র রহমান  
মাতা- নাসিরন লতানা  
জলা- নওগ  

াম- কালার পালশা    
ডাকঘর-  কালার হাট 6570 
উপেজলা-  বদলগাছী  
জলা- নওগ  

 

151. 152 8151. মাঃ আ ল ওয়াহাব 
িপতা- মাঃ রনবী সরকার  
মাতা- মাসাঃ মেনায়ারা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম- প চবাড়ীয়া    
ডাকঘর- বড় ল হাট 6730 
উপেজলা- কামারখ  
জলা- িসরজগ  

 

152. 153 8152. স া অিধকারী 
িপতা- পন অিধকারী  
মাতা- অিনমা অিধকারী  
জলা- গাপালগ  

াম- উ রপাড়া   
ডাকঘর- গচাপাড়া 8110 
উপেজলা- কাটালীপাড়া  
জলা- গাপালগ  

 

153. 154 8153. মাঃ আ  সাঈদ 
িপতা- মাঃ ইসমাঈল হােসন  
মাতা- মাছাঃ সােজদা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম- মােকাড়েকালা    
ডাকঘর-  তালগািছ 6770 
উপেজলা-  শাহজাদ র  
জলা- িসরাজগ  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

154. 155 8154. মাছাঃ জািকয়া আেবদীন জীপা  
িপতা- ত, জাঃ জয় ল আেবদীন    
মাতা-  মাছাঃ আিছয়া খা ন  
জলা-  রং র  

াম- আরাজী পর রাম    
ডাকঘর- খটখ য়া 5400  
উপেজলা-  রং র সদর  
জলা- রং র 

 

155. 156 8155. মাঃ রািফউল ইসলাম  
িপতা- মাঃ সাই র রহমান  
মাতা- মাছাঃ আেরফা বগম  
জলা- রং র  

াম- আরাজী পর রাম    
ডাকঘর- খটখ য়া 5400  
উপেজলা-  রং র সদর  
জলা- রং র 

 

156. 157 8156. মাঃ আ র রব 
িপতা- মাঃ িজয়ার উ ীন  
মাতা- মিলমা বগম     
জলা- নওগ    

াম- বামনাবাজ    
ডাকঘর-  প ীতলা 6540 
উপেজলা-  প ীতলা 
জলা- নওগ  

 

157. 158 8157. মাঃ রােশ র রায়হান  
িপতা- মাঃ আ র রা াক  
মাতা- মাছাঃ রােমজা খা ন  
জলা- রং র  

াম- শালবাড়ী পি ত পাড়া িখয়ার 
পাড়া  
ডাকঘর- রাধানগর 5430  
উপেজলা- বদরগ  
জলা- রং র  

 

158. 159 8158. মেহদী হাসান  
িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদী  
মাতা- দেলায়ারা বগম  
জলা- ফনী  

াম- টংিগর পাড়া   
ডাকঘর- ল রা বাজার 3900  
উপেজলা+ জলা- ফনী  
 

 

159. 160 8159. মাঃ আ  সাইদ  
িপতা- মাঃ আ র রিহম   
মাতা- রােশদা বগম 
জলা-  টাংগাইল  

াম- বড় মধার  
ডাকঘর-  ধলাপাড়া  
উপেজলা-  মাটাইল  
জলা- টাংগাইল  

 

160. 161 8160. সিলম িময়া  
িপতা- আলী হােসন িময়া  
মাতা- মােলমা বগম  
জলা- নারায়ণগ  

াম- গায়ালপাড়া    
ডাকঘর- বারদী বাজার 1442 
উপেজলা-  সানারগ  
জলা- নারায়ণগ  

 

161. 162 8161. মাঃ ওসমান উি ন ইয়া  
িপতা- মাঃ বাহার উি ন ইয়া  
মাতা- সিলনা আ ার      
জলা- ফনী  

াম+ডাকঘর- আহ দ র  
উপেজলা- সানাগাজী    
জলা- ফনী  

 

162. 163 8162. মাঃ সােহল রানা  
িপতা- ত. আছাব উি ন শখ 
মাতা- মাছাঃ জােবদা বগম  
জলা- িসরাজগ  

াম- চরেপচার পাড়া   
ডাকঘর- বড়হর 6760 
উপেজলা- উ াপাড়া  
জলা- িসরাজগ  

 

163. 164 8163. মাঃ রােসল িময়া (আব াহ) 
িপতা- মাঃ আঃ সাবহান   
মাতা- মাসাঃ দেলায়ারা বগম  
জলা- বর না    

াম- ছাটলবন গালা (বর না-
হাজার িবঘা সড়ক) 
ডাকঘর- চরকগািছরা 8700   
উপেজলা-  বর না সদর  
জলা- বর না 

 

164. 165 8164. সরিজৎ মার দা  
িপতা- নারায়ণ চ  দা  
মাতা- ঊষা রানী দা    
জলা- নড়াইল  

াম- দাশনাওরা   
ডাকঘর- কািলয়া 7520 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা- নড়াইল  
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: নং রিজে শন 
ন র 

রাল ন র আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

165. 166 8165. মিফ র রহমান  
িপতা- শখ জাফর আলী  
মাতা- শিলফী বগম  
জলা- নড়াইল  

াম- খািশয়াল (উ র)   
ডাকঘর- খািশয়াল 7514 
উপেজলা- কািলয়া  
জলা- নড়াইল  

 

166. 167 8166. মাঃ ল আিমন 
িপতা- ম  িময়া  
মাতা- রােকয়া বগম  
জলা- া ণবািড়য়া  

C/O- ম  িময়া  
াম- বাখর নগর (উ র পাড়া)   

ডাকঘর- মিরচা কাি  3418 
উপেজলা- বা ারাম র  
জলা- া ণবািড়য়া  

 

167. 170 8167. জা া ল ফরদাউস  
িপতা- আ ল মাতািলব শখ  
মাতা- মেনায়ারা বগম  
জলা- ঢাকা  

275,  ফায়দাবাদ, দি ণ খান,  
ফায়দাবাদ মা াসা, ঢাকা- 1230 

 

168. 171 8168. মিন ল ইসলাম  
িপতা- িজ র রহমান  
মাতা- রািশদা বগম  
জলা- সাত ীরা  

াম- িলয়া    
ডাকঘর-  কেদব র 9420 
উপেজলা-  তালা  
জলা- সাত ীরা  

 

169. 172 8169. মাঃ রাদ-আল-মাহ দ 
িপতা- মাঃ আেতায়ার রহমান  
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম  
জলা- নওগ   

াম- পার আধাই র    
ডাকঘর-  ভা ার র 6570 
উপেজলা- বদলগাছী  
জলা- নওগ   

 

170. 173 8170. মাঃ সািমউল হক 
িপতা- মাঃ ফজ ল হক 
মাতা- মাছাঃ ছািমনা বগম  
জলা- গাইবা া  

াম- ম  কি পাড়া    
ডাকঘর- ভবানীগ  5700 
উপেজলা- লছিড়  
জলা- গাইবা া  

 

171. 174 8171. মাঃ ইমরান নাজীর  
িপতা- মাঃ মিজ র রহমান  
মাতা- মাছাঃ লতা বগম  
জলা- রাজশাহী  

াম-পানানগর (নারায়ন র)    
ডাকঘর- পানানগর 6240   
উপেজলা- গা র   
জলা- রাজশাহী  

 

172. 175 8172. মাঃ মিম ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ শাহজাহান সরকার  
মাতা- ত রহানা আ ার  
জলা- ঢাকা  

C/O- মাঃ শাহজাহান সরকার 
বাস-32, রাড- এিভিনউ-1, ক-
িব, সকশন- 1, িমর র, ঢাকা- 
1216   

 

173. 176 8173. অসীম চ  ভৗিমক 
িপতা- িজেত  চ  ভৗিমক 
মাতা- িশখা রানী ভৗিমক 
জলা- নায়াখালী  

াম- িবরাহীম র   
ডাকঘর- ব রহাট 3850   
উপেজলা- কা ানীগ  
জলা- নায়াখালী  

 

174. 177 8174. ইজমানা সালতানা  
িপতা- ত মাঃ ইি হ ঞা  
মাতা-  খােলদা বগম  
জলা- ফনী  

াম+ডাকঘর- িনত নজরা    
উপেজলা- ছাগলনাইয়া    
জলা- ফনী  
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পেদর নাম- অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক 
 

: নং রািজে শন 
ন র 

রাল 
ন র 

আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, 
মাতার নাম ও িনজ জলা  

ায়ী কানা ম  

1. 1 7001 মাঃ ফরহাদ আলম   
িপতা- ত আ ল হািমদ 
মাতা- ত িফেরাজা বগম 
জলা- ব ড়া  

াম- পারভবানী র 
ডাকঘর- খামারকাি  5840  
উপেজলা- শর র 
জলা- ব ড়া 

 

2. 2 7002 কাম ল নাহার  
িপতা- ত আ ল কালাম  
মাতা- মােজদা বগম 
জলা- ঢাকা   

বাসা-01, লন- 05, ক-িব, নেসড 
কেলানী, ক া েনেম , ভাষানেটক, 
ঢাকা- 1206 
  

 

3. 3 7003 ফরহান হােসন  
িপতা- আব ল মিমন  
মাতা- ফিজলেতর নছা 
জলা- িম া  

াম- নির র ( মা া বািড়) 
ডাকঘর- শাক র 3560 
উপেজলা- ব ড়া   
জলা- িম া  

 

4. 4 7004 মাঃ আির ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ আয় ল হক 
মাতা- মাছাঃ অেলদা খা ন  
জলা- িসরাজগ  

াম- গা াইল (পি ম বলাই) 
ডাকঘর- পি ম বলাই  
উপেজলা- কািজ র  
জলা- িসরাজগ  

 

5. 5 7005 মাঃ আির র রহমান চৗ রী  
িপতা- মাঃ আ  তয়ব 
মাতা- লিতফা খা ন  
জলা- নায়াখালী  

গাপারইবাগ, সামপাড়া, চাটিখল, 
নায়াখালী- 3882 

  

 

6. 7 7006 জামাল হােসন  
িপতা- আ র রিশদ 
মাতা- পয়ারা বগম 
জলা- নায়াখালী  

াম- ওয়ােসক র (পি ম বািনয়া 
বাড়ী) 
ডাকঘর- ওয়ােসক র 3835 
উপেজলা- সানাই িড় 
জলা- নায়াখালী 

 

7. 8 7007 মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম  
মাতা- ছােলহা খা ন 
জলা- ন েকানা  

াম+ডাকঘর- জািগরপাড়া 
উপেজলা- গা র 
জলা- ন েকানা  

 

8. 9 7008 শিফ উি ন আহেমদ  
িপতা- সাহাব উি ন আহেমদ 
মাতা- ফিরদা ইয়াসিমন  
জলা- রাজবাড়ী  

াম- চ নী (চ দ র) 
ডাকঘর- আফড়া 7700 
উপেজলা- রাজবাড়ী সদর  
জলা- রাজবাড়ী  

 

9. 11 7009 নাজ ল হাসান  
িপতা- বারহান উি ন সরকার 
মাতা- রিজ সরকার  
জলা- িকেশারগ  

C/O- বারহান উি ন সরকার 
াম- কমলা র ম পাড়া  
পাঃ+থানা- ভরব 
জলা- িকেশারগ  
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10. 12 7010 আ াহ আল মা ন 
িপতা- মাঃ আিজ র রহমান  
মাতা- সািহদা বগম 
জলা- ঢাকা  

াম- মিহষমারী  
ডাকঘর- বাতাকাি  3546 
উপেজলা- হামনা 
জলা- িম া  

 

11. 13 7011 মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা- ত ইসমাইল হােসন 
মাতা- মাসাঃ সাম ন নাহার  
জলা- রং র  

পি মেদ , তা লু র, িপরগাছা, 
রং র- 5450  

 

12. 14 7012 মাঃ সালমান হায়দার  
িপতা- মাঃ লিফকার 
হায়দার তা কদার  
মাতা- মাছাঃ শাম ন নাহার  
জলা- রং র 

াম- িনজপাড়া 
ডাকঘর+উপেজলা- কাউিনয়া 
জলা- রং র 54400  

 

13. 15 7013 আজহা ল ইসলাম  
িপতা- ইি ছ আলী  
মাতা- সিখনা আ ার  
জলা- িকেশারাগ  

াম- ভয়রা   
ডাকঘর- িনয়ামত র 2310 
উপেজলা- কিরমগ  
জলা- িকেশারাগ  

 

14. 16 7014 ইফেতখার র ল  
িপতা- আ ল জিলল  
মাতা- ম দা বগম 
জলা- গাপালগ   

াম- কাি  
ডাকঘর- কা রলয়া 
উপেজলা- কাটালীপাড়া 
জলা- গাপালগ  

 

15. 17 7015 শখ নাঈম-উর-রহমান  
িপতা- িফেরাজ শখ 
মাতা- আেলয়া আ ার  
জলা- ঢাকা  

11/ই, 5/7, প বী, িমর র, ঢঅকা- 
1216  

 

16. 18 7016 মাঃ বােয়দ আলম 
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতা- র জাহান বগম  
জলা- িকেশারগ  

াম- হাপািনয়া  
ডাকঘর- ছয় তী   
উপেজলা- িলয়ার চর 
জলা- িকেশারগ  

 

17. 19 7017 মাঃ কাজল িময়া 
িপতা- ি েযা া আ ল 
আিজজ 
মাতা- হািলমা খা ন  
জলা- া ণবািড়য়া 

াম- ফেতহ র  
ডাকঘর- চ ী ার 3462 
উপেজলা- কসবা 
জলা- া ণবািড়য়া 

 

18. 20 7018 িশিরন িশলা  
িপতা- মাঃ িগয়াস উি ন  
মাতা- ৎ ে ছা 
জলা- িকেশারগ  

াম- ষাইটধার  
ডাকঘর- িনকলী 2360 
উপেজলা- িনকলী  
জলা- িকেশারগ  
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19. 21 7019 মাঃ আ  বকর 
িপতা- মাঃ আজাহার আলী  
মাতা-  লাইলী বগম 
জলা- টাংগাইল  

াম- কামা া   
ডাকঘর- ব া বাজার 1973 
উপেজলা- কািলহাতী  
জলা- টাংগাইল  

 

20. 22 7020 মাঃ রােশ ামান  
িপতা- ছা ার  
মাতা-  শেহল পারভীন  
জলা- রাজশাহী   

াম+ডাকঘর- হির র   
উপেজলা- পবা  
জলা-  রাজশাহী   

 

21. 23 7021 হাসান আলী  
িপতা- হােসন    
মাতা-  হািসনা বগম 
জলা-  রাজশাহী 

াম+ডাকঘর- হির র   
উপেজলা- পবা  
জলা-  রাজশাহী   

 

22. 24 7022 মাঃ জাহা ীর আলম সরকার  
িপতা- মাঃ আ ল তরােহদ 
সরকার  
মাতা- মাছাঃ জ রা বগম 
জলা- িসরাজগ  

াম- জাড়গ তী     
ডাকঘর-  রিশদাবাদ 6702 
উপেজলা- রায়গ   
জলা- িসরাজগ    

 

23. 26 7023 িপয়া খা ন  
িপতা- ওিলয়ার রহমান  
মাতা- সাথীয়ার পারিভন 
জলা- নড়াইল  

াম- িনত ান র   
ডাকঘর- রাজবন াম   
উপেজলা- মহা দ র  
জলা- মা রা   

 

24. 27 7024 নািগস আ ার  
িপতা-  আ ল কালাম  
মাতা- মমতাজ বগম 
জলা- িঝনাইদহ 

াম- বাজার পাড়া, মেহশ র    
ডাকঘর- পা  অিফস রাড, 
মেহশ র 
উপেজলা-  মেহশ র 
জলা- িঝনাইদহ  

 

25. 28 7025 মা. আিরফ হােসন 
িপতা- র ম ডা. মামতাজ 
উি ন আহেমদ 
মাতা- ফােতমা বগম 
জলা- ল ী র 

াম- ফরাশগ  (ডা. মামতাজ 
উি েনর বাড়ী)     
ডাকঘর- হীরামন বাজার   
উপেজলা-  ল ী র সদর 
জলা-  ল ী র 

 

26. 29 7026 মাঃ শাহাদত হােসন  
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম  
মাতা- শাহানাজ পারভীন  
জলা- িসরাজগ  

াম- ড়াগাছা  
ডাকঘর- লচর বাজার 1902 
উপেজলা- চৗহালী  
জলা-  িসরাজগ  

 

27. 30 7027 মাঃ ছালাহ উি ন  
িপতা- মাঃ আ ল কােশম 
মাতা-  মাসাঃ সালমা খা ন  
জলা- িম া  

াম+ডাকঘর- শশীদল   
উপেজলা- া ণপাড়া  
জলা- িম া  

 

 


