
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
িশ  ম ণালয় 

১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
 
 

িবষয়ঃ  আগামী ১৯-০৭-২০১৯তািরেখ বাংলােদশ- কািরয়া কািরগির িশ ণ ক , িমর র রাড, দা স-সালাম ( টকিনক াল 

মাড়), ঢাকা-এ অ ি ত  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এর সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
পেদ িনেয়ােগর লে  িলিখত পরী ার ই ারিভউ কাড ই ত াথ েদর তািলকাȟ । 

 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১ নাম: এ এস মাহ দ শাহিরয়ার 
িপতার নাম: শরীফ বিদউ ামান  
মাতার নাম: হাসেন আরা জামান 
শরীফ ানসন, মারকাজ মসিজদ রাড, 
ামঃ আলাদাত র, ডাকঘরঃ নড়াইল, 

উপেজলাঃ নড়াইল, জলাঃ নড়াইল-৭৫০০। 

১ ২ নাম: সৗরভ ভ চা  
িপতার নাম: সমের  নারায়ন ভ াচা  
মাতার নাম: দীি  চ বত  
বাসা নং-০৪, ামঃ কািলশংকর, রাড নং-৩২, 
ওয়াড নং-০৭, ডাকঘরঃ ময়মনিসংহ সদর, 
উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২০০। 

২ 

৩ নাম: জয়  সাহা 
িপতার নাম: বীর মার সাহা 
মাতার নাম: জ াৎ া রানী সাহা 
১৪১, সামি র লগিল, ামঃ ভা খানা, 
ওয়াড নং-০৭, ডাকঘরঃ বিরশাল, 
উপেজলাঃ বিরশাল সদর, জলাঃ বিরশাল-
৮২০০। 

৩ ৪ নাম: মাঃ পারেভজ আলম 
িপতার নাম: মাঃ শা  আলম 
মাতার নাম: িমনা পারভীন আলম 
বাসা নং-৩১, মসিজদ রাড নং-০১, ামঃ উ র 

বখালী, ইউিনয়নঃ দিনয়া, ডাকঘরঃ দিনয়া, 
থানাঃ যা াবাড়ী, জলাঃ ঢাকা-১২৩৬। 

৪ 

৫ নাম: মাঃ কাম ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ মাশারফ হােসন 
মাতার নাম: কাম াহার 
জািময়া র (সরকার বাড়ী), ডাকঘরঃ পাঠান 
বাজার, উপেজলাঃ মতলব (উ র), জলাঃ 
াদ র-৩৬৪৩। 

৫ ৬ নাম: মাঃ হাসা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আ স সালাম 
মাতার নাম: আিমনা বগম 
ামঃ সর, ইউিনয়নঃ উহালী, ডাকঘরঃ নয়াবাড়ী 

উপেজলাঃ িশবালয়, জলাঃ মািনকগ -১৮৫০। 

৬ 

৭ নাম: মাঃ েয়ল হােসন  
িপতার নাম: মাঃ মাহাতাব উি ন 
মাতার নাম: জিরনা খা ন 
ামঃ বরইটিপ, ইউিনয়নঃ উজান াম, 

ডাকঘরঃ বাচারা, উপেজলাঃ ি য়া, 
জলাঃ ি য়া-৭০০০। 

৭ ৮ নাম: দব ত মার দাশ 
িপতার নাম: শাি  পদ দাশ 
মাতার নাম: জয় ী রানী দাশ 
ামঃকা পাড়া (আড়ং পাড়া), ডাকঘরঃ িমজা র 

থানাঃ তালা, জলাঃ সাত ীরা। 

৮ 

৯ নাম: িশহাব  মাহ দ 
িপতার নাম: আঃ হাই 
মাতার নাম: হািমদা বগম 
ামঃ পি ম গার চর, ইউিনয়নঃ 
রািহত র, ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ 

রিহত র, উপেজলাঃ করানীগ , জলাঃ 
ঢাকা। 

৯ ১০ নাম: নব হালদার পাথ 
িপতার নাম: গৗতম হালদার 
মাতার নাম: লীলা বতী বালা 

জােখালা, ছাট বয়রা, ওয়াড নং-১৬, ডাকঘরঃ 
লনা িজিপও, থানাঃ সানাডা া, জলাঃ লনা-

৯০০০। 

১০ 

১১ নাম: মাঃ তাের ল ইসলাম 
িপতার নাম: লতান আহেমদ 
মাতার নাম: সিখনা খা ন 
বাসা নং-৩৫৫, কবর ান রাড, ববা া, 
টকপাড়া, ওয়াড নং-৩৭, লশান, ঢাকা-

১২১২। 

১১ ১২ নাম: মীর হাসান বােয়িজদ 
িপতার নাম: মীর ইউ স আলী 
মাতার নাম: লতানা রািজয়া 
ামঃ ঝাউিদয়া, ইউিনয়নঃ ঝাউিদয়া, ডাকঘরঃ 

ঝাউিদয়া মাছপাড়া, উপেজলাঃ ি য়া সদর, জলাঃ 
ি য়া-৭০০০। 

১২ 



১৩ নাম: মাহা দ আব র রিহম 
িপতার নাম: আ ল হােশম 
মাতার নাম: িফেরাজা বগম 
ামঃ লালছিড়, ইউিনয়নঃ রামগড়, 

ডাকঘরঃ রামগড়, উপেজলাঃ রামগড়, 
জলাঃ খাগড়াছিড়-৪৪৪০। 

১৩ ১৪ নাম: অিজত চ  দাস 
িপতার নাম : নীল চ  দাস 
মাতার নাম: রীনা রানী দাস 
বাসা নং-৫২০, াম:বারদী ( রান নগর)  
ইউিনয়ান:বারদীইউিনয়ান পিরষদ,বারদী, ডাকঘর: 
বারদী বাজার, উপেজলা: সানার াও, জলা: ঢাকা-
১৪৪২ । 

১৪ 

১৫ নাম: সা াদ জিহর 
িপতার নাম: সাম ল বারী 
মাতার নাম:জাহানারা বগম। 
বাসা নং-৪৭/২, খ কার বািড় বাইেলন 
াম: গাহাইলকাি ,ইউিনয়ান: সান-

িকপাড়া, ডাকঘর: ময়মনিসংহ, জলা: 
ময়মনিসংহ। 

১৫ ১৬ নাম: মা দা খা ন 
িপতার নাম: হা দ আ  ছয়দ 
মাতার নাম:জাহানারা বগম। 
বাসা নং-শসেসর িফর বাড়ী, াম: ব ষাল শহর 
খাজােরাড বাদামতলী, ইউিনয়ান: া াও, 
উপেজলা: া াও, জলা:চ াম 

১৬ 

১৭ নাম: আফজাল হােসন(সজীব) 
িপতার নাম: তােহর উ ীন 
মাতার নাম: রাইয়া খানম। 
াম: টংগাপাড়া(কেলজ রাড), 

ইউিনয়ান: মাহনগ , উপেজলা: মাহনগ , 
জলা: ন েকানা-২৪৪৬। 

১৭ ১৮ নাম: মাছা ৎ মাহ বা জাহান িম 
িপতার নাম: মা: জাহা ীর হােসন 
মাতার নাম:মা জা আ ার। 
বাসানং- মা া বািড়, াম:দি ন মিন র, 
ইউিনয়ান:-ঘাড়েমাড়া, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া- ৩৫৪০ 

১৮ 

১৯ নাম: মা:শাহীন মাহ দ 
িপতার নাম: মা: আ স ছা ার মা া 
মাতার নাম:সালমা বগম। 
াম:বহেরর কা খালী, ইউিনয়ান:-রতনিদয়া 

উপেজলা: কা খালী, জলা:রাজবাড়ী-৭৭২২  

১৯ ২০ নাম: মা:মিন ামান 
িপতার নাম: মা: মাতােলব হাওলাদার 
মাতার নাম:মাহ দা বগম। 
বাসানং-০৮৫ শহীদ বাদল সড়ক, াম:বােগর পাড় 
ইউিনয়ান:-৬ নং ওয়াড, ডাকঘর: মাদারী র সদর 
উপেজলা: মাদারী র সদর, জলা: মাদারী র-৭৯০০ 

২০ 

২১ নাম: আল-আিমন 
িপতার নাম: মা:বা  িময়া 
মাতার নাম:আিছয়া খা ন। 
াম:বাৈরচা, ইউিনয়ান:-৬ নং ওয়াড 

ডাকঘর: দওয়ােনর চর, উপেজলা: বলােবা 
জলা: নরিসংদী-৩১১২ 

২১ ২২ নাম: স  দাস 
িপতার নাম:সমেরশ দাস 
মাতার নাম:িরনা দাস 
াম:দাস বািড়, সড়ক নং-০১ 
কত সার, ইউিনয়ান:-মালখানগর, ডাকঘর: 

মালখানগর, উপেজলা: িসবাজিদখান, জলা: 
ি গ -১৫৪৩ 

২২ 

২৩ নাম: শখ সাদী 
িপতার নাম: শখ মা:আফতাব উি ন 
মাতার নাম:আিফয়া বগম 
১৪৮/৩ ল ম কানন, বাগমারা মইন রাড় 
২৪ নং ওয়াড, লনা সদর, লনা ৯১০০। 

২৩ ২৪ নাম: মা: আিম ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: ইমান আলী 
মাতার নাম:আিমনা বগম 
পরমালী কেলজ রাড়, ভাগভাংগা িভতরব  

িড় াম সদর, িড় াম ৫৬০০ 

২৪ 

২৫ নাম: মাহা দ সাই াহ 
িপতার নাম: মাহা দ আ ল লিতফ 
মাতার নাম: উে  সালমা  

বাসানং- হা -২৮৭, াম: তী নয়া পাড়া 
ইউিনয়ান:-৭ নং ওয়াড, ডাকাঘর: তী 
উপেজলা: গাপাল র, জলা:টা াইল-১৯৯০ 

২৫ ২৬ নাম: শারমীন জামান 
িপতার নাম: মা: মিন ামান 
মাতার নাম: রািজয়া লতানা। 
বাসানং-০৪০৮, াম: র নাথ র 
ইউিনয়ান:- ০৫, ডাকাঘর: াদ র 
উপেজলা: াদ র, জলা: াদ র -৩৬৪০ 

২৬ 

২৭ নাম:মহিসন ইকবাল নািহদ 
িপতার নাম:এম এন জামান 
মাতার নাম: িফয়া খা ন।  

াম: বারেতাপা, ইউিনয়ান:-মাওনা 
ডাকাঘর:দি ন বারেতাপা, উপেজলা: র 
জলা: গাজী র -১৭৪০। 

২৭ ২৮ নাম: খারেশদ আলম 
িপতার নাম: জ ল হক 
মাতার নাম: কেমলা বগম। 
াম: আইরমারী ন ন পাড়া, ইউিনয়ান:- ম র-চর 

ডাকাঘর:জ ারগ , উপেজলা: বকিশগ  
জলা: জামাল র -২১৪০ 

২৮ 



 
২৯ নাম: মা: শরী ল ইসলাম 

িপতার নাম: মা: শিহদ শখ 
মাতার নাম: মিজনা বগম 
াম: নিলয়াপাড়া, ডাকাঘর: গায়াল  

উপেজলা: গায়াল , জলা: রাজবাড়ী -
৭৭১০। 

২৯ ৩০ নাম: মা: ইফেতখা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: শিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: জাহানার খা ন 
বাসানং-না য়ালী, াম: না য়ালীস (ম পাড়া) 
 ইউিনয়ান:- ৭ নং ওয়াড, ডাকাঘর:মা রা 
উপেজলা মা রা, জলা: মা রা -৭৬০০। 

 

৩১ নাম: মা: শাহা ল হক 
িপতার নাম: মা: জাকািরয়া হােসন  
মাতার নাম: রােকয়া বগম।  

াম: গাপাল র, ইউিনয়ান: ০৪, 
ডাকাঘর:িপেরাজ র, উপেজলা: িজবনগর, 
জলা: মেহর র-৭১০০। 

৩১ ৩২ নাম: মা: আ ল বােছদ 
িপতার নাম: আ ল খােলক 
মাতার নাম: বাছাতন নছা। 
াম:মিস া, ইউিনয়ান: এেল া(৭ নং) 

 

ডাকাঘর:এেল া উপেজলা:কািলহাতী   
জলা: টা াইল-১৯৭৪। 

৩২ 

৩৩ নাম: মা: িছি র রহমান 
িপতার নাম: নছার উি ন 
মাতার নাম: আেমনা। 
বাসানং- ী বািড়, াম:উ: রাওঘা, 
ইউিনয়ান: হলিদয়া 
 

ডাকাঘর:পাতাকাটা উপেজলা:আমতলী 
জলা: বর না-৪৭১০। 

৩৩ ৩৪ নাম: মা: ইমা ল হক 
িপতার নাম: ত:ইমদা ল হক 
মাতার নাম:জা া ল ফরেদৗসী। 
বাসানং- হা:নং-৪৯৫, াম:বড় পা, ইউিনয়ান: ০২ 
ডাকাঘর:লাকসাম, উপেজলা: লাকসাম,  
জলা: িম া-৩৫৭০। 

৩৪ 

৩৫ নাম: মা: আেদল হা দ জাকািরয়া 
িপতার নাম: হা দ আ র রা াক 
মাতার নাম:খায় ন নাহার। 
বাসানং-িস/ও মা: আ র রা াক গিণ 
মি ল, াম: হােসন র, ইউিনয়ান: ১ নং 
িবজয় র, ডাকাঘর: এলািহ র, উপেজলা: 
সদর দি ন, জলা: িম া-৩৫০৩। 

৩৫ ৩৬ নাম: মা: আ  তালহা 
িপতার নাম: ল স। 
মাতার নাম:খায় ন নাহার। 
াম: হেল াপাড়া, ইউিনয়ান: ২১-নং ওয়াড ব ড়া 
পৗরসভা, ডাকাঘর: মাদলা, উপেজলা: শাহাজান র 
জলা: ব ড়া-৫৮০০। 

 

৩৭ নাম: মা: সাই র রহমান 
িপতার নাম:আিন র রহমান 
মাতার নাম:মিজনা বগম। 
বাসানং- াপারী বািড়, াম:সায়দাবাদ, 
ইউিনয়ান: নগর পৗরসভা, ডাকাঘর: 
সায়দাবাদ, উপেজলা: রায় রা 
জলা: নরিসংদী। 

৩৭ ৩৮ নাম: মা: দী  ম মদার 
িপতার নাম:মনী  িকেশার ম মদার 
মাতার নাম: তপা ম মদার। 

যে ,মনী  িকেশার ম মদার, াম:রাজা র 
ইউিনয়ান: আগানগর, ডাকাঘর: শরাফিত 
উপেজলা: ব ড়া, জলা: িম া-৩৫৬০। 

৩৮ 

৩৯ নাম: মাছা: মারিজয়া খ কার 
িপতার নাম: মা: আ ল কােশম খ কার 
মাতার নাম: রােশদা বগম। 
বাসানং-িস/ও মা: কােশম খ কার  
াম: জামৈতল কেলজ পাড়া, ইউিনয়ান: ৩ 

নং জামৈতল, ডাকাঘর: ব  জামৈতল, 
উপেজলা: কামারখ ড় 
জলা: িসরাজগ -৬৭৩০। 

৩৯ ৪০ নাম: মা: িছদরা ল নতাহার  
িপতার নাম: শখ মিতয়ার রহমান  
মাতার নাম:পারভীন নাহার। 
বাসানং-িস/ও চরকাি  পাড়া সড়ক 
াম: কলাবািড়য়া, ইউিনয়ান: কলাবািড়য়া 

ডাকাঘর:কলাবািড়য়া, উপেজলা: কািলয়া  
জলা: নড়াইল-৭৫২০। 

৪০ 

৪১ নাম: মা: জিহ ল ইসলাম  
িপতার নাম: আ ল হােশম  
মাতার নাম: ঝরনা আ ার 
াম: িশবা ম, ইউিনয়ান: িশবা ম, 

ডাকাঘর: িশবা ম, উপেজলা: মদন 
জলা: ন েকানা-২৪৮০। 

৪১ ৪২ নাম: মা: ইমাম হাসাইন  
িপতার নাম: সানা িময়া  
মাতার নাম: েফর নছা 
াম: ঘাল পাশা, ইউিনয়ান: ঘাল পাশা 

,  

ডাকাঘর: ঘাল পাশা,উপেজলা: চৗ াম 
জলা: িম া-৩৫৫০। 

৪২ 

৪৩ নাম: মা: আ াহ আল কায়ছার  
িপতার নাম: র মাহা দ  

৪৩ ৪৪ নাম: মা: সা াম হােসন  
িপতার নাম: মাঃ শাহজাহান িময়া  

৪৪ 



মাতার নাম: রােবয়া বাসরীন। 
বাসানং- তয়ব েরর বাড়ী, াম: অিল র 
ইউিনয়ান: ধিলয়া,৮-নং, ডাকাঘর: ধিলয়া 
বাজার, উপেজলা: ফনী সদর, জলা: ফনী-
৩৯০০। 

মাতার নাম:তারাভা  বগম। 
বাসানং-শাহাজানান সােহেবর বাড়ী 
াম: রামভ  পাড়া, ইউিনয়ান: যাদব র, ডাকাঘর: 

যাদব র, উপেজলা: ধামরাই, জলা:ঢাকা-১৩৪৫। 

৪৫ নাম: মা: আির র রহমান  
িপতার নাম: মা: আিত র রহমান  
মাতার নাম: হাসেন আরা বগম। 
বাসানং-১৭৯, াম: নাগিরয়া কাি , 
ইউিনয়ান: ৮ নং ওয়াড 
 

ডাকাঘর: ইউ.এম.িস ট িমলস, উপেজলা: 
নরিসংদী সদর, জলা: নরিসংদী -১৬০১। 

৪৫ ৪৬ নাম: মা: শিহ ল ইসলাম  
িপতার নাম: মা: মাইন উি ন  
মাতার নাম: মাছা: ব লা খা ন। 
াম: চ নপাট, ইউিনয়ান:-৩নং কমলাবািড়.ইউ, ৪ 

নং ওয়াড, ডাকাঘর: মড়ীরহাট, উপেজলা: 
আিদতমারা, জলা: লাল মিনরহাট -৫৫১০। 

৪৬ 

৪৭ নাম: মা: িমরাজ হাসেন  
িপতার নাম: মা: মা ফ হােসন  
মাতার নাম: নাজমা বগম। 
বাসানং- হাি  নং-১৭৫, াম: দশিমনা, 
ইউিনয়ান:- দশিমনা, ডাকাঘর: দশিমনা, 
উপেজলা: দশিমনা, জলা: প য়াখািল -
৮৬৩০। 

৪৭ ৪৮ নাম: মা: গালাম সামদানী ডা য়া  
িপতার নাম: মা: ফরহা ামান ডা য়া 
মাতার নাম: ফিরদা ইয়াসিমন। 
বাসানং-বলরাম, াম: বলরাম, ইউিনয়ান:- 
সানারায়, ০২ নং, ডাকাঘর: ফলগাছা, উপেজলা: 

রগ , জলা: গাইবা া -৫৭২০। 

৪৮ 

৪৯ নাম: কাকলী রানী  ্এধর 
িপতার নাম: ভাস চ  এধর 
মাতার নাম: সিবতা রানী 
ামঃ দৗলত র, ইউিনয়নঃ দৗলত র, 

ডাকঘরঃ দৗলত র, উপেজলাঃ দৗলত র, 
জলাঃ িসরাজগ -৬৭৩০ 

৪৯ ৫০ নাম: িজসান মাহ দ শাওন 
িপতার নাম: মা: সিলম হাওলাদার 
মাতার নাম:মিরয়ম আ ার 

ট নং ২২, রাড় নং ৪, রাজউক আবািসক এলাকা 
াম র,ফিরদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪। 

৫০ 

৫১ নাম: মা: িব াল িময়া 
িপতার নাম: আব ল মা ান িময়া 
মাতার নাম: িমনারা বগম 
 

বানীবহ, ৩নং ওয়াড, বানীবহ, রাজবািড় 
সদর, রাজবািড়-৭৭০০ 

৫১ ৫২ নাম: রিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম: আ ল হািলম 
মাতার নাম: পয়ারা বগম 
শিহ ল ইসলাম মা ার বািড়, চাই াতলী 
৫নং ভাসা াদম, লংগ , রা ামা  

৫২ 

৫৩ নাম: মা: বলাল হােসন 
িপতার নাম: মা: আিমর হােসন 
মাতার নাম: গালজার বগম 
ম নং ১৪৬. সিলসউ া সিলম হল, 

ঢাকা িব  িব ালয়, ঢাকা-১০০০।  

৫৩ ৫৪ নাম: িজ আ ার 
িপতার নাম: মা: মিফ র রহমান 
মাতার নাম:জা া ল  ফরেদৗস 
মিফজ হাম, তগলছিড়, বাঘাই ছিড়, মাির া 
রাংগামা -৪৫৯০। 

৫৪ 

৫৫ নাম: নজ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: দাদন িময়া 
মাতার নাম: মী বগম  

িস/ও বিশর আহেমদম, সততা ইেলকি ক 
পা  অিফস রাড়, হামনা বজার হামনা 
িম া-৪৫৪৬ 

৫৫ ৫৬ নাম: মা: মিন ল ইসলাম  
িপতার নাম: মা: আ: খােলক হাওলাদার 
মাতার নাম: জীবন নাহার 
৫৩/৩ লক সাকাস বলাবাগান, ধানমি ,  
ঢাকা-১২০৫। 

৫৬ 

৫৭ নাম: তািক যােকায়ান 
িপতার নাম: এ, ক,এম শাহ আলম 
মাতার নাম: আেমনা আ ার 
আেশদ আলী সড়ক, মিজদ মি ল, বাংলা 
বাজার, ওয়াড় নং ১১, বিরশাল সদর, 
বিরশাল-৮২০০। 

৫৭ ৫৮ নাম: আ ল কালাম আজাদ 
িপতার নাম: হািব র রহমান 
মাতার নাম: নািসমা খা ন 
ক  নং ৩০২, কিব জিসম উি ন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০। 

৫৮ 

৫৯ নাম: আ  ব র িছি ক 
িপতার নাম:আ  তােহর 
মাতার নাম: হািলমা বগম 

৫৯ ৬০ নাম: আব র রা াক 
িপতার নাম: আব ল আহাদ 
মাতার নাম: রািফয়া খা ন 

৬০ 



১১০/ক,ক  নং০৩, উ র গদাপাড়া, ৬ নং 
ওয়াড, গদা.স জবাগ, ঢাকা-১২১৪ 

িবটাক, ওয়ােলছ বাজার, ষালঘর, াদ র-৩৬০০। 

৬১ নাম: সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: লতান আহেমদ 
মাতার নাম: সাম ন নাহার 
হািকম উি ন পােটায়ারী বািড় 
পি ম ল ী র, ৩নং দালাল বাজার 
ইউিনয়ন, দালাল বাজার, ল ী র-৩৭০১। 

৬১ ৬২ নাম: মা: আল আিমন 
িপতার নাম: আব ল লিতফ 
মাতার নাম: ফািহমা বগম 
এফএফএইচ-৭, ১৩৫/এ ি  টাওয়ার 
ইিলফ া  রাড়, িনউ মােকট, ধানমি , ঢাকা-
১২০৫। 

৬২ 

৬৩ নাম: শির ল ইসলাম 
িপতার নাম: হািব র রহমান 
মাতার নাম: আিলয়া 
৩৮/১ জ, সিলমউি ন মােকট, ১২ নং 
ওয়াড, িমর র, ঢাকা-১২১৬। 

৬৩ ৬৪ নাম: বারহান উি ন 
িপতার নাম: আব ল হক 
মাতার নাম:  ছমনা আফেরাজ 
১৯৪৮-িব পি ম রাম র, স জবাগ, হািলশহর রাড় 
২৬ নং ওয়াড, হািলশহর, চ াম-৪২১৬ 

৬৪ 

৬৫ নাম: মাহা দ আিসফ মা ফা 
িপতার নাম: মাহা দ গালাম মা ফা 
মাতার নাম:  নািছমা বগম 
৪৫/৩ ব রা সামাদ কেটজ, াট এফ-এ 
শাি বাগ, ঢাকা-১২১৭। 

৬৫ ৬৬ নাম: িপএস আির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আিন র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ আেলয়অ বগম 
দিড়পাড়া, ডাকঘরঃ মাদারহাট, উপেজলাঃ 
সা া র, জলাঃ গাইবা া-৫৭১০। 

৬৬ 

৬৭ নাম: ফারজানা চৗ রী 
িপতার নাম: মাঃ জয় ল আেবদীন চৗ রী 
মাতার নাম: ফরেদৗসী আ ার চৗ রী 
ষালঘর, ধাপাড়া, ওয়াড নং-০৫, ডাকঘরঃ 
ষালঘর, উপেজলাঃ নগর, জলাঃ 
ি গ -১৫৫০। 

৬৭    

 


