
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
িশ  ম ণালয় 

১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 
িবষয়ঃ  আগামী ১৯-০৭-২০১৯ তািরেখ 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 িন মান সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর 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: মাঃ গালাম মা ফা  
িপতার নাম: মাঃ নািজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: আেনারা খা ন   
ামঃ কমলা র, ইউিনয়নঃ ১নং র 
গা র, ডাকঘরঃ পা াতলা, উপেজলাঃ 

কালীগ , জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩৫০। 

৪২ ২ নাম: তািরফ হােসন 
িপতার নাম: িসরা ল ইসলাম 
মাতার নাম: মিরয়ম বগম 
ামঃ ব ড়া, ইউিনয়নঃ ৫ নং গাংগাইল, ডাকঘরঃ 

মহােদব র, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪৩ 

৩ নাম: মাঃ বদ ল আলম 
িপতার নাম: মাঃ বিদউল আলম 
মাতার নাম: নািছমা খানম 
বাসা নং-০৮, ামঃ আচারগা  
ইউিনয়ন: আচারগা ,  ডাকঘরঃ আচারগা , 
উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৯০। 

৪৪ ৪ নাম: মাঃ  জিহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ল ইসলাম 
মাতার নাম: জ রা খা ন 
ামঃ পাছদির া, ইউিনয়ন: রাজেগাতী,  ডাকঘরঃ 

পাছদির া,  উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪৫ 

৫ নাম: িমজা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ মজ  িময়া 
মাতার নাম: জাহানারা খা ন 
ামঃ িহজলজানী, ইউিনয়ন: রাজেগাতী,  

ডাকঘরঃ পাছদির া,  উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪৬ ৬ নাম: মাঃ িমলটন হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মাশাররফ হােসন 
মাতার নাম: ফিরদ বগম 
ামঃ মেহশ র, ইউিনয়নঃ িবলাশবাড়ী, ডাকঘরঃ 

নািজর র, উপেজলাঃ বদলগাছা, জলাঃ নও া-
৬৫৭০। 

৪৭ 

৭ নাম: মাঃ গালাম রহমান 
িপতার নাম: আ: কােদর হাওলাদার 
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
ামঃ ল িনয়া, ওয়াড নং-০৪, ইউিনয়নঃ 
রালা,  উপেজলাঃ রাজা র, জলাঃ 

ঝালকা -৮৪১০। 

৪৮ ৮ নাম: মাঃ ফির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আ স সালাম 
মাতার নাম: মাছা: ফিজলা বগম 
ামঃ মািলপাড়া, ইউিনয়নঃ পাগলিদঘা,ডাকঘরঃ 

মািলপাড়া, উপেজলাঃ সিরষাবাড়ী, জলা 
জামাল র-২০৫৫। 

৪৯ 

৯ নাম:  িহরা আ ার 
িপতার নাম: আ ল মাতােলব 
মাতার নাম: হা না বগম 
বাসা নং-১৩০৪, ামঃ পি ম ম া 
মাকাসপাড়া, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 
া ণবািড়য়া উপেজলাঃ া ণবািড়য়া, 
জলাঃ া ণবািড়য়া-৩৯০০। 

৫০ ১০ নাম: জীবন িব াস 
িপতার নাম: ি তীশ িব াস 
মাতার নাম: চী িব াস 
িব াস বািড়, ামঃ মিরয়া, ইউিনয়নঃ কলাবািড়, 
ডাকঘরঃ কলাবািড়, উপেজলাঃ কাটািলপাড়া, 
জলাঃ গাপালগ -৮১১০। 

৫১ 

১১ নাম:  মাঃ সাহা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ সিজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ কাজলী বগম 
আলাম র ৪নং কেলানী, ইউিনয়নঃ 
আজম র, ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ কাটা 
াদ র, উপেজলাঃ মেহশ র, জলাঃ 

৫২ ১২ নাম: হম ী রানী 
িপতার নাম: হির াদ বাওয়ালী 
মাতার নাম: শফালী রানী 

যে ঃ কা  ম ল 
ামঃ বকাঠী, ইউিনয়নঃ শেখরহাট, ডাকঘরঃ 

গাবখান, উপেজলাঃ ঝালকাঠী, জলাঃ ঝালকাঠী-

৫৩ 



িঝনাইদহ-৭৩৩০। ৮৪০০। 
১৩ নাম: আলহাজ সরকার 

িপতার নাম: ছাই ল ইসলাম 
মাতার নাম: আিছয়া খা ন 
ঝাড় র, ামঃ তালম খাস পাড়া, 

ইউিনয়নঃ তালম, ডাকঘরঃ া বাজার, 
উপেজলাঃ তাড়াশ, জলাঃ িসরাজগ -
৬৭৮০। 

৫৪ ১৪ নাম: মাঃ মাসেলম িময়া 
িপতার নাম:  মাঃ ী িময়া 
মাতার নাম: পারভীন আ ার 
বড় বাড়ী, ামঃ তা য়াকা ী,  
ইউিনয়নঃ ১১ নং ছিলমবাদ, ডাকঘরঃ পাইকারচর, 
উপেজলাঃ বা ারাম র, জলাঃ িব-বাড়ীয়া-৩৪২০। 

৫৫ 

১৫ নাম: মাঃ েবল হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ স ছালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ র কা খা ন 
পি ম পাড়া, ামঃ মা েকাড়া, ইউিনয়নঃ 
পা াসী, ডাকঘরঃ বায়ািলয়ার চর, 
উপেজলাঃ রায়গ , জলাঃ িসরাজগ -
৬৭২০। 

৫৬ ১৬ নাম: শারিমন আ ার 
িপতার নাম: মাঃ ছাই র রহমান 
মাতার নাম: ক না বগম 
ামঃ আমিদরপাড়া, ইউিনয়নঃ মারবািড়, 

ডাকঘরঃ মারবািড়, উপেজলাঃ সাঘাঢা, জলাঃ 
গাইবা া-৫৭৬০। 

৫৭ 

১৭ নাম: বলােয়ত 
িপতার নাম: র ব আলী ী 
মাতার নাম: আেলয়া 
বাসা নং-২৪, ামঃ খয়ার ডা া, 
ইউিনয়নঃ ম ফা র, ডাকঘরঃ ম ফা র, 
উপেজলাঃ মাদারী র সদর, জলাঃ 
মাদারী র-৭৯০৪। 

৫৮ ১৮ নাম: মন হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মাশারফ মা া 
মাতার নাম: রকেসানা বগম 
দি ণ াশগাড়ী (ম চর) 
ইউিনয়নঃ াশগাড়ী, ডাকঘরঃ খােমরহাট, 
উপেজলাঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র-৮০৫০। 

৫৯ 

১৯ নাম: আজাদ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ বজ  সরদার 
মাতার নাম: ফিরদা ইয়াছিমন 
কালাই সরদােরর চর, ইউিনয়নঃ ব 
এনােয়তনগর, ডাকঘরঃ এনােয়তনর, 
উপেজলাঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র-
৭৯২০। 

৬০ ২০ নাম: মাঃ ইয়া ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ খয়বার হােসন 
মাতার নাম: িরনা খা ন 
বাসা নং-৪০৯, ামঃ বােদমা , ইউিনয়নঃ ডাটকী, 
ডাকঘরঃ আলমডা া, উপেজলাঃ আলমডা া, 
জলাঃ য়াডা া-৭২১০। 

৬১ 

২১ নাম: মাঃ ইউ ফ আলী 
িপতার নাম: মাঃ আ ল গ র 
মাতার নাম: তয়বজান 
ামঃ গালাহার, ইউিনয়নঃ মগ লা, 

ডাকঘরঃ ধীত র, উপেজলাঃ ই রগ , 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২২৩। 

৬২ ২২ নাম: মািনক মার কমকার 
িপতার নাম: মিত চ  কমকার 
মাতার নাম: িমনতী রানী কমকার 
ামঃ বা েদব র, ইউিনয়নঃ ৮ নং বা েদব র 

ইউিনয়ন পিরষদ, ডাকঘরঃ বা েদব র, উপেজলাঃ 
গাদাগাড়ী, জলাঃ রাজশাহী-৬৩০০। 

৬৩ 

২৩ নাম: মারিস ল জা াত মিনরা 
িপতার নাম: এস এম মারেশদ আলম 
মাতার নাম: রজাহান আ ার 

যে ঃ হাজী মাঃ মিতন খ কার, ামঃ 
কওয়া পি ম খ , িশকার মাড়, 

ডাকঘরঃ মাওনা বাজার, ওয়াড নং-০৮, 
উপেজলাঃ র, জলাঃ গাজী র। 

৬৪ ২৪ নাম: মাঃ গালাম মা ফা 
িপতার নাম: ত আঃ হািমদ 
মাতার নাম: খােদজা বগম 
মা নীর, ামঃ গংগাদাশ, ইউিনয়নঃ হারেদব র, 
ডাকঘরঃ হারেদব র, উপেজলাঃ রং র সদর, 
জলাঃ রং র-৫৪০০। 

৬৫ 

২৫ নাম: ব ন মার সরকার 
িপতার নাম: িব  ষন সরকার 
মাতার নাম: িম া রানী সরকার 
হাসান ঘাড়, ইউিনয়নঃ ১ নং িকেশরগাড়ী, 
ডাকঘরঃ কািশয়াবাড়ী, উপেজলাঃ 
পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া-৫৭৩০। 

৬৬ ২৬ নাম: মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আঃ সালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ মিরয়ম বগম 
ামঃ িব নাথ, ইউিনয়নঃ টপা ম র, ডাকঘরঃ 

ভায়ারহাট, উপেজলাঃ কাউিনয়া, জলাঃ রং র-
৫৪৪০। 

৬৭ 

২৭ নাম: মাঃ জানাব আলী 
িপতার নাম: মাঃ ওমর আলী 

৬৮ ২৮ নাম: মাঃ নাজ ল হক 
িপতার নাম: মাঃ ৎ র রহমান 

৬৯ 



মাতার নাম: মাছাঃ জয়নব বগম 
ামঃ িব নাথ, ইউিনয়নঃ টপাম র, 

ডাকঘরঃ ভায়ারহাট, উপেজলাঃ কাউিনয়া, 
জলাঃ রং র-৫৪৪০ 

মাতার নাম: মাছাঃ লাইলী বগম 
বাসা নং-১৫২/১, ামঃ বােজম রাই, ইউিনয়নঃ 
মেহ নগর, ডাকঘরঃ ভালা চওড়া, উপেজলাঃ 
লালমিনরহাট, জলাঃ লালমিনরহাট-৫৫০০। 

২৯ নাম: মাঃ মিন ামান 
িপতার নাম: মাঃ সিলম িময়া 
মাতার নাম: আফেরাজা বগম 

যে ঃ মাঃ সিলম িময়া (মা ার), ামঃ 
পাটকাখালী, ইউিনয়নঃ ৭নং চ য়া 

ইউিনয়ন, ওয়াড নং-০১, উপেজলাঃ বর না 
সদর, জলাঃ বর না-৮৭০০। 

৭০ ৩০ নাম: মাঃ বিদউ ামান 
িপতার নাম: মাঃ সিলম িময়া 
মাতার নাম: মাসাঃ আফেরাজা বগম 

যে ঃ মাঃ সিলম িময়া (মা ার), ামঃ 
পাটকাখালী, ইউিনয়নঃ ৭নং চ য়া ইউিনয়ন, ওয়াড 

নং-০১, উপেজলাঃ বর না সদর, জলাঃ বর না-
৮৭০০। 

৭১ 

৩১ নাম: মাঃ ইসমাইল হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আনছার আলী 
মাতার নাম: মাসাঃ হািছনা বগম 
ামঃ খাসসাত বাড়ীয়া, ইউিনয়নঃ 
বলৈতল, ডাকঘরঃ খাসসাত বাড়ীয়া, 

উপেজলাঃ শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ -
৬৭৭০। 

৭২ ৩২ নাম: িশহাব ইয়াঁ  
িপতার নাম: মাঃ লাকমান হােসন ইয়াঁ  
মাতার নাম: শাহানারা আ ার 
ছাতক িসেম  ফ া রী, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 
ছাতক িসেম  ফ া রী, উপেজলাঃ ছাতক, জলাঃ 

নামগ -৩০৮১ 

৭৩ 

৩৩ নাম: শাভন দাশ 
িপতার নাম: িবভাষ চ  দাশ 
মাতার নাম: ক না দাশ 
ামঃ িসবান র, ইউিনয়নঃ খািশয়াল, 

ডাকঘরঃ পাটনা, উপেজলাঃ কািলয়া, 
জলাঃ নড়াইল-৭৫১৪। 

৭৪ ৩৪ নাম: মাঃ  হািফ র রহমান 
িপতার নাম: আ ল ওয়ািহদ শখ 
মাতার নাম: েলখা বগম 
ামঃ উ র রা কাঠী, ইউিনয়নঃ গা র, ডাকঘরঃ 
গা র, উপেজলাঃ িপেরাজ র সদর, জলাঃ 

িপেরাজ র-৮৫৫০। 

৭৫ 

৩৫ নাম: শািকল হােসন 
িপতার নাম: সয়দ আলী 
মাতার নাম: দেলায়ারা বগম 

যে ঃ সয়দ আলী, ামঃ কালা, 
ইউিনয়নঃ কালাহাট, উপেজলাঃ বদলগাছী, 
জলাঃ নও া-৬৫৭০। 

৭৬ ৩৬ নাম: আয়শা িছি কা িনপা 
িপতার নাম: মাঃ মায়াে ম হােসন 
মাতার নাম: আিবদা লতানা 
উপেজলা া  কমে  বতাগী, পৗরসভা, ওয়াড 
নং-০৮, ডাকঘরঃ বতাগী, উপেজলাঃ বতাগী, 
জলাঃ বর না-৮৭৪০। 

৭৭ 

৩৭ নাম: মাঃ সাহা র রহমান জন 
িপতার নাম: মাঃ ামান ম ল 
মাতার নাম: হাজরা বগম 
ামঃ দি ণ খামার মা ড়া, ডাকঘরঃ 

চরেগালাবাড়ী, থানাঃ মাদারগ , জলাঃ 
জামাল র। 

৭৮ ৩৮ নাম:  মােশদা আ ার 
িপতার নাম: সিলম উি ন 
মাতার নাম: সােজদা বগম 
ামঃ িরয়ার িভটা, ইউিনয়নঃ ২ নং পাগলিদঘা 

ডাকঘরঃ তারাকাি , উপেজলাঃ সিরষাবাড়ী 
জলাঃ জামাল র-২০৫৫। 

৭৯ 

৩৯ নাম:  মাঃ ইমরান আহেমদ কাজল 
িপতার নাম: মাঃ ইমান আলী 
মাতার নাম: মাসাঃ খােদজা বগম 
বাসা নং-৯৪০, ক-িব, ওয়াড নং-৩৬, 
ইউিনয়নঃ ম পাড়া, বাড বাজার, ডাকঘরঃ 
গাছা, উপেজলাঃ জয়েদব র, জলাঃ 
গাজী র-১৭০৪। 

৮০ ৪০ নাম:  মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতার নাম: ত আঃ গ র 
মাতার নাম: ফােতমা খা ন 
ামঃ িহলা, ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ দা িনয়া 

বাজার, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ সদর, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২০০। 

৮১ 

৪১ নাম: মা মা খা ন 
িপতার নাম: বজলার রিশদ 
মাতার নাম: সােহরা বগম 
ামঃ ডাংগাপাড়া, ইউিনয়নঃ নিরনা, 

ডাকঘরঃ নিরনা, উপেজলাঃ শাহজাদ র, 
জলাঃ িসরাজগ -৬৭৭০। 

৮২ ৪২ নাম: ইশরাত জাহান 
িপতার নাম: ইয়া ব আলী সরকার 
মাতার নাম: রিশদা খা ন 
ামঃ শলমাির, ইউিনয়নঃ তা ক শলমাির 

ডাকঘরঃ ডাকািলগ , উপেজলাঃ জলঢাকা 
জলাঃ নীলফামারী-৪৩৬৯। 

৮৩ 

৪৩ নাম: সারিজনা খা ন ৮৪ ৪৪ নাম: মাঃ আ র রিহম ৮৫ 



িপতার নাম: মাঃ বা র আলী 
মাতার নাম: মেনায়ারা বগম 
ামঃ াপা (উ র পাড়া),ইউিনয়নঃ ৯ নং 
াপা ইউিনয়ন, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ 
াপা, উপেজলাঃ মিনরাম র, জলাঃ 

যেশার-৭৪২০। 

িপতার নাম: মাঃ আ  হািনফ 
মাতার নাম: রািশদা বগম 
হাওলাদার বাড়ী, ামঃ জােনরপাড়, ওয়াড নং-০২, 
ডাকঘরঃ জােনরপাড়া, উপেজলাঃ শরনেখালা, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৩০। 

৪৫ নাম: উ েল  চাকমা 
িপতার নাম: দব ত চাকমা 
মাতার নাম ত িশ  চাকমা 
ামঃ সাহস, চা া, ওয়াড নং-০৬ 

ইউিনয়নঃ ৫ নং ব ক ভাংগা, ডাকঘরঃ 
রা ামা , উপেজলাঃ রা ামা  সদর, 
জলাঃ রা ামা -৪৫০০। 

৮৬ ৪৬ নাম: মাঃ রােশ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আ ল মিতন 
মাতার নাম হািফজা খা ন 
ামািণক বাড়ী, ামঃ করশািলকা, ডাকঘরঃ 
পবা , উপেজলাঃ শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ -

৬৬৮০। 

৮৭ 

৪৭ নাম: আপন চ বত  
িপতার নাম: িব ব চ বত  
মাতার নাম চ না চ বত  

বজবাগ সড়ক এলিছ , ামঃ নলিছ , 
ডাকঘরঃ নলিছ , উপেজলাঃ নলিছ , 
জলাঃ ঝালকাঠী-৮৪২০। 

৮৮ ৪৮ নাম: ত য় চ বত  
িপতার নাম:  লাল চ বত  
মাতার নাম মায়া রানী চ বত  

বজবাগ সড়ক এলিছ , ামঃ নলিছ , ডাকঘরঃ 
নলিছ , উপেজলাঃ নলিছ , জলাঃ ঝালকাঠী-
৮৪২০। 

৮৯ 

৪৯ নাম: মাঃ ল আমীন 
িপতার নাম: মাঃ আ ল হািকম 
মাতার নাম আফেরাজা লতানা 
বাসা নং-১৩, ামঃ সেক ার র, 
ইউিনয়নঃ ব িবলা, ডাকঘরঃ গৗরনগর, 
উপেজলাঃ বাঘারপাড়া, জলাঃ যেশার-
৭৪৭১। 

৯০ ৫০ নাম: সািদয়া আফিরন না 
িপতার নাম: মাঃ জিসম উ ীন 
মাতার নাম ফিরদা আ ার 
ামঃ ল তলা, ইউিনয়নঃ ল তলা, ডাকঘরঃ 
ল তলা, উপেজলাঃ মেনাহরদী, জলাঃ নরিসংদী-

১৬৫০। 

৯১ 

৫১ নাম: মাঃ ল আিমন িসি ক 
িপতার নাম: মাঃ আলতাফ হােসন 
মাতার নাম মাছাঃ র কা বগম 
বাসা নং-৬৩, ামঃ ি পাড়া, ওয়াড নং-
০৭,ডাকঘরঃ গাইবা া, উপেজলাঃ গাইবা া 
সদর, জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

৯২ ৫২ নাম: মাঃ আিসফ চৗ রী 
িপতার নাম: মাঃ িজয়াউর রহমান চৗ রী 
মাতার নাম মাছাঃ মেনায়ারা বগম 
ামঃ শখালী, ইউিনয়নঃ ২ নং তালখিড়, ডাকঘরঃ 

ছা ড়া, উপেজলাঃ শািলখা, জলাঃ মা রা-৭৬২০। 

৯৩ 

৫৩ নাম: ধ য় মার ভৗিমক 
িপতার নাম: কমলা কা  ভৗিমক 
মাতার নাম অমরী রাণী 
ামঃ মাহন র, ইউিনয়নঃ সলপ, ডাকঘরঃ 

সলপ, উপেজলাঃ উ াপাড়া, জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭৬৩। 

৯৪ ৫৪ নাম: মাঃ শাহআলম 
িপতার নাম: মাঃ আ ল মা ান 
মাতার নাম: হািমদা বগম 
আলম মা ােরর বাড়ী, ামঃ গড়ািরয়া, ইউিনয়নঃ 
০৪ গজািরয়া, ডাকঘরঃ লছিড়, উপেজলাঃ লছিড় 
জলাঃ গাইবা া-৫৭৬০। 

৯৫ 

৫৫ নাম: তাজমহল সরকার 
িপতার নাম: আ ল বােরক সরকার 
মাতার নাম: আেমনা বগম 
ামঃ জালাল র ( ব), াক অিফস সংল , 

ওয়াড নং-০৪, ডাকঘরঃ নকলা, উপেজলাঃ 
নকলা, জলাঃ শর র-২১৫০। 

৯৬ ৫৬ নাম: মিরনা 
িপতার নাম: আঃ হািলমা বপারী 
মাতার নাম: িফেরাজা বগম 
দি ণ াশগাড়ী, ইউিনয়নঃ াশগাড়ী, ডাকঘরঃ বড় 
কালীনগর, উপেজলাঃ কালিকিন, জলাঃ মাদারী র-
৮০৫০। 

৯৭ 

৫৭ নাম: মাঃ হািব াহ হাসান 
িপতার নাম: মাঃ হায়দার আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ হনা বগম 
ডা ােরর বাড়ী, ামঃ লিখয়ার পাড়া,  
ইউিনয়নঃ ১১ নং হির র, ডাকঘরঃ কািশম 
বাজার, উপেজলাঃ রগ , জলাঃ 

৯৮ ৫৮ নাম: মাতা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ইউ ছ আলী 
মাতার নাম: কাম ননাহার 
বাসা নং-০৭৭, ামঃ ক াণ র, ইউিনয়নঃ 

তাপনগর, ডাকঘরঃ তাবপনগর, উপেজলাঃ 
আশা িন, জলাঃ সাত ীরা-৯৪৬০। 

৯৯ 



গাইবা া। 
৫৯ নাম: দবািশস সরকার 

িপতার নাম: িনত ান   
মাতার নাম: ম রী সরকার 
২৯৫, হাসপাতাল গট এর িবপরীেত, 
ইউিনয়নঃ নিজ র পৗরসভা, প ীতলা, 
ডাকঘরঃ প ীতলা, উপজলাঃ প ীতলা, 
জলাঃ নও া-৬৫৪০। 

১০০ ৬০ নাম: শখ িব াস 
িপতার নাম: রিবন িব াস 
মাতার নাম: কৗশ া িব াস 
ামঃ হিরণা, ইউিনয়নঃ বাডা া, ডাকঘরঃ 
কাণােকালা, উপেজলাঃ মিনরাম র, জলাঃ 

যেশার-৭৪৪০। 

১০১ 

৬১ নাম: কািতক চ  বমন 
িপতার নাম: ধাং  চ  বমন 
মাতার নাম: িস রানী বমন 
কািতক চ   বমন, যে ঃ ধাং  চ  
বমন, ইউিনয়নঃ ব য়া তবক র, ডাকঘরঃ 
তবক র, উপেজলাঃ উিল র, জলাঃ 

িড় াম-৫৬২০। 

১০২ ৬২ নাম: মাঃ শামীম হােসন 
িপতার নাম: মাঃ িমলন িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ শাহীনা বগম 
ামঃ িপংনা, ইউিনয়নঃ িপংনা, ওয়াড নং-১, 

ডাকঘরঃ িপংনা, উপেজলাঃ সিরষাবাড়ী, জলাঃ 
জামাল র-২০৫৪। 

১০৩ 

৬৩ নাম: শাকীল হাসান মীম 
িপতার নাম: মাঃ বা  িময়া 
মাতার নাম: জ াৎ া বগম 
সড়ক নং-০২, ামঃ ন র র, ওয়াড নং-
০৪, ডাকঘরঃ কালীগ , উপেজলাঃ 
কািলগ , জলাঃ গাজী র-১৭২০। 

১০৪ ৬৪ নাম: হািফজ আল আসাদ 
িপতার নাম: আকরাম হােসন 
মাতার নাম: হািফজা বগম 
কা েডাব, ামঃ কা েডাব, ইউিনয়নঃ ৭ নং 
আধাই র ইউিনয়ন, ডাকঘরঃ ব ন জায়ার, 
উপেজলাঃ বদলগাছী, জলাঃ নও া-৬৫০০। 

১০৫ 

৬৫ নাম: মাছাঃ দালন াপা 
িপতার নাম: মাঃ শাহাজালাল আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ মিজনা বগম 
ামঃ উলাশী, ইউিনয়নঃ উলাশী, ডাকঘরঃ 

উলাশী, উপেজলাঃ শাশা, জলাঃ যেশার-
৭৪৩২। 

১০৬ ৬৬ নাম: শারিমন 
িপতার নাম: মাঃ সিলম ঢািল 
মাতার নাম: তাসিলমা আ ার 
২নং শ নী, ামঃ শ নী, ওয়াড নং-০৬ 
ডাকঘরঃ মাদারী র, উপেজলাঃ মাদারী র সদর 
জলাঃ মাদারী র-৭৯০০। 

১০৭ 

৬৭ নাম: মাঃ সাহা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ সিজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ কাজলী বগম 
ামঃ আলাম র ৪ নং কেলানী, ইউিনয়নঃ 

আজম র, ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ 
কাট াদ র, উপেজলাঃ মেহশ র, জলাঃ 

িঝনাইদহ-৭৩৩০। 

১০৮ ৬৮ নাম: মাহা দ আব ল আিজজ 
িপতার নাম: শাম ল হক 
মাতার নাম: মাছাঃ মােমনা বগম 
শাম ল হক বাড়ী, ামঃ িরংভং ছিগর শাহ কাটা, 
ইউিনয়নঃ লহাজারা, ডাকঘরঃ মা মঘাট, 
উপেজলাঃ চকিরয়া, জলাঃ ক বাজার-৪৭৪৩। 

১০৯ 

৬৯ নাম: ৎ ন নাহার 
িপতার নাম: মাহা ল হােসন িছি িক 
মাতার নাম: আেয়শা আ ার 
ামঃ ৪ নং চর িহতা, ইউিনয়নঃ র লগ , 

উপেজলাঃ ল ী র সদর, জলাঃ ল ী র-
৩৭০১। 

১১০ ৭০ নাম: নাজমা আ ার 
িপতার নাম: মাঃ বলােয়ত হােসন 
মাতার নাম: িবলিকস বগম 
আ ল কালােমর বািড়, ামঃ বারইখালী, ইউিনয়নঃ 
১০নং শ িজৎ র, ডাকঘরঃ শ িজৎ র, উপেজলাঃ 
মা রা, জলাঃ মা রা-৭৬০০। 

১১১ 

৭১ নাম: মন ল হক 
িপতার নাম: আিজ ল হক 
মাতার নাম: মাহ দা খা ন 
আিজ র রহমােনর বাড়ী, ামঃ দি ণ 
ল াপাড়া, ইউিনয়নঃ শােয় াগ  পৗরসভা, 

ওয়াড নং-০৮, ডাকঘরঃ শােয় াগ , 
উপেজলাঃ হিবগ  সদর, জলাঃ হিবগ -
৩৩০। 

১১২ ৭২ নাম: আল মািহন আবরার 
িপতার নাম: মাঃ আলতাফ হােসন 
মাতার নাম: মাহ বা হাসনাত 
২০০ নং কেলজ রাড, ওয়াড নং-১৩ 
ডাকঘরঃ নারায়নগ  সদর, উপেজলাঃ নারায়নগ  
সদর, জলাঃ নারায়নগ -১৪০০। 

১১৩ 

৭৩ নাম:  মাঃ মিন ামান মাহীন 
িপতার নাম: মাঃ ান িময়া 

১১৪ ৭৪ নাম:  এ ক এম মাঈ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ করামত আলী হাওলাদার 

১১৫ 



মাতার নাম: কাম াহার 
ামঃ দাল ি , ইউিনয়নঃ ১০ নং 

কালা ধা, উপেজলাঃ ভাংগা, জলাঃ 
ফিরদ র-৭৯৩১। 

মাতার নাম: সািহদা পারভীন 
যে  মাঃ করামত আলী হাওলাদার, ামঃ 

চরকাউয়া, ইউিনয়নঃ চরকাউয়া, ওয়াড নং-০২, 
ডাকঘরঃ চরকাউয়া, উপেজলাঃ বিরশাল সদর, 
জলাঃ বিরশাল-৮২০০। 

৭৫ নাম:  মাঃ আ ল মা ােলব 
িপতার নাম: মাঃ র হাসাইন আক  
মাতার নাম: সাইমন বগম 
রাড নং-১, বাড়ী নং-২৮৮,  বাউল 

ম পাড়া, ইউিনয়নঃ িবল, ডাকঘরঃ 
িবল, উপেজলাঃ রায়গ , জলাঃ 

িসরাজগ -৬৭২১। 

১১৬ ৭৬ নাম: জাকািরয়া 
িপতার নাম: আ ল মােলক 
মাতার নাম: যােহরা খা ন 
বাসা নং-০২,  ামঃ কয়রাহা , ইউিনয়নঃ ৯ নং 
ধারা, ডাকঘরঃ ধারা বাজার, উপেজলাঃ হা য়াঘাট, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৬১। 

১১৭ 

৭৭ নাম: মাঃ দেলায়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতার নাম: যােহরা খা ন 
ামঃ মিহষমারী, ইউিনয়নঃ চামারী, 

ডাকঘরঃ িবলদহর, উপেজলাঃ িসংড়া, 
জলাঃ নােটার-৬৪৫০। 

১১৮ ৭৮ নাম: মাঃ মাফাক খা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ সাম ল আলম 
মাতার নাম: বগম মসিলমা আলম 
১৭৭/৭৭, খা  িঝনাইদহ (িব), পাড়াঃ চাকলাপাড়া, 
ওয়াড নং-০৭, ডাকঘরঃ িঝনাইদহ, উপেজলাঃ 
িঝনাইদহ সদর, জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩০০। 

১১৯ 

৭৯ নাম: সাফােয়তউ াহ 
িপতার নাম: সিফউ াহ 
মাতার নাম: রাকসানা বগম 
ামঃ িরিহলা, ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 

নকলা, উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ শর র-
২১৫০। 

১২০ ৮০ নাম: মাঃ িব াল হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ ল আউয়াল 
মাতার নাম: ছােলমা খা ন 
ম ার বািড়, ামঃ গজ র, ইউনয়নঃ ২ নং 

রামভ র, ডাকঘরঃ খিড়য়াপাড়া, উপেজলাঃ 
ল র, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

১২১ 

৮১ নাম: মাঃ মা ফা িময়া 
িপতার নাম: মাঃ ামান িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ গালাপী বগম 
ামঃ িকসামত বা য়া, ইউিনয়নঃ 
খালাহাটী, ডাকঘরঃ গাইবা া, উপেজলাঃ 

গাইবা া বাজার, জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

১২২ ৮২ নাম: মাঃ শিফউর রহমান জন 
িপতার নাম: মাঃ আ র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ ছাম াহার 
ামঃ চাপাদহ (৭৫ নং রলেগট), ইউিনয়নঃ 
পতলা, ওয়াড নং-০৩, উপেজলাঃ গাইবা া সদর, 

জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

১২৩ 

৮৩ নাম: মাঃ আহা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ লাকমান হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ আি য়া খা ন 
ামঃ চকবরকত, ইউিনয়নঃ চকবরকত 

ডাকঘরঃ চকবরকত, উপেজলাঃ জয় রহাট 
জলাঃ জয় রহাট-৫৯০০। 

১২৪ ৮৪ নাম: মাঃ তাির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ বাদশা খান 
মাতার নাম: মাছাঃ রােকয়া বগম 
শহীদ শাজাহান কেলানী, ইউিনয়নঃ ৪ নং 
লালমিনরহাট, ডাকঘরঃ লালমিনরহাট, উপেজলাঃ 
লালমিনরহাট, জলাঃ লালমিনরহাট-৬৫০০। 

১২৫ 

৮৫ নাম: মাঃ ইি স আলী 
িপতার নাম: আ স ছা ার 
মাতার নাম: জাহানারা 
ামঃ িঘকমলা, ইউিনয়নঃ মা য়া, ডাকঘরঃ 

িঘকমালা, উপেজলাঃ বািলয়াকাি , জলাঃ 
রাজবাড়ী-৭৭২০। 

১২৬ ৮৬ নাম: মাঃ ফরহা ল ইসলাম 
িপতার নাম: আ স সামাদ 
মাতার নাম: রজাহান বগম 
িদগ -১৪৭, র লবাগ, আউচপাড়া, মা াবাড়ী রাড, 
ওয়াড নং-৫৪, ডাকঘরঃ িনশাত নগর, থানাঃ ট ী, 
জলাঃ গাজী র-১৭১১। 

১২৭ 

৮৭ নাম: জসিমন আ ার 
িপতার নাম: ত চান িময়া 
মাতার নাম: আেমনা ফরেদৗসী 
হাি ং নং-১৫২, র লবাগ, ামঃ 

আউচপাড়া, মা াবাড়ী রাড, ওয়াড নং-৫৪, 
ডাকঘরঃ িনশাত নগর, থানাঃ ট ী, জলাঃ 
গাজী র-১৭১১। 

১২৮ ৮৮ নাম: ইয়াসিমন আ ার নািহদ 
িপতার নাম: ত চান িময়া 
মাতার নাম: আেমনা ফরেদৗসী 
হাি ং নং-১৪২, র লবাগ, ামঃ আউচপাড়া, 
মা াবাড়ী রাড, ওয়াড নং-৫৪, ডাকঘরঃ িনশাত 

নগর, থানাঃ ট ী, জলাঃ গাজী র-১৭১১। 

১২৯ 

৮৯ নাম: ল চ  পাল ১৩০ ৯০ নাম: িম ন মার িব াস ১৩১ 



িপতার নাম: কনেক র পাল 
মাতার নাম: পালী রানীপাল 
আন  হাওলাদার বািড়, ামঃ উ র 
বাটামারা, ওয়াড নং-০৫, ডাকঘরঃ 
কািশগ , উপেজলাঃ বারহানউি ন, জলাঃ 
ভালা-৮৩২০। 

িপতার নাম: মিহত মার িব াস 
মাতার নাম: অপনা রানী িব াস 
ামঃ আরািজ মািড়য়া, ওয়াড নং-০৭, ডাকঘরঃ 

ল ণহা , উপেজলাঃ বাগািতপাড়া, জলাঃ নােটার-
৬৪১০। 

৯১ নাম: মাঃ আ র রা াক 
িপতার নাম: বলাল উি ন 
মাতার নাম: রিজয়া খা ন 
ামঃ ম েবলকা,  ইউিনয়নঃ ৮ নং 
বলকা, ডাকঘরঃ বলকা, উপেজলাঃ 

রগ , জলাঃ গাইবা া-৫৭২০। 

১৩২ ৯২ নাম: মাঃ মাহ ব হাসান 
িপতার নাম: কামাল উি ন 
মাতার নাম:  নািদরা ইয়াছিমন 
ামঃ মা য়াগাড়া, ইউিনয়নঃ গািসংগা, উপেজলাঃ 

র, জলাঃ গাজী র-১৭৪০। 

১৩৩ 

৯৩ নাম: মাঃ ম ল ইসলাম 
িপতার নাম: ইি স আলী 
মাতার নাম:  হািলমা বগম 
ামঃ ব ছনধরা, ইউিনয়নঃ ১ নং ছনধরা, 

ডাকঘরঃ ছনধরা বাজার, উপেজলাঃ ল র, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

১৩৪ ৯৪ নাম: এইচএম শাহিরয়ার 
িপতার নাম: মাঃ এনা ল হক 
মাতার নাম: িমেসস শাহী র 
ামঃ অন র, ইউিনয়নঃ ৫ নং ক য়া, ডাকঘরঃ 
বানারপাড়া, উপেজলাঃ সাঘাটা, জলাঃ গাইবা া-

৫৭৫০। 

১৩৫ 

৯৫ নাম: সািবনা ইয়াসিমন 
িপতার নাম: মাঃ ছােনায়ার হােসন 
মাতার নাম: মিল বগম 
সািবনা ইয়াসিমন, ামঃ কালা ব পাড়া 
ইউিনয়নঃ ৫ নং, ডাকঘরঃ কালাহাট, 
উপেজলাঃ বদলগাছী, জলাঃ নও া-৬৫৭০। 

১৩৬ ৯৬ নাম: মাঃ আ  িফয়ান 
িপতার নাম: মাঃ শাহজাহান 
মাতার নাম: মাছাঃ রািজয়া লতানা ির া 
ামঃ উিল র, ইউিনয়নঃ শালমারা, ডাকঘরঃ 

জালালবাদ, উপেজলাঃ গািব গ , জলাঃ 
গাইবা া-৫৭৪১। 

১৩৭ 

৯৭ নাম: মাঃ িরয়াজ মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ িসরা ি ন 
মাতার নাম: আিমনা 
বাসা নং-৩৩৬, ামঃ গাল িনয়া, ডাকঘরঃ 
সাফা ব র, উপেজলাঃ ভা ািরয়া, জলাঃ 
িপেরাজ র-৮৫৬১। 

১৩৮ ৯৮ নাম: পিল রানী সরকার 
িপতার নাম: অিনেমশ সরকার 
মাতার নাম: মায়া রানী সরকার 
ামঃ বাড়ইদহার, ইউিনয়নঃ ৬ নং ঠা রােকানা 

ডাকঘরঃ তািতয়র, উপেজলাঃ ন েকানা সদর 
জলাঃ ন েকানা-২৪০০। 

১৩৯ 

৯৯ নাম: তামা া আ ার 
িপতার নাম: মাতােলব িময়া 
মাতার নাম: আিছয়া আ ার 
ামঃ প রহা , ইউিনয়নঃ গাংগাইল, 

উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৯১। 

১৪০ ১০০ নাম: িলয়াকত আলী 
িপতার নাম: মাঃ আ র রউফ 
মাতার নাম: িপয়ারা বগম 
ামঃ রানীয়ারা, ওয়াড নং-০৮, ডাকঘরঃ 

মাইজখার, উপেজলাঃ কসবা, জলাঃ া ণবািড়য়া-
৩৪৬১। 

১৪১ 

১০১ নাম: মাঃ রিবউল ইসলাম 
িপতার নাম: ত ওমর আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ আয়শা বগম 
পায়রাব র রাড, ামঃ ইসলাম র 
বলবাড়ী, ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 

পায়রাব র, উপেজলাঃ িমঠা র 
জলাঃ রং র-৫৪৬০। 

১৪২ ১০২ নাম: মাঃ শা  হাওলাদার 
িপতার নাম: লতান হাওলাদার 
মাতার নাম: ল বগম 
হাি ং-৪৩, ামঃ কা পাসা, ওয়াড নং-০৯, 

ডাকঘরঃ িতিমরকা , উপেজলাঃ নলিছ , জলাঃ 
ঝালকা -৮৪২০। 

১৪৩ 

১০৩ নাম: আ  সায়ীদ 
িপতার নাম: আ ল বারী 
মাতার নাম: ফরেদৗিস বগম 
ামঃ চরমছল , ইউিনয়নঃ চরআলগী, 

ডাকঘরঃ চরমছল , উপেজলাঃ গফর াও, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৩০। 

১৪৪ ১০৪ নাম: মাঃ ইউ ফ িশকদার 
িপতার নাম: ত মাঃ আ ল জিলল িশকদার 
মাতার নাম: রািহমা বগম 
ামঃ দি ণ াশগাড়ী (ভা রী), ইউিনয়নঃ 
াশগাড়ী, ডাকঘরঃ খােসরহাট, উপেজলাঃ 

কালিকিন, জলাঃ মাদারী র-৮০৫০। 

১৪৫ 

১০৫ নাম: কিল আ ার ১৪৬ ১০৬ নাম: বাস মার দাস শা  ১৪৭ 



িপতার নাম: মাঃ আ ল হািকম 
মাতার নাম: তাছিলমা বগম 
ামঃ িমিরক র, ইউিনয়নঃ ৬ বাকাইনগর, 

ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ বাকাইনগর, 
উপেজলাঃ গৗরী র, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৭০। 

িপতার নাম: সাধন চ  দাস 
মাতার নাম: স া রানী দাস 
হায়দরাবাদ, ামঃ হায়দরাবাদ, ওয়াড নং-৩৯, 
ডাকঘরঃ হায়দরাবাদ মা াসা, উপেজলাঃ গাজী র, 
জলাঃ গাজী র-১৭২১। 

১০৭ নাম: মাবাে ন নছা 
িপতার নাম: রজাউল কিরম 
মাতার নাম: পারভীন খা ন 
মাবাে ন নেছা, িপতাঃ রজাউল কিরম, 
ামঃ িচ িলয়া, ইউিনয়নঃ কােয়ম র, 

ডাকঘরঃ কােয়ম র, উপেজলাঃ 
শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৭০। 

১৪৮ ১০৮ নাম: অিমত রায় 
িপতার নাম: অ ন রায় 
মাতার নাম: ক ানী রায় 
ামঃ দি ণ াও, ইউিনয়নঃ সনমািনয়া, ডাকঘরঃ 

আড়াল বাজার, উপেজলাঃ কাপািসয়া, জলাঃ 
গাজী র-১৭৩০। 

১৪৯ 

১০৯ নাম: পাথ ি তম সাহা 
িপতার নাম: পেরশ চ  সাহা 
মাতার নাম: ম  রানী সাহা 
বািড় নং-০৫, রাজা মথ ঞা সড়ক, 
পাড়াঃ আ য়াপাড়া, ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘরঃ ি য়া সদর, উপেজলাঃ ি য়া, 
জলাঃ ি য়া-৭০০০। 

১৫০ ১১০ নাম: এসএম িজয়াদ 
িপতার নাম: মাঃ ব াল হােসন 
মাতার নাম: জসিমন বগম 
বাসা নং-৪৮৮/১, তঘিরয়া ল রাড, ওয়াড নং-
০৮, ডাকঘরঃ গাপালগ , উপেজলাঃ গাপালগ  
সদর, জলাঃ গাপালগ -৮১০০। 

১৫১ 

১১১ নাম: মাঃ আসা ামান আসাদ 
িপতার নাম: মাঃ আকবর আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ আেলকা বগম 
পাড়াঃ পাড়া, ইউিনয়নঃ ৪ নগড়, ওয়াড 
নং-০৫, ডাকঘরঃ লি চামারী, উপেজলাঃ 
বড়াই াম, জলাঃ নােটার-৬৪৩০। 

১৫২ ১১২ নাম: জয়া ানাজ  
িপতার নাম: অেশাক মার ানাজ  
মাতার নাম: ামলী ানাজ  
ামঃ ায়ার র ( ঘাষপাড়া), ইউিনয়নঃ কীি র, 

ডাকঘরঃ বষাইল, উপেজলাঃ নও া সদর, জলাঃ 
নও া-৬৫০০। 

১৫৩ 

১১৩ নাম: মি ক আল- সাইন 
িপতার নাম: মি ক তেয় র রহমান 
মাতার নাম: রিমছা বগম 
ামঃ িসিকর ডাংগা, ওয়াড নং-০২, 

ডাকঘরঃ বািড়খালী, উপেজলাঃ রামপাল, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৪০। 

১৫৪ ১১৪ নাম: মাঃ আকরাম খান 
িপতার নাম: মাঃ মানােয়ম হােসন 
মাতার নাম: মাছা পা া আ ার সািহদা 
ামঃ চৗগাছা পি ম কািরগর পাড়া, ওয়াড নং-০৭, 

ডাকঘরঃ চৗগাছা, উপেজলাঃ চৗগাছা, জলাঃ 
যেশার-৭৪০০। 

১৫৫ 

১১৫ নাম: মাঃ সাহাগ শখ 
িপতার নাম: আ ল কামাল শখ 
মাতার নাম: রওশনারা বগম 
ামঃ পিড়খালী, ইউিনয়নঃ পিড়খালী, 

ডাকঘরঃ পিড়খালী, উপেজলাঃ রামপাল, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৪০। 

১৫৬ ১১৬ নাম: হাসান আহেমদ ঞা রিক 
িপতার নাম: এ ক এম শিফ ল ইসলাম ঞা 
মাতার নাম: হাসেন আরা বগম 

যে ঃ এ ক এম শিফ ল ইসলাম ঞা, ামঃ 
আউিজয়া, ডাকঘরঃ ৭ নং মাসকা, ডাকঘরঃ মাসকা 
বাজার, উপেজলাঃ ক য়া, জলাঃ ন েকানা। 

১৫৭ 

১১৭ নাম: শখ আ  হািনফ 
িপতার নাম: শখ আ  বকর 
মাতার নাম: নরজাহান বগম 
বাসা নং-৫৮/৫, ামঃ িগলাতলা, ইউিনয়নঃ 
াশতলা, ডাকঘরঃ িগলাতলা, উপেজলাঃ 

রামপাল, জলাঃ বােগরহাট-৯৩৪০। 

১৫৮ ১১৮ নাম: মাঃ িমলন উ ীন 
িপতার নাম: মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ মােজদা খা ন 
ামঃ নাওদাপাড়া, ইউিনয়নঃ দাহ, ডাকঘরঃ 

িহজলী, উপেজলাঃ চৗগাছা, জলাঃ যেশার-৭৪১০। 

১৫৯ 

১১৯ নাম: মাঃ জাফর ইকবাল 
িপতার নাম: মাঃ রমজান আলী 
মাতার নাম: িমেসস রিশদা খা ন 
ামঃ পািতিবলা, ইউিনয়নঃ চৗগাছা, 

ডাকঘরঃ পািতিবলা, উপেজলাঃ চৗগাছা, 
জলাঃ যেশার-৭৪১০। 

১৬০ ১২০ নাম: মাঃ কিবর হােসন 
িপতার নাম: ত গালাম মা ফা 
মাতার নাম: হািলমা ইসলাম 
ামঃ উ র চর া িরয়া (কাটাখালী), ইউিনয়নঃ 
দব াম, ডাকঘরঃ াচিরয়া, উপেজলাঃ গায়াল  
জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭১১। 

১৬১ 



১২১ নাম: গাজী সােহল রানা 
িপতার নাম: গাজী রজাউল কিরম 
মাতার নাম: হেলনা বগম 
ামঃ শালা ড়া, ইউিনয়নঃ বাইনতলা, 

ডাকঘরঃ িগলাতলা, উপেজলাঃ রামপাল, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৪০। 

১৬২ ১২২ নাম: মাঃ আ াহ আল কািফ 
িপতার নাম: মাঃ আ স স র খান 
মাতার নাম: িশউলী খা ন 
ামঃ রাম র, ইউিনয়নঃ খ িরয়া, ডাকঘরঃ 

রাম র, উপেজলাঃ চৗগাছা, জলাঃ যেশার-
৭৪১০। 

১৬৩ 

১২৩ নাম: মাঃ লাকমান হােসন 
িপতার নাম: মাঃ সাম ল আলম 
মাতার নাম: আিমনা খা ন 
ামঃ দরবাড়ীয়া, ইউিনয়নঃ  আটাবহ, 

ডাকঘরঃ কিবর র, উপেজলাঃ কািলয়াৈকর, 
জলাঃ গাজী র-১৩৪৯। 

১৬৪ ১২৪ নাম: লায়লা আফেরাজ 
িপতার নাম: মাঃ তিমজ উ ীন মি ক 
মাতার নাম: কদভা  বগম 
ামঃ জাহা র,  ইউিনয়নঃ জাহা র, ডাকঘরঃ 

জাহা র, উপেজলাঃ ম খালী, জলাঃ ফিরদ র-
৭৮০১। 

১৬৫ 

১২৫ নাম: মাঃ রিক ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ আঃ সামাদ শখ 
মাতার নাম: মাছাঃ রওশন আরা বগম 
ামঃ চালা, ইউিনয়নঃ ২ নং ঝাঐল, 

ডাকঘরঃ ব  জামৈতল, উপেজলাঃ 
কামারখ , জলাঃ িসরাজগ -৬৭৩০। 

১৬৬ ১২৬ নাম: শােহ ামান 
িপতার নাম: মাঃ আসা ামান 
মাতার নাম: িশিরন বগম 
হাি ং-১৮, হােসন মােকট, কিফল উি ন রাড 

ওয়াড নং-৪৮, ডাকঘরঃ ইসলাম র, থানাঃ ট ী 
জলাঃ গাজী র-১৭১২। 

১৬৭ 

১২৭ নাম: আশরা ল ইসলাম ফিকর 
িপতার নাম: আ ল ইসলাম ফিকর 
মাতার নাম: উে  ছালমা 
ামঃ নগর ক রী, ইউিনয়নঃ লী, 

ডাকঘরঃ বারপাড়া, উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৬৮ ১২৮ নাম: মাঃ এমদা ল হক 
িপতার নাম: মাঃ আ ল কালাম 
মাতার নাম: সিকনা, ামঃ ধর াও, ইউিনয়নঃ 
আচার াও, ডাকঘরঃ ধর াও, উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৬৯ 

১২৯ নাম: মাঃ মাহ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ফজ র রহমান 
মা তার নাম: মাহ দা হাফছা 
ামঃ কশজানী, ওয়াড নং-০৫, ইউিনয়নঃ 
কশজানী, উপেজলাঃ মদন, জলাঃ 
ন েকানা-২৪৮০। 

১৭০ ১৩০ নাম: আল আিমন হােসন 
িপতার নাম: সাম ল হক 
মাতার নাম: শাহনাজ 
ামঃ কণ র, ইউিনয়নঃ গািসংগা, ডাকঘরঃ 
গািসংগা, উপেজলাঃ র, জলাঃ গাজী র-

১৭৪০। 

১৭১ 

১৩১ নাম: মাঃ র উি ন  
িপতার নাম: আঃ কােদর  
মাতার নাম: রওশন আরা বগম 
ছািকনা আদশ একােডমী, ামঃ চর খিলফা, 
ইউিনয়নঃ চরখিলফা, ডাকঘরঃ দৗলতখান, 
উপেজলাঃ দৗলতখান, জলাঃ ভালা। 

১৭২ ১৩২ নাম: মাঃ সােহল রানা 
িপতার নাম: মাঃ ামান িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ সানাভান বগম 
নছরউি ন মাড়, বেল িভটা, ামঃ া ৎখানা, 
ইউিনয়নঃ রমনা, ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 
িচলমারী, উপেজলাঃ িচলমারী, জলাঃ িড় াম-
৫৬৩০। 

১৭৩ 

১৩৩ নাম: পারভীন আ ার 
িপতার নাম: হাসমত আলী 
মাতার নাম: জািমনা বগম 
ামঃ বােগর কা া, ইউিনয়নঃ ছনধরা, 

ডাকঘরঃ ছনধরা, উপেজলাঃ ল র, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

১৭৪ ১৩৪ নাম: মাঃ সাই ম সজীব 
িপতার নাম: মাঃ ইমা ল হক 
মাতার নাম:  মাছাঃ আেমনা খা ন 
পযে ঃ ইমা ল হক, ামঃ আটিলয়া, ওয়াড নং-
০৩, ডাকঘরঃ লবাগ র, উপেজলাঃ িঝকরগাছা 
জলাঃ যেশার-৭৪২০। 

১৭৫ 

১৩৫ নাম: শখ মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আ ল হািকম 
মাতার নাম: ৎ ে ছা বগম 
ামঃ বাশতলী, ইউিনয়নঃ বাশতলী, 

ডাকঘরঃ বাশতলী, উপেজলাঃ রামপাল, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৪০। 

১৭৬ ১৩৬ নাম: শাপলা 
িপতার নাম:এমদা ল হক 
মাতার নাম: রওশনারা বগম 
শাপলা, ামঃ খিড়য়াপাড়া, ইউিনয়নঃ ২নং 
বামভদ র, ডাকঘরঃ খিড়য়াপাড়া উপেজলাঃ ল র 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

১৭৭ 

১৩৭ নাম: মাহ ল হাসান ১৭৮ ১৩৮ নাম: মাঃ রােশ ল ইসলাম ১৭৯ 



িপতার নাম: হািলম উি ন 
মাতার নাম: হাসেনয়ারা বগম 
হাি ং নং-৩১৬, ামঃ বড়হর বা চড়া, 

ইউিনয়নঃ বােয়দ, ডাকঘরঃ েল র, 
উপেজলাঃ কাপািসয়া 
জলাঃ গাজী র-১৭৪৩। 

িপতার নাম: মাঃ জ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ রােহলা িবিব 
ভবনীগ   িঝকড়া রাড, ামঃ বলিসংহ, 
ইউিনয়নঃ ১০ নং মািড়য়া, ডাকঘরঃ বলিসংহ, 
উপেজলাঃ বাগমারা, জলাঃ রাজশাহী-৬২৫০। 

১৩৯ নাম: মাঃ শা  আলম ইয়া 
িপতার নাম: মাঃ িমজা র রহমান 
মাতার নাম: তাহিমনা বগম 
ামঃ বা ই াম, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ীপাশা, 

ডাকঘরঃ বা ই াম, উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯০। 

১৮০ ১৪০ নাম: ের জাহান িম  
িপতার নাম: মাঃ আিম ল ইসলাম 
মাতার নাম: সােজদা বগম 
ামঃ বা ই াম, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ীপাশা, 

ডাকঘরঃ বা ই াম, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৯০। 

১৮১ 

১৪১ নাম: পািপয়া আ ার 
িপতার নাম: মাঃ হােসন আলী 
মাতার নাম:  িফয়া আ ার 
ামঃ পালাহার, ইউিনয়নঃ লী, ডাকঘরঃ 
শলী, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 

ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৮২ ১৪২ নাম: িসরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা ান িমঞা 
মাতার নাম:  নািছমা বগম 
কামড় পাড়া মহাসড়ক, ামঃ কামড় পাড়া, 

ইউিনয়নঃ আলী র, ডাকঘরঃ হমদম র, উপেজলাঃ 
রাজবাড়ী সদর, জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭০০। 

১৮৩ 

১৪৩ নাম: মাঃ রায়হান কিবর 
িপতার নাম: মাঃ িসি র রহমান 
মাতার নাম: রিজয়া খা ন 
ামঃ মদনীগ  পাড়া, দাখানবাড়ী, 

ইউিনয়নঃ ২ নং, ডাকঘরঃ ন েকানা, 
উপেজলাঃ ন েকানা, জলাঃ ন েকানা-
২৪০০। 

১৮৪ ১৪৪ নাম: মাঃ সজীব হােসন 
িপতার নাম: ত খ দকার ল স 
মাতার নাম: িশউলী আ ার 
বাসা নং-৪১০, ামঃ কায়া ভবানী র, ইউিনয়নঃ ০৫ 
নং কালা, ডাকঘরঃ কালা হাট, উপেজলাঃ 
বদলগাছী, জলাঃ নও া-৬৫৭০। 

১৮৫ 

১৪৫ নাম: মাঃ আির র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ান িময়া 
মাতার নাম: আেনছা খা ন 

ভিখলা, ইউিনয়নঃ ৭ নং লী, ইউিনয়নঃ 
লী, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 

ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৮৬ ১৪৬ নাম: মন িময়া 
িপতার নাম: মা ন কিবর 
মাতার নাম: সােলমা খা ন 
ামঃ আর পাশা, ইউিনয়নঃ গাংগাইল, ডাকঘরঃ 

গাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৯১ 

১৮৭ 

১৪৭ নাম: মাঃ আির র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ হািব র রহমান 
মাতার নাম:  িবউ  আ ার 
ামঃ চপই, ইউিনয়নঃ ৭ নং শলী, 

ডাকঘরঃ বারপাড়া, উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৮৮ ১৪৮ নাম: মাঃ রািজব ইয়া 
িপতার নাম: মাঃ ফজ র রহমান ইয়া 
মাতার নাম: রািহমা আ ার 
ামঃ ই ারগাতী, ইউিনয়নঃ ৭ নং লী, ডাকঘরঃ 

চংভােদরা, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৮৯ 

১৪৯ নাম: আ ল কােশম 
িপতার নাম: আশরাফ আলী 
মাতার নাম: গােলছা বগম 
ামঃ চর ভাবনা, ইউিনয়নঃ ৮ নং চর 

অ ধর, ডাকঘরঃ নারায়নেখালা, উপেজলাঃ 
নকলা, জলাঃ শর র-২১৫০। 

১৯০ ১৫০ নাম: আ াহ আল মা ম 
িপতার নাম:  মাঃ শরীফ উি ন 
মাতার নাম: রািবয়া খা ন 
ামঃ হিরনাদী, ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ হিরনাদী 

উপেজলাঃ ল র, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

১৯১ 

১৫১ নাম: মাঃ শরী ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ িময়া হাসাইন 
মাতার নাম: সিহনা খা ন 
বাসা নং-০৪, ামঃ খিলয়ারচর, ইউিনয়নঃ  
ডাংনামারা, ডাকঘরঃ অন গ , উপেজলাঃ 
গাির র, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২০২। 

১৯২ ১৫২ নাম: শিরফ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ িরয়াজ উি ন 
মাতার নাম: মাছাঃ আেনায়ারা বগম 
িরয়াজ মা ার বাড়ী, ামঃ বাহার চালা, কালাদহ, 
ইউিনয়নঃ ১০ কালাদহ, ডাকঘরঃ কালাদহ, 
উপেজলাঃ লবাড়ীয়া, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২১৬। 

১৯৩ 

১৫৩ নাম: মাঃ আিত ল ইসলাম ১৯৪ ১৫৪ নাম: মাঃ মিনর হাসাইন ১৯৫ 



িপতার নাম: মাঃ ছাহরাব আলী 
মাতার নাম: চা া খা ন 
ামঃ তারাকাি , ইউিনয়নঃ ৩নং তারা , 

ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ খামােরর বাজার, 
উপেজলাঃ াগাছা, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২০৪। 

িপতার নাম: মাঃ ইমাম হাসাইন 
মাতার নাম: র জাহান ইমাম 
ামঃ বা ই াম, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ীপাশা, 

ডাকঘরঃ বা ই াম, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৯০। 

১৫৫ নাম: মাঃ হােসন  
িপতার নাম: আ ল কােদর িম  
মাতার নাম: হাসেনয়ারা বগম 
ছ াহ হাওলাদার বািড়, ামঃ উ র 
বািলয়া, ইউিনয়নঃ উ র িদঘলদী, ডাকঘরঃ 
উ র িদঘলদী, উপেজলাঃ ভালা সদর, 
জলাঃ ভালা-৮৩০০। 

১৯৬ ১৫৬ নাম: মাঃ শির ল আলম 
িপতার নাম: মাঃ েবদ আলী 
মাতার নাম: রা ানা আ ার 
ামঃ ধর াও, ইউিনয়নঃ ৯ নং আচার াও, 

ডাকঘরঃ ধর াও, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২৩০০। 

১৯৭ 

১৫৭ নাম: তৗিহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ইসলাম উি ন 
মাতার নাম: মিদনা আ ার 
ামঃ ডাংরী, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ীপাশা, 

ওয়াড নং-০৬, ইউিনয়নঃ বা ই াম, 
উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৯০। 

১৯৮ ১৫৮ নাম: মাঃ আ র রিশদ 
িপতার নাম: আ  ব র িসি ক 
মাতার নাম: ফিরদা বগম 
ামঃ রা াম, ইউিনয়নঃ ৫ নং গাংগাইল, ওয়াড 

নং-০৮, ডাকঘরঃ গাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

১৯৯ 

১৫৯ নাম: সিলম মাহ দ হাসান 
িপতার নাম: মাঃ আ  সাইদ সরকার 
মাতার নাম: রােশদা বগম 
ামঃ বািনয়াধলা, ইউিনয়নঃ াঠাল, 

ডাকঘরঃ ফােতমা নগর, উপেজলাঃ ি শাল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২২০। 

২০০ ১৬০ নাম:  মাঃ হািব র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ন ল হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ আেবলা বগম 
ামঃ উমান  পাড়া, ইউিনয়নঃ তবক র, 

ডাকঘরঃ তবক র, উপেজলাঃ উিল র, জলাঃ 
িড় াম-৫৬২০। 

২০১ 

১৬১ নাম:  সাম াহার 
িপতার নাম: আজগর হােসন সরকার 
মাতার নাম: কাজল রখা 
ামঃ কােয়ম র, ওয়াড নং-০৪, ডাকঘরঃ 

ম ভাগ বাজার, উপেজলাঃ কসবা, জলাঃ 
া ণবািড়য়া-৩৫০০। 

২০২ ১৬২ নাম:  মাঃ হািব র রহমান 
িপতার নাম: কিফল উি ন 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
ামঃ সাহাগ র, ইউিনয়নঃ িসংহ , ডাকঘরঃ 
সাহাগ র, উপেজলাঃ কাপািসয়া, জলাঃ গাজী র-

১৭৪৩। 

২০৩ 

১৬৩ নাম: ই িজৎ মার দাশ 
িপতার নাম: ামল মার দাশ 
মাতার নাম: অ িল রানী দাশ 
সকেসেকন র, ইউিনয়নঃ ১১ নং হাসান র 
ডাকঘরঃ িড়ঘাটা বাজার, উপেজলাঃ 
কশব র, জলাঃ যেশার-৭৪৫০। 

২০৪ ১৬৪ নাম: মাঃ ল আমীন 
িপতার নাম: মাঃ িগয়াস উ ীন 
মাতার নাম: রােমছা খা ন 
ামঃ ানবাড়ী, ইউিনয়নঃ ৭ নং টালকী, ডাকঘরঃ 

িবিবরচর, উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ শর র-২১৫০। 

২০৫ 

১৬৫ নাম: তাহিমনা আ ার 
িপতার নাম: মাঃ শিহ াহ 
মাতার নাম: মমতাজ বগম 
ামঃ তারাটী পির ম পাড়া, ইউিনয়নঃ  

৩ নং তারাটী, ডাকঘরঃ ফিকরগ  বাজার 
উপেজলাঃ াগাছা, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২১০। 

২০৬ ১৬৬ নাম: মাঃ াহ 
িপতার নাম: মাঃ সাই াহ 
মাতার নাম: মেহরা খা ন 
হাি ং নং-২৮৬, ামঃ রাজগাতী খালপাড়া, 

ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৯১। 

২০৭ 

১৬৭ নাম: মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ িসি ক আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ সালমা বগম 
পাড়াঃ ভব রদাসপাড়া, ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘরঃ িডএস িমলস, উপেজলাঃ 

২০৮ ১৬৮ নাম: মাছাঃ উষা আ ার 
িপতার নাম: আ ল কাই ম 
মাতার নাম: সালমা আ ার 
ামঃ স ানগর, ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ িব া ট, 

উপেজলাঃ নবীনগর, জলাঃ া ণবাড়ীয়া-৩৪০০। 

২০৯ 



দওয়ানগ , জলাঃ জামাল র-২০৩১। 
১৬৯ নাম: কাম ল ইসলাম 

িপতার নাম: জাবত আলী 
মাতার নাম: রওশনারা 
হাট বয়ড়া ল সংল , ামঃ খিলশা ড়া, 
ইউিনয়নঃ খিলশা ড়া,  ডাকঘরঃ হাটবয়ড়া, 
উপেজলাঃ িসরাজগ  সদর, জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭০০। 

২১০ ১৭০ নাম: মাঃ সােহল রানা 
িপতার নাম: র হােসন 
মাতার নাম: ফােতমা বগম 
হাট বয়ড়া ল সংল , ামঃ খিলশা ড়া, ইউিনয়নঃ 
খিলশা ড়া,  ডাকঘরঃ হাটবয়ড়া, উপেজলাঃ 
িসরাজগ  সদর, জলাঃ িসরাজগ -৬৭০০। 

২১১ 

১৭১ নাম: মাঃ মেহদী হাসান 
িপতার নাম: মাঃ আকতার আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ আিমনা খা ন 
ামঃ হা য়ার, ইউিনয়নঃ ৯ নং াপা, 

ডাকঘরঃ রাজগ , উপেজলাঃ মিনরাম র, 
জলাঃ যেশার-৭৪৪০। 

২১২ ১৭২ নাম: মাঃ আল আিমন 
িপতার নাম: ইসমাইল হােসন 
মাতার নাম: সােলহা বগম 
হাি  নং-১৬৮, াচ পীর রাড, ামঃ ভা ারা 

ইউিনয়নঃ রানীশংৈকল পৗরসভা, ওয়াড নং-০৯ 
ডাকঘরঃ রানীশংৈকল, উপেজলাঃ রানীশংৈকল 
জলাঃ ঠা র াও-৪১১০। 

২১৩ 

১৭৩ নাম: মাঃ হা ন-অর-রিশদ 
িপতার নাম: মাঃ বাদশা িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ ফিজলা বগম 
ামঃ ভা ক লালী, ইউিনয়নঃ ভলাবাড়া 

ডাকঘরঃ হাজীগ , উপেজলাঃ আদতমারী 
জলাঃ লালমিনরহাট-৫৫১০ 

২১৪ ১৭৪ নাম: মাহা দ ইয়ািসন আল আরাফাত 
িপতার নাম: আ ল আিজজ 
মাতার নাম: পা া বগম 
আ ল কােদর সােহেবর বাড়ী, ামঃ উ র জয় র 
ডাকঘরঃ দরগাতলা হাট, উপেজলাঃ জয় রহাট 
সদর, জলাঃ জয় রহাট-৫৯০০। 

২১৫ 

১৭৫ নাম: মাঃ কা ন িময়া 
িপতার নাম: মাঃ ই ািহম সরকার 
মাতার নাম: মাছাঃ ফিজলা খা ন 
ামঃ িনজ বাইল, ইউিনয়নঃ বড়িহত, 

ডাকঘরঃ বড়িহত, উপেজলাঃ ঈশরগ , 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৮০। 

২১৬ ১৭৬ নাম: মাহা দ মন িময়া 
িপতার নাম: সােহব আলী 
মাতার নাম: আরজা বগম 
হাি ং নং-০৩, ামঃ চর ঈ রিদয়া, ওয়াড নং-

০৩, ইউিনয়নঃ ০৬ নং চর ঈ রিদয়া, ডাকঘরঃ 
লাল র দরবার শরীফ, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ 
সদর, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২০০। 

২১৭ 

১৭৭ নাম: মাঃ শাম ল আলম 
িপতার নাম: মাঃ সাহরাব উি ন 
মাতার নাম: শাম াহার  
ামঃ বাইশদার, ইউিনয়নঃ বাইশদার, 

ইউিনয়নঃ ল ীগ , ওয়াড নং-০২, 
ডাকঘরঃ  ল ীগ , উপেজলাঃ ন েকানা 
সদর, জলাঃ ন েকানা-২৪০০। 

২১৮ ১৭৮ নাম: মা: হযরত আলী 
িপতার নাম: মা: আ ল লিতফ 
মাতার নাম: মাছা: লালী বগম 
াম: িশয়াল খাওয়া, ইউিনয়ন: চলবলা ৪নং 

ডাকঘর: গাড়ল, উপেজলা: কািলগ  
জলা: লালমিনর হাট-৫৫২০। 

২১৯ 

১৭৯ নাম: মাঃ মিন ামান রােসল 
িপতার নাম: মাঃ আলী আকবর 
মাতার নাম: পািকজা বগম 

খাপাড়া ( রল লাইেনর পি ম), ইউিনয়নঃ 
১০ নং র, ডাকঘরঃ নীলফামারী, 
উপেজলাঃ নিলফামারী সদর, জলাঃ 
নীলফামারী-৫৩০০। 

২২০ ১৮০ নাম: ই ািহম 
িপতার নাম: মাঃ এনা ল হক 
মাতার নাম: েমলা খা ন 
ামঃ রা িরহা , ইউিনয়নঃ সহনা , ডাকঘরঃ 

িনধাউষা, উপেজলাঃ গৗরী র, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৭০। 

২২১ 

১৮১ নাম: মাবারক হােসন 
িপতার নাম: র ইসলাম 
মাতার নাম: মমতা বগম 
ামঃ কািজয়ার চর, ইউিনয়নঃ ৪ নং 
লশীর চর, ডাকঘরঃ ডৗয়াতলা, 

উপেজলাঃ জামাল র সদর 
জলাঃ জামাল র-২০০২। 

২২২ ১৮২ নাম: রাি  উল হাসান 
িপতার নাম: রািশদা বগম 
মাতার নাম: ফজ ল হক 
সাইলাম র, ইউিনয়নঃ ৭ নং টালিক, ডাকঘরঃ 
িবিরচর উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ শর র-২১৫০। 

২২৩ 

১৮৩ নাম: মাঃ ইসমত তাহা রা  ২২৪ ১৮৪ নাম: মাঃ ইম ল কােয়স ২২৫ 



িপতার নাম: ম ল হক 
মাতার নাম: নাজমা আ ার 
ামঃ বা ই াম, ইউিনয়নঃ ৪ নং 

চ ীপাশা, ডাকঘরঃ বা ই াম, উপেজলাঃ 
না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯০। 

িপতার নাম: ত আঃ খােলক 
মাতার নাম: মাছাঃ অ ফা খা ন 
ামঃ আিল র, ইউিনয়নঃ ২ নং ি য়া, ওয়াড নং-

০৭, ডাকঘরঃ িব াগ , উপেজলাঃ ময়মনিসংহ 
সদর, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২০৪। 

১৮৫ নাম: িলিপকা দাস 
িপতার নাম: মেনার ন মার দাস 
মাতার নাম: ঝনা দাস 
ামঃ সাদ র, ইউিনয়নঃ ভাড়া িশমলা, 

ডাকঘরঃ কািলগ , উপেজলাঃ কালীগ , 
জলাঃ সাত ীরা-৯৪৪০। 

২২৬ ১৮৬ নাম: মাঃ আ ল হািকম 
িপতার নাম: ত মাঃ রজব আলী াং 
মাতার নাম: খমালা 
ামঃ ভড়া খালা (পি ম পাড়া), ইউিনয়নঃ ৫ নং 

গালা, ডাকঘরঃ দওয়ান তার য়া, উপেজলাঃ 
শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৭২। 

২২৭ 

১৮৭ নাম: মাঃ সেরায়ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ রমজান আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ ছাড়া খা ন 
ামঃ চ গাতী, ইউিনয়নঃ বড় পা াসী, 

ডাকঘরঃ হাওড়া, উপেজলাঃ উ াপাড়া, 
জলাঃ িসরাজগ -৬৭৬১। 

২২৮ ১৮৮ নাম: মাঃ শাহাদাৎ হােসন সরকার 
িপতার নাম: ত আ ল কােশম সরকার 
মাতার নাম: রিহমা বগম 
ামঃ িব র, ইউিনয়নঃ আঠার বািড় 

ডাকঘরঃ আঠারবািড়, উপেজলাঃ ই রগ  
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৮২। 

২২৯ 

১৮৯ নাম: আল-মা ন 
িপতার নাম: মক ল হােসন 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
ামঃ চািপলাকা া, ইউিনয়নঃ সিরষা, 

ডাকঘরঃ মেহশ র, উপেজলাঃ ঈ রগ , 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৮২। 

২৩০ ১৯০ নাম: মাঃ ের আলম 
িপতার নাম: মাঃ মিতউর রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ সালমা খা ন 
বাসা নং-৩৭৫, ামঃ পালাহার, ইউিনয়নঃ লী, 
ওয়াড নং-০১, উপেজলাঃ না াইল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২৩০০। 

২৩১ 

১৯১ নাম: মাঃ হা  হােসন 
িপতার নাম: মাঃ ইমাম হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ হলা আ ার 
ামঃ হায়াত র, ইউিনয়নঃ িসংরইল, 

ডাকঘরঃ বারপাড়া, উপেজলাঃ না াইল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

২৩২ ১৯২ নাম: বা আ ার জিন  
িপতার নাম: মাঃ ইয়ািছন আলী  
মাতার নাম: সিহদা বগম 
ামঃ উঃ ওসমােনর পাড়া (নয়াবাড়ী), ইউিনয়নঃ 

৫নং ক য়া, ডাকঘরঃ মিহমাগ , উপেজলাঃ সাঘাটা 
জলাঃ গাইবা া-৫৭৪১ । 

২৩৩ 

১৯৩ নাম: মাঃ আ র রিহম  
িপতার নাম: মাঃ মিফজ উি ন 
মাতার নাম: মাছাঃ দলওয়ারা বগম 
ামঃ ভােনার শাহাপাড়া, ইউিনয়নঃ ৬ নং 

ভােনার, ডাকাঘরঃ হলিদ বাড়ী হাট, 
উপেজলাঃ বািলয়াডা ী, জলাঃ ঠা র াও-
৫১৪০। 

২৩৪ ১৯৪ নাম: পলাশ কা    
িপতার নাম: রাজারাম কা   
মাতার নাম: লমিত কা    
ামঃ মাধব র, ইউিনয়নঃ ৮নং মাধব র 

ডাকাঘরঃ পা েখালা, উপেজলাঃ কমলগ  
জলাঃ মৗলভীবাজার-৩২২২। 

২৩৫ 

১৯৫ নাম: িচতা চাকমা    
িপতার নাম: ত ধন চাকমা  
মাতার নাম: সাধনা চাকমা 
বাসা নং-২৪৭, ামঃ িচচাবাস ছড়া, 
ইউিনয়নঃ ০৩ নং ওয়াড, ডাকঘরঃ রছিড়, 
উপেজলাঃ বাঘাইছিড়, জলাঃ রা ামা -
৪৫৮০। 

২৩৬ ১৯৬ নাম: লাকী খা ন    
িপতার নাম: ত আ ল মিজদ শখ 
মাতার নাম: ছালমা বগম 
ামঃ াচেরাখী, ইউিনয়নঃ ত িলয়া, ডাকাঘরঃ 
চািঘনী, উপেজলাঃ তালা, জলাঃ সাত ীরা-

৯৪২০। 

২৩৭ 

১৯৭ নাম: হািব র রহমান     
িপতার নাম: তফা ল হােসন  
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
ামঃ িব ান , ইউিনয়নঃ কালাদহ, 

ডাকাঘরঃ িব ান , উপেজলাঃ লবাড়ীয়া, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২১৬। 

২৩৮ ১৯৮ নাম: মাঃ কামাল হােসন       
িপতার নাম: মাঃ ওমর আলী  
মাতার নাম: মােমনা খা ন 
ামঃ পাবতী র, ইউিনয়নঃ ৬নং গা া, ডাকাঘরঃ 

চি র বাজার, উপেজলাঃ িঝনাইদহ, জলাঃ 
িঝনাইদহ-৭২০০। 

২৩৯ 

১৯৯ নাম: মাঃ শাম ামান শামীম        ২৪০ ২০০ নাম: মাসাঃ পিপ হাসান         ২৪১ 



িপতার নাম: মাঃ মেহর জমাল 
মাতার নাম: মাছাঃ  বগম 
বাসাঃ মেহর িভলা ামঃ উ র নওয়ারশ  
ডাকাঘরঃ াচগািছ, উপেজলাঃ িড় াম 
সদর, জলাঃ িড় াম-৫৬০০। 

িপতার নাম: মাঃ জাহা ীর আলম 
মাতার নাম: মাসাঃ মােমনা বগম 
খ/১ পবা . .িস ওয়াড নং ১৮, ডাকঘরঃ স রা 
উপেজলাঃ শাহমখ ম, জলাঃ রাজশাহী-৬২০৩। 

২০১ নাম: শাহীন আলম         
িপতার নাম: মকেছদ আিল 
মাতার নাম: আিছয়া িবিব 
ামঃ ভটখালী, ইউিনয়নঃ যািগপাড়া, 

ডাকাঘরঃ ভটখালী, উপেজলাঃ বাগমারা, 
জলাঃ রাজশাহী-৬৫৯৬। 

২৪২ ২০২ নাম: মাঃ ইবেন রাি           
িপতার নাম: মাঃ জািকর হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ শািহনা বগম 
বাসাঃ খামা পাড়া ামঃ আতাব র, ইউিনয়নঃ 
ম য়া, ডাকাঘরঃ শ য়া, উপেজলাঃ চারঘাট 
জলাঃ রাজশাহী-৬২৭১। 

২৪৩ 

২০৩ নাম: মাঃ মা দ রানা           
িপতার নাম: মাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ মািফয়া বগম 
বাসাঃ ই/৮৭/১৫ ামঃ সােহব পাড়া, 
ইউিনয়নঃ ৩নং ওয়াড, ডাকাঘরঃ 
লালমিনরহাট, উপেজলাঃ লালমিনরহাট 
সদর, জলাঃ লালমিনরহাট-৫৫০০। 

২৪৪ ২০৪ নাম: বীনা আ ার           
িপতার নাম: ত আলী আজগর 
মাতার নাম: মন  বগম 
ামঃ দয়াকা া, ইউিনয়নঃ দয়াকা া, ডাকাঘরঃ 

দয়াকা া, উপেজলাঃ আড়াইহাজার জলাঃ 
নারায়নগ -১৩৬২। 

২৪৫ 

২০৫ নাম: মাঃ হািচ ল হাসান            
িপতার নাম: মাঃ আ ল কালাম আজাদ 
মাতার নাম: মাছাঃ হািলমা বগম 
ামঃ লাউিদয়া, ইউিনয়নঃ রাট, ডাকাঘরঃ 

রতন হাট, উপেজলাঃ িঝনাইদহ সদর, 
জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩০০। 

২৪৬ ২০৬ নাম: িথকা রানী ম ল            
িপতার নাম: রেমশ চ  ম ল 
মাতার নাম: ম  রানী ম ল 
বাসাঃ পাথ হালদার  ামঃ ভীম লী ইউিনয়নঃ 

ি পাশা, ওয়াড নং-৫  ডাকাঘরঃ ভীম লী, 
উপেজলাঃ ঝালকাঠী, জলাঃ ঝালকাঠী-৮৪০০। 

২৪৭ 

২০৭ নাম: শখ তানভীর আহেমদ            
িপতার নাম: ত আ ল মিজদ শখ 
মাতার নাম: ছালমা বগম 
ামঃ াচেরাখী, ইউিনয়নঃ িলয়া, 

ডাকাঘরঃ ভািষনী, উপেজলাঃ তালা, 
জলাঃ সাত ীরা-৯৪২০। 

২৪৮ ২০৮ নাম: মাঃ শাহীন আলম 
িপতার নাম: মাঃ ইয়ািছন আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ িবয়া খা ন 
ামঃ কপাল, ইউিনয়নঃ ম রা র, ডাকাঘরঃ 

তারা িনয়া, উপেজলাঃ দৗলত র, জলাঃ ি য়া-
৭০৫১। 

২৪৯ 

২০৯ নাম: মাঃ আ ার হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ ল কিরম 
মাতার নাম: ম য়ারা বগম 
ামঃ ভবানী র, ইউিনয়নঃ ১০ নং 

আগড় াড়ী, ডাকাঘরঃ বা িলয়া, উপেজলাঃ 
সাত ীরা সদর, জলাঃ সাত ীরা-৯৪০০। 

২৫০ ২১০ নাম: মা ম িব াহ 
িপতার নাম: আিমর আলী 
মাতার নাম: নাজমা বগম 
ামঃ ঝালরচর, ইউিনয়নঃ ৫ নং বাহা রাবাদ 

ডাকাঘরঃ বাহা রাবাদ, উপেজলাঃ দওয়ানগ  
জলাঃ জামাল র-৯৪০০। 

২৫১ 

২১১ নাম: ফিকর আির ল ইসলাম  
িপতার নাম: ফিকর আশরাফ আলী  
মাতার নাম: রশমা বগম 
ামঃ তিল াতী  ইউিনয়নঃ ২নং, 

ডাকাঘরঃ েয়ট উপেজলাঃ দীঘিলয়া  
জলাঃ লনা-৯২০৩। 

২৫২ ২১২ নাম: মাছাঃ রােবয়া খা ন 
িপতার নাম: মাঃ আঃ হািকম 
মাতার নাম: মাছাঃ শফালী খা ন 
ামঃ সড়াৈতল,  ইউিনয়নঃ িরয় বড়া, 

ডাকাঘরঃ সড়াৈতল, উপেজলাঃ বল িচ   জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭৪ 

২৫৩ 

২১৩ নাম: মাঃ আশরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আ ল আিজজ 
মাতার নাম: নছা বা  
ামঃ পা লী িশ লীয়া পাড়া,  ইউিনয়নঃ ৫ 

নং বািল া  ডাকাঘরঃ দাদরা, উপেজলাঃ 
তারাকা া, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫২। 

২৫৪ ২১৪ নাম: মাঃ সািকব হাসান  
িপতার নাম: মাঃ আলমগীর হােসন 
মাতার নাম: মাসাঃ সাম ন নাহার 
ামঃ িশকার র,  ইউিনয়নঃ টগরব , ডাকাঘরঃ 

ইকরাইল, উপেজলাঃ আলফাডা া,  জলাঃ 
ফিরদ র-৭৮৭০। 

২৫৫ 

২১৫ নাম: মাঃ িজ র রহমান   
িপতার নাম: মাঃ হলাল উি ন 

২৫৬ ২১৬ নাম: মাঃ রমজান গাজী    
িপতার নাম: মাঃ আরজান গাজী  

২৫৭ 



মাতার নাম: ববী আ ার 
ামঃ বির া,  ইউিনয়নঃ ১২ নং 

জাহা ীর র 
ডাকাঘরঃ জাহা ীর র, উপেজলাঃ 
না াইল, জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

মাতার নাম: মাসাঃ বািলকা বগম 
বাসাঃ গাজীবাড়ী, ামঃ ক য়াডা া, ওয়াড নং ০৩, 
ডাকঘরঃ পহরডা া, উপেজলাঃ কািলয়া 
জলাঃ নড়াইল-৭৫২০ 

২১৭ নাম: আকিলমা আ ার     
িপতার নাম: আেনায়ার হােসন  
মাতার নাম: নািছমা বগম 
বাসা ক ক ১৬৪/১, ামঃ পি ম 
জয়েদব র, ২৬ নং ওয়াড, গাজী র িস  
কেপােরশন, উপেজলাঃ গাজী র সদর,  
জলাঃ গাজী র-১৭০০। 

২৫৮ ২১৮ নাম: মাঃ আজাদ হাসাইন      
িপতার নাম: মাঃ শাহাম আলী  
মাতার নাম: মাছাঃ ফা খা ন 
ামঃ পাড়ারচর (ডা াপাড়া),   ইউিনয়নঃ 

গাইবা া, ডাকাঘরঃ পাড়ারচর, উপেজলাঃ 
ইসলাম র,  জলাঃ জামাল র-২০২০। 

২৫৯ 

২১৯ নাম: অিচ  মার সরকার       
িপতার নাম: িনমল চ  সরকার  
মাতার নাম: িমনিত বালা 
ামঃ মেহশ িশব র    ইউিনয়নঃ ১০ নং 

রানী র, ডাকাঘরঃ বজরা র, উপেজলাঃ 
িবরল, জলাঃ িদনাজ র-৫২২০। 

২৬০ ২২০ নাম: মাঃ কাহা ল ইসলাম        
িপতার নাম: মাঃ আ স ছালাম  
মাতার নাম: মাছাঃ আছমা খা ন 
বাসা নং ১২৪, ামঃ র াহার, ইউিনয়নঃ 
গাপীনাথ র, ডাকঘরঃ মলা গাপীনাথ র, 

উপেজলাঃ আে ল র, জলাঃ জয় রহাট-৫৯৪০। 

২৬১ 

২২১ নাম: মাছাঃ ইশরাত জাহান         
িপতার নাম: মাঃ ল ইসলাম   
মাতার নাম: আ য়ারা খা ন 
ামঃ সানাহার দাইড়,    ইউিনয়নঃ ৮ নং 
াদ র, ডাকাঘরঃ সােবক িব ী , উপেজলাঃ 

হিরনা , জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩০০। 

২৬২ ২২২ নাম: মাছাঃ িবনা খা ন         
িপতার নাম: মাঃ সােদক আলী   
মাতার নাম: মাছাঃ আ য়ারা বগম 
ামঃ বড়িশ লতলা     ইউিনয়নঃ ১নং 

িকেশারগািড়, , ডাকাঘরঃ কািশয়াবািড়, উপেজলাঃ 
পলাশবািড়, জলাঃ গাইবা া-৫৭৩০। 

২৬৩ 

২২৩ নাম: মাঃ শাহজাহান আলী          
িপতার নাম: মাঃ রমজান আলী   
মাতার নাম: মাছাঃ শিরফা 
বাসা নং- মাঃ সিলেমর বাড়ীর পাে , 
ামঃ গাহন      ডাকাঘরঃ রাহমান র, 

উপেজলাঃ প ীতলা, জলাঃ নও া-৬৫৪০। 

২৬৪ ২২৪ নাম: মাঃ িজহা ল ইসলাম           
িপতার নাম: মিম র রহমান    
মাতার নাম: মাসাঃ পারভীনা খা ন 
বাসা নং-২৪৯,   ামঃ পিলয়ান র, ইউিনয়নঃ 
৭নংকাজীরেবড়, ডাকাঘরঃ িজ াহনগর, উপেজলাঃ 
মেহশ র,  জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩৪০। 

২৬৫ 

২২৫ নাম: মা: বা ল হাসাইন 
িপতার নাম: মা: সা ামািনক 
মাতার নাম: মাছা: হােজরা বগম 
ামঃ  য়ািশয়া, ডাকঘরঃ ৪ নং 

ক াণ র, ডাকঘরঃ ক াণ র, উপেজলাঃ 
বল িচ, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৪০। 

২৬৬ ২২৬ নাম: আল-আিমন            
িপতার নাম: আ ল আিজজ      
মাতার নাম: মাহ জা মমতাজ 
ামঃ ম পাড়া, ডাকাঘরঃ শলকপা 
জলাঃ িঝনাইদহ -৭৩২০। 

২৬৭ 

২২৭ নাম: আ ল খােলক             
িপতার নাম: আেলম খান       
মাতার নাম: রজাহান বগম 
ামঃ কাজীপাড়া,     ডাকাঘরঃ শলকপা, 

উপেজলাঃ  শলকপা, জলাঃ িঝনাইদহ -
৭৩২০। 

২৬৮ ২২৮ নাম: মাহ দা আ ার              
িপতার নাম: আ ল আলীম       
মাতার নাম: রােবয়া খা ন 
বাসা নং ২৮, ামঃ নবীনগর কেলজ পাড়া,  
ওয়াড নং ৪,  ডাকঘরঃ নবীনগর, উপেজলাঃ 
নবীনগর, জলাঃ বা নবাড়ীয়া। 

২৬৯ 

২২৯ নাম: শখ ইমাম হােসন               
িপতার নাম: শখ ই াজ উ ীন        
মাতার নাম: মাসাঃ মমতাজ বগম 
বাসা নং ৫২/০১ ামঃ আ াকী পি ম 
পাড়া, ইউিনয়নঃ ৪ নং ফিকরহাট,  
ডাকঘরঃ ফিকরহাট, উপেজলাঃ ফিকরহাট,  
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৭০। 

২৭০ ২৩০ নাম: শির ল ইসলাম               
িপতার নাম: ফিরদ দওয়ান        
মাতার নাম: ামত বা  
ামঃ পাশা র, ইউিনয়নঃ ঢালেজাড়া, ডাকঘরঃ 
বহা  বাজার, উপেজলাঃ কািলয়াৈকর, জলাঃ 

গাজী র-১৩৪৫ 

২৭১ 

২৩১ নাম: মাঃ  লতান               ২৭২ ২৩২ নাম: মাঃ মেহদী হাসান                 ২৭৩ 



িপতার নাম: মাঃ আলতাব হােসন        
মাতার নাম: মাছাঃ আেলয়া খা ন 
ামঃ পি ম চরৈক রী, ইউিনয়নঃ ক রী, 

ডাকঘরঃ ক রী হাট, উপেজলাঃ 
শাহাজাদ র, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৭৩। 

িপতার নাম: মাঃ বাদশা িময়া        
মাতার নাম: িফেরাজা বগম 
ামঃ দঃ সাহাগদল, ইউিনয়নঃ উঃ সাহাগদল   

 ডাকঘরঃ আলিকরহাট, উপেজলাঃ 
নছারাবাদ( পকা ),  
জলাঃ িপেরাজ র-৮৫২২। 

২৩৩ নাম: মাঃ ির ান খান                  
িপতার নাম: মাঃ লা র রহমান         
মাতার নাম: িদনা খানম 
বাসাঃ অিহদ া বাড়ী, ামঃ শাহাজাদ র  
ইউিনয়নঃ ৯ নং শাহজাদ র, ডাকঘরঃ 
পি ম পাড়া, উপেজলাঃ সরাইল, জলাঃ 
া ণবািড়য়া-৩৪৩১ 

২৭৪ ২৩৪ নাম: মাঃ রজওয়া ল হক                  
িপতার নাম: মাঃ আ ল আিজজ সরকার          
মাতার নাম: মাছাঃ কািহ র বগম 
বাসাঃ ৫৪০ ( লপাড়া), ামঃ পা পাড়া, ওয়াড নং 
০৮, ডাকঘরঃ গািব গ , উপেজলাঃ গািব গ ,  
জলাঃ গাইবা া-৫৭৪০। 

২৭৫ 

২৩৫ নাম: মাঃ এলতা র রহমান সরকার                 
িপতার নাম: ত কিলম উি ন সরকার         
মাতার নাম: মাছাঃ আন  আরা  বগম 
ামঃ সাতানা বা য়া, ইউিনয়ঃ দরব , 

ডাকঘরঃ িব বাড়ী, উপেজলাঃ গািব গ , 
জলাঃ গাইবা া-৫৭৪০ 

২৭৬ ২৩৬ নাম: মা: আজহা ল ইসলাম 
িপতার নাম: ত ল ইসলাম 
মাতার নাম: রিজেয়া খা ন। 
াম: িহজলজানী, ইউিনয়ান:রাজগাতী ২ নং ওয়াড 

ডাকঘর:পাছদিরল া, উপেজলা: মা াইল 
জলা: ময়মনিসংহ-২২৯১। 

২৭৭ 

২৩৭ নাম: মা: আফসানা আ ার ই 
িপতার নাম: আ ল আিজজ 
মাতার নাম: মিজরন নসা। 
াম: পাগলা, ইউিনয়ান :রাজগাতী ৮নং 
পসী-২ নং ওয়াড 

ডাকঘর:কা লী, উপেজলা: লপর 
জলা: ময়মনিসংহ-২২৫০। 

২৭৮ ২৩৮ নাম: মা: শখ মা ফ আহেমদ 
িপতার নাম: শখ মাসেলম আহেমদ 
মাতার নাম: জসিমন আহেমদ। 
বাসানং-৬৯৩, াম: জালালাবাদ 
ইউিনয়ান : ২নং -৬ নং ওয়াড, ডাকঘর:হািমদ র 
উপেজলা: কলেরায়া, জলা: সাত ীরা-৯৪১৩। 

২৭৯ 

২৩৯ নাম: েদব মার ঘাষ 
িপতার নাম: ল ন ঘাষ 
মাতার নাম: গৗরী রানী ঘাষ। 
বাসানং- ঘাষবািড়, াম: মাইঝাইল, 
ইউিনয়ান : রাজা র, ডাকঘর:রা নীবাড়ী, 
উপেজলা: বলকিচ, জলা: িসরাজগ -
৪৭৪২। 

২৮০ ২৪০ নাম: শাহাদাত 
িপতার নাম: শােহ আলম 
মাতার নাম: কিহ র । 
াম: দি ণ আকাল বিরশ, ইউিনয়ান : বাশগাড়ী 

ডাকঘর:খােসরহাট, উপেজলা: কালিকিন 
জলা: মাদাির র-৮০৫০। 

২৮১ 

২৪১ নাম: আ ল  ফাহাদ 
িপতার নাম: মাঃ আ ল খােলক 
মাতার নাম: মাছাঃ আ মানয়ারা 
বাসানং-৩১৮, াম: জান র পি ম পাড়া 
ইউিনয়ান : ৮ নং, ডাকঘর:িসরাজগ  
উপেজলা: সদর, জলা: িসরাজগ  -৬৭০০। 

২৮২ ২৪২ নাম: আ া আল মা ন 
িপতার নাম: মা: আ ল জিলল শখ 
মাতার নাম: রিহমা বগম। 
াম: জািড়য়া মাইট মড়া, ডাকঘর:টাউন 

নওয়াপাড়া, উপেজলা:ফিকরহাট, জলা: বােগরহাট -
৯৩৭০০। 

২৮৩ 

২৪৩ নাম: িরয়াদ হােসন 
িপতার নাম:ইিলয়াস বপারী 
মাতার নাম: িরনা 
াম: উ র ছয় াও, ইউিনয়ান: বাশগাড়ী, 

ডাকঘর:খােসরহাট, উপেজলা:কালিকিন, 
জলা: মাদাির র -৮০৫০। 

২৮৪ ২৪৪ নাম: মা: মিন ল হাসান 
িপতার নাম: মা: জিল র রহমান 
মাতার নাম: আেলায়া বগম। 
াম: মাড়াকির, ইউিনয়ান: মাড়াকির-১ নং ওয়াড 

ডাকঘর: মাড়াকির, উপেজলা: লাখাই  
জলা: হিবগ -৩৩৩৩। 

২৮৫ 

২৪৫ নাম: মা: মিন ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: আ  বকর িস ীক 
মাতার নাম: আকিলমা খা ন। 
াম: জালঝাড়, ইউিনয়ান: মিনরাম র, 

ডাকঘর: চালিকডা া, 

২৮৬ ২৪৬ নাম: মা: আ  ছােয়দ 
িপতার নাম: মা: শাহ আলম 
মাতার নাম: তাছিলমা বগম। 
াম: আ ার চর, ইউিনয়ান: সােহবরাম র 

ডাকঘর: সােহবরাম র: উপেজলা:কালিকিন 

২৮৭ 



উপেজলা:মিনরাম র, জলা: যেশার-৭৪৪০। জলা: মাদারী র-৭৯২০। 
২৪৭ নাম: মা: বােয়ত ইবেন আরমান 

িপতার নাম: মা:আরমান গাতী 
মাতার নাম: জােবদা বগম 
বাসানং-৫৬৮, াম: ওসমান র, ইউিনয়ান: 
৬ নং কািশম র 
ডাকঘর: লবািড় বাজার, উপেজলা:যেশার 
সদর, জলা: যেশার-৭৪১০। 

২৮৮ ২৪৮ নাম: মা: রজাউল কিরম 
িপতার নাম: মা: আ ল জববার 
মাতার নাম: মাছা: রািহমা বগম 
াম: িনজ ল র, ইউিনয়ান: ৫ নং জা য়া, 

ডাকঘর: গা িরয়া মা াসা, উপেজলা:ঈ রগ   
জলা: ময়মনিসংহ-২২৮০। 

২৮৯ 

২৪৯ নাম: দীপক চ  বমন 
িপতার নাম: ধা চ  বমন 
মাতার নাম: অিনতা রানী 
াম: আরািজ কা য়া, ইউিনয়ান: ৫ নং 

জা য়া, ডাকঘর:ভায়ারহাট, 
উপেজলা:কাউিনয়া, জলা: রং র-৫৪৪০। 

২৯০ ২৫০ নাম: মা: আনা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: দেলায়ার হােসন 
মাতার নাম: মাছা: আেরফা বগম। 
াম: িনজদপা, ইউিনয়ান: ৬ নং টপাম পর 

ডাকঘর: টপাম পর, উপেজলা:কাউিনয়া  
জলা: রং র-৫৪৪০। 

২৯১ 

২৫১ নাম:অ ন মার রায় 
িপতার নাম: গৗরাংগ চ  রায় 
 মাতার নাম: িবনা রানী রায় 
াম: দি ণ াও, ইউিনয়ান: ৫ নং 

সনমািনয়া, ডাকঘর: আডাল বাজার, 
উপেজলা:কাপিসয়া, জলা: গাজী র-১৭৩০। 

২৯২ ২৫২ নাম: মা: সাহাবাত আকরাম 
িপতার নাম: মা: িলয়াকত আলী 
 মাতার নাম: মাছা: আলেছ আরা 
াম: রািন র, ইউিনয়ান: রািন র 

ডাকঘর: বাডহাট, উপেজলা:িবরল 
জলা: িদনাজ র-৫২১০। 

২৯৩ 

২৫৩ নাম: মা: লাল হােসন 
িপতার নাম: কাবাদ আলী 
মাতার নাম: মাছা: মােফজা খা ন। 
াম:ধজীরপাড়া, ইউিনয়ান: ৫ নং িবরল 

ডাকঘর: িবরল, উপেজলা:িবরল 
জলা: িদনাজ র-৫২১০। 

২৯৪ ২৫৪ নাম: মা: আ ল মা ম 
িপতার নাম:আ ল কােশম 
মাতার নাম: মিজনা খা ন 
াম: ব নাও ডা া, ইউিনয়ান: উিল র 

ডাকঘর: বােকরহাট, উপেজলা:উিলপর 
জলা: িড় াম-৫৬২০। 

২৯৫ 

২৫৫ নাম: মা: আশরা ল আলম িম ন 
িপতার নাম:সাইজ উি ন 
মাতার নাম: হাসেন আরা 
াম:বামনেখালা, ইউিনয়ান: তব াও 

ডাকঘর: খােমর, উপেজলা:কাপািসয়া 
জলা: গাজী র -১৭৩০। 

২৯৬ ২৫৬ নাম: মা: রােশল 
িপতার নাম: মা:কােয়শ বা  
মাতার নাম: মাসা: রােশদা বগম 
বাসানং-৪৫/২, াম:জামাল র 
ইউিনয়ান: ২৬, ডাকঘর: প া আবািসক 
উপেজলা: বায়ািলয়া(চি মা), জলা: রাজশাহী -
৬২০৭। 

২৯৭ 

২৫৭ নাম: মা: রিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম:মাজহা ল ইসলাম 
মাতার নাম: জী াহার 
াম: বাসািত, ইউিনয়ান: বাসািত, ডাকঘর: 

খামার াও, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ -২২৯০। 

২৯৮ ২৫৮ নাম: কাম ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ মিতউর রহমান 
মাতার নাম:  মাছাঃ কািহ র বগম 
াম:মাধাইন নগর, ইউিনয়ান: ০৬ 

ডাকঘর: ধলাহার, উপেজলা:জয় রহাট 
জলা: জয় রহাট সদর -৫৯০০। 

২৯৯ 

২৫৯ নামঃ মাঃ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ মিছর উি ন 
মাতার নামঃ নবীজন বগম ামঃ বল 
পাড়া, ইউ িপঃ কদার বল পাড়া, ডাকঃ 
কদার, উপেজলাঃ নােগ রী, জলাঃ 
িড় াম। 

৩০০ ২৬০ নাম: মা: আিত র রহমান 
িপতার নাম: মা: বাহার আলী াং 
মাতার নাম: ত: শাহীদা বগম 
াম: ধর ড়নই, ইউিনয়ন: ৫নং িবশা 

ডাকঘর: ইসলামগাথী, উপেজলা: আ াই 
জলা: নও া-৬৫৯৬। 

৩০১ 

২৬১ নামঃ ইসমাইল হােসন 
িপতার নামঃ শিহ াহ 
মাতার নামঃ আয়শা বগম 
ামঃ উ কা া, ইউ িপঃ চতনকা া, 

ডাকঃ চতনকা া উপেজলাঃ আড়াই 

৩০২ ২৬২ নাম: মা: দ রত-ই- দা  
িপতার নাম:আ স সামাদ 
মাতার নাম: ফািহমা 
াম: বািড় াম, ইউিনয়ান: ভডা া 

ডাকঘর: হাটগা পাড়া, উপেজলা:বাগমারা 

৩০৩ 



হাজার, জলাঃ নারায়নগ । জলা: রাজশাহী -৬২৫০। 
২৬৩ নাম: এমদা ল হক  

িপতার নাম:স জ িময়া 
মাতার নাম: সােলহা খা ন 
াম:িপজাহাতী, ইউিনয়ান: মাসকা 

ডাকঘর: রায় র, উপেজলা: ক য়া 
জলা: ন েকানা -২৪৮০। 

৩০৪ ২৬৪ নাম: মা: সােহল ম ল  
িপতার নাম:নবাব ম ল 
মাতার নাম: ছােমনা বগম 
বাসানং-বড়বাড়ী, াম: চরভব র ঠাটাপাড়া 
ইউিনয়ান: ৭ নং, ডাকঘর: দওয়ানগ  
উপেজলা: দওয়ানগ , জলা: জামাল র -২০৩০। 

৩০৫ 

২৬৫ নাম: আিম ল হক  
িপতার নাম: মা: রিবউ াহ 
মাতার নাম: রািশদা আ ার 
াম:বরাই, মইউিনয়ান: ৬ নং ওয়াড 

ডাকঘর: বরাই াম, উপেজলা: না াইল 
জলা: : ময়মনিসংহ -২২৯০। 

৩০৬ ২৬৬ নাম: অিভিজৎ রাজ বংশী  
িপতার নাম:মিন মার রাজ বংশী 
মাতার নাম: পরশমিন রাজ বংশী 
বাসানং-সরকার পাড়া রাড, াম:মািঝপাড়া 
ইউিনয়ান: ৭ নং ওয়াড, ডাকঘর: গৗরী র 
 

উপেজলা: গৗরী র, জলা: : ময়মনিসংহ -২২৭০। 

৩০৭ 

২৬৭ নাম: মা: ওমর ফা ক 
িপতার নাম: ত জয়নাল আেবদীন (বীর 
ি েযা া) 

মাতার নাম: মাসা: িফেরাজা খা ন 
বাসানং-২৩৪৯, াম: দি ণ খাইল র 
ইউিনয়ান: ৩৮ নং ওয়াড, ডাকঘর: জাতীয় 
িব িব ালয়, উপেজলা:গাছা, জলা: 
:গাজী র -১৭০৪। 

৩০৮ ২৬৮ নাম: মা: মেহদী হাসান 
িপতার নাম: মা:মিশউর রহমান  
মাতার নাম: মাছা: জািকয়া আ ার 
াম: প ম শহর, ডাকঘর: প ম শহর  

 

উপেজলা:সাঘাটা, জলা: গাইবা া -৫৭৫০। 

৩০৯ 

২৬৯ নাম: জািহদ ইবেন সাঈদ 
িপতার নাম:ফজ র রহমান 
মাতার নাম: হািসনা বগম 
াম: জয় র, ইউিনয়ান: ৪ নং ঢা িরয়া  

 

ডাকঘর: জয় র, উপেজলা:মিনরাম র 
জলা: যেশার -৭৪৪০। 

৩১০ ২৭০ নাম: হা: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম:হা: খা: আিত র রহমান 
মাতার নাম: মাছা: ফােতমা বগম 
বাসানং-২৮৯, াম: গাড়াহিল 
ইউিনয়ান: গাড়াহিল, ডাকঘর: শাবারাইল  
 

উপেজলা:নগরকা া, জলা: ফিরদ র -৭৮৪১। 

৩১১ 

২৭১ নাম: মা: সা াদ হােসন 
িপতার নাম: মা:িব ব ম ল  
মাতার নাম: সিলনা  বগম 
াম: পাটা কা, ইউিনয়ান: বািলঘাটা  

 

ডাকঘর: াচিবিব, উপেজলা: াচিবিব  
জলা: জয় রহাট -৮৯১০। 

৩১২ ২৭২ নাম: মা: জািহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা:মিতউর রহমান  
মাতার নাম: শাহানারা বগম 
াম: ম ল র, ইউিনয়ান: আউচপাড়া 

 

ডাকঘর:হাট িজ র, উপেজলা: বাগমারা 
জলা: রাজশাহী -৬২৫০। 

৩১৩ 

২৭৩ নাম: মা: ফােতমা আ ার 
িপতার নাম: ত আ ল জিলল  
মাতার নাম: মােজদা বগম 
াম: বড়বাড়াদী, ইউিনয়ান: ২ নং 

ডাকঘর:হিরনারয়ান র, উপেজলা: ি য়া 
সদর, জলা: ি য়া -৭০০০। 

৩১৪ ২৭৪ নাম: মা: পারেভজ খান 
িপতার নাম:খান আহসান 
মাতার নাম: দােলনা  বগম 
াম: িসবান  র, ইউিনয়ান:খািশয়াল 

ডাকঘর:পাটনা, উপেজলা: কািলয়া 
জলা:নড়াইল -৭৫১৪। 

৩১৫ 

২৭৫ নাম: মা:আ  হািনফ 
িপতার নাম:রইছ উি ন 
মাতার নাম: হায়াতে ছা বগম 
াম: ম লিস , ইউিনয়ান: ম লিস  

ডাকঘর: ম লিস , উপেজলা: আটপাড়া 
জলা: ন েকানা -২৪০০। 

৩১৬ ২৭৬ নাম: মা:আিন র রহমান 
িপতার নাম: মা: আ র রিশদ 
মাতার নাম: কাম াহার 
বাসানং-ম লবাড়ী, াম: দিরয়া াই  
ইউিনয়ান: ১ নং সাত পৗরা, ডাকঘর:ছাতািরয়া 
উপেজলা: সিরষাবাড়ী, জলা:জামাল র-২০৫৫। 

৩১৭ 

২৭৭ নাম: মা:রািজব খান 
িপতার নাম: মা: নজর ল খান 
মাতার নাম: রােকয়া বগম 
াম: প ানন র  

ইউিনয়ান: ৪ নং িসংেহর বাংলা, 

৩১৮ ২৭৮ নাম: ইয়ািছন 
িপতার নাম: মা: আ  বকর িছি ক 
মাতার নাম: হাওয়া বগম 
াম: পাছদির া, ইউিনয়ান: ৬ নং রাজগাতী 

ডাকঘর:পাছদির া, উপেজলা: না াইল 
 

৩১৯ 



ডাকঘর: ন েকানা, উপেজলা: ন েকানা, 
জলা: ন েকানা-২৪০০। 

জলা: ময়মনিসংহ-২২৯১। 

২৭৯ নাম: দেলায়ার হাসাইন 
িপতার নাম: মা: আ স সালাম 
মাতার নাম: বদনা বগম 
াম: পংকরহা , ইউিনয়ান:  নং গাংগাইল 

ডাকঘর: গাংগাইল, উপেজলা: না াইল 
 

জলা: ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩২০ ২৮০ নাম: শিহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: ওয়াহাব 
মাতার নাম: রিহমা বগম 
াম: নবগংগা, ইউিনয়ান:  -৪নং হির র 

ডাকঘর: রাজশাহী কাট, উপেজলা: পবা 
 

জলা: রাজশাহী-৬২০১। 

৩২১ 

২৮১ নাম: মা ফা কামাল 
িপতার নাম: মা: হােসন 
মাতার নাম: মাছা: মিজনা বগম 
াম:চ ননগর, ইউিনয়ান:  -০৭ নং 

ডাকঘর: ছাতড়া, উপেজলা: িনয়ামত র 
 

জলা: নও া-৬৫৩০। 

৩২২ ২৮২ নাম: মা: মাশাররফ হােসন 
িপতার নাম: আ ল হাই 
মাতার নাম: রিশদা খা ন 
বাসানং-৬৪৮, াম:ধামর 
ইউিনয়ান:  -০৩ নং শমাইল, ডাকঘর: ধামর 
 

উপেজলা: লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ-২২১৬। 

৩২৩ 

২৮৩ নামঃ িব  চ  শীল 
িপতার নামঃ রবী  নাথ শীল 
মাতার নামঃ িবনতা রাণী শীল 
ামঃ বাথলা, ইউিনয়রঃ ইকির 

ডাকঘরঃ ভা ািরয়া, উপেজলাঃ ভা ািরয়া 
জলাঃ িপেরাজ র-৮৫৫০। 

৩২৪ ২৮৪ নামঃ জা া ল ফরেদৗস  
িপতার নামঃ এম ফির ামান 
মাতার নামঃ আেনায়ারা বগম 
ামঃ সাহাগী, ইউিনয়নঃ ২ নং ইউিনয়ন  

ডাকঘরঃ সাহাগী বাজার, উপেজলাঃ ঈ রগ  
জলাঃ ময়মনিসংহ- ২২৮২। 

৩২৫ 

২৮৫ নামঃ িকরন মার সরকার 
িপতার নামঃ অ ন মার সরকার 
মাতার নামঃ জাৎ া রাণী সরকার 
ামঃ মংগল পাস, ইউিনয়রঃ ৫ নং 

িশলমািড়য়া, ডাকঘরঃ মংগল পাড়া, 
উপেজলাঃ য়া, জলাঃ রাজশাহী-৬২৫১। 

৩২৬ ২৮৬ নামঃ মাঃ রািশ ল হাসান 
িপতার নামঃ মাঃ হােতম আল 
মাতার নামঃ ফােতমা খা ন 
ামঃ কাতলােসন চরপাড়া, ইউিনয়নঃ ১০নং 

দা িনয়া, ডাকঘরঃ আিলম নগর, উপেজলাঃ সদর 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২০০। 

৩২৭ 

২৮৭ নামঃ মাঃ রািক ামান 
িপতার নামঃ মাঃ ৎফর রহমান 
মাতার নামঃ মাছা রউফা বগম 
ামঃ ম পাড়া, ইউিনয়নঃ ম পাড়া 

ডাকঘরঃ বড়িভটা, উপেজলাঃ িকেশারগ  
জলাঃ নীলফামারী-৫৩২০। 

৩২৮ ২৮৮ নামঃ জয় ল আেবদিন িলয়ন 
িপতার নামঃ শিহ র রহমান 
মাতার নামঃ রেবকা বগম 

যে ঃ মাঃ শিহ র রহমান 
ামঃ কািছমা, ইউিনয়নঃ ৩নং িচনা লী 

ডাকঘরঃ িগলাবাড়ী, উপেজলাঃ ইসলাম র 
জলাঃ জামাল র- ২০২২। 

৩২৯ 

২৮৯ নামঃ চ না রাণী 
িপতার নামঃ শীল চ  
মাতার নামঃ া 
ামঃ সা ী, ইউিনয়রঃ শহীদবাগ 

ডাকঘরঃ তছাড়া, উপেজলাঃ কাউিনয়া 
জলাঃ রং র-৫৪৪০। 

৩৩০ ২৯০ নামঃ মাঃ হািব র রহমান 
িপতার নামঃ ত মাঃ আ াফ আলী 
মাতার নামঃ ব ল বগম  
ামঃ ভরতকাঠী, ইউিনয়নঃ ০৫ 

ডাকঘরঃ রকাঠী, উপেজলাঃ নলিছ  
জলাঃ ঝালকাঠী-৮৪২০। 

৩৩১ 

২৯১ নামঃ নািগস আ ার 
িপতার নামঃ আ ল ওয়াহাব খান 
মাতার নামঃ রওশন আরা বগম 
ামঃ বলাবাধা, ইউিনয়নঃ ০৭ নং ওয়াড 

ডাকঘরঃ ব ঠ, উপেজলাঃ মলা হ 
জলাঃ জামাল র। 

৩৩২ ২৯২ নামঃ মাছাঃ িশিরনা আ ার 
িপতার নামঃ আফছার আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ বেরজা বগম 
ামঃ কািলর খামার, ইউিনয়নঃ ১২ নং কি বাড়ী 

ডাকঘরঃ বাংলাবাজার, উপেজলাঃ রগ  
জলাঃ গাইবা া-৫৭২০। 

৩৩৩ 

২৯৩ নামঃ মাঃ েবল ইসলাম 
িপতার নামঃ আিজম ীন 
মাতার নাঃ েলখা বগম 
ামঃ হডিব ী (ম পাড়া) 

ইউিনয়নঃ কলমা, ডাকঘরঃ চারৈখর 

৩৩৪ ২৯৪ নামঃ েবল হােসন 
িপতার নামঃ ফালান হাওলাদার 
মাতার নামঃ সেরনা বগম 
ামঃ উ র রমজান র, ইউিনয়নঃ রমজান র 

ডাকঘরঃ উ র রমজান র, উপেজলাঃ কালিকিন 

৩৩৫ 



উপেজলাঃ তােনার, জলাঃ রাজশাহী- 
৬২৩০। 

জলাঃ মাদাির র- ৮২৩০। 

২৯৫ নামঃ মাঃ জিহর হাসান 
িপতার নামঃ মাঃ আিমর আলী িব াস 
মাতার নামঃ জ রা বগম 
ামঃ ৪২৩ আড়পাড়া (িব াসপাড়া) 

 ইউিনয়নঃ ৭নং ওয়াড, ডাকঘরঃ নলডাংগা 
উপেজলাঃ কালীগ , জলাঃ িঝনাইদহ- 
২৩৫০। 

৩৩৬ ২৯৬ নামঃ মাঃ মা ম ান 
িপতার নামঃ মাঃ িলয়াকত আলী ান 
মাতার নামঃ আছমা আ ার 
ামঃ পালাহার, ইউিনয়নঃ ৭ নং িল 

ডাকঘরঃ িল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ- ২৩০০। 

৩৩৭ 

২৯৭ নামঃ মাঃ স  িময়া 
িপতার নামঃ মাঃ মিজ র রহমান 
মাতার নামঃ জিরনা খা ন 
ামঃ বীর আহা দ র, ইউিনয়নঃ ৪নং 

মাওহা, ডাকঘরঃ বীর আহা দ র, 
উপেজলাঃ গৗরী র 
জলাঃ ময়মনিসংহ- ২২৭০। 

৩৩৮ ২৯৮ নামঃ মাঃ পলাশ রানা 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল খােলক 
মাতার নামঃ শােহনা খা ন 
ামঃ পা ল কাি , ইউিনয়নঃ সানা খী ৪নং ওয়াড 

ডাকঘরঃ হিরনাথ র, উপেজলাঃ কািজ র 
জলাঃ িসরাজগ - ৫৮৫০। 

৩৩৯ 

২৯৯ নামঃ মাঃ শািহন িময়া 
িপতার নামঃ ত সামাদ িময়া 
মাতার নামঃ আেনায়ারা বগম 
ামঃ উ র িগদারী ( ব পাড়া) 

ইউিনয়নঃ ১১নং িগদারী, ডাকঘরঃ িগদারী 
উপেজলাঃ গাইবা া, জলাঃ গাইবা া-
৫৭০০। 

৩৪০ ৩০০ নামঃ মাঃ সাহা র রহমান সাহান 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল হােসন 
মাতার নামঃ সােলহা বগম  
ামঃ ৪১৬ আড়পাড়া (িব াসপাড়া) 

 ইউিনয়নঃ ৭নং ওয়াড, ডাকঘরঃ নলডাংগা 
উপেজলাঃ কালীগ , জলাঃ িঝনাইদহ- ৭৩৫০। 

৩৪১ 

৩০১ নামঃ মাঃ িদদা ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ আ  ব র িসি ক 
মাতার নামঃ শারিমন আ ার 
ামঃ ধর াও, ইউিনয়নঃ ৯নং আচার াও 

ডাকঘরঃ ধর াও, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০। 

৩৪২ ৩০২ নামঃ মাঃ কিবর হােসন 
িপতার নামঃ মাঃ হা র রশীদ 
মাতার নামঃ হেলনা বগম 
ামঃ ২৫১, উ রকলার দায়ািনয়া 

ইউিনয়নঃ ০৩ নং, ডাকঘরঃ বঠাকাটা 
উপেজলাঃ নািজব র, জলাঃ িপেরাজ র-৮৫৪১। 

৩৪৩ 

৩০৩ নামঃ ল আিমন 
িপতার নামঃ ত িসি র রহমান 
মাতার নামঃ িময়া খা ন 
ামঃ িফিলপনগর, ইউিনয়নঃ িফিলপনগর 

ডাকঘরঃ িফিলপনগর, উপেজলাঃ দৗলত র 
জলাঃ ি য়া-১২১৬। 

৩৪৪ ৩০৪ নামঃ মাঃ মা দ রানা 
িপতার নামঃ মাঃ কিবর আলী সরকার 
মাতার নামঃ মাছাঃ ইফফাত আরা বগম 
ামঃ ছিলম নগর সরকার পাড়া, ইউিনয়নঃ ৫নং 

রিদঘী, ডাকঘরঃ রিদঘী, উপেজলাঃ দবীগ  
জলাঃ প গড়-৫০২০। 

৩৪৫ 

৩০৫ নামঃ আইিরন আ ার িলমা 
িপতার নামঃ মাঃ আলী হােসন 
মাতার নামঃ হািফজা বগম 
ামঃ িপ লবাড়ীয়া, ইউিনয়নঃ বাগবাটী 

ডাকঘরঃ বাগবাটী, উপেজলাঃ িসরাজগ  
জলাঃ িসরাজগ - ৬৭০০। 

৩৪৬ ৩০৬ নামঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ জাফর আলী 
মাতার নামঃ অ ফা খা ন 
ামঃ জাফর ম ল বাড়ী 

৫২িরয়া পাড়া, ইউিনয়নঃ ১২নং কলস পাড়া 
ডাকঘরঃ াচ াও, উপেজলাঃ নািলতাবাড়ী 
জলাঃ শর র- ২১১১। 

৩৪৭ 

৩০৭ নামঃ হলাদ ম ল 
িপতার নামঃ ত পিরমল ম ল 
মাতার নামঃ কা ন বালা ম ল 
ামঃ বকচর, ইউিনয়নঃ বািলয়াকাি  

ডাকঘরঃ বািলয়াকাি , উপেজলাঃ 
বিলয়াকাি , জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭৩০। 

৩৪৮ ৩০৮ নামঃ মিনরা পারভীন 
িপতার নামঃ র ইসলাম 
মাতার নামঃ সািহদা খা ন 
ামঃ কােয়ম র, ইউিনয়নঃ ৪নং খামার পাড়া 

ডাকঘরঃ কােয়ম র, উপেজলাঃ খানসামা 
জলাঃ িদনাজ র- ৫২৩০। 

৩৪৯ 

৩০৯ নামঃ ফােতমা আ ার তািনয়া 
িপতার নামঃ হা ন-অর-রিশদ 

৩৫০ ৩১০ নামঃ মাঃ সাই র রহমান 
িপতার নামঃ মাঃ শাহা ীন 

৩৫১ 



মাতার নামঃ রােকয়া রিশদ 
১৩৮৫ নং িবিব রাড, ামঃ রাতন খসবা 
টালী খালা, ইউিনয়নঃ ৪ নং, ডাকঘরঃ 
যেশার, উপেজলাঃ যেশার, জলাঃ যেশার - 
৭৪০০। 

মাতার নামঃ রওশনারা খা ন 
ামঃ বািলয়াডাংগা, ইউিনয়নঃ ১০নং আগরদাড়ী 

ডাকঘরঃ র ল র, উপেজলাঃ সাত ীরা সদর 
জলাঃ সাত ীরা-৯৪০০। 

৩১১ নামঃ রািজব সরকার 
িপতার নামঃ বাদল সরকার 
মাতার নামঃ সি তা সরকার 
ামঃ প ানন র, ইউিনয়নঃ ৬নং 

ডাকঘরঃ ন েকানা, উপেজলাঃ ন েকানা 
সদর, জলাঃ ন েকানা-২৪০০। 

৩৫২ ৩১২ নাম মাঃ মা াক আহেমদ 
িপতার নামঃ মাঃ মা ফা কামাল 
মাতার নামঃ ফিরদা আ ার 
ামঃ গায়ারী (আ না  পাড়া) 

ইউিনয়নঃ ০১, ডাকঘরঃ ভাওয়ািলয়া বাজার 
উপেজলাঃ ভা ক, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৪০। 

৩৫৩ 

৩১৩ নামঃ মাঃ আ ল কাই ম 
িপতার নামঃ নাজ ল ইসলাম 
মাতার নামঃ খােতজা বগত 
ামঃ পি ম রামখানা (নাখরাজ) 

ইউিনয়নঃ রামখানা, ডাকঘরঃ নাখারগ   
উপেজলাঃ নােগ রী, জলাঃ িড় াম- 
৫৬৬০। 

৩৫৪ ৩১৪ নামঃ মাছাঃ শাহানাজ পারভীন ইঁ 
িপতার নামঃ সাই র রহমান 
মাতার নামঃ হািসনা বগম 
ামঃ  নাও ডাংগা, ইউিনয়নঃ সে ষ র 

ডাকঘরঃ নাখারগ , উপেজলাঃ নােগ রী 
জলাঃ িড় াম-৫৬৬০। 

৩৫৫ 

৩১৫ নামঃ মাঃ আহসান হাবীব 
িপতার নামঃ ল ইসলাম 
মাতার নামঃ আেয়শা খা ন 
ামঃ দলাই কাটা, ইউিনয়নঃ ১০নং 

হিররাম র, ডাকঘরঃ আন  বাজার, 
উপেজলাঃ পাবতী র, জলাঃ িদনাজ র-
৫২৬০। 

৩৫৬ ৩১৬ নামঃ মাঃ কাম ল হাসান 
িপতার নামঃ মাঃ খিল র রহমান 
মাতার নামঃ মাছাঃ শফািল বগম 
ামঃ চি র, ইউিনয়নঃ চি র 

ডাকঘরঃ চি র , উপেজলাঃ রগ  
জলাঃ গাইবা া- ৫৭২০। 

৩৫৭ 

৩১৭ নামঃ মাঃ জািহ ল আলম 
িপতার নামঃ মাঃ শাম ল আলম 
মাতার নামঃ নাজমা আ ার 
ামঃ পারাবািড় ( বভা কা পৗরসভা) 

ইউিনয়নঃ ২নং ওয়াড, ডাকঘরঃ গৗরী র 
উপেজলাঃ গৗরী র, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৭০। 

৩৫৮ ৩১৮ নামঃ মাছাঃ কামনা খা ন 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল কািফ িময়া 
মাতার নামঃ মাছাঃ হাসেন আরা বগম 
ামঃ ভবানী র, ইউিনয়নঃ ৪নং সাহপাড়া 

ডাকঘরঃ লসীঘাট, উপেজলাঃ গাইবা া সদর 
জলাঃ গাইবা া- ৫৭০০। 

৩৫৯ 

৩১৯ নামঃ মাঃ রােশ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ ছাবাহান 
মাতার নামঃ মাছাঃ পা ল খা ন 
ামঃ ড়ািলয়া, ইউিনয়নঃ রতনকাি  

ডাকঘরঃ ড়ািলয়া, উপেজলাঃ িসরাজগ  
জলাঃ িসরাজগ -৬৭০০। 

৩৬০ ৩২০ নামঃ রািজ লতানা 
িপতার নামঃ মমতাজ আলী 
মাতার নামঃ িজ া ন নছা 
ামঃ কয়া ভবানী র, ইউিনয়নঃ কালা 

ডাকঘরঃ কালাহাট, উপেজলাঃ বদলগাছী 
জলাঃ নও া-৬৫৭০। 

৩৬১ 

৩২১ নামঃ মাঃ আ াহ 
িপতার নামঃ ম আলী 
মাতার নামঃ াহার 
ামঃ পাছদিব া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৬২ ৩২২ নামঃ মা র রিশদ 
িপতার নামঃ মিতউর রহমান 
মাতার নামঃ চ া আ ার 
ামঃ চংভােদরা, ইউিনয়নঃ ী 

ডাকঘরঃ চংভােদরা, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৬৩ 

৩২৩ নামঃ মাঃ এমদা ল হক 
িপতার নামঃ মাঃ হািব র রহমান 
মাতার নামঃ মেনায়ারা বগম 
ামঃ পাছদিব া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৬৪ ৩২৪ নামঃ মাঃ মাফা ল হােসন 
িপতার নামঃ িদলমাহ দ 
মাতার নামঃ মাছাঃ হািমদা বগম 
ামঃ বািদহাট , ডাকঘরঃ জগৎগ  

উপেজলাঃ লবািড়য়া, জলাঃ ময়মনিসংহ। 

৩৬৫ 



৩২৫ নামঃ মাঃ আল মা ন 
িপতার নামঃ মাঃ হলাল উি ন 
মাতার নামঃ  খােদজা খা ন 
ামঃ দামপাড়া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৬৬ ৩২৬ নামঃ আ স সামাদ 
িপতার নামঃ খিবর 
মাতার নামঃ খােলদা 
ামঃ রাজারচর মা া কাি  

ডাকঘরঃ আল জােময়া ল 
উপেজলাঃ িশবচর, জলাঃ মাদারী র-৭৯৩০। 

৩৬৭ 

৩২৭ নামঃ মাঃ মিশউর রহমান হাওলাদার 
িপতার নামঃ মাঃ মিতয়ার রহমান 
হাওলাদার 
মাতার নামঃ মািহ র বগম 
ামঃ ল বিনয়া, ইউিনয়নঃ সা িরয়া 

ডাকঘরঃ রালা, উপেজলাঃ রাজা র 
জলাঃ ঝালকা -৮৪১০। 

৩৬৮ ৩২৮ নামঃ মাঃ গালাম রাি  
িপতার নামঃ মাঃ আ র রা াক 
মাতার নামঃ মাছাঃ শানাজ পারভীন 
ামঃ প ানন র, ইউিনয়নঃ ৪নং িসংেহর বাংলা 

ডাকঘরঃ ন েকানা, উপেজলাঃ ন েকানা সদর 
জলাঃ ন েকানা-২৪০০। 

৩৬৯ 

৩২৯ নামঃ মাঃ রাদ হােসন 
িপতার নামঃ এেলম সরদার 
মাতার নামঃ হািচনা 
ামঃ বড় িহজলী, ইউিনয়নঃ নবাব র 

ডাকঘরঃ সানা র, উপেজলাঃ বািলয়াকাি  
জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭২২। 

৩৭০ ৩৩০ নামঃ মাঃ িরপন 
িপতার নামঃ আ ল খােলক 
মাতার নামঃ পা ল বগম 
ছিলম উি ন হাওলাদার বািড় 
ামঃ চরেপাটকা, ইউিনয়নঃ বা া 

ডাকঘরঃ ভালা, উপেজলাঃ ভালা সদর 
জলাঃ ভালা-৮৩০০। 

৩৭১ 

৩৩১ নামঃ শামীম 
িপতার নামঃ বাদশা মা র 
মাতার নামঃ মায়া বগম 
ামঃ চরল ী র, ইউিনয়নঃ িছলারচর 

ডাকঘরঃ িছলারচর, উপেজলাঃ মাদারী র 
সদর, জলাঃ মাদারী র-৭৯০০। 

৩৭২ ৩৩২ নামঃ মাঃ আ স সা ার 
িপতার নামঃ মাঃ আিল ি ন 
মাতার নামঃ খািদজা বগম 
ামঃ চকেদামাদী, ইউিনয়নঃ ভা ক গাছী 

ডাকঘরঃ ন ন র, উপেজলাঃ য়া 
জলাঃ রাজশাহী-৬২৬০। 

৩৭৩ 

৩৩৩ নামঃ মাঃ রােসল ইয়াঁ  
িপতার নামঃ মাঃ আ ল কালাম ইয়াঁ  
মাতার নামঃ রািজয়া বগম 
ামঃ ইসলাম পাড়া ঘােষর চর 

ইউিনয়রঃ ইসলাম পাড়া ঘােষর চর 
ডাকঘরঃ গাপালগ , উপেজলাঃ 
গাপালগ , জলাঃ গাপালগ -৮১০০। 

৩৭৪ ৩৩৪ নামঃ মাহসীন 
িপতার নামঃ আ র রা াক 
মাতার নামঃ পা ল বগম 
আকন বাড়ী, ামঃ নল িনয়া 
ইউিনয়নঃ পােড়রহাট, ডাকঘরঃ কািলবািড়হাট 
উপেজলাঃ িজয়ানগর, জলাঃ িপেরাজ র-৮৫০২। 

৩৭৫ 

৩৩৫ নামঃ মাঃ ছাই র রহমান 
িপতার নামঃ মাঃ রহমত আলী 
মাতার নামঃ রািশদা খা ন 
ামঃ িবয়ারা, ইউিনয়নঃ সাংগাইল 

ডাকঘরঃ সাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৭৬ ৩৩৬ নামঃ ি  বগম 
িপতার নামঃ আ ল রা াক 
মাতার নামঃ লাইিল বগম 
ামঃ নকলা দি ণ, ইউিনয়নঃ ১নংওয়াড 

ডাকঘরঃ নকলা, উপেজলাঃ নকলা 
জলাঃ শর র-২১৫০। 

৩৭৭ 

৩৩৭ নামঃ সাহাইল আহমদ 
িপতার নামঃ আ র রহমান 
মাতার নামঃ মােজদা রহমান 
ামঃ অর  পাশা, ইউিনয়নঃ সাংগাইল 

ডাকঘরঃ সাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৭৮ ৩৩৮ নামঃ সরাত জাহান িপংিকং 
িপতার নামঃ জােহর উি ন খান 
মাতার নামঃ নাজমা চৗ রী 
ামঃ শাি বাগ, ইউিনয়নঃ ক য়া 

ডাকঘরঃ ক য়া, উপেজলাঃ ক য়া 
জলাঃ ন েকানা-২৪৮০। 

৩৭৯ 

৩৩৯ নামঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাকেছদ আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ শফালী বগম 
ামঃ দবী র, ইউিনয়নঃ ৯নং শদহ 

ডাকঘরঃ শদহ(িহিলর ডাংগা), উপেজলাঃ 

৩৮০ ৩৪০ নামঃ মাঃ েয়ল রানা 
িপতার নামঃ শিহ ল ইসলাম 
মাতার নামঃ জিমলা খা ন 
ামঃ বলার িদয়ার, ইউিনয়নঃ ০৩নং 

ডাকঘরঃ রায়েদর পাড়, উপেজলাঃ সিরয়াবাড়ী 

৩৮১ 



নবাবগ  
জলাঃ িদনাজ র-৫২৬০। 

জলাঃ জামাল র-২০৫০। 

৩৪১ নামঃ ইসরাত জাহান 
িপতার নামঃ আ ল হািকম 
মাতার নামঃ তাসিলমা বগম 
ামঃ িমিরক র, ইউিনয়নঃ ২নং ওয়াড 

ডাকঘরঃ বাকাই নগর, উপেজলাঃ গৗরী র 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৭০। 

৩৮২ ৩৪২ নামঃ আ ল আল রাবােয়ত 
িপতার নামঃ শাহজাহান আলী 
মাতার নামঃ িরনা বগম 
ামঃ চরবস ী, ইউিনয়নঃ ৮নং চরঅ ধর 

ডাকঘরঃ নারায়ন খালা, উপেজলাঃ নকলা 
জলাঃ শর র-২১৫০। 

৩৮৩ 

৩৪৩ নামঃ মাঃ রমজান আলী 
িপতার নামঃ মাঃ হাসাইন আলী 
মাতার নামঃ খািদজা খা ন 
ামঃ বািশটী, ইউিনয়নঃ ১নংছনধরা 

ডাকঘরঃ হিরনাদী, উপেজলাঃ ল র 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

৩৮৪ ৩৪৪ নামঃ মাঃ শিরফ িময়া 
িপতার নামঃ সমেশর আলী 
মাতার নামঃ লমিত বগম 
ামঃ রহাই অ ধর, ইউিনয়নঃ ৮নং চর অ ধর 

ডাকঘরঃ নারায়ন খালা, উপেজলাঃ নকলা 
জলাঃ শর র-২১৫০। 

৩৮৫ 

৩৪৫ নামঃ মাঃ আেনায়ার হাসাইন 
িপতার নামঃ আই ব আলী 
মাতার নামঃ নাজমা বগম 
ামঃ চকেদামাদী, ইউিনয়নঃ ৩ নং 

ডাকঘরঃ ন ন র, উপেজলাঃ য়া 
জলাঃ রাজশাহী-৬২৬০। 

৩৮৬ ৩৪৬ নামঃ সােয়ফ মাহা দ তােমক 
িপতার নামঃ মাঃ আ  তালহা 
মাতার নামঃ ম য়ারা বগম 
ামঃ শশরা হাজী পাড়া 

ইউিনয়নঃ ০৫, ডাকঘরঃ ফািসলাভাংগা 
উপেজলাঃ সদর, জলাঃ িদনাজ র-৫২০০। 

৩৮৭ 

৩৪৭ নামঃ মাছাঃ মাক দা খা ন 
িপতার নামঃ আ র রিশদ 
মাতার নামঃ হাসনা হনা 
ামঃ না য়ার পাড়া, ইউিনয়নঃ না য়ার 

পাড়া 
ডাকঘরঃ না য়ার পাড়া, উপেজলাঃ 
কািজ র 
জলাঃ িসরাজগ -৬৭১০। 

৩৮৮ ৩৪৮ নামঃ দবািশষ রায় 
িপতার নামঃ অসীম মার রায় 
মাতার নামঃ দীি  রানী রায় 
ামঃ পিদয়া, ইউিনয়নঃ ১০নং াচড়া 

ডাকঘরঃ র, উপেজলাঃ যেশার সদর 
জলাঃ যেশার-৭৪০০। 

৩৮৯ 

৩৪৯ নামঃ মাঃ সিফউ াহ 
িপতার নামঃ মাঃ শহী াহ 
মাতার নামঃ জাহান আরা বগম 
ামঃ পাছদির া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাশগাতী 

ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৯০ ৩৫০ নামঃ মাঃ সজল সরকার 
িপতার নামঃ রজাউল কিরম 
মাতার নামঃ লাইলী আ ার 
ামঃ কা ািনয়া/খিড়কাহাটা 

ইউিনয়নঃ ১৩ নং ভবানী র, ডাকঘরঃ কা ািনয়া 
উপেজলাঃ লবাড়ীয়া, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২১৬। 

৩৯১ 

৩৫১ নামঃ হা ান ম মদার 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল বাশার ম মদার 
মাতার নামঃ রিহমা আ ার 
মা ফা জােম মসিজদ সড়ক 
ামঃ দি ণ সাইল র, ডাকঘরঃ জাতীয় 

িব িব ালয় 
উপেজলাঃ গাজী র সদর, জলাঃ গাজী র-
১৭০৪। 

৩৯২ ৩৫২ নামঃ মাঃ আিন র রহমান 
িপতার নামঃ মাহ র রহমান 
মাতার নামঃ আছমা আক  
ামঃ ব দির া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ াচ দির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৯৩ 

৩৫৩ নামঃ তাহিমনা আ ার রাণী 
িপতার নামঃ মাঃ আ র রা াক রানা 
মাতার নামঃ নািছমা বগম লাভলী 
ামঃ বাজারদী, ইউিনয়নঃ ৫নং  

ডাকঘরঃ নকলা, উপেজলাঃ নকলা 
জলাঃ শর র-২১৫০। 

৩৯৪ ৩৫৪ নামঃ িশ  আ ার 
িপতার নামঃ আ ল হাই 
মাতার নামঃ আিছয়া খা ন 
ামঃ সহনা , ইউিনয়নঃ ৫নং সহনা  

ডাকঘরঃ পাছার বাজার, উপেজলাঃ গৗরী র 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৭০। 

৩৯৫ 

৩৫৫ নামঃ মাঃ িমজা র রহমান 
িপতার নামঃ মাঃ আেনায়ার হােসন 

৩৯৬ ৩৫৬ নামঃ মাছাঃ নািছমা খানম 
িপতার নামঃ মাঃ নহাল উি ন খান 

৩৯৭ 



মাতার নামঃ রািশদা খা ন 
ামঃ চিড়য়া ম  পাড়া, ইউিনয়নঃ 

হা ম ল 
ডাকঘরঃ হা ম ল, উপেজলাঃ উ াপাড়া 
জলাঃ িসরাজগ -৬৭৬০। 

মাতার নামঃ শফালী বগম 
ামঃ িব র, ইউিনয়নঃ ৪নং সাহাপাড়া 

ডাকঘরঃ িব র, উপেজলাঃ গাইবা া সদর 
জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

৩৫৭ নামঃ মাঃ িহেমল 
িপতার নামঃ মাঃ আ স সা ার 
মাতার নামঃ মাছাঃ েলমা 
ামঃ কািশনগর, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ আউটারগাতী, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৩৯৮ ৩৫৮ নামঃ মাঃ আ ল ্ স 
িপতার নামঃ মাঃ কিছম উ ীন 
মাতার নামঃ সােহরা বগম 
ামঃ ভবানী র, ইউিনয়নঃ ১নং চেহলগাজী 

ডাকঘরঃ জািহদ র, উপেজলাঃ িদনাজ র সদর 
জলাঃ িদনাজ র-৫২০০। 

৩৯৯ 

৩৫৯ নামঃ ৎফর রহমান 
িপতার নামঃ স খান 
মাতার নামঃ লাইলী খা ন 
ামঃ দাগািড়য়া (খান বাড়ী) 

ইউিনয়নঃ দশী াম, ডাকঘরঃ বড় 
মাঝদি ণা, উপেজলাঃ তাড়াশ, জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭৮০। 

৪০০ ৩৬০ নামঃ সীমা আ ার 
িপতার নামঃ মাঃ আব ল গিন 
মাতার নামঃ বেদনা খা ন 
ামঃ াছ দির া, ইউিনয়নঃ ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘরঃ াছ দির া, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪০১ 

৩৬১ নামঃ িশপন চ  মাদক 
িপতার নামঃ িজেতন চ  মাদক 
মাতার নামঃ জাসনা রাণী 
ামঃ ব পা ল, ইউিনয়নঃ ২নং পা ল 

ডাকঘরঃ মা াসা সয়দ র, উপেজলাঃ 
পীরগাছা, জলাঃ রং র-৫৪৫০। 

৪০২ ৩৬২ নামঃ রতন ম ল 
িপতার নামঃ ত রাস মাহন ম ল 
মাতার নামঃ ত ম  ম ল 
ামঃ ম লবাড়ী,ইউিনয়নঃ উ র ভ াবাড়ী 

ডাকঘরঃ উ র ভ াবাড়ী, উপেজলাঃ গাপালগ  
সদর, জলাঃ গাপালগ -৮১০১। 

৪০৩ 

৩৬৩ নামঃ মাঃ হািব র রহমান 
িপতার নামঃ মাঃ জালাল উ ীন হাওলাদার 
মাতার নামঃ ফােতমা বগম 
ামঃ বচর কয়ািরয়া, ইউিনয়নঃ কয়ািরয়া  

ডাকঘরঃ কয়ািরয়া, উপেজলাঃ কালিকিন 
জলাঃ মাদারী র-৭৯২০। 

৪০৪ ৩৬৪ নামঃ মাঃ ল আিমন 
িপতার নামঃ বেয়ন উি ন 
মাতার নামঃ রািবয়া খা ন 
ামঃ জাগাড়ী (বেয়ন বাড়ী) 

ইউিনয়নঃ হাসাইগাড়ী, ডাকঘরঃ কাটখইর 
উপেজলাঃ নও া সদর, জলাঃ নও া-৬৫১০। 

৪০৫ 

৩৬৫ নামঃ রােসল িময়া 
িপতার নামঃ আ র রহমান 
মাতার নামঃ রািশদা বগম 
ামঃ গামড়া, ইউিনয়নঃ নল ড়া 

ডাকঘরঃ রাং য়া, উপেজলাঃ িঝনাইগাতী 
জলাঃ শর র-২১২০। 

৪০৬ ৩৬৬ নামঃ আ.ক.ম পরাগ সরদার 
িপতার নামঃ কমর উি ন সরকার 
মাতার নামঃ পারভীন আ ার 
ামঃ আচার াও, ইউিনয়নঃ আচার াও 

ডাকঘরঃ আচার াও, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪০৭ 

৩৬৭ নামঃ ইউ ফ আহাে দ 
িপতার নামঃ মাঃ শাহাব উি ন 
মাতার নামঃ ফােতমা আ ার 
ামঃ গিপনাথ র, ইউিনয়নঃ গাংগাইল 

ডাকঘরঃ গাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪০৮ ৩৬৮ নামঃ রজাউল কিরম 
িপতার নামঃ ত িব  
মাতার নামঃ িহ র 
ামঃ পি ম বামনা, ইউিনয়নঃ ৩নং িচনা লী 

ডাকঘরঃ িগলাবাড়ী, উপেজলাঃ ইসলাম র 
জলাঃ জামাল র-২০২২। 

৪০৯ 

৩৬৯ নামঃ মািরয়া আ ার 
িপতার নামঃ আ ল হােসম  
মাতার নামঃ মিজনা বগম 
ামঃ নকী, ডাকঘরঃ মিনয়  

উপেজলাঃ আখাউড়া, জলাঃ িব-বািড়য়া। 

৪১০ ৩৭০ নামঃ মাঃ আ  বা ার 
িপতার নামঃ মাঃ ইয়া ব আলী 
মাতার নামঃ মাসাঃ েমরা 
ামঃ চরেমাহন র, ডাকঘরঃ করাম র 

উপেজলাঃ াপাইনবাবগ  সদর 
জলাঃ াপাইনবাবগ -৬৩০০। 

৪১১ 

৩৭১ নামঃ হািব র রহমান 
িপতার নামঃ আ  হািনফ 

৪১২ ৩৭২ নামঃ ফা আ ার 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল হােসম 

৪১৩ 



মাতার নামঃ আিমনা বগম 
ামঃ বড় িহজল (ভাংগা পাড়া) 

ইউিনয়নঃ নবাব র, ডাকঘরঃ সানা র 
উপেজলাঃ বািলয়াকাি , জলাঃ রাজবাড়ী- 
৭৭২২। 

মাতার নামঃ মিজনা বগম 
ামঃ নকী, ডাকঘরঃ মিনয়  

উপেজলাঃ আখাউড়া, জলাঃ িব-বািড়য়া। 

৩৭৩ নামঃ কাকলী রাণী 
িপতার নামঃ বাব  রাম 
মাতার নামঃ িণমা রাণী 
ামঃ মজাই ভাংগা (আ ল হািমেদর বাড়ীর 

পােশ), ইউিনয়নঃ বজরা তবক র, 
ডাকঘরঃ বালাবাড়ী হাট, উপেজলাঃ 
িচলমারী, জলাঃ িড় াম-৫৬৩০। 

৪১৪ ৩৭৪ নামঃ মাঃ রািশ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ আিতয়ার রহমান 
মাতার নামঃ আিমলা বগম 
ামঃ বড়শশী সরকার পাড়া, ইউিনয়নঃ ৫নং 

বড়শশী, ডাকঘরঃ বগ ল লা, উপেজলাঃ বাদা 
জলাঃ প গড়-৫০২০। 

৪১৫ 

৩৭৫ নামঃ মাঃ শািহ ামান 
িপতার নামঃ মাঃ সািদ ল ইসলাম 
মাতার নামঃ মাসাঃ িন ফা বগম 
ামঃ ডাম লী, ইউিনয়নঃ বা েদব র 

ডাকঘরঃ বা েদব র, উপেজলাঃ গাদাপাড়ী 
জলাঃ রাজশাহী- ৬৩০০। 

৪১৬ ৩৭৬ নামঃ মাছাঃ শামীমা আ ার 
িপতার নামঃ মাঃ শওকাত আহাে দ 
মাতার নামঃ মাছাঃ রজাহান বগম 

যে , মাঃ শওকত আহাে দ 
ামঃ মালসাদহ, ডাকঘরঃ গাংনী 

উপেজলাঃ গাংনী, জলাঃ মেহর র-৭১১০। 

৪১৭ 

৩৭৭ নাম: মা: আিমনা খা ন 
িপতার নাম: মা: আ ল আহাদ 
মাতার নাম: ম বাসানং-নাজ ল দা 
(মা ার) 
াম:বড় গাংনী, ইউিনয়ান:  -৫ নং গাংনী 

ডাকঘর: বড় গাংনী, উপেজলা: আলমডা া 
 

জলা: য়াডা া-৭২০১◌াছা: তাহিমনা 
খা ন।   

৪১৮ ৩৭৮ নাম: মা: শিহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: ত এরশাদ আলী 
মাতার নাম:আেলয়া পারভীন  
াম: হম বািড়, ইউিনয়ান: গনগর  

ডাকঘর: বালসাবািড়, উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ -৬৭৬০। 

৪১৯ 

৩৭৯ নাম: মা: রিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: গহর আলী 
মাতার নাম:িন ফা ইয়াসিমন 
াম:রায়পাড়া ভা িড়য়া, ইউিনয়ান:কাপাশ 

হা য়া   
 

ডাকঘর: সা হা , উপেজলা: হিরনা  
 

জলা: িঝনাইদহ-৬৭৬০ 

৪২০ ৩৮০ নাম: ইিরন আফিরন 
িপতার নাম: শখ মাহা দ একরাম হাসেন 
মাতার নাম: ন নাহার বগম   
াম:একডালা, ইউিনয়ান: গ র   

 

ডাকঘর: তারাগ , উপেজলা: কািসয়া  
 

জলা: গাজী র-১৭৩০। 

৪২১ 

৩৮১ নাম: মা: মেহদী হাসান 
িপতার নাম: মা: আ ল কােশম হাওলাদার 
মাতার নাম: মােমনা বগম 

যে ঃ মা:মা ম হাং 
াম:িশকারী ঘাট, ইউিনয়ান:১৫ নং মােড়ল 

গ , ডাকঘর:িবশারীঘাটা, উপেজলা: মােড়ল 
গ , জলা:বােগরহা -৯৩২০। 

৪২২ ৩৮২ নাম: মা: িব াল হাসাইন 
িপতার নাম: মা: শাহাজান আলী 
মাতার নাম: আেলয়া খা ন 
াম:বার পািখয়া, ইউিনয়ান:৪ নং চি পাশা 

ডাকঘর: সানাতনী, উপেজলা:খামার াও 
জলা:িসরাজগ -৬৭৭২। 

৪২৩ 

৩৮৩ নাম: মন আহে দ 
িপতার নাম: মা: আ ল বািরক 
মাতার নাম:শাম াহা  
াম:বার পািখয়া, ইউিনয়ান:৪ নং চি পাশা 

ডাকঘর: খামার াও, উপেজলা:না াইল 
জলা:ময়মনিসংহ-২২৯০। 

৪২৪ ৩৮৪ নাম: মা: মিতউর রহমান 
িপতার নাম: মা: মিশউর রহমান 
মাতার নাম:আজরন বগম  
বাসানং-৬৪৪, াম:লি র পাড়া 
ইউিনয়ান:১১ নং হির র, ডাকঘর: কািশম বাজার 
উপেজলা: রগ , জলা:গাইব া-৫৭২০। 

৪২৫ 

৩৮৫ নাম: মা: শাহ আলম 
িপতার নাম: মা: আ ল গ র 
মাতার নাম: মাছা: সােলহা বগম  
াম: খা ত ছাড়া, ইউিনয়ান: কাউিনয়া 

৪২৬ ৩৮৬ নাম: দী  দাস 
িপতার নাম: মেনার ন দাস 
মাতার নাম: মিত রানী দাস  
াম: আমবাড়ী বাজার, ইউিনয়ান: মা ার াও 

৪২৭ 



ডাকঘর: খা ত ছাড়া, উপেজলা: 
কাউিনয়া, জলা:রং র-৫৪৪০। 

ডাকঘর: আমবাড়ীবাজার, উপেজলা: দায়ারা বাজার 
জলা: নামগ -৩০০০। 

৩৮৭ নাম: মা: বােয়র আলী 
িপতার নাম: ইকরাম হােসন 
মাতার নাম:আেলয়া বগম। 
াম: পড়লী, ইউিনয়ান: লারাম র 

ডাকঘর: লারাম র, উপেজলা: নড়াইল 
জলা: নড়াইল-৭৫০০। 

৪২৮ ৩৮৮ নাম: া রানী রায় 
িপতার নাম: ভেব র চ  রায় 
মাতার নাম:স া রানী রায়  
াম: দি ন হােড়ায়া, ইউিনয়ান: পৗরসভা 

ডাকঘর: নীলফামারী, উপেজলা: নীলফামারী 
জলা: নীলফামারী-৫৩০০। 

৪২৯ 

৩৮৯ নাম: মা: মিন ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: িসরা ল ইসলাম 
পেটায়াির 
মাতার নাম: হেলনা বগম  
াম: নায়ারাই ইসলাম র, ইউিনয়ান:২ নং 

ওয়াড, ডাকঘর:ছাতক িসেলট ফ া রী, 
উপেজলা: ছাতক, জলা: নামগ -৫৩০০। 

৪৩০ ৩৯০ নাম: মা: মা াফা কামাল 
িপতার নাম: ত মাজাফফর আক  
মাতার নাম:শাহা রী বগম 
াম: িমর র, ইউিনয়ান:৪ নং শাহাপাড়া 

ডাকঘর:িব র, উপেজলা: গাইবা া সদর 
জলা: গাইবা া-৫৭০০। 

৪৩১ 

৩৯১ নাম: মাছা: শারিমন আ ার 
িপতার নাম: ত:এ. .এম মা ািফ র 
রহমান 
মাতার নাম: মাছা: কিহ র বগম 
াম: খা  কামর র, ইউিনয়ান:১১নং-
খা  কামর র, ডাকঘর: খা  কামর র, 

উপেজলা: সা ্ াহ র, জলা: গাইবা া-
৫৭১০। 

৪৩২ ৩৯২ নাম: মা: েবল হাসান 
িপতার নাম: মা: জাে ল হােসন 
মাতার নাম: হািসনা বগম 
াম: চরবািলয়া দ: পাড়া, ইউিনয়ান: ১ নং ওয়াড  

ডাকঘর: রহাট, উপেজলা: সিরষাবািড় 
জলা: জামাল র-২০৫০। 

৪৩৩ 

৩৯৩ নাম: স দ আলী 
িপতার নাম: রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: িফয়া বগম 
াম: রহাই অ ধর, ইউিনয়ান: ৮ নং চর 

অ ধর, ডাকঘর: নারায়ন খালা, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র-২১৫০। 

৪৩৪ ৩৯৪ নাম: মা: রতন আলী 
িপতার নাম: মা: আ ল মিজদ িব াস 
মাতার নাম: হািলমা খা ন 
বাসানং-৫৭৫, াম: হািতয়া  
ইউিনয়ান: হািতয়া, ডাকঘর: হািতয়া  
উপেজলা: ি য়া সদর, জলা: ি য়া-৭০০২। 

৪৩৫ 

৩৯৫ নাম: মা: ইিলয়াস আলািমন 
িপতার নাম: মা: আ র স র 
মাতার নাম: আেলয়া বগম 
াম: শাহজাহান র, ইউিনয়ান: প ে ািশ-

১২ নং, ডাকঘর: সলপ, উপেজলা: উ াপাড়া 
জলা: িসরাজগ -৬৭৬৩। 

৪৩৬ ৩৯৬ নাম: মা:  লতান 
িপতার নাম:আ ল আিলম 
মাতার নাম: নািছমা বগম 
াম: চা য়া, ইউিনয়ান: দয়াড়া 

ডাকঘর: চা য়া, উপেজলা: সদর 
জলা: যেশার-৭৪০০। 

৪৩৭ 

৪৯৭ নাম: মা: মািফ ামান 
িপতার নাম: মা: আ র রিশদ 
মাতার নাম: মাছা: িশধা বগম 
াম: িবিবরচর, ইউিনয়ান: ৭ নং 

ঢালিক.ইউ.িপ, ডাকঘর: িবিবরচর, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র-২১৫০। 

৪৩৮ ৩৯৮ নাম: মা: ফরহাদ হােসন 
িপতার নাম: মা: হযরত আলী 
মাতার নাম:ফিজলা খা ন 
াম:সখ া, ইউিনয়ান: ৩নং ভাইটকাি  

ডাকঘর: ভাইটকাি , উপেজলা: ল র 
জলা: ময়মনিসংহ-২১৫০। 

৪৩৯ 

৩৯৯ নাম: মা: মা দ রানা 
িপতার নাম: মা: জয়নাল আেবদীন 
মাতার নাম:আফেরাজা খা ন 
াম: ানবািড়, ইউিনয়ান: ৭নং টালিক 

ডাকঘর: িবিবরচর, উপেজলা: নকলা 
জলা: শর র-২১৫০। 

৪৪০ ৪০০ নাম: মা: নবীর হােসন 
িপতার নাম: মা: মায়াে ম হােসন 
মাতার নাম: র নাহার বগম  
াম:খািলয়া, ইউিনয়ান: িবেনাদ র 

ডাকঘর: িবেনাদ র, উপেজলা: মহ দ র 
জলা: মা রা--৭৬৩১। 

৪৪১ 

৪০১ নাম: আ  বকর িসি ক 
িপতার নাম:রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: তহিমনা বগম  

৪৪২ ৪০২ নাম: শখ রািফল হাছান 
িপতার নাম: মা: জালাল উি ন 
মাতার নাম: র জা বগম  

৪৪৩ 



াম:জয়মিন, ইউিনয়ান: িচলা 
ডাকঘর: াদপাই ফের  অিফস, উপেজলা: 
মাংলা, জলা: বােগরহাট-৯৩৫০। 

াম:িবিবরচর, ইউিনয়ান: ৭ নং টালকী 
ডাকঘর: িবিবরচর, উপেজলা: নকলা 
জলা: শর র-২১৫০। 

৪০৩ নাম: মা: জািহ ল হক 
িপতার নাম: মা: রহমত আলী 
মাতার নাম: রািশদা খা ন  
াম:িবয়ারা, ইউিনয়ান: গাংগাইল 

ডাকঘর: গাংগাইল, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ-৭৯২০। 

৪৪৪ ৪০৪ নাম: মা: শরী ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: আব ল হাই 
মাতার নাম: নািগছ আ ার 
াম: বাশা , ইউিনয়নঃ ১ নং ছনধরা, ডাকঘরঃ 

হিরনাদী, উপেজলাঃ ল র, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২৫০ 

৪৪৫ 

৪০৫ নাম: মা: ফািহম ইয়া 
িপতার নাম: মা: ইি ছ আলী ইয়া 
মাতার নাম: পয়ারা বগম 

যে ঃ মা: ইি ছ আলী ইয়া 
াম: নায় াও,ডাকঘর:বি  বাজার 
সানার াও,নারায়নগ । 

৪৪৬ ৪০৬ নাম: মা: আশরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মিজবর রহমান 
মাতার নাম: আকিলমা বগম 
বাসা নং ৯৪, রাড নং ৪ 
দি ন কােয়ম র,ওয়াড নং ৪ 
ফ া,নারায়নগ  ১৪২০। 

৪৪৭ 

৪০৭ নাম: মাঃ ম ল আলম           
িপতার নাম: ত আ র রিহম     
মাতার নাম: মাছাঃ মি কা বগম 
ামঃ নশরত র, ইউিনয়নঃ ৮ নং বায়ালী 

কাজীরেবড়      ডাকাঘরঃ বায়ালী, 
উপেজলাঃ গাইবা া, জলাঃ গাইবা া-
৫৭০০। 

৪৪৮ ৪০৮ নাম: মা: মজবাউল হক 
িপতার নাম: মা: শিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: ফািতমা খা ন 
ামঃ হাতনাবাদ, ইউিনয়নঃ বা েদব র,  ডাকঘরঃ 
চৗহ ীেটালা, উপেজলাঃ গাদাগাড়ী, জলাঃ 

রাজশাহী ৬৩০০ 

৪৪৯ 

৪০৯ নাম: মা: ওবােয় ল হক 
িপতার নাম: মা: আ ল হােসন 
মাতার নাম: তাহিমনা আ ার 
বাসা নং-১৮৪, ামঃ িবকনা, ইউিনয়নঃ 
১নং ঝালকা   পৗরসভার, ডাকঘরঃ 
ঝালকা  সদর, উপেজলাঃ ঝালকা  সদর, 
জলাঃ ঝালকাঠী ৮৪০০ 

৪৫০ ৪১০ নাম: মাঃ মন হােসন 
িপতার নাম: মা: মিশয়ার রহমান 
মাতার নাম: আেমনা খা ন 
ামঃ গলগিলয়া, ডাকঘরঃ দাহাকলা 

উপেজলাঃ বাঘারিপড়া, জলাঃ যেশার-৭৪৭০ 

৪৫১ 

৪১১ নাম: মা: ইনা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: হািফ র রহমান 
মাতার নাম: রােফজা বগম 
ামঃ খিড় া, ইউিনয়নঃ পদাহ 

ডাকঘরঃ পদাহ, উপেজলাঃ চৗগাছা 
জলাঃ যেশার। 

৪৫২ ৪১২ নাম: পন মার িব াস 
িপতার নাম: জগব  িব াস 
মাতার নাম: ল িল রানী 
ামঃ দি ন বািনয়া ািত, ইউিনয়নঃ ভা াবািড়, 

ডাকঘরঃ চ ন াতী, উপেজলাঃ বল িচঁ , জলাঃ 
িসরাজগ । 

৪৫৩ 

৪১৩ নাম: মা: শািহন আলম 
িপতার নাম: ত মা: র শখ 
মাতার নাম:আিমনা বগম 
ামঃ বহালী খামার, ইউিনয়নঃ ৭ নং া া 

ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলাঃ নাগর র, 
জলাঃ টাংগাইল-১৯৩৭ 

৪৫৪ ৪১৪ নাম: সািদয়া হােসন 
িপতার নাম: মেনায়ার হােসন 
মাতার নাম: মিনরা আ ার 
ামঃ ল ীবরদী, ইউিনয়নঃ  

ল ীবরদী, ডাকঘরঃ গাপালদী বাজার 
উপেজলাঃ আড়াইহাজার , জলাঃ নারায়নগ -১৪৫১ 

৪৫৫ 

৪১৫ নাম: হািনফ উি ন 
িপতার নাম: মা: হােসন আলী 
মাতার নাম: মাছা: আি য়া বগম 
ামঃ বড় িচলাগাই, 

ইউিনয়নঃ ৩ নং ভাইট কাি , ডাকঘরঃ 
ভাইট কাি  বাজার, উপেজলাঃ ল র, 
জলাঃ ময়মনিসংহ। 

৪৫৬ ৪১৬ নাম: কামাল পারেভজ 
িপতার নাম: মা: আব র রহমান 
মাতার নাম: মাসা: মােজদা আ ার 
ামঃ অব  পাশা, ইউিনয়নঃ গাংগাইল ১ নং 

ওয়াড, ডাকঘরঃ গাংগাইল, ইউিনয়নঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ ২২৯১ 

৪৫৭ 

৪১৭ নাম: মা: ৎফর রহমান 
িপতার নাম: মা: ই ািহম 

৪৫৮ ৪১৮ নাম: মা: রিবউল আউয়াল 
িপতার নাম: মা: তাসিলম উি ন 

৪৫৯ 



মাতার নাম: ৎফা বগম  
যে ঃ মা: ই ািহম 
ামঃ ভবানী র, ইউিনয়নঃ পাইেকারেদৗলা 

উপেজলাঃ নােটার সদর, জলাঃ নােটার 
৬৪০০। 

মাতার নাম: জািমলা বগম 
যে ঃ মা: তসিলম উি ন  
ামঃ হ দ িবহার, ইউিনয়নঃ ৬ নং িবলাশ বািড় 

ডাকঘরঃ ীপগ  হাট, উপেজলাঃ বদলগািছ, জলাঃ 
নও া 

৪১৯ নাম: মা: আ র রা াক 
িপতার নাম: ত শিহ ল ইসলাম 
মাতার নাম: খইমালা 
ামঃ মিরচা, ইউিনয়নঃ  গানগর, 

ডাকঘরঃ বালসাবািড়, উপেজলাঃ উ াপাড়া, 
জলাঃ িসরাজগ । 

৪৬০ ৪২০ নাম: মা: মােজ ল ইসলাম 
িপতার নাম: ওয়ােজদ আলী 
মাতার নাম: ওিমছা বগম 
ামঃ কালপািন বজরা, ইউিনয়নঃ বজরা, ডাকঘরঃ 

বজরা হাট, উপেজলাঃ উিল র, জলাঃ িড় াম 

৪৬১ 

৪২১ নাম: মা: আব া আল আিমন 
িপতার নাম: িসরাজ উি ন 
মাতার নাম: ৎফা বগম  

যে ঃ মা: িসরাজ উি ম ইয়া 
অিফসাস ভবন, গাজী র সদর, গাজী র 

৪৬২ ৪২২ নাম: আফছানা িমিল 
িপতার নাম: আমজাদ হােসন 
মাতার নাম: কিহ র 
ামঃ বড়াবািড়, ইউিনয়নঃ গািসংগা, ভাওয়াল, 

ডাকঘরঃ  নারায়ন র, উপেজলাঃ র, জলাঃ 
গাজী র। 

৪৬৩ 

৪২৩ নাম: মাঃ ইিলয়াস উি ন ঞঁা             
িপতার নাম: হা ন অর রিশদ ঞাঁ  
মাতার নাম: িদলেরাবা বগম 
ামঃ পাছদির া, ইউিনয়নঃ রাজগাতী   

 ডাকঘরঃ পাছদির া, উপেজলাঃ না াইল,  
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১ 

৪৬৪ ৪২৪ নাম: তািরন আ ার              
িপতার নাম: মাঃ জািকর হােসন  
মাতার নাম: নাজমা বগম 
ামঃ পাহািড়য়া কাি , ইউিনয়নঃ পাহািড়য়া কাি    

 ডাকঘরঃ পাহািড়য়া কাি , উপেজলাঃ বা ারাম র 
জলাঃ া ণবািড়য়া-৩০২৮ 

৪৬৫ 

৪২৫ নাম: মাঃ মিফ ল ইসলাম              
িপতার নাম: মাঃ আ ল হািমদ মাড়ল  
মাতার নাম: মাছাঃ আিবরন নছা 
বাসা নং-এইচ-১৬৯, ামঃ কলস 
ইউিনয়নঃ কলস, ডাকঘরঃ আশা িন  
উপেজলাঃ আশা িন, জলাঃ সাত ীরা-
৯৪৬০ 

৪৬৬ ৪২৬ নাম: মাছাঃ জা া ল বড়া             
িপতার নাম: মাঃ ম  ম ল 
মাতার নাম: মাছাঃ তহিমনা বগম 
ামঃ লবাড়ী, ইউিনয়নঃ লবাড়ী, ওয়াড নং-০২ 

ডাকঘরঃ গািব গ , উপেজলাঃ গািব গ  
জলাঃ গাইবা া-৫৭৪০ 

৪৬৭ 

৪২৭ নাম: র মাহা দ               
িপতার নাম: আমজাদ িসকদার 
মাতার নাম: ন নাহার 
ামঃ কলাগািছয়া, ইউিনয়নঃ িলশাখালী  

ডাকঘরঃ উ র ব কলাগািছয়া, উপেজলাঃ 
আমতলী, জলাঃ বর না-৮৭১০। 

৪৬৮ ৪২৮ নাম: মাঃ আকতার হােসন               
িপতার নাম: ত আ  ব ার িসি ক 
মাতার নাম: ত রািহমন খা ন 
ামঃ চরেনওয়ার গাছা, ডাকঘরঃ উ াপাড়া আর এস 

উপেজলাঃ উ াপাড়া, জলাঃ িসরাজগ -৬৭৬১ 

৪৬৯ 

৪২৯ নাম: মাঃ জািহ ল ইসলাম               
িপতার নাম: মাঃ আ ল ওহাব মা া 
মাতার নাম: তহিমনা খা ন 
ামঃ কা খালী, ইউিনয়নঃ মাইজপাড়া  

ডাকঘরঃ ম প ী, উপেজলাঃ নড়াইল সদর  
জলাঃ নড়াইল-৭৫০০ 

৪৭০ ৪৩০ নাম: মাছাঃ আফসানা সারিমন                
িপতার নাম: মাঃ আয় ল হক 
মাতার নাম: মাছাঃ ছিকনা বগম 
ামঃ দঃ জাওরানী, ইউিনয়নঃ ভলা িড় 

ডাকঘরঃ ভলা িড়, উপেজলাঃ হাতীবা া   
জলাঃ লালমিনরহাট-৫৫৩০। 

৪৭১ 

৪৩১ নাম: মাঃ সাখাওয়াত হাসাইন                
িপতার নাম: মাঃ ওয়ােহদ আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ মিদনা আ ার 
ামঃ আচার াও বীর পাড়া, ইউিনয়নঃ 

আচার াও ডাকঘরঃ আচার াও 
উপেজলাঃ না াইল  
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯০ 

৪৭২ ৪৩২ নাম: মাঃ জািহদ রজা                
িপতার নাম: মাঃ আলী হােসন 
মাতার নাম: িপয়ারা বগম 
ামঃ হার, ইউিনয়নঃ স দয়কাঠী  

ডাকঘরঃ মশানী, উপেজলাঃ নছারাবাদ  
জলাঃ িপেরাজ র-৮৪০৪ 

৪৭৩ 

৪৩৩ নাম: মাঃ িজয়াউর রহমান                 ৪৭৪ ৪৩৪ নাম: মাঃ কাজল িময়া                  ৪৭৫ 



িপতার নাম: মাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতার নাম: জািহদা বগম 
ামঃ চকিশতারাম, ইউিনয়নঃ ১২ নং 

কােশাপাড়া 
ডাকঘরঃ ভীম র, উপেজলাঃ মা া  
জলাঃ নও া-৬৫১০। 

িপতার নাম: মাঃ আ র ছা ার  
মাতার নাম: মিজদা খা ন 
ামঃ ধর াও, ইউিনয়নঃ৯ নং আচার াও 

ডাকঘরঃ ধর াও, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০ 

৪৩৫ নাম: মাঃ আওলাদ িময়া                  
িপতার নাম: মাঃ সাই ল ইসলাম 
মাতার নাম: নািছমা আ ার 
ামঃ ধর াও, ইউিনয়নঃ৯ নং আচার াও 

ডাকঘরঃ ধর াও, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২৩০০ 

৪৭৬ ৪৩৬ নাম: মাঃ আকতা ামান                   
িপতার নাম: মাঃ নােয়ব আলী 
মাতার নাম: আকিলমা বগম 
ামঃ নাওভা া, ইউিনয়নঃ ১৩ নং রৗহা  

ডাকঘরঃ রৗহা, উপেজলাঃ শর র সদর 
জলাঃ শর র -২৩০০। 

৪৭৭ 

৪৩৭ নাম: হপী আ ার                   
িপতার নাম: মাঃ হািববর রহমান 
মাতার নাম: মিজনা বগম 
ামঃ ভাটপাড়া, ইউিনয়নঃ ৭ নং ভাতশালা  

ডাকঘরঃ সাপমারী, উপেজলাঃ শর র সদর 
জলাঃ শর র -২১০০ 

৪৭৮ ৪৩৮ নাম: মাঃ আ র রব আক                    
িপতার নাম: মাঃ হািদস আক  
মাতার নাম: আয়শা আ ার 
ামঃ পংকরহাটী, ইউিনয়নঃ ৫নং গাংগাইল 

ডাকঘরঃ গাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪৭৯ 

৪৩৯ নাম: মন চ  দাস                   
িপতার নাম: নারায়ন চ  দাস 
মাতার নাম: অলকা রানী দাস 
ামঃ াচাবািলয়া, ইউিনয়নঃ ১ নং গাভা 

রামচ র, ডাকঘরঃ াচাবািলয়া, 
উপেজলাঃ ঝালকাঠী সদর  
জলাঃ ঝালকাঠী-৮৪০২। 

৪৮০ ৪৪০ নাম: মন মার দবনাথ                   
িপতার নাম: ভাস মার দবনাথ 
মাতার নাম: া রানী দবনাথ 
ামঃ বড়পাইকপাড়া, ইউিনয়নঃ রাখালগািছ 

ডাকঘরঃ রাখালগািছ, উপেজলাঃ বােগরহাট সদর 
জলাঃ  বােগরহাট -৯৩৭০ 

৪৮১ 

৪৪১ নাম: তীক ণকার                   
িপতার নাম: ব ণকার   
মাতার নাম: মি কা ণকার   
বাসাঃ ণকারপাড়া, ামঃ ব নলতা  
ইউিনয়নঃ নলতা, ডাকঘরঃ নলতা, 
মাবারক নগর, উপেজলাঃ কািলগ , 
জলাঃ  সাত ীরা -৯৪৪১ 

৪৮২ ৪৪২ নাম: মাঃ আল আিমন ম ল                   
িপতার নাম: মাঃ আ  তােহর ম ল 
মাতার নাম: মাছাঃ িবয়া বগম   
ামঃ আয়ভাংগী, ইউিনয়নঃ ৩ নং শাখাহার 

ডাকঘরঃ আেয়জাবাদ, উপেজলাঃ গািব গ  
জলাঃ  গাইবা া -৫৭৪০। 

৪৮৩ 

৪৪৩ নাম: নাজ ল হক                   
িপতার নাম: আকরা ল হক 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম   
ামঃ িমি র, ইউিনয়নঃ ৪ নং চ ীপাশা  

ডাকঘরঃ বা ই াম, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ  ময়মনিসংহ -২২৯০ 

৪৮৪ ৪৪৪ নাম: ইসাকার উল হক                   
িপতার নাম: এহেতশম উল হক 
মাতার নাম: িবউ  আ ার   
ামঃ পংকরহা , ইউিনয়নঃ গাংগাইল  

ডাকঘরঃ গাংগাইল, উপেজলাঃ না াইল 
জলাঃ  ময়মনিসংহ -২২৯০ 

৪৮৫ 

৪৪৫ নাম: শা না ইয়াসিমন                   
িপতার নাম: ত মাঃ আ ল কালাম 
মাতার নাম: রিবজা বগম   
ামঃ পাঠাকাটা, ইউিনয়নঃ ৬ নং পাঠাকাটা 

ডাকঘরঃ নারায়নেখালা, উপেজলাঃ নকলা  
জলাঃ  শর র -২১৫০ 

৪৮৬ ৪৪৬ নাম: িরমা আ ার                    
িপতার নাম: ছিফর উি ন  
মাতার নাম: হািলমা বগম   
ামঃ পাঠাকাটা ব পাড়া, ইউিনয়নঃ ৬ নং 

পাঠাকাটা, ডাকঘরঃ নারায়নেখালা, উপেজলাঃ 
নকলা, জলাঃ  শর র -২১৫০ 

৪৮৭ 

৪৪৭ নাম: াহার হািস                    
িপতার নাম: র মাহা দ 
মাতার নাম: মােশদা খ ন    
ামঃ ঘােষরকাি , ইউিনয়নঃ টাক 

ইউিনয়ন, ডাকঘরঃ আড়ািলয়া, উপেজলাঃ 
কাপািসয়া, জলাঃ  গাজী র -১৭৪৩ 

৪৮৮ ৪৪৮ নাম: মাঃ মাতাি ম ইসলাম                    
িপতার নাম: মাঃ আ ল লিতফ 
মাতার নাম: মাছাঃ সানালী বগম      
ামঃ আরাজী পাড় াও, ইউিনয়নঃ ৭ নং িচলারং 

ডাকঘরঃ ভলাজান, উপেজলাঃ ঠা র াও সদর 
জলাঃ  ঠা র াও -৫১০০। 

৪৮৯ 



৪৪৯ নাম: মাঃ জ ল ইসলাম                    
িপতার নাম: কারবান আলী 
মাতার নাম: জািমলা বগম      
ামঃ বায়ািলয়া চা ার পাড়া, ইউিনয়নঃ১০ 

নং বড়হর, ডাকঘরঃ বায়ািলয়া বাজার, 
উপেজলাঃ উ াপাড়া, জলাঃ  িসরাজগ  -
৬৭৬০। 

৪৯০ ৪৫০ নাম: আকরাম হাসাইন                    
িপতার নাম: রিফ ল ইসলাম 
 মাতার নাম: মােজদা খা ন      
ামঃ রহাই তরা র, ইউিনয়নঃ ১নং অ ধার 

ডাকঘরঃ অ ধার বাজার, উপেজলাঃ ময়মনিসংহ 
সদর, জলাঃ  ময়মনিসংহ -২২০৫ 

৪৯১ 

৪৫১ নাম: িরেকা চা  মা 
িপতার নাম: স পা চা  মা 
মাতার নাম: ত ন কাি  চা  মা 
বাসা: চািরখ; খ, ব কভা া, াম: 
চািরখ; খ, ব কভা া, ইউিনয়ন: ৫নং 
ব কভা া, ডাকঘর: রা ামা  
উপেজলা: রা ামা  সদর, জলা: 
রা ামা -৪৫০০। 

৪৯২ ৪৫২ নাম: মা: আল আিমন 
িপতার নাম:িসি র রহমান 
মাতার নাম: খােদজা 
াম: শলাট, ইউিনয়ান: ২ নং গাজী র  

ডাকঘর: িজন মাওনা, উপেজলা: র 
জলা: গাজী র -১৭৪০। 

৪৯৩ 

৪৫৩ নাম: মা: ামান 
িপতার নাম: মা: াহ 
মাতার নাম: তাসিলমা 
াম: িহজলজানী, ইউিনয়ন: ৬নং রাজগাতী 

ডাকঘর: পাছদির া, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ-২২৯১। 

৪৯৪ ৪৫৪ নাম: মাঃ তৗিহ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ মািনক িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ ত রা বগম 
ামঃ র ন ন র, ইউিনয়নঃ দাড়দ র, ডাকঘরঃ 

দাউদ র, উপেজলাঃ নবাবগ , জলাঃ িদনাজ র-
৫২৮১। 

৪৯৫ 

৪৫৫ নাম: মা: মা ফা 
িপতার নাম: মা: ফাই ল ইসলাম 
মাতার নাম: িমলন আ ার 
াম: সালাহার ( গামড়া, কা া) 

ইউিনয়ন: ৭নং ী ওয়াড নং ০১ 
ডাকঘর: ী, উপেজলা: না াইল 
জলা: ময়মনিসংহ-২৩০০। 

৪৯৬ ৪৫৬ নাম: আিন ল ইসলাম 
িপতার নাম: কামাল ফিকর 
মাতার নাম: আসমা বগম  
াম: হাটমদা র, ইউিনয়ন: মদা র 

ডাকঘর: ইটমদা র, উপেজলা: কালখালী 
জলা: রাজবাড়ী-৭৭২২। 

৪৯৭ 

৪৫৭ নাম: মাহা দ িমজা র রহমান 
িপতার নাম: মাহা দ হািব র রহমান 
মাতার নাম: মিরয়ম বগম 
বাসা নং ম-০২৩৩, উ ান উ য়ন বাড 
ওয়াড নং ০৭, ডাকঘর: রা ামা  
উপেজলা: রা ামা  সদর 
জলা: রা ামা -৪৫০০। 

৪৯৮ ৪৫৮ নাম: আতাহা ল ইসলাম 
িপতার নাম: ত আ ল হােসন 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
াম: চক আ ািরয়া, ইউিনয়ন: ১২ নং কামািরয়া 

ডাকঘর: রাহা, উপেজলা: শর র সদর 
জলা: শর র-২১০০। 

৪৯৯ 

৪৫৯ নাম: নাজ ল হক 
িপতার নাম: আফছর আলী 
মাতার নাম: রােহলা বগম 
াম: চক আ ািরয়া, ইউিনয়ন: ১২নং 

কামািরয়া, ডাকঘর: রাহা, উপেজলা: 
শর র সদর, জলা: শর র-২১০০। 

৫০০ ৪৬০ নাম: মা: সিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম: র মাহা দ য়া 
মাতার নাম: রািশদা আ ার 
াম: শকদী পাড়া, নায়া াও, ইউিনয়ন: নায়া াও 

ডাকঘর: ধ ীর বাজার, উপেজলা: সানার াও 
জলা: নারায়নগ -১৪৪০। 

৫০১ 

৪৬১ নাম: মা: আশরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: আ ল বােরক 
 মাতার নাম: মাছা: আেফরাজা বগম 
াম: তা ক সাহাবাজ, ইউিনয়ন: ৫নং 

বালাপাড়া, ডাকঘর: কাউিনয়া, উপেজলা: 
কাউিনয়া, জলা: রং র-৫৪৪০। 

৫০২ ৪৬২ নাম: আিতয়া লতানা 
িপতার নাম: মা: আতাউর রহমান 
মাতার নাম: আকিলমা বগম 
াম: শাি র, ইউিনয়ন: যাগীপাড়া 

ডাকঘর: বীর ৎযা, উপেজলা: বাগমারী 
জলা: রাজশাহী-৬৪০৩। 

৫০৩ 

৪৬৩ নাম: মা: শির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: মাবারক হােসন 
মাতার নাম: সিলমা বগম 

৫০৪ ৪৬৪ নাম: মা: আ াহ আল মা ফ 
িপতার নাম: মা: আ ল হােসন 
মাতার নাম: মা  জা খা ন 

৫০৫ 



বাড়ী নং ০১, রাড নং ৪৬ 
াম: ধীবাড়ী, ইউিনয়ন: কজরী 

ডাকঘর: জািমরতা, উপেজলা: শাহজাদ র 
জলা: িসরাজগ -৬৭৭২। 

াম: লভ র, ইউিনয়ন: বরমী 
ডাকঘর: সাতখামাইর, উপেজলা: র 
জলা: গাজী র-১৭৪৪। 

৪৬৫ নাম: ফজেল রাি  
িপতার নাম: ওয়ািমন উ াহ 
মাতার নাম: রেহনা বগম 
বাসা নং- মৗলভী বাড়ী, াম: উ কা ী 
ইউিনয়ন: ৮নং িবশন ী, ডাকঘর: 
চতনকা া, উপেজলা: আড়াইহাজার, 
জলা: নারায়নগ -১৪৫০। 

৫০৬ ৪৬৬ নাম: মা: জািকর হােসন 
িপতার নাম: মা: ছিলম উি ন 
মাতার নাম: মাছা: েলখা খা ন 
াম: বলদাহ, ওয়াড নং- ৮, ডাকঘর: পাইেকরছড়া, 

উপেজলা: য়া ামারী, জলা: িড় াম-৫৬৭০। 

৫০৭ 

৪৬৭ নাম: মাছা: সালমা খা ন 
িপতার নাম: ত সানা উ াহ 
মাতার নাম: মিরয়ম খা ন 
াম: িমজা র, ডাকঘর: িনয়াদহ 

উপেজলা: ভড়ামারা, জলা: ি য়া-৭০৪০। 

৫০৮ ৪৬৮ নাম: মা: িফেরাজ আল মা ন 
িপতার নাম: মা: নাজ ল হক 
মাতার নাম: ফরেদৗসী বগম 
বাসার নাম নাজ েলর বািড়, াম: নাক ল 
ইউিনয়ন: ৩নং খন া, ডাকঘর: িশমলবাড়ী 
উপেজলা: পীরগ , জলা: ঠা র াও-৫১০২। 

৫০৯ 

৪৬৯ নাম: মা: মাহ র রহমান 
িপতার নাম মা: ৎফর রহমান 
মাতার নাম: মাছা: তােহরা বগম 
াম: িনদারাবাদ, ইউিনয়ন: ৫নং হরষ র 

ডাকঘর: পাক হরষ র, উপেজলা: 
িবজয়নগর, জলা: বা ণবািড়য়া। 

৫১০ ৪৭০ নাম: মা: সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: শিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: আি য়া খা ন 
বাসার নাম: জা া ল ফরেদৗিস ভবন,  
বাসা নং-৯, ওয়াড নং-৭, ডাকঘর: হিবগ  
উপেজলা: হিবগ  সদর, জলা: হিবগ -৩৩০০। 

৫১১ 

৪৭১ নাম: রেহনা আ ার 
িপতার নাম: বাদশা আলম 
মাতার নাম: জােবদা খা ন 
বাসার নাম: নিতডাংগা, াম: নিতডাংগা 
ডাকঘর: তােহর দা, উপেজলা: হিরনা  
জলা: িঝনাইদহ-৭২১০। 

৫১২ ৪৭২ নাম: ণব সরকার 
িপতার নাম: নপাল সরকার 
মাতার নাম: ির া সরকার 
বাসা: ঘাষ াও, াম: ঘাষ াও, ইউিনয়ন নং ৫ 
ডাকঘর: ঘাষ াও, উপেজলা: ধাবাউড়া 
জলা: ময়মনিসংহ-২৪১৬। 

৫১৩ 

৪৭৩ নাম: মা: রিবউল আলম 
িপতার নাম: মা: আ ল বােছদ 
মাতার নাম: নাজমা খা ন 
বাসা নং- ৬৯২, াম: মােছম র, ওয়াড নং 
১, ডাকঘর: িসরাজগ , উপেজলা: 
িসরাজগ , জলা: িসরাজগ -৬৭০০। 

৫১৪ ৪৭৪ নাম: জািকর হােসন 
িপতার নাম: নওেফল আলী 
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
বাসার নাম: ব য়ার চর উ রপাড়া 
াম: ব য়ার চর, ইউিনয়ন: ১১নং চর মারী 

ডাকঘর: বনয়ার চর, উপেজলা: ইসলাম র 
জলা: জামাল র-২০২০। 

৫১৫ 

৪৭৫ নাম: শা  মার 
িপতার নাম: সংকর মার 
মাতার নাম: েদবী রানী 
াম: ঝাড়ঘিরয়া, ইউিনয়ন:: কালা, ৩নং 

ওয়াড, ডাকঘর: ভা ার র, উপেজলা: 
বদলগাছী, জলা: নও া-৬৫৭০। 

৫১৬ ৪৭৬ নাম: মা: তির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মা: জ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছা: ফারজানা আ ার  
াম: মািছম র, ইউিনয়ন: বন র 

ডাকঘর: িচনাকাি , উপেজলা: িব ব র 
জলা: নামগ -৩০০০। 

৫১৭ 

৪৭৭ নাম: মা: মহিসন 
িপতার নাম: মা: আব র রিশদ 
মাতার নাম: হােজরা িবিব 
াম: বাঘার হাওলা, ইউিনয়ন: ২নং ইিলশা 

ডাকঘর: ইিলশার হাট, উপেজলা: ভালা 
সদর, জলা: ভালা। 

৫১৮ ৪৭৮ নাম: মা: জাহা ীর আলম 
িপতার নাম: মা: আমজাদ হােসন 
মাতার নাম: মাছা: জাহানারা বগম 
াম: ন চা নীয়া, ইউিনয়ন: অ দা নগর/০২ 

ডাকঘর: আ দা নগর, উপেজলা: পীরগাছা 
জলা: রং র-৫৪৫০। 

৫১৯ 

৪৭৯ নাম: মা: ল আমীন 
িপতার নাম: আ স ছ ার খান 

৫২০ ৪৮০ নাম: ফারহানা আ ার 
িপতার নাম: ফজ ল হক 

৫২১ 



মাতার নাম: জীবন নছা 
াম: দপদিপয়া, ইউিনয়ন: দপদিপয়া 

ডাকঘর: দপদিপয়া, উপেজলা: নলিস  
জলা: ঝালকাঠী-৮৪২০। 

মাতার নাম: জ রা বগম 
াম: রহাই আ  ধর, ইউিনয়ন: ৮নং চর অ  ধর 

ডাকঘর: নারায়ন খালা, উপেজলা: নকলা 
জলা: শর র-২১৫০। 

৪৮১ নাম: জিসম উি ন 
িপতার নাম: রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: জাসনা বগম 
াম: চরবস ী, ওয়াড নং-৮ 

ডাকঘর: নারায়ন খালা বাজার 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র-২১৫০ 

৫২২ ৪৮২ নাম: মা: রাজাউল কিরম 
িপতার নাম: মা: আ ল বােছদ 
মাতার নাম: নাজমা বগম 
বাসা নং ৬৯২, াম: মা ম র 
ওয়াড নং ১, ডাকঘর: িসরাজগ  
উপেজলা: িসরাজগ , জলা: িসরাজগ -৬৭০০। 

৫২৩ 

৪৮৩ নাম: মাছা: আফিরন আ ার 
িপতার নাম: মা: গালামা আজম 
মাতার নাম: মাছা: শাহানা বগম 

যে : আ ল খােয়র চৗ রী 
াম: চার কালােসানা, ডাকঘর: নভির 

উপেজলা: লছিড়, জলা: গাইবা া-৫৭৬০। 

৫২৪ ৪৮৪ নাম: ির  আ ার 
িপতার নাম: মা: আসলাম হােসন 
মাতার নাম: সােহরা খা ন 
াম: গয়ড়া, ইউিনয়ন: কালা 

ডাকঘর: কালাহাট, উপেজলা: বদলগাছী 
জলা: নও া-৬৫৭০। 

৫২৫ 

৪৮৫ নাম: মা: নাজ ল হােসন 
িপতার নাম: মা: আ ল কিরম 
মাতার নাম: মাছা: কিহ র বগম 
াম: ছাট কা িড়য়া, ইউিনয়ন: দাহ 

ডাকঘর: মািশলা, উপেজলা: চৗগাছা 
জলা: যেশার-৭৪১০। 

৫২৬ ৪৮৬ নাম: মা: রাওফার রহীম 
িপতার নাম: মা: শির ল ইসলাম 
মাতার নাম: ফরেদৗসী 
াম: মাকা র, ইউিনয়ন: খ িরয়া 

ডাকঘর: খ িরয়া, উপেজলা: চৗগাছা 
জলা: যেশার-৭৪১০। 

৫২৭ 

৪৮৭ নাম: স জ আলী 
িপতার নাম: ওহাব আলী 
মাতার নাম: হািসনা বগম 
বাসার নাম: ষণ গাছা, াম: ষণ গাছা 

বপাড়া, ইউিনয়ন: ৪নং িপপ ল, ডাকঘর: 
পাটল, উপেজলা: নলডা া, জলা: নােটার-
৬৪০৩। 

৫২৮ ৪৮৮ নাম: মা: আ ল মা ািলব 
িপতার নাম: মা: নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: সােনায়ারা বগম 
বাসার নাম: মা: নজ ল ইসলাম 
াম: িমর লী, ইউিনয়ন: দবীনগর 

ডাকঘর: দবীনগর, উপেজলা: নবাবগ  সদর 
জলা: াপাইনবাবগ -৬৩০০। 

৫২৯ 

৪৮৯ নাম: মা: আ াহ 
িপতার নাম: মা: মসেলম আলী 
মাতার নাম: মেনায়ারা খা ন 
াম: ি য়া (খাল পাড়া), ইউিনয়ন: 
িলয়ানী, ডাকঘর: ার র, উপেজলা: 
চৗগাছা, জলা: যেশার-৭৪১০। 

৫৩০ ৪৯০ নাম: মিরনা খা ন 
িপতার নাম: ন র আলী 
মাতার নাম: রবা  খা ন 
াম: হিরচরণ, ইউিনয়ন: অ দা নগর 

ডাকঘর: সাতদরগা বাজার, উপেজলা: দীপগাছা 
জলা: রং র-৫৪৫০। 

৫৩১ 

৪৯১ নাম: মা: সা াম হােসন 
িপতার নাম: মা: মক ল হােসন 
মাতার নাম: মাছা: িবউ  খা ন 
াম: রামভ র, ইউিনয়ন: চ ন র  

ডাকঘর: চ ন র, উপেজলা: কলােরায়া 
জলা: সাত ীরা-৯৪১৫। 

৫৩২ ৪৯২ নাম: মাহা র রহমান খান 
িপতার নাম: িজ া রহমান খান 
মাতার নাম: বেদনা আ ার 
াম: ভা কা র, ইউিনয়ন: ৫নং সহনাটী 

ডাকঘর: সাহাগী, উপেজলা: গৗরী র 
জলা: ময়মনিসংহ-২২৮১। 

৫৩৩ 

৪৯৩ নাম: মা: মা ািফ র রহমান 
িপতার নাম: ত মা: গালাম মা ফা 
মাতার নাম: িমেসস রািকয়া বগম 
াম: হলদীবাটা, ইউিনয়ন: ৪নং গৗির র 

ডাকঘর: ধনয়, উপেজলা: িঝনাইগাতী 
জলা: শর র-২১২০। 

৫৩৪ ৪৯৪ নাম: মা: িমজা র রহমান 
িপতার নাম: মা: মমতাজ আলী 
মাতার নাম: মাছা: মিমনা বগম 
াম: বলকা, ইউিনয়ন: বলকা 

ডাকঘর: বলকা, উপেজলা: রগ  
জলা: গাইবা া-৫৭২০। 

৫৩৫ 

৪৯৫ নাম: মাঃ িমজা র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ছােকন মা া 
মাতার নাম: মাছাঃ ছােকন মা া 

৫৩৬ ৪৯৬ নাম: মাঃ মন ল হক 
িপতার নাম: মাঃ আ ল কালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ ম জা খা ন 

৫৩৭ 



ামঃ আম াম, ওয়াড নং-০৪, ডাকঘরঃ 
বায়ালমারী, উপেজলাঃ বায়ালমারী, 
জলাঃ ফিরদ র-৭৮৬০। 

উ র রামনাথ র শখপাড়া, ইউিনয়নঃ ৮ নং 
রামনাথ র, ডাকঘরঃ রহমত র মা াসা, উপেজলাঃ 
বদরগ , জলাঃ রং র-৫৪৩০। 

৪৯৭ নাম: মা: রাকন িশকদার 
িপতার নাম:আ ল বাশার িশকদার 
মাতার নাম: রােকয়া বগম। 
াম: বা র চর কাচাির ডাি  

ইউিনয়ান: ঢউখািল, ডাকঘর: ঢউখািল 
উপেজলা:সদর র, জলা: ফিরদ র -
৭৮২২। 

৫৩৮ ৪৯৮ নাম: মা: তানভীর রহমান 
িপতার নাম: মা:্ ইিলয়া র রহমান 
মাতার নাম: নাজিমন আ ার 
াম: সােবক খাটর, ইউিনয়ান: গােড়রহাট  

ডাকঘর: গােড়রহাট, উপেজলা:শািলখা 
জলা: মা রা -৭৬২০। 

৫৩৯ 

 


