
িবষয়ঃ  আগামী ১২-০১-২০১৮ 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   টিলেফান অপােরটর পেদ িনেয়ােগর 

লে  ই ারিভউ কাড ই ত াথ েদȟ র তািলকা। 
 
 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১ জনাব মাঃ এনা ল হক  
িপতাঃ মাঃ নজ ল ইসলাম  
ামঃ সানকী ভা া, ইউিনয়নঃ মা র, 

ডাকঘরঃ সানকী ভা া, উপেজলাঃ ি শাল, 
জলাঃ ময়মনিসংহ-২২২০। 

১ ২ জনাব ইয়াসিমন আ ার নািহদ   
িপতাঃ ত মাঃ চান িময়া 
হাজী আজগর আলী রাড, ামঃ উ র আউচপাড়া 
র ল বাগ ওয়াড-৫৪, ডাকঘরঃ িনশাতনগর, 
উপেজলাঃ ট ী 
জলাঃ গাজী র-১৭১৯। 

২ 

৩ জনাব জসিমন আ ার 
িপতাঃ ত মাঃ চান িময়া   
হাজী আজগর আলী রাড, ামঃ উ র 
আউচপাড়া র ল বাগ ওয়াড-৫৪, ডাকঘরঃ 
িনশাতনগর, উপেজলাঃ ট ী 
জলাঃ গাজী র-১৭১৯। 

৩ ৪ জনাব সরাত রহমান 
িপতাঃ মাঃ ওয়ােজদ আলী 
৪০/৩, ব আহ দ নগর, দাউদখান  মসিজদ 
রাড, ওয়াড নং-১২, মাহা দ র, ঢাকা-১২১৬। 

৪ 

৫ জনাব শাহনাজ পারভীন 
িপতাঃ মাঃ িসরা ল হক চৗ রী 
মনা মি ল, ১৬৫ নং ামঃ িশ ল বাগ, ২য় 

তলা, ওয়াড নং-২, ডাকঘরঃ প য়াখালী, 
উপেজলাঃ প য়াখালী 
জলাঃ প য়াখালী-৮৬০০। 

৫ ৬ জনাব তােহরা খা ন 
িপতাঃ মাঃ হািমদ আলী শখ 
২/২, মাল  আবািসক এলাকা, ওয়াড নং-০৩, 
সাবহানবাগ সাভার, ঢাকা-১৩৪০। 

৬ 

৭ মাছাঃ জীবন নছা 
িপতাঃ মা ার হােসন 
যে ঃ আ ল মােলক মন, ঢাকা 

এিলেভেট◌্ড এ ে সওেয়, স  ভবন, িনউ 
এয়ারেপাট, পাট রাড, বনানী, ঢাকা। 

৭ ৮ জনাব হািস আ ার 
িপতাঃ  হািব ল হক 
১২, বািগচারেটক, পি ম রাম রা, ঢাকা-১২১৯। 

৮ 

৯ জনাব মাঃ আিন র রহমান 
িপতাঃ মাঃ শওকাত আলী 
বাসা নং-৫৩৩, ামঃ রাজা র, ইউিনয়নঃ 
বারাসাত, ডাকঘরঃ পানিততা, উপেজলাঃ 
তরখাদা, জলাঃ  লনা-২৭৭ 

৯ ১০ জনাব তানিজরাল নওশীন 
িপতাঃ মাঃ িময়ারাজ হােসন 
৮৯/১, গায়ালেটক জােম মসিজদ রাড, 
ফায়দাবাগ দি ণখান, ঢাকা-১২৩০। 

১০ 

১১ জনাব মাঃ িমরাজ হােসন 
িপতাঃ মাঃ বা ল শক 

রপাড়, তিলগাতী,  ওয়াড নং-০২, 
ডাকঘরঃ েয়ট উপেজলাঃ িদঘিলয়া, 
জলাঃ লনা-৯২০৩। 

১১ ১২ জনাব িশউিল খা ন 
িপতাঃ ত মাঃ নওয়াব আলী শখ 
মা দ র ক-এ, রাড নং-০২, বাড়ী-২১, 
মা দ র, ইউিনয়নঃ ব র, ডাকঘরঃ ইকরা, 
( ব র), উপেজলাঃ ফ া, জলাঃ 
নারায়নগ -১৪২১। 

১২ 

১৩ জনাব আসমা-উল- হাছনা 
িপতাঃ আ ল মা ান খান 
ামঃ দে র াও ম  পাড়া, ইউিনয়নঃ 

মািছম র, ডাকঘরঃ দে র াও, উপেজলাঃ 
িশব র, জলাঃ নরিসংদী-১৬২০। 

১৩ ১৪ জনাব ফারজানা আ ার 
িপতাঃ মাঃ মাখেলছ খান 
বাসা নং-১৩১, দি ণ গাড়ান, ডাকঘরঃ িখল াও, 
থানাঃ িখল াও, জলাঃ ঢাকা-১২১৯। 

১৪ 

১৫ জনাব ম াজ কিবর 
িপতাঃ তঃ মহিসন কিবর 
বাসা নং ৫৪,  ক. িস. রায় রাড, ওয়াড নং 
০৩,  ডাকঘরঃ ময়মনিসংহ, উপেজলাঃ 
ময়মনিসংহ, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২০০। 

১৫ ১৬ জনাব মাসাঃ সািনয়া আ ার  
িপতাঃ আ ল গিন হাওলাদার 
বাসাঃ জীয়া গাজী সরকার বাড়ী, ামঃ িশদলাই 
ইউিনয়নঃ িশদলাই, উপেজলাঃ া নবািড়য়া 
জলা   িম া-৩৫২৬। 

১৬ 



১৭ জনাব তািনয়া বগম 
িপতাঃ খােলক াদা 
মাঃ আ র রব খান, ক ািশয়ার, িবটাক, 
তজ াও, ডাকঘরঃ পিলেটকিনক াল, 

থানাঃ তজ াও, জলাঃ ঢাকা-১২০৮। 

১৭ ১৮ জনাব সারাহ তফর 
িপতাঃ শামসউি ন আহেমদ 
বাসা ৩৬৪/এ ৩য় তলা, ামঃ হাজী চানিময়ােলন, 
ম বাগ ওয়াড নং ৩৬, ডাকগরঃ শাি নগর, 
থানাঃ রমনা, জলাঃ ঢাকা-১২১৭। 

১৮ 

১৯ জনাব আরিফন ফরেদৗস িশখা 
িপতাঃ কাজী আিজ র রহমান 
বাসাঃ টকিনক াল রাড, ামঃ চরভব র 
নয়া পাড়া, ইউিনয়নঃ দওয়ান গ  
পৗরসভা, ডাকঘর’’, িঝল বাংলা গার 

িমলস, উপেজলাঃ দওয়ান গ  
জলাঃ জামাল র-২০৩১। 

১৯ ২০ জনাব ি য়াংকা আ ার 
িপতাঃ িসি র রহমান 
ামঃ রাদার া, ইউিনয়নঃ জারইতলা, ওয়াড 

নং ০১ ডাকঘরঃ জারইতলা. উপেজলাঃ িনকলী, 
জলাঃ িকেশারগ -২৩৩১। 

২০ 

২১ জনাব জািকয়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ মিতউর রহমান 
ামঃ উ র িমজানগর, ইউিনয়নঃ 

িমজানগর, ওয়াড নং ০৬ ডাকঘরঃ উ র 
িমজানগর, উপেজলাঃ রায় রা 
জলাঃ নসিসংদী-১৬৩২। 

২১ ২২ জনাব া খা ন 
িপতাঃ মাঃ আ ল কােদর 
 বাসাঃ ৫৪২, পানা পাড়া বাজার সড়ক, ামঃ 
পা া পাড়া ওয়াড নং ০৯, ডাকঘরঃ িজ, পা া 
পাড়া, উপেজলাঃ মেহশ র জলাঃ িঝনাইদহ-
৭৩৪০। 

২২ 

২৩ জনাব ি য়া রানী দাশ 
িপতাঃ গাপাল চ  দাশ 
বাসাঃ লহাট, ামঃ মািঝপাড়া, ওয়াড নং 
১২, ডাকঘরঃ লহাট, উপেজলাঃ িদনাজ র 
সদর, জলাঃ িদনাজ র-৫২০০। 

২৩ ২৪ জনাব নািহদ লাতানা ান 
িপতাঃ আ ল লিতফ ান 
বাসাঃ জািময়ত আলী বাড়ী, ামঃ পয়ার ব  
বাড়ী, ওয়াড নং ১২, ডাকঘরঃ পাহাড়তলী, 
উপেজলাঃ পাহাড়তলী জলাঃ চ াম-৪২০২। 

২৪ 

২৫ জনাব ফােতমা নেনসা 
িপতাঃ গালাম মা ফা কাজী 
বাসাঃ পারবাইন-৪, রাডঃ ৪, ামঃ ক 
িনউ িস. থানা শাহািল ইউিনয়নঃ সকশন, 
িমর র-১, জলাঃ ঢাকা-১২১৬। 

২৫ ২৬ জনাব তািনয়া তাজনীন উিম 
িপতাঃ মাঃ নােয়ব আলী 
বাসাঃ ৭২/১, মাওলানা ভাসানী রাড,  দ পাড়া 
ওয়াড নং ৪৮, ডাকঘর’ ইসলাম র, উপেজলাঃ 
ট ী, জলাঃ গাজী র-১৭১২। 

২৬ 

২৭ জনাব রাইয়া লতানা স া 
িপতাঃ মাঃ রহমত আলী 
বাসাঃ সাগিরকা রাড, ামঃ পাঠান,- পাড়া 
দি ণ ক লী, ওয়াড নং ২২, ডাকঘরঃ ক ম 
একােডমী, উপেজলাঃ পাহাড়তলী, জলাঃ 
চ াম-৪২১৯। 

২৭ ২৮ জনাব া খা ন 
িপতাঃ মাঃ দিসর উি ন 
ামঃ জাতহির, ইউিনয়নঃ ৮ নং উ র াম 

ডাকঘরঃ দিরয়া র, উপেজলাঃ মহােদব র 
জলাঃ নও া-৬৫৩০। 

২৮ 

২৯ জনাব মািরয়া ম মদার 
িপতাঃ মাঃ মিজ র রহমান 
ামঃ গািব র, ইউিনয়নঃ ৬নং উপাদী 

(দঃ), ডাকঘরঃ মা ার বাজার, উপেজলাঃ 
মতলব (দঃ), জলাঃ াদ র। 

২৯ ৩০ জনাব লতানা আ ার 
িপতাঃ মাঃ আ ল হােশম 
ামঃ বােন দ , ইউিনয়নঃ বােন দ , ডাকঘরঃ 

বােন দ  উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ শর র। 

৩০ 

৩১ জনাব মাঃ আজাদ হােসন 
িপতাঃ আঃ বােরক ফিকর 
বাসাঃ ০৫, বাসােবা, ওয়াড নং ১৪ 
ডাকঘরঃ বাসােবা, থানাঃ স জবাগ, জলাঃ 
ঢাকা-১২১৪। 

৩১ ৩২ জনাব িতভা ানাজ  
িপতাঃ কাশ ানাজ  
বাসাঃ ক ৬১/৬, কালা াদ র, ডাকঘরঃ লশান 
থানাঃ লশান জলাঃ ঢাকা-১২১২। 

৩২ 

৩৩ জনাব নাসিরন আ ার মিন 
িপতাঃ মাঃ খাকন িময়া 
বাসাঃ ৯২৪, সড়কঃ ০৫, সকশনঃ ০৭, 
ওয়াড নং ০৬ ডাকঘরঃ িমর র, থানাঃ 
প বী, জলাঃ ঢাকা-১২১৬। 

৩৩ ৩৪ জনাব হানা তাজকীয়া এি লা চৗ রী 
িপতাঃ মাঃ খায় ল এনাম চৗ রী 
বাসাঃ ব জগ াথ র ( চৗ রী), ামঃ ব 
জগ াথ র 
ওয়াড নং ০৩, ডাকঘরঃ িবরাম র, উপেজলাঃ 
িবরা র পৗরসভা, জলাঃ িদনাজ র-৫২৬৬। 

৩৪ 



৩৫ জনাব র া খানম 
িপতাঃ তঃ ান মা া 
বাসাঃ িব-৩০, িজ-১৩, এ.িজ.িব কেলানী,  
আল- হলাল জান, ডাকঘরঃ শাি নগর, 
থানাঃ মিতিঝল, জলাঃ ঢাকা-১২১৭। 

৩৫ ৩৬ জনাব সীমা রায় 
িপতাঃ তঃ মেনার ন রায় 
বাসাঃ িস/ও, জয়  দাস,   ১৩/৩, িড-টাউপ 
সরকাির কায়াটার, ডাকঘরঃ পাইকপাড়া, থানাঃ 
িমর র 
জলাঃ ঢাকা-১২১৬। 

৩৬ 

৩৭ জনাব মাছাঃ আিমনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
বাসা নং ২৭৬, ামঃ িসংদই (রড় জ া), 
ইউিনয়নঃ ইটা খালা, ওয়াড নং ৮, 
ডাকঘরঃ কািনয়াল খাতা 
উপেজলাঃ নীলফামারী সদর, জলাঃ 
নীলফামারী-৫৩০০। 

৩৭ ৩৮ জনাব আিমনা খা ন 
িপতা মাঃ আলী আকবর 
বাসাঃ জ ািত কমািশয়াল স ার, িব/৯৩, 
মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, ডাকঘরঃ িখল াও, থানাঃ 
িখল াও, জলাঃ ঢাকা-১২১৯। 

৩৮ 

৩৯ জনাব ববী  িব াস 
িপতাঃ রনিজত িব াস 
িব, ক, এস, িপ, ামঃ িশ িলয়া, িজরানী, 
ডাকঘরঃ িব, ক, এক, িপ, উপেজলাঃ 
সাভার, জলাঃ ঢাকা-১৩৪৯। 

৩৯ ৪০ জনাব েশদা আ ার 
িপতাঃ ত মাখেল র রহমান 
েশদা আ ার, ামঃ হিরণা ম মদারবাড়ী, 

ডাকঘরঃ বদর র, উপেজলাঃ চাি না, জলাঃ 
িম া-৩৫০০। 

৪০ 

৪১ জনাব নাসিরন আ ার 
িপতাঃ মাঃ শাহীন 
যে ঃ মাঃ আঃ রব ান, ক ািশয়ার, 

িবটাক, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৪১ ৪২ জনাব কািনজ ফারজানা 
িপতাঃ িসরা ল হক 
যে ঃ হাসেন আরা বগম, সহকারী িহসাব 

র ক, িহসাব র ক িবভাগ িবটাক, তজ াও 
িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৪২ 

৪৩ জনাব শা ী আ ার চী 
িপতাঃ মাঃ এস.এম. ামান 
বাসা নং ৬৯৯, ামঃ শহীদ হী , সড়ক, 
ওয়াড নং ৩,  ডাকঘরঃ জামাল র, 
উপেজলাঃ জামাল র, জলাঃ জামালা র-
২০০০। 

৪৩ ৪৪ জনাব মেনায়ারা বগম 
িপতাঃ গালাম মা ফা 
ামঃ বােন , ইউিনয়নঃ ৫নং বােন , 

ডাকঘরঃ বােন  উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ 
শর র-২১৫১। 

৪৪ 

৪৫ মাসাঃ িবনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ ছােদক আলী 
ামঃ বড় িশ ল তলা, ইউিনয়নঃ ১ নং 

িকেশারপাড়া, ডাকঘরঃ কািশয়াবাড়ী, 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া-
৫২৯১। 

৪৫ ৪৬ জনাবা নওেরাজ জাহান 
িপতাঃ মাঃ মমতাজ উি ন 
যে ঃ মাছাঃ মমতাজ বগম, িবটাক 
তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

৪৬ 

৪৭ মাছাঃ িসরা ম মিনরা 
িপতাঃ মাঃ শাম ল আলম 
িনিরিবিল, ক-১২/এ, িততাস াস রাড 
দি ণ বা া, ঢাকা-১২১২। 

৪৭ ৪৮ মাসাঃ তাসিলমা আ ার 
িপতাঃ মাঃ মাসেলম আলী হাওলাদার 
উঃ লামচরী, ৫৬৭, ামঃ উলামচরা, ইউিনয়নঃ 
চরবািড়য়া, ডাকঘরঃ চরবািড়য়া, উপেজলাঃ 
বিরশাল সদর, জলাঃ বিরশাল-৮২০০। 

৪৮ 

৪৯ জনাব রিন আ ার 
িপতাঃ তাবারক হােসন 
ামঃ সয়দ নগর (দিড়পাড়া), ইউিনয়নঃ 

য়া, ডাকঘরঃ  সয়দ নগর, উপেজলাঃ 
িশব র, জলাঃ নরিসংদী-১৬০০। 

৪৯ ৫০ জনাব জা া ল নাঈম 
িপতাঃ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
বাসাঃ সরকার বািড় (মাজার সংল ) 
ামঃ ভা য়া পাড়া, ইউিনয়নঃ ৬ নং পা িরয়া, 

উপেজলাঃ চতন িখলা 
উপেজলাঃ শর র সদর, জলাঃ শর র-২১০০। 

৫০ 

৫১ জনাব িশ ল মার দাস 
িপতাঃ উেপ  নাথ দাস 
ামঃ সােড সাত রিশ, ইউিনয়নঃ সদর র, 

ডাকঘরঃ সদর র উপেজলাঃ সদর র, 

৫১ ৫২ জনাব িদপা রাণী 
িপতাঃ িদলীপ চ  সরকার 
বাসাঃ িদ ন কমািশয়াল ই াি স, ৯৩/১-এ, 
এিলট সরদার কমঃ, ইউিনয়নঃ আগার াও, 

৫২ 



জলাঃ ফিরদ র-৭৮২০। তালতলা, ডাকঘরঃ মাহা দ র, থানাঃ 
মাহা দ র, জলাঃ ঢাকা-১২০৭। 

৫৩ জনাব িবধান সরকার 
িপতাঃ াম র সরকার 
বাসাঃ িদ ন কমািশয়াল ই াি স, ৯৩/১-
এ, এিলট সরদার কমঃ, ইউিনয়নঃ 
আগার াও, তালতলা, ডাকঘরঃ 
মাহা দ র, থানাঃ মাহা দ র, জলাঃ 

ঢাকা-১২০৭। 

৫৩ ৫৪ জনাব মাছাঃ উে  বাইয়া 
িপতাঃ এস এম জাহা ীর 
বাসাঃ শখ িভলা, ওেয়  জন, এ-২২ রাড নং ১১ 
ডাকঘরঃ জ ী, উপেজলাঃ খািলশ র 
জলাঃ লনা-৯০০০। 

৫৪ 

৫৫ জনাব শারিমন আ ার 
িপতাঃ আঃ খােলক হাওলাদার 
বাসাঃ হাি ং নং ৩, ামঃ জ ী 
উ রপাড়া মসিজদ রাড ডাকঘরঃ িজ.িপ.ও, 
উপেজলাঃ খািলশ র 
জলাঃ লনা-৯০০০। 

৫৫ ৫৬ জনাব মাঃ রােহল িমঞা 
িপতাঃ মাঃ আনা ল ইসলাম 
বাসাঃ রিশদ র, ামঃ রিশদ র, ইউিনয়নঃ ২◌ং 
বা য়া,  ডাকঘরঃ বা য়াহাট, উপেজলাঃ 
সানাতলী, জলাঃ ব ড়ঁা-৫৮২৬। 

৫৬ 

৫৭ জনাব রাকসানা হােসন পিপ 
িপতাঃ মাঃ মক ল হােসন 
বাসাঃ টগর, বাসা নং ০৫ 
ট টাইল আবািসক এলাকা-১, ট টাইল 
াফ কায়াটার, তজ াও, ঢাকা-১২০৮। 

৫৭ ৫৮ মাসাঃ পারিশ আ ার 
িপতাঃ ত হািব র রহমান 
ামঃ চর বািলয়া, ইউিনয়নঃ ডায়াইল, ডাকঘরঃ 

র হাট উপেজলাঃ সিরষাবাড়ী, জলাঃ 
জামাল র-২০৫০। 

৫৮ 

৫৯ রেহনা খা ন 
িপতাঃ হা ন-র-রিশদ 
বাসা নং-১৮৭, ামঃ কােথারা, ওয়াড নং-
৩৬, ডাকঘরঃ জাতীয় িব িব ালয়, 
উপেজলাঃ গাজী র, জলাঃ গাজী র-
১৭০৪। 

৫৯ ৬০ জনাব লতা রানী সরকার 
িপতাঃ ত আশা ন সরকার 
বাসা নং-০৯, দয়াগ  জেলপাড়া (৪থ তলা) 
ওয়াড নং-৪০, যা াবাড়ী, ঢাকা-১১০০। 

৬০ 

৬১ জনাব অিপতা দাশ 
িপতাঃ কাজল দাশ 
ববী রাউত, িবটাক, সাগিরকা রাড, কা ম 

একােডিম উপেজলাঃ পাহাড়তলী, জলাঃ 
চ াম-৪২১৯। 

৬১ ৬২ জনাব আয়শা িসি কা আশা 
িপতাঃ মাঃ িসি ক আহেমদ 
৬৫/১, দ-পাড়া, গাজীর মাড়, ইউিনয়নঃ 
মেহ রপাশা ডাকঘরঃ দৗলত র, উপেজলাঃ 
দৗলত র 
জলাঃ লনা-৯২০২। 

৬২ 

৬৩ জনাব িপংিক সরদার 
িপতাঃ গৗর সরদার 
ামঃ সাহস মারযাটা, ইউিনয়নঃ ৯ নং 

সাহস ইউিনয়ন 
ওয়াড নং-০৩, উপেজলাঃ িরয়া, জলাঃ 
লনা। 

৬৩ ৬৪ জনাব লাখী আ ার 
িপতাঃ মাঃ িমিশল উি ন 
ামঃ পাড়া াম, ইউিনয়নঃ িশ িলয়া, ডাকঘরঃ 
নহা  বাজার উপেজলাঃ সাভার, জলাঃ ঢাকা-

১৩৪৫। 

৬৪ 

৬৫ জনাব চ া খা ন 
িপতাঃ তঃ জালাল খান 
ামঃ লােখাহাটী, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 

বারাক র, উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ 
লনা-৯২২৩ 

৬৫ ৬৬ জনাব বনা রায় 
িপতাঃ েরশ রায় 
১০৫/৯, মিন রীপাড়া, ডাকঘরঃ তজ াও, ঢাকা-
১২১৫। 

৬৬ 

৬৭ জনাব সিলনা আ ার 
িপতাঃ লতান উি ন 
যে ঃ মাঃ হািব র রহমান, উ মান 

সহকারী, পিরক না িবভাগ িবটাক, 
তজ াও, িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৬৭ ৬৮ জনাব সাফিরনা আ ার 
িপতাঃ মাঃ দীন ইসলাম 
বাসাঃ ৩৩৪/৪০৭, মিফজ কেলানী, মিদনা 
মসিজদ বাই লইন ওয়াড নং ১৭, ডাকঘরঃ 
চকবাজার, উপেজলাঃ বাকিলয়া জলাঃ চ াম। 

৬৮ 

৬৯ জনাব মাসাঃ শািহনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ রা ম আলী আ ী  

৬৯ ৭০ জনাব আেয়শা কাই া খান মজিলশ 
িপতাঃ এস. ওয়াই খান মজিলশ 

৭০ 



বাসাঃ ১২৬-১, ামঃ বাগমার মইন রাড, 
ওয়াড নং ২৪, ডাকঘরঃ লনা িস , থানাঃ 
লনা সদর 
জলাঃ লনা-৯১০০। 

বাসাঃ এন.এইচ.িব-২, এ-১, িনউ কেলানী 
ডাকঘরঃ মাহা দ র, জলাঃ ঢাকা-১২০৭। 

৭১ জনাব িরমা সামাদ  
িপতাঃ শখ আ স সামাদ 
বাসাঃ গ ক, ২৪৯/১৪ ক, ামঃ পি ম 
জয়েদব র,  
ওয়াড নং ২৫, ডাকঘরঃ গাজী র, 
উপেজলাঃ গাজী র সদর জলাঃ গাজী র-
১৭০০। 

৭১ ৭২ জনাব মাছাঃ শারিমন নাহার 
িপতাঃ মাঃ মরাজ উি ন 
ামঃ হাজরা র, ইউিনয়নঃ ৮নং হিরয়ান, 

ওয়াড নং ৭ ডাকঘরঃ াম র, উপেজলাঃ পবা, 
জলাঃ রাজশাহী-৬২১২। 

৭২ 

৭৩ জনাব সালমা খা ন 
িপতাঃ মাঃ আ র রিশদ 
ামঃ খিলশা দহ, ইউিনয়নঃ ফিরদ র, 

ওয়াড নং ৩, ডাকঘরঃ বনওয়ারী নগর, 
উপেজলাঃ ফিরদ র, জলাঃ পাবনা-৬৬৫০। 

৭৩ ৭৪ জনাব তাহিরমা া 
িপতাঃ মাঃ মাতােলব হােসন 
বাসাঃ এন/আর ৪২, হাউিজং এে ট, ওয়াড নং ১০ 
ডাকঘরঃ দি ণ কািশ র, উপেজলাঃ খািলশ র, 
জলাঃ লনা-৯০০০। 

৭৪ 

৭৫ জনাব ফারজানা জাহান ঝণা 
িপতাঃ মাঃ শিফউ াহ বপারী 
বাসা- ২৪ (িনচতলা), রাড নং ০৭, ওয়াড 
নং ২, ডাকঘরঃ প বী, থানাঃ প বী, জলাঃ 
ঢাকা-১২১৬। 

৭৫ ৭৬ জনাব িশ ী রাণী স া 
িপতাঃ সেত নাথ ামািনক 
বাসা নং ৬৫, ামঃ লন র, ঘাষপাড়া,  ওয়াড 
নং ৪, ডাকঘরঃ িপ.িপ.ও, উপেজলাঃ রাজপাড়া, 
জলাঃ রাজশাহী-৬০০০। 

৭৬ 

৭৭ জনাব সাহানা নাছিরন 
িপতাঃ মাঃ আজমত শখ 
১৮৯, িবভািভলা, তালতলা বাজার, পি ম 
কাফ ল আগার াও, ঢাকা। 

৭৭ ৭৮ জনাবা আিফয়া খা ন 
িপতাঃ জাহা ীর আলম 
বাসাঃ হাইওেয়, ১৬৪/১০, ামঃ ব নিদয়া ( ল  
বাজার) ডাকঘরঃ দা িড়য়া, উপেজলাঃ দ রদ , 
জলাঃ পাবনা-৬৬২০। 

৭৮ 

৭৯ জনাবা মাছাঃ আফেরাজা আ ার 
িপতাঃ মাঃ র মাহা দ 
ামঃ সা া পাড়া, ইউিনয়নঃ ন ন 

ভাের া/০৩, ডাকঘরঃ ন ন ভাের া, 
উপেজলাঃ বড়া, জলাঃ পাবনা-৬৬৮৩। 

৭৯ ৮০ জনাব িশিরন আফেরাজ মৗ 
িপতাঃ মাঃ মাশারফ হােসন 
বাসা নং- ৯৪২, ামঃ বড় াম মইন রাড 
ইউিনয়নঃ আ াফাবাদ, উপেজলাঃ কামরা ীর 
চর, জলাঃ ঢাকা-১২১১। 

৮০ 

৮১ জনাবা মাছাঃ িসমা আকতার 
িপতাঃ ত জালাল উি ন 
ামঃ শরেকাল (শাহ পাড়া), ইউিনয়নঃ 

মাদলা, ডাকঘরঃ মাদলা, উপেজলাঃ 
শাজাহান র, জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

৮১ ৮২ জনাব সীমা খা ন 
িপতাঃ ত. ই,ন জােহর মা া 
বাসা নং ৯০, ামঃ মহে র পাশা (উ র বিনক 
পাড়া), ওয়াড নং ০১, ডাকঘরঃ েয়ট, 
উপেজলাঃ দৗলত র, জলাঃ লনা-৯২০৩। 

৮২ 

৮৩ জনাব ইসফাত আরা এিলজা 
িপতাঃ শখ ফরহাদ হােসন 
বাসা নং ৩৪, ামঃ দয়ানা দি ন পাড়া 
ডাকঘরঃ দৗলত র, জলাঃ লনা-৯২০২। 

৮৩ ৮৪ জনাব লাবনী আ ার 
িপতাঃ মাঃ ল ইসলাম 
বাসা নং ৬১, শন রাড, শন রাড 
ইউিনয়নঃ তজ নীপাড়া, থানাঃ তজ াও 
জলাঃ ঢাকা-১২১৫। 

৮৪ 

৮৫ জনাব মাছাঃ ফারহানা লতানা 
িপতাঃ মাঃ আ র রহমান 
ামঃ নারহট দায়ানী পাড়া, ওয়াড নং ৪, 

ডাকঘরঃ নারহাট উপেজলাঃ কাহা , 
জলাঃ ব ড়া-৫৮৭০। 

৮৫ ৮৬ জনাব শিরফা আ ার 
িপতাঃ ত ম  ঞা 
বাসাঃ িপ, িজ, চ- ৪৩/৭, ওয়ারেলছ গট, 
মহাখালী  ওয়াড নং ২০,  ডাকঘরঃ লশান, 
থানাঃ লশান, ঢাকা-১২১২। 

৮৬ 

৮৭ জনাব সািময়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ আ স সা ার 
বাসা নং-১২, শহীদ িমনার রাড, ক াণ র, 
ঢাকা-১২০৭। 

৮৭ ৮৮ জনাব সােলহা ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ জিহ ল ইসলাম 
ট টাইল কায়াটার, ব নবাড়ী, ওয়াড নং-২৪, 

ডাকঘরঃ পিলেটকিনক, িশ া ল থানা, ঢাকা। 

৮৮ 



৮৯ জনাব সি তা রানী িব াস 
িপতাঃ রবী  চ  িব াস 
বয়ড়া ( হাঃ সাহরাওয়াদ  হাসপাতােলর 
িপছেন, ইউিনয়নঃ ১৩ নং, ওয়াড নং◌ঃ ০৭, 
ডাকঘরঃ বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
উপেজলাঃ সদর, জলাঃ ময়মনিসংহ-
২২০২। 

৮৯ ৯০ মাছাঃ রািজনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ এজা ল হক 
ামঃ বহরম (িব াসপাড়া), ইউিনয়নঃ রানীহা  

ইউিনয়ন ডাকঘরঃ রামচ র হাট, উপেজলাঃ 
াপাইনবাবগ  সদর জলাঃ াপাইনবাবগ -

৬৩০২। 

৯০ 

৯১ জনাব রাইয়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম ( েয়ল) 
বাসাঃ দবেসবা াি  বাড, ামঃ দ াড়ী, 
ওয়াড নং-০৩ ডাকঘরঃ ব ড়া, উপেজলাঃ 
ব ড়া, জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

৯১ ৯২ জনাব এস. িদলশাদ আরা 
িপতাঃ এস. এম মাঈনউি ন 
১/২/এ (নীচতলা), টালারবাগ, িমর র,  ঢাকা-
১২১৬। 

৯২ 

৯৩ জনাব িশউলী খা ন 
িপতাঃ ইউ স আলী 
ামঃ হিরনা, ইউিনয়নঃ ৫ নং বাউসা 

ইউিনয়ন, ওয়াড নং-০৭ ডাকঘরঃ হিরনা, 
উপেজলাঃ বাঘা, জলাঃ রাজশাহী-৬২৮০। 

৯৩ ৯৪ জনাব তািনয়া কািনজ ম মদার 
িপতাঃ মজবাহ উি ন ম মদার 
যে ঃ মাঃ জািকর হােসন, উপেজলা িরেসাস 
স ার ডাকঘরঃ সানার াও, উপেজলাঃ 
সানার াও, জলাঃ সানার াও-১৪৪০। 

৯৪ 

৯৫ জনাব িশিরনা আ ার 
িপতাঃ তাফােয়ল হােসন তাতা 
ওজার বািড়, ামঃ চালাকচর, ইউিনয়নঃ 
চালাকচর, ডাকঘরঃ চালাকচর, উপেজলাঃ 
মেনাহরদী, জলাঃ নরিসংদী-১৬৫০। 

৯৫ ৯৬ জনাব মিরয়ম আ ারী 
িপতাঃ মাঃ গ র ম ল 
ামঃ িমজা র, ইউিনয়নঃ জাতসািখনী, ডাকঘরঃ 

বাজার আিমন র, উপেজলাঃ বড়া, জলাঃ 
পাবনা-৬৬৮২। 

৯৬ 

৯৭ জনাব আকিলমা আ ার 
িপতাঃ ওয়ােজদ আলী 
পি ম চালাকচর, ইউিনয়নঃ চালাকচর, 
ডাকঘরঃ চালাকচর উপেজলাঃ মেনাহরদী, 
জলাঃ নরিসংদী-১৬৫০। 

৯৭ ৯৮ জনাব মাঃ শামীম রজা 
িপতাঃ রওশন িসকদার 
ামঃ মাহা দ র, ইউিনয়নঃ সালামাবাদ,  

ডাকঘরঃ কািলয়া উপেজলাঃ কািলয়া, জলাঃ 
নড়াইল-৭৫২০। 

৯৮ 

৯৯ জনাব ফােতমা জ ফারজাহানা 
িপতাঃ মাঃ আব ল মা ান 
বাসাঃ ফােতমা িস/ও মাঃ জামাল উি ন, 
ামঃ ৩৮নং লালাসরাই (ধামালেকাট) 

ওয়াড নং ১৫, ডাকঘরঃ ঢাকা সনািনবাস, 
উপেজলাঃ ভাসানেটক, জলাঃ ঢাকা-
১২০৬। 

৯৯ ১০০ জনাব হামায়রা ইসলাম হীরা 
িপতাঃ মাঃ হলা ল ইসলাম 
বাসা নং ৪১, রাড নং ১, ক িস, ডাকঘরঃ প বী, 
িমর র, ঢাকা-১২১৬। 

১০০ 

১০১ জনাব মিরয়ম আ ার 
িপতাঃ ীন মাহা দ 
িড.িপ ছ ১৯/১,  .িব গইট ব পাড়া, 
ওয়াড নং ২০, ডাকঘরঃ লশান, থানাঃ 
বনানী, জলাঃ ঢাকা-১২১২। 

১০১ ১০২ জনাব কামনা রানী পাল 
িপতাঃ হলাদ চ  পাল 
িস/ওঃ া রানী পাল, াংক এিশয়া িলঃ কাড 
িডপাটেম , ৩য় তলা, ১১১-১১৩, মিতিঝল, ঢাকা-
১০০০। 

১০২ 

১০৩ জনাব শািমমা লতানা 
িপতাঃ বাদশা িময়া 
ামঃ িচ িলয়া, ডাকঘরঃ কােয়ম র, 

উপেজলাঃ শাহজাদ র জলাঃ িসরাজগ -
৬৭৭০। 

১০৩ ১০৪ জনাব ইয়াছিমন বগম 
িপতাঃ মাঃ আ ার হােসন 
ামঃ গ ল নগর, ইউিনয়নঃ রাধানগর, ওয়াড নং 

৪, ডাকঘরঃ নারয়ন র, উপেজলাঃ রায় র 
জলাঃ নরিসংদী-১৬৩০। 

১০৪ 

১০৫ জনাব ইশরাত জাহান ফা কী 
িপতাঃ মাঃ শাহ জালাল ফা কী 
বাসাঃ ৩৮/এল ( রাতন), আিজম র 
সরকারী কায়াটার িনউ মােকট, থানাঃ 
লালবাগ থানা, ঢাকা-১২০৫। 

১০৫ ১০৬ জনাব উে  ছালমা 
িপতাঃ মাঃ আ ার হােসন 
ামঃ গ ল নগর, ইউিনয়নঃ রাধা নগর, ওয়াড 

নং ৪, ডাকঘরঃ নারায়ন র, উপেজলাঃ রায় রা 
জলাঃ নরিসংদী-১৬৩০। 

১০৬ 

১০৭ জনাব িবথী িব াস ১০৭ ১০৮ জনাব রািজ আ ার ১০৮ 



িপতাঃ িবের নাথ িব াস 
ামঃ রাঘবদাইড়, ইউিনয়নঃ রাঘবদাইড়, 

ডাকঘরঃ ব া বরইল, উপেজলাঃ মা রা, 
জলাঃ মা রা-৭৬০০। 

িপতাঃ মাঃ মাকারম 
ামঃ দৗলত র, ইউিনয়নঃ দৗলত র, ডাকঘরঃ 
দৗলত র উপেজলাঃ মেনাহরদী, জলাঃ 

নরিসংদী-১৬৫১। 
১০৯ জনাব সাবিরনা আ ার 

িপতাঃ মাঃ মা ন কিবর 
বাসাঃ ১৬০/িব, বাগানবাড়ী, কাফ ল, 
ডাকঘরঃ ব ভাষানেটক, থানাঃ ঢাকা, 
জলাঃ ঢাকা-১২০৬। 

১০৯ ১১০ জনাব মাছাঃ ঊষা আ ার 
িপতাঃ আ ল কাই ম 
বাসা নং ২৫, ব নবাড়ী, ওয়াড নং ২৪, 
পিলেটকিনক াল তজ াও, ঢাকা-১২০৮। 

১১০ 

১১১ জনাব তািনয়া আ ার 
িপতাঃ আ ল মাতােলব 
সড়ক নং-০২, ামঃ বড়নালাই, ইউিনয়নঃ 
গাং য়া উপেজলাঃ ধামরাই, জলাঃ 
ঢাকা-১৮০০। 

১১১ ১১২ জনাবা মিরয়ম আ ার 
িপতাঃ ফজ  খান 
যে ঃ মাঃ আশরা ল আলম, তজ াও িশ  

এলাকা, িবটাক, ( মিশন সপ), ঢাকা-১২০৮। 

১১২ 

১১৩ জনাব লাবনী খা ন 
িপতাঃ মাঃ ফা ক মহলদার 
শখ বাড়ী পাকারমাথা, তিলগাতী 

ইউিনয়নঃ যাগীেপাল, ওয়াড নং-০১, 
ডাকঘরঃ েয়ট উপেজলাঃ িদঘিলয়া, 
জলাঃ লনা-৯২০৩। 

১১৩ ১১৪ জনাব বীর হালদার 
িপতাঃ হরশীত হালদার 
বাসা নং-৫১২, ামঃ আ িত বাটরা, ইউিনয়নঃ 
বািজহার ডাকঘরঃ বাহা র র, উপেজলাঃ 
আৈগলঝড়া, জলাঃ বিরশাল-৮২৪০। 

১১৪ 

১১৫ জনাব িশউলী 
িপতাঃ মাঃ শাহজাহান আলী 
ামঃ বা , ইউিনয়নঃ ১০ নং বানারপাড়া, 

ওয়াড নং ২ ডাকঘরঃ বানারপাড়া, 
উপেজলাঃ সাঘাটা 
জলাঃ গাইবা া-৫৭৫০। 

১১৫ ১১৬ জনাব ফিরদা আ ার 
িপতাঃ ত- আ র রব 
বাসাঃ িমমীতা িনবাস, ১৫৭/িস (৬  তলা) 
ডা ার বাড়ী, বড় মগবাজার, ডাকঘরঃ শাি নগর, 
থানাঃ রমনা, জলাঃ ঢাকা-১২১৭। 

১১৬ 

১১৭ জনাব মাইয়া খা ন 
িপতাঃ আলাউ ীন সরকার 
ামঃ খাস নও া, ওয়াড নং ৪, ডাকঘরঃ 

নও া, উপেজলাঃ নও া, জলাঃ নও া-
৬৫০০। 

১১৭ ১১৮ জনাব মাছাঃ রজওয়ানা আফিরন 
িপতাঃ ত শাহ জালাল 
ামঃ বানিদঘী ইছাব র পাড়া, ইউিনয়নঃ 

এ িলয়া, ডাকঘরঃ এ িলয়া, উপেজলাঃ ব ড়া 
সদর, জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

১১৮ 

১১৯ জনাব মািবয়া 
িপতাঃ আিজ ল হক 
বাসাঃ-ক-৮৬/১/১ কাজী িভলা, ড়াতলী 
ডাকঘরঃ িখলে ত, থানাঃ িখলে ত 
জলাঃ ঢাকা-১২২৯। 

১১৯ ১২০ জনাব আেয়শা িদি কা িনপা 
িপতাঃ সাই ল ইসলাম 
সড়কঃ জামতলা, বাসাঃ ১০২৩২২৩৮৮৩, ামঃ 
উ রখান ম  পাড়া, ইউিনয়নঃ উ রখান, ওয়াড 
নং ১, ডাকঘরঃ উ রখান উপেজলাঃ উ রখান, 
জলাঃ ঢাকা-১২৩০। 

১২০ 

১২১ জনাব আফেরাজা আ ার 
িপতাঃ আেনায়ার হােসন 
বাসাঃ ২৪/৫, ওমর আলী লন, ৪থ তলা, ব 
পাশ, পি ম রাম রা, ঢাকা-১২১৭। 

১২১ ১২২ জনাবা কাম ন নাহার িমলা 
িপতাঃ মাঃ ইউ ছ হাওলাদার 
বাসাঃ ক-৭০/১, কালা াদ র, লশান-২, 
কালা াদ র ওয়াড নং◌ু ১৮, ডাকঘরঃ লশান, 
থানাঃ লশান, জলাঃ ঢাকা-১২১২। 

১২২ 

১২৩ জনাব মাঃ নাঈ ল কিরম 
িপতাঃ িমজা র রহমান 
বাসাঃ ৯৮৮/৪এ, সড়ক-১৬, আদাবর, 
ডাকঘরঃ আদাবর, মাহা াদ র জলাঃ 
ঢাকা-১২০৭। 

১২৩ ১২৪ জনাব ইভা আ ার 
িপতাঃ আর  িময়া 
ামঃ হাজী র, ইউিনয়নঃ হাজী র, ডাকঘরঃ 

নরিসংদী উপেজলাঃ নরিসংদী, জলাঃ 
নরিসংদী। 

১২৪ 

১২৫ জনাব সালসািবল তারা ম আিদবা 
িপতাঃ ত সাই ি ন 
ামঃ পাঠান পাড়া, ইউিনয়নঃ দি ন 

১২৫ ১২৬ জনাব আেনায়ারা আ ার 
িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন 
ামঃ পাড়া াম, ইউিনয়নঃ িশ িলয়া, ডাকঘরঃ 

১২৬ 



কা লী, ওয়াড নং ১১ ডাকঘরঃ কা ম 
একােডমী, উপেজলাঃ পাহাড়তলী 
জলাঃ চ াম-৪২১৯। 

নহা  বাজার উপেজলাঃ সাভার, জলাঃ ঢাকা-
১৩৪৫। 

১২৭ জনাব কাকিল 
িপতাঃ মাঃ নজ ল ইসলাম 
খান মিডেকল এ ার াইজ, ২৪৭/১৫, 
পি ম কাউ র বিসলা রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭। 

১২৭ ১২৮ জনাবা আছমা আ ার 
িপতাঃ মাঃ ফজ ল হক 
বাসাঃ িশকদারবাড়ী রাড, ামঃ চর ভাতশালা, 
ওয়াড নং◌ঃ ০৬, ডাকঘরঃ ভাতশালা, উপেজলাঃ 
বােকরগ , জলাঃ বিরশাল। 

১২৮ 

১২৯ জনাব ণা িবনেত আতাউর 
িপতাঃ মর ম আতাউর রহমান ম মদার 
বাসাঃ ৬৯৬/৬২৭ রােকয় িভলা, ামঃ 
বা র তলা 
ডাকঘরঃ িম া সদর, উপেজলাঃ িম া 
সদর, জলাঃ িম া-৩৫০০। 

১২৯ ১৩০ জনাব বনা আ ার 
িপতাঃ ত আ র রিশদ 
 বাসা নং ৯, রাড নং ৬, ক- ই, ওয়াড নং ৮ 
ডাকঘরঃ িব.িড শিরফ (িমর র-১), থানাঃ শাহ 
আলী (িমর র-১), জলাঃ ঢাকা-১২১৬। 

১৩০ 

১৩১ জনাব তহিমনা আ ার 
িপতাঃ  মাঃ গ ফার শখ 
ামঃ দয়াড়া ( ব পাড়া),  ইউিনয়নঃ 

িদঘিলয়া, ডাকঘরঃ দয়াড়া, উপেজলাঃ 
িদঘিলয়া, জলাঃ লনা-৯২২০। 

১৩১ ১৩২ জনাব াবণী দাস 
িপতাঃ জগদীশ চ  দাস 
বাসা নং-৩০৬, রাড নং-১/২, উ র শাভারাম র, 
ইউিনয়নঃ ০৭ নং অি কা র, ডাকঘরঃ 
অি কা র, উপেজলাঃ ফিরদ র সদর, জলাঃ 
ফিরদ র-৭৮০২। 

১৩২ 

১৩৩ জনাব আিনকা িবনেত রিফক 
িপতাঃ মাঃ রিফক আহেমদ 
ক-িব, রাড-০১০, বািড়-০৭, সাঈদনগর 

আবািসক এলাকা ( ব েরর চালা), 
বািরধারা, ডাকঘরঃ ভাটারা লশান, ঢাকা-
১২১২। 

১৩৩ ১৩৪ জনাব েদশ সমা ার 
িপতাঃ িচ র ন সমা ার 
ামঃ ইলহার, ইউিনয়নঃ ২ নং ই হার, ওয়াড 

নং-০৪, ডাকঘরঃ ই হার, উপেজলাঃ 
বানাড়ীপাড়া, জলাঃ বিরশাল-৮৫৩০। 

১৩৪ 

১৩৫ জনাব রােবয়া আ ার 
িপতাঃ আ াহ আল মা ন 
৮/৩, িপডি উিড াফ কায়াটার, মহাখালী, 
ওয়াড নং-২০ লশান, ঢাকা-১২১২। 

১৩৫ ১৩৬ জনাব সািজয়া আফরীন েহলী 
িপতাঃ মর ম হাজী মাঃ শিফ 
প  হাসপাতাল রাড, শিফ ভবন, ামঃ ফ কা 
ওয়াড নং-০৫, ডাকঘরঃ হাটহাজারী, উপেজলাঃ 
হাটহাজারী 
জলাঃ চ াম-৪৩৩০। 

১৩৬ 

১৩৭ জনাবা নাসিরন আ ার 
িপতাঃ ত আেনায়ার উ া  
রােকয়া মি ল, ৪৭৬/৪৭৭-০১, ২য় 

কাি রপার, ওয়াড নং-০৪, ডাকঘরঃ 
িম া, উপেজলাঃ আদশ সদর জলাঃ 
িম া-৩৫০০। 

১৩৭ ১৩৮ জনাবা আেলয়া ফরেদৗস 
িপতাঃ আ ল আওয়াল খান  
ামঃ ভাওয়ািলয়া রা , ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 

ভাওয়ািলয়া রা , উপেজলাঃ ভা কা, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২৪০। 

১৩৮ 

১৩৯ জনাব মানা আ ার 
িপতাঃ মাঃ আিলম উি ন 
বাসা নং-৭৫, খােজ দওয়ান ১ম লন, ওয়াড 
নং-৬৪, ডাকঘরঃ পা া, ঢাকা-১২১১। 

১৩৯ ১৪০ জনাব মমতাজ আ ার  
িপতাঃ ম  িময়া 
বাসা নং-৭/১, সড়কঃ ৬, ক-িব,  সকশন-১৩, 
ওয়াড নং-০৪, িমর র-০২, ঢাকা-১২১৬। 

১৪০ 

১৪১ জনাব ব া রহমান 
িপতাঃ ত হািব র রহমান 
ব া রহমান, যে ঃ বা  িব াস, 
(গাড়ীচালক), িবটাক, তজ াও িশ  
এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

১৪১ ১৪২ জনাব নাসিরন িসি কা  
িপতাঃ মাহা দ হাসান 
রািফ হাউস (৩য় তলা/িস-২), মৗ মী িবি ং 
আবািসক এলাকা, পি ম বাকিলযা, িড.আই.  
রাড, ডাকঘরঃ চকবাজার, উপেজলাঃ বাকিলয়া, 
জলাঃ চ াম-৪২০৩। 

১৪২ 

১৪৩ জনাব খা েন জা াত 
িপতাঃ মাঃ হযরত আলী 

১৪৩ ১৪৪ জনাব উে  সালমা িবউ  
িপতাঃ শিহ া  

১৪৪ 



ামঃ বািলঘাটা বাজার, ওয়াড নং ৩, 
ডাকঘরঃ াচিবিব উপেজলাঃ াচিবিব, 
জলাঃ জয় রহাট-৫৯১০। 

বাসা নং ২৭৬, ামঃ িসংদই (বড় জা া), 
ইউিনয়নঃ ইটােখালা ওয়াড নং ৮, উপেজলাঃ 
নীলফামারী সদর 
জলাঃ নীলফামারী-৫৩০০। 

১৪৫ জনাবা মাছাঃ সমাি  খা ন 
িপতাঃ মাঃ সাম ীন ম ল 
াঃ হা িলয়া, ইউিনয়নঃ নাহার, ডাকঘরঃ 

করমিজ, উপেজলাঃ প ািচয়া, জলাঃ 
ব ড়া-৫৮৮০। 

১৪৫ ১৪৬ জনাব মানা কিবর রাশনী 
িপতাঃ শখ মা ন কিবর 
ামঃ কড়াইল কাপা, ইউিনয়নঃ কড়াই কাপা, 

ডাকঘরঃ ি পাড়া, উপেজলাঃ ি পাড়া, 
জহলাঃ গাপালগ -৮১২০। 

১৪৬ 

১৪৭ জনাব িত রানী দাস 
িপতাঃ িব নাথ দাস 
হাি ং নং◌ু ১১২৮, ামঃ দি ণ 
চেরাপাড়া, ওয়াড নং ৬ ডাকঘরঃ ব ড়া, 

উপেজলাঃ ব ড়া, জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

১৪৭ ১৪৮ জনাব মাছাঃ মাক দা খা ন 
িপতাঃ আ র রিশদ 
ামঃ না য়ার পাড়া, ইউিনয়নঃ না য়ার পাড়া, 

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

১৪৮ 

১৪৯ জনাব মাছাঃ পালী খা ন 
িপতাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
ামঃ না য়ার পাড়া, ইউিনয়নঃ না য়ার 

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

১৪৯ ১৫০ জনাব নাসিরন নাহার 
িপতাঃ মাবারক শখ 
বাসাঃ যে : িদবাকর ম ল (সােভয়ার), েযাগ 

ব াপনা অিধদ র, ৯২-৯৩, মহাখালী 
বািনিজ ক এলাকা, ঢাকা-১২১২। 

১৫০ 

১৫১ জনাব হািববা আ ার  
িপতাঃ হািব র রহমান 
বাসাঃ ২০/২, াঃ উ র মাদার টক, ওয়াড 
নং ৪, ডাকঘরঃ বাসােবা, থানাঃ স জ বাগ, 
জলাঃ ঢাকা-১২১৪। 

১৫১ ১৫২ জনাব র া রানী চৗ রী 
িপতাঃ রবী  শংকর চৗ রী 
ামঃ আগপাড়া শরেকাল, ইউিনয়নঃ শরেকাল, 

ডাকঘরঃ শরেকাল, উপেজলাঃ িসংড়া, জলাঃ 
নােটার-৬৪৫০। 

১৫২ 

১৫৩ জনাব দেলায়ারা আ ার 
িপতাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
ামঃ ব ী, ইউিনয়নঃ হা পাড়া, ডাকঘরঃ 

ব ী, উপেজলাঃ মািনকগ , জলাঃ 
মািনকগ -১৮০০। 

১৫৩ ১৫৪ জনাব রখা 
িপতাঃ ছালাম 
ামঃ াি ক নীড়, বাড়ী নং ০২, ামঃ ভাটারা 

ইউিনয়নঃ ভাটারা, থানাঃ লশান, জলাঃ ঢাকা-
১২১২। 

১৫৪ 

১৫৫ জনাব মা আ ার 
িপতাঃ ত অিলউ াহ 
কাম ন নাহার (লাই ), মিডেকল 
এিস া , থপ লান-৩ ডাকঘরঃ িড.ই.িপ 
জট, সাভার, ঢাকা। 

১৫৫ ১৫৬ জনাব কািনজ ফািতমা 
িপতাঃ তঃ কিরম ফরাজী 
গামঃ সাহাগদল, ওয়াড নং-০৭, ডাকঘরঃ 
সাহাগদল  উপেজলাঃ নছারাবাদ, জলাঃ 

িপেরাজ র-৮৫২২। 

১৫৬ 

১৫৭ জনাব িশখা সরকার 
িপতাঃ সে াষ সরকার 
ামঃ খাগড়া িড়, ইউিনয়নঃ িদঘী, 

ডাকঘরঃ লজান উপেজলাঃ মািনকগ , 
জলাঃ মািনকগ -১৮০২। 

১৫৭ ১৫৮ জনাব তািনয়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ আ  তােলব 
ামঃ তিলগাতী, ইউিনয়নঃ যাগীেপাল, 

ডাকঘরঃ েয়ট উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ 
লনা-৯২০৩। 

১৫৮ 

১৫৯ জনাব ফােতমা আ ার 
িপতাঃ মঃ র নবী 
বাসাঃ ৪৫/িব, ামঃ িশরাইল, িস এ িব 
কেলানী, ইউিনয়নঃ িশমরাইল, ডাকঘরঃ 
সানার পাচ, উপেজলাঃ নারায়ানগ  জলাঃ 
নারায়নগ -১৩৬১। 

১৫৯ ১৬০ জনাব ঝণা চাকমা 
িপতাঃ বীন চাকমা 
বাসাঃ যােগষ ভবন (২য় তলা), ামঃ শীলপাড়া, 
ওয়াড নং ১১, ডাকঘরঃ কা ম একােডমী, 
উপেজলাঃ পাহাড়তলী 
জলাঃ চ াম-৪২১৯। 

১৬০ 

১৬১ জনাব কাকলী রানী 
িপতাঃ মন চ  ব ন 
বাসাঃ সা াহার রাড, িবটাক, ামঃ 
িনিশ ারা, ডাকঘরঃ . .িস, উপেজলাঃ 
ব ড়া সদর, জলাঃ ব ড়া-৫৮০০। 

১৬১ ১৬২ জনাব শারিমন  
িপতাঃ মাঃ সিলম ঢািল 
বাসা নং-৩৯৮, ামঃ উ র নগর, ওয়াড নং-
০৫, ডাকঘরঃ কালিকিন, উপেজলাঃ কালিকিন, 
জলাঃ মাদারী র-৭৯২০। 

১৬২ 



১৬৩ জনাব িবিব মিরয়ম 
িপতাঃ আ ল কােশম 

 িবলাস (িস-৪), ২৩৬/১, ব 
নাকালপাড়া, তজ াও িশ াল থানা, 
ঢাকা-১২১৫। 

১৬৩ ১৬৪ জনাব মাহ দা িবনেত মিনর 
িপতাঃ মাঃ শাহজাহান আলী মিনর 
বাসা নং-৩/৪, ামঃ র লবাগ (আউচপাড়া), 
ওয়াড নং-৫৪ ডাকঘরঃ িনশাতনগর, উপেজলাঃ 
টংগী, গাজী র সদর 
জলাঃ গাজী র-১৭১১। 

১৬৪ 

১৬৫ জনাব নাজিমন লতানা 
িপতাঃ আঃ আহাদ ইয়াঁ  
ামঃ উ র খাইল র, ইউিনয়নঃ গাছা, 

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

১৬৫ ১৬৬ জনাব ইসরাত জাহান পিল 
িপতাঃ মাঃ লাকমান হািকম 
ট নং-৩৭০, ক-িস, পৗর নং-৮৭৮, ডাকঘরঃ 

িখল াও থানাঃ িখল াও, ঢাকা-১২১৯। 

১৬৭ 

১৬৮ জনাব ইসরাত জাহান বণা 
িপতাঃ হা দ আলমগীর 
যে ঃ মাঃ রিফ ামান 

৭৩, মহাখালী ওয়ারেলস গইট, এনিপআই 
ভবন (৫ম তলা) ঢাকা। 

১৬৮ ১৬৯ জনাব ফারজানা ইসলাম 
িপতাঃ ত আ ল আলীম হওলাদার 
ন ন মাদারী র ল ীগ , ইউিনয়নঃ মাদারী র 
পৗরসভা ডাকঘরঃ মাদারী র, উপেজলাঃ 

মাদারী র 
জলাঃ মাদারী র-৭৯০০। 

১৬৯ 

১৭০ জনাব তানিজ আ ার 
িপতাঃ মাঃ আ  তােহর 
বন িবভাগ রাড, হাি ং নং-০৯৯৬, ামঃ 
খিলশা লী 
ওয়াড নং-১৩, ডাকঘরঃ বা রহাট, 
উপেজলাঃ াদ র সদর জলাঃ াদ র-
৩৬০২। 

১৭০ ১৭১ জনাব সালমা আ ার 
িপতাঃ ৎ ল হক 
শিরফ মি ল, ৪৪/১, পি ম দালাইর পাড়া, 
ওয়াড নং-৫১ ডাকঘরঃ গ ািরয়া, ঢাকা-১২০৪। 

১৭১ 

১৭২ জনাব রাইয়া ইয়াছিমন 
িপতাঃ আ স সাবাহান 
ামঃ বয়ড়াপরান র, ইউিনয়নঃ ৭ নং 

ভাতমালা, ডাকঘরঃ ম বয়ড়া, উপেজলাঃ 
শর র সদর, জলাঃ শর র-২১০০। 

১৭২ ১৭৩ জনাব তাসিলমা আ ার 
িপতাঃ তঃ কামাল উ ীন পাঠান 
জনতা ল রাড সংল , ামঃ গাইটাল, 
নয়াপাড়া, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ িকেশারগ , 
উপেজলাঃ িকেশারগ  জলাঃ িকেশারগ -
২৩০০। 

১৭৩ 

১৭৪ জনাব আিফফা আ ার 
িপতাঃ আঃ বােরক হাওলাদার 
ামঃ বাদলপাড়া, ইউিনয়নঃ চরামি , 

ডাকঘরঃ বাদলপাড়া উপেজলাঃ বােকরগ , 
জলাঃ বিরশাল-৮২৮১। 

১৭৪ ১৭৫ জনাব সািনয়া আ ার ( িম) 
িপতাঃ শাহাদাৎ খ কার 
মােয়র দায়া (৭/২), ামঃ তিলগাতী, ইউিনয়নঃ 
যাগীেপাল ওয়াড নং-২, ডাকঘরঃ েয়ট, 

উপেজলাঃ িদঘিলয়া 
জলাঃ লনা-৯২০৩। 

১৭৫ 

১৭৬ জনাব িমিশ চাকমা 
িপতাঃ দ  চাকমা 
বাসা নং-১১, ামঃ বাঘাই ছিড়, ওয়াড নং-
০৩, ডাকঘরঃ মাির া, উপেজলাঃ বাঘাই 
ছিড়, জলাঃ রা ামা -৪৫৯০। 

১৭৬ ১৭৭ জনাব মািরয়া হাসাইন 
িপতাঃ ত মক ল হাসাইন 
১৫, রানা প ন, চৗ রী কমে  (১০ম তলা), 
প ন, ঢাকা-১০০০। 

১৭৭ 

১৭৮ জনাব িমনা আ ার 
িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান 
ামঃ কাদ কা, ইউিনয়নঃ ৫ নং ও ও, 

ডাকঘরঃ কালেমঘ উপেজলাঃ বািলয়াডা ী, 
জলাঃ ঠা র াও-৫১৪০। 

১৭৮ ১৭৯ জনাব হািলমা আ ার 
িপতাঃ আই ব আলী 
যে ঃ মাঃ আই ব আলী, শাসন িবভাগ, 

িবটাক, তজ াও িশ   এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

১৭৯ 

১৮০ জনাব নাজমা লতানা 
িপতাঃ আব ল গিণ 
যে ঃ মাঃ আ ল গিণ, গাড়ীচালক, 
শাসন িবভাগ 

১৮০ ১৮১ জনাব আেয়শা িসি কা িব  
িপতাঃ মাঃ আইন উি ন 
উ র ব ন বািড়, ৪১/এ তােহর কা ানীর বািড়, 
ওয়াড নং-২৪, ডাকঘরঃ পিলেটকিনক তজ াও, 

১৮১ 



িবটাক, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ঢাকা। 
১৮২ জনাব মাঃ নাজ ল হক 

িপতাঃ মাঃ  হােসন িসকদার 
মাঃ আ র রব খান, ক ািশয়ার, িবটাক, 
তজ াও, ডাকঘরঃ পিলেটকিনক াল, 

থানাঃ তজ াও, জলাঃ ঢাকা-১২০৮। 

১৮২ ১৮৩ জনাব নালী ইয়াসমীন 
িপতাঃ জাফর হােসন 
লালিময়া সড়ক, বাসা নং-১৮১, ামঃ ভবানী র, 
ওয়াড নং-০৮, ডাকঘরঃ রাজবাড়ী, উপেজলাঃ 
রাজবাড়ী, জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭০০। 

১৮৩ 

১৮৪ মাছাঃ শাম াহার ইিত 
িপতাঃ ত আলীম উি ন শখ 
বাসা নং-১০/৩, গালাপবাগ, ডাকঘরঃ 
ওযারী, থানাঃ ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩। 

১৮৪ ১৮৫ জনাব মাঃ আির র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আ ল কােশম 
কামাতা মইন রাড, ামঃ কামাতা, ওয়াড নং-
০৭, ডাকঘরঃ িহত র, উপেজলাঃ করানীগ  
মেডল, জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

১৮৫ 

১৮৬ জনাব িশিরন আ ার 
িপতাঃ মাঃ ৎফর রহমান 
গাজীবাড়ী, ামঃ , ইউিনয়নঃ ১৩ নং 
জায়াগ, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ কলাইন, 

উপেজলাঃ চাি না 
জলাঃ িম া-৩৬৩০ 

১৮৬ ১৮৭ জনাব মমতা রানী সরকার 
িপতাঃ মািনক চ  সরকার 
ামঃ শাবাদাৈগড়, ওয়ড নং-০৬, ডাকঘরঃ 

নকলা, উপেজলাঃ নকলা, জলাঃ শর র-২১৫০। 

১৮৭ 

১৮৮ জনাব উ ুল লতানা রীমা 
িপতাঃ ওয়ােরশ পাশা 
ামঃ য়াজানী, ইউিনয়নঃ নাগর র, 

ডাকঘরঃ নাগর র উপেজলাঃ নাগর র, 
জলাঃ টা াইল-১৯৩৬। 

১৮৮ ১৮৯ জনাব তাহিমনা আ ার 
িপতাঃ মাঃ জা ল ইসলাম 
ামঃ রগী, ইউিনয়নঃ ১০ নং গাহট, ডাকঘরঃ 
াক রাম র, উপেজলাঃ ক য়া, জলাঃ 
াদ র-৩৬০৩১। 

১৮৯ 

১৯০ জনাব ইসরাত জাহান 
িপতাঃ হিসন ঞাঁ  
যে ঃ মহিসন া, মা াসা রাড, ৫৭৬, 
সাবহান মি ল (৫ম তলা), দি ণ 

মািনকদী, ঢাকা ক া েম , ঢাকা-১২০৬। 

১৯০ ১৯১ জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ জিহ ল ইসলাম 
ক  নং-৩-এর ক, হাজী হা দ হসীন হল 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 

১৯১ 

১৯২ জনাব মেহরাব হাসাইন 
িপতাঃ আ ল মা ান  
বাসা নং-৩/ক, হাজী হা দ হসীন হল, 
ঢাকা িব িব ালয় ঢাকা-১০০০। 

১৯২ ১৯৩ জনাব মাহা দ মা র রহমান 
িপতাঃ আব ল মােলক 
মাহা দ মা র রহমান, যে ঃ মাঃ রিফক 

উ াহ বাংলােদশ ীম কাট বার 
এেসািসেয়শন, ম নং-২০১, (২য় তলা), অিফস 
সকশন, রমনা, ঢাকা-১০০০। 

১৯৩ 

১৯৪ জনাব িতমা রানী ম ল 
িপতাঃ তরনী চ  ম ল 
তরনী মা ার বাড়ী, ামঃ ধন র, ইউিনয়নঃ 
মা ার র ডাকঘরঃ সাতরাইদ বাজার, 

উপেজলাঃ কালীগ  
জলাঃ গাজী র-১৬১১। 

১৯৪ ১৯৫ জনাব মাঃ সিফউ াহ 
িপতাঃ মাঃ আ ল কােশম 
যে  মাঃ জািকর হােসন, উপেজলা িরেসাস 
স ার ডাকঘরঃ সানার াও, উপেজলাঃ 
সানার াও, জলাঃ নারায়ণগ -১৪৪০। 

১৯৫ 

১৯৬ জনাব মাছাঃ জ ন নাহার 
িপতাঃ মাঃ ফজ র রহমান 
ামঃ াদপাড়া, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ 
লবাড়ী, উপেজলাঃ লবাড়ী, জলাঃ 

িদনাজ র-৫২৬০। 

১৯৬ ১৯৭ জনাব রীতা সরকার 
িপতাঃ দয়াল হির সরকার 
ামঃ খালােমাড়া, ইউিনয়নঃ কািলি , ডাকঘরঃ 
া  ণকী া উপেজলাঃ করানীগ , জলাঃ ঢাকা-

১৩১০। 

১৯৭ 

১৯৮ জনাব রওশন আরা 
িপতাঃ আ ল হক মা া 
বাসা নং-০৭, ামঃ কািশ র, ওয়াড নং-
০৬, ডাকঘরঃ দৗলত র, উপেজলাঃ 
দৗলত র, জলাঃ লনা-৯২০২। 

১৯৮ ১৯৯ জনাব চতী রানী দ 
িপতাঃ বা ল চ  দ 
যে  পলাশ ম মদার, িতভা কি উটার এ  

ফেটা াট দাকানং-৪০০১/এ (৪থ তলা), 
আইনজীিব এেন  ভবন-২ কাটিহল, চ াম, 
ওয়াড নং-৩২, উপেজলাঃ কােতায়ালী জলাঃ 

১৯৯ 



চ াম-৪০০০। 
২০০ জনাব শারিমন লতানা 

িপতাঃ িসরাজ িময়া 
বাসা নং-২০, গিল নং-০৬, াদ মসিজদ, 
পি ম র ল র, ওয়াড নং-৫৬, ডাকঘরঃ 
আশরাফাবাদ, থানাঃ কামরা ীরচার, ঢাকা। 

২০০ ২০১ জনাব সানিজদা আ ার 
িপতাঃ শখ মাকাে স হােসন 
হাি ং নং-৫৮, মেহ র পাশা মইন রাড ামঃ 

মেহ রপাশা ওয়াড নং-৩ 
ডাকঘরঃ েয়ট, উপেজলাঃ দৗলত র 
জলাঃ লনা-৯২০৩। 

২০১ 

২০২ জনাব সািবনা ইয়াসমীন 
িপতাঃ মাঃ শাম ামান 
আব ললাহ সােহেবর মাজােরর ব পাে  
ামঃ বা ারাম র ওয়াড নং-০৪, ডাকঘরঃ 

বা ারাম র, উপেজলাঃ বা ারাম র 
জলাঃ া ণবাড়ীয়া-৩৪২০। 

২০২ ২০৩ জনাব পা ল বগম 
িপতাঃ ল ইসলাম শখ 
ইেডন মিহলা কেলজ, আিজম র 
ডাকঘরঃ িনউ মােকট, ঢাকা-১২০৫। 

২০৩ 

২০৪ জনাব আওলাদ হােসন 
িপতাঃ ত িসরা ল ইসলাম 
২৪৮/এ, ব গাড়ান, ওয়াড নং-০২, 
ডাকঘরঃ িখল াও 
থানাঃ িখল াও, ঢাকা-১২১৯। 

২০৪ ২০৫ জনাব মাহ দা আ ার 
িপতাঃ মাঃ মাশারফ হােসন 
৩৫/এ/২, চ  মি কা, ৭ম তলা-িড, ছাট দায়রা 
শরীফ, ওয়াড নং-২৬, ডাকঘরঃ িনউমােকট, 
থানাঃ লালবাগ, ঢাকা-১২০৫। 

২০৫ 

২০৬ জনাব রােবয়া আ ার 
িপতাঃ মাঃ আদম ান 
ামঃ িশলি য়া, ওয়াড নং-১৪, ডাকঘরঃ 

বা রহাট, উপেজলাঃ াদ র সদর, জলাঃ 
াদ র-৩৬০২। 

২০৬ ২০৭ জনাবা মাছাঃ জানাকী 
িপতাঃ মাঃ জামাল উি ন 
ডা ার বাড়ী, ামঃ গাড়ামারা, ইউিনয়নঃ ৪ নং 
তলশীরচর ডাকঘরঃ িজয়াতলা, উপেজলাঃ 
জামাল র সদর, জলাঃ জামাল র-২০০০। 

২০৭ 

২০৮ জনাবা ফািরহা আ ার ান 
িপতাঃ ত িচ র ন সমা ার 
বাসা নং-১৬, সড়ক-২১, ক-িস, ওয়াড নং-
০২, প বী, ঢাকা-১২১৬। 

২০৮ ২০৯ জনাব জা া ল মীম 
িপতাঃ মাঃ রাদ হােসন 
১৬/৫ (৬  তলা) ম বাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। 

২০৯ 

২১০ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আ র রা াক খান 
ামঃ আিমন র (দি ণ পাড়া), ইউিনয়নঃ 

জাতসািখনী ডাকঘরঃ বাজার আিমন র, 
উপেজলাঃ বড়া,  জলাঃ পাবনা-৬৬৮২। 

২১০ ২১১ জনাব জা া ল ফরেদৗস 
িপতাঃ আিজ র রহমান 
বাসাঃ পাটওয়ারী িভলা, তাফ সাহা রাড, িনউ 
আিলমদা ওয়াড নং-১০, ডাকঘরঃ ন ন বাজার, 
উপেজলাঃ াদ র জলাঃ াদ র-৩৬০০। 

২১১ 

২১২ জনাবা জা া ল ফরেদৗসী 
িপতাঃ মাঃ ফজ ল হক 

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

২১২ ২১৩ জনাব আ াহ আল ইমরান 
িপতাঃ মাঃ আ ল কািদর 
িস-২৮৭/২-৩, িখদমাহ হসিপটাল, িখল াও 
িব েরাড, থানাঃ  িখল াও, জলাঃ ঢাকা-১২১৯। 

২১৩ 

২১৪ জনাব সািনয়া আ ার 
িপতাঃ আওলাদ হােসন 
আওলাদ হােসন, টকিনিশয়ান, িবটাক, 
তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

২১৪ ২১৫ জনাব সািদয়া লতানা 
িপতাঃ ফজ র রহমান 

েয়ট রাড, ামঃ খানাবািড়, ওয়াড নং-০৩, 
ডাকঘরঃ েয়ট উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ 
লনা-৯২০৩। 

২১৫ 

২১৬ জনাব সািব ল নাহার 
িপতাঃ মাঃ ফা ক িময়া 
ামঃ চি পাশা, ইউিনয়নঃ চি পাশা, 

ডাকঘরঃ কাদািলয়া উপেজলাঃ পা ি য়া, 
জলাঃ িকেশারগ -২৩০০। 

২১৬ ২১৭ জনাব িবিব খািদজা 
িপতাঃ মাহা দ রিফ ল ইসলাম 
িদ ন কমািশয়াল ইনি উট, ৯৩/১-এ, সরদার 
কমে  আগার াও, তালতলা, ঢাকা-১২০৭। 

২১৭ 

২১৮ জনাব রজাহান িশ ল 
িপতাঃ ত শাহজান মাহ দ 
বাসা নং-২৫-২৬ (৪থ তলা), সকশন-১১, 
ক-িস, এিভিনউ-০৫, লন-০২, প বী, 

২১৮ ২১৯ জনাব নাসিরন আকতার 
িপতাঃ মাঃ ল ইসলাম 
মাছাঃ নাসিরন আকতার, যে ঃ মাঃ আব র 

রহমান ইউিনয়নঃ ৮/১১, নােযম ভগঃ কায়াটার 

২১৯ 



িমর র, ঢাকা-১২১৬। (৩য় তলা), ডাকঘরঃ নােয়ম ক া াস, থানাঃ 
ধানমি , ঢাকা-১২০৫। 

২২০ জনাব িবথী রানী িসংহ 
িপতাঃ তঃ উ ম মার িসংহ 
বাড়ীঃ  িসংহ বাড়ী, ামঃ কলসকাঠী, 
ইউিনয়নঃ কলসকাঠী উপেজলাঃ বােকরগ , 
জলাঃ বিরশাল-৮২৮৪। 

২২০ ২২১ জনাব শারিমন আ ার 
িপতাঃ আনছার আলী খান 
ামঃ চর আইচা, ডাকঘরঃ খান র, উপেজলাঃ 

বিরশাল সদর জলাঃ বিরশাল। 

২২১ 

২২২ জনাব ি তা ঘাষ রিম 
িপতাঃ অিখল ব  ঘাষ 
বাসা নং-৮৮, ছাট বয়রা,  পাড়া, ওয়াড 
নং-১৭, ডাকঘরঃ সানাডা া, জলাঃ 
লনা-৯০০০। 

২২২ ২২৩ জনাব তািনয়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ দাউদ হােসন 
ামঃ রা ীয়ার পাতা, ইউিনয়নঃ এলাহী, 

ডাকঘরঃ এলাহী উপেজলাঃ কাট াদ র, জলাঃ 
িঝনাইদহ-৭৩৩০। 

২২৩ 

২২৪ জনাব তাহিমনা আ ার 
িপতাঃ আ ল বাশার 
িড-২/১২, সানালী  াংক াফ কায়াটার, 
মিতিঝল, ঢাকা। 

২২৪ ২২৫ জনাব ফা নী রানী সরকার 
িপতাঃ েবাধ মার সরকার 
শচী  মার সরকার, িবটাক, সাগিরকা রাড, ১১ 
নং দি ণ কা লী, ডাকঘরঃ কা ম  একােডমী, 
উপেজলাঃ পাহাড়তলী জলাঃ চ াম-৪২১৯। 

২২৫ 

২২৬ জনাব শািমমা আখতার 
িপতাঃ মাঃ জামাল িশকদার 
ামঃ সাত ঘিড়য়া, ইউিনয়নঃ  হলিদয়া, 

ডাকঘরঃ হলিদয়া উপেজলাঃ লৗহজং, 
জলাঃ ি গ -১৫৩২। 

২২৬ ২২৭ জনাব লাভলী বগম 
িপতাঃ মাঃ ইউ ফ িময়া 
আলী আহ দ হাওলাদার বাড়ী, ামঃ 
বচরকালী, ইউিনয়নঃ ১ নং চর ামাইয়া, 

ডাকঘরঃ খয়াঘাট, উপেজলাঃ ভালা, জলাঃ 
ভালা-৮৩০০। 

২২৭ 

২২৮ জনাব মৗ মী দবনাথ 
িপতাঃ তপন দবনাথ 
৭/১, নঃ ১ নং হােবিল গাপাল র, 
ইউিনয়নঃ ১ নং হােবিল গাপাল র, ওয়াড 
নং-০৬, ডাকঘরঃ ফিরদ র 
উপেজলাঃ ফিরদ র সদর, জলাঃ 
ফিরদ র-৭৮০০। 

২২৮ ২২৯ জনাব মাঃ আিন র রহমান 
িপতাঃ ত হািব র রহমান 
১৪৮/১, এ  কেলানী, ওয়াড নং-৩৬, 
ডাকঘরঃ শাি নগর ঢাকা-১২১৭। 

২২৯ 

২৩০ জনাব শামীমা নাসরীন 
িপতাঃ আঃ ওহাব ফরাজী 
ামঃ আ াইল, ইউিনয়নঃ  উদয় র, 

ডাকঘরঃ মা াহাট উপেজলাঃ মা ারহাট, 
জলাঃ বােগরহাট-৯৩৮০। 

২৩০ ২৩১ জনাব জসিমন আকতার 
িপতাঃ ল ইসলাম 
তা কদার িভলা (৩য় তলা), ামঃ মৗলভী র 
পাড়, ইউিনয়নঃ চা াও, উপেজলাঃ চ াম 
(চা াও) 
জলাঃ চ াম-৪২১২। 

২৩১ 

২৩২ জনাব ষা দ  
িপতাঃ শংকর মার দ  
যে ঃ সন  িব াস, িবটাক, কা ম 

একােডমী, পাহাড়তলী চ াম-৪২১৯। 

২৩২ ২৩৩ জনাব তানিজলা আ ার মৗ মী  
িপতাঃ  মাঃ দলদার আলম 
পি ম আমবািড়, বাসা নং-৫৮১, ামঃ পি ম 
আমবািড় ইউিনয়নঃ হারা , ডাকঘরঃ 
মেহ নগর, উপেজলাঃ লালমিনরহাট, জলাঃ 
লালমিনরহাট-৫৫০২। 

২৩৩ 

২৩৪ জনাব মাহা দ ইমরান 
িপতাঃ মাহা দ আ ল কােশম 
ামঃ স াবাড়ী, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ 

গাবতলী, উপেজলাঃ গাবতলী, জলাঃ 
ব ড়া-৫৮২০। 

২৩৪ ২৩৫ জনাব বাবিল খা ন 
িপতাঃ মাঃ আ র র 
ামঃ গাড়দহ উ র পাড়া, ইউিনয়নঃ গাবতলী 
পৗরসভা ডাকঘরঃ গাবতলী, উপেজলাঃ গাবতলী, 
জলাঃ ব ড়া-৫৮২০। 

২৩৫ 

২৩৬ জনাব সািদয়া ইসলাম 
িপতাঃ ছারহাব িসকদার 
ামঃ িরয়া, ইউিনয়নঃ সাদব র, ওয়াড 

২৩৬ ২৩৭ জনাব কািহ র আ ার 
িপতাঃ র আহ দ 
মািনক িময়ার বাড়ী, ামঃ সানা র, ওয়াড নং-

২৩৭ 



নং-০২, ডাকঘরঃ সাদব র, উপেজলাঃ 
ধামরাই, জলাঃ ঢাকা-১৩৪৫। 

০৮, ডাকঘরঃ সানা র, উপেজলাঃ নায়াখালী 
সদর, জলাঃ নায়াখালী-৩৮০২। 

২৩৮ জনাব রিন আ ার 
িপতাঃ মাঃ ছালাম মি ক 
৩৪, ানারী ক পা  অিফস রাড, ওয়াড 
নং-১৪, ডাকঘরঃ িঝগাতলা, থানাঃ 
হাজারীবাগ, জলাঃ ঢাকা-১২০৯। 

২৩৮ ২৩৯ জনাব তানিজলা আখতার 
িপতাঃ আব ল হা ান িময়া 
ামঃ মাহন র, ইউিনয়নঃ মাহন র, ডাকঘরঃ 
মাহন র উপেজলাঃ মতলব (উ র), জলাঃ 
াদ র। 

২৩৯ 

২৪০ জনাব সাথী রানী দাস 
িপতাঃ বল মার দাস 
২২২/১, উ র শাহজাহান র, আমতলা, শাি  
ইেলক িন  ওয়াড নং-১১, ডাকঘরঃ 
শাি নগর, ঢাকা-১২১৭। 

২৪০ ২৪১ জনাব উ ম মার সরকার 
িপতাঃ আন  মাহন সরকার 
ামঃ জা কী, ইউিনয়নঃ ২ নং জা কী, ডাকঘরঃ 

জা কী উপেজলাঃ িমজা র, জলাঃ টা াইল-
১৯৪৪। 

২৪১ 

২৪২ জনাব জয়া ানাজ  
িপতাঃ অেশাক মার ানাজ  
৭৯৭/২, ই ািহম র, সরকারী ভবন, কাফ ল, 
ঢাকা। 

২৪২    

  


