
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 সাহা কারী 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 মাহ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ মিতউর রহমান  
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
বাসা নং-৫৭৮, মা াসাপাড়া, ামঃ িমজিমিজ 
পি মপাড়া, ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ 
িমজিমিজ, উপেজলাঃ িসি রগ , জলাঃ 
নারায়নগ -১৪৩০। 

৫৫৫ ২ নামঃ মাঃ রা  িময়া  
িপতার নামঃ মাঃ আকতার আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ রাজয়া খা ন 
ামঃ কি বাড়ী, ইউ  িপঃ ১২ নং কি বাড়ী, ডাকঃ 
বনী বাজার, উপেজলাঃ রগ , জলাঃ গাইবা া। 

৫৫৬ 

৩ নাম: মাঃ আল-আিমন িময়া 
িপতার নাম: মাঃ আঃ ছা ার াপারী 
মাতার নাম: মাছাঃ আিলপন নছা 
ামঃ হিরনাথ র, ইউিনয়নঃ হিরনাথ র, 

ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ তা ক জািমরা, 
উপেজলাঃ পলাশ বাড়ী, জলাঃ গাইবা া-
৫৭৩০। 

৫৫৭ ৪ নাম: উ ল সরকার 
িপতার নাম: লাল ò সরকার 
মাতার নাম শাভা রানী সরকার 
ামঃ িতররাই, ইউিনয়নঃ ছাতক, ডাকঘরঃ ছাতক, 

উপেজলাঃ ছাতক, জলাঃ নামগ -৩০৮০। 

৫৫৮ 

৫ নাম: মাঃ নতািসর খান 
িপতার নাম: আ ল লিতফ খান 
মাতার নাম: িমনা আ ার 
ছা ব  লাইে রী, ামঃ ছাট বাজার, ওয়াড 
নং-০৬, ডাকঘরঃ ন েকানা, উপেজলাঃ 
ন েকানা সদর, জলাঃ ন েকানা-২৪০০। 

৫৫৯ ৬ নাম: াদ মাহা দ 
িপতার নাম: মাঃ রমজান 
মাতার নাম: মােজদা বগম 
ামঃ মিশ া ঝপাড়া, ইউিনয়ন: ০৪ মিশ া, 

ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ িশকার র, উপেজলাঃ 
দাস র, জলাঃ নােটার-৬৪৪০। 

৫৬০ 

৭ নাম: মাঃ খািলদ হাসান 
িপতার নাম: ডাঃ মাঃ তয়ব আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ খািদজা বগম 
ামঃ আরাজী ঝাড়গা , ইউিনয়ঃ ৭ নং 

িচলারং, ডাকঘরঃ ভলাজান, উপেজলাঃ 
ঠা রগা , জলাঃ ঠা রগা -৫১০০। 

৫৬১ ৮ নাম: মাঃ ফরহাদ হােসন 
িপতার নাম: ত শাহজামাল 
মাতার নাম: মাছাঃ হাজরা বগম 
ামঃ রাম রা, ইউিনয়নঃ িচকাজানী, ডাকঘরঃ 
দওয়ানগ , উপেজলাঃ দওয়ানগ , জলাঃ 

জামাল র-২০৩১। 

৫৬২ 

৯ নাম: মাঃ আল আিমন 
িপতার নাম: মাঃ শাহজাহান িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ আি য়া বগম 
ামঃ মাজাআটা, ইউিনয়নঃ পাথশ , 

ডাকঘরঃ মলমগ , উপেজলাঃ ইসলাম র, 
জলাঃ জামাল র-২০৩১। 

৫৬৩ ১০ নাম: মাঃ সােহল রানা 
িপতার নাম: মাঃ মাজাফফর হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ িমনারা বগম 
ামঃ াশ িরয়া, ইউিনয়নঃ ৭ নং বড় আলম র, 

ডাকঘরঃ খালাশপীর, উপেজলাঃ পীরগ , জলাঃ 
রং র-৫৪৭০। 

৫৬৪ 

১১ নাম: মাঃ আ ল আওয়াল 
িপতার নাম: সয়দ আহে দ 
মাতার নাম:  মাছাঃ হােজরা বগম 
ামঃ রাম র, ইউিনয়নঃ ৩ নং 

৫৬৫ ১২ নাম: আির র রহমান 
িপতার নাম: িছি র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ সােহদা খা ন 
ামঃ মািঝশাইল, ইউিনয়নঃ ৪ নং পাইকপাড়া, 

৫৬৬ 



বাগািতপাড়া, উপেজলাঃ বাগািতপাড়া, 
জলাঃ নােটার-৬৪১০। 

ডাকঘরঃ সতং বাজার, উপেজলাঃ না ঘাট, জলাঃ 
হিবগ -৩৩২০। 

১৩ নাম: মাঃ মেহদী হাসান ভ 
িপতার নাম: মাঃ সাই ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ মরী ল িবিব 
ামঃ ডাখলপাড়া, ইউিনয়নঃ যাগীপাড়া, 

ডাকঘরঃ কািতলা, উপেজলাঃ বাগমারা, 
জলাঃ রাজশাহী-৬৪০৩। 

৫৬৭ ১৪ নাম: মাঃ সা াম হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মেনায়ার হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ ল িল খা ন 
ামঃ ড ল র, ইউিনয়নঃ কািলদাশ র, ওয়াড নং-

০৪৭, ডাকঘরঃ আলমডা া, উপেজলাঃ 
আলমডা া, জলাঃ য়াডা া-৭২১০। 

৫৬৮ 

১৫ নাম: মাঃ েবল শখ 
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল শখ 
মাতার নাম: মাছাঃ হািমদা বগম 
ামঃ িবলবাউচ, ইউিনয়নঃ সালামাবাদ, 

ডাকঘরঃ পাটনা, উপেজলাঃ কািলয়া, 
জলাঃ নড়াইল-৭৫২০। 

৫৬৯ ১৬ নাম: িব ব মার দাস  
িপতার নাম: িব িজৎ দাস 
মাতার নাম: ল ী রানী দাস 
ামঃ ম মধনী, ওয়াড নং-০৭ ডাকঘরঃ িমজাকা , 

উপেজলাঃ বারহানউি ন, জলাঃ ভালা-৮৩২০। 

৫৭০ 

১৭ নাম: মাঃ ইয়ািছন 
িপতার নাম: হােতম আলী 
মাতার নাম: রােশদা বগম 
ামঃ খামারপাড়া, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 

কািকলা ড়া বাজার, উপেজলাঃ বরদী, 
জলাঃ শর র-২১৩০। 

৫৭১ ১৮ নাম: মাঃ আিজ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ একরা ল হক 
মাতার নাম: মাছাঃ আিজনা খা ন 
িখয়ারপাড়া, ামঃ র নাথ র, ইউিনয়নঃ ৩ নং 
র নাথ র, ডাকঘরঃ র নাথ র, উপেজলাঃ 
নবাবগ , জলাঃ িদনাজ র-৫২৮০। 

৫৭২ 

১৯ নাম: িরকাশ চাকমা 
িপতার নাম: গেজ  লাল চাকমা 
মাতার নাম: অিনতা চাকমা 
ামঃ বগাছিড় কলাশ ন পাড়া, ইউিনয়নঃ 

৩ নং িড়ঘাট, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 
নািনয়ারচর, উপেজলাঃ নািনয়ার চর, 
জলাঃ রা ামা -৪৫২০। 

৫৭৩ ২০ নাম: িসরা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাজাহা ল ইসলাম 
মাতার নাম: শািহদা বগম 
ামঃ রাধাকানাই (দবরদ া), ইউিনয়নঃ ১১ নং 

রাধাকানাই, ডাকঘরঃ িসি িকয়া এিতম খানা, 
উপেজলাঃ লবাড়ীয়া, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২১৬। 

৫৭৪ 

২১ নাম: ছাই ল ইসলাম খান 
িপতার নাম: মাঃ শাম ল হক খান 
মাতার নাম: আিম ন নছা 
বাসা নং-৯৩৩, ামঃ বড়মা, ইউিনয়নঃ ৪ 
নং কািনহারী, ওয়াড নং-০৩, ডাকঘরঃ 
বড়মা, উপেজলাঃ ি শাল, জলাঃ 
ময়মনিসংহ-২২২০। 

৫৭৫ ২২ নাম: দীপক চ  বমন 
িপতার নাম: তরন কা  বমন 
মাতার নাম: িদেনাবালা বমন 
ামঃ ব ভলাবাড়ী, ইউিনয়নঃ ভলাবাড়ী 

ডাকঘরঃ ভলাবাড়ী, উপেজলাঃ আিদতমারী 
জলাঃ লালমিনরহাট-৫৫১০। 

৫৭৬ 

২৩ নাম: মাঃ আল মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ ইি স সরদার 
মাতার নাম: মেনায়ার বগম 
ামঃ হাট চ া, ওয়াড নং-১০, ডাকঘরঃ 

জামাল র সদর, উপেজলাঃ জামাল র, 
জলাঃ জামাল র-১৭০০। 

৫৭৭ ২৪ নাম: মাঃ মিফ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ মেহর আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ মিরয়ম বগম 
বািড় নং-৮৬, রাড নং-১/১, ামঃ শালমারা, 
ইউিনয়নঃ ভলাবাড়ী, ডাকঘরঃ ভলাবাড়ী, 
উপেজলাঃ আিদতমারী, জলাঃ লালমিনরহাট-
৫৫১০। 

৫৭৮ 

২৫ নাম: মাঃ অিলয়ার রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আ ব আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ কদভা  খা ন 
ামঃ াপা (উ র পাড়া), ইউিনয়নঃ াপা, 

ওয়াড নং-০২, ডাকঘরঃ াপা বাজার, 

৫৭৯ ২৬ নাম: মাঃ রািকব ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ইি স আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ রিহমা খা ন 
ামঃ মা র, ইউিনয়নঃ ৭ নং লিতব র, ডাকঘরঃ 

রানী র, উপেজলাঃ িমঠা র, জলাঃ রং র-

৫৮০ 



উপেজলাঃ মিনরাম র 
জলাঃ যেশার-৭৪২০। 

৫৪৬০। 

২৭ নাম: মাঃ সাি র হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আহে দ আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ শািহ র বগম 
আহে দ এর বাসা, রাড নং-০১, ামঃ 
আরিজ শাহা র, ইউিনয়নঃ কাচাশহর, 
ডাকঘরঃ কাচাশহর, উপেজলাঃ 
গািব গ , জলাঃ গাইবা া-৫৭৪১। 

৫৮১ ২৮ নাম: মাঃ িরয়া ল ইসলাম 
িপতার নাম: বাদশা মা া 
মাতার নাম: ফােতমা বগম 
ামঃ উজানী, ডাকঘরঃ উজানী, উপেজলাঃ 
ক দ র, জলাঃ গাপালগ -৮১৪০। 

৫৮২ 

২৯ নাম: মাঃ শািহন আলম 
িপতার নাম: মাঃ আঃ রব 
মাতার নাম: মাছাঃ িশ ী বগম 
ামঃ ধরম র, ওয়াড নং-০৯, ডাকঘরঃ 

পানানগর, উপেজলাঃ গা র, জলাঃ 
রাজশাহী-৬২৪০। 

৫৮৩ ৩০ নাম: মাঃ আ ল আহাদ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আতাউল 
মাতার নাম: মাছাঃ রাইয়া 
ামঃ শালবন, ইউিনয়নঃ ২ নং বড়তারা 

ডাকঘরঃ বািনয়াপাড়া, উপেজলাঃ তলাল 
জলাঃ জয় রহাটা-৫৯০০। 

৫৮৪ 

৩১ নাম: মাঃ আ ল কিরম 
িপতার নাম: মাঃ আঃ আওয়াল 
মাতার নাম: মাছাঃ  বেলজা বগম 
ামঃ ঘরমা পি ম নয়াপাড়া, ওয়াড নং-

০৫, ডাকঘরঃ িডএস িমলস, উপেজলাঃ 
দওয়ানগ , জলাঃ জামাল র-২০৩১। 

৫৮৫ ৩২ নাম: আিজ র রহমান  
িপতার নাম: ভা  শখ 
মাতার নাম: আিজরন বগম 
সরকার পাড়া, ইউিনয়নঃ ৪ নং হাতীভা া 
ডাকঘরঃ কাঠারিবল, উপেজলাঃ দওয়ানগ  
জলাঃ জামাল র-২০৩০। 

৫৮৬ 

৩৩ নাম:  মাঃ শািফউল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ই ািহম িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ সািফয়া বগম 
ামঃ িনদ র, ইউিনয়নঃ ১৫ নং 

কািবল র, ডাকঘরঃ হলদী বািড়, উপেজলাঃ 
পীরগ , জলাঃ রং র-৫৪৭০। 

৫৮৭ ৩৪ নাম:  িকংকর ব  
িপতার নাম: কশব লাল ব  
মাতার নাম: স া ব  
ামঃ িশ ল বাড়ী, ইউিনয়নঃ কলাবাড়ী উপেজলাঃ 
কাটালী পাড়া, জলাঃ গাপালগ -৮১১০। 

৫৮৮ 

৩৫ নাম:  আ ল খােলক 
িপতার নাম: এমদা ল হক 
মাতার নাম: খােলদা বগম 
ামঃ িলয়াভা া, ইউিনয়নঃ হািতয়া াহ, 

ডাকঃ চামারী উপেজলাঃ িসংড়া, জলাঃ 
নােটার-৬৪৫০। 

৫৮৯ ৩৬ নাম:  মাঃ আিশ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আ ল বাসার 
মাতার নাম: মেনায়ারা বগম 
হাজী বাড়ী, চনী পাড়া, ামঃ চনী পাড়া, 
ধানশাইল, ডাকঃ চনীপাড়া, উপেজলাঃ 
িঝনাইগাতী, জলাঃ শর র-২১২০। 

৫৯০ 

৩৭ নাম:  মাঃ মিন ামান রােসল 
িপতার নাম: মাঃ আলী আকবর 
মাতার নাম: পািকজা বগম 
ামঃ খাপাড়া ( রল লাইেনর পি েম ) 

ইউিনয়নঃ ১০ নং র,ডাকঃ 
নীলফামারী, উপেজলাঃ নীলফামারী 
জলাঃ নীলফামারী। 

৫৯১ ৩৮ নাম:  মাঃ শামীম আল মা ন 
িপতার নাম: মাঃ আঃ গ র 
মাতার নাম: শােহরা বগম 
বাসা নং-৫৯১, ামঃ ব ল তলা, ইউিনয়নঃ ব েভর 
খাষ,  ডাকঃ এস িপ মাদার গজন, উপেজলাঃ 
নােগ রী, জলাঃ িড় াম। 

৫৯২ 

৩৯ নাম:  খািদজা বগম 
িপতার নাম: মাঃ আঃ লিতফ 
মাতার নাম: মাছাঃ লালী বগম 
ামঃ িশয়াল খাওয়া, ইউিনয়নঃ চলবলা, 

ডাকঃ গাড়ল, উপেজলাঃ কািলগ , জলাঃ 
লালমিনরহাট। 

৫৯৩ ৪০ নাম:  স য় শীল 
িপতার নাম: বাব  শীল 
মাতার নাম: র  বালা 
ামঃ দ রী পাড়া, ইউিনয়নঃ ১১ নং ওয়াড, ডাকঃ 

িদনাজ র  উপেজলাঃ িদনাজ র, জলাঃ 
িদনাজ র। 

৫৯৪ 



৪১ নাম:  মাঃ আ ল আহাদ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আতাউল 
মাতার নাম: মাছাঃ রাইয়া 
ামঃ শালবন, ২নং বড়তলা ইউিনয়ন, 

বািনয়াপাড়া, উপেজলাঃ তলাল, জলাঃ 
জয় রহাট। 

৫৯৫ ৪২ নাম:  র মাহা দ  
িপতার নাম: মাঃ র আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ হাজরা বগম 
ামঃ িব াস পাড়াপ  পাড়া, কাটাবাড়ী, 

বাগদাবাজার, ডাকঃ বাগদা বাজার, উপঃ 
গািব গ , জলাঃ গাইবা া। 

৫৯৬ 

৪৩ নাম:  মাঃ শািহ র রহমান  
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ িলিপ বগম 
বাসা- াপারী পাড়া, ামঃ াপারী পাড়া, 
ওয়াড-০৯, ডাকঃ িড় াম সদর, উপেজলাঃ 

িড় াম, জলাঃ িড় াম-৫৬০০। 

৫৯৭ ৪৪ নাম:  মাঃ ািকম হােসন  
িপতার নাম: মাঃ হােম ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাক দা বগম 
ামঃ গািব র, ৫ নং হড় াম, রাজশাহী কাট 

রাজশাহী-৬২০১ 

৫৯৮ 

৪৫ নাম:  িরজওয়ান তানভীর িজহাদ 
িপতার নাম: মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: সারা খা ন 
৭৩১ এন, কেলজ রাড, দওয়ান পাড়া, ২নং 
ওয়াড, জামাল র, উপেজলাঃ জামাল র, 
জলাঃ জামাল র। 

৫৯৯ ৪৬ নামঃ িবকাশ চ  দাস 
িপতার নামঃ িবমল চ  দাস 
মাতার নামঃ সিবতা রানী দাস 
ামঃ খলাপাড়া, বাহা র সাদী/০৬, ডাকঃ দি ণ 

বাগ, উপেজলাঃ কালীগ , জলাঃ গাজী র। 

৬০০ 

৪৭ নামঃ মাঃ মেহদী হাসান 
িপতার নামঃ মাঃ  আিমর হােসন 
মাতার নামঃ আেমনা খা ন 
বাসাঃ খালপাড়া, ামঃ িশবহির ইউঃ 
গ ান র, ডাকঃ গ ন র, উপেজলাঃ 
িঝকরগাছা, জলাঃ যেশার-৭৪২০ 

৬০১ ৪৮ নামঃ মাঃ আছা ল হক 
িপতার নামঃ আঃ গাফফার গাজী 
মাতার নামঃ জিসেমান নসা 
ামঃ য়া, ডাকঃ আ িলয়া, উপেজলাঃ আশা িন, 
জলাঃ সাত ীরা-৯৪৬০ 

৬০২ 

৪৯ নামঃ মাঃ িমজা র রহমান 
িপতার নামঃ বিদউ ামান 
মাতার নামঃ রজাহান 
ামঃ াচ গািছ শাি  রাম, ১০ নং শাি  

রাম, ইউ িপঃ ম মদার হাট, উপেজলাঃ 
রগ , জলাঃ গাইবা া-৫৭২০ 

৬০৩ ৫০ নামঃ স ীপ িসংহ 
িপতার নামঃ য িসংহ 
মাতার নামঃ িবেনািদনী িসনহা 
বাসা-িসংহ বাড়ী, ামঃ ঘাড়ামারা, ইউ িপঃ 
আদম র, ডাকঃ আদম র, উপেজলাঃ কলমগ , 
জলাঃ মৗলভীবাজার-৩২২০ 

৬০৪ 

৫১ নামঃ মাজাে ল হক 
িপতার নামঃ মাঃ শাবাহান আলী 
মাতার নামঃ িমিছরন বগম 
িদঘলকাি  পি ম পাড়া, ইউিনয়নঃ ৮ নং 
দওয়ানগ , ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ 

খড়মা, উপেজলাঃ দওয়ানগ , জলাঃ 
জামাল র-২০৩০। 

৬০৫ ৫২ নামঃ িপয়ারা আ ার 
িপতার নামঃ আঃ হািমদ 
মাতার নামঃ আিমনা বগম 
ামঃ সালনা, ামঃ কাউিতয়া, ডাকঃ সালনা 

বাজার, উপেজলাঃ গাজী র, জলাঃ গাজী র-১৭০৩ 

৬০৬ 

৫৩ নামঃ মাঃ রজওয়ান আহে দ 
িপতার নামঃ মাঃ মঈন উ ীন 
মাতার নামঃ রিহমা বগম 
ামঃ স েখল, ৫ নং ওয়াড, ডাকঃ চ ল 

বাজার, উপেজলাঃ জ া র, জলাঃ 
িসেলট। 

৬০৭ ৫৪ নামঃ মাঃ িম  মা া 
িপতার নামঃ আজাহার মা া 
মাতার নামঃ মােমনা বগম 
ামঃ বহর র, ইউিপঃ বহর র, ডাকঃ বহর র, 

উপেজলাঃ রাজবাড়ী-৭৭৩০ 

৬০৮ 

৫৫ নামঃ রাি  হােসন 
িপতার নামঃ আয়নাল হক 
মাতার নামঃ হািলমা বগম 

৬০৯ ৫৬ নামঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মা  িময়া 
মাতার নামঃ মাছাঃ তােহরা খা ন 

৬১০ 



ামঃ মৗহাডা া, ডাকঃ কািলবাড়ী, 
উপেজলাঃ জামাল র, জলাঃ জামাল র। 

ামঃ ঘা রা, ইউ িপঃ িহল র, ডাকঃ ঘা রা 
উপেজলাঃ া নবািড়য়া সদর জল া নবািড়য়া-
৩৪০০ 

৫৭ নামঃ মাঃ মিতউর রহমান বা   
িপতার নামঃ শহী াহ 
মাতার নামঃ সাম াহার 
বাসা নং-২৭৬, িসং ই বড়ভা া, ই ােখালা 
ডাকঃ কািনয়াল খাতা, উপেজলাঃ 
নীলফামারী, জলাঃ নীলফামারী-৫৩০০ 

৬১১ ৫৮ নামঃ সােজ র রহমান  
িপতার নামঃ মাঃ আজব আলী 
মাতার নামঃ সােজদা বগম 
ামঃ সাইলেকানা, ইউ িপঃ সাইলেকানা, ডাকঃ 

নািজর র, উপেজলাঃ বাগািতপাড়া, জলাঃ নােটার-
৬৪১০ 

৬১২ 

৫৯ নামঃ মিন ল ইসলাম  
িপতার নামঃ মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাতার নামঃ মেহ ন নছা 
ামঃ কামাল র, ১১ নং রাম নগর 

ইউিনয়ন, ডাকঃ সতীঘাটা বাজার, 
উপেজলাঃ যেশার সদর, জলাঃযেশার-
৭৪০০ 

৬১৩ ৬০ নামঃ মাঃ রােশ ল ইসলাম  
িপতার নামঃ মাঃ ছাবাহান 
মাতার নামঃ পা ল খা ন 
ামঃ  ড়ািলয়া, ইউিনয়নঃ রতনকাির , ডাকঃ 
ড়ািলয়া, উপেজলাঃ িসরাজগ  সদর, জলাঃ 

িসরাজগ । 

৬১৪ 

৬১ নামঃ মাঃ েয়ল ইসলাম  
িপতার নামঃ মাঃ একরাম আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ মা রা বগম 
াম হা র, ডাকঃ রাজশাহী কাট, 

উপেজলাঃ পবা, জলাঃ রাজশাহী-৬২০১ 

৬১৫ ৬২ নামঃ কাজী শািহন  
িপতার নামঃ কাজী আবদাল িময়া 
মাতার নামঃ নেহরা বগম 
ামঃ ঘা রা কাজী বাড়ী, উই িপঃ িহল র, ডাকঃ 

ঘা রা, উপেজলাঃ া নবাড়ীয়া, জলাঃ 
া নবাড়ীয়া-৩৪০০ 

৬১৬ 

৬৩ নামঃ মাঃ আ ল লিতফ  
িপতার নামঃ মাঃ রেমাহা দ সরকার 
মাতার নামঃ তঃ জাসনা খা ন 
ামঃ রলেসা া, উইিনয়নঃ সল া, ডাকঃ 

িডি র চর, উপেজলাঃ উ াপাড়া, জলাঃ 
িসরাজগ  

৬১৭ ৬৪ নামঃ মাঃ আিত র রহমান 
িপতার নামঃ তঃ অিসম উি ন 
মাতার নামঃ মাছাঃ আেবদা বগম 
ামঃ ফারাজী পাড়া, ০৬ নং িচকাজানী, ডাকঃ 

ফারাজী পাড়া, উপেজলাঃ দওয়ানগ , জলাঃ 
জামাল র। 

৬১৮ 

৬৫ নামঃ মাঃ আ  সােলম 
িপতার নামঃ মাঃ গালাম মা ফা 
মাতার নামঃ আকিলমা বগম 
ামঃ মেনাহর র (উ র পাড়া), ইউ িপঃ 

ল রিদয়া, ডাকঃ তালমা, উপেজলাঃ 
নগরকা া, জলাঃ ফিরদ র। 

৬১৯ ৬৬ নামঃ মিন ামান  
িপতার নামঃ মন র রহমান 
মাতার নামঃ িফেরাজা বগম 
বাসা-৫৯৯, ামঃ খরালী, ডাকঃ াকান 
উপেজলাঃ সাত ীরা, জলাঃ সাত ীরা। 

৬২০ 

৬৭ নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম খান  
িপতার নামঃ আ ল কালাম খান 
মাতার নামঃ আেমনা আ ার 
দােসর ল  রাসাদা সঃ ঃ িবঃ, ামঃ 
রাসাদা, ইউ িপঃ িবনয়কাবী/০১, ডাকঃ 

নব াম, উপেজলাঃ ঝালকা , জলাঃ 
ঝালকা -৮৩০০। 

৬২১ ৬৮ নামঃ মীম আ ার   
িপতার নামঃ বলােয়ত হােসন 
মাতার নামঃ মেনায়ারা বগম 
মসিজদ বাড়ী, ামঃ মধরকা , ৭নং হাগলপাশা 
ইউিনয়ন পিরষদ, ডাকঃ বৗল র, উপেজলাঃ 
মােড়লগ , জলাঃ বােগরহাট 

৬২২ 

৬৯ নামঃ মাঃ মা ফ ইসলাম  
িপতার নামঃ মাঃ কাম ামান 
মাতার নামঃ ফরমান আলী সরকার 
ামঃ দি ণ মরযাদহ, ৯ নং চাপড়হাট, 

ডাকঃ শাভাগ , উপেজলাঃ রগ , 

৬২৩ ৭০ নামঃ মাঃ নািহ ামান  
িপতার নামঃ মাঃ আলাউি ন 
মাতার নামঃ নািজ ন নাহার 
ামঃ যাগীপাড়া, ১৫ নং যাগীপাড়া ইউিনয়ন, 

ভটখালী, উপেজলাঃ বাগমারা, জলাঃ রাজশাহী-

৬২৪ 



জলাঃ গাইবা া ৬৫৯৬ 
৭১ নামঃ মেনার ন রায়  

িপতার নামঃ তঃ জগদীশ চ   
মাতার নামঃ কা ন বালা 
ামঃ সার র, ইউ িপঃ সার র, 

উপেজলাঃ আিদতমাির, জলাঃ 
লালমিনরহাট-৫৫১০ 

৬২৫ ৭২ নামঃ মাঃ ওমর ফা ক  
িপতার নামঃ মক ল হােসন  
মাতার নামঃ মাছাঃ মক ল হােসন 
ামঃ সিতষা, খালপাড়, ইউ িপঃ ০৫, ডাকঃ 
গৗির র, উপেজলাঃ গৗির র, জলাঃ ময়মনিসংহ-

২২৭০ 

৬২৬ 

৭৩ নামঃ মাঃ অ প মার দাস  
িপতার নামঃ কালী সাদ দাস 
মাতার নামঃ িশ া রানী দাশ 
ামঃ পাগলা দয়া পাড়া, ইউ িপঃ ফিকর 

হাট, ডাকঃ সাতৈশয়া, উপেজলাঃ 
ফিকরহাট, জলাঃ বােগরহাট-৯৩৭০ 

৬২৭ ৭৪ নামঃ েয়ল িময়া 
িপতার নামঃ মাঃ আঃ মাতােলব 
মাতার নামঃ েলখা খা ন 
ামঃ কািজয়া কা া, ইউিনয়নঃ ০৭, ডাকঃ ল র, 

উপেজলাঃ ল র, জলাঃ ময়মনিসংহ-২২৫০। 

৬২৮ 

৭৫ নামঃ িপয়াস চ  অিধকারী 
িপতার নামঃ জয় িকেশার অিধকারী 
মাতার নামঃ রাধা রানী 
ামঃ মৗজা পাংগা, ইউ িপঃ ৬ নং পাংগা 

ম ক র, ডাকঃ মলা পাংগা, উপেজলাঃ 
ডামার, জলাঃ নীলফামারী 

৬২৯ ৭৬ নামঃ মাঃ আসা ল হক 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল কােশম 
মাতার নামঃেরািজনা বগম 
ামঃ মে  গািপনাথ র, ওয়াড নং-০২, ডাকঃ 
করানীর হাট, উপেজলাঃ রং র সদর, জলাঃ 

রং র। 

৬৩০ 

৭৭ নামঃ প ব চ  রায় 
িপতার নামঃ লিলত চ  রায় 
মাতার নামঃিরতা রানী রায় 
ামঃ কালজানী রাজারাম র, ১০ নং ম র 

ইউিনয়ন, ডাকঃ কািজর হাট, উপেজলাঃ 
বদরগ , জলাঃ রং র। 

৬৩১ ৭৮ নামঃ মাঃ রািজ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ আিছর উি ন 
মাতার নামঃেরািকয়া বগম 
ামঃ হর াম শখা পাড়া, ডাকঃ রাজশাহী কাট, 

উপেজলাঃ রাজপাড়া, জলাঃ রাজশাহী-৬২০১। 

৬৩২ 

৭৯ নামঃ মাঃ মা র রিশদ 
িপতার নামঃ মাঃ খারেশদ আলম 
মাতার নামঃশমরত িবিব 
বাসা নং-৬৪৫০৪৭৩৩৭০১ 
ামঃ দওয়ান র, ০২ নং হা র ইউ িপঃ, 

ডাকঃ মিহষবাথান, উপেজলাঃ মহােদব র, 
জলাঃ নও া-৬৫৩০ 

৬৩৩ ৮০ নামঃ মাধবী দাস 
িপতার নামঃ করালী দাস 
মাতার নামঃ ল ী দাস 
ামঃ রিহম র, ইউ িপঃ ০৪, ডাকঃ ভাতশালা 

উপেজলাঃ দবহাটা, জলাঃ সাত ীরা-৯৪৩০ 

৬৩৪ 

৮১ নামঃ মাঃ আল মা ন 
িপতার নামঃ মাঃ আই ব আলী সরদার 
মাতার নামঃ মাছাঃ জাহানারা বগম 
ামঃ দ য়া বাড়ী দি ণ বাড়ী, ডাকঃ 

চককা , উপেজলাঃ মা া, জলাঃ নও া-
৬৫১০। 

৬৩৫ ৮২ নামঃ রাকী ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ আ ল খােলক 
মাতার নামঃ মাছাঃ আ মেনায়ারা 
ামঃ জান র পি ম পাড়া, ওয়াড-০৮, ডাকঃ 

িসরাজগ , উপেজলাঃ িসরাজগ , জলাঃ 
িসরাজগ -৬৭০০ 

৬৩৬ 

৮৩ নামঃ চ ন চ  শমা 
িপতার নামঃ ধীেরন চ  শমা 
মাতার নামঃ রখা রানী শমা 
বাসা-৪৩, সড়ক-১/২, ামঃ অিভরাম, 
ডাকঃ দি ন পানা র, উপঃ রং র সদর, 
জলাঃ রং র 

৬৩৭ ৮৪ নামঃ মাহাঃ সাি র হােসন 
িপতার নামঃ মাঃ এনা ল হক 
মাতার নামঃ শািহনা খা ন 
বাসা- িরেপাল, শখ জামাল উি ন সড়ক, ামঃ 

িরেপাল, ০২ নং ওয়াড িরেপাল, ডাকঃ িমর র, 
উপেজলাঃ িমর র, জলাঃ ি য়া। 

৬৩৮ 

৮৫ নামঃ মাঃ মা ন হায়াত 
িপতার নামঃ এস এম হািব র রহমান 

৬৩৯ ৮৬ নামঃ মাঃ আ  সাঈদ  
িপতার নামঃ মাঃ আব ল হাই 

৬৪০ 



মাতার নামঃ মাছাঃ জাহানারা বগম 
ামঃ াম র দি ণ পাড়া, ইউ িপঃ 

িশয়ালেকাল, ডাকঃ িশয়ালেকাল, উপেজলাঃ 
িসরাজগ , জলাঃ িসরাজগ -৬৭০০ 

মাতার নামঃ র নাহার বগম 
ি েযা ার আব ল হাই এর বািড়, ামঃ সানা র 

ডাকঃ সানা র, উপেজলাঃ নায়াখালী সদর 
জলাঃ নায়াখালী। 

৮৭ নামঃ মাঃ আ  তােহর 
িপতার নামঃ আরশাদ আলী 
মাতার নামঃ মােমনা খা ন 
ামঃ ভগমান যেশামা র, ৪ নং দি ণ 

র, ডাকঃ ফৈত র, উপঃ কািলগ , 
জলাঃ সাত ীরা। 

৬৪১ ৮৮ নামঃ মাঃ শািহ র রহমান 
িপতার নামঃ মাঃ ছাবর আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ আেয়শা বগম 
ামঃ ামািরয়া মে  পাড়া, ইউ িপঃ দওয়ানগ , 

ডাকঃ দওয়ানগ , উপেজলাঃ দওয়ানগ , জলাঃ 
জামাল র 

৬৪২ 

৮৯ নামঃ মাঃ মািত র ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ ল হাসান 
মাতার নামঃ ম রা বগম 
ামঃ িতধর, ইউ িপঃ ভাটমারী, ডাকঃ 
চৗ রীর হাট, উপেজলাঃ কািলগ , জলাঃ 

লালমিনরহাট। 

৬৪৩ ৯০ নামঃ মাঃ পারেভজ আহে দ 
িপতার নামঃ মাঃ ইখলাছ হাসাইন 
মাতার নামঃ নািগস বগম 
ামঃ মা রা র, ডাকঃ হািশম র, উপেজলাঃ 

যেশার সদর, জলাঃ যেশার। 

৬৪৪ 

৯১ নামঃ মাঃ সিজ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ মাঃ আছা ল ইসলাম 
মাতার নামঃ সােজদা খা ন 
ামঃ বড়েকায়ালীেবড়, ইউ িপঃ বড় 

সা াসী, ডাকঃ হাওড়া, উপেজলাঃ 
উ াপাড়া, জলাঃ িসরাজগ । 

৬৪৫ ৯২ নামঃ মাঃ নাজ ল ইসলাম 
িপতার নামঃ আ ল মন র ম ল 
মাতার নামঃ িলিপ বগম 
পি ম পাড়া ম ল বাড়ী, ামঃ ছািপলা, ডাকঃ 
পাগলা, উপেজলাঃ গফর াও, জলাঃ ময়মনিসংহ 

৬৪৬ 

৯৩ নামঃ আল মা ন 
িপতার নামঃ আ  িময়া 
মাতার নামঃ সােজদা বগম 
ামঃ ফরািজ পাড়া, ০৬ নং িচকাজনী, 

ডাকঃ ফরাজীপাড়া, উপেজলাঃ দওয়ানগ , 
জলাঃ জামাল র। 

৬৪৭ ৯৪ নামঃ কাহা ল ইসলাম 
িপতার নামঃ আ স ছালাম 
মাতার নামঃ আছমা বগম 
ামঃ র হার, যাগীনাথ র, ডাকঃ মলা 
যাগীনাথ র, উপেজলাঃ আে ল র, জলাঃ 

জয় রহাট-৫৯৪০ 

৬৪৮ 

৯৫ নামঃ জন উি ন 
িপতার নামঃ মাঃ ইয়া ব আলী 
মাতার নামঃ মাছাঃ জ রা খা ন 
ামঃ যাগীনাথ র, তােহক দা, ডাকঃ 

আদশ আ িলয়া, উপেজলাঃ হিরনা , 
জলাঃ িঝনাইদহ-৭৩১০ 

৬৪৯ ৯৬ নামঃ তােহরা খানম 
িপতার নামঃ কালাম মা া 
মাতার নামঃ আসমা বগম 
ামঃ ই রা, ইউ িপঃ ই র, ৯ নং ওয়াড, 

হািতয়াড়া, উপেজলাঃ কািশয়ানী, জলাঃ 
গাপালগ -৮১০১ 

৬৫০ 

৯৭ নামঃ আিসক সরকার 
িপতার নামঃ ফা সরকার 
মাতার নামঃ আ রা বগম 
ামঃ হাসনীগ , বাঃ িসঃ ক/ওয়াড-৯, 

িজিপও, থানাঃ বায়ািলয়া, রাজশাহী-
৬০০০। 

৬৫১ ৯৮ নামঃ মাঃ জাহা ীর হােসন 
িপতার নামঃ জসীম উি ন 
মাতার নামঃ মি কা বগম 
ামঃ দি ণ য়ািরয়ােখালা, ডাকঃ কালীগ , 

উপেজলাঃ কািলগ  সদর, জলাঃ গাজী র-১৭২০। 

৬৫২ 

৯৯ নামঃ বােয়ািজদ বা ামী 
িপতার নামঃ শাখাওয়াৎ হােসন 
মাতার নামঃ শাহনাজ পারভীন 
ামঃ সাভার পাড়া, ৯ নং লাপাতা, ডাকঃ 

রাজঘাটা অভয়নগর, জলাঃ যেশার-৭৪৬১ 

৬৫৩ ১০০ নামঃ মাঃ মা ািলব হােসন 
িপতার নামঃ মাঃ কারবান আলী 
মাতার নামঃ ক না বগম 
ামঃ ফরাদ র, ইউ িপঃ গা াম/০৯, ডাকঃ 
মতলী, উপেজলাঃ গাদাগাড়ী, জলাঃ রাজশাহী-

৬২৯১। 

৬৫৪ 



১০১ নামঃ মাঃ আলী আকবর জন 
িপতার নামঃ জিসম উি ন 
মাতার নামঃ আেনায়ার বগম 
ামঃ ব বলকা, ৪ নং বলকা, ডাকঃ 
বলকা, উপেজলাঃ রগ , জলাঃ 

গাইবা া-৫৭২০ 

৬৫৫ ১০২ নামঃ মাঃ সািফন ইসলাম  
িপতার নামঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
মাতার নামঃ মািফয়া বগম 
ামঃ দইল পাড়া, ৫নং ইউিনয়ন কােয়তপাড়া, 

ডাকঃ নগরপাড়া, উপেজলাঃ পগ , জলাঃ 
নারায়নগ । 

৬৫৬ 

১০৩ নামঃ মাঃ শাহজাহান আলী 
িপতার নামঃ মাঃ রমজান আলী 
মাতার নামঃ শিরফা 
মাঃ সিলেমর বাড়ী পাে , ামঃ গাহন, 

ডাকঘরঃ রহমান র, উপেজলাঃ প ীতলা, 
জলাঃ নও া। 

৬৫৭ ১০৪ নামঃ মাঃ বাধন রহমান  
িপতার নামঃ মাঃ ম র কািদর সািহন 
মাতার নামঃ মাছাঃ লাভলী বগম 
ামঃ খামার চাে র িভটা, ডাকঘরঃ বায়ালী, 

উপেজলাঃ গাইবা া সদর, জলাঃ গাইবা া-৫৭০০। 

৬৫৮ 

১০৫ নামঃ মাশারফ হােসন  
িপতার নামঃ আলম সরকার 
মাতার নামঃ আলম সরকার 
ামঃ খামার উ াপাড়া, ডাকঘরঃ সড়াৈতল, 

উপেজলাঃ বল িচ, জলাঃ িসরাজগ । 

৬৫৯ ১০৬ নামঃ মাঃ সৗরভ আল হাসান 
িপতার নামঃ মাঃ আঃ ছালাম 
মাতার নামঃ মাছাঃ ঝনা বগম 
ামঃ ভ াগািছ, ডাকঃ বতকাি , উপেজলাঃ 

শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ । 

৬৬০ 

১০৭ নাম: কাজী সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: কাজী জিহ ল ইসলাম 
মাতার নাম: ফরেদৗিস বগম 
বাসা নং-৫০৭, ামঃ আকলম, ওয়াড নং-
০৫, ডাকঘরঃ পকাঠী, উপেজলাঃ 
নছারাবাদ, জলাঃ িপেরাজ র-৮৫২০। 

৬৬১    

 


