
বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 

িবষয়ঃ  আগামী ২১-০৯-২০১৮ তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ কায় বাংলােদশ ট টাইল িব িব ালয়, তজ াও, ঢাকা-১২০৮ এ 
অ ি ত  বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এর িনয়র ইি িনয়ার ( মকািনক াল)পেদ িনেয়ােগর 
লে  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 

২৭৩ Rbve ি  ম মদার 
িপতার নাম: ি িদব মার ম মদার 
মাতার নাম: পণা সন া 
৬০/এ,হর , ি ক লইন, পয়সার 
হাট,িজিপ,ও ৪০০, কাতায়ালী, চ াম। 

২৭৩ ২৭৪ Se¡h ইসফাক আহেমদ 
িপতার নাম: ি  মিনর আহেমদ 
মাতার নাম: শামীম আরা বগম 
র ছায়া,৭২৫/এ (১০৩৬) 

বাই ল জা াত মসিজদ লইন,িড  রাড,কদমতলী, 
ওয়াড নং ২৯, ডাকঘরঃ ব র, সদরঘাট, চ াম-
৪১০০ 

২৭৪ 

২৭৫ Rbve মা: আ  নাইম 
িপতার নাম: মা: আ  িফয়ান 
মাতার নাম: সালমা িফয়ান 
হািফজ মনিজল ৫৮/৩/এফ, কদমতলা , ৫ নং 
ওয়াড, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা- ১২১৪  

২৭৫ ২৭৬ Se¡h ফােতহ আজম মাহ দ 
িপতার নাম: হা দ আব ল খােলক 
মাতার নাম: রািশদা আ ার 

যে : ফা ক সাইন মাহ দ, অিফসার বালী 
াংক িল:, কেলজ রাড় া , চ াম কেলজ, 

চকবাজার, চকবাজার, চ াম-৪২০২ 

২৭৬ 

২৭৭ Rbve : রািশ ল ইসলাম 
িপতার নাম: : আ র রা াক 
মাতার নাম: মাসা: হািববা খা ন 
২০৫,  ইসলাম নগর, ওয়াড নং ২, 
ডাকঘর:রহন র, উপেজলা- গাম র 
জলা- াপাই নবাবগ - ৬৩২০| 

২৭৭ ২৭৮ Se¡h এস.এম নািস ল ইসলাম 
িপতার নাম: এস.এম.নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: িশ ী ইসলাম 
৪৪১, ধানগড়া, ০২ ধানগড়া- ৬৭২০, রায়গ , জলা- 
িসরাজগ  

২৭৮ 

২৭৯ Rbve মাহা দ আিন ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ল ইসলাম 
মাতার নাম: আিনসা আ ার 
নািদম িভলা, ২নং নািবক কেরানী গইট, নভী 
হাসপাতাল গইট, ৩৯নং ওয়াড, সইেলাস 
কেলানী-৪২১৮, ইিপেজড, চ াম। 

২৭৯ ২৮০ Se¡h মাহা দ ইমরান হােসন 
িপতার নাম: মাহা দ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম:  বগম 
১৪৯, রাড-২৫, বাচল , উ র বা া, িতেভালা 
মৗজা, লশান,ঢাকা-১২১২ 

২৮০ 

২৮১ Rbve  বাণীেতাষ ম মদার 
িপতার নাম: অ  চ  ম মদার 
মাতার নাম: িমলা ম মদার 
ম র-১৯৯৬, টা াইল 

২৮১ ২৮২ Se¡h মাঃ ইমিতয়াজ উি ন খান 
িপতার নাম: মাঃ রিফক উি ন খান 
মাতার নাম: কািনজ ফােতমা 
কাজীবাড়ী , ধ য়া-০৩, ফিরদগ -৩৬৫০, ফিরদগ , 
াদ র। 

২৮২ 

২৮৩ Rbve  িদবাকর দাস 
িপতার নাম: িদপ মার দাস 
মাতার নাম: িনিলমা দাস 
৪৯/িব িমশন রাড, গািপবাগ, ওয়াির, ঢাকা-
১২০৩ 

২৮৩ ২৮৪ Se¡h এস.এম.িরফাত ইফেতখার 
িপতার নাম: এস.এম.ইসহাক আলী 
মাতার নাম: িবউ  ইয়াসিম 
বাবর রাড, বাবর রাড. ক:িব, মাহা দ র, ঢাকা- 
১২০৭। 

২৮৪ 

২৮৫ Rbve মাঃ আহসান হাবীব 
িপতার নাম: মাঃ িলয়াকত আলী 
মাতার নাম: িশউলী বগম 
৬২৫/১, মা ম র ন ন পাড়া, ০১নংওয়াড, 
িসরাজগ -৬৭০০ 

২৮৫ ২৮৬ Se¡h মািমত হাসান 
িপতার নাম: মাঃ সিহ ল ইসলাম 
মাতার নাম: সিলনা বগমা 
১২/২ িশিরন মনসন,(৭নং ওয়াড ইউিনট অিফেসর 
সামেন)  
এস ও স রাড, ৭নং ওয়াড , কাশী র, দৗলত র 
-৯২০২, খািলশ র, 
লনা। 

২৮৬ 



২৮৭ Rbve  িনয়াজ আহমদ 
িপতার নাম : মা াক আহমদ 
মতার নাম: রািশদা আহমদ 
আ র সা ার, খ-৪৭/িজ, ম পাড়া, িখলেখত, 
ওয়াড নং ১৭, িখলেখত, ঢাকা-১২২৯ । 

২৮৭ ২৮৮ Se¡h কাজী ফারজানা আখতার 
িপতার নাম: ক. এম. আখতা ামান 
মাতার নাম: ফৗিজয়া আখতার 
৫০৪/২, পি ম বা িরয়া, মািনকজগ  সদর, 
মািনকগ -১৮০০ । 

২৮৮ 

২৮৯ Rbve আহনাফ তাওসীফ 
িপতার নাম: আেনায়া ল হােসন 
মাতার নাম: শাহীন আরা খানম 
৫৬১ পয়ারা বাগ, বড় মগবাজার, ৩৫ 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা-১২১৭ 

২৮৯ ২৯০ Se¡h মাঃ রমজান আলী 
িপতার নাম: মাঃ আ র রিশদ 
মাতার নাম: নাজমা বগম 

যে ঃ মাঃ রমজান আলী, ম নং ২০৯, এস.এম 
হল, েয়ট, ২৫নং ওয়াড , েয়ট ১৭০৭, গাজী র 
সদর, গাজী র 

২৯০ 

২৯১ Rbve  মাঃ হািসব মাহ দ 
িপতার : মাঃ আলাউি ন 
মাতার নাম: শাহীনা আ ার 
বাসা নং-২১, ৩য় তলা, সদর-১৮ ক-িড, 
ওয়াড-০২, প বী, ঢাকা-১২১৬ 

২৯১ ২৯২ Se¡h মাঃ জিহ র ইসলাম 
িপতারন নাম: ত. ইসমাইল সরদার 
মাতার নাম: সােয়দা িবিব 
এস.এস. পাওয়ার ওয়ান িলঃ, ইউিনক হাইটস, ১৯ 

ার, লেভল -২০, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম, 
কাকরাই , রমনা, ঢাকা 

২৯২ 

২৯৩ Rbve  আিসফ কিবর 
িপতার নাম: মায়ন কিবর 
মাতার নাম: সিলনা আ ার 
১৮৭ পি ম নাখালপাড়া, ২৫নং তজ াও, 
ঢাকা-১২১৫, 

২৯৩ ২৯৪ Se¡h িজসান মান র 
িপতার নাম: শখ আ ল হাই 
মাতার নাম: আ মানারা 
ম নং ৩২০৭, শহীদ িত হল েয়ট, ২৬নং ওয়াড, 

ঢাকা-১২১১ 

২৯৪ 

২৯৫ Rbve  মাঃ িরফাত খস  
িপতার নাম: মা: আিমর খস  
মাতার নাম: িশ ী খস  
৫৮২,উ র শাহজাহান র, শাহজাহান র, 
শাি নগর, ,ঢাকা- ১২০৭ । 

২৯৫ ২৯৬ Se¡h ইভান আহেমদ রািকব 
িপতার নাম: নাজ ল আলম 
মাতার নাম: িফয়া বগম 

াট-এ/৯,ভবন-৫, এডভা ড িলশ টাউন, 
রাজ লবািড়য়া, সাভার ঢাকা-১৩৪০ । 

২৯৬ 

২৯৭ Rbve  মাঃ রােশ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আ র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ রােশদা বগম 
বাসা নং-৬, ৪থ তলা, রাড নং-১, সকশন-
িড,কােদরাবাদ হাউিজং, ৩৩নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭ 

২৯৭ ২৯৮ Se¡h নাজ ল সািকব ফয়সাল 
িপতার নাম: মাহা দ জাহা ীর আলম 
মাতার নাম: তানিজলা বগম 

াট-৩০৫, ক া এিলিসয়ান পেয় ,৯৩ দি ন 
বাসােবা, ওয়াড-৪, বাসােবা, ঢাকা-১২১৪ 

২৯৮ 

২৯৯ Rbve  মাহ ল হাসান পােভল 
িপতার নাম: মাঃ হািরছ উি ন 
মাতার নাম: মমতাজ বগম 
আউিলয়া নগর শন রাড,িবয়ারা, আউিলয়া 
নগর-২২২২, ি শাল, ময়মনিসংহ 

২৯৯ ৩০০ Se¡h মাঃ ফির র রহমান খান 
িপতার নাম: আ ল কােদর খান 
মাতার নাম: রিহমা আ ার 
খান ভবন, ৬/৩, গাহাইলকাি  জামতলা, ৪নং 
ওয়াড , ময়মনিসংহ সদর- ২২০০, ময়মনিসংহ 

৩০০ 

৩০১ Rbve  জয় মার সরকার 
িপতার নাম: অিনল সরকার 
মাতার নাম: িরতা সরকার 
৭/এ, শরপর রাড, আমলপাড়া, ৭নং ওয়াড, 
ময়মনিসংহ সদর, -২২০০, 
ময়মনিসংহ। 

৩০১ ৩০২ Se¡h মাঃ সা াম হােসন 
িপতার নাম: মাঃ ল ইসলাম 
মাতার নাম: হািববা ইসলাম 

যে , মাঃ ইসলাম( ) ০০২৮-০০, উ র মাথা 
বাস া , হােকাবা, ১, মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার 

৩০২ 

৩০৩ Rbve  অণব সাহা 
িপতার নাম: েখ  িবকাশ সাহা 
মাতার নাম: রীতা সাহা 
৯, াধা াম সাহা ি ট,  লতান রাড, 
উ র মউ ি , ওয়াির, ঢাকা-১১০০ 

৩০৩ ৩০৪ Se¡h মাঃ তাফসীর হােসন ইয়াঁ  
িপতার নাম: আ  নাঈম ইয়াঁ  
মাতার নাম: শাহানাজ আ ার 
২৪৮, পাগলা মাজার, মগবাজার, শাি নগরঢাকা 
মে াপিলটন, ঢাকা-১২১৭ 

৩০৪ 

৩০৫ Rbve  মাঃ ল ল হাসান মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ আব র রিহম 
মাতার নাম: শাহনাজ বগম 
ম ারবািড় রাড, ট ওয়াল িস , ১৮ নং 

ওয়াড, চা না,গািজ র সদর, 

৩০৫ ৩০৬ Se¡h রজওয়ানা কিরম 
িপতার নাম: রজাউল কিরম 
মাতার নাম: মা দা আকতার 
হাি ং নং- ১৬৮২, চকফিরদ কেলানী, ১২নং 

ওয়াড, ব ড়া সদর, 

৩০৬ 



গাজী র-১৭২০ ব ড়া-৫৮০০ 
৩০৭ Rbve  সয়দ আের ন নবী 

িপতার নাম: সয়দ ন বী 
মাতার নাম: আফেরাজা বগম 

াট-৪০২, বাসা-৬১,৬২, রাড-২, মন রাবাদ, 
আদাবর, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭ 

৩০৭ ৩০৮ Se¡h মাঃ খািলদ হাসান ম মদার 
িপতার নাম: মাঃ আ ল বাসার ম মদার 
মাতার নাম: িজ াত িরহানা 
৫১/১, উ র কাজলা, ধিনয়া, যা াবািড়, ঢাকা-১২৩৬ 

৩০৮ 

৩০৯ Rbve  মাঃ আ াহ আল মা ন 
িপতার নাম: মাঃ সাই ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ মমতাজ বগম 
৯৬, মিন ামান তারা সড়ক, িডয়াম রাড, 
১১ নং ওয়াড, িসরাজগ -৬৭০০ 

৩০৯ ৩১০ Se¡h মাঃ বদ ে াজা মা ফ 
িপতার নাম: মাঃ মিতউর রহমান 
মাতর নাম: শাহানাজ বগম 
২৫৪-০০, ভিগবালাপড়া, ১৭নং ওয়াড, উপশহর, 
রং র সদর, রং র-৫৪০১ 

৩১০ 

৩১১ Rbve  মাহা দ জয়নাল আেবদীন 
িপতার নাম: জিহর আহেমদ 
মাতার নাম: জয়নাব আকতার 
৩৬৩/১০, উ র পীেররবাগ, ১৩নং উ র, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা 

৩১১ ৩১২ Se¡h িবয়া লতানা 
িপতার নাম: মাঃ বাদশা িময়া 
মাতার নাম: রিহমা খা ন 
গড়ািশন, কর য়া, টাংগাইল সদর, টাংগাইল-১৯০৩ 

৩১২ 

৩১৩ Rbve  সা ইবেন মা ান 
িপতার নাম: মাঃ আ ল ম ান সখ 
মাতার নাম: মাসাঃ আসমা আ ার 

১২৭/৫, রাড নং-২, াম-পলাশ ভাে র  
পাড়া, ২নং ওয়াড, ডাক- ঘাড়াশাল 
ইউিরয়া ফ া ির, উপেজলা- পলাশ, জলা- 
নরিসংদী-১৬১১ 

৩১৩ ৩১৪ Se¡h মাঃ সাি র হােসন 
িপতার নাম: মাঃ ফজ র রহমান 
মাতার নাম: শাহানারা বগম 
হাি ং নং-১১, িমজা র, ৩০, িবেনাদ র বাজার, 

মিতহার, রাজশাহী-৬২০৬ 

৩১৪ 

৩১৫ Rbve  মাঃ জানায়ােদ হাসান 
িপতার নাম: মাঃ বজ র রহমান 
মাতার নাম: রানাক জাহান 
বাসা নং- ই৬৬, াট নং ৪িব, ই ান হাউিজং, 
বিধত প ী (২য় পব), িমর র-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা। 

৩১৫ ৩১৬ Se¡h সজীব িব াস 
িপতার নাম: সি ত িব াস 
মাতার নাম: কিবতা িব াস 
ম নং- ২৩০৯, শহীদ িত হল, েয়ট, লালবাগ, 

ঢাকা-১০০০ 

৩১৬ 

৩১৭ Rbve  শাইখ আশফাক 
িপতার নাম: মাঃ হজরত আলী 
মাতার নাম: সালমা আখতার 

সাস গােডন, বাড়ী # ১৩/১, ক # এ, 
ভাটারা, লশান, ভাটারা, ঢাকা-১২১২। 

৩১৭ ৩১৮ Se¡h তীক মার দাস 
িপতার নাম: েকৗশলী মািনক লাল দাস 
মাতার নাম:  স া রানী দাস 
বাসা ন র- ৪১, রাড-১, ক ই বনশী, রাম রা, 
িখল াও, ঢাকা-১২১৯ 

৩১৮ 

৩১৯ Rbve  এম.এ. কােদর 
িপতার নাম: এম.এ জ ার 
মাতার নাম: িফয়া বগম 
১৩০/২, িহমকমল, ট কায়াটার,-১৭, 
মাহা াদ র, হাউিজং, মাহা াদ র, ঢাকা-

১২১৭। 

৩১৯ ৩২০ Se¡h মাহ র রহমান 
িপতার নাম: ওিহ র রহমান 
মাতার নাম: মেনায়ারা বগম 
৯৯/এ, ব রাজা বাজার, েযাজ  নয়, 
তজ াওেশের- ই- বাংলা নগর, ঢাকা- ১২৯৫| 

৩২০ 

৩২১ Rbve  মাঃ রািজব হােসন 
িপতার নাম- মাঃ মা ন ান 
মাতার নাম- মাছাঃ িল ফার ইয়াসিমন 
াম/পাড়া/মহ া- ব রা িরভারিভউ, ডাকঘর- 
কা া, থানাঃ করািনগ , ঢাকা- ১৩১১ 

৩২১ ৩২২ Se¡h তাসিরফ-উল আেনায়ার 
িপতার নাম: মাহা দ আেনায়ার 
মাতার নাম : শাহানাজ লাকী 
২৪৬ ব র ানসন, লইন-০৩, াম/ মহ া- 
পািগভ াজিহল, কেলজ রাড, 
ডাকঘর- চক বাজার, জলা- চ াম- ৪২০৩ । 

৩২২ 

৩২৩ Rbve  ইরফান-উল-হক 
িপতার নাম: সাই ল হক িসকদার 
মাতার নাম: আেয়শা খানম 

জে ; ািসর হক, ম নং- ২০১২, 
সাহেরায়াদ  হল েয়ট, ঢাক-১০০০ 

৩২৩ ৩২৪ Se¡h  ন ী 
িপতার নাম: র ন ন ী 
মাতার নাম: শফালী ন ী 
ন ী বাড়ী, মালফ িদয়া, ম  পাড়া, মালফ িদয়া, 
উপেজলা- িসরাজিদখান, 
জলা- ি গ --১৫৪৩। 

৩২৪ 

৩২৫ Rbve  িরদওয়ান তানভীর 
িপতার নাম : মাঃ হাসান 

৩২৫ ৩২৬ Se¡h সািকব মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ সােহব আলী শখ 

৩২৬ 



মাতার নাম: িজ া ন নাহার 
বাসা- ২৯৭৬/িড, ইমাম শরীফ সরদার বাড়ী, 
াম- ১নং পািনর ল, হািলশহর রাড ১২ নং, 

সরাইপাড়া ওয়াড , পাহাড়তলী, চ াম-৪২০২ 

মাতার নাম: মাছা. ঝণা বগম 
বাসা- ০৯নং, সড়ক-০৪নং, আরমাবাগ হাউিজং , 
ওয়াড নং- ০৬, মীর র- 
থানা- পনগর, ঢাকা ১২১৬ 

৩২৭ Rbve  মাঃ সা া র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ িসি র রহমান 
মাতার নাম: মাছ. আেয়শা আ ার 
৩৬২/১, ২১ নংেরাড, িতলপা পাড়া, িখল াও, 
ঢাকা- ১২১৯ । 

৩২৭ ৩২৮ Se¡h LwZe kvn‡bIqvR 
wcZvi bvg: LwZe Av‡bvqviæj Avjg 
gvZvi bvg: †gvQvt bvwM©m evby 
evmv # 75, (bvwM©m g¨vbmvb-2q Zjv), 
evwjqvïKzi, †Lvovgviv, †evqvwjqv m`i, ivRkvnx 

৩২৮ 

৩২৯ Rbve  †gn&ivb Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt iwdKzj Bmjvg 
gvZvi bvg:  cvifxb myjZvbv 
d¬̈ vU GK-6, evmv-30, †ivW-07, XvKv wbD 
gv‡K©U, avbgwÛ 
XvKv-1205| 

৩২৯ ৩৩০ Se¡h L›`Kvi mvwg Avn‡g` 
wcZvi bvg: mvgmybœvnvi 
gvZvi bvg: L›`Kvi Kvgi“¾vgvb 
363/10, DËi cx‡ii evM, 13 bs XvKv DËi, 
wgicyi, XvK-1216| 

৩৩০ 

৩৩১ Rbve  Aveyj nvmvb †gvnv¤§` kv‡Ki 
wcZvi bvg: ‡gvt Avãyj Inve gRyg`vi 
gvZvi bvg: gvneyev Av³vi 
712/6, Av`vei-10, k¨vgjx, XvKv-1207| 

৩৩১ ৩৩২ Se¡h †gvt mwRe Kvqmvi 
wcZvi bvg: ‡gvt †nMvjvg Qvg`vbx 
gvZvi bvg: Qvjgv Lvb 
19/3, (iwdK DwÏb f~Bqv Gi evmv), †gvnv¤§v` 
Avjx †ivW, gqgbwmsn cÖavb WvKNi, gqgbwmsn 
m`i, gqgbwmsn-2200 

৩৩২ 

৩৩৩ Rbve  †gvt nvmvb cvi‡fR 
wcZvi bvg: †gvt mvB`yi ingvb 
gvZvi bvg: †nvm‡b Aviv 
296, `wÿb kvnx gmwR`-21, e›`i, 
bvivqYMÄ- 1410| 

৩৩৩ ৩৩৪ Se¡h †Mv‡ck †` 
wcZvi bvg: †Mvcvj K…ò †` 
gvZvi bvg: wjwj ivbx †` 
wgR©vcyi, Kvovcvov, ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

৩৩৪ 

৩৩৫ Rbve  †gvt Rv‡n` DwÏb Luvb 
wcZvi bvg: †gvt mwdKzi ingvb Luvb 
gvZvi bvg: nvwQbv †eMg 
wW-6, Gd-36, KvRx bRi“j Bmjvg †ivW, 
†gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207| 

৩৩৫ ৩৩৬ Se¡h ‡gvt Avj gvgỳ  
wcZvi bvg:‡gvt Gg`v ỳj nK 
gvZvi bvg:‡gvm‡jv †eMg 
K‡jR †gvo, nwimMi, bqvjv fvsMv, ivbxnvwU, 
wkeMÄ, PuvcvBbeveMÄ-6300 

৩৩৬ 

৩৩৭ Rbve  kvqjv nK 
wcZvi bvg: †gvt nvwiQzj nK 
gvZvi bvg:gvn&gỳ v LvZzb 
evox-224, (G.Avi †ivW cvi‡Wb,), †djU- 
6 (G), dvq`v cÖavb moK-1 (wm.Gb.wR. 
cv‡¤úi DË‡i, DËiv, AvRgcyi, XvKv-
1230| 

৩৩৭ ৩৩৮ Se¡h Avãyj AvwRR 
wcZvi bvg:G we Gg b~ibex 
gvZvi bvg: †di‡`Šmx Av³vi 
d¬̈ vU-4/2, evwo bs-588/1, gvwbKw` gv ª̀vmv 
†ivW, gvwbKw`, K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206| 

৩৩৮ 

৩৩৯ Rbve  bvRgyj Avjg 
wcZvi bvg: Rwmg DwÏb 
gvZvi bvg: jyrdyb bvnvi 
evmv- 104, †ivW- 05, AvKei kvn, aª‡Rvi 
†ijI‡q nvDwRs †mvmvBwU- 09, cvnvoZjx, 
AvKei kvn&, PÆMÖvg 

৩৩৯ ৩৪০ Se¡h Avãyj Iqv‡n` 
wcZvi bvg: ggZvR †eMg 
gvZvi bvg: ‡gvt Avãyi iv¾vK 
815, cwðg KvwRcvov, wgicyi, XvKv-1216 

৩৪০ 

৩৪১ Rbve  dvwng dvqmvj 
wcZvi bvg: †gvt Aveyj evkvi 
gvZvi bvg:  KvwbR dv‡Zgv 
450 `w¶b gwbcyi-13, wgicyi, XvKv-1216 

৩৪১ ৩৪২ Se¡h †gvt †gvkvid †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt AvãyQ Qvgv` 
gvZvi bvg:  ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 
wW-6, Gd-36, KvRx bRi“j Bmjvg †ivW, 
†gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207| 

৩৪২ 

৩৪৩ Rbve  Zi“b P› ª̀ Kg©Kvi 
wcZvi bvg: w`jxd P›`ª Kg©Kvi 
gvZvi bvg:  gvqv ivbx miKvi 
kvÛv AjsKvi wb‡KZb, †k‡i-G evsjv 
moK-07, ei¸bv m`i, ei¸bv 

৩৪৩ ৩৪৪ Se¡h cÖ‡mbwRr Kzgvi †`ek_©x 
wcZvi bvg:  A¶q Kzgvi †`ek_©x 
gvZvi bvg: mvabv †`ex 
gwbcyi, 4 bs AvUMuvI, †mZveMÄ, †evPMÄ, 
w`bvRcyi 

৩৪৪ 



৩৪৫ Rbve  †gvt gxi †nv‡mb myRb 
wcZvi bvg: †gvt wmivRyj nK 
gvZvi bvg: Avqiv †eMg 
evmv-83, moK bs 08, cÖkvš— AvevwmK 
GjvKv, 10 bs DËi KvÆjx, DËi KvÆjx, 
cvnvoZjx, PÆMÖvg| 

৩৪৫ ৩৪৬ Se¡h wm.GBP.Gg. Bgivb Kvw`i 
wcZvi bvg: Gg.G. gybRyi Kvw`i 
gvZvi bvg: ‡gvQvt kvnbvR cvifxb 
i“g bs- 209, Gm.Gg.nj Wz‡qU, 25 bs IqvW©, 
MvRxcyi m`i, MvRxcyi 

৩৪৬ 

৩৪৭ Rbve  GBP.Gg. Bgi“j Kv‡qm 
wcZvi bvg: ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: myjZvbv ivwRqv 
3q Zjv, cwðg ivgcyiv, wW AvB wU †ivW, 
cwðg ivgcyiv, wLjMuvI, XvKv-1229| 

৩৪৭ ৩৪৮ Se¡h kvgxgv LvZzb 
wcZvi bvg: †gvt Bwjqvm ‡gvjøv 
gvZvi bvg: wcqvRx LvZzb 
iv‡gðicyi, gvBRcvov, ga¨cjøx, bovBj m`i, 
bovBj- 7500| 

৩৪৮ 

৩৪৯ Rbve  kvebyi gvngỳ  †R¨vwZ 
wcZvi bvg: gbRyi gvngỳ  
gvZvi bvg: nv‡Riv LvZzb 
850/1, c~e© KvRxcvov, wgicyi, Kvdi“j, 
XvKv-1216| 

৩৪৯ ৩৫০ Se¡h †gRevDj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt byi“j Bmjvg 
gvZvi bvg:  ‡Rvmbv †eMg 
wm/I, byi“j Avwgb, kvwš—invU †ivW, Rvgvjcyi, 
eviBqviU †cŠimfv, Av›`iwKjv, wn½yjx/02, 
wgimivB, PÆMÖvg-4326 

৩৫০ 

৩৫১ Rbve  Avãyjvn&-Avm-mvB` 
wcZvi bvg: ‡gvt kvnv`r ‡nv‡mb 
gvZvi bvg: †mwjbv †nv‡mb 
GwW-2/18, eK wm, wgicyi-12, wgicyi, 
XvKv-1216| 

৩৫১ ৩৫২ Se¡h †gvi‡k` Avjg 
wcZvi bvg: AvdZve †nv‡mb 
gvZvi bvg: †gvi‡k`v †eMg 
evmv bs- 30, ZvjZjv-09, avgivB, XvKv-1350 

৩৫২ 

৩৫৩ Rbve  gxi Avnmvb nvexe 
wcZvi bvg: gxi Avãyj evix 
gvZvi bvg: Kvgiæb bvnvi 
‡nvt bs- 32, †ivW- 2, eKt we, †mKkb-12, 
wgicyi cjex, XvKv-1216 

৩৫৩ ৩৫৪ Se¡h Avãyjvn Avj gvgyb 
wcZvi bvg: gvIjvbv Aveyj Kvjvg AvRv` 
gvZvi bvg: Pzwbqv AvRv` †PŠayix 
LvRv †ivW, Avwg‡bi †`vKvb-06, Pv›`MvI- 
4212 

৩৫৪ 

৩৫৫ Rbve  gvngỳ  wiqv` 
wcZvi bvg: Avey Rvdi 
gvZvi bvg: †invbv Av³vi 
3285/ we-4, †RviviMÄ, gnvRbnvU, 
wgimivB, PÆMÖvg-4328 

৩৫৫ ৩৫৬ Se¡h BgwZqvR ˆZgyi 
wcZvi bvg: Qv‡jn gvngỳ  
gvZvi bvg: †nvm‡b Aviv †eMg 
1/12, K`gZjv, c~e© evmv‡e, 5 bs IqvW©, XvKv 
`w¶b, evmv‡ev, meyR evM, XvKv-1214 

৩৫৬ 

৩৫৭ Rbve  †gvnv¤§` BqvwQb 
wcZvi bvg: †gvt BDmyd 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
BDmyd wfjv,  9527 AvivKvb †ivW, 
2762/9/4367, wm.Gb.we-4, Pw›`MuvI, 
PÆMÖvg-4212 

৩৫৭ ৩৫৮ Se¡h ‡gvt Avwei nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt Rvnv½xi Avjg 
gvZvi bvg: †gvQvt wniv LvZzb 
eª̈ vK †WBix GÛ dyW ‡cÖv‡R±, 228/3, j¶xcyiv, 
wZb moK, MvRxcyi m`i, MvRxcyi 

৩৫৮ 

৩৫৯ Rbve  Avãyj ev‡Zb mygb 
wcZvi bvg: g„Z: Avãyj Kv‡kg 
gvZvi bvg: b~i bvnvi †eMg 
gvwS Kvov (DËi cvov)-5, bexbMi, 
eªvþYevwoqv 

৩৫৯ ৩৬০ Se¡h †gvt kwdKzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt AvwRRyj nK 
gvZvi bvg: †gvmvt †di‡`Šwm †eMg 
1/1, cjvkx K‡jvwb, AvwRgcyi, ey‡qU WvKNi, 
XvKv-1211 

৩৬০ 

৩৬১ Rbve  †nvmvBb †gvnv¤§v` †njvj 
wcZvi bvg: Bgvg †nv‡mb 
gvZvi bvg: kvgxg Aviv †eMg 
†mvjvqgvb, †g¤̂v‡ii evwo, wkKvicyi, byivjx 
evox, nvVnvRvix 
PÆMÖvg-4337 

৩৬১ ৩৬২ Se¡h Avj-Avgxb 
wcZvi bvg: ‡gvt Zviv wgqv 
gvZvi bvg: jvBjx †eMg 
Zvmbxb †KwgK¨vj Kg‡c· wjt, Awdmvi 
Wi‡gUix, i“g- 205, †gNbv NvU †mvbviMuvI, 
bvivqYMÄ 

৩৬২ 

৩৬৩ Rbve  †gvt Dgi dvi“K 
wcZvi bvg: †gvnv¤§v` Avjx 
gvZvi bvg: dqRyb bvnvi 
BmjvgevM, cÂMo, cÂMo m`i, cÂMo-
5000 

৩৬৩ ৩৬৪ Se¡h Zv‡qev Av³vi wgwó 
wcZvi bvg: G we Gg iwdKzj nK 
gvZvi bvg: ‡Reyb bvnvi Lvbg 
ZvjyK`vi evox, K‡jR †ivW, †Us¸cvov, 
†gvnbMÄ, †bÎ‡Kvbv 

৩৬৪ 



৩৬৫ Rbve  মাঃ আসফা ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ ইজহা ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাসাঃ ণালায়লা 
৩২৫, কািজহাটা, ৮নং ওয়াড, রাজশাহী সদর-
৬০০০, রাজশাহী 

৩৬৫ ৩৬৬ Se¡h মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
রায় রাড বাসা নং-৩২, রাড নং- ০২, াম-
সনপাড়া, ডাকঘর-রং র ৫৪০০, সদর রং র, 
জলা- রং র 

৩৬৬ 

৩৬৭ Rbve  মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাসাঃ লিতফা বগম 
াম-মা কাটা, ডাকঘর- মা কাটা ৬২৯০, 

উপেজলা- গাদাগাড়ী, জলা- রাজশাহী 

৩৬৭ ৩৬৮ Se¡h মাহ ল হাসান 
িপতার নাম: রিশ র হাসান 
মাতার নাম: পারভীন আ ার 
৫িব, চােমলী ানশন, ২ চােমলীবাগ, শাি নগর, 
ঢাকা-১২১৭ 

৩৬৮ 

৩৬৯ Rbve বােয়ত আহেমদ 
িপতার নাম: মাঃ রিফক উ ীন 
মাতার নাম: নাসরীনা পারভীন 

াট-িস/২, বাসা-১৩, সড়ক-১২, ক-িস, 
সকশন-০৬,  

িমর র-১২১৬, ঢাকা 

৩৬৯ ৩৭০ Se¡h মাঃ িরমন হােসন 
িপতার নাম: মাঃ বা  িময়া মা  
মাতার নাম: মাসা দ কািহ র বগম 
৭/২০, সিল াহ রাড, জননী ার, মাহা াদ র, 
ঢাকা 

৩৭০ 

৩৭১ Rbve মাঃ সিজব কওছার 
িপতার নাম: মাঃ শখ ছালাম 
মাতার নাম: কিহ র আ ার 
১৪৫, শর-ই-বাংলা রাড, ম  আিরচ র, 
৫৬নং ওয়াড, ম নগর-১৭১০, টংগী, গাজী র 

৩৭১ ৩৭২ Se¡h ওমর ফা ক 
িপতার নাম: মাঃ মাফা ল হােসন 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
িস ও অিফস(ম ল পাড়া), প ািচয়া, প ািচয়া 
পৗরসভা, ৫নং ওয়াড, পত ািচয়া- ৫৮৮০, ব ড়া 

৩৭২ 

৩৭৩ Rbve মাসাঃ রেবকা লতানা 
িপতার নাম: মাঃ আ র রা াক 
মাতার নাম: মাসঃ ির া আ ার 
াম- া র , ডাকঘর- গৗরী র ৬৬২০, 

উপেজলা- লাল র,  
জলা-নােটার 

৩৭৩ ৩৭৪ Se¡h মাঃ আিম র ইসলাম 
িপতার নাম: ামান 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
াম-ধারাবষা, ডাকঘর-রােয়র ছড়া-২৫১, উপেজলা-

সািরষাবাড়ী, জল- জামাল র 

৩৭৪ 

৩৭৫ Rbve মাঃ মিতউর রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আিজ র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ আেলয়া খা ন 
হাি ং-২৫৩, রাড-২, শাভা র লেঝাড়া, 

রাজবািড়য়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৭ 

৩৭৫ ৩৭৬ Se¡h এ. ক.এম. এনা ল হক 
িপতার নাম: এ. ক.এম. এমদা ল হক 
মাতার নাম: হাসেন আরা বগম 
একতা িভলা, ১৭১, কািশনাথ রাড, কািশনাথ রাড, 
চৗেমাহনা, ওয়াড নং-১, মৗলভীবাজার সদর-

৩২০০, মৗলভীবাজার 

৩৭৬ 

৩৭৭ Rbve আ াহ আল মা ন 
িপতার নাম: ল ইসলাম  
মাতার নাম: রােবয়া বগম 
স িলয়া, ৫নং গাওলা, গাওলা-৯৩৪১, 
মা াহাট, বােগরহাট 

৩৭৭ ৩৭৮ Se¡h মাঃ আিশ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ ওিলয়ার রহমান 
মাতার নাম: আেনায়ারা বগম 
ক এন আই, ই এ  - ৩০৮, েয়ট, গাজী র। 

৩৭৮ 

৩৭৯ Rbve মাঃ লাল হােসন 
িপতার নাম: মর ম সাম র হক 
মাতার নাম: মাছাঃ ফােতমা খা ন 
ম-১,  এ.এন হল , েয়ট, গাজী র-১৭০০, 

পি ম ভারািলয়া, জয় র, গাজী র 

৩৭৯ ৩৮০ Se¡h মাঃ ইম ল কাইস তা কদার 
িপতার নাম: মাঃ বা ল আলী তা কদার  
মাতার নাম: মিনরা লতানা 
গালাপবাগ, ১নং ওয়াড, িদনাজ র সদর, 

িদনাজ র-৫২০০ 

৩৮০ 

৩৮১ Rbve সজল মার সাহা 
িপতার নাম: জীবন  সাহা 
মাতার নাম: িবউ  রানী সাহা 
বাসা-২১, সড়ক-০২, ক-িড, িমর র-১, 
ওয়াড-৮,  শাহআলী, ঢাকা-১২১৬ 

৩৮১ ৩৮২ Se¡h মাঃ নতািসর আর-রািফ 
িপতার নাম: মাঃ আ র মােজদ 
মাতার নাম: মজ ন নাহার 
১০০৯/িড২এল(অ ার নীড়), ব 
শওড়াপাড়া(জামতলা) 

১৪নং ওয়াড, িমর র, কাফ ল, ঢাকা-১২১৬ 

৩৮২ 

৩৮৩ Rbve িনলয় সরকার 
িপতার নাম: িনতাই চ  সরকার 
মাতার নাম: ামলী রানী সরদার 
বাসা নং- ৪৫, সাভার উ র পাড়া, সাভার, 

৩৮৩ ৩৮৪ Se¡h মাঃ মিশউর রহমান 
িপতার নাম: মাঃ জসীম উি ন 
মাতার নাম: িমেসস মােশদা খানম 
১৭৮/৮, ব আহে দ নগর ১২নং ওয়াড,িমর র, 

৩৮৪ 



ঢাকা-১৩৪০ ঢাকা-১২১৬ 
৩৮৫ Rbve িফেরাজ-আল-মা ন 

িপতার নাম: ইনা ল হক 
মাতার নাম: মমতাজ বগম 
হকবাড়ী, ই ারা, বািলয়া, আমতা, ধামরাই, 
ঢাকা-১৮১১ 

৩৮৫ ৩৮৬ Se¡h মাঃ মন আলী 
িপতার নাম: মাঃ তৗিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাসাঃ নািদরা বগম 
মহারাজ র, পি তপাড়া, রািনহাট, ওয়াড নং-১, 
মহারাজ র, নবাবগ  সদর, াপাই নবাবগ -৬৩০০ 

৩৮৬ 

৩৮৭ Rbve মাঃ তানভীর আলম তািনম 
িপতার নাম: মর ম মাঃ ল আলম 
মাতার নাম: সিলনা আ র 
হাি ং নং- ২৩০৯, বােকর আলী ফিকেরর 

বড়ী, ৩৮নং ওয়াড, আন বাজার, চ াম-
৪২১৫ 

৩৮৭ ৩৮৮ Se¡h হাসাইন আহেমদ 
িপতার নাম: আ ল ওয়া দ 
মাতার নাম: রওশন আরা 
হাট িরয়া, পয়ালগাছা, ব ড়া, িম া-৩৫৬১ 

৩৮৮ 

৩৮৯ Rbve মাঃ সািকব আহেমদ 
িপতার নাম: মাঃ আ ল হােসন 
মাতার নাম: রাইয়া 
আম ঘাট রাড, কেলজ পাড়া, ৬নং ওয়াড, 
টাংগাইল সদর, টাংগাইল-১৯০০ 

৩৮৯ ৩৯০ Se¡h মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ আিলম গাজী  
মাতার নাম: আেমনা বগম 
১৭১, সানাডা া আবািসক এলাকা , রাড নং-১১, 
সানাডা া, লনা, িজ.িপ.ও ৯০০০, সানাডা া, 
লনা 

৩৯০ 

৩৯১ Rbve মাঃ আ  তারাব চৗ রী 
িপতার নাম: আ ল ওয়ােহদ চৗ রী 
মাতার নাম: হািসনা বগম 
৩১/৩২, উেমশ দ  রাড, বকশী বাজার, ২৭নং 
ওয়াড, হা া, লালবাগ, ঢাকা-১২১১ 

৩৯১ ৩৯২ Se¡h এ. .এম. মা দ 
িপতার নাম: মাঃ সিদয়ার রহমান 
মাতার নাম: আেলয়া খা ন 
১৮৬/িড/১, শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬ 

৩৯২ 

৩৯৩ Rbve শাফােয়ত হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ ল বােতন 
মাতার নাম: ইসমত আরা বগম 
মৗলভী বাড়ী, চরপাবতী, ওয়াড নং-৪, 

ব রহাটেকা ানীগ , নায়াখালী-৩৮৫০ 

৩৯৩ ৩৯৪ Se¡h wkgyj evo–qv  
wcZvi bvg: gwjøKv eo–qv 
gvZvi bvg: ax‡i›` jvj eo–qv 
cÖ̀ xc `‡Ëi evox (707/2), gvj¸`vb moK, 
†ókb cvov- 05, Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi-
2000 

৩৯৪ 

৩৯৫ Rbve AwbK Kzgvi KzÛz 
wcZvi bvg: g‡bviÄb KzÛz 
gvZvi bvg: Av‡jv KzÛz 
KzÛzcvov, LvbLvbvcyi, ivRevox m`i, 
ivRevox-7711 

৩৯৫ ৩৯৬ Se¡h evab mvnv 
wcZvi bvg: ev`j mvnv 
gvZvi bvg: weDwU ivbx mvnv 
wm/I,o evavb mvnv, 3q Zjv, BD‡iv †gwW‡Kj 
†÷bvi (_vbv msjMœ), _vbv cvov, kvjMvwoqv, 
cvebv m`i, cvebv- 6600 

৩৯৬ 

৩৯৭ Rbve L›`Kvi Avkivd 
wcZvi bvg: †K.Gg. Avãyj Lv‡jK 
gvZvi bvg: dv‡Zgv Av³vi 
1736, RbZvevM, K`gZjx, `vwbqv, XvKv-
1236 

৩৯৭ ৩৯৮ Se¡h †mvnive DwÏb Avwmd 
wcZvi bvg:gvneyeyj Avjg 
gvZvi bvg: iIkb AvKZvi 
evmv K# 1, mIR, Awdvmvm©, evqwR`  †ev —̄vgx, 
PÆMÖvg| 

৩৯৮ 

৩৯৯ Rbve meyi Lvb Rwb  
wcZvi bvg: kvn Avjg Lvb 
gvZvi bvg: mv‡jnv †eMg 
‡nvt bs- 1072, PwÛ‡ei (KvRx evwo)-10, 
‰fie evRvi,  ˆfie, wK‡kviMÄ 

৩৯৯ ৪০০ Se¡h †gvt ivwKey¾vgvb 
wcZvi bvg: †gvt gv‡R`yj nK 
gvZvi bvg: nv‡Riv †eMg 
AvBRDwÏb cvov, †Ko‡fox, Us¸qv, Lvbmvgv, 
w`bvRcyi-5230 

৪০০ 

৪০১ Rbve ïf ivq 
wcZvi bvg: fe‡Zvl ivq 
gvZvi bvg: †kdvjx †` 
evmv- 25wW/2, moK-4, XvKv K¨v›Ub‡g›U, 
XvKv-1206 

৪০১ ৪০২ Se¡h †gvt Aveyj evkvi miKvi 
wcZvi bvg: †gvt Avãyi iwk` miKvi 
gvZvi bvg: Av‡bvqviv †eMg 
‡mvnivIqv`©x nj, Kÿ bs 2007, ey‡qU, 
jvjevM, XvKv-1000 

৪০২ 

৪০৩ Rbve মাঃ আ  সাঈদ িকরন 
িপতার নাম: মাঃ বা  িময়া 
মাতার নাম: মাছাঃ হািসনারা বগম 
ি তীয় তলা(উ র), বািড় নং-২, রাড নং-৫, 

৪০৩ ৪০৪ Se¡h মাঃ ওয়ািহ ল হক রােসল  
িপতার নাম: এ.ইউ.এম. আমজাদ হােসন 
মাতার নাম: রখা খা ন 
বাসা নং-২১, সড়ক নং-০২, ক িড, িমর র-১, 

৪০৪ 



লক ভ ািল, সাউথ লশী, পাহাড়তলী-৪২০২, 
চ াম 

ওয়াড নং-০৮, িমর র শাহআলী, ঢাকা-১২১৬ 

৪০৫ Rbve মাঃ খািলদ হাসান 
িপতার নাম: মাঃ আ ল হািলম 
মাতার নাম: মাছাঃ আেনায়ারা বগম 
বাসা নং -২১, সড়ক নং ২, ক িড, িমর র ১, 
ওয়াড নং-৮, শাহ আলী ঢাকা-১২১৬ 

৪০৫ ৪০৬ Se¡h মাঃ শির ল ইসলাম  
িপতার নাম: মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতার নাম: শরীফা বগম 
বাসা নং -২৪, িবি ং নং-১, সকশন-১৯, ক-
এ(রা ািন হােটেলর অপর পাড়), ওয়াড নং-৩, 
িমর র-১০, প বী ঢাকা-১২১৬ 

৪০৬ 

৪০৭ Rbve মাঃ আর রাফী সরকার 
িপতার নাম: মাঃ আখতা ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ রজাহান বগম 
ম নং-২০১১, সাহরাওয়াদ  হল, েয়ট, ঢাকা-

১০০০ 

৪০৭ ৪০৮ Se¡h মাঃ শিরকত আলী সরদার 
িপতার নাম: মাঃ ব ল সরদার 
মাতার নাম: িশ ী বগম 
নাস-সামাদ গােডন, ৪০৯/গ-১, এস িপ রাড, দি ণ 
পাইক পাড়া, ১২, িমর র ঢাকা-১২১৬ 

৪০৮ 

৪০৯ Rbve মাঃ শাহাব আলী 
িপতার নাম: মাঃ রহমত উ াহ 
মাতার নাম: হাসনা বগম 
ইি ল র পি ম পাড়া, িড়কাহািনয়া, ব 
িঝিনয়া, বরদী, শর র-২১৩০ 

৪০৯ ৪১০ Se¡h এ. জড.এম. ওয়ািলউর রহমান 
িপতার নাম: হা দ ওয়ােজদ আলী  
মাতার নাম: জ ে সা 
১৭৭, আলাই র, আলাই র, ওয়াড নং-৬, নােটার 
সদর, নােটার-৬৪০০ 

৪১০ 

৪১১ Rbve মাঃ মাসউ ল হক 
িপতার নাম: মাঃ একরা ল হক 
মাতার নাম: িমেসস. মা দা বগম 
নাে আইড়, সামপাড়া, ৫নং আ র র, ওয়াড 
নং-৭, নাে আই-৫২৪০, 
িসিররব র, িদনাজ  

৪১১ ৪১২ Se¡h মাঃ আির র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আ র জিলল 
মাতার নাম: মাছাঃ পয়ারা বগম 
সা া র রাড, ১/২ বাসা নং-৩, ম ির পাড়া, 
ওয়াড নং-২, গাইবা া-৫৭০০, গাইবা া 

৪১২ 

৪১৩ Rbve মাঃ ফজেল রাি  
িপতার নাম: মাঃ আিজ ল হক 
মাতার নাম: মাছাঃ উে  ল ম 
বা লী ীেজর ব পা , হা েনর তল পা  
সংল , িহ কি , সািরয়াকাি , ব ড়া-৫৮৩০ 

৪১৩ ৪১৪ Se¡h ফািহম ফজ াহ 
িপতার নাম: মাঃ ফজ র রহমান 
মাতার নাম: শাহীন আরা রহমান 
১৮/ লন-১, িমর র-৬, িমর র, ঢাকা-১২১৬ 

৪১৪ 

৪১৫ Rbve মাঃ আ  রায়হান িলটন 
িপতার নাম: মাঃ িসি র রহমান 
মাতার নাম: রিজ বগম 
ম নং-৪০৩, কএনআই হল, েয়ট, পি ম 
িলয়া, ওয়াড নং ২৫, ১৭০৭,গজী র, 

গাজী র। 

৪১৫ ৪১৬ Se¡h িজক ল হক 
িপতার নাম: জােময়ার রহমান 
মাতার নাম: মােমনা বগম 
নাস-সামার গােডন, ৪০৯/ঘ, ১-এসিপ রাড, দি ন 
পাইকপাড়া, ১২ নং ওয়াড , িমর র-১২১৬, িমর র 
ঢাকা 

৪১৬ 

৪১৭ Rbve মাঃ কাম ামন 
িপতার নাম: মাঃ আ ল স সাহ 
মাতার নাম: মাছাঃ টেকনা বগম 

যে , মাঃ আ: স শাহ, ােশরবাদ, 
সাহ র, ােশরবাদা-৬৬০০, ঈ রদী, পাবনা 

৪১৭ ৪১৮ Se¡h মাঃ শিহ ল ইসলাম  
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ সাহারা বগম 
৬৫৫, ি ননাথ র, ওয়াড নং-৭, বািনয়া ডা া, 
৬৩০০, নবাবগ  সদর, াপাই নবাবগ  

৪১৮ 

৪১৯ Rbve †Mvjvg gZ©yRv 
wcZvi bvg: †gvt †Mvjvg †gv —̄dv 
gvZvi bvg:  kvnvbv †gv —̄dv 
Av‡gbv UvIqvi, 4_© Zjv,  
2398/18/G/3/6, wiqvRevM, (evjyigvwU)- 
23, XvKv DËi, wLjMuvI, wU Gg I, ivgcyiv, 
XvKv-1219| 

৪১৯ ৪২০ Se¡h †gvt †gvevB`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: g„Z AvBbyj nK 
gvZvi bvg: g„Z: Pzgeywj †eMg 
cÖh‡Zœ t †gvt †gvevBj`yj Bmjvg, mnKvix 
e¨e ’̄vcK (hš¿ †KŠkj) †gveviKMÄ myMvi wgjm 
wjt, bjWv½v, KvjxMÄ, wSbvB`n 

৪২০ 

৪২১ Rbve gynv¤§v` Avwid †nvmvBb 
wcZvi bvg: Avãym mvjvg 
gvZvi bvg: AvwQqv ‡eMg 
gqgbwmsn cjx we`ÿ r mwgwZ-2, KvVvjx-9, 
fvjyKv, gqgbwmsn 

৪২১ ৪২২ Se¡h Dgv‡qi Avjg 
wcZvi bvg: gwZDi ingvb 
gvZvi bvg: †Kvwnbyi ingvb 
P›`ªxgv UvIqvi, d¬̈ vU- 90, 16, nvwgDwÏb †ivW, 
KuvwPKS~wj-3, gqgbwmsn m`i, gqgbwmsn 

৪২২ 

৪২৩ Rbve †gvt †g‡n`x nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt mv‡ne Avjx 

৪২৩ ৪২৪ Se¡h ivRxe eo–qv 
wcZvi bvg: †Rby eo–qv 

৪২৪ 



gvZvi bvg: byi Rvnvb †eMg 
wm/I, †gvt gvi“d †nv‡mb, iæg bs- 514, 
e½eÜ †kL gywReyi ingvb nj, XvKv 
wek¦we`¨vjq,  XvKv-1000 

gvZvi bvg:ixbv eo–qv 
w`M¤‡̂ii evox, AvavigvwbK, 10 bs c~e©̧ Riv, 
bZzb evRvi, ivDRvb, PÆMÖvg-4341 

৪২৫ Rbve L‡M›`ª eg©b  
wcZvi bvg: gvae eg©b 
gvZvi bvg:iRevjv 
evmv- 561, evmyjx, 1 bs bs Av‡jvKSvox, 
BDwbqb, Lvbmvgv, w`bvRcyi 

৪২৫ ৪২৬ Se¡h ‡gvt dqmvj ingvb 
wcZvi bvg: †gvt jyrdi ingvb 
gvZvi bvg: bvwmgv †eMg 
wW-06, Gd-36, KvRx bRi“j Bmjvg †ivW, 
‡gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৪২৬ 

৪২৭ Rbve †gvt g‡bvqvi †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt BKevj †nv‡mb 
gvZvi bvg: †kjx †eMg 
0967, LÄbcyi cwjevox, LÄbcyi, 
RqcyinvU m`i, RqcyinvU-5900 

৪২৭ ৪২৮ Se¡h G †K Gg Bd‡ZLvi 
wcZvi bvg: G †K Gg KvBRvi 
gvZvi bvg: †gvQvt iwngv cvifxb 
cÖh‡Z¥t G †K Gg KvBQvi, knx` K¨v‡Þb ¯‹z‡ji 
wcQ‡b, mvK©vm gmwR` cvov, †g‡nicyi †cŠimfv, 
†g‡nicyi 

৪২৮ 

৪২৯ Rbve †gvt iIkb nvwee 
wcZvi bvg: †gvt mvBdzj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt PvnvZb †bQv 
ag©̀ n divRx cvov, Av`vevoxqv, ag©̀ n, 
†`ŠjZcyi, Kzwóqv-7052 

৪২৯ ৪৩০ Se¡h †gvt †di‡`Šm Avjg 
wcZvi bvg: †gvt mvBdzj Bmjvg 
gvZvi bvg: iIkb Aviv 
cÖh‡Z¥ †gvt Gg`v ỳjvn, wW-6, Gd-36, KvRx 
bRi“j Bmjvg ‡ivW, †gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৪৩০ 

৪৩১ Rbve মাঃ সা াম হােসন 
িপতার নাম: জালাল আহমদ 
মাতার নাম: ছেনায়ারা বগম 
মিতউর রহমান মা ােরর বাড়ী, শমেসর পাড়া, 
৪ নং, চা া াও-৪২১২, চা াও, চ াম 

৪৩১ ৪৩২ Se¡h ওয়ােসক আহেমদ 
িপতার নাম: তািমজ উি ন 
মাতার নাম: আরেনয়াজ বা  
২৪৮, দাশ র, ০৩, রাজশাহী-৬৩০০, রাজপাড়া, 
রাজশাহী। 

৪৩২ 

৪৩৩ Rbve এম. আলাউি ন আল আজাদ 
িপতার নাম: এম. আ ল কালাম আজাদ 
মাতার নাম: িজ াত আফেরাজা 
৩৭৫/৩, হিলহাউজ, দি ন কাফ ল-১৩৫১, 
কাফ ল, ঢাকা। 

৪৩৩ ৪৩৪ Se¡h নািগব মাহ জ 
িপতার নাম: মাঃ মিন ামান 
মাতার নাম: মাহ বা আকতর 
বািড় ২৩৬, মাহা ািদয়া হাউিজং সাসাই -৩৩, 
মাহা াদ র-১২০৭, মাহা াদ র, ঢাকা। 

৪৩৪ 

৪৩৫ Rbve মাছাঃ সানিজদা জামান 
িপতার নাম: মাঃ খাই ামান 
মাতার নাম: িবয়া জামান 

া র, ২ নং ঈ রদী ইউিনয়ন পিরষদ, 
গৗধী র- ৬৬২০, লাল র, নােটার। 

৪৩৫ ৪৩৬ Se¡h †gvt RvKvwiqv gvmỳ  
wcZvi bvgt gvgybyi ikx` 
gvZvi bvgt Avd‡ivRv †eMg 
evmv bs-42, L‡Æk¦I ivbxbMi (gyÝx cvov), 1 bs 
L‡Æk¦I ivbxbMi, ivbxbMi-6590, ivbxbMi, 
bIMuv 

৪৩৬ 

৪৩৭ Rbve Zvdnxgyj †nvmvBb wmwÏKx 
wcZvi bvgt  kvnv`vZ †nvmvBb wmwÏKx 
gvZvi bvgt g‡bvqviv †eMg 
d¬̈ vU-G/6, AsMb Rvnvb, 539 †cqvivevM, 
eo gMevRvi, kvwšÍbMi, igbv, XvKv-
1207| 

৪৩৭ ৪৩৮ Se¡h AY©e `vm 
wcZvi bvgt mg‡i› ª̀ `vm 
gvZvi bvgt gvjZx `vm 
d¬̈ vU bs- G/6, 539 †cqvivevM, eo gMevRvi, 
kvwšÍbMi, igbv, XvKv-1217| 

৪৩৮ 

৪৩৯ Rbve ‡gvt †gv —̄vwdRyi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: gwbiv Av‡bvqvi 
715/1, eøK wm, wLjMuvI, XvKv-1219 

৪৩৯ ৪৪০ Se¡h †gvt BKevj ûmvBb 
wcZvi bvg: ‡gvt Bw ª̀m Avjx †gvjøv 
gvZvi bvg:  Zvwbqv LvZzb 
d¬̈ vU bs-4/2, evwo bs 588/2, gvwbKw` gv ª̀vmv 
†ivW, gvwbKw`, XvKv K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206| 

৪৪০ 

৪৪১ Rbve KvRx i“¤§vb Bmjvg 
wcZvi bvg: KvRx byi“j Bmjvg 
gvZvi bvg: AvÄygvb Aviv 
evwo bs-435, †ivW bs- 07, †mvbvWv½v 
AvevwmK GjvKv, †Dbr-2q-17, wRwcI, 
†mvbvWv½v, Lyjbv 

৪৪১ ৪৪২ Se¡h †gvt ivwKeyj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Avwgbyj Bmjvg 
gvZvi bvg: †i‡nbv †eMg 
evmv # 17, moK- 1/1, cjvkevwo, evwbqv cvov-
04, KzwoMÖvg m`i, KzwoMÖvg 

৪৪২ 

৪৪৩ Rbve gxi †gvt dinv` †nvmvBb ৪৪৩ ৪৪৪ Se¡h †gv: wmivRyj nK ৪৪৪ 



wcZvi bvg: gxi †gvt evBDÏxb 
gvZvi bvg: myjZvbv ivwRqv 
64/1, Awfhvb-225, K‡jR ‡ivW, AvDPv 
cvov-54, wbkvZ bMi, U½x, MvRxcyi-1711 

wcZvi bvg: †gvt Avqbyj nK 
gvZvi bvg: ‡gvQvt mvgmybœvnvi 
‡ebvikx cjx, d‡Z †gvnv¤§v`cyi-5, Ck¦i`x, 
cvebv-6620 

৪৪৫ Rbve myRq `Ë 
wcZvi bvg: AwRZ Kzgvi `Ë  
gvZvi bvg : †kdvjx `Ë 
Avkxe©v` feb (3q Zjv) 144/1, nvRvix 
†jBb-32, Av›`iwKjøv, wRwcI, PÆMÖvg-
4000 

৪৪৫ ৪৪৬ Se¡h nvi“b-Di-ikx` 
wcZvi bvg: BDmyd Avjx 
gvZvi bvg: ‡nvm‡b Aviv 
i“g bs – 404, knx` gyw³‡hv×v nj (Gm.Gg), 
Wz‡qU, MvRxcyi-1707 

৪৪৬ 

৪৪৭ Rbve †gvt AvjgMxi †nvmvBb  
wcZvi bvg: †gvt Avãyi ingvb 
gvZvi bvg: AvÄyqviv †eMg 
Wyevi Pi, mbœvkxi Pi, Kvgv‡ii Pi, Wzevi 
Pi, †kicyi m`i, †kicyi-2100 

৪৪৭ ৪৪৮ Se¡h †gvt Gnmvbyj nK 
wcZvi bvg: BRveyj nK 
gvZvi bvg: gywiqg Lvbg 
evwo- 73, `w¶b wc.wU.AvB. (UvIqv‡ii cv‡k©¦)-
4, mdziv, gv¸iv m`i, gv¸iv-7600 

৪৪৮ 

৪৪৯ Rbve ‡gvt ivwKeyj Bmjvg ïf 
wcZvi bvg: †gvt kvnRvnvb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv 
Avj‡niv GKv‡Wgx †ivW, dzjevwoqv-7, 
dzjevwoqv, gqgbwmsn-2216 

৪৪৯ ৪৫০ Se¡h †gvnv¤§` w``vi“¾vgvb 
wcZvi bvg: Kvgi“¾vgvb 
gvZvi bvg: w`jivR †eMg 
1450/G, wLjMuvI, †PŠiv¯Ív, wSjcvo-1, 
wLjMuvI, XvKv-1219 

৪৫০ 

৪৫১ Rbve Avwgbv gyb 
wcZvi bvg: Aveyj Kvjvg 
gvZvi bvg: bvwmg Aviv †eMg  
gvgyb g¨vbkb 52/2, d¬̈ vU 4G1, U‡qbex, 
mvK©yjvi †ivW, Iqvwi, XvKv- 1203 

৪৫১ ৪৫২ Se¡h Avmv`y¾vgvb  
wcZvi bvg: kwdKzj Avjg 
gvZvi bvg: Avd‡ivRv †eMg 
bvUvBcvov-20, e¸ov m`i, e¸ov-5800 

৪৫২ 

৪৫৩ Rbve wjRv Avdwib 
wcZvi bvg: †gvt Avwgbyj Bmjvg 
gvZvi bvg: †Kvwnbyi †iev 
27, nvRx Kz̀ iZ Djvn& †ivW, †UKwbK¨vj 
K‡jR-08, ‰mq`cyi, bxjdvgvix-5310 

৪৫৩ ৪৫৪ Se¡h mvwKe Av`bvb w`ß 
wcZvi bvg: †gvnv¤§v` Avjx 
gvZvi bvg: mwn`v AvKZvi 
102/01, ‡÷kb †ivW, c~e©©© cvov-7, MvBevÜv 
m`i, MvBevÜv-4700 

৪৫৪ 

৪৫৫ Rbve Rq wgÎ 
wcZvi bvg: cÖYe wgÎ 
gvZvi bvg: wgbv wgÎ 
436/506, Av›`viwKjv, ivRv cyKzi †jb, 
Av›`vi wKjv-32, m`i 
PÆMÖvg-4000 

৪৫৫ ৪৫৬ Se¡h †gvt D¾j †nvmvBb 
wcZvi bvg: †gvt kvn&Rvnvb wgqv 
gvZvi bvg: dvwngv †eMg 
ev‡Ni evox, Moevox, ev‡Ni evox, Kvi“ovRvb, 
1/08, ev‡Ni evox, mwLcyi, Uv½vBj- 1950 

৪৫৬ 

৪৫৭ Rbve †gvt gvnvgỳ yj nvmvb 
wcZvi bvg:  †gvt Avãym mvjvg 
gvZvi bvg: †gvmvt gwiqg †eMg 
‡nvt b-68,19/02, `w¶b AvDP cvov, 
myLZi½ †ivW-54, wbkvZbMi, U½x, 
MvRxcyi-1711 

৪৫৭ ৪৫৮ Se¡h Avwid Avj gvgyb 
wcZvi bvg: g„Z Pvb wgqv 
gvZvi bvg: gv‡jKv cvifxb 
Pi Avgjve, Pi DwRjve, Pi Avgjve, †ejvi, 
biwms`x-1630 

৪৫৮ 

৪৫৯ Rbve ‡eM Iqv‡imyj nvmvb 
wcZvi bvg: †eM RMjyj Kwei 
gvZvi bvg: ggZvb †nbv 
‡÷wWqvg †ivW, evmvevwU, 8 bs IqvW©, 
ev‡MinvU, ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

৪৫৯ ৪৬০ Se¡h †gvt RvbœvZzj †di‡`Šm 
wcZvi bvg:  †gveviK †nv‡mb 
gvZvi bvg: dwi`v LvZzb 
KvRxcvov, MvRxcyiv, U½x, MvRxcyi 

৪৬০ 

৪৬১ Rbve †gvnv¤§` gvLb wgqv 
wcZvi bvg: iwbR DwÏb 
gvZvi bvg: †nvm‡b Aviv †eMg 
AvKzqv, PzKvBZjv, we¯‹yU d¨v±ix †ivW-01, 
gqgbwmsn m`i, gqgbwmsn-2200 

৪৬১ ৪৬২ Se¡h ‡gvt Zzlvi 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj gvbœvb 
gvZvi bvg: †g‡ni“‡bœmv LvZzb 
K¶ bs-304, 5, Gd, Avi, Lvb nj, Wz‡Qu, 
MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1700 

৪৬২ 

৪৬৩ Rbve KvIQvi ikx` Awf 
wcZvi bvg: †gvt nvi“b Ai ikx` 

৪৬৩ ৪৬৪ Se¡h ïf Kzgvi mvnv 
wcZvi bvg: wbkxZ Kzgvi mvnv 

৪৬৪ 



gvZvi bvg: †eMg †iv‡Kqv 
evmv bs-96, †ivW bs-01, eªxR †ivW-9, 
MvBevÜv m`i, MvBevÜv-5700 

gvZvi bvg: AbÄy Kygvi mvnv 
Wvt wKD.‡K. nj, XvKv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ 
wek¦we`¨vjq-25, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-
1707 

৪৬৫ Rbve †gvt gvngỳ yj nvQvb 
wcZvi bvg: †gvt bvbœy wgqv 
gvZvi bvg: nvwmbv †eMg 
14/G, †ivW bs-02, k¨vgjx, †k‡i evsjv 
bMi, †gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৪৬৫ ৪৬৬ Se¡h Avnmvj gvmyg 
wcZvi bvg: Pzbœy wgqv 
gvZvi bvg: wgbv Av³vi 
RvglvBU, ebMÖvg, RvglvBU, KwUqv`x, 
wK‡kviMÄ-2331 

৪৬৬ 

৪৬৭ Rbve Ggi“j Kv‡qQ 
wcZvi bvg: Ave`yj gvbœvb 
gvZvi bvg: byi“b bvnvi 
Gm.wU.G. nj,  (Wz‡qU), i“g bs-204, 
cwðg fzi“wjqv-25, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi 

৪৬৭ ৪৬৮ Se¡h †Mvjvg AvRg 
wcZvi bvg: AvZvDi ingvb 
gvZvi bvg: ivweqv 
‡nvt bs-793, emšÍcyi, PKwKwZ, Puv`cyi, 
wkeMÄ, PvcvBbeveMÄ-6320 

৪৬৮ 

৪৬৯ Rbve †gvt Avey eKi wmwÏK 
wcZvi bvg: †gvt gwnDwÏb 
gvZvi bvg: bvRgv †eMg 
cÖh‡Zœt ‡gvt Rwni, Wvt Gd Avi Lvb nj, 
iæg bs- 203, Wz‡qU-25, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-2707 

৪৬৯ ৪৭০ Se¡h cÖ‡mbwRZ Kzgvi †Nvm 
wcZvi bvg: cÖ̀ xc Kzgvi †Nvm 
gvZvi bvg: MxZv ivbx †Nvm 
6/4,7 wgicyi, wgicyi _vbv, XvKv-1216 

৪৭০ 

৪৭১ Rbve †gvt Igi dvi“K 
wcZvi bvg: †gvt wRKi“j nK kvn 
gvZvi bvg: †gvQvt †di‡`Šmx †eMg 
i“g bs- 512, Wvt Gg G ikx` nj, ey‡qU, 
jvjevM, XvKv-1205 

৪৭১ ৪৭২ Se¡h wgbnvR Avng` 
wcZvi bvg: gwnDwÏb Avng` 
gvZvi bvg: mwLjv Avng` 
XvKv-36, †ivW bs- 12/3, `w¶b ebkªx †Mvovb 
cÖ‡R±, wLjMuvI, XvKv-1219 

৪৭২ 

৪৭৩ Rbve `xcb PvKgv 
wcZvi bvg: fviZ weRq PvKgv 
gvZvi bvg:  KvRj PvKgv 
ebjZv nvDR, 54/1, DËi cx‡ii evM, 
wc‡ii evM, wgicyi, XvKv-1216 

৪৭৩ ৪৭৪ Se¡h †gvt Avãyj Kv‡`i 
wcZvi bvg: †gvt Avey e°i 
gvZvi bvg: †gvQvt †nvm‡b Aviv 
Iqve`v †MU, PiwgiKvgvix, Qwjgcyi, RqbMi, 
Ck¦i`x, cvebv-6620 

৪৭৪ 

৪৭৫ Rbve †gvt Avãyi iDd 
wcZvi bvg: †gvt †Rvjnvm DwÏb 
gvZvi bvg: ivwk`v cvifxb 
evmv-21, moK-15, †mKi-11, DËiv, XvKv-
1230 

৪৭৫ ৪৭৬ Se¡h ‡gvt mv¾vZ Avj Bgivb 
wcZvi bvg: †gvt kvnvRyj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt mvnviv evby 
nwibv evox, nwibv_cyi, nvwjgbMi, cjvkevox, 
MvBevÜv-5730 

৪৭৬ 

৪৭৭ Rbve cÖvš— miKvi 
wcZvi bvg: ỳjvj miKvi 
gvZvi bvg: P¤úv miKvi 
`yjvj miKvi, RvwgRyix, †`vnvRvix, 
†`vnvRvix, P›`bvBk, PÆMÖvg-4382 

৪৭৭ ৪৭৮ Se¡h ARy©b P›`ª ivq 
wcZvi bvg: KbK P› ª̀ ivq 
gvZvi bvg: Dlv ivbx ivq 
evmv bs- 32, †ivW bs 1/3, mvZMvov, PoKevox, 
mvZMvov, IqvW© bs-17, Dckni, m`i Dc‡Rjv, 
†KvZqvjx, iscyi 

৪৭৮ 

৪৭৯ Rbve ivdvZ web gwjK 
wcZvi bvg: Rvwn` †nv‡mb gwjK 
gvZvi bvg: Zvwidv cvi“j 
243/1, jvjevM †ivW, †cv —̄v, jvjevM, 
XvKv-1211 

৪৭৯ ৪৮০ Se¡h ‡gvt Avjx b~i 
wcZvi bvg: †gvt Bmjvg  Avjx L›`Kvi 
gvZvi bvg: Av‡gbv LvZzb 
386/7, gxi evwo, QvqvZi“, cwðg fzi“wjqv, 
Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৪৮০ 

৪৮১ Rbve BkwZqvK Avn‡g` 
wcZvi bvg: †gvt Avigvb Avjx 
gvZvi bvg: †gvmvt kvgxg Aviv LvZzb 
cÖh‡Zœt ‡gvt Avigvb Avjx, mnKvix 
Aa¨vcK, imvqb wefvM, mvi`v K‡jR, 
mvi`v, PviNvU, ivRkvnx-6271 

৪৮১ ৪৮২ Se¡h Avj Avgxb 
wcZvi bvg: ‡gvt Lwjjyi ingvb 
gvZvi bvg: †kdvjx †eMg 
SvDivg, †góv, Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi-2052 

৪৮২ 

৪৮৩ Rbve cwi‡Zvl Kzgvi ৪৮৩ ৪৮৪ Se¡h †gvt wiqv` ‡g‡n`x ৪৮৪ 



wcZvi bvg: nwi`vm P› ª̀ †`ebv_ 
gvZvi bvg: fevbx ivbx 
cwi‡Zvl Kzgvi, iæg-206, ‡K Gb AvB nj, 
Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

wcZvi bvg: †gvnv¤§v` Avjx wRbœvn 
gvZvi bvg: †ivwRbv Avbvg 
d¬̈ vU-6we, evmv-34, †ivW bs-11, wbKzÄ-2, 
wLj‡¶Z, XvKv| 

৪৮৫ Rbve gvngỳ  Avwiwdb †PŠayix 
wcZvi bvg: gwdR DwÏb †PŠayix 
gvZvi bvg: kvnvbviv †eMg 
gvngỳ  wfjv, jwZd ¯‹zj †ivW, cjex 
AvevwmK GjvKv, cUzqvLvjx m`i, 
cUzqvLvjx-8600 

৪৮৫ ৪৮৬ Se¡h †gvt mvnv`vZ †nvmvBb 
wcZvi bvg: †gvnv¤§` Avjx 
gvZvi bvg: Rv‡n`v †eMg 
ga¨g †gis‡jvqv, hv‡ZLviKzj, ivgy, K·evRvi-
4730 

৪৮৬ 

৪৮৭ Rbve mygb `vk 
wcZvi bvg: ¶xi †gvnb `vk 
gvZvi bvg: wkLv ivbx `vk 
Gm †K †UªWvm©, f~Bqv †gwWwmb gv‡K©U, 
11/1, nvqeZbMi †jBb, evey evRvi, 
†Kv‡Zvqvjx, XvKv-1100 

৪৮৭ ৪৮৮ Se¡h wn‡jvj ivq 
wcZvi bvg: myaxi P›`ª ivq 
gvZvi bvg: mybxwZ ivbx ivq 
evmv bs-120/3, †ivW bs- 2/2, kvjeb 
wgw ¿̄cvov, iscyi m`i 
iscyi-5400 

৪৮৮ 

৪৮৯ Rbve †gvt Gnmvbyj nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt g‡bvqvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: BkivZ Rvnvb 
08, bZzb evey cvov, ˆmq`cyi, bxjdvgvix-
5310 

৪৮৯ ৪৯০ Se¡h মাঃ আলমগীর সক  
িপতার নাম: মাঃ সানা সক 
মাতার নাম: আেলয়া বগম 
াম: গাপাল র, ইউিনয়ন: রামনগর, ডাকঘর: 

নগর 
উপেজলা: নগরকা া, জলা: ফিরদ র-৭৮২১ 

৪৯০ 

৪৯১ Rbve †gvt Avãyjvn web AvRv` 
wcZvt †gvt Avãyj AvwRR  
gvZvt kvwnbv †eMg 
evmv bs-753, QywUcyi †ivW, MÖvgt 
†LvjvWv½v, bZzbcvov, BDwbqbt 9 bs 
Aviecyi, WvKNit †fKzwUqv, Dc‡Rjvt 
h‡kvi m`i, †Rjvt h‡kvi| 

৪৯১ ৪৯২ Se¡h cÖ̀ xc Kzgvi mvay 
wcZvi bvg: cweÎ mvay  
gvZvi bvg: gyyw³ evjv mvay 
cÖ̀ xc feb, †ZjKzMx (mvay cvov) miæwjqv 9 bs, 
cvU‡KjNvUv, Zvjv, mvZ¶xiv-9421 

৪৯২ 

৪৯৩ Rbve †gvt Ry‡qj wkK`vi 
wcZvi bvg: †gvt †Mvjvg wkK`vi 
gvZvi bvg: eyjeywj †eMg 
wkK`vi evox, gjKv, Kzovwjqv, `wonvZxj, 
gaycyi, UvsMvBj-1996 

৪৯৩ ৪৯৪ Se¡h ‡gvt bvRgyj nvmvb gnwmb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj ev‡iK 
gvZvi bvg: †Lv‡`Rv †eMg 
kÖxejfcyi, Avn‡¤§` bMi, m`i `¶b, Kzwgjv-
3500 

৪৯৪ 

৪৯৫ Rbve mygb Kzgvi miKvi 
wcZvi bvg: gwZjvj miKvi 
gvZvi bvg: wegjv ivbx 
fvZMÖvg, m`yjvcyi, MvBevÜv-5710 

৪৯৫ ৪৯৬ Se¡h ‡gvt kvwnb Av³vi 
wcZvi bvg: †gvt kvnRvnvb Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt kvnvi fvby 
Kzovwjqv, (ï¼iZjv), iZbKvw›`, MvÜvBj, 
wmivRMÄ m`i, wmivRMÄ-6712 

৪৯৬ 

৪৯৭ Rbve †gvt †mv‡nj ivbv 
wcZvi bvg: Aveyj Kvjvg 
gvZvi bvg: gwRib †bQv 
evgywbqv gÛj cvov, Avwoqv, †WgvRvbx, 
kvRvnvbcyi, e¸ov-5801 

৪৯৭ ৪৯৮ Se¡h i“cb eo–qv 
wcZvi bvg: ¯̂cb eo–qv 
gvZvi bvg: †kvfv eo–qv 
cÖh‡Zœ: mygb P› ª̀ ivq, †KGbAvB nj, iæg bs- 
2006, 25 bs IqvW©, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-
1707 

৪৯৮ 

৪৯৯ Rbve †gvt wRqvDj Kwei 
wcZvi bvg: †gvt kwn`yj gÛj 
gvZvi bvg: †gvQvt Zniv LvZzb 
ct `t wdwjc bMi, †`ŠjZcyi, Kzwóqv-7051 

৪৯৯ ৫০০ Se¡h mỳ xß `vm 
wcZvi bvg: ejvB P› ª̀ `vm 
gvZvi bvg: mxgv †`ex 
15/1, eoevM, IqvW© bs-13, wgicyi, XvKv, XvKv-
1216 

৫০০ 

৫০১ Rbve †gv t †mvnive †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt †gvm‡jg DÏxb Lvb 
gvZvi bvg: †gvmvt Zvmwjgv †eMg 
i“g bs-205, Gm Gg nj, Wz‡qU, MvRxcyi 

৫০১ ৫০২ Se¡h nwic` ivq 
wcZvi bvg: b‡i› ª̀ bv_ ivq 
gvZvi bvg: Zzjb evjv 
i“g bs-206, KvRx bRiæj Bmjvg nj, Wz‡qU, 

৫০২ 



m`i, MvRxcyi-1700 Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1703 
৫০৩ Rbve †gvt †Mvjvg †gvi‡k` 

wcZvi bvg: †gvt †Mvjvg ‡gv —̄dv 
gvZvi bvg: †gvmvt †i‡nbv cvifxb 
evmv bs-206, KvRx bRi“j Bmjvg nj, 
Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

৫০৩ ৫০৪ Se¡h †mwjg ‡iRv 
wcZvi bvg: †gvt Avt KzÏym 
gvZvi bvg: nvwjgv 
evcZv, 5 bs KvIivB`, evcZv, kÖxcyi, MvRxcyi-
1745 

৫০৪ 

৫০৫ Rbve †gvt nvwmeyj nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt dRjyi ingvb 
gvZvi bvg: †gvQvt nvwQbv evby 
wbwk›×iv, gÛj cvov, 16 bs IqvW©, e¸ov 
m`i, e¸ov-5800 

৫০৫ ৫০৬ Se¡h †gvt Rvwn`yj Bmjvg mygb 
wcZvi bvg: †gvt nvwbd wgqv 
gvZvi bvg: wg‡mm iIgb Aviv †eMg 
nvwebvdzwjqv, 26 bs IqvW©, Rv¸qvi nvU, ewikvj 
m`i, ewikvj-8200 

৫০৬ 

৫০৭ Rbve †gvt Avj Avwgb 
wcZvi bvg: †gvt †mdvZ Avjx 
gvZvi bvg: †gvmvt bvw`iv †eMg 
‡Mvqvevox, Puv`cyi, †gveviKcyig PvZiv, 
wkeMÄ, PvucvB beveMÄ-6341 

৫০৭ ৫০৮ Se¡h G †K Gg kvgQzj û`v miKvi 
wcZvi bvg: g„Z: Avkivdzj Bmjvg miKvi 
gvZvi bvg: †gvQvt mv‡n`v †eMg 
evnv`yicyi, ejgSvo, 7 bs IqvW©, ZyjmxNvU, 
MvBevÜv m`i, MvBevÜv-5700 

৫০৮ 

৫০৯ Rbve †gvt kvnxb Av³vi 
wcZvi bvg: †gvt Rqbvj Av‡e`xb 
gvZvi bvg: g„Z nvRiv †eMg 
d¬̈ vU-3-G, evmv bs-16, †ivW bs-19, 
†m±i-13, DËiv, XvKv-1230 

৫০৯ ৫১০ Se¡h Zvnwg` ‡gv —̄dv nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt nvwg`yj nK miKvi 
gvZvi bvg: kvwn` Aviv evby 
evmv bs-440, enigcyi, 3 bs IqvW©, ivRkvnx 
wRwcI, ivRkvnx m`i, ivRkvnx-6000 

৫১০ 

৫১১ Rbve †gvt wd‡ivR ‡nv‡mb 
wcZvi bvg: AvdRvj †nv‡mb 
gvZvi bvg: dv‡Zgv †eMg 
28/1, 8 bs †jb, 5g Zjv, jvjevM, 
jvjevM, †cv —̄ wUGmI, jvjevM, XvKv-1211 

৫১১ ৫১২ Se¡h †gvt kwn`yjvn Kvqmvi 
wcZvi bvg: †gvt LvBiæj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvmvt mvwnbv †eMg 
gwnkvj evox, 2 bs IqvW©, †Mv`vnMvox, †cŠimfv, 
gwnkvj evox, †Mv`vMvox, ivRkvnx-6290 

৫১২ 

৫১৩ Rbve G we Gg mvB` 
wcZvi bvg: †gvt Avey eKi wmwÏK 
gvZvi bvg: †gvQvt mv‡R`v wmwÏK 
60/1, evMvbcvov, eo ebMÖvg, mcyov, kvn 
gg ỳg, ivRkvnx-6203 

৫১৩ ৫১৪ Se¡h †gvt gwkDi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt Avãj gwZb 
gvZvi bvg: ivqnvbv AvK&Zvi 
i“g bs- 3011, wZZzgxi nj, ey‡qU, XvKv wRwcI, 
XvKv-1000 

৫১৪ 

৫১৫ Rbve myeªZ AwMœ‡nvÎ 
wcZvi bvg: Nbk¨vg AwMœ‡nvÎ 
gvZvi bvg: cve©Zx AwMœ‡nvÎ 
gbv wfjv, eo ¸o‡Mvjv, PzwocwÆ, m`i, 
w`bvRcyi-5200 

৫১৫ ৫১৬ Se¡h †gvt RvwKi †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt †Kvievb Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt Rwibv †eMg 
evmv bs-80, i“g-Avi-01, KvUvevox, 04 bs 
m`¨cȳ ‹wibx, cvwjPov nvU, m`i, iscyi-5431 

৫১৬ 

৫১৭ Rbve †gvt †iv‡e‡qZ nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj nvbœvb cÖgvwbK 
gvZvi bvg: wkixY evby 
MÖvg:Gi“wjqv, BDwbqb: Gi“wjqv, WvKNi: 
Gi“wjqv, e¸ov-5800 

৫১৭ ৫১৮ Se¡h †gvt †ivKby¾vgvb 
wcZvi bvg: †gvt Avãym mvgv` 
gvZvi bvg: †i‡nbv †eMg 
‡mvnivIqv`©x, K¶ bs-304, ey‡qU, jvjevM, 
XvKv-1000 

৫১৮ 

৫১৯ Rbve †kL kwd Djvn 
wcZvi bvg: †gvt kvnRvnvb †kL 
gvZvi bvg: myjZvbv Rvnvb 
d¬̈ vU bs- wm-4, 76-77 b_© †ivW, XvKv wbD 
gv‡K©U, avbgÛx, XvKv-1205 

৫১৯ ৫২০ Se¡h †gvt Avnmvb nvexe 
wcZvi bvg: †gvt Avãym mvËvi 
gvZvi bvg: AvBwib cvifxb 
cÖh‡Zœt ‡gvt Avnmvb nvexe, †mv‡nj d‡UvKwc, 
GKZv mycvi gv‡K©U (bxPZjv), Wz‡qU, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi-1700 

৫২০ 

৫২১ Rbve AÄb nvj`vi 
wcZvi bvg: Ag‡j½y nvj`vi 
gvZvi bvg: bwgZv nvj`vi 
187 †`nvix, †`nvix, †`nvix-8541, 
‡bQvivev` (¯̂iæcKvVx), wc‡ivRcyi-8541 

৫২১ ৫২২ Se¡h †gvt i“ûj Avwgb 
wcZvi bvg: †gvt Lwjjyi ingvb  
gvZvi bvg: QwKbv †eMg 
fvUxKvw›` g_vivcyi, MvRbv, g_yivcyi, gayLvjx, 
dwi`cyi-7850 

৫২২ 

৫২৩ Rbve †gvt BKivgyj Bmjvg Acy 
wcZvi bvg: †gvt AvRvdi Avjx 

৫২৩ ৫২৪ Se¡h †gvt dinv` †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt Avãym mvËvi 

৫২৪ 



gvZvi bvg: wg‡mm †ivKmvbv cvifxb 
31, DËi †e¸bevwo, 24 IqvW©, XvKv 
cwj‡UKwbK, †ZRMuvI, wkí GjvKv, XvKv-
1208 

gvZvi bvg: †gvQvt Rqbe evby 
cÖh‡Zœ: †gvt Avãym mvËvi, Kzkv©, 1 bs IqvW©, 
gxievM, KvDwbqv, iscyi-5440 

৫২৫ Rbve †nv‡mb †gvt †i`yqvb 
wcZvi bvg: †gvt †iRvDj Kwig 
gvZvi bvg: †nvm‡b Aviv †eMg 
mwÏK gvóvi †ivW, KvwPKzwj, 03 bs IqvW©, 
gqgbwmsn, gqgbwmsn m`i, gqgbwmsn-
2200 

৫২৫ ৫২৬ Se¡h †gvt KvImvi Avn‡g` 
wcZvi bvg: Avey Zv‡je 
gvZvi bvg: Rv‡q`v †eMg 
698/4, ewmjv †ivW, ¯̂cœ aviv nvDwRs, KvUvmyi, 
†gvnv¤§v`cyi, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207 

৫২৬ 

৫২৭ Rbve †gvnv¤§` AvivdvZ †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvnv¤§` Avey Zv‡ni wgqvRx 
gvZvi bvg: iv‡eqv myjZvbv 
P-20/2, nvi“b mv‡n‡ei evmv, Lvb evM 
gmwR‡`i wbK‡U, DËi evÇv, ¸jkvb, 
evÇv, XvKv-1212 

৫২৭ ৫২৮ Se¡h †gvt gvneyeyi iwk` 
wcZvi bvg: †gvt nvi“byi iwk` 
gvZvi bvg: gvKmỳ v nvi“b 
3/Gd, †Mvjvc evM, Iqvwi, hvÎvevwo, XvKv-
1203 

৫২৮ 

৫২৯ Rbve †gvt Kvgi“j Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Imgvb MwY 
gvZvi bvg: Rvbœv LvZzb 
nvjw`qv, evsov, evsov, KvwjnvwZ, UvsMvBj-
1970 

৫২৯ ৫৩০ Se¡h †gvt Avãyj AvwRR 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Rwjj 
gvZvi bvg: kvgmyb bvnvi 
cÖh‡Zœ: †gvt Avãyj Rwjj, wefvMxq cÖavb, 
d‡ibwmK, †gwWwmb wefvM, iscyi †gwW‡Kj 
K‡jR, iscyi 

৫৩০ 

৫৩১ Rbve †gvt Rvwn` nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
‡`‡jvqv‡ii evox, LvMvB‡ji evwo, 
evBkvKv›`v, †eik, avgivB, XvKv-1345 

৫৩১ ৫৩২ Se¡h †gvt kvLvIqvZ †nv‡mb 
wcZvi bvg: Ave`yj Inve fzTuv 
gvZvi bvg:kvnvbv †eMg 
344/3, cwðg Avn¤§`bMi (cvBKcvov), 
wgicyi-1, 12 bs IqvW©, wgicyi, XvKv-1216 

৫৩২ 

৫৩৩ Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt AvBqye Avjx 
gvZvi bvg: wiwRqv ‡eMg 
knx` gyw³‡hv×v nj,  Wz‡qU, Rq‡`ecyi, 
MvRxcyi-1707 

৫৩৩ ৫৩৪ Se¡h †kL BgwZqvR †nv‡mb 
wcZvi bvg: †kL BgjvK †nv‡mb 
gvZvi bvg: kvvwggv †eMg 
23, †cÖw÷R †nvgm, 5-G, †m¸b evwMPv, wRwcI, 
XvKv-1000 

৫৩৪ 

৫৩৫ Rbve †ivLmvbv Avd‡ivR †PŠayix 
wcZvi bvg: †gvt iwgR DwÏb †PŠayix 
gvZvi bvg: bvRgv bvnvi 
d¬̈ vU-2/we, evmv-57 1, moK-8, Av`vei, 
Av`vei, †gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৫৩৫ ৫৩৬ Se¡h †gvt gCbywÏb 
wcZvi bvg: ‰mq` Avn‡¤§` 
gvZvi bvg: b~i evby 
Avjg †gwW‡Kj nj, 178 cwðg evwbqv Lvgvi 
†ivW, 26 bs IqvW©, Lyjbv m`i, Lyjbv-1100 

৫৩৬ 

৫৩৭ Rbve আ ল আিজজ   
িপতার নাম: মাঃ ইউ ছ িময়া 
মাতার নাম: বগম জাহানারা 

যে , মাঃেমাছেলহ উি ন, িনয়র 
সািল  এগিরকালচার, বাসা নং-০৬, রাড 

নং-২৩/িস, লশান ১, লশান ঢাকা-১২১২ 

৫৩৭ ৫৩৮ Se¡h মাঃ শাহ র আলম 
িপতার নাম: মাঃ আ র রা াক ম ল 
মাতার নাম: মাছাঃ হাসনা খা ন 
িব াহ দাগািচ দরগাতলা হাট-৫৯০০, জয় র হাট, 
জয় রহাট 

৫৩৮ 

৫৩৯ Rbve ïÎ †`e miKvi 
wcZvi bvg: ax‡i› ª̀ bv_ miKvi 
gvZvi bvg: jxjv miKvi 
nwibvdzwjqv, 26 bs, Rv¸qvi nvU, ewikvj 
m`i, ewikvj-8206 

৫৩৯ ৫৪০ Se¡h ïf `vk 
wcZvi bvg: ¯̂cb Kzgvi `vk 
gvZvi bvg: Kíbv `vk 
¯̂cb dv‡g©mx, 1207, †K.we Avgvb Avjx †ivW, 
17 bs IqvW©, cwðg evKwjqv, PKvevRvi, 
PÆMÖvg-4203 

৫৪০ 

৫৪১ Rbve Avãyj †gv‡gb f~uBqv 
wcZvi bvg: Avãyj gwZb f~uBqv 
gvZvi bvg: wQZviv 
Avgw`, `woKvw›`, evsjv evRvio, 
†mvbviMuvI, bvivqYMÄ-1440 

৫৪১ ৫৪২ Se¡h †gvt nvwmeyj nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt Avãym mvjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt †ivwRbv †eMg 
cÖh‡Zœt †gvt gvmỳ  †gvjøv, 
R-146 (‡mvbviMuvI wek¦we`¨vjq) Iq¨vi‡jm 

৫৪২ 



†MU, gnvLvjx, ¸jkvb, ¸jkvb _vbv, XvKv-1212 
৫৪৩ Rbve এ.হািফজ জামান 

িপতার নাম: এ.এস.এম.আখতার-উজ-জামান 
মাতার নাম: আিফফা জামান 
প-৭১/এ, পি ম পাড়া, িশ ক আবািসক 
এলাকা, ওয়অড নং-৩০, রাজশাহী 
িব িব ালয়, মিতহার, রাজশাহী 

৫৪৩ ৫৪৪ Se¡h মাঃ মায়ন কিবর 
িপতার নাম: মাঃ হােসন আলী 
মাতার নাম: মাছাঃ আেয়শা বগম 
গাদাহ, ০৭নং জয়নগর, বখিতয়ার র-৬২৪০, 
গা র, রাজশাহী 

৫৪৪ 

৫৪৫ Rbve ণয় চৗ রী 
িপতার নাম: িলন চৗ রী 
মাতার নাম: আরিত চৗ রী 
২৮/১, আইস ফ া রী রাড, ডবল িরং, 
চ াম িজ িপ ও-৪০০০, ডবল িরং, চ াম 

৫৪৫ ৫৪৬ Se¡h মাঃ নাঈদ িবন র 
িপতার নাম: মাঃ ল ইসলাম 
মাতার নাম: সােলহা বগম 
৫৮/৩, পি ম রাজাবাজার মসিজদ, ৪০নং ওয়াড 
তজ াও ঢাকা- ১২১৫ 

৫৪৬ 

৫৪৭ Rbve মীর জালাল আহেমদ 
িপতার নাম: মীর মায়ন কিবর 
মাতার নাম: সােজদা কিবর 
৫৮/৩, পি ম রাজাবাজার মসিজদ, তজ াও 
৪০নং ওয়াড, তজ াও এসও-, তজ াও 
ঢাকা-১২১৫ 

৫৪৭ ৫৪৮ Se¡h মাঃ সােয়ম উি ন 
িপতার নাম: মাঃ শিফ ল আলম 
মাতার নাম: মাছাঃ মমতাজ বগম 
নাভানা িসএনিজ িলঃ, ২০৫/২০৭, তজ াও ই/এ, 
ঢাকা পিলেটকিনক, তজ াও, ঢাকা-১২০৮ 

৫৪৮ 

৫৪৯ Rbve রািক ল ইসলাম 
িপতার নাম: আসা ল ইসলাম 
মাতার নাম: রািজনা খা ন 
বহিলয়া, বহিলয়া-৭০৩০, িমর র, ি য়া 

৫৪৯ ৫৫০ Se¡h মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: রাকসনা ইসলাম 
বাসা নং- ২৩, সড়ক নং-৩২, পনগর আবািসক 
এলাকা, ওয়াড নং-৭, ঢাকা উ র, িমর র-২, ১২১৬ 
িমর র, ঢাকা 

৫৫০ 

৫৫১ Rbve তানবীর আহ দ নাঈম 
িপতার নাম: মাহা দ ঈশা 
মাতার নাম: ত রা খা ন 
মািঝড়া পাড়া, মািঝড়া, ব ড়া ক া নেম -
৫৮০১, শাজহান র, ব ড়া 

৫৫১ ৫৫২ Se¡h মাঃ ই ািহম হােসন 
িপতার নাম: মাঃ আ স সালাম 
মাতার নাম: মাছাঃ হাওয়া খা ন 
ড. তরত ই খাদা হল, েয়ট, ম নং-২০৮, 
গাজী র, 

৫৫২ 

৫৫৩ Rbve eLwZqvi DwÏb wkcjy 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj †gvZv‡je 
gvZvi bvg: ZvQwjgv Rvnvb 
cÖh‡Z¥t †gvt †mv‡nj ivbv, i“g t 107, Gm 
Gg nj, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-
2055 

৫৫৩ ৫৫৪ Se¡h †gvt kvnxbyi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt Ave&&̀ yj nvgx` 
gvZvi bvg: †gvQvt dv‡Zgv LvZzb 
nvwg` wfjv, aybU †gvo †ivW, kvne‡b&&̀ Mx, 
†kicyi m`i, ‡kicyi, †kicyi, e¸ov-5840 

৫৫৪ 

৫৫৫ Rbve †gvt †kL dwi` 
wcZvi bvg: g„Z Avãyi iv¾vK 
gvZvi bvg: †gvQvt gwiqg †eMg 
‡Kvjv Kvš— bMi, 6 bs Pvwcjv, Avn‡¤§`cyi, 
¸i“`vmcyi, bv‡Uvi-6433 

৫৫৫ ৫৫৬ Se¡h †gvt evmv‡ivZzi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt wRjyi ingvb 
gvZvi bvg: Zvmwb KvIQvi 
35, DËi cx‡ii evM, Rbbx feb, 35, DËi 
cx‡ii evM, wgicyi-2, XvKv-1216 

৫৫৬ 

৫৫৭ Rbve মাঃ আিসফ উি ন  
িপতার নাম: মাঃ গালাম গাউছ 
মাতার নাম: মাছাঃ নািহদা বগম 
২৯৯/‘, (৪থ তলঅ), রাধানগর, ম মদার পাড়া 
রাড, ওয়ড নং-১১, পাবনা-৬৬০০, পাবনা সদর 

, পাবনা 

৫৫৭ ৫৫৮ Se¡h †gvt gvndzRyi ingvb  
wcZvi bvg:  †gvt Avãyj gwZb 
gvZvi bvg: D‡¤§  KzjQzb 
MvRxcyi m`i-25, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1700 

৫৫৮ 

৫৫৯ Rbve নািজ ল আলম পারভজ 
িপতার নাম: মাঃ ইউ স  িময়া 
মাতার নাম: রজাহান বগম 
শখবািড়, আিল র , টমাডা দি ন ইউিপ, 

ওয়া ক-৩৬১০, শাহারাি , াদ র 

৫৫৯ ৫৬০ Se¡h মাঃ তােরক রহমান 
িপতার নাম: মাঃ শহী ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ খােলদা বগম 
ছাগলধরা, লবািড়, রামচ র-৫৮৩০, 
সািরয়াকি , ব ড়া 

৫৬০ 

৫৬১ Rbve মাঃ সদমান সািকব 
িপতার নাম: রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: হাসেন আরা বগম 

৫৬১ ৫৬২ Se¡h মাঃ আিন র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আব র রহমান 
মাতার নাম: হাসনা বগম 

৫৬২ 



ি পাড়া, দবীগ , দবীগ , প গড়-৫০২০ যে , িজয়াউর রহমান জয়, ক  নং-৩০৩, 
ড.িকউ. ক.হল, েয়ট-১৭০০, গাজী র সদর, 
গাজী র 

৫৬৩ Rbve মাঃ মা ফ হােসন 
িপতার নাম: মাঃ মাফা ল হােসন 
মাতার নাম: রিশদা বগম 
জ-৮, ৪থ তলা, ব, কাজী নজ ল ইসলাম 

সড়ক, মাহা দ র-১২০৭, মাহা দ র ঢাকা 

৫৬৩ ৫৬৪ Se¡h মাহ দা আ ার জ ািত 
িপতার নাম: মাঃ জামাল উি ন 
মাতার নাম: মাক দা বগম 
বাসা নং-২৬৩,কাওলার-২, িখলে ত-২২২, দি ণ 
খান, ঢাকা 

৫৬৪ 

৫৬৫ Rbve মাহ ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ বািক মা া 
মাতার নাম: নাছিরন লতানা 
শ িজৎ র-৭৬০০, মা রা সদর, মা রা 

৫৬৫ ৫৬৬ Se¡h মাঃ মাকেল র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ আ ল খােলক 
মাতার নাম: মাছাঃ মা মা খা ন 
৩৫/১, ৫ম ার ডান, রিশদ  চ র, িরআন ল 
লন-১২০৫, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫ 

৫৬৬ 

৫৬৭ Rbve স ীব মার ঘাষ  
িপতার নাম: অেশাক মার ঘাষ 
মাতার নাম: মায়া রাণী ঘাষ 
পি ম ঘাষ পাড়া,  নগর, ১ নং  নগর, 
ওয়াড নং-৫ম র নাথ র-৯৪৪০, কািলগ , 
সাত ীরা 

৫৬৭ ৫৬৮ Se¡h শাওন িব াস  
িপতার নাম: িব ষন িব াস 
মাতার নাম: ষমা িব াস 
৩৪/০৬, ফলিততা, লঘর/০৬, কলকািলয়া-৯৩৭০, 
ফিকর হাট, বােগরহাট 

৫৬৮ 

৫৬৯ Rbve িকউ.এম.ইসিতয়াক-উল-আলম  
িপতার নাম: কাজী মঈন উি ন আহেমদ 
মাতার নাম: মাফি লা খা ন 

াট-এফ-১/৪, িজ.ই. উ র পেত া কেলানী, 
৪০ নং ওয়াড, পেত া-৪২০৪, চ াম 

৫৬৯ ৫৭০ Se¡h ‡gvt Avãyj Kv‡`i 
wcZvi bvg: †gvt †`‡jvqvi †eMg 
gvZvi bvg: gwiqg †eMg 
DËi PvcvBb, mvfvi, wm.Avi.wc, mvfvi, XvKv-
1343 

৫৭০ 

৫৭১ Rbve ‡gvt †KŠwkK Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt byi“j nK 
gvZvi bvg: †gvQv¤§vr w`jiyev nK 
knx` gyw³‡hv×v nj, Wz‡qU, MvRxcyi, 
Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৫৭১ ৫৭২ Se¡h †gvt i“gb Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt gȳ —vwi †eMg 
Wv. kvgmywÏb moK, `w¶b evjycvov, m`i, 
w`bvRcyi-5200 

৫৭২ 

৫৭৩ Rbve gynv¤§` Ave`yi ivwKe 
wcZvi bvg: †gvt ZvwQi DwÏb  
gvZvi bvg: ivwk`v LvZzb 
evox bs- 16, (4_© Zjv) (wc.wm KvjPvi 
nvDwRs †mvmvBwU), †k‡Li‡UK †gvnv¤§v`cyi, 
XvKv-1207 

৫৭৩ ৫৭৪ Se¡h Gm Gg kvnvwiqvi †di‡`Šm 
wcZvi bvg: †gvt Avãym ïKzi 
gvZvi bvg: †gvQvt †di‡`Šmx L›`Kvi 
‡nvt bs- 43, evBZzj RvbœvZ Rv‡g gmwR` †jb, 
cwðg gRg`vi, Kzwóqv m`i, Kzwóqv-7000 

৫৭৪ 

৫৭৫ Rbve †mŠif eo–qv 
wcZvi bvg: cªK…wZ eo–qv 
gvZvi bvg: KweZv eo–qv 
6ô Zjv, 32 bs wewìs, 2 bs †ivW, wmwWG, 
wbD Pv›`MuvI, AvevwmK GjvKv, enÏvwib, 
Pv›`MuvI, PÆMÖvg 

৫৭৫ ৫৭৬ Se¡h ‡gvt †gvRv‡¤§j nK  
wcZvi bvg: Zdv¾j †nv‡mb 
gvZvi bvg: ggZvR †eMg 
‡gvoj evox, exiivg P8icvov, ivgcyi, MdvKzwo 
evRvi, wÎkvj gqgbwmsn 

৫৭৬ 

৫৭৭ Rbve w`bKi `vk 
wcZvi bvg:w`jxc Kvwš— `vk 
gvZvi bvg: we_xKv ivbx `vk 
5, Wkd †K nj, Wz‡qU-25, Wz‡qU, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi 

৫৭৭ ৫৭৮ Se¡h †gvt Gbvgyj nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt Rv‡e` Avjx wgTv 
gvZvi bvg: byi“bœvnvi 
cÖh‡Zœt ‡gvt Rv‡e` Avjx wgTv, miKvi evwo, 
gvwUqvKzwo, `w¶b cvov, avZzqv, kÖxei`x †kicyi-
2130 

৫৭৮ 

৫৭৯ Rbve gynv¤§v` Rv‡n`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: gynv¤§v` kwdK 
gvZvi bvg: nv‡Riv †eMg 
gynv¤§v` gvmỳ , i“g bs- 2005, 
Gb.AvB.nj-25, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1707 

৫৭৯ ৫৮০ Se¡h cÖKvk Kg©Kvi 
wcZvi bvg: Avb›` Kg©Kvi 
gvZvi bvg: Avbœv Kg©Kvi 
73/1, ZuvZx evRvi-36, XvKv m`i, †KvZvqvjx, 
XvKv-1100 

৫৮০ 

৫৮১ Rbve Avãyj Kv‡`i ৫৮১ ৫৮২ Se¡h Kg‡jk miKvi ৫৮২ 



wcZvi bvg: Avãyi iwng 
gvZvi bvg: gv‡R`v †eMg 
wKD, †K nj, i“g- 208,  
Wy‡qU-25, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

wcZvi bvg: AvwRZ miKvi 
gvZvi bvg: †R¨vr œ̄v miKvi 
i“g bs- 3410, knx` ¯§„wZ nj, 26 bs (XvKv 
`¶b wmwU K‡c©v‡ikb) ey‡qU ‡cvó Awdm, XvKv 
†g‡UªvcwjUb, XvKv 

৫৮৩ Rbve †gvt Avey eKi wmwÏK 
wcZvi bvg: †gvt Aveyj Lv‡qi 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
wW-5G/9, AvMªvev` wmwRGm gmwR` 
K‡jvbx, AvMÖvev`, G‡·m †ivW, PÆMÖvg, 
wmwRGm gmwR` K‡jvbx, e›`i, Wvej gywis, 
PÆMÖvg-4200 

৫৮৩ ৫৮৪ Se¡h †gvt kvgm mygb 
wcZvi bvg: †gvt AvKZvi“j Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt mdziv Lvbg 
150/15, gayevRvi-15, wRMvZjv, nvRvixevM, 
XvKv 

৫৮৪ 

৫৮৫ Rbve †gvt Bd‡ZLvi“j Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt mvnvi“j Bmjvg 
gvZvi bvg:  †gvQvt BqvQwgb Av³vi 
evmv bs-01, moK-03, gywÝcvov18, iscyi 
m`i, iscyi-5400 

৫৮৫ ৫৮৬ Se¡h †gvt Avnmvb nvexe †PŠayix 
wcZvi bvg: †gvt ûgvqby Kwei †PŠayix 
gvZvi bvg: †gvQvt ivwRbv †eMg 
cÖh‡Z¥t †gvt gwdRyyj Bmjvg †PŠayix, nvDR bs-
03, †jb- 05, eK-G, †mKkb-10, wgicyi, 
cjex, XvKv-1216 

৫৮৬ 

৫৮৭ Rbve wjUb P› ª̀ ivq 
wcZvi bvg: †R¨vwZk P› ª̀ ivq 
gvZvi bvg: AwbZv ivbx ivq 
‡K Gb AvB Gj, i“g bs- 308, Wz‡qU-25, 
Rq‡`ecyi, MvRxcyi 

৫৮৭ ৫৮৮ Se¡h ivbv `Ë  
wcZvi bvg:  myavsï `Ë 
gvZvi bvg: ¯̂cœv `Ë 
i“g bs- 308, 5 wKD †K nj, Wz‡qU, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi-1707 

৫৮৮ 

৫৮৯ Rbve †gvt wgRvbyi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt b~i Avjg 
gvZvi bvg: †gvQvt ggZvR †eMg 
Gm.Gg. nj, i“g bs-303, †fi“wjqv-25, 
Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1700 

৫৮৯ ৫৯০ Se¡h gvngỳ yj nvmvb 
wcZvi bvg: gwnDwÏb L›`Kvi 
gvZvi bvg: †di‡`Šmx †eMg 
2/45, knx` evM Kvjvcvwb-2, wgicyi, cjex, 
XvKv-1216 

৫৯০ 

৫৯১ Rbve †gvt mvÏvg †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt mvIjv †nv‡mb 
gvZvi bvg: †gvQvt †mwjbv LvZzb 
Gm.Gg. nj, i“g bs- 403, fyi“wjqv-25, 
Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

৫৯১ ৫৯২ Se¡h Zvcm ev‰o 
wcZvi bvg: ivgc` ev‰o 
gvZvi bvg:fMeZx ev‰o 
497, iæ‡ej dv‡g©mx, nvRx †K Avjx mi`vi 
†ivW, c~e© R~ivBb-53, dwi`vev`, K`gZjxg, 
XvKv-1204 

৫৯২ 

৫৯৩ Rbve Gm.Gg. gvn&gỳ yj Avjg 
wcZvi bvg: Gm.Gg. kwn ỳj Bmjvg 
gvZvi bvg: ‡gvQvt gwR©bv LvZzb 
cvuP_yixg Kvwdevox, wbqvgwZqv, aybU, e¸ov-
5841 

৫৯৩ ৫৯৪ Se¡h †MŠZg cvj 
wcZvi bvg: KvbvB cvj 
gvZvi bvg: kvwš— cvj 
cÖh‡Z¥t ïf iÄb wek¦vm, †k‡i evsjv nj, i“g 
bs- 4009, ey‡qU 
XvKv-1000 

৫৯৪ 

৫৯৫ Rbve †gvt mwdKzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt kIKZ Avjx 
gvZvi bvg: mywdqv †eMg 
‡g¤̂vi evwo, eo nvZ †Kvov, avgk¦i, eo 
nvZ †evov, †`ŠjZcyi, gvwbKMÄ 

৫৯৫ ৫৯৬ Se¡h ‡gvt Avwidzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt †Rvbve Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt bvRgv LvZzb 
cÖh‡Zœt ‡gvt †Rvbve Avjx, GKRvjv, Mwbcyi, 
GKRvjv, ivMgviv, ivRkvnx 

৫৯৬ 

৫৯৭ Rbve ‡gvt dvBqvR Avn‡g` 
wcZvi bvg: †gvt dwi` DwÏb 
gvZvi bvg: kvgmybœvnvi †eMg 
78/10/3, DËi †e¸b evox, †MU bs-04, 
hvÎvevox-48, †Mßvwiqv, XvKv-1204 

৫৯৭ ৫৯৮ Se¡h †gvt kwidzj Avjg 
wcZvi bvg:  †gvt byiæj Av‡Li gvóvi 
gvZvi bvg: wkwib Av³vi 
2/4, wRj evsjv, myMvi wgj K‡jvbx, wW.Gm. wgj 
2031g, †`IqvbMÄ, Rvgvjcyi 

৫৯৮ 

৫৯৯ Rbve wmdvZ web nvq`vi 
wcZvi bvg: g„Z: †Mvjvg mvgQzj nvq`vi 
gvZvi bvg: jvqjv AviRygvb AvKZvi 
90, c~e© †ZRZzix evRvi, 26 bs †ZRMuvI, 

৫৯৯ ৬০০ Se¡h †gvt †gvRvwn`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: ‡gvt AvKZvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: myjZvbv cvifxb 
487, DËi Kvdi“j, XvKv K¨v›Ub‡g›U , XvKv-

৬০০ 



‡ZRMuvI, XvKv-1215 1206 
৬০১ Rbve †gvt mvÏvg †nv‡mb 

wcZvi bvg: †gvt Zviv wgqv 
gvZvi bvg: wjbv †eMg 
Rvg‡Zj, 4 bs Rvg‡Zj, BDwbqb cwil`, 
‰eP¨ Rvg‡Zj, Kvgvim›`, wmivRMÄ-3730 

৬০১ ৬০২ Rbve G.GBP.Gg. Avãyjvn Avj gvgyb 
wcZvi bvg: †gvt g‡neeyj nK 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
evmv bs-07,  moK bs - 10, KjvevMvb, 
wSbvB`n, wSbvB`n-7300 

৬০২ 

৬০৩ Rbve ‡gvt Avwmdz¾vgvb 
wcZvi bvg: †gvt AvKZvi“¾vgvb 
gvZvi bvg: myBwU Av³vi  
245/375, ¯‹zj †ivW, Beªvnxgúyi, 
Beªvnxgúyi, XvKv K¨v›Ub‡g›U, Kvdi“j, XvKv-
1206 

৬০৩ ৬০৪ Rbve †gvt Avãyj Kwig wgqv 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj ReŸvi wgqv 
gvZvi bvg: dwi`v †eMg 
gvgỳ cyi/ c~e© cvov, AvwUqv-09, wnsMvbMi, 
†`j ỳqvi, UvsMvBj-1914 

৬০৪ 

৬০৫ Rbve nvmvbyj nK 
wcZvi bvg: Aveyj Kv‡kg 
gvZvi bvg: kvnvbvR †eMg  
i“g bs- 305, Wt wKD †K nj, cwðg 
fzWzwj©qv-25, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-
1707 

৬০৫ ৬০৬ Rbve †‡gvt kvnvwiqvi Avjg 
wcZvi bvg: †gvt ReŸvi †nv‡mb 
gvZvi bvg: myivBqv AvLZvi 
d¬̈ vU 165/10, e½eÜz Awdmvm †KvqvU©vi, XvKv 
K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206 

৬০৬ 

৬০৭ Rbve mỳ xß `Ë `xc 
wcZvi bvg: cÖ̀ xc Kzgvi `Ë 
gvZvi bvg: ¯̂cœv emvK 
cÖ̀ xc `‡Ëi evox, (707/2): gvj¸`vg 
moK, †ókb cov-05,  Rvgvjcyi,Rvgvjcyi 
m`i, Rvgvjcyi-2000 

৬০৭ ৬০৮ Rbve †gvt Avigvb †nv‡mb bvCg 
wcZvi bvg: †gvt AvKgvj †nv‡mb 
gvZvi bvg: kvgxgv Av³vi 

1/12, we, ûgvq~b †ivW-32, ‡gvnv¤§v`cyi,  
XvKv-1207 

৬০৮ 

৬০৯ Rbve †gvt Avwgbyj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt nvweeyi ingvb 
gvZvi bvg: †gvQvt bvRgv †eMg 
1521, ao‡gvKvg (gvjvi evwo), 10 bs kvn& 
e‡›`Mx,  wgR©vcyi, †kicyi, e¸ov-5840 

৬০৯ ৬১০ Rbve †gt i“‡ej Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt wmwÏK †nv‡mb 
gvZvi bvg: †gvQvt iIkbviv LvZzb 
iBZjv, MvÜvBj, eiBZjv, KvwRcyi, wmivRMÄ-
6712 

৬১০ 

৬১১ Rbve †gvt Avmv`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Avs¸i ingvb cÖvgvwbK 
gvZvi bvg: †gvQvt Av‡gbv †eMg 
cgcvov, cvKzqv, nqvKzqv, †mvbvZjx, e¸ov-
5826 

৬১১ ৬১২ Rbve †gvt Avjvj †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt Qvbv Djvn 
gvZvi bvg: †gvQvt QwKbv LvZzb 
c~e© _vgb cvov-9, †fovgviv, ‡fovgviv, Kzwóqv-
7040 

৬১২ 

৬১৩ Rbve ‡gvt †g‡n`x nvmvb fu~Bqv 
wcZvi bvg: †gvt gwbiæj nK f~uBqv 
gvZvi bvg: Sb©v Av³vi Lvbg 
‡nvt bs 310, bIqve, fu~Bqv evwo, gvjvcvov, 
eªvþYcvov, Kzwgjv-3531 

৬১৩ ৬১৪ Rbve kvgxg Avn‡¤§` 
wcZvi bvg: †gvt Avey eKi wmwÏK  
gvZvi bvg: †kdvjx †eMg 
i“g bs-1002, wZZzgxi nj, ey‡qU, XvKv-1000 

৬১৪ 

৬১৫ Rbve †gvt ivwKeyj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt gwZqvi ingvb 
gvZvi bvg: jwZdv Lvbg 
evmv-212, †ivW-06, d¬̈ vU-G3, †gvnv¤§vw`qv 
nvDwRs wjwg‡UW, †gvnv¤§v`cyi, 
†gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৬১৫ ৬১৬ Rbve ˆdqvR dvqmvj 
wcZvi bvg: †gvt Avãyi iDd 
gvZvi bvg: ggZvR cvifxb  
Av‡bvqvix UvIqvi, 7 wM`©v D`©y †ivW, eKkx 
evRvi, XvKv `wÿb 21 bs, jvjevM, XvKv-1211 

৬১৬ 

৬১৭ Rbve bvRgym mvwKe 
wcZvi bvg: †gvt wjqvKZ Avjx 
gvZvi bvg: †gvmvt kIKZ Aviv †eMg 
‡nvt bs- 333, †invBPi-13, wUKivgcyi, 
PvucvB beveMÄ m`i, PvucvB beveMÄ 

৬১৭ ৬১৮ Rbve †gŠmygx ingvb †gŠ 
wcZvi bvg: †gvt gwRei ingvb 
gvZvi bvg: †mwjbv Av³vi 
gwRei feb, wm GÛ we †ivW, KvRxcvov, ewikvj 
m`i, ewikvj-8200 

৬১৮ 

৬১৯ Rbve †gvt kwidzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj gwR` 
gvZvi bvg: †kdvjx bvmwib 
kvn&cyi, cwðg cvov gÛj evox, 2 bs 

৬১৯ ৬২০ Rbve wngv`ªx †kLi †fŠwgi 
wcZvi bvg: cwigj KvwšÍ †fŠwgK 
gvZvi bvg: ZcZx ivbx ‡fŠwgK 
25/23, (‡mwjg wfjv), gywÝ evwo, †ivW, 

৬২০ 



NvUvBj, 7 bs †cŠovevox, NvUvBj, UvsMvBj-
1980 

wRMvZjv, wRMvZjv, nvRvivevM, XvKv-1209 

৬২১ Rbve †gvt cvi‡fR 
wcZvi bvg: Kwei Avn‡g` 
gvZvi bvg: dv‡Zgv †eMg 
nvRx Gjvnx e· evwo, KvÂb bMi, 2 bs 
IqvW©, KvÂb kni, dwUKQwo, PÆMÖvg-
4350 

৬২১ ৬২২ Rbve †gvt dwi` miKvi 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Rwjj wgqv 
gvZvi bvg: †gvQvt wd‡ivRv †eMg 
Rwj‡ji evox, ga¨cvov, ejøvg Svo, ejvg Svo, 
MvBevÜv m`i, MvBevÜv-5700 
 

৬২২ 

৬২৩ Rbve gvmỳ y¾vgvb 
wcZvi bvg: †gvt BDmyd Avjx 
gvZvi bvg: dwi`v BqvQwgb 
‡nvt bs- 132-2/1, cwðg Avjxcyi, 
AvwgeKvcyi, AvwgeKvcyi, dwi`cyi m`i, 
dwi`cyi-7802 

৬২৩ ৬২৪ Rbve †gvnv¤§v` Avey nvmvbvZ †PŠayix 
wcZvi bvg: †gvnv¤§v` Rwni“j nK †PŠayix 
gvZvi bvg: †k‡niv ‡eMg  
‡gvt Avey nvmvbvZ †PŠayix, PiKvjx, PidwKqiv, 
Pvcivwki nvU, †Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx-3811 
 

৬২৪ 

৬২৫ Rbve †gvt †gv —̄vwdRyi ingvb  
wcZvi bvg: †gvt mvB`yi ingvb 
gvZvi bvg: †gvQvt gwiqg †eMg 
Rqbvj cvov, weivj, w`bvRcyi-5210 

৬২৫ ৬২৬ Rbve †gvt mvC` †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt mvBdzj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvmvt byi“bœvnvi †eMg 
10/3, Gd, gv ª̀vmv †ivW, R‡q›U †KvqvU©vi, 
AvwRR gnjøv, †gvnv¤§v`cyi, †gvnv¤§v`cyi, 
XvKv-1207| 

৬২৬ 

৬২৭ Rbve †gvt gybxg ivqnvb 
wcZvi bvg: Ave`yj nvbœvb 
gvZvi bvg: gvi“dv ‡eMg 
64/wW (2q Zjv, c~e© cv‡k¦©), †ivW bs-07, 
K¨v›Ub‡g›U AvevwmK GjvKv, XvKv 
K¨v›Ub‡g›U, XvKv K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206 

৬২৭ ৬২৮ Rbve Lvwj`yi ingvb 
wcZvi bvg: nvq`vi Avjx 
gvZvi bvg: Lv‡j`v †eMg 
‡gBb †ivW, wgR©vcyi, Kzwgjøv, wgR©vcyi, Zvjv, 
mvZÿxiv-9421 

৬২৮ 

৬২৯ Rbve Avwid Avng` 
wcZvi bvg: g„Z ewki Dj¨v 
gvZvi bvg: ‡iv‡Kqv †eMg 
94/2, Øxb bv_ ‡mb †ivW, †MÛvwiqv, 45 bs, 
†MÛvwiqv, m~Îvcyi, XvKv-1204 

৬২৯ ৬৩০ Rbve ‡gvt mvevqvwK mgvcb 
wcZvi bvg: Avãyj evwK 
gvZvi bvg: †gvQvt Av‡qkv †eMg 
nvmcvZvj †ivW, dvvicyi, †fovgviv, fvovgviv, 
Kzwóqv-7040 

৬৩০ 

৬৩১ Rbve ‡gvt Avey bv‡qg cjvk 
wcZvi bvg: †gvt kwdKzj Bmjvg 
gvZvi bvg: gmwjgv Av³vi 
evmvt kwdKz‡ji evox, MÖvgt KzkvixMuvI, 
BDwbqb : 1 bs †fvgiv`n, wiqvRevM, 
cxiMÄ, VvKziMuvI-5110 

৬৩১ ৬৩২ Rbve Wvwjg Kzgvi ivq 
wcZvi bvg: ax‡i› ª̀bv_ ivq 
gvZvi bvg: Pv¤úv evjv ivq 
emšÍ wejvc, gwbi K¨vwg‡ej †ivW, cwðg 
Wzi“wjqv, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

৬৩২ 

৬৩৩ জনাব ‡gvnv¤§` Avwidzi ingvb 
wcZvi bvg: †gvnv¤§` Ave`yj gwR` 
gvZvi bvg: dwi`v Av³vi 
wbwiwPwj, 13 KvVuvj evMvb, wbD gv‡K©U, 
avbgwÛ,XvKv 

৬৩৩ ৬৩৪ Rbve ‡gvt †mv‡nj ivbv 
wcZvi bvg: †gvt AvbQvi Avjx 
gvZvi bvg: mv‡R`v †eMg 
212/1, AvBbym evM, kvnx gmwR` †ivW, 
`w¶bLvb, XvKv-1230 

৬৩৪ 

৬৩৫ জনাব evmy‡`e wek¦vm 
wcZvi bvg: i‡e›`ªbv_ wek¦vm 
gvZvi bvg: Rev wek¦vm 
Kvjxkv eg©b, (‡mvbvjx e¨vs‡Ki wcQ‡b), 
evoxi¸Wv½v, D×eMÄ evRvi, Avwgbcyi, 
IqvW© bs-09, †mvbviMÄ, †mvbviMÄ, 
bvivqYMÄ-1440 

৬৩৫ ৬৩৬ জনাব ‡gvt Avwbmyj nK 
wcZvi bvg: †gvt dRjyj nK 
gvZvi bvg: †i‡nbv nK 
70/6, c~e© evmv‡ev, 4 bs, meyR evM, meyR evM, 
XvKv-1214 

৬৩৬ 

৬৩৭ Rbve ‡gvt mv¾v`yi ingvb nvwme 
wcZvi bvg: †gvt nvweeyi ingvb 
gvZvi bvg: mv‡R`v †eMg 
B-11/14, wm.BD.Gd K‡jvbx, 2bs evikZ, 
wm BD Gd Gj, Av‡bvqviv, PÆMÖvg-4000 

৬৩৭ ৬৩৮ Rbve ‡gvt gvgyb Ai ikx` 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj nvbœvb 
gvZvi bvg: gv‡R`v †eMg 
K.N.I, Ext. Hall, Room No.-301, 
DUET, Gazipur-1700 

৬৩৮ 



৬৩৯ Rbve ‡gvt gvneyeyi ivngvb 
wcZvi bvg: g„Z gwZqvi ingvb 
gvZvi bvg: gvKmỳ v ivngvb 
ÔgwZKzÄÕ I ZRb-nRb, AvKyqv †gvoj nviv 
nveyb evcvwii gyi, 6 bs IqvW©, gqgbwmsn 
m`i, gqgbwmsn-2200 

৬৩৯ ৬৪০ Rbve ‡gvt i“ûj Avwgb miKvi 
wcZvi bvg: †gvt Rqbvj Av‡e`xb 
gvZvi bvg: g„Z †gvQvt Qv‡jnv †eMg 
Avãyj¨vcyi, 02, Avãyj¨vcyi, cxiMÄ, iscyi-
5710 

৬৪০ 

৬৪১ জনাব wek¦vbv_ wek¦vm 
wcZvi bvg: kkx f~lY wek¦vm 
gvZvi bvg: KxiY evjv wek¦vm 
emšÍ wejvc, evmv bs- 03, cwðg 
fziæwjqv, 25 bs IqvW©, Wz‡qU, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi-1707 

৬৪১ ৬৪২ Rbve w`j Avd‡ivR †Rwib 
wcZvi bvg: Aveyj Kvjvg kixd 
gvZvi bvg: kvnvbyi AvKZvi 
evqZzk †kdv, Gbv‡qZ evRvi, PÆMÖvg, 
†KvZqvjx, PÆMÖvg-4000 

৬৪২ 

৬৪৩ জনাব AvZvDj Kv‡`i 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Kv‡`i 
gvZvi bvg: wRbœvZ AvKZvi 
Avey gvóv‡ii evox, 1 bs mvBW, 38, Avb›` 
evRvi, e›`i, PÆMÖvg-4215 

৬৪৩ ৬৪৪ জনাব ‡gvt i“ûj Avwgb 
wcZvi bvg: †gvt gybQzi Avjx †gvjøv 
gvZvi bvg: iv‡eqv †eMg 
115, wbP Kzwjnvi, Kuv‡kvcvov, bvwcZcvov, 
gv›`v, bIMuv-6510 

৬৪৪ 

৬৪৫ জনাব mygvBqv Zvmwbg 
wcZvi bvg: †gvt Avãym mvgv` 
gvZvi bvg: dwRjvZzb †bQv 
evmv bs-we-11, †ivW bs-171, nvDwRs 
G‡óU, Lvwjkcyi, Lyjbv-9000 

৬৪৫ ৬৪৬ জনাব mvbwR`v cvifxb 
wcZvi bvg: †gvt †Lvi‡k` Avjg 
gvZvi bvg: g‡bvqviv †eMg 
fevbxcyi, gnv‡`ecyi, †cŠRvb, KvwjnvwZ, 
UvsMvBj-1974 

৬৪৬ 

৬৪৭ জনাব KvRx gvwne DwÏb 
wcZvi bvg: KvRx gvCb DwÏb 
gvZvi bvg: bvRgv Lvbg 
336/8, wUwW ‡ivW, ivgcyiv, ivgcyiv, XvKv-
1219 

৬৪৭ ৬৪৮ জনাব kviwgb myjZvbv 
wcZvi bvg: †gvt wRqv` Avjx 
gvZvi bvg: gÄyqviv LvZzb 
212, KzÛzcvov, cvejv,  6, †`ŠjZcyi, 
†`ŠjZcyi, Lyjbv-9202 

৬৪৮ 

৬৪৯ জনাব ‡gvt Avnmvb nvexe 
wcZvi bvg: †gvt †gveviK Avjx 
gvZvi bvg: AvQgv wewe 
cwðg †fiæwjqv, Wz‡qU, Wz‡qU, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi-1700 

৬৪৯ ৬৫০ জনাব ‡gvt RvwKi †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyi iwng 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
AvMcvov †ki‡Kvj, 08, †ki‡Kvj, wmsov, 
bv‡Uvi-6450 

৬৫০ 

৬৫১ জনাব ‡gvt iwdKzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Avwgi †nv‡mb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv †eMg 
evjkv, LyewRcyi, wejkv, ¸iæ`vkcyi, 
bv‡Uvi-6440 

৬৫১ ৬৫২ জনাব ‡Mvô Kzgvi m~Îai 
wcZvi bvg: k¼i P› ª̀ m~Îai 
gvZvi bvg:Av`ix ivbx m~Îai 
‡ZgyL bIMuv, ZvRcyi, fvMbvMiKvw›`, wmsov, 
bv‡Uvi-6596 

৬৫২ 

৬৫৩ জনাব kvnwiqvi †gvt Kvwd Luvb 
wcZvi bvg: Aveyj Kv‡kg Lvb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv †eMg 
Lvub evox, ga¨g gvngỳ vev`, 5/4, evoeKzÛ, 
mxZvKzÛ, PÆMÖvg-4312 

৬৫৩ ৬৫৪ জনাব Rxeb K„ò ewbK 
wcZvi bvg: Zcb Kzgvi ewbK 
gvZvi bvg: AwÄbv ewbK 
16 bs ÷vd †Kvt, Lvbcyi, Lvbcyi óvd †Kvt, 
bvivqYMÄ, bvivqYMÄ m`i, bvivqYMÄ-1400 

৬৫৪ 

৬৫৫ জনাব †gvt dinv`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Aveyj evkvi 
gvZvi bvg: dwi`v Av³vi 
evox bs-21, †ivW bs-02, ewmjv Mv‡W©b 
wmwU, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207 

৬৫৫ ৬৫৬ জনাব Gm Gg nvwdRyi ingvb miKvi 
wcZvi bvg: G we Gg dviæK miKvi 
gvZvi bvg: nv‡Riv †eMg 
cÖh‡Zœ: G we Gg dvi“K miKvi, 364/1, d¬̈ vU-
we, Avng` bMi, ga¨ cvBK cviv, wgicyi-01, 
wgicyi. XvKv-1216 

৬৫৬ 

৬৫৭ Rbve mvBdzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvQ‡jn DwÏb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv †eMg 
591, mxgvievM, RqbMi, RqbMi, wkccyi, 
biwms`x-1630 

৬৫৭ ৬৫৮ Rbeve wgVzb P›`ª evjv 
wcZvi bvg: g‡bvni evjv 
gvZvi bvg: AP©bv ivwb evjv 
Gm Gg nj, iæg bs- 303, Wz‡qU, 25 bs 
IqvW©, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1700 

৬৫৮ 

৬৫৯ জনাব †gvt Gn‡Zkvgyj nK Lvb ïf ৬৫৯ ৬৬০ জনাব †gvt Avkivdyj Bmjvg ৬৬০ 



wcZvi bvg: †gvt AvjgMxi †nv‡mb 
gvZvi bvg: wbjydv myjZvbv 
37, ev‡kicyi, cvov WMvi, †Kvbv cvov, 
‡Wgiv, XvKv-1362 

wcZvi bvg: †gvt QvgPzj Bmjvg 
gvZvi bvg: iv‡njv LvZzb 
cÖh‡Zœ: †gvt Avkvivdzj Bmjvg (mygb), iæg bs- 
302, Gd Avi Lvb nj Wz‡qU, MvRxcyi, 
fyiæwjqv, Wz‡qU, Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৬৬১ জনাব iweDj Bmjvg i“‡ej 
wcZvi bvg: †gvt †Lvi‡k` Avjg 
gvZvi bvg: †gvQvt †iv‡Kqv ‡eMg 
‡gKvwbK¨vj BwÄwbqvwis wefvM, evsjv‡`k 
Avwg© BDwbfvwm©wU Ad mv‡qÝ A¨vÛ 
†UK‡bvjRx, ˆmq`cyi K¨v›Ub‡g›U, ˆmq`cyi 
K¨v›Ub‡g›U,  
ˆmq`cyi, bxjdvgvix-5311 

৬৬১ ৬৬২ জনাব †gvt wmwÏKzi ingvb 
wcZvi bvg: g„Z byi †gvnv¤§` cÖvs 
gvZvi bvg: †mwjbv †eMg 
‡nvt bs- 613, evNBj c~e© cvov, cvKkx, cvKgx, 
Ck¦i`x, cvebv-6622 

৬৬২ 

৬৬৩ জনাব kwdKzj Avjg 
wcZvi bvg: byi“j Bmjvg 
gvZvi bvg: gwiqg †eMg 
dRjyj Kwig, c~e© `iMvnwej, 8bs IqvW©, 
DwLqv, DwLqv,  K·evRvi-4750 

৬৬৩ ৬৬৪ জনাব Lvw`Rv web‡Z gvngỳ  
wcZvi bvg: nvmvb gvngỳ  
gvZvi bvg: bvwM©m †eMg 
47, wgw ¿̄cvov, 15 bs IqvW©, PuvcvB beveMÄ, 
PuvcvB beveMÄ m`i, PuvcvB beveMÄ-6300 

৬৬৪ 

৬৬৫ জনাব gy. jyrdi ingvb †mwjg 
wcZvi bvg: Ave`yj jwZd 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
cÖh‡Zœ: Rbve gvndzRyi ingvb, BDwbqb 
e¨vsK wjwg‡UW, ¸jkvb kvLv, 72, ev‡njv 
UvIqvi, ¸jkvb-1, XvKv-1212 

৬৬৫ ৬৬৬ জনাব B› ª̀wRZ Kg©Ki 
wcZvi bvg: †Mvwe›` Kg©Ki 
gvZvi bvg: we_xKv ivbx Kg©Ki 
110 b¤î, Bmjvgcyi †ivW, 24 bs IqvW©, Lyjbv, 
Lyjbv m`i, Lyjbv-9100 

৬৬৬ 

৬৬৭ জনাব †gvt Avey mywdqvb 
wcZvi bvg: †gvt Qdi Avjx 
gvZvi bvg: †gvmvt mv‡niv LvZzb 
‡Mvwe›` ‡cvUj,  1 bs iZbKvw›`, 
‡fbbvevox, wmivRMÄ m`i, wmivRMÄ-
6700 

৬৬৭ ৬৬৮ †gvt gvgyb wejvn 
wcZvi bvg: †gvt nhiZ Avjx 
gvZvi bvg: iIkvbAviv †eMg 
Kÿ bs- 211, †mvnIqv`©x nj, ey‡qU, ey‡qU, 
jvjevM, XvKv-1000 

৬৬৮ 

৬৬৯ জনাব †K Gg bvRgyj nvmvb mRxe 
wcZvi bvg: ‡K Gg Kvgiæj Bmjvg 
gvZvi bvg: bvwM©m Bmjvg 
Avie Avjx gZei †ivW, 36/G, MvRxcyiv 
50 bs IqvW©, Gikv` bMi, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1712 

৬৬৯ ৬৭০ জনাব bvRgyj Avjg 
wcZvi bvg: ZvRyj Bmjvg 
gvZvi bvg: bvQixb †eMg 
`iMvMuvI, †fvjw`qv, †g‡ni, mvn&ivw¯Í, Puv`cyi-
3620 

৬৭০ 

৬৭১ জনাব †gvt nvwdRyi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt dwi ỳj Bmjvg 
gvZvi bvg: kvgQzb bvnvi 
KvwQKvUv, 4 bs gvwk›`v BDwbqb, KvwQKvUv, 
¸iæ`vmcyi,bv‡Uvi-6630 

৬৭১ ৬৭২ জনাব ‡gvt dwi` Avn‡g` 
wcZvi bvg: †gvt kwn` Djvn 
gvZvi bvg: Rvnvbviv †eMg 
‡mvbvMvRx nvRx evox, eiKiB `t cvov, 12 bs 
BDwbqb/ 1 bs IqvW©, bevecyi, Pvw›`bv, Kzwgjv-
3510 

৬৭২ 

৬৭৩ জনাব †kL kvgx nvmvb Avexi 
wcZvi bvg: ‡kL mvg‡Qj nK 
gvZvi bvg: Avd‡ivRv evby 
Wt Gig G iwk` nj, iæg-306, ey‡Qu †cvó 
Awdm, jvjevM, XvKv-1000 

৬৭৩ ৬৭৪ জনাব wK¬bUb †PŠayix 
wcZvi bvg: eveyj ‡PŠayix 
gvZvi bvg: bwgZv †PŠayix 
G wm wek¦vm GÛ †Kvs, 76 bs LvZzMÄ,  35 bs 
IqvW©, jvgv evRvi, †KvZvqvjx, PÆMÖvg 

৬৭৪ 

৬৭৫ জনাব bvRgyQ Qvqv`vZ 
wcZvi bvg: ivRy Avn&‡¤§` 
gvZvi bvg: bvRgyb bvnvi 
gvóvicvov, Kvnvjy, Kvnvjy, Kvnvjy, e¸ov-
5870 

৬৭৫ ৬৭৬ জনাব †gvt mv‡`Kzj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt gvBbywÏb †kL 
gvZvi bvg: g‡bvqviv †eMg 
evkvBj, evNvwUqv, wRqbcyi, †`ŠjZcyi, 
gvwbKMÄ 

৬৭৬ 

৬৭৭ জনাব †g‡n`x nvmvb 
wcZvi bvg: gvgybyi iwk` 

৬৭৭ ৬৭৮ Rbve mv`gvb mvwKe 
wcZvi bvg: †gvt QvbvDj nK wgqv 

৬৭৮ 



gvZvi bvg: Znwgbv †eMg 
iæg bs - 707, Gm Gg nj, Wz‡Qu, MvRxcyi  
wmwU K‡cv©‡ikb, 25 bs IqvW©, MvRxcyi 
m`i, MvRxcyi-1707 

gvZvi bvg: mvwdbv Av³vi 
evmv bs-41, moK-06, eK wm, ebvbx, XvKv-
1213 

৬৭৯ জনাব সৗরভ বিনক 
িপতার নাম: ন  গাপাল বিনক 
মাতার নাম: হনা বিনক 
হাি ং নং-৮৮/৮, ভাসার সিনক, এ ক এম 

সাম ে াহা সড়ক, উ র চাষাড়া, ১২নং 
ওয়াড, এন.গ  সগদর, নারায়নগ  

৬৭৯ ৬৮০ জনাব রিন দ 
িপতার নাম: িদলীপ দ 
মাতার নাম: র া দ 

যে , সংকর মার দ, ম নং-২০১১, ক এন 
আই হল েয়ট, িলয়া, েয়ট-১৭০৭, গাজী র 

৬৮০ 

৬৮১ জনাব মরাজ আল মা ন 
িপতার নাম: ইসমাইল হােসন  
মাতার নাম: ম য়ারা বগম 

যে , মাঃ ইসমাইল হােসন, সালা ড়ী, 
সালা ড়ী-২০০১, ম র, টা াইল 

৬৮১ ৬৮২ জনাব উ ল মার শমা 
িপতার নাম: বাস চ  শমা 
মাতার নম: ম  রাণী শমা 
ড. ীিতন চ  ম মদার লন, উ র লািহিন, ১২ 
মাহীিন িমলস, ৭০০১ ি য়া সদর, ি য়া 

৬৮২ 

৬৮৩ জনাব মাঃ রাহবার জাকািরয়া 
িপতার নাম: ত. মাঃ মিন ামান 
মাতা: আ রা বগম 
বাসা-২৯/২-িব, ম  পাইকপাড়া, িমর র-
১২১৬, ঢাকা 

৬৮৩ ৬৮৪ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: ড.শাম ল আলম 
মাতার নাম: তােহরা বগম 
ম নং-২১০৭, শহীদ িত হল, েয়ট, ঢাকা 

৬৮৪ 

৬৮৫ জনাব মাঃহািব র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ খিল র রহমান 
মাতার নাম: হেজরা বগম 
১৩৩/৪, াট-৪/এ, পি ম মািনক িদ, ১৫নং 
ঢাকা উ র িস  কেপােরশন, ঢাকা ক া .-
১২০৬, ঢাকা 

৬৮৫ ৬৮৬ জনাব মাঃ সাই াহ 
িপতার নাম:  মাঃ িলয়াকত আলী 
মাতার নাম: মমতাজ বগম 
কেনল রহমান সড়ক, আরাপ র মা ার পাড়া, ৯নং 
ওয়াড, িঝনাইদহ-৭৩০০, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ 

৬৮৬ 

৬৮৭ জনাব রােশ ল ইসলাম 
িপতার নাম: আ ল মা ান 
মাতার নাম: রােকয়া বগম 
বাসা নং-৮৪, ধানগড়া , ওয়াড- ১, ধানগড়-
৬৭২০, রায়গ , িসরাজগ  

৬৮৭ ৬৮৮ জনাব পক মার সাহা 
িপতার নাম: মহােদব মার সাহা 
মাতার নাম: ল রানী সাহা 
পক মার সাহা, ম নং-২০৬, ক এন আই 

(বিধত হল), ২৫ নং ওয়াড, েয়ট, গাজী র-১৭০৭, 
গাজী র সদর, গাজী র 

৬৮৮ 

৬৮৯ জনাব মাঃ শািহ র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ জািকর উি ন 
মাতার নাম: মাছাঃ সাম র াহার 

যে , মাঃ ওমর ইউ ফ, ম নং-৩০০৩, ক 
এন আই হল, েয়ট-১৭০৩, গাজী র 

৬৮৯ ৬৯০ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতার নাম: মাজাফফর আলী 
মাতার নাম: পারভীন বগম 
মাজাফফর আলী ধান, দি ন ইসলামাবাদ, 

উ িরয়-৩৬০০, মতলব(উ র), াদ র 

৬৯০ 

৬৯১ জনাব মন ভৗিমক 
িপতার নাম: রেম নাথ ভৗিমক 
মাতার নাম: ক ািন ভৗিমক 
রাম রাজ র, ডাক- রাজ র-৭৮৩০, ভা া, 
ফিরদ র 

৬৯১ ৬৯২ জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম  
িপতার নাম: মাঃ ল হক 
মাতার নাম: মাছাঃ আিমনা খা ন 
চরদা কিদয়া, বািহর চর-৭০৪০, ভড়ামারা, ি য়া 

৬৯২ 

৬৯৩ জনাব মাঃ এবা ল হক 
িপতার নাম: মাঃ আ র রিশদ 
মতার নাম: আ রা খা ন 
পাগলা অিচ র, সাহাগ -২২৭০, গৗির র, 
ময়মনিসংহ 

৬৯৩ ৬৯৪ জনাব মাঃ আমা াহ 
িপতার নাম: মাঃ তাফা ল হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ সিলনা আ ার 
ম নং-৬০৭, একএনআই হল, েয়ট-১৭০৭ , 

গাজী র, ঢাকা 

৬৯৪ 

৬৯৫ জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন 
িপতার নাম: মাঃ আলতাফ হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ উে  ল ম বগম 
ধাবািড়, ক ম শহর( ল বাজার), ৫৭৫১ 

সাঘাটা, গাইবা া 

৬৯৫ ৬৯৬ জনাব শংকর মার দ 
িপতার নাম: ি য়তস দ 
মাতার নাম: ল ী দ 
আরিপ-০৬/৬৩৭, বদ বদীপাড়া, ওয়াড নং-৬, 
রা ামা  সদর, ৪৫০০ সদর, রা ামা  

৬৯৬ 

৬৯৭ জনাব তাওসীফ আরাফাত  
িপতার নাম: মাঃ জিল র রহমান 
মাতার নাম: হাসেন আরা িশখা 

৬৯৭ ৬৯৮ জনাব মাঃ খায় ল এনাম 
িপতার নাম: মাঃ ইমাজ উি ন সরদার 
মাতার নাম: শামীম আরা বগম 

৬৯৮ 



ই-৪২, াংক কেলানী, ৫নং ওয়াড, সাভার-
১৩৪০, সাভার, ঢাকা 

২৬৯, ব নাখাল পাড়া, তজ াও-১২০৮, ঢাকা 
 

৬৯৯ জনাব মাঃ ম র রহমান 
িপতার নাম: মাঃ মাকেছ র রহমান 
মাতার নাম: মাছাঃ শািমম আরা বগম 
সবা-১৯৬, মা ার বাড়ী রাড, আউচপাড়া, 

৫৪নং ওয়াড, িনশাত নগর-১৭১১, টংগী, 
গাজী র 

৬৯৯ ৭০০ জনাব শরীফ মাহ দ 
িপতার নাম: আ  আহা দ 
মাতার নাম: হাচেন আরা বগম  
ড.এফ.আর খান হল, ম-৩০৯, েয়ট-১৭০৭, 
গাজী র সদর গাজী র 

৭০০ 

৭০১ Rbve মাঃ আলসাবা 
িপতার নাম: মাঃ আ ল আলীম 
মাতার নাম: মাছাঃ আকিলমা বগম 
ম নং-৪০৩, ক.এন.আই হল, েয়ট-
◌১৭০৭, গাজী র সদর, গাজী র 

৭০১ ৭০২ Se¡h মাঃ মা দ রানা 
িপতার নাম: মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাতার নাম: রমা বগম 
১৫িস, হাজী িচ  িময়া, রাড াপাড়া, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭ 

৭০২ 

৭০৩ Rbve মাঃ িমলন আল মা ন 
িপতার নাম: মাঃ আফজাল হােসন 
মাতার নাম: মাছাঃ মিজনা খা ন 
ডা ার ভীলা, হািড়য়াদহ, রায় র, ধানেখালা, 
গ ী মেহর র-৭১১০, গ ী, মেহর র 

৭০৩ ৭০৪ Se¡h আসমাউল সনা মীম 
িপতার নাম: মাঃ সােয় র রহমান 
মাতার নাম: রিহমা বগম 
২০২/১/৩, উ র ামিল, সড়ক নং-২, উ র ামিল 
, ২৮ নং ওয়াড , মাহা দ র ঢাকা-১২০৭ 

৭০৪ 

৭০৫ Rbve মাঃ ইমদা ল হক 
িপতার নাম: আিত র রহমান 
মাতার নাম: আেমনা খা ন 
িকউ ক হল, ম নং -৩০৪, েয়ট, িলয়া, 
২৫ নং ওয়াড, গাজী র সদর, গজী র 

৭০৫ ৭০৬ Se¡h মাঃ ছানা উ াহ 
িপতার নাম: মাঃ আ  তােহর 
মাতার নাম: িময়া আ ার 
ম নং-২০০৬, কএনআই হল, েয়ট-১৭০৭, 

গাজী র 

৭০৬ 

৭০৭ Rbve মাহা দ সািকব রজা চৗ রী 
িপতার নাম: মাঃ ন রজা চৗ রী 
মাতার নাম: সারিকয়া আ ার চৗ রী 
কা র র, কওয়ার জাড়, কা ন র-২৩৭১, 
িমঠামহন, িকেশারগ  

৭০৭ ৭০৮ Se¡h মাঃ ফািহম হােসন 
িপতাঃ মাহা দ ইি স 
মাতাঃ হাসেন আরা 
সয়দ চয়ার ােনর বাড়ী, ামঃ িবল র, ইউিনয়নঃ 

আেনায়ারা সদর, ডাকঘরঃ আেনায়ারা, উপেজলাঃ 
আেনায়ারা, জলাঃ চ াম-৪৩৭৬। 

৭০৮ 

৭০৯ Rbve মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতার নাম: মাঃ হলাল উি ন 
মাতার নাম: মমতাজ বগম 
িনজ ক া ( ব পাড়া), ৯নং, খাগড়হর, 
ময়মনিসংহ-২২০০, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ 

৭০৯ ৭১০ Se¡h মাহা দ আল িব নী 
িপতার নাম: মাঃ শহী াহ 
মাতার নাম: কাওসার জাহান 

যে , শহী াহ, , াম- ওরী, িলয়া, কালীগ -
১৭২০, কালীগ , গাজী র 

৭১০ 

৭১১ Rbve মাঃ আ  শািকল শাওন 
িপতার নাম: মাঃ আ  তােহর 
মাতার নাম: শাহানাজ তােহর 
ম নং-২০১০, সাহরাওয়াদ  হল, পলাশী 
েয়ট-১০০০,  

লালবাগ, ঢাকা 

৭১১ ৭১২ Se¡h মাঃ শািকল আহেমদ 
িপতার নাম: মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ শাহনাজ পারভীন 
বাসা-৩১, রাড-১০, স র-০৬, উ রা মেডল টাউন-
১২৩০, উ রা, ঢাকা 

৭১২ 

৭১৩ Rbve মাঃ সাই র রহমান 
িপতার নাম: আ ল কােদর ম ল 
মাতার নাম: মাসাঃ রাইয়া জাহান 
রতন ানাজ  সড়ক( হিলেপাট বাজার সংল ) 
কিবর র, ক রী, তা লখানাু -৭৮০১, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র 

৭১৩ ৭১৪ Se¡h তিহ ল ইসলাম 
িপতার নাম: ফিকর আহা দ িসকদার 
মাতার নাম: রিশদা বগম 

যে , দেলায়ার হােসন , ড.িকউ. ক.হল, ম নং-
৩০৮, ২৫নং ওয়াড, েয়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, 
গাজী র 

৭১৪ 

৭১৫ Rbve ফািতমা িবনেত িগয়াস 
িপতার নাম: মাঃ িগয়াস উি ন পােটায়াির 
মাতার নাম: িশরীন জাহান 
বাসা-৪৭৯, ট-িস/৪৫, রাড-০৬, িখলগাও-
১২১৯, িখল াও, ঢাকা 

৭১৫ ৭১৬ Se¡h অিজত দাশ 
িপতার নাম:  দাশ 
মাতার নাম: পা ল দাশ 
অয়ন ধর , ম নং-৪০৪, ডংিকউ. ক.হল. িলয়া, 
২৫নং ওয়াড, েয়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, গাজী র 

৭১৬ 

৭১৭ Rbve তােরক হাসান মাহ দ 
িপতার নাম: মাঃ আ র রব 

৭১৭ ৭১৮ Se¡h মাঃ জািহদ হাসান 
িপতার নাম: মাঃ লতান িময়া  

৭১৮ 



মাতার নাম: িমেসস তােহরা পারভীন 
িড-৩(িব ব)/৮, িব আর আর আই, ২৭ নং, 
গজী র সদর, গজী র-১৭০১ 

মাতার নাম: িলিল বগম 
বাড়ী-১৭১, রাড-৮, সাংবািদক আবািসক এলাকা, 
ক-এফ, িমর র-১১, ঢাকা। 

৭১৯ Rbve মাঃ িহন আহে দ 
িপতার নাম: মাঃ তাির ল ইসলাম 
মাতার নাম: মাছাঃ আকতারা বগম 

ব পাড়া, ব য়া ভা া, গাহাটা-৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া 

৭১৯ ৭২০ Se¡h মাঃ িমজা র রহমান  
িপতার নাম: মাঃ হলাল উি ন 
মাতার নাম: িমিল বগম 
পি ম পাড়া, কািশনাথ র, কািশনাথ র-৬৬৮২, 
সািথয়া, পাবনা 

৭২০ 

৭২১ Rbve মাইয়া নওিরন 
িপতার নাম: মাঃ শিফ র রহমান ইয়া,  
মাতার নাম: নািসমা বা  
বাসা নং-১১৬, াট-িড/২, কাজী অিফস, বড় 
মগবাজার, কাজী অিফস লন বড় মগবাজার, 
১৯ শাি নগর, রমানা ঢাকা-১২১৭ 

৭২১ ৭২২ Se¡h ওয়ািসত সাফাত 
িপতার নাম: মাঃ লতান মাহ ব 
মাতার নাম: আ মান আরা বগম 
৭০৩, রাড নং-১১, িমর র সনািনবাস, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬ 

৭২২ 

৭২৩ Rbve mvMi Kzgvi wgÎ 
wcZvi bvg: m‡š—vl Kzgvi wgÎ 
gvZvi bvg: wkcÖv ivbx wgÎ 
mvMi Kzgvi wgÎ, NDE steel structure 
Ltd, Factory Paragaon, 
(Barochala), 2240, Bhalukha, 
Mymensingh 

৭২৩ ৭২৪ Se¡h †gvt Avãym mvjvg 
wcZvi bvg: †gvt †gvkvid †nv‡mb 
gvZvi bvg: †gvQvt Bwjgv wewe 
Av‡°jcyi (gvóvi cvov)-04, Av‡°jcyi, 
RqcyinvU 

৭২৪ 

৭২৫ Rbve †gvt Igi BDmyd 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj gvbœvb 
gvZvi bvg: †nvm‡bqviv †eMg 
cÖh‡Zœt †gt Igi BDmym, i“g bs- 3003, 
†K.Gb.AvB. nj, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1700 

৭২৫ ৭২৬ Se¡h †gvt RvwKi †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt †Mvjvg›`i 
gvZvi bvg: †gvQvt †Kvwnbyi †eMg 
fvÛviPcyi, `w¶b kÖxcyi, gvngỳ cyi, Zvwnicyi, 
mybvgMÄ-3030 

৭২৬ 

৭২৭ Rbve axgvi Kzgvi †` 
wcZvi bvg: AwRZ Kzgvi †` 
gvZvi bvg: ixbv ivbx †` 
cwigj `v‡ki evox, `w¶b KvUªwj, ‡avcv 
cvov-11, Kvóg GKv‡Wgx, cvnvoZjx, 
PÆMÖvg-4219 

৭২৭ ৭২৮ Se¡h AwgZ `vk 
wcZvi bvg: cyjK `vk 
gvZvi bvg: AÄykÖx `vk 
e‡R›`ª gyÝxi evwo, DËi †Ug‡kv-8, mvZKvwbqv, 
PÆMÖvg-4386 

৭২৮ 

৭২৯ Rbve kvwgg f~uBqv 
wcZvi bvg: †evinvb DwÏb f~uBqv 
gvZvi bvg: †mwjbv †eMg 
‡MvjvKv›`vBj, †MvjvKv›`vBj/04, f~jZv, 
i“cMÄ, bvivqYMÄ 

৭২৯ ৭৩০ Se¡h †gvt Avt Rwjj 
wcZvi bvg: †gvt Avt Lv‡jK 
gvZvi bvg: †gvmvt Kzjmyg 
cÖh‡Zœt ‡gvt by‡i Avjg g„av, c~e© f~‡Zi w`qv, 
‡K`vicyi, eviMÄv 
ewikvj-8210 

৭৩০ 

৭৩১ Rbve cv_© miKvi 
wcZvi bvg:g`b †gvnb miKvi 
gvZvi bvg: j¶x ivbx miKvi 
43/44, ZbyMÄ †jb, m~Îvcyi, XvKv-1100 

৭৩১ ৭৩২ Se¡h wUcy myjZvb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyi iwk` 
gvZvi bvg: †iv‡gjv 
cÖh‡Zœ: †gvt byi“¾vgvb, XvKv wek¦we`¨vjq, 
AvevwmK GjvKv, `w¶b dzjvi †ivW-12, XvKv-
1000 

৭৩২ 

৭৩৩ Rbve Awb‡gl gRyg`vi 
wcZvi bvg: cÖxwZ f~lY  
gvZvi bvg: Qvqv ivbx gRyg`vi 
gRyg`vi evox, MvBqviPi, 9 bs `w¶b Pi 
Avevwej, K¨v‡¤úinU, ivgcyiv, j¶xcyi-
3713 

৭৩৩ ৭৩৪ Se¡h †gvt gwbi“¾vgvb 
wcZvi bvg: †gvt AvwRg 
gvZvi bvg: nvwg`v Av³vi 
evmv bs- 3007, wZZzgxi nj, ey‡qU, XvKv-1000 

৭৩৪ 

৭৩৫ Rbve ‡gvt Avkivdzj nK 
wcZvi bvg: †gvt GKivgyj nK 
gvZvi bvg: †gvQvt kvwnb Av³vi 

৭৩৫ ৭৩৬ Se¡h dvwngv Av³vi 
wcZvi bvg: †gvt Ave`yi Mdzi 
gvZvi bvg: iwngv Av³vi 

৭৩৬ 



‡nvt bs- 521, (G¨vW‡fv‡KU wewìs), Avjx 
AvRg †ivW, AvRg bMi, 9 bs, DËi 
cvnvoZjx, cwðg wZ‡ivmvB K‡jvbx, AvKei 
kvn&, PÆMÖvg-4207 

evmv bs- 491/G, †ivW bs- 8/wm, wWIGBP, Gm 
evwoaviv, XvKv K¨v›U‡g›U-1206 

৭৩৭ Rbve QweDj Avjg 
wcZvi bvg: Avãym mvgv` 
gvZvi bvg: ikbv †eMg 
QweDj Avjg, i“g bs- 207, †K Gb AvB 
nj, Wz‡qU, 25 bs IqvW©, Wz‡qU, MvRxcyi-
1707 

৭৩৭ ৭৩৮ Se¡h Ai“c Kzgvi nvj`vi 
wcZvi bvg: wbg©j P› ª̀ nvj`vi 
gvZvi bvg: SY©v ivbx nvj`vi 
cÖh‡Zœt Ai“c Kzgvi nvj`vi, i“g bs- 3001, †K 
Gb AvB nj, Wz‡qU, 25 bs IqvW©, Wz‡qU, 
MvRxcyi-1707 

৭৩৮ 

৭৩৯ Rbve †gvt i“‡ej ‡nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Inve 
gvZvi bvg: †gvQvt Rvq`v LvZzb 
cÖh‡Zœ: †gvt gyiv` †nv‡mb, i“g bs- 02, 
†K.Gb.AvB. nj, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1707 

৭৩৯ ৭৪০ Se¡h †gvt dqmvj dvi“K 
wcZvi bvg: †gvt Aveyj †nv‡mb 
gvZvi bvg: dwRjvZz‡bœQv 
cywjk jvBb cvov, nvUKvjyMÄ, 09 bs IqvW©, 
PyqvWv½v m`i, PzqvWv½v-7200 

৭৪০ 

৭৪১ Rbve IqvwKj Avn‡g` 
wcZvi bvg: Ave`yj gwgb 
gvZvi bvg: cvifxb Av³vi 
gwgb gvóv‡ii evwo, †Mvewiqv DËi cvov, 
j¶xcyi, KvwjqviPi, wK‡kviMÄ-2338 

৭৪১ ৭৪২ Se¡h †gvt bvRgyj nK 
wcZvi bvg: †gvt AvRMi Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt KvwQib LvZzb 
ivgP› ª̀cyi, ¸bvBMvQv, PvU‡gvni, cvebv-6630 

৭৪২ 

৭৪৩ Rbve mvBgyg mvC` †PŠayix 
wcZvi bvg: g„Z †gvt Avd‡ivRv †PŠayix 
gvZvi bvg: wkwib Avd‡ivR †PŠayix 
17 bs †gv‡k©̀  wfjv, ‰mq` †gvRZK Avjx 
moK, †gŠjfxevRvi, †gŠjfx evRi m`i, 
†gŠjfx evRvi 

৭৪৩ ৭৪৪ Se¡h †gvt mvwKe †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj †gvËv‡je 
gvZvi bvg: mvwn`v †eMg 
30/6, gvqvK‡jb, IqvW© bs 05, evmv‡ev, meyR 
evM, XvKv-1214 

৭৪৪ 

৭৪৫ Rbve ‰kevj eo–qv 
wcZvi bvg: cwi‡Zvl eoyqv 
gvZvi bvg: wkjv eo–qv 
f~cwZ iÄ‡bi evwo, ev‡Mvqvb, 14 bs 
BDwbqb, †`Iqvbcyi, ivDRvb, PÆMÖvg-
4347 

৭৪৫ ৭৪৬ Se¡h †gvt BQv 
wcZvi bvg: Rwjjyi ingvb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv †eMg 
cÖh‡Zœ: ‰kevj eo–qv, KvRx bRi“j Bmjvg nj, 
Wz‡qU, i“g bs-2005, Wz‡qU, MvRxcyi m`i, 
MvRxcyi-1707 

৭৪৬ 

৭৪৭ Rbve Av‡bvqvi †nv‡mb 
wcZvi bvg: AvdQvi DwÏb 
gvZvi bvg: Av‡jqv †eMg 
AvdQvi Avwji evox, cwðg nvmjx, cyUvBj 
BDwbqb, †jmyevox, gvwbKMÄ m`i, 
gvwbKMÄ-1800 

৭৪৭ ৭৪৮ Se¡h †gvt iweDj Bmjvg cÖvs 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj jwZd 
gvZvi bvg: †gvQvt iæwb Av³vi 
wKD. †K nj, i“g bs- 406, Wz‡qU, IqvW©-25, 
W‡qU, MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

৭৪৮ 

৭৪৯ Rbve ivwKe nvmvb 
wcZvi bvg: Avãyj mvËvi 
gvZvi bvg: Kvgi“bœvnvi 
cÖh‡Zœ: Avãym mvËvi, †nvt bs- 863, 
KvDwbqv, K¬ve †ivW, ewikvj, ewikvj m`i, 
ewikvj m`i, ewikvj-8200 

৭৪৯ ৭৫০ Se¡h m‡š—vl Kzgvi †Mv¯̂vgx 
wcZvi bvg: b‡ik P› ª̀ ‡Mv¯̂vgx 
gvZvi bvg: Awbgv †Mv¯̂vgx 
fÛ MÖvg, 1 bs IqvW©, 8 bs b¤̂yqvi BDwbqb, 
fiwbqv nvU, ivbx mb‰Kj, VvKziMuvI-5120 

৭৫০ 

৭৫১ Rbve †gvt meyR wgqv 
wcZvi bvg: †gvt kIKZ Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt kvevbv LvZzb 
i“g bs-407, †K Gb AvB nj, Wz‡qU, 
MvRxcyi m`i, MvRxcyi-1707 

৭৫১ ৭৫২ Se¡h Agq f~lY PvKjv`vi 
wcZvi bvg: AkvšÍ PvKjv`vi 
gvZvi bvg: `yjvjx PvKjv`vi 
‡Mve †m›Uvi, 28/1, Bw›`iv †ivW, dvg©‡MU, 
†ZRMuvI, XvKv-1215 

৭৫২ 

৭৫৩ Rbve ïf `vk 
wcZvi bvg: ibwRZ `vk 
gvZvi bvg: msMxZv `vk 
Wt wKD †K nj, iæg bs-404, Wz‡qU, 

৭৫৩ ৭৫৪ Se¡h knx`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: Avey Zv‡ni 
gvZvi bvg: cvifxb AvK&Zvi 
gwnjv ‡g¤̂v‡ii evox, cwðg Pv¤̂j, 10 bs Pv¤ĵ, 

৭৫৪ 



MvRxcyi, 25 bs IqvW©, MvRxcyyi, Wz‡qU, 
Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

BDwbqb/ 4bs IqvW©, evsjv evRvi, euvkLvjx, 
PÆMÖvg 

৭৫৫ Rbve ivûj PµeË©x 
wcZvi bvg: wegj PµeË©x 
gvZvi bvg: exbv cvwb PµeË©x 
Wvt wKD †K nj, 404, Wz‡qU MvRxcyi, 25 
IqvW©, Wz‡qU, Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৭৫৫ ৭৫৬ Se¡h i“‡ej P› ª̀ `vm 
wcZvi bvg: Kvby jvj `vm 
gvZvi bvg: c~Y©gv ivbx `vm 
euvkIqvjv evox, †Mvwe›`cyi,  9bs bexcyi, 
KzZz‡ei nvU, †mbevM, †bvqvLvjx-3862 

৭৫৬ 

৭৫৭ Rbve wg›Uz eo–qv 
wcZvi bvg: w`jxc eo–qv 
gvZvi bvg: gvqv eo–qv 
Wvt wKD †K nj, 403,  Wz‡qU MvRxcyi, 25 
IqvW©, Wz‡qU, Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৭৫৭ ৭৫৮ Se¡h mv`wib †PŠayix 
wcZvi bvg: †gvt †Mvjvg †nv‡mb 
gvZvi bvg: ‡gvQv¤§r mbwR`v ‡eMg †PŠayix 
i“g-3100, knx` ¯§„wZ nj, ey‡qU, jvjevM, 
XvKv-1000 

৭৫৮ 

৭৫৯ Rbve Lvb wiRIqvbyjvn 
wcZvi bvg:  Lvb Avjx AvKei 
gvZvi bvg: mwLbv †eMg 
¸wccvov †ivW, ¸wccvov, DËi evÇv, 
evÇv, XvKv-1212 

৭৫৯ ৭৬০ Se¡h †gvt kvgxg Avn‡g` 
wcZvi bvg: †gvt gni Avjx  
gvZvi bvg: AvwQqv †eMg 
evmv-04, I moK # 10, †m±i-06,. DËiv, 
XvKv-1230 

৭৬০ 

৭৬১ Rbve gvndzR Dj kvwKK 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Rwjj 
gvZvi bvg: g‡bvqviv †eMg 
G, 14/4, avgivB, `w¶b cvov, avgivB, 5 
bs IqvW©, avgivB, XvKv-1350 

৭৬১ ৭৬২ Se¡h ingZ Dj¨vn 
wcZvi bvg: †gvnv¤§` wmivR Dj¨vn 
gvZvi bvg: iv‡k`v †eMg 
kwn` ¯§„wZ nj,  i“g bs-3306, ey‡qU, jvjevM, 
XvKv-4224 

৭৬২ 

৭৬৩ Rbve †gvt Rvwn`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt AvdRvj †nvmvBb 
gvZvi bvg: †gvQvt iwngv LvZzb 
cÖh‡Zœ: †gvt Kvgi“¾vgvb, iæg bs-307, 
Gm Gg nj, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

৭৬৩ ৭৬৪ Se¡h †gvwgb DwÏb 
wcZvi bvg: †gvnv¤§v` Avjx 
gvZvi bvg: ggZvR LvZzb 
cÖh‡Zœ: †gvt Kvgi“¾vgvb, i“g bs- 307, Gm 
Gg nj, Wz‡qU, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

৭৬৪ 

৭৬৫ Rbve gvbwme ûmvg 
wcZvi bvg: Gm Gg G nvbœvb 
gvZvi bvg: gvneyev †PŠayix 
i“g bs-3512, knx` ¯§„wZ nj, ey‡qU, 
jvjevM, XvKv-1000 

৭৬৫ ৭৬৬ Se¡h wece P›`ª ivq 
wcZvi bvg: bvivqb P› ª̀ ivq 
gvZvi bvg: bwgZv ivbx 
i“g bs-3206, knx` ¯§„wZ nj, ey‡qU, jvjevM, 
XvKv-1000 

৭৬৬ 

৭৬৭ Rbve †gvt wgRvbyi ingvb 
wcZvi bvg: †gvt ZwiKzj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvQvt bxjfvby †eMg 
‡kL evwo, †Rvqv‡bi Pi, gywÝ cvov, Wvsaiv, 
KvDwbqvi Pi, †`IqvbMÄ, Rvgvjcyi 

৭৬৭ ৭৬৮ Se¡h mvB`z¾vgvb Lvb 
wcZvi bvg: Avt jwZd Lvb 
gvZvi bvg: g‡bvqviv †eMg 
130/2, wngKg, RyU †KvqvU©vi, †gvnv¤§v` 
nvDwRs, †gvnv¤§v`cyi, XvKv-1207 

৭৬৮ 

৭৬৯ Rbve wcqvm `vm 
wcZvi bvg: c¼R Kzgvi `vm 
gvZvi bvg: myRvZv wek¦vm 
evmv bs- 29, kyµev` Rv‡g gmwR` Gi 
cv‡k¦©, ‡gvnv¤§v` nvDwRs 
‡gvnv¤§`cyi, XvKv-1207 

৭৬৯ ৭৭০ Se¡h AvkdvK ‡gvnv¤§v` mvAv` 
wcZvi bvg: †gvt nvweeyi ingvb 
gvZvi bvg: AvwRRy‡bœQv 
Av‡jvi †gjv, 02 bs, wK‡kviMÄ m`i, 
wK‡kviMÄ m`i,  wK‡kviMÄ-2300 

৭৭০ 

৭৭১ Rbve KvRx Avwmd mvjvg 
wcZvi bvg: KvRx Ave`ym mvjvg 
gvZvi bvg: bvRgv Av³vi 
d¬̈ vU-901, 47, wbD B¯‹vUb, igbv, XvKv-
1000 

৭৭১ ৭৭২ Se¡h ‡gvt Avey bvwn` 
wcZvi bvg: †gvt Avey Zv‡ni 
gvZvi bvg: ‡iv‡Kqv †eMg 
ixbv feb, cyivZb K‡jR †ivW, gvBRx evRvi, 
m`i, bvqvLvjx- 3800 

৭৭২ 

৭৭৩ Rbve mv‡R`yj nK Gbvg 
wcZvi bvg: Aveyj Kvjvg 
gvZvi bvg: byi“b bvnvi 
evmv-18,  †ivW-GwfwbD, wgicyi-12, XvKv-
1216 

৭৭৩ ৭৭৪ Se¡h ‡gvt Kwj RvKvwiqv 
wcZvi bvg: g„Z mvgmyj nK 
gvZvi bvg: †gvQvt gv‡R`v †eMg 
Puv`MÖvg, 2 bs IqvW©, †fovgviv, Kzwóqv-7040 

৭৭৪ 

৭৭৫ Rbve gwiqg miKvi ৭৭৫ ৭৭৬ Se¡h ‡Zvdv‡qj Avn‡g` ৭৭৬ 



wcZvi bvg: †gvnv¤§v` †nv‡mb 
gvZvi bvg: Av‡bvqviv †eMg 
`Mwiqv (wSjcvo), wPwbkcyi, wkjgvw›`, 
biwms`x m`i, biwms`x-1603 

wcZvi bvg: AvwRRyi ingvb 
gvZvi bvg: gwR©bv AvwRR 
evmv bs-65, †ivW bs- 04, eK we, cjex, 
wgicyi, XvKv-1216 

৭৭৭ Rbve mevmvPx †` 
wcZvi bvg: k¼i P› ª̀ ‡` 
gvZvi bvg: cyZzj ivbx †` 
‡kL †gveviK ‡nv‡m‡bi evmvi wcQ‡b, cvjv 
wb‡qvMx cÖv½b, KvUcwÆ †ivW, 9,  
ewikvj m`i, ewikvj 

৭৭৭ ৭৭৮ Se¡h ‡gvt mvKjvBb †gv —̄vK mvwKe 
wcZvi bvg: †gvt gqbyj nK 
gvZvi bvg: †nvm‡b Aviv †eMg 
‡eov K‡jR ‡ivW, `ËKvw›`, KigRv, †eov, 
mvuvw_qv, cvebv-6680 

৭৭৮ 

৭৭৯ Rbve †gvt AvKKvm Avjx 
wcZvi bvg: †gvt nv‡mg Avjx 
gvZvi bvg: Av‡jqv †eMg 
cÖh‡Zœ: †gvt nv‡mg Avjx, w`qv evox, Pvjv, 
w`qv evox, nwiivgcyi, gvwbKMÄ-1831 

৭৭৯ ৭৮০ Se¡h Ac~e© wek¦vm 
wcZvi bvg: AwRZ Kzgvi wek¦vm 
gvZvi bvg: cÖwgjv wek¦vm 
Ac~e© wek¦vm, i“g bs-3108, knx` ¯§„wZ nj, 
ey‡qU, jvjevM, XvKv-1000 

৭৮০ 

৭৮১ Rbve ¯̂Y© Kvwš— miKvi 
wcZvi bvg: †bcvj P› ª̀ miKvi 
gvZvi bvg: wkevbx ivbx miKvi 
d¬̈ vU bs- 3/we, nvqvZ g‡bvqviv Mv‡W©b 58, 
mvBÝ j¨ve‡iUix †ivW, wbD gv‡K©U, wbD 
gv‡K©U, XvKv-1205 

৭৮১ ৭৮২ Se¡h wgVzb P› ª̀ bv_ 
wcZvi bvg: mywbj P›`ª bv_ 
gvZvi bvg: AwbZv ivbx †`ex 
kPx›`ª †Kivbx evox, cvZ©v †KvU, 5 bs 
IPUgvbcyi, AvRgcyi, wgimivB, PÆMÖvg-4325 

৭৮২ 

৭৮৩ Rbve †gvt iv‡k`yj Kwei 
wcZvi bvg: †gvt wmivRyj Bmjvg 
gvZvi bvg: iv‡eqv Av³vi 
220/L, evwbR¨ wfjv, 24 bs IqvW©, XvKv 
cwj‡UKwbK, †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv-
1208 

৭৮৩ ৭৮৪ Se¡h wgVzb Kzgvi wek¦vm 
wcZvi bvg: Kzgv‡ik P› ª̀ wek¦vm 
gvZvi bvg: evmšÍx ivbx wek¦vm 
wgt nvi“b mv‡ne, 20/2, (Nvb evM gmwR`), 
evÇv, XvKv-1212 

৭৮৪ 

৭৮৫ Rbve Gm Gg gȳ —vwKg ingvb 
wcZvi bvg: Gm Gg wgRvbyi ingvb 
gvZvi bvg: Wvwjqv cvifxb 
isaby ivRKzgvi †Kvl‡jb, wm GÛ we †ivW,, 
nv‡Zg Avjx K‡jR, †PŠgv_v, †KvZqvjx, 
ewikvj m`i, ewikvj-8200 

৭৮৫ ৭৮৬ Se¡h my‡lb MvBb 
wcZvi bvg: wbiÄb MvBb 
gvZvi bvg: e›`bv MvBb 
Wz‡qU wKD †K nj, cwðg fzi“wjqv,  25 bs 
IqvW©, Wz‡qU, Rq‡`ecyi, MvRxcyi-1707 

৭৮৬ 

৭৮৭ Rbve †gvt gvgybyi ikx` 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj jwZd 
gvZvi bvg: wg‡mm gvngỳ v Bqvmwgb 
evox bs-12, KvRx bRi“j Bmjvg †ivW, c~e© 
†evZjvMvox (dwKicvov), IqvW©-01, 
Iqvc`v, ˆmq`cyi, bxjdvgvix-5310 

৭৮৭ ৭৮৮ Se¡h †gvt m`i“j Avjg 
wcZvi bvg: †gvt BDbyQ Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt mvwn`v †eMg 
AvwQg cvP©zjx, 12 bs AvwQg cvP©yjx, Avwng, 
dzjevwoqv, gqgbwmsn-2216 

৭৮৮ 

৭৮৯ Rbve ¯̂`xc P›`ª kxj 
wcZvi bvg: †cÖgvb›` kxj 
gvZvi bvg: gyw³ ivbx kxj 
kxj evox, Pzqvixqv †Lvjv, ûgwjqv, KvjxMÄ, 
MvRxcyi-1720 

৭৮৯ ৭৯০ Se¡h Avãym mvjvg miKvi 
wcZvi bvg: †gvt nvweeyi ingvb 
gvZvi bvg: †gvmvt mv‡bvqviv †eMg 
evmv bs-06 (4_© Zjv), †ivW bs-01, †mKkb-
wW, Kv‡`ivev` nvDwRs, 33, †gvnv¤§v`cyi, XvKv 

৭৯০ 

৭৯১ Rbve †gvt †Mvjvg AvRg 
wcZvi bvg: †gvt AvbQvi Avjx 
gvZvi bvg: †gvQvt †Rvniv †eMg 
cÖh‡Zœ: †gvt mv¾v` myjZvb, i“g bs-402, 
KvRx bRiæj Bmjvg nj, (m¤úªmvwiZ), 
fzWzwjqv, Rq‡`ecyi, MvRxcyi-170 

৭৯১ ৭৯২ Se¡h †gvt kvdv‡qZ †nv‡mb 
wcZvi bvg: †gvt †Zvdv¾j †nv‡mb 
gvZvi bvg: ‡Rv‡e`v AvKvi Rvnvb 
cÖh‡Zœ- †Rv‡e`v Av³vi Rvnvb, Rywbqi cÖwkÿK, 
hye Dbœvqb Awa`ßi, nvRx K¨v¤ú, cvnvoZjx, 
PÆMÖvg 

৭৯২ 

৭৯৩ Rbve †gvt mvwbDj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt †mivRyj Bmjvg 
gvZvi bvg: †gvmvt bvw`iv Bmjvg 
iæg bs-109, I Gg G ikx` nj, ey‡qU, 

৭৯৩ ৭৯৪ Se¡h †gvt nvwkg †iRv 
wcZvi bvg: †gvt b~i“bœex 
gvZvi bvg: nvIv Lvbg 
cÖh‡Zœ: †gvt b~i“bœex, Rvgvjcyi, RqcyinvU, 

৭৯৪ 



XvKv wRwcI, jvjevM, XvKv-1000 `v`iv, RvgvjMÄ, RqcyinvU, RqcyinvU-5900 
৭৯৫ Rbve †mŠif eo–qv 

wcZvi bvg: wÎw`e Kzgvi eo–qv 
gvZvi bvg: c~iex eo–qv 
d¬̈ vU-Gd14, evmv bs-10, †ivW bs-01, 
K`gZjx, XvKv-1215 

৭৯৫ ৭৯৬ Se¡h AwgZ ¯̂i 
wcZvi bvg: A‡kvK Kzgvi ¯̂i 
gvZvi bvg: AÄjjx ivbx ¯̂i 
Rvjvjcyi, Kzkbv, Rvjvjcyi, †KvUPv`cyi, 
wSbvB`n-7330 

৭৯৬ 

৭৯৭ Rbve BLwZqvi DwÏb †gvnv¤§` wece 
wcZvi bvg: Rqbvj Av‡e`xb 
gvZvi bvg: wejwKQ Av³vi 
AvMjvi‡UK, evDwbqv, AveŸvwPqv gv`ªvmv 
†ivW, evDwbqv (AvMjvi‡UK) nwiivgcyi 
BDwbqb cwil`, ev`vj`x, ZzivM, DËiv, 
XvKv-1230 

৭৯৭ ৭৯৮ Se¡h †gvt gvmỳ  ivbv wek¦vm 
wcZvi bvg: Avt gwR` wek¦vm  
gvZvi bvg: mv‡R`v †eMg 
wm AvB ‡KvqvUvi, cUyqvLvjx cwj‡UKwbK 
Bbw÷wUDU, cUzqvLvjx, cUzqvLvjx m`i, 
cUzqvLvjx-8600 

৭৯৮ 

৭৯৯ Rbve †gvt gwR`yj Bmjvg 
wcZvi bvg: †gvt Avãyj Iqv‡n` 
gvZvi bvg: gwiqg †eMg 
Avi †K †ivW msjMœ, †Lv`© f~ZQvov, 
knx`evM, f~ZQvov, KvDwbqv, iscyi-5440 

৭৯৯ ৮০০ Se¡h gvt iwKeyj nvmvb 
wcZvi bvg: †gvt Ave`yj gvbœvb 
gvZvi bvg: †iv‡Kqv †eMg 
‡ckKvi evwo, cyivb WvKNi, 38 bs IqvW©, 
e›`i, e›`i, PÆMÖvg-4100 

৮০০ 

৮০১ Rbve mvbwR`v jvqjv Lvbg  
wcZvi bvg: †gvt nvweeyi ingvb Lvb 
gvZvi bvg: bvmwib Lvbg  
Avmv`y¾vgvb, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, cÖ‡KŠkj 
Awdm, Rvnv½xi bMi wek¦we`¨vjq, mvfvi, 
XvKv-1342 

৮০১ ৮০২ Se¡h †gvt wd‡ivR ingvb 
wcZvi bvg: †gvt dRi Avjx 
gvZvi bvg: wd‡ivRv LvZzb 
evmv bs-24, †ivW bs-08, wbKzÄ-2, wLj‡¶Z, 
XvKv-1229 

৮০২ 

৮০৩ Se¡h kvnwiqvi kvn& 
wcZvi bvg: AvwZKzj Bmjvg 
gvZvi bvg: mv‡niv Bqvmwgb 
120/20, Kwe †ebwRi evMvb, DËi kvn& 
Rvnvbcyi, kvwš—bMi, kvnRvnvbcyi, XvKv-
1217 

৮০৩ ৮০৪ Se¡h আিল ল খােদম 
িপতার নাম: আ ার খান খােদম 
মাতার নাম: জাহানারা বগম 
িব/২, দালনচা া, ২ মােমনবাগ, রাজারবাগ 
১১নং ওয়াড, শাি নগর, মিতিঝল, ঢাকা- ১২১৭ । 

৮০৪ 

৮০৫ Se¡h হায়াত মাহ দ সাি র 
িপতার নাম: মাঃ সাম ে াহা 
মাতার নাম: শাহনাজ বগম 
িজ-১০, াই িভউ গােডন, ৭৭/১,মহ া- 
শাি নগর ওয়াড- ১৩নং, 
ডাকঘর- লশান, ঢাকা-১২১৭। 

৮০৫ ৮০৬ জনাব আিরফ মাঈন উি ন 
িপতার নাম: ত মাঃ আ ল মা ান 
মাতার নাম: রওশন আরা 
আজাদ ানশন, হাজী ইমাম বাড়ী, মন রাবাদ 
পি ম পাড়া, মন রাবাদ-২৪, রাম রা, ডবল িরং, 
চ াম। 

৮০৬ 

 


