
িমক
 নং

াথ র নাম ও িপতার 
নাম

বতমান কানা ায়ী কানা াথ র জ  তািরখ িনজ জলা িশ াগত যা তা 
ও ড পেয়

াংক াফট/ প-
অডার ন র ও 

তািরখ

টাকার 
পিরমাণ

ম

১ মাঃ ফক ল ইসলাম 
িপতা: কাজী নজ ল 

াম: উ র ধর র, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: 

াম: উ র ধর র, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: 

০৫/০২/১৯৮৮ ফনী এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

৯৩৩৬৩০৯ 
তািরখ: 

৩০০/-

জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড

ক ািশয়ার পেদ যা  আেবদনস েহর তািলকা:
(িব. . াথ েদর কানায় িলিখত পরী ার েবশপ  রণ করা হেয়েছ। কান কারেণ কান াথ  েবশপ  না পেল এক কিপ ছিবসহ ৯/০৩/২০১৭ ি . 

তািরেখ বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর ধান কাযালেয় যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা যাে ।)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

১ মাঃ ফক ল ইসলাম 
িপতা: কাজী নজ ল 
ইসলাম।

াম: উ র ধর র, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: 
দাগন ঞা, জলা: ফনী।

াম: উ র ধর র, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: 
দাগন ঞা, জলা: ফনী।

০৫/০২/১৯৮৮ ফনী এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-৩.৫২ 
াতেকা র-৩.৭১

৯৩৩৬৩০৯ 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২ মাঃ আ ল কাই ম 
িপতা: মাঃ আ ল 
ম ান।

াম: িরিচ, ডাকঘর: িরিচ, 
উপেজলা: সদর, জলা: 
হিবগ ।

াম: িরিচ, ডাকঘর: িরিচ, 
উপেজলা: সদর, জলা: 
হিবগ ।

২৬/১১/১৯৯৯০ হিবগ এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-৩য়

৮১৯১৬৬৬ 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪ মাঃ মা ািফ র 
রহমান িপতা: মাঃ 
ম জ আলী।

াম: রাতন হাসপাতাল 
সড়ক, ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: হিবগ ।

াম: রাতন হাসপাতাল 
সড়ক, ডাকঘর: + উপেজলা: 
+ জলা: হিবগ ।

২১/১০/১৯৮৯ হিবগ এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৮১৯১৬৬৮ 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫ মিন ল ইসলাম 
িপতা: আ ল স।

াম: না িড়য়া, 
ডাকঘর:িবশই সাওরাইল, 
উপেজলা: পাংশা, জলা: 
রাজবািড়।

াম: না িড়য়া, 
ডাকঘর:িবশই সাওরাইল, 
উপেজলা: পাংশা, জলা: 
রাজবািড়।

০৫/১০/১৯৯২ রাজবািড় এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-৩.০৩

১০১৮৯০৫ তািরখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

রাজবািড়। রাজবািড়।



৬ িনমল মার মাহ  
িপতা: অিনল চ  
মাহ ।

াম: িসমলা, ডাকঘর: 
চা াইেকানা, উপেজলা: 
শর র, জলা: ব ড়া।

াম: িসমলা, ডাকঘর: 
চা াইেকানা, উপেজলা: 
শর র, জলা: ব ড়া।

১৯/১২/১৯৮৭ ব ড়া এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

২৩৯৫০৪০ তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭ মাঃ মিহ র রহমান 
িপতা: মাঃ 
মাসেলম উি ন।

ামা: কমলা র, 
ডাকঘর:নােকাল, 
উপেজলা: র, জলা: 
মা রা।

ামা: কমলা র, 
ডাকঘর:নােকাল, 
উপেজলা: র, জলা: 
মা রা।

১৭/০৮/১৯৮৯ মা রা এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৫০৪১১৩২ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮ রতন মার দউরী 
িপতা: কমল কাি  
দউরী।

াম: চল খরীয়া, ডাকঘর: 
উদয় কাঠী, উপেজলা: 
িপেরাজ র সদর, জলা: 
িপেরাজ র।

াম: চল খরীয়া, ডাকঘর: 
উদয় কাঠী, উপেজলা: 
িপেরাজ র সদর, জলা: 
িপেরাজ র।

২৫/০৭/১৯৮৭ িপেরাজ র এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

১৪৯৩২৪১ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

িপেরাজ র। িপেরাজ র। াতেকা র-২য়

৯ মাঃ জিহ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
খিল র রহমান।

াম: বানাই, ডাকঘর: 
বানাই হাট, উপেজলা: 
ঝালকাঠী, জলা: ঝালকাঠী

াম: বানাই, ডাকঘর: বানাই 
হাট, উপেজলা: ঝালকাঠী, 
জলা: ঝালকাঠী

১৮/১০/১৯৯৩ ঝালকা এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-২য়

৩৩৩৪৯৩৯ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০ মাঃ শাহ আলম 
শখ িপতা: আ ব 

আলী শখ।

রা পিতর কাযালয়, 
জনিবভাগ, ব ভবন, ঢাকা।

াম: খ কা া, ডাকঘর: 
আ াবাদ, উপেজলা: 
ভাংগা, জলা: ফিরদ র।

০৬/০১/১৯৮৮ ফিরদ র এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০০৮১৬৮৬ 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১ মাহা দ িব াল 
হােসন িপতা: 
মাহা দ রিব উ াহ।

৪/২ িপ.ডি উ.িড াফ 
কায়াটার, মহাখালী, 
লশান বনানী, ঢাকা।

তভািগয়া, আসাদ র, 
ঘিনয়ারচর, হামনা,  িম া।

০১/০৭/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৯৮১৫৭৫৫ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১২ হািছ র রহমান 
িপতা: আিমর আলী 
শখ।

িজ.িপ গ-১৭৫/২, মহাখালী, 
লশান, বনানী, ঢাকা।

াম: টাপাড়া, ডাকঘর: 
শলা, উপেজলা: 

কাটালীপাড়া, জলা: 
গাপালগ ।

০৮/০৮/১৯৯০ গাপলগ এস.এস.িস-২.৬৪ 
এইচ.এস.িস-২.৬৭ 

াতক-৩.৮৩

১৫৯৭১৬৮ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩ মাঃ র য়ান িপতা: 
এনা ল হক।

াম: িদগা রদী, ডাকঘর: 
িদয়া, উপেজলা: 

পা ি য়া, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: িদগা রদী, ডাকঘর: 
িদয়া, উপেজলা: 

পা ি য়া, জলা: 
িকেশারগ ।

৩১/১২/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৭৩৭৪৭৭৫  
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪ নাসিরন আ ার 
িপতা: ত: 
আেনায়ার উ াহ।

রােকয়া মি ল ৪৭৬/৪৭৬-
০১, ২য় কারিদরপার, ৪, 

িম া, আদশ সদর,  
িম া।

রােকয়া মি ল ৪৭৬/৪৭৬-
০১, ২য় কারিদরপার, ৪, 

িম া, আদশ সদর,  িম া।

০১/০৬/১৯৯০ িম া এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২.৫২

৮৭৬০০০৯ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

িম া।

১৬ মাঃ সািমউল আলম 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

যে : কােদ ল হক, 
শাসিনক কমকতা, 

সিচেবর দ র, মৎ  ও 
ািণস দ ম ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: শালাল র, 
ডাকঘর:মি ক র, উপেজলা: 
নােচাল, জলা: চ পাই 
নবাবগ ।

২১/০৭/১৯৯০ চ পাই নবাবগ এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৮৫৮২৩৮১ 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭ মাঃ আব ল 
আউয়াল িপতা: 
সয়দ আহমদ।

৭২/িজ/১১, আইিডয়াল 
জান, এ.িজ.িব কেলানী, 

মিতিঝল, ঢাকা।

াম:  উ র অিভরাম র , 
ডাকঘর: জয়নারায়ন র, 
উপেজলা: বগমগ , জলা: 
নায়াখালী।

২০/০১/১৯৮৯ নায়াখালী এস.এস.িস-এ- 
এইচ.এস.িস-এ- 

াতক-২য়

১৪৩২৬৬৯ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯ হাসান আলী িপতা: 
আিমর হাসাইন।

ত াশা কািচং স ার, 
ইসলামাবাদ, িজনিজরা, 
করানীগ , ঢাকা।

যে : হাসান আলী, 
চরভয়রা, বডা ড া, 
ডা ড া, শরীয়ত র।

০১/০২/১৯৯২ শরীয়ত র এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-৩.৩৩

১৫৩৭০০৫ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০ ি য়া খানম িপতা: 
মাঃ সাম ামান।

 াম: র ল র, ডাকঘর: 
বিলহার, উপেজলা: 
মহােদব র, জলা: নওগ ।

 াম: র ল র, ডাকঘর: 
বিলহার, উপেজলা: 
মহােদব র, জলা: নওগ ।

২৫/০৯/১৯৮৯ নওগ এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

০৫৪৪৭৪৬ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১ ি  সরদার িপতা: 
শাম র রহমান 
সরদার।

২৯/িস মায়াকানন, ৫ন, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

াম: চা া, ডাকঘর:  চা া, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ ।

১১/১৭/১৯৮৯ গাপলগ এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-৩.০৫

০৭১৫৪৮৬ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

২২ মাঃ খায় ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ 
খারেশদ আলম।

াম: কাইতলা, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: + জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বারইকা া, 
ডাকঘর:কািছম র, 
উপেজলা: ঈ রগ  জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

৭৩৩২৬৫২  
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭
ময়মনিসংহ। াতেকা র-১ম

২৩ মাঃ বারহানী 
লতান আল মা ন 

িপতা: মাঃ 
মায়াে ম হােসন।

বাসা নং-০৭, (৫ম তলা), 
িখলগ ও, বািগচা, ঢাকা।

াম: িমজা র িদগড়, 
ডাকঘর: আদারহাট, 
উপেজলা: িমঠা র, জলা: 
রং র।

২০/১১/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

১৩১০০৩৭ তািরখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪ মাঃ ইউ ফ আলী 
ম ল িপতা: মাঃ 
আঃ গ র।

াম: ঘালাগাড়ৰী 
(িজলাদার পাড়া), ডাকঘর: 
কাহলা, উপেজলা: ব ড়া 
সদর, জলা: ব ড়া।

াম: ঘালাগাড়ৰী (িজলাদার 
পাড়া), ডাকঘর: কাহলা, 
উপেজলা: ব ড়া সদর, 
জলা: ব ড়া।

১৫/০১/১৯৯২ ব ড়া এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৪২৮৮৭২২ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬ মাঃ সালমান শামীম 
খ ন িপতা: মাঃ 
ওবাইদ উ াহ খ ন 
( ত)।

াম: িবিবরকাি , ডাকঘর: 
রা তপাড়া, উপেজলা: 
নগরকা া, জলা: 
ফিরদ র।

াম: ব মাড়হাট, ডাকঘর: 
সালথা বাজার, উপেজলা: 
সালথা, জলা: ফিরদ র।

২০/১২/১৯৮৯ ফিরদ র দািখল-৩.৯২  
আিলম-৩.৯২ 
ফািজল-২.৮৩ 
কািমল-৩.৬৫

৬৭২৮৭৫৫ তািরখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৭ মা র রহমান 
িপতা: আব ল হক।

১৫১, আলহা  মাহা দ 
উ া, কাটা র, রিহম 

াপারীর ঘাট, ৩৩, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: কিরম র , 
ডাকঘর:পিদপাড়া বাজার, 
উপেজলা: বগমগ , জলা: 
নায়াখালী।

০৫/০১/১৯৮৯ নায়াখালী দািখল-২য়      
িব.এস-১ম      

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

১১২৬১২০ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮ সামা রানী িব াস 
িপতা: িগের  চ  
িব াস।

াম: ষাইটধার 
(সাহাপাড়া), ডাকঘর: + 
উপেজলা: িনকলী, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: ষাইটধার (সাহাপাড়া), 
ডাকঘর: + উপেজলা: 
িনকলী, জলা: িকেশারগ ।

০১/০১/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২য়

৭১৮২২৯১ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০ মাহা দ রােসল 
িময়া িপতা: 
মাহা দ ফজ  

িময়া।

কা ন র চৗরা ার মাড়, 
ভলানগর, কা ন র 
বপাড়া, ৬ নং 

ছয় াকাি  ৫ নং ওয়াড, 

কা ন র চৗরা ার মাড়, 
ভলানগর, কা ন র 
বপাড়া, ৬ নং ছয় াকাি  

৫ নং ওয়াড, ছয় াকাি , 

৩০/১০/১৯৮৯ া ণবািড়য়া এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

৪৯৬৫৪৭৮ তািরখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

িময়া। ছয় াকাি  ৫ নং ওয়াড, 
ছয় াকাি , 
বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

৫ নং ওয়াড, ছয় াকাি , 
বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

াতেকা র-১ম

৩১ আেমনা পারভীন 
িপতা: মাঃ 
মিন ামান।

কা ন র চৗরা ার মাড়, 
ভলানগর, কা ন র 
বপাড়া, ৬ নং 

ছয় াকাি  ৫ নং ওয়াড, 
ছয় াকাি , 
বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

কা ন র চৗরা ার মাড়, 
ভলানগর, কা ন র 
বপাড়া, ৬ নং ছয় াকাি  

৫ নং ওয়াড, ছয় াকাি , 
বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

০১/০৮/১৯৮৯ া ণবািড়য়া এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৪৯৬৫৪৭৯ তািরখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২ মাঃ হাসান 
হাওলাদার িপতা: 
মাঃ মাশারফ 
হােসন।

২৭৫/১, ক-ই, কা াপাড়া, 
২, সানারপাড়া, িসি রগ , 
পৗরসভা, নারায়নগ  

সদর, নারায়নগ ।

মসিজদ সংল , বচামী ১, 
রাজাবাড়ী,  নছারাবাদ, 
িপেরাজ র।

০৬/০২/১৯৮৮ িপেরাজ র এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-২য়

০৭৫৫৯০৮ তািরখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩ মাঃ রািক ল হাসান 
িপতা: মাঃ শাহ 
আলম তা কদার।

বাসা নং-০৩, রাড নং-
০১, লিতফ িরেয়ল এে ট, 
কাটা র মাহা দ র, 
ঢঅকা।

তা কদার বািড়, ই াক র, ৪ 
নং লাহািলয়া ইউিনয়ন, 
লাহািলয়া (বড় বািড়), 
টয়াখালী।

১২/১২/১৯৯২ প য়াখালী এস.এস.িস-৪.৩২ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-৩.৪৬

০৯৩২৯২৫ তািরখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৪ িখিজর হােসন 
িপতা: পা  খান।

উরিফ চরপাড়া, উরিফ, 
মািনকহার গাপালগ  
সদর গাপালগ ।

উরিফ চরপাড়া, উরিফ, 
মািনকহার গাপালগ  সদর 
গাপালগ ।

১২/০৪/১৯৮৭ গাপলগ এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০৮৯৬৯৮৩ 
তািরখ: 

১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫ মাঃ জ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ  
বকর িসি ক।

কামার বায়সা, ১ নং 
ব শদহা হঠাৎগ , 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

কামার বায়সা, ১ নং ব শদহা 
হঠাৎগ , সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।

০২/০১/১৯৮৯ সাত ীরা এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৮৫৮২৫৫৭ তািরখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬ ঃ জা উি ন 
িপতা: ত: 
দেলায়ার হােসন।

১৪১/১/এ িডি লারী, রাড, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

কিরম উি ন ঞা বাড়ী 
গাছবাড়ীয়া, হািদফিকর হাট, 
িমরসরাই চ াম।

০২/০১/১৯৮৭ চ াম দািখল-৪.০০   
আিলম-৩.৭৫   

াতক-৩.২৩ 
াতেকা র-৩.২৪

৮০০১৭৯৩ তািরখ: 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

াতেকা র-৩.২৪

৩৭ এইচ.এম সাঈ র 
রহমান িপতা: মাঃ 
জােবদ আলী 
হাওলাদার।

খ-৪৯ (৩য় তলা) 
শাহাজাদ র, লশান, 
ঢাকা।

ইউ.এন.ও সড়ক, ব 
িবদখালী, ৪নং দউিল 
িবদখালী , িবদখালী, 

িমজাগ , প য়াখালী।

২৫/১১/১৯৯০ প য়াখালী এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

০৭৪৭৬৬৬ তািরখ: 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮ মাঃ জািমর হােসন 
িপতা: আব ছ 
ছাবহান।

খ-৪৯ (৩য় তলা) 
শাহাজাদ র, লশান, 
ঢাকা।

গার চার রাধানগর, গার 
চর, মঘনা, িম া।

২০/১২/১৯৮৯ িম া এস.এস.িস-৪৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০৭৪৭৬৬৭ তািরখ: 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯ মাঃ সাহাগ িময়া 
িপতা: মাঃ আঃ 
মা ান।

শি  ফাউে শন ( বরব 
বাজার সড়ক), জয় মাড়, 
ভরব র, ভরব, ভরব 

বাজার, ভরব, িকেশারগ ।

গাপাল র (আ াই কা), 
কাশীনাথ র, সাি য়া, পাবনা।

০২/০২/১৯৮৯ পাবনা এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৭৯১৫৮২৮ তািরখ: 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০ িমজা র রহমান 
িপতা: নিজর রহমান।

িবিডিবএল ভবন, লেভল-
১৫ ১২, কাওরান বাজার, 
তজগ ও ঢাকা।

মদনপাড়া, খামর, 
বািলয়াভা া, কাটালীপাড়া, 
গাপালগ ।

০৪/০৫/১৯৮৮ গাপলগ এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-িব 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

০৮৭৪২২০ 
০৮৭৪২০৩ তািরখ: 

১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩ মাঃ শখ ফরহাদ 
িপতা: ত: মাঃ 
খােলক শখ।

মাঝকাি , রায় র 
য়ারকাি  ম খািল, 

ফিরদ র।

মাঝকাি , রায় র 
য়ারকাি  ম খািল, 

ফিরদ র।

০৩/০৫/১৯৮৮ ফিরদ র এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

০৬৬৬৭৩০ 
তািরখ: 

২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪ মাঃ মা ন 
আহেমদ িপতা: মাঃ 
ফকর উি ন।

বাসা-২৬, সড়ক-০২, মদন 
মাহান র, শা া, 

নবাবগ , ঢাকা।

বাসা-২৬, সড়ক-০২, মদন 
মাহান র, শা া, নবাবগ , 

ঢাকা।

০৩/০৩/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৮১৮৭১৮১ তািরখ: 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

াতেকা র-১ম

৪৫ মাঃ হাসা র রহমান 
খান। িপতা: মাঃ 
লাল উি ন খান।

৩৬/২ নং বািড়, ন ন 
প ন লাইন, আিজম র, 
২৩, পাসতা, লালবাগ, 
ঢাকা।

রানী াম ৯ নং ওয়াড, 
রাজনারায়ন র, আিমন র, 
পাবনা।

২০/১০/১৯৮৯ পাবনা এস.এস.িস-এ- 
এইচ.এস.িস-এ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০৭১৫৮৫৬ তািরখ: 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬ রজওয়া ল হক 
িরপন িপতা; মাঃ 
আ াব আলী।

মন র র কমধা, 
লাউড়া, মৗলভীবাজার।

মন র র কমধা, লাউড়া, 
মৗলভীবাজার।

০১/০১/১৯৯০ মৗলভীবাজার এস.এস.িস-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য়

০৪৯২০৪১/০৫ 
তািরখ: 

১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭ মাঃ হািব র রহমান 
িপতা: মাঃরিফ ল 
ইসলাম।

অবদা খােলক হাতী, বাঘার 
হাওলা, ২ নং ইিলশা, 
ভালা সদর ভালা।

অবদা খােলক হাতী, বাঘার 
হাওলা, ২ নং ইিলশা, ভালা 
সদর ভালা।

০২/০১/১৯৯১ ভালা এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-২য়

১১৩৫২২১ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৮ অেজন পাপাং 
িপতা:পিরমল 
িনয়ালাং।

৭ নং খািসয়া ি , ১০ নং 
দি ণভাগ, পাথািরয়া চা 
বাগান, দি ণভাগ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।

১২/০৭/১৯৯০ মৗলভীবাজার এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-৩য় 
াতেকা র-২.৯৮

৭০৬১৮০৫ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/- ায়ী 
কানা  

উে খ নই।

৪৯ শাম ন নাহার িপতা: 
মাঃ ছ  িময়া।

৫ম তলা, ক-ই, 
িবএসএমএমই স ার ফর 

ািলেয় ভ কয়ার 
শাহবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

পাথািরয়াকাি  সরারচর, 
বািজত র, িকেশারগ ।

২১/০৮/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

০৭১৫৮৮২ তািরখ: 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০ মন ব য়া িপতা: 
মাঃ বাদ কাি  

ব য়া।

১৭৩/১, িজ.িপ.চ িব 
গইট, লশান ঢাকা।

এন.এ ভবন, িনউ লশান, ৬, 
বা রবান সদর বা রবান।

০৫/০৩/১৯৮৯ বা রবান এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-৩.৬৩ 
াতেকা র-৩.৮৯

২০২৫৮৯৮ তািরখ: 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

াতেকা র-৩.৮৯

৫১ মাঃ জামাল উি ন 
মাঃ ল ইসলাম।

ভা ারী পাড়া, ব 
িচকনছড়া, ৫ নং 
িচকণচড়া, ফ কছিড় 
চ াম।

ভা ারী পাড়া, ব িচকনছড়া, 
৫ নং িচকণচড়া, ফ কছিড় 
চ াম।

১১/০৩/১৯৮৮ চ াম এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৭১৩৩০০৮ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩ সকত দবনাথ 
িপতা: ত েবশ 
চ  দবনাথ।

দীেনশ ডা: বাড়ী, 
িবেনাদ র, ৫নং, 
িবেনাদ র, সদর 
নায়াখালী।

দীেনশ ডা: বাড়ী, িবেনাদ র, 
৫নং, িবেনাদ র, সদর 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৭১৬১৫৫২ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪ আ  সাঈদ িপতা: 
আ ল মা দ।

ছাট হাজী র, িব র 
বদরগ , রং র।

ছাট হাজী র, িব র 
বদরগ , রং র।

০৮/১০/১৯৯২ রং র এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২.৬৪

৪৭৫৬০৩৬ 
তািরখ: 

২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৫ আ  সােলহ িপতা: 
আব ল মিজদ।

যে : আ  সােলহ 
ক ািশয়ার, বাংলােদশ 
অথৈনিতক অ ল ক প , 

ধানম ীর কাযালয়, 
িবিডিবএল, ভবন, ১৫, 
তলা, ১২, কাওরান বাজার, 

হাওলার বািড়, দি ণ 
ঘটেকর আ য়া ২ নং 
িমজাগ , ঘটেকর আ য়া, 
িমজাগ  প য়াখালী।

২০/০৬/১৯৮৭ প য়াখালী এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০৮৭৪৩৪২ তািরখ: 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬ ং রানী দাশ 
িপতা: অিজত মার 
দাশ।

৯৮৮/৮৯, রাড নং ৫, 
িমর র, ৭, ঢাকা।

লাতলা বলঘর, ১৩ নং 
উ র বলঘর, লাতলা 
বলঘর, িম া সদর দি ণ, 
িম া।

২২/০৮/১৯৯০ িম া এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০৪৯৭৭৬২ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭ মাঃ রা ামান 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

িবিহ াম চািপনগর, 
কামারপাড়া, শাজাহান র, 
ব ড়া।

িবিহ াম চািপনগর, 
কামারপাড়া, শাজাহান র, 
ব ড়া।

০১/০১/১৯৮৭ ব ড়া দািখল-৩.৩৩  
আিলম-২.৫৮   

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৬৭৭২০০৪ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

াতেকা র-১ম

৫৮ সামা রানী দাশ 
িপতা: নপাল দাশ।

ই-১৮, পায়ন জড-এ 
টাওয়ার, ১১৫, শাি নগর, 
শাি নগর, রমনা ঢাকা।

৯৮৮/৮৯, রাড, নং-৫, 
িমর র, ৭, ঢাকা।

২২/১২/১৯৯০ ঢাকা এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-১ম 
াতেকা র-১ম

০৪৯৭৭৬১ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯ মাঃ আলী হােসন 
িপতা: মাঃ জ ল 
হক।

গাপালিখলা, ১০ নং 
গড়জািরপা, পি ম 
গাপালিখলা, বরদী, 
শর র।

গাপালিখলা, ১০ নং 
গড়জািরপা, পি ম 
গাপালিখলা, বরদী, 
শর র।

৩১/০৩/১৯৮৭ শর র এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৮ 

াতক-২য়

৫১৬৪৩২১ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০ কাজী মেহরাব 
হােসন িপতা: কাজী 

জিল র রহমান।

যে : মিনরা খানম, ম 
নং ১২১৭, িবি ং-০৬, 
বা বায়ন অ িবভাগ, বা : 
শাখা-০২, অথ িবভাগ, অথ 
ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

কাজী বাড়ী, গািব র, 
লারপাড়, ক দ র, 

গাপালগ ।

০৫/০১/১৯৯২ গাপলগ এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-৩.২৪

১৮০৭৮২৪ তািরখ: 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৬১ মাঃ শওকত আলী 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 
হােসন।

৪৬৯ নং বাসা , ন ন বি , 
০৪ নং ওয়াড, চাকলা হাট, 
চাকলা হাট, প গড়, 
প গড়।

৪৬৯ নং বাসা , ন ন বি , 
০৪ নং ওয়াড, চাকলা হাট, 
চাকলা হাট, প গড়, প গড়।

২৫/০৫/১৯৮৭ প গড় এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-৩.৫৫

২২০৫৮৯৫/০২তাির
খ: ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২ তানজীদ হােসন 
িপতা: মাজাে ল 
হােসন।

যে : ম িমতা আ ার, 
িহসাবর ক, অভ রীন 
স দ িবভাগ, ভবন নং-
০৬, ক  নং-১৪১৯, 
অথম ণালয়, বাংলােদশ, 
সিচবালয়, ঢাকা।

আে ল র, কালা 
ভা ার র, বদলগািছ, নওগ ।

১৪/০৫/১৯৯৩ নওগ এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-৩.৩৫

০৮৪৪৩৪৬ তািরখ: 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩ মাঃ আেব র রজা 
রায়হান িপতা: মাঃ 
আ ল কালাম 
আজাদ।

িবেশষ জজ আদালত-২, 
জজ কাট, ঢাকা।

কামেদব র কামেদব র, ২ 
নং ওয়াড বাহা র র 
নলিছ , ঝালকা ।

১০/০৮/১৯৯৩ ঝালকা এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮ 

াতক-২.৮৩

০৬৯৯১৯৩ তািরখ: 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

আজাদ।

৬৪ সািনয়া জাহান 
িপতা: জয়নাল 
আেবদীন।

২৪ (িনচ তলা), ১০৬, স -
১১, উ রা, ঢাকা।

বড় মািনকা, ২ নং, মািনকার 
হাট, বারহানউি ন ভালা।

১০/০৬/১৯৮৯ ভালা এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

১০৩১১০০ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬ মাঃ মা ন অর 
রশীদ িপতা: মাঃ 
মছার উ ীন।

দােমাদর র 
(মা য়ালপাড়া), ৫ নং 
সয়ার িড়রহাট, তারাগ , 
রং র।

দােমাদর র (মা য়ালপাড়া), 
৫ নং সয়ার িড়রহাট, 
তারাগ , রং র।

১১/১২/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-১ম

৮২০০৩৩৩ 
তািরখ: 

২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭ এ. এফ.এম মা ল 
ইসলাম িপতা: 
এ.আর.এম 
ওয়ািহ ল ইসলাম।

মােজদা মহল, ভাইট 
কাি , ৩ নং ভাইট কাি  
ইউিনয়ন, ভাইট কাি  

ল র, ময়মনিসংহ।

মােজদা মহল, ভাইট কাি , 
৩ নং ভাইট কাি  ইউিনয়ন, 
ভাইট কাি  ল র, 
ময়মনিসংহ।

০১/০৩/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-৩.৪১ 
াতেকা র-৩.৪৪

১১৯৮৪৫৮ তািরখ: 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৮ মাঃ কাম ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
ীন ইসলাম।

ক-এ বাসা-২৬, বাউপাড়া, 
২১, কাউলিতয়া, গাজী র 
সদর, গাজী র।

ক-এ বাসা-২৬, বাউপাড়া, 
২১, কাউলিতয়া, গাজী র 
সদর, গাজী র।

০১/০৮/১৯৯০ গাজী র এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

০৯১৪০৪০ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯ ঃ দেলায়ার 
হাসাইন িপতা: 

হােফজ আহমদ।

িবসিম া কি উটার সঃ 
আদম আলী মােকট, দি ণ 
খান ইউিনয়ন, ফায়দাবাদ 
মা াসা, দি ণ খান, ঢাকা।

ফাহাদ কি উটার স ার 
মইন রাড, কারামিতয়া 

বাজার ৫ নং চরদরেবশ 
ইউিনয়ন, কাছারী র 
সানাগাজী, ফনী।

১০/০২/১৯৯১ ফনী এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯২ 

াতক-৩.৩৩

৭৫২৯৭৭৪ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০ মাঃ আির ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
জয়নাল আেবদীন।

নগর, নগর 
রায় র, বাঘারপাড়া, 
যেশার।

নগর, নগর রায় র, 
বাঘারপাড়া, যেশার।

১২/০৩/১৯৮৭ যেশার এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০২৪৩৮২৮/০৩ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

াতেকা র-২য়

৭১ মাক দা আ ার 
িলপা িপতা: খ কার 
আ ল মিজদ।

পি ম গলীপাড়া, ২ নং 
রাম র ইউিনয়ন 
পাবতী র, িদনাজ র।

পি ম গলীপাড়া, ২ নং 
রাম র ইউিনয়ন পাবতী র, 
িদনাজ র।

০৪/০৭/১৯৯১ িদনাজ র এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-উ ীণ

১৯০৮০৯৯ তািরখ: 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২ মাঃ এনা ল হক 
আিদল িপতা: মাঃ 

ল আলম মিত।

ব ীেপ র, ৪ নং ওয়াড, 
৪ নং আড়ীইবাড়ীয়া, 
হােসন র, িকেশারগ ।

ব ীেপ র, ৪ নং ওয়াড, ৪ 
নং আড়ীইবাড়ীয়া, 
হােসন র, িকেশারগ ।

২৫/০১/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৭৯৭৬৬৩৪ তািরখ: 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫ জাসনা জাহান িম  
িপতা: আ ল জ ার।

১৭/২/১-বলাশ র রাড, 
বলাশ র, ১৯ নং ওয়াড, 
কওয়াটখালী, সদর, 

ময়মনিসংহ।

১৭/২/১-বলাশ র রাড, 
বলাশ র, ১৯ নং ওয়াড, 
কওয়াটখালী, সদর, 

ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-৩.৮২ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 

াতক-২য়

৭৫৬৫৫০৯ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৬ র আশরাফ িপতা: 
আব র রিশদ।

৪৪, পাচ ভাই সাটেলন, 
রাক র, ৪২, ঢাকা সদর, 

ঢাকা।

৪৪, পাচ ভাই সাটেলন, 
রাক র, ৪২, ঢাকা সদর, 

ঢাকা।

২০/০৩/১৯৯১ ঢাকা এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

০০৬৯৯৯০ তািরখ: 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭ মাঃ িহেমল খান 
িপতা: মাঃ হলাল 
উি ন।

যে : ফাহিমদা, মা িমক 
ও উ  মা িমক িশ া 
বাড, বিরশাল।

াম: রাইন র, ডাকঘর: 
রাইন র, উপেজলা: 

বাউফল জলা: প য়াখালী।

১০/০২/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-১ম

২৮৬২৬৫১ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮ মাঃ ইয়াহ ইয়া 
িপতা: আ ল হািকম 
িশকদার।

যে : ফাহিমদা, মা িমক 
ও উ  মা িমক িশ া 
বাড, বিরশাল।

াম: ডাকঘর:  কনকিদয়া, 
উপেজলা: বাউফল জলা: 
প য়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-১ম

২৮৬২৬৫৩ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯ মাছাঃ জা া ল 
মাওয়া িপতা: মাঃ 
ইসমাইল হােসন।

াম: ন ন ব ী:  ডাকঘর: 
চাকলা হাট, উপেজলা: + 
জলা: প গড়,।

াম: ন ন ব ী:  ডাকঘর: 
চাকলা হাট, উপেজলা: + 
জলা: প গড়,।

০৭/১০/১৯৯০ প গড় এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২.৬১

২২০৫৮৯৬/০৩তা
িরখ: ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০ ফারহানা ইয়াসিমন 
িপতা: মাঃ 
কয়ামউি ন।

িহে াল-ঘ/৬০৩, 
আগারগ ও তালতলা 
সরকাির কেলানী, 
মাহা দ র, শের বাংলা 

নগর, ঢাকা।

ম  ভাগল র, ৬, ভাগল র, 
বািজত র, িকেশারগ ।

১৫/০৯/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৮৫৮২৮২৩ 
তািরখ: 

২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

৪১/৪ জালালাবাদা আ/এ, 
আ র খানা, িসেলট, সদর, 
িসেলট।

াম: করছখালী, ডাকঘর: 
কালা কা, উপেজলা: ছাতক, 
জলা: নামগ ।

০৬/০৫/১৯৮৭ নামগ এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৫০৪৮৭৪৮ তািরখ: 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৮২ মাহা দ মাশাররফ 
হাসাইন িপতা: 

ইমাম হােসন।

১ম (১২ তলা) সরকাির 
অিফস ভবন, স নবািগচা, 
ঢাকা।

চৗরাইশ ৪ নং ইউিনয়ন, ৫ 
নং ওয়াড, বরনাইয়া, 
মেনাহরগ , িম া।

৩০/১২/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস-২.৯৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২ 

াতক-৩.২৫

৫০৪১৩৫৯ তািরখ: 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



জন শাসন ম ণালয়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড




























