
. 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-অডােরর 
ন র ও তািরখ

টাকা ম

০১। মাঃ আতাউর রহমান, 
িপতা: মাঃ ফিরদ উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িব-
৯৩, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, ঢাকা-

১২১৯।

াম র,  ০৭নং ভাষািনয়া 
ইউিনয়ন, কািশ র-৩৫৪০, 

হাসনা, িম া।

০৯/০৭/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.এস.িস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-১ম িবভাগ।

৯৭১৭৪৪৮, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

০২। স য় দবনাথ, িপতা: 
নপাল চ  দবনাথ।

ডা. নপাল দবনাথ এর বািড়, 
আতা র, লতান র, 

রমািনকচর-৩৫১০, দিব ার, 
িম া।

ডা. নপাল দবনাথ এর বািড়, 
আতা র, লতান র, 

রমািনকচর-৩৫১০, দিব ার, 
িম া।

১৩/০৯/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.-৩.৩২।

৮৭৫৯৭৫৮, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

০৩। দী  রায়, িপতা: জগদীশ 
চ  রায়।

বাসা ও সড়ক: ৫৭/৫/৪ 
বকাজীপাড়া, িমর র-২, ১২১৬ 

িমর র, ঢাকা।

দীঘা মার খালী, দীঘা-৮৫৪১, 
নািজর র, িপেরাজ র।

০১/১২/১৯৮৮ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.এস.িস.-৩.২১।

০৪৯৭৩৪৩, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

০৪। মাঃ মিহউি ন নাজ ন, 
িপতা: মাঃ মািম ল 

ইসলাম।

বড়বারী, িশম র ৪নং 
আমড়াতলী, িশম র-৩৫০০, 

আিদস সদর, িম া।

বড়বারী, িশম র ৪নং 
আমড়াতলী, িশম র-৩৫০০, 

আিদস সদর, িম া।

১২/০৭/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৪.২৭, 
িডে ামা-৩.৩৯, 

িব.এস.িস.-৩.১৩।

০২২৮৭৬৩, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

০৫। অসীম মার মাদক, 
িপতা: শীল চ  মাদক।

বাসা ও সড়ক: ৪৫/৫ ২য় তলা 
িদ  রাড, িনউ ই াটন, িজিপও-

১০০০, রমনা, ঢাকা।

নারাি য়া, নগরবািড়-
১৯৭৬,কািলহাতী, টাংগাইল।

৩০/১২/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.-২.৯৭, 
এম.এস.িস-৩.৩৬

১১২৫৭৯৪, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

০৬। মেনাজ মার ম ল, 
িপতা: ম  দন ম ল।

িশব র, িশব র-৯৩৬০, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

িশব র, িশব র-৯৩৬০, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

১৫/০৪/১৯৯০ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 

িব.এস.িস.-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

৩২০১৩৮২, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়

                                        সহকারী া ামার 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 ।)

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড



০৭। সানিজদা রািফন, িপতা: 
মিফজ উি ন আহেমদ।

বাসা ও সড়ক: িস-৫, ৪২৩/এ 
মাজার রাড, িমর র-১, দা স 
সালাম-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

ফািনয়া বাড়ী, নলিচরা, 
দােসর হাট-৩৮৯১, হািতয়া, 

নায়াখালী।

২৪/০৩/১৯৯২ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.-৩.৪৭।

০৮৯৫৮৫৩, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

০৯। রিন চ  বিনক িপতা: 
রি ত চ  বিনক।

সাব রিজ: রাড, িলয়ারচর 
বাজার ৩নং ওয়াড, িলয়ারচর-
২৩৪০, িলয়ারচর, িকেশারগ ।

সাব রিজ: রাড, িলয়ারচর 
বাজার ৩নং ওয়াড, 

িলয়ারচর-২৩৪০, 
িলয়ারচর, িকেশারগ ।

০১/০১/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.০০, 

িব.এস.িস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

১১৩৫১৪৭, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০। মাঃ শামীম পারেভজ 
িপতা: মাঃ রিফ ল 

ইসলাম।

১২/২ শখ সােহব বাজার, ২৫ 
িনউ মােকট-১২০৫, লালবাগ, 

ঢাকা।

এনােয়ত র ( মা ীপাড়া) 
িদনাজ র-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

১৭/০১/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

িব.এস.িস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

১১৩৫১৫২, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১। মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আকমাল 

হােসন।

ইেলক িন  টকেনালিজ ব ড়া 
পিলেটকিনক ইনি উট, শর র 
রাড, ব ড়া সদর-৫৮০০, ব ড়া।

হাি  নং-১৭৫ ওয়াড নং-০২ 
লবািড়য়া, িমর র-৭০৩০, 

িমর র, ি য়া।

০৪/০৩/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এল.িস.-৩.৫৫,  

এম.এস.-৩.৭৩।

১৫৩৯৯৩১, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২। শাহিরয়ার মাঃ 
ইমিতয়াজ, িপতা: মাঃ 

গালাম মা জা।

৩৪৩ চরেজাত তাপ, ১৫ 
নবানগ  সদর-৬৩০০, সদর, 

চ পাই নবানগ ।

৩৪৩ চরেজাত তাপ, ১৫ 
নবানগ  সদর-৬৩০০, সদর, 

চ পাই নবানগ ।

০১/০১/১৯৯০ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.-২.৯৫, 
এম.এস.িস-৩.৮১।

১৮২৫২৫৫, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩। মাঃ জা া ল ইসলাম 
িসহাব,  িপতা: মাঃ 
ফা ক হােসন ধা।

কাি িডলা  হয়ার সার, 
ফজ ল হক এিভিনউ রাড, 

বিরশাল সদর, বিরশাল-৮২০০, 
কাতয়ালী, বিরশাল।

রামনগর ত েতর কা , 
নািজর র, ধানদী-৮৬২০, 

বাউসাল, প য়াখালী।

০৫/০৮/১৯৯২ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
িডে ামা - ৩.২১, 
িব.এস.িস.-৩.০৩ ।

৭৭৬৩২০১, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪। সািমউল ইসলাম খান, 
িপতা: ত শিহ ল খান।

বািড়-২৭৩, রাড-১, ক-িব, 
ব রা আবািসক এলাকা, 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

বািড়-১২, ক-এ, লন-২, 
রাড, ইসদাইর, নারায়ণগ -

১৪০০, নারায়ণগ ।

৩০/০৩/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.-২.৫৬, 
িডে ামা- এ ড।

৮৬৫৩০৯৯, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫। মাঃ কাম ল হাসান 
িপতা: আ ল লিতফ।

নজা ল হক সড়ক, পােনর 
আড়ৎ, পৗর কাঠাল, ০৮ নং 
ভালা, ভালা-৮৩০০, সদর, 

ভালা।

নজা ল হক সড়ক, পােনর 
আড়ৎ, পৗর কাঠাল, ০৮ নং 
ভালা, ভালা-৮৩০০, সদর, 

ভালা।

১৫/১১/১৯৯১ ভালা। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
অনাস -২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৭৩৪৬২৬৬, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইউ ছ খান।

জয়নাবাড়ী, ত ল ঝাড়া, 
হমােয়ত র-১৩৪০, সাভার, 

ঢাকা।

জয়নাবাড়ী, ত ল ঝাড়া, 
হমােয়ত র-১৩৪০, সাভার, 

ঢাকা।

১৩/০৯/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
িডে ামা - ৩.৬৭, 
িব.এস.িস.-৩.২৮ ।

৮০১৫৪০২, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭। মাঃ মিন ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শিফ ল 

ইসলাম।

রামগ  রাড, তােহর র-০৫, 
মিনরাম র-৭৪৪০, মিনরাম র, 

যেশার।

রামগ  রাড, তােহর র-০৫, 
মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

০৮/০১/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.এস.িস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

০২৪৯৬৮৯, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮। মাঃ  সািমউল  ইসলাম, 
িপতা: মাঃ খিল র 

রহমান।

আয়শা-খিলল, চৗিবলা কাচারী 
পাড়া, সল া, চৗিবলা বাজার-
৬৭৬০, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

আয়শা-খিলল, চৗিবলা কাচারী 
পাড়া, সল া, চৗিবলা বাজার-
৬৭৬০, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

৩১/১২/১৯৯০ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.-৩.৪৩।

২৬৬৩০১৯, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০। ইসরাত জাহান,  িপতা: 
মাঃ শাহা ি ন িশকদার।

বািড় নং-০৯, মগার মাড়, রা া 
নং-১৭৪, ওয়াড নং-১০ জ িল-

৯০০০, খািলশ র, লনা।

বািড় নং-০৯, মগার মাড়, 
রা া নং-১৭৪, ওয়াড নং-১০ 

জ িল-৯০০০, খািলশ র, 
লনা।

১৮/১১/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক-২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৭৫২৯৬০১, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১। িম ন িব াস,  িপতা: 
িনত ান  িব াস।

িচথিলয়া, িরয়া, িরয়া 
বাজার-৮১২১, ি পাড়া, 

গাপালগ ।

িচথিলয়া, িরয়া, িরয়া 
বাজার-৮১২১, ি পাড়া, 

গাপালগ ।

১২/১০/১৯৮৯ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৭।

০৫৮৪৩৭৯, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২। ন ল চ  দাস,  িপতা: 
িব নাথ দাস।

বাড়ী নং-৩০ দি নগ ও (দাস 
পাড়া), বাসােবা-১২১৪, স জবাগ, 

ঢাকা।

বাড়ী নং-৩০ দি নগ ও (দাস 
পাড়া), বাসােবা-১২১৪, 

স জবাগ, ঢাকা।

০২/০৮/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 
িব.এস.িস.-৩.১৩।

০২৫৮১৩৩, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩। মেহদী হাসান, িপতা: 
ত. আ ল খােলক।

হাসপাতাল মাড়, আলতােপাল-
০৪, কশব র-৭৪৫০, যেশার।

হাসপাতাল মাড়, আলতােপাল-
০৪, কশব র-৭৪৫০, যেশার।

০৫/১০/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 

িব.এস.এস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-২য় িবভাগ।

৭৬৬৭৪১২, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪। মাঃ রিবউল ইসলাম, 
িপতা: ত. িসি র 

রহমান।

৬৮ (৩য় ৩লা) নবাবগ  রাড়, 
২৩নং পা া এসও-১২১১, 

লালবাগ, ঢাকা।

সায়বাড়, ক ঠাল বাড়ীয়া, 
গা র-৬২৪০, গা র, 

রাজশাহী।

০১/০১/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
২.৯২।

০৭৭৫৭৫৫, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫। মাঃ ওমর ফা ক,  িপতা 
মাঃ আ ল স।

রাজীব র, বাগবাটী, ইছামিত 
রাজীব র-৬৭০০, সদর, 

িসরাজগ ।

রাজীব র, বাগবাটী, ইছামিত 
রাজীব র-৬৭০০, সদর, 

িসরাজগ ।

২২/০৯/১৯৮৯ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.১৫, 
এম.এস.িস-২.৮৩।

১৮০৭৭৬০, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৬। মাঃ িজয়াউর রহমান, 
িপতা মাঃ আ ল হােসন।

াম. আতাদী, ওয়াড-০৬, ডাকঘর-
 ভা া, উপেজলা-ভা া , জলা-

ফিরদ র।

াম. আতাদী, ওয়াড-০৬, 
ডাকঘর- ভা া, উপেজলা-
ভা া , জলা-ফিরদ র।

৩০/১১/১৯৮৫ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 
িব.এস.িস.-৩.৬২, 

এম.এস.িস-অ ািপয়াড।

২১৪৭৯৫০, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭। কা  ভা ক , িপতা ত. 
ধীর ভা ক।

জননী িবউ  পালার (মায়া 
ভা ক) দাকান-২৩/২৪ শাহ আলী 

শিপং কমে , িমর র-১, 
১২১৬, ঢাকা।

ভা কবাড়ী ( নীল ভা ক) 
িরয়া, য়া াম, িপন রী-
৮১১০, কাটালীপাড়া, 

গাপালগ ।

১০/০৭/১৯৮৭ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.২৯, 
িব.এস.িস.-৩.৫৫।

০৮৯৫৯২২, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮। কামনাশীষ সরকার, 
িপতা: িবকাশ চ  

সরকার।

মা মি র ৬২৬, ন নগািছ রাড, 
র, য়া-৬২৬০, রাজশাহী।

মা মি র ৬২৬, ন নগািছ 
রাড, র, য়া-৬২৬০, 

রাজশাহী।

০৩/১২/১৯৯২ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-২.৯২।

৬৩৪০০৮০, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০। া কা নেগা , িপতা 
অ ণ কা নেগা

৩০ নং বংশাল রাড, পাথরঘাটা, 
৩৪ নং ওয়াড, িজিপও-৪০০০, 

চ াম।

৩০ নং বংশাল রাড, 
পাথরঘাটা, ৩৪ নং ওয়াড, 
িজিপও-৪০০০, চ াম।

০৫/১০/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িস.এস.িস.-৩.৫৫।

০২৫৪৫৩৫, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১। মাঃ সাফায়াত ইসলাম, 
িপতা মাঃ ল ইসলাম

২৩নং ইঁয়া গােডন াট-িড/৮, 
িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

২৩নং ইঁয়া গােডন াট-
িড/৮, িজগাতলা-১২০৯, 

ধানমি , ঢাকা।

১৮/১২/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-২.৮৪।

১৪৬৪০৪৬, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২। মাঃ সিলম, িপতা মাঃ 
আব স সাবাহান।

মা য়ারা (দীিঘরপাড়) ৯ নং (দ:) 
িশল ড়ী, আমড়াতলী-৩৫০০, 

ব ড়া, িম া।

মা য়ারা (দীিঘরপাড়) ৯ নং 
(দ:) িশল ড়ী, আমড়াতলী-

৩৫০০, ব ড়া, িম া।

০১/০৭/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.-২.৮৯।

২১২০০১৯, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩। মাঃ আ  উবায়দা খান, 
িপতা মাঃ আ ল স 

খান।

ক  নং-৩০, ক নং-১২, আই 
এম ই িড, পিরক না ম ণালয়, 

শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

ঘাড়াচড়া বপাড়া, ঘাড়াচড়া, 
বাগবা , লেকাচা-৬৭০০, 

সদর, িসরাজগ ।

১৮/০২/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস. - এ , 
এইচ.এস.িস.- এ , 
িব.এস.িস.- িব।

০৫৫২৮৬৭, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪। ন নাহার, িপতা: মাঃ 
ল ইসলাম।

৪১২/ ৫৩ কেলজ গইট, ১০২ 
রা ামা -৪৫০০, সদর, 

রা ামা ।

৪১২/ ৫৩ কেলজ গইট, ১০২ 
রা ামা -৪৫০০, সদর, 

রা ামা ।

২৫/০৬/১৯৮৯ রা ামা । এস.এস.িস. -৪.৪৪ , 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ , 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

২৪৬৬৭৭৮/০২, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫। মাহা দ শাহ-িরয়ার 
সাদী, িপতা: মাহা দ 

শাহাজাহান আলী।

০৪ ি েযা া সরণী, ত ল তলা 
বকারী, মা ারেটক, উ রা, 

ঢাকা-১২৩০।

লাসকার বািড়, দীিঘরপাড়-
৮২০০, উিজর র, বিরশাল।

২৫/১২/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস. -৫.০০ , 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ , 
িব.এস.িস.- ৩.৪৬।

০৪০৯৮১৫, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৬। মাঃ হাসান আলী, িপতা: 
মাঃ িজ র রহমান।

০১/০১ (দ:) ল ী র, 
তােলবাটারী, ইকরচালী-৫৪২০, 

তারাগ , রং র।

০১/০১ (দ:) ল ী র, 
তােলবাটারী, ইকরচালী-৫৪২০, 

তারাগ , রং র।

১২/১০/১৯৮৯ রং র। এস.এস.িস. -এ , 
এইচ.এস.িস.-এ , 
িব.এস.িস.- িব+।

৮৫৮২৩৩৯, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭। মাঃ িমনা ল ইসলাম, 
িপতা: রউ ীন আহেমদ।

৩১৮/১ (৪থ তলা) কিমশনার 
গিল, ১৫ রাতন,৮/এ ন ন 

িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

১৬৮ িনি র ( মা াপাড়া), 
০৪, শখ রা-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

১১/০৬/১৯৮৯ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.-২.৫৪, 
এম.এস.িস-৩.৩৯।

১৪২২১৭৪, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮। মাঃ হা ন-অর-রিশদ, 
িপতা মাঃ মেহ ল 

ইসলাম।

শী র (ককই ডা া) ৭ নং 
িবেজাড়া, কা ন-৫২১০, িবরল, 

িদনাজ র।

শী র (ককই ডা া) ৭ নং 
িবেজাড়া, কা ন-৫২১০, 

িবরল, িদনাজ র।

০১/০২/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.-২.৮২, 
এম.এস.িস-৩.৩০।

০৪৯৭৩৭৩, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯। মাঃ িরয়াজ উি ন, 
িপতা: মাঃ আলমগীর

৩৭১/১ মীর হাজারী বাগ, 
গ ািরয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা।

সয়দ হাজী বাড়ী, সয়দাবাদ, 
লড়হািডঞ-৮৩৩২, 
লালেমাহন, ভালা।

১৪/০৯/১৯৯১ ভালা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.-২.৮২, 
এম.এস.িস-৩.৩০।

৮০০১৭৩০, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০। মাছাঃ পিপ খা ন, 
িপতা: মাঃ হািব র 

রহমান।

মাহ দ র, ন ন র-৬৬৭০, 
সািথয়া, পাবনা।

মাহ দ র, ন ন র-৬৬৭০, 
সািথয়া, পাবনা।

০৬/০৬/১৯৯২ পাবনা। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.-৩.০৩, 
এম.এস.িস-৩.৩২।

০৮৯৬১৭৩, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২। মাঃ মা ন কিবর, িপতা 
মাঃ আঃ মা ান।

নায়াখালী আইিডয়াল 
পিলেটকিনক ইনি উট, 

উ ল র,৬ নং ওয়াড মাঈজদী 
কাট-৩৮০০, সদর, নায়াখালী।

আ ল মা ান, গাপীনাথ র,৩ 
নং ওয়াড জটাবাড়ী-১৯৯৬, 

ম র, টাংগাইল।

০৪/১২/১৯৮৯ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩৪, 

িব.এস.িস.-২.৭১।

১২৬২০৭৫, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩। তানভীনা আ ার মা, 
িপতা: মাঃ আকমল 

হােসন।

৩/ ১৪ হাজী মনআজ আলী সড়ক, 
তবাড়ীয়া, ০৮ নং ওয়াড 
মারখালী-৭০১০, ি য়া।

৩/ ১৪ হাজী মনআজ আলী 
সড়ক, তবাড়ীয়া, ০৮ নং 
ওয়াড মারখালী-৭০১০, 

ি য়া।

০৮/০৫/১৯৯২ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.-৩.৪৬।

৭৬৮০২৭২, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪। ত ন মার, িপতা: অ ত 
চ  দাস।

চ দ হা হির র, গা ল, চ দ হা 
হাট-৫৮০০, সদর, ব ড়া।

চ দ হা হির র, গা ল, 
চ দ হা হাট-৫৮০০, সদর, 

ব ড়া।

০১/০১/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৫।

১৯১৯৩০৬, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫। কৗিশক দাস, িপতা: 
মাহন লাল দাস।

 ক িব-৯৭, মাহনা কেররপাড়া, 
মিদনা মােকট, িসেলট-৩১০০, 

সদর, িসেলট।

িচতলীয়া, সরম ল ইউিনয়ন 
িদরাই চা র-৩০৪০, িদরাই, 

নামগ ।

০৪/০৬/১৯৮৮ নামগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.এস.িস.-৩.৪৯।

০৮১২৯৬২/৪৬/৩৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৬। মাঃ এহেতশাম আলী, 
িপতা: মাঃ কাবাদ আলী।

কািলবাড়ী, ঠা রগ ও-৫১০০, 
সদর, ঠা রগ ও।

কািলবাড়ী, ঠা রগ ও-৫১০০, 
সদর, ঠা রগ ও।

২৬/১০/১৯৯০ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.০২।

১৩৬০০১৩, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭। কাজী শাহাদাত হােসন, 
িপতা: কাজী আ ল 

হােসন।

১/২৩ ব বাসােবা, ০৫ নং ওয়াড, 
বাসােবা-১২১৪, স জবাগ, ঢাকা।

কাজী বািড়, হাতীমারা, ৯ নং 
উ র হাওলা নােথর প য়া, 

মেনাহরগ , িম া।

০১/১২/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.-২.৯৬।

৮৩৯৩৩৯৩, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮। মাঃ রাদ হাসান, িপতা: 
মাঃ ওয়া দ শখ।

৩৩০ শের বাংলা হল, শের 
বাংলা িষ িব  িব ালয়, 

মাহা দ র-১২০৭, তজগ ও, 
ঢাকা।

কা ন র, চাপড়া, কমলা র-
৭০০০, মারখালী, ি য়া।

১০/০৭/১৯৯২ ি য়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 

িব.িব.এ.-৩.১৬, এম.িব.এ-
৩.৮৬।

০৫৫২৮৭৩, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১। আল মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ তয়ব আলী।

০৬, নলতা, শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়, শের বাংলা নগর-

১২০৭, তজগ ও, ঢাকা।

আসাদ ম ার বাড়ী, ল ী র, 
পাচ িরয়া, রাদনগর, 

িম া।

০৩/০৮/১৯৯৩ িম া। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৫।

০৮৯৬০০৪, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২। িজনাত লতানা সাবিরন, 
িপতা মাঃ রনবী।

৪/ ১, শাহআলী বাগ, মিন ীন 
মােকট-১২১৬, ঢাকা।

৫২৭, রাম র, সওদাগর বাড়ী-
১৮, ফনী-৩৯০০, সদর, ফনী।

২২/০৪/১৯৯২ ফনী। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.-  ৩.১৮।

০৮৯৬০০৩, ০৪/০১/২০১৯৭ ৩০০/-

৫৩। ছািদক এ মৗলা, িপতা: 
মাঃ মাহ দ িময়া।

ত াশা -১২, ক- িব, 
মাহা দ র, , দব র, ৪ নং 
খািদমপাড়া, খািদস নগর 

(ইসলাম র)-৩১০৩, সদর, 
িসেলট।

ছ র, ৭নং দি ণ বাণী াম, 
গাছবাড়ী বাজার-৩১৮৩, 

কানাইঘাট, িসেলট।

৩১/১২/১৯৯০ িসেলট। িডে ামা - ২.৯৪,     
দািখল -    ৫.০০,  

এইচ.এস.িস.- ৩.৫০, 
িব.এস.িস.-২.৫৩।

৭২৯৮৬০১, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪। এস.এম.িজ. আযম, 
িপতা: মাঃ আ  বা ার।

১২৪, িব াস টালা, দবীনগর-
৬৩০০, সদর, চ পাই নবাবগ ।

১২৪, িব াস টালা, দবীনগর-
৬৩০০, সদর, চ পাই নবাবগ ।

০১/০১/১৯৯৪ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

১৪৯৭২৬৮, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫। িহেমল িব াস, িপতা:  
িনলমিন িব াস।

তয়ব িভলা, পাঠািনয়া গাদা 
সড়ক,৪ নং ওয়াড, চা গ ও-

৪২১২, চ াম।

ব শী ম ােরর বাড়ী, 
তিলিবলা, চর া-৪৩৯৬, 

লাহাহাড়ী, চ াম।

৩১/১২/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.-৩.২৫, 
এম.এস.- ৩.৬৬।

৭৫৯০১৫৩, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৬। অ পম রায়, িপতা: 
ি তীশ চ  রায়।

৫৯১, পি ম নাখাল পাড়া, 
তজগ ও-১২১৫, ঢাকা।

াম. কাওয়া খালা, ইউিনয়ন-
মা দ নগর,  ডাকঘর-

পংবাইেজাড়া উপেজলা-
নাগর র , জলা- টাংগাইল।

০৮/১০/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.-৩.০৯।

১৪৯৫২৩৬, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭। মন রায়, িপতা: রতন 
রায়।

হােসন িবি ং (৪থ তলা), ৩৪৯ 
নং খা নগ , ৩৫নং বি রহাট, 

িজিপও-৪০০০, কােতয়ালী, 
চ াম।

মািনক চ  দাস, মািনক 
মা ার বাড়ী, ব 

মাহা দ র, ক া দী-৩৮৬১, 
সনবাগ, নায়াখালী।

০৫/০৭/১৯৮৮ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.১০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৩।

০৪৫০৭৩৭, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮। মাঃ বাহ ীন, িপতা: 
আব স সালাম।

রহমান ার, কাজীর হাট, মাহরা-
৪২০৮, চা গ ও, চ াম।

আব স সালাম, িদলজান 
পাড়া, রাজাখালী-৪৬৪১, 

প য়া, ক বাজার।

২০/০৬/১৯৮৭ ক বাজার। দািখল- ৪.৬৭,      আিলম 
-৩.৫৮, িব.এস.িস.-২.৯০।

৭৯৪৬২৬৬, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯। নয়ন মার দ  , িপতা: 
পন মার দ ।

এস.এম.হল, ম নং-২০৩ েয়ট-
১৭০০, জয়েদব র, সদর, 

গাজী র।

মায়ারানী দ , পিরবার 
পিরক না অিফস, 

বলতলীপাড়া, ল ীছিড়-
৪৪৭০, খাগড়াছিড়।

০৫/০৭/১৯৮৮ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
িডে ামা- ৩.৮৩, 
িব.এস.িস.-৩.৫২।

১৩৪৩০৯২, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০। আল মা ন, িপতা: মাঃ 
আফজাল হাসন।

ক-২২৯/ ৫৪ বটতলা, ফিকরবাড়ী, 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

১২/ ৬ ছাট বয়রা, কলাবাগান, 
ওয়াড-১৭, িজিপও-৯০০০, 

সানাডা া, লনা।

০১/০১/১৯৯১ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৩.৭৭, 
িডে ামা- ৩.০০, 
িব.এস.িস.-৩.১১।

৯৪০০৯৯৫, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১। মাঃ িহন রজা, িপতা: 
মাঃ আলীকদর।

৯৩/ ১-এ সরদার কমে  পি ম 
কাফ ল, আগারগ ও, তালতলা, 

ঢাকা-১২০৭।

আেয়শা িভলা, গাপাল র হাট, 
যাদব র-৭৩৪০, মেহশ র, 

িঝনাইদহ।

১০/০৫/১৯৯০ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.- ৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.-৩.০৮।

১১০৭৭৬২, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২। হািলমা আ ার বলী, 
িপতা: মাঃ আ ল 

হােসন ইঁয়া।

বাসা ন র-৮ সড়ক নং-০৪ জনতা 
হাউিজং, পি ম কাফ ল, 

মাহা দ র-১২০৭, শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা।

পট মািনকা, মািনকা-৮৩২০, 
বারহান উি ন, ভালা।

১৫/১০/১৯৮৮ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.-৩.১১, 

এম.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৮৯৪৬৮০, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩। মাঃ মাহা ল হাসান, 
িপতা: মাঃ হমােয়ত 

উ ীন হাওলাদার।

১৯/ এিভিনউ-২, ক-িস, সকশন-
১২, প বী-১২১৬, ঢাকা।

দে র প রী িনয়া, 
পা খালঘাটা-৮৪৩১, 
কাঠািলয়া, ঝালকা ।

০১/১২/১৯৮৭ ঝালকা । এস.এস.িস.- ৪.৫৫, 
িডে ামা- ৩.৫১, 
িব.এস.িস.-৩.০৯।

১৬৯৪৯৪৯, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৫। মাঃ সজীব খ ন িপতা: 
মাঃ আঃ ম খ ন।

বাংলােদশ িশ কলা একােডমী, 
শীলা খানম, অথ িহসাব িবভাগ, 
স নবািগচা-১০০০, রমনা, ঢাকা।

সাতানী খানবাড়ী, মশাং, 
ওটরা/ ২ নং, মশাং-৮২২২, 

উিজর র, বিরশাল।

১০/১১/১৯৮৭ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

১৫৯৭১২৮, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬। মাঃ তানিজল হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল বাসার।

১০১ নং িজয়াউর রহমান হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, শাহবাগ-

১০০০, রমনা, ঢাকা্

ামািনক বািড়, মেনর দা, 
উ লী-৭২২১, জীবননগর, 

য়াডা া।

১৪/০৬/১৯৯১ য়াডা া। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 

িব.িব.এস- ১ম িবভাগ, 
এম.িব,এস.-১ম িবভাগ।

০৮২৪০৪৪, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭। মাঃ মাহা দ আলী, 
িপতা: মাঃ মাসেলম 

আলী।

৩৬/ ৩/-গ, আহ দ বাগ, বাসােবা-
১২১৪, স জবাগ, ঢাকা।

দে র প রী িনয়া, 
পা খালঘাটা-৮৪৩১, 
কাঠািলয়া, ঝালকা ।

০১/০১/১৯৮৯ ঝালকা । এস.এস.িস.- ৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 

িব.এস.িস.-৩.৪৬।

০৭৬৯১০৩, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮। আসা ামান, িপতা:  
িমজা র রহমান।

আসাদ-৪০৫, বাসা-৩৮৮/১/২, ব 
নাখাল পাড়া, তজগ ও-১২১৫, 

ঢাকা।

আসা ামান, িপতা: িমজা র 
রহমান, বড় গবড়া, ব িরয়া, 
কামারপাড়া-১৯৪৩, িমজা র, 

টাংগাইল।

০৫/০৫/১৯৯১ টাংগাইল। এস.এস.িস.- ৩.৮৬, 
িডে ামা- ৩.১২, 
িব.এস.িস.-৩.১১।

১১১৩০৯১, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯। বাহার উি ন মাহ দ, 
িপতা: মাঃ ইয়ািছন।

জামাল ভবন, ধ খা বাজার, 
চি র, ৫ নং ইয়া ব র, 

ধ খা-৩৯২১, দাগন ঞা, ফনী।

জামাল ভবন, ধ খা বাজার, 
চি র, ৫ নং ইয়া ব র, 
ধ খা-৩৯২১, দাগন ঞা, 

ফনী।

০১/০১/১৯৯০ ফনী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস-৩.২০।

৬৬৫৫৮৮৭, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০। মাঃ আিজ ল হক, 
িপতা: মাঃ জামাল 

উি ন।

বাসা#৩০ সড়ক#০১, ধারা 
হাউিজং বিছলা, মাহা দ র, 

ঢাকা।

চর উ র ব , বতাৈগর, বীর 
কামট খালী-২২২৩, না াইল, 

ময়মনিসংহ।

২১/১১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২, 

এম.এস.-৩.২২।

৮৫৮২৪১৭, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১। মাঃ আসা ামান, 
িপতা: মাঃ আিম ল হক।

৭ নং ন সড, স নবািগচা, ২০ 
নং িজিপও-১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

বটতলী, িনরমইল, াম র-
৬৫৪০, প ীতলা, নওগ ।

০১/০১/১৯৮৮ নওগ । এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.িব.এ.- ৩.৩৫,  
এম.িব.এ.-৩.৫২।

৫০৪১১৮৩, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭২। মাহা দ নজ ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 

ল ইসলাম।

৭ নং ন সড, স নবািগচা, ২০ 
নং িজিপও-১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

৭ নং ন সড, স নবািগচা, 
২০ নং িজিপও-১০০০, 

শাহবাগ, ঢাকা।

০৪/০৩/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 

িব.এস.িস.-৩.৪০।

৫০৪১১৮৪, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩। বীর িব াস, িপতা: 
কমেলশ িব াস।

২৪/১/এ(৪থ তলা), উ র বা া, 
ঢাকা-১২১২।

নগর , কািলনগর বাজার, 
দােকাপ, লনা।

০৭/০১/১৯৮৯ লনা। এস.এস.িস.- ৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

িব.এস.িস.-২.৮৫।

০৩৪০৯৭৭, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪। রািশদা আ ার, িপতা: 
ত. রকান িময়া।

দা ল আমান হােতিময়া আিলম 
মাদরাসা, গািব র, আদশ 

সদর, িম া।

গাজী বাড়ী, খাদাই লী, 
বাকশী ল-৩৫২০, িড়চং, 

িম া।

২৫/১২/১৯৮৭ িব-বািড়য়া। এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 

িব.এস.এস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-২য় িবভাগ।

৮৭৬০১১০, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫। মিন ামান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

ি  েয়লাস, মাঃ 
কাম ামান (িরপন), তারাগ  
ম বাজার, কামারপি  রাড, 
লািলতাবাড়ী-২১১০, শর র।

দি ন গড়কা া, লািলতাবাড়ী-
২১১০, শর র।

১০/০৫/১৯৯২ শর র। এস.এস.িস.- ৩.৯৪, 
িডে ামা- ৩.৪৮, 
িব.এস.িস.-৩.০২।

০৭১৫৫৪৫, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬। আব াহ আল ইয়ািসন, 
িপতা: জামাল উ ীন 

আহমদ।

৭১৪/ই হাজীর েলর পাে  
বাড়াইপাড়া বাই লইন, ৬নং 
বেষালশহর ওয়াড, চা গ ও, 

চ াম।

৭১৪/ই হাজীর েলর পাে  
বাড়াইপাড়া বাই লইন, ৬নং 
বেষালশহর ওয়াড, চা গ ও, 

চ াম।

০১/০১/১৯৯৫ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.-৩.২৭।

১৫৯৪৫৩৪, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭। মন চ  ানাজ , িপতা: 
গিব  সাদ ানাজ ।

টাইিমং ি ম হাউজ(১২৬) খান 
ভাসানী রাড, ফায়দা বাদ-১২৩০, 

উ রা, ঢাকা।

িবলিবলাস, ৬নং ওয়াড 
বাউফল-১৮০২, প য়াখালী।

১২/০১/১৯৮৯ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

১৬০৪১৮৯, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮। মাঃ ফারহান নওেরাজ 
র, িপতা: মাঃ র 

আলম।

৪৩ নং হাজী চতনা লন, 
বাঙালী র িনজপাড়া, সয়দ র-

৫৩১০, নীলফামারী।

রহমত নগর, ন ন বাজার, 
পাবত র-৫২৫০, িদনাজ র।

১৭/০৯/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.-১ম িবভাগ, 
এইচ.এস.িস-১ম িবভাগ, 
িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ।

৬৮৪৫২৭১, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯। মাঃ খারেশদ আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল 

লিতফ।

ম নং-৩০৪, হল ব ব  শখ 
িজবর রহমান , জাহা ীর নগর 
িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।

কামারেখালা পি মপাড়া, ৯ 
নং মাইজখার ইউিনয়ন 

পিরষদ, রামেমাহন বাজার, 
চাি না , িম া।

৩১/১২/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক-৩.৫২,  
াতেকা র-৩.৮২।

১৭২৬০৫৩, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮০। মন র রহমান, িপতা: 
ত. আতাউর রহমান।

িভ গইট পািনর াংিক, 
মহাখালী, লশান, ঢাকা।

ফলনা, ি রহাট, িখরনশাল 
বাজার-৩৫৫০, চৗ াম, 

িম া।

১২/০১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-২.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.িব.এস.-২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ২য় িবভাগ।

০৭৬৮৯৮৫, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১। ল ল নাছিরন, িপতা: 
মাঃ হািফ র রহমান।

বীরছািতয়ান, িজয়ন র-১৮৫০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

বীরছািতয়ান, িজয়ন র-
১৮৫০, দৗলত র, মািনকগ ।

৩১/১২/১৯৮৫ মািনকগ । এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 

িব.এ.-২য় িবভাগ, এম.এ.- 
২য় িবভাগ।

৭০০০০৭৬, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২। মাঃ রায়হান আল-মা দ, 
িপতা; মাঃ তাফা ল 

হােসন।

৩৭২/৬ ( িমর িভলা), দি ণ 
কাফ ল, ক া নেম -১২০৬, 

ঢাকা।

িবতাগী পৗরসভা, ওয়াড নং-
০৯, িবতাগী, বর না।

১৬/১০/১৯৮৭ বর না। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৬, 
এম.এস.িস-চলমান।

০৮৭৮০৭৮, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩। মাঃ ফরহাদ খান পাঠান, 
িপতা: মাঃ বদর উি ন 

খান পাঠান।

৫/িব, ধাপাপাড়া রাড়, ১৫ 
িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

৪৭৭/৩ ম বাজার, গৗরী র 
পৗরসভা, গৗর র, 

ময়মনিসংহ।

১০/০৩/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

১৪৬৪০২৩, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪। মাঃ ফয়সাল, িপতা: 
মাঃ কামাল উি ন।

হাসা ামান মাতাবর বাড়ী, 
গজািরয়া-৮৩৩২, লালেমাহন, 

ভালা।

হাসা ামান মাতাবর বাড়ী, 
গজািরয়া-৮৩৩২, লালেমাহন, 

ভালা।

২৪/১২/১৯৮৮ ভালা। এস.এস.িস.-২.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

িব.এস.এস.-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-২য় িবভাগ।

৮৮৭৭৬০৫, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫। শামীম আহেমদ, িপতা: 
আ ল জ ার।

৫/িব, ধাপাপাড়া রাড়, ১৫ 
িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

ন ন থানা রাড, মা ার পাড়া, 
মদন-২৪৯০, ন েকানা।

১২/০১/১৯৯০ ন েকানা। এস.এস.িস.- ৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭০।

১৪৬৪০২০, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬। মাঃ আজ ল হােসন, 
িপতা: মাঃ ল আিমন 

তা কদার।

িচরায় তা কদার বাড়ী, ৪ নং 
নারায়ন র ইউিনয়ন, নািসর 
কাট-৩৬১১, মতলব(দি ন), 

চ দ র।

িচরায় তা কদার বাড়ী, ৪ নং 
নারায়ন র ইউিনয়ন, নািসর 
কাট-৩৬১১, মতলব(দি ন), 

চ দ র।

২৫/১০/১৯৯০ চ দ র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

০০৯৭৪০৪, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭। মাঃ শির ল হক ধান, 
িপতা: মাঃ জািহ ল হক 

ধান।

৫/িব, ধাপাপাড়া রাড়, ১৫ 
িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

হাি ং নং-১৩২, ধানপাড়া, 
জর-ক, বায়ািলয়া, 

গািব গ -৫৭৪০, গাইবা া।

০৮/০৬/১৯৯০ গাইবা া। এস.এস.িস.- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

১৪৬৪০২১, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৮। শা ীর আহা দ, িপতা: 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

৫/িব, ধাপাপাড়া রাড়, ১৫ 
িজগাতলা-১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

অভয় র, ন ী, িনি র-
২১১০, লািলতাবািড়, শর র।

১০/১১/১৯৮৯ শর র। এস.এস.িস.- ৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

১৪৬৪০২৫, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯। র জাহান, িপতা: র 
মাহা াদ।

হাি  নং-১৩৩, পৗরসভা ০৮নং 
ওয়াড, বারহান উি ন-৮৩২০, 

ভালা।

হাি  নং-১৩৩, পৗরসভা 
০৮নং ওয়াড, বারহান উি ন-

৮৩২০, ভালা।

০১/০১/১৯৯১ ভালা। এস.এস.িস.- ৪.৮৮, 
িডে ামা- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.-৩.২৮।

১০৮০৫৪৬, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০। রিফ াহ, িপতা: জােন 
আলম।

হািলমা আ ার, উপ-সহকারী 
েকৗশলী, িস-ই-আর-

এস(িবিপিডিব), টংগী, গাজী র।

ধজী, গাপাল র, আিমিরয়া 
গাপাল র-৭৯২০, কালিকিন, 

মাদারী র।

০২/০১/১৯৯১ মাদারী র। দািখল - ৪.৪২,  িডে ামা- 
৩.৯০, িব.এস.িস.-৩.৪১।

০২৩৭৮৯৬, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১। কাজী মাঃ হািনফ িপতা: 
কাজী মাঃ আ র জ ার।

কাজী মাঃ আ র জা ার, কাজী 
মাঃ আ  হািনফ, রাড নং-০৮, 

বাসা নং-২৪ (৪থ তলা) িন -২, 
িখলে ত, ঢাকা।

কাজী মাঃ আ র জ ার, 
িহচমী কাজীপাড়া, ধারকী-

৫৯০০, জয় রহাট।

০১/০২/১৯৯১ জয় রহাট। দািখল - ৫.০০,  িডে ামা- 
৩.৭৬, িব.এস.িস.-৩.০১।

২৭৮৩৮৫০, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২। মাঃ ম র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ র 

রা াক।

৪২/িজ, ব শবািড় রাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা উ র 

িস  কেপােরশন, ঢাকা।

মিনরাম র মিহলা কেলজ 
রাড, মাহন র, মিনরাম র-

৭৪৪০, যেশার।

১৫/১২/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৪৬, 
এম.এস.িস-৩.৭৫।

১১৪৮৮৫৬, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩। মাঃ রিবউল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ স 

সামাদ।

হ িত র, লবাড়ীয়া, 
আতাই লা-৬৬০১, সাি য়া, 

পাবনা।

হ িত র, লবাড়ীয়া, 
আতাই লা-৬৬০১, সাি য়া, 

পাবনা।

০১/০৬/১৯৯০ পাবনা। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.িব.এ- ৩.০৩, 
এম.িব,এ.-৩.৫২।

১৬৯৯৩৩৭, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪। উৎপল মার দাশ, িপতা: 
পিরমল মার দাশ।

মক দ র, খিলশখালী, 
ইসলামকাটী-৯৪২১, তালা, 

সাত ীরা।

মক দ র, খিলশখালী, 
ইসলামকাটী-৯৪২১, তালা, 

সাত ীরা।

১৫/১০/১৯৮৮ সাত ীরা। এস.এস.িস.- ৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
াতক-১ম িবভাগ,     

াতেকা র- ১ম িবভাগ।

৭০৫২০৫০, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫। মাঃ ওয়ািছল িবন 
মািলক, িপতা: মাঃ 

আ ল মািলক।

কানড়া, ১২ নং মাকনা, কালড়া-
১৯১৩, নাগর র, টাংগাইল।

কানড়া, ১২ নং মাকনা, 
কালড়া-১৯১৩, নাগর র, 

টাংগাইল।

১৩/১২/১৯৮৯ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 

িব.িব.এ- ৩.৪০, 
এম.িব,এ.-৩.৩৮।

১১১৩০৪৬, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৭। হায়দার ওয়ালাউর 
রহমান, িপতা:  লিত র 

রহমান।

২০৭, ব কাফ ল, ঢাকা 
ক া নেম , ঢাকা-১২০৬।

২০৭, ব কাফ ল, ঢাকা 
ক া নেম , ঢাকা-১২০৬।

০১/০৩/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.িব.এ- ৩.২৩, 
এম.িব,এ.-৩.৫৪।

০৬৫২৪৫৯, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮। দ ত মার, িপতা: 
সাধন মার।

ফািজল র, এলা া, ফািজল র-
৭৩৫০, কাটচ দ র, িঝনাইদহ।

ফািজল র, এলা া, 
ফািজল র-৭৩৫০, 

কাটচ দ র, িঝনাইদহ।

২১/০৯/১৯৯০ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

৭৯০২১৪৫, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯। মাঃ মাহা ল হাসান, 
িপতা: মাঃ 

আসা ামান সরদার।

ব না, ১নং ধামািলয়া,  ব না 
বাজার-৯২৫৩, িরয়া, লনা।

ব না, ১নং ধামািলয়া,  ব না 
বাজার-৯২৫৩, িরয়া, লনা।

১৫/০৬/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.িব.এস-২য় িবভাগ, 
এম.িব,এস.-২য় িবভাগ।

১০৮০৫১৭, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০। িতিথ , িপতা: বল 
।

৩/১ কলাশ ঘাষ লন, শ খাবী 
বাজার, সদরঘাট-১১০০, ঢাকা।

বাসা নং-১৯৬৩, দি ন 
কািলতলা, সাবান ফ া রী, 
নওগ -৬৫০০, সদর, নওগ ।

০২/১০/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

০৮৪৪৩১৯, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১। ফিজলা নেনছা, 
মাহা দ ফজ র রহমান।

২৯৭/১ হামনা কা া পাড়া, 
ওয়াড নং-০৩ হামনা-৩৫৪৬, 

িম া।

২৯৭/১ হামনা কা া পাড়া, 
ওয়াড নং-০৩ হামনা-৩৫৪৬, 

িম া।

০১/০১/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.- ৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

১৪৬৪০৯০, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২। মাঃ মাসাে র হােসন, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

বাসা-২১, ক নং-০২, িন -২, 
ওয়াডনং-১৭, িখলে ত-১২২৯, 

ঢাকা।

বাসা নং-৩, রাড-৩, আরাজী 
খা ত ছাড়া, কাউিনয়া-

৪৪০, রং র।

০১/১১/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৮।

০৭৮৩৬৯২, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩। মাঃ অিনক ইসলাম, 
িপতা: মাঃ খিল র 

রহমান।

বাড়ী-১০৬, রাড নং-০৩, ক-িব, 
ীন রাড, পি ম ত া, ফ া-
১৪০০, সদর, নারায়নগ ।

বাড়ী-১০৬, রাড নং-০৩, ক-
িব, ীন রাড, পি ম ত া, 

ফ া-১৪০০, সদর, 
নারায়নগ ।

০৩/০১/১৯৯০ নারায়নগ । এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.২৫, 
এম.এস.িস-৩.৬৩।

০৫৪৫৫৩০, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪। মাঃ র মাহা দ, 
িপতা: আ র রািশদ।

চর আলগী, ম য়া, বরাগীর চর-
২৩৩০, ক য়াদী, িকেশারগ ।

চর আলগী, ম য়া, বরাগীর 
চর-২৩৩০, ক য়াদী, 

িকেশারগ ।

০২/০২/১৯৮৯ িকেশারগ । আিলম - এ,         দািখল -
   এ,  িব.এস.এস.-২য় 

িবভাগ, এম.এস.এস-২য় 
িবভাগ।

৮০৮৭৩২৮, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫। শখ ওবায় াহ, িপতা: 
শখ নাদীম আলী।

বাসা নং-১২২, সড়ক-০, গায়াল 
বাথান, গাপাল াম, সদর, 

মা রা।

বাসা নং-১২২, সড়ক-০, 
গায়াল বাথান, গাপাল াম, 

সদর, মা রা।

২৪/১২/১৯৯২ মা রা। দািখল - ৪.৯২,      
এইচ.এস.িস- ৩.৩০, 

িব.এস.িস.-২.৯২।

০৯৩২৮০৭, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৬। এম আই মাঃ বাকী 
িব াহ, িপতা: মাঃ 

শরাফত আলী।

১৩৮/২ (৭ম তলা), আিজম র, 
লালবাগ-১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

ক াণ র, নারহ -৫৮৭০, 
কাহা , ব ড়া।

২৮/০২/১৯৯১ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.৩১, 
িডে ামা- ৩.৬৫, 
িব.এস.িস.-৩.৫৩, 
এম.এস.িস-৩.৬৮।

১০৮০৪২৮, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭। মাঃ ল নবী, িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন।

৩৭/৫, ৬  তলা, আিজম র রাড, 
২৬ িনউ মােকট-১২০৫, লালবাগ, 

ঢাকা।

উ র চা লা, মাধব র, 
চা লা-৩৫২৬, া ণপাড়া, 

িম া।

১০/০১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.- ৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.- ৩.১০, 
াতক-২য় িবভাগ,     

াতেকা র- ২য় িবভাগ।

০৭১৫৪৫৩, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮। হা দ ফা ক সাইন, 
িপতা: আ স সামাদ 

িশকদার।

থাগান পি ম পাড়া, িব িলয়া-
১২১৬, সাভার, ঢাকা।

থাগান পি ম পাড়া, িব িলয়া-
১২১৬, সাভার, ঢাকা।

১৫/০১/১৯৮৮ ফিরদ র। দািখল - ৪.৩৩, 
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 

িব.এস.িস.-৩য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-৩য় িবভাগ।

০৫৮৪৪৫৮, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৯। মাহা দ মাহ দ, িপতা: 
মাহা দ ছা ইয়া।

২৬২, আহা দ নগর, পাইকপাড়া, 
১২ নং ওয়াড, িমর র-২,  ঢাকা।

২৬২, আহা দ নগর, 
পাইকপাড়া, ১২ নং ওয়াড, 

িমর র-২,  ঢাকা।

৩০/১২/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩০।

০৮১২৭৪২, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১০। মাঃ আশরা ল হাবীব 
িবন তা কদার, িপতা: 

মাঃ আ স সালাম।

মাঃ আ স সালাম, ষভা ার-
৫৫২০, কালীগ , লালমিনরহাট।

ি বািড়, হমদী-২৩২০, 
হােসন র, িকেশারগ ।

২৩/১০/১৯৮৬ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.- ৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 

াতক- ৩.২২,     
াতেকা র- ৩.২৫।

২০৪৫০৭৬, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১১। মাঃ দেলায়ার হােসন, 
িপতা: ফজ ল কিরম।

ডা. এফ. আর খ ন হল, পি ম 
ভ িলয়া, সদর, গাজী র।

িম ল ইসলাম এর বাড়ী, 
ব রা পি মপাড়া, লাল র 

ইউিনয়ন , া নপাড়া, িম া।

৩০/১২/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.- ৩.৭৫, 
িডে ামা- ৩.৮২, 
িব.এস.িস.-৩.৩৬।

৭৫২৯৬৪১, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২। মাঃ কাউছার আহেমদ, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ।

কামরাব, জয়নগর-৩ নং ওয়াড, 
কামরাব-১৬৩০, িশব র, 

নরিসংদী।

কামরাব, জয়নগর-৩ নং 
ওয়াড, কামরাব-১৬৩০, 

িশব র, নরিসংদী।

১০/০১/১৯৯৪ নরিসংদী এস.এস.িস.- ৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.২০, 
িব.এস.িস.- ২.৯২।

৭৩১১২০১, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩। মাহা দ সাি র জাহান 
চৗ রী, িপতা: মাহা দ 

শাহ জাহান চৗ রী।

রইসা ভবন, বাড়ী নং-৩০৬, 
স জবাগ, ২৫ নং রাম র, 

হািলশহর-৪২১৬, সদর, চ াম।

চৗ রী বাড়ী, পি ম অিলনগর, 
১নং কেররহাট-৪৩২৭, 

মারঝরাই, চ াম।

০৭/০২/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

২২১৬১৮৭/০১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৪। শরীফ মাহ দ শাওয়াল, 
িপতা: আ স সালাম।

আ স সালাম এর বাসা, পি ম 
ন ন বাতারছড়া, সদর, 

ক বাজার।

আ স সালাম এর বাসা, 
পি ম ন ন বাতারছড়া, সদর, 

ক বাজার।

১৮/০৯/১৯৯১ ক বাজার। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০।

১১৮৭১৩৫, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৫। মাঃ সালমান রহমান, 
িপতা: মাঃ আঃ হািমদ।

গ ব, কািশ র, মিরচপাশা-
৭৫১১, লাহাগড়া, নড়াইল।

গ ব, কািশ র, মিরচপাশা-
৭৫১১, লাহাগড়া, নড়াইল।

১০/০৯/১৯৯৩ নড়াইল। এস.এস.িস.- ৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৯৫।

১৪৬৪১৭৭, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ িগয়াস উি ন।

শাহাব উি ন আহমদ, বািড়নং-
৮৭৬, ল ী র বাটা পাড়া, কামাল 

খান রাড, িজিপও-৬০০০, 
রাজপাড়া, রাজশাহী।

মাঃ িগয়াস উি ন, বনগ , 
কলমা, চ নেকাঠা-৬২৩০, 

তােনার, রাজশাহী।

২২/১২/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

০৭৬১৪০২, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৭। মাঃ আ াহ আল 
মা ন, িপতা: মাঃ আ র 

রােশদ।

মাজাট অন র, মিলয়া-৯৪৫০, 
ামনগর, সাত ীরা।

মাজাট অন র, মিলয়া-
৯৪৫০, ামনগর, সাত ীরা।

০১/০৩/১৯৮৭ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

িব.িব.এ-৩.২০, এম.িব,এ.-
৩.১৭।

০৩২৩৭৬৫, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮। মাঃ কাউছার আহেমদ, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ।

কামরাব, জয়নগর-৩ নং ওয়াড, 
কামরাব-১৬৩০, িশব র, 

নরিসংদী।

কামরাব, জয়নগর-৩ নং 
ওয়াড, কামরাব-১৬৩০, 

িশব র, নরিসংদী।

১০/০১/১৯৯৪ নরিসংদী এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

৭৩১১২০০, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৯। মাঃ আ ল খােয়র, 
িপতা: মাঃ আ ল 

হােসন।

ার পাড়া, বাঘার, ার পাড়া-
১৬২০, িশব র, নরিসংদী।

ার পাড়া, বাঘার, ার 
পাড়া-১৬২০, িশব র, 

নরিসংদী।

১৪/০৪/১৯৮৯ নরিসংদী এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

৭৩১১১৯৯, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০। দীপ িশকারী, িপতা: 
িহরা লাল িশকারী।

িশকার বাড়ী, আম াম-৭৯১০, 
রাৈজর, মাদারী র।

িশকার বাড়ী, আম াম-৭৯১০, 
রাৈজর, মাদারী র।

৩০/০৯/১৯৮৮ মাদারী র। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৫০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

০৭১৫৫৯১, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২১। মাঃ মিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ফজ ল হক।

ফজ  িভলা, িকেশার র ( 
বাড়াইপাড়া) থতরাই, ভবনগর-

৫৬২০, উিল র, িড় াম।

ফজ  িভলা, িকেশার র ( 
বাড়াইপাড়া) থতরাই, 

ভবনগর-৫৬২০, উিল র, 
িড় াম।

০৫/০১/১৯৯৩ িড় াম। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

িব.িব.এ-৩.৩০।

৯৭১৭৪৮২, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২। মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতা: ত. আফছার 

উি ন।

খামার বায়ালী, বায়ালী-৫৭০০, 
সদর, গাইবা া।

খামার বায়ালী, বায়ালী-
৫৭০০, সদর, গাইবা া।

১২/০১/১৯৯০ গাইবা া। এস.এস.িস.-৪.১৪, 
িডে ামা- ৩.১৪, 

িব.এস.িস.- ৩.৫২।

৭৮৩১৯৯৭, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১২৩। কনা রানী সাওজাল, 
িপতা: কানাই লাল 

সাওজাল।

৫৮/ ১৯/ িড, উ র গদা পাড়া, 
বাসােবা-১২১৪, গদা, ঢাকা।

চরমিহষা, আগর র, ঠা র 
মি ক-৮২১৪, বা গ , 

বিরশাল।

০১/০১/১৯৯৩ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৩৭৮৯৭৮, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪। ব ন মার িব াস, 
িপতা: িহর য় িব াস।

র, আজগড়া, কািলনগর-
৯২৩০, তরখাদা, লনা।

র, আজগড়া, কািলনগর-
৯২৩০, তরখাদা, লনা।

১২/০৬/১৯৯১ লনা। এস.এস.িস.- ৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৪।

৭২০৫৯৮৭, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫। এস.এম. গালাম িকবিরয়া 
কাজন, িপতা: মাঃ 

এখলাস উি ন।

বাসা-১০৫৬, মহ া- ব দা িনয়া, 
ওয়াড-০৫, গৗরী র, ময়মনিসংহ।

াম. িগল , ইউিনয়ন-নব াম, 
জয়নগর-১৮০০, সদর, 

মািনকগ ।

১৮/১১/১৯৯০ মািনকগ । এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৪৭।

১৬৮১৩৮০, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৬। আল-আিমন, িপতা: 
কা ন িময়া।

রাজার বাগ, আমলাব, বেট র-
১৬৪০, বলাব, নরিসংদী।

রাজার বাগ, আমলাব, বেট র-
১৬৪০, বলাব, নরিসংদী।

০৫/১২/১৯৯০ নরিসংদী এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

৯৮৬৬৯৩৪,  ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৭। আসা ামান, িপতা:  
বলােয়ত হােসন 

হাওলাদার।

১২৫, বলাকা িবি ং, তাপখানা, 
ব কািজর বাজার, সদর িসেলট-

৩১০০, সদর, িসেলট।

মইন রাড, গা র-৮৫০১, 
সদর, িপেরাজ র।

১৮/১০/১৯৯০ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ, 

এম.িব.এ- ফল ত াশী।

৫০৩৫৪৯৪, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৮। ফয়সাল আহেমদ, িপতা: 
মাঃ এনা ল হক।

১০৭/ িস, ি তীয় তলা, রাড-২, 
ক-িস, িখলগ ও, ঢাকা।

ডা. মাঃ মাজাে ল হক খান 
সড়ক, প চেখালা, মাদারী র-

৭৯০০, সদর, মাদারী র।

১০/১০/১৯৯১ মাদারী র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৪৭।

০৩৫০৪৮২, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৯। মাঃ আিন ামান 
ইঁয়া, িপতা: মাঃ 

শাম ামান ইঁয়া।

মা া বািড়, মা য়াইল উ র 
পাড়া, মা য়াইল-১৩৬২, ঢাকা।

মা া বািড়, মা য়াইল উ র 
পাড়া, মা য়াইল-১৩৬২, ঢাকা।

০১/০৯/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

িব.িব.এস.-১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ১ম িবভাগ।

২৯০৬১৫০, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০। ম মদার তােরক মাহ দ, 
িপতা: আব ল বােরক 

ম মদার।

ম মদার কেটজ, অ  ইউ স 
খান সড়ক, পি ম কাউিনয়া, 
ওয়াড নং-০১, বিরশাল সদর, 

বিরশাল।

ম মদার কেটজ, অ  
ইউ স খান সড়ক, পি ম 
কাউিনয়া, ওয়াড নং-০১, 
বিরশাল সদর, বিরশাল।

১৬/০৩/১৯৮৭ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৮।

০৬৪১২৩৩, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩১। এমদা াহ িপতা: আ ল 
মিতন।

তািতহা  পি ম, ওয়াড-০৩, 
বরদী-২১৩০, বরদী, শর র।

তািতহা  পি ম, ওয়াড-০৩, 
বরদী-২১৩০, বরদী, 

শর র।

০৩/১১/১৯৮৯ শর র। এস.এস.িস.-২.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

২৫০৪৪১০/১, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩২। মাঃ মেহ ামান 
সরকার, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান সরকার।

৮৭/ গ, শাহ আলী বাগ, িমর র-১, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

৫১, সাতিভটা, ড়া ড়ী, 
িহ লী-৫৬২০, উিল র, 

িড় াম।

২৫/১১/১৯৯২ িড় াম। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

১১৫৯৪০২/৪৬/০৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩। মাঃ আ  বকর িসি ক, 
িপতা: মাঃ আফসার 

আলী ম ল।

আলহা  ল আমীন, পা  
মা ার, প বী পা  অিফস, 
প বী-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

বরই তলা, গা াইল, বরইতলা-
৬৭১২, কািজ র, িসরাজগ ।

০১/০৪/১৯৯০ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৬১, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮, 

এম.এস.-৩.৪৪।

৯৯৮৯৬৩৭, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪। মাঃ সািদ র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 

হােসন।

১২/৩িব, বাইগার টক, ১৫ নং 
ওয়াড, ঢাকা ক া নেম -১২০৬, 

প বী, ঢাকা।

১২/৩িব, বাইগার টক, ১৫ নং 
ওয়াড, ঢাকা ক া নেম -

১২০৬, প বী, ঢাকা।

৩১/১২/১৯৯১ ঢাকা। আিলম - ৪.৪২ ,        
দািখল -   ৪.৫৮,   াতক-
২য় িবভাগ, াতেকা র-

২য় িবভাগ।

০৮৭৭৯৬১, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৫। রাকসানা আ ার, িপতা: 
মাঃ সিফ ল ইসলাম।

িব-৭৩/ িজ-৮, মিতিঝল এ. িজ. 
িবকেলানী-১০, িজিপও-১০০০, 

মিতিঝল, ঢাকা।

ব ব -০৭, নারায়ন র-
১৬৪০, বলাব, নরিসংদী।

৩১/১২/১৯৮৮ নরিসংদী এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 

িড ী- ২য় িবভাগ, মা াস- 
২য় িবভাগ।

১৪৩২৯৪০, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৭। মাঃ ই াহীম আল মা ন 
িপতা: মাঃ ইি স আলী।

হাজী ানশন, মিহলা কেলজ 
রাড়, ৪ নং ওয়াড, পৗরসভা, 

সখী র-১৯৫০, সখী র, টাংগাইল।

কািজরাম র, কাকড়াজান, 
ই ারজানী-১৯৮৩, সখী র, 

টাংগাইল।

০৩/০২/১৯৯১ টাংগাইল। দািখল - ৩.৮৩, 
এইচ.এস.িস.- ৩.১০, 
অনাস- ৩য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৫৬২৬৭৮০, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৮। আ ল ন র, িপতা: র 
মাহা দ।

হয়বত নগর-০৮, িকেশারগ -
২৩০০, সদর, িকেশারগ ।

হয়বত নগর-০৮, িকেশারগ -
২৩০০, সদর, িকেশারগ ।

০১/০২/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-২.৩১, 
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 

িব.িব.এস- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ, 

িব.এড.-১ম িবভাগ।

৮১৪৬৫০৪, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯। মাঃ ওসমান ফা ক 
িপতা: মাঃ ওমর ফা ক।

ভ পাড়া, মাধনগর-৬৪০৩, 
নলডা া, নােটার।

ভ পাড়া, মাধনগর-৬৪০৩, 
নলডা া, নােটার।

১৫/০৫/১৯৯০ নােটার। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.১০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

৫০১৯৩৬৩, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪০। রমা রায়, িপতা: অ জ 
রনজন রায়।

ঢালী বািড়, কােলখার বড়, 
রাজনগর, কােলখার বড়-৯৩৪৩, 

রামপাল, বােগরহাট।

ঢালী বািড়, কােলখার বড়, 
রাজনগর, কােলখার বড়-

৯৩৪৩, রামপাল, বােগরহাট।

০২/০২/১৯৮৫ বােগরহাট। এস.এস.িস.৩.১৩, 
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-১ম িবভাগ, 

মা াস-৩.৫০।

৭০৫২০৫৫, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১। িস  আ ার, িপতা: মাঃ 
হাসমত আলী।

সাপমারী, ৭ নং ভাতশালা 
ইউিনয়ন, সাপমারী-২১০০, সদর, 

শর র।

সাপমারী, ৭ নং ভাতশালা 
ইউিনয়ন, সাপমারী-২১০০, 

সদর, শর র।

২২/০৬/১৯৯০ শর র। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
িডে ামা- ৩.৯০, 

িব.এস.িস.- ৩.১৯।

০৮০৪০৩৭, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪২। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আিম ল 

ইসলাম।

হাি  নং-৭২৮, মাল াম দি ন 
পাড়া, ওয়াডনং-১৪,সদর, ব ড়া।

হাি  নং-৭২৮, মাল াম 
দি ন পাড়া, ওয়াডনং-

১৪,সদর, ব ড়া।

৩১/১২/১৯৯৩ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

০২২৮৮২৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৩। জগব  সাম, িপতা: 
মার সাম।

যে , এস.এম. মায়ন কবীর, 
সপারেশা (মহাকাশ গেবষণা 

ক ), আগারগ ও, মাহা দ র-
১২০৭, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চা া ল বাজার রাড, াম. 
ধা হাঢী, আশা িন, 

শাভনালী-৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

১৫/১২/১৯৯০ সাত ীরা। এস.এস.িস.-এ,  িডে ামা- 
িব+, িব.এস.িস.- িব+।

০৭৭৭৭১৫, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৪। া রানী িম , িপতা: 
উ ম মার িম ।

মিহলা কেলজ রাড, মাহন র, 
মিনরাম র-৭৪৪০, মিনরাম র, 

যেশার।

মাহন র, মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

০৪/০২/১৯৮৮ যেশার। এস.এস.িস - ২.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৭৬৬৮৬৮৯, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৫। খািজদা ত তািহরা, 
িপতা: আ ল আউয়াল 

খিলফা।

জ ী আবািসক এলাকা রাড-
২৩, বাসা নং-৪৬০, িনচতলা, 

খািলস র, লনা।

বািড়  নাম: ক ােসল, াট নং-
৬ িড, ২০৫/২/খ, জায়ার 
সাহারা, ভাটারা, ঢাকা।

৩১/১২/১৯৯৩ লনা। এস.এস.িস.- ৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

৭৬৮০৩২১, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬। মাঃ এমদা ল হক, 
িপতা: মাঃ আ র 

রহমান।

বারবা া, ওয়াড-০৬, যা র চর-
৫৬৪০, রৗমারী, িড় াম।

বারবা া, ওয়াড-০৬, যা র 
চর-৫৬৪০, রৗমারী, িড় াম।

২১/০৩/১৯৮৯ িড় াম। এস.এস.িস.- ৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

০৭৮৩৭৪২, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৭। এ. ক.এম. সালজার 
রহমান, িপতা: মাঃ 

সিলম উ ীন।

হক মি জল (৪থ তলা) ৪৩/২, 
পি ম হািজপাড়া, মািলবাগ, 

িখলগ ও, ঢাকা।

র নাথ র, পীরগ  পৗরসভা, 
ওয়াড নং-০৪, পীরগ -৫১১০, 

ঠা রগ ও।

২১/০১/১৯৮৯ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.- ৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 

াতক.- ২.৮৫।

১১২৫৮৬৫, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪৮। আ র রিহম হাওলাদার, 
িপতা: আ ল কােদর 

হাওলাদার।

জনী ি াস (৪থ তলা) ব  
কালভাট রাড, নয়া প ন, 
িজিপও-১০০০, প ন, ঢাকা।

মা াসা রাড, এ.িব. গজািলয়া, 
৩নং খালী, খালী-

৯৩২০, মােড়লগ , বােগরহাট।

১০/১১/১৯৮৮ বােগরহাট। িডে ামা- উ ন,   
এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

াতক-২য় িবভাগ, 
াতেকা র-১ম িবভাগ।

০৭৬৯১০৭, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৯। মাহা দ মায়ৃন কিবর, 
িপতা: মাঃ আ ল হাসান 

খান।

২৩১, ি  ল ীট (৪থ তলা), 
কাঠাল বাগান বাজার-১৬, িনউ 
মােকট-১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

িজিপ-খ-৩৫, দি ন বা া 
বাজার-২১, লশান-১২১২, 

বা া, ঢাকা।

১৭/০৮/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৩, 

এম.এম.িস.-অ ািপয়াড

০৮৮৬৩২৪, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫০। ওয়ািহদা ইয়াসিমন, 
িপতা: এস.এ.এম. 
রিফ ল ইসলাম।

১/৪ উ র যা াবািড়, যা াবািড়-
১২০৪, ঢাকা।

১/৪ উ র যা াবািড়, যা াবািড়-
১২০৪, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯০ গাইবা া। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.- ২৮২।

০৩২৩৭৬৩, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫১। মা াক আহে দ ইঁয়া, 
িপতা: মাঃ মক ল 

আহে দ ইঁয়া।

বাসা নং-১০, রাড নং-০৩, ক-
িড, িমর র-১, িমর র-১২১৬, 

শাহ-আলী, ঢাকা।

াম: মশা য়া, ৬ নং 
মশা য়া, ওয়াড নং-০৪, 
আমতলী বাজার-৩৬২৩, 

মেনাহরগ , িম া।

০১/০৮/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.৩.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 

িব.এস.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-২য় িবভাগ।

০৭৮৬৬৫৪, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫২। মাঃ শাির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ল হক।

আেনায়ার টাওয়ার (৯য় তলা) 
ম ম আ াপ র (মাজার গইট) 

আহা দ নগর-৩৫০০, সদর 
দি ন, িম া।

িনজাম খ , তারা র-৫৭২০, 
রগ , গাইবা া।

০৩/০১/১৯৯১ গাইবা া। দািখল -৩.৯২, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩০, 
এম.এস.িস-৩.০০।

১৪৫৬১৫৮, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৪। মাঃ আিজ র রহমান, 
িপতা: মাঃ মন ার 

আলী।

ক  নং-০৩, শহীদ সােজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 

িব িব ালয়।

বনিজত র, উজিন াম 
ইউিনয়ন, কিরম র-৭০০০, 

সদর, ি য়া।

০৭/০৬/১৯৯০ ি য়া।  এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ৩.৫৩, 
াতেকা র-৩.৪৪।

৮৮৬৯৬২৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৫। মাঃ পারেভজ শাহিরয়ার, 
িপতা: মাঃ মিজবর 

রহমান।

বাড়ী নং-৮৬, রাড-১৭, স র-
১৪, উ রা পি ম, ঢাকা।

কাটালী, তািড়য়া, তািড়য়া-
৫০৪০, আেটায়ারী, প গড়।

১৮/০২/১৯৮৯ প গড়। িডে ামা- ৩.৭৯   
এস.এস.িস.-৪.১৩, 
িব.এস.িস.-২.৯৬।

৯৪০১০৭২, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

রানী নগর, ০২নং িমজা র, 
চিড়য়ার িবল-৭৩২০, শল পা, 

িঝনাইদহ।

রানী নগর, ০২নং িমজা র, 
চিড়য়ার িবল-৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

১৫/১১/১৯৮৭ িঝনাইদহ। এস.এস.িস - ৩.১৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

০৮৯৬৪৭১, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৫৯। মাঃ এরশাদ আলী খান, 
িপতা: মাঃ তােছম আলী 

খান।

৩৭৪/িড, ক  নং-২০২, মাঃ 
আ র রউফ খান, আহমদ নগর, 
পাইক পাড়া, িমর র-১, িমর র-

১২১৬, ঢাকা।

ছাট কল কিলয়া, গী, 
হাগলাডা ী-৭৭২০, পাংশা, 

রাজবাড়ী।

৩০/০৩/১৯৮৭ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.- ৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৩।

৮০৮২২০৭, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬০। শামীম মাড়ল, িপতা: 
জসীম উ ীন মাড়ল।

ফিরদ র পিলেটকিনক 
ইনি উট, বায় ল আমান, 
আলীয়াবাদ, বায় ল আমান-

৭৮০৩, সদর, ফিরদ র।

রােয়দ, রােয়দ-১৭৪৩, 
কাপািসয়া, গাজী র।

১২/০৩/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.- ৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

০৭৫৬৬৬৫, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬১। পাপন চ  সরকার, িপতা: 
জীবন চ  সরকার।

ছনা য়া, ৫নং ইউিনয়ন, 
গায়াতলা-২৪১৬, ধাবাউড়া, 

ময়মনিসংহ।

ছনা য়া, ৫নং ইউিনয়ন, 
গায়াতলা-২৪১৬, ধাবাউড়া, 

ময়মনিসংহ।

০৫/১০/১৯৮৭ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.িব.এস-৩.২৩,  
এম.এস.িস-৩.৮৪।

০২৮৪৫৪১, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬২। অ ভা রানী সাহা, িপতা: 
বলরাম সাহা।

কািজয়াকা া, সাহাপাড়া, ৬নং 
ওয়াড ল র-২২৫০, ল র, 

ময়মনিসংহ।

কািজয়াকা া, সাহাপাড়া, ৬নং 
ওয়াড ল র-২২৫০, ল র, 

ময়মনিসংহ।

১২/০৩/১৯৯১ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৬।

০২৮৪৫৪০, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩। মাস পা উে  খানম, 
িপতা: মাঃ আই ব 

চৗ রী।

মসাস হিরলাল ম মদার, ৬৩নং 
ন ন চাকতাই, ৩৫ নং ওয়াড, 
বি রহাট, চাকতাই-৪০০০, 

বাকিলয়া, চ াম।

কা ননগর, কা ননগর, 
চ নাইশ, চ াম।

১১/০১/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

৭০৪৩৮২৮, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৪। অথ  ম মদার, িপতা: 
িবমান ম মদার।

মসাস হিরলাল ম মদার, ৬৩নং 
ন ন চাকতাই, ৩৫ নং ওয়াড, 
বি রহাট, চাকতাই-৪০০০, 

বাকিলয়া, চ াম।

ডা. তপন দর বাড়ী, 
কিলশহর, মশপাড়া,১১নং 

কিলশহর ইউিনয়ন, 
কিলশহর-৪৩৭০, বা কা, 

চ াম।

২৩/০১/১৯৯৪ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

৭০৪৩৮২৯, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৫। হাসান মাহা দ তােরক, 
িপতা: মাঃ মাতােলব 

মি ক।

যে , রাদ হােসন মি ক, 
বাসা: আর-১৩/৫, এিজিব 
কেলানী, মিতিঝল-১০০০, 

মিতিঝল, ঢাকা।

যে , ডা. আ র রা াক 
মি ক, ধলাপাড়া, কািল রী, 

িসংেহরাকাঠী-৮৬২৩, 
বাউফল, প য়াখালী।

০১/০৬/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.০০, 
িডে ামা.- ৩.৫৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৭।

০৮২৪১১৭, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬৬। খ ঃ মাঃ ছাই ল 
ইসলাম, িপতা; খ ঃ 

মাঃ মাফা ল হােসন।

র নাথ র, ১২ নং কামািরয়া, 
য়া চরপাড়া-২১০০, সদর, 

শর র।

র নাথ র, ১২ নং কামািরয়া, 
য়া চরপাড়া-২১০০, সদর, 

শর র।

১৫/০৩/১৯৯০ শর র। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
িডে ামা.- ৩.৮৭, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

০২০০৩৮২, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৭। মাঃ আিশ র রহমান, 
িপতা: আ র রা াক 

িময়া।

আ  সাইদ িময়া, িশলােকাপা, 
২নং ্ ম হা , দিফন বাঞা-

১৩২১, দাহার, ঢাকা।

আ  সাইদ িময়া, িশলােকাপা, 
২নং ্ ম হা , দিফন বাঞা-

১৩২১, দাহার, ঢাকা।

১৫/০১/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩১, 

এম.এস.-৩.৩৪।

১২৭৭৪৮২, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৮। জন ব য়া, িপতা: 
উদয়ন ব য়া।

িনবাহী পিরচালক (অপােরশন) 
এর দ র, ঢাকা পাওয়ার 

িডি িবউশন কা: িডিপিডিস) িল. 
িব ৎ ভবন (৩য় তলা) ১নং 

আ ল গিন রাড, ঢাকা-১০০০।

ব রাজার ল, রাজার ল , 
রা -৪৭৩০, রা , ক বাজার।

০৫/০৪/১৯৮৯ ক বাজার। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
িডে ামা.- ৩.৭৪, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৯।

০৯৪৩০৭৮, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯। অিল আহেমদ, িপতা: 
ত. মাঃ আঃ রহমান 

খান।

ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন 
কা ানী িল. িব ৎ ভবন (৩য় 
তলা) ১নং আ ল গিন রাড, 

ঢাকা-১০০০।

ক য়াকাি , পাইকপাড়া, 
ক,এইচ মা াসা-৭৯৩১, 

রাৈজর, মাদারী র।

৩১/০৩/১৯৮৭ মাদারী র। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
িডে ামা.- ৩.৮৪, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

০৯৪৩০৭৪, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০। মাইয়া সায়মা, িপতা: 
মাঃ শাহাব উি ন।

বাসা নং-৫৯৯, রাড-িপ,এন, 
জলা কমসং ান ও জনশি  

অিফেসর ৩য় তলা, গাপাল র, 
পাবনা সদর-৬৬০০, সদর, পাবনা।

বাসা নং-৫৯৯, রাড-িপ,এন, 
জলা কমসং ান ও জনশি  

অিফেসর ৩য় তলা, 
গাপাল র, পাবনা সদর-
৬৬০০, সদর, পাবনা।

০৭/০৪/১৯৮৯ পাবনা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

৪২৩২৫০১, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭১। মাছাঃ মাহ দা 
আফেরাজ, িপতা: মাঃ 

আ ল মা ান।

মা ান িভলা, কামাত আ ারীয়া, 
ামারী, ামারী-৫৬৭০, 

ামারী, িড় াম।

মা ান িভলা, কামাত 
আ ারীয়া, ামারী, 

ামারী-৫৬৭০, 
ামারী, িড় াম।

২০/০৭/১৯৮৯ িড় াম। এস.এস.িস - ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৭৯২১৪৪২, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭২। মাঃ লতান নািসর 
উি ন, িপতা: মাহা দ 

আলী।

বাসা-িড২, িবি ং-০৫, গভনেম  
অিফসাস কমে , ওয়াড-১৩, 
িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

বাসা:১৪৪৭/১ শালগাড়ীয়া 
গার ান পাড়া, ওয়াড-৭, 

পাবনা-৬৬০০, সদর, পাবনা।

১৫/০১/১৯৯২ পাবনা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৬।

৮৯৮৯৮৪৮, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৩। মাঃ ফাহাদ চৗ রী 
িপতা: মাঃ আতাহার 

আলী চৗ রী।

৮/৫ ও ৮/৬ াট-িব ৪, 
লালমা য়া, ক-এ, মাহা দ র-

১২০৭, মাহা দ র, ঢাকা।

নওৈখর চৗ রী পাড়া, নওৈখর, 
৪নং ই ব র, নওৈখর-৫২৪০, 

িচিরর ব র, িদনাজ র।

১৬/১২/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 

িব.িব.এ-৩.৫৩,  
এম.িব.এ.-৩.৬৬।

১৪৯৩৩৩৯, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৪। তািনয়া আ ার, িপতা: 
মাঃ জাফর আহেমদ।

বাসা নং-৫৭৫, পাইনাদী ন ন 
মহ া ওয়াড নং-১, িমজিমজ-

১৪০৩ সদর, নারায়নগ ।

রপালা, িপন রী, রপালা-
৮১১০, কাটালী পাড়া, 

গাপালগ ।

০৩/১২/১৯৯০ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
িডে ামা.- ৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭০।

০৭৮০২৩৩, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৫। গািব  মার, িপতা: 
গহর সরকার।

অহনা কেটজ, মার পাড়া-১২, 
ঘাড়ামারা-৬১০০, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

বাউসা মাঝ পাড়া, ৫নং বাউসা 
ইউিনয়ন, বাউসা-৬২৮০, বাঘা, 

রাজশাহী।

১২/০৬/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস - ২.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

০১০৯৩২২, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৬। মাঃ আ াহ আল 
মা দ, িপতা: মাঃ 

ছালায়মান আলী সরকার।

তালিদঘী, কাহা  সদর, লাকনাথ 
পাড়া-৫৮৭০, কাহা , ব ড়া।

তালিদঘী, কাহা  সদর, 
লাকনাথ পাড়া-৫৮৭০, 

কাহা , ব ড়া।

২০/০৫/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-২.২০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

৩৪৫৮৪৭৮, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৭। মাঃ এরশাদ হাসাইন, 
িপতা: মাঃ নািজম উি ন 

ম ল।

ভা ার র, কালা, ভা ার র-
৬৫৭০, বদলগাছী, নওগ ।

ভা ার র, কালা, ভা ার র-
৬৫৭০, বদলগাছী, নওগ ।

০৪/০২/১৯৯৩ নওগ । এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

২৪৪৮৪৯৩/০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮। ফাতমা জ জাহরা, 
িপতা: মাঃ ফজ ল 

কিরম।

ধারী র, পলাশবাড়ী-৫৭৩০, 
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

ধারী র, পলাশবাড়ী-৫৭৩০, 
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

২৫/০১/১৯৯৫ গাইবা া। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.- অ ােপয়াড।

৭৭৩২৯৭৭, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৯। না পারেভজ, িপতা: 
একরা ল হক।

বাসানং-০৯(৭ম তলা) াট-
৬০২, রাড-২০, ক-িস, িমর র-
১০, .এস.ও-১২১৬, সদর, ঢাকা।

জরা র জলা পিরষদ এর 
পাে , চ পাই নবাবগ -৬০০০, 

সদর, চ পাই নবাবগ ।

০১/০১/১৯৯০ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
িডে ামা.- ৩.২৯, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫।

০৭৭৭৬৪৭, ২৯/১২/২০১৬ ৩০০/-

১৮০। মাঃ সালাহ উি ন 
সরকার, িপতা: মাঃ 
বজ ল হক সরকার।

য়া, ৬নং ওয়াড, য়া বাড়ী-
১৬০০, িশব র, নরিসংদী।

য়া, ৬নং ওয়াড, য়া 
বাড়ী-১৬০০, িশব র, 

নরিসংদী।

২৮/১১/১৯৯০ নরিসংদী। এস.এস.িস - ৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৩০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

২১২৭৮৬৩, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮১। হািব াহ নািহদ, িপতা: 
শহী র রহমান।

যে , েয়ল নলাইট 
ইেলকি , শন রাড, 
জামাল র-২০০০, সদর, 

জামাল র।

যে , েয়ল কাজগড়, ১নং 
ক য়া/৮, ক শসাড়া-২০০০, 

সদর, জামাল ল।

০৫/১১/১৯৯২ জামাল র। এস.এস.িস.- ৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৮।

১৫৫৮০৫৪, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮২। িকেশার মার িব াস, 
িপতা: ননী গাপাল 

িব াস।

িশয়া, গাজীরহাট, িশয়া-
৯২২৪, িদঘিলয়া, লনা।

িশয়া, গাজীরহাট, 
িশয়া-৯২২৪, িদঘিলয়া, 

লনা।

১৬/০৭/১৯৯১ লনা। এস.এস.িস.- ৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৮।

২৪৪৮৪৯৬/০৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩। মাঃ ওবাই ল ইসলাম, 
িপতা: ত. মাঃ 
শাখাওয়াত হাসন 

খা কার।

াট নং-এ২, ৩১/১, উ র 
পীেররবাগ, ওয়াডনং-১৩, িমর র-

২, িমর র, ঢাকা।

মাড়মী, দা িড়য়া-৬৬২০, 
ই রদী, পাবনা।

২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২, 
এম.এস.িস-৩.৭৫।

৮১৭৩৮৩৫, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৪। মাঃ হািক ল আহসান, 
িপতা: মাঃ আ ল গ র।

কাচািরপাড়া, িতলক র-৫৯৪২, 
আে ল র, জয় রহাট।

কাচািরপাড়া, িতলক র-
৫৯৪২, আে ল র, জয় রহাট।

৩০/০৬/১৯৯৯ জয় রহাট।  এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 

াতক- ২.৮৬, 
াতেকা র-৩.০২।

০৪৬৪৩৬৯, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৫। আিনকা রহমান, িপতা: 
মাঃ মাখেল র রহমান।

২২২/গ, মািলবাগ, পাবনা কেলানী 
রাড, শাি নগর-১২১৭, ঢাকা।

িবশারকাি , িবশারকাি -
৮৫৩০, বানারীপাড়া, বিরশাল।

০৯/০৫/১৯৯৫ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৪।

১৭০০১৩৯, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৬। আহা দ আলী, িপতা: 
মাঃ আ াছ আলী।

হাি  নং-১২৪৯ সড়ক জামিন 
রাড, গাইটিল-০২ িকেশারগ -
২৩০০, সদর, িকেশারগ ।

হাি  নং-১২৪৯ সড়ক 
জামিন রাড, গাইটিল-০২ 
িকেশারগ -২৩০০, সদর, 

িকেশারগ ।

১০/০১/১৯৯৪ িকেশারগ । এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮০।

১৭০০১৪০, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৭। মাঃ মা দ রানা, িপতা: 
মাঃ হািফ র রহমান।

তিলগাংিদয়া, 
িরফাইত র, তিলগাংিদয়া-৭০৫০, 

দৗলত র, ি য়া।

তিলগাংিদয়া, 
িরফাইত র, তিলগাংিদয়া-
৭০৫০, দৗলত র, ি য়া।

০২/০৮/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.-২.৫৬, 
িডে ামা.- ৩.৩৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৮।

৮২৬২৬০৩, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮। এ.এ.এম রায়হান কিবর, 
িপতা: মাঃ জেয়ন উ ীন।

চ রা, িতলনা, ওড়ন র-৬৫৬০, 
সাপাহার, নওগ ।

চ রা, িতলনা, ওড়ন র-
৬৫৬০, সাপাহার, নওগ ।

২৮/০২/১৯৯৩ নওগ । এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯।

২৪৪৮৪৯৪/০২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ আ ল 

আিজজ।

৬৩৯/১ সরদার পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, হা য়া-৬৪৩০, বড়াই াম, 

নােটার।

৬৩৯/১ সরদার পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, হা য়া-৬৪৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

১৭/১১/১৯৯২ নােটার। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০২।

২৪৪৮৪৯৫/০৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯০। মাঃ উ ল আলী, িপতা: 
মাঃ আ র রা াক।

জাতনশী, পা িড়য়া, িকেশারগ -
৬২৮০, বাঘা, রাজশাহী।

জাতনশী, পা িড়য়া, 
িকেশারগ -৬২৮০, বাঘা, 

রাজশাহী।

২৪/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 

িব.িব.এস.- ১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

১৫৫৮০৮৪, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯১। মািশদা আ ার, িপতা: 
ইউ ফ খান।

িস-১১(৫ম তলা) একতা কমে , 
আগারগ ও, তালতলা সরকাির 
কেলানী-২৮, শের বাংলা নগর-

১২০৭, ঢাকা।

আিমরগ , আিমরগ  বাজার, 
হাসনাবাদ-১৬৩১, রায় রা, 

নরিসংদী।

১০/১২/১৯৮৯ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৩৭, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৬।

৮৫৮২৬৫৬, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯২। মাঃ জািকর হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল কিরম।

দা য়া, ১২নং দৗগািছ 
ইউিনয়ন, হাট গাপাল র-৭৩০০, 

সদর, িঝনাইদহ।

দা য়া, ১২নং দৗগািছ 
ইউিনয়ন, হাট গাপাল র-
৭৩০০, সদর, িঝনাইদহ।

২১/০১/১৯৮৮ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৩.১৯, 
িডে ামা.- ৩.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৭।

৬৬৮৬৯৪১, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৩। মাহা দ মা ফা, িপতা: 
মাহা দ মিফজ উ াহ।

যে , মাঃ মিফজ উ াহ, 
পি , ৬নং ওয়াড, চে রহাট-
৩৮৫০, সনবাগ, নায়াখালী।

যে , মাঃ মিফজ উ াহ, 
পি , ৬নং ওয়াড, 

চে রহাট-৩৮৫০, সনবাগ, 
নায়াখালী।

২৯/১০/১৯৮৭ নায়াখালী। এস.এস.িস.-২.৫০, 
িডে ামা.- ৩.৫২, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০২৫৮৫৫৬, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৪। মাঃ উ ল হােসন,  
িপতা: মাঃ আ স 

সামাদ।

১৩৫, আমবাগান, আলহা  িভলা, 
কািদরগ , দিড়খরবনা 

সনািনবাস-৬২০১, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী।

১৩৫, আমবাগান, আলহা  
িভলা, কািদরগ , দিড়খরবনা 
সনািনবাস-৬২০১, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

০৬/০৫/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭, 
এম.িব.এ.-৩.৬০।

০৪৯৭৪৮৭, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৫। আ  বকর িছি ক, িপতা: 
মাহা দ আলম।

২৫৬/ িব, আকতার শাহ লইন,২৯ 
নং ব মাদার বাড়ী, িজিপও-

৪০০০, সদরঘাট, চ াম।

শাহ আলম খিলফার বাড়ী, 
পি ম িসকদার পাড়া,১নং 
ওয়াড মাতার বাড়ী-৪৭০০, 

মেহশখালী, ক বাজার।

০২/০১/১৯৮৭ ক বাজার। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

াতক-২য় িবভাগ,  
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৮০০১৭৯১, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৬। মাঃ সােরায়ার জাহান, 
িপতা: মাঃ আ ল 

খােলদ।

ধরম র, ৪নং জামবাড়ীয়া, 
বড়গাছীহাট-৬৩২১, ভালাহাট, 

চ পাইনবানগ ।

ধরম র, ৪নং জামবাড়ীয়া, 
বড়গাছীহাট-৬৩২১, ভালাহাট, 

চ পাইনবানগ ।

১৫/১০/১৯৮৭ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস -৩.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৪, 
এম.এস.িস-৩.৩৫।

১৩২৭৩৬৪, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯৮। মাঃ মই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ িছি র 

রহমান।

৬২, না য়া িদঘীর পি ম পাড়, 
ব র-১২, িম া-৩৫০০, আদশ 

সদর, িম া।

বা  িময়ার বািড়, িহরা র, 
৪নং ব ধইর ইউিনয়ন 

পিরষদ, নিবয়াবাদ-৩৫৪৩, 
রাদনগর, িম া।

১০/১০/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৫।

৭৯৭৫৬১৮, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯। মাঃ শািকল হােসন, 
িপতা: মর ম আ স 

সা ার।

িব ৎ ডেকােরটর মিহলা কেলজ 
রাড, িনমনগর, বা বাড়ী, ৮নং 
ওয়াড, বা বাড়ী-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

িব ৎ ডেকােরটর মিহলা 
কেলজ রাড, িনমনগর, 
বা বাড়ী, ৮নং ওয়াড, 
বা বাড়ী-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

০৪/১১/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.- ৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

৮১৮২১৫৩, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০০। আ ল কােদর ফিকর, 
িপতা: মাহা দ কান 

চান ফিকর।

১৩০/৩/৪, ব বাসােবা পােটায়ারী 
গিল,  বাসােবা-১২১৪, ঢাকা।

আ ল কােদর ফিকর/১৫৬ 
চ িদঘিলয়া চর পাড়া, চ  

িদঘিলয়া-৮১০২, সদর, 
গাপালগ ।

০৫/০২/১৯৯১ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৬৪, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৫।

১১২৩৭৩২, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০১। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ আ স 

ছামাদ।

িছলাখানা, ধনীগাগলা,সে াষ র, 
গাগলা-৫৬৬০, নােগর রী, 

কিড় াম।

িছলাখানা, 
ধনীগাগলা,সে াষ র, গাগলা-
৫৬৬০, নােগর রী, কিড় াম।

১৫/১১/১৯৯০ িড় াম। এস.এস.িস.- এ, 
এইচ.এস.িস.- এ,   াতক-

 িব-।

১৭১৩৭০২, ১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০২। প মার সাহা, িপতা: 
ধাং  মার সাহা।

বািড় নং-১২৬, সড়কনং-১/২ , 
উথলী (সাহাপাড়া) ৬নং ওয়াড, 
িশবগ -৫৮১০, িশবগ , ব ড়া।

বািড় নং-১২৬, সড়কনং-১/২ , 
উথলী (সাহাপাড়া) ৬নং ওয়াড, 

িশবগ -৫৮১০, িশবগ , 
ব ড়া।

১৫/১১/১৯৯০ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৩।

০২৪৯৮১২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৩। রতন চ  রায়, িপতা: 
গেনশ চ  বমন।

১১৮-িডি লাির রাড, রিগ 
টালা, গ ািরয়া-১২০৪, 

গ ািরয়া, ঢাকা।

উ র সরত মদাতী (গাগলার 
পাড়), ২নং মদাতী ইউিনয়ন, 
চামটা হাট-৫৫২০, কািলগ , 

লালমিনরহাট।

০৪/০৩/১৯৯১ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.- ৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

৮০০১৮০৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৪। মাঃ মােজ ল হক, 
িপতা: মাঃ মাতাহার 

হােসন খ ন।

বািলিদয়া, বািলিদয়া-৭৬৩২, 
মহা দ র, মা রা।

বািলিদয়া, বািলিদয়া-৭৬৩২, 
মহা দ র, মা রা।

১০/০৮/১৯৮৭ মা রা। এস.এস.িস.-২.১৩, 
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৭৬৯১৩৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



২০৫। গািব  ম ল, িপতা: 
নারায়ন ম ল।

পািরল ছাট নগর, রলধারী-
১৮২০, িসংগাইর, মািনকগ ।

পািরল ছাট নগর, রলধারী-
১৮২০, িসংগাইর, মািনকগ ।

৩১/১২/১৯৮৬ মািনকগ । এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 
িব.কম.- ২য় িবভাগ, 
এম.কম.-২য় িবভাগ।

৭৮৬৯১৮৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৬। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: ত. আকবর আলী 

িব াস।

বািখ া ০৭ নং রায় াম, ব লী-
৭৩৫০, কালীগ , িঝনাইদহ।

বািখ া ০৭ নং রায় াম, 
ব লী-৭৩৫০, কালীগ , 

িঝনাইদহ।

০১/০৯/১৯৮৯ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.- িব+, 
এইচ.এস.িস.- এ, 
িব.এস.িস.- এ।

১৩৮৬৫৮৯, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৭। মাঃ আ ল কিরম িপতা: 
মাঃ আফছার আলী।

িব-৬৮/এফ-৪ আল- হলাল জান, 
মিতিঝল এিজিব কেলানী, 

িদল শা-১২২৩, মিতিঝল, ঢাকা।

িড়িব া, কাল কা /০২, 
সাউদ পাড়া-৫৪১০, গংগাচড়া, 

রং র।

২৩/০৭/১৯৯২ রং র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৯।

৯৮৬৭৫৬৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৮। মাঃ ফজ ল হক, িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন 

মা া।

১৭০/৬ ভাড়া( চা-বাগান) ২৯, 
গাজী র-১৭০০, সদর, গাজী র।

১৭০/৬ ভাড়া( চা-বাগান) ২৯, 
গাজী র-১৭০০, সদর, 

গাজী র।

০১/০১/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
িডে ামা.- ৩.৭৮, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২।

৮২৬১০৭৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৯। মাঃ শাহিরয়ার হাসান 
লিলন, িপতাঃ মাঃ 
মাতাহার আলী িময়া।

৮১/১২, খান র, সরদার পাড়া, 
১১নং ওয়াড, নারায়নগ  সদর-

১৪০০, সদর, নারায়নগ ।

এ-২৬৩/১৬, পি ম 
আইলপাড়া,৮নং এ.এন িমলস-

১৪৩২, সদর, নারায়নগ ।

০২/০৩/১৯৯০ নারায়নগ । এস.এস.িস.- ৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০৫৪৫৫৩৯, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১০। মাহা দ কাম ল 
হাসাইন, িপতা; আলী 

আহা দ।

বপারী বািড়, চরল ী, ৮নং 
দি ন চরবংশী ২নং ওয়াড, 
ইসলামগ -৩৭০১, রায় র, 

ল ী র।

বপারী বািড়, চরল ী, ৮নং 
দি ন চরবংশী ২নং ওয়াড, 
ইসলামগ -৩৭০১, রায় র, 

ল ী র।

০১/০৪/১৯৮৭ ল ী র। এস.এস.িস.৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.০০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ।

০৬৬৬৬৯৩, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১১। মাঃ শািকল হােসন, 
িপতা: মর ম আ স 

সা ার।

িব ৎ ডেকােরটর মিহলা কেলজ 
রাড, িনমনগর, বা বাড়ী, ৮নং 
ওয়াড, বা বাড়ী-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

িব ৎ ডেকােরটর মিহলা 
কেলজ রাড, িনমনগর, 
বা বাড়ী, ৮নং ওয়াড, 
বা বাড়ী-৫২০০, সদর, 

িদনাজ র।

০৪/১১/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.- ৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

৮১৮২১৫৩, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১২। মাঃ ফােয়জ আলী, 
িপতা: মাঃ িজয়াদ আলী।

 দ ত ম ল, নািসরনগর, 
নািসরনগর-৩৪৪০, নািসরনগর, 

া ণবািড়য়া।

 দ ত ম ল, নািসরনগর, 
নািসরনগর-৩৪৪০, 

নািসরনগর, া ণবািড়য়া।

০১/০৩/১৯৮৯ া ণবািড়য়া। দািখল - ৪.৩৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.- ৩.২২, 
এম.এস.এস.-৩.৩৯।

৯৯০৪৮৯৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



২১৩। মাঃ সালায়মান হােসন, 
িপতা: আ ল জ ার সখ।

রা াক মৗলিভর বািড়, ১৯ 
সানাতলা লন, বােগরহাট 

পৗরসভা, বােগরহাট-৯৩০০, 
সদর, বােগরহাট।

ঘন াম র, ভিদয়া(২ নং 
ওয়াড) লকা , ফিকরহাট, 

বােগরহাট।

০১/১২/১৯৯০ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭, 
এম.এস.িস-৩.০৯।

২৫১৩৬২২/০, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৪। মাঃ আসা ামান র , 
িপতা: মাঃ আ স 

সা ার।

১০০৫, আল ব রীহল জাহা ীর 
নগর িব  িব ালয়-১৩৪২, 

সাভার, ঢাকা।

১২৫/৭ হােতম আলী সড়ক, 
সানাডা া ১৮ নং ওয়াড, 
িনউমােকট-৯১০০, লনা।

০৮/১০/১৯৯২ লনা। এস.এস.িস.- ৪.৯৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

৩০০/-

২১৫। মাঃ ইমরান হােসন, 
িপতা: মাঃ মাজাে ল 

হােসন।

দি ন ডা ড া, ৯ নং ওয়াড, 
ডা ড া-৮০৪০, ডা ড া, 

শিরয়ত র।

দি ন ডা ড া, ৯ নং ওয়াড, 
ডা ড া-৮০৪০, ডা ড া, 

শিরয়ত র।

১৫/০৮/১৯৯০ শিরয়ত র। এস.এস.িস.-৩.৭৭, 
িডে ামা.- ৩.৩৭,, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১৪৪০০৮৪, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৬। মন বিনক, িপতা: 
জীবন বিনক।

টাওয়াদী (প: া ী), িচিনশ র/ 
ওয়াডনং-০৫ নরিসংদী সরকারী 
কেলজ-১৬০২, সদর, নরিসংদী।

টাওয়াদী (প: া ী), 
িচিনশ র/ ওয়াডনং-০৫ 

নরিসংদী সরকারী কেলজ-
১৬০২, সদর, নরিসংদী।

১৮/০৭/১৯৮৯ নরিসংদী। এস.এস.িস-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 

িব.িব.এস.- ১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

২১১৯২৩৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৭। আঃ মা ান িপতা: আ ল 
হােসম।

৩৩৫, আলী র, ১নং নওপাড়া, 
বলঘিরয়া-৬২৪০, গা র, 

রাজশাহী।

৩৩৫, আলী র, ১নং নওপাড়া, 
বলঘিরয়া-৬২৪০, গা র, 

রাজশাহী।

১২/০৫/১৯৯১ রাজশাহী। দািখল-৪.৬৭,       আিলম-
৪.০০,       ফািযল-৩.৪২,  

    মা াস-২য় িবভাগ।

০৭৬৯১৯৮, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৮। মাঃ ওয়ািশ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আঃ জিলল।

মাধ র, উজান াম, কিরম র-
৭০০০, ি য়া সদর, ি য়া।

মাধ র, উজান াম, কিরম র-
৭০০০, ি য়া সদর, ি য়া।

১৫/০৮/১৯৮৯ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১, 
এম.এস.িস-৩.২৬।

৭৪৫২৮৯৫, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৯। মাঃ স জ রানা, িপতা: 
মা া বাবর আলী।

গাছবাড়ীয়া, জয়নগর, অ তনগর-
৭৫১৪, কািলয়া, নড়াইল।

গাছবাড়ীয়া, জয়নগর, 
অ তনগর-৭৫১৪, কািলয়া, 

নড়াইল।

২৪/১০/১৯৯০ নড়াইল। এস.এস.িস.- ৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৬১।

১৬২৯১৮৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২০। িমজান সরদার, িপতা: 
ইমরান সরদার।

৪১/২৩/িজ, িজগাতলা, িজগাতলা-
১২০৯, হাজারীবাগ, ঢাকা।

পড়লী, লারাম র, 
লারাম র-৭৫০০, সদর, 

নড়াইল।

১২/০৫/১৯৮৮ নড়াইল। এস.এস.িস.- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৪৬৪১৭১, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২১। মাঃ মা ামান িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

ম নং-১০৬, িকউ. ক. হল, 
েয়ট, েয়ট-১৭০৭, গাজী র 

সদর, গাজী র।

মাঃ নজ ল ইসলাম, কামার 
পাড়া, বা  খ -৫৪০০, রং র 

সদর, রং র।

০৬/১১/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-৪.০৯, 
িডে ামা.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

১৯৩২০৪০, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



২২২। িব ব চ  দবনাথ, িপতা: 
ল ন চ  দবনাথ।

১৯৯/এ, াট-২১, পি ম 
আগারগাও, মাহা দ র-১২০৭, 

ঢাকা।

খিলশাখালী, বদর র, ওয়াড 
নং-০৫, খিলশাখালী-৮৬০০, 

প য়াখালী, প য়াখালী।

১১/০২/১৯৯০ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫২, 
এম.এস.িস-০.০।

১৯০৮০৫১, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৩। মায়াে ম হােসন, 
িপতা: মিতউর রহমান।

সরকার বািড়, মাহ দ র, 
িব িনয়া, নামা মাহ দ র-২২৪০, 

ভা কা, ময়মনিসংহ।

সরকার বািড়, মাহ দ র, 
িব িনয়া, নামা মাহ দ র-

২২৪০, ভা কা, ময়মনিসংহ।

২৬/১০/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। দািখল-৩.৪২,       আিলম-
৩.৬৭,       াতক-৩.০৪,  

   াতেকা র-৩.১২।

০৪৩৬৭৫৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৪। মাঃ শিফ ল ইসলাম 
সকত, িপতা: আ স 

সা ার ফিকর।

১৯৫/১ ব রাম রা, ২২নং 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

১৯৫/১ ব রাম রা, ২২নং 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

২৫/০৫/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৫।

৯৭১৭৬২৮, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৫। মাঃ রমজান হােসন, 
িপতা: মাঃ সালায়মান 

মা া।

িব.এফ.আই. িড.িস. রাড, 
বাড়ীনং-০৪, ব সনপাড়া,০২ নং 

ওয়াড, দৗলত র-৯২০২, 
দৗলত র, লনা।

িব.এফ.আই. িড.িস. রাড, 
বাড়ীনং-০৪, ব সনপাড়া,০২ 
নং ওয়াড, দৗলত র-৯২০২, 

দৗলত র, লনা।

০১/০৬/১৯৮৬ লনা। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-২য় িবভাগ, 

িব.এড-১ম িবভাগ।

৭৮৪৩৫৭৪, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৬। তািনয়া হাবীব িপতা: 
মাঃ আহসান হাবীব।

নাম িভেলজ, এ২/২িব, রাড-০১, 
ক-আই, বনানী-১২১৩, বনানী, 

ঢাকা।

রাড-২৩, কাচারীপাড়া-০৫, 
ভড়ামারা-৭০৪০, ভড়ামারা, 

ি য়া।

১০/০১/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.- ৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.- ২.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

৯৮৬৭৪৩২, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৮। ত ন িব াস, িপতা: 
গালক িব াস।

প নাথ র, পাড়াডাংগা-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

প নাথ র, পাড়াডাংগা-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

০২/০৪/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 

াতক- ৩.০৭, াতেকা র-
৩.২৯।

৭১৫১১০৫, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৯। মাঃ আ াহ আল 
শা র, িপতা: মাঃ আ ল 

কােশম।

িড/১১/এ রলওেয় অিফসাস 
কেলানী, কমলা র, শাি নগর-

১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

িদগলগাও, মনতলাহাট-২২১০, 
াগাছা, ময়মনিসংহ।

০৩/১২/১৯৯১ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৭।

০৩৫৫০৬৪, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩০। মাঃ আল শাহিরয়ার 
শািহন, িপতা: মাঃ 

গালাম সেরায়ার সরদার।

হািববা মহল, বাড়ী: ৩য় 
তলা/১৩/১, রাড-০৩, ক-এ, 

আরামবাগ-আ/এ, প বী, পনগর-
১২১৬, পনগর, ঢাকা-১২১৬।

গালাম সেরায়ার সরদার, 
ব শবািড়য়া, সাগরদািড়, 

গাপেসনা-৭৪৫০, কশব র, 
যেশার।

০৪/০৫/১৯৮৮ যেশার। এস.এস.িস-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

১০৮০৮১৩, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৩১। মাঃ পারেভজ রহমান, 
িপতা: মাঃ রয়াজ াহ 

ইয়া।

৬৬, বগইর, গা র, বড়তলা-
৩৪০২, আ গ , া ণবািড়য়া।

৬৬, বগইর, গা র, বড়তলা-
৩৪০২, আ গ , া ণবািড়য়া।

০৫/০৫/১৯৮৭ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস-২.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

৮০৫৩১৩৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩২। সািফয়া আজাদ, িপতা: 
আ ল কালাম আজাদ।

১/২, লখাই ামািনক লন, 
হিরশংকর র, ১২ ন র, মািহনী 

িমলস-৭০০১, ি য়া সদর, 
ি য়া।

১/২, লখাই ামািনক লন, 
হিরশংকর র, ১২ ন র, 

মািহনী িমলস-৭০০১, ি য়া 
সদর, ি য়া।

০১/০১/১৯৯৩ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.০২।

১০২৪০০৯, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৩। আ ল হা ান, িপতা: 
আিজজার রহমান।

ী, আদমদীিঘ, আদমদীিঘ-
৫৮৯০, আদমদীিঘ, ব ড়া।

ী, আদমদীিঘ, আদমদীিঘ-
৫৮৯০, আদমদীিঘ, ব ড়া।

৩০/১২/১৯৮৯ ব ড়া। দািখল - ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯১, 
এম.এস.িস.-৩.১৮।

১৪৫৬১৫৯, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৪। জয় মার সরকার, 
িপতা: ত. ত ণ সরকার।

র ( সেনর খামার) 
মাগলবাসা-০১, মাগলবাসা-

৫৬০০, িড় াম সদর, িড় াম।

র ( সেনর খামার) 
মাগলবাসা-০১, মাগলবাসা-

৫৬০০, িড় াম সদর, 
িড় াম।

১৫/০৩/১৯৮৭ িড় াম। এস.এস.িস-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

৭৬০৩৩২১, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৫। িলটন সরকার, িপতা: 
কা  সরকার।

৮/১ আ াহর অবদার ভবন, 
জয়নাগ রাড, লাল বাগ, 

বকিশবাজার ( পা া)-১২১১, 
চকবাজার, ঢাকা।

যে , কা  সরকার, 
িদিঘরপাড়, কদমবাড়ী, 

কদমবাড়ী-৭৯১১, রাৈজর, 
মাদারী র।

২৫/১২/১৯৯১ মাদারী র। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

০৭১৫৫৮২, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৬। মাঃ সাই ল ইসলাম 
দওয়ান, িপতা; মাঃ 

খারেশদ আলম দওয়ান।

২৮ নং ভাগল র লন, ২২নং 
ওয়াড, িনউমােকট-১২০৫, 

হাজারীবাগ, ঢাকা।

২৮ নং ভাগল র লন, ২২নং 
ওয়াড, িনউমােকট-১২০৫, 

হাজারীবাগ, ঢাকা।

১৫/০৭/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস - ৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

০৭১৫৮৪৬, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৭। সাহাগ রায়, িপতা: ভ  
মাহন রায়।

বাসা-১০, রাড-৩১, পনগর, 
িমর র-০২, পনগর, ঢাকা।

২নং বাফাজ উ ীন রাড, 
হািতখানা, সয়দ র-৫৩১০, 

সয়দ র, নীলফামারী।

১৯/১১/১৯৯৩ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৩।

০৬৬৬৪৮৭, ০৪//০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৮। মাঃ আল- গািলব, িপতা: 
র ল আিমন।

র ল আিমন, আট িনয়া, ১১নং 
রড়বালা, ছড়িন-৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

র ল আিমন, আট িনয়া, 
১১নং রড়বালা, ছড়িন-৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

০১/০৬/১৯৯২ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৯।

০৫৮৫৯৫১, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৩৯। মাঃ িমজা র রহমান 
হাওলাদার, িপতা: 
আব ল জ ার 

হাওলাদার।

হাি  নং-৩২৭/৩ ( াট-২০৩) 
জাফরাবাদ, শংকর, মাহা দ র-

১২০৭, ধানমি , ঢাকা।

কলস াম, কািশ র, ব-
পাংশা-৮২০০, বিরশাল সদর, 

বিরশাল।

২৭/০৪/১৯৮৯ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫।

১৯৫৬৬৫৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪০। নাজ স সউদ, িপতা: 
সােয়ম উ ীন।

১৫/এ (২য় তলা) ীনওেয়, 
মগবাজার, শাি নগর-১২১৭, ঢাকা

৮১১, সািকব িভলা, লশান 
মাড়, জয় রহাট-৫৯০০, 

জয় রহাট,।

১৮/১২/১৯৮৭ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৩০, 
িব.এ.- ১ম িবভাগ,  
এম.এ.-২য় িবভাগ।

৯৭১৭৭৪৬, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪১। কাম ন নাহার তািনয়া, 
িপতা: কাজী আিজ ল 

ইসলাম।

১৮২/১, াশনাল পিলেটকিনক 
ইনঃ ব তজ রী বাজার, 
তজগ ও, এসও-১২১৫, 

তজগ ও, ঢাকা।

হােবলী গাপাল র, ফিরদ র 
পৗরসভা, ফিরদ র-৭৮০০, 

সদর, ফিরদ র।

০৭/১২/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৪৫, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

১৮৯৪৬৭৫, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৩। ভাশীষ ভৗিমক, িবরাজ 
কাি  ভৗিমক।

বাড়ীনং-১২-২-িব, সড়ক নং-১, 
ক ান র, মাহা দ র-১২০৭, 

িমর র, ঢাকা।

জয়নগর, কাদবা- দওড়া, 
ব ড়া, িম া।

০৪/১০/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.- ৩.০০, 

িব.এস.িস.-৩.৩৫, মা াস-
৩.৩৮।

৯৯৮৯৬৮৭, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৪। মাঃ রােসল রানা, িপতা; 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

বাড়ীনং-৩৭২, চরকাদহ, 
সানা খী, হিরনাথ র-৫৮৫০, 

কািজ র, িসরাজগ ।

বাড়ীনং-৩৭২, চরকাদহ, 
সানা খী, হিরনাথ র-৫৮৫০, 

কািজ র, িসরাজগ ।

২০/১০/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৫৪, 
িব.এস.িস.- ৩.৩১।

৯৪০১০৪১, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৫। আ  দাউদ, িপতা: আ ল 
মা দ িব াস।

১৮১, গাপ াম, জাতপাড়া-
৭০২১, খাকসা, ি য়া।

১৮১, গাপ াম, জাতপাড়া-
৭০২১, খাকসা, ি য়া।

০৪/০২/১৯৯১ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৬৭, 
িডে ামা.- ৩.৭২, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১৮৯৪৬৭৩, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৬। তাপ মার ম মদার, 
িপতা: অ ব ম মদার।

িজ-২৬/১৬, এ  কালনী, 
১০নং িজিপও-১০০০, মিতিঝল, 

ঢাকা।

ঈ রদী, জািন র, 
একতার রহাট-৭০২০, 

খাকসা, ি য়া।

২০/০৫/১৯৮৯ ি য়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৮, 
এম.এস.িস-৩.৮৫।

৯৮৬৭৫৪২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৭। মাঃ নাজ ল হাসাইন, 
িপতা: ত. হােসন আলী।

জা া র (বনগ ) ১ নং  
খাড়াগাছ, লাল র-৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

জা া র (বনগ ) ১ নং  
খাড়াগাছ, লাল র-৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

০১/০১/১৯৯২ রং র। দািখল.- ৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস-২য় িবভাগ, 

িব.এড- ফল ত ািশত।

৮২০০১৫২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৪৮। মাঃ আসগার হাসাইন, 
িপতা: ত. মাতাহার 

হােসন।

বাড়ী নং-১১, রাড নং-০৬, ক-
িস, কােদরাবাদ হাউিজং-
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

চরাজ ী বাড়ী, পি ম 
শাষািলয়া, ৩নং পরেকাট 

ইউিনয়ন, শাহা র-৩৮৮১, 
চাটিখল, নায়াখালী।

০১/০৩/১৯৮৯ নায়াখালী। দািখল.- ৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস-১ম িবভাগ।

০৯৩২৯৭২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৯। মাঃ আিস র রহমান, 
িপতা: মাঃ ফজলার 

রহমান।

এ-১, ইট হাম, ৫৮/ছ/৪, পি ম 
রাজাবাজার-২৭, তজগ ও-১২১৫, 

তজগ ও, ঢাকা।

হাি  নং-১৩৬, লতানাবাদ-
২০, ঘাড়ামারা-৬১০০, 

বায়ািলয়া, রাজশাহী।

০১/০১/১৯৯২ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ।

১৩৪৩৩৭২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫০। আসমা আকতার মৗ মী, 
িপতা: আ  হািনফ।

৪/১২, সিল াহ রাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

৪/১২, সিল াহ রাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯২ বিরশাল। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭।

১১৪৮৭৯৪, ০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫১। পা িমতা সাহা, িপতা: 
পিরমল চ  সাহা।

বাসা নং-১২, সড়ক নং-০২, 
ওয়াড নং-০৫, প বী-১২১৬, 

প বী, ঢাকা।

াম: িগহাটী, ওয়াড নং-০৬, 
িগহাটী-৯২৪২, পসা, লনা।

২৪/০৮/১৯৯০ নারায়নগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭১।

১১০৭৯১৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৩। মাঃ আ াহ আল 
মা ন, িপতা: মাঃ 
আিম ল ইসলাম।

গায়ালপাড়া-০২, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

গায়ালপাড়া-০২, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

০৩/১২/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

০৭১৫৯৪৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৪। শাহানাজ পারভীন, িপতা: 
শাম ল হক।

ফিকরপাড়া, ০৬,ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

ফিকরপাড়া, ০৬,ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

৩০/১২/১৯৮৮ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

০৭১৫৯৪৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৫। মাঃ আিশ র রহমান, 
িপতা: আকমল হােসন।

িচথলী দি ন পাড়া, িমঠা র , 
িমঠা র-৫৪৬০, িমঠা র, 

রং র।

িচথলী দি ন পাড়া, িমঠা র 
, িমঠা র-৫৪৬০, িমঠা র, 

রং র।

০১/০১/১৯৯১ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৩।

৯৯৮৯৬৮৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৬। মাঃ শািহন িময়া, িপতা: 
আব ল কিরম িময়া।

আব লাবাদ, নািছরাবাদ, 
আব লাবাদ-৭৮৩০, ভাংগা, 

ফিরদ র।

আব লাবাদ, নািছরাবাদ, 
আব লাবাদ-৭৮৩০, ভাংগা, 

ফিরদ র।

২১/০৯/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস - ২.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৮৯৯৯৫০৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৭। নীিতশ র ন ভৗিমক, 
িপতা: জগদীশ চ  

ভৗিমক।

১৪০/এ, আহা দবাগ, স জবাগ, 
বাসােবা-১২১৪, ঢাকা।

ব চ র, ৩নং বচ র, 
বরাগীরহাট-৩৯২০, 
দাগন ঞা, ফনী।

০৭/১২/১৯৯৩ ফনী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

০৭৮০৩২৯, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৫৮। মাঃ ইকবাল হােসন, 
িপতা: মাঃ আ তােহর 

হােসন।

তরাইল, বা ী, জাড় িরয়া-
৭১১০, গাংনী, মেহর র।

তরাইল, বা ী, 
জাড় িরয়া-৭১১০, গাংনী, 

মেহর র।

১৫/০৪/১৯৮৯ মেহর র। এস.এস.িস - ৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

০৬৬৬৭৪৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৯। নাঈম উ ীন আহে দ, 
িপতা: এ. ক. র 

মাহা দ।

৪০, সনপাড়া পবতা, ঢাকা উ র-
১৪, িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

৪০, সনপাড়া পবতা, ঢাকা 
উ র-১৪, িমর র-১২১৬, 

িমর র, ঢাকা।

০৩/০১/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-২.১৩, 
িডে ামা.- ২.৮৩, 
িব.এস.িস.- ২.৩৬।

০৪৯৭৫৩২, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬০। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ আমজাদ 

হােসন।

ি  খা: পা:, ি  বাজার-
১৯৯৭, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

ি  খা: পা:, ি  বাজার-
১৯৯৭, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

২৮/১১/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস - ৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ২.৬০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৮৯৯৯৫০৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬১। অসীম মার পাল, িপতা: 
িবজয় শংকর পাল।

সউজগাড়ী, পাল পাড়া, ব ড়া-
৫৮০০, সদর, ব ড়া।

সউজগাড়ী, পাল পাড়া, ব ড়া-
৫৮০০, সদর, ব ড়া।

২৭/১১/১৯৮৯ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৫।

১৪৯৩৩৬৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬২। মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল 

মাতােলব।

২/২ রজাহান রাড, (৫ম তলা 
বাম পােশ), মাহা দ র 

াথিমক িব ালয় এর ব পােশ, 
মাহা দ র, ঢাকা।

হিরনটানা ০১নং জলমা 
ইউিনয়ন, জলমা-৯২৬০, 

ব য়াঘাটা, লনা।

১২/১০/১৯৯৯ লনা। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 

াতক- ২.৮২, াতেকা র-
৩.২৫।

১২৪৫৭৪২/৪৬/৪৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৩। মাঃ িমরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ রজব আলী।

নহাটী, নলডা া, খিড়খালী-
৭৩০০, সদর, িঝনাইদহ।

নহাটী, নলডা া, খিড়খালী-
৭৩০০, সদর, িঝনাইদহ।

০৮/০৮/১৯৯০ িঝনাইদহ। এস.এস.িস-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস- ৩.০৫, 
এম.এস.িস-৩.৪৫।

১০২৪১৬৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৪। ফিরদা খানম, িপতা: 
আিতয়ার র ল খ ন।

খ ন বািড়, গজািরয়া, বিন, 
িগমাডাংগা-৮১২০, টংগীপাড়া, 

গাপালগ ।

খ ন বািড়, গজািরয়া, বিন, 
িগমাডাংগা-৮১২০, টংগীপাড়া, 

গাপালগ ।

০১/০১/১৯৯২ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৬।

০৯৩২৯৮৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৫। মাঃ মাহ ব আলী 
িসি কী িপতা: মাঃ 

মেনায়ার হােসন 
িসকদার।

বাসা-১৯, সড়ক-১৯, আরা ব, ০৮ 
নং ওয়াড িঝনাইদহ সদর-৭৩০০, 

সদর, িঝনাইদহ।

বাসা-১৯, সড়ক-১৯, আরা ব, 
০৮ নং ওয়াড িঝনাইদহ সদর-

৭৩০০, সদর, িঝনাইদহ।

০১/০১/১৯৯৩ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

০৯৩২৯৯৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৬। মাঃ সাম ে াহা, িপতা: 
মাঃ আিন র রহমান।

সাহা র, সাহা র-৬৬২০, 
ঈ রদী, পাবনা।

সাহা র, সাহা র-৬৬২০, 
ঈ রদী, পাবনা।

১৩/১২/১৯৮৮ পাবনা। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

১৪৮১৩৮৬, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৬৭। জাবােয়র েসন মন, 
িপতা: ত. মাহা দ 

আফাজ উি ন।

০১ নং ওয়াড, চরমা ালীয়া, 
চরমা ালীয়া-১৬৫০, মেনাহরদী, 

নরিসংদী।

০১ নং ওয়াড, চরমা ালীয়া, 
চরমা ালীয়া-১৬৫০, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

২০/১০/১৯৮৮ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৬।

৮১৪৬৫৯৬, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৮। পালী খা ন, িপতা: 
মাঃ আঃ গিন মা া।

িদ ন কমািশয়াল ইনি উট 
৯৩/১এ সরদার কমে , 

আগারগ ও, তালতলা, 
মাহা দ র-১২০৭,ঢাকা।

দৗলত র, ৩নং কালা 
ইউিনয়ন , খাল লা-৭৩০০, 

কালীগ , িঝনাইদহ।

২২/১১/১৯৮৭ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 

িব.িব.এস.-২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৪৯৭৬২৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৯। অ রা দ, িপতা: পন 
মার দ।

২৭ নং তাপািদত  রাড, পাবলা, 
০৫ ন র, দৗলত র-৯২০২, 

দৗলত র, লনা।

২৭ নং তাপািদত  রাড, 
পাবলা, ০৫ ন র, দৗলত র-
৯২০২, দৗলত র, লনা।

৩১/১২/১৯৯৪ লনা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৫।

৭২১৯২৫৮, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭০। ার আলী, িপতা: খাদা 
বকস।

উ র চ দ র, দা ড় দা, 
কাপিসডাঙগা-৭২২১, দা ড় দা।

উ র চ দ র, দা ড় দা, 
কাপিসডাঙগা-৭২২১, 

দা ড় দা।

২৭/০২/১৯৮৭ য়াডা া। দািখল.- ২.১৭, 
এইচ.এস.িস.- ২.৫০, 
িব.এ.- ২য় িবভাগ,  
এম.এ.-২য় িবভাগ।

৬৭৫৪৩৪৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭১। রহানা পারভীন িরমা, 
িপতা: রিবউল ইসলাম।

িহতাম র, মেনাহর র, শল পা-
৭৩২০, শল পা, িঝনাইদহ।

িহতাম র, 
মেনাহর র, শল পা-৭৩২০, 

শল পা, িঝনাইদহ।

০৯/১০/১৯৯১ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক- ৪.৭২, াতেকা র-
৪.৭১।

৭১৫২৩৮১, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭২। মাহ র রহমান, িপতা: 
ত. আব স সা ার।

যে , নাজ ল জনােরল 
ার,১০১ দি ন গাড়ান, গাড়ান 
কাচা বাজার, িখলগ ও, ঢাকা-

১২১৯।

াম-বািজেতা, পা. বািজেতা( 
িশ র হাট), ওয়াড নং-০৭, 

িমজাগ , প য়াখালী।

২২/১২/১৯৮৮ দািখল.- ৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ,  
এম.এস.িস.-২য় িবভাগ।

১৩১০২৩৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭৩। মাঃ শাহা ীন িপতা: 
মাঃ আিজজ ী।

কালাইডা া, িপেরাজ র, বারাদী-
৭১০০, মেহর র সদর, 

মেহর র।

কালাইডা া, িপেরাজ র, 
বারাদী-৭১০০, মেহর র 

সদর, মেহর র।

২১/০১/১৯৮৭ মেহর র। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-১.৪০, 

িব.িব.এস.-১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০২৪৯৮৪৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭৪। মাঃ ল আমীন িপতা: 
মাঃ আিজ ি ন ।

গারাই, ০৩ নং ওয়াড ভািবচা, 
ছাতড়া-৬৫৩০, িনয়ামত র, 

নওগ ।

গারাই, ০৩ নং ওয়াড ভািবচা, 
ছাতড়া-৬৫৩০, িনয়ামত র, 

নওগ ।

২১/১০/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ২.৫৪।

১৪৮১৩৯৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৭৫। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ তিববার 

রহমান।

গায়ালপাড়া, ল ি েবনী-৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

গায়ালপাড়া, ল ি েবনী-
৭৩২০, শল পা, িঝনাইদহ।

০৩/০৬/১৯৯০ িঝনাইদহ। এস.এস.িস-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস- ৩.৩১, 
এম.এস.িস-৩.৫২।

১০২৪১৬৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭৬। মাঃ কিবর বােয়র, 
িপতা: ফিরদ আহেমদ।

ফাতমা মি ল-১৪/৪, ওসমান গিন 
রাড, দ পাড়া, ইসলাম র-১৭১২, 

টংগী, গাজী র।

সরকার বািড়, িবটঘর, িবটঘর-
৩৪১৭, নবীনগর, া ণবাড়ীয়া।

১০/০৪/১৯৯০ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-এ, িডে ামা.- 
৩.০৫, িব.এস.িস.- ৩.৭৪।

১১৪৮৯৪৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭৮। িরয়াজ উি ন, িপতা: শাহ 
জাহান।

রাম নং-২০২, এফ. আর. খ ন 
হল, েয়ট, িলয়া, ২৫ নং 
ওয়াড, গাজী র সদর-১৭০০, 

সদর, গাজী র।

আেনায়ার আলী হাওলাদার 
বািড়, বাসা নং-৭০৩, 

আ য়াতলী, ১১ নং ওয়াড, 
জকসন বাজার-৩৭০০, সদর, 

ল ী র।

০৯/০৯/১৯৮৯ ল ী র। এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
িডে ামা.- ৩.৫৫, 
িব.এস.িস.- ২.৬৬।

০৮৪৪৩৪০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭৯। রােবয়া খা ন, িপতা: 
মাঃ হা ন-অর-রিশদ।

বাসা নং-৪৮৭, আরামবাগ (ন ন 
পাড়া)-১৪, বটতলা হাট-৬৩০০, 

সদর, চ পাই নবাবগ ।

বাসা নং-৪৮৭, আরামবাগ 
(ন ন পাড়া)-১৪, বটতলা হাট-
৬৩০০, সদর, চ পাই নবাবগ ।

০৭/০৭/১৯৮৯ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৫.০০  
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.এস.িস-৩.৫১, 

এম.এস.িস.-৩.৪৩।

১৩২৭৩৮৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮০। ফারজানা ইসলাম, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

ি া মসিজদ লন,  ি া 
আবািসক এলাকা, িনিশ ারা, 
ব ড়া-৫৮০০, সদর, ব ড়া।

ি া মসিজদ লন,  ি া 
আবািসক এলাকা, িনিশ ারা, 
ব ড়া-৫৮০০, সদর, ব ড়া।

৩১/১২/১৯৯১ ব ড়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৯,  
এম.িব,এ-৩.৫৯।

০৫৮৫৯৪৭, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮১। িমত মার সাহা, িপতা: 
মার চ  সাহা।

বা েদব র, বা েদব র/৫, 
বা েদব র-৬৩০০, গাদাগাড়ী, 

রাজশাহী।

বা েদব র, বা েদব র/৫, 
বা েদব র-৬৩০০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

২০/১২/১৯৮৭ রাজশাহী। এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 

িব.এ.-২য় িবভাগ,  এম.,এ-
২য় িবভাগ।

১২১৬৬৩৯/৫৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮২। মাহাঃ ওয়ািহদ রানা, 
িপত: মাঃ জয়নাল 

আেবদীন।

ল ডা া, রাধানগর, 
গািপনাথ র-৬৩২০, গাম া র, 

চ পাইনবাবগ ।

ল ডা া, রাধানগর, 
গািপনাথ র-৬৩২০, 

গাম া র, চ পাইনবাবগ ।

২০/১০/১৯৮৭ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৩.০০  
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

িব.এস.িস-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

১২১৬৬৪০/৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৩। িজত মার সন, িপতা: 
শা  মার সন।

৩১/৫ (৪থ তলা) বা রমাঠ, 
ক াণ র, িমর র-১২১৬, 

িমর র, ঢাকা।

আলতােপাল, ৬নং ইউ. ০৫নং 
ওয়াড, ম লেকাট বাজার-
৭৪৫০, কশব র, যেশার।

০২/১০/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

১১৩৩১৩৯/৪৬/২০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৮৪। আসা ামান িপয়াল, 
িপতা: ডা. মাঃ 
আখতা ামান।

৫৯৮/৫৩৭-তাল র ব পাড়,  
১ম কাি পাড়, ১০ নং ওয়াড, 

িস  কেপােরশন, িম া-৩৫০০, 
আদশ সদর, িম া।

৫৯৮/৫৩৭-তাল র ব 
পাড়,  ১ম কাি পাড়, ১০ নং 

ওয়াড, িস  কেপােরশন, 
িম া-৩৫০০, আদশ সদর, 

িম া।

২৯/১২/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৫।

১১২২৩০১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৫। মাঃ নবাউল কািরম 
সরকার, িপতা: মাঃ 

আ ল হােসন সরকার।

িড-২, ১১৬/১ বািগচা, ওয়াড নং-
০১, িখলগ ও-১২১৯, িখলগ ও, 

ঢাকা।

পাটাই ড়া, ০৯ নং িভয়াইল, 
কািলগ -৫২৪০, িচরর ব র, 

িদনাজ র।

২৩/০২/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.৭৫  
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.এস.িস-৩.১৬, 

এম.এস.িস.-৩.২৬।

৯৫৩৪২৬০, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৬। মাঃ সাি র খান িহন, 
িপতা: মাঃ ছিমর উি ন।

অ নগাছা, আমলা, িমর র-
৭০৩০, িমর র, ি য়া।

অ নগাছা, আমলা, িমর র-
৭০৩০, িমর র, ি য়া।

১৫/০৭/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.এস.িস-৩.০৮, 
এম.এস.িস.-৩.২১।

৯৫৩৪২৫৯, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৭। মাঃ সাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ িজয়া ল 

ইসলাম।

পি ম টামারা, টামারা-
৫৩৩০, জলঢাকা, নীলফামারী।

পি ম টামারা, টামারা-
৫৩৩০, জলঢাকা, নীলফামারী।

১০/০১/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

৮৫৮২৩৯৮, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৮। মাঃ আিফজার রহমান, 
িপতা: মাঃ আজগার 

আলী।

 িভলা, মহ ত বািজতপাড়া, 
ক কাটা, মলা ক কাটা-৫৩০০, 

সদর, নীলফামারী।

 িভলা, মহ ত 
বািজতপাড়া, ক কাটা, মলা 

ক কাটা-৫৩০০, সদর, 
নীলফামারী।

০২/০৩/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৪।

৮৫৮২৪০২, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৯। মাঃ ওসমান গিন, িপতা: 
ফজল কিরম।

শিফউল আযেমর বাড়ী, 
লমশীখালী, লমশীখালী-৪৭২০, 

বিদয়া, ক বাজার।

শিফউল আযেমর বাড়ী, 
লমশীখালী, লমশীখালী-

৪৭২০, বিদয়া, ক বাজার।

০১/০১/১৯৯০ ক বাজার। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৯৯৩৬৪৬/০১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯০। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ আব র 

রিশদ।

৯১/ এ, দিব ার (দ:) গামতী, 
আ. এলাকা , দিব ার পৗরসভা-
০৫, দিব ার-৩৫৩০, িম া।

ঘাষঘর উ র পাড়া, ঘাষঘর, 
৬নং ফেতহবাদ-০৫, খিলল র-

৩৫৩১, দিব ার, িম া।

০১/০১/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস - ৩.০৩, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৩০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস- ২য় িবভাগ।

৭৯৭৫৬২১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯১। এস.এম খােলক উল 
বাসার, িপতা: মাঃ বদর 

উি ন সখ।

বাড়ীনং-১২৪, কা ন র, চাপড়া, 
কমলা র-৭০০০, মারখালী, 

ি য়া।

বাড়ীনং-১২৪, কা ন র, 
চাপড়া, কমলা র-৭০০০, 

মারখালী, ি য়া।

০৫/০৭/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৬৯,   
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.িস-৩.২৮, 

এম.এস.িস.-৩.৫৩।

০৭৮৬৬৫৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৯২। মাঃ ছানাউ াহ, িপতা: 
জিমর উি ন ী।

িজিপখ-৫৪, শাহজাদ র ( 
ব শতলা) ১৮ নং ওয়াড, লশান-
১২১২, লশান, ঢাকা।

ী বািড়, খালপাড়, গা র, 
০৫নং গা র ইউিনয়ন, 
আন  বাজার-৩৬৪০, মতলব 
উ র, চ দ র।

২০/০৫/১৯৮৭ চ দ র। এস.এস.িস.-৩.৫০,   
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

িব.এস.িস-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ,  

আই.িস. -৪.০০।

০৭৬৯১৪৭২, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৩। ম  , িপতা: মেনাজ 
।

বাসা:-২৮, লন-০৫, দি ন 
আন  নগর, বা া, লশান-
১২১২, ঢাকা।

মেনাজ , কাটাবািড়, 
লবািড়, িদনাজ র।

১০/০১/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৪।

০৭৭৫৭৭৬, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৪। অেশাকা দাশ, িপতা: 
নীল কাি  দাশ।

১৫২, ৫ম তলা, রাড-১৯, পি ম 
ধানমি , ব রােয়র বাজার, 
ধানমি -১২০৯, ঢাকা।

সরকার ম মদার এ  কাং, 
৪১৩, খা নগ , খা ন , 
কাতয়ালী-৪০০০, চ াম।

০২/০২/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-৪.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.িস-৩.৩৪, 
এম.িব.এ.-৩.৫৫।

০৭৭৫৭৮৬, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৫। ইসিতয়াক আহেমদ 
ইনাম, িপতা:  ফিরদ 
উ ীন আহেমদ।

বািড়নং-১৩, রাড-১২, উ রা, 
স র-৩, উ রা মেডল টাউন-

১২৩০, উ রা, ঢাকা।

বািড়নং-১৩, রাড-১২, উ রা, 
স র-৩, উ রা মেডল টাউন-

১২৩০, উ রা, ঢাকা।

১৬/০২/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৬।

১৪২৬৬১৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৬। মাঃ ইসরািফল ম ল, 
িপতা: মা৬ ওিল ি ন 
ম ল।

কনক , ২১৯, ২য় কেলানী, 
মাজার রাড, িমর র-০১, দা স 
সালাম, ঢাকা।

বাগডা া, ১৮খাদা, 
গাংনািলয়া-৭৫০০, মা রা 
সদর, মা রা।

১৪/০৮/১৯৯১ মা রা। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 

অনাস.- ৩.২২।

০৩৪০৯৭৬, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৭। মাঃ আ াহ, িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন।

র নাথ র, রাধাকানাই, আলী র-
২২১৬, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

র নাথ র, রাধাকানাই, 
আলী র-২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ। দািখল-৩.৮৩,       
আিলম-৩.০৮,       াতক-
২য় িবভাগ,     াতেকা র-

১ম িবভাগ।

১৭০৬৬৫৮, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৮। সয়দ মিহউি ন 
আহেমদ, িপতা: আলহা্  

ন র উি ন আহেমদ।

াট নং-৪িব, বাসা নং-৩৯/৫/এ, 
জিমলা গােডন, বউ বাজার গিল, 

ব রাম রা, িখলগ ও-১২১৯, 
রাম রা, ঢাকা।

বাসা নং-২৩, িড ক িপ- 
সড়ক, ওয়াড-০৪, বর না-
৮৭০০, সদর,  বর না,

০১/০২/১৯৮৬ বর না। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
িডে ামা.- ৩.১১, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

১১৩৫৮৮৫/৪৬/৩৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৯৯। এস. ক. তানভীর মাহ দ 
িপয়াস, িপতা: এস.এম. 
আ লাহ-আল-মাহ দ।

াট নং-৪িব, বাসা নং-৩৯/৫/এ, 
জিমলা গােডন, বউ বাজার গিল, 

ব রাম রা, িখলগ ও-১২১৯, 
রাম রা, ঢাকা।

মেহ র, জগ াথ র 
ইউিনয়ন, বানয়াকাি -৭৭১০, 

মারখািল, ি য়া।

২৭/০৮/১৯৯১ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.এস.িস-২.৯০, 

এম.এস.িস.-৩.৬০।

১১৩৫৮৮৬/৪৬/৩৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০০। আেনায়ার পারেভজ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

২০১/৩ জলা পিরষদ উ  িব া. 
রাড, মাসকা া, ১৫নং ওয়াড, 

ময়মনিসংহ-২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

২০১/৩ জলা পিরষদ উ  
িব া. রাড, মাসকা া, ১৫নং 
ওয়াড, ময়মনিসংহ-২০০, 
সদর, ময়মনিসংহ।

০৯/০৬/১৯৮৭ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৯।

৯৮৬৬৯০২, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০১। মাহা দ আলািমন িময়া, 
িপতা: মাহা দ 
মাতােলব িময়া।

কিদমধ া, জা কা, বািনয়ারা-
১৯৪৫, িমজা র, টাংগাইল।

কিদমধ া, জা কা, বািনয়ারা-
১৯৪৫, িমজা র, টাংগাইল।

১৭/০৪/১৯৮৯ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
িডে ামা.- ৩.৫১, 
িব.এস.িস.- ২.৫১।

১৯৩২০৪১, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০২। আশরা ল হক, িপতা: 
জ ার িশকদার।

বািড়-৩৯/৫/এ ( জিমলা গােডন) 
াট-৪৩, পি ম রাম রা, 

িখলগ ও-১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

লতলা, এেলংগা, ক -
১৯৭৪, কািলহাতী, টাংগাইল।

৩১/১২/১৯৮৮ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

১১৩৫৮৮৭/৪৬/৩৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৩। মাঃ িশহাব তা কদার, 
িপতা: মাঃ সাম র 
রহমান।

থানা রাড, আদমিদঘী, 
আদমিদঘী-৫৮৯০, আদমিদঘী।

থানা রাড, আদমিদঘী, 
আদমিদঘী-৫৮৯০, আদমিদঘী।

৩১/১২/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ২.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৭০।

০৪৯৭৪৫৭, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০৪। মাঃ নজী ল হক, িপতা: 
মাঃ আিন ল হক।

বাসা:৪৮ রাড:১৪, 
িভ.আই. . েজ , দ: বািরধারা, 
ম ল বা া, লশান-১২১২, 

বা া, ঢাকা।

বাসা নং-১৯৪, রাডনং-০১, 
িচকন মা , ওয়াডনং-০৭, 
ডামার-৫৩৪০, ডামার, 

নীলফামারী।

০১/০৯/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

িব.এস.িস.- ২.৫৭।

১৩৪৩২৮০, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০৫। মাঃ মাছাে ক কিবর, 
িপতা: মাঃ মজবাউল 
কিবর।

িরিনর বািড়-২য় তলা, রহমান 
নগর, ১০ না ার, ব ডা সদর-
৫৮০০, ব ডা সদর, ব ডা।

িরিনর বািড়-২য় তলা, 
রহমান নগর, ১০ না ার, ব ডা 
সদর-৫৮০০, ব ডা সদর, 
ব ডা।

১৬/০১/১৯৮৯ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৩।

০৫৮৫৯৪৮, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০৬। ত সরকার, িপতা: 
শীল সরকার।

িবজয় নগর, তলগাতী, তলগাতী-
২৪০০, আটপাড়া, ন েকানা।

িবজয় নগর, তলগাতী, 
তলগাতী-২৪০০, আটপাড়া, 
ন েকানা।

২৭/০৯/১৯৯০ ন েকানা। এস.এস.িস.-৪.৫৬,   
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.িস-৩.৯১, 

এম.এস.িস.-অ ােপয়াড।

০৪৯৭৪৫৯, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩০৮। মাহা দ আব াহ-আল-
শািফ, িপতা: মাঃ আলী 
আকবর।

এফ-১১০, ব আদালত পাড়া, ১৪ 
নং ওয়াড, টাংগাইল সদর-১৯০০, 
সদর, টাংগাইল।

ভাবখ , বানাইল, ভাবখ -
১৯৪৪, িমজা র, টা্ংগাইল।

০১/১১/১৯৯২ টাংগাইল। এস.এস.িস.-এ+,   
এইচ.এস.িস.-এ+,  

িব.এস.িস- িব,   এম.এস.-
০.০।

৬৪৩৫৮৫৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০৯। মাঃ রা  আহেমদ, 
িপতা: মাঃ বা ল 
হােসন।

বাসা-৫২৯, নওয়া পাড়া, ০৪ নং 
ওয়াড, নওয়া পাড়া-৭৪৬০, অভয় 
নগর, যেশার।

বাসা-৫২৯, নওয়া পাড়া, ০৪ 
নং ওয়াড, নওয়া পাড়া-৭৪৬০, 
অভয় নগর, যেশার।

২২/০১/১৯৯২ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২।

৬৪৯৫৯৭০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১০। সােহল িময়া, িপতা: 
মাঃ শিফউল আলম।

সােহল িময়া, ব ািনক 
কমকতা( আই  এ  ডাটােবজ 

ব াপনা) বাংলােদশ ধান 
গেবষনা ই উট-১৭০১, িষ 
পিরসং ান িবভাগ, গাজী র 
সদর, গাজী র।

মাঃ শিফউল আলম, 
হাজীপাড়া নামা, ৬নং ওয়াড 

রাবাড়ী, কািশম র-১৩৪৬, 
গাজী র সদর, গাজী র।

০৫/১০/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
িডে ামা.- ৩.৭৮, 

িব.এস.িস.- ৩.৬৬, 
এম.এস.িস- চলমান।

৫৭৮৫৭৯০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১১। মাঃ ম ল আলম, 
িপতা: মাঃ মাজাদার 
হােসন।

৭৬/১, নাগিরয়া কাি , ০৮ 
নরিসংদী, পৗরসভা, ইউ.এম.িস 

টিমলস-১৬০১, সদর, নরিসংদী।

৭৬/১, নাগিরয়া কাি , ০৮ 
নরিসংদী, পৗরসভা, 
ইউ.এম.িস টিমলস-১৬০১, 
সদর, নরিসংদী।

০৮/০৬/১৯৮৯ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৩.৮৮,   
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস-৩.৫২, 
এম.িব.এ.-৩.২৫।

৭৩১১২৩২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১২। মাঃ ওমর ফা ক, িপতা: 
মাঃ ছয় ল আলম।

পলা গাজী বাড়ী, ধলই, 
এনােয়ত র-৪৩৩৩, হাটহাজারী, 
চ াম।

পলা গাজী বাড়ী, ধলই, 
এনােয়ত র-৪৩৩৩, 
হাটহাজারী, চ াম।

১০/১১/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৫।

১৩২৭৪০৫/৪৬/১৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৩। তমাল কাি  রায়, িপতা; 
পী ষ মার রায়।

রাজারাম র ( সানালীপাড়া০ 
১০নং ম র, কাজীরহাট-৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

রাজারাম র ( সানালীপাড়া০ 
১০নং ম র, কাজীরহাট-
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

১০/০১/১৯৯২ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

৭১১৫৩৮৬, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৪। মাহাঃ সািদ ল ইসলাম, 
িপতা: মাহাঃ ল হক।

খড়ক র, ০৫ নং ওয়াড, 
শরী জা-৬৩২০, ভালাহাট, 

চ পাই নবাবগ ।

খড়ক র, ০৫ নং ওয়াড, 
শরী জা-৬৩২০, ভালাহাট, 

চ পাই নবাবগ ।

১১/০৪/১৯৮৭ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 
িব.িব.এ.- ৩.৫৯, 
এম.িব.এ.- ৩.৪৫।

০৪৪৮৩৩৪/১, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩১৫। এস.এম. ইমিতয়াজ 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
মিন ল ইসলাম।

িতক, হাসনা হনা-১৪৮/৯, 
ার-১, শাহ আলী বাগ, িমর র-

০১, িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

িপ লজ(বড় তরফ) 
কমলা র, িজয়ারখী ইউিনয়ন, 
কমলা র-৭০০০, ি য়া সদর, 

ি য়া।

০৪/১০/১৯৮৯ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৮১,   
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.িস-৩.০৯, 

এম.এস.িস.-৩.৩৭।

০৯২২১৭৫, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৬। বাস চ  দাস, িপতা: 
মিন  নাথ দাস।

২২৫ নং, সাহাপাড়া, ০৪ নং 
ওয়াড, বদরগ -৫৪৩০, বদরগ , 
রং র।

২২৫ নং, সাহাপাড়া, ০৪ নং 
ওয়াড, বদরগ -৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

২১/০৮/১৯৯১ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১৬৮১৪৫৫, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৭। মাছাঃ ফাহিমদা বগম, 
িপতা: ত. আ ল হািমদ।

১২/িড, িজগাতলা গভ: াফ 
কায়াটার, িজগাতলা-১২০৯, 

ঢাকা।

বাসা নং-৫১, ধাপ জল রাড-
০১, রং র সদর-৫৪০০, রং র 
সদর, রং র।

২০/০২/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.- ৩.১৪, 
এম.এস.এস.- ৩.৩১।

৮১৪৭৫৫১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৮। শািকল আল ইসলাম, 
িপতা: রিফ ল ইসলাম।

১২/িড, িজগাতলা গভ: াফ 
কায়াটার, িজগাতলা-১২০৯, 

ঢাকা।

নয়া বাড়ী, শাহবাজ র, 
াম াম, দি ন শাহবাজ র-

৩৪১৩, নবীনগর, 
া নবািড়য়া।

১৮/০৫/১৯৮৯ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 
িব.িব.এ.- ২য় িবভাগ, 

এম.িব.এস.- ২য় িবভাগ।

৮১৪৭৫৫২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৯। অেশাক মার, িপতা: 
মেনার ন কিবরাজ।

যে , ইি ঃ তাপস মার, 
ই া র (ইেল িন ) রাজশাহী 
পিলেটকিনক ই ঃ স রা-৬২০৩, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

যে , ত. মেনার ন 
কিবরাজ, নব াম, মা া-০৪, 
মা া-৬৫১১, মা া, নওগ ।

০৮/০৭/১৯৮৮ নওগ । এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.ইি .-২য় িবভাগ।

৭৬৫৬১২০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২০। ত মার ঘাষ, িপতা: 
জয়েদব ঘাষ।

৩৮৫/ িব ২য় তলা, ইকবাল রাড, 
পি ম শওড়াপাড়া, িমর র-
১২১৬, িমর র, ঢাকা।

াম: বাকড়া, কালা, 
দােমাদর র বাজার-৭৩৫০, 
কািলগ , িঝনাইদহ।

১৫/০৮/১৯৯১ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

১১৩৩১৩৭/৪৬/১৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২১। মাঃ আিরফ চৗ রী, 
িপতা: মাঃ মাহ র 
রহমান।

৩৮৫/ ি  (২য় তলা) ইকবাল 
রাড, পি ম শওড়াপাড়া, 

িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

জয় র, িঝকরগাছা, 
গাজীর দরগাহ-৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

১৫/০৪/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

১১৩৩১৩৮/৪৬/১৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২২। নাজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাতািলব হাওলাদার।

কাজলাকাঠী, দািড়য়াল/ ০৮, 
কাজলকাঠী-৮২৮৫, বােকরগ , 
বিরশাল।

কাজলাকাঠী, দািড়য়াল/ ০৮, 
কাজলকাঠী-৮২৮৫, 
বােকরগ , বিরশাল।

১৫/১০/১৯৮৯ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.০৯, 
িডে ামা.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

৩১৫০২০৩, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩২৩। মাঃ িরফা ল ইসলাম 
চৗ রী, িপতা: মাঃ 

হািফ ল ইসলাম চৗ রী।

হলমাক িবি ং, টক াক 
আই , ২০৫/৪ পি ম কাফ ল, 
তালতলা, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

িসকদার মি জল, কালাচ দ 
পাড়া, ছ য়া, ব শখালী, চ াম।

১৮/১২/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৩.২০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭।

১৬২০০৫২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২৪। মাঃ জািকউল ইসলাম 
ামািনক, িপতা: মাঃ 

আ ল কিরম।

কা া শরীরচর, লছমন র, 
মহা -২১০০, শর র সদর, 

শর র।

কা া শরীরচর, লছমন র, 
মহা -২১০০, শর র 

সদর, শর র।

০১/০১/১৯৯০ শর র। এস.এস.িস.-৪.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.িস-৩.৩২, 

এম.এস.িস.-৩.৩৬।

০৪৯৭৫৬৪, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২৫। িব ল চ  িসংহ, িপতা: 
ধরনী চ  িসংহ।

আেলয়ােখায়া( সরকারপাড়া), 
আেলয়ােখায়া, ৩নং আেলয়ােখায়া 
ইউ. িপ. বষা পাড়া-৫০৪০, 
আেটায়ারী, প গড়।

আেলয়ােখায়া( সরকারপাড়া), 
আেলয়ােখায়া, ৩নং 
আেলয়ােখায়া ইউ. িপ. 
বষা পাড়া-৫০৪০, আেটায়ারী, 
প গড়।

১৫/০৭/১৯৮৯ প গড়। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ২য় িবভাগ।

০৪৪৮৩৩৫/০২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৭। মাঃ আশরা ল হক, 
িপতা: মাঃ ইসহাক আলী।

৯/০১/এ গায়ালঘাট লন, 
ধালাইখাল, ৩৮ ওয়ারী-১১০০, 

ওয়ারী, ঢাকা।

হােসন র, না য়ামালা-
৫৮২০, গাবতলী, ব ড়া।

১০/০৫/১৯৮৮ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস-৩.৪৬, 

এম.এস.িস.-৩.২৩।

০৮৮৬৩২১, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২৮। মাঃ নাজ ল হক, িপতা: 
রেমাহা দ।

িজয়াপাড়া, ০১ নং গািব পাড়া, 
মািড়য়া-৬২৫০, বাগমারা, 
রাজশাহী।

িজয়াপাড়া, ০১ নং 
গািব পাড়া, মািড়য়া-৬২৫০, 

বাগমারা, রাজশাহী।

৩১/১২/১৯৯৪ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৯।

৭৬৫৬১২২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২৯। অিহ ল সরকার, িপতা: 
ত. নমি ন সরকার।

সরকার বািড়, আগলা, দাউদ র, 
য়া-১৭২০, পগ , নারায়নগ ।

সরকার বািড়, আগলা, 
দাউদ র, য়া-১৭২০, 
পগ , নারায়নগ ।

২০/০৬/১৯৮৮ নারায়নগ । এস.এস.িস.-িব, 
এইচ.এস.িস.- এ-, 
িব.এস.িস.- এ-।

১৪৮৬৬১৬/৪৬/১৭, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩০। মাঃ জাফর ইকবাল, 
িপতা: মাঃ হােচন আলী।

জয়ড়া, উ িনয়া, খা  গজাইল-
৬৭৬২, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

জয়ড়া, উ িনয়া, খা  গজাইল-
৬৭৬২, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

১০/১০/১৯৯০ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.- ৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

০৪৮৩৭০৭/০১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩১। জািহদ হাসান, িপতা: 
মাঃ আব ল কােদর।

৪৪২/৬ শাপলা রিন, পি ম 
শওড়াপাড়া, ১৪, িমর র-১২১৬, 

িমর র, ঢাকা।

পাটওয়ারী বািড়, সাহারপাড়, 
১১নং িহমা নগর দি ন, 
রিহমা নগর-৩৬৩২, য়া, 
চ দ র।

০৬/০৯/১৯৯৪ চ দ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬০।

১৪৬১৮৯৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৩২। গালাম সােরায়ার, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

বাসা: ১৮৬৫, রাড:০৬, 
ুিতধারা, দিনয়া-১২৩৬, 

কদমতলী, ঢাকা।

বাসা: ১৮৬৫, রাড:০৬, 
ুিতধারা, দিনয়া-১২৩৬, 

কদমতলী, ঢাকা।

২৭/১১/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

১৫৩৪৬৭৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৩। তৗিসফ মাহা দ, িপতা: 
তৗিহ র রহমান।

৩৯/১, হাজী আ ল মিজদ লন, 
কলতাবাজার (৫ম তলা), ৪২নং 
ওয়াড, ঢাকা সদর-১১০০, া র, 
ঢাকা।

৩৯/১, হাজী আ ল মিজদ 
লন, কলতাবাজার (৫ম তলা), 

৪২নং ওয়াড, ঢাকা সদর-
১১০০, া র, ঢাকা।

০২/১০/১৯৮৮ ঢাকা। দািখল-৩.৯২,      আিলম.-
৫.০০  িব.এস.িস-৩.৫৭, 

এম.এস.িস.-৩.৫৭।

১২৭৭৬৫৩, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৪। িফয়া িপতা: আ ল 
মিজদ।

মগড়া, দশিকয়া, মগড়া-১৯৭৪, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

মগড়া, দশিকয়া, মগড়া-১৯৭৪, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

২৫/০১/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ১ম িবভাগ।

০০১৬৭২৫, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৫। মাঃ ফয়সাল রাহানী ( 
অিনক) িপতা: এ ক. এম 
আজাদ সিলম।

৯/১ আর. ক. িমশন রাড, 
নওমহল, ১২ নং ওয়াড, 
ময়মনিসংহ-২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

৯/১ আর. ক. িমশন রাড, 
নওমহল, ১২ নং ওয়াড, 
ময়মনিসংহ-২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

২৭/১১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪।

০৮৪৫৮২৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৬। মাঃ গালাম িকবিরয়া, 
িপতা: মাঃ আ ল ছ 
আক ।

বাসা-৩০, াট-২ িব, রাড-৩িব, 
মাহা দ র হাউিজং িল. ৩৩নং 

ওয়াড, ঢাকা উ র, মাহা দ র -
১২০৭, ঢাকা।

াম: িম র, ১২নং িম র 
ইউিনয়ন, পানবাজার-৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

১৫/০১/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ১ম িবভাগ।

৯৫৭৫১০১, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৭। মাঃ ফায়সাল আহেমদ, 
িপতা: মাঃ র বী লাল।

উ র িতত পাড়া, িডমলা, িডমলা-
৫৩৫০, িডমলা, নীলফামারী।

উ র িতত পাড়া, িডমলা, 
িডমলা-৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

১৮/১০/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ২য় িবভাগ।

৮১৬১৮৪০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৮। মা নাগ, িপতা: ত. 
মািনক চ  নাগ।

১/৫-এ , ক-িব, লালমিনরহাট, 
মাহা দ র হাউিজং -১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

পি ম িহ লী, ০৫ নং ওয়াড, 
বারইয়ার হাট-৪৩২৩, 
িমরসরাই।

৩০/১১/১৯৯৩ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

াংক াফট/ প-অডােরর 
নই।

৩০০/-



৩৩৯। মাঃ সােহল আহে দ, 
িপতা: মাঃ আলা উি ন।

২য় তলা বাসা-৪৬, সড়ক-
২০, পনগর আবািসক, িমর র-
১২১৬, িমর র-০২, ঢাকা-১২১৬।

াম; ধারা বািরষা 
পি মপাড়া, ধারা বািরষা-
৬৪৪০, দাস র, নােটার।

১৫/১১/১৯৯১ নােটার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৭।

০১৭০৯১৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪০। মাঃ ম র -ই- মােশদ, 
িপতা: মাঃ শাম ল হক।

হাি  নং-২৩২, গািব নগর, ১০ 
নং ওয়াড, ঠা রগ ও রাড-৫১০১, 
সদর, ঠা রগ ও।

হাি  নং-২৩২, গািব নগর, 
১০ নং ওয়াড, ঠা রগ ও রাড-
৫১০১, সদর, ঠা রগ ও।

০৪/০২/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
িডে ামা.- ৩.৫৭, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

০৮২৪০১৮, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪১। ওয়ািস আহেমদ, িপতা: 
এ. ক,এম. ফজ ল হক।

ম নং-১৪১, ফজ ল হক সিলম 
হল, ঢাকা িব  িব ালয়, কাজন 
হল-১০০০, রমনা, ঢাকা।

১৪৩/ই, লতানা মি ল, 
আ রা দি ন পাড়া, 
ময়মনিসংহ সদর-২২০০, 
সদর, ময়মনিসংহ।

২৭/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ২.৬৮, 
াতেকা র-৩.৭৫।

০০৬২৭১৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪২। মাহা দ বজ ল হক, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

২৮, খান মি ল (৭ম তলা) 
ভজহির, সাহাি ট, ওয়ারী-১১০০, 
ওয়ারী, ঢাকা।

২৮, খান মি ল (৭ম তলা) 
ভজহির, সাহাি ট, ওয়ারী-
১১০০, ওয়ারী, ঢাকা।

২০/১১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৪৪,   
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.িস-৩.০৮, 

এম.এস.িস.-৩.০৩।

০৭১৫৮৬৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৩। িমনহা ল সরকার, িপতা: 
ইি স আলী।

জাহা গােডন, িজিপ, িজএ-১৬৬ 
ল রাড, মহাখালী, লশান, 
লশান-১২১২, ঢাকা।

রাম রা, পাবতী র, পাবতী র-
৫২৫০, পাবতী র, িদনাজ র।

১০/১২/১৯৮৭ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 

িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৩৭৫৪৬৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৪। আকরাম উল ইসলাম, 
িপতা: হা ন-অর-রশীদ।

আয়লা, ০৬ নং ওয়াড, কিরমগ -
২৩১০, কিরমগ , িকেশাগ ।

আয়লা, ০৬ নং ওয়াড, 
কিরমগ -২৩১০, কিরমগ , 
িকেশাগ ।

১২/১১/১৯৮৮ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

াতক- ৩.১৭, াতেকা র-
৩.৩২।

১৮১৫৪৩১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৫। মেনায়ার হােসন, িপতা; 
মাজা ফর আলী।

বািতয়াগ ও, মািলিঝকা া, 
হািতবা া-২১১১, িঝনাইগাতী, 
শর র।

বািতয়াগ ও, মািলিঝকা া, 
হািতবা া-২১১১, িঝনাইগাতী, 
শর র।

২০/১১/১৯৮৭ শর র। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

াতক- ৩.১৩, 
াতেকা র-৩.০৩।

১৮১৫৪৩০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৬। িবপাশা বপারী, িপতা: 
ধীের  নাথ বপারী।

যে , আিবদখান ভ, বাসা: 
াট-৮ িড, ৮ম ার , বািড়নং-

০৬, রাডনং-২৯, প বী-১২১৬, 
ঢাকা।

যে , ভাষ চ  হাওলাদার, 
ানপাড়া, নাচনাপাড়া, 

মািনকখালী-৮৭২১, পাথরঘাটা, 
বর না।

৩০/১১/১৯৯২ বর না। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.এস.িস-৩.৩৮, 
এম.এস.িস.-৩.৮৮।

৮৯৮৯৯৩৬, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৪৭। তািবয়া আজমাঈন, 
িপতা: পারেভজ মাহ জ।

৫/১, ক-ই, লালমা য়া, 
মাহা দ র-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

৫/১, ক-ই, লালমা য়া, 
মাহা দ র-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

১৪/০৯/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

িব.এস.িস.ইি ঃ- ৩.৪৬।

০৭৫৫৮২৮, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৮। মাঃ আ  তােহর, িপতা: 
মাঃ সািফজ উি ন।

৪৯৫, ক-এ, দি নবাগ, বাহা র 
সাদী, দি নবাগ-১৬১৩, 
কালীগ , গাজী র।

৪৯৫, ক-এ, দি নবাগ, 
বাহা র সাদী, দি নবাগ-
১৬১৩, কালীগ , গাজী র।

০২/০৬/১৯৮৭ গাজী র। দািখল-৪.০০,      আিলম.-
৫.০০,      অনাস-২য় 

িবভাগ, মা াস-২য় িবভাগ।

১০১১০৩৩/৪৬/২০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৯। মাঃ মাহ ল হক, 
িপতা: মাঃ ল হক।

বাসা:৫৯, শহীদ লিতফ রাড, 
লন-০১, ওয়াড-০৩, আশেকানা-

১২৩০, দি নখান, ঢাকা।

বাসা: ্ইঁয়া বািড়, াম: 
ি েদানা, ইউিনয়ন: প , 
ফিরদগ , চ দ র।

২২/১০/১৯৮৯ চ দ র। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.এস.িস-৩.৩৫, 
এম.এস.িস.-৩.১২।

০৮৮২০৫৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫০। মাছাঃ সািনয়াজ 
পারভীন, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান আলী।

হির র, বাগবাটী, বাগবাটী-
৬৭০০, সদর, িসরাজগ ।

হির র, বাগবাটী, বাগবাটী-
৬৭০০, সদর, িসরাজগ ।

৩১/১২/১৯৮৯ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৬৯,   
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 

অনাস-৩.৭২,    এম.এস.-
৩.৯৩।

১০৮০৯২১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫১।  চ  রায়, িপতা: 
 মার রায়।

িব.এস. িব. ছা াবাস, ক  নং-এ-
১০৫, হাি ং-১৩৪/১, চালাইমারী 
ািফক মার, কাজলা, িতহার, 

রাজশাহী।

গাড়ল, গাড়ল-৫৫২০, 
কালীগ , লালমিনরহাট।

০৫/০৫/১৯৯২ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.িস-৩.৪৩, 
এম.এস.িস.-৩.৫৫।

১০৪৪৭৫৬/৪৬/৪৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫২। মাঃ মন আলী, িপতা: 
মাঃ আ ল আলী।

জয় র, ইউ ফ র, ইিলদাগাছী-
৬২৭১, চারঘাট, রাজশাহী।

জয় র, ইউ ফ র, 
ইিলদাগাছী-৬২৭১, চারঘাট, 
রাজশাহী।

৩০/১২/১৯৯৩ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

৭৪৬২৩৭১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৩। শির ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল কালাম মা া।

৪৯/৪, বা ানগর, ২২নং 
িনউমােকট-১২০৫, হাজারীবাগ, 
ঢাকা।

চ ীিবলা, ঘাষ র, 
গাহিহলবাড়ী-৭৮৬০, 
বায়ালমারী, ফিরদ র।

২৮/০৪/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 

িব.এস.িস.- ২.৭১।

৮০৭৮৫১০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৪। মাঃ আিশক মাহ দ, 
িপতা: মাঃ আব ল 
আউয়াল।

বাসা:-৪৬, সড়ক-১১, িন -০২, 
িখলে ত, িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

জামতলী, মা র, ঈদগাহ--
২২২০, ি শাল, ময়মনিসংহ।

০২/০৮/১৯৯১ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

০৯৩৮৩৯৪/৪৬/২৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৫। মেনাজ মার িব াস, 
িপতা: গািব  িব াস।

খ-৪/৫, বাংলােদশ াংক কলনী, 
আইিজ গইট, ফিরদাবাদ, 
গে িরয়া-১২০৮, তরা র, 

ঢাকা।

গলন র, গলন র-১৭২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

০৪/০৩/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৭৫,   
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.িস-৩.৩৪, 
এম.এস.িস.-৩.৩৪।

০৭৮৬৬৬৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৫৬।  ময় না বগম কিল, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ।

১/এ, শের বাংলা রাড, 
নারায়নগ -০৪, নারায়নগ  সদর-
১৪০০, নারায়নগ ।

১/এ, শের বাংলা রাড, 
নারায়নগ -০৪, নারায়নগ  
সদর-১৪০০, নারায়নগ ।

২০/০৯/১৯৯৩ নারায়নগ । এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৯।

২৮১২৩৬৫/০৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৭। মাঃ আিশফ আহেমদ, 
িপতা: মাঃ আেস া।

বাসা:-১০, সড়ক নং-০১, হািবব 
নগর-২১, বা খ -৫৪০২, রং র 
সদর, রং র।

বাসা:-১০, সড়ক নং-০১, 
হািবব নগর-২১, বা খ -৫৪০২, 
রং র সদর, রং র।

০২/০২/১৯৯৪ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

১৪৯৩১৯৭, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৮। িরফা ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল কােশম।

নািজর টাওয়ার, সােলহ আহেমদ 
চৗ রী রাড, মগ র পাড়, 

আসাবাদ-১১, ব র-৪১০০, 
ডবল িরং, চ াম।

হািমদ বক র বািড়, হারালা-
০৪, ব জায়ারা-৪৩৮০, 
চ নাইশ, চ াম।

৩০/১০/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪।

৪১২৫৬১৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৯। আিখ আ ার, িপতা: 
মাঃ কালা িময়া।

মিথকা া, পলাশতলা, রায় রা-
১৬৩০, রায় রা, নরিসংদী।

নলবাইদ, ফিরদ র, নলবাইদ-
২৩৩৮, িলয়ারচর, 
িকেশারগ ।

০৬/০৯/১৯৮৮ িকেশারগ । এস.এস.িস - ২.৮১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.২০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

৭৫২৯৭১৬, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬০। মাঃ সািমউল আলম 
শামীম, িপতা: মাঃ 
আ ল আিজজ।

আিজজ সােহেবর বাসা, মা য়া 
কা া, ওয়াড নং-০৭, গৗরী র-
২২৭০, গৗরী র, ময়মনিসংহ।

আিজজ সােহেবর বাসা, মা য়া 
কা া, ওয়াড নং-০৭, গৗরী র-
২২৭০, গৗরী র, ময়মনিসংহ।

১০/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

১৬৮১৪৭৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬১। মাঃ িমলন িময়া, িপতা: 
ত. মাঃ সকা র আলী।

ম লবাড়ী (পাইকার বািড় 
মাড়)হাড়হািড়য়া বপাড়া, ৯নং 

রানাগাছা, নাি না-২০০১, 
জামালা র সদর, জামাল র।

ম লবাড়ী (পাইকার বািড় 
মাড়)হাড়হািড়য়া বপাড়া, 

৯নং রানাগাছা, নাি না-২০০১, 
জামালা র সদর, জামাল র।

১৮/০১/১৯৯২ জামাল র। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ২.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

৮০৭৫৬৮৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬২। খা েন জা াত, িপতা: 
মাঃ জাহা ীর আলম।

১৫০, পি ম বাইশ র, ০১ নং 
মতলব-৩৬৪০, মতলব দি ন, 
চ দ র।

১৫০, পি ম বাইশ র, ০১ নং 
মতলব-৩৬৪০, মতলব দি ন, 
চ দ র।

১৬/০৬/১৯৮৯ চ দ র। এস.এস.িস.-৪.০৫, 
িডে ামা.- ২.৮৩, 
িব.এস.িস.- ৩.০২।

০৮৭৪২৫৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৩। শপথ বরাগী, িপতা: 
অসীম বরাগী।

ম-৮০০৬, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, রমনা-২১, ঢাকা-
১০০০।

বরাগী বাড়ী, চালনা ব পাড়া, 
ওয়াড নং-০৩, চালনা বাজার-
৯২৭০, দােকাপ, লনা।

০২/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২।

০৩৯২৩৫৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৬৪। মাঃ সা াদ হােসন, 
িপতা: ত. আ ল জিলল।

নাহার িভলা, বাসা নং-১১৪, 
দেভিশং পাড়া-২৭, কাজলী-

৬২০৪, বায়ালীয়া সদর, রাজশাহী।

আেলফ উি ন ল রাড, 
মনাজ বাজার, ব 

ফিরয়াটারী-০৮, হারা গাছ-
৫৪৪১, কাউিনয়া, রং র।

১৪/১১/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬।

৭৬৫৬১৪৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৫। তপতী দবনাথ, িপতা: 
সত  র ন দবনাথ।

৫২/৩ িব.িব. রাড, িভ.আই. , 
১৬নং নারায়নগ -১৪০০, সদর, 
নারায়নগ ।

৫২/৩ িব.িব. রাড, 
িভ.আই. , ১৬নং নারায়নগ -
১৪০০, সদর, নারায়নগ ।

০১/১০/১৯৮৮ নারায়নগ । এস.এস.িস.-৩.৫৬,   
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

িব.এস.িস-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

০৫৪৫৭৭৬, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৬। কািতক চ  পাল, িপতা: 
ত. গৗরা  চ  পাল।

বাসানং- িস.িব-০৩, ক ে ত 
রান বাজার, ওয়াড নং-১৬, 

ঢাকা সনািনবাস-১২০৬, 
ভাষানেটক, ঢাকা।

আন  হাওলাদার বািড়, উ র 
বাটামারা, ০৯ নং রড়মািনকা 
ইউিনয়ন, কািশগ -৮৩২০, 
বারহান উি ন, ভালা।

১৮/০২/১৯৯০ ভালা। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৮৫৮২৬৮৯, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৭। মাছাঃ চ া খা ন, 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 
হােসন।

ম নং-৩১১( রাতন) নীলে ত 
কমজীিব মিহলা হাে ল, ০২ 
রায় রা, িনউমােকট-১২০৫, 
িনউমােকট, ঢাকা।

করমিদ, লবাড়ীয়া,  
করমিদ-৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

০৫/১১/১৯৯০ মেহর র। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 

াতক- ৩.৪৮, 
াতেকা র-৩.৫১।

০৮২৪২৩২, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৮। মাঃ জািকর আহেমদ 
শাহ, িপতা: আলী 
আহেমদ শাহ।

জলা িশ া অিফস, কাট রাড, 
মৗলভীবাজার সদর-৩২০০, 
মৗলভীবাজার সদর, 
মৗলভীবাজার।

ি বািড়, জা য়া, ০৯নং 
ওয়াড, হিরনেবড়-৩৪৩২, 
নািছরনগর, া নবাড়ীয়া।

০৮/০৪/১৯৯১ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.১২।

৪৫৬৭৬৭৭, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭০। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ খারেশদ 
আলম।

বাসা নং-৩০, সড়ক নং-০২, 
িন -০২, িখলে ত-১২২৯, 
িখলে ত, ঢাকা।

হাবলা দি ন পাড়া, হাবলা, 
টং িরয়া পাড়া-১৯৪৪, 

বাসাইল, টাংগাইল।

২৫/১০/১৯৮৬ টাংগাইল। এস.এস.িস - ২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৪০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 

এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

১৮৬৫৭০৬, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭১। হা দ আির র রহমান 
শাহীন, িপতা: হা দ 
মিতউর রহমান।

১৫০, স জবাগ, চরেশালািকয়া, 
িকেশারগ -২৩০০, সদর, 
িকেশারগ ।

১৫০, স জবাগ, 
চরেশালািকয়া, িকেশারগ -
২৩০০, সদর, িকেশারগ ।

১২/১০/১৯৮৮ িকেশারগ । এস.এস.িস.-এ,   
এইচ.এস.িস.-িব 

িব.এস.িস-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

৮১৪৬৫৬৪, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৭২। ল চ  পাল, িপতা: 
কনেক র পাল।

বাসানং-িসিব-০৩, ক ে ত রান 
বাজার, ওয়াড নং-১৬, ঢাকা 
সনািনবাস-১২০৬, ভাষানেটক, 

ঢাকা।

আন  হাওলাদার বািড়, উ র 
বাটামারা, ০৯ নং রড়মািনকা 
ইউিনয়ন, কািশগ -৮৩২০, 
বারহান উি ন, ভালা।

০১/০৩/১৯৯০ ভালা। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৮৫৮২৬৯১, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৩। দীপ চ  ধর, িপতা: 
ত. িনর ন চ  ধর।

বদর র, সা া র, বলতলা 
বাজার-৩৬৪৩, মতলব( উ র) 
চ দ র।

বদর র, সা া র, বলতলা 
বাজার-৩৬৪৩, মতলব( উ র) 
চ দ র।

০১/১২/১৯৮৮ চ দ র। এস.এস.িস.-৩.৩৮,   
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

০৫৪৫৭৭৫, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৪। মাঃ সাগর আলী, িপতা: 
মাঃ ৎফর রহমান।

বাসা নং-২৭, আদশ নগর, মা া 
পাড়া, বা া-১২১২, ঢাকা।

হায়দার র, ০৪ নং 
রায়েদৗলত র, ব  জামৈতল-
৬৭৩০, কামারখ , িসরাজগ ।

১৮/০১/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

০৭৬৯১০৫, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৫। মাঃ রদওয়ান হােসন, 
িপতা; মাঃ িমজা র 
রহমান।

১৫৩/১, ২িব, পি ম  
শওড়াপাড়া, সনপাড়া পবতা, 

িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

িহজলাতলা, হিরনাথ র, 
হিরনাথ র-৮২৬১, িহজলা, 
বিরশাল।

০৯/০৬/১৯৯৯ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

০৪৯৭৬৩০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৬। হাসেনয়ারা খা ন, িপতা: 
মাঃ মানেছাপ আলী 
মাড়ল।

মালত, কিপল িন/০৯ নং ওয়াড, 
আগড়ঘাটা-৯২৮০, পাইকগাছা, 
লনা।

মালত, কিপল িন/০৯ নং 
ওয়াড, আগড়ঘাটা-৯২৮০, 
পাইকগাছা, লনা।

০১/১১/১৯৯১ লনা। এস.এস.িস.-৪.৪৪,   
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.িস-২.৮৩, 
এম.এস.িস.-২.৭৫।

০২৩৮১৫২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৭। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ পচান আলী।

৪৮, িবেনাদ হািরয়া, গাহািলয়া 
বাড়ী, িনকরাইল-১৯৭৬, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

৪৮, িবেনাদ হািরয়া, 
গাহািলয়া বাড়ী, িনকরাইল-

১৯৭৬, কািলহাতী, টাংগাইল।

০৫/০১/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৩৩, 
িডে ামা.- ৩.১৩, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

৮৫৮২৭৫২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৮। মাঃ খস  িময়া, িপতা: 
রিফ ল ইসলাম।

কামারগ ও (ল র বািড়), ০৭, 
কামারগ ও-১৭৩০, কাপািসয়া, 
গাজী র।

কামারগ ও (ল র বািড়), ০৭, 
কামারগ ও-১৭৩০, কাপািসয়া, 
গাজী র।

০৫/০২/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস - ৩.১৩, 
এইচ.এস.িস.- ৩.২০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 

এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৬১৯৫৩২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৯। জন মার ঘাষ, িপতা: 
আেমাদ চ  ঘাষ।

ম নং-২৬৬, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, রমনা-২১, ঢাকা-
১০০০।

িময়াপাড়া, থান থানা র-
৭৭১১, রাজবাড়ী সদর, 
রাজবাড়ী।

১২/১২/১৯৯২ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

০৩৯২৩৫৬, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৮০। মাঃ রজাউল কিরম, 
িপতা: মাঃ রিফক ইয়া।

ইয়া পাড়া, শাহ র, মিজদ র-
৩৫১৭, িততাস, িম া।

ইয়া পাড়া, শাহ র, 
মিজদ র-৩৫১৭, িততাস, 

িম া।

০১/০১/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৪.১৩,   
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.িস-২.৯৯, 

এম.এস.িস.-৩.২০।

১৮৬২২৫৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮১। মাহা দ শাহেনওয়াজ 
সরকার, িপতা: মাঃ 
সাহরাব হােসন সরকার।

াট-িস-০৬, ট-৪৬১, দি ন 
মিন র, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

সরকার বাড়ী, িপ িলমা, 
নাগরী, বাইল-১৭২১, 
কালীগ , গাজী র।

০১/০৫/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস.- িব+, 
এইচ.এস.িস.- এ, 
িব.এস.িস.- এ।

০৭৪৭৬৮৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৩। মাঃ কামরান হােসন, 
িপতা: মাঃ কামাল 
হােসন।

বািড় নং-৭৯০-৭৯১, গয়ডা উ র 
পাড়া, ৫নং ওয়াড, বনােপাল, 
বনােপাল-৭৪৩১, শাশা, যেশার।

বািড় নং-৭৯০-৭৯১, গয়ডা 
উ র পাড়া, ৫নং ওয়াড, 
বনােপাল, বনােপাল-৭৪৩১, 

শাশা, যেশার।

০৫/০৬/১৯৯৩ যেশার। এস.এস.িস.- ৩.৯২, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৫.০০।

৯৭১৮০০৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৪। মাঃ আেনায়ার পারেভজ, 
িপতা: মাঃ িরয়া ল 
ইসলাম।

ন াইগ ও, পলাশবাড়ী, শত াম-
৫২২০, বীরগ , িদনাজ র।

ন াইগ ও, পলাশবাড়ী, 
শত াম-৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

২৬/০৬/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.- এ+, 
এইচ.এস.িস.- এ+, 
িব.এস.িস.-িব+।

৮১১০১৮৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৫। িলটন চ   ধর, িপতা: 
ম  চ  ধর।

পািন ও ব া ব াপনা ইনি উট, 
বাংলােদশ েকৗশল 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

৬০/এ- গৗির র, ০৭ নং 
ওয়াড, শর র-২১০০, শর র 
সদর, শর র।

০৮/১১/১৯৮৭ শর র। এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.িস-৩.৪২, 

এম.এস.িস.-৩.৬৯, 
এম.িফল-৬০%।

৮৮৬৯৬৮৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৭। মাঃ মািহন র ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আেনায়ার 
হােসন।

১১৩, িশবগ  রাড, ষালহািসয়া, 
ওয়াড নং-০৩, গফরগ ও-২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

১১৩, িশবগ  রাড, 
ষালহািসয়া, ওয়াড নং-০৩, 

গফরগ ও-২২৩০, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

২০/০২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

৫৪১৮২৯৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৮। মাঃ িরপন িময়া, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান িময়া।

৪১১/এ, এম.এম.এইচ. হল. জািব. 
সাভার, জাহা ীর নগর 
িব িব ালয়-১৩৪২, সাভার, 
ঢাকা।

০৩ নং বাসা, র না, ০৯ নং 
ওয়াড, য়া র-১৯৬০, 

য়া র, টাংগাইল।

২০/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৯৪,   
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.িস-৩.০৩, 
এম.এস.িস.-৩.৬৫।

১৭২৬১৫১, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৯। স দ মার, িপতা: 
িনমল চ  দাস।

বলাই, িকচক, িকচক-৫৮১০, 
িশবগ , ব ড়া।

বলাই, িকচক, িকচক-৫৮১০, 
িশবগ , ব ড়া।

০৮/১১/১৯৮৯ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৪৪,   
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

৪২৭৮১৯৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৯০। নবনীতা হালদার, 
িপতা:রনিজত হালদার।

রহমান র, কািলবািড় ১ম 
লন, ১৯ নং ওয়াড, বিরশাল 

সদর-৮২০০, বিরশাল।

কারফা, জ া, িপেররপার-
৮২২১, উিজর র, বিরশাল।

১৪/০১/১৯৯৪ প য়াখালী। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৬।

১৮৯৪৭১৬, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৩। মাঃ সিলম িময়া, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

ধাপা িড়, ০১ নং ক য়া, 
সয়দ র-২০০০, সদর, 

জামাল র।

ধাপা িড়, ০১ নং ক য়া, 
সয়দ র-২০০০, সদর, 

জামাল র।

৩১/১২/১৯৮৭ জামাল র। এস.এস.িস.-৪.০৬,   
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-২য় িবভাগ।

৯৪৬৭৯৯৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৪। িবজয় ামািনক, িপতা: 
িচ  র ন ামািনক।

অ াডঃ আ  হনা সড়ক, স ন 
কা া-০৬,রাজবাড়ী-৭৭০০, 
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।

দা কিদয়া, মদা র, 
হাটমদা র-৭৭২২, কা খালী, 
রাজবাড়ী।

০৫/১১/১৯৯১ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.- এ, 
এইচ.এস.িস.- এ-, 
িব.এস.িস.- িস+।

৮২০৬৩৪৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৫। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

বাসা: ১৪, সড়ক-২/এ, স র-০৫, 
উ রা মেডল টাউন-১২৩০, ঢাকা।

শহীদ র মাঃ সড়ক, 
ধাশবাড়ী, ওয়াড-১৪ নং, 
সয়দ র-৫৩১০, সয়দ র, 

নীলফামারী।

১২/০৭/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.- ৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

২৮৭৯১২৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৬। মাঃ আ  শােয়ব, িপতা: 
মাঃ আকরাম হােসন।

ি  ভবন/ ১/ক, িল বাগান, 
ময়মনিসংহ-২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

ি  ভবন/ ১/ক, িল বাগান, 
ময়মনিসংহ-২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

০৬/১১/১৯৯১ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩০।

১৪৫৭৬২৮/৪৬/১১৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৭। মাহ ব রজা চৗ রী, 
িপতা: আফাজ উি ন 
চৗ রী।

বাড়ী-০৪, রাড-০৩, ক-০৩, 
পি ম ভাটারা, ঢাকা।

যে , আকাজ উি ন চৗ রী, 
াম: দওশিহলা, ফেত র-

২৪৯০, মদন, ন েকানা।

০১/০৯/১৯৯১ ন েকানা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

০৭৪৭৬৭৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৮। ঃ জা উি ন, িপতা: 
ত. দেলায়ার হােসন।

১৪১/১/এ, িডি লারী রাড়, 
গ ািরয়া, ঢাকা-১২০৪।

কিরম উি ন ঞা বাড়ী, 
গাছবাড়ীয়া, হািদফিকরহাট-
৪৩১১, িমরসরাই, চ াম।

০২/০১/১৯৮৭ চ াম। দািখল-৪.০০,       আিলম-
৩.৭৫,       ফািযল-৩.২৩, 

     মা াস-৩.২৪।

৮১২০৭৩৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৯। শখ আ া ল িশ ল, 
িপতা: শখ মাঃ শাম ল 
হক।

১৮৯, আেমনা র, মিহলা 
কেলজ রাড, পয়ারকাি , 

াগাছা, ময়মনিসংহ।

শখ মাঃ শাম ল হক, 
রাররচর ( ি য়া পাড়া) 

কাচারীবাজার,সদর, 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

১০৪৪৭৫৯/৪৬/৫২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০০। মাঃ নািস ল হক, িপতা: 
মাঃ করামত আলী 

িমঞা।

মনং-১০৫/িব, আ জািতক 
ছা াবাস, ঢাকা কেলজ, 
িনউমােকট-১২০৫, ঢাকা।

হািবব র, ডটরা, কশবকা -
৮২২২, উিজর র, বিরশাল।

০১/০১/১৯৮৭ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.এস.এস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস.-২য় িবভাগ, ।

১০৮০৮৯৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০১। আহেমদ ইমিতয়াজ, 
িপতা: মাঃ রিক ল 
আলম।

ম-২১০, িবওএইচ হাে ল, 
তারাকাি , পাগলিদয়া, য না 
সার কারখানা-২০৫৫, সিরষাবাড়ী, 
জামাল র।

চ দ র, িনিশ ারা, 
ন নেগালা, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

০১/১১/১৯৯২ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৯।

৮০১৫৫৭৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০২। রামানা নাসিরন িমিম, 
িপতা: সালাউি ন াফ।

ক-৪৪/৪, ল রাড, ওয়াড নং-
১৭, িখলে ত-১২২৯, িখলে ত, 
ঢাকা।

হির র, চা া ইউিনয়ন 
পিরষদ, হির র-৩৬০০, সদর, 
চ দ র।

১৪/১২/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৭।

০৭৮৩৮৫৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৩। মাঃ মাহ ল কবীর, 
িপতা: মাঃ খিত ব 
রহমান।

মনং-১০৪, ড. িকউ. ক. হল, 
েয়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, 

গাজী র।

চামটা হাট, মৗজাশাযাতী, 
চামটা হাট-৩৫২০, কািলগ , 
লালমিনরহাট।

১০/১০/১৯৯০ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
িডে ামা.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

১৭২৭৯১৬, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৪। রািশদা আ ার, িপতা: 
হা ন অর রিশদ।

িস.িব-১৭০/১, ি েযা া সড়ক, 
ক ে ত রান বাজার, ঢাকা 
ক া নেম -১২০৬, ঢাকা।

িস.িব-১৭০/১, ি েযা া 
সড়ক, ক ে ত রান বাজার, 
ঢাকা ক া নেম -১২০৬, 
ঢাকা।

৩০/০১/১৯৮৯ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৩.২৪, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 

িব.এস.িস.- ৪.১৯।

০৮৭৮২৬০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৫। আলী আহেমদ ইভান, 
িপতা: আলমগীর কিবর।

নাজিভলা, গাড়া চাদদাশ রাড, 
১৬ নং ওয়াড, বিরশাল সদর-
৮২০০, বিরশাল।

আউিলয়া র, র , 
সােহবগ -৮২৮০, বােকরগ , 
বিরশাল।

৩১/১২/১৯৯৩ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৮৯৪৭১৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৬। মাঃ শািকল িময়া, িপতা: 
মাঃ শিফ ল ইসলাম।

৩৩/এ/১৩/১০(২য়তলা) সিতস 
সরকার রাড, গ ািরয়া-১২০৪, 

া র, ঢাকা।

াম: ছলা িনয়া পা: বা রা 
হাট, থানা: গলািচপা, জলা: 
প য়াখালী,।

০২/০১/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৪৬, 
িডে ামা.- ৩.৩৪, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

৯৪০১০৯৪, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৮। মাঃ সাই র রহমান, 
িপতা: মাঃ আিমনউি ন 
মা র।

৪১, নেসড কেলানী, িজিপও-
৯০০০, খািলশ র, লনা।

ছাগল িছড়া, রাঘদী-৭৯১১, 
মক দ র, গাপালগ ।

০৮/০৩/১৯৮৭ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 

িব.িব.এস.-১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

৭৮৪৩৭৫১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪০৯। মাঃ আিজ ন হক, িপতা: 
ত. আিজ র রহমান।

হাি  নং-৫৬, িশবতলা ( 
পি তপাড়া), চ পাই নবাবগ -
৬৩০০, চ পাই নবাবগ ।

হাি  নং-৫৬, িশবতলা ( 
পি তপাড়া), চ পাই নবাবগ -
৬৩০০, চ পাই নবাবগ ।

৩০/০৪/১৯৯০ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.এস.িস-৩.১২, 
এম.এস.িস.-৩.৩৩।

৭৫৪০০১২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১০। র মাহা দ যােহ র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
আফজাল হােসন।

িরয়া, িরয়া-৫৪৭০, পীরগ , 
রং র।

িরয়া, িরয়া-৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

২০/০৮/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.- ৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

৭৯৩৯৩৩১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১১। মাঃ ের আলম িসি কী, 
িপতা: ত. আ  বকর 
িসি ক।

২৯/এ, পিপ িভলা, দিকপাড়া-
১২, ঘাড়ামাড়া-৬১০০, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

২৯/এ, পিপ িভলা, দিকপাড়া-
১২, ঘাড়ামাড়া-৬১০০, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

০১/০১/১৯৯৩ রাজশাহী। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪।

১০৪৪৭৫৫/৪৬/৪৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১২। মাঃ একরাম হােসন, 
িপতা: মাঃ আফছার 
আলী।

দাপেকালা, দাগাছী-৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

দাপেকালা, দাগাছী-৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

২০/১২/১৯৮৭ পাবনা। এস.এস.িস.- ৩.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

িব.এস.িস.- ৩.১৯।

১৬২৮৯৩৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৩। মাঃ তােরক মাহ দ, 
িপতা; মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

৩২/এ, ৫ম তলা, ইি রা রাড, 
ফামেগট, তজগ ও-১২১৫, ঢাকা।

কাউমালী দঃ ব র, কাউমালী-
৮৫১০, িপেরাজ র।

২০/০৬/১৯৮৮ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
িডে ামা.- ৩.৮৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৫২।

০৯৬৭৩৮৫/৪৬/৩৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৪। মাঃ রাফা ল হাসান 
সাগর, িপতা: মাঃ 
খারেশদ আলম।

১২২/এ আিজম র রাড, চায়না 
িবি ং এর গিল, ২৬নং ওয়াড, 
িনউমােকট-১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

বাগবািড়, পািকতা পাড়া, 
ষালঘর-১৫৫০, নগর, 
ি গ ।

০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৬৯,   
এইচ.এস.িস.-২.৬০, 
িব.এস.িস-৩.১৮, 

এম.এস.িস.-৩.২৩।

৮৭১২০৪২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৫। মাঃ ইকরাম হােসন, 
িপতা; মাঃ আলাউি ন 
খান।

িরয়া, সাগরকাি , খিলল র-
৬৬১, জানগর, পাবনা।

িরয়া, সাগরকাি , 
খিলল র-৬৬১, জানগর, 
পাবনা।

০৬/০৭/১৯৮৯ পাবনা। এস.এস.িস.-২.৭৫,   
এইচ.এস.িস.-২.০০, 

িব.এস.এস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস.-২য় িবভাগ।

০৪৯৭৫৮৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৬। মাঃ মাদাে র সরকার, 
িপতা: মাঃ মেছর আলী।

ম নং-২০১, এস.এম. হল, 
েয়ট, েয়ট-১৭০০, গাজী র 

সদর, গাজী র।

শরীফ র, ভ াবাড়ী-৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

১২/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
িডে ামা.- ৩.৮১, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

৭১১৫৫৯৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৭। শা  আচা , িপতা: 
মার আচা ।

৩৩২ নং বাসা, বািলগ ও-৫/এ, 
কালীগ -১৭২০, কালীগ , 
গাজী র।

৩৩২ নং বাসা, বািলগ ও-৫/এ, 
কালীগ -১৭২০, কালীগ , 
গাজী র।

০১/০১/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস.-৪.৩১,   
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 
িব.এস.িস-৩.২৮, 
এম.এস.িস.-৩.২৮।

৬৩৮৫০৮৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪১৮। মাহ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আিম র রহমান।

বাসা-১১/২( তয় তলা), রাড-১২, 
ক াণ র, মাহা দ র-১২০৭, 
ঢাকা।

বাসা-১১/২( তয় তলা), রাড-
১২, ক াণ র, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

০৪/১০/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

১৭৯৩৪৪৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৯। মাছাঃ আিনছা বগম, 
িপতা: মাঃ আেনায়ার 
হােসন।

বাসা-০৩, ওয়াড-২/১, যােসশ 
চ  লন, িনউেসন পাড়া-২১, 
রং র-৫৪০০, সদর, রং র।

বাসা-০৩, ওয়াড-২/১, যােসশ 
চ  লন, িনউেসন পাড়া-২১, 
রং র-৫৪০০, সদর, রং র।

২৩/০১/১৯৮৭ রং র। এস.এস.িস.-৪.৫০,   
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-২য় িবভাগ।

৬৮৪৫৩৯৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২০। হািম ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ শাভা িময়া।

চক আ ািরয়া, ১২ নং কামািরয়া, 
রৗহা-২১০০, শর র সদর, 
শর র।

চক আ ািরয়া, ১২ নং 
কামািরয়া, রৗহা-২১০০, 
শর র সদর, শর র।

১০/০৫/১৯৮৮ শর র। এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-২.৫০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৫১৬৪২৮৪, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২১। মাঃ রািহম আল আিমন, 
িপতাঃ মাঃ আিম ল হক।

গ-০৬, মহাখালী, লশান-১২১২, 
ঢাকা।

গ-০৬, মহাখালী, লশান-
১২১২, ঢাকা।

৩১/০৮/১৯৯৪ রং র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

০৭৫৫৮৯১, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২২। মাঃ িনয়া ল সাইন, 
িপতা: মাঃ ল আিমন।

মেহর র- িজবনগর সড়ক, 
বামনপাড়া, আমদহ,  মেহর র-
৭১০০, মেহর র।

মেহর র- িজবনগর সড়ক, 
বামনপাড়া, আমদহ,  
মেহর র-৭১০০, মেহর র।

৩১/১২/১৯৯১ মেহর র। এস.এস.িস.- ৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭।

২২১৪১৬৩/০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৩। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ বকর।

ার পাড়া, বাঘার, ার পাড়া-
১৬২০, িশব র, নরিসংদী।

ার পাড়া, বাঘার, ার 
পাড়া-১৬২০, িশব র, 
নরিসংদী।

০৩/০৬/১৯৮৭ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.- ২য় িবভাগ।

৭৭০২২৩৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৪। স য় র ন দাস, িপতা: 
অধীর র ন দাস।

পাবনা ক ােডট কেলজ, পাবনা, 
জালাল র, গেহশ র, পাবনা।

িদন র, ফ গ -৩১১৬, 
ফ গ , িসেলট।

০৭/১২/১৯৮৯ িসেলট। এস.এস.িস.- ৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭২।

১১৬২৫৯৪-৪৬/০৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৫। সরাত জাহান িল, 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
আলম।

১৫০, পি ম বাইশ র, ০১ নং 
মতলব-৩৬৪০, মতলব দি ন, 
চ দ র।

১৫০, পি ম বাইশ র, ০১ নং 
মতলব-৩৬৪০, মতলব দি ন, 
চ দ র।

০২/১০/১৯৯২ চ দ র। এস.এস.িস.- ৪.৩৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

০৮৭৪২৫৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৬। মাঃ আমান উ াহ, িপতা: 
মাঃ মাহ জার রহমান।

এইচ#১৭১, ৬  তলা, িজিপ-চ,  
িব গইট, লশান-১২১২, লশান, 
ঢাকা।

মাঃ মাহ জার রহমান, -
ি য়া, চৗিপনগর, 

কামারপাড়া-৫৮০১, 
শাজাহান র, ব ড়া।

০১/০১/১৯৯১ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

াতক-২.৯৩।

৮৫৮২৬৮২, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪২৭। মাঃ আশরাফ িস ীক, 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

উ র মাল , ২নং কাষা পীগ , 
য়া-৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

উ র মাল , ২নং 
কাষা পীগ , য়া-৫১১০, 

পীরগ , ঠা রগ ও।

৩০/১১/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.- ৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

১৯৩৯৬৪১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৮। মাঃ রােসল সরকার, 
িপতা; রিমজ উ ীন 
সরকার।

৪৭০, দি ন পাইক পাড়া, ১১নং 
ঢাকা উ র, িমর র-১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

গাংচর, রাজােমেহর, গা া-
৩৫১৯, দিব ার, িম া।

১৪/০৩/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

১৬২৮৯৩৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৯। মাঃ শািহন আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

২৪৯/০১-৬  তলা, বকাজী 
পাড়া, িমর র-১২১৬, কাফ ল, 
ঢাকা।

শ য়া বটতলা বাজার, শাহ-
বে গী, শর র-৫৮৪০, 
শর র, ব ড়া।

২০/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.- ৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩১।

০৯৩৮৩৯৯/৪৬/২৮, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩০। মাঃ আ াহ আল 
মা ন, িপতা; মাঃ আ ল 
কােসম।

িবনিত িবিব বড়  মসিজদ মছ, 
ম নং-৫০৮, ০৬ নং নাির া 
রাড, ওয়াির, ঢাকা-১১০০।

১১২, বনভরা, র ল র-২২২৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

০৫/০২/১৯৯০ ময়মনিসংহ। দািখল-৩.৯২,      আিলম.-
৪.৪২,      াতক-৩.১৪, 

াতেকা র-২.৯০।

৯৯০৪৮৭৬, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩১। আ র রহমান আনসারী, 
িপতা: মাঃ হািব াহ।

এম.আই,এস. .এ, িব.আই.িড.িস 
রাড, পি ম িলয়া, ২৫ েয়ট-

১৭০০, গাজী র সদর, গাজী র।

১১৩, দা শা রাড, মা াপাড়া-
০২, রাজশাহী কাট-৬২০১, 
রাজপাড়া, রাজশাহী।

২০/০৬/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ৩.১১, াতেকা র-
৩.৪০।

৮০৭৪২৭১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩২। শাহনাজ পারভীন, 
িপতা: মাঃ ই ািহম শখ।

বািড়নং-৫৪৯, বাসা নং-০৪, 
িশেরাইল কেলানী, ১৯ নং ওয়াড, 
ঘাড়ামারা-৬১০০, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

বািড়-৪৮৩, বাসা-৩১/২, 
িশেরাইল কেলানী, ১৯ নং 
ওয়াড, ঘাড়ামারা-৬১০০, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

০২/১০/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৬।

৭৬৫৬১৫৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৩। মন ম মদার, িপতা: 
িবমল  ম মদার।

ড.এফ.আর.খান হল, ম নং-
২০২, েয়ট, গাজী র িস  
কেপা.ওয়াড-০৬, গাজী র সদর-
১৭০০, গাজী র।

িবমল  ম মদার, 
তাল িনয়া, ব শতলী/ ওয়াড-
১০, ইসলামগ -৯৩৪০, 
রামপাল, বােগরহাট।

২৪/০১/১৯৯৩ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
িডে ামা.- ৩.৭১, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

১৯৩২১০৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৪। শা  মার ম ল, 
িপতা: ত. চা  চ  
ম ল।

পি ম পাড়া, ক টাখািল, 
শাভানালী, বদরতলা-৯৪০০, 

আশা িন, সাত ীরা।

পি ম পাড়া, ক টাখািল, 
শাভানালী, বদরতলা-৯৪০০, 

আশা িন, সাত ীরা।

০৪/১২/১৯৯২ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫২।

২৬৯৪২১৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৫। সৗরভ িব াস, িপতা: 
িদপন িব াস।

২৬৭/২/৩, অ াে ল িশকড়, 
রাম রা-৯৮, িখলগ ও-১২১৯, 
ঢাকা।

উ্ র প য়া, উ র প য়া-
৪৩৬০, সদর, চ াম।

২৬/১২/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০, 

িব.এস.িস.- ২.৫৪।

০০১৬৬৫৫, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৩৬। শারিমন লতানা, িপতা: 
মাঃ সাই র রহমান।

বাগানবািড়, ০১ নং ওয়াড, ভরব 
বাজার-২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

ব শাগাড়ী, ব শগাড়ী-২৩৫০, 
ভরব, িকেশারগ ।

০৩/০২/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.৪৪,   
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-২য় িবভাগ।

৭৯১৫৮৪০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৭। মাঃ িব ব হােসন, 
িপতা: মাঃ তাতা ম ল।

উ াপাড়া, ধ ট-৫৮৫০, ধ ট, 
ব ড়া।

উ াপাড়া, ধ ট-৫৮৫০, ধ ট, 
ব ড়া।

১০/১১/১৯৮৯ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৯৫,   
এইচ.এস.িস.-৪.১৬, 
িব.এস.িস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস.-২য় িবভাগ।

৭৯৩৯৩৫৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৮। সমীর চ  দাস, িপতা: 
মার চ  দাস।

িজিপ.ছ-২৪, ৪থ তলা, িব গইট, 
মহাখালী-২০, লশান-১২১২, 
বনানী, ঢাকা।

১৪/১, নাির া লন (৪থ তলা) 
নাির া লন-৪০, ঢাকা সদর-
১১০০, গ ািরয়া, ঢাকা।

০১/০২/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

০৭৬৯১৭৭, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৯। িশখা রায়, িপতা: 
রাজ মার রায়।

২০৪, ফলিততা, ০৭ নং লঘর 
০৫নং ওয়াড, কলকিলয়া-৯৩৭০, 
ফিকরহাট, বােগরহাট।

২০৪, ফলিততা, ০৭ নং লঘর 
০৫নং ওয়াড, কলকিলয়া-
৯৩৭০, ফিকরহাট, বােগরহাট।

১২/০৫/১৯৮৭ বােগরহাট। এস.এস.িস.-২.৩১, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৫০, 

অনাস-২য় িবভাগ।

৭৫৮৫৭৫০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪০। মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
অিছম উ ীন।

গা র, জাহানাবাদ/ ০৪, 
ধাপাঘাটা-৬২১০, মাহন র, 

রাজশাহী।

গা র, জাহানাবাদ/ ০৪, 
ধাপাঘাটা-৬২১০, মাহন র, 

রাজশাহী।

৩০/১২/১৯৯১ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

২৪৪৮৪৬০/৩৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪১। ইসিতয়াক আহেমদ, 
িপতা:  ইয়ার আহেমদ।

বাসা: ৭৩২/৭, আিশ দাগ, মিদনা 
মসিজদ, কাফ ল, িমর র-১২০৬, 
িমর র, ঢাকা।

উ র িনল ী, লগাজী, 
লগাজী-৩৯৪৩, লগাজী, 

ফনী।

২১/০৬/১৯৯২ ফনী। এস.এস.িস.-৪.৯৪,   
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 

াতক- ৩.৩৫, 
াতেকা র-৩.৩৯।

০৪৯৭৫৯৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪২। এস.এম. মা ম িব াহ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

আহসান মি ল, সিলম গার ান 
রাড, ২১ নং ধান-৮২০০, সদর, 

বিরশাল।

আহসান মি ল, সিলম 
গার ান রাড, ২১ নং ধান-

৮২০০, সদর, বিরশাল।

২৭/০৬/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৯১, 
িডে ামা.- ৩.৫৬, 
িব.এস.িস.- ২.৬৬।

৮০৭৪২৪৯, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৪। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান।

বাল াড়া, ০৮নং ন য়ার, 
বাল াড়া-৫১২০, রানীশনৈকল, 
ঠা রগ ও।

বাল াড়া, ০৮নং ন য়ার, 
বাল াড়া-৫১২০, রানীশনৈকল, 
ঠা রগ ও।

২৭/১১/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.০২, 

এম.এস-৩.১৬।

০২৪৯৮৭৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৪৫। মাঃ সাহাব উ াহ, 
িপতা: মাঃ সিফউ াহ।

সিফ মি ল, ১৭৮/িব, ৩য় তলা, 
রজনী গ া লন, ম পাইক পাড়া, 
িমর র-০১, ঢাকা।

উিজর আলী ঞাবাড়ী, 
সা য়া, রাজা র বাজার, 
গজািরয়া বাজার-৩৯০০, দাগন 

ঞা, ফনী।

০১/০১/১৯৯১ ফনী। এস.এস.িস - ৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
অনাস- ১ম িবভাগ, 
মা াস- ১ম িবভাগ।

০৮৯৭৩৮৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৬। শাপলা পারভীন, িপতা: 
আ ল মােলক খান।

ম র (গ ারাম র), না য়া-
৭৭৩০, বািলয়াকাি , রাজবািড়।

ম র (গ ারাম র), না য়া-
৭৭৩০, বািলয়াকাি , 
রাজবািড়।

১০/০৭/১৯৯০ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৪.০৬,   
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

াতক- ১ম িবভাগ, 
াতেকা র-১ম িবভাগ।

০৮৯৭১৪২, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৭। রাকসানা জামান, িপতা: 
কাম ামান।

এ/৪, সড়ক-০১ নং, আরামবাগ 
আবািসক এলাকা, ০৬ নং ওয়াড, 
িমর র-১২১৬, রৃপনগর, ঢাকা।

এ/৪, সড়ক-০১ নং, আরামবাগ 
আবািসক এলাকা, ০৬ নং 
ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
রৃপনগর, ঢাকা।

১৬/১০/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

৬২২৬৯০৩, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৮। িব  মার ঘাষ, িপতা: 
ক না মার ঘাষ।

বাসা:২৬, সড়ক-২৮/, ক: ক, 
বনানী-১২১৩, ঢাকা।

জয়ালা, ০৬ নং তালা, 
জয়ালা নলতা-৯৪২০, তালা, 

সাত ীরা।

২৫/০১/১৯৮৮ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

০৮/৫৮৩০২, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৯। এস.এম. সকত মাহ দ 
রিন, িপতা: এস.এম 
িমসবাহ উ ীন।

ই-৫৪, শেরবাংলা নগর াফ 
কায়াটার, আগারগ ও, ঢাকা-

১২০৭।

ঘােষরচর দি ন পাড়া, 
লিতফ র, গাপালগ -৮১০০, 
গাপালগ ।

০৪/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

১৪৬১২৮০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫২। দবাশীষ মার দ, 
িপতা: বা েদব দ।

৩১৭, শহীদ রিফক জ ার হল, 
জাহা ীর নগর িব িব ালয়-
১৩৪২, সাভার, ঢাকা।

বায়সা, ২ নং ওয়াড, 
মিজদ র, কশব র-৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

১১/১২/১৯৯২ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৮৮,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস-৩.৪৫, 
এম.এস.িস.-৩.৪০।

১৩৪৩৪৫৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৩। মাঃ হা ন-অর-রিশদ, 
িপতা মাঃ মাফা ল 
হােসন।

এইচ#১৭১, ৬  তলা, িজিপ-চ,  
িব গইট, লশান-১২১২, লশান, 
ঢাকা।

মাফা ল হােসন, বা য়া, 
মিহমাগ -৫৭৪১, গািব গ , 
গাইবা া।

০১/১২/১৯৯২ গাইবা া। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ৩.০৬।

৮৫৮২৬৮৩, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৪। তৗিহ ল ইসলাম, িপতা: 
ত. র আহমদ।

ইি য়ািরং িবি ং, আরাম বাগ, 
মিতিঝল-১০০০, মিতিঝল, ঢাকা।

আজম বাড়ী, উ র কা ন 
নগর, কা ন নগর-১৪৮১, 
চ নাইশ, চ াম।

১৫/১০/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-২.৫০, 
িব.এস.িস-২.৮৬, 
এম.এস.িস.-৩.৫০।

০৭৫৬০৭৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৫৫। এ. .এম.সাই ল কিরম, 
িপতা: র আহেমদ।

বাড়ী-০৬, রাড-২৩/িস, লশান-
০১, লশান-১২১২, ঢাকা।

নািসর উি ন াপারী বাড়ী, 
সানা র, ০৮ নং ইউিনয়ন, 

নয়াহাট-৩৮২৪, বগমগ , 
নায়াখালী।

০৯/১০/১৯৯০ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
িডে ামা.- ৩.১৮, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

০৭৪৭৭০৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৬। মাঃ েবল খ কার, 
িপতা: মিফজ উি ন 
খ কার।

যে , খাই ল আলম, হাি ং 
নং-১৩০৩, কলেম র, জাতীয় 
িব িব ালয়-১৭০৪, গাজী র 
সদর, গাজী র।

গজািরয়া, রতনকাি , বা কা-
৬৭০০, িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

০১/০৩/১৯৮৯ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
িডে ামা.- ৩.৪৩, 

িব.এস.িস.- ৩.৩০, 
এম.এস.ইন িস.এম-৩.২৫।

৬৩৮৫০৮৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৭। মাঃ শাহজাহান, িপতা: 
মাঃ কাম ামান।

২৪৯/১ বষন  (৬  তলা), ব 
কাজীপাড়া, িমর র-১২১৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

আলী কােমাড়া, মাইজখার, 
বদর র-৩৫১০, চাি না, 

িম া।

১৫/১২/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

০৯৩৮৪০০/৪৬/৪৬/২৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৮। মাছাঃ মা মা আখতার, 
িপতা: মাঃ মেনায়ার 
হােসন।

স না গািপনাথ র, হানাইল 
মা াসা-৫৯০০, সদর, জয় রহাট।

স না গািপনাথ র, হানাইল 
মা াসা-৫৯০০, সদর, 
জয় রহাট।

১১/১১/১৯৮৭ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৩.৯৫, 
িডে ামা.- ৩.৩১, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯।

০৯২২১৯০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৯। রাফসান জািন রাি , 
িপতা: মাঃ বলােয়ত 
হােসন।

বাসা-৩৬, সড়ক-০১, ক-ই, 
বন , রাম রা, িখলগ ও, ঢাকা।

বন াস-৮৮৭/০৫, ইিশব র-
০৫, নকলা-২১৫০, নকলা, 
শর র।

১৯/০২/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

০১৫৭৩৯৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬০। লাল চ  বমন, িপতা: 
চ  মাহন বমন ।

ত িলয়া, ০৯ নং রায় র, 
ভাউলার হাট-৫১০০, সদর, 
ঠা রগ ও।

ত িলয়া, ০৯ নং রায় র, 
ভাউলার হাট-৫১০০, সদর, 
ঠা রগ ও।

২৫/০৯/১৯৮৮ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

৬৯৪৮৯৯০, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬১। কাশ মার ঘাষ, 
িপতা: গা ী চ  ঘাষ।

িশবনাথ ঘাষ, শালগাড়ীয়া (খা ) 
দাম এর সামেন, শালগাডীয়-

৬৬০০, পাবনা সদর, পাবনা।

জাতপাড়া, জগ াথ র, 
জাতপাড়া-৭০২১, মারখালী, 
ি য়া।

১০/০৮/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৮৮,   
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস-৩.৪১, 

এম.এস.িস.-২.৫৬।

০৯৩৮৪০১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬২। মাঃ মাবাি র রহমান 
ফািহম, িপতা: আহমদ 
আলী শাহ।

১৪৭/১, উ রগদা পাড়া, 
মিদনাবাগ-০৬, বাসােবা-১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

নউলা-০১, কােয়ম র-৫২৩০, 
খানসামা, িদনাজ র।

২৭/০৮/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৮।

১১৩৪২৬৫/৪৬/৭২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৩। মিসউর রহমান, িপতা: 
আ র রহমান ী।

২০ ও ০১, ক-িব, সকশন-০৬, 
িমর র-০২, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

১০০ ব রা আবািসক 
এলাকা, উেমদ র, বরহামগত-
৭৯৩০, িশবচর, মাদারী র।

১৫/১২/১৯৮৯ মাদারী র। এস.এস.িস.-২.৮১,   
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

িব.িব.এস.-২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৮৯৭৬৫৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৬৫। সাই ল ইসলাম,  িপতা: 
ল আলম।

বািড়-৩৪, রাড-১৪, িনউ িবি ং-
৩/এ, ধানমি , মাহা দ র-
১২০৯, ঢাকা।

ভে ার বর বািড়, পি ম 
কলাউজান, ০৫ নং ওয়াড 
উ র কলাউজান-৭৪৬, 
লাহাগড়া, চ াম।

০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
িডে ামা.- ৩.৫৫, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

৩০০/-

৪৬৬। ফখ ি ন আহেমদ, 
িপতা: কামাল উি ন 
আহেমদ।

সদন িময়ার বািড়, এক গ ুজ 
মসিজদ রাড, চ র( দি ন 
পাড়া) ০৫নং প চ বী ইউিনয়ন , 

িম া সদর-৩৫০০, িম া।

যে , কামাল উি ন আহেমদ, 
াম: আইটপাড়া (বড় বািড়) 
দৗলখাড়-৩৫৮০, লা লেকাট, 
িম া।

২৮/১০/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

১৪৫৬৩৫৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৭। মাঃ আিশ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ র রউফ।

জিশহাটী, লকী, জিশহাটী-
১৯০০, বাসাইল, টাংগাইল।

জিশহাটী, লকী, জিশহাটী-
১৯০০, বাসাইল, টাংগাইল।

৩১/১২/১৯৯২ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৩।

২৭৬৩২৯৭, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৮। মাঃ সজীব হাসন, 
িপতা: মাঃ িরয়াজ 
উি ন।

পলাশতলী, নাগবাড়ী, রতনগ  
বাজার-১৯৭৩, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

পলাশতলী, নাগবাড়ী, রতনগ  
বাজার-১৯৭৩, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

০৬/০৭/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

৭৭৮২৪১০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৯। মাঃ দেলায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ তাফা ল 
হােসন।

পিনর পাড়া, গাহাটা-৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

পিনর পাড়া, গাহাটা-৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

১৫/১০/১৯৮৮ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৪।

০৭৬৯২২৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭০। েবল চৗ রী, িপতা: 
মািনক চৗ রী।

মি রা চৗ রী, াট নং-৫১/ জ, 
শহীদ িমনার আবািসক এলাকা, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।

মািনক চৗ রী, ১৭ নং 
মাটফরহাদেবল, মিন  মিঝর 
পাহাড়, সদর, চ াম।

১৫/০৮/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

০৭২৯৩৪১, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭১। মেহ ে ছা, িপতা: 
এেকএম ওবােয় ল হক 

ইয়া।

িমলন , ২৩/২ িব, ক, এম 
দাশেলন, ওয়ারী, ঢাকা।

ইয়া পাড়া মি ল , বজরা, 
সানাই ড়ী, নায়াখালী।

২৯/০৫/১৯৮৯ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮২।

০৩৫২২৪৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭২। আরাফাত হােসন, িপতা: 
রেমাহা দ।

এন িব-৬৫, ০৪ নংলাইন, 
বারেমািনয়া, চ েমানা-৪৫৩১, 
কা াই, রা ামা ।

িমিজ বািড়, িমজানগর, 
গাপাল র-৩৮২৮, বগমগ , 
নায়াখালী।

০২/০১/১৯৯১ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

০৪৫৫৮৮৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৩। অিমত মার , িপতা: 
অসীম মার ।

এ-৭, ার ফর না, ৭৭/১, 
কাটা র শর-এ-বাংলা রাড, 
ওয়াড-৩৩, মাহা দ -১২০৭, 
ঢাকা।

িনমল িনবাস, অসীম মার, 
াম\; পাড়া, ওয়াড-০৪, 
মারখািল-৭০১০, মারখািল, 
ি য়া।

২২/১২/১৯৯১ ি য়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

০৯৩৩০২২, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৭৪। সয়দ ইসা ল হাসান, 
িপতা: সয়দ িমজা র 
রহমান।

ম য়া িস.িস-৩, বাংলােদশ 
গার প গেবষয়া ক , ঈ রদী-

৬৬২০, পাবনা।

২২৩, কািদরগ , রাজশাহী 
সনািনবাস-৬২০২, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

১৫/০২/১৯৯৪ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৫৯।

০২৬৮০১৭/০১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৫। মাহা দ আ ল বাশার, 
িপতা: এ. ক.এম আ াফ 
আলী।

১৪, মািলক: িমজা র রহমান, 
রাড নং-০৩, ক-এফ, িমর র-

১২১৬, ঢাকা।

াম: ফলই িনয়া, পা: 
হালাগাতী, উপেজলা: 

কাউখালী, জলা: িপেরাজ র।

১৪/০৬/১৯৮৯ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.০৮, 

ফািজল-৩.৯২,       িব.এ-
২য় িবভাগ,  কািমল-৪.৪৫।

০২৪৯৮৬৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৬। মাছাঃ রােশদা খা ন, 
িপতা: মাঃ আজাদ আলী 
সরকার।

ডা া পাড়া, ০৪ নং পলাশবাড়ী 
ইউিনয়ন, ল দা-৫২৫১, 
পাবতী র, িদনাজ র।

ডা া পাড়া, ০৪ নং 
পলাশবাড়ী ইউিনয়ন, ল দা-
৫২৫১, পাবতী র, িদনাজ র।

৩১/১২/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

১৬২৮৯১৫, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৭। এমরান হােসন, িপতা: 
আিমর হােসন মা া।

উ র কাজলা কাঠী, দািড়য়াল, 
কামারখালী-৮২৮০, বােকরগ , 
বিরশাল।

উ র কাজলা কাঠী, দািড়য়াল, 
কামারখালী-৮২৮০, 
বােকরগ , বিরশাল।

২৪/১০/১৯৮৯ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এইচ.এস.িস.- ২.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৯১, 

এম.এস-৩.০০।

৭২৫১৭৭৭, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৮। মাছাঃ নাসিরন লতানা, 
িপতা: মাঃ আ স 
সা ার।

বাসা: নং-৭০, রাড নং-৩১, 
িঝনাইদহ-৭২০০, সদর, িঝনাইদহ।

ত. মাঃ মাজাে ল হক 
িব াস, াম: আ াল র, 
হািতয়া আ াল র-৭০০৩, 

ি য়া সদর, ি য়া।

০১/০১/১৯৮৫ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-১ম িবভাগ,   
এইচ.এস.িস.-১ম িবভাগ, 

িব.এস.িস-১ম িবভাগ, 
এম.এস.িস.-১ম িবভাগ।

১৭৮৬৯১১, ১৯/০১/২০১ ৩০০/-

৪৭৯। তনািলতা সরকার, িপতা: 
মেনার ন সরকার।

গ র সদার রাড, বা ালী র, 
িনজপাড়া-০৮, সয়দ র-৫৩১০, 
নীলফামারী।

প চকা য়া-০৮, প চকা য়া-
৭৪৪০, মিনরাম র, যেশার।

১৬/১০/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-৩.৫৩, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৫.০০।

১৬২৮৯১৬, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮০। শাওয়ানা মাবাশেসরা, 
িপতা: মাঃ জালাল 
উি ন ইঁয়া।

৮৩/১ াবেরটরী রাড, িনউ 
মােকট-১২০৫, ঢাকা।

৮৩/১ াবেরটরী রাড, িনউ 
মােকট-১২০৫, ঢাকা।

১৯/০৪/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 

িব.এস.িস.- ৩.৪৪, আই -
১০৫।

১০৫৯৭৭৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮১। কাজী ওয়াসী আিকব, 
িপতা: কাজী রা া ল 
ইসলাম।

িব-৪, ই-৩, শাহজাহান র 
অিফসাস কেলানী, শাি নগর-
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

বগাব র, বগাব র-৮৬২১, 
বাউফল, প য়াখালী।

১৮/০৪/১৯৯৩ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১২।

১১০৭৭৭৮, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৮২। নীলা ন নাথ সরকার, 
িপতা: রবী  নাথ সরকার।

সরকার বািড়, লপাল, আওনা, 
জগ াথগ -২০৫৩, সিরষাবাড়ী, 
জামাল র।

সরকার বািড়, লপাল, 
আওনা, জগ াথগ -২০৫৩, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র।

৩০/১১/১৯৯১ জামাল র। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
িডে ামা.- ৩.১১, 
িব.এস.িস.- ২.৭৮।

০৮৫৮২৬৪, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৩। রনী মার পাল, িপতা: 
জয়েদব পাল।

প চ র, ০৪ নং প র-৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

প চ র, ০৪ নং প র-
৬৫৯৬, আ াই, নওগ ।

২৫/০১/১৯৮৭ নওগ । এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

৫৪৬৪৫৩৯, ২৩/০১/২০১ ৩০০/-

৪৮৪। মাঃ ওবায় ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ল ইসলা 
ম।

রািজব, টপাম র-৫৪৪০, 
কাউিনয়া, রং র।

রািজব, টপাম র-৫৪৪০, 
কাউিনয়া, রং র।

২৫/১১/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

০৯০৮৫৭৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৫। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: আ  সাঈদ।

বািড় নং-২৫৪, দি ন াম, 
শাি াম, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

চর ল ী র, ০৬  নং চর 
ঈ রিদয়া, শ গ -২২০৩, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

১৮/০৫/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

০৩৭৫৪২৩, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৬। খান মাহা দ রিক 
িব াহ, িপতা: মাঃ মিনর 
হােসন খান।

৩৬৬, চরিশলমি  (০৯নং), 
ীগ -১৫০০, সদর, ীগ ।

৩৬৬, চরিশলমি  (০৯নং), 
ীগ -১৫০০, সদর, ীগ ।

২৫/০৮/১৯৯১ ীগ । এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

০৩৭৫৪২১, ১৬/০১/২০১ ৩০০/-

৪৮৭। রেহনা খা ন, িপতা: 
কাজী হা নর রিশদ।

মাদাম রী হল, মনং-২০২, 
েয়ট, ২৪ নং ওয়াড, েয়ট-

১৭০৭, গাজী র সদর, গাজী র।

চর আ ার মািনক, ০৩ নং 
ছাট ভাকলা, প িরয়া-৭৭১০, 
গায়াল , রাজবাড়ী।

১৫/০৬/১৯৮৭ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
িডে ামা.- ৩.৫৩, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

০৯২২১৯১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৮। মাঃ ইম ল কােয়স, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

হায়দর র, খ য়াজানী, 
হায়দর র-২২১০, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

হায়দর র, খ য়াজানী, 
হায়দর র-২২১০, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
িডে ামা.- ২.৯৭, 
িব.এস.িস.- ২.৮৬।

১১০৬৭৫৭/০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৯। শারমিন ফারজানা, িপতা: 
মাঃ সাখাওয়াৎ হােসন।

বড়ােভামা, ওমর র, বড়ােভামা, 
০৪নং িদ িলয়া-১৯০০, টাংগাইল 
সদর, টাংগাইল।

বড়ােভামা, ওমর র, 
বড়ােভামা, ০৪নং িদ িলয়া-

১৯০০, টাংগাইল সদর, 
টাংগাইল।

৩১/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮।

৬১০৪৩৯৫, ২৪/০১/২০১ ৩০০/-

৪৯০। মাঃ সাই র রহমান, 
িপতা: ত. আ ল 
গ ফার।

বললী, আখড়ােখালা-৯৪০০, সদর, 
সাত ীরা।

বললী, আখড়ােখালা-৯৪০০, 
সদর, সাত ীরা।

১৫/০১/১৯৮৭ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

িব.এস.িস.- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.িস-৩.৩৮।

১১৩৩১৩৬/৪৬/১৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯১। মাঃ মা ন কিবর, িপতা 
মাঃ রইজ উি ন।

িনজবানাইল, চি পাশা, 
িনজবানাইল -২২৮২, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

িনজবানাইল, চি পাশা, 
িনজবানাইল -২২৮২, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

১৫/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

১৯৩৭৯২৬/০৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯২। মাঃ আয় ল হক, িপতা: 
মাঃ সিফর উি ন।

পাড়াকয়া, গিন র, একডালা-
৬২৫০, বাগমারা, রাজশাহী।

পাড়াকয়া, গিন র, একডালা-
৬২৫০, বাগমারা, রাজশাহী।

১৮/০৮/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস - ৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৫০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস-২য় িবভাগ।

১২১৬৬৩৮/৫৬, 
২২/০১/২০১

৩০০/-

৪৯৩। ওমর আল ফা ক, িপতা: 
মাঃ িসরা ল ইসলাম।

বাহা র র, ০৪ নং নওয়াপাড়া, 
িশ া বাড-৭৪০১, সদর, যেশার।

বাহা র র, ০৪ নং 
নওয়াপাড়া, িশ া বাড-৭৪০১, 
সদর, যেশার।

০১/০১/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক.- ২.৯৬।

০৮৯৫৯৪৪, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৯৪। মাঃ ামান, িপতা: 
মাঃ আহসান উ াহ।

ভাংগী বাড়ী, মদী আ লাই, 
চাপাইর, বড়ই বাড়ী-১৭৫০, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

ভাংগী বাড়ী, মদী আ লাই, 
চাপাইর, বড়ই বাড়ী-১৭৫০, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

১৪/০৯/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

৩০০/-

৪৯৫। মাঃ মাহ ল হাসান 
া, িপতা: ত. মাঃ 

হািবব িময়া।

৩৪৫, হসীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০, রমনা, 
ভালা।

মেহদী িভলা, উপেজলা-
হাসপাতাল রাড, পৗরসভা 

ওয়াড নং-০৭, বারহান উি ন-
৮৩২০, বারহান উি ন, 
ভালা।

০৫/১২/১৯৯১ ভালা। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.িব.এ.-৩.৪৮, 
এম.িব.এ..-৩.৫০।

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৯৬। মাহা দ আিম ল 
ইসলাম, িপতা: মাহা দ 
আ ল মা ান।

৫২, গালাপজান রাড, কািচ িল, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ।

মশািদয়া, খামার বাজার-
২২১০, াগাছা, ময়মনিসংহ।

১৭/০৩/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১৯৩৭৯২৫/০২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৭। মাঃ েবল সরকার, 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান।

পি ম গািপনাথ র, ০৪ নং 
বিরশাল, পলাশবাড়ী-৫৭৩০, 
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

পি ম গািপনাথ র, ০৪ নং 
বিরশাল, পলাশবাড়ী-৫৭৩০, 
পলাশবাড়ী, গাইবা া।

০৮/১০/১৯৯১ গাইবা া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

০০৬৯৯৪৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৯৮। এস.এম তাহিস র 
িরফাত, িপতা: এস.এম. 
আফাজ উি ন।

৮১ নং(৩য় তলা), দি ন 
কমলা র, শাি নগর-১২১৭, 
মিতিঝল, ঢাকা।

দড় াম-০৬, দড় াম-১৮০০, 
সা িরয়া, মািনকগ ।

১৮/১২/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস-৩.৩১, 

এম.এস.িস.-৩.৮৫।

৫০৪১২৬৭, ২৩/০১/২০১ ৩০০/-

৪৯৯। মাঃ মঈল আল রশীদ 
ভ, িপতা: মাঃ বজ র 

রশীদ।

২৩২, ম বাসােবা, বাসােবা-
১২১৪, স জবাগ, ঢাকা।

িসতাই -৮১১০, 
কাটািলপাড়া, গাপালগ ।

৩১/১২/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

৯৭১৭৬২৯, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫০০। মাঃ মাহ ল আলম, 
িপতা: মাঃ আব ল 
হািলম।

১৬৬/১৯/২, আদশপাড়া, দি ন 
মাদারেটক, বাসােবা-১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

মাহা দ র, দ: মাহা দ র, 
দাউদকাি , িম া।

১২/০৪/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস-৩.৫৩, 
এম.এস.িস.-৩.৪১।

১৪৮৬৬৭৯/৪৬/৭৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০১। মাঃ মিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল গ র।

৩২, হাউজ , ১৫ নংেরাড,  িন -
২, িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

ভাটপাড়া, িনমপাড়া, 
ন নগাছা-৬২৬০, চারঘাট, 
রাজশাহী।

১১/০৬/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.২৩, 
িডে ামা.- ৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২।

২০০৮১১৮৪৪, ১৯/০১/২০১ ৩০০/-

৫০২। শাহনাজ আ ার, িপতা: 
ত. সাখাওয়াত হােসন।

কা া প িরয়া, দি য়র, 
বলরাম র-১৯৩৭, নাগর র, 
টা াইল।

কা া প িরয়া, দি য়র, 
বলরাম র-১৯৩৭, নাগর র, 
টা াইল।

০৫/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
মা াস-১ম িবভাগ।

০৮৯৭১৪৩, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৩। সা াম হােসন ইঁয়া, 
িপতা: আ ল হােসন 

ইঁয়া।

৬৩, ৬৪ িডজনী গােডন, িসকদার 
িবেয়ল ট, াট নং-৮/এ টািল 
অিফস রাড, বােয়র বাজার, 
হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯।

এিতমখানা রাড, হাি ং -
১৩০০, ন য়া-০৬, িকেশারগ -
২৩০০, সদর, িকেশারগ ।

২১/০৯/১৯৯২ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০৬৩৩২৪৭,  ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৪। মাঃ রািজ ল হক, িপতা: 
মাঃ জ ল হক।

যে . িশপন আকতার, 
আইিকউএিস অিফস, মনং-
৬০০৩, ন ন একােডিমক ভবন, 

েয়ট-১৭০০, সদর, গাজী র।

১৩২-বীর ি েযা া আলী 
আকবর সড়ক, দগাপাড়া, 
ওয়াড নং-১৫, িগয়া-৭০০০, 
সদর, ি য়া।

১৮/০৯/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
িডে ামা.- ৩.৫৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

১৬৯৪৯৪৭, ১০/০১/২০১ ৩০০/-

৫০৫। মাঃ শাহাদাত হােসন, 
িপতা: সিফ র রহমান।

াম িভলা হব, হব াট-২িব২, 
রাড-১৫, লশান-০১, ঢাকা-

১২১২।

জাহান মি ল, ব বা ানগর, 
০২ নং ওয়াড, ল ী র-৩৭০০।

০১/০২/১৯১১ ল ী র। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
িডে ামা.- ৩.২৮, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

০৭৪৭৬৯৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৬। মাঃ ফািহম শাহিরয়ার, 
িপতা: মাঃ আলী 
আকবর।

৪৩৬, ভা ঘর, সাহাপাড়া, ১২ নং 
ওয়াড, ভা ঘর-৩৪০০, সদর, 
া নবািড়য়া।

৪৩৬, ভা ঘর, সাহাপাড়া, ১২ 
নং ওয়াড, ভা ঘর-৩৪০০, 
সদর, া নবািড়য়া।

২১/০৯/১৯৯৪ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০১।

১৬২৮৯৪৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৭। মাঃ ই াহীম শাহ, িপতা: 
বিদউল আলম শাহ।

৮০৩, পি ম কাজী পাড়, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

দি ন মাটেচক, ০৪ নং 
রাং নীয়া-৪৩৬০, রাং নীয়া, 
চ াম।

২৩/১২/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস.-এ, 

িব.এস.িস- িব-,     
এম.এস-িব।

১৬২৮৮৯৫৯, ২৫/০১/২০১ ৩০০/-



৫০৮। আরিজনা তাসনীম, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

১০২, িমশনেরাড, িদনাজ র সদর-
৫২০০, সদর, িদনাজ র।

১০২, িমশনেরাড, িদনাজ র 
সদর-৫২০০, সদর, িদনাজ র।

২১/১২/১৯৯৩ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

৭১১৫১৯১, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৯। তাওিসফ আেবদীন 
চৗ রী, িপতা: জয়নাল 

আেবদীন চৗ রী।

৮০৩, পি ম কাজী পাড়, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

৫২৬, বা রতলা, চ দ ন-
৪২১২, চ াম।

০৯/১১/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-এ+, 
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস-িব-,     

এম.এস.িস-িব।

১৬২৮৯৬০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১০। নািহদ মা মা আকতার, 
িপতা: নজ ল ইসলাম।

২০৪/১, শাহা র, সদরগ -৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

২০৪/১, শাহা র, সদরগ -
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

০১/০৩/১৯৯২ রং র। এস.এস.িস.-এ+, 
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- এ-।

৮২০৯২৫১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১১। তািরখমাহদী, িপতা: 
মা ফা বা ল।

দয়াময়ী রাড, দমকল এিরয়া, ০৫ 
নং ওয়াড, জামাল র-২০০০, 
জামাল র সদর, জামাল র।

দয়াময়ী রাড, দমকল এিরয়া, 
০৫ নং ওয়াড, জামাল র-
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

১৬/১২/১৯৯১ জামাল র। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস-১ম িবভাগ।

৮৭১২০৭৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১২। মাঃ জােবদ আলী, িপতা: 
মাঃ ন র মা া।

াট নং-৫/২, বািড় নং-৫০৩/১, 
মা াসা রাড, ব কাজী পাড়া, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

নওয়া াম ( ম  পাড়া), 
নও াম-৭৫২০, কািলয়া, 
নড়াইল।

০১/০১/১৯৯৩ নড়াইল। দািখল.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

০৪৯৭৪৭৬, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৩। মাঃ মা ািকম হাসান, 
িপতা: মাঃ ওবায় ল হক।

কািছকাটা তা কদার বািড়, ০৪ 
নং মিশ া ইউিনয়ন, কািছকাটা-
৬৩০০, দাস র, নােটার।

কািছকাটা তা কদার বািড়, 
০৪ নং মিশ া ইউিনয়ন, 
কািছকাটা-৬৩০০, দাস র, 
নােটার।

০১/১০/১৯৯১ নােটার। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

০৪৯৭৬১১, /০১/২০১ ৩০০/-

৫১৪। এ. ক.এম. শিফউল 
আলম, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান।

পিরবার পিরক না কাযালয়, 
টাংকীর পাড়-২৮, গাজী র-
১৭০০, সদর, গাজী র।

এফ-৬৪, িব াসপাড়া, শিফ র-
১৭৫১, কািলয়াৈকর, গাজী র।

২৫/০২/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.- ৪.০০, 

িব.এ.- ২য় িবভাগ, এম.এ-
২য় িবভাগ।

১৭৬৭৩০৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৫। ফয়সাল িবন হািবব, 
িপতা:  হািবব উ াহ।

বাসা:১৯, ক: িব, রাড-০২, 
বন , রাম রা, িখলগ ও-১২১৯, 
ঢাকা।

বাসা:১৯, ক: িব, রাড-০২, 
বন , রাম রা, িখলগ ও-
১২১৯, ঢাকা।

১২/১০/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭।

০৩৭৫৪২২, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫১৬। মাঃ সাই ন র, িপতা: 
সয়দ র।

িনবাস-০১, রাড-০১, লইন-
০৩, ব রা আ/ এ, রাম রা-
৪২২৪, হািলশহর, চ াম।

সওদাগর বাড়ী, হারলা, ০৪ নং 
চ নাইপ, ব জায়ারা-
৪৩৮০, চ নাইশ, চ াম।

৩০/১২/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭।

১৯০৭৪২৭, ২২/০১/২০১ ৩০০/-

৫১৭। মাঃ এনা ল কিবর, 
িপতা: মাঃ ইিলয়াছ।

৬৪, পাক এিডিনউ, স নবািগচা, 
ঢাকা িজিপও-১০০০,  শাহবাগ, 
ঢাকা।

হাস গর, তজখালী, জীবনগ  
বাজার-৩৪১৬, বা ারাম র, 
িব-বাড়ীয়া।

১৫/১০/১৯৯০ িব-বাড়ীয়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

০৯৪৩১২৫, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৮। মাঃ মাশাররফ হােসন, 
িপতা: মাঃ আ  ফা ক 
িসি কী।

৮০/৫৪৫/১, ন ন পাড়া, বড়া-
৬৬৮০, বড়া, পাবনা।

৮০/৫৪৫/১, ন ন পাড়া, বড়া-
৬৬৮০, বড়া, পাবনা।

০৪/০১/১৯৯০ পাবনা। এস.এস.িস.-এ+, 
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- িব।

১৫৬৩০২১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৯। মাঃ রিফ ল, িপতা: 
মাঃ মিহর।

ভওয়ামারা ন ন লাড়া, 
ছানগাছা, ভওয়ামারা-৬৭০০, 

সদর, িসরাজগ ।

ভওয়ামারা ন ন লাড়া, 
ছানগাছা, ভওয়ামারা-৬৭০০, 

সদর, িসরাজগ ।

০৬/০১/১৯৮৭ িসরাজগ । এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪৪, 

িব.িব.এস.-২য় িবভাগ,     
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

৯৭১৭৯৮৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২০। আিলম উ ীন, িপতা: 
আকবর আলী।

আকবর আলী, িদ দানা, বাকড়া, 
িদগদান-৭৪২০, িঝকরগাছা, 
যেশার।

আকবর আলী, িদ দানা, 
বাকড়া, িদগদান-৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

১১/১০/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৬।

০৭৬৯২২২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২১। অজয় মার পাল, িপতা: 
সরি ত মার পাল।

সরিজত মার পাল, ধলবািড়য়া, 
ত িলয়া, িমজা র-৯৪২১, তালা, 

সাত ীরা।

সরিজত মার পাল, 
ধলবািড়য়া, ত িলয়া, 
িমজা র-৯৪২১, তালা, 
সাত ীরা।

০১/১০/১৯৮৯ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

০৭৬৯২২৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২২। ঝনা রানী সরকার, িপতা: 
পিরমল চ  সরকার।

র, মাহ দ র, হিরচ ী-
১৩৩০, দাহার, ঢাকা।

র, মাহ দ র, 
হিরচ ী-১৩৩০, দাহার, ঢাকা।

১৭/০৫/১৯৮৭ ফিরদ র। এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 
িব.এ.-১ম িবভাগ,     

এম.এম.িস-১ম িবভাগ।

৭৮২৮২৮২, ১২/০১/২০১ ৩০০/-

৫২৩। মাঃ ইমাম হাসাইন, 
িপতা: মাঃ জাফর ধা।

আ জাফর ( িশ ক) ০১ নং 
ন ীপাড়া মা াসা রাড, 
দি নগ ও, বাসােবা-১২১৪৭, 
িখলগ ও, ঢাকা।

আ জাফর ( িশ ক) ০১ নং 
ন ীপাড়া মা াসা রাড, 
দি নগ ও, বাসােবা-১২১৪৭, 
িখলগ ও, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯০ প য়াখালী। দািখল.-৪.৬৭,     আিলম-
৪.৪২,  িব.এস.এস.- ২য় 
িবভাগ, এম.এস.এস.-২য় 

িবভাগ।

৫০৪১২৬৬, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫২৪। আ ল হাসনাত অিনক, 
িপতা: আ ল হােসন 
হাওলাদার।

িজ.িপ. চ-১৭৯, ৬  তলা, .িব. 
গট, মহাখালী, লশান-১২১২, 

ঢাকা।

আ ল হােসন হাওলাদার, 
পি য়া-০৯ নং ওয়াড,  
বারহানগ -৮৩২০, বারহান 

উি ন, ভালা।

২৫/০২/১৯৯৩ ভালা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস-৩.২০,     
এম.এস.িস-৩.৮০।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২৫। মাঃ আল-আিমন চৗ রী, 
িপতা: ত. ওয়ােহ ল 
কিরম চৗ রী।

পি ম পাড়া, কামিদয়া, কামিদয়া-
৫৭৪০, গািব গ , গাইবা া।

পি ম পাড়া, কামিদয়া, 
কামিদয়া-৫৭৪০, গািব গ , 
গাইবা া।

২২/০৪/১৯৮৭ গাইবা া। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

িব.এস.িস- ৩য় িবভাগ,     
এম.এস.িস- ২য় িবভাগ।

৭৬৭৭০৯৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২৬। মাঃ জািকর হােসন, 
িপতা: মাঃ লতান 
আহে দ।

খছারা  (বাদার বািড়) বরকইট, 
খা বাস-৩৫১০, চাি না, িম া।

খছারা  (বাদার বািড়) 
বরকইট, খা বাস-৩৫১০, 
চাি না, িম া।

১৭/০৪/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

িব.িব.এস.-২য় িবভাগ,    
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

১৫৯৭৭৮৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২৭। তাওহী র রহমান, িপতা: 
এম.এম. আ  আলম।

াট: িব-০৫, িড ক ােসল, বাসা: 
এইচ-৯, বিধত প বী, ঢাকা।

মৗলভী  বািড়, দি ন 
বফিগির, কালিকিন, 
মাদারী র।

১৫/০২/১৯৮৮ মাদারী র। এস.এস.িস.-২.৮১, 
িডে ামা.- ৩.০৮, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

১৪৭৪০৬২/১২৬/১৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৮। মাঃ িজয়া -উর- রহমান, 
িপতা: মাঃ মাইন উি ন,

ফিরদ র ( নয়ন র) গাজী র, 
তিলহা -১৭৪০, র, গাজী র।

ফিরদ র ( নয়ন র) গাজী র, 
তিলহা -১৭৪০, র, 

গাজী র।

২৫/০১/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.- িব, 
এইচ.এস.িস.- িস, াতক- 
২য় িবভাগ, াতেকা র-

২য় িবভাগ।

৪০৪৪৪৬৩, ২৯/০১/২০১ ৩০০/-

৫২৯। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ সাম ল 
আলম।

িস রমিত, প াম, িস রমিত-
৫৬১০, সদর, লালমিনরহাট।

িস রমিত, প াম, 
িস রমিত-৫৬১০, সদর, 
লালমিনরহাট।

০৮/০৯/১৯৯০ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.-৩.৪২,     
এম.এস.িস-৩.৩২।

৩৮০৯০৪৭, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩০। রাখী মিন িম , িপতা: 
রিবন িম ।

ট নং-১৩, কেটজ, বং াই 
মেডল টাউন, আ িলয়া, নবানহাট-
১৩৫০, সাভার, ঢাকা।

ট নং-১৩, কেটজ, 
বং াই মেডল টাউন, 
আ িলয়া, নবানহাট-১৩৫০, 
সাভার, ঢাকা।

২৯/১২/১৯৮৭ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.-৩.৪৯,     
এম.এস.িস-৩.৬০।

০৪৯৭৬৭৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩১। শখ মাঃ রাজীব, িপতা: 
শখ মাঃ আ ল হাই।

ব কা, ল ীপাশা-৭৫১০, 
লাহাগড়া, নড়াইল।

ব কা, ল ীপাশা-৭৫১০, 
লাহাগড়া, নড়াইল।

০৭/০৯/১৯৮৮ নড়াইল। এস.এস.িস.- ৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 

াতক- ১ম িবভাগ।

০৪৯৭৬০০, ২২/০১/২০১ ৩০০/-



৫৩২। মাঃ মহিসন উি ন, 
িপতা: মাঃ িজ  িময়া।

কংগাইশ ( ব পাড়া) কংগাইশ, 
০৯ নং আলীগ -৩৬১০, 
হাজীগ ,  চ দ র।

কংগাইশ ( ব পাড়া) 
কংগাইশ, ০৯ নং আলীগ -
৩৬১০, হাজীগ ,  চ দ র।

০১/১০/১৯৯২ চ দ র। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২০।

২৩৬৮৫৫৯/০৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৩। মাঃ আেরিফন মাহা দ, 
িপতা: মাঃ আিত ল 
ইসলাম।

বাসা নং-০৪, রাড নং-০৪, 
ধানমি , িজগাতলা-১২০৯, ঢাকা।

বাসা নং-১৪৩, রং র সদর-
৫৪০০, রং র সদর, রং র।

০৮/১২/১৯৯১ রং র। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

১৪৭৪০৬১/১২৫/১৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৪। বাল বা  রা ল, িপতা: 
দীপ মার শীল।

ভরব ডা: বাড়ী, উ র মাদাশা, ১০ 
নং উ র মাদাশা, মাদাশা-৪৩৩৬, 
হাটহাজারী, চ াম।

ভরব ডা: বাড়ী, উ র মাদাশা, 
১০ নং উ র মাদাশা, মাদাশা-
৪৩৩৬, হাটহাজারী, চ াম।

১৬/০২/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩০।

২০৬২৩৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৫। মাঃ লাকমান হােসন, 
িপতা: মাঃ তাফাে ল 
হােসন।

৩৮২, নথ ই াহীম র, ঢাকা 
ক া নেম -১২০৬, কাফ ল, 
ঢাকা।

ডাবাবাড়ী, বারইকরন, ০৩ নং 
লকাঠী, দল য়ার-৮৪২০, 

নলিছ , ঝালকাঠী।

১০/০১/১৯৮৯ ঝালকা । এস.এস.িস.-৩.৩১, 
িডে ামা.- ৩.০৯, 
িব.এস.িস.- ২.৬১।

১৭৫২৬২৩৮৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৬। ভাশীষ কমকার ভ, 
িপতা: িনমল কমকার।

৪২/১, শাি বাগ-১২১৭, 
শাজাহান র, ঢাকা।

০৫, পা  অিফস রাড, 
ঝালকাঠী-৮৪০০, সদর, 
ঝালকাঠী।

২২/০৪/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৯।

১৪৭৪০৬৩/১২৭/১৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৭। মাঃ মা ল হাসান, 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

মাঃ শাম ল দা, ১৮৪/২/িস 
তজ িনপাড়া, তজগ ও-১২১৫, 

ঢাকা।

মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
লবািড়য়া ( পি ম 

িজগাতলা), জামাল র-২০০০, 
সদর, জামাল র।

০৯/০৯/১৯৮৮ জামাল র। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস-৩.৪২,     
এম.এস.িস-২.৫১।

১০৮০৮১২, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৮। তমািলকা রহমান, িপতা: 
মাঃ আব র রহমান।

তমািলকা রহমান, যে : ল 
দা, সকশন:১১, ক: িস, 

এিভিনউ-০৪, স জ বাংলা 
আবািসক এলাকা, িমর র, ঢাকা-
১২১৬।

িচ রচর, ০১নং বাটামারা, 
িচ র চরহাট-৮২৫০, লাদী,  
বিরশাল।

০৪/০৬/১৯৯১ বিরশাল। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

অনাস- ৩.১৪,     মা াস-
৩.১৩।

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৯। মাঃ মা ন কবীর, িপতা 
মাঃ আ ল আিজজ।

কামালখানী, ০১  নং উ র ব  
ইউিপ. বািনয়াচং-৩৩৫০, হিবগ ।

কামালখানী, ০১  নং উ র ব 
 ইউিপ. বািনয়াচং-৩৩৫০, 
হিবগ ।

১৫/১০/১৯৯১ হিবগ । এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.িব.এ.-২.৬৩।

৮১৯১৭৪৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪০। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: লাইমান।

রাড-১৯, বাসা নং-৪৩, িন -২, 
িখলে ত, ঢাকা।

মা ন, রাধা নগর, কািদরপাড়া, 
রাধা নগর-৭৬১০, র, 
মা রা।

১৫/১০/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

২০০২৬০৪৬৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৪১। মাঃ মাহ জা 
হাওলাদার, িপতা: আব র 
রিশদ হাওলাদার।

বািড় নং-৭৩, রাড নং-০৪, ঢাকা 
িরেয়ল ট, কাটা র, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

বািড় নং-৭৩, রাড নং-০৪, 
ঢাকা িরেয়ল ট, কাটা র, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

২০/০৫/০১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ।

০৯৩৩০২৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪২। মাঃ আজমল হােসন, 
িপতা: আিজ র রহমান।

২৮/১ আরামবাগ পািনর পা , 
বানরগাতী, ২৫ নং ওয়াড, লনা-
৯১০০, সানাডা া, লনা।

২৮/১ আরামবাগ পািনর পা , 
বানরগাতী, ২৫ নং ওয়াড, 
লনা-৯১০০, সানাডা া, 
লনা।

১০/০৮/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-২.৮৮,   
এইচ.এস.িস.-৩.০০, 

িব.এস.এস- ২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস.-২য় িবভাগ।

১৪৩৯০৬২, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৩। মাঃ মাঈ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর।

দি ন দলদিলয়া (লালজ া), 
দলদিলয়া-৫৬২০, উিল র, 

িড় াম।

দি ন দলদিলয়া (লালজ া), 
দলদিলয়া-৫৬২০, উিল র, 

িড় াম।

২০/০১/১৯৯০ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস- ৩.৩৭,     

মা াস-৩.৬১।

৩১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৪। মাহা দ খািলদ শদ 
িসফাত, িপতা: মাঃ 
আ ল খােলক।

৫৫৫/৯, রজনীগ া অিফসাস 
কায়াটার, ঢাকা ক া নেম -

১২০৬, ঢাকা।

১৮৩, সাগরপাড়া, ঘাড়ামারা-
৬১০০, সদর, রাজশাহী।

২৫/০২/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

০৮৭৮৩৮৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৫। মাঃ সােহল ী, িপতা: 
িসরা ল হক ী।

ম নং-২০০২, ক.এন.আই হল, 
য়ট-১৭০৭, সদর, গাজী র।

ীবািড়, তালকা া, আলগী, 
শীেরর চর-৭৮৩০, ডাংগা, 
ফিরদ র।

০৩/০৮/১৯৮৯ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.১৯, 
িডে ামা.- ৩.৮৩, 
িব.এস.িস.- ২.৩৭।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৬। মাঃ তানভী ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ  তােহর।

যে : কািনজ নাহার, ইসলািম 
ফাউে শন ক ীয় লাইে রী, 
বায় ল মাকারম শাখা, ঢাকা-
১০০০।

হাি ং নং-১৬৫৪, আন  
নগর, বা া মৗজা (প.) 
লশান-১২১২, বা া, ঢাকা।

০৩/০১/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

০৭৪৭৬৮২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৭। মাঃ সাফােয়ত হােসন, 
িপতা: ত হাজী র 
হােসন।

বাসা নং-২৩, সড়ক-০৫, িন -
০২, ৯৬ নং ওয়াড, িখলে ত-
১২২৯, ঢাকা।

হাজী র হােসন ানসন, 
১৮১৫/এ, সরাইপাড়া, ১২ নং 
ওয়াড পাহাড়তলী-৪২০২, 
চ াম।

০১/০৭/১৯৯৪ িড় াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

৯৪০১২৩৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৮। ইকরাম উদ দৗলা, িপতা: 
মাঃ আ াহ কবীর।

াট নং-এ-৫, বাসা নং-৯৫, 
রাড নং-১৪, স র নং-১১, 

উ রা-১২৩০, ঢাকা।

শহীদ আমান উ াহ িত 
সড়ক কানামাল , ০৮ নং 

লেকাচা ইউিনয়ন, 
হাজরাবাড়ী-২০১০, মলা হ, 
জামাল র।

১৫/০৫/১৯৮৭ জামাল র। এস.এস.িস.-৪.১৪, 
িডে ামা.- ২.৮১, 
িব.এস.িস.- ২.৭২।

০১৫৮৫৪৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৪৯। ইসরাত জাহান অিনয়া, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান।

৫৫৫/৯, রজনীগ া অিফসাস 
কায়াটার, ঢাকা ক া নেম -

১২০৬, ঢাকা।

১৮৩, সাগরপাড়া, ঘাড়ামারা-
৬১০০, সদর, রাজশাহী।

০১/০৩/১৯৯৫ ঢাকা। এস.এস.িস.-০০ 
এইচ.এস.িস.-০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৫।

০৮৭৮৩৮৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫০। মাঃ সােজ র রহমান, 
িপতা: মাঃ জিল র 
রহমান।

মাঃ বিশ র রহমান, ৪৭-ি  ল 
ি ট, কাঠালবাগান-১২০৫, 
কাঠালবাগান, ঢাকা।

মাঃ জিল র রহমান, 
িমলিকেদয়াড়া, বল িলয়া, 
িগহা -৯২৪২, পসা, লনা।

১৬/০৭/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫২।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫১। আির র রহমান, িপতা: 
এ. ক.এম. সাম ি ন।

সড়ক:১, বাড ল রাড, খ কার 
নগর, ০১ নং ওয়াড, নায়াখালী 
পৗরসভা, নায়াখালী কেলজ-

৩৮০১, সদর, নায়াখালী।

সড়ক:১, বাড ল রাড, 
খ কার নগর, ০১ নং ওয়াড, 
নায়াখালী পৗরসভা, 
নায়াখালী কেলজ-৩৮০১, 

সদর, নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৯ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০।

০৯৫১৪২২, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫২। আয়শা িসি কা আশা, 
িপতা:আই ল হক চৗ রী।

ডংগাপাড়া, ০৪ নং খামারপাড়া, 
কাৈয়ম র-৫২৩০, খানসামা, 
িদনাজ র।

ডংগাপাড়া, ০৪ নং 
খামারপাড়া, কাৈয়ম র-
৫২৩০, খানসামা, িদনাজ র।

১৪/০৩/১৯৯৩ িদনাজ র। এস.এস.িস.- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬।

১১৩৭৫৮২৪৬/১২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৩। রতন মার রায়, িপতা: 
সেত নাথ।

দি ন ব না, ০৩ নং আ চা, 
ফাড়াবাড়ী-৫১০০, সদর, 
ঠা রগ ও।

দি ন ব না, ০৩ নং আ চা, 
ফাড়াবাড়ী-৫১০০, সদর, 
ঠা রগ ও।

০৩/০৫/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস.- ২.৭০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫৪। মাঃ শািকল আহেমদ 
সাহাগ, িপতা: মাঃ 

শাহীন কািদর।

বাড়ী # ৩, কােদরাবাদ হাউিজং, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

মা ারবাড়ী, নগর, গা র-
৩৫০০, কাতয়ালী, িম া।

৩০/০৮/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭০।

২১২৯৪৬, ৩১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫৫। ম য়া আিমন, িপতা: 
এম.এ. আিম ল 
আফজাল।

মিনেকা িমনা টাওয়ার, ৪৮/৩, 
পি ম আগারগ ও, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

াট নং-িব-৮, মিনেকা িমনা 
টাওয়ার, ৪৮/৩, পি ম 
আগারগ ও, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

২১/১০/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০৩, 
িব.এস.িস.-৩.৫৪,     

এম.এস.িস-৩.৪৪।

১১২৬৬০৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫৬। আবীর মার রায়, িপতা: 
সমল মার রায়।

বািড় নং-৩৭, রাড-১২, স র 
নং-১১, উ রা-১২৩০, উ রা 
পি ম থানা, ঢাকা।

বারইপাড়া, ওয়াড-০৮, 
বাগািতপাড়া, নােটার।

১৩/০৮/১৯৮৮ নােটার। এস.এস.িস.-৭৫.৮%, 
এইচ.এস.িস.-৭৩.৭৫%, 
িব.এস.িস.-৭.১৬%,     
এম.এস.িস-৮.১৩%।

১৩৫২৬৪৬৯০, /০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৫৭। মজবা উি ন, িপতা: 
মাঃ লতান ইসলাম।

অিফসার হাউিজং, ড াবর, 
সাভার ক া নেম -১৩৪৪, 
সাভার, ঢাকা।

অিফসার হাউিজং, ড াবর, 
সাভার ক া নেম -১৩৪৪, 
সাভার, ঢাকা।

০১/০৩/১৯৯২ জামাল র। দািখল.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

১৩৫২৬৪৬৯০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৮। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: সালায়মান মা া।

১৯ নং রাড, ৪৩ নং বাসা, িন -
০২, ৬  তলা, িখলে ত-১২০৯, 
ঢাকা।

মা ন, রাধা নগর, কািদরপাড়া, 
রাধা নগর-৭৬১০, র, 
মা রা।

১৫/১০/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

২০০২৬০৪৬৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৯। মাঃ তাওহীদ ইয়া, 
িপতা: মাঃ সিলম ইয়া।

# ৫৮৬, িকয়া ি ন মা ার রাড, 
মর ন, মা ারপাড়া-৪৭, নগর-
১৭১০, সদর, গাজী র।

# ৫৮৬, িকয়া ি ন মা ার 
রাড, মর ন, মা ারপাড়া-৪৭, 

নগর-১৭১০, সদর, গাজী র।

১৬/১১/১৯৯৪ গাজী র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬।

১৪২৪৩৫৭, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬০। মাঃ হািস র রহমান, 
িপতা: ওিলউর রহমান।

৭৬, ইি রা রাড, নই টাচ 
িসলভার ি ং(এ-৫), তজগ ও-
১২১৫, ঢাকা।

জ ক ী, চাউিলয়া, 
মা রা-৭৬০০, মা রা সদর, 
মা রা।

৩০/১২/১৯৮৯ মা রা। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫, 

মা াস-৩.৬৩।

০১৯৯৬১৪/১৪০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬১।  লতান, িপতা; 
তােজ ল হক।

এস.এম. হল, েয়ট-১৭০০, 
গাজী র সদর, গাজী র।

মাহন র, পাকড়ী, কাকনহাট-
৬০০০, গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

২০/০১/১৯৮৯ রাজশাহী। দািখল-৩.৮৩,    
িডে ামা.- ৩.৪১, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

০৭৮০৫৪৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬২। তনয় মার রাজবংশী, 
িপতা: শচী  রাজবংশী।

দাস মিডেকল হল, কর য়া-
১৯০৩, সদর, টাংগাইল।

দাস মিডেকল হল, কর য়া-
১৯০৩, সদর, টাংগাইল।

১২/০২/১৯৮৯ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.১৩, 
িডে ামা.- ৩.২৩, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮।

৮১১০২৪৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৩। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আঃ ছা ার।

ম  নং-৩২১, ব ব  শখ 
িজবর রহমান হল, জাহা ীর 

নগর ইউিনভািস -১৩৪২, সাভার, 
ঢাকা।

াম: িশয়াল ল, পা: য়া র, 
থানা: ধামরাই, জলা: ঢাকা।

২৫/১১/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯।

১৭২৬৩৩৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৪। মেহদী হাসান, িপতা: 
মিজ র রহমান বা ল।

াট নং-০৮, ৫ম তলা, ৭৪/৫ 
ি ন রাড, তজগ ও, ঢাকা-১২১৫,

০৪ নং পা  অিফস রাড, 
ঝালকাঠী-৮৪০০, সদর, 
ঝালকা ।

০১/০১/১৯৯২ ঝালকা । এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

০৫৮৫৯৭০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৫। এস.এম. গালাম র ানী, 
িপতা: শাহ মাঃ আ ল 
কালাম আজাদ।

৩০৪, িমতালী, বকাজী পাড়া-
১২১৮, কাফ ল, ঢাকা।

পি ম দােমাদর র, 
দােমাদর র, কা নগর-৫৭১০, 
সাই া র, গাইবা্ া।

১০/১২/১৯৮৯ গাইবা া। এস.এস.িস.-৪.৩২, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩৭, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২, 
এম.এস.িস-৩.৭৫।

০৪৯৭৭১৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৬৬। মাঃ শািমম রজা, িপতা: 
আলমগীর হাসাইন।

বািড়-০৪, রাড-১৫, স র-০৬, 
উ রা-১২৩০, উ রা মেডল টাউন, 
ঢাকা।

উ র জগ াথ র, দাই িরয়া, 
আড়গাড়া হাট-৬৩২০, 
িশবগ , চ পাই নবাবগ ।

০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৪.৭৫,     
িডে ামা.- ৩.২৯, 
িব.এস.িস.- ৩.৩১।

১৪৭৪৩৩৬৪৬/১০৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৭। মাঃ শির ল ইসলাম, 
িপতা: বলােয়ত হােসন।

বলৈতল, আজগানা, িচেত রী-
১৯৪১, িমজা র, টাংগাইল।

বলৈতল, আজগানা, িচেত রী-
১৯৪১, িমজা র, টাংগাইল।

০৩/০৬/১৯৯১ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

৩০০/-

৫৬৮। মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপতা: মাঃ ইে ত আলী 
গাজী।

১৬/১২, পলাশী সরকাির াফ 
কায়াটার, আিজম র, 

িনউমােকট-১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

খিড় ী, খদাপাড়া, িজ. 
খিড় ী-৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

১৬/০৩/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৯২, 
এম.এস.িস-৩.৪৭।

০৫২৫৭৩০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৯। রােশদ উি ন, িপতা: 
আব ল মােলক।

যে : আব ল মােলক, মা ারী, 
১৪ নং ইউিনয়ন, মা ারী বাজার-
৩৭০৩, সদর, ল ী র।

যে : আব ল মােলক, 
মা ারী, ১৪ নং ইউিনয়ন, 
মা ারী বাজার-৩৭০৩, সদর, 
ল ী র।

২৬/০৩/১৯৯২ ল ী র। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
িডে ামা.- ৩.৬২, 
িব.এস.িস.- ৩.২৩।

০৯৩৩০৫৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭০। হােফজ মাঃ ল 
আিমন, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই িময়া।

০৭, রাড-০১, ক-এফ, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

টাউন কািলকা র হাউিজং 
মাঠ, প য়াখালী সদর-৮৬০০, 
প য়াখালী।

০১/০৩/১৯৯২ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৩১, 
িডে ামা.- ৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩১।

১৬২৮৯৮১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭১। মাঃ মিহ র রহমান 
আক , িপতা: মাঃ 
মিজ র রহমান আক ।

আ িতয়া, পা য়াভা া, ম য়া-
২৩৩০, পা ি য়া, িকেশারগ ।

আ িতয়া, পা য়াভা া, ম য়া-
২৩৩০, পা ি য়া, িকেশারগ ।

০৬/০৮/১৯৯৩ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

৯৭১৮২১৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭২। মাঃ জািকর হােসন, 
িপতা: মাঃ এনা ল হক।

তিলহার , ০৭ নং া,  
আমদই-৫৯১০, প চিবিব, 
জয় রহাট।

তিলহার , ০৭ নং া,  
আমদই-৫৯১০, প চিবিব, 
জয় রহাট।

০১/০৩/১৯৯৪ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

১৮০৫৩৮১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৩। মাঃ মা র রশীদ, 
িপতা: মাঃ সাম ল হক।

১৩৫/ই, ম নং-১৬, দি ন 
কমলা র, ০৫ নং ওয়াড, 
মিতিঝল-১২১৭, ঢাকা।

১৭৯ নং বাসা, সবম লা, 
বড়বাড়ী, মাডলহাট-৫১৪০, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

১৮/১১/১৯৮৯ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 

িব.িব.এস.- ১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

০৮৫৮৪৩৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৭৪। ওবায় ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল কািদর।

বাড়ী#৮/এ/৫*/এ, বাসা নং-১৪ 
(ন ন), ধানমি -১২০৯, ধানমি , 
ঢাকা।

ভাওয়াল িশব র, মা ার র-
০২, ভাওয়াল নায়াপাড়া-
১৭২০, কািলগ , গাজী র।

১৫/০৫/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

১৬৪৭৮৩৪, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৫। জােবদ আল-ফয়সাল, 
িপতা: মাঃ 
ফােয়কউ ামান।

১০৪ (৬  তলা) িম া পাড়া 
রাড ম  বা া, লশান মেডল 

টাউন-১২১২, লশান, ঢাকা।

২৬৪/২, ত ে সা টাওয়ার, 
বীনাপািন ল মাড়/ রাড, ০৫ 
নং ওয়াড, গাপালগ  সদর-
৮১০০, গাপালগ ।

২৫/০৯/১৯৯২ গাপালগ । এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

১৭৭২৯৮০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৬। মাহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ আ র রা াক।

জ-১০৪ অ(৬  তলা) িম া 
পাড়া রাড, ম  বা া, লশান, 
ঢাকা।

মা াসা পাড়া, সাত ীরা 
পৗরসভা-০৩ নং ওয়াড, 

সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

০৩/১২/১৯৯১ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮।

১৭৭২৯৭৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৭। িব িজৎ ঘাষ, িপতা: 
মার ঘাষ।

বািড়-১২ (১ম তলা) রাড-০৬, ক 
নং-িস, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

পাটগাতী (সাহাপাড়া), 
পাটগাতী-৮১২১, ংগীপাড়া, 
গাপালগ ।

১০/০২/১৯৮৭ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯।

১৭৪১৩৪৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৮। মাঃ রােসল িময়া, িপতা; 
রােমজ উি ন।

রাম#৩০৮, ডা.এফ. আর. খান 
হল, েয়ট-১৭০০, গাজী র সদর, 
গাজী র।

আবাদ র, এলিসন, আবাদ র-
১৯১৩, দল য়ার, টাংগাইল।

১০/০১/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৬৪, 
িডে ামা.- ৩.০৪, 
িব.এস.িস.- ২.৫৫।

০৯৩৩১০৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৯। মাঃ নাজ স সািকব, 
িপতা: আ র রহমান 
শাহীন।

৭৯, লন-০৪, দি ন মা ারেটক-
০৪, আশােকানা-১২৩০, লশান, 
ঢাকা।

২৬, কিলল ব  রাড, 
উচারেটক, দি নখান, 
আশেকানা-১২৩০, লশান, 
ঢাকা।

২৫/১০/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২, 
এম.এস.িস-চলমান।

০৪০৯৯৪১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮০। মাঃ আ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ  বককর িছি ক।

িমনার ফােমস , আ াফ মিডিসন 
মােকট, াংক রাড, ফনী সদর-
৩৯০০, ফনী।

নিজর আহে দ হািবলদার 
বাড়ী, বরইয়া, ০৭ নং ওয়াড, 
জায়ার কাছাড়-৩৯০০, ফনী 

সদর, ফনী।

২৯/১১/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
িডে ামা.- ৩.৭৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৫, 
এম.এস.িস-৩.৮৮।

১১৭২৫৯২/৪৬/১৭৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮১। মাঃ আবদ াহ আল 
মা ন, িপতা; মাঃফজল 
হক।

রাম#৩০৮, ডা.এফ. আর. খান 
হল, েয়ট-১৭০০, গাজী র সদর, 
গাজী র।

িম া িব িব ালয় রাড, 
শালমান র, ২৪নং ওয়াড, 
এলহী র-৩৫০০, সদর দি ন, 

িম া।

১০/০৭/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৩.৮৬, 
িডে ামা.- ৩.৩৯, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২।

০৮৭৪৩৫৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৮২। আ  তালহা, িপতা: 
হযরত আলী।

যে ; মাঃ তানিভ ল আলম, 
ক  নং-৪৩২, হাজী মাহা দ 
মহিসন হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

যে : হযরত আলী, আদশ 
পাড়া, পা য়াডা া, মাইজহা -
২৩০২, পা ি য়া, িকেশারগ ।

০১/০১/১৯৮৭ িকেশারগ । দািখল-৩.৩৩,       
আিলম- ৩.৩৩,     িব.এ.- 

২য় িবভাগ, এম.এ-২য় 
িবভাগ।

১৭৯৩৪৫২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৩। মাঃ আলীম আল রাজী, 
িপতা; মাঃ আ র 
রা াক।

৫ম তলা, ১৫৬/এ লতানগ , 
িজগাতলা-১২০৯, হাজারীবাগ, 
ঢাকা।

মাঃ আ র রা াক, 
কানাইডা া, ফেতহ র, 
কানাইডা া-৭৩৩০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

১৩/০৮/১৯৮৮ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

০৭১৬২৭৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৪। গালাম মন র আহেমদ, 
িপতা; গালাম স।

১৫৯/১৬/এ, পি ম শওড়া পাড়া-
১৪, িমর র-১২১৬,  ঢাকা।

১৫৯/১৬/এ, পি ম শওড়া 
পাড়া-১৪, িমর র-১২১৬,  
ঢাকা।

২৯/০১/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৩।

৩০০/-

৫৮৫। মাহা দ মা র রহমান, 
িপতা: মাঃ মাখতার 
হােসন।

যে : ল. কমা ার আ  সাঈদ, 
ব ভবন অিফসাস কায়াটার, 
বাসা: িশ ল, াট-০২, ব ভবন, 

.এম.ও-১২২২, মিতিঝল, ঢাকা।

খাসাল সরকার বাড়ী, িশব র 
(উ র পাড়া) সানারাম র, 
আই ব র-৩৪০০, 
বা ারাম র, া নবাড়ীয়া।

০১/০১/১৯৯০ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

অনাস- ৩.২৯,     মা াস-
৩.১০।

১৩৯৩৮০৬/৪৬/১৮৭, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৬। িবিক দাশ, িপতা; নারায়ন 
দাশ।

৬৭ নং, সদরঘাট রাড, দি ন 
নালা পাড়া, ৩০ নং সদর-৪০০০, 
ডবল িরং, চ াম।

৬৭ নং, সদরঘাট রাড, দি ন 
নালা পাড়া, ৩০ নং সদর-
৪০০০, ডবল িরং, চ াম।

২৭/০৬/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.এস.িস-৩.২৮, 
এম.িব.এ-৩০৫।

৮৮৩৩৬২০,৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৭। মাহা দ হাসান মা ্ র, 
িপতা: মাহা দ আ ল 
হােশম মা ্ র।

নািবলস মািন চজার, ৫৭, রান 
প ন, িজিপও-১০০০, ঢাকা।

আ ল হােশম মা র, ব 
াম র, সদর র-৭৮২০, 

ফিরদ র।

১৯/১২/১৯৮৯ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
স ান-২য় িবভাগ,  

এম.িব.এস- ২য় িবভাগ।

০৫৪৭১৩০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৮। দীনব  কমকার, িপতা; 
িনমাই চ  কমকার।

এ.এ. ভবন, ৩য় তলা, ২৩, 
মিতিঝল, িদল শা-১০০০, 
মিতিঝল, ঢাকা।

থানাপাড়া, খাকসা, ০৫নং 
ওয়াড, জািন র-৭০২০, 
খাকসা, ি য়া।

০৫/১০/১৯৯১ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
িডে ামা.- ৩.৭১, 

িব.এস.িস.- ৩.৯১, 
এম.এস.িস-৩.৮৮।

০১৪১৪৮৯, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৯। সয়দ আশ শামস, িপতা: 
……….

২৭/১৭ ক.এম. দাস লন, 
হাটেখালা, া র-১২০২, ঢাকা।

০৫ নং কারািনয়া মা াসা 
রাড, পাবলা, দৗলত র, 
লনা।

৩০/১১/১৯৯৩ লনা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.৮২।

০৪১১১৫৫, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৯০। িলংকন িব াস, িপতা: 
অসীম িব াস।

িব াস বািড়, গৗির র, 
কলাবািড়য়া, িবলাফর-৭৫২০, 
কািলয়া, নড়াইল।

িব াস বািড়, গৗির র, 
কলাবািড়য়া, িবলাফর-৭৫২০, 
কািলয়া, নড়াইল।

১০/০৭/১৯৯৩ নড়াইল। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৮।

২৩৬৮৫৫৬/০২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯১। মাঃ শাহাদাৎ হােসন 
রািকব, িপতা; মাঃ 

িশদ িমঞা।

দও র, িনয়ামত র-২৩১০, 
কিরমগ , িকেশারগ ।

দও র, িনয়ামত র-২৩১০, 
কিরমগ , িকেশারগ ।

০১/০৩/১৯৯১ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.০০, 
িডে ামা.- ২.৮৬, 
িব.এস.িস.- ২.৬৫।

১০৮০৯৩৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯২। মাঃ িব ব হােসন 
িব ল, িপতা: মাঃ ওমর 
আলী াং।

আেলাকিদয়ার, পাতািজয়া, 
বাখাবাড়ী-ঘাট-৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

আেলাকিদয়ার, পাতািজয়া, 
বাখাবাড়ী-ঘাট-৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

০৫/১০/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০।

১৬৪৭৮৩৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৩। মাঃ মাশাররফ হােসন, 
িপতা; মাঃ ওমর উ ীন।

চ-১৮৭/২, মহাখালী, িব গট, 
লশান-১২১২, বনানী, ঢাকা।

রাম গ , ০৮ নং বাহা র র 
ইউিনয়ন পিরষদ, রামগ -
৬৫২০, িনয়ামত র, নওগ ।

১৬/০৬/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯।

০৭৬৯৩০২, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৪। এস.এম. মাহ ল হাসান, 
িপতা; মাঃ শিফ ল 
ইসলাম।

মেহ র বাজােরর দি নপাে , 
মেহ র, রাকসা-৬৬২০, লাল র, 
নােটার।

মেহ র, য়ািরয়া, রাকসা-
৬৬২০, লাল র, নােটার।

২৫/১১/১৯৮৯ নােটার। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

১৭৫৩২৭৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৫। মীর ওয়ােসকা হাসাইন, 
িপতা: ত. মীর 
মাশাররফ হােসন।

বাসা#১২, সড়ক#০১, লন#০৪, 
হািলশহর, এল ক, ২৪ নং 
ওয়াড, রাম র-৪২২৪, চ াম।

জালাল িমঞা বািড়, 
জালাল র, ০৫ নং নয়ানগর 
ইউিনয়ন পিরষদ, মলা হ, 
জামাল র।

৩০/১১/১৯৯৩ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 

িব.এস.িস.- ০০।

০৭৬০০০২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৬। এনাম আহেমদ সহজ, 
িপতা; মাঃ আ ল 
কালাম আজাদ।

হািমও ািথ কেলজ রাড, 
বলগািছ, য়াডা া-৭২০০, সদর, 
য়াডা া।

গড়চাপড়া, জহালা, ি গ -
৭২০১, আলমড়া া, য়াডা া।

১৬/১১/১৯৯৩ য়াডা া। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

১১৪৮৯২৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৭। আেনায়ার হােসন, িপতা; 
দেলায়ার হােসন।

ইয়া , দওসার, আলকরা-৩৫৮৩, 
চৗ াম, িম া।

ইয়া , দওসার, আলকরা-
৩৫৮৩, চৗ াম, িম া।

৩১/১২/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-২.৯৪, 
িডে ামা.- ৩.৭৯, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৯।

০৭৮০৫২২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৮। মাঃ আকতার হােসন, 
িপতা: মাঃ লতান 
হােসন।

ত ইয়া, মািহচাইল-৩৫১০, 
চাি না, িম া।

ত ইয়া, মািহচাইল-৩৫১০, 
চাি না, িম া।

০২/০১/২০১৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.৬৩,   
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

১৩২১৮০৭/৪৬/০১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৯৯। মাঃ রায়হান খ ন, িপতা: 
মাঃ মাক র রহমান 

খ ন।

১৩/ এফ/০২, ব মাদারেটক, 
িস া র রাড, বাসােবা-১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

কািকলা, সংগল, 
বাহা র র-৮৪২০, নলিছ , 
ঝালকা ।

০১/০৩/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 
িব.এস.িস.- ২.৩০।

১৫২০৪৬৭/২২১/১৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০০। মাঃ শাহীম খান, িপতা: 
মাঃ শাহাব উি ন খান।

িব.আর. .িস, াফ কায়াটার িপ-
১-২, নগপাড়া, চা না-১৭০২, 
গাজী র সদর, গাজী র।

০১ নং ধাইরগাও, উি -২২৩২, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

১৮২৫১৭৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০১। জয় মার সাহা, 
িপতা:নব মার সাহা।

২৫২/০৪, সাহাপাড়া, ০৪ নং 
বদরগ -৫৪৩০, রং র।

২৫২/০৪, সাহাপাড়া, ০৪ নং 
বদরগ -৫৪৩০, রং র।

০৪/১১/১৯৯২ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 

অনাস.- ৩.৪৯।

১৩১২৩৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০২। মাঃ নািহদ হােসন, 
িপতা; মাঃ শাহাদৎ 
হােসন।

৩২, ই াটন, িজিপও-১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

জগৎ নগর, ম রা র, 
জাবারী রহাট-৬৫৭০, 
বদলগাছী, নওগ ।

১০/০৭/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০।

০০৬২৭৬১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৩। তািনয়া ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ ল দা।

সািবহা, ১৯/৮, াইমারী ল 
রাড, ক াণ র , িমর র-১২১৬, 

ঢাকা।

ইউ স মি ল, কেলজ পাড়া, 
ামলী পাড়া, উ া-৬৭৬০, 

িসরাজগ ।

০২/০২/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৫।

১৯৯০১৭৭, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৪। মাঃ কায়সার আহেমদ, 
িপতা: ত. মাঃ 
খারেশদ আলী ইয়া।

০৬, উ রা, শাি  মহল, ০৯ 
ওয়াড, ঘাটাইল-১৯৮০, টাংগাইল।

০৬, উ রা, শাি  মহল, ০৯ 
ওয়াড, ঘাটাইল-১৯৮০, 
টাংগাইল।

০২/১১/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.২৫,   
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-২য় িবভাগ।

১৬৮১৫৫৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৫। আেরিফন রহমান া, 
িপতা: মাঃ আছা র 
রহমান চৗ রী।

১৪/৬ আিশক িভলা, ম ল পাড়া, 
মা য়া রা, লােটরহাট-৫২২০, 
বীরগ , িদনাজ র।

মডলপাড়া, মা য়া রা, 
লােটরহাট-৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

০৬/১২/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬।

০৭১৯৯৫৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৬। মাঃ িশহাব উি ন, 
িপতা: মাঃ িসরাজ 
উি ন।

২৮০/৮১-এ, বড় মগবাজার, 
৩৫নং ওয়াড, শাি নগর-১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

সােহল ম ার বাড়ী, 
গজািরয়া, কািলর বাজার, 
ফিরদগ , চ দ র।

২৭/১১/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

১১২৬৮২১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৭। মাসাঃ আেমনা খা ন, 
িপতা: মাঃ কামাল 
উি ন।

২৫০/ এ, হাজী লাল মাহা দ 
রাড, কািদরগ , িজিপও-৬০০০, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

অ প নগর, চর অ প নগর, 
ক েদব র-৬৩০০, সদর, 
চ পাই নবাবগ ।

০২/০২/১৯৮৮ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৫।

০৩১৭৯১২১০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৬০৮। আ েহনা ফরেদৗস 
সােলহীন, িপতা: মাঃ 
মেহ ল ইসলাম।

িমশন রাড ( সমেকা কা ানী) 
বাহা র বাজার-৫২০০, সদর, 
িদনাজ র।

িমশন রাড ( সমেকা 
কা ানী) বাহা র বাজার-

৫২০০, সদর, িদনাজ র।

১৭/০১/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

৭১১৫৫৯৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৯। িসরাজাম িনরা, িপতা: 
মাঃ মাখেল র রহমান।

আজমত র, আজমত র-১৭০০, 
কালীগ , গাজী র।

আজমত র, আজমত র-
১৭০০, কালীগ , গাজী র।

০৪/০২/১৯৮৯ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.৬৯,   
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
অনাস- ২য় িবভাগ, 
মা াস-২য় িবভাগ।

১০১১০৩৫/৪৬/২২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১০। অ শ রায়, িপতা: 
অিজত রায়।

অিজত রায়, গলহা, ম নগর, 
গলহা-২৪৩০, ধরমাপাশা, 

নামগ ।

অিজত রায়, গলহা, ম নগর, 
গলহা-২৪৩০, ধরমাপাশা, 

নামগ ।

২২/১১/১৯৮৮ নামগ । এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০, 
এম.এস.িস-৩.২৮।

১০৮০৯৯৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১১। দব ত বমন, িপতা: 
বনমালী বমন।

বাড়ী নং-৪১৯০, পি ম 
নওছাবাস, ০৯ নং ওয়াড, 
নওছাবাস হাট-৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট।

বাড়ী নং-৪১৯০, পি ম 
নওছাবাস, ০৯ নং ওয়াড, 
নওছাবাস হাট-৫৫৩০, 
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

০৮/১০/১৯৯০ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-১ম িবভাগ, 
এইচ.এস.িস.-২য় িবভাগ, 
িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ।

১১৪৮৯৭৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১২। িমজা র রহমান, িপতা: 
নঈম উি ন।

জগ াথ র, নবাবগ -৫২৮০, 
িদনাজ র।

খািলপ র, ০৯ নং শদহ, 
নবীনগ -৫২৬০, নবাবগ , 
িদনাজ র।

০১/০১/১৯৯০ িদনাজ র। দািখল - ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৪।

৯৫৭৫১৬২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৩। মাহা দ িসরা ল 
ইসলাম, িপতা: মাহা দ 
আলী।

ব  আলী তা কদার বাড়ী, িভং 
রাল, ০৯ নং পৈবেকাড়া 

ইউিনয়ন, ছ ারহাট-৪৩৭৬, 
আেনায়ারা, চ াম।

ব  আলী তা কদার বাড়ী, 
িভং রাল, ০৯ নং পৈবেকাড়া 
ইউিনয়ন, ছ ারহাট-৪৩৭৬, 
আেনায়ারা, চ াম।

০৮/০১/১৯৯১ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

৫১১১৭২৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৪। মাঃ বা ল হােসন 
ধান, িপতা: মাঃ খয়বর 
ধান।

ক য়া, ০৫নং ওয়াড( ক য়া), 
ক য়া-৫৭৫০, সাখাটা, গাইবা া।

ক য়া, ০৫নং ওয়াড( ক য়া), 
ক য়া-৫৭৫০, সাখাটা, 
গাইবা া।

১৮/০৮/১৯৯০ গাইবা া। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 

িব.িব.এস.- ১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস.-১ম িবভাগ।

১০৮০৪০১, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬১৫। মন র আলম, িপতা: 
বিশর আহমদ।

হাজী বাড়ী, নল িনয়া, 
খটাখালী/০৪, খটাখালী-৪৭৪১, 
চকিরয়া, ক বাজার।

হাজী বাড়ী, নল িনয়া, 
খটাখালী/০৪, খটাখালী-৪৭৪১, 
চকিরয়া, ক বাজার।

০৯/০২/১৯৮৭ ক বাজার। এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

িব.িব.এস.- ২য় িবভাগ, 
এম.িব.এস.-২য় িবভাগ।

৬৯৪৫৩০৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৬। ৎফর রহমান, িপতা: 
আই ল হক।

খা য়ািদঘী, ০৯ নং সােতার, 
আরাজী চৗ িরয়া-৫১০০, 
বীরগ , িদনাজ র।

খা য়ািদঘী, ০৯ নং সােতার, 
আরাজী চৗ িরয়া-৫১০০, 
বীরগ , িদনাজ র।

১৫/০৮/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.-এ+, 
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- িব+।

৭৪৯৬৪৮৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৭। ক.এম. রািগ ল হক, 
িপতা: ক.এম. হলাল 
উি ন।

২৫/১৬, ক-িস, তাজমহল রাড, 
মাহা দ র, ওয়াড-২৯, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

খা কার বাড়ী, দরগাপাড়া, 
শাহজাদ র-৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

১০/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮২।

১৭৭৯৮৯১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৮। মাঃ ফয়সাল বােয়র, 
িপতা: মাঃ সাই ল 
ইসলাম।

২৫/ এফ, আিজম র সরকারী 
কেলানী, িনউমােকট-১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

নজ ল ইসলাম, হাকীর মাড়, 
ব ড়া সদর-৫৮০০, সদর, 
ব ড়া।

২৮/১২/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫, 
এম.িব.এ-৩.১৯।

৮৭১২০৭৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৯। লাভলী আ ার, িপতা: 
ত. আ ল খােলক গাজী।

২৯/৩২, সার লার রাড, ২য় 
তলা, িনউমােকট-১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

কলসকাঠী, কলসকাঠী-৮২৮৪, 
 বােকরগ , বিরশাল।

১৬/১১/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.৩১,   
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

অনাস- ৩.২৬,     মা াস-
৩.৫১।

৬৪৯৩৭০৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২০। মাহা দ রজাউল 
কিরম, িপতা: মাঃ 
আলাউি ন ফিকর।

 পার চক, ছাট ভাগলা, ০৮ 
নং ওয়াড, গায়াল -৭৭১০, 
রাজবাড়ী।

 পার চক, ছাট ভাগলা, ০৮ 
নং ওয়াড, গায়াল -৭৭১০, 
রাজবাড়ী।

২১/০৮/১৯৯০ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-২.৭৫,   
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

অনাস- ২.৬৭,     মা াস-
২.৮১।

৮০২৫৫৯৭, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২১। জন মার হালদার, 
িপতা: পিরেতাষ মার 
হালদার।

১/ এ, খলসী হালদার পাড়া রাড, 
খলসী-১৮৬০, দৗলত র, 
মািনকগ ।

১/ এ, খলসী হালদার পাড়া 
রাড, খলসী-১৮৬০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

০২/০৫/১৯৮৭ মািনকগ । এস.এস.িস.-িব, 
এইচ.এস.িস.-িব, 

িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ, 
এম.িব.এস-১ম িবভাগ।

১০৮১০২৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২২। মিন ষন রায়, িপতা: 
টা  মাহন রায়।

রামনগর, চয়ন নগর-৫৩০০, 
সদর, নীলফামারী।

রামনগর, চয়ন নগর-৫৩০০, 
সদর, নীলফামারী।

০৫/০৯/১৯৮৯ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২, 
এম.এস.িস.-২.৮৩।

০২৪৯৬৭৭, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬২৩। মাঃ সা াদ হােসন, 
িপতা: মাঃ সাখাওয়াত 
হােসন।

নব াম রাড, হােতম আলী 
কেলজ, চৗমথা, সদর, বিরশাল।

মাঃ আজাহার খান, 
িপপড়াখালী, াকািল কা র-
৮৬১০, িমজাগ , প য়াখালী।

২৬/০৯/১৯৯০ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮, 
এম.এস.িস.-৩.৬৬।

১৩৯২৪০৫/৪৬/৪৮, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৪। মাঃ মিন ামান, 
িপতা: আেনায়ার পাশা।

াট নং-১০৪, আফনাল, 
মন রাবাদ হাউিজং, আদাবর-
১২০৭, মাহা দ র, ঢাকা।

নািজর র, নািজর রহাট-
৬৪৪০, দাস র, নােটার।

০৯/১২/১৯৯১ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২।

০৭৪৭৭১৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৫। গাপাল চ  রায়, িপতা: 
পিরমল চ  রায়।

ম ম পাড়া, নয়াবাদ, খাজরা, 
কাপস া-৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

ম ম পাড়া, নয়াবাদ, খাজরা, 
কাপস া-৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

০৭/০১/১৯৯১ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

১৮০৫৩৬৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৬। সয়দা মাইয়া হােসন, 
িপতা: সয়দ জােহদ 
হােসন।

এ-৯৩, স র নং-০১, উপশহর, 
১৪নং স রা, রাজশাহী।

এ-৯৩, স র নং-০১, 
উপশহর, ১৪নং স রা, 
রাজশাহী।

১৭/০১/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.০০, 
িডে ামা.- ৩.৪৫, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭।

১৭৭২৯৬৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৭। মাঃ হািম র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ র 
রােশদ।

বপাড়া, দাসপাড়া, ভাত াম-
১৯৪০, িমজা র, টাংগাইল।

বপাড়া, দাসপাড়া, ভাত াম-
১৯৪০, িমজা র, টাংগাইল।

১৪/১১/১৯৯৩ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
িডে ামা.- ৩.৬৯, 

িব.এস.িস.- ১ম িবভাগ।

১৬৯৪৯৭৩, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৮। িশিশর মার সরকার, 
িপতা: নের নাথ সরকার।

১৬৫, ইসলামবাগ, বাদা-৫০১০, 
বাদা, প গড়।

১৬৫, ইসলামবাগ, বাদা-
৫০১০, বাদা, প গড়।

৩১/১২/১৯৯২ প গড়। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮।

৮৮৬৯৬৬৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৯। মাঃ রািক ল হাসান ভ, 
িপতা: মাঃ রজাউল 
কিরম।

ম নং-৫৪১, হাজী হা দ 
মহিসন হল, ঢাকা িব  িব ালয়-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

বলজানী, ময়না, খর তী-
৭৮৬০, বায়ালমারী, ফিরদ র।

৩১/১২/১৯৯২ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.িব.এ.- ৩.৩৬, 
এম.িব.এ.-৩.৪৮।

০৭১৬০২৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩০। নাজ ল হক, িপতা: 
ফজ ল হক।

ক  নং-১২২, শহী াহ হল, 
কাজন হল-১০০০, রমনা, ঢাকা।

উ র লদী, গজািরয়া-১৫১০, 
গজািরয়া, ীগ ।

২০/১০/১৯৯০ ীগ । এস.এস.িস.- ৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 

াতক- ৩.০৫, 
াতেকা র-৩.৮১।

০৬৪১২৪৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩১। খােলদা িবে  খােলক, 
িপতা: আ ল খােলক।

৩৫/৩, িস ক, ওয়াড নং-০২, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

৩৫/৩, িস ক, ওয়াড নং-০২, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

০৫/০২/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১, 
এম.এস.িস.-৩.৪২।

১৫৫৮১৫৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৩২। ইসমত আরা, িপতা: মাঃ 
ইয়ািছন আলী।

৫২/২২, ম  পাইকপাড়া, িমর র, 
.এস.ও-১২১৬, ঢাকা।

কালী র, িদ লীয়া-১৯০৫, 
সদর, টাংগাইল।

০১/০৩/১৯৮৯ টাংগাইল। দািখল-৩.৫০,   
এইচ.এস.িস.-২.৭০,     

অনাস- ৩.১২,     মা াস-
২.৯৩।

০৯২২১৯৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৩। মজবা উি ন, িপতা: 
মাঃ লতান ইসলাম।

রাড-১৯, বাসা নং-৪৩, িন -২, 
িখলে ত, ঢাকা।

অিফসার হাউিজং, ড াবর, 
সাভার ক া নেম -১৩৪৪, 
সাভার, ঢাকা।

০১/০৩/১৯৯২ জামাল র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

১৩৫২৬৪৬৯০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৪। মাঃ শরী ল ইসলাম, 
িপতা: ত. আলতাব 
হােসন।

বাসা# ১২০ (২য় তলা) রাড# 
১৩, ক# ই, বনানী-১২১৩, ঢাকা।

কািশম র ( বাগান পাড়া), 
বা েদব র-৬৩০০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

০৫/০১/১৯৮৫ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৩৬ 
িডে ামা.- ৩.৩৮, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৭।

১৯৫৫৩১৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৫। মাঃ রিফ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ বজ র 
রহমান।

বাড়ী# ১২( ২য় তলা) রাড:-০৬, 
ক:-িস, বন , রাম রা, 

িখলগ ও, ঢাকা।

াম; বািলখাড়া, ষালনল 
ইউিনয়ন পিরষদ, বািলখাড়া-
৩৫২০, িড়চং, িম া।

২৫/০৫/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

১৭৪১৩৪৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৭। : শাম ামান খান,  
িপতা: ঃ ইকবাল আলী 
খান।

বাসা-১৩, রাড-১৭, িন -০২, 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

রহন র ন ন বাজার, রহন র-
৬৩২০, গাম া র, চ পাই 
নবাবগ ।

৩০/১১/১৯৯৩ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭।

২৩২৭২৯৭/০২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৯। সাবিরনা সরাত িম, 
িপতা: মাঃ এেতম আলী।

১২/০৪, উেলান, পি ম রাম রা, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

বানজানা, চ ী র-৭৭২০, 
কা খালী, রাজবাড়ী।

০২/০১/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

০৯৩৩০৯৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪০। মাঃ সাম ল আলম, 
িপতা: মাঃ আ স সা ার 
আক ।

আগগয়হাটা, বড়পা াসী, খা লী-
৬৭৬২, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

আগগয়হাটা, বড়পা াসী, 
খা লী-৬৭৬২, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

১৫/১২/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৫৮।

০৩৭০০৯৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪১। মাঃ হািব াহ, িপতা: 
মাঃ আ  িময়া।

আ  িময়া িবি ং, ৪৯ নং পি ম 
মাদার বাড়ী, ব র-৪১০০, 
সদরঘাট, চ াম।

আ  িময়া িবি ং, ৪৯ নং 
পি ম মাদার বাড়ী, ব র-
৪১০০, সদরঘাট, চ াম।

০২/০২/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৯।

৪১২৫৩২৯, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪২। ল দ , িপতা: েপ  
লাল দ ।

৪৫, এ.িস. দ  লইন ( রাতন 
বাংলােদশ াংক এর িবপরীত 
রা া) নাজ ল আহসান িবি ং 
৫ম তলা) িজিপও-চ াম-৪০০০, 
কােতায়ালী থানা, চ াম।

ই  ভবন, উিকল ঘাটা, বক 
ারা, ০৯ নং ওয়াড, 

পৈরেকাড়া-৪৩৭৭, আেনায়ারা, 
চ াম।

২৫/০৯/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৫, 
এম.এস.িস.-২.৫৬।

১১৮৭১৫১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৪৩। তাহিমনা আ ার, িপতা: 
মাঃ আ স শহীদ।

খড়কী, ০৭ নং জগদীশ র ইউ. 
িপ.-৩৩৩৩, মাধব র, হিবগ ।

খড়কী, ০৭ নং জগদীশ র ইউ. 
িপ.-৩৩৩৩, মাধব র, হিবগ ।

০১/০৬/১৯৯২ হিবগ । এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 

সমমান.- ৩.৪২।

৮৯৮৯৯৮৬, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৪। পলাশ দাশ, িপতা: িবমল 
দাশ।

বাড়ী: তর ী (িনচ তলা) ৬২/১, 
সানালীবাদা রাড, ওয় ারেলস, 

মগবাজার, রমনা-১২১৭, ঢাকা।

িবমল দাশ, িখলেমাগল, 
হাছনাবাদ, মাগেলরহাট, 

৪৩৬০, রা নীয়া, চ াম।

০৬/০৭/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

০৯০৩১০৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৫। আিসফ আহেমদ, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ।

হাজরাহাড়ী, পাড়াদহ, 
হাজরাহাড়ী-৭০০২, িমর র, 

ি য়া।

হাজরাহাড়ী, পাড়াদহ, 
হাজরাহাড়ী-৭০০২, িমর র, 

ি য়া।

১৬/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

৬৪৪৯৭০৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৬। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা:আিজবর রহমান।

পি ম সার বী, ০১ নং বড়খাতা, 
িমলন বাজার-৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট।

পি ম সার বী, ০১ নং 
বড়খাতা, িমলন বাজার-
৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট।

০৩/০২/১৯৮৭ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-২.২৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.- ৩য় , 
এম.এস.এন.-২য় ।

৪৭৬১৯৯০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৭। মাঃ রায়হান িকবিরয়া 
রিন, িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ।

দি ন বড়িভটা, বড়িভটা-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

দি ন বড়িভটা, বড়িভটা-
৫৩২০, িকেশারগ , 
নীলফামারী।

২৬/০৬/১৯৯১ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

৩৮০৯০৩৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৮। মাঃ ইমরান হােসন, 
িপতা: মাঃ আ  বককর 
িস ীক।

০৮, হাজী মহিসন রাড বাইেলন, 
লনা, সদর, লনা।

মশাঈদ, রাম র নৗ হাটা, 
হািজগ , চ দ র।

০১/০১/১৯৯২ চ দ র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৮।

০৬৪৭৬২৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৯। মাঃ রাদ হােসন, 
িপতা: মাঃ সয়দ আলী।

একিতয়ার র, ০৫ নং সয়দ র, 
ভা য়া-৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

একিতয়ার র, ০৫ নং 
সয়দ র, ভা য়া-৫১১০, 

পীরগ , ঠা রগ ও।

১৫/০১/১৯৯১ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০২।

১৪৪৯৮০২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫১। মাঃ রািক ল আিমন, 
িপতা: মাঃ মায়াে ম 
হােসন।

রনীয়া, সাগরকা ী/০১, 
সাগরকা ী-৬৬৬১, জানগর, 
পাবনা।

রনীয়া, সাগরকা ী/০১, 
সাগরকা ী-৬৬৬১, জানগর, 
পাবনা।

০১/১০/১৯৮৯ পাবনা। এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

০৪৯৭৬৫৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫২। গালাম রা ানী, িপতা: 
ইসমাইল হােসন।

বপাড়া, বালা াম, বালা াম-
৫৩৩০, জলঢাকা, নীলফামারী।

বপাড়া, বালা াম, বালা াম-
৫৩৩০, জলঢাকা, নীলফামারী।

২০/০৫/১৯৮৮ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস.-২.১০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

২৮০৪১২১/০৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৩। সাহরাব হােসন, িপতা; 
দেলায়ার হােসন।

ব লাগাড়ী, রাজারহাট-৫৩৩০, 
লঢাকা, নীলফামারী।

ব লাগাড়ী, রাজারহাট-৫৩৩০, 
লঢাকা, নীলফামারী।

০৮/১২/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮।

২৮০৪১২০/০৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৫৪। িব াল িময়া, িপতা:  
িময়া।

ম নং-৩০০৪, ক. এন. আই. 
হল, েয়ট-১৭০০, গাজী র সদর, 
গাজী র।

না র বাড়ী, দীঘিলয়াকাি , 
ব শগাড়ী, ব শবাজার-১৬৩০, 
রায় রা নরিসংদী।

২১/০৩/১৯৮৯ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
িডে ামা.- ৩.৬৪, 
িব.এস.িস.- ৩.০৪।

৭৫২৯৮১৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৫। ফায়াদ আল কাউছার, 
িপতা: মাঃ আফছার।

১১/ এিব, বলামাপাড়া, ব র, 
স া র-১৪২০, সদর, নারায়নগ ।

১১/ এিব, বলামাপাড়া, 
ব র, স া র-১৪২০, 

সদর, নারায়নগ ।

০৬/০২/১৯৯৪ নারায়নগ । এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

১৫০৫৮৮৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৬। তমা রানী সাহা, িপতা: 
ত. ন  লাল সাহা।

অিভেষক সাহা, বাংলােদশ ীল 
ির- রািলং িমলস িলিমেটড, িতন 
মাথা রলেগট, রান ব ড়া, 
ব ড়া।

অিভেষক সাহা, ঠনঠিনয়া, 
দি নপাড়া, ওয়াড-১২, দি ন 
সাহা, ব ড়া-৫৮০০, সদর, 
ব ড়া।

২০/১১/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৪।

৭৯৩৯৩৯৮৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৭। মাঃ সােজ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

বাড়ী নং-িস/৩১, ডা. ইসাহাক 
লন, া র, ব ড়া সদর-৫৮০০, 

ব ড়া।

বাড়ী নং-িস/৩১, ডা. ইসাহাক 
লন, া র, ব ড়া সদর-

৫৮০০, ব ড়া।

০২/০৭/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-২.৯০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

৬৭৬৯০৪০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৮। মাহ বা হক, িপতা: মাঃ 
মিন ল হক।

৫৬৬/ িস, ইউিন  কেটজ, 
িখলগ ও নবাসন এলাকা, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

সি , ১২ নং গায়ালমারী, 
দাউদকাি -৩৫১৬, িম া।

১৫/০২/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৩.৩১,    
এইচ.এস.িস.-৩.৫০,     
অনাস.- ২য়,       মা াস-

১ম।

১৩১০১৫৪, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬০। শাহ হা দ বােয়ত 
আলম, িপতা: শিফউল 
আলম ইি স।

বাসা-১২/১/৯/১, রাড-০২, 
ামলী, মাহা দ র-১২০৭, 

ঢাকা।

আিমনাবাদ, আিমনাবাদ-
৮৩৪০, চরফ াশন, ভালা।

০৬/১০/১৯৯৩ ভালা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬২।

০৭৬৯৩০৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬১। হা দ আিতক মা দ, 
িপতা: মাঃ মাজা ফর 
হােসন।

বাসা: নং-২০ (৩তলা) সকশন-
০৬, এিভিনউ-০৫, িমর র 

.স.ও, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

াম: চা খানা, ইউ: 
কতকীবািড়, ডাকঘর: 

িচলাহা , উপ: ডামার, জলা; 
নীলফামারী।

১৬/১০/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৬।

১৪৭৪৩২৩৪৬/৯১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬২। মাঃ তির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আকতার 
আলী।

১০৯৮, বমিন র, িমর র-২, 
ঢাকা-১২১৬, ঢাকা।

িশেরািলয়া, পািরলা, হাটেগাদা 
গাড়ী-৬২১১, পবা, রাজশাহী।

০১/০৯/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭, 
এম.এস.িস.-৩.০০।

১৬২৮৯৬৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৩। কাজী মও দ আহেমদ, 
িপতা: মাঃ ইসরাইল হক।

১০৫০/-১, এ, বমিন র, িমর র-
০২, ঢাকা-১২১৬, ঢাকা।

ম ইল, আইহাই-৬৫৬০, 
সাপাহার, নওগ ।

২৮/১২/১৯৮৭ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪, 
এম.এস.িস.-৩.৭৫।

১৬২৮৯৬৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৬৪। মেহদী হাসান, িপতা: 
আ  ইউ ফ।

১৯৩/এ, টািল অিফস পািনর 
পা , ঢাকা দি ন িস  কেপা: 
িঝগাতলা-১২০৯, হাজারীবাগ 
থানা, ঢাকা িস  দি ন।

হাি ং নং-৫৫৯, ম র, 
রায় র-৩৭১০, ল ী র।

০১/০১/১৯৯০ ল ী র। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮০, 
এম.এস.িস.-০০।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৬। মাঃ সািমউল হাসান, 
িপতা: মাঃ আ ল 
লিতফ ধা।

সয়দ মনিজল, িভ এইড রাড, 
মা ারপাড়া, সদর, গাইবা া।

৭৯১, মহাকাল (ভাংগােগট) 
নওয়াপাড়া-৭৪৬০, অভয়নগর, 
যেশার।

০১/১০/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৬।

০৭৯৫১৮, ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৭। িরনা আ ার িপতা: মাঃ 
নজ ল ইসলাম।

িব-১৭, ক-ই, জািকর হােসন 
রাড, মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

কাফা য়া, টাইল, ল বািড়-
১৮০০, সদর, মািনকগ ।

২৩/১২/১৯৯৩ মািনকগ । এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৬।

১১৪৮৯৫৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৮। মাঃ রােশ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ বজ র রিশদ।

াট নং-িস-৭, বাড়ী নং-০৬, 
রা া-০২, স র-০২, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

জগদীশ র, চকবরকত/ ০৩, 
য়াপাড়া-৫৯১০, সদর, 

জয় রহাট।

০১/০১/১৯৯১ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪।

১১৭২৫৩৫/৪৬/১১৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৯। মাঃ আ র রা াক, 
িপতা: মাঃ ফরহাদ 
হােসন।

১৬৩/১, শাি নগর-১২১৭, প ন, 
ঢাকা।

সহরাইল, কাউলজানী, বািলয়া 
বাজার-১৯০৩, বাশাইল, 
টাংগাইল।

০৫/০৫/১৯৮৮ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৩১, 
িডে ামা.- ৩.১৩, 
িব.এস.িস.- ২.৮৮।

১০৮০৮৮৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭০। মাঃ মা ন অর রিশদ, 
িপতা: ত. হা ন অর 
রিশদ।

৪৯/৩৫, তবাড়ীয়া, ০৮ নং 
ওয়াড, মারখালী-৭০১০, ি য়া।

৪৯/৩৫, তবাড়ীয়া, ০৮ নং 
ওয়াড, মারখালী-৭০১০, 

ি য়া।

১২/১২/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫, 
এম.এস.িস.-৩.১৩।

৯২১৩৮৯৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭১। মাঃ সজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ ম আলী 
মি ক।

১৯৯/১/এ, তজ নীপাড়া, ২৬ নং 
ওয়াড, তজগ ও-১২১৫, ঢাকা।

গাতীরপাড়া, জয়রাম র, 
হাউলী, জয়রাম র-৭২০০, 
দা ড় দা, য়াডা া।

১৫/০৭/১৯৯১ য়াডা া। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
িডে ামা.- ৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

১০৮০৮৫৩, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭২। জাবােয়র মাও দ, িপতা: 
মমতাজ উি ন আহেমদ।

৩৪৯/১, ব গাড়ান, ০২ নং 
ওয়াড, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

িব াস বািড়, সড়াডা ী, 
আতাই লা-৬৬০১, পাবনা 
সদর, পাবনা।

১৬/১২/১৯৮৮ পাবনা। এস.এস.িস.- ৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 

াতক- ৩.৩৪, 
াতেকা র-৩.৬৭।

১৪২৪১৯৮, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৩। হা দ অিহদ উ াহ, 
িপতা: আ ল মিতন।

শাহ র, সরস র, ল ন র-
৩৫৭১, মেনাহরগ , িম া।

শাহ র, সরস র, ল ন র-
৩৫৭১, মেনাহরগ , িম া।

০১/০৩/১৯৯১ িম া।  দািখল.- এ+,           
আিলম-এ,              
অনাস.- িস+,           

মা াস-িব-।

১৫৯৮০২৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৭৪। মাছাঃ িনপা পারভীন, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
আলী শখ।

ষনগাছা, িপপ ল, পা ল-৬৪০৩, 
নলডা া, নােটার।

ষনগাছা, িপপ ল, পা ল-
৬৪০৩, নলডা া, নােটার।

০৫/০৭/১৯৮৭ নােটার। এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

০১২০০৩৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৫। অিনি তা সাহা, িপতা: 
অেলাক মার সাহা।

মাধবীলতা (৫ম তলা, দি ন), 
অিফসাস কায়াটার, বাংলােদশ 
জামান . .িস, িমর র-১২১৬, 
ঢাকা।

দ পাড়া, বাইশারী/ ০৩ নং 
ওয়াড, দা য়াট-৮৫৩০, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

২০/০৮/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

৮৮১২৩৩৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৬। মাঃ পারেভজ 
হাওলাদার, িপতা: মাঃ 
খিললউর রহমান।

যে ; আলতাফ হােসন মা া, 
১৩/১, কাটা র,  শের বাংলা 
রাড, মাহা দ র, ওয়াড নং-

৩৩, ঢাকা।

যে : মাঃ হািলম 
হাওলাদার, ামা: চ হার, 
পা : চ হার, থানা: গৗরনদী, 
জলা: বিরশাল।

০৫/০১/১৯৮৯ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
িডে ামা.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

৯৫৩৪৪২১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৭। মা দ রানা, িপতা: নবাব 
আলী।

বাসা:-১২, রাড নং-১৮, িন -
০২, িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

বাসা: ০৪৬৮, উ র িমিলক 
বাঘা, ০১ নং পৗরসভা, বাঘা-
৬২৮০, রাজশাহী।

২০/১২/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

১৪৯৩৪৫১, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৮। জামেসদ ইবেন জিহর, 
িপতা: জিহ ল হক।

৪৪/ এ চি কা, আল-আিমন রাড, 
কাঠাল বাগান, িনউ মােকট-
১২০৫, ঢাকা।

একরা ল হক, রামহরী তা ক, 
খিলকারহাট-৩৮০৮, সদর, 
নায়াখালী।

২৯/০৩/১৯৯২ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৭।

০৮২৪০৪০, ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৯। িরপন মার , িপতা: 
নীল ।

১৮২/১, আফতাব ভবন, র লবাগ, 
পা া-১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

৪২, ম াম, রদাঘবা ইউিনয়ন 
পিরষদ, শাহ র-৯২৫৩, 

িরয়া, লনা।

১০/০৪/১৯৯০ লনা। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

০৭১৬০৭৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮০। আ.স.ম. ককািদর, 
িপতা: ত. গালাম 
মা ফা।

বদর মা ার রাড, মা িম 
অ জম ২য় তলা, েফসর পারা, 
জয় রহাট-৫৯০০, সদর, 
জয় রহাট।

বদর মা ার রাড, মা িম 
অ জম ২য় তলা, েফসর 
পারা, জয় রহাট-৫৯০০, সদর, 
জয় রহাট।

২৮/০৯/১৯৮৫ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৩.১৩,    
এইচ.এস.িস.-২.৭০,     

অনাস.- ২য়,       মা াস-
১ম,      এম.িব.এ-৩.০৪।

৮১২৫১৭৬, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮১। মীরবহর ল আমীন, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
মীরবহর।

বাসা নং-২৪, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া পবতা, িমর র-১০, 

িমর র, ঢাকা।

িলিল িভলা, িস.ন  িব রাড 
লন, পি ম ব ড়া, ২১ নং 

বিরশাল-৮২০০, সদর, 
বিরশাল।

৩১/০৭/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.১৪, 
িডে ামা.- ৩.৫৯, 
িব.এস.িস.- ৩.৮১।

০৪৯৭৬৭৪, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৮২। এস. ক. মও ল হক, 
িপতা: এস. ক. 
আেনায়া ল হক।

ই-২(ক), জলীল রনী, বয়রা-
৯০০০, লনা।

কলাবাড়ীয়া-৭৫২০, কািলয়া, 
নড়াইল।

১০/১০/১৯৮৯ নড়াইল। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৬০।

০৯১৯১২৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৩। তােরক িবন জিহর, িপতা: 
মাঃ জিহ ল ইসলাম 

খস ।

বাসা-৪০, রাড নং-১২, 
শেখরেটক, িপ.িস. কালচার 

হাউিজং সাসাই , মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

মিহলা কেলজ রাড, আমতলী 
পৗরসভা, ০২ নং ওয়াড, 

আমতলী-৮৭১০, বর না।

০৭/০৫/১৯৯৪ বর না। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

৮৬২০০৬১, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৪। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা; মাঃ শহীদ উ া।

তাজ ানসন-২২২/১, পি ম 
আগারগ ও, উ র ামলী, ২৮ নং 
মাহা দ র-১২০৭, শের বাংলা 

নগর, ঢাকা।

তাজ ানসন-২২২/১, পি ম 
আগারগ ও, উ র ামলী, ২৮ 
নং মাহা দ র-১২০৭, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

০৫/০৩/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৯।

৮৫৮২৮১১, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৫। দব ত ম ল, িপতা: 
পদ ম ল।

যে . এস.এম. সা ন কবীর, 
ারেশা( মহাকাশ গেবষনা 

ক ) আগারগ ও-১২০৭, ঢাকা।

যে . এস.এম. সা ন 
কবীর, ারেশা( মহাকাশ 
গেবষনা ক ) আগারগ ও-
১২০৭, ঢাকা।

১২/১০/১৯৯০ বােগরহাট। এস.এস.িস.-এ, িডে ামা.- 
এ-, িব.এস.িস.- িব+।

০৬৬৬৭৪০, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৬। মাঃ িমনহাজ রামান, 
িপতা: মাঃ মক ল 
হােসন।

হাজীপাড়া াইমারী িব ালয় 
সামােন, হাজীপাড়া, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

হাজীপাড়া াইমারী িব ালয় 
সামােন, হাজীপাড়া, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

১৫/১১/১৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১১৪৮৯৮২, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৭। শমর চ  রায়, িপতা: 
তল  চ  রায়।

লা  পাড়া,  রাজবাটী-৫২০০, 
সদর, িদনাজ র।

র নাথ র (ঘাট পাড়া) ০৩ নং 
রাম র ইউিনয়ন, বা পাড়া-
৫২৫০, পাবতী র, িদনাজ র।

০৩/১২/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়, 
এম.িব.এ-৩.৩৪।

৭১১৫৫৪৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৮। মাঃ মিন ামান, 
িপতা: মাঃ আব ল হক 
িসকদার।

মাঃ আব ল হক, জেলর কল 
সড়ক, প য়াখালী-৮৬০০, সদর, 
প য়াখালী।

মাঃ আব ল হক, জেলর কল 
সড়ক, প য়াখালী-৮৬০০, 
সদর, প য়াখালী।

৩০/১২/১৯৮৯ প য়াখালী। এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস.-এ-, 

িব.এস.িস.- িব-, এম.এস.-
িব-।

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৯। মাহা দ সািদ র 
রহমান, িপতা: আব ল 
খােলক।

বািড় নং-২২, ব শওড়াপাড়া, 
১৪ নং ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

বািড় নং-২২, ব শওড়াপাড়া, 
১৪ নং ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭, 

এম.এস.-৩.২৮, িপিজিড-
চলমান।

১৮৫১৯০২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৯০। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আশরা র 
ইসলাম।

বাসা:২৮, সড়ক-০৭, ধানমি -
১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

পারল ী র, িবহার, িশবগ -
৫৮১০, ব ড়া।

০১/০১/১৯৯১ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
িডে ামা.- ৩.৬২, 
িব.এস.িস.- ৩.১৯।

১৪৯৩৪৭৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯১। মাঃ এনা ল হক, িপতা: 
মাঃ আব ল মা ান।

মাঃ এনা ল হক, ইন া 
পিলেটকিনক ই উট, 
কািশ র, কািশ র বাজার-৮২০০, 
সদর, বিরশাল।

মাঃ আব ল মা ান, রামান , 
চািলতা িনয়া-৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯০ প য়াখালী। দািখল-৪.৭৫,    িডে ামা.-
 ৩.৪২, িব.এস.িস.- ৩.০৮।

৩১৫০১৮৮, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯২। মাঃ রামান মা া, 
িপতা: সাহরাব হােসন 
মা া।

মা া বািড়, িশ া, রাজপাট-
৮১৩১, কািশয়ানী, গাপালগ ।

মা া বািড়, িশ া, রাজপাট-
৮১৩১, কািশয়ানী, গাপালগ ।

৩০/০১/১৯৯২ গাপালগ । এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

২৩৬৮৫৫৭/০৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৩। এ.িব.এম িহ র রহমান, 
িপতা: এম মাহ র 
রহমান।

খাইরা িভলা( ৩য় তলা) ১০১, 
উ র বা রচর, িসেলট।

পাইককাি , সদর, গাপালগ । ২৬/০৮/১৯৯১ লনা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭।

৫০৪৮৭৭০, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৪। শিফউল আলম মা ম, 
িপতা: ত. জয় ল  
আেবদীন।

গাবর কািলয়ান, আঠারবাড়ী-
২২৮২, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

গাবর কািলয়ান, আঠারবাড়ী-
২২৮২, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

০৩/০১/১৯৯১ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.২৫, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

৮১৪৬৬৭৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৫। অমল মার হাওলাদার, 
িপতা; অিনল মার 
হাওলাদার।

নাগর র, নাগর র-১৯৩৬, 
নাগর র, টাংগাইল।

নাগর র, নাগর র-১৯৩৬, 
নাগর র, টাংগাইল।

০২/০৮/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

িব.িব.এস.- ২য়, এম.িব.এ-
৩.৪৯।

০০৬৯৯৪৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৬। কাজী মিশউর রহমান, 
িপতা: কাজী ইউ ছ আলী।

হাি ং নং-১৬৯, পািনছ , ওয়াড-
০৫, মাদারী র সদর-৭৯০০, 
মাদারী র।

হাি ং নং-১৬৯, পািনছ , 
ওয়াড-০৫, মাদারী র সদর-
৭৯০০, মাদারী র।

২১/১২/১৯৯০ মাদারী র। এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.িব.এস.- ৩.০৬, 
এম.িব.এ-৩.০০।

০৫৪৭১১১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৭। মাঃ তৗিফক উর রজা, 
িপতা: মাঃ তিহ ল 
ইসলাম।

িব-৩, ২৩/২/১, মাইডাস, শাহ 
আলীবাগ, আহে দ নগর, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

পি মপাড়া, ম গাড়ী, 
বায়ালীয়া, গায়াল াম-৭০৬২, 
দৗলত র, ি য়া।

০৬/০৪/১৯৮৯ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০৮৯৫৯৪২, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৮। আ ামা হাসান বখিতয়ার, 
িপতা: খ ঃ সাই ল 
ইসলাম।

জ-২৮( ৪থ তলা) বিধত প িব-
১২১৬, প িব, ঢাকা।

গালাবাড়ী, কাওয়াইল-১৯৯১, 
গাপাল র, টাংগাইল।

২৮/১০/১৯৯৩ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০।

০১৭০৯২০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৯৯। অিনক দাস, িপতা: নেরশ  
চ  দাস।

াট নং-িব/৩, প া অেয়ল কা: 
িল. ওয়াড নং-২১, িজিপও-১০০০, 
ঢাকা মহানগর।

: অেশাক মার দাস, বািড় 
িনসগ, ১৭৩ দি ন ভবানী র, 
মা ারপাড়া, রাজবাড়ী সদর-
৭৭০০, রাজবাড়ী।

১৫/০৮/১৯৯৩ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

৮৮৬৯৮১৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০০। মাঃ জাবােয়র আলম, 
িপতা: মাঃ শাম ল 
আলম।

কাতলাগাড়ী কেলজ রাড, 
নগর, ০৬ নং সা য়া, 

কাতলাগাড়ী-৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

কাতলাগাড়ী কেলজ রাড, 
নগর, ০৬ নং সা য়া, 

কাতলাগাড়ী-৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

২২/০৮/১৯৯২ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৭।

০০০৯৮০৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০১। মাঃ শাহা র আলম, 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

বাজার রাড, রড়গাংিদয়া, 
আিড়য়া, বড়গাংিদয়া-৭০৫০, 
দৗলত র, ি য়া।

বাজার রাড, রড়গাংিদয়া, 
আিড়য়া, বড়গাংিদয়া-৭০৫০, 
দৗলত র, ি য়া।

১৭/১১/১৯৯২ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

০০০৯৮০৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০২। িনপা পারভীন, িপতা: 
ত. িসরা ল ইসলাম 
মা া।

ত. িসরা ল ইসলাম মা া, 
মা মাবাদ, লতা, মা মাবাদ-
১৪৬০, পগ , নারায়নগ ।

ত. িসরা ল ইসলাম মা া, 
মা মাবাদ, লতা, মা মাবাদ-
১৪৬০, পগ , নারায়নগ ।

২০/০১/১৯৮৭ নারায়নগ । এস.এস.িস.-২.২৫, 
এইচ.এস.িস.-২.৪০, 
িব.এস.এস.- ২য়, 
এম.এস.এস.-২য়।

১৩১২০৩২, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০৩। মাঃ রিফ ল হাসান 
রাজন, িপতা: মাঃ 
আ ল কােদর।

রাংচাপড়া, ভরােজবা, রাংচাপড়া-
২২৪০, ভা কা, ময়মনিসংহ।

রাংচাপড়া, ভরােজবা, 
রাংচাপড়া-২২৪০, ভা কা, 
ময়মনিসংহ।

০১/১২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০৮০১২৭১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০৫। মাঃ মাহ র রিশদ, 
িপতা: মাঃ হা ন-অর-
রিশদ।

৯০/িড হােতম বাগ মসিজদ, ৮/এ, 
ধানমি  ( রাতন-১৫) িজগাতলা-
১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

ইসলাম বাজার, দশনা-৭২২১, 
দা ড় দা, য়াডা া।

০৮/০৮/১৯৯২ য়াডা া। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৮।

০৬৩৩২৬৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০৬। আলী রজা, িপতা; 
রিবউল ইসলাম।

০১ নং িনউ বইলী রাড, 
শাি নগর, ১৯, ঢাকা সাউথ, 
শাি নগর-১২১৭, সদর, ঢাকা।

২৪৯ নং, টপাড় মইন রাড, 
টপাড়া, লনা সদর-৯১০০, 
লনা।

১৫/০১/১৯৮৭ লনা। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৪।

০২০০৩৯৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০৭। মাঃ রশীদ আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

ম নং-২২১, শর-ই-বাংলা হল, 
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

হিলদাবগা, জাড়গাছা, 
ভ রপাড়া-৫৮২৬, সানাতলা, 

ব ড়া।

২৮/০১/১৯৯৪ ব ড়া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০।

৪৫৭০৯৭৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০৯। িম ন চ ব ী, িপতা: 
ত. কানাই চ ব ী।

এ-৪০/৫ এবং ৪০/৫ এ (িব-৩), 
শাহজাদ র, জাপানীজ ল রাড, 
ঢাকা-১২১২, ভাটারা, ঢাকা।

চতর কাছারী পাড়া, ১৪ নং 
চতরা/ ১নং ওয়াড, চতরা 
কাছারী-৫৪৭০, পীরগ , রং র।

২০/০১/১৯৯১ রং র। এস.এস.িস.-৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

০২৮৭৫১১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭১০। সামসাদ িবনেত এহসান, 
িপতা: আিম ল এহসান।

৪৭/ ২, ৪৮/ ২, আর. ক.িমশন 
রাড, িভে ািরয়া গােডন, াট 

নং-এফ-০৮, ঢাকা-১২০৩।

৪৭/ ২, ৪৮/ ২, আর. ক.িমশন 
রাড, িভে ািরয়া গােডন, 

াট নং-এফ-০৮, ঢাকা-
১২০৩।

০১/০৭/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.- ৩.৩৩, 

এম.িব.এ.-৩.৭৪।

২২৫২৫০০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১১। দালন রায় দালা, িপতা: 
নিলনী র ন রায়।

রায় বাড়ী, রামনগর, িনয়ামিত, 
কািফলা-৮৪৩২, বােকরগ , 
বিরশাল।

রায় বাড়ী, রামনগর, িনয়ামিত, 
কািফলা-৮৪৩২, বােকরগ , 
বিরশাল।

০৮/০৯/১৯৯১ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 

অনাস.- ৩.১৫।

৭৭৩৭৫৮১, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১২। জ ন নাহার নাসিরন, 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

বাড়ী নং-১০৩৭/২, ৪থ তলা-৩, 
িড, কাঠালতলা, বমিন র, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

বাড়ীনং-৩৯, রাড-০২, 
সকশন-এ, ানারায় র, 
শর র-২১০০, শর র।

০৭/০১/১৯৮৮ শর র। এস.এস.িস.-৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

০৪৯৭৬৭৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৩। আিশস বাৈড়, িপতা: 
আ েতাষ বাৈড়।

হাউস নং-০৬, রাড নং-২৯, ক-
িড, সকশন-১০, িমর র-১২১৬, 
প িব, ঢাকা।

য়া, কলাবািড়-৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালপাড়া।

০৫/০৩/১৯৮৮ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.১৩, 
িডে ামা.- ৩.৬৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৯।

১৪৫২৫৭৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৪। এস.এম. আকাশ, িপতা; 
মাঃ আশরাফ আলী।

২১৭/ এ, রাড নং-০৭, িতলপাড়া, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

২১৭/ এ, রাড নং-০৭, 
িতলপাড়া, িখলগ ও-১২১৯, 
ঢাকা।

২১/০৮/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

১৮০১২২৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৫। মাঃ িশপন আকতার, 
িপতা; মাঃ ব উি ন 
আকতার।

ম-৪০৯, এস.এম. হল, েয়ট-
১৭০৭, গাজী র সদর, গাজী র।

পলীপাড়া, তােলাড়া-৫৮৮১, 
পচািচয়া, ব ড়া।

১৫/১০/১৯৯০ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
িডে ামা.- ৩.৬৬, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

১৬৯৪৯৪৮, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৬। মাঃ লহাস উি ন 
সােহল, িপতা: মাঃ 
মাতাহার হােসন।

১১৫৮/ ৪, মািলবাগগ চৗ রীপাড়া, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

মাক, মাক-৮৬০২, 
প য়াখালী।

১৮/০২/১৯৯১ প য়াখালী। এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস.-এ, 

িব.এস.িস.- ৩.২৯, 
এম.এস.িস.-৩.৬৬।

৯১২৯৬৩৬, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৭। মাঃ নাজ ল আিমন 
চৗ রী, িপতা; মাঃ 

ফিসয়ার রহমান চৗ রী।

বাসা নং-০২৮, রাড নং-০৮, ক-
এইচ, িমর র-০২, কাতয়ালী, 
ঢাকা।

িমজা র চৗ রী পাড়া, ০৮ নং 
মাহ দ র, মাগড় পাড়া-
৫২৪০, নবাবগ , িদনাজ র।

০১/০১/১৯৯০ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৩।

০৮৯৭৫১১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৮। মাঃ আ া ামান, 
িপতা: মাঃ ইউ চ আলী।

বাসা-১০৯, সড়ক-০২, 
মাহা িদয়া হাউিজং সাসাই , 
মাহা দ র-১২০৭, আদাবর, 

ঢাকা।

শাপলা , িগয়া-৭০০০, 
ি য়া সদর, ি য়া।

০২/০১/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
িডে ামা.- ২.৯২, 

িব.এস.িস.- ৩.৮৮।

০৮৮৬৩৬২, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭১৯। ল চ  মহ , িপতা: 
অিখল চ  মহ ।

ইসলাম মি ল-২৮৩/ ১, 
জাফরাবাদ, পি ম ধানমি , 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

আলাদী র, ১৪নং গা র, 
িমঠা র-৫৪৬০, রং র।

০৮/১১/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

০৮৮৬৩৬৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২০। মাঃ জন রানা, িপতা; 
মাঃ ইি স আলী।

বাসা-১৩৬/ ১৩৮, আজম র 
ক চাবাজার, দি নখান, 
কােয়দাবাদ-১২৩০, উ রা, ঢাকা।

কাশী র, ১০ নং মাহন র, 
লােটরহাট-৫২২০, বীমগ , 
িদনাজ র।

১৪/০২/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৩।

০৭৪৭৭০১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২১। এ.এইচ, এম. তাসবীর 
ফিরদ, িপতা: কাজী 
ফির ল আলম।

বাসা#১৮(ই-হ), রাড#০৬, 
ক#িড, বন , রাম রা, ঢাকা।

যে : কাজী ফির ল আলম, 
িনেটাল িভলা, ন নপাড়া, 
িচকনদ ী, হাটহাজারী, 
চ াম।

০১/০৭/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭, 
এম.এস.িস.-০০।

১৩০৯৮৭০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২২। মাহ র রহমান চৗ রী, 
িপতা: মাহা দ সি র 
রহমান চৗ রী।

ম# ৩০৮, ডা. এফ.আর. খান 
হল, েয়ট, গাজী র সদর, 
গাজী র।

শাহ র, রেমাহা দ র, 
িসলাস, িবরািহম র-৩১০৬, 
দি ন রমা, িসেলট।

১৭/০৩/১৯৮৯ িসেলট। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
িডে ামা.- ৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

০৯৩৩০৫৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৩। মাঃ রািশ ল ইসলাম, 
িপতা; মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

খাজা র, রাজরাম র, 
ফরককাবাদ-৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

খাজা র, রাজরাম র, 
ফরককাবাদ-৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

১১/১১/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস.-২.৮১, 
এইচ.এস.িস.-২.২০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

১৪৮৯৩৮৪-৪৬/৪০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৪। মাঃ শাহ আলম পলাশ, 
িপতা; মাঃ আ র 
রা াক।

ম নং-৩০৮, ডা. এফ. আর.খান 
হল, য়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, 
গাজী র।

সা য়া মােলরচর, তা ি য়া, 
ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

১২/০৩/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৫০, 
িডে ামা.- ৩.৭১, 
িব.এস.িস.- ৩.১২।

৯৪০১২৩০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৫। শারিমন আফেরাজ, 
িপতা: িনজাম উি ন।

৬৩/১/ িস (২য় তলা, এ-১), 
দি ন গদা পাড়া, বাসােবা-
১২১৪, ঢাকা।

৪/ ৩, উ র গদা পাড়া, 
বাসােবা-১২১৪, ঢাকা।

৩০/০৫/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস.-এ, 

িব.এস.িস.- ২য়, এম.এস.-
১ম,    িস.িজ.িড-এ।

০৩৯২৪১৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৬। উে  হািদয়া আ ার, 
িপতা; মাঃ হািব র 
রহমান।

৪৪৬, আময়া কা া, ০৯ নং 
ওয়াড, ল র-২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

৪৪৬, আময়া কা া, ০৯ নং 
ওয়াড, ল র-২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

২০/০৭/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- িব।

১৪৬১৩২০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৭। রহ মা তারা ম, িপতা: 
মাঃ মিতউর রহমান।

ফােতমা িভলা( ৪থ তলা) 
বদা িলয়া, গৗরী র-২২৭০, 

ময়মনিসংহ।

ফােতমা িভলা( ৪থ তলা) 
বদা িলয়া, গৗরী র-২২৭০, 

ময়মনিসংহ।

২০/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-এ+,  
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- এ-।

১৪৬১৩১২১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭২৮। মাঃ সাইফ উ ীন, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

৬৩/ এফ, আিজম র স:কেলানী, 
িনউমােকট-১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

া নবাড়ী, িমজাবাড়ী, 
আ াডীয়া-১৯৯৭, ম র, 
টাংগাইল।

১১/১২/১৯৯১ দািখল -৪.৭৫,   িডে ামা.-
 ৩.৬১, িব.এস.িস.- 

৩.৬০।

৮৮২২৭৩৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৯। মাঃ শাহা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ জগার আলী।

২৮৭/১০/০১, রাড-৩, িপেররবাগ, 
িঝলপাড়, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

গািব র, পাড়াদহ-৭০৩১, 
িমর র, ি য়া।

০৫/১১/১৯৮৮ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
অনাস- ৩.২৬,       

মা াস -৩.১৭।

০১৯৯৬১৩/১৩৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩০। েয়ল রানা, িপতা: ত. 
মাঃ আ ল আলী।

মনী মইন রাড, মনী-০৭ 
ওয়াড, তলনা-১২২৯, ঢাকা।

মনী মইন রাড, মনী-০৭ 
ওয়াড, তলনা-১২২৯, ঢাকা।

১৮/১০/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-এ-, 
এইচ.এস.িস.-এ-,   িডি - 
২য়,            মা াস -২য়।

৮৯৯০০৩৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩১। িশখর মার রায়, িপতা: 
িশল চ  রায়।

সামনারায়ন, নািজমখান, 
ডাংরারহাট-৫৬১০, রাজারহাট, 

িড় াম।

সামনারায়ন, নািজমখান, 
ডাংরারহাট-৫৬১০, রাজারহাট, 

িড় াম।

২৭/০১/১৯৯৪ িড় াম। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৬।

১১৩৭৫৮১, ৪৬/১১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩২। কািনজ মােশদ িপতা: 
মাঃ এনােয়ত আলী খান।

বাড়ী# ১৮৫-১৮৬, রাড-১০, ক-
িস, সকশন-০৬, িমর র-১২১৬, 
প বী, ঢাকা।

বাড়ী# ১৮৫-১৮৬, রাড-১০, 
ক-িস, সকশন-০৬, িমর র-

১২১৬, প বী, ঢাকা।

০৭/১২/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

িব.এস.িস.- ১ম, 
এম.এস.িস.-১ম।

০৬৬৬৮৯৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৩। অলক মার রায়, িপতা: 
িবমল মার রায়।

হাউস নং-৫২/৩, রাড নং-৪/৪, 
কামাল কাসনা, রং র সদর, 
রং র।

হাউস নং-৫২/৩, রাড নং-
৪/৪, কামাল কাসনা, রং র 
সদর, রং র।

১৬/০১/১৯৯৪ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৩০।

৯১২৯৮১৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৪। জিহর মাহা দ, িপতা: 
মাহা দ আ  তােহর।

দাকান নং-২৫০, লাকী াজা, 
আ াবাদ, চ াম ব র-৪১০০, 
চ াম।

হাি ং নং-৫৭৮, পি ম 
টমশা, িছ য়াপাড়া, 

সাতকািনয়া-৪৩৮৬, চ াম।

২০/০২/১৯৯৩ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০১।

৪৬৯৮১৪৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৫। এ.এস.এম. মাহা র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
গাজীউর রহমান।

১০/২, গাহাইলাকাি , 
গাহাইলকাি  জামতলা, 

ময়মনিসংহ সদর-২২০০, 
ময়মনিসংহ।

১০/২, গাহাইলাকাি , 
গাহাইলকাি  জামতলা, 

ময়মনিসংহ সদর-২২০০, 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
ইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.িব.এ.- ২.৫০, 
এম.িব.এ.-২.৭৯।

০৭২৫৮৭৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৬। খান ইয়ািছর আরাফাত, 
িপতা: খান হা ন অর 
রিশদ।

মাহন র, মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

কািশ র, বাইনতলা-৯৩৪০, 
রামপাল, বােগরহাট।

২৬/০৯/১৯৯৪ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৯।

৭৬৬৭৭৪৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৩৭। মাঃ মা ন খািলদ, 
িপতা: মর ম আ ল 
খােলক।

১৪১, ১৪২, লাভা রাড, 
আহসাউ াহ িব ান ও ি  
িব িব ালয়, ঢাকা পিলেটকিনক 
ই ঃ-১২০৮, তজগ ও িশ া ল 
এলাকা, ঢাকা।

ভ লা, ঝাওয়াইল, ভ লা-
২০৫৪, গাপাল র, টাংগাইল।

০১/০১/১৯৯০ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

০৬৯৪৩৯৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৯। িমজা র রহমান, িপতা: 
মিতউর রহমান।

কাড িবভাগ, সাসাল ইসলামী 
াংক িল. ৩য় ার, ১৫-তলা, 

িদল শা-১০০০, মিতিঝল, ঢাকা।

হাটেখালা পাড়া, িনয়াদহ-
৭০৪০, দৗলত র, ি য়া।

০৫/১০/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫০, 
এম.এস.িস.-৩.৬২।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪০। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ সাম ল হক।

উ র মেহশ র, মিমন র-৫৪০০, 
রং র সদর, রং র।

উ র মেহশ র, মিমন র-
৫৪০০, রং র সদর, রং র।

০৭/০৮/১৯৯১ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৭।

৮৫৮২৯৩৪, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪১। মাঃ রিকব উ ীন রানা, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

িড-৩, ৪থ তলা, আরামবাগ 
হাউিজং, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

আ ার মািনক-৮২৭০, 
মেহি গ , বিরশাল।

০৪/০১/১৯৮৭ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৮৮,   
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক- ২য় িবভাগ, 
াতেকা র-১ম িবভাগ।

১৬২৮৯৪২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪২। ইফেতখা ল ইসলাম, 
িপতা: এ. ক.এম. ফখ ল 
ইসলাম।

ই ই  স াল, ৪২-৪৩, চরাগী 
পাহাড়, কােতায়ালী, আ রিক া-
৪০০০, চ াম।

বাসা:-৮৯৭, হালদারপাড়া, 
সদর-৩৪০০, া নবাড়ীয়া।

২৮/১১/১৯৯১ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২০।

৪৬৯৮১৬৬, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৩। মাহা দ হাসা ল 
আউয়াল মা ফ, িপতা: 
মাহা দ শাম ল আলম।

যে : মাহা দ শাম ল আলম, 
ধান িশ ক, পা ারপাড় িস , 

িপিজএ-৪০০০, ডবল িরং, 
চ াম।

যে : মাহা দ শাম ল 
আলম, হারবাহ কালিসকদার 
পাড়া, হারবাং-৪৭৪১, চকিরয়া, 
ক বাজার।

২৭/১০/১৯৮৮ ক বাজার। এস.এস.িস.-৪.৪৪,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৯।

০৫০৬৫২৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৪। মাঃ তািহ ামান, 
িপতা: মাঃ নািসর উি ন।

বাসা;-২০, সড়ক-০২, ক-িস, 
সকশন-০১, ওয়াড-০৮, িমর র-

১২১৬, শাহ আলী, ঢাকা।

চ ীখালী, ০১ নং গেয়শ র, 
মাশািলয়া-৭৬১১, র, 
মা রা।

২৮/১০/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

০৮৯৭৫৫১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৫। মাঃ সােহল রহমান, 
িপতা; মাঃ ৎফর 
রহমান।

সালাম-৪০৫, অমর এ েশ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, িজিপও-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

দায়চারা, পসা, দায়চারন, 
িজিপও-৩৬৫২, ফিরদগ , 
চ দ র।

২১/০৬/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.- ২.৯৩,   
এম.এস.-৩.০৭।

০০৬২৭৫৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৪৬। মাঃ িমজা র রহমান. 
িপতা; মাঃ মাখেল র 
রহমান।

শরত নােখ া, ঘিড়য়াল ডাংগা, 
িসংগার ভাবড়ী-৫৬১০, 
রাজারহাট, িড় াম।

শরত নােখ া, ঘিড়য়াল 
ডাংগা, িসংগার ভাবড়ী-৫৬১০, 
রাজারহাট, িড় াম।

১০/১১/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
ইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.িব.এস.- ১ম, 
এম.িব.এস.-২য়।

০৯০৩১২৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৭। রিবউল আলম, িপতা; 
তাফা ল হােসন।

াম: উ র বারগ ও, নােয়রগ ও 
উ র ইউিনয়ন, মতলব দি ন, 
চ দ র।

াম: উ র বারগ ও, নােয়রগ ও 
উ র ইউিনয়ন, মতলব দি ন, 
চ দ র।

০৩/১২/১৯৮৭ চ দ র। এস.এস.িস.-৩.৬৯,   
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

াতক- ৩.৩৮, 
াতেকা র-৩.২৮।

৬৮২২৯২৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৮। মাঃ সাই ল ইসলাম, 
িপতা; মাঃ আলী 
আহেমদ।

আর, ক.লজ.১০৪৫/১১৬১, ব 
রইসেকাস, িম া সদর, দি ন, 
িম া।

ল ড়ী, ি রহাট, মষতলী 
বাজার, চৗ াম, িম া।

৩০/১০/১৯৯২ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.এস.িস.- ১ম।

০৭৬১৪৫৮, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৯। মাঃ কাই ম িময়া, 
িপতা: মাঃ শিহদ িময়া।

৭৩ নং সানালীবাগ, বড় 
মগবাজার, শাি নগর-১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

াম; ধাইর কাি , ১২ নং 
উজানচর বাজার-৩৪২০, 
বা ারাম র, া নবািড়য়া।

০২/০১/১৯৮৭ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৩.৫৬,   
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

াতক- ২য়,   াতেকা র-
২য়।

০৩২৮৭৪৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫০। মাঃ আশরা ামান, 
িপতা; মাঃ শাহজাহান 
কবীর।

৪৫২/ এ, ৬  তলা, রাড-০৯, 
িতলপাপাড়া, িখলগ ও, ঢাকা।

র নাথ র-০৪, পীরগ -৫১১০, 
পীরগ , ঠা রগ ও।

১১/১১/৪৯৮৭ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৪.১৯,   
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 

াতক- ৩.৩৬,   
াতেকা র-৩.৭৪।

৫৩৯৭৭৫৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫১। িব ম রায়, িপতা: বীের  
রায়।

যে : জয়বালা, এন.এল.িড.িস. 
কে াল ম, লেভল;০৯, িব ৎ 
ভবন, ০১ আ ল গিন রাড, ঢাকা।

িহলিচয়া ম  পাড়া, িহলিচয়া-
২৩৩৭, বািজত র, 
িকেশারগ ।

১৮/০৭/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.০০, 
িডে ামা.- ৩.৭৬, 
িব.এস.িস.- ২.৮৮।

৯৫৩৪৪২০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫২। আফসানা আ ার, িপতা; 
মাঃ আসাদ উ াহ 

সরকার।

২৭/২/১, উ র পীেররবাগ, ১৩ নং 
িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

২৭/২/১, উ র পীেররবাগ, ১৩ 
নং িমর র-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

২১/১২/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৬।

১৪৯৭২৭৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৩। মাহ র রহমান, িপতা: 
ফজ র করীম।

ক-৪৭, দি ন বন , িখলগ ও-
১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

এয়ািসন মা া বাড়ী, ব 
জািমরতলী, ১৩ নং িদঘলী, 
জােহরাবাদ-৩৭০৩, ল ী র।

০৫/১১/১৯৮৭ ল ী র। এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০, 
এম.এস.িস.-৩.৩৭।

০৮৮৬৩৬১, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৪। মাঃ খােদ ল ইসলাম, 
িপতা: ত. ল ইসলাম।

পা ল, িপপ ল, পা ল-৬৪০৩, 
নলডা া, নােটার।

পা ল, িপপ ল, পা ল-৬৪০৩, 
নলডা া, নােটার।

০১/১০/১৯৮৭ নােটার। এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-৩.৫৬।

০১২০০৩৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৫৫। মাঃ মাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

পি ম িশ লবাড়ী, মীরগ , 
মীরগ হাট-৫৩৩০, লঢাকা, 
নীলফামারী।

পি ম িশ লবাড়ী, মীরগ , 
মীরগ হাট-৫৩৩০, লঢাকা, 
নীলফামারী।

২৭/০৩/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

০০৯৩৮১৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৬। মাঃ আিসফ আজম 
আকাশ, িপতা: আসা র 
রহমান।

রাড-১৫, বািড়-১৯৬(৩য় তলা), 
জ ী আবািসক এলাকা, 

িজিপও-৯০০০, খািলশ র, লনা।

রাড-১৫, বািড়-১৯৬(৩য় 
তলা), জ ী আবািসক 
এলাকা, িজিপও-৯০০০, 
খািলশ র, লনা।

১১/০৭/১৯৯২ লনা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

৭৬৫০০১৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৭। চৗ রী শাহিরয়ার 
মাজাে ল, িপতা: এম 
মাজাে ল হক।

৪২১/ িড-৭, রানীর িদঘীর পাড়, 
িম া-৩৫০০, সদর, িম া।

মা ার হাউজ, কদমতলী, 
িভ কাি , কদমতলী-৩৫১৯, 
িততাস, িম া।

০৮/০১/১৯৯২ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৫।

৯৮৮৫৮৩২, ১৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৮। এ.এম.এম.সাই র রশীদ, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

০০৪১, কােবরী হাউজ আদালত 
সড়ক, ইসলাম র, ০৫ নং ওয়াড, 

িম া-৩৫০০, সদর, িম া।

০০৪১, কােবরী হাউজ আদালত 
সড়ক, ইসলাম র, ০৫ নং 
ওয়াড, িম া-৩৫০০, সদর, 

িম া।

০১/০১/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৯, 

এম.এস.িস-০০।

৯৮৮৫৮৩৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৯। মাঃ রািক ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ িসরাজ উি ন 
মা া।

ান র, কিলমহর/ ০৩নং ওয়াড, 
হােসন ডা া-৭৭২১, পাংশা, 

রাজবাড়ী।

ান র, কিলমহর/ ০৩নং 
ওয়াড, হােসন ডা া-৭৭২১, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

০৯/০৯/১৯৮৭ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস-১ম।

০৭৫৬০২৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬০। ফাহিমদা িশিরন, িপতা; 
মাঃ মা ন কবীর।

২৯, পি ম ব নগর, সা িলয়া 
ইউিনয়ন পিরষদ, সা িলয়া-
১৩৬১, ডমরা, ঢাকা।

২৯, পি ম ব নগর, সা িলয়া 
ইউিনয়ন পিরষদ, সা িলয়া-
১৩৬১, ডমরা, ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭০, 
এম.এস.িস-৩.৯১।

০৭৫৬০৬৯, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬১। সাই ল ইসলাম,  িপতা: 
ত. মাঃ ইিলয়াস িময়া।

১২২, ব রাম রা, িখলগ ও-
১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

িমিজবাড়ী, সনগ ও, মেহর, 
কািলয়াপাড়া-৩৬২০, 
শাহরাি , চ দ র।

১২/০৮/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৯৪,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

০৮৮৬৩৬৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬২। মাঃ মিহউ ীন আহেমদ, 
িপতা; মাঃ মক ল 
আহেমদ।

ভ ানেটজ াবস, ডাইনাি  
টা্ওয়ার (৬  তলা) ট-০১, রাড-
১২, ক-িস, িমর র-১২২১, ঢাকা।

আহেমদ আলয়, হাি ং নং-
৮৬৭, একতা সড়ক, ০৭নং 
ওয়াড, প য়াখালী-৮৬০০, 
সদর, প য়াখালী।

২৫/১২/১৯৮৮ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
িডে ামা.- ৩.৭৩, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

৭৫০৭৯৬৩, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৩। এহসান আহেমদ, িপতা: 
মর ম মিহউি ন 
আহেমদ।

১৭৬, ব ধালাইরপাড়, ৫১ নং 
দিনয়া, কদমতলী, ঢাকা।

িময়া বািড়, চা লা, ০১ নং 
রহাট, সানাগাজী, ফনী।

২৬/১২/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৪।

৫০৪১২৬১, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৬৪। ইশরাক রহমান, িপতা; 
মাঃ হািব র রহমান ।

ম: সালাম-৪০৫, অমর এ েশ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, িজিপও-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

চরহিরনা ডা া, মৗরাট-
৭৭২০, পাংশা, রাজবাড়ী।

৩১/১২/১৯৯০ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

অনাস- ৩.০২,   এম.এস.-
৩.৪০।

০৭১৬২৪০, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৫। কাজী আিফ র রহমান, 
িপতা: কাজী অিহ র 
রহমান।

৮৫২/-িব, ব বারা ী সরদার 
পাড়া, যেশার-৭৪০০, সদর, 
যেশার।

৮৫২/-িব, ব বারা ী সরদার 
পাড়া, যেশার-৭৪০০, সদর, 
যেশার।

০৩/০৮/১৯৯২ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৯।

৯৫৭৫১৭৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৬। মাঃ কিরম উ ীন আপন, 
িপতা; মাঃ মিহর উ ীন।

রওশনারা িভলা, মিনয়া, ০৩ নং 
ধনতলা, লািহড়ী, বািলয়াডা ী, 
ঠা রগ ও।

রওশনারা িভলা, মিনয়া, ০৩ 
নং ধনতলা, লািহড়ী, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

১৫/০৯/১৯৯১ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৯, 
এম.এস.িস-২.৫৮।

১১৪৯০৫০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৭। মাঃ য়াদ আল-আিমন, 
িপতা: মাঃ ওয়ােহদ 
আলী।

১৩/৫, ৪থ তলা, সিল াহ রাড, 
মাহা দ র-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

উ র বি শ হাজারী, চ র, 
চাপারহাট-৫৫২০, কালীগ , 
লালমিনরহাট।

১৬/১২/১৯৯৩ লালমিনরহাট। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

০৫১৭৫১১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৮। রাজ ীপ বকিস, িপতা: 
দব মার বকিস।

িস-৩, সড়ক নং-০২, মহানগর 
েজ , পি ম রাম রা, ঢাকা।

যে , িব ব বকিস, কলাগািছ, 
নায়া াম, রায় াম-৭৫১৩, 
লাহগড়া, নড়াইল।

১৮/১১/১৯৯২ রাজশাহী। ০৮৭৪৩১১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৯। জয় ী সরকার ই, িপতা: 
রবী নাথ সরকার।

িশবরাম র, উলাইল, টপড়া-
১৮৫০, িশবালয়, মািনকগ ।

িশবরাম র, উলাইল, টপড়া-
১৮৫০, িশবালয়, মািনকগ ।

২৪/০৯/১৯৯০ মািনকগ । এস.এস.িস.-৩.৭০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩১, 

িব.এস.িস.- ১ম, 
এম.এস.িস-১ম।

০৭১৬২৩৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭১। মাঃ জাবাই ল কিরম, 
িপতা; মাঃ শওকত 
আলী।

৩৩১/১১/১, িভ রাড, রাম রা-
১২১৯, ঢাকা।

িশবান র, না মা, 
স াবাজার-৭৩৪০, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

২৫/০৭/১৯৯১ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

৯৯০৫০৭৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭২। মাঃ রজভী হােসন, 
িপতা: মাঃ িরয়াজ িময়া।

ছউিড়য়া ম ল পাড়া, চাপড়া ইউ. 
মািহনী িমলস-৭০০১, 
মারখালী, ি য়া।

ছউিড়য়া ম ল পাড়া, চাপড়া 
ইউ. মািহনী িমলস-৭০০১, 

মারখালী, ি য়া।

০৬/১০/১৯৯৩ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
িডে ামা.- ৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৩।

১৭৮২৪৮২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭৩। মাঃআিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শাহাদাত 
হােসন।

বাড়ীনং-১৫, রাড-০৮, পািপয়া 
মি ল, ক-িনউ িস, িমর র-০১, 
ঢাকা-১২১৬।

২০০, িদঘিলয়া, কালা 
িদঘিলয়া-৭৫১০, লাহাগড়া, 
নড়াইল।

১০/০১/১৯৮৭ নড়াইল। এস.এস.িস.-এ-, 
এইচ.এস.িস.-এ-,  অনাস- 

২য়,       মা াস.-২য়।

১৩১২১১৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৭৪। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ আঃ রা াক।

বাড়ীনং-১৩৮, উ র রায়েভাগ, ০৭ 
নং ঢ য়া, ডাল ভা া-৮৭০০, 
সদর, বর না।

বাড়ীনং-১৩৮, উ র রায়েভাগ, 
০৭ নং ঢ য়া, ডাল ভা া-
৮৭০০, সদর, বর না।

০১/০২/১৯৮৯ বর না। এস.এস.িস.-২.৫০, 
এইচ.এস.িস.-২.১০,  

অনাস- ২য়,       মা াস.-
১ম।

৮৯৯৯৫৭৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭৫। মাহ ল আলম, িপতা; 
জালাল উি ন।

হিররাম র-২২২০, ি শাল, 
ময়মনিসংহ।

হিররাম র-২২২০, ি শাল, 
ময়মনিসংহ।

০৮/১২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭।

১৪১৬৫৮৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭৬। মাঃ মা ফ হাসান, 
িপতা: মাঃ আছা র 
রহমান।

বাভট, সট ড়া-৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

বাভট, সট ড়া-৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

১২/১২/১৯৮৯ মেহর র। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস-২য়।

০৮৯৭৪৪৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭৭। মাঃ আির র হক রিন, 
িপতা: মাঃ আ ল কিরম।

কলম এ  স  ও ০২, লবাড়ীয়া-
২২১৬, ময়মনিসংহ।

কলম এ  স  ও ০২, 
লবাড়ীয়া-২২১৬, 

ময়মনিসংহ।

১৭/০২/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৯।

১৪৬৪৩৫৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭৯। মাহা দ আ  তােহর 
ম মদার, িপতা: 
ইসকা ার ম মদার।

ম মদার বাড়ী, ব বিলক র, 
০৬নং িপ.এম.হাট, লগাজী, 
ফনী।

ম মদার বাড়ী, ব বিলক র, 
০৬নং িপ.এম.হাট, লগাজী, 
ফনী।

৩০/১২/১৯৮৭ ফনী। এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১, 
এম.এস.িস-৩.০৩।

০৭১৫৩৭৬, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮০। মাঃ আশা ামান 
েবল, িপতা: মাঃ 
গালাম র নী।

বাসা:৭/২, রাড-০১, াট-৪ িব, 
জাত নগর , প বী, িমর র-

১২১৬, ঢাকা।

জাহানাবাদ, বাজারপাড়া, ০৫ 
নং চি র, স ারপাড়া-
৫২৫০, পাবতী র, িদনাজ র।

১০/০৭/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-এ+,  
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- িব+।

১৫৫৮১২৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮১। মাঃ মাই ল ইসলাম। 
িপতা: আ র রিশদ 
হাওলাদার।

মনং-১১৯, শহী াহ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, কাজনহল-১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

বািড়নং-০৩০, দাগলাচড়া-
৮৪০০, ঝালকাঠী সদর, 
ঝারকাঠী।

৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ৩.১৭,   
াতেকা র-৩.৭২।

০৬৪১২৪৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮২। েখল দবনাথ, িপতা: 
ভাষ দবনাথ।

িহরা র, ০৪নং ব ধইর ব, 
নজীয়াবাদ-৩৫৪৩, রাদনগর, 

িম া।

িহরা র, ০৪নং ব ধইর ব, 
নজীয়াবাদ-৩৫৪৩, রাদনগর, 

িম া।

২৭/১০/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০,  

অনাস- ২য়,       মা াস.-
৩.৬০।

০৭৯০০৫৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৩। আ র রা াক, িপতা: 
মায়াে ম হােসন।

৬২৫/১, পি ম শওডাপাড়া, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

িকসমত তকা য়া, পানানগর-
৬২৪০, গা র, রাজশাহী।

০১/০১/১৯৮৯ রাজশাহী। দািখল-৩.০৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

িব.এস.িস.- ১ম, 
এম.এস.িস-১ম।

১১৩৩১৪৭/৪৬/২৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৮৪। মাঃ ফজ র রহমান, 
িপতা: মাঃ রশা র 
রহমান।

চক ক ানী, খ , ক ানী-
৫৮৪০, শর র, ব ড়া।

চক ক ানী, খ , ক ানী-
৫৮৪০, শর র, ব ড়া।

৩১/১২/১৯৯১ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০, 
এম.এস.িস-৩.৪৪।

০৭০০১১৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৬। মাঃ সিলম হােসন, 
িপতা: মাঃ মন র 
রহমান।

গাবনা, বদলগাছী, ধান ি -
৬৫৭০, বদলগাছী, নওগ ।

গাবনা, বদলগাছী, ধান ি -
৬৫৭০, বদলগাছী, নওগ ।

২০/১২/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬, 
এম.এস.িস-চলমান।

১৫৯৪৫৬৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৭। মাঃ মিফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ মাখেল র 
রহমান।

৩৩৬, নব াম রাড, ২৩ নং 
ওয়াড, বিরশাল সদর-৮২০০, 
সদর, বিরশাল।

৩৩৬, নব াম রাড, ২৩ নং 
ওয়াড, বিরশাল সদর-৮২০০, 
সদর, বিরশাল।

১৯/০৯/১৯৯০ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৮।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৮। মাঃ আ ল খােয়র রিন, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জ ার।

২৪৯/১ (৬  তলা), বষন , 
বকাজীপাড়া, িমর র-১২১৬, 

কাফ ল থানা, ঢাকা।

মাঃ আ ল জ ার, 
থানাপাড়া, নােগ রী-৫৬৬০, 

িড় াম।

২০/০১/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-৪.১৭,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৪।

১৪৫২৫৭৫, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৯। ভা র মা ফা, িপতা: 
মা ফা কামাল।

১৮০৫, ববা া, িষ াংক 
রাড, ব বা া, বা া-১২১২, 

ঢাকা।

১৮০৫, ববা া, িষ াংক 
রাড, ব বা া, বা া-১২১২, 

ঢাকা।

০১/০৯/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮০।

১৪৭৪৩২৪/৪৬/৯২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯০। ফােতমা জ জা রা, 
িপতা: হা ন অর রিশদ।

১৪/২৭, িসকা র মি ল , অভয় 
দাস লইন, কা লী-১২০৩, 

া র, ঢাকা।

হা ন-অর-রিশদ, আিমরাবাদ, 
মহাজন পাড়া, মা ারহাট, 
লাহাগাড়া, চ াম।

১০/০৬/১৯৯৬ চ াম। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮, 
এম.এস.িস-চলমান।

১৩৬২০১০,২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯১। মিতউর রহমান, িপতা: 
ত. সেলমান আলী।

বনডাংগা, ০৯ নং সনগ ও, 
খটিশংগা-৫১১০, পীরগ , 
ঠা রগ ও।

বনডাংগা, ০৯ নং সনগ ও, 
খটিশংগা-৫১১০, পীরগ , 
ঠা রগ ও।

১০/০৮/১৯৯০ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৬।

০৭৪৭৭০০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯২। মাঃ আ ল মািমন, 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

কা মিন, বাদা, নয়ািদঘী-৫০১০, 
বাদা, প গড়।

কা মিন, বাদা, নয়ািদঘী-
৫০১০, বাদা, প গড়।

২৩/১২/১৯৮৯ প গড়। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

০৭৪৭৬৮১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৩। নািগস আরা, িপতা: মাঃ 
আ -বা র খান।

৬০৯, ন র হাজীর বাসা, দিনয়া, 
রাতন এেক ল রাড, দিনয়া-

১২৩৬, কদমতলী, ঢাকা।

াম: বরইহাম, পা: বড় 
বািহরবাগ, থানা: কািশয়ানী, 
জলা: গাপালগ ।

২৯/১১/১৯৮৮ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস-১ম,   
আইিস -িব াস।

১৫৯৭৭৪৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৯৪। িসফাত ই জা াত, িপতা; 
মাঃ িসরা ল হক।

মাদার কাল, দল য়ার-১৯১০, 
দল য়ার, টাংগাইল।

মাদার কাল, দল য়ার-
১৯১০, দল য়ার, টাংগাইল।

৩১/১২/১৯৮৮ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৫।

০০৫৮৪২২, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৫। মাঃ রািক ল হাসান 
খান, িপতা: এ.িব.এম. 
মামাে দ হােসন খান।

১২৬/১/এ, বাগানবািড়, 
মাদারেটক, ০৪নং বাসােবা-১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

ল ীকা র, জয়নগর-৮০১০, 
জাজীরা, শরীয়ত র।

০৬/১২/১৯৮৯ শরীয়ত র। এস.এস.িস.-৩.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-২.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭।

৮৮৬৯৬৪০, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৬। া , িপতা: িনল 
।

বাসা নং-১০, সড়ক নং-১০, 
স র-১০, উ রা-১২৩০, ঢাকা।

সানার তরী, রাড় নং-০৬, 
কেলজ এেভিনউ, 
বিরশাল/৮২০০, সদর, 
বিরশাল।

২৫/০৯/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

০৯৫১৪২৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৭। ইমরান হাসান, িপতা; 
হাসান আ ল হাদী।

১৩৪/১, হাদী িভলা, বড়ৈতলা, 
বািলয়া র, ২৭ নং ওয়াড, 
ঘাড়ামারা-৬১০৩, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

১৩৪/১, হাদী িভলা, বড়ৈতলা, 
বািলয়া র, ২৭ নং ওয়াড, 
ঘাড়ামারা-৬১০৩, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

২২/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭৩, 
িব.এস.িস.- ২.৯১, 
এম.িব.এস.-৩.১৮।

৭৫৪০০৩৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৮। িব ৎ হাজরা, িপতা: 
িবধান হাজরা।

হাজবাবািড়, বরইহা , গাপাল র-
৮১২০, ংগী পাড়া, গাপালগ ।

হাজবাবািড়, বরইহা , 
গাপাল র-৮১২০, ংগী পাড়া, 
গাপালগ ।

১৫/০৫/১৯৯৩ গাপালগ । এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৭।

২৩৬৮৫৫৮/০৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯৯। মাঃ আলা উি ন, িপতা; 
মাঃ শাহ আলম।

মাঃ শাহ আলম(মা ার)বাড়ী, 
আ ব র, গাজী র-৩৫৪৩, 

রাদনগর, িম া।

মাঃ শাহ আলম(মা ার)বাড়ী, 
আ ব র, গাজী র-৩৫৪৩, 

রাদনগর, িম া।

০১/০৮/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৪.০০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৪, 

এম.এস.-৩.১৭।

০৪৯৭৬০৯, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০০। মাঃ নািদ ল ইসলাম, 
িপতা; মাঃ ল আিমন।

বাসা নং-৭৩১, আশেকানা, দি ন 
খান, হাজী ক া -১২৩০, ঢাকা।

বাসা নং-৭৩১, আশেকানা, 
দি ন খান, হাজী ক া -
১২৩০, ঢাকা।

১৫/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

১১৭২৫৬৯/৪৬১১৫০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০১। শা  সাহা, িপতা: দীপ 
সাহা।

৮৭, বায় ন নাজাত মসিজদ লন, 
ববািনয়া খামার, িব. ক. মইন 

রাড, লনা সদর-৯১০০, লনা।

৮৭, বায় ন নাজাত মসিজদ 
লন, ববািনয়া খামার, 

িব. ক. মইন রাড, লনা 
সদর-৯১০০, লনা।

২১/০২/১৯৮৯ লনা। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫২।

১৬২৯১৯৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮০২। মাঃ িলটন আহেমদ, 
িপতা: মাঃ আেতায়ার 
রহমান।

চ  খালা, চকিমর র-১৮৬০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

চ  খালা, চকিমর র-১৮৬০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

০৫/০২/১৯৯০ মািনকগ । এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

০৮৯৭২৪১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৩। মাঃ কিবর হােসন, 
িপতা: মাঃ বজ র 
রহমান।

পরান র, ল তলা, ম লৈপতা-
৭৩৫১, কাতয়ািল, যেশার।

পরান র, ল তলা, 
ম লৈপতা-৭৩৫১, 
কাতয়ািল, যেশার।

১৫/০৫/১৯৮৯ যেশার। এস.এস.িস.-৩.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

৬৪৪৯৭১৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৪। িচ য় সরকার, িপতা: 
মেনার ন সরকার।

হিব া র, ০৯নং বন াম, 
সা া র-৫৭১০, গাইবা া।

হিব া র, ০৯নং বন াম, 
সা া র-৫৭১০, গাইবা া।

১৫/০১/১৯৯২ গাইবা া। এস.এস.িস.-এ+,  
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- ৩.০১।

২৪৪৮৪৬১/৮০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৫। মাঃ গালাম জাকািরয়া, 
িপতা: মাঃ আ ল ম ল।

সাহা র, কাগইল-৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

সাহা র, কাগইল-৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

৩১/০১/১৯৯২ ব ড়া। এস.এস.িস.-৩.৪০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪৬, 

িব.এ.- ৩.২১,   এম.িব.এ.-
৩.১৭।

৭৯৩৯২৯৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৬। আ  সািবর সাইন, 
িপতা: দেলায়ার সাইন।

২১/ িড, বেয়জ গিল, ব তজ ির 
বাজার, ফামেগট, তজ ির 
বাজার-১২১৫, তজগ ও, ঢাকা।

দি ন সােহবরাম র, 
কয়ািরয়া-৭৯২১, কালিকিন, 
মাদাির র।

২৫/১২/১৯৯২ মাদারী র। দািখল.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

১০৮১০০৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৭। মাঃ ামান, িপতা: 
মাঃ আ ল মিজদ।

খ িলয়া, কাকডহরা/০৬, 
কাকডহরা-১৯৭৩, কািলহাতী, 

টাংগাইলা।

খ িলয়া, কাকডহরা/০৬, 
কাকডহরা-১৯৭৩, কািলহাতী, 

টাংগাইলা।

০৬/০৮/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

১৭৫৩২৭৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৮। মাঃ মাহা র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ র রশীদ।

িবলশা, বিজ র, িবলশা-৬৪৪০, 
দাস র, নােটার।

িবলশা, বিজ র, িবলশা-
৬৪৪০, দাস র, নােটার।

১০/১০/১৯৯১ নােটার। এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
অনাস- ২য়,          

মা াস -২য়।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৯। এ.িব.এম. আেনায়ার 
হােসন, িপতা: মাঃ 

িসরা ল হক।

যে : মাঃ সািবর আহেমদ, 
সহকারী িশ ক, আইিডয়াল ল 
এ  কেলজ, গদা শাখা, গদা-
১২১৪, ঢাকা।

িপতা: মাঃ িসরা ল হক, 
মেহরিদয়া, ০২নং ওয়াড 
রাপাড়া, রাপাড়া-৭৮৪০, 

নগরকা া, ফিরদ র।

০১/১২/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

িব.এস.িস.- ৩য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

৯৮৬৭৩৮৪, ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১০। মাঃ তানিফ র রহমান 
রািজব, মাঃ নজ ল 
ইসলাম খান।

মাঃ নজ ল ইসলাম খান, 
ঢাপরকাঠী, কলসবাড়ী, ঢাপরকাঠী-
৮৩৮৪, বােকরগ , বিরশাল।

মাঃ নজ ল ইসলাম খান, 
ঢাপরকাঠী, কলসবাড়ী, 
ঢাপরকাঠী-৮৩৮৪, বােকরগ , 
বিরশাল।

০১/০১/১৯৯১ বিরশাল। এস.এস.িস.-৪.০০, 
িডে ামা.- ৩.৭৪, 
িব.এস.িস.- ৩.০৩।

৩১৫০১৯০, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮১১। স ীপ ম মদার, িপতা:  
সেরািজৎ ম মদার।

বাসা: ২০, রাড  নং-০২, ক-িস, 
ওয়াড-০৮, সকশন-০১, িমর র-
০১, ঢাকা।

ববািড়য়ালা, আঠারখাদা, 
গাংনািলয়া-৭৬০০, মা রা।

০৫/০৭/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-০০,  
এইচ.এস.িস.-০০, াতক.-

 ০০।

০৮৯৭৫৫০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১২। ইফফাত নওেরাবা, িপতা: 
মা ফা কামাল।

৪৯/৪, সানালীবাগ-৩৬, শাি নগর-
১২১৭, ঢাকা।

দৗলত র, চকিমর র, 
দৗলত র-১৮৬০, মািনকগ ।

২১/১২/১৯৯৩ মািনকগ । এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 

িব.এস.িস.- ১ম।

৮৯২৫৪১১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৩। মাঃনািজম উি ন, িপতা: 
মাঃ আ র রিশদ।

টাবজ ল, িখয়া, আ িতয়া-
২৩২৭, পা ি য়া, িকেশারগ ।

টাবজ ল, িখয়া, আ িতয়া-
২৩২৭, পা ি য়া, িকেশারগ ।

১০/০৬/১৯৮৯ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

১৬৮১৪৭৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৪। মাহা দ রােসল িময়া, 
িপতা: ইউ ছ পােলায়ান।

করানীবাট, প র ওয়াড নং-০৭, 
বাহা র র-৭৯৩০, িশবচর, 
মাদারী র।

করানীবাট, প র ওয়াড নং-
০৭, বাহা র র-৭৯৩০, 
িশবচর, মাদারী র।

০৪/০১/১৯৮৭ মাদারী র। এস.এস.িস.-২.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৫। মাঃ শিহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মর আলী।

বাসা:-১৭, সড়ক-০৭, িন -০২, 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

ধর র, বখিতয়ার র-৬২৪০, 
গা র, রাজশাহী।

১১/১২/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

১৭৭২৯৬৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৬। িদিলপ মার দাস, িপতা: 
শশাংক মাহন দাস।

রমারা, িমজা র, নারায়ন র-
১৬৩০, রায় রা, নরিসংদী।

রমারা, িমজা র, 
নারায়ন র-১৬৩০, রায় রা, 
নরিসংদী।

৩০/১২/১৯৮৮ নরিসংদী। এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- িব ।

৮৮৬৯৫৮৩, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৭। রিবন আহে দ স জ, 
িপতা: মাঃ জায়ােহ ল 
ইসলাম তা কদার।

দশানী বকিশয়া, লােকর পাড়া, 
আথাইল িশ ল-১৯৮০, ঘাটাইল, 
টাংগাইল।

দশানী বকিশয়া, লােকর 
পাড়া, আথাইল িশ ল-১৯৮০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

২৫/০১/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- িব ।

৮৮৬৯৫৮২, ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৮। আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: র মাহা দ।

ম লবািড়, পি ম পাড়া, 
বকিশগ -২১৪০, জামাল র।

ম লবািড়, পি ম পাড়া, 
বকিশগ -২১৪০, জামাল র।

২৬/১২/১৯৯২ জামাল র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.০১।

১৬২৮৯৭১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৯। মাঃ সাি র আহেমদ, 
িপতা: মাঃ শাম  উি ন।

৩৬, স র-০৯, রাড-০১, উ রা-
১২৩০, ঢাকা-১২৩০।

ঘাগড়া, রািদয়াপাড়া, 
চি পাশা, মাইজহা -২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

৩১/১২/১৯৯১ িকেশারগ । দািখল.-৪.৫৮,      
িড ামা-৩.৪৩, িব.এস.িস.-

 ৩.১০।

৯৪০১২৩৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২০। মাঃ আ  শাহীন, িপতা: 
মাঃ মাজাহার আলী 

ম ল।

বাড়ী নং-৩৩, িব-৪০, রাড নং-
২০, িন -০২, িখলে ত-১২২৯, 
ঢাকা।

মহ ত র, মা দ র, 
জামালগ -৫৯৪১, তলাল, 
জয় রহাট।

১০/১০/১৯৮৭ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৩.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 

িব.িব.এস.- ১ম, 
এম.িব.এস.-২য়।

১৩৪৩৫৩৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮২২। অিনেমষ চ  ব নীয়া, 
িপতা: পেরশ চ  ব নীয়া।

বাসা নং-২২০, ড়েভায়াখ  (দ  
পাড়া), রগ -৫৭২০, গাইবা া।

বাসা নং-২২০, ড়েভায়াখ  
(দ  পাড়া), রগ -৫৭২০, 
গাইবা া।

০৪/০১/১৯৮৭ গাইবা া। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৩, 
এম.িব.এস.-২.৯৭।

০২০০৩৯২, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৩। মাঃ আ র রা াক, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হািকম মা া।

জাতেমাড়া, য বয়রা-৭০১০, 
মারখালী, ি য়া।

জাতেমাড়া, য বয়রা-৭০১০, 
মারখালী, ি য়া।

১০/১০/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০, 
এম.িব.এস.-৩.০৩।

৭৫১৫৪৯১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৫। র হােসন, িপতা: 
মাতাহার হােসন।

ক.এন.আই. হল, েয়ট-১৭০০, 
জয়েদব র, গাজী র।

৫৯, পৗ: ০১ নং ওয়াড, 
ওেয় ান পাড়া, বারহানা 
উি ন-৮৩২০, বারহান 
উি ন, ভালা।

০২/০২/১৯৮৯ ভালা। দািখল.-৪.১৭,      িড ামা-
৩.৫৯, িব.এস.িস.- ২.৯৬।

০২৪৯৯৭১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৬। মাহাঃ আসলাম হােসন, 
িপতা: মাহাঃ আলতাফ 
আলী।

সালাম ার (ব শবাড়ীয়া বাজার) 
, গাংপী পৗরসভা, গাংনী-৭১১০, 
গাংনী, মেহর র।

সালাম ার (ব শবাড়ীয়া 
বাজার) , গাংপী পৗরসভা, 
গাংনী-৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

১১/০৯/১৯৮৯ মেহর র। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪, 
এম.িব.এস.-৩.৩২।

০৮৯৭৪৪৫, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৭। তানিজদা আলম, িপতা: 
মাঃ শাম ল আলম।

৫৩ নং দি ন , ১১নং ওয়াড, 
িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

চরধী র, ইিদল র, 
গাসাইরহাট-৮০৫০, 

শরীয়ত র।

১০/০৬/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৪৪,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

৯৭১৮১৫২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৮। এম.এ.রানা, িপতা: মাঃ 
আিম র রহমান।

পি ম িচকনমা  (প ন পাড়া) 
০৯ নং ডামার ইউ. ডামার-
৫৩৪০, নীলফামারী।

পি ম িচকনমা  (প ন 
পাড়া) ০৯ নং ডামার ইউ. 
ডামার-৫৩৪০, নীলফামারী।

০৮/০৬/১৯৮৯ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৩.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩০, 
এম.িব.এস.-৩.৫৩।

০৯৩৩০৩৮, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৯। িব িত ষন ামািনক, 
িপতা: িনর ন চ  

ামািনক।

অ:শ: ০০৩৪, ছাতার পাড়া, ০৫ 
নং িশলমািড়য়া ইউ. সাধন র-
৬৪০৩, য়া, রাজশাহী।

অ:শ: ০০৩৪, ছাতার পাড়া, ০৫ 
নং িশলমািড়য়া ইউ. সাধন র-
৬৪০৩, য়া, রাজশাহী।

০২/০২/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.০৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৭, 
এম.িব.এস.-৩.২৫।

১৮০৭৭৬২, ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩০। ল আিমন ,িপতা: 
আেয়শ উি ন।

সাতরিশয়া, মনাকষা/ ০২, 
িশবগ , চ পাই নবাবগ ।

সাতরিশয়া, মনাকষা/ ০২, 
িশবগ , চ পাই নবাবগ ।

১৮/০১/১৯৯১ চ পাই 
নবানগ ।

দািখল-  ৪.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

৮০০৫০০৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩২। মাঃ সাদাকা ল বারী, 
িপতা: শাহ মাঃ ফজ ল 
হক।

ঠা রাদহ, বড়িবল, উ র 
পানা র-৫৪১০, গংগাচড়া, 
রং র।

ঠা রাদহ, বড়িবল, উ র 
পানা র-৫৪১০, গংগাচড়া, 
রং র।

২৫/০৭/১৯৯৩ রং র। এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

১৬২৮৯৮৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৩৩। নওিরন লতানা, িপতা: 
মাঃ আসা ল ইসলাম।

বাসা-০৩, াট-২, মা র 
মসিজদ, মািলবাগ, চৗ রী পাড়া, 
িখলগ ও-১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

বাসা-৭২/০৩, িস  বাই পাস 
রাড, হড় াম বপাড়া, 

রাজশাহী কাট-৬২০১, 
রাজপাড়া থানা, রাজশাহী।

০১/০১/১৯৮৮ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৩।

৯৭১৮১৭৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৪। মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপতা: মাঃ আমজাত 
হােসন।

ডেমেসর র, ০৬ নং কামার গ , 
মালিশরা-৬২৩০, তােনার, 
রাজশাহী।

ডেমেসর র, ০৬ নং কামার 
গ , মালিশরা-৬২৩০, তােনার, 
রাজশাহী।

০২/১২/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫, 
এম.এস.িস.-৩.২৮।

০২৪৯৯২১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৫। মাঃ মন পারেভজ, 
িপতা: মাঃ বিদ ল 
ইসলাম।

ক  নং-৩১৫, শহী াহ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, িজিপও-
১০০০,  রমনা, ঢাকা।

অন র, ০৮ নং ন য়ার, 
বিল ারা-৫১২০, রানীশংৈকর, 
ঠা রগ ও।

২০/১০/১৯৮৯ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

াতক- ৩.১৮,   
াতেকা র-৩.৮২।

০৬৪১২৪৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৬। মাঃ মাহ দ হাসান, 
িপতা: হা ন-অর-রিশদ 
সরকার।

বাড়ী-৭/৩, লন-০২, ক-এ, দাগ-
১৬৬০, িততাস াস রাড, 
পলাশ র, দিনয়া-১২৩৬, 
কদমতলী থানা, ঢাকা।

বাড়ী-৭/৩, লন-০২, ক-এ, 
দাগ-১৬৬০, িততাস াস 
রাড, পলাশ র, দিনয়া-

১২৩৬, কদমতলী থানা, ঢাকা।

২৬/০৮/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৪.৯৪,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

০৮২৮৭৩৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৭। রাকসানা রহমান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

ট নং-৯৯৮, ক-িড, 
মরাজনগর, াম র, কদমতলী, 

ঢাকা-১৩৬২।

ট নং-৯৯৮, ক-িড, 
মরাজনগর, াম র, 

কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

০৫/১০/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮১।

৮১৫৭১৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৮। মাঃ শাখাওয়াত হােসন, 
িপতা: মাঃ ফজ  িময়া।

দাগ-৬২৯/ ঙ, আদশনগর, 
ম বা া, বা া-১২১২, ঢাকা।

দাগ-৬২৯/ ঙ, আদশনগর, 
ম বা া, বা া-১২১২, ঢাকা।

২৬/০৬/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৮৫, 
এম.এস.িস.-৩.২৫।

০৭৬৯২৫৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৯। মাঃ সাহারাব হােসন, 
িপতা: মাঃ আ  তােহর 
আক ।

আমাইল, জাতবানী,  িশব র-
৫২৬৬, িবরাম র, িদনাজ র।

আমাইল, জাতবানী,  িশব র-
৫২৬৬, িবরাম র, িদনাজ র।

১৪/০২/১৯৯০ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২, 
এম.এস.িস.-৩.৩৩।

১৩১০২৭৩, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪০। সালাইমান আহেমদ, 
িপতা: মিনর উি ন িময়া।

মনং-৩০৮, ড.এফ.আর.খান. 
হল, েয়ট-১৭০৭, জয়েদব র, 
গাজী র।

নয়াবািড়, চৗহা র, ভাত াম, 
ভাউড়া-১৯৪০, িমজা র, 
টাংগাইল।

১৩/১০/১৯৯১ টাংগাইল। এস.এস.িস-৪.৮৬,      
িড ামা-৩.৬২, িব.এস.িস.-

 ৩.০৫।

০৭৮৩৯০৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৪১। আ ল কােশম, িপতা: 
আ ল কােদর।

ক.এন.আই. হল, েয়ট-১৭০০, 
জয়েদব র, গাজী র।

িশকদার বািড়, ম  িশয়ালিদ, 
ইছা র, িশয়ালিদ-১৫৪২, 
িসরাজিদখান, ি গ ।

০১/০৪/১৯৯১ ি গ । এস.এস.িস- ৩.৮৮,      
িড ামা-৩.৫৬, 

িব.এস.িস.- ৩.১৭।

০৫৮৪৮১১, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪২। মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
মাকারম আলী।

রাচ ী, রাদ ী-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

রাচ ী, রাদ ী-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

০১/০২/১৯৮৭ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭, 
এম.এস.িস.-৩.৪৭।

০০৬২৭৪৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৩। লংেক র রায়, িপতা: 
সমা  রায়।

৬০, জাল র কেলজপাড়া, 
বীরগ -৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

৬০, জাল র কেলজপাড়া, 
বীরগ -৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

২৯/০৩/১৯৮৮ িদনাজ র। এস.এস.িস- ৪.০৯,      
িড ামা-২.৮৩, িব.এস.িস.-

 ৩.৬০।

৫৭৭০৭৬৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৪। ী জাহান খানম, িপতা: 
এ. ক.এম. ইকবাল।

বািড় নং-১০, াট নং-০৫, ১ম 
লাইন, গাপীবাগ, আর. ক.িমশন 
রাড, ওয়ারী, ঢাকা।

ইকবাল কেটজ লইক, িভউ 
আবািসক এলাকা, কেয়জ 
লক, পাহাড়তলী-৪২০২, 

আক র শাহ, চ াম।

১৫/১২/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-এ-,  
এইচ.এস.িস.-এ-, 
িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

৭৭২৭৫৮৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৫। মাঃ িশহা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 
 আজাদ।

িদ ি েস  ট িমলস কা. িল. 
(পাকা কেলানী) লাইন নং-০১, 
মনং-০৬, খািলশ র, লনা।

াম: গাপাল র, ডাকঘর: 
বাহা র র, ০৫নং িবদ র 
ইউ. নলিস , ঝালকাঠী।

০১/০৯/১৯৮৮ ঝালকা । এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 

াতক- ২য়,   াতেকা র-
২য়।

১১৪৯০২৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৬। ফাহাদ হােসন সজীব, 
িপতা: ত. মাঃ আলী 
হােসন পাটওয়ারী।

িব.এম.কিলম উ াহর বািড়, 
মিকমাবাদ, ০৫নং ওয়াড, 
হাজীগ -৩৬১০, চ দ র।

িব.এম.কিলম উ াহর বািড়, 
মিকমাবাদ, ০৫নং ওয়াড, 
হাজীগ -৩৬১০, চ দ র।

০১/০৯/১৯৯০ চ দ র। এস.এস.িস.-৪.১৯,   
এইচ.এস.িস.-২.৬০, 

অনাস- ২য়,        মা াস-
২য়।

৭৯০৪৫২৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৭। শায়লা শারিমন, িপতা: 
ত. সরদার দলদার 
হােসন।

রিহমিভলা, এন এগােরা রজাহান 
রাড, মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

কািশ র, বাইনতলা-৯৩৪০, 
রামপাল, বােগরহাট।

০২/১২/১৯৯২ লনা। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

০৯৩৩০৫৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৮। আ  সাইদ শািকল, িপতা: 
আব ল মািমন।

৭/১( িনচ তলা), গাপীবাগ, 
আর. ক.িমশন রাড, ওয়ারী-
১২০৩, ঢাকা।

পি ম অিলনগর, ০১ নং ইউ. 
০৭নং ওয়াড, অিলনগর-
৪৩২৭, মীরসরাই, চ াম।

০৫/০১/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৩.০৬,   
এইচ.এস.িস.-৩.০০, 

াতক- ২য়,   াতেকা র-
২য়।

০৭৮০৫৭৪, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৪৯। জা া ল ফরেদৗস িজয়া, 
িপতা: জালাল আহেমদ।

১২/৪ পি ম ছালাইরপাড়( িস.ও, 
াফ কায়াটার) গ ািরয়া-

১২০৪, াম র, ঢাকা।

বাড়ী নং-২৫৩, রাড নং-০২, 
দওয়ানপাড়া, আজম র-

১২৩০, দি নখান, ঢাকা।

১৬/০১/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৭৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-৩.৩৬।

১৫৯৭৮৮২, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫০। মাঃ ব উ ীন, িপতা: 
মাঃনজ ল ইসলাম।

বাসা-৯/১০, সড়ক-০৩, াট-০১ 
িব, াংক টাউন, সাভার-১৩৪০, 
ঢাকা।

ব দফাদারপাড়া, িফিলপ 
নগর-৭০৫১, দৗলত র, 

ি য়া।

১৬/১৪০/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.১৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

৮০১৫৬৭২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫১। মাঃ শাহাদাত হােসন, 
িপতা: আ স সা ার।

আ  সােলেহর বাসা, হাজী আ ল 
গনী রাড, বলী াংক পাড়া, 
পাবনা সদর-৬৬০০, পাবনা।

যে : মাঃ আ স সা ার, 
বরশীডা া-৬৭১০, কািজ র, 
িসরাজগ ।

১৫/০৯/১৯৯১ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.৯৪,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭৬।

৭৬৮০৩৭৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫২। পািপয়া নাছরীন, িপতা: 
আ ল হািমদ সরকার।

িশ ল তাইড়, বানারপাড়া-৫৭৫০, 
সাঘাটা, গাইবা া।

িশ ল তাইড়, বানারপাড়া-
৫৭৫০, সাঘাটা, গাইবা া।

০৫/০৫/১৯৯২ গাইবা া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

০৭৬৯৩০৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৩। মাঃ েসন আলী, িপতা, 
ত. মিজবর রহমান।

উ র াম র, ০১নং আিজম র 
বগদইড়-৫২১০, িবরল, িদনাজ র।

উ র াম র, ০১নং 
আিজম র বগদইড়-৫২১০, 
িবরল, িদনাজ র।

২৫/১১/১৯৯১ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

৭৬৮০৩৭৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৪। সয়দ আলী আহসান, 
িপতা: সয়দ মাশারফ 
আলী।

৪০৫/১, সামা ানসন, ৪থতলা, 
দােরাগাহাট, বমাদারবাড়ী, 
িজিপও-৪০০০, চ াম।

৩৮, ন নকানন, গালাপ 
িসংহ লইন, এনােয়ত বাজার, 
িজিপও-৪০০০, চ াম।

১৯/১২/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস- ৩.৪৯, 
এম.এস.-২.৯৭।

০৬৮৯৮৬০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৫। মাঃ আ র রিকব, িপতা: 
মাঃ আ ল ওহাব।

যে : মাঃ আ ল ওহাব 
েফসর, িবেরাপাড়া, গাপাল র-

৬৪২০, লার র, নােটার।

যে : মাঃ আ ল ওহাব 
েফসর, িবেরাপাড়া, 
গাপাল র-৬৪২০, লার র, 

নােটার।

২৮/০৮/১৯৮৯ নােটার। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৬।

১৭৭২৯৬৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৬। ফােতমা জ জা াত, 
িপতা: এস. এম. 
কাম ামান।

বাসা নং-৮৫২/১, ব কাজীপাড়া, 
কাফ ল, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

বাসা নং-৩৭, সড়ক নং-৩০, 
ওয়াড-০৪, িঝনাইদহ-৭৩০০, 
সদর, িঝনাইদহ।

০১/০১/১৯৮৮ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২.৮৬।

৩৯০৪৭৬৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৭। রিন চ  দ, িপতা: 
িকেশার র ন দ।

৩৩৩, শর-ই-বাংলা হর, রা-িব, 
মিতহার, রাজশাহী িব িব ালয়-
৬২০৫, মিতহার, রাজশাহী।

শফালী পাড়া, রামগ , 
লি র।

০১/১১/১৯৯০ ল ী র। এস.এস.িস.-৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

৪৫৭০৯৭৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৫৮। অঘ  নারায়ন ী, িপতা: 
সৗিম  নারায়ন ী।

িপ-২-৪, অিফসাস কেলানী, 
নােটার সদর-৬৪০০, নােটার।

৩২৯, আলাই র, নােটার সদর-
৬৪০০, না্েটার।

১২/১০/১৯৯২ নােটার। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৭।

৮০২৭৫৩৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৯। মাঃ আল মা ন, িপতা: 
ত. মাঃ আলা উি ন 

হাওলাদার।

২৩৬, (৩য় তলা) িসপাহীবাগ, 
উ র গাড়াল, ০২ নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা।

রাও ইসমাঈল হাং বাড়ী, 
দি ন হিরদাপ র, গজািরয়া-
৮৬৪০, গলািচয়া, প য়াখািল।

১১/১১/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-২য়।

১৩১০৩৭০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬০। মাঃ শািমম আলম, 
িপতা: মাঃ শাহজালাল।

এফ-২/৬, টাকশাল, িব.ও.এফ-
১৭০৩, গাজী র সদর, গাজী র।

আিলম উি ন াপারী বািড়, 
আ য়া বাড়ী, ০৪ নং বারগ ও, 
সানাই ড়ী-৩৮২৭, নায়াখালী।

১০/০১/১৯৯০ নায়াখালী। এস.এস.িস-৩.৩৮,      
িড ামা-৩.৭২, িব.এস.িস.-

 ৩.১২।

১৯৩২০৮৩, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬১। মাঃ আলবাব হােসন 
চৗ রী, িপতা: মাঃ 

আ ল কালাম চৗ রী।

ম নং-৪০৪, ক.এন.আই. হল, 
েয়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, 

গাজী র।

উ র রায়গড়, ০৬নং ঢাকা 
দি ন, ঢাকা দি ন-৩১৬১, 
গাপালগ , িসেলট।

০৮/১০/১৯৯০ রা ামা । এস.এস.িস-৪.০০,      
িড ামা-৩.৪২, িব.এস.িস.-

 ৩.৪৬।

০৭৮৩৯১০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬২। িব  নাথ দ , িপতা: 
ভাষ মার দ ।

গাপাল র, ইসলামকাটী, 
গাপাল র-৯৪২০, তালা, 

সাত ীরা।

গাপাল র, ইসলামকাটী, 
গাপাল র-৯৪২০, তালা, 

সাত ীরা।

২১/১০/১৯৯০ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

৯৪০০৯৫৩, ০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৩। মিন ল ইসলাম, িপতা: 
ল ইসলাম।

ক.এন.আই. হল, েয়ট-১৭০০, 
জয়েদব র, গাজী র।

িজ র বপাড়া, 
িজ র, য়ািরয়া, রাকসা-

৬৬২০, লাল র, নােটার।

২৫/০৮/১৯৯০ নােটার। এস.এস.িস-৪.০৬,      
িড ামা-৩.৪৫, িব.এস.িস.-

 ২.৮৮।

০৫৮৪৮১৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৪। মাঃ আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: ত. আ  বককর 
িসি ক।

কািজ রা, রায়েদৗলত র, 
পছরপাড়া-৬৭৩০, কামারখ , 

িসরাজগ ।

কািজ রা, রায়েদৗলত র, 
পছরপাড়া-৬৭৩০, কামারখ , 

িসরাজগ ।

০৩/০১/১৯৮৮ িসরাজগ । দািখল.- ৩.৫০,   
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 

অনাস- ২য়,        মা াস-
২য়।

০৬৬৬৯২৭, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৫। দবাশীষ হালদার, িপতা: 
সদান  হালদার।

বাসা-০৪(৫ম তলা) রাড নং-১৯, 
উ রা মেডল টাউন পা  অিফস, 
উ রা, ঢাকা।

বাসা-১৯, গাডাউন  রাড, ০৫ 
নং ওয়াড, িপেরাজ র সদর-
৮৫০০, িপেরাজ র।

১২/১০/১৯৯৩ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৯।

১৫৯৪৫৬১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৬। মাহা দ সাই র রহমান 
আক , িপতা: মাঃ 
আ ল কােদর আক ।

১৪২, মিন িরপাড়া, তজগ ও-
১২১৫, ঢাকা।

ক-১৪৫/১/িব, নামাপাড়া, 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

১৫/১০/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৬।

১০৮১০০৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৬৭। ইসমাত জিরন, িপতা: 
মাঃ খিবর হােসন।

৪িব, ৩৬/৬, নীড়, পি ম 
মা কাটা, ঢাকা সনািনবাস-
১২০৬, ঢাকা।

বািড়-ম র, িনতাই-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

১০/০৩/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস- ৩.৮১, 
এম.িব.এ.- ৩.৭৫।

১৮৯৪৭৩৭, ৩০০/-

৮৬৮। িচ  মার, িপতা: 
অিজত সরকার।

বড়বািড়য়া, নসরত র-৫৮৯২, 
আদমিদঘী, ব ড়া।

বড়বািড়য়া, নসরত র-৫৮৯২, 
আদমিদঘী, ব ড়া।

১৫/১২/১৯৮৯ ব ড়া। এস.এস.িস-৩.৭৫,      
িড ামা-৩.৭১, িব.এস.িস.-

 ২.৬৭।

১৩৭৬২৮৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৯। আ ল আিজজ, িপতা: 
মাঃ হয়রত আলী।

৪৯, দি ন িনপাড়া, ঢাকা 
পিলেটকিনক ই :-১২০৮, 
তজগ ও, ঢাকা।

বড়বাড়ী, সাপমারা, মেহশ র-
০২, সাপমারা বাজার-১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

০২/১২/১৯৮৯ নরিসংদী। এস.এস.িস.-৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

০৭৪৭৬৭৮, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭০। চয়ন চ  ম মদার, 
িপতা: মিন  চ  
ম মদার।

রাম নং-৪০৫, েয়ট-১৭০০, 
গাজী র সদর, গাজী র।

দাশপাড়া-৮৬২০, বাউফল, 
প য়াখালী।

২৫/০৭/১৯৮৫ এস.এস.িস-৪.১৮,      
িড ামা-২.৯৫, িব.এস.িস.-

 ২.৭০।

১৯৩২১০৩, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭১। রাজীব আহেমদ খান, 
িপতা: কা ন খান।

িমিলটারী ফাম, িব.িপ.এ. .িস-
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

খান বাড়ী, র, হািতয়াড়া-
৮১০১, কািশয়ানী, গাপালগ ।

০৫/০৪/১৯৮৮ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.১৯,   
এইচ.এস.িস.-২.৬০, 

াতক- ২য়,   এম.এস.িস-
২য়।

৮২৫৬৬৩২, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭২। আন  দাস, িপতা: অ ন 
 দাস।

ম নং-৪০৫, ক.এন.আই, হল, 
েয়ট, গাজী র সদর, গাজী র।

হালদার পাড়া, িসরাজগ  
সদর-৬৭০০, িসরাজগ ।

০৭/০৯/১৯৯০ িসরাজগ । এস.এস.িস-৩.৯৪,      
িড ামা-৩.০৯, িব.এস.িস.-

 ২.৬১।

১৯৩২১০৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৩। মাঃ মা ম মা া, িপতা; 
মাঃ ইকবাল  হােসন।

িপতা: ইকবাল হােসন, িমিলটারী 
ফাম, িবিপএ িস-১৩৪৩, সাভার, 
ঢাকা।

িপতা: ইকবাল হােসন, 
িমিলটারী ফাম, িবিপএ িস-
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

০১/০৭/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৩.০৬,   
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 

অনাস- ১ম,        মা াস-
১ম।

৮০১৫৫৯৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৪। মাঃ তৗিফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আিজ র 
রহমান।

বা া, ০৫ নং টখালী, বা া-
৭৪৩১, শাশা, যেশার।

বা া, ০৫ নং টখালী, 
বা া-৭৪৩১, শাশা, যেশার।

০১/০১/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১২।

৬০১৯৩৬৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৫। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

৫৭-এ, ও ৯-এ, ধানমি -১৫, 
িজগাতলা .এস.ও-১২০৯, 
ধানমি , ঢাকা।

১৬ ও আন  ধাম রাড, 
রাতন বাজার, আলমডা া-

৭২১০, য়াডা া।

০৭/১১/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.৪৪,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.২২।

০৯২২২০৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৭৬।  লতান, িপতা: মাঃ 
তায়জাল জায়া ার।

গ ারাম র, না য়া-৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

গ ারাম র, না য়া-৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

১৫/১১/১৯৯১ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২।

৮৯৮৯৯৮৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৭। িরফাত তাসিনম, িপতা: 
আ র রব নকীব।

বাসা নং-৩২, রাড নং-০২, ক-
িব, প বী, িমর র-১২, িমর র-
১২১৬, প বী, ঢাকা।

বাগিদয়া, ভ তাপ, বােগরহাট 
সদর, বােগরহাট।

০৪/০৯/১৯৯৪ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

০৪৯৭৬৯০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৮। মাঃ িরয়া ল িরপন, 
িপতা: মাঃ ফিছর উি ন।

অন র, কািশ র, রহাট-
৫৬৮০, লবাড়ী-৫৬৮০, 

িড় াম।

অন র, কািশ র, রহাট-
৫৬৮০, লবাড়ী-৫৬৮০, 

িড় াম।

০২/১২/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৪৫।

৬৮৪৫৭৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৯। আিন র রহমান, িপতা: 
হােসম আলী।

ক-২৬, ক-ই, কাজী নজ ল 
ইসলাম রাড, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

সাবলাট, তালখিড়, ছা াড়া-
৭৬২০, শািলয়া্, মা রা।

০১/০৬/১৯৯০ মা রা। দািখল- ৫.০০,     আিলম-
৫.০০,      অনাস- ৩.৩৩,  

      মা াস-৩.৭৬।

১৭৫৩২৮৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮০। রচনা আ ার, িপতা: 
মর ম শিফ ল ইসলাম।

৩৪/িজ, উ র বাসােবা, বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা।

আমতলী, ০২নং গা র ইউ. 
গা র-৩৫০০, দি ন সদর, 
িম া।

০২/০১/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস- ৩.৬১, 

এম.এস.এস-চলমান।

১৩১২২৫১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮১। মাঃ আল-আিমন মি ক, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

িব-৭৪, িজ-১৩, এিজিব কেলানী 
(হাসপাতাল জান), ঢাকা িজিপও-
১০০০, মিতিঝল, ঢাকা।

মি ক বািড়, বােরৗঠািলয়া, 
উ র িদঘলদী, বা রহাট-
৩৬০২, মতলব, চ দ র।

০২/০৮/১৯৯৩ চ দ র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৩।

৮৯৯৯৬০০, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮২। মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ তিমজ উ ীন 
আক ।

৪৯/৪-এ, আইিভ িভলা, মেন র 
১ম লন, বা ানগর, িপলখানা-
১২০৫, হাজারীবাগ, ঢাকা।

চংনা ( সােহরানী বািড়), 
বািরষার, ঘাগ য়া চালা-
১৭৩০, কাপািসয়া, গাজী র।

০৪/০৭/১৯৮৮ গাজী র এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- ১ম।

০৮২৪০১৭, ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৩। মাহা দ িমজা র 
রহমান, িপতা: মাহা দ 
দেলায়ার হােসন।

ছাট িমিঝ বাড়ী, কািশমনগর, 
লামচর, কািশমনগর-৩৭২০, 
রামগ , ল ী র।

ছাট িমিঝ বাড়ী, কািশমনগর, 
লামচর, কািশমনগর-৩৭২০, 
রামগ , ল ী র।

৩১/০৭/১৯৯১ ল ী র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৬।

১৫৯৪৫৭০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৪। মি ক মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মি ক 
কা ল হােসন।

ল , পওহরডা া, ল -
৮১০০, কািলয়া, নড়াইল।

ল , পওহরডা া, ল -
৮১০০, কািলয়া, নড়াইল।

০১/০১/১৯৮৯ নড়াইল। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৫।

০৮৯৭৫৪৭, /০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৮৫। কাজী মাহা দ হােসন 
মঈ ীন, িপতা: কাজী 
আজী ল হক।

ক-২৪/এ, অিলপাড়া, জায়ার 
সাহারা, িডিসিস উ র-১৭, 
িখলে ত-১২২৯, ভাটারা, ঢাকা।

ক-২৪/এ, অিলপাড়া, জায়ার 
সাহারা, িডিসিস উ র-১৭, 
িখলে ত-১২২৯, ভাটারা, 
ঢাকা।

০৭/০৬/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৯।

৮৯৮৯৯৯৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৬। কা  মার ম ল, 
িপতা: ত. গৗরপদ 
ম ল।

২২২, লালেমাহন সাহা ি ট, 
দি ন ম ী, ওয়ারী, ঢাকা।

যে , চ ী রানী ম ল, ব 
কাদাকা -৯৪০০, আশা িন, 
সাত ীরা।

০৩/০২/১৯৯১ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৫।

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৭। মাঃ আ ল হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল হক 
িময়া।

ম নং-৩০১, রাড নং-১০, সাদা 
মসিজদ, দি ন িবিশল, িমর র-
০১, ঢাকা।

কিলয়া, গয়হাটা, চৗ রী ডা া-
১৯৩৬, নাগর র, টাংগাইল।

০৪/০৭/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৪৪,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

০৮৯৭৮৬০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৮। ছ রা আ ার, িপতা: 
মাঃ হােসন সরদার।

১০, িনউ প ন লাইন, িনউ 
মােকট-১২০৫, লালবাগ থানা, 
ঢাকা।

৫৫, বাগমারা মইন রাড, 
লনা সদর-৯১০০, লনা।

০৮/০১/১৯৯০ লনা। এস.এস.িস.-৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-২.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৫।

০৭৮০৫৪১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৯। হাসনা আ ার, িপতা: 
মাঃ সাম ল ইসলাম।

৩৩৭/৩৩৮, রাড-২, সকশন-০৭, 
প বী, িমর র, ঢাকা।

৩৩৭/৩৩৮, রাড-২, সকশন-
০৭, প বী, িমর র, ঢাকা।

২২/০১/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-িব,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

১৫৫৮২০৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯০। আফিরন শাহিরয়া 
ি য়াংকা, িপতা: মাঃ 
মাতােলব ল র।

১০ নং, ব মাদারেটক, বাসােবা-
১২১৪, স জবাগ, ঢাকা।

২৩/১, সড়ক নং-০৩, ম  
ন ীপাড়া, বাসােবা-১২১৯, 
িখলগ ও, ঢাকা।

০৭/০৩/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস- ১ম, 
এম.িব.এস.-২য়।

১৩১২২৪০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯১। ামল মার দাস, িপতা: 
পন মার দাস।

৫/৮, আিজজেমা া, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

াম: মাহন র, ০৭নং ওয়াড, 
মিনরাম র-৭৪৪০, যেশার।

২৯/১১/১৯৯১ যেশার। এস.এস.িস.-২.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫১।

১১৪৮৯৮৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯২। মাইয়া িশ , িপতা: মাঃ 
রিফজ উি ন।

কাকরকাি , কাকরকাি -২১১০, 
নািলতাবািড়, শর র।

কাকরকাি , কাকরকাি -
২১১০, নািলতাবািড়, শর র।

০২/০৩/১৯৯৩ শর র। এস.এস.িস.-৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫।

১৪৬১৩১১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৩। মাঃ হা ন অর রিশদ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হাসাইন আকন।

যে , িদ সান ব ভাষী স টিলিপ 
এ  কি উটার িশ ন ইন: 
বাড়ীনং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া পবতা, িমর র-১০, 

ঢাকা।

খিলশাখালী, বদর র, ওয়াড 
নং-০৫, খিলশাখালী-৮৬০০, 
প য়াখালী, প য়াখালী।

০১/১১/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.০৬,  
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.এস.িস- ২য়, 
এম.এস.িস-১ম।

০৪৯৭৬৯১, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৯৪। সরাত জাহান ইয়া, 
িপতা: ছােলহ উি ন 
আহামদ।

বাড়ী-২৫, সড়ক নং-০১, প লার 
হাউিজং -১, বড়বাগ, ওয়াড নং-
১৩, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

দি ন জায়ল র, ০৮ নং 
জায়ল র, দাগন ইয়া, ফনী।

০১/০১/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭।

০৪৯৭৬৭৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৫। মাঃ হাসা ামান, 
িপতা: মাঃ মাকতা র 
রহমান।

বেগর বাড়ী, ০৪ নং িমদ র, 
বাগ য়ার র ল র-৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

বেগর বাড়ী, ০৪ নং িমদ র, 
বাগ য়ার র ল র-৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

২৫/১০/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-৩.৪৪,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস- ২.৮৫, 
এম.এস.িস-৩.০০।

১৫৬৩০৪০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৬। মাহা দ আশরাফ, 
িপতা: মাঃ আলী খান।

বাহা র ল, বাকিলয়া, চকবাজার-
৪২১২, চা গ ও, চ াম।

মাহরা, পাঠান পাড়া, ০৫ নং 
ওয়াড, মাহরা-৪২১২, 
চা গ ও, চ াম।

২৮/১২/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.-২য়,  
এইচ.এস.িস.-১ম, 
িব.এস.িস.- ১ম।

৭৯৪৬৩১৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৭। মাঃ সােদ ল ইসলাম 
ইয়া, িপতা: মাঃ 

নজ ল ইসলাম ইয়া।

নীচতলা-২/৫, ক-এফ, 
লালমা য়া, মাহা দ র-১২০৭, 
ঢাকা।

ঘাসমহল, দি ন রাজাশন, 
সাভার-১৩৪০, ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৫০,  
এইচ.এস.িস.-২.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

১৬৩৭০০৫, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৮। মাঃ কায়সার আ াহ, 
িপতা: মাঃ জনাব আলী।

কািলকা র, জামনগর, 
কািলকা র-৬৪১০, বাগািতপাড়া, 
নােটার।

কািলকা র, জামনগর, 
কািলকা র-৬৪১০, 
বাগািতপাড়া, নােটার।

০৯/০১/১৯৯২ নােটার। এস.এস.িস.-এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- িব+।

৫৪২৬১৫৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৯। মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
খােদ ল ইসলাম।

২৪/৮, লােটাল াংক কলনী, 
রং র সদর-৫৪০০, রং র।

২৪/৮, লােটাল াংক কলনী, 
রং র সদর-৫৪০০, রং র।

২৮/০৭/১৯৯৩ রং র। এস.এস.িস-এ,      
িড ামা-িব+,   
িব.এস.িস.- িব।

০৫১৭৪৯৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০০। মাঃ িগয়াস উ ীন, 
িপতা: মাঃ ন র আলী 
হাওলাদার।

২৫৬/৩, বভাষানেটক, ঢাকা 
ক া নেম -১২০৬, ভাষানেটক, 
ঢাকা।

িহজলতলা, ০৮নং চ দ রা, 
িহজলতলা মৗলভীর হাট-
৮২০০, কাতয়ালী সদর, 
বিরশাল।

০৩/০৮/১৯৮৭ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.০৭, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

০৮৯৭১৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০২। মাঃ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইসাহাক 
আলী।

পি ম দি ন িফিলপনগর, 
িফিলপনগর-৭০৫১, দৗলত র, 

ি য়া।

পি ম দি ন িফিলপনগর, 
িফিলপনগর-৭০৫১, দৗলত র, 

ি য়া।

০১/০১/১৯৯১ ি য়া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

০৮৯৭৭৯০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৩। মাঃ এমদা ল হক, 
িপতা: মাঃ রল হক।

ব জাড়াবাড়ী, িমজাগ -৫৩৪১, 
ডামার, নীলফামারী।

ব জাড়াবাড়ী, িমজাগ -
৫৩৪১, ডামার, নীলফামারী।

১০/০৫/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 

অনাস- ১ম,    এম.এস.িস-
১ম।

৭০৯৯২১৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯০৪। মাছাঃ লতানা রািজয়া, 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান মা া।

দি ন বড়িভটা, বড়িভটা-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

খ া, কামার গ -৬২৩০, 
তােনার রাজশাহী।

০৫/০৯/১৯৯৩ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৭।

৩৮০৯০৩৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৫। এ.এম. মা ফা কামাল, 
িপতা: মাঃ রমজান 
আলী।

রনী িভলা, র (পি ম 
ি পাড়া) ০৮ নং ওয়াড, 
িড় াম-৫৬০০, িড় াম।

রনী িভলা, র (পি ম 
ি পাড়া) ০৮ নং ওয়াড, 
িড় াম-৫৬০০, িড় াম।

১২/১২/১৯৮৭ িড় াম। এস.এস.িস.-এ-,  
এইচ.এস.িস.-এ-, 

িব.িব.এস.- ১ম,   মা াস-
৩.৭৫, এম.িব.এস.-১ম।

৩৮০৯০৩৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৬। সাই ামান, িপতা: 
আিমন উ াহ ঞা।

২৪/২, াট-এফ-২, ই াটন 
গােডন, রমনা শাি নগর .এস.ও-
১২১৭, ঢাকা।

মা ার আিমন উ াহ ঞা, 
রািলগাও, আফতাব িবিবর হাট-
৩৯০০, সদর, ফনী।

৩০/০৬/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-এ-,   
এইচ.এস.িস.-িস,  াতক- 

২য়,   াতেকা র-২য়।

০৭৮০৫৪৫, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৭। মাঃ িশবলী সািদক, 
িপতা: মাঃ খায় ল 
আলম।

বাসা-১৪১, দি ন জানািক রাড, 
ওয়াড -১২, িমর র-২, ঢাকা।

রাজারাম র, খামারপাড়া, 
চ পাই নবাবগ ।

১১/০৩/১৯৯৩ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৫।

০৯২২২১৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৮। মাঃ িজয়াউল হক ইয়া, 
িপতা: মাঃ িময়া হােসন 

ইয়া।

িরফাত ছা াবাস, র পাড় 
রাড, ক.িড.িস এর উ র 

সাতপাই, সদর-২৪০০, ন েকানা।

িরফাত ছা াবাস, র পাড় 
রাড, ক.িড.িস এর উ র 

সাতপাই, সদর-২৪০০, 
ন েকানা।

১৪/০৭/১৯৮৭ ন েকানা। এস.এস.িস.-৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৮২।

০৯৩৩০৪৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৯। শখ আলী রজা, িপতা: 
এস.এ. জালাল।

বািড় নং-৬২, রাড নং-০৩, ব 
ভা া-১৩১০, করানীগ , ঢাকা।

বািড় নং-৬২, রাড নং-০৩, 
ব ভা া-১৩১০, 

করানীগ , ঢাকা।

১১/০৮/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬১।

০১৩১৯৫৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১০। মাঃ জা া ল ফরেদৗস, 
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

সরকারী িশ  পিরবার, 
কািনয়ালখাতা, নীলফামারী-
৫৩০০, নীলফামারী।

রাতন শন পাড়া, ০৫ নং 
পামারী, নীলফামারী-৫৩০০, 

নীলফামারী।

০৯/০৩/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৬।

১৯৩৯৬৪০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১১। সয়দা রাইয়া আ ার, 
িপতা: মাঃ সাই ল 
ইসলাম।

সাই েলর বাড়ী, পািত া ড়া, 
বড় জামাল র-৫৭১০, সা া র, 
গাইবা া।

সাই েলর বাড়ী, পািত া ড়া, 
বড় জামাল র-৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

০১/০১/১৯৯৪ গাইবা া। এস.এস.িস.- ৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

অনাস-  ২.৩৫।

০৭৬৯৩২৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১২। পা রানী সরকার, িপতা: 
রতন মার সরকার।

রাঘী রানী সরকার, ব ািনক 
কমকতা, ময়মনিসংহ বা িব 
ক া াস-২২০২, সদর, 
ময়মনিসংহ।

লশান মাড়, জয় রহাট-
৫৯০০, সদর, জয় রহাট।

১০/১১/১৯৯২ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

৬৫০৯৪৮০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯১৩। আর. এম. আির ল হক, 
িপতা: এ. ক.এম. ফজ ল 
হক।

২০২, কে াল ভবন, ওয়াপদা 
কেলানী, ওয়াড নং-৫০, 
যাএাবাড়ী, ঢাকা।

৭৫, সদর রাড, পি ম 
বর না, ওয়াড-০৯, সদর, 
বর না।

১০/১১/১৯৯১ বর না। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

১১৭২২৯৬১৪৬১৭৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৪। মাঃ আব াহ আল 
মা দ, িপতা: মাঃ 
ওয়ািহদ উ াহ িছি কী।

ম নং-২২০, ফজ ল হক 
সিলম হল, ঢাকা িব িব ালয়, 

ঢাকা।

হােসম মা ারবাড়ী, ই র-
৩৯০০, সদর, ফনী।

২৯/১২/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৬।

০০৭৫৬০১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৫। মাঃ জাফর খান, িপতা: 
আশরাফ আলী খান।

২৮৭, নারায়ন র, নবীনগর-
৩৪১০, নবীনগর, া নবাড়ীয়া।

২৮৭, নারায়ন র, নবীনগর-
৩৪১০, নবীনগর, া নবাড়ীয়া।

২৬/০৭/১৯৯২ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 

িব.এস.িস.- ১ম।

৭৫৩৮৬৬৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৬। মাঃ আফজাল হােসন, 
িপতা: িজ.এম.মাহ র 
রহমান।

ম নং-৩২, সিল াহ সিলম 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, রিজ ার 
িবি ং কলা ভবন, ঢাকা-১০০০।

ছাট ভটখালী, ীগ , 
হিরনগর-৯৪৫৫, ামনগর, 
সাত ীরা।

২৮/১১/১৯৯০ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৩.৩১,   
এইচ.এস.িস.-৪.৪০,  

াতক- ৩.৫৮,   
াতেকা র-৩.৪০।

৮৮৬৯৮৩০, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৭। তানভীর ইবেন আলম, 
িপতা: মাঃ বদ ল আলম।

মা ার হাউজ, সাহাপাড়া, কসবা-
৩৪৬০, কসবা, া নবাড়ীয়া।

সয়দাবাদ, িবনাউ , কসবা, 
া ণবাড়ীয়া।

০১/০১/১৯৯৬ া ণবািড়য়া। এস.এস.িস.-১ম,  
এইচ.এস.িস.-১ম, 
িব.এস.িস.- ১ম।

১৯৯২৪৩৭, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৮। মমতাজ বগম পা া, 
িপতা: ত. হাসান 
আহেমদ।

মাঃ ল হক মািনক, বাসা-৬৩, 
রাডনং-১৪, ক-িজ, িনেকতন, 
লশান মেডল টাউন, ঢাকা-১২১২।

মাঃ ল হক মািনক, বাসা-
৬৩, রাডনং-১৪, ক-িজ, 
িনেকতন, লশান মেডল 
টাউন, ঢাকা-১২১২।

৩১/১০/১৯৯২ িম া। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬২।

০৭৮৩৯১৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৯। তাহিমন হক ি , িপতা: 
ওবায় ল হক।

৭৯/২, ইসলামবাগ, ৬৫ নং পা া-
১২১১, চকবাজার, ঢাকা।

নািজর র, কলািচয়া-১৩১৩, 
করানীগ , ঢাকা।

১১/০৬/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৫।

১৬৯৭৩৯১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২০। অ ব রায়, িপতা: নবীন 
চ  রায়।

বাসা:িড-৩, া্ট-২িব, নথ 
ব ল পপার িমলস অিফসাস 

কেলানী, পাকশী-৬৬২২, ঈ রদী, 
পাবনা।

বাসা-১০৮, সড়ক নং-১/১, 
কশব র, আয়মার ল র, 

কিড়য়া-৫৯১০, প চিবিব, 
জয় রহাট।

২৫/০১/১৯৯৪ পাবনা। এস.এস.িস-১ম,      
িড ামা-১ম,    িব.এস.িস.-

 ১ম।

০৫১৭৪৯৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯২১। মান র আহে দ, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

৩৮/২, জ রী মহ া, িরং রাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

আেনায়ােরর বািড়, খইরাপাড়া, 
শা বাদাৈগড়, নকলা-২১৫০, 

শর র।

০৬/০৯/১৯৯১ শর র। এস.এস.িস.-৪.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

১৪৪৯৮০৬, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২২। আর আিফনা রওনক 
িসনিথ, িপতা: মাঃ 
আ র রা াক।

বাসা-১৭, সড়ক-১০, ক-িস, 
লাইন-১৩, প বী-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

বাসা-১৭, সড়ক-১০, ক-িস, 
লাইন-১৩, প বী-১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

০৪/০৮/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪০।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৩। ফােতমা জ জাহরা, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

বাসা-২৪, রাড নং-১২, প বী, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

বাসা-২৪, রাড নং-১২, প বী, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

০১/১০/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৭।

২৭৮০৬২৪, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৪। মাঃ আির র রহমান, 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

বাসা-৭২০, কেলজ রাড, হা য়া-
০৫, িকেশারগ -
২৩০০,িকেশারগ ।

বাসা-৭২০, কেলজ রাড, 
হা য়া-০৫, িকেশারগ -
২৩০০,িকেশারগ ।

১৭/০৭/১৯৯১ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

০৭৪৭৭৫৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৫। ভরত মার িব াস, 
িপতা: শচীন চ  িব াস।

৯০, কালীবািড়, ০৪ নং ওয়াড 
খারসা, জািন র-৭০২০, খাকসা, 
ি য়া।

পােতলজ ী, খাকসা, 
জািন র-৭০২০, খাকসা, 

ি য়া।

১৫/১১/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.৫০,   
এইচ.এস.িস.-৩.২০,  

াতক- ২.৭১,   
াতেকা র-২.৭২।

৬৭৫৪৩৯৮, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৬। বশাখী চৗ রী, িপতা: 
বাদল চৗ রী।

মমতা িভলা, ৩৮/৩, িজিপ-জ, 
উ র বা া, ওয়াড-২১, লশান-
১২১২, ঢাকা।

তন চৗ রী বািড়, াম: 
আধার মািনক, ন নবাজার-
৪৩৪১, রাউজান, চ াম।

০৭/০৫/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫।

৭৪৮৮৮৬৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৭। সালমা পারভীন, িপতা: 
মাঃ আ স সালাম।

৯৭, এইচ, আিজম র সরকারী 
কেলানী, িনউমােকট-১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

কিনকা, কালীবািড় রাড, 
বিরশাল সরকারী কেলজ, 
কাতয়ালী, বিরশাল।

০১/১১/১৯৯২ বিরশাল। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৮, 
এম.এস.িস.-৩.৪৮।

০৭৭১৪৯৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৮। িপক  ম মদার, িপতা: 
িনিখল ম মদার।

বাসা নং-২০, ক-এ, তারারেটক, 
রাগ, ঢাকা-১৭১১।

াম: বড় খালা, ডাকঘর: 
কদম বাড়ী, থানা: রাৈজর, 
জলা: মাদারী র।

২৪/১১/১৯৮৯ মাদারী র। এস.এস.িস.-এ+,  
এইচ.এস.িস.-এ+, 
িব.এস.িস.- ২.৬৭।

০৪২২৪৮২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৯। মাঃ শামীম রজা, িপতা: 
ত. কা  শখ।

১৩০, হামছায়া র, শাহ বে গরী, 
শর র, ব ড়া।

জগ াথ র, িনি র-০১, 
কাজী র, িসরাজগ ।

৩০/০৬/১৯৮৭ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬১, 
এম.এস.িস.-৩.৭৭।

২০১৩০৮১/০৫, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৩০। মাঃ ই ািহম, িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন।

৪১/১১, ক-এফ, জ রী মহ া, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

কাটবাড়ী নদী, নদী 
বাজার-৭৯০১, সদর, 
মাদারী র।

১৬/০৬/১৯৮৭ মাদারী র। এস.এস.িস-২.৩১,      
িড ামা-২.৮০,    

িব.এস.িস.- ৩.২২, 
এম.এস.িস-৩.১০।

০১৭৫৪০২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩১। মাঃ বাইয়াত ইসলাম, 
িপতা: আ ল মা ান।

শর-ই-বাংলা হল, রাজশাহী 
িব িব ালয়, মিতহার, রাজশাহী।

িবিজিব-ক া  রাড, 
খিলশা িড়, নওগ -৬৫০০, 
নওগ ।

০২/১২/১৯৯৩ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৯৪,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৩।

৪৫৭০৯৭৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩২। মাঃ সাই ল ইসলাম, 
িপতা; মাঃ বাবর আলী 
সরদার।

শর-ই-বাংলা হল, রাজশাহী 
িব িব ালয়, মিতহার, রাজশাহী।

সেয়দালী র, রনগর-৯৪৫১, 
ামনগর, সাত ীরা।

০৫/০১/১৯৯২ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.৫৬  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০,  
িব.এস.িস.- ৩.৫৮।

৪৫৭০৯৭৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৩। হািম র রহমান, িপতা: 
সােবর আলী।

হড় াম বাজার, রাজশাহী কাট-
৬২০১, রাজপাড়া, রাজশাহী।

হড় াম বাজার, রাজশাহী 
কাট-৬২০১, রাজপাড়া, 

রাজশাহী।

১৭/০১/১৯৯১ রাজশাহী। দািখল.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৭, 
এম.এস.িস.-৩.২৮।

১৮০৫৩৫৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৪। মাহ ব হাসান মািনক, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জ ার।

ধান িশ ক, ন ন র রাধারানী 
পাইলট উ  বািলকা িব ালয়, 
গাপাল র-১৯৯০, টাংগাইল।

১৬, র না, ঞা র-১৯৬০, 
টাংগাইল।

২৫/১০/১৯৯২ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

১৭৫৩২৭৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৫। মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ, িপতা: আ ল 
বােরক জমাদার।

আ ল বােরক জমাদার, বিরশাল 
পিলেটকিনক ই ঃ বিরশাল সদর-
৮২০০, বিরশাল।

আ ল বােরক জমাদার, 
িডংগামািনক, 
খাইনগর,বিরশাল সদর-

৮২০১, বিরশাল।

০১/০১/১৯৯০ বিরশাল। এস.এস.িস-৪.০৫,      
িড ামা- ৩.৭৬,    
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

৩১৫০১৮৯, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৬। মাঃ নাজ ল সরকার, 
িপতা: মাঃ আব ল 
খােলক সরকার।

ক-১০৯/৬, ৩য় তলা, িখলে ত 
উ রপাড়া-১২২৯, বা া, ঢাকা।

বাইছারা, ০৩ নং িবতারা, 
বাইছারা-৩৬৩৩, ক য়া, 
চ দ র।

০৭/০৮/১৯৮৮ চ দ র। এস.এস.িস-৩.৭৫,      
িড ামা- ৩.৫৫,    
িব.এস.িস.- ৩.৭৭।

১১০৭৯৯১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৭। ত য় নাহা, িপতা: িমলন 
কাি  নাহা।

হাজী ীবাড়ী, জাফর আহেমদ 
িবি ং (৪থতলা), ২২ নং 
কাপাসেগালা, চকবাজার-৪২০৩, 
সদর, চ াম।

নাহা বাড়ী, ম ম শাক রা, ০৪ 
নং ইউিনয়ন, শাক রা-৪৩৬৭, 
বায়ালখালী, চ াম।

২৮/১২/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.- ৩.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-২.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

৭৭৩৬৫৭৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৮। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ মক ল 
হােসন।

৪০৯, উ র কাজীপাড়া, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

একদ , একদ -৬৬১০, 
আটঘিরয়া, পাবনা।

০৫/১১/১৯৮৯ পাবনা। এস.এস.িস-৩.৬৪,      
িড ামা- ৩.০২,    
িব.এস.িস.- ৩.২১।

১১০৭৯৯০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৩৯। িশিশর র ন রায়, িপতা: 
রবী  নাথ রায়।

বাসানং-০২, সড়ক-০৯, ক-
এইচ, িমর র-০২, ঢাকা-১২১৬।

বড় ল, ০৬ নং রড় ল ইউ: 
রড় ল-৩৬১০, হাজীগ , 
চ দ র।

০১/০১/১৯৮৮ চ দ র। এস.এস.িস-৩.১৩,      
িড ামা- ৩.২৬,    
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

১৪৯৫৩৩১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪০। মাঃ আিম ল ইসলাম 
িজবন, িপতা: মাঃ 
আ ল বারী।

৭৫/িপ, আিজম র সরকাির 
কেলািন, লালবাগ, ঢাকা।

শালবাড়ী ডাবড়া, মিরচা, 
সাতখামার-৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

২৫/০২/১৯৮৯ িদনাজ র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৪।

০৯২২২২৩, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪১। আরিসল আিজম, িপতা: 
মাঃ নওশাদ আলী।

মাঃ নওশাদ আলী, সনগ ও, 
নিসবগ -৫১১০, পীরগ , 
ঠা রগ ও।

মাঃ নওশাদ আলী, সনগ ও, 
নিসবগ -৫১১০, পীরগ , 
ঠা রগ ও।

১৫/১১/১৯৮৮ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

০৯২২২২২, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪২। মাঃ ইমাম মেহদী, 
িপতা: মাঃ িমনহাজ 
উি ন।

িপ িরয়া, বািখল, গালা-১৯০০, 
সদর, টাংগাইল।

িপ িরয়া, বািখল, গালা-১৯০০, 
সদর, টাংগাইল।

১২/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস-৩.৮১,      
িড ামা- ৩.৫৬,    
িব.এস.িস.- ৩.১২।

১৫৬৩০৪২, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৩। মাঃ পজল হােসন, 
িপতা: খয়বার াং।

ল ী া, ল ী া-৬৬২০, 
ঈ রদী, পাবনা।

ল ী া, ল ী া-৬৬২০, 
ঈ রদী, পাবনা।

১০/০৭/১৯৮৯ পাবনা। এস.এস.িস.- ৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

৬৪৪৯৭১০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৪। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ মাহ ল হক।

১০/১ (২য় তলা) আরামবাগ,-
১০০০, ঢাকা।

আ ল আিজজ ী বাড়ী, 
ফািজল র-৩৯০১, সদর, ফনী।

০১/০৭/১৯৮৮ ফনী। এস.এস.িস-৩.৯১,      
িড ামা- ৩.৩২,    
িব.এস.িস.- ৩.৫২, 
এম.এস.িস-চলমান।

১২৮১৭২২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৫। পারেভজ আহাে দ, 
িপতা: ত. তয়ব আলী 
হাওলাদার।

৪৭৩, পি ম শওড়াপাড়া, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

কেলজ রাড, খরকী, 
মেহি গ , পাতারহাট, 

বিরশাল।

১০/১১/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.-৩.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.িব.এ.- ৩.৩৪, 
এম.িব.এ-৩.৫২।

১১৩৩১৪৬/৪৬/২৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৬। িমজা র রহমান, িপতা: 
িজক ল হক।

১১৯, মা ারপাড়া, বদরগ -
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

১১৯, মা ারপাড়া, বদরগ -
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

২৯/০৮/১৯৮৯ রং র। এস.এস.িস-৩.৫৫,      
িড ামা- ২.৯৬,    াতক.-

 ৩.০৪।

১১২৬৭৬৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৭। আঃ লিতফ পাটওয়ারী, 
িপতা: মাঃ শাহাদাত 
হােসন।

মনং-২১০৯, শহীদ িত হল, 
েয়ট, লালবাগ, ঢাকা।

পাটওয়ারী বাড়ী, দি ন 
আলগী, গা র দি ন, আলগী 
বাজার-৩৬০০, হাইচর, চ দ র।

০১/০৯/১৯৯১ চ দ র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 

িব.ইউ.আর.িপ.- ৩.৪৩।

৮৮৬৯৭৮৮, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৮। মাঃ আিজ ল হক 
তা কদার, িপতা: মাঃ 
মিজবর রহমান 
তা কদার।

২১৮/১ এর-ক, ইয়া পাড়া, 
মরািদয়া, িখলগ ও, ঢাকা।

গাবতলা, ০১ নং ওয়াড, 
মােডলগ -৯৩২০, বােগরহাট।

০১/০৭/১৯৮৯ বােগরহাট। এস.এস.িস-২.৬৯,      
িড ামা- ৩.০০,    
িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

১১২৬৮০২, ২৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৪৯। সাি র আহেমদ চৗ রী, 
িপতা; মাঃ মাকেল র 
রহমান চৗ রী।

দি ন জা র, লবাড়ী-৫২৬০, 
িদনাজ র।

দি ন জা র, লবাড়ী-
৫২৬০, িদনাজ র।

১৫/১১/১৯৯০ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৫.০০,   
এইচ.এস.িস.-৪.৬০,  

াতক- ২.৮৯।

১৫৬৩০৫৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫০। বাস ী রায়, িপতা: 
রনিজৎ মার রায়।

১/৪, ক-িজ, কাজী নজ র 
ইসলাম রাড, লালমা য়া, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

গাপাল র, ০৩নং র, 
মহরাজগ -৫২২৬, কাহা ল, 
িদনাজ র।

২৮/১২/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.- এ,  
এইচ.এস.িস.-এ, 
িব.এস.িস.- এ।

০৫১৭৫০০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫১। মাঃ তির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ তিববর 
রহমান।

০২ ও ০৯, িমর র-১০-িব, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

ধিলরচর, নপালতলী, 
কদমতলী-৫৮২১, গাবতলী, 
ব ড়া।

০৫/০৬/১৯৯২ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

০৯২২২২০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫২। কাম ামান, িপতা: 
ল হাদা।

বাসা-জিমলা মি ল, গ-২৭/৪-িব, 
শাহজাদ র, ভাটারা, লশান-
১২১২, বা া, ঢাকা।

বাসা-৭৯, বাগবাড়ী িময়া র 
সড়ক, ০৩ নং দাই িরয়া, 
আড়গাড়াহাট-৬৩৪১, িশবগ , 
চ পাই নবাবগ ।

১৫/১১/১৯৯৩ চ পাই 
নবানগ ।

এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

১৫১৫১১৬, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৩। মাঃ শামীম ইসলাম, 
িপতা: মাঃ কািলম 
উ ীন।

িশকার র, ০২নং ই্উিনয়ন, 
শলডাংগা-৫০২০, দবীগ , 
প গড়।

িশকার র, ০২নং ই্উিনয়ন, 
শলডাংগা-৫০২০, দবীগ , 
প গড়।

১০/১১/১৯৮৯ প গড়। এস.এস.িস.-৩.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১০, 
এম.এস.িস.-৩.০৩।

১১৪৮৯৬৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৪। উে  সািদয়া হািলমা, 
িপতা: মাঃ আ ল গিন।

কে াল িভলা, হাি ং নং-০২, 
আহ দ র, ২৩ নং ওয়াড, 
ঘাড়ামারা-৬১০০, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

মর ম মিজবর রহমান, 
িপিরজ র-৬২৯০, গাদাগািড়, 
রাজশাহী।

২২/১০/১৯৮৭ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৪.১৯,  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫, 
এম.এস.িস.-৩.৬৫।

৭৪৬২২৮১, ০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৫। মাঃ রািক ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সেমজ উি ন 
মা া।

মাইপাড়া, বােন র , িশব রহাট-
৬২৬০, য়া, রাজশাহী।

মাইপাড়া, বােন র , 
িশব রহাট-৬২৬০, য়া, 
রাজশাহী।

২৩/০৪/১৯৮৭ রাজশাহী। এস.এস.িস.- ৩.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৩।

৫০১৯৪১৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৬। মাঃ মেহদী হাসান, 
িপতা: মাঃ ামান।

ম-২২২, শের বাংলা হল, শের 
বাংলা িষ িব িব ালয়-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

পিরআটা, পাই া, ভাত ড়া-
১৯৯৭, ধনবািড়, টা াইল।

০৩/০৫/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৪.১৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৭২, 
এম.এস.িস.-২.৭২।

৮৫৮২৮২৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৫৭। মাঃ রািশ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

বাসা নং-৩০৪, াট-ই-১, 
িমতািল িবি ং, ব কাজীপাড়া, 
িমর র-১২১৬, িমর র, ঢাকা।

বিজমারা, ম হাটা, বাজার 
গাপাল র-৭২০০, সদর, 

িঝনাইদহ।

১২/০৯/১৯৮৯ িঝনাইদহ। এস.এস.িস.-৩.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.এস.িস.-১ম।

৯৫৭৫১৭০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৮। মাবাে র আলী ঞা, 
িপতা: আিমন আহমদ 

ঞা।

৩৮/২, জ রা মহ া, িরংেরাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

৫০/৪, েবদারী বাসার মাথা, 
ব ছাগলনাইয়া-৩৯১০, 

ছাগলনাইয়া, ফনী।

১০/০৬/১৯৯১ ফনী। এস.এস.িস.- ৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৩।

১৪৪৯৮০৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৯। মাঃ সালাহ উি ন 
কােদর, িপতা: জিহর 
উ ীন আহেমদ।

বাসা নং-১৪৭, কেলজ রাড, 
শাহীপাড়া, ০৭নং ওয়াড, সদর, 
নীলফামারী-৫৩০০।

বাসা নং-১৪৭, কেলজ রাড, 
শাহীপাড়া, ০৭নং ওয়াড, সদর, 
নীলফামারী-৫৩০০।

০৩/০২/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৭২।

৯৫৭৫১৭১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬০। িমতা আ ার, িপতা: 
মাঃ ইসমাইল হােসন।

১৫/১৬, ক-িস (ঝ), সকশন-
০৬, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

রজাউর রহমান, আলমডা া 
শন রাড, য়াডা া।

০১/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস-৩.৬৩,      
িড ামা- ৩.৭০,    
িব.এস.িস.- ৩.৭৮।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬১। মাহ ল ইসলাম, িপতা: 
জমেশদ িময়া।

পি ম চাতল, ০৬ নং ওয়াড, 
চাতল-২৩৩১, ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

পি ম চাতল, ০৬ নং ওয়াড, 
চাতল-২৩৩১, ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

০১/০৩/১৯৮৯ িকেশারগ । দািখল- ৪.৯২,   
এইচ.এস.িস.-৪.০০,  
াতক- ২য়,   াতেকা র-

২য়।

০৭১৬২১৯, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৩। নজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাহা দ মিজবর রহমান।

বাসা নং-২৬৮, াট; ৮িস/২, 
এিলফ া  রাড, ১৮ নং ঢাকা 
দি ন িস  কেপা. িনউমােকট, 
ঢাকা।

এফ/ এন-০৫, শরশাহ 
কেলানী, ০২ নং জালালাবাদ, 
বােয়জীদ বা ামী-৪২১০, 
চ াম।

১৬/০৯/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৯২।

৮৮৯৬৪২৭, ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৪। মাঃ তােরক হাসান, 
িপতা: মাহা দ আলী।

এম জােফা াহ ৬৪৫/৩/িড, 
ব রা লন, পি ম কাজীপাড়া, 
িমর র-২, ঢাকা।

৬১৮, িমনার হাউজ,, পার-
নওগ , মর লা পাড়া, ০৭নং 
ওয়াড-৬৫০০, সদর, নওগ ।

০১/০১/১৯৯৩ নওগ । এস.এস.িস.- ৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৬২।

১৯০৮১০৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৫। রািফদ মেহদী ইয় , 
িপতা: এহছা ল হক 

ইয়া।

১৭/১, চােমলীবাগ, শাি নগর, 
১৩নং ওয়াড, শাি নগর-১২১৭, 
প ন, ঢাকা।

১৭/১, চােমলীবাগ, শাি নগর, 
১৩নং ওয়াড, শাি নগর-
১২১৭, প ন, ঢাকা।

০৮/১০/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.৮১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৯।

১৮৯৪৭৩৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৬৬। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ ছােনায়ার 
হােসন।

চর বনবাড়ীয়া, কািলয়া হির র 
ইউিপ. বনবাড়ীয়া-৬৭০০, সদর, 
িসরাজগ ।

চর বনবাড়ীয়া, কািলয়া হির র 
ইউিপ. বনবাড়ীয়া-৬৭০০, 
সদর, িসরাজগ ।

০১/১২/১৯৮৯ িসরাজগ । এস.এস.িস.-৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬, 
এম.এস.িস.-৩.৩৬।

১৭২৪২৪০/০১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৭। অ র দ, িপতা: অিসত 
মার দ।

টিলেফান অিফস কায়াটার, 
িঝল লী, সদর, ফিরদ র।

১/৯/ক, রাড-১, গায়ালচাশট, 
সদর, ফিরদ র।

০১/০৬/১৯৯১ ফিরদ র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৬, 

মা াস.-৩.৬৩।

১৩২৭৩৯১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৮। আির ল হক, িপতা: 
আিজ ল হক।

খ-৩০, দি ন বা া, ২১ নং 
ওয়াড, লশান-০১, বা া, ঢাকা।

খ-৩০, দি ন বা া, ২১ নং 
ওয়াড, লশান-০১, বা া, 
ঢাকা।

২৬/০১/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.০৬,  
এইচ.এস.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৫০।

০১৪১৩৭৪, ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৯। মাঃ রশীদ আলম, 
িপতা: মাঃ আনছার 
আলী।

দশ পািখয়া, ০২নং পাশাগিল-
৭৪২০, চৗগাছা, যেশার।

দশ পািখয়া, ০২নং পাশাগিল-
৭৪২০, চৗগাছা, যেশার।

২৭/০৮/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস-৩.৭৫,      
িড ামা- ৩.৫৯,    
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

২০৩৯৭৯৪/০১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭০। আলী হাসান, িপতা: 
শিহ ল ইসলাম।

সাগরদ ড়ী, সাগরদ ড়ী-৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

সাগরদ ড়ী, সাগরদ ড়ী-৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

২০/০৮/১৯৯২ যেশার। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

১৮০৫৩৬৯, /০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭২। আিম ল ইসলাম, িপতা: 
আঃ রিসদ মা ববর।

বাংলােদশ াংক ল, বাংলােদশ 
াংক কেলানী, উপশহর, িস ক, 

িসেলট-৩১০০।

উঃ িখল াম, ডাসার-৭৯২০, 
কালিকিন, মাদারী র।

৩০/১১/১৯৮৮ মাদারী র। এস.এস.িস.- ৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৪।

৭২৯৮৬৪২, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৩। মাঃ আ াহ আল 
মাসউদ, িপতা: মাঃ 
আ স সালাম।

০১ নং বাসা,০২ নং সড়ক, 
নওধার, ০৪ নং ওয়াড, ি শাল 
পৗরসভা, ি শাল-২২২০, 

ময়মনিসংহ।

০১ নং বাসা,০২ নং সড়ক, 
নওধার, ০৪ নং ওয়াড, ি শাল 
পৗরসভা, ি শাল-২২২০, 

ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৩।

৫৪২৬১৫৯, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৪। এ.এইচ. এম. িরয়া ল 
ইসলাম, িপতা: 
এ.এস.এম. নজ ল 
ইসলাম।

হালগড়া, রৗহা-২১০০, সদর, 
শর র।

হালগড়া, রৗহা-২১০০, সদর, 
শর র।

৩১/১২/১৯৯১ শর র। এস.এস.িস.- ৪.৬৩,  
এইচ.এস.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৩।

১৪৬১৩১০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৫। মান রা বগম, িপতা: 
ত. মাকেসদ িমঞা।

১১০ নং ইসলামাবাদ মােকট, 
ক.িস. দ. রাড, চ াম, সদর-

৪০০০, কােতায়ালী, চ াম।

১১০ নং ইসলামাবাদ মােকট, 
ক.িস. দ. রাড, চ াম, 

সদর-৪০০০, কােতায়ালী, 
চ াম।

০৫/০১/১৯৯২ চ াম। এস.এস.িস.- ৪.৮৮,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯।

৮৮৯৬৪৬১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৭৬। জা া ল ফরেদৗস এষা, 
িপতা: শিহ ল ইসলাম।

২৬৮, াট নং-৮িস/২, 
এিলফ া  রাড, ১৮নং দি ন 
িস  কেপা. িনউমােকট-১২০৫, 
ঢাকা।

২৬৮, াট নং-৮িস/২, 
এিলফ া  রাড, ১৮নং দি ন 
িস  কেপা. িনউমােকট-
১২০৫, ঢাকা।

১৭/০১/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৮।

৮৮৯৬৪৬০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৭। খিল র রহমান, িপতা: 
আকতা ামান।

২০৫/ ৪, পি ম াঘ ী, নরিসংদী 
সরকাির কেলজ-১৬০২, সদর, 
নরিসংদী।

াম; ভ য়ার চর আন  
বাজার, নগর, ০৪নং ওয়াড, 
সায়দাবাদ-১৬৩০, রায় রা, 
নরিসংদী।

১৬/০৮/১৯৮৮ নরিসংদী। এস.এস.িস.-এ-,   
এইচ.এস.িস.-এ-,  াতক- 

২য়,   াতেকা র-১ম।

২৬০০১৬৭/০৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৮। বনানী সাহা, িপতা:  
িনিখল চ  সাহা।

তালমা, তালমা-৭৮৪১, 
নগরকা া, ফিরদ র।

তালমা, তালমা-৭৮৪১, 
নগরকা া, ফিরদ র।

১৭/১০/১৯৮৯ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.২৫,   
এইচ.এস.িস.-২.৮০,  

অনাস- ২য়,         মা াস 
-২য়।

৭৭১৬৬০৫, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৯। মাঃিশহাব হাসান, িপতা: 
লতান আহেমদ।

বাসা-০৩২৮-০৩, সজবরিখলা, 
শর র সদর-২১০০, শর র।

বাসা-০৩২৮-০৩, সজবরিখলা, 
শর র সদর-২১০০, শর র।

১৮/১০/১৯৯৩ শর র। এস.এস.িস.- এ+,  
এইচ.এস.িস.- এ, 
িব.এস.িস.- িব।

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮০। র মাহা দ সাহােয়ব, 
িপতা: মাঃ ওয়ােজদ 
আলী।

কদমতলী, নপালতলী, কদমতলী-
৫৮২১, গাবতলী, ব ড়া।

কদমতলী, নপালতলী, 
কদমতলী-৫৮২১, গাবতলী, 
ব ড়া।

২৫/১২/১৯৯৩ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭০।

০২৭০৭৪৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮১। মাঃ ওয়ািছক বলােয়জী, 
িপতা: মাঃ শিহ র 
রহমান।

বাসা নং-৪১৭, সড়ক নং-১৭, 
চি র, হািকম র, ওয়াড-০১, 
বাংলািহিল-৫২৭০, হািকম র, 
িদনাজ র।

বাসা নং-৪১৭, সড়ক নং-১৭, 
চি র, হািকম র, ওয়াড-০১, 
বাংলািহিল-৫২৭০, হািকম র, 
িদনাজ র।

২৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৯।

২০০২৭১৯৩৪, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮২। মাঃ আল মা দ, িপতা: 
এ. ক.এম. শাম ল 
ইসলাম।

কেলজ শন রাড, হােজয়া, 
০৪নং ওয়াড, নীলফামারী-৫৩০০, 
সদর, নীলফামারী।

কেলজ শন রাড, হােজয়া, 
০৪নং ওয়াড, নীলফামারী-
৫৩০০, সদর, নীলফামারী।

২৩/০৬/১৯৯২ নীলফামারী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৭৮।

১৬২৮৯৮৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৩। ফারজানা ইসলাম, িপতা: 
ল ইসলাম।

১১/িজ, নীহািরকা ভবন, 
নীলে ত, ১৮নং িনউমােকট-
১২০৫, ঢাকা।

৭/ গ, কেরােনশন রাড, 
কাশর, ০২নং ওয়াড, 
কাতয়ালী-২২০০, সদর, 

ময়মনিসংহ।

০৩/০৬/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৬।

১০১৯৫২২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৪। ফারহানা রহমান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

বািড় নং-১৮, রাডনং-০৫, ক-
এইচ, সকশন-০২, িমর র, ঢাকা-
১২১৬।

২৫/২-িস, ব মাদারেটক, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা-
১২১৪, ঢাকা।

১০/১১/১৯৯০ চ দ র। এস.এস.িস.- ৪.৫০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.১১।

১৬২৮৯৫৬, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৮৫। নাজিরন খা ন, িপতা: 
মাঃ আসা ল ইসলাম।

হাি ং নং-২০৭, হােসনাগ , 
িজিপও-৬০০০, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী।

হাি ং নং-২০৭, হােসনাগ , 
িজিপও-৬০০০, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী।

১৯/০১/১৯৯১ রাজশাহী। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৯, 
এম.এস.িস.-৩.৪৭।

১৩২৭৪৩৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৬। মাঃ ওমর ফা ক, িপতা: 
মাঃ জ ল ইসলাম।

িশবরাম র, বলৈতল, ফলতলা-
৬৭৭০, শাহজাদ র, িসরাজগ ।

িশবরাম র, বলৈতল, 
ফলতলা-৬৭৭০, 

শাহজাদ র, িসরাজগ ।

২০/০১/১৯৯৩ িসরাজগ । এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

০৭৭৭৭৩১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৭। সাি র আহেমদ, িপতা: 
মাখেল র রহমান।

বাসা-৩৫, রাড নং-১৩, িন -
২, িখলে ত, ঢাকা।

াম: দওলা, পা: িব.এ.ইউ. 
মা াসা, উপেজলা: টাংগাইল, 
জলা: টাংগাইল।

৩১/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮, 
এম.এস.িস.-চলমান।

৮৮০২৯০১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৮। মাঃ আিম র রহমান, 
িপতা: শখ আিন র 
রহমান।

২৯৫/ঝ/৬/িড, িবজলী কণার, 
ঢালী অিফস, হাজারীবাগ, ঢাকা।

দীঘিলয়া, দীঘিলয়া-৯২২০, 
দীঘিলয়া, লনা।

৩০/০৭/১৯৮৭ লনা। এস.এস.িস.- ৪.৩১,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬২।

১৪৬৪৩৪১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৯। মাঃ সা াম হােসন, 
িপতা: মাঃ লতান 
উি ন।

৩৩, সােহব রাড (ইমাম 
সােহেবর বাসা) খ র বাগ, 

ভা া/ ০৬নং পারেগ া-১৩১০, 
করানীগ , ঢাকা।

৩৩, সােহব রাড (ইমাম 
সােহেবর বাসা) খ র বাগ, 

ভা া/ ০৬নং পারেগ া-
১৩১০, করানীগ , ঢাকা।

১০/১১/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-িব,  
এইচ.এস.িস.-এ-, 
িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

১৪৪৭০৪৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯০। মাঃ মাজাে ল হক, 
িপতা: মাঃ আজমল 
হােসন।

৩১২/৭/২/৩ক, লার বাগ ০৩নং 
গট, িমর র-২, ঢাকা।

মাঃ মাজাে ল হক, 
আশােকালা ম পাড়া, 
নেগালা, হাজরািদঘী, সদর, 

ব ড়া।

০৫/০২/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.- ৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৭।

০৮৯৮২৩৩, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯১। মাঃ আসাদউ ামান, 
িপতা: মাঃ 
মিনরউ ামান।

ক-১৩৫,৫/ িব, িড়ল, ১৮নং 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

ক-১৩৫,৫/ িব, িড়ল, ১৮নং 
িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

২৭/১২/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ২.৮১।

৮৯৯০০২৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯২। মাঃ মিন ামান, 
িপতা: মাঃ সাই র 
রহমান।

বাসা নং-১, ক নং-িস, রাড-০২, 
মহানগর েজ , হািতরিঝল, 
ওয়াড নং-২২, িখলগ ও-১২১৯, 
ঢাকা।

সাই র মি ল, বাসা নং-৪১/২, 
রানী বাজার বাবা ল রাড, 
ঘাড়ামারা-৬১০০, রাজশাহী।

১৫/১০/১৯৮৯ রাজশাহী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩২।

০২৫৩৮৯৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৪। মাঃ আল-আিমন 
হােসন, িপতা: মাঃ 

আলতাফ হােসন।

২/১, মইন রাড, ক-এল (২) 
দি ন বন , িখলগ ও-১২১৯, 
ঢাকা।

তা লী, ০৪নং কওড়া ইউ. 
তা লী-৮৪০০, সদর, 
ঝালকাঠী।

২৪/০৮/১৯৯২ ঝালকা । এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬১।

২৪২২৬২১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৯৫। সা াম হােসন, িপতা: 
মাজাে ল হক।

রাম নং-২০৩, এফ.আর.খান 
হল, েয়ট-১৭০৭, গাজী র সদর, 
গাজী র।

গাজীরেটক, তারপাড়া, 
দাহার-১৩৩০, দাহার, ঢাকা।

১৫/০৮/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস-৪.৩১,      
িড ামা- ৩.৮৮,    
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

১৯৩২১০২, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৬। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আিজ ল 
হক।

ই-৫/১, িবিপএ িস, াফ 
কায়াটার, সাভার, িবিপএ িস-

১৩৪৩, ঢাকা।

িময়াজান পাটওয়ারী বাড়ী, 
সাফালী পাড়া, কা ন র, 
রামগ , ল ী র।

০১/১২/১৯৮৮ ল ী র। এস.এস.িস.-৩.৬৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

িব.িব.এ.- ২.৮২, 
এম.িব.এ.-২.৭৭।

৯০৬৫৬৭৪, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৭। মা ন কিবর, িপতা:  
ইকরা ল ইসলাম।

জনীয়া, ০২নং বারাসাত, 
কািলনগর-৯২৩০, তরখাদা, 
লনা।

জনীয়া, ০২নং বারাসাত, 
কািলনগর-৯২৩০, তরখাদা, 
লনা।

২৫/১০/১৯৯৩ লনা। দািখল- ৫.০০,       
আিলম - ৫.০০,       
িব.এস.িস.- ৩.৪৮।

৮১১০২৫০, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৮। মাঃ সাহাগ হােসন, 
িপতা: মাঃ ইসাহাক 
আলী।

মনং-২০১৯, মইন িবি ং 
শহী াহ হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

ময়নাডা া, কশব, 
কবাড়ীয়া-৬৫১০, মা া, 

নওগ ।

০৫/১০/১৯৮৮ নওগ । এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৪.৬০,  

াতক- ২.৯৭,   
াতেকা র-৩.৫৪।

১৪৯০৫৫০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৯। আিত র রহমান,িপতা: 
ত. আ র রহমান।

বরদী সরকার স িমল, সাতানী 
বরদী, বরদী-২১৩০, বরদী, 

শর র।

বরদী সরকার স িমল, 
সাতানী বরদী, বরদী-
২১৩০, বরদী, শর র।

৩০/১২/১৯৯৩ শর র। এস.এস.িস.-৫.০০,  
এইচ.এস.িস.-৪.৯০, 
িব.িব.এ.- ৩.২৮, 
এম.এস.িস.-০০।

১৬২৮৯৭২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০০। মাঃ িজসান আহ দ, 
িপতা; মাঃ িসরাজ িময়া।

হাওলাদার িভলা, ১০৫৯, 
মরাজনগর , ক-িব, কদমতিল, 

রােয়রবাগ-১৩৬২, ঢাকা।

গারকা া বপারী বাড়ী, 
প চগািছয়া-৩৫১৬, 
দাউদকাি , িম া।

১৮/০৮/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.১৯,  
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

৯৫০৬৮২৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০১। মাঃ আির র রহমান, 
িপতা: মাঃ ফরহাদ 
হােসন।

ম নং-৩১১, ফজ ল হক 
সিলম হল, ঢাকা িব িব ালয়, 

কাজন হল-১০০০, রমনা, ঢাকা।

বাগভা ার রাড, বাগভা ার, 
দামারী, িড় াম।

২৩/০৮/১৯৮৯ িড় াম। এস.এস.িস.-৪.৮৮   
এইচ.এস.িস.-৪.৮০,  

াতক- ৩.৪৮,   
াতেকা র-৩.৮১।

০০৬২৭১৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০২। মাঃ আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ রওশন আলী।

২৩/এফ/িব, পি ম তজ রী 
বাজার, কাওরান বাজার, 
তজগ ও-১২১৫, ঢাকা।

াম: বড়ৈহবৎ র, ০১নং 
হবৎ র ইউিনয়ন, বারীনগর-

৭৪০৭, সদর, যেশার।

২৫/১০/১৯৯০ যেশার। এস.এস.িস.- ৪.৩৮,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২।

১০৮১০২৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০০৩। সাই ি ন, িপতা: আ ল 
জা ার।

িহল র (িময়াজী বাড়ী) 
িহল র, ০৫নং হাজীগ , চ দ র।

িহল র (িময়াজী বাড়ী) 
িহল র, ০৫নং হাজীগ , 

চ দ র।

০২/১২/১৯৮৭ চ দ র। এস.এস.িস.-৪.১৩  
এইচ.এস.িস.-৪.২০, 

িব.এস.িস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

১১১৬১১৬, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৪। মাঃ আিম ল ইহছান 
শািকব, িপতা: ল 
আিমন।

বািড়: ৮/িব, রাড নং-০১, 
লশান-১২১২, ঢাকা।

খাজামি ল, ক বাজার-
৪৭০০, ক বাজার।

২০/০৬/১৯৮৭ ক বাজার। এস.এস.িস-৪.১৪,      
িড ামা- ৩.০৪,    
িব.এস.িস.- ২.৭৬।

১৬৯৪৯৯৮, ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৫। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ সাম ল আলম।

বাসানং-২৩, রাড নং-৩/এফ, 
উ রা, স র-০৯, ঢাকা উ র 
িস   কেপা. উ রা-১২৩০, ঢাকা।

প ে াশী, প ে াশী-৬৭৩০, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

১২/১১/১৯৯০ িসরাজগ । এস.এস.িস.- ৩.৮৮,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৮।

০১৯৯৬১২/১৩৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৬। মাঃ মাইন উি ন, িপতা: 
মাঃ রিবউল হক।

কাজী নজ ল ইসলাম হল, ( 
বিধত অংশ), মনং-৪০৬, েয়ট, 
গাজী র সদর-১৭০৭, গাজী র।

ওিছম উি ন হাজী বাড়ী, উঃ 
ল ী র, মাটবা, লসকরহাট-
৩৯০৩, সদর, ফনী।

০১/০১/১৯৯১ ফনী। এস.এস.িস-৪.৯২,      
িড ামা- ৩.৭৬,    
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

০৭৮৩৯২৫, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৭। মাঃ ওসমান গিন, 
িপতা: মাঃ আজগর আলী।

১৩/২, জিমদার বািড়, িনবাস-িস, 
মিদনা মােকট, িসেলট ধান 
ডাকঘর-৩১০০, সদর, িসেলট।

ব ছনকা া, ওয়াড নং-০৪, 
বরদী পৗরসভা, বটতলা 

বাজার-২১৩০, বরদী, 
শর র।

০৮/০৩/১৯৯১ শর র। এস.এস.িস.-৪.০০   
এইচ.এস.িস.-৪.৩০,  

াতক- ৩.২১,   
াতেকা র-৩.৩০, 
িপিজিড়-৩.০১।

০৮১২৯৮৩/৪৬/৫৮, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৮। চায়না খা ন, িপতা: 
আ র রিহম।

১০৯, ওয়াবদা রাড,তালতলা, 
ওয়াড নং-০৪, িমর র-৭০৩০, 

ি য়া।

১০৯, ওয়াবদা রাড,তালতলা, 
ওয়াড নং-০৪, িমর র-৭০৩০, 

ি য়া।

২১/০৯/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.- ৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৮।

৮১৯৭৮০২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৯। মা ন হােসন, িপতা: 
সেমজ উি ন।

লচর, মাহ দনগর, 
মােকারেকাল-১৯৩০, সদর, 
টাংগাইল।

লচর, মাহ দনগর, 
মােকারেকাল-১৯৩০, সদর, 
টাংগাইল।

০৫/০৫/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৭৫,   
এইচ.এস.িস.-২.৭০,  

অনাস-২য়,         মা াস- 
১ম।

০৬৬৬৮২৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১০। দবাশীষ দ, িপতা: 
িনেপ  দ।

২৭৮, সরকারী কেলজ রাড, 
াগাছা, ০৩নং ওয়াড, 
াগাছা-২২১০, ময়মনিসংহ।

২৭৮, সরকারী কেলজ রাড, 
াগাছা, ০৩নং ওয়াড, 
াগাছা-২২১০, ময়মনিসংহ।

০৫/০১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৪.০৬,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

০৮২৪৫৯৭, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০১১। মাঃ মাশারফ হােসন, 
িপতা: মাহা দ আলী।

রিত, িব ান , ডাংরারহাট-
৫৬১০, রাজারহাট, িড় াম।

রিত, িব ান , ডাংরারহাট-
৫৬১০, রাজারহাট, িড় াম।

১০/০৮/১৯৮৯ িড় াম। এস.এস.িস.- ৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৪।

৮০১৫৬০১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১২। মাঃ এনােয়ত উ াহ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
মাতেলব।

গড়পাড়া, ০২নং কড়ইচড়া, 
চর জামািনকা-২০১০, মাদারগ , 
জামাল র।

গড়পাড়া, ০২নং কড়ইচড়া, 
চর জামািনকা-২০১০, 
মাদারগ , জামাল র।

৩০/১০/১৯৮৭ জামাল র। এস.এস.িস.- ৪.১৩,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৬০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৭।

০০৮৩৪৬৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৩। িবজয় মার ম ল, 
িপতা: রনিজত মার 
ম ল।

হাি ং নং-৬৬৫/১, ঝাউতলা 
(দি ন), ১০ নং ওয়াড, আদশ 
সদর, িম া।

হাি ং নং-৬৬৫/১, ঝাউতলা 
(দি ন), ১০ নং ওয়াড, আদশ 
সদর, িম া।

১১/০৭/১৯৮৭ নামগ । এস.এস.িস.- ৩.৫০,    
এইচ.এস.িস.-৩.৫০,  

িব.এস.িস- ২য়, 
এম.এস.িস-১ম,   িপিজিড়-

৩.১৫।

৭২২৪৬৪৪, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৪। সামনাথ নায়ক, িপতা: 
সেত  নায়ক।

১৮২, রাম  িমশন রাড, ১২ 
নং ওয়াড, সদর, ময়মনিসংহ।

৪২৩, নং নায়ক বাড়ী, 
ভাগাইরপাড়, ০৯ নং 

মিরচ রান ইউ: ফিকরপাড়া-
২১১০, নািলতাবাড়ী, শর র।

২৫/০৬/১৯৯২ শর র। এস.এস.িস.- ৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.- ৩.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৬।

৭৫৬৫৫০৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৫। কাম ল হােসন, িপতা: 
মাঃ মা ফা।

জনতা িমিড়য়া সািভস, 
জিমদারহাট, বগমগ , 
নায়াখালী।

সাম ল হক মা ার বাড়ী, াম: 
রিফক র, ইউ: ১৩/ ওয়াড-
০৫, জিমদারহাট-৩৮২৫, 
বগমগ , নায়াখালী।

০১/০৬/১৯৮৮ নায়াখালী। এস.এস.িস-৩.১৯,      
িড ামা- ৩.২৩,    
িব.এস.িস.- ৩.১৪।

০৭৩৯০৮৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৬। মন দাশ, িপতা: িবমল 
দাশ।

পি ম ক রযীল, ক রযীল, 
বায়ালখালী, চ াম।

পি ম ক রযীল, ক রযীল, 
বায়ালখালী, চ াম।

১৮/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.- ৩.৮১,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৬।

৬২১১৪৩১, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৭। িব  মার নাথ, িপতা: 
গাপাল নাথ।

মহানাম  বাজার, চৗ রীহাট, 
দাড়ারাম সড়ক, ০৩নং ওয়াড, 
ফেতয়াবাদ, ১২ নং িচকনদ ী, 
চ াম।

নাথপাড়া কািলবািড়, ব 
কলগ ও, ০২নং ওয়াড, 
জালালাবাদ-৪২১৪, চ াম 
িস  কেপাঃ, চ াম।

২০/১২/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.- ২.৮৮   
এইচ.এস.িস.-৩.৪০,  

াতক- ৩.০৫।

১৫১৫৪২৪, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০১৮। মাঃ সা াদ হােসন, 
িপতা: মাঃ ওয়ােজদ 
আলী।

বাসা নং-৩৫, খাতাম র, 
দিজপাড়া, ০৫নং খাতাম র, 
ময়দান র-৫৩১০, সয়দ র, 
নীলফামারী।

বাসা নং-৩৫, খাতাম র, 
দিজপাড়া, ০৫নং খাতাম র, 
ময়দান র-৫৩১০, সয়দ র, 
নীলফামারী।

১২/১২/১৯৯৪ নীলফামারী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৯।

০২৭০৭৪৭, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৯। ফজেল হাসান সািকব, 
িপতা: মাজা ফর 
আহেমদ।

যে , মাজা ফর আহেমদ, 
িডিভশনাল কে ালার অক 
একাউ স অিফস, বািড় নং-
৬৫/এ-২, রা া নং-০৩, 
চকবাজার-৪২০৩, প চলাইশ, 
চ াম।

হালদার ল, গারাংিগয়া, 
সানাকািনয়া, গারাংিগয়া 

মা াসা-৪৩৮৬, সাতকািনয়া, 
চ াম।

০১/১১/১৯৯৪ চ াম। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৪।

০৬০৬৮৬২, ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২০। মাঃ ইয়ািসন আলী খান, 
িপতা: ত. মাঃ 
ইমা ল হক খান।

িসিব-২০৭/ ১-এ, ৪থ তলা, 
িমর র-১৪, ঢাকা ক া নেম -
১২০৬, ঢাকা।

াম: মসদই, ডাকঘর: বাির া 
বাজার, থানা: িমজা র, জলা: 
টা াইল।

০১/০১/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪২।

০৪৯৭৭২৯, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২১। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা; মাঃ  ছােয়ন 
উি ন।

৪৩০/ িব, মীর মশাররফ হােসন 
হল, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 
সাভার, ঢাকা।

মিরচা ইউিনয়ন, বরাগীর চর-
৭০৫১, দৗলত র, ি য়া।

১৬/০২/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.- ৪.৮১   
এইচ.এস.িস.-৫.০০,  

াতক- ৩.১২।

১৬৭৮১৯৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২২। রািবয়া বসরী, িপতা: 
মাঃ আ র রিহম।

গজািরয়া, ০৬নং আদারিভটা, 
পিলশা-২০৫১, মাদারগ , 
জামাল র।

গজািরয়া, ০৬নং আদারিভটা, 
পিলশা-২০৫১, মাদারগ , 
জামাল র।

০৮/১০/১৯৯০ জামাল র। এস.এস.িস.-৩.২৫,   
এইচ.এস.িস.-৪.৫০, 
অনাস - ১ম,         

মা াস-১ম।

০৪৯৮৪০০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৩। মেহ না িম , িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন।

বাসা নং-১৮, সড়ক নং-১৫, 
িন -২, িখলে ত-১২২৯, ঢাকা।

করমজা, করমজা-৬৬৮০, 
সািথয়া, পাবনা।

২০/০৯/১৯৯১ পাবনা। এস.এস.িস.-৫.০০   
এইচ.এস.িস.-৫.০০,  

াতক- ৩.১৪,   
াতেকা র-৩.৪৯।

৯৪০১২২৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৪। হা দ তািরক আখতার, 
িপতা: হা দ িসরা ল 
হক।

এনােয়ত হােসন, হািতয়া ার, 
িজিপছ-২০, িবেগট, মহাখালী, 
লশান-১২১২, ঢাকা।

জা াত বগম, িসরাজ 
মা ারবািড়, চর টবগী, 
রামদয়াল বাজার-৩৭৩০, 
রামগিত, ল ী র।

০১/১১/১৯৮৭ ল ী র। এস.এস.িস.- ৪.৩১,    
এইচ.এস.িস.-৪.২০,  
িব.এস.িস- ৩.০৮, 
এম.এস.িস-চলমান।

১৫৫৮০৩০, ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৫। সাই ল হাসান সকত, 
িপতা: মাঃ রজাউল 
কিরম।

যে : মাঃ রজাউল কিরম, 
চ াছাল, ঝলম, আ া বাজার-

৩৫৬০, ব ড়া, িম া।

যে : মাঃ রজাউল কিরম, 
চ াছাল, ঝলম, আ া 

বাজার-৩৫৬০, ব ড়া, িম া।

০১/১১/১৯৯১ িম া। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৬।

১৫৫৮১৭৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০২৬। মাঃ মহরা ল ইসলাম 
ইমন, িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

বািড়নং-৪৩, লন-৩, ক-এ, 
সকশন-০৬, িমর র-১২১৬, 

ঢাকা।

বািড়নং-৪৩, লন-৩, ক-এ, 
সকশন-০৬, িমর র-১২১৬, 

ঢাকা।

৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৪।

০৯২২২০৬, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৭। মাঃ ফা ক হােসন, 
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

রতন কাওয়াক, ১১ নং উ াপাড়া/ 
০৯নং ওয়াড, উ াপাড়া আর, এস-
৬৭৬১, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

রতন কাওয়াক, ১১ নং 
উ াপাড়া/ ০৯নং ওয়াড, 
উ াপাড়া আর, এস-৬৭৬১, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

২৫/১২/১৯৮৮ িসরাজগ । এস.এস.িস.-িব,   
এইচ.এস.িস.-এ,    অনাস 
-২য়,         মা াস-১ম।

০৮৯৭৯৬০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৮। মন িব াস, িপতা: চ ন 
িব াস।

ডা ার বািড়, সবতারা, ০৯ নং 
গ র, ০২ নং ওয়াড, 
আহ দ র-৩৬১০, হাজীগ , 
চ দ র।

ডা ার বািড়, সবতারা, ০৯ নং 
গ র, ০২ নং ওয়াড, 
আহ দ র-৩৬১০, হাজীগ , 
চ দ র।

০১/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.- ৩.৮৮,    
এইচ.এস.িস.-৩.৬০,  

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-১ম।

৭৯০৪৫২৮, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৯। মাঃ রাদ িময়া, িপতা: 
মাঃ আলাল উি ন।

সালাম-৬০৬, অমর এ েশ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, কাজন হল-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

বােগরহাট , জামাল র সদর-
২০০০, জামাল র।

০১/০৭/১৯৯৪ জামাল র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৬।

১৮৬২২৬৩,  ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩০। তানজা ল ইসলাম িম , 
িপতা: মাঃ কাম ল 
ইসলাম।

আিরফ ছা াবাস, চড়পাড়া, ওয়াড-
০৩, ি শাল-২২২০, ময়মনিসংহ।

বাসা/ হাি ং-০৪, উ র 
বানাইল, গাংগাইল, িনজ 
বানাইল-২২৮২, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

১৬/১২/১৯৯৩৩ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.৭১।

৫৪২৬১৫৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩১। খায় ল হাসান, িপতা: র 
 মাহা দ খান।

ম নং-৫৪১, হাজী হা দ 
মহিসন হল, ঢাকা িব  িব ালয়-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

হাগলপািতয়া, ঝাউিদ, সদর, 
মাদারী র।

৩০/১২/১৯৯২ মাদারী র। এস.এস.িস.- ৪.৬৩,    
এইচ.এস.িস.-৪.৯০,  
িব.এস.এস- ৩.৪২, 
এম.এস.এস-৩.৩৫।

০৭১৬০২৫, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩২। কাওছার আহেমদ, িপতা: 
আ ল স হাওলাদার।

রাড নং-০১, ব সিলমবাগ, 
৫৬ নং আ াফাবাদ-১২১১, 
কামরা ীরচর, ঢাকা।

রাড নং-০১, ব সিলমবাগ, 
৫৬ নং আ াফাবাদ-১২১১, 
কামরা ীরচর, ঢাকা।

১০/০৮/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৩.৮১,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৮০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৭।

১৬৪৭৮৪০, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৩। মাঃ আ  জাফর, িপতা: 
মাঃ গালাম মা ফা।

৫২/৭/১, পি ম রাজা বাজার, 
তজগ ও, ঢাকা-১২১৫।

াম: বাউরতলা, পা: দাকর 
গ , থানা: লাকসাম, জলা: 

িম া।

২৭/১১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.- ৩.৫০,  
এইচ.এস.িস.- ২.৬০, 
িব.এস.িস.- ২.৮৯।

০৮১২৮০৭, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৩৪। মাঃ রামান িময়া, িপতা: 
মাঃ িসরাজ িময়া।

মাঃ রামান িময়া, যে : মাঃ 
আিম ল ইসলাম, সহকারী 
পিরচালক, এসইএসআইিপ, ১৬ 
আ ল গিন রাড, ২য় ক (৬  
তলা) িশ া ভবন, ঢাকা।

গাংকা া বপারী বািড়, 
গাংকা া, ওয়াড নং-০১, 
প চগািছয়া-৩৫১৬, 
দাউদকাি , িম া।

২৪/১১/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৪.০৬,   
এইচ.এস.িস.-৪.২০,    

অনাস -২য়,         মা াস-
২য়।

৯৫০৬৮২৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৫। অন  মার রায়, িপতা: 
িথতাশ চ  রায়।

দি ন বহলা, ০৭ নং ইউিনয়ন, 
কা ন -৫২১০, িবরল, িদনাজ র।

দি ন বহলা, ০৭ নং ইউিনয়ন, 
কা ন -৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

২২/০৭/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৪.২৫,   
এইচ.এস.িস.-৩.৮০,    

অনাস -২.৮২।

৭১১৫৬০১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৬। মা াসীম িব াহ িম ক, 
িপতা: মাঃ আ ল 
মােলক।

অমর এ েশ হল, ম-সালাম-
৬০৫, ঢাকা িব িব ালয়, কাজন 
হল-১০০০, রমনা, ঢাকা।

চকপাড়া, পাগলিদঘা, 
পাগলিদঘা-২০৫৫, 

সিরষাবািড়, জামাল র।

১০/১০/১৯৯৩ জামাল র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

১৮৬২২৮২, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৭। মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ খিল র রহমান।

ভাদগাতী, ০৫ নং ভা ারেকাট, 
আিমর র-৯২৪১, ব য়াঘাট, 
লনা।

ভাদগাতী, ০৫ নং ভা ারেকাট, 
আিমর র-৯২৪১, ব য়াঘাট, 
লনা।

০৬/১০/১৯৮৮ লনা। এস.এস.িস.-৪.০০,   
এইচ.এস.িস.-৩.৪০,    

অনাস -২য়,         মা াস-
২য়।

৭০৫২০৯০, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৮। মাঃ মিশউর রহমান, 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

সারা , উ র কাউিনয়া 
হাউিজং, ০১ নং ওয়াড, িজপও 
বিরশাল-৮২০০, সদর, বিরশাল।

সারা , উ র কাউিনয়া 
হাউিজং, ০১ নং ওয়াড, িজপও 
বিরশাল-৮২০০, সদর, 
বিরশাল।

০১/০১/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস-৪.৫০,      
িড ামা- ৩.৫৯,    
িব.এস.িস.- ৩.১৩।

৩১৫০২৯৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৯। জা া ল ফরেদৗস 
অ রা, িপতা: এ. ক.এম. 
আ র রব।

অ রা মি ল, জনতা কেলজ 
রাড, মকী-৮৬০২, মকী, 

প য়াখালী।

অ রা মি ল, জনতা কেলজ 
রাড, মকী-৮৬০২, মকী, 

প য়াখালী।

০২/১১/১৯৯৩ প য়াখালী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.০১।

৫২৬৪১২০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪০। মাঃ আেনায়ার জািহদ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জা ার।

২১৩, দি ন গায়ান, ০২নং 
ওয়াড, িখলগ ও-১২১৯, ঢাকা।

রাতন বা র, হাউলী 
ইউিনয়ন, গািব র-৭২২১, 
দা ড় দা, য়াডা া।

২৯/০৭/১৯৯০ য়াডা া। এস.এস.িস-৪.০৬,      
িড ামা- ২.৯৫,    
িব.এস.িস.- ৩.৫৬।

১৫৩১০২১, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪১। আিরফ হােসন, িপতা: 
মাঃ হমােয়ত হােসন।

হাি ং নং-২৭০, িসিনয়র মা াসা 
সংল  সড়ক, দি ন িশয়ালকা , 
ভা ািরয়া-৮৫৫০, িপেরাজ র।

হাি ং নং-২৭০, িসিনয়র 
মা াসা সংল  সড়ক, দি ন 
িশয়ালকা , ভা ািরয়া-৮৫৫০, 
িপেরাজ র।

২৭/০১/১৯৯৩ িপেরাজ র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৯০, 
িব.এস.িস.- ২.৪২।

৫২৬৪১২১, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৪২। নাজনীন আ ার, িপতা: 
রউি ন আহেমদ।

িব-৩৭/এফ, আগারগ ও তালতলা, 
সরকাির অিফসাস কায়াটার, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

বাগাট উ রপাড়া, বাগাট-
৭৮৫০, ম খালী, ফিরদ র।

০২/০৮/১৯৮৬ ল ী র। এস.এস.িস-৪.৫৯,      
িড ামা- ২.৯১,    
িব.এস.িস.- ৩.১৫।

৫০৪১১৭৬, ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৩। মাঃ শাহীন আলম, 
িপতা: মাহা দ জসীম 
উ ীন।

২১/ই আিজম র সরকাির 
কেলানী, লালবাগ, ঢাকা।

াম: ঘাষগ ও, পা: 
বড়িমজা র, থানা: মেনাহরদী, 
জলা: নরিসংদী।

১৫/০২/১৯৮৭ নরিসংদী। এস.এস.িস.- ২.৬৯,    
এইচ.এস.িস.-৩.১০,  

িব.এ.- ২য়,      এম.িব.এ-
৩.৩৮।

০৭১৬১১৯, /০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৪। মাঃ কৗিশ ামান, 
িপতা: মাঃ হািম র 
রহমান।

দি নিতত পাড়া, িডমলা-৫৩৫০, 
িডমলা, নীলফামারী।

দি নিতত পাড়া, িডমলা-
৫৩৫০, িডমলা, নীলফামারী।

২৯/১০/১৯৯১ নীলফামারী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২১।

১৬২৮৯৭৪, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৫। অ রাধা কমকার, িপতা: 
অবনী কমকার।

১৫২/১, তজ নীপাড়া, ওয়াড-
২৬, .এস.ও-১২১৫, তজগ ও, 
ঢাকা।

হাি ং নং-৫৭৪, রদী, 
ওয়াড-০১, টরকী ব র-৮৩২১, 
গৗরনদী, বিরশাল।

২০/১০/১৯৮৮ বিরশাল। এস.এস.িস.- ৪.১৯,    
এইচ.এস.িস.- ৫.০০,  

িব.এস.িস- ৩.৮১, 
এম.এস.িস-চলমান।

১০৮০৯২০, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৬। মায়রা তামা া জা াত, 
িপতা: মাঃ ফিরদ উি ন।

বাড়ী নং-৬৪, াট-৬০৩, 
এিভিনউ-৫, ক-এ, সকশন-৬, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

বাড়ী নং-৬৪, াট-৬০৩, 
এিভিনউ-৫, ক-এ, সকশন-
৬, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

০২/১১/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৩.৫৬,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.০৫।

১৬২৮৯৩১, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৭। মাঃ হািম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ হা ন 
হাওলাদার।

যে  মাঃ হা ন অর রিশদ হাং, 
ানীয় ও রাজ  অিডট অিধদ র, 

অিডট কমে , স নবািগচা, 
ঢাকা-১০০০।

যে : মাঃ আ ল কােশম 
হাং, পািতলাপাড়া, কািল িড়, 
শানখাম-৮৬২২, বাউফল, 
প য়াখালী।

০১/১১/১৯৮৯ প য়াখালী। এস.এস.িস.- ২.৩৮,    
এইচ.এস.িস.- ৩.৯০,  

িব.িব.এ- ২য়, এম.িব.এস.-
২য়।

৯৯০৫০৪৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৮। মাঃ িরফাত িবন এমদাদ, 
িপতা: মাঃ এমদাদ 
হােসন।

কৗ দী-৯৭৮/২, কলাবাগান, 
বাড়ী, জামাল র সদর-

২০০০, জামাল র।

কৗ দী-৯৭৮/২, কলাবাগান, 
বাড়ী, জামাল র সদর-

২০০০, জামাল র।

০৭/০৫/১৯৯৩ জামাল র। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.২০, 
িব.এস.িস.- ৩.৩৮।

০৪৯৮৩৯৫/২১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪৯। মাঃ র ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ র রহমান।

মািনকপীর ডাবর ডা া, ০৩নং 
বংহারী বন াম, মািনকপীর-

৫০১০, বাদা, প গড়।

মািনকপীর ডাবর ডা া, 
০৩নং বংহারী বন াম, 
মািনকপীর-৫০১০, বাদা, 
প গড়।

২৮/০৪/১৯৮৯ প গড়। এস.এস.িস.- ৩.৭৫,    
এইচ.এস.িস.- ৩.৩০,  

িব.এস.িস- ২য়, 
এম.এস.িস-১ম।

১৪৮৯৩৮৩-৪৬/৩৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৫০। শরিদ  িদবা, িপতা: 
মার মািঝ।

৩য় তলা, চাস টাওয়ার, ব  
মা াইল, িজনিজরা, করানীগ -
১৩১০, ঢাকা।

৩য় তলা, চাস টাওয়ার, ব  
মা াইল, িজনিজরা, 
করানীগ -১৩১০, ঢাকা।

২৫/০৯/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৫.০০   
এইচ.এস.িস.-৫.০০,  

াতক- ৩.৫৫।

৮৮৬৯৭৩৪, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫১। মাঃ মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ খারেশদ 
আলম।

গাগলা বাজার, সে াষ র, 
গাগলাবাজার-৫৬৬০, নােগ রী, 

িড় াম।

গাগলা বাজার, সে াষ র, 
গাগলাবাজার-৫৬৬০, 
নােগ রী, িড় াম।

০৮/১১/১৯৯১ িড় াম। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৯৭।

১৩৬৪৯৪৫/৪৬/৭৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫২। উ ল মার, িপতা: 
অিনল মার িব াস।

খ লবাড়ী, পলাশবাড়ীয়া, 
নহাটা-৭৬৩২, মহ দ র, মা রা।

খ লবাড়ী, পলাশবাড়ীয়া, 
নহাটা-৭৬৩২, মহ দ র, 
মা রা।

০৭/০৯/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-এ+,    
এইচ.এস.িস.-এ,  

িব.এস.িস- িব, এম.এস.িস-
িব।

৯২১৪০২৩, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৩। শখ রাই ল ইসলাম, 
িপতা: শখ সাই াহ।

৮২৪/ ২ নং, পি ম কাজীপাড়া, 
১৪নং ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
ঢাকা।

২৫ নং, টপাড়া স াল রাড, 
২৮ নং ওয়াড, লনা সদর-
৯১০০, লনা।

০১/০১/১৯৯৩ লনা। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৬৫।

১২৪৯৪৫৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৪। জীবন মার ঘাষ, িপতা: 
রােজ  নাথ ঘাষ।

রান র িরয়া, জ ল, পা িলয়া-
৭৭৩০, বািলয়াকা ী, রাজবাড়ী।

রান র িরয়া, জ ল, 
পা িলয়া-৭৭৩০, বািলয়াকা ী, 
রাজবাড়ী।

৩০/০৬/১৯৮৭ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.- ২.৬৯,    
এইচ.এস.িস.- ৩.০০,  

িব.িব.এস- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

৩০০/-

১০৫৫। িনশান মার িসংহ, 
িপতা: ব  মার িসংহ।

মনং-৮০০৩, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

বরইগ ও, ০১নং বাকই, 
ভারাজগত র-৩৫৭০, 

লাকসাম, িম া।

১৩/০৮/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৪.৩১,    
এইচ.এস.িস.-৪.৭০,  
িব.এস.িস- ২.৫৭, 
এম.এস.-৩.১৩।

০০৬২৭৪৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৬। মাহা দ জিহ ল আলম, 
িপতা: মাহা দ শাহ 
আলম।

২২নং, পি ম কাফ ল, 
মাহা ত র-১২০৭, ঢাকা।

নারচর, ০৪নং র, চৗ হনী 
বাজার-৩৫৫০, চৗ াম।

১৬/১১/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৫০, 
িব.এস.িস.- ৩.২৫।

৮৫৮২৮৯২, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৭। ৎ ন নাহার, িপতা: 
আিম ল হক।

বাসা নং-িড-২, সানালী াংক 
অিফসাস কায়াটার, স র-৮, 

ট-৬, উ রা-১২৩০, ঢাকা।

নওদা খ ড়ারা, বহলবাড়ীয়া-
৭০৩০, িমর র, ি য়া।

২৩/০৫/১৯৯১ ি য়া। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.১৭।

০৭৬৯৩০৫, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৮। মিরয়ম আ ার, িপতা: 
মীর আিমর হােসন।

যে , মিরয়ম আ ার, অড া  
স ার এ  ল ( রকড শাখা), 

রােজ র সনািনবাস, গাজী র-
১৭৪২।

মীর িভলা, রখালী, ০৫নং 
বা া ইউিনয়ন, পরানগ -
৮৩০০, সদর, ভালা।

০১/০৩/১৯৮৮ ভালা। এস.এস.িস.- ২.৬৯,    
এইচ.এস.িস.-৩.৮০,  

িব.এ.- ১ম,          এম.এ-
১ম।

৮২৬৪৯৩৭, ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৫৯। মাঃ হািস ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

িজিপ জ-১৫২/১,  এ   ল 
রাড, মহাখালী, লশান-১২১২, 

ঢাকা।

মৗ লকা ী, পলাশবািড়য়া, 
ম লগাতী-৭৬৩২, মহা দ র, 
মা রা।

১৩/০৮/১৯৯৩ মা রা। এস.এস.িস.- ৩.৮১,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৭০, 
িব.এস.িস.- ২.৮০।

০৭৬৯২৯৮, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬০। মাঃ আলা উি ন মা া 
িদ , িপতা; মাঃ আ  
তােলব মা া।

যে : িম ন আল মা ন, ক  
নং-৫৯৯, িব ইউ িব , ঢাকা 
কমাস কেলজ রাড, িমর র, 
ঢাকা।

বাসা নং-৮০৮/১, আিদ 
টাংগাইল, ছাপড়া মসিজদ 
রাড, সদর, টাংগাইল।

১৬/১২/১৯৯০ টাংগাইল। এস.এস.িস.- ৪.৪৪,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.২০।

৭৪৮৮৮৫৩, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬১। িছফা াহ, িপতা: আ ল 
বাশার এ রহীম।

৩৮, উ র িছটিক, আ রা িছটিক-
৮৪৩২, কাঠািলয়া, ঝালকাঠী।

৩৮, উ র িছটিক, আ রা 
িছটিক-৮৪৩২, কাঠািলয়া, 
ঝালকাঠী।

১২/০১/১৯৯০ ঝালকা । দািখল.-৪.৬৭,     আিলম- 
৫.০০,  িব.এস.িস- ৩.৩৬, 

এম.এস.িস-৩.৬২।

৪৮৭৫৪৬০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬২। আলমগীর কবীর, িপতা: 
শিহ ল ইসলাম।

ম নং-৩২১, শহীদ হািব র 
রহমান হল, রাজশাহী 
িব িব ালয়, িবেনাদ র বাজার, 
মিতহার, রাজশাহী।

গািব র, মহারাজ র, 
অ া িনয়া-৯২৯০, কয়রা, 
লনা।

০১/০৩/১৯৯২ লনা। দািখল.-৫.০০,     আিলম- 
৫.০০,  িব.এস.িস- ৩.২৯।

১৮০৫৩৩৯, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৩। আ  ছােলহ মাঃ মা ম, 
িপতা: মাঃ আিম ল 
ইসলাম।

৩১৭, বিসরপাড়া, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

৩১৭, বিসরপাড়া, ঠা রগ ও-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

২৬/১২/১৯৮৮ ঠা রগ ও। এস.এস.িস.-৪.৭৫,    
এইচ.এস.িস.-৪.৮০,  

িব.এস.িস- ৩.০১, 
এম.এস.িস-৩.২৫।

১১৪৮৯৭০, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৪। আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: র রহমান।

নগর রদী, ০৩নং ওয়াড, 
ক দ র-৮১৪০১, গাপালগ ।

নগর রদী, ০৩নং ওয়াড, 
ক দ র-৮১৪০১, 
গাপালগ ।

১৫/০৮/১৯৮৯ গাপালগ । এস.এস.িস.-২.৮৮,    
এইচ.এস.িস.-৩.২০,  

িব.িব.এস.- ২য়, 
এম.িব.এস.-২য়।

৯৪০১২৩৬, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৫। মাঃ শাদমান সৗিমক 
এরফান, িপতা: ত. 
এরফান আলী।

৩৮/২, জ রা মহ া, িরংেরাড, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

শামীম আরা িসরাজী, িশি কা 
আনসার িভিডিপ ল এ  
কেলজ, আনসার একােডমী-
১৭৫১, কািলয়াৈকর, গাজী র।

১৫/০৬/১৯৯২ িদনাজ র। এস.এস.িস.- ৪.৭৫,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৩০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

১৪৪৯৮০৭, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৬। আ  সাঈদ িসি কী, 
িপতা; মাঃ আ ল হােশম 
িসি কী।

িজিপ চ-১৭১(৬  তলা) িব গট, 
 মহাখালী, লশান-১২১২, ঢাকা।

নয়ন র, ভাওয়াল গড়, 
রােজ র ক া ঃ-১৭৪২, 
সদর, গাজী র।

২৭/১০/১৯৯১ গাজী র এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪১।

০৭৭৫৮১৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৬৭। মাঃ আ  সাঈদ, িপতা: 
মাঃ আ  বাকার।

৩৭৬/ ৪, ব কাজী পাড়া, িমর র-
১২১৬, কাফ ল, ঢাকা।

৩৭৬/ ৪, ব কাজী পাড়া, 
িমর র-১২১৬, কাফ ল, ঢাকা।

০১/১০/১৯৯৪ ঢাকা। এস.এস.িস.- ৪.৫৬,  
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ২.৬৭।

০৪৯৭৭২৮, ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৮। মাঃআহসান হািবব, 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

চ খান পি ম (মা ার বাড়ী), 
লবাড়ী-৫৬৮০, লবাড়ী, 
িড় াম।

চ খান পি ম (মা ার বাড়ী), 
লবাড়ী-৫৬৮০, লবাড়ী, 
িড় াম।

০২/১২/১৯৯০ িড় াম। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৪.৪০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৪।

১৬৮১৫২৭, ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৯। শাহীন িময়া, িপতা: মাঃ 
ই াহীম িময়া।

ক  নং-৫৩৯, হাজী মাঃ মহসীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, রমনা, 
ঢাকা।

দিড়িবশন ী, িবশন ী, 
গাপালদী-১৪৫১, 

আড়াইহাজার, নারায়নগ ।

০৩/০৫/১৯৯১ নারায়নগ । এস.এস.িস.- ৪.৯৪,    
এইচ.এস.িস.-৪.৮০,  

িব.িব.এ.- ৩.৩৫, 
এম.িব.এ.-৩.৩৮।

০৭১৬০২৭, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭১। আ াফ উি ন, িপতা: 
আ ল কােশম।

িনজাম উি ন িময়ািজ বাড়ী, 
চরক কড়া, ০২নং ওয়াড, ন ন 
বাজার-৩৮৫০, কা ানীগ , 
নায়াখালী।

িনজাম উি ন িময়ািজ বাড়ী, 
চরক কড়া, ০২নং ওয়াড, ন ন 
বাজার-৩৮৫০, কা ানীগ , 
নায়াখালী।

১৬/০৭/১৯৯১ নায়াখালী। এস.এস.িস.- ৪.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৩.৫৫, 
িব.এস.িস.- ৩.৫৪।

০১৪১৪৮৮, ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭২। মাঃ আ র রা াক, 
িপতা: মাঃ আলী আ াফ।

যে : জািকর হােসন শাহজী, 
াট নং-২১৩, হাউজ -২৮৭, 

শলেটক আিছয়া গােডন, 
এিলফ া  রাড, িনউমােকট-
১২০৫, ঢাকা।

যে : মাঃ আলী আ াফ, 
িপলিগরী রহমেতর বাড়ী, 
আ া, ছাট লাগ ও-৩৫৬০, 
ব ড়া, িম া।

২৪/১০/১৯৯২ িম া। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.২০।

১৫৫৮১৭৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৪। মাঃ আলম হােসন, 
িপতা: মাঃ র িময়া।

টিল এ েচ  িলিমেটড, বাসা-
৩১, রাড-০৬, বনানী, ঢাকা-
১২১৩।

আলম র, ০২নং 
পঃবংশী া, বংশী া্-
২৪৫৬, ধমপাশা, নামগ ।

২০/০২/১৯৮৯ নামগ । এস.এস.িস.- ৪.২৫,  
এইচ.এস.িস.- ৪.১০, 
িব.এস.িস.- ৩.০০।

০৯০৩১০১, ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৫। মাশাররাত মা ফা, 
িপতা: ক.এম.এ. িকদ।

িতিত া-৩০৭, কািদরগ , 
দিড়খরেবানা, ১৫নং ওয়াড, 
রাজশাহী ক া ঃ বায়ািলয়া থানা, 
রাজশাহী।

িতিত া-৩০৭, কািদরগ , 
দিড়খরেবানা, ১৫নং ওয়াড, 
রাজশাহী ক া ঃ বায়ািলয়া 
থানা, রাজশাহী।

২৪/১১/১৯৯৩ রাজশাহী। এস.এস.িস.- ৫.০০,  
এইচ.এস.িস.- ৫.০০, 
িব.এস.িস.- ৩.৪৬।

১১৫৯৬৯৬/০৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭৬। মাঃ রমজান আলী, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জিলল।

ঠা রগ ও পিলেটকিনক াফ, 
াম: গািব নগর, ১০নং ওয়াড, 

সদর, ঠা রগ ও।

কায়াটার, াম; খিলশা িড়, 
ইউ: দবী র, খিলশা ড়ী-
৫১০০, সদর, ঠা রগ ও।

২৮/০১/১৯৯১ ঠা রগ ও। এস.এস.িস- ৩.৯৪,      
িড ামা- ৩.৮০,    
িব.এস.িস.- ৩.২২।

৭৪৯৬৪৬৮, ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-


