
িমক 
নং

াথ র নাম ও িপতার 
নাম

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

াংক াফট/ প-
অডােরর ন র ও 
তািরখ

টাকার 
পিরমান

ম

১ : আল মা ন, িপতা: 
মাঃ ম ফা আকন।

ণা হয়ার সার, 
রাড-১০, িড.আই. . 
েজ , ম ল বা , 

বা -১২১২, ঢাকা।

গালখালী, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

০৫/০২/১৯৮৯ প য়াখালী। এস.এস.িস.-২.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.িব.এস (অনাস)-২য়  
এম.িব.এস.-২য় ণী।

িপওিড-
০২৪৯৬৬৬, 
০৩/০১/২০১৭।

৩০০/-

২ এরশাদ, িপতা: আ ল 
হািফজ।

২৪, রাড নং ০৮, 
স র-০৬, উ রা-

১২৩০, উ রা মেডল 
টাউন, ঢাকা।

িড়রী া 
দালাপাড়া, ০২ নং 
কালেকা , 

সাউদপাড়া কাজীর 
মা াসা, ৫৪১০, 
গ াচড়া, রং র।

০৮/০১/১৯৮৭ রং র। এস.এস.িস.-৪.০৮, 
এইচ.এস.িস.-৪.২৫, 
িব.এস.িস -৩.১৩ 
এম.এস.িস.-৩.৭৪।

িপওিড-
১১১৫৪২৯ 
০২/০১/২০১৭।

৩০০/-

৩ কািতক চ  ম ল, 
িপতা: পদ ম ল।

নলতা, ৯৪৪১, 
কািলগ , সাত ীরা।

নলতা, ৯৪৪১, 
কািলগ , সাত ীরা।

০৩/০১/১৯৮৭ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এইচ.এস.িস-.৪.২০ 

াতক-১ম িবভাগ, 
াতেকা র-১ম িবভাগ।

৯৯৮৯৫৯৭, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪ মাছা: িশিরনা 
আ ার, িপতা: মাঃ 
শিহ ল ইসলাম।

জ ািত একােডমী -
ি◌৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রী পাড়া, ঢাকা-

১২১৯।

পাঠাকাটা, ৬নং 
পাঠাকাট, চক-
পাঠাকাট, 
২১৫০,নকলা, 
শর র।

২১/১২/১৯৯২ শর র। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 

াতক-২.৯৮।

িপওিস-
৯৭১৭৪০৫, 
০২/০১/২০১৭।

৩০০/-

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড

                                      কি উটার অপােরটর 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 ।)



৫ মাঃ লাকমান 
হােসন, িপতা: মাঃ 

মাহ জ িময়া।

হায়দর নগর, ০৬নং 
ওয়াড, নাইকারচর, 
৩০২০, বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

হায়দর নগর, ০৬নং 
ওয়াড, নাইকারচর, 
৩০২০, বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

২৩/১২/১৯৯৩ া াণবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.িব.এ-৩.০৮।

০৭১৫২৮৬, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৬ মাঃ র আিমন, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জিলল।

িদ ন কমািশয়াল 
ইি উট, ৯৩/১এ, 
সরদার কেমে , 
পি ম কাফ ল, 
তালতলা, আগারগ ও, 
শেরবাংলানগর, 

ঢাকা।

তা কশাহাবাজ, 
বালাপাড়া, কাউিনয়া, 
৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

০৩/০৩/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস.-৪.০০, 
িব.িব.এস-২য় ণী।

িপওিড-
০৩৯৪০০১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭ মাঃ বলাল 
হাসাইন, িপতা: মাঃ 

ইনসাফ আলী।

বাড়ী নং-৩৬, রাড 
নং-১০, িডআই  

েজ , বা া, 
১২১২, ঢাকা।

দি ণ ছাপখালী, 
৩নং ছাখালী, 
৮৬১০, বতাগী, 
বর না।

০১/০১/১৯৯২ বর না। দািখল-৪.৮৩, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
অনাস- ৩.০২।

িপএিড-
০২৪৯৬৬৫, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯ মাঃ আিম ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
আিতয়ার রহমান।

১৫১/৩/িব/১ (এ-৪), 
িঝলকানন আ/এ, 
এয়াপদা রাড, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
রাম রা, ঢাকা।

বড়শশী সরকার 
পাড়া, ৫নং বড় শশী, 
বগ ল লা, ৫০২০, 
বাদা, প গড়।

০১/০১/১৯৮৯ প গড়। দািখল-৪.৮৩, আিলম-
৪.৭৫, াতক-৩.০৪৪, 

াতেকা র- ৩.০৩৫।

িপএিস-
৯১২৯৬৩৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০ তির ল ইসলাম, 
িপতা: ইয়ািছন আলী।

মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপও) ম ও আপীল 
াই নাল ৪৩, 

কাকরাইল, ৪ 
আ মান মিফ রল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-
১০০০।

তাজ র, িবলাস 
বাড়ী, নািজর র, 
৬৫৭০, বদলগাছী, 
নওগ ।

২৭/০৩/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.১০, 
স ান-২য় ণী।

০৮৯৫৮৬৮,    
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১ মন হােসন, িপতা: 
মাঃ আ  ছােলক।

মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপও) ম ও আপীল 
াই নাল ৪৩, 

কাকরাইল, ৪ 
আ মান মিফ রল 

জালাপাড়া, 
িবলাশবাড়ী ইউ,িপ, 
নািজর র, ৬৫০০, 
বদলগাছী, নওগ ।

২৫/০৩/১৯৮৮ নওগ । এস.এস.িস.-৩.৪০, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
স ান-২.৯৯।

িপওিড-
০৮৯৫৯৯২, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২ সােহল রানা, িপতা: 
আ ল হাসাইন।

৬৩৮/ক/৪, (ক  নং-
৪১০), পয়ারাবাগ, 
৩৫, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা, ঢাকা।

ক িজয়ালপাড়া, 
মৗরাট-৭৭২০, 

পাংশা, রাজবাড়ী

০৩/০৭/১৯৯২ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.িব.এ-৩.১০।

১১২৫৭০৬, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩ মাঃ জািকর হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম।

ইঁয়া বািড়, 
িমজা র, ৩নং 
ওয়াড, ামগ , 
৩৭০০, ল ী র 
সদর, ল ী র।

ইঁয়া বািড়, 
িমজা র, ৩নং 
ওয়াড, ামগ , 
৩৭০০, ল ী র 
সদর, ল ী র।

০১/০১/১৯৮৭  ল ী র। এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩৩, 
িব.এস.িস -৩.১৫, 
এম.এস.িস.-৩.৪২।

১২০৭৫১৫/৪৫/৪
৬৮, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪ মাঃ িমরাজ, িপতা: 
ত: আ ল মােলক।

মাতােলব িময়ার 
বাড়ী, ভাঢ া 
উ রপাড়া, ভ াঢ া, 
১৩১০, দি ণ 
করাণীগ , ঢাকা।

মাতােলব িময়ার 
বাড়ী, ভাঢ া 
উ রপাড়া, ভ াঢ া, 
১৩১০, দি ণ 
করাণীগ , ঢাকা।

০৩/০৮/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

৯৯০৪৭০২, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫ মাঃ মাশারফ 
হােসন, িপতা: ত: 

শরাফত আলী।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

চর বাসি , ৮নং চর 
অ ধর, নারায়ন 
খালা, ২১৫০, 

নকলা, শর র।

০১/০১/১৯৯৩ শর র। দািখল-৪.৫০,       
আিলম-৪.৩৩,       

াতক-৩.০৭।

১৩৪২৪৫৯, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬  িনেকালাস চাকমা, 
িপতা: িব  মার 
চাকমা।

সা িবি ং ৫ম তলা 
মাজা ফর নগর ৩নং 

গিল পিলেটকিনক াল-
৪২০৯, চ াম।

ডােন আটারক ছড়া 
১নং  মরং 
ইউিনয়ন, মরং-
৪৪২০, িদঘীনালা, 
খাগড়াছিড়।

১২/১১/১৯৯২ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.িব.এস -২য় ণী।

৯৯১১৩৯৮, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭ হা দ রােশ ল 
আলম চৗ রী, িপতাঃ 
হা দ সিহদ আলম 
চৗ রী।

ম র, 
ল ীনারায়ন র ৪নং 
মাইজদী কাট-
৩৮০০, সদর, 
নায়াখালী।

ছরা ল হক পি ত 
বাড়ী ১৯ নং ব 
চরম য়া, চরম য়া-
৩৮০৯, সদর, 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী। এস.এস.িস.-িব ড 
এইচ.এস.িস.-িস ড 
িব.িব.এস. -২য় 
এম.িব.এস.-১ম।

৭১৬১৪৩১, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮ মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মাঃ 
আই ল হক।

হাি ং নং-৭০, াম: 
িসংগা, ওয়াড-১০, 
পাবনা-৬৬০০, সদর, 
পাবনা।

হাি ং নং-৭০, 
াম: িসংগা, ওয়াড-

১০, পাবনা-৬৬০০, 
সদর, পাবনা।

২৪/০১/১৯৮৭ পাবনা। এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
অনাস (বািণজ )-১ম, 
মা াস (বািণজ )-১ম।

১২৭৭১৮৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯ মাঃ শাহানশাহ 
ইকবাল, িপতা: মাঃ 
জাফর ইকবাল।

৫নং আলমগ  রাড, 
িমল ারাক, ঢাকা-
১২০৪

জিহরাবাদ, 
বারঘিড়য়া, 
কিরমগ -২৩১০, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

১৫/১০/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 
িব.িব.এস (অনাস) -৩য় 
এম.িব.এস.-২য়।

৫৭৮৪৭১৭, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০ মাঃ জন আলী, 
িপতা: মাঃ রজাউল 
হক

ম রা র, খাস 
ম রা র-৭০৫২, 
দৗলত র, ি য়া

ম রা র, খাস 
ম রা র-৭০৫২, 
দৗলত র, ি য়া

১৬/০৬/১৯৯১ ি য়া এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এস (অনাস) -৩.০৯

১০২৩৩৬৪, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২১ মাহেছনা, িপতা: 
আ র রউফ

মাহেছনা, িদ াই 
শটহ া  এ  
কি উটার িনং 
স ার, ১০৫/১০৬, 
ি েযা া পার 

মােকট, ৪থ তলা, 
িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬।

ধানিদয়া, সেনর 
গ তী-৯৪২১, তালা, 
সাত ীর।

০১/১০/১৯৮৯ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস.-১ম।

০৮৯৫৯৩৮, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২ মাঃ আ স ছােলক, 
িপতা: মাঃ আ ল 
জ ার

যে : মাঃ শিফ ল 
ইসলাম, ক  নং ৩২ 
(তয় তলা), ক-০২, 
পিরক না ম ণালয়, 
শের বাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭

শালবাড়ী (পি ত 
পাড়া), ০৭ নং 
গািপনাথ র 

ইউিনয়ন, রাধানগর-
৫৪৩০, বদরগ , 
রং র।

০৮/০৭/১৯৮৭ রং র। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস.-১ম।

৮৫৮২৩০৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩ কাজী লহাস,িপতা: 
মাঃ মাজা ফর কাজী

লাকমান কাজীর 
ডাংগী, আেকােটর 
চর, ৭৮১০, সদর র, 
ফিরদ র।

লাকমান কাজীর 
ডাংগী, আেকােটর 
চর, ৭৮১০, সদর র, 
ফিরদ র।

০৫/০৭/১৯৮৭ ফিরদ র এস.এস.িস.    
এইচ.এস.িস.     
িব.এস.এস.   
এম.এস.এস.

০২৪৯৬৯১, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪ মাঃ ইমিতয়াজ 
আলী, িপতা: মাঃ 
সামাদ আলী

লহরী, িবরল, -
৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

লহরী, িবরল, -
৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

১১/০২/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস.-২য়।

৬৯৮৯৯৭৩ 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫ মাঃ হাবী র রহমান 
িলটন, িপতা: মাঃ 
মাজাে ল হক

৮ই, এলিজইিড াফ 
কায়াটার, ৬২, 

পি ম আগার গ ও, 
ওয়াড নং ২৮, 
মাহা দ র ১২০৭, 
শের বাংলা নগর, 

ঢাকা

যে : মাঃ হািনফ 
হাওলাদার, 

লতানাবাদ, 
নািজর র, ধা ী-
৮৬২০, বাউফল, 
প য়াখালী।

০১/০৩/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.িব.এস -২য়

০৮১২৭২৭, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬ মাঃ শামীম 
পারেভজ, িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম

১২/২, শখ সােহব 
বাজার, ওয়াড নং 
২৫, িনউমােকট 
১২০৫, লালবাগ, 
ঢাকা।

এনােয়ত র ( 
া ীপাড়া), 

িদনাজ র-৫২০০, 
িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র।

১৭/০১/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-২য়।

১১৩৫১৪৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭ রিন চ  বিনক, 
িপতা: রি ত চ  
বিনক

সাব রিজ: রাড, 
িলয়ার চর বাজার, 

ওয়াড নং-৩, 
িলয়ারচর ২৩৪০, 
িলয়ারচর, 

িকেশারগ

সাব রিজ: রাড, 
িলয়ার চর বাজার, 

ওয়াড নং-৩, 
িলয়ারচর ২৩৪০, 
িলয়ারচর, 

িকেশারগ

০১/০১/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-২য়।

১১৩৫১৫১, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮ মাঃ ল ল হােসন, 
িপতা: মাঃ 
শাহজাহান হােসন

িস/ও মাঃ নজ ল 
ইসলাম, ম ও 
আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ 
আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-
১০০০

ব ন জায়ার, 
আধাই র, ব ন 
জায়ার-৬৫০০, 

বদলগাছী, নওগ

৩১/০৮/১৯৮৯ নওগ । এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এস. -২য় 
এম.িব.এস.-২য়।

০৮৯৫৮৬৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯ এ ক এম কাম ল 
হাসান ইঁয়া, িপতা: 
মাঃ আ ল মা ান 
ইঁয়া

িস/ও পারভীন, বাসা- 
আলাই িময়া 
(কিমশনার), উ র 
বাজার, ওয়াড নং ৫, 
না ঘাট, হিবগ

বা া রাড, চ না, 
ওয়াড নং ৯, 
না ঘাট-৩৩২০, 
না ঘাট, হিবগ

১২/০৩/১৯৮৭ হিবগ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০  

াতক -৩য়    
াতেকা র-২য়।

০৭৬৯০২০, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৩০ শামীম িময়া, ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

ফৗলী, রাউিত, 
ড়া বাজার-

২৩১৬, তাড়াইল, 
িকেশারগ

৩০/১১/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬২ 
িবকম (পাস) -২য়

৯১২৯৬৩৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১  মাহ ল আলম, 
িপতা: আ ল মিজদ

মাহ ল আলম, 
িপতা: আ ল মিজদ, 
জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া, ঢাকা-

১২১৯

পািন শাইল, ৪নং 
িনয়ামত র, 
রাম ড়া-৬৫২০, 
িনয়ামত র, নওগ

০২/১২/২০১৬ নওগ । দািখল-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১৮  

াতক -২য়

১৩০৯৯০৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২ হ াপী রানী বাস, 
িপতা: বা ল কাি  
বাস

বাসা নং িস-৭/িড, 
রা া নং-খােন র 
(ইসাকা), ই িরয়া 
সার কারখানা 
কেলানী, ঘাড়াশাল, 
ওয়াড ০১, সার 
কারখানা-১৬১১, 
পলাশ, নরিসংদী

১৪৭, ব র বািড়, 
মহ া- হািবলা 
স ীপ, ওয়াড নং-৯, 
শাক র-৪৩৬৭, 
প য়া, চ াম

০২/০২/১৯৮৯ চ াম এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০  

াতক -৩য়

০৭১৫৩৭৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩ জাবােয়র হােসন, 
িপতা: মাঃ তায়ািছন

কােদর করানী পাড়া, 
দি ণ ফ য়া, ওয়াড 
নং-০১, উ র হাওলা-
৩৫৭০, মেনাহরগ , 

িম া

কােদর করানী 
পাড়া, দি ণ ফ য়া, 
ওয়াড নং-০১, উ র 
হাওলা-৩৫৭০, 
মেনাহরগ , িম া

৩১/১১/১৯৯৪ িম া দািখল-৪.৯৪        
আিলম-৩.৭৫

৭৮৩২৪৫৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪ নাজ ল হক, িপতা: 
িমলন িময়া

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

ল, রাউিত, 
ড়া বাজার-

২৩১৬, তাড়াইল, 
িকেশারগ

০৪/০৬/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০  
িব.িব.এস.-১ম

৯১২৯৬৪০, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৫ িখ ব য়া, িপতা: 
ক ান িম  ব য়া

যে : া মার 
ব য়া, াপত  
অিধদ র, পত  
ভবন, স নবািগচা, 
ঢাকা।

ত যাদব চ  ব য়া, 
৩৬০ পি ম মহাজন 
পাড়া, ওয়াড নং-
০৩, খাগড়াছিড় 
সদর-৪৪০০, 
খাগড়াছিড় সদর, 
খাগড়াছিড়

০৮/০৬/১৯৯০ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০  

াতক -৩.৫৮    
াতেকা র-৩.৬৫

০৩৯৪০২৬, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬ রাফসান জািন, িপতা: 
সাইফউি ন আহেমদ

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

উিকলপাড়া, ৮৭৪/১ 
উিকল পাড়া, ওয়াড 
নং-০২, িকেশারগ -
২৩০০, সদর, 
িকেশারগ

০১/১২/১৯৯২ িকেশারগ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০  
িব.এস.িস-৩.২৫

০৫৫০৮০৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭ ইমারাত হােসন, 
িপতা: আলী আহেমদ 
িময়া

ইমারাত হােসন, 
ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

পি ম পাড়া, 
িচতিলয়া/০৮ 
ম মদারকাি -
৮০০১, শরীয়ত র 
সদর, শরীয়ত র

০৮/০৪/১৯৮৯ শরীয়ত র এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০  

াতক-২য়

০৫৫০৮০৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮ িমলন সরকার, িপতা: 
গাপাল সরকার

সবােমিডেকা, 
সায়মন রাড, 
বাহারছড়া, ওয়াড নং-
১১ ক বাজার-
৪৭০০, সদর, 
ক বাজার

িবিজিব ক া , 
িবিজিব ক া , 
বন পা পাড়া, ওয়াড 
নং-৬, ক বাজার-
৪৭০০, সদর, 
ক বাজার।

১৫/০৩/১৯৮৭ ক বাজার এস.এস.িস.-১.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-২.০০    
িড ী (পাস) -২য়

৪২৫৬৭১৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯ মাঃ হািব র রহমান, 
িপতা: মাঃ িমজা র 
রহমান

এফ ৪/এ, ত  
অিধদ র, ত  
ভবন, আগার গ ও 

সাশিনক এলাকা, 
শের বাংলানগর, 

ঢাকা-১২০৭

বাড়া া , 
দাউদকাি -৩৫১৫, 
দাউদকাি , িম া

০১/১০/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-২য়।

১১০৭৭২১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০ মাঃ এমরা ল হক, 
িপতা: মাঃ মলাই 
িময়া

১৫২/িম, ি  
হাউিজং, মা াপাড়া, 
ওয়াড নং-১৬, 
মাহা দ র-১২০৭, 
শের বাংলানগর, 

ঢাকা

নায়া বািড়, দি ণ 
ল ী ড়া, ওয়াড নং-
৪, পওনা-৩৪০৪, 
িবজয় নগর, 
া নবািড়য়া

০১/০১/১৯৮৮ া ানবািড়য়া। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়।

৮৫৮২২৭৮, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১ সা াম হাসাইন, 
িপতা: আ  বা ার 
িসি ক

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

রহাই অ ধর, নং-
০৮ চর অ ধর 
নারায়ন খালা-
২১৫০, নকলা, 
শর র

২০/০৮/১৯৯২ শর র। এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
অনাস-৩.৩৬

১৩৪২৮৫৮, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২ মাঃ েবল িময়া, 
িপতা: মাঃ আ স 
সামাদ

৭৬৩, দি ণ কেলজ 
পাড়া, ৬নং ওয়াড, 
টাংগাইল-১৯০০, 
টাংগাইল

৭৬৩, দি ণ কেলজ 
পাড়া, ৬নং ওয়াড, 
টাংগাইল-১৯০০, 
টাংগাইল

১৫/১১/১৯৮৭ টাংগাইল এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-১ম।

১৫৮৭১২২, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩ ফােতমা জ 
ফারজানা, িপতা: 
মাঃ আব ল মা ান

ফােতমা, িস/ও মাঃ 
জামাল উি ন, ৩৮ 
নং লাল সরাই 
(ধামালেকাট), ওয়াড 
নং-১৫, ঢাকা 
সনািনবাস-১২০৬, 

ভাষানেটক, ঢাকা

ফােতমা, িস/ও মাঃ 
জামাল উি ন, ৩৮ 
নং লাল সরাই 
(ধামালেকাট), ওয়াড 
নং-১৫, ঢাকা 
সনািনবাস-১২০৬, 

ভাষানেটক, ঢাকা

১৭/০২/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০  

াতক (িড ী)-২য়

০৮৭৭৮৮০, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪ মা ম আহেমদ, 
িপতা: আরব আলী

হিররাম র, ৩নং 
পি ম ড়ী ইউ.িপ, 
৫নং ওয়াড, ড়ী-
৩২৫১, ড়ী, 
মৗলভীবাজার

হিররাম র, ৩নং 
পি ম ড়ী ইউ.িপ, 
৫নং ওয়াড, ড়ী-
৩২৫১, ড়ী, 
মৗলভীবাজার

০১/০১/১৯৯১ মৗলভীবাজার দািখল-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০    
পাস কাস-২য়

০৩১৮৫৬৪, 
০৫/০১/২০১৭◌ূ

৩০০/-

৪৫ িজ া ন নছা 
মৗ মী, িপতা: 

জািকউল আলম

িবলভরট, রানী িশ ল 
ইউিনয়ন, ওয়াড-০৭, 
ভায়াডা া, বরদী, 
শর র।

িবলভরট, রানী 
িশ ল ইউিনয়ন, 
ওয়াড-০৭, 
ভায়াডা া, বরদী, 
শর র।

১০/১২/১৯৯০ শর র। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস -৩.১৬

৯৪০১০০৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৬ হা াদ মহসীন, 
িপতা: হা দ ই াহীম

অিভযান ০১, 
উইলসন ল ও 
কেলজ, ম  
আউচপাড়া 
(সিফউি ন রাড), 
৪৫ নং ওয়াড, িনশাত 
নগর-১৭১১, টংগী, 
গাজী র।

কািজ মািবন বাড়ী, 
চরল ীগ  দশানী, 
ওয়াড নঙ ০৬, 

িবর হাট,-৩৯০০, 
সানাগাজী, ফনী

১০/১২/১৯৯১ ফনী দািখল-৪.৯২         
আিলম-৩.৩০          

াতক -৩.২৭

৭৫২৯৫৯৪, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭ মাঃ সােদক িময়া, 
িপতা: মাঃ গালাপ 
িময়া

৫২০, লিতবাবাদ 
(উ র) চরপাড়া, 
লিতবাবাদ, া ন 
ক রী-২৩০০, সদর, 
িকেশারগ ,

৫২০, লিতবাবাদ 
(উ র) চরপাড়া, 
লিতবাবাদ, া ন 
ক রী-২৩০০, সদর, 
িকেশারগ ,

০১/০১/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.িব.এস -১ম 
এম.িব.এস-১ম

৮১৪৬৪৩৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮ মাঃ তৗিহ ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
ফা ক সরদার

ম রা সরদার বাড়ী, 
চাদ রা, আলী রা, 
আলী রা হাট-
৮৬৩০, দশিসনা, 
প য়াখালী

ম রা সরদার 
বাড়ী, চাদ রা, 
আলী রা, আলী রা 
হাট-৮৬৩০, 
দশিসনা, প য়াখালী

০১/০৩/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-২.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-২য়।

৯৮৬৬৯৮৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯ মাঃ  িময়া, িপতা: 
মাহা দ আ র রিশদ

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

রান চামটা, তার 
পাড়া, িনয়ামত র-
২৩১০, কিরমগ , 
িকেশারগ

০১/০৫/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
অনাস-২.৯৬

৯৭১৭৫১৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০ লাকমান হােসন, 
িপতা: মাহা দ আলী

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

শা (কলাবাগান), 
িনকলী, িনকলী-
২৩৬০, িনকলী, 
িকেশারগ

০২/০১/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

৯৭১৭৫১৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২ মাঃ মিন ল হক, 
িপতা: মাঃ 
আেনায়া ল হক

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

বীরেঘাষ পালা, 
চ ীপাশা, খামারগ ও-
২২৯০, না াইল, 
ময়মনিসংহ

২৭/১২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

৯৭১৭৫১৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৩ মা ন শখ, িপতা: 
মর ম সাই র রহমান 
শখ

২২৭/১২ িব- ক, 
ওয়াড নঙ ০২, প বী-
১২১৬, িমর র, ঢাকা

বা রগাতী, 
মািঝগাতী, 
মািঝগাতী হাই ল-
৮১০০, গাপালগ  
সদর, গাপালগ

২১/১০/১৯৮৮ গাপালগ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.এস.এস -৩য়।

০০৫৮৪০১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪ মাঃ সােরায়ার 
জাহান আক , িপতা: 
মাঃ ফজ র রহমান 

আক

িস/ও মাঃ কাম ল 
হাসান (পারেভজ), 
সহকারী ব  
অিফসার, কাট নং-
০৩, (এেন ) 
বাংলােদশ ীম 
কাট, হাই কাট 

িবভাগ, ঢাকা

দাস পাড়া, 
রাজগাতী, 
পাছদির া-২২৯১, 
না াইল, ময়মনিসংহ

০৯/০৫/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.িব.এ-২.৬৪

০৮৯৬২৮৯, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫ এ ক এম নাজ ল 
হক, িপতা: মাঃ 

ৎফার রহমান

তারা িনয়া, 
হাগলবাড়ীয়া, 

তারা িনয়া-৭০৫১, 
দৗলত র, ি য়া

তারা িনয়া, 
হাগলবাড়ীয়া, 

তারা িনয়া-৭০৫১, 
দৗলত র, ি য়া

০১/০৭/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.িস -৩.২৮ 
এম.এস.িস-৩.১৬

১০২৩৭৬৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬ মাঃ আছা ল হক, 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান আকন

ধানী সাফা মা াসা 
সড়ক, ২নং 
ধানীসাফা, সাফা 
ব র-৮৫৬১, 
মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজ র

ধানী সাফা মা াসা 
সড়ক, ২নং 
ধানীসাফা, সাফা 
ব র-৮৫৬১, 
মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজ র

২০/১২/১৯৮৮ িপেরাজ র এস.এস.িস.-৪.০৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৯৪    
িড ী (পাস) -৩য়

৫২৫৩০০৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭ িতি  রহমান, িপতা: 
মাঃ জািহ র রহমান

৫১১ সানাইডাংগা, 
জামাল র, নিলয়া-
৭৭৩১, বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী

৫১১ সানাইডাংগা, 
জামাল র, নিলয়া-
৭৭৩১, বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী

২৫/০৫/১৯৯২ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫২

৬৩৮৩৩৬৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৮ রিক ল কিরম, িপতা: 
কন উি ন

৬২১, কামাল খান 
সড়ক, ই ািহম র, 
ওয়াড-১৬, 
ক া নেম -১২০৬, 
ক া নেম , ঢাকা

িদলাল র, িসংরইল, 
বারপাড়া-২৩০০, 
না াইল, ময়মনিসংহ

৩১/০৭/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.িব.এ -২.৫৪  
এম.িব.এ-৩.১৫

৯৭১৭৫০৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯ আলমগীর হােসন, 
িপতা: আজগর আলী

সানাই ি , ৭নং 
হাগল বাড়ীয়া, 

আ াহরদগা-৭০৪২, 
দৗলত র, ি য়া

সানাই ি , ৭নং 
হাগল বাড়ীয়া, 

আ াহরদগা-৭০৪২, 
দৗলত র, ি য়া

০৭/০৫/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

০৯৩২৮২৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০ মাছাঃ ক না 
আ ার, িপতা: মাঃ 
আ ল কিরম

খা  তছাড়া, 
শিহদবাগ, তছাড়া-
৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

খা  তছাড়া, 
শিহদবাগ, তছাড়া-
৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

১৬/১০/১৯৮৭ রং র। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০   
িব.এ -২য়            
এম.এ-২য়

৮০৭৮৪৫৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১ িরপন মার ঘাষ, 
িপতা: মনী  নাথ 
ঘাষ

জ.িব. রাড, 
ধানবাি  ১১ নং 
ওয়াড, িসরাজগ -
৬৭০০, িসরাজগ  
সদর, িসরাজগ

বায়ািলয়, ১১ নং 
কাশ ইউিনয়ন, 
বায়ািলয়-৫৮৬০, 

িসংড়া, নােটার

০৫/০৯/১৯৮৭ নােটার এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-১ম

৬৯৬৯৩৪৫, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২ সাহা ীন, িপতা: 
সাই ল ইসলাম

১৩৭, ব 
রাজাবাজার, 
আমতলা, ফামেগট, 
তজগ ও-১২১৫, 
তজগ ও, ঢাকা

াম-বােজ র, 
৭নং চা াই, চা াই 
হাট,-৬৬২৩, 
বড়াই াম, নােটার

১৫/০১/১৯৮৮ নােটার দািখল-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০   
িব.এ -২য়            
এম.এ-২য়

১৪৯৩২৬৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩ সাগর আলী, িপতা: 
মর ম িগয়াস উি ন

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ৩য় তলা, 
ঢাকা-১২১৯।

িগয়াস উি েনর 
বািড়, পায়াভাগ, 
৭নং টালকী, 
িবিবরচর-২১৫০, 
নকলা, শর র

৩১/০৩/১৯৮৯ শর র। এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০  

াতক (িড ী পাস)-২য়

৯৭১৭৫১০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৪ মাহা দ 
মিন ামান, িপতা: 
আ স ছাবহান 
মা ববর

কাঠাল বািড়য়া 
মা াসা সড়ক, কাঠাল 
বািড়য়া, াগ , 
আটরিশ-৭৮২২, 
ভাংগা, ফিরদ র

কাঠাল বািড়য়া 
মা াসা সড়ক, 
কাঠাল বািড়য়া, 

াগ , আটরিশ-
৭৮২২, ভাংগা, 
ফিরদ র

১৮/১১/১৯৮৯ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০  

াতক ৱ-৩.২৩

০৭১৫৪৭৫, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫ মাঃ আ  রােসল, 
িপতা: মাঃ মকেল র 
রহমান

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, িখলগাও-
১২১৯, িখ গাও, ঢাকা

মিদয়া, সাজাইল, 
মিদয়া-৮১৩০, 

কািশয়ানী, 
গাপালগ

১২/০৮/১৯৮৯ গাপালগ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এস -১ম 
এম.িব.এস-১ম

৯৭১৭৫৪০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬ মাঃ হা ন, িপতা: 
আব ল বারী

নািসর বাঘা বাড়ী, 
ধার হাট, 

িদদা াহ, 
চরখিলফা ওয়াড নং 
০৬, িদদা াহ-
৮৩০১ দৗলত খান, 
ভালা

নািসর বাঘা বাড়ী, 
ধার হাট, 

িদদা াহ, 
চরখিলফা ওয়াড নং 
০৬, িদদা াহ-
৮৩০১ দৗলত খান, 
ভালা

১৯/০৪/১৯৯১ ভালা এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০   
িব.এ -১ম

৯৪০০৯৬৭, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮ মাঃ এনা ল হক, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম

াম ও পা : সানকী 
ভাংগা-২২২০, 
ি শাল, ময়মনিসংহ

াম ও পা : সানকী 
ভাংগা-২২২০, 
ি শাল, ময়মনিসংহ

১১/০২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২য় এম.এস.িস-
২য়

৫৪২৬০৪৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯ িরয়া ল ইসলাম, 
িপতা: মাখেল র 
রহমান

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

মাখেলছ মা ার 
বাড়ী, েধর চর, 
৬নং পাঠাকাটা, 
েধরচর-২১৫০, 

নকলা, শর র

০১/০৩/১৯৯০ শর র দািখল-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮৫ 
িব.এস.এস -২য়

৯৭১৭৫০৯, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০ হািফ র রহমান, 
িপতা: মর ম সয়দ 
হােসন ী

াম ও পা : 
চি গড়, চি গড়-
২৪২০, গা র, 
ন েকাণা

াম ও পা : 
চি গড়, চি গড়-
২৪২০, গা র, 
ন েকাণা

১৩/১১/১৯৮৮ ন েকাণা এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এ -২য়          এম.এ-
২য়

৫১৬৪১৪৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৭১ মাঃ িব াল হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল 
আউয়াল

জ িত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

াম: গজ র, ২নং 
রামভ র, ডাক: 
খিড়য়া পাড়া-২২৫০, 

ল র, ময়মনিসংহ

০৭/১১/১৯৯০ ময়মনিসংহ দািখল-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িড ী-২য়

৯৭১৭৫০৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২ মাঃ জ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ইয়ািহয়া 
আক

াম: ব ন, 
ইউিনয়ন: িজ ার র, 
ডাক: ব ন-৫৯৩০, 
কালাই, জয় রহাট

াম: ব ন, 
ইউিনয়ন: 
িজ ার র, ডাক: 
ব ন-৫৯৩০, 

কালাই, জয় রহাট

০১/০১/১৯৯২ জয় রহাট দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.িব.এস -২য়    অনাস-
২য়

৬০১৪৫৩৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩ মাহ জা আ ার, 
িপতা: আ: মােলক

িস/ও এম এস 
মিডিসন স ার, 

ফ া বাজার, ফ া 
বাজার-১৪২১, 
নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ

িস/ও মাঃ 
ফা ামান খ ন, 
উ র আনইল 
িনয়া,৪ নং ওয়াড, 

আনইল িনয়া-
৮৪৩০, কাঠািলয়া 
সদর, ঝালকাঠী

০৩/০১/১৯৮৭ ঝালকাঠী এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৩০ 
িব.এস.িস -২য়

৮৯৯৯৩৩৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪ মাঃ শািহ র 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
নজ ল ইসলাম

াম: জাহান র, 
ডাক: ম লবাড়ী-
৫৯০০, ধামইর হাট, 
নওগ

াম: জাহান র, 
ডাক: ম লবাড়ী-
৫৯০০, ধামইর হাট, 
নওগ

০৫/১২/১৯৮৭ নওগ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.িস -৩.২৫ 
এম.এস.িস-৩.৫৬

০৩১৮৫৬৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫ মাহা দ আখতা  
ামান, িপতা:মর ম 

শা  নওয়াজ

৬১১, িশ ক প ী, 
গাইটান, ওয়াড নং 
০১, িকেশারগ -
২৩০০, িকেশারগ  
সদর, িকেশারগ

৬১১, িশ ক প ী, 
গাইটান, ওয়াড নং 
০১, িকেশারগ -
২৩০০, িকেশারগ  
সদর, িকেশারগ

০৫/০১/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-২.৩০ 
অনাস- ২.৭৫

১৩০৯৮৯১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬ নাসিরন আ ার, 
িপতা: মর ম 
আেনায়ার উ াহ

রােকয়া 
মনি ল/৪৭৬, ২য় 
কাি রপার, ওয়াড 
০৮, িম া-৩৫০০, 
সদর, িম া

মিহলা ম ােরর 
বািড়, রাজা র, ৫নং 
উ রদা ইউিনয়ন 
পিরষদ, ইকবাল 
নগর, 
লাকসাম, িম াহ-
৩৫৭০

০১/০৬/১৯৯০ িম া এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
অনাস-২.৫২

৮৭৬০০০৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৭ মাঃ দেলায়ার 
হােসন, িপতা: মাঃ 
মাফা ল হােসন

৪৮, সীমা িনেকতন, 
ব হাজীপাড়া, 

রাম রা, ২৩ নং 
ওয়াড, িখলগ ও-
১২১৯, িখলগ ও, ঢাকা

পালাহার, ৭নং 
ওয়াড, নী-
২৩০০, না াইল, 
ময়মনিসংহ

১৫/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ দািখল-৪.৩৮    আিলম-
৪.৫৮      ফািজল -৩.৫০

১৩০৯৯৯০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮ মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: আিজ ল হক

াম ও ডাক : 
র ল র, র ল র-
২২২৩, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ

াম ও ডাক : 
র ল র, র ল র-
২২২৩, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ

৩১/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ দািখল-২.৯২ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪৯ 
িব.িব.এস -২.৭০

৭৩৩২৮৪৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯ মাঃ তিহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ বলাল 
হােসন

হাি  নং ৫৬৯/১, 
কাশাহার, ইউিনয়ন: 
কামাল র, ব র-
৫৮৩১, সািরয়াকাি , 
ব ড়া

হাি  নং ৫৬৯/১, 
কাশাহার, ইউিনয়ন: 
কামাল র, ব র-
৫৮৩১, 
সািরয়াকাি , ব ড়া

১২/১২/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
অনাস- ২য়       মা াস-
১ম

০৮৭৭৯৯৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১ মাঃ জসীম উি ন, 
িপতা: আব স ছালাম 
ধা

িস/ও বিশর আহেমদ, 
ি গত কমকতা, 

ব  ও পাট ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা

ব শবাড়ীয়া, ৬নং 
ব শবাড়ীয়া, গছালী-
৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী

১৪/১১/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৯৯০৪৭৬৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২ মাঃ ফরহাদ হােসন, 
িপতা: আ ল ছ 
খ ন

ত সেমরী এ  কা: 
িল:, ৭৫, ামীবাগ 
রাড, া র-১১০০, 

া র, ঢাকা

আ ল ছ খ ন 
বািড়, ২নং উ র 
চরকলমী, অ  
নজ ল নগর ইউ:, 
মােঝর চর মা াসা-
৮৩৪০, চরফ াশন, 
ভালা

২৭/১২/১৯৮৮ ভালা এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
অনাস -২য়        মা াস-
১ম

৮০০১৭০৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩ আশরা ল ইসলাম 
হলাল, িপতা: িরয়াজ 

উি ন

াম: িবলচাতল, পা: 
মদী-২৩০০, 

হােসন র, 
িকেশারগ

াম: িবলচাতল, 
পা: মদী-২৩০০, 
হােসন র, 

িকেশারগ

১০/১২/১৯৯৩ িকেশারগ দািখল-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এ -৩.৫৫

০৫৮৪৪৪৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৪ কাম ল ইসলাম, 
িপতা: ল আমীন 
খান

বাসা-২৬৪/৬/এ, াট-
িস/১, রাড নং-৮ এ 
(ন ন), পি ম 
ধানমি , ধানমি  
আবািসক এলাক, 
ঢাকা

াম: ধী র, 
গাসাইর হাট-

৮০৫০, গাসাইর 
হাট, শিরয়ত র

০৫/১০/১৯৯০ শিরয়ত র এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

০৪৯৭৪০৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫ মাঃ নাজ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম

২৬০/১, দি ণ 
পীেররবাগ, ১৩ নং 
ওয়াড, িমর র-
১২১৬, িমর র, ঢাকা

যে : হযরত আলী, 
াম: দউল, ৯ নং 

ওয়াড, িব িলয়া-
১২১৬, সাভার, ঢাকা

২০/১১/১৯৯০ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

৮৫৮২২৭৬, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬ মাঃ মা দ রানা, 
িপতা: মাঃ ইউ ছ 
আলী

াম: রাজকা া, ২ 
নং ওয়াড, ডাক: 
সানা খী, 

আে ল র, 
জয় রহাট

াম: রাজকা া, ২ 
নং ওয়াড, ডাক: 
সানা খী, 

আে ল র, 
জয় রহাট

৩০/১০/১৯৮৮ জয় রহাট এস.এস.িস.-২.২৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-২য়

০৭১৫৪৪৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭ মাঃ ন নবী, 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিতন

৩৭/৫, ৬  তলা (এ-
ক), আিজম র 
রাড, ওয়াড নং-২৬, 

িনউমােকট-১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা

াম: উ র চা লা, 
ইউিনয়ন: মাধব র, 
চা লা-৩৫২৬, 
া নপাড়া, িম া

১০/০১/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০৭১৫৪৫৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮ শামীমা আ ার, 
িপতা: মাঃ আতাউর 
রহমান ঞা

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব--৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, িখলগাও-
১২১৯, িখ গাও, ঢাকা

াম:জা য়াপাড়া, 
পা: জািদয়া,-

২৩১০, কিরমগ , 
িকেশারগ

১৬/০৮/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫৯ 
অনাস- ৩.১০

৯১২৯৬৫৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯ মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপতা:  
িময়া

 জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব--৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, িখলগাও-
১২১৯, িখ গাও, ঢাকা

কাউরাট 
(িশ লা য়া), ৯নং 
ওয়াড, নওপাড়া-
২৪৮০, ক য়া, 
ন েকাণা

০২/১২/১৯৮৮ ন েকাণা এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
িব.এ -২য়          এম.এ-
২য়

১১২৬০১৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



৯০ তােয়ব িমরান, িপতা:  
কিলম উি ন

সীমা িনেকতন, ৪৮ 
ব হাজী পাড়া, 

রাম রা, ওয়াড নং 
২৩, িখলগ ও-১২১৯, 
িখলগ ও, ঢাকা

াম: িশব র, 
লং য়া-২৪০০, 

কমলাকা া, 
ন েকাণা

১১/০৫/১৯৯০ ন েকাণা এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.িস -১ম 
এম.এস.িস-১ম

১৩০৯৯৮৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১ কানাই সরকার, 
িপতা: ভেবন সরকার

পার- মারখালী 
জেল পাড়া, ৫নং 

ওয়াড, সাত ীরা-
৯৪০০, সাত ীরা 
সদর, সাত ীরা

পার- মারখালী 
জেল পাড়া, ৫নং 

ওয়াড, সাত ীরা-
৯৪০০, সাত ীরা 
সদর, সাত ীরা

০৫/০৭/১৯৯০ সাত ীরা এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-২য়

১০১৮৯৩৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২ মাঃ আরাফাত 
হােসন, িপতা: মাঃ 

আ স সামাদ খান

িস/ও মাঃ জালাল 
উ ীন খান, 
কি উটার 
অপােরটর, গভ: 
সেটলেম  স, 
িম রকড ও জিরপ 

অিধদ র, তজগ ও, 
ঢাকা

াম: মেহদীনগর, ৭ 
নং কািশনাথ র 
ওয়াড, গািব র-
৬৬৮২, সািথয়া, 
পাবনা

০৫/০২/১৯৮৮ পাবনা দিখল-এ- এইচ.এস.িস.-
িব িব.এস.িস -১ম 
এম.এস.িস-১ম

১১২৫৮৮৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩ মাঃ হা ন অর 
রিশদ, িপতা: মাঃ 
আ  ইউ ফ আলী

৩/৬/এ, (৫ম তলা), 
ক-এফ, মা াসা 
রাড বাই লন, 
মাহা দ র,-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা

বাসা-৩৪৩, রাড-
ঠা র দাস, াম: 
উ র ঠা রদাস, 
৯নং ওয়াড, 
হারাগািছ-৫৪৪৪০, 
কাউিনয়া, রং র

১৯/০৬/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

১১৪৮৮৩৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪ নয়ন মার লাধ, 
িপতা: নারায়ন চ  
লাধ

৬২, ম  মাদারেটক 
(৫ম তলা), মাঃ 
আ ল আউয়াল 
সােহেবর বাড়ী, পা: 
বাসােবা, স জবাগ 
থানা, ঢাকা

যে : নারায়ন চ  
লাধ, াম: 

জামাল র, ৯ নং 
ওয়াড, বাইড়া-
৩৫৪২, রাদনগর, 

িম া

০১/০১/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস. এস -৩.০৪

০৭৮০০৮৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৫ মন দব, িপতা: 
পন দব

যে : ফজেল 
এলাহী, 
৫৮/৩৪/১৩/১, মিদনা 
বাগ (তয় তলা), ৬নং 
ওয়াড, বাসােবা, 
গদা, ঢাকা-১২১৪

যে : পন দব, 
াম: চাৈপর, ডাক: 

নবীয়াবাদ-৩৫৪২, 
রাদনগর, িম া

০৭/০৭/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

াতক -৩.১৭

০৭৮০০৮৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬ মাঃ ামান, 
িপতা: মাঃ বলাল 
উি ন

াম: ব িচকনমা  
(বসত পাড়া), 
ডামার-৫৩৪০, 
ডামার, নীলফামারী

াম: ব িচকনমা  
(বসত পাড়া), 
ডামার-৫৩৪০, 
ডামার, নীলফামারী

০৫/০৩/১৯৮৯ নীলফামারী এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এ -৩য়         এম.এ-
২য়

৭০৯৯১০০, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭ মাঃ বা ল িময়া, 
িপতা: মাঃ আ র 
রিশদ

াম: দবী র, পা: 
শদহ-৫২৬০, 

নবাবগ , িদনাজ র

াম: দবী র, পা: 
শদহ-৫২৬০, 

নবাবগ , িদনাজ র

২৫/০৫/১৯৮৭ িদনাজ র এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-২য়

৭১১৫১৭৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮ মাঃ ল হােসন, 
িপতা: মাঃ 
তাজাে ল হক

াম: নঘরিদঘী, 
পা: িতলক র-

৫৯৪২, আে ল র, 
জয় রহাট

াম: নঘরিদঘী, 
পা: িতলক র-

৫৯৪২, আে ল র, 
জয় রহাট

১৫/০৩/১৯৮৭ জয় রহাট এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
অনাস-১ম         মা াস-
১ম

০৪৯৭৪১৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯ নাজ ন নাহার, িপতা: 
মর ম আ: খােলক 

ঞা

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

াম: মহাৈব, পা: 
বারপাড়া-২৩০০, 
না াইল, ময়মনিসংহ

২৮/১১/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.িব.এ-৩.০৪

৯৭১৭৫৫১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০ জােয়দা বগম পা া, 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম

সরকাির বা লা 
কেলজ াফ 
কায়াটার, িমর র-১, 

ওয়াড নং ১২, 
িমর র, ঢাকা।

বািড় নং ৫৫৪, 
ওয়াড নং ০৭, রাড 
নং ১/৪, ১নং কলমা 
সাভার ডইির ফাম, 
সাভার, ঢাকা।

১৫/০৫/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫৫ 
িব.এস.এস -২য়

০৮৯৬৩৭৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১ ইয়ািমন সরকার, 
িপতা: মাঃ ফজ ল 
হক

৩৭/৩৮/১, নবি প 
বসাক লন, 
ল ীবাজার, া র, 
ঢাকা

াম: নােশরা পা: 
তারাগ -১৭৩০, 
কাপািসয়া, গাজী র

১০/০৬/১৯৯২ গাজী র এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

০০৬৯৮৪৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১০২ মাঃ মা ন কিবর, 
িপতা: আ স সামাদ 
শাহ

াম: পাড়া পাড়া, 
পা: নাহার-৫৮৮০, 
পচািচয়া, ব ড়া

াম: পাড়া পাড়া, 
পা: নাহার-৫৮৮০, 
পচািচয়া, ব ড়া

২৪/০৯/১৯৮৭ ব ড়া এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭৯৩৯২১২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩ মাঃ রািজব িময়া, 
িপতা: মর ম 
িময়াজউি ন িময়া

৪৪/িজ, আিজম র 
সরকাির কেলানী, 
ওয়াড নং ২৬, 
িনউমােকট, ঢাকা

াম: কানাপড়া, 
পা: কিবর র-

১৩৪৯, সাভার, ঢাকা

১৪/০৪/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-২য়

০৭১৫৫৪২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪ সায়মা আ ার, িপতা: 
শওকত আলী খান

৭০৯, কাজী পাড়া, 
িমর র, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬

৭০৯, কাজী পাড়া, 
িমর র, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬

০২/০৫/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এ -২য়        এম.এ-
২য়

০৪৯৭৩৬৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫ মাঃ রােসল 
হাসাইন, িপতা: মাঃ 

আলতাফ হাসাইন 
ধা

২৮নং ক িপ ঘাষ 
ীট, কসাই লী, 

বংশাল, পা: 
বা বাজার, বংশাল, 
ঢাকা 

াম: নওমালা, 
নওমালা ৬নং 
ওয়াড, নগেরর হাট-
৮৬২১, বাউফল, 
প য়াখালী

১৫/০৬/১৯৯১ প য়াখালী এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.িস- ২য়

০৭৮০১৩৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬ মাঃ আ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ আ র 
রিহম

বাসা-১১ (৪থ তলা), 
রাড নং-০৭, ক-ই, 
সক:-১২, প বী, 

িমর র, ঢাকা

াম: মাধবকা , 
পাঃ বলাডা া, 

সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা

৩০/১১/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-এ াতক -
২য় াতেকা র-১ম

০৮০১২২৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭ সেলহ উ ীন মাঃ 
আিরফ, িপতা: মাঃ 
আ ল আওয়াল

বািড় নঙ ১৮৩, রাড 
নং-০৮, ব গাড়ান, 
িখলগ ও, ঢাকা

াম: তািহর র, পা: 
বািরয়াডা া-৬৩০০, 
সদর,  চাপাই 
নবাবগ ,

০৫/০১/১৯৮৯ চাপাই নবাবগ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০২২৪৯৭১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮ কেদব হালদার, 
িপতা: যােগ নাথ 
হালদার

াম: র নাথ র, 
পা: র নাথ র-

৮৫৪০, নািজর র, 
িপেরাজ র

াম: র নাথ র, 
পা: র নাথ র-

৮৫৪০, নািজর র, 
িপেরাজ র

১০/০২/১৯৯১ িপেরাজ র এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
স ান-৩.২১

৭০৪০৩৪৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯ মাঃ পারেভজ 
িশকদার, িপতা: মাঃ 
আ ল লিতফ িশকদার

ঢাকা ব ভাষী 
স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে  
আগার গ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

৭ ও ২৯ বীরপাশা, 
বীরপাশা-৮৬২২, 
বাউফল, প য়াখালী

০৭/০১/১৯৯২ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮১ 

াতক-২য়

১৩২৭৩১২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১১০ মাঃ আ র রব, 
িপতা: মাঃ মমতাজ 
আলী

াম: বড় িতলাইন, ৬ 
নং ভা ারা ইউিনয়ন, 
পা: বালাে ার-

৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র

াম: বড় িতলাইন, 
৬ নং ভা ারা 
ইউিনয়ন, পা: 
বালাে ার-৫২১০, 
িবরল, িদনাজ র

২০/০৭/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

৭১১৫৩১৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১ মাঃ মা দ পারেভজ, 
িপতা: মাঃ শরাফ 
উি ন

নং বাস ৬৩ ( ২য় 
তলা), পাতলা খান 
লন, ল ীবাজার, 

া র, ঢাকা-১১০০

াম: গা া দি ণ 
পাড়া, পা: দা িনয়া 
বাজার-২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ

১৬/০৭/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.িস -৩.৫৪ 
এম.এস.িস-৩.৬০

০০৬৯৮৫৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২ মাঃ নজ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর আক

পা  মা ার, 
িজগাতলা পা  
অিফস, িজগাতলা 
সাব পা  অিফস, 
ধানমি , ঢাকা-১২০৯

াম: চর বড়িবলা, 
৬নং ওয়াড, পা: চর 
খিরচা বাজার, সদর, 
ময়মনিসংহ

২৮/১০/১৯৮৯ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 

াতক-২য়

০৮৭৮০১৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩ মাঃ আই ল হক, 
িপতা: মাঃ আজগার 
আলী

৬১ (২য় তলা), 
িপলখানা রাড, 
আিজম র, ২৩ নং 
ওয়াড, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা

াম: লা ল মাড়া, 
পা: ছাইেকানা-

৬৬৩০, চাটেমাহর, 
পাবনা

০১/০১/১৯৮৮ পাবনা দািখল-৩.৩৩   আিলম-
২.৯২      িব.এ -২য়       
 এম.এ-২য়

০৭১৫৪৪৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪ রােশদ হাসান, িপতা: 
মাঃ সয়দ আলী

াম: পাইকান, পা: 
বলদী র-৫৪৬০, 
লিতব র ইউিনয়ন, 
িমঠা র, রং র

াম: পাইকান, পা: 
বলদী র-৫৪৬০, 
লিতব র ইউিনয়ন, 
িমঠা র, রং র

০২/০১/১৯৮৯ রং র এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এ -২য়        এম.এ-
২য়

৮৮৬৯৫৯৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫ মাঃ আ ল খােলক, 
িপতা: মাঃ আ ল 
গিণ

াম: মাজাট, পা: 
নিক র-৯৪৫০, 

ামনগর ইউিনয়ন, 
ামনগর, সাত ীরা

াম: মাজাট, পা: 
নিক র-৯৪৫০, 

ামনগর ইউিনয়ন, 
ামনগর, সাত ীরা

০১/০২/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস.-৩.৬৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭১৫৪২২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৬ মাঃ রািখ ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
আ র রিশদ

ই-৫১/২২, গ া, 
সাভার পৗ: ওয়াড 
নং ০৯, সাভার, ঢাকা

াম: জলাই ডা া, 
পা: অন রাম র-

৫৪৭০, ০১ নং চ  
কাল, পীরগ , 

রং র

১৩/১০/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.১৪ 
িব.এস.িস -২য়

৮০১৫৪৬৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭ মাঃ মান আহেমদ, 
িপতা: মাঃ জািহ ল 
হক

না লী দি ণ পাড়া, 
ওয়াড ২০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া-৫৮০০

না লী দি ণ পাড়া, 
ওয়াড ২০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া-৫৮০০

১৪/০২/১৯৮৯ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.এস.িস -৩.৩৭

০৪৯৭৩৯৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮ মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: মাঃ আিমর 
আলী

িমরাজ পপার এ  
শনারী, ০৮/০৪, ( 

মা ান মােকট 
িনচতলা), 
বাংলাবাজার.ঢাকা।

াম ও পা: 
আমলসার-৭৬১১ 

র, মা রা।

০৯/০১/১৯৯০ মা রা এস.এস.িস.-৪.৫৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস-৩.৫৩

৯৯০৪৭৯৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯ মাহা দ মারাদ  
হাসাইন, িপতা: 
মাহ দ আলতাফ 
হােসন

াম: গ া চরপাড়া, 
৫নং ওয়াড, 
শ মালা বাজার-
২২০০, ময়মনিসংহ 
সদর, ময়মনিসংহ

াম: গ া চরপাড়া, 
৫নং ওয়াড, 
শ মালা বাজার-
২২০০, ময়মনিসংহ 
সদর, ময়মনিসংহ

০১/০৩/১৯৮৭ ময়মনিসংহ দািখল - ৪.১৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-২য়

১৪০৩৯৫৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০ মাঃ িফেরােজর 
রহমান, িপতা: মাঃ 
ফা ক

৩২৮/িব, (৪থ তলা), 
ব নাখালপাড়া, 

ওয়াড নং ২৩, 
তজগ ও, ঢাকা।

বড় িময়াজী বািড়, 
গািপনাথ র, ওয়াড 

নং ৩, িশব র-
৩৮০০, সদর, 
নায়াখালী

১২/০১/১৯৮৭ নায়াখালী এস.এস.িস.-৩.৪৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭৮ 

াতক-২য়         মা াস-
২য়

৯৭১৭৫০২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১ িলিপ বগম, িপতা: 
মাঃ শা  আলম

কি উটার শন, 
৫৯০, দািনয়া বাজার 
রাড, জিন িমিন 

মােকট, কদমতলী, 
ঢাকা

বাউফল কেলজ 
পাড়া, ৩ নং ওয়াড, 
দাসপাড়া-৮৬২০, 
বাউফল, প য়াখালী

১০/০৫/১৯৮৭ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৪০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক-২য়         মা াস-
১ম

১৫৯৭০৬৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২ আিজ ল ইসলাম, 
িপতা: শাম ীন 

ইঁয়া

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

াম: পংকরহা , 
পা: গাংগাইল-

২১৯১, না াইল, 
ময়মনিসংহ

০৬/০৫/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 
িব.িব.এ-২.৪৬

৯৭১৭৬৩০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৩ মাঃ মা ফা কামাল, 
িপতা: আব ল লিতফ 
হাওলাদার

১৬১, পি ম 
ধানমি , ম বাজার, 
িঝগাতলা, 
হাজািরবাগ, ঢাকা

১৬১, পি ম 
ধানমি , ম বাজার, 
িঝগাতলা, 
হাজািরবাগ, ঢাকা

০১/১০/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-১.৬০ 
িব.এস.এস -৩য় 
এম.এস.এস-২য়

০৮৭৭৯১২, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪ মাঃ রািজব হােসন, 
িপতা: মাঃ 
আলাউি ন সরকার

৭২/২, আজম র, 
ওয়াড নং ০৩, দশনা-
৭২২১, দা ড় দা, 
য়াডা া

৭২/২, আজম র, 
ওয়াড নং ০৩, দশনা-
৭২২১, দা ড় দা, 
য়াডা া

৩০/১০/১৯৯২ য়াডা া এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এ-২.৭৩

১৪৯৩২৬৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫ মাঃ মাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ কমর 
উি ন

যে : মাঃ িমজা র 
রহমান, ভবন নং ০৪, 
ক  নং-১২১, খা  
ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, িজিপও, 
রমনা, ঢাকা

াম: কালীর আ  
গারচর, যা া র-০৭, 
পা: যা া র-৫৬০০, 
িড় াম সদর, 
িড় াম

১৮/১২/১৯৮৯ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ িড ী 
(পাস) -২য় মা াস-২য়

৮৫৮২৪৬৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬ এস.এম ফিরদ, িপতা: 
মা হািব র রহমান

াম: ও পা: ব লী, 
ধীত র ইউিনয়ন 
থানা: ভা কা, 
ময়মনিসংহ

াম: ও পা: ব লী, 
ধীত র ইউিনয়ন 
থানা: ভা কা, 
ময়মনিসংহ

৩০/০৬/১৯৯০ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এস -২য়

১০১৯৩৮৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭ িমিহর চ  ভৗিমক, 
িপতা: সে াষ র ন 
ভৗিমক

ট সাস িব.িড 
িলিমেটড, ৮/৬ 
স নবািগচা (তয় 

তলা), িজিপও, 
রমনা, ঢাকা

র াপারী বাড়ী, 
দি ন মকর জ, 
৫নং পাবতী নগর, 
পাবতী নগর-৩৭০০, 
ল ীপর সদর, 
ল ী র

০১/১২/১৯৮৮ ল ী র এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

০৭৮০১৬৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮ রবী্  নাথ রায়, 
িপতা: মর ম িগিরশ 
চ  রায়

াম: িব র, পা: 
ব য়াহাট-৫৪৪০, 
থানা: কাউিনয়া, 
রং র

াম: িব র, পা: 
ব য়াহাট-৫৪৪০, 
থানা: কাউিনয়া, 
রং র

০১/০১/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.িস-২য় 
এম.এস.িস-১ম

৫৯৭১৯৭২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩০ মিনরা লতানা 
রায়হা, িপতা: 
মাহা দ মাজাে ল 

হক

৯৪১, ব 
শওড়াপাড়া, ওয়াড 

নং ১৪, কাজীপাড়া, 
কাফ ল, ঢাকা-১২১৬

৯৪১, ব 
শওড়াপাড়া, ওয়াড 

নং ১৪, কাজীপাড়া, 
কাফ ল, ঢাকা-১২১৬

২৩/০৪/১৯৯৩ ঢাকা এস.এস.িস.- ৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.িব.এ-৩.৬৮

০৪৯৭৪৭০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১ মাঃ কিবর হােসন, 
িপতা: মর ম ম াজ 
উি ন

২৭ নং িপ.ডাি উ.িড 
াফ কায়াটার, 

পি ম আগার গ ও, 
মাহা দ র, ঢাকা-

১২০৭

াম: চ পাড়া, পা: 
মদন রা-৮৬২০, 
বাউফল, প য়াখালী

০২/০৫/১৯৮৯ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.িব.এস -২য়

৮৫৮২৪৯৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২ ইসমাইল হােসন, 
িপতা: মাসেলম ম ল

িস/ও মাঃ জসীম 
উি ন, ি গত 
কমকতা, অথৈনিতক 
স ক িবভাগ, ক 
নং-৮, ক  নং-২৪, 
শের বাংলা নগর, 

ঢাকা

াম: িবলচ া, ওয়াড 
নং ৪, পা: 

ইেজার,-৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী

২৪/০২/১৯৯১ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
অনাস- ২য়

৮৫৪২০৬৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩ িদপন িসংহ, িপতা: 
ের  িসংহ

লংলা হাউজ, হাি ং 
নং-২৪, হেরাড, 
৫নং ওয়াড, পা: 

ম ল-৩২১০, 
ম ল, 

মৗলভীবাজার

াম: িচতলীয়, ৬নং 
আলীনগর ইউিনয়ন, 
পা: কলমগ -

৩২২০, কলমগ , 
মৗলভীবাজার

১৫/০৮/১৯৮৮ মৗলভীবাজার এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এ -২.৯০

১৬৯৮৫০৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪ ব ল মার , 
িপতা: িবমল মার 

াম: ডাংগাহাতী 
মাহন, জামাল র 

ইউিনয়ন, পা: 
নিলয়া-৭৭৩১, 
বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী

াম: ডাংগাহাতী 
মাহন, জামাল র 

ইউিনয়ন, পা: 
নিলয়া-৭৭৩১, 
বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী

২০/১০/১৯৮৮ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস -২য় 
এম.এস.এস-১ম

২৮৬৪৫৩৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৫ মাঃ রােশ র 
রায়হান, িপতা: মাঃ 
আ র রা াক

িস/ও মাঃ শিফ ল 
ইসলাম, ম নং-৩২, 
(৩য় তলা), ক নং-
০২, পিরক না 
ম ণালয়, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

াম: শালবাড়ী 
পি তপাড়া, ৭নং 
গাপীনাথ র 

ইউিনয়ন, পাঃ 
রাধানগর-৫৪৩০, 
বদরগ , রং র

১৯/০৭/১৯৯১ রং র এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
িব.এ. (পাস)- ২য়

৮৫৮২২৮৩, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬ মাঃ জিহর হােসন, 
িপতা: আব ল কােদর

বাড়ী নং-০৮, মইন 
রাড, ক-ই, বন , 

িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯

াম: হিরশ র উ র 
পাড়া, ১৩নং আ া 
ইউিনয়ন, 
পা:একবাড়ীয়-

৩৫৬১, ব ড়া, 
িম া

০১/০৬/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

১৩০৯৯৩২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭ মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: হা ান িময়া

১০২, ৬  তলা, 
তােরক লন, ন ন 
প ন লাইন,  ওয়াড-
২৩ আিজম র, 
িনউেমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা

াম: নগর, পা: 
যিদয়া-৭৮৬০, 
বায়ালমারী, 

ফিরদ র

১০/০২/১৯৯০ ফিরদ র এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
অনাস -১ম      মা াস-
১ম

০৭১৫৪৪৩, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮ মাছাঃ রািজয়া 
খা ন, িপতা: মাঃ 
আ র রা াক

িস/ও মাঃ শিফ ল 
ইসলাম, ম নং-৩২, 
(৩য় তলা), ক নং-
০২, পিরক না 
ম ণালয়, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

াম: শালবাড়ী 
পি তপাড়া, ৭নং 
গাপীনাথ র 

ইউিনয়ন, পাঃ 
রাধানগর-৫৪৩০, 
বদরগ , রং র

১০/১০/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.২৯ িব.এ-
২য়         এম.এ-২য়

৮৫৮২২৮৭, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯ মাঃ ফয়সাল 
আহেমদ তা কদার, 
িপতা: মাঃ আব স 
সামাদ তা কদার

যে : মাঃ আব স 
সামাদ তা কদার, 
তা কদার ানসন, 
বাড়ী নং-৫, লন-৪, 

ব ব নগর, ওয়াড 
নং-৩, সা িলয়া 
ইউিনয়ন, ঢাকা

যে : মাঃ আব স 
সামাদ তা কদার, 
তা কদার ানসন, 
বাড়ী নং-৫, লন-৪, 

ব ব নগর, ওয়াড 
নং-৩, সা িলয়া 
ইউিনয়ন, ঢাকা

২৫/০৩/১৯৯৩ ঢাকা এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.িব.এ - ৩.৬৩

২৭০৩৪৯১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪০ মাঃ রিব ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
ক স

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

বাসা-৪৪৪, াম: 
চারগ ও িদিঘর 

পাড়, ওয়াড নং-৭, 
পা: না াইল-

২২৯০ম না াইল, 
ময়মনিসংহ

১১/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 

াতক- ২য়

১৩২৭৩১১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১ ল আমীন, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

াম: সহনা , ৫নং 
সহনা  ওয়াড, পা: 
পাছার বাজার-
২২৭০, গারী র, 
ময়মনিসংহ

২০/০৯/১৯৯৪ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক (পাস)-১ম

১৩১০০১৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২ মাঃ মাজহা ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই

মিহ াহ বাড়ী, াম: 
উ র খােমর, ৮ নং 
তরগ ও ইউিনয়ন, 
পা: খােমর-১৭৩০, 

কাপািসয়া, গাজী র

মিহ াহ বাড়ী, 
াম: উ র খােমর, 

৮ নং তরগ ও 
ইউিনয়ন, পা: 
খােমর-১৭৩০, 
কাপািসয়া, গাজী র

০৯/০৮/১৯৮৮ গাজী র দািখল - ৩.৮৩  আিলম -
৪.৩৩      িব.এ -১ম      
 এম.িব.এ- ৩.১৯

৭১৪৩৩০০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩ মাঃ ল িময়া, 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন

িদ ন কমািশয়াল 
ইনি উট, ৯৩/১-
এ, সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, 
শের বাংলা নগর, 

ঢাকা

াম: 
তা কশাহাবাজ, 
৫নং বালাপাড়া 
ইউিনয়ন, কাউিনয়া, 
৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

০৪/১২/১৯৯৩ রং র এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.িব.এ -২য়

০৮৯৬২৯১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪ ি তম ভ , িপতা: 
ি য়লাল ভ

৫/২-িড, রাড নং-২, 
ক া র, ওয়াড নং-
১১, ক াণ র, 
িমর র, ঢাকা

াম: ঘ য়া, ওয়াড 
নং-৬, ব শবািড়য়া,-
৮১৪০, মক দ র, 
গাপালগ

০১/০১/১৯৮৮ গাপালগ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস.- ৩.০৮

০৮৯৬২২৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৫ মাঃ মন িময়া, 
িপতা: মাঃ আ ল 

ছ িময়া

বাসা: কািজর িঘল, 
াম: ঘরগ ও, ওয়াড 

নং-০৫, পা: নরপিত-
৩৩২২, নারঘাট, 
হিবগ

বাসা: কািজর িঘল, 
াম: ঘরগ ও, ওয়াড 

নং-০৫, পা: 
নরপিত-৩৩২২, 
নারঘাট, হিবগ

২০/১১/১৯৮৯ হিবগ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস-২.৮১

৮১৮৪১৩২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬ মাঃ শাহজাহান 
িময়া, িপতা: মাঃ 
মা ক িময়া

বাসা: কািজর িঘল, 
াম: ঘরগ ও, ৬নং 

সদর ইউিপ, ওয়াড 
নং-০৫, পা: নরপিত-
৩৩২২, না ঘাট, 
হিবগ

বাসা: কািজর িঘল, 
াম: ঘরগ ও, ৬নং 

সদর ইউিপ, ওয়াড 
নং-০৫, পা: 
নরপিত-৩৩২২, 
না ঘাট, হিবগ

২০/১০/১৯৮৯ হিবগ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এ (স ান)-৩.০৫

৮১৮৪১৩৩, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন

জ িত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া, ওয়াড নং-২৩ 
ঢাকা-১২১৯

চৗিকদার বািড়, 
কাঠালতলী, 
মাধবখালী ৪ নং 
ওয়াড, পা: 
কাঠালতলী-৮৬১১, 
িমজানগর, প য়াখালী

৩১/১২/১৯৯৩ প য়াখালী এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 

াতক -৩.৩৪

১৩০৯৯৭২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮ খায় ল ইসলাম, 
িপতা: জয়নাল 
আেবদীন

ক-১০৭/িব, নাহার 
িভলা, উ র 
নামাপাড়া, উ র 
পাড়া, িখলে ত, 
ঢাকা-১২২৯

খায় ল ইসলাম, 
াম: মাহ দ র, 
পা: চা য়া-১৯৯১, 
গাপাল র, টাংগাইল

০১/১১/১৯৮৮ টাংগাইল এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.িস -২য়

৮৯৮৯৮০৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯ মাহ দা আ ার , 
িপতা: দীল মাহা দ

৩৫৩/৪-িস, (২য় 
তলা), জ খান, 
পি ম আহ দ নগর, 
ওয়াড নং ১২ 
পাইকপাড়া, িমর র, 
ঢাকা।

ডগাইর উ র ন ন 
পাড়া, িলয়া 
ইউিনয়ন, ওয়াড নং-
০৮, পা: িলয়া, 
ডমরা, ঢাকা

২০/০২/১৯৯০ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

০৭০১৯৩২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫০ সািবনা ইয়াসিমন, 
িপতা: আব ল 
মাতােলব

যে : মাঃ নজ ল 
ইসলাম, িদ সান 
ব ভাষী স টিলিপ 
এ  কি উটার 

িশ ণ ইনি ঃ 
বাসা-২, রাড-৪, 
িমর র-১০, ঢাকা

াম: খামার দ া, 
ওয়াড নং-০৩, পা: 
দ া বাজার, 

কিরমগ , 
িকেশারগ

২৪/০৭/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ িব.এ 
-২য়        এম.এ-২য়

০৭৬৯০৭৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১ মাঃ উ ল খান 
িপতা: মাঃ মা ন 
খান।

শাহাজাদা র, ৯ নং 
শাহজাদা র, পি ম 
পাড়া, সরাইল, া ণ 
বািড়য়া।

শাহাজাদা র, ৯ নং 
শাহজাদা র, পি ম 
পাড়া, সরাইল, 
া ণ বািড়য়া।

২৬/০৭/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২ আব ল আল মা ন 
িপতা: মাঃ জিহ ল 
ইসলাম।

বাসা নং ১৬, রাড 
নং-৪, ক নং-িব, 
বন , ২২, িখলগ ও, 
রাম রা, ঢাকা।

কামার গ ও, 
ঘাগ য়া, 
কামারগ ও, 
কাপািসয়া, গাজী র।

০২/০১/১৯৮৮ গাজী র এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

৯১২৯৬৫৮ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩ শশা  মার র ান 
িপতা: অিজত মার 
র ান।

াম: হটাগাছা পি ম 
পাড়া, ডাকঘর: 
বাকল, উপেজলা: 
সাত ীরা সদর, 
জলা: সাত ীরা।

াম: হটাগাছা 
পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: বাকল, 
উপেজলা: সাত ীরা 
সদর, জলা: 
সাত ীরা।

১১/০৯/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস.-২.১৯ 
িডে ামা:-২.৭৯ 
িব.এস.িস ইি ঃ -৩.০৫  
এম.এস.িস ইি ঃ-৩.১৮

৮৫৪২০৯২        
 তািরখ:           
১৫ /০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪ অিমতাভ রায় িপতা: 
স ল চ  রায়।

াম: স জ 
বাগ,ডাকঘর: 
প য়াখলী,উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, 
জলা: প য়াখালী।

াম: স জ 
বাগ,ডাকঘর: 
প য়াখলী,উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, 
জলা: প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯১ প য়াখালী এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-িব 
িব.িব.এস -১ম

৭৫০৭৯৭৯  
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫ মাঃ সৗরভ উি ন 
িপতা: শখ 
শিফউি ন।

িব-১১৪/িস-৩, 
হাসপাতাল জান, ১০ 
নং, িজ.িপ. ও, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম: থানাপাড়া, 
ডাকঘর: ি য়া, 
উপেজলা: ি য়া 
সদর, জলা: ি য়া।

১০/১০/১৯৯৩ ি য়া এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এ -২.৮৫

১৪৩২৭১২  
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৬ মিন ামান সক 
িপতা: নািজর সক।

৭১, শাি বাগ, 
শাি বাগ, ১২১৭, 
শাহজাহান র, ঢাকা।

বাসা নং-১০৫, সড়ক 
নং-০১, মন াম 

র, মা র, 
খিলল র, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র।

২৩/০৪/১৯৮৭ ফিরদ র এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এস -১ম

৯৭১৭৬০৭  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭ মাঃ েবল হাসান 
িপতা: মাঃ 
তাজাে ল হােসন।

িব-১১০/৬, এ. িজ. 
িব কেলানী, 
(হাসপাতাল জান), 
১০ নং িজ. িপ. ও, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম:বটৈতল, 
ডাকঘর: ি য়া 
সদর, উপেজলা: 

ি য়া সদর, জলা: 
ি য়া।

০২/১২/১৯৮৯ ি য়া এস.এস.িস.-৪.৮০ 
এইচ.এস.িস.-৪.০ 
িব.িব.এস -২য়

১৪৩২৭১৩ 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮ স জ িসকদার িপতা: 
শতদল িসকদার।

সরকার বািড়, 
িলয়া, বা া বাজার 

চি  বাজর, ভাংগা, 
ফিরদ র।

সরকার বািড়, 
িলয়া, বা া বাজার 

চি  বাজর, ভাংগা, 
ফিরদ র।

১০/১২/১৯৯১ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.িব.এস -৩.৩৪

৩০০/-

১৫৯ রাজীব মার ম ল 
িপতা: জগদাশ চ  
ম ল।

কমকার বািড়,  
পি , চরেযাশরদী, 
বােন রদী, 
নগরবা া, ফিরদ র।

কমকার বািড়,  
পি , চরেযাশরদী, 
বােন রদী, 
নগরবা া, ফিরদ র।

০১/১১/১৯৯০ ফিরদ র এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.িব.এস -২.৭২

৩০০/-

১৬০ সজীব মার ম ল 
িপতা: জগদীশ চ  
ম ল।

কমকার বািড়,  
পি , চরেযাশরদী, 
বােন রদী, 
নগরবা া, ফিরদ র।

কমকার বািড়,  
পি , চরেযাশরদী, 
বােন রদী, 
নগরবা া, ফিরদ র।

০১/১১/১৯৯০ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 
িব.িব.এস -২.৮৩

৩০০/-

১৬১ মাঃ শখ রােসল 
আহেমদ িপতা: মাঃ 
শখ মিহউি ন 

আহেমদ।

বাসা- ৮৯, রাড নং-
১০, ক -িড, 
সকশন -৬, িমর র, 

প বী, ঢাকা।

পাংখার চর, করা 
তারাইল বাজার, 
কািশয়ানী 
গাপালগ ।

০১/০১/১৯৮৫ গাপালগ এস.এস.িস.-১ম িডে ামা-
৩.২৯ িব.এস.িস -২.৭৩

০৬৬৬৫৬৫  
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬২ মাঃ আিন র রহমান 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

জ িত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, 

মািলবাগ চৗ রী 
পাড়া, ওয়াড নং-২৩ 
ঢাকা-১২১৯

ন র আলী িভলার 
বাড়ী, দঃ পীতাকাটা, 
৯ নং এম 
বািলয়াতলী, 
িশয়ািলয়া, বর না 
সদর, বর না।

১৬/১০/১৯৮৭ বর না এস.এস.িস.-১.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-২.১০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

১৩১০০৪৯  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩ মাঃ মােশ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
মাসেলম উি ন।

এইচ. আই, শাহরীন 
বাসা-৩৯৪, াট নং 
-িস/৪, ট ল ীট, 
হািতর র, ধানমি , 
ঢাকা।

চর ভাবনা, ৮ নং চর 
অ ধর, 
নারায়নেখালা, 
নকলা, শর র।

১৫/০২/১৯৮৯ শর র এস.এস.িস.-২.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯৭ 
িব.িব.এস -২য়

৯৭১৭৬১৩  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪ মন মািঝ িপতা: 
মাঃ মাশারফ 
হােসন।

হাসাইল, হাসাইল 
বানারী , হাসাইল 
টংিগ বাড়ী, ি গ ।

হাসাইল, হাসাইল 
বানারী , হাসাইল 
টংিগ বাড়ী, ি গ ।

১৮/১২/১৯৮৭ ি গ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.িব.এস -২য়

৮৯৯৩৪৫  
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫ মাঃ আসা ল হক 
িপতা: মাঃ গােল র 
রহমান।

আপন িভলা তা ক 
শাহাবাজ ৭ নং, 
কাউিনয়া, রং র।

আপন িভলা তা ক 
শাহাবাজ ৭ নং, 
কাউিনয়া, রং র।

২৮/১১/১৯৯৩ রং র এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এস -২য়

৯৭১৭৫৬০ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬ মন িময়া িপতা: 
আ ল কািদর।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

ডাে র গ ও, কর 
গাও, ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

৩১/১২/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.িব.এস -২য়

৯৭১৭৫৬৩  
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭ মাঃ মেহদী িবন 
সাইদ িপতা: মাঃ 
সাই র রহমান।

রাগ ভবন, ২য় তলা 
(ডান পাশ), িবিসএস 
মিজে ট, 
কায়াটার, কাটাবন 

তাল সড়ক, 
নীলে ত, 
িনউমােকট, ঢাকা।

৮২৬, পৗর কাঠালী, 
রাতন গীর খাল, 

০৮, ভালা সদর, 
ভালা।

০১/১২/১৯৯০ ভালা এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এস -৩.৩৭

০৭১৫৫৬৫    
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৮ জয় চ  িপতা: বা ল 
চ ।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

কাইটাইল, ০৭ নং, 
কাইটাইল, মদন, 
ন েকানা।

০৩/০২/১৯৯২ ন েকাণা এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.িব.এস -২.৮২

৯৭১৭৪৯৬ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ জাউল 
ইসলাম।

বাংলােদশ মৎস 
উ য়ন কেপােরশন, 
২৩-২৪, কাওরান 
বাজার, ওয়াসা ভবন 
তজগ ও, ঢাকা।

গ র, ( ব 
পাড়া), ০৬ নং 
িমঠা র, বদলগাছী, 
নওগ ।

১০/১০/১৯৮৮ নওগ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 
িব.এস.িস -৩য় 
এম.এস.িস-২য়

৯৭১৭৭০৯ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০ নারায়ন ি রা িপতা: 
ত: রায় র ন 

ি রা।

৫৩৫, উ র 
শাহজাহান র, ঢাকা।

১০৫, মহালছড়া, 
২৬২, গালা বাড়ী 
ইউিপ, ০৩, ওয়াড, 
খাগড়াছিড় সদর, 
খাগড়াছিড়।

০৯/০৫/১৯৮৭ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 

াতক -৩য়

 ০৭৫৫৮৪৮ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১ ি তম বমণ িপতা: 
গীয় রবী  নাথ 

বমণ।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

হলিদ মড়ী ৫ নং-
বালাপাড়া, কাউিনয়া, 
কাউিনয়া, রং র।

০১/০৭/১৯৮৭ রং র এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১৫ 
িব.িব.এস -২.৬১

 ০৩৯৪০৪৬ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২ িম ন চ  শীল িপতা: 
হিরদাস চ  শীল।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

ভােদড়া, িদগাদাইড়, 
ামত র, তাড়াইল, 

িকেশারগ ।

১৬/০৬/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ িব. 
এস. িস -২.৭৫

 ৯৭১৭৪৯৭ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩ সিলম উি ন, িপতা: 
আলাউি ন

১৩/িড,মাহ দা 
িভলা, বািগচা, 
িখলগ ও, ওয়াড-১১, 
শাি নগর, 
শাহজাহান র, ঢাকা-
১২১৭

শখ বািড়, াম: 
মহাৈব, িসংরইল 
ইউিনয়ন, পা: 
বারপাড়া-২৩০০, 
না াইল, ময়মনিসংহ

১৫/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-২.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.০৫০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৪ মন আহমদ, িপতা: 
মাঃ আ ল কােসম

২০৬, (িনচ তলা), 
ব রাম রা, ২২ নং 

ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা

আইনউি ন সরকার 
বািড়, াম: 
কা ননগর, পা: 
ছয় াহকাি -
৩৪২০, বা ারাম র, 
া নবািড়য়া

৩১/১২/১৯৮৭ া নবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
অনাস- ২য়      মা াস- 
২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫ কামাল উি ন, িপতা: 
র আলী

াম: আ ার চর, 
চৗহাট ইউিনয়ন, 
পা: ি খা-১৮১১, 

ধামরাই, ঢাকা

াম: আ ার চর, 
চৗহাট ইউিনয়ন, 
পা: ি খা-১৮১১, 

ধামরাই, ঢাকা

২১/০৬/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬ মাঃ মাফাখা ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
রজাউল কিরম

াম: শখহাটী, 
শর র পৗরসভা, 
পা: শর র শহর-

২১০০, শর র সদর, 
শর র

াম: শখহাটী, 
শর র পৗরসভা, 
পা: শর র শহর-

২১০০, শর র 
সদর, শর র

১৩/১১/১৯৮৭ শর র এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
অনাস- ১ম     মা াস- 
১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭ জিহ ল ইসলাম, 
িপতা: িরয়াজ উি ন

াম: টিপর বাড়ী, 
তিলহা  ইউিনয়ন, 
পা: টংরা-১৭৪০, 

গাজী র সদর, 
গাজী র

াম: টিপর বাড়ী, 
তিলহা  ইউিনয়ন, 
পা: টংরা-১৭৪০, 

গাজী র সদর, 
গাজী র

২৫/০১/১৯৮৭ গাজী র এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
অনাস -২য়      এম.এ-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮ তানিজনা আফিরন, 
িপতা: মাঃ আ ল 
রিহম

বাড়ী নং-১৪, 
এ.িজ.িব. কেলানী. 
ওয়াড নং-১০, 
িজ.িপ.ও, ঢাকা-১০০০

াম: র র, ওয়াড 
নং-০২, পা: 
রাজবাড়ী সদর-
৭৭০০, রাজবাড়ী 
সদর, রাজবাড়ী

১১/১১/১৯৯২ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
অনাস -২.৯৬

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯ মাঃ গালাম আজম, 
িপতা: মাঃ আ  
তােলব মা া

বাসা- সাদা মাজার 
মসিজদ সড়ক নং-
১০, দি ণ িবিশল, 
ওয়াড নং-১২, 
িমর র, 
দা সসালাম, ঢাকা

া: উ ড়া, পা: 
িবেনাদ র-৭৬৩১, 
মহ দ র, মা রা

২০/০৫/১৯৯১ মা রা এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
অনাস -১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮০ মাঃ ওসমান ফা ক, 
িপতা: মাঃ ওমর 
ফা ক

াম: ভ পাড়া, 
মাধনগর ইউিনয়ন, 
পা: মাধনগর-

৬৪০৩, নলডা া, 
নােটার

াম: ভ পাড়া, 
মাধনগর ইউিনয়ন, 
পা: মাধনগর-

৬৪০৩, নলডা া, 
নােটার

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

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১ মাঃ সাই ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
জ ল ইসলাম

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

বাসা-৮৭, পি ম 
শরী, ওয়াড নং- 

০৪, পা: শর র 
টাউন-২১০০, 
শর র সদর, শর র

৩১/১২/১৯৮৭ শর র এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস -২য় 
এম.এস.িস-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২ িশ  সরকার, িপতা: 
িষেকশ সরকার

৬৫/৫, ডা বাড়ী 
ডাংগাপাড়া, ওয়াড 
নং-০৫, পা: 
বদরগ -৫৪৩০, 
বদরগ , রং র

৬৫/৫, ডা বাড়ী 
ডাংগাপাড়া, ওয়াড 
নং-০৫, পা: 
বদরগ -৫৪৩০, 
বদরগ , রং র

০১/০১/১৯৮৮ রং র এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এ -২য়       এম.এ-২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩ র মাহা দ, িপতা: 
মাহা দ আলী

াট নং-৯/১০-এইচ, 
ক া টাওয়ার, ৩৫ 

িমর র রাড, 
সাই াব মাড়, 
িনউেমােকট, ঢাকা

াম: রই, ৬নং 
ই, পা: িহলিচয়া-

২৩৩৭, িনকলী, 
িকেশারগ

০৭/০৫/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
অনাস- ২য়      মা াস- 
২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪ জয় মার সাহা, 
িপতা: কাি  লাল সাহা

হােটল রেয়ল, 
তা কদার ভবন, 
সদর রাড, ওয়াড 
নং-০৬, পা: ভালা, 
ভালা সদর, ভালা

শাি  নীড়, হাি ং 
নং-১৭২১, আদশ 
একােডমী সড়ক, 
ওেয় ান পাড়া, পা: 
ভালা-৮৩০০, ভালা 

সদর, ভালা

০১/০৩/১৯৮৭ ভালা এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
িডে ামা-৩.১৭ 
িব.এস.িস -২.৭৫

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫ মাঃ িরপন িময়াজী, 
িপতা: মাঃ জ 
িময়া

াম: রান বাউিশয়া, 
বাউিশয়া ০২ নং 
ইউিনয়ন, পা: 
বাউিশয়া-১৫১০, 
গজািরয়া, ি গ

াম: রান 
বাউিশয়া, বাউিশয়া 
০২ নং ইউিনয়ন, 
পা: বাউিশয়া-

১৫১০, গজািরয়া, 
ি গ

১২/০৫/১৯৮৯ ি গ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.িস -১ম 
এম.এস.িস-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৬ মাঃ মাতােলব 
হােসন, িপতা: মর ম 

ই াইল হােসন

িস/এ মাঃ মা ন 
কিবর (িপও), অথ 
ম ণালয়, 
(ই.আর.িড), 
আগারগ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭

াম: িবয়াঘাট 
বাবলাতলা, পা: 

দাস র-৬৪৪০, 
দাস র, নােটার

০৪/০১/১৯৯০ নােটার এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭ খায় ল ইসলাম, 
িপতা: আ ল ওয়ােহদ

রভী-৪৫, আ/এ, ব 
লতান র, পা: 
নামগ -৩০০০, 
নামগ  সদর, 
নামগ

রভী-৪৫, আ/এ, 
ব লতান র, পা: 
নামগ -৩০০০, 
নামগ  সদর, 
নামগ

২৫/০৫/১৯৯০ নামগ এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক- ২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮ মাঃ মিতয়ার 
রহমান, িপতা: মাঃ 

ল হক

পােটায়ারী বাড়ী, 
াম: চরছিকনা, পা: 

লালেমাহন-৮৩৩০, 
লালেমাহন, ভালা

পােটায়ারী বাড়ী, 
াম: চরছিকনা, পা: 

লালেমাহন-৮৩৩০, 
লালেমাহন, ভালা

২৫/১২/১৯৯৩ ভালা দািখল - ২.৭৫ আিলম- 
২.৮৩  অনাস-২.৪৮

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

১৮৯ কাজী আেনায়া ল 
ইসলাম, িপতা: কাজী 
সিলমল ইসলাম

আ িলক সমবায় 
ইনি উট, ২১৯ 
জংশন রাড, রােয়র 
মহল, বয়রা, ওয়াড 
নং-১৪ পা:বয়রা, 
লনা সদর, লনা

াম: বােদকাড়াপাড়া 
ম পাড়া, ওয়াড নং-
০৫, পা: 
বােদকাড়াপাড়া-
৯৩০০, বােগরহাট 
সদর, বােগরহাট

১৫/১১/১৯৯০ বােগরহাট এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
িডে ামা-৩.২৭ িডে ামা 
( িষ) -২.২৮ িব.এস.িস- 
২য়

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০ মাঃ মই ি ন 
আলম, িপতা: মাঃ 
শাম ল আলম

যে : মাঃ ম র 
কিরম, বাসা-২২, 
(৬  তলা), উ র 
গাড়ান, পা: উ র 
গাড়ান, িখলগ ও, 

ঢাকা

মাঃ শাম ল আলম, 
াম: ভাগাইল 

বগাদী, পা: 
ব শবাড়ীয়া-৭২১০, 
আলমডা া, 
য়াডা া

২০/১২/১৯৮৬ য়াডা া এস.এস.িস.-৩.২৫ 
িডে ামা-৩.০৫ 
িব.এস.িস -৩.০১

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১ মাঃ শাহীন আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসম

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

াম: ব মালনী, 
৫নং ওয়াড, পা: 
ন েকাণা-২৪০০, 
ন েকাণা সদর, 
ন েকাণা

২৮/০১/১৯৯২ ন েকাণা এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস -২.৮৫

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯২ মাঃ সাহাগ হােসন, 
িপতা: 
এম.এ. সাবাহান 
হাওলাদার

িস/ও সায়মা আ ার 
( রমা), ১১০/৭, 
হাজারীবাগ রাড (২য় 
তলা), িঝগাতলা, 
হাজারীবাগ, ঢাকা

িস/ও মায়াে ম 
হােসন হাওলাদার, 
পা: হয় ৎ র-

৮৪২০, নলিছ , 
ঝালকাঠী

০৩/০৮/১৯৮৭ ঝালকাঠী এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.িব.এস -২য় 
এম.িব.এস-১ম

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩ মাঃ কিবর হােসন, 
িপতা: জিহ ল ইসলাম

াম: বীর কািশম 
নগর, সা য়া 
ইউিনয়ন, পা: বীর 
কািশম নগর-২৩৩৮, 

িলয়ারচর, 
িকেশারগ

াম: বীর কািশম 
নগর, সা য়া 
ইউিনয়ন, পা: বীর 
কািশম নগর-২৩৩৮, 

িলয়ারচর, 
িকেশারগ

২৫/০৭/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.িস -৩.১৮ 
এম.এস.িস-২.৮২

৮১৪৭৫২০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪  কাশ দ িপতা: 
ভাষ চ  দ।

মসেলম উি ন 
সড়ক, এল া পাড়া, 
ওয়াড নং ০২, 

মারখালী, , 
মারখালী ি য়া।

মসেলম উি ন 
সড়ক, এল া পাড়া, 
ওয়াড নং ০২, 

মারখালী, , 
মারখালী ি য়া।

২০/০১/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

২৬০৭৩৮৬/০১ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫ মাঃ জািকর হােসন 
িপতা: মাঃ 
আলাই ন  
হাওলাদার।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

লাউকাঠী, কাউকালী, 
টয়াখালী সদর, 

প য়াখালী।

১৫/০২/১৯৯১ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য়

৭৬৭৭০৫৭  
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬ মাঃ আিম ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
জয়নাল আেবদীন।

বাসা নং-৪৬, (৪থ 
তলা), রাড নং-১৭, 
স র নং-১১, উ রা 

মেডল টাউন উ রা, 
ঢাকা।

আ াফ আলী হাজী 
বািড়, র খালী 
বা া, , বা া, ০৫, 
ওয়াড, পাইলট, 
ভালা সদর, ভালা।

০৪/০২/১৯৮৭ ভালা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 

াতক -২য়

৯৭১৭৭২৭  
তািরখ: 

১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭ মাসাঃ জসিমন 
িপতা: শাম ল আলম।

কয়ার চ  মি কা 
৯৫৬/২/১/এ মিমন 
বাগ, রাজার বাগ, ১১ 
নং  ওয়াড, 
শাি নগর, শাহজাহান 

র, ঢাকা।

কাজী অিফস রাড, 
সাফা ব র, ২- নং  
ওয়াড, সাফা ব র, 
মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র।

০৫/০১/১৯৮৭ িপেরাজ র এস.এস.িস.-২য় 
এইচ.এস.িস.-২য় 
িব.এস.অনাস -২য় 
এম.এস.মা াস-২য়

৯৭১৭৬৪৫ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৮ মাঃ মা র রশীদ 
িপতা: মাঃ হা ন অর 
রিশদ।

ঢাকা ব ভাষী 
স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে  
আগার গ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

বাসা নং-১০, ক জ 
এস. িপ লাইন, দশনা 
ক জ িমলপাড়া 

দশনা, দা ড় দা, 
য়াডা া।

২৫/১০/১৯৮৭ য়াডা া এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
িব.িব.এ.অনাস -৩.১৩

০৪৯৭৪৯৫ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯ পিরনীতা হালদার 
িপতা: গৗরা  লাল 
হালদার।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

গনক পাড়া, দহারী, 
দহারী, নছারাবাদ, 

িপেরাজ র।

০৯/০৮/১৯৯১ িপেরাজ র এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য়

 ১৩১০০৮৬ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০ মাঃ রজব আলী 
িপতা: মাঃ সােদ ল 
ইসলাম।

৩৩, দি ণ মাউিড় 
পাড়া, ০৯, 
রাজারাম র চ পাই 
নবাবগ  সদর, 
চ পাই নবাবগ ।

৩৩, দি ণ মাউিড় 
পাড়া, ০৯, 
রাজারাম র চ পাই 
নবাবগ  সদর, 
চ পাই নবাবগ ।

১২/০২/১৯৯২ চ পাই নবাবগ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -৩.০৬

 ৪৫৭০৯২৯ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১ অিজত মার সরকার 
িপতা: য় 
সরকার।

২৯ িনিরিবিল ভবন 
পি ম দওেভাগ, 
নাগবাড়ী কািশ ম 
নারায়নগ  সদর 
নারায়নগ ।

 কাি  াক 
চর, ভা াির কাি , 
িশবচর, মাদারী র।

১১/০৭/১৯৮৮ মাদারী র এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২.৬৩

০৫৪৫২৮৬  
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২ সািনয়া ইসলাম 
িপতা: ত: র 
ইসলাম।

ঢাকা ব ভাষী 
স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে  
আগার গ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

৩৯/১, ব রাজা 
বাজার, ২৭, 
তজগ ও, ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮৫৮২৪২৭  
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩ িনয়াজ মাঃ িদ  
িপতা: মাঃ আব ল 
আলীম।

বড় বািড়, শশীদল 
শশীদল, া ণ 
পাড়া, িম া।

বড় বািড়, শশীদল 
শশীদল, া ণ 
পাড়া, িম া।

৩০/১০/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ০৭৮০২৮৩ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪ আিমর হােসন িপতা: 
আঃ মিতন।

াট নং-িড-১, চ না 
ভবন, শের বাংলা 

িষ িব িব ালয়, 
২৭, শের বাংলা নগ, 
ঢাকা।

িহ িলয়া কাি , ০৬, 
পাহািড়য়া কাি , 
বা ারাম র, া ণ 
বািড়য়া।

০২/০১/১৯৮৭ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম     আই.িস. েকাস)-
৩.৭৫

 ৯৮১৫৭৫০ 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৫ খািদজা আ ার 
িপতা: মাঃ শাহাব 
উি ন।

ম নগর, যেশাদল 
ইউ. পিরষদ/০৫, 
যেশাদল, িকেশারগ ।

ম নগর, যেশাদল 
ইউ. পিরষদ/০৫, 
যেশাদল, 
িকেশারগ ।

৩১/১২/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -৩.০৪

 ৮১৪৬৫৪৭ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬ মাঃ মাশারফ 
হােসন িপতা: মাঃ 
ছাহরাব আলী।

িজ. িপ. গ-২৬, 
মহাখালী, লশান 
১২১২, লশান, ঢাকা।

গ য়ালা পাড়া, ০৩ 
নং ওয়াড, কাউিনয়া, 
রং র।

১২/০৯/১৯৯০ রং র এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২.৮৮

৩০০/-

২০৭ মাঃ এমরান হােসন 
িপতা: মাঃ শাম ল 
হক।

পানা উ া িমিজ 
বাড়ী,  রাম র ০৪ 
নং, বদল কাট, 

রাম র, চাটিখল 
নায়াখালী।

পানা উ া িমিজ 
বাড়ী,  রাম র 
০৪ নং, বদল কাট, 

রাম র, চাটিখল 
নায়াখালী।

১০/০১/১৯৯০ নায়াখালী। এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস.-এ   াতক 
-২য় াতেকা র-১ম

৮৭৫৯৯৩৬ 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮ জািকয়া িবনেত 
আলমগীর িপতা: 
সাই ি ন আলমগীর।

১/িজ পরীবাগ, 
এ াপাটেম , 
পরীবাগ, ২১, িজ. িপ. 
ও, ঢাকা।

১/িজ পরীবাগ, 
এ াপাটেম , 
পরীবাগ, ২১, িজ. 
িপ. ও, ঢাকা।

০৫/১১/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ+ াতক 
-িব  াতেকা র-িব+

০৭১৫৫৬৬ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯ মাঃ আশরা ল হক 
িপতা: মাঃ র 
ইসলাম।

প ােয়ত পাড়া, 
হাসনাবাদ, নােগ রী, 

িড় াম।

প ােয়ত পাড়া, 
হাসনাবাদ, নােগ রী, 

িড় াম।

১৮/০৯/১৯৯০ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০৬৯২২১৩/১৫ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০ আ র রিহম িপতা: 
মাজাহার আলী।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

আ র রিহম, কালা, 
০৫ নং কালা 
ইউিনয়ন, কালা 
হাট, বদলগাছী, 
নওগ ।

০১/০১/১৯৯২ নওগ দািখল-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮৬ 

াতক -২য়

০৮৯৬৭৪০ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১ মাঃ সােহল আলম 
িপতা: মাঃ ইয়া ব 
আলী।

নাওগ ও, জগৎগ , 
২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

নাওগ ও, জগৎগ , 
২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

১১/০৯/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -৩.০২ 
াতেকা র-৩.২১

 ০৭১৫৫৮৩ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২ তপন মার রায় 
িপতা: ত: রবী  
নাথ বমণ।

চ রা িব া , 
রিতসাম, রাজারহাট, 

িড় াম।

চ রা িব া , 
রিতসাম, রাজারহাট, 

িড় াম।

২৫/০৮/১৯৮৯ িড় াম এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ-  াতক 
-১ম াতেকা র-১ম

 ৬৮৪৫২৮৬ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৩ মাঃ ফির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ নাব 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

ম  পায়াভাগ, ০৭ 
নং টালকী, িবিবর 
চর, নকলা শর র।

০৮/১২/১৯৯২ শর র এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -৩.১৩

১৩১০০৪০  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪ মাঃ ইকবাল হােসন 
িপতা: ত: আঃ 
মা ান মাদবর।

যে : মাঃ বাদশা 
িময়া, ৭৩, িসে রী 
রাড, ১৯, শাি নগর, 

রমনা, ঢাকা।

যে : মাঃ লাল 
চ ন মাদবর, আঃ 
মা ান মাদবর 
কাি , ব 
নাওেভাবা, পবা র 
হাট, জািজরা 
শরীয়ত র।

০৫/০২/১৯৮৭ শরীয়ত র এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০০১৬৭০৯ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫ উ ম চ  দাস িপতা: 
িবজয় চ  দাস।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

রৗহা, ০৫, 
িনয়ামত র, ২৩১০, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

২৫/০৫/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 

াতক -২.৭৯

০৫৫০৮১৭ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬ মাহ ল ইসলাম 
িপতা: মাবারক 
হােসন।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

কদল, রিডতী, 
রড়া বাজার, 

তাড়াইল, 
িকেশারগ ।

১৯/০৭/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২য়

 ১১২৫৮০৬ 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮ মাঃ মা দ রানা 
িপতা: মাঃ 
মায়াে ম হােসন।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

তঘিরয়া, কালা, 
ীপগ  হাট, 

বদলগাছী, নওগ ।

০১/০২/১৯৮৯ নওগ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -৩.৩৩ 
াতেকা র-৩.৫০

০৮৯৬৭৩৮  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯ শাহ মাঃ লপটা র 
রহমান িপতা: শাহ 
মাঃ ল ইসলাম।

ইমাদ র পি ম 
পাড়া, ১৭ নং ইমাদ 

র তরাতী হাট, 
িমঠা র রং র।

ইমাদ র পি ম 
পাড়া, ১৭ নং ইমাদ 

র তরাতী হাট, 
িমঠা র রং র।

২৬/০২/১৯৯০ রং র এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮১৯৯৬০৮  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২২০ প ব মার শিব 
িপতা: বা েদব মার 
শিব।

আদাবাড়ীয়া, 
বা লাট, দি ণ 
মেনাহর র, 

মারখালী, ি য়া।

আদাবাড়ীয়া, 
বা লাট, দি ণ 
মেনাহর র, 

মারখালী, ি য়া।

৩০/০৭/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

 ৯৯৮৯৬৩৮ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১ মাঃ শিফ র রহমান 
রানা িপতা: মাঃ 
মিতউর রহমান।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

শালািকয়া (কািন 
কাটা), িকেশারগ , 
কেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

১৯/০৪/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২.৭৯

০৫৫০৮১৬  
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২ মন মার ম মদার 
িপতা: শংকর মার 
ম মদার।

৮৭/১, মা ান 
ানশন (১ম তলা), 
ব আহ দনগর, ১২ 

নং ওয়াড, িমর র, 
ঢাকা।

মালিকয়া নািজরগ , 
রাই র  পাড়া, 
সজানগর, পাবনা।

২৪/০৪/১৯৮৮ পাবনা এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস.-এ-  াতক 
-২য় াতেকা র-২য়

১০৮০৫৩৭  
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩ িদপংকর রায় িপতা: 
খেগ  নাথ রায়।

আ ল র ইউ. িপ. 
নবী র, িচিরর ব র, 
িদনাজ র।

আ ল র ইউ. িপ. 
নবী র, িচিরর ব র, 
িদনাজ র।

১৬/১২/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-এ   াতক 
-২য় াতেকা র-২য়

 
০৭৪৭৫৩১/৪৬/০
৯১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪ ফারজানা আ ার 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

রৗহা, ০৫, 
িনয়ামত র, ২৩১০, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

১২/০৮১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২য়

০৫৫০৮০৬  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫ রওনক জাহান িপতা: 
মাঃ আ ল গিণ।

৮/৫, রাড নং-২৬, 
বাংলােদশ াংক 
অিফসাস কায়াটার, 
বনানী, ঢাকা।

ভড়াখালী, 
জাড়াদহ, 

হিরনা , 
িঝনাইদহ।

১০/১১/১৯৯২ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 

াতক -৩.১৭

৩০০/-

২২৬ তাফাে ল হাসাইন 
িপতা: ত: হািকম 
আলী হাওলাদার।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

চৗ িরয়া 
কমলা র 
চৗ িরয়া, 

প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

২১/১২/১৯৯০ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -২য়

১৩১০০৬৭ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৭ জা া ল ফরেদৗস 
িপতা: আঃ মিজদ 
হাওলাদার।

যে : মাঃ 
আেনায়ার হােসন, 
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার 

া িরক, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়, 
( ২৪ নং নেশট), 
িহসাব শাখা, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

কৗখালী, বগা, 
কৗখালী, বাউফল, 

প য়াখালী।

১৮/১২/১৯৯১ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 

াতক -২য়

০৭৮০১৩২ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮ মাঃ সােহল 
তা কদার িপতা: 
মাঃ জালাল 

তা কদার।

যে : মাঃ আ  
সা িব াস মইন 

টাওয়ার ( মা া 
পাড়া, াট নং িব-
৫, বাসা নং-
১৬৭/১/িব, পি ম 
কাফ ল, তালতলা, 
আগারগ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

৪৪৪, হক াহ, 
বদর র খিলশাখালী, 
প য়াখালী।

০৯/০৬/১৯৮৭ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-১.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৪৯৭৪৯২  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯ মাঃ মাবাে ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
নওয়াব আলী।

জয়েদব ( ব পাড়া), 
৬ নং ইউিনয়ন, 
ওয়াড নং-০৩, 
গজঘ া, গংগাচড়া, 
রং র।

জয়েদব ( ব পাড়া), 
৬ নং ইউিনয়ন, 
ওয়াড নং-০৩, 
গজঘ া, গংগাচড়া, 
রং র।

১৬/০৫/১৯৮৮ রং র এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৬৮৪৫৩৬৫ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০ মাঃ জািহ ল ইসলাম 
ইয়া িপতা: মাঃ 

শাম ল হক ইয়া।

চর হটর আলগী, ০১ 
নং িজনারী ইউিনয়ন, 
হাজী র, 
হােসন র, 

িকেশারগ ।

চর হটর আলগী, ০১ 
নং িজনারী ইউিনয়ন, 
হাজী র, 
হােসন র, 

িকেশারগ ।

১৫/১২/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৮১৪৬৫৭৫  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১ মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ খ কার 
িপতা: মাঃ আ ল 
লিতফ খ কার।

ফিকর মাহা দ, 
ড়া ড়ী, উিল র 
িড় াম।

ফিকর মাহা দ, 
ড়া ড়ী, উিল র 
িড় াম।

০২/০৪/১৯৮৭ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮১৪৬৫৬২ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩২ মাঃ মাবারক 
হােসন িপতা: ত: 
মাঃ জয়নাল 

আেবদীন।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

নায়িখলা (দঃ), 
পাড়া, ধামগর, 
উন , রাদ নগর, 

িম া।

১৫/০৭/১৯৯০ িম া এস.এস.িস.-৩.৫৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য়

০৭৮০১৬৫  
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩ শারিমন লতানা 
িপতা: মাঃ সাই র 
রহমান।

বানা বাড়ী (এ. এস. 
িড), ১ নং ওয়াড, 
ভরব বাজার,, 
ভরব, িকেশারগ ।

ব শবাড়ী, ব শবাড়ী, 
ভরব, িকেশারগ ।

০৩/০২/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭১৫৬০৫  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪ মাঃ ল আিমন 
িপতা: মাঃ 
মামতাজ উি ন।

জনতা কাম এ  
রি ন হাউজ ৫৮/এ, 

কাজী আলা উি ন, 
রাড, বংশাল, ঢাকা।

জগেমাহন র 
আগানগর, ভরব 
িকেশারগ ।

১৫/১২/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

াতক -২.৯৫

 ৮৯৯৯৪৩২ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫ আ রািকব মাহা দ 
আসা ামান িপতা: 
মাহা দ ল 

আিমন।

পাগল পাড়া, ৩ 
নংৈকচা র 
হা য়াঘাট, 
হা য়াঘাট, 
মযমনিসংহ।

পাগল পাড়া, ৩ 
নংৈকচা র 
হা য়াঘাট, 
হা য়াঘাট, 
মযমনিসংহ।

০৫/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭৩৩২৮১৫  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬ আফিরন জাহান িবথী 
িপতা: িসরা ল হক।

বািড় নং ত াশা -
০৮/এ, রাড নং 
৭/িড, স র নং-০৯, 
আ াহ র, উ রা, 
মেডল, টাউন, উ রা, 
ঢাকা।

াম: ড়াসাতা, 
ডাকঘর: নব াম, 
উপেজলা+ জলা: 
ঝালকাঠী।

২৫/০৩/১৯৮৮ ঝালকাঠী এস.এস.িস.-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -১ম

৩০০/-

২৩৭ কািনজ ফােতমা 
িপতা: বজ র রহমান।

যে : হাসান বদের 
আলম খান এেপ  

ানারী িল. ১২৭ 
হাজারী বাগ, ঢাকা।

যে : হাসান বদের 
আলম খান, িনউ 
ভা  খানা, ি দীয় 
গিল, মনা নীড় , 
বিরশাল, বিরশাল 
সদর বিরশাল।

১০/০২/১৯৮৭ বিরশাল এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

১২৬০১২৩/৪৬/১
৭১৮ /০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮ সেত  নাথ রায় 
িপতা: গেজ  নাথ 
রায়।

িসে রী, 
ডাউয়াবারী, নকব  
জলঢাকা নীলফামারী।

িসে রী, 
ডাউয়াবারী, নকব  
জলঢাকা 
নীলফামারী।

২২/১১/১৯৮৯ নীলফামারী এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

 ৮১৬০৮৫৩ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৯ মাঃ মিম র রহমান 
িপতা: মাঃ 
মাতােলব হােসন।

নী আকবর র 
মধইল প ীতলা 
নওগ ।

নী আকবর র 
মধইল প ীতলা 
নওগ ।

০১/০৮/১৯৮৮ নওগ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.০২ 

াতক -৩.১৮

১০৮০৮১০  
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০ নািহদা আ ার িপতা: 
মাঃ আ স সালাম।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

ফেত র, ক. আম. 
তলা, ন েকানা 
সদর, ন েকানা।

১০/০১/১৯৯৪ ন েকাণা এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -৩.০৮

৯১২৯৬৭৩  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১ মাঃ আ  হাসান 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান।

১০২, কাকরাইল, ১৯ 
নং ওয়াড,, 
শাি নগর, রমনা 
ঢাকা।

বায়ালদাড়, বায়াল 
দাড়, হািকম র, 
িদনাজ র।

১০/০১/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস.-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস.-২.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭৫৫৯৩০ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২ মাঃ শাহী র ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

চর ভাবনা, ৮ নং চর 
অ ধর, 
নারায়নেখালা, 
নকলা, শর র।

০১/০১/১৯৯০ শর র এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস.-এ   াতক 
-২য় াতেকা র-২য়

 ৯৭১৭৮৩৯ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৩ নাজ স সউদ িপতা: 
সােয়ম উ ীন।

১৫/এ (২য় তলা), 
ীনওেয়, মগবাজার, 

শাি নগর, ঢাকা।

৮১১, সািকব িভলা, 
লশান জয় রহাট, 

জয় রহাট।

১৮/১২/১৯৮৭ জয় রহাট এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -১ম াতেকা র-
২য়

 ২০০২৭৫৭১৪ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৪ মিফ ল ইসলাম 
িপতা: আ স সালাম।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

তা কশাহাবাজ, 
বালাপাড়া, কাউিনয়া, 
৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

৩০/১০/১৯৮৮ রং র এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭৭ 

াতক -৩য়

 ৯৭১৭৯৫৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৫ শাহ ইমাম মিবন 
িজ াহ িপতা: মাঃ 
সাই ল ইসলাম।

াম:  ডা া, 
ডাকঘর:  ডা া, 
উপেজলা: সদর, 
জলা: িদনাজ র।

াম:  ডা া, 
ডাকঘর:  ডা া, 
উপেজলা: সদর, 
জলা: িদনাজ র।

১০/০৬/১৯৮৭ িদনাজ র এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৬১৮৯২১০  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৬ ন ল চ  রায় িপতা: 
মদন মাহন রায়।

মৗজােশৗলমারী, 
কমারী, ডাকালীগ , 

জলঢাকা, 
নীলফামারী।

মৗজােশৗলমারী, 
কমারী, ডাকালীগ , 

জলঢাকা, 
নীলফামারী।

১৭/০৯/১৯৮৮ নীলফামারী এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৬৮৪৫৩৮১  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪৭ িবজয় চ  দব নাথ 
িপতা: সানা বহন 
দব নাথ।

৫১ ( দব নাথ ভবন), 
জাম র (সনাতন 

পাড়া), বীরগ , 
িদনাজ র।

৫১ ( দব নাথ ভবন), 
জাম র (সনাতন 

পাড়া), বীরগ , 
িদনাজ র।

১০/০৭/১৯৯২ িদনাজ র এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২.৬৫

৮০৮৫০৯৮  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৮ সােহল িপতা: 
শাহজাহান িময়া।

ল ফিকর 
কিমশনার বাড়ী, 
কা িড়য়া সদরদী, 
০৯ নং ওয়াড, 
ভাংগা, ভাংগা, 
ফিডরদ র।

ল ফিকর 
কিমশনার বাড়ী, 
কা িড়য়া সদরদী, 
০৯ নং ওয়াড, 
ভাংগা, ভাংগা, 
ফিডরদ র।

০১/০১/১৯৯১ ফিরদ র এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

০৭৬৯১২৯  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৯ জয় মার সরকার 
িপতা: ত: ত ন 
সরকার।

র, ( সেনর 
খামার), 
মাগলবাসা/০১, 
মাগল বাসা, 
িড় াম সদর, 
িড় াম।

র, ( সেনর 
খামার), 
মাগলবাসা/০১, 
মাগল বাসা, 
িড় াম সদর, 
িড় াম।

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

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭৬০৩৩২০  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫০ মাঃ জ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর।

আমভ  পাড়া, 
পা ল, পা ল, 
উিল র, িড় মা।

আমভ  পাড়া, 
পা ল, পা ল, 
উিল র, িড় মা।

২৫/০৫/১৯৮৭ িড় াম এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

 ১২৩৪৭৩১/৩ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫১ মাঃ ল আমীন 
িপতা: মাঃ ই াজ 
উ ীন।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ পব 

রাম রা, ৪থ তলা, 
িড আই রাড, ঢাকা-
১২১৯

বা ই াম, ৪ নং 
চি পাশা, বা ই 
াম, না াইল, 

ময়মনিসংহ।

০১/০২/১৯৯০ ময়মনিসংহ দািখল-২.৫০     আিলম-
২.৭৫      কািমল -২.৮৩

৯১২৯৬৭৬  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫২ মাঃ হািনফ িপতা: 
কিফল উি ন।

যে : মাঃ রিবউল 
হাসান, ৫১/৫১/এ, 

রানা প ন, ি ে ল 
ািফ  এ  ি াস, 

িনচতলা, িরেসাস 
প ন, িস , ঢাকা।

িড়চং (পি ম 
পাড়া), িড়চং, 

িম া।

৩০/০১/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১৬ 

াতক -২য়

০৭৮০৩৭৪  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৪ িজেতন রায় িপতা: 
ত: অ  রায়।

ঘাড়ামারা, বাসাইল, 
িচয়া মাড়, িসরাজ 

িদখান, ীগ ।

ঘাড়ামারা, বাসাইল, 
িচয়া মাড়, িসরাজ 

িদখান, ীগ ।

২৯/১০/১৯৮৭ ি গ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১৪৬৪২৫৩  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৫৫ এস. এম শাহ আলম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম মা া।

যে : মাঃ শাহাদা 
হােসন, শাসিনক 

কমকতা, সড়ক 
পিরবহন ও স  
ম ণালয়, ম নং -
৮১৮, ভবন নং-০৭, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

বাড়ী নং -৩৪৯, চর 
ভাট পাড়া, রাতইল, 
ওয়াড নং-০৩, 
চরভাট পাড়া, 
কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

০১/০১/১৯৯১ গাপালগ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ০৩৯৪০৭২ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৬ মাঃ বলাল সাসাইন 
িপতা: মাঃ বােরক 
সক।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

আলাল র, 
আলাল র, ক রী, 
কা রা, ফিরদ র 
সদর, ফিডরদ র।

১২/০৮/১৯৮৯ ফিরদ র এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 

াতক -৩.১৭ 
াতেকা র-২.৯৫

 ১৩১০০০৮ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৭ মাঃ আ স সালাম 
িপতা: মাঃ হিববর 
রহমান।

জাল কা, খা া 
পাড়া, বাহাইল, 
শাজাহান র ব ড়া।

জাল কা, খা া 
পাড়া, বাহাইল, 
শাজাহান র ব ড়া।

১১/০৬/১৯৮৭ ব ড়া এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৬৫০৯৪৫৪  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৮ আল আিমন িপতা: 
আ ল মা ান।

িদ াই সটহ া  এ  
কি উটার িনং 
স ার, ১০৫/১০৬, 

(৪থ তলা), 
ি েযা া পার 

মােকট, িমর র-১, 
ঢাকা।

৯৪, দবী র 
িম খালী সাফাব র 
মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র।

০১/০১/১৯৮৯ িপেরাজ র এস.এস.িস.-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -৩.০০

০৮৯৬৬৫৭  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৯ মাঃ মাহা ব আলম 
ইমন িপতা: মাঃ 
আল হাসান ইমাম।

চাইতলী  জগ াথ 
র রাজা পাড়া, 

আদশ সদর, িম া।

চাইতলী  জগ াথ 
র রাজা পাড়া, 

আদশ সদর, িম া।

৩০/০৬/১৯৯০ িম া এস.এস.িস.-৩.৩০ 
এইচ.এস.িস.-৩.০১ 

াতক -৪.১০ 
াতেকা র-৫.০০

১১৪৮৮৭২ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬১ মাঃ হাসা ামান 
িপতা: মাঃ হাসমত 
আলী।

ি  বািড়, দি ণ 
চথা, িম া, সদর, 

িম া।

ি  বািড়, দি ণ 
চথা, িম া, সদর, 

িম া।

২৪/০৮/১৯৯৩ িম া এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 

াতক -৩.২৫

৮৭৫৯৯৩৫  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৬২ মাঃ বা ল হােসন 
িপতা: মাঃ মতেল র 
রহমান।

িদ াই সটহ া  এ  
কি উটার িনং 
স ার, ১০৫/১০৬, 

(৪থ তলা), 
ি েযা া পার 

মােকট, িমর র-১, 
ঢাকা।

৪৫৯, লবািড়য়া, 
০৭ নং মহারাজ র, 
পা াতলা, িঝনাইদহ 
সদর, িঝনাইদহ।

০৯/০২/১৯৯০ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২য়

০৮৯৬৮৩৮  
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৩ অসীম মার ম ল 
িপতা: অিনল  
ম ল।

নারায়নখালী, 
মিরয়া, মিরয়া 

বাজার ি  পাড়া, 
গাপালগ ।

নারায়নখালী, 
মিরয়া, মিরয়া 

বাজার ি  পাড়া, 
গাপালগ ।

২৪/১১/১৯৮৮ গাপালগ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৩০০/-

২৬৪ মাঃ মায়ন বাবর 
িপতা: ত; এফ. এম 
বাবর আলী।

যে : কয়া আ ার 
, পিরেবশ  অিধদ র, 
২১৬, শের বাংলা 
নগর, আগার গাও, 
ঢাকা।

হাগলা িনয়া মা  
ভা া, ইউিনয়ন, 
তারা িনয়া, 
নািজর র, 
িপেরাজ র।

১৭/১০/১৯৮৯ িপেরাজ র এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২য়

 ৮৫৮২৩৮৭ 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৫ পেরশ চ  ম ল 
িপতা; তেজ  নাথ 
ম ল।

  কাটা, 
কািশমাড়ী, 
গািব র 

ামনগর, সাত ীরা।

  কাটা, 
কািশমাড়ী, 
গািব র 

ামনগর, সাত ীরা।

০৫/০২/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮৫৮২৫৮৮  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৭ মাছা: আসমা 
সরকার িপতা: মাঃ 
অঅ ল কালাম 
সরকার।

ঢাকা ব ভাষী 
স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে  
আগার গ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

খাজানগর, জগিত 
ি য়া, ি য়া।

০৪/০৮/১৯৮৯ ি য়া এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮৫৮২৫৩১  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৮ মাহা দ রােশ ল 
হাসান িপতা: মাঃ 
এনােয়ত আলী।

হা ী ভবন (২য় তলা) 
রাদ র চৗ হনা , 
িম াসদর, িম া 

সদর, িম া।

হা ী ভবন (২য় 
তলা) রাদ র 
চৗ হনা , 
িম াসদর, িম া 

সদর, িম া।

০৮/১১/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য়

১৪৫৬২০৭  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৯ মাঃ দেলায়ার 
হােসন, িপতা: মাঃ 

আরফান আলী

চর কয়া, নকলা, 
নকলা, শর র।

চর কয়া, নকলা, 
নকলা, শর র।

০১/০৩/১৯৮৮ শর র এস.এস.িস.-২.৮৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫৮ 

াতক -২য়

১৪৩৩১১০ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



২৭০ লতা রানী সরকার 
িপতা: ত: আসা ন 
সরকার।

৯ নং দয়া গ , জেল 
পাড়া, ঢাকা সদর, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

৯ নং দয়া গ , 
জেল পাড়া, ঢাকা 

সদর, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

১০/০৬/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস.৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৮০০১৭৬৯  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭১ মেহদী হাসান িপতা: 
শাম ল হক।

বাসা নং-০৭, সড়ক 
নং-১৭, র সা 
টাওয়ার, ১০ ম িব 
(১০ম তলা) বনানী 
লশান ঢাকা।

র নাথ র ২ নং 
বড় াম/ ০৭, নং 
ওয়াড, র নাথ র 
ন ন বাজার 

াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

১৫/০৩/১৯৯০ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 

াতক -২.৮৮

৯৪৬৬৯৭৮  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭২ উ র চ  দাস িপতা: 
নারায়ন চ  দাস।

বাড়ী নং-৭৪, (৫ম 
তলা), আরজত পাড়া, 
তজগাও, ঢাকা।

নারায়ন মা ােরর 
বাড়ী ব 
গামছাখালী, ৫ নং 
চর ঈ র, 
মিফিজয়অ, খােসর 
হাট, হািতয়া 
নায়াখালী।

০৮/০৫/১৯৮৭ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৮০০১৭৭৭  
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৩ মাঃ শাহা আলী 
িপতা: মাঃ হাফতার 
আলী।

িদ াই সটহ া  এ  
কি উটার িনং 
স ার, ১০৫/১০৬, 

(৪থ তলা), 
ি েযা া পার 

মােকট, িমর র-১, 
ঢাকা।

হাফতার িভল, 
ছনবা া খিলশা িড়, 
 বলিদয়া বলিদয়অ, 

ামারী িড় াম।

০৭/১১/১৯৯০ িড় াম এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -৩.১৩

০৮৯৬৬৫৬  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৪ মাঃ মায়াে ম 
হােসন  িপতা: মাঃ 
ন র আলী।

কশব, কশব, মা া 
নওগ ।

কশব, কশব, মা া 
নওগ ।

২০/১১/১৯৯১ নওগ এস.এস.িস.-৩.৪১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক -৩.৮৮

 ৭৭২৭৪৮৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৫ মাঃ আহসান হাবীব 
িপতা: মাঃ আহসান 
হাবীব।

যে : মাঃ 
আশরা ামান 
পিরক না ও বােজর 
শাখা, ক  নং-২০৫, 
ভবন  নং -০১, ৩য় 
তলা, মি পিরষদ 
িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালঅয়, ঢাকা।

পাড়া বাইশা। দি ণ 
পাড়া, লাং হাট, 
গাবতলী ব ড়া,।

০৩/১২/১৯৮৯ ব ড়া এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮৯৯৯৩৯৭  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২৭৬ মাঃ রা ল ইসলাম 
িপতা; শখ আমজাদ 
হােসন ।

শখ বাড়ী 
রমজাই র, 
পিরখালী পিড়খালী, 

রামপাল বােগরহাট,।

শখ বাড়ী 
রমজাই র, 
পিরখালী 
পিড়খালী, রামপাল 

বােগরহাট,।

১০/০৮/১৯৮৭ বােগরহাট এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-িব  াতক 
-২য় াতেকা র-১ম

৭৫২৯৬৭০  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৭ মাঃ অঅিন ামান 
খান িপতা: মাঃ 
আলাউ ীন খান

তািনয়া মন িজল -
২৪৭/১, ভলানগর, 
নরিসংদী সরকারী 
কেলজ, নরিসংদী 
সদর উপেজলা, 
নরিসংদী।

লদী খান বাড়ী 
লদী ম য়া, 

ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

০১/০৩/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.০০ 

াতক -২.৯০

৭৩১১২১০  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৮ মাঃ মা ম হােসন 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

সরইনগর, েকাল, 
েকাল, র, 

মা রা।

সরইনগর, েকাল, 
েকাল, র, 

মা রা।

১৫/১২/১৯৯০ মা রা এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

 ০৮৯৬৬৭১ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৯ মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা; মাঃ আ ল 
জ ার।

১৯/৬/এ, পি ম 
মা কাটা, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল 
ঢাকা।

১৯/৬/এ, পি ম 
মা কাটা, ঢাকা 
ক া নেম , 
কাফ ল ঢাকা।

০৫/০৮/১৯৯২ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 

াতক -২.৮৮

 ০৮৭৮৭১৪২ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮০ মাঃ আহসান হাবীব 
িপতা: মাঃ ফজ ল 
হক।

যে : মাকবল 
হােসন, ব রা 

িস , ডেভলপেম  
িল: একাউ , 
বইজেম , ১৩/ক/১, 

পা পথ, ঢাকা।

আছাদনগর, (চেকর 
পাড়া), ৮ নং ওয়াড, 
বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

০১/০১/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

 ৮৯৮৯৮৩৪ 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮১ মাঃ আদম আলী, 
িপতা: মাঃ সমেশর 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

পা  খাতা(িমনা 
বাজার), রমনা/০৯, 
জাড়গাছ, িচলমারী 
িড় াম।

২৩/০৭/১৯৮৮ িড় াম এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৯৭১৭৯০৯  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮২ জালাল উ ীন িপতা: 
মারেশদ আলম।

লামরাম র, 
সানারাম র। 

বা ারামা র, 
া ণবািড়য়া।

লামরাম র, 
সানারাম র। 

বা ারামা র, 
া ণবািড়য়া।

০১/০২/১৯৮৭ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 

াতক -৩য় াতেকা র-
২য়

১৪৬১২৬০  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৮৩ ফা ক আহা দ 
িপতা: মাঃ আঃ 
হািসম।

বািজয়ার িবি ং, 
কমল র, ভরব 
বাজার, ভবর, 
িকেশারগ ।

বািজয়ার িবি ং, 
কমল র, ভরব 
বাজার, ভবর, 
িকেশারগ ।

১৫/০৮/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ২৩৩৬৮০০/৫ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৪ মক ল হাসাইন 
িপতা: আঃ বিরশদ 
িময়া।

জামাল র ( মা া 
বাড়ী), কাট খাল, 
িমঠামইন, 
িকেশারগ ।

জামাল র ( মা া 
বাড়ী), কাট খাল, 
িমঠামইন, 
িকেশারগ ।

১১/১২/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৪.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯২ 

াতক -২.৯৪

২৩৩৬৭৯৭/২  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৫ মাঃ আিম ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
আমজাদ হােসন।

যে : মাঃ গালাম 
মা ফা, শাসিনক 

কমকতা, অভ রীন 
িশ ণ -৩, শাখা 

ক  নং-১০৪, ভবন 
ন র -০২, 
জন শাসন ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

পাড়া বাইশা। দি ণ 
পাড়া, লাং হাট, 
গাবতলী ব ড়া,।

১৬/০২/১৯৯১ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -৩.২৭

৮৯৯৯৩৯৬  
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৬ মাঃ আ র রিহম 
িপতা: মাঃ 
তাফা ল হােসন।

করত কালা, 
রায়নগর, মাকামতলা,
 িশবগ , ব ড়া।

করত কালা, 
রায়নগর, মাকামতলা
, িশবগ , ব ড়া।

২৫/১১/১৯৮৯ ব ড়া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭৯৩৯২৫৫  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৭ মাঃ আ াহ আল 
মা ন িপতা: মাঃ 
আকমাল হােসন।

৫১, ১/১, মা র 
য়ার, রায়নগর, 

মহা ান জা ঘর, 
িশবগ , ব ড়া।

৫১, ১/১, মা র 
য়ার, রায়নগর, 

মহা ান জা ঘর, 
িশবগ , ব ড়া।

২২/১২/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৩৪৫৬৫৬৯ 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৮ মাঃ নািহদ আলম 
িপতা: মাঃ আব ল 
মিতন।

৬/৫, ১ম মরাদ র, 
১৫ নং, িম া, 
আদশ সদর, িম া।

৬/৫, ১ম মরাদ র, 
১৫ নং, িম া, 
আদশ সদর, িম া।

০১/০১/১৯৯০ িম া এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 

াতক -২.৮৯ 
াতেকা র-২.৬৯

 ১১৪৮৮৭৩ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৯ মাঃ আল মা ন 
িপতা: মাঃ হা ন অর 
রশীদ।

যে : জিহর িময়া, 
মা য়াইল উ র  
পাড়া, ধা বািড়, 
ডমরা, ঢাকা।

৪০ নং হাি ং, 
আজগর কাঠী, ১০ 
নং নল টানা 
ইউিনয়ন নং ওয়াড, 
নলী কদর, বর না 
সদর, বর না।

১৬/০৩/১৯৮৮ বর না এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭৮০৩০২  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৯০ মাঃ মাহ র 
রহমান িপতা: মাঃ 
সিফউ াহ।

ফরাজী বািড় হাি ং 
নং-৩৪৪, উ র 
জয়নগর, ৪ নং উ র 
জয়নগর, ৫ নং 
ওয়াড, চাউিনতাতলী, 
দৗলতখান, ভালা।

ফরাজী বািড় হাি ং 
নং-৩৪৪, উ র 
জয়নগর, ৪ নং উ র 
জয়নগর, ৫ নং 
ওয়াড, 
চাউিনতাতলী, 
দৗলতখান, ভালা।

২০/১০/১৯৮৯ ভালা এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২য়

 ৭৩৪৬৩৭৪ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯১ মাঃ রােশ বী 
িপতা: মাঃ আ ল 
মািমন।

ফারাক র, 
ম রা র, 
তারা িনয়া, 
দৗলত র, ি য়া।

ফারাক র, 
ম রা র, 
তারা িনয়া, 
দৗলত র, ি য়া।

৩০/১০/১৯৮৮ ি য়া এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৫৭১২৩৫৯ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯২ রাদ হােসন িপতা: 
এেলম সরদার।

১৬৭/২/িড, ওয়াপদা 
রাড, পি ম 

রাম রা, িখলগাও 
রাম রা ঢাকা।

বড় িহজলী, নবাব 
র সানা র 

বািলয়াকাি  
রাজবািড়।

০১/০২/১৯৯১ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -৩.০৫

৯১২৯৭২৬  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৩ ত মাদক িপতা: 
সতীশ মাদক।

ন সাগর জািজয়ারা, 
, কসবা 

া ণবািড়য়া।

ন সাগর জািজয়ারা, 
, কসবা 

া ণবািড়য়া।

১৫/১১/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.- 
এইচ.এস.িস.-     াতক 
-      াতেকা র-

 ০১১০৮১৩ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৪ মাঃ সিফউ াহ 
িপতা: মাঃ বজ র 
রহমান।

ক. িড. এস 
একেসসিরস, 
িলিমেটড, রাই ল 
ইসলাম রাড নং ০৪, 
হাউজ নং-৬৩, ক 
িস, বনানী, ঢাকা।

চর বাকর জাফর 
গ , চরবাকর, 
দিব ার, িম া।

২০/১১/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৮১১৯৩১ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৫ মাঃ কাই ম উি ন 
িপতা: িফয়া খা ন।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

উরফা (ম ল বাড়ী), 
উরফা, দরপট, 
বাজার, নকলা, 
শর র।

১০/০৮/১৯৮৯ শর র এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

০২৪৯৭৮৯  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৬ শিফ ল ইসলাম 
িপতা: পাগল 
আলকাছ।

পি ম পাড়া, 
কমল র, ০৪ নং 
ভরব বাজার, ভরব, 

িকেশারগ ।

পি ম পাড়া, 
কমল র, ০৪ নং 
ভরব বাজার, 
ভরব, িকেশারগ ।

১০/০৪/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২.৯৭

 ২৩৩৬৮০৩/৮ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৯৭ বিন রানী ামািনক 
িপতা: অ  মার 

ামািনক।

বিন রানী ামািনক 
কা ন র ত িলয়া, 
মা া, নওগ ।

বিন রানী ামািনক 
কা ন র ত িলয়া, 
মা া, নওগ ।

৩১/১২/১৯৮৯ নওগ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

১১০৯৩৮৬ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৮ মিম র রহমান িপতা: 
মিজদ আলী।

সেরাত গাড় াম, 
০৩ নং 
খাকাশাবাড়ী, 

নীলফামারী।

সেরাত গাড় াম, 
০৩ নং 
খাকাশাবাড়ী, 

নীলফামারী।

০১/১০/১৯৯১ নীলফামারী এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 

াতক -৩.৫৯

০৭১৫৮৪৫  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৯ শাহানাজ পারভীন 
িপতা: মাঃ আেনায়ার 
হােসন।

যে : মাঃ 
আেনায়ার হােসন, 
বাংলােদশ কমচারী 
ক াণ বাড, 
িবভাগীয় কাযালয়, 
রাজশাহী।

িদয়াড় সাহা র, 
সাহা র, িদয়াড় 
সাহা র ঈ রদী 
পাবনা।

১৬/০৫/১৯৯২ পাবনা এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস.-এ   াতক 
-এ

০৮৭০১৮৯  
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০০ মাছাঃ আছমা 
আ ার িপতা: মাঃ 
আলা উ ীন।

িচলা পাড়া, বড়শশী, 
বগ ল লা, বাদা, 
প গড়।

িচলা পাড়া, বড়শশী, 
বগ ল লা, বাদা, 
প গড়।

১৩/১০/১৯৮৭ প গড় এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.২৮ 

াতক -২য়

৭০১১০৫০ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০১ শ মার  িপতা: 
ল ন চ   ।

একদ , একদ , 
অঅটঘিরয়া পাবনা।

একদ , একদ , 
অঅটঘিরয়া পাবনা।

০১/১০/১৯৮৯ পাবনা এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৮৫৮২৭০৭ 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০২ মাঃ জাকািরয়া 
িপতা: মাঃ ই াহীম 
ধা।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

ব হতািলয়া ০৭ 
নং কািলকা র 
বহালগািছয়া, 
প য়াখালী।

০২/০১/১৯৯১ প য়াখালী দািখল-৩.৮৩ আিলম-
৩.৮৩ ফািজল -৩.৫০ 
কািমল-৪.০০

 ৯১২৯৭৩৭ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৩ মাঃ আ  আলী 
মােবর িপতা: ত: 
নােদর আলী 
হাওলাদার।

িদ সান ব ভাষী 
স টিলিপ ও 
কি উটার িশ ণ 
ইনি উট, বাড় -
০২, রাড -০৪, সন 
পাড়া, পবত, িমর র-
১০, ঢাকা।

ড়াম মদার, 
তালবাড়ী বলই 
িনয়া, বতাগী, 

বর না।

০৬/০৩/১৯৮৮ বর না এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

০৬৬৬৭৪৫  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩০৪ মাঃ আল মিবন 
িপতা: ত: মাঃ 
সিলম উি ন।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

পাছদির া ০৬ নং 
রাজগাতী, ইউিনয়ন, 
পাছদির া না াইল 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৪৩ 
এইচ.এস.িস.-১.৮৩ 

াতক -২য়

৯৭১৭৯৪৩  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৫ ি া আ ার িপতা: 
মাঃ হা ান।

যে : মাঃ আব র 
রিশদ লাইে িরয়ান, 
পিরেবশ অিধদ র, 
আগারগাও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

বড় নও পাড়া, 
তউিনয়অ, লৗহজং, 
লৗহজং, ি গ ।

০৭/০২/১৯৯৪ ি গ এস.এস.িস.-৫.০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 

াতক -৩.৯৪

১১৪৮৮৩০ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৬ মাঃ রিক ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
জিলল।

মাহ দ র, মালি , 
মাহ দ র 
(মা াসা), পাবনা 
সদর, পাবনা।

মাহ দ র, মালি , 
মাহ দ র 
(মা াসা), পাবনা 
সদর, পাবনা।

২৮/০২/১৯৯১ পাবনা এস.এস.িস.-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৭৬৮০৩৩৭ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৭ িমিল আ ার িপতা: 
মাঃ আ ল 
মাতািলব ইয়া।

রথখলা তমাল তলা 
ল রাড, ০৬ নং 

িকেশারগ , 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

রথখলা তমাল তলা 
ল রাড, ০৬ নং 

িকেশারগ , 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

০৫/০৮/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -৩.৪৬ 
াতেকা র-৩.৭০

০৭৮০৩৮৮  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৮ মাঃ এরশাদ িময়া 
িপতা: মাঃ আলী 
িময়া।

৩/১৪, সরকারী 
ডরিমটরী, ভবন ীন 
রাড, িনউমােকট, 

কলাবাগান, ঢাকা।

বগইর গা র, 
বড়তলা, আ গ , 
া ণবািড়য়া।

০১/০৮/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১৪৬১২২১ 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৯ মাঃ আল আিমন 
সরকার িপতা: মাঃ 
ওবায় াহ সরকার।

ম নং -৩০১, 
ছা াবাস, সরকাির  

 কেলজ,, িমর র 
রাড, ১৮ নং ওয়াড, 

িনউমােকট, ধানমি , 
ঢাকা।

যে থ মাঃ 
ওবায় াহ সরকার 
সাি , শহীদবাগ, 

তছাড়া, কাউিনয়া 
রং র।

২৫/১২/১৯৯০ রং র এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -১ম াতেকা র-
২য়

০৭১৫৩৪২  
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩১০ মাঃ আশরা ল হক 
িপতা: মাঃ ইসহাক 
আলী।

৯/০১/এ, গায়ালঘাট 
লন, ধলাইখান, ৩৮, 

ওয়ারী, ঢাকা।

হােসন র 
না য়ামালা, গাবতলী 
ব ড়া।

১০/০৫/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -৩.৪৬ 
াতেকা র-৩.২৩

 ০৮৮৬৩২০ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১১ রাজীব মার িব াস 
িপতা: গাপাল চ  
িব াস।

না পলী পি ম 
পাড়া, মা রা সদর, 
মা রা।

না পলী পি ম 
পাড়া, মা রা সদর, 
মা রা।

২১/০২/১৯৮৮ মা রা এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

১৩২৭৩৭৫  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১২ শাহ জালাল খ কার 
িপতা: আব ল 
মােলক খ কার।

সংসদ স  ভবন 
ভবন নং-১, নাখাল 
পাড়া, তজগ ও, 
ঢাকা।

খ কার বািড়, 
হািনফ হাজীর ডা ী, 
ডউখালী চ  পাড়া, 

সদর র ফিরদ র।

০৯/০৮/১৯৯০ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -৪.৪৪

১৪৯৫২৫৩ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৩ নাসিরন পারভীন 
িলজা িপতা: মাঃ 
শঅখেল র রহমান।

বাসা -১৭, ( শন 
রাড), চর িনখলা, 

ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ।

বাসা -১৭, ( শন 
রাড), চর িনখলা, 

ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ।

০৯/০১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 

াতক -৩.৩৪ 
াতেকা র-৩.৩৮

০৭১৫৫০০ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৪ তানভীর রানা িপতা: 
হাসান আলী।

আলীনগর, দওঘর, 
সািভয়ানগর, অ াম 
িকেশারগ ।

আলীনগর, দওঘর, 
সািভয়ানগর, অ াম 
িকেশারগ ।

২১/০৭/১৯৯০ িকেশারগ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-এ-   

াতক -িস+

০৪ /০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৫ মাঃ মাহ র 
রহমান িপতা: মাঃ 
আফসার আলী।

৪০৭, সিখনা 
আওয়াল, ম 
বাগান, আশেকানা, 
দি ণ খান, ঢাকা।

৪৮, আ িনয়াতাহড় 
(দি ণ), সানাতলা, 
ব ড়া।

০২/১১/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭৬৯১৪৩  
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৬ পারভীন আ ার 
িপতা: জয়নাল শখ।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

যে : জয়নাল শখ, 
নল বী, গায়াল , 
গায়াল , রাজবাড়ী।

১৯/০৮/১৯৮৮ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 

াতক -২য়

১৩১০২৮৪ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৭ মাঃ আ ল হািলম 
িপতা: মাঃ হায়দার 
আলী।

পা কা বাড়ী, 
অ ন র বরমহা  
(এ-িব-৭, ঈ রদী, 
লাল র নােটার।

পা কা বাড়ী, 
অ ন র বরমহা  
(এ-িব-৭, ঈ রদী, 
লাল র নােটার।

১৫/০৭/১৯৮৮ নােটার এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭২৯৪৩৩০ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩১৮ মাঃ আ াহ  িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন।

র নাথ র, 
রাধাকানাই, 
অঅলী র, 

লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

র নাথ র, 
রাধাকানাই, 
অঅলী র, 

লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.০৮ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১৭০৬৬৫৭  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৯ আ ল খােয়র িপতা: 
িসরা ল ইসলাম।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

ধন ড়া, িবজয় র 
ইউিনয়ন পিরঘদ, 
িবজয় র সদর 
দি ণ, িম া।

২২/১২/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -৩.৩৫ 
াতেকা র-৩.১২

০৭১৫৪৩৬       
০৯ /০১/২০১৭

৩০০/-

৩২০ মাঃ নািছর উি ন 
িপতা: ত; মাঃ 
আব র রব িময়া।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

ি  বািড়, িপলিগরী, 
আ া, ছা লাগাও 

িম া, সদর, 
িম া।

১০/০৮/১৯৮৭ িম া এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -৩.১১ 
াতেকা র-২.৯৭

 ০৭১৫৪৩৭ 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২১ শওকত হােসন 
িপতা: সানািময়া 
তা কদার।

আ ড়া, িচক ী, 
শরীয়ত র সদর 
শরীয়ত র।

আ ড়া, িচক ী, 
শরীয়ত র সদর 
শরীয়ত র।

০১/০৬/১৯৯১ শরীয়ত র এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 

াতক -৩.০০

৯৯০৪৯৫৭ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২২ মাঃ 
খােল ামান 
খাকন িপতা: মাঃ 

আ ল আিজজ।

বনওয়ারী নগর 
বাজার, বনওয়ারী 
নগর বাজার, 
ফিরদ র পৗর 
সভা, ফিরদ র, 
পাবনা।

বনওয়ারী নগর 
বাজার, বনওয়ারী 
নগর বাজার, 
ফিরদ র পৗর 
সভা, ফিরদ র, 
পাবনা।

০১/১২/১৯৮৯ পাবনা এস.এস.িস.-৩.৬৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -৩.১০ 
াতেকা র-৩.১২

 ০৭১৫৪৯৯ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩২৩ মাঃ বাইর 
রহমান িপতা: মাঃ 
আলী হাসান মা া।

িদ ন কমািশয়াল 
ইনি উট, ৯৩/১-
এ, সরদার 
কমে , 
আগারগ ও, 
তালতলা, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

৭৬১ খািলয়া 
িবেনাদ র 
িবেনাদ র 
মাহা দ র, 

মা রা।

০১/১২/১৯৯২ মা রা এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক -৩.০৪

১১০৭৯১২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৪ মাঃ মা দ রানা 
িপতা: মাঃ কালা 
িময়া।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

উছমান র, 
উছমান র, 

িলয়ার চার, 
িকেশারগ ।

১০/১৯/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 

াতক -২য়

৯৭১৭৮১৩  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৫ মাঃ রিব উ াহ 
িপতা: মাঃ আ ল 
হািকম।

ভলানগর পসদী 
বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

ভলানগর পসদী 
বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

৩১/১২/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০১১০৮০২  
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৬ ল হােসন 
িপতা: আিজজার।

মানাবাড়ী সাম 
নারায়ন, নািজম 
খান নািজম খান, 
রাজার হাট, 
িড় াম।

মানাবাড়ী সাম 
নারায়ন, নািজম 
খান নািজম খান, 
রাজার হাট, 
িড় াম।

২০/০৫/১৯৮৯ িড় াম এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২.০০

৬৭২১৩৬৭  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৩২৭ সারিমন লতানা 
িপতা: মাবারক 
হােসন।

যে : মাঃ 
আব স সা ার 
( াইভার), ফায়ার 
সািভস ও িসিভল, 
িডেফ , অিধদ র, 
কাজী আলাউি ন 
রাড, ঢাকা।

রান বাউিশয়া, 
রান বাউিশয়া 

গজািশয়া, 
গজািরয়া, ি গ ।

১০/০৯/১৯৮৭ ি গ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৫৫৪৬৮৩২ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৮ হািনফ মা া 
িপতা: মাঃ ফরমান 
মা া।

৩৩/এইচ, 
আিজম র, 
সরকারী, কেলানী, 
মৗচাক, কেলানী, 

আিমজম র, ঢাকা।

সােহেবর চর 
আেকােটর চর, 
আেকােটর,, 
সদর র, ফিরদ র।

২১/১২/১৯৯০ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০০৬৯৮৭৯  
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৯ মাঃ কামাল 
হােসন িপতা: আঃ 

লিতফ হাওলাদার।

কািল রা, 
কািল রা বাউফল 
প য়াখালী।

কািল রা, 
কািল রা বাউফল 
প য়াখালী।

০১/০২/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস.-২.০০ 

াতক -৩.১২

 ১০৮০৮৬৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩০ মাঃ ইিলয়াস িময়া 
িপতা: মাঃ আ ল 
মা ান।

২৬১/এ/৩, হাই ল 
রাড, মাসকা া, 

সদর, ময়মনিসংহ।

২৬১/এ/৩, 
হাই ল রাড, 
মাসকা া, সদর, 
ময়মনিসংহ।

১১/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০৪৯৮৩৬৯/০৭ 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩১ মািবয়া িপতা: 
আিজ ল হক।

ক-৮৬/১/১ কাজী 
িভলা ড়াতলী 
িখলে ত, ঢাকা।

ব বন, 
(উ রপাড়া,), 
িসতাই , 
কাটালী পাড়া, 
গাপালগ ।

১৩/০২/১৯৯০ গাপালগ এস.এস.িস.-৪.৫৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২.৮১

৮৯৮৯৮১৮  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৩২ মাঃ ার উি ন 
িপতা: ত: মাঃ 
মাজাে ল হক।

মহাখালী লশান, 
ঢাকা।

চরকাওনা, 
চরকাওনা, 
পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

১২/১২/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭৬৯১৮০  
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৩ মাঃ বিদউ ামান 
িপতা: মাঃ আঃ 
সামাদ।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

বদর খালী, 
ল ড়ী, বর না 

সদর, বর না।

০১/০১/১৯৯২ বর না এস.এস.িস.-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬৭ 

াতক -২.৭৬

১৩১০১৪২ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৪ মাঃ গালাম রা ী, 
িপতা: মাঃ 
এরশা ল হক।

ােচরর ডরিমটির 
ক  নং ৪০১, 
বাংলােদশ লাক 

শাসন িশ ণ 
ক , সাভার ঢাকা

িড়িব া, কাল 
কা  সাউদপাড়া, 

গংগাচড়া, রং র।

০৪/০১/১৯৮৮ রং র এস.এস.িস.-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৫৮ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

 ৯০৬৫৬৭৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৫ মাঃ মিন র 
রহমান িপতা: 
গালাম ম ফা 

হাওলাদার।

যে ঃ শিহ ল 
ইসলাম, ি গত 
কমকতা, অথ 
িবভাগ, অথ 
ম ণালয়, 
বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

হাওলাদার বাড়ী, 
ই ল, যমিন, 
বাউফল, 
প য়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৯৫৩৪১৩৭ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৬ মাঃ িমজা র 
রহমান িপতা: মাঃ 
হায়দার আলী।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

মাচাবা া (সাহা 
পাড়া), থানাহাট, 
িচলমারী িড় াম।

১৫/০৫/১৯৮৮ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৯৭১৭৯১২  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৩৭ মাঃ খান জাহান 
আলী িপতা: মাঃ 
নজ ল ইসলাম।

পন ম ােরর 
বাড়ী, িশর গ, 
িশর গ, ঝালকাঠী 
সদর, ঝালকাঠী।

পন ম ােরর 
বাড়ী, িশর গ, 
িশর গ, ঝালকাঠী 
সদর, ঝালকাঠী।

০৬/০৯/১৯৯১ ঝালকাঠী এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য়

০৩৩২৭৭৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৮ শাহীন বগম িপতা: 
মাহা দ িফেরাজ।

৯/১/এ গায়াল 
ঘাট, লন, 
ধালাইখাল ওয়ারী, 

ঢাকা।

৯/১/এ গায়াল 
ঘাট, লন, 
ধালাইখাল 

ওয়ারী, ঢাকা।

০২/০৫/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -৩.৪৫ 
াতেকা র-৩.০০

১৪৪৬৩২২ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৯ মাঃ নািসর 
উকবাল িপতা: 
মাঃ হািব র 

রহমান।

বড় িবঘাই, বড় 
িবঘাই, প য়াখালী 
সদর, প য়াখালী।

বড় িবঘাই, বড় 
িবঘাই, প য়াখালী 
সদর, প য়াখালী।

০৮/০২/১৯৮৯ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩৩ 

াতক -৩য় াতেকা র-
২য়

০৮৯৬৯৯০  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪০ মাঃ সাই ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ সিফ র 

রহমান।

নদার বােপর বাড়ী 
এলাইচ, লাকসাম 

ব ডামবাড়ীয়া, 
লাকসাম িম া।

নদার বােপর 
বাড়ী এলাইচ, 
লাকসাম ব 
ডামবাড়ীয়া, 

লাকসাম িম া।

১৬/১০/১৯৯৩ িম া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-১.৬০ 

াতক -৩.১৫

১৭১৭৯৯৮ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪১ মাঃ িমরাজ উ ীন 
িপতা: মাঃ 
িনয়ামত আলী 
ম ল।

ক  নং -৩০ এস. 
এম. হল ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা।

াম র াম র, 
বনী র, 
শল পা, 

িঝনাইদহ।

০৯/০৮/১৯৮৮ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 

াতক -৩.২১ 
াতেকা র-৩.৪৯

৮৯৯৯৪৮৬ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪২ মাঃ মাহ র 
রহমান িপতা: ত: 
মাঃ হািব র 

রহমান।

মালােমর ডা ী, 
আেকােটর চর, 
সদর র ফিরদ র।

মালােমর ডা ী, 
আেকােটর চর, 
সদর র 
ফিরদ র।

৩০/০৬/১৯৯১ ফিরদ র এস.এস.িস.-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫৮ 

াতক -৪.৯০ 
াতেকা র-৪.১৯

৯৯০৪৯৫৬ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৪৩ মাঃ শামীম রজা 
িপতা: মাঃ 
সেক ার আলী।

হিররাম র, 
বাগািত পাড়া, 
তমাল তলা, 
বাগািত পাড়া, 
নােটার।

হিররাম র, 
বাগািত পাড়া, 
তমাল তলা, 
বাগািত পাড়া, 
নােটার।

১০/০৮/১৯৮৫ নােটার এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭০০১১০ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৪ মন চ  কমকার 
িপতা: গৗরা  
কমকার।

ধরখার, ধরখার, 
ছ রাশরীফ, 
আখাউড়া, 
া ণবািড়য়া।

ধরখার, ধরখার, 
ছ রাশরীফ, 
আখাউড়া, 
া ণবািড়য়া।

০৫/০১/১৯৮৭ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-২.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮১৪৭৫৫৮ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৫ মাঃ রিবউল কিরম 
িপতা: মাঃ আ ল 
হািকম।

িবল হির বাড়ী, 
িবয়াঘাট, সাবগাড়ী, 

দাস র, 
নােটার।

িবল হির বাড়ী, 
িবয়াঘাট, 
সাবগাড়ী, দাস 

র, নােটার।

২৫/০২/১৯৮৭ নােটার এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭৯১৯১২৯ 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৬ মাঃ জিহর রায়হান 
িপতা: মাঃ আ ল 
হািকম।

িবল হির বাড়ী, 
িবয়াঘাট, সাবগাড়ী, 

দাস র, 
নােটার।

িবল হির বাড়ী, 
িবয়াঘাট, 
সাবগাড়ী, দাস 

র, নােটার।

১৫/০১/১৯৯১ নােটার এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 

াতক -৩.৪৫

৭৯১৯১৩০ 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৭ মাঃ রাদ হাসান 
িপতা: মাঃ মংগল 
খান।

৬০/১, আ ল 
আিজজ লন, 
লালবাগ, ঢাকা।

৩৩০/১, আে ল 
মাহ দ ি  
কাি , জািজরা, 
শারীয়ত র।

০১/০৯/১৯৯০ শরীয়ত র এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

০৫৫২৮৯৪ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৮ মাঃ আহাদ 
হােসন িপতা: মাঃ 

আলতাফ হােসন।

নওগ ও, সামভাগ, 
িশ িলয়া ধামরাই, 
ঢাকা।

নওগ ও, সামভাগ, 
িশ িলয়া ধামরাই, 
ঢাকা।

০৯/০১/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

৭১০৩৬১৪ 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৪৯ মাঃ আিশ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
হদােয় ল ইসলাম।

কি উটার স ার 
বাংলােদশ লাক 

শাসন িশ ণ 
ক , সাভার ঢাকা।

বাসা নং-১০৩, 
রাড, নং-৪/৪, 
সকশন-এ, 

সজবর িখলা, 
শর র, শহর, 
শর র সদর, 
শর র।

৩১/১২/১৯৮৯ শর র এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৯০৬৫৬৭৫ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫০ তানভীর আহেমদ 
িপতা: শামছউি ন 
আহেমদ।

৫৯, নব ীপ বসাক 
লন, ল ীবাজার, 

া র, ঢাকা।

মহােদব র, 
গাংগাইল, 
মহােদব র (ভায়া -
গাংগাইল), 
না াইল, 
ময়মনিসংহ।

২১/১২/১৯৮৯ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -৩.৪১ 
াতেকা র-৩.৫৬

০০৬৯৯৪৮ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫১ মাঃ আযাদ সাইন 
িপতা: মাঃ আ স 
সামাদ।

যে : শির ল 
ইসলাম, 
পাবিলেকশন এ  
িলয়ােজা অিফসার 
, ি কা স দ 
উ য়ন, 
ইনি উট, িষ 
ম ণালয়, িষ 
খামার সড়ক, ঢাকা।

যােগ  নগর, 
িবয়াঘাট, বজী 

র দাস র 
নােটার।

১১/০২/১৯৮৭ নােটার এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৮৫৮২৭৪৭ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৫২ আকবর আলী 
িপতা: চ ন িময়া।

িদ ন কমািশয়াল 
ইনি উট, ৯৩/১-
এ, সরদার 
কমে , 
আগারগ ও, 
তালতলা, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

কাঠালী, ভা কা 
পৗরসভা, কাঠালী, 

ভা কা, 
ময়মনিসংহা।

১২/০৭/১৯৯০ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -৩.০৯

৮৫৮২৭৩০ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৩ ফারজানা আ ার 
িপতা: িব. এম 
ফজ র রহমান।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

সজগাহা রামনগর 
নগর, 

নগরকা া, 
ফিরদ র।

২২/১২/১৯৯২ ফিরদ র এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২.৭৯

০৭১৫৮৭২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৪ মাঃ সাই ল 
ইসলাম িপতা: 
আ ল লিতফ খান।

যে : মাঃ জিসম 
উ ীন (িপ. এ), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, ক নং-১৬, 
ক  নং-১৮, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

সজগাহা রামনগর 
নগর, 

নগরকা া, 
ফিরদ র।

১০/০৭/১৯৯১ ফিরদ র এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২.৮৯

০৭১৫৮৭১ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৫ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
অঅ  বকর িসি ক।

৭/২০, হািজ াজ 
আলী রাড, 
তবাড়ীয়া, 
মারখালী, ি য়া।

৭/২০, হািজ াজ 
আলী রাড, 
তবাড়ীয়া, 
মারখালী, 
ি য়া।

১৫/০১/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৮০১৫৫৯৮ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৫৬ মাঃ খাকন 
আহে দ িপতা: 
মাঃ মাশারফ 
হােসন।

িদ সান ব ভাষী 
স টিলিপ ও 
কি উটার 

িশ ণ 
ইনি উট, বাড় -
০২, রাড -০৪, 
সন পাড়া, পবত, 

িমর র-১০, ঢাকা।

র, য না 
পাড়া, শাহ বে গী, 
শর র, ব ড়া।

০১/১১/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৫৫২৮৯৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৭ মাঃ মিন ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
হােতম আলী 
হাওলাদার।

সরদার বািড়, ৬৪, 
অঅমবািগচা, 
খালপার, 
আগানগর, 
করানীগ , ঢাকা।

িশব র কািল রী 
কািল রী, বাউফল 
প য়াখালী।

০১/১০/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২য়

০৬০১৭৯৬ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৮ মাঃ হািব র 
রহমান িপতা: হা ন 
অর রিশদ ম ল।

দি ণ র ল র 
(সাজাপাড়া), 
মা দ র ইউিনয়ন, 
মা দ র, 

তলাল, জয় র 
হাট।

দি ণ র ল র 
(সাজাপাড়া), 
মা দ র 
ইউিনয়ন, 
মা দ র, 

তলাল, জয় র 
হাট।

০৩/০৭/১৯৮৯ জয় রহাট এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক -২.৯৫ 
াতেকা র-২.৯৭

৭৯৩৩১৮৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৯ মাঃ ফরহাদ আলম 
িপতা: ত: আ ল 
হািমদ।

৩-এ/১৬, সিল া 
রাড, মাহা দ র 

ঢাকা।

পার ভবানী র, 
খামার কাি  
শর র, ব ড়া।

০১/০১/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 

াতক -২য়

২০০২৬৪০৩৩ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৬০ মাঃ মায়ন কিবর 
িপতা: ত: আ র 
রহমান।

যে : িবলাশ 
িময়া, অিফস 
সহাকরী কাম 
কি উটার 

া িরক, ক  
নং -২৩০, ভবন -
৭, অথ িবভাগ, অথ 
ম ণালয়, 
বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মিশ া পাচবাড়ীয়া 
বড়াই াম নােটার।

০৯/০৫/১৯৯১ নােটার এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২.৭১

০৭৫৬০৩৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬১ মাঃ আশরা ল 
আলম িপতা: মাঃ 
আ ল জ ার 
সরদার।

যে : মাঃ 
আকমল হােসন, 

ি গত কমকতা, 
ক  নং -৮০৯, 
ভবন নং-০৪, ত  
ম ণালয়, 
বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

কালীগ , 
শালমারা, 
নােগ রী, 

িড় াম।

২৩/১০/১৯৮৯ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১১০৭৯৩৯ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬২ মাঃ আজা র 
রহমান িপতা: মাঃ 
তয়ব আলী।

রাইিজং সান 
কি উটার এ  
শটহ া  িনং 
স ার, ৯৭/১ 

শহীদ কমে , 
তালতলা, 
আগারগ ও, ঢাকা।

উ র মর র 
ফারাজী পাড়া, 
ভাগডা া, 
িড় াম সদর, 
িড় াম।

০১/০১/১৯৯০ িড় াম এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১১০৭৯৩৮ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৬৩ সিজব িসকদার 
িপতা: মিজদ 
িসকদার।

যে : কাওছার 
ধা (িপ. এ), 

কা মস এ াইজ 
ও ভ াট, আপীল 
াই নাল জীবন 

বীমা ভবন (৪থ 
তলা), ১০ 
িদল শা, বা/এ , 
ঢাকা।

দি ণ পাংগািশয়া, 
পাংগািশয়া মিক, 
প য়াখালী।

০৮/০৪/১৯৯২ প য়াখালী এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২.৬৫

০৬৬৬৭৩৪ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৪ মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ সােহব 
আলী।

২১/িড, পলঅশী 
সরকারী কেলানী, 
অঅিজম র ওয়াড 
নং২৬, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা।

নগর কা া, 
বনগ ও, নগর 
কা া, সাভার 

ঢাকা।

০১/১২/১৯৯২ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 

াতক -৩.০২ 
াতেকা র-৩.১৯

০৭১৫৮৩১ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৫ মৗ িম আ ার 
িপতা: গালাম 
মাওলা।

১২৭৬, ( ব 
শওড়াপাড়া), 

মাতবেরর, র 
পাড়, িমর র, 
কাফ ল, ঢাকা।

হােড়ায়া 
নায়াখালী পাড়া, 

০৪, নীলফামারী, 
নীলফামারী।

০২/০৮/১৯৯২ নীলফামারী এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -৩.১৩

০৬৬৬৪৮৬ 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৬ মাঃ িরপন মল া 
হািব র রহমান 
মল া।

র ঘানা, 
ষাটগ জ, র 
ঘানা, বােগরহাট, 

বােগরহাট।

র ঘানা, 
ষাটগ জ, র 
ঘানা, বােগরহাট, 

বােগরহাট।

০৩/০১/১৯৮৮ বােগরহাট এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৩২১৩৪৯০ 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৬৭ হািফজা আ ার 
িলজা িপতা: আ ল 
হািলম ফিকর।

ম -৯০৬, জাতিয় 
মিহলা সং া, 
১৪৫, িনউ বইলী 
রাড, ঢাকা।

িদওয়অন পাড়া, 
গায়াল  গায়া , 

রাজবাড়ী।

০২/০১/১৯৮৮ রাজবাড়ী এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -৩.৫৫ 
াতেকা র-৩.৬০

০৭৫৬০৯১ ৩০০/-

৩৬৮ মাতােহর হােসন 
িপতা: ত কামাল 
উ ীন।

কান রাড, রিফক 
াসদাস িবি ং, 

দি ণ মহােদব র, 
সীতা , চ াম।

কান রাড, রিফক 
াসদাস িবি ং, 

দি ণ মহােদব র, 
সীতা , চ াম।

১১/০৩/১৯৮৮ চ াম এস.এস.িস.-৩.৬৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 

াতক -২.৬৯

৭৯১১৩১৩ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৯ জামাল উি ন 
িপতা: মাঃ জালাল 
আহেমদ।

আ াম, শা া, 
আ , করানীগ , 
ঢাকা।

আ াম, শা া, 
আ , করানীগ , 
ঢাকা।

০৫/০১/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৯৯০৪৯৫২ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭০ আকরাম উল 
ইসলাম িপতা: 
হা ন অর রিশদ।

আয়লা, কিরমগ , 
িকেশারগ ।

আয়লা, কিরমগ , 
িকেশারগ ।

১২/১১/১৯৮৮ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৩২ 
এইচ.এস.িস.-৩.১৭ 

াতক -৪.২০ 
াতেকা র-৩.৬৯

১৮১৫৪৩৩ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭১ আব র রহমান 
িপতা: গালাম 
রহমান।

৩৮/৫, ২য় তলা, 
মিন রী পাড়া, 
খামার বাড়ী 
তজগাও, ঢাকা।

চর জা ালীয়া, 
চর লের , 
কমলনগর, 
ল ী র।

০১/০১/১৯৮৮ ল ী র। দািলখ-২.৭৫     আিলম-
৩.০৮      াতক -২য় 

াতেকা র-২য়

১০৮০৯৫১ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭২ মাঃ িশহাব উ ীন 
িপতা: মাঃ আঃ 
খােলক মা া।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

মা া বাড়ী 
স াসী কা া, 
বামিন কা , 
বাউফল 
প য়াখালী।

১৫/০২/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১৩১০২৩১ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৭৩ মাঃ কাম ল 
হাসান িপতা: মাঃ 
মা ন কিব

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

ছিলমাবাদ, 
ছিলমাবাদ, 
বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

২৮/১২/১৯৮৮ া ণবািড়য়া এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 

াতক -২য়

১৩১০২২৮ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৪ মাঃ আিম র 
রহমান িপতা: 
রওশন আ ার।

৮৩৬, রাড নং -
০৪, ভাওয়ািলয়া 
পাড়া, বা া, 
লশান, ঢাকা।

৮৩৬, রাড নং -
০৪, ভাওয়ািলয়া 
পাড়া, বা া, 
লশান, ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭৪৭৬৮৫ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৫ অিন  ঘাষ 
িপতা: গৗরা  

মার ঘাষ।

আক  পাড়া, 
নপালতলী, 

না য়ামালা, 
গাবতলী, ব ড়া।

আক  পাড়া, 
নপালতলী, 

না য়ামালা, 
গাবতলী, ব ড়া।

১৬/১১/১৯৮৯ ব ড়া এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 

াতক -২য়

৮০৪১৪২৮ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৬ মাঃ রােশ ল হক 
িপতা: মাঃ ল 
আিমন।

িব-২৬৬, িখলগ ও, 
চৗ রী পাড়া, 

িখলগ ও, ঢাকা।

চয়ার ান বািড় 
কািশ র, 
মািনকার চর, 
মঘনা, মঘনা, 
িম া।

০৫/০৫/১৯৮৯ িম া এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১৩১০২২৫৮ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৭ মাঃ মা ািফজার 
রহমান িপতা: মাঃ 
নািসর উি ন।

ই. িজ. আই. এম. 
এন. এস, ক , 
নৗ পিরবহন 

অিধদ র, ,৯৫, 
ই াহীম চ ার 
(৫ম তলা), 
মিতিঝল, ঢাকা।

তা ক সাহাবাজ, 
কাউিনয়া, রং র।

০২/০১/২০১৭ রং র এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১৭ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৯৫৩৪৩৮৯ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৭৮ ইসরাত জাহান 
িপতা: কাজী 

িজ র রহমান।

২১/িজ পলাশী 
সরকারী কেলানী, 
আিজম র, 
িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা।

উ র িশকার র, 
িপেরাজ র, 
িপেরাজ র সদর, 
িপেরাজ র।

০২/০৬/১৯৯০ িপেরাজ র এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

০৭১৫৮৩২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৯ মাঃ আ ল 
হাসনাত িপতা: 
মাঃ আলী।

িকসমত মি ল, 
শাি নগর, রাতন 
সরকাির কেলজ, 
সদর নায়াখালী।

জয়নাল েরর 
বািড়, পি ম 

সিলম ক 
মাির া 
বাঘাইছিড়, 
রা ামা ।

০৩/১২/১৯৮৯ রা ামা । এস.এস.িস.-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.২৫ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৭১৬১৫৪৭ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮০ মাঃ আতাউর 
রহমান িপতা: মাঃ 
আ স ছালাম।

ভলা কাপা, ছয় , 
িড় াম, িড় াম 

সদর, িড় াম।

ভলা কাপা, ছয় , 
িড় াম, িড় াম 

সদর, িড় াম।

২৫/০৭/১৯৯০ িড় াম এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৩০ 

াতক -২য়

০৬৬৬৭৪৪ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮১ মাঃ সাই ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
আব ল মা ান।

কংশনগর, ভাের া 
কংশনগর, িড়চং, 

িম া।

কংশনগর, ভাের া 
কংশনগর, িড়চং, 

িম া।

১১/১২/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২.৯৪

২১৮৭৮৬৬ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮২ িমজা র রহমান 
িপতা: জ িময়া।

দি ণ হিরনা, 
প চবাগ, 
লামকাইন, 
গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

দি ণ হিরনা, 
প চবাগ, 
লামকাইন, 
গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

০৪/০৩/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫৬ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৯১২৯৭৪২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৩ মীজা ম ের ইলাহী 
িপতা: মীজা 
ই ািহম হাসান।

১৯/১, ফিকর বা  
ভবন হাট খালা, 
ওয়ারী, ঢাকা।

৮৫৯৪ মিদনা বাগ, 
সা িলয়া, ডমরা 
ঢাকা।

০৯/১১/১৯৯২ ঢাকা এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -৩.৩২

৯৫১৯৩৪৮ 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৪ মাঃ মহিসন বাদল 
িপতা: মাঃ 
শিহ াহ।

৩৫২, হাি ং , 
কয়ার খালী 
িব া , 
িকেশারগ ।

৩৫২, হাি ং , 
কয়ার খালী 
িব া , 
িকেশারগ ।

২০/০১২/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 

াতক -২.৯১

৮১৪৬৬০২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৮৫ মাঃ তাের ল 
ইসলাম ইয়া 
িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম 

ইয়া।

৭৪৭/১ পি ম 
নাখালপাড়া, 
নাখালপাড়া, 
তজগাও, ঢাকা।

ঘাগ য়া, ঘাট য়া 
চালা, কাপািসয়া, 
গাজী র।

১০/০১/১৯৮৯ গাজী র এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -২.৮১

৭৮৩২০৫৩ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৬ আিজজা লতানা 
িপতা: মাঃ 
আশরা ল আলম।

াট নং-১২০১, 
িবি ং নং-১৮, 
২৪/এ, িরংেরাড, 
জাপান, গােডন 
িস , মাহা দ র, 
ঢাকা।

াট নং-১২০১, 
িবি ং নং-১৮, 
২৪/এ, িরংেরাড, 
জাপান, গােডন 
িস , 
মাহা দ র, 

ঢাকা।

০৩/০৬/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

১১৪৮৮১৭ 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৭ মাঃ সাম ল হক 
িপতা: মাঃ 
আকবর আলী।

দবীচরন,, রাজার 
হাট, রাজারহাট, 

িড় াম।

দবীচরন,, রাজার 
হাট, রাজারহাট, 

িড় াম।

০৯/০৫/১৯৮৭ িড় াম এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

৭৯২৮৭৩৭ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৮ মাঃ িশবলী সাঈদ 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান।

রহমান মি ল 
বীমইর হাট রাড, 
হিররাম র ন ল 
হাট, তরকারী 
বাজার, পাতা), 
নিজ র, পৗরসভা, 
প ীতলা, নওগ ।

রহমান মি ল 
বীমইর হাট রাড, 
হিররাম র ন ল 
হাট, তরকারী 
বাজার, পাতা), 
নিজ র, পৗরসভা, 
প ীতলা, নওগ ।

০১/০৬/১৯৯০ নওগ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.২৩ 

াতক -৩.১৪

৭৭৮০৮৪১ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৯ ফিরদ আহেমদ 
িপতা: ত: 
মাহা দ আ ল 

হােসম।

গাওরােগাপ, 
িকর ন, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

গাওরােগাপ, 
িকর ন, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

১৫/০৬/১৯৯১ িকেশারগ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক -৩.১২

৮১৪৬৬৫৫ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৯০ শােহদ মাহ দ 
িপতা: মাঃ সিহ র 
রহমান।

যে : মাঃ 
সিহ র রহমান, 

ােনজার জনতা 
াংক িল. 

আলমডা া, 
য়াডা া।

যে : মাঃ 
সিহ র রহমান, 

ােনজার জনতা 
াংক িল. 

আলমডা া, 
য়াডা া।

২১/১১/১৯৮৯ য়াডা া এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 

াতক -৩.১১

১২৮৪২৫/৪৬/১৩ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯১ মাঃ আলতাফ 
হােসন িপতা: মাঃ 

আ ল কিরম।

বাসা -৭৩৫, (এফ -
৩), পি ম কাজী 
পাড়া, িমর র, 
ঢাকা।

নায়াবাড়ী , 
নায়াবাড়ী বীর 

বািস া ক বী 
পাড়া, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

০১/০৫/১৯৮৭ টাংগাইল এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০৪৯৭৬৪৩ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯২ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: খারেশদ 
আলম।

শরীফবাগ, 
ধামরাই, ধামরাই, 
ঢাকা।

শরীফবাগ, 
ধামরাই, ধামরাই, 
ঢাকা।

১০/০২/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

১১০৭৯৪০ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৩ মাঃ আ  জাফর 
িপতা: আব ল 
মা ান মা া।

ঢাকা ব ভাষী 
স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে  
আগার গ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা

ি য়াবাদ, 
িমঠাগ , ছাট 
বািলয়াতলী 
কলাপাড়া, 
প য়াখালী।

১০/১০/১৯৯২ প য়াখালী এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২.৭৬

৮৫৮২৬৩৬ 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৪ মাঃ আ র 
রা াক িপতা: 
মাঃ আ ল আহাদ।

রািঢশাল, া 
বাজার, লাখাই 
হিবগ ।

রািঢশাল, া 
বাজার, লাখাই 
হিবগ ।

১০/০২/১৯৮৭ হিবগ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 

াতক -২য় াতেকা র-
১ম

০৩১৮৫৭৯ 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৯৫ মাঃ মন ল 
কিরম িপতা: মাঃ 
খাকন িময়া।

িহন হাউজ, ব 
সহ াম, িমরাপাড়া, 
২ নং সহ াম , 
লিদয়া ভািচহাটা, 

ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

িহন হাউজ, ব 
সহ াম, 
িমরাপাড়া, ২ নং 
সহ াম , লিদয়া 
ভািচহাটা, 
ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

০৬/০৯/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 

াতক -৩য় াতেকা র-
২য়

৩০০/-

৩৯৬ এমাঃ শরী ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
শাহাব উি ন।

না লা, চৗ শত, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

না লা, চৗ শত, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

০৫/০১/১৯৮৯ িকেশারগ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 

াতক -২য়

০০০০০০০২৩০২
০০  ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৭ মাঃ সালমান রজা 
িপতা: মাঃ আ র 
রিশদ।

িশব র মানাখালী, 
কদারগ , 
িজবনগর, 
মেহর র।

িশব র 
মানাখালী, 
কদারগ , 
িজবনগর, 
মেহর র।

১৫/১২/১৯৯০ মেহর র এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 

াতক -২য় াতেকা র-
২য়

৬২৪৪২১৬ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৮ রাজ িশকদার 
িপতা: মাঃ ম  
িশকদার।

কাকড়ী গাওলা, 
চােদরহাট, 
মা াহাট, 

বােগরহাট।

কাকড়ী গাওলা, 
চােদরহাট, 
মা াহাট, 

বােগরহাট।

২০/০১/১৯৮৮ বােগরহাট এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 

াতক -১ম াতেকা র-
১ম

৯৪০১১৪৬ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৯ মাঃ নািছ ল হক 
িপতা: মাঃ আঃ 
মানােয়ম।

ার টকিনক াল 
িনং স র, ১৭ 

পব রাম রা, ৪থ 
তলা, িড আই 
রাড, ঢাকা-১২১৯

গড়পাড়া, 
বাকাইনগর, 
বাকাইনগর, 
গৗরী র, 

ময়মনিসংহ।

০১/০২/১৯৯০ ময়মনিসংহ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫৮ 

াতক -২.৯২

৯৭১৮১০৬ 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০০ মাঃ তৗিহ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 

ল ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার িব/৯৩, 

মািলবাগ চৗধরী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯

উ র আধার 
মািনক রাধানগর, 
ছাগল নাইয়া, 
ফনী।

০১/০২/১৯৮৯ ফনী এস.এস.িস.-৪.৫৮ 
এইচ.এস.িস.-১.৯০ 

াতক -৩য়

০২৪৯৯২৬ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০১ বিদ ামান, 
িপতা: মাজ ল হক।

জ ািত একােডমী -
িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রী পাড়া, ঢাকা-

১২১৯।

ঘাড়াশাল 
ম পাড়া, 
ঘাড়াশাল, ১৩নং 
রাদনগর, ৩৫৪০, 
িম া।

২২/০৭/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.িব.এ-২.৬৯

০২৪৯৯২৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০২ মাঃ মিহ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ পলান িব াস।

জ ািত একােডমী -
িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রী পাড়া, ঢাকা-

১২১৯।

নগর বায়ািলয়া, 
ভাংবািড়য়অ, হাট 
বায়ািলয়া, ৭২১০, 

আলমডা া, 
য়াডা া।

০১/০৬/১৯৯২ য়াডা া। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০, 
িব.িব.এ-৩য় ণী।

০২৪৯৯২৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৩ মাঃ হািস র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ার 
হােসন।

জ ািত একােডমী -
িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রী পাড়া, ঢাকা-

১২১৯।

উ র সািলম র, 
িসিডএ আ/এ, 
০১নং ওয়াড, 
জাফরাবাদ, 
৪৩১৭, সীতা , 
চ াম।

১০/০৯/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

০২৪৯৯৩২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৪ মাঃ িজয়া ল 
ইসলাম, িপতা: আ: 
আিজজ।

জ ািত কমিশয়ার 
স ার, িবা-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

রানগর, আগরদাড়ী 
ওয়াড-০৬, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

১২/০৫/১৯৯১ সাত ীরা। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২.৯৪।

০২৪৯৯৩, ২৪/০১ ৩০০/-



৪০৫ মাঃ জিহর 
রায়হান, িপতা: 
মাঃ ফারকান 

িশকদার।

জ ািত কমিশয়ার 
স ার, িবা-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

সাপেলজা, 
আদাবািড়য়া, 
মাহািসন উি ন, 

৮৬০০, বাউফল, 
প য়াখালী।

০১/০৮/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.িস.-২য় ণী।

০২৪৯৯২৮, ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৬ মাঃ মেহদী 
হাসান, িপতা: মাঃ 
ইি র রহমান খান।

জ ািত কমিশয়ার 
স ার, িবা-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

বাসা-১৮৩৭/এ, 
দি ণ ম  
হািলশহর আন  
বাজার চা ার 
পাড়া, ওয়াড-৩৮, 
পা: আন বাজার, 

৪২১৫, ব র, 
চ াম।

১০/০১/১৯৯০ চ াম। এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.-২.৯৪।

০২৪৯৯৩১, ২৪/০১/২০১৭৩০০/-

৪০৭ মাঃ কাম ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ জয়নাল 

শরীফ।

জ ািত কমিশয়ার 
স ার, িবা-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

িশব র, ওয়াড-
০৩, গদাঘাটা, 
৯৪০০, আগরদারী, 
সাত ীরা।

০১/০১.১৯৯২ সাত ীরা। দািখল-৪.৭৫ আিলম-
৫.০০ স ান-২য় ণী।

০২৪৯৯৩০, ২৪/০১/২০১৭৩০০/-

৪০৮ রতন মার সাহা, 
িপতা: মেনার ন 
সাহা।

উথলা, িশবগ , 
৫৮১০, ব ড়া।

উথলা, িশবগ , 
৫৮১০, ব ড়া।

১৬/০১/১৯৯০ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০, 
িব.এস.িস.-২য় ণী, 
এম.এস.িস.-২য় ণী।

৪২৮৮৮৩৯, ২৪/০১/২০১৭৩০০/-



৪০৯ মাঃ নািসর উ ীন, 
িপতা: মাঃ িজবর 
রহমান।

সরদার বাড়ী ও 
বেরয়া, তারালা, 
ত িলয়া, ৯৪৬০, 

কালীগ , 
সাত ীরা।

সরদার বাড়ী ও 
বেরয়া, তারালা, 
ত িলয়া, ৯৪৬০, 

কালীগ , 
সাত ীরা।

০৫/০১/১৯৮৭ সাত ীরা। এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.িস.-১ম ণী, 
এম.এস.িস.-১ম ণী।

০৮৯৭২৮১, ২২/০১/২০১৭৩০০/-

৪১০ াপ নারায়ন দাস, 
িপতা: ট  লাল 
দাস।

: িশ া রানী দাস, 
নীড়, এম.এম. 

হক, ৪৭৪, শালক 
বহর, চকবাজার, 
৪২০৩, প চলাইশ, 
চ াম।

: হিরকমল দাস, 
া: হাজী র, 

আনসার িময়ার 
হাট, ৩৮১৩, 

বণচর, 
নায়াখালী।

২৫/০১/১৯৮৭ নায়াখালী। এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০- 
িব.এস.িস.-৩.৫০, 
এম.এস.িস.-৩.৫৮।

০৪৯৭৬৩৮, ২৩/০১/২০১৭৩০০/-

৪১১ িরপন দাস, িপতা: 
নারায়ন চ  দাস।

অভয় চরন 
কিবরাজ বাড়ী, 
চরিকং দাস পাড়া, 
৬নং চর িকং 
ইউিনয়ন 
পিরষদ/০২, দােসর 
হাট, ৩৮৯১, 
হািতয়া, নায়াখালী।

অভয় চরন 
কিবরাজ বাড়ী, 
চরিকং দাস পাড়া, 
৬নং চর িকং 
ইউিনয়ন 
পিরষদ/০২, 
দােসর হাট, 
৩৮৯১, হািতয়া, 
নায়াখালী।

১২/০৮/১৯৯১ নায়াখালী। এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস.-িস 
িব.িব.এ-িস+।

৭০৪০২৪২, ২৪/০১/২০১৭৩০০/-

৪১২ িব ল চ  দাশ, 
িপতা: বের  মার 
দাশ।

বীের  মা ার 
বাড়ী, লতান র, 
৯নং নবাব র, 
৩৯৩২, 
সানাগাজী, ফনী।

বীের  মা ার 
বাড়ী, লতান র, 
৯নং নবাব র, 
৩৯৩২, 
সানাগাজী, ফনী।

০১/০৫/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-২.০০ 
িব.এস.এস.-৩য় ণী।

৮০৫৩৮৩৭, ২৫ ৩০০/-



৪১৪  লতান, িপতা: 
মাঃ তায়জাল 
জায়া ার।

১০১, গ ারাম র, 
নারয়া, ৭৭৩০, 
বািলয়া কাি , 
রাজবাড়ী।

১০১, গ ারাম র, 
নারয়া, ৭৭৩০, 
বািলয়া কাি , 
রাজবাড়ী।

১৫/১১/১৯৯১ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০- 
িব.এস.িস.-৩.৪২

৮৯৮৯৯৮৭, ২৫/০১/২০১৭৩০০/-

৪১৬ মাঃ আ  বিসর, 
িপতা: আ ল ওহাব।

মাঃ আ  বিসর, 
: মন আহমদ, 

ও  জড 
কি উটাস, কাট 
রাড, কেলজ 
গইট, 
মৗলভীবাজার।

বড় পাই ড়া, 
৩নং ত িলয়া 
ইউিনয়ন, 
ত িলয়া, ২৪৪৬, 
মাহন গ , 
ন েকানা।

১৬/০৯/১৯৮৮ ন েকানা। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় 

ণী।

৪৫৬৭৬৮৯, ২৪/০১/২০১৭৩০০/-

৪১৮ মাঃ ইিলয়াছ, 
িপতা: মাঃ আ: 
মােলক।

সরা ল হক 
হাজীর ন ন বািড়, 
দ: শ ু র, ৫নং 
শ ু র, খােসর 
হাট, ৮৩৫০, 
ত মি ন, ভালা।

সরা ল হক 
হাজীর ন ন বািড়, 
দ: শ ু র, ৫নং 
শ ু র, খােসর 
হাট, ৮৩৫০, 
ত মি ন, ভালা।

১২/০৭/১৯৮৮ ভালা। এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় 

ণী।

৯৯০৫০২৫, ২৫/.০১/২০১৭৩০০/-

৪১৯ মাঃ আমান উ াহ, 
িপতা: মাঃ 
আিন র রহমান।

ই-৩৬, গায়াল 
বাথান, ওয়াড-০৩, 
গায়ালবাথান, 

১৭৫০, 
কািলয়াৈকর, 
গাজী র।

ই-৩৬, গায়াল 
বাথান, ওয়াড-০৩, 
গায়ালবাথান, 

১৭৫০, 
কািলয়াৈকর, 
গাজী র।

০১/০৭/১৯৮৭ গাজী র। এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.িস.-২.৮৮, 
এম.এস.িস.-২.৫৮।

৭৩৩৩৭০১, ০৩/০১/২০১৭৩০০/-



৪২০ উে  হাফছা, িপতা: 
মিজবর রহমান।

বড়িভটা, ৪নং 
বড়িভটা, িনউ 
বড়িভটা, ৫৬৮০, 

লবাড়ী, িড় াম।

বড়িভটা, ৪নং 
বড়িভটা, িনউ 
বড়িভটা, ৫৬৮০, 

লবাড়ী, 
িড় াম।

১৬/০৪/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮৯ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

১১৪৮৮৭১, ১৫/০১/২০১৭৩০০/-

৪২১ মাঃ ফারকান, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

৬৪/১, ন ন 
কেলজ রাড, 
০১নং ওয়াড, 
ঝালকাঠী, ৮৪০০, 
ঝালকাঠী সদর।

৬৪/১, ন ন 
কেলজ রাড, 
০১নং ওয়াড, 
ঝালকাঠী, ৮৪০০, 
ঝালকাঠী সদর।

১১/১১/১৯৯১ ঝালকাঠী। দািখল-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস.-১.৮০ 
িব.এ..-২য় ণী।

৮৫৮২৭৫৮, ২৩/ ৩০০/-

৪২২ অিনতা রাণী দাস, 
িপতা: দ র ন 
দাস।

পিরমল কমকার 
( দাকান-৫৯), 
ভাষানেটক বাজার, 
ক া ন ম , 
১২০৬, ঢাকা।

দ র ন দাস, 
দি ণ তারা 
িনয়া, ৮৫৫০, 

রাজা র, 
ঝালকাঠী।

২০/০১/১৯৮৭ ঝালকাঠী। এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
স ান-২য় ণী

০৮৭৮১৩১, ১৭/০১৩০০/-

৪২৩ পী ষ মার ম ল, 
িপতা; রাখাল চ  
ম ল।

ঝনঝিনয়া, শা া, 
১৩২০, নবাবগ , 
ঢাকা।

ঝনঝিনয়া, শা া, 
১৩২০, নবাবগ , 
ঢাকা।

০১/০৮/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-এ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

২৫৬৮৭৯৩/০২, ৩০০/-

৪২৪ মাঃ সাই ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল হােসন।

ম  ছাতনাই, ১নং 
পি ম ছাতনাই, 
ারাজ গ , 

৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

ম  ছাতনাই, ১নং 
পি ম ছাতনাই, 
ারাজ গ , 

৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

০১/১০/১৯৯০ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.এস.িস.-৩.৫৭ 
এম.এস.িস.-৩.৪৮

২৮০৪১১৮/০৪৭
, ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৪২৫ মাঃ আেনায়ার 
হাসাইন, িপতা: 

িসরা ল আসলাম।

শাম র বােপর 
বািড়, নায়ারিবলা 
(িসকদার পাড়া), 
চর া/৮নং 
নায়ারিবলা, 
লাহাগড়া, চ াম।

শাম র বােপর 
বািড়, নায়ারিবলা 
(িসকদার পাড়া), 
চর া/৮নং 
নায়ারিবলা, 
লাহাগড়া, চ াম।

১১/০৩/১৯৮৯ চ াম। দািখল-৩.৮৩, আিলম-
৪.২৫,  াতক-২য় 

ণী, াতেকা র-২য় 
ণী।

৭৫৯০১৭৪, ২২/০১৩০০/-

৪২৬ আেনায়ার হাছাইন, 
িপতা: আ ল 
ওয়াহাব।

বাইয়ার পাড়া,  
চর া,  লাহাগড়া, 
চ াম, ৪৩৯৭।

বাইয়ার পাড়া,  
চর া,  লাহাগড়া, 
চ াম, ৪৩৯৭।

০৫/০২/১৯৯০ চ াম। দািখল-৩.৮৩, আিলম-
৪.৩৩,  াতক-২য় 

ণী, াতেকা র-২য় 
ণী।

৭৫৯০১৭৫, ২২/০১৩০০/-

৪২৭ শাহ আলম সরকার, 
িপতা: নওশাদ 
আলী।

প ছগািছ, , পি ম 
দব র প ছগািছ, 

ঘিড়য়াল ডা া/০৪, 
িসংগারডাবড়ী হাট, 
৫৬১০, রাজার 
হাট, িড় াম।

প ছগািছ, , পি ম 
দব র প ছগািছ, 

ঘিড়য়াল 
ডা া/০৪, 
িসংগারডাবড়ী 
হাট, ৫৬১০, 
রাজার হাট, 

িড় াম।

১৩/০৩/১৯৯২ িড় াম। এস.এস.িস.-৪.২৭ 
এইচ.এস.িস.-৪.০৪ 
িব.এস.িস.-২.৯৬

৭৯২৮৭৫৩, ২৩/ ৩০০/-

৪২৮ মাঃ ওসমান িময়া, 
িপতা: মাঃ আ: 
মােলক।

কাছারী পাড়া, ২নং 
সহম াম লািময়া, 
গিচহাটা, ২৩৩১, 
ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

কাছারী পাড়া, 
২নং সহম াম 
লািময়া, 

গিচহাটা, ২৩৩১, 
ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

০২/০১/১৯৮৮ িকেশারগ । এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় 

ণী।

৮১৪৬৫৫০, ১৭/০১৩০০/-



৪২৯ ছাটন চ  সরকার, 
িপতা: েদশ চ  
সরকার।

: মাঃ আ  
সাঈদ, উ মান 
সহরকারী, কারা 
অিধদ র, ৩০/৩, 
উেমশ দ  রাড, 
বকশী বাজার, 
ঢাকা-১২১১।

: েদশ চ  
সরকার,  
ডৗহাখলা, ২২৭০, 
গৗরনদী, 

ময়মনিসংহ।

০১/০৬/১৯৮৬ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-িড 
িব.এস.এস.-৩য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় 

ণী।

১৮৬০০১৮, ২৩/ ৩০০/-

৪৩০ মাঃ শাহাদাত 
হােসন, িপতা: িশশ 
মাহা দ।

ম-২১০৭, শহীদ 
িত হল, েয়ট, 

ঢাকা।

জয়নাল র, 
শাহজাহান র, 
চর হিরশ র, 
৬২৯০, নবাবগ  
সদর, 
চ পাইবাবগ ।

১৫/০১/১৯৯১ চ পাইনবাবগ
।

দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 

াতক-৩.০১৩, 
াতেকা র-৩.০০

০৭১৫৮৯৭, ২৩/০১৩০০/-

৪৩১ িমজা র রহমান, 
িপতা: গালাপ 
িময়া।

িরয়াজ উি ন 
মা ােরর বাড়ী, 
আয়শা আহাদ 
দািখল মা াসা 
রাড, বটতলা, 

ন য়া, িকেশারগ , 
২৩০০।

রিহম র, 
শােহদল, 
আ িতয়া, ২৩২০, 
হােসন র, 

িকেশারগ ।

১৫/১১/১৯৮৭ িকেশারগ । দািখল-২.৬৭ আিলম-
৩.৭৫ িব.এস.এস.-
৩.০০ এম.এস.এস.-
২.৮৫

০৭১৪৫৫৩, ২৬/০১৩০০/-

৪৩২ িবিব আয়শা 
আ ার ই , িপতা: 
মাঃ আ ল।

ছাট ল, আ াবাদ, 
ল আিমেনর 

বাড়ী, হাজী বাদশা 
িময়া লইন, ন ন 
পাড়া, ২৭নং 
ওয়াড, ব র, 
৪১০০, হািলশহর, 
চ াম।

ছাট ল, 
আ াবাদ, ল 
আিমেনর বাড়ী, 
হাজী বাদশা িময়া 
লইন, ন ন পাড়া, 

২৭নং ওয়াড, 
ব র, ৪১০০, 
হািলশহর, চ াম।

২৬/০৮/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

০৪৫৫৬২৫, ১৭/০১৩০০/-



৪৩৩ জগদীশ চ  রায়, 
িপতা: িনতাই চ  
রায়।

৫১২, তাপ, 
ক ঠাল বাড়ী, 
টগরাই হাট, 
৫৬০০, িড় াম 
সদর, িড় াম।

৫১২, তাপ, 
ক ঠাল বাড়ী, 
টগরাই হাট, 
৫৬০০, িড় াম 
সদর, িড় াম।

২৩/০৪/১৯৮৭ িড় াম। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.এস.িস.--২য় ণী, 
 এম.এস.িস.--২য় 

ণী,

৯৬৯৪১১৮, ২৫/০১৩০০/-

৪৩৪ মাঃ আেনায়ার 
হােসন, িপতা: 
মাঃ জামাল উি ন।

মা য়া ড়া, 
গাশাই র, ধা য়া, 

২১৩০, বরদী, 
শর র।

মা য়া ড়া, 
গাশাই র, 

ধা য়া, ২১৩০, 
বরদী, শর র।

০৩/১০/১৯৯১ শর র। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.এস.িস.--২.৬৩

৫১৭০৭৭০, ২৫/০১৩০০/-

৪৩৫ মাঃ মাহ ল 
হাসান, িপতা: র 
আহেমদ।

মাঃ মাহ ল 
হাসান, : নাচীর 

ার, ২নং 
পারীওয়ালা 

পাড়া, হাি ং 
৫৫৯, ব র, 
৪১০০, ডবল িরং, 
চ াম।

মাঃ মাহ ল 
হাসান, : র 
আহেমদ, মি য়া 
হাজীকিড়, ঢা য়া, 
ম ারা, ৩৫৮৩, 
না ল কাট, 

িম া।

০৭/০৬/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী

০৪০৮৫৯৬, ২৫/০১৩০০/-

৪৩৬ এনােয়ত হােসন, 
িপতা: মাঃ িছি ক।

বািড়-৪২, রাড-
০১, ক-এ, 
মহানগর েজ , 
ওয়াপদা রাড, 
পি ম রাম রা, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

মালিতয়া বািড়, 
ল ম বাগ, 

আিমনাবাদ, 
৮৩৪০, চরফ াশন, 
ভালা।

০১/০২/১৯৯০ ভালা। দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৪.৯২,  িব.এ.-২য় ণী

৯৭১৮০৮০, ২৪/০১৩০০/-



৪৩৭ মাঃ েবল 
মাহ দ, িপতা: 
আ ল সা ার।

চর কািলবাড়ী, 
৬নং চর 
ঈ রিদয়া, লাল 
ক  দরবার শরীফ, 
 ২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

চর কািলবাড়ী, 
৬নং চর 
ঈ রিদয়া, লাল 
ক  দরবার 
শরীফ,  ২২০০, 
সদর, ময়মনিসংহ।

১৫/০৬/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.িস.--২য় ণী, 
 এম.এস.িস.--২য় 

ণী,

৭৫৬৫৩৪৯, ১৯/০১৩০০/-

৪৩৮ মাহা দ মাহ র 
রহমান, িপতা: 
মাহা দ আ ল 

হক।

: মাঃ ফয় র 
রহমান ( নামান), 
সকশন অিফসার, 

পরী া িবভাগ, 
পরী া ভবন-১, 
ম-৪০২, জাতীয় 

িব িব ালয়, 
গাজী র।

: মাঃ আ ল 
হক, িহজল তলী, 
গািব র, 

িমজানগর, ৩৫১৫, 
মঘনা, িম া।

২৫/১১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.িব.এ..-১ম ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

১০৮০৮৮৫, ২২/০১৩০০/-

৪৩৯ মাঃ নাজ ল দা, 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

িদনাজ র প ী 
িব ৎ সিমিত-১, 
উ র গািব র, 
ব েশরহাট, ৫২০০, 
িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র।

অরতা, হাপািনয়া, 
৬৫০০, নওগ  
সদর, নওগ ।

১৭/০৪/১৯৯০ নওগ । এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.িস.-৩.৫০

১৯০৬২০৩, ২৬/ ৩০০/-

৪৪০ মাঃ শির ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ র রহমান।

াম ড়, ৭৩৪০, 
মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

াম ড়, ৭৩৪০, 
মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

১৫/০৬/১৯৮৭ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস.-িব 
িব.এস.িস.--২য় ণী, 
 এম.এস.িস.--২য় 

ণী,

০৭১৬০৭২, ২৫/০১৩০০/-



৪৪১ এ. ক. এম. আল-
আিমন, িপতা: এ. 
ক. এম. আমান 

উ াহ।

: এ. ক. এম. 
আমান উ াহ, 
র লনগর, 
সা িলয়া, ১৩৬১, 
ডমরা, ঢাকা।

: এ. ক. এম. 
আমান উ াহ, 
র লনগর, 
সা িলয়া, ১৩৬১, 
ডমরা, ঢাকা।

২৫/১০/১৯৯৩ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.িব.এ-৩.০৬

০৫৬৩০২৫, ২৫/ ৩০০/-

৪৪২ মাঃ মাজহা ল 
হক, িপতা: ত: 
মাহ ল হক।

খ কার 
কি উটার, া 
শিপং স ার, (২য় 
তলা), িমজান 
রাড, ফনী সদর, 

৩৯০০, ফনী।

বিসর উ াহ 
সওদাগর বাড়ী, 
বাথািনয়া, ৬নং 
পাঠান নগর, ব 
িশ য়া, ৩৯০০, 
ছাগল নাইয়া, 
ফনী।

৩১/০৭/১৯৮৭ ফনী। এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস.-২.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী

৮৮৩৭১৪১, ২৪/০১৩০০/-

৪৪৩ মাঃ আব স 
সামাদ, িপতা: মাঃ 
মহর আলী।

২০, (৩য় তলা), 
প চ ভাই ঘাট লন, 
রাকন র, 

া র, ঢাকা-
১১০০।

কামারটারী, বাংলা 
সানাহাট, ৫৬৭০, 

ামারী, 
িড় াম।

০১/০১/১৯৯১ িড় াম। দািখল-৩.১৭, আিলম-
৩.৪২  াতক-২য় 

ণী, াতেকা র-২য় 
ণী।

০০৬৯৯৯৮, ৩০/ ৩০০/-

৪৪৪ মাঃ আেনায়ার 
জািহদ, িপতা: মাঃ 
আ ল জা ার।

২১৩, দি ণ 
গাড়ান, ২নং 

ওয়াড, িখলগ ও, 
১২১৯, িখলগ ও, 
ঢাকা।

রাতন বা র, 
হাটলী ইউিনয়ন, 
গািব র, ৭২২১, 

দা ড় দা, 
য়াডা া।

২৯/০৭/১৯৯০ য়াডা া। এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৯৫ 
িব.এস.িস.-৩.৫৬

১৫৩১০২২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৪৫ মাঃ িহেমল খান, 
িপতা: মাঃ হলাল 
উি ন খান।

: মাসা: 
ফাহিমদা জাহান,  
মা ািমক ও উ  
মা িমক িশ া 
বাড, বিরশাল,  

৮২০০।

া: রাইন র, 
বাউফল,  
প য়াখালী, ৮৬২২।

১০/০২/১৯৮৮ প য়াখালী। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এ-১ম ণী,

২৮৬২৭৭০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৬ মাঃ ইয়া -ইয়া, 
িপতা: আ ল 
হািকম িশকদার।

: মাসা: 
ফাহিমদা জাহান,  
মা ািমক ও উ  
মা িমক িশ া 
বাড, বিরশাল,  

৮২০০।

া: কনকিদয়া, 
পা: কনকিদয়া, 

বাউফল,  
প য়াখালী, ৮৬২২।

০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী

২৮৬২৭৬৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৮ ননী গাপাল 
ম মদার, িপতা: 
নারায়ন চ  
ম মদার।

: অ লী রানী 
দাস, বগম 
ফিজলা নেনসা 

িজব হল শের 
বাংলা িষ 
িব িব ালয়, ঢাকা-
১২০৭, ঢাকা।

মনহির মজমদার 
এর বািড়, বাসা-
৬৯, দি ণ 
ক ডািলয়া 

( রাতন মদন 
খালী), ৮নং 
ওয়াড, তমরি , 
৩৮৯২, হািতয়া, 
নায়াখালী।

১২/১১/১৯৮৮ নায়াখালী এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-িব 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

৮৬২০০১৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৯ মাঃ আিশ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ।

ওয়াপদা পাড়া, 
০৫নং ওয়াড, 
মেহর র, ৭১০০।

ওয়াপদা পাড়া, 
০৫নং ওয়াড, 
মেহর র, ৭১০০।

৩১/০১/১৯৮৭ মেহর র। এস.এস.িস.-৩.০০- 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

০৮৯৭৮৭৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৫০ কাম ন আজাদ, 
িপতা: আ ল 
কালাম আজাদ।

৫৫-৫৬ িপকাল 
এম এল পেয় , 
সিলনা পারভীন 

সড়ক, ১৯নং 
ওয়াড, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা, ঢাকা।

৫৪৭, নয়ােটালা, 
মগবাজার, ৩৫নং 
ওয়াড, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা, 
ঢাকা।

০২/০৫/১৯৯২ ঢাকা। এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.িব.এ-২.৯২

৮৯২৫৪০৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫১ মাঃ মিন ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ফজর শখ।

বলবানা বানা, 
৭৮৭০, 
আলফাডা া, 
ফিরদ র।

বলবানা বানা, 
৭৮৭০, 
আলফাডা া, 
ফিরদ র।

২২/১১/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 

াতক-১ম ণী 
াতেকা র-১ম ণী

০২৪০৩৫৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫২ িবশীত সাম , 
িপতা: িব  পদ 
সাম ।

বাউিলয়া, 
নাগাতী, বটতলা 

বাজার, ৭৬২০, 
শািলয়া, মা রা।

বাউিলয়া, 
নাগাতী, বটতলা 

বাজার, ৭৬২০, 
শািলয়া, মা রা।

০২/০১/১৯৮৭ মা রা। এস.এস.িস.-২.৩১- 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

৫৩৬১৩৮০, 
২৩

৩০০/-

৪৫৩ শমর চ  রায়, 
িপতা: বল  চ  
রায়।

লা  পাড়া, 
রাজবাটী, ৫২০০, 
সদর, িদনাজ র।

র নাথ র (ঘাট 
পাড়া), ৩নং 
রায় 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 ণী, 
 এম.এস.িস.--২য় 

ণী, এম.িব.এ.-
৩.৩৪।

৭১১৫৫৪৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৪ মাঃ মাহ র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ মহিসন।

১৩৮/১-এ, ম  
পাইকপাড়া, ১১নং 
ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

১৩৮/১-এ, ম  
পাইকপাড়া, ১১নং 
ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

০১/১১/১৯৮৭ ঢাকা। এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ 
িব.িব.এ..-১ম ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

০৮৯৭৫৭১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৫৫ রিবউল ইসলাম, 
িপতা: র ইসলাম।

৭৫, বড়বাগ 
(৩য়তলা), িমর র-
২, ওয়াড ১৩, 
১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

৫১, বড় বািহর 
বাগ, বপাড়া 
(পি মবািড়), 
ইউিনয়ন রাজপাট, 
ওয়াড-১৩, 
বড়বািহরবাগ, 
৮১৩১, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

০৩/০৪/১৯৮৮ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

০৮২৪৩৮০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৬ মাহা দ মিনর 
হােসন, িপতা: 
মাহা দ হািফজ 

উি ন।

তাজ উি ন সড়ক, 
ব ন বাড়ী, ২৪নং 

ওয়াড, ঢাকা 
পিলেটকিনক াল, 
১২০৮, তজগ ও, 
ঢাকা।

ঢেলর বাজার, 
নয়ািন ল ী র, 
১নং ওয়াড, 
কাটাখািল, ৩৬০১, 
হাইমচর, চ দ র।

২০/০৯/১৯৮৭ চ দ র। এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩৬ 
িব.কম..-২য় ণী

২৩৫৮০৯৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৮ মাঃ ল আিমন, 
িপতা: মাঃ 
িসরা ল ইসলাম।

পাখীউড়া, ৬নং 
চরেশৗলমারী/৯নং, 
চরেশৗলমারী, 
৫৬৪০, রৗমারী, 

িড় াম।

পাখীউড়া, ৬নং 
চরেশৗলমারী/৯নং, 
চরেশৗলমারী, 
৫৬৪০, রৗমারী, 

িড় াম।

১৫/০৭/১৯৮৯ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 
িব.এস.িস.--২য় ণী, 
 এম.এস.িস.--২য় ণী

৭৬০৩৩৫৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৫৯ মাঃ আিন র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আ: সালাম।

ক-ই, ৫ম তলা, 
স ার ফর 

ািলেয় ভ 
কয়ার, ব  ব  
শখ িজব 
মিজক াল 

িব িব ালয়, 
িজিপও, ১০০০, 
শাহবাগ, ঢাকা।

সেতর দিরয়া, 
৬নং ওয়াড, ১নং 
কািদর জ ল, 
নীলগ , ২৩০৩, 
কিরমগ , 
িকেশারগ ।

১৪/০৬/১৯৯২ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী

০৭১৫৮৮৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬১ তাসিলমা আ ার, 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

৩৫০/১-এ, পি ম 
আহমদনগর, 
পাইকপাড়া, ১২নং 
ওয়াড, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

চ দখালী, ১৫নং 
ওয়াড, রামান ী, 
৩৭০০, ল ী র 
সদর, ল ী র।

২১/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-১ম ণী,

০৮৯৭৩৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬২ রািজব সাহা, িপতা: 
রবী  সাহা।

সাহা বািড়, 
কািলনাথ রােয়র 
বাজার, ৫নং 
ওয়াড, ভালা, 
৮৩০০, ভালা 
সদর, ভালা।

সাহা বািড়, 
কািলনাথ রােয়র 
বাজার, ৫নং 
ওয়াড, ভালা, 
৮৩০০, ভালা 
সদর, ভালা।

০৩/০৪/১৯৮৮ ভালা। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.িব.এ..-১ম ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

১৪৯৩৩৪০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৬৩ মাহা দ 
জাকািরয়া হাবীব, 
িপতা: মাহা দ 
আ ল হােসন।

: মাঃ শিফ ল 
বারী, ি গত 
কমকতা, ভবন-
০৪, ম-৬২২, 
আইন, িবচার ও 
সংসদ ম ণালয়, 
বাংলােদশ 
সিচবালয়, আ ল 
গিন রাড, ঢাকা-
১০০০।

বাসা-১/৭, 
শাহজাহান রাড, 
ঝাউচর, ওয়াড-
৫৫, আ াফবাদ, 
১২১১, কামরা ীর 
চর, ঢাকা।

২২/০৯/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭ 
িব.িব.এ..-৩.৪৩, 
এম.িব.এ.-৩.৫২।

০৬৮৯৮৪৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৪ মাঃ হাবীব 
সাকলাইন, িপতা: 
নািসর উ ীন 
আহা দ।

হলিদয়া র, 
ময়দান দীিঘ, 
৫০১০, বাদা, 
প গড়।

হলিদয়া র, 
ময়দান দীিঘ, 
৫০১০, বাদা, 
প গড়।

২৩/০৪/১৯৮৭ প গড়। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

৭৬০৯১১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৫ লব মার কর, 
িপতা: তারা পদ 
কর।

২৫, মািনক হার, 
উরিফ, মািনক 
হার, ৮১০০, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

২৫, মািনক হার, 
উরিফ, মািনক 
হার, ৮১০০, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

১০/০১/১৯৮৭ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস.-১ম ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

০৪৯৭৬৭০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৬ মাঃ ডািলম শখ, 
িপতা: মাঃ  
িময়া।

বাংলােদশ 
েকৗশল 

িব িব ালয় েয়ট 
িসিকউির  অিফস, 
ঢাকা-১০০০।

রামচ  র, ২নং 
ওয়াড, সািলনা 
ব , ৮১৪০, 

ক দ র, 
গাপালগ ।

৩১/১২/১৯৮৬ গাপালগ । এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস.-১.৮০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী

৮৮৬৯৬৪৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৬৭ িমজা র রহমান, 
িপতা: জ িময়া।

কাজী হা , 
জাংগািলয়া, 
২৩২০, পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

কাজী হা , 
জাংগািলয়া, 
২৩২০, পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

২৪/০১/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৩.১৩ 
িডে ামা-২.৮০ 
িব.এস.িস.-৩.১৩।

৯৪০১১৯৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৮ মাঃ 
আশরা ামান, 
িপতা: মাঃ 
আনছার আলী।

বাসা-২২/৪, রাড-
০১, ত তীপাড়া, 
২৪নং ওয়াড, 
আলম নগর, 
৫৪০২, রং র 
সদর, রং র।

বাসা-২২/৪, রাড-
০১, ত তীপাড়া, 
২৪নং ওয়াড, 
আলম নগর, 
৫৪০২, রং র 
সদর, রং র।

১৫/১০/১৯৯০ রং র। এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

৬৮৪৫৪৬১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৯ তৗিহ ল ইসলাম, 
িপতা: আিজ ল 
ইসলাম।

ট-২৬২-এ, ক-
এ, িতলপা পাড়া, 
০১নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

ট-২৬২-এ, ক-
এ, িতলপা পাড়া, 
০১নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

১১/০৪/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-১ম ণী।

১৩১০৩১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭০ মাঃ আল হাসান, 
িপতা: এিব জিলল।

: িদর জংগল 
মা ার বাড়ী, িদর 
জংগল ৩নং 
ওয়াড, কিরমগ , 
২৩১০, িকেশারগ ।

: িদর জংগল 
মা ার বাড়ী, িদর 
জংগল ৩নং 
ওয়াড, কিরমগ , 
২৩১০, 
িকেশারগ ।

১৫/১২/১৯৮৭ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.িব.এ..-৩.০১, 
এম.িব.এ.-৩.৪২।

১৪৬৪২৪৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭১ মারেশ ল আলম, 
িপতা: মাহ ল 
হক।

বারাহী গািব , 
৮নং জায়ল র, 
জায়ল র, ৩৯২০, 
দাগন ইঁয়া, ফনী।

বারাহী গািব , 
৮নং জায়ল র, 
জায়ল র, ৩৯২০, 
দাগন ইঁয়া, ফনী।

৩১/১২/১৯৮৭ ফনী। এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

১৩৮৬৬৭৬, 
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৭৩ মাহ জ আলম, 
িপতা: মিজবর 
রহমান।

: মাঃ জিসম 
উি ন, (িপ, ও), 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।

কয়া ভবানী র, 
৫নং কালা, 
কালা হাট, 

৬৫৭০, বদলগাছী, 
নওগ ।

০১/০৩/১৯৯২ নওগ । দািখল-৪.৪২ আিলম-
৪.০০ কািমল-৩.১৭

৮৮৬৯৬৫৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৪ মাঃ কামাল 
হাওলাদার, িপতা: 
মাঃ ব াণ 

হাওলাদার।

চ দ রা, নাচন 
মহল/০৬, নাচন 
মহল, ৮৪২০, 
নলিছ , ঝালকাঠী।

চ দ রা, নাচন 
মহল/০৬, নাচন 
মহল, ৮৪২০, 
নলিছ , ঝালকাঠী।

১১/০৯/১৯৮৭ ঝালকাঠী। এস.এস.িস.--২য় 
ণী,  এইচ.এস.িস.--

২য় ণী,  িব.এ.-২য় 
ণী।

০৭৮০৩১১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৫ জীবন  সরকার, 
িপতা: েস  
সরকার।

গাপাল লা াব 
সংল  রাড, 
গাপাল লা, 
লাগড়, ২০নং 

ওয়াড, িসেলট, 
৩১০০, সদর, 
িসেলট।

গাপাল লা াব 
সংল  রাড, 
গাপাল লা, 
লাগড়, ২০নং 

ওয়াড, িসেলট, 
৩১০০, সদর, 
িসেলট।

০৩/০১/১৯৮৭ িসেলট। এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-১.৬০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী।

৭২৯৮৬৬২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৬ মাঃ জািকর 
হােসন, িপতা: 
মাঃ মাফাে ল 

হক।

রা ামা , ০৯নং 
ওয়াড, খাচা বাড়ী, 
৫৬০০, লবাড়ী, 

িড় াম।

রা ামা , ০৯নং 
ওয়াড, খাচা 
বাড়ী, ৫৬০০, 

লবাড়ী, 
িড় াম।

১০/১০/১৯৯২ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এ..-৩.০৬।

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৪৭৭ মাঃ আতাউর 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আ  তােলব।

িদগল হাই া, 
ভাগডা া, ৫৬০০, 
িড় াম সদর, 
িড় াম।

িদগল হাই া, 
ভাগডা া, 

৫৬০০, িড় াম 
সদর, িড় াম।

১৪/০৮/১৯৯০ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.িব.এ..-৩.৩৪।

৭৬০৩২৯৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৭৮ মাছা: আদরী 
খা ন, িপতা: মাঃ 
ওহাব আলী।

গাপাল র, 
গড়মা , ৬৬২৩, 
বড়াই াম, নােটার।

গাপাল র, 
গড়মা , ৬৬২৩, 
বড়াই াম, নােটার।

১২/১২/১৯৮৭ নােটার। এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এ.-১ম ণী,  
এম.এ.-২য় ণী।

৫৩৯২৯৫৬, 
২৪০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৯ মাঃ মন র 
রহমান, িসি কী, 
িপতা: মাঃ িসি ক 
আহেমদ।

: রিজয়া িনবাস, 
৮৩৩/৩(এ), 
মাকেছ র রহমান 

সড়ক, ম  
চািড় র, ফনী, 
৩৯০০, ফনী সদর।

: রিজয়া িনবাস, 
৮৩৩/৩(এ), 
মাকেছ র রহমান 

সড়ক, ম  
চািড় র, ফনী, 
৩৯০০, ফনী সদর।

০১/০৭/১৯৮৫ ফনী। এস.এস.িস.-১ম ণী 
এইচ.এস.িস.-২য় 

ণী, িব.এস.িস.-২য় 
ণী, এম.এস.িস.-

৩.৪১।

০২০৬৯৬৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮০ মাঃ ওয়ািকর 
সরকার, িপতা: 

ত: আ র রিশদ 
সরকার।

-৩১, বা  পাড়া, 
৮নং পৗর ওয়াড, 
পাবত র, ৫২৫০, 
িদনাজ র।

-৩১, বা  পাড়া, 
৮নং পৗর ওয়াড, 
পাবত র, ৫২৫০, 
িদনাজ র।

৩১/১২/১৯৮৬ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪২ 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

০৪১৯৫৮৫/৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮২ মাঃ নাজ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ হায়দার আলী 
মা া।

িজ-২/িব, 
িব িসএল 
কেলানী, 
মগবাজার, 
শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

িস/ও, মাঃ 
হায়দার আলী 
মা া, ল 

বািড়য়া, ৪নং 
রানাপাশা, হ য়া, 
৮৪২০, নলিছ , 
ঝালকা ।

০১/০১/১৯৯১ ঝালকাঠী। এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

৮৯৯৯৫৬৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৮৩ মাঃ জািহ ল 
ইসলাম, িপতা: আ: 
রা াক হাং।

২২৯, িসেম  
স ার, বগম 
রােকয়া সরিন, 
সনপাড়া পবতা, 

িমর র-১০, 
িমর র, ১২১৬, 
ঢাকা।

পি ম সানাখালী 
সড়ক, সানাখালী, 
আঠারগািছয়া, 
গাজী র ব র, 
৮৭১০, আমতলী, 
বর না।

০৩/০৫/১৯৯০ বর না। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস.-২.৭৯

০৬৬৬৮০৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৪ মাহাজীবান নওরীন 
রামানা, িপতা: 
মাঃ শিফ ল 

ইসলাম।

৫৪/এস (ন ন), 
আজিম র 
সরকারী কেলানী, 
ঢাকা দ: িস: 
কেপােরশন, ওয়াড, 
২৬, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

আলাউি ন মি ল, 
ভরব র (উ র 

পাড়া), ভরব 
পৗরসভা, ওয়াড 

০৭, ভরব বাজার, 
২৩৫০, 
িকেশারগ ।

২৫/০৯/১৯৯১ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস.-২.৯৩

০৯৪৩১১৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৫ মা ন আলী, িপতা: 
ে াম আলী।

আে ল র, র ল 
র/৩নং ওয়াড, 

সানাই চ ী, 
৬৩১০, িনয়ামত 

র, নওগ ।

আে ল র, র ল 
র/৩নং ওয়াড, 

সানাই চ ী, 
৬৩১০, িনয়ামত 

র, নওগ ।

২০/০৫/১৯৮৯ নওগ । দািখল-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬৭ 
িব..এ..-২য় ণী, 
এম.এ.-২য় ণী।

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৪৮৬ মং ই  মারমা, 
িপতা: উষা মারমা।

ফের  কেলানী, 
খাগড়াছিড় গইট, 
২নং ওয়াড, 
খাগড়াছিড়, ৪৪০০, 
খাগড়াছিড়।

আমতলী পাড়া, 
৩নং হাফছিড় 
ইউিনয়ন, ইমারা, 
৪৪৪০, রামগড়, 
খাগড়াছিড়।

১০/০১/১৯৮৭ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২,৮০ 
িব.এস.িস.-৩য় ণী।

৬৪০২৮৫৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৮৭ মাঃ মক দার 
রহমান, িপতা: 
আ াহ।

উ ম বািনয়া পাড়া, 
উ ম, উ ম হািজর 
হাট, ৫৪০০, রং র 
সদর, রং র।

চরক ডা া 
বািনয়া পাড়া, 
ইকর চালী/৮, 
ইকর চালী, ৫৪২০, 
তারাগ , রং র।

১৩/০১/১৯৮৭ রং র। দািখল-৩.৯২ আিলম-
২.৫৮ স ান-১ম 

ণী, মা াস-১ম ণী।

৮৯৯৯৫৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৮ মাঃ পারেভজ 
মাশারফ, িপতা: 
মাঃ মাকেল র 

রহমান।

ার টকিনক াল 
িনং স ার, ১৭ 
ব রাম রা, 

িড.আই. . রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

বড় পাগলা, ৭নং 
টালকী, িবিবরচর, 
২১৫০, নকলা, 
শর র।

২৮/০২/১৯৯১ শর র। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩৬ 
স ান-২.৫৯

৯৭১৮১৩৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৯ মাঃ িরয়াজ উি ন, 
িপতা: মাঃ 
আমজাদ হােসন।

: মাঃ আমজাদ 
হােসন, গাবর 

িদয়া, বােগরহাট, 
৯৩০০।

: মাঃ আমজাদ 
হােসন, গাবর 

িদয়া, বােগরহাট, 
৯৩০০।

০১/০১/১৯৯০ বােগরহাট। এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.িব.এ..-২য় ণী।

৭০৪০৪৯২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯০ মা ন কিবর, 
িপতা; সােদক 
মা র।

১০০নং 
মািজ ীন রাড 
বড় মসিজদ, 
মািজ ি ন রাড, 
২৭নং ওয়াড, 
বারহানউ ীন 

কেলজ, ১১০০, 
লালবাগ, ঢাকা।

বািলয়া গি , গি , 
ঠনেঠিনয়া, 

৭৮০১, সালথা, 
ফিরদগ ।

০৮/০২/১৯৯০ ফিরদ র। দািখল-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
স ান-৩.৬১, মা াস-
৩.৬২।

০০৬২৭৪৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯১ নাজ ল হােসন, 
িপতা: আ ল হাসান।

িব াস বািড়, 
পদমদী, নবাব র, 
পদমদী, ৭৭৩০, 
বািলয়া কাি , 
রাজবািড়।

িব াস বািড়, 
পদমদী, নবাব র, 
পদমদী, ৭৭৩০, 
বািলয়া কাি , 
রাজবািড়।

০৩/১১/১৯৮৮ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-১ম ণী।

১৩১০৩৬৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯২ মাঃ ইি স, িপতা: 
ত: মাঃ ল 

আিমন।

: মর ম ল 
আিমন ম ার 
বািড়, উ র 

াখালী, ৮নং 
ওয়াড হািতয়া 
পৗরসভা, য খী, 

৩৮৯০, হািতয়া, 
নায়াখালী।

: মর ম ল 
আিমন ম ার 
বািড়, উ র 

াখালী, ৮নং 
ওয়াড হািতয়া 
পৗরসভা, য খী, 

৩৮৯০, হািতয়া, 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী দািখল-৩.৬৭- আিলম-
২.৯২,  িব.এস.এস.-
২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় 

ণী।

২৫২৬৫৩৩, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৩ মাঃ আশরা ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ তয় র 

রহমান।

প চলী পাড়া, 
করগ ও, ২৩৩১, 
ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

প চলী পাড়া, 
করগ ও, ২৩৩১, 
ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

১১/১২/১৯৮৮ িকেশারগ । এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.এস.-২য় ণী

২১৬৮৮০৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৪ মাঃ মােজ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ মাজাে ল 
হােসন।

উ র তাজ র, 
ভাংণী (৪নং), 
লা  গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

উ র তাজ র, 
ভাংণী (৪নং), 
লা  গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

১০/০৭/১৯৮৯ রং র। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০- 
িব.এ..-২য় ণী।

০৪৯৭৬৪১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯৫ মাঃ আব াহ 
আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ িজয়াউি ন 
ঞা।

িব ৫/ই-
২শাহজাহান র 
অিফসাস কেলানী, 
১১নং ওয়াড, 
শাি বাগ, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

: মাঃ 
িজয়াউি ন ঞা, 
ফিরদ র, ৫নং 
ওয়াড, নলবাইদ, 
২৩৪০, 

িলয়ারচর, 
িকেশারগ ।

২৫/০৮/১৯৯১ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০- 
িব.িব.এ..-৩.৩৫।

১৪৩৩৭০৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৬ মাহ দ আ ার, 
িপতা: মাঃ 
সাহরাব ী।

২৯৬/১ দি ণ 
যা াবাড়ী, কবর 

ান রাড, 
ধালাইপার, ৫০নং 

ওয়াড, ফিরদাবাদ, 
১২০৪, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

আিনচ ী, ব শ 
বাড়ীয়া, ক াণ 
কলস, লামনা, 
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯৩ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.িস.-৩.১৫

১৫৯৮০০৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৭ উবায় াহ, িপতা: 
মাঃ সামা ল হক।

সরতাজ বােহরা, 
তা ি য়া, 
কানাপাড়া, 

২২৮০, ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ।

সরতাজ বােহরা, 
তা ি য়া, 
কানাপাড়া, 

২২৮০, ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ।

০৪/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ। দািখল-৩.০০- আিলম-
২.৯২,  িব.এস.এস.-
২.৮২

০৪৯৮৩৮৬/১৭,
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৮ মাহা দ মা াক-
উর-রহমান, িপতা: 
মাহা দ 
মাজাে ল হক।

১১৩/১১৪, রাড-
০৩, সকশন-০৭, 
িমর র, ১২১৬, 
ঢাকা।

নওদা হাগল 
বাড়ীয়া, 
মহা দ র, 
৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

০৬/০৫/১৯৯২ মেহর র। এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.িস.-৩.৬১,  
এম.এস.িস.-৩.৭৫।

০৬৬৬৪৮৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯৯ মাঃ ইমরান 
হােসন, িপতা: 
মাঃ বাহার িময়া।

মিরয়ম িভলা, 
িব াসাগর রাড, 
আড়াইওরা ব 
পাড়া, ২নং গা 

র উ র, িম া, 
৩৫০০, আদশ 
সদর, িম া।

মিরয়ম িভলা, 
িব াসাগর রাড, 
আড়াইওরা ব 
পাড়া, ২নং গা 

র উ র, িম া, 
৩৫০০, আদশ 
সদর, িম া।

০৭/০১/১৯৮৯ িম া। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.িব.এ..-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

১০৮০৯৭৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০০ মাঃ আ াফ 
উি ন, িপতা: 
সাম ি ন আহেমদ।

আলী আহ দ 
িময়ার বাড়ী, 

সিলম কেলানী, 
হির নারায়ন র, 
০৫নং ওয়াড, 
মাইজদী কাট, 
৩৮০০, সদর, 
নায়াখালী।

আলী আহ দ 
িময়ার বাড়ী, 

সিলম কেলানী, 
হির নারায়ন র, 
০৫নং ওয়াড, 
মাইজদী কাট, 
৩৮০০, সদর, 
নায়াখালী।

১৬/১২/১৯৯০ নায়াখালী এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
স ান-৩য় ণী

০৬২২৮৬৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০২ মেহদী হাসান, 
িপতা: আ: মা ান 
মা র।

 নগর, 
রামনগর/০৭, 
৭৮২১, নগরকা া, 
ফিরদ র।

 নগর, 
রামনগর/০৭, 
৭৮২১, নগরকা া, 
ফিরদ র।

২৮/০৫/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

৭৫৫৭৪১৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৩ মাঃ আিন র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আ: সালাম 
মা া।

াট-৩/১০৪, ২১ 
িসে রী লন, 
িসে রী, 
শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

ব েশা, বা খালী, 
৭৬০০, মহ দ র, 
মা রা।

২৫/০৪/১৯৯০ মা রা। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৮- 
িব.এস.িস.-৩.২৯

৯৭১৮০৫৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৫০৪ মাঃ ইখলাস 
উি ন, িপতা: মাঃ 
হলাল উি ন।

ধী, ার, 
উরিদঘী, ২৩১০, 
কিরম গ , 
িকেশারগ ।

ধী, ার, 
উরিদঘী, ২৩১০, 
কিরম গ , 
িকেশারগ ।

১৫/১১/১৯৮৯ িকেশারগ । দািখল-৩.৪২- আিলম-
৩.৫৮  িব.এস.এস.-
৩.১১, এম.এস.এস.-
৩.১৫

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫০৫ জাফর সােদক 
সাহাগ, িপতা: 
মাঃ মাহতাব 

উি ন।

৪৩/১, সহড়া, 
ধাপাখলা, 

ময়মনিসংহ, 
২২০০, সদর।

গাইলাড়া, 
িবশকা নী, 
সির লা, ২৪১১, 

বধলা, 
ন েকানা।

০১/০১/১৯৮৭ ন েকানা। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০- 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

০৭২৫৮৩৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৬ আ  তােহর, িপতা: 
সিফ র রহমান।

ভাটবাড়ীয়া, ৪নং 
গািব র 

ইউিনয়ন, সাতঘর 
ইছা রা, ৩৫৭০, 
লাকসাম, িম া।

ভাটবাড়ীয়া, ৪নং 
গািব র 

ইউিনয়ন, সাতঘর 
ইছা রা, ৩৫৭০, 
লাকসাম, িম া।

০১/০১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০- 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-২য় ণী।

১৪৬১২৮৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৭ কাম াহার, িপতা: 
মা ফা কামাল।

৫৫ ামীবাগ, 
কা লী, ওয়ারী, 

১১০০, ঢাকা।

১০০, ম  পাড়া, 
৫নং ওয়াড, 
া াণবাড়ীয়া 

সদর, ৩৪০০, 
া ণবাড়ীয়া।

২১/১০/১৯৮৯ া াণবািড়য়া
।

এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০- 
িব.িব.এ.-২য় ণী,  
এম.িব.এ.-১ম ণী।

৯৭১৮১৩৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৮ সাহরীন তাসিনম, 
িপতা: আ ল 
খােলক িময়া।

ক াণ ৪৩৮, 
িব িসএল 
কেলানী, ১৯নং 
ওয়াড, বনানী, 
১২১৩, ঢাকা।

জালালাবাদ, ৬নং 
রািজউড়া, রাবই, 
৩৩৩২, হিবগ  
সদর, হিবগ ।

০৬/০৬/১৯৯১ হিবগ । এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০- 
িব.এস.িস.-১ম ণী।

৪৯৮০৫৩২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৫০৯ মাঃ মিন ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ অিহ ল 

ইসলাম।

মা া বাড়ী, 
মীরসরাই 
পৗরসভা, ৭নং 

ওয়াড, মীর সরাই, 
৪৩২০, চ গাম।

মা া বাড়ী, 
মীরসরাই 
পৗরসভা, ৭নং 

ওয়াড, মীর সরাই, 
৪৩২০, চ গাম।

০৯/১১/১৯৯১ চ াম। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০- িব.এ.-২য় 

ণী,  এম.এ.-২য় 
ণী।

১১২৬৬৩২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১০ মাছা: িবজলী 
খা ন, িপতা: ত: 
আ ব র িসি ক।

জ ািত কমিশয়ার 
স ার, িবা-৯৩, 

মািলবাগ, চৗ রী 
পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

রমনা িমি  পাড়া, 
০২নং ওয়াড, 
রমনা, ৫৬৩০, 
িচলমারী, 

িড় াম।

১৩/০১/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী

৯৭১৮১১০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১১ নয়ন ব ন শমা, 
িপতা: নীল র ন 
শমা।

৪৭ শর-ই-বাংলা 
রাড(ন/৬ 

তলা)রােয়র 
বাজার, িজগাতলা, 
১৫নং ওয়াড, 
িজগাতলা, ১২০৯, 
ঢাকা।

ম য়াই, ৭নং 
বািলগ ও 
ইউিনয়ন, 
আফতাব িবিবর 
হাট, ৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

০৩/০১/১৯৮৮ ফনী। এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী

১৪২২১৪১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১২ মাঃ িমহ র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ হািব র 

রহমান।

ঘা য়া, ৩নং 
িজল র (দ:), 

ঘা য়া, ৩৪০০, 
া ণিবিড়য়া 

সদর, 
া ণবািড়য়া।

ঘা য়া, ৩নং 
িজল র (দ:), 

ঘা য়া, ৩৪০০, 
া ণিবিড়য়া 

সদর, 
া ণবািড়য়া।

২৮/০২/১৯৯০ া াণবািড়য়া
।

এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 
িব.িব.এ.-১ম ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

০৭১৬০৪৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৫১৩ মাঃ কিবর 
হােসন, িপতা: 
মাঃ দরত আলী।

ভালাচং, 
রামরাইল, 
উলচাপাড়া, ৩৪০০, 
া ণবািড়য়া 

সদর, 
া ণবািড়য়া।

ভালাচং, 
রামরাইল, 
উলচাপাড়া, 
৩৪০০, 
া ণবািড়য়া 

সদর, 
া ণবািড়য়া।

০৫/০৩/১৯৮৯ া াণবািড়য়া
।

এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.িব.এ..-১ম ণী, 
এম.িব.এ.-১ম ণী।

০৭১৬০৪৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৪ মাঃ আ ল বাসার, 
িপতা: লাল 
মাহা দ

ময়ামারী, 
দলদলী/০৩, 
পা াডাংগা, 

৬৩৩০, ভালাহাট, 
চ পাইনবাবগ ।

ময়ামারী, 
দলদলী/০৩, 
পা াডাংগা, 

৬৩৩০, ভালাহাট, 
চ পাইনবাবগ ।

২২/০৮/১৯৮৮ চ পাইনবাবগ
।

এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-১ম ণী।

৬৯৩৮৩৮৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৫ মাহা দ িনজাম 
উি ন, িপতা: 
মাহা দ আিমন 

উ াহ।

১৫৩, আহ দ 
বাগ, ৫নং ওয়াড, 
বাসােবা, ১২১৪, 
স জ বাগ, ঢাকা।

অ র নগর, ৪নং 
ওয়াড, অ র নগর, 
৩৮২৫, 
সানাই ড়ী, 
নায়াখালী।

০১/০২/১৯৯০ নায়াখালী এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.িব.এ.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-২য় ণী।

০৮২৪১২৬, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৬ আল-মাহ দ, 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

দবী র, িম খালী, 
সাফা ব র, 
৮৫৬১, মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র।

দবী র, 
িম খালী, সাফা 
ব র, ৮৫৬১, 
মঠবািড়য়া, 
িপেরাজ র।

০১/০২/১৯৮৭ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস.-২য় ণী,  
এম.এস.িস.-১ম ণী।

৮১১০২১৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৭ মাঃ আ াহ আল 
মা ন, িপতা: মাঃ 
শাহ জামাল।

১০৪/এ, ােচলর 
াফ কায়াটার, 

জ র হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

ভাল ন (পি ম 
পাড়া), মাল া, 
ভাল ন, ৫৮৭০, 
কাহা , ব ড়া।

০৩/০১/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী

১০০৬৩৪৭/৪৬/
৫১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৫১৮ মাঃ নাজ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ন র আলী।

: মাঃ ন র 
আলী, ব শবাড়ীয়া, 
১নং ওয়াড, গাংনী, 
৭১১০, মেহর র।

: মাঃ ন র 
আলী, ব শবাড়ীয়া, 
১নং ওয়াড, 
গাংনী, ৭১১০, 
মেহর র।

২০/১২/১৯৯৩ মেহর র। এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০- 
স ান-৩.৫০

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫১৯ মাঃ মাহ র 
রহমান, িপতা: 
আিম ল ইসলাম।

রামচ  র, ১২নং 
আজম র, র 

র, ৭৩৪০, 
মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

রামচ  র, ১২নং 
আজম র, র 

র, ৭৩৪০, 
মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

০১/০৩/১৯৮৮ িঝনাইদহ দািখল-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০২৪৩৮৩৫০৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২০ মাঃ আিজ র 
রহমান, িপতা: 
মর ম ফজ র 
রহমান।

১৪২, িজেক 
কেলানী রাড, 
ফারাক র, ০২নং 
ওয়াড, ভড়ামারা, 
৭০৪০, ি য়া।

১৪২, িজেক 
কেলানী রাড, 
ফারাক র, ০২নং 
ওয়াড, ভড়ামারা, 
৭০৪০, ি য়া।

০২/১১/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

১০৮১০০৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২১ েবল ী, িপতা: 
কা ন ী।

: মাঃ আ: 
রিশদ, াি গত 
কমকতা, ম ও 
কমসং ান 
ম ণালয়, ভবন-৭, 
ম-৫১৩, শাখা-

১০, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

া: গংগাধরদী, 
ইউিনয়ন: ঘা য়া, 
পা: শিরফাবাদ, 

৭৮৩০, ভাংগা, 
ফিরদ র।

১৫/০৯/১৯৯২ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,

৫৭৭০৭৪৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৫২২ তা ল ইসলাম 
রিন, িপতা: মাঃ 
আ ল কালাম।

বিরয়া, 
জাংগািলয়া/৩, 
আিদ জাংগািলয়া, 
১৭২০, কািলগ , 
গাজী র।

বিরয়া, 
জাংগািলয়া/৩, 
আিদ জাংগািলয়া, 
১৭২০, কািলগ , 
গাজী র।

২৭/০৮/১৯৯০ গাজী র। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০- 
িব.িব.এ.-২.৪৭

০৯১৪৭৩৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৩ হা দ শরী ল 
ইসলাম, িপতা: 

হা দ আই ল 
ইসলাম

মা াবাড়ী, 
মীরসরাই 
পৗরসভা, ৭নং 

ওয়াড, মীরসরাই, 
৪৩২০, চ াম।

মা াবাড়ী, 
মীরসরাই 
পৗরসভা, ৭নং 

ওয়াড, মীরসরাই, 
৪৩২০, চ াম।

০৯/১১/১৯৯১ চ াম। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এ.-৩.৫৩, 
এম.এ.-৩.৬৮

০৭৬৯১৭৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৪ মাঃ আব ল 
মােমন, িপতা: 
মাঃ আমীর হােসন

ফমাল 
িক উটার, ৪২৮, 
কাট মসিজদ 

মােকট, ফনী।

িমিঝ বািড় ব 
দব র, ৫নং 

মহামায়া ইউিনয়ন, 
চ দগাপী, ৩৯১০, 
ছাগলনাইয়া, ফনী।

০২/০১/১৯৯৩ ফনী। দািখল-৪.৬৯ আিলম-
৪.৫০ স ান-৩.২৮

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫২৫ মাঃ আির ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ এনােয়ত 
হােসন।

ম-৩২৫, সরকারী 
চাস িনং 

কেলজ ছা াবাস, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

মাঃ এনােয়ত 
হােসন, ভবিদয়া, 

বরাট, ভবিদয়া, 
৭৭০০, রাজবাড়ী 
সদর, রাজবাড়ী।

২৭/১২/১৯৮৭ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.িস-২য় ণী, 
এম.এস.িস-২য় ণী

০৭১৬২৯১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫২৬ মাঃ জািহদ হাসান, 
িপতা: এস.এম. 
আ ল খােলক।

ক য়া বাড়ী 
শাহপাড়া, 
ক য়াবাড়ী, 
িসংড়া, ৬৪৫০, 
নােটার।

ক য়া বাড়ী 
শাহপাড়া, 
ক য়াবাড়ী, 
িসংড়া, ৬৪৫০, 
নােটার।

০১/০৩/১৯৮৮ নােটার। এস.এস.িস.-২.৪৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

০১২০০৩৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৭ মাঃ আশরা ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ মাসেলম 

উি ন।

বােজম জ র, 
টপাম র, ৫৪৪০, 

কাউিনয়া, রং র।

বােজম জ র, 
টপাম র, 

৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

২০/১১/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.িস-২য় ণী, 
এম.এস.িস-১ম ণী

০৮৯৭৭৭৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৮ নাইচ আকতার 
ফারজানা, িপতা 
মাঃ িনয়ামত আল 

ম ল।

পার গািব র, 
১নং র 
ইউিনয়ন, 

র, ৫২৬৬, 
িবরাম র, 
িদনাজ র।

পার গািব র, 
১নং র 
ইউিনয়ন, 

র, ৫২৬৬, 
িবরাম র, 
িদনাজ র।

১৫/১২/১৯৮৭ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
িব.এস.িস-২য় ণী, 
এম.এস.িস-১ম ণী

াফট পাওয়া 
নাই।

৩০০/-

৫২৯ িমরা ল ইসলাম, 
িপতা: ত: আ: 
মা ান ইয়া

১৮/িব আিজম র 
সরকারী কেলানী, 
আিজম র, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

ইয়াবািড়, 
বড়কাির নগর, 
নােগর, ১নং বড় 
কািলনগর, ৮০৫০, 
গাসাইরহাট, 

শরীয়ত র।

০৫/০৭/১৯৮৭ শরীয়ত র। এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

০৭১৬২৮৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৩০ সাই ামান ঞা, 
িপতা: আিমন উ াহ 

ঞা।

২৪/২, াট-এফ-
২, ই াটন গােডন, 
রমনা, শাি নগর, 
১২১৭, ঢাকা।

মা ার আিমন 
উ াহ ঞা, 
বািলগ ও, 
আকতাব িবিবর 
হাট, ৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

৩০/০৬/১৯৮৯ ফনী। এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস.-িস 
িব.এ.-২য় ণী, 
এম.এ.-২য় ণী

০৭৮০৫৪৬, ৩০০/-

৫৩১ মন র আলী, িপতা: 
বিশর আহ দ।

১২৩, লক সাকাস, 
কলাবাগান, ২৫নং 
ওয়াড, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

দি ণ মাইজ 
বাড়ীয়া, ০৬নং 
ওয়াড, কািলদহ, 
৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

১০/০২/১৯৮৭ ফনী। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.িব.এস.-১ম ণী

০৭১৬২৬৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩২ চাইলা  মারমা, 
িপতা: মংহলা  
মারমা

: কংজরী মারমা, 
কা মস এ াইজ ও 
ভ াট (আপীল), 
কিমশনােরট ঢাকা-
১, ওলেফশা 

াজা(১০ম তলা), 
বড় মগবাজার, 
ঢাকা-১২০৭।

মংজাই কাবারী 
পাড়া, তবলছিড়, 
৪৪৫০, মা রাংগা, 
খাগড়াছিড়।

১৫/১২/১৯৮৭ খাগড়াছিড়। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০- 
িব.এস.এস.-৩.১১

০৭৫৬১৮৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৩ মাঃ জাহা ীর 
আলম, িপতা: 
মাছা: জিরনা 

খা ন।

নওদাবশ, বড়িভটা, 
িনউ বড়িভটা, 
৫৬৮০, লবাড়ী, 

িড় াম।

নওদাবশ, 
বড়িভটা, িনউ 
বড়িভটা, ৫৬৮০, 

লবাড়ী, 
িড় াম।

১০/১০/১৯৮৮ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.িব.এ.-২.৮৭

০২৪৯৭৮২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৩৪ আরশা আ ার, 
িপতা: মাঃ আসাদ 
উ াহ ঞা।

এ/এ-৪, দি ণ 
বন , গাড়ান, 
মাদারেটক, ধান 
সড়ক, ২৭নং 
ওয়াড, িখলগ ও, 
ঢাকা।

এ/এ-৪, দি ণ 
বন , গাড়ান, 
মাদারেটক, ধান 
সড়ক, ২৭নং 
ওয়াড, িখলগ ও, 
ঢাকা।

০৩/০৮/১৯৮৮ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৬০ 
িব.এ.-২য় ণী, 
এম.এ.-২য় ণী

০১৯৯৬১৯/১৪৫
, ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৫ মাঃ রা ামান, 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

িবিহ াম, চািপ 
নগর, কামার পাড়া, 
৫৮০১, 
শাজাহান র, 
ব ড়া।

িবিহ াম, চািপ 
নগর, কামার 
পাড়া, ৫৮০১, 
শাজাহান র, 
ব ড়া।

০১/০১/১৯৮৭ দািখল-৩.৩৩ আিলম-
২.৫৮ িব.এ.-২য় ণী 
এম.এ.-১ম ণী

৬৭৭২০০২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৬ নাজ ল হােসন, 
িপতা: এনা ল হক।

ভামদা, ২নং 
কাষারানীগ , 
কাষারানীগ , 

পীরগ , ৫১১০, 
ঠা রগ ও।

ভামদা, ২নং 
কাষারানীগ , 
কাষারানীগ , 

পীরগ , ৫১১০, 
ঠা রগ ও।

০১/০৩/১৯৯০ ঠা রগ ও দািখল-৩.৩৩ আিলম-
২.৫০ িব.এ.-২য় ণী 
এম.এ.-২য় ণী

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫৩৮ মাঃ মাশারফ 
হােসন, িপতা; 
মাঃ আমজাত 

আলী।

হােসন র, 
ছনধরা, হিরনাদী, 
২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

হােসন র, 
ছনধরা, হিরনাদী, 
২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

০৫/০৪/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস-২য় ণী, 
এম.এস.এস-২য় ণী

১৭৪৬২৬৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৯ গালাম রিহম, 
িপতা: আ ল 
কােদর সরদার।

: সয়দ আহেমদ 
ম মদার, ভাষক 
ইসলাম িশ া, 
ঢাকা 
রিসেডনিসয়াল 

মেডল কেলজ, 
মাহা দ র, 

১২০৭, ঢাকা।

মা রা, মা রা 
ইউিনয়ন, ৩নং 
ওয়াড, বা ইপাড়া, 
৯৪২০, তালা, 
সাত ীরা।

০৩/০১/১৯৮৭ সাত ীরা। দািখল-২.৮৩ আিলম-
২.৫৮ িব.এ.-২য় ণী 
এম.এ.-২.৮৮, 
িডে ামা, আইিস -
৩.২৬

০৮৭৮৩৯৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৪০ নাল কাি  রায়, 
িপতা: খািমনী 
মাহন রায়।

মীেরর বাড়ী, 
িছনাই, মীেরর 
বাড়ী, ৫৬১০, 
রাজারহাট, 

িড় াম।

মীেরর বাড়ী, 
িছনাই, মীেরর 
বাড়ী, ৫৬১০, 
রাজারহাট, 

িড় াম।

১০/০১/১৯৮৭ িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 
িব.এস.িস-৩য় ণী,

৭৯২৮৭৬৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪১ মাহা দ আফজাল 
িময়াজী, িপতা: 
মাহা দ আলমাছ 

িময়াজী।

৭/৫/এ, ওয়াপদা 
গলী, দি ণ 

গদাপাড়া, ৬নং 
ওয়াড, বাসােবা, 
১২১৪, স জবাগ, 
ঢাকা।

িময়াজী বািড়, 
ছংগারচর, ৮নং 

ওয়াড, ছংগারচর 
বাজার, ৬৩২৪, 
মতলব উ র, 
চ দ র।

২৯/০৭/১৯৮৮ চ দ র। এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-১ম ণী

৯৮৬৭৫৫৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪২ মাঃ মা ন কবীর, 
িপতা: মাঃ 
শাহা ীন মাড়ল।

৩০৮, 
মীরহাজীরবাগ, ৫১ 
নং ওয়াড, 
যা াবাড়ী, ১২০৪, 
ঢাকা।

জ লা, ৩নং 
সা িলয়া, 
পা িলঘাটা, 
সাতা ীরা।

১৬/০৬/১৯৮৯ সাত ীরা। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.িস 
ইি :.-৩.১৩

১৫৯৮১৭৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৩ মাঃ নাঈ র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ সাহরব 
হােসন

বাসা-০২, রাড-
০৬, বন , ক-এ, 
২২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
রাম রা।

বাসা-০২, রাড-
০৬, বন , ক-এ, 
২২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
রাম রা।

১০/০৬/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-২.৬০ 
িব.এ.-২.৫০

০৩৯৪১৪২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৪ তা ল ইসলাম 
রিন, িপতা: ওসমান 
গিন

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

০৪/১১/১৯৯০ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.এ.-২য় ণী,

০৩৯৪১৪১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৫ মাঃ সাহাগ 
সরদার, িপতা; আ: 
হক সরদার।

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

০২/১১/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস.-৫.০০ 
িব.িব.এ.-৩.৫১

০৩৯৪১৪৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৪৬ মাঃ মা র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ সাহরব 
হােসন।

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

৪২/২/এ, ব 
হাজাপাড়া, ২৩নং 
রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

০৪/১১/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.এ.-২য় ণী,

০৩৯৪১৪০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৭ মাঃ ই াহীম, 
িপতা: মাঃ 
আফছার উ ীন

১০০নং নািজম 
উ ীন রাড, বড় 
মসিজদ, ওয়াড-
২৭, বারহা ি ন 
কেলজ, ১১০০, 
লালবাগ, ঢাকা।

রামখ , 
কানাই র, 
রনকাইল, ৭৮০১, 
ফিরদ র।

০৬/০৫/১৯৯২ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮৩ 
ফািজল-৩.০০

০০৬২৭৪৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৮ মা ন কিবর, 
িপতা; িসরা ল 
ইসলাম।

কাতলা সন 
চরপাড়া, দা িনয়া 
১০নং ইউিনয়ন, 
ওয়াড১, আিলম 
নগর, ২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

কাতলা সন 
চরপাড়া, দা িনয়া 
১০নং ইউিনয়ন, 
ওয়াড১, আিলম 
নগর, ২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

২৫/০৪/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.০৭ 
িব.িব.এ.-৩.৩৪

০৫৮৪৮২৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৯ মাঃ মা ািদর 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আমজাদ 
হােসন।

সাপাহার মা াসা 
পাড়া, সাপাহার, 
৬৫৬০, নওগ ।

সাপাহার মা াসা 
পাড়া, সাপাহার, 
৬৫৬০, নওগ ।

০১/১০/১৯৮৭ নওগ । এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-৩য় ণী,

৭৫৪০০৫৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫০ মাঃ তােরক 
আহেমদ, িপতা: 
আব রা রব।

িজ-২৬/২৩, 
.এ .  কেলানী, 

১০নং ওয়াড, 
িজ.িপ.ও, ১০০০, 
মিতিঝল, ঢাকা।

এসহাক দােরাগার 
বািড়, রমার িখল, 
৩৭০৬, ল ী র 
সদর, ল ী র।

০১/০৭/১৯৮৮ ল ী র। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-



৫৫১ শখ মাঃ 
শামী ামান, 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিতন।

মাঃ িমজা র 
রহমান(িপ.ও), 
জাতীয় ব ািধ 
ইনি উট ও 
হাসপাতাল, 
মহাখালী, ঢাকা-
১২১২।

শখ বাড়ী, 
এলাহাবাদ, 
৩৫৩১, দিব ার, 

িম া।

০১/০১/১৯৮৮ িম া। এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.িস-২য় ণী, 
এম.এস.িস-২য় ণী

০৭৬৯২৯২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫২ আ  আহেমদ 
েবল, িপতা: 
হা দ আ  নািসর

২০/৫, জ ার 
হাউিজং সাসাই , 
১ম কেলানী, ১০নং 
ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

হা দ আ  
নািসর, রিশয়া, 
বা খালী ইউিনয়ন, 
চরেশলা মত র, 
৭৬০০, 
মাহ দ র, 

মা রা।

১০/১০/১৯৮৮ মা রা। এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ 
িব.এস.িস-২য় ণী, 
এম.এস.িস-১ম ণী

০৮৯৮০৪২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৩ মাঃ জিহ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল হাই 

তা কদার।

: মাঃ আ  সা, 
িব াস মইন 
টাওয়ার, বাসা-
১৬৭/১/িব, াট-
িব/৫, মা া পাড়া, 
পি ম কাফ ল, 
তালতলা, 
আগারগ ও, ঢাকা-
১২০৭।

হক াহ, 
বদর র, 
খিলশাখালী, 
৮৬০০, প য়াখালী 
সদর, প য়াখালী।

০১/০১/১৯৮৮ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

৮৫৮২৯৭৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৪ শাহা র ইসলাম, 
িপতা: আ র 
রা াক

কমলা র বাজােরর 
পােশ, কমলা র, 
িজয়ারখী, ৭০০০, 

ি য়া সদর, 
ি য়া।

কমলা র 
বাজােরর পােশ, 
কমলা র, 
িজয়ারখী, ৭০০০, 

ি য়া সদর, 
ি য়া।

০৮/১১/১৯৯০ ি য়া। এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এস.িস-২.৯৬,

০৭৮০৩২৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৫৫ হা. আ যর 
িগফারী মা া, 
িপতা: হা. ইমারত 
হােসন মা া

দি ণ কাটদহ, 
পাড়াদহ, ৭০৩১, 

িমর র, ি য়া।

দি ণ কাটদহ, 
পাড়াদহ, ৭০৩১, 

িমর র, ি য়া।

০১/১১/১৯৮৭ ি য়া। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.এ.-২.৯০, এম.এ.-
৩.১৪

১৩১০৪১৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৬ মাঃ লতান আলী, 
িপতা: মাঃ আ াছ 
আলী সরদার

১৪৭/২ এ (ক), 
নয়ানগর জােম 
মসিজদ, 
িখলে ত, ১২২৯, 
ঢাকা।

মািনকনগর 
বপাড়া, 

ছিলম র, 
জয়নগর, ৬৬২০, 
ঈ রদী, পাবনা।

০৮/০৫/১৯৮৭ পাবনা এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.২০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

০৭৮৩৯১৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৭ মাঃ 
তির ামান, 
িপতা: মাঃ 
িমজা র রহমান

যা া র, নলডা া, 
ঘিডখালী, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

যা া র, 
নলডা া, 
ঘিডখালী, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

০১/০১/১৯৮৯ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.িস-৩.২৬ 
এম.এস.িস-৩.৫৩

১৫৫৮১২৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৮ আতাউর রহমান, 
িপতা: আ ল লিতফ

পায়রা ডাংগা, ৫নং 
িশব র, ১নং 
ওয়াড, আ য়া 
খালী, ৯৪০০, 
সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।

পায়রা ডাংগা, 
৫নং িশব র, ১নং 
ওয়াড, আ য়া 
খালী, ৯৪০০, 
সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।

০১/০১/১৯৯৩ সাত ীরা। দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

৯০৬৫৬৮২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৯ মাঃ সাই ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ িমজা র 

রহমান।

২৪৫ ও এ ক, 
হাসপাতাল পাড়া, 
ছয় (৬), 
দৗলতৎগ , 

৭২৩০, জীবননগর, 
য়াডা া।

২৪৫ ও এ ক, 
হাসপাতাল পাড়া, 
ছয় (৬), 
দৗলতৎগ , 

৭২৩০, জীবননগর, 
য়াডা া।

০২/০২/১৯৮৯ য়াডা া। এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.িস-২য় ণী,

৮১৪৫৩০৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৬১ নািসমা খা ন, 
িপতা: ল ইসলাম

একথা ফােমসী 
মাঃ আকসার 

উ ীন গালাপ, 
পা ি য়া, 
পা ি য়া বাজার, 
২৩২৬, 
িকেশারগ ।

একথা ফােমসী 
মাঃ আকসার 

উ ীন গালাপ, 
পা ি য়া, 
পা ি য়া বাজার, 
২৩২৬, 
িকেশারগ ।

০১/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫৬২ কািনজ ফােতমা, 
িপতা: মাঃ কামাল 
হােসন

ধান িহসাব র ণ 
কমকতার 
কাযালয়, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ ও 

ত  ি  
ম ণালয়, িস িজ ও 
ভবন, 
স নবািগচা, 

১০০০, ঢাকা।

বায়ািলয়া, ২নং 
ওয়াড, 
আহা দ র, 
৬৬৬০, জানগর, 
পাবনা।

০৬/০২/১৯৯৪ পাবনা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.িব.এ.-৩.৩৩, 
িডে াম ইন -৫.০০।

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৫৬৪ কাজী ওমর ফা ক, 
িপতা: আ র 
রা াক

কাজী বা েলর 
বািড়, বস র, 
বািতসা, ৩৫৫১, 
চৗ াম, িম া।

কাজী বা েলর 
বািড়, বস র, 
বািতসা, ৩৫৫১, 
চৗ াম, িম া।

২৬/১২/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.২০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-২য় ণী

১০৮০৯৭৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৫ অ য় বালা, িপতা: 
গািপনাথ বালা

জংগল, ৬নং 
জংগল 
ইউিনয়ন/১নং 
ওয়াড, জংগল 
বাজার, ৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী।

জংগল, ৬নং 
জংগল 
ইউিনয়ন/১নং 
ওয়াড, জংগল 
বাজার, ৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , 
রাজবাড়ী।

৩০/০১/১৯৮৯ রাজবাড়ী। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.- ২য় 

ণী,

৭৮০৪৫৯২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৬৬ এ. িব. এম. 
আেনায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ 
িসরা ল হক।

: মাঃ সাি র 
আহেমদ, সহকারী 
িশ ক, আইিডয়াল 

ল এ  কেলজ, 
গদা শাখা, গদা, 

১২১৪, ঢাকা।

: মাঃ িসরা ল 
হক, মেহরিদয়া, 
২নং রাপাড়, 

রাপাড়া, ৭৮৪০, 
নগরকা া, 
ফিরদ র।

০১/১২/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.িস-৩য় ণী,  
এম.এস.িস- ২য় ণী

৯৮৬৭৩৮৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৮ মাঃ জিহ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ইউ ছ আলী 

খান।

মস া, ৮নং 
স দয় কাঠী, ৬নং 
ওয়াড, মশানী, 
৮৪০৪, িনছারাবাদ, 
িপেরাজ র।

মস া, ৮নং 
স দয় কাঠী, ৬নং 
ওয়াড, মশানী, 
৮৪০৪, 
িনছারাবাদ, 
িপেরাজ র।

৩১/১২/১৯৮৬ িপেরাজ র। এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.০০ 
িব.এস.িস-২য় ণী,  
এম.এস.িস- ২য় ণী

০২৪৯৯৫৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৯ মাঃ শামীম, িপতা: 
মাঃ আ  সােলক।

বাসা-িব ৩৫ ক 
ই, জািকর হােসন 
রাড, ৩১নং 

ওয়াড, 
মাহা দ র, 

১২০৭, ঢাকা।

দখল র, ৪নং 
দৗলত র 

ইউিনয়ন, 
হিরণা , ৭৩১০, 
িঝনাইদহ।

০৮/০২/১৯৮৮ িঝনাইদহ দািখল-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এ-২য় ণী,  
এম.এ- ২য় ণী

১৪৯৩৪০৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭০ জাকািরয়া হােসন, 
িপতা: মাঃ 
সাই ল ইসলাম

কািল বাজাইল, 
৫নং দওেখালা, 
কাটাখালী, ২২৬৩, 

লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

কািল বাজাইল, 
৫নং দওেখালা, 
কাটাখালী, ২২৬৩, 

লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

০৯/১১/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৫

৭৫৬৫৩৫৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭১ ত য় দাস, িপতা; 
তপন মার দাস

িবথীকা এ/৩২, 
নয়া পাড়া, লামা 
বাজার, ১১নং 
ওয়াড, িসেলট, 
৩১০০, সদর, 
িসেলট।

িবথীকা এ/৩২, 
নয়া পাড়া, লামা 
বাজার, ১১নং 
ওয়াড, িসেলট, 
৩১০০, সদর, 
িসেলট।

২৭/০৪/১৯৮৮ িসেলট। এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-১.৮০ 
িব.িব.এস.-৩য় ণী,

৭২৯৮৬৬১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৭২ দব ত রায়, িপতা: 
দীেনশ চ  রায়

নয়ানী বাগ 
ডাকরা, 
বাড়াগাড়ী, 
ডামার, ৫৩৪০, 

নীলফামারী।

নয়ানী বাগ 
ডাকরা, 
বাড়াগাড়ী, 
ডামার, ৫৩৪০, 

নীলফামারী।

০৮/০২/১৯৮৭ নীলফামারী। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.এ. -২য় ণী,  
এম.এ.- ১ম ণী

০৮৯৭৪৮১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৩ কৗিশক চ বত , 
িপতা: ত: িকেশার 

মার চ বত

রাতন কালীবাড়ী, 
িজব সড়ক, ৯নং 

ওয়াড, ফিরদ র, 
৭৮০০, সদর, 
ফিরদ র।

রাতন কালীবাড়ী, 
িজব সড়ক, ৯নং 

ওয়াড, ফিরদ র, 
৭৮০০, সদর, 
ফিরদ র।

০৬/১০/১৯৮৮ ফিরদ র। এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.২০ 
িব.এ. -২য় ণী,  
এম.এ.- ২য় ণী

০২৮৯৪৪৭/০৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৪ রজাউল ইসলাম 
কাজী, িপতা: 
মাশারেরফ 
হােসন কাজী

৬৬২/১, পি ম 
শওড়াপাড়া, 
রােকয়া রণী, 

িমর র, ১২১৬, 
কাটালীপাড়া, 
গাপালগ ।

কাজী বািড়, 
লািখর পাড়, 

শলা, রাধাগ , 
৮১১০, 
কাটালীপাড়া, 
গাপালগ ।

১৮/০৫/১৯৯২ গাপালগ । এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৮০ 
িব.এ. -২.৯১

৮৫৮২৬২৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৫ তাসিলমা আ ার, 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক

ার টকিনক াল 
িনং স ার, ১৭ 
ব রাম রা, 

িড.আই. . রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

া: নয়া পাড়া, 
ওয়াড৩, পা: 

লী, ২৩০০, 
না াইল, 
ময়মনিসংহ।

০৮/০৫/১৯৯২ ময়মনিসংহ। দািখল-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.িব.এ.-২.৭৩

৯৭১৮১৮১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৬ মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: মাঃ 
আকতার আলী।

দয় ক হাউস, 
বা ল টাওয়ার, 
৩৫, বাংলাবাজার, 
৩৭নং ওয়াড, 
১১০০ , া র।

হািকম র, ১নং 
ওয়াড, কালীগ , 
৫০২০, দবীগ , 
প গড়।

১১/০১/১৯৮৮ প গড়। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২.৯৯, 
এম.এস.এস.- ২.৬৩

৯৭১৭৫৯৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৭৭ মাঃ ল আিমন, 
িপতা: মাঃ হা র 
রিশদ

বাসা-৬/৫এ, রাড-
১১, দি ণ িবিশল, 
১২নং ওয়াড, 
িমর র-২, ১২১৬, 
ঢাকা।

বাসা-২২, উ র 
রাণী র, ০৮নং 
ওয়াড, 
মি য়াবাদ, 

৮৬১০, িমজাগ , 
প য়াখালী।

০৬/০৩/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস.-৩.৭০ 
িব.কম-২য় ণী,  
এম.কম- ২য় ণী

০৮৯৭৪৩১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৮ জয়নাল আেবদীন, 
িপতা: মাঃ আ াস 
আলী

ক বাস, 
া ণপাড়া, 

ধা পাড়া, 
ধা েদৗল, ৩৫২৬, 
া ণপাড়া, 
িম া।

ক বাস, 
া ণপাড়া, 

ধা পাড়া, 
ধা েদৗল, ৩৫২৬, 
া ণপাড়া, 
িম া।

১৮/০২/১৯৯০ িম া। এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-১ম ণী

১৪৫৬৭০৭ 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৯ মাঃ িশ ল ম ল, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হািলম ম ল

সা া র, ১১নং 
প চগািছ, 
জাহা ীরাবাদ, 
৫৪৭০, পীরগ , 
রং র।

সা া র, ১১নং 
প চগািছ, 
জাহা ীরাবাদ, 
৫৪৭০, পীরগ , 
রং র।

০৩/০৪/১৯৮৮ রং র। এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
 এম.এস.এস.- ২য় 

ণী,

০৪৯৭৬৬১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮০ মাঃ েবল হাসান, 
িপতা: মাঃ 
তাজাে ল হােসন।

িব-১১৭/১ 
(এ.িজ.িব 
কেলানী), 
হাসপাতাল জান-
১, ১০নং ওয়াড, 
িজিপও, ১০০০, 
মিতিঝল, ঢাকা।

: মাঃ িজয়া 
উি ন, ফিরদ র, 
৫নং ওয়াড, 
নলবাইদ, ২৩৪০, 

িলয়ারচর, 
িকেশারগ ।

০২/১২/১৯৮৯ িকেশারগ । এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী,

১৪৩৩৭০৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৮১ মাঃ জািহ র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ আিজ র 

রহমান।

৩৮নং নবােবর 
বাগ, ৮নং 
ইউিনয়ন, িমর র, 
১২১৬, শাহ আলী, 
ঢাকা।

িদগ নগর, ২নং 
গাপাল র 

ইউিনয়ন, চার 
খালাবািড়য়া, 

৭৮৭০, 
আলফাডাংগা, 
ফিরদ র।

০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.িব.এস.-১ম ণী, 
এম.িব.এস.-১ম ণী

০৮৯৭৩২৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮২ মাঃ জািহ ল 
ইসলাম, িপতা: আ: 
আ: খােলক।

বাসা-১০৯/১১০, 
রাড-৬, সকশন-

৬, ক-ট, িমর র-
৬, ১২১৬, ঢাকা।

কাকড়া িনয়া, 
৫নং কাকড় িনয়া, 
১নং, ৮৬১০, 
িমজাগ , 
প য়াখালী।

১০/০২/১৯৯১ প য়াখালী। এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 
িব.এ. -২য় ণী,

০৬৬৬৫৬৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৪ মাঃ ফা ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ রা ম আলী

অ রা, িপ-৮, ৫নং 
িসে রী রাড, 
শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

উিড়য়া, নভির, 
৫৭৬০, লছিড়, 
গাইবা া।

১০/০৬/১৯৮৮ গাইবা া। এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৩.৫০ 
িব.এ. -৩.১৩  এম.এ.-
 ৩.২৭

০৭১৪৫৫২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৫ িব িজৎ মার, 
িপতা: লাল  
ঘাষ।

াট-৩/১০৪, ২১ 
িসে রী লন, 
িসে রী, 
শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

ব েশা, বা খালী, 
৭৬০০, মহ দ র, 
মা রা।

২২/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.এস.িস-৩.৬০, 
এম.এস.িস- ২৩.৫২

৯৭১৮০৫৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৬ মাঃ িমজা র 
রহমান, িপতা: 
মাঃ মাফা ল 
হােসন

২০/৫, জ ার 
হাউিজং সাসাই , 
১ম কেলানী, ১০নং 
ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

চরভবানী, ২নং 
ওয়াড, কাজাই 
কাটা, ২১৫০, 
নকলা, শর র।

০৬/০২/১৯৯০ শর র। এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮

০৮৯৮০৪১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৮৭ মিরয়ম বগম, 
ামীর নাম: মাঃ 

শাহীন হােসন

: আ: সা ার, 
রা  ম ণালয়, 

ভবন-৮, 
বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা-
১০০০।

িমজাগ , ২নং 
িমজাগ , ৮৬১০, 
প য়াখালী।

১৪/১০/১৯৮৭ প য়াখালী। এস.এস.িস.-১.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.১০ 
িব.এ. -২য় ণী,

৮৯৯৯৫৯৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৮ মাঃ রমজান আলী, 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ

রামান বাটী, 
গায়ালা/৯নং 

ওয়াড, গায়ালা, 
সাপাহার, নওগ ।

রামান বাটী, 
গায়ালা/৯নং 

ওয়াড, গায়ালা, 
সাপাহার, নওগ ।

০১/০২/১৯৮৮ নওগ । দািখল-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.িস-২য় ণী,   
এম.এস.িস- ২য় ণী,

২০৪৬৬৫০/০১,
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৯ মাঃ িজয়াউল হক, 
িপতা: মাঃ 
জািহ ল ইসলাম।

গ-২৮/৪, 
শাহজাদ র, ১৮নং 
ওয়াড, লশান, 
১২১২, ঢাকা।

বড় গ া রাম 
র, নািজর র, 

নািজর র হাট, 
৬৪৪০, রদাস 

র, নােটার।

০১/০১/১৯৮৮ নােটার। এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.এস.িস-২.৭৫

০২৫০০০৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯০ মাঃ আ  দাউদ, 
িপতা: মাঃ আ: 
মিজদ

গ-২৮/৪, 
শাহজাদ র, ১৮নং 
ওয়াড, লশান, 
১২১২, ঢাকা।

পাটগাড়ী, 
নাগেডমড়া, বড়া 
সানাতলা, 

৬৬৮০, স িথয়া, 
পাবনা

২২/১১/১৯৯০ পাবনা এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
িডে ামা-৩.০৩ 
িব.এস.িস-৩.২৩

০২৫০০০৮ 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯১ কা  চ  দ, 
িপতা: সাধন চ  দ

: সাধন চ  দ, 
  হািমও হল, 

মরগা হাট 
হাটহাজারী বাজার, 
হাটহাজারী, 
৪৩৩০, চ াম।

: সাধন চ  দ, 
িনিচ া, জ র, 
দ তমারা, ৪৩৫৫, 
ফ কছিড়, 
চ াম।

৩০/০৫/১৯৮৭ চ াম। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.িস-১ম ণী 
এম.এস.িস- ১ম ণী

৭১৫৮০৮০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৯২ মাহা দা খান স , 
িপতা: মাঃ 
শাহা ি ন খান

১৫২/২/এ/১, 
মেনারম িভলা, 
ি ণ রাড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
কলাবাগান, ঢাকা।

১৫/৩, কািশয়ানী, 
৮১৩০, 
গাপালগ ।

০১/০৬/১৯৯১ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪০ 
িব.িব.এ.-১ম, ণী,

০৮৭৪২৩৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৩ পলাশ ঘাষ, িপতা: 
ম দন ঘাষ

১০১৩/২(৪থতলা 
ডান পাশ), ব 
শওড়াপাড়া, 

জামতলা, 
শওড়াপাড়া, 

িমর র, ১২১৬, 
ঢাকা।

রাম নাথ র, ৪নং 
নওয়াপাড়া, 
িশ িলয়া, ৯৪৩০, 
দবহাটা, 

সাত ীরা।

১২/১০/১৯৯০ সাত ীরা। এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস.-এ- 
িব.এস.িস-২য় ণী 
এম.এস.িস- ১ম ণী, 
আই িস -৫.০০

৮৫৮২৯২৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৪ মাঃ আজমত 
আলী, িপতা: শখ 
রা াক আলী

ল রিদয়া, 
ল রিদয়া/০১, 
৭৮৪১, নগরকা া, 
ফিরদ র।

ল রিদয়া, 
ল রিদয়া/০১, 
৭৮৪১, নগরকা া, 
ফিরদ র।

০১/০১/১৯৮৭ ফিরদ র। এস.এস.িস.-২য় ণী  
এইচ.এস.িস.-২য় 

ণী  িব.এ. -২য় 
ণী, এম.এ.-২য় ণী

০৭৫৬৬৬৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৫ মাঃ িগয়াস উি ন, 
িপতা: ত: আ: 
রহমান

রাড-৬, বন , 
ক-এ, বাসা-

১৭/এ, াট-৭০৮, 
িখলগ ও, ১২১৭, 
রাম রা, ঢাকা।

িসে রী, ধামঘর, 
র, ৩৫৪০, 

রাদনগর, িম া।

১৩/০১/১৯৮৭ িম া। এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস.-১.৬০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী  
এম.এস.এস.- ২য় ণী

০৩৬৫৩২৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৬ মাহা দ খাই ল 
আলম, িপতা: 
মাহা দ ছােলহ 

উি ন।

বািড়-০৮, রাড-২, 
ক-এল, বনানী 

(আমতলী), ঢাকা-
১২১৩, ২০নং 
ওয়াড, বনানী, 
ঢাকা।

নাি য়া পাড়া, 
৯নং দও  
ইউিনয়ন, 
নাি য়াপাড়া, 
৩৮৪১, 
সানাই ড়ী, 
নায়াখালী।

০১/১২/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৯০ 
িব.িব.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এস.-১ম ণী

০৮৭৮৩৫৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৯৭ মাঃ গাও ল 
আজম, িপতা: ত: 
আ ল কিরম

বােদহিরনা, 
মারা, মারা, 

৫২৭০, নবাবগ , 
িদনাজ র।

বােদহিরনা, 
মারা, 
মারা, ৫২৭০, 

নবাবগ , 
িদনাজ র।

২১/০৪/১৯৮৯ িদনাজ র। এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.িস-৩.৫০, 
এম.এস.িস- ৩.৪৭

০০৬৯৯৬৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৮ মাঃ সােজ ল বারী 
বা ল, িপতা: মাঃ 
আ ল গ র

আ ছা গাড়ী, 
ড়ইল, ার, 

৫৮৬০, ন ী াম, 
ব ড়া।

আ ছা গাড়ী, 
ড়ইল, ার, 

৫৮৬০, ন ী াম, 
ব ড়া।

১৫/১০/১৯৮৭ ব ড়া। এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস.-৪.০০ 
িব.এস.িস-২য় ণী,  
এম.এস.িস- ১ম ণী,

১০৮০৯৯২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০০ অেনল ব য়া, 
িপতা: ত িদলীপ 
ব য়া

ইয়া বাড়ী (৩য় 
তলা) াট-৭, 
দাইয়া পাড়া, ২৪নং 
ওয়াড, চ াম 
সদর, (িজ.িপ.ও), 
৪০০০, চ াম 
সদর, চ াম।

প  ডা ােরর 
বাড়ী, নায়াপাড়া 
( ব  পাড়া), 
১১নং ইউিনয়ন, 
জরা (িব.ও), 

৪৩৪৬, রাউজান, 
চ াম।

২৭/০৮/১৯৮৮ চ াম। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস.-২.৯০ 
িব.এ. -২য় ণী,

১৩০৫৫১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০১ মাঃ সা াম 
হােসন, িপতা: 
মাঃ সাম র 

রহমান মাড়ল

উ: হািজ র, র 
নগর, ৯৪৫১, 

ামনগর, 
সাত ীরা।

উ: হািজ র, র 
নগর, ৯৪৫১, 

ামনগর, 
সাত ীরা।

২৫/০৮/১৯৯২ সাত ীরা। এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস.-৩.৯০ 
িব.এ. -১ম ণী,

০৪৯৭৫৯৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০২ এহসা ল কিরম, 
িপতা: ইমান উি ন 
িসকদার

বৗলতলী, ৮১০১, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

বৗলতলী, ৮১০১, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

১৫/০২/১৯৮৯ গাপালগ । এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.িব.এ.-৩.৫২, 
এম.িব.এ.-২.৯৫

৭৫৫০৫৩৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৬০৩ মাঃ িমজা ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ রিফ ল 

ইসলাম

১২৯/িব, লেভল-
৮, িনউ এিলফ া  
রাড, রমনা, 

িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

হায় দারনাশী, 
ফািসয়াখালী, 

লাহাজারা, 
৪৭৪১, লামা 
বা রবান।

২৩/১১/১৯৮৯ বা রবান। এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
িডে ামা-৩.৩০ 
িব.এস.িস-৩.২৭

১০৮১০২৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৪ ডিল রায়, িপতা: 
কাজল রায়

৭/১০, ফারই  
হাউিজং, বড়বাগ, 
িমর র-২, ১২১৬, 
ঢাকা।

কিলবড়ী, 
িড়ডা া, 

িদগরাজ, ৯৩৫১, 
মাংলা, 

বােগরহাট।

২০/০৯/১৯৮৮ বােগরহাট। এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস.-২.৫০ 
িব.এস.িস-২য় ণী,  
এম.এস.িস- ১ম ণী,

০৭১৬১৩১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৫ মাঃ সােজ ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ এনা ল হক

চর কািল বািড়, 
৬নং চর ঈ র 
িদয়া, লাল  
দরবার শরীফ, 
২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

চর কািল বািড়, 
৬নং চর ঈ র 
িদয়া, লাল  
দরবার শরীফ, 
২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

০৮/১০/১৯৮৬ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-২.২০ 
িব.এ.-২য় ণী,  
এম.এ.- ২য় ণী

৯৫০৬৮৪১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৬ পেরশ চ  দাস, 
িপতা: ধীের  চ  
দাস

িনউলাইট 
কমািশয়াল 
ইনি উট, ১১৭, 
পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও,

কাড়ািলয়া, দি ণ 
িদঘল দী, খােয়র 
হাট, ৮৩০০, 
ভালা সদর, 
ভালা।

০৫/০২/১৯৯২ ভালা। দািখল-৪.৪২ আিলম-
৩.৫৮ িব.এস.এস.-
২.৮২

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৬০৭ মাঃ ইসমাঈল, 
িপতা: আব স 
সালাম

২০৫/১, এ, ব 
কাজীপাড়া, ১৪নং 
ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, কাফ ল, 
ঢাকা।

কাড়ািলয়া, দি ণ 
িদঘল দী, খােয়র 
হাট, ৮৩০০, 
ভালা সদর, 
ভালা।

০৫/০২/১৯৯২ ভালা। দািখল-৪.৪২ আিলম-
৩.৫৮ িব.এস.এস.-
২.৮২

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-



৬০৮ মাঃ তৗিহ ল 
হাসান, িপতা: মাঃ 
আমজাদ হােসন

৭১১/িস, িখলগ ও 
উ  িব ালয়, 
িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

চাচিকয়া, ০৬নং 
ওয়াড, িদল 
পাশার, ৬৬৪০, 
ভা ড়া, পাবনা।

১০/০৩/১৯৮৭ পাবনা এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস.-২.৪০ 
িব.এস.িস. ইি :-৩.৩১

০৭৮৩৯২৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৯ সায়মা িনগার 
শরমী, িপতা: ত: 
মাঃ সকা ার 

আলী

১/িব ীন রাড 
াফ কায়াটার, 

কলাবাগান, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

গ, ১৫২ মহাখালী, 
লশান, ১২১২, 

ঢাকা।

২১/০৭/১৯৮৯ ঢাকা। এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৮০ 
িব.িব.এস.-১ম ণী, 
এম.িব.এস.-১ম ণী

৫০৪১২৪৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১০ মাহা দ রািক ল 
হাসান, িপতা: 
মাহা দ 

হািব াহ।

দা সা রাড, মা া 
পাড় (বাে র 
আ া), ২নং 
ওয়াড, রাজশাহী 
কাট, ৬২০১, 

রাজপাড়া, 
রাজশাহী।

দা সা রাড, 
মা া পাড় 

(বাে র আ া), 
২নং ওয়াড, 
রাজশাহী কাট, 
৬২০১, রাজপাড়া, 
রাজশাহী।

০৮/১১/১৯৮৮ রাজশাহী। দািখল-৪.৪২ আিলম-
৪.৭৫ িড.িভ.এম.:.-
৩.৮৮, এম.এস.-৪.০০

৫১৬৪২৮৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১১ ন ল বমন, িপতা: 
বন বমন।

বন বমন-২৬২, 
রাম রাম র, 
িদবর, ক করইল, 
৬৫৬১, প ীতলা, 
নওগ ।

বন বমন-২৬২, 
রাম রাম র, 
িদবর, ক করইল, 
৬৫৬১, প ীতলা, 
নওগ ।

০৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস.-িস 
িব.এস.িস-২য় ণী,  
এম.এস.িস- ২য় ণী,

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

৬১২ মাঃ খােলদ 
সাই াহ আল 
মা দ, িপতা: মাঃ 
মাক র রহমান 
জােমলী

ম-১৯, এস এম 
হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

পা িড়য়া, ৪নং 
জাংনী, বগম 
রােকয়া িত, 

৫৪৬০, িমঠা র, 
রং র।

২০/০২/১৯৮৭ রং র। দািখল-৩.৮৩ আিলম-
৩.৬৭ িব.এ:.-২য় 

ণী  এম.এ.-১ম ণী

১৮৬২২৪৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৬১৩ মাহা দ আ র 
রউফ ম ল, িপতা: 
মাহা দ আ ল 

হােশম ম ল

কর ন য়া, 
কািনহালা/২নং, 
মািঝয়ালী, ২২৫২, 
তারাকা া, 
ময়মনিসংহ।

কর ন য়া, 
কািনহালা/২নং, 
মািঝয়ালী, ২২৫২, 
তারাকা া, 
ময়মনিসংহ।

০৫/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস.-৪.৪৩ 
িব.িব.এস.-২য় ণী,

০৮৯৭৬৭৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৪ মাঃ আির ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ জয়নাল 

আেবদীন

নগর, রায় র, 
৭৪৭০, বাঘারপাড়া, 
যেশার।

নগর, রায় র, 
৭৪৭০, 
বাঘারপাড়া, 
যেশার।

১২/০৩/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.িস-২য় ণী,  
এম.এস.িস- ২য় ণী,

০২৪৩৮২৯/০৪,
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৫ মাঃ তির ল 
ইসলাম, িপতা: 
মাঃ বদর উি ন

িজ এম এ া াইজ, 
এনাম ইেলকি ক 
মােকট, ১৬৬ 
নবাবা র রাড, 
নবাব র, ১১০০, 
বংশাল, ঢাকা।

মজাত, ১০নং 
কা  ভাংগা, 
নেশভাংগা, 
৭৩৫১, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

২৪/০৭/১৯৮৭ িঝনাইদহ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪

৭১৫৬৩২২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৬ মাঃ িশ ল রজা, 
িপতা: মাঃ 
আকবর আলী

মেনাহর র, 
মা রা, কােয়ম 
কালা, ৭৪২০, 

িঝকরগাছা, যেশার।

মেনাহর র, 
মা রা, কােয়ম 
কালা, ৭৪২০, 

িঝকরগাছা, 
যেশার।

২৭/১১/১৯৮৯ যেশার। এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.০০ 
িব.এস.িস-৩.০৫

০৬৬৬৬৮০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৭ . সাই ল 
ইসলাম, িপতা: 
আ ল মিতন

কনিফেড  
পাবিলেকশ , ৩৮, 
বাংলাবাজার, 
ঢাকা, ১১০০, 

া র।

সরকার বাড়ী, 
সাত িরয়া, 

ধামতী, য়ািরয়া, 
৩৫৩৩, দিব ার, 

িম া।

০৩/০১/১৯৮৯ দািখল-এ- আিলম-এ- 
িব.এ:.-িব+এম.এ.-এ-

১৫৯৮০০৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৬১৮ মাঃ মা ািফ র 
রহামন, িপতা: ত: 
আব ল জিলল

বাসা-৭৩, (৪থ 
তলা), রাড-৩, 
িমর র-১২(কালশী 
রাড), ১২১৬, 

িমর র, ঢাকা।

বাসা-৭৩, (৪থ 
তলা), রাড-৩, 
িমর র-
১২(কালশী রাড), 
১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

১১/১২/১৯৯১ ঢাকা। এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস.-৪.৭৩ 
িব.িব.এ.-৩.২৬

১৮৫৪৯৭৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৯ মাঃ এমদা ল হক, 
িপতা: মাঃ ইসাহক 
আলী

ড়ান র, 
িব র, ৭২২০, 
দা ড় দা, 
য়াডা া।

ড়ান র, 
িব র, ৭২২০, 
দা ড় দা, 
য়াডা া।

১৭/০৪/১৯৯০ য়াডা া। এস.এস.িস.-২.২৫ 
এইচ.এস.িস.-১.৯০ 
িব..এ..-২য় ণী,

৬৭৫৪৩৭৬, ২৯/০১৩০০/-

৬২০ ফরেদৗসী আ ার, 
িপতা: ত: ল 
আিমন

মরী, ৬নং 
পা য়াভা া 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
কলািদয়া, ২৩৩০, 
পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

মরী, ৬নং 
পা য়াভা া 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
কলািদয়া, ২৩৩০, 
পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

২০/০৮/১৯৯০ িকেশারগ । দািখল-৪.০০ 
এইচ.এস.িস.-৩.১০ 
িব.িব.এ.-৩.৪৭

১৭০০১৫৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-
























































