
িমক
 নং

াথ র নাম ও িপতার 
নাম

বতমান কানা ায়ী কানা
াথ র জ  
তািরখ

িনজ জলা
িশ াগত যা তা ও 

ড পেয়

াংক াফট/ 
প-অডার 

ন র ও তািরখ

টাকার 
পিরমাণ

ম

১

শাহরাজ মাঃ িমনা ল 
ইসলাম িপতা: ফির ল 

আলম।

াম: কিবরবাগ, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: বােয়জীদ 
বা ামী, জলা: চ াম।

াম: বড় ননার িবল পাড়া, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: লামা, 

জলা: বা রবান।

০১/০৭/১৯৮৯

বা রবান
এস.এস.িস-৩.০০ 

িডে ামা ইি িনয়ািরং-
২.৮৮

০৫০৬৪৯৬ 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

২

লাল চ  ম মদার 
িপতা: ধীের  চ  

ম মদার।

াম: বাতাবািড়য়া, 
ডাকঘর: গয়ার ভা া, 
উপেজলা: সদর দি ণ, 

জলা: িম া।

াম: বাতাবািড়য়া, ডাকঘর: 
গয়ার ভা া, উপেজলা: 

সদর দি ণ, জলা: িম া।

১৮/০৭/১৯৮৭

িম া
এস.এস.িস-৩.৫৫ 

িডে ামা-২.৯৫
তািরখ: 

/০১/২০১৭
৩০০/-

৩

রজা-ই-রা ী 
িপতা: মাঃ শাম ল 

আলম।

াম: পাইকপাড়া, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: নারায়নগ  
সদর, জলা: নারায়নগ ।

াম: রায় রা ( বপাড়া), 
ডাকঘর: + উপেজলা: 

রায় রা, জলা: নরিসংদী।

২৬/১২/১৯৯৩

নরিসংদী
এস.এস.িস-৩.৫৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৯৫

৭৪০৫৯৭৪ 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪

মাঃ সাঈদ তােরক 
িপতা: মাঃ শিফ ল 

ইসলাম।

াম: সা ার পাড়া, 
ডাকঘর: + উপেজলা: 
নােচাল, জলা: চ পাই 

নবাবগ ।

াম: সা ার পাড়া, 
ডাকঘর: + উপেজলা: 
নােচাল, জলা: চ পাই 

নবাবগ ।

২৩/০৪/১৯৮৮

চ পাই 
নবাবগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.১০

০৬৬৬৫১২ 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৬

মাহা দ সাই ল ইঁয়া 
িপতা: মাহা দ মািমন 

ইঁয়া।

বাসা-২২, রাড-০৭, ক-
ই, ২, িমর র, প বী, 

ঢাকা।

াম:পা ন, ডাকঘর: 
সািবয়ানগর, উপেজলা: 

অ াম, জলা: িকেশারগ ।

২৩/০৪/১৯৯৪

িকেশারগ
এস.এস.িস-৩.৬৯ 

িডে ামা-৩.২৫

৮৯৮৯৭৯৪ 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

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

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড



"পিরবহন অিফসার'' পেদ া  আেবদনস েহর তািলকা:

৭

তাফােয়ল আহেমদ অ  
িপতা: মাঃ আ র 

রিহম।

ামা: বনেবল ঘিড়য়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা

: নােটার।

ামা: বনেবল ঘিড়য়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা

: নােটার।

১৫/০৭/১৯৯৬

নােটার
এস.এস.িস-৫.০০ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৭৬

০৮৭৩৯৯৯ 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৮

মাঃ সা া ল ইসলাম 
িপতা: ত: মাঃ 
রিক ল ইসলাম।

৪১/১২(এ), মাকােম 
ই াহীম ৬ তলা, চানিময়া 

হাউিজং, বাশবািড়, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: সিলয়া নােয়ব বািড়, 
ডাকঘর: সিলয়া, উপেজলা: 

পরশরাম, জলা: ফনী।

০১/০২/১৯৯০

ফনী

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

িডে ামা-৩.৮৭ 
িব.এস.এস-৪থ বষ

০৯৩২৯০৫ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৯

অিনেমষ ম ল িপতা: 
অ ল চ  ম ল।

াম: তারাইল, ডাকঘর: 
মািঝগাতী, উপেজলা: 

ক দ র, জলা: 
গাপালগ ।

াম: তারাইল, ডাকঘর: 
মািঝগাতী, উপেজলা: 

ক দ র, জলা: 
গাপালগ ।

০৫/০৭/১৯৯১

গাপলগ
এস.এস.িস-৪.৬৩ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৬৭

১৬৯৪৯৮০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১০

আতাউর রহমান িপতা: 
মিনর হােসন।

াম: ভৗিমক পাড়া, 
ডাকঘর: ধ ী বাজার, 
উপেজলা: সানারগ ও, 

জলা: নারায়নগ ।

াম: ভৗিমক পাড়া, 
ডাকঘর: ধ ী বাজার, 
উপেজলা: সানারগ ও, 

জলা: নারায়নগ ।

০৯/০৯/১৯৯৩

নারায়নগ
এস.এস.িস-৪.৬৯ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৪৪

১০৮০৭৭৩ 
তািরখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১১

মাঃ রায়হা র ইসলাম 
িপতা: মাঃ সিফ ল 

ইসলাম।

িব-৭৩/িজ-৮, মিতিঝল 
এ.িজ.িব কেলানী, ১০, 

িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা।

াম: ব ব , ডাকঘর: 
নারায়ন র, উপেজলা: 
বলাব, জলা: নরিসংদী।

০১/০১/১৯৯১

নরিসংদী
এস.এস.িস-৪.২৫ 
িডে ামা-৩.৩৬

১৪৩২৯৩৯ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১২

মাঃ িনজাম উি ন 
িপতা: ত: ইসমাইল 

সরদার।

যে : ত াশা লাইে রী, 
৫নং, িলয়াকত এিভিনউ 

মােকট, বতমান-
৩৭/সােবক-৪৩ নং সদর 

ঘাট, া র, ঢাকা।

াম: পি ম উিরর চর 
ডাকঘর: জনতা বাজার, 

উপেজলা: বণ চর, জলা: 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৯১

নায়াখালী
এস.এস.িস-৪.৪৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৭

৭৮৪৭৯১২ 
তািরখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬

মাঃ রািকব উল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 

আ ল কাই ম সরকার।

াম: আংগার পাড়া, 
ডাকঘর: বাংলা বাজার, 
উপেজলা: খানসামা, 

জলা: িদনাজ র।

াম: আংগার পাড়া, 
ডাকঘর: বাংলা বাজার, 

উপেজলা: খানসামা, জলা: 
িদনাজ র।

০৯/০১/১৯৯৪

িদনাজ র
এস.এস.িস-৪.৪৪ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২০

৮০৭৪২১১ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-



"পিরবহন অিফসার'' পেদ া  আেবদনস েহর তািলকা:

১৮

মাঃ ফজর আলী 
িপতা: তয়ব আলী 

মা া।

িবিজএইএ ইউিনভািস , 
হাউজ িবি ং উ রা, ঢাকা।

াম: বড় পাথাইল হাট, 
ডাকঘর: িসল া, উপেজলা: 

সাি য়া, জলা: পাবনা।

১১/০৮/১৯৮৮

পাবনা
এস.এস.িস-৩.২৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৮

৯৪০১০৯১ 
তািরখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

২০

আেনায়ার জািহদ িপতা: 
তিব র রহমান।

 াম: ঘাঘা, ডাকঘর: 
বেড় া, উপেজলা: 

কশব র, জলা: যেশার।

 াম: ঘাঘা, ডাকঘর: 
বেড় া, উপেজলা: 

কশব র, জলা: যেশার।

০৪/১১/১৯৯৬

যেশার
এস.এস.িস-৫.০০ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২৭

৮০৭৪২১২ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

২১

মাঃ ফাইম হােসন 
িপতা: মাঃ তাফা ল 

হােসন।

২৬০/৩, পি ম মািনকদী 
(নামাপাড়া), ১৫, ঢাকা 

ক া নেম , ঢাকা।

২৬০/৩, পি ম মািনকদী 
(নামাপাড়া), ১৫, ঢাকা 

ক া নেম , ঢাকা।

০৭/১০/১৯৮৮

ঢাকা
এস.এস.িস-৩.৬৩ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৪৮

০৩৩০১৩১ 
তািরখ: 

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

২২

মাঃ আেপল মাহ দ 
িপতা: মাঃ  িময়া 

সরকার।

াম: পিল ক ল, 
ডাকঘর: হাজরািদঘী, 

উপেজলা: + জলা: ব ড়া।

াম: পিল ক ল, ডাকঘর: 
হাজরািদঘী, উপেজলা: 

+ জলা: ব ড়া।

১৩/০৫/১৯৯০

ব ড়া
এস.এস.িস-৪.২৭ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৪০

৬৫০৯৪৫৯ 
তািরখ: 

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

২৩

িরয়া ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

িব-১, এফ-১১, িচিরয়াখানা 
সড়ক, শাি , হাউিজং 
এে ট, িমর র-২, ঢাকা।

িব-১, এফ-১১, িচিরয়াখানা 
সড়ক, শাি , হাউিজং 
এে ট, িমর র-২, ঢাকা।

০৫/০১/১৯৮৭

ঢাকা
এস.এস.িস-৪.০৯ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৬১

০৮৯৬১৩৭ 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

২৪

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ আলতাব 

হােসন।

২৬৩/এ বনলতা আবািসক 
এলাকা, পি ম 
আগারগ ও, ২৮, 

আগারগ ও, মাহা দ র, 
ঢাকা।

াম: চািলতা িনয়া, 
ডাকঘর: লতানাবাদ, 
উপেজলা: িমরজাগ , 

জলা: প য়াখালী।

০৫/১০/১৯৯০

প য়াখালী
এস.এস.িস-৪.১৮ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৫৭

০২৮৬৭২৩ 
তািরখ: 

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

২৫

মাঃ আসলাম হােসন 
িপতা: মাঃ হােসন 

মি ক।

বাসা-০৮, সড়ক-০৭, 
রিফক হাউিজং, 
শেখরেটক, ৩০, 

মাহা দ র, আদাবর, 
ঢাকা।

াম: পি ম আ ারীয়া, 
মা াসা ি জ, ডাকঘর: 

মৗকারন, উপেজলা: 
মকী, জলা: প য়াখালী।

০৩/০২/১৯৯২

প য়াখালী
এস.এস.িস-৪.৭৩ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৫৩

১০৮০৮২৩ 
তািরখ: 

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

২৬

মাঃ ামান িপতা: 
মাঃ গালাম মা ফা।

২/১২, ইকবাল রাড, 
মাহা র, ৩২, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: কাইনলীিভটা, 
ডাকঘর: মদন র, 

উপেজলা: ব র, জলা: 
নারায়নগ ।

০৫/০৬/১৯৯১

নারায়নগ
এস.এস.িস-৪.০৯ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৬

১০৮০৯২২ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-



"পিরবহন অিফসার'' পেদ া  আেবদনস েহর তািলকা:

২৭

মাঃ আল আিমন 
হােসন িপতা: মাঃ 

ইউ চ হােসন।

২৮৯/৫ িপ-০৪, সড়ক-০৭, 
হাতী, িডম া  কন র , 

ব নাখাল পাড়া, 
তজগ ও, ঢাকা।

াম: মার গাড়ী (সরদার 
পাড়া), ডাকঘর: চাটেমাহর 
ন ন বাজার, উপেজলা: 
চাটেমাহর, জলা: পাবনা।

০৭/০৫/১৯৯৪

পাবনা
এস.এস.িস-৪.৪৭ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৪.২৩

১৬৮১৪৭৫ 
তািরখ: 

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

২৯

বংিকম চাকমা িপতা: 
িচ  র ন চাকমা।

জনননী িভলা (৬৪৮/১এ), 
ব রা লন, পি চম 

কাজী পাড়া, িমর র, ঢাকা।

াম: কেরট ছিড়,  
ডাকঘর: িড়ঘাট, 

উপেজলা: নািনয়ারচর, 
জলা: রাংগামা ।

২৫/১২/১৯৮৭

রাংগামা
এস.এস.িস-৩.৩২ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২৩

০৪৯৭৪০৯ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৩০

জীেবশ মার হালদার 
িপতা: অিলন চ  

হালদার।

াম: উ র কাইনমাির, 
ডাকঘর: শহালা িনয়া, 

উপেজলা: মাংলা, জলা: 
বােগরহাট।

াম: উ র কাইনমাির, 
ডাকঘর: শহালা িনয়া, 

উপেজলা: মাংলা, জলা: 
বােগরহাট।

১০/০৩/১৯৯১

বােগরহাট
এস.এস.িস-৩.৩৮ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৯

০২৩২৪৫৬ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৩১

রেজায়ান কিবর িপতা: 
মাকেলছার রহমান।

াম: +ডাকঘর: 
মলাপা া,  উপেজলা: 

ডামার, জলা: 
নীলফামারী।

াম: +ডাকঘর: 
মলাপা া,  উপেজলা: 

ডামার, জলা: নীলফামারী।

০১/০৮/১৯৮৯

নীলফামারী
এস.এস.িস-৪.০৬ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-

৩.০৬ িব.এস.িস-৩.১৫

৭০৯৯১৮২ 
তািরখ: 

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৩২

মাঃ অিম ল মা ফা 
িপতা: আিজ ল 

মা ফা।

মটরস ইনি উট অব 
কটেনালজী, ১/িস-১/এ, 

প বী, িমর র-১২, প বী, 
ঢাকা।

াম: চয়ার ান পাড়া, 
ডাকঘর:+ উপেজলা: লামা, 

জলা: বা রবান।

২০/০৩/১৯৯২

বা রবান
এস.এস.িস-৪.৭৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৯১

১৫৫৮০৩১ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৩

ইউ প িময়া িপতা: র 
মাহা দ।

২৬/১, স াল িহয়ািরং 
স ার িপ অল রািজয়া 
কমে , চােমলীবাগ, 

শাি নগর, ঢাকা।

াম: চ াতলী, ডাকঘর: 
ম  বতাগী , রা িনয়া, 

চ াম

১০/০৮/১৯৮৯

চ াম
এস.এস.িস-৪.০০ 

িডে ামা ইন 
ইি িনয়ািরং-৩.৭৩

৯৭১৭৬৪০ 
তািরখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৪

সয়দ তাওিহদ ইসলাম 
িপতা: সয়দ ফজ র 

রহমান

৬/চ ঢাকা িস  কেপােরশ 
াফেকায়াটার, ধল র, 
সােয়দাবাদ, ঢাকা

াম: সা য়া, ডাকঘর: 
সা য়া বাজার, উপেজলা: 

রাজার র, জলা: ঝালকাঠী

০১/০১/১৯৯৪

ঝালকা
দািখল-৪.৭৫     
িডে ামা-৩.২৩

১৬০৫৮৩১ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-
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৩৫

ধন য় সরকার িপতা: 
দশরত চ  সরকার।

৫১২, চৗ রী পাড়া, ০৬, 
ম র, ম র টাংগাইল।

৫১২, চৗ রী পাড়া, ০৬, 
ম র, ম র টাংগাইল।

১২/০৬/১৯৯৩

টাংগাইল
এস.এস.িস-৪.৮১ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৭১

৬৬৩৭৮২৬ 
তািরখ: 

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৬

আশীষ চ ব  িপতা: 
গােপ  চ ব ।

জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, িজিপও, 

শাহাবাগ, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: জয় , 
উপেজলা: ধমপাশা, জলা: 

নামগ ।

১৫/১০/১৯৯৪

নামগ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২৮

০০৬২৭১৮ 
তািরখ: 

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৭

মাঃ আিন র রহমান 
িপতা: আিমর হামজা।

াম: জা াল, ডাকঘর: 
বারপাড়া, উপেজলা: ব র, 

জলা: নারায়নগ ।

াম: জা াল, ডাকঘর: 
বারপাড়া, উপেজলা: ব র, 

জলা: নারায়নগ ।

১৫/০৪/১৯৯৪

নারায়নগ
এস.এস.িস-৪.৫৬ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৬১

৮৯৯৯৫৪৪ 
তািরখ: 

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৮

মাঃ মিন ামান 
িপতা: মাঃ 

আসা ামান।

ক-১৬৯/এ-১, জায়ার 
সাহারা, ভাটারা, ঢাকা।

াম: চরেটিক, ডাকঘর: 
তারাকাি , উপেজলা: 

পা ি য়া, জলা: 
িকেশারগ ।

০১/০৬/১৯৮৮

িকেশারগ
এস.এস.িস-৩.৭৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৩১

৮৯৮৯৮৩৭ 
তািরখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৯

মাঃ িজসান ধানীয়া 
িপতা: আ ল মােলক।

মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা। াম: উঃ উপাদী, 
ডাকঘর: বায়ািলয়া, 

উপেজলা: মতলব (দঃ), 
জলা: চ দ র।

০৮/১২/১৯৯৩

চ দ র
এস.এস.িস-৪.৯৪ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৯৯

১০৮১০৬২ 
তািরখ: 

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪০

মাঃ মেহদী হাছান 
ঞা িপতা: ত: মাঃ 

শাহজাহান।

যে : মাঃ ফা ক 
অঅহমদ, সহকারী িশ ক, 

হামনা মেডল সরকারী 
াথিমক িব ালয়, 
হামনা,  িম া।

যে : মাঃ ফা ক 
অঅহমদ, সহকারী িশ ক, 

হামনা মেডল সরকারী 
াথিমক িব ালয়, হামনা, 

 িম া।

১৬/১০/১৯৯৪

িম া
এস.এস.িস-৪.৬৪ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৩৪

০৮২৪৫০৩ 
তািরখ: 

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৪১

হা দ এমদা ল হক 
িপতা: তফা ল হক।

াম: জ সাট,  ডাকঘর: 
ন ন বাজার, উপেজলা: 

কা াই, জলা: রাংগামা ।

াম: জ সাট,  ডাকঘর: 
ন ন বাজার, উপেজলা: 

কা াই, জলা: রাংগামা ।

১০/১০/১৯৯৫

রাংগামা
দািখল-৫.০০        

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৫০

০৮৫৮৩৯৮ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৪২

মাঃ জল মাহ দ 
িপতা: মাঃ ছােবদ আলী 

িময়া।

৩৫৫, ন য়া, বায়ালী, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

৩৫৫, ন য়া, বায়ালী, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

০৮/০৬/১৯৯০

গাজী র
এস.এস.িস-৪.০৬ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.১৭

০২৪৯৮৮৩ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-
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৪৩

মাঃ খাকন মাহ দ 
িপতা: মাঃ বা ল িময়া।

াম: + ডাকঘর: লাল 
কাি , উপেজলা: বলাব, 

জলা: নরিসংদী।

াম: + ডাকঘর: লাল 
কাি , উপেজলা: বলাব, 

জলা: নরিসংদী।

০৩/০৩/১৯৯০

নরিসংদী
দািখল-৪.০৮         

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৮

০২৪৯৮৮৪ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৪

মাঃ আ ল মাতাে ব 
িপতা: মাঃ আ ল 

জা ার।

াম: পি ম িলয়া, 
ডাকঘর: েয়ট, উপেজলা: 

গাজী র সদর, জলা: 
গাজী র।

াম: গািব র, ডাকঘর: 
হাটরাজবাড়ী উপেজলা: 
নােচাল, জলা: চ পাই 

নবাবগ ।

০৫/০৪/১৯৯১

চ পাই 
নবাবগ

এস.এস.িস-৪.২৩ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৫২

৩৮৭৮৫৬১ 
তািরখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫

মাঃ মা ম সরদার 
িপতা: ত: মাঃ বা  

সরদার।

বািড় নং-০৪, সড়ক-৩৩, 
সকশন-১২, প বী, 

িমর র, ঢাকা।

াম: কািলনগর ডাকঘর: 
ফািসয়াতলা, উপেজলা: 

কালিকিন, জলা: 
মাদারী র।

০৫/০৫/১৯৯১

মাদারী র
এস.এস.িস-৪.২৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৮৭

১৫৫৮১৯১ 
তািরখ: 

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৬

মাঃ রাক ামান 
সজীব িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম।

িনজপাড়া, ৬ নং ধােপর 
হাট, ধােপর হাট, 

সা অ র গাইবা া।

িনজপাড়া, ৬ নং ধােপর 
হাট, ধােপর হাট, 

সা অ র গাইবা া।

০৮/১০/১৯৮৯

গাইবা া
এস.এস.িস-৩.৬৯ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২০

১৫৬৩০৬০ 
তািরখ: 

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৭

মাঃ রািহ ামান 
িপতা: মাঃ আলমগীর।

াম: ছিলমাবাদ, ডাকঘর: 
ছিলমাবাদ, উপেজলা: 
বা ারাম র, জলা: 

া ণবািড়য়া।

াম: ছিলমাবাদ, ডাকঘর: 
ছিলমাবাদ, উপেজলা: 
বা ারাম র, জলা: 

া ণবািড়য়া।

১২/০৮/১৯৯৫

া ণবািড়য়া
এস.এস.িস-৪.৮১ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-২.৭৮

০৯১৩০৪৪ 
তািরখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৮

হা দ ফির র রহমান 
িপতা: মাঃ লাল িময়া।

যে : হা দ ফির র 
রহমান, িসিনয়র ড  
ােনজার, যাগস মাটরস 

িলঃ ২১৫ তজগ ও ঢাকা।

াম: ড়ানল বড়বাড়ী, 
ডাকঘর: ড়ানল, উপেজলা: 

িড়চং, জলা: িম া।

০১/০৩/১৯৮৯

িম া
এস.এস.িস-৩.৫৫ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৮৩

১০৮০৯৮৯ 
তািরখ: 

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৯

মাহা দ তৗিফ র 
রহমান িপতা: রমজান 

আলী।

বাংলােদশ িষ গেবষনা 
কাউি  ফামেগট, 

তজগ ও, ঢাকা।

াম: দি ণ পাড়া, ডাকঘর: 
টাখালী, উপেজলা: 

চকিবয়া, জলা: ব বাজার।

২৩/০১/১৯৮৭

ক বাজার
এস.এস.িস-৩.৬৯ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৩৪

১০৮০৫১৬ 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৫০

শাহাদাত হােসন িপতা: 
আহ দ িমঞা।

াম: কাঠালতলী, ( লকাস 
ল রাড),  ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: 

রাংগামা ।

াম: কাঠালতলী, ( লকাস 
ল রাড),  ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: 

রাংগামা ।

১১/১২/১৯৯৫

রাংগামা
এস.এস.িস-৪.৮৮ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৪৭

০৮৫৮৩৯৭ 
তািরখ: 

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-
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৫১

মাঃ েবল হােসন 
িপতা: মাঃ আ ল 

ওহাব।

যে : মাঃ রাদ খান, 
ক.এন.আই.এল ম নং 
৪০২, েয়ট, গাজী র, 

েয়ট, গাজী র সদর 
গাজী ।

াম: বাড়ইপাড়া,, ডাকঘর: 
পাড়াডা া, উপেজলা: 
জানগর, জলা: পাবনা।

২২/০২/১৯৯০

পাবনা
এস.এস.িস-৩.৬৩ 

িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.৪৯

১৯৩২০৯৮ 
তািরখ: 

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৫২

আল মাহ ব িপতা: আ  
বকর।

 াম: তােহর র, ডাকঘর: 
হািকম র, উপেজলা: 
চৗগাছা জলা: যেশার।

 াম: তােহর র, ডাকঘর: 
হািকম র, উপেজলা: 
চৗগাছা জলা: যেশার।

১৯/০৯/১৯৯৪

যেশার

দািখল-৪.৮৮         
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২৭

১১২৬৭৭৬ 
তািরখ: 

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৩

মাঃ সািকব উি ন 
কাদরী িপতা: মাঃ 
মিহউি ন কাদরী।

২০/এফ(৮২), ব শবাড়ী, 
৩৩, মাহা দ র, ঢাকা।

২০/এফ(৮২), ব শবাড়ী, 
৩৩, মাহা দ র, ঢাকা।

০৩/০৭/১৯৮৮

ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৮ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.২২

১০৮০৮৯১ 
তািরখ: 

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৪

মাঃ আির র রহমান 
িপতা: মাঃ হাসমত 

আলী

৩২, লইন-১১, রাড-০২, 
ক-িব, হা/এ, থিলশহর, 

চ াম।

ছয়াল কাি , ৩১, হাি ং, 
৫, গজরা বাজার, মতলব 

উ র, চ দ র।

০৬/০৮/১৯৮৭

চ দ র

িডে ামা-৩.৩   
এস.এস.িস-৩.৭৫ 

এইচ.এস.িস-২.৬০  
াতক-২য়      
াতেকা র-২য়

১৪১৬৬৫৬ 
তািরখ: 

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৫

মাঃ অঅ ার হােসন 
িপতা: মাঃ শিফ উি ন।

যে : মিহ ল ইসলাম 
েনা-৩, িলশ পােরর 

কাযালয়, নারায়নগ ।

দৗলত র, ৫, ব র, 
নারায়নগ  সদর, 

নারায়নগ ।

০৯/০৪/১৯৯১

নারায়নগ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.১৩

১০৮০৯৯০ 
তািরখ: 

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬

িজ  দাশ িপতা: অিনল 
কাি  দাশ।

উ র ঘাটেচক, ৫ নং, 
রাং নীয়া, রাংগ নীয়া 

চ াম।

উ র ঘাটেচক, ৫ নং, 
রাং নীয়া, রাংগ নীয়া 

চ াম।

০৮/১১/১৯৯৪

চ াম

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
িডে ামা ইন ইি ঃ-৩.০৯

০৭৪৭৭৪৮ 
তািরখ: 

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-


