
িমক 
নং

াথ র নাম ও িপতার নাম বতমান কানা ায়ী কানা াথ র জ  তািরখ িনজ জলা িশ াগত যা তা ও 
হ পেয়

াংক 
াফট/ প-

অডােরর ন র 
ও তািরখ

টাকার 
পিরমাণ

০১। আেনায়ার হােসন, িপতা: 
ত:আ ল কােশম ম মদার।

২৬, সগনবািগচা, ২০ নঙ 
প ন, ১০০০, ঢাকা।

কিবরাজ বাড়ী, দি ণ 
কালাপাড়া, ৫নং ওয়াড, 

পর রাম ৩৯৪০ পর রাম, 
ফনী।

০১/০১/১৯৯০ ফনী। এস.এস.িস.-এ-, 
এইচ.এস.িস-িব, াতক-
২য় ণী, াতেকা র-
২য় ণী।

িপওিড-
১৪২৪১৫৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

০২। মাx শিফ ল ইসলাম িপতা: 
মাx বলাল হােসন,

৬৩নং ঋিষেকশ দাস 
রাড, ল ীবাজার, ৪৪নং 

ওয়াড, ১১০০, া র, 
ঢাকা।

দি ণ িমর র, িমর র, 
মগড়া/৮নঙ ওয়াড, চৗ রী 
মাল , ১৯০০, টা াইল 
সদর, টা াইল।

৩১/১২/১৯৯০ টা াইল এস.এস.িস.-
২.৯৪এইচ.এস.িস-৪.২০, 

াতক-২.৮৩।

০০৬৯৮১৯, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

০৩। িশিরন আ ার িপতা: মাx 
সাম উি ন

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব-৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া, ঢাকা-১২১৯।

২৬৮/২ পি ম মািনকদী, 
ঢাকা ক া , ঢাকা-১২০৬।

০৮/১১/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস.-২য় 
িবভা,এইচ.এস.িস-১ম 
িবভাগ., াতক-২য় 
িবভাগ, াতেকা র-১ম 
িবভাগ।

১১১২০২৮, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

                                      সহকারী পিরচালক 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 ।)

জন শাসন ম ণালয়
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড



০৪। মাx কাম ল হাসান, িপতা: 
আ ল লিতফ

নজা ল হক সড়ক, পােনর 
আড়v পৗর কাঠালী, ০৮ 
নং ওয়াড, ভালা, ৮৩০০, 
ভালা সদর, ভালা।

নজা ল হক সড়ক, 
পােনর আড়v পৗর 
কাঠালী, ০৮ নং ওয়াড, 
ভালা, ৮৩০০, ভালা 

সদর, ভালা।

১৫/১১/১৯৯১ ভালা। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস-৩.৪০,  

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭৩৪৬৩৫, ৩০০/-

০৬।

া দবনাথ, িপতা: হারাধন 
দবনাথ

দ. বা yবাড়ীয়া, মগ র 
(হাজীপাড়া), বা yশবাড়ীয়া,, 
৪৩১৩, সা◌ীতা , 
চ াম।

দ. বাyবাড়ীয়া, মগ র 
(হাজীপাড়া), 
বাyশবাড়ীয়া,, ৪৩১৩, 
সা◌ীতা , চ াম।

১৮/১০/১৯৮৯ চ াম। এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-১ম, 
এম.এস.এস.-১ম।

িডিডএ-
৫৫৬৭২৫৫, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

০৭। আ ল কালাম, িপতা: 
ইয়া ব শখ,

িব এ আর জ ক , িব 
জ আর আই মািনক িময়া 

এিভিনউ, ঢাকা-১২০৭।

যৗথজংগা, ১নং ক য়া, 
কািলবাড়ী,২০০০, 
জামাল র।

১৯/০৪/১৯৮৭ জামাল র। এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১৪৯৩২৪৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

০৮। মাx দেলায়ার হােসন, 
িপতা: মাx ক  িময়া

৬৪৫/২িব, পি ম 
কাজীপাড়া, ১৪, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

দি ণ পাড়া, খান বাড়ী, 
ফরদাবাদ, ৯নং ফরদাবাদ 
উ:, ৬নং ওয়াড, ফরদাবাদ 
বাজার-৩৫৪১, 
বা ারাম র, িব-বাড়ীয়া।

০১/০৫/১৯৮৭ িব-বাড়ীয়া। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৫, 
এস.এস.এস.-৩.৮৪।

িপওিড-
০৪৯৭৩৬৫ 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

০৯। মাx েয়ল হােসন, িপতা: 
মাx জালাল উি ন

খািড়য়া পাড়া, ৮নং 
আওলাই, ৮নং ওয়াড, 
ছািতনালী-৫৯১০, 
পাyচিবিব, জয় রহাট।

খািড়য়া পাড়া, ৮নং 
আওলাই, ৮নং ওয়াড, 
ছািতনালী-৫৯১০, 
পাyচিবিব, জয় রহাট।

১৫/০৯/১৯৯০ জয় রহাট। এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
স ান-২য় ণী।

িডিডএ-
৭৯৩৯২০২ 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০। মাx মােরেশ ল ইসলাম, 
িপতা: মাx আ ল মিতন

১৩০১, আল ব নী হল, 
জাহা ীনগর িব িব ালয়, 
১৩৪২, সাভার, ঢাকা।

০০১৩-০৩, পাবতী র, 
১৭, উপশহর, ৫৪০০, 
সদর, রং র।

গাইবা া। ১৯/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
স ান-৩.৪৩।

িপওএ-
১৭২৬১৫৫ 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১১। মাx ইমরান খান, িপতা: 
মাx ল হােসন

সদারপাড়া, উিদবািড়, 
১৮নং ওয়াড, জগিত-
৭০০২, ি য়া সদর, 

ি য়া।

সদারপাড়া, উিদবািড়, 
১৮নং ওয়াড, জগিত-
৭০০২, ি য়া সদর, 

ি য়া।

ি য়া। ১৪/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৫, 
এম.এস.এস.-৩.৫৯।

০৭৮৩৫৭০, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২। মাx সােহল িময়া, িপতা: 
মাx ফজ ল হক

৩৮৫, মা য়া, কািলহাতী 
পৗরসভা, ৫নংওয়াড, 

কািরহাতী, ১৯৭০, 
কািলহাতী, টা াইল।

৩৮৫, মা য়া, 
কািলহাতী পৗরসভা, 
৫নংওয়াড, কািরহাতী, 
১৯৭০, কািলহাতী, 
টা াইল।

টা াইল। ৩০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.২৪।

িডিডএ-
৬৮২৬৩৫৩, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩। সি তা হক, িপতা: ফজ ল 
হক

িজ.িপ.জ০৭৭/১, মহাখালী, 
ওয়ারেলস গইট, ২০নং 
লশান-১২১২, ঢাকা।

রাম র, সানাবাড়ীয়া, 
ঝতলা-৯৪১০, 

কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০১/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২.৯১,

িপওিড-
০৭৬৯০০৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪। মনেতাষ ভ াচা , িপতা: 
ত:সা  ভ াচা

গ র উি ন সড়ক, 
কািশরাস, ষভা ার ২নঙ 
ওয়াড, কিরম র-৫৫২০, 
কালীগ , লালমিনরহাট।

গ র উি ন সড়ক, 
কািশরাস, ষভা ার ২নঙ 
ওয়াড, কিরম র-৫৫২০, 
কালীগ , লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

িডিডএ 
৮১০৩৫৬০, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫। ওসমান গিন, িপতা: আহসান 
উ াহ।

ম নং-৪০৬, ি েযা া 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০, 
শাহবাগ, ঢাকা।

আব র রহমান ফী 
সােহেবর বাড়ী, র র, 
বািলগ ও, আফতাব িবিবর 
হাট, ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৪.৯২, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.০৭, এস.এস.এস.-
২.৯৩।

িপওিড-
০৬৩৩০৮৪, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬। মাx জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মিহউি ন িময়া

ফেতর পাড়া সড়ক, 
ঘাটাইল উ র পাড়া, 
০৯নং, ঘাটাইল-১৯৮০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

ফেতর পাড়া সড়ক, 
ঘাটাইল উ র পাড়া, 
০৯নং, ঘাটাইল-১৯৮০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ-, 
এস.এইচ.িস.-িব, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৪৯৩২১১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮। মাঃ রেজায়ান হােসন, 
িপতা: মাঃ হা ন অর রিশদ।

১৩০১, আল- ব নী হল 
(স সািরত), পাথািলয়া, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

চাড়াখালী, গা য়া, ৮৪১০, 
রাজা র, ঝালকা ।

ঝালকা । ০১/০৯/১৯৯৩ দািখল.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
স ান-৩.৫১।

১৭২৬১৫৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯। এস. এম. মাহ ল হাসান, 
িপতা: এস.এম. মানােয়ম 
হােসন।

ম নং-৫১৩, িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০, 
শাহবাগ, ঢাকা।

২১৫, বাল র, 
হাগলাপাশা ইউিনয়ন, 
বাল র, ৯৩১১, 
মােড়লগ , বােগরহাট।

বাগেরহাট। ২০/১২/১৯৯২ িপ.িজ.িড-৩.৬৩, 
এম.এস.এস.-৩.৬১, 
িব.এস.এস.-৩.৫১, 
এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০

িপওিড-
১২৭৭০১১, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২০। মাঃ আ ল আিজজ, িপতা: 
ত: আিম ল হক।

গ ার িদয়া, ী, 
১৬৫০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

গ ার িদয়া, ী, 
১৬৫০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৫/০১/১৯৯০ দািখল.-৩.৯২, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
স ান-৩.৫১। াতক-২য় 

ণী, াতেকা র-২য় 
ণী।

িডিডএ-
৫৭৯৫৬২৩, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

২১। মাঃ িব ব হােসন, িপতা: 
সিলম আহেমদ।

দি ণ গা য়া, ৫নঙ 
চরখােলকান, ১নং ওয়াড, 
গা য়া, ৮২৫০, লাদী, 
বিরশাল।

দি ণ গা য়া, ৫নঙ 
চরখােলকান, ১নং ওয়াড, 
গা য়া, ৮২৫০, লাদী, 
বিরশাল।

বিরশাল। ৩১/০৩/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-২.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

িপওিড-
০৫৪৪৪৩০, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২। রাকসানা আ ার িপতা: 
রইছউি ন

কা রা, ৭নং রাম র, 
বা াবাজার, ২৪১১, 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

কা রা, ৭নং রাম র, 
বা াবাজার, ২৪১১, 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

১৭৪৭৩৩৩, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩। আ য়ারা আকতার, িপতা: 
মিম র রহমান।

রামনগর, বলািহড়ী বাড়ী, 
আ াহ আবাদ, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

রামনগর, বলািহড়ী বাড়ী, 
আ াহ আবাদ, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

ব ড়া। ১৭/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

৭৬৯০৬১৮, ০২/০১৩০০/-



২৪। অ ব চ  হালদার, 
িপতা:কালাচান হালদার।

৯৮/িস (িড-১), আিজম র 
সরকাির কেলািন, ২৬নং 
ওয়াড, িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

হাি ং নং-১৬০, 
চরকােলখান, ওয়াড-০৩, 
৮২৫২, লাদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০২/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস-৩.১০, 

াতক-২য় ণী।

িপওিড-
০৭৫৫৬৩৫, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫। মাঃ জািহদ হাসান, িপতা: 
মাঃ ব াল ামািনক।

৪১২, শহীদ রিফক জ ার 
হল, জাহা ীরনগর, 
িব িব ালয়, ১৩১২, 
সাভার, ঢাকা।

উ রপাড়া, পাটগাড়ী, 
নাগেডমরা, বড়া-
সানাতলা, ৬৬৭০, 

স িথয়া, পাবনা।

পাবনা। ২৯/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 

াতক-৩.৩৬, 
াতেকা র৩.০৮।

িপওিড- 
০৫৬৩১৮৭, 
০২/০১/২০১৭।

৩০০/-

২৬। ফােতমা জ জািকয়া, িপতা: 
শিহ াহ।

ডা: মাঃ শিহ াহ, 
চাইড়া, ভা তা, 

রীেখালা-১৩৪০, সাভার, 
ঢাকা।

ডা: মাঃ শিহ াহ, 
চাইড়া, ভা তা, 

রীেখালা-১৩৪০, 
সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ২১/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

১২৩৫৫৬৪, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

২৭। মাঃ এনা ল ইসলাম ফিকর, 
িপতা: মাঃ মক ল হােসন 
ফিকর।

ফিকর বাড়ী সড়ক, 
ছটা য়া, গায়াতলা, 
২৪১০, বাবাউড়া, 
ময়মনিসংহ।

ফিকর বাড়ী সড়ক, 
ছটা য়া, গায়াতলা, 
২৪১০, বাবাউড়া, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১০/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

িপওএ-
১২৩৭৫০২, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

২৮। মাঃ কাওছার মন, িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক।

চর কামািরয়া ন ন চর, 
চর আলগা, ধলা, ২২২৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

চর কামািরয়া ন ন চর, 
চর আলগা, ধলা, ২২২৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

িপওিড-
০৭২৫৭৭৫, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

২৯। জািহ ল ইসলাম, িপতা: 
মক ল হােসন।

সং ামিশ ল, গালাবাড়ী, 
১৯৯৬,ম র, টাংগাইল।

সং ামিশ ল, গালাবাড়ী, 
১৯৯৬,ম র, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

িপওিড-
০৭২৫৭৭৩, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-



৩০। আিত র রহমান, িপতা: 
মিফজ উি ন।

মাইজবাড়ী, আেলাকিদয়া, 
লাউ লা, ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

মাইজবাড়ী, আেলাকিদয়া, 
লাউ লা, ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০৪/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

িপওিব- 
০৭২৫৭৭৪, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

৩১। পলাশ, িপতা: শাম ল হক। বন াম ( ণ পাড়া), 
০৮নং মহাদান, হাসনাবাদ-
২০৫২, সিরষাবািড়, 
জামাল র।

বন াম ( ণ পাড়া), 
০৮নং মহাদান, 
হাসনাবাদ-২০৫২, 

সিরষাবািড়, জামাল র।

জামাল র। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

িপওিড-
০২৪৯৬৬২, 
০২/০১/২০১৭।

৩০০/-

৩২। মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান।

সারদা িকেশার রাড, 
পয়ারকাি , পৗরসভা, 
ওয়াড নং ০৬, াগাছা-
২২১০, ময়মনিসংহ।

সারদা িকেশার রাড, 
পয়ারকাি , পৗরসভা, 
ওয়াড নং ০৬, াগাছা-
২২১০, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ৩১/১২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, অনাস- ১ম ণী।

িডিডএ-
৩৬১৬৩১২, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩। মাঃ এনা ল হক, িপতা: 
মাঃ লাল িময়া।

ম নং- ৩০৪, বীরে  
মিতউর রহমান ছা াবাস, 
নরিসংদ সরকাির কেলজ, 
নরিসংদী।

আফাজ বাড়ী, নায়ারা, 
কামরাব, ১৬৩০, িশব র, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০২/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
স ান-৩.০৯।

িপওিড-
১৪৬১০৬৬

৩০০/-

৩৪। বীর চ  মাদক, িপতা: 
ধীের  চ  মাদক।

আ ার র, রামদী, ২৩৩৭, 
িলয়ারচর, িকেশারগ ।

আ ার র, রামদী, 
২৩৩৭, িলয়ারচর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

িডিডএ- 
৭৯৩৬৯৭৮, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

৩৫। িরয়াজ উি ন, িপতা: ত: 
সাহ ি ন।

২৩৩, রাড-০৬, 
মাহা ািদয়া হাউিজং 

িলিমেটড, ৩৩, 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা।

ছিফর িভলা-০২, (হােতম 
আলী কেলেজর পােশ), 
নব াম রাড, বিরশাল-
৮২০০, বিরশাল সদর, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৭/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৪৮৭৮৯ ৩০০/-



৩৬। ওে  হানী আ ার, িপতা: 
মাঃ লাল মাহ দ।

শালা ড়া, ১১নং 
ধলাপাড়া, লাহানী 
সাগরিদঘী, ১৯৮৪, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

শালা ড়া, ১১নং 
ধলাপাড়া, লাহানী 
সাগরিদঘী, ১৯৮৪, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৭৪৭৩৩২, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭। রজাউল কিরম, িপতা: 
জনি ন বপারী।

৪৫/৪, বািগচারেটক, 
পি ম রাম রা, ঢাকা-
১২১৯।

বপারী বাড়ী, চর বাইল, 
৯ নং ঢউখালী, ঢউখালী, 
৭৮২২, স র র, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০৮/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.১১,

৯৭১৭৪২৩, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮। আল মাহ দ ইসলাম, িপতা: 
আ ল গা র।

িবিবষণ, রাধানগর, 
আে ল র, ৬৩২০, 
গাম া র, চ পাইনবাবগ ।

িবিবষণ, রাধানগর, 
আে ল র, ৬৩২০, 
গাম া র, 

চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ১০/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.২০,

িডিডএ-
৭৪৬২২৮৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯। মাঃ রিবউল আওয়াল, 
িপতা: মাঃ মাসেলম।

৩০/১, ির আ ল লন, 
লালবাগ, রাড, পা া-
১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

ক ঠাল বাড়ীয়া, ৮নং 
ল ী র হাট, ৬৪০০, 
নােটার সদর, নােটার।

নােটার। ২০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-২.৮৯, 
এম.এস.এস.-২.৯২।

০৭১৫৩৫০, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০। মন হােসন, িপতা: মাঃ 
আিম ল ইসলাম।

ন লাল র, চড়াইেকাল, 
৭০১০, মাখালী, ি য়া।

ন লাল র, চড়াইেকাল, 
৭০১০, মাখালী, ি য়া।

ি য়া। ১৫/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.২১, 
এম.এস.এস.-৩.৩৯।

১০২৩৭৫৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১। মাঃ বােয়জীদ, িপতা: মাঃ 
সাই র রহমান।

ম নং-১২৪, কিব জসীম 
উ ীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

আলীর ব র, 
কড়াইবাড়ীয়া, ৮৭১০, 
তালতলা, বর না।

বর না। ০১/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.৩৩, আিলম-
৪.৬৭, িব.এস.এস.-২য় 

ণী, এম.এস.এস.-
৩.৪৩।

১৩৩৪৮৭৯/০১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২। মাঃ আতাউল গিন ওছমানী, 
িপতা: মাঃ আজগার আলী 
আজাদ।

মিনয়ার হাট, হাসনাবাদ, 
৫৬৬০, নােগ রী।

মিনয়ার হাট, হাসনাবাদ, 
৫৬৬০, নােগ রী।

িড় াম। ১১/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৫২, 
এম.এস.এস.-৩.৬৭।

১০২৩৭৫৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৩। নািহদ লতানা পিপ, িপতা: 
মাঃ নািজর উি ন।

২৫১, র, ০৪নং 
য়া, ৬২৬০, রাজশাহী।

২৫১, র, ০৪নং 
য়া, ৬২৬০, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৮৩।

১০৮০৪১১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪। মাহা দ সােয়দ উ াহ, 
িপতা: মাহা দ আিমন 
উ াহ।

আিমন উ াহ িময়ার বাড়ী, 
অমর র, চ পারািশরহাট, 
৩৮১১, কিবরহাট, 
নায়াখালী।

আিমন উ াহ িময়ার 
বাড়ী, অমর র, 
চ পারািশরহাট, ৩৮১১, 
কিবরহাট, নায়াখালী।

নায়াখালী। ৩০/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০২৪৯৬৬১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫। মাঃ রািক ল আহসান, 
িপতা: মাঃ ল আিমন 
হাওলাদার।

তাহিসন মিডিসন কণার, 
ভাঢ া উ র পাড়া, 
ভাঢ া, ১৩১০, দি ণ 

করাণীগ , ঢাকা।

মেহর র, ১১নঙ 
ডাল গ -৮৬৫১, 
কলাপাড়া, প য়াখালী।

প য়াখালী। ১২/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৯০৪৭০০, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬। মাঃ মাবারক হােসন, 
িপতা: িসরা ল ইসলাম।

লাটাস গােডন, ৭৭/িব, 
মরািদয়া, িখলগ ও, ১২১৯, 

িখলগ ও, ঢাকা।

০৩, ডাকািতয়া, 
ডাকািতয়া-২২৪০, ভা কা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০২৪৯৬৯৯৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭।

মাঃ নাইদ পারেভজ, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

পারশাহবাজ র, বােন র, 
য়া, ৬২৬০, রাজশাহী।

পারশাহবাজ র, বােন র, 
য়া, ৬২৬০, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২০/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 

াতক-৩.৫১, 
াতেকা র-৩.৬৪।

১৮০৫০৯১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮। মাহা দ তাফােয়ল 
হােসন, িপতা: শাম ল হক।

৬০৭/১িস অবকাশ িভলা, 
িস ক, ১নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

ম মদার বাড়ী, মশাইদ, 
৫নং হাজীগ  সদর, 
রাম র নওহাটা, ৩৬১০, 
হাজীগ , চ দ র।

চ দ র। ২৪/১২/১৯৯১ দািখল.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৭৪।

১৩০৯৯০৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯। মাঃ শামীম রজা, িপতা: 
মাঃ ইসলাম উ ীন।

আইিডয়া ক , িনবাচন 
কিমশন সিচবালয়, 
ইসলািমক ফাউে শন, 
ভবন (৭ম তলা), 
আগারগ ও, ঢাকা।

চক ঘাড়া পািখয়া, 
ছ ািজত র, রানীহা , 
৬৩০০, িশবগ , 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ২১/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.িস -৩.০৪ 
এম.এস.িস.-৩.১০।

১১০৭৭২৭, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০। মাছা ত িরপা আ ার, 
িপতা: কাজী ইউ ছ িময়া।

কািলকা র, ধমঘর, 
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

কািলকা র, ধমঘর, 
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

িব.বািড়য়া। ১০/১২/১৯৮৮ দািখল.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৭১৭৪৪১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১। অজয় মার দাস, িপতা: হির 
ভ  দাস।

ড়কাি , গা-২৩৯০, 
ইটনা, িকেশারগ ।

ড়কাি , গা-২৩৯০, 
ইটনা, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৯/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০২৪৯৬৯২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২। িব আ ার, িপতা: 
দেলায়ার হােসন।

১৭৭ এস,এস, শাহ রাড, 
আিমন আবািসক এলাকা, 
২২নং ওয়াড, ব র, 
নারায়নগ ।

১৭৭ এস,এস, শাহ রাড, 
আিমন আবািসক এলাকা, 
২২নং ওয়াড, ব র, 
নারায়নগ ।

িম া। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৩, 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৮২৪২৬৬, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩। ল জাহান খানম, িপতা: 
আ ল হািসম।

আলী নগর, দওখর, 
সািভয়া নগর, ২৩৮০, 
অ াম, িকেশারগ ।

আলী নগর, দওখর, 
সািভয়া নগর, ২৩৮০, 
অ াম, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১ ◌২/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 

াতক- ২.৮৯।

২০০২৭২১৭৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪। রেজায়া ল হক িপতা: 
মাকাে স হােসন।

রাজা র, আমলসা, কর ী, 
৭৬১১, র, মা রা।

রাজা র, আমলসা, 
কর ী, ৭৬১১, র, 
মা রা।

মা রা। ৩০/১১/১৯৮৭ দািখল-৪.০০, আিলম-
৩.৫৮, াতক-২য় ণী, 

াতেকা র-২য় ণী।

৭৭১৪০১৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৫। মািহ র আ ার, িপতা: 
এ.িব.এ. আব র রহমান

মাহা দ ইসহাক, উ মান 
সহকারী, িলশ টিলকম, 
রাজারবাগ, ঢাকা।

১৬৯৯ সানাকাটরা 
মিদনানগর ( বধাখালী), 

ববা া, ১২১২, বা া, 
ঢাকা।

ঢাকা। ১১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০২৪৯৬৮৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬। আহেমদ হাসান শা , িপতা: 
মাঃ আিজজার রহমান শা

শাহপাড়া, িসামত 
চড়াইেখালা, চড়াইেখালা, 
বাবরীঝাড়, ৫৩০০, 
নীফামারী।

শাহপাড়া, িসামত 
চড়াইেখালা, চড়াইেখালা, 
বাবরীঝাড়, ৫৩০০, 
নীফামারী।

নীলফামারী। ০৪/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 

াতক.-৩.০৪,

৭৪৭৬৪৭৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ এনা ল হক।

ম নং-৬৪৩, হাজী হ দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০, রমনা।

চকঝগ , বািলয়াডা া, 
পলশা-৬৩০০, নবাবগ  
সদর, চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ২০/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 

াতক.-৩.৩৪,

১২৭৭২০০, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮। দীপংকর দব, িপতা: 
গাদাস দব।

ব া, ৬নং া, া 
বাজার, ৩৩০০, লাখাই, 
হিবগ ।

ব া, ৬নং া, া 
বাজার, ৩৩০০, লাখাই, 
হিবগ ।

হিবগ । ২০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.০১, 
এম.এস.এস.-৩.০৭।

১৩৪২৯২৪, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯। গালাম আজম, িপতা: 
জরিজস আলী।

এইচ-২৭, লাহাগ ও, ৪নং 
টগ ও, মা াপাড়া, 

৫২১৬, বাঢা গ , 
িদনাজ র।

এইচ-২৭, লাহাগ ও, ৪নং 
টগ ও, মা াপাড়া, 

৫২১৬, বাঢা গ , 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ১৯/১১/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.২৮, এম.এস.এস.-
৩.৩৫।

০৮৮৬২৯৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১। আিছয়া খা ন, িপতা: মাঃ 
আশরাফ আলী।

৩৫/ই/১এ, শাহ আলী বগ, 
িমর র-১-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

হিরয়ান দি ণ পাড়া, 
হিরয়ান, রাজশাহী 
িচিনকল-৬২১১, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৪/০২/১৯৮৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.১৭, 
এম.এস.এস.-৩.৩০।

১৮৯৪৬৫২, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২। মাঃ নািসর উি ন, িপতা: 
মাঃ রা ম আলী।

বাগভা ার, ৫নং ইউিনয়ন, 
ামারী-৫৬৭০, 

র ামারী, িড় াম।

বাগভা ার, ৫নং 
ইউিনয়ন, ামারী-
৫৬৭০, র ামারী, 

িড় াম।

িড় াম। ১৫/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.১০, 
এম.এস.এস.-৩.১২।

০৮৮৬২৯৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৩। মাঃ আ স ছােলক, িপতা: 
মাঃ আ ল জ ার।

আ স ছােলক, যে : 
মাঃ শিফ ল ইসলাম, ম 

নং- ৩২ (৩য় তলা), ক-
০২, পিরক না ম ণালয়, 
শের বাংলা নগর, ঢাক-

১২০৭।

শালবাড়ী (পি ত পাড়া), 
০৭নং গাপীনাথ র 
ইউিনয়ন,রাধানগর, 
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

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

৮৫৮২৩০৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪। হা দ আ াহ আল 
মাহ দ, িপতা: সয়দ আ স 
সাবাহান।

বাসা নং: ১১৩, রাড নং 
০৪, প বী, সকশন-১২, 
ক এ (৫ম তলা), িমর র-

১২১৬, িমর র, ঢাকা।

বাসা-৩৬০, লতলা, ১নং 
িবিবিচিন ইউিনয়ন 
পিরষদ, গিড়য়া িনয়া হাট, 
৮৭৪০, বতাগী, বর না।

বর না। ১৫/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০৭৭৭৬৫৯, 
০৩/০২/২০১৭

৩০০/-

৬৫। মাঃ ইমরান খান, িপতা: 
আব স সালাম খান।

১৭৮/িব, চৗ রীপাড়া, 
মািলবাগ, িখলগ ও, ২৩নং 
িখলগ ও, ঢাকা।

১১১৪, খান িভলা, জা িক 
িসংহ রাড, কাউিনয়া, 
০২নং বিরশাল, ৮২০০, 
বিরশাল সদর, বিরশাল।

বিরশাল। ৩১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৭৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.১৫, 
িব.এস.এস.--৩.৯০, 
এম.এস.এস.-৩.৭৫।

১৩০৯৮৯৩, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬। মাঃ মাশাররফ হােসন, 
িপতা: মাঃ আ াস আলী।

চকেবলঘিরয়া, ১নং 
ইউ ফ র ইউ ০২ নং 
ওয়াড, াম র, ৬২১২ 
চারঘাট, রাজশাহী।

চকেবলঘিরয়া, ১নং 
ইউ ফ র ইউ ০২ নং 
ওয়াড, াম র, ৬২১২ 
চারঘাট, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৩/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩১, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০০৪৬৭৮৬/১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ ব াণ হােসন।

হাি ং-৫১৮, াম: 
কাঠী, ওয়াড নং-০৩, 

ঝালকা  সদর-৮৪০০, 
ঝালকা ।

হাি ং-৫১৮, াম: 
কাঠী, ওয়াড নং-০৩, 

ঝালকা  সদর-৮৪০০, 
ঝালকা ।

ঝালকা । ১৪/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.০৩।

৮১০৫৮৩৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮। িমজা র রহমান, িপতা: চ ন 
িময়া।

২২২/এ, ওয়াসা রাড, 
পি ম শওড়াপাড়া, ১৪ 
নং ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

িততকাটা, বড়িবঘাই, 
িততকাট-৮৬০০, 
প য়াখালী সদর।

প য়াখালী। ০১/০৫/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৪.৯২, াতক.-৩.৩০, 

াতেকা র.-৩.২৫।

০৪৯৭৩৮৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৯।। এম.এম. শাহী র রহমান, 
িপতা: ত: মজাত আলী 
মা া।

গািব র, আম ল, 
নগমহাট-৫৮০১, 
শাজাহান র, ব ড়া।

গািব র, আম ল, 
নগমহাট-৫৮০১, 
শাজাহান র, ব ড়া।

ব ড়া। ০৫/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৬৭৬৯০০৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০। মাঃ আসা ামান, িপতা: 
মাঃ আমজাদ হােসন।

সড়াবাড়ীয়া, কালা, 
নােটাপাড়া-৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

সড়াবাড়ীয়া, কালা, 
নােটাপাড়া-৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৫/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.০০, 
এম.এস.এস.-২.৯৮।

৮৬৫৩০৩৪, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১। জাহা ীর আলম, িপতা: 
িশদ আলী।

জাফর র, তারালী, ৯৪৪০, 
কািলগ , সাত ীরা।

জাফর র, তারালী, ৯৪৪০, 
কািলগ , সাত ীরা।

সাত ীরা। ৩১/১২/১৯৯৩ দািখল-৪.৪৪, আিলম-
৪.৬৭, িব.এস.এস.-
৩.১৩।

২০০২৭১৯৩৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২। মাঃ জন আলম িপতা: 
আব ল কর।

আেমনা আ ার ি , ম 
নং-৪০৯, ফয় ে সা 
চৗ রানী ছা ী িনবাস, 

( রােকয়া হেলর িভতের), 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

বাড়ালতলী, ভদরগ , 
জলা: শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.৫০, 
এম.এস.এস.-৩.৬৯।

১৬২৮৮৭৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩। আেমনা আ ার ি , িপতা: 
মাঃ আই ব আলী।

 ম নং-৪০৯, ফয় ে সা 
ছা ীিনবাস ( রােকয়া হল) 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

৭৭নং পি ম দাশড়া 
(মািনকগ  বাজার), 
পি ম দাশড়া, মািনকগ  
সদর, ১৮০০, মািনকগ ।

মািনকগ । ২৬/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.৫০, 
এম.এস.এস.-৩.৯১।

১৬২৮৮৭৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪। মাঃ সাই ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল বােরক সরদার।

আেেমানা িভলা, সড়ক-
১৯২, সানারপাড়, ওয়াড-
৩, সানারপাড়-১৩৬১, 
িসি রগ , নারায়নগ ।

সরদার বািড়, 
চরেহাসনাবাদ, ওয়াড নং-
০৩, দশিমনা-৮৬৩০, 
দশিমনা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/১২/১৯৮৯ দািখল.-৪.৩৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১০১৮৯৩৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৫। শািকল আহেমদ, িপতা: 
লতান আহেম

১৪, মিনর হােসন লন, 
নাির া, ৪১ নং ওয়াড, 
ঢাকা সদর-১১০০, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

মািনকখালী, ২নং 
নাচনাপাড়া ইউিনয়ন 
পিরষদ, মািনকখালী-
৮৭২১, পাথরঘাটা, বর না।

বর না। ২০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৯৯০৪৬৯৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬। জন আলী শাহ, িপতা: মাঃ 
মরাজ আলী শাহ।

জাফরাবাদ, গাবিরয়া 
আ: র, ল ী র-২৩৩৮, 

িলয়ারচর, িকেশারগ ।

জাফরাবাদ, গাবিরয়া 
আ: র, ল ী র-২৩৩৮, 

িলয়ারচর, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৩, 
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

৮৯৯৯৩০৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭। সালমা আ ার, িপতা: মাঃ 
শাহা ি ন ইয়া।

অিল রা, িপর র-১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

অিল রা, িপর র-১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

নরিসংদী। ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.--২.৯৪।

০৭৬১৩৬৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮। আির ল হক, িপতা: মাঃ 
আ ল ওয়াহাব।

১০১/২, হরনাথ ঘাষ রাড, 
উ  রাড ঢাল, চকবাজার, 
ঢাকা।

পি ম আ াহ র, ১নং 
গাবিরয়া আ াহ র 

উজান আ াহ র, উজান 
আ াহ র-২৩৩৮, 

িলয়ারচর, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৭/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.--২.৯৪।

৮৯৯৯৩০৮, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯। মাঃ মাহ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ: রা াক।

দাউদ র, ৮নং ওয়াড, 
কাটলাহাট-৫২৬৬, 
িবরাম র, িদনাজ র।

দাউদ র, ৮নং ওয়াড, 
কাটলাহাট-৫২৬৬, 
িবরাম র, িদনাজ র।

িদনাজ র। ২১/০৩/১৯৯১ দািখল-৪.৩৩, আিলম-
৪.৬৭, িব.এস.এস.-
৩.০৯, এম.এস.এস.-
৩.৩১।

৮০১৫৪৩৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০। মাঃ মা ন অর রিশদ, 
িপতা: মাঃ জালাল উ ীন।

রায়সা, ঘাসকররা-৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

রায়সা, ঘাসকররা-৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

য়াডা া। ১৯/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--৩.৪১।

৯৯০৪৭৩১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১। আিম ল ইসলাম, িপতা: 
নািসর ফরাজী।

ব র রাম র, িছলারচর-
৭৯৮০, মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

ব র রাম র, িছলারচর-
৭৯৮০, মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ২০/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৩৯।

৯৯০৪৭৩৪, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৩। গািব  ম দার, িপতা: ত: 
গেনশ ম মদার।

ম মদার বাড়ী, ভাউধর, 
৩নং জ া, পীেরর পাড়-
৮২২১, উিজর র, বিরশাল।

ম মদার বাড়ী, ভাউধর, 
৩নং জ া, পীেরর পাড়-
৮২২১, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২.৬২।

০৬৮৪২৭৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪। মাসা: ইসরাত জাহান, 
িপতা: মাঃ খারেশদ আলম।

স জবাগ, দশিমনা-৮৬৩০, 
দশিমনা, প য়াখালী।

স জবাগ, দশিমনা-
৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ২০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী। 
এম.এস.এস.-১ম ণী

০৭১৫৩৮৮, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫। মাঃ আ  তাইেয়ব, িপতা: 
এসকা ার আলী।

আপন বন, ২২নং, ওয়াড 
শহীদ িজয়া সড়ক, 
ন াবাদ, বিরশাল িব.এম. 
কেলজ-৮২০০, কাতয়ালী, 
বিরশাল।

এসকা ার আলী, 
গািজমাঝী, লবাগ, 
বাউফল, প য়াখালী-
৮৬২৩।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৩১৫০১২০, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬। মাঃ স জ িপতা: মাঃ 
ইসমাইল।

কাড়ালমারা, শ ু র, 
খােসরহাট-৮৩৫০, 
ত মি ন, ভালা।

কাড়ালমারা, শ ু র, 
খােসরহাট-৮৩৫০, 
ত মি ন, ভালা।

ভালা। ২৫/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র১ম ণী।

২৬৭৪৬৩৭, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭। মাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাহা দ উ াহ।

পাটওয়ারী বািড়, 
মাহতাব র, ৮নং সানা র 
ইউিনয়ন, নয়াহাট-৩৮২৪, 
সানাই িড়, নায়াখালী।

পাটওয়ারী বািড়, 
মাহতাব র, ৮নং 
সানা র ইউিনয়ন, 

নয়াহাট-৩৮২৪, 
সানাই িড়, নায়াখালী।

নায়াখালী। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৪.৫০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.০৯, এম.এস.এস.-
৩.২১।

০২৭৮৮৫১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮। মাঃ সা াম খান, িপতা: 
মাঃ আ  জাফর খান।

মাঃ মাহ ব উ াহ, ডাটা 
এি  কািরগির িশ া 
অিধদ র (৫ম তলা), এ২০-
৮৭ িব, আগারগ ও-১২০৭, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

জাফর খা'র দাকান 
(গা ফার কেড়র কােছ), 
িগলতলা (দ: পাড়া), 
আটরা িগলাতলা, ৬নং 
ওয়াড, িশেরামিন-৯২০৪, 

লতলা, লনা।

লনা। ১৫/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-২.৭৬।

৮৫৮২৩৩০, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৯। িজ এম আল আিমন, িপতা: 
মাঃ বজ র রহমান গাজী।

৯৫ (িনজতলা) 
মিন িরপাড়া, ২৭নং 
ওয়াড, খামারবািড়,-১২১৫, 
তজগ ও, ঢাকা।

ফা ক গাজী বাড়ী, 
গািব র, গাপাশা, 

ল ীব ন-৮২৮০, 
বােকরগ , বিরশাল।

বিরশাল। ০৫/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২৩.৬৬।

১৩২৭২৮৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০। মাঃ আ াহ আল মা ন, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ।

উদ র, মতলা-৬২৯১, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

উদ র, মতলা-৬২৯১, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০২/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.০৫। 
এম.এস.এস.-৩.৪১, 
এম.িব.এস.-৩.৪১।

৬৩৭৮০৪২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১। মাঃ শামীম িব াহ, িপতা: 
মাঃ হািব াহ।

রামনগর, হাজরা র, 
রাউতড়া-৭৬০০, মা রা।

রামনগর, হাজরা র, 
রাউতড়া-৭৬০০, মা রা।

মা রা। ১৭/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 

াতক.-২য় ণী।

০৭১৫৩৮৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২। মাঃ আব ল বােতন, িপতা: 
আ.ন.ম.আব ল হািফজ।

মচর আসাদ একােডমী 
সড়ক, মচর, ২১নং 
মচর ইউিনয়ন, ৬নং 

ওয়াড, মচর মা াসা-
৩৭০০, সদর, ল ী র।

হািফজ বািড়, ামদাস 
র, ৪নং উচা র ইউিনয়ন 

২নং ওয়াড, িময়াজী বািড়-
৩৭২০, রামগ , ল ী র।

ল ী র। ০২/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-িব, াতক-
২য় ণী, াতেকা র-
১ম ণী।

১০৭০৯১১/৪৬/০
৫, ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩। মাঃ এমরান হােসন, িপতা: 
মাঃ দেলায়ার হােসন।

মেহশ র ৪নং দ: 
খাশবাস, মেহশ র-

৩৫১০, ব ড়া, িম া।

মেহশ র ৪নং দ: 
খাশবাস, মেহশ র-

৩৫১০, ব ড়া, িম া।

িম া। ০৯/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--৩.৩১, 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

০১১৭৩০১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪। আব াহ আল রিশদ, িপতা: 
আব  রিশদ আজাদ।

রিশেদর বাড়ী, 
কিরয়াপাড়া, বড় 

মেহশখালী/০১, বড় 
মেহশখালী-৪৭১০, 
ক বাজার।

রিশেদর বাড়ী, 
কিরয়াপাড়া, বড় 

মেহশখালী/০১, বড় 
মেহশখালী-৪৭১০, 
ক বাজার।

ক বাজার। ০৩/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৫৭, 
এস.এইচ.িস.-২.৬০, 
িব.এস.এস.--২.৫০।

৭৯৪৬২৬১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫। সাই ল ইসলাম, িপতা: মাঃ 
খািল র রহমান।

জরীেপর ডা ী, 
চরিব র-৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

জরীেপর ডা ী, 
চরিব র-৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

ফিরদ র। ২৬/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০২৩৯২২৫, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৬। তানিজনা আ ার, িপতা: 
মাঃ িফেরাজ আহেমদ।

মাইজখার, -৩৪৬১, 
কসবা, া ণবাড়ীয়া।

মাইজখার, -৩৪৬১, 
কসবা, া ণবাড়ীয়া।

া াণবাড়ীয়া। ১৬/১১/১৯৯২ িব.এস.এস.-৩.০২ ১১০৯৬৯৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭। মাঃ সাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

ঈশান চ  নগর, ৬নং 
ঘালপাশা, ৩৫৫০, 
চৗ াম, িম া।

ঈশান চ  নগর, ৬নং 
ঘালপাশা, ৩৫৫০, 
চৗ াম, িম া।

িম া। ১৯/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.১৩।

১২২৩৬৮৮, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮। মাঃ হা র রিশদ, িপতা: 
মাঃ আ ল খােলক।

বাগমারা, ৪নং মৗকরা, 
না ল কাট, ৩৫৮০, 
না লেকাট, িম া।

বাগমারা, ৪নং মৗকরা, 
না ল কাট, ৩৫৮০, 
না লেকাট, িম া।

িম া। ১৫/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
স ান--২.৭৮।

১২২৩৬৮৭, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯। মাহা দ হাছা জামান, 
িপতা: মাহা দ আ ল 
মা ান।

ইউ ফ কারী বাড়ী, 
একলাশ র, ৭নং 
একলাশ র ইউিনয়ন, 
একলাশ বাজার, ৩৮০০, 
বগমগ , নায়াখালী।

ইউ ফ কারী বাড়ী, 
একলাশ র, ৭নং 
একলাশ র ইউিনয়ন, 
একলাশ বাজার, ৩৮০০, 
বগমগ , নায়াখালী।

নায়াখালী। ০১/০৯/১৯৯১ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.--৩.১৩, 
এম.এস.এস.-৩.২১।

০৭১৫৪১৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০। মাছা: ইয়াসিমন আরা, 
িপতা: মাঃ সিমর উ ীন।

ছাট িসংগীয়া (হাজীপাড়া), 
চােড়াল, লািহড়ী, ৫১৪১, 
বািলয়াডাংগী, ঠা রগ ও।

ছাট িসংগীয়া 
(হাজীপাড়া), চােড়াল, 
লািহড়ী, ৫১৪১, 
বািলয়াডাংগী, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৯/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

০৭১৫৩৮২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১। কাশ চ  সরকার, িপতা: 
ত: গৗরপদ সরকার।

১৪৬/৩, ৪থতলা (৪িব), 
ি েস  রাড, ধানমি , 
ঢাকা-১২০৫।

গাদাঘাটা, ৫নং িশব র, 
আগরদ ড়া,৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৫/০৫.১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৫৪০১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২। মাঃ ল আমীন, িপতা: 
মাঃ ইয়াদ আল।ি◌

িস , সকশন,  গভ: 
ি ি ং স, তজগ ও, 
ঢাকা-১২০৮।

চানতারা, ঘাটাইল, 
টাংগাইল।

টা াইল। ২৮/০২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩৫, 
িব.এস.এস.--২.৬৩, 
এম.এস.এস.-৩.৭৩।

১১১২০৯২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৩। মাঃ আলমগীর ঞা, িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন ঞা।

অিল রা, িপর র-১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

অিল রা, িপর র-১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

নরিসংদী। ২০/১০/১৯৮৫ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-িস, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৩৫২৪৮৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪। মাঃ নািসম িব াহ, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

আশাননগর, মািলহাদ, 
আ রী মা রা, ৭০৩০, 
িমর র, ি য়া।

আশাননগর, মািলহাদ, 
আ রী মা রা, ৭০৩০, 
িমর র, ি য়া।

ি য়া। ২১/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৪৩১৬৮৫৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫। তামা া ইয়াছিমন, িপতা: 
মাঃ আ ল মা ান।

গািপনাথ র, ৩নং ওয়াড 
ম র পৗরসভা, 
জটাবািড়, ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

গািপনাথ র, ৩নং ওয়াড 
ম র পৗরসভা, 
জটাবািড়, ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.--৩.১৩।

৬৬৩৭৬৫৬, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬। মাঃ আল আিমন, িপতা: 
ত: মাঃ জয়দর হােসন।

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

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

মৗলভীবাজার। ১২/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী। 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০৩১৮৫৬৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭। মাঃ মাহ জ উ াহ, িপতা: 
শহীদউ াহ।

৩২১/এ, মীর মশাররফ 
হােসন হল, জাহা ীরনগর 

িব িব ালয় ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

শহীদউ াহর বাড়ী, 
প মনসা, ৬নং ে র 
হাট, ৮৩২০, 
বারহানউি ন, ভালা।

ভালা। ২০/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, াতক-৩.৫০, 

াতেকা র-৩.৬৭।

৮১১০১২৪, 
০৮/০১/২০১৭।

৩০০/-

১০৮। মাঃ সােজ র রহমান, 
িপতা: মাঃ বা ল হােসন।

চি র পািনশালা এলাকা, 
কমলগ , ৩২২০, 
মৗলভীবাজার।

কািমনী গ ারাম র, ৪নং 
িনমপাড়া, ন নগাছা, 
৬২৬০১, চারঘাট, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৭১৪০৩৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৯। মাঃ নছার উ ীন, িপতা: 
মাঃ ফজ র রহমান।

১-িজ, ৪/১৫, িম র-১, 
ঢাকা-১২১৬।

ব আটখালী, ডা য়া 
ইউিনয়ন, ওয়াড-০৭, 
আটখালী, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.৩১।

০৮৯৬২০৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০। উৎপল মার বা , িপতা: 
নীেলাৎপল দাস।

উ রপাড়া, বড়তলী, ২নং 
বড়তলী বািনহাড়ী, 
মাহনগ , ন েকানা।

উ রপাড়া, বড়তলী, ২নং 
বড়তলী বািনহাড়ী, 
মাহনগ , ন েকানা।

ন েকানা। ৩১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 

াতক-২.৮৭, 
াতেকা র-৩.০৭।

২৫৪৩৬০০, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১। সয়দা হাফসা খানম, িপতা: 
সয়দ সাবধান িময়া।

রাম র সয়দ বাড়ী, 
রাম র, ১৮, ফনী, ৩৯০০, 
ফনী সদর, ফনী।

রাম র সয়দ বাড়ী, 
রাম র, ১৮, ফনী, 
৩৯০০, ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ৩০/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৯৯২৪২৭৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২। তাহিমনা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ আ র রিশদ।

গাছাবাড়ী, অরন খালা, 
জলছ , ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

গাছাবাড়ী, অরন খালা, 
জলছ , ১৯৯৬, ম র, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০১/১৯৯৪ দািখল-৪.৮১, আিলম-
৩.৮৩, িব.এস.এস.-
৩.০৪।

৬৬৩৭৬৩৬, 
০৪/১২/২০১৭

৩০০/-

১১৩। আিনকা তাবাস ম, িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম।

৪৩২, ল ী কাল, ৮নং 
ওয়াড, ল ীেকাল-৬৪৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

৪৩২, ল ী কাল, ৮নং 
ওয়াড, ল ীেকাল-৬৪৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

নােটার। ০১/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.১৫।

৭৬৫৬০৬৫, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪। মাহা দ সাখাওয়াত 
হাসাইন, িপতা: মাহা দ 

সিফ র রহমান।

হাজী গালাম মা ফা, 
হাি ং-৪৮৪, ব 

ধামািলয়া, সরকাির কেলজ 
রাড, হাট া  কিম: 
স ার সংল , ওয়াড ৬, 

চাটিখল, নায়াখালী।

আিলয়ার বাড়ী, শারসাক, 
চীপাড়া উ র, শারসাক 

বাজার, ৩৬২০, শাইবাি , 
চ দ র।

চ দ র। ০১/০৮/১৯৮৯ দািখল-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.৭৩, 
এম.এস.এস.-৩.৬৭।

৮২৬১৪১৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬। পিব  চ  হাওলদার, িপতা: 
িব ল চ  হাওলাদার।

বাউিরয়া, আমেখালা, 
চািলতা িনয়া, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

বাউিরয়া, আমেখালা, 
চািলতা িনয়া, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৩০।

০৮৫৬০০৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৭। র মাহা দ পন, িপতা: 
মাঃ গিমর উি ন।

১৩/িস, কাজী আ: রউফ 
রাড, লতা বাজার, 

৭৮নং সদরঘাট, ১১০০, 
া র, ঢাকা।

কামাত আ ারীয়া, ৫নং 
ামারী, ৫৬৭০, 
ামারী, িড় াম।

িড় াম। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.--৩.১৩।

০৮৫৬০০৮, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮। মাঃ মন শখ, িপতা: মাঃ 
আ ল কােশম।

যে : মাঃ মা ন, উ র 
বােহর চর (ম ানগর), 
তারানগর, ২নং তারানগর, 
১৩১২, করাণীগ , ঢাকা।

যে : মাঃ মা ন, উ র 
বােহর চর (ম ানগর), 
তারানগর, ২নং তারানগর, 
১৩১২, করাণীগ , ঢাকা।

ফিরদ র। ০৫/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৫৩৪১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯। মাঃ মক ল হােসন, িপতা: 
মাঃ মিজর উ ীন।

বড় াম, কমল র, ৫২০০, 
সদর, িদনাজ র।

বড় াম, কমল র, ৫২০০, 
সদর, িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৫/০১/১৯৮৬ দািখল- ১ম িবভাগ, 
এস.এইচ.িস.-৩.২১, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭১১৫১৯৪, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০। সা  আ ার, িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম।

৬৩/এ, শা না এপাটেম  
৩+৩িড, আিজম র, 
২৩নং, িনউমােকট-১২০৫, 
লালাবাগ, ঢাকা।

রিফ ল ইসলাম, হাজী 
বাড়ী, উ র ব কেরায়া, 
৩০নং কেরায়া, ৩৭১০, 
রায় র, ল ী র।

ল ী র। ০৩/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.২৯।

৭১৫৪১৭ ৩০০/-

১২১। িব পা ভ াচায, িপতা: 
বদান  ভ াচায।

এ/৮, ওয়ািহদ মি ল, 
মারপাড়া, ১৬নং ওয়াড, 

িসেলট পা  অিফস, 
৩১০০, িসেলট।

এ/৮, ওয়ািহদ মি ল, 
মারপাড়া, ১৬নং ওয়াড, 

িসেলট পা  অিফস, 
৩১০০, িসেলট।

িসেলট। ০৭/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

৭৮৯৬৭৯২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২। মাঃ সিলম হােসন, িপতা: 
তা ল ইসলাম।

১৪৭-এ, িনউপ ন লাইন, 
২৩, িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

মািঝ বািড়, আধারা, ০১, 
চর িরয়া, ১৫০০, 

ি গ  সদর, ি গ ।

ি গ । ০১/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী। 
এম.এস.এস.-৩.৪৮,

০৭১৫৩০৪, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৩। িজ া ন নছা মৗ ম, িপতা: 
জািকউল আলম।

িবলভরাট, রানীিশ ল 
ইউিনয়ন, ওয়াড ০৭, 
ভায়াডা া, ২১৩০, 

বরদী, শর র।

িবলভরাট, রানীিশ ল 
ইউিনয়ন, ওয়াড ০৭, 
ভায়াডা া, ২১৩০, 

বরদী, শর র।

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

৯৪০১০০৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪। হা দ ল আিমন, িপতা: 
হা দ আ াস আলী।

গাউিছয়া মি জল, 
মাওলানা পাড়া, ব ড়া, 
ব ড়া বাজার, ৩৫৬০, 
ব ড়া, িম া।

গাউিছয়া মি জল, 
মাওলানা পাড়া, ব ড়া, 
ব ড়া বাজার, ৩৫৬০, 
ব ড়া, িম া।

িম া। ২১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.০৮, 
িব.এস.এস.--৩.০২, 
এম.এস.এস.-২.৯৯।

০৭১৫৪১৪, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫। মাঃ রিবউল আলম, িপতা: 
মাঃ আ র রহমান।

ভগবান র, 
িবলাবাড়ী/ওয়াড নং০২, 
ব ন জায়ার, ৬৫৭০, 

বদলগাছী, নওগ ।

ভগবান র, 
িবলাবাড়ী/ওয়াড নং০২, 
ব ন জায়ার, ৬৫৭০, 

বদলগাছী, নওগ ।

নওগ । ০৮/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 

াতক--৩.৩৪,

৭৬৫৬০৬৭, 
০৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬। ি য়াংকা দ, িপতা: ত: শ ু  
দ।

ইছা রা, ০৪, ইছা রা, 
১৫৪২, িসরাজিদখান, 

ি গ ।

ইছা রা, ০৪, ইছা রা, 
১৫৪২, িসরাজিদখান, 

ি গ ।

ি গ । ১৭/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 

াতক--৩.২৮,

০৭১৫৩৯৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭। শারিমন িপতা: আ র রউফ। ৩২৩/নওয়াব ফয় ে সা 
হল, জাহা ীরনগ, 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

বািড়-১২৫, রাড-০৮, 
পি ম িদঘীর চালা, 
চা না, চৗরা া, ১৭০২, 
গাজী র সদর, গাজী র।

গাজী র। ২২/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৮, 
এম.এস.এস.-৩.৬৩।

১৭২৬০৩৪, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮। হা দ মহসীন, িপতা: 
হা দ ই াহীম।

অিভযান ১, উইলসন ল, 
আউচপাড়া, ( সিফউি ন 
রাড), ৫৪, িনশাত নগর, 

১৭১১, ট ী, গাজী র।

কািজ মািঝ বাড়ী, চরল ী 
গ , দশানী, ০৬, িধর 
হাট, ৩৯০০, সানাগাজী, 
ফনী।

ফনী। ১০/১২/১৯৯১ দািখল-৪.৯২, আিলম-
৫.০০, াতক-৩.২৭।

৭৫২৯৫৯৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯। মাহা দ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: ল ইসলাম।

গাজী র, ডাহাখলা, 
২২৭০, গৗরী র, 
ময়মনিসংহ।

গাজী র, ডাহাখলা, 
২২৭০, গৗরী র, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১০/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৯৭১৭৪৫৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩০। মাঃ আসা ামান, িপতা: 
মাঃ সাই র রহমান।

৬নং হািতয়া হ, 
হািতয়া হ-৬৪০০, িসংড়া, 
নােটার।

৬নং হািতয়া হ, 
হািতয়া হ-৬৪০০, 
িসংড়া, নােটার।

নােটার। ১ ◌২/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 

াতক--৩.০৩।

৭৬৫৬০৬৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১ িমনহা র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ র হক।

ড়ািলয়া, আউশনারা, 
৪নং ওয়াড, ড়ািলয়া, 
১৯৯৬, ম র, টাংগাইল।

ড়ািলয়া, আউশনারা, 
৪নং ওয়াড, ড়ািলয়া, 
১৯৯৬, ম র, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-১ম িবভাগ, 
এস.এইচ.িস.-১ম 
িবভাগ, িব.এস.এস.--২য় 
িবভাগ।

১৪২২১৭২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২। মাঃ েয়ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আিতয়ার রহমান।

৬২৩, বড় মগবাজার, াট 
নং-িজ/৮, রাড নং-৩৫, 
শাি নগর, ১২০৭, রমনা 
ঢাকা।

রাখালগািছ, ঘাষ র, 
গাহাইলবাড়ী, ৭৮৬০, 
বায়ালমারী, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 

াতক--৩.১২।

৯৮৬৬৯৮০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩। মাঃ আলম খান, িপতা: 
মাঃ ৎফর রহমান।

খান বাড়ী, ১ সা ান পাড়া, 
ডা া, ১৭২২, পলাশ, 
নরিসংদী।

খান বাড়ী, ১ সা ান পাড়া, 
ডা া, ১৭২২, পলাশ, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৫/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ-,, 
এস.এইচ.িস.-এ-, াতক-
-২য় িবভাগ।

৭৪৬৫১১৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪। মাঃ রজাউল কিরম রজা, 
িপতা: মাঃ আ স সালাম।

চর রািজব র (কািরগর 
পাড়া), রািজব র-৫৬৫০, 

িড় াম।

চর রািজব র (কািরগর 
পাড়া), রািজব র-৫৬৫০, 

িড় াম।

িড় াম। ২০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.২৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৬৯।

০৭১৫৪১৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫। মাঃ মা ন হােসন খান, 
িপতা: মাঃ আরমান আলী 
খান।

৮৩০, ইমাদ র-ন ন 
পাড়া, ০২ াম র-৬২১২, 
পবা/মিতহার, রাজশাহী।

৮৩০, ইমাদ র-ন ন 
পাড়া, ০২ াম র-৬২১২, 
পবা/মিতহার, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৭/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৫.০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১১৫৪৩৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬। মাঃ রায়হান সরকার, িপতা: 
মাঃ আ ল আিজজ।

৮১০, ইমাদ র-ন ন 
পাড়া, ০২ াম র-৬২১২, 
পবা/মিতহার, রাজশাহী।

৮১০, ইমাদ র-ন ন 
পাড়া, ০২ াম র-৬২১২, 
পবা/মিতহার, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩৫, 
িব.এস.এস.--১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১১১৫৪৩৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৭। মাহ র রহমান, িপতা: 
আ ল ছাবহান।

৪৩৭, রাড-০১, রাণী রা, 
০৪নং ওয়াড কা ন, 
১৪৬১, পগ , নারায়নগ ।

৪৩৭, রাড-০১, রাণী রা, 
০৪নং ওয়াড কা ন, 
১৪৬১, পগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ০৫/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৭, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫৮, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৮৭৬২৭৪/০১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮। মাঃ িরপন িময়া, িপতা: 
মাঃ আ ব হােসন।

ই-২-৪০৯, িবিপএ িস, 
িপএ িস, ১৩৪৩, সাভার, 
ঢাকা।

রাট, বািনয়াব , ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৫/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--৩.০৪, 
এম.এস.এস.-৩.০৫।

৯০৬৫৬৪৮, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯। আ  কাউসার-ই- র, িপতা: 
এ.এস.এম. া ।

বা া, কাকণী, ০১নং 
ওয়াড, কাকণী, তারাকা া, 
ময়মনিসংহ।

বা া, কাকণী, ০১নং 
ওয়াড, কাকণী, 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৭/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.--৩.০২, 
এম.এস.এস.-৩.১৬।

৩৬৩৯১৭৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১। মাহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

৯৩ কাজী আলাউি ন 
রাড, ঢাকা টডাস, 

নািজরা বাজার, ৩৪নং 
ওয়াড, বংশাল, িপিপও-
১০০০, বংশাল, থানা, 
ঢাকা।

পাড়াবাড়ী, ২৩নং ওয়াড 
বেশ র িষ (ইপসা) 
১৭০৬, গাজী র সদর, 
গাজী র।

িম া। ১৭/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৮০০৬৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২। আল হাসান হীরা, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

২০০/িড, শাপলা হাউিজং, 
ামলী, ২৮নং, 

মাহা দ র, ১২০৭, শের 
বাংলানগর, ঢাকা।

হােসন ী দি ণ পাড়া, 
হােস ী, ১৫১১, 

গজািরয়া, ীগ ।

ি গ । ২৪/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস. ইি জ:-২.৯১।

১৩৯২৮৫৮/৮৬/
১৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩। মাছা: জােসকাইন আ ার, 
িপতা: মাঃ আ র রউফ 
সরকার।

রানা লাইে ির, রং র 
রাড, পা: হািম ল হক, 

পলাশবাড়ী সদর ইউিনয়ন, 
পলাশবাড়ী, ৫৭৩০, 
গাইবা া।

রানা লাইে ির, রং র 
রাড, পা: হািম ল হক, 

পলাশবাড়ী সদর ইউিনয়ন, 
পলাশবাড়ী, ৫৭৩০, 
গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৯৮৫৪৭৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫। লাই , িপতা: ছালাম িময়া। পিলশা, ০২, রােয়র 
বাসািলয়া, ১৯৬০, 

ঞা র, টাংগাইল।

পিলশা, ০২, রােয়র 
বাসািলয়া, ১৯৬০, 

ঞা র, টাংগাইল।

টা াইল। ০৭/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.--২.৮৯।

৭০১৭০৫৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৬। মাঃ জিসম উি ন, িপতা: 
মাঃ সাই ল ইসলাম ম ল।

কােটংগা, ০৭, কােটংগা-
৬৬৩০, চাটেমাহর, পাবনা।

কােটংগা, ০৭, কােটংগা-
৬৬৩০, চাটেমাহর, পাবনা।

পাবনা। ১৫/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১১৪৮৮৩২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭। মাছা: আি য়া খা ন, িপতা: 
মাঃ আিতয়ার রহমান।

চকপলাশ বাড়ী, ০৯নং 
তা ক দােমাদর র, 
শেখর হাট, ৫৪৩০, 

বদরগ , রং র।

চকপলাশ বাড়ী, ০৯নং 
তা ক দােমাদর র, 
শেখর হাট, ৫৪৩০, 

বদরগ , রং র।

রং র। ০৯/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭২৩৫৪৪৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮। জািকয়া লতানা, িপতা: 
কাজী আ ল বােসত।

বাসা নং: িড-২৫১/১৫২, 
উপশহর, ৫নং উপশহর, 
ইউিনয়ন, যেশার 
িশ ােবাড, ৭৪০১, যেশার 
সদর, যেশার।

বাসা নং: িড-২৫১/১৫২, 
উপশহর, ৫নং উপশহর, 
ইউিনয়ন, যেশার 
িশ ােবাড, ৭৪০১, যেশার 
সদর, যেশার।

যেশার। ০৩/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪৮৩০৮৭৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯। হাসান মাহ র রহমান, 
িপতা: মাঃ মা ফা কামাল।

৮০/৩, বয়রা বাজার, 
মসিজদ রাড, ছাট বয়রা, 
১৬নং ওয়াড, িপ.িপ.ও, 
৯০০০, সানাডা া, লনা।

৮০/৩, বয়রা বাজার, 
মসিজদ রাড, ছাট বয়রা, 
১৬নং ওয়াড, িপ.িপ.ও, 
৯০০০, সানাডা া, লনা।

লনা। ০৫/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.০৮, 
িব.এস.এস.--৩.০১, 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

১৭৫৪৩৫৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০। মাঃ মাহ ব হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল কালাম।

মাঃ ির য়ান আহেমদ 
(দান), শরা ড 
ই ার াশনাল, ২০নং 
মািলেটালা রাড, বংশাল, 
ঢাকা-১০০০।

খওড়া, মহারী, খওড়া-
৩৪৬০, কসবা, 
া াণবািড়য়া।

া াণবাড়ীয়া। ১৪/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫৬, 
িব.এস.এস.--৩.১৮।

০০৬২৬৩৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১। মাঃ কাউছার আলম, িপতা: 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

মা া বাড়ী, মিনহার, ৩নং 
ওয়াড, কামরা া বাজার, 
৩৩১১, চ দ র।

মা া বাড়ী, মিনহার, 
৩নং ওয়াড, কামরা া 
বাজার, ৩৩১১, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৯১ দািখল-৩.২৫, আিলম-
২.৬৭, াতক-২.৭৩।

৯৮৬৬৯৭৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫২। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ র রহমান।

বাড়ী নং ০৫, িজ ত আলী 
রাড, নয়াবাড়ী, ০১ 

িবিপএ িস, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

বাড়ী নং ০৫, িজ  আলী 
রাড, নয়াবাড়ী, ০১ 

িবিপএ িস, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 

াতক-৩.৪০, 
াতেকা র-৩.৬১।

৯০৬৫৬৫৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩। মাঃ মহিসন হােসন, িপতা: 
মাঃ হািফজার রহমান।

ছান র, জগদল ইউিনয়ন, 
আকিছ, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

ছান র, জগদল ইউিনয়ন, 
আকিছ, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ২০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৫১, 
এম.এস.এস.-৩.৭৩।

১০৪২১৫৯/০১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪। ভ বদনাথ, িপতা: েদদ 
চ  দবনাথ।

বাড়ী নং ০৫, িজ ত আলী 
রাড, নয়াবাড়ী, ০১ 

িবিপএ িস, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

দব িভলা, বলাখাল, 
হাজীগ , চ দ র।

ঢাকা। ২৪/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.২৬, 
এম.এস.এস.-৩.৩২,।

৯০৬৫৬৫৩, 
১০/১০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫। মাঃ মাহতা র রহমান, 
িপতা: মাঃ র িময়া।

মাঃ সিলম িময়া, 
আর.এম.এস. পীর বাড়ী, 
মইন রাড, ৪নং 
া ণবাড়ীয়া সদর, 
া ণবাড়ীয়া।

মশাইর, (পি ম পাড়া) 
তালশহর, বাহা র র, 
৩৪০২, আ গ , 
া ণবাড়ীয়া।

া াণবাড়ীয়া। ১৫/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-৩.০১, 
এম.এস.এস.-২.৯৯,।

২৪৮৫৮৬৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬। এস.এম. সরাত জাহান, 
িপতা: এস.এম.শাহজাহান।

পা: মাঃ তির ল 
ইসলাম, পা মা ােরর 
বাসভবন, ঢাকা সদর ধান 
ডাকঘর, ঢাকা-১১০০।

কা ী, রফারিদয়া, 
দাউদকাি , িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 

াতক--৩.৫৮।

৯৯০৪৭২০, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭। জাফর উ াহ, িপতা: আ ল 
খােয়র।

১০৬৬, ব শওড়া পাড়া, 
১৪নং ওয়াড, িমর র-
১২১৬, কাফ ল, ঢাকা।

আ ল খােয়র ডা ার 
বাড়ী, ব বড় ধলী, ৬নং 
চরচাি য়া ইউিনয়ন, ৭নং 
ওয়াড, ঞা র বাজার, 
৩৯৩০, সানাগাজী, ফনী।

ফনী। ২০/০২/১৯৯১ দািখল-৪.৪২, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.০০, 
এম.এস.এস.-৩.০২।

০৪৯৭৪২৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৮। মাঃ কামাল হাসাইল, 
িপতা: মাঃ এমদাদ 
হাসাইন।

নািলতাবাড়ী িনজপাড়া, 
৭নং নািলতাবাড়ী 
ইউিনয়ন/৩নং ওয়াড, 
নািলতাবাড়ী, শর র।

নািলতাবাড়ী িনজপাড়া, 
৭নং নািলতাবাড়ী 
ইউিনয়ন/৩নং ওয়াড, 
নািলতাবাড়ী, শর র।

শর র। ২৬/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.২৫, 
এম.এস.এস.-৩.২৬,।

১০৮০৪২৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯। র নাহার তানিজনা, িপতা: 
মাঃ শখ ল ইসলাম।

এইচ-২৭৭, ছাটদাপ, 
রাধানগর, ছাটদাপ, 
৫০৪০, আেটায়ারী, প গড়।

এইচ-২৭৭, ছাটদাপ, 
রাধানগর, ছাটদাপ, 
৫০৪০, আেটায়ারী, 
প গড়।

প গড়। ১৫/০৮/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

, ০৭১৫৪৪৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০। মাঃ মিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আকেছদ আলী 
মাড়ল।

ম নং-১৬৪, যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়-১০০০, 
রমনা ঢাকা।

া: িলয়া, কাদাকা , 
রাকা , ৯৪৬০, 

আশা িন, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৩/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১২৭৭২৭৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১ িশলা রানী মানী, িপতা: 
িশবসংকর মানী।

শাহা র, হাসপাতাল পাড়া, 
৪নং বদরগ , ৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

শাহা র, হাসপাতাল 
পাড়া, ৪নং বদরগ , 
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

নােটার। ০১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.--২য় িবভাগ।

৪৭৫৫৯১৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২। আশালতা, িপতা: মাঃ 
আ ল আিজজ।

মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ, এিস া  

ােনজার, িনটল ই ুের  
কা ানী িলিমেটড, িনটল 
স ার, ৫ম তলা, ৭১ 

মহাখালী, বািনিজ ক 
এলাকা, ঢাকা।

ক ঠাল বািড়য়া, ভায়না, 
সাজানগ, ৬৬৬০, 

জানগর, পাবনা।

পাবনা। ৩০/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 

াতক-৩.৮০।

৭৬৮০২৭৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩ মাঃ বজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ সাই ল ইসলাম।

চ নগ ড়ী, ০৫নং 
চ নগ ড়ী, ৬৭৪০, 
বল িচ, িসরাজগ ।

চ নগ ড়ী, ০৫নং 
চ নগ ড়ী, ৬৭৪০, 
বল িচ, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৫/০৫/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-২.৩০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৬৩৭৭০৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৪। আিম ল ইসলাম, িপতা: 
মিফ ল ইসলাম।

স াল পেয় , ৫৭৫/১, 
ম বাগ, মগবাজার, ৩৬, 
১২১৭, রমনা, ঢাকা।

বপারী বাড়ী, দি ণ 
দেসদী, ১৪নং বা র হাট, 
৩৬০২, চ দ র।

চ দ র। ০১/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--৩.২৩।

৯৮৬৬৯৭৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫। মাঃ আকতা ামান, 
িপতা: মাঃ ছয়ফার ম ল।

মন র রহমান, টেমা 
ওয়াকশপ, া  ও 
পিরবার ক াণ ম ণালয়, 
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পিলখা র, র, 
৫২৬৬, িবরাম র, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৪/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২.৯৩।

৬২১৬২২৩, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬। পলাশ মার দাস, িপতা: 
ভাত মার দাস।

মািলশ র, ব ড়া, ১৮নং 
ওয়াড, ৫৮০০, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

মািলশ র, ব ড়া, ১৮নং 
ওয়াড, ৫৮০০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া।

ব ড়া। ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪২৮৮৭২৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭। ত মার ম ল, িপতা: 
রতন মার ম ল।

হা ভা া সড়ক, ধলহরা 
চ , ৮নং ধলহরাচ  
ইউিনয়ন, ৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

হা ভা া সড়ক, ধলহরা 
চ , ৮নং ধলহরাচ  
ইউিনয়ন, ৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৫/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০২০১০৫১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯। সা াম হােসন, িপতা: ত: 
আলী হােসন ধা।

দি ণ কামার গ ও, 
ভা ল, ১৫৫৬, নগর, 
ম ীগ ।

দি ণ কামার গ ও, 
ভা ল, ১৫৫৬, নগর, 
ম ীগ ।

ি গ । ১৫/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০২।

৬৩৫৭৮৭১, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০। মাছা: রাইয়া নাছরীন, 
িপতা: মাঃ জালাল উি ন।

লবাড়ী কািরগড়পাড়া 
সড়ক, ০২নং ওয়াড, 
ব ড়া, ৫৮০০, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

লবাড়ী কািরগড়পাড়া 
সড়ক, ০২নং ওয়াড, 
ব ড়া, ৫৮০০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৪২৮৮৭২৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১ মাঃ হািব র রহমান, িপতা: 
মাঃ আিমন উি ন।

াকা , ৮নং কশব র, 
৭৪৫০, কশব র, যেশার।

াকা , ৮নং কশব র, 
৭৪৫০, কশব র, যেশার।

যেশার। ১৫/১০/১৯৯১ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.১১।

৯৮৬৬৯৭৯ 
,০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২। এস.এম. মেহদী হাসান, 
িপতা: এস.এম. সাম ল 
আলম।

চর িলয়া, ৪নং িলয়া, 
৯৩৮৩, মা াহাট, 
বােগরহাট।

চর িলয়া, ৪নং িলয়া, 
৯৩৮৩, মা াহাট, 
বােগরহাট।

বােগরহাট। ২৫/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-২.৯৮।

১৮৮২০৯৯, 
০৭/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৩। মাঃ শািহন,িপতা: মাঃ 
মগেফর আলী।

খিলফা বাড়ী, ছাট 
তােল র কা িনয়া, 
বড়তােল র, ৮৭৩০, 
বামনা, বর না।

খিলফা বাড়ী, ছাট 
তােল র কা িনয়া, 
বড়তােল র, ৮৭৩০, 
বামনা, বর না।

বর না। ১০/১০/১৯৯০ দািখল-৩.৯২, আিলম-
৩.৮৩, াতক-২য় ণী, 

াতেকা র-২য় ণী।

৩৩৯৩৬০৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪। মাঃ নজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ কারবান আলী।

িড-১৬৯/২,জিসমি ন 
সড়ক, ম ছায়াবীিথ, 
২৮নং ওয়াড, গাজী র, 
১৭০০, গাজী র সদর, 
গাজী র।

ভলা র, ১নঙ 
িশবরাম র ইউিনয়ন, 
ভলা রারী র, ৫১০০, 

বীরগ , িদনাজ র।

িদনাজ র। ১৮/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৮৩১৯৮৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫। শা া রানী রায়, িপতা: জত 
কাি  রায়।

চলি কা-৮৫, জন র, 
০৮, িসেলট, ৩১০০, দি ণ 

রমা, িসেলট।

চলি কা-৮৫, জন র, 
০৮, িসেলট, ৩১০০, 
দি ণ রমা, িসেলট।

িসেলট। ০১/০১/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--২.৯০,  
এম.এস.এস.-৩.০২।

৫০৩৫৪৮৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬। িবকাশ দাশ, িপতা: িবের  
দাশ।

মৗ মী-৭৬, আগপাড়া, 
িমরাবাজার, িসেলট-
৩১০০, িসেলট সদর, 
িসেলট।

উ র প চাউন, িমজা র-
৩২১৪, ম ল, 
মৗলভীবাজার।

মৗলভীবাজার। ১০/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪৩৬৬১০৯, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭। রজাউল কিরম, িপতা: ত 
আ: গ র শখ।

বাড়ী নং ৩২, ইউিপ-০৮, 
ওয়াড-০৪, শখপাড়া, 
সিরষা, ম য়া, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

বাড়ী নং ৩২, ইউিপ-০৮, 
ওয়াড-০৪, শখপাড়া, 
সিরষা, ম য়া, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০৫/০৬/১৯৯৩ দািখল-৫.০০, আিলম-
৪.২৫, াতক-২.৬৮।

০৪২৩০৫৩/০১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮। িমিথলা মিতন, িপতা: 
এম.এ. মিতন।

১৩৫এ,আর.এম. দাস 
রাড, া র, ৪৪নং 

(সােবক-৮০নং), ঢাকা 
সদর, ১১০০।

১৩৫এ,আর.এম. দাস 
রাড, া র, ৪৪নং 

(সােবক-৮০নং), ঢাকা 
সদর, ১১০০।

ঢাকা। ১৫/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.--২.৯৯।

৯৯০৪৭৬৩, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৯। এস এম আশরা ল আলম, 
িপতা: মাঃ শাম ল আলম।

৩১৪, আফম কামাল উি ন 
হল, জাহা ীরনগ 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

১/৩, ীজ রাড, বাসা নং-
০৬, িমি  পাড়া, গাইবা া 
সদর, ৫৭০০, গাইবা া।

গাইবা া। ০১/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.িস.--৩.৪৫,  
এম.এস.এস.-৩.৬৮।

৯০৬৫৬৫২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০। সিজব মার দবনাথ িপতা: 
দেব  দবনাথ

ইটােঘালা, নায়াপাড়া, 
সায়হামনগর, ৩৩৩৩, 
মাধব র, হিবগ ।

ইটােঘালা, নায়াপাড়া, 
সায়হামনগর, ৩৩৩৩, 
মাধব র, হিবগ ।

হিবগ । ২০/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক--২.৮২।

৭৬৯৫৮৮১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১ মাছা: মিরনা খা ন, িপতা: 
মাঃ মাজাে ল হক।

আলী াম, বড় পা াসা, 
গয়হা া বাজার, ৬৭৬২, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

আলী াম, বড় পা াসা, 
গয়হা া বাজার, ৬৭৬২, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২৫/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 

াতক--২.৯৫।

৭৯৪১৯৪৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২। আই ব হােসন,িপতা: 
খারেশদ আলম।

ম নং-২২৬, ি  
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, রিজ ার 
ভবন, ১০০০, রমনা, ঢাকা।

বািলয়াডংগা, ৬নং 
ি েলাচন র, িবিপন নগর, 
৭৩৫০, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৪/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৪২৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩। িন পমা িব াস, িপতা: 
ন লাল িব াস।

িচহািলয়া, পাড়াদহ, 
৭০৩১, িমর র, ি য়া।

িচহািলয়া, পাড়াদহ, 
৭০৩১, িমর র, ি য়া।

িঝনাইদহ। ০৮/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৯১০২৩৫৬৯২৫,
 ০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪। শারিমন আ ার, িপতা: মাঃ 
শাম ল হক।

এইচ-৭৩৩, িহন মি জল 
(৩য় তলা), মানােফর 
মাড়, রানীনগ, ঘাড়ামারা, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

ঘা নারায়ন র, ভীম র, 
সর তী র, ৬৫৩০, 
মহােদব র, নওগ ।

নওগ । ০৫/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.িস.--৩.৫০,  
এম.এস.এস.-৩.৬৫।

৭৪৬২২৯৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫। রেজায়ান, িপতা: মাঃ 
দেলায়ার।

ম নং-৬৩৭, যেসন হল, 
ঢাকা িব ি ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

সানাকা র, গজািলয়া, 
৯৩০০, ক য়া, বােগরহাট।

বােগরহাট। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.৪৯,  
এম.এস.এস.-৩.৬৫।

১২৭৭২৯৩, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৭। মাহ র রহমান, িপতা: 
আ র রা াক মা া।

ম নং-২৫২, মা ারদা 
যেসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

উলা-চরাইল, উলা, ১০নং 
ভা ারপাড়া ইউিনয়ন, 
সাহস, ৯২৫০, িরয়া, 
লনা।

লনা। ১৮/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, াতক-৩.৫৫, 

াতেকা র-৩.৩৮।

১২৭৭৩৭১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮।  মার ম ল, িপতা: 
লবকা  ম ল।

সাগরপাড়া, ২২নং, 
ধাড়ামারা, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

সাগরপাড়া, ২২নং, 
ধাড়ামারা, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৮/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 

াতক-২.৭৮, 
াতেকা র-৩.২৬।

২০০২৭৬১৬৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯। খিল র রহমান, িপতা: 
মক ল হােসন।

তা ক ি া, ৮নং 
গা া ইউিনয়ন, 
শামারী, ৫৫০০, 

লালমিনরহাট সদর, 
লালমিনরহাট।

তা ক ি া, ৮নং 
গা া ইউিনয়ন, 
শামারী, ৫৫০০, 

লালমিনরহাট সদর, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ০৭/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.০৮, 

াতক-৩.০৭।

৩৮০৭৮৩৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০। মাহ র রহমান, িপতা: 
আ ল মােলক সরদার।

নয়াকাি , বািজত র, 
৭৯১০, রাৈজর, মাদারী র।

নয়াকাি , বািজত র, 
৭৯১০, রাৈজর, মাদারী র।

মাদারী র। ১৭/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 

াতক-৩.১০।

০৭১৫৪৯০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১। মাঃ কাওছার ধা, িপতা: 
মাঃ মিজ র রহমান।

: মাঃ নাঈ ল হক, 
(িপ.এ), কা ম এ াইজ ও 
ভ াট আপীলাত াই নাল, 
জীবন বীমা ভবন ৪থ তলা, 
১০ িদল শা বা/এ, ঢাকা-
১০০০।

গা য়া, বদর র, মৗকরণ, 
৮৬০১, প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০৮/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.০১।

০৩৯৪০৬১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২। মাঃ ওয়ািহ ামান, িপতা: 
মাঃ আসা ামান খান।

২৪/িড (৫ম তলা), িশিরশ 
দাস লন, ওয়াড-৪৩, ঢাকা 
সদর-১১০০, া র।

ধীত র, 
ইউিনয়ন:০৪/ওয়াড-০১, 
ধীত র বাজার, ভা কা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২১/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--৩.৪৬,  
এম.এস.এস.-৩.২৬।

০৪৯৭৪২২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৩। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল জ ার িব াস।

ফয়লা (মা ার পাড়া), 
নলডা া, ৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

ফয়লা (মা ার পাড়া), 
নলডা া, ৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--২য় িবভাগ, 
 এম.এস.এস.-৩.৪৫।

০৭১৫৪১৯, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪। র আিমন, িপতা: গালাম 
মা ফা।

আটঘিরয়া, ধানগড়া, 
৬৭২০, রায়গ , িসরাজগ ।

আটঘিরয়া, ধানগড়া, 
৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৬/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৭, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.--২.৭৬।

০৮৯৬৩২৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫। মাশিফ র রহমান, িপতা: 
মাঃ মিতয়ার রহমান।

জাড়ােগট িস এ  িব 
কালনী, বয়রা, লনা, 

তাপসী িব ীং, ম নং-
০৩, লনা, ১৬নং লনা 
িজিপও-৯০০০, লনা।

িমরডাংগা, ৩নং 
ছাগলাদহ, িমেরর কাদলা, 
৯২৩০, তরখাদা।

লনা। ২১/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.--৩.৬৬।

৭৬৩৩২০২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬। সাই াহ খােলদ সাই ন, 
িপতা: মাঃ এহসান আলী 
মা া।

বাসা নং: ৪২৮, 
দিড়ঘরেবানা, ১৫, 
রাজশাহী সনািনবাস, 
৬২০২, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী।

বাসা নং: ৪২৮, 
দিড়ঘরেবানা, ১৫, 
রাজশাহী সনািনবাস, 
৬২০২, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৩/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.--২.৭৫।

১৪৫৮৩৩২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮। অিহ ামান, িপতা: আ ল 
সালাম।

হাসনাবাদ, কািলকা র, 
চরনাচনা বাজার, ৭৯০০, 
মাদারী র।

হাসনাবাদ, কািলকা র, 
চরনাচনা বাজার, ৭৯০০, 
মাদারী র।

মাদারী র। ২০/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৩।

০৪৪৮৪৩৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯। আিমন খ কার, িপতা: 
ক.এম.শাহজাহান।

৬২নং ীন রাড, 
িনউমােকট-১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

৬২নং ীন রাড, 
িনউমােকট-১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

ঢাকা। ৩১/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.িব.এ.--৩.৮৯।

১৮৮২১২৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০। মাঃ আল-আমীন, িপতা: 
আ র রা াক হাওলাদার।

২৯, হাজী শরীফ িময়ার 
বাড়ী, নামাবাড়ী, 
িজনিজরা, করাণীগ -
১৩১০, ঢাকা।

৪৭, িব াবাগীশ, ল ী র, 
খায়াজ র টেকরহাট, 

৭৯০০, কালিকিন, 
মাদারী র।

মাদারী র। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, াতক-২য় ণী,  

াতেকা র-২য় ণী।

০৯১১০১০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০১। সাই র রহমান, িপতা: মাঃ 
ৎফর রহমান।

ফা  ফাই া  িলিমেটড, 
জাহা ীর টাওয়ার (৩য় 
তলা), ১০, কাওরান 
বাজার, ঢাকা-১২১৫।

রাজপাট, ৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ১০/০১/১৯৯১ দািখল-৪.৬৭, আিলম-
৪.৫০, াতক-২য় ণী,  

াতেকা র-২য় ণী।

১৩০৯৯৩৭, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩। মাঃ আ  নােছর িময়াজী 
িপতা: মাঃ ইউ ফ িময়াজী।

ামল শীল, েেকৗশল 
শাখা, বাংলােদশ বতার, 
আ াবাদ, চ াম।

আ  তােহর মৗলভী, উ র 
চ দ র (বড়বািড়), ৯নং 
গািব র(উ র), ধা য়া 

বাজার, ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ১১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

০৮৮৪৮৫৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪। মাঃ আসা ামান, িপতা: 
মাঃ সিফ ল ইসলাম।

বাসা নং-িস/১৩, ডািলয়া 
ভবন, েট  আবািসক 
এলাকা-০১, তজগ ও।

ছাট কিলকাতা, দবীনগ,-
০১, দবীনগ,-৬৩০০, 
চ পাইনবাবগ  সদর, 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ১৪/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬৯০৪১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫। মাঃ মঈ ল হাসান, মাঃ 
ইছা হক আলী।

ম নং-১২৭, কিব 
জমীমউ ীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

অ নম র, িনয়ান র, 
ব লী, ৭৩৫০, কালীগ , 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৬/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.--৩.৪২,  
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

০৭১৫৪৪৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬। এ এম.এম. নাজ ল বাসার 
েটা, িপতা: মাঃ আ র 

রা াক।

কামারািল, িগখািল, 
৯৪১৩, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

কামারািল, িগখািল, 
৯৪১৩, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫৯, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০৭১৫৪২১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭। মাঃ বা ল হােসন, িপতা: 
মাঃ মাফা ল হােসন।

গ-১৯৯, বীর উ ম এ ক 
খ কার সড়ক, ওয় ারেলস 
গট, মহাখালী, ২০নং 

ওয়াড, লশান, ১২১২, 
ঢাকা।

তাফ ল মা ােরর 
বািড়, ছাতনাই, ১০নং ব 
ছাতনাই ইউিনয়ন, 
ছাতনাই (কেলানী), 
৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৪/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 

াতক-২.৭৮।

০৭৬৯০৬২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৮। মাঃ আিজ ল হক খাকন, 
িপতা: মাঃ ছােয় ল হক।

িদদা ল আলম, হামা 
প, ৫১, রানা প ন 

(৮ম তলা), ঢাকা িজিপও-
১০০০।

চরযতীন, ২নং হািজর 
হাট, হািজর হাট, ৮৩৬০, 
মন রা, ভালা।

ভালা। ০১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৯৮৬৮, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আলাউ ীন।

য়া, ৫নং িদয়া 
ইউিনয়ন, ৪নং ওয়াড, 

িদয়া, ২৩৩০, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

য়া, ৫নং িদয়া 
ইউিনয়ন, ৪নং ওয়াড, 

িদয়া, ২৩৩০, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০২/১৯৮৯ দািখল-৩.১৭, আিলম-
৩.৪২, াতক-২য় ণী,  

াতেকা র-২য় ণী।

৮০৮৭৩৭১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০। মাঃ এনা ল হক, িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল।

ম নং-২১৫, মা ারদা 
যেসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

হােস ী মাকাম পাড়া, 
হােস ী-২৩২৬, 

পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১ ◌১/০৩/১৯৯২ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.০৫,  
এম.এস.এস.-৩.০৩।

১২৭৭৩০৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১। মাঃ আ ল জিলল, িপতা: 
মাঃ মাহ ল হক।

ম নং-১১৭, হাজী হা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িনজপাড়া, (িদয়ারাপাড়া), 
৬নং িনজপাড়া ইউিনয়ন, 
বলরাম র, 
৫২২০,বীরগ , িদনাজ র।

িদনাজ র। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৩.২, িব.এস.এস.--
৩.৩৬,  এম.এস.এস.-
৩.৫০।

১২৭৭২৭০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২। মাঃ জজিময়া, িপতা: মাঃ 
ামান।

মাঃ জজিময়া, ম নং- 
১০৬, হাজী মাহা দ 

হসীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

০৭ দ: রামনগর 
মাইজপাড়া, রাইল, 
চরেগারক র, ২২৬০, 
হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৫২।

১২৭৭২৭১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩। ইয়াসিমন আরা ইিত, িপতা: 
মাঃ ইি স আলী।

উ রপাড়া, উ র িখলগাতী, 
দউলাবাড়ী, রতনবিরষ, 

১৯৮০, ঘাটাইল, টা াইল।

উ রপাড়া, উ র 
িখলগাতী, দউলাবাড়ী, 
রতনবিরষ, ১৯৮০, 
ঘাটাইল, টা াইল।

টা াইল। ০৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৮।

১২৭৭২৭২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৪। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম।

হাজী হ দ হসীন হল, 
ম নং-১১৭, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

শািরয়া, স ান র/০৪নং 
শািরয়া, ঘাটাইল, 

টাংগাইল।

টা াইল। ১৩/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৫,  
এম.এস.এস.-৩.৪০।

১২৭৭২৬৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫। মাঃ মাহসীন আলী ম ল, 
িপতা: মাঃ মক ল হােসন 
ম ল।

ম নং-১১৭, হাজী হা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

ীপ চ দ র, ৮নং 
হাটকা পাড়া ইউিনয়ন, 
হাটেমাজা হারগ , ৬৫৯৭, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ০১/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.--৩.৪৫,  
এম.এস.এস.-৩.৩৪।

১২৭৭২৭৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬। ফারজানা রহমান, িপতা: 
শখ ফজ র রহমান।

১০৭৬, পি ম ন ীপাড়া, 
ইউিনয়ন-দি ণগ ও, 
ওয়াড-০১, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

১৪/২, রাজাখালী, মইন 
রাড, ডমরা, ওয়াড-০৪, 
ডমরা, ১৩৬০, ঢাকা।

ঢাকা। ৩০/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৫৫৭৯৫, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭। সাই ীন, িপতা: ত: 
জালালা উ ীন।

িজ-৪৪, আগারগ ও 
সরকারী াফ কায়াটার, 
শের বাংলা নগর, ১২০৭, 

ঢাকা।

যাগীর কাফা (বাগপাড়া), 
বেহড়াৈতল, ১৯৬০, 
সিখ র, টাংগাই

টা াইল। ০৩/১১/১৯১১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.--
৩.৬৮,  এম.এস.এস.-
৩.৭৮।

১২৭৭২৪৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯। মাঃ িনজাম উি ন, িপতা: 
মাঃ নয়ািময়া সরদার।

৫৩১/১, খানবাড়ী, 
গায়ালবাড়ী মাড়, দিনয়া, 

১২৩৬, যা াবাড়ী, ঢাকা।

মিত সরদার বাড়ী, হাজীর 
হাট, দশিমনা, ৮৬৩০, 
দশিমনা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০৩/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮১২০৭০৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০। মাঃ কাউছার, িপতা: 
রিফ ল ইসলাম।

িময়াজী বািড়, পি ম 
িসংহ, ভাের া উ র, 
কংশনগর, ৩৫৩১, িড়চং, 

িম া।

িময়াজী বািড়, পি ম 
িসংহ, ভাের া উ র, 
কংশনগর, ৩৫৩১, 
িড়চং, িম া।

িম া। ০৩/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.১৫।

০৭১৫৪৩২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১। শাহনাজ আ ার, িপতা: 
মাঃ িসি ক।

িস-৪০, গ া, ০৯, সাভার-
১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

িস-৪০, গ া, ০৯, সাভার-
১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ১৫/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০১৫৪৫৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



২২২।। মাঃ রজাউল কিরম, িপতা: 
মাঃ মিফ ল ইসলাম।

৩৩৯/দি ণ গাড়ান, 
িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯।

বাদীর বাড়ী, বাের র, 
রাজা র, বীের র-৩৫২৬, 

িম া।

িম া। ০১/০৯/১৯৮৯ দািখল-৩.০০, আিলম-
৩.৪২ িব.এস.এস.--২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

০০৬৯৮৪৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩। মাঃ ওয়ািহ র রহমান, 
িপতা: ত: আ স ছা ার 
ল র।

৩৪৬/২/১, ম পীেররবাগ, 
মিন র, িমর র, ১২১৬, 
ঢাকা।

রামচ র, হাজী র, 
লবাড়ী, ৭৬০০, মা রা।

মা রা। ২০/০২/১৯৮৭ দািখল-২.৮৩, আিলম-
২.০০ িব.এস.এস.--২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৮০১৫৪৬১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪। মেনার ন পাল িপতা: 
মািনক চ  পাল।

নারায়ন র, ০৩, বাঘা-
৬২৮০, বাঘা, রাজশাহী।

নারায়ন র, ০৩, বাঘা-
৬২৮০, বাঘা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.--২.৯৮,  
এম.এস.এস.-৩.০০।

১৮০৭৭৫৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬। আরসা ামান, িপতা: 
ই াহীম।

৬৪৫, আিজ র, ৯নং 
চরাগ র, সর তী র-

৬৫৩০, মহােদব র, নওগ ।

৬৪৫, আিজ র, ৯নং 
চরাগ র, সর তী র-

৬৫৩০, মহােদব র, 
নওগ ।

নওগ । ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.--২.৯০৪,  
এম.এস.এস.-৩.০৪২।

৭৬৫৬০৭৯, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৭। মাঃ িজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ সেক ার আলী।

হাদল পি ম পাড়া, 
হাদল/০২, ধা য়াঘাটা, 
৬৬৫০, ফিরদ র, পাবনা।

হাদল পি ম পাড়া, 
হাদল/০২, ধা য়াঘাটা, 
৬৬৫০, ফিরদ র, পাবনা।

পাবনা। ১১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৮৫৮২৪০০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল হা ান।

জাড় িরয়া, ০১ 
সাহারবা , জাড় িরয়া, 
৭১১০, গাংনী, মেহর র।

জাড় িরয়া, ০১ 
সাহারবা , জাড় িরয়া, 
৭১১০, গাংনী, মেহর র।

মেহর র। ০১/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--৩.০৮৬।

৭৪৬৬৮৫৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯। সৗিম  ব য়া চৗ রী, িপতা: 
দীপ ব য়া চৗ রী।

ন নং-১০০২, জগ াথ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০।

ব ালা, বরিময়া, ধ য়া, 
৪৩৭১, প য়া, চ াম।

চ াম। ৩০/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৬৫,  
এম.এস.এস.-৩.৪৪।

১২৭৭২৪৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩০। তাহ িমনা আ ার, িপতা: 
আলী মি ন।

কাজম আলীর বািড়, দি ণ 
ভাদা ী, িলয়া, 
কালীগ , ১৭২০, কালীগ , 
গাজী র।

কাজম আলীর বািড়, 
দি ণ ভাদা ী, িলয়া, 
কালীগ , ১৭২০, 
কালীগ , গাজী র।

গাজী র। ২০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৫২৯৬৪২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩। মাঃ তাশরী ল হাবীব িবন 
তা কদার, িপতা: মাঃ 
আ স সালাম।

ষভা ার, ৫৫২০, 
কালীগ , লালমিনরহাট।

ি  বািড়, মদী, ২৩২০, 
হােসন র, িকেশারগ ।

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

াতক-৩.২২, 
াতেকা র-৩.২৩।

২০৪৫০৭৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪। তািহরা জিরন, িপতা: 
মাহা দ আ াহ।

১৭/এ, (২য়তলা), টালার 
বাগ, ১২নং, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

১৭/এ, (২য়তলা), টালার 
বাগ, ১২নং, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

ঢাকা। ২১/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

০৮৯৬৫২৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫। সারিমন আ ার, িপতা: ত: 
মাঃ লহাজ উি ন বপারী।

িশকদার বািড়, ছলা িনয়া, 
দীঘা, ৮৫৪১, নািজর র, 
িপেরাজ র।

িশকদার বািড়, 
ছলা িনয়া, দীঘা, ৮৫৪১, 

নািজর র, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০৭/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬৭, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৫৮৮৪৮৪২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬। মাঃ অিহ ামান, িপতা: 
মাঃ ইছাহক আলী।

আতসখানা লন, রােকয়া 
িভলা, বািড় নং-৭-এ, াট-
৪, ২৪, লালবাগ, ঢাকা-
১২১১

গয়ড়া, চ ন র, ৯৪১৫, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০১/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 

াতক-৩.০৯।

১১৩৫১৪৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭। ফােতমা বগম, িপতা: মাঃ 
আিন র রহমান।

ফিকর বািড়, রামনাথ র, 
৩নং চর এক কিরয়া, 
ল র র, ৮২৭১, 
মেহি গ , বিরশাল।

ফিকর বািড়, রামনাথ র, 
৩নং চর এক কিরয়া, 
ল র র, ৮২৭১, 
মেহি গ , বিরশাল।

বিরশাল। ১৫/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এ.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬৭৬০৬৩৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮। হা দ মিশউর রহমান, 
িপতা: হা দ ব উ ীন।

ম নং-১৭৬, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

৮১৩, িনয়া নগর, ৮নং 
দ পাড়া, সিলমাবাদ, 
৩৭০৩, ল ী র।

ল ী র। ০১/১২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৫৫, এম.এস.এস.-
৩.৫৩।

৮৮৬৯৫৯৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪০। মাঃ দেলায়ার, হােসন, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

ম নং ৫১৩, কিব 
জসীমউ ীন হল, ঢাকা 
িব িব াল-১০০০।

চরিবনা ই, ৭নং বা য়া, 
িমর য়া, ১৯৩৬, 
চৗহালী, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৫/০২/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৬৮, এম.এস.এস.-
৩.৬৩।

১২৭৭৩৯৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১। িমজা র রহমান, িপতা: র 
আহমদ।

ম নং ৪১১, কিব 
জসীমউ ীন হল, ঢাকা 
িব িব াল-১০০০।

বপাড়া, কািলর ছড়া, 
ইদগা, ৪৭০২, ক বাজার 
সদর, ক বাজার।

ক বাজার। ১০/১০/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৭৭, এম.এস.এস.-
৩.৬৯।

১২৭৭৩৯৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৩। রিফ ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল আউয়াল।

ম নং ৩১২, কিব 
জসীমউ ীন হল, ঢাকা 
িব িব াল-১০০০।

চরভা্ ার উ র, 
চরভা া, ৩নং দি ণ 
আলিগ, ৮নং ওয়াড, 
গ ামারা, ৩৬৬১, 
হাইমচর, চ দ র।

চ দ র। ১২/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৫৭, এম.এস.এস.-
৩.৪৭।

১২৭৭৩৯৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৪। মাঃ িরয়া ল ইসলাম, 
িপতা: িসরা ল ইসলাম।

ম নং ৪১১, কিব 
জসীমউ ীন হল, ঢাকা 
িব িব াল-১০০০।

িনজামকা ী দি ণ পাড়া, 
৪নং ওয়াড, িনজামকা ী, 
৮১০১, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১৫/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৫৮, এম.এস.এস.-
৩.৫৬।

১২৭৭৪০০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৫। ইসরাত মাহযাবীন, িপতা: 
মাঃ এমদা ল আলম।

৩৭, উলরভ া, ২৭ নং 
ওয়াড, কাজলী, ৬২০৪, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

৩৭, উলরভ া, ২৭ নং 
ওয়াড, কাজলী, ৬২০৪, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.১১,  
এম.এস.এস.-২.৬৪।

৭৪৬২৩০৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৬। উিম রানী দাস, িপতা: কশব 
চ  দাস।

: রতন চ  দাস, সানালী 
াংক, জাতীয় সংসদ 

ভবন শাখা, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

শশীগ , পা-হাট শশীগ , 
৮৩৫০, উপেজলা: 
ত মি ন, জলা: ভালা।

ভালা। ২৮/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৭৭০৬৩৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৭। মাঃ রািজ ল হাসান, িপতা: 
অিহ র রহমান।

: সাই ল ইসলাম, সাঃট-
া িরক কাম-

কি উটার অপােরটর, 
হণ ও রণ, ইউিনট, 

মি পিরষদ িবভাগ, 
বাংলােদশ সিচবালয়।

িবশকাটলী, ১২নং 
চর ঃখীয়া পি ম 
ইউিনয়ন, রাম র বাজার, 
৩৬৫৪, ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ২০/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৮৬৭১৬৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪৮। জয়  র ন িবজয় রী, িপতা: 
র ন িবজয় রী।

আহসান উ াহ হল, ম নং-
৩৫৪, েয়ট, ঢাকা-১০০০।

হািজনগর, ৬৫৩০, 
িনয়ামত র, নওগ ।

নওগ । ২২/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.--১ম  ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৫৪২০৮০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৯। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ লাকমান চৗ রী।

১৭/৬, ক-িস, তাজমহল 
রাড, ২৯নং ওয়াড, 
মাহা াদ র-১২০৭, ঢাকা।

বরাগীপাড়া, ৬নং 
ভা ারা, বালা র, ৫১০, 
িবরল, িদনাজ র।

িদনাজ র। ১০/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৩,  
এম.এস.এস.-৩.২২।

১১৪৮৮৫৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫০। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল গ র শখ।

িদয়ার, িহমােয়ত র, 
শািনরিদয়ার, ৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

িদয়ার, িহমােয়ত র, 
শািনরিদয়ার, ৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

পাবনা। ১০/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.২১।

৭৬৮০৩০৩, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫১। রিহমা খা ন, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই ম ল।

চ াই, একদ , ৬৬১০, 
আটঘিরয়া, পাবনা।

চ াই, একদ , ৬৬১০, 
আটঘিরয়া, পাবনা।

পাবনা। ০৬/০৩/১৯৯২ দািখল.-৪.৪২, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৪।

৭৬৮০২৯৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫২। আলী আহেমদ, িপতা: 
শাম ল আলম।

বাড়ী নং-৬২০, সড়ক নং-
৩৫৫, িসংগা( বপাড়া), 
০৬, গা র, ৬২৪০, 
গা র, রাজশাহী।

বড়া (পি মপাড়া), ৪নং 
দলয়াবাড়ী, বি য়ার র, 

৬২৪০, গা র, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০১/১৯৮৮ দািখল.-৩.৮৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪৫৩৯৮৪, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৩। ইয়ািসন আরাফাত, িপতা: 
ার খান।

ম নং-১৬০, শহীদ 
সােজ  জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়-১০০০।

হািকম র, ৭৪১০, 
চৗগাছা, যেশার।

যেশার। ২২/০৬/১৯৯১ দািখল.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.০৭,  
এম.এস.এস.-৩.০৮।

০৭১৫৪২০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৪। মাঃ নজ ল ইসলাম, িপতা: 
ত: আদম আলী।

: মাঃ সাহব উি ন, ম 
নং-২১৪, িহসাব শাখা, 
িব.িপ.এস. শাসন 
একােডিম, নবাব হািব াহ 
রাড, শাহবাগ, ঢাকা-

১০০০।

কয়ড়া, মাগাছা, ৬৭২০, 
রায়গ , িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৫/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮২৪০২৬, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৫৫। মাঃ িব ল হােসন, িপতা: 
মাঃ আিমন উি ন।

চর শবরাম র, িহমাইত র 
(৯), িহমাইত র, ৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

চর শবরাম র, 
িহমাইত র (৯), 
িহমাইত র, ৬৬০০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

পাবনা। ১২/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.--৩.০২,  
এম.এস.এস.-৩.১২।

৭৬৮০২৯৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৮। মাঃ তাজ ল হক সরকার, 
িপতা: মাঃ আ  এিহয়া 
সরকার।

বাসা নং-৮, সড়ক নং-১, 
বালাপাড়া (২০নং 
মগাওয়াট), ২২ বা খ , 

৫৪০০, রং র সদর, রং র।

বাসা নং-৮, সড়ক নং-১, 
বালাপাড়া (২০নং 
মগাওয়াট), ২২ বা খ , 

৫৪০০, রং র সদর, 
রং র।

রং র। ৩০/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.৪.৪০, 
িব.িব.এ.-১ম ণী।

৬৮৪৫২৭০, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬০। কিসতা রহমান শায়লা, 
িপতা: এস.এ. িমজা র 
রহমান।

৩৮, িময়াপাড়া, 
রানীবাজার, ১২, 
ঘাড়ামাড়া, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

৩৮, িময়াপাড়া, 
রানীবাজার, ১২, 
ঘাড়ামাড়া, বায়ািলয়া, 

রাজশাহী।

রাজশাহী। ৩০/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৪,  
এম.এস.এস.-৩.৬৪।

৭৪৬২৩০৫, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬১। মাঃ মাতােলব হােসন, 
িপতা: মাঃ আ র রহমান।

ভবানী র, ৩নং 
িদয়াপিতয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ, ধরাইল, ৬৪০০, 
নােটার।

ভবানী র, ৩নং 
িদয়াপিতয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ, ধরাইল, ৬৪০০, 
নােটার।

নােটার। ১৯/০১/১৯৮৮ দািখল-২.৩৩, 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫০১৯৩৫৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৩। স য় মার ঘাষ, িপতা: 
সে াষ ঘাষ।

বায়সা, মিজদ র/০২নং 
ওয়াড, কশব র, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

বায়সা, মিজদ র/০২নং 
ওয়াড, কশব র, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

যেশার। ০১/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

৭০৫২০৪৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৪। রীফাত রী য়ানা, িপতা: 
আ ল জ ার।

: মাঃ কিবর হােসন, 
অিফস সহকারী কাম 
কি উটার অপােরট (সা: 
সবা), বপজা, ঢাকা।, 

বাড়ী নং-১৯/িড, রাড নং, 
০৬, ধানমি  ঢাকা-১২০৫।

রীফাত রী য়ানা, ামী: 
মাঃ কিবর হােসন, াম: 

রং র, পা: রায় রা, 
জলা: নরিসংদী।

নরিসংদী। ১৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১৬, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০৮৮২৫০৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২৬৫। মাঃ কাউছার হােসন, 
িপতা: মাঃ কিবর হােসন।

২/এফ, ৫/৩, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬।

হাস গর, জীবনগ  
বাজার, বা ারাম র, 
িব.বািড়য়া-৩৪১৬।

িব.বািড়য়া। ২৪/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.২৬,  
এম.এস.এস.-৩.১৯।

০৮৯৫৮৬৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৬। মাঃ রা  আহেমদ, িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম।

২/এফ, ৫/৩, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬।

হাবাস র, ৭৭২০, পাংশা, 
রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০১/০২/১৯৮৭ দািখল-৩.৩৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৪৪।

০৬৬৬৪৬৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৭। মাঃ আ ল ওয়ািকল, িপতা: 
মাঃ িগয়াস উি ন।

২/এফ, ৫/৩, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬।

০২, আিমন কমে  এর 
পছেন, সদর হাসপাতাল 
রাড, া ণবাড়ীয়া-

৩৪১৬।

া ণবাড়ীয়া। ০৭/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৪,  
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

০৬৬৬৪৬৭, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৮। সািময়া আহেমদ িরনথী, 
িপতা: সাঈদ আহেমদ 
রামান।

২/এফ, ৫/৩, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬।

০২, পি ম পাইকপাড়া, 
০২, া ণবাড়ীয়া সদর, 
৩৪০০, া ণবাড়ীয়া, 
পৗরসভা, া ণবাড়ীয়া।

া ণবাড়ীয়া। ০৩/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৫।

০৮৯৫৮৬৪, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৯। মাঃ কাম ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আনছার আলী।

ম মরী, বািজত িখলা, 
২১০০, শর র।

ম মরী, বািজত িখলা, 
২১০০, শর র।

শর র। ১১/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.িব.এ.-৩.৭৫,  
এম.িব.এ.-৩.৮০।

০০৫১৪৮৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭০। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল

দােসর হাট বাজার, দি ণ 
আড়ািনয়া চ দ র, শ ু র 
খােসর হাট-৮৩৫০, 
ত ি ন, ভালা।

দােসর হাট বাজার, দি ণ 
আড়ািনয়া চ দ র, শ ু র 
খােসর হাট-৮৩৫০, 
ত ি ন, ভালা।

ভালা। ০১/০১/১৯৮৯ দািখল -৪.০৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.৩৫।

০৫৬২৮৮৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭২। লক মার হালদার, িপতা: 
িনল চ  হালদার।

এইচ-৮১৬, পা  অিফস 
রাড, দাস র, ২নং 

ওয়াড, ৬৪৪০, নােটার।

এইচ-৮১৬, পা  অিফস 
রাড, দাস র, ২নং 

ওয়াড, ৬৪৪০, নােটার।

নােটার। ১১/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.--২.৮৫,  
এম.এস.এস.-৩.০৯।

১৮০৫৩১২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



২৭৪। িশিরন আকতার থমা, 
িপতা: মাঃ আই ব আলী।

বািড়-৪/১, ক-িব, রাড-
০২, পলাশ র, দিনয়া, 
১২৩৬, কদমতলী, ঢাকা।

বািড়-৪/১, ক-িব, রাড-
০২, পলাশ র, দিনয়া, 
১২৩৬, কদমতলী, ঢাকা।

ঢাকা। ০৯/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৭,  
এম.এস.এস.-৩.৪৪।

১৫৫২৫৬৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৫। ছািমউল ইসলাম, িপতা: 
বদ ল আলম।

স জপাড়া, ৩নং থানাহাট, 
িচলমারী, ৫৬৩০, 
িচলমারী, িড় াম।

স জপাড়া, ৩নং থানাহাট, 
িচলমারী, ৫৬৩০, 
িচলমারী, িড় াম।

িড় াম। ০৩/০৫/১৯৯১ দািখল -৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১১।

১২৭৭৩৩৫, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৬। হা দ আলী শািকল, িপতা: 
হা দ ওমর আলী।

: সয়দ তাওিহদ 
আহেমদ, ১-িড, ৩-৩৩, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬।

: হা দ ওমর আলী, 
ন য়া, বাঘা, ক বাগ, 
৩১০০, গালাপগ , 
িসেলট।

িসেলট। ০৭/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.--২.৯০,  
এম.এস.এস.-৩.০৪।

০৮৯৫৮৯৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৭। রিম ল হক, িপতা: হািব ল 
হক।

আ াহ আল মাহা ব, 
১৪৩ ি েস  রাড, 
কলাবাগান, িনউমােকট, 
১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

হািব ল হক, রাতইল, 
৮১৩২, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ২৯/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.--২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস.-১ম িবভাগ।

০৭১৫৪৮৫, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৯। মাঃ ফিরদ হােসন, িপতা: 
মাঃ ইসলাম উ ীন।

৩১, ৩/এফ, ০১, 
আজম র, উ রা, ঢাকা।

চােপাড় পাবতী র, ৪নং 
লেহ া/০৬, গাগর, 

৫১২০, রানীশনৈকল, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৬/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.--৩.৩৪,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১৮৩৬৬২৯, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮০। মাঃ নািহ ল ইাসলাম, 
িপতা: মাঃ মায়াে ম 
হােসন।

০৬ ী াজার িপছেন, 
মােমনবাগ, কানাপাড়া, 

১৩৬২, যা াবািড়, ঢাকা।

বপাড়া, সািলমাবাদ, 
১৯৩৮, নাগর র, 
টা াইল।

টা াইল। ০৭/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.--৩.৪৫।

১৫৯৭০১৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮১। আহা দ হােসন, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

ল ী র, বপাড়া, ১নং 
গাবিরয়া আ া র, 

ল ী র, ২৩৩৮, 
িলয়ারচর, িকেশারগ ।

ল ী র, বপাড়া, ১নং 
গাবিরয়া আ া র, 

ল ী র, ২৩৩৮, 
িলয়ারচর, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৭/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.৫৯,  
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

০৮৭৮০৫৫, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



২৮৩। অিন চৗ রী, িপতা: মর ম 
জিলল চা রী।

সয়দ বাড়ী, চ-১০১/২/ই, 
উ র বা া, ২১, বা া, 
( লশান), ১২১২, বা া, 
ঢাকা।

বাসা নং-৬৫, কালিকিন 
হাই ল রাড, 
চরিবভাগদী, ৪নং ওয়াড, 
কালিকিন-৭৯০২, 
কালিকিন, মাদারী র।

মাদারী র। ২২/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-িস, িব.এ.-
-২য় ণী, এম.এস.এস.-
১ম ণী।

০২৪৯৬৮২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৪। হািব র রহমান, িপতা: 
ছািমউর রহমান।

িশিরকা ী, ৬নং না ঘাট 
ইউ/িপ, রাম , ৩৩০১, 
না ঘাট, হিবগ ।

িশিরকা ী, ৬নং না ঘাট 
ইউ/িপ, রাম , ৩৩০১, 
না ঘাট, হিবগ ।

হিবগ । ০৪/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী।

৮১৯১৬৮২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৫। তািনয়া পারিভন, িপতা: মাঃ 
গালাম ওহাব।

কািছকাটা, ০৭নং, 
কািছকাটা, দাস র, 
নােটার।

কািছকাটা, ০৭নং, 
কািছকাটা, দাস র, 
নােটার।

নােটার। ০৯/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস. -৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-িস, ৪.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.২য় ণী।

৭৬৫৬০৮৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৬। আ ল মিজদ, িপতা: আ ল 
ওহাব।

পি ম পাড়া, কমল র, 
২নং চৗ হনী, মনতলা-
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

পি ম পাড়া, কমল র, 
২নং চৗ হনী, মনতলা-
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

হিবগ । ০৪/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.--২য় ণী।

৮১৯১৬৮৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৭। অমল চ  রায়, িপতা: 
িডেজ  নাথ রায়।

২০১৮, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

ভা ারদহ, জগতেবড়/০৭, 
পাট াম, ৫৫৪০, পাট াম, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ২৫/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.২য় ণী।

০৮৯৬৪৯১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৮। র আলম শখ, িপতা: তা 
শখ।

উল র, ৮১০১, গাপালগ  
সদর, গাপালগ ।

উল র, ৮১০১, গাপালগ  
সদর, গাপালগ ।

গাপালগ । ৩১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-এ-, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-িব+,  
এম.এস.এস.-িব+।

০৮৯৬৩৫১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



২৮৯। রােসল িময়া, িপতা: আ র 
রািশদ।

কা ার বাড়ী, রায়পাশা, 
জাহা ীর র, ২নং ওয়াড, 
দউলজারা, ২৩০০, 

না াইল, ময়মনিসংহ।

কা ার বাড়ী, রায়পাশা, 
জাহা ীর র, ২নং ওয়াড, 
দউলজারা, ২৩০০, 

না াইল, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.২.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৬৪১২৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯১। েবল চৗ রী,িপতা: বা ল 
র জন চৗ রী।

টাকা িকয়া, বড়দল (দ.), 
তািহব র, ৩০৩০, 
তািহর র, সনামগ ।

টাকা িকয়া, বড়দল (দ.), 
তািহব র, ৩০৩০, 
তািহর র, সনামগ ।

নামগ । ২০/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.২য় ণী।

৭৬৬৯০৯৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯২। মিনকা রানী দাস, িপতা: 
িশ  র ন দাস।

মন চ  দােসর বাড়ী, 
চরজা ািলয়া, ৭নং হািজর 
হাট ইউিনয়ন, ক নানগর, 
৩৭৩১, কমলনগর, 
ল ী র।

মন চ  দােসর বাড়ী, 
চরজা ািলয়া, ৭নং 
হািজর হাট ইউিনয়ন, 
ক নানগর, ৩৭৩১, 
কমলনগর, ল ী র।

ল ী র। ০১/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.২য় ণী।

৮৭৫৯৮৭৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৩। শারমিন আ ার, িপতা: মাঃ 
আব ল আওয়াল।

এ.আর. জাহান ানসন, 
বাসা-০৯, মােমনবাগ 
আবািসক এলাকা, ০৭নং 
ষালশহর ওয়াড, আিমন 
ট িমল , ৪২১১, 

প চলাইশ, চ াম।

রা রা, ধাম র ইউিনয়ন, 
বড় হাত কাড়া, ১৬৮০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

টা াইল। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--৩.০৭,  
এম.এস.এস.-৩.১৩।

৪৬৯৮১১০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৪। শখ নাই র রহমান, িপতা: 
শখ আ ল মা ান।

শখ বাড়ী, িহতাম র, 
গদাই র, ৯২৮১, 
পাইকগাছা, লনা।

শখ বাড়ী, িহতাম র, 
গদাই র, ৯২৮১, 
পাইকগাছা, লনা।

লনা। ২১/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.--৩.১৫,  
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

৭৪৬২৩১১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



২৯৫। মাছা: রািফকা লতানা, 
িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম।

ধানগড়া, বাজার রাড, 
ধানগড়া, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

ধানগড়া, বাজার রাড, 
ধানগড়া, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.--৩.২০,  
এম.এস.এস.-৩.১০।

৬০২৮৭৮৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৬। মাঃ িহরা িময়া, িপতা: মাঃ 
শিহদ িময়া।

রাধানগর, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, িকেশারগ ।

রাধানগর, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১২/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.--৩.০৪।

০৪২৮৫৯৬/৪৬/
১২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৭। মাঃ ছালামত আলী, িপতা: 
মাঃ কিছ ীন।

বংশী র, ঈ রী র, ৯৪৫০, 
ামনগর, সাত ীরা।

বংশী র, ঈ রী র, 
৯৪৫০, ামনগর, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৫/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.--৩.০৬,  
এম.এস.এস.-৩.১৪।

০৮৯৫৮২১, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৮। মাঃ রিফ ামান খান, 
িপতা: মাঃ আ র রউফ 
খান।

প চগািছ শাি রাম, ১০নং 
প চগািছ শাি রাম, 
শাভাগ  বাজার, ৫৭২০, 

রগ , গাইবা া।

প চগািছ শাি রাম, ১০নং 
প চগািছ শাি রাম, 
শাভাগ  বাজার, ৫৭২০, 

রগ , গাইবা া।

গাইবা া। ২৩/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.--৩.০০,  
এম.এস.এস.-৩.০২।

০৮৯৫৮২২, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৯। মাঃ িজয়া উ ীন, িপতা: 
মাঃ মিহউ ীন।

মিহউ ীন করাণী বািড়, 
চরল ী, ৯নং চরগাজী, 
রামগিতর হাট, ৩৭৩২, 
রামগিত, ল ী র।

মিহউ ীন করাণী বািড়, 
চরল ী, ৯নং চরগাজী, 
রামগিতর হাট, ৩৭৩২, 
রামগিত, ল ী র।

ল ী র। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.২য় ণী।

০৭৬৯০৬১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০০। আিরফ হােসন, িপতা: মাঃ 
বাহা উি ন।

ম নং-২৪৯, সােজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

নগর, উজানচর, 
৩৪২০, বা ারাম র, 
া ণবাড়ীয়া।

া ণবাড়ীয়া। ০১/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.--৩.২২,  
এম.এস.এস.-৩.২২।

০৮৭৩২৩৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০১। মাঃ হাসান সাহ, িপতা: 
ইসলাম শখ।

ন নং-২০৩, হাজী . 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

নারায়ন র, ০৪, পাংশা, 
৭৭২০, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ১৭/১১/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-২য় 

ণী, এম.এস.এস.২য় 
ণী।

০৭১৫৮৩৬৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৩০২। মাঃ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ শিহদ আলী।

ম নং-৪২৮, িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

কনা কা া, ডৗহাখলা, 
রামেগাপাল র, ২২৭০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৭/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৬,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১২৭৭৩২১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৩। মিন ামান, িপতা: আ ল 
খােলক।

ম নং-৪০২, ি : 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

ব বলগাছা, বলগাছা, 
২০২২, ইসলাম র, 
জামাল র।

জামাল র। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৫,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১২৭৭৩২০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৪। নাজ ল দা সাহাগ, িপতা: 
আ  তােহর।

২৭২/৩, (তয় তলা), 
মািলবাগ, শাি নগর, 
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

দীঘলগ এ, মনতলা, 
২২১০, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯৪ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, াতক-৩.২২।

৯৭১৭৫৩৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৬। সত িজৎ দাস, িপতা: ধীর 
চ  দাস।

িস-৩--এফ, শাহাজাহান র 
রলওেয় কেলানী, ঢাকা 

১২১৭, শাি নগর, ঢাকা।

রৗয়া, ৪নং শা া 
ইউিনয়ন, হাইল, 
৩৩৬০, শা া, সানামগ ।

নামগ । ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৬৭৫৮০২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৭। শামীমা আ ার, িপতা: 
ওয়ািহ ল হক সরকার।

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ 
িনং স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে , ২য়তলা, 
আগারগ ও, ঢাকা।

মীর র, ৪নং সাহাপাড়া, 
িব র, ৫৭০০, গাইবা া 
সদর, গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৮৫৮২৪৪৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৮। মাঃ ফির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আমজাদ হার।

ইবদা মিরন, ঔ িনয়া, 
বাগমার, ৬৭৬২, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

ইবদা মিরন, ঔ িনয়া, 
বাগমার, ৬৭৬২, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৯৯৮৯৬২৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৯। মাঃ খায় াল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শােহদ আলী।

ছাট ল বাড়ী, গািড়দহ, 
খামারকাি -৫৮৪০, 
শর র, ব ড়া।

ছাট ল বাড়ী, গািড়দহ, 
খামারকাি -৫৮৪০, 
শর র, ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯৩৯২৩০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩১০। মাঃ ফির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ হিববার রহমান।

কালশীমা , গাড়ীদহ, 
আর.িড.এ-৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

কালশীমা , গাড়ীদহ, 
আর.িড.এ-৫৮৪০, 
শর র, ব ড়া।

ব ড়া। ০৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৯৩৯২২৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১১। মাঃ এনা ল হক রিবন, 
িপতা: মাঃ মিহউি ন।

৬৩৪, সরাই মসিজদ রাড, 
দিনয়া, ১২৩৬, কদমতলী, 
ঢাকা।

৬৩৪, সরাই মসিজদ 
রাড, দিনয়া, ১২৩৬, 

কদমতলী, ঢাকা।

ঢাকা। ১৪/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১৫৯৭১১১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১২। মাঃ আিশ ামান, িপতা: 
মাঃ ওয়ােজদ আলী।

১২২৫, ব মিন র, বাবা 
েরর মসিজদ গিল, 

িমর র-২, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

া ণ ডা া, ঢা িরয়া, 
বায়ািলয়া ঘাট, ৭৪৪০, 

মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ০৫/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৩০,  
এম.এস.এস.-৩.৪১।

০৪৯৭৪৬১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৩। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ আ র রিহম।

বাসা নং- ৩৮/৯, িবএএফ 
ঘ  ব ব  িমেটালা, 
ঢাকা ক া নেম , ১২০৬, 
ঢাকা।

নয়াপাড়া, ধা য়া 
কামাল র, ধা য়া-২১৪০, 
বকশীগ , জামাল র।

জামাল র। ০১/০১/১৯৯১ দািখল-৪.৪২, আিলম-
৪.৭৫ িব.এস.এস.-৩.৪৭, 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

০৮৭৭৯৩৫, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৪। মা দ শখ, িপতা: মাঃ 
িমজা র রহমান।

চরভাট পাড়া, রাতইল, 
চরভাট পাড়া, ৮১৩২, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

চরভাট পাড়া, রাতইল, 
চরভাট পাড়া, ৮১৩২, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ১৮/০৯/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-২.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪,  
এম.এস.এস.-৩.০৫।

০৭৮০১৯৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৫। উে  সািলমা চৗ রী, িপতা: 
মাঃ নািসরউ ীন চৗ রী।

এ.আর. জাহান ানসন, এ-
০২, মােমনবাগ আবািসক 
এলাকা, ০৭নং ষালশহর 
ওয়াড, আিমন ট িমল , 
৪২১১, প চলাইশ, চ াম।

আিজম র, ১৬নং ক য়া, 
অিলরহাট, প য়া, চ াম।

চ াম। ৩০/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
আই  িডে ামা-উ ীণ।

৪৬৯৮১০৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩১৬। মাঃ আমরান হাসাইন, 
িপতা: মা আেনায়ার 
হাসাইন।

এনায়ার হােসন ( িলশ), 
িমরন আলেমর বাসা(২য় 
তলা), পািনর াংিক 
রাড, শমেশরাবাদ, 

ল ী র, ৩৭০০, ল ী র।

: আ. রহমান ডা ার, 
ডা: বাড়ী (উপেজলা 
বরাবর খােলর ওপার), 
বদর র, পাতারহাট, 
৮২৭০, মেহি গ , 
বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০৩/১৯৮৮ দািখল-৪.০০, আিলম-
৩.৩৩ িব.এস.এস.-
৩.৪৭, এম.এস.এস.-
৩.৪০।

০৩৯৪০২৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৮। িরপন, িপতা: রিশদ রারী। রারী বািড়, সরদার কা ী, 
৪নং ওয়াড, সিখ র, 
৮০৩০, ভেদরগ , 
শরীয়ত র।

রারী বািড়, সরদার কা ী, 
৪নং ওয়াড, সিখ র, 
৮০৩০, ভেদরগ , 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,    
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭০৯০২০৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৯। খােলদ আহমদ, িপতা: মাঃ 
আ ল জিলল।

পািব রীপার, ৪নং উ র 
শাহবাজ র, ব 
শাহবাজ র, ৩২৫৩, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।

পািব রীপার, ৪নং উ র 
শাহবাজ র, ব 
শাহবাজ র, ৩২৫৩, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।

মৗলভীবাজার। ১১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 

াতক-৩.১৬।

২০০৫৮০১০৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২০। মাঃ জন িময়া, িপতা: 
মনফর আলী।

বা য়াকা া, কাইলাটা, 
অ র, ২৪০০, ন েকানা 
সদর, ন েকান।

বা য়াকা া, কাইলাটা, 
অ র, ২৪০০, ন েকানা 
সদর, ন েকান।

ন েকানা। ০১/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,    
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৩৩২৫২০, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২১। রিন সন, িপতা: রনধীর সন। ব বড়চর, ৩নং ওয়াড 
শােয় াগ  পৗরসভা, 
শােয় াগ , ৩৩০১, 
হিবগ  সদর, হিবগ ।

ব বড়চর, ৩নং ওয়াড 
শােয় াগ  পৗরসভা, 
শােয় াগ , ৩৩০১, 
হিবগ  সদর, হিবগ ।

হিবগ । ২৮/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 

াতক-১ম ণী।

৮১৯১৬৮৩, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৩। মাঃ সিলম রজা, িপতা: 
মাঃ সেফর আলী।

ার (দােরাগা পাড়া), 
ড়ইল, ার, ৫৮৬০, 

ন ী াম, ব ড়া।

ার (দােরাগা পাড়া), 
ড়ইল, ার, ৫৮৬০, 

ন ী াম, ব ড়া।

ব ড়া। ০৩/০২/১৯৯০ দািখল-৩.৮৩, আিলম-
৩.৭৫ িব.এস.এস.-
২.৯৫, এম.এস.এস.-
২.৯৪।

৭৪৬২২৯২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৩২৪। মাঃ আসা র রহমান, িপতা: 
মাঃ ৎফর রহমান।

১৬/১, সয়দ হাসান আলী 
লন, বা  বাজার, ১১০০, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

চকিমর র, ১৮৬০, 
দৗলত র, মািনকগ ।

মািনকগ । ০৫/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,    
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৫৫২২৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৫। সােহল আহেমদ, িপতা: 
মাঃ মন ল হক।

বা য়াকা া, কাইলাটা, 
অ র, ২৪০০, ন েকানা, 
ন েকান।

বা য়াকা া, কাইলাটা, 
অ র, ২৪০০, 
ন েকানা, ন েকান।

ন েকানা। ০১/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,    
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৩৩২৯৪৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৬। মাঃ আই ব আলী, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ।

মাঃ আই ব আলী, 
গায়াল জানী (উ র পাড়া), 
িণমাগ তী, বায়ািলয়া 

বাজার, ৬৭৬০, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

মাঃ আই ব আলী, 
গায়াল জানী (উ র 

পাড়া), িণমাগ তী, 
বায়ািলয়া বাজার, ৬৭৬০, 

উ াপাড়া, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১৫/০৫/১৯৮৯ দািখল -৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

১৫৫৮০৪২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৭। ামল চ  সাহা, িপতা: 
বরাজ চ  সাহা।

৭৫৪, হযরত আলী রাড, 
পি ম নাখালপাড়া, 
তজগ ও, ১২১৫, তজগ ও, 

ঢাকা।

সাহা বাড়ী, চকেডাষ, 
কািচয়া/০৭, নেজর হাট, 
৮৩২০, বারহানউি ন, 
ভালা।

ভালা। ০১/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,    
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৯৫২৪১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৮। এস এম মেহদী হাসান 
সাহাগ, িপতা: এস এম 

রিফ ল ইসলাম।

ম নং-২০৩, হাজী . 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

নারায়ন র, ০৪, পাংশা, 
৭৭২০, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ১৭/১১/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.২৮, এম.এস.এস.-
৩.৪০।

০৭১৫৩৬৩, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৯। চ া মি ক, িপতা: িব পদ 
মি ক।

ম নং-৫১৫, বাংলােদশ 
েয়ত ম ী হল, ঢাকা 

িব িব াল-১০০০।

ামনগর, িলয়া, 
বণাবাদ, ৯৪০০, 
দবহাটা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৮/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৮,  
এম.এস.এস.-৩.৬৬।

১২৭৭৩২৪, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৩০। মাঃ ফজ ল কিরম, িপতা: 
মাঃ হা ন-আর-রশীদ 

মি ক।

৫৭০, কএম, রাড, 
মাছম র ন ন পাড়া, 
০১নং ওয়াড, িসরাজগ -
৬৭০০।

৫৭০, কএম, রাড, 
মাছম র ন ন পাড়া, 
০১নং ওয়াড, িসরাজগ -
৬৭০০।

িসরাজগ । ১৫/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২.৯৮,  
এম.এস.এস.-৩.২৫।

০৮২৪০০৮, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩১। নাজ ল হক, িপতা: গালাম 
র ানী।

৩৪৬/িব, শহীদ সালাম-
বরকত হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ঢাকা।

বার র (ব শবাড়ীয়া), 
নেগালা, ৫৮০০, ব ড়া 

সদর, ব ড়া।

ব ড়া। ৩০/১২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.১৭, এম.এস.এস.-
৩.০৬।

১৭২৬০৬৪, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩২। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: নজ ল ইসলাম।

ম নং-৫১৪, জািতর 
জনক ব ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

বািনয়া র, ষালটাকা, 
গীরেগাফা, ৭১১০, 

গাংনী, মেহর র।

মেহর র। ০১/০১/১৯৯২ দািখল -৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৫, 
এম.এস.এস.-৩.৫৭।

১২৭৭৩২৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৫। িমনারা আ ার িপতা: মাঃ 
খারেশদ আলী বপারী।

৪১৪/এ, নয়ােটালা 
চয়ার ান গিল, 

শাি নগর, ১২১৭, রমনা, 
ঢাকা।

বলাইরচর, বািলকা র, 
চরনাছনা, ৭৯০০, 
মাদারী র।

মাদারী র। ৩০/০৭/১৯৯০ দািখল- ৩.৪২, 
এস.এইচ.িস.-২.১০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,    
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১২৬১২৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৬। লংেক র পাল, িপতা: ল ণ 
পাল।

১৫৭/এ, িডি লারা রাড, 
৬নং গ ািরয়া, ১২০৪, 

া র, ঢাকা।

৪৩৯, মশালা পালপাড়া 
রাড, ৮নং পাংশা ৭৭২০, 

পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব+, 
এস.এইচ.িস.-িব+, 
িব.এস.এস.-এ, 
এম.এস.এস.-এ-।

৯৯০৪৭১২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৭। মাঃ আল আিমন িময়া, 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

িচথলী উ র পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, ১৪নং গা র ইউ., 
িমঠা র, ৫৪৬০, রং র।

িচথলী উ র পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, ১৪নং গা র ইউ., 
িমঠা র, ৫৪৬০, রং র।

রং র। ১০/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 

াতক-৩.১৮, 
াততেকা র-৩.১৮।

১৩৫৮৫১৭৮২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৮। মাছা: নািদরা খানম, িপতা: 
মাঃ আ ল গ র।

বতগাড়ী, ১৩, বদগাড়ী, 
৫৮০০, শাজাহান র, 
ব ড়া।

বতগাড়ী, ১৩, বদগাড়ী, 
৫৮০০, শাজাহান র, 
ব ড়া।

ব ড়া। ২২/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 

াতক-৩.২৯।

৭৯৩৯২১৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৪০। মাঃ আ ল বােতন িসরাজী, 
িপতা: মাঃ শা  নাওয়াজ।

বাসা: ই-৪(৪িস), রাড:০১, 
গট:০১, আিরফাবাদ 

হাউিজং সাসাই , ৬নং 
ওয়াড, িমর র-১২১৬, 
পনগর, ঢাকা।

: মাঃ শা  নাওয়াজ 
(ব ল), কর বাড়ী, ২নং 
গায়ালা ইউিনয়ন/০৫নং 

ওয়াড, িনি র-৬৫৪০, 
সেপাহার, নওগ ।

নওগ । ০১/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৫৫৮০৩৫, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪১। মাঃ সিলম রজা, িপতা: 
মাঃ মাশােরাফ হােসন।

৭৫২/১০, খিলসা ি , 
৬নং খিলসা ি , ৭০৩০, 
দৗলত র, ি য়া।

৭৫২/১০, খিলসা ি , 
৬নং খিলসা ি , ৭০৩০, 
দৗলত র, ি য়া।

ি য়া। ১৫/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৬১।

১১০৭১২৪(৪৫/৫
৮৭), 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪২। মাঃ তাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

৪৫/৬/এ, ১ম তলা, পি ম 
যা াবাড়ী, ১২০৪, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

িপয়া পাক, কলাকাি , 
িনলিখ, চ কনগর, 
৩৫৪৬, হামনা, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 

াতক-৩.১৯, 
াতেকা র-৩.১৭।

৭৭২৭৪৪৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৩। মাঃ রিক ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ  জাফর পহলান।

নল িনয়া, ১নং ধানসাগর 
ইউিনয়ন, নল িনয়া, 
৯৩৩০, শরনেখালা, 
বােগরহাট।

নল িনয়া, ১নং ধানসাগর 
ইউিনয়ন, নল িনয়া, 
৯৩৩০, শরনেখালা, 
বােগরহাট।

বােগরহাট। ১২/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭০০০৯৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৪। মাঃ বা  সরদার, িপতা: 
মাঃ আিফল উ ীন সরদার।

রা লী, রা লী/৪নং রা লী, 
৯২৮০, পাইকগাছা, লনা।

রা লী, রা লী/৪নং 
রা লী, ৯২৮০, 
পাইকগাছা, লনা।

লনা। ১১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.০৭,  
এম.এস.এস.-৩.২২।

০৭০০০৯২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৫। মাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
িপতা: মাঃ আ ল গ র।

দাঃমািনকা, নি াম, 
ওয়াড ০১, ৫৮৬০, 
নি াম, বগড়া।

দাঃমািনকা, নি াম, 
ওয়াড ০১, ৫৮৬০, 
নি াম, বগড়া।

ব ড়া। ২৯/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৬৭৬৯০২০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৪৬। জাহান-ই- লশান, িপতা: 
মাঃ আ ল মিজদ।

১৫৭, ক-িড, ৫নং 
উপশহর ইউিনয়ন পিরষদ, 
ন ন উপশহর, ৭৪০১, 
যেশার সদর, যেশার।

১৫৭, ক-িড, ৫নং 
উপশহর ইউিনয়ন পিরষদ, 
ন ন উপশহর, ৭৪০১, 
যেশার সদর, যেশার।

যেশার। ০৪/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য়  ণী।

১২৭৭৪৩২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৭। মাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
িপতা: মাঃ আনছার আলী।

ক িড়, ভাগডা া, 
িভতরবাদ, ৫৬০০, 

িড় াম সদর, িড় াম।

ক িড়, ভাগডা া, 
িভতরবাদ, ৫৬০০, 

িড় াম সদর, িড় াম।

িড় াম। ০১/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৭১,  
এম.এস.এস.-৩.৫১।

০৮৯৬৬৩৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৮। রাজীব হােসন, িপতা: 
কামাল হােসন।

৭৮, জৗমতখান রাড, 
আটিরকল, পাগাড় (শঅহ 
সােহব বাড়ী সংল ), 
৪৩,নং, নগর, ১৭১০, 
গাজী র সদর, গাজী র।

১২৪, পি ম ক য়া, 
ক য়া, ০৫নং কা ন, 

১৪৬১, পগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ১৮/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম  ণী।

৯৮৬৮৩৬১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪৯। নজ ল ইসলাম, িপতা: 
আব ল সিহদ।

: আির ল ইসলাম, কারা 
উপমহাপিরদশেকর 
কাযালয়, ঢাকা িবভাগ, 
ঢাকা।

: তা ক িময়ার বািড়, 
দি ণ চরেচ া, ৮নং 
সানািদয়া/০৪নং ওয়াড, 

চরেচ া বাজার-৩৮৯২, 
হািতয়া, নায়াখালী।

নায়াখালী। ১৫/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-িব, াতক-
২য় ণী, াতেকা র-
২য় ণী।

০০৬২৬৬৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫০। কািনজ ফােতমা, িপতা: মাৎ 
শিফ ল ইসলাম।

১৭/এ, সেকরেট-৬, পা া 
গােডন, ামলী হাউিজং, 
৩০নং, মাহা দ র-
১২০৭, আদাবর, ঢাকা।

িঝেনদা বাস া  পাড়া, 
কাজী অিফস পাড়া, ৭নং 
য়াডা া হড অিফস, 

৭২০০, য়াডা া সদর, 
য়াডা া।

য়াডা া। ২৮/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-১মে ণী, 
এম.এস.এস.-১ম  ণী।

১১৪৮৭৯৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫১। আফেরাজা আ ার, িপতা: 
মাঃ মিতউর রহমান।

২১১/এ ( ম নং), 
ীিতলতা হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩১২, 
সাভার, ঢাকা।

মন চয়ার ােনর বািড়, 
আউিলয়ার চর, বাশগািড়, 
বড়কািলনগর, ৭৯২০, 
কালিকনী, মাদারী র।

মাদারী র। ২৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 

াতক-৩.৫৩, 
াতেকা র-৩.৮৪।

১৭২৬০৫৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৫২। মাঃ সােল ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ রমজান আলী।

শহীদ রিফক জ ার হল, 
ম নং-১৩৮, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

জাবনী, 
জাবনী/ দবী র, 

ঘিলশা ির, ৫১০০, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ২৩/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৭।

১৭২৬০৮২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৩। মাঃ ফরহাদ আলী, িপতা: 
মাঃ  মাহা দ াং।

রাম র, সানাখাড়া, 
িনমগাছী, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

রাম র, সানাখাড়া, 
িনমগাছী, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১১/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য়   ণী।

৯৯০৪৭৩০, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৪। নাজমা খা ন, িপতা: আ ল 
বারীক।

পাখাড়া, সানাখাড়া, 
৬৭২১, রায়গ , িসরাজগ ।

পাখাড়া, সানাখাড়া, 
৬৭২১, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২০/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১৬।

৯৯০৪৭২৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৬। মাঃ খারেশদ আলম, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ।

ম নং-৩০৪, ব ব  শখ 
িজ র রহমান হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩১২, 
সাভার, ঢাকা।

কামারেখালা পি মপাড়া, 
কামারেখালা, ৯নং 
মাইজখার ইউিনয়ন 
পিরষদ, রামেমাহন 
বাজার, ৩৫১০, চাি না, 

িম া।

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

াতক-৩.৫২, 
াতেকা র-৩.৮২।

১৭২৬০৫২, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৮। সয়দ ইসমাইল হােসন, 
িপতা: মাঃ গালাম 
সােরায়ার।

াট-িব-৩, বািড়-২৮৫, 
এিলফ া  রাড, 
িনউমােকট( এসও), 
১২০৫, ঢাকা।

বাসা নং-৪৬২, িময়াজী 
বািড়, াম- রগী (উ র 
পাড়া), ১০নং গাহট উ র 
ইউিনয়ন, ওয়াড১, পা  

রাম র-৩৬৩১, ক য়া, 
চ দ র।

চ দ র। ০১/০৪/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 

াতক-৩.৫২।

১২৭৭৪৪১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫৯। মাহা দ মহসীন, িপতা: 
আব ল হাই।

ওবায় ল হক মা ার বাড়ী, 
রােম র র, ৫নং 
চাপরাশীরহাট, 
চাপরাশীরহাট, ৩৮১১, 
কিরবহাট, নায়াখালী।

ওবায় ল হক মা ার 
বাড়ী, রােম র র, ৫নং 
চাপরাশীরহাট, 
চাপরাশীরহাট, ৩৮১১, 
কিরবহাট, নায়াখালী।

নায়াখালী। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৬৬৬৫১৪, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৬০। মাঃ রজাউল কিরম, িপতা: 
ধিন াহ।

লালা র, ৫নং , 
কালেমঘ, ৫১৪০, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

লালা র, ৫নং , 
কালেমঘ, ৫১৪০, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৫/০২/১৯৮৮ দািখল.-৩.৬৭, আিলম-
৩.৪২, িব.এস.এস.-
৩.২৫,  এম.এস.এস.-
৩.১০।

৯৯৮৯৬৪০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬২। আফসানা আ ার, িপতা: 
র ল আিমন।

রাদ , ৩৭৬নং, 
রাদ র, ৮৮নং ওয়াড, 
গ ািরয়া, ১২০৪, ঢাকা।

রাদ , ৩৭৬নং, 
রাদ র, ৮৮নং ওয়াড, 
গ ািরয়া, ১২০৪, ঢাকা।

ঢাকা। ০২/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-৩.০৪।

১৫৯৭১৭০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৪। আ ল বািছর সরকার, িপতা: 
আিজ র রহমান সরকার।

১৬৬, আনেমাল ভবন, 
জজগিল, হািতর ল, ১৮, 
িনউমােকট, ১২০৫।

সরকার বাড়ী, রাম র, 
৮নং, রায় রা, ১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৭/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.০২,  
এম.এস.এস.-৩.০৯।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৬। শাম ল ইসলাম, িপতা: 
আেনায়ারা খা ন।

২৮, জাড় ল লন, ন ন 
রা া, ধালাইখাল, ওয়ারী, 
সদরঘাট, ১১০০, ঢাকা।

উ র নারায়ন র, 
হাই েলর উ র পাে , 
সাগা া, সা হাটী, ৭২০০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৫/০২/১৯৮৯ দািখল.-৪.৩৩, আিলম-
৪.০০, িব.এস.এস.-
৩.৩২,  এম.এস.এস.-
৩.২৬।

০৬৯৯১২১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৭। িলটন হালদার, িপতা: িনিখল 
হালদার।

হােসন ছা াবাস, কাঠপি , 
আগানগর, করাণীগ , 
১৩১০, ঢাকা।

মালিদয়া, কাশািলয়া, 
মাচনা, ৭৯১১, 
ক দ র, গাপালগ ।

গাপালগ । ০১/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

৯৯০৪৭৬৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৮। উে  হািন মিনরা, িপতা: 
আ  হািনফ বালী।

রিশদ খান িভলা, িনউ 
কেলজ রাড, ব পাড়া, 
২০, িব.এম. কেলজ, 
কাতয়ালী থানা, বিরশাল।

ক য়া, ৫নং শালক 
ইউিনয়ন, শালক, ৮২২০, 
উিজর র, বিরশাল।

বিরশাল। ২০/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬৯১০২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৯। িজয়াউর রহমান, িপতা: 
জেবদ আলী।

ভামদা, কাষারাণীগ , 
৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

ভামদা, কাষারাণীগ , 
৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ২৫/১১/১৯৯০ দািখল-৪.৯২, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.০৪,  
এম.এস.এস.-৩.১৬।

/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩৭০। এিড. আব া  আল তী, 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 
হােসন।

ভ াগাই, বলৈতল, 
বতকাি , ৬৭৭০, 

শাহজাদ র, িসরাজগ ।

ভ াগাই, বলৈতল, 
বতকাি , ৬৭৭০, 

শাহজাদ র, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১২/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০২৪৯৭২২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭২। িলিপ বগম, িপতা: মাঃ শা  
আলম।

কি উটার শন, ৫৯০, 
দিনয়া, কপার রাড, জিন 
িমিল মােকট, দিনয়া, 
১২৩৬, কদমতলী, ঢাকা।

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

প য়াখালী। ১০/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

১৫৯৭০৬৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৩। মাঃ মজবা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সরা ল 
ইসলাম।

৩৮৪/৩, ৩য় তলা(মােঝ), 
ইঁয়া িভলা, .িপ টাওয়ার 
রাড, ব রাম রা, 

িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯।

: মাঃ সরা ল ইসলাম, 
ফিরকপাড়া, িদনাজ র 
সদর, কাতয়ালী, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-২.৫৭,  
এম.এস.এস.-৩.১৫।

১৭০০১০৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৪। মাই র ইসলাম, িপতা: আ: 
ছালাম ম ল।

সাহা র, মা া, মাদ র, 
৬৫১০, মা া, নওগ ।

সাহা র, মা া, মাদ র, 
৬৫১০, মা া, নওগ ।

নওগ । ৩০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
স.এইচ.িস.-৪.৩১, 
িব.এস.এস.-৩.১৪,  
এম.এস.এস.-৩.২৫।

০৮৯৬৩৮৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৫। সােহল রানা, িপতা: 
সিল া ।

ছইল, খাতাম র, 
ময়দান র, ৫৩১০, 
সয়দ র, নীলফামারী।

ছইল, খাতাম র, 
ময়দান র, ৫৩১০, 
সয়দ র, নীলফামারী।

নীলফামারী। ২৭/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-এ-।

০৬৯২১৫০/১১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৬। আয়শা িসি ক, িপতা: মাঃ 
আ ল হােসন।

গীটারী, খা  সাপটানা, 
লালমিনরহাট সদর, 
৫৫০০, লালমিনরহাট সদর 
উপেজলা, লালমিনরহাট।

গীটারী, খা  সাপটানা, 
লালমিনরহাট সদর, 
৫৫০০, লালমিনরহাট 
সদর উপেজলা, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ২৯/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ+, 
এস.এইচ.িস.-এ+, 
িব.এস.এস.-এ।

০৬৯২১৪৮/০৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৭। শা  মার দাশ, িপতা: 
স ান  দাশ।

মংগলখী, ৬নং ফিরদ র, 
কাকরধা, ৮৬২৩, 
বােকরগ , বিরশাল।

মংগলখী, ৬নং ফিরদ র, 
কাকরধা, ৮৬২৩, 
বােকরগ , বিরশাল।

বিরশাল। ০২/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮২৪৪০৬৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৭৮। রা  আহে দ, িপতা: আ ল 
কােশম মা া।

চর কতাইল, কতাইল, 
চ িদঘিলয়া, ৮১০০, 
গাপালগ ।

চর কতাইল, কতাইল, 
চ িদঘিলয়া, ৮১০০, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১৫/০৫/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৯১৭০৯৪, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৯। জীবন চ  রায়, িপতা: 
িজেত  চ  রায়।

মৗলভীনগর, চয়ম প, 
সাহরাইল, ১৮২২, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

মৗলভীনগর, চয়ম প, 
সাহরাইল, ১৮২২, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

মািনকগ । ১৯/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৭১৪৬৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮০। মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপতা: মাঃ রবীউল ইসলাম।

১৭৮/২, ২য় তলা, আমলী 
গালা, লালবাগ, ঢাকা।

মিশউর রহমান সড়ক, 
হািলয়াপাড়া, ৪নং, 

হিরনা , ৭৩১০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৭/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.৪১।

১৭১৩৬৯৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮১। িসরা ম মিনরা, িপতা: মাঃ 
এরশাদ হােসন িময়াজী।

২২/১, আের ক িমশন 
রাড, ৩৯নং ওয়াড, 

ওয়ারী, ১২০৩, া র, 
ঢাকা।

বা া, ২নং ওয়াড, ৫নং 
হাজীগ  সদর ইউিনয়ন, 
খ ন িহল র, ৩৬১০, 
চ দ র।

চ দ র। ১১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৭২৭৪৩৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮২। মাঃ বাদশা আলী খান, 
িপতা: ত: আকবর হােসন 
খান।

মালকাডা া, বড় শী, 
বগ ল লা, ৫০২০, বাদা, 
প গড়।

মালকাডা া, বড় শী, 
বগ ল লা, ৫০২০, বাদা, 
প গড়।

প গড়। ১০/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
স.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৮,  
এম.এস.এস.-৩.১৮।

০৭১৫৫৬৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৪। মাঃ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ নবী বকস 
সরদার।

সরদার বাড়ী, পাপরাইল, 
চয়গাও, ৮০০০, 
ভেদরগ , শরীয়ত র।

সরদার বাড়ী, পাপরাইল, 
চয়গাও, ৮০০০, 
ভেদরগ , শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ৩১/০১/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০৭১৫৫৪৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৫। ইফফাত আরা র, িপতা: 
মাঃ ইকবাল হােসন।

৭১১/৫, রাড নং-১১, 
বাই ল আমান হাউিজং 
সাসাই , আদাবর, ১২০৭, 

ঢাকা।

৫/৬, অি কাচরন খাজ  
ি ট, থানাপাড়া, ি য়া, 
৭০০০।

ি য়া। ০৪/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৭৭,  
এম.এস.এস.-৩.৬০।

২৬০৭৩৯১/০৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৮৬। আরা তাসিনম, িপতা: মাঃ 
আ ল হািমদ।

বাসা নং-১১৯, রাড নং-১, 
আলমনগর বনানী পাড়া, 
২৭নং ওয়াড, আলমনগর, 
৫৪০২, রং র সদর, রং র।

বাসা নং-১১৯, রাড নং-
১, আলমনগর বনানী 
পাড়া, ২৭নং ওয়াড, 
আলমনগর, ৫৪০২, রং র 
সদর, রং র।

রং র। ০৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এস.এইচ.িস.--৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৩,  
এম.এস.এস.-৩.৪৪।

০১৯২৬৬২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৭। বেন র বমন, িপতা: ত: 
লেমাহন বমন।

দি ণ গাবধা, গা র, 
৫৫০১, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট।

দি ণ গাবধা, গা র, 
৫৫০১, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ৩০/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ-, 
এস.এইচ.িস.-এ-, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-িব।

৩৮০৭৮৪৬, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৮। মাঃ রনবী িময়া, িপতা: 
মাঃ শাহজামাল।

নাওডা া, ৫৬৮০, 
লবাড়ী, িড় াম।

নাওডা া, ৫৬৮০, 
লবাড়ী, িড় াম।

িড় াম। ১৩/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৯।

০৬৯২১৪৯/১০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৯। মাঃ কাম ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ  ইউ ফ।

কাজী িভলা, কাঠী, 
কলসকাঠী, ৮২৮৪, 
বােকরগ , বিরশাল।

কাজী িভলা, কাঠী, 
কলসকাঠী, ৮২৮৪, 
বােকরগ , বিরশাল।

বিরশাল। ০১/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.--৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬,  
এম.এস.এস.-৩.৩৫।

২২৫৯৭০৬/০১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯০। ন নাহার, িপতা: মাঃ 
মিহউ ীন খিলফা।

খিলফা বাড়ী, কাড়ািলয়া 
রাড, ০৮নং ওয়াড, 

চ দ র, ৩৬০০, চ দ র।

খিলফা বাড়ী, কাড়ািলয়া 
রাড, ০৮নং ওয়াড, 

চ দ র, ৩৬০০, চ দ র।

চ দ র। ০২/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭০৯০২০৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯২। মাহা দ আমজাদ হােসন, 
িপতা: মাহা দ মাবরক 
হােসন।

গাপালনগ, লাল র, 
গাপালনগর-৩৫২৬, 
া ণপাড়া, িম া।

গাপালনগ, লাল র, 
গাপালনগর-৩৫২৬, 
া ণপাড়া, িম া।

িম া। ২০/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.--৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৪২,।

৫৪৪৭০০৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৯৩। শািকলা জাহান, িপতা: 
সাই ল ইসলাম।

: মাহেসনা ইসলাম, 
বািড়-১৭, রাড নং-২, জ-
ক, হািলশহর হাউিজং 

এে ট, চ াম।

আ দল খােলক সওদাগড়, 
বািড়, মাইট ভা া, িশেবর 
হাট, ৪৩০১, চ াম।

চ াম। ০২/০৬/১৯৬১ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.--৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.২৯,।

৫৪৪৭০০৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৫। আ া  আল-ফয়সাল, 
িপতা: এ. ক.এম. আই ব 
আলী।

কপরী রাজগর, িস-৪, 
দি ণ ক াণ র, ১১নং 
ওয়াড, িমর র, ১২১৮, 
ঢাকা।

১১, কােদর খান রাড 
বেনর গাতী, ২৬নং ওয়াড, 
লনা সদর, ৯১০০।

লনা। ২৫/০৯/১৯৯৩ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৫১, এম.এস.এস.-
৩.৪১।

৯৯৮৯৬৫০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৬। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ মহাতাব, হাসাইন।

সয়দ আলী হল, ম নং-
৩৬৫, রাজশাহী 
িব িব ালয়, মিতহার, 
৬২০৫, মিতহার, রাজশাহী।

বড়েখাল, িমরাট, ৬৫৯৭, 
রাণীনগর, নওগ ।

নওগ । ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.--৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৩,।

১৮০৫৩২১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৭। আর না হাসান, িপতা: ত: 
শাম র রহমান।

বাজার রাড, িবেনাদবাইদ, 
সাভার, ১৩৪০, সাভার, 
ঢাকা।

এইচ-৯, নগর মারী, 
বাদা, ৫০১০, বাদা, 

প গড়।

প গড়। ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.--৩.৬০, 
িব.এস.িস.-৩.৬০,  
এম.এস.িস.-৩.৬৩।

১৪৬৬১৫৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯৮ক। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ জােন আলম।

লন-৪, িমর র-৬, িমর র 
 এস ও, ১২১৬, ঢাকা।

দােসর জ ল, 
গাসাইরহাট, ৮০৫০, 
গাসাইরহাট, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.--৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.১৫,।

০৯২২১৭২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০১। কাজী িলয়া আ ার, িপতা: 
কাজী িসি র রহমান।

িব-২/১৮ িপ. ডি উ.িড. 
ডরেমটরী, াফ 
কায়াটার, রাজারবাগ, 

ঢাকা, রাতন ৩৬ এবং 
বতমান ১৩ শাি নগর, 
১২১৭, নয়াপ ন, ঢাকা।

বাড়ী-৩২, মিহলা দািখল 
মা াসা সড়ক, দি ণ 
কসবা (কাজী মি ল), 
মরা র পাড়, পৗরসভা, 
ওয়াড নং৮, কসবা, 
৩৪৬০, কসবা, 
া ণবাড়ীয়া।

া ণবাড়ীয়া। ০৯/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.০৭।

০০৮১৬৯২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০২। াতী দাশ া, িপতা: িমিহর 
দাশ ।

িস৩, ৪৯/৪, (ডম-ইেনা), 
গাপীবাগ, আর. ক. িমশন 
রাড, ওয়ারী, ঢাকা।

উ র িশিহ পাশা, গলা, 
গলা, আৈগলঝাড়া, 

বিরশাল।

বিরশাল। ১৩/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.--৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.০৬,  
এম.এস.এস.-২.৯৮।

১১০৭৭৪৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৩। মাহা দ বলাল হােসন, 
িপতা: হা দ আ ল 
কােসম।

ফ য়া ন ন বাড়ী, 
কািল র, দৗলখাড়, 
বটতলী বাজার, ৩৫৮২, 
না লেকাট, িম া।

ফ য়া ন ন বাড়ী, 
কািল র, দৗলখাড়, 
বটতলী বাজার, ৩৫৮২, 
না লেকাট, িম া।

িম া। ১৫/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.--৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৩০,  
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

৭৯৯০৫১৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৪। তাহিমনা আ ার, িপতা: 
আলী আহেমদ।

িড.িস.িস.-৪৬, উ র 
কাফ ল, ১৬ নং ওয়াড, 
ঢাকা সনািনবাস, ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

পা য়ারী বাড়ী, নয়ান র, 
৩নং ওয়াড, তাপ র, 
দাগন ঞা, ফনী।

ফনী। ২৪/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.--৩.৬০, 
িব.এস.এস.-১ম িবভাগ,  
এম.এস.এস.-৩.৬৩।

০৬৫২৪১৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৫। অ প রতন দব, িপতা: 
গৗরা  চ  দব।

হাি ং-১০, ক-এ, 
িম পাড়া রাড, দ রাইল, 
িম পাড়া, ঢাকা দি ণ, 
ওয়াড-৩, ঢাকা দি ণ, 
৩১৬১, গালাপগ , িসেলট।

হাি ং-১০, ক-এ, 
িম পাড়া রাড, দ রাইল, 
িম পাড়া, ঢাকা দি ণ, 
ওয়াড-৩, ঢাকা দি ণ, 
৩১৬১, গালাপগ , 
িসেলট।

িসেলট। ২৭/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭২৯৮৫৮৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৬। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ বে র আলী 
শখ।

বাকিছডা ী, চরতারা র, 
চরতারা র-৬৬৬০, পাবনা 
সদর, পাবনা।

বাকিছডা ী, চরতারা র, 
চরতারা র-৬৬৬০, 
পাবনা সদর, পাবনা।

পাবনা। এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-২.৯৮।

২৫১৭৬৬৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০৭। ষার কাি  দব, িপতা: 
হেম  মার দব।

কা য়ারপাড়, ৩নং 
খািদমনগর/৫নং ওয়াড, 
িসেলট ক ােডট কেলজ, 
৩১০১, িসেলট।

কা য়ারপাড়, ৩নং 
খািদমনগর/৫নং ওয়াড, 
িসেলট ক ােডট কেলজ, 
৩১০১, িসেলট।

িসেলট। ০৩/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭২৯৮৫৩৮, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-



৪০৮। আ  সােলহ, িপতা: মাঃ 
জ আলী।

কানা কািলহর, ২নং 
হাগলা ইউিনয়ন, কািলহর, 

হাটেখালা,২৪১২, বধলা, 
ন েকানা।

কানা কািলহর, ২নং 
হাগলা ইউিনয়ন, 

কািলহর, হাটেখালা,২৪১২, 
বধলা, ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০৩/১৯৯২ দািখল-৪.২৫, আিলম-
৪.০০ িব.এস.এস.-
৩.৩৮।

৭৩৩২৯৫০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১০। স য় দ, িপতা: িশব সাদ 
দ।

বাসা-১৪৮, (৫মতলা), 
রাড-০৩, িমর র-০৭, 

৬নং ওয়াড, িমর র-
১২১৬, প বী, ঢাকা।

িশ  বা র বাসা, মি র 
পাড়া, িশ া াম, 
আেলকজা ার/৫নং 
ওয়াড, আেলকজা ার, 
৩৭৩০, রামগিত, ল ী র।

ল ী র। ০৯/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০৬৬৬৫১৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১১। সািময়া রহমান, িপতা: মাঃ 
আিত র রহমান।

িদগ -১২৯, মা াবাড়ী 
রাড, আউচপাড়া, ০৩নং 

ওয়াড, িনশাতনগর, ১৭১১, 
টংগী, গাজী র।

িদগ -১২৯, মা াবাড়ী 
রাড, আউচপাড়া, ০৩নং 

ওয়াড, িনশাতনগর, ১৭১১, 
টংগী, গাজী র।

গাজী র। ২১/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৭।

১৭২৬০৯৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১২। মাঃ এ. ক. মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মাঃ গালাম 
িকবিরয়া।

২০১, মওলানা ভাসািন হল, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়-১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

মািনক, ৫নং ওয়াড, 
ধাইনগর, ৬৩০০, িশবগ , 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ০১/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬,  
এম.এস.এস.-৩.৬৫।

১৭২৬০৮৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৩। দীপা ান িস া , িপতা: 
চ ন িস া ।

১২৫, শহীদ রিফক-জ ার 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়-১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

হাি ং-১০, কাি িভটা, 
৫নং ওয়াড, নােটার, 
৬৪০০, নােটার সদর, 
নােটার।

নােটার। ০৪/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১২,  
এম.এস.এস.-৩.১২।

১৭২৬২০২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৪। শা ী আ ার, িপতা: এম.ও. 
রা াক।

২৭৩/১, বড় মগবাজার, 
শাি নগর, ১২১৭, ঢাকা।

বািড় নং-১০, ৩নং লন, 
চ নমারী বাজার, ৩০নং 
ওয়াড, িশপইয়াড, ৯২০১, 
লনা।

ঢাকা। ২২/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৮।

১১২৫৮১৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৪১৫। মাঃ আ ল খােয়র আই ি ন ধার বাড়ী, 
০৪নং মিমন খার হাট, 
৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিদর র।

আই ি ন ধার বাড়ী, 
০৪নং মিমন খার হাট, 
৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিদর র।

ফিরদ র। ০৫/০৮/১৯৯২ দািখল-৪.৬৭, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪,  
এম.এস.এস.-৩.১৯।

১৩০৯৯৯১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৬। নািহদা আ ার, িপতা: মাঃ 
বাদশা িময়া।

আ স সা ার সােরং বাড়ী, 
ভবানী র, ফেতহ র, 
মদনহাট, ৪৩৩০, 
হাটহাজারী, চ াম।

আ স সা ার সােরং 
বাড়ী, ভবানী র, 
ফেতহ র, মদনহাট, 
৪৩৩০, হাটহাজারী, 
চ াম।

চ াম। ০১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-২.৮০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭৫৯৮৮৬, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৭। মাঃ সাই র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম মীর।

ভাত াম, ৫৭০০, 
সা া র, গাইবা া।

ভাত াম, ৫৭০০, 
সা া র, গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪।

৫৪৪৭০০৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৮। মাঃ মাহ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আিনছার রহমান।

শাহােগালা, ৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

শাহােগালা, ৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ০১/০১/১৯৮৭ দািখল-এ, এস.এইচ.িস.-
িস, াতক-২য় ণী, 

াতেকা র-২য় ণী।

৬২২৪১৯৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৯। মিন ামান িপতা: মাঃ 
ওয়ােজদ আলী।

বাসা-১৪, রাড-৩১, িড 
ক, িমর র-১২, ২নং 

প বী, ১২১৬, ঢাকা।

খােয়র পাড়া, আেনহলা, 
শাহী আেনহলা, ১৯৭৬, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ২০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৭।

৮৫৮২৫৫৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২০। মাঃ শহা ল ইসলাম 
সরকার, িপতা: মাঃ জিহ ল 
ইসলাম সরকার।

১৩৮/গ (৪থ তলা) 
মিদনাবাগ, উ র গদা 
পাড়া, ৬নং ওয়াড, 
বাসােবা, ১২১৪, গদা, 
ঢাকা।

সরকার বাড়ী, র, 
১৬নং ধামঘর ইউিনয়ন, 

র, ৩৫৪০, 
মরাদনগর, িম া।

িম া। ২২/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৪।

১৭৭৭৬৫১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২১। কাজী মাকেসনা আ ার, 
িপতা: কাজী হকমত আলী।

০৮০৯, দি ণ 
জয়পাড়া(হাসপাতাল 
সংল ), ০৫নং ওয়াড, 
জয়পাড়া, ১৩৩০, দাহার, 
ঢাকা।

চরখলসী, য াইল, 
গািব র, নবাবগ , 

ঢাকা।

ঢাকা। ০৯/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.২১।

০৭৫৭৫৬০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪২২। নািহদা লতানা সাথী, িপতা: 
মাঃ বিশর হােসন 

ম মদার।

২১/িব, দি ণ কাজলা, 
নয়ানগর, দিনয়া, ১২৩৬, 
যা াবািড়, ঢাকা।

নাইঘর, ৩৫৩০, 
দিব ার, িম া।

িম া। ০১/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭১৭৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৪। িবভব চ  বমন, িপতা: 
ের  নাথ বমন।

ম নং-১০১, পি ম 
ছা াবাস, ঢাকা কেলজ, 
ঢাকা।

রাধানগর, ৫০৪০, 
আেটায়ারী, প গড়।

প গড়। ২০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২.৯৭।

০৭১৫৩৬৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৫। লাপা ম মদার, িপতা: 
িদিলপ ম মদার।

ঘাষপাড়া(৯৪), 
িনজেমহার, ০৭, শাহরাি , 
৩৬২০, শাহরাি , চ দ র।

ঘাষপাড়া(৯৪), 
িনজেমহার, ০৭, শাহরাি , 
৩৬২০, শাহরাি , চ দ র।

চ দ র। ২৬/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১৪।

৬১৭১৯৭৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৬। কাম ল ইসলাম, িপতা: ত: 
মাঃ জামাল উি ন।

ম ম ল ী র, মাটনী 
ইউিনয়ন, ল র হাট, 
৩৯০৪, ফনী সদর, ফনী।

কালা িময়া জিমদার বািড়, 
ম ম ল ী র, মাটনী 
ইউিনয়ন, ল র হাট, 
৩৯০৪, ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.২৭।

২৪৬৬৮৩২/০৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৭। দবাশীষ সরকার ম থ, 
িপতা: মেনার ন সরকার।

ম নং-২৩৫, আলাওল 
হল, চ াম িব িব ালয়, 
চ াম।

চরেকা া, বািলয়া 
খাড়া, চার কা া, 

১৮০০, িগওর, মািনকগ ।

মািনকগ । ০৩/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.২৫।

২৪৬৬৮৩১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৮। িরতন চাকমা, িপতা: অমর 
কাি  চাকমা।

অমর কাি  চাকমা বািড়, 
মািঝ পাড়া, ২নং রাইঘালী 
ইউিনয়ন, ৩নং ওয়াড, 
চ েঘানা, ৪৫৩১, কা াই, 
রা ামা ।

অমর কাি  চাকমা বািড়, 
মািঝ পাড়া, ২নং রাইঘালী 
ইউিনয়ন, ৩নং ওয়াড, 
চ েঘানা, ৪৫৩১, কা াই, 
রা ামা ।

রা ামা । ১০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-২.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫৯০১৬১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২৯। িরনা আ ার, িপতা: আ ল 
হািকম।

ক-িব, সনওয়ািলয়া, 
পাথািলয়া/০৫, 
সনওয়ািলয়া, ১৩৪৪, 

সাভার, ঢাকা।

ক-িব, সনওয়ািলয়া, 
পাথািলয়া/০৫, 
সনওয়ািলয়া, ১৩৪৪, 

সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ২৬/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯০৬৫৬৬১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৩০। অিনকা লতানা, িপতা: 
মাঃ আ: জিলল িব াস।

৩৬/৩/৪, বাগানবািড়, 
ফরাশগ  রাড, ঢাকা 

াধান ডাকঘর, ১১০০, 
া র, ঢাকা।

অিনকা লতানা, 
শ নাদাই, ল তলা, 
৭৪০০, সদর, যেশার।

যেশার। ০৬/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.২৯,  
এম.এস.এস.-৩.৪১।

৯৯০৪৮১৫,১৬/০
১/২০১৭

৩০০/-

৪৩১। তাজনীন খানম, িপতা: আ: 
কিরম খান।

৩৩৫, বি শ, ০৬ ওয়াড, 
িকেশারগ , ২৩০০।

৩৩৫, বি শ, ০৬ ওয়াড, 
িকেশারগ , ২৩০০।

িকেশারগ । ১৮/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৬২১২৭৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩২। মাঃ সিলম, িপতা: মাঃ 
কােছদ আলী।

১৭৩, কািলনগ, ক ী, 
নােকাল, ৭৬১২, মা রা।

১৭৩, কািলনগ, ক ী, 
নােকাল, ৭৬১২, মা রা।

মা রা। ০৩/০১/১৯৯০ দািখল-৩.১৭, আিলম-
২.৫০, াতক-২য় ণী, 

াতেকা র-২য় ণী।

১৬৮১৪০৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৩। মাঃ আ ল মািমন, িপতা: 
ফারাজ উ ীন।

৩৫৮/২৯, রামশালা, 
সানা খী, জাফর র-

৫৯৪০, আে ল র, 
জয় রহাট।

৩৫৮/২৯, রামশালা, 
সানা খী, জাফর র-

৫৯৪০, আে ল র, 
জয় রহাট।

জয় রহাট। ০৫/০৯/১৯৯৩ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৪৮,  এম.এস.এস.-
৩.৬৩।

০০৬২৬৪৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৪। দেলায়ার সাইন, িপতা: 
আনছার আলী শখ।

কািশয়াডা া, খিলষখািল, 
৯৪২১, তালা, সাত ীরা।

২৩২/১(৩য় তলা), পি ম 
শাি বাগ, মািলবাগ, ঢাকা-
১২১৭।

২০/১২/১৯৯১ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৭২,  
এম.এস.এস.-৩.৮৬।

৯৭১৭৪৮১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৫। শারিমন আ ার,িপতা: ত: 
আলাউি ন শাহ।

৩৪, কািজয়াকা া, 
০৬ওয়াড, ল র, ২২৫০, 

ল র, ময়মনিসংহ।

৩৪, কািজয়াকা া, 
০৬ওয়াড, ল র, ২২৫০, 

ল র, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২২/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৩৬৩৯২০৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৬। মাঃ হা র রিশদ, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

৪১৫, বা রী, চৗ াম 
পৗরসভা, চৗ াম-

৩৫৫০, িম ্

৪৭৯, আজমরায়পাড়া, 
মা রাংগা পৗরসভা, 
মা রাংগা, ৪৪৫০, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৪.৯২, াতক-২য় ণী, 

াতেকা র-২য় ণী।

৮৭৬০১৮৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৩৭। ফারজানা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ আিনছ উ ীন।

২৩/১, কাঠালবাগান, 
বাজার, ীন রাড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
কলাবাগান, ঢাকা।

া:কাকেজার, 
বািনয়া ির, ওয়াড-০৮, 
বািনয়া ির, িঘওর, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ১৭/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৮২৫৫৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৮। মাঃ আলমগীর হােসন, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

৭২৩, তী পলাশ, ৯নং 
ওয়াড, তী, ১৯৯০, 
গাপাল র, টাংগাইল।

৭২৩, তী পলাশ, ৯নং 
ওয়াড, তী, ১৯৯০, 
গাপাল র, টাংগাইল।

টা াইল। ০৪/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩৬, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৭০৭৭৫৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৯। মাহ র রহমান, িপতা: 
আব র মা ান।

: মাঃ আেনায়ার 
হােসন, িব-১৩, ই-৬, আল 
হলাল জান, এিকিব 

কেলানী, িজিপও, ১০০০, 
মিতিঝল, ঢাকা।

িপতা: হাজী আ: মা ান, 
ব িবদখালী, ৪নং 

দউলী িবদ খালী 
ইউিনয়ন, িবদখালী, 
৮৬১০, িমজাগ , 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ২১/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪৩৯০, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য়ে ণী।

৯৮৬৬৮৭১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪০। মতািহনা কয়া, িপতা: 
মাঃ আ ল হাই।

বািড় নং-এস/এ-১৪৩, 
হাউিজং এে ট, ১০নং 
ওয়াড, ৯০০০, লনা।

বািড় নং-এস/এ-১৪৩, 
হাউিজং এে ট, ১০নং 
ওয়াড, ৯০০০, লনা।

লনা। ২৬/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০৭১৫৬২৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪১। মনীষা, িপতা: িমনহাজ 
উি ন।

হাজী কদম আলী ভবন, 
১৪/২, লক সাকাস, 
কলাবাগান, ধানমি , ঢাকা-
১২০৫।

া:কােহতা, ঝাওয়াইল, 
হমনগর, ১৯৯২, 
গাপাল র, টাংগাইল।

টা াইল। ২১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ-, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৬২৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪২। শহী ল ইসলাম, িপতা: মাঃ 
ইউ ফ।

ম নং-৬২৪, হাজী 
হা দ হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

জাড়খালী, িড়রচর, 
৩৮৯০, হািতয়া, 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ০১/০৩/১৯৯২ দািখল-৪.৯২, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৪৭,  এম.এস.এস.-
৩.৬৩।

১২৭৭৪১৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৪৩। মাঃ মিন ামান, িপতা: 
মাঃ আশরাফ আলী।

মা দ র, ৭নং লিতব র, 
রানী র, ৫৪৬০, 
িমঠা র, রং র।

মা দ র, ৭নং লিতব র, 
রানী র, ৫৪৬০, 
িমঠা র, রং র।

রং র। ২৬/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০-, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮০৭৮৪৫৬, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৪। আি য়া খানম, িপতা: 
খ কার আফতাব হােসন।

বািড় নং-১১০, ব 
শলা িনয়া, ৭নং ওয়াড, 

মংলা, ৯৩৫০, বােগরহাট।

বািড় নং-১১০, ব 
শলা িনয়া, ৭নং ওয়াড, 

মংলা, ৯৩৫০, বােগরহাট।

বােগরহাট। ০৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০-, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী, 
িব.এড.-১ম ণী।

১২৭৭৫৪১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৫। শারমন লতানা, িপতা: 
মাঃ িরয়া ল কিরম।

৩২, াদন িমি  সড়ক, 
চৗড়হাস, লতলা, ৫নং 

ওয়াড, িবিসক, ৭০০০, 
ি য়া সদর, ি য়া।

৩২, াদন িমি  সড়ক, 
চৗড়হাস, লতলা, ৫নং 

ওয়াড, িবিসক, ৭০০০, 
ি য়া সদর, ি য়া।

কি য়া। ১৯/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.--৩.৭০, 
িব.এস.িস.-২.৮৭,  
এম.এস.িস.-২.৮৭।

২০৩৯৭৯১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৭। মাঃ নািফজ কামাল, িপতা: 
মাঃ ল আিজম।

বাসা-২৮(৬তলা), সড়ক-
০৩, িনউ িস.িড.এ. 
আবািসক এলাকা, 
চা গ ও, ৪২১২, চ াম।

আ র রউফ চৗ রী বািড়, 
িমনাগাজী লা 
( বপাড়া), ৯নং িশলক, 
িশলক, ৪৩৬০, রাং িনয়া, 
চ া

চ াম। ১৬/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.২৬,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

৭৫৯০১৬২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৮। ব ল হােসন, িপতা: 
কারবান আলী মা া।

ম নং-৬৬৬, হাজী 
হা দ হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

বািনয়াবা , রাট, 
বািনয়াবা , ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২১/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৩,  
এম.এস.এস.-৩.৭৩।

১২৭৭৪১৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৯। মাঃ ইশিতয়াক বারী, মাঃ 
মাহ ল বারী।

৪২৬, মা ারপাড়া, ০৬নং 
ইউিনয়ন, গািব গ , 
৫৭৪০, গাইবা া।

৪২৬, মা ারপাড়া, ০৬নং 
ইউিনয়ন, গািব গ , 
৫৭৪০, গাইবা া।

গাইবা া। ৩০/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩১-, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩১০০৩৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৫০। শাহ মাঃ শিফউর রহমান, 
িপতা: শাহ মাঃ িহ র 
রহমান।

জালালাবাদ, সয়দ র 
শাহারপাড়া, শাহারপাড়া, 
৩০৬১, জগ াথ র, 

নামগ ।

জালালাবাদ, সয়দ র 
শাহারপাড়া, শাহারপাড়া, 
৩০৬১, জগ াথ র, 

নামগ ।

নামগ । ২৫/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.০৫,  
এম.এস.এস.-২.৯২।

১০৮০৫৮২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫১। মাঃ আ  জািহদ আল 
মা ন, িপতা: মাঃ 
তাজাে ল হােসন।

দলপাড়া, ম র, কািজর 
হাট, ৫৪৩০, বদরগ , 
রং র।

দলপাড়া, ম র, কািজর 
হাট, ৫৪৩০, বদরগ , 
রং র।

রং র। ০৭/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০-, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬৯১০১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫২। মাঃ ফখর উি ন, িপতা: 
হােফজ মাঃ রজব আলী।

৪৬১/৩, এ, রড নং০৯, 
িতলপাপাড়া, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

নায়াপাড়া( মা া বািড়), 
নায়াপাড়া, ৯নং 
নায়াপাড়া, সায়হামনগর, 

৩৩৩৩, মাধব র, হিবগ ।

হিবগ । ০১/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৮,  
এম.এস.এস.-৩.৫৫।

১৩০৯৯৯২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৩। ফারজান বিব, িপতা: মাঃ 
ই ািহম খিলল।

বাসা নং-৪৯, রাড 
নং৩/২, , কাদািলয়া, 
(মােঠর ব পােশ), ১৮, 
টাংগাইল, ১৯০০।

বাসা নং-৪৯, রাড 
নং৩/২, , কাদািলয়া, 
(মােঠর ব পােশ), ১৮, 
টাংগাইল, ১৯০০।

িসরাজগ । ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িস, 
এস.এইচ.িস.-এ-, 
িব.এস.এস.২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৩০১৭৫৭, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৫। জাহানারা, িপতা: ত: মাঃ 
আ ল জ ার।

বাসা নং-১৩০, স 
াপা স, হাজীপাড়া, উ র 

বা া, ৯নং ওয়াড, 
লশান, ১২১২, বা া, 

ঢাকা।

বাসা নং-১৩০, স 
াপা স, হাজীপাড়া, 

উ র বা া, ৯নং ওয়াড, 
লশান, ১২১২, বা া, 

ঢাকা।

ঢাকা। ২৭/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৩১,  
এম.এস.এস.-৩.১২।

০৭৬৯০৭৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৬। সািদয়া লতান, িপতা: ল 
ইসলাম বপারী।

৪৫৭, িনচতলা,  উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, 
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

৪৫৭, িনচতলা,  উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, 
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

১০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৩।

১০৬১০৮৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৭। িশিরন আক দ মিন, িপতা: 
মাঃ ল আিমন আক দ।

৪৮/২, বড়বাগ, িমর র-
০২, িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

টংগাপাড়া, মাহনগ , 
মাহনগ , ২৪৪৬, 
ন েকানা।

১০/১১/১৯৮৭  এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১৬৯৯৩৫১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৫৮। শাম ন নাহার, িপতা: মাঃ 
ল হক।

৩০/িব, শিরফ বাগ, 
ব র, ১৪২১, 

নারায়নগ  সদর(ফ া), 
নারায়নগ ।

৩০/িব, শিরফ বাগ, 
ব র, ১৪২১, 

নারায়নগ  সদর(ফ া), 
নারায়নগ ।

২১/০৭/১৯৮৮  এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

৯৮৬৭১৯৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৯। ের আছমা, িপতা: আ ল 
কালাম আজাদ চৗ রী।

মিহপাল, চৗ রী বািড় 
ফনী, ১২৫, ম ম 

চািড় র, ওয়াড নং১১, 
ফনী, ৩৯০০, ফনী সদর।

মিহপাল, চৗ রী বািড় 
ফনী, ১২৫, ম ম 

চািড় র, ওয়াড নং১১, 
ফনী, ৩৯০০, ফনী সদর।

ফনী। ১৩/১২/১৯৮৬  এস.এস.িস.-২.৪৪, 
িডে ামা-এ,  াতক-২য় 

ণী, াতেকা র-২য় 
ণী।

৬৭৩৬৪৮২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬০। আদনান আহেমদ, িপতা: 
মাঃ আ স সা ার ম ল।

আলতািমরা জ াফায়ার 
(৫ম তলা)এ/৪, ১/িব. 
ই ান হাউিজং, 
আরামবাগ, িমর র-৭, 
ওয়াড ০৬, িমর র-১২১৬, 
ঢাকা।

◌ুসিভন লেছ (২য় তলা), 
ছা ড় গালা, ০৫, 

িদনাজ র, ৫২০০, 
িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৪/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৫১,  
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

১৩৬৪৯০০/৪৬/
৩০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬১। মাঃ ইমান হােসন, িপতা: 
মাঃ আখতার হােসন।

পি ম মাতা র 
হািজপাড়া, িকি র/০৪, 
৫৯৪১, আে ল র, 
জয় রহাট।

পি ম মাতা র 
হািজপাড়া, িকি র/০৪, 
৫৯৪১, আে ল র, 
জয় রহাট।

জয় রহাট। ২৮/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২.৯৩,  
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

৭৬৮০২৮৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬২। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: ত: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

: মাঃ জালাল উি ন, 
শাসন-১ শাখা, 

অথৈনিতক স ক িবভাগ, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

ামনগর,ভাষািনয়া, 
কাশী র, ৩৫৪০, হামনা, 

িম া।

িম া। ১৭/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৩।

৮৯৯৯৩৬৪, ১২ ৩০০/-

৪৬৩। মাঃ হািফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইসরাইল কিবর।

ভাজ ী, িদগনগর, ৮১৪১, 
ক দ র, গাপালগ ।

ভাজ ী, িদগনগর, ৮১৪১, 
ক দ র, গাপালগ ।

গাপালগ । ২৫/১১/১৯৮৯  এস.এস.িস.-২.১৩, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৪৭৩৩৫৯৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৬৪। আ দস সিহদ, িপতা: আব র 
রিহম।

বিদউর রহমান চৗিকদার 
বাড়ী, চর ল িকয়া, ৮নং 
এ জবািলয়া, মা ান নগর, 
৩৮০২, সদর, নায়াখালী।

বিদউর রহমান চৗিকদার 
বাড়ী, চর ল িকয়া, ৮নং 
এ জবািলয়া, মা ান নগর, 
৩৮০২, সদর, নায়াখালী।

নায়াখালী। ০৫/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬৬৫৫৮৯৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৫। এ. ক.এম লাকমান হিকম, 
িপতা: মাঃ আ ল গিণ।

মিহ রণ, ৩নং অিচ র, 
িরয়া, ২২৭০, গৗরী র, 

ময়মনিসংহ।

মিহ রণ, ৩নং অিচ র, 
িরয়া, ২২৭০, গৗরী র, 

ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/০২/১৯৮৭  এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-৩.৫১।

৬৪৪৬০৪৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৬। জা া ল ফরেদৗস া, 
িপতা: মাঃ কিফল উি ন।

শাম ন নাহার হল, ঢাকা, 
িব িব ালয়-১০০০।

িবলশরন, চ া, ৬নং 
ওয়াড, ১৬২০, িশব র, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.১৪,  
এম.এস.এস.-৩.৩১।

১২৭৭৩৩৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৭। নওশীন নাওয়ার, িপতা: 
আ.ল.ম. আব র রহমান।

িবি ং-১, াট-০৪, 
করবী, ই াটন গেডন 
অিফসাস কায়াটার, রমনা, 
১২১৭, ঢাকা।

আলী আকবর 
হডমা ােরর বািড়, 

মগধরা, পগিল ার 
বাজার, স ীপ, চ াম।

ঢাকা। ২১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.২১,  
এম.এস.এস.-৩.০৬।

০০৭২০৭৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৮। িলটন িময়া, পতা: হায়দার 
আলী।

চর স না, ৯নং ঘােষর 
পাড়া, চর স না, ২০১০, 
মলা হ, জামাল র।

চর স না, ৯নং ঘােষর 
পাড়া, চর স না, ২০১০, 
মলা হ, জামাল র।

জামাল র। ১২/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.২৭,  
এম.এস.এস.-৩.১৪।

৭৭৮২৬৭২, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৯। া রানী িম , িপতা: উ ম 
মার িম ।

মহিলা কেলজ রাড, 
মাহন র, মিনরাম র, 

৭৪৪০, মিনরাম র, যেশার।

মহিলা কেলজ রাড, 
মাহন র, মিনরাম র, 

৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ০৪/০২/১৯৮৮  এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭৬৬৮৬৮৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৭০। মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ রয়াছত আলী।

রহমান িপকাল টাওয়ার, 
াট-িড-৯, রাড নং-৫২, 

৫২/১-৫, রানা প ন 
লাইন, িবজয়নগর, ১৩, 
িপ.িপ.ও-১০০০, প ন, 
ঢাকা।

বপাড়া, চড়ানল, 
রাজা র, ৩৫০০, িড়চং, 

িম া।

িম া। ২০/০৫/১৯৮৯ দািখল-৩.৪২, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.১৪,  
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

০৭১৫৬২৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭১। মাঃ রািকর হােসন, িপতা: 
মাঃ ওয়ািল উ াহ।

মা া বাড়ী, িবারপাইকা, 
১৫নং পমা, 
দকািলিদয়া, ৩৬৫২, 

ফিরদগ ,  চ দ র।

মা া বাড়ী, িবারপাইকা, 
১৫নং পমা, 
দকািলিদয়া, ৩৬৫২, 

ফিরদগ ,  চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৭  এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৭০৯০২৩৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭২।

মাঃ আ  কাউছার, িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক মা া।

আলীরচর হাজী বাড়ী, 
আলীরচর, ১৩নং 

ের াি , ৩৫৪০, 
রাদনগর, িম া।

আলীরচর হাজী বাড়ী, 
আলীরচর, ১৩নং 

ের াি , ৩৫৪০, 
রাদনগর, িম া।

িম া। ০১/০৩/১৯৮৮ দািখল-২.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০৯২৮৩৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৩।

ফা ক হােসন, িপতা: আ  
তােহর।

ম মদার বাড়ী, চ গড়া, 
৪নং মৗকরা, চ াইশ, 
৩৫৮০, না লেকাট, 

িম া।

ম মদার বাড়ী, চ গড়া, 
৪নং মৗকরা, চ াইশ, 
৩৫৮০, না লেকাট, 

িম া।

িম া। ২৯/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২.৮৮।

৭০১৮৮৩৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৪।

 িলয়ান রাজািরও, 
িপতা: আগি ন রাজািরও।

৮/১/ক, তজ নীপাড়া, 
তজগ ও, ১২১৫, তজগ ও, 

ঢাকা।

বান , জানাইল, ৬৪৩২, 
বড়াই াম, নােটার।

নােটার। ২৭/০৪/১৯৯০  এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

০১৯৬২০২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৫।

িনগার লতানা, িপতা: 
হা দ আ ল লিতফ।

আরশাদ আলী বপারী 
বািড়, টারাগড়, ৮নং 
ওয়াড, হাজীগ , ৩৬১০, 
চ দ র।

আরশাদ আলী বপারী 
বািড়, টারাগড়, ৮নং 
ওয়াড, হাজীগ , ৩৬১০, 
চ দ র।

চ দ র। ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.১৪,  
এম.এস.এস.-৩.২৬।

৪৩১৯০২২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৭৬।

মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ তিমজ উি ন।

মািনক িডপাটেম াল 
ার, রাজগ (থানা গট), 
িম া িস  কেপােরশন, 
িম া-৩৫০০, সদর, 
িম া্

কা ঘর, ১নং মাধব র 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
কা ঘর, ৩৪৬১, 
া ণপাড়া, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৮৯ দািখল-৪.৮৩, আিলম-
৪.৫৮, িব.এস.এস.-১ম 

ণী,  এম.এস.এস.-
৩.৪৯।

০৭১৫৪৪০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৭।

মাঃ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: আ ল খােলক।

বাসা-২৪, রাড-০৭, ক-
িড, িমর র, ১২১৬, 
িমর র ঢাকা।

হজর শলা, ৯নং এিব, 
ঈ রদী, ৬৬২০, লাল র, 
নােটার।

নােটার। ০৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১৭, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬৬৮২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৮।

তাপসী রােবয়া, িপতা: মাঃ 
আ র রিশদ হাওলাদার।

৪২০২, তরচর, ৫নং 
লাদী, ৮২৫০, লাদী, 

বিরশাল।

৪২০২, তরচর, ৫নং 
লাদী, ৮২৫০, লাদী, 

বিরশাল।

বিরশাল। ২০/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৮৪।

০৭১৫৫৮৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৯।

শারিমন আ ার িশ ল, 
িপতা: মাঃ আব স সা ার।

১১৬/এ, উ র গদা, ৬নং 
ওয়াড, স জবাগ, ১২১৪, 
ঢাকা।

৮৫/১, ডগর মাড়া, 
িস.আর.িপ. ০৭নং ওয়াড, 
১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

িম া। ১০/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.২৫,  
এম.এস.এস.-৩.৪৭।

১১০৭৭৬৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮২। েমাঃ আল-মা ন, িপতা: 
মাঃ আ ল হাই।

ম নং-১৬১, মা ারদা 
যেসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০।

টা াব, টা াব বাজার, 
২২৩৩, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৭,  
এম.এস.এস.-৩.৩৫।

১২৭৭৪৪০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৩। ত মার, িপতা: হীের  
নাথ ম ল।

িসরাজী র, ৯নং ওয়াড, 
গাপাল র, ৬৪২০, 

লাল র, নােটার।

িসরাজী র, ৯নং ওয়াড, 
গাপাল র, ৬৪২০, 

লাল র, নােটার।

নােটার। ১৬/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৮০৭৭৬১, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৮৪। রহানা আ ার, িপতা: 
আিমর হােসন।

বায়ািলয়া বাড়ী, দ: 
িবেশরব , ৯নং ওয়াড, 
পসা, ৩৬৫২, ফিরদগ , 

চ দ র।

বায়ািলয়া বাড়ী, দ: 
িবেশরব , ৯নং ওয়াড, 
পসা, ৩৬৫২, ফিরদগ , 

চ দ র।

চ দ র। ০১/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৬৪।

০৭১৫৫৯০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৫। মাঃ রজাউল আিমন, িপতা: 
মাঃ রমজান আলী।

িবয়া ভবন, দ: গি মারী 
মসিজদ রাড, দি ণ 
গিড়মারী, িসংিগমারী, 
ওয়াড-০৬, হাতীবা া, 
৫৫৩০, লালমিনরহাট।

িবয়া ভবন, দ: গি মারী 
মসিজদ রাড, দি ণ 
গিড়মারী, িসংিগমারী, 
ওয়াড-০৬, হাতীবা া, 
৫৫৩০, লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-২.৯৭,  
এম.এস.এস.-৩.১৮।

১১৬২৯২৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৬। মাঃ শামীম রজা, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ মা া।

বািলয়া র, শাভনালী, 
৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

বািলয়া র, শাভনালী, 
৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৭/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ+, 
এস.এইচ.িস.-এ+, 
িব.এস.এস.-িব,  
এম.এস.এস.-িব+।

১৫৫৮০৩৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৭। িস  বালা, িপতা: সতীশ 
বালা।

ম নং-১৫৪, জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০।

দি ণ চলবল খ , নব াম 
ইউিনয়ন, ৭৯০০, 
কালিকিন, মাদারী র।

মাদারী র। ৩১/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২,  
এম.এস.এস.-৩.৪০।

৮৮৬৯৫৭৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৮। িপয়ারা আ ার, িপতা: 
ইসাহাক আলী।

িব-৭, িস-২ (ব ান 
কমে ), আগারগ ও, 
তালতলা সরকারী কেলানী, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭।

১৯৩/৯, পি  
নারায়নপি , শা া 
ইউিনয়ন, িহত র, 
করাণীগ , ঢাকা-১৩১০।

১১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.--১ম ণী।

১১০৭৭৫০, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮৯। তােরা খানম, িপতা: ওমর 
আলী খান।

এ-২৪ (৫ম তলা), মে  
বাসােবা, ছায়ািবথী, 
িখলগ ও, ই াণ হাউিজং 
িল:, ঢাকা।

ব ি য়া(আফরীঘাট), 
ব ি য়া, ৭৪০৬, সদর 
যেশার।

যেশার। ০১/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.০৬, 
এস.এইচ.িস.-২.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
িব.িপ.এড-২য় ণী।

০৪৪১৬৪৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯০।

এস এম মাহ ল হাসান 
সাহাগ, িপতা: এস এম 

হাসমত।

১৫, আরেমিনয়ান ি ট, 
আরমািনেটালা, ৩১নং 
ওয়াড, বা বাজার, ১১০০, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

উ র পাড়া, কা িলয়া, 
৮১০০, গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.০০,  
এম.এস.এস.-২.৭৫।

১৫৩৭০১৩, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯১। মাঃ লা  িময়া, িপতা: মাঃ 
ব ার আলী।

মাদারজানী, মাধাইনগর, 
ওয়ািশন, ৬৭৮০, তাড়াশ, 
িসরাজগ ।

মাদারজানী, মাধাইনগর, 
ওয়ািশন, ৬৭৮০, তাড়াশ, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২০/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৬৬৬৬৪০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯২। মাঃ মাহায়েম ল 
আেরিফন, িপতা: মাঃ 
আ ল কািফ।

মাঃ আেরিফন মাহ দ, 
বাংলােদশ এনিজও 
ফাউে শন, ইসিসওের  
একােডমী ভবন, (৫ম তলা) 
৫৩, মহাখালী, বািনিজ ক 
এলাকা, ঢাকা-১২১২।

আ ল কািফ, বাসা-৭৮৩, 
বািনয়াপাড়া, ওয়াড নং-
০৫, ঘাড়াঘাট, ৫২৯১, 
ঘাড়াঘাট, িদনাজ র

িদনাজ র। ০৩/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৮,  
এম.এস.এস.-৩.৫১।

০৯২২১৫৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৩। লাভলী পারভীন, িপতা: মাঃ 
আ ল কালাম শখ।

৩৫/এফ, আিজম র রাড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

নয়ানী পাড়া, নবহা, 
বায়ালমারী, ৭৮৬০, 
বায়ালমারী, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০১/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৬০৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৬। মাঃ রওশন হাবীব, িপতা: 
মাঃ মহসীন আলী।

শরীফ র, ভ াবাড়ী, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

শরীফ র, ভ াবাড়ী, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

রং র। ১৪/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.০০,  
এম.এস.এস.-৩.১৯।

০৬৬৬৬৬৭, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৭। মাঃ দেলায়ার হাসাইন, 
িপতা: মাঃ মন র আলী।

তা কশাহাবাজ, ৫নং 
বালাপাড়া/৭নং, কাউিনয়া, 
৫৪৪০, কাউিনয়া, রং র।

তা কশাহাবাজ, ৫নং 
বালাপাড়া/৭নং, কাউিনয়া, 
৫৪৪০, কাউিনয়া, রং র।

রং র। ১৫/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৮।

৫০৪১১৬৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৯৮। ওবায় র রহমান, িপতা: 
গালাম মাওলা।

পি ম হাসনাবাদ, ০৩নং 
ওয়াড, চরনাচনা বাজার, 
৭১০০, মাদারী র।

পি ম হাসনাবাদ, ০৩নং 
ওয়াড, চরনাচনা বাজার, 
৭১০০, মাদারী র।

মাদারী র। ২০/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩।

০৪৪৮৪৩৭, 
১৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৯। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ মাশােরফ 
হােসন।

খ  পাড়া, মসিজদ গিল, 
রামনগর খ  পাড়া, ১১নং 
রামনগর, রাজারহাট, 
৭৪০০, যেশার সদর, 
যেশার।

খ  পাড়া, মসিজদ গিল, 
রামনগর খ  পাড়া, ১১নং 
রামনগর, রাজারহাট, 
৭৪০০, যেশার সদর, 
যেশার।

যেশার। ০৯/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭১৫১১২১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০০। মাঃ আ  বকর িসি ক, 
িপতা: মাঃ শঅহাদাৎ 
হােসন।

ঝ পা (িম ী পাড়া), ৯নং 
ঝাপা ই: ৩নং ওয়াড, 
ঝ পা, ৭৪২০, শিনরাম র, 
যেশার।

ঝ পা (িম ী পাড়া), ৯নং 
ঝাপা ই: ৩নং ওয়াড, 
ঝ পা, ৭৪২০, শিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ১০/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৮৩, আিলম-
৪.২৫, িব.এস.এস.-
৩.২৭, এম.এস.এস.-
৩.১৫।

৭১৫২৩৭২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০১। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ মিজবর রহমান।

হাি ং-২৪৭, িছট িচলার, 
ওয়াড ১২, ঠা র গ ও 
রাড, ৫১০১, ঠা রগ ও 

সদর, ঠা রগ ও।

হাি ং-২৪৭, িছট িচলার, 
ওয়াড ১২, ঠা র গ ও 
রাড, ৫১০১, ঠা রগ ও 

সদর, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৯/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩।

১১৪৮৮৮৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৩। মাঃ মাহ জ-উল-আিদব, 
িপতা: মাঃ আ ল আউয়াল।

১২/এফ (৬  তলা), 
বড়বাগ, ১৩নং ওয়াড, 
িমর র-২, ১২১৬, ঢাকা।

ত: ি  আ ল খােলক, 
গাছবাড়ীয়া, পয়ার র, 

ফা র, ৭৯০৪, 
মাদারী র।

মাদারী র। ২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬২৭৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৪। জাত িময়া, িপতা: মাঃ 
মারফত আলী।

৭৭/১/িড, বা নেটক, ১৫নং 
ওয়াড, ঢাকা ক া েম , 
ঢাকা।

কাঠািলয়া বাড়ী, বীর 
কদমতলী, ১৯৯৭, 
ধনবাড়ী, টাংগাইল।

০৩/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৭৮১৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৫। ফা ক আকতার, িপতা: 
আফজাল হােসন।

গায়ালজানী, ঘাট, 
ছানকা, ৫৮৪০, শর র, 

ব ড়া।

গায়ালজানী, ঘাট, 
ছানকা, ৫৮৪০, শর র, 

ব ড়া।

ব ড়া। ০৮/০৯/১৯৯০ দািখল.-২.৯২, 
এস.এইচ.িস.-৩.২১, 
িব.এস.এস.-৩.৩১,  
এম.এস.এস.-৩.০৮।

৫০৪১১৬৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৫০৬। রজওয়ানা ফরেদৗস, িপতা: 
আ ল মাতােলব।

৭৬/২/িব, কদমতলা, 
িহরািঝেলর গিল, 
কদমতলা, ৫নং ওয়াড, 
বাসােবা, ১২১৪, স জবাগ, 
ঢাকা।

৭৬/২/িব, কদমতলা, 
িহরািঝেলর গিল, 
কদমতলা, ৫নং ওয়াড, 
বাসােবা, ১২১৪, স জবাগ, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১মে ণী।

৮৩৯৩৪২৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৭। মাহ ল হাসান, িপতা: 
গালাম মা ফা।

৭০৮, ৮০ দাগ, পি ম 
ই াহীম র, ১৬নং ওয়াড, 
ঢাকা সনািনবাস, ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

ব শিফ র, বামনা, 
৮৭৩০, বামনা, বর না।

বর না। ১৫/১২/১৯৯৩ দািখল-৫.০০, আিলম-
৪.৯২, িব.এস.এস.-
৩.৫১।

০৪৯৭৪৫০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৮। ফা ক আহমদ, িপতা: িচ  
িময়া।

কামাল র, লাগ ও, 
৩২৩১, লাউড়া, 
মৗলভীবাজার।

কামাল র, লাগ ও, 
৩২৩১, লাউড়া, 
মৗলভীবাজার।

মৗলভীবাজার। ০৯/০২/১৯৯০ দািখল-৩.৭৫, আিলম-
৪.৪২, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৭৭৩৯০৫৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০৯। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আতাউর সরকার।

ম নং-২০৪, ি েযা া 
িজয়াউর রহামন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০, ঢাকা।

মা া, কামারদহ, 
ফ িসতলা, ৫৭৪০, 
গািব গ , গাইবা া।

গাইবা া। ২৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬৮, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬,  
এম.এস.এস.-৩.৫৪।

১২৭৭৪২৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১০। কাকলী বগম, িপতা: কাজী 
ফিরদ উি ন।

রলওেয় কলনী, 
রাতাপাশা, ৭নং 
িকেশারগ , ২৩০০, 
িকেশারগ ।

রলওেয় কলনী, 
রাতাপাশা, ৭নং 
িকেশারগ , ২৩০০, 
িকেশারগ ।

িম া। ১০/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪৯, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১মে ণী।

১৮৪৬৫১৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১১। অেশাক মার সরকার, 
িপতা: অিনল মার সরকার।

ঘাড়াঘাট রাড, 
িনয়াগাড়ী, ৩নং 

পলাশবাড়ী, পলাশবাড়ী, 
৫৭৩০, পলাশবাড়ী, 
গাইবা া।

ঘাড়াঘাট রাড, 
িনয়াগাড়ী, ৩নং 

পলাশবাড়ী, পলাশবাড়ী, 
৫৭৩০, পলাশবাড়ী, 
গাইবা া।

গাইবা া। ০৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-২.৮১।

৯৯০৪৭৪৪, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫১২। মাঃ দেলায়ার হােসন, 
িপতা: রিবউল আলম।

বংশী বলৈতল, ৯নং 
ঘােষরপাড়া ইউিনয়ন 

পিরষদ, বলৈতল বাজার, 
২০১২, মলা হ, 
জামাল র।

বংশী বলৈতল, ৯নং 
ঘােষরপাড়া ইউিনয়ন 

পিরষদ, বলৈতল বাজার, 
২০১২, মলা হ, 
জামাল র।

জামাল র। ১০/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২.৯৯।

৭৭৮২৬৭৯/৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৩। স ীতা িব াস, িপতা: অধীর 
িব াস।

বায়সা, কশব র, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

বায়সা, কশব র, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

যেশার। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২৫,  
এম.এস.এস.-৩.২৭।

১৬৭৫৬১৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৪। জাবায়দা আ ার, িপতা: 
মাঃ জেবদ আলী।

বানােরর পাড়, ৯নং 
রানাগাছা ইউিনয়ন, 
বানােরর পাড়, ২০০১, 
জামাল র সদর, 
জামাল র।

বানােরর পাড়, ৯নং 
রানাগাছা ইউিনয়ন, 
বানােরর পাড়, ২০০১, 
জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ২৫/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১মে ণী।

৭৭৮২৬৭৫/৪, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৫। আিত ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ইউ স আলী।

ভাটাবােড়রা, ৮নং আ য়া 
ইউিনয়ন, আমলা তলা, 
২২০০, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ভাটাবােড়রা, ৮নং আ য়া 
ইউিনয়ন, আমলা তলা, 
২২০০, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.৮২,  
এম.এস.এস.-২.৮৩।

০৪৯৭৫০২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৬। মাঃ নািছর উি ন 
পাটওয়ারী, িপতা: আ ল 
কেসম পাটওয়ারী।

পাটওয়ারী বাড়ী, গনক লী, 
১৩নং আ া, একবাড়ীয়া, 
৩৫৬১, ব ড়া, িম া।

পাটওয়ারী বাড়ী, 
গনক লী, ১৩নং আ া, 
একবাড়ীয়া, ৩৫৬১, 
ব ড়া, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৩,  
এম.এস.এস.-৩.৬০।

১৪৫৬০৫৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৭। এম.এ. আিজজ, িপতা: মাঃ 
জালাল হােসন।

উ র মর র 
(হাজীরহাট), ভাগডা া, 
৫৬০০, িড় াম সদর, 

িড় াম।

উ র মর র 
(হাজীরহাট), ভাগডা া, 
৫৬০০, িড় াম সদর, 

িড় াম।

িড় াম। ০১/০২/১৯৫৭ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২.৫১,  
এম.এস.এস.-২.৮৬, 
এস.িব.এ.-৩.৫২।

০০৬৯৮৭২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৮। বা েদব চ  রায়, িপতা: 
বা ল চ  রায়।

মা িমক ও উ  িশ া 
িবভা, িশ া ম ণালয়, 
সরকাির কেলজ শাখা-০৩, 
রম নং-১৮২৩।

পা খালী, ওয়াড-০৯, 
ইউিনয়ন-মির বিনয়া, 
প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ২৬/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০২৪৯৭২৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৫১৯। আির র রহমান, িপতা: 
মাহা দ আলী।

খ-৯, কনিফেড  
স ার(ক চাবাজার), 
দাকান নং-৮৯, লশান, 

১২১২, ঢাকা।

ডবরা, নাচন মহল, 
৮৪২০, নলিছ , ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২.৮১।

১৮৫৫৫৪০, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২০। মাঃ জােহদ, িপতা: মাঃ 
ইছহাক।

কারবান আলী সরকার, 
গড় য়ারা, ৮নং ওয়াড, 
গড় য়ারা, ৪৩৩২, 
হাটহাজারী চ াম।

কারবান আলী সরকার, 
গড় য়ারা, ৮নং ওয়াড, 
গড় য়ারা, ৪৩৩২, 
হাটহাজারী চ াম।

চ াম। ২৪/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৪৭৮৭৮৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২১। এম.এম. মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাঃ মজবাউল 
ইসলাম।

১০৭/১ এ িশয়ান ফািনচার, 
ওয়াসাগলী, উ র 
যা াবাড়ী, ৫০নং 
গ ািরয়া, ১২০৪, ডমরা, 

ঢাকা।

আগড়া, ধল াম, 
হাজরাহা , ৭৪৭০, 
বাঘারপাড়া, যেশার।

যেশার। ১৫/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০৩,  
এম.এস.এস.-৩.১৬।

১১৩৫৬৮১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২২। মাঃ আসা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

১৩৫/িব, সরদার কেলানী, 
রাড নং-৮০৭, দি ণ 

কমলা র, মিতিঝল, ঢাকা, 
শাি নগর, ১২১৭, 
মিতিঝল, ঢাকা।

মি ক র, িঝকরগািছ, 
গাজীর দগা, ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

যেশার। ১৩/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৭৭,  
এম.এস.এস.-৩.৬৯।

১১৩৫৬৮৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৩। জা া ল ফরেদৗস, িপতা: 
শওকত হােসন।

বড়বাড়ী, শংকর পাশা, 
রাতইল/০১, চরভাট পাড়া, 
৮১৩২, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

বড়বাড়ী, শংকর পাশা, 
রাতইল/০১, চরভাট পাড়া, 
৮১৩২, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১০/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫৬, 
িব.এস.এস.-৫.০০,  
এম.এস.এস.-৪.২৫।

১৪২১১৯২৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৪। মন িব াস, িপতা: িবেরন 
চ  িব াস।

ম নং-১১১, জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, -১০০০।

মািঝকাি , বদরপাশা, 
নয়ানগর, ৭৯১০, রাৈজর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ০৯/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.২৭,  
এম.এস.এস.-৩.৪৬।

৮৮৬৯৫৮০, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৫। অ ব  ামািণক, িপতা: 
িনের  ামািণক।

বড়বিড়য়া, িশলমািড়য়া, 
পচামািড়য়া, ৬২৬০, 

য়া, রাজশাহী।

বড়বিড়য়া, িশলমািড়য়া, 
পচামািড়য়া, ৬২৬০, 

য়া, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ,, 
িব.এস.এস.-িব-,  
এম.এস.এস.-িব।

১৪৮১৩১৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৫২৭। উে  সালমা, িপতা:আব র 
রা াক।

িব-৫৪/এফ-২, িতিঝল 
এ.িজ.িব কেলানী, ১০নং 
ওয়াড, িজ.িপ.ও, ১০০০, 
মিতিঝল, ঢাকা।

মঙগেলর গ ও, 
িপেরাজ র ইউিনয়ন/১নং 
ওয়াড, ক েলর গ ও, 
১৪১০, সানার গ ও, 
নারায়নগ ।

চ দ র। ১৫/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.িব.এ.-১ম ণী,  
এম.িব.এ.-১ম ণী।

১৫৯৭১৪১, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২৮। মাঃ িনজা র রশীদ, িপতা: 
ত: হা নর রশীদ িব াস।

ক-৩২/৬ হাইওেয় হাম  , 
াট-ও/১৩, দালান নং-

০৪, শাহজাদ র, ১৮নং 
ওয়াড, লশান, ঢাকা।

২০৪/ মাহা দ পাড়া, খান 
সােহব রাড, ৮নং ওয়াড, 
গাপালগ  সদর, ৮১০০, 
গাপালগ ।

ঢাকা। ১৬/০২/১৯৮৫ এস.এস.িস.-১ম ণী, 
এস.এইচ.িস.-ি তীয়, 
িব.িব.এ.-১ম ণী,  
এম.িব.এ.-১ম ণী।

৭৭২৭৪৬৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩০। মাঃ সাই র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ ম ল।

১৯/১/িব, ক-এফ, 
াপাড়া, ২৯, 

মাহা দ র, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

নর ড়ী, মনম, মন, 
৬৫০০, শা া, নওগ ।

নওগ । ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৯৩২৮৬০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩১। জা া ল বািকয়া, িপতা: 
ক.এম. আ ল হােসন।

হাি ং-৯৭, ক-িব, 
ভাগড়া, ১৫, জাতীয় 

িব িব ালয়, ১৭০৪, 
গাজী র সদর, গাজী র।

হাি ং-৯৭, ক-িব, 
ভাগড়া, ১৫, জাতীয় 

িব িব ালয়, ১৭০৪, 
গাজী র সদর, গাজী র।

বিরশাল। ২০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৩।

মাঃ ৩০০/-

৫৩২। মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ রিহম বপারী।

৩/িব, এিস ভবন, দাকান 
নং১৩, (বণালী আট), 
কাওরান বাজার, ২৬নং 
ওয়াড, ওয়াসা ভবন, 
১২১৫, তজগ ও।

হাি ং নং-২৪৪, উ র 
গা য়া, ০১নং ওয়াড, 
সয়েদর গ ও, ৮২৫০, 
লাদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০৩/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০৮।

১১২৬২২৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৩। খািদজা আ ার, িপতা: 
শাস ল হক।

বািড়, ২৫/িব, াট-১১/এ, 
ীন রাড, িনউমােকট, 

১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

বাজার গ ও, ১নং রাজার 
গ ও উ র, রাজার গ ও 
বাজার, ৩৬১০, হাজীগ , 
চ দ র।

চ দ র। ১০/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৬৭।

১৩৯৫২০২, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৩৪। মাঃ শাম ল আলম, িপতা: 
মাঃ মােল র রহমান।

য না পশাড়ী পাড়া, 
গা র, ম েলর হাট, 

৫৬২০, উিল র, িড় াম।

য না পশাড়ী পাড়া, 
গা র, ম েলর হাট, 

৫৬২০, উিল র, িড় াম।

িড় াম। ১২/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ+, 
এস.এইচ.িস.-এ,, 
িব.এস.এস.-িব-,  
এম.এস.এস.-িব।

১৫৫৮০৩৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৫। কাই ম িময়া, িপতা: মাঃ 
ল ইসলাম।

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ 
িনং স ার, ৯৩/১, 

সরদার কমে , ২য়তলা, 
আগারগ ও, ঢাকা।

চািরতা ক, ভালার, 
আতলা র বাজার, ১৭২০, 
পগ , নারায়নগ ।

নারায়নগ । ০৭/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৮।

৮৫৮২৫৬৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৬। মাঃ হািবব উ াহ, িপতা: র 
আহামদ।

ঘানা পাড়া, ভা য়া খালী, 
৪৭০২, ক বাজার সদর, 
ক বাজার।

ঘানা পাড়া, ভা য়া খালী, 
৪৭০২, ক বাজার সদর, 
ক বাজার।

ক বাজার। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৮০৫৮৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৭। সানিজদা ইসলাম, িপতা: 
মাঃ সাই  ল ইসলাম।

কাইতকাই, ঘাটাইল, 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

কাইতকাই, ঘাটাইল, 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৩,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১২৭৭৪২৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৮। রহমত উ াহ, িপতা: র 
হােসন।

৫১৪, কিব জসীম উ ীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০।

রােজ র, ৯নং চি শা 
ইউিনয়ন, চি াশা, ২৪০০, 
ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৮  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১২৭৭৪৩৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৯। পলাশ হাসাইন, িপতা: 
জাহা ীর আলম।

ম নং-৯০১০, ক-য না, 
িবজয় একা র হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

বাড়ী-৬৭, পি ম 
বামন র, শা া, আা  
বাজার, ১৩১২, 
করাণীগ , ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.২৭  
এম.এস.এস.-৩.২৩।

১২৭৭৪৯৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪০। উৎপল চ  দাস, িপতা: 
উেমশ চ  দাস।

ম নং-৮০২৭, জগ াথ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, -
১০০০।

লেছায়া, বািকলা বাজার, 
বািকলা বাজার, ৩৬১০, 
হাজীগ , চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫৪।

১২৭৭৪৯২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৪১। ইফেতখার মাহা দ সাগর, 
িপতা: ইসারত আলী আহমদ।

িজয়ল (িনমতলী), 
বদলগাছী, ৫নং ওয়াড, 
বদলগাছী, ৬৫৭০, 
বদলগাছী, নওগ ।

িজয়ল (িনমতলী), 
বদলগাছী, ৫নং ওয়াড, 
বদলগাছী, ৬৫৭০, 
বদলগাছী, নওগ ।

নওগ । ৩০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

০২০৯৪০৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪২। মাঃ মহিসন আলী, িপতা: 
মাঃ আ ল হােসম।

বগাবাইদ( বাড ঘর), ১১নং 
ওয়াড, জামাল র, ২০০০, 
জামাল র সদর, 
জামাল র।

বগাবাইদ( বাড ঘর), 
১১নং ওয়াড, জামাল র, 
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ১৯/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.০১।

৭৭৮২৬৭৮/৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৩। মাঃ কমল হাসান, িপতা: 
হািব র রহমান।

কাওয়ামারা, িপংনা, 
২০৫৪, সিরষাবাড়ী, 
জামাল র।

কাওয়ামারা, িপংনা, 
২০৫৪, সিরষাবাড়ী, 
জামাল র।

জামাল র। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯৫, 
িব.এস.এস.-৩.০৫।

৭৭৮২৬৮০/৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৪। মাঃ জািহ ল ইসালাম, 
িপতা: মাঃ মিজবর রহমান।

দউলাবাড়ী ( ামািনক 
পাড়া), ৪নং নাংলা, 
দউলাবাড়ী, ২০১০, 
মলাদহ, জামাল র।

দউলাবাড়ী ( ামািনক 
পাড়া), ৪নং নাংলা, 
দউলাবাড়ী, ২০১০, 
মলাদহ, জামাল র।

জামাল র। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪, 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

৭৫৬৪৪৯৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৫। সয়দ শাহিরয়ার জা াত, 
সয়দ গালাম রওয়ার।

আড়ািলয়া, িদঘলকাি , 
কািলয়া াম, ১৯৭০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

আড়ািলয়া, িদঘলকাি , 
কািলয়া াম, ১৯৭০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯১৪১১২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৬। ফাহিমদা রহমান, িপতা: 
িজ.এম.মা র রহমান।

াট-এইচ-২, ১৪২ 
শাি নগর, আল-আিমন 
ইন টাওয়ার, ১৩নং 

ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
প ন, ঢাকা।

াট-এইচ-২, ১৪২ 
শাি নগর, আল-আিমন 
ইন টাওয়ার, ১৩নং 

ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
প ন, ঢাকা।

ঢাকা। ০৭/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.০৩।

২৪৩৩২৪৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৮। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল হািমদ মা া।

চ ে র আড়া, গিন র, 
চাে র আড়া, ৬২৫০, 
বাগমারা, রাজশাহী।

চ ে র আড়া, গিন র, 
চাে র আড়া, ৬২৫০, 
বাগমারা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৫৬০৯৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৪৯। পলাশ রায়, িপতা: িবনয় 
 রায়।

পলাশ রায়, : নেবশ 
রায় িহসাবর ক, ভবন-
০৬, ম নং- ১৫১৯, ধম 
িবষয়ক ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

নহাল র, ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ০১/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৪।

১১৩৬৮২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫০। মাঃ ের আলম, িপতা: 
মাঃ ধ  িময়া।

াট-৬০১, বাসা-১২, 
সড়ক-২২, ক-িড, 
সকশন-৬, ওয়াড নং-৬, 

প বী, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

িভ  কাি , ভেবর চর, 
১৫১০, গজািরয়া, ি গ ।

ি গ । ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪৮৭২৮৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫১। মাঃ খাকন িময়া, িপতা: 
মাঃ ই াহীম িময়া।

২৪( মইন রাড), 
িখলবািড়র টক, ০৮ নং 
ওয়াড, লশান, ১২১২, 
ভাটারা, ঢাকা।

৩০৪, লাল র, লাল র 
বাজার, ৩৫৪৬, হামনা, 

িম া।

িম া। ১০/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১০, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.িব.এ.-৩.২০।

১৮৫৫৫৩৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫২। মাঃ জিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক কাগজী।

জনেসবা মিডেকল হল, 
কাজলার পাড়(ন ন রা া), 
মা য়াইল, দিনয়া, ১২৩৬, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

কাগজী বাড়ী, ল ীেখালা, 
ল র, ল ীেখালা, ৯২৮০, 
পাইকগাছা, লনা।

লনা। ১০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ+, 
িব.এস.এস.-িব+,  
এম.এস.এস.-িব+।

১৫৯৭৩৫৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৩। মাঃ হমরাব আলী, িপতা: 
মাঃ ম আলী।

বাসা-১৯, সড়ক-০১, 
িমর র-০১, ক-িড, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

: মাঃ ম আলী, 
দবহাটা, ৯৪৩০, 
দবহাটা, সতা ীরা।

সাত ীরা। ১৪/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-৩.৪১, 
এম.এস.এস.-৩.৬২।

০৯২২১৫৮, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৪। মাঃ িজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আলী আকবর।

৭১৬, মািনকনগর, 
বােগায়ান, কদারগ , 
৭১০০, িজবনগর, 
মেহর র।

৭১৬, মািনকনগর, 
বােগায়ান, কদারগ , 
৭১০০, িজবনগর, 
মেহর র।

মেহর র। ২০/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.-২.৯০।

০৮০২০৮৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৫। তাহিমনা হায়দার না, 
িপতা: মাঃ হায়দার আলী।

১৩/৩, জাতীয় উি দ 
উ ান আ/এ, ০৮, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

চথ , দউলাবািড়, চথ , 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

ঢাকা। ০১/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২০।

০৮৯৬৭৬৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৫৮। আ ল মােজদ তা কদার, 
িপতা: মাঃ আ ল হািকম 
তা কদার।

িশ িলয়া, িবসকা, 
রাগ ও, ২৪১১, 

তারাকা া, ময়মনিসংহ।

িশ িলয়া, িবসকা, 
রাগ ও, ২৪১১, 

তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.০৭, 
এম.এস.এস.-৩.০৫।

৭৫৬৫৩০৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫৯। মাঃ রায়হান শরীফ, িপতা: 
মাঃ আ র রশীদ।

উ র পলাশেপাল, 
নািরেকল তলা মাড়, ৯নং 
ওয়াড, সাত ীরা।

উ র পলাশেপাল, 
নািরেকল তলা মাড়, ৯নং 
ওয়াড, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৭/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭৪, 
িব.এস.এস.-৩.১৭, 
এম.এস.এস.-৩.২২।

০০৫৮৪১৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬০। এম.এম. শাহাজান আলম, 
িপতা: মাঃ আ ল খােলক 
মাড়ল।

াডিম ন, বাসা নং-১০৬, 
িপিস কালচার, ামলী, 
৩২নং ওয়াড, মাহা দ র-
১২০৭, মাহা দ র, ঢাকা।

আড়ংপাড়া, ত িলয়া, 
ওয়াড নং-০১, িমজা র, 
৯৪২১, তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ৩০/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩।

৮৫৮২৫১২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬১। রিক ল ইসলাম, িপতা: 
িছি র রহমান।

১৩৭, মওলানা ভাসানী হল, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩১২, 
সাভার, ঢাকা।

কালাই সরদােরর চর, 
এনােয়ত নগর, ৭৯২০, 
কালিকিন, মাদারী র।

মাদারী র। ১০/০৬/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৫১, এম.এস.এস.-
৩.২৭।

১৭২৬২০৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬২। ফারহানা হাসনাত খান, 
িপতা: ওয়ািফ ল হাসনাত 
খান।

৫২৩/৩, সনপাড়া, পববা, 
সকশন-১০, িমর র-২, 

১২১৬, িমর র, ঢাকা।

৫২৩/৩, সনপাড়া, পববা, 
সকশন-১০, িমর র-২, 

১২১৬, িমর র, ঢাকা।

নােটার। ২৮/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 

াতক-৩.৫৫, 
াতেকা র-৩.৬৫।

১৭২৬২১১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৩। এম.এস. আশরা ামান, 
িপতা: মাঃ মাখেলচার 
রহমান।

কমারী, রথবাজার, 
৫৩৩০, জলঢাকা, 
নীলফামারী।

কমারী, রথবাজার, 
৫৩৩০, জলঢাকা, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১০/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৮০৫৩১৩০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৪। মন চ বত , িপতা: শা  
চ বত ।

নলামারা, বাঐেসানা, 
যাগািনয়া, ৭৫১৪, কািলয়া, 

নড়াইল।

নলামারা, বাঐেসানা, 
যাগািনয়া, ৭৫১৪, 

কািলয়া, নড়াইল।

নড়াইল। ১৪/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

২৬৯৪০৭১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৬৫। দব ত রায়, িপতা: জগব  
রায়।

কাগইল, ৫৮২০, গাবতলী, 
ব ড়া।

কাগইল, ৫৮২০, গাবতলী, 
ব ড়া।

ব ড়া। ১৭/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.--৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২.৯৭, 
এম.এস.এস.-৩.৩৫,।

১৪৯৭২৬৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৬। শভাগত দাস, িপতা: িবনয় 
ষণ দা

প পি ত বাড়ী, উ র 
চর ঈ র রায়, ৬নং 
চরিকং ইউিনয়ন/২নং 
ওয়াড, দােসর হাট, ৩৮৯১, 
হািতয়া, নায়াখালী।

প পি ত বাড়ী, উ র 
চর ঈ র রায়, ৬নং 
চরিকং ইউিনয়ন/২নং 
ওয়াড, দােসর হাট, 
৩৮৯১, হািতয়া, 
নায়াখালী।

নায়াখালী ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-িস, াতক-
২য় ণী, াতেকা র-
২য় ণী।

০৭১৫৫৫৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৭। মাঃ ন ল আসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল হাই।

দইপাড়া, সয়দ র, 
গাংনগর, ৫৮২৬, িশবগ , 
ব ড়া।

দইপাড়া, সয়দ র, 
গাংনগর, ৫৮২৬, িশবগ , 
ব ড়া।

ব ড়া। দািখল-৩.৯২, আিলম-
৪.১৭, িব.এস.এস.-
৩.৩৫, এম.এস.এস.-
৩.১৭।

০০৬৯৮৮৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৯। কাম ল হাসান, িপতা: 
এ.আর.এম শাম ামান।

১৩৭, মওলানা ভাসানী হল, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩১২, 
সাভার, ঢাকা।

র িরয়া, রাধাকানাই, 
আলী র, ২২১৬, 

লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/০৬/১৯৯০ দািখল-৪.৬৭, আিলম-
৪.৬৭, িব.এস.এস.-
৩.৪৯, এম.এস.এস.-
৩.৪০।

১৭২৬২০৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭০।  কাশ দ, িপতা: ভাষ 
চ  দ।

মসেলম উি ন সড়ক, 
এল ীপাড়া, ওয়াড নং-
০২, মারখালী, ৭০১০, 

মারখালী, ি য়া।

মসেলম উি ন সড়ক, 
এল ীপাড়া, ওয়াড নং-
০২, মারখালী, ৭০১০, 

মারখালী, ি য়া।

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

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী, 

িপ.িজ.িড.এই.আর.এম.-
২.৭৫।

২৬০৭৩৮৮/০৩,
 ০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭১। মাহা দ িন ি হাদ, 
িপতা: মাঃ মেয়ন উি ন।

বাসা-৫৬, ত তীপাড়া, ০৪, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা।

বাসা-৫৬, ত তীপাড়া, ০৪, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা।

মা রা। ০৪/০৯/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-২.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬,।

৬৬৮১০৬৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৭২। অিমতাভ সাহা, িপতা: অধীর 
চ  সাহা।

৩৮৪, রানিডলা, ১০নং 
গাপালনগর, ছািতয়ানী, 

৫৮৪১, নট, ব ড়া।

৩৮৪, রানিডলা, ১০নং 
গাপালনগর, ছািতয়ানী, 

৫৮৪১, নট, ব ড়া।

ব ড়া। ২৫/০৩/১৯৮৬ এস.এস.িস.-২.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.১৪, 
িব.িব.এ.-৩.১৮, 
এম.িব.এ.-৩.১৯।

৬০২৮৮২১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৩। মাঃ ফির ল কবীর ম ল, 
িপতা: মাঃ আ াহ ম ল।

ম ল বাড়ী, রায়েদর পাড়া, 
জায়াইল, ২০৫০, 

সিরষাবাড়ী, জামাল র।

ম ল বাড়ী, রায়েদর 
পাড়া, জায়াইল, ২০৫০, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র।

জামাল র। ২১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১৩১০০৬৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৪। মাঃ আিত র রহমান, 
িপতা: ত: মাঃ আ: ছ ার।

মাঃ রিহ ল ইসলাম, বাতা 
শাখা, বাংলােদশ 
টিলিভশন, রাম রা, ঢাকা-

১২১৯।

মাঃ মানা ার খিলফা, 
অ রাগ, ৪৮২০, নলিছ , 
ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৪.৪৩, আিলম-
৪.০০, িব.এস.এস.-
৩.৪৯, এম.এস.এস.-
২.৯০।

০২৪৯৭৬২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৫। মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ ফা ামান।

চরেগালাবাড়ী, ৫নং 
জাড়খালী, ২০৫১, 

মাদারগ , জামাল র।

চরেগালাবাড়ী, ৫নং 
জাড়খালী, ২০৫১, 

মাদারগ , জামাল র।

জামাল র। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.২২, 
িব.এস.এস.-৩.৫৯।

৮১১০১২৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৬। ফািরয়া তামা া, িপতা: মাঃ 
শাম ল আলম।

এ েচ  পাড়া, ০৭নং 
ওয়াড, আলমডা া, ৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

এ েচ  পাড়া, ০৭নং 
ওয়াড, আলমডা া, 
৭২১০, আলমডা া, 
য়াডা া।

য়াডা া। ০৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

৮০৭৯৫১৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৭। রা  আহমাদ, িপতা: 
আমজাদ সাইন।

ম নং-২৩, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

বরজগ, ধল াম, 
বহরাম র, ৭৪৭০, 
বাথারপাড়া, যেশার।

যেশার। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫০,।

৮৮৬৯৬২৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭৮। মাঃ রােশদ আলী, িপতা: 
মাঃ সাবহান মা া।

ম নং-৫১৯৪, ব ব  
শখ িজ র রহমান হল, 

ঢাকা িব িব ালয়-১০০০, 
শাহবাগ, ঢাকা।

শখপাড়া খান র, ১৩নং 
খান র ইউিনয়ন, খান র, 
৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ২৬/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৮।

০৩৯২৩৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৮১। মাঃ িলটন, িপতা: মাঃ 
তাফা ল হােসন।

দকচাই, ২নং ইশািনয়া, 
ছা লতান র, ৫২১৬, 
বাচাগ , িদনাজ র।

দকচাই, ২নং ইশািনয়া, 
ছা লতান র, ৫২১৬, 
বাচাগ , িদনাজ র।

িদনাজ র। ১৫/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 

াতক-১ম ণী, 
াতেকা র-১ম ণী।

০৯৩২৮৬৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮২। উে  হািববা, িপতা: মাঃ 
হািব র রহমান।

১২১/২, ময়নামিত, 
জানািক রাড, আহেমদ 

নগর, িমর র-১, ১২১৬, 
ঢাকা।

উ র ধখালী, হিবগ , 
৭৯০৩, মাদারী র।

মাদারী র। ২২/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৭৩, 
এম.এস.এস.-৩.৭১,।

০৮৯৬১৫৪, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৩। মাঃ শািহন-আল-মা ন, 
িপতা: মাঃ নবীর উি ন।

ইউ ফ র, আিড়য়া, 
ছাতারপাড়া, ৭০৩০, 
দৗলত র, ি য়া।

ইউ ফ র, আিড়য়া, 
ছাতারপাড়া, ৭০৩০, 
দৗলত র, ি য়া।

ি য়া। ০৯/০৮/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬৭৩৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৫। সাই র রহমান, িপতা: 
জা ফর আলী হাং।

১৫/খ, মািনকনগর াফ 
কায়াটার, ধন র, ওয়ারী, 

১২০৩, যা াবাড়ী, ঢাকা।

কশব র, কমলা র, 
৮৬২৩, বাউাফল, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ২০/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 

াতক-২য় ণী, 
াতেকা র-২য় ণী।

১৫৯৭০৪৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৬। সয়দা আরাফাত আরা, 
িপতা: সয়দ গালাম রিফক।

মনাটী (মীড় বািড়), ১০নং 
িসধলা, সা ড়া, ২২০০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

মনাটী (মীড় বািড়), ১০নং 
িসধলা, সা ড়া, ২২০০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৫।

৮০৪০৭৯৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৭। মি ল া, িপতা: মাঃ 
মিজবর রহমান।

চ দ গ ও, রাজনগর 
ইউিনয়ন, ৩নং ওয়াড, চ দ 
গ ও, ২১১১, নািলতাবািড়, 
শর র।

চ দ গ ও, রাজনগর 
ইউিনয়ন, ৩নং ওয়াড, 
চ দ গ ও, ২১১১, 
নািলতাবািড়, শর র।

১০/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫১৬৪২২৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৮। মাঃ জিহর, িপতা: মিজ র 
রহমান।

রাড-১, বাসা-৯, ক০িজ 
সকশন-১, ওয়াড-৮, 

িমর র-২, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

রাড-১, বাসা-৯, ক০িজ 
সকশন-১, ওয়াড-৮, 

িমর র-২, ১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

ঢাকা। ২৩/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

১৭২৬২১০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৮৯। মাঃ রওশন আলী 
ম ল,িপতা: মাঃ দায় ল 
ইসলাম ম ল।

ম নং-২০১, শের বাংলা 
হল, শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়, ১২০৭, 

জগাও, ঢাকা।

এককবার র, ১২নং 
ইউিনয়ন িম র, 
গাপী াম, ৫৪৭০, 

পীরগ , রং র।

রং র। ০১/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.২৩, 
এম.এস.এস.-৩.২০।

০৫৫২৮৮১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯০। মাঃ এমদা ল হক, িপতা: 
মাঃ আব স ছা ার।

ম নং-২৩, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

মাি র ব পাড়া, 
মাি র, ৩নং (উঃ) 
খাশবাস, মেহশ র, 

৩৫১০, ব ড়া, কিম া।

িম া। ২০/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০৭৮৪৬১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯১। ির য়ানা তারা ম, িপতা: 
মাঃ আ র কােশম।

িচলারবাগ, ৭নং ওয়াড, 
বড়নগর, ১৪৪১, 
সানারগ ও, নারায়নগ ।

িচলারবাগ, ৭নং ওয়াড, 
বড়নগর, ১৪৪১, 
সানারগ ও, নারায়নগ ।

নারায়নগ । ২১/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২৯, 
এম.এস.এস.-৩.৪৪।

১৭২৬২০৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯২। নািদরা আজাহারী,িপতা: 
আজাহা ল ইসলাম।

১৬৫/িড/৩, রাম  িমশন 
রাড, ১২নং ময়মনিসংহ 

সদর, ময়মনিসংহ।

১৬৫/িড/৩, রাম  
িমশন রাড, ১২নং 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৩/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৩১, 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

৭৩৩২৯১৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৩। মাঃ হািক র রহমান,িপতা: 
মাঃ কােয়ম উি ন।

য়া ( তন পাড়া), 
পারজনা, ইসলাম র, 

(ডায়া), ৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

য়া ( তন পাড়া), 
পারজনা, ইসলাম র, 

(ডায়া), ৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১৩/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৩৯৮৬৬৬/০১,
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৪। জািকর হােসন, িপতা: 
নওেফল আলী।

বনয়ার বপাড়া, বনয়ার 
চর, ১১নং 
চর মারী(৬নং ওয়াড), 
ব য়ার চর, ২০২০, 

ইসলামা র, জামাল র।

বনয়ার বপাড়া, বনয়ার 
চর, ১১নং 
চর মারী(৬নং ওয়াড), 
ব য়ার চর, ২০২০, 

ইসলামা র, জামাল র।

জামাল র। ০৫/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৩০।

০২৪৯৭৬১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৯৫। র মাহা দ, িপতা: আ ল 
হােসম।

পেশায়ারী জনােরল 
ার, ছালমাঈদ, ভাটারা, 

লশান, ১২১২, বা া, 
ঢাকা।

চেকর বাড়ী, বপাড়া, 
র িরয়া, সিলমাবাদ, 

৩৪০০, বা ারাম র, 
া াণবাড়ীয়া।

২৫/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৪।

০৩৯২৩৩১, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৬। মাছা: হামায়রা বগম, 
িপতা: মাঃ হািম ামান।

কািলকা র, ২নং মারী, 
কািলকা র-৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

কািলকা র, ২নং 
মারী, কািলকা র-

৫৩২০, িকেশারগ , 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৮/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬১৯৬০৭৬, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৭। ক.এস.এম তানভি স 
সােলহীন, িপতা: মাঃ আ ল 
কাই ম।

১৬৯/িড, চ নমারী ঘাট 
লন, মালিতনগর, ওয়াড 

নং-১১, ব ড়া ধান 
ডাকঘর, ৫৮০০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া।

কালাইহাটা, বািলয়ািদিধ, 
ওয়াড নং-১০, 
কালােকাপা-৫৮২০, 

গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

৪২৮৮৮০০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯৯। মাঃ মিজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ র উ াহ।

উ র শাকতলী, ২নং 
পিরয়া, পিরয়া বাজার, 

৩৫৮০, নাঈলেকাট, 
িম া।

উ র শাকতলী, ২নং 
পিরয়া, পিরয়া বাজার, 

৩৫৮০, নাঈলেকাট, 
িম া।

িম া। ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৪.৫৮, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-২য় 

ণী, এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৭৯৯০৫২৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০০। সৗিমতা রি ত, িপতা: 
ষার কাি  রি ত।

অেশাক খা গীেরর বাড়ী, 
প চ িরয়া, র র, 
নািজরহাট, ৪৩৫৩, 
ফ কছিড়, চ াম।

অেশাক খা গীেরর বাড়ী, 
প চ িরয়া, র র, 
নািজরহাট, ৪৩৫৩, 
ফ কছিড়, চ াম।

চ াম। ২৯/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৯২৬৪৪০, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০১। আ ল কাই ম, িপতা: মাঃ 
গালাপ িময়া।

চরনারা ী (বড় বাড়ী), 
ী, নারা ী বাজার, 

১৬৫১, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

চরনারা ী (বড় বাড়ী), 
ী, নারা ী বাজার, 

১৬৫১, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ২৮/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৫৫।

৭৩৩৮৯৪৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০২। কাজল রায় চৗ রী, িপতা: 
ণ চ  রায় চৗ রী।

ইি রা, ১০নং আগরদ িড়, 
আগরদ িড়, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

ইি রা, ১০নং আগরদ িড়, 
আগরদ িড়, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৭/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.২৯।

০৭১৫৩৫৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৬০৩। রািদয়া আউয়াল ষা, িপতা: 
এম.এ.আউয়াল।

০০১০-০০, মর ম মওলানা 
আ ল মিতন, িলশ লাইন 

ল পাড়া, ২নং ওয়াড, 
মা রা-৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

০০১০-০০, মর ম 
মওলানা আ ল মিতন, 

িলশ লাইন ল পাড়া, 
২নং ওয়াড, মা রা-
৭৬০০, মা রা সদর, 
মা রা।

মা রা। ২৮/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৭, 
এম.এস.এস.-৩.৬।

৪৫৭০৯৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৪। সায়মা আফেরাজ, িপতা: 
িসরা ল ইসলাম।

স াব ভবন (৭ম তলা), 
জামীল খান রাড, ২১নং 
ওয়াড, চ াম িজিপও, 
৪০০০, কাতয়ালী, চ াম।

বাসা নং-২১, রাড নং-
০১, াম- করাণীগ , 
১৮নং ওয়াড, রং র 
সদর, ৫৪০০, কাতয়ালী, 
রং র।

রং র। ১০/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.১১, 
এম.এস.এস.-৩.৩০।

৭৯৯২৭০৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৫। মিনকা দাস, িপতা: 
িনত ান  দাস।

িনত ানে র বািড়, পি ম 
সানািদয়া, ৮নং 
সানিদয়া, বাংলা বাজার, 

৩৮৯০, হািতয়া, 
নায়াখালী।

িনত ানে র বািড়, পি ম 
সানািদয়া, ৮নং 
সানিদয়া, বাংলা বাজার, 

৩৮৯০, হািতয়া, 
নায়াখালী।

নায়াখালী ০১/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
িব.এড.- ২য় ণী।

৬৫০৬৬১৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৬। িসনিথয়া ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ফরহা ল ইসলাম।

ড়ান মা ার পাড়া 
(কেলজ পাড়া), ০৪নং 
ওয়াড, গায়াল , ৭৭১০, 
গায়াল , রাজবাড়ী।

ড়ান মা ার পাড়া 
(কেলজ পাড়া), ০৪নং 
ওয়াড, গায়াল , ৭৭১০, 
গায়াল , রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬৫০৬৬১২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৭। মাঃ জয়নাল আেবদীন, 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলামা।

না, ফেত র, ফেত র 
মা াসা, ৬৫০০, 
মহােদব র, নওগ ।

না, ফেত র, ফেত র 
মা াসা, ৬৫০০, 
মহােদব র, নওগ ।

নওগ । ১১/০১/১৯৮৯ দািখল-িব, আিলম-িব, 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬২২৪১৯৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৮। মাঃ সািমউল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল গ র 

াং।

িবিবরপাড়া, কামাল র, 
দিড়পাড়া, ৫৮৩১, 
সািরয়াকা ী, ব ড়া।

িবিবরপাড়া, কামাল র, 
দিড়পাড়া, ৫৮৩১, 
সািরয়াকা ী, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৭৬৯০২৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৬০৯। মাঃ মা ন কবীর, িপতা: 
ত: জামাল উ ীন সরকার।

তেকয়াপাড়া, ৩নং রাম র 
ইউিনয়ন, বা পাড়া, 
৫২৫০, পাবতী র, 
িদনাজ র।

তেকয়াপাড়া, ৩নং রাম র 
ইউিনয়ন, বা পাড়া, 
৫২৫০, পাবতী র, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ২৬/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.২৩।

৭৪২২৬০৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১০। মাঃ মন ইসলাম, িপতা: 
মাঃ অিছর উ ীন ামািণক।

১৯/১/িব, ক-এফ, 
াপাড়া, ২৯, 

মাহা দ র, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

বাগবাড়ী, ছািতয়ান াম, 
৫৯৪২, আদমদীিঘ, ব ড়া।

ব ড়া। ১২/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৯৩২৯২৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১১। ভাষ চাকমা, িপতা: 
িচি রাম চাকমা।

ভাষ চাকমা, 
নালকাটা(িকেলািমটার), 
ল বান, পাটছিড়, ৪৪১০, 
পানছিড়, খাগড়াছিড়।

ভাষ চাকমা, 
নালকাটা(িকেলািমটার), 
ল বান, পাটছিড়, ৪৪১০, 
পানছিড়, খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.০৭, 
িব.এস.এস.-৩.০০, 
এম.এস.এস.-২.৯৩।

০৯০৪১৩২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১২। আব াহ আল আ াদ, 
িপতা: হা দ আব ল হক।

াট-িব-৪, বাসা-
১৬০/১/িব/১, 
ম পাইকপাড়া, ১১নং 
ওয়াড, িমর র-২, ১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

িময়াজী বািড়, সকদী 
প চগাও, রাম র 
ইউিনয়ন, আলগী প চগাও, 
৩৬০০, চ দ র সদর, 
চ দ র।

চ দ র। ১১/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪।

৯৯৮৯৬৫৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৩। মাছাঃ শারিমন আ ার, 
িপতা: মাঃ বা  ম ল।

লালিদয়ার চর, ৪১নং 
ওয়াড, চ াম 
িবমানব র, ৪২৭৫, দি ণ 
পেত া, চ াম।

সড়াজা ী, ৫নং ওয়াড, 
আতাই লা, ৬৬০১, 
পাবনা সদর, পাবনা।

পাবনা। ০২/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৭২৪৫২৯/০১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৪। মাঃ জয়নাল আেবদীন, 
িপতা: এ.িজ.ই. খােলদ 
ম মদার।

ম নং-৩৪০, মওলানা 
ভাসানী হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

ম মদার বাড়ী, পালপাড়া, 
৪নং আমড়াতলী, 
বানা য়া, ৩৫০০, সদর, 
কিম া।

িম া। ০৩/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.১২।

১৪৫৬১১৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৫। ইেমজ চাকমা, িপতা: িব  
িবকাশ চাকমা।

৫৮/িব/২, পি ম 
রাজাবাজার, তজগ ও, 
ঢাকা।

দীপােলা পাড়া, মহানছিড়, 
খাগড়াছিড়।

২৫/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২.৯৩, 
এম.এস.এস.-২.৯৬।

১৩২৭৩৪২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৬১৬। মাঃ আিসফ আিজজ, িপতা: 
মাঃ লতান আিজ ল হক।

বাসা- বশাখী, ৬১/এ/৪, 
নাহা রাড, ন ন বাজার, 
১০নং ওয়াড, ময়মনিসংহ 
সদর, ২২০০,  ময়মনিসংহ।

বাসা- বশাখী, ৬১/এ/৪, 
নাহা রাড, ন ন বাজার, 
১০নং ওয়াড, ময়মনিসংহ 
সদর, ২২০০,  
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.২৮, 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

১৭৪৭৩৫২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৭। শখ মাহা দ ইশিতয়াক, 
িপতা: মাঃ মা ফা।

হাজী বাদশা িময়া বাড়ী, 
উ র সহেদব র, ৩নং 
ওয়াড, ফনী সদর, ৩৯০০, 
ফনী সদর, ফনী।

হাজী বাদশা িময়া বাড়ী, 
উ র সহেদব র, ৩নং 
ওয়াড, ফনী সদর, 
৩৯০০, ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.-২.৮৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

২০৩১২৭৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১৮। মাঃ সালাহউ ীন, িপতা: 
মাঃ আ লা আিজজ।

২৩৫নং কানাইয়া, ৩০নং, 
কানাইয়া, গাজী র, ১৭০০, 
গাজী র সদর, গাজী র।

দেবা র, ৭নং ওয়াড, 
দেবা র-৬৬১০, 

আচঘিরয়া, পাবনা।

পাবনা। ২০/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮২৬১০৭৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২০। সরাত জাহান রীমা, িপতা: 
মাঃ এনা ল হক।

১১৮/৪(িব ম র, কেটজ 
৪থতলা), মা কাটা 
বাজার, ঢাকা ক া নেম , 
১২০৬, ক া মেম  থানা, 
ঢাকা।

খান মি ল ( : বােতন 
খান), িমজানগর, 
সমমািনয়া, িমজানগর, 
১৭৩০, কাপািসয়া, 
গাজী র।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩।

০৭৫৯০৪০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২১। মাঃ মাহ দল হাসান 
চৗ রী, িপতা: মাঃ 

আহছঅন উ াহ চৗ রী।

বাসা-১৩, রাড-৪, ক-িজ, 
সকশন-২, িমর র, 

১২১৬, ঢাকা।

বাসা-১৩, রাড-৪, ক-
িজ, সকশন-২, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

ঢাকা। ১৩/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০২, 
এম.এস.এস.-৩.৭৩।

০৪৯৬৪৭০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২২। মাঃ রাক ামান, িপতা: 
ত: তিহ লা ইসলাম।

িস-৪৪, রনীকা হাউিজং, 
জােল র, সাভার, ঢাকা।

ইসলাম র, গালাপনগর, 
ভড়ামার, ি য়া।

ি য়া। ২১/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩১৭৫৯১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৬২৪। মাঃ মাখেল র রহমান 
ঞ  িপতা: নাব আলী ঞঁা

জলা পিরসং ান অিফস, 
চ াম, আ াবাদ, িসিজও 
িবি ং-১, ডবল িরং, 
চ াম।

ডা: নাব আলী ঞ  
বাড়ী, ঘাষঘর, ০৫নং 
ওয়াড, খিলল র, ৩৫৩৩, 
বিব ার, িম া।

িম া। ২০/০১/১৯৮৭ দািখল-৩.৬৭, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৯, 
এম.এস.এস- ৩.৩৮।

১৪৩৪৬০৯, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৬। মাঃ মাহর আলী, িপতা: 
মাজাে ল হক মা া।

মা া পাড়া, িগখালী, 
কামারালী, ৯৪১৩, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

মা া পাড়া, িগখালী, 
কামারালী, ৯৪১৩, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৮/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.০২।

১৩৫২৭১৯৩৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৭। মাঃ নাজ র হাসাইন, 
িপতা: মাঃ জিহর উি ন।

১৫/১, (িবিজিব ১নং গট), 
গনক লী লন, িনউমােকট, 
১২০৫, হাজারীবাগ, ঢাকা।

রােম র র, কািজহাল, 
রী হাট, ৫২৬০, 

লবাড়ী, িদানাজ র।

িদনাজ র। ২০/০৫/১৯৯১ দািখল-৫.০০, আিলম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৬১, এম.এস.এস.-
৩.৬০।

০৭১৫৪১৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৮। তহিমনা ফরেদৗস, িপতা: 
মাঃ রজাউল কিরম।

নীচ তলা, ইট গােডন, 
১৭০/এ, িনউপ ন রাড, 
িব.িজ.িব. ৩নং গইট, 
আিজম র, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

২৩৬/এ, রাতন কসবা, 
ঢাকা রাড, রায়পাড়া, 
৪নং ওয়াড, যেশার, 
৭৪০০, যেশার সদর, 
যেশার।

যেশার। ০১/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৩০, 
এম.এস.এস.-৩.৩৫।

০৭১৫৬৪৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৯। এিলনা জসিমন, িপতা: মাঃ 
আলতাফ হােসন।

ম নং-১৮, ধান ভবন, 
রােকয়া হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০।

গাবরা বপাড়া, 
(কািরগম), ৯নং 
িসং ােশাল র, গাবরা 
বাজার, ৭৫০০, নড়াইল 
সদর, নড়াইল।

নড়াইল। ২১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২২, 
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

০৭১৫৬৫০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩০। মাছঃ িদল বা জাহান ব , 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন আক ।

ইেডন মিহলা কেলজ, 
হাসনা বগম ছা ীিনবাস, 
ম নং-৩০৮, আিজম র, 

ঢাকা।

কাচারী পাড়া, রািজব র, 
ওয়াড নং-০৪, রািজব র, 
৫৬৫০, রািজব র, 

িড় াম।

িড় াম। ২৬/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০৯।

০৭১৫৬৬০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৩১। মাঃ মা ন কিবর নাঈম, 
িপতা: মাঃ আ ল হািমদ।

কাচারী রাড, 
ষালাহািসয়া, ওয়াড-০৫, 

গফরগ ও, ২২৩০, 
ময়মনিসংহ।

কাচারী রাড, 
ষালাহািসয়া, ওয়াড-০৫, 

গফরগ ও, ২২৩০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৬/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪।

০০৬৯৯০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩২। লায়লা ল ফরেদৗস, িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক।

: মাঃ আ ল মােলক, 
হাটচ া, জামাল র, 
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

: মাঃ আ ল মােলক, 
হাটচ া, জামাল র, 
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ০৩/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৬৪২০৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৩। শািকলা ইয়াছিমন, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ।

না আলয়, রাড-০৯, 
১৯৩/৩, ব গাড়ান, ঢাকা।

ড. মাঃ সােজ ল হক, 
বতমারী, চরপিলশা, 

চরপিলশা বাজার, 
মলা হ, জামাল র।

জামাল র। ০১/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৪০, 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১৪৬৪২০৭, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৪। মাঃ িফেরাজ শাহ, িপতা: 
মাঃ আ: রিফক।

দলিশং র, ৪নং ডাংনী, 
লা গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

দলিশং র, ৪নং ডাংনী, 
লা গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

রং র। ১০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-২.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.২৮।

২৯৩২৮০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৫। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ আ: গাফফার।

দি ণ নও পাড়া, ধর না, 
৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

দি ণ নও পাড়া, ধর না, 
৫১১০, পীরগ , ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৩/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.৬২।

২৯৩২৮০০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৬। মাঃ িনজাম উি ন, িপতা: 
মাঃ লাকমান।

আ র আলী পা য়ারী বাড়ী, 
বড় চরসামাইয়া, 
চরসামাইয়া, খয়াঘাট, 
৮৩০০, ভালা সদর, 
ভালা।

আ র আলী পা য়ারী 
বাড়ী, বড় চরসামাইয়া, 
চরসামাইয়া, খয়াঘাট, 
৮৩০০, ভালা সদর, 
ভালা।

ভালা ২০/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.১৩,  
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২.৭৫।

৭৩৪৬৩৫৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৭। মাঃ রােসল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আিম ল ইসলাম।

হাি  নং-২৫৬, 
তা কদার মগনসন, 
িশ লবাগ, ০২নং ওয়াড, 
প য়াখালী, ৮৬০০, 
প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

হাি  নং-২৫৬, 
তা কদার মগনসন, 
িশ লবাগ, ০২নং ওয়াড, 
প য়াখালী, ৮৬০০, 
প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ১৮/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৮৫০৩৭৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৩৮। মাঃ মাহ র রহমান, িপতা: 
মাঃ িপয়ার ব ।

বড়পই, সাদ র, ৬৫১০, 
মা া, নওগ ।

বড়পই, সাদ র, ৬৫১০, 
মা া, নওগ ।

নওগ । ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬২২৪১৯৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৯। শা  মার সাহা, িপতা: 
েবাধ চ  সাহা।

ম নং-১০১২, জগ াথ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০।

িব েবায়ািলয়া, প র, 
মিহষডা া, ৬৪০৩, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ২০/০৫/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

০০৭২১৮০/১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪০। বলােয়ত খান, িপতা: 
িসি র রহমান খান।

ম  খাগদী, চর গিরয়া, 
৭৯০১, মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

ম  খাগদী, চর গিরয়া, 
৭৯০১, মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ১২/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

১০৮০৫৯০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪১। মাঃ কাম ল ইসলাম ইয়া, 
িপতা: মাঃ শাম ল ইসলাম 

ইয়া।

২৯৩, িবসিম াহ মসিজদ 
রাড, হা য়া, ০৫নং 

ওয়াড, িকেশারগ , ২৩০০।

২৯৩, িবসিম াহ মসিজদ 
রাড, হা য়া, ০৫নং 

ওয়াড, িকেশারগ , 
২৩০০।

িকেশারগ । ৩০/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.১৯, 
এম.এস.এস.-৩.২৬।

৮১৪৬৫৫১, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪২। মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: আব ল গিণ িময়া।

১২, ৪থ তলা, াট৪-িব, 
ব তজ রী বাজার, 

ফামেগট, ঢাকা।, ১২১৫।

গিণ মা ার বাড়ী, চর 
য না, নীর কমল, লার 
হাট, ৮৩৪১, চরফ াশন, 
ভালা।

ভালা ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.২৯, 
এম.এস.এস.-৩.৫১।

১০৮০৮২৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৩। সালমা খা ন, িপতা: মাঃ 
সােনায়ার হাসাইন।

টগারচর, ১০নং ঝাউগড়া 
ইউিনয়ন, ঝাউগড়া, ২০১২, 
মলা হ, জামাল র।

টগারচর, ১০নং ঝাউগড়া 
ইউিনয়ন, ঝাউগড়া, 
২০১২, মলা হ, 
জামাল র।

জামাল র। ২১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৭৮২৬৭৪/৩, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৪। মানস মহালদার, িপতা: 
গািব  মহালদার।

১/১ক, িম ীপাড়া, খালপাড় 
রাড, িম ীপাড়া, লনা।

শলা িনঘা, িড়রডা া, 
িদগরাজ, ৯৩৫১, মাংলা, 
বােগরহাট।

বােগরহাট। ২৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৯, 
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

৭৬৪৯৯২৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৪৫। আশেতাষ ব , িপতা: 
িবকাশ ব ।

 জাবা, ঘাটেভাগ, জাবা, 
৯২৪০, পসা, লনা।

 জাবা, ঘাটেভাগ, জাবা, 
৯২৪০, পসা, লনা।

লনা। ২০/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮৫, 
িব.এস.এস.-৩.৭১, 
এম.এস.এস.-২.৫৮।

৭৬৪৯৯২৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৬। মাঃ আ  সােলহ, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ।

: মাঃ শাম ল হক, ই-
৬১, শর-ই-বাংলানগর, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

বড় মা য়া, ৮৫৬০, 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০১/০২/১৯৮৯ দািখল-৩.৯২, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২.৯৪, 
এম.এস.এস- ৩.০৬।

০৯৪৩০৮৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৮। মারসািলন আহেমদ পােভল, 
িপতা: িছি র রহমান।

২/৫, মা ার বাড়ী, দি ণ 
ব ন বাড়ী, ১২০৮, 
তজগ ও িশ  এলাকা, 
তজগ ও, ঢাকা-১২০৮।

বথড়ী, ১২নং ব ড়ী 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
রামিদয়া কেলজ, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.০৩, 
এম.এস.এস.-৩.০২।

১০৮০৫৮৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৯। নাছিরন আ ার, িপতা: মাঃ 
তা ল ইসলাম।

১৭০/এ, নীচতলা, 
ইটগােডন, িনউপ ন 
রাড, িব.িড.আর ৩নং 
গইট, িনউমােকট, ১২০৫, 

ঢাকা।

 ীর বাড়ী, বাখর 
নগর, ১৪নং নবী র ব, 
বাখর নগর, ৩৫৪২, 

রাদনগর, িম া।

িম া। ১১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২৭, 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

০৭১৫৬৪৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫০। মাঃ শািহ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ:সামাদ।

মহাতাব নগর, ৮নং হিরহর 
নগর, সরসকা , ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

মহাতাব নগর, ৮নং 
হিরহর নগর, সরসকা , 
৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ২৭/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫১৫০৫৭৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫১। হা. বদ ে াজা, িপতা: 
হা দ আব াহ।

৫১৬, কিব জসীম উ ীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০।

শৗলা, কালাইয়া, বাউফল, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০৪/০১/১৯৮৭ দািখল.-৪.৩৩, আিলম.-
৩.৭৫, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৭১৫৫৪৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৫২। মাছা: রােকয়া খা ন, 
িপতা: মাঃ জালাল উ ীন।

৯৯৬, ভাটই, ধসর 
ইউিনয়ন, ভাটই বাজার, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

৯৯৬, ভাটই, ধসর 
ইউিনয়ন, ভাটই বাজার, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৩/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.০৬, 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

০১৬৬৬২৮/১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৩। মাঃ আিরফ হাসান, িপতা: 
মাঃ আশরাফ উি ন।

যদীঘল নীড়, ৩/৫, দি ণ 
িঝল লী, ২নং ওয়াড, 
ফিরদ র, ৭৮০০, সদর 
উপেজলা, ফিরদ র।

২১০, গাপীনাথ র 
ম পাড়া, গাপীনাথ র, 
িঝটকা, ১৮৩১, 
হিররাম র, মািনকগ ।

মািনকগ । ১৫/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২৭৬৬৫৭২১০২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৪। মাঃ তৗিহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আজা ল 
ইসলাম মা া।

নাংলা, ০৯নং ওয়াড, 
আ িলয়া, ৯৪৬০, 
আশা িন, সাত ীরা।

নাংলা, ০৯নং ওয়াড, 
আ িলয়া, ৯৪৬০, 
আশা িন, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৭/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এস.এইচ.িস.-২.৯৬, 
িব.এস.এস.-২.৬২, 
এম.এস.এস.-৩.০০।

৭৮৫৭০০০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৫। ফািতমা- জ- জাহরা, িপতা: 
মাঃ জািকর হােসন।

২৩নং াবাদ, 
মাহা াদ র, ১২০৭, 
শেরবাংলানগর, ঢাকা 

মহানগর, উ র িস  
কেপােরশন।

বাইেকালা, প চ কায়রা, 
প চ-কায়রা, শাশা, যেশার।

যেশার। ৩০/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-২.৯১।

০৪৯৯৪৪৫, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৬। অিমত মার সাহা, িপতা: 
ন ল চ  সাহা।

অিমত মার সাহা, ম 
নং-১৪২, জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

ন ল চ  সাহা, খ পাড়া, 
৬নং ওয়াড, কা ন, 
১৪৬১, পগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ১৫/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬, 
এম.এস.এস.-৩.৬০।

১২৭৭৫২৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৭। তানিজন জাহান ইিনয়া, 
িপতাধ মাঃ ইি স আলী।

বাসা-১০৪, িখলগ ও, 
িতলপাপাড়া, ঢাকা।

বাসা-২২৪, ঘাপ 
নওয়াপাড়া, যেশার, 
যেশার সদর, কাতয়ালী, 
৭৪০০, যেশার।

যেশার। ০১/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০০।

০১৩৬৫৯০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৮। মাঃ বলাল হাসাইন, িপতা: 
মাঃ আ ল ওয়ােহদ।

এম.রহমান ছা াবাস, 
িমজা র ( িলশ ফ িড়), 
িবেনাদ র, মিতহার, 
রাজশাহী।

ওয়ােহেদর বাড়ী, 
ভা কাপািসয়া, 
লালচামার, ৫৭২০, 

রগ , গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০৪/১৯৯৪ দািখল.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৬।

৭৪৬২৩৫০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৫৯। সরাত জাহান, িপতা: 
মাশারফ হােসন।

১৪৬/২, ১৯নং রাড, 
ম বাজার, পি ম ধানমি -
১২০৯, ঢাকা।

ব বিদখালী, ১নং, ৪নং 
দউিল িবদখালী, 
িবদখালী, িমজাগ , 

প য়াখালী।

ঢাকা। ২৩/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-৩.৮০, 
এম.এস.এস.-৩.৯০।

১৯৫৬৬২৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬০। মাঃ মা ািফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ লিফকার 
আলী।

ধা ভবন, ডমরা রাড, 
ধাবািড়, মা য়াইল, 

১৩৬২, যা াবািড়, ঢাকা।

ইি স মা া িড ী কেলজ 
রাড, কালাইয়া, ৮৬২৪, 

বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২৬/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১২, 
এম.এস.এস.-৩.২৭।

১৩৮৯৯২৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬১। মাঃ লতান মাহ দ, িপতা: 
মাঃ আ ল মা ান।

তরনী বাড়ী (কাচারী 
পাড়া), পলাশবাড়ী, ৫৩০০, 
নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

তরনী বাড়ী (কাচারী 
পাড়া), পলাশবাড়ী, 
৫৩০০, নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০২/১১/১৯৯৪ দািখল.-৫.০০, আিলম.-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.২২।

২৪৪৮৪৭৬/০১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬২। এ.এন.এম.খেয় ামান, 
িপতা: মাঃ আ ল বােছদ।

এস.এস.িব হল, ম নং-
৩০৫, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার ঢাকা।

ক া, মািঝহট, 
চা হাট, ৫৮৮০, 
িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/০১/১৯৯২ দািখল.-৫.০০, আিলম.-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.২৯, এম.এস.এস.-
৩.৪৫। ।

১৭২৬১০০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৩। মাঃ সাহাগ হােসন, িপতা: 
মাঃ শিহ ল ইসলাম।

িমর র, কাগইল, ৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

িমর র, কাগইল, ৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ১৫/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২।

৭৪৬২৩৪৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৪। মাঃ ইমাম হাসাইন, িপতা: 
মাঃ হায়দার হাসাইন।

২৩৫, কাঠী, ৬নং 
বাস া, ৭নং ওয়াড, 
আগরবাড়ী, ৮৪০০, 
ঝালকাঠী।

২৩৫, কাঠী, ৬নং 
বাস া, ৭নং ওয়াড, 
আগরবাড়ী, ৮৪০০, 
ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০৭/০৬/১৯৯২ দািখল.-এ, এস.এইচ.িস.-
এ-, িব.এস.এস.-িব-।

৮১০৫৮৬৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৫। তাহিরমা বগম, িপতা: মাঃ 
তাফা ল হােসন।

ফারাজী ানশন (এ-২), 
৭৪৭, িডএম রাড, আ য়া, 
ওয়ারেলচ রাড, আ য়া 
সদর, ময়মনিসংহ, ২২০০।

: মাঃআলী সােহল, 
া:টান কাতলােসন, 

বটতলা,( মাড়ল বািড়), 
ডাকঘর:আলীমনগর, 
কাতয়ালী, সদর, 

ময়মনিসংহ।

শর র। ১০/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.০৯, 
এম.এস.এস.-৩.২৯।

১৭৯০৪২৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৬৬। িনিম ি রা, িপতা: িনখেল  
ি রা।

থানা পাড়া, ৩১নং 
বায়ালখালী, িদঘীনালা, 

৪৪২০, িদঘীনালা, 
খাগড়াছিড়।

থানা পাড়া, ৩১নং 
বায়ালখালী, িদঘীনালা, 

৪৪২০, িদঘীনালা, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ১৩/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৬ 
এম.এস.এস.-৩.৩৫।

৮০১৮০৪৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৭।

মাইয়া নাজ, িপতা: মাঃ 
আ ল কাই ম আজাদ।

১৭/ব(১), িবে রী দবী 
রাড, িবলীঘাট, ৭নং 

ময়মনিসংহ সদর-২২০০, 
ময়মনিসংহ।

১৭/ব(১), িবে রী দবী 
রাড, িবলীঘাট, ৭নং 

ময়মনিসংহ সদর-২২০০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৩৩২৯৭২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৮। সািবনা ইয়াসিমন, িপতা: 
ত: শখ হািব াহ।

১৫১/২, িপঠােভঅগ, ঘাট 
ভাগ, আলাই র, ৯২৪০, 
পসা, লনা।

১৫১/২, িপঠােভঅগ, ঘাট 
ভাগ, আলাই র, ৯২৪০, 
পসা, লনা।

লনা। ১৪/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.১৫।

৪৬৫৫৪৬৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৯। তাসিলমা আ ার, িপতা: 
িসি র রহমান।

১৬১/ক, ব রাম রা, 
২২নং িখলগ ও, ১২১৯, 
িখলগ ও, ঢাকা।

িখলাতলা, ১নং রাজা র, 
িঘলাতলা, ৩৫০০, িড়চং, 

িম া।

িম া। ১৫/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০, 
িব.এস.এস.-২.৮৪,  
এম.এস.এস.-৩.২৪।

০২৪৯৭৪৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭০। মাঃ রা  আহেমদ, িপতা: 
মাহা দ আলী

ভরত ভায়না, ৯নং গৗরী 
ঘানা ইউিনয়ন, গৗরী 
ঘানা, ৭৪৫০, কশব র, 

যেশার।

ভরত ভায়না, ৯নং গৗরী 
ঘানা ইউিনয়ন, গৗরী 
ঘানা, ৭৪৫০, কশব র, 

যেশার।

যেশার। ১১/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৯,,  
এম.এস.এস.-৩.১৫,।

৯৯০৪৮৪০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭১। রা  আহে দ, িপতা: 
মাহা দ ল ইসলাম

শাি নগর, পি ম  
দীঘারকা া, ১৩নং বয়ড়া 
ইউিনয়ন, আমীতলা, 
২২০২, সদর, ময়মনিসংহ।

শাি নগর, পি ম  
দীঘারকা া, ১৩নং বয়ড়া 
ইউিনয়ন, আমীতলা, 
২২০২, সদর, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৩৩২৯৬৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭২। সয়দা মেহরাবীনাফ, িপতা: 
সয়দ এ. এফ. এম. গালাম 

হাদী।

রাতন িময়াবািড়, 
িময়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
জামাল র, ২০০০।

রাতন িময়াবািড়, 
িময়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
জামাল র, ২০০০।

জামাল র। ০৮/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-৩.৬৯

৭৩৬৭২৬২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৭৩। সিলনা আ ার, িপতা: মাঃ 
শাস ল হক।

মিহষতারা, ৯নং 
কািশম র, ঝবাংলা, 
২২১০, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

মিহষতারা, ৯নং 
কািশম র, ঝবাংলা, 
২২১০, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এস.এইচ.িস.-২.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৩৬১৬৪১১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৪। আ  হাসান, িপতা: মাঃ 
আ ল ছা ার।

ছা ার বাড়ী, ভা ার 
(টানপাড়া), ৭নং 
ম ীকবািড় (১নং ওয়াড), 
ভা কা, ২২৪০, 
ময়মনিসংহ।

ছা ার বাড়ী, ভা ার 
(টানপাড়া), ৭নং 
ম ীকবািড় (১নং ওয়াড), 
ভা কা, ২২৪০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৬/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৪০৭৮০৬৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৫। মাঃ শিফ ল আলম, িপতা: 
মাঃ আদম আলী মািঝ।

র াগ  ইেল িন  িল:, 
১০১, ধালাইর পাড়, ৫১নং 
ফির া বাদ, ১২০৪, 

াম র, ঢাকা।

ধান গেবষণা রাড, ব-
পাতলী, ২৪নং পাতলী 

হাউিজং, ৮২০৭, বিরশাল 
সদর, বিরশাল।

বিরশাল। ০২/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.০৭, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭৫২৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৬। সািবনা আ ার, িপতা: 
আব ল বােরক।

মা া বািড়, চরবংশী, ২নং 
ইউিনয়ন, চরবংশী, ৩৭১৩, 
রায় র, ল ী র।

মা া বািড়, চরবংশী, 
২নং ইউিনয়ন, চরবংশী, 
৩৭১৩, রায় র, ল ী র।

ল ী র। ০৪/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৭৯০২৪৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৭। মৗ মী চাকমা, িপতা: িমলন 
কাি  চাকমা

: িমলন কাি  চাকমা, 
জলা খা  িনয় েকর 

কাযালয়, খাগড়াছিড় 
পাবত  জলা।

: িমলন কাি  চাকমা, 
অন  মা ার পাড়া, ১নং 
ওয়াড, খাগড়াছিড় সদর, 
৪৪০০, খাগড়াছিড় সদর, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ১৭/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-৩.২৩,,  
এম.এস.এস.-৩.১৭,।

০৯৩২৯৩৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৮। আলআিমন, িপতা: মাঃ 
উসমান আলী।

মাঃ উসমান আলীর বাড়ী, 
ভ য়াতলী, নািজর র, 

বা চড়া, ২৪২০, 
কলমাকা া, ন েকানা।

মাঃ উসমান আলীর বাড়ী, 
ভ য়াতলী, নািজর র, 

বা চড়া, ২৪২০, 
কলমাকা া, ন েকানা।

ন েকানা। ২০/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫৬৫৩০৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৭৯। আইিভ িরেজায়ানা লতানা, 
িপতা: মাঃ মাজাে ল হক

: রািশদা খানম, 
আ িলক িশ ণ ক  
হাে ল, বতাগী 
পৗরসভা, বতাগী, ৮৭৪০, 

বর না।

বানািরপাড়া হাউজ, ৩১৬, 
িস.আইপাড়া সড়ক, 
িপেরাজ র পৗরসভা, 
িপেরাজ র, ৮৫০০, 
িপেরাজ র সদর।

িপেরাজ র। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ-, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৩৯৪৯১৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮০। শাহাদাৎ হােসন, িপতা: র 
আহে দ িময়া।

৩০৩, দি ণ রাজদা, ১নং 
ওয়াড, কালিকিন, ৭৯২০, 
মাদারী র।

৩০৩, দি ণ রাজদা, ১নং 
ওয়াড, কালিকিন, ৭৯২০, 
মাদারী র।

০২/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৫৮২৬৬৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮১। আল-শাহিরয়া, িপতা: মাঃ 
আ াহ সরকার।

১৬১-মা ারদা যেসন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়।

হাড়বাড়ী, কালাদহ, 
লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২০/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৭।

১২৭৭৫৩৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮২। পিল রানী িসংহ, িপতা: 
সেত  চ  িসংহ।

ঘর, ল র র, ০৭নং 
ওয়াড, ঘর, ৩৩০১, 
হিবগ ।

ঘর, ল র র, ০৭নং 
ওয়াড, ঘর, ৩৩০১, 
হিবগ ।

হিবগ । ১৭/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫০৪৮৭২৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৩। মাঃ মাহাদী, িপতা: মাঃ 
ইয়া ব সাইন।

৩৭/১, কেলজ রাড, 
কেলজপাড়া, ০৯ নং 
ওয়াড, গলািচপা, ৮৬৪০, 
প য়াখালী।

ওয়াড নং০৭, (চ নিময়া 
দফাদার বািড়), 
চরেমা াজ, ৮৬৪০, 
রা াবালী, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল.-৪.৯২, আিলম.-
৪.৫৮, িব.এস.এস.-
৩.১৪, এম.এস.এস.-
৩.১৫। ।

১৫৪৮৫৪৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৪। মাঃ মার ল হােসন, িপতা: 
মাঃ মাফাে ল হােসন।

খাদ অিহলচারা, ৭নং 
অিহলচারা, ৭০৩১, ি য়া 
সদর, ি য়া।

খাদ অিহলচারা, ৭নং 
অিহলচারা, ৭০৩১, ি য়া 
সদর, ি য়া।

ি য়া। ২৮/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২.৮৫।

১০২৪০৪৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৮৫। মাঃ মিন ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ তারািময়া শখ।

িস-১১, (৫ম তলা),একতা 
কমে , আগারগ ও 
তালতলা সরকারী কেলানী, 
২৮নং ওয়াড, 
শেরবাংলানগর, ১২০৭, 

ঢাকা।

পি ম বাড়ী, গজািরয়া, 
কদমবাড়ী, ৭৯১১, রাৈজর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ০৪/০১/১৯৯১ দািখল.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩,,  
এম.এস.এস.-৩.২৯,।

৮৫৮২৬৫৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৬। আ  বকর িছি ক, িপতা: 
মাহা দ আলম।

২৫৬/িব, মাঃআকতার 
শাহ লইন, ২৯নং 

বমাদর বাড়ী, িজ.িপ.ও-
৪০০০, সদরঘাট, চ াম।

শা  আলম খিলফার বাড়ী, 
পি ম িসকদার পাড়া, 
১নং ওয়াড, মাতার বাড়ী, 
মাতার বাড়ী, ৪৭০০, 
মেহশ খালী, ক বাজার।

ক বাজার। এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮০০১৭৯০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৭। জা া ল ফরেদৗস, িপতা: 
মাঃ িগয়াস উি ন।

গ-০৭ ডইরী আবািসক 
কায়াটার, ডইরী ফাম, 

পাথািলয়া ইউিনয়ন, 
১৩৪১, সাভার ঢাকা।

হাি ং-১৪/১০, ক-িস, 
মহ ্-মিজদ র, ওয়াড-
০৭, সাভার, ঢাকা, ১৩৪০।

ঢাকা। ২৭/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.০৪।

৮১১০১৪৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৯। শাহজাহান আলী, িপতা: 
কিছম উি ন।

জগতলা, কিলয়া, কিলয়া 
বাজার, ১৮০০, দৗলত র, 
মািনকগ ।

জগতলা, কিলয়া, কিলয়া 
বাজার, ১৮০০, দৗলত র, 
মািনকগ ।

০৫/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-২.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৫১৩৫৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯০। আব ল রিহম, িপতা: 
হাসাইন আহ দ।

আব ল রিহম, িহল র 
(িবড় বাড়ী), ৫নং সদর 
ইউ:, (৩নং ওয়াড), খ ন 

িহল র, ৩৬১০, 
হািজগ , চ দ র।

আব ল রিহম, িহল র 
(িবড় বাড়ী), ৫নং সদর 
ইউ:, (৩নং ওয়াড), খ ন 

িহল র, ৩৬১০, 
হািজগ , চ দ র।

চ দ র। ২৫/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.০৫,,  
এম.এস.এস.-৩.২২,।

৮২৪৫৮৭৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৯১। মাহা দ আ র রিশদ, 
িপতা: মাহা দ তমেছল 
আলী।

কর কিমশনােরর কাযালয়, 
কর অ ল-১১, ঢাকা-৯, 
তাপখানা রাড, (৩য়), 
স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

পাছতাড়াইল, পা য়া, 
আগতাড়াইল, ১৯৩৯, 
নাগর র, টা াইল।

টা াইল। ১০/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

৬৭৯৪৭৬৬, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯২। মাঃ শরীফ হাসান, িপতা: 
মাঃ মিমন উ াহ।

জিমদার বাড়ী, পি ম 
পাঠান লা, িনবাস-িস-
১৩/২, ওয়াড-৮, িসেলট।

মারজাহান ভবন, দি ণ 
ম র, ওয়াড-১০, 
ল ী র, ৩৭০০, ল ী র।

ল ী র। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭, 
িব.এস.এস.-৩.৪৪,,  
এম.এস.এস.-৩.৫৫,।

৭২৯৮৬১৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৩। মা৬ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ এছার উ ীন।

কেলজ পাড়া, (জলঢাকা 
পাবিলক পাঠাগার সংল ), 
জলঢাকা পৗরসভা, 
জলঢাকা-৫৩৩০, 
নীলফামারী।

কেলজ পাড়া, (জলঢাকা 
পাবিলক পাঠাগার 
সংল ), জলঢাকা 
পৗরসভা, জলঢাকা-

৫৩৩০, নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৫/০৫/১৯৯০ দািখল.-৪.৯২, আিলম.-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.২৭, এম.এস.এস.-
৩.৩১। ।

০৫৬২৯৫২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৪। আহসান উ াহ, িপতা: 
আব ল মা ান।

ম নং-৪২৭, মা ারদা 
যেসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়-১০০০।

রাম র, িসিদর র, 
রাম র বাজার, ১৬৫০, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০১/১৯৯২ দািখল.-৫.০০, আিলম.-
৪.৫৮, িব.এস.এস.-
৩.০৪, এম.এস.এস.-
৩.৩৬। ।

১২৭৭৬০৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৫। মশকা ামান, িপতা: 
সালােয়মান (বাদশা)।

কািলয়ার কা া, ১১নং 
দানাপা লী ইউিনয়ন, 
মািথয়া, ২৩০০, 
িকেশারগ ।

কািলয়ার কা া, ১১নং 
দানাপা লী ইউিনয়ন, 
মািথয়া, ২৩০০, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/০১/১৯৯০ দািখল.-৩.৫৮, আিলম.-
৩.৩৩, িব.এস.এস.-
২.৫৪।

৮১৪৬৫৯২, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৬। েমাঃ আ ল মা ািলব, 
িপতা: মাঃ মক ল হােসন।

উ র পাড়া ভরেমাহনী, 
িবল/৫নং, জগ াথ র, 

৬৭২১, রায়গ , িসরাজগ ।

উ র পাড়া ভরেমাহনী, 
িবল/৫নং, জগ াথ র, 

৬৭২১, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৭, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-৩.০০,,  
এম.এস.এস.-৩.৩০,।

০৭৪৭৬৬৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৯৭। কিল, িপতা: িগয়াসউি ন। ভাংড়া টাউন ( কাটপাড়), 
পাইলট ল রাড, ওয়াড-
০৪, ভাংগা, ৭৮৩০, ভাংগা, 
ফিরদ র।

ভাংড়া টাউন ( কাটপাড়), 
পাইলট ল রাড, ওয়াড-
০৪, ভাংগা, ৭৮৩০, 
ভাংগা, ফিরদ র।

২০/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.০৮, 
িব.এস.এস.-৩.০১।

১১৮৫১৩৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৮। তাজনাহার, িপতা: হা দ 
ামান।

তাজনাহার, জ ািত 
কমািশয়াল স ার, িব-
৯৩, মািলবাগ, 
চৗ রীপাড়া, ঢাকা-১২১৯।

তাজনাহার, : আ ল হক 
িম , টাউন কািলকা র, 
০৯নং ওয়াড, প য়াখালী, 
৮৬০০।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৭১৭৭৩৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯৯। হা দ জােব ল ইসলাম, 
িপতা: হা দ ই াহীম।

ওয়াইজ তালকদার বাড়ী, 
ফেত র, জাফতনগর, 
ফেত র, ৪৩৪৫, 
ফ কছিড়, চ াম।

ওয়াইজ তালকদার বাড়ী, 
ফেত র, জাফতনগর, 
ফেত র, ৪৩৪৫, 
ফ কছিড়, চ াম।

চ াম। ০২/০২/১৯৮৮ দািখল.-৩.৬৭, আিলম.-
৩.৭৫, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৪১২৫৩৪২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০০। মিন ল ইসলাম, িপতা: 
আককাজ আলী সরদান

: নওয়াজ মারেশদ, 
ই াণ ােনােরামা, াট-
৭০১, বািড় নং-৩/২, 
তাপখানা রাড, 
স নবািগচা, রমনা ঢাকা।

সরদার বাড়ী, গজািলয়া, 
৯নং চ দখালী ৭নং ওয়াড, 
গজািলয়া, ৯২৮০, 
পাইকগাছা, লনা।

লনা। ০৫/০৩/১৯৯১ দািখল.-৪.৯২, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০,  
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭৫২৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০১। রতন চ  দাস, িপতা: চরশ 
চ  দাস।

কালীর বােপর বাড়ী, 
চরিকং দাস পাড়া, ২নং 
দােসর হাট, হািতয়া, 
নায়াখালী।

কালীর বােপর বাড়ী, 
চরিকং দাস পাড়া, ২নং 
দােসর হাট, হািতয়া, 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ০২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২.৮৭।

৭৭৩২৯৪৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০২। মাঃ কাম ল হাসান, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

সরকারী বাংলা কেলজ 
াফ কায়াটার( ন সড), 

১২নং ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

সাই া, চাইপি , 
৮০৫০, গাসাইরহাট, 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১৫/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৬৬৬৬৫১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৭০৩। মাহা দ শাম ল হক, 
িপতা: মাঃ িসরা ল হক।

১৬নং বাসা, গালারেটক, 
িমর র-১, ১২১৬, ঢাকা।

১৬নং বাসা, গালারেটক, 
িমর র-১, ১২১৬, ঢাকা।

ঢাকা। ২৩/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬৭৭০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০৪। সানিজদা শারিমন, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ।

বাসা-িজ-৮/১, িব.ও.এফ, 
১৭০৩, গাজী র সদর, 
গাজী র।

িনিধয়ার চর, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৪১৪০৪৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০৫। মাঃ মশিফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ  তােহর 
িময়া।

গাজী খ , ৭নং বড় 
আলম র/৩নং ওয়াড, 
জাফর পাড়া, ৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

গাজী খ , ৭নং বড় 
আলম র/৩নং ওয়াড, 
জাফর পাড়া, ৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

রং র। ০৩/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.িব.এ.-৩.০৯৬,,  
এম.িব.এ.-৩.২৫০,।

০৮৭৮০৩৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০৬। বাপন মার কমকার, িপতা: 
ত: িব তী চ  কমকার।

৪৫/১, িবেনাদ র ভাজন 
বাড়ীর মাড়, ০১নং ওয়াড, 
রাজবাড়ী, ৭৭০০, রাজবাড়ী 
সদর,

৪৫/১, িবেনাদ র ভাজন 
বাড়ীর মাড়, ০১নং 
ওয়াড, রাজবাড়ী, ৭৭০০, 
রাজবাড়ী সদর,

ি য়া। ২৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৭৫০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০৭। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: 
মাঃ মাখেল র রহমান।

সারাং র, ০৮নং 
গাদাগাড়ী, ৬২৯০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

সারাং র, ০৮নং 
গাদাগাড়ী, ৬২৯০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৫/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-২.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৪১৪০৪০, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০৮। জািহদা পারভীন িম , িপতা: 
মাঃ জাহা ার হাসাইন।

ওয়াজ উি ন ানসন, 
ম  স া র, ফ া, 
ওয়াড-০৫, ফ া, ১৪০০, 
নারায়নগ  সদর, 
নারায়নগ ।

বা িল সািদ, কািশল, 
বা িল সািদ, ১৯২০, 
বাসাইল, টা াইল।

টা াইল। ১০/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩৫০৫২০, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৭০৯। িম ন মার হালদার, িপতা: 
িনত ান  হালদার।

নােগরবাজার, ০৭নং 
ওয়াড, বােগরহাট, ৯৩০০, 
বােগরহাট সদর, বােগরহাট।

গাল িনয়া, ৬নং ওয়াড, 
সাফা ব র, ৮৫৬১, 
ভা ািরয়া, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ১৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭০৪০৩৯৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১০। শারিমন লতানা, িপতা: 
মাঃ সাই র রহমান।

বাগান বািড়, ১নং ওয়াড, 
ভরব বাজার, ২৩৫০, 
ভরব িকেশারগ ।

ব শগাড়ী, ২৩৫০, ভরব 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৩/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৬০৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১১। ইউ ছ আলী, িপতা: শমেসর 
সরদার।

২১১, জািতর জনক ব ব  
শখ িজ র রহমান হল, 

ঢাকা িব িব ালয়, ১০০, 
ঢাকা।

িনজেদব র, ৯নং 
স েরশ র ইউিনয়ন, ৯নং 
ওয়াড, খিড়তলা, ৯৪৪০, 
কািলগ , সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৩/০১/১৯৯২ দািখল.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.এস.-৩.১৮,,  
এম.এস.এস.-৩.১৮,।

১২৭৭৪৯০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১২। মাসা: নায়া লতানা, িপতা: 
মাঃ নািসর উ ীন।

৩০৪/৪, িমর র িডওএইচ 
এস, িমর র সনািনবাস, 
১২১৬, প বী, ঢাকা।

িহলালনগর, কািশনগর, 
৩৫৫০, চৗ াম, িম া।

রাজশাহী। ০১/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৯৭।

০৭৭৭৭২০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১৪। আিরফ আহে দ ইয়া, 
িপতা: মাঃ হািফজ উি ন 

ইয়া।

ইয়া বািড়, গাইটাল 
নামাপাড়া, লিতবাবাদ 
ইউিনয়ন, ওয়াড-৯নং, 
িকেশারগ -২৩০০।

ইয়া বািড়, গাইটাল 
নামাপাড়া, লিতবাবাদ 
ইউিনয়ন, ওয়াড-৯নং, 
িকেশারগ -২৩০০।

িকেশারগ । ০৫/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮১৪৬৫৬৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১৬। মাঃ মা দ রানা, িপতা: 
মাঃ ফির ল হক।

৪৪/৪, গাহাইল কাি  মীর 
বািড়, ৪নং ওয়াড, সদর, 
২২০০, ময়মনিসংহ।

৪৪/৪, গাহাইল কাি  মীর 
বািড়, ৪নং ওয়াড, সদর, 
২২০০, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৮/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯৩, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৩৩২৯৫৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৭১৭। উ ম চ  ম ল, িপতা: 
েসাদীশ চ  ম ল।

ব গালখালী, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

ব গালখালী, ৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২২/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.িস.-২.৭৫, 
এম.এস.এস.-৩.০৭।

৫৪৮২৯৩৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১৮। শাইলী হক ীিত, িপতা: 
মাঃ কাওসার রহমান।

৩১৫, তােহর র, ৬২৫১, 
বাগমারা, রাজশাহী।

৩১৫, তােহর র, ৬২৫১, 
বাগমারা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৩/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.৩৮, 
এম.এস.এস.-৩.৩০।

৭৪৬২৩৩৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১৯। জ ন নাহার, িপতা: জালাল 
উি ন আহেমদ।

: েয়ল, ত াশা ২য় 
তলা, গাতাচ দ দাস রাড, 
২য় গিল, ১৬নং ওয়াড, 
বিরশাল, ৮২০০, বিরশাল 
সদর, বিরশাল।

: েয়ল, ত াশা ২য় 
তলা, গাতাচ দ দাস রাড, 
২য় গিল, ১৬নং ওয়াড, 
বিরশাল, ৮২০০, বিরশাল 
সদর, বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০১/১৯৮৬ এস.এস.িস.-১ম ণী, 
এস.এইচ.িস.-১ম ণী, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৮১৫৫২৭, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২০। মেহর আফেরাজ, িপতা: 
মাহা দ আিত ল ইসলাম।

: িমলন কাি  চাকমা, 
জলা খা  িনয় েকর 

কাযালয়, খাগড়াছিড় 
পাবত  জলা।

: মাঃ আিত ল 
ইসলাম, গাপাল র, 

রাম র ইউিনয়ন 
পিরষদ, গাপাল র, 
৩৪১০, নবীনগর, 
া ণবািড়য়া।

া াণবািড়য়া। ৩০/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.-৩.৬০, 
এম.এস.এস.-৩.৬৩।

০৯৩২৯৩৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২২। মাঃ ইয়ািসন খান, িপতা: 
মাঃ িরয়া ল হক খান।

সাভার গালস ল 
(শাহীনা), াংক কেলানী, 
সাভার, ১৮৪০, ঢাকা।

সাভার গালস ল 
(শাহীনা), াংক কেলানী, 
সাভার, ১৮৪০, ঢাকা।

মািনকগ । ২৮/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০১৫৫০৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৩। মাহা দ আ-আিমন, িপতা: 
মাহা দ ইউ ফ আলী।

এ-৩১/৬, (৩য় তলা), 
মিজদ র, পািকজার 
উ ের, ০৭নং ওয়াড, 
সাভার, ১৩৪০, ঢাকা।

আকন বািড়, বযা ী, 
উলািথয়া, ঈদগাহ বাজার, 
৮২৭২, মেহ ীগ , 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৩/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এম.-৩.৩৬।

৮০১৫৪৯৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৭২৪। িলটন ফিকর, িপতা: সাহাদৎ 
ফিকর।

৫০/িব (৫ম তলা), দি ণ 
যা াবািড়, যা াবািড়, 
১২০৪, ঢাকা।

কারকদী, ৭৮৫০, 
ম খালী, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০২/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০১৮৯১৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৫। রা  আহেমদ, িপতা: গালাম 
মাহা দ।

৫৫১/৫৫২, ১০নং রাড, 
আদাবর, মাহা দ র 
টাউন হল, ১২০৭, ঢাকা।

িঝিকড়া, ৩নং ওয়াড, 
িঝিকড়া, উ াপাড়া, 
৬৭৬০, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব, 
এস.এইচ.িস.-এ, 
িব.এস.এস.-িব+,  
এম.এস.এস.-এ-, ।

১২৭৭৬৩৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৬। ছােদ র রহমান, িপতা: ত: 
হািব র রহমান।

কতা বাড়ী, মৗ পী, 
সােদক র, ২৩৪০, ভরব, 
িকেশারগ ।

কতা বাড়ী, মৗ পী, 
সােদক র, ২৩৪০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯১৫৮০৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৭। চতনা ইয়াসিমন, িপতা: 
আলমগীর হােসন।

১৩৮/১ (৬  তলা), 
মািলবাগ ১ম লন, ১২নং 
ওয়াড, শাি নগর পা  
অিফস, ১২১৭, 
শাহজাহান র থানা, ঢাকা।

শখহা , িশ ােবাড, 
৭৪০৪, কাতয়ালী, যেশার।

যেশার। ২৫/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৮০।

১২৭৭৫৩১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৮। মা আ ার, িপতা: হািব র 
রহামন।

ব র, ৬নং কািলয়া, 
ব র, ১৯৮৪, সিখ র, 

টাংগাইল।

ব র, ৬নং কািলয়া, 
ব র, ১৯৮৪, সিখ র, 

টাংগাইল।

২৯/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৬২৬৭৮৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২৯। মাঃ সােজ ল হক, িপতা: 
মাঃ আতাউর রহমান।

ি রাটী, ঘাগ য়া/ওয়াড 
০৪, ি রাটী-১৭৩০, 
কাপািসয়া, গাজী র।

ি রাটী, ঘাগ য়া/ওয়াড 
০৪, ি রাটী-১৭৩০, 
কাপািসয়া, গাজী র।

গাজী র। ১২/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২.৯৮।

৫৭৯৫৭২০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৩০। সরকার মাঃ নাজ ল হক, 
িপতা: সরকার মাঃ শামীম।

মা কাটা, ৬২৯০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

মা কাটা, ৬২৯০, 
গাদাগাড়ী, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৮/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০২২৪৯৮৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩১। মাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
িপতা: মাঃ কািছম উি ন 
সরকার।

বড়লই, বড়িভটা, লবাড়ী, 
িড় াম।

বড়লই, বড়িভটা, 
লবাড়ী, িড় াম।

িড় াম। ০৪/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ, 
এস.এইচ.িস.-এ-, 
িব.এস.এস.-িব+,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩৯৪০৪২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩২। স া অিধকারী, িপতা: পন 
অিধকারী।

িদ াইশটহ া  এ  
কি উটার িনং স ার, 
১০৫/১০৬, ি েযা া 

পার মােকট, (৪থ তলা), 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

উ রপাড়া, আমতলী, 
গচাপাড়া, ৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

গাপালগ । ১৬/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস.-২.৮৭।

০৮৯৬৮০১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩৩। তানিজনা আ ার, িপতা: 
আ  আ াহ মাঃ 
ছায় াহ।

লনা ােলস, উিকল 
পাড়া, ৩নং ওয়াড, 
িকেশারগ  সদর, ২৩০০, 
িকেশারগ ।

হাি ং-২৭৫, বনানী 
রাড, চরেশালািকয়া, ৪নং 

ওয়াড, িকেশাগ  সদর, 
২৩০০, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৩/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮১৪৬৪২৮, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩৪। মাঃ ফয়সাল, িপতা: মাঃ 
কামাল উি ন।

হাসা ামান মাতাববর 
বাড়ী, গজািরয়া, ০৮নং 
ওয়াড, গজািরয়া, ৮৩৩২, 
লালেমাহন, ভালা।

হাসা ামান মাতাববর 
বাড়ী, গজািরয়া, ০৮নং 
ওয়াড, গজািরয়া, ৮৩৩২, 
লালেমাহন, ভালা।

ভালা। ২৪/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৮৭৭৬৩৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৩৫। মঈন উি ন মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাহা দ আেনায়ার 
উ াহ।

পােটায়ারী বাড়ী, কায়া, 
০৩নং ওয়াড, ক যা, 
৩৬৩০, চ দ র।

পােটায়ারী বাড়ী, কায়া, 
০৩নং ওয়াড, ক যা, 
৩৬৩০, চ দ র।

চ দ র। ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-িব 
এস.এইচ.িস.-এ- 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭০৯০২১২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩৭। মিহ র রহমান, িপতা: 
আকবর আলী।

ব খানী, ২নং উ র 
পি ম, বািনয়াচং, ৩৩৫০, 
বািনয়াচং, হিবগ ।

ব খানী, ২নং উ র 
পি ম, বািনয়াচং, 
৩৩৫০, বািনয়াচং, 
হিবগ ।

মাঃ মা ফা 
মােশদ, িপতা: মাঃ 
গালাম ফা।

২৯/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.৪২, 
এম.এস.এস.-৩.৪৮।

১৩১০১২৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩৯। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ জাকািরয়া 
হােসন।

হাটৈতড়, ঘািস াম, গাছা, 
৬২২০, মাহন র, 
রাজশাহী।

হাটৈতড়, ঘািস াম, গাছা, 
৬২২০, মাহন র, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৫/০৫/১৯৮৮ দািখল.-৩.৪২, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০,  
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৫৬০৯৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪০। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ আ র রশীদ।

প চ র, পাইকড়, 
আেড়াচনা, ৫৮৭০, কাহা , 
ব ড়া।

প চ র, পাইকড়, 
আেড়াচনা, ৫৮৭০, 
কাহা , ব ড়া।

ব ড়া। ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯৩৯১৮৭, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪১। মাঃ কামাল হােসন, িপতা: 
মাঃ মা ার হােসন।

২৩/০৬, (৬  তলা), 
পনগর আ/এ, িমর র, 

১২১৬, প বী, ঢাকা।

িড়য়া, মহ দ র, 
৭৬৩০, মহ দ র, মা রা।

মা রা। ০৫/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৬৬৬৬৮৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪২। মাঃ শাহাদাত হােসন, 
িপতা: ত: কাজী মা ার 
হােসন।

এ-১২৬/৮ পাইকপাড়া, 
গভঃ াফ কায়াটার, 
িমর র-০১, ঢাকা-১২১৬।

িপংরী, ৪নং ওয়াড, 
িপংরী, ৮৪০০, রাজা র, 
ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০৬/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.০০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬৮৮৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৩। মাঃ সাি র হােসন, িপতা: 
মাঃ ইসরাইল হােসন।

পারিততপরল, 
সািরয়াকা ী, ৫৮৩০, 
ব ড়া।

পারিততপরল, 
সািরয়াকা ী, ৫৮৩০, 
ব ড়া।

ব ড়া। ০৫/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১, 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০, 
িব.এস.িস.-৩.৪০, 
এম.এস.এস.-৩.৪৬।

৭৪৬২৩৩৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৪৪। মাঃ আিসফ ইকবাল, িপতা: 
মাঃ আ: মােলক সখ।

দািতয়া, জাতসািখনী, 
রাজনারায়ন র, ৬৬৮৩, 
বড়া, পাবনা।

দািতয়া, জাতসািখনী, 
রাজনারায়ন র, ৬৬৮৩, 
বড়া, পাবনা।

পাবনা। ১৭/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.িস.-২.৯৫, 
এম.এস.এস.-৩.১২।

৭৪৬২৩১৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৫। আশরা ল আলম, িপতা: 
শখ আহমদ আলী।

বরামা, বরমী বাজার, 
১৭৪৩, র, গাজী র।

বরামা, বরমী বাজার, 
১৭৪৩, র, গাজী র।

গাজী র। ০৪/০১/১৯৮৭ দািখল.-৩.০০, আিলম.-
২.৫৮, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৮০৮৮৮২২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৬। মাঃ আ স সা ার, িপতা: 
মাঃ ন র রহমান।

১৮/এ, পা ল গােডন, শখ 
সােহব বাজার, আিজম র, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

করেকালা, িনমাইচড়া, 
অ মিনষা, ৬৬৪০, 
চাটেমাহর, পাবনা।

পাবনা। ০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িব.এস.এস-২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.২৮।

০৭১৫৫৫৮, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৭। মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম।

ভাত াম, ৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

ভাত াম, ৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০২/১৯৯৪ এস.এস.িস.-এ 
এস.এইচ.িস.-এ 
িব.এস.এস.-িব।

৭৯৩৯২৬৮, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৮। মাছা: শািমমা খা ন, িপতা: 
মাঃ আতাউর রহমান।

: মাঃ জাহী ল ইসলাম, 
ম নং-৫১৮, যেসন হল, 

ঢাকা িব িব ালয়-১০০০।

: মাঃ সাই ল ইসলাম, 
সায়বাড়, ক ঠালবাড়ীয়া, 
৬২৪০, গা র, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১২/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-৩.২৪, 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

১২৭৭৬৩৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪৯। মাঃ ল আিমন ,িপতা: 
মাঃ মিজবার রহমান।

 ম নং-১০৬, যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়-১০০০।

মািমন র, নীলমিনগ , 
৭২০০, য়াডা া।

য়াডা া। ০৮/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০, 
িব.এস.এস.-৩.১৩, 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

১২৭৭৬৩৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫০। এস.এম. আশরা ল আলম, 
িপতা: মাঃ ৎফর রহমান।

যাদব র, র িশয়া, িড় 
িড়, ২৪০০, আচপাড়া, 

ন েকানা।

যাদব র, র িশয়া, িড় 
িড়, ২৪০০, আচপাড়া, 

ন েকানা।

০১/০২/১৯৯০ দািখল-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০, 
িব.এস.এস.-৩.১৮, 
এম.এস.এস.-৩.৩১।

০২৮৬৮৭৪/০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৫১। েমাঃ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ হািব র রহমান।

আড়কা য়া, কােলরপাড়া, 
৫৮৫০, নট, ব ড়া।

আড়কা য়া, কােলরপাড়া, 
৫৮৫০, নট, ব ড়া।

১৯/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮, 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৭০২২৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫২। আির ল ইসলাম, িপতা: 
শাহজাহান কবীর।

৩৫/৪, বা ানগর লন, 
২২নং ওয়াড, িনউমােকট, 
১২০৫, হাজারীবাগ, ঢাকা।

গণপিত, ম েরশ র, 
কািলগ , ৯৪৪০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০২/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৬৬,  
এম.এস.এস.-৩.৮১।

০৬৬২৩৩৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৩। মাশাররাত মা ফা, িপতা: 
ক.এম.এ. িকদ।

িতিত া-৩০৭, কািদরগ , 
দিড়খরেবানা, ১৫নং 
ওয়াড, রাজশাহী 
ক া নেম , ৬২০২, 
বায়ািলয়া থানা, রাজশাহী।

িতিত া-৩০৭, কািদরগ , 
দিড়খরেবানা, ১৫নং 
ওয়াড, রাজশাহী 
ক া নেম , ৬২০২, 
বায়ািলয়া থানা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৪/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.িস.-৩.৪৬

১১৫৯৬৯৬/০৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৪। আকিলমা আ ার, িপতা: 
মজ  বপারী।

বাসা নং- ৬৫১, িগল  
পি ম পাড়া, িগল , 
নব া/ওয়াড-০৫নং, 
জয়নগর, ১৮০০, 
মািনকগ  সদর, 
মািনকগ ।

বাসা নং- ৬৫১, িগল  
পি ম পাড়া, িগল , 
নব া/ওয়াড-০৫নং, 
জয়নগর, ১৮০০, 
মািনকগ  সদর, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ১৬/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৭৮২৩৪০, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৫। সয়দ হা দ আরাফাত, 
িপতা: সয়দ হা দ হািনফ।

৩৬/২, ািরন হামস, 
এম.এম. আলী রাড, 
লালখান বাজার, ৪০০০, 
চ াম।

দােয়স উ াহ খ কার 
বাড়ী, কােতায়ালী ঘানা, 
গিহরা, রাউজান, চ াম।

চ াম। ১১/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০ আলীম-
৫.০০, িব.এস.এস.-
৩.৫০,  এম.এস.এস.-
৩.৩৪।

৮০০১৭৯৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৬। মাঃ শির ামান, িপতা: 
মাঃ ইয়া ব আলী।

এস.িস.-৪৩৮, িহ লী, 
আম িপ, ৭১০১, মেহর র 
সদর, মেহর র।

এস.িস.-৪৩৮, িহ লী, 
আম িপ, ৭১০১, 
মেহর র সদর, 
মেহর র।

মেহর র। ০৬/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-৩.২৯,  
এম.এস.এস.-৩.৫০।

০৯৩২৯৪৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৫৭। া আ ার, িপতা: জিমর 
উি ন।

নয়াকাি , আ য়া, ৪নং 
ওয়াড, নালী, ১৮৫০, 
িশবালয়, মািনকগ ।

নয়াকাি , আ য়া, ৪নং 
ওয়াড, নালী, ১৮৫০, 
িশবালয়, মািনকগ ।

মািনকগ । ১৯/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২.৯৩।

৭৭৮২৩৪১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৮। সানজানা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ ছােনায়ার হােসন।

ভােজ র, মািলগাছা 
ইউিনয়ন, ট িনয়া, 
৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

ভােজ র, মািলগাছা 
ইউিনয়ন, ট িনয়া, 
৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

পাবনা। ০১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৫,  
এম.এস.এস.-৩.২৫।

০৪৩৮৮৫৯/০১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫৯।। শারিমন আ ার, িপতা: মাঃ 
শাম ামান।

াট-১/িব, বািড়-১৫, 
রাড-১, প বী সতারা 

টাওয়ােরর পছেন, 
িমর র, প বী পা  
অিফস, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

াট-১/িব, বািড়-১৫, 
রাড-১, প বী সতারা 

টাওয়ােরর পছেন, 
িমর র, প বী পা  
অিফস, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

ঢাকা। ২৯/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৪৯,  
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

০৬৯০৫৯১, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬০। মাঃ সালায়মান আল-
হাসান, িপতা: ত: ফজ র 
রহমান।

৬৭২নং, পি ম 
শওড়াপাড়া, ওয়াড নং-

১৪, িমর র, ১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

িব াবাগীশ, লবাড়ী, 
৫৬৮০, িড় াম।

ঢাকা। ০১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

০৪৯৭৫৪৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬১। ইফসানা খান, িপতা: মাঃ 
ইকবাল খান।

রাড নং-৫, হা: ১৬৭, 
গরী াইশাহ হাউিজং, 
লশী, ৪২০২, চ াম।

মনাষ, ৪নং আসমা 
ইউিনয়ন, মনাষ, বারহা া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ৩০/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০, 
িব.এস.এস.-৩.৩৬,  
এম.এস.এস.-৩.৩৮।

০৮৮৪৮২৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬২। মাঃ আিম র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ: মিজদ।

িকসামত মনানগর, ৪নং 
হািড়য়ার , ডাংগীর 
হাট, ৫৪২০, তারাগ , 
রং র।

িকসামত মনানগর, ৪নং 
হািড়য়ার , ডাংগীর 
হাট, ৫৪২০, তারাগ , 
রং র।

রং র। ২৯/১২/১৯৮৮ দািখল.-২.৯২, আিলম.-
৩.৭৫, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৮২০০০১৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৩। মাঃ শাহীন হাসান, িপতা: 
মাঃ শাম ল হক।

ন লাল র, পারজনা, 
৬৭৭০, শাহজাদ র, 
িসরাজগ ।

ন লাল র, পারজনা, 
৬৭৭০, শাহজাদ র, 
িসরাজগ ।

০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৪৩৭০১৭/০১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৬৪। সাঈদা খান, িপতা: 
জাকািরয়া খান।

বািড়-২৯/১, সড়ক-০৮, 
ধানমি  ১৭, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

রামকাি , পাটগাতী, 
৮১২১, ীপাড়া, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১২/১০/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৬৪৭৮২৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৫। মাসা: নািগস খা ন, িপতা: 
মাঃ শিহ াহ সরকার।

১২৩/১, গনকপাড়া, ১২নং 
ওয়াড, ঘাড়ামারা, ৬১০০, 
বায়ািলয়া, রাজশাহী।

৫৭৪, মাহরকয়া, ৫নং 
ইউিনয়ন, ৮নং ওয়াড, 
িবলমাড়ীয়া, ৬৪২০, 
লাল র, নােটার।

নােটার। ১০/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০, 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৮২৩৯৫৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৬। মাঃ রমজান আলী, িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল।

ঠা রগ ও পিলেটকিনক 
াফ কায়াটার, 

গািব নগর, ১০নং ওয়াড, 
ঠা রগ ও রাড, ৫১০১, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও।

খিলশা িড়, দবী র, 
খিলশা িড়, ৫১০০, 
ঠা রগ ও সদর, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ২৮/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
িডে ামা-৩.৮০ 
িব.এস.িস.-৩.২২

৭৪৯৬৪৬৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৭। বা ল বাৈড়, িপতা: যতী  
নাথ বাৈড়।

খান ছা াবাস, ম নং-১২, 
আগানগর, িজনিজরা, 
১৩১০, করাণীগ , ঢাকা।

: যতী  নাথ বাৈড়, 
নয়ার বাড়ী, ২নং 

সা াহ র/০৭, নয়ার 
বাড়ী, ৮১১০, 
কাটািলপাড়া, গাপালগ ।

গাপালগ । ০৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩৮৬৫৯০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৮। মাঃ সাই ামান, িপতা: 
মাঃ তাফাে ল হােসন।

৩৭/৫, ৬ তলা, (এ- ক), 
আিজম র রাড, ২৬নং 
ওয়াড, িনউমােকট, 
লালবাগ,১২০৫, ঢাকা।

চকারকা া, নগরঘাটা, 
৯৪২১, তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৭/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০।

১২৭৭৫৬৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬৯। িমরা ল ইসলাম সােয়ম, 
িপতা: মাঃ িজ াত আিল।

ল: ফা ক সড়ক, 
করাইল, ০৬নং ওয়াড, 

মাদারী র সদর, ৭৯০০, 
মাদারী র।

ল: ফা ক সড়ক, 
করাইল, ০৬নং ওয়াড, 

মাদারী র সদর, ৭৯০০, 
মাদারী র।

মাদারী র। ০১/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০, 
িড ী(পাস)-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৪৯৯২২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৭০। র া রানী দাশ, িপতা: 
কািতক চ  দাশ।

তােহর র, ০৫নং ওয়াড, 
মিনরাম র, ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

তােহর র, ০৫নং ওয়াড, 
মিনরাম র, ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ১৫/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১২৭৭৬১১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭২।

মাঃ আসা ামান, িপতা: 
মাঃ আ ল ওয়া দ।

৩৭/ ক, মৗচাক কেলানী, 
২৬নং ওয়াড, িনউমােকট, 
১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

জয়েদব হায়াত, চািকর 
পশার, কা য়া, ৫৬০১০, 
রাজারহাট, িড় াম।

িড় াম। ০৩/০৫/১৯৮৯ দািখল-৩.০০ 
এস.এইচ.িস.-২.৫০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী  
এম.এস.এস.-৩.৩৬।

০৭১৫৭৩০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭৩। মাঃ হলাল উি ন 
ামািণক, িপতা: মাঃ 

আ ল বাকী ামািণক।

পি ম রাধব র, ১০নং 
বানার পাড়া, ৮নং ওয়াড, 
বানার পাড়া, ৫৭৫০, 

সাঘাটা, গাইবা া।

পি ম রাধব র, ১০নং 
বানার পাড়া, ৮নং ওয়াড, 
বানার পাড়া, ৫৭৫০, 

সাঘাটা, গাইবা া।

গাইবা া। ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৮৪৫৩৫৯, ১৮ ৩০০/-

৭৭৪।

মাঃ সােদ র রহমান, িপতা: 
মাঃ মক ল হােসন।

মািলগ ও, রাধানগর, 
৫০৪০, আেটায়ারী, প গড়।

মািলগ ও, রাধানগর, 
৫০৪০, আেটায়ারী, 
প গড়।

প গড়। ১৮/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-২.৭০, 
িব.এস.এস.-২.৮৩।

৬৮৪৫৩৬৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭৫ মাঃ আ াহ আল মা ন, 
িপতা: আ ল মা ান 
হাওলাদার।

ম নং-২১২ ব ব  শখ 
িজ র রহমান হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

হাওলাদার বািড় (সাইপ), 
রাইন র, ৯নং ওয়াড, 
রাইন র, ৮৬২০, 

বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ১১/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩,  
এম.এস.এস.-৩.৬৪।

১২৭৭৪৮৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭৬ মাঃ সাই ামান, িপতা: 
মাঃ আ ল জ ার।

ম নং-২১৬ ার এ. এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ভাদড়া, ২নং শখালী 
ইউিনয়ন, ব শদহা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ৩০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৭,  
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

০১৭১৫৬৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭৭ রওনক জাহান, িপতা: মাঃ 
আ ল গিণ।

৮/৫, রাড নং-২৬, 
বাংলােদশ াংক 
অিফসাস  কায়াটার, 
বনানী, ১২১৩, ঢাকা।

ভড়াখালী, জাড়াদহ, 
৭২১০, হিরনা , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১০/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০, 
িব.এস.এস.-৩.১৭।

৩০০/-



৭৭৮ েমাঃ মািস ল ইসলাম, 
িপতা: ত: হাজী মাঃ আ: 
ছালাম হাওলাদার।

জািকর হােসন রাড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

উ র কািজরচর, 
কািজরচর, খােশরহাট, 
৮২৫১, লাদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০৭/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬১৪৪৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭৯ আ াহ-আল-নািহদ, িপতা: 
মাঃ নািছর উি ন।

৪২৪, কিব জসীম উ ীন 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

৯৯৫, িনউ কেলজ রাড, 
ব রা আ/এ, দি ণ 
কাচারীপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
জামাল র, ২০০০, 
জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ০১/১২/১৯৯৪ এস.এস.িস.-এ+ 
এস.এইচ.িস.-এ+ 
িব.এস.এস.-এ-।

১২৭৭৬২৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮০ মাছা: মৗিমতা পারভীন, 
িপতা: মাঃ মক ল হােসন।

মািনকিদিহ, শংকরচ , 
িডে দহ, ৭২০০, 
য়াডা া।

মািনকিদিহ, শংকরচ , 
িডে দহ, ৭২০০, 
য়াডা া।

য়াডা া। ১১/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০১,  
এম.এস.এস.-৩.২০।

১২৭৭০৮০, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮১ ি য়াংকা মারমা, িপতা: 
ির াচাই মারমা।

কংজরী মারমা, কা মস 
এ াইজ ও ভ াট (আপীল), 
কিমশনােরট, ঢাকা-১, 
৮সাহীদ সাংবািদক, 
সিলনা পারিভন সড়ক, 

বড় মগবাজার, ঢাকা।

ির াচাই মারমা, আপার 
পরাছড়া, খাগড়াছিড় 

সদর, খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ২৫/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০৯।

১১২৬২৭২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮২ রজাহান খা ন, িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম সরকার।

৪১/১, পি টম তজ রী 
বাজার, ফামেগট, 
তজগ ও.১২১৫, তজগ ও, 

ঢাকা।

পাখাড়া, সানাখাড়া, 
৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১৬/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৭  
এম.এস.এস.-৩.৫১

০৫৮৫৯৫৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৮৩ জা া ল ফরেদৗস, িপতা: 
আহ দ হােসন।

আিম উি ন সড়ক, মা ার 
কেলানী, ০২নং ওয়াড, 
মাদারী র, ৭৯০০, 
মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

আিম উি ন সড়ক, 
মা ার কেলানী, ০২নং 
ওয়াড, মাদারী র, ৭৯০০, 
মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ২২/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এস.এইচ.িস.-২.৬০ 
িব.এস.এস.-২.৫৩

০৪৪৮৪৬২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮৬

মাঃ নাজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ জয়নাল আেবদীন।

বাসা নং-৩৪, সড়ক-০৩, 
সিলমাবাদ, বাগানবাড়ী, 

দিনয়া, ১২৩৬, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

শাহবাজ র, বপাড়া, 
াম াম, দি ণ 

শাহবাজ র, ৩৪১৩, 
নবীনগর, া ণবািড়য়া।

িব-বাড়ীয়া। ০১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১৪

০৭১৫৮৭৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮৭ আফেরাজা নাজনীন, িপতা: 
ত: ম আলী।

৩৩ শংকর, জাফরাবাদ, 
পি ম ধানমি , 
মাহা দ র, ১২০৭, 

হাজারীবাগ, ঢাকা।

যাগীপাড়া, ২নং মীজা র, 
চিড়য়ারিবল, ৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১২/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮

০৮০১২৪৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮৮ মাছা: উে  হািববা র া, 
িপতা: মাঃ রব ল হােসন।

৯৩, রী ভবন, বন ল 
রাড, পি ম নাখাল পাড়া, 

১২১৫, তজগ ও, ঢাকা।

৮১, কাটপাড়া, রাড ৭/১, 
কাট পাড়া, আলমা া, 

১নং ওয়াড, আলমডা া, 
৭২১০, আলমডা া, 
য়াডা া।

য়াডা া। ৩১/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৯৫২৭৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৮৯ নািগস আকতার, িপতা: মাঃ 
এনা ল হক।

৬০/ক/২, মরািদয়া, 
নয়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

৬০/ক/২, মরািদয়া, 
নয়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

ঢাকা। ০১/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৩৯৪১৯২, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯০ অিহ ামান, িপতা: ইউ ফ 
আলী।

বারদািড়য়া, ধাপাখালী, 
ক, দপাড়া, ৯৩০০, 

ক য়া, বােগরহাট।

বারদািড়য়া, ধাপাখালী, 
ক, দপাড়া, ৯৩০০, 

ক য়া, বােগরহাট।

বােগরহাট। ১১/১১/১৯৯১ দািখল-৪.৭৫ আলীম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৩০।

৩২১৫৯৮৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৯১ এস.এম. আহসান উজ 
জামান, িপতা: 
এস.এম.িসরা ল ইসলাম।

ম নং-১০২৩, শহী াহ 
হল, ( ল ভবন), ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০, ঢাকা।

বাসা-৬৯/এ, রাড নং-০২, 
হাবীবনগর, কেলজ রাড, 
বা  খ , ৫৪০০, রং র 
সদর, রং র।

রং র। ০৪/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২১  
এম.এস.এস.-৩.৩৭।

৮৬২০০১১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯২ মাঃ হািব র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল মা ান।

ম নং-৪৩০ জসীমউ ীন 
হল,   ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০, ঢাকা।

চর লভ খ , বািরষার, 
১৭৪২, কাপািসয়া, 
গাজী র।

গাজী র। ১৫/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০  
এম.এস.এস.-৩.৫২।

১২৭৭৬০৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯৩ আিজ র রহমান,িপতা: 
মাবারক িময়া।

২৯২, ম লালয়, ি  ল 
ি ট, কাঠাল কাঠালবাগান 
ঢাল, িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

সের া, আমিদয়া, 
সাত াম, ১৬০৩, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ২৫/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১ 
এম.এস.এস.-৩.৭১।

০৭১৫৮৮৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯৪ িদপা রানী িব াস, িপতা: 
গৗরা  চ  িব াস।

ইলাশ র, কা  বাজার, 
ব ড়া, িম া।

ইলাশ র, কা  বাজার, 
ব ড়া, িম া।

িম া। ১৭/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২.৮৪।

০২৭৯৯৫৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯৫ নাজনীন বগম, িপতা: 
মাহা দ তৗিহদ িময়া।

র ল র, ৬নং ওয়াড, 
ফা ািডক, ৩৪৪১, নািসর 
নগর, া ণবাড়ীয়া।

র ল র, ৬নং ওয়াড, 
ফা ািডক, ৩৪৪১, নািসর 
নগর, া ণবাড়ীয়া।

া াণবািড়য়া। ১২/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৫৮৮৪৫৯৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯৮ এস.এম.িমজা র রহমান, 
িপতা: এস.এম.জােহ ল 
ইসলাম।

মািড়য়া (সরদার পাড়া), 
৬নং মিনফরী), শিফক র, 
৬৫৯৬, আ াই, নওগ ।

মািড়য়া (সরদার পাড়া), 
৬নং মিনফরী), 
শিফক র, ৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ১৮/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
আই.িস. .-৪.০০।

৫৪৬৪৫৩৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৯৯ ফারজানা আ ার, িপতা: 
মীর-এ-লিতফ।

বািড়-০৮, লন-৩, কেলজ 
রাড, উ র সানারপাড়, ব 

ডসাইর, ৮নং ওয়াড, 
সা িলয়া, ১৩৬১, ডমরা, 
ঢাকা।

বািড়-০৮, লন-৩, কেলজ 
রাড, উ র সানারপাড়, 
ব ডসাইর, ৮নং ওয়াড, 

সা িলয়া, ১৩৬১, ডমরা, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.- ৩.৩৮।

০৫৪৪৪৮৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০০ মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ আ ল বশার।

ি  বাড়ী, পি ম 
পাতা িনয়া, ৮নং ব ল 
বাড়ীয়া, ছানেখালা, 
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী।

ি  বাড়ী, পি ম 
পাতা িনয়া, ৮নং ব ল 
বাড়ীয়া, ছানেখালা, 
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭৩৮৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০১। মাঃ িসফাত রহমান, িপতা: 
আসা ল আলম।

ম নং-২৪১, জ ল হক,  
ঢাকা িব িব ালয়-১০০০, 
ঢাকা।

রয় াল স ার, বািহর 
গালা রাড, িসরাজাগ ।

িসরাজগ । ১২/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস.-৩.২২।

১২৭৭৫৩৫, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০২। মাঃ জািহদ হাসান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

৫৬/এফ, লক সাকাস, 
কলাবাগান, ঢাকা, ১২০৫।

দওয়াডাংগা, শতঘালী, 
হিবশ র, ৭৬২০, শািলখা, 
মা রা।

মা রা। ২০/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮, 
এম.এস.এস.-৩.৬৪।

০৮২৩৮১১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৩। া খা ন, িপতা: মাঃ 
আ ল কােসম।

৩১২/খািদজা খা ন হল, 
ইেডন মিহলা কেলজ, 
ঢাকা।

ভাটপাড়া, ১১নং মা ার 
বাড়য়ীয়া, ৭৩৪০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২১/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৫০২১৪৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৪। িশিরন লতানা, িপতা: মাঃ 
শিহ াহ।

৮৭নং কাজী আলাউি ন 
রাড, ৩৪নং িডএসিসিস, 

িপ.িপ.ও.-১০০০, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

৮৭নং কাজী আলাউি ন 
রাড, ৩৪নং িডএসিসিস, 

িপ.িপ.ও.-১০০০, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

ঢাকা। ০৫/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৫২১৩১৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৮০৫। মিজনা আ ার, িপতা: মাঃ 
দেলায়ার হােসন।

সাফােকাট, ধলাপাড়া, 
১৯৮৩, ঘাটাইল, টাংগাইল।

গা ী, দওপাড়া, 
ধলাপাড়া, ১৯৮৩, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ৩০/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯৯ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৭২৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৭। মাঃ আািশ র রহমান, 
িপতা: মাঃ ছিলম উি ন।

ম নং-৩৩৪,মওলানা 
ভাসানী হল, 
জাহা ীরনগর, 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

দওয়ােনর খামার (কেলজ 
পাড়া), ামারী সদরা, 
৪নং ওয়াড, ামারী, 
৫৬৭০।

িড় াম। ০১/০৫/১৯৯১ দািখল-৪.৫৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬ 
এম.এস.এস.-৩.৩৪।

৭৯২১৪৬৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৮। লংেকরাম চ  বমণ, িপতা: 
নেরন চ  বমণ।

গিতয়াসাম, ঘিড়য়াল ঢা া, 
িসংগার ডাবড়ী হাট, 
৫৬১০, রাজারহাট, 

িড় াম।

গিতয়াসাম, ঘিড়য়াল 
ঢা া, িসংগার ডাবড়ী 
হাট, ৫৬১০, রাজারহাট, 

িড় াম।

িড় াম। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৮৪৫৩৪২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০৯।

সয়দা জা া ল ফরেদৗিস, 
িপতা: ত: সয়দ শাহআলম 
িময়া।

বড় জামাল র, ৪নং 
জামাল র, ৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

বড় জামাল র, ৪নং 
জামাল র, ৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

গাইবা া। ১১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪৫৯৫৯৪৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১০। আর মান আরা, িপতা: মাঃ 
আেনায়ার হােসন।

বাসা-১৭, সড়ক -০২, িনউ 
ইি িনয়ার পাড়া, ২০নং 
ওয়াড, রং র, ৫৪০০।

বাসা-১৭, সড়ক -০২, িনউ 
ইি িনয়ার পাড়া, ২০নং 
ওয়াড, রং র, ৫৪০০।

রং র। ০৮/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৮০৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১১। েমাঃ ইমরান হািবব, িপতা: 
মর ম সামছউ ীন।

৪৪/৪, র ( বৗ বাজার 
সংল ), ১৮নং ওয়াড, 
সদর, ২২০০, ময়মনিসংহ।

: তাফাে ল হােসন 
র  িময়া, মওগা, রাওিত, 
বানাইল, ২৩১৬, তাড়াইল, 
িকেশারগ ।

০৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০৬, 
এম.এস.এস.-৩.০৬।

৭৫৬৫৩৭৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৮১২। শািহদা আ ার, িপতা: মাঃ 
ল ইসলাম।

রায়াইল, পাইকড়া, 
ছািতহাটী, ১৯০০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

রায়াইল, পাইকড়া, 
ছািতহাটী, ১৯০০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

টা াইল। ০৩/১২/১৯৮৭ দািখল-৪.০০, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৮০৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৩। মাঃ কাম ল আলম, িপতা: 
মাঃ আ ল রা াক।

৬০/৬, মরািদয়া, 
নয়াপাড়া, ৩নং ওয়াড, 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, িখলগ ও।

হাসনাবাদ, ৮নং মহাদান, 
হাসনাবাদ, ২০৫২, 

সিরষাবাড়ী, জামাল র।

জামাল র। ৩১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

০২২৪৯৮৩, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৪। মাঃ জািহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল হািলম।

৮৯/১, বা নেটক, ১৫নং 
ওয়াড, ঢাকা ক া নেম , 
১২০৬, ঢাকা।

কানড়া, ৪নং খনা, 
কানড়া, ১৩৬০, নাগর র, 

টা াইল।

টা াইল। ০৮/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৭৮১৯৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৫। রিফক-আল-কিবর, িপতা: 
আ ল হােসন।

১৬৬, গজ গিল, এিলেফ  
রাড, হািতর ল, 

িনউমােকট, এসও, 
১২০৫, রমনা, ঢাকা।

ড়াখারা , উলা, 
মািড়য়ালা, ৯৪৬০, 
আশা িন, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৬/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.১৮।

০৮২৪১৩২, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৬। বীিথ খান, িপতা: মাঃ চ ন 
মা দ খান।

বাসা-৬৩২/৪, সড়ক-৫/৪, 
দওলা, ০১ নং ওয়াড, 

িব.এ.ইউ. মা াসা, ১৯০০, 
টাংগাইল সদর, টাংগাইল।

শাহ পাড়া, ৭নং চ নবাড়ী 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
সােকায়া, ৫০১০, বাদা, 
প গড়।

টা াইল। ১১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৮।

০৩২৮৭১৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৭। শির ল ইসলাম, িপতা: 
হা ন-অর-রিশদ।

৭/৮, পাইকপাড়া সরকাির 
িড টাইপ কেলানী, ১১নং 
ওয়াড, িমর র, ১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

ব রকাি , ২নং 
বাগানবাড়ী, ধনােঘাধা 
বাজার, ৩৫১৬, মতলব 
(উ র), চ দ র।

চ দ র। ২৫/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এস.এইচ.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৬৯৬৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৮১৮। হািব াহ, িপতা: আ ল 
হািমদ।

বকচরা, আগরদ ড়ী, 
র লা র, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

বকচরা, আগরদ ড়ী, 
র লা র, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ২১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.- এ- 
এস.এইচ.িস.-এ- 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫৫০৫৫৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৯। বীেরন ধর, িপতা: ভাষ 
ধর।

ধর বাড়ী/ ল রাড, 
আটকিড়য়া, বায়রা, ১৮২১, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

ধর বাড়ী/ ল রাড, 
আটকিড়য়া, বায়রা, 
১৮২১, িসংগাইর, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ২৬/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১০।

৭৮৬৯১৭৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২১। িজািবর হাসাইন, িপতা: 
আিজ ল হক।

ম নং-৩৪৮ মওলানা 
ভাসানী হল, 
জাহা ীরনগর, 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

িনজ- ভগডা রী 
( চৗিকদােরর মার), িনজ 
ভাগডা রী, িচলাহা , 

৫৩৪১, ডামার, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০১/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৮৩, িব.এস.এস.-
৩.৩১,  এম.এস.এস.-
৩.২৩।

০৪৯৭৫২৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২৩। রািজনা আ ার, িপতা: 
মাঃ আিজজ িময়া।

ইমামনগর, জয়ম প, 
১৮২২, মািনকগ ।

ইমামনগর, জয়ম প, 
১৮২২, মািনকগ ।

মািনকগ । ২৮/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৪৪ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৮৬৯১৭৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২৭। মা ািফ র রহমান, িপতা: 
মাবারক হােসন।

৫/৭৪, ইমাম মেহদীবাগ 
হাউিজং, আদাবর, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

৫/৭৪, ইমাম মেহদীবাগ 
হাউিজং, আদাবর, 
মাহা দ র, ১২০৭, 

ঢাকা।

মািনকগ । ০৫/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২.৯৯।

৮৫৮২৫৫৪, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২৯। েমাঃ তাির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ হায়দার আলী।

িরশ লাইন সড়ক, 
মারখালী, িপেরাজ র, 

৮৫০০, িপেরাজ র সদর, 
িপেরাজ র।

িরশ লাইন সড়ক, 
মারখালী, িপেরাজ র, 

৮৫০০, িপেরাজ র সদর, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০৫/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২.৯০ ।

৫৮৬৩৯৩৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৩০। সালমা আ ার, িপতা: মাঃ 
শরেবশ মা া।

দশানী, জয়ম প, ১৮২২, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

দশানী, জয়ম প, ১৮২২, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

১৫/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-২.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৮৬৯১৮০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩১। আ ল হািকম, িপতা: ত: 
আ র রহমান।

িবলেকি  (উ র পাড়া), 
িতপাড়া, ওয়াড নং-০৫, 

নওগ ও বাজার, ১৮০০, 
ধামরাই, ঢাকা।

িবলেকি  (উ র পাড়া), 
িতপাড়া, ওয়াড নং-০৫, 

নওগ ও বাজার, ১৮০০, 
ধামরাই, ঢাকা।

ঢাকা। ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.০৯ 
এম.এস.এস.-৩.২৮।

০৮২৪১২৯, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩২। জলী দাস, িপতা: অ  
রতন দাস।

চকিনরঘীন, ৮নং ওয়াড, 
প ীতলা, ৬৫৪০, প ী 
তলা, নওগ ।

চকিনরঘীন, ৮নং ওয়াড, 
প ীতলা, ৬৫৪০, প ী 
তলা, নওগ ।

নওগ । ১৮/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.০৭ 
এম.এস.এস.-৩.৩৯।

০৯৩২৯২৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩৪। হা: ই াহীম খিলল, িপতা: 
মাঃ ইি স হাওলাদার।

১৪১, হাজী ইসমাইল রাড, 
বানরগাতী, ২৫নং ওয়াড, 
সানাডা া সদর, ৯১০০, 
লনা।

১৪১, হাজী ইসমাইল 
রাড, বানরগাতী, ২৫নং 

ওয়াড, সানাডা া সদর, 
৯১০০, লনা।

লনা। ১৭/০১/১৯৯০ দািখল-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.০৫ 
এম.এস.এস.-৩.৩৯।

৭৬৪৯৯২০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩৫। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ আ ল গিন 
গাজী।

১৮/২, (তয় তলা), কিডএ, 
এ ােভিনউ, ময়লােপাতা, 
লনা সদর, ৯১০০, লনা 

সদর, লনা।

গেড়র ডাংগা, চ দখালী, 
৯২৮৪, পাইকগাছা, লনা।

লনা। ১০/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯, 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.০৫।

৭৬৪৯৯১৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩৬। মাঃ ল আহামদ, িপতা: 
মাঃ মাকেশদ আলী।

গাড়ািদয়া, বায়রা ১নং 
ওয়াড, বায়রা, ১৮২১, 
িশংগাইর, মািনকগ ।

গাড়ািদয়া, বায়রা ১নং 
ওয়াড, বায়রা, ১৮২১, 
িশংগাইর, মািনকগ ।

মািনকগ । ১৫/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-২.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৯৯

৭৭৮২৩৯৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩৭। লতানা ইয়াসিমন, িপতা: 
মহ ত হােসন।

১১০/১, ম  পীেররবাগ, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

৩৭/১, ১নং ওয়াড, 
মেহর র, ৭১০০।

মেহর র। ১৭/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১০৮০৮৮২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৩৯। সগীর আহে দ, িপতা: ত: 
আব ল হািমদ।

১৩৩নং বাড়ী, টেকরহা  
মইন রাড, ৫৫নং ওয়াড, 

আ াফাবাদ, ঢাকা-১২১১, 
কামরা ীর চর, ঢাকা।

সররাবাদ, নারায়ন র, 
১৬৩০, বলােবা, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫, 
এম.এস.এস.-৩.১৮।

০৮২৪১৩১, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪০। মাঃ শরীফ িময়া, িপতা: 
মাঃ রিফক িময়া।

রিফক ম ােরর বাড়ী, 
রামধননগর, আখাউড়া, 
উ র ইউিনয়ন, ৪নং 
ওয়াড, আজম র, ৩৪৫১, 
আখাউড়া, া ণবািড়য়া।

রিফক ম ােরর বাড়ী, 
রামধননগর, আখাউড়া, 
উ র ইউিনয়ন, ৪নং 
ওয়াড, আজম র, ৩৪৫১, 
আখাউড়া, া ণবািড়য়া।

২০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০৩।

৮১৪৭৫৩৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪২। মাঃ আলম হােসন, িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক।

র(দ:), ১নং কািলর 
বাজার, কমতলী, ৩৫০১, 
আদশ সদর, িম া।

র(দ:), ১নং কািলর 
বাজার, কমতলী, ৩৫০১, 
আদশ সদর, িম া।

িম া। ২৫/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৪৫৬১৮১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৩। মাঃ শির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ফরহাদ আলী িময়া।

সানাইল, বায়রা, ১৮২১, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

সানাইল, বায়রা, ১৮২১, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

মািনকগ । ০৮/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৭৮২৩৭৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৪। জা া ল ফরেদৗস িম , 
িপতা: মাঃ মােয় ীন 
আহেমদ।

াট-৭, ক া টাওয়ার, 
৩৫, িমর র রাড, 
ধানমি , িনউমােকট, 
১২০৫।

ভ াসন, িশবচর, 
মাদারী র।

লনা। ৩০/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৭, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

০৭৫৫৯৭৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৫। মাঃ আ ার হােসন, িপতা: 
মাঃ রিশদ িময়া

২৪৬/১/িব, পি ম 
আগারগ ও, ২৮নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

কানাইনগর, ৮নং 
আ ব র, ধািরয়ার, 
৩৫৪৬, বা ারাম র, 
া ণবাড়ীয়া।

া াণবািড়য়া। ০৫/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২.৯৪।

৪৯৬৫৪৮৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৪৬। তাসিফয়া ত ী, িপতা: 
এ.িব.এম. শাহা ীন 
আহেমদ।

২৫, হাম িডজাইন, 
িজগাতলা, ঢাকা।

নাহার মি ল, আ ল 
হািমদ িশকদার সড়ক, 
১নং শ নী, মাদারী র 
সদর, ৭৯০০, মাদারী র।

মাদারী র। ২৩/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২০, 
এম.এস.এস.-৩.২০।

০৬৮৯৮৫৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৭। মহনাজ মা ফা ি য়াংকা, 
িপতা: মাঃ গালাম মা ফা 
সরকার।

১৪৭/১৫/১ (৪থ তলা), 
দি ণ পীেররবাগ, 
রাহা নেনছা জােম 
মসিজদ গিল, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

মা া বািড়, কলসভা া, 
ওয়াড-৬, জাত র 
বাজার, ৩৬৪০, মতলব 
(উ:), চ দ র।

চ দ র। ৩১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১০৭৮৫৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৮। নবীেনওয়াজ, িপতা: মাঃ 
হািনফ।

বাসা-৮৭, তয়া নী, 
জাফরগ , চরবাকর, 
৩৫৩০, দিব ার, িম া।

বাসা-৮৭, তয়া নী, 
জাফরগ , চরবাকর, 
৩৫৩০, দিব ার, িম া।

িম া। ১২/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২।

১৪৬৪২৫৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪৯। মাঃ িফেরাজ মা ন, িপতা; 
মাঃ আ র রিশদ।

ি  বাড়ী, সা ড়া, ১১নং 
দি ণ গাহট, আশরাফ র, 
৩৬৩২, ক য়া, চ দ র।

ি  বাড়ী, সা ড়া, ১১নং 
দি ণ গাহট, 
আশরাফ র, ৩৬৩২, 
ক য়া, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৭ দািখল-৪.০০ আিলম-
২.৭৫, িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৭৫৩৮৫৭৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫০। অ ত লাল শীল, িপতা: উ ম 
মার শীল।

ডা: হরলাল শীেলর বাড়ী, 
বািল গ ও, আফতাব িবিবর 
হাট, ৩৯০০, ফনী সদর, 
ফনী।

ডা: হরলাল শীেলর বাড়ী, 
বািল গ ও, আফতাব 
িবিবর হাট, ৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

ফনী। ০২/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-২.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী।।

৮০৫৪৭৯২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫১। খােলদ িবন আিমন, িপতা: 
মাঃ ল আিমন ম মদার।

৩০/০৩, াংক টাউন, 
৯নং ওয়াড, সাভার, 
১৩৪০, ঢাকা।

২২/১৩ াংক টাউন, ৯নং 
ওয়াড, সাভার, ১৩৪০, 
ঢাকা।

ঢাকা। ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৭৮৩০৩১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৫২। ণালী িসনহা, িপতা: ত: 
লিলত মাহন িসংহ।

: জ ািত িসনহা, 
কালচারাল অিফসার, জলা 
িশ কালা একােডিম, 
মৗলভীবাজার, ৩২০০, 
মৗলভীবাজার সদর, 
মৗলভীবাজার।

ঘাড়ামারা, আদম র 
বাজার, ৩২২০, কমলগ , 
মৗলভীবাজার।

মৗলভীবাজার। ২৮/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭, 
এম.এস.এস.-৩.৩৮।

১৭২৬২২৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৩। গল চ  ম ল, িপতা: 
মিনেমাহন ম ল।

২০৩, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

সাতনা িরয়া, ২নং 
তালঘিড়, তালঘিড়, 
৭৬২০, শািলখা, মা রা।

মা রা। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৩০।

৮৮৬৯৬৩৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৪। মাঃ মা র রহমান, িপতা: 
আ ল ছা ার মাড়ল।

িস/৪৪, আরিসন গইট, 
৪৭নং ওয়াড, ফিরদাবাদ, 

াম র, ঢাকা।

দাঘরা, ৩নং দাঘরা 
ইউিনয়ন/০১নং ওয়াড, 
দাঘরা, ৯২৫৩, িরয়া, 
লনা।

লনা। ২৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫৭৮৪৭৬৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৫। ননী গাপাল দাশ, িপতা: 
িনমল মার দাশ।

২১০/২, শাি বাগ, ১২নং 
ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
শাজাহান র, ঢাকা।

াংদহা, ৭নং 
ওয়াড/১৭নং িফংড়ী 
ইউিনয়ন, াংদহা, 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১১/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০৭৪২৩৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৬। প ব মার দাস, িপতা: 
স ীব মার দাস।

৪৫৫, অে াবর িত ভবন, 
জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়-১০০০।

হাি ং-১৫২, শবকাঠী, 
ওটরা,৮২২২, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০২/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.২৯, 
এম.এস.এস.-৩.৪৩।

৮৮৬৯৬৩৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৭। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: বা  িময়া।

ছাগাইয়া, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, িকেশারগ ।

ছাগাইয়া, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১১/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২.৮৮ 
এম.এস.এস.-৩.২৯।

১২৭৭৬১৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৫৮। রজাউল ,িপতা: এেতম 
আলী।

িমরাজ পপার এ , 
শনারী, ৩৮/৪, মা ান 

মােকট (নীচ তলা), 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

শবাড়ীয়া, ৮নং 
ধলহরাচ , ধলহরচ , 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০২/০১/১৯৯১ দািখল-৪.৮৩ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৮০ 
এম.এস.এস.-৩.৭৮।

৯৯০৪৭৯২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৯। িমজা র রহমান, িপতা: 
আিজেমাি ন ম ল।

দয়রাম র, 
মাঝবাড়ী/৩নং, মাঝবাড়ী, 
৭৭২২, কা খালী, 
রাজবাড়ী।

দয়রাম র, 
মাঝবাড়ী/৩নং, মাঝবাড়ী, 
৭৭২২, কা খালী, 
রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ১০/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৬৯১৫৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬০। মাঃ য়াজ আ াহ, িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন।

৯০/১, কািরকর পাড়া, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

৯০/১, কািরকর পাড়া, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ০১/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২.৯৩।

১৪৬৪২৫৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬১। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ লাকমান হিকম।

মেনাহরদী পৗরসভা, 
চ নাবািড়, ওয়াড-০৪, 
মেনাহরদী, ১৬৫০, 
নরিসংদী।

মেনাহরদী পৗরসভা, 
চ নাবািড়, ওয়াড-০৪, 
মেনাহরদী, ১৬৫০, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৬ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩।

১৪৮৬৬১৩, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬২। মানািলসা পারভীন, িপতা: 
মেনায়া ল ইসলাম।

কাঙালী চরন লন, 
সরকাি , ৫নং ওয়াড, 
মারখালী, ৭০১০, ি য়া।

কাঙালী চরন লন, 
সরকাি , ৫নং ওয়াড, 
মারখালী, ৭০১০, 
ি য়া।

ি য়া। ১৪/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

১১৮৫১৩০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৩। মাহা দশাহেনওয়াজ 
সজীব, িপতা: বগ ম 
আলী।

৩নং ন ইরিশ-মিহষ রা 
সড়ক, ক িনয়া, ৫নং 
রামচ র, ক িনয়া, 
৯৩১১, মােড়লগ , 
বােগরহাট।

৩নং ন ইরিশ-মিহষ রা 
সড়ক, ক িনয়া, ৫নং 
রামচ র, ক িনয়া, 
৯৩১১, মােড়লগ , 
বােগরহাট।

বােগরহাট। ০২/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৩১৮৪৬৬৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৪। মাঃ মায়ােলম হাসাইন, 
িপতা: মাঃ লৎফর রহমান।

ম নং-১৩৬, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০।

চরজংগলদী, বলাইরচর, 
চরজংগলদী, ২১০০, 
শর র সদর, শর র।

শর র। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৪৮ 
এম.এস.এস.-৩.৬৭।

৮৮৬৯৬৫৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৬৫। িহর য় িশব, িপতা: মাখন 
লাল িশব।

াট-এ১, রাড-২৬, বািড়-
১১, স র-০৭, উ রা-
১২৩০, উ রা, ঢাকা।

সাংচাইল, বারাসাতঘর, 
৩৫৩২, দিব ার, িম া।

িম া। ৩০/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৪৩।

৯৪০১১১৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৬। মাঃ সানা উ াহ, িপতা: 
মাঃ ইউ ফ আলী।

বিরদ বাশাইল, ৫নং 
ওয়াড, গা র পৗরসভা, 
গা র, ৬২৪০, গা র, 

রাজশাহী।

বিরদ বাশাইল, ৫নং 
ওয়াড, গা র পৗরসভা, 
গা র, ৬২৪০, গা র, 

রাজশাহী।

১০/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-২.৯৫ 
এম.এস.এস.-২.৯৪

৮৮৬৯৬৬০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৭। মাক দা আ ার, িপতা: মীর 
আ ল ওয়ােহদ।

ভাংড়া টাউন ( কাটপাড়), 
পাইলট ল রাড, ওয়াড-
০৪, ভাংগা, ৭৮৩০, ভাংগা, 
ফিরদ র।

ভাংড়া টাউন ( কাটপাড়), 
পাইলট ল রাড, ওয়াড-
০৪, ভাংগা, ৭৮৩০, 
ভাংগা, ফিরদ র।

ফিরদ র। ২১/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮ 
এম.এস.এস.-৩.৪৮

৮৮৬৯৬৬১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৮। মাঃ লিফকার আলী, 
িপতা: মাঃ মকেছদ আলী 
িব াস।

ম নং-০৪, সিল াহ  
সিল াহ সিলম হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০।

মঠবাটী, গদাই র, ৯২৮১, 
পাইকগাছা, লনা।

০৭/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস.-৩.৪২

৮৮৬৯৬৫৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬৯। মাঃ রিবউল হাসান মা া, 
িপতা: মাঃ আিরফ মা া।

ম নং-১৪৬, সিল াহ  
সিল াহ সিলম হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০।

চরকা া, আলগা, ভাংগা, 
৭৮৩০, ফিরদ র।

ফিরদ র। ২০/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩ 
এম.এস.এস.-৩.৪৬

৮৮৬৯৬৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭০। মাঃ আ ল কােদর, িপতা: 
মাঃ আ র রিশদ।

ফজল হক, ৪৩২, মওলানা 
ভাসানী হল , 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার, 
১৩৪১, ঢাকা।

মাঃ আ র রিশদ, 
হাওলাদার বাড়ী, ক য়া 
চ দা র, ২নং ওয়াড, 
ক য়া, ৩৬৩০, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৮ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

১১৫১৩৭২/৪৬/৪
৭, ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭১। মাঃ শির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

েগািব  র, লী, 
ওলংজানী, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

েগািব  র, লী, 
ওলংজানী, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

পাবনা। ২০/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.২৮

৭৬৯০৬৭১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৭৩। মাঃ নাজ ল হাসাইন, 
িপতা: মাঃ আ র রহমান।

িময়াপাড়া, চ দভা, 
য়ান, ৬৬১০, 

আটঘিরয়া, পাবনা।

িময়াপাড়া, চ দভা, 
য়ান, ৬৬১০, 

আটঘিরয়া, পাবনা।

পাবনা। ০৭/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭২৯১৭৫২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৪। ই িজৎ সরকার, িপতা: 
মিণ  সরকার।

রােম রী, ছািড়য়াইন, 
৩৩৩৩, মাধব র, হিবগ ।

রােম রী, ছািড়য়াইন, 
৩৩৩৩, মাধব র, হিবগ ।

০৮/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৮৯৮৫৪৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৫। াহার না, িপতা: মাঃ 
মাবারক হােসন।

এফ-২৩, রাজবাড়ী পািনর 
াংকী, ২৮নং ওয়াড, 

গাজী র, ১৭০০, গাজী র 
সদর, গাজী র।

এফ-২৩, রাজবাড়ী পািনর 
াংকী, ২৮নং ওয়াড, 

গাজী র, ১৭০০, গাজী র 
সদর, গাজী র।

গাজী র। ১৩/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮২৬১০৯২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৬। নাছিরন, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান।

১৩৮/৩, ল ী র, ২৭নং 
গাজী র সদর, ১৭০০, 
গাজী র।

১৩৮/৩, ল ী র, ২৭নং 
গাজী র সদর, ১৭০০, 
গাজী র।

গাজী র। ০৪/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৯১২৩৫৭, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৭। মাঃ সাহরাব হােসন, 
িপতা: মাঃ রওশন আলী।

দি ণ জ বাগান, ২নং 
ওয়াড, যাদব র, ৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

দি ণ জ বাগান, ২নং 
ওয়াড, যাদব র, ৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

যেশার। ২৪/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৬৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-২.৭৩।

৭৫৮৫৭৩৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৮। শামীমা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ তাফা ল হােসন 
ইঁয়া।

১৫/৪, িমর র বনারশী 
প ী, ৩নং ওয়াড, প বী, 
১২১৬, ঢাকা।

চত , যাশর, চত , 
১৬২০, িশব র, নরিসংদী।

নরিসংদী। ২৬/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৫০

১৭২৬২০৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭৯। শারিমন নাহার স , িপতা: 
মাঃ আ ল হা ান।

ম নং-১০৬, নওয়াব 
ফয় ে সা হল, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

ঝাউাল, িবল, ৬৭২১, 
রায়গ , িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২৭/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী।

১৭২৬২২০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৮২। মাঃ মিন ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল কালাম চৗ রী।

িড় পাইকা, লাহািলয়া, 
িড়পাইকা, ৮৬০০, 

প য়াখালী।

িড় পাইকা, লাহািলয়া, 
িড়পাইকা, ৮৬০০, 

প য়াখালী।

প য়াখালী। ২৯/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬।

০৮৯৬৮০২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৩। মাঃ হরপ িশকদার, িপতা: 
মাঃ শিহ ল ইসলাম 

িশকদার।

৫১৭, শহীদ রিফক-জ ার 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

৩০৬/১১, ব িময়াপাড়া, 
০৪নং ওয়াড, গাপালগ , 
৮১০০, গাপালগ  সদর।

গাপালগ । ২০/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮।

১৭২৬০৬৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৪। হা: অিহ র রহমান, িপতা: 
হা: িজ াত আলী িশকদার।

ম নং-৫৩৭, হাজী 
হা দ হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০।

িকলগাতী, িশব র, 
বারািশয়া, ৯৩৬০, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

বােগরহাট। ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৪৬ 
এম.এস.এস.-৩.৬৬।

১২৭৭৫৭৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৫। মাঃ ন র আলী, িপতা: 
মাঃ হািবব।

গাড়ীদহ, ২নং গাড়ী 
দহইউিপ, ১নং ওয়াড, 
আর.িড.এ., ৫৮৪২, 
শর র, ব ড়া।

গাড়ীদহ, ২নং গাড়ী 
দহইউিপ, ১নং ওয়াড, 
আর.িড.এ., ৫৮৪২, 
শর র, ব ড়া।

ব ড়া। ২০/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৪৩০৯৫৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৬। মমতাজ মইল, িপতা: 
সাম ল আলম।

জামাল র, এগার িস র, 
মঠেখালা, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

াবাদ, এগার িস র, 
মঠেখালা, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.০০ 
এস.এইচ.িস.-২.৬০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০০৬৯৯১৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৭। মাহা দ িরয়াদ হােসন, 
িপতা: মাহা দ দেলায়ার 
হােসন।

ড াবর কাঠালবাগান, 
ধামেসানা, সাভার 
ক া নেম , ১৩৪৪, 
সাভার, ঢাকা।

ড াবর কাঠালবাগান, 
ধামেসানা, সাভার 
ক া নেম , ১৩৪৪, 
সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ২৬/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.১২

১২১৭১৯০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮৮। মাঃ বাদশা আলী, িপতা: 
মাঃ আিলহীম ম ল।

সানাতন র, জহালা, 
ি গ , ৭২০১, 

আলমডাঙা, য়াডা া।

সানাতন র, জহালা, 
ি গ , ৭২০১, 

আলমডাঙা, য়াডা া।

য়াডা া। ২২/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এস.এইচ.িস.-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৯৩২৯৩০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৮৯। রজািলন আেরিফন, িপতা: 
আেনায়ার হােসন।

সিলম ক, মাইনী খ, 
৪৫০০, রংগ , রা ামা ।

সিলম ক, মাইনী খ, 
৪৫০০, রংগ , রা ামা ।

রা ামা । ২৪/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী, 
কি উটার কাস-৫.০০।

৭১২৭৫৮০, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯০। রনিজৎ মার রায়, িপতা: 
নেনার ন রায়।

৩২নং, কাট হাউস ীট 
(৭ম তলা), রায়সােহব 
বাজার, ঢাকা সদর, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

নীত ান , পামারী, 
রামগ , ৫৩০০, 
নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৪/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.২১

৯৯০৪৮৮৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯২। মাছা: শরীফা লতানা, 
িপতা: মাঃ িসরা ল ইসলাম 
মা া।

কানাই র, ৭৮০১, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

কানাই র, ৭৮০১, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৮/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-২.৯১

০২৩৯৩৯৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯৫। মাঃ ম ল মােমনীন, 
িপতা: মাঃ আসা ল হক 
সরকার।

এন.এইচ.িব.:৯/১, াট-এ-
২, উ র ই াহীম র, 
িমর র-১৪, ঢাকা 
ক া েম , ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

ধনা হা, ৪নং ি নগর, 
খামার ধনা হা, ৫৭৬১, 
সাঘাটা, গাইবা া।

গাইবা া। ২৭/০৪/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-এিপয়াড।

১২৭৭৪৩৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯৬। িপ ষ কাি  অীধকারী, িপতা: 
অি নী অিধকারী।

প বী-৫২/১, ক--এ, 
পিন লা, ৮নং ওয়াড, 
িসেলট সদর, িসেলট-
৩১০০, িসেলট।

িহরানাথ, দাহািলয়া 
ইউিনয়ন, দাহািলয়া 
বাজার, ৩০৮০, দায়ারা 
বাজার, নামগ ।

নামগ । ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১৮ 
এম.এস.এস.-৩.২৪

৫০৪৮৭৩৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯৭। মাসা: মেহনাজ জা াত, 
িপতা: মাঃ মাজা ফর 
রহমান।

আমাইড়, ৬৫৪০, পি তলা, 
নওগ ।

আমাইড়, ৬৫৪০, 
পি তলা, নওগ ।

নওগ । ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৮২৩২৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৮৯৮। তািনয়া আ ার তমা, িপতা: 
মাঃ ল আিমন।

২৭/৩-িড, কাজী িরয়াজ 
উি ন রাড, ২৫নং ওয়াড, 
পা , ১২১১, লালবাগ, 

ঢাকা।

িস রদী, য়া, 
িবব া, ১৫৪১, নগর, 

ীগ ।

ঢাকা। ০২/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২.৯৫।

১১৩৫১৮১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯৯। হাফছা িছি কা, িপতা: 
মাজা ফর আহমদ।

মাইজ পাড়া, খটাখালী, 
টাখালী, ৪৭৪১, চকিরয়া, 

ক বাজার।

মাইজ পাড়া, খটাখালী, 
টাখালী, ৪৭৪১, চকিরয়া, 

ক বাজার।

ক বাজার। ২৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৪২৫৬৭৬২, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০০। মাঃ হািস র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ র রহমান।

দহ লা, আলীম র, 
দহ লা, ৭০০২, ি য়া 
সদর, ি য়া।

দহ লা, আলীম র, 
দহ লা, ৭০০২, ি য়া 
সদর, ি য়া।

ি য়া। ০৬/০৬/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫ 
এম.এস.এস.-৩.৪৮

০৭৫৫৬৫৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০১। মেহদী মা ফা, িপতা: সক 
আ ল বারী।

৯৯৯, পরান র, ৬নং 
মা র, খিলল র বাজার, 
৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র।

৯৯৯, পরান র, ৬নং 
মা র, খিলল র বাজার, 
৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ০৭/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এস.এইচ.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২০৭৩।

০২৪০৩৩৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০৪। মাঃ আ  সাঈদ িময়া, 
িপতা: মাঃ আ  হােসম 
িময়া।

মা ফা র, হাজী র, 
৭৬০০, মা রা সদর, 
মা রা।

মা ফা র, হাজী র, 
৭৬০০, মা রা সদর, 
মা রা।

মা রা। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৪.৭৫ আিলম-
৪.৪২ িব.এস.এস.-২.৯৮ 
এম.এস.এস.-৩.০৪

৬৬৮১০৯৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০৬। মেহ ন নছা, িপতা: আ ল 
বাসার পােটায়ারী।

পিরক না ও গেবষণা 
িবভাগ, পালী াংক 
িলিমেটড, স াল ই ের  
ভবন, হাি ং-৭/৮, (৩য় 
তলা), মিতিঝল-১০০০।

আ া, িবদ র, 
ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ০১/০৫/১৯৮৬ এস.এস.িস.-এ- 
এস.এইচ.িস.-এ- 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১১৭২৫২৪, 
৪৬/১০৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০৭। মাঃ বলাল হাসাইন, িপতা: 
মাঃ মাহ র রহমান।

আই মারী ভাতী, 
জয়মিনর হাট, ৫৬৭০, 

ামারী, িড় াম।

আই মারী ভাতী, 
জয়মিনর হাট, ৫৬৭০, 

ামারী, িড় াম।

িড় াম। ১৭/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১১।

৭৬০৩৩২৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৯০৮। বীিথকা িসকদার, িপতা: 
শেল  নাথ িসকদার।

নরপিত, নাগাতী, বটতলা 
বাজার, ৭৬২০, শািলখা, 
মা রা।

নরপিত, নাগাতী, বটতলা 
বাজার, ৭৬২০, শািলখা, 
মা রা।

মা রা। ২৪/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৯৪৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০৯। শাহানাজ পারভীন, িপতা: 
শাশ ল হক।

ফিকরপাড়া, ০৬, 
ঠা রগ ও, ৫১০০, 
ঠা রগ ও।

ফিকরপাড়া, ০৬, 
ঠা রগ ও, ৫১০০, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ৩০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৯৪৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১০। মাঃ ইকবাল খান, িপতা: 
আ ল মিজদ খান।

খান বাড়ী, সার পাড়, ৪নং 
নারায়ন র ইউিনয়ন, 
নারায়ন র বাজার, ৩৬৪০, 
মতলব(দ:), চ দ র।

খান বাড়ী, সার পাড়, ৪নং 
নারায়ন র ইউিনয়ন, 
নারায়ন র বাজার, 
৩৬৪০, মতলব(দ:), 
চ দ র।

চ দ র। ১০/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৩৫২০৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১১। ে  ম মদার, িপতা: 
অ ত লাল ম দার।

অিমতাভ অ  (আিরয়া 
িনেকতন), কালী বাড়ী 
রাড, ৩নং ওয়াড, ভালা 

সদর, ৮৩০০, ভালা সদর, 
ভালা।

অবনী মা ার বািড়, প: 
চরড়েমদ, ৭নং ওয়াড, 
গজািরয়া, লালেমাহন, 
ভালা।

ভালা। ১৮/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এস.এইচ.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৩৪৬৩৬৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১২। তােরক হাসান, িপতা: আ স 
সা ার।

সামস খালশী, ৫নং 
িব েবলঘিরয়া, হিরদা 
খালশী, ৬৪০৩, নলডাঙা, 
নােটার।

সামস খালশী, ৫নং 
িব েবলঘিরয়া, হিরদা 
খালশী, ৬৪০৩, নলডাঙা, 
নােটার।

নােটার। ২২/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.১৫ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৪৫১১২৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৩। মাঃ নাজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

মাঃ নাজ ল ইসলাম, : 
মাঃ জিহ ল কাই ম, 
লীেডল(৭মতলা), বাসা-

৪৬৪/৩১৪, াট-৭িব, 
পি ম রাম রা( িভ 
ভবেনর িবপরীেত), ঢাকা।

: মাঃ ল ইসলাম, 
বস র, গ াই, চাি না, 

িম া।

িম া। ০২/০১/১৯৯০ দািখল-৩.৭৫ আিলম-
৪.৪২ িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৫৪৭৮৫৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯১৪। মাঃ আ  বকর গাজী, িপতা: 
মাঃ আ ল বাসার গাজী।

২৬৭, যেসন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০।

সদার বাড়ী, উ: িব রব  
স ার বাড়ী, ৭নং 
পাইকপাড়া ঋ: ইউিনয়ন, 
পসা বাজার, ৩৬৫২, 

ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৯ দািখল-৩.৭৫ আিলম-
৪.৮৩ িব.এস.এস.-
৩.৩৬., এম.এস.এস.-
৩.৪৩।

১৫৩৭০০৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৫। মাঃ সাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ সিলম িময়া।

২৬৭, যেসন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০।

দশনদপাড়া, শরীিয়বাড়ী, 
দ: চীপাড়া, রাৈগ, 
৩৬২০, শাহরাি , চ দা র।

০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৩৯., এম.এস.এস.-
৩.৫৫।

১৩১৩১৪৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৬। মসা: শাপলা ইয়াসিমন, 
িপতা: মাঃ আ র রা াক।

: মাঃ মাহা ল ইসলাম, 
ম-১২০৬, ভবন-০৬, 

বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা, প ন, ১০০০, ঢাকা।

: মাঃ আ র রা াক, 
খাে রহাট, গড়গড়ী, বাঘা, 
৬২৮০, বাঘা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৭/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.৫০

৯৮৬৭৫৪৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৭। আ ল জিলল, িপতা: শিফর 
উি ন,

: মাঃ আমজাদ হােসন 
ফিকর, সহেযাগী অ াপ, 
িবিসআইিস কেলজ, 
িচিড়য়াখান রাড, িমর র-
০১, ঢাকা-১২১৬।

েশাপাড়া, ১২নং 
ক েশাপাড়া ইউিনয়ন, 
নািপত পাড়া, ৬৫১০, 
মা া, নওগ ।

নওগ । ১৮/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.০৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৫ 
এম.এস.এস.-৩.৪৩

০৬৬৬৭১০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৮। মাঃ তাির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মাকেছদ আলী।

বকচর, ন ন ডাের া, 
৬৬৮৩, বড়া, পাবনা।

বকচর, ন ন ডাের া, 
৬৬৮৩, বড়া, পাবনা।

পাবনা। ১০/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৬২৮৯২৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২০। িরতা রানী দাস, িপতা: 
িন  চ  দাস।

: পিরমল চ  দাস, ব 
উ য়ন অিধদ র, বিরশাল, 
৮২০০।

শৗলাকর, বাটােজার, 
গৗরনদী, বিরশাল-৮২৩৩।

বিরশাল। ৩০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৩১৫০২২৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৯২১। মাঃ নাজ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ িনয়ামত আলী।

 এন ০০৭, এিশয়ান 
হাইওেয়, দি ণ আড়পাড়া, 
আড়পাড়া, ৭নং ওয়াড, 
পৗরসভা, পলডা া, 

৭৩৫০, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

 এন ০০৭, এিশয়ান 
হাইওেয়, দি ণ 
আড়পাড়া, আড়পাড়া, ৭নং 
ওয়াড, পৗরসভা, 
পলডা া, ৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৬/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৪২।

৮৬২০০৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২২। মাঃ নাজ জ সােলহীন, 
িপতা: মাহা: আ  ছা।

থানা রাড, গাংনী, মা াসা 
পাড়া, ওয়াড ০৮, গাংনী, 
৭১১০, মেহর র।

থানা রাড, গাংনী, মা াসা 
পাড়া, ওয়াড ০৮, গাংনী, 
৭১১০, মেহর র।

মেহর র। ১৬/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩২ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৫৭।

০৯৩২৯৯০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৩। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল মিতন ধান।

িশংগীমাির, ধািরয়ার পাড়, 
ব েভর খাস, এস.িপ 
মাদারগ , ৫৬০০, 
নােগ রী, িড় াম।

িশংগীমাির, ধািরয়ার পাড়, 
ব েভর খাস, এস.িপ 
মাদারগ , ৫৬০০, 
নােগ রী, িড় াম।

িড় াম। ০৫/০২/১৯৮৯ দািখল-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৬২৮৯৩০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৪। মাইয়া রজািলন নাছরীন, 
িপতা: মাঃ আ ল সাি ার।

২৪/২, রানীনগর, সা র 
মাড়, ২৭নং ওয়াড, 

রাজশাহী সদর, ৬০০০, 
রাজশাহী।

আেনায়ার মিতন িভলা, 
িবহ  ২২/এ, নয়া সড়ক, 
ওয়াড-১৭, িসেলট সদর, 
৩১০০, িসেলট।

িসেলট। এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.০১ 
এম.এস.এস.-৩.০৮

০৯৭৮৮৯৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৫। এফ. কায়েকাবাদ, িপতা: এ. 
কােদর িময়া নওয়াজ।

১/১/৪০, এ কােদর িময়া 
( নওয়াজ), িমর র রাড, 
িমর র-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

বালারহাট, চরেমনযায, 
সিখ র, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১৫/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২.৭৫।

১৮০৭৮০৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৬। এস. এম. বােয়িজদ আমান, 
িপতা: এস. এম. 
আমানউ াহ।

ম নং-১৫০, শহীদ 
সােজ  জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০।

কাটাখালী, আমাদী, 
৯২৯১, কয়রা, লনা।

২৮/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮ 
এম.এস.এস.-৩.৫১

১৪২৩৮০০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৯২৮। মাঃ মক ল হােসন, িপতা: 
মাঃ মিমন উি ন শখ।

 মাঃ আ ল বাশার, 
১৯৩, াফ কায়াটার, 
মািলবাগ বাজার রাড, 
মািলবাগ, ১২নং ওয়াড, 
শাি নগর, ১২১৭, 
শাহজাহান র, ঢাকা।

২৯, িদলেখালা রাড, 
টপাড়া, ৩০নং ওয়াড, 

িস  পা  অিফস, ৯১০০, 
লনা সদর, লনা।

লনা। ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.২৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৬

০০২৫৭৪৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৯। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মিহর উি ন।

গাপীনাথ র, গা র, 
চি জান, ৫৬০০, উিল র, 

িড় াম।

গাপীনাথ র, গা র, 
চি জান, ৫৬০০, উিল র, 

িড় াম।

িড় াম। ২৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-২/৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৫০ 
এম.এস.এস.-৩.৫৬

০২৮৭১০৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩০। মাঃ মাক র রহমান, 
িপতা: মাঃ মাকেল র 
রহামন।

: মাঃ ফয় র রহমান 
নামান, সকশন অিফসার, 

পরী া িবভাগ, েফশনাল 
শাখা, পরী া ভবন-১, ম-
৪০২, জাতীয় িব িব ালয়, 
গাজী র।, ১৭০৪, গাজী র।

: মাঃ মাকেল র 
রহমান, উ র ছাট 
মািনকা, বা, উ র 
ছাট মািনকা মা াসা, 

৮৩২০, বারহানউি ন, 
ভালা।

ভালা। ১১/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৮০৮৮৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩১। িজনাত লতান, িপতা: মাঃ 
হােসম বপারী।

আগিদ লীয়া, ১২নং 
ওয়াড, কদার র, ১৯৩৯, 
নাগর র, টাংগাইল।

আগিদ লীয়া, ১২নং 
ওয়াড, কদার র, ১৯৩৯, 
নাগর র, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-১ম ণী,  
এস.এইচ.িস.-২য় ণী, 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৯২৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩২। মাঃ এখলাছ িময়া, মাঃ 
রাজা মাহ দ িময়া।

৮/৩, ম-৩৮, ৫ম তলা, 
আিজম র রাড, ২৬, 
দি ণ িস  কেপােরশন, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

িছিলম র, দািড়য়া র, 
িছিলম র, ১৯৫০, 
সিখ র, টাংগাইল।

টা াইল। ০৭/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৬ 
এম.এস.এস.-৩.৫১।

৮৮৬৯৬৭২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৩৩। সাই ল ইসলাম, িপতা: 
রিবউল আলম।

১৮১/১/২(নীচ তলা), 
তজ নী পাড়া, ২৬নং 

ওয়াড, তজগ ও, ১২১৫, 
ঢাকা।

আ ল গাফরান ম ার 
বাড়ী, উ র ইুমা, 
ইউিনয়ন, রাধানগর, 

মা শাি র বাজার, 
৩৯১০, ছাগলনাইয়া, ফনী।

ফনী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.৪১।

১০৮০৮৫৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৪। মাঃ শামীম ইকবাল, িপতা: 
মাঃ মকেছদ আলী।

মি কাদহ পাইকারপাড়া, 
রিদঘী, ৫০২০, 

দবীগ , প গড়।

মি কাদহ পাইকারপাড়া, 
রিদঘী, ৫০২০, 

দবীগ , প গড়।

প গড়। ০৯/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৩৫২০৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৬। মাঃ মাদাি র রহমান, 
িপতা: মাঃ মিতয়ার রহমান।

৪২/িজ, বাশবািড় রাড, 
মাহা দ র, ঢাকা।

আিদতমারী, ভাদাই, 
ওয়াড-০২, আিদতমারী, 
৫৫১০, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট।

০১/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.০৫ 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

০৯৩২৯৫৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৭। মাঃ রিক ল ইসলাম, িপতা: 
মঃ আ ল জিলল।

মাহ দ র, মালি , 
মাহমদ র(মা াসা), 
৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

মাহ দ র, মালি , 
মাহমদ র(মা াসা), 
৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

পাবনা। ২৮/০২/১৯৯১ দািখল-৪.০৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৮০৩৩৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৮। মানািলাসা, িপতা: আতাউর 
রহমান।

মািছম র, ৮নং ওয়াড, 
িপেরাজ র, ৮৫০০, 
িপেরাজ র।

মািছম র, ৮নং ওয়াড, 
িপেরাজ র, ৮৫০০, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০৬/০৬/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৮৬৩৯২১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৯। মাঃ রিশদ আল হানী, 
িপতা: মাঃ আলতাফ 
হােসন।

৬িড, ৬ তলা, ২৪৩, বাসা, 
শখ সােহব বাজার মাড়, 

২৩নং ওয়াড, ১২১১, 
লালবাগ, ঢাকা।

হাি ং-১৭/ন, ন ান 
কাট পাড়া, মাজাে দীয়া 

সড়ক, ৫নং ওয়াড, 
িঝনাইদহ সদর, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২০ 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

১৩৮৬৬২৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৪০। উবাই র রহমান, িপতা: 
মাঃ িমজা র রহমান।

১২৬, াট-৫িব(িজ র 
িভলা), শখ সােহব বাজার, 
লালবাগ, পা া, ১২১১, 
লালবাগ, ঢাকা।

না মা, ৭৩৪০, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৫/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.০৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৭৯২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪১। মাসা: নাজ ন নাহার, িপতা: 
মাহা: স র রহমান।

১৭৮, গা িল, তরখািদয়া 
পি মপাড়া, ১৪নং ওয়াড, 
সনািনবাস, ৬২০২, 

রাজশাহী।

হাি ং-৬৩০, ািরয়া র 
হাতাপাড়, ওয়াড-০৪, 
চৗহ ীেটালা, ৬৩০০, 

চ পাইনবাবগ  সদর, 
চ পাইনবাবগ ।

রাজশাহী। ১৮/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

৭৫৪০০০৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪২। আিবর আলম, িপতা: মাঃ 
বাদশা আলম।

খা  দাম সড়ক, 
কিবর র, ৯নং ওয়াড, 
শল পা, ৭৩২০, 

িঝনাইদহ।

খা  দাম সড়ক, 
কিবর র, ৯নং ওয়াড, 
শল পা, ৭৩২০, 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৯/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৪ 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

১০১৯৪৫৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৩। শখ তানিজর আহেমদ, 
িপতা: শখ আ ল ওয়ােজদ।

০-৩১৫-০০, রাজার বাগান 
(উ: পাড়া), ২নং ওয়াড, 
সাত ীরা পৗরসভা, 
সাত ীরা-৯৪০০, 
সাত ীরা সদর।

০-৩১৫-০০, রাজার বাগান 
(উ: পাড়া), ২নং ওয়াড, 
সাত ীরা পৗরসভা, 
সাত ীরা-৯৪০০, 
সাত ীরা সদর।

সাত ীরা। ০১/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০২৫৯১৬৮/১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৪। র শামীমা, িপতা: মাঃ 
হােস র রহমান।

৪৯/১০৭, বাঘাযিতন রাড, 
আ য়া পাড়া, ৮নং ওয়াড, 

িপয়া, ৭০০০, ি য়া।

৪৯/১০৭, বাঘাযিতন রাড, 
আ য়া পাড়া, ৮নং ওয়াড, 

িপয়া, ৭০০০, ি য়া।

ি য়া। ২২/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এস.এইচ.িস.-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস.-িব+

৪৯৬৭৮৭৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৫। মি কা মািরয়া, িপতা: 
নাজ ল আহসান।

১৫৪, রানথানা, ৩নং 
ওয়াড, িকেশারগ , ২৩০০, 
িকেশারগ ।

১৫৪, রানথানা, ৩নং 
ওয়াড, িকেশারগ , 
২৩০০, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২২ 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

০৯৩২৯৭৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৪৬। লািক আ ার, িপতা: আ: 
মিজদ মা া।

িশয়াল কাঠী, জালাগাতী, 
৮৫১৩, কাউখালী, 
িপেরাজ র।

িশয়াল কাঠী, জালাগাতী, 
৮৫১৩, কাউখালী, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০৪/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫৮৬৩৯৩৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৭। বিন রানী ামািনক, িপতা: 
অ  মার ামািনক।

বিন রানী ামািনক, 
কা ন র, িলয়া, 
৬২২০, মা া, নওগ ।

বিন রানী ামািনক, 
কা ন র, িলয়া, 
৬২২০, মা া, নওগ ।

নওগ । ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১০৯৩৮৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪৯। ীিতশ রায়, িপতা: ি িতশ 
রায়।

ডাং ড়া, জামিদয়া, ৭৪৭০, 
বাঘারপাড়া, যেশার।

ডাং ড়া, জামিদয়া, 
৭৪৭০, বাঘারপাড়া, 
যেশার।

যেশার। ১০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৭৬৬১৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫০। মাঃ সানািবন ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সানাউল হক।

২৭২/ক-১, পি ম 
আগারগ ও, শের-
বাংলানগর, ১২০৭, ঢাকা।

বড়বাড়ী, ই ল, 
মিন, ই ল, ৮৬২৩, 

বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ৩১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৬ 
এম.এস.এস.-৩.৭৯।

০৩৯২৩৭১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫১। মাছা: সািবনা খা ন, িপতা: 
মাঃ আেরাগ আলী।

৬৭/৯, সরকারী িড টাইপ 
কায়াটার, টালারবাগ 

পািনর াংিক, 
পাইকপাড়া, িমর র-১, 
ঢাকা-১২১৬।

কয়ড়া, ৩নং ওয়াড, 
গাছা, ৬৭২০, রায়গ , 

িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.০০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৯৭১৭২, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫২। মাঃ মায়ন কিবর, িপতা: 
মাঃ িজয়াদ আলী।

মাড়ল বািড়, গাপাল র, 
তারালী, ৯৪৪০, কািলগ , 
সাত ীরা।

মাড়ল বািড়, গাপাল র, 
তারালী, ৯৪৪০, কািলগ , 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১২/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬ 
এম.এস.এস.-৩.৩৬।

০৮৯৭৩১৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৩। ফারহানা রহমান, িপতা: 
হািব র রহমান।

১০৪, ইসলাম র রাড, 
দালেখালা, ২৪, লনা 

িস , ৯১০০, লনা সদর, 
লনা।

১০৪, ইসলাম র রাড, 
দালেখালা, ২৪, লনা 

িস , ৯১০০, লনা সদর, 
লনা।

লনা। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এস.এইচ.িস.-২.৯০ 
িব.এস.এস.-২.৯৯।

৭৬৪৯৯৩৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৫৪। পম চ  পাল, িপতা: 
সে াষ চ  পাল।

জেমাহন ঞঁা বাড়ী, ব 
িছেলানীয়া, ১০নং ছ য়া 
ইউিপ, ৮নং ওয়াড, ছ য়া 
বাজার, ৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

জেমাহন ঞঁা বাড়ী, ব 
িছেলানীয়া, ১০নং ছ য়া 
ইউিপ, ৮নং ওয়াড, ছ য়া 
বাজার, ৩৯০০, ফনী 
সদর, ফনী।

ফনী। ২০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এস.এইচ.িস.-২.৮৬ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০৫৪৭০৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৭। মাঃ আলী আকবর মা া, 
িপতা: মাঃ ইউ স মা া।

আেদল িভলা, িপ-৬, ১৪ 
এস িস িস রাড, মা ত 
িল, আরমািরেটালা, ঢাকা-

১১০০।

ব জনকাঠী, টগলা, 
গলা, ৮২৪১, 

আৈগলঝাড়া, বিরশাল।

বিরশাল। ১০/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৬৭৫৮১৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৮। মাঃ ইফেতখার রহমান, 
িপতা: মাঃ ফজ ল হক।

২৪৯/৮, ার-৬িব, বিসলা 
রাড, কাটা র, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

ঘাষপাড়া রাড, 
বাগ চড়া, ৭৪৩৩, শাশা, 
যেশার।

যেশার। ২৬/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.১৯।

০৯৩২৯৯৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৯। জা া ল কৗশরী, িপতা: 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

আড়ং িনউ কেলানী, 
এন.এইচ.িব-১০, ক-এ, 
লালমা য়া, ৩২নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

িলিলর মাড়, উ র 
ি পাড়া, ১১৭২, ওয়াড, 

৩, িদনাজ র সদর, 
৫২০০, িদনাজ র।

িদনাজ র। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৮৮ 
এম.এস.এস.-২.৯৭, 
িপ.িজ.িড.-৩.২৭

১১৪৮৯২৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬০। তপতী রায়, িপতা: হের  
ঘরামী।

িস/১৩, ইসাকা কেলানী, 
ঘাড়াশাল, সারকারখানা, 
ঘাড়াশাল, নরিসংদী।

রচাকাঠী, িলয়া, 
বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮।

১৪০২৬৬৩/০৪১
/১৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬১। মাঃ মা ম, িপতা: মাঃ 
জাফর আহমদ।

২৪৯/১, িনউএিলফ া  
রাড, কাটাবন, 

িনউমােকট, ১২০৫, ঢাকা।

িমিজ বািড়, সকিদ প চ 
গ ও, রাম র ইউিনয়ন, 
আলগা প চগ ও, ৩৬৫৫, 
চ দ র সদর, চ দ র।

চ দ র। ৩০/১১/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৬০ 
এম.এস.এস.-৩.৬৬।

১০১৯৪৮০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৬২। িজিনয়া একরম, িপতা: মাঃ 
জালাল উ ীন একরাম।

৫৯, র মি ল, ৩নং , িজ 
ক, বন , রাম রা, 

২২নং ওয়াড, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

২০০, ব ল মি ল, 
জীবননগর হাসপাতাল 
পাড়া, ৬নং দৗলতগ , 
৭২৩০, জীবননগর, 
য়াডা া।

য়াডা া। ০২/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৪২১৯৬৯/৪৬/১
৫৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৩। মাছা: মান মা আকতার, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ।

িনিশ ারা দি ণ শলাল 
পাড়া, ১৬নং ওয়াড, ব ড়া, 
৫৮০০, ব ড়া সদর, ব ড়া।

িনিশ ারা দি ণ শলাল 
পাড়া, ১৬নং ওয়াড, 
ব ড়া, ৫৮০০, ব ড়া 
সদর, ব ড়া।

ব ড়া। ২৫/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৬৮।

২৩৭০১৪২/০১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৪। সাহানা সাবিরন িম, িপতা; 
মাঃ জানাব আলী।

িসংগার িভটা, ২নং রানী 
িশ ল ইউিনয়ন, 
ভায়াডা া, ২১৩০, বদ , 
শর র।

িসংগার িভটা, ২নং রানী 
িশ ল ইউিনয়ন, 
ভায়াডা া, ২১৩০, বদ , 
শর র।

শর র। ১১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.২৩।

১১৪৮৮৫৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৫। মাঃ আশরা ল আলম, 
িপতা: মাঃ মাহ ল আলম।

৭০-ই, কানাবাড়ী বাজার, 
গা-হাটী, ৩নং ওয়াড, 
গাপাল র, ১৯৯০, 

টাংগাইল।

৭০-ই, কানাবাড়ী বাজার, 
গা-হাটী, ৩নং ওয়াড, 
গাপাল র, ১৯৯০, 

টাংগাইল।

টা াইল। ০৪/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩৬, 
এম.এস.এস.-৩.৬৭।

০০৯৭৭২৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৬। সানিজদা িসি ক িমি , 
িপতা: মাঃ আ  বকর 
িসি ক।

মাঃ আ  বকর িসি েকর 
বািড়, (মসিজেদর ব 
পাে ), িশমলা 
প ী(তািড়য়াপাড়া), ৫নং 
সিরষাবািড়, জামাল র।

মাঃ আ  বকর িসি েকর 
বািড়, (মসিজেদর ব 
পাে ), িশমলা 
প ী(তািড়য়াপাড়া), ৫নং 
সিরষাবািড়, জামাল র।

জামাল র। ২৫/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৭৮৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৭। মাঃ কাম ামান, িপতা: 
মাঃ আ স র।

১৮নং শখ সােহব বাজার, 
২৬নং ওয়াড, িনউমােকট, 
১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

ইসলাম র, কাজীরেবর, 
সাম া বাজার, ৭৩৪০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৬০০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৬৮। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল খােলক তা দার।

৭৮/১, জএস সাহা, রাড, 
লালবাগ, ২৫নং পা া, 
লালবাগ, ঢাকা।

সাগরাকা া, স দয়কাঠী, 
মশানী, ৮৫২৩, 
নছারাবাদ, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০৫/০১/১৯৮৯ দািখল-৩.৫৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯২ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪৮৬৭২৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৯। আ.ন.ম. ািদর হােসন, 
িপতা: আ.ন.ম. বলােয়ত 
হােসন।

১৯৭/১৯৮, ক-চ, 
রাইনেকালা, িমর র-২, ৭, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

১৯৭/১৯৮, ক-চ, 
রাইনেকালা, িমর র-২, ৭, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

যেশার। ২০/১০/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৯৬৬৮৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭০। শািহ র রহমান, িপতা: 
আ ল হািমদ।

ম পাড়া, মিমন নগর, 
৪নং রাম র বাজার, 
১৯৭৩, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

ম পাড়া, মিমন নগর, 
৪নং রাম র বাজার, 
১৯৭৩, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

টা াইল। ১৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-িস 
এস.এইচ.িস.-এ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৫৮২৭২৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭১। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ িকয়ামত আলী।

পচাবহলা, ০২নং িলয়া 
ইউিনয়ন/০৫নং ওয়াড, 
সািদপা , ২০২১, 
মলা হ, জামাল র।

পচাবহলা, ০২নং িলয়া 
ইউিনয়ন/০৫নং ওয়াড, 
সািদপা , ২০২১, 
মলা হ, জামাল র।

জামাল র। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৯২।

২৬৪৭৫৯৩০৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭২। বদবতী িম ী, িপতা: ম থ 
িম ী।

ম নং-৫০১, কমজীবী 
মিহলা হাে ল, ২ 
বা রা, নীলে ত, 
িনউমােকট, ১২০৫, ঢাকা।

হাটবাটী, ব য়াঘাটা, 
৯২৬০, ব য়াঘাটা, লনা।

লনা। ২৫/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

১২৭৭৬৯৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৩। িসং াএ, িপতা: মংসাখই 
মারমা।

: অজয় মারমা, 
১৪০/২/িড, পি ম 
আগারগ ও-২৮, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

মংসাখই মারমা, 
ম মপাড়া, ৫নং ওয়াড, 
বা রবান, ৪৬০০।

বা রবান। ২৫/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬।

৮৫৮২৬৯৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৭৪। মাঃ রােসল মাহ দ, িপতা: 
মাঃ জয়নাল আেবদীন।

ম-৩০৫, ার এ.এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

সদার পাড়া, দহ াম, 
৫৫৪০, প াম, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ০৯/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৯, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

১২৭৭৩৫৬, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৫। সাই র রহমান, িপতা: 
মািনক িময়া।

ম-৩১৯, হাজী মাহা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

িপ.এইচ-৭৬, ওয়াড-৭, 
গা র, ১৬৪০, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০২/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৭৭, 
এম.এস.এস.-৩.৬৩।

১২৭৭৫৫৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৬। মাহা দ আব র রিহম, 
িপতা: মাহা দ আ ল 
হােশম।

জ ল হক হল, ম-
৩০০৩, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

ধানওড়া, বলঘর, ি  
খালাবাজার, ৩৫৭৩, 

সদর দি ণ, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৭৩, 
এম.এস.এস.-৩.২৮।

১২৭৭৭০৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৭। জািহ ল ইসলাম, িপতা: 
খাজা আহেমদ।

৪৬৫, হাজী মাহা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

কািময়া সীর বািড়, চর 
সকা র, চর আলগা, 
িরয়া মা াসা, ৩৭৩০, 

রামগিত, ল ী র।

ল ী র। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ 
এস.এইচ.িস.-৮.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.৫১।

০৪৫৮৭০৮, 
২২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৮। আেয়শা রিশদ, িপতা: হা ন 
অর রিশদ।

ম-৯১২, নীরে ত 
কমজীবী মিহলা হাে ল, 
বা রা ২, নীলে ত, 
ঢাকা।

দিড়ঘাগ য়া, বািজত র, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৯/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১৮, 
এম.এস.এস.-৩.০৩।

১২৭৭৬৯৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭৯। হািব র রহমান, িপতা: 
আ ল খােয়র।

৩৪৯/১, নয়ােটালা, ৩৬নং 
ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

উিকল বািড়, উপািধক, 
৭নং পাইকপাড়া, দ: 
বািল বা, ফিরদগ , 
চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-এ+, আিলম-
এ+, ফািযল-এ, কািমল-
এ।

৯৭১৭৫৯৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮০। ছাই ছাই ওয়ং মারমা, িপতা: 
ক জচাই মারমা।

ক জচাই মারমা, নাড়া খ 
পাড়া, ২নং গাই া 
ইউিনয়ন, রাজ লী, ৪৫৪০, 
রাজ লী, রাংগামা ।

ক জচাই মারমা, নাড়া খ 
পাড়া, ২নং গাই া 
ইউিনয়ন, রাজ লী, 
৪৫৪০, রাজ লী, 
রাংগামা ।

রাংগামা । ০২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৮৩৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৮১। এম.এ. বাকী িব াহ, িপতা: 
এম.এ. িজলানী।

ছাগাইয়া, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, িকেশারগ ।

ছাগাইয়া, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৪/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এস.এইচ.িস.-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬, 
এম.এস.এস.-৩.২৭।

১৮৬২২৪৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮৪। মাঃ জােবদ আলী, িপতা: 
মাঃ জািমর আলী।

িদ ন কমািশয়াল 
ইনি উট, ৯৩/১এ, 
সরদার কমে , 
তালতলা, আগারগ ও, 
১২০৭, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা।

এইচ-৫৪৪, র নাথ র, 
রাখালগািছ, বেগরগািছ, 
৭৩৫১, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এস.এইচ.িস.-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১০৭৯১৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮৫। রীনা আ ার, িপতা: জামাল 
বপারী।

চর অমরা র, ৪নং 
গািজরেটক, চর হািজগ , 
৭৮০০, চর ভ াসন, 
ফিরদ র।

চর অমরা র, ৪নং 
গািজরেটক, চর হািজগ , 
৭৮০০, চর ভ াসন, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ০৭/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭২৮৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮৬। জিহ ল ইসলাম, িপতা: 
আ স ছালাম।

পা তা পাড়া, ৯নং ওয়াড, 
মা কাটা, ১৯৬০, 

ঞা র, টাংগাইল।

পা তা পাড়া, ৯নং ওয়াড, 
মা কাটা, ১৯৬০, 

ঞা র, টাংগাইল।

টা াইল। ১২/০৩/১৯৯১ দািখল-৪.৮৩ আিলম-
৪.২৫ িব.এস.এস.-২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৬৪৩৯৯৫৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮৭। মাঃ নাজ ল হাসাইন, 
িপতা: মাঃ আ র মা ান 
তা দান।

সাবািলয়া, সড়ক-০১, 
সাবািলয়া, ১৮নং ওয়াড, 
টাংগাইল, ১৯০০।

সাবািলয়া, সড়ক-০১, 
সাবািলয়া, ১৮নং ওয়াড, 
টাংগাইল, ১৯০০।

টা াইল। ২০/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

৬৮৩১৯৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮৮। মাঃ শামীম হােসন, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

২৪, (িনচ তলা), স াল 
রাড, ধানমি , ঢাকা।

সাতবাড়ীয়া, িশলমাড়ীয়া, 
৬২৬০, য়া, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৬/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৮৩ 
এম.এস.এস.-৩.২৫

১১২৩৭৪০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৮৯। মাঃ মিফ র রহমান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

হািবব ম ার বািড়, 
চরযিতন, ২নং হািজর হাট 
ইউিনয়ন, হািজর হাট, 
৮৩৬০, মন রা, ভালা।

হািবব ম ার বািড়, 
চরযিতন, ২নং হািজর হাট 
ইউিনয়ন, হািজর হাট, 
৮৩৬০, মন রা, ভালা।

ভালা। ১৮/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১ 
এম.এস.এস.-৩.২৪

০৮৯৬৫৭৭, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯০। কাম ন নাহার, িপতা: ত: 
মাওলানা তিমজউি ন।

৫২১, সালতা, খানজা র, 
মদা ল, ৮২৩১, গৗরনদী, 

বিরশাল।

৫২১, সালতা, খানজা র, 
মদা ল, ৮২৩১, 
গৗরনদী, বিরশাল।

বিরশাল। ১০/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৮০৫৪০৬, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯১। মাঃ নাজ ল ইসলাম গাজী, 
িপতা: মাঃ হােসন আলী 
গাজী।

িচংড়া, শাভনা (৭নং), 
শাভনা, ৯২৫০, িরয়া, 
লনা।

িচংড়া, শাভনা (৭নং), 
শাভনা, ৯২৫০, িরয়া, 
লনা।

লনা। ১৬/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এস.এইচ.িস.-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩ 
এম.এস.এস.-৩.৬২

১৩৬৪৯২৮/৪৬/
৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯২। মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ 
ফিকর।

মিলকাডাংগা, ৬নং আ া, 
বাঘােডাবা, ২০১২, 
মলা হ, জামাল র।

মিলকাডাংগা, ৬নং আ া, 
বাঘােডাবা, ২০১২, 
মলা হ, জামাল র।

০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৩৩২৭১৮, 
১৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৩। মাঃ মা ম িব াহ, িপতা: 
মাঃ ছােদর আলী সরদার।

৬৬৫, া ন গ ও, 
খানজা র, ৮২৩১, 
গৗরনদী, বিরশাল।

৬৬৫, া ন গ ও, 
খানজা র, ৮২৩১, 
গৗরনদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০৫/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৮০৫৪০৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৪। রাজীব চাকমা, িপতা: 
িকেশার কাি  চাকমা।

িবেনাদন চাকমা, অিফস 
সহকারী, বাংলােদশ 
ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ , খাগড়াছিড় সদর।

অন  মা ার পাড়া, 
খাগড়াছিড় সদর, ৪৪০০, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ২৫/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এস.এইচ.িস.-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১০।

০৯৬৭৩৭৮/৪৬/
২৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৯৫। জাকািরয়া হােসন চৗ রী, 
িপতা: মাঃ ইমতাজ হােসন 
চৗ রী।

নাভানা কসমস, াট-িড১, 
৪২/এ, ক.এম. ভাস লন, 
হাটেখালা রাড, ওয়ারী, 
১২০৩, তরা র থানা, 
নরিসংদী।

বাসা-৯২, থানাহা , 
ওয়াড-২, রায় রা, ১৬৩০, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৬৬৬৭৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৬। রাজীব কাি  দাস, িপতা: 
িনিশ কা  দাস।

হাি ং-১৩১০, যেশর 
আ া আ/এ, ওয়াড নং-
০২, হিবগ , ৩৩০০, 
হিবগ ।

হাি ং-১৩১০, যেশর 
আ া আ/এ, ওয়াড নং-
০২, হিবগ , ৩৩০০, 
হিবগ ।

হিবগ । ০১/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস.-িব-

৫০৪৮৭৪৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৭। মাশতাক আহমদ কেয়ছ, 
িপতা: মাঃ িগয়াস উ ীন।

১৭- দােয়ল, িবদ বাজার, 
৩নং ওয়াড, িসেলট সদর, 
৩১০০।

িশবপাশা রাড, যা াপাশা, 
৪নং দ:প:, যা াপাশা, 
৩৩৫১, বািনয়াচং, 
হিবগ ।

হিবগ । ০২/০২/১৯৯০ দািখল-৪.৭৫ 
এস.এইচ.িস.-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২.৫৩।

৭২৯৮৬২২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৮। ব ধন মার সন, িপতা: 
পেরশ চ  সন।

ম-৭০১০, জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০।

ল বািলয়া, ঢা য়া, 
বািলয়া বাজার, , 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৪১ 
এম.এস.এস.-৩.৪১

০৩৯২৩৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৯। একলাছ িময়া, িপতা: এমরান 
হােসন।

ইসলাম র, ১নং 
জাহা ীরনগর, ম লকাটা, 
৩০০০, নামগ  সদর, 

নামগ ।

ইসলাম র, ১নং 
জাহা ীরনগর, 
ম লকাটা, ৩০০০, 

নামগ  সদর, নামগ ।

নামগ । ২৫/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫০৪৮৭৪৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০০। আই ব নবী, িপতা: রল 
ইসলাম।

রামকলা, ৩নং 
খাকশাবাড়ী, রামকলা, 

৫৩০০, নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

রামকলা, ৩নং 
খাকশাবাড়ী, রামকলা, 

৫৩০০, নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০১/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৫৮২৫৩২, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০১।। মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ করামত ঢালী।

৩৩/৩এ ণলতা ৬এ, 
আিজম র রাড, 
আিজম র, ঢাকা, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

দি ণ পি ম আ িলয়া, 
১০নং আ িলয়া ইউিনয়ন, 
হাওয়াল ভা া, ৯৪৫০, 

ামনগর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৪/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১৯ 
এম.এস.এস.-৩.০৮

৮৮২২৬৭৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১০০২। মাহা দ আলী বাদশা, 
িপতা: মাহা দ আই ব 
আলী( ত)

দাি ণ গ পাড়া, ২নং 
ওয়াড, ইউ: গালাবাড়ী, 
খাগড়াছিড়, ৪৪০০।

দাি ণ গ পাড়া, ২নং 
ওয়াড, ইউ: গালাবাড়ী, 
খাগড়াছিড়, ৪৪০০।

খাগড়াছিড়। ০৩/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮।

৭৯৪৬২৯১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৩। মাঃ হািবল উি ন, িপতা: 
মাঃ হােরজ সরকার।

বখিতয়ার র, ৪নং 
দলয়াবাড়ী ইউিনয়ন, 

বখিতয়ার র, ৬২৪০, 
গা র, রাজশাহী।

বখিতয়ার র, ৪নং 
দলয়াবাড়ী ইউিনয়ন, 

বখিতয়ার র, ৬২৪০, 
গা র, রাজশাহী।

০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৫৬১১৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৪। শরী ল ইসলাম, িপতা: 
আ স সামাদ।

প য়া সরকার বািড়, 
প য়া, চা লা, ৩৫২৬, 
া ণপাড়া, িম া।

প য়া সরকার বািড়, 
প য়া, চা লা, ৩৫২৬, 
া ণপাড়া, িম া।

িম া। ২১/১২/১৯৮৯ দািখল-৪.৪২ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.১৯ 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

১৭৭১৪৬৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৫। হাওয়া বগম, িপতা: মাঃ 
মাতােলব হাওলাদার।

হাি ং-৪, মাজািহদ পাড়া 
২য় গিল, ৩১নং ওয়াড, 
৯২০১, লবনচরা, লনা।

হাি ং-৪, মাজািহদ 
পাড়া ২য় গিল, ৩১নং 
ওয়াড, ৯২০১, লবনচরা, 
লনা।

লনা। ২৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস.-৩.৫০

০৭৭১৪৬৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৬। মাঃ কাম ামান, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান আলী।

চৗরাকররা, মগড়া, 
চৗ রীমাল , ১৯০০, 

টাংগাইল সদর, টাংগাইল।

চৗরাকররা, মগড়া, 
চৗ রীমাল , ১৯০০, 

টাংগাইল সদর, টাংগাইল।

টা াইল। ২১/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.-িব+ 
এম.এস.এস.-িব, 
এম.এস.এস.-এ-

৬৮৩১৯৪৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৭। আিজম চৗ রী, িপতা: 
মিহউি ন চৗ রী।

ম-৫৩৮, হাজী হা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০।

া াম, রাজপাট, 
৮১৩১, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ০১/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২০ 
এম.এস.এস.-৩.৫৮

০৪৯৭৪৭৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৮। মাঃ বািক িব াহ, িপতা: 
মাঃ আ ল আিলম সরকার।

৪০৬/িব, মীর মশাররফ 
হােসন হল, জাহা ীরনগর 

িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার ঢাকা।

: মাঃ আবউল আিলম 
সরকার, পলান র, 
নাইগাছা, ৬৬৩০, 

চাটেমাহর, পাবনা।

পাবনা। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১২৪০৪৩২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০০৯। িলমা িব াস, িপতা: িব ষণ 
িব াস।

িব  মা ােরর বাড়ী, 
পাহাড় র, ২০নং 
পাহাড় র ইউিনয়ন, 
পাি বাজার, ৩৫৪৫, 

রাদনগর, িম া।

িব  মা ােরর বাড়ী, 
পাহাড় র, ২০নং 
পাহাড় র ইউিনয়ন, 
পাি বাজার, ৩৫৪৫, 

রাদনগর, িম া।

িম া। ৩১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৭ 
এম.এস.এস.-৩.৬৮

১৪৫৬০৫৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১০। লতানা জাহান, িপতা: ত: 
আব র রব।

পা য়ারা, ভাের া উ র 
(৫নং ওয়াড), পা য়ারা, 
৩৫৩১, িড়চং, িম া।

পা য়ারা, ভাের া উ র 
(৫নং ওয়াড), পা য়ারা, 
৩৫৩১, িড়চং, িম া।

িম া। ০১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.২৪ 
এম.এস.এস.-৩.৪২

১৪৫৬০৬০, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১১। কাকলী রানী দ, িপতা:  
রি ত চ  দ।

নয়াপাড়া, লছমন রা, ৮নং 
লছমন রা, মহাটী, 
২১০০, শর র সদর, 
শর র।

নয়াপাড়া, লছমন রা, 
৮নং লছমন রা, 

মহাটী, ২১০০, শর র 
সদর, শর র।

শর র। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫১৬৪২৭০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১২। মাঃ ার হােসন, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

ম-৩০৪, ার এ.এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

শ াম, ৩নং ওয়াড, 
ভবানী র, ৫৮৪০, 
শর র, ব ড়া।

ব ড়া। ২৬/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩ 
এম.এস.এস.-৩.৩৬

১০১৯৪৬০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১৩। মাঃ শামীঅম িময়া, িপতা: 
মাঃ আেসজ উি ন।

ক-১৪৭/(২িব), ৩য় তলা, 
নয়ানগর, িখলে ত, 
১২১৯, ঢাকা।

নাইল নয়াপাড়া, 
সাদারগ , জামাল র।

জামাল র। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী, 
ইএমিবএ-৩.২৬।

০৬৩৩২৬১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১৫। মাঃ রািকব হােসন, িপতা: 
মাঃ ধ  ইয়া।

কিড়য়াইল, কশা 
কিড়য়াইল, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

কিড়য়াইল, কশা 
কিড়য়াইল, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২১১০৭৭৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১৬। মাঃ গালাম সামদানী 
ডা য়া, িপতা: মাঃ 
ফরহা ামান ডা য়া।

বাসা-১২০, সড়ক-১/২, 
সরকারপাড়া, ২নংওয়াড, 
গাইবা া সদর, গাইবা া।

বলরাম, ২নং সানারায়, 
ফলগাছা, ৫৭২০, 

রগ , গাইবা া।

গাইবা া। ২৫/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.০৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

৭১৮৯০৩০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১০১৭। িবউ  খা ন, িপতা: মাঃ 
ছাই ল ইসলাম।

বীর ঘােষর পাড়া, ৯নং 
ইউিনয়ন, ৮নং ওয়াড, 
ঘােষর পাড়া, ২০৫১, 
মলা হ, জামাল র।

বীর ঘােষর পাড়া, ৯নং 
ইউিনয়ন, ৮নং ওয়াড, 
ঘােষর পাড়া, ২০৫১, 
মলা হ, জামাল র।

জামাল র। ১৫/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৬১১০৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১৮। মাঃ সিলম হােসন, িপতা: 
মাঃ আ ল িব াস।

বাসা-১১, সড়ক-০৯, ক-
িস, ২নং ওয়াড, প বী, 
১২১৬, ঢাকা।

লতান র, চ ন র, 
িহজলদী, ৯৪১০, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২০ 
এম.এস.এস.-৩.২০

১৫৫৮১১৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২০। মাঃ আকতার হােসন, 
িপতা: মাঃ খিল র রহমান।

চরেগািব র, খায়াজ র, 
মেঠর বাজার, ৭৯০০, 
মাদারী র।

চরেগািব র, 
খায়াজ র, মেঠর বাজার, 

৭৯০০, মাদারী র।

মাদারী র। ০৭/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৪৬

১৩২৭৩৪৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২১। আল সািকব খান, িপতা: 
আ াহ আল মাহ দ।

মেহশ র বাজার পাড়া, 
৬নং ওয়াড, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

মেহশ র বাজার পাড়া, 
৬নং ওয়াড, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১১৩৫১৯২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২২। হা দ শাহজাহান সািজদ, 
িপতা: মাকতার আহেমদ।

শহীদ সােজ  জ ল হক 
হল, ম-২০১০, বিধত 
ভবন, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা।

ব খ িলয়া ডইংগা 
পাড়া, ১০নং িঝলংজা 
ইউিনয়ন পিরষদ, খ িলয়া 
বাজার, ৪৭০১, ক বাজার 
সদর, ক বাজার।

ক বাজার। ১৩/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৬ 
এম.এস.এস.-৩.৪১

১২৭৭৭৭৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৪। শরীফা আল নাজনীন, িপতা: 
সয়দ আহমদ।

৭১৯, পি ম শওড়াপাড়া, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

লািময়া পি ত বািড়, 
দশয়ানী টবগা, আমনবাগ, 
৩৮০০, চাটিখল, 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৮০ 
এম.এস.এস.-৩.৭৮, 
এম.িব.এ.-৩.৭৫

০৪৯৭৬৫২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৫। সারিমন আ ার, িপতা: মীর 
জালাল উ ীন।

বািলয়া পাড়া, িজয়ারখী, 
আলাম র, ৭০০২, ি য়া।

বািলয়া পাড়া, িজয়ারখী, 
আলাম র, ৭০০২, ি য়া।

ি য়া। ২৪/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০২৬। ফয় ন নছা, িপত: িসরাজ 
উি ন।

িড-৪, িসরািমক াফ 
কায়াটার, দি ণ ব ন 

বািড়, ২৪নং ওয়াড, ঢাকা 
পিলেটকিনক ই উট, 
১২০৮, তজগ ও িশ  
এলাকা, ঢাকা।

রতন র, িশব র, 
রতন র, ৮৩০০, ভালা।

ভালা। ০১/০১/১৯৯১ দািখল-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১১০৯৩৭১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৭। মাঃ মা ািফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ ।

বািড়-িব-২/২১, জােল র, 
সাবহানবাগ, সাভার, ঢাকা।

বািড়-২১৬, টউিরয়া, ১নং 
দউলী ইউিনয়ন, চকৈতল, 
দল য়ার, টাংগাইল।

টা াইল। ০৮/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১২৬৪৩৬, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৮। নািদয়া আফেরাজ, িপতা: 
মাঃ রইছ উ ীন ব কসী

ব কসী বাড়ী, বািরষাব, 
১৭৪৩, কাপািসয়া, 
গাজী র।

ব কসী বাড়ী, বািরষাব, 
১৭৪৩, কাপািসয়া, 
গাজী র।

গাজী র। ০১/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৯১৩৫৯৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৯। শামীমা আকতার, িপতা: 
আ স সামাদ।

আরিজ নওগ , ৯শাহী 
মসিজদ পাড়া), ৪নং 
ওয়াড, নওগ , ৬৫০০, 
নওগ  সদর।

আরিজ নওগ , ৯শাহী 
মসিজদ পাড়া), ৪নং 
ওয়াড, নওগ , ৬৫০০, 
নওগ  সদর।

নওগ । ২০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এস.এইচ.িস.-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৪ 
এম.এস.এস.-৩.৬৫

১৩২৭৩৮৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩০। মাঃ ইমরান খান, িপতা: 
মাঃ বাদশা খান।

জগদল, হাটজগদল, 
মা রা, ৭৬০০।

জগদল, হাটজগদল, 
মা রা, ৭৬০০।

মা রা। ২৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৭১৭৫৩৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩১। পলাশ চ  রায়, িপতা: নেরশ 
চ  রায়।

চকরাম র, ২নং 
ভড়েভড়ী, পােকরহাট, 

৫২৩০, খানসামা, 
িদনাজ র।

চকরাম র, ২নং 
ভড়েভড়ী, পােকরহাট, 

৫২৩০, খানসামা, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ৩১/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস.-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.০৬ 
এম.এস.এস.-৩.০৪

২৪৩৯৫৫১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৩২। মাঃ সাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ িসরা ল ইসলাম।

৪৪৭/এ, মীর মশাররফ 
হােসন হল, জাহা ীরনগর 

িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

: মাঃ িসরা ল ইসলাম, 
কাতলামারী, সদর র, 
আমলা সদর র, ৭০৩২, 
িমর র, ি য়া।

ি য়া। ০৪/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪ 
িব.এস.এস.-৩.৩৫ 
এম.এস.এস.-৩.২৩

১২৪০৪৩১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৩। মাঃ হািদস মীর, িপতা: আ: 
খােলক িমর।

মীরা বাড়ী, সাপািনয়া, 
চরবাড়ীয়া, ৮২০০, 
বিরশাল সদর, বিরশাল।

মীরা বাড়ী, সাপািনয়া, 
চরবাড়ীয়া, ৮২০০, 
বিরশাল সদর, বিরশাল।

বিরশাল। ০৯/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস.-২.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮

৮২৪৪১০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৪। ইিত আ ার, িপতা: আিরফ 
আলী হাওলাদার।

৩৪/িব, উেমশদ  রাড, 
ব ীবাজার, ২৭নং ওয়াড, 
পা া, ১২১১, চকবাজার, 

ঢাকা।

চাষীবািলগ ও, ৭নং 
বািলগ ও, ১৫২২, 
টংগীবািড়, ীগ ।

ি গ । ২০/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৫৪২১০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৫। মাঃ জিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ বা ল িময়া।

হািড়য়া, ভাওাড়া, 
কামারপাড়া, ১৯৪৩, 
িমজা র, টাংগাইল।

হািড়য়া, ভাওাড়া, 
কামারপাড়া, ১৯৪৩, 
িমজা র, টাংগাইল।

টা াইল। ১৩/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬৯ 
িব.এস.এস.-৩.০৮ 
এম.এস.এস.-৩.০০

৭৬১১৬৬২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৭। রী শাহরীন ইসলাম, িপতা: 
মাঃ সাই ল ইসলাম।

শহীদগ , িসরাজগ  সদর, 
৬৭০০, িসরাজগ ।

শহীদগ , িসরাজগ  
সদর, ৬৭০০, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২০/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস.-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৭৭ 
এম.এস.এস.-৩.৭৮

৯৫০৬৭৭৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৮। মাহা দ শাহাদাৎ, িপতা: 
মাঃ জসীম উি ন।

২০৩, ব পাড়া, বািতসা, 
৩৫৫১, চৗ াম, িম া।

২০৩, ব পাড়া, বািতসা, 
৩৫৫১, চৗ াম, িম া।

িম া। ৩০/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১২৩০৮০৮/৪৬/
৯১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪০। রাইয়া, িপতা: মাঃ সাম ল 
হক।

খ-২৯/৪, িখলে ত, 
িখলে ত ম পাড়া, 
িখলে ত বাজার, ১২২৯, 
ঢাকা।

ক মািঝর কাি , 
ছংগারচর, ছংগারচর 
পৗরসভা, ছংগারচর 

বাজার, ৩৬৪৩, মতলব 
উ র, চ দ র।

চ দ র। ৩১/১২১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৮০২৫০৭, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৪১। ব ন মার, িপতা: ম দন 
ম ল।

এইচ.৪৮৪, ম ল পাড়া, 
স ল ডা া, ১২নং ব ী 
ইউিনয়ন, ৯নং ওয়াড, 
আখড়া খালা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

এইচ.৪৮৪, ম ল পাড়া, 
স ল ডা া, ১২নং ব ী 
ইউিনয়ন, ৯নং ওয়াড, 
আখড়া খালা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১০/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০

৭৪৬২৩৬৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪২। মাঃ আ ল আহাদ িব াস, 
িপতা: ত: আ ল মিজদ 
িব াস।

বাসা: ১০৪, ছায়ািবথী 
সড়ক, প  হাসপাতাল 
পাড়া, ০৯নং ওয়াড, মা রা 
পৗরসভা, মা রা-৭৬০০, 

ম রা সদর।

বাসা: ১০৪, ছায়ািবথী 
সড়ক, প  হাসপাতাল 
পাড়া, ০৯নং ওয়াড, 
মা রা পৗরসভা, মা রা-
৭৬০০, ম রা সদর।

মা রা। ২৮/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৫ 
এম.এস.এস.-৩.৭৫

১৪০১৯২৮, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪৩। মাঃ ফা ক হােসন, িপতা: 
মাঃ িগয়াস উ ীন।

মা াডাইং, ৪নং ওয়াড, 
দা শা, ৬২১০, পবা, 
রাজশাহী।

মা াডাইং, ৪নং ওয়াড, 
দা শা, ৬২১০, পবা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৮/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৬৫৬০৮৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪৪। মাঃ আমীর হামজা, িপতা: 
মাঃ শির ল ইসলাম।

আগ ি য়া, ৭নং রায় াম, 
িজডা া ি য়া, ৭৩৫০, 

কালীগ , িঝনাইদহ।

আগ ি য়া, ৭নং রায় াম, 
িজডা া ি য়া, ৭৩৫০, 

কালীগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৬/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬ 
এম.এস.এস.-৩.৬৯

০২৫৪৭৬৭, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪৫। আসমা, িপতা: আ ল মা ান। ১১/৩, ঢােক রী রাড, 
২৬নং ওয়াড, পা া, 
১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

কা ভা া, গৗিরনাথ র, 
৭৩৫১, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৭/০৮/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৮৬৯৬৭১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪৭। ল-ই-জা াত, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান।

৫২৭/২৭ িস, নয়ােটালা 
মগবাজার, ৩৫নং ওয়াড, 
শাি নগর, ১২১৭, ঢাকা।

৫২৭/২৭ িস, নয়ােটালা 
মগবাজার, ৩৫নং ওয়াড, 
শাি নগর, ১২১৭, ঢাকা।

ঢাকা। ০৭/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৯ 
এম.এস.এস.-৩.৬৫

০৮১১৯৪৪, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৪৮। মাঃ মিশউর রহমান ইঞা, 
িপতা: মাহা দ আলী।

: মাঃ মা ািফ র 
রহমান, জনতা াংক 
িলিমেটড, বংশাল রাড 
শাখা, বংশাল, ঢাকা।

মহাকাশ ল রাড, 
উগাইর বপাড়া, 
সা িলয়া, ১৩৬১, ডমরা, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৮৬৩২৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫০। সািদয়া ফয় ে সা, িপতা: 
এ.এইচ.এম. মাক দ আলী।

বাসা-২, সড়ক-২, ক-িড, 
কােদরাবাদ হাউিজং, 
৩৩নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

িনশানবািড়য়া, লা য়া, 
ধানখািল, ৮৬৫০, 
কলাপাড়া, প য়াখািল।

প য়াখালী। ১০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৫ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩

০৯৩২৯৭৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫১। তমা রানী সাহা, িপতা: গেনশ 
চ  সাহা।

বাসা-১৪৩, চ দ র, ওয়াড-
০৪, িসংড়া, ৬৪৫০, 
নােটার।

বাসা-১৪৩, চ দ র, ওয়াড-
০৪, িসংড়া, ৬৪৫০, 
নােটার।

নােটার। ২২/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২০, 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.০০ 
এম.এস.এস.-৩.২৫

৭৫৪০০০৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫২। িলিপকা রানী রায়, িপতা: 
বা েদব রায়।

কিবর র, ০৮নং ওয়াড, 
শল পা, ৭৩২০, 

িঝনাইদহ।

কিবর র, ০৮নং ওয়াড, 
শল পা, ৭৩২০, 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৪/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৭ 
এম.এস.এস.-৩.৩৬

২১৬৫৭৪৫/০২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫৩। চ েশখর মি ক, িপতা: 
স য় মি ক।

১৫১/৫, ি  হাউিজং, 
দি ণ পীেররবাগ, মীর র, 
ঢাকা-১২১৬।

মার সীমা, িপ.িপ. 
বািড়য়া, মিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস.-৩.৪৩

০৫৫২৮৯২,২২/
০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫৪। মাঃ অেহ ামান, িপতা: 
মাঃ দাউদ নবী।

৩৫৬, গজািরয়াপাড়া 
মারী, লহির, ৭৩২০, 

শল পা, িঝনাইদহ।

৩৫৬, গজািরয়াপাড়া 
মারী, লহির, ৭৩২০, 

শল পা, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৬/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.২৩

৯৯০৪৯৫৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫৫। মাঃ শির ল ইসলাম, িপতা: 
র মাহা দ গাজী।

৪৬৫, হাজী মাহা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

গাপাল র, নিক র, 
৯৪৫০, ামনগর, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৯/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮

০৪৫৮৭০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৫৭। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ রইছ উি ন।

িডয়াম রাড, 
কলমাকা া, ৬নং ওয়াড, 
২৪৩০, কলমাকা া, 
ন েকানা।

িডয়াম রাড, 
কলমাকা া, ৬নং ওয়াড, 
২৪৩০, কলমাকা া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৬১

৭৫৬৫৩৭৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫৮। শিহ ামান, িপতা: হািব র 
রহমান।

ম-৫০৫, িজয়াউার 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০।

শাহা র, লা লঝাড়া, 
৯৪১০, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৭/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৫৯ 
এম.এস.এস.-৩.৬০

০৩৯২৩৫৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৫৯। শারমীনা আলম, িপতা: শাহ 
আলম।

ম-৯০৪, নীলে ত 
কমজীবী মিহলা হাে ল, 
নীলে ত, ঢাকা-১২০৫।

শহীদ ডা. ফয় ল মহী 
সড়ক, বনানী পাড়া, 
বারাহী র, ওয়াড-০৭, 
ফনী, ফনী সদর।

ক বাজার। ২৬/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৪

১২৭৭৬৮৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬০। ছাই র রহমান, িপতা: 
ফজ র রহমান।

হািরনা, আচিমতা, 
ম পাড়া, ২৩৩০, 
ক য়াদী, িকেশারগ ।

হািরনা, আচিমতা, 
ম পাড়া, ২৩৩০, 
ক য়াদী, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২৩/০১/১৯৮৫ এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮০৮৭৪২৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬১। মাঃ মাহাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সাই ল ইসলাম।

ল খ , উমর মিজদ/৪নং 
ওয়াড, ফরেমরহাস, 
৫৬০১, রাজারহাস, 

িড় াম।

ল খ , উমর মিজদ/৪নং 
ওয়াড, ফরেমরহাস, 
৫৬০১, রাজারহাস, 

িড় াম।

িড় াম। ২৮/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস.-৪.৯২

৯৯০৪৯৬৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬২। সাইন মাহা দ আ াহ 
শাহিরয়ার, িপতা: মাঃ 
আলমগীর হােসন।

ম-২০১০, শহীদ সােজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০।

: দা  িমঞা ্ ী বািড়, 
িশলাইগড়া, িঝউির, 
চ াম-৪৩৭৬, 
আেনায়ারা, চ াম।

চ াম। ০৭/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৯ 
এম.এস.এস.-৩.৪৭

১২৭৭৭০৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৩। ফরহাদ িময়া, িপতা: চান 
িময়া।

লাতলী, ০৯নং ওয়াড, 
লাতলী, ১৬৩০, রায় রা, 

নরিসংদী।

লাতলী, ০৯নং ওয়াড, 
লাতলী, ১৬৩০, 

রায় রা, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৭/০৭/১৯৮৯ দািখল-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০৬ 
এম.এস.এস.-৩.০৫

৯৯০৪৮৭৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৬৪। মাঃ আ াস আলী, িপতা: 
মাঃ হা ন অর রিশদ।

ম-২২২, মওলানা ভাসানী 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার, 
ঢাকা।

৬১(৯নং ওয়াড), উ র 
ল ী র, সােয় া, 
সাহরাইল, ১৮২২, 
িসংগাইর, মািনকগ ।

মািনকগ । ২১/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৬ 
এম.এস.এস.-৩.৫৮

১১৫১৩৭৩/৪৬/
৪৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৫। কািহ র বগম, িপতা: 
আ ল কালাম মাহা দ 
িনজাম উি ন।

দাওয়াদাইর, ১৫নং 
টাংগাব, টাংগাব, ২২৩৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

দাওয়াদাইর, ১৫নং 
টাংগাব, টাংগাব, ২২৩৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৯/০১/১৯৮৭ দািখল-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৮ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৯৩৭৯২৪/০১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৭। নাজমা খা ন, িপতা: মাঃ 
মােলক িব াস।

মায়াধর র, ৭নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

মায়াধর র, ৭নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৫/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬ 
এম.এস.এস.-৩.৫০

১৪০১৯২৭, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৮। মাসা: হািফজা, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই।

আিমনস ি ম, ৫/৩, রাড-
০, ক াণ র, 
মাহা দ র, ১২০৭, 

িমর র, ঢাকা।

ল ীতাড়া, ম র, 
রাম ড়া, ৬৫২০, 
িনয়ামত র, নওগ ।

নওগ । ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.৪৭

৯৯৮৯৬৮০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৯। দব সাদ রায়, িপতা: 
িহদাস রায়।

৮৯, ঋিষেকশ দাস রাড 
(৬ তলা), বািনয়ানগর, 
ঢাকা সদর, ১১০০, া র, 
ঢাকা।

ল ীেখালা, ১নং পানখাল 
ইউিনয়ন, ল ীেখালা, 
৯২৭০, দােকাপ, লনা।

লনা। ১৩/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০০৬৯৯৩৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭০। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাঃ মিশর উ ীন।

বড় কিরম র, ১০নং 
মাহন র, লােটরহাট, 

৫২২০, বীরগ , িদনাজ র।

বড় কিরম র, ১০নং 
মাহন র, লােটরহাট, 

৫২২০, বীরগ , িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৭/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৫৮৬৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৭১। সািবহা আকতার, িপতা: মীর 
সালায়মান।

গাপাল র মইন রাড, 
কানাবাড়ী বাজার, ৩নং 

ওয়াড, গাপাল র, ১৯৯০, 
টাংগাইল।

গাপাল র মইন রাড, 
কানাবাড়ী বাজার, ৩নং 

ওয়াড, গাপাল র, ১৯৯০, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০৯/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২ 
এম.এস.এস.-৩.১৪

০৮৯৬৫৭৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭২। লতানা রািজয়া, িপতা: 
মাঃ আ  ব র।

সবক-২৬, ৬-িব, ফাতাহ 
ানশন, রায়নগর, িসেলট।

৪৫৩নং বাসা, মা. 
মৗলভী বািড়, এয়া ব 

নগর, ১নং ওয়াড, 
সীতা , ৪৩১০, চ াম।

চ াম। ০২/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭২৯৮৬২০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭৩। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ গালাম মা ফা।

বাসা-১১, সড়ক-৩, 
িপেরাজ র, বড় নগর, 
১৪৪১, সানারগ , 
নারায়নগ ।

বাসা-১১, সড়ক-৩, 
িপেরাজ র, বড় নগর, 
১৪৪১, সানারগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ০৫/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৮১৭৩৮৩১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭৪। মাঃ বা ল িময়া, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান িময়া।

াট-৪৯/এফ, আিজম র 
গভ: অিফসাস কেলািন, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

পি ম সাচাইল, তাড়াইল 
সাচাইল ইউিনয়ন/ওয়াড-
৩, তাড়াইল, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৪/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.৪২

২৪৬৬৮৩৩/০৮,
 ১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭৭। রােশ ল আলম, িপতা: মীর 
আহমদ।

হাজী ানসস, (৩য় তলা), 
আ ল লিতফ সড়ক, িডিস 
রাড, পি ম বাকিলয়া, 

চকবাজার, ৪২০৩, 
বাকিলয়া, চ াম।

মীর আহেমদ মা ােরর 
বািড়, খাগিরয়া 
(মাইজপাড়া), ২নং 
খাগিরয়া, ৪৩৮২, 
সাতকািনয়া, চ াম।

চ াম। ২৯/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১০

৭৯৪৬২৯৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৭৮। মাঃ ওয়ািলউ াহ, িপতা: 
মাঃ খারেশদ আলম ম ল।

গইল, লশীগ া, 
তলাল, ৫৯২০, 
তলাল, জয় রহাট।

গইল, লশীগ া, 
তলাল, ৫৯২০, 
তলাল, জয় রহাট।

জয় রহাট। ৩১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩

৭৪৬২৩৫৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৮০। আকিলমা বগম, িপতা: র 
উি ন সওদাগর।

বড়কা া, ফেতহাবাদ, 
খিলল র, ৩৫৩১, 
দিব ার, িম া।

বড়কা া, ফেতহাবাদ, 
খিলল র, ৩৫৩১, 
দিব ার, িম া।

নায়াখালী। ০৫/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৫৪৬৯৫৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮১। মাহা দ আওলাদ হােসন, 
িপতা: মাহা দ আ  তােহর।

: আ  তােহর, আ ল 
হাদী িময়া বািড়, 
চরৈকলাশ, ওছখালী বাজার 
রাড, চর ঈ র ইউিনয়ন, 

হািতয়া, ৩৮৯০, 
নায়াখালী।

: আ  তােহর, আ ল 
হাদী িময়া বািড়, 
চরৈকলাশ, ওছখালী 
বাজার রাড, চর ঈ র 
ইউিনয়ন, হািতয়া, ৩৮৯০, 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ২৬/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩ 
এম.এস.এস.-৩.১১।

৭৯৪৬২৫৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮২। হা দ নজ ল ইসলাম, 
িপতা: হা দ শিফ ল 
ইসলাম।

পা ােয়ত বািড়, মচর, 
শাকচর, মচর মা াসা, 
৩৭০০, সদর, ল ী র।

পা ােয়ত বািড়, মচর, 
শাকচর, মচর মা াসা, 
৩৭০০, সদর, ল ী র।

ঢাকা। ০১/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৯৩ 
এম.এস.এস.-২.৯৬

৭৫৯০১৫৪, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৩। জা া ন নাঈম, িপতা: 
মিফ র রহমান।

িড.িস. রাড, চকবাজার, 
৪২০৩, চ াম।

বাচ  ি র পাড়া, 
লাহাগাড়া, ৪৩৯৬, 

চ াম।

চ াম। ১৬/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১

৭৯৪৬২৯৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৪। আহসা র ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ ইসেক ার আিল।

ম-৩০৮, নীলে ত 
কমজীবী মিহলা হাে ল, 
বা রা ২, নীলে ত, 
ঢাকা, ১২০৫।

হািবব র, শল পা 
পৗরসভা, শল পা, 

৭৩২০, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৬/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭ 
এম.এস.এস.-৩.৫৫

১২৭৭৬৯৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৫। মাহ দা খা ন, িপতা: মাঃ 
ম া র রহমান।

দ: জাল র (মা ার 
পাড়া), ৭নং ওয়াড, 
বীরগ , ৫২২০, িদনাজ র।

দ: জাল র (মা ার 
পাড়া), ৭নং ওয়াড, 
বীরগ , ৫২২০, িদনাজ র।

িদনাজ র। ২৫/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২১৮৫৫১৪/১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৮৬। রামানা খা ন, িপতা: ত: 
িসরা ল ইসলাম।

অথৈনিতক স ক িবভাগ, 
অথ ম ণালয়, ফাবা-১, 
অিধশাখা, ক-১৫, ম-
২৩, শর-ই-বাংলানগর, 
ঢাকা-১২০৭।

জীবননগর আশতলা পাড়া, 
ওয়াড-০৮, দৗলৎগ , 
জীবননগর, য়াডা া, 
৭২৩০।

য়াডা া। ১১/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৮৯৭১৬৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৭। মা াক আহমদ, িপতা: মাঃ 
ল আিমন।

: মাঃ ল আিমন, 
িপ. .ও. (ইইই), েয়ট, 
১৭০৭, গাজী র সদর, 
গাজী র।

রাৈগ সদার বািড়, বাসা-
১৬৯, রাৈগ, িচপাড়া 
দি ণ, ৩৬২০, শাহরাি , 
চ দ র।

চ দ র। ০১/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৯৩২০১২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৯। খ কার ফয়সাল আহমদ, 
িপতা: খ কার রেজায়ান 
হােসন।

৫১/১/এ (৩নয় তলা), 
নািসর উি ন সরদার লন, 
ধালাইখাল, ৪২, ঢাকা 

সদর সান ডাকঘর, 
১১০০, া র, ঢাকা।

বাসা-৩৮৯, উ র 
নগরঘাটা ব, নগরঘাটা, 
৯৪২১, তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০১/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০

০৬৯৯১৭৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯০। মাঃ রাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ইয়া ব আলী।

আশরাফ মি ল, ৪৫৩/িব, 
িনচতলা, উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, 
ঢাকা-১২১৭।

বাড়ী-১৫৫, ব 
িচকনমা , ওয়াড০৯, 
ডামার পৗরসভা, 
ডামার, ৫৩৪০, 

নীলফামারী।

নীলফামারী। ০৭/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০০১৬৭৪৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯১। মাঃ আ াহ আল িনম, 
িপতা: মাঃ আ ল মােলক।

ট-এ-৭৫, রাড-০৬, িম 
প ী আবাসন ক , , 
৪নং ওয়াড, িসি রগ , 
১৪৩০, নারায়নগ  সদর, 
নারায়নগ ।

ন িরয়া, ৮নং িপিরজ র, 
৩নং ওয়াড, য়াইগ ও, 
২৩৩৭, বািজত র, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২৫/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-২.৭১ 
এম.এস.এস.-২.৮৩

০৮০১২৫২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯২। মৗ মী আকতারা, িপতা: 
মাঃ মাজাে ল হক।

ব কগাড়ী, ১৩নং ওয়াড, 
ব ড়া, ৫৮০০, শাজহান র, 
ব ড়া।

ব কগাড়ী, ১৩নং 
ওয়াড, ব ড়া, ৫৮০০, 
শাজহান র, ব ড়া।

ব ড়া। ৩০/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ- 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস.-এ-

০৭৮০৩২৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৯৩। নািদয়া লতানা, িপতা: 
মাহা দ গালাম খাজা।

াট-এ৫, বািড়-িজিপগ১৫, 
মহাখালী, ওয়াড ২০, 
বনানী, ১২১২, ঢাকা।

াট-এ৫, বািড়-
িজিপগ১৫, মহাখালী, 
ওয়াড ২০, বনানী, ১২১২, 
ঢাকা।

ঢাকা। ২৯/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৫৫৯২১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯৪। মাঃ রজাউল কিরম, িপতা: 
আহা দ আলী।

প চ িরয়া, বািলয়ােঘাড়া, 
মহােদব র, ১৮০৩, িঘওর, 
মািনকগ ।

প চ িরয়া, বািলয়ােঘাড়া, 
মহােদব র, ১৮০৩, 
িঘওর, মািনকগ ।

মািনকগ । ২৯/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৭৮২৩৭৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯৫। মানা ইয়াসিমন, িপতা: 
শির ামান।

মািসম র, ০১ওয়াড, 
িসরাজগ , ৬৭০০, 
িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

মািসম র, ০১ওয়াড, 
িসরাজগ , ৬৭০০, 
িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৬৯০০৮৫/০২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯৬। মৗ মী রায়, িপতা: পন 
মার রায়।

ধাপাদী, কলাশগ , 
ধাপাদী, ৯২৭২, দােকাপ, 
লনা।

ধাপাদী, কলাশগ , 
ধাপাদী, ৯২৭২, দােকাপ, 
লনা।

লনা। ১৯/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ, 
িব.এস.এস.-িব

১৮০৫৩৩৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯৭। মাসা: িদলারা খা ন, িপতা: 
মাঃ লালচ দ।

সমস র, নােচাল, ৬৩১০, 
চ পাইনবাবগ ।

সমস র, নােচাল, ৬৩১০, 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ১৫/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৬৫৬১৩২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯৮। নাজমা আ ার, িপতা: আ ল 
 হােসম।

৫৭৯, উ রা াংক গিল, 
উ র শাজাহান র, ১১নং 
ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
মিতিঝল, ঢাকা।

আব ল গ র ঞঁা বাড়ী, 
মা য়া গাধা, ৫নং 
মহামায়া ইউিনয়ন, 
চ গাজী, ৩৯১০, 
ছাগলনাইয়া, ফনী।

ফনী। ১৬/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭২৭৪৩৯২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৯৯। তািনয়া আ ার, িপতা: 
আ র রব তালকদার।

১৬-১৬/১ ব বাজার, 
নাির া, ৪০নং ওয়াড, 
ওয়ারী, ঢাকা-১১০০, 

া র, ঢাকা।

২৩নং তা লী বাজার 
সড়ক, তা লী, ৪নং 
কওয়া, তা লী, ৮৪০০, 

ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০১/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০৩৯২৩৭২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০০। মাক দা খা ন, িপতা: 
মাফা ল হােসন।

১১/৬, ধনতলা(শাগপাড়া), 
৬নং ওয়াড, ধনতলা, 
৫৪০০, এ -১১০, সদর, 
রং র।

১১/৬, ধনতলা(শাগপাড়া), 
৬নং ওয়াড, ধনতলা, 
৫৪০০, এ -১১০, সদর, 
রং র।

রং র। ২৫/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৬৮৪৫৪০৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০১। ঈশরাত জাহান ঈিশতা, 
িপতা: এইচ.এম.এস.আলম।

 িনলয়, ২৮/৩,৫িব, 
প বী, ১২১৬, ঢাকা।

 িনলয়, ২৮/৩,৫িব, 
প বী, ১২১৬, ঢাকা।

চ াম। ১৫/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-৩.৫৩।

১৫৫৮১২২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০২। রািজনা আ ার, িপতা: মীর 
জাউে ৗলা।

উ রা আবািসক এলাকা, 
ম র, ম র, ৫নং 
ওয়াড, ম র পৗরসভা, 
ম র, ১৯৯৬, টংগাইল।

উ রা আবািসক এলাকা, 
ম র, ম র, ৫নং 
ওয়াড, ম র পৗরসভা, 
ম র, ১৯৯৬, টংগাইল।

টা াইল। ০৫/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৬৩৭৮১২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০৩। িরমন িব াস, িপতা: অিনল 
চ  িব াস।

২৭৪-জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

চৗরাশী, বািজত র, 
৭৯১০, রাৈজর, মাদারী র।

মাদারী র। ০৩/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৭

৮৮৬৯৬৫০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০৪। মাছা: শারমীন আ ার, 
িপতা: মাঃ আিতয়ার 
রহমান।

বাসা-২০৭, বাটঘাট রাড, 
িঝকরগাছা বাজার, ২নং 
ওয়াড, ৭৪২০, িঝকরগাছা, 
যেশার।

বাগ আ ড়া ব পাড়া, 
বাগআ ড়া বাজার, 
বাগআ ড়া, ৭৪৩৩, শাশা, 
যেশার।

যেশার। ০৪/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-১ম ণী,  
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৫৮৩৯০১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১০৫। মাঃ ল হক, িপতা: এ  
িময়া।

২৬০ িনউটাউন, ৭নং 
ওয়াড, িকেশারগ , ২৩০০।

িব, িসং র, গাপিদঘী, 
২৩৭০, িনকলী, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০৫/১৯৮৯ দািখল-৩.৫০ আিলম-
৩.০০ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৬৮৫১৮৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০৬। মাঃ আ াহ মা ম, িপতা: 
এ.এম.এম.ইিলয়াছ উি ন।

ার টকিনক াল, িনং 
স ার, ১৭নং ব রাম রা 

িড.আই. , রাড, ঢাকা-
১২১৯।

িমি র, বারতই াম, 
২২৯১, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৪/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯১২৯৭৮৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০৮। শাহা ীন, িপতা: মহািসন 
আলী।

হাওয়াল খালী, ব শদহা, 
কাওন ডা া, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

হাওয়াল খালী, ব শদহা, 
কাওন ডা া, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৭/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৫ 
িব.এস.এস.-৩.০৩ 
এম.এস.এস.-৩.০৫

০৭১৫৮৬৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০৯। মাঃ িমজা র রহমান, িপতা: 
মা তাফােয়লা আহেমদ।

৯নং ওয়াড, ভালা, 
৮৩০০, ভালা।

মদন আলী ধা বাড়ী, 
তারা গ , ৪নং চর তা 
ইউিনয়ন, চর তা, 
৮৩৩০, লালেমাহন, 
ভালা।

ভালা। ০১/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৩৪৬৩৮৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১০। মাঃ আশরা ল আলম, 
িপতা: মাঃ রজাউল 
ইসলাম।

ম-২০০৩, সােজ  
জ ল হক হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

৪০৭, ছািতয়ান তলা, 
ড়ামনকা , ৭৪০৭, 

যেশার সদর, যেশার।

যেশার। ০১/০৭/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৪, 
এম.এস.এস.-৩.৫৮

১২৭৭৮৯০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১১। মাহ ল হাসান, িপতা: ত: 
আেনায়া ল হক।

রাজনগর, হািতবা া, 
২১১১, নািলতাবািড়, 
শর র।

রাজনগর, হািতবা া, 
২১১১, নািলতাবািড়, 
শর র।

শর র। ১২/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২ 
এম.এস.এস.-৩.১৮

১৮১৫৪২৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১২। মাঃ িশবলী সািদক, িপতা: 
মাঃ িলয়াকত আলী িব াস।

আরাপ র মা ার পাড়া, 
৯নং ওয়াড, িঝনাইদহ 
সদর, ৭৩০০, িঝনাইদহ।

দা কািদয়া ম পাড়া, 
দা কািদয়া, ৯নং 
মেনাহর র, িব িদয়া, 
৭৩২০, শল াপা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 
িব.এস.এস.-২.৭৮।

৭৭৭১৫২২, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



১১১৩। মাহা দ নাজ ল হক, 
িপতা: মাহা দ আফাজ 
উি ন।

কাইচান, িব নীয়া, 
িব নীয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

কাইচান, িব নীয়া, 
িব নীয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০০১৬৭৪৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৪। মাসা ৎ মমতাজ আ ার, 
িপতা: মাহা দ অিহদ িময়া।

৭৬/৪, এ ব রাম রা, 
বরাম রা, িখলগ ও 
ওসও-১২১৯, িখলগ ও, 

ঢাকা।

মািছমনগর, ছয় া 
কাি , ৩৪১৩, 
বা ারাম র, 
া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ০৩/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৬১

০০৬২৭০৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৫। চ ন মার সানা, িপতা: 
বনমালী সানা।

১৬নং ওয়াড, িস  
কেপােরশন, িজ.িপ.ও-
৯০০০, লনা, সানাডা া, 
লনা।

ঘাি য়া, ৯নং আ িলয়া 
ইউিনয়ন, ২নং ওয়াড, 
আ িলয়া, ৯২৯০, 
আশা িন, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৭৯

৭৮৫৮০২০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৬। িরসান রজা মাঃ সােহদ, 
িপতা: মাঃ ইনতাজ আলী।

বাসা-৭৩, শখ নািজম 
উি ন লন, িজগাতলা, 
১২০৯, ধানমি , ঢাকা।

চক র, িনমপাড়া, 
ন নগাছী, চারঘাট, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৭/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩

১৪৬৪৩০২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৭। শাহ মাঃ মাহ ল হক, 
িপতা: শঅহ মাঃ 
বদ ে াজা িময়া।

আিজ াহ, ৩৩নং 
ওয়াড, ৫৪০৩, রং র 
সদর, রং র।

আিজ াহ, ৩৩নং 
ওয়াড, ৫৪০৩, রং র 
সদর, রং র।

রং র। ০৭/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.০০ 
এম.এস.এস.-৩.৪৫

১৮১০৪৭৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৮। তৗিকর আহেমদ, িপতা: 
আ ল মােলক।

মনাকশা ( বপাড়া), (বা র 
বািড়), কশাকিড়য়াইল, 
ওয়াড ০৯, কিড়য়াইল, 
িকেশারগ ।

মনাকশা ( বপাড়া), 
(বা র বািড়), 
কশাকিড়য়াইল, ওয়াড 
০৯, কিড়য়াইল, 
িকেশারগ ।

০২/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮১৪৬৬৩৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৯। মাঃ আ  বকর িসি ক, 
িপতা: মাঃ আ র রা াক।

গািতপাড়া, ১০নং শাশা, 
িনি র, ৭৪৩২, শাশা, 
যেশার।

গািতপাড়া, ১০নং শাশা, 
িনি র, ৭৪৩২, শাশা, 
যেশার।

২৪/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১১৩

২৬৭৮৩০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২০। মাঃ রিফক িবন আল 
আিজব, িপতা: মাঃ র বী 
লাল।

উ: িতত পাড়া, ৩নং 
িডমলা, িডমলা, ৫৩৫০, 
িডমলা, নীলফামারী।

উ: িতত পাড়া, ৩নং 
িডমলা, িডমলা, ৫৩৫০, 
িডমলা, নীলফামারী।

নীলফামারী। ০১/০৩/১৯৮৭ দািখল-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৮১৬১৮৩৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১১২১। িপ ষ মার রায়, িপতা: 
বাব  চ  রায়।

গয়ারী, কাঠালবাড়ী, 
৫৬০০, িড় াম।

গয়ারী, কাঠালবাড়ী, 
৫৬০০, িড় াম।

িড় াম। এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
আইিস -৩.৫০।

১২৩৪৭৬৫/৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২২। মাঃ ইভান আহেমদ, িপতা: 
এস.এম. মাদাে র হােসন।

ধাপােখালা, জািমরা হাট, 
০২নং ওয়াড, ৯২১০, 

লতলা, লনা।

ধাপােখালা, জািমরা হাট, 
০২নং ওয়াড, ৯২১০, 

লতলা, লনা।

লনা। ১০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২.৯৩

২৯০০৯০৩/০৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৩। মাশিফয়া ন নাহার, িপতা: 
মাঃ মাহা বর রহমান ( ত)।

: া আমজাদ, ম-৬৮, 
২৫৩-২৫৪,, কনকড 
এে ািরয়াম শিপং 
কমে , িনউমােকট, 
১২০৫, িনউমােকট থানা, 
ঢাকা।

:িশিরনা খা ন, 
চ া ল, ৯৪৬০, 
কািলগ , সাত ীরা।

সাত ীরা। ৩০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

১২৭৭৮৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৪। িম ন িব াস, িপতা: 
মেনার ন িব াস।

পিলতা, খািলমা, ৭৯১১, 
মাদারী র।

পিলতা, খািলমা, ৭৯১১, 
মাদারী র।

মাদারী র। ১৫/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৪০২৪১৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৬। মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ আ র রশীদ।

: তানভীর আহেমদ, িছট 
স ার, র াজা, 
এইচ.এম.এম. রাড, যেশার 
সদর, ৭৪০০।

: তানভীর আহেমদ, িছট 
স ার, র াজা, 
এইচ.এম.এম. রাড, 
যেশার সদর, ৭৪০০।

যেশার। ০৬/০২/১৯৮৭ দািখল-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮০৫৮৮০০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৭। লমন সরকার, িপতা: 
ধীের নাথ সরকার।

শিশকর, নব াম, ওয়াড-
০১, শিশকর, ৭৯০০, 
কালিকিন, মাদারী র।

শিশকর, নব াম, ওয়াড-
০১, শিশকর, ৭৯০০, 
কালিকিন, মাদারী র।

মাদারী র। ১২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৬৯৯৩৩৪, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১১২৮। মাঃ িদদার আলী, িপতা: 
রহমত উ াহ।

আ াম, শা া, আ , 
১৩১২, করাণীগ ।

আ াম, শা া, আ , 
১৩১২, করাণীগ ।

ঢাকা। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৯০৪৯৫১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৯। ইসরাত জাহান, িপতা: 
আব ল মা ান।

২৯৩/১, বি শ, বি শ, 
িকেশারগ  পৗরসভা, 
২৩০০, িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

জায়ািরয়া, ৮নং 
িপিরজ র, ওয়াড ৬, 
িপিরজ র চৗরা া 
বাজার, ২৩৩৭, 
বািজত র, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৩৬২২৯৪/০৮(
০৪), 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩০। মাঃ আকতা ামান, 
িপতা: মাঃ আ ল কােদর।

বাসা-৫৭০, সড়ক: চিল 
বাড়ী, চিল বাড়ী, হাজী 
পাড়া, লিলতার হাট, 
৫৫৪০, পাট াম, 
লালমিনরহাট।

বাসা-৫৭০, সড়ক: চিল 
বাড়ী, চিল বাড়ী, হাজী 
পাড়া, লিলতার হাট, 
৫৫৪০, পাট াম, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ০৬/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১২০৭৫৩৫/৪৬/
২৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩১। আল ইমরান, িপতা: মাঃ 
কাই ম শখ।

শী, ওয়াড-০৫, শী, 
৭৫১১, লাহাগড়া, নড়াইল।

শী, ওয়াড-০৫, 
শী, ৭৫১১, লাহাগড়া, 

নড়াইল।

নড়াইল। ১৯/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৮০৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩২। মাঃ রািশ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ফজ র রহমান।

৭৫, গায়ািলপাড়া, ৪নং 
ওয়াড, িপ.িপ.ও. ৬০০০, 
রাজপাড়া, রাজশাহী।

৭৫, গায়ািলপাড়া, ৪নং 
ওয়াড, িপ.িপ.ও. ৬০০০, 
রাজপাড়া, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৬/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮৫ 
এম.এস.এস.-৩.২৯২

৩২৭৩৯৫৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩৩। িস ল না, িপতা: ইকবাল 
হােসন চৗ রী।

৭৫/২, এফ, উ র 
মািনকিদ, বা ঘাট 
বাজােরর ঢাল, ১২০৬, 
ঢাকা ক া েম , ঢাকা।

এইচ-৯২৪, ঘাসকাি , 
৪নং িজ াগড়, ৮৩৪০, 
চরফ াশন, ভালা।

ভালা। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৩ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

০৯২২১৮৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৩৪। মাঃ িময়া ফয়সাল ঞা, 
িপতা: আ ল বােতন ঞা।

নামােগাতািশয়া, 
গাতািশয়া, লা বাজার, 

১৬৪০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

নামােগাতািশয়া, 
গাতািশয়া, লা বাজার, 

১৬৪০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ৩০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০ 
এম.এস.এস.-৩.৩০

০৬৬৬৭৭১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩৬। তৗিসফ মাহা দ, িপতা: 
তৗিহ র রহমান।

৩৯/১, হাজী আ ল মিজদ 
লন, কলতা বাজার (৫ম 

তলা), ৪২নং ওয়াড, ঢাকা 
সদর, ১১০০, া র, 
ঢাকা।

৩৯/১, হাজী আ ল মিজদ 
লন, কলতা বাজার (৫ম 

তলা), ৪২নং ওয়াড, ঢাকা 
সদর, ১১০০, া র, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০২/১০/১৯৮৮ দািখল-৩.৯২ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৫৮ 
এম.এস.এস.-৩.৫৭

১২৭৭৬৫৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩৮। এস.এম.আিত র রাহমান, 
িপতা: মাঃ শাম ল আলম।

২৪৩/িব, শহীদ সালাম 
বরকত হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার, 
ঢাকা।

কেলজ রাড, টংলাবাড়ী, 
ওয়াড ০১, কািলয়াৈকর 
পৗরসভা, কািলয়ৈকর, 

১৭৫০, গাজী র।

গাজী র। ১১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৯

১৭২৬২৪৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩৯। ইকবাল হাসান, িপতা: মাঃ 
ইসহাক।

২১/২, উ র চাপাইন, 
সাভার ইউিনয়ন, িস আর 
িপ চাপাইন, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

৩৪৯/১ িস আর িপ 
চাপাইন, সাভার ইউিনয়ন, 
িস আর িপ চাপাইন, 
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ০৭/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.১৫

৮০১৫৪৮৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪০। শািকল আহে দ, িপতা: 
ত: খিল র রহমান ম ল।

থকেরর পাড়া, মার 
বাড়ী, ৫৭৫০, সাঘাটা, 
গাইবা া।

থকেরর পাড়া, মার 
বাড়ী, ৫৭৫০, সাঘাটা, 
গাইবা া।

গাইবা া। ৩১/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯, 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯৩৯২৯২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪১। মাঃ আিশক মাহ দ, িপতা: 
ী মাঃ রিফ ল ইসলাম।

হাজী র, হাজী র 
ইউিনয়ন, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

হাজী র, হাজী র 
ইউিনয়ন, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ০৪/০৫/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১৮

১০৮০৫৮০, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪২। সাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাইজ উি ন।

হািরনা, আচিমতা, 
ম পাড়া, ২৩৩০, 
ক য়াদী, িকেশারগ ।

হািরনা, আচিমতা, 
ম পাড়া, ২৩৩০, 
ক য়াদী, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭৪৩৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৪৩। মাঃ আ: স, িপতা: মাঃ 
মাসেলম উি ন।

: মাঃ সােহল রানা, 
এম.এল.এস.এস. মরার 
দ র, ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, লশান, 
১২১২, লশান, ঢাকা।

কািশয়া র, 
িশলমািড়য়া, পচাসপিড়য়া, 
৬২৬০, য়া, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২০/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯, 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭৩৪৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৪। মাঃ িমরাজ উ ীন, িপতা: 
মাঃ িনয়ামত আলী ম ল।

ম-৩িড, এস.এম. হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

াম র, বণী র, ৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৯/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.৪৯

৮৯৯৯৪৮৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৫। মাঃ নাজ স ছাদাত, িপতা; 
মাঃ আ স ছা ার গাজী।

ম,-৫২১, জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

ফিরদ র, িব র 
ইউিনয়ন, ওয়াড-০৩, 
জহরনগর, ৯৪৪০, 
কালীগ , সাত ীরা।

সাত ীরা। ১০/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১২৭৭৭১৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৬। মাঃ হাসান ইমাম, িপতা: 
মাঃ মাহ দ হাসান।

িনউলাইট কমািশয়াল, 
ই:১১৭, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, 
ঢাকা-১২০৭।

কয়াল খালী, রায় র, 
রায় র, ৭৪৭০, 
বাঘারপাড়া, যেশার।

যেশার। ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২.৯৮

১১০৭৮৯৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৭। মাঃ আিরফ হােসন, িপতা: 
ত: মাঃ আব ল মােলক 

সরকার।

লাল মাহা দ সরকার 
বািড়, গসাইর, ধামঘর, 
দােরারা, ৩৫৪০, 

রাদনগর, িম া।

লাল মাহা দ সরকার 
বািড়, গসাইর, ধামঘর, 
দােরারা, ৩৫৪০, 

রাদনগর, িম া।

িম া। ০১/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৮৮৫৮২২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৮। শাহানাজ পারভীন, িপতা: 
শওকত আলী।

শাহবাড়ীয়া, মবাড়ীয়া, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

শাহবাড়ীয়া, মবাড়ীয়া, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৩২

১৫৬৩০০২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৪৯। মাহা দ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: আ স স ার।

মাঃ সিলম আকবর, 
বাংলােদশ পরমা  শি  
ক , (ঢাকা িব িব ালয় 

ক া াস), এন িপ ই িড 
ভবন, ৪, কাজী নজ ল 
ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, 
১০০০, ঢাকা।

মাহা দ রিফ ল 
ইসলাম, : শখ বজ , 
সাদী র, বায় ল আমান-
৭৮০৩, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ০২/০২/১৯৮৯ দািখল-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৮০৫৭৯, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫০। িন ফার ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ িবলাল উি ন।

সরকার মি ল, ২২, 
করেনশন রাড, 
সানিকপাড়া, ময়মনিসংহ 
সদর, ২২০০, ময়মনিসংহ।

সরকার মি ল, ২২, 
করেনশন রাড, 
সানিকপাড়া, ময়মনিসংহ 
সদর, ২২০০, ময়মনিসংহ।

জামাল র। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৭, 
এম.এস.এস.-৩.৪০

০২৮৪৫৭১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫১। মাঃ শির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ গালাম মা ফা।

হাি ং-১০৭৯, থানা পাড়া, 
(দি ণ), ওয়াড-০২, 
বনওয়ারী নগর, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

হাি ং-১০৭৯, থানা 
পাড়া, (দি ণ), ওয়াড-
০২, বনওয়ারী নগর, 
৬৬৫০, ফিরদ র, পাবনা।

পাবনা। ১৮/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.২৫

০৪৯৭৬১৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫২। মাঃ সাখাওয়াত হােসন, 
িপতা: মাঃ মায়াে ম 
হােসন।

ফনী জনােরল স ার, 
রানী মসিজদ রাড, 

মািনকদী, ঢাকা 
ক া নেম , ১২০৬, ঢাকা।

জামা ার বাড়ী, 
মা ারবন, কািছপাড়া, 
কারলানা, ৮৬২২, 
বাউফল, প য়াখালী্

প য়াখালী। ২২/০১/১৯৮৭ দািখল-৩.৬৭, আিলম-
৩.২৫,  িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৬৮৭৪৩২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৩। মাঃ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মাহন িময়া।

ল ী র, ১১নং গইট দ: 
ইউিনয়ন, ৬নং ওয়াড, 
খা িরয়া ল ী র, ৩৬৩২, 
ক য়া, চ দ র।

ল ী র, ১১নং গইট দ: 
ইউিনয়ন, ৬নং ওয়াড, 
খা িরয়া ল ী র, 
৩৬৩২, ক য়া, চ দ র।

চ দ র। ০৩/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৫৬৪৪৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৫৪। তানভীর হােসন, িপতা: 
মাঃ আলী হােসন।

জগত র (পি ত বাড়ী), 
১২নং আ াফ র, ৪নং 
ওয়াড, বাজার জগত র, 
৩৬৩০, ক য়া, চ দ র।

জগত র (পি ত বাড়ী), 
১২নং আ াফ র, ৪নং 
ওয়াড, বাজার জগত র, 
৩৬৩০, ক য়া, চ দ র।

চ দ র। ২৫/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২২

৭১৭২৬৩০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৫। জা া ল মাওয়া, িপতা: মাঃ 
সাই ল ইসলাম।

সাই ল ভবন, বন াম, 
০৩নং ওয়াড, বড়া, 
৬৬৮০, বড়া, পাবনা।

সাই ল ভবন, বন াম, 
০৩নং ওয়াড, বড়া, 
৬৬৮০, বড়া, পাবনা।

পাবনা। ০৭/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস.-এ-

৮৮২২৬৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৬। ফারজানা আ ার, িপতা: 
মাঃ ফা  িসকদার।

লিতফ র, কর য়া, 
ক রী, ১৯০০, টা াইল।

লিতফ র, কর য়া, 
ক রী, ১৯০০, টা াইল।

টা াইল। ০৩/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৬৮৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৭। রিহমা আ ার, িপতা: আ ল 
হািসম।

চকমাধবদী, পৗরসভা 
(০৫), মেনাহরদী, ১৬৫০, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

চকমাধবদী, পৗরসভা 
(০৫), মেনাহরদী, ১৬৫০, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

নরিসংদী। ১২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৭৯৫৭২৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৮। মাহা দ িমজা র রহমান, 
িপতা: মাঃ িজ র রহমান।

৯৩৪ (২য় তলা), ব 
শওড়া পাড়া, িমর র, 

১২১৬, কাফ ল, ঢাকা।

য়াই গ ও, িপিরজ র, 
য়াই গ ও, ২৩৩৭, 

বািজত র, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৮/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৫৮২৭৫৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৯। মাঃ িসরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাছা: মেনায়ারা 
বগম।

৮/৩, ম-৪৪, ৬  তলা, 
আিজম র রাড, ২৬, 
দি ণ িস  কেপােরশন, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

িমঠা র, হাট বার 
বাজার, হাট বার বাজার, 
৭৩৫১, কািলগ , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৫/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬

০৭১৫৮৫০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৬০। নািদয়া লতানা, িপতা: মাঃ 
আ স সালাম।

এম, ৮, স র-০৭, ৫নং 
ন ন উপশহর, ন ন 
উপশহর, ৭৪০১, সদর, 
যেশার।

এম, ৮, স র-০৭, ৫নং 
ন ন উপশহর, ন ন 
উপশহর, ৭৪০১, সদর, 
যেশার।

যেশার। ১৯/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

৭৮৩২০৪৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬১। মাঃ আ স স র, িপতা: 
মাঃ গাফার আলী।

৩৯/১ই (২য় তলা), 
ন লাল দ  লন, 
ল ীবাজার, ১১০০, 

া র, ঢাকা।

থমার ছও সড়ক, 
থমার ছও, না য়ামালা, 

৫৮২০, গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ১৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৯, 
এম.এস.এস.-৩.২৩।

০০৬৯৯৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬৩। তাসিলমা খা ন, িপতা: মাঃ 
ল আমীন।

পরানদহ, িশব র, 
পরানদহা, ৯৪০০, 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

পরানদহ, িশব র, 
পরানদহা, ৯৪০০, 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ২১/০২/১৯৮৯ দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৪.৩৩,  িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৬৬৬৪৭৩, 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬৪। া িব াস, িপতা: িচ  
র ন িব াস।

ব আিলয়াবাদ, 
আিলয়াবাদ ইউিনয়ন 
পিরষদ, নগর, ৭৮০০, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ব আিলয়াবাদ, 
আিলয়াবাদ ইউিনয়ন 
পিরষদ, নগর, ৭৮০০, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

০৬/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৫৬৬৭৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬৬। মাঃ সিলম রজা, িপতা: 
মাঃ আ ব হােসন।

ম-৫৫৭, হাজী হ দ 
হিসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

চ য়া, ৮নং 
দয়াডামেডল ইউিনয়ন, 

চ য়া, ৭৪০০, সদর, 
যেশার।

যেশার। ০১/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮, 
এম.এস.এস.-৩.৩৩।

১২৭৭৭৪৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬৭। মাহা: মিন ল ইসলাম, 
িপতা: মাহা: আ স শরীফ।

খা া, িবেনাদ র/০৬, 
িবেনাদ র, ৬৩৪২, 
িশবগ , চ পাইনবাবগ ।

খা া, িবেনাদ র/০৬, 
িবেনাদ র, ৬৩৪২, 
িশবগ , চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ১০/০৬/১৯৮৭ দািখল-৪.১৭ আিলম-
৪.১৭, িব.এস.এস.-
৩.১৭১, এম.এস.এস.-
৩.১৫৬।

৭৫৪০০০৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬৮। মাছা: ম ই জা াত, 
িপতা: মাঃ দিবর উি ন।

ম-২০৯, শাম ন নাহার 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

িনিশ ারা পাইক পাড়া, 
১৬নং ওয়াড, ব ড়া, 
৫৮০০, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৭, 
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

০৩৯২৩৮২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৭০। মাঃ মাহ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল বােরক।

২০৪/এ, মীর মাশাররফ 
হােসন হল, জাহা ীরনগর 

িব িব ালয়, সাভার, 
ঢাকা।

িনমসার-ব ড়া রাড, 
জা ািলয়া, ১নং কািলর 
বাজার, কমতলী, ৩৫০১, 
অদশ সদর, িম া।

িম া। ০১/০৯/১৯৯২ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.২৯, এম.এস.এস.-
৩.৩৭।

১৭২৬২০৬, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭১। মেনােতাষ দাস, িপতা: 
পচ দ দাস।

কেয়খা, ঘাঘর, কাটালী 
পাড়া, ৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

কেয়খা, ঘাঘর, কাটালী 
পাড়া, ৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

গাপালগ । ১৫/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৪৮৯৩১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭২। মাঃ মিশউর রহমান , িপতা: 
আ ল মাতােলব।

এন  িশ া পিরবার, 
শহীদ মন  সড়ক 
(বািড়ওয়ালা পাড়া), ০৬নং 
ওয়াড, গৗরী র, ২২৭০, 
ময়মনিসংহ।

নাহড়া, ০৬, বাকাইনগর, 
নাহড়া বাজার, ২২৮০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

১৯/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮২ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.০৪।

৩৬০৫৮৭১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৩। মাঃ আলী মান র, িপতা: 
মাঃ আলী আলম।

িব াস বাড়ী, ভা া বাড়ী, 
ভা া বাড়ী, ৬৭৩০, 
বল িচ, িসরাজগ ।

িব াস বাড়ী, ভা া বাড়ী, 
ভা া বাড়ী, ৬৭৩০, 
বল িচ, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৫, 
এম.এস.এস.-৩.৫০।

৯০৬৫৬৮০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৪। মাঃ খায় ল আনম, িপতা: 
ত: মাঃ শিহ াহ।

৪২৩/এ, এস.এস.িব. হল, 
জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

বােহর চর, মািনক র, 
বােহর চর, ৩৪২০, 
বা ারাম র, 
া নবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ১৮/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭, 
এম.এস.এস.-৩.৩২।

৮১১০১৭৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৫। রজাউল কিরম, িপতা: 
মা র রহমান।

আ য়া (দ:), পাড়া, ৮নং 
ওয়াড:৪, সদর 
ময়মনিসংহ, ২২০০, 
ময়মনিসংহ।

আ য়া (দ:), পাড়া, ৮নং 
ওয়াড:৪, সদর 
ময়মনিসংহ, ২২০০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৭৪৭৩৯৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৭৬। মাঃ মােজদ হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল গ র।

ম,-১০৭ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

মাঃ মােজদ হাসান, 
সা া পাড়া, ২নং ওয়াড, 
৪নং পা া র ইউিনয়ন, 
বীরগ , ৫২২০, বীরগ , 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫, 
এম.এস.এস.-৩.৫৪।

১২৭৭৮৩০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৭। হা দ মাশাররফ 
হাসাইন, িপতা: হা দ 
মাজাে ল হক।

৪৩/এ, ৬  তলা, পি ম 
যা াবাড়ী, গ ািরয়া, 
১২০৪, যা াবাড়ী, ঢাকা।

ছরা ল হক িডলার বাড়ী, 
মাহা দ র, ৮নং 

ধিলয়া ইউিনয়ন, বা য়া 
চৗ হনী, ৩৯০০, ফনী 

সদর, ফনী।

ফনী। ১০/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০,  িব.এস.এস.-
৩.৫৯, এম.এস.এস.-
৩.৫০।

১৫৯৭৭০১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৮। আলপনা খানম, িপতা: 
আজম খান।

জাহানারা িলেগনসী, 
২৭ই/িব- ক, ১ম কেলানী, 
লাল িচ মাজার রাড, 
িমর র, ওয়াড-১০, 
িমর র, ১২১৬, দা স 
সালাম, ঢাকা।

বড় গাপালদী, রায় র 
হাট, ৭৮৫০, ম খালী, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৭/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী।

০৭৬৯১৮৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭৯। মাঃ শিফক উি ন, িপতা: 
মাঃ জ ল ইসলাম।

ম,-৪০৪, জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

িনথক, ৭নং চলবলা, 
গাড়ল, ৫৫২০, কালীগ , 

লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ১২/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৫।

১৭২৬২৪০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮০। ফােতমা সরাত, িপতা: 
গালাম মিহউি ন।

২৬, সনাতন গড়, ১৪নং 
ওয়াড, িজগাতলা, ১২০৯, 
হাজারীবাগ, ঢাকা।

২৬, সনাতন গড়, ১৪নং 
ওয়াড, িজগাতলা, ১২০৯, 
হাজারীবাগ, ঢাকা।

ঢাকা। ১৮/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯০৬৫৬৬৮, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮১। মাঃ আতাউর রহমান, িপতা: 
মাঃ মাসেলম উি ন।

িখিদর র, সাি েকানা, 
বাঘেবড়, ক য়া, 
ন েকানা।

িখিদর র, সাি েকানা, 
বাঘেবড়, ক য়া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ১০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৪২

১২৭৭৮৩৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৮২। তািনয়া আখতার ইিত, িপতা: 
মাঃ রিফক িব াস।

২০ (৪থ তলা, ডান পাশ), 
পি ম মািলবাগ, ঢাকা-
১২১৭, শাি নগর, রমনা, 
ঢাকা।

: মাঃ রিফক িব াস, 
মােচ  পি , কালাইয়া, 
৮৬২৪, বাউফল, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ৩১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৩, 
এম.এস.এস.-৩.৭২।

০৭৬১৩৯৪, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮৩। মাঃ মিজ ল হক, িপতা: 
মাঃ নসাদ আলী।

ডাউকা, (হািজপাড়া), ৯নং 
ডাউকা ইউিনয়ন পিরষদ, 
ডাউকা, বলগািছ, ৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

ডাউকা, (হািজপাড়া), ৯নং 
ডাউকা ইউিনয়ন পিরষদ, 
ডাউকা, বলগািছ, ৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

য়াডা া। ১০/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-২.৯১

১০২৪১৬২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮৪। মাঃ শাহাদৎ হাসাইন, 
িপতা: মাঃ আজাহার আলী।

বারাম দউল, আট ল, 
আিলয়ার হাট, ৫৮১০, 
িশবগ , ব ড়া।

বারাম দউল, আট ল, 
আিলয়ার হাট, ৫৮১০, 
িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ০৮/০১/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৬৭  িব.এস.এস.-
৩.১৭, এম.এস.এস.-
৩.৩৩।

৮০০১৮২৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮৫।  িকংকর িব াস, িপতা: 
িবপদভ ন িব াস।

িব াস বাড়ী, যাদব র, 
২নং িমজা র, লহির, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িব াস বাড়ী, যাদব র, 
২নং িমজা র, লহির, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৩/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.০৯, 
এম.এস.এস.-৩.১৭।

০৪৯৭৬১৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮৭। মাঃ জািকর হােসন, িপতা: 
মাঃ খারেশদ আলম।

সাতখােমর, ১১নং মিরচা, 
সাতখােমর, ৫২২০, 
বীরগ , িদনাজ র।

সাতখােমর, ১১নং মিরচা, 
সাতখােমর, ৫২২০, 
বীরগ , িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৮/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৪৯৭৫৯১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮৮। সােহরীন আহমদ চৗ রী, 
িপতা: সােলহ আহমদ চৗ রী।

তাষণ-১১, আ/এ, 
ষালঘর, ০২, নামগ  
পৗরসভা, নামগ , 

৩০০০।

তাষণ-১১, আ/এ, 
ষালঘর, ০২, নামগ  
পৗরসভা, নামগ , 

৩০০০।

নামগ । ১৯/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২১, 
এম.এস.এস.-৩.৩২, 
এল.এল.িব-২য় ণী।

৮৮৬৯৬৬৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৮৯। রােকয়া খা ন, িপতা: 
আ ল কােদর।

৩/২ াটািন  াফ 
কায়াটার, আিজম র 
রাড, আিজম র, ২৬নং 

ওয়াড, িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

বাসা-১৮, খা  সড়ক, 
িমজা র, ০৯, হািমদ র, 
৯৪১৩, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৫/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৯।

০৭১৫৮৭৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯০। আফেরাজা খা ন, িপতা: 
ফখর উি ন ী।

ইে হাদ কারেগা, লশান 
িপংক িস , লেভল-৭, 
১৫, লশান এিভিনউ, 
ঢাকা-১২১২, লশান, ঢাকা।

হাসনাবাদ, গা য়া, 
৮২৫০, লাদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০৬/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭৭৪৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯১। ইয়াসিমন, িপতা: মাঃ 
লতান িব াস।

টিলয়া, রাট, রতনহাট, 
৭৩০০, িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

টিলয়া, রাট, রতনহাট, 
৭৩০০, িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৫।

১২৭৭৭৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯২। মাঃ আল ইমরান, িপতা: 
মাঃ শিফ ল ইসলাম।

ইছলা (িবলপাড়া), ২নং 
পালশা ইউিনয়ন/৪নং 
ওয়াড, চৗ রী গাপাল র, 
৫২৮২, ঘাড়াঘাট, 
িদনাজ র।

ইছলা (িবলপাড়া), ২নং 
পালশা ইউিনয়ন/৪নং 
ওয়াড, চৗ রী গাপাল র, 
৫২৮২, ঘাড়াঘাট, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ০১/০৩/১৯৯২ দািখল-৪.৭৫ আিলম-
৫.০০  িব.এস.এস.-
৩.৩৮৩, এম.এস.এস.-
৩.৬২৫।

৭৪৬২৪৩৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৩। মৗিমতা ভ াচা , িপতা: 
সেত শ ভ াচ ।

হাি ং-১১০, ভ াচা  
পাড়া, বৗলাই, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

হাি ং-১১০, ভ াচা  
পাড়া, বৗলাই, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮১৪৬৬৩৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৪। মাঃ মিন ামান, িপতা: 
মাঃ আ ব আলী।

ম-৩২২, ার.এ.এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

রাড়ী র, ৭নং কায়বা, 
চািলতা বাড়ীয়া, ৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

যেশার। ০৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৪, 
এম.এস.এস.-৩.৬০।

১২৭৭৭৯২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৯৫। ফল মার পাল, িপতা: 
সাধন মার পাল।

ম-৪৩৫, জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা

িশবনগর, ওয়াড-০৯, 
আলীগ , ৭৩৫০, 
কালীগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২২/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭, 
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

১২৭৭৮১০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৬। আ  জাঈদ মা া, িপতা: 
আ স সামাদ মা া।

ল রাড, মাগড়া, মাগড়া, 
২৪১০, বধলা, ন েকানা।

ল রাড, মাগড়া, মাগড়া, 
২৪১০, বধলা, ন েকানা।

ন েকানা। ১৭/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব+।

০২৪৯৮৩৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৭। মাঃ রােসল মা া, িপতা: 
মাঃ মাতািলব মা া।

ম-প া-৩০০৭, িবজয় 
একা র হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

কা ািনয়া, কাপািসয়া, 
কাপািসয়া, ১৭৩০, 
গাজী র।

গাজী র। ২০/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৭৪।

০৩৯২৩৬৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৮। উ ল চ  দাস, িপতা: শাি  
র ন দাস।

মি  (িনজ পাড়া), ৮নং 
ওয়াড, হামনা, ৩৫৪৬, 
হামনা, িম া।

মি  (িনজ পাড়া), ৮নং 
ওয়াড, হামনা, ৩৫৪৬, 
হামনা, িম া।

িম া। ৩০/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৫৯৭৭৬১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০০। এছাহক আলী, িপতা: রওশন 
আলী মি ক।

চর র, ইসলাম র, 
হাটমদা র, ৭৭২২, 
বািলয়াকা ী, রাজবাড়ী।

চর র, ইসলাম র, 
হাটমদা র, ৭৭২২, 
বািলয়াকা ী, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২১/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী।

০৭৬৯১৮৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০১। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ গালাম মা ফা।

লািহনী পাড়া, চাপড়া, 
এম.এম. হােসন, ৭০০০, 

মারখালী, ি য়া।

লািহনী পাড়া, চাপড়া, 
এম.এম. হােসন, ৭০০০, 

মারখালী, ি য়া।

ি য়া। ১৫/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০২৪১৫৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০২। আ া আল মা দ, িপতা: 
ক.এস. রিফ ল ইসলাম।

ম-১৬০, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

ইসলামকা , 
ইসলামকা , ৯৪২১, 
তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৬/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩, 
এম.এস.এস-৩.৪৩।

৮৮৬৯৭২১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১২০৩। ফয়সাল আহাে দ, িপতা: 
মাঃ আহাদ আলী।

বা য়াদহ, লবাড়ীয়া, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

বা য়াদহ, লবাড়ীয়া, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

ি য়া। ১৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৯৭৩৬৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৪। মাঃ আিন ল ইসলাম 
তা কদার, িপতা: মাঃ 
আরেশদ আলী তা দার।

বা নডালী, িদঘলকাি , 
১৯৭০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

বা নডালী, িদঘলকাি , 
১৯৭০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.-িব।

১৭২৬২৪৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৫। িমনা ী রানী, িপতা: বীের  
নাথ সরকার।

: কা ল হােসন, ১৪নং 
ক.িজ  লন, ৩য় তলা, 

ডানপােশ, ল ীবাজার, 
১১০০, া র, ঢাকা।

: বীের  নাথ সরকার, 
দি ণ রাম র, ৮নং 
ধম র, কািলয়াগ , 
৫২১০, িদনাজ র।

িদনাজ র। ২৪/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস-৩.৩৩।

০০৬৯৯৫৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৬। মাঃ হািব র রহমান, িপতা: 
হা ন অর রিশদ ম ল।

দি ণ র ল র 
(সাজাপাড়া), মা দ র 
ইউিনয়ন/০৭ নং ওয়াড, 
মা দ র, ৫৯২০, 

তলাল, জয় রহাট।

দি ণ র ল র 
(সাজাপাড়া), মা দ র 
ইউিনয়ন/০৭ নং ওয়াড, 
মা দ র, ৫৯২০, 

তলাল, জয় রহাট।

জয় রহাট। ০৩/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৯৫ 
এম.এস.এস-২.৯৭

৭৯৩৩১৮২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৭। শাহা ি ন হাসাইন, িপতা: 
মাঃ ছানাউ াহ।

০৭, দি ণ লচর, িদঘীর 
পাড়, ১৫২৫, টংগীবাড়ী, 

ীগ ।

০৭, দি ণ লচর, িদঘীর 
পাড়, ১৫২৫, টংগীবাড়ী, 

ীগ ।

ি গ । ০৩/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.০৬।

১৮৬২২৫৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৮। আ  ছােয়দ, িপতা: আব স 
সা ার।

: সােহল রানা, 
এম.এল.এস.এস., ময়র 
দ র, ঢাকা িস  
কেপােরশন, লশান, 
১২১২, ঢাকা।

আব স সা ার, চর 
পাগলা, তারাবগ , চর 
লের , ৩৭০০, কমলনগর, 
ল ী র।

ল ী র। ৩০/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭৩৪৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০৯। মাঃ আিশ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান আলী।

অনজন গাছী, আমলা, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

অনজন গাছী, আমলা, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

ি য়া। ১০/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৯৫০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১২১০। মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ 
আ ল আিজজ খান।

র আিমন (বা ), শাি  
পাড়া, ৭নং ওয়াড, 
মাধব র, ৩৩৩০, 
মাধব র, হিবগ ।

কালাদী, বিলয়া, 
৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

পাবনা। ২২/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩ 
এম.এস.এস-৩.৩৫

৪৫৬৭৬৮৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১১। হেলনা আ ার, িপতা: মাঃ 
হলাল উি ন।

১২৩, নহাটা, মাওহা, 
িক াতাজ র, ২২৭০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

১২৩, নহাটা, মাওহা, 
িক াতাজ র, ২২৭০, 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৩/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫২৯৭১৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১২। আশরা ল  জামান, িপতা: 
শখ হা দ আিনস।

ম-২৬৮, ল হক হল, 
 ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা

িমনাকাি , ভ াসন, 
৭৯৩০, িশবচর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ২৫/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস-৩.৪৩

৮৮৬৯৭১১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১৩ক। মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই।

৭০৮/২, ব মািনকদী, 
১৫নং ওয়াড, ক া েম , 
১২০৬, ঢাকা।

২৫১ রাতন, ন ন ৪৫৯, 
মািনকদী,  ১৫নং ওয়াড, 
ক া েম , ১২০৬, ঢাকা।

ঢাকা। ১৩/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৭৮২৩৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১৫। মাহা দ দাউদ, িপতা: 
িজ র রহমান।

৪৩/এ, বােতন েয়লাস 
িব ং, পি ম যা াবািড়, 
গ ািরয়া, ১২০৪, 

যা াবিড়, ঢাকা।

মােলক মাওলানা বািড়, 
ব র, ১২নং 
ব র, ৬নং ওয়াড, 
ব র, ৩৮২৫, 

বগমগ , নায়াখালী।

নায়াখালী ২০/০১/১৯৮৭ দািখল-৪.০৮ আিলম-
৪.০০ িব.এস.এস.-৩.৩০ 
এম.এস.এস-৩.২৮

১৫৯৭৭০০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১৬। মাঃ মজ  আহে দ, িপতা: 
মাঃ জয়নাল আেবদীন।

ম-১৭, শহীদ সােজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা

খড়খিড়য়া, বা হাস, 
লা য়ামািঝড়া, ৬৭৮০, 
তাড়াশ, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২৯/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৪ 
এম.এস.এস-৩.৩৮

৮৮৬৯৭১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১৭। িম  রহমান, িপতা: ন র 
রহমান।

হাট কা  পাড়া, ৮নং হাট 
কা  পাড়া, ৬২৫০, আ াই, 
নওগ ।

হাট কা  পাড়া, ৮নং হাট 
কা  পাড়া, ৬২৫০, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ১৫/০৩/১৯৯৩ দািখল-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.০৭ 
এম.এস.এস-৩.০৮

৭৫৪০০০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২১৮। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ তয়ব আলী।

৩৩১/এ, মীর মাশাররফ 
হােসন হল,  

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

০৫ ( শাটা), কালাদই, 
কালাদই, ২২১৬, 

লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৮/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৬১ 
এম.এস.এস-৩.৫২

১৭২৬১৫২, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১৯। মৗ মী দবনাথ, িপতা: 
তপন দবনাথ।

৭/১ : ১নং হােবিল 
গাপাল র, ফিরদ র, 

৭৮০০।

রতনিদয়া, ১নং ওয়াড, 
রতনিদয়া, ৭৭২২, 
কা খািল, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২৮/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

৭৭১৬৫৬৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২০। খািদজা আ ার, িপতা: মাঃ 
আ ল আউয়াল।

তারাগন, আখাউড়া, ৩৪৫০, 
আখাউড়া, া ণবািড়য়া।

তারাগন, আখাউড়া, 
৩৪৫০, আখাউড়া, 
া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ১৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২ 
এম.এস.এস-এিপয়াড।

০৭৮৮৪২২,২৩/
০১/২০১৭

৩০০/-

১২২১। মাঃ চ ন িময়া, িপতা: মাঃ 
হািব র রহমান।

৬৪৫, দউলাবাড়ী, ০১নং 
ওয়াড, রতন বিরষ, ১৯৮০, 
ঘাটাইল, টাংগাইল।

৬৪৫, দউলাবাড়ী, ০১নং 
ওয়াড, রতন বিরষ, 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০৪/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯১৪১৩২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২২। মাঃ ার হােসন, িপতা: 
কাজী আ লা মা ান।

৫২৫, মা ারদা যেসন 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা

: কাজী আ ল মা ান, 
পার-ব ড়া, ব ড়া সদর, 
ব ড়া-৫৮০০।

ব ড়া। ০১/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬ 
এম.এস.এস-৩.৩৫

১২৭৭৮২৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২৪। মাছা: আিতয়া আকতার, 
িপতা: মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ।

: মাছা: আেয়শা 
লতানা, সহেযাগী 

অ াপক, মেনািব ান 
িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

লা মার ঘান, নপাল 
তলী, নপালতলী, ৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৩ 
এম.এস.এস-৩.৮৫

১২৭৭৮১৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২৫। আ ল খােলক, িপতা: আ ল 
হােসন।

ধামর, শমাইল (৩নং), 
ধামর, ২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

ধামর, শমাইল (৩নং), 
ধামর, ২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

৪০৬৮০৮০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১২২৬। িমতালী দাশ, িপতা: বাস 
দাশ।

৪নং কােশম কেলানী, 
জামাল খান বাই লন, 
২১নং ওয়াড, 
িজ.িপ.ও.৪০০০, 
কােতায়ালী, চ াম।

লাল র (ম পাড়া), ৭নং 
লাল র ইউিনয়ন, লাল র 
বাজার, ৩২০৪, আ গ , 
া ণবাড়ীয়া।

া ণবািড়য়া। ১৪/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১৯ 
এম.এস.এস-৩.৩৯

৮০৩৪৮৫৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২৮। মাঃ ইমরান হােসন, িপতা: 
মাঃ হািনফ জমা ার।

চ াম ভ িরনাির 
এিনমল সােয় , লশা, 
১৩নং চ াম িস  
কেপােরশন, লশী, ৪২২৫, 
লশী, চ াম।

জমা ার বািড়, 
িশকার র, ৮নং 
িশকার র ইউিনয়ন 
পিরষদ, িশকার র, 
৮২২৪, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৫৮৩৯৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২৯। এ.এস.এম. ৎ ল হািবব, 
িপতা: মাঃ ৎফর রহমান 
িব াস।

০৯, ০১, াট-৫-িব, 
পনগর, আবািসক 

এলাকা, িমর র-০২, ঢাকা।

মা রােঘানা, মা রােঘানা, 
৯২৫২, িরয়া, লনা।

লনা। ২০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস-৩.৪৭

১২৭৭৭৯৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩০। ত মার অিধকারী, 
িপতা: শীল চ  অিধকারী।

অন  বাদালেশা, ৬নং 
ওয়াড, শল পা, 
িঝনাইদহ।

অন  বাদালেশা, ৬নং 
ওয়াড, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১২/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস-৩.৪২

৮৯৯৯৪৮৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩১। মাঃ তাওহীদ ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আলী আজগর।

িহ কাি , ০৪নং ওয়াড, 
সািরয়াকাি , ৫৮৩০, 
সািরয়াকাি , ব ড়া।

িহ কাি , ০৪নং ওয়াড, 
সািরয়াকাি , ৫৮৩০, 
সািরয়াকাি , ব ড়া।

ব ড়া। ২৭/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯৩৯২৯১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩২। িম আ ার, িপতা: মাঃ 
ার আলী।

শাহ র, ২নং ঘাটাইল 
ইউিনয়ন (৭নং ওয়াড), 
পাড়াবাড়ী, ১৯৮০, 

ঘাটাইল, টাংগাইল।

শাহ র, ২নং ঘাটাইল 
ইউিনয়ন (৭নং ওয়াড), 
পাড়াবাড়ী, ১৯৮০, 

ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ১২/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০৩।

৭৯১৪১৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৩৩। আরমান শখ, িপতা: আলাল 
উি ন।

বােঘর গ ও, উি , 
কাি পাড়া, ২২৩৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

বােঘর গ ও, উি , 
কাি পাড়া, ২২৩৩, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.০৮ আিলম-
৪.৩৩ িব.এস.এস.-
৩.৩৩ এম.এস.এস-৩.০৪

০৮৫৮৪০১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৪। মাঃ কাম ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ন র আলী হাওলাদার।

নাচনমহল, ৮৪২০, 
নলিছ , ঝালকাঠী।

নাচনমহল, ৮৪২০, 
নলিছ , ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ২৩/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৯০৪৯৮১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৫। িফেরাজ আহেমদ, িপতা: 
মাঃ কিলম উ াহ।

লাফ নাউট, ৫নং লীর 
গ ও ইউিনয়ন, লাফনা উট, 
৩১৫০, গায়াইল ঘাট, 
িসেলট।

লাফ নাউট, ৫নং লীর 
গ ও ইউিনয়ন, লাফনা উট, 
৩১৫০, গায়াইল ঘাট, 
িসেলট।

িসেলট। ০৪/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২ 
িব.এস.এস.-৩.০৩।

৫৩৩৫২৩৬, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৬। ফারজানা কিল, িপতা: মাঃ 
আ ল আলী।

মালনী (আটপাড়া রাড), 
ন েকানা, ২৪০০।

িগয়া, আ িজয়া, দলপা, 
রাম র, ২৪০০, ক য়া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ১১/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৭ 
এম.এস.এস-৩.৫৮

১৭২৬২৪১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৭। তপিত িব াস, িপতা: শা  
িব াস।

: মাঃ শাজাহান িময়া, 
বাসা-১১৪/১, ক-এ, থানা 
রাড, দি ণ পাড়া, 

ধামরাই, ১৩৫০, ঢাকা।

: রনিজৎ ম ল, 
কণপাড়া, বািল াম, 
য়াসার, ৭৯০০, 

কালিকিন, মাদারী র।

িঝনাইদহ। ০৮/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭১০৩৫৭৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৮। েলখা খা ন, িপতা: মাঃ 
জয়নাল আেবদীন।

বািনয়া বাড়ী, ৩নং 
মাহ দ র ইউিনয়ন, 
মাহ দ র, ২০১৩, 
মলা হ, জামাল র।

বািনয়া বাড়ী, ৩নং 
মাহ দ র ইউিনয়ন, 
মাহ দ র, ২০১৩, 
মলা হ, জামাল র।

জামাল র। ১০/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৭১৪৮২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩৯। শামী র রহমান, িপতা: 
মাতািলব িময়া।

ম-২১৫, মা ারদা 
যেসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

রিহেমর কাি , নারায়ণ 
র, ভােটর চর, ১৬৩০, 

বলাব, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৫/০৬/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৬ 
এম.এস.এস-৩.৫৮

১২৭৭৭৯০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৪১। ফারজানা আ ার, িপতা: 
মাঃ ল আমীন।

ম-১১০, শাম ন নাহার 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

বাসা-১৬, রাড-৩/১ ক, 
খােয়র টক, ১নং ওয়াড, 
িনশাতনগর, ১৭২২, 

রাগ/উ রা, ঢাকা।

ঢাকা। ০৩/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৯ 
এম.এস.এস-৩.৭২

০৩৯২৩৮১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪২। মাঃ িরয়াজ মাহ দ, িপতা: 
মাঃ ফরহাদ মা া।

: মাঃ ফরহাদ মা া, 
পানিততা (বড়বাড়ী), ৫নং 
চতরখাদা, পানিততা, 
৯২৩০, চতরখাদা, লনা।

: মাঃ ফরহাদ মা া, 
পানিততা (বড়বাড়ী), ৫নং 
চতরখাদা, পানিততা, 
৯২৩০, চতরখাদা, লনা।

লনা। ০৬/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৪১ 
এম.এস.এস-৩.৩৩

০৬৬৬৭৭৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৩। আিজজা লতান, িপতা: 
মাঃ আশরা ল আলম।

াট-১২০১, িবি ং-১৮, 
২৪/এ, িরংেরাড, জাপান 
গােডন িস , মাহা দ র, 
৩৩নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

াট-১২০১, িবি ং-১৮, 
২৪/এ, িরংেরাড, জাপান 
গােডন িস , 
মাহা দ র, ৩৩নং 

ওয়াড, মাহা দ র, 
১২০৭, ঢাকা।

ঢাকা। ০৩/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
১২তম, এম.এস.এস.-১ম 

ণী, ৮ম তম।

১১৪৮৮১৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৫। ফা ক হাসাইন, িপতা: 
লাল িময়া।

মা ার বাড়ী, উ র 
বড়িকল, ২নং তবলছিড় 
ইিপ, ১নং ওয়াড, তাই ং, 
৪৪৫০, মা রাংগা, 
খাগড়াছিড়।

মা ার বাড়ী, উ র 
বড়িকল, ২নং তবলছিড় 
ইিপ, ১নং ওয়াড, তাই ং, 
৪৪৫০, মা রাংগা, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ০৫/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস-৩.৫১।

০৭১৫৭৯৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৬। মাঃ িফেরাজ ইসলাম, 
িপতা: ত: সেরায়ার উি ন।

গাপাল র, ৬নং 
গাপাল র ইউিনয়ন 

পিরষদ, গড়মা , ৬৬২৩, 
বড়াই াম, নােটার।

গাপাল র, ৬নং 
গাপাল র ইউিনয়ন 

পিরষদ, গড়মা , ৬৬২৩, 
বড়াই াম, নােটার।

নােটার। ২৫/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস-৩.২৫

৭৪৬২৩৮৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৭। আেয়শঅ হােসন, িপতা: 
মাঃ গালাম হােসন।

বাসা-ই/ই-৩, ব িফেরাজ 
শাহ কেলানী, িফেরাজশাহ, 
৪২০৭, আকবর শাহ, 
চ াম।

হাি ং-৪৫৬, পি ম 
িসংহ, ভাের া, কংশনগর, 
৩৫২০, িড়চং, িম া।

িম া। ০১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস-৩.৩৩

০৪৩৪৮৭০/০৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৪৮। তাসিময়া জাহান খান, িপতা: 
আ ল মােলক খান।

াট-১৪১৪, ক-িব, 
মাতােলব াজা, ৮, 

পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-
১০০০।

াম:িপ ম িবদখালী, 
হাজী বাড়ী, িবদখালী, 
৮৬১০, িমজাগ , 
প য়াখালী।

বিরশাল। ১১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১ 
এম.এস.এস-৩.৭২

০১৪১৪৩৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৯। এ.িব.এম. ইমরান হাসাইন, 
িপতা: এ.িব.এম. আেনায়ার 
হাসাইন।

৫/৫১/১, আউটার 
িডয়াম, ২নং ওয়াড, 

সদর, ২২০০, ময়মনিসংহ।

৫/৫১/১, আউটার 
িডয়াম, ২নং ওয়াড, 

সদর, ২২০০, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২১ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫১৬৪২৭২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫০। মাঃ আহসান খান, িপতা: 
মাঃ মিতয়ার রহমান খান।

শাহ ি ম পেলস, জ-১১২, 
১১৩, ১১৪, িম াপাড়, ২১ 
ওয়াড, লশান, ১২১২, 
ঢাকা।

িনটেলা মার, পাথরঘাটা, 
হােতম র, ৮৭২০, 
পাথরঘাটা, বর না।

বর না। ২৫/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬৯২১৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫১। নাছিরন, িপতা: নািজর। র, ৭নং মহারাজ র, 
বািনয়াকা র, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

র, ৭নং মহারাজ র, 
বািনয়াকা র, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০, 
এম.এস.এস-৩.৪৪

১২৭৭৮১৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫২। মাঃ ইমরান হােসন, িপতা: 
মাঃআলী আকবর ( ত)।

২৬৮, াট-৪-এ, দওয়ান, 
ম  আজম র, দি ণখান, 
উ রা, ১২৩০, উ রা 

বথানা, ঢাকা।

৩নং আকবর মি ল, 
বািলপাড়া, ৮৫০২, 
ই রকানী (িজয়ানগর), 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ১০/০৩/১৯৮৮ ৯৪০১১৪০, ২৩ /০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫৩। মাঃ মা ন কবীর, িপতা: 
ত: আ র রা াক।

আ িলয়া, খ িরয়া, 
রাম র, ৭৪১০, 
চৗগাছা, যেশার।

আ িলয়া, খ িরয়া, 
রাম র, ৭৪১০, 
চৗগাছা, যেশার।

যেশার। ২০/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৭, 
এম.এস.এস-৩.৪৮

১৭২৬২৩২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৫৪। আজিরন কারীম, িপতা: মাঃ 
আমজাদ হােসন।

২৩৩,২৩৪, উইজডম সাজ 
ভ ািল, ব গাড়ান, ২নং 
ওয়াড, ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

২৩৩,২৩৪, উইজডম সাজ 
ভ ািল, ব গাড়ান, ২নং 
ওয়াড, ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

ঢাকা। ৩০/০৯/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১২, 
এম.এস.এস-৩.৩২

১২৭৭৭৮৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫৫। আশরা ামান, িপতা: 
আ া ামান।

৪থ তলা (বামপাশ), বাসা-
৩৯, সড়ক-০৮, ক-এইচ, 
সকশন-০২, িমর র-২, 

১২১৬, ঢাকা।

রিহম ানশন, ভােজ র 
বাজার, াম: ম রা, 
ভােজ র, ৮০২১, নিড়য়া, 

শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১০/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮, 
এম.এস.এস-৩.৪৮

০৬৬৬৭৭৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫৬। নাজমা খা ন, িপতা: ত: 
তাতা িময়া।

আব ল হােসেমর বািড়, 
র, ১নং চরম য়া, 

চরম য়া (ওদারহাট), 
৩৮০৯, সদর, নায়াখালী।

আব ল হােসেমর বািড়, 
র, ১নং চরম য়া, 

চরম য়া (ওদারহাট), 
৩৮০৯, সদর, নায়াখালী।

নায়াখালী ২১/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭১৬১৫৪৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫৮। মাঃ আিরফ র নী, িপতা: 
মাঃ জিসম উ ীন।

িবরাশী, ৩নং তারাটী 
ইউিনয়ন, খামােরর বাজার, 
২২০৪, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

িবরাশী, ৩নং তারাটী 
ইউিনয়ন, খামােরর 
বাজার, ২২০৪, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১০/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৫০

০৮৭৮২০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫৯। রিক  ামন, িপতা: 
িফেরাজ হােসন।

ইিলশেকাল, বহর র, 
বািলয়াকাি , ৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

ইিলশেকাল, বহর র, 
বািলয়াকাি , ৭৭৩০, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০৭/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.১৯, 
এম.এস.এস-৩.১৮

১১৯৮৪৪২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬০। নািছর উ ীন, িপতা: আ  
ইউ ফ।

াট-১৩ জ, হলউদয়ন 
র করবী, ট- জ-৪, ক-
জ, সকশন-৩, িমর র, 

ঢাকা-১২১৬।

রাজামারা, মেহশ র, 
৩৫৬০, ব ড়া, িম া।

িম া। ১২/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৯, 
এম.এস.এস-৩.৬৭

১৭২৬২০৫, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৬১। নাজ ল হাসান, িপতা: 
শিফ ল ইসলাম।

১৫/িড (৪থ তলা), জয়নাগ 
রাড, চকবাজার মেডল 

থানা, ২৮নং ওয়াড, 
চকবাজার, ১২১১, 
লালবাগ, ঢাকা।

হাি ং-৮১৭, পি ম 
আ র টা র পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, টাংগাইল, ১৯০০, 
টাংগাইল সদর, টাংগাইল।

টা াইল। ১৭/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬

০৪৫৮৭১২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬২। মাঃ তাফােয়ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল হািকম।

আলাপিসংহ, মশািদয়া, 
তারা , খামােরর বাজার, 
২২০৪, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

আলাপিসংহ, মশািদয়া, 
তারা , খামােরর বাজার, 
২২০৪, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.১০

৭৫৬৫৩৭৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৩। মাঃ রােসল িময়া, িপতা: 
মাঃ মজ  িময়া।

হােস ী ব আত কা 
পাড়া, হােস ী, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

হােস ী ব আত কা 
পাড়া, হােস ী, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৩৬

৭৬৬৫২৯২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৪। মাঃ জাকািরয়া মা া, 
িপতা: আ স সামাদ মা া।

ল রাড, খাগড়া, খাগড়া, 
২৪১০, বধলা, ন েকানা।

ল রাড, খাগড়া, খাগড়া, 
২৪১০, বধলা, ন েকানা।

ন েকানা। ০৩/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী।

০২৪৯৮৩৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৫। মাঃ আ র রহমান শা , 
িপতা: মাঃ রমজান আলী।

মা াপাড়া, রানীিশ ল, 
২১৩০, বরদী, শর র।

মা াপাড়া, রানীিশ ল, 
২১৩০, বরদী, শর র।

শর র। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৮১

০২৩৮১৫৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৬। উ ল, িপতা: মাঃ হািফ র 
রহমান।

আগিদ িলয়া, মাকনা, 
কদার র, ১৯৩৯, 

নাগর র, টাংগাইল।

আগিদ িলয়া, মাকনা, 
কদার র, ১৯৩৯, 

নাগর র, টাংগাইল।

টা াইল। ১০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৬৯২৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৭। মাঃ গাফফা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ শাহ আলম।

৩৬০ হাি ং, কয়ার খালী, 
০৯নং ওয়াড, িব া , 
২৩০০, িকেশারগ ।

৩৬০ হাি ং, কয়ার 
খালী, ০৯নং ওয়াড, 
িব া , ২৩০০, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-২.৯২

৮১৪৬৬০৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৬৮। মাঃ উ ল আলী, িপতা: 
মাঃ লােয়চ আলী।

ম-২০১০, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

বাতন বাঘবপর, ৬নং 
সা য়া, কাউয়াগাড়া, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১২/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩, 
এম.এস.এস-৩.৩৫

৮৮৬৯৬৭৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৯। মাছা: খািদজা খা ন, িপতা: 
মাঃ ল আিমন।

জিলল র, ৪নং ওয়াড, 
মেহশ র, ৭৩৪০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

জিলল র, ৪নং ওয়াড, 
মেহশ র, ৭৩৪০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৩/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৬, 
এম.এস.এস-৩.৬১

১২৭৭৮১৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭০। মাঃ আ ল লিতফ, িপতা: 
মাঃ আ স ছ র।

চর গা র, গা র, পটল, 
১৯৭৪, কািলহািত, 
টাংগাইল।

চর গা র, গা র, 
পটল, ১৯৭৪, কািলহািত, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০২/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৮৩১৯৪৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭১। রােসল রানা, িপতা: 
তাফােয়ল আহেমদ।

ম-৪২২, জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

৩৫৫, নরদহী, রাখাল 
গাছী, বেগর গাছী, ৭৩৫১, 
কািলগ , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৫/০৭/১৯৯৩ দািখল-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-২.৬৯ 
এম.এস.এস-৩.০৩

১২৭৭৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭২। মাঃ আিন র রহমান, িপতা: 
মাঃ আিকম উ ীন।

ম-৯০, সিল াহ সিলম 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

উ রা িদগং, হলাতলা, 
৯৪১০, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৮/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৯

৮৮৬৯৭২০, ২৪ ৩০০

১২৭৩। মীর মােজ র রহমান, িপতা: 
আলতাফ হােসন।

১০১, িহ াই পাড়া, ০৮নং 
ওয়াড, িচনা ড়া, ১৯৭৪, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

১০১, িহ াই পাড়া, ০৮নং 
ওয়াড, িচনা ড়া, ১৯৭৪, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

টা াইল। ২৯/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০১৯৪২৬৮/০৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৪। গাজী সানিজদা ইসলাম, 
িপতা: গাজী মাঃ ল 
ইসলাম।

২৫নং হাউস, রাড-০৪, 
ক-ই, বন , রাম রা, 

১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

ইছা গাজীর বািড়, 
এনােয়ত র, ২নং ধলই, 
এনােয়ত র, হাটহাজারী, 
চ াম।

চ াম। ০৭/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৪০৭৬৬২/২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৭৫। মাঃ নািস ল হক, িপতা: 
মাঃ করামত আলী িমঞা।

ম-১০৫/িব, আ জািতক 
ছা াবাস, ঢাকা কেলজ, 
ঢাকা, িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

হািবব র, কশবকাঠী, 
৮২২২, উিজরা র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।।

১০৮০৮৯৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৬। সািবনা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ শহীদ উ াহ।

আ ল হামীদ সড়ক, লন-
৪, বাসা-২, আবািসক, 
ফেয়স লক, চ াম।

রাজার গা বাড়ী, 
হারািময়া, ওয়াড-০৫, 
বকতীর হাট, ৪৩০০, 
স ীপ, চ াম।

চ াম। ১৫/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪১২৫৩৮২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৭। মাঃ গালাম মা ফা, িপতা: 
মাঃ আ ল বাকী সরকার।

ম-২০৪, ি েযা া 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ম  উিড়য়া, উিড়য়া, 
নভির, ৫৭৬০, লছিড়, 

গাইবা া।

গাইবা া। ০৩/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৯, 
এম.এস.এস-৩.৫৬

৬৫১১৭২৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৮। িরপন মি ক, িপতা: অিসত 
মি ক।

রং র, ১২নং রং র 
ইউিনয়ন, ৬নং ওয়াড, 
শ য়া বাজার, ৯২৫৩, 

িরয়া, লনা।

রং র, ১২নং রং র 
ইউিনয়ন, ৬নং ওয়াড, 
শ য়া বাজার, ৯২৫৩, 

িরয়া, লনা।

লনা। ২৫/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.১০, 
এম.এস.এস-৩.২১

০৭১৫৮৬৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৯। রাজলীন মিন হালদার, 
িপতা: ি ফান হালদার।

বাসা-৮৮, লক াইভ 
রাড, স র-০৭, উ রা, 

ঢাকা-১২৩০।

া+ পা:+ইউিনয়ন: 
কাি , থানা: 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

গাপালগ । ০৩/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৩৮৫১৮৯৮, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮০। িসরা ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ জালাল উ ীন।

নওহাটা, মাচনা, নওহাটা, 
৮১৪১, ক দ র, 
গাপালগ ।

নওহাটা, মাচনা, নওহাটা, 
৮১৪১, ক দ র, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ২৮/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫২৯৭৫৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৮১। র হােসন, িপতা: 
আলী ি ন।

িপ িলয়া, রিদয়া, 
বথইর, ২৩৩০, ক য়াদী, 

িকেশারগ ।

িপ িলয়া, রিদয়া, 
বথইর, ২৩৩০, ক য়াদী, 

িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০২/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮০৮৭৪৩৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৩। ইমাম হােসন ইঁয়া, িপতা: 
বলােয়ত হােসন ইঁয়া।

১৪৩, তারাশাইল, 
কনসাৈপত, তারাশাইল, 
৩৫৮৩, চৗ াম, িম া।

১৪৩, তারাশাইল, 
কনসাৈপত, তারাশাইল, 
৩৫৮৩, চৗ াম, িম া।

িম া। ১০/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০, 
এম.এস.এস-৩.১৭

১৪৫৬৫০৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৪। শাম ল আলম, িপতা: মাঃ 
শিহ ল ইসলাম।

নয়রিশ, সদর র, ৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

নয়রিশ, সদর র, ৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১০/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৫৫৮১১৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৬। মাঃ রােসল আহেমদ, িপতা: 
মাঃ মিনর হােসন।

প ল ( সরাই বাড়ী), 
ল ী র, পয়ালগাছা, 
৩৫৬১, ব ড়া, িম া।

প ল ( সরাই বাড়ী), 
ল ী র, পয়ালগাছা, 
৩৫৬১, ব ড়া, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-২.৮২

৭১৭২৬৩১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৭। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ ফিরদার রহমান।

ম-৪৫০, মওলানা ভাসানী 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

উফারমাড়া, ঠা রপাড়া, 
িড়মারী ইউিনয়ন, 
িড়মারী, ৫৫৪২, পাট াম, 

লালমিনরহাট।

১৫/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮

১৭২৬২৩৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৮। মাঃ আেনায়া ল কাঠীর, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

ম-৩২৭, ি েযা া 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ফলসী, হিরনা , ৭৩১০, 
হিরনা , িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৮, 
এম.এস.এস-৩.৬৭

১২৭৭৭১৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৯। মাঃ মাহ বার রহমান, 
িপতা: মাঃ নয়া িময়া।

হাট ল বাড়ী দি ণ পাড়া, 
লবাড়ী, ওয়াড-০২, 
লবাড়ী, ৫৮২০, সািরয়া 

কা ী, ব ড়া।

হাট ল বাড়ী দি ণ পাড়া, 
লবাড়ী, ওয়াড-০২, 
লবাড়ী, ৫৮২০, সািরয়া 

কা ী, ব ড়া।

ব ড়া। ১১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৫৬০৭৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৯০। মাঃ েবল হাসাইন, িপতা: 
মাঃ আ ল মিজদ।

িক ং চর, জয়ম প, 
১৮২২, িসংগাইর, 
মািনকগ ।

িক ং চর, জয়ম প, 
১৮২২, িসংগাইর, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ২৭/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩

১২৭৭৭৫৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯১। আ ল িমন, িপতা: মিজবর 
রহমান।

ম-০৪, সিল াহ সিলম 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

ঝাল র, িকেক, ৫৮১০, 
িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ১৫/০২/১৯৮৯ দািখল-৪.৫০ আিলম-
৪.৫৮ িব.এস.এস.-
৩.২৪, এম.এস.এস-
৩.২৫

০৩৯২৩৬৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯২। মাঃ আ  হাসান, িপতা: 
মাঃ আিছর উি ন।

৫২৫, মা ারদা যেসন 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা

সালাগাড়ী, িকচক, 
৫৮১০, িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৫০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-
৩.৪১, এম.এস.এস-৩.৪৭

১২৭৭৮২৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯৩। মাঃ েবল িময়া, িপতা: 
আ ল আিজজ।

৫৫৬, মা ারদা যেসন 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা

অর বাদ, কাইলা , 
২৪০০, ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

ন েকানা। ১৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮, 
এম.এস.এস-৩.২৩

১২৭৭৭৩৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯৪। মাঃ খিল র রহমান ঞা, 
িপতা: মাঃ আ ল আিজজ 

ঞা।

মৗেজবালী, কাইলাটী, 
শােহরবা  এিতম খানা, 
২৪০০, ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

মৗেজবালী, কাইলাটী, 
শােহরবা  এিতম খানা, 
২৪০০, ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪৫৪৯২১৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯৫। মাঃ ফজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ রশা র রহমান।

চক ক াণী, ঘাট, 
ক াণী, ৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

চক ক াণী, ঘাট, 
ক াণী, ৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস-িব+

৭৫২৯৬৯২, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৯৬। মাহা দ তাফা ল 
ইসলাম, িপতা: মাহা দ 
িসরা ল ইসলাম।

হাি ং-৫৭৩৮, ২নং ল, 
পি ম তঘিরয়া আ/এ, 
হিবগ  সদর, ৩৩০০, 
হিবগ ।

হাি ং-৫৭৩৮, ২নং ল, 
পি ম তঘিরয়া আ/এ, 
হিবগ  সদর, ৩৩০০, 
হিবগ ।

হিবগ । ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৮৩ আিলম-
৪.২৫ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৮১৯১৭৩০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৯৯। মাঃ সিলম আকবর, িপতা: 
ত: মাঃ িজ াত আলী 
মা া।

মাঃ সিলম আকবর, 
বাংলােদশ পরমা  শি  
ক , (ঢাকা িব িব ালয় 

ক া াস), এন িপ ই িড 
ভবন, ৪, কাজী নজ ল 
ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, 
১০০০, ঢাকা।

হািমরদী ( ব পাড়া), 
হািমরদী, ৭৮৩০, ভাংগা, , 
ফিরদ র,।

ফিরদ র। ০৪/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৮০৫৮১, 
১৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০০। মাঃ আল আিমন, িপতা: 
মাঃ আফাজ উি ন।

জ ািত কমািশয়াল 
স ার, িব ৯৩, মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া, ঢাকা-১২১৯।

আমািনয়া কা া, ৬নং 
পাঠাকাটা, েধর চর, 
২১৫০, নকলা, শর র।

শর র। ৩০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৮১৭৮৯৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০১। মাঃ বােছত য়াইব লভ, 
িপতা: মাঃ ছলা র রহমান।

৩২৬/৬, (৫ম তলা), 
বালী এলাকা, যা াবাড়ী, 

১২০৪, যা াবাড়ী, ঢাকা।

সাহা র, ১১নং প চগািছ 
ইউিনয়ন, জাহা ীরাবাদ, 
৫৭১০, পীরগ , রং র।

রং র। ২৯/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১১, 
এম.এস.এস-৩.৩৮

১৫৯৭৭৫২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০২। ন র হাসান, িপতা: ওমর 
আলী।

ভ ডা া, রায় র, 
গৗরনগর, ৭৪৭১, বাঘার 

পাড়া, যেশার।

ভ ডা া, রায় র, 
গৗরনগর, ৭৪৭১, বাঘার 

পাড়া, যেশার।

যেশার। ২৫/০৫/১৯৮৮ দািখল-৩.৫০ আিলম-
৪.০৮ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

১৪৩৩৪২১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৩। মাছা: আজিমনারা বগম, 
িপতা: মাঃআ ল আিজম।

: মাঃ আ ল আিজম, 
দবী র, ১৫নং দবী র, 

৫১০০, ঠা রগ ও সদর, 
ঠা রগ ও।

: মাঃ আ ল আিজম, 
দবী র, ১৫নং দবী র, 

৫১০০, ঠা রগ ও সদর, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ২৯/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮

০৭১৫৫৮১, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৪। মাঃ শাহা ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান আলী।

র নামাপাড়া, 
র, শাহবে গী, 

িমজা র, ৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

পি ম পাড়া সড়ক, 
কামাল র, চ ন বাইশা, 
৫৮৩১, সািরয়াকা ী, 
ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৪৮৯৮৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩০৫। িপয়াস চ  দাস, িপতা: 
বংশীধারী দাস।

রাজ মাহন দােসর বাড়ী, 
চর জ ািলয়া, ৭নং 
হািজর হাট ইউিনয়ন, 
ক না নগর, ৩৭৩১, 
কমলনগর, ল ী র।

রাজ মাহন দােসর বাড়ী, 
চর জ ািলয়া, ৭নং 
হািজর হাট ইউিনয়ন, 
ক না নগর, ৩৭৩১, 
কমলনগর, ল ী র।

ল ী র। ২০/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৬৬১৬৬৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৬। কিনকা রানী ম ল, িপতা: 
গারা  ম ল।

কানারগাও, ফেতজ র, 
লানিসং, ৮০২০, নিড়য়া, 

শরীয়ত র।

কানারগাও, ফেতজ র, 
লানিসং, ৮০২০, নিড়য়া, 

শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০৪/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৮০, 
এম.এস.এস-৩.৮৬

১১৪৮৯৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৭। খােদজা ইয়াছিমন লািক, 
িপতা: মাঃ র উি ন।

১৬৭, ধরা, ১নং ওয়াড, 
ধরা, ৩১৭০, 

িবয়ানীবাজার, িসেলট।

১৬৭, ধরা, ১নং ওয়াড, 
ধরা, ৩১৭০, 

িবয়ানীবাজার, িসেলট।

িসেলট। ০৪/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.১৭ 
এম.এস.এস-৩.২৩, 
আইিস -৩.৭০

৭২৯৮৬৪১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৮। লাব  ম ল, িপতা: আ ল 
হােসন।

উপেজলা পিরসং ান 
অিফস, ঘাটাইল উপেজলা, 
ঘাটাইল, ১৯৮০, টাংগাইল।

ম ল বাড়ী, গািপনাথ র, 
িজ. রাম র, ১৯৬০, 

য়া র, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৯১৪১৪৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০৯। মনীষা হালদার, িপতা: 
রনিজৎ হালদার।

মা া ( বড়বািড়), মা া, 
জ া, পীেররপাড়, ৮২২১, 
উিজর র, বিরশাল।

মা া ( বড়বািড়), মা া, 
জ া, পীেররপাড়, ৮২২১, 
উিজর র, বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৯০৪৮৬৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১০। সািমহা তাবাস ম, িপতা: 
ঈ ীস আলী।

: ঈ ীস আলী, পা িরয়া, 
বাঘা, ৬২৮০, রাজশাহী।

: ঈ ীস আলী, পা িরয়া, 
বাঘা, ৬২৮০, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৫/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস-৩.২৫

১১৫৯৪৫৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩১২। মাফ হা লতান, িপতা: 
িপ.এম. মন র রহমান।

৫২/এ, রাড-১২, 
সেকরেটক, মাহা দ র, 

১২০৭, ঢাকা।

কা া, আউচপাড়া, 
খাল াম,  ৬২৫০, 
বাগমারা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১০/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৫৭৫১৪০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১৩। হাওয়া আ ার, িপতা: মাঃ 
জালাল উি ন সরকার।

পলাশ কানন, ৩৬/ঘ, 
সানিকপাড়া, ২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

পলাশ কানন, ৩৬/ঘ, 
সানিকপাড়া, ২২০০, সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০, 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২৩২৪৬৯০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১৪। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সাহরাব মা া।

গা র ( বকার লা), 
১নং ঈশান গাপাল র, 
মিমন খার হাট, ৭৮০১, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

গা র ( বকার লা), 
১নং ঈশান গাপাল র, 
মিমন খার হাট, ৭৮০১, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০১/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী।।

০২৪৪৪০০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১৫। জািকর হাসাইন, িপতা: 
মাঃ এলাহী র ানী।

ম-১০২, , সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

তা ক লালী, ভলাবাড়ী, 
হাজীগ , ৫৫১০, 
আিদতমারী, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ১৫/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৭ 
এম.এস.এস-৩.৫৮

০৮০১২৩৩, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১৬। র মাহা দ, িপতা: মাঃ 
আিমর আলী।

চর বামেনর চর, ৪নং 
রৗমারী/ওয়াড-৪, ৫৬৪০, 
রৗমারী, িড় াম।

চর বামেনর চর, ৪নং 
রৗমারী/ওয়াড-৪, ৫৬৪০, 
রৗমারী, িড় াম।

িড় াম। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৫৭৫৮৮০৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১৭। মাহা দ ম ল হাসান, 
িপতা: ত: িসরাজ আলী।

১৯/িড-১১, উ র টালার 
বাগ, িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬।

তারকাি , পাগলিদঘা, 
ওয়াড-০৮, তারাকাি , 
২০৫৫, সিরষাবাড়ী, 
জামাল র।

জামাল র। ১৯/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৯৪

০৮৯৭৪৮৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩১৯। মাহা দ ল আমীন, 
িপতা: খারেশদ আলী।

মৗজাপানাটী, ৮নং 
ডৗহােখালা, ডৗহােখালা, 

২২৭০, গৗরী র, 
ময়মনিসংহ।

মৗজাপানাটী, ৮নং 
ডৗহােখালা, ডৗহােখালা, 

২২৭০, গৗরী র, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৭৪৭৩৯৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২০। সয়দ রিবউল ইসলাম, 
িপতা: সয়দ গালাম 
মা ফা।

বাসা-০৭, সড়ক-১৩, উ রা 
মেডল টাউন, ১২৩০, উ রা 
ঢাকা।

: হাসেনয়ারা বগম, 
রাজপাট, গাওলা বাজার, 
৯৩৮০, মা া হাট, 
বােগরহাট।

বােগরহাট। ১৫/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.০০ 
এম.এস.এস-৩.৪৪

০৫৮৪৭০৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২১। মাঃ আফজাল হােসন, 
িপতা: মাঃ তিকম উি ন।

৩৩০, ৬ (এ), রাড-০৩, 
আদাবর, মাহা দ র, 
১২০৭, ঢাকা।

পািনশাইল, ভডাংগা, 
স ইপাড়া, ৬২৫০, 
বাগমারা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.১২৯ 
এম.এস.এস-৩.২২৯

৯৮৬৭৫৮৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৩। তাজিনম জাহান খী, িপতা: 
মাঃ আব ল মা ান।

িস-০৫, িব-০৭, ব ন 
কমে , সরকারী 
কেলানী, তালতলা, 
আগারগ ও, ১২০৭, িমর র, 
ঢাকা।

বাসা-০২, সড়ক-০২, 
কাঠপি , প য়াখালী, 
৮৬০০, প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.১৫ 
এম.এস.এস-৩.১৬

৮৫৮২৮২০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৪। আিজ ল ইসলাম, িপতা: 
লতান সরদার।

অিভযা া-৫৪, বড় দওড়া, 
৫৪নং ওয়াড, িনশাতনগর, 
১৭১১, ট ী, গাজী র।

জ া, বােহর ঘাট, ৮২২১, 
উিজর র, বিরশাল।

বিরশাল। ১৭/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৫২৯৭৬৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৫। ক.এম. আসা ামান, 
িপতা: মাঃ বিদউ ামান।

জ, নপালতলী, 
কদমতলী, ৫৮২১, 
গাবতলী, ব ড়া।

জ, নপালতলী, 
কদমতলী, ৫৮২১, 
গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.-িব

৪২৮৮৮৪৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৬। আফছানা হােসন ণা, 
িপতা: মাঃ আলমগীর 
হােসন তা কদার।

রজাউল কিবর, হযরত 
শাহ আলী মেডল হাই ল, 
১০/এ, ক-িস, ১ম 
কেলানী, দা সসালাম, 
১২১৬, ঢাকা।

৪০নং ওয়াড, কািছপাড়া, 
০১নং কািছপাড়া, 
কািছপাড়া, ৮৬২২, 
বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.২২

০৮৯৭৫১৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩২৭। শামীম হােসন, িপতা: ছয়ব 
আলী।

ড়তলা, ড়তলা(৭নং), 
লি য়া, ২৩২৬, পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

ড়তলা, ড়তলা(৭নং), 
লি য়া, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০৭/১৯৮৯ দািখল-৩.৭৫ আিলম-
৪.০৮,  িব.এস.এস.- ১ম 

ণী, এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৭৫৬৫৪৫৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৮। জােহদা আ ার, িপতা: ছয়ব 
আলী।

বাহািদয়া, এগারিস র, 
বাহািদয়া, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

বাহািদয়া, এগারিস র, 
বাহািদয়া, ২৩২৬, 
পা ি য়া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৮৯ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৪.৬৭  িব.এস.এস.- ১ম 

ণী, এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৭৫৬৫৪৫৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৯। মাঃ তাই র রহমান, িপতা: 
মাসেলম উি ন।

না াইল চৗরা া, 
বা ্ ই াম, ৪নং চ ী পাশা, 
বা ই াম, ২২৯১, না াইল 
ময়মিসংহ।

না াইল চৗরা া, 
বা ্ ই াম, ৪নং চ ী পাশা, 
বা ই াম, ২২৯১, 
না াইল ময়মিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৭

৫৪১১৫২০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩০। শােহদ কামার, িপতা: 
এনােয়ত উ াহ।

ম-১০১, ার এ. এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা।

ডা: কামাল উি েনর 
বািড়, চরকাকড়া, ৩৮৫০, 
কা াণীগ , নায়াখালী।

নায়াখালী ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৪.৪২  আিলম-
৪.৪২,  িব.এস.এস.-
২.৯৮ এম.এস.এস-৩.২৫

১২৭৭৯৩০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩১। খািদজা বগম কিবতা, িপতা: 
মাঃ িসি র রহমান।

বাসা-২০, রাড-০৩, ১, ই 
এিভিনউ, ওয়াড-০৮, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

া:আটখালী, ইউিনয়ন: 
ডা য়া, পা: আটখালী, 
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৫২ 
এম.এস.এস-৩.০৬

০৮৯৭৬৩৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩২। মাঃ আ স সালাম, িপতা: 
মাঃ সােনায়ার আলী।

চ পাড়া, ৫নং ওয়াড, 
মেহর র, ৭১০০।

চ পাড়া, ৫নং ওয়াড, 
মেহর র, ৭১০০।

মেহর র। ১৬/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৯৭৪১৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৩৩। আই ব আলী, িপতা: 
কির ামান।

৭৬৩/৮, মিন র, িমর র-
২, ১২১৬, িমর র, ঢাকা।

ফািজল র উ র পাড়া, 
ফািজল র, ১নং 
চরপােকর দহ, তঘিরয়া 
বাজার, ২০১০, মাদারগ , 
জামাল র।

জামাল র। ২২/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪৯৭৫৫৬, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩৪। মাঃ নাজ ল আহসান, 
িপতা: মাঃ কােসম।

: এডেভােকট ফখ ি ন, 
ম-৪০২৫, ৪থ তলা, 

আইনজীবী এেন  ভবন-২, 
কাটিহল, কাট িবি ং, 

৪০০০,, কােতায়ািল, 
চ াম।

: মাঃ কােসম, ত: 
হাজী তয়েবর বািড়, 
বিশ ামান উ  
িব ালেয়র দি ণ ব 
কােন, হাইলধর, ৪৩৭৬, 

আেনায়ারা, চ াম।

চ াম। ০৩/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২২ 
এম.এস.এস-৩.১৩

১৪৯১৬৮৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩৫। শািহদা লতানা, িপতা: 
ল ইসলাম।

ি য়া পাড়া, বাররচর, 
কাচারী বাজার, ২২০৪, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ি য়া পাড়া, বাররচর, 
কাচারী বাজার, ২২০৪, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০

১৪৬৪২০০, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩৭। মাঃ আ  বকর িসি ক, 
িপতা: মাঃ আ: গিন সরদার।

১৯/িড, ১১, উ র টালার 
বাগ, িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬।

জয় র, বাহা র র, 
ওয়াড:০৮, বাহা র র, 
৭৭২০, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ১০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.০৫

০৮৯৭৫৭৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩৯। এ. ক.এম. কািনজ ফারহানা 
কণা, িপতা: এম.এ. কােশম।

ম-৩০০৪, শাম ন নাহার 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

বাসা-১৮০০-০০, গাবতলা 
পাড়া, ০২নং ওয়াড, 
কাটচ দ র, ৭৩৩০, 
কাটচ দ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৭/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭

০৫৮৪৬২৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪১। মাঃ বদ ল আলম, িপতা: 
মর ম মাঃ লাকমান শখ।

২/িড িনহািরকা, িলশ 
কমে , িনউমােকট-
১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

মসল হাটা, মি ক র, 
শী, ৭৫১১, লাহাগড়া, 

নড়াইল।

নড়াইল। ১৪/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.-২.৭৫

০৬৬৬৭৮১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৪৩। আিবর হােসন, িপতা: আ ল 
বাশার সরদার।

নােগর পাড়া, ৮০৫০, 
গাসাইরহাট, শরীয়ত র।

নােগর পাড়া, ৮০৫০, 
গাসাইরহাট, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০৫/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

০৭১৬০০৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৪। পিল রাণী পাল, িপতা: রতন 
পাল।

পাল পাড়া, ল ী র, 
রাধানগর, নারায়ন র, 
১৬৩০, রায় র, নরিসংদী।

পাল পাড়া, ল ী র, 
রাধানগর, নারায়ন র, 
১৬৩০, রায় র, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৬০১৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৫। মাঃ মখেল র রহমান, 
িপতা: মাঃ শিরফ উ ীন।

ম-১৬৭, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

ািত- তািড়য়া সড়ক, 
ািত, তািড়য়া, ৫০৪০, 

আেটায়ারী, প গড়।

প গড়। ২০/০৪/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৬১ 
এম.এস.এস-৩.৭২

৮৮৬৯৭৪৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৭। মিরনা খানম, িপতা: মাঃ 
আ ল খােলক।

িহররাম র, ৭নং ওয়াড, 
প ীতলা,  ৬৫৪০, 
প ীতলা, নওগ ।

িহররাম র, ৭নং ওয়াড, 
প ীতলা,  ৬৫৪০, 
প ীতলা, নওগ ।

নওগ । ১০/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৪০ 
এম.এস.এস-৩.৪৫

৭৭৮০৮৩৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৮। সয়দ িরয়া ল ইসলাম, 
িপতা: সয়দ শাহাদত আলী।

ম-২১৪/এ, শহীদ সালাম 
বরকত হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

খারহাট, কািশয়ানী, 
৮১৩০, কািশয়ানী, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ০১/১০/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৬

১৭২৬২৪৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৯। মািরয়া িবনেত মাবারক, 
িপতা: মাঃ মাবারক 
হােসন।

জ.িব. হামস, ৭/২, 
ভগবতী ানাজ  রাড, 
হাটেখালা, ওয়ারী, ঢাকা।

িরয়া, ক য়া, চ দ র। চ দ র। ০৭/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৩ 
এম.এস.এস-৩.৭৩

০১৮৪৭২১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫০। েমাঃ নাজ ল হােসন, 
িপতা: মাঃ গালাম মা ফা।

লাওঘাটা, ধাইনগর, 
চককীি , ৬৩৪১, িশবগ , 
চ পাইানবাবগ ।

লাওঘাটা, ধাইনগর, 
চককীি , ৬৩৪১, িশবগ , 
চ পাইানবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ২৫/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২.৭৬২ 
এম.এস.এস-৩.১০

০৬৬৬৫০৬, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৫১। অ বা চাকমা, িপতা:  
মাহন চাকম।

: অি কা চাকমা, অ ণী 
াংক, লশী শাখা, 

চ াম, ৪২০৯, লশী, 
চ াম।

: অি কা চাকমা, া: 
খবংপিড়য়া, খাগড়াছিড়, 
৪৪০০, খাগড়াছিড় সদর, 
খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ৩০/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৩২ 
এম.এস.এস-৩.৩৮

২৩৩৯৫২৩/০১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৩। আব াহ আল- মা ন, 
িপতা: ত: এমদা ল হক।

কািতয়ারচর মািরয়া/৪নং, 
িকেশারগ , ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর।

কািতয়ারচর মািরয়া/৪নং, 
িকেশারগ , ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.০০ 
এম.এস.এস-৩.২৫

১৮৩১৯৫৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৪। পা া রানী সরকার, িপতা: 
সেত  চ  সরকার।

আন র (সরকার ভবন), 
আন র, কলমাকা ী, 
২৪৩০, ন েকানা।

বড়ইউ , বড়খাপন, 
২৪৩০, কলমাকা া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০৮/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৫৬৫৪১৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৭। মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
িপতা:ফজর আলী।

ম-১০৪, ি েযা া 
িজয়াউর রহমান হল,  
ঢাকা িব িব ালয় 
রিজ ার িবি ং,  ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

সাগরদ ড়ী, ২নং 
সাগরদ ড়ী, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

যেশার। ০৫/০৫/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস-৩.২৮

১২৭৭৭৪৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৮। মাঃ জামাল উি ন, িপতা: 
মাঃ কািজম উি ন।

ম-১৩৯, জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

হাটিশরা, চািলতাডা া, 
হাটিশরা, ৬৭১০, 
কািজ র, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০২/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১৭ 
এম.এস.এস-৩.২২

০৭১৫৯৫৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৯। মাঃ সাঈ ামান, িপতা: 
মাঃ সবেদল মা া।

ম-৫১১, ার এ. এফ 
রহমান হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িবজয়নগর, ি মাতা মাড়, 
৬নং কািশম র ইউিনয়ন, 
২নং ওয়াড, খাজার হাট, 
৭৪০৭, যেশার সদর, 
যেশার।

যেশার। ০১/০৭/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০৪ 
এম.এস.এস-২.৮৪

০৭১৬০০৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬০। ফােতমা আ ার িম , িপতা: 
ত: মাঃ মিনর উি ন।

বািড়-২৩, জািহর পি ম 
পাড়া, ওয়াড-০৯, 
সা িলয়া, ১৩৬১, ডমরা, 
ঢাকা।

বািড়-২৩, জািহর পি ম 
পাড়া, ওয়াড-০৯, 
সা িলয়া, ১৩৬১, ডমরা, 
ঢাকা।

ঢাকা। ২০/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.-িব

১৬৮১৪৭১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৬১। মাঃ সালমান রজা, িপতা: 
মাঃ আ র রিশদ।

িশব র, মানাখালী, 
কদারগ , ৭১০০, 
িজবনগর, মেহর র।

িশব র, মানাখালী, 
কদারগ , ৭১০০, 
িজবনগর, মেহর র।

মেহর র। ১৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৪ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬২৪৪২১৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬২। মাঃ খাকন সরকার, িপতা: 
আ: রিশদ সরকার।

২১/১, রাড-৪, ক-ই, 
পলাশ র, দিনয়া, দিনয়া, 
১২৩৬, কদমতলী, ঢাকা।

কালাপাহািড়য়া, ১৪৪০, 
আড়াইহাজার, নারায়নগ ।

নারায়নগ । ০৫/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩ 
এম.এস.এস-৩.১৬

০৩৩৯৬২৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬৩। মাবারক হােসন, িপতা: 
ল ইসলাম।

৫৩৪, বাগানবাড়ী, ১নং 
ওয়াড, ভরব, ২৩৫০, 
ভরব, িকেশারগ ।

৬৯৪, গাপাল র, ৭নং 
ওয়াড, িশ লকাি , 
২৩৫০,  ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৫/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৮৫ 
এম.এস.এস-২.৮৩

১০৮০৯৫৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬৪।  আিনকা, িপতা: ওয়ািহদ। বাসা-১০, রাড-৮/িব, 
মাহা ািদয়া হাউিজং 
সাসাই , ৩৩নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

বাসা-১২, হাটেখালা রাড, 
দায়ারপাড়া, ৮নং ওয়াড, 

মা রা, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ৩১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৯০৮০৪১, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬৬। গা দাস দব, িপতা: অমর 
চ  দব।

৬২৬, সরাই মসিজদ রাড, 
দিনয়া, ১২৩৬, কদমতলী, 
ঢাকা।

কামা া, কামা া, ৩৫৪০, 
রাদনগর, িম া।

িম া। ১৬/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮ 
এম.এস.এস-৩.২০

এ-০৩৩৯৬২৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬৭। মাঃ শািহন আলী, মাঃ 
আেয়ত আলী।

পাড়া বাড়ী, বনােপাল, 
বনােপাল, ৭৪৩১, শাশা, 

যেশার।

পাড়া বাড়ী, বনােপাল, 
বনােপাল, ৭৪৩১, শাশা, 

যেশার।

যেশার। ০৪/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৯৫ 
এম.এস.এস-৩.০৮

২৬৭৮৩০৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৬৮। ফারজানা মন র রাশা, 
িপতা: মন র-উল-আলম।

আল-আিমন টাওয়ার, 
১৪৩, শাি নগর (১১ তলা), 
১৩নং ওয়াড, শাি নগর, 
১২১৭, প ন, ঢাকা।

গাড়াগ , ১৩নং উেমদ র 
ইউিনয়ন, ৬নং ওয়াড, 
গাড়াগ , ৭৩০০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২০/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.১২ 
এম.এস.এস-৩.৪৮

২৪৭০৭৭৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৬৯। আলমগীর হাসাইন, িপতা: 
মাক দ আলম।

গাসাই র, ৬নং ফেত র, 
বড়নগর, ৩১৫০, গায়াইন 
ঘাট, িসেলট।

গাসাই র, ৬নং 
ফেত র, বড়নগর, ৩১৫০, 
গায়াইন ঘাট, িসেলট।

িসেলট। ২৬/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৫০- 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৫০৩৫৫১২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭০। শখ মাহা দ সায় াহ, 
িপতা: মাহা দ বলােয়ত 
হােসন।

ি  িভলা (৭ম তলা), 
১৯/১ ই, শখ সােহব 
বাজার, িনেপােটরা গিল, 
লালবাগ, ঢাকা-১২০৫।

বাসা-০৬, মিহলা কেলজ 
সড়ক, ৮নং ওয়াড, 
বাউফল পৗরসভা, 
বাউফল, প য়াখালী।

শরীয়ত র। ০৫/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-িব+ 
এইচ.এস.িস-িব+ 
িব.এস.এস.-এ 
এম.এস.এস-এ-

০৭১৬০১৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭১। হা দ িনজাম উ ীন, 
িপতা: সাম ল ইসলাম।

ম-৪০৯ ি েযা া 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

াম: মেলয়াবাদ, 
কািলয়াশ, মৗলভীর 
দাকান, ৪৩৮২, 

সাতকািনয়া, চ াম।

চ াম। ০১/০২/১৯৮৯ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.০০ িব.এস.এস.-৩.২২ 
এম.এস.এস-৩.৩৬

১২৭৭৯০৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭২। মাঃ তৗিহ র রহমান, 
িপতা: মাঃ রিফ র রহমান।

নায়াকাি , ল তলা, 
শেখর গ ও, ১৬৫০, 

মেনাহরদী, নরিসংদী।

নায়াকাি , ল তলা, 
শেখর গ ও, ১৬৫০, 

মেনাহরদী, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৮/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৫ 
এম.এস.এস-৩.৩০

১৮০৭৮১০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৩। মাঃ আির ল দা বাহা র, 
িপতা: মাঃ শাম ল দা 
বাহা র।

বািড়-১৪/িব, রাড-৩/এ, 
ম বাগ, দি ণ গ ও, 

বাসােবা, ১২১৪, স জবাগ, 
ঢাকা।

বািড়-১৪/িব, রাড-৩/এ, 
ম বাগ, দি ণ গ ও, 

বাসােবা, ১২১৪, স জবাগ, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০৪/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১১ 
এম.এস.এস-৩.১৯

০৫৬৯৭২৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৪। িম  চাকমা, িপতা: িনেরাদ 
বরণ চাকমা।

৬১৯/িব, াট-২এ, রাড-
৪, বা্ ল আমান হাউিজং, 
আদাবর, মাহা দ র, 
১২০৭, ঢাকা।

১৪২/১/ক, দি ণা 
জানািক রাড, 

পাইকপাড়া, িমর র, 
১২১৬, িমর র, ঢাকা।

খাগড়াছিড়। ১৭/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৭ 
এম.এস.এস-৩.০৮

১১৩৪০৫৬, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৫। মা দ রানা, িপতা: 
সালায়মান িময়া।

া নখালী, পগ , 
া নখালী, ১৪৬১, 

নারায়নগ ।

া নখালী, পগ , 
া নখালী, ১৪৬১, 

নারায়নগ ।

নারায়নগ । ১১/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০- 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১১৭০৩৯৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৭৬। এস.এম. কাওসার, িপতা: 
মাঃ ৎফর রহমান।

সাদী র, আিলয়াবাদ, 
বায় ল আমান, ৭৮০৩, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

সাদী র, আিলয়াবাদ, 
বায় ল আমান, ৭৮০৩, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৭/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৭ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৯০৮০৪২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৭। কাজী মাহা দ ইসমাইল 
হাসাইন, িপতা: কাজী মাঃ 

িসরা ল ইসলাম।

৫৬৩-িব, দিনয়া, দিনয়া, 
১২৩৬, ডমরা, ঢাকা।

কাজী মায়াে ম বাড়ী, 
দি ণ স া, িচকদাইর, 
গাইরা, ৪৩৪৩, রাউজান।

চ াম। ০১/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫ 
এম.এস.এস-৩.৩৮

এ-০৩৩৯৬২৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৮। মাঃ এনা ল হক, িপতা: 
ত: নিজর হােসন।

ম-৫২২ ার এ. এফ 
রহমান হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

দি ণ ম র, ধরনীবাড়ী, 
৫৬২০, উিল র, িড় াম।

িড় াম। ১৩/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১, 
এম.এস.এস-৩.৩৮

০৮০১২৩২, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭৯। আ াহ মা ফ, িপতা: 
ফা ক সাইন।

৯০/২, ই-২, আ  দীন 
হাসপাতাল লন, 
মগবাজার, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা, ঢাকা।

উ র রানাপাশা, 
রানাপাশা, নাচনমহল, 
নলিছ , ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৯৪ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.২৫

৯৭১৭৮২৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮০। মাঃ জয় ল আেবদীন, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

১৬/এ (৫ম তলা), 
লালেমাহন সাহা, ীট, 
দি ণ, মশ ী, নাির া, 
ওয়ারী, ঢাকা-১১০০।

হাসান র, বারঘিড়য়া, 
কিরমগ , ২৩১০, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৭/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২, 
এম.এস.এস-৩.৭০

০০৬৯৯৫৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮১। আল-আিমন, িপতা: আ র 
রিহম।

দিড়ঘিশলা, ব া, রাম র 
বাজার, ১৯৭৩, কািলহািত, 
টাংগাইল।

দিড়ঘিশলা, ব া, রাম র 
বাজার, ১৯৭৩, 
কািলহািত, টাংগাইল।

টা াইল। ০৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩

০৫৯৩৯০৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮৩। তাপস চ  ধর, িপতা: 
নীল চ  ধর।

বড় িমজা র, ক িচকাটা, 
বড় িমজা র, ১৬০২, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

বড় িমজা র, ক িচকাটা, 
বড় িমজা র, ১৬০২, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

১৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৬৬০৩২৪, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৮৪। রািজব চ  সরকার, িপতা: 
অিখল চ  সরকার।

কলিস র বাজার সড়ক, 
পি ম গামারী তলা, ২নং 
গামারী তলা/৪নং ওয়াড, 
কলিস র বাজার, ২৪১৬, 
ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ।

কলিস র বাজার সড়ক, 
পি ম গামারী তলা, ২নং 
গামারী তলা/৪নং ওয়াড, 
কলিস র বাজার, ২৪১৬, 
ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৬/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৭৪৭৩৯৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮৫। ভিজৎ রায়, িপতা: িনমল 
চ  রায়।

৫৭, পি ম েতরিদয়া, 
কদার র/০৬, েতরিদয়া, 

৮২১০, বা গ , বিরশাল।

৫৭, পি ম েতরিদয়া, 
কদার র/০৬, 
েতরিদয়া, ৮২১০, 

বা গ , বিরশাল।

বিরশাল। ১৩/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭৭৯৮৮৯৮, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮৬। কাই ম ম ল, িপতা: আ ল 
কােদর ম ল।

গািব র, ইসলাম র, 
রামিদয়া, ৭৭২২, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

গািব র, ইসলাম র, 
রামিদয়া, ৭৭২২, 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ১০/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.-িব+ 
এম.এস.এস-এ-

০৮৯৭৩১৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮৭। মাঃ আ াহ আল হাদী, 
িপতা: মাঃ সাই র রহমান।

আলম িভলা ৪১১ মি র 
সড়ক মাছ বাজার এর 
পােশ, িদগনগর, পা: 
িদগনগর, ৮১৪১, 

ক দ র, গাপালগ ।

ি রাকা ী, ধসর, পা: 
ধসর, ৭৩০০, শল পা, 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১০/০২/১৯৮৭ দািখল-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.২০।

২৬৯৪০৮১, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮৯। মাছা: শামীমা নাসরীন, 
িপতা: মাঃ আ  সাঈদ।

খা য়া, পা: খা য়া, 
২২২৩, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

খা য়া, পা: খা য়া, 
২২২৩, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/১০/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১৫

৯৯০৪৭৪৫, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯০। মাছা: শামস আরা 
ফরেদৗস, িপত: মাঃ 

কওছার আলী।

ম-৪০২, ( রাতন ভবন), 
নীলে ত কমজীবী মিহলা 
হাে ল, বা রা, 

নীলে ত, ঢাকা-১২০৫।

বাসা-৩০৫, 
া:বাড়ীবাথান, 

ইউিনয়ন:৮নং 
পাগলাকানাই, পা: 
বািনয়াকা র, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০১/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫২, 
এম.এস.এস-৩.৬৭

১২৭৭৮৭২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৯১। নবী হােসন, িপতা: জসীম 
উি ন।

৪/৩-িস, দি ণ ব মবাড়ী, 
তজগ ও, ঢাকা-১২০৮।

ছাগাইয়া, আগানগর, 
২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১৭, 
এম.এস.এস-৩.২৩

০৭১৫৯৩১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯২। মাঃ কিবল উি ন, িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন।

ম-৩১৩ ার এ. এফ 
রহমান হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

া: িনয়া, পা: 
কাবারাইদ, ম র, 
টাংগাইল-১৯৯৬।

টা াইল। ০৩/০১/১৯৯১ দািখল-৪.৩৩, আিলম-
৪.৫৮ িব.এস.এস.-
৩.২৩, এম.এস.এস-
৩.৫৬

১২৭৭৯২৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯৩। মাঃ আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মায়াে ম 
হােসন।

৩২/২, নথ সা লার রাড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

বিণয়া, গালা, করশািলকা, 
৬৬৮০, শাহজাদ র, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২৯/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৫০

০৩৯২৩৯৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯৫। মাঃ আসমাউাল হক, িপতা: 
মাঃ আ স সালাম।

চৗকা, পা: মনাকষা, 
৬৩৪২, িশবগ , 
চ পাইনবাবগ ।

চৗকা, পা: মনাকষা, 
৬৩৪২, িশবগ , 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ২৪/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮০০৫০২১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯৮। আল-আিমন, িপতা: 
আিজজার রহমান।

তল পী, কাগইল, 
পীরগাছা, ৫৮২০, গাবতলী, 
ব ড়া।

তল পী, কাগইল, 
পীরগাছা, ৫৮২০, 
গাবতলী, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০১/১৯৮৯ দািখল-৪.০৮ আিলম-
৪.৮৩ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৪২৭৮১৯৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯৯। ফারহানা শািলদ মািমন, 
িপতা: মাঃ আ ল মািমন।

বাসা-০৪, মিহষবাথান, 
পাড়া, ৫নং ওয়াড, 

রাজশাহী কাট, রাজশাহী, 
৬২০১, রাজপাড়া থানা, 
রাজশাহী।

বাসা-০৪, মিহষবাথান, 
পাড়া, ৫নং ওয়াড, 

রাজশাহী কাট, রাজশাহী, 
৬২০১, রাজপাড়া থানা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৩, 
এম.এস.এস-৩.৫২

১৮০৫৩৪১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪০০। আজ ল হােসন বা ল, 
িপতা: আসা ামান

৩৫/িব/১, আিজম র রাড 
(বটতলা), ঢাকা-১২০৫, 
২৬নং ওয়াড, িনউমােকট, 
৪০৫১, লালবাগ, ঢাকা।

যা া র, হািকম র, বড় 
ধৗপািদ বাজার, ৭৩৫১, 
চৗগাছা, যেশার।

যেশার। ২৫/০৭/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩, 
এম.এস.এস-৩.১০

০৭১৫৯৯৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০১। মাঃ আ  সােদক, িপতা: 
তািজমউ ীন।

িশব র, গড়ােডাবা, 
িব াব ভ, ২২৮২, 
ক য়া, ন েকানা।

িশব র, গড়ােডাবা, 
িব াব ভ, ২২৮২, 
ক য়া, ন েকানা।

ন েকানা। ০৩/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-২.৮৪ 
এম.এস.এস-৩.০৩

৯৯০৫০৩৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০২। িশউলী শীলা, িপতা: আ ল 
কালাম আজাদ।

ছাটহরণ, ৯নং নাটাই, 
দি ণ ইউিনয়ন, ছাটহরণ, 
৩৪০০, া ণবািড়য়া 
সদর, া ণবািড়য়া।

ছাটহরণ, ৯নং নাটাই, 
দি ণ ইউিনয়ন, 
ছাটহরণ, ৩৪০০, 
া ণবািড়য়া সদর, 
া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ১৯/০৭/১৯৮৮ দািখল-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস-৩.৫৭

০৩৯২৩৬৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৩। মা ফা শাওন মহরাজ, 
িপতা: মা ফা মাহা ল 
হক।

উপেজলা রাড, চৗড়হাস, 
িবিসক, ৭০০০, ি য়া 
সদর, ি য়া।

উপেজলা রাড, চৗড়হাস, 
িবিসক, ৭০০০, ি য়া 
সদর, ি য়া।

ি য়া। ১০/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১১৯৮৪৫০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৪। িনমল ম ল, িপতা: দব 
ম ল।

রথেঘানা, নগর ঘাটা, 
নগরঘাটা, ৯৪২১, তালা, 
সাত ীরা।

রথেঘানা, নগর ঘাটা, 
নগরঘাটা, ৯৪২১, তালা, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১০/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৪

০৭১৫৮৭৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৫। িলটন হালদার, িপতা: 
মিনেমাহন হালদার।

৬/২৩, খ কার মি ল, 
িমর র-২, ১২১৬, ঢাকা।

ভাউধার, জ া, পীেরর 
পাড়, ৮২২১, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০২/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

০৮৯৭৬৪১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৬। মাঃ সািদক-উল-আলীম, 
িপতা: ত: আিল ল হক।

সকাল স া গিল, ব 
মজম র, ৭নং হালিজং, 

ি য়া, ৭০০০, ি য়া।

সকাল স া গিল, ব 
মজম র, ৭নং হালিজং, 

ি য়া, ৭০০০, ি য়া।

ি য়া। ২৫/১১/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.-২.৭৮ 
এম.এস.এস-৩.৫০

১৫৬৩০২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪০৭। বশাখী ঘাষ, িপতা: অেশাক 
ঘাষ।

িনউ-৩০৩, রােকয়া হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

সয়দ আতর আলী রাড, 
জাম লতলা, মা ড়া, ৪নং 
ওয়াড, মা ড়া, ৭৬০০, 
মা ড়া সদর, মা ড়া।

মা রা। এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১ 
এম.এস.এস-৩.৫৮

১২৭৭৮৭৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৮। আনাস আরাবী, িপতা: মাঃ 
িনর আহেমদ।

ম-৩২০, হাজী মাহা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

আব ল জ ার ইঁয়া 
বািড়, বামনী, ৭নং বামনী, 
উলফৎনগর, ৩৭০০, 
রায় র, ল ী র।

ল ী র। ০২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.১১ 
এম.এস.এস-৩.২২

১২৭৭৮২২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০৯। শামীম পারেভজ, িপতা: 
জালাল উি ন আহ দ।

৮৮৪, গায়া ন রাড, 
বি শ, ৯নং ওয়াড, 
িকেশারগ , ২৩০০।

৮৮৪, গায়া ন রাড, 
বি শ, ৯নং ওয়াড, 
িকেশারগ , ২৩০০।

িকেশারগ । ১১/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮১৪৬৬১৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১০। মাঃ আশরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

৩৫২ (িফেরাজা গােডন, ৩-
িড), সনপাড়া পবতা, ৩নং 
ওয়াড (িমর র-১০), 
িমর র, ১২১৬, উ র 
কাফ ল, ঢাকা।

া: আলী াম, ৩নং 
শাখাহার, আলী াম, 
৫৭৪০, গািব গ , 
গাইবা া।

গাইবা া। ১০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯২ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২০ 
এম.এস.এস-৩.২৯

০৪৯৭৫৯২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১১। মা দা আ ার, িপতা: 
মাকেল র রহমান।

: মিনকা েয়লাস 
( য় কমকার), উ র 
বাজার, ৩নং ইউিনয়ন, 
কাউখালী, ৮৫১০, 
িপেরাজ র।

: নয়নখান, (িসেনমা হল 
রাড), িময়ান, ২নং 

আমবা ড়ী, ৪নং ওয়াড, 
কাউখালী, ৮৫১০, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ২৫/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৫ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী,

৫৮৭৩৫৩৩, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১২। মাসেলহা িজ াত িত, 
িপতা: এ. িব.এম. মাখেল র 
রহমান।

২৮৬, িশলাশী প  
হাসপাতাল রাড, ৮নং 
ওয়াড, গফরগ ও পৗরসভা, 
গফরগ ও, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

২৮৬, িশলাশী প  
হাসপাতাল রাড, ৮নং 
ওয়াড, গফরগ ও 
পৗরসভা, গফরগ ও, 

২২৩০, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৯৩৭৯২৮/০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪১৩। মাসা: তামা া ফরেদৗস, 
িপতা: মাঃ রজাউল কিরম।

হাি ং-৩৩৯, হড় াম, 
াংক পাড়া, ১নং ওয়াড, 

রাজশাহী কাট, রাজশাহী, 
৬২০১, রাজপাড়া থানা, 
রাজশাহী।

হাি ং-৩৩৯, হড় াম, 
াংক পাড়া, ১নং ওয়াড, 

রাজশাহী কাট, রাজশাহী, 
৬২০১, রাজপাড়া থানা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৬/০৫/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭ 
এম.এস.এস-৩.২১

১৮০৫৩৪২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৪। মাঃ সা াম হােসন, িপতা: 
মাঃ জয়নাল আেবদীন।

ম-৪২১ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

আরাপ র ব পাড়া, 
সিলম চৗ রী সড়ক, 

িঝনাইদহ, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৫/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৫ 
এম.এস.এস-৩.৩৯

০৭১৫৮৭৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৫। মাঃ আিম ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ সাহা ীন।

৩৫/িব/১, আিজম র রাড 
( ছাট দায়রা শিরফ রাড), 
ঢাকা-১২০৫, ২৬নং ওয়াড, 
িনউমােকট, ৪০৫১, 
লালবাগ, ঢাকা।

া: ব য়াল (ধনসরা), : 
বনগ ও হাট, 
ইউিনয়ন:১নং গ ড়া, 
৫১৩০, হির র, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ০৭/১২/১৯৯০ দািখল-৪.৪২ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২১ 
এম.এস.এস-৩.০৭

০৭১৫৯৯৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৭। াবনী রায়, িপতা: িবধান 
চ  রায়।

চরপ  িবলা, মেহশ র, 
প  িবলা, ৮১০৩, 
কািলয়ানী, গাপালগ ।

চরপ  িবলা, মেহশ র, 
প  িবলা, ৮১০৩, 
কািলয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ০৫/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২৬৯৪০৩৩, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৮। আিরফ আহমদ, িপতা: 
হা াদ আ ল সামাদ 
মা া।

৫২/িডম বা ানগর লন, 
হাজারীবাগ, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

ফেলািশয়া, দীঘা, 
মহ দ র, মা ড়া।

মা রা। ০১/০৩/১৯৮৭ দািখল-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২.৯৪।

০৭১৫৯৫৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৯। শখ ফারজানা, িপতা: শখ 
ল ইসলাম।

৭১/২, ামী বাগ লন, 
ঢাকা, িমতালী েলর 
পােশ, ওয়ারী, ১২০৩, 
ওয়ারী, ঢাকা।

বা ইপাড়া, ৫নং 
বা ইপাড়া ইউিনয়ন 
পিরষদ, রায়পাড়া, 
বােগরহাট।

ঢাকা। ৩১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৯৮৬৭৫৫৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪২০। মাঃ মাসউ র রহমান, 
িপতা: আ ল মােলক মা ার।

নাহার িনবাস, বাসা-০২, 
রাড-০৮, ২য় তলা (উ র), 
ক-িস, সকশন-১৩, 

িমর র, ১২১৬, কাফ ল, 
ঢাকা।

বপারী বাড়ী, বদর র, 
বলতলী বাজার, ৩৬৪৩, 

মতলব উ র, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.১৮

০৪৯৩২১৮, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২১। মা দা খা ন, িপতা: মাঃ 
আ ল মাতােলব।

ক-এ, ট-৭, িখলগ ও, 
ঢাকা, ১২১৯, কমজীবী 
মিহলা হাে ল।

া: পাড়া ভা া, 
ল য়া, পাড়াভা া, 

৭৪৪০, মিনরা র, যেশার।

যেশার। ০৬/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩১০২৬৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২২। িমিথলা দাস, িপতা: লাল 
চ  দাস।

রােকয়া হল, িনউ-৫০৯,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ডপর বাজার, : লাল 
চ  দাস, ব ল 
রাজবাড়ী, নােটার সদর, 
৬৪০০, নােটার।

িসরাজগ । ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৯ 
এম.এস.এস-৩.৬৯

১২৭৭৮৭৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২৩। মাঃ িমরাজ উি ন, িপতা: 
ত: মাঃ মাহতাব উি ন।

২১/৭, ীন রাড াফ 
কায়াটার, ীন রাড, 

কলাবাগান, 
াফেকায়াটার, 

িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

মা মি ল, াসটারবাইন 
(আদশ সড়ক), পাতলী 

াসটারবাইন, হাি ং-
১৭৮১, ২৫নং ওয়াড, 
পাতলী হাউিপং, ৮২০৭, 

বিরশাল সদর 
( কাতয়ালী), বিরশাল।

বিরশাল। ২৪/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৩ 
এম.এস.এস-৩.৭৩

১১১৭২৩২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২৫। শারিমন িসি কা, িপতা: 
মাঃ আ  িছি ক িময়া।

ম-৪০৫, বাংলােদশ 
েয়ত ম ী হল,  ঢাকা 

িব িব ালয়, িনউমেকট, 
১২০৫।

কািশল, পা: কািশল, 
১৯০১, বাসাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ১৪/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৪২ 
এম.এস.এস-৩.৮৩

১২৭৭৯০৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২৬। মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতা: 
শওকত হাসাইন।

৬৪/ জ/২/এ, আরা. ক. 
িমশন রাড, ওয়ারী, 
১২০৩, ওয়ারী, ঢাকা।

৪১৪, ক য়া, পা: ক য়া, 
৯৩১০, বােগরাহাট।

বােগরহাট। ১৮/১০/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.২৭ 
এম.এস.এস-৩.৫৭

৭৭২৭৪৯৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪২৭। শখ অিরন ইসলাম, িপতা: 
শখ সেক ার আলী।

: মাঃ ই িহম, 
টকিনক াল অিফসার, 
ি কা পািন ও পিরবশ 

িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

: মাঃ হািব র রহমান, 
াম: মেজর কাি , ইউ: 

িমজানগর, পা: হা ভা া 
বাজার, উপেজলা: 
রায় রা, জলা: নরিসংদী।

গাপালগ । ২৭/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০০১৬৭০৪, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২৮। মাঃ মাশাররফ হােসন, 
িপতা: মাঃ মাফা ল 
হােসন।

চকরা ামা , ১৫নং 
কািবল র ইউিনয়ন 
পিরষদ, হলদী বাড়ী, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

চকরা ামা , ১৫নং 
কািবল র ইউিনয়ন 
পিরষদ, হলদী বাড়ী, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

রং র। ২৩/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস-িব-

৭৯৩৯৩০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২৯। মাঃ আির ামান, িপতা: 
মাঃ আজগার আলী।

টংভা া কাউি ল পাড়া, 
টংভা া, পা: হাতীবা া, 
৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনর হাট।

টংভা া কাউি ল পাড়া, 
টংভা া, পা: হাতীবা া, 
৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনর হাট।

লালমিনরহাট। ৩০/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস-িব+

১২৭৭৭০৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩০। িন  আ ার, িপতা: জিহর 
উি ন।

পাইকান, বড়চাপা, পা: 
বড়চাপা, ১৬৫২, 
মেনাহরদী, নরািসংদী।

পাইকান, বড়চাপা, পা: 
বড়চাপা, ১৬৫২, 
মেনাহরদী, নরািসংদী।

নরিসংদী। ১৭/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২১১০৭৯০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩১। া দবী, িপতা: বা  
রাজিবহারী নাথ।◌া

: অ ন চ  নাথ, 
মহামায়া ডািলাম ভবন, 
৭নং রাতন টিল াফ 
অিফস রাড, আ রিব া, 
৩২নং ওয়াড, িজ.িপ.ও-
৪০০০, কােতায়ালী, 
চ াম।

কালাচান বাড়ী, দি ণ 
রাদ র, ৬নং ওয়াড, 
রাদ র, ৪৩১০, 

সীতা , চ াম।

চ াম। ১১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬ 
এম.এস.এস-৩.১৭

৭৯৪৬২৫৮, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩২। আব াহ আল নামান 
পারেভজ, িপতা: আিজ ল 
হক।

৫/িব, ৩৭/িস, ২নং 
িহলিভউ আ/এ, পা লাইশ, 
বােয়িজদ বা ামী, ৪২১০, 
প চলাইশ, চ াম।

ফিকরা ঘেনা, বড় 
মেহশখালী, গারকঘাটা, 
৪৭১০, মেহশখালী, 
ক বাজার।

ক বাজার। ০১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-এ- 
এম.এস.এস-িব+

০৮২৩৯০৪/৪৬/
৭০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৩৩। া দাশ, িপতা: শংকর 
দাশ।

২িড-৬, িমর র-২, গভ. 
অিফসাস এপাটেম , 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

দাশ ভবন, ম  ভা ািরয়া, 
০৪নং ওয়াড, ৮৫৫০, 
ভা ািরয়া, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০১/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৯২২২০৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৫। সয়দা রােবয়া বগম, িপতা: 
সয়দা মা ািফ র রহমান।

বণালী এ াপাটেম , িড৫, 
২/এ, দি ণ ক াণ র, 
ক াণ র, ১২০৭, দা স 
সালাম থানা, ঢাকা।

: সয়দ মা ািফ র 
রহমান, েফসর পাড়া, 
িবরাম র, িবরাম র, 
৫২৬৬, িদনাজ র।

িদনাজ র। ২০/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-৩.৬২।

০৮৯৬২৪৩, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৬। মাঃ ওমর ফা ক, িপতা: 
মাঃ আব র রউফ।

আ ল কাই ম ঞা, ৩িব, 
৩য় তলা পি ম পােশ, 
২১৯, ব রাম রা, 
িখলগ ও, রাম রা-১২১৯।

: ি ি পাল ভবন, া: 
িবেনাদ র, পা: 
িবেনাদ র, থানা: 
নায়াখালী, জলা: 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ০১/০৩/১৯৮৭ দািখল-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৮৮২২৬৭৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৭। িণ চাকমা, িপতা: শাি  
িবমল চাকমা।

আর িপ ৯৯৮/৯, দি ণ 
কািল ী র, ওয়াড-
০৮নং, রাংগামা  সদর, 
৪৫০০, রাংগামা  সদর, 
রাংগামা  পাবত  জলা।

আর িপ ৯৯৮/৯, দি ণ 
কািল ী র, ওয়াড-
০৮নং, রাংগামা  সদর, 
৪৫০০, রাংগামা  সদর, 
রাংগামা  পাবত  জলা।

রাংগামা  পাবত  
জলা।

২২/০৭/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৫

৭১৩১৩০৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৮। আয়শা িসি কা, িপতা: 
মাহ ল আলম।

১১২/িব, ীিতলতা হল, 
জাহা ীরনগর, 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

: জমেশর আলী, কেলজ 
পাড়া, দবী বা, দবীগ , 
৫০২০, প গড়।

প গড়। ১২/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৬৭

১৭২৬২৭৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৯। আ ল কালাম আযাদ, িপতা: 
এ. ক.এম. আশরাফ আলী।

১৪ মািলক: িমজা র 
রহমান, রাড-৩, ক-এফ, 
িমর র, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

া: ফলই িনয়া, পা: 
জালাগাতী, কাউখালী, 

িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ১০/০১/১৯৮৮ দািখল-৩.৬৭,  আিলম-
২.৯২,  িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০২৪৯৮৬৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৪০। মাঃ ফজল হক, িপতা: মাঃ 
আ স সা ার।

৪৩৩, মওলানা ভাসানী 
হল, জাহা ীরনগর, 
িব িব ালয়, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

: মাঃ আ স সা ার, 
আকাশ ড়ী, 
নাউতারা/১নং ওয়াড, 
নাউতারা, ৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০৪/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৬ 
এম.এস.এস-৩.৭৩

১৭২৬২৬৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৩। ফির া কিরম, িপতা: মাঃ 
রজাউল কিরম।

বাসা-১৯ (৩য় তলা), রাড-
২১, স র-১৪, উ রা, 
১২৩০, ঢাকা।

বাসা-১৯ (৩য় তলা), রাড-
২১, স র-১৪, উ রা, 
১২৩০, ঢাকা।

ব ড়া। ১২/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮, 
এম.এস.এস-৩.৬৮

১১৯০৬৪২, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৪। মাঃ িসরা ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মাকেছদ আলী।

নফরা, নাইগাছ, 
সাতদরগাহ, ৫৬২০, 
উিল র, িড় াম।

নফরা, নাইগাছ, 
সাতদরগাহ, ৫৬২০, 
উিল র, িড় াম।

০৭/১১/১৯৮৯ দািখল-৪.৪২ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৮৯০৩১৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৬। মাছা: নাছিরন হািববা, 
িপতা: মাঃ িরয়াজ উ ীন।

বাসা-৫৮/৩, রাড-১১, 
ক াণ র, ওয়াড-১১, 
ক াণ র, ১২০৭, িমর র, 
ঢাকা।

া: বা য়া, ইউ: 
িমর য়া, পা: 
িমর য়া, ১৯৩০, 
চৗহালী, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৫/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০০২০৬৫৯, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৭। মাঃ মেহিদ হাসান শািকল, 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
হােসন।

ই-৪, ২০২, িবিপএ িস, 
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

৬২০, রাজনগর, বগা, বগা 
ব র, ৮৬২১, বাউফল, 
প য়াখালী।

ঢাকা। ৩০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১, 
এম.এস.এস-৩.৪৮

১৭২৬২৭১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৮। মাঃ ইমিতয়াজ হােসন, 
িপতা: আ  তােহর।

বধলা, ১নং ওয়াড, 
বধলা, ২৪১০, বধলা, 

ন েকানা।

বলাই িশ ল, ৮নং 
বলাইিশ ল, আ িজয়া, 
২৪৮০, ক য়া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২২

১৭২৬২৮৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৪৯। সািদয়া আফিরন মৗির, 
িপতা: আ ল কালাম আজাদ।

৬৬, র ব আলী সরদার 
রাড, রাইন, ৫২নং 

ওয়াড, গ ািরয়া, ১২০৪, 
ঢাকা।

৬৬, র ব আলী সরদার 
রাড, রাইন, ৫২নং 

ওয়াড, গ ািরয়া, ১২০৪, 
ঢাকা।

ঢাকা। ১১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫, 
এম.এস.এস-৩.৫৭

০৭৫৬০৮২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৫০। মাঃ আশরা ল আলম, 
িপতা: মাঃ সয়দ আলম।

১৯৮/২, আহ দনগর, 
পাইকপাড়া, ১২নং ওয়াড, 
িমর র, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

বড়বাড়ী, বাজারদী, ৫নং 
ওয়াড, নকলা, ২১৫০, 
শর র।

শর র। ১৮/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৫০, 
এম.এস.এস-৩.৬১

০৮৯৭৩৯৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫১। জা া ল ফরেদৗস, িপতা: 
মাঃ শহী ল ইসলাম।

১০১৬/ক, কেলজ পাড়া, 
ওয়াডনং-১০, 
া ণবািড়য়া, ৩৪০০।

১০১৬/ক, কেলজ পাড়া, 
ওয়াডনং-১০, 
া ণবািড়য়া, ৩৪০০।

া ণবািড়য়া। ২৫/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.০৭

৪৩৭১২৮৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫২। পারিভন আরা বগম িম, 
িপতা: মাঃ আ ল হাসাইন।

: মাঃ ফির ল ইসলাম, 
রাড-২৯, বাড়ী-

২৬৪৩/২৬৪৪, িসিডএ 
আবািসক এলাকা, (আপন 
বাড়ীর পােশ), ২৭নং 
ওয়াড, পা: ব র, 
আ াবাদ, চ াম।

া: সাং িজ খ  (পি ম 
পাড়া), মাড়ল বাড়ী, পা: 
গৗরী র, ময়মনিসংহ।

চ াম। ০১/০১/১৯৯৫ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী

৪১২৫৩৯২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৩। মাঃ আহসান উল হক, 
িপতা: মাঃ বাহা ল হক।

ম-৩১৩, হাজী হা দ 
মহসীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

৩৫৫, ধানপাড়া, 
বংহারী, লতলাহাট, 

৫০১০, বাদা, প গড়।

প গড়। ১৫/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৮১ 
এম.এস.এস-৩.৮৪

১২৭৭৫৫৬, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৪। মাঃ তই র আলম, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

৮/৩, ম-৩৭, ৫ম তলা, 
আিজম র রাড, ২৬, দ: 
িস  কেপােরশ, 
িনউমােকট, ১২০৫, ঢাকা।

মাহ দ র, আিল র, 
ভাড়খালী, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১২/১৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৫৮৪৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৫। মাঃ আজহা ল ইসলাম, 
িপতা: মাহা দ আলী।

বাসা-এফ-৪/১৩, ি  
আবািসক এলাকা, 
িব.আর.আর.আই, ১৭০১, 
গাজী র।

া: অ নতলা, পা: 
সনবাগ, ৩৮৬০, সনবাগ, 
নায়াখালী।

নায়াখালী ১৮/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৫২ 
এম.এস.এস-৩.৬১

৫৭৫৮৭৮৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৬। শির ল ইসলাম, িপতা: 
জামাল উ ীন গাজী।

: শরী ল ইসলাম, ম-
২৩৩, সােজ  জ ল হক, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

: জামাল উ ীন গাজী, 
া: থানা ঘাটা, উলা, 
পা: মািড়য়ালা, ৯৪৬০, 

আশা িন, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৭/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-২.৯৬ 
এম.এস.এস-২.৭৯

১২৭৭৭৯১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৫৭। উে ল ম র া, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার হােসন।

চি মা আবািসক এলাকা, 
বায়ালী, ম র পৗরসভা, 

ম র, ১৯৯৬, টংগাইল।

১১১, মাখেলস মাতবর 
রাড, গািব র, 

যা াবাড়ী, মা য়াইল, 
১৩৬২, যা াবাড়ী, ঢাকা।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৬৬৩৭৮০৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৮। আয়শা খা ন, িপতা: 
আছমত আলী।

িভ আই িপ পাড়া, টং 
ডা া, হাতীবা া, ৫৫৩০, 
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

িভ আই িপ পাড়া, টং 
ডা া, হাতীবা া, ৫৫৩০, 
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ২৮/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬, 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৬০৫৭৫০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫৯। জািহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাসেলম উি ন।

ম-৪৫০, যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

চয়ার ান সড়ক, 
আমবাগান, ৪নং ওয়াড, 
নািলতাবাড়ী, ২১১০, 
শর র।

শর র। ২৫/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৫১ 
এম.এস.এস-৩.৪২

১২৭৭৮৩১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬০। মাঃ ল আিমন, িপতা: 
মাঃ ইিলয়াছ।

রাতন িবমানব র সড়ক, 
বারাহী র, ৮নং ওয়াড, 
ফনী, ৩৯০০, ফনী।

রাতন িবমানব র 
সড়ক, বারাহী র, ৮নং 
ওয়াড, ফনী, ৩৯০০, 
ফনী।

ফনী। ১৭/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩১, 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮০৫৩৮০৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬১। মাঃ মিন ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ মিফ ল ইসলাম।

বাসা-িস-৬, ীন ান 
এপাটেম , ৭ ীন য়ারা, 
ীন রাড, িনউমােকট, 

১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

হাজী বাড়ী, া: বা রচর, 
ইউিনয়ন: ২নং কালমা, 
বা রচর, ৮৩৩০, 
লালেমাহন, ভালা।

ভালা। ০৮/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৯৩২৯৮৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬৩। মাঃ মাই ল হাসান, িপতা: 
মাঃ হলান উি ন।

হলােলর বািড়, আবদার, 
ওয়াড- তিলহা , পা: 
তিলহা , ১৭৪০, র, 

গাজী র।

হলােলর বািড়, আবদার, 
ওয়াড- তিলহা , পা: 
তিলহা , ১৭৪০, র, 

গাজী র।

গাজী র। ১৬/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৯ 
এম.এস.এস-৩.৪৭

১২৭৭৭১৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৬৪। মৗ মী িসি কা, িপতা; 
কাজী িস ী র রহমান।

কাজী পাড়া, তালগাতী, 
েয়ট, ৯২০৩, িদঘিলয়া, 
লনা।

কাজী পাড়া, তালগাতী, 
েয়ট, ৯২০৩, িদঘিলয়া, 
লনা।

লনা। ০৭/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.২৫,

০৬২৩২৬১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬৫। েশদা আখতার, িপতা: 
িমজা আ ল বাকী।

১০৯/িস (২য় তলা), কাজী 
অিফস লন, বড় 
মগবাজার, ৩৫নং ওয়াড, 
শাি নগর, ১২১৭, রমনা 
থানা, ঢাকা।

ইসলামবাগ, ০৩নং ওয়াড, 
প গড়, ৫০০০, প গড় 
সদর, প গড়।

ঢাকা। ২০/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.১৩, 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৩২৮৭৩১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬৬। তািনয়া আ ার, িপতা: 
মাহা দ শওকত।

০২১৮-০০, হির মািরয়া, 
০৬নং ওয়াড, মাদারী র, 
৭৯০০, মাদারী র।

দি ণ চাদপি , মেহ দী, 
৭৯১১, রাৈজর, মাদারী র।

মাদারী র। ০৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৭১৮৬৮৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬৯। রািজয়া লতানা, িপতা: আ  
ছািহদ ইয়া।

৮৬ ও ২, আমগ ও, ওয়াড-
সািদ র, পা: পরাব 
বাজার, ১৪৬০, সানারগ , 
নারায়নগ ।

৮৬ ও ২, আমগ ও, ওয়াড-
সািদ র, পা: পরাব 
বাজার, ১৪৬০, সানারগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ২৪/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৫৫৯৪৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭০। সালমা আ ার, িপতা: 
আ ল আলী।

এন-৩০৩, রােকয়া হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

৮/২০৯৯, চনপাড়া, 
কােয়তপাড়া, ব াম, 
১৩৬০, পগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ১২/০২/১৯৯৪ দািখল-এ+ এইচ.এস.িস-
এ+ িব.এস.এস.-িব+

১৬৮১৪৭০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৩। মাহ দা আ ার, িপতা: এ. 
এইচ. এম. কামাল।

৭৯৪, বনপাড়া, ০৩নং 
ওয়াড, হা য়া, ৬৪৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

৭৯৪, বনপাড়া, ০৩নং 
ওয়াড, হা য়া, ৬৪৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

নােটার। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৯৩ 
এম.এস.এস-৩.২৫

১৮০৫৩৩৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৭৪। মাহা দ ছালাহ উ ীন, 
িপতা: মাহা দ বজ ল 
কিরম।

বাসা-১২, রাড-২, 
মাহা দ নগর আ/এ, ৭নং 

ওয়াড, আিমন ট িমলস, 
৪২১১, বােয়জীদ বা ামী, 
চ াম।

মৗলানা আহেমদ জিমর, 
ক য়া, ব ক য়া, 

৪৩৮৩, চ নাঈশ, চ াম।

চ াম। ০৪/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০০

৭৫৫১৩৮৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৫। মাঃ িরপন, িপতা: কাির ল 
মা ফা।

মা ফা িময়ার বািড়, উ: 
সা িচয়া, ৩নং ওয়াড, 
মা ার হাট, ৮৩৬০, 
মন রা, ভালা।

মা ফা িময়ার বািড়, উ: 
সা িচয়া, ৩নং ওয়াড, 
মা ার হাট, ৮৩৬০, 
মন রা, ভালা।

ভালা। ২৫/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০৩

১১৩৫১৮৭, 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৬। মাঃ মেনায়ার সাইন, 
িপতা: মাঃ আ: আওয়াল।

গ ারাম র, আতাই লা, 
কারআন াহ িমশন, 

চরাঢা া, ৬৬০০, পাবনা 
সদর, পাবনা।

গ ারাম র, আতাই লা, 
কারআন াহ িমশন, 

চরাঢা া, ৬৬০০, পাবনা 
সদর, পাবনা।

০২/০৩/১৯৮৭ দািখল-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৬৮০৩৪৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৭। মাঃ কাওছার আহে দ, 
িপতা: মাঃ আফছার উ ীন।

হ সাই খালী, চ দভা, পা: 
চ দভা, ৬৬১০, আটঘিরয়া, 
পাবনা।

হ সাই খালী, চ দভা, পা: 
চ দভা, ৬৬১০, আটঘিরয়া, 
পাবনা।

পাবনা। ২৩/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৬৮০৩৪৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৮। স জ মার সাহা, িপতা: 
রিব  মাহন সাহা।

১৩৫/িস, ম-২০১, দি ণ 
বািড়, দি ণ কমলা র, 
০৮নং ওয়াড, শাি নগর, 
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

িক  সাহা বািড়, ছান য়া 
বাজার, িদগপাইড, 
ছান য়া বাজার, ২০৫২, 

জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ১৫/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৩ 
এম.এস.এস-৩.৪৭

৯৮৬৭৫৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭৯। মা সাহা, িপতা: রেমশ 
সাহা।

০২২৬-০০, মালনী রাড, 
পা: মালনী রাড, 
ন েকানা, ২৪০০, 
ন েকানা।

০২২৬-০০, মালনী রাড, 
পা: মালনী রাড, 
ন েকানা, ২৪০০, 
ন েকানা।

ন েকানা। ১৯/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

২৫৫১৫৮৭/১১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৮০। মাঃ সাই ল ইসলাম 
িসকদার, িপতা: মাঃ আ: 
জলীল িসকদার।

াট-৬/এ, ২০/িস. র 
ফােতহ লন, লালবাগ, 
১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

সাগরিদঘী ( ব য়া পাড়া), 
 সাগরিদঘী ইউিনয়ন, 
১৯৮৪, ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ১৯/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭ 
এম.এস.এস-৩.২৫

০৪৫৮৭১৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮১। আব াহ আল মা ন, িপতা: 
মাঃ স ার উ ীন।

বাগমারা, হামনা, ৩৫৪৬, 
হামনা, িম া।

বাগমারা, হামনা, ৩৫৪৬, 
হামনা, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৫ 
এম.এস.এস-৩.৪৩

১৩৭০৫৬৬/২৭/
১৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮২। সালমা আ ার, িপতা: শখ 
ইি স আলী।

উষা গােডন িস , িস/৬, 
াংক কেলানী, সাভার , 

১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

পাড়া পাড়া, আ াম, 
পা: আ াম, ১৮০০, 

মািনকগ ।

মািনকগ । ২০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১২১৮০১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৩। রাজীব আচা , িপতা: লাল 
আচা ।

আচা  বািড়, শেখর খীল, 
নােপাড়া বাজার, ৪৩৯০, 
বা খালী, চ াম।

আচা  বািড়, শেখর 
খীল, নােপাড়া বাজার, 
৪৩৯০, বা খালী, চ াম।

চ াম। ১০/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৫ 
এম.এস.এস-৩.৫০

১৩৭০৫৬৫/২৬/
১৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৪। মাঃ শাহ র ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ াস আলী।

গাছা রাড, িনয়া, গাছা, 
জাতীয় িব িব ালয়, 
১৭০৪, জয়েদব র, 
গাজী র।

ম র পাড়া, খররকা , 
গড়ধমপাল, খরকা , 
৫৩৩০, জলঢাকা, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৩.৭৫ আিলম-
৩.৮৩ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী,

০৫৮৪৫৯৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৫। খ কার রানা, িপতা: 
ক.এম. আতাউ াহ।

১৯৪/১, উ র গাড়ান, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

খ কার বািড়, বােহর চর, 
চাে র কাি , িপিরজ 
কাি , ১৬৩০, রায় রা, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ৩০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.০০ 
এম.এস.এস-৩.১০

০০৬১৯৬৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৬। শখ মাঃ জিহ ল ইসলাম, 
িপতা: শখ হা র রশীদ।

খাদা ব  িমঞা বািড়, 
ল র, ২নং ওয়াড, 

কালা ী বাজার, ৩৮০০, 
কিবর হাট, নায়াখালী।

খাদা ব  িমঞা বািড়, 
ল র, ২নং ওয়াড, 

কালা ী বাজার, ৩৮০০, 
কিবর হাট, নায়াখালী।

নায়াখালী ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৪১২৫৬০৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৮৭। নাসিরন লতানা, িপতা: 
মাঃ ইসহাক চৗ রী।

শােকর িভলা, ৬  তলা, 
কিমশনার গিল, ২০/এফ, 
বাসােবা, .এস.ও.-১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

আ স সাবহান হাজী 
বাড়ী, ছ য়া, ১০নং ছ য়া 
ইউিনয়ন, ীরহাট 
(ছ য়া বাজার), ৩৯০১, 
ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৬৮৯১৯৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৮। মাঃ িজয়াউর রহমান, িপতা: 
মাঃ জয়নাল আেবদীন।

৩৬, ইসলাম র, িশর ী, 
সাপাহার, ৬৫৬০, 
সাপাহার, নওগ ।

৩৬, ইসলাম র, িশর ী, 
সাপাহার, ৬৫৬০, 
সাপাহার, নওগ ।

নওগ । ২০/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

২০৪৬৬৫১/০২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৯। শাহনাজ বগম, িপতা: মাঃ 
শাহজাহান।

৭৭, ি েযা া আবাসন, 
বলাশ র, ময়মনিসংহ, 
২২০০, সদর, ময়মনিসংহ।

৭৭, ি েযা া আবাসন, 
বলাশ র, ময়মনিসংহ, 
২২০০, সদর, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৯/০৪/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮

০৩৯২৪৩৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯০। িবলিকস আ ার, িপতা: 
িবলাল উি ন।

ম-৫০০৮, শাম ন নাহার 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

বড় াম, ২নং বড় াম, 
মাগল লা, ২২১০, 

াগাছা, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২০/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮

০৩৯২৪৩৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯১। ইিশতা ফাইজা, িপতা: 
ইউ ফ হাওলাদার।

৪৮/ঙ, শীষমহল, িবএএফ 
অিফসাস কায়াটার, 
তজগ ও।

া:িব.এস. ডা ী, 
পা:+থানা: চরভ াসন, 

ফিরদ র।

ফিরদ র। ২৭/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৩ 
এম.এস.এস-৩.৪৪

১০১৯৫২৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯৩।  আ ার, িপতা: মাঃ 
ল ইসলাম।

১৭৯, জগ াথ সাহা রাড, 
আমিল গালা, পা া, 
১২১১, লালবাগ, ঢাকা।

িসংগাইর উ র পাড়া, ব া 
বাজার, ১৯৭৩, কািলহাতী, 
টাংগাইল।

টা াইল। ১৬/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০০৬৩৬৩/৪৬/
৬৭, 
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪৯৪। মাঃ আ াহ আল মাহ দ, 
িপতা: মাঃ আ াহ ফা ক।

আিজজ িবি ং, বাসা-০১, 
নািরেকল তলা, আকমল 
আলী রাড, ৩৯নং ওয়াড, 
সইলস কেলানী-০১, 

৪২১৮, পেত া, চ াম।

ইয়া ব আলী ঠা র বাড়ী, 
উ র জয় র, ০৯নং 
ইউিনয়ন, উ র জয় র, 
৩৭০৬, ল র।

ল ী র। ০১/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.১৪ 
এম.এস.এস-৩.২৩

৭১৩১৩১২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯৬। হাসাইন মাহা দ হািফজ, 
িপতা: আ র রা াক

ির, সাজন র, পা: 
সাজন র, ৮০৩০, 
ভদরগ , শরীয়ত র।

ির, সাজন র, পা: 
সাজন র, ৮০৩০, 
ভদরগ , শরীয়ত র।

২০/০২/১৯৯০ দািখল-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১ 
এম.এস.এস-৩.৪৬

৩৪২৪৬১০, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯৮। মাহা দ জাহা ীর আলম, 
িপতা: মাহা দ িনজাম 
উ ীন।

লাল র, পা: লাল র, 
১৬২০, িশব র, নরিসংদী।

লাল র, পা: লাল র, 
১৬২০, িশব র, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৪/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮ 
এম.এস.এস-৩.১৯

৭৫২৯৭৯১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০০। কাকলী আ ার, িপতা: মাঃ 
জিহ ল ইসলাম।

৩৩০/৪/২ িভ িলংক 
রাড, ব রাম রা, 

িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

রাম র, পা: 
রাম র, ৩৫৪১, 
হামনা, িম া।

িম া। ৩১/১২/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০২ 
এম.এস.এস-৩.২২

১২৭৮১৫৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০২। আব ল বােতন, িপতা: মাঃ 
হা র রিশদ।

৩১৫, ার এ এফ রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

ব লা য়া, ১২নং 
ইউিনয়ন, ওয়াড-১, 
রাম র বাজার, ৩৬৫৪, 
ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ১৪/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-২.৯৬ 
এম.এস.এস-৩.১৮

১২৭৮০৯৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০৭। মাঃ শিহদ ইকবাল ীপ, 
িপতা: রিবউলা ইসলাম।

১৯/িব অি কা ব েলন, 
পি ম বারা ী পাড়া, 
যেশার, ২নং ওয়াড, যেশার 
সদর, ৭৪০০, যেশার।

১৯/িব অি কা ব েলন, 
পি ম বারা ী পাড়া, 
যেশার, ২নং ওয়াড, 
যেশার সদর, ৭৪০০, 
যেশার।

১০/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭ 
এম.এস.এস-৩.৩১

৭১৫১২৪০, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫০৮। নািদয়া লতানা নীল, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান তা কদার।

স জ ছায়া টাওয়ার, 
৫২৭/৫/িস ( াট-৯িড), 
শামীম সরণী, পি ম 
শওড়াপাড়া, িমর র-

১২১৬, ঢাকা।

বাসা-১৩৮, া- শর-ই-
বাংলা সড়ক, ওয়াড:৯, 
দাসপাড়া, পা: বাউফল, 
৮৬২০, বাউফল পৗরসভা, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ৩১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১১

০৮১২৮০৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০৯। মাঃ িলটন মাহ দ, িপতা: 
মাঃ কিছম উি ন।

ম-১৮, শহীদ সােজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িঝংগাহাটী, বায়ালী, 
চাবাগান, ১৭০৩, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

গাজী র। ১৭/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪, 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫ 
এম.এস.এস-৩.৪৫

৮৮৬৯৮৪৫, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১০। পিল বরাগী, িপতা: িবমল 
মার বরাগী।

পিল বরাগী, বাসা-২৪৯-
২৫০, রাড-৪, সকশন-
০৭, িমর র-১১, ঢাকা-
১২১৬।

া: মারী (উ র পাড়া), 
পা: শিচয়ার ব , ৯২৪০, 

থানা: পাইকগাছা, লনা।

লনা। ০২/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৫৭৩, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১১। মাঃ এনা ল হাসান, িপতা: 
মাঃ শাম ল ইসলাম।

বাসা-০৫, সড়ক-১০, 
ওয়াড-০৮, িমর র-০১, 
১২১৬, শাহআলী, ঢাকা।

া: ড ার াম, ইউ: 
একদ /০৩, মাইিঘির, 
৬৬১০, আটঘিরয়া, পাবনা।

পাবনা। ১০২/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭৪৭৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১২। মেহদী হাসান, িপতা: মাঃ 
সানাই মা া।

বাহা র র, পা: বাহা র 
র, ৭৭২০, পাংশা, 

রাজবাড়ী।

বাহা র র, পা: বাহা র 
র, ৭৭২০, পাংশা, 

রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০৪/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-২.৮৬

০৮৯৭৫৮৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১৩। হািববা লতানা, িপতা: 
হািফ র রহমান।

৩০৫, পলাশ বাড়ী সড়ক, 
ম  ধানসড়া (সািকট 
হাউজ সংল ), ওয়াড-০৩, 
ব মঝাড়, ৫৭০০, 
গাইবা া।

৩০৫, পলাশ বাড়ী সড়ক, 
ম  ধানসড়া (সািকট 
হাউজ সংল ), ওয়াড-০৩, 
ব মঝাড়, ৫৭০০, 
গাইবা া।

গাইবা া। ১০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস-৩.৫২

০৪৯৭৩৭৬, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১৪। মাঃ আসা ামান, িপতা: 
মাঃ আরব আলী িশকদার।

ব সদরিদ, ী, ভা া, 
৭৮৩০, ভা া, ফিরদ র।

ব সদরিদ, ী, ভা া, 
৭৮৩০, ভা া, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১০/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-২.৯২

০৮৯৭৫৮৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫১৫। েমাঃ হািম র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ ল জিলল।

নারায়ন র, ১২নং 
িততপ াহ ইউিনয়ন, ৪নং 
ওয়াড, কামাল খান হাট, 
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

নারায়ন র, ১২নং 
িততপ াহ ইউিনয়ন, ৪নং 
ওয়াড, কামাল খান হাট, 
২০০০, জামাল র সদর, 
জামাল র।

জামাল র। ০৮/১১/১৯৯২ দািখল-৩.৯২ আিলম-
৪.০৮ িব.এস.এস.-৩.০৮

৭৭৯২৪৭৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১৬। আ  হািনফা, িপতা: জমেশদ 
আলী।

২/১ সড়ক নং, রাজ প ভ 
র, পৗরসভা ১নং ওয়াড, 

শর র টাউন, ২১০০, 
শর র সদর।

২/১ সড়ক নং, রাজ প ভ 
র, পৗরসভা ১নং ওয়াড, 

শর র টাউন, ২১০০, 
শর র সদর।

শর র। ১০/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী,

৫১৬৪২৮৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১৭। মাহা দ আিম ল 
মােমিনন, িপতা: আ  
নামান।

: মাহা দ আেনায়ার 
শরীফ, িভশন হাউিজং িল:, 
লজার টাওয়ার ৫ম তলা, 

৭৩/৭৭ চ রী রাড, 
চকবাজার, ৪২০৩, 
চকবাজার থানা, চ াম।

: িসরা ল িনর মািনক, 
মাকামী পাড়া, া: 

বটতলী, ৪নং বটতলী 
ইউিনয়ন, ০৬নং ওয়াড, 
বটতলী, ৪৩৭৮, 
আেনায়ারা, চ াম।

চ াম। ০৭/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭০৪৩৮৩০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১৮। সিকলা হায়দার, িপতা: ল 
ইসলাম ম মদার।

বাড়ী-২৬৫, সড়ক-২, 
কাওলার (ম পাড়া), 
দি ণখান, িখলে ত, 
১২২৯, ঢাকা।

বাড়ী-২৬৫, সড়ক-২, 
কাওলার (ম পাড়া), 
দি ণখান, িখলে ত, 
১২২৯, ঢাকা।

ঢাকা। ২৭/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২২ 
এম.এস.এস-৩.২৩

৯৪০১১৯৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২০। আছিফয়া বগম সানিজ, 
িপতা: জালাল আহ দ।

মাহতাব িবিব রাড, 
ভা য়ারী, ৯নং ভা য়ারী 
৪নং ওয়াড, ভা য়ারী, 
৪৩১৫, সীতা , চ াম।

মাহতাব িবিব রাড, 
ভা য়ারী, ৯নং ভা য়ারী 
৪নং ওয়াড, ভা য়ারী, 
৪৩১৫, সীতা , চ াম।

চ াম। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১৯০০৩২৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫২২। মাহ র রহমান, িপতা: 
শািফউি ন আহেমদ।

ম-৩১৮ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল,জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

চালাকচর (চরপাড়া), 
চালাকচর, ১৬৫০, 
মেনাহরদী, নরিসংদী।

নরিসংদী। ৩০/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৮০

১৭২৬৩১০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৩। সিলনা আ ার, িপতা: মাঃ 
নজ ল ইসলাম।

দহন, ৯নং রায় র, মটরা 
হাট, ৫১০০, ঠা রগ ও 
সদর, ঠা রগ ও।

দহন, ৯নং রায় র, মটরা 
হাট, ৫১০০, ঠা রগ ও 
সদর, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ০১/০১/১৯৮৮ দিখল-৩.৫৮ আিলম-
৩.০৮ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৭৬৭১৪৭১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৪। মাঃ মাহ ল, িপতা: মাঃ 
আতাউরা রহমান।

ইসলামবাগ, ঠা রগ ও, 
৫১০০, ঠা রগ ও।

া: ভাতগ ও, ইউ: ৬নং 
আউিলয়া র, ক বাড়ী, 
৫১০০, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৯/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৪৯৬৪৭৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৫। গাজী আল আিমন, িপতা: 
গাজী আ ল হক।

১৯ রানা প ন, িলটল 
েয়লাস ল, ঢাকা-১০০০।

শাকতলা, িচওরা, 
ধাড়কড়া, ৩৫৫২, 
চৗ াম, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯০ দিখল-৪.৫৮, আিলম-
৪.৫৮ িব.এস.এস.-৩.০৮ 
এম.এস.এস-২.৮৫

০৭১৯৯৩৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৬। আসমা আ ার, িপতা: 
ওয়ােরচ িসকদার।

: মাঃ ফরহাদ খ কার, 
সহকারী খা  িনয় ক, 
জলা খা  িনয় েকর 

কাযালয়, ফরাজীপাড়া, 
লনা।

: আ াফ আলী খ কার, 
খ কার িভলা, আদশ 
সড়ক, পাতলী, বিরশাল।

প য়াখালী। ২৮/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৪৯৯৮২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৭। মাঃ জ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ মনতাজ ম ল।

পি ম মাতা র 
(হািজপাড়া), িক ী র, 
জামালগ , ৫৯৪১, 
আে ল র, জয় রহাট।

পি ম মাতা র 
(হািজপাড়া), িক ী র, 
জামালগ , ৫৯৪১, 
আে ল র, জয় রহাট।

জয় রহাট। ২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮১২৫২১৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫২৮। মাঃ মাহ দ হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক।

ছাটিস ীয়া, চােড়াল, পা: 
লািহড়ী, ৫১৪১,  
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

ছাটিস ীয়া, চােড়াল, 
পা: লািহড়ী, ৫১৪১,  

বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৫/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬৮৪৫৪৪৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২৯। আ র রিহম, িপতা: শখ র 
ইসলাম।

ম-১৬৮ সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

৪৪৯, িদঘিলয়া, িদঘিলয়া, 
কালা-িদঘিলয়া, ৭৫১০, 
লাহাগড়া, নড়াইল।

নড়াইল। ৩০/০৮/১৯৯১ দিখল-৫.০০ আিলম-
৪.৯২ িব.এস.এস.-৩.৩৪ 
এম.এস.এস-৩.৩২

০৭১৬০৫৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩০। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: তাজ মাহা দ ম ল।

কািমর হাট, লবািড়য়া, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

কািমর হাট, লবািড়য়া, 
িমর র, ৭০৩০, িমর র, 

ি য়া।

ি য়া। ১০/১২/১৯৯২ দিখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৫২ 
এম.এস.এস-৩.৬৯

১২৭৭৯৪৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩১। অমেরশ দবনাথ, িপতা: 
দেব  দবনাথ।

ভাটপাড়া, িড় র, 
ল ী র, ৩৪৪০, 
নািসরনগর, া ণবািড়য়া।

ভাটপাড়া, িড় র, 
ল ী র, ৩৪৪০, 
নািসরনগর, া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ২৬/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.০০ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮১৪৭৫৪২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩২। িশিরন লতানা, িপতা: গাজী 
আ লা হািমদ।

এি স ডলিভ া, লেভল-
৬, ৭/১, আওর েজব 
রাড, ক-এ, 
মাহা্ দ র, ঢাকা-১২০৭।

পাড়া ডা া, ১৫নং 
ল য়া/০৬, পাড়াডা া, 

৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

যেশার। ১৫/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.-িব- 
এম.এস.এস-িব-

০৪৯৭৬৩৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩৩। ফাহিমদা হক, িপতা: মাঃ 
একরা ল হক।

২৯৪, বা বাগান, ১৫নং 
ওয়াড, চ পাইনবাবগ , 
৬৩০০, চ পাইনবাবগ  
সদর, চ পাইনবাবগ ।

২৯৪, বা বাগান, ১৫নং 
ওয়াড, চ পাইনবাবগ , 
৬৩০০, চ পাইনবাবগ  
সদর, চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.০৩

৭০৫৪২৮০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৩৫। সােজদা খা ন, িপতা: মাঃ 
গালাম মা ফা।

৩৪৯, েচরচর বপাড়া, 
ওয়াড নং-০৯, ামলা র, 
১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

চি র, গা া, চি র 
বাজার, ৭৩০০, িঝনাইদহ।

২০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০১৯০৩৭৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩৬। রািশ ল হাসান, িপতা: আ  
ইউ ফ।

৩২(২য় তলা), কােঠর র 
লন, বািনয়ানগর, া র, 

ঢাকা-১১০০।

িরয়া বড়া, পা: 
িরয়া বড়া, ৬৭৪০, 

বল িচ, িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৫০ আিলম-
৪.২৫ িব.এস.এস.-৩.২৮ 
এম.এস.এস-৩.৩৭

৯৯০৫১৩৫, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩৭। মাছা: িবনা খা ন, িপতা: 
মাঃ আ স সালাম।

ধামাহার, ৭নং িবেজাড়া, 
কা ন, ৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

ধামাহার, ৭নং িবেজাড়া, 
কা ন, ৫২১০, িবরল, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ১০/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী

৭১১৫৫৮০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩৮। মাঃ শরীফ হােসন, িপতা: 
মাঃ আেনায়ার উ া।

ম-৬৩৩ যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

কািছয়ারা কলাবাগান 
িমিজ বািড়, কািছয়াড়া, 
১৩নং ইউিনয়ন, 
ফিরদগ , ৩৬৫০, 
ফিরদগ , চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৯১ দািখল-এ+ আিলম-এ+ 
িব.এস.এস.-িব 
এম.এস.এস-িব

১২৭৭৮৯৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩৯। মাঃ মাজাই ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ওয়ােজদ আলী।

পলাশবাড়ী, কশব, পা: 
কশব, ৬৫১০, মা া, নওগ ।

পলাশবাড়ী, কশব, পা: 
কশব, ৬৫১০, মা া, 
নওগ ।

নওগ । ১৫/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১০ 
এম.এস.এস-৩.১৬

১৩২৭৪০৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪০। মাছা: ইয়াসিমন খা ন, 
িপতা: মাঃ ইসলাম উি ন 
শাহ।

চাপড়া মাহা দ র, 
গিণ র, চ ে র আড়া, 
৬২৫০, বাগমারা, রাজশাহী।

চাপড়া মাহা দ র, 
গিণ র, চ ে র আড়া, 
৬২৫০, বাগমারা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৮/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.২৫ 
এম.এস.এস-৩.৩০

১০৮০৯৬৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪১। বাব র রহমান, িপতা: ত: 
আ ল খােলক সদার।

বগা  পাড়া, বগা, ১১নং 
হাসান র, িড়ঘাটা 
বাজার, ৭৪৫০, কশব র, 
যেশার।

বগা  পাড়া, বগা, ১১নং 
হাসান র, িড়ঘাটা 
বাজার, ৭৪৫০, কশব র, 
যেশার।

যেশার। ১৮/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮ 
িব.এস.এস.-৩.০৬

৮০১৫৬১৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৪২। িবিব ল ম, িপতা: আব র 
রহমান।

৫নং িবি ং, ৩২নং বাসা, 
িলশ াফ হাউিজং 

কায়াটার, িমর র-১৪, 
কাফ ল, কাফ ল-১২০৬, 
ঢাকা।

হাজার গ , পা: হাজারী 
গ , গালদার হাট, 
৮৩৪০, চরফ াশন, ভালা।

ভালা। ০১/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২১

১৬২৮৯৪৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৩। মাঃ মাহা র রহমান, িপতা: 
মাঃ এলাহী ব ।

ব রাজাবাসর, ২নং 
ম থ র, পাবতী র, পা: 
পাবতী র, ৫২৫০, 
পাবতী র, িদনাজ র।

ব রাজাবাসর, ২নং 
ম থ র, পাবতী র, পা: 
পাবতী র, ৫২৫০, 
পাবতী র, িদনাজ র।

িদনাজ র। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪১৯৫৮০/৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৪। িশিরনা খা ন, িপতা: 
খা কার নজ ল ইসলাম।

িশিরনা খা ন, : জািহদ 
হাসান, পিরবার পিরক না 
ি িনক াল পার িভশন 

ম, ৩৯নং জিব সড়ক 
সািকট হাউেজর সামেন, 
যেশার, ৭৪০০।

মেনাহর র, মািররাট, 
ব লী, ৭৩৫০, কালীগ , 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১০/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯২৭০৮২২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৫। শাহনাজ লতানা, িপতা: 
মাঃ শাহ আলম।

: মাঃ শাহ আলম, 
জা ািলয়া, কামােলর 
পাড়া, বােরােকানা, ৫৭৫১, 
সাঘাটা, গাইবা া।

: মাঃ শাহ আলম, 
জা ািলয়া, কামােলর 
পাড়া, বােরােকানা, ৫৭৫১, 
সাঘাটা, গাইবা া।

গাইবা া। ০৪/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

১৪৩৫৬২৭/১৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৬। আসা ামান, িপতা: ইউ স 
িময়া।

হাসনাবাদ, কািলকা র, 
চরনাচনা, ৭৯০০, 
মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

হাসনাবাদ, কািলকা র, 
চরনাচনা, ৭৯০০, 
মাদারী র সদর, 
মাদারী র।

মাদারী র। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৪৩

০৭১৫৯০০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৭। মা ফা শারমীন, িপতা: মাঃ 
আ ল জ ার।

৪িস, ১৭১/১/িস, রাড-২, 
ামলী একতা হাউিজং, 

পি ম আগারগ ও, 
মাহা দ র, ১২০৭, 

ামলী, ঢাকা।

৪২৫, নীলগ  রাড, 
শালািকয়া, িকেশারগ  

সদর, িকেশারগ , ২৩০০।

িকেশারগ । ০৯/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৮২৬০০৮৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৪৮। মাঃ কাম ামান খান, 
িপতা: মাঃ আ. মা ান খান।

৩/১, ১৬৬, জজ গিল, 
হািতর ল, িনউমােকট, 
১২০৫, ধানমি , ঢাকা।

চপই, ী, বারপাড়া, 
২৩০০, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২০/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.২৭

০৭১৫৬৭৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪৯। মাঃ মিন ামান, িপতা: 
মাহা দ আলী।

ম-৫৩১, কিব জসীম 
উ ীন হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ম পাড়া হাসামিদয়া, 
৪নং পৗরসভা, ভাংগা, 
৭৮৩০, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০৬/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮ 
এম.এস.এস-৩.৩৯

০৭১৬১২৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫১। ইনসান আলী, িপতা: আ: 
সা ার।

৬/২২, াট-১৪, ক-িব, 
ওয়াড-৩২, মা ন রাড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

ভলামারী, ২নং বাড়ইুড়া 
ইউিনয়ন, ৯নং ওয়াড, 
িমলনবাজার, ২০১০, 
মাদারগ , জামাল র।

জামাল র। ১৭/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.২৫ আিলম-
৪.০০ িব.এস.এস.-৩.১২ 
এম.এস.এস-৩.৩৫

১১০৭৯৮১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫২। মাছা: তামা া ইয়াছিমন, 
িপতা: গালাম মাঃ হাছান।

কািকনা, পা: কািকনা, 
৫৫২০, কালীগ , 
লালমিনরহাট।

কািকনা, পা: কািকনা, 
৫৫২০, কালীগ , 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ১০/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৫০ 
এম.এস.এস-৩.৪৩

৭৬৯৬০৯৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৩। মাহা দ শাহজাহান, িপতা: 
কামাল পাশা।

ম-৪১৩ িজয়াউর রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

বটতলা বাজার, ব ম, 
মেহশখালী, ৪৭১০, 
মেহশখালী, ক বাজার।

ক বাজার। ০৯/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৬১, 
এম.এস.এস-৩.৯০

/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৫৪। অলক চ  দাশ, িপতা: 
েমাহন দাশ।

চৗকী, ১নং বড় ডাৈবড় 
পি ম ইউিনয়ন, 
বায়ািলয়া বাজার, ৩৩৫২, 

নবীগ , হিবগ ।

চৗকী, ১নং বড় ডাৈবড় 
পি ম ইউিনয়ন, 
বায়ািলয়া বাজার, 

৩৩৫২, নবীগ , হিবগ ।

হিবগ । ১৫/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮

০৭১৬১৬৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৫। িমজা র রহমান, িপতা: 
কামাল পাশা।

প া টাওয়ার, শখ সােহব 
বাজার, ২৬নং ওয়াড, 
পা া, ১২১১, লালবাগ, 

ঢাকা।

নয়া পাড়া, বটতলা 
বাজার, ব ম, 
মেহশখালী, ৪৭১০, 
মেহশখালী, ক বাজার।

ক বাজার। ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৬১৪২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৫৬। মাহা দ ইকবাল হাসাইন, 
িপতা: মাঃ খারেশদ আলম।

ম-৫১৪ িজয়াউর রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

কালতা, ৯নং কােয়ম র, 
কসবা, ৩৪৬০, কসবা, 
া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ০১/০৪/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.১৬, 
এম.এস.এস-৩.০৬

১২৭৭৭৭৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৭। মাঃ আিত র রহমান, 
িপতা: মাঃ হািব র রহমান।

মািনক র, ০২নং ওয়াড, 
ি গ , ১৫০০।

মািনক র, ০২নং ওয়াড, 
ি গ , ১৫০০।

ি গ । ০২/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.২৪, 
এম.এস.এস-২.৯৩

১৮৬২২৬০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৮। আ ল স কাজী, িপতা: 
আ র মাতােলব কাজী।

খানজা র, িদগনগর, 
৮১৪১, ক দ র, 
গাপালগ ।

খানজা র, িদগনগর, 
৮১৪১, ক দ র, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ৩০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮১, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.০৩, 
এম.এস.এস-৩.০৮

৯৪০১১৬১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৯। আয়শা িসি কা, িপতা: 
আ ল কােশম।

কােশম িভলা, ধন য়, 
বলগাছা, খিললগ , 

৫৬০০, িড় াম সদর, 
িড় াম।

কােশম িভলা, ধন য়, 
বলগাছা, খিললগ , 

৫৬০০, িড় াম সদর, 
িড় াম।

িড় াম। ২৬/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮, 
এম.এস.এস-৩.৪৯

০৮৯৭৫৬২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬০। মাঃ হািফ র রহমান 
িশকদার, িপতা: মাঃ 
হািব র রহমান িশকদার।

৩০৭ ার এ এফ রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

া: গাজীরপাড়, 
বড়ােকাঠা, গাজীর পাড়, 
৮২২০, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০৩/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.-৩.৫৪ 
এম.এস.এস-৩.৮০

১৮৬২২৬৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬১। মাঃ কাম ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ  ব র।

ফিলয়া, ধঘর, নােকইল 
বাজার, ৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

ফিলয়া, ধঘর, নােকইল 
বাজার, ৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ৩০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০, 
এম.এস.এস-৩.৪২

০৭১৫৯৭৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬২। জািহ র রহমান, িপতা: মাঃ 
িসরা ল হক।

২৬ িণকা ভবন, ভজহির 
সাহা ীট, ৪১নং ওয়াড, 

া র, ১১০০, ঢাকা।

২৭৩/১ এিতমখানা রাড, 
িময়া পাড়া, ৩নং ওয়াড, 
গাপালগ , ৮১০০, 
গাপালগ  সদর।

গাপালগ । ০২/০৫/১৯৮৭ দািখল-৪.০০ আিলম-
৪.০০ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৯৫১৯৩৮২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬৩। েমাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
িপতা: মাঃ আ ল আলীম।

ম-য না-৭০০৮, িবজয় 
একা র হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

গায়াল ঘালী, তালঘিড়, 
ছা ড়া, ৭৬২০, শািলঘা, 
মা রা।

মা ড়া। ১৯/১০/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

০৩৯২৪২৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৬৪। ষার আহেমদ, িপতা: 
মান  িময়া।

৪৫৮, শমেসর টাওয়ার, 
লবাগ, মািলবাগ, ১২নং 

ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
মিতিঝল, ঢাকা।

করারাই, ৭নং ওয়াড, 
বািজত র, ২৩৩৬, 
বািজত র, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৫/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.২৮

৯৭১৮০৩২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬৫। মাছা: অিলফা খা ন, িপতা: 
ত: ওিহ ল ইসলাম 

আশরাফ।

ধানযরা, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

ধানযরা, ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১৫/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী।

০৩৯৪১৫১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬৬। েমাঃ ই াহীম হােসন, 
িপতা: মাহা দ হােসন 
িময়া।

সয়দ র, আহা দ র, 
সয়দ র, ৬৬৮২, 
জানগর, পাবনা।

সয়দ র, আহা দ র, 
সয়দ র, ৬৬৮২, 
জানগর, পাবনা।

পাবনা। ২০/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭৬৯৩১৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬৮। মাঃ নামান ী, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম ী।

১৯/িস, উ র মাদারেটক, 
৪নং ওয়াড, বাসােবা, 
১২২৪, স জবাগ, ঢাকা।

ী বাড়ী, জায়ারী 
খালা, ১নং সাচার, 

বােয়ক বাজার, ৩৬৩৩, 
ক য়া, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৯, 
এম.এস.এস-৩.৩২

১৩১০৩৯৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭০। মাঃ িরয়াজ উি ন, িপতা: 
মাঃ জেবদ আলী।

৩০৪ হাজী মাহা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

চর যিতন, হাজীর হাট, 
৮৩৬০, মন রা, ভালা।

ভালা। ১৫/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪১, 
এম.এস.এস-৩.৫০

১৮৬২২৫৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭১। মাঃ িরয়াজ-উল-বারী, 
িপতা: মাঃ আ ল বারী।

ম-৩১৮ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

১৪৩, ভাদাইল (উ র 
পাড়া), ধামেসানা, ১৩৪৯, 
সাগর, ঢাকা।

ঢাকা। ২৭/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১১

১৭২৬২৯৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৭২। ন নাহার, িপতা: মাঃ 
মঈ ল হােসন।

৪৪৭, মািনকদী, ঢাকা 
সনািনবাস, ১২০৬, ঢাকা।

৪৪৭, মািনকদী, ঢাকা 
সনািনবাস, ১২০৬, ঢাকা।

ঢাকা। ০৯/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১৮৬২২৫০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৩। ওমর ফা ক, িপতা: আব ল 
খােলক জাম ার।

১৮২/১, আফতাব ভবন, 
র লবাগ, ২৬নং ওয়াড, 
পা া, ১২১১, লালবাগ, 

ঢাকা।

দি ণ ধরা ী, ৫নং 
কমলা র, ওয়াড-০৯, 
ধরা ী, ৮৬০০, প য়াখালী 
সদর, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৬০৬১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৪। মাহা দ ইমরান রহমান, 
িপতা: মাঃ হািফ র রহমান।

৫১৫ ার এ এফ রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

কাট িবি ং রাড, 
রাজা র, ৮৪১০, রাজা র, 
ঝালকাঠী।

ঝালকাঠী। ১৪/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.০৮, 
এম.এস.এস-৩.১০

০৩৯২৪০৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৫। মাঃ মাছেলহ উি ন 
ম মদার, িপতা: মাঃ হািবব 
উ াহ ম মদার।

জলা শাসেকর কাযালয়, 
গাপনীয় শাখা, চ দ র, 

৩৬০০।

িসংআডডা, ৬নং ক য়া 
উ র, িসংআডডা, ৩৬৩৩, 
ক য়া, চ দ র।

চ দ র। ০৬/০৮/১৯৯ এস.এস.িস.-১ম ণী 
এইচ.এস.িস-২য় ণী, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭০৯০১৯২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৬। ঋ  দব, িপতা: পিরেতাষ 
দব।

এ ল া প, াট-িড২, 
৮১/জা, ম  বা া িলংক 
রাড, ঢাকা।

িসংহ য়া, পাইকড়া, 
পৗজান, ১৯৭৪, 

কািলহাতী, টাংগাইল।

টা াইল। ০৯/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ.-৩.৪০।

১৫০৩৯৩৮/৭৭/
১৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৭। মাঃ তা ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ।

২৮৮, ব শ িরয়া, ৭নং 
বড় আলম র, খালাশপীর, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

২৮৮, ব শ িরয়া, ৭নং 
বড় আলম র, খালাশপীর, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

রং র। ০১/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৪.০৮ িব.এস.এস.-
৩.০৬, এম.এস.এস-
৩.৩৯

৭২২৭৫০৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৭৮। মাঃ শাহিরয়ার আলম, 
িপতা: মাঃ মিতয়ার রহমান 
খান।

িতন নাি না, নলকা, 
সােহবগ , ৬৭২০, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িতন নাি না, নলকা, 
সােহবগ , ৬৭২০, 
রায়গ , িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১১/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৬৭৪৮৬৫৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৭৯। মাঃ আ ল হািলম, িপতা 
মাঃ র আলী ম ল।

তল পী, ২নং জামাল, 
নলডা া রাজবাটী, ৭৩৫০, 
কািলগ , িঝনাইদহ।

তল পী, ২নং জামাল, 
নলডা া রাজবাটী, 
৭৩৫০, কািলগ , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ০৮/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.১৮, 
এম.এস.এস-৩.২৭

১১৩৩১৫০/৪৬/
৩১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮০। িমরা ন নছা, িপতা: এ. 
িক.এম. মা ািফ র রহমান।

ামীন াংক, বদর র, 
বদর র, মৗকরণ, ৮৬০১, 
প য়াখালী।

হাজী আ: মাতােলব 
জােম মসিজদ রাড, 
দি ণ িশয়াচর, ব র, 
১৪২১, ফ া, নারায়নগ  
সদর।

নারায়নগ । ১০/০৩/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

২৭৮২৩৯৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮১। সরাত জাহান জিন, িপতা: 
মাঃ এমদা ল ইসলাম।

১৫১/৫৩, দ: পীেরর বাগ, 
আগারগ ও, তালতলা, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

পলন র, িলয়ারচর, 
২৩৪০, িলয়ারচর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৫

১৪৯৩৪০০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮২। মাঃ ল ল আহেমদ, িপতা: 
মাঃ আ ল হাই।

আ য়াবাইদ, ৯নং 
স ান র, ছনেখালা, 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

আ য়াবাইদ, ৯নং 
স ান র, ছনেখালা, 
১৯৮০, ঘাটাইল, টাংগাইল।

টা াইল। ০২/০১/১৯৮৭ দািখল-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৮, 
এম.এস.এস-৩.৬৩

০৭১৬১৫৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৩। মন হীরা, িপতা: অনীল 
হীরা।

৬৩/২, সােদক খান রাড, 
পি ম জাফরাবাদ, ৩৪নং 
ওয়াড, মাহা দ র, 
১২০৭, ঢাকা।

বাসা-৪৩৩, কালিবলা, 
হারতা, ৮২২২, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৩/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.০৪

০৯৩৩০৭৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৪। হািলমা স-সািদয়া, িপতা: 
মাঃ নািজর হােসন।

৩৭/১, ামী বাগ, ৪০নং 
ওয়াড, ওয়ারী, ১২০৩, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

৩৯নং, রাড-০৬, 
কমলা র পি ম 
রাজারবাগ, িব িলয়া, 
রাজাশন, ১৩৪০, সাভার, 
ঢাকা।

ঢাকা। ১৭/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৪২

০০৬২৬৯৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৮৫। নাজ ল হাসান, িপতা: মাঃ 
ফজ র রহমান।

১০/১, পি ম নাখাল পাড়া, 
২৬নং ওয়াড, তজগ ও, 
১২১৫, ঢাকা।

২৪/৩, ধরংেগরেটক, 
খেয়রেটক, ১২৩০, রাগ, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০১/১১/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮, 
এম.এস.এস-৩.৬০

১০৮০৯৭৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৬। শখ মাঃ আল আিমন, 
িপতা: শখ মাঃ শির ল 
ইসলাম।

৩২৬/িব, মীর মাশাররফ 
হােসন হল,  

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

৩৩৯, মশা নী, ৮নং 
পৗরসভা, ল ী পাশা, 

৭৫১০, লাহাগড়া, নড়াইল।

নড়াইল। ০৫/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.-৩.৩০ 
এম.এস.এস-৩.০০

১১০৭৯৪৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৮। মাঃ ফাহিম ামান, িপতা: 
মাঃ আশরা ামান।

বাসা-৯৭৭, রাড-১৬, 
বায় ল আমান হাউিজং 
সাসাই , ৩নং ওয়াড, 

১২০৭, আদাবর, 
মাহা দ র, ঢাকা।

মা াইন, ৭নং ওয়াড, 
মিহ র, ৫৪১০, গংগাচড়া, 
রং র।

রং র। ০৯/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৩১, 
এম.এস.এস-৩.৩৭

১১৪৯০৩৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৯। ফােতমা - জ- জাহরা, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
কিবর।

১৪/৮, ক-িড, সিল াহ 
রাড, ৩৩নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

১০১/১, মে র চর, ১নং 
ওয়াড, ামলা র, ১৩১২, 
করাণীগ  মেডল, ঢাকা।

চ দ র। ১৪/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৬, 
এম.এস.এস-৩.৭৮

১৪৫৭০২১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯০। লািজ ন িনশাত, িপতা: মাঃ 
ৎফর রহমান।

৩০/১, সিলড কা ন, মালা 
িভলা, কলাবাগান, ১০০০, 
ঢাকা।

 কেটজ, িনউ শালবন, 
২৫নং ওয়াড, রং র, 
৫৪০০, রং র সদর।

রং র। ০৩/০৩/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী, 
এম.িব.এ-৩.৩০।

২৪৩৭৩৭৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯১। অিল আহেমদ, িপতা: মাঃ 
আতাহার উ ীন আকন।

ম-১০৪, িজয়াউর রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

আকন বািড়, 
.এ . . রাড, স জবাগ, 

৫নং ওয়াড, আমতলী 
পৗরসভা, আমতলী, 

৮৭১০, বর না।

বর না। ০১/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-িব

১২৭৮২৩২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৯৩। লাকী আ ার, িপতা: 
আমেজদ শখ।

ম-৪১৩, বাংলােদশ 
কেয়ত ম ী হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িবলেগািব র, ৮নং 
ডাি , কা য়াকালী বািড়, 
৭৮৪১, নগরকা া, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৩/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-িব+

১২৭৮০৫২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৪। তাস ভা আফেরাজ, িপতা: 
মাঃ আ  তােহর।

সিলনা মি ল, মিফজ 
উি ন সড়ক, কা মস 
গাডাউেনর গিল, 
রইেকাস, িম া ধান 

ডাকঘর, ৩৫০০, 
কাতয়ালী, িম া।

ী বাড়ী, শাহাড়পাড়, 
১২নং ভানী ইউিনয়ন 
পিরষদ, শাইাড়পাড়, 
দবী ার, িম া।

িম া। ১৪/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৫৪, 
এম.এস.এস-৩.৪৪

০১৪৪৮৯৮, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৫। রাণী আ ার, িপতা: মর ম 
মাঃ হীরা।

৪৫নং ির আ ল লন 
(৩য় তলা), নবাবগ , 
লালবাগ, ২৩নং, পা া, 
১২১১, ঢাকা।

২৩২/৩, ভাট মসিজদ, 
ভাট মসিজদ, লালবাগ 
রাড, ২৩নং, পা া, 

১২১১, ঢাকা।

ঢাকা। ১০/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৬৩১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৬। ফরেদৗিস, িপতা: মাঃ 
আ ল কােশম।

বািড়-১৭১, ট ী হােসন 
মােকট, আউচ পাড়া, 
িনশাত নগর, ১৭১১, 
গাজী র।

বািড়-১৭১, ট ী হােসন 
মােকট, আউচ পাড়া, 
িনশাত নগর, ১৭১১, 
গাজী র।

৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.১৩

৭৫২৯৮৩৬, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৭। নাজ ল হাসান, িপতা: 
জাহা ীর হােসন শরীফ।

৭৩ নথ রাড, েতরগিল, 
ওয়াড নং ১৬, ঢাকা 
দি ণ, িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

িশকার র, িশকার র, 
৮নং িশকার র, উিজর র 
ইউিনয়ন, ৮২২৪, বিরশাল।

বিরশাল। ১৩/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.১২, 
এম.এস.এস-২.৭৮

০৩৯২৪৪১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৮। . মিহব র রহমান, িপতা: 
এ. এফ. এম. নামান 
তা কদার।

১/৭িস, ব বাসােবা, 
কদমতলা, ৫নং ওয়াড, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

সাপদী, ৯নং বািলয়া, 
বাগড়া বাজার, চ দ র।

চ দ র। ০১/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৭১, 
এম.এস.এস-৩.৩৭

৮৩৯৩৫০৮, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৯। মাঃ নািজউর রহমান, িপতা: 
মাঃ সাম ি ন আহেমদ।

বাসা-১৭০, বনিবভাগ, 
সড়ক, ৩নং ওয়াড, 
চরফ াশন পৗরসভা, 
চরফ াশন, ৮৩৪০, ভালা।

বাসা-১৭০, বনিবভাগ, 
সড়ক, ৩নং ওয়াড, 
চরফ াশন পৗরসভা, 
চরফ াশন, ৮৩৪০, ভালা।

ভালা। ১২/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.-৩.৯৬

১৯০৮১১১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬০০। মাঃ নািকব আনসার, িপতা: 
মাঃ মাহ বার রহমান।

.এম.এস. ভবন, ৬৩১/৫, 
পি ম কাজীপাড়া, 
িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

াবন উ র পাড়া, 
(রাইিজং াব সংল ), 
ব ড়া সদর, ব ড়া-৫৮০০।

ব ড়া। ২৬/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৪৯৭৭৪৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০১। মাঃ আিন র রহমান, িপতা: 
মাঃ ইসহাক আলী।

ক ঠাল বাড়ীয়া, িডিব াম, 
বাম াম, ৬৬৩০, 
চাটেমাহর, পাবনা।

ক ঠাল বাড়ীয়া, িডিব াম, 
বাম াম, ৬৬৩০, 
চাটেমাহর, পাবনা।

পাবনা। ০৭/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৮০৪১৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৩। মাঃ সাখাওয়াত হােসন, 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

ধরম র ব পাড়া, ১৭নং 
ওয়াড, বগড়া সদর, ৫৮০০, 
ব ড়া।

ধরম র ব পাড়া, ১৭নং 
ওয়াড, বগড়া সদর, 
৫৮০০, ব ড়া।

ব ড়া। ২৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৪৪৯৮১৫, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৪। রওশনারা খা ন, িপতা: 
মাঃ রাফ ল ইসলাম।

গািপনাথ র, কনা, পা: 
ল, ৬৭৫২, শাহাজাদ র, 

িসরাজগ ।

গািপনাথ র, কনা, 
পা: ল, ৬৭৫২, 

শাহাজাদ র, িসরাজগ ।

১৫/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৮৮২২৭৫২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৫। লাবনী লতানা, িপতা: মাঃ 
িমজা র রহমান।

লাবনী লতানা, : 
িদবাকর ম ল, সােভয়ারা, 
েযাগ ব াপনা 

অিধদ র, ৯২-৯৩, 
মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-
১২১২।

লাবনী লতান, : 
িমজা র রহমান, া: 
সাহস, পা: সাহস, 

িরয়া, লনা।

লনা। ১৫/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৪২২৪৮৩, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৬। জা াত আরা খা ন, িপতা: 
মাঃ খিল র রহমান।

ডা: মিজ র িভলা, িনভা 
এনােয়ত র, মাছাপাড়া, 
রামেকাল, ৭৭২১, পাংশা, 
রাজবাড়ী।

ডা: মিজ র িভলা, িনভা 
এনােয়ত র, মাছাপাড়া, 
রামেকাল, ৭৭২১, পাংশা, 
রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২০/০৬/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৬২৫০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬০৭। মাঃ িলমন সােদক, িপতা: 
ত: মাঃ আ ল আিজজ।

িস য়া (পি ম পাড়া), 
খাগ য়া, িস য়া, ১৭৩০, 
কাপািসয়া, গাজী র।

৭৫৬, উ র কাফ ল, 
কাফ ল ১৬নং ওয়াড, 
ঢাকা সনািনবাস, ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

গাজী র। ৩০/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.-৩.৬১, 
এম.এস.এস-৩.৮৬

০৪৯৭৫৫৫, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৮। মাঃ শামীম হােসন, িপতা: 
মাঃ আ র রিহম।

দারপাড়া, ত িতব , 
৬৬৬০, জানগর, পাবনা।

দারপাড়া, ত িতব , 
৬৬৬০, জানগর, পাবনা।

পাবনা। ২৪/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৮, 
এম.এস.এস-৩.৪২

১৮০৭৮৩৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০৯। ইমরান আহেমদ, িপতা: 
সয়দ আহেমদ হাসাইন।

৭নং শখ সােহব বাজার 
রাড, আিজম র, ২৫নং 

িনউমােকট, ১২১১, 
লালবাগ, ঢাকা।

৭নং শখ সােহব বাজার 
রাড, আিজম র, ২৫নং 

িনউমােকট, ১২১১, 
লালবাগ, ঢাকা।

ঢাকা। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

২৩৮৭৮৪৭/১৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১০। আল মা ন হােসন, িপতা: 
মক ল হােসন।

িডেনার র, ৪নং মা া, 
া, ৬৫১০, মা া, 

নওগ ।

িডেনার র, ৪নং মা া, 
া, ৬৫১০, মা া, 

নওগ ।

নওগ । ২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২ 
িব.এস.এস.-৩.৩৮

০৬৩৪২৪৪/১০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১১। খী আ ার, িপতা: মাঃ 
আব ল হাই।

িতয়া খালী, আব ল হাই 
সভাপিতর বািড়, িতয়া 
খালী, ১২নং ভাবখালী, 

িতয়া খালী, ২২০২, সদর, 
ময়মনিসংহ।।

িতয়া খালী, আব ল হাই 
সভাপিতর বািড়, িতয়া 
খালী, ১২নং ভাবখালী, 

িতয়া খালী, ২২০২, 
সদর, ময়মনিসংহ।।

ময়মনিসংহ। ১৬/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫৬৫৪৮৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১৩। মাঃ হাসান ইমাম িশহাব, 
িপতা: ত: ইউ স আলী।

ম-৪৩৮, মওলানা ভাসানী 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

াম: েবর চড়, 
ওয়াড;৯নং, সল া, 
৬৭২১, রায়গ , 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১৫/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.২৬, 
এম.এস.এস-৩.২৭

০১১২৫১২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১৫। নািবলা পািরজাত, িপতা: 
লিত র রহমান।

২/৯০৪, ই ান পা ছায়া, 
পা পথ, ১২০৭, ঢাকা।

২/৯০৪, ই ান পা ছায়া, 
পা পথ, ১২০৭, ঢাকা।

িম া। ০৫/০৮/১৯৯৩ ও লেভল-৫এ, ১িব,  এ 
লেভল-১ ার এ 

িব.এস.এস.-৩.৬৫

১৩৮৬৬৫৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬১৬। কািহ র সরকার, িপতা: 
রহমত আলী সরকার।

১৬৫/১, পি ম আরজত 
পাড়া, শাহীনবাগ, 
তজগ ও, ১২১৫, তজগ ও, 

ঢাকা।

সরকার বাড়ী বপাড়া, 
দাইরাদী, ক িচকাটা, 
মেনাহরদী, ১৬৫০, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ১২/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৫৮৪৬৯৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১৯। নািবলা নাসিরন, িপতা: মাঃ 
গালাম মা ফা।

ম-২৭, পি ম ম ল, 
বা া, ঢাকা।

২৫/২/এ, পি ম ম ল, 
বা া, ঢাকা।

ঢাকা। ১২/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৯, 
এম.এস.এস-৩.৯৮

০১৯৪২৮৩/১০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২০। হািসনা আ ার, িপতা: মাঃ 
আব ল িময়া।

নাউঘর, া ন পাড়া, 
৩৫২৬, া ণপাড়া, 

িম া।

নাউঘর, া ন পাড়া, 
৩৫২৬, া ণপাড়া, 

িম া।

িম া। ২৭/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৮৪, 
এম.এস.এস-৩.৭২

০৪৯৭৭৩৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২১। আফসানা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাঃ আমা ল ইসলাম।

১৬২, রাজপাড়া, ০৫নং 
ওয়াড, রাজশাহী কাট, 
৬২০১, রাশশাহী।

১৬২, রাজপাড়া, ০৫নং 
ওয়াড, রাজশাহী কাট, 
৬২০১, রাশশাহী।

রাজশাহী। ০১/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৩২৭৩৯৯২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২২। িবধান চ  ডা য়া, িপতা: 
েজ  লাল ডা য়া।

গ-৭/২৯, আই-িজ গইট, 
বাংলােদশ াংক কেলানী, 
ফিরদাবাদ, ১২০৪, 

াম র, ঢাকা।

কাষাবর, ৩নং দািড়য়াল, 
উ ম র, ৮২০০, 
বােকরগ , বিরশাল।

বিরশাল। ৩১/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৯৪১২৪৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৩। জন িময়া, িপতা: আ ল 
হােসন।

১১/৩, এম.এম আলী রাড, 
দামপাড়া, বাগমিনরাম, 
িজিপও-৪০০০, কাতয়ালী, 
চ াম।

িচপাগিঢ মার, ি , 
আমলাব, উিজলাব, 
১৬৪০, বলাব, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৩, 
এম.এস.এস-৩.৩২

৯৪০১২৫৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৪। িদল বা লতানা বনা, 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন।

৭৯২, পি ম শওড়াপাড়া, 
১৪নং ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

পয়ালগাছা, ৩৫৬১, ব ড়া, 
িম া।

িম া। ০৭/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস-৩.৪১

০৪৯৩৩৯১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬২৫। মাহা ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আনছার আলী।

উ র চ দ র, দা ড় দা, 
কাপাসডা া, ৭২২১, 
দা ড় দা, য়াডা া।

উ র চ দ র, দা ড় দা, 
কাপাসডা া, ৭২২১, 
দা ড় দা, য়াডা া।

য়াডা া। ১১/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৩ 
িব.এস.এস.-৩.০৮

১৯০৮১১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৬। মাঃ রািক ল হাসান, িপতা: 
মাঃ কাম ল হক।

৩৫৫, সরল, ৪নং ওয়াড, 
পাইকগাছা, ৯২৮০, লনা।

৩৫৫, সরল, ৪নং ওয়াড, 
পাইকগাছা, ৯২৮০, লনা।

লনা। ০৮/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.-২য় ণী,  
এম.এস.এস-৩.০৮

১০৮১০২১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৭। র রায়, িপতা: কমল রায়। ১৮০/১ (এফ-৩০২) (৩য় 
তলা), .িব গট, 
মহাখালী, ১২১২, লশান, 
ঢাকা।

টাখালী বাজার, 
লাউেডাব, বা য়া, ৯২৭২, 
দােকাপ, লনা।

লনা। ২২/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১০৮১০২০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৮। মাহ ল ইসলাম, িপতা: 
আ া ল ইসলাম।

১৭৩/িড, ই ান হাউিজং, 
প বী, ১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

: ফিরদ মা ার, দি ণ 
জয়নগর, ৮নং ওয়াড, 
রিময়ার হাট, ৮৩১০, 
দৗলতখ , ভালা।

ভালা। ০৪/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ-৩.৩০।

১৫৫৮১৫৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩৪। দবািশস বালা, িপতা: িবমল 
 বালা।

র নাথ র, ১৯নং 
র নাথ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, ৩নং ওয়াড, 
৮১০০, গাপালগ ।

র নাথ র, ১৯নং 
র নাথ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, ৩নং ওয়াড, 
৮১০০, গাপালগ ।

গাপালগ । ২০/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.-৩.৪৯, 
এম.এস.এস.-৩.১৯

২৬৯৪৩৪৮, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩৫। মাহা দ জামেশ ল আলম, 
িপতা: শখ বিদউল আলম।

তােহর ভবন, হাি ং-
১০৮৩, আল ফালাহ গিল, 
হাজী র আহমদ সড়ক, 
চ াম পিলেটকিনক ইন., 
প চলাইশ, চ াম।

: শখ বিদউল আলম, 
ফািজল র, ফনী সদর, 
ফনী।

ফনী। ০৯/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.-৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.২৯

০৯০৪১৭৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৩৯। মাঃ মায়াে ম হক, িপতা: 
আব ল হািমদ।

৪৯৮ িত া ভবন/৬িব, 
আদশ বািলকা ল রাড, 
উ র দিনয়া, ১২৩৬, 
দিনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা।

নিজ র, নওগ , িব েরাড, 
প র ( ল পাড়া), 
নিজ র, কাটাবাড়ী, 
৬৫৪০, প ীতলা, নওগ ।

নওগ । ১১/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৭১৫৭১৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪০। ত সরকার, িপতা: েদাষ 
সরকার।

ম-৪৬৯ অে াবর ভবন, 
জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

বাসা-১২, রাড-০৮, 
করাণীপাড়া িল  বাগান, 

রং র, ৫৪০০, রং র।

রং র। ১৭/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৯, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

১২৭৭৮১১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪১। সাইফ উি ন ইায়া, িপতা: 
শাম ি ন ইয়া।

ম-৩১৮ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

জামাল িভলা, লা রাড, 
বাসা-২৬, িখল 
বাড়ীরেটক, ভাটারা, 
ওয়াড-০৮, লশান, 
১২১২, ভাটারা, ঢাকা।

১১/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪।

১৭২৬২৯৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪২। মেহ ন নছা, িপতা: মাঃ 
সানা ার হাসাইন।

২৫ নং চ ন সরদার ভবন, 
দবীদাস ঘাট লন, দি ণ 

িস  কেপােরশন, 
চকবাজার, ১২১১, ঢাকা।

রাম র, মাধবখালী, 
রাম র, ৮৬১১, িমজাগ , 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ১৫/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৪।

১৫৩৭০৮১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৪। নাছিরন খানম, িপতা: ত: 
মাঃ দওয়ান আলী খান।

মিতিঝল এ. িজ.িব. 
কেলানী, আইিডয়াল জান 
িব ৪৬/এফ-৭, ঢাকা-১০০০।

ফিরদ র, নলবাইদ, 
২৩৩৮, িলয়ার চর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১০/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.০২।

১৪৩৩২২৬, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৫। মাঃ কাম ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ ইসমাইল হাসাইন।

৩০২/১, ব নাখালপাড়া, 
তজগ ও, ১২১৫, ঢাকা।

ম হার, ২নং ই হার 
ইউিনয়ন, উ হার, ৮৫৩০, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

বিরশাল। ২১/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩২

১৭১৩৭২২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৪৬। মাসা: সারিমন আখতার, 
িপতা: সাই ল ইসলাম।

১০/১, হাটেখালা রাড, 
কা লী, ৩৯নং ওয়াড, 

ওয়ারী, ১২০৩, ঢাকা।

১০/১, হাটেখালা রাড, 
কা লী, ৩৯নং ওয়াড, 

ওয়ারী, ১২০৩, ঢাকা।

রাজশাহী। ১১/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

১৩১২০৪৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৭। আিব ল খিলদ হায়দার, 
িপতা: মাঃ হায়দার আলী।

১১২/আর. ক. িমশন 
রাড, আ য়া মড়ল পাড়া, 

১২নং ওয়াড, ময়মনিসংহ 
সদর, ময়মনিসংহ।

১১২/আর. ক. িমশন 
রাড, আ য়া মড়ল পাড়া, 

১২নং ওয়াড, ময়মনিসংহ 
সদর, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭১ 
িব.এস.এস.- ৩.৪১, 
এম.এস.এস.-৩.৫৮।

০৭২৫৮৩৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৮। মাঃ আলমগীর পাশা, িপতা: 
মাঃ আছা ামান মা া।

বায়ালীয়া, মরী 
গাপীনাথ র, ৮৪০০, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

বায়ালীয়া, মরী 
গাপীনাথ র, ৮৪০০, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬, 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

১১২৩৭৭৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৯। অ াপ ব য়া, িপতা: অিনল 
ব য়া।

বাসা-২০, রাড-১২, িড. 
আই. . েজ , ম ল, 
বা া, লশান, ১২১২, 
ঢাকা।

বৗ  মি র সড়ক, া: 
ল (উ র), েতহার 

ল ইউিনয়ন, রা , 
৪৭৩০, ক বাজার।

ক বাজার। ২৩/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৯, 
এম.এস.এস.-৩.৪৩।

০৮৭৩২৫১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫০। মাঃ মা র রহমান, িপতা: 
মাঃ আক াত আলী।

৫১২, শখ বাড়ী, পি ম 
দওেভাগ, ীগ  
পৗরসভা, ওয়াড-৫, 

ীগ , ১৫০০।

৫১২, শখ বাড়ী, পি ম 
দওেভাগ, ীগ  
পৗরসভা, ওয়াড-৫, 

ীগ , ১৫০০।

ি গ । ১০/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৩

৯৯০৫০৪৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫১। িহরনময় বাওয়ালী, নীল 
বাওয়ালী।

৩০১৩, জগ াথ হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

হাসপাতাল রাড, সরল, 
পাইকগাছা পৗরসভা, 
পাইকগাছা, ৯২৮০, লনা।

লনা। ২৯/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৩, 
এম.এস.এস.-৩.৫১।

০৩৯২৩৭৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫২। উ ল হােসন, িপতা: 
আজাদ আলী িব াস।

পা া, জানা, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

পা া, জানা, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২০/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ- 
িব.এস.এস.- িব

৯৯০৫০৯৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৫৩। মাঃ আিম ল হক আখ , 
িপতা: মাঃ এরশা ল হক 
আখ ।

৬৬/ক, ি ন ওয়াপদী 
কায়াটার, িমর র-১২, 

০৬নং ওয়াড, িমর র 
ক া েম , ১২১৬, প বী, 
ঢাকা।

বাসা-৩৫, ক-িব, 
ইসলামনগর, বটতলা 
বাজার রাড, ইসলামনগর, 
পাথািলয়া ইউিনয়ন/০৬নং 
ওয়াড, সনওয়ািলয়া, 
সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ১৫/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৯

০৭৭৭৬৯১, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫৬। মাঃ সােদ ল ইসলাম, 
িপতা: ফরেদৗস কামাল।

ইসলামবাগ, িতরনই হাট, 
শালবাহান, ৫০৩০, 

িলয়া, প গড়।

ইসলামবাগ, িতরনই হাট, 
শালবাহান, ৫০৩০, 

িলয়া, প গড়।

প গড়। ২১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২.৯০

৮৮৬৯৭৮৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫৭। মাঃ শির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আিন রা রহমান।

১৩৬/িব, জ র হক হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

উ র পাড়া, মসিজদ রাড, 
দি ণ বারেপাতা, ট 
খালী, বাল ী, ৭৪৩১, 
শাশা, যেশার।

যেশার। ২৪/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৪.৩৮

১২৭৭৮০৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫৮। ফরহাদ হােসন, িপতা: মাঃ 
রািজর উি ন।

রাভার াউট ভবন, 
জাতীয় াউট সর দফতর, 
৬০, আ মান িফ ল ইস 
রাড, িজিপও, ঢাকা, 

১০০০, রমনা, ঢাকা।

মি ক িনেকতন, কাটখইর 
বাজার, হাসাইগািড়/০৫, 
কাটখইর বাজার, ৬৫১০, 
নওগ  সদর, নওগ ।

নওগ । ১২/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এ.- ২য় ণী, এম.এ.-
২য় ণী, এম.এস.এস.-
১ম ণী।

০৬৪১২৪৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬০। মাঃ িরয়াজ উি ন, িপতা: 
মাঃ সািফ উি ন।

৫১/১ (নীচ তলা), িসি ক 
বাজার, ৩৪ নং ওয়াড, 
িজিপও-১০০০, ঢাকা।

িমেরল মহ া, িদলাল র, 
২৩৪০, বািজত র, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.২২, 
এম.এস.এস.-৩.২৬।

৭১৫৬৩২৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬১। মা র রহমান তাজ, িপতা: 
আিন র রহমান, নাজাত।

বািড়-ঝ-৪৪/১৫, তালতলা 
মােকেটর উ র পােশ, 
তালতলা, িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

নায়াপাড়া, িচওড়া, 
৩৫৫২, চৗ াম, িম া।

ঢাকা। ২২/০৬/১৯৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬

১৩১০৪০৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৬২। ক. এম. মিহউি ন, িপতা: 
ক. এম. শঅহজাহান।

কামাল র, দা িরয়া, , 
৬৬২০, ঈ রদী, পাবনা।

কামাল র, দা িরয়া, , 
৬৬২০, ঈ রদী, পাবনা।

পাবনা। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৮০৩৯১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৩। আল ইমরান, িপতা: ইউ ছ 
আলী।

নেগাপীনাথ র, মলা 
গাপীনাথ র, ৫৯৪০, 

আে ল র, জয় রহাট।

নেগাপীনাথ র, মলা 
গাপীনাথ র, ৫৯৪০, 

আে ল র, জয় রহাট।

জয় রহাট। ০৫/০৯/১৯৯১ দািখল-এ+ এইচ.এস.িস-
এ,  িব.এস.এস.- ১ম 

ণী, এম.এস.এস.-১ম 
ণী।

৭৪৬২৫১৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৫। মংসাই মারমা, িপতা: 
থাঅংগা মগ।

া: পি ম গালাবাড়ী, , 
৬নং ওয়াড, খাগড়াছিড় 
সদর, ৪৪০০।

া: পি ম গালাবাড়ী, , 
৬নং ওয়াড, খাগড়াছিড় 
সদর, ৪৪০০।

খাগড়াছিড়। ১৫/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.১৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩ 
িব.এস.এস.- ২.৯৪

৬৪০২৮৬৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৬। মাসা: অ না খা ন, িপতা: 
মাঃ আ লা খােলক।

ভের ী, নােচাল, ৬৩১০, 
নােচাল, চ পাইনবাবগ ।

ভের ী, নােচাল, ৬৩১০, 
নােচাল, চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ১১/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২.৯১

৬৯৩৪১৩৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৭। দেলায়ার হােসন, িপতা: 
মাঃ হলাল উি ন।

আবদার, তিলহাটী/০১, 
১৭৪০, র, গাজী র।

আবদার, তিলহাটী/০১, 
১৭৪০, র, গাজী র।

গাজী র। ১২/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭১৫৮৬৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৮। মাছা: আকিলমা খা ন, 
িপতা: মাঃ আ ল ছামাদ।

কাছার র, আতাই লা, 
কারআন াহ িমশন, 

৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

কাছার র, আতাই লা, 
কারআন াহ িমশন, 

৬৬০০, পাবনা সদর, 
পাবনা।

পাবনা। ০৮/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
িব.এস.এস.- ২.৫৮

৭৬৮০৩৭২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬৯। মাঃ আলী আহসান, িপতা: 
এ. ক. এম. আলী হােসন।

িব-২/৪, িবএলআরআই, 
সাভার ঢাকা, পাথািলয়া, 
ডইরীফাম, ১৩৪১, ঢাকা।

এইচ-৬৫৬, পি ম 
চাখার, চাখার, ৮৫৩১, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

ঢাকা। ০২/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫, 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

৮২৫৬৬৩০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৭০। রিবউল ইসলাম, িপতা: 
সালাম সানা।

ম-১২২, যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ম ম একসরা, আ িলয়া, 
৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৫/০২/১৯৮৮ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৪.১৭ িব.এস.এস.- 
৩.২০, এম.এস.এস.-
৩.১৩।

১২৭৮০১১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭১।  মন মার পাল, িপতা: 
 কানন ত পাল।

ম ল র, ৯নং মািনক র, 
ইছামিত, ৩১৯০, জিকগ , 
িসেলট।

ম ল র, ৯নং 
মািনক র, ইছামিত, 
৩১৯০, জিকগ , িসেলট।

িসেলট। ০৭/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭২৯৮৬৫৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭২। আ জর িগফারী, িপতা: 
মাশারফ হােসন।

প চবাগ, ২২৩০, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

প চবাগ, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৫৬৫৪৬১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৩। েমাঃ আরমান, িপতা: 
আব ল কােদর।

বাসা-২৪২/২৪৩, রাড-১৮, 
সকশন-৬, ক-িস, 

িমর র, ১২১৬, ঢাকা।

া: আি র পাড়, ১নং 
মন রা ইউিনয়ন, মন রা, 
৮৩৬০, ভালা।

ভালা। ০১/০২/১৯৯১ দািখল-৪.৭৫ আিলম-
৪.৫০ িব.এস.এস.- 
৩.৪০, এম.এস.এস.-
৩.৬৬।

০৬৬৬৮৬৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৪। মাঃ দেলায়ার হাসাইন, 
িপতা: মাঃ মিফ ল হক।

৪৫/১, িব.িস দাস ীট, 
আিজম র, ২৬নং ওয়াড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

বড় র, ০৪নং ওয়াড, 
বদ র, ৩৬১১, চ দ র 

সদর, চ দ র।

চ দ র। ০১/০৫/১৯৮৭ দািখল-৩.৩৩ আিলম-
৩.৩৩ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

০৭৭১৪৯২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৫। আ াহ আল মেহদী 
হাসান, িপতা: মাঃ এরফান 
আলী সানা।

৭৪৮, ই িহম র, (৫ম 
তলা), আিশরদাগ, 
কাজীপাড়া, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

গড়খালী, ১নং ওয়াড, 
৭নং িতলডা া, বট িনয়া, 
৯২৭০, দােকাপ, লনা।

লনা। ০৪/০৭/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ২.৮১

০৪৯৩৪৭১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৬। মাঃ শখ ফিরদ, িপতা: 
নােদেরর জামান।

কনকড়-ই তামা া-
৬৭/এফ, ক-িস, দি ণ 

লশী, চ াম, 
পাহাড়তলী, ৪২২৫, চ াম 
সদর, চ াম।

দি ণ ব চরচাি য়া, 
৬নং ইউিনয়ন, ৯নং 
ওয়াড, বহ ার হাট, 
৩৯৩০, সানাগাজী, ফনী।

ফনী। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৩.৮৭ আিলম-
৩.৭৫ িব.এস.এস.- 
২.৭৩, এম.এস.এস.-
৩.১৩।

৬৩৩০৬২৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৭৭। ন নছা, িপতা: নজ ল 
ইসলাম।

বাসা-১৬২, ক-ক, িপিস 
কালচার হাউিজং, 
মাহা দ র, ৩২নং 

ওয়াড, ১২০৭, ঢাকা।

া: খ রতলী, 
জামাল র, ৮নং ওয়াড, 
দাদড়া, ৫৬৪১, জয় রহাট।

জয় রহাট। ২৩/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৭৩, 
এম.এস.এস.-৩.৮৭।

১৭৭১৬৬৯, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৮। মহ ব জিহর ল ল, িপতা: 
এ. ক. এম. জিহ লা 
ইসলাম।

বাসা-১৪, রাড-৬, সকশন-
৬, ক-িড, িমর র, ১২১৬।

করাম জািন, ইসিপন 
জার র, ২০৫০, ধনবাড়ী, 
টাংগাইল।

ঢাকা। ২৮/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৪, 
এম.এস.এস.-৩.৩২।

০৬৬৬৮৬৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৯। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল জিলল।

ইসলাম র, 
য নাথ র/৯নং, 
উলািরয়াবাড়ী, ১৯৯৭

ইসলাম র, 
য নাথ র/৯নং, 
উলািরয়াবাড়ী, ১৯৯৭

টা াইল। ০১/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৬৬৮৮৫৮১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮০। মাঃ আ লা হাসান, িপতা: 
মাঃ আ লা কােদর।

ব শবাড়ীয়া দি ণ পাড়া, 
১নং ওয়াড, গাংনী 
পৗরসভা, গাংনী, ৭১১০, 

গাংনী, মেহর র।

ব শবাড়ীয়া দি ণ পাড়া, 
১নং ওয়াড, গাংনী 
পৗরসভা, গাংনী, ৭১১০, 

গাংনী, মেহর র।

মেহর র। ১০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩১৯, 
এম.এস.এস.-৩.৩।

০৮৯৭৪৪৬,২৩/
০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮১। মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতা: 
ওমর আলী।

ম-৩১৭ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

িদঘীর পাড়, ধর র, 
৭৪৬০, অভয়নগর, যেশার।

যেশার। ০৩/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪০, 
এম.এস.এস.-৩.৫৩।

০৩৯২৩৭৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮২। মাঃ কাম ল হাসান, িপতা: 
মাঃ বজ র রহমান।

সিচব বািড়, রাজা 
চািপতলা, ৫নং ওয়াড, 
৩৫৪২, রাদনগর, িম া।

সিচব বািড়, রাজা 
চািপতলা, ৫নং ওয়াড, 
৩৫৪২, রাদনগর, িম া।

িম া। ২৫/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৫

০১৯৬২৬৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৩। মাঃ মাহ ল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ: ছা ার শখ।

ম-৬৩৮ হাজী হসীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

পয়লা, তওতা, 
জাফরগ , ১৮৫২, 
িশবালয়, মািনকগ ।

মািনকগ । ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৩, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৭

১২৭৭৯২৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৮৪। মাহা দ রােশ ল হক, 
িপতা: আলতাজ আহেমদ।

ম-২৭১ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

বায়লখালী, উ র 
সাত লা কাটা, উ র 
সাত লাকাটা, 
ইসলামাবাদ, ঈদগাহ, 
৪৭০২, ক বাজার।

ক বাজার। ২৬/০১/১৯৯৩ ১২৭৮০৪৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৫। মাঃ এমদা ল হক, িপতা: 
মাঃ আলী শখ।

ম-২৭১ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

প চকাহিনয়া, ি পাড়া, 
৮১২০, গাপালগ ।

গাপালগ । ০১/১২/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.৬৯, এম.এস.এস.-
৩.৮০।

১২৭৮০৪৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৬। আ  িফয়ান, িপতা: খয়রাত 
হােসন।

ম-৫০৭ িজয়াউর রহমান 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

স জ পাড়া, হায়াৎখ , 
৫নং ওয়াড, উিল র 
পৗরসভা, উিল র, 

৫৬২০, িড় াম।

িড় াম। ৩০/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৮০, 
এম.এস.এস.-৩.৮৯।

১২৭৮০৪১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৭। মাঃ ওসমান ফা ক, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

বাসা-০৭, রাড-০১, িস-
ক, িমর র-১২, প বী, 

১২১৬, ঢাকা।

া: িলয়া, (দ: পাড়া), 
ইউিনয়ন- িলয়া, ওয়াড-
০৫, াম, ৯৪৩১, 
দবহাটা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৮৯৭১৬১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৮। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: 
ত: মাঃ বলােয়ত হােসন 

আকন।

ম-৪৫৬ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

সাপেলজা, ৪নং ওয়াড, 
সাপেলজা ইউিনয়ন, 
িশলার গ , ৮৫৬৬, 
মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ২৫/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬

১২৭৮০৯৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৮৯। তপন জ ািত বাহা র, িপতা: 
রনিজৎ মার বাহা র।

ম-১০০৬ জগ াথ হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ঠা েরর চক, বাগািল, 
বািময়া, ৯২৯০, কয়রা, 
লনা।

লনা। ০১/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২, 
এম.এস.এস.-৩.২৮।

০৩৯২৪৩০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯০। এস. এম. জড. ইমরান 
হাসান, িপতা মাঃ কামাল 
উি ন।

৫১৪/২, দি ণ মিন র, 
১৩নং ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

৫১৪/২, দি ণ মিন র, 
১৩নং ওয়াড, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

ফনী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৮, 
এম.এস.এস.-৩.৪৫।

১১৪৯০৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৬৯১। মাঃ দেলায়ার হােসন, 
িপতা: ত: মিজ র রহমান।

ম-২৬৩ শহীদ সােজ  
জ ল হক হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িচনানাড়ী, নাগেডমড়া, 
িসল া, ৬৬৫০, স িথয়া, 
পাবনা।

পাবনা। ০৬/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.- িস+

১২৭৮০৭২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯২। অ ন মার িব াস, িপতা: 
হারান চ  িব াস।

প জািন, শামস র, 
খাকসা, ৭০২১, খাসনা, 
ি য়া।

প জািন, শামস র, 
খাকসা, ৭০২১, খাসনা, 
ি য়া।

ি য়া। ২৯/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৭, 
এম.এস.এস.-৩.৫৬।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯৩। নাজমা বগম, িপতা: আ ল 
আিজজ।

০৩৪, েফসর পাড়া, 
সাতপাই, ১নং ওয়াড, 
ন েকান পৗরসভা, 
ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

০৩৪, েফসর পাড়া, 
সাতপাই, ১নং ওয়াড, 
ন েকান পৗরসভা, 
ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব

৭৫৬৫৩৬৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯৬। সিলম রজা, িপতা: মাঃ 
হািনফ উ ীন।

ািরআটা, পাই া, 
ভাত ড়া, ১৯৯৭, ধনবাড়ী, 
টাংগাইল।

ািরআটা, পাই া, 
ভাত ড়া, ১৯৯৭, ধনবাড়ী, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০৩/১৯৮৭ দািখল-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৩০, 
এম.িব.এ.-৩.১৮

৯৬৯৪১০৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯৭। মাঃ আিত র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ ল বাকী।

িনিশবয়ড়া, ভা াবািড়, 
বণ সাড়া, ৬৭৩০, 
বল , িসরাজগ ্।

িনিশবয়ড়া, ভা াবািড়, 
বণ সাড়া, ৬৭৩০, 
বল , িসরাজগ ্।

িসরাজগ । ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯৮। মাঃ নাজ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ গালাম ফা ক।

রামজীবন (ম ল পাড়া), 
৪নং স  রনী, উ র 
জানকী, ৫৪৩১, সদর, 
রং র।

রামজীবন (ম ল পাড়া), 
৪নং স  রনী, উ র 
জানকী, ৫৪৩১, সদর, 
রং র।

রং র। ০৭/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৬৯২২৪৭/২৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯৯। আফারাজা হক, িপতা: মাঃ 
এমদা ল হক।

গফরগ ও, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

গফরগ ও, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৩

৭৫৬৫৪৭৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭০০। মাঃ িবন খান, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই খান।

ম-১০৬ হাজী হসীন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, রমনা-
১০০০ ঢাকা।

গাপাল র বাজার, 
বারহা া, ২৪৪০, 
ন েকানা।

ন েকানা। ২৬/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪, 
এম.এস.এস.-৩.৫৯।

০৭১৬১৪৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০১। সাথী দউরী, িপতা: শংকর 
দব দউরী।

৪০১/৩, ৫ম তলা(িব), 
উ র কাজীপাড়া, িমর র-
১০, ঢাকা।

২০নং, বািনয়াকাঠী, দীঘা, 
মাদারবাড়ী, ৮৫৪১, 
নািজর র, িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ২১/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬

০৭১৬০৮০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০২। এ. এস. এম. মেনায়ার 
পারেভজ, িপতা: মাঃ আ ল 
লিতফ।

বাসা-০১, সড়ক-০৬, 
বন , ২২নং ওয়াড, 
িখলগ ও, রাম রা, ১২১৯, 
ঢাকা।

চ দনগর, ভায়ালল ী র, 
ডা রা, ৬২৭০, চারঘাটা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ১২/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০১৫৭৩৯৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০৪। মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল বােরক।

দি ণ জাওরানী, 
ভলা ড়ী, ৯নং ভলা ড়ী, 

৫৫২০, হাতীবা া, , 
লালমিনরহাট।

দি ণ জাওরানী, 
ভলা ড়ী, ৯নং 
ভলা ড়ী, ৫৫২০, 

হাতীবা া, , লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ০১/০৫/১৯৮৯ দািখল-৩.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৯৪০১১৪৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০৫। মাঃ রজওয়ান আহেমদ, 
িপতা: মাঃ লতান আহেমদ 
িশকদার।

বাসা-০২, (জােবদা ), 
মীরবাগ, মগবাজার, ওয়াড-
৩৬, শাি নগর, ১২১৭, 
রমনা, ঢাকা।

িশকদার বাড়ী, া: চাটরা, 
ওয়াড-০২, চাটরা, ৮২৮০, 
বােকরগ , বিরশাল।

বিরশাল। ২৯/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৫, 
এম.এস.এস.-৩.৩৭।

০৭১৫৯৯২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০৬। ী আ ার, িপতা: 
মাহা দ আলী খান।

বণ , বাইল, বণ , ১৯১০, 
দল য়ার, টা াইল।

বণ , বাইল, বণ , ১৯১০, 
দল য়ার, টা াইল।

টা াইল। ১৫/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৮৯৭৬৫২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০৭। মাঃ মা দ পারেভজ, িপতা: 
মাঃ আিমর হােসন।

উ র ডৗয়াতলা, ৪নং 
ইউিনয়ন, দি ণ 
ডৗয়াতলা, ৮৭১০, বামনা, 

বর না।

উ র ডৗয়াতলা, ৪নং 
ইউিনয়ন, দি ণ 
ডৗয়াতলা, ৮৭১০, বামনা, 

বর না।

বর না। ২০/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.২০

০০৬২৬৮১, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭০৮। মাঃ সােদ ল ইসলাম, 
িপতা: আতাহার আলী।

চি র, ৫৭২০, রগ , 
গাইবা া।

চি র, ৫৭২০, রগ , 
গাইবা া।

গাইবা া। ২০/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৩

০৭১৬১৪৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০৯। নািছর উি ন, িপতা: র 
হাসাইন।

বাংলােদশ সােভ ইন:, 
রামমালা, ৩৫০০, িম া 
সদর, িম া।

য়ার পাড়, ৩নং 
সা াহ র, পাঠান 
বাজার, ৩৬৪৩, উ র 
মতলব, চ দ র।

০৪/০১/১৯৯০ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৫৮ িব.এস.এস.- 
৩.১১  এম.এস.এস.-
২.৬৭, কি উটার-৪.০০।

১৪৫৬৬০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১০। র মি ক, িপতা: রারী 
মাহন মি ক।

িলয়া, তারালী, ৯৪৬০, 
কািলগ , সাত ীরা।

িলয়া, তারালী, 
৯৪৬০, কািলগ , 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২

৭০৫২০৯৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১১। ানা তা কদার, িপতা: 
আ  হনা মা ফা কামাল।

লাল আনাহলী,  ৬নং 
িমতালী বাগ, িশবনাথ 
পাড়া, ক-এ/১, বািড়-০৬, 
১৫নং ওয়াড, টা াইল, 
১৯০০।

লাল আনাহলী,  ৬নং 
িমতালী বাগ, িশবনাথ 
পাড়া, ক-এ/১, বািড়-০৬, 
১৫নং ওয়াড, টা াইল, 
১৯০০।

টা াইল। ০২/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৩

৮২৬১১০৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১২। মাঃ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
হােসন।

িদলাল র, এ হািমদ রাড, 
টাউন হল পাড়া, ২নং 
পাবনা, ৬৬০০, পাবনা 
সদর।

িদলাল র, এ হািমদ রাড, 
টাউন হল পাড়া, ২নং 
পাবনা, ৬৬০০, পাবনা 
সদর।

পাবনা। ২৬/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

৭৬৮০২৯৯, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১৩। শারিমন লতানা া, 
িপতা: আ ল হা ান।

কিরমগ , ২৩১০, 
িকেশারগ ।

কিরমগ , ২৩১০, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৩

৮১৪৬৬৯৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১৫। আসমাউল সনা, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান শখ।

মিজদ হমল, ১৮৮/িব, 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
২৩নং ওয়াড, িখলগ ও, 
১২১৯, ঢাকা।

বাসা-িড/২২, রাড-১০৪, 
হাউিজং এে ট, 
খািলশ র, ১২নং ওয়াড, 
িজিপও-৯০০০ লনা।

লনা। ০৬/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০১০২৭৩১৯৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭১৬। ফারজানা, িপতা: মাঃ 
শওকত আলী ল র।

৬৯০, উ র চ দকাধী, 
০২নং ওয়াড, ঝালকাঠী, 
৮৪০০, ঝালকাঠী সদর, 
ঝালকাঠী।

৬৯০, উ র চ দকাধী, 
০২নং ওয়াড, ঝালকাঠী, 
৮৪০০, ঝালকাঠী সদর, 
ঝালকাঠী।

বিরশাল। ১৪/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০১৮৫৯৪২, 
২৫৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১৭। মাঃ আ  সা, িপতা: মাঃ 
আমীর আলী মা া।

মা া পাড়া, পাতাখালী, 
১১নং প  র ইউিনয়ন, 
পাতাখালী, ৯৪৫০, 

ামনগর, সাত ীরা।

মা া পাড়া, পাতাখালী, 
১১নং প  র ইউিনয়ন, 
পাতাখালী, ৯৪৫০, 

ামনগর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১২/১২/১৯৯৪ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২১

১৮০৫৩৫২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১৮। মাঃ রজাউল কিরম, িপতা: 
মাঃ শাহজাহান হাওলাদার।

ম-১৫৮ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

১৮৪, ব পরমান শাহা, 
৮নং ওয়াড, উিজর র, 
৮২২৪, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৩/০৬/১৯৯২ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.৪৪  এম.এস.এস.-
৩.৪৭

১২৭৮০২৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২০। মাঃ ঈসা িময়া, িপতা: মাঃ 
আনছার আলী।

ম-১০১৫ হাজী হসীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

িশকার র, ৯নং 
মেয়ন র, মেয়ন র 
কদমতলা, ৫৪৬০, 
িমঠা র, রং র।

রং র। ০৫/০২/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৪, 
এম.এস.এস.-৩.৪২।

১২৭৭৬৭৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২১। মাঃ আ ল জ ার,িপতা: 
মাঃ আফতাব উ ীন।

মাজহাদ, খািদম র, 
নীলমিনগ , ৭২০০, 
আলমডা া, য়াডা া।

মাজহাদ, খািদম র, 
নীলমিনগ , ৭২০০, 
আলমডা া, য়াডা া।

য়াডা া। ০৫/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৪, 
এম.এস.এস.-৩.৪০।

০৮২৪৪৮১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২২। জিসম উ ীন মা া, িপতা: 
মাঃ বাব  মা া।

ম-৪২৩ ব  ব  হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, রমনা-
১০০০ ঢাকা।

কেলজ পাড়া জােম 
মসিজদ রাড, পৗনা 
কেলজ পাড়া, কািশয়ানী, 
৮১৩০, গাপালগ ।

গাপালগ । ০৩/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িস 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭৭১৪৯৩, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৩। িমজা হা দ তাহিমদ, 
িপতা: িমজা ও. জ. এম. 
িসি ক।

৩৯ জাহানারা াশন, 
আ য়া হাজী বািড়, ০৬নং 
ওয়াড, ময়মনিসংহ, 
২২০০, ময়মনিসংহ সদর।

মান , ৪নং মাঘান 
িসয়াধার, মাঘান, ২৪০০, 
মাহনগ , ন েকানা।

ময়মনিসংহ। ১৪/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৬

৭৫৬৫৪৬৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭২৪। ত চ বত , িপতা: রবী  
চ  চ বত ।

বল য়া, বািলয়া, ২২৫১, 
ল র, ময়মনিসংহ।

বল য়া, বািলয়া, ২২৫১, 
ল র, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৩/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ১ম ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

০৪৯৮৩৯৩/১৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৫। হাসান, িপতা: জাহা ীর 
হােসন।

এস. জাহা ীর হােসন, 
ড  ােনজার ( সবা 

িবভাগ), শাসিনক 
িবভাগ,বােপ  ভবন, ৪ 
কারওয়ান বাজার, 
তজগ ও, ১২১৫, ঢাকা।

বাসা-০৯, রাড-৬/িড, ক-
এইচ, িমর র-০১, ১২১৬, 
ঢাকা।

ঢাকা। ২০/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৭

১৮৬২২৬৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৬। মাঃ সিলম রজা, িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ।

ধাপেত িলয়া, স না, 
ইলা, ৬৭৮০, তাড়াশ, 

িসরাজগ ।

ধাপেত িলয়া, স না, 
ইলা, ৬৭৮০, তাড়াশ, 

িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২৭/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৮, 
এম.এস.এস.-৩.১২

০৮৯৭৮১২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৭। এনা ল হক, িপতা: শিহ র 
রহমান।

১২৬, ছািতহাটী, পাইকড়া, 
ছঅিতহাটী বাজার, ১৯০০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

১২৬, ছািতহাটী, পাইকড়া, 
ছঅিতহাটী বাজার, ১৯০০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০১/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৯২ িব.এস.এস.- 
৩.৩৭  এম.এস.এস.-
৩.৩৮

০৮৯৮০২৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৮। ইসিতয়াক আহেমদ, িপতা: 
মাহ ব আলম।

ম-৫০১, নবাব িসরাজউ 
দৗলা হল, শের বাংলা 
িষ িব িব ালয়, শের-

বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

শািলখা, গালাবাড়ী, 
১৯৯৬, ম র, টাংগাইল।

টা াইল। ০১/০১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ- 
িব.এস.এস.- িস

০৯১০০০৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২৯। মাঃ আিন র রহমান, িপতা: 
মাঃ আজগার আলী।

ম-২১৩ িজয়াউর রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

বাসা-৬৮, ঘানা, ৯৪০০, 
সাত ীরা সদর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৯/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪০, 
এম.এস.এস.-৩.২৮

১২৭৭৯১১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৩০। মিহউি ন আহেমদ, িপতা: 
সয়দ আহেমদ।

-৪, বালী, ১৭, সািকট 
হাউস রাড, রমনা, 
িজিপও, ১০০০, ঢাকা।

ছািতয়াইন, ছািতয়াইন 
বাজার, ৩৩৩৩, মাধব র, 
হিবগ ।

হিবগ । ২০/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.১২

০৮৯৭৫৮৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩১। জিহ ল আলম, িপতা: আ ছ 
ছ র।

ম-৩৬১ শহীদ সােজ  
জ ল হক হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

৯০৫, কা ন, ৬নং ওয়াড, 
কা ন,  ১৪৬১, পগ , 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ২১/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬৩

৮৮৬৯৭৫৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩২। মাঃ শঅহ মা ম, িপতা: 
মাঃ মন র আলী।

ম-৬৪৮ হাজী হ দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, রমনা-১০০০ 
ঢাকা।

বাহািগলী, শা ইউিনয়ন, 
মীরবাগ, ৫৪৪০, কাউিনয়া, 
রং র।

রং র। ০১/০১/১৯৯৪ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৭

২০০০০০০০০০০
০১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৪। মাঃ সাি র হােসন, িপতা: 
মাঃ মায়াে ম হােসন।

১০/এ, ৫ম তলা, 
কে রীেটালা লন, ২৩নং 
ওয়াড, লালবাগ, ১২১১, 
ঢাকা

পারনা য়ালী ( ী 
পাড়া), ৬নং ওয়াড, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ১৭/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৯, 
এম.এস.এস.-৩.৩৫

৮৮২২৭১৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৫। মাঃ রহমত উ াহ, িপতা: 
হােফজা আহােমদ।

: সালায়মান, মাঃ 
রহমত উ াহ, নাজ মহল, 
বািড়-৫৪৬, সরকার বািড় 
রাড, াক মােকট রল 
গইট, আজম র, উ রা, 

ঢাকা-১২৩০।

: হািব াহ বা ল, া: 
চর বশাখী, ইউ: ৪নং চর 
ওয়াপদা, লানার হাট, 
ভায়া- সানা র, ৩৮০২, 

বণচর, নায়াখালী।

নায়াখালী ০২/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৮, 
এম.এস.এস.-৩.৩০

১৩৩৬২৯৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৬। মাহা দ মা দ রানা, িপতা: 
মাঃ এসকা ার আলী রাড়ী।

ম-৪০৬/এ, মীর 
মাশাররফ হােসন হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

কালাই রাড়ীর কাি , বড় 
গাপাল র, ৮০১০, 

জািজরা, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১১/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩২, 
এম.এস.এস.-৩.১২

১৭২৬৩১৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৩৭। মাছা: সারিমন আকতার, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান আলী।

না লী ন ন পাড়া, ব ড়া 
সদর, ৫৮০০, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

মাথাইল চাপড়, 
আেশক র, শঅব ল হাট, 
৫৮০০, শাজাহান র, 
ব ড়া।

ব ড়া। ১৮/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

০৪৯৭৭০১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৮। আেলয়া ফরেদৗসী, িপতা: 
এ. িব. এম. আলমগীর।

: মাহা দ শাম ল দা, 
১৮৪/২/িস, তজ িনপাড়া, 

জগাও, ১২১৫, ঢাকা।

: মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
পি ম িজগাতলা, ( ল 
বািড়য়া রাড), জামাল র 
সদর, জামাল র।

জামাল র। ৩১/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১০৮০৮১১, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৯। মাঃ ওমর আলী, িপতা: 
মাঃ আ ল কািদর।

শা, পি ম পাড়া, 
িনকলী, ২৩৬০, িনকলী, 
িকেশারগ ।

শা, পি ম পাড়া, 
িনকলী, ২৩৬০, িনকলী, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৭/০৬/১৯৮৯ দািখল-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-১ম ণী।

৭১৮২৩০৩, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪০। মাঃ মা ািফ র রহমান, 
িপতা: মাঃ শিহ ল ইসলাম।

ম-৩০৭ ার এ. এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, রমনা-১০০০ 
ঢাকা।

ডা া মিহষিদয়া, 
ল য়া, আ টা, ৭৪৪০, 

মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ০২/০৫/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬৪, 
এম.এস.এস.-৩.৮০।

১৮৬২২৬৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪১। মাছঅ: সািবনা খা ন, 
িপতা: মাঃ সািম ল ইসলাম 
সরকার।

বাড়ী-৯৬, বনমালা রাড, 
দ পাড়া, ৪৮নং ওয়াড, 
ইসলাম র, ১৭১২, ট ী, 
গাজী র।

র ছা, ব লী, কািলদা 
গ তী, ৬৭২০, িসরাজগ  
সদর, িসরাজগ ্।

িসরাজগ । ০৩/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-৩.৫১

৭৫২৯৭৬৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪২। নীিলমা আ ার, িপতা: আ: 
রহমান।

রাজনগর, িশ ল কাি , 
২৩৫০, ভরব, িকেশারগ ।

রাজনগর, িশ ল কাি , 
২৩৫০, ভরব, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২৭/০৮/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

৭৯১৫৮৫৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৩। মাঃ আতাউর রহমান, িপতা: 
আ ল সালাম।

িদঘল কাি , খরমা, 
২০৩০, দওয়ানগ , 
জামাল র।

িদঘল কাি , খরমা, 
২০৩০, দওয়ানগ , 
জামাল র।

জামাল র। ০১/১১/১৯৯২ দািখল-৩.১৭ আিলম-
৩.৫০ িব.এস.এস.- ২.৯২

৭৫৬৫৪৬৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৪৪। মাঃ আিত র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইি স হােসন।

উ র নির া, নির া, 
ধাপাখালী, নির া, 

১৯৯৬, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

উ র নির া, নির া, 
ধাপাখালী, নির া, 

১৯৯৬, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

টা াইল। ২০/০৬/১৯৯২ দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৪.৩৩ িব.এস.এস.- ৩.১৭

০৭১৬০৪৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৫। মাঃ রাগীব হাসান, িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ।

ম-৩০৭ ার এ. এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, রমনা-১০০০ 
ঢাকা।

ম ল পাড়া, পালতা 
ডা া, বাড়াদী, 
ব শবাড়ীয়া, ৭২১০, 
আলমডা া, য়াডা া।

য়াডা া। ১২/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.০১, 
এম.এস.এস.-৩.০৯

১৮৬২২৬৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৬। মাঃ মাশারফ হােসন, 
িপতা: মাঃ ছকমল হােসন।

বা ই পাড়া, খালা 
হাটী/০১, খালাহাটী, 
৫৭০০, গাইবা া সদর, 
গাইবা া।

বা ই পাড়া, খালা 
হাটী/০১, খালাহাটী, 
৫৭০০, গাইবা া সদর, 
গাইবা া।

গাইবা া। ১০/০৯/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৮, 
এম.এস.এস.-৩.৩৫

০৮৯৭৫৬৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৭। মাঃ শাহন আলম, িপতা: 
মাঃ নবী নওয়াজ।

৯০/৯১, এস. এইচ. াজা 
(৭ম তলা), নািজম উ ীন 
রাড, ২৭নং ওয়াড, 

চকবাজার, ১১০০, ঢাকা।

হাি ং-১৪৬৫, 
কাটচাদ র, আদশপাড়া, 

২নং ওয়াড, কাটচ দ র, 
৭৩৩০, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩২

০০৬২৭২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৮। এহেতশাম িব াহ, িপতা: 
এমদা র রহমান।

কলমা কা া/ ি নগর, 
কলমাকা া, ২৪০০, 
ন েকানা।

কলমা কা া/ ি নগর, 
কলমাকা া, ২৪০০, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৪.৮৩ িব.এস.এস.- ১ম 

ণী, এম.এস.এস.-২য় 
ণী।

৮১৪৬৬৬৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫০। ঈিশতা কর, িপতা: মাঃ 
অ ন চ  কর।

দশনা, ডাসার, দশনা 
বাজার, ৭৯০০, কালিকিন, 
মাদারী র।

দশনা, ডাসার, দশনা 
বাজার, ৭৯০০, কালিকিন, 
মাদারী র।

মাদারী র। ৩১/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

১৩১০৩০৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫১। মন চ  শীল, িপতা: ধন য় 
শীল।

ধন য় শীল বািড়, 
আব া র, ৩নং 
কািলকা র ইউিনয়ন, 

র বাড়ী, ৩৫০০, 
চৗ াম, িম া।

ধন য় শীল বািড়, 
আব া র, ৩নং 
কািলকা র ইউিনয়ন, 

র বাড়ী, ৩৫০০, 
চৗ াম, িম া।

িম া। ১৭/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৮১১৬৬৪২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৫২। মাঃ মিহ উ ীন, িপতা: মাঃ 
আছাহাব িময়া।

আছাহাব উ ীনবাড়ী, ভ 
পাড়া, ৯নং ওয়াড, 
গাছবাড়ীয়া, ৪৩৮১, 
চ নাইশ, চ াম।

আছাহাব উ ীনবাড়ী, 
ভ পাড়া, ৯নং ওয়াড, 

গাছবাড়ীয়া, ৪৩৮১, 
চ নাইশ, চ াম।

চ াম। ০১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

৬২১২৮৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫৪। এস. এম. মাহ ল হাসান, 
িপতা: মাছা: ইসমত আরা 
বগম।

ইসলামবাগ, প গড়, 
৫০০০, প গড় সদর।

ইসলামবাগ, প গড়, 
৫০০০, প গড় সদর।

প গড়। ২১/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৮

৮৮৬৯৭৮৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫৫। মাঃ জাহা ীর আলম, 
িপতা: আলী আহেমদ।

েবদার বাড়ী (িময়াজী 
পাড়া), পি ম দওয়ান 
নগর, ২নং ওয়াড, 
হাটহাজারী, ৪৩০০, 
চ াম।

েবদার বাড়ী (িময়াজী 
পাড়া), পি ম দওয়ান 
নগর, ২নং ওয়াড, 
হাটহাজারী, ৪৩০০, 
চ াম।

চ াম। ১০/০২/১৯৮৫ এস.এস.িস.-১ম ণী 
এইচ.এস.িস-২য় ণী  
িব.এস.এস.- ৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.২৫

৭৪৮০৪৪৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫৬। ল ল আহেমদ, িপতা: মাঃ 
নািছর উ ীন।

 বাণ , জানাইল, ৬৬৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

 বাণ , জানাইল, ৬৬৩০, 
বড়াই াম, নােটার।

নােটার। ০৭/০৬/১৯৮৯ দািখল-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৭, 
এম.এস.এস.-৩.২৫

১১৩৩১৪৩/৪৬/
২৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫৭। মাঃ ইমরান খ ন িপতা: 
মাঃ আ  ইউ ছ খ ন

বাসা-৩৫, সড়ক-০৬, 
স র-১৪, উ রা, ১২৩০, 

উ রা, ঢাকা।

সাতেমাড়া, ৩৫৪৪, 
নবীনগর, া ানবাড়ীয়া।

া ণবািড়য়া। ২৬/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.০২, 
এম.এস.এস.-৩.১৬

০৫৮৪৬৭৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫৮। রািহমা, িপতা: িশকদার 
আ ল আলী।

৩/এ, ধল র, ওয়ারী, উ র 
যা াবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

০৮, বড়বাড়ীয়া, ৯৩৬১, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

বােগরহাট। ২৩/০৮/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 
িব.এস.এস.- ৩.০২

াংক াফট 
পাওয়া গেছ,

৩০০/-

১৭৫৯। মাঃ িমজা র রশীদ, িপতা: 
আ ল হা ান আহেমদ।

২৯ ত গ  সন লন, 
কােঠর ল, া র, 
ভা ািরয়া, ঢাকা সদর।

১৫১ নং বাসা, ৬নং 
ওয়াড, রাউৎপাড়া, 
মাহনগ , ২৪৪৬, 
মাহনগ , ন েকানা।

ন েকানা। ১৬/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৫, 
এম.এস.এস.-৩.১৮

৮০০১৮৪৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬০। মাঃ রওশন জমীর, িপতা: 
মাঃ আ লা কােদর 
জায়া ার।

খা র য়া, েকাল, 
৭৬১০, র, মা রা।

খা র য়া, েকাল, 
৭৬১০, র, মা রা।

মা রা। ১০/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩১, 
এম.এস.এস.-৩.২৮

০৫৬৩০২১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৬১। সাি র হাসান ষার, িপতা: 
তাফােয়ল আহমদ।

ম-২১ সিল াহ সিলম 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

মা কাটা, সলবরষ, উ র 
বীর, ২৪৫০, ধরমপাশা, 

নামগ ।

নামগ । ১৭/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৩ 
এম.এস.এস.-২.৮৮

০৩৯২৪০৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬২। মাহ র রহমান, িপতা: 
মা ফা কামাল।

ম-৫৬৮, হাজী হসীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা-১০০০ ঢাকা।

জােকেরর ডা ী, চর িব  
র, ৭৮২০, সদর র, 

ফিরদ র।

ফিরদ র। ৩০/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৩ 
এম.এস.এস.-৩.২২

/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৬৩। কিনকা রানী দাস, িপতা: 
রিত কা  দাস।

কলমা, সাপা , ২৯২৯, 
অ া, িকেশারগ ।

কলমা, সাপা , ২৯২৯, 
অ া, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

২৯০৩৫১১/০৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬৫। জাবায়দা িছি কা, িপতা: 
মাঃ ইয়া ব।

৩৯৭, কদল গাজী রাড, 
িবির , ৩নং ওয়াড, ফনী, 
 ৩৯০০, ফনী সদর।

৩৯৭, কদল গাজী রাড, 
িবির , ৩নং ওয়াড, 
ফনী,  ৩৯০০, ফনী সদর।

ফনী। ১০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.০০ 
এম.এস.এস.-২.৮৮

৮০৫৪৬৯২, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬৬। মাহ বা খান, িপতা: মাঃ 
মাহ র রহমান খান।

২৫/িজ গালাপ বাগ, ঢাকা, 
৪৯নং ওয়াড, ওয়ারী, 
১২০৩, যা াবাড়ী, ঢাকা।

২৫/িজ গালাপ বাগ, 
ঢাকা, ৪৯নং ওয়াড, 
ওয়ারী, ১২০৩, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০৮/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৫

৯৮৬৭৪৬৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬৭। হাসেন আরা খা ন, িপতা: 
মাঃ আকাম উি ন।

বা ই পাড়া, উজান াম, 
কিরম র, ৭০০০, ি য়া।

বা ই পাড়া, উজান াম, 
কিরম র, ৭০০০, ি য়া।

ি য়া। ১১/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

১৬০৫৯৭৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬৮। শখ মাহ র রহমান, 
িপতা: শখ িজ র রহমান।

১৭২/৬, উ র চ নপাড়া, 
উ রখান, উজাম র, 
৩২১০, উ রখান, ঢাকা।

উ র পাড়া, ঘাঘর, িসিকর 
বাজার, ৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

ঢাকা। ১৫/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০৭০০১১৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৬৯। আ  রাইরা, িপতা: ল 
হক।

বড় বী, রাজনগর, নল 
জাড়া বাজার, ২১১১, 

নািলতাবাড়ী, শর র।

বড় বী, রাজনগর, নল 
জাড়া বাজার, ২১১১, 

নািলতাবাড়ী, শর র।

শর র। ৩১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

১৪১৪০৭৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭০। মিনর হােসন, িপতা: জাফর 
আলী িব াস।

পা া, জানা, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

পা া, জানা, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- এ-

াফট পওয়া 
গেছ।/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭১। ির া রায়, িপতা: মাহন চ  
রায়।

গিড়য়াদহ, আড়পাড়া, 
কামারখালী, ৭৮৫১, 
ম খালী, ফিরদ র।

গিড়য়াদহ, আড়পাড়া, 
কামারখালী, ৭৮৫১, 
ম খালী, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০৯/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- এ-
এম.এস.এস.-এ

৮০২৯২১৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭২। শািকল আহেমদ, িপতা: আ: 
হা ান সরকার।

দেবা র ব য়া, রিহমগ , 
২২৫২, ল র, 
ময়মনিসংহ।

দেবা র ব য়া, 
রিহমগ , ২২৫২, ল র, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২০/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৫

৭৫৬৫৪৬৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৩। মাছা: মিরনা পারভীন, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

িহজলদী, চ ন র 
ইউিনয়ন পিরষদ, িহজলদী, 
৯৪১০, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

িহজলদী, চ ন র 
ইউিনয়ন পিরষদ, 
িহজলদী, ৯৪১০, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৬/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

াফট পাওয়া 
গেছ, 

/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৪। মাঃ আেনায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ লতান মাহ দ।

৩৮৮/৪, রাইন খ র 
রাড, ডা ার বাড়ী গিল, 

ঢাকা, গ ািরয়া, ১২০৪, 
াম র থানা, ঢাকা।

লতান িনবাস, উ র 
শাকতলা, নােদান বাজার, 
২নং নেদান ইউিনয়ন, 
নােদান, ৩৮৩৯, 
সানাই ড়ী, নায়াখালী।

নায়াখালী ০২/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.৫৫

১২৭৮০২৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৫। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ আ ার আলী।

দয় হক হাউস, বা ল 
টাওয়ার, ৩৫, 
বাংলাবাজার, ৩৭নং 
ওয়াড, ঢাকা সদর, ১১০০, 

া র, ঢাকা।

হািকম র, ১নং ওয়াড, 
কালীগ ,  ৫০১০, 
দবীগ , প গড়।

প গড়। ১১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৯ 
এম.এস.এস.-২.৬৩

৯৭১৭৫৯৫, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৭৬। অিচ  রায়, িপতা: রনিজত 
রায়।

িচ ামারী (পি ম পাড়া), 
১৪নং মাওরখালী, 
বয়ারিসং, ৯২৫২, িরয়া, 
লনা।

িচ ামারী (পি ম পাড়া), 
১৪নং মাওরখালী, 
বয়ারিসং, ৯২৫২, 

িরয়া, লনা।

লনা। ০৫/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৯

০৭৭৫৮১৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৭। মাঃ মা ন কবীর, িপতা: 
ত: আ ল কােশম।

বাড়ী-৪৮, (২য় তলা), রাড-
০৬, শেখরেটক, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

: মাঃ হায়দার আলী, 
বংেরাল িজয়াবাড়ী, ৫নং 

, কালেমঘ, ৫১৪০, 
বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.০০ 
এম.এস.এস.-২.৮৯

৯৫৭৫১৫৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৮। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
মাঃ র আলী।

মালখা নগর িব িব ালয় 
কেলজ, মালখানগর, 
তালতলা বাজার, ১৫৪৩, 
িসরাজিদখান।

নশীরচর (উ র পাড়া), 
৯নং চরেমাচািরয়া, 

নশীর চর, ২১০০, 
শর র।

শর র। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৯ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩

১৫৪১৬৩৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৯। অ ব মার িম , িপতা: 
িনমল চ  িম ।

ল বািলয়া, ঢা য়া, 
বািলয়া বাজার, ২২৫১, 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ল বািলয়া, ঢা য়া, 
বািলয়া বাজার, ২২৫১, 
তারাকা া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২০/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-এ- 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

০৪৯৮৩৯৪/২০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮০। সািবনা আকতার, িপতা: 
মাঃ আজাহার হােসন।

১৪৮ াইমারী ল রাড, 
ই ািহম র, ১৬নং ওয়াড, 
ক া েম , ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

১৪৮ াইমারী ল রাড, 
ই ািহম র, ১৬নং ওয়াড, 
ক া েম , ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

যেশার। ২০/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০- 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০৬৬৬৭৮৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮১। হা দ আই ব আলী, িপতা: 
হা দ আব ল হািলম।

২৫১, দি ণ কাজলা নয়া 
নগর, দিনয়া, ১২৩৬, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

সােলমান িময়ার বাড়ী, 
কািলকা র, কািজর ঘীর, 
৩৮৬২, সনবাগ, 
নায়াখালী।

নায়াখালী ০১/০১/১৯৮৮ দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৪.৫০ িব.এস.এস.- 
৩.২৬ এম.এস.এস.-
৩.৩৩

াংক াফট 
পাওয়া যায়িন।



১৭৮৫। সাহাগ, িপতা: মমতাজ 
আলী।

ম-৪৭০ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

বলতলী, ৫৩০০, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ২০/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.- িব+ 
এম.এস.এস.-এ-

১২৭৮০৯৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮৬। শারিমন লতানা া, 
িপতা: মাঃ দািনছ িময়া।

১/িস, ৭/এ, িজগাতলা,  ১৪ 
নং ওয়াড, িজগাতলা, 
১২০৯, হাজারীবাগ থানা, 
ঢাকা।

২৩৮/১, পি ম কা া 
পাড়া, ৪নং ওয়াড, 
নরিসংদী সদর, ১৬০০, 
নরিসংদী।

নরিসংদী। ০৮/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৭৮ 
এম.এস.এস.-৩.৫৬

০৭৫৬৩১৯, 
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮৮। আ াহ আল মাহ দ, িপতা: 
মাঃ আ ল হা ান।

িজ-২/৮, আবািসক 
এলাকা, ২১নং ওয়াড, 
বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ২২০২, সদর, 
ময়মনিসংহ।

মার র, হােসনদী, 
২৩২৬, পা ি য়া, 
িকেশারগ ।

ময়মনিসংহ। ৩০/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৬ 
এম.এস.এস.-২.৭৫

৫৪০৭০০৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮৯। কাম ন নছা িরতা, িপতা: 
ছিফউ াহ পােটায়ারী।

হিরশ রা, ১৩নং আ া, 
একবািড়য়া, ৩৫৬১, ব ড়া, 

িম া।

হিরশ রা, ১৩নং আ া, 
একবািড়য়া, ৩৫৬১, 
ব ড়া, িম া।

িম া। ১২/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫২

০০৯৬৯৫১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯০। মাছা: রিশদ জাহান ধান, 
িপতা: মাঃ খারেশদ আলম 

ধান।

: এ. . এম সাি র 
আহেমদ ধান, উপ-

ব াপক ( শাসন), 
ে াবাংলা, 

কাওরানবাজার, ঢাকা-
১২১৫।

: মাঃ খারেশদ আলম 
ধান, বাসা-২৮৪, মহ া-
ঘাষপাড়া, ওয়াড-০৭, 
গািব গ , ৫৭৪০, 
গািব গ , গাইবা া।

গাইবা া। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

০৭৫৫৯৪৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯১। শামীম আরা, িপতা: আ স 
সালাম ম ল।

০২, িব িব ালয় কেলজ 
রাড, িসরাজগ , ৬৭০০।

০২, িব িব ালয় কেলজ 
রাড, িসরাজগ , ৬৭০০।

িসরাজগ । ০১/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৬৭৪৮৬৫২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯২। মাঃ  সােহল হােসন, 
িপতা: মাঃ আ র আলী।

তলা াম, পৗরসভা, ব ড়া, 
৩৫৬০, ব ড়া, িম া।

তলা াম, পৗরসভা, 
ব ড়া, ৩৫৬০, ব ড়া, 

িম া।

িম া। ০১/০৪/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৮ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

১৬৭৩৫৬৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৭৯৩। আ াহ আল মা ািকম, 
িপতা: মাঃ মা ািফজার 
রহমান।

পি ম টামারা (কিবরাজ 
পাড়া), টামারা, ৫৩৩০, 
জলঢাকা, নীলফামারী।

পি ম টামারা (কিবরাজ 
পাড়া), টামারা, ৫৩৩০, 
জলঢাকা, নীলফামারী।

নীলফামারী। ০১/০১/১৯৯২ দািখল-৪.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬

৮৮৬৯৭৬৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯৪। মাঃ ইমিতয়াজ, িপতা: মাঃ 
আজাহার আলী।

ম-৩০০৮ শহীদ সােজ  
জ ল হক হল,  ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

সরদার বাড়ী, চ দ র, 
আলী র হাট, ৮৬৩০, 
দশিমনা, প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.৯২ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.৩২

০২০০৪০৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯৬। নাগমা আহেমদ, িপতা: র 
উ ীন আহেমদ।

ব আদালত পাড়া, ওয়াড-
১৪, টাংগাইল, ১৯০০, 
টাংগাইল সদর।

ব আদালত পাড়া, ওয়াড-
১৪, টাংগাইল, ১৯০০, 
টাংগাইল সদর।

টা াইল। ১৯/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

০১৯৪২৮৬/১২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯৭। মাঃ ফয়সাল আলী, িপতা: 
মাঃ ওয়ােজদ আলী।

বাসা-১৬৯, মিহষভা া, 
০১নং ওয়াড, হােরায়া, 
৬৪৩০, বড়াই াম, নােটার।

বাসা-১৬৯, মিহষভা া, 
০১নং ওয়াড, হােরায়া, 
৬৪৩০, বড়াই াম, নােটার।

২৮/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৫৩৯২৯৭২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯৯। মৗ মী সরকার া, িপতা: 
মাঃ মন র রহমান।

২৯/িব, দি ণ কমলা র, 
শাি নগর, ১২১৭, 
মিতিঝল, ঢাকা।

সরকার বািড়, িম পি , 
ধাপাকাি , সাজান র, 

১৯৯০, গাপাল র, ১৯৯০, 
টাংগাইল।

টা াইল। ০৭/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.৪৫

০২৯৯৫৩২/০৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০০। শাহানাজ পারভীন, িপতা: 
মাঃ আ র রহমান।

: আ র রহমান, উ: 
চাপাইন, িমিলটাির ফাম, 
িবিপ. এ  িস, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

: আ র রহমান, উ: 
চাপাইন, িমিলটাির ফাম, 
িবিপ. এ  িস, ১৩৪৩, 
সাভার, ঢাকা।

ঢাকা। ১৫/০৪/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

৮০১৫৬৫৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০১। মিরয়ম বগম, িপতা: মাঃ 
মােহতালম।

১৮/৪, পলাশী সরকারী 
আবািসক এলাকা, 
িনউমােকট,  ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

চরকালা চ দ, ধলী গার 
নগর, সরািজয়া, ৮৩৩০, 
লালবাগ, ভালা।

ভালা। ০৬/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৮৭

৬৭২০৯০/০১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮০২। মিতলাল দাশ, িপতা: সনিজৎ 
দাশ।

কালী বাড়ী রাড, পি ম 
ক র খীল, বৗবত পাড়া, 
০১নং ওয়াড, পি ম ক র 
খীল, ৪৩৬৬, বায়ালখালী, 
চ াম।

কালী বাড়ী রাড, পি ম 
ক র খীল, বৗবত পাড়া, 
০১নং ওয়াড, পি ম ক র 
খীল, ৪৩৬৬, 
বায়ালখালী, চ াম।

চ াম। ১৫/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৮৬

৬২১১৪৩০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৩। রাহা ল জা াত, িপতা: 
রিক ল ইসলাম আেনায়ারী।

এল. এস. িড রাড, শন 
পাড়া, বদরগ , ৫৪৩০, 
রং র।

এল. এস. িড রাড, শন 
পাড়া, বদরগ , ৫৪৩০, 
রং র।

রং র। ২২/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

১৫১৫১১৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৪। ল িময়া, িপতা: আ: 
জিলল িময়া।

ম-৪২০ িজয়াউার রহমান 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

বানাইল, ভাবখ , ১৯৪৪, 
িমজা র, টাংগাইল।

টা াইল। ৩১/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৬ 
এম.এস.এস.-২.৫৩

০৭১৬২৫১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৫। নাজনীন আ ার িনপা, িপতা: 
মাঃ িমিছর উি ন।

০২, দ পাড়া, ০২নং 
ওয়াড, ঈ রগ , ২২৮০, 
ময়মনিসংহ।

০২, দ পাড়া, ০২নং 
ওয়াড, ঈ রগ , ২২৮০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৮/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

৭৫৬৫৫২৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৭। এস. এম. আিন ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আিজ র 
রহমান।

গী, ০৫নং ওয়াড, ভেবর 
বাজার, ২৪১১, বধলা, 
ন েকানা।

গী, ০৫নং ওয়াড, ভেবর 
বাজার, ২৪১১, বধলা, 
ন েকানা।

০১/০৭/১৯৯০ ন েকানা। এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২.৫৭ 
এম.এস.এস.-২.৫৬

৭২৯৮৬২১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৮। নাজনীন রহমান বিব, িপতা: 
ত: খিল র রহমান।

বাসা-১০, সড়ক-৬/১, 
প বী, িমর র, ২নং 
ওয়াড, িমর র এস ও, 
১২১৬, ঢাকা।

বাসা-৩৭, রাড-২/১, 
েনারায়া র, ১নং 

ওয়াড, শর র সদর, 
শর র।

শর র। ০২/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-৩.৬৭

১২৭৭৭৫৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮০৯। আলমগীর কবীর, িপতা: 
শিহ ল ইসলাম।

কািশমাড়ী, ৯৪৫০, 
ামনগর, সাত ীরা।

কািশমাড়ী, ৯৪৫০, 
ামনগর, সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৪/০৮/১৯৮৯ দািখল-৪.৫৮ আিলম-
৪.২৫ িব.এস.এস.- ৩.১১ 
এম.এস.এস.-২.৭৫

৭৪১৮১৬৩, 
২০/০১/২০১৭



১৮১০। মাহা দ আ ল কােশম, 
িপতা: মাহা দ র হােসন।

১৬, রানা প ন 
এ াপাটেম , ািরয়ানা, 

াট-এফ ৩, ঢাকা, 
িজ.িপ.ও.১০০০, ঢাকা।

কলাপাড়া, মিহন  
ইউিনয়ন, িকেশারগ , 
২৩০০।

িকেশারগ । ০১/০৭/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.৩১

০৭৫৬২৭২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১১। মাঃ রজাউল কিরম, িপতা: 
মিনর আহেমদ।

ম-৫১ সিল াহ সিলম 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

: মিনর আহেমদ, পি ম 
পাড়া (বট তল বাজার), 
৫নং ওয়াড, বেজাম, 
৪৭১০, মেহশখালী, 
ক বাজার।

ক বাজার। ০২/০১/১৯৮৯ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৯ 
এম.এস.এস.-৩.৫১

৮৮৬৯৭১০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১২। তািনয়া খা ন, িপতা: 
িদয়ানত আলী খান।

গা র, সকাল র, 
রাধানগর, ৭৬১০, র, 
মা রা।

গা র, সকাল র, 
রাধানগর, ৭৬১০, র, 
মা রা।

মা রা। ০২/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.২৭

১৩২৭৪০৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১৪। রািজব আহেমদ, িপতা: মাঃ 
সাগর মাহ দ।

রািজব আহেমদ, ঢাকা 
ব ভাষী স টিলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার 

কমে , তালতলা, 
আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

রািজব আহেমদ, 
িব নাথ র, মেহশ র, 
নড়াইল খান, ৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ০৬/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৮৫৮২৭৫৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১৬। িরমন িব াস, িপতা: অিনল 
চ  িব াস।

ম-২৭৪,  জগ াথ হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

চৗ রী, চৗরাশী, 
বািজত র, ৭৯১০, 
রাৈজর, মাদারী র।

মাদারী র। ০৩/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৭

৮৮৬৯৭৫৩, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮১৭। এম এস জােবর আলী, িপতা: 
আহা দ আলী।

িব র, ১৫নং কািবল র, 
লালিদঘী মলা, ৫৪৭০, 
পীরগ , রং র।

িব র, ১৫নং 
কািবল র, লালিদঘী 
মলা, ৫৪৭০, পীরগ , 

রং র।

রং র। ২৫/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২.৮৩

৮২৪৩৩৩৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮১৮। কাম ন নাহার, িপতা: আ ল 
কাই ম।

অিভযান-২৫৮, আউচপাড়া, 
৫৪নং ওয়াড, িনশাত নগর, 
১৭১১, টংগী, গাজী র।

বািড়েখালা, লাউর 
ফেতহ র, ৩৪১১, 
নবীনগর, া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ২৩/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

৭৫২৯৭৬৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২১। মাঃ মেহিদ হাসান, িপতা: 
মাঃ আ: সামাদ।

উ র ছাতড়া, িড়গ , 
৫৮১০, িশবগ , ব ড়া।

উ র ছাতড়া, িড়গ , 
৫৮১০, িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ২৫/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী

৩৪৪৭২১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২২। তানভীর আহমদ, িপতা: 
আ ল ওয়ািকল।

নবা ন ৩১৩, সানারপাড়া, 
িশবগ , ২১নং ওয়াড, 
িসেলট সদর, ৩১০০, 
িসেলট।

চিরপাড়া, সাতব ক, 
রিহিময়া মা াসা, ৩১৮০, 
কানাইঘাট, িসেলট।

িসেলট। ০১/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.১৭ আিলম-
৩.৭৫ িব.এস.এস.- 
৩.২৩ এম.এস.এস.-
৩.৩০

৭২৯৮৬৩৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২৬। মাঃ ফা ক হােসন, িপতা: 
মাঃ আ: র তা কদার।

িনত ান র, রাজা র, 
রাজবন াম, ৭৬৩২, 
মহ দ র, মা রা।

িনত ান র, রাজা র, 
রাজবন াম, ৭৬৩২, 
মহ দ র, মা রা।

মা রা। ২৫/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২.৯০

০৮৯৭৫৮৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২৭। িনপা আ ার, িপতা: মাঃ 
শওকত আলী হাওলাদার।

বাড়ী-১১, (৫ম তলা), রাড-
০৩, ক-িব, বন , 
রাম রা, ঢাকা, ১২১৯।

মাঃ আহসান হাবীব, া: 
বয়সা, পা: বাকাই, থা: 
গৗরনদী, বিরশাল।

মাদারী র। ০২/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

০২৪৯৯৪৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২৮। মাঃ মেহিদ হাসান, িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন।

৯/৯১, নািজ ি ন রাড, 
ঢাকা, ১১০০, এস.এইচ. 

াজা, ৫ম তলা, এফ-৩, 
ওয়াড-২৭নং ওয়াড, 
চকবাজার, ঢাকা।

বািনয়াৈকর, সহেদব র, 
ওয়াড-০৫, দি ণ 
চা িরয়া, ১৯৭৪, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

টা াইল। ১৫/০৬/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬২

০০৬২৭২৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮২৯। ফারহানা নাসিরন অ , িপতা: 
মাঃ আ র রহমান।

সকশন-১১, ক-িস, 
এিভিনউ-৪, লন:২/১, 
বাসা-১০, স জ বাংলা 
আবািসক এলাকা, িমর র, 
ঢাকা-১২১৬।

িচ র চর, ১নং বাটামারা, 
িচ র চর হাট, ৮২৫০, 

লাদী, বিরশাল।

বিরশাল। ০৫/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী

াংক াফট 
পাওয়া গেছ।

৩০০/-

১৮৩২। শখ জাহা ীর হােসন, 
িপতা: মা ািফ র রহমান।

৩২১ ার এ এফ রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

জিলিবলা, ব র, 
সেরাজ গ , ৭২০০, 
য়াডা া সদর, য়াডা া।

য়াডা া। ০১/০৩/১৯৮৯ দািখল-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.০১ 
এম.এস.এস.-৩.১৩

০৭১৬০৫৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩৩। সাই র রহমান, িপতা: 
আব স সাবহান।

য়ােখালা, দা ল আমান, 
৮০৪০, ডা ড া, 
শরীয়ত র।

য়ােখালা, দা ল আমান, 
৮০৪০, ডা ড া, 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০৪/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৫০

১৩২৭৪১০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩৪। লাভলী আ ার, িপতা: মাঃ 
আজমত আলী।

মাঃ আজমত আলী, 
পি ম লামাপাড়া, 

ব র/০৯নং ওয়াড, 
ফ া, ১৪২০, স া র, 
নারায়নগ ।

মাঃ আজমত আলী, 
পি ম লামাপাড়া, 

ব র/০৯নং ওয়াড, 
ফ া, ১৪২০, স া র, 
নারায়নগ ।

নারায়নগ । ১০/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৫৪৭২২৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩৬। মাঃ ইসমাইল, িপতা: আ র 
রিহম।

বগা বাড়ী বাড ঘর, 
জামাল র পৗর সভা, 
জামাল র, ২০০০।

বগা বাড়ী বাড ঘর, 
জামাল র পৗর সভা, 
জামাল র, ২০০০।

জামাল র। ১০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬৪ 
এম.এস.এস.-৩.৭৩, 
এম.িপ.এস-৩.৮৯

০৯৩৮২০২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩৮। মাহা দ শাজা ল ইসলাম, 
িপতা: মাহা দ শহী র 
রহমান।

আলী বপাড়ী বািড়, 
নাগাইশ, শশীদল (৩নং 
ওয়াড), নাগাইশ, ৩৫০০, 
া ন পাড়া, িম া।

আলী বপাড়ী বািড়, 
নাগাইশ, শশীদল (৩নং 
ওয়াড), নাগাইশ, ৩৫০০, 
া ন পাড়া, িম া।

িম া। ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৫

১৪৫৬৪৮৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৪১। উে  ল ম এেলন, িপতা: 
ত: শাহ আলম িসকদার।

ব  ব  সড়ক, িবদখালী 
ব র, ৪নং দউলী 

িবদখালী, িবদখালী, 
৮৬১০, িমজাগ , 
প য়াখালী।

িসকদার বাড়ী, খ াকাটা 
ল ী র, ২নং বতাগী 
সদর ইউিনয়ন, দ 
ল ী র, ৮৪৭০, বতাগী, 
বর না।

বর না। ২৪/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৫০৮০০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪২। িচ া রায়, িপতা: িবকাশ রায়। গাি য়া র, বৗলতলী, 
৮১০১, গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

গাি য়া র, বৗলতলী, 
৮১০১, গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১২/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৬০৯০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৩। আলী হাসাইন, িপতা: 
মাহা দ আ র রহমান।

তবািরয়া, দড় াম, ১৮১০, 
সা িরয়া, মািনকগ ।

তবািরয়া, দড় াম, 
১৮১০, সা িরয়া, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ১১/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০৮৯৭৯৮৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৪। ফিরদ আহেমদ, িপতা: 
সাহরাব তা কদার।

খরখিরয়া, গাজীর খামার, 
খরখিরয়া, ২১০০, শর র 
সদর, শর র।

খরখিরয়া, গাজীর খামার, 
খরখিরয়া, ২১০০, শর র 
সদর, শর র।

শর র। ১৭/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৫৪৭০৫১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৫। মাঃ এমরান আলী, িপতা: 
মাঃ একরা ল হক।

৪২৬, কিব জসীম উ ীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

: মাঃ একরা ল হক, 
মহা দ র, মট ড়া, 
মাহ দ র, ৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

মেহর র। ০১/০৪/১৯৯০ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.৪৪ এম.এস.এস.-
৩.৫২, িপ.িজ.িড.-৪.৫০।

১২৭৭৮৮২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৬। মাঃ িহত আল মেনায়ার, 
িপতা: এম. আর. এম. 
মেনায়ার।

৫/৮, িপ ালজ, মও. আ. 
আলী সড়ক, পি ম 
খাবাস র, ৩নং ওয়াড, 
ফিরদ র, ৭৮০০, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

৫/৮, িপ ালজ, মও. আ. 
আলী সড়ক, পি ম 
খাবাস র, ৩নং ওয়াড, 
ফিরদ র, ৭৮০০, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৫/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫১ 
এম.এস.এস.-৩.৩৮, 
এম. িব.এ.-৩.০৬।

২২৩৯৩২৪/০৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৪৭। শশী শবনম চৗ রী, িপতা: 
এ.এম.িজ.এইচ. হদােয়ত 
উ াহ চৗ রী।

হাট-নওগ , ওয়াড-০৫, 
নওগ , ৬৫০০, নওগ ।

হাট-নওগ , ওয়াড-০৫, 
নওগ , ৬৫০০, নওগ ।

নওগ । ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫১ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

০৭১৫৯৯১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৮। সাই ল ইসলাম, িপতা: 
মাতাহার আলী বপারী।

িদ ন কমািশয়াল 
ইসি উট, ৯৭/৩ বাস ম 
শিপং স ার, তালতলা, 
আগারগ ও, ১২০৭, ঢাকা।

: কা  বপারী, দি ণ 
চর এককািরয়া, চর 
এককািরয়া, চরলতা,  
৮২৭০, মেহি গ , 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৪/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৮৫৮২৫৪৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৯। মাঃ রিবউল আওয়াল জিন, 
িপতা: মাঃ আ  বকর।

বাহা র র, ৭৭২০, পাংশা, 
রাজবাড়ী।

বাহা র র, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ২৩/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৭

০৭১৬০৯৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫০। মাঃ ফয় র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ স সাবহান।

য়ােখালা, দা ল আমান, 
৮০৪০, ডা ড া, 
শরীয়ত র।

য়ােখালা, দা ল আমান, 
৮০৪০, ডা ড া, 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০৭/০২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৪ 
এম.এস.এস.-২.৭৫

০৭১৬০০৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫১। মাঃ মিশউর রহমান, িপতা: 
মাঃ মিহ ল হক।

সােহব নগর, কািজ র, 
৭১১০, গাংনী, মেহর র।

সােহব নগর, কািজ র, 
৭১১০, গাংনী, মেহর র।

মেহর র। ১৫/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৭ 
এম.এস.এস.-৩.৩৪

০৬৬৬৫৫৭, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫২। সােদ র রহমান, িপতা: ত: 
কা  িময়া।

১৯/১৭, তাজমহল রাড, 
২৯নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, ঢাকা।

রাম র, ০৬নং ওয়াড, 
রাম র, ৩৪১০ 

নবীনগর, া নবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ১২/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৫৬

১১৪৯০২০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫৩। সাই র রহমান ইবেন হাসান, 
িপতা: হাসান আলী খান।

ম-৪৫৭ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

পা িরয়া চালা, বায়ালী, 
র নাথ র, ১৭০৩, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

গাজী র। ২২/০২/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.৩৭ এম.এস.এস.-
৩.৩০

১২৭৭৮৬৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫৪। রািজয়া লতানা, িপতা: শাহ 
আলম।

ম- ধান-০১, রােকয়া 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

উিজয়াল খান, ০২নং 
ওয়ড, কাউখালী, 
িপেরাজ র, ৮৫১০।

িপেরাজ র। ১৫/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৯ 
এম.এস.এস.-৩.৬১

০৭১৬১২৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৫৫। মাছা: ইয়াসিমন নাহার, 
িপতা: মাঃ আ  হােসন।

ম-২০৭, ( রাতন), 
নীলে ত কমজীবী মিহলা 
হাে ল, ঢাকা।

১৮৪, ডাকবাংলা পাড়া, 
০৪নং ওয়াড, চৗগাছা, 
৭৪১০, চৗগাছা, যেশার।

যেশার। ০১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১২৭৭৯৩৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫৬। মা: সােলহীন সরফরাজ, 
িপতা: মাঃ আ ল কােদর।

াট-িড(৩য় তলা), বাসা- 
৫/৮, ক-িব, লালমা য়া, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

বড়বাজার পাড়া, রাতন 
বাটার গিল, য়াডা া, 
৭২০০।

য়াডা া। ১৭/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৩ 
এম.এস.এস.-৩.১৭

৬৯১৯৮১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫৭। সাম ন নাহর, িপতা: আ ল 
কােদর।

বােলয়া পাড়া, ৩নং ওয়াড, 
প গড় সদর, ৫০০০, 
প গড়।

বােলয়া পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, প গড় সদর, 
৫০০০, প গড়।

প গড়। ০৩/০৬/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫০

০৭১৬০৯৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫৯। রােবয়া খা ন, িপতা: মাঃ 
মাজাে ল হক।

১৪২/৪, পি ম কাফ ল, 
১৬নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, শের 

বাংলা নগর, ঢাকা।

১৪২/৪, পি ম কাফ ল, 
১৬নং ওয়াড, 
মাহা দ র, ১২০৭, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

ঢাকা। ১২/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮৫৮২৮৯৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬০। মাঃ মা াক আহেমদ, 
িপতা: মাঃ উসমান গিণ।

মাঃ শির ল ইসলাম, 
বাসা-৭৩, রাড-৪৬/িজ, 

াপারী পাড়া, ( বৗ বাজার 
সংল ), ৫নং ওয়াড, 
িঝনাইদহ সদর, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

মাঃ উসমান গিণ, িহংগার 
পাড়া (মাঝপাড়া), ৪নং 
দৗলত র, িরশখালী 

বাজার, ৭৩১০, হিরনা , 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২৫/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৫ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

১৫৫৮১৩০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬১। শারিমন আ ার মা, িপতা: 
মাঃ ওয়ােজদ আলী সরদার।

চৗ রী বািড় সড়ক, শ নী, 
লেকর দি ণ পাড়া, 

পািনর া , ৪নং ওয়াড, 
মাদারী র, ৭৯০০, 
মাদারী র।

চৗ রী বািড় সড়ক, 
শ নী, লেকর দি ণ 
পাড়া, পািনর া , ৪নং 
ওয়াড, মাদারী র, ৭৯০০, 
মাদারী র।

মাদারী র। ১৫/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৮ 
এম.এস.এস.-৩.২১

াফট পাওয়া 
গেছ

৩০০/-



১৮৬২। সরাত ইসলাম, িপতা: মাঃ 
নজ ল ইসলাম।

২২০, প র, ৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

২২০, প র, ৬৫৯৬, 
আ াই, নওগ ।

নওগ । ১৫/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৪

৭৪৬২৪১৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৩। মাঃ েবল িব াস, িপতা: 
মাঃ জিলল িব াস।

১/এ, নাির া, ৪১নং 
ওয়াড, সদরঘাট, ১১০০, 

া র, ঢাকা।

জিলেলর বািড়, গৗিরবর 
িদয়া, কা ন র, 
উজানপাড়া, ১৮৩১, 
হিররাম র, মািনকগ ।

মািনকগ । ১৮/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৪

৯৯০৫০৬৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৪। শাহানাজ পারভীন, িপতা: 
মাঃ আ র রিহম সরদার।

মেনাহর র, ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

মেনাহর র, ৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ১৫/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২.৭৯

১৪২৩৮৩৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৫। এস.এম. রািকব ফরেদৗস, 
িপতা: এস.এম. ইয়া ব 
আলী।

২৬১/৩, শর-ই-বাংলা 
রাড, সায়াট েলর 

পােশর গিল, ২৬নং ওয়াড, 
লনা িস  ধান ডাকঘর, 

৯১০০, সানাডা া, লনা।

সাতকািছমা, ৬নং 
নািজর র ইউিনয়ন, 
নািজর র, ৮৫৪০, 
িপেরাজ র।

বােগরহাট। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৩ 
এম.এস.এস.-৩.২৫

০৪২৬২৬৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৬। দয় চ  ঘাষ, িপতা: 
পিরমল চ  ঘাষ।

৪৫/১/িড, উ র গদা 
পাড়া, ৬নং বাসােবা, 
১২১৪, মিতিঝল, ঢাকা।

৪৫/১/িড, উ র গদা 
পাড়া, ৬নং বাসােবা, 
১২১৪, মিতিঝল, ঢাকা।

ঢাকা। ১৯/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৯৯০৪৯৮৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৭। মাঃ আেতায়ার হােসন, 
িপতা: মাঃ আিমর হােসন।

পাট গাড়ী, নাগ ডমরা, 
বড়া- সানাতলা, ৬৬৭০, 

স িথয়া, পাবনা।

পাট গাড়ী, নাগ ডমরা, 
বড়া- সানাতলা, ৬৬৭০, 

স িথয়া, পাবনা।

পাবনা। ০১/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৪৬৪৩০৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৮। মাঃ রািফউল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ গালাম মা ফা।

খা লী, বড় পা াস, 
খা লী, ৬৭৬২, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

খা লী, বড় পা াস, 
খা লী, ৬৭৬২, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ২০/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪১ 
এম.এস.এস.-৩.৪৪

১০১৯৫২১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৬৯। মাঃ মা দ রানা, িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম।

তালহা ফি  িলিমেটড, 
ভাওয়াল িমজা র, 
িমজা র বাজার, ১৭০৩, 
গাজী র সদর, গাজী র।

ধানঘরা, ১০ নং 
েশাডা া ইউিনয়ন, 

পািনকাউিরয়া, ৯৪১৩, 
কলােরায়া, সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৮/০৩/১৯৭ এস.এস.িস.-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬ 
এম.এস.এস.-৩.৪৬

১২৭৭৯৪৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭০। মাঃ মা ন-অর-রিশদ, 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

বাসা-২১৫, সড়ক-০৬, 
মাহা দীয়া হাউিজং 
সাসাই , ৩৩নং ওয়াড, 
মাহাম র, ঢাকা, ১২০৭।

পসী িভলা, ডা াপাড়া, 
৩নং ত িলয়া, আিজজ 
নগর, ৫০৩০, ত িলয়া, 
প গড়।

প গড়। ১০/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৬ 
এম.এস.এস.-৩.৬৫

১১৪৯০২২/০১/২
০১৭

৩০০/-

১৮৭১। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ সজীর উ ীন।

মেহশ র আখানগর, 
ম ঝাড়গ ও, ৫১০০, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও।

মেহশ র আখানগর, 
ম ঝাড়গ ও, ৫১০০, 
ঠা রগ ও সদর, 
ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৫/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৮৯৭৩৬৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭২। িডেসি  চাকমা, িপতা: 
িত জীবন চাকমা।

বাসা-৩৪, দি ণ বং 
িড়য়া, ০১নং ওয়াড, 

খাগড়াছিড়, ৪৪০০।

বাসা-৩৪, দি ণ বং 
িড়য়া, ০১নং ওয়াড, 

খাগড়াছিড়, ৪৪০০।

খাগড়াছিড়। ২৫/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৯

০৩৯৬৯৬৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৩। মাঃ ফির র রহমান, িপতা: 
মাঃ খিল র রহামন।

স জ পাড়া, থানাহাট, 
িচলমারী, ৫৬৩০, িড় াম।

স জ পাড়া, থানাহাট, 
িচলমারী, ৫৬৩০, 

িড় াম।

িড় াম। ২৪/০৪/১৯৯২ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব

০৯৩৩০৮০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৪। তাসিময়া রহমান, িপতা: 
মাঃ মাতয়ার রহমান।

রাড-০৬, বাসা-১২, ক-
িব, সকশন-৬, ১০নং 
ওয়াড, িমর র-২, ১২১৬, 
ঢাকা।

বাসা-১৮১/১, ১ম কেলানী, 
ক-িস, লাল , িমর র-

১, িমর র-২, ১২১৬, 
ঢাকা।

০৩/০৪/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৯৯

০৯২২১৯৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৫। মিজনা িবনেত িজব, িপতা: 
মাঃ িজ ল হক।

রািজয়া মি ল, 
সালমান র, ২৪নং ওয়াড, 
ওলািহ র, ৩৫০৩, সদর 
দি ণ, িম া।

বশকরা, কনকাৈপত, 
বািতশ, ৩৫৫১, চৗ াম, 

িম া।

িম া। ২৬/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৩ 
এম.এস.এস.-৩.৬১

০৬২১৮৮৪/০৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৭৬। শাহীন, িপতা: আব ল 
আউয়াল।

িশকদার বািড়, চর উ র 
েতর িদয়া, বীর  ক া: 

জাহা ীর নগর, ৮২৩৩, 
বা গ , বিরশাল।

িশকদার বািড়, চর উ র 
েতর িদয়া, বীর  

ক া: জাহা ীর নগর, 
৮২৩৩, বা গ , বিরশাল।

বিরশাল। ০৫/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১৪২৪৩৩৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৭। সি চা ৎ ী ব য়া, িপতা: 
ভাষ ৎ ী ব য়া।

৯৬, ৪৩/জ, আ ল হােসন 
সড়ক, াপারী পাড়া, 
০৫নং ওয়াড, িঝনাইদহ, 
৭৩০০।

৯৬, ৪৩/জ, আ ল হােসন 
সড়ক, াপারী পাড়া, 
০৫নং ওয়াড, িঝনাইদহ, 
৭৩০০।

িঝনাইদহ। ২৮/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৪ 
এম.এস.এস.-৩.১৭

৭৭৭১৫৮৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৮। মাঃ ওয়ািশম আকরাম, 
িপতা: মাঃ িসরা ল ইসলাম 
তরফদার।

৪০৯, কিব জসীম উ ীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

বড় িনজাম র, ১১নং 
িনজাম র, ল ণ র, 
৭৪৩০, শাশা, যেশার।

যেশার। ১৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৯, 
এম.এস.এস.-৩.২৮, 
িপ.িজ.িড.-৪.৫০।

১২৭৭৮৮৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৯। িবজয় মার খাজ , িপতা: 
িব  খাজ ।

হাি ং-২৪/১, লন র, 
০৪নং ওয়াড, রাজশাহী-
িজিপও-৬০০০, রাজপাড়া, 
রাজশাহী।

হাি ং-২৪/১, লন র, 
০৪নং ওয়াড, রাজশাহী-
িজিপও-৬০০০, রাজপাড়া, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০১/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৪

৩২৭৩৯৭৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮০। মাঃ েয়ল রানা, িপতা: 
মাঃ িসরাজ িময়া।

ব মা াপাড়া, িময়া র, 
৬২০১, রাজাপাড়া, 
রাজশাহী।

ব মা াপাড়া, িময়া র, 
৬২০১, রাজাপাড়া, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ০৮/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২.৮৯

৩২৭৩৯৭৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮১। ফাহিমদা শাহীন,িপতা; 
মর ম ল আবছার চৗ রী।

৬৩৫, এ (২), সড়ক-০৩, 
ল ভ ালী আ/এ, ফেয়স 
লক, লশী, পাহাড়তলী,  

৪২০২, চ াম।

৬৩৫, এ (২), সড়ক-০৩, 
ল ভ ালী আ/এ, ফেয়স 
লক, লশী, পাহাড়তলী,  

৪২০২, চ াম।

চ াম। ০৬/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.২৫।

১৩৬৪৯৩৯/৪৬/
৬৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৮২। আিম ল ইসলাম, িপতা: 
ইমান আলী।

৩৬১ জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ব পা লী, ৭নং ওয়াড, 
আিছম পা লী, আিছদ, 
২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.৩৯

৭৯৬৯১৩৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৩। মাঃ খােল ন, িপতা: মাঃ 
মাহ ল হক।

ম-৩৪৭/িব,  মীর 
মাশাররফ হােসন হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

বনগ ও, ওয়াড-০৭, ৮নং 
ধম র ইউিনয়ন, 
কামেদব র, ৫২১০, 
িবরল, িদনাজ র।

িদনাজ র। ১০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৯ 
এম.এস.এস.-৩.৬৮

১৭২৬৩১৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৪। মাঃ িছি র রহমান, 
িপতা: মাঃ কা  মাঝী।

বড় চাউলাকাঠী (কািলর 
বাজার), চাখার, ৮৫৩১, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

বড় চাউলাকাঠী (কািলর 
বাজার), চাখার, ৮৫৩১, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

বিরশাল। ২৫/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

২০০২৭৩৮৮২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৫। নাইমাহ খানম ছ া, িপতা: 
মাঃ মিতউরা রহামান।

বাসা-১৯, সড়ক-৫, 
শেখরেটক, মাহা দ র, 

১২০৭, ঢাকা।

বাসা-১২৪/১, বাসাইল, 
১৬০০, নরিসংদী।

নরিসংদী। ০১/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৫

১৮৬০০২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৬। আ াহ আল ফা ক, িপতা: 
মাঃ শর আলী।

ম-৪১০ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

: শর আলী ম ার, া: 
চর কাজী মাখেলছ, ৪নং 
চর ওয়াপদ, থানার হাট 
ভায়া সানা র, ৩৮০২, 

বণচর, নায়াখালী।

নায়াখালী ১০/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪০ 
এম.এস.এস.-৩.৬৬

১৩৩৬২৯৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৭। জািকয়া লতানা, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

: মাঃ নজ ল ইসলাম, 
িপতা: ভাবন পাড়া, 
িবেনাদ র, ৭৬৩৪, 
মহ দ র, মা রা।

: মাঃ নজ ল ইসলাম, 
িপতা: ভাবন পাড়া, 
িবেনাদ র, ৭৬৩৪, 
মহ দ র, মা রা।

মা রা। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৪৫

৯২১৪১২৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৮৮। মাঃ হা ন-অর-রিশদ, 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

৩২৪, জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

দি ণ বাড়াই পাড়া, 
টংডা া, হাতীবা া, 
৫৫৩০, হাতীবা া, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ১০/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.৪০

১২৭৭৯৮৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৮৯। মাঃ এনা ল হক, িপতা: 
এমদাদ হােসন ঢালী।

মৗলভী বািড়, েবদার 
কাি , িবেনাদ র, 
মজমদার কাি , ৮০০১, 
সদর, শরীয়ত র।

মৗলভী বািড়, েবদার 
কাি , িবেনাদ র, 
মজমদার কাি , ৮০০১, 
সদর, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০৫/০৩/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৬২৯৩৪০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯০। মাহ র রহমান, িপতা: 
মিম ল হক।

িব  পাটওয়ারী বাড়ী, রাম 
নারায়ন র, ক াণ নগর, 
চাটিখল, নায়াখালী।

িব  পাটওয়ারী বাড়ী, রাম 
নারায়ন র, ক াণ নগর, 
চাটিখল, নায়াখালী।

নায়াখালী ২০/০২/১৯৮৮ দািখল-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৯৯৮১৫৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯১। তির ল হাসান হান, িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল আক ।

লকিভউ রজনী গ া, 
২২/৯-১০, এফ.এন. ৭(৭), 
টালারবাগ আবািসক 

এলাকা, িমর র-১, ঢাকা, 
১২১৬।

লকিভউ রজনী গ া, 
২২/৯-১০, এফ.এন. ৭(৭), 
টালারবাগ আবািসক 

এলাকা, িমর র-১, ঢাকা, 
১২১৬।

ঢাকা। ০৯/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫১ 
এম.এস.এস.-৩.৫৮

১৭৯৯৬০৫, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯২। মাঃ ইকবাল হাসাইন, 
িপতা: মাঃ মা াক 
হাসাইন।

মা ন িময়া, শনা, 
হির ীয়া, ৭৩৩০, 
কাটচ দ র, িঝনাইদহ।

মা ন িময়া, শনা, 
হির ীয়া, ৭৩৩০, 
কাটচ দ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৬/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.৩১

০৭১৫৯৯৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৩। 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।

ফনী। ০১/০৭/১৯৮৯৫ এস.এস.িস.-১ম ণী  
এইচ.এস.িস-২য় ণী  
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৪১,

০২০৬৯৬৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৯৪। মাহা দ আইনল হাসাইন 
িজলানী, িপতা: মাহা দ 
আ ল কালাম।

ম-১২০ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

প চপাড়া, চ  গ , 
প চপাড়া, ৩৭০৮, সদর, 
ল ী র।

ল ী র। ২৮/০২/১৯৯১ দািখল-৪.৯২ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৫৯

১২৭৮০৫৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৫। মাঃ িরমন হাসাইন, িপতা: 
মাঃ ফা ক হাসাইন।

কািলদাস র, ০৬নং 
ওয়াড, দশনা,  ৭২২১, 
দা ড়া দা, য়াডা া।

কািলদাস র, ০৬নং 
ওয়াড, দশনা,  ৭২২১, 
দা ড়া দা, য়াডা া।

য়াডা া। ২২/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৬৭২৩০৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৬। তাছিলয়া আ ার িলমা, 
িপতা: শঅহ আলম ম মদার।

আেমনা ভবন, লাগাজীম 
ম মদার বাড়ী, িহছাছরা, 
৩নং ওয়াড, ছাগলনাইয়া, 
৩৯১০, ছাগলনাইয়া, ফনী।

আেমনা ভবন, লাগাজীম 
ম মদার বাড়ী, িহছাছরা, 
৩নং ওয়াড, ছাগলনাইয়া, 
৩৯১০, ছাগলনাইয়া, ফনী।

ফনী। ১৫/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-এ,

০৩৯২৪১৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৭। জয়েদব ম মদার, িপতা: 
িজেতন ম মদার।

৬৩/২ সােদক খান রাড, 
পি ম জাফরাবাদ, ৩৪নং 
ওয়াড, মাহা দ র, 
১২০৭, ঢাকা।

বাসা-৯৭, কালিবলা, 
হারতা, ৮২২২, উিজর র, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০৩/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

০৯৩৩০৭৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৮। মাঃ বলাল রহমান, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

৬৪৩নং িবরাম র, ৪নং 
নওয়া পাড়া, িশ া বাড, 
৭৪০১, সদর, যেশার।

িততা াম, ২নং 
পা িলয়া, ৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ১৬/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৫ 
এম.এস.এস.-২.৯৬

৪৮৩০৮৮৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৯। রােসল আহেমদ রিন, িপতা: 
মাঃ রিবউল।

চৗগাছা, মেডল পাড়া, 
চৗগাছা, ৮নং ওয়াড, 
চৗগাছা, ৭৪১০, যেশার।

চৗগাছা, মেডল পাড়া, 
চৗগাছা, ৮নং ওয়াড, 
চৗগাছা, ৭৪১০, যেশার।

যেশার। ০৮/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৪

৮৮৯৭৫৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০০। মাঃ আল-আিমন, িপতা: 
আলহাজ িরয়াজ উি ন।

ম-৪৫৬ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

বাদাল, হাদল, ৬৬৫০, 
ফিরদ র, পাবনা।

পাবনা। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.২৮

০৪১১৮০৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯০১। জািহদ কিরম রেয়ল, িপতা: 
িব.এ. রা াক।

ম-১১৬/এ, মীর 
মাশাররফ হােসন হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

২২৯, উ র খাশাল 
িশকদার কাি , জািজরা, 
৮০১০, শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ০১/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৩ 
এম.এস.এস.-৩.৩০

১৭২৬৩২৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০২। মাঃ শিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃহা ন হাওলাদার।

ব শবাড়ীয়া, ০৮নং ওয়াড, 
গছানী, ৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী।

ব শবাড়ীয়া, ০৮নং ওয়াড, 
গছানী, ৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ২৫/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৯৯০৫০৪৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৩। মাঃ ই ািহম মা া, িপতা: 
মাঃ বরকত মা া।

ম-১০৪ িজয়াউর রহমান 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

দবী, নায়া াম, এন. এস. 
খালা, ৭৫১০, লাহাগড়া, 

নড়াইল।

নড়াইল। ১৫/১১/১৯৯১ দািখল-৪.৯২ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.২৬ এম.এস.এস.-
৩.৩১

১২৭৭৯৮০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৪। আিবদা লতান, িপতা; ত: 
আহা দ আলী।

৭নং পন ি  সানিক 
পাড়া বাজার, সদর, ২২০০, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

উ য়া কা া, ১০নং 
িসধলা, নব বািল ড়ী, 
২৪১১, গৗির র, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৬/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িস 
এইচ.এস.িস-িব 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৯৭২২৮৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৫। মাসা: সারিমন লতানা, 
িপতা: ত: না ার আলী।

১০৫, হড় াম ব পাড়া, 
০২নং ওয়াড, রাজশাহী 
কাট, ৬২০১, রাজশাহী।

১০৫, হড় াম ব পাড়া, 
০২নং ওয়াড, রাজশাহী 
কাট, ৬২০১, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২০/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১৭৫৪৩৭১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৬। ইমিতয়াজ-আল-তােরক, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

ম-৪০৯ জািতর জনক 
ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

গা র, পটল, ১৯৭৪, 
কািলহািত, টাংগাইল।

টাংগাইল। ২৪/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৭ 
এম.এস.এস.-৩.৪১

৮৮৬৯৭২৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯০৭। আবজালা, িপতা: মাশারফ 
হােসন।

পাচবাগ, ২২৩০, গফরগ ও, 
ময়মনিসংহ।

পাচবাগ, ২২৩০, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৫৬৫৪৬২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৮। মাঃ ওমর ফা ক, িপতা: 
মাঃ হা ন অর রিশদ।

৯০৭/১, আয়শা আহাদ 
মা াসা রাড, ন য়া 
বটতলা, ৮, িকেশারগ  
পৗরসভা, িকেশারগ , 

২৩০০।

৯০৭/১, আয়শা আহাদ 
মা াসা রাড, ন য়া 
বটতলা, ৮, িকেশারগ  
পৗরসভা, িকেশারগ , 

২৩০০।

িকেশারগ । ০৩/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮১৪৬৬৯৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯০৯। মাঃ সাই র রহমান, িপতা: 
মাঃ ফজ র রহমান।

১৫০ জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

লেনর বািড়, ল ী ড়া, 
পওন, ৩৪০৪, িবজয়নগর 
া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া। ৩১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩২ 
এম.এস.এস.-৩.৪৪

০৩৯২৪১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১০। মাঃ ন র আলী, িপতা: 
মাঃ আফজাল হােসন।

হির র, লবািড়য়া, 
তবাড়ীয়া, ৬৬৭০, স িথয়া, 

পাবনা।

হির র, লবািড়য়া, 
তবাড়ীয়া, ৬৬৭০, 

স িথয়া, পাবনা।

পাবনা। ০১/০২/১৯৮৮ দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৩.৫৮ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী এম.এস.এস.-২য় 
ণী,

১৪৫৮৩৬৮/৪৬/
৪১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১১। মা রা নািহদ, িপতা: শখ 
সােলহ আহা দ।

গালস ল রাড, কাজীয়া 
কা া, ৭নং ল র, 
২২৫০, ময়মনিসংহ।

গালস ল রাড, কাজীয়া 
কা া, ৭নং ল র, 
২২৫০, ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৫২৯৭৩৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১২। এস. এম. মা ন, িপতা: 
আ ্ ল মা ান শখ।

ধানজাইল, মেহশ র, 
নড়াইল খান, ৮১৩৩, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

ধানজাইল, মেহশ র, 
নড়াইল খান, ৮১৩৩, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

গাপালগ । ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-িস 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

াফট পাওয়া 
গেছ

৩০০/-



১৯১৩। শারিমন আখতার, িপতা: 
মাঃ মাসেলম উ ীন।

২৬৯ (২য় মসিজদ সংল ), 
উ র চ পাইন (লালেটক), 
সাভার, িস.আর.িপ., 
১৩৪৩, ঢাকা।

২৬৯ (২য় মসিজদ 
সংল ), উ র চ পাইন 
(লালেটক), সাভার, 
িস.আর.িপ., ১৩৪৩, ঢাকা।

ঢাকা। ০৬/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৮ 
এম.এস.এস.-৩.৪৪

৯০৬৫৬৭১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১৫। মাঃ আিন ামন সরকার, 
িপতা: মাঃ ইসলাম উ ীন।

বাহািলপাড়া (ডা া পাড়া), 
রামনগর, ৫৩০০, 
নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

বাহািলপাড়া (ডা া 
পাড়া), রামনগর, ৫৩০০, 
নীলফামারী সদর, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ০৪/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭১১৫৬০২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১৬। জসিমন লতানা, িপতা: 
জালাল উি ন আহেমদ।

পি ম াম র, সদর র, 
৭৮২০, ফিরদ র।

পি ম াম র, সদর র, 
৭৮২০, ফিরদ র।

ফিরদ র। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬৭ 
এম.এস.এস.-৩.৭২

১২৭৮০৬৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১৭। নািদরা লতানা, িপতা: 
বাশা ল আলম।

১৩৯/িব. রাড-৮, 
সানাডা া, ১৮নং ওয়াড, 

িনউমােকট, ৯০০০, লনা।

িচলার কা ী, ৮নং 
নগর, আন নগর, 

৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র।

ফিরদ র। ১১/০২/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৬৩৩২৩১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১৯। মাহ দা রহমান, িপতা: মাঃ 
মিতউর রহমান।

উ র ইসলাম র, চৗডালা, 
 ৬৩২০, গাম া র, 
চ পাইনবাবগ ।

উ র ইসলাম র, চৗডালা, 
 ৬৩২০, গাম া র, 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৫৮৪৭১২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২০। ফেতমা নাজনীন, িপতা: 
মাঃ আ ল কািদর।

াট-০১, িবি ং-০২, 
শাি  হাউিজং 
সাসাই , রাইন খালা 

বাজার (িচিড়য়া খানা 
রাড), িমর র-০১, ঢাকা।

বাড়ী-১০৪৬, িখলবাড়ীর 
টক, ক-িব, ওয়াড-০৮, 
লশান, ১২১২, ভাটারা, 

ঢাকা।

নারায়নগ । ০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮৬২০০৮৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯২২। মাঃ সিলম হােসন, িপতা: 
শখ খাকন হােসন।

৯৯/এফ, মােজদ সরদার 
রাড, সাতরওজা, বংশাল, 

ঢাকা।

দয়াড়া ( ব পাড়া), 
িদঘিলয়া, ৯২২০, লনা।

লনা। ০৪/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.০২,

০৩৯২৪৪০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২৩। কা া পাল, িপতা: পন পাল। হরদয়াল রাড, ন ন 
বাজার পাল পাড়া, চ দ র 
সদর, চ দ র, ৩৬০০, 
চ দ র সদর, চ দ র।

বাৈড় পাড়া, ঘিরসার, 
৮০২২, নিড়য়া, 
শিরয়ত র।

শরীয়ত র। ১১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৮

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

১৯২৫। ফয়সাল আহােমদ, িপতা: 
মাঃ আরফান আলী।

উজান ঘাগড়া, ১১নং 
ঘাগড়া ইউিনয়ন/২নং 
ওয়াড, দা িনয়া বাজার, 
২২০০, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

উজান ঘাগড়া, ১১নং 
ঘাগড়া ইউিনয়ন/২নং 
ওয়াড, দা িনয়া বাজার, 
২২০০, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৬/০৮/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৮৬

০৪৯৭১০৯/২৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২৬। মাঃ নািছর উি ন, িপতা: 
মাঃ আজাদ হােসন।

গ  আমীন বাড়ী, দ: 
চ দ র, ২নং ওয়াড, 
ল য়া বাজার, ৩৯০০, 
ফনী সদর, ফনী।

গ  আমীন বাড়ী, দ: 
চ দ র, ২নং ওয়াড, 
ল য়া বাজার, ৩৯০০, 
ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

৮০৫৩৮৩৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২৮। রাকসানা খা ন, িপতা: 
মাঃ িসরা ল ইসলাম।

া: বামনখালী, ১২নং 
গীখালী, বামনখালী, 

৯৪১৩, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

া: বামনখালী, ১২নং 
গীখালী, বামনখালী, 

৯৪১৩, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১৭/০৩/১৯৮৮ দািখল-৩.৪২ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৩ 
এম.এস.এস.-৩.৩০,

৭৫২৯৭৭০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯২৯। মাঃ শাহজাহান আলী, 
িপতা: মাঃ মাসেলম উি ন।

উ র বাহািগলী, বাহািগলী, 
ময়না ড়ী, ৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

উ র বাহািগলী, বাহািগলী, 
ময়না ড়ী, ৫৩২০, 
িকেশারগ , নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৫/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮২০০৩৩৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩০। হাসনাৎ জাহান, িপতা: এস. 
এম. আল হািলম আজাদী।

ম-২০৬, নবাব 
ফয় ে সা চৗ রানী হা ী 
িনবাস ( রােকয়া হল), 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।

: এস. এম. আল হািলম 
আজাদী কািল বািড় রাড, 
পছায়া গিল, িসরাজগ -

৬৭০০।

িসরাজগ । ২৮/০২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০৩৯২৪২৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৩১। শহী ল ইসলাম, িপতা: 
আিজম উি ন।

৭৮০/৩ বি শ িবলপাড়া 
রাড, আদশ প ী, ৯নং 

ওয়াড, িকেশারগ , ২৩০০।

গাপিদঘী, ৬নং ওয়াড, 
গাপিদঘী, ২৩৭০, 

িমঠামইন, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৭/০৮/১৯৯২ দািখল-এ,  আিলম-এ,  
িব.এস.এস.- ২য় ণী

৮১৪৬৬৮০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩২। সি চা রানী িব াস, িপতা: 
রবী  চ  িব াস।

বয়ড়া ( হা: সাহরাওয়াদী 
হেলর পছেন), ১৩নং 
ইউিনয়ন/৭নং ওয়াড, 
বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, সদর, 
ময়মনিসংহ।

বয়ড়া ( হা: সাহরাওয়াদী 
হেলর পছেন), ১৩নং 
ইউিনয়ন/৭নং ওয়াড, 
বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, সদর, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৪/০৯/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৫৬৫৩৯৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৩। রফাত লতানা, িপতা: 
মাঃ গালাম র ল।

২৪, িব, ক, মইন রাড, 
ব বািনয়া খামার, 

কিমশনার গিল, িস  ধান 
ডাকঘর, ৯১০০, লনা 
সদর, লনা।

২৪, িব, ক, মইন রাড, 
ব বািনয়া খামার, 

কিমশনার গিল, িস  
ধান ডাকঘর, ৯১০০, 
লনা সদর, লনা।

লনা। ০৩/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২২ 
এম.এস.এস.-৩.৪২,

৭৬৪৯৯২৭, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৪। এ ক এম তাভীর হােসন, 
িপতা: মাঃ সাখাওয়াত 
হােসন।

১৩০, বায় ল হােসন, 
ম িহ া, ০২নং ওয়াড, 

াগাছা, ২২১০, 
ময়মনিসংহ।

১৩০, বায় ল হােসন, 
ম িহ া, ০২নং ওয়াড, 

াগাছা, ২২১০, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১১০৬৭৬১/২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৫। সািবনা ইয়াসিমন, িপতা: 
মাহা াদ আলী।

রামচ র (০৬) ওয়াড, 
রামচ র, লা লঝাড়া, 
৯৪১০, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

রামচ র (০৬) ওয়াড, 
রামচ র, লা লঝাড়া, 
৯৪১০, কলােরায়া, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৫/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৬

৯৬৫০৩৯৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৬। আরিমন আ ার, িপতা: ত: 
মাঃ ছােয় ল হক।

৪৭০/৫/১, শওড়াপাড়া, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

১৯৩, ঞঁা মি ল, দি ণ 
চািড় র, মিহপাল, ফনী, 
৩৯০০, ফনী।

ফনী। ০১/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৭ 
এম.এস.এস.-৩.৩৫,

০৫৪৭৮১১, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৩৭। ফয় নেনসা খানম িপয়া, 
িপতা: শখ শাহাদৎ হােসন।

িব-২/৪, িবির, সাভার, 
ঢাকা, পাথািলয়া, ডইরী 
ফাম, ১৩৪১, ঢাকা।

এইচ-৬৫৬, পি ম 
চাখার, চাখার, ৮৫৩১, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

গাপালগ । ৩১/১২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৬

৮২৫৬৬২৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৮। মাঃ শিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ সফাত খিলফা।

আড়ইল, ২নং িকশমত গন 
কড়/০৮নং ওয়াড, 

আড়ইল, ৬২৫১, গা র, 
রাজশাহী।

আড়ইল, ২নং িকশমত 
গন কড়/০৮নং ওয়াড, 
আড়ইল, ৬২৫১, গা র, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৬/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ২.৮১

৭৫৪০০৪২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৩৯। মাঃ জাই র রহমান, িপতা: 
মাঃ হা ন-অর-রিশদ।

নপাল পাড়া, জরী পাড়া, 
দা শ, ৬২১০, পবা, 
রাজশাহী।

নপাল পাড়া, জরী পাড়া, 
দা শ, ৬২১০, পবা, 
রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৯/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৫৪০০৪৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪০। িসরা ল ইসলাম, িপতা: 
আ ল হােসন।

: মাঃ শাহাদাত হােসন, 
নিথর ণ কমকতা, 

শাসন শাখা, রাজধানী 
উ য়ন ক প , রাজউক 
ভবন, মিতিঝল, ঢাকা-
১০০০।

সরাতীয়া, জানা, 
ধামর, ২২১৬, লবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ।

১৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৭৬

০৩২৪৩৩৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪১। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ল হক।

২০১১ জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ব লাগাড়ী, 
পৗরসভা:জলঢাকা, ওয়াড-

০৫, রাজারহাট, ৫৩৩০, 
জলঢাকা, নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৪/০৭/১৯৯৪ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৩

০৭১৬২৪৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪২। সািদয়া লতানা, িপতা: 
মাঃ রহমত আলী।

পি ম ি েপশহর, 
হােসন র, ২৩২০, 

িকেশারগ ।

পি ম ি েপশহর, 
হােসন র, ২৩২০, 

িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১৫/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৯

৮১৪৬৬৯৪ 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪৩। উ ম মার বাছাড়, িপতা: 
কািলপদ বাছাড়।

২৩নং গায়াল ঘাট লন, 
ধালাই খাল, ওয়ারী, 

১২০৪, া র, ঢাকা।

রায় র ব পাড়া, খিলল 
নগর, কািশমনগর, ৯৪২০, 
তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ২৬/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৩

০৫৬০৩৩২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৪৫। রজাউল কিরম, িপতা: 
আ ল গ র সখ।

বাড়ী-৩২, ওয়াড-০৪, 
ইউিপ:৮, শখ পাড়া, 
সিরষা, ম য়া, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

বাড়ী-৩২, ওয়াড-০৪, 
ইউিপ:৮, শখ পাড়া, 
সিরষা, ম য়া, ৭৭২০, 
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজবাড়ী। ০৫/০৬/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫ 
িব.এস.এস.- ২.৬৮

০৭৬৯২৬০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪৬। সােহল রানা, িপতা: আ ল 
হািমদ।

১১নং নবাব ি ট, ওয়ারী, 
১২০৩, া র, ঢাকা।

বাসা-৭১, সড়ক-২, চাপ 
(মাইল পাড়া), যশলং, 
হাটঘান, ১৫২০, 
টংগীবািড়, ীগ ।

ীগ । ২৩/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৭৪

৮৭৬৪২২৪, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪৭। মাছা: র া আ ার, িপতা: 
মাঃ হািকি ল ইসলাম।

ম-৫০৯ নবাব ফয় ে সা 
চৗ রানী হা ী িনবাস  হল, 

ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।

ইসলামবাগ, প গড়, 
৫০০০, প গড় সদর।

প গড়। ১৫/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৬ 
এম.এস.এস.-৩.৬৯,

০৭১৬১৬৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪৮। জিসম উি ন ইয়া, িপতা: 
ত আ  সামা ইয়া।

চা র, ধরখার, ছ রা 
শরীফ, ৩৪৫২, আখাউড়া, 
া নবািড়য়া।

চা র, ধরখার, ছ রা 
শরীফ, ৩৪৫২, আখাউড়া, 
া নবািড়য়া।

২৮/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৫

১৪৬১৩১৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৪৯। মাছা: সািনয়া সা না, 
িপতা: মাঃ ওসমান গিন 
খান।

িপয়াদহ, ন ন র, 
জাড়গাছা, ৬৬৭০, স িথয়া, 

পাবনা।

িপয়াদহ, ন ন র, 
জাড়গাছা, ৬৬৭০, 

স িথয়া, পাবনা।

পাবনা। ২০/০৪/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৮

৭৬৮০৪১০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫০। মাছা: ফারজানা আফিরন, 
িপতা: মাঃ আ ল কািশম।

ব ড়া, ০১নং ওয়াড, 
য়া, ৫১১০, পীরগ , 

ঠা রগ ও।

ব ড়া, ০১নং ওয়াড, 
য়া, ৫১১০, পীরগ , 

ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১৫/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৩৪৯২১৮/০১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫১। মাঃ ইউ স আলী, িপতা: 
মাঃ নওয়াব আলী।

ম-৬৪৫ যেসন হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০।

ড়লী জাড়ামি র সড়ক, 
ড়লী, ৯নং ওয়াড, 

রাজারহাট, ৭৪০০, যেশার 
সদর, যেশার।

যেশার। ০৫/০৪/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩০

১২৭৮০২১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৫২। আফসানা জিরন, িপতা: 
মাঃ ল দা ঞঁা।

৪৫/এফ, নীলে ত 
আবািসক এলাকা, ২১নং 
ওয়াড, িজ.িপ.ও., ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

: মাঃ ল দা ঞঁা, 
মৗলভী বািড়, ছাট 

ছয় তী, ৫ নং/৩নং, 
ছয় তী, ২৩৪১, 

িলয়ারচর, িকেশারগ ।

িকেশারগ । ২০/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭১৬০১৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫৩। ফািতমা- জ- জাহরা, িপতা: 
শখ রজাউল কিরম।

ম  কা য়া, ১নং ওয়াড, 
সাত ীরা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

ম  কা য়া, ১নং ওয়াড, 
সাত ীরা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ১১/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৫৫০৬২৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫৫। রিক ল আলম, িপতা: র 
মাহা দ।

কি উটার পাক, ৪২৮, 
কাট মসিজদ মােকট, 
ফনী, ৩৯০০, ফনী সদর, 
ফনী।

মা ার র নবী ম : বাড়ী, 
সত নগর, মহামায়া, ৪নং 
ওয়াড, চ দগাজী, ৩৯১০, 
ছাগলনাইয়া, ফনী।

ফনী। ০১/০২/১৯৯০ দািখল-৩.৯২ আিলম-
২.৬৭ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী এম.এস.এস.-২য় 
ণী,

৮০৫৩৮৪০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫৭। যাবােয়র আহেমদ, িপতা: 
মাহা দ আ ল আিজজ।

মাইজপাড়া, কাউরাট, 
নওপাড়া, ২৪৮০, ক য়া, 
ন েকানা।

মাইজপাড়া, কাউরাট, 
নওপাড়া, ২৪৮০, ক য়া, 
ন েকানা।

ন েকানা। ১৭/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬

৯৭১৮২৩৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫৯। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ আিজম উি ন।

ম-২০৫, উ র ছা াবাস, 
ঢাকা কেলজ, িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

মালবনডাং া, বড়শশী, 
বগ ল লা, ৫০১০, বাদা, 
প গড়।

প গড়। ২৪/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৭

০৭১৬২৭৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬১। মাহাইিম-উল-কিবর, িপতা: 
মাঃ মাহ ব উন নবী।

৩৮০-িব, ড াল সাজন, 
িখলগ ও, ২৬নং ওয়াড, 
িখলগ ও,  ১২১৯, ঢাকা।

২৩৮, আলাই র, ৬নং 
ওয়াড, নােটার সদর, 
৬৪০০, নােটার।

নােটার। ২২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৯ 
এম.এস.এস.-৩.১০,

১০১৯৫১৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৬৫। ফারা ফারজানা তািনয়া, 
িপতা: ল ইসলাম।

াট-৩িব, ৮০/িস, া ণ 
িচরণ, ৪৯, ঢাকা দ: িস  
কেপােরশন, যা াবািড়, 
১২৩২, ঢাকা।

মা ার র ইসলাম 
সােহেবর বািড়, চর 
চাি য়া জমাদার বাজার, 
৩নং ওয়াড, চরচাি য়া, 
জমাদার বাজার, ৩৯৩০, 
সানাগাজী, ফনী।

ফনী। ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৪ 
এম.এস.এস.-৩.০৮,

০৩৬০০৭০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬৬। িব াল িময়া, িপতা: আ. 
মাতালীব।

বাসা-৩৫, সড়ক-০৬, 
স র-১৪, উ রা, ১২৩০, 

উ রা, ঢাকা।

দওয়ােনর চর, চর 
উিজলার, দওয়ােনর চর, 
৩১২২, বলাব, নরিসংদী।

নরিসংদী। ২১/০২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৪ 
এম.এস.এস.-৩.১৫,

০৫৮৪৬৭৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬৭। সয়দ এহসা ল হক, িপতা: 
সয়দ মিজ ল হক।

৩৪৪, সনওয়ািলয়া, 
পাথািলয়া, ১৩৪৪ সাভার, 
ঢাকা।

৩৪৪, সনওয়ািলয়া, 
পাথািলয়া, ১৩৪৪ সাভার, 
ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৬ 
এম.এস.এস.-৩.১৫,

১৭২৬২৩৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬৯। আেয়শা আ ার, িপতা: মাঃ 
সকা ার আলী।

১৯০ মীর হাজীর বাগ, 
৫১নং ওয়াড, গ ািরয়া, 
১২০৪, ঢাকা।

১৯০ মীর হাজীর বাগ, 
৫১নং ওয়াড, গ ািরয়া, 
১২০৪, ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭৬১৪৯৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭১। নািসর ইমাম, িপতা: ইি স 
খিলফা।

চর িব  র, জামতলা, 
চরিব র, ৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

চর িব  র, জামতলা, 
চরিব র, ৭৮২০, 
সদর র, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী, 
এম.িব.এ-৩.৩৯

০৭৬৯৩১৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭২। মাঃ আজমীর হােসন, 
িপতা: মাঃ আিজবর মা া।

ম-৩২০/এ, শহীদ সালাম 
বরকত হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

চি র (ডা ীপাড়া), 
ধসর, ৭৩২০, শল পা, 

িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১৮/০৫/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৪ 
এম.এস.এস.-৩.৪৩,

১২২৫৮২১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৭৩। মাঃ শিফ ল, িপতা: মাঃ 
মালাব ।

সইপাড়া, বাকিশমইল, 
মাহন র, ৬২২০, 
মাহন র, রাজশাহী।

সইপাড়া, বাকিশমইল, 
মাহন র, ৬২২০, 
মাহন র, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৯/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.১০ 
এম.এস.এস.-৩.১৫,

৭৬৫৬১৮৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭৪। মাহা দ শাহাদাত হােসন, 
িপতা: আলমগীর হােসন 
মাদবর।

ম-৩৩৫/এ, মীর 
মাশাররফ হােসন হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার-
১৩৪২, ঢাকা।

নয়াতলা বােহরচর, 
বরহামগ , ৭৯৩০, 
িশবচর, মাদারী র।

মাদারী র। ০১/০১/১৯৯৪ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক- ৩.৪৫ 
াতেকা র-৩.৭৯,

১৭২৬৩৩৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭৬। িমজা সািমউল আলম, িপতা: 
িমজা ইউ ফ আলী।

ম-৪০৬ িজয়াউর রহমান 
হল,  ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

িমজা র, িমজা র, 
৫০৪১, আেটায়ারী, 
প গড়।

প গড়। ১০/০৪/১৯৯১ দিখল-৪.৯২ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.২২ 
এম.এস.এস.-৩.৪০,

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

১৯৭৭। সািবকা নাসরীন, িপতা: মাঃ 
এনা ল হক।

এনা ল সরকার বািড়,  
ন র-২৯৭, র িরয়া, 
রাধাকানাই, ওয়াড-০৫, 
আলী র, ২২১৬, 

লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

এনা ল সরকার বািড়,  
ন র-২৯৭, র িরয়া, 
রাধাকানাই, ওয়াড-০৫, 
আলী র, ২২১৬, 

লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ৩০/১২/১৯৯০ দািখল-৪.৩৩ আিলম-
৩.৯২ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী এম.এস.এস.-১ম 
ণী,

৭৫৬৫৪৬০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭৮। মাহা দ আলী, িপতা: মাঃ 
ফজ ল হক।

আেনায়ারা মনিজল, ৫০/২, 
রাড-১১, ক াণ র, 

িমর র, ঢাকা।

া: ধী, পা: উরিদঘী, 
উপ: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০৪/০১/১৯৮৮ দািখল-৩.২৫ আিলম-
৩.৫০ িব.এস.এস.- 
৩.৪৩, এম.এস.এস.-
৩.৪৮,

১৫৬৩০৪৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭৯। রওনক আফেরাজ, িপতা: 
আ র রিফক।

: আ র রিফক, 
চ পাইনবাবগ  প ী িব ৎ 
সিমিত, নয়ােগালা, 
চ পাইনবাবগ , ৬৩০০, 
চ পাইনবাবগ  সদর।

: আ র রিফক, 
মা ার র, মা ার র, 

৬২৭১, চারঘাট, রাজশাহী।

রাজশাহী। ৩১/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭০৫৪২৭৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৮১। মাঃ জািমল উি ন, িপতা: 
মাঃ ফেজর উি ন ম ল।

িখহালী প: পাড়া, 
গািব র, আলতাফনগর, 

৫৮৮১, পচািচয়া, ব ড়া।

িখহালী প: পাড়া, 
গািব র, 

আলতাফনগর, ৫৮৮১, 
পচািচয়া, ব ড়া।

ব ড়া। ২০/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১১২৬৭৭৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮২। িড এম আিন র রহমান, 
িপতা: মাঃ আ  তােলব 
ঢালী।

রাড-৯, টপাড়া, 
করপাড়া, ২৮নং ওয়াড, 
লনা, ৯১০০, লনা সদর, 
লনা।

নিলয়ান (দি ণ), ৫নং 
তার খালী ইউিনয়ন, 

নিলয়ান ৯২৭৩, দােকাপ, 
লনা।

লনা। ২৬/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭২০৬০০৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৩। আিমনা খা ন, িপতা: আ ল 
হাই।

বলাসী, রােয়দ-৬নং, 
আশরাইদ, ১৭৪৩, 
কাপািসয়া, গাজী র।

বলাসী, রােয়দ-৬নং, 
আশরাইদ, ১৭৪৩, 
কাপািসয়া, গাজী র।

গাজী র। ১২/০৪/১৯৮৫ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭১৪৩২৮৫, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৪। শাহী ল ইসলাম পােটায়ারী, 
িপতা: লতান আহেমদ 
পােটায়ারী।

বাসা-৩৪, সড়ক-০৪, ক-
িড, বন , রাম রা, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

ই ত র, মাটবী, 
ই ত র, ৩৯০০, ফনী।

ফনী। ২০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৪,

১০০২৯৬৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৫। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
মাঃ জিসম উ ীন।

৪১৫, ার এ এফ রহমান 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা-১০০০।

যা য়ানী বাজার, আমগ ও, 
কামার র, ৫১২০, 
হির র, ঠা রগ ও।

ঠা রগ ও। ১০/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.১৩,

১২৭৭৯০৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৬। খািদ ল ইসলাম, িপতা: 
িগয়াস উি ন আহেমদ।

ব লী (পি ম পাড়া), 
ধীত র, ব লী, ২২৪০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

ব লী (পি ম পাড়া), 
ধীত র, ব লী, ২২৪০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ১৫/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৫৬৫৫২৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৭। মাঃ িজশান রহমান, িপতা: 
ক. এম. িজ াহ আলী।

১০৫/২৮, সানাডাংগা 
থানা রাড, ১৮নং ওয়াড, 
িনউমােকট, ৯১০০, 
সানাডাংগা, লনা।

খান মি ল, িদঘিলয়া, 
লনা।

লনা। ১৮/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৩ 
এম.এস.এস.-৩.১৯,

৭২০৬০০৯, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৮৮। উে  সালমা ী, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম খান।

: মাঃ আল-আমীন, 
অিডটর, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল, ন ন 
িবমান ব র সড়ক, 
ফামেগট, ঢাকা।

খান বাড়ী, উ র ঝাড় 
খালী, প খার ঘাটা, ন ন 
হাট, কাঠািলয়া, ঝালকা ।

ঝালকাঠী। ০১/০৬/১৯৮৫ এস.এস.িস.-১ম 
ণীএইচ.এস.িস-২.৫০ 

িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৬১৫৫৬২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৮৯। ই ািহম হােসন, িপতা: 
রওশন আলী।

৩৫/িব/১, আিজম র রাড 
(বটতলা), ঢাকা-১২০৫, 
২৬নং ওয়াড, িনউমােকট, 
৪০৫১, লালবাগ, ঢাকা।

কদমতলা, প খালী, 
বা া, ৭৪৩১, শাশা, 
যেশার।

যেশার। ২৮/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩০ 
এম.এস.এস.-৩.১৬,

০৭১৫৯৯৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯০। মাঃ আজ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ মা া সরদার।

আেলাক নগর, ১৪নং 
হািমর ৎসা ইউিপ. 
গায়াল কাি , ৬২৬১, 

বাগমারা, রাজশাহী।

আেলাক নগর, ১৪নং 
হািমর ৎসা ইউিপ. 
গায়াল কাি , ৬২৬১, 

বাগমারা, রাজশাহী।

রাজশাহী। ১৬/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৫

১৮০৫৩৫৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯১। মা উ র রহমান, িপতা: 
কিফল উি ন।

১৭২/এ, িঝলপাড় জােম 
মসিজদ মস, উ র 
বাসােবা, ৪নং ওয়াড, 
বাসােবা, ১২১৪, স জ বাগ, 
ঢাকা।

উজান মি ক র, 
নগর, য়ার কাি , 

৭৮০১, কাতয়ালী, 
ফিরদ র।

চ দ র। ০৪/০৫/১৯৮৯ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৫০ িব.এস.এস.- 
৩.২৪ এম.এস.এস.-
৩.৩৮,

০২০৭৬১৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯২। িজ এম গালাম মিহউ ীন, 
িপতা: মাঃ আ  ব র গাজী।

১০৫/২৮, সানাডাংগা 
থানা রাড, ১৮নং ওয়াড, 
িনউমােকট, ৯১০০, 
সানাডাংগা, লনা।

কালাবগী, তার খালী, 
কালাবগী, ৯২৭৩, 
দােকাপ, লনা।

লনা। ১৭/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.১১ 
এম.এস.এস.-৩.১০,

৭২০৬০০৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯৩। মাঃ িব াল হােসন, িপতা: 
মাঃ আ ল কালাম আজাদ।

মেয়জ উি ন ম েলর 
বািড়, ভাটী দা িনয়া, 
১০নং দা িনয়া ইউিনয়ন, 
দা িনয়া বাজার, ২২০০, 
সদর, ময়মনিসংহ।

মেয়জ উি ন ম েলর 
বািড়, ভাটী দা িনয়া, 
১০নং দা িনয়া ইউিনয়ন, 
দা িনয়া বাজার, ২২০০, 
সদর, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৬/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৪৯৭১১০/৩০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৯৪। এস. এম. ইয়ািছন, িপতা: 
মাঃ আ ল হক সানা।

রাড-৯, টপাড়া, 
করপাড়া, ২৮নং ওয়াড, 
লনা, ৯১০০, লনা সদর, 
লনা।

রাড-৯, টপাড়া, 
করপাড়া, ২৮নং ওয়াড, 
লনা, ৯১০০, লনা সদর, 
লনা।

লনা। ১৮/০৯/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.০১

৭২০৬০০৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯৫। তাহিমনা আ ারা পিল, 
িপতা: মাঃ এনা ল হক।

 ০১৯৭-০০, ভায়না, .  
িড.িস পাড়া, ২নং ওয়াড, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা।

 ০১৯৭-০০, ভায়না, .  
িড.িস পাড়া, ২নং ওয়াড, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা।

মা রা। ০৮/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৬৭৪১২৩৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯৬। অিনেমষ িব াস, িপতা: 
অরিব  িব াস।

হিরনা, বাডা া, 
কানােকালা, ৭৪৪০, 

মিনরাম র, যেশার।

হিরনা, বাডা া, 
কানােকালা, ৭৪৪০, 

মিনরাম র, যেশার।

যেশার। ১০/১১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১৩৪২০০২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯৭। ফােতমা জ জাহরা, িপতা: 
এ. এইচ. এম. িসরা ল হক।

: মাঃ মানােয়ম উি ন 
চৗ রী, া ামার, ম-

৭১৪ (৬  তলা), ভবন-০৭, 
প ী উ য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, ানীয় সরকার 
প ী উ য়ন ও সমবায় 
ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ১০০০, রমনা, 
ঢাকা।

: মাঃ মানােয়ম উি ন 
চৗ রী, হাি ং-২১৮/১, 
ট-০৮, বনলতা বা/এ, 

শাহ মখ ম থানার মাড়, 
স ড়া, ৬২০৩, শাহ 
মখ ম থানার মাড়, 
৬২০৩, রাজশাহী।

রাজশাহী। ২৬/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২য় ণী  
এইচ.এস.িস-২য় ণী  
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১৪২১৯২৬/৪৬/১
০৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৯৮। জা া ল ফরেদৗস, 
িপতা: ত: লাকমা আলী।

সাতেপায়া, ১নং ওয়াড, 
সিরষাবাড়ী, ২০৫০, 
জামাল র।

সাতেপায়া, ১নং ওয়াড, 
সিরষাবাড়ী, ২০৫০, 
জামাল র।

জামাল র। ২০/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-১ম ণী 
এইচ.এস.িস-২য় ণী  
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৭৭৯৬৭৩৯, ১৭ 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৯৯। শীল জীবন চাকমা, িপতা: 
ম লময় চাকমা।

লীলা মাহন পাড়া, ৪নং 
লিতবান ইউিনয়ন, ৬নং 
ওয়াড, পানছিড়, ৪৪১০, 
পানছিড়, খাগড়াছিড়।

লীলা মাহন পাড়া, ৪নং 
লিতবান ইউিনয়ন, ৬নং 
ওয়াড, পানছিড়, ৪৪১০, 
পানছিড়, খাগড়াছিড়।

খাগড়াছিড়। ০৭/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৬৪০২৮৫৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০০। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আ ল হািমদ।

খাসাল নগর, ব কড়া, 
িদকদানা, ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

খাসাল নগর, ব কড়া, 
িদকদানা, ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

যেশার। ১০/০৫/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০২৪৩৮৬২/০৯, 
২৬০১/২০১৭

৩০০/-

২০০১ সাঈফ িবন ফরহাদ, 
মাহা দ ফরহাদ হােসন 

রতন

৮/১ মেডল কেলজ রাড, 
মিকমাবাদ, ০৬ নঙ 
◌ায়াড , পা  কাড-

৩৬১০, হাজীগ , চাদ র।

ঐ ৩১/১২/১৯৮৯ চ দ র। এস.এস./িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িবএসএস-৩.০৩ 
এমএসএস-৩.১৭

০২৮১৯৮৭, 
২৫/০১/২০১৭ 

৩০০/-

২০০২ পা ম মদার, িনমল 
ম মদার

উলাশী, উলাশী-৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

ঐ ১০/১০/১৯৯২ যেশার এস.এস./িস-৫ 
এইচ.এস.িস-৫ াতক-
৩.৫৬ াতেকা র-৩.৭৯

৫০৫৩০২৪, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০৩ হািববা খা ন, মা: আসমত 
আলী

ব য়া, বেহড়া তল, 
১৯৫০, সখী র, টাংগাইল

ঐ ০১/০১/১৯৯২ টাংগাইল এস.এস. িস- ৪.৭৫   
এইচএসিস-৫.০০অনাস-
৩.০৬ এমএসএস-৩.১৯

০৭১৫৯২৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০৫ মা: শােয়খ নবী সােহল, 
মা: শােকর আলী

মানামা ইরাবান, াট-
১/িব/১, রাড-০১, 
তাজমহল রাড, িস ক, 
মাহা দ র-১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

িগর দা, শংকরচ , 
সেরাজগ , ৭২০০, 
য়াডা া সদর, য়াডা া

১৪/১১/১৯৮৯ য়াডা া এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৩.৯০, 

াতক-২য়, ােকা র-২য়

০৮৯৮৩১১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০৬ মা: জহাংগীর আলম, িপতা: 
িসরা ল হক,

মেহশ র, ৩ নং সিরষা 
ইউিনয়ন, মেহশ র-২২৮২, 
ঈ রগ , ময়মনিসংহ

মেহশ র, ৩ নং সিরষা 
ইউিনয়ন, মেহশ র-
২২৮২, ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ

১৮/১০/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৪.০০ 
িবএসএস-৩.৪ 
এমএসএস-৩.৫১

৯৫১৯৪২৮, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২০০৯ মা: মসবা ল ইসলাম, 
িপতা: মা: ইসমাইল

বাড়ী-২১৫, মাহা দী 
হাউিজং, মাহা দ র, 
আদাবর, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

বাড়ী-২১৫, মাহা দী 
হাউিজং, মাহা দ র, 
আদাবর, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

৩০/১১/২০৯০ ঢাকা। এসএসিস-৫.০০, 
এইচএসিস-৪.৫০, 
িবএসএস-৩.৩৭, 
এমএসএস-৩.৪৬

০১৯০৩৮১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১১ মা: আ ল কািদর, িপতা: 
বিশর আহা দ

াট নং-২/১৩০৪, ই ান 
পীচ, পীর সােহেবর গলী, 
৩০ ,শাি  নগর, ঢাকা-
১২১৭, প ন মেডল থানা, 
ঢাকা।

কােয়ম র (পি মপাড়া), 
কােয়ম র ইউিপ, ০৫ নং 
ওয়াড, ম বাগ, ৩৫০০, 
কসবা, া নবািড়য়া।

০৫/০৩/১৯৯১ া নবািড়য়া। এসএসিস-৪.৮৩, আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.৩৫ 
এমএসএস-৩.৪৭

১৩১০৪২৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১২ তাফা ল হক, িপতা: 
আ ল আহাদ

১৬/৮, ম য়া ভবন, ৫ম 
তলা, ক াণ র া: ল 
রাড, মাহা দ র 

হাউিজং-১২০৭, িমর র, 
ঢাকা।

উ র জগদীশ র, ২ নং, 
বড়তলী বািনয়াহারী, উ র 
জগদীম র-২৪৪৬, 
মাহনগ , ন েকানা।

১৮/০৭/১৯৯২ ন েকানা। এসএসিস-৪.৫৬, 
এইচএসিস-৩.৯০, 

াতক-৩.০৩

৮৯৪২৮১০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১৪ তাপস দ , িপতা: অ ন দ , সাধন দ , ৮৪(িনচতলা), 
ক িব আ ছ ছা ার রাড, 

রহমতগ , িজিপও-৪০০০, 
কাতয়ালী, চ াম।

মিন লাল, ভা ার বাড়ী, 
০৩ নং হলিদয়া, উ র 
সভা, ৪৩৪৪, রাউজান , 
চ াম।

১২/১১/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-২.৩১ 
এইচএসিস-৩.৭০ 
িবএসএস-২য় ণী 
এমএসএস-২য় ণী

৭১৫৮০৮১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১৫ মা: ইমরান হােসন, িপতা: 
মা: শহী ল ইসলাম

বাড়ীনং-২, শহীদ আ ল 
কােশম সড়ক, ব য়ান, 
চ দভা ইউিনয়ন, ব য়ান-
৬৬১০, আটঘিড়য়া, পাবনা।

ঐ ২৫/০৫/১৯৮৭ পাবনা। এসএসিস-৩.০০ 
এইচএসিস-৩.০০ 
িবএসএস-৩.৪০ 
এমএসএস-৩.৪৪

০৪৯৭৬৯২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১৬ মাহা দ ৎ ল কবীর, 
িপতা: মা: মা ন কবীর,

িচটাগাং ক ািমেকল 
কমে , ০৫ নং বায়ব  
ইউিনয়ন, বায়ব -৪৩১২, 
সীতা , চ াম।

িবদ র(সরদারবাড়ী), 
০৫ নং হাজীগ  সদর, 
ইউ:, বলাঝাল-৩৬১১, 
হাজীগ , চ দ র।

২৩/০১/১৯৮৭ চ দ র। এস.এস./িস-িব ড 
এইচ.এস.িস-িব ড      
     াতক-২য় ণী     

াতেকা র-২য় ণী

০৭৪৯৪১১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২০১৭ সাথী রায়, িপতা: জগদীশ রায় পাইকপাড়া, ৩ নং 
ন ইউ:, 

মহারাজগ , ৫২২৬, 
কাহাএরাল , িদনাজ র।

ঐ ২১/০২/১৯৮৯ িদনাজ র। এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-৪.২০ 
িবএসএস-২য় নী 
এমএসএস-২য়ে নী

১৩১২১১৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০১৯ শারিমন আ ার, িপতা: 
আলকাছ িময়া

কালী র, ১১ নং ওয়াড, 
ভরব বাজার, ২৩৫০, 
ভরব, িকেশারগ ।

ঐ ১০/০৭/১৯৯২ িকেশারগ । এসএসিস-৪.৮১ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৫১ 
এমএসএস-৩.৫৫

০১৭১৬২১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২১ সারিমন িরমা, িপতা: মা: 
গালাম মা ফা,

ন বপারী বাড়ী, 
নকবাব র, চীপাড়া উ র, 

চীপাড়া-৩৬২০, 
শাহবাি , চ দ র।

ঐ ৩০/১২/১৯৯০ চ দ র। এসএসিস-৪.৯০ 
এইচএসিস-৩.৮১ 
িবএসএস-১ম নী 
এমএসএস-১ম নী

০২৫৬২০১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২২ লাল আহে দ, িপতা: মা: 
শাহাজি ন,

৩৯( দি ন ক ২য় তলা), 
রাড নং-৭, ক -ই, 
সকশন-১২ িমর র, ঢাকা।

বলরাম র , 
মেনাহরিদয়া,সা গ , 
৯২১০, ি য়া সদর, 

ি য়া।

০৩/০৯/১৯৮৮ ি য়া। এসএসিস-৪.০০ 
এইচএসিস-৩.৪০, 

াতক-৩.০৫ ােকা র-
৩.০৪

৮৫৮২৯৫১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২৩ মা: রাক ামান, িপতা:  
মা: আ  হােরজ

মা: কাম ামান খান, 
বাসানং-৩৯(দি ন ক), 
রাডনং-=৭, ক ই, 
সকশন নং-১২ িমর র, 

ঢাকা।

িকেশারী নগর, বায়ািলয়া, 
েদৗলতখালী, ৭০৫১, 
েদৗলত র, ি য়া।

১৪/০২/১৯৮৯ ি য়া। এসএসিস-৪.১৯ 
এইচএসিস-৩.৮০, 

াতক-৩.১৯ ােকা র-
৩.৩৪

৮৫৮২৯৫২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২৪ মা: ািদর রহমান, িপতা: 
মিতউর রহমান

হাি ং নং-০৪, 
চিড়য়ােকানা, ০৪ নং 
ক য়াদী েপারসভা, 
ক য়াদী-২৩৩০, ক য়াদী, 
িকেশারগ ।

ঐ ১০/০২/১৯৯১ িকেশারগ । এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৩.৯০, 

াতক-১ম ণী 
ােকা র-১ম ণী

০৭১৬২২০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২৬ মা: বাকী িব াহ, িপতা: মা: 
মিজ র রহমান

ক  নং-৪২২, িজয়া হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, 
রিজ ার ভবন, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা।

হলাকা র, িশহাড়া 
বাজার, িশহাড়া বাজার, 
৬৫৬১, প ীতলা, নওগ ।

১৫/০১/১৯৯৩ নওগা  । দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.৫৮

১২৭৮১০৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০২৮ ঈশরাত জাহান ঈিশতা, 
িপতা: মা: শহী ল ইসলাম

২৮/২, (৩য় তলা), 
ি পাড়া, ১৮, রং র, 

৫৪০০, রং র সদর, রং র।

ঐ ২০/০৪/১৯৮৯ িদনাজ র। এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.১৩ 
এমএসএস-৩.২৩

২৮১১৬০৬/০৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০২৯ নাজ ন নাহার, িপতা: মা: 
মিতউর রহমান

৭৪, ম  বাসােবা, ০৪ নং 
ওয়াড, বাসােবা, ১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

চতনকা া, িবশন ী, 
গাপালদী, ১৪৫১, 

আড়াইহাজারম 
নারায়নগ ।

০৬/০৭/১৯৯১ নারায়নগ । এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০, অনাস-
১ম ণী মা াস-১ম 

ণী

১৮০১২৩১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩১ মা: আিরফ িব াহ, িপতা: 
সালাইমান

ম নং-৫০১/ক, জািতর 
জনক ব ব  শখ ি র 
রহমান হল, ঢাকা িব : 
ক া াস, -১০০০, রমনা, 
ঢাকা্

চাচিকয়া, একদ , একদ , 
৬৬১০, আটঘিড়য়া, পাবনা।

৩১/১২/১৯৯১ পাবনা। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.২৭ 
এমএসএস-৩.২৮

১২৭৮১০৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩২ হািব র রহমান, িপতা: 
হািম ল হক

১০৬/১, মিন রী পাড়া, ২৭ 
নং, তজগ ও, ১২১৫, 
তজগ ও, ঢাকা।

হক মি ল, ডইল পাড়া, 
৪১ নং, েচৗ রীপাড়া, 
৪২২২, দ: পেত া, 
চ াম।

১৫/০১/১৯৯০ চ াম। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.০৩ 
এমএসএস-২.৮৮

৮৮১৮৭১০, 
২৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৩ সােব ন রহানা পারভীন, 
িপতা: মা: আ র রউফ

বাসা: ২৫৫৮, রাড-০২, 
িনমনগর লবাড়ী বাস 

া , ওয়াড নং-০৯, ক-
০১, কাতয়ালী/সদর, 
৫২০০, কাতয়ালী/ সদর, 
িদনাজ র।

ঐ ০৬/০২/১৯৮৮ িদনাজ র। এসএসিস-৪.২৫ 
এইচএসিস-৩.৫০ 
িবএসএস-২.৭২ 
এমএসএস-২.৯৯

১৩২৭৪৫৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৪ মা: নাজ ল ইসলাম, িপতা: 
মা: রিবউল সইসলাম

ম নং-৪১৭/ক, জািতর 
জনক ব ব  শখ ি র 
রহমান হল, ঢাকা িব : 
ক া াস, -১০০০, রমনা, 
ঢাকা্

িজরান গাছা, উলািশ, 
রাম র, ৭৪৩০, শাশা, 
যেশার।

০১/০৯/১৯৯২ যেশার। দািখল-৫.০০ এইচএসিস-
৪.৮০ িবএসএস-৩.৫২ 
এমএসএস-৩.৬৩

১২৭৮১০৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৩৫ মা: আল মা ন, িপতা: মা: 
আ ল স আলী

ক  নং-৫০৫, ার 
এ,এফ. রহমান হল, ঢাকা 
িব  িক ালয়, ঢাকা-
১০০০।

া: উ র উ া, ২ নং 
ভরত খালী, ভরত খালী, 
৫৭৬০, সাঘাটা, গাইবা া।

১১/০৭/১৯৯০ গাইবা া। এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৮০, 

াতক-৩.৩৯ ােকা র- 
৩.২৪

১২৭৮০৫০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৬ মা: আ া ামান, িপতা: 
মা: আেব র রহমান

ম নং-৩৩২, হাজী 
হা দ হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-১০০০।

িচিরর ব র(মাঝপাড়া), ৫ 
নং আ ল র, 
িচিররব র, ৫২৪০, 
িচিররব র, িদনাজ র।

২৭/০২/১৯৯৪ িদনাজ র। এসএসিস-৪.৯৪ 
এইচএসিস-৪.৪০ 
িবএসএস-৩.৫০

০৩৯২৩৬৫৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৭ মাহ দা আ ার, িপতা: 
মাহা দ আলী

জা দ, ৫ নং ধলা ল গ ও 
ইউ:, দও েকান, ২৪১০, 

বধলা, ন েকানা।

ঐ ০১/০৪/১৯৯৩ ন েকানা। এসএসিস-৩.৮১ 
এইচএসিস-৪.৬২ 
িবএসএস-৩.৪৫

৭৫৬৫৪৮৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৮ হপী আ ার, িপতা: মা: 
আ ল হাই

িতয়াখালী, সভাপিত 
আ ল হাই সােহেবর বাড়ী, 

িতয়াখালী, ১২ নং 
ভাবখালী, িতয়াখালী-
২২০২, সদর, ময়মনিসংহ।

ঐ ১০/০২/১৯৯১ ময়মনিসংহ এসএসিস-৩.০৬ 
এইচএসিস-৪.৫০ 
িবএসএস-২য় ণী 
এমএসএস-২য় ণী

৭৫৬৫৪৮৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৩৯ জন িব াস, িপতা: ভী েদব 
িব াস

ম নং-৪৩২, জগ াত হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ২১ নং 
ওয়াড, ঢাকা দি ণ, ঢাকা 
িব িব ালয়, ক া াস, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

চর লা মা, িহজলা, 
বড়বািড়য়া, ৯৩৬১, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

২০/০৪/১৯৯১ এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৩৮ 
এমএসএস-৩.২৮

০৩৯২৪৩১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪০ রািজনা আ ার, িপতা: 
আ ল কােশম

ম নং-৩০৬, ফয় ে ছা 
ছা ীিনবাস, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

আ য়া বাড়ী, আ া, 
ঘাড়াময়দান, ৩৫২৮, 

না লেকাট, িম া।

০৮/০২/১৯৯০ িম া। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৪.৮০, অনাস-
 ৩.২৭ মা াস-৩.৫০

১২৭৮১১৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৪১ ফারজানা নাজনীন, িপতা: 
শখ আ ল ফজল

ম নং-৩০৩(খ), 
নীলে ত কমজীিব মিহলা 
হাে ল, নীলে ত, ঢাকা-

১২০৫।

চারঘাট, চারঘাট, ৬৭২০, 
চারঘাট, রাজশাহী।

১০/০৫/১৯৮৮ সাত ীরা এসএসিস-৪.৭৫ 
এইচএসিস-৪.৮০, 

াতক-৩.৪০ ােকা র-
৩.১৮

০৩৯২৪২৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪২ নয়ন মার সাহা।, িপতা: 
অ ন মার সাহা।

উ র আনেলর তাড়ী, 
খালাহা , হাট দিড়য়া র, 

৫৭০০, গাইবা া সদর, 
গাইবা া।

উ র আনেলর তাড়ী, 
খালাহা , হাট দিড়য়া র, 

৫৭০০, গাইবা া সদর, 
গাইবা া।

০১/০২/১৯৮৭ গাইবা া। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-২য়ে ণী 
এমএসএস-২য় ণী

১১৯৮৪৫১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪৩ সািমনা হায়দার, িপতা: ল 
ইসলাম, ম মদার

বাড়ী-নং-২৬৫, সড়গক নং-
০২., কাওলার(ম পাড়া), 
দি নখান, িখলে ত, 
১২২৯, ঢাকা।

ঐ ২৭/০৫/১৯৮৯ ঢাকা। এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৫.০০, 

াতক-৩.২৫ ােকা র- 
৩.২৭

৯৪০১১৯৫. 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪৪ মা: জাহা ীর আলম, িপতা: 
মা: িসরা ল ইসলাম,

হাজীবাড়ী, বাইছারা, ০৩ 
নং িবতারা, বাইছারা-
৩৬৩৩, ক য়া, চ দ র।

ঐ ২৫/০২/১৯৯২ চ দ র। দািখল -৫.০০ আিলম-
৪.৪২ অনাস-২.০৯৮

১৪৫৬৫২৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪৫ িবশাল চাকমা., িপতা: চা  
র ন চাকমা

৩২/িস, ক-িড, আসাদ 
এিভিনউ, মাহা দ র, 
ঢাকা।১২০৭

িমলন র, খাগড়াছিড়, 
িমলন র, খাগড়াছিড় 
সদর, ৪৪০০, খাগড়াছিড় 
সদর, খাগড়াছিড়।

১০/১০/১৯৯১ খাগড়াছিড়। এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-২.২০ 
িবএসএস-২.৮৯

১১৪৮৮৩৩, 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪৭ স জ অিধকারী, িপতা: শা  
অিধকারী

ম নং-৭০২০, জগ াথ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

৭৫, উ রপাড়া, আমতলী/ 
০৩, গচাপাড়া, ৮১১০, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

১২/০৩/১৯৮৮ গাপালগ । এসএসিস-৩.৫০ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ 
এমএসএস-২য় িবভাগ

০২৪৯৮৮০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৪৯ িসরা ল ইসলাম , িপতা: 
মা: ইছব আলী

দ ণ বড় ভাগ, সাহাগী, 
সাহাগী-২২৮১, ঈ রগ , 

ময়মনিসংহ।

ঐ ০১/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৪.৩০ 
িবএসিস-৩.৩৯ 
এমএসিস-৩.৩৪

৯৫১৯৪২৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৫০ বাইদা তানিজন, িপতা: 
ল দা,

ল দা, সােরং নশন, 
সােলহ লাইে রী গিল, ৪থ 
তলঅ, ব র লা, নভী 
কেলানী, চ াম।

বাসা-২, লইান-২,  রাড-
৩, িব ক, হািলশহর 
হাউিজং এে ট, 
হািলশহর, চ াম।

২২/০২/১৯৮৮ চ াম। এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৩.৬০, 

াতক-৩.০৮ ােকা র- 
৩.০১ এম িব এ-৩.২৩

০৭৬৫৮৯৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫১ মা: িজ র রহমান, িপতা: 
মা: জালাল উি ন।

িনমান জাহানারা, এফ-৫, 
ক -ই, জািকর হােসন 
রাড, ৩১, মাহা দ র, 

১২০৭, মাহা দ র, ঢাকা।

াম: ড় িড়য়া, ১, 
বিরলা বািড়, ৬৪২০, 

লাল র,, নােটার।

১৫/০৫/১৯৮৯ নােটার এসএসিস-২.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৪০, 

াতক-২য় িণ 
ােকা র- ১ম িণ

১১৪৯০০৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫২ মাফািছরা খা ন, িপতা: 
মা: উবােয়দ উ াহ

৫১, িসে রী, এপাটেম , 
িসে রী রাড, -৬, ১৯, 
শাি নগর, ১২১৭, রমনা., 
ঢাকা।

ঐ ৩১/১২/১৯৮৭ া নবািড়য়া। এসএসিস-এ -এইচএসিস-
এ, াতক- িব+ 

াতেকা র- িব 
াতেকা র-এ-

১৩১২১৩১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫৩ খাই ন নাহার রিন, িপতা: 
খােল ামান

রাম র (উ রপাড়া), 
রায় রা েপৗরসভা, ওয়াড 
নং-৮, রায় রা-১৬৩০, 
রায় রা নরিসংদী।

ঐ ০৫/০৮/১৯৮৭ নরিসংদী। এসএসিস-৩.৬৩ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-২য়িবভাগ 
এমএসএস-১ম িবভাগ

৭৯১৫৬৭৯, 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫৪ মা: শাম ল আলম, িপতা: 
মা: এবা ল হক।

৫৫/২, সকশন-২, রাড-৪, 
ক-এ, িমর র-২, 

১২১৬৫, ঢাকা।

২৯, মা া বাড়ী, ০২, 
রাজশাহী কাট, ৬২০১, 
রাজশাহী।

০৫/০৯/১৯৮৭ রাজশাহী এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-২য়িবভাগ 
এমএসএস-২য় িবভাগ

০৪৯৭৬৮০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫৭ মা: রাফা ল ইসলাম, 
িপতা: মা: জ ল হক,

ম নং- ৫০৬, ব ব  
শখ িজবর রহমান হল, 

ঢাকা িব :, ১০০০, রমনা, 
ঢাকা।

কালেমঘা, কালেমঘা-
৮৭২০, পাথরঘাটা, বর না।

১৪/০৬/১৯৮৯ বর না। এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৪.৫০ 
িবএসএস-২.৯৭ 
এমএসএস-৩.৫০

১২৭৭৮৫৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৫৮ রােসল িময়া, িপতা: আতাউর 
রহমান

রােসল িময়া, া  ফামা, 
বড় কাটরা, চকবাজার, 
পা া, ১২১১, লালবাগ, 

ঢাকা।

তয়ব আলী পি ত, উ র 
চতা, মাধব খালী, 

কাঠালতলী, ৮৬১১, 
িমজাগ , প য়াখালী।

১২/০৯/১৯৮৮ প য়াখালী এসএসিস-২.৪৪ 
এইচএসিস-৩.৮৯ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-১ম িণ

১২৭৭৯১০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৫৯ এ এফ এম, মা ম খ কার, 
িপতা: আ ল ফেয়জ খ কার

৫১০, কিব জিসম উি ন 
হল, ঢাকা িব :, ঢাকা-
১০০০

রাইতলা, ১ নং ল াম, 
রাইতলা, ৩৪৬৩, কসবা, 
া নবািড়য়া।

০১/০৪/১৯৯২ া নবািড়য়া। এসএসিস-৪.৮১ 
এইচএসিস-৪.৫০ 
িবএসএস-৩.০৮ 
এমএসএস-২.৫৯

১২৭৭৪৩৪৭, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬০ মা: নািছর উি ন, িপতা: 
মা: আ স সিহদ

ক  নং-১৬০, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা িব :, 

ঢাকা-১০০০

খিলল র, বা য়াড়ী,  চাড়া 
িভটা, ৭৪৭০, বাঘারপাড়া, 
যেশার।

০১/০১/১৯৯১ যেশার। এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.২৪ 
এমএসএস-৩.২৫

৮৮৬৯৭১৯, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬১ মা: রজওয়া ল কিবর, 
িপতা: আ  তােহর সরকার

ব পাড়া, ৫ নং ওয়াড, 
িবরাম র েপৗরসভা, 
৫২৬৬, িবরাম র, 
িদনাজ র।

ঐ ২৮/১০/১৯৮৭ িদনাজ র। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-৩.৩০ 
এমএসএস-৩.৪৮ 
এমএসএস-৩.৫৮

১৩১০২৭২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬২ মা: উ ুল হাসান, িপতা: 
মা: ইমদা ল হক।

ক  নং-২০৫, উ র 
ছা াবাস, ঢাকা কেলজ, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

প চ পা রী, টাকরাভাসা, 
১ নং িচলাহাটী, 
ভাউলাগ , প গড়।

২৫/০১/১৯৮৯ প গড়। এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৪.২০, অনাস-
 ২য় িণ মা াস-১ম 

িণ

০৭১৬২৭৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬৩ িরিলফা আ ার লাবনী, 
িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম

৪৩, বাঘমারা, সদর, 
২২০০, সদর, ময়মনিসংহ।

দীঘা, ২ নং ওয়াড, দীঘা, 
২২৩০, 
গফরগ ও,ময়মনিসংহ।

২৫/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-২.৮০ 
িবএসএস-৩.২৭

৭৫৬৫৫০২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬৫ সািবনা ইয়াসিমন, িপতা: 
সাহরাব উি ন

শশা ইজারার চর, ৭ নং 
ওয়াড, ৩ নং তারা  
ইউিপ, খামােরর বাজার, 
২২০৪, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

ঐ ২০/১২/১৯৯১ ময়মনিসংহ এসএসিস-৩.৯৪ 
এইচএসিস-৪.১০, অনাস-
 ২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

০৫৮৪৯১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬৬ আ ল আলীম সরকার, 
িপতা: ল িময়া।

বীরগ ও, বারগ ও,  বারগ ও-
৩৪০২, নবীনগর, 
া নবািড়য়া।

ঐ ৩১/০৭/১৯৮৭ া নবািড়য়া। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৪.৩০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

০৭৮০৫৫৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৬৭ আ র রা াক মাড়ল, 
িপতা: মা: আ ল কােদর

খিলষখালী, খিলষখালী, 
খিলষখালী-৯৪২১, তালা, 
সাত ীরা।

ঐ ১২/১২/১৯৮৯ সাত ীরা এসএসিস-এ এইচএসিস-
এ+ াতক- িব 

াতেকা র- িব

০৪২৬২৬৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬৯ কে াল ব য়া, িপতা: বা ল 
ব য়া,

ি ীপাড়া, ০৮ নং ওয়াড, 
ঠা রগ ও-৫১০০, 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও।

ঐ ০১/০১/১৯৮৮ ঠা রগ ও এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৪.২০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

১১৪৮৯০১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭০ িজ. এম. ািফ র রহমান, 
িপতা: মা: আ ল ওহাব 
গাজী

১৩/২, ২য় ার, 
সিল াহ রাড, 
মাহা দ র-১২০৭।

খরস , ৩ নং 
দাঘরা,িমকিসিমল, 

৯২৫৩, িরয়া, লনা।

২৪/১২/১৯৯২ লনা। এসএসিস-৪.১৩ 
এইচএসিস-৪.৪০ াতক- 
৩.০৫ াতেকা র- ৩.২০

১৭৫৩২৭২,. 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭১ মা: সািহ র রহমান, িপতা: 
মা: আ: মিজদ

আ: মিজদ, মবাসা নং-২৫, 
জন া  েেকৗশল অিধ:,  
রাণীর বাজার, অিফস 
কমে ,ওয়াড নং-০৭, 
সদর( ধান)., ৩৫০০, 
আদশ সদর , িম া।

আেশাকতলা, ০৭ নং িস  
কেপা:, সদর( ধান)., 
৩৫০০, আদশ সদর , 

িম া।

০২/০১/১৯৯১ িম া। এসএসিস-৪.০০ 
এইচএসিস-৪.২০ াতক-
  ১ম িণ

১৪৫৬৩৯১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭২ মা: ইমদা ল হক, িপতা: 
মা: আ স সালাম

৫৮/ছ/৪( ইট হামস), 
পি ম রাজাবাজার, 
ওয়াডনং-২৭, তজগ  সাব 
পা  অিফস, ১২১৫, 
তজগ ও, ঢাকা।

কানেসানা, স , স , 
৬৭৬৩, উ াপাড়[◌া, 
িসরাজগ ।

২৮/১২/১৯৮৮ িসরাজগ । এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-৩.৯০ 
িবএসএস-৩.২৯ 
এমএসএস-৩.২১

০৪৮৩৭২৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭৩ মা: ইসমাইল েচৗ রী, 
িপতা: ের জাহান েচৗ রী

সরাত েয়লাস, চর 
জ র, ১ নং চর জ র, চর 
জ র, ৩৮১২, বনচর, 
নায়াখালী।

ঐ ১০/০১/১৯৮৭ নায়াখালী এসএসিস-২.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসিস-২য় িণ এম 
এসিস-১ম িণ

০০৬২৭১১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৭৪ মাসা: মা আরা খা ন, 
িপতা: মা: মাহাতাব আলী

১২৮৮১২১ এ, ব মিন র, 
মিন র, িমর র এ িড ও, 
১২১৬, কাফ ল , ঢাকা।

ব িফিলপনগর, 
িফিলপনগর, বরাগীর চর-
৭০৫১, েদৗলত র, 

ি য়া।

০৮/০৪/১৯৮৮ ি য়া। এসএসিস-৩.১৯ 
এইচএসিস-৪.৫০ 
িবএসিস-২য় িণ এম 
এসিস-১ম িণ আই 
িস -এ-

০৯০৩১২১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭৫ সািনয়া মমতাজ, িপতা: 
আ ল কালাম আজাদ,

ম নং-২১৬, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব :, ১০০০, 
শাহবাগ, ঢাকা।

১০৩/১, মওলানা শাম ল 
হক রাড, পা িরয়া, 
গাপালগ , ৮১০০, 
গাপালগ ।

০৮/০৯/১৯৮৭ গাপালগ । এসএসিস-৪.০০ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-১ম িণ

০০৬২৬৭৯, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭৭ েনৗিরন সরকার, িপতা: 
রাকন উি ন সরকার

মা ার র, ফজরপাড়া, 
মা ার র, বাটদর, 
জমে র র, ৩৪১৭, কসবা, 
া নবািড়য়া।

সাহারপাড়(সরকার বাড়ী), 
সাহারপাড়, িশব র, 
৩৪০০, নবীনগর, 
া নবািড়য়া।

০১/০১/১৯৯২ া নবািড়য়া। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৩.৭০ 
িবএসএস-৩.১৩

০৭১৫৯৭১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৭৮ িলংকন মা া, িপতা: 
সাই র রহমান মা া

তাড় াম, করপাড়া/৯নং, 
বলাকইড়, ৮১০০, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

ঐ ০১/০৫/১৯৯০ গাপালগ । এসএসিস-৪.১৯ 
এইচএসিস-৪.৪০, াতক-
১ম িণ াতেকা র-১ম 

িণ

০৭১৬১১৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮২ মা: শাহজালাল হােসন, 
িপতা: মা: ইউ স আলী

উ র মর র, (ঝা র 
িভটা), ভাগডা া, 
হাসনাবাদ, ৫৬০০, 

িড় াম,

ঐ ২৫/০৫/১৯৮৭ িড় াম এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৩.১০ 
িবএসিস-২য় িণ 
এমএসিস-২য় িণ

৭৬০৩৩৪৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮৪ হা দ মাহ ল হাসান, 
িপতা: হা দ আিমন উ াহ

সকশন-২, ক এফ, রাড-
১, বাসা-৪, কাজী অিফস, 
িমর র, ঢাকা-১২১৬

আিমন মি ল, চর 
আবািবল, হায়দরগ , 
রায় র, ল ী র।

০১/০৩/১৯৮৮ ল ী র। দািখল-৪.৫০ আিলম-
৪.২৫ িবএসএস-২য় 

িণ এমএসএস-৩.৪৭

০৮৯৭৫২৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮৫ মা: রািজব হােসন, িপতা: 
মা: কামাল মা া

৮/৩, ৬  তলা, ৪৪ নং 
ম, লালবাগ, আিজম র, 

ওয়াড-২৬, িনউমােকট-
১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

১১ নং বাসা, বািঘয়া, 
কানাবািড়, ১১ নং ওয়াড, 

নীল নগর( কানাবািড়), 
১৩৪৬, গাজী র সদর, 
গাজী র।

২৭/১১/১৯৯১ গাজী র। এসএসিস-৪.৯৪ 
এইচএসিস-৪.৪০ াতক- 
 ৩.৪০

০৭১৫৮৫১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৮৬ ফারজানা আিজজ শাওন, 
িপতা: মা: আিজ র রহমান

এ/৮, ৫ম তলা, ট-০৪, 
রাড-১, ক-এফ, বন , 

২২ নং ওয়াড, িখলগ ও, 
১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

৫৪২/৮, ম মািছ িব া 
িনেকতন রাড, 
মা ারপাড়া, মা ার 

পাড়া, ন েকানা, 
ন েকানা সদর, 
ন েকানা।

২৫/০৫/১৯৮৯ ন েকানা। এসএসিস-২.৮৮ 
এইচএসিস-২.৮০  

াতক-  ২.৮৭ 
এমএসএস-২.৯০

০৭১৫৮৮৮, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮৮ মাছা: নাসিরন লতানা 
িপয়া, িপতা: মা: িলয়াকত 
আলী

মেনাহর র, ইছালী, 
হািশম র, ৭৪০০, যেশার 
সদর, যেশার।

ঐ ০১/০২/১৯৮৭ যেশার। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৮০  
িবএসএস- ২য় িবভাগ 
মা াস-১ম িবভাগ

৭১৫১১৪৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৮৯ মেহদী হাসান, িপতা: 
এইচএম শাহজাহান

জাহান মি ল, বাসা-িব-
০৫৬, ভ াম(নিড়য়া 
পৗরসভা), ওয়াড নং-২, 

নিড়য়া পৗরসভা, নিড়য়া-
৮০২০, নিড়য়া, শরীয়ত র।

ঐ ১৫/১০/১৯৮৭ শরীয়ত র। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-২.৭০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

১৫৯৭৯১৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯০ মা: র এ আলম জািহদ, 
িপতা: মা: এরশাদ আলী 
গাজী

ম নং-১০৪, িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

এরশাদ গাজীর বাসা, 
সরশকা , ১ নং 
ি েমিহনী, বরনডালী, 
৭৪৫০, কশব র, যেশার।

০৩/০৫/১৯৯০ যেশার এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৫৬ 
এমএসএস-৩.৩৮

১২৭৭৯৮৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯১ শাহীন আলম, িপতা: 
শাহজাহান আলী

ম নং-১০৪, িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

ধা  খালা, বাহা র র, 
ধা েখালা, ৭৪৩১, 
শাশরআ, যেশার।

০১/১১/১৯৮৯ যেশার। দািখল-৫.০০ এইচএসিস-
৪.৪০, াতক-২.৯১ 

াতেকা র-৩.০৯

১২৭৭৯৮২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯২ মা: সাি র আলতামাস, 
িপতা: মা: আিন র রহমান

ধানবাি  প  হাসপাতাল 
সংল , ১০ নং ওয়াড, 
িসরাজগ  সদর, ৬৭০০, 
িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

মািঝপাড়া, ২ নং বা িলা, 
ধরইল হাট, ৬৭৬২, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

২১/১১/১৯৮৮ িসরাজগ । এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-৩.৩০, 
অনাস- ২য় িণ মা াস-
২য় িণ

০৪৮৩৬৮৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২০৯৩ মা: সজল আহেমদ, িপতা: 
মা: মক ল আহেমদ

ঘা রা, ঘা রা,৩ নং 
িহল র, ঘা রা, ৩৪০০, 
া নবািড়য়া সদর, 
া নবািড়য়া।

ঐ ০১/০৩/১৯৯১ া নবািড়য়া এসএসিস-৩.৬৩ 
এইচএসিস-৩.৬০, 
অনাস- ২য় িণ মা াস-
২য় িণ

১১৯৬৪০৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯৪ িদল বা আ ার, িপতা: 
িমজা র রহমান

৪৪/এ চি কা, আল আিমন 
রাড, কাঠাল বাগান, 

িনউমােকট, ১২০৫, ঢাকা।

৫৪, ি  ল ীট, কাঠাল 
বাগান, কাঠ ল বাগান 
বাজার,  িনউমােকট, 
১২০৫, ঢাকা।

২৫/০১/১৯৯২ ঢাকা। এসএসিস-৩.৪৪ 
এইচএসিস-৩.০০, 
অনাস- ২.৯৪

০৮২৪০৩৯, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯৫ এ ক এম আশরা ামান, 
িপতা: মা: আছা ামান

১৫৪/১, িডয়াম পাড়া, 
মা রা, ০২ নং ওয়াড, 
মা রা সদর, ৭৬০০, 
মা রা,

ঐ ০২/১২/১৯৮৯ মা রা। এসএসিস-২.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৫০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৯৬ আ. স. ম. ককািদর, িপতা: 
গালাম মা ফা

বদর মা ার রাড, 
মা িম অেটাজম, ২য় 
তলা, ঢফসর পাড়া, ৫ নং 
ওয়াড, জয় রহাট, ৫৯০০, 
জয় হাট সদর, জয় রহাট।

ঐ ২৮/০৯/১৯৮৫ জয় রহাট এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-২.৭০, অনাস-
 ২য় িণ মা াস-২য় 

িণ এমিবএ-৩.০৪৫

৮১২৫১৭৫, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯৭ মা জাবােয়র হােসন খান, 
িপতা: মা: হািব র রহমান 
খান

হিররাম সাহা র, ১০ নং 
শােনর হাট, শােনর হাট, 
৫৪৭০, পীরগ , রং র।

ঐ ৩০/১২/১৯৯২ রং র এসএসিস-এ+ 
এইচএসিস-এ িবএসএস-
িব এমএসএস-িব+

০৭১৬০৯১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯৮ ফারজানা ইসলাম, িপতা: 
মা: িসরা ল ইসলাম,

বাসা-৭৫, সড়ক-১১/এ, 
ওয়াড-১৫, িঝগাতলা 

এসও-১২০৯, ঢাকা।

ঐ ১০/১২/১৯৯০ ঢাকা। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-১ম  
এমএসএস-৩.৬৯

০৮০১২৫১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৯৯ আ  জােহদ চৗ রী, িপতা: 
আ ল কােসম চৗ রী

১৪/২৭, সকা র 
মি ল(৩য় তলা), অভয় 
দাস লন, কা লী,, 
ঢাকা।।

া: ছাটবারেদানা, 
বারেদানা, সাতকািনয়া, 
চ াম।

১৫/০১/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-এ এইচএসিস-
এ- িবএসএস-২য় 
এমএসএস-২য়

১৩৬২০১১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২১০০ মিরয়ম আ ার, িপতা: 
ছাখাওয়াৎ হােসন

বাসা-০২, রাড-৩৮, ট 
ক, িমর র-৬, িমর র-২, 

১২১৬, িমরপ র, ঢাকা।

ঐ ১১/১২/১৯৮৮ ঢাকা। এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৭০, 

াতক-২য় িণ 
াতেকা র-১ম িণ

১৩৮৬৬৩১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০১ সংগীতা বপারী, িপতা: 
মেনার ন বপারী,

১৪১/২, কাজী আ র রউফ 
রাড, ভা াবাড়ী, (৩য় 

তলা), কলতাবাজার, ঢাকা-
১১০০

রাজা র, রামশীল, 
রামশীল-৮১১০১, 
কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

০৩/০২/১৯৮৭ িপেরাজ র। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য়  "

৯৯০৫০৯৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৩ মা: জিসম উ ীন, িপতা: 
মা: আনসা ল ইসলাম

পারেগািব র, মালি , 
৬৬০০., পাবনা সদর, 
পাবনা।

ঐ ০১/১২/১৯৯১ পাবনা। দািখল-৪.১৭ আিলম-
৪.৫৮ িবএসএস-২য় 

িণ এমএসএস-২য় িণ

৭৬৮০৪০৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৪ মা: মিহ ল ইসলাম, িপতা: 
মা: মক ল হােসন

বারকয়া, ০৭ নং বা পাড়া 
ইউিপ, বারকয়া, ৬২৫০, 
বাগমারা, রাজশাহী।

ঐ ০৭/০১/১৯৮৯ রাজশাহী এসএসিস-২.১৩ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-২য় এমএসএস-
২য়

০৮৯৭৮৭৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৫ জরীন ইসলাম, িপতা: মা: 
নজ ল ইসলাম,

৪৭/১-এফ, েয়ট আবািসক 
এলাকা, ঢাকা-১০০০, 
লালবাগ, ঢাকা।

পারকরফা, রাতইল, 
চরভাটপাড়া, ৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

১৫/১০/১৯৮৯ গাপালগ । এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৪৩ 
এমএসএস-৩.৪৯

৮৮৬৯৭২৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৬ আ  ইসহাক িপতা: আ র 
রিশদ

ঢাকা িব :, ফজ ল হক 
সিলম হল, ওয়াড নং-

ন ন-২০, কাজন হল, 
১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

ইি িনয়ার বাড়ী, 
িদলাল র, ১৩ নং ইউ:, 

রাদতনগর, ৩৫৪০, 
রাদনগর, িম া।

০২/০১/১৯৮৭ িম া। এসএসিস-২.৩১  
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

০৮৫৫৫৮৭২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৭ বাহাউি ন,. িপতা: মাহ ল 
হক

ম নং-৫৩২, কিব নজসীম 
উ ীন হল, ঢাকা িব :, 
ঢাকা-১০০০, রমনা, ঢাকা্

মা ার মাহ ল হেকর 
বাসা, নায়ারিবলা, চর া, 
নায়ারিবলা, ৪৬৯৭, 
লাহাগড়া, চ াম।

২১/১২/১৯৯৪ চ াম। দািখল-৫.০০ এইচএসিস-
৪.৪০ িবএসএস-৩.৫৬

১২৭৭৭৯৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২১০৮ এ ক এম মেনাওয়া ল 
ইসলাম, িপতা: মা: মেয়জ 
উি ন াং

িনহীিরকা হাউজ, বাড়ী-১৩, 
রাড-০৪, ৩য় তলা, িন -

০২, িখলে ত, ১২২৯, 
ঢাকা।

খেয়রবাড়ী, ন ন র, 
জাড়গাছা, ৬৬৭০, 

সািথয়া, পাবনা।

০৪/১২/১৯৮৭ পাবনা। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৪.০০ 
িবএসিস-৩.০০

১৩০৭৩৬৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০৯ কািনজ ফারজানা উিম, 
িপতা: মা: শহী ল আলম

৩২/৭, াট-এ /৩, 
িপিসকালচার সাসাই , 
আদাবর, রাডনং-১০, 
মাহা দ র, ১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা।

মা: শহী ল আলম, 
লা লী, ছা র, 

কািহ র ট িমলস, 
১৬৩০, রায় রা, নরিসংদী

০১/০৫/১৯৯১ নরিসংদী। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৪.৬০ 
িবএসিস-৩.২৭

০৫৮৫৯৬৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১০ িলিপ রানী দাস, িপতা: নেরশ 
চ দাস,

ক এ-১৮, দব র, 
িঢ়লা, উ রা, আ/এ, ৪ নং 

খািদমপাড়া, ইসলাম র 
বাজার, ৩১০০, িসেলট 
সদর, িসেলট।

ঐ ০১/০১/১৯৮৫ - এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-২.২০, অনাস-
 ২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

১৮৫৯১০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১১ মা: এনা ল হক, িপতা: মা: 
হযরত আলী

সাতাড়া, ঘাট, ছানকা, 
৫৮৪০, শর র, ব ড়া।

ঐ ১৬/০৬/১৯৮৮ ব ড়া। এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৩.৩০ 
িবএসএস- ৩.০৫ 
এমএসএস-২.৯২

০৫৮৪৮৭৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১২ িবজন চ  অিধকারী, িপতা: 
বি ম চ  অিধকারী

রামনগর, িনয়ামিত ০৩ 
নং, কািফলা, ৮৪৩২, 
বােকরগ , বিরশাল।

ঐ ০২/০৭/১৯৮৯ - এসএসিস-এ -এইচএসিস-
এ, াতক- ২য় িবভাগ 

াতেকা র-২য় িবভাগ

৭৭৩৭৫৮০১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৩ মাসা: সালমা আ ার, 
িপতা: আ র রব

হযরত আমানত শাহ 
িসিকউির জ, ফিন  
ভবন, (৩য় তলা), ১২ 
িদল শা, ঢাকা-১০০০।

ঘিনয়ারচর, আছাদ র, 
০৩ নং ওয়াড, 
ঘিনয়ারচর, ৩৫৪৯, 
হাসনা, িম া।

০১/০৭/১৯৮৮ িম া। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৪.৭০, 
িবএসএস-২য় এমএসএস-

থম

২৭৪১১৬৮, 
২৯ /০১/২০১৭

৩০০/-



২১১৪ মাহা দ ইি স, িপতা: মা: 
না  িময়া

ব র কাি , বাগানবাড়ী, 
ধনােগাদা বাজার, ৩৫১৬, 
উ র মতলব, চ দ র।

ঐ ১৬/০৭/১৯৮৭ চ দ র। দািখল-৩.০৮ এইচএসিস-
৩.২০, অনাস- ২য় িণ 
মা াস-২য় িণ

১৪৫৬৩৯২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৫ মাহা দ সিলম িময়া, িপতা: 
মা: ইউ ছ িময়া

তিলনগর, ০৭ নং 
তালশহর ব ইউ: , 
অ াম, ৩৪০০, 
া নবািড়য়া সদর, 
া নবািড়য়া।

ঐ ০১/১১/১৯৮৮ া নবািড়য়া এসএসিস-২.৩১ 
এইচএসিস-৩.৮২, 
িবএসএস-২য় এমএসএস-
২য় িণ

০৭১৬২৮০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৬ আলআিমন, িপতা: হািব র 
রহমান

ক শর, ১০ নং হিবর বাড়ী, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

ঐ ০১/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০,  
িবএসএস-৩.৩২ 
এমএসএস-৩.৩৫

০৭১৬২৬৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৭ মাজািহদ িময়া, িপতা: 
রধন িময়া

মা: হািব র রহমান, 
১৭/২, ামীবাগ, ৪০ নং 
ওয়াড, গ ািরয়া, ১১০০, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

বাৈম ব াম, বাৈম, 
লাখাই, হিবগ ।

১২/১০/১৯৯৪ হিবগ । এসএসিস-৪.০০ 
এইচএসিস-৪.০০ অনাস- 
২য় িণ

১৪৫৬৩৯৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৮ হা ন অর রিশদ, িপতা: আ: 
বােতন

আ: বােতেনর বািড়,  
র,   র, ১৬৫২, 

মেনাহরদী, নরিসংদী।

ঐ ০১/০৮/১৯৮৮ নরিসংদী। এসএসিস-২.৩১ 
এইচএসিস-৪.০০, অনাস-
 ২য় িণ মা াস-১ম 

িণ

৭৩১১২৩৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১১৯ িদপক চ  শীল, িপতা: 
দশরথ চ  শীল

ন  কানাই, প: 
কািলকা র, ০৯ নং ওয়াড, 
প য়াখালী, ৮৬০০, 
প য়াখালী।

ঐ ২১/০৭/১৯৮৯ প য়াখালী এসএসিস-২.০৬ 
এইচএসিস-২.৫০ ,  
িবএসএস-২য় িণ

১৬৩৯৯৯৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২০ মা: িফয়াজ শরীফ, িপতা: 
আজাহার আলী

মা: িফয়াজ শরীফ, 
তামা া আরা, ভাষক, 
বাংলা, ঢাকা 
রিসেডি য়াল কেলজ, 

ঢাকা-১২০৭, মাহা দ র, 
ঢাকা।

আজাহার আলী, বাসা-
৬৮/৪, রাড-২/৩, দশনা 
পাহাড়ী, কারমাইেকল 
কেলজ, ৫৪০৫, সদর, 
রং র।

৩১/১২/১৯৮৮ রং র এসএসিস-৪.৬৩ 
এইচএসিস-৪.০০, অনাস-
৩.৪৯ মা াস-৩.৬২

১৭৫৩২৮৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২১২১ মা: আিশ র রহমান, িপতা: 
গাজী আ ল হা ান

ম নং-১১২, খান বাহা র 
আহসান উ াহ হল, লনা 
িব :, ১ নং জলমা ইউ:, 
লনা িব : , ৯২০৮, 

ব য়াঘাটা, লনা।

গাজী বাড়ী, চর ধলই তলা, 
০১ নং জালালবাদ, ইউ এ 
খািলয়া, ৮১০২, 
গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

০২/০৩/১৯৯২ গাপালগ । এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস- ৩.৪৪ 
এমএসএস-৩.৫৮

১৬৭৫৬২৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২২ িশ া রানী ম ল, িপতা: 
নীল চ  ম ল

০১, ১৬ ক নং-এ, 
গায়রা ল, বাইশাকা া, 
বরঘা, ১৩৪৫, ধামরাই, 

ঢাকা।

ঐ ০৮/০৪/১৯৮৭ মািনকগ এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৩.৬০, 
অনাস-২য় িণ মা াস-
২য় িণ

৭১০৩৬৪২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৩ িশহাব আলী, িপতা: মা: 
রিফ ল ইসলাম

হােজরা মহল, ৯, কাজী 
আ র রউফ রাড, 
কলতাবাজার, সদরঘাট-
১১০০, ঢাকা।

রাজগ  রাড, তাজহর র, 
মিনরাম র,৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

০৬/০৩/১৯৯২ যেশার। এসএসিস-৪.৬৩ 
এইচএসিস-৪.৬০, অনাস-
৩.৫৫ মা াস-৩.৪১

১৭১৩৭৩৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৪ িমঞা মা: ইয়ািসর 
আরাফাত, িপতা: মা: 
বজ র রিশদ িমঞা।

মা: নজ ল ইসলাম, (িপ 
ও), ম ও আপীল 
াই নাল, ৪৩, কাকরাইল, 

৪, আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

রামনগর, িনয়ামিত, 
মেহশ র, ৮৪৩২, 
বােকরগ , বিরশাল।

২৩/০৯/১৯৯০ বিরশাল এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৪.১০, অনাস-
২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

০৬৬৬৫৫৫, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৫ িনকসন িময়া, িপতা: ছিমর 
উি ন তা কদার

২০৬/এ, আহ দ িভলা, 
রান ক ে ত, , ঢাকা 

ক া :, ঢাকা।

গাবী(বাগবাড়ী), সলবরন, 
বাদশাগ , ২৪৫০, 
ধরমপাশা, নামগ ।

৩১/১২/১৯৮৭৯ নামগ । এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-৩.৩০, 
অনাস-২য় িণ মা াস-
২য় িণ

৯৫০৬৮৫৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৬ মন ানাজ , িপতা: অীবনী 
ানাজ

ছয় , ০২ নং 
আহ দাবাদ, গাছাপাড়া, 
৩৩২০, না ঘাট, হিবগ ।

ঐ ২৩/১০/১৯৮৭ হিবগ । এসএসিস-৩.৮১ 
এইচএসিস-৩.৩০ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৮১৮৪১৫৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৭ শাম াহার লাবনী, িপতা:" 
মা: শাম ল হক

াট-১/ই, বাসা-২৩, রাড-
০১, মেহদীবাগ, আদাবর, 
মাহা দ র, ১২১৬, ঢাকা।

প র ন ন পাড়া, 
শাহজাদ র, ৬৭৭০, 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

০১/১২/১৯৮৯ িসরাজগ । এসএসিস-এ এইচএসিস-
এ, অনাস-২য় িণ 
মা াস-২য় িণ

১৪৪৮১৮০, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২১২৮ মা: নাশাদ আলম, িপতা: 
িশতল মা া

১৮৬/িব, িনউ প ন, 
আিজম র, লালবাগ, ঢাকা।

বারমজা পি মপাড়া, 
করমজা, ৬৬৮০, সাি য়া, 
পাবনা।

০৮/০৭/১৯৯২ পাবনা। এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৭৫ অনাস-
৩.১২

০৮০১২৭৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২৯ সরাত জাহান সািদয়া, 
িপতা: মা: ল দা

ক-৩/এ, শাহজাদ র, ১৮ 
নং ওয়াড, লশান-১২১২, 
ঢাকা।

ঐ ১৯/১২/১৯৯২ ঢাকা। এসএসিস-৪.৬৩ 
এইচএসিস-৪.৫০ অনাস-
পরী াথ

০৮৫৮৩৭৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩০ জহাত িনয়াজ, িপতা: শাহ 
িনয়াজ হাবীব,

বাসা-৬, রাড নং-১/ক, জ 
এন িস রাড, আলমনগর, 
১১ নং ওয়াড, আলমনগর, 
৫৪০২, রং র সদর, রং র।

ঐ ১৭/০৬/১৯৯২ রং র এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৮০ 
িবএসএস- ৩.৫০ 
এমএসএস-৩.৪০

১১৪৯০৬১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩১ সােরায়ার িশদ আহেমদ, 
িপতা: মা: আ স সামাদ

ম নং-১৩৬/ক, শহীদ 
সােজ , জ ল হক হল, 
ঢাকা িব :, ১০০০, রমনা, 
ঢাকা।

বশাখী মাড়, হাজীপাড়া, 
ঠা রগ ও, ৫১০০, 
ঠা রগ ও।

০৩/০৭/১৯৯১ ঠা রগ ও এসএসিস-৪.৮৮ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস- ৩.৩০ 
এমএসএস-৩.৪৩

১১৪৯০৫৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩২ তানিজলা নাহার, িপতা: মা: 
আসা ল হক গাজী

তা কদার ভবন, ল শাহ 
সড়ক, কেলজ এিভিনউ, 
২১ নং ওয়া্ড, বিলশাল 
সদর, বিরশাল।

ঐ ১৮/০৭/১৯৯০ বিরশাল এসএসিস-িব এইচএসিস-
িব িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৮০৬১০০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৩ ফােতমা আ ার, িপতা: 
আ ল মা ান

িব-১৭, ক-ই, জািকর 
হােসন রাড, মাহা দ র-

১২০৭, মাহা দ র, ঢাকা।

ব সাহাগীপাড়া, 
সাহাগীপাড়া, ০১ নং 

দি ন মাইজপাড়া, 
চা য়াপাড়া, ২৪১৬, 
ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ।

২৮/০২/১৯৯২ ময়মনিসংহ এসএসিস-৪.১৩ 
এইচএসিস-৪.১০ অনাস- 
৩.০৫

১১৪৮৯৫২, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৪ িরনা আ ারী, িপতা: মা: 
সাহরাব

রসা, কানাই র, 
ঠন িনয়া, ৭৮০১, 

ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

ঐ ১৮/০৯/১৯৯০ ফিরদ র। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৬০, 
অনাস-২য় িণ মা াস-
১ম িণ

০৭৫৬৬৮৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৩৫ মা: আিতয়ার রহমান, 
িপতা: মা: মাশারফ িব াস,

৭৫৮, কানাইডা া, 
কাপাসডা া, চ বাস, 
৭২২১, দা ড় দা, 
য়াডা া।

ঐ ০৫/০৪/১৯৮৫ য়াডা া। এসএসিস-২য় 
এইচএসিস-২.৩০ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৬৭৫৪৩৫৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৬ িজ াত আরা বগম, িপতা: 
মা: আ র রউফ

মা: আফতাব উি ন, ৩, 
সািকট হাউজ রাড, 
শাি নগর-১০০০, রমনা, 
ঢাকা।

মহালংকা, ১৪ নং 
হাইতকাি , /৯নং, 
বািলয়ামদ,ম ৪৩১১, 
মীরসরাই, চ াম।

৩১/১২/১৯৮৮ চ াম। এসএসিস-২.৬৯ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএ-১মে িণ

০৩২৮৭২৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৭ মনা শারিমন, িপতা: মা: 
গালাম জাকািরয়া

বািড়-২৬, এ/২, রা া-৬, 
স র -১১, উ রা, ঢাকা-

১২৩০

কািশম র, আগরদািড়, 
র ল র-৯৪০০, সাত ীরা 
সদর, সাত ীরা।

২৫/১০/১৯৯১ সাত ীরা এসএসিস-৪.৮১ 
এইচএসিস-৫.০০ অনাস-
৩.৫৫ মা াস-৩.৫০

০৭১৬১৫৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৮ মা; আ  হায়াত, িপতা: 
সালায়মান সরকার

বাসানং-১২৭, ১ম লন, 
কলাবাগান ১ম লন, ১৭ 
নং ওয়াড, িনউমােকট-
১২০৫, কলাবাগান, ঢাকা।

রিহমা র, ০২ নং শা 
ইউ:, ব নাথ র, ৫৪২০, 
তারাগ , রং র।

২৮/০৯/১৯৮৯ রং র এসএসিস-৩.০০ 
এইচএসিস-২.৬০, অনাস-
২য় িণ মা াস-
অ য়নরত

১৪৬১২৯৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৩৯ নাজনীন লতানা, িপতা: 
নািসর উি ন মা া

২৯/৬-ক, পি ম 
মািনকদী, মা ারেটক, 
ঢাকা সনািনবাস, ১২০৬, 
ঢাকা।

ঐ ৩১/১২/১৯৯২ ঢাকা। এসএসিস-৪.৫০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস- ৩.৬০ 
এমএসএস-৩.৭৫

১২৭৭৯১৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪০ মা আ ল কােদর, িপতা: 
মা: গালাম মওলা,

ম-৬৬১, যেসন হল, 
ঢাকা িব :, ১০০০।

িসেলটপাড়া, মাহনগ , 
৫৭০০, রািজব র, 

িড় াম।

০৮/০৯/১৯৯২ িড় াম এসএসিস-৪.৬৩ 
এইচএসিস-৪.৬০ 
িবএসএস- ৩.৫১ 
এমএসএস-৩.৫৩

১২৭৮০২৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪১ হাসনা আ ার, িপতা্: শখ 
আজগর আলীি◌

াট-এ/৬, বসতী ভাতী, 
১২, িরং রাড, ামলী,  , 
ঢাকা-১২০৭।

অ াম, গাকন, অ াম, 
৩৪৪০, নাসরনগর, 
া নবািড়ীয়া।

০১/০১/১৯৯১ া নবাড়ীয়া। এসএসিস-৪.৬৩ 
এইচএসিস-৪.৬০ অনাস-
৩.৫৫ মা াস-৩.৬৬

১২৭৭৮৪৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪৩ কাকলী রানী নাথ, িপতা: 
অশীষ র ন দাস,

াট নং-এ/১, িবি ং-২৫, 
পায়র টাউন, ফ া, 

১৪২০, নারায়ণগ ।

উ র ভবানী র, ০৩ নং 
পি ম রী ইউ:, ড়ী, 
৩২৫১, মৗলভিবাজার।

১০/০৭/১৯৯১ মৗলভীবাজার। এসএসিস-৪.৬৯ 
এইচএসিস-৫.০০ অনাস-
৩.৩৭ মা াস-৩.৪৫

১৯৫৯৩৫৩, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৪৪ আিরফা আ ার, িপতা: 
আ ল মা া

চড়নাল (বড়বািড়), ০৬ নং 
ওয়াড, কসবা-৩৪৬০, 
া নবািড়য়া।

ঐ ৩১/১২/১৯৮৮ া নবািড়য়া। এসএসিস-২.৯৪ 
এইচএসিস-৩.৯০ 
িবএসএস-১ম িণ 
এমএসএস-১ম িণ  
এমিবএ-৩.৪১৩

৮১৭২৩৮১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪৫ সরাত জাহান, িপতা: মা: 
শাহজাহান িময়া

৩২২/ ১/ িব, শাি র, ০৭ 
নং সড়ক, দি ন গাড়ান, 
িখলগ ও, ঢাকা।

শাখািরয়া, সিলয়া বাক র, 
চালার, ৮৫৩০, 
বানারীপাড়া, বিরশাল।

২১/১২/১৯৮৭ বিরশাল এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-২.৭০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য়ে িণ

১০৬১১৩৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪৭ রািফয়া আ ার, মা: 
তালাই িময়া

িবশাউড়া, র র, 
া ন রা, ৩৩৩২, হিবগ ।

ঐ ০১/০২/১৯৯০ হিবগ । এসএসিস-২.৮১ 
এইচএসিস-৩.৩০ অনাস-
২য়  িণ মা াস-২য় 

িণ

২৭১৯৫১৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪৮ তিনমা রিশদ, িপতা: হা ন 
অর রিশদ,

৯৫/৪, ক-এ, ওয়াড-০৫, 
সাভার থানা, ১৩৪০, 
সাভার, ঢাকা।

বনগ তী, চৗিকবাড়ী, 
িব হির গাছা, নট, 
ব ড়া।ি◌

১৫/০৭/১৯৮৬ ব ড়া। এসএসিস- ৩.৬৩ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য়ে িণ

০৩৯২৪২২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪৯ েমাছা: ফিরদা পাভীন, 
িপতা: মা: জালাল উি ন 
শখ

ক  নং-৫০৪, য সন 
হল, ঢাকা িব :, ঢাকা-
১০০০।

লবািড় কািরগর পাড়া, 
০২ নং ওয়াড, ব ড়া, 
৫৮০০, ব ড়া সদর, 
ব ড়া।

০১/০৩/১৯৯১ ব ড়া। এসএসিস- ৪.০০ 
এইচএসিস-৪.২০ 
িবএসএস-৩.১৩

১২৭৭৭৫১, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫১ স জ হােসন, িপতা: ছা ার 
ফিকর,

াধীনতা িদবস হল, ম 
নং-২০৯, ব ব  শখ 

িজ র রহমান িব ান ও 
ি  িব :, গাপালগ ।

ল াম, ০৮ নং 
িসি পাশা, িসি পাশা-
৯২০৭, অভয়নগর, যেশার।

১৮/১১/১৯৯৪ যেশার। এসএসিস- ৪.৪৪ 
এইচএসিস-৪.৬০ 
িবএসএস-৩.২৪

২৩৬৮৫৫৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫২ িজ াত জাহান প ী, িপতা: 
মা: জাহা ীর হােসন

৪/২, আফেরাজা ানসন, 
০৯ নং ওয়াড, বর না, 
৮৭০০, বর না।

ঐ ২২/০৮/১৯৯১ বর না। এসএসিস-৪.৮৮ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস- ৩.৪৯ 
এমএসএস-৩.৭০

১৮০৭৮২১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৫৩ আিছয়া জাহান, আিজ ল হক ক শর, ১০ নং হিবর বাড়ী, 
০৬ নং ওয়াড, হিবরবাড়ী-
২২৪০,  ভা কা, 
ময়মনিসংহ।

ঐ ১০/০৯/১৯৯২ ময়মনিসংহ। এসএসিস- ৩.৮৮ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-৩.৩৮

০৭১৬২৩০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৪ মা : রািফউর কিবর, িপতা: 
মা: র আলী

কশব র, হারদী, 
কশব র, ৭২১০, 

আলমডা া, য়াডা া।

ঐ ০৭/০২/১৯৮৮ য়াডা া্ এসএসিস-২.০০ 
এইচএসিস-২.৮০ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-১ম িণ

০৭১৬২১৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৫ মা: মই ল ইসলাম, িপতা: 
মা: িসরা ল ইসলাম

আজম র, দশনা, ০৩ নং 
ওয়াড, দশনা-৭২২১, 
দা ড় দা, য়াডা া।

ঐ ২৫/০৯/১৯৮৮ য়াডা া। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৩.২০  
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

০৮৯৭৫৭৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৬ েমা: নাঈম আ াহ, 
িপ৫তা: মা: মিন ল আলম

২য় তলা, ৫৮/১৮, 
মা ারগিল, উ র 

গদাপাড়া,  ০৬ নং ওয়াড, 
বাসােবা।, দাপাড়া, ঢাকা।

সা ার ম ােরর বািড়, 
পি ম পসা, ১৫ নং 
রৃপসা ইউ:, পসমা 
বাজার-৩৬৫২, ফিরদগ , 
চ দ র।

২৯/০৬/১৯৮৯ চ দ র। দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৬৭ িবএসএস-২.৮৫

০৮০১২৬৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৭ আিবদা লতানা, িপতা: মা: 
আ ল বারী

রেয়ল সাসাই , 
৩৮৩/২/িস, ি  ল ি ট, 
হািতর ল, রপাড়, (০৩ 
নং িবি ং, ৪ থ তলা), 
িনউমােকট, ১২০৫, ঢাকা।

বগা, হাসান ন, িড়ঘাটা, 
৭৪৫০, কশব র, যেশার।

৩০/০৬/১৯৯১ যেশার। এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৪.৮০, 

াতক-৩.৫৬ 
াতেকা র-৩.৭২

১৭২৬৩১৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৮ ইলা শী সরকার, িপতা: হিরশ 
চ  সরকার

দি ন নগর, শখ রা, 
জয়েদব র, ৫২০০, সদর, 
িদনাজ র।

ঐ ০৬/০২/১৯৮৭ িদনাজ র। এসএসিস-২.৩১ 
এইচএসিস-১.৮০  
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৭১১৫৫৯৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৫৯ মা: আেনায়ার হােসন, 
িপতা: িসরা ল হক

ক  নং-১৫৬, মা ার দা, 
যেসন হল, ঢাকা িব :, 

১০০০।

তা ল ইসলাম াইভার 
বািড়, া: +ইউ: 
মাহা দ র, ক ানদী, 

৩৮৬১, সনবাগ, 
নায়াখালী।

০১/০৮/১৯৯৩ নায়াখালী দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৫০ িবএসএস-৩.২৬ 
এমএসএস-৩.৫৫

১২৭৮০২৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৬১ মাছা: ইয়াসমীন আ ার, 
িপতা: মা: ইয়াসীন আলী

ভা ন ড়া, ০৮ নং 
চ কল, অন রাম র, 

৫৪৭০, পীরগ , রং র।

ঐ ১৮/০৪/১৯৮৮ রং র এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৩.৭০ অনাস-
২য় িবভাগ মা াস-২য় 
িবভাগ

০৭৯৫৮৮১, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬২ মা: সিলম ইবেন মাহ দ, 
িপতা: মা: আ াহ আল 
মাহ দ

ম নং-৫১৭, িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা িব :, 
১০০০, ঢাকা।

দৗলত র ন ন পাড়া, 
(আটারদাগ) দৗলত র, 
৬৭৪০, বল িচ, 
িসরাজগ ।

২৫/০৯/১৯৮৭ িসরাজগ । এসএসিস-৪.১৯ 
এইচএসিস-৪.৫০ অনাস-
২য়  িণ মা াস-১ম 

িণ

১২৭৭৮২৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬৩ মা: খােলদ হােসন, িপতা: 
মা: আ স সা ার

বলনা, ০২ নং ঘািস াম 
ইউ:, গাছা, ৬২২০, 
মাহন র. রাজশাহী।

ঐ ১২/০৮/১৯৯০ রাজশাহী এসএসিস-৪.৭৫ 
এইচএসিস-৪.৭০ 
িবএসএস- ৩.২৫ 
এমএসএস-৩.৫২

৮২১৮৮১৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬৪ মা: ল আিমন, িপতা: 
মা: জাবত আলী

১৮২৭ (৬  তলা), িত 
ধারা আ/এ, দিনয়া, ১২৩৬, 
কদমতলী, ঢাকা।

ম েকালা, ০২ নং 
বা ালা, ধরাইল হাট, 
৬৭০০, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

৩১/১২/১৯৮৭ িসরাজগ । এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-৩.৯০ 
িবএসএস- ৩.৩৫ 
এমএসএস-৩.৩৮

৮৯৯৯৫৪৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬৫ মা: ইমরান খান িজেকা, 
িপতা: মা: আই ব আলী খান

বাসা-১৩৫০, নওয়াপাড়া 
কেলজ রাড, য়ােখালা, 
০৬ নং ওয়াড, নওয়াপাড়া, 
৭৪৬০, অভয়নগর, যেশার।

ঐ ১৫/০৩/১৯৯১ যেশার। এসএসিস- ৩.৯৪ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-৩.৪২

০৪৫৮৭০৭, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬৭ আ র রা াক, িপতা: 
আলতাফ হােসন

সরল খ , সার রম, 
সাি  পাড়া, ৫৫১০, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট

ঐ ০৫/০৭/১৯৯১ লালমিনরহাট এসএসিস-৪.৭৫ 
এইচএসিস-৪.০০ অনাস-
২য়  িণ মা াস-২য় 

িণ

/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৬৮ জােয়ত আলী, িপতা: 
আ ল ওহাব

ম নং-১৬৪, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা িব :, 

১০০০, রমনা, ঢাকা।

১৬৬, ব করা, শাভনালী, 
ব করা বাজার, ৯৪৬০, 
আশা িন, সাত ীরা।

১০/০৮/১৯৯২ সাত ীরা দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.৫৯ 
এমএসএস-৩.৮১

০৭১৬০৫০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৬৯ মা: ল হােসন, িপতা: 
আ: মাতােলব ম ল

ক  নং-১২৬, কিব জসীম 
উি ন হল, ঢাকা িব :, 
১০০০, রমনা, ঢাকা।

বাসা নং-৭৮, লাতলা, 
নারায়ন র, ৭৪১০, 
চৗগাছা, যেশার।

০৫/১০/১৯৯২ যেশার। এসএসিস- ৪.৫০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৫৭

১২৭৮১৪০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭০ মা: রিবউল ইসলাম, িপতা: 
মা: ইউ প মা র

মা: রিবউল ইসলাম, 
যে : মা: মিফজ 

তা কদার, কিরম ট 
িমলস িল:, শাসন িবভাগ, 
সা িলয়া, ডমরা, ঢাকা।

গা য়ারপাড়(বড় বাড়ী), 
গা য়ারপাড়, র যেশারদী, 
কানফরদী, ৭৮৪০, 
নগরকা া, ফিরদ র।

০৬/০৬/১৯৮৯ ফিরদ র। এসএসিস-৩.০০ 
এইচএসিস-৩.১০ 
িবএসএস- ২য়  িণ 
এমএসএস-২য়  িণ

০৫৬৩০০৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৩ মা: মাহ ল হাসান, িপতা: 
মা: ইউ ফ আলী ব

যে : মা: ইউ ফ আলী 
ব , ব িছটিক, আওড়া 
িনয়া, ০৪ নং ওয়াড, 

পি ম িছটকী, ৮৪৩২,. 
কাঠািলয়া, ঝালকা ।

ঐ ০২/০২/১৯৯১ ঝালকাঠী দািখল-৪.০৮ আিলম-
৪.৩৩ িবএসএস-২য়  

িণ এমএসএস-২য়  
িণ

০৭৫৬০৩০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৪ মা: মা র রােশদ, িপতা: 
মা: আ ােহল কাফী

২২৯/এ, লাল মাহন সাহা 
ীট, জাড় র বাজার, ৪১ 

নং ওয়াড, ঢাকা সদর, 
১১০০, া র, ঢাকা।

গাবরদাড়ী, ০৮ নং 
ওয়াড, াংদাহ, ৯৪০০, 
সদর, সাত ীরা।

০৩/০৮/১৯৮৭ সাত ীরা এসএসিস-৩.৬৩ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসএস-৩.৫২ 
এমএসএস-৩.৮৯

০০৬৯৮২০, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৫ আিখ শখ, িপতা: আলী 
আহে দ শখ

ম নং-৪৩৮, শাম াহার 
হল, ঢাকা িব :, ঢাকা।

পা ড়িতয়া, িরয়া, 
ঝনঝিনয়া, ৮১২১, 
ংগীপাড়া, গাপালগ ।

১৬/১০/১৯৯২ গাপালগ । এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৫.০০ অনাস-
৩.৫২ মা াস-৩.৫৫

১৮৪৪৩৯০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৬ মা: আ র রিহম, িপতা: 
মা: আমজাদ হােসন

িনংগইন ন ন পাড়া, ১২ 
নং ওয়াড, িসংড়া, ৬৪৫০, 
িসংড়া, নােটার।

ঐ ১০/০২/১৯৯০ নােটার। দািখল-৪.৪২ এইচএসিস-
৩.৮০ অনাস- ২য়  িণ 
মা াস-২য়  িণ

০৭৮০২৫৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৭ ফারা হক, িপতা: মা: 
ফজ ল হক

১/এল, ই ান হাউিজং 
এপাটরেম , ২২/৫, পি  

ল ীট, হািতর ল, ঢাকা-
১২০৫

ঐ ২৭/০৮/১৯৮৯ ঢাকা। এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-৪.০২ 
িবএসএস- ২য় িণ 
এমএসএস-২য়  িণ

০৩০০১৬৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৭৮ নািসফ আল মাবারক, 
িপতা: সাইফউি ন মাহ দ

৪১/১২, রাড-০৪, চ ন 
িময়া হাউিজং, 
মাহা দ র, ঢাকা।

ইয়া বািড়, বারপীট, 
নদানা, িনলামহাট, 
সানাই ড়ী, নায়াখালী।

১৮/০৬/১৯৯১ ঢাকা। এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.৭৮ 
এমএসএস-৩.৮৮

০৫১৭৫০৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৭৯ হদােয়ত উ া , িপতা: 
আ ছছামাদ

য: মা: িসরা ল হক 
ঞা, সহকারী পিরচালক, 

বাংলােদশ টিলিভশন, 
সদর দ র ভবন, রাম রা, 
ঢাকা-১২১৯।

বারই াম, (কা ারবািড়), 
সাহাগী, ২২৮১, ঈ রগ , 

ময়মনিসংহ।

১০/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ। এসএসিস-৩.১৯ 
এইচএসিস-৩.৫০ 
িবএসএস-১ম  িণ 
এমএসএস-৩.৪৮

০৫৬৭৯৯০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮০ মাহা দ হািরস উি ন, 
িপতা: মা: মাহা র রহমান

বা েদব, বা েদব-৩৪৫০, 
া নবািড়য়া সদর, 
া নবািড়য়া।

বা েদব, বা েদব-৩৪৫০, 
া নবািড়য়া সদর, 
া নবািড়য়া।

০১/১২/১৯৮৭ া নবািড়য়া। এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-৩.৭০, 

াতক-২য়  িণ 
াতেকা র-২য়ে িণ

১১৯৮৪৭৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮১ শামীম আহেমদ িময়া, িপতা: 
জাফর আহেমদ িময়া,

শামীম আহেমদ িময়া, সহ: 
াি গত কমকতা, 

পাটবীজ িবভাগ, িবএিডিস, 
িষ ভবন, ৪৯-৫১, িদ শা 

বা/এ, মিতিঝল, ঢাকা-
১০০০

য: দীন মাহা দ, দি ন 
নব াম, পগ , ১৪৬০, 
পগ , নারায়নগ ।

১৫/০৬/১৯৮৮ নারায়নগ । এসএসিস-িব এইচএসিস-
িব িবএসএস-২য়  িণ 
এমএসএস-২য়  িণ

৯৫৩৪৪৭৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮২ া রানী দব, িপতা- ামল 
চ  দব

করাব, ০৫ নং করাব, 
করাব-৩৩০০, লাখাই, 
হিবগ ।

করাব, ০৫ নং করাব, 
করাব-৩৩০০, লাখাই, 
হিবগ ।

১৯/০১/১৯৮৮ হিবগ । এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-৩.২৩ 
এমএসএস-৩.২৯

৭৮৮২৪৫৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৩ মা: মা দ রানা মা ম, 
িপতা:, মা: শাহজাহান িময়া

৬৭/এফ, ীনেরাড, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
ধানমি , ঢাকা।

দািড়য়া র, িনদারাবাদ, 
পাক হরষ র, ৩৪৫০, 
িবজয়নগর, া নবািড়য়া।

০৮/০৭/১৯৮৯ া নবািড়য়া। এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-২.৭০ স ান-
২.৮২

১৪৬১৩১২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৮৪ ৎ ন নওশীন িমিথলা, 
িপতা: এ এফ এম কােশম

৩/এ, (পি ম), প া 
িবি ং, বাংলােদশ সড়ক 
গেবষণাগার, আ/এ, 
পাইকপাড়া, িমর র-
১২১৬, ঢাকা।

িব র, মাধবপাশা, 
মাধবপাশা-৭৫২০, 
কািলয়া, নড়াইল।

২৪/০৮/১৯৮৭ ঢাকা। এসএসিস-৪.০০ 
এইচএসিস-৪.৯০ 
িবএসএস-৩.৬১ 
এমএসএস-৩.০০

০৮৯৮০৭৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৫ মা র রশীদ, িপতা: আ ল 
বােছদ

ম নং-৪৩১, ব ব  মক 
: রহমান হল, জাহা ীর 

নগর িব :১৩৪২, সাভার, 
ঢাকা।

ফেয়েজর মাড়, িরয়া, 
০৮ নং ওয়াড, ভাটার 
ইিপ, বারইপটল, ২০৫২, 
সিরষাবািড়, জামাল র।

১২/০২/১৯৯২ জামাল র। দািখল-৫.০০ এইচ 
এসিস-৪.৮০, তক-
৩.৭৭, াতেকা র-৩.৮৪

১৭২৬৩২০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৬ মা: আ র রা াক, িপতা: 
মা: ফিরদ উি ন,

ক  নং-২৫৬, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব : ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

হা: নং-৩৩৬, মাঝপাড়া, 
এনােয়ত র, হিরহরনগর, 
ষালখাদা, ৭৪৪০, 

মিনরাম র, যেশার।

০৫/০৮/১৯৮৮ যেশার। এসএসিস-৪.১৯ 
এইচএসিস-৪.৭০, াতক-
২য়  িণ াতেকা র-
৩.৫৮

০৭১৫৯০৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৭ আিম ল ইসলাম, িপতা: মা: 
মা ফা

ম নং-৪৩১, ব ব  শখ 
: রহমান হল, জাহা ীর 

নগর িব :১৩৪২, সাভার, 
ঢাকা।

বাড়ী মা ফা ডা: মি ল, 
বড়ািলয়া, দ পাড়া ইউ:, 
রাধা র, ৩৭০৬, র ী র 
সদর, ল ী র।

০১/০১/১৯৯২ ল ী র। এসএসিস-৪.৮৮ 
এইচএসিস-৪.৩০, 

াতক-৩.৪৭ 
াতেকা র-৩.৫২

১৭২৬৩১৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৮ মা: নাজ ল হক, িপতা: 
মা: ল ইসলাম,

৩২/এ, খ কার ফােমসী, 
উ র গদা পাড়া, ০৬ নং 
ওয়া , বাসােবা-১২১৪, 

গদা, ঢাকা।

ইকরা নগরী, ০৮ নং 
ওয়াড, দিব ার, ৩৫৩০, 
দিব ার, িম া।

২২/১২/১৯৮৭ িম া। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৯৫ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

১২৭৮০৫৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৮৯ সনিজত মার ম মদার, 
িপতা: সাধন মার ম মদার,

৪২৯, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব :, ১০০০, রমনা, ঢাকা।

দ: রাম র, চাড়ািভটা, 
বাঘারপাড়া, যেশার-৭৪৭০।

০৫/০৫/১৯৯০ যেশার। এসএসিস-৩.৯৪ 
এইচএসিস-৫.০০, 

াতক-৩.৪৮ 
াতেকা র-৩.৬০

০৩৯২৩৭৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৯০ মা: আহা ল ইসলাম, িপতা: 
মা: নজ ল ইসলাম

ার বা স হাজীর বািড়, 
ল ী র, ০৮ নং রাধানগর, 
শাি রবাজার, ৩৯১০, 
ছাগলনাইয়া, ফিন।

ার বা স হাজীর বািড়, 
ল ী র, ০৮ নং 
রাধানগর, শাি রবাজার, 
৩৯১০, ছাগলনাইয়া, ফিন।

৩১/১২/১৯৮৯ ফনী। এসএসিস-৩.৩১ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-১ম িণ 
এমএসএস-১ম িণ

০৮৯৭৯৯৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯১ নাজিমন আ ার, িপতা: 
নাজ ল হক

হ সলী গ ও, মািলিঝ কা া, 
ল গ ও, ২১১১, 

িঝনাইগাতী, শর র।

হ সলী গ ও, মািলিঝ 
কা া, ল গ ও, ২১১১, 
িঝনাইগাতী, শর র।

১২/১০/১৯৯০ শর র। এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-৪.৬০ অনাস-
২য় িণ,  মা াস-২য় 

িণ

৫১৬৪২৯৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯২ মা: হদােয়ত উ াহ, িপতা: 
ল আিমন

বাসা নং-২৬৩, 
ই ািহম র, ১৬ নং ওয়াড, 
ঢাকা ক া :, ১২০৬, 
কাফ ল, ঢাকা।

িশব র, ০৪ নং বারপাড়া 
ইউ:, লালমাই বাজার, 
৩৫০০, সদর দি ন, 

িম া।

০৩/০৮/১৯৮৯ িম া। এসএসিস-৪.৭৫ 
এইচএসিস-৪.৫০ িবিবএ-
৩.৫৬ এমিবএ-৩.৬৭

০৭৪৭৭৪৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯৪ মা: মিশউর রহমান, িপতা: 
মা: আহছান উ া

২৮/১, িমশন মাদানী, মীর 
হাজারীবাগ, গ ািরয়া, 
১২০৪, াম র, ঢাকা।

বাজােরর পােশ, ঝাউচর, 
ত লেঝাড়া, 
হমােয়ত র, ১৩৪০, 

১৩৪০, সাভার, ঢাকা।

১৯/০৬/১৯৯২ ঢাকা। এসএসিস-৫.০০ এইচ 
এসিস-৩.৮০, াতক-
৩.৩১, াতেকা র-৩.৩৩

১৮৫৩৮২৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯৫ হা দ ওয়ািহ র রহমান, 
িপতা: হা দ এনা ল 
ইসলাম

ম নং-৩০৫, ার এ এফ 
রহমান হল, ঢাকা িব : 
শাখা, ঢাকা িব : , রমনা, 
ঢাকা।

হা: নং-৩৭, জিহ ল 
ইসলাম মা ােরর বাঢ়ড়, 
সরফ ভাটা, ০৫নং, 
৪৩৬০, রাং রনয়া, 
চ াম।

০১/০১/১৯৯৪ চ াম। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িবএসএস-৩.৫৮ 
এমএসএস-চলমান

১২৭৭৩৫৮, 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯৬ ক এম ইমিতয়াজ মা ন, 
িপতা: মা: তারাব আলী 
খান,

১৬, রানা প ন, 
এপাট া , ািরয়ানা, 

াট-এফ-৩, ঢাকা, 
িজিপও, ১০০০, ঢাকা।

টাটীপাড়া, চরতারা র, 
বিলয়া, ৮৮০০, পাবরা 

সদর, পাবনা।

১৩/০৭/১৯৮৬ ঢাকা। এসএসিস-৪.২৫ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

০৭৫৬২৭২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৯৭ মা: শাম ল আেরিফন, 
িপতা: মা: গালাম মা ফা

৯৬/১, উলন, পি ম 
রাম রা, ২২, িখলগ ও, 
১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

৯৬/১, উলন, পি ম 
রাম রা, ২২, িখলগ ও, 
১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

০৬/০৫/১৯৮৮ ঢাকা। এসএসিস-৪.৭৫ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসিস(ইি :)-৩.৫৭

০৭৪৭৭৫৬, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৯৮ লীনা রানী বমন, িপতা: 
ভাস চ  বমন

গা র,  গা র,চি জন, 
৫৬০০, ডিল র, িড় াম।

গা র,  গা র,চি জন, 
৫৬০০, ডিল র, িড় াম।

১৭/০৬/১৯৮৭ গাইবা া। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৪.২০ অনাস-
২য় িণ,  মা াস-২য় 

িণ

০৭৫৬২৯৪, 
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০০ আযহা ল হায়দার ভাত, 
িপতা: বারহান উি ন 
আহেমদ

াট-িব-৪, বাসা-৫০, 
সড়ক-১, উ র ধানমি , 
ঢাকা দ: িস  কেপা:, 
ওয়াডনং-১৭, িনউমােকট, 
১২০৫, কলাবাগান, ঢাকা।

হাজী আ ল মােলক, 
◌ুরানপাড়া, (গাবতলী), 

িচিনশ র, ওয়াড-০৪, 
গাবতলী, মা াসা, ১৬০০, 
নরিসংদী সদর, নরিসংদী।

০৪/০৭/১৯৯৩ নরিসংদী। এসএসিস-৫.০০ এইচ 
এসিস-৪.৪০, াতক-
৩.৭০,

১৪৬১৩২৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০১ মা: খােদ ল ইসলাম, িপতা: 
মা: হা ন অর রিশদ

নারায়ন র, কাি খিল, 
লা গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

নারায়ন র, কাি খিল, 
লা গ , ৫৪৬০, 

িমঠা র, রং র।

০৩/১২/১৯৮৭ রং ্র। এসএসিস-৩.৫৬ এইচ 
এসিস-৪.৫০, াতক-২য় 

িণ াতেকা র-২য় 
িণ

০৪৯৭৭৩৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০২ মা: তানভী ল আেবদীন, 
িপতা: জয়নাল আেবদীন

৩৪০/৩/িব, মসিজদ রাড, 
পি ম আহ দ নগর, 
ওয়াড-১১, শাহ আলী বাগ, 
িমর র-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

৩৪০/৩/িব, মসিজদ রাড, 
পি ম আহ দ নগর, 
ওয়াড-১১, শাহ আলী বাগ, 
িমর র-১২১৬, িমর র, 
ঢাকা।

০৭/১০/১৯৮৯ ঢাকা। এসএসিস-৪.৮৮ এইচ 
এসিস-৪.৪০, াতক-
৩.৩২ াতেকা র-৩.৫২

০৯৫৩২৮২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৩ শারিমন আ ার, িপতা: 
আ স সালাম

২০৭৫/এ, ইিলয়াছ ও নবী 
িভলা, রাহা ার র, ওয়াড-
০৭, চকবাজার-৪২০৩, 
বাকালয়া, চ াম।

দি ন 
পাড়া,. মাহা দ র, 
বরাগ, ৪৩৭৬, 

আেনায়ারা, চ াম,।

০৮/১০/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-৪.১৩ 
এইচএসিস-৪.৫০ 
িবএসএস-২.৮৭ 
এমএসএস-৩.০৮

০২৪০৯৭৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৪ এইচ এম িরপন, িপতা: মা: 
ত আলী

আলম র, চি গড়, 
ল র(মা াসা), ২৪২০, 
গা র, ন েকানা।

আলম র, চি গড়, 
ল র(মা াসা), ২৪২০, 
গা র, ন েকানা।

০১/০১/১৯৮৭ ন েকানা। এসএসিস-২.৯১ 
এইচএসিস-২.৭০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

১৫৭৭০১১, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২২০৫ আতাউর রহমান, িপতা: এ 
এইচ এম আ র রব

৩১, মা া বাড়ী, ব রাজা 
বাজার, ২৭ নংওয়াড, 
তজগ ও, ১২১৫, শের 

বাংলানগর,ঢাকা।

০৮, প ােয়তবাড়ী, চর 
জগব , ০২ নং সাহেবর 
হাট, চর লের  খােসর 
হাট, ৩৭০০, কমলনগর, 
ল ী র।

০১/০১/১৯৮৮ ল ী র। এসএসিস-৩.৪৪ 
এইচএসিস-৩.৪০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-১ম িণ

১৩২৭৪৪৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৬ মা: সািকব হাসান, িপতা: 
মা: শাহাদাৎ িব াস

ি েযা া িজয়াউর 
রহমান হল, ম নং-৫০৭, 
ঢাকা িব :, ঢাকা১০০০।

াস র, ১২ নং িনত ান  
র, িডিহবাকরী-৭৩২০, 
শল পা, িঝনাইদহ।

০৫/০৪/১৯৯৩ িঝনাইদহ। এসএসিস-৪.৫০ 
এইচএসিস-৪.৯০ 
িবএসএস-৩.১৪

১২৭৮০৪২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৭ মা: েমা া র রহমান, 
িপতা: মা: িছি র রহমান

কাউতলী, দ: পাড়া বািড় 
নং-১৩৯৩, ১০ নং ওয়াড, 
া নবািড়য়া সদর, ৩৪০০, 

সদর, া নবািড়য়া।

কাউতলী, দ: পাড়া বািড় 
নং-১৩৯৩, ১০ নং ওয়াড, 
া নবািড়য়া সদর, 

৩৪০০, সদর, 
া নবািড়য়া।

০৩/১০/১৯৯১ া নবািড়য়া। এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৮১৪৭৫৪৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৮ গালাম মা ফা, িপতা: 
িজ র রহমান

না লী(উ রপাড়া), ০২ নং 
ওয়াড, ব ড়া, ৫৮০০, 
ব ড়া সদর., ব ড়া।

না লী(উ রপাড়া), ০২ নং 
ওয়াড, ব ড়া, ৫৮০০, 
ব ড়া সদর., ব ড়া।

১০/১০/১৯৯২ ব ড়া। দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.২৫ িবএসএস-২.৯১

৭৪৬২৪৫৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২০৯ শা  রহমান, িপতা: মা: 
সাই র রহমান

২৬ নং পািপয়াভবন, 
গনক লী, ২২ নং, 
িনউমােকট, ১২০৫, 
হাজারীবাগ, ঢাকা।

এইচ-২২৬, কািশয়ানী, 
কািশয়ানী-৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

০৮/০১/১৯৯২ গাপালগ । এসএসিস-৩.৫৬ এইচ 
এসিস-৩.৭০ াতক-
৩.২৮

০৭১৬৩২৮, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১০ মা: নাজ ল কবীর খান, 
িপতা: মা: হেতম আলী খান

৬৩৭, হাজী হা দ 
হসীন হল, ঢাকা িব :, 

ঢাকা-১০০০

ছাট িঘঘা , িবিপনগর, 
কািলগ , িঝনাইদহ।

০২/০৮/১৯৯১ িঝনাইদহ। এসএসিস-৪.৯৪ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.২২ 
এমএসএস-৩.২৫

১২৭৮২৩১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১১ মা: আলািমন, িপতা: আ র 
রিহম

রামনগর, কােলরপাড়া, 
কা নগর, ৫৮৫০, নট, 
ব ড়া।

রামনগর, কােলরপাড়া, 
কা নগর, ৫৮৫০, নট, 
ব ড়া।

২৩/০৪/১৯৯৩ ব ড়া। দািখল-৪.৮১ আিলম-
৪.৮০, াতক-৩.০৩ 

াতেকা র-৩.৩১

৭৪৬২৪৫২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২২১২ মািজয়া লতানা, িপতা: মা: 
আ  শামা।

ব ব  রাড, কাট 
িবি ং, ি শাল, ২২২০, 
ি শাল, ময়মনিসংহ।

ব ব  রাড, কাট 
িবি ং, ি শাল, ২২২০, 
ি শাল, ময়মনিসংহ।

১২/১১/১৯৯১ ময়মনিসংহ এসএসিস-৩.৩১ এইচ 
এসিস-৩.৮০ াতক-
৩.৩১

১৯০৮০৯৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৩ আ াহ আল মা ন, িপতা: 
সয়দ আহা দ

১৯৪/২, (নিচ তলা), 
উত তর শাহজাহান র, 
ওয়াড নং-১১, শাি নগর, 
১২১৭, শাহজাহান র, 
ঢাকা।

রহানা র, 
মামািরজ র, মা ঞা, 
বেকর বাজার,৩৯০০, 

দাগন ঞা, ফনী।

০১/০১/১৯৮৯ ফনী। এসএসিস-৩.৮১ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসএস-৩.৭২ 
এমএসএস-৩.৮৩

১০৬১১৪৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৪ মিনরা খানম, িপতা: জিলল 
কািজ।

মা: মা ন খান, 
ােনজার, এ এ  এফ), 
িবলন প, ধান কাযা:, 

২/িব-১, দা স সালাস 
রাড, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

জিলল কািজ, গািব র, 
লারপাড়, ৮১৪০, 
ক দ র, গাপালগ ।

১৫/০৫/১৯৮৭ গাপালগ । এসএসিস-৩.৩৬ 
এইচএসিস-৩.১০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

০৭৮০৫৯৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৫ মাছা: জা া ল আইরীন, 
িপতা: মা: শওকত আলী,

আরাজী িদলাল র 
(মা ারপাড়া), 
রাধানগর(লালিধঘী), 
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

আরাজী িদলাল র 
(মা ারপাড়া), 
রাধানগর(লালিধঘী), 
৫৪৩০, বদরগ , রং র।

২৫/০৯/১৯৮৭ রং র। এসএসিস-৩.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৪০ অনাস-
২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

৪৭৫৫৯৫৩, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৬ মা: সাি র হােসন, িপতা: 
মা: রজাউল ইসলাম

৩২/১৪(৫ম তলা), 
সনাতনগর, িঝগাতলা, 
ঢাকা।

িকডাংগা ি য়া, 
রায় াম, িকডাংগা 

ি য়া,৭৩৫০, কালীগ , 
িঝনাইদহ।

০৩/১০/১৯৮৯ এসএসিস-৪.১৩ 
এইচএসিস-৪.৯০ 
িবএসএস-৩.১৭ 
এমএসএস-৩.২৩

১৪৮৫২৪৫, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৭ মা: কাজল িমিজ, িপতা: 
মা: িসি ক িমিজ।

মা: আসা ামান 
(ই ািহম), ক  নং-২০০৬, 
শহী াহ হল, ঢাকা িব :, 
ঢাকা-১০০০,

 র, ( বায়ালমারী 
পাড়া), বগম র, দশনা, 
৭২২১, য়াডা া সদর, 
য়াডা া।

১৬/১১/১৯৮৯ য়াডা া। এসএসিস-৪.১৩ 
এইচএসিস-৪.৬০ 
িবএসএস-৩.২৯ 
এমএসএস-৩.৪২

৮০৫৩৮২৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২২১৮ সরাত জাবীন,, িপতা: মা: 
ল আিমন

আিমনবাগ, কাজীপাড়া, 
কাতয়ালী-৮২০০, 

বিরশাল।

আিমনবাগ, কাজীপাড়া, 
কাতয়ালী-৮২০০, 

বিরশাল।

০৭/১২/১৯৯১ বিরশাল এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.২৩ 
এমএসএস-২.৯৮

১২৭৮২৯৪, 
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-

২২১৯ িসরা ল ইসলাম , িপতা: 
জিলল উি ন

৯৯/২, ৬  তলা, এ-২, িনউ 
প ন, আিজম র, 
িনউমােকট, লালবাগ,ঢাকা।

ক য়া, ০১ নং কাশ, 
জয় িড়, ৬৪৫০, িসংড়া, 
নােটার।

০১/০১/১৯৮৯ নােটার। এসএসিস-এ- এইচএসিস-
এ অনাস-২য় িণ,  
মা াস-২য় িণ

০৭১৬০৪৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২০ তানিজনা আ ার, িপতা: মা: 
র উি ন ঞা

সানা তলা, জয়নগর, 
বেট র, ১৬৪০, িশব র, 
নরিসংদী।

ঐ ০৫/১১/১৯৮৮ নরিসংদী। এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৪.৩০ 
িবএসএস-৩.৪৩ 
এমএসএস-৩.৫২

২১১৯২৪৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২১ উৎপল মার ম ল, িপতা: 
অিনল মার ম ল।

ল াম, ০৬ নং ইউ:, 
ন ন ল াম, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

ঐ ১০/১২/১৯৮৭ যেশার। এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৮০ অনাস-
২য় িণ,  মা াস-২য় 

িণ

০৮৯৭৪১২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২২ মা: আউলাদ হােসন, িপতা: 
মা: লাল িময়া।

সনবািড়, লাউর, লাউর 
ফেতহ র, ৩৪১১, 
নবীনগর, া নবািড়য়া।

ঐ ৩১/১২/১৯৮৬ া নবািড়য়া্ এসএসিস-িস এইচএসিস-
িস অনাস-২য় িণ,  
মা াস-২য় িণ

৬৩৭১৯৯৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২৩ চ া রাণী ঘাষ, িপতা: সত  
নারায়ন ঘাষ।

৩৬১, বা য়া, ৬নং 
বা য়া ইউিনয়ন পিরষদ, 
বা য়া, ৭৪৬০, 
অভয়নগর, যেশার।

৩৬১, বা য়া, ৬নং 
বা য়া ইউিনয়ন পিরষদ, 
বা য়া, ৭৪৬০, 
অভয়নগর, যেশার।

১২/০১/১৯৮৭ যেশার। এস.এস.িস.-২.৫০ 
এইচ.এস.িস.-২.৮০ 
িব.এস.এস.-২য় িণ, 
এম.এস.এস.-২য় িণ

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

২২২৪ ঝলক ম মদার, িপতা: 
কানাই লাল ম মদার।

রাজীব পাল, ( পা াল 
অপা:), আেনায়ারা িভলা, 
১৬ নং ওয়াড, চর 
আবািবল, ক াে র হাট, 
রায় র, ল ী র।

ম মদার বািড়, দি ন 
গাইয়ারচর, ০১ নং চর 
আবািবল, ক াে রহাট, 
রায় র, ল ী র।

০১/০১/১৯৮৫ ল ী র। এসএসিস-১ম িণ 
এইচএসিস-৩য় িণ, 

াতক-২য় িণ 
াতেকা র-২য় িণ

১৪৮১৬০০, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২২২৫ রবীন মার চ বত , িপতা: 
শা  মার চ বত  

রা য়াডা া, রামনগর, 
য়াদা বাজার, ৭৪০০, 

যেশার সদর, যেশার।

ঐ ৩১/১২/২০১৭ যেশার। এসএসিস-২.৭৫ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-২য় এমএসএস-
২য়

৭৬৬৭৭২৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২৬ শরাত ফািতমা, িপতা: 
আ ল কােশম,

কােশম ভবন, ন ন পাড়া, 
দি ন  িবলা, িবলা, 
এম. চর হাট, ৪৩৯৬, 
লাহাগড়া, চ াম।

ঐ ১৬/১২/১৯৮৮ চ াম। এসএসিস-৪.৫৬ 
এইচএসিস-৩.৫০ 
িবএসএস-৩.৪৩ 
এমএসএস-৩.৪৭

১১৮৭১৪৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২৭ ইমরান কিবর, িপতা: মা: 
আ র রা াক

২৭২/২, এ-২, বােতন নগর, 
আবািসক এলাকা, িমর র-
১, ১২১৬, ঢাকা।

৩৪, ০২ নং মহিসন সড়ক, 
খ কার পাড়া, ০৪ নং 
ওয়াড, িঝনাইদহ, ৭৩০০, 
িঝনাইদহ।

১৮/০৭/১৯৯১ িঝনাইদহ। এসএসিস-৩.১৩ 
এইচএসিস-২.৩০ অনাস-
৩.০৫,  মা াস-৩.০৬

১৩৭৫০৭৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২৮ মা: মিন ামান, িপতা: 
মা: মাবারক আলী

াট নং-১০৩, ১/গ, 
বড়বাগ, িমর র-২, ১২১৬, 
িমর র, ঢাকা।

প র চক(ফিকরপাড়া), 
ওয়াড নং-০৭, জয় র 
হাট, ৫৯০০, জয় র হাট।

১৫/১০/১৯৮৮ জয় রহাট এসএসিস-১.৬৩ 
এইচএসিস-২.২০ অনাস-
২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

০৭৫৬১৩৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২৯ পািপয়া শীল, িপতা: বাদল 
শীল,

জগ াথ ভবন, গালস ল 
রাড, িচিরংগা িহ  পাড়া, 

০৪ নং ওয়াড, িচিরংগা, 
৪৭৪১, চকিরয়া, 
ক বাজার।

ইরলিশয়া বপাড়া, 
পি ম বড় ভওলা, ০৭ 
নং ওয়াড, মক লাবাদ, 
৪৭৪০, চকিরয়া, 
ক বাজার।

২১/১১/১৯৮৯ চ াম। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৯০ 
িবএসএস-২য় এমএসএস-
২য়

৬৯৪৫৩২৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩০ মা: খারেশদ আলম, িপতা: 
আহমদ হােসন

আহমদ হােসন, নয়ামত 
আল িসকদার বাড়ী, 
হািশম র, ০৬ নং ওয়াড, 
হািশম র, ৪৩৮১, 
চ নাইশ, চ াম।

ঐ ৩০/০৯/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-৩.১৯ 
এইচএসিস-৪.০০ অনাস-
৩.২১ মা াস-৩.২৫

৬৮৮০৮৪১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৩১ নাসরীন লতানা, িপতা: 
মা: আ ল হািমদ

৪৮, চােমলীবাগ, 
শাি নগর, ঢাকা।

তা াকা া, পা: িসধলা, 
থানা: গৗরী র, 
ময়মনিসংহ।

০৬/১২/১৯৮৬ এসএসিস-৩.৬৩ 
এইচএসিস-২.৭০ অনাস-
২য় িবভাগ মা াস-২য় 
িবভাগ

৬৫১৮৭৭৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩২ এ ক এম নাজ ল হাসাইন, 
িপতা: মা: মক ল হােসন।

১৪২( ৫ম তলা), ব 
গাড়ান, ০২ নং ওয়াড, 

ঢাকা দি ন, িখলগ ও, 
১২১৯, িখলগ ও, ঢাকা।

রিনকা আর ক কেলজ 
রাড, দ: চাি না, ০৫ নং 

ওয়াড, চাি না, ৩৫১০, 
িম া।

০১/০১/১৯৮৭ িম া। এসএসিস-৪.৬৯ 
এইচএসিস-৪.২০ অনাস-
২.৯

০৮২৪৫২০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৩ মা: সাগহল রানা, িপতা: 
মা: হায়দার আলী খান,

কানেসানা, স , স -
৬৭৬৩, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

ঐ ১৫/১১/১৯৮৮ িসরাজগ । এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৩.৩০ 
িবএসএস-২য় এমএসএস-
২য়

০৪৮৩৭২৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৫ শারিমন আ ার, িপতা: 
আ ল হািকম মা া

৩৯, ৪থ তলা, (িনউ), 
রানা প ন লাইন, ঢাকা-

১০০০।

জা ী, জার র, জা ী, 
৩৮৩০, ভাংগা, ফিরদ র।

০৯/০৭/১৯৯০ ফিরদ র। এসএসিস-৪.৫৬ এইচ 
এসিস-৫.০০, াতক-
৩.৪৯, াতেকা র-৩.৫৫

০৭১৬১৫৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৬ রিহমা আ ার, িপতা: মা: 
মাবারক হােসন

ম নং-৪১৪, বগম 
রােকয়া কমজীবী মিহলা 
হাে ল, িখলগ ও-১২২৯, 

ঢাকা।

ট নং-২৮৮, ক িব, 
কবলােধািম আ/এ, িব  

কেলানী, িফেরাজশাহ, 
৪২০৭, আকবরশাহ, 
চ াম।

৩০/০৬/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসএস-৩.৪৭ 
এমএসএস-৩.৫০

১০৮৪২৯৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৭ খােদজা আ ার, িপতা: 
লতান আহেমদ

িব-১২৮, িস-১, এ িজ িব 
কেলানী, ১০ নং ওয়াড, 
রমনা, মিতিঝল, ঢাকা।

দাসপাড়া, রামগ , 
র ী র।

২৬/১১/১৯৯২ ল ী র। এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৪.১০ অনাস-
২.৭০

১৩১২২৫০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৮ মা: সিলম উল আলম, 
িপতা: মা: আলাল উি ন 
খান

কািলকা সাদ, কািলকা 
সাদ-২৩৫০, ভরব, 

িকেশারগ ।

কািলকা সাদ, কািলকা 
সাদ-২৩৫০, ভরব, 

িকেশারগ ।

০১/০২/১৯৮৯ িকেশারগ । এসএসিস- ৩.৬৩ 
এইচএসিস-৪.১০ অনাস-
২.৭২

০০০৩০৮১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৩৯ ভাস কমকার, িপতা: 
শংকর কমকার

জগদীশ র, ০৭ নং 
জগদীশ র, ইটােখালা, 
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

জগদীশ র, ০৭ নং 
জগদীশ র, ইটােখালা, 
৩৩৩১, মাধব র, হিবগ ।

০৫/০৯/১৯৯১ হিবগ । এসএসিস- ২.৮৮,  
এইচএসিস-৩.৯০ অনাস-
২.৯৮

০০৬২৭৫৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৪০ মৗ মী আ ার, িপতা: মা: 
বা  িময়া

২০/২, গাপী মাহন বসাক 
লন, বন াম, ৩৮ নং, 

ওয়ারী, ১১০০, ঢাকা।

৮০/৩, নবাব র রাড, 
ঢাকা-১১০০, নবাবপ র 
রাড, ৩৮ নং ওয়াড, 

নবাব র।

০১/০৯/১৯৯২ ঢাকা। এসএসিস- ৩.৩১,  
এইচএসিস-৪.০০ অনাস-
৩.৬৪

২১৫৬৩১৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪১ মিন ামান, িপতা: 
মাহা দ আলী,

উৎপল চ  দাস, ম নং-
৮০২৭, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব :, ১০০০, রমনা, ঢাকা।

দি ন চর ি য়া, 
জালাল র, ২৩৩০, 
ক য়াদী, িকেশারগ ।

০৪/০৮/১৯৯০ িকেশারগ । এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৪২ 
িবএসএস-৩.৩৫ 
এমএসএস-৩.৩৩

১২৭৮০২০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪২ ামাবতী চাকমা, িপতা: 
িজত িবকাশ চাকমা

৯২, ( াউ  ার), ইি রা 
রেরাড, তজগ ও, ১২১৫, 
তজগ ও, ঢাকা।

িজত িবকাশ চাকমা, 
িতন লা সদর, লংগ , 
৪৫৮০, লংগ  সদর, 
রাংগামা ।

১৫/০১/১৯৮৮ রাংগামা । এসএসিস-৩.৯৪ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ,  
এমএসএস-২য় িবভাগ

১৪৯৩৪৮১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪৪ মা: মাজােহ ল ইসলাম, 
িপতা: মা: হািব র রহমান

দি ন খেলয়া, খেলয়া, 
৫৪০০, রং র সদর, রং র।

দি ন খেলয়া, খেলয়া, 
৫৪০০, রং র সদর, 
রং র।

১০/১১/১৯৮৯ রং র। এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৪.৩০ 
িবএসএস-২য় এমএসএস-

থম

১১৪৯০৩০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪৬ সাই র রহমান, িপতা: মা: 
ল ইসলাম,

হাবাশ র, (উ রপাড়া), 
মা ার বািড়য়া, হাবাশ র-
৭৩৪০, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

হাবাশ র, (উ রপাড়া), 
মা ার বািড়য়া, হাবাশ র-
৭৩৪০, মেহশ র, 
িঝনাইদহ।

০২/০২/১৯৯০ িঝনাইদহ। দািখল-৪.০০ আিলম-
৪.৭৫, াতক-৩.২২ 

াতেকা র-৩.৩৬

০৯৩৩০৯৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪৭ মা: হািফ র রহমান, িপতা: 
মা: আ: সা ার

দওয়ালী, ০৭ নং ওয়াড, 
চ ী র, ৭৭২০, কা খালী, 
রাজবাড়ী।

দওয়ালী, ০৭ নং ওয়াড, 
চ ী র, ৭৭২০, কা খালী, 
রাজবাড়ী।

০২/০৩/১৯৯০ রাজবাড়ী। দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০, াতক-৩.৩৫ 

াতেকা র-৩.৩৪

০৭৮০৫৫০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৪৮ মা: শািহ র রহমান, িপতা: 
মা: আ  তােহর

১৬৫, এসএম হল, ঢাকা 
িব :, ১০০০, রমনা, ঢাকা।

মা: আ  তােহর, 
ফিকরপাড়া< ০৪ নং 
শালবাহান ইউ:, 
মািঝপাড়া, ৫০৩০, 
ত িলয়া, প গড়।

২৫/০৬/১৯৮৮ প গড়। এসএসিস-৩.৬৯ 
এইচএসিস-৩.৮০ 
িবএসএস-৩.১৩ 
এমএসএস-৩.৩৪

১৪৯৩৪৮০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৪৯ মাছা: খােদজা আ ার, 
িপতা: মা: ল ইসলাম

বাসা-২৪, রাড-২৮, ক 
িড, সকশন-১২, ০২ নং 
ওয়াড, প বী, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

বাসা-২৪, রাড-২৮, ক 
িড, সকশন-১২, ০২ নং 
ওয়াড, প বী, িমর র, 
১২১৬, ঢাকা।

২৮/০২/১৯৮৮ ঢাকা। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৪.৯০ 
িবএসএস-৩.৩৪ 
এমএসএস-৩.৪১

১১৩৩৬০৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫০ মাহা দ সা াম হােসন, 
িপতা: মা: আ ল মিমন,

বলরাম র, দ: গা র, 
হািলমা নগর, ৩৫০২, 
আদশ সদর, িম া।

বলরাম র, দ: গা র, 
হািলমা নগর, ৩৫০২, 
আদশ সদর, িম া।

১০/১০/১৯৯২ এসএসিস- ৫.০০  
এইচএসিস-৩.৫৩ অনাস-
৩.৩৮

২৪৬৬৮৭২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫১ নওিশন তান ম , িপতা:এ 
িব এম অিহ াহ।

বািড়: ৩২, সড়ক, ০১, 
উ রা, ঢাকা।

ল রী, আড়াইবািড়য়া-
০২, হােসন র, 
িকেশারগ ।

৩১/১২/১৯৯৩ এসএসিস- ৩.৯৪ 
এইচএসিস-৪.২০ অনাস-
৩.৫২

১৭০৩০০০০২৭, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫২ সায়মা লতানা, িপতা: ত: 
কামাল উ ীন শাহ।

৭২০, কেলজ রাড, হা য়া, 
৫নং ওয়াড, িকেশারগ , 
২৩০০।

৭২০, কেলজ রাড, 
হা য়া, ৫নং ওয়াড, 
িকেশারগ , ২৩০০।

২৭/১০/১৯৯৩ নীলফামারী। এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস.-৪.২০ 
িব.এস.িস..-১ম ণী।

০৭৪৭৭৫২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫৩ মা: িব ল রজা, িপতা: 
সকা র বাদশা

ম ল বািড়, মদন গাপাল, 
০৭ নং িস লী ইউ:, 
রােয়রছড়া, ২০৫১, 
মাদারগ , জামাল র।

ম ল বািড়, মদন গাপাল, 
০৭ নং িস লী ইউ:, 
রােয়রছড়া, ২০৫১, 
মাদারগ , জামাল র।

৩১/১২/১৯৯২, জামাল র। এসএসিস-৪.৩১ 
এইচএসিস-৪.৮০ 
িবএসএস-৩.৫৪ 
এমএসএস-৩.৬৯

১২৭৭৭৩৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫৪ জা া ল নাঈম, িপতা: ল 
আবছার

ওয়াসা অিফসার  
কায়াটার, এ ক, 

চা গ ও, আবািসক 
এলাকা, আরাকান রাড, 
ট াম, চা গ ও-৪২১২, 
চ াম সদর, চ াম।

ছড়ার ব ল, দ: 
বড়ইতলী, ০৬ নং ওয়াড, 
বরইতলী, ৪৭৪১, চকিরয়া, 

বাজার।

০১/০১/১৯৯০ ক বাজার এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৩.৩০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ, 
এমএসএস-২য় িবভাগ

০৩৯৬৬৬৬, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫৫ সয়দ সাি র হাসান, িপতা: 
সয়দ শাহাদাৎ হােসন

০৯/৪, গাপীবাগ, ২য় লন, 
আর ক িশশন রাড, ০৮ 
নং ওয়াড, ওয়ারী, ১২০৩, 
মিতিঝল, ঢাকা।

বাসা নং-৬০, মাজািহদ 
পাড়া, ১ম গিল, মা া 
পাড়া, ৩১ নং ওয়াড, 
িশপইয়াড, ৯২০১, লনা।

০১/০১/১৯৮৭ লনা। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৫০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ, 
এমএসএস-৩.৬০

২৪৫১১৫৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৫৬ জইন ইয়ালমায়ী, িপতা: 
সয়দ হা: জালাল উি ন

৬১, এম এ মিতন রাড, 
হােসন র (দি ন), 

িসরাজগ  সদর-৬৭০০, 
িসরাজগ ।

৬১, এম এ মিতন রাড, 
হােসন র (দি ন), 

িসরাজগ  সদর-৬৭০০, 
িসরাজগ ।

১৯/১০/১৯৯৩ চ াম। এসএসিস- ৫.০০ 
এইচএসিস-৪.২০ অনাস-
৩.৪৪

১৮০৫৩৬৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫৭ মাহা দ কাম ামান, 
িপতা: মা: আ ল কিরম

মালিত র, ০৪ নং 
মারগাতা, ০৩ নং ওয়াড, 

ব নবািড়, ২২০৪, 
াগাছা, ময়মনিসংহ।

মালিত র, ০৪ নং 
মারগাতা, ০৩ নং 

ওয়াড, ব নবািড়, ২২০৪, 
াগাছা, ময়মনিসংহ।

০১/০২/১৯৮৯ ময়মনিসংহ। এসএসিস-২.৮৮ 
এইচএসিস-৩.৭০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ, 
এমএসএস-২য় িবভাগ

৩৬১৬৫১৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫৮ মী আ ার, িপতা: জয়নাল 
আেবদীন

১০/৪, িখলগ ও গভ: 
কা টার, িখলগ ও, ১২১৯, 

ঢাকা।

৪৯২, ব বা া, ০৪ নং 
ওয়াড, লশান, ১২১২, 
ঢাকা।

৩১/০৭/১৯৮৭ ঢাকা। এসএসিস-২.৮১ 
এইচএসিস-৩.৩০ অনাস-
২য় িবভাগ মা াস-১ম 
িবভাগ

০২৫০০০১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬০ এ িব এম ম র মাওলা, 
িপতা: মা: দেলায়ার 
হােসন।

রাতন ডাক বাংলা, 
কািজয়াকা া, ০৭ নং 
ওয়াড, ল র, ২২৫০, 

ল র, ময়মনিসংহ।

রাতন ডাক বাংলা, 
কািজয়াকা া, ০৭ নং 
ওয়াড, ল র, ২২৫০, 

ল র, ময়মনিসংহ।

০৩/০৭/১৯৮৭৯ ময়মনিসংহ। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৩.৬০ 
িবএসএস-২য় িবভাগ, 
এমএসএস-২য় িবভাগ

৩৬৩৯২৯২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬২ মমতাজ জাহান ি , িপতা:: 
মাহ জ ইমাম

নথ সা লার রাড, ২৬/এ, 
ধানমি ।

মালীর চর নয়াপাড়া, 
বকশীগ , ২১৪০, 
বকশীগ , জামাল র।

১০/০৮/১৯৯৩ জামাল র। এসএসিস-৩.৮৮ 
এইচএসিস-২.৭০ অনাস-
৩.১৬ মা াস-৩.৭২

০১০২১০৩০৫০০
০০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬৩ মাসা: শারিমন লতানা, 
িপতা: মা: গালাম মা ফা।

খ কার  জ াল উি ন, 
পি ম কাটাপাড়া, নগর 
কা া, ১২১৬, সাভার, 

ঢাকা।

গালাম মা ফা, বাচড়া, 
শরজনা, ৬৭৭১, 

শাহজাদ র, িসরাজগ ।

২৬/০৪/১৯৮৭ িসরাজগ । এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৩.০৯ 
িবএসএস-৪.২০, 
এমএসএস-৩.৬৩

১৫০৭৪৮৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬৪  শখ আলআরাবী হােসন, 
িপতা: শখ আ ল জ ার

৪২৫, চয়ার ান গিল, 
নয়ােটালা, ৩৬ নং ওয়া , 
শাি নগর, ১২১৭, রমনা, 
ঢাকা।

দহা লা, ০৯ নং 
রাজ র ইউ:, ০৫ নং 

ওয়াড, এলালারচর, 
৯৪০০, সাত ীরা।

১৫/১১/১৯৮৮ সাত ীরা এসএসিস-৪.৯৪ 
এইচএসিস-৫.০০ 
িবএসএস-৩.১৫, 
এমএসএস-৩.২৫

১২৯৯৩৬২, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৬৫ আফেরাজা সীমা, িপতা: মা: 
আ  ব র িসি ক

িড-৩/৬,  িবিপএ িস, 
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

িবড়ালশাখ , ০২ নং 
জানা, দব াম, 

২২১৬, লবািড়য়া, 
ময়মনিসংহ।

০২/০৬/১৯৯০ ময়মনিসংহ। এসএসিস-৩.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৭০ 
িবএসএস-২য় িণ 
এমএসএস-২য় িণ

৯০৬৫৬৮৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬৬ তািনয়া আ ার, িপতা: 
মাহা দ শওকত

কাজী নছার উি ন,, হা: 
নং-০২১৮০০, 
হির মািরয়া, ০৬ নং 
ওেয়াড, মাদারী র-৭৯০০, 
মাদারী র।

দ: চ দপি , মেহ দী, 
৭৯১৪, রাৈজর, মাদারী র।

০৫/১০/১৯৯০ মাদারী র। এসএসিস-৪.৩৮ 
এইচএসিস-৪.৬০ অনাস-
২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

৭৭১৮৭৫৩, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬৭ তমা ম মদার, িপতা: রতন 
ম মদার,

সিলম র, ১০ নং ইউ:, 
জাফরাবাদ, 
৪৩১৭,সীতা , চ াম

িমঠানালা, ১০ নং ইউ: 
িমঠামইন, মীরসরাই, 
চ াম।

৩০/১১/১৯৮৯ চ াম। এসএসিস-৪.৫০ 
এইচএসিস-৩.৯০ 
িবএসএস-৩.২০, 
এমএসএস-৩.০৪

০৩৯৭৮১১, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৬৮ শা া রানী ভ াচায, িপতা: 
গেণশ চ  ভ চায

ই াম, বড় শারঘর, ০৯ 
নং ওয়াড, 
মাধব র,৩৪৬১, দিব ার, 

িম া।

ই াম, বড় শারঘর, ০৯ 
নং ওয়াড, 
মাধব র,৩৪৬১, দিব ার, 

িম া।

১৬/১১/১৯৮৭ িম া। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৪.৪০ 
িবএসএস-১ম িণ, 
এমএসএস-৩.৬৬

৭৪৪৩১৬১, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৭০ ব জ ািত দাশ রায়, িপতা: 
মনেতাষ রায় দাশ

মা টাওয়ার(৫ম তলা), 
মীরসরাই, ৪৩২০, চ াম।

শশী উিকল বাড়ী, 
িমঠাছড়া, ০৯ নং ইউ:, 
িমঠাছড়া-৪৩২০, মীর 
সরাই, চ াম।

৩১/১২৫/১৯৮৭ চ াম। এসএসিস-২.৬৩ 
এইচএসিস-৩.২০ 
িবএসএস-৩.০৪, 
এমএসএস-২.৯৫

০৩৯৭৮১০, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৭১ তাসিফয়া তামা া, িপতা: 
কামাল উি ন আহেমদ

িব-৫, ৪৮১ মািরবাগ 
বাগানবাড়ী, মািলবাগ 
রলেগইট, শাি নগর-

১২১৭, ঢাকা।

৯৮/৯৯, খািলশ র 
মইনেরাড, লনা, 

খািলশ র-৯১০০, লনা।

০৯/০৬/১৯৯২ লনা। এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৬০ 
িবএসএস-৩.৪৮ 
এমএসএস-৩.৬৮

৫৭৭০৭৬৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৭২ মা: আসা াহীল গািলব, 
িপতা: মা: আ  সাইদ

৩৪২, মা ার দা য সন 
হল, ঢাকা িব :, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

পাশােগাল, পাশােগাল-
৭৪২০, চৗগাছা, যেশার।

১০/০৮/১৯৯১ যেশার এসএসিস-৫.০০ 
এইচএসিস-৪.৮০ 
িবএসএস-৩.৩৮ 
এমএসএস-৩.৫৬

০৭১৬১৬৫, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৭৩ সািনয়া লতানা, িপতা: 
মা: আ স সামাদ সরকার

বাসা-০৭, (২য় তলা), রাড-
০১, বন  এ ক, রাম রা-
১২১৯, ঢাকা।

চৗ রীপাড়া, ০৬ নং 
ওয়াড, শর র, ৫৮০০, 
শর র, ব ড়া।

১৬/০৯/১৯৯১ িদনাজ র। এসএসিস-৪.৯৪ 
এইচএসিস-৪.১০ 
িবএসএস-৩.২৪ 
এমএসএস-৩.২৫

৯১২৯৮৩০, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৭৪ দীপ , িপতা: দব সাদ 
।

বারপাড়া, ০৪ নং ঢা িরয়া 
ইউ:, বায়ািলয়া ঘাট, 
৭৪৪০, মিনরাম র, যেশার।

বারপাড়া, ০৪ নং ঢা িরয়া 
ইউ:, বায়ািলয়া ঘাট, 
৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

৩০/০৭/১৯৯৩ যেশার এসএসিস-৪.৪৪ 
এইচএসিস-৪.৭০ 
িবএসএস-২.০০

৭১৫১২৩২, 
৩০/০১/২০১৭

২২৭৫ মা: িসি র রহমান, িপতা: 
মা: জাবােয়র রহমান

িমনাপাড়া, ষালটাকা, 
মািনকিদয়া, ৭২১০, গাংনী. 
মেহর র।

িমনাপাড়া, ষালটাকা, 
মািনকিদয়া, ৭২১০, 
গাংনী. মেহর র।

০৪/০২/১৯৮৭ মেহর র। এসএসিস-২.৭৫ 
এইচএসিস-৩.৪০ অনাস- 
২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

০৯৩৩০৮৩, 
২৬/০১/২০১৭

২২৭৬ জা া ল ফরেদৗিস, িপতা: 
মা: আ ল লিতফ তা কদার

হা: নং-১১৮, পালবাড়ী, 
০৪ নং ওয়াড, ঝালকা , 
৮৭০০, ঝালকা  সদর, 
ঝালকা ।

হা: নং-১১৮, পালবাড়ী, 
০৪ নং ওয়াড, ঝালকা , 
৮৭০০, ঝালকা  সদর, 
ঝালকা ।

২৫/০৯/১৯৯১ ঝালকা । এসএসিস-৩.৫৬ 
এইচএসিস-৩.৭০ অনাস-
২.৮৮

১৩৯৩৩১৫, 
২৯/০১/২০১৭

২২৭৭ নজ ল ইসলাম, িপতা:" 
আ ল কােশম

উ র নািপত খালী, 
ইসলাম র/০২, বটতলী, 
৪৭০২৫, ক বাজার সদর, 
ক বাজার।

উ র নািপত খালী, 
ইসলাম র/০২, বটতলী, 
৪৭০২৫, ক বাজার সদর, 
ক বাজার।

২৫/০৪/১৯৯০ ক বাজার দািখল-৪.৭৫ আিলম-
৪.৪২ াতক-২.৭৫ 

াতেকা র-২.৫৪

০৭১৫৯৭২, 
২৩/০১/২০১৭

২২৭৮ মা: হািফ র রহমান, িপতা: 
মা: আলী, সওদাগর

৩০২, বার ভবন, ওয়াপদা 
কেলানী, দ: যা াবাড়ী, 
১২০৪, ডমরা, ঢাকা।

গৗরী র, তওয়ারী র, 
৮৫৫০, ভা ািরয়া, 
িপেরাজ র।

৩১/১২/১৯৮৭ িপেরাজ র। এসএসিস-২.৭৫ 
এইচএসিস-৩.০০ অনাস-
 ২য় িণ মা াস-২য় 

িণ

১৯০০১৩৩, 
০১/০১/২০১৭

২২৭৯ মা: মা ন িময়া, িপতা: মা: 
িলয়াকত আলী,

দৗলত র ল র, 
রানী র, ৫৪৬০, 
িমঠা র, রং র।

দৗলত র ল র, 
রানী র, ৫৪৬০, 
িমঠা র, রং র।

০১/০৯/১৯৮৭ রং র। এসএসিস-৩.২৫ 
এইচএসিস-৩.৪০ 
িবএসএস-৩.০২ 
এমএসএস-৩.১৪

০৯২২২১৯, 
২৯/০১/২০১৭

২২৮০। মাঃ বাব  হােসন, িপতা: 
ত: আ  ব র িসি ক।

২৯-ঝ, ক-এ, িঝলপাড়, 
িখলগ ও, ১২১৯।

বনমিরচা, গািড়দহ, 
শর র, ৫৮০০, ব ড়া।

ব ড়া। ০১/০৯/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৮১৮৭৩৯, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৮১। হািলদা এিদব হানম, িপতা: 
ত: আ ল হািমদ।

লশান পাড়া, ৯নং ওয়াড, 
য়াডা া, ৭২০০, 
য়াডা া সদর, য়াডা া।

লশান পাড়া, ৯নং 
ওয়াড, য়াডা া, ৭২০০, 
য়াডা া সদর, য়াডা া।

য়াডা া। ২৮/০২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ১ম ২য় 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭৫৬৭০১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮২। মাঃ রায়হান চৗ রী, িপতা: 
অ ল জ ার চৗ রী।

বাসা-৩/এ, রাড-৪, 
ি েযা াকমে , 

িচিড়য়াখানা রাড, শাহ 
আলী, িমর র, ১২১৬, 
ঢাকা।

া: নমতাবাদ, ইউিনয়ন: 
িবনাউ , পা: নমতাবাদ, 
৩৪৬৪, কসবা, া ণ 
বািড়য়া।

া াণ বািড়য়া। ০১/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

২২৮৩। মাঃ সিলম রজা চৗ রী, 
িপতা: মাঃ িসরাজ উি ন 
চৗ রী।

চৗ রী পাড়া, বাড়ী াম, 
ভ ডা া পাড়া, ৬২৫০, 

বাগমারা রাজশাহী।

চৗ রী পাড়া, বাড়ী াম, 
ভ ডা া পাড়া, ৬২৫০, 

বাগমারা রাজশাহী।

রাজশাহী। ০২/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.২২ 
এম.এস.এস.-৩.১৩,

৭৬৫৬২২৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮৪। মাঃ ইসরািফল হােসন, 
িপতা: আ: মােলক ফিকর।

২/১৪, রাতন পাচেদানা, 
শা া ইউিনয়ন, আ  
বাজার, ১৩১২, করাণীগ , 
ঢাকা।

কােয়তমারা, 
চরকােলখান, নামামি ন 
ব র, ৮২৫২, লাদী, 
বিরশাল।

বিরশাল। ০১/০১/১৯৯০ দািখল-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৫১,

০৯৩৩০৯৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮৫। মাঃ মা ন কবীর, িপতা: 
ত: আ স সামাদ।

আেলিকশামত, ইউিনয়ন 
কাল কা , ওয়াড-৪, 
কালেকা , ৫৪১০, 

গংগাচড়া, রং র।

আেলিকশামত, ইউিনয়ন 
কাল কা , ওয়াড-৪, 
কালেকা , ৫৪১০, 

গংগাচড়া, রং র।

রং র। ১১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২.৮০

৮২০০৩৪৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৮৭। মাঃ আিম র ইসলাম, 
িপতা: মাঃ তাফা ল 
হােসন।

১৫৬, এিলফ া  রাড(২য় 
তলা), িনউমােকট, ১২০৫, 
ঢাকা।

গা র, ৫নং মহদী র, 
পলাশবাড়ী, ৫৭৩০, 
গাইবা া।

গাইবা া। ০৭/০৭/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-৩.৩৯,

১২৭৭৭৫০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৮৯। মাঃ িজ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আ ল হািলম।

গী িরয়া, স িলয়া, 
পাটেকল ঘাটা, ১৪২১, 
তালা, সাত ীরা।

গী িরয়া, স িলয়া, 
পাটেকল ঘাটা, ১৪২১, 
তালা, সাত ীরা।

সাত ীরা। ২১/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী, 
এম.এস.এস.-এ

০৯৬৫৪৬২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯০। রায়হান আরা, িপতা: এম. 
এ. কালাম পােটায়ারী।

ট. ৭৪/১, বশাখী রণী, 
ম  বা া, বা া, লশান, 
১২১২, ঢাকা।

৯০০, স জ মহল, ম ম 
রাম র, রাম র, 
হািলশহর, ৪২২৪, চ াম।

চ াম। ০৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৬, 
এম.এস.এস.-৩.১৭,

০৭৪৭৭৫৪, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯১। ইসরাত জাহান িশখা, িপতা: 
মাঃ ইউ ছ মা া।

বাসা-১২, রাড-১২, ক-
িড, সকশন-৬, িমর র-২, 
১২১৬, িমর র, ঢাকা।

া:  কা , 
থানা:িবমানব র, পা: 
খান রা, ৮২১০, বা গ , 
বিরশাল।

বিরশাল। ১৮/০৮/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ১ম 

ণীেত ১ম, 
এম.এস.এস.-১ম 

ণীেত ৬ ।

১৬৮১৪৪৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯২। মা: সালায়মান, িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

উপেজলা িশ া অিফস, 
কাঠািলয়া, কাঠািলয়া 
সদর, ৮৪৩০, ঝালকাঠী।

ধাওয়া, ৮৫৫২, ভা ািরয়া, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ০১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৩ 
এম.এস.এস.-৩.৩০,

২০০২৭৬১৬৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯৩। আব ল কােদর, িপতা: আ ল 
কালাম।

৬১৪/৮, ব মািনকদী, 
১৫নং ওয়াড, মািনকদী 
বাজার, ঢাকা ক া ন ম , 
ঢাকা-১২০৬, ঢাকা।

ইসমাইল হাজী বািড়, া: 
গ র, ১৪নং মা ারী 
ইউিনয়ন, ওয়াড-০৮, পা: 
িহরামন বাজার, ৩৭০২, 
ল ী র সদর, ল ী র।

ল ী র। ০৫/০১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৯৪০১১৩৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯৪। সােহল রানা, িপতা: আ ল 
জ ার।

৮/৩, ৬  তলা, ম-৪৪, 
লালবাগ, আিজম র, 
২৬নং ওয়াড, িনউমােকট, 
১২০৫, লালবাগ, ঢাকা।

কাহারতা, ২নং ওয়াড 
( পৗরসভা), সিখ র, 
১৯৫০, টাংগাইল।

টাংগাইল। ০৭/০৯/১৯৯১ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.১৫,

০৭১৫৮৫২, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২২৯৫। অিনেমশ রায়, িপতা: 
ভীমেসন রায়।

এন/এ, বিলয়া, 
গায়ালিডিহ, ৫২৩০, 

খানসামা, িদনাজ র।

এন/এ, বিলয়া, 
গায়ালিডিহ, ৫২৩০, 

খানসামা, িদনাজ র।

িদনাজ র। ০১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৬১৮৯২০৯, 
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯৬। মাছা: লনাহার বগম, 
িপতা: মাঃ আ: মা ান 
সরকার।

িকসমত ঘাটািবল 
(িমরাপাড়া), ৮নং 
রামনাথ র ইউিনয়ন, 
রহমত র মা াসা, ৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

িকসমত ঘাটািবল 
(িমরাপাড়া), ৮নং 
রামনাথ র ইউিনয়ন, 
রহমত র মা াসা, ৫৪৩০, 
বদরগ , রং র।

৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-১ম ণী, 
এইচ.এস.িস--১ম ণী, 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৩৩০১৫৮, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯৭।  চ  নম দাস, িপতা: 
ল ণ চ  নম দাস।

ছও র, ১১নং কািলয়ারা 
গাবরাগাতী ইউ:, নািড়য়া 
পাড়া, ২৪০০, ন েকানা।

ছও র, ১১নং কািলয়ারা 
গাবরাগাতী ইউ:, নািড়য়া 
পাড়া, ২৪০০, ন েকানা।

ন েকানা। ০৬/০৪/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৭০০১১৭, ১৫ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৯৯। মাঃ নাজ ল দা, িপতা: 
মাঃ আওর েজব (মা ার)।

কািলনগর, র র, 
৬৩০২, নবাবগ  সদর, 
চ পাইনবাবগ ।

কািলনগর, র র, 
৬৩০২, নবাবগ  সদর, 
চ পাইনবাবগ ।

চ পাইনবাবগ । ০১/০৭/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.িস.- িস+

০৪৯৩৪৫৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০০। অ  রায় চৗ রী, িপতা: 
অ ন রায় চৗ রী।

িশব বাড়ী রাড, নাগড়া, 
ন েকানা, ২৪০০।

িশব বাড়ী রাড, নাগড়া, 
ন েকানা, ২৪০০।

ন েকানা। ১৫/০২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.২০ 
এম.এস.এস.-৩.২৪,

১৪৬০৮১১/৪৬/১
১, ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০১। মাঃ শির ামান িসি কী, 
িপতা: মাঃ আ র রিহম 
িসি কী।

বা  াম, বা লাট, 
বাচারা, ৭০০০, 
মারখালী, ি য়া।

বা  াম, বা লাট, 
বাচারা, ৭০০০, 
মারখালী, ি য়া।

ি য়া। ৩১/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব 
এম.এস.এস.-িব+

০৭৮০৫২৯, 
/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০২। মাঃ মেহদী হাসান, িপতা: 
মাঃ মাফা ল হােসন।

বাসা-৩৩৫, সড়ক-১৩/২, 
পলাশপাড়া, গাইবা া, 
৫৭০০।

বাসা-৩৩৫, সড়ক-১৩/২, 
পলাশপাড়া, গাইবা া, 
৫৭০০।

ঢাকা। ০১/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব 
এম.এস.এস.-িব

০৭৮০৫৩০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩০৩। মাহ ল হাসান, িপতা: ত: 
আব ল ওয়া দ।

৮নং মইন রাড, দি ণ 
বন , ৯নং ওয়াড, 
িখলগ ও, ঢাকা।

সালামত উ া পি ত 
বািড়, দি ণ নায়াগ ও, 
১২নং ওয়াড, শাহরাি , 
৩৬২০, চ দ র।

চ দ র। ০১/০১/১৯৮৭ দািখল-িব, আিলম-িব,  
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৫৭৭০৯৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০৪। মেনায়ারা খা ন, িপতা: মাঃ 
শাহ আলম হাওলাদার।

১১২/ক, হাওলাদার িভলা, 
আল আিমন মহ া, 
বানরগািত, ২৫নং ওয়াড, 
লনা, ৯১০০, সানাডা া 

থানা, লনা।

১১২/ক, হাওলাদার িভলা, 
আল আিমন মহ া, 
বানরগািত, ২৫নং ওয়াড, 
লনা, ৯১০০, সানাডা া 

থানা, লনা।

লনা। ২০/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-এ, 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব 
এম.এস.এস.-িব

০৯১৯১৩০, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০৫। উ ম মার শীল, িপতা: ঝ  
চ  শীল।

ল কাচা, বাগবাটী, 
৬৭০০, িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

ল কাচা, বাগবাটী, 
৬৭০০, িসরাজগ  সদর, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.৫০,

৬৭৪৮৬৫৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০৬। কাম ামান, িপতা: নািসর 
উি ন।

িদগদানা, ব ড়া, ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

িদগদানা, ব ড়া, ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার।

যেশার। ০৩/০১/১৯৮৭ দািখল-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৬৩৮৫১০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০৭। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আেনায়ার 
হােসন।

২৬২/িস, এ ািলফ া  
রাড, িনউমােকট, ১২০৫, 

ঢাকা।

িখয়া, ২নং ওয়াড, 
িখয়া, ২৩০০, পা ি য়া, 

িকেশারগ ।

িকেশারগ । ১২/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১২৭৭৯৯৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩০৮। কাজী রাইন আ ার, িপতা: 
কাজী আ ল ওয়া দ।

৩৫/৩ িনিরিবিল 
এপাটেম , ইি রা রাড, 
২৭নং ওয়াড, তজগ ও 
থানা, ১২১৫, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা।

িমঞা বািড়, দীঘলী, 
১৩নং ওয়াড, দীঘলী 
বাজার, ৩৭০৩, সদর, 
ল ী র।

ময়মনিসংহ। ২৯/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৮ 
এম.এস.এস.-৩.২৫,

১০৮০৯৩৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩১২। মা দ কিরম, িপতা: আ ল 
কােশম।

মরকট, (উ র পাড়া), 
উ র লইন/১নং ওয়াড, 
হাজত খালা,  ৩৫৭০, 
সদর দি ণ, িম া।

মরকট, (উ র পাড়া), 
উ র লইন/১নং ওয়াড, 
হাজত খালা,  ৩৫৭০, 
সদর দি ণ, িম া।

িম া। ১৯/০৮/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৪৫৬৪২৭, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৪। আরাফা ন র ব ধন, িপতা: 
জালাল আহে দ।

ম-৫১৭, বাংলােদশ 
েয়ত ম ী হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ন য়ার লা, িশলক, 
৪৩৬০, রা নীয়া, চ াম।

চ াম। ০৮/০৪/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬১

১২৭৭৭৯৫, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৫। িশদা বগম, িপতা: মাঃ 
সয় র রহমান।

৮নং উপশহর, নমতারা, 
িদনাজ র সদর, ৫২০০, 
িদনাজ র।

তাজ র (কিবরাজ পাড়া), 
৯নং আ র র, খিন র, 
৫২০০, সদর, িদনাজ র।

িদনাজ র। ২০/১১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১১ 
এম.এস.এস.-৩.৩৩,

৭১১৫৪১৫, 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৬। মাছা: শারিমন আকতার, 
িপতা: মাঃ মাজা ফর 
রহমান।

১২০/এ, শঅহ-আল বাগ, 
িমর র-১, ১২১৬, ঢাকা।

সািরয়াকাি , ৫৮৩০, 
সািরয়াকাি , ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.৪১,

৭৬৭৭১১৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৭। মাঃ আিম ল হক ফিকর, 
িপতা: মাঃ হায়দার আলী 
ফিকর।

৩৮, িনউ এয়ারেপাট রাড, 
আমতলী, মহাখালী, বনানী, 
১২১২, ঢাকা।

এ এইচ িভলা, হাউজ নং: 
৩৫২, দি ণ চ দশী, 
ওয়াড-০৪, গৗরনদী, 
৮২৩০, বিরশাল।

বিরশাল। ০৯/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৭৬৯৩৪৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৮। মা দা খান িমি , িপতা: 
আ ল মােলক খান।

বাসা-৩৭, রাড-০৪, 
সকশন-০৬, িমর র, 

১২১৬।

তরবািড়য়া, সিলমাবাদ, 
১৯৩৮, নাগর র, 
টা াইল।

ঢাকা। ৩০/১১/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬৫

০৬৬৬৮৭৬, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩১৯। িখনিছন, িপতা: মং থন হলা। হাি ং-২৬৮, ব খানার 
পাড়, ক াংপাড়া, ওয়াড-৮, 
ক বাজার, ৪৭০০।

হাি ং-২৬৮, ব খানার 
পাড়, ক াংপাড়া, ওয়াড-
৮, ক বাজার, ৪৭০০।

ক বাজার। ০৬/০৮/১৯৮৬ এস.এস.িস.-৩.৬০ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

১২৯১৭৭১ 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩২০। িলটন দবনাথ, িপতা: 
নারায়ন দবনাথ।

লা য়া (আলীনগর), ৫নং 
কালা র, ৩২১০, ম ল, 
মৗলভীবাজার।

লা য়া (আলীনগর), ৫নং 
কালা র, ৩২১০, 

ম ল, মৗলভীবাজার।

মৗলভীবাজার। ০১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৪৫৬৭৬৯৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২১। ক. এম. আ  সােহল রানা, 
িপতা: গালাম ছরওয়ার খান।

ভগবান নগর, লহির, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

ভগবান নগর, লহির, 
৭৩২০, শল পা, 
িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ১০/০৫/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৫ 
এম.এস.এস.-২.৮৮

৯৮৬৭৫৮৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২২। মাঃ মা ন কিবর, িপতা: 
সাদ আহেমদ।

বাওট-মট ড়া সড়ক, 
মট ড়া, ৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

বাওট-মট ড়া সড়ক, 
মট ড়া, ৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

মেহর র। ২৭/০২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৫ 
এম.এস.এস.-৩.২৮

০৮২৪৪৮২, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৩। এস. এম. িরয়াদ আেরিফন, 
িপতা: মাহা দ তােহর।

মা ার তােহেরর বািড়, 
আজম রাড, দি ণ 
মগেডইল, বড়েখাপ, 
৪৭২০, বিদয়া, 
ক বাজার।

মা ার তােহেরর বািড়, 
আজম রাড, দি ণ 
মগেডইল, বড়েখাপ, 
৪৭২০, বিদয়া, 
ক বাজার।

ক বাজার। ০১/০৫/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২.৬৮

৭৫৫১৩৯৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৪। কাম ন নাহার সীমা, িপতা: 
মাঃ আিমন উ াহ।

বাড়ী-৩৩, রাড- এস-১, 
ক-এফ, ই াণ হাউিজং, 

২য় পব প বী, ১২১৬, 
পনগর, ঢাকা।

:+ পা: উ র কেরায়া, 
ওয়াড-০৭, ৩৭১০, 
রায় র, ল ী র।

ল ী র। ১১/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৭

০২৭০৭৩৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৫। তািনয়া লতানা, িপতা: 
মাঃ ই াহীম িময়া।

২৫/এফ, আিজম র 
সরকারী কেলানী, ২৬নং 
ওয়াড, িনউমােকট, ১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

৮৪, শহীদ মিশউর রহমান 
সড়ক, রাতন কসবা, 

িলশ লাইন, ০৪নং 
ওয়াড, যেশার সদর, 
৭৪০০, যেশার।

যেশার। ০৯/১২/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-৩.৫০, িব. 
এড.- ১ম ণী,

৮৭১২০৭৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৬। িদতা ভৗিমক, িপতা: 
পিরমল ভৗিমক।

৮/এ, পরীবাগ, ১৩/িড, 
মাতােলব টাওয়ার-২, 

হাতীর ল, ঢাকা।

রাড-৫, লানিসং, ৮নং 
ওয়াড, লানিসং, নিড়য়া, 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ২৭/০৬/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩

১৬৯৯৩৬১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩২৭। মাঃ িজয়া-উর-রহমান, 
িপতা: মাঃ মাইন উি ন।

ফিরদ র (নয়ন র), 
গাজী র, তিলহা , ১৭৪০, 

র, গাজী র।

ফিরদ র (নয়ন র), 
গাজী র, তিলহা , 
১৭৪০, র, গাজী র।

গাজী র। ২৫/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িস 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮০৮৮৮৬৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৮। িলটন বাৈড়, িপতা: ি য়লাল 
বাৈড়।

আসকর, বাগধা, আসকর 
কািরবাড়ী, ৮২৪০, 
আৈগলঝাড়া, বিরশাল।

আসকর, বাগধা, আসকর 
কািরবাড়ী, ৮২৪০, 
আৈগলঝাড়া, বিরশাল।

বিরশাল। ২৩/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮২১৮৮২১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩২৯। হা দ খারেশদ আলম, 
িপতা: িছি ক আহমদ।

বাসা-৪, রাড-১৫, 
আজম র, ০৬নং স র, 
আজম র, ১২৩০, উ রা, 
ঢাকা।

চাগাচর, দাহাজারী, 
৪৩৮২, চ নাইশ, চ াম।

চ াম। ০২/০৬/১৯৮৮ দািখল-৪.১৭ আিলম-
৪.০৮ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী এম.এস.এস.-২য় 
ণী,

১৯০৬৫২৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩০। রিবউল ইসলাম, িপতা: ত: 
আ র রহমান।

সজাল র, ১নং ওয়াড 
বীরগ  পৗরসভা, বীরগ , 
৫২২০, িদনাজ র।

শীতলাই, ৫নং সজাল র, 
ভাবকী, বীরগ , ৫২২০, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ১০/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

২০০০০০০০০০০
০১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩১। নেরা ম মার ঘাষ, িপতা: 
িনমাই চ  ঘাষ।

ভাদগাতী, ৫নং ভা ার 
কাট, আিমর র, ৯২৪১, 

ব য়াঘাটা, লনা।

ভাদগাতী, ৫নং ভা ার 
কাট, আিমর র, ৯২৪১, 

ব য়াঘাটা, লনা।

লনা। ০৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৩ 
এম.এস.এস.-৩.১২

০৬০৬০৭৯/০১, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩২। মাঃ মা দ আলম, িপতা: 
মাঃ শাম ে াহা।

আ াফ আলী ইঁয়া বাড়ী, 
পরান র, ৫নং মাহা দ 

র, থানার হাট, ৩৮৪৫, 
চাটিখল, নায়াখালী।

আ াফ আলী ইঁয়া বাড়ী, 
পরান র, ৫নং মাহা দ 

র, থানার হাট, ৩৮৪৫, 
চাটিখল, নায়াখালী।

নায়াখালী। ৩০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৪৪৮২০০, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৩৪। নাজনীন লতানা, িপতা: 
গালাম মা ফা।

মদন রা, ৮৬২০, 
বাউফল, প য়াখালী।

মদন রা, ৮৬২০, 
বাউফল, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২১/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৮৪৪৩৫৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩৫। জা া ল ওয়ািকয়া, িপতা: 
মাঃ শিফ ল ইসলাম।

৫/১, আ য়া বল 
কায়াটার, সরদার পাড়া, 

সদর ময়মনিসংহ, ১২নং 
ওয়াড, সদর ময়মনিসংহ, 
২২০০।

৫/১, আ য়া বল 
কায়াটার, সরদার পাড়া, 

সদর ময়মনিসংহ, ১২নং 
ওয়াড, সদর ময়মনিসংহ, 
২২০০।

ময়মনিসংহ। ০৫/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৭

০৪৯৭১১৩, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩৬। মাঃ তােজ র রহমান, 
িপতা: মাঃ মাকেছ র 
রহমান।

পীরগ , ৫৪৭০, পীরগ , 
রং র।

বাে র পাড়া, গাপাল র, 
পা: শাি  গাপাল র,  

৫৪৬০, িমঠা র, রং র।

রং র। ১৩/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৭৯৩৪৫১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩৭। িনশাত নািবলাহ, িপতা: মাঃ 
আ ল বারী।

বাসা-৩১৫, দরগা মহ া 
রাড, ওয়াড-০৫নং 

ি শাল, ২২২০, 
ময়মনিসংহ।

: মাঃ আ ল বারী, : 
বারখিরয়া, ১২নং 
কামািরয়া ইউিনয়ন, 
রাম র বাজার, ২১০০, 
শর র সদর, শর র।

শর র। ১২/১০/১৯৯০ এস.এস.িস.-এ- 
এইচ.এস.িস-এ- 
িব.এস.এস.- এ-

৭৪১১৩৩৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩৮। মাঃ রায়হান, িপতা: মাঃ 
আ ল হাই।

আ: রিশদ সরদার বািড়, 
র ল র, ৫নং ওয়াড, 
উ র আইচা, ৮৩৪০, 
চরফ াশন, ভালা।

আ: রিশদ সরদার বািড়, 
র ল র, ৫নং ওয়াড, 
উ র আইচা, ৮৩৪০, 
চরফ াশন, ভালা।

২৩/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.০১

১১৫১৩৮৭/৪৬/
৬২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৩৯। হা দ সিফউ াহ, 
িপতা: ত: হা দ 
হাবীবউ াহ।

১৩১, ১ম লন, কলাবাগান, 
৫১নং ওয়াড, িনউমােকট, 
ধানমি , ঢাকা।

৫৯, মাহনা আ/এ, ০৮নং 
ওয়াড, দিব ার, ৩৫৩০, 

িম া।

িম া। ১৩/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৯০৩১২৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৪০। মাঃ ইকবাল হাসান, িপতা: 
মাঃ আ  ব ার িসি ক।

: মাঃ মিহ ল হাসান, 
ম-৭০৯, (৬  তলা), 

একােডিমক ভবন, জাতীয় 
িব িব ালয়, ১৭০৪, 
গাজী র সদর, গাজী র।

: মাঃ আ  ব ার 
িসি ক, িঝিকড়া (কািল 
বািড়), ০২নং ওয়াড, 
উ াপাড়া, ৬৭৬০, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ০৩/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস.- িব+

৭৫২৯৮৩৩, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪১। খািদজা তাসিমন চৗ রী, 
িপতা: আ ল বািতন চৗ রী।

৩৮১/১, িস  এ াপাটেম , 
: সাঈদ আহেমদ শােহদ, 
ব রাম রা, িখলগ ও, 

১২১৯, রাম রা, ঢাকা।

পরচক, বারহাল, পরচক, 
৩১৭৫, কিজগ , িসেলট।

০৩/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

াফট পাওয়া 
গেছ।

৩০০/-

২৩৪২। সাফিরনা জা াত, িপতা: 
মাঃ সােহল রানা।

বাসা-০৪, জলা পিরষদ 
কায়াটার, টাউন হল মাড়, 

০৫নং ওয়াড, ময়মনিসংহ, 
২২০০।

২৯/ক, ক িস. রায় রাড, 
কািচ িল, ০৩নং ওয়াড, 
ময়মনিসংহ, ২২০০।

ময়মনিসংহ। ১০/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.৩৮

০৮৯৮২৭৫, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪৩। মাঃ একরাম হােসন, িপতা: 
মাঃ আিমর হােসন।

ম-১৬২, ধান ভবন, 
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

মীর আেলা মি ল, 
আদালত পাড়া, ০৮নং 
ওয়াড, ফনী মইন, 
৩৯০০, ফনী সদর, ফনী।

ফনী। ০৩/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৭ 
এম.এস.এস.-৩.৬৭

১২৭৮১২৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪৪। মাঃ আদনান আল ফাহাদ, 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম।

৭০/১, ই াণ গােডন, 
ইি রা রাড, ফামেগট, 
২৭নং িড এন িস িস, 
তজগ ও টাউন সাব 

অিফস, ১২১৫, তজগ ও, 
ঢাকা।

ল ইসলােমর বািড়, 
বাঘমারা, রৗমারী, ৫৬৪০, 

িড় াম।

িড় াম। ১১/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- এ ািপয়াড।

১৩২৭৪৩৪, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪৫। িমজা মাঃ শরীফ হােসন, 
িপতা: িমজা মাঃ মিহউি ন।

ল ী র (িমজা বািড়), 
পাক  রাম র, ক য়া, 
চ দ র।

ল ী র (িমজা বািড়), 
পাক  রাম র, ক য়া, 
চ দ র।

চ দ র। ০৭/০১/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৩১১১০৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৪৭। মাঃ মিশউর রহমান, িপতা: 
আ ল গিণ।

১৪১, রওজান িভলা, রাড-
০১, শালবন, রং র িস  
কেপােরশন, রং র, ৫৪০০, 
রং র সদর।

: আ ল গিন, কািকনা 
চাপারতল, কািকনা, 
৫৫২০, কালীগ , 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ৩০/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক- ৩.৪১ 
াতেকা র-৩.৩৫ , 

এম.এস. এস.-৩.৩৯

১০২৪০৪৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৪৮। ফারহানা আফিরন িতিথ, 
িপতা: মাঃ উেমদ আলী।

৭২(৫ম তলা)/ রাড-৩, 
সাংবািদক আবািসক 
এলাকা, প বী, িমর র-১১, 
ঢাকা।

রাতন প গড়, প গড়, 
৫০০০।

ঢাকা। ২৯/০৬/১৯৮৫ এস.এস.িস.-১ম ণী  
এইচ.এস.িস-১ম ণী  
িব.এস.িস.- ৩.৫২

৮৪২৮৯১৪, 
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫১। বীিথ রানী দাশ, িপতা: ত: 
মেনার ন দাশ।

নায়া পাড়া, ১৪নং দি ণ 
ল ী র, দাফর গ , 
৩৫৬২, ব ড়া, িম া।

নায়া পাড়া, ১৪নং দি ণ 
ল ী র, দাফর গ , 
৩৫৬২, ব ড়া, িম া।

িম া। ৩১/০৩/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৭ 
এম.এস.এস.-২.৭৯

১৫৯৭৯৭৬, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫২। ের হাসনা, িপতা: মাঃ 
হাসাইন আহেমদ।

মিহলা কেলজ রাড, উ: 
চকয , ৫নাং ওয়াড, 
ধাসইর হাট, ৫০৫৯, 
ধামইর হাট, নওগ ।

সােহব ডা া, 
িনউ বপাড়া, ৬নং ওয়াড, 
পাট াম, ৫৫৪০, পাট াম, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট। ৩০/১২/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৫৪৬৫৩৮৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫৩। মাছা: মা ফা খা ন, িপতা: 
মাঃ আ র রউফ িলটন।

খামার পবন তাহড়, ৬নং 
িড়দহ, ডাকবাংলা, 

৫৭৫০, সাঘাটা, গাইবা া।

খামার পবন তাহড়, ৬নং 
িড়দহ, ডাকবাংলা, 

৫৭৫০, সাঘাটা, গাইবা া।

ব ড়া। ১৫/১১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৪২৮৮৮৬০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫৪। িমস মিরয়ম বগম মিন, 
িপতা: মাঃ মাবারক 
হােসন।

: মাঃ মাবারক হােসন, 
া: ষাল পাড়া, ওয়াড: বার 

পাড়া, পা: দশ পাড়া, 
৩৫১৮, দাউদকাি , 

িম া।

: মাঃ মাবারক 
হােসন, া: ষাল পাড়া, 

ওয়াড: বার পাড়া, পা: 
দশ পাড়া, ৩৫১৮, 
দাউদকাি , িম া।

িম া। ৩১/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

০৬৪৮৬১৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫৬। িব ল আচা , িপতা: তপন 
মার আচা ।

কংেশর ল, িব নীয়া, 
িব নীয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা ময়মনিসংহ।

কংেশর ল, িব নীয়া, 
িব নীয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ২৫/১০/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৫ 
এম.এস.এস.-৩.০৯

১৭৬৭৩০৯, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৫৮। সািদকা আফিরন, িপতা: 
মাঃ আ ার উ ীন।

চওরাইট, টাক, বীর 
উজলী, ১৭৪৩, কাপািসয়া, 
গাজী র।

সা য়ােটকী, টাক, টাক 
নয়ন বাজার, ১৭৪৩, 
কাপািসয়া, গাজী র।

গাজী র। ০১/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৭৮৩২০১৭, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬০। শামীম িময়া, িপতা: আ ল 
মােলক।

ম-৪১২ হ দ মহসীন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

লাল কাি , নারায়ন র, 
লাল কাি , ১৬৩০, 
বলাব, নরিসংদী।

নরিসংদী। ১৮/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.িস.- ৩.২৪

০৩৯২৩৮৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬১। আব লা কাই ম, িপতা: 
আব স সা ার।

ম-৪০৩ ব  ব  হল, 
শাসিনক ভবন, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ল বাড়ীয়া, গা র, 
লবাড়ীয়া, ১৭৩০, 

কাপািসয়া, গাজী র।

গাজী র। ০১/০১/১৯৯১ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- 
৩.৩২ এম.এস.এস.-
৩.৫০

৮৯২৫৪০২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬২। মাঃ মিশউর রহমান, িপতা: 
মা ািফ র রহমান।

নাহার মি ল (জামতলা), 
দৗলত রামদী, ০৮নং 

ওয়াড, ইঁয়ার হাট, 
৩৮৫০, কিবরহাট, 
নায়াখালী।

নাহার মি ল (জামতলা), 
দৗলত রামদী, ০৮নং 

ওয়াড, ইঁয়ার হাট, 
৩৮৫০, কিবরহাট, 
নায়াখালী।

নায়াখালী। ০৩/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৮ 
এম.এস.এস.-২.৮৩

০৭৮০৫৩৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬৪। মাঃ মন কিবর, িপতা: 
মাঃ িদন আলী।

২৮/১, ব রাজাবাজার, 
আমতলা, ফামেগট, খামার 
বািড়, িষ স সারণ 
অিধদ র, ১২১৫, শের 
বাংলানগর, ঢাকা।

িজতার র, আজম র, 
িব াধর র, ৭৩৪০, 
মেহশ র, িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ। ২০/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৮

১৩২৭৪৫২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬৬। তািনয়া লতানা, িপতা: 
মাঃ ই াহীম িময়া।

জািলশা চ দ র, চ দ র, 
ভাওয়াল চ দ র, ১৭৩০, 
কাপািশয়া, গাজী র।

জািলশা চ দ র, চ দ র, 
ভাওয়াল চ দ র, ১৭৩০, 
কাপািশয়া, গাজী র।

গাজী র। ১০/১২/১৯৮৭ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৪৩

১৪৩৯৭৪৫, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬৭। ষা , িপতা: অসীত 
মার ।

১৭০/িব, চৗ রী পাড়া, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

হাি ং-৭৪, গীতা লী 
সড়ক, িঝনাইদহ সর, 
িঝনাইদহ, ৭৩০০।

ঢাকা। ২১/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩২ 
এম.এস.এস.-৩.৫২

১৪৯৫৩৫৩, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৬৮। মাঃ বাদশা ফাহাদ, িপতা: 
মাঃ দেলায়ার হােসন।

দােরাগা বািড়, ইসলাম 
নগর, মা য়াইল (৮নং 
ওয়াড), মা য়াইল, ১৩৬২, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

দােরাগা বািড়, ইসলাম 
নগর, মা য়াইল (৮নং 
ওয়াড), মা য়াইল, 
১৩৬২, যা াবাড়ী, ঢাকা।

ঢাকা। ১৩/০৭/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৫ 
এম.এস.এস.-৩.২২

০০৬২৭৫০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬৯। রচনা আ ার, িপতা: 
মহর ম শিফ ল ইসলাম।

৩৪/িজ, উ র বাসােবা, 
০৪নং ওয়াড, বাসােবা, 
১২১৪, স জ বাগ, ঢাকা।

৪৫, আমতলী, ২নং 
গা র উ র ইউিনয়ন, 
গা র, ৩৫০০, িম া 

সদর দি ণ, িম া।

িম া। ০২/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৬১ 
এম.এস.এস.-এিপয়াড।

৯৮৬৭৪৪৫, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭০। খােলদা পারভীন, িপতা: 
মাঃ রিফ ল আলম।

: রওশন আরা বগম, 
আ য়ন-২ ক , ধান 
ম ীর কাযালয়, রাতন 
সংসদ ভবন, তজগ ও, 
ঢাকা।

ী বাড়ী, শালা, ১নং 
ওয়াড, িড়য়া, ৮৬০০, 
প য়াখালী সদর, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০৫/০৯/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১৪৯৫৩০১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭১। মাঃ নছার উ ীন, িপতা: 
মাঃ িসরা ল হক।

৬১০/িস, ৫মতলা, 
িখলগ ও, ১২১৯, ঢাকা।

জনকাঠী, ৮৬০০, 
প য়াখালী।

প য়াখালী। ০১/০৩/১৯৮৮ দািখল-৪.৩৩ আিলম-
৩.৫০ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী এম.এস.এস.-৩.২৭

১১৩৫৯০২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭২। মাছা: রখা ইয়াসিমন, 
িপতা: মাঃ আ র রা াক।

নওয়াব ফয় নেনসা 
চৗ রানী, ছা ীিনবাস, রম-

৩০২,  ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

প য়া, পাশােপাল, ৭৪২০, 
চৗগাছা, যেশার।

যেশার। ১৮/১০/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৩৯

১২৭৮১১৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৩। মাঃ সােহল রানা, িপতা: 
ত: আছাব উি ন শখ।

চরেপচার পাড়া, 
প ে াশী, বড় র, ৬৭৬০, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

চরেপচার পাড়া, 
প ে াশী, বড় র, 
৬৭৬০, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

িসরাজগ । ১১/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০৪৫৯৫৬৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৪। মাঃ সাই ল ইসলাম খান, 
িপতা: আ র রা াক খান।

৩০/৩২, ডগর মাড়া, ৭নং 
ওয়াড, িস. আর. িপ. 
১৩৪৩, সাভার, ঢাকা।

িজয়ন র, দৗলত র, 
মািনকগ ।

মািনকগ । ১৭/০৩/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৯ 
এম.এস.এস.-৩.৩১

৮৫৫০৯৩৭, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৭৫। ফােতমা জ জাহরা, িপতা: 
মিতয়ার রহমান।

৪৩১/৩ ব গাড়ান, ২নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ১২১৯, 
ঢাকা।

া: ল, আওনা, 
জগ াথগ  ঘাট, ২০৫৩, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র।

জামাল র। ২১/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.৫৫

০৩৯২৪৩৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৬। মাঃ শািহ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আিল র রহমান।

ম-১৩৩ সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

িডমলা, ৫৩৫০, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১০/০৭/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.২৬

৮৮৬৯৭৭১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৭। আ াহ আল মাসউদ, 
িপতা: মাঃ আ র রা াক।

ম-৩০৮ কিব জসীম 
উ ীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

২৭৭, ল ীয়ারা, 
প চগািছয়া, ল ীয়ারা 
বাজার, ৩৯০০, ফণী 
সদর, ফণী।

ফনী। ০১/০১/১৯৯৫ দািখল-৫.০০ আিলম-
৫.০০ িব.এস.এস.- ৩.৬৫

১২৭৮১৩৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৮। মাঃ রােশ ামান, িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল িব াস।

ম-১২৬ কিব জসীম 
উ ীন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

প কা, আ ল বাড়ীয়া, 
শাহা র, ৭২০০, 
জীবননগর, য়াডা া।

য়াডা া। ০৮/০৮/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
িব.এস.এস.- ৩.২১ 
এম.এস.এস.-৩.২০

১২৭৮১৪১, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৭৯। মাঃ আির ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আশরা ল হক।

হাড়ী ভা া, ০১নং ওয়াড, 
লালমিনরহাট, ৫৫০০।

হাড়ী ভা া, ০১নং ওয়াড, 
লালমিনরহাট, ৫৫০০।

লালমিনরহাট। ০৩/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

০০৮১৬৯৮, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮০। মাঃ মাশারফ হােসন 
মািনক, িপতা: মাঃ 
মাবারক আলী

িসংগীমারী ধাদার পাড়া, 
৩নং রাম র, বা  পাড়া, 
৫২৫০, পাবতী র, 
িদনাজ র।

িসংগীমারী ধাদার পাড়া, 
৩নং রাম র, বা  পাড়া, 
৫২৫০, পাবতী র, 
িদনাজ র।

িদনাজ র। ০৯/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৪ 
এম.এস.এস.-৩.২৭

৭৭০৬৬০৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮১। মাঃ হািব াহ, িপতা: মাঃ 
আ ল কালাম আজাদ।

১০৩/এ, ােচলর াফ 
কায়াটার, জ ল হক হল, 

 ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

লবাড়ী, ল গািছ, 
৭২২১, দা ড় দা, 
য়াডা া।

য়াডা া। ০১/০৩/১৯৮৯ দািখল-৪.১৭ আিলম-
৪.৫৮ িব.এস.এস.- 
৩.৩৮, এম.এস.এস.-
৩.৬২

১২৭৮০৮৪, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৮২। স ীিত তামা া বাশার, 
িপতা: মাঃ আ ল বাশার 
িময়া।

৪৯/১-এ, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, 
মা াপাড়া, ১৬নং ওয়াড, 
শর-ই-বাংলা নগর, ১২০৭, 

কাফ ল, ঢাকা।

৪৯/১-এ, পি ম কাফ ল, 
আগারগ ও, তালতলা, 
মা াপাড়া, ১৬নং ওয়াড, 
শর-ই-বাংলা নগর, 

১২০৭, কাফ ল, ঢাকা।

ঢাকা। ০৭/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-এ+ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.- ৩.৫১

১২৭৮০৮৮, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৩। মাঃ জা া ল আউয়াল, 
িপতা: মাঃ হািফ র রহমান।

খাসবা া, আয়মার ল র, 
প চিবিব, ৫৯০০, 
জয় রহাট।

খাসবা া, আয়মার 
ল র, প চিবিব, ৫৯০০, 

জয় রহাট।

জয় রহাট। ০১/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.০০৮ 
এম.এস.এস.-৩.২৮

৭৪৬২৪৫৩, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৪। মাঃ মােহ আলম, িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক।

বাসা-১০, সড়ক-৩, 
কলওয়ালা পাড়া, ১২নং 
ওয়াড, িমর র-২, ১২১৬, 
ঢাকা।

উ র সানা লী, ৮নং 
নাগাছ চাপানী, চাপানী 

হাট, ৫৩৫০, িডমলা, 
নীলফামারী।

নীলফামারী। ১৪/০৭/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-২.৭৫

০৮৯৭৬৫৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৫। মেহদী হাসান, িপতা: 
আসা াহ আবা ।

জগ াথ বািড় রাড ( জ. 
িব), হােসন র (উ র), 
১১নং ওয়াড, িসরাজগ , 
৬৭৮০, িসরাজগ  সদর, 
িসারাজগ ।

জগ াথ বািড় রাড ( জ. 
িব), হােসন র (উ র), 
১১নং ওয়াড, িসরাজগ , 
৬৭৮০, িসরাজগ  সদর, 
িসারাজগ ।

িসরাজগ । ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ৩.২২

৮৫৮২৮২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৬। নাজমীন আ ার, িপতা: 
মাঃ শাম ল হক।

ফায়দাবাদ, দাি ণ খান, 
ফায়দাবাদ মা াসা, ১২৩০, 
দি ণ খান, ঢাকা।

খাগাইল, বাইশা কা া, 
বরশ, ১৩৪৫, ধামরাই, 

ঢাকা।

ঢাকা। ৩১/১২/১৮৮ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২ 
এম.এস.এস.-৩.৫৩

১২৭৭৯৪৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৭। ক. এম. আ  রায়হান, 
িপতা: ক. এম. র ইসলাম।

ম-১০ সিল াহ সিলম 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

খ কার বাড়ী, সাদ 
কােলায়া, কাঠালবাড়ী, 
হেলাখানা ৫৬৮০, 

িড় াম সদর, িড় াম।

জয় রহাট। ১০/১০/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৩

৮৮৬৯৭৪৯, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৮৮। মাছা: মেহদী খা ন, িপতা: 
মাঃ নকবার সরদার।

আফডা, করমজা/৮, 
িরয়া, ৬৬৮২, স িথয়া, 

পাবনা।

আফডা, করমজা/৮, 
িরয়া, ৬৬৮২, স িথয়া, 

পাবনা।

পাবনা। ০৮/০১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১২

৭৬৮০৩৭১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮৯। আসমা আ ার, িপতা: 
লতান আহেমদ।

সদার বািড়, কা ানবাজার, 
আদশ সদর, ৩৫০০, 
কাতয়ালী, িম া।

সদার বািড়, কা ানবাজার, 
আদশ সদর, ৩৫০০, 
কাতয়ালী, িম া।

িম া। ০২/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-১ম ণী

১৪৫৬১৬৫, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯১। মাঃ হযরত আলী, িপতা: 
মাঃ ইি স আলী।

৪০৩, ব  ব  শখ 
িজ র রহমান হল,ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

৫২৫, নয়া পাড়া, ৩নং 
ওয়াড, জামাল র, ২০০০।

জামাল র। ১৬/১১/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৬ 
এম.এস.এস.-৩.০৮

০৭১৬১৯৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯২। েমাঃ মািজ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ ল খােলক।

ম-২২৩ হাজী হ দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

সািজব কা ী, ৯নং 
চাউিলয়া, ছা র বাজার, 
৭৬০০, মা রা সদর, 
মা রা।

মা রা। ০৯/১২/১৯৯২ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৪

৮৮২২৭১৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৩।  বাৈড়, িপতা: মিনময় 
বাৈড়।

ম-৭০১২ জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

ভাংগার পাড়, কলাবাড়ী, 
৮১১০, কাটালীপাড়া, 
গাপালগ ।

গাপালগ । ১১/০১/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.২৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৩ 
এম.এস.এস.-৩.৫১

০৭১৫৯২৬, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৪। আ  নাঈম ঞা, িপতা: 
মাঃ আ  সাঈদ ঞা।

১৪/৩ (৩য় তলা), ক-িস, 
তাজমহল রাড, 
মহ দ র, ১২০৭, ঢাকা।

ঞা বািড়, পাছদির া, 
রাজগাতী, পাছদির া, 
২২৯১, না াইল, 
ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০১/০৩/১৯৮৯ দািখল-৩.১৭ আিলম-
৩.৬৭ িব.এস.এস.- ২য় 

ণী,  এম.এস.এস.-২য় 
ণী

১১৪৯০২৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৫। আসা ামান, িপতা: ওমর 
ফা ক।

পাচহার, নওপাড়া, 
গাগবাজার, ২৪৮০, 
ক য়া, ন েকানা।

পাচহার, নওপাড়া, 
গাগবাজার, ২৪৮০, 
ক য়া, ন েকানা।

ন েকানা। ০৬/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৯ 
এম.এস.এস.-৩.২৬

৯৫১৯৪০৪, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৬। রমন মার, িপতা: পেরশ 
রিবদাস।

ম-৪০৭ জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

শালা ড়ড়ী দ: পাড়া, 
শালা ড়ী, ২০০১, ম র, 

টাংগাইল।

টাংগাইল। ৩১/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৩

০৮০১২৪৪, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩৯৭। গালাম মা াফা, িপতা: 
মাঃ আ ল হােসন।

ফায়দাবাদ, দাি ণ খান, 
ফায়দাবাদ মা াসা, ১২৩০, 
দি ণ খান, ঢাকা।

ফায়দাবাদ, দাি ণ খান, 
ফায়দাবাদ মা াসা, 
১২৩০, দি ণ খান, ঢাকা।

ঢাকা। ০১/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.৮৩ আিলম-
৪.১৭ িব.এস.এস.- 
৩.৩৩,  এম.এস.এস.-
৩.৫০।

১২৭৭৯৪৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৮। িনশাত সনা লাবনী, িপতা: 
সয়দ নােয়ব আলী।

১৬০নং, ডা াপাড়া, পলাশ 
বাড়ীয়া, ম ল গাতী, 
৭৬৩২, হ মদ র, 
মা রা।

১৬০নং, ডা াপাড়া, 
পলাশ বাড়ীয়া, ম ল 
গাতী, ৭৬৩২, 

হ মদ র, মা রা।

মা রা। ০৪/০৫/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-১ম ণী

১১৯৮৪৫৯, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৯৯। িলমা, িপতা: ত: আকবর 
আলী।

৪নং লার রাড, 
া:উপাচায (বাংলা), ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

টগড়া মাড়, হাওলাদার 
বাড়ী, টগড়া, ১নং পােড়র 
হাট, পােড়র হাট, ৮৫০২, 
িজয়ানগর, িপেরাজ র।

১২/০২/১৯৮৯ দািখল-১.৯২ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
িব.এস.এস.- ২.৯৩

০৩৯২৪০৮ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০০। সানিজদা আফিরন, িপতা: 
মাঃ মােলক।

৪৯৮, তী া ভবন ৬-িব, 
আদশ বািলকা ল রাড, 
দিনয়া, ১২৩৬, যা াবাড়ী, 
ঢাকা।

কািতক পাশা, ল  খালী, 
৮৬০২, মকী, প য়াখালী।

প য়াখালী। ২৪/১০/১৯৮৮ এস.এস.িস.-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-১ম ণী

০৭১৫৯০২ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০১। শভাশীষ তা কদার, িপতা: 
দশন তা কদার।

ম-৬০২৮ জগ াথ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

িব. ক. সাহা রাড, 
শালগাড়ীয়া, ০৭ নং 
ওয়াড, পাবনা, ৬৬০০, 
পাবনা সদর।

পাবনা। ০১/০৩/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪২

০৮০১২৪৩,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০৩। নামান, িপতা: বিদউ ামান। বড় কােহতা, ঝ ওয়াইল, 
হমনগর, ১৯৯২, 
গাপাল র, টাংগাইল।

বড় কােহতা, ঝ ওয়াইল, 
হমনগর, ১৯৯২, 
গাপাল র, টাংগাইল।

০১/০২/১৯৯১ দািখল-িস,  আিলম-এ,  
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৬৮৩১৯৬৯ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪০৫। মাঃ সালাউি ন, িপতা: 
মাঃ আ ল মােজদ।

মাঃ সালাউি ন, ম-৪১১ 
কিব জসীম উ ীন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

: মাঃ আ লা মােজদ 
শখ, পাতাখালী, ১১নং 

পদন র, পাতাখালী, 
৯২৯০, ামনগর, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০৬/০১/১৯৮৮ দািখল-৫.০০ আিলম-
৪.৮৩ িব.এস.এস.- 
৩.৫৪,  এম.এস.এস.-
৩.৬২।

১২৭৭৮৮৯ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০৬। মাছা: সািময়া আকতার, 
িপতা: মাঃ শাহজাহান আলী।

ম-৫০৪ যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

শংকর র, মাকামতলা, 
৫৮২০, িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ১৫/০৩/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৩

১২৭৭৭৫২ 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০৭। মাঃ আ র রহমান, িপতা: 
মাঃ আিজ র রহমান।

ম-৪৪০ যেসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

দি ণ চাপড়া, ধহাটা, দ: 
চাপড়া, ৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

সাত ীরা। ০১/০৩/১৯৯০ দািখল-৪.৬৭ আিলম-
৪.৭৫ িব.এস.এস.- 
৩.৪০,  এম.এস.এস.-
৩.৫৪।

০৭১৫৫৭৮ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০৮। মাশারফ হােসন, িপতা: 
খিল র রহমান।

১০৩/এ, ােচলর াফ 
কায়াটার, জ ল হক হল, 

 ঢাকা িব িব ালয়, 
১০০০, ঢাকা।

কালাদহ, ২২১৬, 
লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

ময়মনিসংহ। ০৫/১১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৩ 
এম.এস.এস.-৩.২১

৮৮৬৯৭৩০ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪০৯। শিরফ সােলিহন কিবর, 
িপতা: শিরফ মহ ত হােসন।

ম-৩০২ ার এ. এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

পারনা য়ালী ( ী 
পাড়া), ৬নং ওয়াড, 
মা রা, ৭৬০০, মা রা 
সদর, মা রা।

মা রা। ২০/১২/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.৩৫ 
এম.এস.এস.-৩.৬৫

৮৮২২৭১৫ 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১০। নািদয়া লতানা, িপতা: 
মাহতাব উি ন।

মািথয়া, দানাপা লী/০২, 
মািথয়া, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

মািথয়া, দানাপা লী/০২, 
মািথয়া, ২৩০০, 
িকেশারগ  সদর, 
িকেশারগ ।

িকেশারগ । ০১/০৮/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-১ম ণী

৮১৪৬৫০৮ 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১১। মাঃ রামান হাসান, িপতা: 
মাঃ আ: রিশদ।

৫০৪ ব  ব  শখ িজ র 
রহমান হল,ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

রামরােয়র পাড়া, ১৫নং 
বড় হযরত র, স ডা া, 
৫৪৬০, িমঠা র, রং র।

রং র। ১৫/০৫/১৯৯৩ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৫ 
এম.এস.এস.-৩.৪৮

০৭১৬১৯৪ 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪১২। আ াহ আল নামান িপতা: 
আ ল জিলল তা কদার।

খািলয়া রী (সদর), রান 
হা , ৩নং ইউিনয়ন, ২নং 
ওয়াড, খািলয়া রী, 
ন েকানা।

খািলয়া রী (সদর), রান 
হা , ৩নং ইউিনয়ন, ২নং 
ওয়াড, খািলয়া রী, 
ন েকানা।

ন েকানা। ০৬/১২/১৯৯২ এস.এস.িস.-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
িব.এস.এস.- ৩.১৬ 
এম.এস.এস.-৩.৪৩

০৯৩৩০৯০ 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৩। িম িসকদার, িপতা: র 
ইসলাম িসকদার।

রািজয়া িভলা, ক-২০০/গ-
৫১, উ র নামাপাড়া, 
বতমান-১৭, িখলে ত, 
১২২৯, ঢাকা।

র ইসলাম িসকদার, 
পানাইল, টগরব , 
পানাইল, ৭৮৭০, 
আলফাডা া, ফিরদ র।

ফিরদ র। ১৬/০৬/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫০ 
এম.এস.এস.-৩.৬৩

১১০৭৯৪৯ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৪। মাঃ মিন ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আিম ল ইসলাম।

৮০৯/২, ই ািহম র, 
কাফ ল, ১২০৬, ঢাকা।

হােসন র, ন েকানা, 
২৪০০, ন েকানা সদর।

ন েকানা। ২৫/০৯/১৯৮৬ এস.এস.িস.-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক- 
িব,  তােকা র-িব

৯৯৫১০০৪ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৫। মাঃ আিরঝ হােসন, িপতা: 
মাঃ কাতব আলী।

বলিদয়া (মাঠপাড়া), 
িত দহ, ৭২০০, য়াডা া 
সদর, য়াডা া।

বলিদয়া (মাঠপাড়া), 
িত দহ, ৭২০০, য়াডা া 
সদর, য়াডা া।

য়াডা া। ১১/০৬/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১২ 
এম.এস.এস.-২.৮২

০৭১৫৯০৫ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৬। িদল বা িসি কী, িপতা: 
মাঃ আব াহ িছি কী।

: মাঃ আব াহ 
িছি কী, বাসা-১৫/২, 
চ াম সনািনবাস উ  
িব ালয় ক া াস, 
চ াম, ৪২২০।

উু র হাওলা, মেনাহরগ , 
িম া।

িম া। ০১/১০/১৯৯২ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪৫ 
এম.এস.এস.-এিপয়াড।

২৪৬৬৮৬৪/১৩ 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৭। মাঃ মিহউি ন ইঁয়া, 
িপতা: িগয়াসউি ন ইঁয়া।

টনকী, ৩৫৪২, রাদনগর, 
িম া।

টনকী, ৩৫৪২, রাদনগর, 
িম া।

িম া। ০১/১১/১৯৯১ এস.এস.িস.-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.০৬

১৪৯৫৩২৬ 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪১৮। আসমা আকতার, িপতা: 
মাঃ আ ল হােসন।

সাি র িভলা, ১২/২, 
কে রী টালা লন, ঢাকা 
দি ণ িস . ২৩, লালবাগ, 
১২১১, ঢাকা।

প াশী, ৮৫০২, িজয়ানগর, 
িপেরাজ র।

িপেরাজ র। ৩১/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী  
এম.এস.এস.-৩.৫৪

০৭১৫৫৯৮ 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪১৯। আ াহ আল জািহদ, 
িপতা: মান র রহমান।

ম-৩০৪ ার এ. এফ. 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

য়া য়া, পা া, 
য়া য়া, ৫৮২৬, 
সানাতলা, ব ড়া।

ব ড়া। ৩১/১২/১৯৯৪ দািখল-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৪১

১০১৯৪৯২ 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২০। দেলায়ার হােসন, িপত: 
আ স সামাদ বপারী।

১৩৮ জ ল হক হল,  
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
ঢাকা।

ধনাই বপারীর ডা ী, 
আেকােটর চর, ৭৮১০, 
সদর র, ফিরদ র।

ফিরদ র। ০২/০৩/১৯৮৮ এস.এস.িস.-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
িব.এস.এস.- ৩.১১ 
এম.এস.এস.-৩.১৯

১২৭৭৮৭৫ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২১। িবথী মিন, িপতা: মাঃ হা ান 
খিতব।

৬৮৬, স খিলফা রাড, 
মর ন, নগর, ট ী, 
গাজী র।

রামভ র, সেনর 
বাজার, ভেদরগ , 
শরীয়ত র।

শরীয়ত র। ১৯/০২/১৯৯৩ এস.এস.িস.-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
িব.এস.এস.- ৩.১২

৯৮৬৮৩৮২ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২২। মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ আ স ছালাম।

উ র দরদিলয়া, দলদিলয়া, 
৫৬২০, উিল র, িড় াম।

উ র দরদিলয়া, 
দলদিলয়া, ৫৬২০, 
উিল র, িড় াম।

িড় াম। ২৬/০১/১৯৯০ এস.এস.িস.-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৯৪০১১৪৩ 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২৩। মাঃ আিসর ফয়সাল, িপতা: 
মাঃ মাজাে ল হক।

ব শবািড়য়া, সাহারবা , 
ভাটপাড়, ৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

ব শবািড়য়া, সাহারবা , 
ভাটপাড়, ৭১১০, গাংনী, 
মেহর র।

মেহর র। ০৩/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.০৫ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-৩.৪৭,

০৬৬৬৫৫৬ 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২৫। মাঃ তির ল ইসলাম, িপতা: 
মাঃ আফছার আলী।

িব-১৯, কাজীরচা া, 
আড়াপাড়া, ০১নং ওয়াড, 
সাভার, ১৩৪০, ঢাকা।

০০৩৮-০২, শা: ছিমর 
উি ন লন, (িন ার 
রাড), রাইচিমল িন  

কেলানী, ৮নং ওয়াড, 
সয়দ র ক া : , ৫৩১০, 

নীলফামারী।

নীলফামারী। ০৫/০৪/১৯৯১ এস.এস.িস.-এ 
এইচ.এস.িস-এ+ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

৮০১৫৬১৯ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২৬। আকিলমা খা ন, িপতা: 
ফজ ল হক।

ঢাকা কনটিমল আদশ উ  
িব ালয়, পা েগালা, 
ফিরদাবাদ, ১২০৪, ঢাকা 
মহানগরী, াম র, ঢাকা।

বািনয়াজান (জাংগািলয়া), 
বািনয়াজান/০৫, বলদী 
আটা বাজার, ধনবাড়ী, 
টাংগাইল, ২০৫২।

টাংগাইল। ৩০/০১/১৯৮৯ এস.এস.িস.-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
িব.এস.এস.- ১ম ণী 
এম.এস.এস.-১ম ণী,

৫৭৮৪৭৮৮ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



২৪২৭। ফারজানা আফেরাজ, িপতা: 
ত: আব ল মােলক।

২৬, িখলগ ও বািগচা, 
৩৪নং ওয়াড, শাি নগর, 
১২১৭, মিতিঝল, ঢাকা।

িবেনাদ র, উ র জয় র, 
ইসলাম র, ল ী র 
সদর, ল ী র।

ল ী র। ১০/০৬/১৯৯০ এস.এস.িস.-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
িব.এস.এস.- ২য় ণী 
এম.এস.এস.-২য় ণী,

১০৬১১৩০ 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২৮। মাঃ আ র রিহম, িপতা: ৪০৯, ব  ব  শখ 
িজ র রহমান হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, ঢাকা।

ও, অন বালা, রায়নগর, 
মহা ান যা ঘর, ৫৮০০, 
িশবগ , ব ড়া।

ব ড়া। ১২/১২/১৯৯১ এস.এস.িস.-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
িব.এস.এস.- ৩.৫৭

০৩৯২৪৩২ 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



ম

তািরেখ 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































