
িমক 
নং

াথ র নাম ও িপতার 
নাম

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

ড পেয়

াংক াফট/ প-
অডার ন র ও 

তািরখ
টাকার পিরমাণ

ম

৩

মাঃ রেবল, িপতা: মাঃ 
ম ার আলী খিলফা

াম: িনয়ামিত, ডাকঘর: িনয়ামিত, 
উপেজলা: বােকরগ , জলা: 
বিরশাল

াম: িনয়ামিত, ডাকঘর: 
িনয়ামিত, উপেজলা: বােকরগ , 
জলা: বিরশাল

২৫/০৫/১৯৮৭ বিরশাল

এস.এস.িস-৩.২৫ 
ইচ.এস.িস-৩.৩০

০৭১৫২৮৪, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪

শাম াহার, িপতা: 
আ ল কালাম

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রংগণ ড়া বাজার, 
উপেজলা: তাড়াইল, জলা: 
িকেশারগ । ১২/০২/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

িব.এস.এস-২য় 
মা ারস-২য়

০৩৯৪০০৩, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫

মাহ ল হাসান, িপতা: 
মিমন উি ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

৪৭, ব রাজাবাজার, ডাকঘর: 
তজগ ও, উপেজলা: সদর, জলা: 

ঢাকা। ১৫/০৭/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪৪   
এইচ.এস.িস-৪.৪০

০২৪৯৬৮১, 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭

আ ল কাই ম, িপতা: 
আল  িময়া

আ ল কাই ম, যে : মিন আরা 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
অপােরটর, াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয়, ভবন নং-৬, ক  নং-
৬২৩, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: পালাহার, ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৬/০৫/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

৯১২৯৬২০, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭

৩০০/-

১১

া ভৗিমক, িপতা: 
অ  ভৗিমক

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: হাজারী নগর, ডাকঘর: 
ছয় তী, উপেজলা: িলয়ারচর, 
জলা: িকেশারগ । ১২/০১/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

৮৫৮২৩২৭, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ যা  আেবদনস েহর তািলকা:   
(িব. . াথ েদর কানায় িলিখত পরী ার েবশপ  রণ করা হেয়েছ। কান কারেণ কান াথ  েবশপ  না পেল এক কিপ ছিবসহ ৯/০৩/২০১৭ ি . তািরেখ বাংলােদশ 

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড



১২

রািকব হােসন, িপতা: 
তনােয়ত খ ন

াম: খ ন বাড়ী, ডাকঘর: গৗরীচ া, 
উপেজলা: বর না, জলা: বর না।

াম: খ ন বাড়ী, ডাকঘর: 
গৗরীচ া, উপেজলা: বর না, 
জলা: বর না।

০৫/০২/১৯৯৬ বর না

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

১৪৯৩২০৩, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩

ৎ ন নাহার, িপতা: 
আব ল মা ান খ কার

৪৩/২১, অতীশ দীপং র সড়ক, 
স জকানন, স জবাগ, বাসােবা, 
ঢাকা।

াম: নাি য়ারা, ডাকঘর: ভাটরা, 
উপেজলা: রামগ , জলা: 
ল ী র। ০৩/০১/১৯৮৭ ল ী র

এস.এস.িস-৩.০০   
এইচ.এস.িস-৩.৯০,     

   িব এ-২য়

০৭১৫৩৩৬, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪

ম ল হক, িপতা: 
রিফজ উি ন

খিলল র ( সদারপাড়া), ডাকঘর: 
খেয়র র হাট, উপেজলা: 
পাবতী র, জলা: িদনাজ র।

খিলল র ( সদারপাড়া), ডাকঘর: 
খেয়র র হাট, উপেজলা: 
পাবতী র, জলা: িদনাজ র। ০২/০৬১৯৮৯ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮

৭৩৬৪১০৯, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫

িরপন িময়া, িপতা: 
আলতাফ আলী

 াম: রাম র, ডাকঘর: পড়ীর 
হাট, উপেজলা: শাজাহান র, জলা: 
ব ড়া।

 াম: রাম র, ডাকঘর: 
পড়ীর হাট, উপেজলা: 

শাজাহান র, জলা: ব ড়া। ১২/০৯/১৯৯২ ব ড়া

এস.এস.িস-৪.৩১      
এইচ.এস.িস-৩.৭০      

   িবএসএস-২য়

৮০৪১৩৪৮, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬

উে  হাফসা, িপতা: 
মাঃ হািফ র রহমান

াম: দািড়য়া র, ডাকঘর: 
দাগলিচড়া, উপেজলা: ঝালকাঠী, 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: দািড়য়া র, ডাকঘর: 
দাগলিচড়া, উপেজলা: ঝালকাঠী, 
জলা: ঝালকাঠী।

২৩/০৫/১৯৯৮ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৬

৪৬৬৬৮১০, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭

মাঃ ই াহীম খান, 
িপতা: মাঃ স 
হােসন

াম: উিদবািড়, ডাকঘর: জগিত, 
উপেজলা: ি য়া সদর, জলা: 

ি য়া।

াম: উিদবািড়, ডাকঘর: জগিত, 
উপেজলা: ি য়া সদর, জলা: 

ি য়া।
২৫/১০/১৯৯৪ ি য়া

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০

০৭৮৩৫৭১, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯

মাঃ শাহাদাৎ হােসন, 
িপতা: শাহ আলম খান

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নল িনয়া, ডাকঘর: 
নল িনয়া, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৯৪ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৪.০০     
এইচ.এস.িস-৩.৬০      

  অনাস- ২য়

৯৭১৭৪৩৮, তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২০

মাঃ ন নবী 
ম মদার, িপতা: মাঃ 

ল আিমন

িব-২/ই-৭, আগারগ ও িনউকেলানী 
শেরবাংলা নগর, মাহা দ র, 

ঢাকা।

াম: ম য়া, ডাকঘর: ছাগল 
নাইয়া, উপেজলা: ছাগল নাইয়া, 
জলা: ফনী। ০৯/১২/১৯৮৮ ফনী

 এস.এস.িস-৪.২৫     
এইচ.এস.িস-৪.০০  

অনাস- ২য়     মা াস-
২য়

০৬৩৩০৮৩, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১

মাঃ সােলহীন, িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পালাহার, ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৫/০৬/১৯৯৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭

৯১২৯৬২৩, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

২২

াহার, িপতা: মাঃ 
মািনক িময়া

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা ই াম, ডাকঘর: 
বা ই াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০৬/১১/১৯৯৬ ি . ময়মনিসংহ

         দািখল-২.৮১     
    আিলম-২.৭৫

৯১২৯৬২১, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৩

রােকশ ঘাষ, িপতা: 
মাঃ অিসত ঘাষ

াম: জগ াথ র, ডাকঘর: 
আ ার র, উপেজলা: দবহাটা, 
জলা: সাত ীরা।

াম: জগ াথ র, ডাকঘর: 
আ ার র, উপেজলা: দবহাটা, 
জলা: সাত ীরা।

১১/০৬/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৩১   
এইচ.এস.িস-২.৭০       

 িব.িব.এ-২.৭৩

১৪৬১০৬৪, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪

সালায়মান হােসন, 
িপতা: মািনক িময়া

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা ই াম, ডাকঘর: 
বা ই াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১২/০৭/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

৯১২৯৬২২, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

২৫

মেহদী হাসান, িপতা: 
মিমন উি ন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

৪৭, ব রাজাবাজার, ডাকঘর: 
তজগ ও, উপেজলা: সদর, জলা: 

ঢাকা। ০১/০১/১৯৯৭ ঢাকা

        দািখল-৩.৩১      
   আিলম-৩.২৯

০২৪৯৬৮০, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬

মাঃ মা ল খা ন, 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চরিনয়ামত, ডাকঘর: 
গায়াডা া, উপেজলা: ল র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০২/৩১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩৮      
এইচ.এস.িস-২.৮০      

 াতক-২য়

৯৭১৭৪৪৭, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭

মাঃ শািফউ াহ, িপতা: 
মাঃ শহী াহ

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাছদির া, ডাকঘর: 
পাছদির া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১৫/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৪৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

এসএস(অনাস)-৩.২৩

০২৪৯৬৬০, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮

আশরা ল আলম িপতা: 
জানাব আলী সরদার

১৭/এ(৩য়তলা) টালারবাগ 
আবািসক এলাকা, িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬।

াম: হা িরয়া, ডাকঘর: হা িরয়া, 
উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 

শিরয়ত র। ১৫/১২/১৯৮৮ শিরয়ত র

এস.এস.িস-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস-২.২০       

 িডি  পাস-৩য়     
মা াস-২য়

০৮৯৫৮৫৬, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯

িসি র রহমান িপতা: 
হািনফ সরদার

৪৫/২, িমরহািজরবাগ পাইপ রা া, 
গ ািরয়া ঢাকা-১২০৪।

াম: ন ীপাড়া, াংক কেলানী, 
ডাকঘর: বাসােবা, উপেজলা: 

িখলগাও, জলা: ঢাকা। ০৩/০১/১৯৯০ ঢাকা

দািখল-৪.১৭,   আিলম-
৪.৩৩

১০১৮৯৩০, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০

মাঃ শিফ র রহমান 
িপতা: মাঃ িলয়াকত 
আলী

াম: হিরনাদী, ডাকঘর: হিরনাদী, 
উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: হিরনাদী, ডাকঘর: হিরনাদী, 
উপেজলা: ল র, জলা: 

ময়মনিসংহ।
০১/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৩.৫০,

৮৯৮৯৭৬৭, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৩২

মাঃ আরমান, িপতা: 
মাঃ আফতাব উি ন

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭ ব রাম রা িড.আই.  
রাড(৪থ তলা), ঢাকা-১২১৯।

াম: পংকরহা , ডাকঘর: 
গাংগাইন, উপেজলা: না াইল, 

জলা: ময়মনিসংহ ০৩/১১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-.৩৮, 
এইচ.এস.িস-৪.৪৬

৯৭১৭৩৯৯, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ .

৩০০/-



৩৩

নাজ ল হক িপতা: মাঃ 
আকরা ল হক

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭ ব রাম রা িড.আই.  
রাড(৪থ তলা), ঢাকা-১২১৯।

াম: িমি র, ডাকঘর: বারাই 
াম, উপেজলা: না াইল, জলা: 

ময়মনিসংহ। ০৭/১০/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

দািখল-৫.০০, আিলম-
৩.৮৩

৯৭১৭৪০০, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ি .

৩০০/-

৩৪

সানিজদা খানম মা 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
খান

ার টকিনক াল িনং স ার, 
১৭ ব রাম রা িড.আই.  
রাড(৪থ তলা), ঢাকা-১২১৯।

াম:+ পা: নগর কা া, থানা: 
সাভার, জলা: ঢাকা।

২৫/১১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৩৮, 
এইচ.এস.িস-৩.৫০,     
  িব. এসএস-২য় ,     

এম.এসএস-২য়

৮৫৮২৩৩৭, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ি . ৩০০/-

৩৫

মাঃ মা র রিশদ 
িপতা: মাঃ রিবউল 
ইসলাম

িদসান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইন: বাড়ী নং-
০২, রাড নং-০৪, সনপাড়া, পবতা, 
িমর -১০, ঢাকা-১৩১৬।

াম: পায়াল ড়া দিড় পাড়া, 
পাঃ পাটপাড়া, থানা: দাস র, 

জলা: নােটার।
১৮/১১/১৯৯৪ নােটার

এস.এস.িস-৪.৫৬, 
এইচ.এস.িস-৩.৭৫

০৮৯৫৯২৪, 
০৩/০১/২০১৭ ি . ৩০০/-

৩৬

আব া-আল-ইসলাম, 
িপতা: আব স সামাদ

১০৫ বাজারপড়া, িমর র-১, ঢাকা-
১২১৬।

াম: মা াবাড়ী, ডাকঘর: 
ডা রীহাট, উপেজলা: লালেমাহন, 
জলা: ভালা।

০২/০১/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস-৩.৬০, 
িব.এ(অনাস)-২য়, 
এম.এ(মা াস)-২য়

০৮৯৫৮২৮, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ি .

৩০০/-

৩৭

মাঃ আ র রহমান, 
িপতা: আ  তােহর

বাসা নং-৬৬১ (তয় তলা) রাড নং-
০৬, শাহীনবাগ, তজগ ও, ঢাকা।

াম: চর বদমা, ডাকঘর: চর 
বাদাম, উপেজলা: রামগিত, 
জলা: ল ী র।

২০/০১/১৯৮৮ ল ী র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১১০৭৭২৩, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ি . ৩০০/-

৩৮

মাঃ জািহ ল ইসলাম 
শাহীন, িপতা: মাঃ 
সাই ল ইসলাম

ক-১৮১. ১িব. াট নং-০৭, 
বটতলা, িখলে ত, ঢাকা-১৩২৯।

াম: জগদনা, ডাকঘর: মদী, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ । ১৬/০৫/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৭৮৩৫৪৬, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯

মাঃ নজ ল ইসলাম, 
িপতা: মাঃ ইিলয়াছ 
উি ন

াম: চক-সাহাকী, ডাকঘর: চক-
সাহাকী, উপেজলা: শর র সদর, 
জলা: শর র।

াম: চক-সাহাকী, ডাকঘর: চক-
সাহাকী, উপেজলা: শর র সদর, 
জলা: শর র। ০১/২০/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.০৬

০৭৬৮৯৭৬, 
তািরখ: 

২৯/১২/২০১৬ ৩০০/-

৪০

মিন আ ার, িপতা: 
ফজ র রহমান

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কানাডাংগর, ডাকঘর: 
িসংরইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৭/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪, 
এইচ.এস.িস-২.৪২

৯৭১৭৪০৪, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১

আলাউি ন আক , 
িপতা: শিহ াহ আক

াম: ব ার র, ডাকঘর: ব ার র, 
উপেজলা: কালীগ , জলা: 
গাজী র।

াম: ব ার র, ডাকঘর: 
ব ার র, উপেজলা: কালীগ , 
জলা: গাজী র।

১৭/০৮/১৯৮৯ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৬১, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

৭৬৯৮৪১৫, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-



৪২

মাঃ মহািসন পােটায়ারী 
িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম

িব-১০৭ িব-৬, এ.িজ.িব কেলানী, 
মিতিঝল, ঢাকা-১০০০।

াম: আিজয়ারা, ডাকঘর: 
আিজয়ার বাজার, উপেজলা: 
না ল কাট, জলা: িম া।

০৭/০৭/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৬১৮৯৪০, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩

শখ সাঈদী হাসান, 
িপতা: শখ আ ল 
মািমন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: শাহাজাত র, ডাকঘর: 
শষরা, উপেজলা: তালা, জলা: 

সাত ীরা।
২৮/১১/১৯৯৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৭৫, 
এইচ.এস.িস-১.৮০

১৩০৯৮৮০, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫

নাসিরন আ ার, িপতা: 
গালাম মা ফা

াম: আখ  পাড়া ডাকঘর: 
রাম র, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া।

াম: আখ  পাড়া ডাকঘর: 
রাম র, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া।

২৫/১২/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০৭১৫২৮৭, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬

মাঃ মাজহা ল 
ইসলাম, িপতা: মাঃ 
মিজ র রহমান িসকদার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: দ: ছয়গ ও, ডাকঘর: নােগর 
পাড়া, উপেজলা: গাসাইর হাট, 
জলা: শরীয়ত র। ২০/০৮/১৯৯৬ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.৭৭, 
এইচ.এস.িস-৩.২০

১৩০৯৮৭৩, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭

ফ ী রানী রায়, িপতা: 
হির মাহন

াম: খাজা র, ডাকঘর: খাজা র, 
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 
িদনাজ র।

াম: খাজা র, ডাকঘর: খাজা র, 
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 
িদনাজ র।

০১/০৭/১৯৯২ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৩১, 
এইচ.এস.িস-৩.৪০, 
িব.এস.এস-২.৭৮

৫৭৭০৬০৯, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৮

শখ িজয়া ল ইসলাম, 
িপতা: শখ আ  ব র 
িস ীক

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: শাহাজাত র, ডাকঘর: 
খশরা, উপেজলা: তালা, জলা: 

সাত ীরা।
০৫/০১/১৯৯৬ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

১৩০৯৮৮৪, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৯

মাঃ হা ন আর রিশদ, 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তা ক শাহাবাজ, ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০১/১০/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-৩.৬৮, 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮, 

িব.এস.এস-২য়

৯৭১৭৪১৪, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ .

৩০০/-

৫০

মাঃ শরী ামান, 
িপতা: মাঃ আিমর 
আলী ঞা

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পালাহার, ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২১/০৮/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-১.৮১, 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

৯৭১৭৪২৭, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১

মাঃ ফা ক হােসন, 
িপতা: ত: ঈছা শখ

াম: িবেরাপাড়া, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: লাল র, 
জলা: নােটার।

াম: য়া, ডাকঘর: রেকসা, 
উপেজলা: লাল র, জলা: নােটার।

২৯/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-এ, 
এইচ.এস.িস-িব,  
িব.এসিস-২য়,    
এম.এসিস-১ম

৯৭১৭৪২৬, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪

আহসান হাবীব িছয়াম, 
িপতা: িছি র রহমান

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ন ীবাড়ী, ডাকঘর: 
হারবাইদ, উপেজলা: জয়েদব র, 
জলা: গাজী র। ২৭/১২/১৯৯৩ গাজী র

এস.এস.িস-৪.৩০, 
এইচ.এস.িস-৪.৪৪

৯৭১৭৪৭৩, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৫

মাঃ রােসল হােসন, 
িপতা: মাঃ আিজবর 
মা া

াম: দা িকিদয়া, ডাকঘর: 
িব িদয়া, উপেজলা: শল পা, 
জলা: িঝনাইদহ।

াম: দা িকিদয়া, ডাকঘর: 
িব িদয়া, উপেজলা: শল পা, 
জলা: িঝনাইদহ।

২৬/১১/১৯৮৮ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.১৩, 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

০৮৯৫৮৯০, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৭

িবউ  আ ার, িপতা: 
আঃ খােলক সরদার

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ডামরাকাি , ডাকঘর: 
কামর র, উপেজলঅ: ফিরদ র 

সদর, জলা: ফিরদ র ১৮/০৯/১৯৮৯ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০      

 াতক-২য়,

৯৭১৭৪২১, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮

খােলদা আ ার িপতা: 
আঃ খােলক সরদার

ার টকিনক া িনং স ার ১৭, 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: ডামরাকাি , ডাকঘর: 
কামর র, উপেজলঅ: ফিরদ র 

সদর, জলা: ফিরদ র ০৫/০৬১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০      

 িব.এ-২য়,

৯৭১৭৪২০, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯

মাঃ সাই ল ইসলাম 
মা ন, িপতা: মাঃ 
রিফ ল ইসলাম

ার টকিনক া িনং স ার ১৭, 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: গাংগাইল, ডাকাঘর: 
গাংগাইল উপেজলা: না াইল , 
জলা: ময়মনিসংহ। ২০/১১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৪০ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

০৭৫৫৭০৯, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০

মাঃ আল- আিমন, 
িপতা: মাঃ হাসান ইমাম

াম: হা য়া, ডাকঘর: িকেশারগ , 
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
িকেশারগ ।

াম: হা য়া, ডাকঘর: 
িকেশারগ , উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ । ০১/০২/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৮১৪৬৪২৪, তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২

মাঃ আিন র রহমান, 
িপতা: মাঃ ইজা ল হক

াম: আ াত পাড়া, ডাকঘর: 
চাটেমাহর, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা।

াম: আ াত পাড়া, ডাকঘর: 
চাটেমাহর, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা। ১৫/১০/১৯৮৯ পাবনা

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০       

াতক-২য়, াতেকা র-
২য়

৭২৯১৩৮৬, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩

রািজয়া লতানা, িপতা: 
মাঃ রিবউল আউয়াল

বাসা নং-২০৪, িহে াল-৬, 
আগারগ ও তালতলা সরকারী 
কেলানী মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

১২ নং সাইন বাড, বলী রাড, 
র পাড়া পি ম আ াফাবাদ, 

৫৭, লতানগ , ঢাকা-১২১১। ১৩/০৩/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০      

 াতক-২য়, 
াতেকা র-২য়

৮৫৮২৩৩৫, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬

মাঃ আশরা ল 
ইসলাম, িপতা: ত: 
আ ল কােশম

াম: ব ভিব  ডাকঘর: তছাড়া, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: রং র।

াম: ব ভিব  ডাকঘর: তছাড়া, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: 
রং র। ০১/০৭/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.৯৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫০       

াতক-২য়      
াতেকা র-২য়

৯৭১৭৩৮৩, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭

মাঃ আলমগীর েসন, 
িপতা: মাঃ হািলম 
উি ন

াম: বলিদয়া, ডাকঘর: কাওরাইদ, 
উপেজলা: র, জলা: গাজী র।

াম: বলিদয়া, ডাকঘর: 
কাওরাইদ, উপেজলা: র, 
জলা: গাজী র।

০২/০১/১৯৮৯ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

৮৫৮২৩৭০, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-



৬৮

তাহিমনা আ ার িপতা: 
ত: িফেরাজ িময়া

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পা িরয়া খানেটক, ডাকঘর: 
বাদালদী, উপেজলা: রাগ, জলা: 
ঢাকা।

০৫/০১/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০    

িব.কম(িড ী)-২য়

৭৫২৯৫৭৭, তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০

পােভল িসকদার িপতা: 
মাঃ লাল িময়া

াম: ডাকলাহা , ডাকঘর: 
কড়াইল, উপেজলা: িমজা র, 
জলা: টাগাইল।

াম: ডাকলাহা , ডাকঘর: 
কড়াইল, উপেজলা: িমজা র, 
জলা: টাগাইল। ২৫/১০/১৯৯৪ টাংগাইল

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০      

 াতক-৫.০০   
াতেকা র-চলমান

৭৬১১৫৬৪, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৭১

রৗজা র রা ান িপতা: 
মাঃ িগয়াস উি ন

িহে াল-খ, ২০৬, তালতলা 
সরকাির কেলানী, ২৮নং ওয়াড, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: িদলাল র, ডাকঘর: 
বারপাড়া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১৫/১০/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
িডে ামা-২.৫৫

৮৫৮২৩১১, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫

মাঃ মাজহা ল 
ইসলাম, িপতা:  মাঃ 
রিফ ল ইসলাম

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: গাংগাইল, ডাকাঘর: 
গাংগাইল উপেজলা: না াইল , 
জলা: ময়মনিসংহ। ২৫/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০৭৫৫৭১০, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭

মাঃ মা ন হাসাইন 
িপতা: মাঃ ইয়ািছন 
কিবরাজ

িদসান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইন: বাড়ী নং-
০২, রাড নং-০৪, সনপাড়া, পবতা, 
িমর -১০, ঢাকা-১২১৬।

াম: তিলখালী, ডাকঘর: 
লাউকাঠী, উপেজলা: প য়াখালী 
সদর, জলা: প য়াখালী। ২০/০২/১৯৮৭ প য়াখালী

দািখল-২.০৮        
আিলম-৩.০০

০৪৯৭৩৫২, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮

সািদকা আলম িপতা: 
মাঃ খিল র রহমান

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), আগারগ ও তালতলা, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: শর র নয়া পাড়া, ডাকঘর: 
চর শর র, উপেজলা: শর র 
সদর, জলা: শর র। ০১/০১/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০      

 াতক-২ম

০৭৬১৩৬৫, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯

মাঃ জািমন িময়া 
িপতা: ত: আ ল হাই

চাদনী অেটা হাউস, ১৭৮/২, বংশাল 
রাড, ঢাকা-১১০০।

াম: বলিতব র, ডাকঘর: 
চংভােদরা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ

০১/০৫/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

০৩৯৪০১৩, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৮১

আ াহ আল মা ম 
িপতা: মাঃ শরীফ উি ন

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: হিরনাদী, ডাকঘর: হিরনাদী, 
উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১১/১২/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১৯

৯৭১৭৪৭২, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২

আল মা ন িপতা: ত: 
হিলম

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: গাংগাইল, ডাকাঘর: 
গাংগাইল উপেজলা: না াইল , 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৫/১১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০      

াতক-২য়

৯৭১৭৪৭১, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৩

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ ফজ ল হক 
হাওলাদার

াম: হাজী মহিসন রাড, ডাকঘর: 
লনা, উপেজলা: লনা সদর, 
জলা: লনা।

াম: চি র, ডাকঘর: চি র, 
উপেজলা: িজয়ানগর, জলা: 
িপেরাজ র। ২৫/১২/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-এ      

াতক-২য়

৭৬৪৯৮০১, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪

মাঃ আ  বকর িসি ক 
িপতা: মাঃ লতান 
আহেমদ

যে : মাঃ কাম ামান খান, 
ভাষক, ডা: ইয়া ব শরীফ িডি  

কেলজ, বগা ব র, বাউ ল, 
প য়াখালী।

াম: গািসংগা, ডাকঘর: 
গািসংগা, উপেজলা: বাউ ল, 
জলা: প য়াখালী। ১৫/০১/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-১.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

৫৫১৪৫০৮, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫

মাঃ আল-আিমন িপতা: 
ওমর ফা ক

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: হাইধন খালী, ডাকঘ: 
নামাপাড়া, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

১৫/০৮/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৫৫০৮০১, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৬

িমজা ল ইসলাম িপতা: 
ওমর ফ ক

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: পাই ড়া, ডাকঘর: পাই ড়া, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: 
ন েকানা।

০১/০১/১৯৯৭ ন েকানা

দািখল-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

৯৭১৭৪৭০, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮

তানিজনা মমতাজ 
িপতা: মাঃ জালাল 
উ ীন খান

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: লবাড়ীয়া, ডাকঘর: 
চ ীপাশা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

২৯/১১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০   

াতক-২য়

৯৭১৭৪৯০, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯

মােমনা আ ার িপতা: 
ম ল হক

ার টকিনক াল িনং স র, ১৭ 
ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 

ঢাকা-১২১৯।

াম: পাঠাকাটা, ডাকঘর: চক 
পাঠাকাটা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১২/০৬/১৯৯১ শর র

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.০০

৯৭১৭৪৯১, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০

জিহ ল ইসলাম িপতা: 
আ ল হািমদ

াম: ধীরা ম, ডাকঘর: ধীরা ম, 
উপেজলা: গাজী র সদর, জলা: 
গাজী র।

াম: ধীরা ম, ডাকঘর: ধীরা ম, 
উপেজলা: গাজী র সদর, জলা: 
গাজী র।

৩১/১২/১৯৮৮ গাজী র

এস.এস.িস- িব 
এইচ.এস.িস- এ-

৭৮৩১৯৯৪, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৯১

মাঃ রােসল িময়া 
িপতা: মাঃ ই ছ আলী

াম: ভা  সাভার, ডাকঘর: হমগ  
বাজার, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ভা  সাভার, ডাকঘর: 
হমগ  বাজার, উপেজলা: 

না াইল, জলা: ময়মনিসংহ।
১০/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ

দািখল-৩.৯৪        
আিলম-৩.৬৭

৫৪১১৩৭৬, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২

মাঃ আল-আিমন িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম

সরকাির িত মীর কেলজ াফ 
কায়াটার, মহাখালী, ঢাকা-১২১৩।

াম: মা র বাড়ী, ডাকঘর: 
িদঘাটা, উপেজলা: মিকড়ীয়া, 

িপেরাজ র।
০১/০১/১৯৯২ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০  

াতক-২.৭১

০৭৬৯০৩৩, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৪

মাঃ হািনফ উি ন 
িপতা: মাঃ অঅনছার 
আলী

যে , আ  তােহর, মৗিলক 
া রতা ক  (৬৪ জলা) 

উপা ািনক িশ া েরা, ২৩২/১, 
তজগ ও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

গাম: তা ক শাহাবাজ, ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া 
জলা: রং র। ১০/১১/১৯৯৩ রং র

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০  

াতক-২য়

০২৩২৩০৮, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৫

মাঃ ল কিরম িপতা: 
মাঃ ফজ ল কিরম

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১২/০৭/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস- ৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৭৮০১১৫, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬

মাঃ মহািসন হােসন 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান

াম: দবনগর, ডাকঘর: দবনগর, 
উপেজলা: সাত ীরা, জলা: 
সাত ীরা।

াম: দবনগর, ডাকঘর: দবনগর, 
উপেজলা: সাত ীরা, জলা: 
সাত ীরা। ১৪/১০/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২০     

াতক-২য়       
এম.িবএস-২য়

৭৫৫০২৮৬, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭

মাঃ রজাউল কিরম 
িপতা: মাঃ ফজ ল 
কিরম

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/১২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

       দািখল-৪.১৯       
  আিলম-৩.৭৫

০৭৮০১১৪, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮

মাঃ জয় ল আেবদীন 
িপতা: মাঃ বারহান 
উ ীন

াম: বাহা র র, ডাকঘর: 
বাহা র র, উপেজলা: ভড়ামারা, 
জলা: ি য়া।

াম: বাহা র র, ডাকঘর: 
বাহা র র, উপেজলা: ভড়ামারা, 
জলা: ি য়া।

০৮/০৫/১৯৯১ ি য়া

এস.এস.িস- ৪.০৯ 
িডে ামা-৩.০৭

৭৭৭০৪৬১, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯

মাঃ আল-আমীন িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক

১৩ হাজী মহিসন রাড, ডাকঘর: 
লনা, উপেজলা: লনা সদর, 
জলা: লনা।

চি র, ডাকঘর: চি র হাট, 
উপেজলা: িজয়ানগর, জলা: 
িপেরাজ র।

১০/১২/১৯৮৯ িপেরাজ র

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব      

াতক-১ম

৭৬৪৯৮০২, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১০০

মাঃ আলাউি ন িপতা: 
মাঃ আ ল কােশম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: হাসনগর, ডাকঘর: জীবন 
গ  বাজার, উপেজলা: 
বা ারাম র, জলা: 
া ণবািড়য়া।

০৩/০১/১৯৯১ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০      

িব.িবএস-২য়

১৩০৯৯২৭, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১

মাঃ ের আলম িপতা: 
মাঃ ম  িময়া

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: গারচর, ডাকঘর: গারচর, 
উপেজলা: মঘনা, জলা: িম া। ৩০/১০/১৯৯০ িম া

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

১৩০৯৯২৯, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১০২

বনী আিমন িপতা: ত: 
আ ল মিজদ

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পািনসাইল, ডাকঘর: 
রাম ড়া, উপেজলা: িনয়ামত র, 
জলা: নওগ

২৫/০৮/১৯৮৮ িম া

       দািখল-২.৫৮       
  আিলম-২.৬৭

১৩০৯৯১০, তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩

মাঃ হাসান শরীফ 
িপতা: মাঃ ই ািহম

যে : আ ল কালাম আজাদ, 
জানাল সেটল ম  অিফস, 

টাংগাইল।

াম: ংগর, ডাকঘর: রায়াইল, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা। ০১/১১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৬

৮০৫০৫৫৫, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৪

মাঃ নািজম আহেমদ 
অ  িপতা: মাঃ 
আলতাফ হােসন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ব ডগাইর, ডাকঘর: 
সা িলয়া, উপেজলা: ডমরা, 
জলা: ঢাকা-১৩৬১। ০৫/০৭১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৫৯৭০৩২, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৫

মাঃ আ  হািনফ িপতা: 
মাঃ মাতােলব ধা

াম: দাপা-ই াক র, ডাকঘর: 
ফ া, উপেজলা: নারায়নগ  সদর, 
জলা: নারায়নগ ।

দি ণ আদম র, ডাকঘর: বড় 
গাপালদী, উপেজলা: দশিমনা, 
জলা: প য়াখালী।

২৩/১১/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০      

িডি  পাস-২য়

০৫৪৪১৮৪, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬

মাঃ গালাম িকবিরয়া 
আক  িপতা: মাঃ 
শামছ উি ন আক

যে : মাঃ মিশউর রহমান 
আক , স টিলিপকার, র -৩, কর 
অ ল-১, ঢাকা, ২য় ১২তলা 
সরকাির অিফস ভবন, ৩য় তলা, 
স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

াম: বেহ রী, ডাকঘর: 
আঠারবাড়ী, উপেজলা: ঈ রগ , 
জলা: ময়মনিসংহ।

১১/০৯/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৫

০০১৬৬২৪, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৭

ওয়া দ িময়া িপতা: 
ত: আ র রিহম

াম: কিনপাড়া, ডাকঘর: পড়ীহাট, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া।

াম: কিনপাড়া, ডাকঘর: 
পড়ীহাট, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

০১/০৯/১৯৯৩ ব ড়া

       দািখল-৩.৬৩      
   আিলম-৩.৮৩

৪২৮৮৬৯১, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৮

মিফ ল ইসলাম িপতা: 
রিহম উি ন

াম: হাসনিখলা, এল.এইচ িখলা, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র।

াম: হাসনিখলা, এল.এইচ িখলা, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ১০/১২/১৯৯৩ শর র

       দািখল-৪.৮১       
  আিলম-৩.৯৩

৬৯১৮৬০১, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৯

িজিনয়া আ ার িপতা: 
মাঃ  হােসন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পি ম শওড়াপাড়া, 
ডাকঘর: িমর র, উপেজলা: 
িমর র, জলা: ঢাকা।

১৭/১২/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০     

িব.িব.এ-৩.৪১

৮৯৮৯৮১১, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: আ ল বােরক 
সরদার

আইেমানা িভলা, সড়ক নং-১৯২, 
সানারপাড়, িসি রগ , নারায়নগ ।

াম: চর হাসনাবাদ, ডাকঘর: 
দশিমনা, উপেজলা: দশিমনা, 
জলা: প য়াখালী। ০১/১২/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০     

াতক-২য়      
াতেকা র-২য়

১০১৮৯৩৪, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১১

মাঃ জািমল হাসাইন 
িপতা: মাঃ রমজান 
আলী

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: গয়ড়া, ডাকঘর: কালাহাট, 
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: নওগ

১৫/০৩/১৯৯৩ নওগ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

০৮৯৫৮৬৭, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২

মাঃ আিত র রহমান 
ফারাজী িপতা: মাঃ 
গালাম রহমান ফারাজী

মিনডা য়া, ডাকঘর: নািজমখান, 
উপেজলা: রাজারহাট, জলা: 

িড় াম।

মিনডা য়া, ডাকঘর: নািজমখান, 
উপেজলা: রাজারহাট, জলা: 

িড় াম। ১০/১০/১৯৯৪ িড় াম

       দািখল-৫.০০       
  আিলম-৪.৪২

৭৯২৮৬৭৫, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩

মাঃ আিশক উি ন 
িপতা: ত: মাঃ আ ল 
নঈম

াম: উ র মািনকনগর, ডাকঘর: 
ওয়ারী, উপেজলা: গদা, জলা: 
ঢাকা।

াম: উ র মািনকনগর, ডাকঘর: 
ওয়ারী, উপেজলা: গদা, জলা: 
ঢাকা। ২০/০৭/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০    

াতক-২য়      
াতেকা র-২য়

৯৮৬৬৮৯৪, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১৫

মাঃ স জ হােসন 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: তছািরয়া, ডাকঘর: 
ীপগ হাট, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ ০২/০২/১৯৯৬ নওগ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৮৯৬০২৬, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬

পালী আ ার িপতা: 
মাঃ মাজাে ল হক

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কয়া ড়ী কা া পাড়া, 
ডাকঘর: েধরচর, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র। ০৭/০২/১৯৯২ শর র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

৯৭১৭৪৮৯, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭

িবনা আ ার িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চািরআিন পাড়া, ডাকঘর: 
না াইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৮/০৬/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.২৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৬    

াতক-২য়      
াতেকা র-১ম

০২৪৯৬৯০, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮

মাঃ তাসনীম নাল 
িপতা: মাঃ মামতাজ 
উি ন

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

প ছবাড়ীয়া, ডাকঘর: গাংগাইল 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২১/১২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৭১৭৪৬৯, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৯

মাঃ িদদা ল আলম 
িপতা: মাঃ আিজ ল 
হক

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাথাকাটা, ডাকঘর: চক 
পাথাকাটা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

০৯/০৯/১৯৮৮ শর র

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৯৭১৭৪৫৬, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০

মাঃ শাহ আলম িপতা: 
ত: লালিময়া াং

াম: িশিহ র, ডাকঘর: সয়দ 
আহ দ কেলজ, উপেজলা: ব ড়া।

াম: িশিহ র, ডাকঘর: সয়দ 
আহ দ কেলজ, উপেজলা: ব ড়া। ২৭/১০/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৫

০৮৯৫৯০০, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭
৩০০/-

১২১

মাঃ হলাল উি ন 
িপতা: মাঃ আ স 
সালাম হাওলাদার

বাসা নং-২০, সড়ক নং ১/এ 
লশান-১, লশান মেডল টাউন, 

ঢাকা-১২১২।

াম: দি ণ ছয়গ ও, ডাকঘর: 
নােগরপাড়া, উপেজলা: 
গাসাইরহাট, জলা: শরীয়ত র। ১০/০১/১৯৮৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০২৪৯৭০০, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২

মাঃ সাগর হােসন 
িপতা: মাঃ মা াফফর 
সানার

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: বলরাম র, ডাকঘর: ীপগ  
হাট, উপেজলা: বালগাছী, জলা: 
নওগ । ০৫/০১/১৯৯৬ নওগ

দািখল-২.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.১২

০৮৯৬০২৩, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩

আ াহ আল মাহ দ 
িপতা: মীর মাঃ 
মাজহা ল ইসলাম

াম: উ র রােয়রবাগ, ডাকঘর: 
মা য়াইল ( ধাবাড়ী), উপেজলা: 
যা াবাড়ী, জলা: ঢাকা।

াম: জারবাড়ীয়া, ডাকঘর: 
লবাড়ীয়া, উপেজলা: 
লবাড়ীয়া, জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

১৫৯৭০২৯, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৪

মা ািফজ িপতা: 
িনজাম উি ন

১৮৭, আলমিদনা ার, 
িনউমােকট, ধানমি , ঢাকা-১২০৫।

াম: চর হরী, ডাকঘর:  
ছাটগা য়া, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৯২ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩    

াতক-২য়      
াতেকা র-২য়

০৭১৫৩৪৮, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫

কাম ল হাসান পলাশ 
িপতা: জামাল উি ন

িনউলাইট কমািশয়াল ইন: ১৬৭, 
পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।

াম: িশকার র, ডাকঘর: 
িশকার র, উপেজলা: কসবা, 
জলা: া ণবািড়য়া। ১২/১২/১৯৯৭ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১১০৭৭৪৫, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬

মাঃ দেলায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ আ ল 
লিতফ

শশরা হাজী পাড়া, ডাকঘর: 
ফািসলা, উপেজলা: সদর, জলা: 
িদনাজ র।

শশরা হাজী পাড়া, ডাকঘর: 
ফািসলা, উপেজলা: সদর, জলা: 
িদনাজ র।

৩১/০৭/১৯৮৮ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৪

৮৫৮২৩৭৩, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৭

শফালী আ ার িপতা: 
মাঃ মেছর মা া

বাসা-৯, রাড নং-৯/এ, ধানমি -
২৭, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৯।

াম: মিমন মা র ডা ী, 
ডাকঘর: মিমন খার হাট, 
উপেজলা: ফিরদ র সদর, জলা: 
ফিরদ র।

২৫/১০/১৯৮৭ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৮০ 
িডে ামা-৩.৪২   
ইনি িনয়ািরং-

১৩৪৯৭০১, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮

নয়ন হােসন িপতা: 
আ ল খােলক

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

তখিরয়া, ডাকঘর: ীপগ  হাট, 
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: 
নওগ । ০১/০৩/১৯৯২ নওগ

দািখল-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩   

াতক-২য়

০৮৯৬০২৪, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০

মাঃ আ র রিহম 
িপতা: মাঃ আিমর 
হােসন

এনােয়তগ  লন, ২২ নং 
িনউমােকট হাজারীবাগ, ঢাকা-
১২০৫।

এনােয়তগ  লন, ২২ নং 
িনউমােকট হাজারীবাগ, ঢাকা-
১২০৫।

১৩/০৭/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

১১৮৪২৯২, তািরখ: 
০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩১

মাঃ েবল িময়া িপতা: 
মাঃ নাগর আলী

াম: চাউনা, ডাকঘর: না ার, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা।

াম: চাউনা, ডাকঘর: না ার, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা। ২০/০১/১৯৯৮ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-১.৮৩

৭১০৩৫৪৯, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩২

সাবিরনা মমজাত িপতা: 
মাঃ আ ল হক

াম: পি ম িবেলরব , ডাকঘর: 
জিকগ , উপেজলা: জিকগ , 
জলা: িসেলট।

াম: পি ম িবেলরব , ডাকঘর: 
জিকগ , উপেজলা: জিকগ , 
জলা: িসেলট।

০৫/১০/১৯৯২ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০    

াতক-২.৭৩

৪৩৬৫০৬১, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৪

লক িকেশার  
িপতা: পেরশ িকেশার 

াম: কাল য়া ডাকঘর: িব া , 
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
িকেশারগ ।

াম: কাল য়া ডাকঘর: িব া , 
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
িকেশারগ । ১০/০৭/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
িডে ামা-২.৯৬

৮১৪৬৪৪২, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩৫

হরলাল চ  সরকার 
িপতা: অমল চ  সরকার

াম: বাস া, ডাকঘর: ভয়াং, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী।

াম: বাস া, ডাকঘর: ভয়াং, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী। ০৩/০২/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০   

াতক-অ য়নরত 
৩য়বষ

০৮৯৬২৪৭, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৬

মাইয়া ইসলাম িশ 
িপতা: মাঃ ফা ক 
হােসন

াম: নািজর র, ডাকঘর: 
নািজর র, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র।

াম: নািজর র, ডাকঘর: 
নািজর র, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র। ১৫/১২/১৯৯৫ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

৫৮৮৪৮১৩, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৭

ব ব চ  সরকার িপতা: 
নীল চ  সরকার

৯৩/১, সরদার কমে  ২য়তলা 
ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং 
স ার, তালতল, আগারগ ও, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

াম: িকসমত বােড় া, ডাকঘর: 
ভেবর বাজার, উপেজলা: বধলা, 
জলা: ন েকানা। ০১/০৫/১৯৯৩ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৮৭৭৯৯৮, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৮

মা ািফ র রহমান 
িপতা: ত আ ল 
মাতােলব সরকার

াম: নলচা পড়া কা া, ডাকঘর: 
নলচাপড়া, উপেজলা: ল র, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: নলচা পড়া কা া, ডাকঘর: 
নলচাপড়া, উপেজলা: ল র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০   
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৭৩৩২৭১৯, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯

মাঃ এরশাদ িময়া 
িপতা: মাঃ ছ িময়া

১৬১/১/এ, উলন রাড, রাম রা, 
িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯।

াম: দশেদানা, ডাকঘর: 
বা ারাম র উপেজলা: 
বা ারাম র জলা: বা-বাড়ীয়া। ০৮/১০/১৯৯২ িব-বাড়ীয়া

এস.এস.িস-২.৯০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৮

০২৪৯৬৭১, তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১

মাঃ আিন র রহমান 
িপতা: মাঃ আ ল 
আউয়াল িময়া।

াম: চাির াম, ডাকঘর: িমজানগর, 
উপেজলা: সাভার, জলা: ঢাকা।

াম: চাির াম, ডাকঘর: 
িমজানগর, উপেজলা: সাভার, 
জলা: ঢাকা। ০১/০৩/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০   
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১১০১৩১, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২

মাঃ জাকািরয়া িপতা: 
মাঃ বা ল িময়া

াম: বাইনচটকী, ডাকঘর: 
কাকিচড়া, উপেজলা: পাথরঘাটা, 
জলা: বর না।

াম: বাইনচটকী, ডাকঘর: 
কাকিচড়া, উপেজলা: পাথরঘাটা, 
জলা: বর না।

০৮/০২/১৯৯১ বর না

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

১১২৫৮৮৩, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৩

িমজা র রহমান িপতা: 
িনজাম উি ন

যে : মাঃ রােশদ উি ন, 
ক ািশয়ার, জলা সমবায় অিফস, 
ল ী র সদর, ল ী র।

াম: চর গাসাই, ডাকঘর: িবিবর 
হাট, উপেজলা: রামগিত, জলা: 
ল ী র। ১০/০২/১৯৯৭ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

০২৯০৯১৩, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪৪

জামাল উি ন িপতা: 
ল ইসলাম িসকদার

ই িরয়া ব পাড়া াব রাড, ঢাকা 
টিমল , করানীগ , ঢাকা-১৩১১।

াম: দি ণ ছয়গাও ডাকঘর: 
নােগরপাড়া, উপেজলা: গাসাইর 
হাট, জলা: শরীয়ত র। ০১/০১/১৯৮৯ শরীয়ত র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০  

াতক-২য়

১৫৯৭০২৪, তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫

স ব পাল িপতা: িদলীপ 
পাল

াম: কা য়ারা, ডাকঘর: মাধব র, 
উপেজলা: মাধব র, জলা: হিবগ ।

াম: কা য়ারা, ডাকঘর: 
মাধব র, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ ।

১৭/০৫/১৯৮৯ হিবগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৬৯৫৮৮৮, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৭

আশরা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আইন 
উি ন ইয়া

রাইিজংসান কি উটার িনং 
স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , 

তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: পং লন, ডাকঘর: রায় টী, 
উপেজলা: ইটনা, জলা 
িকেশারগ । ১২/১০/১৯৯৪ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১০৮০৫১০, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮

মাঃ আল ইমরান 
হােসন িপতা: মাঃ আ  

সাঈদ

গ-১৬৫/১, ল রাড, মহাখালী 
লশান, বনানী, ঢাকা-১২১২।

াম: দি ণ অিভরাম র ডাকঘর: 
চ গ , উপেজলা: বগমগ , 
জলা: নায়াখালী।

১৮/০৯/১৯৯০ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.৩১ 
িব.এফ.এ িড ী-২য়

০৭৬৯০১২, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৯

মাঃ রািশ ল ইসলাম 
িপতা: রিফ ল ইসলাম

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রহাই অ ধর, ডাকঘর: 
নারায়ন খালা, উপেজলা: নকলা, 
শর র।

২০/০৫/১৯৯২ শর র

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

িব.এ-২য়

১৩৪২৮৫৭, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫০

মাঃ বিশ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম

াম: নায়াপাড়া, ডাকঘর: ঝলম, 
উপেজলা: ব ড়া, জলা: িম া।

াম: নায়াপাড়া, ডাকঘর: ঝলম, 
উপেজলা: ব ড়া, জলা: িম া।

০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৪৩৪৫৬৭, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫১

সািদয়া আলম পােয়ল 
িপতা: মাঃ শাহ আলম

৩৮৬ নং বাদ র, হাই ল রাড, 
গ ািরয়া, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

৩৮৬ নং বাদ র, হাই ল রাড, 
গ ািরয়া, কদমতলী, ঢাকা-

১২০৪।
০৯/১০/১৯৯৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
িব.এ- অ য়নরত

২১৪৮৭১৩, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫২

মাঃ সােহল িময়া 
িপতা: মাঃ হায়দার 
আলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: গারচর, ডাকঘর: গারচর, 
উপেজলা: মঘনা, জলা: িম া। ১০/০২/১৯৯০ িম া

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

িব.িব.এস- ১ম

১৩০৯৯৩০, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৩

মাহা দ ওসমান গিন 
িপতা: মাহা দ 
িছি র রহমান

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সানার চার, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: মঘনা, 
জলা: িম া। ০১/০১/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

িব.িব.এস- ১ম

১৩০৯৯২৮, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৫৪

িরপা দাস িপতা: রাখাল 
চ  দাস

যে : রাখাল চ  দাস, বাংলােদশ 
পাট গেবষণা ইিনি উট 
মািনকিময়া এিভিনউ, মাহা দ র, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: নগর কা া, ডাকঘর: নগর 
কা া, উপেজলা: শের বাংলা 

নগর, ঢাকা। ০১/০১/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

১৪৯৩২৫৮, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৫

রািবয়া আ ার িপতা: 
ত: মিফ ল ইসলাম

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: গৗির র, ডাকঘর: 
পাড়াগাও, উপেজলা: ভা কা, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১০/০৫/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৭৮০০৩৭, 
তািরখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬

িম ন চ  দ  িপতা: 
নীল চ  দ

াম: কামাল র, ডাকঘর: সরারচর, 
উপেজলা: বািজত র, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: কামাল র, ডাকঘর: 
সরারচর, উপেজলা: বািজত র, 
জলা: িকেশারগ । ০১/১০/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

৪৯৬৫৪২০, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৯

শারিমন লতানা িলনা 
িপতা: মাঃ খাই ল 
বাসার

ডাকলাখালী, ডাকঘর: িবদখালী, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী।

ডাকলাখালী, ডাকঘর: 
িবদখালী, উপেজলা: িমজাগ , 
জলা: প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০৫

৪৯৯২৮৬১, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬০

মাঃ সাহাদাত হােসন 
হাওলাদার িপতা: মাঃ 
আ স সােলক

বিরশাল মিডেকল হল (কাওফার) 
কদম তলা খাল পাড়, আগানগর, 
দি ন করানীগ , ঢাকা-১৩১০।

াম: বীর মহল, ডাকঘর: গাভা, 
উপেজলা: ঝালকাঠী সদর, জলা: 
ঝালকাঠী। ২০/০২/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৮৯৯৯৩৩০, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬২

ফােতমা খা ন িপতা: 
মিনর আহে দ

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: জাহানারা মি ল, ঘাষবাগ, 
ডাকঘর: কিবরহাট, উপেজলা: 
কিবরহাট, জলা: নায়াখালী। ০৯/০২/১৯৮৮ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৫৫২৮৫২, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩

মাঃ হািব র রহমান 
িপতা: ত. মাঃ 
ফজ র রহমান

বাসা-১০৬, সড়ক-৪, এিভিনউ-৫, 
প বী, িমর র, ঢাকা।

বাসা-১০৬, সড়ক-৪, এিভিনউ-৫, 
প বী, িমর র, ঢাকা। ০৮/১১/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৬০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৬

০৬৬৬৫২৮, 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৪

মন হালদার িপতা: 
দশরথ হালদার

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িমরাকা , ডাকঘর: 
বাউকা , উপেজলা: ঝালকা , 
জলা: ঝালকা ।

১০/০৫/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-১.৭০ 

াতক-৩.০০

৯৭১৭৪৯৯, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬

িরফাত আরা বগম 
িপতা: এস.এম িসরাজ 
উদ দৗলা

িব-১৬, িজ-৭ মিতিঝল এিজিব 
কলনী, মিতিঝল, ঢাকা।

াম: ব গা র, ডাকঘর: 
ভর াজহাট, উপেজলা: িমরসরাই, 
জলা: চ াম।

০৯/১২/১৯৯৪ চ াম

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

৯৮৬৬৯১২, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-



১৬৭

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ ম 
হাওলাদার

িদ-সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইনি উট, 
বাড়ী নং-২ রাড নং-৪, সনপাড়া 
পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬।

াম: খিলসাখালী, ডাকঘর: 
খিলসাখালী, উপেজলা: য়াখালী 
সদর, জলা: প য়াখালী। ২০/১২/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

০৮৯৬২৪৯, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৮

আফজাল হাসাইন 
িপতা: আ ল মিজদ

িদ-সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইনি উট, 
বাড়ী নং-২ রাড নং-৪, সনপাড়া 
পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬।

চারা িনয়া, ডাকঘর: গড়াখালী, 
উপেজলঅ: প য়াখালী, জলা: 
প য়াখালী ০২/০৩/১৯৯০ প য়াখালী

দািখল-৩.০৮ আিলম-
৩.১৭       ফাযল-৩.১৭ 
          কািমল-৩.৬০

০৮৯৬২৪৮, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯

মাঃ আসা ামান 
িফেরাজ িপতা: মাঃ 
আ  সাঈদ

একতা কমে , িব-১১, িস-৯, 
আগারগ ও তালতলা, সরকারী 
কেলানী, শের বাংলা নগর ঢাকা-
১২০৭।

াম: কামারপাড়া, ডাকঘর: 
লবািড়য়া, উপেজলা: িমর র, 

জলা: ি য়া। ২২/১১/১৯৮৮ ি য়া

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-১.৮০ 

াতক-২য়

০৪৯৭৩৯৩, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭১

মেহদী হাসান, িপতা: 
ল ইসলাম

াম: িনিশ ারা, ডাকঘর: মিড়য়া, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া।

াম: িনিশ ারা, ডাকঘর: মিড়য়া, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া। ১৬/০৬/১৯৯০ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য়

৪২৮৮৭১২, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭২

সাই ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ তােহর উি ন

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভা য়া, ডাকঘর: দ া/ 
০৫, উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

০৩/০১/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

১৩০৯৯৭৩, 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৩

পাথ হাওলাদার িপতা: 
নারায়ন চ  হাওলাদার

াম: জেল পাড়া রাতন কেলজ, 
ডাকঘর: জালকাঠী সদর, উপেজলা: 
ঝালকাঠী সদর, জলা: ঝালকাঠী।

াম: জেল পাড়া রাতন কেলজ, 
ডাকঘর: জালকাঠী সদর, 
উপেজলা: ঝালকাঠী সদর, জলা: 
ঝালকাঠী।

০১/০১/১৯৯৪ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৩৯২৩৩০, 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৪

মাঃ চান িময়া িপত: 
আ ল মােলক

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রহাই অ ধর, ডাকঘর: 
নারায়ন খালা, উপেজলা: নকলা, 
শর র।

১৫/০৭/১৯৯৪ শর র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

১৩০৯৯৪৬, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৬

মাঃ রাউ র ইসলাম 
িপতা: আ র রিশদ িময়া

াম: িল আউিলয়া র, ডাকঘর: 
রনেগাপালদী উপেজলা: দশিমনা, 
জলা: প য়াখালী।

াম: িল আউিলয়া র, ডাকঘর: 
রনেগাপালদী উপেজলা: দশিমনা, 
জলা: প য়াখালী। ২৯/১১/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-৩.১৯

০৭৫৫৬৬৬, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৭

মাঃ আ  তােহর িপতা: 
মাঃ আঃ লিতফ

াম: মালদহ, ডাকঘর: দাউদ র, 
উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

াম: মালদহ, ডাকঘর: দাউদ র, 
উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

১০/০১/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
িডে ামা-৩.১২

০৫৫২৮৫০, 
তািরখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-



১৭৮

দােলনা আ ার িপতা: 
মাঃ আ ল সালাম

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কাজীর আমা , ডাকঘর: 
ল ীগ , উপেজলা: ন েকানা, 
জলা: ন েকানা।

০২/০৩/১৯৯৬ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

১৩০৯৯৪৭, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৯

তৗিহ ল ইসলাম 
চৗ রী িপতা: তাজল 

ইসলাম চৗ রী

যে : তাজল ইসলাম চৗ রী 
(অিফসার), পালী াংক 
িলিমেটড, সনািনবাস, শাখা, ঢাকা 
সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬।

াম: ব সােহব নগর ডাকঘর: 
পর রাম, উপেজলা: পর রাম, 
জলা: ফনী। ১০/১১/১৯৯০ ফনী

এস.এস.িস-(এ-) 
এইচ.এস.িস-(এ-)

০৮৭৭৯৫২, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮০

মাহ র রহমান িপতা: 
লাল িময়া

৪৩০/এ, ৫ম তলা ইকবাল রাড, 
পি ম শওড়া পাড়া, িমর র, ঢাকা-
১২১৬।

াম: ব শৗল বী, ডাকঘর: 
শৗল বী, উপেজলা: সদর র, 
জলা: ফিরদ র।

১০/১০/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

০৭১৫৪৩৫, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩

মাঃ কাম ামান 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম

াম: ক াব , ডাকঘর: পশহর, 
উপেজলা: রং র সদর, জলা: 
রং র।

াম: বাগডহরা, ডাকঘর: 
আলমাবাদতর, উপেজলা: 
গংগাচড়া, জলা: রং র। ০৪/০২/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৪ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৪৯৪৮২২৭, তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪

সাই ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ ফেয়জ আহ দ

িব-৯/িজ-৪, এ.িজ.িব কেলানী, 
মিতিঝল, ঢাকা।

জািমরা, ডাকঘর: পরতী ভাসািন 
মােকট, উপেজলা: সদর দি ণ, 
জলা: িম া

১০/১২/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

০৩৯৪০৩৩, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৫

মাঃ রািকব চৗ রী 
িপতা: মাঃ তা ল 
ইসলাম চৗ রী

িব-৯/িজ-৪, এ.িজ.িব কেলানী, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম: শেমষ র, ডাকঘর: 
ময়নামিত বাজার, উপেজলা: 
িড়চং, জলা: িম া।

২২/১২/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০৩৯৪০৩২, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৬

শিহ ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ বর ি ন বপারী

াম: চাকলাদার ডা ী, ডাকঘর: 
ঢউখালী, উপেজলা: সদর র জলা: 

ফিরদ র।

াম: চাকলাদার ডা ী, ডাকঘর: 
ঢউখালী, উপেজলা: সদর র 
জলা: ফিরদ র। ৩০/১১/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

০৭১৫৪৩৪, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭

মাঃ কাম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ন র 
আলী হাওলাদার

াম: নাচনমহল ডাকঘর: 
নাচনমহল, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: নাচনমহল ডাকঘর: 
নাচনমহল, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী। ২৩/১২/১৯৮৯ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৮০৫৩১২৪, 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮

মাঃ এনা ল হক িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক

আর-১২/৪ হাসপাতাল জান, 
িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০।

ত য়া চ দ র, ডাকঘর: ত য়া 
চ দ র, উপেজলা: বগমগ , 
জলা: নায়াখালী।

২৫/০৭/১৯৯৪ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৪৩২৫৯১, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮৯

খািদজা আ ার িপতা: 
মাঃ আঃ মিতন 
ধানীয়া

বাসা-২ ও সড়ক-৯, ব ডগাইর 
(উ র সানারপাড়), সা িলয়া 
ডমরা, ঢাকা-১৩৬১।

বাসা-২ ও সড়ক-৯, ব ডগাইর 
(উ র সানারপাড়), সা িলয়া 
ডমরা, ঢাকা-১৩৬১। ১৬/০১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৯৯৯৩৪৭, 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯২

মাঃ আেনায়ার জািহদ 
িপতা: ত: তফা ল 
হােসন

াম: ধরিখলা গাইটাল, ডাকঘর: 
িকেশারগ , উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: িকেশারগ ।

াম: ধরিখলা গাইটাল, 
ডাকঘর: িকেশারগ , উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ । ২৫/০৭/১৯৯১ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৩

১৩০৯৮৯২, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৩

হািফ র রহমান িপতা: 
ত: সয়দ হােসন ী

াম:+ডাকঘর: চি গড়,  উপেজলা: 
গা র, জলা: ন েকানা।

াম:+ডাকঘর: চি গড়,  
উপেজলা: গা র, জলা: 
ন েকানা। ১৩/১১/১৯৮৮ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫১৬৪১৫০, তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫

মাঃ েবল িময়া িপতা: 
মাঃ মাঃ মিজবর 

রহমান

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পায়াভাগ, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

০৪/১২/১৯৯২ শর র

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৭১৭৫০৭, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৬

তানিজয়া ইসলাম িপতা: 
শহী ল ইসলাম

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: শালািকয়া কািনকাটা, 
ডাকঘর: িকেশারগ , উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ । ৩০/১৯/১৯৯৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫

০৫৫০৮০৭, 
তািরখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৭

িরিম আ ার িপতা: 
ত: দেলায়ার হােসন

িরিম আ ার, যে : মী আ ার, 
িষ ম ণালয়, ভবন-৪, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা।

াম: চালেত তলা, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বােগরহাট, জলা: 
বােগরহাট।

৩১/১২/১৯৯৪ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৪৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫ 

াতক-পরী াথ

৮৯৯৯৩১৯, 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৮

মাসা ৎ মা মা িপতা: 
মাহা দ অিহ ামান

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ক র, ডাকঘর: গািসংগা, 
উপেজলা: র, জলা: গাজী র।

৩০/১২/১৯৮৯ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৫৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯

৮৫৮২৪০১, 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯

মাঃ এিলচ ইবেন 
ইকবাল িপতা: মাঃ 
ইকবাল হােসন

াম: কেলজ রাড ( পনগর), 
ডাকঘর: ঈ রদী, উপেজলা: 
ঈ রদী, জলা: পাবনা।

াম: কেলজ রাড ( পনগর), 
ডাকঘর: ঈ রদী, উপেজলা: 
ঈ রদী, জলা: পাবনা। ২৬/০৭/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
িডে ামা-৩.৩০

৭২৯৪২৯৫, তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২০০

মায়াে ম হােসন 
িপতা: কিলমউি ন

াম: আ িলয়া ডাকঘর: ধামরাই, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা।

াম: আ িলয়া ডাকঘর: ধামরাই, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা।

১০/০১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৩১৪, 
তািরখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-



২০১

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িপতা: মায়াে ম 
হােসন আক

াম: পী আেগর পাড়া, ডাকঘর: 
জািমর বাড়ীয়া, (হাট), উপেজলা: 
গাবতলী, জলা: ব ড়া।

াম: পী আেগর পাড়া, ডাকঘর: 
জািমর বাড়ীয়া, (হাট), উপেজলা: 
গাবতলী, জলা: ব ড়া। ২৪/১১/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৫৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯

৪২৮৮৭২৫, 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

২০৪

মাঃ আছা ল হক 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান আকন

াম: ধানী সাফা, ডাকঘর: সাফা 
ব র, উপজলা: মঠবাড়ীয়া, জলা: 
িপেরাজ র।

াম: ধানী সাফা, ডাকঘর: সাফা 
ব র, উপজলা: মঠবাড়ীয়া, জলা: 
িপেরাজ র। ২০/১২/১৯৮৮ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৪.০৫  
এইচ.এস.িস-২.৯৪

৫২৫৩০০৮ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২০৬

মাহা দ আলী আজীম 
খান িপতা: মাহা দ 
আ স সাবাহান খান

কি উটার া  (নীচতলা), ৪৭/১ 
বাংলাবাজার, া র, ঢাকা-১১০০।

াম: পশারী িনয়া, ডাকঘর: 
পশারী িনয়া, উপেজলা: 
ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র। ০১/০২/১৯৮৯ িপেরাজ র

দািখল-৪.০৮    আিলম-
৩.০৮      ফাযল-১ম    

       কািমল-৩.৯০

০৬৯৯১০৯ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২১০

নািসর উি ন িপতা: 
আ ল ওয়ােজদ

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম; বড় কালী নগর, ডাকঘর: 
বড় কালী নগর, উপেজলা: 
গাসাইর হাট, জলা: শরীয়ত র। ০১/০৩/১৯৯১ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৩৬৮ 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১১

মাঃ ামান িপতা: 
মাঃ বলাল উি ন

াম: ব িচকনমা  (বসত পাড়া), 
ডাকঘর: ডামার, উপেজলা: 
ডামার, জলা: নীলফামারী।

াম: ব িচকনমা  (বসত 
পাড়া), ডাকঘর: ডামার, 
উপেজলা: ডামার, জলা: 
নীলফামারী।

০৫/০৩/১৯৮৯ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

৭০৯৯০৯৯ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১২

মাঃ িরমন হােসন 
িপতা: মােজ র রহমান

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: ভগবান র, ডাকঘর: ব ন 
জায়ার, উপেজলা: বদল গাছী, 
জলা: নওগ । ২৯/০৮/১৯৯৩ নওগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

০৮৯৬০২৫ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৪

ফরেদৗসী আরা িপতা: 
মাঃ আিতয়ার রহমান

রাইিজংসান কি উটার িনং 
স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , 

তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: জয়াখালী, ডাকঘর: 
শলখালী, উপেজলা: ামনগর, 
জলা: সাত ীরা। ১২/০৮/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-অেবাতীন

৫৭৭০৬১১ তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২১৬

িনশাত ইয়াসিমন িপতা: 
মাঃ আ স সামাদ

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: নামাজগড় ম া 
মসিজদেলন, ডাকঘর: বগড়া, 
উপেজলা:+ জলা: ব ড়া। ১০/০১/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৯৩২৮৪৭ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



২১৭

মাহা দ ইমাম হাসান 
িপতা: মাহা দ আলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মাশািরজ র, ডাকঘর: 
মা ঞা, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী।

৩১/১২/১৯৯৪ ফনী

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১১১৩০১৮ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২১৮

মাঃ আল আিমন িময়া 
িপতা: মাঃ মাহা বার 
রহমান

াম: মেহশা, ডাকঘর: মীরবাগ, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: রং র।

াম: মেহশা, ডাকঘর: মীরবাগ, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: 
রং র।

২০/১০/১৯৯৪ রং র

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮ 

াতক-২য়

৬৪৫৬৯৯৫, 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

২১৯

কংকন ম মদার ঁই 
িপতা: দীপ মার 
ম মদার

মটাল ােজেজস িলিমেটড, 
১৫৫/১৫৬, তজগ ও িশ  এলাকা, 
ঢাকা পিলেটকিনক াল ইনি উট, 
তজগ ও ঢাকা-১২০৮।

াম: ঞা াম (বতমােন নদীগেভ 
িবলীন), ডাকঘর: নলিচরা, 
উপেজলা: হািতয়া, জলা: 
নায়াখালী।

২৯/০৪/১৯৯৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

১২৮২৫৪৮ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২২২

রািজব মার সরকার 
িপতা: ত: নেরশ চ  
সরকার

াম: মীেরর বাড়ী, ডাকঘর: মীেরর 
বাড়ী, উপেজলা: রাজার হাট, জলা: 

িড় াম।

াম: মীেরর বাড়ী, ডাকঘর: 
মীেরর বাড়ী, উপেজলা: রাজার 
হাট, জলা: িড় াম।

১১/১২/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৫০ িষ 
িডে ামা-৩.৯১

৭৯২৮৬৮৬ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

২২৩

মাঃ হলাল বা  িপতা: 
মাঃ মাতােলব মা া

াম: শিরয়ালা ব পাড়া, ডাকাঘর: 
কিড়দহ, উপেজলা: পারশা, জলা: 
নওগ ।

াম: শিরয়ালা ব পাড়া, 
ডাকাঘর: কিড়দহ, উপেজলা: 
পারশা, জলা: নওগ ।

০৬/০২/১৯৮৯ নওগ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২৮ 

াতক-২য়

৬২২৪১৩৬ তািরখ: 
০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৪

মাহ ল হাসান িপতা: 
আ হািনফ

াম: ৪০৩/১ িগলাবাদ, ডাকঘর: 
িগলাবাদ, উপেজলা: মঠবািড়য়া, 
জলা: িপেরাজ র।

াম: ৪০৩/১ িগলাবাদ, ডাকঘর: 
িগলাবাদ, উপেজলা: মঠবািড়য়া, 
জলা: িপেরাজ র। ০৬/০২/১৯৯৬ িপেরাজ র

দািখল-৪.৫০   আলীম-
৪.৬৯

০৪৯৭৪২৬ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২২৫

মাহা দ ইমাম হােসন 
িপতা: মাহা দ আলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মামািরজ র ডাকঘর: 
মা ঞা, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী।

০১/০১/১৯৯৬ ফনী

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

১১১৩০১৭ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৬

িশব  র ন বালা িপতা: 
মেনা র ন বালা

ামা: চক বাজার, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: ভালা।

ামা: চক বাজার, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
ভালা।

০১/০১/১৯৯৫ ভালা

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৭৩৪৬২৭১ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২২৮

মাঃ র উি ন িপতা: 
মাঃ জ আলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাইলাম র, ডাকঘর: 
িবিবর চর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

০১/০৭/১৯৯৭ শর র

দািখল-৫.০০   আলীম-
৪.৭৫

১৩০৯৯৯৭ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩০

মাঃ র মাহা দ 
িপতা: আ র রিশদ

াম: চর আলগী, ডাকঘর: বরাগীর 
চর, উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: চর আলগী, ডাকঘর: 
বরাগীর চর, উপেজলা: ক য়াদী, 
জলা: িকেশারগ । ০২/০২/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৮০৮৭৩২৯ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



২৩১

আ সােল মাঃ সােহল 
িপতা: অঅব র রা াক 
রাড়ী

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং 
স ার ৯৭/১ শহীদ কমে  

আগারগ ও তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

ামা: কশব র, ডাকঘর: 
কশব র কেলজ, উপেজলা: 

বাউফল, জলা: প য়াখালী। ০১/০৮/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৪২৩ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৫

পলাশ মার মােলা 
িপতা:  মােলা

াম: খিলল র, ডাকঘর: খিলল র 
বাজার, উপেজলা: ফিরদ র সদর, 
জলা: ফিরদ র।

াম: খিলল র, ডাকঘর: 
খিলল র বাজার, উপেজলা: 
ফিরদ র সদর, জলা: ফিরদ র। ০৭/১১/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২.৭৮

৫৯৮১৬৪১ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩৬

ফািহম মাহ দ িপতা: 
মাঃ আ ল জালাল

১৯৮/৩-িস, আহ দনগর,  িমর র-
১, ঢাকা।

১৯৮/৩-িস, আহ দনগর,  
িমর র-১, ঢাকা। ০৯/০৪/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৮৯৬৭৭ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৩৭

মাঃ ল আিমন 
িপতা: মাঃ আলী 
নওয়াজ

যে : মাঃ আ নােছর সহকারী 
িলেপন িকপার এ াপােরল এ  ল ী 
িবভাগ, ম নং-১০৭, বারেডম-২ 
জনােরল হাসপাতাল স নবািগচা, 

ঢাকা-১০০০।

াম: অ েদানা, ডাকঘর: 
ন য়াচাদ র, উপেজলা: ব ড়া, 
জলা: িম া।

২৫/০৯/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭৫৫৭৭৬ তািরখ: 
০৯/১/২০১৭

৩০০/-

২৩৮

রনিজৎ মার িপতা: 
িবজয় মার

াম: িকশামত ম র, ডাকঘর: 
ধরনৰী বাড়ী, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম।

াম: িকশামত ম র, ডাকঘর: 
ধরনৰী বাড়ী, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম। ২৬/০৬/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৯৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩

৯৭১৭৫৪১ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪২

মিরয়ম খা ন িপতা: 
মাঃ আকবর আলী খ ন

ঢাকা ব ভাষী স টিলিপ িনং 
স ার ৯৩/১ সরদার কমে  

আগারগ ও তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

াম: রামকা র, ডাকঘর: 
রাজবাড়ী, উপেজলা: রাজবাড়ী 
সদর, জলা: রাজবাড়ী। ০৫/০৬/১৯৯৫ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৪.১০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯৪

৮৫৮২৪১৫ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪৪

মাহা র রহমান িপতা: 
মিজ র রহমান মা া

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম:+ডাকঘর: কা , উপেজলা: 
গাপালগ  সদর, জলা: 
গাপালগ । ২৫/০৯/১৯৯০ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-১.৮০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৩৯ তািরখ: 
০৫/১২/২০১৭

৩০০/-

২৪৫

মাঃ শামীম হােসন 
িপতা: মাঃ আনা ল 
ইসলাম

াম: রার পটল, ডাকঘর: মিহচরন 
হাট, উপেজলা: গানাতলা জলা: 
ব ড়া,

াম: রার পটল, ডাকঘর: 
মিহচরন হাট, উপেজলা: 
গানাতলা জলা: ব ড়া,

২০/১০/১৯৯২ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৪ 

াতক-২.৫৮

৪২৮৮৭১৮ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৪৮

মাছাঃ জা া ল 
ফরেদৗস

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: হলদী বাড়ী, 
ডাকঘর:+উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র।

০১/০৭/১৯৯৪ রং র

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

০৩৯৪০৩৪ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৪৯

জানা আনান াি  
িপতা: মাঃ রক ল 
হােসন

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পি ম দালাইরপাড়, 
ডাকঘর: গ ািরয়া  এস ও, 
উপেজলা: াম র, জলা: ঢাকা। ১৮/০৯/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

১৩০৯৯৯৩ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫০

মাঃ রা া ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ সিহদার 
রহমান

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আ য়ার, ডাকঘর: পা ল, 
উপেজলা: উিল র, জলা: 

িড় াম।
১৫/১০/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১৯

৯৮৬৬৯৮২ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

২৫২

র-ই-আলম িপতা: 
আ র রহমান

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: কালার পালশা, ডাকঘর: 
কালা হাট, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ । ১৬/০১/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮৯৬৩০০ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৪

আল আিমন িপতা: ত 
আঃ হক সরদার

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ইউ ফ অলী সরকার কাি , 
ডাকঘর: সিখ র, উপেজলা: 
ভদরগ , জলা: শরীয়ত র। ১০/০৩/১৯৯০ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

১৫৯৭১১৮ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৫

সাবিরনা আ ার িপতা: 
ডা: লতান মাহ দ

িব-৯০/ এফ-৩, মিতিঝল এিবিব 
কেলানী, িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা-
১০০০।

াম: চরভা া, ডাকঘর: 
গ ামারা, উপেজলা: হাইমচর, 
জলা: চ দ র।

৩১/১২/১৯৯০ চ দ র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

০৩৯৪০৩১ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৫৭

মাঃ হািব র রহমান 
িপতা: মাঃ ন ল হােসন

যে : মাঃ শওকত আলী, ৩নং 
ভবন, ম নং -২৩৪, য় িনয় ন 
শাখা-০৭, অথ িবভাগ, অথ 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: উথান   পাড়া, ডাকঘর: 
তবক র, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম। ০১/০২/১৯৯২ িড় াম

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৫৪৭  তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫৮

িমজা র রহমান িপতা: 
আজাহার আলী

যে  মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং-
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: হ দ িবহার, ডাকঘর: 
ীপগ  হাট, উপেজলা: বদল 

গাছী, জলা: নওগ । ০১/০৩/১৯৯১ নওগ

দািখল-৩.৬৭  আিলম-
৩.৫৮

০৮৯৬১৫৬ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



২৫৯

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ রিহম উ ীন

যে  মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং-
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: হ দ িবহার, ডাকঘর: 
ীপগ  হাট, উপেজলা: বদল 

গাছী, জলা: নওগ । ০১/০১/১৯৯৫ নওগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

০৮৯৬১৫৫ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬১

সা াম হােসন িপতা: 
রিমজ উি ন

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পটর র ডাকঘর: উছমান 
র, উপেজলা: িলয়ার চর, 

জলা: িকেশারগ । ০৭/০৫/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০৪

১৩০৯৮৮৮ 
তািরখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬২

নয়ন মার লাধ িপতা: 
নারায়ন চ  লাধ

৬২, ম  মাদারেটক (৫ম তলা) 
মাদার টক, চৗরা া, বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা।

াম: জামাল র, ডাকঘর: বাজড়া, 
উপেজলা: রাদনগর, জলা: 

িম া।
০১/০১/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-৩.০৪

০৭৮০০৮৫ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৩

আ ল ওয়াহাব 
িপতা: েসন আলী

াম: ই ারগাতী, ডাকঘর: বারপড়া, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ই ারগাতী, ডাকঘর: 
বারপড়া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১১/০৭/১৯৯২ ময়মনিসংহ

 দািখল-৪.৬৭  আলীম-
৪.৫০

০৫৫০৮১৫ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৪

মাঃ মাজহা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মজ  িময়া

াম: ই ারগাতী, ডাকঘর: 
চংেভদারা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: ই ারগাতী, ডাকঘর: 
চংেভদারা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

২৮/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

০৫৫০৮১৪ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৫

মাঃ আল-আিমন 
িপতা: মাঃ ইমাম আলী

াম: অর পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ

াম: অর পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ

২৩/০৮/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

 দািখল-৪.১৫  আলীম-
২.৬৭

১৩০৯৮৮৯ তািরখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৬

িলজা আ ার  
িপতা: মাঃ ল দা

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: অর পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ

১০/১১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২

০৫৫০৮১৩ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৭

মাঃ ফয়সাল হােসন 
িপতা: ত: তাফা ল 
হােসন

াম: চর ঘাষ র, ডাকঘর: 
িহমাইত র, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

াম: চর ঘাষ র, ডাকঘর: 
িহমাইত র, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

২০/১০/১৯৯৬ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৭৬৮০২৮১ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৬৮

মন দব      
িপতা: পন দব

যে : ফজেল এলাহী, 
৫৮/৩৪/১৩/১, মিদনাবাগ(৩য় তলা) 
ওয়াসা রাড, উ র গদা, বাসােবা, 
ঢাকা-১২১৪।

াম: চাৈপর, ডাকঘর: নবীয়াবাদ, 
উপেজলা: রাদ নগর, জলা: 

িম া। ০৭/০৭/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-৩১৭

০৭৮০০৮৮ তািরখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬৯

মাঃ আ  হািনফ িপতা: 
মাঃ আ  তােহর

াম: মালানী পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
প গড়।

াম: মালানী পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
প গড়। ২৫/১০/১৯৮৭ প গড়

এস.এস.িস-৩.২০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৯৪৮৯৩৯ তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-



২৭০

শা  মার ঢালী 
িপতা:ন ল ঢালী

াম: য়াডা া, ডাকঘর: 
গাপালগ  সদর, 

উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

াম: য়াডা া, ডাকঘর: 
গাপালগ  সদর, 

উপেজলা:+ জলা: গাপালগ । ০৫/০৩/১৯৮৯ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৯৮৬৬৯৯০ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৭২

সরিজৎ মার িব াস 
িপতা: িনমাই চ  িব াস

১২/০৫, িফয়া িভলা, টালারবাগ, 
আ/এ, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

াম:+ ডাকঘর: উ র াম র,  
উপেজলা: খাকসা, জলা: ি য়া। ১০/১১/১৯৮৭ ি য়া

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২য়

০৮৯৬৩৫৯ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

২৭৩

মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
হাওলাদার

াম: পি ম মােমনবাগ, ডাকঘর: 
পাড়াডগার, উপেজলা: যা াবািড়, 
জলা: ঢাকা

াম: পি ম মােমনবাগ, 
ডাকঘর: পাড়াডগার, উপেজলা: 
যা াবািড়, জলা: ঢাকা ১০/১২/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮১ 

াতক-২.৭৩

১৫৯৭০৯৬ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৪

পন উি ন 
িপতা:আ ল ওয়ােজদ

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: বড় কািল নগর, 
উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: 
শরীয়ত র।

২৫/০৭/১৯৯৫ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

৮৫৮২৩৬৭ 
তািরখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

২৭৫

কাজী অঅলী র হােসন 
িপতা: কাজী বরকত 
উ াহ

াম: আগর র ম  পাড়া, ডাকঘর: 
সরারচর, উপেজলা: িলয়ারচর, 
জলা: িকেশারগ ।

াম: আগর র ম  পাড়া, 
ডাকঘর: সরারচর, উপেজলা: 

িলয়ারচর, জলা: িকেশারগ । ০১/০১/১৯৯৮ িকেশারগ

দািখল-৪.৫৬  আিলম-
৪.২৯

১৩০৯৮৯০ তািরখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৭

মাঃ আির র রহমান 
িপতা: মাঃ ইউ স 
হাওলাদার

মাঃ আির র রহমান, 
যে :জিসম উি ন, কি উটর 

অপােরটর, িপএমিজ অিফস 
ম াপিলটন সােকল, ঢাকা-১০০০।

াম:+ডাকঘর: রাইন র, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী। ১২/০৪/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

১৫৯৭০৪৬ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭৯

মাঃ িরদওয়া র রহমান 
সাহাগ       

িপতা:রম ম মাঃ 
শাহজাহান িময়া

১১৬, হােসন টাওয়ার, নয়াপ ন, 
িজ.িপ.ও, ঢাকা-১০০০।

াম: ঘােষরচর ব পাড়া, 
ডাকঘর: গাপালগ  সদর, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ । ০১/০১/১৯৯১ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৮৬৬৯৮৯ 
তািরখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮০

মাঃ েবল িময়া িপত: 
মাঃ বা  িময়া

বাংলােদশ িলশ ক াণ া  
শাখা, এনিসিসওএম ভবন, লেতল 
নং-০৪, িলশ হডেকায়াটাস, ঢাকা।

াম: +ডাকঘর: বায়ািলয়া, 
উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 
িকেশারগ । ১২/০২/১৯৯০ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-১ম

১১১৬৭৩৫ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮১

সােহল িময়া 
িপত:হাসমত আলী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: গায়াডা া, 
উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ

১৬/০৭/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৯৭১৭৫৬৬ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



২৮২

তাফােয়ল আলম িপতা: 
সাম ল হক

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

কােটরচর, ডাকঘর: নারায়ন 
খালা, উপেজলা: নকলা, জলা: 
শর র।

২৯/০৫/১৯৮৯ শর র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮ 

াতক-২য়

৯৭১৭৫৬৪

৩০০/-

২৮৪

বাকী িব াহ 
িপতা: সকা ার আলী

১৬/১২, পলাশী সরকারী কেলানী, 
আিজম র, িনউমােকট, লালবাগ, 
ঢাকা-১২০৫।

াম:+ডাকঘর: আমড়াগািছয়া, 
উপেজলা: শরনেখালা, জলা: 
বােগরহাট। ০৫/০২/১৯৯০ বােগরহাট

দািখল-৪.৫০   আিলম-
৪.২৫

০৭১৫৫২৬ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৫

অিহ ল ইসলাম িপতা: 
ইসলাম খ ন

িনউলাইট কমািশয়াল ইন: ১১৭, 
পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।

াম: +ডাকঘর: ফিরদ র, 
উপেজলা: িলয়ারচর, জলা: 
িকেশারগ । ১৫/০৮/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

৮৫৮২৪৬০ তািরখ:

৩০০/-

২৮৬

মাঃ ফা ক হােসন, 
িপতা: আ ল হাই

২১/১, পি ম দালাইপাড়, 
যা বাড়ী, াম র, ঢাকা-১২০৪।

াম: চার ভী ঘােষর হাট, 
ডাকঘর:+উপেজলা: দৗলতখান, 
জলা: ভালা। ১৭/০১/১৯৯০ ভালা

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১৫৯৭০২৬ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৭

মাঃ জন িময়া 
িপতা: মাঃ আিজ ল হক

যে : আ ল বাশার, িব-৯২, 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

াম: বারারচর, ডাকঘর: 
েধরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১০/০৬/১৯৯৪ শর র

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

৯৭১৭৫৬৮ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৮৮

মাঃ মাহ জ িময়া 
িপতা: ত: আ ল কািদর

যে : আ ল বাশার, িব-৯২, 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

াম: এন, সিহলা, ডাকঘর: 
বাদলা, উপেজলা: ইটনা, জলা: 
িকেশারগ । ০৫/০৩/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৫৬৭ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮৯

মাঃ সানাউ াহ 
িপতা: মাঃ ল ইসলাম

যে : আ ল বাশার, িব-৯২, 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

াম: প চকাহনীয়ার, ডাকঘর: 
বাদলা, উপেজলা: ইটনা 
িকেশারগ ।

১৮/০৭/১৯৯৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৫৬৯ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯০

অ  আচা     
িপতা:িজ  আচা

িনউলাইট কমািশয়াল ইন: ১১৭, 
পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।

াম: র রাম র, ঠা র পাড়া, 
ডাকঘর: শ ূ গ , বাজার, 
উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২০/০২/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৮৫৮২৪৫৮ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯১

মাঃ অঅফতাব উি ন 
ইয়া           

িপতা: মাঃ মাহতাব 
উি ন ইয়

িনউলাইট কমািশয়াল ইন: ১১৭, 
পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭।

াম: পি ম তারা পাশা( শন 
রাড), 

ডাকাঘ:+উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

১০/১১/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

৮৫৮২৪৫৯ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



২৯২

মাঃ রােশদ হাসান 
িপতা: মাঃ সয়দ আলী

াম: পাইকান, ডাকঘর: 
বলদা র, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র।

াম: পাইকান, ডাকঘর: 
বলদা র, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র। ০২/০১/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮৮৬৯৬০০ 
তািরখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৩

আইিরন আ ার 
িপতা:িনজাম বপারী

াম: চর া ী, ডাকঘর: া ী, 
উপেজলা: সদর র, জলা: 
ফিরদ র।

াম: চর া ী, ডাকঘর: 
া ী, উপেজলা: সদর র, 
জলা: ফিরদ র।

২২/০৪/১৯৯২ ফিরদ র

এস.এস.িস-১.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.০০

৫৬১৩৯৪৮ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৪

িমজা খানম 
িপতা: মাঃ রমজান 
আলী খ ন

াম: উদয় র, ডাকঘর: উদয় র 
হাই ল, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা।

াম: উদয় র, ডাকঘর: উদয় র 
হাই ল, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা।

১১/০৬/১৯৯৩ পাবনা

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-২.৮৩

৭৬৮০২৮৩ 
তািরখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

২৯৫

পণা পাল িপতা: েমাদ 
র ন পাল

যে : ভি রানী পাল, শাসিনক 
কমকতা, ষণ-২ শাখা, 
জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: বরা র, ডাকঘর: শালদীঘা, 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: 
ন েকানা। ০২/১১/১৯৯৪ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

১৭০৬৩২৩ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৭

ফারহানা িকসমত আরা 
মৗ              

িপতা: মাঃ গালাম 
িকবিরয়া

াট-িড৪-৪, ট-১১২/িব, রাড-
৮/এ, পি ম ধানমি , িঝগাতলা, 
ঢাকা-১২০৯।

াম: বাগানবাড়ী, ডাকঘর: 
সাত ীরা, উপেজলা: সাত ীরা 
সদর, জলা: সাত ীরা। ১৮/১২/১৯৯৪ সাত ীরা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৭১৫৪৯২ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২৯৮

মাঃ শরীফ িময়া 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নােমরা , ডাকঘর: 
আচারগাও, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ

০২/০৫/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৯৭১৭৫০১ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

২৯৯

সােহল আহে দ 
িপত:আ ল কালাম 
অঅজাদ

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাইলাম র, ডাকঘর: 
িবিবর চর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

২৭/০২/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৫

৯৭১৭৫২৯ 
১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০০

মাঃ আ র রহমান, 
িপতা: মাঃ তিমজ 
উ ীন।

মা ড়া তাল, আকািলপাড়া, 
ডাকঘর: মা ড়া, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী।

মা ড়া তাল, আকািলপাড়া, 
ডাকঘর: মা ড়া, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী। ০১/০১/১৯৮৭ নীলফামারী

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৮১৯৯৬২৪ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০১

লাবনী রায় 
িপতা:নারায়ন রায়।

৭৫/৭৬, রািধকােমাহন বসাক লন, 
তাি বাজার, ঢাকা সদর-ঢাকা-
১১০০।

১৪/এ, কলাশ ঘাষেলন, রাজার 
দউরী, ঢাকা সদর, ঢাকা-১১০০। ০৯/১১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

০৭৮০১৪৭ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩০২

মাঃ জমেসদ িময়া 
িপতা: মাঃ িনজাম 
উি ন।

াম:+ডাকঘর: চাতল, উপেজলা: 
ক য়াদী, জলা: িকেশাগ ।

াম:+ডাকঘর: চাতল, উপেজলা: 
ক য়াদী, জলা: িকেশাগ । ২০/১২/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২.৭৩

৮১৪৬৪৮৫ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৩০৩

সাি র হােসন 
িপতা: মাঃ আ ল 

স।

অিভযান-১১৬, কেজল রাড, ম  
আউচ পাড়া, িনশাতনগর,ট ী, 
গাজী র-১৭১১।

াম: কয়া ড়ী, ডাকঘর: 
েধরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ৩১/১২/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৯৭১৭৫৩০ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৪

া আখতার 
িপতা: মাঃ হা ন 
হাওলাদার।

িশউলী আ ার, মি পিরষদ িবভাগ, 
ভবন নং-০১, ম নং-১১৬, 
(২য়তলা) বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: ল িনয়া, ডাকঘর: রালা, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকাঠী। ২৫/০২/১৯৮৯ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-৩.০২

৮৫৮২৪৪৫ তািরখ: 
১১/০১২০১৭

৩০০/-

৩০৫

িরপন মার পাল 
িপতা: ভাষ চ  পাল

৫১/১, মালাকারেটালা লন, 
ফরাশগ , া র, ঢাকা-১১০০।

াম:+ডাকঘর: খািলষ খালী, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

১৫/০৫/১৯৮৮ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০০৬৯৮৬২ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০৮

মাছাঃ মা আ ার 
িপতা: মাঃ আ ল 
আহাদ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ম  পায়াভাগ, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ০১/০২/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৯৭১৭৫৬৫ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১০

মাঃ গালাম রহমান 
িপতা: আ কােদর 
হাওলাদার।

িশউলী আ ার, মি পিরষদ িবভাগ, 
ভবন নং-০১, ম নং-১১৬, 
(২য়তলা) বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: ল িনয়া, ডাকঘর: রালা, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকাঠী। ০২/০১/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৩

৮৫৮২৪৪৪ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১১

রােজশ কমকার 
িপতা: ত  কমকার।

াম: কমকার পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা: ঈ রদী, 
জলা: পাবনা।

াম: কমকার পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা: ঈ রদী, 
জলা: পাবনা।

২৮/১১/১৯৯৪ পাবনা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১২

৭২৯৪৩২৫ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১২

মাছাঃ আেমনা আ ার 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

াম: ধাপ হাজী পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:সদর রং র, 
জলা: রং র।

াম: ধাপ হাজী পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:সদর রং র, 
জলা: রং র।

০২/০১/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-৩.০৩

১৮৯৯৭১৬ তািরখ:

৩০০/-

৩১৩

সারিমন লতানা 
িপতা:আ ল গিন।

াম: বাগীর খালী, ডাকঘর: 
িব া , উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

াম: বাগীর খালী, ডাকঘর: 
িব া , উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

০২/০৯/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২য়

১১১৬৭৩৬ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৪

উ ম চৗ রী িপতা: ত 
হলাদ চৗ রী।

াম: সাধন, ডাকঘর: ভলা ট, 
উপেজলা: নািসরনগর, জলা: 
া নবািড়য়া।

াম: সাধন, ডাকঘর: ভলা ট, 
উপেজলা: নািসরনগর, জলা: 
া নবািড়য়া। ৩১/১২/১৯৮৯ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৪৭৫১২ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩১৫

মাঃ ল হাদা 
িপতা: মাঃ ম ফা আলী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: আতকাপাড়া, ডাকঘর: 
কািলকা সাদ, উপেজলা: ভরব, 
িকেশারগ । ২১/১১/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৭৩৩২৯৪৩ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৬

মাঃ রাদ শখ 
িপতা: মাঃ আলাউি ন 
শখ।

াম: ঝাউহা , ডাকঘর:+উপেজলা: 
ম খালী, জলা: ফিরদ র।

াম: ঝাউহা , 
ডাকঘর:+উপেজলা: ম খালী, 
জলা: ফিরদ র।

০৫/০৮/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৭৯৫১৪৮৫ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৭

মাঃ িরফা ল আলম 
িপতা:শাম ল দা।

াম: উ খলা, ডাকঘর: পাড়া 
বািলয়া, উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

াম: উ খলা, ডাকঘর: পাড়া 
বািলয়া, উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

১৩/০৬/১৯৯১ িকেশারগ

এস.এস.িস-২০৯৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-৩.১৩

৮১৪৬৪৮৭ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩১৮

শাহািরয়া লতানা 
িপতা: মাঃ আ ল হাই।

াম: আ য়া (দি ণ পাড়া), 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
ময়মনিসংহ,

াম: ষৗলঘাই, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৭/০৪/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-৩.৯১

৭৩৩২৭৭৪ তািরখ: 
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১৯

মাঃ রােশ র রায়হান 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

 যে : মাঃ শিফ ল ইসলাম, রম 
নং -৩২ (৩য় তলা), ক নং-০২ 
পিরক না ম ণালয়, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: শালবাড়ী পি তপাড়া, 
ডাকঘর: রাধানগর, উপেজলা: 
বােরগ , জলা: রং র। ১৯/০৭/১৯৯১ রং র

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-২য়

৮৫৮২২৮৪ তািরখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২০

মাছাঃ  মালা 
খা ন িপতা: ত: 
মাশােরফ হাসাইন।

রাইিজংসান কি উটার িনং 
স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , 

তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম:+ডাকঘর: দৗলতখালী, 
উপেজলা: দৗলত র, জলা: 

ি য়া। ২০/০৪/১৯৯০ ি য়া

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬২

৮৫৮২২৭০ তািরখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২১

মাঃ মহিসন   
িপতা: ত: আব র 
রিশদ।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বাকার হাওলা, ডাকঘর: 
ইিলশার হাট, উপেজলা: ভালা 
সদর, জলা: ভালা। ০১/০১/১৯৯১ ভালা

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২ 

াতক-২য়

৮৫৮২৪৭১ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২২

নাছিরন লতানা 
িপতা:জােহর আহমদ।

যে : হাঃ নজ ল ইসলাম,  
িপএ  পিরচালক ( শাসন: অথ) 
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  
অিধদ র, িজিপও রমনা ঢাকা-
১০০০।

াম: বারাই র (গ র), 
ডাকঘর: িহরামন বাজার, 
উপেজলা: সদর, জলা: ল ী র। ০৭/০২/১৯৯০ ল ী র

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

২য় াতেকা র-১ম

১১৮২৩০০ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-



৩২৩

মাছাঃ রািজয়া খা ন 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

 যে : মাঃ শিফ ল ইসলাম, রম 
নং -৩২ (৩য় তলা), ক নং-০২ 
পিরক না ম ণালয়, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: িখয়ারপাড়া(পি ত পাড়া), 
ডাকঘর: রাধানগর, উপেজলা: 
বদরগ , জলা: রং র। ১০/১০/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২২৮৫ তািরখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৪

মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ হা ান িময়া।

১০২, ৬  তলা, তােরক লন, ন ন 
প ন লাইন, িনউমােকট, লালবাগ, 
ঢাকা-১২০৫।

াম: নগর, ডাকঘর: যিদয়া, 
উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: 
ফিরদ র। ১০/০২/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০৭১৫৪৪২ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৭

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
আিজজ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সহনাটী, ডাকঘর: পাছার 
বাজার, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১৬/০৪/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

১৩১০০২১ তািরখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩২৮

ওয়ািহ ামান 
িপতা: ত:রিফক উ ন

াম: চরকা ী, ডাকঘর: 
রাজনারায়ন র, উপেজল: বড়া, 
জলা: পাবনা।

াম: চরকা ী, ডাকঘর: 
রাজনারায়ন র, উপেজল: বড়া, 
জলা: পাবনা।

০২/০৩/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

১৩৪৩১০৪ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩২৯

মাঃ শাহাদ হােসন 
িপতা: মাঃ ই াহীম 

ামািনক।

যে : মাঃ এরশা ল হক, ক  
নাং-৭১৮, ভবন নং-০৪, আইন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

রং র ব ী, ডাকঘর:+উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: িসেলট।

২৫/০৮/১৯৯৪ িসেলট

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৭

০৪৯৭২৯৫ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩০

িহন িময়া 
িপতা:ইসাহাক 
হাওলাদার।

৩২/২, খান ানশন, উ র 
যা াবাড়ী, শহীদ ফা ক সড়ক, 
ঢাকা-১২০৪।

াম: সেনরচর হাওলাদার কাি , 
ডাকঘর: িব, ক, নগর, উপেজলা: 
জািজরা, জলা: শরীয়ত র। ০১/০১/১৯৮৮ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৯৭০৩১ তািরখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩১

জািকর হােসন 
িপতা: িজবর রহমান

াম: দরগাহ র, ডাকঘর: িলয়া, 
উপেজলা: ামনগর, জলা: 
সাত ীরা।

াম: দরগাহ র, ডাকঘর: 
িলয়া, উপেজলা: ামনগর, 

জলা: সাত ীরা।
১৭/০২/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

০১৯৬১৯৬ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩২

মাঃ মিশউর রহমান 
হাওলাদার      
িপতা: মাঃ মিতয়ার 
রহমান হাওলাদার।

িশউলী আ ার, মি পিরষদ িবভাগ, 
ভবন নং-০১, ম নং-১১৬, 
(২য়তলা) বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: ল িনয়া, ডাকঘর: রালা, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকাঠী। ১১/০৯/১৯৯০ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২.৮৭

৮৫৮২৪৪৬ তািরখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৩৩

মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
ওহাব।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: তা ক শাহাবাজ, ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ২২/০২/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৩৪৩১০৩ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৪

রািহমা বগম  
িপতা: মাঃ মক ল 
দফাদার।

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম:+ডাকঘর: মিমন র, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী। ১৮/১১/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০  

াতক-১ম

০৫৫২৮৬৯ তািরখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩৬

মাহা দ সৗরভ িময়া 
িপতা: মাহা দ 
শাম ি ন।

াম: দও র, ডাকঘর: 
িনয়ামত র, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

াম: দও র, ডাকঘর: 
িনয়ামত র, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

০১/১০/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৫

৭৭২২৬৫৭ তািরখ: 
১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৭

মাঃ সাহাগ িময়া 
িপতা:জনাব মাঃ 
িময়াজ উি ন।

২১৭, রাড, লতান র 
(দরমাপাড়া), টাকনয়ন বাজার, 
কাপািসয়া, গাজী র।

২১৭, রাড, লতান র 
(দরমাপাড়া), টাকনয়ন বাজার, 
কাপািসয়া, গাজী র।

০৫/০৫/১৯৯৩ গাজী র

এস.এস.িস-৪.২০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-৩.০০

৭১৪৩২৯৩ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৩৮

মাঃ আ ল লিতফ 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ।

াম: নয়াচর িতনেথাপা পাড়া, 
ডাকঘর: মাহনগ , উপেজলা: 
রািজব র, জলা: িড় াম।

াম: নয়াচর িতনেথাপা পাড়া, 
ডাকঘর: মাহনগ , উপেজলা: 
রািজব র, জলা: িড় াম। ০১/০৬/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২য়

৬৬৪২৩৯০ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৩৯

আিমনা খা ন  
িপতা: মাঃ আিম ল 
ইসলাম।

াম:+ডাকঘর: জালগ ও, 
উপেজলা: িঝনাইগাতী, জলা: 
শর র।

াম:+ডাকঘর: জালগ ও, 
উপেজলা: িঝনাইগাতী, জলা: 
শর র।

০৪/০৩/১৯৯০ শর র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৫১৬৪২০২ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৪০

রােসল িময়া         
িপতা: মাঃ আ র 
রািশদ।

রায়পাশা, ডাকঘর: দউল রা, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

রায়পাশা, ডাকঘর: দউল রা, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৫/০৫/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৬৪১২৬ তািরিখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪১

মাঃ িরয়া ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
মা ান।

মাঃ িরয়া ল ইসলাম, যে : মাঃ 
এনা ল হক, স ট া িরক কাম 
কি উটার অপােরটর, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: ম লগাত, ডাকঘর: 
ম লগাতী, উপেজলা: মহা দ র, 
জলা: মা রা।

২০/০৯/১৯৯৩ মা রা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

১০৮০৫৫২ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-



৩৪২

অসীম সরকার 
িপতা:অিনেমষ সরকার।

াম: বাড়ইডহর, ডাকঘর: 
তাি য়র,উপেজলা:+ জলা: 
ন েকানা

াম: বাড়ইডহর, ডাকঘর: 
তাি য়র,উপেজলা:+ জলা: 
ন েকানা

২৯/০১/১৯৮৭ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

১৮১৫৪০৬ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৪৩

আিম র রহমান 
িপতা:আ ল গ র।

াম: নাবড়াদাহ, ডাকঘর: বয়রাট 
মা াসা, উপেজলা: পাংশা, জলা: 
রাজবািড়।

াম: নাবড়াদাহ, ডাকঘর: বয়রাট 
মা াসা, উপেজলা: পাংশা, জলা: 
রাজবািড়।

৩০/১১/১৯৯২ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৪.১০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৯

 ১৫৯৭০২৩ 
তািরিখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৪৭

শখ মাঃ জাকািরয়া 
িপতা: শখ আ ল 
খােলক।

৪৩/২, ওয়াক-আপ কেলানী, 
পাইকপাড়া, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬।

াম: রেঘানা বােজয়া ী, 
ডাকঘর: রেঘানা, উপেজলা: 
বােগরহাট সদর জলা: বােগরহাট। ২৫/১১/১৯৯২ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১৩

০৮৯৬৫১৪ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৪৯

মাছাঃ মমতাজ 
পারভীন িপতা: মাঃ 
আমজাদ আলী।

২৪১, রাতন রাজার (ঈদ গ ), 
ডাকঘর: +উপেজলা: পাবতী র, 
জলা: িদনাজ র।

২৪১, রাতন রাজার (ঈদ গ ), 
ডাকঘর: +উপেজলা: পাবতী র, 
জলা: িদনাজ র। ১৫/০৪/১৯৯০ িদনাজ র

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য় াতেকা র-২য়

০৬৬৬৫৩২ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫০

মাঃ আ ল আলীম 
িপতা: মসেলম ম ল।

াম: গািব দা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: দা ড় দা, 
জলা: য়াডা া।

াম: গািব দা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: দা ড় দা, 
জলা: য়াডা া। ০১/১১/১৯৯০ য়াডা া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৪৬৮১২৪০ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫২

েবল িময়া  
িপতা:হািফজ উি ন।

াম:+ডাকঘর: িবিবরচর, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র।

াম:+ডাকঘর: িবিবরচর, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ০৮/০৭/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

 ০৯১২৪০২ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৫৪

মাছাঃ ামলী 
আখতার িপতা: মাঃ 
ছিহর উি ন সরদার।

রারী িদঘী ভাটরা, িমড়াপি ত, 
র, ন ী াম, ব ড়া।

রারী িদঘী ভাটরা, িমড়াপি ত, 
র, ন ী াম, ব ড়া।

০২/০৩/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৬৯০১৪ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৬

শিফউ ীন মন 
িপতা:আ ল খােলক।

ক-১/িস, এিভিনউ-৩/২০, িমর র-
১, ঢাকা-১২১৬।

াম: মাহ দ র, ডাকঘর: লা ল 
ঝাড়া, উপেজলা: কলােরায়া, 
জলা: সাত ীরা।

১০/১১/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-এ- 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

২য়

০৮৯৬৪২৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৫৮

মাঃ আনসা ল ইসলাম 
 িপতা: মাঃ ই াহীম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কাটলী পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০৩/০৩/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৯৭১৭৫৭২ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৫৯

মাঃ মন িময়া 
িপতা:মর ম আ ল হাই।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

বকা া, ডাকঘর:+উপেজলা: 
গাংগাইল, জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০৩/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৩৩

৯৭১৭৫৫৭ তািরিখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৬০

মাঃ অন  িপতা: মাঃ 
আ ল হািমদ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

ন ন বাজার, ডাকঘর:+উপেজলা: 
গৗরী র, জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪১

৯৭১৭৫৭৮ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬১

মাহা র রহমান 
িপতা:িজ া রহমান খান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভা কা র, ডাকঘর: 
সাহাগী, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০৩/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৯৭১৭৫৭৭ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬২

মাঃ সােলহীন খান 
িপতা: নজ ল ইসলাম 
খান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভা কা র, ডাকঘর: 
সাহাগী, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১৬/০৬/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৯৭১৭৫৭৫ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৬৩

মাঃ জামাল উি ন 
িপতা: আলমাচ মা া।

াম: কা িরয়া পি ম চর পাড়া, 
ডাকঘর: দ ানাবাদ, উপেজলা: 
নােটার সদর জলা: নােটার।

াম: কা িরয়া পি ম চর পাড়া, 
ডাকঘর: দ ানাবাদ, উপেজলা: 
নােটার সদর জলা: নােটার। ২৫/১০/১৯৯০ নােটার

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১৪৮৮৬৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৪

লাকী আ ার 
িপতা: ত: মাতািলব 
িময়া।

িব-৫৬/এফ-২, এিজিব কেলানী, 
িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০।

াম: উেমদ নগর, ডাকঘর: 
কাকাইলেছও, উপেজলা: 
আজিমরীগ , জলা: হিবগ ।

১৫/০৭/১৯৯৩ হিবগ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

২৪১২৩১২ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৫

মাঃ জািকর হােসন 
িপতা: মাঃ নািসর 
উি ন।

াম: ছাতনাই বালাপাড়া, ডাকঘর: 
ডাংগার হাট, উপেজলা: িডমলা, 
জলা:নীলফামারী।

াম: ছাতনাই বালাপাড়া, ডাকঘর: 
ডাংগার হাট, উপেজলা: িডমলা, 
জলা:নীলফামারী। ০৯/০১/১৯৯৬ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৮১৬১৮০৩ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৬

ল আিমন মা া 
িপতা: শাহাদাত হােসন 
মা া।

াম:+ডাকঘর: পার চ িদয়িলয়া, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

াম:+ডাকঘর: পার চ িদয়িলয়া, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

০১/০১/১৯৯৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.২৫  
এইচ.এস.িস-৩.২২

৫০৪১১৬৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৭

মাঃ শামীম রজা 
িপতা: মাঃ ম আলী 
মািলতা।

াম: আড়পাড়া, ডাকঘর: রতন হাট, 
উপেজলা: + জলা: িঝনাইদহ।

াম: আড়পাড়া, ডাকঘর: রতন 
হাট, উপেজলা: + জলা: 
িঝনাইদহ।

১০/০৮/১৯৮৯ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৪১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য়

৭৭৭১৫১২ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৬৯

ির া বগম  
িপতা:আ ল মিতন।

াম:চি েবর, (ম পাড়া) ডাকঘর: 
বরব বাজার, উপেজলা: ভরব, 
জলা: িকেশারগ ।

াম:চি েবর, (ম পাড়া) 
ডাকঘর: বরব বাজার, উপেজলা: 
ভরব, জলা: িকেশারগ । ১০/১২/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৩০৯৯১৭ তািরিখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৩৭০

ফােতমা জ জ রা 
িপতা: আই ব খান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ইিশব র, ডাকঘর: 
+উপেজলা: নকলা, জলা: 
শর র।

০১/০৬/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

১৩০৯৯১৮ 
তািরিখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৭১

মাঃ গালাম মারেশদ 
িপতা: নািজম উি ন 
আহেমদ।

যে : মাঃ মায়ন কবীর, িসিনয়র 
ও  রিজ ার বাংলােদশ 
েকৗশল, িব িব ালয়, ( েয়ট), 

ঢাকা-১০০০।

াম: বংেডাম, ডাকঘর: 
+উপেজলা: প ীতলা, জলা: 
নওগ । ১৫/০৮/১৯৮৯ নওগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

১৪৬৪১৪৬ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭২

মাঃ রািজব হােসন 
িপতা: মাঃ আলাউি ন 
সরকার।

াম: আজম র, ডাকঘর: দশনা, 
উপেজলা: দা ড় দা, জলা:  
য়াডা া।

াম: আজম র, ডাকঘর: দশনা, 
উপেজলা: দা ড় দা, জলা:  
য়াডা া।

৩০/১০/১৯৯২ য়াডা া

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

১৪৯৩২৭০ তািরিখ: 
১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৫

হাওয়া          
িপতা:ওহাব আলী।

হাি ং নং-১৩৩, ফয়সাল িভলা, 
মঠবািড়য়া, মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।

াম: আ ারমািনক 
ডাকঘর:+উপেজলা: মঠবািড়য়া, 
জলা: িপেরাজ র। ০১/১২/১৯৮৮ িপেরাজ র

এস.এস.িস-১.৬৯ 
এইচ.এস.িস-১.৭০ 

াতক-২য়

৪৪৭২৬৭৪ তািরিখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭৬

মাঃ িশপন হােসন 
িপতা: মাঃ শাহাদত 
হােসন।

াম: বা কামারা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: মারখালী, 
জলা: ি য়া।

াম: বা কামারা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: মারখালী, 
জলা: ি য়া।

০৩/০৬/১৯৯২ ি য়া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০৫

৭৫১৫৪৭৯ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৭

তানিজরা আ ার 
িপতা:আ স সা ার।

যে : মাঃ জামাল উি ন, 
সহকারী পিরদশক, িজ.িপ.ও ঢাকা-
১০০০।

৩৩/১, মি র, মি র, 
িময়াবািড়, ডমরা, ঢাকা-১৩৬০। ২৮/১০/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৫৭৮৪৭৩৪ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৭৮

মাঃ সাগর দা  
িপতা: মাঃ মাশারফ 
হােসন।

বাসা-৮২/ক, রাড নং-০৮, উ র 
িবিশল িমর র-১, শাহ আলী, ঢাকা-
১২১৬।

াম: পি ম িবধ খালী, ডাকঘর: 
িবধ খালী, উপেজলা: িমজাগ , 
জলা: প য়াখালী। ০৭/০৪/১৯৯৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৫

০৮৯৬২২৭ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৭৯

শিফক ইসলাম 
িপতা: ল আমীন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চর রাঘব র, ডাকঘর: 
কাচারী বাজার, উপেজলা:+ জলা: 
ময়মনিসংহ। ১৮/১২/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২য় 
এইচ.এস.িস-২য়

৯৭১৭৬০৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮০

মাঃ এহসা ল হক 
িপতা: মাঃ ফয়জার  
আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: স জ পংড়া, চাকঘর: 
+উপেজলা: িচলমারী, জলা: 

িড় াম।
২৫/০৫/১৯৯৬ িড় াম

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৯৭১৭৫৩৮ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৮১

মাঃ ফা ক হােসন, 
িপতা: মাহা র রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রমনা িমি পাড়া, ডাকঘর: 
রমনা, উপেজলা: িচলমারী, জলা: 

িড় াম।
০১/১২/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

৯৭১৭৫৩৯ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-



৩৮৪

মহরাজ উি ন 
িপতা:মিফজল হক।

পলান িময়ার বাড়ী, মাহা দ র 
১০ নং জাহাজমারা, ন ন 

খচর,৩৮৯০ হািতয়া, নায়াখালী।

পলান িময়ার বাড়ী, মাহা দ র 
১০ নং জাহাজমারা, ন ন 

খচর,৩৮৯০ হািতয়া, নায়াখালী। ২০/০৪/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-১.৮০ 

াতক-২য়

৭৯৭৪৯৭৮ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮৬

মাঃ ফা ক হােসন 
িপতা: মাঃ লাল িময়া।

াম: হািমদ র ডাকঘর:+উেজলা: 
গাবতলী, জলা: ব ড়া।

াম: হািমদ র 
ডাকঘর:+উেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

১৫/০১/১৯৯৫ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৭৮১১৪৩৪ তািরিখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৮৭

রিবউল ইসলাম 
িপতা:ইসমাইল হােসন।

াপারী বাড়ী, বজেরর খামার, 
লবাড়ী, লবাড়ী ৫৬৮০, 
িড় মা।

াপারী বাড়ী, বজেরর খামার, 
লবাড়ী, লবাড়ী ৫৬৮০, 
িড় মা।

২১/০২/১৯৯৩ িড় াম

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-িস

৩০১১৭০৭ তািরিখ:

৩০০/-

৩৮৮

মাঃ আ বকর িস ীক 
িপতা: মাঃ আিজজার 
রহমান।

াম:+ ডাকঘর: আেলাকিডিহ, 
উপেজলা: িচিররব র, জলা: 
িদনাজ র।

াম:+ ডাকঘর: আেলাকিডিহ, 
উপেজলা: িচিররব র, জলা: 
িদনাজ র। ১৫/০৮/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮

০৬৯৯৮৫৫ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯০

মাঃ মাহ ব আলম 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন।

াম: +ডাকঘর: চ দ র, উপেজলা: 
+ জলা: জয় রহাট।

াম: +ডাকঘর: চ দ র, 
উপেজলা: + জলা: জয় রহাট। ২১/০৯/১৯৯১ জয় রহাট

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৮১২৫০৬৩ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৩৯১

মাঃ আির র রহমান 
িপতা: মাঃ আঃ রহমান 
মা া।

৪০/২ মা াসা গিল, ধল র, 
ফিরদাবাদ, যা াবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

াম: ব য়ার দিড়চর, ডাকঘর: 
তালগািছয়া, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝােলাকাঠী। ০৫/১২/১৯৯০ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১৫ 

াতক-৩.৪১

১৫৯৭০৫১ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯২

কাজী ৎ ন নছা 
িপত:কাজী আগজার 
আলী।

ইনেসল ই ঃ করঃ িলঃ দাপা 
ই াব র, ফ া, নারায়নগ  সদর, 
নারায়নগ -১৪২০।

মাহন র, ১৬ নং মাহন র, 
মাহান র বাজার, দিব ার, 
িম া-৩৫১০। ১৫/১১/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

০৫৪৫৫৪৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৩

মাঃ সা াম হােসন 
িপতা: আ  িসি ক।

মা: কাগমাির, ডাকঘর: কাট 
দাচ র, উপেজলা: কাট চাদ , 
জলা: িঝনাইদহ।

মা: কাগমাির, ডাকঘর: কাট 
দাচ র, উপেজলা: কাট চাদ , 
জলা: িঝনাইদহ। ১৩/০৩/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

০৮৯৬২২৮ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৪

িলয়াকত হােসন 
িপত: মা ফা 
হাওলাদার।

সপ এ  লাইফ এ ার াইজ, ৩/২, 
িচ র ন এিভিনউ, মি ক টাওয়ার, 
দাকান নং ১৩৭, সদরঘাট, ঢাকা-

১১০০।

াম: িসকদার কা ী, ডাকঘর: 
বািলয়াহাটী, উপেজলা: ভাংগা, 
জলা: ফিরদ র। ২২/০২/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

তািরিখ:

৩০০/-



৩৯৫

মাঃ আ  ইউ ফ 
িপতা: মাঃ আ ল হাই।

াম: দঃ কেসদ র ( ী পাড়া), 
ডাকঘর:+ উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

াম: দঃ কেসদ র ( ী পাড়া), 
ডাকঘর:+ উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ । ০৫/০২/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.২৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

৮১৪৬৪২৫ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৭

মাঃ শািহ র রহমান 
িপতা: মাঃ আ াছ 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা ঘাটা, ডাকঘর: 
ধা য়াঘাটা, উপেজলা: ফিরদ র, 
জলা: পাবনা।

২০/১২/১৯৯৬ পাবনা

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯৭

৯৭১৭৪৩৭ তািরিখ: 
০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৩৯৮

মাঃ শািহ র আলম 
িপতা: মাঃ শিহদ ঢালী।

যে : মাঃ মায়ন কবীর, ক নং-
০৮, ক  নং-০৯, পিরক না 
ম ণালয়, শের বাংলা নগর, ঢাকা-
১০০০।

াম: আবাদ চ ী র, ডাকঘর: 
কদম তলা, উপেজলা: ামনগর, 
জলা: সাত ীরা। ০৮/০৪/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯ 

াতক-২য়

০৪৯৭৪৬৩ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০০

সিজব িময়া   
িপতা:কিরম িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নয়াবাড়ী, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

০৬/০৭/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৩১০০১১ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০১

মাঃ হলাল চৗ রী 
িপতা: শাহা ি ন 
চৗ রী।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

যে : মাঃ হাসমত চৗ রী, 
বািনয়ারী, ৬ নং শলা ইউিনয়ন, 
কা িলয়া, কাটানীপাড়া, ৮১১০, 
গাপালগ । ১২/১২/১৯৯৫ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৯৩২৯০৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪০২

মাঃ মন সরদার 
িপতা: মাঃ শাহাজাহান 
সরদার।

৩৪/১, ির আ ল লন, পা া, 
লালবাগ, ঢাকা-১২১১।

াম: ধানেকাড়া, ডাকঘর: 
পাথরঘাটা, উপেজলা: কািশয়ানী, 
জলা: গাপালগ ।

২০/০৯/১৯৯১ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৫ 

াতক-২.৭৩

০৭১৫৫৪০ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৪

িজ.এম ফা ক আহেমদ 
িপতা: মাঃ আ  বকর 
গাজী।

িজ.এম ফা ক আহেমদ, যে : 
মাঃ নজ ল ইসলাম, ত  

অিফসার, বাংলােদশ কমচারী 
ক াণ বাড, ধান কাযালয়, ঢাকা।

াম:+ডাকঘর: বাড়লী, উপেজলা: 
পাইকগাছা, জলা: লনা।

৩১/১০/১৯৮৫ লনা

এস.এস.িস-৩.১০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৫০৪১১৮৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৫

মাঃ জালাল উি ন 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
আলম।

১৪/১, বা  পাড়া, ২১ নং বা  
পাড়া, ইিলয়টগ , রাদনগর, 

িম া-৫৩১৯।

১৪/১, বা  পাড়া, ২১ নং বা  
পাড়া, ইিলয়টগ , রাদনগর, 

িম া-৫৩১৯।
১০/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৮৯৯৯৩৩৭ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪০৭

মাঃ আ ল কালাম 
অঅজাদ        
িপতা: মাঃ আ ল গ র

াম: দ তমািনকা, ডাকঘর: 
রণবাঘা, উপেজলা: নি াম, জলা: 
ব ড়া।

াম: দ তমািনকা, ডাকঘর: 
রণবাঘা, উপেজলা: নি াম, 
জলা: ব ড়া। ২৯/১১/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৬৯০২১ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪০৮

মাহা দ অঅহসান 
হাবীব     
িপতা: মাহা দ হািনফ।

পিত িনবাস (৪২৪ ই) লক 
এিভিনউ হাউিজং সাসাই , ১২ নং 
দি ণ পাহার তলী, পাহাড়তলী, 
চ াম-৪২০২।

কা াত আিমন বািড়, পি ম 
ম াম, ০৮ নং রাধানগর, 
ম াম, ছাগলনাইয়া, ফনী-
৩৯১২।

০১/০৩/১৯৮৬ ফনী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৬৩৩০৬০৭ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪০৯

উে  তািনয়া আছিপয়া 
িপতা: আল এিলন।

াম: েফসর পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া।

াম: েফসর পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া।

২১/১১/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৬৩৪৬৩ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১০

মাহ র রহমান 
িপতা: মাঃ আ ল 
খািলক।

উসমান র, উছমান র ২নং 
ওয়াড, উছমানী নগর, িসেলট-
৩১২৩।

উসমান র, উছমান র ২নং 
ওয়াড, উছমানী নগর, িসেলট-
৩১২৩।

২১/০৬/১৯৮৮ িসেলট

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৩৪৮৫২৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪১১

মাঃ শখ িমলন 
িপতা: মাঃ মাবারক 
আলী।

াম: রাজা র ডাকঘর: 
জাড়গাছাহাট, উপেজলা: ব ড়া 

সদর, জলা: ব ড়া।

াম: রাজা র ডাকঘর: 
জাড়গাছাহাট, উপেজলা: ব ড়া 

সদর, জলা: ব ড়া।
১৭/০১/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.১৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২৯ 

াতক-২.৭০

৮৫৮২৪৪৯ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৪১৩

মাঃ আ ল কািদর 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

১১/২, গভ: াফ কায়াটার, 
িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯।

াম: পড়ীর চর, ডাকঘর: 
সাি েকানা, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: ন েকানা। ২০/০২/১৯৮৭ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১০৬১০৬৪ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪১৪

মাঃ িরয়াজ উি ন 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
আলম।

বাসা নং-২৭৬, উ র, জয়নগর, 
ওয়াড নং-০৫, চাউলতাতলী, 
দৗলতখান, ভালা।

বাসা নং-২৭৬, উ র, জয়নগর, 
ওয়াড নং-০৫, চাউলতাতলী, 
দৗলতখান, ভালা। ১৫/০৭/১৯৯০ ভালা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

১০১৮৯০৯ তািরিখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১৬

তাফােয়ল আহেমদ 
িপতা: রা াক মা া।

িস.িব ২৫৯, ক ে ত রান বাজার, 
ক া ন া , কাফ ল, ঢাকা-১২০৬।

াম: ডাকঘর: িসড া, উপেজলা: 
ডামড া, জলা: শরীয়ত র। ০১/০৮/১৯৮৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৯৫০৬৭৫৩ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৪১৯

মাঃ ওবায় ল হক 
িপতা: মাঃ হািববর 
রহমান।

াম: ম  কািশ র ডাকঘর: র 
হাট, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম।

াম: ম  কািশ র ডাকঘর: র 
হাট, উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম।
১৮/০৬/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫২

৫০১৯৩৫০ 
তািরিখ: 

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪২০

হািসবা আ ার 
িপতা: ত: জামান 
চৗ রী।

কেটজ নং-০৫, িমটেফাড 
হাসপাতাল, াফ কায়াটার, 
বা বাজার, কাতয়ালী, ঢাকা-১১০০।

হাি ং নং-১০৪, আমরাইল, ১ 
নং ওয়াড, ৪ নং যাদব র ইউিপ, 
যাদব র, ধামরাই, ঢাকা-১৩৪৫। ০১/০১/১৯৯৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৪৬৪০৭২ তািরিখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-



৪২১

মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ স 
ছালাম তা কদার।

াম: জামৈতল, ডাকঘর: ব  
জামৈতল, উপেজলা: কামার খ , 
জলা: িসরাজগ ।

াম: জামৈতল, ডাকঘর: ব  
জামৈতল, উপেজলা: কামার খ , 
জলা: িসরাজগ । ৩০/০৬/১৯৮৮ িসরাজগ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৪০০৮৭১৪ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২২

মাঃ পন িময়া 
িপতা: মাঃ আনছর 
আলী।

াম:+ডাকঘর: উজানচর, 
উপেজলা: বা ারাম র, জলা: 
া ণবািড়য়া।

াম:+ডাকঘর: উজানচর, 
উপেজলা: বা ারাম র, জলা: 
া ণবািড়য়া।

৩১/১২/১৯৮৯ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-১.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

২৪৯৬৭০৫ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৪২৩

ষমা দ  িপতা:নারায়ন 
দ ।

বড়েখালা, ডাকঘর: উ র ভ ীবাড়ী, 
উপেজলা: + জলা: গাপালগ ।

বড়েখালা, ডাকঘর: উ র 
ভ ীবাড়ী, উপেজলা: + জলা: 
গাপালগ । ০৫/১১/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

২য়

৩৮৪৯৬৬৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৪

পনা রানী 
িপতা: ধার ন বমণ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ র রািজব, ডাকঘর: 
টপাম র, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র।

১০/০৭/১৯৯১ রং র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৭০৫ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪২৫

র া আ ার    
িপতা: মাঃ শাহজাহান।

াম: শাসন, ডাকঘর: নব াম 
বাজার, উপেজলা: ধামরাই, জলা: 
ঢাকা।

াম: শাসন, ডাকঘর: নব াম 
বাজার, উপেজলা: ধামরাই, জলা: 
ঢাকা।

১৫/০৭/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৭১০৩৫৫৮ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪২৬

মাঃ বলাল আহেমদ 
িপতা: মাঃ িল  িময়া।

াম: ল ার র, ডাকঘর: ল র র, 
উপেজলা: হিবগ  সদর, জলা: 
হিবগ ।

াম: ল ার র, ডাকঘর: 
ল র র, উপেজলা: হিবগ  সদর, 
জলা: হিবগ ।

১২/১১/১৯৯৬ হিবগ

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

৮১৯১৬৯৫ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪২৭

আব ল হািমদ 
িপতা: মাঃ িফ জ িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পসদী (ম পাড়া), 
ডাকঘর: পসদী, উপেজলা: 
বা ারাম র, জলা: 
া ণবাড়ীয়া।

০১/০২/১৯৮৯ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

৯৭১৭৬৭৬ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩০

মাঃ সােহল আহে দ 
িপতা: মাঃ শাম ল হক।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: খিলসাখালী, ডাকঘর: 
আলী রা, উপেজলা: দশিমনা, 
জলা: প য়াখালী।

১৫/০৫/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৯

১৫৯৭৩২৩ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৩১

মাঃ িজয়া ল  ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক মা া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: াগড়, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকা । ২০/০১/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-৩.২০

১৫৯৭৩২৪ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩২

নািদয়া আ ার া 
িপতা: মফজল আহমদ।

যে : মফজল আহমদ, ভবন নং-
০৩, ক  নং-০৯, জন শাসন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

উ র দয়াং ৭ নং ইউঃ ওয়াড নং-
০১, িজির, য়া, চ াম।

০২/০১/১৯৯৭ চ াম

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৩০৯৯৮২ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৩৩

আব স সালাম 
িপতা:শাহ সকা ার 
আলী।

জ ইন মািনচার, পি ম ব ড়া, 
রাড, ১৮ নং ওয়াড, বিরশাল সগর, 

বিরশাল।

২৪৩, হযরত নগর, ঝাউলা হা  
রাড, ৫৫ নং ওয়াড, আ াখাবাদ, 

কামরা ীরচর, ঢাকা-১২১১। ২২/১২/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৮ 
এইচ.এস.িস-২.৩৩

৩১৫০১৪৫ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৩৪

মাঃ হািব র রহমান 
িপতা: মাঃ লাকমান 
হােসন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম:+ডাকঘর: বা া, উপেজলা: 
ধামরাই, জলা: ঢাকা।

০১/১১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮৯৬২৮০ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৬

মাঃ আজহা ল ইসলাম 
       িপতা: মাঃ আঃ 
লিতফ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কািশনগর, ডাকঘর: 
আউটার গাতী, উপেজলা: 
না াইল, জলা: ময়মনিসংহ। ০৫/০৬/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

১৩০৯৯৬০ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৩৭

ইয়ািছন িময়া 
িপতা:হা ন িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বনা , ডাকঘর: আউটার 
গাতী, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১০/১০/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬৭

১৩০৯৯৬২ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৩৮

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ আর  িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: আউটার গাতী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৪/০৬/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৩০৯৯৬৮ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৩৯

র আহ দ     
িপতা: মাঃ হােছন আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

বনাটী (বা পাড়া), ডাকঘর: 
আউটারগাতী, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১২/০৩/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

১৩০৯৯৫৬ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৪০

মাঃ রিবন িময়া 
িপতা: মাঃ জামাল 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আ া র বনাটী, ডাকঘর: 
আউটার গাতী, উপেজলা: 
না াইল, জলা: ময়মনিসংহ। ০৮/০৪/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৩০৯৯৬৪ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪১

মাঃ িব াল হােসন 
িপতা: আ র রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৪/০৫/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৭২৫ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪২

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ িসি র 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৬/০২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৬৭

১৩০৯৯৬১ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-



৪৪৩

িরমা আ ার 
িপতা:ছিফর উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাঠাকাটা ব পাড়া, 
ডাকঘর: নারায়ন খালা, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ২৫/০৪/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.০০

৯৭১৭৬১৯ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৪

খািদজা খা ন 
িপতা: মাঃ মাছেলম

যে : শখ মাঃ নািহদ আখতার, 
বাসা-৪২/৩ এফ(৩য় তলা) 
আিজম র গভ: াফ কায়াটার, 
আিজম র ঢাকা।

াম: দশন াম, ডাকঘর: 
ভা াজা াল, উপেজলা: আ াই, 
জলা: নওগ । ১৭/০৫/১৯৯৩ নওগ

এস.এস.িস-৪.৫৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

০৭৮০১৪৯ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪৫

হািফজা           
িপতা:হােরজ আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ল র, ডাকঘর: িবিবরচর, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ২০/১২/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৩১০০৫১ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৬

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

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

ঘালাগাড়ী (িজলাদার পাড়া), 
ডাকঘর: কাহলা, উপেজলা: ব ড়া 
সদর, জলা: ব ড়া। ১৫/০১/১৯৯২ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৯৪  
এইচ.এস.িস-

৪.২০ াতক-২য় 
াতেকা র-২য়

৪২৮৮৭২১ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৭

ফা ক হােসন 
িপতা:হযরত আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চর কামানীরপাড়, ডাকঘর: 
িবিবর চর, উপেজলা: নকলা 
জলা: শর র। ১৩/০৫/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৩

১৩০৯৮৮৩ 
তািরিখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৪৮

মাঃ এমদা ল হক 
িপতা: ওয়ািরস উ ীন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: িনলা র িখলা, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: 
ন েকানা।

১৫/১০/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

৯৭১৭৫৩২ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৪৯

িশলা সরকার 
িপতা: ল  সরকার।

াম: হলিদবাড়ী, 
ডাকঘর:+উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র।

াম: হলিদবাড়ী, 
ডাকঘর:+উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০১/০১/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৩৯৪০৪৭ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫০

আ  রহমান 
িপতা:আ ল জিলল।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: র, ডাকঘর: গনপ ী, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ২৬/০১/১৯৮৭ শর র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৩১০০৪১ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫১

মাঃ িরজন িময়া 
িপতা: ত: িনজাম িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িবিবরচর ডাকঘর: িবিবর 
চর, উপেজলা: নকলা জলা: 
শর র।

২৮/০৭/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৯৭১৭৬১৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫২

হােজরা খা ন 
িপতা: মাঃ হযরত আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সখ া, ডাকঘর: 
ভাইটকাি , উপেজলা: ল র 
ময়মনিসংহ।

২৫/১২/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৯৭১৭৬১৭ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৫৩

মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতা: আ শামা।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

য়া গড়েখালা, ডাকঘর: য়া, 
উপেজলা: বরদী, জলা: 
শর র।

০১/১২/১৯৯২ শর র

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩ 

াতক-৩.০৪

৮৯৯৯৩৮৯ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫৪

মাঃ মিহ ল ইসলাম 
িপতা: ত: তাফা ল 
হাসাইন।

উপা ািনক িশ া েরা, মৗিলক, 
া রতা ক  (৬৪ জলা) 

২৩২/১, তজগ ও িশ/এ, তজগ ও, 
ঢাকা-১২০৮।

াম: এ.িব গজািলয়া, ডাকঘর: 
খালী, উপেজলা: মােড়লগ , 

জলা: বােগরহাট। ০৮/১০/১৯৯৪ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫৮

১৬৮১৩৬৩ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৫৫

মাঃ িফেরাজ মাহ দ 
িপতা: মাঃ িসি র 
রহমান।

াম: ছান র, ডাকঘর: আকিছ, 
উপেজলা: মা রা, জলা: মা রা।

াম: ছান র, ডাকঘর: আকিছ, 
উপেজলা: মা রা, জলা: মা রা। ১২/০৪/১৯৯২ মা রা

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

৫৩৬৪৮৭৩ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫৬

ঋ  আহেমদ  
িপতা:বর  িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রৗহা ডাকঘর: িনয়ামত র, 
উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

১০/০৮/১৯৯৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

৯৭১৭৬৪৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫৭

মাঃ আশরা ল আলম 
িপতা:আহা দ হােসন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ ডাকঘর: বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ১০/১০/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮৩

৯৭১৭৬৪৭ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫৮

আলম গীর হাসান 
িপতা:আ স সামাদ।

াম: সানারপাড়া, ডাকঘর: 
পাটওয়ারী,উপেজলা: িচলমারী, 
জলা: িড় াম।

াম: সানারপাড়া, ডাকঘর: 
পাটওয়ারী,উপেজলা: িচলমারী, 
জলা: িড় াম।

১৮/০৪/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

১২২৮৭৬৭ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৫৯

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ মন র আলী 
ম ল।

যে : িরপা আকতার, অিফস 
সহকারী, উপ-কর কিমশনােরর 
কাযালয়, সােকল-৩, উিকলপাড়া,- 
নওগ ।

াম: মিহমা র, ডাকঘর: 
বরাজ র, উপেজলা: প ীতলা, 
জলা: নওগ । ২০/০৭/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬২২৪১৪৩ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬০

শিফক িময়া  
িপতা:িরয়াজ উি ন

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: অর পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১১/০৭/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৫৮

৯৭১৭৫৩৫ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৬২

মাঃ নতািসর মা ন 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন।

যে : াহার, অিফস সহকারী, 
জলা রকড ম জলা, শাসেকর 

কাযালয়, নায়াখালী।

াম: রাম র, ডাকঘর: 
মাইজদী কাট, উপেজলা: 
মাইজদী সদর, জলা: নায়াখালী। ২০/০৬/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-

৬৬৬৮০২৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৩

শতিক পারভীন 
িপতা: মাঃ নািসম 
উি ন।

াম: রহমত পাড়া, ডাকঘর: 
রহন র, উপেজলা: গাম া র, 
জলা:চাপাই নবাবগ ।

াম: রহমত পাড়া, ডাকঘর: 
রহন র, উপেজলা: গাম া র, 
জলা:চাপাই নবাবগ । ০৯/০৪/১৯৯৬ চাপাই নবাবগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

৬৭৪৮৫৯৫ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৬৪

মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতা: মাঃ ইসলাম 
উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাথিহলগ ও, ডাকঘর: 
গায়াতলা, উপেজলা: ধাবাউড়া, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৫/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৯৭১৭৬৪১ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬৫

মাঃ আিম ল হক  
িপতা: মাঃ রিবউ াহ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর:বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১৫/০৬/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

৯৭১৭৭২৩ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৬

মাঃ ইসমত তাহা রা  
িপতা: ম ল হক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর:বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২৭

৯৭১৭৭২৪ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৭

মাঃ মা ন আর রিশদ 
িপতা: আঃ মা ান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: অর পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৪

৯৭১৭৫৩৪ তািরিখ: 
১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৬৮

হাওয়া আ ার 
িপতা: মাঃ রতন িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পংকরহাটী, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৬৭৮ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৬৯

মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ তিনর 
উি ন াপারী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মাচাবা া সাহাপাড়া, 
ডাকঘর: িচলমারী, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম। ৩০/১২/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০৬

৯৭১৭৭১০ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭০

মাঃ সিফ র রহমান 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ খান।

াম:+ডাকঘর: িবদ র,  
িচলমারী, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী।

াম:+ডাকঘর: িবদ র,  
িচলমারী, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী। ২৩/০৩/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০২৪৯৭৫২ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭১

রায়হানা ইসলাম 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

কেটজ নং-০৫, িমটেফাড 
হাসপাতাল, াফ কায়াটার, 
বা বাজার, কাতয়ালী, ঢাকা-১১০০।

হাি ং নং-১০৪, আমরাইল, ১ 
নং ওয়াড, ৪ নং যাদব র ইউিপ, 
যাদব র, ধামরাই, ঢাকা-১৩৪৫। ২৩/০৮/১৯৯৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

১৪৬৪০৭৩ 
তািরিখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭২

মাঃ মাহ জার রহমান 
িপতা: মাঃ মিজবর 
রহমান।

বাসা-২২১/১/এ(৪থ তলা) রাড নং-
০২, উ র ামলী, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বালাটারী, ডাকঘর: 
নওয়াশী, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম।

৩১/১২/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৮০১৫৪৭৯ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৪

মাঃ সাই ল আলম 
মঈন িপতা: মাঃ আ  
সাঈদ িময়া।

আর/১৪, র হাজান রাড, ৪৪, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৫।

াম:রাবার কাি , ডাকঘর:+ 
উপেজলা: বািজত র, জলা: 
িকেশারগ ।

০৪/১০/১৯৯২ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৬৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

১১৪৮৮৭৪ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৭৫

মাঃ আব াহ আল 
ফা ক িপতা: মাঃ 
আেনায়ার হােসন।

যে : মাঃ জািক আজম (এডঃ) 
হােটল লাভলী, ৩য়তলা, ম নং-

০১, ৩০ জনসন রাড, রায়সােহব 
বাজার কাতয়ালী, ঢাকা-১১০০।

যে : মাঃ আেনায়ার হােসন 
িবসিম াহ টাওয়ার, ৭মতলা, 

াট নং (৭-এ), মা য়াইল দঃ 
পাড়া, চৗড়া া, কেলজ রাড, 
মা য়াইল যা াবাড়ী, ঢাকা-
১৩৬২।

০১/০১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৭৮৩৭৫৬ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭৬

মাঃ ইম ল কােয়স 
িপতা: ত আঃ খােলক।

াম: অিল র, ডাকাঘর: িব াগ , 
উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: অিল র, ডাকাঘর: 
িব াগ , উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০২/০১/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮

৯৭১৭৬০৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৭৭

কনা রানী িপতা:রেমশ 
চ  বমণ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ র রািজব, ডাকাঘর: 
টপাম র র, উপেজলা: 

কাউিনয়া, জলা: রং র।
০৫/০৩/১৯৯১ রং র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৭০৬ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৭৮

র মাহা দ া 
িপতা: মাঃ ল 
আফছার।

যে : র জাহান বগম, 
আ জািতক িবষয়ক িবভাগ 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, 
পরমা  ভবন, ই-১২/এ, আগারগ ও, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: পি ম রাম র, 
ডাকাঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
ফনী।

২৩/১২/১৯৯৫ ফনী

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০০৬৯৮৫১ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৭৯

মাঃ িম াত হাসাইন 
িপতা: মাঃ ইছহাক 
িময়া।

যে : ইয়াছিমন আ ার, িসিনয়র 
ডাটা এি  কে াল অপােরটর, 
বাংলােদশ ীম কাট, আপীল 
িবভাগ, ঢাকা।

মা য়াইল ১নং সড়ক, মা য়াইল 
পি ম পাড়া, মা য়াইল 
যা াবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২। ৩০/০১/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৯৭০৩০ 
তািরিখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮১

আ  িফয়ান িলংকন 
িপতা: মাঃ ইকবাল 
হােসন ম মদার।

িব-৯৫/এফ-২, মিতিঝল এিজিব 
কেলানী, িজিপও, ঢাকা-১০০০।

াম: +ডাকঘর: বদলেকাট, 
উপেজলা: চাটিখল, জলা: 
নায়াখালী। ০৭/১১/১৯৯০ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

০৭৫৫৭৮৬ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮২

মাঃ রজাহান আ ার 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: কালার পালশা, ডাকঘর: 
কালাহাট, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ । ০৮/১১/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-১ম

০৪৯৭৪৪১ তািরিখ: 
১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৪৮৩

ত য় চ বত  
িপতা: লাল চ বত ।

চ বত  ভবন হাি ং নং ৪৪৯, 
স জ বাগ সড়র, নলিছ , ০৪ নং 
নলিছ , পৗরসভা, নলিছ , 
ঝালকাঠী।

চ বত  ভবন হাি ং নং ৪৪৯, 
স জ বাগ সড়র, নলিছ , ০৪ নং 
নলিছ , পৗরসভা, নলিছ , 
ঝালকাঠী।

১২/০২/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-১ম  াতেকা র-

শষ বষ

৪৯০৩২৫২ 
তািরিখ: 

০৯/১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৪

মমতাজ বগম শ া 
িপতা: মাঃ আ ল 
মােমন।

াম: রয়ড়া পি ম পাড়া, ডাকঘর: 
আমলীতলা, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: রয়ড়া পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: আমলীতলা, উপেজলা: 
সদর, জলা: ময়মনিসংহ। ২০/০১/১৯৮৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-১ম 
এইচ.এস.িস-২য় াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৫৪০৬৯৯২ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৫

মাছাঃ শারিমন আ ার 
িপতা: মাঃ আ স 
সা ার।

াম: বাকিছডা ী, ডাকঘর: 
চরতারা র, উপেজলা: পাবনা, 
জলা: পাবনা।

াম: বাকিছডা ী, ডাকঘর: 
চরতারা র, উপেজলা: পাবনা, 
জলা: পাবনা।

০৭/০৬/১৯৯২ পাবনা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০  

াতক-৩.০৮

২৫১৭৬৬৬ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৮৬

মাঃ হযরত আলী 
িপতা: ত: 
আসা ামান।

াম: কাটাখালী, ডাকঘর: কাটাখালী 
বাজার, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা।

াম: কাটাখালী, ডাকঘর: 
কাটাখালী বাজার, উপেজলা: 
চাটেমাহর, জলা: পাবনা।

০৯/০২/১৯৯০ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭২৯১৪৪৪ তািরিখ: 
১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৭

মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ বে র আলী 
শখ।

াম: বাকিছডা ী, ডাকঘর: 
চরতারা র, উপেজলা: পাবনা সদর, 
জলা: পাবনা।

াম: বাকিছডা ী, ডাকঘর: 
চরতারা র, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

২৭/১১/১৯৯৩ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-২.৯৮

২৫১৭৬৬৫ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৪৮৮

উে  ম য়ারা 
িপতা: মাঃ মাজা ফর 
হােসন।

াম: আরিজপাটা কা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: প চিবিব,  
জলা: জয় রহাট।

াম: আরিজপাটা কা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: প চিবিব,  
জলা: জয় রহাট। ২১/০৮/১৯৮৮ জয় রহাট

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৭১৫৩৬৫ 
তািরিখ: 

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৮৯

মাঃ আ াহ আল 
মা ন িপতা: মাঃ 
দেলায়ার হােসন।

৮০/১, ৫িব, হাজী আ া সরকার 
লন রংশাল, ঢাকা-১১০০।

াম: চ দকাঠী, 
ডাকঘর:বাটনাতলা, উপেজলা: 
নছারাবাদ, জলা: িপেরাজ র। ৩০/১২/১৯৯১ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৪.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

১৬১৯৯৮১ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৯০

মিহউি ন আহেমদ 
িপতা: মাঃ কিলম 
উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মাচাবা া, ডাকঘর: 
িচলমারী, উপেজলা: িচলমারী, 
জলা: িড় াম। ২৬/০২/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৬৩৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৪৯৫

মাঃ আেখর আলী 
িপতা: মাঃ হােছন আলী 
শখ।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ষন গাছা, ডাকঘর: পা ল, 
উপেজলা: নলডা া, জলা: 
নােটার। ৩০/০৮/১৯৮৮ নােটার

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৫২১ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৪৯৭

মাসাঃ তািনয়া হােসন 
িপতা: মাঃ গালাম 
হােসন।

মাসাঃ তািনয়া হােসন, যে : 
খািজদা, কি উটার অপােরটর, 

শাসন িবভাগ, ৭ম তলা, 
বাংলােদশ  ও র িশ  
করেপােরশন ১৩৭/১৩৮, মিতিঝল, 
বা/এ ঢাকা-১০০০।

াম:+ডাকঘর: গৗরীচ া, 
উপেজলা: বর না, জলা: বর না।

২০/০৮/১৯৯১ বর না।

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১৪

০০১৬৬৩৫ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৯৮

সািমউর রােয়দ অ র 
িপতা: সয়দ আ স 
সালাম।

যে : মাঃ আলতাফ হােসন, 
িময়া অপ কস, ৩৫৩/১, ব 

রাম রা, িড.আই. , রাড, ঢাকা-
১২১৯।

বাড়ী নং-১৯, রাড নং-১/এ, 
পি ম ন ীপাড়া, িখলগ ও, ঢাকা-
১২১৯। ১৭/০৫/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

১৩১০০৬৬ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০০

রািশ ল হক  
িপতা:শাহাব উি ন

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: হাতীখলা, ডাকঘর: উ রী, 
উপেজলা:গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ। ১০/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৯৮৯৮৫১ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০১

শিহ ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ আ স ছালাম।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: ধীত র নামাপাড়া, 
ডাকঘর:ধীত র বাজার, 
উপেজলা:ভা কা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১০/১০/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৮৫৮২৫৩০ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৩

সািনয়া আ ার 
িপতা: মাঃ আেনায়ার 
হােসন খ ন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

মমতাজ িভলা ন ন, ২৪, পি ম 
কাফ ল আগারগ ও তালতলা, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা। ২৯/১২/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

৮৫৮২৫৬৫ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫০৬

মাঃ এমদা ল হক 
িপতা: মাঃ শাম ল 
ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

বা ই াম, ৪নং চি পাশা 
বা ই াম না াইল, ময়মনিসংহ। ০১/০৩/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-৩.২৭

১৩১০০৭৬ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫১০

িচ া ম মদার 
িপতা: শেলশ চ  
ম মদার।

উ র খয়ড়া িড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা: হা য়াঘাট, 
জলা: ময়মনিসংহ।

উ র খয়ড়া িড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা: হা য়াঘাট, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০৬/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৯৪৬৬৭৫৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১১

জসীম উি ন িপতা: মাঃ 
আ র রিহম।

এম.ই.এস.৫৪৪,-িব-১, িমর র 
সনািনবাস, প িব, ঢাকা-১২১৬।

আ ল আিজজ এর বািড়, 
সামাইর, ০৭, ইির াম, 
সাভার, ঢাকা।

০২/০৪/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৫৫৮০৩৬ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-



৫১৩

মাহা দ আ ল খােয়র 
িপতা: মাহা দ হািব র 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: +ডাকঘর: আি উড়া, 
উপেজলা: মাধব র, জলা: 
হিবগ । ০২/১০/১৯৯৭ হিবগ

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

৯১২৯৬৯৪ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৪

মাহা দ আ ল বাশার 
িপতা: মাহা দ হািব র 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: +ডাকঘর: আি উড়া, 
উপেজলা: মাধব র, জলা: 
হিবগ । ২১/০৪/১৯৯২ হিবগ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯১২৯৬৯৫ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৬

রািজয়া লতানা 
িপতা:ফজ ল হক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নাওভা া, ডাকাঘর: রৗহা, 
উপেজলা: শর র সদর, জলা: 
শর র।

২৮/০৩/১৯৯৪ শর র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

০২৪৯৭৬৫ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫১৭

সােহল রানা িপতা: মাঃ 
আ র রিহম খ কার।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ র মা াপাড়া, ডাকঘর: 
+উপেজলা:+ জলা: িকেশারগ ।

০৫/০২/১৯৯৪ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৭১৭৬০৪ তািরিখ: 
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১৮

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: আ স সা ার 
পােটায়ারী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

৭৪৪/১, অিল দফাদার বাড়ী, উ র 
মা াজ ৭ নং ওয়াড, পৗরসভা 
চরফ াশন, ভালা। ০৬/০৮/১৯৯০ ভালা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২.৭৬

৯১২৯৬৯৩ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫১৯

মাঃ সজীব হােসন 
িপতা: ত: খ কার 

ল স।

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

বাসা নং-৪১০, কয়াভবানী র, 
০৫ নং কালা ইউিনয়ন কালা 
হাট, বদলগাছী, নওগ । ১৯/১২/১৯৯১ নওগ

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৮৯৬৬৫৯ 
তািরিখ: 

১০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২০

মাঃ রািশ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ 
অিহ ামান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

চরিনয়ামত ( বলতলী) ২ নং 
রামভ র গায়াডা া, ল র 
ময়মনিসংহ।

১১/০৭/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮ 

াতক-২.৬৭

৯৭১৭৭৫৫ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫২১

মাঃ জাহদ রজা 
িপতা: মাঃ আলী 
হােসন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

হার ০৬, মশানী, নছারাবাদ, 
িপেরাজ র। ২৪/১১/১৯৯৪ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৫

৯৭১৭৩৯৮ 
তািরিখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

৫২৩

মাঃ আিজ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আকবর 
আলী।

বাসা-১৪, লাইন-৩, রাড-৯, ক-এ, 
িমর র-১১, প বী, ঢাকা।

বেহরা, িলয়া, াম, দবহাটা, 
সাত ীরা।

০৫/১০/১৯৯১ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য় িব.এড-১ম

০৬৬৬৬১২ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫২৭

মাঃ েবল রানা িপতা: 
আ ল কালাম।

চকসাহা ী, ১১ নং বলাইরচর, 
চকসাহা ী, শর র সদর, শর র।

চকসাহা ী, ১১ নং বলাইরচর, 
চকসাহা ী, শর র সদর, 
শর র।

০৫/০৬/১৯৯৭ শর র

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২২

৭৩২০৯৩৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫২৮

সােয়ক মাহা দ 
তােরক িপতা: মাঃ আ  
তালহা।

 মমরা হািজপাড়া, ০৫, 
ফািসলাডা া, সদর, িদনাপ র।

 মমরা হািজপাড়া, ০৫, 
ফািসলাডা া, সদর, িদনাপ র। ৩০/০৬/১৯৮৯ িদনাপ র

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩ 

াতক-২য়

৮৫৮২২৪৩৭ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৫২৯

মাঃ রােসল হাওলাদার 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

াম: বােহর িদয়া, ডাকঘর: 
গি য়া, উপেজলা: ঝালকাঠী সদর, 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: বােহর িদয়া, ডাকঘর: 
গি য়া, উপেজলা: ঝালকাঠী 

সদর, জলা: ঝালকাঠী। ১৫/১২/১৯৮৯ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৫১  
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩০

মাহা দ ল ইসলাম 
িপতা: মাহা দ ছাই র 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

রান চামটা, ডাকঘর: 
িনয়ামত র, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ । ০১/০৫/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-৩.২০

৯৭১৭৫৮৩ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩১

মাঃ সােহল 
িপতা: মাঃ আঃ মােজদ 
খ ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর:  বড় কালী নগর, 
উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: 
শরীয়ত র।

২৮/০১/১৯৯৮ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

৮৯৯৯৪১৭ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩২

রা  আহে দ 
িপতা: মাঃ হািম ল 
ইসলাম

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ র মনসে াষ, ডাকঘর: 
িনয়ামত র, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ । ২০/১১/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৫৮২ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৩৩

মাঃ ফরহাদ উি ন 
িপত: মাঃ লতান 
উি ন।

াম: পালাহার, ডাকঘর: লী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: পালাহার, ডাকঘর: লী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১০/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

৮১৪৬৫২৫ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৩৪

মাঃ মাসউ র রহমান 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

মাঃ আ ল হােসন, পিরক না ও 
উ য়ন, পিরদ র, বাংলােদশ 

েকৗশল, িব িব ালয় ( েয়ট), 
ঢাকা।

াম: িশব র, ডাকঘর: কািল রী, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 

টয়াখালী। ২০/০২/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭১৫৫১৩ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৫

মানা খা ন        
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

াম: ছাট বয়রা, ডাকঘর: 
িজ.িপ.ও, উপেজলা: সানাডাউগা, 
জলা: লনা।

াম: খা াকাটা, ডাকঘর: জােনর 
পাড়, উপেজলা: শরনেখালা, 
জলা: বােগরহাট। ০৫/০৮/১৯৯২ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৩০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৩

৭২১৯২৫৪ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৩৬

আির ল ইসলাম 
িপতা:ফজ ল হক।

৬৪৪, ৩/১, পাখালী, ২ নং ি য়া, 
ব নবাড়ী, ময়মনিসংহ সদর, 

ময়মনিসংহ।

৬৪৪, ৩/১, পাখালী, ২ নং 
ি য়া, ব নবাড়ী, ময়মনিসংহ 

সদর, ময়মনিসংহ। ২৯/০১/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪৩

৩৬১৬৩৮৯ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৭

কনক দবনাথ 
িপতা:িনতাই দব নাথ।

াম: বা বল, ডাকঘর:+উপেজলা: 
খািদমনগর, জলা: িসেলট।

াম: বা বল, 
ডাকঘর:+উপেজলা: খািদমনগর, 
জলা: িসেলট।

১০/১২/১৯৯২ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২.৭৪

৭৮৯৬৮০৪ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৩৮

মাঃ আিত র রহমান 
িপতা: মাঃ আঃ বারী।

মাঃ আিত র রহমান, যে : মাঃ 
হািব র রহমান, মসাস িনজাম 
এ ার াইজ ২১ নং আ. ক, দাস 
রাড, ডাচ বাংলা াংেকর নীেচ, 

নারায়নগ ।

াম: ব হতািলয়া, ডাকঘর: 
বহালগািছয়া, উপেজলা:+ জলা: 
প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

৭৩২০৯৩৬ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৩৯

মাঃ মীর রায়হান 
িপতা: মাঃ মীর আ ল 
কােসম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কািতকিখলা, ডাকঘর: 
আ ব র, উপেজলা: তাড়াইল, 
জলা: িকেশারগ ।

০১/০১/১৯৯৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

৯৭১৭৫৩৩ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৪০

সােজ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ িসরাজ 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ম  গািব র, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: হােসন র, 
জলা: িকেশারগ । ৩০/১১/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩

৯৭১৭৭৬৯ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪১

সাই ল ইসলাম 
িপতা:জিহ ল ইসলাম।

াম: নােয়র গ ও, ডাকঘর: নােয়র 
গ ও বাজার উপেজলা: মতলব 
দি ণ, জলা: চ দ র।

াম: ব কাউয়ািদ, ডাকঘর: 
কাউয়ািদ, উপেজলা: দাউদকাি , 
জলা: িম া।

০১/০১/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

৯৮৬৭৩১৭ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৪২

খারেশদ আলম 
িপতা: মাঃ আিজজার 
রহমান।

াম: রাইিজং সান কি উটার এ  
শটহ া , িনং স ার ৯৭/১, 
শহীদ কমে , আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: সাপখাওয়া, ডাকঘর: 
বগপারী হাট, উপেজলা: নাগ রী 

িড় াম। ১৩/০১/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-২য়

০৪৯৭৪২৯ তািরিখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪৩

মাঃ হযরত আলী 
িপতা:আ ল হােসন।

মাঃ আকমল হােসন, ি গত 
কমকতা, ক  নং-৮০৯, ভবন নং-
৪, ত  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: গা র খামার, ডাকঘর: 
নগরব , উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম। ২৪/০৩/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮৩ 

াতক-২য়

০৪৯৭৪৩০ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৪৪

মাঃ সাহা ল আলম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম আজাদ।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: কশাইল, ডাকঘর: 
ভা ার র, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ ।

২০/০১/১৯৯৬ নওগ

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭

০৮৯৬৮০০ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৪৫

মাঃ সাহাগ হােসন 
িপতা: এম. এ সাবাহান 
হাওলাদার।

যে  সায়মা আ ার ( রমা) 
১১০/৭, হাজারীবাগ রাড, 
িঝগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

াম:+ডাকঘর: হয়বাৎ র, 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী। ০৩/০৮/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

১৪৬৪০২৮ 
তািরিখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৬

মা ফ হােসন িপতা: 
শাম র রহমান।

াম: িপয়ার র, ডাকঘর: 
সীমাখালী, উপেজলা: শািলখা, 
জলা: মা রা।

াম: িপয়ার র, ডাকঘর: 
সীমাখালী, উপেজলা: শািলখা, 
জলা: মা রা।

১৫/০১/২০১৭ মা রা

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-এ

০০৫৩৩১১/০২তাির
িখ: ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৪৭

মাঃ সােহল মা া 
িপতা: আঃ রিহম মা া।

 পি ম কাফ ল, আগারগ ও 
তালতলা, ঢাকা-১২০৭।

াম: তারা িনয়া, ডাকাঘর: 
চাে র হাট, উপেজলা: রাজা র, 
জলা: ঝালকাঠী।

১২/০২/১৯৯৫ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-৩.২১

৮৫৮২৪৪৩ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৪৮

মাঃ অিলউ াহ 
িপতা: মাঃ আ তােলব।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পায়াভাগ, ডাকঘর: 
িবিবরচর,উপেজলা: নকলা, জলা: 
শর র।

২৫/০১/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৩

৯৭১৭৭৬৭ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫০

মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ শমেসর 
আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: 
আচারগ ও, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৫/০৩/১৯৯৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮

৯৭১৭৭৮৪ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫১

মাঃ কিবর হােসন 
িপতা: মাঃ জিহ ল 
ইসলাম।

াম:+ ডাকঘর: বীর কািশম নগর, 
উপেজলা: িলয়ার চর, জলা: 
িকেশারগ ।

াম:+ ডাকঘর: বীর কািশম 
নগর, উপেজলা: িলয়ার চর, 
জলা: িকেশারগ । ২৫/০৭/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.১৮ 
াতেকা র-২.৮২

৬৪৭৭১৫৭ তািরিখ: 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৫২

শিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাহা দ আলী।

াম: আইনগর, ডাকঘর: 
মাঝারিদয়া, উপেজলা: নগরকা া, 
জলা: ফিরদ র।

াম: আইনগর, ডাকঘর: 
মাঝারিদয়া, উপেজলা: 
নগরকা া, জলা: ফিরদ র।

০৩/০২/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.৫৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০২৩৭৩৯৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৫৩

মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ বলাল 
হাসাইন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ফাকপাল, 
ডাকঘর:+উপেজলা: ন ী াম, 
জলা: ব ড়া। ০৪/০৩/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৮৫৮২৪৭৫ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৫৪

পন চ  বমন 
িপতা:রাজ মার চ ।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: সা ী, ডাকঘর: তছাড়া, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: 
রং র। ১২/১১/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৪০৫ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৫৭

তাসিলমা নাসিরন 
িপতা:আ ল হিলম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভা পাড়া, ডাকঘর: কাচারী 
বাজার, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১৫/০৮/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

৯৭১৭৪৫৭  
তািরিখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৫৮

মাঃ চ দ িময়া 
িপতা: মাঃ লা িময়া।

াম: রমনা পানািত পাড়া, ডাকঘর: 
রমনা, উপেজলা: িচলমারী, জলা: 

িড় াম।

াম: রমনা পানািত পাড়া, 
ডাকঘর: রমনা, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম।

২৩/০৫/১৯৮৯ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

০০৬২৬৭৪ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৫৯

তাসিলমা আ ার িপতা: 
মাঃ আ ল হােসম।

৭১ নং ভাষ বাস, এিভিনউ, 
ল ীবাজার, ঢাকা-১১০০।

দি ণ মা য়াইল, মা য়াইল, 
যা াবাড়ী, ঢাকা। ১০/০২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬

০০৬৯৮৭৫ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬০

মাঃ মা ন হােসন 
িপতা: মাঃ িমজান 
হােসন।

২১০/এ, রাড নং-০৭, িতলপাপাড়া, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: র, ডাকঘর: মিন র, 
উপেজলা: হামনা, জলা: িম া। ০২/১০/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

১৩০৯৯০৮ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬১

সািকব উি ন আহেমদ 
িপতা: মাঃ সাম  
উি ন আহেমদ।

২০৪, সরকার মি ল, চােমিলবাগ, 
পাইকপাড়া, া নবাড়ীয়া সদর, 
া ণবাড়ীয়া।

শাহবাজ র (আমীন পাড়া), 
শাহবাজ র, সরাইল, 
া ণবাড়ীয়া। ০৬/০৯/১৯৯৩ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৮

৮১৪৭৫২২ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬২

মাঃ িরয়াজ হাছান 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

াম: লিড়বাগ, ডাকঘর: শং চাইল, 
উপেজলা: িড়চং, জলা: িম া।

াম: লিড়বাগ, ডাকঘর: 
শং চাইল, উপেজলা: িড়চং, 
জলা: িম া।

৩০/০১/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৮৭৬০১৪০ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬৩

মাঃ রািকব রায়হান 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন।

াম: ি র র, ডাকঘর: 
বািলয়াপাড়া, উপেজলা: সানারগ , 
জলা: নারায়নগ ।

াম: ি র র, ডাকঘর: 
বািলয়াপাড়া, উপেজলা: সানারগ , 
জলা: নারায়নগ ।

২৫/১২/১৯৯০ নারায়নগ

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

৭৩৩৮৯৫২ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬৪

মাঃ আলমগীর সাইন 
িপতা: মাঃ এরশাদ 
আলী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বড়বাড়ী, ডাকাঘর: 
ডা াপাড়া, উপেজলা িসংড়া, 
জলা: নােটার। ১২/০৮/১৯৮৯ নােটার

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-১ম াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৫২২ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৫

িরয়ান হােসন 
িপতা: মাশারফ হােসন।

মিহনা মহল হাি ং নং-৬১, দি ণ 
িঝল লী, ৪নং ওয়াড, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র।

মিহনা মহল হাি ং নং-৬১, 
দি ণ িঝল লী, ৪নং ওয়াড, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র। ০৫/০১/১৯৯৩ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮৩

০২৩৭৩৯৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৬৬

শাহ দাি র    
িপতা:শাহ লতান 
উি ন।

াম: বাজারদী, 
ডাকঘর:+উপেজলা: নকলা, জলা: 
শর র।

াম: বাজারদী, 
ডাকঘর:+উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১৪/০২/১৯৮৮ শর র

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৬

০৭৬৯০৯৫ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৬৭

আিন র রহমান 
িপতা:আ  তােলব।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: আড়াজী চড়াইেখালা, 
ডাকঘর: বটতলা, উপেজলা: 
নীলফামারী সদর, জলা: 
নীলফামারী।

১৮/১২/১৯৯৬ নীলফামারী

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৮৯৬২০৯ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৬৮

সমীর ম ল 
িপতা: মার ম ল।

৬৪/৪, পািনর াংিক মাড়, 
তালতলা, অঅগারগ ও, শের বাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: বা য়া, ডাকঘর: 
আড়কা ী, উপেজলা: 
বািলয়াকা ী, জলা: রাজবাড়ী। ২৪/১১/১৯৮৭ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪০০  
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৩৭ তািরিখ: 
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬৯

মাঃ িমজার উি ন 
িপতা: মাঃ জাহা ীর 
আলম।

াম: উ র জয়নগর, ডাকঘর: 
চাউলতাতলীম উপেজলা: 
দৗলতখান, জলা: ভালা।

াম: উ র জয়নগর, ডাকঘর: 
চাউলতাতলীম উপেজলা: 
দৗলতখান, জলা: ভালা। ২০/০৯/১৯৯৪ ভালা

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-২য়

১০১৮৯১০ তািরিখ: 
০১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৭০

মাঃ ন নবী 
িপতা: মাঃ িব াল 
হােসন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: কািলকা র হাজীবািড়, 
ডাকঘর: বাংলাবাজার, উপেজলা: 
বগমগ , জলা: নায়াখালী। ০৬/০৫/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.২৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 

াতক-৪.৩৮

৮৫৮২২৭৪ 
তািরিখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭১

এ. ক.এম ফয় াহ 
িপতা: এম.এ হািলম।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: কামতলা, ডাকঘর: 
পাহাড় র, উপেজলা: আটপাড়া, 
জলা: ন েকানা। ৩১/১২/১৯৮৯ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৮৯৫৮৬০ 
তািরিখ: 

০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭২

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ফকর 
উি ন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: া কািল কা র, ডাকঘর: 
িবদখালী, উপেজলা: িমজাগ , 
জলা: প য়াখালী। ১৫/০৮/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৮৫৮২২৭৩ 
তািরিখ: 

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৩

সি ব চ      
িপতা: গ য় নারায়নচ ।

১২৫ নং পি ম আগারগ ও, ২৮ নং 
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

াম: ানপাড়া, ডাকঘর: 
নাচনাপাড়া, উপেজলা: পাথরঘাটা, 
জলা: বর না।

২০/০৮/১৯৮৮ বর না

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৫৩৮ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৭৪

হীরক দব নাথ 
িপতা:িনতাই দব নাথ।

াম: বা বল, ডাকঘর:+উপেজলা: 
খািদমনগর, জলা: িসেলট।

াম: রাম র, ডাকঘর: 
ইসলামাবাদ, উপেজলা: িব নাথ, 
জলা: িসেলট।

৩১/১২/১৯৯৫ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৭৮৯৬৮০৩ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭
৩০০/-



৫৭৫

মাছাঃ মিলনা খা ন 
িপতা: ত: আজমল 
হােসন খান।

াম: িভটিবলা, ডাকঘর: রাই র 
পাড়া, উপেজলা: জানগর, 

জলা: পাবনা।

াম: িভটিবলা, ডাকঘর: রাই র 
পাড়া, উপেজলা: জানগর, 

জলা: পাবনা। ০৫/০৭/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-৩.১০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৭২৮৭৮৭৬ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৬

আফসানা লজার 
িপতা:আিন র রহমান।

াম: বাসপাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
মেহর র,

াম: বাসপাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
মেহর র, ৩০/০৫/১৯৮৭ মেহর র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৪৫২৮৮৫ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৭

মাঃ বােয়র হাসাইন 
িপতা: মাঃ খাজা 
নািজম উি ন।

াম: কিরম পাড়া, ডাকঘর: জািমর 
বাড়ীয়া, উপেজলা: গাবতলী, জলা: 
ব ড়া।

াম: কিরম পাড়া, ডাকঘর: 
জািমর বাড়ীয়া, উপেজলা: 
গাবতলী, জলা: ব ড়া। ১০/০২/১৯৯৩ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-৩.০৪

৬৭৬৯০২৪ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৮

মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

বাসা নং-৪৬, (৪থতলা), রাড-১৭, 
স র নং-১১, উ রা, মেডল টাউন, 

উ রা, ঢাকা।

রখালী বা া, ডাকঘর: পাইলট, 
উপেজলা: ভালা সদর, জলা: 
জলা: ভালা।

০৪/০২/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৭২৬ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৭৯

মাঃ আব ল হাই 
িপতা: মাঃ আব ল 
মিজদ।

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

বড়হারিজ লােদর হাওলা, 
ডাকঘর: বড়হারিজ, উপেজলা: 
মঠবািড়য়া, জলা: িপেরাজ র। ০১/০১/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৬৪১৯৩ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮০

মাহাঃ আককাশ আলী 
িপতা: আ ল মিজদ।

াম: সদিশব র, ডাকঘর: কানসাট, 
উপেজলা: িশবগ , জলা: চ পাই 
নবাবগ ।

াম: সদিশব র, ডাকঘর: 
কানসাট, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: চ পাই নবাবগ ।

৩১/১২/১৯৯৪ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 

াতক-২.৭৮

৮০০৫০০৬ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৮১

েতাজা আহেমদ 
িপতা:তা ল ইসলাম।

খােলদা িভলা (৪থতলা), ১৮ নািসর 
উি ন সরদার লন, ঢাকা সদর, 

া র ঢাকা-১১০০।

াম: ৬ নং উ র কেরায়া 
ডাকঘর: হাজীবাড়ী, উপেজলা: 
রায় র জলা: ল ী র। ০২/০১/১৯৯১ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৫৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৩ 

াতক-৪.২০ 
াতেকা র-৪.৭৫

১৪৩২৮৫৮ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮২

রজওয়া র রহমান 
িপতা: মাঃ আ ল বারী 
ম ল।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বজরা তবক র ডাকঘর: 
বালাবাড়ী হাট, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম। ১১/০৪/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০৪৯৭৪০৬ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৩

মাঃ তােরক হাসান 
িপতা: মাঃ িপয়ার আলী।

াম: +ডাকঘর: আন বাস, 
উপেজলা: িজবনগর, জলা: 
মেহর র।

াম: +ডাকঘর: আন বাস, 
উপেজলা: িজবনগর, জলা: 
মেহর র।

০৪/১০/১৯৮৭ মেহর র

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২৯ 

াতক-২য়

৬২৪৪২১২ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৫৮৪

মাঃ কাউছার আহেমদ 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

প েকাট, ১০ নং (দঃ) নাইঘর, 
ব াভ র, দিব ার, িম া।

প েকাট, ১০ নং (দঃ) নাইঘর, 
ব াভ র, দিব ার, িম া। ০১/০১/১৯৯৬ িম া

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯২

১০১৮৯১৯ তািরিখ: 
০২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৬

মাঃ হািদ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ছাউ ল হক।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বড় বড়, ডাকঘর: 
সাহাগ র, উপেজলা: কাপািসয়া, 
জলা: গাজী র। ০২/১০/১৯৯৫ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৮৫৮২৬০৪ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৮৭

মিন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আয়নাল হক।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: যা ব র, ডাকঘর: হাট 
যাদব র, উপেজলা: মেহশ র, 
জলা: িঝনাইদহ। ০১/০১/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৫৩ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৮

র আলম   
িপত: ত:ইসমাইল 
হােসন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বজরা তবক র, ডাকঘর: 
বালাবাড়ী হাট, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম। ২৬/০৪/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৩ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৯৭৪০৭ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৮৯

লীমা    
িপতা: মাঃেসােমদ গাজী

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: সানা ী, ডাকঘর: 
মকালাইনগর, উপেজলা: র, 
জলা: মা রা। ১০/০৩/১৯৮৯ মা রা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৬১৬ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯০

জিনয়া তািহয়ান 
িপতা:মর ম জালাল 
উি ন আহেমদ।

৩২১ নং গট সংল  ২৯৬ নং বাসা, 
লবাগ, মািলবাগ।

াম: + ডাকঘর: দীঘা, উপেজলা: 
গফরগ ও, জলা: ময়মনিসংহ। ১৫/০৬/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-১ম

৯৭১৭৫৯১ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯১

রা  আ ার 
িপতা: ত:শিফ উি ন।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

খ রেটক, পাথািলয়া, িমজানগর 
সাভার, ঢাকা।

১০/০৮/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৮৫৮২৬১২ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯২

মাশারফ হােসন 
িপতা: মাঃ আফাজ 
উি ন।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: + ডাকঘর: নাইঘর, 
উপেজলা: দিব ার, জলা: 

িম া। ০৩/০৩/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

১১০৭৭৫৪ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



৫৯৩

জিল আফেরাজ 
িপতা: মাঃ 
ওিহ ামান মা া।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: শাইলকা , ডাকঘর: 
ঘােষর , উপেজলা: রাজবাড়ী 

সদর, জলা:রাজবাড়ী। ৩০/১১/১৯৯০ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 

াতক-৩.১৯

৮৫৮২৬১৭ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৪

মাঃ আিজ ল হক 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

াম: উ ম খানা, ডাকঘর: বােডর 
হাট, উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম।

াম: উ ম খানা, ডাকঘর: 
বােডর হাট, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম।

১৬/০৯/১৯৮৯ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৮০১৫৪৭৮ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৯৫

মাঃ রােশদ    
িপতা: মাঃ কিরম।

১৯৬/িড, জগ াথ সাহা রাড, ২৪, 
পা া, লালবাগ, ঢাকা।

১৯৬/িড, জগ াথ সাহা রাড, ২৪, 
পা া, লালবাগ, ঢাকা। ০১/০১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৯০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

১১৩৫১৭২ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৫৯৬

ইসরাত জাহান 
িপতা:জালাল উি ন।

াম: খামারহাটী, ডাকঘর: 
িবলকাউনী , উপেজলা: বধলা, 
জলা: ন েকানা।

াম: খামারহাটী, ডাকঘর: 
িবলকাউনী , উপেজলা: বধলা, 
জলা: ন েকানা।

০৫/০১/১৯৮৭ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৭৩৩২৯৮৫ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৯৭

মাঃ চপল িসকদার 
িপতা: মাঃ সােকর 
আলী িসকদার।

াম: +ডাকঘর: ভবিদয়া, 
উপেজলা: রাজবাড়ী সদর, জলা: 
রাজবাড়ী।

াম: +ডাকঘর: ভবিদয়া, 
উপেজলা: রাজবাড়ী সদর, জলা: 
রাজবাড়ী।

১৭/০১/১৯৮৯ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.২০

৮২০৬৩১৮ 
তািরিখ: 

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৫৯৯

মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

রাইজংসান কি উটার এ  
শটহ া  িনং স ার ৯৭/১, শহীদ 
কমে , তালতলা, আগারগ ও 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: পাইকান উচা পাড়া, 
ডাকঘর: আলমািবিদতর, 
উপেজলা: সংগাচড়া, জলা: 
রং র ।

১২/০৩/১৯৯১ রং র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৫৭৮ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০০

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ জামাল 
হােসন।

০৭/০৭/ জনতা হাউিজং আগারগ ও, 
তালতলা, মাহা দ র, শের 
বাংলা নগর ঢাকা।

াম: জানিকিখলা, ডাকঘর: 
ভট র বাজার, উপেজলা: 

বরদী, জলা: শর র। ২৮/০৭/১৯৯৩ শর র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২.৯৫

১১০৭৭২৪ তািরিখ: 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০২

মাঃ গালাম মা ফা 
িপতা: মাঃ আরেশদ 
আলী।

াম: সাগতা, ডাকঘর: খিলল র, 
উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা।

াম: সাগতা, ডাকঘর: খিলল র, 
উপেজলা: জানগর, জলা: 
পাবনা। ১৮/০৭/১৯৮৮ পাবনা

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

২৬৯৪০৯২ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৩

নািসম সরদার 
িপতা:হা ান সরদার।

াম: খানারপাড় , ডাকঘর: কা , 
উপেজলা: + জলা: গাপালগ  ।

াম: খানারপাড় , ডাকঘর: কা , 
উপেজলা: + জলা: গাপালগ  । ০৩/০২/১৯৯৫ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

২৬৯৪০৭০৭ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-



৬০৬

মাঃ ইসমাইল হােসন 
িপতা: মাঃ আরশাদ 
আিল।

৪৩, িব, সাত ীরালজ মায়াকানন 
বাসােবা স জবাগ, ঢাকা।

বকর , শাভনালী, আশাশিন, 
সাত ীরা।

২৯/০৫/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৪৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫১ 

াতক-৩.১০  
াতেকা র-৪.৮১

১৪৩২৮৫৯ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৭

মাহা দ সাখাওয়াত 
উি ন িপতা: মাহা দ 
সািফউল আলম।

৪৩/িব সাত ীরালজ, অতীশ 
দীপ র িব েরাড, মায়াকানন, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

াম: ডামখালী, ডাকঘর: 
সােহরখালী, উপেজলা: িমরসরাই, 
জলা: চ াম। ১৫/০৫/১৯৯০ চ াম

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-৩.৪৮ 
াতেকা র-৩.৩৮

১৪৩২৮৫৭ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬০৮

আিত ল ইসলাম 
িপতা:আ ল মন র।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বলাশ র, ডাকঘর: 
কতয়াটখালী, উপেজলা: সদর 

ময়মনিসংহ, জলা: ময়মনিসংহ। ২৫/১২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

১১০৭৮০৭ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০৯

সালসািবল হনা 
িপতা: মাঃ মিজবর 
রহমান।

যে : মাঃ জিসম উ ীন (িপ.ও) 
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ক নং 
১৬, ক  নং-১৮, শের বাংলা 
নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

যে : মাঃ শাহ ি ন বাংলা 
নগর, ৩ নং তারা নগর, ইউিনয়ন, 
আ  বাজার, করানীগ , ঢাকা। ৩১/১২/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১৪৬৪১৯৪ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১০

মাঃ িফেরাজ হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ গিণ।

ােচলর ডরেমটরী, িব ক এস িপ, 
িশ িলয়া সাভার, ঢাকা।

াম: ব মিলশাদহ, ডাকঘর: 
গাংনী, উপেজলা: গাংনী, জলা: 
মেহর র।

৩০/১১/১৯৯০ মেহর র

এস.এস.িস-৩.২৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৯৬৯৪০৮৬ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৬১১

কািহ র আ ার 
িপতা: ত: ার িময়া।

াম: বাউ ারী রাড, ময়মনিসংহ, 
ডাকঘর:+ উপেজলা:+ জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বাউ ারী রাড, ময়মনিসংহ, 
ডাকঘর:+ উপেজলা:+ জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৭/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৩৩২৯৪৮ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১২

কািনজ ফােতমা চােমলী 
িপতা: মাখেল র 
রহমান আক ।

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

াম: কাইতলা, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৬/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৩৩২৯৪৯ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৩

মাঃ মাহ জার রহমান 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

াম: রাজব ভ, ডাকঘর: গজঘ া, 
উপেজলা: গংগাচড়া, জলা: রং র।

াম: রাজব ভ, ডাকঘর: 
গজঘ া, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র।

০১/০৬/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৪৯৪৬৭৮৬ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৬১৫

মাঃ আিমর হােসন 
িপতা: মাঃ আব ল 
কিরম।

াম: ইসলািময়া রাড, ডাকঘর: 
মাইজদী কাট, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী।

াম: ইসলািময়া রাড, ডাকঘর: 
মাইজদী কাট, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী। ০১/০৬/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৭১৬১৪৯৯ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬১৬

মাঃ র হােসন 
িপত:মাওঃ মা র 
রহমান।

ামব করা: , ডাকঘর: নােথর 
প য়া, উপেজলা: মেনাহরগ , 
জলা: িম া।

ামব করা: , ডাকঘর: নােথর 
প য়া, উপেজলা: মেনাহরগ , 
জলা: িম া।

০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

১৪৫৬০৩৭ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৬১৮

হিরচরন দাস 
িপতা:হের  চ  দাস।

াম: মাড়াকির  ডাকঘর: 
মাড়াকির, উপেজলা: লাখাই, 
জলা: হিবগ ।

াম: মাড়াকির  ডাকঘর: 
মাড়াকির, উপেজলা: লাখাই, 
জলা: হিবগ । ০১/০৭/১৯৮৮ হিবগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৪৭৫১৩ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬১৯

মাঃ নয়ন আলী 
িপতা: মাঃ র বী।

াম: মািনকচাপড়, ডাকঘর: মািনক 
চাপড়, উপেজলা: িসংড়া, জলা: 
নােটার।

াম: মািনকচাপড়, ডাকঘর: 
মািনক চাপড়, উপেজলা: িসংড়া, 
জলা: নােটার।

২৫/১০/১৯৯৩ নােটার

এস.এস.িস-৪.২০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৬

১৭৮৭৭৩৩ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৬২০

রিফ ল ইসলাম 
িপতা:আ ল আিজজ।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বাথান বাড়ী, ডাকঘর: দ ন 
বাজার, উপেজলা: বারহান 
উি ন, জলা: ভালা। ২৫/১১/১৯৯৭ ভালা

এস.এস.িস-২.৮০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৪

০১৯৭২২০ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২২

মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 
হােসন।

াম: রায় র, ডাকঘর: রায় র, 
উপেজলা: পীরগ , জলা: রং র।

াম: রায় র, ডাকঘর: রায় র, 
উপেজলা: পীরগ , জলা: রং র।

০৫/০২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৬৯৫৯৮৫২ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭  

৬২৩

তানিজলা আ ার িপতা: 
মাঃ রিমজ উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

বাড়ী নং-০৩, রাড নং-১৩, 
ক াণ র, ১১, িমর র, ঢাকা। ০১/০১/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩

৯৭১৭৩৮৭ 
তািরিখ: 

০১/০১/২০১৭
৩০০/-

৬২৪

বিনখা ন     
িপতা:আ ল কােসম।

াম: দিলল র, ডাকঘর: িশতালী 
বাজার, উপেজলা: শল পা, জলা: 
িঝনাইদহ।

াম: দিলল র, ডাকঘর: িশতালী 
বাজার, উপেজলা: শল পা, 
জলা: িঝনাইদহ। ১০/০১/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৯৭৫০০ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২৫

এ. ক.এম আস র 
রহমান           
িপতা: ত গালাম 
রহমান

যে : মৗ মী রহমান, মি পিরষদ 
িবভাগ, ভবন নং০১, ক  নং-২০৭, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম:+ডাকঘর: কািলকা সাদ,  
উপেজলা: ভরব, জলা: 
িকেশারগ । ১৫/০১/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-১.৬০

২১১০৭৬৮ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৬

মাছাঃ লাবনী আ ার 
িপতা: মাঃ লাব  িময়া।

াম: িচথলী ব পাড়া, ডাকঘর: 
িগরাই বাজার, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র।

াম: িচথলী ব পাড়া, ডাকঘর: 
িগরাই বাজার, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র। ১০/১০/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৬০৭৮১০ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬২৭

মাঃ শািকল আহােমদ 
িপতা: মাঃ বা ল িময়া।

১ নং দয়াগ , াফীবাগ, ঢাকা 
সদর, গ ািরয়া, ঢাকা।

১ নং দয়াগ , াফীবাগ, ঢাকা 
সদর, গ ািরয়া, ঢাকা। ০১/০৩/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৮০৭৮৪৮২ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৬২৮

সয়দা মাহ দা হক 
িপতা: সয়দ মাজাে ল 
হক।

০৭ নং কদমতলা(১ম গিল), ০৫ নং 
বাসােবাস, স জবাগ, ঢাকা।

াম: চা লা, ডাকঘর: চা লা, 
উপেজলা: া ণপাড়া, জলা: 

িম া।
২১/১২/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.১২

৮৯৯৯৪১১ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬২৯

ইসরাত জাহান পিল 
িপতা: মাঃ হা ন অর 
রিশদ।

াম: স জবাগ, ডাকঘর: দশিমনা, 
উপেজলা: দশিমনা, জলা: 
প য়াখালী।

াম: স জবাগ, ডাকঘর: দশিমনা, 
উপেজলা: দশিমনা, জলা: 
প য়াখালী।

০৭/০৭/১৯৯৫ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-পাস

১২/০১/২০১৭ 
তািরিখ: 

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৩০

মাঃ নাঈম আলী 
িপতা: মাঃ ইসহাক 
আলী।

াম: িন  মী, ডাকঘর: 
মহারাজ র, উপেজলা: চ পাই 
নবাবগ  সদর, জলা: চ পাই 
নবাবগ ।

াম: িন  মী, ডাকঘর: 
মহারাজ র, উপেজলা: চ পাই 
নবাবগ  সদর, জলা: চ পাই 
নবাবগ ।

২৩/১১/১৯৮৯ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭০৫৪২৬৪ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩১

ই  আ ার 
িপতা: ত:িম  ফিকর।

রাইজংসান কি উটার এ  
শটহ া  িনং স ার ৯৭/১, শহীদ 
কমে , তালতলা, আগারগ ও 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: িরতলা, ডাকঘর: + 
উপেজলা:+ জলা: িপেরাজ র।

৩০/১২/১৯৯৫ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

৮৫৮২৩৩৪ 
তািরিখ: 

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩২

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: জাহা ীর।

াম: দি ণ মা াজ, ডাকঘর: 
গালদার হাট, উপেজলা: চরফ াশন, 
জলা: ভালা।

াম: দি ণ মা াজ, ডাকঘর: 
গালদার হাট, উপেজলা: 

চরফ াশন, জলা: ভালা। ০১/১২/১৯৯৮ ভালা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৩

৭৭৫৯৪৭৭ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩৩

মাঃ তাির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ লতান 
আহেমদ।

বাড়ী নং-০৬, (২য় তলা) রাড নং-
০৬, ক-এফ, িমর র-১, ঢাকা।

াম: উথলী, ডাকঘর: িশর াম, 
উপেজলা: আলফাভা া, জলা: 
ফিরদ র। ০৪/০১/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮৯৬২৮২ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৪

মাঃ রজাউল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান।

শতদল স টিলিপ ও কি উটার 
িশ ণ ইিনি উট, রাড-০৬, 

বাড়ী-০৬ (২য়তলা), ক, এফ, 
িমর র-১, ঢাকা।

াম: কািলচ া, ডাকঘর: 
রজানা, উপেজলা: + জলা: 

প য়াখালী। ০৩/০১/১৯৯৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

০৮৯৬২৮৩ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৫

তািনয়া লতানা িপতা: 
মাঃ তাফাে ল 
হােসন।

৮৪/এ, আিজম র কেলানী, ঢাকা 
দি ণ িস  কেপােরশন, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

াম: জায়া ার পাড়া, ডাকঘর: 
হাটেগাপাল র, উপেজলা: 
িঝনাইদহ সদর, জলা: িঝনাইদহ। ০৫/০৪/১৯৮৯ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.৭৫ 
াতেকা র-৩.২২

০৭৭১৪৭০ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৩৬

মিজনা পারভীন 
িপতা:সাখাওয়াত 
হােসন।

াম:রাকড়া, ডাকঘর: দােমাদর র, 
উপেজলা: কালীগ , জলা: 
িঝনাইদহ।

াম:রাকড়া, ডাকঘর: 
দােমাদর র, উপেজলা: কালীগ , 
জলা: িঝনাইদহ। ০২/০৩/১৯৯১ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৪.৯২ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭২২৯০৩/০১ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৩৯

মাঃ আহসা ল হািবব 
খান িপতা: মাঃ 
িলয়াকত আলী খান।

াম: উ র কািলকা র মাঝা পাড়া, 
ডাকঘর: কািলকা র, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা:নীলফামারী।

াম: উ র কািলকা র মাঝা 
পাড়া, ডাকঘর: কািলকা র, 
উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা:নীলফামারী।

১১/০১/১৯৯২ নীলফামারী

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-২.৮৩

৬১৯৬০৬২ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪০

মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ বজ র 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িবয়ারা, ডাকঘর: গাংগাইল, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২১/০৯/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৯৭১৭৮২৫ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৩

জাহানারা 
িপতা:ওয়ােহ ল।

াম: চকরামকা , ডাকঘর: 
বলহাটী, উপেজলা: + জলা: 

নওগ ও।

াম: চকরামকা , ডাকঘর: 
বলহাটী, উপেজলা: + জলা: 

নওগ ও।
১৫/০৪/১৯৯১ নওগ

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

িব

৭৪৭৩৮৯৭ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৪৫

মাঃ আলািমন ইসলাম 
িপতা: মাঃ র ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তা ক সাহাবাজ, ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০৪/০৪/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

১৩১০১৪৬ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৪৬

ফরহাদ রজা 
িপতা: মাঃ ওসমান 
আলী।

যে  মাঃ নজ ল ইসলাম, 
(িপ.ও) ম আপীল াই নাল,৪৩, 
কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা।

াম: বারফালা, ডাকঘর: 
নািজর র, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ । ২৫/০৯/১৯৯৪ নওগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

০৮৯৬৭৪১ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৭

মাঃ আির ল ইসলাম 
িপতা: র মাহা দ 
সরকার।

৭৫/১, ক-িব, দিনয়া, কাজলা, 
দিনয়া কেলজ রাড, যা াবািড়, 
ঢাকা।

াম: মাহ র(উ র পাড়া), 
ডাকঘর: মিজদ র, উপেজলা: 
িততাস, জলা: িম া। ২৭/১১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৬৯০৯০১৫ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৮

মাঃ গালাম মা ফা 
িপতা: মাঃ সব ল খান।

৪৭৭, পি ম নাখাল পাড়া, 
তজগ ও, ঢাকা।

াম:+ডাকঘর: ড়পাড়া,  
উপেজলা: কাটচাদ র, জলা: 
িঝনাইদাহ।

২৪/০৫/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

১০৮০৫৪৭ তািরিখ: 
১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৪৯

মাঃ খাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কািদর।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ ডাকঘর: দউল ডাংরী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২৫/০৪/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৯৭১৭৮৫৭ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৫০

রিফ ল ইসলাম 
িপতা:আিজম উি ন।

াম: বাটাইল, ডাকঘর: চৗ শত, 
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
িকেশারগ ।

াম: বাটাইল, ডাকঘর: চৗ শত, 
উপেজলা: িকেশারগ , জলা: 
িকেশারগ । ২৩/১১/২০১৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৮৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮৩

৮১৪৬৫৪২ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫১

মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা: মাঃ শখ ফিরদ।

াম: যে : শখ ফিরদ, ব ও 
ীড়া ম ণালয়, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা।

াম: চর কাকড়া, ডাকঘর: 
পশকারহাট, উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: নায়াখালী। ১০/০৯/১৯৯৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

১৩৮৬৫৯৭ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫২

তানবীর হাসান রািজব, 
িপতা: আ ছ সালাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বাখরীপাড়া, ডাকঘর: সা য়া 
মােঝরচর, উপেজলা: ঈ রগ , 
জলা: ময়মনিসংহ। ২১/০২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৭

৯৭১৭৪৬৮ 
তািরিখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৩

আিজ র রহমান 
িপতা: গালাম মা ফা।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: জািমর বাড়ী, ডাকঘর: 
সানারায় (ফামহাট), উপেজলা: 
ডামার, জলা: নীলফামারী। ২৫/০৫/১৯৯০ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

৯৮৬৭৩০২ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৪

রােসল িময়া িপতা:আঃ 
রব িময়া চৗিকদার।

১৪৭/৭ষ, মা-িভলা, (৬ তলা) 
িব ৎগিল, দি ণ যা াবাড়ী, 
গ ািরয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: মি ক কাি , ডাকঘর: 
নাওেডাবা, উপেজলা: জািজরা, 
জলা: শরীয়ত র।

২৭/১২/১৯৯৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

১৫৯৭০৪৪ তািরিখ: 
০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৫

গালাপী খা ন 
িপতা: মাঃ রইচ ম ল।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ধাপািবলা, ডাকঘর: 
গা র, উপেজলা: িঝনাইদহ 

সদর, জলা: িঝনাইদহ। ০৫/০১/১৯৯০ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৮৫৪ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৫৬

িরনা খা ন িপতা: 
আ ল কােদর।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাগা া (সাইটতলা), 
ডাকঘর: সাগা া, উপেজলা: 
িঝনাইদহ, জলা: িঝনাইদহ।

২০/১২/১৯৯১ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৩১০১২০ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৫৭

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ইয়া ব 
আলী ী।

সানারপাড়, রওশন আরা কেলজ, 
সানারপাড়, িসি রগ , নারায়নগ ।

াম: ধরা ী, ডাকঘর: 
কমলা র/০৮, উপেজলা: + 
জলা: প য়াখালী।

০৭/১২/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

১৫৯৭৬৬৪ 
তািরিখ: 

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৫৮

মাঃ িমজা র রহমান 
আক  িপতা: মাঃ 
আ ল কািদর আক ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আচার গ ও, ডাকঘর: + 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৫/০৯/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৩

৯৭১৭৮৫৮ 
তািরিখ: 

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৬০

মাঃ আনছার আলী 
িপতা: মাঃ কােসদ 
আলী খানদার।

২/৩, হাসনা দালান রাড, ২৭, 
পা া চকবাজার, ঢাকা।

াম: বা ই গাছা, ডাকঘর: 
িলহর, উপেজলা: + জলা: 

সাত ীরা।
০৭/১১/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

০৭৮০১৭৮ 
তািরিখ: 

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৬১

িলজা আ ার  
িপতা: মাঃ ইসলাম 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কাওয়ালীেকানা, ডাকঘর: 
ক, আমতলা, উপেজলা: 
ন েকানা সদর, জলা: 
ন েকানা।

১০/১০/১৯৯৬ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

৯৭১৭৭৪৪ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬২

ফিরদা ইয়াসমীন 
িপতা:আ ল আহাদ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: র নাথ র, ডাকঘর: 
র নাথ র ন ন বাজার, 
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৩/০৭/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৭৪৩ তািরিখ: 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬৩

মাহ দা আ ার িম  
িপতা: মিফ ল ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ডাকঘর: গায়াডা া, 
উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২০/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৮০৭ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৪

আখতা ামান 
িপতা: মাঃ আ  তােলব।

যে  কাওছার ধা (িপ.এ) 
কা ম  এ াইজ ও ভ াট 
আপীলাত াই নাল জীবন বীমা 
ভবন, (৪থ তলা) ১০ িদল শা বা/ 
এ ঢাকা।

াম: টাউন কািলকা র, ডাকঘর: 
+ উপেজলা:+ জলা: প য়াখালী।

৩১/১২/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৩

০৬৬৬৫৪০ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৫

মাঃ িরপন হােসন 
িপতা: মাঃ ছিহর 
উি ন।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: মা ারপাড়া, ডাকঘর: 
বা ভরা, উপেজলা: + জলা: 
নওগ । ১৫/০৮/১৯৯৭ নওগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২

০৬৬৬৫০৯ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৬

মাঃ দেলায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ রিশদ।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: মা হার , ডাকঘর: 
নাচনমহল, উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩

০৬৬৬৬৬৬ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৭

মাঃ নছার উি ন 
িপতা: মাঃ শঅহজাহান 
বপারী।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: দিড়তা ক, ডাকঘর: 
তিলখালী, উপেজলা: + জলা: 

প য়াখালী। ০১/০৪/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৬৬৬৫০৮ 
তািরিখ: 

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৬৮

ইবেন কাওছার িপতা: 
মাঃ শাহজাহান বপারী।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: দিরতা ক মৗকরণ, 
ডাকঘর: তলীখালী, উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

০৫/০৮/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৮৬১৯৯৩১ 
তািরিখ: 

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৬৯

মাঃ অিল উ াহ 
িপতা: মাঃ আলা উি ন।

যে : মাঃ কাওছার ধা, (িপ.এ) 
কা মস এ াইজ ও ভ াট 
আপীলাত াই নাল, জীবন বীমা 
ভবন (৪থ তলা) ১০, িদল শা বা/ 
এ, ঢাকা।

াম: +ডাকঘর: ল খালী,  
উপেজলা: মকী, জলা: 
প য়াখালী। ১৫/১১/১৯৯৫ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৬০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৬

০৬৬৬৫৪১ 
তািরিখ: 

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭০

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: ত: মাঃ 
মিফ ল হক।

যে : মাঃ দেলায়ার হােসন খান 
িশ ণ শাখা ক  নং-৫০৩, 

মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ৩৭/৩, 
ই াটন গােডন রাড, রমনা, ঢাকা।

৩৬৪, ৩নং মসিজদ রাড, 
আদশনগর ম বা া, লশান-
০১, বা া, ঢাকা। ৩০/১২/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

০২৪৯৬৯৮ 
তািরিখ: 

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭১

পলাশ চ  িসংহ 
িপতা:িবনয় মার িসংহ।

াম: আেলায়া খায়া, ডাকঘর: 
বষা  পাড়া, উপেজলা: আেটায়ার, 
জলা: প গড়।

াম: আেলায়া খায়া, ডাকঘর: 
বষা  পাড়া, উপেজলা: আেটায়ার, 
জলা: প গড়। ০৫/১২/১৯৮৭ প গড়

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৬৭১৩৯৫ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭২

মাঃ আশরা ল আলম 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

াম: বড় বড়াই, ডাকঘর: 
কাওরাইদ, উপেজলা: গফরগ ও, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: বড় বড়াই, ডাকঘর: 
কাওরাইদ, উপেজলা: গফরগ ও, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৫/০২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২য়

৮০৮৮৮১৩ 
তািরিখ: 

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৩

শখ মাঃ তির ল 
ইসলাম       িপতা: 
মাঃ আ ল হািকম।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম:+ ডাকঘর: ব শতলী, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বােগরহাট। ০৫/০৭/১৯৯০ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১১০৭৭৪৯ তািরিখ: 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৭৪

মাসাঃ ফিতমা ইসলাম 
ামী: মাঃ বারহান 

উ ীন।

যে : মাঃ জিসম উ ীন আকন 
কিম  শাখা-১৮, বাংলােদশ 
জাতীয়, সংসদ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: সীমানার পাড়, ডাকঘর: 
বাংগরা, উপেজলা: রাদনগর, 
জলা: িম া। ০২/০২/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫৭৭০৭১৫ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৭৫

হা দ শায়াই র 
রহমান িপতা: হা দ 
ইসমাইল।

১/এ,  তজ রী বাজার, (কাজী 
অিফস) (২য় তলা) ২৬ নং ওয়াড, 
(উ র ঢাকািস ) তজগ ও, ঢাকা।

াম: সােরংকাঠী, ডাকঘর: 
করফাহাট, উপেজলা: নছারাবাদ, 
জলা: িপেরাজ র। ১৫/০২/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫ 

াতক-২য়

১০৮০৭৮৪ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৬

রািহমা বগম 
িপতা:আ ল বাসার খান।

াম: িতন খা া এিরয়া , 
ডাকঘর:+উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

াম: িদদারউ াহ, ডাকঘর: 
চরপাতা হাই ল, উপেজলা: 
দৗলতখান, জলা: ভালা।

২৬/০১/২০১৭ ভালা

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 

াতক-২য়

০৬৬৬৬৮৭ 
তািরিখ: 

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৭৭

মােজদা ইয়াসিমন 
িপতা: মাঃ ই ািহম 
আলী।

াম: বেল র, ডাকঘর: 
চ পাইনবাবগ , উপেজলা: 
চ পাইনবাবগ  সদর, জলা: 
চ পাইনবাবগ  ।

াম: বেল র, ডাকঘর: 
চ পাইনবাবগ , উপেজলা: 
চ পাইনবাবগ  সদর, জলা: 
চ পাইনবাবগ  ।

০৩/১০/১৯৯৩ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

এ+

৭০৫৪২৬৬ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৭৮

রােকয়া খা ন 
িপতা: শখ আ ল 
আহাদ।

১৬০/১িব, ি েস  রাড, ১৬, 
িনউমােকট, কলাবাগান(থানা), 
ঢাকা।

াম: েশাডা া, ডাকঘর: ব টরী, 
উপেজলা: সাত ীরা সদর, জলা: 
সাত ীরা।

০৫/০৬/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২য়

০৭১৫৬৫৩ 
তািরিখ: 

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৭৯

মাঃ রােছল িময়া 
িপতা: মাঃ রিশ ল 
ইসলাম।

াম:+ডাকঘর: কাি খাল,  
উপেজলা: িমঠা র, জলা: রং র।

াম:+ডাকঘর: কাি খাল,  
উপেজলা: িমঠা র, জলা: 
রং র।

০৮/১১/১৯৯৫ রং র

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৬৪৬২২১৩ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৮০

মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
আিজজ।

াম: বীর াম, ডাকঘর: বীর াম, 
উপেজলা: ধামইর হাট, জলা: 
নওগ ।

াম: বীর াম, ডাকঘর: বীর াম, 
উপেজলা: ধামইর হাট, জলা: 
নওগ ।

২৯/১২/১৯৯১ নওগ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২

৫৪৬৫৩২৯ 
তািরিখ: 

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৮১

মাঃ ইকবাল হােসন 
িপতা: মাহা দ 
শাম ল হক।

াম: দি ণ ঘা েচক, ডাকঘর: 
রাং িনয়া, উপেজলা: রাং িনয়া, 
জলা: চ াম।

াম: দি ণ ঘা েচক, ডাকঘর: 
রাং িনয়া, উপেজলা: রাং িনয়া, 
জলা: চ াম। ১৫/০৮/১৯৮৭ চ াম

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৯৪৬২৭৪ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৩

রতন মার রায় 
িপতা: গৗর পদ রায়।

াম: বািলয়াডা া, ডাকঘর: 
র ল র, উপেজলা: সাত ীরা, 
জলা: সাত ীরা।

াম: বািলয়াডা া, ডাকঘর: 
র ল র, উপেজলা: সাত ীরা, 
জলা: সাত ীরা।

১৫/১১/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.৪৪

১১১৬৩১৪ তািরিখ: 
১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৮৬

মাঃ মিম র ইসলাম 
িপতা: মাঃ একরা ল 
ইসলাম।

মাঃ িম র ইসলাম, যে : 
এস.এম. িকরণ, নৗসদর দ র, 
িনবাহী কমকতার কায়ালয়, বনানী 
ঢাকা।

াম: খাদাইল সরদার পাড়া, 
ডাকঘর: িমঠা র, উপেজলা: বদল 
গাছী, জলা: নওগ । ০৬/১১/১৯৯৫ নওগ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.২০

০৪৯৭৪৮৯ তািরিখ: 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮৭

এস. এম মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ আঃ কিরম 
সরকার।

যে : এস.এম. িকরণ, নৗসদর 
দ র, িনবাহী কমকতার কায়ালয়, 
বনানী ঢাকা।

াম: খাদাইল সরদার পাড়া, 
ডাকঘর: িমঠা র, উপেজলা: বদল 
গাছী, জলা: নওগ । ২১/০৯/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

০৪৯৭৪৮৮ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৬৮৮

শাপলা খা ন 
িপতা: মাঃ জালাল 
উি ন।

াম: পি ত পাড়া, ডাকঘর: িভতর 
ব , উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম।

াম: পি ত পাড়া, ডাকঘর: 
িভতর ব , উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম।

২৮/১০/১৯৯৫ িড় াম

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৭৬০৩৩১৮ 
তািরিখ: 

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৮৯

মাছাঃ বাবলী খা ন 
িপতা: মাঃ বাবর আলী।

াম: ফেত র, ডাকঘর: উ র 
জানিক, উপেজলা: সদর, জলা: 
রং র।

াম: ফেত র, ডাকঘর: উ র 
জানিক, উপেজলা: সদর, জলা: 
রং র।

১৭/০৮/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৬৮৪৫৩১৩ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৬৯০

মাঃ কাম ামান 
িপতা: ত: ি েযা া 
এম. এম নাজ ল হক।

াম: গা র, ডাকঘর: তালতলা 
হাট, উপেজলা:  অভয় নগর, জলা: 
যেশার।

াম: গা র, ডাকঘর: তালতলা 
হাট, উপেজলা:  অভয় নগর, 
জলা: যেশার। ০২/০৩/১৯৮৬ যেশার

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-১.৮০ 

াতক-৩য়

 ৬৪৯৫৯৬৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯১

মাঃ সাই র রহমান 
িপতা: মাঃ িরয়া ল 
ইসলাম।

াম: দারইল, ডাকঘর: লবাড়ী 
হাট, উপেজলা: িবরনা, জলা: 
িদনাজ র।

াম: দারইল, ডাকঘর: লবাড়ী 
হাট, উপেজলা: িবরনা, জলা: 
িদনাজ র। ৩০/১১/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৪০০৮৭৪৬ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯২

স াট শাহজাহান 
িপতা: মাঃ লাকমান 
হােসন।

যে : মাঃ এরশা ল হক, ক  নং 
৭১৮, ভবন নং ০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: মশােলর চর, ডাকঘর: 
িদর , উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম। ১১/১০/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

 ০৪৯৭৩৩৮ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৩

মাঃ আিশ র রহমান 
িপতা: আিজ ল হক।

যে : মাঃ এরশা ল হক, ক  নং 
৭১৮, ভবন নং ০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: কালীর অিলগা, ডাকঘর: 
যা া র, উপেজলা: িড় াম 
সদর, জলা: িড় াম। ০৫/০৭/১৯৯৬ িড় াম

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

 ০৪৯৭৩৪৪ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৪

মাঃ মাবাে ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
নওয়াব আলী।

াম: জােদব ( বপাড়া), ডাকঘর: 
গজঘ া, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র।

াম: জােদব ( বপাড়া), ডাকঘর: 
গজঘ া, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র। ১৬/০৫/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৬৮৪৫২৬৪ 
তািরিখ:   

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৫

মাছাঃ নাসিরন 
আকতার িপতা: মাঃ 

ল ইসলাম।

যে : মাঃ আব র রহমান, ৮/১১, 
নােয়ম গভ: কায়াটার নােয়ম 
ক া াস, ধানমি , ঢাকা।

াম: আেলাড়া, ডাকঘর: 
মােহর র, উপেজলা: বাচাগ , 
জলা: িদনাজ র। ২২/০৮/১৯৯০ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-২.৬৮

 ০৪৮৬৭৫৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৬

মাঃ সালাহ উি ন 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান।

াম: কা াইল, ডাকঘর: জয়কা, 
উপেজলা: কিমরগ , জলা: 
িকেশারগ ।

াম: কা াইল, ডাকঘর: জয়কা, 
উপেজলা: কিমরগ , জলা: 
িকেশারগ । ২১/১০/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 
২৩৬২২৮৫/০৩তা

িরিখ:  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৬৯৭

মাঃ হাসান আলী 
িপতা: ত: মিহর উি ন।

াম: মাহ দ র, ডাকঘর: 
মাহ দপর, উপেজলা: স িষয়া, 
জলা: পাবনা।

াম: মাহ দ র, ডাকঘর: 
মাহ দপর, উপেজলা: স িষয়া, 
জলা: পাবনা। ১০/১০/১৯৮৮ পাবনা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৭৬৮০৩৪৪ 
তািরিখ:   

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৮

মাঃ হাসা র ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ র 
রিহম।

াম: আরািজনীয়ামত, ডাকঘর: 
িড়রহাট, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র।

াম: আরািজনীয়ামত, ডাকঘর: 
িড়রহাট, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র। ১০/০৮/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

 ৪৯৪৬৮১৪ 
তািরিখ:   

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৬৯৯

মাঃ ছাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আঃ বােকর 
হাওলাদার।

১/এ,  তজ রী বাজার,  ২৬ নং 
ওয়াড, (উ র ঢাকািস ) তজগ ও, 
ঢাকা।

২৯, উ দাহা ম পাড়া, বাদালদী, 
রাগ, ঢাকা।

০১/০৩/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৩৩

 ১০৮০৮৩২ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০০

রিফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ তাজল হক।

শতদল-ক-৬০৫, আগারগ ও 
তালতলা, সরকারী কেলানী, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: পি ম চর মনসা, ডাকঘর: 
ভবানীগ , উপেজলা: সদর, 
জলা: ল ী র। ২০/০৯/১৯৯০ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ১১০৭৮৫৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০১

মাঃ মাহা দ বীন 
হােসন িপতা: মাঃ 

মাহাতাব হােসন 
সরকার।

াম: বা েদব র, ডাকঘর: 
বা েদব র, উপেজলা: িচিরর ব র, 
জলা: িদনাজ র।

াম: বা েদব র, ডাকঘর: 
বা েদব র, উপেজলা: িচিরর 
ব র, জলা: িদনাজ র। ১৮/১০/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৭১১৫৩৭৮ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭০২

মাঃ আিত র রহমান 
িপতা: মাঃ আলাউ ীন।

াম:+ ডাকঘর: ভবানী র , 
উপেজলা: িবরল, জলা: িদনাজ র।

াম:+ ডাকঘর: ভবানী র , 
উপেজলা: িবরল, জলা: 
িদনাজ র।

২০/১২/১৯৮৯ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৯ 

াতক-১ম

 ৭১১৫৪২৯ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭০৩

 মিত া রানী 
িপতা:  িবজয় চ ।

াম: ফেত র, ডাকঘর: উ র 
জানকী, উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র।

াম: ফেত র, ডাকঘর: উ র 
জানকী, উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র।

০৮/০৯/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৫ 

াতক-২য়

 ৬৮৪৫৩১২ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭০৪

তােরক আিজজ 
িপতা:আ ল কালাম 
আজাদ।

১২৪ নং দঃ যা াবাড়ী, ম পাড়া, 
৫০, ফিরদাবাদ, যা াবাড়ী, ঢাকা।

১২৪ নং দঃ যা াবাড়ী, ম পাড়া, 
৫০, ফিরদাবাদ, যা াবাড়ী, ঢাকা। ২০/১১/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

 ১৫৯৭৪৪৯ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭০৫

মাঃ এনা ল হক 
িপতা: ত: িগয়াস 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চি পাশা, ডাকঘর: + 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩০/১১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.১৩

 ৯৭১৭৬৮৪ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭০৬

মাক দা রহমান 
িপতা: মাঃ িমজা র 
রহমান।

বাসা নং-১২, রাড নং-৩, ক -িব, 
সকশন-১৪, িমর র ঢাকা।

বাসা নং-১২, রাড নং-৩, ক -
িব, সকশন-১৪, িমর র ঢাকা। ০৪/০৫/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

 ০৭৮০২৯৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-



৭০৭

মাঃ ল আিমন 
িপতা: মাঃ মামতাজ 
উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: জগেমাহন র, ডাকঘর: 
আগানগর, উপেজলা: ভরব, 
জলা: িকেশারগ ।

১৫/১২/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-২.৯৫

 ৮৯৯৯৪৩১ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭০৮

মাঃ ফরেদৗস 
িপতা: মাঃ সিলম 
িসকদার।

৪০৪, মীর হাজীরবাগ, ৫১ নং, 
গ ািরয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: ছানেখালা, ডাকঘর: 
ছানেখালা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী।

০২/১২/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

৮০০১৭৬০ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭১০

তািম র রহমান িপতা: 
মাঃ অিজ র রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মিমন র, ডাকঘর: 
মিমন র, উপেজলা: বাউফল, 
জলা: প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

 ৯১২৯৭১৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭১২

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতা: ত: িগয়াস 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চি পাশা, 
ডাকঘর:+উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১০/১২/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

 ৯৭১৭৬৮৫ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭১৪

মাছাঃ শামীমা খা ন 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

াম: সাতগাড়া িম ীপাড়া, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: + জলা: রং র।

াম: সাতগাড়া িম ীপাড়া, 
ডাকঘর: + উপেজলা:+ জলা: 
রং র। ২০/০৮/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

 ৫১৬৪২৩৯ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৫

ইয়ািছন আযম িপতা: 
লতান আহমদ।

াম: হািবব র, ডাকঘর: হািবব র 
বাজার, উপেজলা: কা ানীগ , 
জলা: নায়াখালী।

াম: হািবব র, ডাকঘর: 
হািবব র বাজার, উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: নায়াখালী। ০১/০১/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

 ৭২৬৫৮১১ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৭

মাঃ িনকছন িপতা: মাঃ 
মায়াে ম হােসন 

আক ।

াম: দবডা া, ডাকঘর: ম রা 
পাড়া, উপেজলা: সািরয়াকাি , 
জলা: ব ড়া।

াম: দবডা া, ডাকঘর: ম রা 
পাড়া, উপেজলা: সািরয়াকাি , 
জলা: ব ড়া। ০১/০১/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

 ৫৭৮৪৭৪৯ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭১৮

এস. এম শাহী র 
রহমান িপতা: মাঃ 
িনজাম উি ন সরকার।

যে : মাশাররফ হােসন, বাড়ী 
নং ৬৪, র ল র, শাহী মসিজদ 
রাড, দিনয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: ছাইেকালা পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: ছাইেকালা, উপেজলা: 
চাটেমাহর, জলা: পাবনা। ২৭/১০/১৯৯২ পাবনা

এস.এস.িস-'এ' 
এইচ.এস.িস-'এ-'

 ১৫৯৭৫৫৬ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২০

মাঃ ফা ক হােসন 
িপতা: সয়দ আলী।

আিনকা ও আদনান িভলা ম-৮৮/১, 
পি ম ম ল ২৩, বা া, ঢাকা।

াম: বদী র, ডাকঘর: পীরগ , 
উপেজলা: কািলগ , জলা: 
সাত ীরা।

০৯/০৬/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-২য়

 ০২৪৯৭৭০ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭২১

দীপ র ঘাষ 
িপতা: ত: গল চ  
ঘাষ

াম: আক  পাড়া, ডাকঘর: 
না য়াশালা, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

াম: আক  পাড়া, ডাকঘর: 
না য়াশালা, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

২২/১২/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-২য়

 ৪২৮৮৮১৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-



৭২৩

মাঃ মজবা ল হক 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ।

াম: জগদীস, ডাকঘর: আট ল, 
উপেজলা: িশবগ , জলা: ব ড়া।

াম: জগদীস, ডাকঘর: আট ল, 
উপেজলা: িশবগ , জলা: ব ড়া। ০৮/০১/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৭৯৩৯২৪৩ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭২৪

মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: লাল র, ডাকঘর: 
কামারবািড়, উপেজলা: বাগমারা, 
জলা: রাজশাহী। ২৫/১০/১৯৯০ রাজশাহী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

 ৮৫৮২৬৪৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৫

সজল দাস িপতা: শীল 
দাস।

াম: অ য়াইল, ডাকঘর: অ য়াইল, 
উপেজলা: যরাইল, জলা: 
া ণবািড়য়া।

াম: অ য়াইল, ডাকঘর: 
অ য়াইল, উপেজলা: যরাইল, 
জলা: া ণবািড়য়া। ১৫/০৪/১৯৮৮ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ১৬৪১৪৯৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৬

মাছাঃ তািনয়া লতানা 
িপতা: মাঃ তাজউি ন।

াম: জালাল র, ডাকঘর: পাবনা 
ক ােডট কেলজ, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

াম: জালাল র, ডাকঘর: পাবনা 
ক ােডট কেলজ, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা। ০৭/০৮/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-৩.১০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২.৭৮

 ৭৬৮০৩২২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৭

িজয়াউর রহমান িপতা: 
তফিসর আহে দ 
পাইক।

িজয়াউল হাসান, ৩৮, শন রাড, 
তজগ ও, ঢাকা।

াম: ইয়া কাি , ডাকঘর: 
চরভাগা, উপেজলা: ভদরগ , 
জলা: শরীয়ত র।

২০/০৬/১৯৮৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

 ০৪৯৭৫২৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭২৮

আলীম উি ন খান 
িপতা: মাঃ লতান 
উি ন।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: ফিরদ র, ডাকঘর: 
নলবাইদ, উপেজলা: িলয়ার চর, 
জলা: িকেশারগ । ১৫/০৪/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

 ০৪৯৭৫২৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭২৯

মাঃ হািব র রহমান 
িপত: মাঃ আফছার 

াং।

াম: র ল র, ডাকঘর: বন াম, 
উপেজলা: সািথয়া, জলা: পাবনা।

াম: র ল র, ডাকঘর: বন াম, 
উপেজলা: সািথয়া, জলা: পাবনা। ০৪/০৬/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

 ৭৬৮০৩০৪ 
তািরিখ:   

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৩০

মাঃ বিদর উি ন 
সকত িপতা: মাঃ 

সাহা ি ন।

াম: ভবানী র, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
রাজবাড়ী ।

াম: ভবানী র, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
রাজবাড়ী ।

০৮/০৯/১৯৯৪ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

 ৮২০৬৩১০ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৩১

মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

যে : মাঃ এরশা ল হক, ক  নং 
৭১৮, ভবন নং ০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: কালীর আলগা, ডাকঘর: 
যা া র, উপেজলা: িড় াম 
সদর, জলা: িড় াম । ২২/১০/১৯৯৬ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৯

০৪৯৭৩৪৭ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



৭৩২

মাঃ রািকব উি ন 
িপতা: মাঃ রজাউল 
কিরম।

াম: জাতেগাব ন, ডাকঘর: 
খিললগ , উপেজলা: িড় াম 
সদর, জলা: িড় াম।

াম: জাতেগাব ন, ডাকঘর: 
খিললগ , উপেজলা: িড় াম 
সদর, জলা: িড় াম। ০৭/১২/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

 ৭৬০৩২৩৫ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৩

রিহমা আ ার 
িপতা: মাঃ এনােয়ত 
উ াহ।

অিনক টাওয়ার, ৩০৯, ময়নার বাগ, 
উ র বা া, ঢাকা।

াম: লাচরা, ডাকঘর: দাদঘর 
বাজার, উপেজলা: মেনাহরগ , 
জলা: িম া। ০১/০১/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৮ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ০২৪৯৭৬০ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৪

মাঃ শািফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ রিফ উি ন।

১৩৫/৮/ক, দি ণ জানাকী রাড, 
আহ দ নগর, িমর র-১, ঢাকা।

াম: আ ানগর, ডাকঘর: 
ঝাউিদয়া মাজপাড়া, উপেজলা: 

ি য়া সদর, জলা: ি য়া। ১২/১২/১৯৯০ ি য়া

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-৩.৩১ 
াতেকা র-৩.১০

 ০৮৯৭০৩৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৩৭

মাঃ ইয়াহ ইয়া 
িপতা: মাঃ আ ল 
বাশার।

াম: বড় মািনকা, ডাকঘর: 
মািনকার হাট, উপেজলা: 
বাহানউি ন, জলা: ভালা।

াম: বড় মািনকা, ডাকঘর: 
মািনকার হাট, উপেজলা: 
বাহানউি ন, জলা: ভালা। ০১/০১/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ া

 
২৮৬৩২৩৬/০১তা

িরিখ:  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪০

মাছাঃ নািগস আ ার 
িপতা: মাঃ শাম ল হক।

যে : মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
পিরচালক  (িপএ), িবিসএস(কর) 
একােডমী, ৪৭, িসে রী সা লার 
রাড, শাি নগর, ঢাকা।

াম: ি পাড়া, ডাকঘর: আলম র, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: 
ন েকানা। ১১/১২/১৯৯৪ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৩৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৩

 ০৮২৮৬০৩ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪১

মাঃ জািকর হােসন 
িপতা: আিব আব াহ।

িব.এফ.আই.িড.িস অিফস াফ 
কায়াটার, িসএমিপ, িমর র-২, 

ঢাকা।

াম: ওমর র, ডাকঘর: ওমর র, 
উপেজলা: চরফ াশন, জলা: 
ভালা। ০১/০৩/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িস াতক-

২য় াতেকা র-১ম

 ০৮২৩৮০০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪২

মা ািফ র রহমান 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

িদলেনওয়াজ িভলা, ২৮১/১এ, 
ই ািহম র, িমর র-১৪, ঢাকা 
সনািনবাস, কাফ ল, ঢাকা।

াম: িহয়াবলদী, ডাকঘর: 
নগরকা া, উপেজলা: নগরকা া, 
জলা: ফিরদ র।

০২/১২/১৯৯৩ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

 ৯৫০৬৭৭৩ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৪৩

ি িতশ চ  রায় 
িপতা:দয়াল চ  রায়।

াম: কািলয়াগ , ডাকঘর: ন ন 
হাট, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়।

াম: কািলয়াগ , ডাকঘর: ন ন 
হাট, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়। ০২/০২/১৯৮৭ প গর

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৭৬৭১৩৯৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৬

মাঃ আলী রিশদ িপতা: 
মাঃ হা র রিশদ।

াম: অেশাকতলা, ডাকঘর: িম া, 
উপেজলা: আদশ সদর, জলা: 

িম া।

াম: অেশাকতলা, ডাকঘর: 
িম া, উপেজলা: আদশ সদর, 

জলা: িম া।
১১/০১/১৯৯৫ িম া

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৬

 ১৪৫৬০২৮ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-



৭৪৭

উবায় াহ িপতা: মাঃ 
সাম ল হক।

াম: সরতাজ বােহরা, ডাকঘর: 
কানাপাড়া, উপেজলা: ঈ রগ , 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: সরতাজ বােহরা, ডাকঘর: 
কানাপাড়া, উপেজলা: ঈ রগ , 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৪/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৯২ 

াতক-২.৮২

 ৭৫৬৫৩৩০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৮

মাঃ মাজহা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আঃ খােলক।

াম: জগদল, ডাকঘর: মদী, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: জগদল, ডাকঘর: মদী, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ । ০২/০২/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৭৯৭৬৫৪৮ 
তািরিখ:  

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৪৯

মাঃ তামিজদ হােসন 
িপতা: মাঃ জািকর 
হােসন।

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল 
ক প  ( বজা), ধানম ীর 
কাযালয়, িবিডিবএল ভবন, লেভল-
১৫, ১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

াম: েররচালা, ব পাড়া, 
ডাকঘর: লশান মেডল টাউন, 
উপেজলা: বা া, জলা: ঢাকা। ০৪/০১/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

 ০৮৭৪০৯৯ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫০

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ তােলব 
উি ন।

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল 
ক প  ( বজা), ধানম ীর 
কাযালয়, িবিডিবএল ভবন, লেভল-
১৫, ১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

াম: গািব র, ডাকঘর: 
লােলার, উপেজলা: নােটার সদর, 
জলা: নােটার। ০৭/০৮/১৯৮৮ নােটার

এস.এস.িস-১.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২য়

 ০৮৭৪১০০ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫১

মাহা দ রােশ ল 
হাসান িপতা: এনােয়ত 
আলী।

াম: রাদ র চৗ হনী, ডাকঘর: 
িম া সদর, উপেজলা: িম া 

সদর , জলা:  িম া। ০৮/১১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

 ১৪৫৬২০৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫২

মাসাঃ মিলন খা ন 
িপতা: ত: আ ল বারী।

াম: কনহার, ডাকঘর: দা শা, 
উপেজলা: পবা, জলা: রাজশাহী।

াম: কনহার, ডাকঘর: দা শা, 
উপেজলা: পবা, জলা: রাজশাহী।

১৭/০৩১৯৮৭ রাজশাহী

এস.এস.িস-১.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৩২৭৩৯৪১ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৩

মাঃ কাই ম িপতা:আঃ 
কিরম।

যে : মিরয়ম বগম সহকারী 
ক ািসয়ার, ডালও তল বীজ িবভাগ, 
িবএিসিস, িষভবন ৯ম তলা, 
ি ল শা, ঢাকা।

াম: জিলশা, ডাকঘর: মিক, 
উপেজলা: মিক, জলা: 
প য়াখালী। ৩১/১২/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

 ৯৫৩৪০৭২ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৪

আিদয়ান জাহান িপতা: 
হািদছ িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা নাল, ডাকঘর: 
িব াব ফ, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: ন েকানা।

০১/১২/১৯৯৮ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৫৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৪

 ৯৭১৭৪৬৭ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-



৭৫৫

মাঃ আলমগীর 
িপতা: মাঃ সােহদ আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: দউলডাংরা, ডাকঘর: 
দউলডাংরা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

 ৭৫৬৫৩২৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৫৬

মাঃ শির ল আলম 
িপতা: মাঃ েবদ আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/১২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮১

 ৯১২৯৭২৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৫৭

আহসান হাবীব 
িপতা: ত: আফাজ 
উি ন।

াম: মদনা, ডাকঘর: দশনা, 
উপেজলা: দা ড় দা, জলা: 
য়াডা া।

াম: মদনা, ডাকঘর: দশনা, 
উপেজলা: দা ড় দা, জলা: 
য়াডা া। ২০/১১/১৯৮৮ য়াডা া

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ০৭৮০২২৫ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৮

রাজীব রায় চৗ রী 
িপতা:রনিজত রায় 
চৗ রী।

াম: বি শ, ডাকঘর: িকেশারগ , 
উপেজলা:+ জলা: িকেশারগ ।

াম: বি শ, ডাকঘর: িকেশারগ , 
উপেজলা:+ জলা: িকেশারগ ।

০৫/০৮/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 

াতক-১ম

 ৮১৪৬৫৮১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৫৯

মািনকা খা ন 
িপতা: মাঃ সােলমান 
হােসন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: হিরেদব র (কাশরপাড়া), 
ডাকঘর: হিরেদব র, উপেজলা: 
সদর, জলা: রং র। ০১/১০/১৯৯৪ রং র

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

 ৮৫৮২৬৩৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬০

জা া ল তাবরিজ 
িপতা:শাম ল দা।

াম: উ খলা, ডাকঘর: 
পাড়াবািলয়া, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

াম: উ খলা, ডাকঘর: 
পাড়াবািলয়া, উপেজলা: 
কিরমগ , জলা: িকেশারগ ।

১২/০৮/১৯৯৪ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৬৯

 ৮১৪৬৫৮৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৬২

শখ মা দ রানা 
িপতা: শখ আ ল 
হােসন।

াম: উ র কা য়া (খানাঘাটা 
ীেজর পােশ), ডাকঘর: + 

উপেজলা: + জলা: সাত ীরা।

াম: উ র কা য়া (খানাঘাটা 
ীেজর পােশ), ডাকঘর: + 

উপেজলা: + জলা: সাত ীরা। ০১/০১/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

 ০৭১৫৩১০ 
তািরিখ:  

০১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৩

রািজয়া লতানা 
িপতা:জয়নাল আেবদীন।

াম: + ডাকঘর:+ উপেজলা: 
কাপািসয়া, জলা: গাজী র।

াম: + ডাকঘর:+ উপেজলা: 
কাপািসয়া, জলা: গাজী র। ০৮/০১/১৯৮৭ গাজী র

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২ 

াতক-২য়

 ২৪৪১৭২৪/০১ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৬৪

মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা: মাঃ বাবর আলী।

রাইজংসান কি উটার এ  
শটহ া  িনং স ার ৯৭/১, শহীদ 
কমে , তালতলা, আগারগ ও 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: কামাড়পাড়া, ডাকঘর: 
নােগ রী, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম। ০১/০২/১৯৯১ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮৫৮২৫৭৯ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৬৬

মন িময়া িপতা: মাঃ 
জাহা ীর িময়া।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ব আলগী, ডাকঘর: 
আলগী, উপেজলা: ভাংগা, জলা: 
ফিরদ র। ০৩/০৪/১৯৯২ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য়

 ৮৫৮২৬৩৯ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৮

আফিরন জাহান িবথী 
িপতা: িসরা ল হক।

বািড় ত াশা, ৮/এ, রাড নং ৭/িড, 
স ার -৯, আ াহ র, উ রা 

মেডল টাউন, ঢাকা।

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

২৫/০৩/১৯৮৮ বিরশাল

এস.এস.িস-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-১ম

 ৭৫২৯৬৭৭ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৬৯

িমশকাত জাহান িম  
িপতা: ী মিশউর 
রহমান।

বাসা নং-৩৪, রাড নং-১, সকশন-
০৭, প বী ঢাকা।

বাসা নং-৩৪, রাড নং-১, 
সকশন-০৭, প বী ঢাকা। ২৬/০৮/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-৩.১৪

 ০৬৬৬৫৬৯ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭০

কাজী মাহা দ 
রােশ ল হাছান 
িপতা:কাজী মাহা দ 
শিফ ল আলম।

াম: পি ম ফরহাদাবাদ, ডাকঘর: 
র আলী িময়ার হাট, উপেজলা: 

হাটহাজারী, জলা: চ াম।

াম: পি ম ফরহাদাবাদ, 
ডাকঘর: র আলী িময়ার হাট, 
উপেজলা: হাটহাজারী, জলা: 
চ াম।

১০/০২/১৯৮৮ চ াম

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৪২

 ৭৪৮০৪২১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭১

মাহা দ আল আিমন 
িপতা: মাঃ ফির ল হক।

াম: গাহাইল কাি  মীরবািড়, 
ডাকঘর: সদর , উপেজলা: সদর, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: গাহাইল কাি  মীরবািড়, 
ডাকঘর: সদর , উপেজলা: সদর, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/১২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

 ৭৩৩২৯৫৬ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৭২

মাঃ খারেশদ আলম 
িপতা: মাহা দ আলী।

াম: কায়দা, ডাকঘর: নকলা, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র।

াম: কায়দা, ডাকঘর: নকলা, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ১০/০২/১৯৮৭ শর র

এস.এস.িস-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস-২.২০

 ৬৯১৮৬৪১ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭৩

শাহাদত হাসাইন 
িপতা:এ.িব.এম ল 
ইসলাম।

াম: কাটাবাড়ীয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: িকেশারগ ।

াম: কাটাবাড়ীয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: িকেশারগ । ০১/০১/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৬৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৫

 ৮১৪৬৪৩০ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭৪

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মাহ র 
রহমান।

ঈশান নগর, য়া র, ধামরাই, ঢাকা। ঈশান নগর, য়া র, ধামরাই, 
ঢাকা। ০৩/১২/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৬

 ৭১০৩৫৬৯ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭৬

আেমনা আ ার হপী 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

বাসা নং-িজ-৮/৭, িব.ও.এফ-
১৭০৩, গাজী র সদর, গাজী র।

বাসা নং-িজ-৮/৭, িব.ও.এফ-
১৭০৩, গাজী র সদর, গাজী র। ০৭/০৩/১৯৯৬ গাজী র

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০

 ৭৪১৪০৪৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭৭

মিন ামান িপতা: 
আব র রহমান।

াম: তেঘড়া, ডাকঘর: ভা িরয়া, 
উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

াম: তেঘড়া, ডাকঘর: ভা িরয়া, 
উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

২৫/০৪/১৯৮৯ িদনাজ র

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

 ৭৯৩৯২৮০ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-



৭৭৮

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ মন ল 
হক।

াম: িচলাকাড়া, ডাকঘর: 
কাদািলয়া, উপেজলা: পাকি য়া, 
জলা: িকেশারগ ।

াম: িচলাকাড়া, ডাকঘর: 
কাদািলয়া, উপেজলা: পাকি য়া, 
জলা: িকেশারগ ।

১৫/১২/১৯৯০ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

 ৫৯৬৪৩৩৬ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৭৯

হামেদ রাি  িপতা: 
আিমন উ া।

াম: কািলদােসর বাগ, ডাকঘর: 
সিলমাবাদ, উপেজলা: সদর, 
জলা: ল ী র।

াম: কািলদােসর বাগ, ডাকঘর: 
সিলমাবাদ, উপেজলা: সদর, 
জলা: ল ী র। ০১/১০/১৯৯৫ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

 ৮৫৮২৫৭২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮০

েদব চ  িপতা: বা ল 
চ ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পা খালী, ডাকঘর: মিরচ 
িনয়া, উপেজলা: + জলা: 

প য়াখালী।
১৩/০৯/১৯৯৫ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৮

 ০২৪৯৭২৮ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৮১

মাঃ আির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ সাহরাব 
আলী।

াম: খা লী, ডাকঘর: িপরহাটী, 
উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া।

াম: খা লী, ডাকঘর: িপরহাটী, 
উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া। ২৫/১২/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

 ৭৯৩৯২৪০ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৮২

মাঃ রিবউল আলম 
িপতা: ত: মাঃ 
আব লহক।

১২৮, উ র বাসােবা ৪ নং ওয়াড, 
স জবাগ, ঢাকা।

াম: শা িকয়া, ডাকঘর: 
খালপাশা, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া।

২২/১০/১৯৯৩ িম া

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

 ১০৬১০৭৪ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৮৩

মাঃ মিম ল ইসলাম 
িপতা: আ ল হক।

১৫৯, মীরহািজরবাগ,৫১, গ ািরয়া, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

১৫৯, মীরহািজরবাগ,৫১, 
গ ািরয়া, যা াবাড়ী, ঢাকা। ১৭/১০/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯২ 

াতক-২.৮৫

১৫৯৭৫৫৭  
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৮৫

মাঃ ফা ক হােসন 
িপতা: মাঃ আিবদ িময়া 
তপাদার।

ইক লাইে রী, ফেমর মাড় চৗরা া 
মা য়াইল, পাড়াডগাইর, ডমরা, 
ঢাকা।

াম: তাপ র, ডাকঘর: 
কােশমাবাদ, উপেজলা: হাজীগ , 
জলা: চ দ র।

৩১/১২/১৯৮৮ চ দ র

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

১৫৯৭২৪৩ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৮৬

সজল মার নাহা 
িপতা: গৗরা  চ  নাহা।

৪২/৪৩-১, শর েরাড, নাির া, ৪০ 
নং ওয়াড, গ ািরয়া, া র, 
ঢাকা।

াম: লিলতাসার, ডাকঘর: 
মাহন র বাজার, উপেজলা: 
দিব ার, জলা: িম া। ০৩/০৯/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৮০০১৭৮২ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৭

রািহম আহমদ 
িপতা: ত: মাঃ 
আ িময়া।

াম: কািমনী র, ডাকঘর: র লগ  
বাজার, উপেজলা: জগ াথ র, 
জলা: নামগ ।

াম: কািমনী র, ডাকঘর: 
র লগ  বাজার, উপেজলা: 
জগ াথ র, জলা: নামগ । ২৫/০১/১৯৮৯ নামগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৭৯৩০৮০৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৮৮

মাঃ সারওয়ার হােসন 
িপতা: ইসমাইল হােসন।

াম: পারকরা, ডাকঘর: পারকরা, 
উপেজলা: সানাই ড়ী, জলা: 
নায়াখালী।

াম: পারকরা, ডাকঘর: 
পারকরা, উপেজলা: সানাই ড়ী, 
জলা: নায়াখালী। ৩০/১১/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

 ৯৭১৭৮৯১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৭৮৯

মাঃ স জ 
িপতা: মা াক আহা দ।

াম: হােসন র, ডাকঘর: িহরামন 
বাজার, উপেজলা: সদর, জলা: 
ল ী র।

াম: হােসন র, ডাকঘর: 
িহরামন বাজার, উপেজলা: সদর, 
জলা: ল ী র।

১০/১১/১৯৯৫ ল ী র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

 ৮৫৮২৫৭১ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৭৯১

মাঃ শরীফ খান িপতা: 
মাঃ িসরাজ খান।

াম: চাপািতয়া, ডাকঘর: 
কািশম র রণ, উপেজলা: মতলব 
(দি ণ), জলা: চাদ র।

াম: চাপািতয়া, ডাকঘর: 
কািশম র রণ, উপেজলা: 
মতলব (দি ণ), জলা: চাদ র। ১৫/০৮/১৯৮৮ চ দ র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

 ১৩১০০৮৫ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯২

আেনায়ার হােসন 
িপতা:মিজ র রহমান।

আেনায়ার হােসন, ডাটা এি  
অপােরটর, বিরশাল ইি : কেলজ, 

াপন ক , কািরগির, িশ া 
অিধদ র, আগারগাও, ঢাকা।

াম: লাউতলী, ডাকঘর: 
ছিমর ি র হাট, উপেজলা: 
বগমগ , জলা: নায়াখালী। ০১/০৩/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

 ৮৫৮২৪৭০ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৩

মাঃ শাহাদাত হােসন 
িপতা: ত: কাজী 
মা ার হােসন।

এ-১২৬/৮, পাইকপাড়া, গভ: াফ 
কায়াটার, িমর র-১, ঢাকা।

াম: িপংরী, ডাকঘর: িপংরী, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকাঠী। ০৬/০৭/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

 ০৮৯৬৮৮৫ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৪

ফাহিমদা খা ন 
িপতা: ত: মাঃ আ ল 
কােশম।

৩২২, িমরহািজরবাগ, ৫১, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: িড়, ডাকঘর: 
সাজন র, উপেজলা: ভদরগ , 
জলা: শরীয়ত র। ০৫/০৮/১৯৮৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

 ৮০০১৭৭৬, 
৮০০১৭৭৫ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭

৬০০/-

৭৯৬

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
মাতােলব।

াম: বাজার, ডাকঘর: + উপেজলা: 
না াইল, জলা: ময়মনিসংহ।

াম: বাজার, ডাকঘর: + 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ০২/০৭/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৮১৪৬৫৫৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৭

গাজী িসফাউল হক 
িপতা: গাজী আ  হাচান।

াম: চা ড়া, ডাকঘর: কামার াম, 
উপেজলা: আলফাডাংগা, জলা: 
ফিরদ র।

াম: চা ড়া, ডাকঘর: কামার 
াম, উপেজলা: আলফাডাংগা, 
জলা: ফিরদ র। ০৮/০৬/১৯৮৯ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

 ৮৫৮২৪৩৩ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৮

আশরা ল ইসলাম 
িপতা: আ ল জ ার।

াম: চৗতন খালী, ডাকঘর: বীর 
কামট খালী, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসং।

াম: চৗতন খালী, ডাকঘর: বীর 
কামট খালী, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসং। ২২/১১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-১ম  াতেকা র-

১ম

 ০৭৬৯১২৭ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৭৯৯

শখ শহী ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ তির ল 
ইসলাম।

১০, খলাপাড়া, বা  ধীৎ র, ডমরা, 
ঢাকা।

১০, খলাপাড়া, বা  ধীৎ র, 
ডমরা, ঢাকা। ২১/০৪/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৫

 ০৫৬২৯২১ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-



৮০০

িম  আ ার িপতা: মাঃ 
শাম ল হক।

৪৩/২, করািতেটালা লন, ৪০, ঢাকা 
সদর, যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: হ িদয়া, ডাকঘর: হ িদয়া, 
উপেজলা: লৗহজং, জলা: 

ি গ ।
১৮/০৯/১৯৮৭ ি গ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

 ৮০০১৭৬৭ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮০১

সানিজদা আ ার িপতা: 
ত: ফ.ম বাবর আলী।

যে : কয়া আ ার, পিরেবশ 
অিধদ র, পিরেবশ ভবন, শের 
বাংলা নগর, আগারগ ও, ঢাকা।

াম: হাগলা িনয়া, ডাকঘর: 
তারা িনয়া, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র। ০৪/০৬/১৯৮৫ িপেরাজ র

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৪৫

 ৮৫৮২৩৮৮ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০২

মাঃ আলমগীর কিবর 
িপতা: মাঃ আঃ 
রা াক।

াম: বড় বগাই, ডাকঘর: কাওরইদ, 
উপেজলা: গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বড় বগাই, ডাকঘর: 
কাওরইদ, উপেজলা: গফরগ ও, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৪/০২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৮০৮৮৮২৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৩

তাফা ল হক 
িপতা:মিতউর রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রাদ র, ডাকঘর: নােচাল, 
উপেজলা: নােচাল, জলা: চ পাই 
নবাবাগ ।

১৮/০৭/১৯৯৫ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-৪.৪২ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২

 ১১২৬২৬২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮০৪

মাঃ মািম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আলী 
আহেমদ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বাকশী ল, ডাকঘর: 
বাকশী ল, উপেজলা: িড়চং, 
জলা: িম া।

১২/০১/১৯৯৩ িম া

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

 ১১২৬২৬৩ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮০৫

মাঃ আলমা ন 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

াম: নারায়ন খালা পি ম, 
ডাকঘর: কাজাইকাটা, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র।

াম: নারায়ন খালা পি ম, 
ডাকঘর: কাজাইকাটা, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র। ১২/০২/১৯৯০ শর র

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

 ৬৯১৮৬৪০ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৬

তারা িময়া 
িপতা: মাহা দ আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:চরভাবনা, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১৭/০৪/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯১২৯৬৮২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮০৭

এমিস হিব ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আলীম 
উ ীন।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: পচ  র, ডাকঘর: 
সর িশয়া, উপেজলা: আটপাড়া, 
জলা: ন েকানা। ২৪/১০/১৯৯০ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৮৬ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৮

মাঃ রাই ল ইসলাম 
খান িপতা: মাঃ আ স 
সামাদ খান।

াম: জ কগড়গির, বনানী পাড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা:  
য়াডা া, ।

াম: জ কগড়গির, বনানী পাড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা:  
য়াডা া, । ০১/০৬/১৯৮৭ য়াডা া

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

৭৪৫২৮৯২ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮০৯

আ র রউফ 
িপতা:ই হীম খিলল।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: িবিবরচর,, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ২০/০৫/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৯১২৯৭০৫ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮১০

মন িশকদার 
িপতা: ৎফর রহমান।

াম:+ডাকঘর: রা, উপেজলা: 
টংগীকিড়, জলা: ীগ ।

াম:+ডাকঘর: রা, উপেজলা: 
টংগীকিড়, জলা: ীগ ।

৩০/১২/১৯৮৮ ি গ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৫৮৫৭০৪ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১১

মাঃ নািজম উ ীন 
িপতা: মাঃ জয়নাল 
আেবদীন।

াম: নলভাংগা, ডাকঘর: সােকা 
নলভাংগা, উপেজলা:কািলগ , 
জলা: িঝনাইদহ।

াম: নলভাংগা, ডাকঘর: সােকা 
নলভাংগা, উপেজলা:কািলগ , 
জলা: িঝনাইদহ। ২০/০৯/১৯৯৩ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০৩

০৮৯৬৭১৭ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৪

মাঃ আ ল কালাম       
  িপতা: মাঃ আ র 
রিশদ।

বাংলােদশ হাইেটক পাক ক প , 
আইিস  টাওয়ার (১০ম তলা), 
আগারগ ও, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা।

াম: ঝ পাঘাট, ডাকঘর: 
সানাবাড়ীয়া, উপেজলা: 

কলােরায়া, জলা: সাত ীরা। ০৫/০৫/১৯৯৪ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৮৫৮২৬৫২ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৬

মাঃ জািহদ হাসান 
িপতা: ত: নওয়াব 
আলী।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বৗমারী (িভটাবাড়ী), 
ডাকঘর: বৗমারী, উপেজলা: 
বৗমারী, জলা: িড় াম। ১৯/১১/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৮৫ তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১৮

ের আলম িপতা: 
শিফ র ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রহাই অ ধর, ডাকঘর: 
নারায়ন খালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ২৬/০৬/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

৯৭১৭৮৮০ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮১৯

ফারজানা শারিমন 
িপতা: সখ মিম ল 
ইসলাম।

যে : মাঃ মিতউর রহমান, খা  
ম ণালয়, ভবন নং০৪, ক  নং-
১২৫, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: চক মাহা দ আলী র, 
ডাকঘর: দবহাটা, উপেজলা: 
দবহাটা, জলা: সাত ীরা। ১৪/০৫/১৯৮৮ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭৮০২২৪ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২০

আসা ামান িপতা: 
শিফ ল ইসলাম মা া।

২৪৬/১, িস/িব, পি ম আগারগ ও, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: িব-কয়া, ডাকঘর: িব-কয়া, 
উপেজলা: কালাখালী, জলা: 
রাজবাড়ী।

০৮/০৯/১৯৯২ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০৮৭৪২০৭ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২১

িব ভ সরকার িপতা: 
ত: িবন  সরকার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ইছা র উ র পাড়া, ডাকঘর: 
র র বায়ালী, উপেজলা: 

খািলয়া রী, জলা: ন েকানা। ১৫/১/১৯৮৮ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৭৬১ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



৮২২

মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতা: মাঃ লতান 
ফিকর।

১৫/৩/৪, আনসারবাগ, মরািদয়া, 
িখলগাও, ঢাকা।

াম: তল বাড়ীয়া, ডাকঘর: 
হ য়া, উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী। ১০/০২/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৭৩৪ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২৩

মাঃ আিন র রহমান 
িপতা: মাঃ মা ার 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মাচাবা া ামানীক পাড়া, 
ডাকঘর: মা য়াল, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম। ০৭/১০/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

৯৭১৭৬৩৫ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৬

মাঃ মা দ রানা িপতা: 
মাঃ সয়দ আহাে দ।

কাজলা, ন ন রা া যা াবাড়ী, 
কাজলার পাড়, ঈদগাহ মাঠ, 
মা য়াইল ইউিনয়ন, দিনয়া 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

কাজলা, ন ন রা া যা াবাড়ী, 
কাজলার পাড়, ঈদগাহ মাঠ, 
মা য়াইল ইউিনয়ন, দিনয়া 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

১৫/০৩/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯৯

১৫৯৭৭০৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮২৭

র অিধকারী 
িপতা: খর ন 
অিধকারী।

াম: ব শবিনয়া, ডাকঘর: তালতলা 
বাজার, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: ব শবিনয়া, ডাকঘর: 
তালতলা বাজার, উপেজলা: 
কাঠািলয়া, জলা: ঝালকাঠী।

১০/০৬/১৯৯৪ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৪৮৫৭৮৪৫ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৩০

মাঃ ই াহীম 
িপতা: মাঃ মিফজল হক।

াম: কাড়ািলয়া, ডাকঘর: দি ণ 
িদখলদী, উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

াম: কাড়ািলয়া, ডাকঘর: দি ণ 
িদখলদী, উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

২৮/১০/১৯৯৩ ভালা

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৩৪৬৩৬১ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৩১

চ ল মার ম ল 
িপতা: মল চ  ম ল।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: মািনকহার, ডাকঘর: 
শিফক র, উপেজলা: রানীনগর, 
জলা: নওগ । ১৫/১০/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস- 
এইচ.এস.িস-   াতক-

২য়

১১০৭৭৪৩ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৩২

মাঃ মািফ ামান 
িপতা: ত: আঃ রিশদ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: +ডাকঘর: িবিবরচর, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ১৫/০২/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৯১২৯৭০৭ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৩

মাঃ ইউ স 
িপতা:আ ল মাতােলব।

কিব িফয়া কামাল হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, িজিপও, ঢাকা।

াম: চ দপাল, ডাকঘর: সা রা, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৮৬২২২৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৬

মাঃ জ ল ইসলাম 
িপতা: ত: সরেবশ 
আলী।

মসাস াশনাল অেটা, ১৭৭, 
বংশাল, রাড, বা বাজার, 
কােতায়ালী, ঢাকা।

াম: ফিরদ র (টাংগাইল, পাড়া), 
ডাকঘর: ফিরদ র, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র। ০১/০৩/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৯০৪৮৭০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৩৭

আির ল ইসলাম 
িপতা: ৎফর রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: প চ িশ, ডাকঘর: 
হমদম র, উপেজলা: রাজবাড়ী 
সদর, জলা: রাজবাড়ী। ০৩/০৯/১৯৯৭ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

১৩১০১৬৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৩৮

আফিরন আিলম 
িপতা: মাঃ আ  আিলম 
িময়া।

জীবন বীমা কেপােরশন, ১২িব.িব 
এিভিনউ, িজ.িপ.ও, ঢাকা।

াম: মাহ দ র, ডাকঘর: চ র, 
উপেজলা: + জলা: শরীয়ত । ১৩/০১/১৯৯৬ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৬০৮৯৮৭ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৩৯

মাঃ মা ািফ র 
রহমান িপতা: মাঃ 
আশা ল ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বাজার পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: কাটচাদ র, জলা: 
িঝনাইদহ।

১১/১১/১৯৯৩ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৯৭১৭৭৫৯ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪০

কাজী রািকব উ াহ 
িপতা: কাজী রহমত 
উ াহ।

যে : রহানা পারভীন, ভবন নং-
০৬, ক  নং- ১০৪, ালানী ও 
খিনজ স দ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

১৫২, দি ণ গাড়ান, িখলগ ও, 
ঢাকা।

২৬/০৭/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

১৩১০১০১ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪১

মাহা দ কামাল 
হােসন িপতা: মাহা দ 

মািনক িময়া।

বাসা-১৩/৬, নওয়াজবাগ, রাড-
১৩, মহ া, নওয়াজবাগ, উ র 
মািনকিদয়া (বাসােবা), স জবাগ, 
ঢাকা।

াম: িচনিহর, ডাকঘর: ভাতশালা, 
উপেজলা: + জলা: া ণবাড়ীয়া।

১৫/০৬/১৯৮৭ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

১ম াতেকা র-১ম

তািরিখ:  
১৩৪৩২৪৮ 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৬

মাঃ নাজ ল হাসাইন 
িপতা: ত: হােসন আলী।

াম: জা া র (বনগ ), ডাকঘর: 
লাল র, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র।

াম: জা া র (বনগ ), 
ডাকঘর: লাল র, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র। ০১/০১/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস- 
এইচ.এস.িস-   াতক- 

    াতেকা র-

৮২০০১৫৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৪৭

হা দ বলােয়ত 
হােসন িপতা:আ ল 

ম ান হাওলাদার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রালা, ডাকঘর: রালা, 
উপেজলা: রাজা র, জলা: 
ঝালকাঠী।

০১/০২/১৯৮৯ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০৩

১৩১০২১০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫০

িম ন চ  দ িপতা: 
খাকন চ  দ।

াম: কাচা বাজার রাড, ডাকঘর: 
ভালা, উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

াম: কাচা বাজার রাড, ডাকঘর: 
ভালা, উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা। ০৭/০১/১৯৯০ ভালা

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৩৪৬৩৬৪ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫১

সােহল িপতা: 
শাহজাহান িময়া।

াম: কা িড়য়া সদরদী, ডাকঘর: 
ভাংগা, উপেজলা: ভাংগা, জলা: 
ফিরদ র।

াম: চরবািলয়া, ডাকঘর: আলগী, 
উপেজলা: ভাংগা, জলা: 
ফিরদ র। ০১/০১/১৯৯১ ফিরদ র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০৭৬৯১৩০ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৫২

অসীম চ  ম মদার 
িপতা: খেগ  চ  
ম মদার।

াম: + ডাকঘর: ছা র, 
উপেজলা: কা ানীগ , জলা: 
নায়াখালী।

াম: + ডাকঘর: ছা র, 
উপেজলা: কা ানীগ , জলা: 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-২য়

৭১৬১৫২৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৫৩

মাঃ মজ ম হক িপতা: 
ত: আ  বকর িসি ক।

াম: + ডাকঘর: হাসনাবাদ, 
উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম।

াম: + ডাকঘর: হাসনাবাদ, 
উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম। ১৮/০১/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১২৩৪৭৩২/৮ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৫

মাঃ বদ ল আমীন 
িপতা: মাঃ ই াজ 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম:+ ডাকঘর:  বা ই াম, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৩/০৪/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

৯১২৯৬৭৫ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৫৬

আলপনা আ ার 
িপতা:আ স সালাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ফেত র, ডাকঘর: ক. 
আমতলা, উপেজলা: + জলা: 
ন েকানা।

০৩/০১/১৯৯৩ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

৯১২৯৬৭৪ তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৭

মাঃ আজাদ হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ গ র 
বপারী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর:বড় কািলনগর, 
উপেজলা: গাশাইর হাট, জলা: 
শরীয়ত র। ১২/০২/১৯৯৮ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

৯৭১৭৭৬৩ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৫৮

মাঃ আিত র রহমান 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

যে : মাঃ জসীম উ ীন 
াি গত কমকতা, অথৈনিতক 

স ক িবভাগ, ক-০৮, ক  নং-
২৪, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: ব জাইল, ডাকঘর: ব ন 
াম, উপেজলা: কালাই, জলা: 

জয় হাট। ১২/১২/১৯৮৭ জয় রহাট

এস.এস.িস-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৪ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭১৫৭৪৪ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫৯

মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ কমর উ ীন।

যে : মাঃ জসীম উ ীন 
াি গত কমকতা, অথৈনিতক 

স ক িবভাগ, ক-০৮, ক  নং-
২৪, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: হািমদ র, ডাকঘর: িমরাট, 
উপেজলা: রানীনগর, জলা: নওগ ।

১১/০৫/১৯৮৯ নওগ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

০৭১৫৫৪৪ তািরিখ: 
 ১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৬০

সািহ র রহমান 
িপতা:জািহদ শখ।

াম: ঘািলয়া, ডাকঘর: ধলঘাম, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ ।

াম: ঘািলয়া, ডাকঘর: ধলঘাম, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ ।

১৫/১০/১৯৯৬ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০

১০৮০৭৬২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৬২

শিহ ল ইসলাম 
িপতা:আলী আকবর।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চরকামানীর পাড়, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ০৩/০৭/১৯৯৬ শর র

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

০৫৫০৮২৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৬৩

তািনয়া পারভীন িপতা: 
শখ তসিলম উি ন।

যে : মাঃ মািম র রহমান, 
ইউেসপ, মহিসন লনা টকিনক াল 

ল, ৭ নং জংশন, বকালী বয়রা, 
িজিপও, খািলশ র, লনা।

াম: গিল বকারী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: সাত ীরা সদর, জলা: 
সাত ীরা। ০১/০২/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৭৮৫৮০১৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৬৬

মাঃ িরয়াদ হােসন 
িপতা: মাঃ শাহাদা 
হােসন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কা ঘর, ডাকঘর: কা ঘর, 
উপেজলা: া ণপাড়া, জলা: 

িম া।
০১/০১/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫

১৩১০১৬২ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৬৮

মাসাঃ ফারজানা 
আ ার িপতা: মাঃ 

লতান ফিকর।

১৫/৩/৪, আনসারবাগ, মরািদয়া, 
িখলগাও, ঢাকা।

াম: ল বাড়ীয়া, ডাকঘর: 
হ য়া, উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

১৩/১০/১৯৯১ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৭৩৩ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৬৯

আব াহ আল মা ন 
িপতা: আ ল কালাম 
আজাদ।

১৮৩, এ.এম.িপ িফেরাজা মি ল, 
াট-িস-১, পি ম নাখাল পাড়া, 

তজগ ও, ঢাকা।

াম: দও , ডাকঘর: দও  
বাজার, উপেজলা: সানাই ড়ী, 
জলা: নায়াখালী। ০৮/০৩/১৯৯৫ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৭০ 
এইচ.এস.িস-৪.০৬

১০৮০৮৫৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭০

মাঃ নওশাদ আলী 
িপতা: মাঃ জ ল হক।

াম: উ ম উ র পাড়া, ডাকঘর: 
হাজীরহাট, উপেজলা:  রং র সদর, 
জলা: রং র।

াম: উ ম উ র পাড়া, ডাকঘর: 
হাজীরহাট, উপেজলা:  রং র 
সদর, জলা: রং র। ১০/১১/১৯৯৩ রং র

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০২

৪৭৫৫৯২৫ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭২

মাঃ জ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর।

াম: আমব  পাড়া, ডাকঘর: 
পা ল, উপেজলা: উিল র, জলা: 

িড় াম।

াম: আমব  পাড়া, ডাকঘর: 
পা ল, উপেজলা: উিল র, জলা: 

িড় াম। ২৫/০৫/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

১২৩৪৭৩০/২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৩

মাঃ আিম র রহমান 
িপতা: মাঃ মিজবর 
রহমান।

২৮২/১/ক, রাদ র, ৫২ গ ািরয়া, 
রাইন, ঢাকা।

২৮২/১/ক, রাদ র, ৫২ 
গ ািরয়া, রাইন, ঢাকা। ২২/১১/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

১৫৯৭১৩১ তািরিখ: 
 ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৪

শামিছয়া  ফরেদৗস 
িপয়া িপতা: আ স 
সালাম।

বািড় নং-০১, রাড নং-০৮, ক-িড 
(ষ  তলা), বন , রাম রা, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: বামন ডাংগা, ডাকঘর: 
আনছারহাট, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম।

১৯/০৫/১৯৯৬ িড় াম

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১৭০০১৩৭ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৫

উ ল চ  িপতা: ধীেরন 
চ  শীল।

াম:+ ডাকঘর:  িকসমতপাড়া,, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী।

াম:+ ডাকঘর:  িকসমতপাড়া,, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী।

০৮/০৬/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২.৮৮

০২৪৯৮৪৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৭৬

মাকেল র রহমান 
িপতা: মিহর উি ন।

াম: নওয়া াম, ডাকঘর: উদয় র, 
উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা।

াম: নওয়া াম, ডাকঘর: 
উদয় র, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা।

২৩/১২/১৯৯৭ পাবনা

দািখল-৩.৬৩  আিলম-
২.৫৭

৭২৮৭৮৪১ তািরিখ: 
 ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৭৭

মাঃ এনা ল হক 
িপতা: মাঃ স র িব াস।

বাসা নং-১৪, রাড নং-০৩, 
িনউমােকট, ধানমি , ঢাকা।

াম: মাজ াম, ডাকঘর: 
িশলাইদহ, উপেজলা: মার খালী, 
জলা: ি য়া।

১০/০৪/১৯৯৩ ি য়া

এস.এস.িস-৪.৫০ 
িডে ামা-৩.২২

০৮৭৪২২৩ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৭৮

মাঃ ফজ াহ চৗ রী 
িপতা: ত: র 
মাহা দ চৗ রী।

জাহা ীর স এ  ার, ১২৬/১, 
বাশার টাওয়ার উ র গদা, 
বাসােবা, গদা, ঢাকা।

াম: ব র, ডাকঘর: ধারামী, 
উপেজলা: চাটিখল, জলা: 
নায়াখালী। ০১/০৩/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

৯৮৬৭১৮৭ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৭৯

মাঃ কাউছার আহেমদ 
িপতা: মাঃ লাট িময়া।

াম: টক কােযারা, ডাকঘর: 
সালনাবাজার, উপেজলা: গাজী র 
সদর, জলা: গাজী র।

াম: টক কােমারা, ডাকঘর: 
সালনাবাজার, উপেজলা: গাজী র 
সদর, জলা: গাজী র। ২২/১২/১৯৮৯ গাজী র

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-২য়

৯৮৬৭২১০ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮০

মাসাঃ রােবয়া আ ার 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােশম।

াম: টক কােযারা, ডাকঘর: 
সালনাবাজার, উপেজলা: গাজী র 
সদর, জলা: গাজী র।

াম: টক কােযারা, ডাকঘর: 
সালনাবাজার, উপেজলা: গাজী র 
সদর, জলা: গাজী র। ০৭/১০/১৯৯২ গাজী র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৮৬৭২১১ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮১

ক.এম.এস. আর নাঈম 
 িপতা: রজাউল হক 

রজা।

২২ নং ব মািনকনগর, ন ন রা া, 
ওয়ারী, স জবাগ, ঢাকা।

২২ নং ব মািনকনগর, ন ন 
রা া, ওয়ারী, স জবাগ, ঢাকা। ১৮/০৭/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৯৮৬৭১৩৮ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৮২

িব আ ার 
িপতা:আ ল হােশম 
িময়াজী।

৮৬/২, ব মািনক নগর, ৩০, 
ওয়ারী এসও, স জবাগ, ঢাকা।

৮৬/২, ব মািনক নগর, ৩০, 
ওয়ারী এসও, স জবাগ, ঢাকা। ১৬/০৭/১৯৯৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৯৮৬৭১৩৯ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৮৫

পারেভজ সরকার 
িপতা: ল দা সরকার।

াম: উ র পাড়া, ডাকঘর: 
আ া র, উপেজলা: অ াম, 
জলা: িকেশারগ ।

াম: উ র পাড়া, ডাকঘর: 
আ া র, উপেজলা: অ াম, 
জলা: িকেশারগ ।

১৫/১০/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

২৩৩৬৮০১/৬তাির
িখ:  ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৭

মাঃ শাভন আহেমদ 
িপতা: শঅ৬ খাকন 
আক ।

াম: শলমারী, ডাকঘর: এলা ী, 
উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া।

াম: শলমারী, ডাকঘর: এলা ী, 
উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া।

১০/০৫/১৯৯৫ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৯৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৬

৫৩৭৪৩৫৫ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৮৮

মাঃ সাহাগ িমলন 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

াম: জয় র পাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: ব ড়া।

াম: বড় াম, ডাকঘর:িবয়াশ, 
উপেজলা:িসংড়া, জলা: নােটার।

২২/০২/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৯৩৯২৯৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



৮৮৯

মা দা িপতা: মাঃ 
হােসন আলী।

াম: চওরাইট, ডাকঘর: বীর 
উজলী, উপেজলা: কালািময়া, 
জলা: গাজী র।

াম: চওরাইট, ডাকঘর: বীর 
উজলী, উপেজলা: কালািময়া, 
জলা: গাজী র। ০১/০৬/১৯৮৮ গাজী র

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৭১৪৩২৮৯ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯১

মাহা দ ইকবাল 
হােসন িপতা: আ স 

ছিলম।

আলমিদনা অেয়লিমল, মা 
মেমািরয়াল ল রাড, টংরা 

সা িলয়া, ডমরা, ঢাকা।

আলমিদনা অেয়লিমল, মা 
মেমািরয়াল ল রাড, টংরা 

সা িলয়া, ডমরা, ঢাকা। ০৪/১০/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১০৮০৮৪৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯২

মাঃ আমান উ াহ 
আমান িপতা: মাঃ 
দাদনিময়া তপাদার।

াম: বশাখী পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: নিড়য়া, জলা: 
শরীয়ত র।

াম: বশাখী পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: নিড়য়া, জলা: 
শরীয়ত র।

০৮/০১/১৯৮৫ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৫৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০৫

০৬০৮৪৩৫/০১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৯৪

মাঃ আঃ মিমন িপতা: 
মাঃ িজ র রহমান।

াম: + ডাকঘর: ক টাবাড়ী, 
উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ ।

াম: + ডাকঘর: ক টাবাড়ী, 
উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ । ০৫/১২/১৯৯২ নওগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-৩.০৯

৭৪৬২৩৩৪ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

৮৯৫

সালমা হক িপতা: মাঃ 
মিহউি ন।

াম: জািলয়াল, ডাকঘর: পাক 
িকেশারগ , উপেজলা: সদর, জলা: 
নায়াখালী।

াম: জািলয়াল, ডাকঘর: পাক 
িকেশারগ , উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী। ০১/০১/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৬৬৬৮০৪৫ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৮৯৭

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা: শখ জালাল 
উি ন।

মহাপিরচালেকর কাযালয়, রলওেয় 
অিডট অিধদ র, অিডট কমে  
(১১ তলা) স নবািগচা, ঢাকা।

াম: প  নগর, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: চয়া, 
জলা: বােগরহাট। ১৫/০৩/১৯৮৮ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫০৪১১৯৫ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯৮

ীিত ম ল িপতা: মথ 
র ন ম ল।

াম: চৗরাশী, ডাকঘর: বািজত র, 
উপেজলা: রােজর, জলা: 
মাদারী র।

রং র মিডেকল বেগট, 
মহানগর, ১৯, ধান ডাকঘর, 
সদর, রং ্র।

০৭/১০/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-উ ীন

৩৭৩২৯৬৭ 
০২তািরিখ:  
/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০০

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মিনর 
উি ন।

৪৮/িব/এ, ২য় কেলঅনী, দা স 
সালাম থানা রাড, ১০, িমর র, 
ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: নাওডা া, 
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম।
২৫/০৭/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

০৮৯৭২৭৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯০২

নািদয়া আ ার িপতা: 
মাঃ আলী হােসন।

১৫৩/২ ৎফর রহমান লন, 
িরেটালা, ৩৪, িজিপও, কাতয়ালী, 

ঢাকা।

১৫৩/২ ৎফর রহমান লন, 
িরেটালা, ৩৪, িজিপও, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

১৩/০৪/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ+ 

াতক-িব+

৭১৫৬৩০৩ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৯০৩

মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ হািফজার 
রহমান াং।

াম: ছাগলধরা, ডাকঘর: 
রামচ র, উপেজলা: 
সািরয়াকা ী, জলা: ব ড়া।

াম: ছাগলধরা, ডাকঘর: 
রামচ র, উপেজলা: 
সািরয়াকা ী, জলা: ব ড়া। ৩১/১২/১৯৯৩ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

০৮৭৮১৬৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯০৪

মাঃ আ  হাসান িপতা: 
মাঃ আ ল হােসম।

াম:+ ডাকঘর:  শশীদল, 
উপেজলা: া ণপাড়া, জলা: 

িম া।

াম:+ ডাকঘর:  শশীদল, 
উপেজলা: া ণপাড়া, জলা: 

িম া। ৩০/১২/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৫৬৩০৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৫

মাঃ শাহ আলী িপতা: 
ত: মাঃ নজ ল 

ইসলাম।

৫৯/ক া নিচরন, কাজীরদরগা, 
ধল র, গালাপবাগ, ৪৯, ওয়ারী, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: নয়ামত র, ডাকঘর: 
ল াম, উপেজলা: কসবা, জলা: 

িব বাড়ীয়া। ০২/০১/১৯৮৭ িব-বািড়য়া

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

১৫৯৭৩২১ তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০৬

িজত মার দ িপতা: 
রাখাল চ  দ।

াম: + ডাকঘর: গারকঘাটা,, 
উপেজলা: মেহশখালী, জলা: 
ক বাজার।

াম: + ডাকঘর: গারকঘাটা,, 
উপেজলা: মেহশখালী, জলা: 
ক বাজার। ০৫/১২/১৯৮৭ ক বাজার

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

৭৫২৯৬৬০ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯০৮

মাঃ ওমর ফা ক 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান।

৭/িস, ৩১৯, সমটট সা ার, উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, মিতিঝল, 
ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: চা না, 
উপেজলা: গাজী র সদর, জলা: 
গাজী র।

১৫/০৭/১৯৯২ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৬

১৩১০০১৪ তািরিখ: 
 ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১০

ফারহানা খ কার িপতা: 
আ ল ওয়া দ খ কার।

৭/িস, ৩১৯, সমটট সা ার, উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, মিতিঝল, 
ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: চা না, 
উপেজলা: গাজী র সদর, জলা: 
গাজী র।

০১/০১/১৯৯১ গাজী র

এস.এস.িস-৪.২৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৭১ 

াতক-৩.০২

১৩১০০১২ তািরিখ: 
 ১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৩

মাঃ হােসন িপতা: 
আ ল কােদর িম ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ র বািলয়া, ডাকঘর: উ র 
বািলয়া, উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

২৪/০২/১৯৯১ ভালা

এস.এস.িস-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 

াতক-২.৫০

০২৪৯৮১৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৯১৪

ইউ ফ আলী িপতা: মাঃ 
চরাগ আলী।

াম: উ র িভটাবাড়ীয়া, 
ডাকঘর:িভটাবাড়ীয়া , উপেজলা: 
ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র।

াম: উ র িভটাবাড়ীয়া, 
ডাকঘর:িভটাবাড়ীয়া , উপেজলা: 
ভা ািরয়া, জলা: িপেরাজ র। ২০/০১/১৯৮৭ িপেরাজ র

দািখল-৪.০০    আিলম-
৪.১৭    াতক-২য় 

াতেকা র-২য়

৩৩৩৫০১৬ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯১৫

অসীম মার িপতা: 
গ া নারায়ন চ ।

যে : মাঃ আেনায়ার হােসন, 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার 

া িরক, ম ও কম সং ান 
ম ণালয়, ২৪ নং নেসট, িহসাব-
শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: বাি লা, ডাকঘর: পা ল, 
উপেজলা: নলযা া, জলা: 
নােটার।

১৫/০৭/১৯৮৮ নােটার

এস.এস.িস-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৪১ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১৬

মিহউি নী হাসা িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

াম: বড় খাবিদয়া, ডাকঘর: 
লবািড়য়া হাট, উপেজলা: সালথা, 

জলা: ফিরদ র।

াম: বড় খাবিদয়া, ডাকঘর: 
লবািড়য়া হাট, উপেজলা: 

সালথা, জলা: ফিরদ র।
১১/০৮/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-১.৮৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৭৫০৭৯৭০ তািরিখ: 
 ১১/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯১৮

মাঃ ের আলম িপতা: 
মাঃ আশরা ল ইসলাম।

াম: চ ী র, ডাকঘর: দৗলত র, 
উপেজলা:+ জলা:  ঠা রগাও।

াম: চ ী র, ডাকঘর: 
দৗলত র, উপেজলা:+ জলা:  

ঠা রগাও।
১০/০১/১৯৮৭ ঠা রগ ও

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৯ 

াতক-১ম

০৯৩২৯৯২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯২১

পািপয়া লতানা িপতা: 
আলী আজগর।

াম: পি ম চ াম, ডাকঘর: 
ভাগল র, উপেজলা: বািজত র, 
জলা: িকেশারগ ।

াম: পি ম চ াম, ডাকঘর: 
ভাগল র, উপেজলা: বািজত র, 
জলা: িকেশারগ । ০৪/০৮/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

০৭৮০২৫২ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২২

মাঃ কাম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ সকা ার 
আলী।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: + ডাকঘর:খিলশাখালী, 
উপেজলা: + জলা: প য়াখালী।

০৯/১০/১৯৯৫ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৫

০৪৯৭৫৭৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯২৩

আয়শা আ ার র 
িপতা: মাঃ শাহজাহান 
হাওলাদার।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: টাউন জনকাঠী, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
প য়াখালী।

০১/১২/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-৩.১৪

০৪৯৭৫৭৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৪

মাঃ কায়েকাবাদ হাসান 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ঘাষপালঅ, ডাকঘর: খামার 
গ ও, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৮/১০/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৫

৯৭১৭৭৮৭ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৫

িস ক মানব িপতা:  
রাখাল চ  িব াস।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভােদড়া, ডাকঘর: 
িনয়ামত র, উপেজলা: তাড়াইল, 
জলা: িকেশারগ ।

১২/০২/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৯৭১৭৪৯৮ তািরিখ: 
 ০৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯২৬

পলাশ চ  দব নাথ 
িপতা: িনল চ  নাথ।

যে : নাল কাি  নাথ, বি মেকা 
কি য় শাসন, ১৭, ধানমি , 

সড়ক নং-০২, িনউমােকট, 
ধানমি , ঢাকা।

াম: আ পাড়া, ডাকঘর: রামগড়, 
উপেজলা: রামগড়, জলা: 
খাগড়াছিড়। ২৫/১২/১৯৮৭ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৬৪২০৪ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২৭

টন মার পাল িপতা: 
িনতাই চ  পাল।

১৫ নং মিনর হােসন লন 
(তয়তলা), নাির া, দয়াগ , 
গ ািরয়া, ঢাকা।

াম: সাচাইল, ডাকঘর: তাড়াইল, 
উপেজলা: তাড়াইল, জলা: 
িকেশারগ ।

০৩/০৪/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-িস াতক-

২য়

০৮৭৫৫১৯ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-



৯২৮

িম ন রায় িপতা: 
িব পদ রায়।

এ/২৮, ছায়ািবথী, ই ানহাউিজং, ৪, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

াম: পেলাটানা, ডাকঘর: 
ভা ারহাট, উপেজলা: 
কাটালীপাড়া, জলা: গাপালগ । ০৫/১০/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৯৮৬৭৫০১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩০

মাঃ এমদা ল হক 
িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২০/১১/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩

৯৭১৭৭৮৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৩১

মরা ল হক শামীম 
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কেসদ র ীপাড়া, 
ডাকঘর: +উপেজলা: + জলা: 
িকেশারগ ।

১০/০২/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৯৭১৭৭৮৬ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৩৩

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মাশারফ 
হােসন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ড় ভােটর চর, ডাকঘর: 
ম  ভােটর চর, উপেজলা: 
গজািরয়া, জলা: ি গ । ১৫/০৩/১৯৯০ ি গ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

১৩১০২৬৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৫

মাঃ রিক ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
জিলল।

াম: +ডাকঘর: মাহ দ র, 
উপেজলা: পাবনা সদর, জলা: 
পাবনা।

াম: +ডাকঘর: মাহ দ র, 
উপেজলা: পাবনা সদর, জলা: 
পাবনা। ২৮/০২/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৬৮০৩৩৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৬

মাসাঃ নাজ ন নাহার 
িপতা: মাঃ আঃ হািলম 
আকন।

১১/১, িনেবিদতা িশ  হাসপাতাল, 
হয়ার ীট, ৭৪, ওয়ারী, া র, 

ঢাকা।

াম: পি ম সেনর িককাটা, 
ডাকঘর: িককাটা মা াসা, 
উপেজলা: মঠবািড়য়া, জলা: 
িপেরাজ র।

০৫/০২/১৯৮৮ িপেরাজ র

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

১ম াতেকা র-১ম

০৭১৫৭১২ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৩৭

মাঃ ল আমীন 
িপতা: মাঃ িগয়াস 
উ ীন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চ নবাড়ী, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১২/১০/১৯৯১ শর র

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৯৭১৮০০২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৩৮

মাঃ ইমামত হােসন 
িপতা: ত: আ ল 
আছাদ।

াম: মৗজাথানা, ডাকঘর: 
+উপেজলা:িচলমারী,  জলা: 

িড় াম।

াম: মৗজাথানা, ডাকঘর: 
+উপেজলা:িচলমারী,  জলা: 

িড় াম।
১২/০৭/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

১১০৭৮৪৮ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৩৯

মাঃ আসা ামান 
আসাদ িপতা: মাঃ 
ওবাই ল হক।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: গয়ড়া, ডাকঘর: কালাহাট, 
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: 
নওগ । ০১/০৯/১৯৯৮ নওগ

এস.এস.িস-৩.৯২ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৩

০৮৯৭১২৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৪১

শামীমা নাসিরন িপতা: 
মাঃ হলাল উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িবয়ারা, ডাকঘর: গাংগাইল, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২৮/০২/১৯৯৫

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৭১৭৯৪৬ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪২

শিহদ উ াহ িপতা:সিফ 
উ াহ।

১১ যাংিকন াট, ৫, ওয়ারী, ঢাকা। াম: ব বড়ধলা, ডাকঘর: 
ঞার বাজার, উপেজলা: 

সানাভাজী, জলা: ফনী।
০১/০২/১৯৮৭ ফনী

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

০৭৮০১০৭ তািরিখ: 
 ০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৩

মাঃ শািফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আফতাব 
উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বাশহা , ডাকঘর: মামার 
গ ও, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩০/১২/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৯৫৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৪

মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা: মাঃ আঃ সা ার।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মরােকানা, ডাকঘর: 
প চরখী, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

৯৭১৭৯৮৪ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৫

খািদজা আ ার 
িপতা:আমজাদ ধা।

াম: কেদব নগর, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: 
ফিরদ র।

াম: কেদব নগর, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: 
ফিরদ র।

০১/০১/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 

াতক-৩.৮২

০৫৬৫০২০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৪৬

মাঃ শািহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ র 
মাহা দ।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: রিতরাম পাপন পাড়া, 
ডাকঘর: নািজম খান, উপেজলা: 
রাজার হাট, জলা: িড় াম। ০৪/০৪/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৩৩৩ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৭

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ  তােহর।

রাইজং সান কি উটার এ  
শটহ া  িনং স ার, ৯৭/১, 
শহীদ কমে , তালতলা 
আগারগ ও, ঢাকা।

াম: মি কেবগ, ডাকঘর: নািজম 
খান, উপেজলা: রাজার হাট, 
জলা: িড় াম। ১৫/০৯/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১১ 

াতক-২য়

৮৫৮২৩৩২ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৪৯

রািকব হােসন িপতা: 
রিহজ উি ন।

যে : মাশাররফ হােসন, অিফস 
সহকারী কাম-কি উটার 

া িরক, িরফম মল, ফায়ার 
সািভস ও িসিভল িডেফ , 
অিধদ র, কাজী আলাউি ন, রাড, 
ঢাকা।

াম: ি চর, ডাকঘর: ি খা, 
উপেজলা: ধামরাই, জলা: ঢাকা।

১৫/১২/১৯৯৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮

১৩১০২৪১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫০

মাঃ শামীম হােসন 
িপতা: ত: 
আিলমউ ীন।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: কালা, ডাকঘর: কালা হাট, 
উপেজলা: বদলগাছী, জলা: 
নওগ ।

০৩/০২/১৯৯১ নওগ

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

০৮৯৬০৮৮ 
তািরিখ:  

০৪/০১/২০১৭
৩০০/-



৯৫১

শামীম আহেমদ িপতা: 
মাঃ তছিলম উি ন।

যে : মাঃ তছিলম উি ন, 
মাহা দ র, সরকাির উ  

িব ালয়, াফ কায়াটার, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: উ র হামছাদী, ডাকঘর: 
কাজী িদিঘর পাড়, উপেজলা: 
ন ী র সদর, জলা: ল ী র। ৩০/০৬/১৯৯০ ল ী র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-১ম  াতেকা র-

১ম

১১৪৯৮৪০ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৩

মাঃ শামীম মাহ ব 
িপতা: মাঃ আউ ব 
আলী।

াম: ইকবাল র, ডাকঘর: 
শালমারা বাজার, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র।

াম: ইকবাল র, ডাকঘর: 
শালমারা বাজার, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র। ১১/০২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭৭১৪৫১ তািরিখ: 
 ০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫৫

উ েল  চাকমা 
িপতা: বব ত চাকমা।

াম: রাজরািড় রা ামা  সদর, 
ডাকঘর: রা ামা  উপেজলা: 
রা ামা  সদর, জলা: রা ামা ।

াম: রাজরািড় রা ামা  সদর, 
ডাকঘর: রা ামা  উপেজলা: 
রা ামা  সদর, জলা: রা ামা । ২২/০১/১৯৯২ রা ামা

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৫

৭১৩১৩০০ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৬

মাঃ মরা ল ইসলাম 
িপতা: অঅ স ছালাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কাগাবলা, ডাকঘর: 
কাগাবলা বাজার, উপেজলা: + 
জলা: মৗলভীবাজার।

০৩/০২/১৯৯৬ মৗলভীবাজার

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৩

৯১২৯৭২১ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৫৭

রােশ ল ইসলাম েবল 
িপতা: মহিশন আলী 
সরকার।

াম: কােট া, ডাকঘর: কােট া, 
উপেজলা: চাটেমাহর, জলা: পাবনা।

াম: কােট া, ডাকঘর: কােট া, 
উপেজলা: চাটেমাহর, জলা: 
পাবনা।

১০/১২/১৯৯২ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৭৬১৪৫৩ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৫৯

মাঃ মাশারফ হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ গ র 
বপারী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: বড়কািল নগর, 
উপেজলা: গাসাইর হাট, জলা: 
শরীয়ত র।

০১/০৭/১৯৯১ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৭৬২ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬০

সািকব আহে দ 
িপতা:এিড আ ল হা ান।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: অর  পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

১১০৭৭৪৭ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬১

সাই র রহমান 
িপতা:আ ল হােসন।

১৪৭/১৫/১ (৪থতলা), দি ণ 
পীেররবাগ, ১৩, িমর র, ঢাকা।

১৪৭/১৫/১ (৪থতলা), দি ণ 
পীেররবাগ, ১৩, িমর র, ঢাকা।

১৫/০১/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-৩.১৪ 
াতেকা র-৩.২০

১১০৭৮৫৫ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬৩

মাছাঃ রিহমা খা ন 
িপতা: মাঃ মাবারক 
হােসন।

প-অিফস, সােপাট ইউিনট, 
কা গাড সদর দ র, আগারগ ও, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: আদম গেনেশর খামার, 
ডাকঘর: পাওটানা হাট, উপেজলা: 
পীর গাছা, জলা: রং র। ০৯/০৭/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৬৯ তািরিখ: 
 ১১/০১/২০১৭

৩০০/-



৯৬৫

মাছাঃ িবয়া আ ার 
পিল িপতা: মাঃ 
মহাতাব উি ন।

াম: ইিচতলা, ডাকঘর: ল 
গািছ, উপেজলা: দা ড় দা, জলা: 
য়াডা া।

াম: ইিচতলা, ডাকঘর: ল 
গািছ, উপেজলা: দা ড় দা, জলা: 
য়াডা া।

০১/০৫/১৯৯৪ য়াডা া

এস.এস.িস-২য় 
িডে ামা-২য়

৯৭১৭৮২৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৬৬

মাঃ শামী হাসাইন 
িপতা: মাঃ নািসর 
উি ন।

২৩/১, কট হাউজ ি ট, রহমান 
ানশন, ম নং-০৮, কাতয়ালী, 

ঢাকা।

াম: বাশবাড়ীয়া, ডাকঘর: 
লামনা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী।

১৯/০৮/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-৩.৪২

০৭৮১৫১৫ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৭

মাছাঃ ছািময়া খা ন 
িপতা: মাঃ আ স 
ছামাদ।

াম: উ র জয় র পাড়া, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: ব ড়া সদর, জলা: 
ব ড়া।

াম: উ র জয় র পাড়া, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: ব ড়া সদর, জলা: 
ব ড়া। ২৯/১১/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৬৬৬৭০৯ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৮

মাহা দ জিসম উ ীন 
িপতা: আ র রিহম।

াম: ল ীনারায়ন র, ডাকঘর: 
মাইজদীেকাট, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী।

াম: ল ীনারায়ন র, ডাকঘর: 
মাইজদীেকাট, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী। ৩১/১২/১৯৯৫ নায়াখালী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৩

৬৬৬৮০৫৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৬৯

মাঃ আিজ র রহমান 
িপতা: মাঃ মিজবর 
রহমান।

২৮২/১/ক, রাদ র, ৫২ গ ািরয়া, 
রাইন, ঢাকা।

২৮২/১/ক, রাদ র, ৫২ 
গ ািরয়া, রাইন, ঢাকা। ২২/১১/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৫৯৭১৩০ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৭০

মাঃ আেখ ামান 
িপতা: মাঃ সেক ার 
আলী।

রাইিজংসান কি উটার িনং 
স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , 

তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: +ডাকঘর:আনছারহাট,  
উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম। ০৭/১২/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৮৬৫৩১৮১ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭১

সৗরভ রায় িপতা: 
িদিলষ রায়।

২৯ নং আ ল আিজজ লন, 
নবাবস , ২৩, পা া, লালবাগ, 
ঢাকা।

২৯ নং আ ল আিজজ লন, 
নবাবস , ২৩, পা া, লালবাগ, 
ঢাকা।

১৫/১০/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

িব

৭১৫৬৩০৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৭৪

মাঃ শরী ল ইসলাম 
ী িপতা: ত: মাঃ 

রিমজ উি ন ী।

১৯৫/এ (২য়তলা/বামপা ), 
শাি বাগ, মািলবাগ, ঢাকা।

াম: নায়াগ ও, ডাকঘর: 
মাঠাইয়া বাজার, উপেজলা: 
দিব ার, জলা: িম া। ০১/০১/১৯৯০ িম া

এস.এস.িস-৪.৪২ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৩

৯৭১৭৫৬২ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৫

িরমা আ ার তািনয়া 
িপতা: রমজান আলী।

যে : মাঃ ইয়া ল ইসলাম, মৎ  
ও ািনস দ ম ণালয়, ভবন নং-
০৬, ক  নং-৫১৮, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: হাটল ীগ , ডাকঘর: 
ি গ , উপেজলা: ি গ  সদর, 
জলা: ি গ । ১৮/০৯/১৯৯৩ ি গ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২য়

০৭৮০২৯৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



৯৭৬

মাঃ আশরা ল আলম 
িপতা: মাঃ রজাউল 
ইসলাম।

াম: িব াগাড়ী, ডাকঘর: নবীনগ , 
উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

াম: িব াগাড়ী, ডাকঘর: 
নবীনগ , উপেজলা: নবাবগ , 
জলা: িদনাজ র। ২৩/০৪/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭৮০৩২৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৭৮

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ জিসম 
উি ন।

৬-িব, বাসা নং-০১, রাড নং-০২, 
ক-িড, কােদরাবাদ হাউিজং, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম:+ ডাকঘর: পসদী, 
উপেজলা: বা ারাম র, জলা: িব-
বািড়য়া।

০১/০১/১৯৮৭ িব-বািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-৩.৯৮

১৬৪৮৭১৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৭৯

মাঃ আ ল মােলক 
িপতা: ত: জা িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: স জপাড়া( মৗজাথানা), 
ডাকঘর:+উপেজলা: িচলমারী,  
জলা: িড় াম। ২১/০২/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২.৭৯

৯৭১৭৯১০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮১

ন নবী িপতা: 
রজাউল কবীর।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: ওয়ােসক র, 
উপেজলা: সানাই ড়ী, জলা: 
নায়াখালী। ০১/০১/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫ 

াতক-২য়

তািরিখ:  /০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮২

শাহ আলম 
িপতা:হামজাল আলী।

াম: ম  আমেলালা, ডাকঘর: 
আমেখালা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী।

াম: ম  আমেলালা, ডাকঘর: 
আমেখালা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী। ১৫/০৮/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

০৩৯৪১০৮ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৩

শারিমন খান 
িপতা:আ ল হােসন 
খান।

হাউিজং এে ট, িবি ং-ঘ, বাসা-
১৭, সকশন-১, দারাঘাট, িমর র-
১, ঢাকা।

হাউিজং এে ট, িবি ং-ঘ, বাসা-
১৭, সকশন-১, দারাঘাট, 
িমর র-১, ঢাকা। ০১/০৮/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

২৩৫২৪৩০/০১ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৮৪

লয় অিধকারী 
িপতা:শিচ  লাল 
অিধকারী।

াম: িলয়া পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িমঠামহন, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: িলয়া পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িমঠামহন, জলা: 
িকেশারগ ।

০৭/০৪/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২.৮১

৮৬৫৩১২৬ 
তািরিখ:  

০৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৮৫

ফারজানা রিশদ চিত 
িপতা: মাঃ হা ন অর 
রিশদ।

২১৯/১৩, দি ণ পীেরর বাগ, 
(ভা া ীজ), গাে ন ক ােসল, 
িমর র, ঢাকা।

াম: কারখানা, ডাকঘর: 
কারখানা, উপেজলা: বাউ ল, 
জলা: প য়াখালী।

০৯/১১/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৮৫৮২৩২৮ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৮৬

মাঃ রায়হান আলম 
িপতা: ত: জল 
হােসন।

াম: চকেমেহদী, ডাকঘর: মিহ রা, 
উপেজলা: নট, জলা: ব ড়া।

াম: চকেমেহদী, ডাকঘর: 
মিহ রা, উপেজলা: নট, জলা: 
ব ড়া।

৩১/১২/১৯৮৬ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৪২৭৮১৮৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৮৮

মাঃ ওসমান আলী 
িপতা: মাঃ রজব আলী।

াম: খেয়র িন, ডাকঘর: 
+উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

াম: খেয়র িন, ডাকঘর: 
+উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
িদনাজ র।

০১/০১/১৯৯২ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

৬৯৮৫৫৪০ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-



৯৮৯

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আঃ হািমদ।

াম: কাপেড়র দাকান বতাগী 
সদর, ডাকঘর: + উপেজলা: 
বতাগী, জলা: বর না।

াম: কাপেড়র দাকান বতাগী 
সদর, ডাকঘর: + উপেজলা: 
বতাগী, জলা: বর না। ২৪/০৬/১৯৮৮ বর না

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৩১৫০১৮৪ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯০

মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা: মাঃ আব র রব 

ইয়া।

াম: ব কেরায়া, ডাকঘর: ইঁয়া 
বাড়ী, উপেজলা: রায় র, জলা: 
ল ী র।

াম: ব কেরায়া, ডাকঘর: 
ইঁয়া বাড়ী, উপেজলা: রায় র, 
জলা: ল ী র।

০১/১০/১৯৮৮ ল ী র

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য়

৬৬৫৫৩২০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৯২

মাঃ িদদা ল হক খ ন 
িপতা: মাঃ ছানাউল 
হক খান।

াম: + ডাকঘর: চা লা, উপেজলা: 
া নপাড়া, জলা: িম া।

াম: + ডাকঘর: চা লা, 
উপেজলা: া নপাড়া, জলা: 

িম া।
৩০/০৪/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

৯৮৬৭৬৭৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

৯৯৩

মাঃ আ  তােহর িপতা: 
ত: রাজাই সখ।

াম: উজানকয়া, ডাকঘর: 
ভা কয়া, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা।

াম: উজানকয়া, ডাকঘর: 
ভা কয়া, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা।

০৪/০৯/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

১১২৬৪২৫ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৪

মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ছাহরাব 
আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তারাকাি , ডাকঘর: 
খামােরর বাজার, উপেজলা: 

াগাছা, জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৯১৮ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯৫

সািনয়া লতানা 
িপতা:মিজ র রহমান।

৫১৬ ও গিল নং-১০, পি ম 
নাখালপাড়া, তজগ ও, ঢাকা।

াম:+ ডাকঘর:  চিলশা, 
উপেজলা:+ জলা: িপেরাজ র। ৩১/০১/১৯৯৮ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৬

১৪৯৫২৭২ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৬

িরতা আ ার িপতা: মাঃ 
আ ল হিকম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: অর  পাশা, ডাকঘর: 
গাংগাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৫/০২/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৯০২ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৭

মাঃ নািজম উি ন 
িপতা: মাঃ শােহ আলম।

াম: সাহামাদার, ডাকঘর: 
পরানগ , উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা।

াম: সাহামাদার, ডাকঘর: 
পরানগ , উপেজলা: ভালা সদর, 
জলা: ভালা। ০৫/০১/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮৬৫৩১৯০ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

৯৯৯

শাকরা ইয়াছিমন 
িপতা:আ স সালাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আ ারাম র, ডাকঘর: 
বতাৈগর, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৫/০৮/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৯৬০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০০

মাঃ িরয়া ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ িছি র 
রহমান।

িব-৯৩, মািলবাগ চৗ রী পাড়া, 
িখলগ ও ঢাকা।

াম: দি ণ ত ল বািড়য়া, 
ডাকঘর: হ য়া, উপেজলা: 
নলিছ , জলা: ঝালকাঠী।

০১/০১/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ-

১৩১০২৩২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-



১০০১

েয়খা আ ার িপতা: 
রিফ ল হােসন।

যে : মাঃ ই াহীম, ইেভন ভবন, 
গণ ত, উপিবভাগ-২, বাংলােদশ, 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: িশবনগর, ডাকঘর: 
িশবনগর, উপেজলা: মঘনা, 
জলা: িম া।

১৪/০১/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-৩.৪৯

১৩১০০৫৯ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১০০২

মাঃ পারেভজ আলী 
িপতা: মাঃ িফেরাজ 
িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িবিবরচর, ডাকঘর: 
িবিবিরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

১৯/০৭/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

৯৭১৮০০১ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৩

আিবদা লতানা 
িপতা:আ র রা াক।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কশব র, ডাকঘর: 
কমলা র, উপেজলা: বাউ ল, 
জলা: প য়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৮০১১ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৪

মাহিফজা আ ার ইিত 
িপতা: মাঃ আ ল 
আিজজ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: লাউয়ারী, ডাকঘর: ছনধরা 
বাজার, উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

৯৭১৭৪৫৮ তািরিখ: 
 ০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৫

সাহাগ িব াস িপতা: 
শাম ল আলম।

াট-খ, ৩১/৬/িড ভাটারা িখলগ ও 
ঢাকা।

াম: কািলনগর, ডাকঘর: কর ী, 
উপেজলা: র, জলা: মা রা। ১৩/০২/১৯৯৫ মা রা

এস.এস.িস-৩.২০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

১৩৪৩২৭৫ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১০০৬

মাঃ দাউ ল ইসলাম 
ম মদার িপতা: আ ল 
খােয়র ম মদার।

যে : মাঃ শাহাদাত হােসন, 
শাসিনক কমকতা, ক  নং-৮১৮, 

ভবন নং -০৭, সড়ক পিরবহন ও 
স  ম ণালয, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা।

াম: দি ণ কালাপাড়া, 
ডাকঘর:+ উপেজলা:  পর রাম,, 
জলা: ফনী।

১০/০৭/১৯৯৬ ফনী

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ- া

১১০৭৯০৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০০৮

মাঃ বলাল হােসন 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর শখ।

াম: হাটকদমতলী, ডাকঘর: কলম, 
উপেজলা: িসংড়া, জলা: নােটার।

াম: হাটকদমতলী, ডাকঘর: 
কলম, উপেজলা: িসংড়া, জলা: 
নােটার। ০২/০৬/১৯৮৭ নেটার

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৯৩৯৩০০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০০৯

মাঃ জসীম উ ীন 
িপতা: ত: মাঃ আ ল 
বাশার।

বাসা-১২, ৬ নং রা, দি ণ গ ও, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

বাসা-১২, ৬ নং রা, দি ণ গ ও, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

০১/১১/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১৩১০২৩০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১১

সমর সরকার িপতা: 
অ ল চ  সরকার।

াম: উ র চরমালী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: গলাপচপা, জলা: 
প য়াখালী।

াম: উ র চরমালী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: গলাপচপা, জলা: 
প য়াখালী।

১৩/১০/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.১৩  
এইচ.এস.িস-৩.৭০

০১৯৮০১৭ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০১২

মেহদী হাসান িপতা: 
মাঃ আ স ছা ার 

ম ল।

যে : লতানা রািজয়া (সহকারী 
িশ ক), ক াণ র মেডল সরকারী 

াথিমক িব ালয়, ১১, 
মাহা দ র, িমর র, ঢাকা।

াম: চক া র, ডাকঘর: ব ড়া, 
উপেজলা: ব ড়া সদর, জলা: 
ব ড়া। ৩০/১১/১৯৮৫ ব ড়া

এস.এস.িস-১ম 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

০৮৯৬৯৩৭ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০১৩

মীর আসলাম িপতা: 
মাঃ আব ল স

িব-১৯/৮, ২৭ নং ওয়াড, ব র 
চ াম।

াম: বরাগী লা, ডাকঘর: 
রামগড়, উপেজলা: রামগড়, 
জলা: খাগড়াছিড়।

১৮/০৮/১৪৯৯৪ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-২.৮০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩১

৪১২৫৩৫৯ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১০১৪

মাঃ মা ম িব াহ 
িপতা: আব ল আউয়াল 

ইয়া।

াম: আছাদনগর, ডাকঘর: 
রমািনক চর, উপেজলা: দিব ার, 
জলা: িম া।

াম: আছাদনগর, ডাকঘর: 
রমািনক চর, উপেজলা: 
দিব ার, জলা: িম া।

১২/১২/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৫৫৮ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

১০১৫

চ ল মার সরকার 
িপতা: অ  চ  
সরকার।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বস র, ডাকঘর: 
িদপা িড়য়া, উপেজলা: িসংড়া, 
জলা: নােটার। ২৮/০৯/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-২.৯৪  
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৪২ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১৮

রিফ ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ শাহজাজান আলী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: লতলা, ডাকঘর: শর র, 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া।

০৭/১১/১৯৯১ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৪২ 
এইচ.এস.িস-৩.২৩

৯৯৮৯৬৯০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২১

মাঃ মিন ামান 
িপতা: মাঃ ল 
আিমন।

াম: গািব র, ডাকঘর: 
আলমডা া, উপেজলা: 
আলমডা া, জলা: য়া া।

াম: গািব র, ডাকঘর: 
আলমডা া, উপেজলা: 
আলমডা া, জলা: য়া া। ১২/০১/১৯৮৮ য়াডা া

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

২য় াতেকা র-১ম

১৯৬৫১৩৯/০১ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২২

সজল মার সরকার 
িপতা: মার চ  
সরকার।

াম: িবেনাদ র(কেলজপাড়া), 
ডাকঘর: রাজবাড়ী, উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর জলা: রাজবাড়ী।

াম: িবেনাদ র(কেলজপাড়া), 
ডাকঘর: রাজবাড়ী, উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর জলা: রাজবাড়ী। ২৬/১০/১৯৯০ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৮২০৭৪৮১ 
তািরিখ:  

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৩

হািনফ মা া মাঃ 
ফরমান মা া।

৩৩/এইচ, আিজম র, সরকারী 
কেলানী, ( মৗচাক, কেলানী), 
আিজম র, ঢাকা।

াম: সােহেবর চর , ডাকঘর: 
আেলেটর চর, উপেজলা: সদর র, 
জলা: ফিরদ র। ২১/১২/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০০৬৯৮৮০ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০২৪

ির া বগম িপতা: এস. 
এম. আ ল হােসন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: +ডাকঘর: উ িদঘলদী,  
উপেজলা: + জলা: ভালা।

১৫/০৭/১৯৯৩ ভালা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

৮৫৮২৭৩৪ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৫

িবনা আ ার িপতা: 
মাঃ রহমত আলী।

াম: লতলা, ডাকঘর: কাজল 
িদিঘ কািলয়াগ , উপেজলা: বাদা, 
জলা: প গড়।

াম: লতলা, ডাকঘর: কাজল 
িদিঘ কািলয়াগ , উপেজলা: 
বাদা, জলা: প গড়। ১২/০৩/১৯৯২ প গড়

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৬৭২১৩৬৮ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০২৬

মি ক তায় ল ইসলাম 
িপতা: মি ক 
ফা ামান।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বাইনতলা, ডাকঘর: 
বাইনতলা, উপেজলা: রামপাল, 
জলা: বােগরহাট। ২০/১০/১৯৯০ বােগরহাট

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১১০৭৮২০ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৭

 মার পাল িপতা: 
উ ম মার পাল।

াম: পি ম বস র, ডাকঘর: 
ন ন ীর হাট, উপেজলা: 

লগাজী, জলা: ফনী।

াম: পি ম বস র, ডাকঘর: 
ন ন ীর হাট, উপেজলা: 

লগাজী, জলা: ফনী। ৩১/১২/১৯৮৮ ফনী

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৯১৫ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৮

ম য়া খা ন িপতা: ত: 
আজান উি ন ম ল।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: খরখিরয়া ম ল পাড়া, 
ডাকঘর: জাড়াগাছ, উপেজলা: 
িচলমারী, জলা: িড় াম। ১০/০৯/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-২.৮৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৪০ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২৯

কনক দবনাথ িপতা: 
িনতাই দবনাথ।

াম: বা বল, ডাকঘর:+ উপেজলা: 
খািদমনগর, জলা: িসেলট।

াম: বা বল, ডাকঘর:+ 
উপেজলা: খািদমনগর, জলা: 
িসেলট।

১০/১২/১৯৯২ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২.৭৪

৭৮৯৬৮১৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৩০

মাঃ জালাল উি ন 
ম মদার িপতা: মাঃ 
বলােয়ত হােসন 

ম মদার।

১০৭/২-িড, ববাসােবা, 
পােটায়ারীগলী, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা।

াম: পােয়র খালা, ডাকঘর: 
বরৈদন, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া। ০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৯৭১৭৮৯৯ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩১

মাসা: িশখা বগম 
িপতা: মাঃ 
মা ািফ র রহমান।

াম: শা (সিফিময়ার পাড়া), 
ডাকঘর: চ দখানা, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী।

াম: শা (সিফিময়ার পাড়া), 
ডাকঘর: চ দখানা, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী। ১৪/০১/১৯৯২ ১৫/০৬/২০১৭

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৯১৪ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৩২

মাঃ মিন ামান 
িপতা: শখ আ  বকর 
িসি ক।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: িগলাতলা, ডাকঘর: 
িগলাতলা, উপেজলা: রামপাল, 
জলা: বােগরহাট। ০২/০১/১৯৮৯ বােগরহাট

এস.এস.িস-২.৬৭ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১০৭৭৯৩ তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩৩

মাছাঃ মাহ জা খানম 
িপতা: মাঃ মাজদার 
রহমান।

াম: + ডাকঘর: প কা, উপেজলা: 
বাগািতপাড়া, জলা: নােটার।

াম: + ডাকঘর: প কা, উপেজলা: 
বাগািতপাড়া, জলা: নােটার। ০৮/১১/১৯৯২ নােটার

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-১ম

০৭১৫৮০০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৩৪

মাছা: আয়শা িসি কা 
িপতা: মাঃ খায় ল 
আলম সরকার।

াম: দা য়া, ডাকঘর: খামারকাি , 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া।

াম: দা য়া, ডাকঘর: 
খামারকাি , উপেজলা: শর র, 
জলা: ব ড়া। ৩১/১২/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৫৫৬ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৬

মাঃ আ া ল আলম 
সরকার িপতা: মাঃ 
আ ল কােশম সরকার।

াম: িরয়া চা র, ডাকঘর: 
িম া, উপেজলা: আদশ সদর, 

জলা: িম া।

াম: +ডাকঘর: নাগাইশ,   
উপেজলা: া নপাড়া, জলা: 

িম া। ২৫/১০/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০০০৪৮৯৫ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৭

এস. এম জগ ল 
িপতা:এস. এম 
ফরে ৗস হােসন।

াম: কালীগ , ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: িসংড়া, জলা: নােটার।

াম: কালীগ , ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: িসংড়া, জলা: নােটার। ২৭/১২/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-১ম

০৬৬৬৫৭৩ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৩৮

মাঃ শাহীন কিবর 
িপতা: মাঃ লাল িময়া।

াম: + ডাকঘর: মািরয়া, 
উপেজলা: + জলা: িকেশারগ ।

াম: + ডাকঘর: মািরয়া, 
উপেজলা: + জলা: িকেশারগ ।

১২/০৫/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৪৬৫৬৩ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৩৯

মাঃ ফয়সাল হক িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক।

বির র, কােল ী, া ণ িক া, 
করানীগ , ঢাকা।

াম: চ ী ড়া, ডাকঘর: 
+উপেজলা: দবীগ ,  জলা: 
প গড়। ০৫/১০/১৯৯০ প গড়

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৩৭০৪৪ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪০

মাঃ মজবা র রহমান 
িপতা: মাঃ সাহার 
উি ন।

াম: গাড়া াম, ডাকঘর: খামার 
গাড়া াম, উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: নীলফামারী।

াম: গাড়া াম, ডাকঘর: খামার 
গাড়া াম, উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: নীলফামারী। ১০/০৮/১৯৮৭ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

৮১১০১৮৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪২

ই  রান সাম 
িপতা:িনত ান  সাম।

মসাস চ ্ মিডেকল হল(চ  
বাড়), ভা  খানা আবগািড়, সংল , 
ওয়াড, ০৪,বিরশাল সদর, বিরশাল।

াম: ব শ িনয়া, ডাকঘর: 
তালতলা বাজার, উপেজলা: 
কাঠািলয়া, জলা: ঝালকাঠী। ০১/০১/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-১.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৩১৫০২৭৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৪৩

মাঃ ল হাসান 
িপতা:মাহা ব 
হাওলাদার।

াম: পা েকল বাড়ী, ডাকঘর: 
করফা, উপেজলা: নছারাবাদ 
( পকাঠী, জলা: িপেরাজ র।

াম: পা েকল বাড়ী, ডাকঘর: 
করফা, উপেজলা: নছারাবাদ 
( পকাঠী, জলা: িপেরাজ র। ১২/০৯/১৯৮৯ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৮২ 
এইচ.এস.িস-৪.১১

১০৮০৮৫৪ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৪

মাঃ িরয়াদ হােসন 
িপতা: মাঃ এয়ািছন।

১১৪/৩, রানী িবি ং এর সামেন, 
িতলপা পাড়া, গাড়ান বাজাের 
রাড, িখলগ ও, ঢাকা।

াম: উ র লাকসাম, ডাকঘর: 
লাকসাম, উপেজলা: লাকসাম, 
জলা: িম া। ০১/০১/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২.৭৩

১৩০৯৯৫২ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৫

িদদা ল আলম িপতা: 
খারেশদ আলম।

১০৭/২-িড, ববাসােবা, 
পােটায়ারীগলী, বাসােবা, স জবাগ, 
ঢাকা।

াম: মেনাহর র , ডাকঘর: 
চাপ ী, উপেজলা: সদর, জলা: 

ল ী র। ০১/০৯/১৯৮৭ ল ী র

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-১.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৭১৭৮৯৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৬

শামিসন আকতার 
িপতা: মাঃ কােশম 
আলী।

াম: হিরনারায়ন র (হাজীপাড়া), 
ডাকঘর: হিরনারায়ন র, উপেজলা: 
ঠা রগ ও, জলা: ঠা রগ ও।

াম: হিরনারায়ন র (হাজীপাড়া), 
ডাকঘর: হিরনারায়ন র, 
উপেজলা: ঠা রগ ও, জলা: 
ঠা রগ ও।

০৯/০৪/১৯৯২ ঠা রগ ও

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য়

০৭৮৬৬৫৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৪৮

মাঃ ত র হােসন 
দয় িপতা: আ ল 

কােদর।

২৫/িজ, গালাপবাগ, ওয়ারী, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: নাি কাঠী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

১৪/০৩/১৯৯৮ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭

৯৮৬৭৩৯৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৪৯

বােয়র রহমান িপতা: 
মাঃ শাহজাহান আলী।

যে : মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 
(অিফস সহায়ক), বাংলােদশ 
কে া লার, এ , অিডঠর 
জনােরেলর কাযালয়, অিডট, 

ভবন৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।

াম: শালতী পাড়া, ডাকঘর: 
জািরয়া ঝানজাইল, উপেজলা: 
গা র, জলা: ন েকানা।

২০/১২/১৯৯৬ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৮৫৮২৭৪৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৫০

মাঃ গালাম সেরায়ার 
িপতা: মাঃ আেনায়া ল 
ইসলাম।

াম: কানাইখাল গাডাউন রাড, 
ডাকঘর: নােটার সদর, উপেজলা:+ 
জলা: নােটার।

াম: কানাইখাল গাডাউন রাড, 
ডাকঘর: নােটার সদর, 
উপেজলা:+ জলা: নােটার। ১৮/০২/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-১.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫০১৯৩৮৩ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫১

ইনা ল হক িপতা: 
িসরা ল হক।

াম: র বালী, ডাকঘর: দঃ 
িবিশউড়া, উপেজলা: ন েকানা 
সদর, জলা: ন েকানা।

াম: র বালী, ডাকঘর: দঃ 
িবিশউড়া, উপেজলা: ন েকানা 
সদর, জলা: ন েকানা। ১৬/১২/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

২৫৫০৫৫৫/০৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৫৩

তাহিমনা আ ার িপতা: 
মাঃ শিহ াহ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তারাটী পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: ফিরক গ  বাজার, 
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২১/০৪/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৭৬১৮ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৫৪

মাঃ জন িব াস 
িপতা:আঃ রিশদ িব াস।

াম: + ডাকঘর: দপদিপয়া, 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

াম: + ডাকঘর: দপদিপয়া, 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

৩১/১২/১৯৯০ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৩১৫০২৫৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৫৫

মাঃ শরীফ উ ীন 
িপতা: মাঃ ই াহীম।

াম: চরল ীয়া, ডাকঘর: ল ীয়া, 
উপেজলা: পা ি য়া, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: চরল ীয়া, ডাকঘর: 
ল ীয়া, উপেজলা: পা ি য়া, 
জলা: িকেশারগ ।

১৮/০২/১৯৯০ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

০২৮৬৮৭৬/০২ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৫৭

মাঃ জািমউল আলম 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

াম: রিহমার পাড়া, ডাকঘর: 
না য়ামালা, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

াম: রিহমার পাড়া, ডাকঘর: 
না য়ামালা, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া।

২২/০৬/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৬৭৭৪৭৯৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৫৮

মাঃ তাের ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আলী 
হাসাইন।

বাড়ী-২৫, রাড-০৮, িড.আই.  
েজ , ম ল, বা া, লশান, 

ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: চরবংশী, 
উপেজলা: রায় র, জলা: 
ল ী র।

৩০/০৬/১৯৯৩ ল ী র

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭ 

কািমল-৩.৭৫

০২৪৯৮০১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৫৯

শিমলা ম মদার িপতা: 
াণ তাষ ম মদার।

বাসা-১৪, সড়ক-১, দি ণ িসংহড়া, 
শা া, পািতলঝাপ, নবাবগ  ঢাকা।

বাসা-১৪, সড়ক-১, দি ণ 
িসংহড়া, শা া, পািতলঝাপ, 
নবাবগ  ঢাকা। ১০/০৭/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮১৮৭১৫৩ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬০

মাঃ িহন পারেভজ 
িপতা: মাঃ আ র 
রউফ।

যে : রহানা পারভীন, ভবন নং-
০৬, ক  নং- ১০৪, ালানী ও 
খিনজ স দ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: কাড়া, ডাকঘর: দবহাটা, 
উপেজলা: দবহাটা, জলা: 
সাত ীরা। ১৯/০৮/১৯৯৪ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

১৩১০১০০ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬১

মাঃ সা াম হােসন 
িপতা: মাঃ আ  তােহর।

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার 
িনং স ার, ১০৫/১০৬, 
ি েযা া, পার মােকট িমর র-

১, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: নােট র, 
উপেজলা: সানাই ড়ী, জলা: 
নায়াখালী। ০১/০৩/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-২য়

০৮৯৭২৮২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬২

মাঃ এমরান হােসন 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

খ/৪৭/৩/ঙ, িখলে ত দঃ ম পাড়া, 
িখলে ত, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: িকেশারগ , 
উপেজলা: লােমাহন, জলা: 
ভালা। ১১/০৮/১৯৮৮ ভালা

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

০৫৮৪৩৫৯ 
তািরিখ:  

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৬৪

িলটন চ  রায় িপতা: 
ধীর চ  দাস।

াম: দি ণ বায়ািলয়া, ডাকঘর: 
ধ িময়ার হাট, উপেজলা: হািতয়া, 
জলা: নায়াখালী।

াম: দি ণ বায়ািলয়া, ডাকঘর: 
ধ িময়ার হাট, উপেজলা: হািতয়া, 
জলা: নায়াখালী। ০১/১২/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৭১৮৫৩৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৬

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ আলতাফ 
হােসন ামানীক।

াম: িব াবাগীশ, ডাকঘর:  
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম।

াম: িব াবাগীশ, ডাকঘর:  
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম। ২১/১১/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-২.৯২ 
এইচ.এস.িস-৪.০৫ 

াতক-২য়

৩০১১৭৪৭ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৬৭

মাঃ মিম ল ইসলাম 
ামানীক িপতা: মাঃ 

আলতাফ হােসন 
ামানীক।

াম: িব াবাগীশ, ডাকঘর:  
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম।

াম: িব াবাগীশ, ডাকঘর:  
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 

িড় াম। ০৫/১২/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৪২ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৩ 

াতক-২য়

৩০১১৭৪৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৬৮

ইফেতখা ল আলম 
িপতা: ত: আ ল 
ওয়া দ।

াম: বলদী, ডাকঘর: থী, 
উপেজলা: গফরগাও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বলদী, ডাকঘর: থী, 
উপেজলা: গফরগাও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১২/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২য়

১২৮২৫৬৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৬৯

পােভল িময়া 
িপতা: সিলম উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মাড়ােগালা, ডাকঘর: 
বারপাড়া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৬/০১/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৯৭১৭৯৫০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭০

মাঃ আ  নািসম িপতা: 
মাঃ হািফ র রহমান।

যে : মাঃ আ ল রিশদ, 
াি গত কমকতা, ম ও 

কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ভবন নং-০৭, ক  নং-
৫৩১, শাখা-২০, ঢাকা।

াম: সহ িহল, ডাকঘর: শখর, 
উপেজলা: বায়ালমারী, জলা: 
ফিরদ র।

০৭/১১/১৯৯৬ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৪৯৭৫৩০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৭২

মাঃ মাঈন উ ীন 
িপতা: মাৎ ইউ ফ।

াম: রাতন বেদর বািড়, ডাকঘর: 
বিশক র, উপেজলা: সদর, জলা: 
ল ী র।

াম: রাতন বেদর বািড়, 
ডাকঘর: বিশক র, উপেজলা: 
সদর, জলা: ল ী র। ০১/০৬/১৯৯২ ল ী র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-২.৫৮

৭১৫৬৩১৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৪

মাঃ আ  হািনফ সািন 
বা  িপতা: মর ম 
মা ফা খান।

১১৮ ব মািনক নগর  ৭, ওয়ারী, 
গদা, ঢাকা।

১১৮ ব মািনক নগর  ৭, ওয়ারী, 
গদা, ঢাকা। ০২/০১/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৭৭২৭৪৬২ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



১০৭৫

মাঃ শিরফ িময়া িপতা: 
শমেচর আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রহাই অ ধর, ডাকঘর: 
নারায়ন খালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ১৪/০৮/১৯৯৪ শর র

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৫

৯৭১৭৮৯৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৬

ফািহমা আ ার 
িপতা:এইচ. এম ল 
হক।

৭৪ নং দি ণ গাড়ান, ২, িখলগাও, 
ঢাকা।

াম: ধলাগ ও, ডাকঘর: রামপাল, 
উপেজলা: + জলা: ীগ । ১২/১০/১৯৯৪ ি গ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৫৩১০১০  
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৭৭

ইসমাইল হােসন িপতা: 
আঃ মাতােলব গাজী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ব চরেরা ি , ডাকঘর: 
বচনী হাট, উপেজলা: পালং 

(সদর), জলা: শরীয়ত র। ১২/০১/১৯৯২ শরীয়ত র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৯১২৯৭৬৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৮

মন িময়া িপতা: 
আ ল মাতােলব।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বড়ইতার, ডাকঘর: গণপ ী, 
উপেজলা: নকলা, জলা: শর র। ০১/০৩/১৯৯৫ শর র

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৫

৯৭১৭৯৯৪ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৭৯

মাঃ নাঈম খান িপতা: 
মাঃ আনছার উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: +ডাকঘর: ধাবড়ী, , 
উপেজলা: কাউখালী, জলা: 
িপেরাজ র। ০৫/১০/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-২.৬৭ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৯৭১৮০৫০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮০

মাঃ আিম র ইসলাম 
িপতা: মাঃ শাহজাহান।

আ য়ন-২ ক , ধানম ীর 
কাযালয়, তজগ ও, ঢাকা।

াম: চর ভাবনা, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

২০/০৭/১৯৯১ শর র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৭ 

াতক-২য়

১৪৯৫২৯৯ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮১

মাঃ ইউ ফ আলী 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােসম।

যে : মাঃ আ াস আলী, স ট 
িলিপকার রলওেয়, িলশ, 
হডেকায়াটাস, কমলা র, ঢাকা।

াম: চরেগায়াডা া, ডাকঘর: 
গায়াডা া, উপেজলা: ল র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৬/১২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

দািখল-৫.০০   আিলম-
৫.০০

০২৪৯৮৬৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮২

িরমা পারভীন িপতা: 
মাঃ বা  হােসন।

াম: ভগবান র হাজী পাড়া, 
ডাকঘর: ভবানী র, উপেজলা: 
িবরল, জলা: িদনাজ র।

াম: ভগবান র হাজী পাড়া, 
ডাকঘর: ভবানী র, উপেজলা: 
িবরল, জলা: িদনাজ র। ১৮/০৪/১৯৮৯ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৭১১৫৫৫১ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮৩

উ ম চ  রায় িপতা: 
হিরশ চ  রায়।

াম: র ট, ডাকঘর: মলাবাড়ী, 
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 
িদনাজ র।

াম: র ট, ডাকঘর: মলাবাড়ী, 
উপেজলা: লবাড়ী, জলা: 
িদনাজ র। ০১/০১/১৯৮৮ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৫৮০০০১/০১তাির
িখ:  ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৮৪

মাঃ আ ল হায়াত 
িপতা: ত: রিবউল 
কিরম।

বাসা-৪, লন-৫, ক-িব, িমর র-
১০, িমর র, ঢাকা।

াম: ভরত র, ডাকঘর: ল ী র, 
উপেজলা: বড়াই াম, জলা: 
নােটার।

১০/০৯/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

০৮৯৭৪৪৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৮৫

মাঃ তামিজ র রহমান 
িপতা: মাঃ বা ল 
হাসাইন।

াম: মাঝ াম, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বাদা, জলা: প গড়।

াম: মাঝ াম, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বাদা, জলা: প গড়।

১০/০২/১৯৮৯ প গড়

দািখল-২.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১১০৭৮৩৩ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮৬

মাঃ রই ল হক িপতা: 
মাঃ আ ল মিজদ।

যে : মাঃ আকমল হােসন, 
ি গত কমকতা, ক  নং-৮০৯, 

ভবন নং-০৪, ত  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: খাসবাগ, ডাকঘর: 
মািহগ , উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র। ২০/১০/১৯৮৯ রং র

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 

াতক-২য়

১১০৭৯৩৩ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮৭

িনিখল বািরক িপতা: 
িনমল চ  বািরক।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: কলাগািছয়া, 
উপেজলা: গলািচপা, জলা: 
প য়াখালী।

২০/০২/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭

০৩৯৪১২৭ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৮৮

মাঃ তাইরান িময়া 
িপতা: মাওঃ মাঃ 
জািকর হােসন িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: কলাগািছয়া, 
উপেজলা: গলািচপা, জলা: 
প য়াখালী। ১২/০৫/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

১৩১০০০৯ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৯০

ইকবাল হােসন িপতা: 
লতান আহে দ।

িখলে ত বটতলা, জােম মসিজদ 
মছ, িখলে ত, ঢাকা।

াম: ন ীরগাও, ডাকঘর: 
গজািরয়া বাজার, উপেজলা: 
দাগনপাড়া, জলা: ফনী।

০১/০১/১৯৮৭ ফনী

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৭৮০৩৪১ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৯১

মাঃ সা াম হােসন 
িপতা: মাঃ ছব ল হক।

াম: রা ামা , ডাকঘর: 
খাচাবাড়ী, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

াম: রা ামা , ডাকঘর: 
খাচাবাড়ী, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

১৮/১২/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১৫

৩০১১৭৪৯ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৯৩

আকরাম উল ইসলাম 
িপতা: হা ন অর রশীদ।

াম: আয়লা, ডাকঘর: + উপেজলা: 
কিরমগ , জলা: িকেশারগ ।

াম: আয়লা, ডাকঘর: + 
উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ । ১২/১১/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৩২ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 

াতক-৪.২০ 
াতেকা র-৩.৬৯

১৮১৫৪৩২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১০৯৪

মাঃ মকিছ ল ইসলাম 
িপতা: ত: র হােসন।

াম: বািলগাও, ডাকঘর: ঘাষগাও, 
উপেজলা: ধাবাউড়া, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বািলগাও, ডাকঘর: 
ঘাষগাও, উপেজলা: ধাবাউড়া, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৯/০১/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

১৫১৫০৫১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১০৯৫

মাছাঃ আসমা খা ন 
িপতা: মাঃ আলী 
আকবার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাগা া (সাইটতলা), 
ডাকঘর: সাগা া, উপেজলা: + 
জলা: িঝনাইদহ।

০৪/১২/১৯৯৪ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

০২৪৯৮৬৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৯৬

অিভ দ হােসন িপতা: 
ী ইকবাল হােসন।

াট -৫, িবি -১, হাউিজং াফ 
কায়াটার, িমর র-১৪, িমর র, 

ঢাকা।

াম: ভেবরপাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িজবনগর, জলা: 
মেহর র।

২৯/০৩/১৯৯০ মেহর র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২.৬৭

০০৮৫৮৬০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১০৯৮

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাসেলহ উি ন 
আহেমদ।

৫/িব, িজগাতলা িনউ-িব-টাইপ 
কেলানী, িজগাতলা রাতন কাচা 
বাজার, কায়াটার, ১৪, িজগাতলা 
হাজারীবাগ, ঢাকা।

াম: িনজান র, ডাকঘর: 
মাইজদী কাট, উপেজলা: সদর, 
জলা: নায়াখালী। ২১/০৭/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

১৪৬৪২৯০ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০০

মাঃ তানভীর িশকদার 
িপতা: মাঃ আ ল 
বাসার িশকদার।

যে : মাঃ তানজীর িশকদার, 
ক ািশয়ার পাবত  চ াম িবষয়ক 
ম ণালয়, ভবন নং-৪, ক  নং-
৬০১, ৭ম তলা, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: পানা ড়া, ডাকঘর: িছটকা, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯০ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.১৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১৩

১৩১২০৩৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০১

মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন সরকার।

াম: ভগবান র ( বকাহার), 
ডাকঘর: ভবানী র, উপেজলা: 
িবরল, জলা: িদনাজ র।

াম: ভগবান র ( বকাহার), 
ডাকঘর: ভবানী র, উপেজলা: 
িবরল, জলা: িদনাজ র। ১৫/০৪/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

৩.১১

৭১১৫৪৩৯ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০২

তানিজনা বগম 
িপতা:আ র রা াক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মেহশ র, ডাকঘর: জয় , 
উপেজলা: ধমপাশা, জলা: 

নামগ ।
১৫/০৩/১৯৯২ নামগ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

০৮৭৪২৩৫ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০৩

মাঃ িমনা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

াম: চকবাহা ল র, ডাকঘর: 
দািড়দহ, উপেজলা: িশবগ , জলা: 
ব ড়া।

াম: চকবাহা ল র, ডাকঘর: 
দািড়দহ, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া।

২৫/১২/১৯৯১ ব ড়া

দািখল-৩.৬৭   আিলম-
৩.২৫

৪৫৯০২১৭ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১০৪

িব ম চ  দাস িপতা: 
ত: ব হরন দাস।

১৯২/িব, তজ িন পাড়া, ২৬, 
তজগ ও, ঢাকা।

াম: +ডাকঘর: প চ পাড়া, 
উপেজলা: সদর, জলা: ল ী র। ০৬/১১/১৯৯২ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

১০৮০৯৫০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০৫

মেহ  নাথ ঢালী িপতা: 
ফল দালী।

াম: শ য়া, ডাকঘর: শ য়া 
বাজার, উপেজলা: আড়ংঘাটা, 
জলা: লনা।

াম: ড়কা, ডাকঘর: সানবা া, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বােগরহাট।

১৫/০৯/১৯৮৭ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৭৮৪৩৬৯৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০৬

িশহিমন আ ার িপতা: 
মাঃ আ ল লিতফ খান।

বাসা নং-১০৪, ািরস রাড, লাইন 
-১৮, ওয়াড-৩, িমর র-২, িমর র, 
ঢাকা।

বাসা নং-১০৪, ািরস রাড, 
লাইন -১৮, ওয়াড-৩, িমর র-২, 
িমর র, ঢাকা।

২৬/০৮/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৮৭২৮৮ তািরিখ:  
২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১০৭

জািহ ল ইসলাম িপতা: 
আ ল কােশম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাইলাম র, ডাকঘর: 
িবিবরচর, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

২০/০২/১৯৯৭ শর র

দািখল-৩.৫৬   আিলম-
২.৯৩

৯৭১৮০৫২ 
তািরিখ:  

২৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১১০৮

কমেলশ িব াস িপতা: 
নের নাথ িব াস।

৭৯/৫/২, ববাসােবা, কিমশনার 
গিল, ৪, বাসােবা, স জবাগ, ঢাক।

াম: পাখরপাড়, ডাকঘর: 
ভা ারহাট, উপেজলা: 
কাটালীপাড়া, জলা: গাপালগ । ২৫/০৬/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৩১০২৮৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১০৯

জােহদ মাহ দ 
িপতা:আব ল সা ার।

বািড় নং-৮৫, রাড নং-০৪, 
মাহা িদয়া হাউিজং িল: 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: দি ণ অিভরাম র, 
ডাকঘর: চ গ , উপেজলা: 
বগমগ , জলা: নায়াখালী।

১৩/০৯/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 

াতক-২য়

৯৫৭৫১৪২ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১১০

মাঃ মাই ল ইসলাম 
িপতা: সাবান আলী।

াম: কালীগ , ডাকঘর: শালমারা, 
উপেজলা: নােগ রী, জলা: 

িড় াম।

াম: কালীগ , ডাকঘর: 
শালমারা, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম।

১৩/০৮/১৯৮৯ িড় াম

দািখল-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮ 

াতক-২য়

৭৬০৩৩৫২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১১১১

শাম ন নাহার জাৎ া 
িপতা: মাঃ মি ীন।

১২৫/৫ দি ণ পীেরর বাগ, ১৩, 
িমর র-২, িমর র, ঢাকা।

াম: সারদল, ডাকঘর: + 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

১৫/১০/১০৯৯৫ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫

১৩৪৩৩৭৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১১১২

মাঃ মফতা ল দা 
িপতা: মাঃ নী ল দা।

শখিদ ( চৗরা া), দিনয়া, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

শখিদ ( চৗরা া), দিনয়া, 
যা াবাড়ী, ঢাকা। ১৫/১০/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৫

৮৮৮৬৩৭৬ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

১১১৩

আিজ ল ইসলাম িপতা: 
লতান আলী শখ।

যে : মাঃ মায়ন কিবর, 
(িপ.ও), অথ ম ণালয়, (ই আর 
িজ), আগারগ ও, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা।

াম: জয় র, ডাকঘর: 
বাহা র র, উপেজলা: পাংশা, 
জলা: রাজবাড়ী। ০৯/১২/১৯৮৮ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৬৬৬৭৭৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১১৪

মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতা:  ইসমাইল 
হাওলাদার।

২৭/২, পাইকপাড়া গভঃ াফ 
কায়াটার, িমর র-১, ঢাকা।

াম: বািনয়াকাঠী, ডাকঘর: দি ণ 
চা খালী, উপেজলা: প য়াখালী 
সদর, জলা: প য়াখালী। ১২/০২/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮৯৭৪৪৯ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৬

মাতােহর হােসন ত: 
কামাল উ ীন।

কেলজ রাড, রিফক াদাস িবি ং, 
দি ণ মহােদব র, পৗরসদর, ৫ 
নং ওয়াড, সীতা , চ াম।

কেলজ রাড, রিফক াদাস 
িবি ং, দি ণ মহােদব র, 
পৗরসদর, ৫ নং ওয়াড, সীতা , 

চ াম।

১১/০৩/১৯৮৮ চ াম

এস.এস.িস-৩.৬৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২.৬৯

৭৯১১৩১২ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১৭

রা  চৗ রী িপতা: 
িচ র ন চৗ রী।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: ব ফিলদ র, ডাকঘর: 
নলবাইদ, উপেজলা: িলয়ারচর, 
জলা: িকেশারগ । ২৭/০৩/১৯৯৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

১১০৭৮৮৭ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১১১৮

মাসাঃ জছিমন নাহার 
িপতা: ন র আলী 
সরদার।

াম: িশকড়ী, ডাকঘর: 
িমরমীডা া, উপেজলা: + জলা: 
সাত ীরা।

াম: িশকড়ী, ডাকঘর: 
িমরমীডা া, উপেজলা: + জলা: 
সাত ীরা। ০২/০১/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১৪৬৪২১৫ তািরিখ: 
 ১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২০

মাসাঃ কাজল রখা 
িপতা: কাম ামান।

গিত লাইফ ই ু ের  িলঃ ২০-২১, 
কাওরান বাজার, ঢাকা।

াম: গািপরাম র, ডাকঘর: 
খলনা, উপেজলা: ধারইর হাট, 
জলা: নওগ ।

০৩/০৩/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮২

০৮৭৪২৭১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২১

মাঃ রাজবীর হাসাইন 
িপতা: ত: আব ল 
মা ান মা া।

৫-এ/৪, রািজয়া লতানা রাড, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: রাইপাড়া, ডাকঘর: 
পালামগ , উপেজলা: দাহার, 
জলা: ঢাকা। ১৪/০২/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১১৪৮৯২০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২৩

স য় দাস িপতা:রাম 
চরন দাস।

াম: িবজয় পা য়া, ডাকঘর: 
রিনখাই কামালবি , উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: িসেলট।

াম: িবজয় পা য়া, ডাকঘর: 
রিনখাই কামালবি , উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: িসেলট। ০৮/০৮/১৯৮৭ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-২য়

৭২৯৮৬২৩  
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২৪

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাছ আ  তােহর।

যে : মাঃ িমজা র, বাংলােদশ 
ািরফ কিমশন, ১ম ১২তলা 

সরকারী অিফস বভন (১০তলা) 
স ন বািগচা, ঢাকা।

াম: ড়াইল, ডাকঘর: ধাহগা, 
উপেজলা: মহােদব র, জলা: 
নওগ । ০৪/০৩/১৯৯২ নওগ

এস.এস.িস-২.৫০  িষ 
িডে ামা-৩.৩৪

০৭৫৬০৬৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২৫

মাঃ জািহদ ইসলাম 
িপতা: মাঃ ফজ ল হক।

৪/৮, মািলবাগ, িখলগাও গভঃ াফ 
কায়াটার, িখলগ ও, মািলবাগ, 

ঢাকা।

াম: িবজয়নগর, ডাকঘর: 
সানাই ড়ী, উপেজলা: 
সানাই ড়ী, জলা: নায়াখালী। ২৫/০৮/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-৩য়

০৭৮০৩৪৪ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২৭

মাঃ িরপন আলী ম ল 
িপতা: মাঃ ইউ ফ 
আলী ম ল।

াম: চকবাহা ল র, ডাকঘর: 
দািড়দহ, উপেজলা: িশবগ , জলা: 
ব ড়া।

াম: চকবাহা ল র, ডাকঘর: 
দািড়দহ, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া।

২২/০৭/১৯৯১ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১৫

৪৫৯০২১৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১১২৮

বলােয়ত হােসন 
িপতা:নজ ল ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উরকা, পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: দরপট বাজার, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র। ১৮/০৯/১৯৯২ শর র

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.১৭ া

৯৭১৭৬০৯ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১২৯

সিজ ল হাসান 
িপতা:ছাই ল ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রহাই অ ধর, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ১০/০৭/১৯৯৭ শর র

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২

৯৭১৭৮৯৭ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১১৩০

সাই ল ইসলাম 
িপতা:জাকািরয়া হােসন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নারায়ন খালা ব পাড়া, 
ডাকঘর: নারায়নেখালা, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র। ১৬/০৫/১৯৯৮ শর র

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

৯৭১৭৯৯২ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩১

মাহ দা খা ন িলজা 
িপতা: মা র রহমান।

৫৪/এস (ন ন), আিজম র 
সরকাির কেলানী, ঢাকা দি ণ িসঃ 
কঃ ওয়াড -২৬, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা।

াম: দয় র, ডাকঘর: 
হাজরা র, উপেজলা: মা রা 
সদর, জলা: মা রা। ১৭/০৯/১৯৯৮ মা রা

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৭

০৯৪৩১০৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩২

মাঃ ের রা ী িপতা: 
মাঃ রিফজ উি ন।

যে : মাঃ আ াস আলী, স ট 
িলিপকার রলওেয়, িলশ, 
হডেকায়াটাস, কমলা র, ঢাকা।

াম: +ডাকঘর: গায়াডা া,  
উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ। ০১/০২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

১৪৯৫৩০০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩৩

মাছাঃ িশ ী আ ার 
িপতা: মাঃ আ াছ 
আলী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ছাট িড়পাইকা, ডাকঘর: 
হীরা র, উপেজলা: আখাউড়া, 
জলা: া ণবািড়য়া। ১২/১০/১৯৯১ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

০৭৮০২৪৫ 
তািরিখ: 

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩৪

সািনয়া আ ার 
িপতা: মাঃ আ াছ 
আলী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: ছাট িড়পাইকা, ডাকঘর: 
হীরা র, উপেজলা: আখাউড়া, 
জলা: া ণবািড়য়া। ১০/০৭/১৯৯৫ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৭৮০৪৪৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৩৫

ফারহানা রহমান 
িপতা: মাঃ মািহ র 
রহমান।

৬৩, পাতলা খান লন ৪৩, 
ল ীবাজার, া র, ঢাকা।

৬৩, পাতলা খান লন ৪৩, 
ল ীবাজার, া র, ঢাকা। ০২/০৮/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

০০৬৯৯৮২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৩৬

শাহিরমা হক িপতা: 
মাঃ আিজ ল হক।

যে : মাঃ আিজ ল হক, 
সহকারী িশ ক, কাজলার পাড় উ  
িব ালয়, মা য়াইল দিনয়া, 
যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: িবদখালী, 
উপেজলা: িমজাগ , জলা: 
প য়াখালী। ১২/১০/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১৮২৫২১০ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৩৭

ি  রানী ম ল 
িপতা:তারক নাথ ম ল।

১৬৯/৪/এ/১, পি ম দালাইরপাড়, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

াম: বাৈঘর, ডাকঘর: বাৈঘর, 
উপেজলা: দি ণ করানীগ , 
জলা: ঢাকা।

২৫/১১/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৩০ 
এইচ.এস.িস-২.০৬

০৩৭২২৩৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৩৮

মাঃ সাি র সােসইন 
খান িপতা: মাঃ 
আিজ র রহমান খান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: লবাগ মসিজদ মহ া, 
ডাকঘর: + উপেজলা:+ জলা: 
প য়াখালী,। ১৯/১২/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২.৬৬

১৩১০৩২৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১৩৯

মাঃ মাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ িসি র 
রহমান িশকদার।

১৩৭/১২ িব-১, ি য়া ন আ/এ, 
মাজার রাড, িমর র-১, ঢাকা।

াম: উলািনয়া, ডাকঘর: রতনদী 
তালতলী উপেজলা:গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী,। ২৭/১১/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য় াতেকা র-২য়

০৮৯৭৪৩২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৪০

শাহানারা আ ার িপতা: 
মাঃ আিফর উি ন।

াম: গড়মা য়া, ডাকঘর: মেছড়া, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: গড়মা য়া, ডাকঘর: 
মেছড়া, উপেজলা: হােসন র, 
জলা: িকেশারগ । ০১/০২/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৪৬৬৩৪ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৪১

মিন ল ইসলাম িপতা: 
মাজাে ল হক।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: চৗরাসমাস র আ া, 
ডাকঘর: র ল র, উপেজলা: 
িনয়ামত র, জলা: নওগ । ২০/০৮/১৯৮৮ নওগ

এস.এস.িস-৩.৬৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২

৮৫৮২৭৫০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৪২

সািবনা আ ার িপতা: 
শা মর জ আলী।

৪৪০/৩-এ, পি ম শওড়া পাড়া, 
১৪, িমর র, ঢাকা।

৪৪০/৩-এ, পি ম শওড়া পাড়া, 
১৪, িমর র, ঢাকা।

০৪/০২/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

২য়

৮৫৮২৭৭৬ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৪৩

দয় চ  পাল 
িপতা:পিব  চ  পাল।

বাসা নং িসিব-৩, ক ে ত 
রানাবাজার, ১৬, ঢাকা 

সনািনবাস, ভাষানেটক, ঢাকা।

াম: দাসকাি , ডাকঘর: 
+উপেজলা: চরফ াশন,  জলা: 
ভালা।

০৩/০৭/১৯৯০ ভালা

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৬৯০ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৪৪

মাঃ ের আলম খস  
িপতা: মাঃ আলমগীর 
হােসন তা কদার।

বাসা নং -১৫, রাড নং-০২, ক-
িব, ৬, িমর র, ঢাকা।

৮৮ বড়বাগ, ২, িমর র, ঢাকা।

১৬/১১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

০৪৯৭৪৪৫ তািরিখ: 
 ১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৫

িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ ইি স।

বািড় নং-১২, রাড নং-০৫, 
ই াহানী, আগানগর, করানীগ , 
ঢাকা।

াম: চরৈমশাদী, ডাকঘর: 
ইসলাম র, উপেজলা: প য়াখালী 
সদর, জলা: প য়াখালী। ০৫/০২/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৯৯০৪৯৭৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৪৬

মাঃ আনছার আলী 
িপতা: মাঃ এরশাদ 
আলী মা া।

াম: বামন াম, ডাকঘর: 
বামন াম, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা।

াম: বামন াম, ডাকঘর: 
বামন াম, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা। ২৫/০৯/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

৩.১৫৯

৭২৯১৪৭২ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪৭

পিব  মার সরকার 
িপতা: ি তীশ চ  
সরকার।

াম: উডাজানী, ডাকঘর: 
রামিদয়ানালী, উপেজলা: িঘওর, 
জলা: মািনকগ ।

াম: উডাজানী, ডাকঘর: 
রামিদয়ানালী, উপেজলা: িঘওর, 
জলা: মািনকগ ।

১৫/০৮/১৯৯২ মািনকগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৭৭৮২৩৭২ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-



১১৪৮

মাঃ িরয়াজ হােসন 
িপতা: মাঃ ই ািহম 
হাওলাদার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: কলাগািছয়া, 
উপেজলা: গলািচপা, জলা: 
প য়াখালী।

১৫/০১/১৯৯৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১৭

১৩১০২৫৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৪৯

মাঃ ইকবাল বাহার 
িপতা: মাঃ এমদা ল 
হক।

াম: শশরা হাজীপাড়া, ডাকঘর: 
ফািসলাডা া, উপেজলা: িদনাজ র 
সদর, জলা: িদনাজ র।

াম: শশরা হাজীপাড়া, ডাকঘর: 
ফািসলাডা া, উপেজলা: 
িদনাজ র সদর, জলা: িদনাজ র। ৩১/১০/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৭৭৩ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৫০

খােদজা বগম িপতা: 
ত: আ ল হািমদ 

ম মদার।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: ধনার পাড়, ডাকঘর: ল য়া 
ধনার পাড়, উপেজলা: সনবাগ, 
জলা: নায়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৩৪০ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৫১

আলমগীর কবীর িপতা: 
আ ল বারী।

াম: আলম র, ডাকঘর: আলম র, 
উপেজলা: বধলা, জলা: 
ন েকানা।

াম: আলম র, ডাকঘর: 
আলম র, উপেজলা: বধলা, 
জলা: ন েকানা।

০৫/০৮/১৯৮৮ ন েকানা

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৭৫৬৫৩৬৪ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৫২

উ ল চ  দাস 
িপতা:শাি  র ন দাস।

াম: মি  (িনজ পাড়া), ডাকঘর: 
জামনা, উপেজলা: হামনা, জলা: 
িম া।

াম: মি  (িনজ পাড়া), 
ডাকঘর: জামনা, উপেজলা: 
হামনা, জলা: িম া। ৩০/১১/১৯৯০ িম া

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৯৭৭৬২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৫৩

ফারজানা বিব 
িপতা: মাঃ সিলম 
উ ীন।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: চংগাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: গাংনী, জলা: 
মেহর র। ২১/১১/১৯৯০ মেহর র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-২.৮১

১১০৭৭৮১ তািরিখ: 
 ১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৪

িরয়া স সােলহীন 
িপতা: গালাম মা ফা।

াম: বেন পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: কাট চ দ র, জলা: 
িঝনাইদহ।

াম: বেন পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: কাট চ দ র, জলা: 
িঝনাইদহ।

১২/০৩/১৯৯২ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৫

০৮৯৬২১১ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৫৫

লাভলী রানী িপতা: ল 
চ  রায়।

াম: ড় িড়, ডাকঘর: দােরায়ানী, 
উপেজলা: নীলফামারী সদর, জলা: 
নীলফামারী।

াম: ড় িড়, ডাকঘর: 
দােরায়ানী, উপেজলা: নীলফামারী 
সদর, জলা: নীলফামারী। ০২/০৭/১৯৯০ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৯০৪৯৭৯ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৫৬

শারিমন আ ার িপতা: 
মাঃ ছােলউর রহমান।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: নায়াপাড়া, ডাকঘর: শা া, 
উপেজলা: চাটিখল, জলা: 
নায়াখালী। ১০/০৯/১৯৯২ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৮৫৮২৭৯২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১৫৮

রাহা ামান খান 
িপতা:আসা ামান 
খান।

াম: বাঘমারা রাড, ডাকঘর: সদর, 
উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বাঘমারা রাড, ডাকঘর: 
সদর, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২১/০১/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৩৩২৯৫১ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৫৯

মাঃ ফজ র রহমান 
িপতা: মাঃ রশা র 
রহমান।

াম: চকক ানী, ডাকঘর: ক ানী, 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া।

াম: চকক ানী, ডাকঘর: ক ানী, 
উপেজলা: শর র, জলা: ব ড়া। ৩১/১২/১৯৯১ ব ড়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

িব

৭৫২৯৬৯১ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৬০

আশরা ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ হা ান িময়া

াম: শংকরপাশা ডাকঘর: তালমা, 
উপেজলা: নগরকা া, জলা: 
ফিরদ র।

াম: শংকরপাশা ডাকঘর: 
তালমা, উপেজলা: নগরকা া, 
জলা: ফিরদ র। ১৪/১১/১৯৮৭ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১৮

৯৭১৭৪৫৩তািরিখ:  
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬১

মাঃ মাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আলী 
আহেমদ চাকদার।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: বজহার, ডাকঘর: 
মািহলাড়া, উপেজলা: গৗরনদী, 
জলা: বিরশাল। ০৫/০১/১৯৮৫ বিরশাল

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-১.৭০ 

াতক-২.৬৫

৮৫৮২৭৯৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬২

মাঃ সা াম হােসন 
িপতা: মাঃ আকবর 
হােসন।

গণ ত উপিবভাগীয় েকৗশলী, 
উপিবভাগ-২, গণ ত িবভাগ-১, 
িনরাপ া শাখা, জাতীয় সংসদ 
ভবন, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: মধনগর, ডাকঘর: + 
উপেজলা: আলফাডা া, জলা: 
ফিরদ র। ০২/০৮/১৯৯৩ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-৩.০৭

০৮৯৭৪৫৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬৩

মাঃ সাই ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আব ল 
মা ান।

াম: কংশনগর, ডাকঘর: 
কংশনগর, উপেজলা: িড়চং, 
জলা: িম া।

াম: কংশনগর, ডাকঘর: 
কংশনগর, উপেজলা: িড়চং, 
জলা: িম া।

১১/১২/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

২১৮৭৮৬৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৬৪

মা ন কিবর িপতা: 
মিহউি ন।

াম: ব ভদী, ডাকঘর: হাইজাদী, 
উপেজলা: আড়াইহাজার, জলা: 
নারায়নগ ।

াম: ব ভদী, ডাকঘর: হাইজাদী, 
উপেজলা: আড়াইহাজার, জলা: 
নারায়নগ । ২৫/০৮/১৯৮৮ নারায়নগ

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৫৩৭০৪৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬৫

মাঃ আ াহ আল 
মা ন িপতা: মাঃ 
আকমল হােসন।

াম: ঘা র য়ার, ডাকঘর: মহা ান 
জা কর, উপেজলা: িশবগ , জলা: 
ব ড়া।

াম: ঘা র য়ার, ডাকঘর: 
মহা ান জা কর, উপেজলা: 
িশবগ , জলা: ব ড়া। ২২/১২/১৯৮৮ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৬৯০৩৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৬৬

মাঃ আ র রিহম 
িপতা: মাঃ তাফা ল 
হােসন।

াম: করত কালা, ডাকঘর: 
মাকামতলা, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া।

াম: করত কালা, ডাকঘর: 
মাকামতলা, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া। ২৫/১১/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৬৯০৩৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১৬৮

মাঃ মাসউদ উল নবী 
িপতা: মর ম আমজাদ 
হােসন।

যে : মাঃ এরশা ল হক, ক  নং 
৭১৮, ভবন নং ০৪, আইন ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: বাহার কাছনা ( ল পাড়া), 
ডাকঘর: িনউ সােহবগ , 
উপেজলা: রং র সদর, জলা: 
রং র।

০৭/১০/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-২য় 
এইচ.এস.িস-২য়

০৪৯৭২৯৪ তািরিখ: 
 ০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭০

মাঃ হািলম বা  িপতা: 
মাঃ সাবাহান ম ল।

াম: আচােরর পাড়া, ডাকঘর: 
য়া য়া, উপেজলা: সানাতলা, 
জলা: ব ড়া।

াম: আচােরর পাড়া, ডাকঘর: 
য়া য়া, উপেজলা: সানাতলা, 
জলা: ব ড়া।

০১/০১/১৯৯৭ ব ড়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ

৮০৪১৪২৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৭১

সালমা লতানা িপতা: 
লতান আহেমদ।

এফ-২-৩০২, ছিলয়া, ২, িপএ িস, 
সাভার, ঢাকা।

৬৩, উ র চ পাইন (লালবাগ), ৩, 
িস.আর.িপ, সাভার, ঢাকা। ০৫/০২/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

৮২৫৬৬২২ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৭২

শাহ ল আমীন িপতা: 
শাহ বায়জীদ িময়া।

াম: পি ম তখিরমা, ডাকঘর: 
নামগ , উপেজলা: নামগ  

সদর, জলা: নামগ ।

াম: পি ম তখিরমা, ডাকঘর: 
নামগ , উপেজলা: নামগ  

সদর, জলা: নামগ । ০৮/০৬/১৯৯০ নামগ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৩২০৯৫৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৭৫

মাঃ আলমগীর 
হাসাইন িপতা: মাঃ 

আেনায়ার হাসাইন।

১৫১ দি ণ রাজাশন, ৮নং দি ণ 
রাজাশন, সাভার ঢাকা।

াম: বড়খান র, ডাকঘর: 
য়াতলী, উপেজলা: চৗগাছা, 
জলা: যেশার। ২০/০৫/১৯৯৫ যেশার

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৮০১৫৫৭৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৭৬

মাঃ সাহাগ মি ক 
িপতা: আনছার মি ক।

াম: + ডাকঘর: পিড়খালী, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বাগেরহাট।

াম: + ডাকঘর: পিড়খালী, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বাগেরহাট। ২০/০৭/১৯৮৭ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৫২৯৬৭১ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৭৯

মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ছাইন 
উি ন।

াম: দািরয়ােকানা, ডাকঘর: 
কাজলা, উপেজলা: বধলা, জলা: 
ন েকানা।

াম: দািরয়ােকানা, ডাকঘর: 
কাজলা, উপেজলা: বধলা, 
জলা: ন েকানা। ০২/০৪/১৯৯০ ন েকানা

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৭৫৬৫৩৬৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮০

মাহ ল হাসান 
িপতা:সেরায়ার উি ন 
মালত।

াম: হাজীছািদম আলী বপারীর 
কাি , ডাকঘর: গরীেবরচর, 
উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 
শরীয়ত র।

াম: হাজীছািদম আলী বপারীর 
কাি , ডাকঘর: গরীেবরচর, 
উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 
শরীয়ত র।

১৬/১৬/১৯৮৯ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৪৬৮১২৫০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮২

কাউসার আহেমদ ইয়া 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 

ইঁয়া।

১/১৯ িখলগ ও সরকারী কেলানী, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: বড় আউিলয়া, ডাকঘর: 
রাধা র, উপেজলা: + জলা: 
ল ী র।

২২/০৪/১৯৯৬ ল ী র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

১৩১০১২৩ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-



১১৮৪

সকত চ  দাস িপতা: 
পরান চ  দাস।

যে : অ াপক, অ ন চ  দাস, 
বাসী ইসলাম টাওয়ার, 

৪৬৫/২৮/িব, াট-২ই, ব  িনবাস, 
উলন রাড, পি ম রাম রা, ঢাকা।

াম: বািনয়াচং, ডাকঘর: 
রােমাহন বাজার, উপেজলা: 
চাি না, জলা: িম া। ২৫/১০/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

০৭৪৭৬৭৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮৭

ফা ক আহে দ 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

১৪/২, কাজী আ র রউফ রাড, 
কলতা বাজার, ঢাকা সদর ধান, 

া র, ঢাকা।

াম: কলস নগর, ডাকঘর: 
রাকসা, উপেজলা: লাল র, জলা: 
নােটার। ২৫/০৫/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-৩.১৬ 
াতেকা র-৩.৪০

০০৬৯৯৬৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮৮

চপল চ  দাস 
িপতা: পন চ  দাস।

যে : নারায়ন চ  দাস, 
কি উটার অপােরটর, উপেজলা 

াথিমক িশ া অিফস, ভালা 
সদর, ভালা।

াম: ঈ রগ , ডাকঘর: 
কাউয়ারেটক, উপেজলা: মন রা, 
জলা: ভালা। ০৪/০৬/১৯৯২ ভালা

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৬৫০৪০৩০ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৮৯

মাঃ সােহল রানা 
িপতা:িকতাব আলী।

াম: টিকবািড় চ ন র, ডাকঘর: 
আড়ইগ , উপেজলা: কািলয়াৈকর, 
জলা: গাজী র।

াম: টিকবািড় চ ন র, ডাকঘর: 
আড়ইগ , উপেজলা: 
কািলয়াৈকর, জলা: গাজী র। ২১/০৫/১৯৮৯

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৮২৬২৬২৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১১৯০

হািমদা খানম িপতা: 
মাঃ হািফজ উি ন খ ন।

াম: বাি য়া, ডাকঘর: বাি য়া, 
উপেজলা: গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: বাি য়া, ডাকঘর: বাি য়া, 
উপেজলা: গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১২/১০/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 

াতক-২য়

১৫৫৮০৭৫ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৯১

অসীম চ  সরকার 
িপতা: অধির চ  
সরকার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: য়াবাড়ৰীয়া, ডাকঘর: 
লামনা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী।

২০/০৩/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

১৩১০০৩৬ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১১৯২

মা আ ার িপতা: মাঃ 
আ ল হােসন।

যে : মাঃ আ ল হােসন, 
রা পিতর কাযালয় (আসনিবভাগ), 
ব ভবন কমে াটলার অিফস, 
বাসা: মালিত-১, গইট নং-০৪, 
ব ভবন, াফ কায়াটার, ঢাকা।

াম: বােগর গ ও, ডাকঘর: 
কাি পাড়া, উপেজলা: গফরগ ও, 
জলা: ময়মনিসংহ।

২১/০২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৫৬৯৬৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯৫

মাঃ সােরায়ার 
হােসইন নয়ন িপতা: 
মাঃ এনা ল হক।

২/৭ (২য় তলা), ডরিমটরী সরকাির 
অেচলর কায়াটার, ীন রাড, 

ঢাকা।

াম: ইয়ার পাড়া, ডাকঘর: 
হািড়ভাসা, উপেজলা: প গড় 
সদর, জলা: প গড়। ২০/১০/১৯৯৫ প গড়

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

০৮৭৪১৪৬ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১১৯৯

ঝনা আ ার  িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িকসমত র ল র, ডাকঘর: 
লী, উপেজলা: না াইল, জলা: 

ময়মনিসংহ।
২৫/১২/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭৭২৭৪৯০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০১

িহয়া ম ল 
িপতা:কািলদাস ম ল।

াম: ড়কা, ডাকঘর: সানবা া, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বােগরহাট।

াম: ড়কা, ডাকঘর: সানবা া, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: 
বােগরহাট। ১৮/১০/১৯৯৪ বােগরহাট

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭৮৪৩৬৯৪ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০৩

মা দ মা া িপতা: 
কােসম মা া।

প লার লাইফ ইন: কা: িল: ২/১, 
হাজী িদলগনী মােকট (৩য় তলা), 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: সীতারাম র, ডাকঘর: 
সীতারাম র, উপেজলা: 
কািশয়ানী, জলা: গাপালগ । ০৮/০১/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৯৩৩০০৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০৫

সািবনা খা ন িপতা: 
সােহব আলী শখ।

বাড়ী নং-২৩৯, রাড নং-০৬, 
মাহা দী হাউিজং সাসাই , 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: িনি  বাড়ীয়া, ডাকঘর: 
খাকসা, উপেজলা: খাকসা, 
জলা: ি য়া। ১৫/০৮/১৯৯২ ি য়া

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮০১২৩৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০৮

মাহা বা আ ার 
িপতা: মাঃ আ ল 
মােলক।

িবি  নং-০১, াট নং-৫, হাউিজং 
াফ কায়াটার, িমর র-১৪, 

িমর র, ঢাকা।

াম: ভেবর পাড়া, ডাকঘর: 
িজবনগর, উপেজলা: িজবনগর, 
জলা: মেহর র। ১৪/০৯/১৯৮৯ মেহর র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০০৮৫৮৬১ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২০৯

কািহ র আ ার 
িপতা:আঃ বািরক।

াম: িনলখী আড়ংহা , ডাকঘর: 
চ কনগর, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া।

াম: িনলখী আড়ংহা , ডাকঘর: 
চ কনগর, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া। ২০/০৫/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-২য়

৭০৫৯৪০১ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২১১

তাপস দবনাথ 
িপতা:িন  দবনাথ।

াম: নগর, ডাকঘর: রাম র, 
উপেজলা: হামনা, জলা: িম া।

াম: নগর, ডাকঘর: 
রাম র, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া। ২৫/০১/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৫৬৩৩৯ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২১২

মাছাঃ ফিরদা লতানা 
িপতা: মাঃ আঃ মা ান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: অর  পাশা, ডাকঘর: 
বা ই াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

২১/০৩১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২৭

৯৭১৮০০৩ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১২১৩

মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ইছাহক 
কাজী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বনপাড়া, ডাকঘর: হােরায়া, 
উপেজলা: বড়াই াম, জলা: 
নােটার। ১৫/০৮/১৯৮৯ নােটার

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৯১২৯৭৪৩ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-



১২১৪

জািকর হােসন 
িপতা: মাখেল র 
রহমান।

াম: র রাম র, ডাকঘর: শ ূ গ  
বাজার, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: চক ঢািকর কা া, ডাকঘর: 
রিহমগ , উপেজলা: ল র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ২০/১১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
িডে ামা-৩.২৫

৯৫০৬৭৭২ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২১৫

জ ল ইসলাম 
িপতা:ছিলম উ ীন।

বাড়ী: ১২/ঙ/৬/১-এ, রাড:০২, 
ামলী, ঢাকা।

াম: গড়গড়ী, ডাকঘর: দীঘা, 
উপেজলা: ঈ রদী, জলা: পাবনা।

১০/০২/১৯৮৭ পাবনা

দািখল-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮০৫৩৮১৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২১৬

অসীম িম  িপতা:  
কা  িম ।

াম: আদমকাঠী, ডাকঘর: 
িড়য়ানা, উপেজলা: নছারাবাদ, 

জলা: িপেরাজ র।

াম: আদমকাঠী, ডাকঘর: 
িড়য়ানা, উপেজলা: নছারাবাদ, 

জলা: িপেরাজ র। ০৩/০৭/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৩১৫০১২৬ 
তািরিখ:  

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২১৯

মাঃ শাহাদাৎ হােসন 
িপতা: মাঃ ফা ক 
বয়াতী।

যে : এস.এম শাহীন আলম, 
অিডটর, বািনিজ ক, অিডট 
অিধদ র, স র-৩, অিডট 
কমে , (৮ম ও ৯ম) তলা, 
স নবািগচা, ঢাকা।

াম: রতন র, ডাকঘর: 
ইটােখালা, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ । ৩১/১২/১৯৯৫ হিবগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০

০২৪৯৮৯৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২০

িদদা ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ ফরজ আলী 
বপারী।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

াম: চরাগ আলী বপারীর কাি , 
ডাকঘর: নিড়য়া, উপেজলা: 
নিড়য়া, জলা: শরীয়ত র। ০৯/০৩/১৯৯৫ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

৮৫৮২৭৯৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২১

মাঃ িন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান।

াম: বিল ারা, ডাকঘর: বিল ারা, 
উপেজলা: রানীশংেকল, জলা: 
ঠা রগ ও।

াম: বিল ারা, ডাকঘর: বিল ারা, 
উপেজলা: রানীশংেকল, জলা: 
ঠা রগ ও। ১০/০৭/১৯৮৮ ঠা রগ ও

এস.এস.িস-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.১০

০২৪৯৯০৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২২

মাঃ িরফা ল আিমন 
িপতা: এ.এ খােয়র।

১৫১/৫৩, ৪থ তলা, ি  হাউিজং 
দি ণ পীেররবাগ, িমর র-২, ঢাকা।

১৫১/৫৩, ৪থ তলা, ি  হাউিজং 
দি ণ পীেররবাগ, িমর র-২, 
ঢাকা।

২৫/১২/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

০৪৬৬৯৩৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১২২৩

মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ সাহরাব 
আলী সরদার।

াম: জাড়দহ, ডাকঘর: বড়া, 
উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা।

াম: জাড়দহ, ডাকঘর: বড়া, 
উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা।

৩০/০১/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.০০

২৮৩১৮৮১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১২২৪

আেমনা খা ন িপতা: 
কাজী আিম ল ইসলাম।

এ. ক. এম ফজ ল ইসলাম, 
তালতলা জােম মসিজদ রাড, ৪ 
নং, সা িলয়া, ডমরা, ঢাক।

াম: রতন র, ডাকঘর: রতন র, 
উপেজলা: নবীনগর, জলা: িব-
বািড়য়া। ১৯/০১/১৯৮৭ িব-বািড়য়া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৯০৫০২৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২৬

পা আ ার িপতা:আ  
শহীদ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রৗহা, ডাকঘর: িনয়ামত র, 
উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

১০/০৫/১৯৯২ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

৯৭১৭৮৯২ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২২৭

মাহা দ আলী আজগর 
িপতা: মাহা দ হািনফ।

াম: পি ম দওেভাগ, ডাকঘর: 
নারায়নগ , উপেজলা: নারায়নগ , 
জলা: নারায়নগ ।

াম: পি ম দওেভাগ, ডাকঘর: 
নারায়নগ , উপেজলা: 
নারায়নগ , জলা: নারায়নগ । ১৫/০৬/১৯৮৮ নারায়নগ

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০৫৪৭১১৬ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৩১

মাঃ আসলাম শখ 
িপতা: মাঃ আিজজার 
শখ।

মসাস শাম  ফলিবতান ১৮ নং 
ফেলর দাকান, রজনীগ ধা 

পারমােকট ঢঅকা সনািনবাস, 
ঢাকা।

াম: উমর নগর, ডাকঘর: নেদর 
চাদ ঘাট, উপেজলা: বায়ালমারী, 
জলা: ফিরদ র। ০১/০১/১৯৯৫ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৮৭৮২৭৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩৩

মাঃ আিত র রহমান 
িপতা: মাঃ আেতায়ার 
রহমান।

যে : মাঃ মিম ল ইসলাম, 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, 

ক  নং-১০২, ভবন নং-০৬, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাক।

াম: ধমদাস (পাঠানপাড়া), 
ডাকঘর: নগরমীরগ , উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র। ১২/০৫/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য়

০৬৬৬৭৭০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩৪

ফারহানা আ ার িন , 
িপতা: এরা ল হক।

াম: তামা া আবািসক এলাকা, 
ডাকঘর: আিমন ট িমলস, 
উপেজলা: বােয়িজদ বা ািম, 
জলা: চিসক চ াম।

াম: পি ম মিলয়াইশ, ডাকঘর: 
মিলয়াইশ, উপেজলা: িমরশরাই, 
জলা: চ াম। ০২/০৭/১৯৯৩ চ াম

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-ফল াথ

০৫০৬৫১৭ 
তািরিখ:   

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩৫

মাঃ ফরদাউস আলম 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

াম: সাটাহার, ডাকঘর: ধারকী, 
উপেজলা: জয় রহাট সদর, জলা: 
জয় রহাট।

াম: সাটাহার, ডাকঘর: ধারকী, 
উপেজলা: জয় রহাট সদর, 
জলা: জয় রহাট। ০১/০১/১৯৮৮ জয় রহাট

দািলখ-৩.৩৩   আিলম-
৪.৪২    াতক-২য় 

াতেকা র-১ম

০৪৯৭৬৪৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩৬

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: মাঃ রিবউল 
কিরম।

াম: রায়নগর, ডাকঘর: হাি য়াল, 
উপেজলা: চাটেমাহর, জলা: পাবনা।

াম: রায়নগর, ডাকঘর: 
হাি য়াল, উপেজলা: চাটেমাহর, 
জলা: পাবনা।

০৫/০৮/১৯৯২ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

০৮৭৮৩১৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৩৭

মাঃ আ া ল ইসলাম 
িপতা: তাফা ল হক।

াম: গিব  পাড়া, ডাকঘর: 
রারী র, উপেজলা: বীরগ , 
জলা: িদনাজ র।

াম: গিব  পাড়া, ডাকঘর: 
রারী র, উপেজলা: বীরগ , 
জলা: িদনাজ র।

২৫/০১/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৩৩ 
এইচ.এস.িস-২.০৮

৭৬৭১৪৬৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-



১২৩৮

মাঃ রােশ ল হাসান 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বড় আউিলয়া র, ডাকঘর: 
আউিলয়া র ময়দান, উপেজলা: 
প য়াখালী, জলা: প য়াখালী। ২৮/১২/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৯০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৩

১৩১০৩২৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৩৯

িমলন চ  রায় িপতা: 
মািনক চ  রায়।

াম: িশ  ( ভরারঝাড়), ডাকঘর: 
ব য়াহাট, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র।

াম: িশ  ( ভরারঝাড়), ডাকঘর: 
ব য়াহাট, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০৩/০২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৬ 

াতক-২য়

৬৪৫৭০৫৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪০

মাঃ আ ল আলীম 
িপতা: মাঃ আ স 
সামাদ াং।

াম: নার াম পি ম পাড়া, 
ডাকঘর: িদঘাপিতয়া, উপেজলা: 
নােটার সদর, জলা: নােটার।

াম: হাটিবলা, ডাকঘর: কেরর 
াম, উপেজলা: জলডা া, জলা: 

নােটার। ০১/০৫/১৯৮৯ নােটার

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

০৮৯৭৬৪২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪১

খািদজা ল কাবরা 
িপতা: ত: সালায়মান 
আলী।

যে : মাঃ জিসম উি ন 
াি গত কমকতা, অথৈনিতক 

স ক িবভাগ, ক নং-১৫, ক  
নং-১৮, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: িলয়া, ডাকঘর: 
কালাহাট, উপেজলা: বাদলগাছী, 
জলা: নওগ । ০১/০২/১৯৯৬ নওগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

০৪৯৭৫৯৭ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪২

মাঃ আ  সাঈদ 
িপতা: মাঃ কিলম উ ীন 
আক ।

যে : এস.এম আহে দ (িকরন), 
কমািশয়াল িডঃ সাউথ চায়না 
(িব+িড), ফ া রী িলঃ, রাতন, 
িডইিপেজড, আ িলয়া সাভার, 
ঢাকা।

াম: রােম র ( ব তজপাড়া), 
ডাকঘর: রােম র র বাজার, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া।

০৫/০৭/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.১৪

৭৬৭৭০২৪ তািরিখ: 
 ০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৩

িমজা র রহমান 
িপতা:আ স সামাদ।

াম: আগা র, ডাকঘর: দও াম, 
উপেজলা: ন ী াম, জলা: ব ড়া।

াম: আগা র, ডাকঘর: দও াম, 
উপেজলা: ন ী াম, জলা: ব ড়া। ১৪/০২/১৯৯১ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

৪২৭১৮৯৫ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪৫

মাঃ মাশাররফ হােসন 
েবল িপতা: মাঃ 

মাহা ল আলম।

ছাটান এ ার াইজ, ৯৭/৩, 
তাবাস ম শিপং স ার 
আগারগ ও, তালতলা, ঢাকা।

াম: হািবব র, ডাকঘর: 
হািব র বাজার, উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: নায়াখালী। ০৫/০২/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৭৮৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪৬

মাঃ র য়অন হােসন 
িপতা: মাঃ সাই ল 
ইসলাম।

াম: িছট মািনক, ডাকঘর: + 
উপেজলা: প চিবিব, জলা: 
জয় রহাট।

াম: িছট মািনক, ডাকঘর: + 
উপেজলা: প চিবিব, জলা: 
জয় রহাট।

০৪/০১/১৯৮৭ জয় রহাট

দািখল-২.০০   আিলম-
২.০০

১৩৪৩৪২২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-



১২৪৭

মাঃ আজাহার আলী 
িপতা: মাঃ আঃ হাই।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: শালখা, ডাকঘর: দরপট 
বাজার, উপেজলা: নকলা, জলা: 
শর র। ১০/০৪/১৯৮৯ শর র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

১১০৭৭৪৪ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪৮

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
আিজজ।

াম: মা ার পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: ন েকানা।

াম: মা ার পাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: + জলা: ন েকানা। ১১/০৮/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
িডে ামা-৩.৩০

৪৫৪৯২১০ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৪৯

ল আলম িপতা: মীর 
িমজা র রহমান।

১৯৫/২/এফ শাি বাগ ৭ম তলা, 
শাহজাহান র, শাি নগর, ঢাকা।

াম: বাড়ইআরা, ডাকঘর: চাৈচর, 
উপেজলা: + জলা: ঝালকাঠী। ০৮/০১/১৯৮৯ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব

৯৭১৭৬৯৬ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৫২

মাঃ আই ল ইসলাম 
িপতা: আ ল জ ার।

াম: ব  র, ডাকঘর: িষর 
ব র, উপেজলা: িচিরর ব র, 
জলা: িদনাজ র।

াম: ব  র, ডাকঘর: িষর 
ব র, উপেজলা: িচিরর ব র, 
জলা: িদনাজ র। ৩০/০৫/১৯৮৯ িদনাজ র

দািখল-৩.৮৩   আিলম-
৩.৫০   ফািযল-২.৮৩  

কািমল-৪.১৫

১৯৪৫৯৭০/০১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫৩

িরেমল ব য়া িপতা: 
িদলীপ ব য়া।

াম: হাজীপাড়, ডাকঘর: ব র, 
উপেজলা: ডাবল িরং, জলা: 
চ াম।

াম: পি ম জরা ( ব পাড়া), 
ডাকঘর: জরা, উপেজলা: 
রাউজান, জলা: চ াম। ২৭/০১/১৯৮৭ চ াম

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

৬৮৫১৩৮৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫৪

রজাউল কিরম িপতা: 
আঃ গাফফার।

াম: িলয়া গাড়া, ডাকঘর: 
ার হাট, উপেজলা: ন ী াম, 

জলা: ব ড়া।

াম: িলয়া গাড়া, ডাকঘর: 
ার হাট, উপেজলা: ন ী াম, 

জলা: ব ড়া। ২০/০৯/১৯৯১ ব ড়া

দািখল-৪.০০    আিলম-
৩.৪২   ফািযল-২.৯২

৭৯৩৯৩৩২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫৫

মাছাঃ ববী নাজমীন 
িপতা: মাঃ মজ  সদার।

াম: বিলয়ার র, ডাকঘর: 
িপেরাজ র, উপেজলা: + জলা: 
মেহর র।

াম: বিলয়ার র, ডাকঘর: 
িপেরাজ র, উপেজলা: + জলা: 
মেহর র।

১০/০১/১৯৯৩ মেহর র

এস.এস.িস-২.৫৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

৭৪৫৩০০৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৫৬

মাঃ েবল িপতা: মাঃ 
তােহর আলী।

াম: মহার, ডাকঘর: 
ষাইটপািকয়া,  উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: মহার, ডাকঘর: 
ষাইটপািকয়া,  উপেজলা: নলিছ , 
জলা: ঝালকাঠী। ০৭/০২/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৩৪৬৭৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৫৮

মরীনা আফেরাজ 
িপতা: ািফ র 
রহমান।

াম: গািব  িনয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িমর র, জলা: ি য়া।

াম: গািব  িনয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িমর র, জলা: ি য়া।

০১/০১/১৯৮৭ ি য়া

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৯৭৭৭৪ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১২৬০

মাঃ ওসমান িময়া 
িপতা:আ ল মােলক।

াম: কাছারী পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা: গিচহাটা, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: কাছারী পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা: গিচহাটা, জলা: 
িকেশারগ । ০২/০১/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮১৪৬৫৪৯ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৬১

মাঃ সােহল িপতা: ত: 
আলতাফ হােসন।

াম: লজপাতা, ডাকঘর: 
লামিছপাতা, উপেজলা: দৗলতখান, 
জলা: ভালা।

াম: লজপাতা, ডাকঘর: 
লামিছপাতা, উপেজলা: 
দৗলতখান, জলা: ভালা।

১২/১০/১৯৯৪ ভালা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯২

৭৩৪৬৩৬৬ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৬৩

িনরা পারভীন া 
িপতা: মাঃ মাহ ল 
আলম।

াম: কেলজ পাড়া ( রাতন বাস 
া ), ডাকঘর: +উপেজলা: 

দবীগ ,  জলা: প গড়।

াম: কেলজ পাড়া ( রাতন বাস 
া ), ডাকঘর: +উপেজলা: 

দবীগ ,  জলা: প গড়। ০৯/১১/১৯৯১ প গড়

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-১ম

১৭২৬২৭০ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৪

সানিজদা ইসলাম 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

াম: +ডাকঘর: হায়দর র,  
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: +ডাকঘর: হায়দর র,  
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১১০৬৭২০/০৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৬৬

মাঃ িশবলী সাঈদ 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান।

াম: হিররাম র, ডাকঘর: 
+উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ ।

াম: হিররাম র, ডাকঘর: 
+উপেজলা: প ীতলা, জলা: 
নওগ । ০১/০৬/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩ 

াতক-৩.১৪ 
াতেকা র-২.৯৮

৭৭৮০৮৪২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৬৭

মাঃ আলম হােসন 
িপতা: মাঃ ফােতম 
আলী।

াম: িনংগইন, ডাকাঘর: + 
উপেজলা: িসংড়া, জলা: নােটার।

াম: িনংগইন, ডাকাঘর: + 
উপেজলা: িসংড়া, জলা: নােটার।

০৯/০৯/১৯৮৮ নােটার

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৭৬৬২৭৬/০৯তাির
িখ:  ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬৮

মাঃ লা িময়া 
িপতা: মাঃ আ ল 
জিলল।

িজ.িপ.চ-১১/২, মািভলা(৬  তলা), 
ওয় ারেলস গট, মহাখালী, লশান, 
ঢাকা।

াম: বাড়ইপাড়া, ডাকঘর: 
গাংনগর, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: ব ড়া।

১৬/০৯/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-৩.০৯

০৭৬৯২৫৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৬৯

বদ ল মা া 
িপতা:সাকাওয়াত 
হােসন।

াম:িনলখী, ডাকঘর: গা র, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

াম:িনলখী, ডাকঘর: গা র, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ । ১০/১০/১৯৮৮ গাপালগ

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য়

৩৮৪৯৬৭৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৭১

রিবউল আওয়াল 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান।

বাড়ী নং-৩৬, রাড নং-৩, িন -
২, িখলে ত, ঢাকা।

াম: ফিরদ র, ডাকঘর: 
নলবাইদ, উপেজলা: িলয়ার চর, 
জলা: িকেশারগ ।

১৪/০৪/১৯৯৪ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

০৬৬৬৭৬৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৭২

মাঃ বােয়িজদ িপতা: 
মাঃ কা ম আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১০/০৮/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-১.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮

৯৭১৮১৫৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১২৭৩

মাঃ শাহাদত হােসন 
িপতা: মাঃ আনছার 
আলী ামািনক।

াম: হােসন র, ডাকঘর: 
না য়ামালা, উপেজলা: গাবতলী, 
জলা: ব ড়া। ০৫/০২/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-১.৪০

৭৮১১৪৫৯ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৪

মাছাঃ া আকতার 
িপতা: মাঃ মাহ জার 
রহমান তা কদার।

াম: জাল, ডাকঘর: মািঝড়া, 
উপেজলা: শাজাহান র, জলা: 
ব ড়া।

াম: জাল, ডাকঘর: মািঝড়া, 
উপেজলা: শাজাহান র, জলা: 
ব ড়া। ২৮/০২/১৯৮৭ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৯৭৫০১ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭৭

দব  হালদার 
িপতা:িবকাশ চ  
হালদার।

াম: িছটাবাড়, ডাকঘর: ণাটইখালী, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: বােগরহাট।

াম: িছটাবাড়, ডাকঘর: 
ণাটইখালী, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: বােগরহাট।

০৭/০২/১৯৮৭ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৩৭৩৩১৩৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৮১

মাসাঃ আেয়শা বগম 
িপতা: কাজী আিম ল 
হক।

এ. ক. এম ফজ ল ইসলাম, 
তালতলা জােম মসিজদ রাড, ৪ 
নং, সা িলয়া, ডমরা, ঢাক।

াম: +ডাকঘর: রতন র,  
উপেজলা: নবীনগর, জলা: িব-
বািড়য়া।

০৮/০৭/১৯৯০ িব-বািড়য়া

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-৩.০৭

৯৯০৫০২৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৮২

শাহাদাত হােসন িপতা: 
আনছার উি ন মা া।

রাইিজংসান কি উটার িনং 
স ার, ৯৭/১, শহীদ কমে , 

তালতলা, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭।

াম: নােগর পাড়া, ডাকঘর: 
নােগর পাড়া, উপেজলা: 

গাসাইরহাট, জলা: শিরয়ত র। ২১/০৪/১৯৮৯ শরীয়ত র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.০০

৮৫৮২৮৩২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৮৪

মাঃ আ তােলব 
িপতা:আহানউি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: নউলা, ডাকঘর: কােয়ম র, 
উপেজলা: খানসামা, জলা: 
িদনাজ র। ১৬/০২/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৫ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৯৮৬৭৩০১ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৮৫

মাঃ সাি র আহেমদ 
িপতা: ত: হািসম 
উি ন।

িনউ লাইট কমািশয়াল ইনি উট, 
১১৭, পি ম কাফ ল, আগারগ ও, 
তালতলা, ঢাকা।

াম: র রাম র, ডাকঘর: 
শ ূ গ , বাজার, উপেজলা: সদর, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

১১০৭৭৪৬ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮৭

মাঃ জন মাহ দ 
িপতা: মাঃ হািফজার 
রহমান ম ল।

াম: কিড়তলা, ডাকঘর: ব র, 
উপেজলা: সািরয়াকাি , জলা: 
ব ড়া।

াম: কিড়তলা, ডাকঘর: 
ব র, উপেজলা: সািরয়াকাি , 

জলা: ব ড়া। ৩০/১০/১৯৯৬ ব ড়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ

৫৩৬৯৮২২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৮৮

িবধান সরকার িপতা: 
াম র সরকার।

যে : রেসল হােসন, কর 
পিরদশন পিরদ র, ইয়া ানশন, 
৭ম তলা ৭৪ম কাকরাইল, ঢাকা।

াম: ন নালী, ডাকঘর: 
বা াইঘাড়া, উপেজলা: আ াই, 
জলা: নওগ । ০১/০১/১৯৮৯ নওগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৭৫৫৯৩২ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-



১২৯০

মাঃ আিলফ হােসন 
িপতা: মাঃ ইসমাইল 
হােসন।

াম: খাগডহর, ডাকঘর: খাগডহর 
বাজার, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: খাগডহর, ডাকঘর: খাগডহর 
বাজার, উপেজলা: সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২২/১১/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৪৯৮৩৭৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৯১

মাঃ ফির ল ইসলাম 
রা  িপতা: মাঃ 
নাওয়াব আলী।

াম: + ডাকঘর: চক গাপাল, 
উপেজলা: িমঠা র, জলা: রং র।

াম: + ডাকঘর: চক গাপাল, 
উপেজলা: িমঠা র, জলা: 
রং র।

০৫/১১/১৯৯৪ রং র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৬৯৮৫৫৪১ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৯২

মাঃ ইমন িপতা: 
কামাল সরদার।

াম: ঠংগার বািড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা: ডা জা, জলা: 
শরীয়ত র।

াম: ঠংগার বািড়, 
ডাকঘর:+উপেজলা: ডা জা, 
জলা: শরীয়ত র।

০৬/০৭/১৯৯৬ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৬১৮৯৬৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৯৪

মাঃ শাম র রহমান 
িপতা: আ ল মা ান।

২৯৩/২, দি ণ কাফ ল ১৬ন 
ক া নেম , কাফ ল, ঢাকা।

াম: দি ণ খাইল র, ডাকঘর: 
জাতীয় িব িব ালয়, উপেজলা: 
গাজী র সদর, জলা: গাজী র। ১১/০৭/১৯৮৭ গাজী র

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৬৫২৪৮০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৯৭

পলাশ মার দাস িপতা: 
ল মার দাস।

াম: কররী, ডাকঘর: রাখালগািছ, 
উপেজলা: বােগরহাট, জলা: 
বােগরহাট।

াম: কররী, ডাকঘর: রাখালগািছ, 
উপেজলা: বােগরহাট, জলা: 
বােগরহাট।

২৮/১১/১৯৯৩ বােগরহাট

এস.এস.িস-৪.৮১ 
িডে ামা-৩.২৩

৮৮০৬৬২০ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১২৯৮

রনী মার পাল িপতা: 
জয়েদব পাল।

াম: + ডাকঘর: প র, উপেজলা: 
আ াই, জলা: নওগ ।

াম: + ডাকঘর: প র, 
উপেজলা: আ াই, জলা: নওগ ।

২৫/০১/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫৪৬৪৫৪০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১২৯৯

মাঃ এনা ল হক 
িপতা: মাঃ হােসন 
আলী।

াম: মাজাফফর র, ডাকঘর: 
জাহা ীরাবাদ, উপেজলা: পীরগ , 
জলা: রং র।

াম: মাজাফফর র, ডাকঘর: 
জাহা ীরাবাদ, উপেজলা: 
পীরগ , জলা: রং র। ০৭/০৯/১৯৯৩ রং র

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-উ ীণ

৬৮৩১৯৬৬ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০০

মাঃ না  িময়া িপতা: 
ত: িগরাজ আক ।

বাসা-১৪/১৭, িমর র-১৪, িলশ 
কমে  ঢাকা।

াম: হাউিরয়াচালা, ডাকঘর: 
সাকা র, উপেজলা: কািলয়াৈকর, 
জলা: গাজী র।

০১/০১/১৯৮৮ গাজী র

এস.এস.িস-১.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.০৭ 

াতক-ফাইনাল

৮০৯১৬৮৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩০২

মাফা ল হােসন 
িপতা: ত: ওমর আলী।

াম: বড় মিরয়া, ডাকঘর: 
বড়িভটা, উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: নীলফামারী।

াম: বড় মিরয়া, ডাকঘর: 
বড়িভটা, উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: নীলফামারী। ০১/০৩/১৯৯৩ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

৬১৯৬১০৩ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০৬

িনপা আ ার 
িপতা: মাকেল র 
রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর: কলাগািছয়া, 
উপেজলা: গলািচপা, জলা: 
প য়াখালী।

০১/০১/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৪৯৭৬১৯ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩০৭

আফেরাজা আ ার উিম 
িপতা: এস.এম আলী 
হােসন।

২১৮ নং বাসা, কাওলার বাজার ২, 
িখলে ত, দি ণ খান, ঢাকা।

২১৮ নং বাসা, কাওলার বাজার 
২, িখলে ত, দি ণ খান, ঢাকা।

৩১/১২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৯৪০০৯৯৩ 
তািরিখ:  

০৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০৮

খ কার মাঃ আিরফ 
িব াহ িপতা: খ কার 
মাঃ আ ল কােদর।

াম: হির র দওনী, ডাকঘর: 
হায়দার র, উপেজলা: াগাছা, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: হির র দওনী, ডাকঘর: 
হায়দার র, উপেজলা: াগাছা, 
জলা: ময়মনিসংহ। ৩১/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

১৩১০০৩৫ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩০৯

িন  চ  পাল 
িপতা:রােধ াম চ  
পাল।

াম: উ র বাটামারা, ডাকঘর: 
কািশগ , উপেজলা: বারহান 
উি ন, জলা: ভালা।

াম: উ র বাটামারা, ডাকঘর: 
কািশগ , উপেজলা: বারহান 
উি ন, জলা: ভালা। ২৫/১২/১৯৯৫ ভালা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১০০৫০৩৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩১০

িদপা রানী িপতা:িদলীপ 
চ  সরকার।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: + ডাকঘর: বা াইঘাড়া, 
উপেজলা: আ াই, জলা: নওগ ।

১৫/০১/১৯৯১ নওগ

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

০৭৫৫৯৩৩ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩১১

আ ল বাশার িপতা: 
আ ব আলী।

াম: িশং য়া, ডাকঘ: + উপেজলা: 
কিরমগ , জলা: িকেশারগ ।

াম: িশং য়া, ডাকঘ: + 
উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

০১/০৭/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

৮১৪৬৬৪০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩১২

মাঃ মও দ হােসন 
িপতা: মাঃ বলাল 
হােসন।

 াম: ব ছাতনী, ডাকঘর: ছাতনী 
ঢকড়া, উপেজলা: আদমদীিঘ, 
জলা: ব ড়া।

াম: িশ িলয়া, ডাকঘর: 
সা াহার, উপেজলা: নওগ  সদর, 
জলা: নওগ ।

০৫/০৫/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৩.৩৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৫২

৫৮৩৪৫৩৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩১৩

সািদয়া নািহদ িপতা: 
মাঃ আ স সা ার 

সরকার।

াম: খ , ডাকঘর: +উপেজলা: 
+ জলা: গাইবা া।

াম: খ , ডাকঘর: +উপেজলা: 
+ জলা: গাইবা া। ২৬/০২/১৯৯২ গাইবা া

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

০৭৯৫১৯৫ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩১৪

মাঃ বােয়িজদ ইসলাম 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

াম: যা েপা ার, ডাকঘর: 
ধামে নী, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম।

াম: যা েপা ার, ডাকঘর: 
ধামে নী, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম।

১১/১২/১৯৮৯ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৯

৬৫৩১৭৯৫ 
তািরিখ:  

১১/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩১৫

আ  হািহব  িপতা: 
আ ব আলী।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: আ য়াডা া, ডাকঘর: বড় 
কাটালী, উপেজলা: রামপাল, 
জলা: বােগর হাট। ১০/০৮/১৯৯৮ বােগরহাট

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

১১০৭৮৭০ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৩১৬

মাঃ ইমরান হােসন 
িপতা: মাঃ আ স 
ছা ার।

ম নং-৭২৩, ৯/এফ মিতিঝল 
বা/এ, ঢাকা াফ এ েচ  ভবন, 
ঢাকা।

াম: সৗ- পাড়া, ডাকঘর: 
রাই র পাড়া, উপেজলা: 

জানগর, জলা: পাবনা। ২৫/০১/১৯৮৮ পাবনা

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৬ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১০৩২৯৯৯/৪৬/৫৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩১৮

মাঃ আির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ইি ছ আলী।

াম: ধীত র, ডাকঘর: িকছমত 
বন াম, উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ধীত র, ডাকঘর: িকছমত 
বন াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৩/০৩/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২.৭২

৮২৭০৮২১ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩২০

মাঃ মিশউর রহমান 
িপতা: মাঃ খিল র 
রহমান।

াম: লবািড়য়া, ডাকঘর: শািলখা, 
উপেজলা: সানাতলা, জলা: ব ড়া।

াম: লবািড়য়া, ডাকঘর: 
শািলখা, উপেজলা: সানাতলা, 
জলা: ব ড়া।

৩১/১২/১৯৯৩ ব ড়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

এ

৭৯৩৯৩৫৫ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩২১

মাঃ গালাম িকবিরয়া 
ডলার িপতা: মাঃ 
আ ল খােলক ম ল।

াম: কামারগাড়ী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: ব ড়া সদর, জলা: 
ব ড়া।

াম: কামারগাড়ী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: ব ড়া সদর, জলা: 
ব ড়া। ৩১/১২/১৯৮৬ ব ড়া

এস.এস.িস-িব      িষ 
িডে ামা-১ম

৭৯৩৯২৯৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩২৩

মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম মা া।

াম: দি ণ টপােখালা, ডাকঘর: 
ফিরদ র, উপেজলঅ: ফিরদ র 
সদর, জলা: ফিরদ র

াম: দি ণ টপােখালা, ডাকঘর: 
ফিরদ র, উপেজলঅ: ফিরদ র 
সদর, জলা: ফিরদ র ২০/০৫/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২.৯৩

৭৭১৬৫৮৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩২৪

না বগম িপতা: ল 
আিমন।

াম: খ য়াজািন, ডাকঘর: 
হায়দর র,  উপেজলা: াগাছা, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: খ য়াজািন, ডাকঘর: 
হায়দর র,  উপেজলা: াগাছা, 
জলা: ময়মনিসংহ। ২৬/১০/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১১০৬৭১৯/০৮   
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩২৫

শ  িম  তা কদার 
িপতা: মেনার ন 
তা কদার।

বাসা নং-১০/৫, রাড নং-২৬, ক-
ক, বনানী, ঢাকা।

াম: তা কদার পাড়া, ডাকঘর: 
কলমপিত, উপেজলা: কাউখালী, 
জলা: রা ামা । ০২/০৫/১৯৮৭ রা ামা

এস.এস.িস-৩.০৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫৫

১৫১৫০৩১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২৬

মিন ামান িপতা: 
হা ান শখ।

াম: বাঘয়া, ডাকঘর: প িবলা, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ ।

াম: বাঘয়া, ডাকঘর: প িবলা, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ ।

০১/০৫/১৯৯৪ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

০৬৬৬৭৮৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৩১

মাহা দ উ াহ 
িপতা: মাঃ ল আিমন।

াম: খােদদাউদ র, ডাকঘর: 
ঘিনয়ারচর, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া।

াম: খােদদাউদ র, ডাকঘর: 
ঘিনয়ারচর, উপেজলা: হামনা, 
জলা: িম া। ০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২.৮৩

০৪৯৭৪৩৮ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩৩২

মাহা দ আিন র 
রহমান িসকদার িপতা: 

ত: ল আিমন 
িসকদার।

যে : আিন র রহমনা, আল 
রায়হান ার িসএমিড, ডওেয় 
িবি ং ািরশন, ঢাকা সনািনবাস, 
ঢাক।

াম:খা য়াগড়, ডাকঘর: গা র, 
উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

১১/১০/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

০৮৭৮৩২৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৩৩

সীমা আ ার িপতা: 
মাঃ আব ল গিণ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: +ডাকঘর: প ছদির া, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

২২/১১/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

দািখল-৩.৯৪   আিলম-
৪.৩৩

৪৯৮০৪৬৯ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৩৪

মাঃ আ স স র িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

াম: দরবাসা, ডাকঘর: 
কয়ালকাতা, উপেজলা: ফলােরায়া, 
জলা: সাত ীরা।

াম: দরবাসা, ডাকঘর: 
কয়ালকাতা, উপেজলা: 

ফলােরায়া, জলা: সাত ীরা। ০৩/১২/১৯৮৮ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৫৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮ 

াতক-৪.২০ 
াতেকা র-৩.৫৬

০৬৯৯১৭৪ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩৭

মাঃ গালােমার রহমান 
নাঈম িপতা: মাঃ 
আ র রা াক।

াম: +ডাকঘর: হায়দর র,  
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: +ডাকঘর: হায়দর র,  
উপেজলা: াগাছা, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১৫/১২/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৬২ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৭

১১০৬৭১৮/০৩ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৩৮

মাঃ আলমগির কিবর 
িপতা: মাঃ মিফজ 
উ ীন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বািলচ, ডাকঘর: ভারেশা, 
উপেজলা: মা া, জলা: নওগ ।

১১/০৯/১৯৮৮ নওগ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৫৫০৮৪৪ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪০

মাঃ একরা ল হক 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

াম: পি ম সাি র, ডাকঘর: 
সাি র, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া।

াম: পি ম সাি র, ডাকঘর: 
সাি র, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া। ০৫/০৬/২০১৭ িম া

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৮০০১৮৩৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪১

মাঃ মানআলাইম 
িপতা: মাঃ আ ল 
মা ান।

াম: বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ ।

াম: বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ ।

২৬/১০/১৯৯১ হিবগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

৭৬৯৬০৯২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৪২

মাঃ শাহীন হােসন 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

াম: জ কআিতথা (ম পাড়া), 
ডাকঘর: কীিড় র, উপেজলা: নওগ  
সদর, জলা: নওগ ।

াম: জ কআিতথা (ম পাড়া), 
ডাকঘর: কীিড় র, উপেজলা: 
নওগ  সদর, জলা: নওগ । ২৪/০৭/১৯৮৯ নওগ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭৪৭৩৯০৫ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪৩

মাহ দা খা ন 
িপতা: মাজাে ল 
হােসন।

াম: মা ড়া গওয়ান পাড়া, 
ডাকঘর: মা ড়া, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী।

াম: মা ড়া গওয়ান পাড়া, 
ডাকঘর: মা ড়া, উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: নীলফামারী। ০৪/০২/১৯৯৪ নীলফামারী

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৫

৬১৯৬০৯৫ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩৪৪

মাঃ আসা ামান 
সরকার িপতা: মাঃ 
আ ল মিতন সরকার।

৪৯৪/৪, রােকয়া মহল উ র 
ইবরািহম র, ঢাকা ক অ নেম  
( এসও), কাফ ল, ঢাকা।

াম: বালাকাি  (তলী পাড়া), 
ডাকঘর: ফরেকর হাট, উপেজলা: 
রাজার হাট, জলা: িড় াম। ১০/১২/১৯৯০ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.১৪

৭৫৪০০৩২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪৫

কাম ন নাহার িলিপ 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

সরকার ভবন ৪৮, জািহদ নগর, 
দি ণ রােয়রবাগ, মা য়অইল, 
হািববনগর, কদমতহলী, ঢাকা।

াম: রান বাউিশয়া, ডাকঘর: 
বাউিশয়া, উপেজলা: গজািরয়া, 
জলা: ি গ । ১৭/০৮/১৯৯৬ ীগ

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

১৫৯৭৭২০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৬

নাজ ন নাহার িলমা 
িপতা: আ ল কােশম।

সরকার ভবন ৪৮, জািহদ নগর, 
দি ণ রােয়রবাগ, মা য়অইল, 
হািববনগর, কদমতহলী, ঢাকা।

াম: রান বাউিশয়া, ডাকঘর: 
বাউিশয়া, উপেজলা: গজািরয়া, 
জলা: ি গ । ১৫/০৮/১৯৯৭ ীগ

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৮৩

১৫৯৭৭১৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪৭

েবল পারেভজ িপতা: 
ত: সােলমান িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সাতামাড়া, ডাকঘর: 
সাতামাড়া, উপেজলা: নবীনগর, 
জলা: া ণবািড়য়া। ০৬/০৮/১৯৮৭

এস.এস.িস-১.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 

াতক-৩.৩৪

১৩১০৩৮২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪৮

ফােতমা জ জ রা 
িপতা: মাঃ মাশারফ 
হােসন।

াম: রান ব ড়া রল গট 
িতনমাথা, ডাকঘর: +, উপেজলা: 
ব ড়া সদর, জলা: ব ড়া।

াম: তারা য়া, ডাকঘর: 
র রাম র, উপেজলা: আ াই, 
জলা: নওগ । ২৮/১২/১৯৯৫ নওগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

১৬৯৯৩৫৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৪৯

ব ন বালা িপতা: 
েল র বালা

াম: কাল াম, ডাকঘর: জিলর 
পাড়, উপেজলা: ক দ র, জলা: 
গাপালগ ।

াম: কাল াম, ডাকঘর: জিলর 
পাড়, উপেজলা: ক দ র, 
জলা: গাপালগ । ০১/০৫/১৯৯০ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৯৭১৭৫২১ তািরিখ: 
 ১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫০

মাঃ মাহ ব আলম খান 
িপতা: মাঃ আই ব 
খান।

াম: অর বাদ, ডাকঘর: কাইলা , 
উপেজলা: ন েকানা সদর, জলা: 
ন েকানা।

াম: অর বাদ, ডাকঘর: 
কাইলা , উপেজলা: ন েকানা 
সদর, জলা: ন েকানা। ৩১/০১/১৯৯১ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ 

াতক-৩.২৭

৪৫৪৯২৮৪ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫১

মাহ ল হাসা মেহিদ 
িপতা: মাঃ আই ব 
আলী।

যে : আই ব আলী, িসিনয়র 
অিফসার বাড িডিভশন সানালী 

াংক, িলিমেটড, ধান কাযালয়, 
(৩য় তলা) ঢাকা।

াম: ফেতহ র, ডাকাঘর: 
নবাব র, উপেজলা: সানা গাজী, 
জলা: ফনী। ১০/১২/১৯৯৩ ফনী

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

৯৮৬৭৬৪১ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩৫২

মাঃ ইয়াহ ইয়া িপতা: 
আ ল হািকম িশকদার।

যে : ফাহিমদা জাহান মা িমক 
ও উ  মা িমক িম া বাড, 
বিরশাল।

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

০১/০১/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

২৮৬২৬৫৪ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৫৩

হািলম মাঃ আঃ রািকব 
সরদার িপতা: মাঃ 
আ ল মােলক সরদার।

 াম: বড়া, ডাকঘর:তােলাড়া, 
উপেজলা: পকািচয়া, জলা: ব ড়া।

 াম: বড়া, ডাকঘর:তােলাড়া, 
উপেজলা: পকািচয়া, জলা: 
ব ড়া। ১৮/১১/১৯৮৫ ব ড়া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-িস

৪২৮৮৮৫৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৫৪

ফিন মার ম ল 
িপতা:অ ন চ  ম ল।

১৮/২৫, সকশন-১২, ক-িড, 
প বী, িমর র, ঢাকা।

াম: নেলাবেলা, ডাকঘর: 
মেহশ র, উপেজলা:মহােদব র, 
জলা: নওগ । ১১/০৯/১৯৮৮ নওগ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৫৮১৩১ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৫৫

সাই ল ইসলাম িপতা: 
আ ল মাতােলব।

াম: ব র হাট পৗরসভা, ডাকঘর: 
ব রহাট, উপেজলা: কা ানীগ , 
জলা: নায়াখালী।

াম: ব র হাট পৗরসভা, 
ডাকঘর: ব রহাট, উপেজলা: 
কা ানীগ , জলা: নায়াখালী। ১৫/১০/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৪১২৫৬৩৪ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৫৬

মাঃ ফয়সাল আহেমদ 
িপতা: মাঃ হােসন 
হাওলাদার।

াম: উ র জয় র, ডাকঘর: 
নািজর র, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র।

াম: উ র জয় র, ডাকঘর: 
নািজর র, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র। ০৭/১২/১৯৯৪ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০২৪৯৯৫১ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫৭

নাজ ল আহসান িপতা: 
মর ম মাঃ মাহ র 
রহমান।

৫/৪ িখলগাও সরকাির বাসভবন, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: হাজী র, ডাকঘর: 
তালডা া, উপেজলা: তাড়াইল, 
জলা: িকেশারগ ।

০৩/০২/১৯৯২ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২.৭০

৯৯০৪৬৮৯ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৬০

বােয়র হাসান িপতা: 
মাঃ আলাউি ন।

িব-১৬/২, সরকারী ন ন কায়াটার, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: দি ণ ক না, ডাকঘর: 
কািজর হাট, উপেজলা: বতাগী, 
জলা: বর না।

১০/০১/১৯৯২ বর না

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৭৮০৫২৫ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৬১

মাঃ আলতাফ হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ ওহাব 

াং।

াম: রশাইট, ডাকঘর: নগর, 
উপেজলা: বড়াই াম, জলা: 
নােটার।

াম: রশাইট, ডাকঘর: নগর, 
উপেজলা: বড়াই াম, জলা: 
নােটার।

১০/০৪/১৯৯৩ নােটার

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

২য়

৫৩৯২৯৪২ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৬২

শািকল িময়া িপতা: 
মাঃ আ ল জিলল 

িময়া।

াম: জামদানী, ডাকঘর: 
ধােপরহাট, উপেজলা: পীরগ , 
জলা: রং র।

াম: জামদানী, ডাকঘর: 
ধােপরহাট, উপেজলা: পীরগ , 
জলা: রং র।

২০/১১/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬২

৮২৪২২২৭ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৬৬

আ  তােহর 
িপতা:সিফ র রহমান।

াম: ভাটবাড়ীয়া, ডাকঘর: সাতঘর 
ইছা রা, উপেজলা: লাকসাম, 
জলা: িম া।

াম: ভাটবাড়ীয়া, ডাকঘর: 
সাতঘর ইছা রা, উপেজলা: 
লাকসাম, জলা: িম া।

০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২য়

১৪৬১২৮৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-



১৩৬৭

ইফেতখার আহেমদ 
িপতা: মাঃ ইিলয়াস 
উি ন।

তজগ ও রলওেয় রানী মাদরাসা, 
তজগ ও রল শন সংল , 
তজগ ও, ঢাকা।

াম: হািলউড়া, ডাকঘর: িকসমত 
বন াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৬/০৩/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-২.৮৫ 
াতেকা র-এ

১০৮০৯৭৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৬৮

মাঃ রায়হান িপতা: 
আ ল হািমদ।

সরকার ভবন ৪৮, জািহদ নগর, 
দি ণ রােয়রবাগ, মা য়অইল, 
হািববনগর, কদমতহলী, ঢাকা।

াম: রান বাউিশয়া, ডাকঘর: 
বাউিশয়া, উপেজলা: গজািরয়া, 
জলা: ি গ । ১০/০৭/১৯৯৭ ীগ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৫৯৭৭২১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭০

রিবন চ  আচা  িপতা: 
নীল চ  আচা ।

সরকার ভবন ৪৮, জািহদ নগর, 
দি ণ রােয়রবাগ, মা য়অইল, 
হািববনগর, কদমতহলী, ঢাকা।

াম: হাটিশরা, ডাকঘর: 
গািব র, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ১৫/০৯/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

৯৭১৭৭৮০ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৭১

মাঃ আসা ল হক 
িপতা: আ ল ওয়ােহদ।

সরকার ভবন ৪৮, জািহদ নগর, 
দি ণ রােয়রবাগ, মা য়অইল, 
হািববনগর, কদমতহলী, ঢাকা।

াম: নয়ন খ, ডাকঘর: 
নামাপাড়া, উপেজলা: তাড়াইল, 
জলা: িকেশারগ । ২১২/১০/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৯৭১৮১৫৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭

১৩৭২

মাঃ শাহিরয়ার ইমন 
িপতা: রনবী।

িব-১০৮/১০, এিজিব কেলানী, ৩৩, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম: র র, ডাকঘর: + 
উপেজলা: চাটিখল, জলা: 
নায়াখালী। ০৫/০৯/১৯৯৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

১৩১২১৩৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৭৩

ভ দ  িপতা:বা ল দ াম: রামান র, ডাকঘর: 
মা ঞা, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী।

াম: রামান র, ডাকঘর: 
মা ঞা, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী।

০১/০১/১৯৯৩ ফনী

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১১

০২৪৯৯৬০ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৭৪

মাঃ র হাসাইন 
িপতা: মাঃ আঃ লিতফ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: সােলায়ােটকী, ডাকঘর: 
টাক নয়ন বাজার, উপেজলা: 

কাপািসয়া, জলা: গাজী র। ১১/০২/১৯৯২ গাজী র

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

৯৭১৮১৬৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৭৭

িজত ম ল িপতা: 
হিরদাস ম ল।

৪৩, ক-এ, জাড়িভটা রাড, 
ি েমাহনী জাড়িভটা, নািসরাবাদ 
ইউিনয়ন পিরষদ, দােসরকাি , 
িখলগ ও, ঢাকা।

৪৩, ক-এ, জাড়িভটা রাড, 
ি েমাহনী জাড়িভটা, নািসরাবাদ 
ইউিনয়ন পিরষদ, দােসরকাি , 
িখলগ ও, ঢাকা।

২৫/১১/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০২৪৯৯৫৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৭৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন 
িপতা: মাঃ িশদ িময়া।

াম: দও র, ডাকঘ: িনয়ামত র, 
উপেজলা: কিরমগ , জলা: 
িকেশারগ ।

াম: দও র, ডাকঘ: 
িনয়ামত র, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

২২/০৪/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২.৬৮

১০৮০৯৩৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-



১৩৮০

িনপা ম মদার িপতা: 
আনল ম মদার।

যে : পিরমল চ  পাল, ২২০/এ 
তজ নী পাড়া, তজগ ও, ঢাকা।

াম: প রাম র, ডাকঘর: বানদ  
বাজার, উপেজলা: কিবরহাট, 
জলা: নায়াখালী। ০১/০১/১৯৮৯ নায়াখালী

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-ি◌এ 

াতক-২য় াতেকা র-
১ম

১০৮০৯৮৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৮৭

মেহদী হাসান িপতা: 
মাঃ হািব র রহমান।

াম: মািযয়া, ডাকঘর: মািযয়া 
উপেজলা: িকেশারগ  সদর, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: মািযয়া, ডাকঘর: মািযয়া 
উপেজলা: িকেশারগ  সদর, 
জলা: িকেশারগ । ১২/১২/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৮১৪৬৭০২ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৮৮

মাঃ সােরায়ার জাহান 
িপতা: মাঃ শাহ আলম।

াম: + ডাকঘর:তালতলা, 
উপেজলা: কসবা, জলা: 
া ণবািড়য়া।

াম: + ডাকঘর:তালতলা, 
উপেজলা: কসবা, জলা: 
া ণবািড়য়া।

২৫/০৫/১৯৯৭ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৪১২৫৬৫২ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৮৯

মাহা দ নািছর উি ন 
িপতা: এ. ক.এম 
সাইফউি ন।

৮৮/িব, কদমতলা, ব-বাসােবা, 
স জবাগ, ঢাকা।

াম: বােহরচর, ডাকঘর: 
প চিক া বাজার, উপেজলা: 

রাদনগর, জলা: িম া। ১৫/০৮/১৯৯০ িম া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

৯৯০৫০১৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯০

ডক িচং মারমা 
িপতা:অং  মারমা।

াম: কালঅেডবা, ডাকঘর: + 
উপেজলা:+ জলা: খাগড়াছিড়।

াম: কালঅেডবা, ডাকঘর: + 
উপেজলা:+ জলা: খাগড়াছিড়। ০৭/০২/১৯৯৪ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৬৪০২৮৭০ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৩৯১

মাঃ রাক ামান 
িপতা: মাঃ লাল 
হােসন।

খ-৪০/১, িখলে ত ম  পাড়া, 
িখলে ত, ঢাকা।

াম: হায়দার র, ডাকঘর: ব  
জামৈতল, উপেজলা: কামার খ , 
জলা: িসরাজগ । ২১/১০/১৯৯৫ িসরাজগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

০৭৮৩৯২১ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯৩

নয়ন মার সাহা িপতা: 
সি ত সাহা।

াম: মাইেলাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: 
ন েকানা।

াম: মাইেলাড়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: 
ন েকানা। ২০/০৮/১৯৮৮ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১১৩৭২৫৬/০১তাির
িখ:  ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯৪

বণা মা ারী িপতা: 
জয়নাল আেবদীন।

াম: গৗরী র, ডাকঘর: ল রা, 
উপেজলা:কলমাকা া, জলা: 
ন েকানা

াম: গৗরী র, ডাকঘর: ল রা, 
উপেজলা:কলমাকা া, জলা: 
ন েকানা ০৩/০১/১৯৯১ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-৩.২৭

১৪৫৭৬৪০/৪৬/৪২৮
 তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯৫

ল তা কদার িপতা: 
ীরদ তা কাদার।

াম: ভা য়া, ডাকঘর:করাচা র, 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: 
ন েকানা।

াম: ভা য়া, ডাকঘর:করাচা র, 
উপেজলা: মাহনগ , জলা: 
ন েকানা। ৩১/০৩/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

০৪৯৭১০৫/২৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৩৯৬

মাঃ সা া র রহমান 
িপতা: মাঃ বজ র 
রহমান।

বাসা নং-১৬৯, নেশড, কেলানী, 
৪, িমর র, সাব পা  অিফস, 
কাফ ল, ঢাকা।

বাসা নং-১৬৯, নেশড, কেলানী, 
৪, িমর র, সাব পা  অিফস, 
কাফ ল, ঢাকা। ১১/১২/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৯৫০৬৮৮০ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৩৯৯

শায়লা পারভীন 
িপতা: মাঃ জািকর 
হােসন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: াপাড়ী বািড়, টাউন 
বািলকা র, ডাকঘর: +উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

১৫/০৬/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

০৫৫০৮৫১ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪০২

ীতম রায় িপতা: 
কাি ক রায়।

াম: রাজা র (চারতলা), ডাকঘর: 
বা েদব র, উপেজলা: িচিরর ব র, 
জলা: িদনাজ র।

াম: রাজা র (চারতলা), 
ডাকঘর: বা েদব র, উপেজলা: 
িচিরর ব র, জলা: িদনাজ র। ৩১/১২/১৯৯১ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৪

৭১৭০৫৮৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪০৩

িরমা আ ার পিল 
িপতা: মাঃ সিফর 
উি ন।

যে : মাঃ রােসল হােসন, অিফস 
সহকারী, কর কিমশনােরর 
কাযালয়, কর অ ল নারায়নগ , 
এইচ. আর কমে  (৪থ তলা), ব 
ইসদাইর ফ া, নারায়নগ ।

াম: নওয়াজনগর, বেনায়াপাড়া, 
ডাকঘর: অন র, উপেজলা: 
ন েকানা সদর, জলা: 
ন েকানা। ২৮/১২/১৯৯৮ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

০৫৪৬৮৪৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪০৪

মাঃ মেনায়ার হােসন 
িপতা: সািফর উি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ভা য়া ব পাড়া, ডাকঘর: 
দ া, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

১৬/০৮/১৯৯২ িকেশারগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

৯৭১৭৭৮১ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪০৫

মাঃ ছাই র রহমান 
িপতা: মাঃ রহমত 
আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িবমারা, ডাকাঘর: গাংগাইল 
উপেজলা: না াইল , জলা: 
ময়মনিসংহ। ০৫/০৭/১৯৯০ ময়মনিসংহ

দািখল-৩.০৮   আিলম-
৩.৭৫    াতক-২য় 

াতেকা র-১ম

৯৭১৭৭৬৮ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪০৬

নাজিমন নাহার আক  
িপতা: ফজ ল হক 
আক ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম:  পানা , ডাকঘর: 
ডাহাখলা, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৭/০১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

৮৫৮২৮৩৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪০৭

ধন য় িব াস িপতা: 
ভাষ চ  িব াস।

৭৯/৫/২, ববাসােবা, কিমশনার 
গিল, ৪, বাসােবা, স জবাগ, ঢাক।

াম: পাইেকরবাড়ী, ডাকঘর: 
ভা ারহাট, উপেজলা: 
কাটালীপাড়া, জলা: গাপালগ । ০২/০১/১৯৮৮ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮৩৯৩৪৮৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪০৯

মাঃ হািছ র রহমান 
িপতা: আ ল ওয়া দ।

াম: গাইটাল, ডাকঘর: 
িকেশারগ , উপেজলা: িকেশারগ , 
জলা: িকেশারগ ।

াম: গাইটাল, ডাকঘর: 
িকেশারগ , উপেজলা: 
িকেশারগ , জলা: িকেশারগ । ২৯/০৮/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৬

৮১৪৬৬৬৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১১

মাঃ শিফউ াহ 
িপতা: মাঃ আ র রিশদ।

াম: গাপাল র, ডাকঘর: নিক র, 
উপেজলা: ামনগর, জলা: 
সাত ীরা।

াম: গাপাল র, ডাকঘর: 
নিক র, উপেজলা: ামনগর, 
জলা: সাত ীরা।

২৬/১১/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-এ-

১৯০৯২১০ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১২

রােবয়া খা ন িপতা: 
মাঃ মফজল হক।

ই ান উলািনয়া, ১/১২০২, ত নং 
স ন বািগচা, ২০, ঢাকা দি ণ 

িস , স নবািগচা, রমনা, ঢাকা।

াম: দৗলত র, ডাকঘর: 
মমতাজ িময়ার হাট, উপেজলা: 
ছাগল নাইয়া, জলা: ফনী। ০৩/০১/১৯৯১ ফনী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৭৫৬১২৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১৩

মাঃ ইয়াসীন িপতা: 
মাকেলছ বপারী

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বড় কািলনগর, ডাকঘর: বড় 
কািলনগর, উপেজলা: গাসাইর 
হাট, জলা: শরীয়ত র। ০১/০১/১৯৯৮ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

৯১২৯৭৯৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১৪

ববী নাজনীন িপতা: 
মাঃ ল হক ঞা।

াম: চ ীপাশা আদশ প ী আ/এ, 
ডাকঘর: + উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: চ ীপাশা আদশ প ী আ/এ, 
ডাকঘর: + উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১০/১২/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬৩

৫৪১১৫২৫ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১৫

মাঃ হািব র রহমান 
িপত: মাঃ বলাল 
ম ল।

াম: ইলশাবািড় ডারারধার, 
ডাকঘর: চি র, উপেজলা: নওগ  
সদর, জলা: নওগ ।

াম: ইলশাবািড় ডারারধার, 
ডাকঘর: চি র, উপেজলা: নওগ  
সদর, জলা: নওগ ।

০৬/০৮/১৯৯২ নওগ

এস.এস.িস-৩.২৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১২

৬২২৪২২০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪১৬

সািনয়া হােসন 
িপতা: মাঃ জািকর 
হােসন।

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

াম: চৗরাইশ, ডাকঘর: 
বরনাইয়া, উপেজলা: 

মেনাহরগ , জলা: িম া।
২৯/১১/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৩.৫৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩১

৫০৪১৩৫৮ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪১৭

মাঃ নাজ ল হােসন 
িপতা: মাঃ আঃ 
রা াক।

াম: মালী াম, ডাকঘর: 
গাদাগাড়ী, উপেজলা: সদর, জলা: 

িদনাজ র।

াম: মালী াম, ডাকঘর: 
গাদাগাড়ী, উপেজলা: সদর, 
জলা: িদনাজ র।

২৩/০৭/১৯৯০ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৭১১৫৫৯৭ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪১৮

সমীর পাল িপতা: ত: 
নীল চ  পাল।

াম: চা া, ডাকঘর: চা া বাজার, 
উপেজলা: ভাংগা, জলা: ফিরদ র।

াম: চা া, ডাকঘর: চা া 
বাজার, উপেজলা: ভাংগা, জলা: 
ফিরদ র। ০৭/০২/১৯৮৭ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

৫০৯৯৭১৭ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১৯

নাসিরন নাহার িপতা: 
মাবারক শখ।

যে : িদবাকর ম ল, সােভয়ার, 
েযাগ ব াপনা অিধদ র, ৯২-

৯৩, মহাখালী, বা/এ, ঢাকা।

াম: নগরঘাটা, ডাকঘর: 
নগরঘাটা, উপেজলা: তালা, জলা: 
সাত ীরা। ০২/১১/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২য়

০৭৫৫৯৪২ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-



১৪২১

মাঃ ওমর ফা ক 
িপতা: মাঃ ফজ ল হক।

াম: ব হতািলয়া, ডাকঘর: 
বহালগািছয়া, উপেজলা: প য়াখালী 
সদর, জলা: প য়াখালী।

াম: ব হতািলয়া, ডাকঘর: 
বহালগািছয়া, উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

০১/০৪/১৯৮৯ প য়াখালী

দািখল-২.৩৩ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 

াতক-২য়

১৪০৯০৮২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪২৩

মাঃ আির ল হক 
িপতা: মাঃ আিম ল হক।

াম: পট মািনকা, ডাকঘর: 
মািনকা, উপেজলা: বারহান উি ন, 
জলা: ভালা।

াম: পট মািনকা, ডাকঘর: 
মািনকা, উপেজলা: বারহান 
উি ন, জলা: ভালা। ২৮/০৩/১৯৮৮ ভালা

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৭৩৪৬৪০০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪২৬

মাঃ রমজান আলী 
িপতা: ত: র উ ীন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: শালািকয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িকেশারগ  সদর, 
জলা: িকেশারগ ।

২৫/১২/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৩১০০৭৮ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪২৭

মাঃ হািস ল ইসলাম 
িপতা: মাহা দ আলী।

জলা িশ কলা একােডমী 
জয় রহাট, জয় রহাট।

াম: বাজনাহার (শাহাপাড়া), 
ডাকঘর: বাজনাহার, উপেজলা: 
িবরল, জলা: িদনাজ র। ১০/০১/১৯৯২ িদনাজ র

এস.এস.িস-৪.২৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৯

৭৯৩৩১৮৫ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪২৮

মাঃ সালায়মান কবীর 
িপতা: মাঃ আিজ র 
রহমান।

ব া, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা।

ব া, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা। ৩০/১২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য়

০৪৬৮৩৫২/৪৬/৩০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪২৯

িব ব ম ল িপতা: 
বাউল ম ল।

৪৩, ক-এ, জাড়িভটা রাড, 
ি েমাহনী জাড়িভটা, নািসরাবাদ 
ইউিনয়ন পিরষদ, দােসরকাি , 
িখলগ ও, ঢাকা।

৪৩, ক-এ, জাড়িভটা রাড, 
ি েমাহনী জাড়িভটা, নািসরাবাদ 
ইউিনয়ন পিরষদ, দােসরকাি , 
িখলগ ও, ঢাকা।

২৭/১২/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০ 
াতক-১ম  াতেকা র-

১ম

০২৪৯৯৫৭ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩০

মহরীন মা ফা মিনরা 
িপতা: মাঃ গালাম 
মা াফা।

বাসা-১০/এফ/১, াট-িব-৫, 
টালারবাগ, িমর র, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: গৗরী র, 
উপেজলা: লাল র, জলা: নােটার। ১৯/১২/১৯৯১ নােটার

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৮৯৮০৪৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৩১

মাঃ ওমর আলী িপতা: 
মাঃ তাফা ল 
হােসন।

াম: দি ণ ধলডা া, ডাকঘর: 
িশল ড়ী, উপেজলা: ামারী, 
জলা: িড় াম।

াম: দি ণ ধলডা া, ডাকঘর: 
িশল ড়ী, উপেজলা: ামারী, 
জলা: িড় াম। ০৫/০১/১৯৮৮ িড় াম

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৯৭৭০৭ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩২

মাঃ মা দরানা িপতা: 
মাঃ লাকমান 
হাসাইন।

াম: চাচিকয়া, ডাকঘর: একদ , 
উপেজলা: আটঘিরয়া, জলা: পাবনা।

াম: চাচিকয়া, ডাকঘর: একদ , 
উপেজলা: আটঘিরয়া, জলা: 
পাবনা।

১৬/০৫/১৯৯৭ পাবনা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৭৬৮০৩৪২ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-



১৪৩৩

মাঃ আ াহ আল 
মা ন িপতা: ত: নােয়ব 
আলী।

াম: চরেকাশাখালী, ডাকঘর: 
চরেকাশাখালী, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

াম: চরেকাশাখালী, ডাকঘর: 
চরেকাশাখালী, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা। ১০/০১/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-২.৯৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১৪

৭৬৮০৩৯৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৩৫

জসিমন লতানা 
িপতা: মাঃ জিমর 
উ ীন।

াম: গাবর গ ও, ডাকঘর: হাজী র, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: গাবর গ ও, ডাকঘর: 
হাজী র, উপেজলা: হােসন র, 
জলা: িকেশারগ । ১৮/০২/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৪২ 
এইচ.এস.িস-৩.১৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৯৭৬৬২৩ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৩৬

মাঃ আকতা ামান 
িপতা: মাঃ গালাম 
মা াফা।

বাসা-১০/এফ/১, াট-িব-৫, 
টালারবাগ, িমর র, ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: গৗরী র, 
উপেজলা: লাল র, জলা: নােটার।

০১/০১/১৯৮৭ নােটার

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

০৮৯৮০৪৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৩৭

হা দ িসরা ল 
ইসলাম িপতা: হা দ 
আ ল বাির।

াম: দি ণ দাতমারা, ডাকঘর: 
দাতমারা বাজার, উপেজলা: 
ফ কছিড়, জলা: চ াম।

াম: দি ণ দাতমারা, ডাকঘর: 
দাতমারা বাজার, উপেজলা: 
ফ কছিড়, জলা: চ াম। ০১/০২/১৯৮৯ চ াম

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩ 

াতক-৩.১১

৮০৫৩৮৬ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩৮

মাঃ আঃ স 
িপতা: মাঃ িস  িময়া।

াম: রামনগর, ডাকঘর: অ য়া, 
উপেজলা: িব-পাড়া, জলা: িম া।

াম: রামনগর, ডাকঘর: অ য়া, 
উপেজলা: িব-পাড়া, জলা: 

িম া।
০৪/০৩/১৯৯৬ িম া

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩

০৮৭৪৩১০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৩৯

মাঃ মা ম খ ন িপতা: 
মাঃ িলয়াকত আলী 

খ ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পালাহার, ডাকঘর: লী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

দািখল-৩.৩৮   আিলম-
৩.২৫   ফািজল-৩.০০

৯৭১৮১১৯ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৪১

মাঃ আতাউর রহমান 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােদর।

 াম: শ য়া, ডাকঘর: +উপেজলা: 
শর র,  জলা: ব ড়া।

 াম: পলাশ র, ডাকঘর: মঘাহ, 
উপেজলা:কািজ র,  জলা: 
িসরাজগ ।

৩১/০১/১৯৮৭ িসরাজগ

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ-

৪২৮৮৮৪১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৪৩

মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ বদর উি ন।

.এম এ ার াইজ, এনাম 
ইেলকি ক মােকট, ১৬৬ নবা র 
রাড, নবাব র, ঢাকা।

াম: মজাত, ডাকঘর: নলভাং া, 
উপেজলা: কালীগ , জলা: 
িঝনাইদহ।

২৪/০৭/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

৭১৫৬৩২৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৪৪

মাসাঃ ফরেদৗসী বগম 
িপতা: মাঃ আলী 
আজগর।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

ধামতী (উ র পাড়া), ১৩ নং 
ধামতী, দিব ার, িম া-৩৫১০।

৩১/১২/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৫০৯ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪৪৬

মাহা দ মিনর 
হাসাইন িপতা: 

ামান।

-১১,  এ  কেলানী, 
মগবাজার, শাি নগর, রমনা, ঢাকা।

াম: দরগারচালা, ডাকঘর: বরমী, 
উপেজলা: র, জলা: গাজী র। ০১/১২/১৯৯১ গাজী র

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-২য়

৮৯৯৯৫৬৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৪৭

আেয়শা আ ার 
িপতা: মাঃ সকা ার 
আলী।

১৯০ মীর হাজীর বাগ, ৫১, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

১৯০ মীর হাজীর বাগ, ৫১, 
গ ািরয়া, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৩১২১৩৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৪৮

মাঃ নাজ ল আলম 
িপতা: মাঃ আব র 
রিশদ।

াম: কলাপাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

াম: কলাপাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

০৬/০৯/১৯৯৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-িব

৮১৪৬৬৩৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৪৯

মাহ দা আক  িরমা 
িপতা: ইসমাইল হােসন 
আক ।

যে : সীমা আ ার পিপ, স ট 
া িরক, কর কিমশনােরর 

কাযালয়, কর অ ল নারায়নগ , 
এইচ. আর কমে (৪থ তলা), ব 
ইসদাইর ফ া, নারায়নগ ।

াম: চরব ী, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা বাজার, উপেজলা: 
নকলা, জলা: শর র।

২০/১২/১৯৯৭ শর র

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

০৫৪৬৮৪৮ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৫০

েপশ হাজরা িপতা: 
আ েতাষ হাজরা।

াম: নলয়া, ডাকঘর: কলাবাড়ী, 
উপেজলা: কাটালীপাড়া, জলা: 
গাপালগ ।

াম: নলয়া, ডাকঘর: কলাবাড়ী, 
উপেজলা: কাটালীপাড়া, জলা: 
গাপালগ । ১৫/১০/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

৩.২৭

৭৬৪৯৯৮৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৫১

মাঃ আলতাফ হােসন 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান সরকার।

যে : মাঃ আমজাদ হােসন, ডাটা 
এি  অপােরটর, (২য় তলা) ক  নং-
২২৫, জাতীয় রাজ  বাড রাজ  
ভবন, স ন বািগচা ঢাক।

াম: ইসলাম র, ডাকঘর: িদর 
ক , উপেজলা: উিল র, জলা: 

িড় াম। ০৬/০৩/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৩৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৭৮০৪৯৫ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৫৩

মাঃ শাহ আলম িপতা: 
মাঃ ইয়ািছন কাজী।

ামা: বানকিদয়া, ডাকঘর: 
কনকিদয়া, উপেজলা: বাউফল, 
জলা: প য়াখালী।

ামা: বানকিদয়া, ডাকঘর: 
কনকিদয়া, উপেজলা: বাউফল, 
জলা: প য়াখালী।

২০/০১/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৪

১১০৭৯৫৭ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৫৬

আ াহ আল মা ন 
িপতা: মাঃ িসরা ল 
ইসলাম।

বাসা নং-০৫, সড়ক-২৮, ক-িড, 
সকশন-১০, ৩, িমর র-২, প বী, 

ঢাকা।

াম: কা য়া ম পাড়া, ডাকঘর: 
+উপেজলা: + জলা: সাত ীরা। ০৪/০১/১৯৯০ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০২

০৬৬৬৮০৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৫৭

মাঃ শাম র রহমান 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান মা া।

িজ/২িব, িব িসএল,  এ   
কেলানী, মগবাজার, শাি নগর, 
রমনা, ঢাকা।

াম: জাকা, ডাকঘর: + 
উপেজলা: কািলয়া, জলা: 
নড়াইল। ০১/০৯/১৯৯১ নড়াইল

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮৯৯৯৫৬৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪৫৮

েবল  িপতা: আ ল 
কােদর।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: + ডাকঘর:বড় কািলনগর, 
উপেজলা: গাসাইরহাট, জলা: 

শিরয়ত র। ১৬/১২/১৯৯৬ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

০২৪৯৯১৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৫৯

পলাশী রানী িপতা: 
িনমাই।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: কািলবাড়ী রাড, ডাকঘর: 
+উপেজলা: ময়মনিসংহ সদর, 
জলা: ময়মনিসংহ। ২৫/০৭/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

০৭৫৬০৮০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬০

মাঃ মিনর হােসন 
িপতা: মাঃ আফসার 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম:  পানা , ডাকঘর: 
ডৗহাখলা, উপেজলা: গৗরী র, 
জলা: ময়মনিসংহ। ৩১/০৩/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৮৫৮২৮৪০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬১

আ র রিহম িপতা: মাঃ 
ল আিমন।

াম: মিহষা র, ডাকঘর:ম রা র, 
উপেজলা: ম খালী, জলা: 
ফিরদ র।

াম: মিহষা র, 
ডাকঘর:ম রা র, উপেজলা: 
ম খালী, জলা: ফিরদ র। ১৩/০২/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০২৯৬২৪৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬২

মাঃ র আলম িসি ক 
িপতা: মাঃ খিল র 
রহমান।

াম: উ র ভালঅ নাথ র, 
ডাকঘর: িবেদশীর হাট, উপেজলা: 
িচিরর ব র, জলা: িদনাজ র।

াম: উ র ভালঅ নাথ র, 
ডাকঘর: িবেদশীর হাট, উপেজলা: 
িচিরর ব র, জলা: িদনাজ র। ০১/০১/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৭৪

৭১৭০৫৮৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬৩

মাঃ শাির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

াম: িবেরাপাড়া, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: লাল র, 
জলা: নােটার।

াম: িবেরাপাড়া, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: লাল র, 
জলা: নােটার।

০৮/১২/১৯৯২ নােটার

এস.এস.িস-৪.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২

৬০৮৫২০৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৬৫

মাঃ সাফােয়ত হােসন 
িপতা: মাঃ সােহদ 
আলী।

দাকান নং -৪০২, ও. ক, মােকট, 
িবরাম র, ৪, মাধবদী, নরিসংদী 
সদর, নরিসংদী।

২৫৬, তরফপাছাইল, ১, ধীত র, 
ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

১২/০৪/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-১ম

০২৬৬৮৯৬/০২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬৬

আ  ইউ ফ িপতা: আ  
সামা।

াম: ধানীেখালা চর মারীয়া, 
ডাকঘর: ধানীেখালা বাজার, 
উপেজলা: ি শাল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: ধানীেখালা চর মারীয়া, 
ডাকঘর: ধানীেখালা বাজার, 
উপেজলা: ি শাল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১৫/০২/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৪৯৭১০৩/২৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৬৯

দীপ চ  দ িপতা: 
িকেশার র ন দ।

াম: +, ডাকঘর: শফািলপাড়া 
উপেজলা: রামগ , জলা: ল ী র।

াম: +, ডাকঘর: শফািলপাড়া 
উপেজলা: রামগ , জলা: 
ল ী র।

২৩/১২/১৯৯২ ল ী র

এস.এস.িস-এ 
িড.এম.এফ-পাস

৮১৪৭৫৬৪  
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-



১৪৭১

ামলী রানী িপতাঃ 
নেগন চ  মহ ।

াম: শংকর র, বটপাড়া, ডাকঘর: 
+উপেজলা: বদরগ ,  জলা: 
রং র।

াম: শংকর র, বটপাড়া, 
ডাকঘর: +উপেজলা: বদরগ ,  
জলা: রং র।

১০/০৭/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

৩য়

৮২০৯২৫৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৭২

মাঃ ফরহাদ হাসাইন 
স জ িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

দািড়য়া র, মাধাইয়া, মাধাইয়া 
বাজার, দিব ার, িম া-৩৫১০।

দািড়য়া র, মাধাইয়া, মাধাইয়া 
বাজার, দিব ার, িম া-৩৫১০।

১৫/১১/১৯৯৬ িম া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ

৮৫৮২৯২১ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৭৩

এম.এ বাসার ী 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান ী।

াম: রাদ র, ডাকঘর: অ র র, 
উপেজলা: চাি না, জলা: িম া।

াম: রাদ র, ডাকঘর: অ র র, 
উপেজলা: চাি না, জলা: িম া। ১৫/১১/১৯৯৪ িম া

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৮৫৮২৯১৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৭৪

সােরায়ার হাসাইন 
িপতা: আ ল মা ান।

দািড়য়া র, মাধাইয়া, মাধাইয়া 
বাজার, দিব ার, িম া-৩৫১০।

দািড়য়া র, মাধাইয়া, মাধাইয়া 
বাজার, দিব ার, িম া-৩৫১০। ১৬/১২/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৮৫৮২৯১৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৭৫

আ ল মা ান িরয়াজ 
িপতা: আ র রিহম।

১৬৮/১, আেনায়ারা র, ৪, দশনা, 
দা ড় দা, য়াডা া।

১৬৮/১, আেনায়ারা র, ৪, দশনা, 
দা ড় দা, য়াডা া। ০৭/০৭/১৯৯৮ য়াডা া

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

৩৮৮৯২৬৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৭৭

দীপক মার সরকার 
িপতা: িবমল চ  
সরকার।

বািড় নং-৩০, ব হািজপাড়া, 
রাম রা, ঢাকা।

াম: দি ণ প িড়য়া, 
ডাকঘর:গড়াইচ দড়া উপেজলা: 
আলফাডা া, জলা: ফিরদ র। ১২/১২/১৯৯০ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯১২৯৭৭৮ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮১

মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আরমান 
আলী।

াম: হাতীখলা, ডাকঘর: উ রী, 
উপেজলা:গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: হাতীখলা, ডাকঘর: উ রী, 
উপেজলা:গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০৮/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯৯

০৭১৬০৮৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৮২

এনােয়ত হােসন িপতা: 
মাঃ িছি ক।

বািড় নং-৪২, রাড নং-০১, ক নং-
এ, মহানগর, েজ , ওয়াপদা 
রাড, পি ম রাম রা, িখলগাও, 

ঢাকা।

াম: + ডাকঘর: ল মবাগ, 
উপেজলা: চরফ াশন, জলা: 
ভালা। ০১/০২/১৯৯০ ভালা

দািখল-৪.৬৭ -
আিলম৪.৯২      াতক-

২য়

৯৭১৮০৮০ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৮৩

মন চ  িপতা: অ ল 
চ  িব াস।

হােসম ছা বাস, ম-৩০৬, 
কাঠপি , আগানগর, করানীগ , 
ঢাকা।

বমােলাপাড়া, অঅগানগর, 
করানীগ , ঢাকা। ০২/০১/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

১৫৩৭০৪৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৮৪

মাঃ কিবর হােসন 
িপতা: মাঃ তাহাহার 
হাওলাদার।

৬৭, র বালী সরদার রাড, 
রাদ র, ৫২, গ ািরয়া, 

কদমতলী, ঢাকা।

াম: উ র য়াখালী, ডাকঘর: 
চলাভা া, উপেজলা: আমতলী, 
বর না। ০১/০১/১৯৮৯ বর না

দািখল-৩.২৫   আিলম-
৩.৫০   াতক-২য়       

   াতেকা র-২য়

৫৭৮৪৭৩০ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৪৮৫

মাঃ আসা ামান 
িপতা: মাঃ আফা ল 
কিরম।

াম: রাঘাইচাট, ডাকঘর: + 
উপেজলা: গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: রাঘাইচাট, ডাকঘর: + 
উপেজলা: গফরগ ও, জলা: 
ময়মনিসংহ।

১৩/০৮/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৮৪১৮৩২৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৮৬

মাঃ সিলম আহে দ 
িপতা: মাঃ ফিরদ 
উি ন আহে দ।

১৪৮৩/১ ব আদশ পাড়া উ র খান 
ইউিনয়ন, উ র খান তজগ ও, 
সােকল, ঢাকা।

১৪৮৩/১ ব আদশ পাড়া উ র 
খান ইউিনয়ন, উ র খান 
তজগ ও, সােকল, ঢাকা। ২১/১০/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-এ- 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

িব

৯৪০১২১৭ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৮৯

আি তারা িপতা: মাঃ 
লৎফর রহমান।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: মাবারক পাড়া, ডাকঘর: 
দশনা, উপেজলা: দা ড় দা, 
জলা: য়া া। ১৬/০৮/১৯৯০ য়াডা া

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-২য়

৮৫৮২৮৬৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৪৯০

মাঃ শািহন খান িপতা: 
খিল র রহমান খান।

শরীফ কি উটার অ া  ফেটা াট 
(জাতীয় স ােবর িবপরীেত), 
১৪/১, তাপখানা রাড, ঢাকা।

াম: মলংচড়া, ডাকঘর: নােগর 
পাড়া, উপেজলা: গাসাইর হাট, 
জলা: শরীয়ত র। ০৭/০৩/১৯৯৫ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

১৩১২২৪৭ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯১

আিখ আ ার িপতা: 
ইসকা র িময়া।

যে : মাঃ কা ন িময়া, ১/২৪-
িজ, দি ণ গদাপাড়া, ( দওয়ান 
মি ল), গদা, ঢাকা।

াম: আ কা া, ডাকঘর: 
আটপাড়া, উপেজলা: আটপাড়া, 
জলা: ন েকানা।

০১/০৮/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.২০

১৩১২২৪৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৯৫

মাঃ িহেমল খান িপতা: 
মাঃ হলাল উি ন।

যে : ফাহিমদা জাহান মা িমক 
ও উ  মা িমক িম া বাড, 
বিরশাল।

ামা:+ ডাকঘর:  রাইন র, 
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী।

১০/০২/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

২৮৬২৬৫২ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৪৯৭

মাঃ মা দ রানা িপতা: 
মাঃ আ ল মােলক।

াম: ব করমজা, ডাকঘর:করমজা 
(ভায়া বড়া), উপেজলা: সাি য়া, 
জলা: পাবনা।

াম: ব করমজা, 
ডাকঘর:করমজা (ভায়া বড়া), 
উপেজলা: সাি য়া, জলা: পাবনা। ১৫/০৪/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য় াতেকা র-১ম

৭৬৮০৩৮৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫০০

মন চ  দাস িপতা: 
ত: কা  লাল দাস।

াম: দশওয়ালী পি , ডাকঘর: 
িম া, উপেজলা: িম া সদর , 

জলা:  িম া।

াম: দশওয়ালী পি , ডাকঘর: 
িম া, উপেজলা: িম া সদর , 

জলা:  িম া। ০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৭৫৩৮৬৩৩ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫০২

মাহা দ মিহ উি ন 
িপতা: মাঃ লাল িময়া।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

পাছদির া, ৬নং রাজগাতিৰ, 
পাছদির া, না াইল, ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

দািখল-৩.০০   আিলম-
২.৯২  ফািজল-২য়

৯৭১৮১৬৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-



১৫০৩

মাহা দ ইয়ািসন আল 
আরাফাত িপতা; আ ল 
আিজজ।

কাম ল সােহেবর বাড়ী, বািহর 
টংরা িন মবাগ, সা িলয়া, ডমরা, 

ঢাকা।

াম: উ র জয় র বািড় ীজ, 
ডাকঘর: দরগাতলী হাট, 
উপেজলা: জয় রহাট সদর জলা: 
জয় রহাট।

২৫/০৫/১৯৯১ জয় রহাট

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ 

াতক-৩.০১

১৫৯৭৬৯৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫০৫

রাজীব চ  দাস িপতা: 
ম  দন দাস।

াম: পি ম রামনগর, ডাকঘর: 
রামনগর, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী।

াম: পি ম রামনগর, ডাকঘর: 
রামনগর, উপেজলা: দাগন ঞা, 
জলা: ফনী। ২১/১২/১৯৮৯ ফনী

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-৩য় াতেকা র-

২য়

৬১৭২২০৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫০৬

মাঃ েবল হােসন 
িপতা: মাঃ তােহর আলী।

াম:+ ডাকাঘর:বিলয়া বাড়ী, 
উপেজলা িসংড়া, জলা: নােটার।

াম:+ ডাকাঘর:বিলয়া বাড়ী, 
উপেজলা িসংড়া, জলা: নােটার। ১৫/০৬/১৯৯৬ নােটার

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.২৭

১৪০৮৬১৭৪৬/১৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫০৮

মাঃ জাকািরয়া মা দ 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিমন।

াম: িদয়াড় বাঘইল, ডাকঘর: 
িদয়াড় সাহা র, উপেজলা: ঈ রদী, 
জলা: পাবনা।

াম: িদয়াড় বাঘইল, ডাকঘর: 
িদয়াড় সাহা র, উপেজলা: 
ঈ রদী, জলা: পাবনা। ১৮/১০/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
িডে ামা-৩.০৯

৭২৯১৪৮৯ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০৯

মাহা দ তােয়ব 
হােসন িপতা: আ ল 

আিজজ।

কাম ল সােহেবর বাড়ী, বািহর 
টংরা িন মবাগ, সা িলয়া, ডমরা, 

ঢাকা।

াম: উ র জয় র বাড়ী ি জ, 
ডাকঘর: দরগাতলী হাট, 
উপেজলা: জয় রহাট সদর জলা: 
জয় রহাট।

০৫/০৪/১৯৯৪ জয় রহাট

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

১৫৯৭৬৯৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫১০

মাঃ রতন িময়া িপতা: 
মাঃ বা ল িময়া।

এ/৪৭/এ, রলওেয় কেলানী, ১১, 
শাি নগর, শাহজাহান র, ঢাকা।

ব র ল র, ৫৬, আ াফাবাদ, 
কামরা ীর চর, ঢাকা। ০১/০৫/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.৮৭

১০৬১১৪৩ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫১১

ডািলয়া চৗ রী িপতা: 
মাঃ িজয়াউর রহমান 
চৗ রী।

াম: বয়রা, লনা, ডাকঘর: 
িজিপও, উপেজলা: সানাডা া, 
জলা: লনা।

াম: শখালী, ডাকঘর: ছা াড়া, 
উপেজলা: শািলখা, জলা: মা রা। ১৩/১২/১৯৯৬ মা রা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭৮৫৮০২৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫১২

মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতা: ত: মা ার 
হােসন।

াম: াংক কেলানী গাইটাল, 
ডাকঘর: + উপেজলা: িকেশারগ  
সদর, জলা: িকেশারগ ।

াম: াংক কেলানী গাইটাল, 
ডাকঘর: + উপেজলা: িকেশারগ  
সদর, জলা: িকেশারগ । ০১/০১/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২.২৯

৮১৪৬৬৮৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫১৩

িমতা িশরালী িপতা: 
হংশ িশরালী।

াম:+ডাকঘর: মািনকদাহ, 
উপেজলা: গাপালগ , জলা: 
গাপালগ ।

াম:+ডাকঘর: মািনকদাহ, 
উপেজলা: গাপালগ , জলা: 
গাপালগ । ২১/০২/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

২৬৯৪২৬০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৫১৫

মাঃ আ  আলী সােবর 
িপতা: ত: নােদর আলী 
হাওলাদার ।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: ড়াম মদার, ডাকঘর: 
তালবাড়ী বলই িনয়া, উপেজলা: 
বতাগী, জলা: বর না।

০৬/০৩/১৯৮৮ বর না

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-১ম

০৬৬৬৮৪৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫১৬

শা না ম ল িপতা: 
খাকন ম ল।

াম: আড়ৎ ারপি , ডাকঘর: + 
উপেজলা: ঝালকাঠী, জলা: 
ঝালকাঠী।

াম: আড়ৎ ারপি , ডাকঘর: + 
উপেজলা: ঝালকাঠী, জলা: 
ঝালকাঠী।

১২/১০/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২.৯৫

১৩৯৩১৫৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫১৮

মাঃ ইব ল সাঈদ রানা 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

াম: মাড়ােদওরা, ডাকঘর: ভাইট 
কাি , উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: মাড়ােদওরা, ডাকঘর: ভাইট 
কাি , উপেজলা: ল র, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২.৮৩

৭৫৬৫৫১৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫২০

মাঃ রা ামান 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক।

াম: িবিহ াম, ডাকঘর: 
কামারপাড়া, উপেজলা: 
শাজাহান র, জলা: ব ড়া।

াম: িবিহ াম, ডাকঘর: 
কামারপাড়া, উপেজলা: 
শাজাহান র, জলা: ব ড়া। ০১/০১/১৯৮৭ ব ড়া

দািখল-৩.৩৩  আিলম-
২.৫৮   াতক-২য় 

াতেকা র-১ম

৬৭৭২০০১ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫২১

মাঃ সােহল রানা 
িপতা: মাঃ আকতার 
আলী।

দয় ক হাউস, বা ল টাওয়ার, 
৩৫, বাংলাবাজার, ঢাকা সদর 

া র, ঢাকা।

াম: হািকম র, ডাকঘর: 
কালীগ , উপেজলা: দবীগ ,  
জলা: প গড়।

১১/০১/১৯৮৮ প গড়

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২.৯৯

৯৭১৭৫৯৬ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫২২

আফেরাজা আ ার 
িপতা: মাঃ ইউ ফ 
আলী।

াম: জািমলনগর, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: ব ড়া।

াম: জািমলনগর, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
ব ড়া।

০৪/০৪/১৯৯৩ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৯৩৯৩৮৭ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫২৩

হা দ মা ম িব াহ 
িপতা: ত: আ ল 
আিজজ।

বাসা নং-১৬৮, সড়ক নং-৮, ব 
গাড়ান, িখলগ ও, ঢাকা।

বাসা নং-১৬৮, সড়ক নং-৮, ব 
গাড়ান, িখলগ ও, ঢাকা। ০১/০১/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.০০

১৩০৯৯০৭ 
তািরিখ:  

০৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫২৪

মা রানী কমকার 
িপতা: িদিলপ চ  
কমকার।

াম: + ডাকঘর: ,ভা য়ারী, 
উপেজলা: সীতা , জলা: চ াম।

াম: + ডাকঘর: ,ভা য়ারী, 
উপেজলা: সীতা , জলা: 
চ াম। ০২/১১/১৯৯৪ চ াম

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫৫৩৯৪৪৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫২৫

মাঃ শিফ র রহমান 
িপতা: মিহউি ন।

৬২১/১, আেয়শা মি ল, আ  বকর 
সড়ক, ৯, ফনী, সদর, ফন।।

মিহউি ন সােহেবর 
বাড়ী,চর বিল, ১,চর জঅর, 

বাচর, নায়াখালী। ৩১/১২/১৯৯১ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৯৯২৭৪১ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫২৬

পী ষ চ  পাল িপতা: 
জ ািতময় পাল।

াম: মৗড়ী,  ডাকঘর: +উপেজলা: 
বা বল, জলা: হিবগ ।

াম: মৗড়ী,  ডাকঘর: 
+উপেজলা: বা বল, জলা: 
হিবগ ।

১৮/০৮/১৯৯০ হিবগ

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-১ম

১০৮০৮৭৪ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫২৮

মাঃ িহ র ইসলাম 
িপতা: ত: তফা ল 
হােসন।

ব া, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা।

ব া, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা। ৩০/০৬/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

০৪৬৮৩৫০/৪৬/২৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৩০

মাঃ কাম ামান 
িপতা: সাম ীন।

াম:  ডাকঘর: চর ি য়া, 
উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 
িকেশারগ ।

াম:  ডাকঘর: চর ি য়া, 
উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 
িকেশারগ ।

০৫/০১/১৯৯৫ িকেশারগ

দািখল-২.৬৯   আিলম-
২.৬৭

৮০৮৭৪৩৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৩১

মাঃ শািহন িময়া িপতা: 
মাঃ রেশদ িময়া।

াম: বড় বাকাইল, ডাকঘর: 
িহল র, উপেজলা: + জলা: 

বা ণবািড়য়া।

াম: বড় বাকাইল, ডাকঘর: 
িহল র, উপেজলা: + জলা: 

বা ণবািড়য়া।
১৫/০৩/১৯৯২ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৬৪১৫০৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৩২

মাইয়া িবনেত 
হাসাইন িপতা: মীর 
মাহা দ আউয়াল 
হাসাইন।

বাসা-৪, রাড-৯, ক-িস, সকশন-
৬, িমর র, প বী, ঢাকা।

বাড়ী নং-৪২৬, কাওলার 
ম পাড়া, দি ণখান, িখলে ত 
বাজার, দি ণখান, ঢাকা। ১১/১১/১৯৯৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫৭ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৬ 

াতক-৫.০০

১৪২৩৮২২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৩৩

মাঃ ন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ চ ন িময়া।

যে : মাঃ আ াস আলী, স ট 
িলিপকার রলওেয়, িলশ, 
হডেকায়াটাস, কমলা র, ঢাকা।

াম: চর ভাবনা, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র। ০১/০২/১৯৯৫ শর র

দািখল-৫.০০   আিলম-
৪.৪২

০৫৫০৮৫৩  
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৩৫

মাঃ তৗিহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ আমজাদ 
হােসন।

৭১১/িস, িখলগ ও উ  িব ালয়, 
িখলগ ও, ঢাকা।

াম: চাচিকয়া, ডাকঘর: 
িদলপাশার, উপেজলা: ভা ড়া, 
জলা: পাবনা।

১০/০৩/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-৩.৩১

০৭৮৩৯২৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৩৮

মাঃ িনজাম উি ন 
িপতা: রিশদ আলম।

াম: ব আ িদয়া, ডাকঘর: 
ধারহাট, উপেজলা: নায়াখালী 

সদর, জলা: নায়াখালী।

াম: ব আ িদয়া, ডাকঘর: 
ধারহাট, উপেজলা: নায়াখালী 

সদর, জলা: নায়াখালী। ০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৬৬৬৮০৭৪ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৩৯

মাঃ আ  বারহান 
িপতা: মাঃ আ ল 
কােশম।

াম: পাইকান, ডাকঘর: আলম 
িবিদতর, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র।

াম: পাইকান, ডাকঘর: আলম 
িবিদতর, উপেজলা: গংগাচড়া, 
জলা: রং র। ০৭/০১/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৪৮১৯৭ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪০

ইসরাত জাহান িপতা: 
মাঃ সকা র।

দি ণ ম ম হািলশহর, সহ ত 
আলী ীর বািড়, ২ নং মাইেলর 
মাথা, সইলস কেলানী, চ াম।

দি ণ ম ম হািলশহর, সহ ত 
আলী ীর বািড়, ২ নং মাইেলর 
মাথা, সইলস কেলানী, চ াম। ২৪/০৪/১৯৮৭ চ াম

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২.৭২

৪১২৫৬৪৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৫৪১

মা ািফ র রহমান 
েবল িপতা: আকতার 

আলী িসকদার।

াম: ঘােষরচর, ডাকঘর: 
গাপালগ  সদর, 

উপেজলা:+ জলা: গাপালগ ।

াম: ঘােষরচর, ডাকঘর: 
গাপালগ  সদর, 

উপেজলা:+ জলা: গাপালগ । ২৩/০৭/১৯৯৪ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৯১ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৮৭৮৪০৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৪২

ইমরান সরদার িপতা: 
ফার  সদরার।

শতদল স টিলিপ ও কি উটার 
িশ ণ ইিনি উট, রাড-০৬, 

বাড়ী-০৬ (২য়তলা), ক, এফ, 
িমর র-১, ঢাকা।

াম: খাপারপাড়, ডাকঘর: কা , 
উপেজলা: গাপালগ  সদর, 
জলা: গাপালগ । ১৪/১০/১৯৯৬ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

০৮৯৬১৬০ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৪৪

কাকলী আ ার িপতা: 
মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ।

যে : মাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
ওয়াকশপ এ  াবেরটরী, 
বাংলােদশ, অঅবহাওয়া অিধদ র, , 
আবহাওয়া ভবন, আগারগ ও, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: খামার বা িনয়া, ডাকঘর: 
বা িনয়া কাছারী বাজার, 
উপেজলা: ডামার, জলা: 
নীলফামারী। ২২/০৭/১৯৮৮ নীলফামারী

এস.এস.িস-২.২০ 
এইচ.এস.িস-২.১৩

৮৫৮২৯২২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৪৫

িম  আ ার িপতা: 
মাঃ আব ল চা ার 
চৗ রী।

১২৭ নবীগ  রাড, নবীগ , ২৪, 
নবীগ , ব র, নারায়নগ ।

১২৭ নবীগ  রাড, নবীগ , ২৪, 
নবীগ , ব র, নারায়নগ । ০১/০৬/১৯৮৭ নারায়নগ

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.২০

৭৬৭৪৯০৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৪৮

মাঃ এনা ল হক 
চৗ রী িপতা: ত: 
য়ািময়া চৗ রী।

চৗ রী পাড়া, ০২-নং ধামতী, 
দিব ার, িম া-৩৫১০।

চৗ রী পাড়া, ০২-নং ধামতী, 
দিব ার, িম া-৩৫১০। ০১/১০/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-৩য়

৮১৯৬৮৩৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৪৯

িবনয় ব  িপতা: িবমল 
ব ।

াম: + ডাকঘর: উল র, উপেজলা: 
গাপালগ  সদর, জলা: 
গাপালগ ।

াম: + ডাকঘর: উল র, 
উপেজলা: গাপালগ  সদর, 
জলা: গাপালগ ।

১৫/১০/১৯৮৮ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

০৮৯৭৮১৩ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৫১

মাঃ আিরফ হােসন 
িপতা: মাঃ শাহা ীন।

াম: ব নাথ র, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: লাল র, 
জলা: নােটার।

াম: ব নাথ র, ডাকঘর: 
গাপাল র, উপেজলা: লাল র, 
জলা: নােটার।

১৫/০৫/১৯৮৯ নােটার

এস.এস.িস-২.৬০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৭৫৪০০৪৭ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৫২

মাঃ ইিলয়াস িপতা: 
মাঃ আব র রা াক।

াম:পি ম আঠারগািছয়া, ডাকঘর: 
সানাখালী,  উপেজলা: আমতলী, 

বর না।

াম:পি ম আঠারগািছয়া, 
ডাকঘর: সানাখালী,  উপেজলা: 
আমতলী, বর না। ০২/০১/১৯৮৭ বর না

দািখল-৪.২৫   আিলম-
৩.৬৭   াতক-৩য় 

াতেকা র-২য়

৭৪২২৬৭০ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫৩

পী ষ মার রায় িপতা: 
মার চ  রায়।

াম: দঃ িততপাড়া, ডাকঘর: 
িডমলা, উপেজলা: িডমলা, জলা: 
নীলফামারী।

াম: দঃ িততপাড়া, ডাকঘর: 
িডমলা, উপেজলা: িডমলা, জলা: 
নীলফামারী।

০৪/০১/১৯৯০ নীলফামারী

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-১.৬৩ 

াতক-২য়

৮১৬১৮৪২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-



১৫৫৪

মাঃ শির ল হােসন 
িপতা: মাঃ কােশম।

াম: দি ণ কাকারা ডাকঘর: + 
উপেজলা: চকিরয়া, জলা: 
ক বাজার।

াম: দি ণ কাকারা ডাকঘর: + 
উপেজলা: চকিরয়া, জলা: 
ক বাজার।

০৪/০২/১৯৮৭ ক বাজার

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 

াতক-২য়

৬৯৪৫৩২৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৫৬

মন ঘাষ িপতা: িনমল 
ঘাষ।

াম: দিরর ল র, ডাকঘর: 
রাখালগা, উপেজলা: বােগরহাট 
সদর জলা: বােগরহাট।

াম: দিরর ল র, ডাকঘর: 
রাখালগা, উপেজলা: বােগরহাট 
সদর জলা: বােগরহাট। ১ি◌০/১১/১৯৯১ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৭২০৬০২৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৫৮

মাঃ ফা ল হক িপতা: 
মাঃ এনা ল হক।

াম: িমি  পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা:+ জলা: চ পাই 
নবাবগ ।।

াম: িমি  পাড়া, ডাকঘর:+ 
উপেজলা:+ জলা: চ পাই 
নবাবগ ।।

০১/০১/১৯৮৯ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

০৬৬৬৬৬৪ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৬০

মাঃ মিহ ল হাসান 
িপতা: মাঃ হািসম 
উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাছদির া, ডাকঘর: 
পাছদির া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০২/০৩/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-১.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯ 

াতক-২য়

১৩১০৩৯৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৬১

গাপাল চ  ধর িপতা: 
ল ণ চ  ধর।

াম: হিরিকেশার রায় রাড, 
ডাকঘর: + উপেজলা: + জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম:হিরিকেশার রায় রাড, 
ডাকঘর: + উপেজলা: + জলা: 
ময়মনিসংহ। ০১/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-এ- 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৭৩৩২৯৫২ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬২

মাঃ আশরা ল আলম 
িপতা: ত: গালজার 
হােসন।

াম: উ ম উ র পাড়া, ডাকঘর: 
হাজীরহাট, উপেজলা:  রং র সদর, 
জলা: রং র।

াম: উ ম উ র পাড়া, ডাকঘর: 
হাজীরহাট, উপেজলা:  রং র 
সদর, জলা: রং র। ১৯/০৮/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য়

৪৯৪৮২৫২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬৩

েয়ল িময়া িপতা: মাঃ 
ই ত আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: জািগর কািজয়াকা া 
পি ম, ডাকঘর: + উপেজলা: 

ল র, জলা: ময়মনিসংহ। ১৪/০৩/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩১ 

াতক-৩.২৪

৯৭১৭৭৮২ তািরিখ: 
 ১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬৪

মাছাঃ সরাত জাহান 
ঁই িপতা: মাঃ শাম ল 

হক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তারাকাি , ডাকঘর: 
মরাকা া, উপেজলা: 
িলয়ারচর, জলা: িকেশারগ । ০৩/০১/১৯৯১ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৯৮৬৭৫৩৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬৫

মাহা দ আসা ামান 
িপতা: মাঃ আ ল 
হােসন।

ট-১৬২, রাড-০২, দি ণ গ ও, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা।

ট-১৬২, রাড-০২, দি ণ গ ও, 
বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা। ৩০/০১/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৪

০৭৮০৫১৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-



১৫৬৬

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা: আব ল হা ান।

যে : মাঃ আল-আিমন ধা, 
স টিলিপকার, কাম কি উটার 
অপােরটর (িপ.এ), বাংলােদশ 
জিরপ অিধদ র, িতর া সােভ 
পিরদ র, তজগ ও, ঢাকা।

ামা: +ডাকঘর: কািছপাড়া,  
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী।

২৫/০১/১৯৯৫ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

১৩১০৩৪২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৬৭

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ কা াদ 
হােসন।

িজ-৯/১৫, বিদউ ামান লইন, 
িবওএফ, গাজী র, গাজী র সদর, 
গাজী র।

াম: বালয়া মািসম র, ডাকঘর: 
বা য়া মািসম র, উপেজলা: 
িমঠা র, জলা: রং র। ০৯/০৩/১৯৯৫ রং র

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.০৩

৭৪১৪০৫১  
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬৮

মাঃ মন গাজী িপতা: 
মাঃ আ ল স ার গাজী।

দেলায়ার ফািনচার মাট, িজ.িপ.চ-
৪৩/৭, ওয়ারেলসেগট, লশান 
ঢাকা।

াম: চরবাটারাকাি , ডাকঘর: 
দি ণ িক কাঠী, উপেজলা: 
ঝালকাঠী সদর, জলা: ঝালকাঠী। ১২/১০/১৯৮৮ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২৬০

০৭৬৯৩১০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৬৯

রহ মা লতানা িপতা: 
মাঃ নািসর উি ন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আরামবাগ, ডাকঘর: + 
উপেজলা: প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

২০/১১/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৫৯৭৭১৮ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭০

বা েদব ব  িপতা: 
িনমল মার ব ।

াম: ডাকঘর: য়ারডা া, 
উপেজলা: আশা িন, জলা: 
সাত ীরা।

াম: ডাকঘর: য়ারডা া, 
উপেজলা: আশা িন, জলা: 
সাত ীরা। ২৬/১০/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৭৫৫০৬০৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭১

কাম ল হাসান িপতা: 
আ র রহমান।

াম: িড়খালী, ডাকঘর: 
হাগলা িনয়া, উপেজলা: নািজর র, 
জলা: িপেরাজ র।

াম: িড়খালী, ডাকঘর: 
হাগলা িনয়া, উপেজলা: 

নািজর র, জলা: িপেরাজ র। ১৮/০৭/১৯৮৭ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য়

০৮৭৮৩১৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭২

মাঃ খােলদ মাশাররফ 
খান িপতা: র আিজজ 
আহমদ খান।

৪ নং মাি পারপাস কেলানী, 
হা য়া, িফসারী রাড, ৮ নং 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ ।

৪ নং মাি পারপাস কেলানী, 
হা য়া, িফসারী রাড, ৮ নং 
িকেশারগ  সদর, িকেশারগ । ২২/০৬/১৯৯১ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৮১৪৬৬৯৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭৬

মাহ দা আ ার িপতা: 
মাঃ িসরা ল।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কাজলা, ডাকঘর: কাজলা, 
উপেজলা: তাড়াইল, জলা: 
িকেশারগ ।

১৮/০২/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.২০

০৮৭৮৪০৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-



১৫৭৭

আেলয়া ফরেদৗস 
িপতা: আ ল আওয়াল 
খান।

াম: ভাওয়ািলয়াবা , ডাকঘর: 
ভাওয়ািলয়াবা , উপেজলা: ভা কা, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: ভাওয়ািলয়াবা , ডাকঘর: 
ভাওয়ািলয়াবা , উপেজলা: 
ভা কা, জলা: ময়মনিসংহ। ১১/০২/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

০৫১৬৯০৭/০১ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭৮

জয়নাল আবিদন িপতা: 
মাতাহার হােসন।

৬৪, পাতলাখানেলন, ৪৩, া র, 
ঢাকা।

িছি ক আহ েদর বাড়ী, দি ণ 
ক মা, ৯ নং ভ র, কেরয়া 
বাজার, ছাগলনাইয়া, ফনী। ০৮/০৭/১৯৯৪ ফনী

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৯৯০৫০৫৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৭৯

মাছাঃ রােহনা বগম 
িপতা: মাঃ 
মা ািফ র রহমান।

িদ াই শটহ া  এ  কি উটার 
িনং স ার, ১০৫/১০৬, 
ি েযা া, পার মােকট, ৪থ 

তলা, িমর র-১, ঢাকা।

াম: হির র, ডাকঘর: 
ময়দানিদঘী, উপেজলা: বাদা, 
জলা: প গড়। ২৫/১০/১৯৯১ প গড়

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২.৮৮

০৮৯৭৫০২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৮১

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতা: ত: আব ল 
খােলক িময়া।

াম: কানা াম, ডাকঘর: তালমা, 
উপেজলা: নগরকা া, জলা: 
ফিরদ র।

াম: কানা াম, ডাকঘর: তালমা, 
উপেজলা: নগরকা া, জলা: 
ফিরদ র। ০৩/০১/১৯৯১ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২.৭৪

০৭৪৭৭১৭  
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৮৩

মাঃ কাম ল হােসন 
িপতা: মাঃ রাকন 
উি ন।

যে : মাঃ রাকন উি ন, ক  
নং-১১২, ভবন নং-০৩, জন শাসন 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: কসবা, ডাকঘর: কসবা, 
উপেজলা: কসবা, জলা: 
া ণবািড়য়া। ১৩/০২/১৯৮৮ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-২য়

০৮৯৬৭৭৮ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৮৪

িব ম ম মদার িপতা: 
মরন ম মদার।

াম: চরপাবতী, ডাকঘর: ব রহাট, 
উপেজলা: কা ানীগ , জলা: 
নায়াখালী।

াম: চরপাবতী, ডাকঘর: 
ব রহাট, উপেজলা: কা ানীগ , 
জলা: নায়াখালী। ২২/১০/১৯৮৮ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২য়

০৭১৫৪৯৮ তািরিখ: 
 ১১/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৮৫

আছমা আ ার িপতা: 
আওলাদ হােসন।

াম: গড়ামারা, ডাকঘর: গাহাইল 
বাড়ী, উপেজলা: িমজা র, জলা: 
টাগাইল।

াম: গড়ামারা, ডাকঘর: 
গাহাইল বাড়ী, উপেজলা: 

িমজা র, জলা: টাগাইল।
০৬/০৭/১৯৮৭ টাংগাইল

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪৫

৭১০৩৬৩৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৮৬

সাি র ইসলাম িপতা: 
মাঃ সাই ল ইসলাম।

াম: বাবনাবাজ, ডাকঘর:প ীতলা, 
উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ ।

াম: বাবনাবাজ, 
ডাকঘর:প ীতলা, উপেজলা: 
প ীতলা, জলা: নওগ ।

২০/১১/১৯৯৪ নওগ

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

৭৭৮০৮৫৪ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৮৮

নাজমা খা ন িপতা: 
মাঃ রিফক উ ীন।

াম: প চেরাখী, ডাকঘর: ভািষনী, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

াম: প চেরাখী, ডাকঘর: 
ভািষনী, উপেজলা: তালা, জলা: 

সাত ীরা।
০১/০৩/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৪

৭৪৫৮৭৩১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-



১৫৮৯

মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতা: আ ল গ র।

যে : মাঃ জিসম উি ন 
াি গত কমকতা, অথৈনিতক 

স ক িবভাগ, ক নং-১৫, ক  
নং-১৮, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: কয়াভবানী র, ডাকঘর: 
কালা হাট, উপেজলা: বদলগাছী, 
জলা: নওগ । ০১/০৩/১৯৯৮ নওগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৬৬৬৭৯৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৯০

লক মার দ িপতা: 
মার চ  দ।

াম: দি ণ বতাগী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বতাগী, জলা: বর না।

াম: দি ণ বতাগী, ডাকঘর: + 
উপেজলা: বতাগী, জলা: বর না। ০১/০১/১৯৯৩ বর না

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

০৬৬৬৮০১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৯১

মাঃ রােসল িপতা: 
মাঃ ল ইসলাম।

াম: স জবাগ, ডাকঘর: প য়াখালী 
সদর, উপেজলা: প য়াখালী সদর, 
জলা: প য়াখালী।

াম: স জবাগ, ডাকঘর: 
প য়াখালী সদর, উপেজলা: 
প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

১৫/০৩১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৩১৫০২৬২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৯২

নীত মার হাওলাদার 
িপতা: সে াষ চ  
হাওলাদার।

াম: বহালা, ডাকঘর: বহালা, 
উপেজলা: তালতলী, জলা: বর না।

াম: বহালা, ডাকঘর: বহালা, 
উপেজলা: তালতলী, জলা: 
বর না। ০৫/০১/১৯৯০ বর না

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৭৫১০৪৭৪  
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৯৩

মাঃ রািক ল হাসান 
িপতা: মাঃ মক ল 
আহ দ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চা বাগান, ভাড়া, ডাকঘর: 
+ উপেজলা: গাজী র সদর, 
জলা: গাজী র। ১০/০৩/১৯৮৭ গাজী র

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-২য়

৯৭১৭৯৬৭ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৪

ধনজয় দব িপতা: 
েধন দব।

াম: পীরমা দ, ডাকঘর: নািশর 
ম ল হাট, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়।

াম: পীরমা দ, ডাকঘর: নািশর 
ম ল হাট, উপেজলা: বাদা, 
জলা: প গড়।

২০/০৫/১৯৮৭ প গড়

এস.এস.িস-২.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-১ম

৮১২৯৭৭৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৫৯৬

নাজ ল হাসান িপতা: 
বারহান উি ন।

াম: কমল র ম পাড়া, ডাকঘর: 
ভরব, উপেজলা: ভরব, 

িকেশারগ ।

াম: কমল র ম পাড়া, ডাকঘর: 
ভরব, উপেজলা: ভরব, 

িকেশারগ ।

১২/০২/১৯৯০ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৪২ 
এইচ.এস.িস-১.৫০

৯৭১৭৯৩৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯৭

মাঃ জা া ল ফরেদৗস 
িপতা: মাঃ আফছার 
আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ফিরদ র, ডাকঘর: 
ফিরদ র, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র।

২৬/১০/১৯৯৭ রং র

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

১৩১০২৪০ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৫৯৮

মাছাঃ পারভীন 
আকতার  িপতা: মাঃ 
লাল িময়া:

াম: তাজহাট, ডাকঘর:মািহগ , 
উপেজলা: রং র সদর, জলা: 
রং র।

াম: তাজহাট, ডাকঘর:মািহগ , 
উপেজলা: রং র সদর, জলা: 
রং র। ২৪/০৫/১৯৮৮ রং র

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮২০০২১২ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৫৯৯

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ 
মা ািফ র রহমান।

যে : মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপ.ও), ম ও আপীল াই নাল, 
৪৩ কাকরাইল, ৪ আ মান মিফ ল 
ইসলাম রাড, ঢাকা-১০০০।

াম: িগির াম, ডাকঘর: 
শিফক র, উপেজলা: রানীনগর, 
জলা: নওগ । ২০/০৬/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২৯ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৮৯৭৮৫১ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬০০

মাঃ িম  রহমান 
িপতা: ত: আ ল 
আিজজ।

রা ামা , ভা ােমাড়, খাচাবাড়ী, 
লবাড়ী, লবাড়ী ৫৬০০, 
িড় মা।

রা ামা , ভা ােমাড়, 
খাচাবাড়ী, লবাড়ী, লবাড়ী 

৫৬০০, িড় মা।
১১/০৫/১৯৯১ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৩০১১৭৫৫ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬০১

এরশাদ আলী িপতা: 
মাঃ মিজবর রহমান।

৩১৪/৩১৪-এ ব কাজীপাড়া, 
িমর র, কাফ ল, ঢাকা।

বরলী নবাব র পদমদী 
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী।

২০/০৮/১৯৮৭ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯১২৯৭৯৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬০৩

মাঃ ফরেদৗস আহমদ 
িপতা: মাঃ পিনর 
উি ন।

াম: নাগরাজ র, ডাকঘর: 
যাবাবািড়, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

াম: নাগরাজ র, ডাকঘর: 
যাবাবািড়, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

১৭/০৫/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.২৫

৩০১১৭৫০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬০৬

সারওয়ার ইবেন মাহ দ 
িপতা: গালাম মাহা দ 
মা া।

িব-১২২/৮-িস (প া), এ.িজ.িব 
কেলানী, হাসপাতাতল জান, ১০ 
নং ওয়াড, ঢাকা দি ণ িস  
কােপাঃ িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা।

করপাড়া, বা য়াখালী, করপাড়া, 
নবাবগ , ঢাকা।

০৪/০২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.২৫৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

০৯৪৩১৯০ 
তািরিখ:  

৩১/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬১১

মাসাঃ িনরা খা ন 
িপতা: মাঃ খাই ল 
ইসলাম।

াম: মনাকষা ( চৗ রী পাড়া), 
ডাকঘর: মনাকষা, উপেজলা: 
িশবগ , জলা: চ পাই নবাবগ ।

াম: মনাকষা ( চৗ রী পাড়া), 
ডাকঘর: মনাকষা, উপেজলা: 
িশবগ , জলা: চ পাই নবাবগ । ১২/১০/১৯৯৬ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-এ

৭০৫৪২৭৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬১২

মাসাঃ শাম ন নাহার 
িপতা: মাহাঃ মাহ ব 
উল আলম।

াম: একবর র, ডাকঘর: 
িবেনাদ র, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: চ পাই নবাবগ ।

াম: একবর র, ডাকঘর: 
িবেনাদ র, উপেজলা: িশবগ , 
জলা: চ পাই নবাবগ । ২৮/০১/১৯৮৭ চ পাই নবাবগ

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৫৪০০৪৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬১৩

মািসখা মা ারী মীম 
িপতা: মাঃ এস.এম. এ 
মা ান।

াম: + ডাকঘর: ছাটদাপ, 
উপেজলা:আেটায়ারী, জলা: 
প গড়।

াম: + ডাকঘর: ছাটদাপ, 
উপেজলা:আেটায়ারী, জলা: 
প গড়। ১৩/০৮/১৯৯৪ প গড়

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

০৪৯৭৭৫১ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১৫

মাঃ মক দার রহমান 
িপতা: আ াহ।

াম: উ ম বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
উ ম হািজর হাট, উপেজলা: রং র 
সদর, জলা: রং র।

াম: উ ম বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
উ ম হািজর হাট, উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র। ১৩/০১/১৯৮৭ রং র

দািখল-৩.৯২   আিলম-
২.৫৮   াতক-১ম 

াতেকা র-১ম

৮৯৯৯৫৯০ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬১৬

মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতা: মাঃ আ াছ 
িময়া।

াম: বগািদয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িকেশারগ  সদর, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: বগািদয়া, ডাকঘর: + 
উপেজলা: িকেশারগ  সদর, 
জলা: িকেশারগ ।

০১/১২/১৯৯২ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৯৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭৫

৮১৪৬৬৩২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬১৭

মাঃ মা ন কিবর 
িপতা: মাঃ আ র 
রিহম।

যে : মাঃ আ ল আলীম, বাসা 
নং-২২১/১/এ (৪থ তলা), রাড নং-
০২, উ র ামলী, ঢাকা।

াম: পি ম নাওডা া, ডাকঘর: 
বাকেরর হাট, উপেজলা: উিল র, 
জলা: িড় াম। ১০/০৫/১৯৮৬ িড় াম

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪০৮

০৩৯৪১৭৭ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬১৮

রখা ম ল িপতা: শাি  
ম ল।

শাি  িনবাস, হাজী আ ল বােরক 
রাড, আগানগর, করানীগ , 
করানীগ , ঢাকা।

শাি  িনবাস, হাজী আ ল 
বােরক রাড, আগানগর, 
করানীগ , করানীগ , ঢাকা। ১৫/০৯/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

১৫৩৭০৩৬ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬২০

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ িনয়ামত 
আলী।

াম: িগয়া, বটতলা পাড়া, 
ডাকঘর: িগয়া, উপেজলা: ি য়া 
সদর, জলা: ি য়া।

াম: িগয়া, বটতলা পাড়া, 
ডাকঘর: িগয়া, উপেজলা: 

ি য়া সদর, জলা: ি য়া।
০৮/০২/১৯৯০ ি য়া

এস.এস.িস-৩.৭৩ 
এইচ.এস.িস-৪.২২

১০২৪২৫৯ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬২১

লক চ  ধর িপতা: 
পিরেতাষ চ  ধর।

াম: িবয়াশ, ডাকাঘর: িবয়াশ, 
উপেজলা িসংড়া, জলা: নােটার।

াম: িবয়াশ, ডাকাঘর: িবয়াশ, 
উপেজলা িসংড়া, জলা: নােটার। ১৭/১০/১৯৯২ নােটার

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৫০২৭২০৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬২২

মাঃ বলাল হােসন 
িপতা: মাঃ আিন র 
রহমান।

াম: বাবনাবাজ, ডাকঘর:প ীতলা, 
উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ ।

াম: বাবনাবাজ, 
ডাকঘর:প ীতলা, উপেজলা: 
প ীতলা, জলা: নওগ ।

০৭/০৮/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৭৭৮০৮৫৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬২৪

মাঃ শাহিরয়ার ইসলাম 
িপতা: মাঃ শিফ ল 
ইসলাম।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: আড়াইউড়া, 
ডাকঘর:তালজা া  উপেজলা: 
তাড়াইল, জলা: িকেশারগ । ১২/০৮/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৮৯

০৭৬৯৩২১ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬২৫

মাঃ  লতান িপতা: 
মাঃ আ ল ওয়া দ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাছদির া, ডাকঘর: 
পাছদির া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৮১৬৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-



১৬২৬

মাঃ নাজ ল সািবক 
িপতা: ত: মাঃ আ র 
রিশদ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাছদির া, ডাকঘর: 
পাছদির া, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০৩/১৯৯৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০৮

৯৭১৮১৬৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬২৭

আহনাফ তাজওয়ার 
কিরম িপতা: এ.িব.এম 

ৎ ল কিরম।

হাি ং নং-৩৭০, মািনকদা পি ম 
১৫ নং ওয়াড, ঢাকা ক া নেম , 
ক া নেম , ঢাকা।

হাি ং নং-৩৭০, মািনকদা 
পি ম ১৫ নং ওয়াড, ঢাকা 
ক া নেম , ক া নেম , ঢাকা। ০১/০৬/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.০০

১১৪৯০৬৪ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২৮

শামীমা নাসিরন 
সািনয়া িপতা: মাঃ 

শাহ আলম তা কদার।

যে : মাঃ জািকর হােসন সলস, 
ােনজার, ইউিনেমড এ  

ইউিনেহলথ ৫/৮, ক-িস 
লালমা য়া, ঢাকা।

াম: তরচর, ডাকঘর: লাদী, 
উপেজলা: লাদী, জলা: বিরশাল

০৫/০৩/১৯৮৯ বিরশাল

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

১০৮১০৬৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩১

মাঃ আিজ ল হািকম 
িপতা: মাঃ রিফ ল 
ইসলাম।

াম: চর ভবানী র, ডাকঘর:চর 
খিরচা বাজার, উপেজলা: 
ময়মনিসংহ সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

াম: চর ভবানী র, ডাকঘর:চর 
খিরচা বাজার, উপেজলা: 
ময়মনিসংহ সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯১ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 

াতক-৩.২১

৭৫৬৫৪২০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩৩

মাছাঃ ন নাহার 
খা ন িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

াম: প  পাড়া, ডাকঘর: +, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া।

াম: প  পাড়া, ডাকঘর: +, 
উপেজলা: গাবতলী, জলা: ব ড়া। ১৫/১০/১৯৯৪ ব ড়া

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-উ ণ

১৪৬৪২৬৬ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৩৪

িদলারা জা াত জমী 
িপতা: আ ল লিতফ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: চর ভাবনা, ডাকঘর: 
নারায়নেখালা, উপেজলা: নকলা, 
জলা: শর র।

০১/১১/১৯৯৭ শর র

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৯৭১৭৯৮৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৩৫

মাঃ জলাল হােসন 
িপতা: মাঃ মক ল 
হােসন।

াম: রা ামা  ডাকঘর: 
খাচাবাড়ী, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

াম: রা ামা  ডাকঘর: 
খাচাবাড়ী, উপেজলা: লবাড়ী, 
জলা: িড় াম।

২৮//১২/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৩০১১৭৫৪ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩৭

মাছাঃ শারিমন 
লতানা িপতা: মাঃ 

আ র রা াক খ ন।

হাি  নং-৪১৮, আড় খী, নলডা া 
রাজবা , িঝনাইদহ।

হাি  নং-৪১৮, আড় খী, 
নলডা া রাজবা , িঝনাইদহ।

১৭/০৯/১৯৯১ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০ 

াতক-২য় াতেকা র-
২য়

৭৭৭১৫৮৫ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩৮

মাহা দ পারেভজ 
িময়া মাঃ শিরফ উি ন।

যে : আ ল বাশার িব-৯২, 
মািলবাগ চৗ রী পাড়া, ঢাকা।

াম: হাইধনখালী, ডাকঘ: 
জািদয়া, উপেজলা: কিরমগ , 
জলা: িকেশারগ ।

২৯/০৯/১৯৯৫ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

৯৭১৮১০৯ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৩৯

বা ল চ  দাস িপতা: 
িবিচ  মার দাস।

াম: রাদ র চৗ হনী, ডাকঘর: 
িম া সদর, উপেজলা: িম া 

সদর , জলা:  িম া।

াম: িস চী, ডাকঘর: কশনপাড়, 
উপেজলা: িম া সদর দি ণ , 
জলা:  িম া। ০১/০১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-িস াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৯৭১৭৫৮৬ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬৪১

মাঃ ব াল িপতা: মাঃ 
ম আলী খ ন।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: সড়ক জাড়খালী, ডাকঘর: 
ন ন হাট, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝােলাকাঠী। ১০/০৪/১৯৯৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৪৯৭৫৭২ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪২

মাঃ বােয়র আলম 
িপতা: মাঃ শাহ আলম 
হাওলাদার।

যে : িশউলী আ ার, মি পিরষদ 
িবভাগ, ভবন নং-০১, ম নং-১১৬, 
(২য় তলা), বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

াম: িশয়ালকাঠী, ডাকঘর: 
জালাগাতী , উপেজলা: কাউখালী, 
জলা: িপেরাজ র। ১২/০৩/১৯৯৪ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৮৯৯৯৫৩৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৪৩

এফ.এম রািফউল কিমর 
িপতা: মাঃ আ র 
রা াক ফিকর।

৩১২, িতধারা, ৬, দিনয়া, 
কদমতলী, ঢাকা।

াম: শালকী মা কাটা, ডাকঘর: 
অভয়পাশা, উপেজলা: আটপাড়া, 
জলা: ন েকানা। ৩০/১২/১৯৯৪ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

১৫৯৭৭৫১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৫

বা রাম রায় চৗ রী 
িপতা: ত: মেহ নাথ 
রায় চৗ রী।

াম: চৗ রী পাড়া, ডাকঘর: ন ন 
হাট, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়।

াম: চৗ রী পাড়া, ডাকঘর: ন ন 
হাট, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়। ২৫/০৪/১৯৮৭ প গড়

এস.এস.িস-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭১ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৬৭১৫১৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৪৬

স জ মার বমণ িপতা: 
িজৎ বমণ।

াম: ধ ে র, ডাকঘর: মীরবাগ, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: রং র।

াম: ধ ে র, ডাকঘর: মীরবাগ, 
উপেজলা: কাউিনয়া, জলা: 
রং র।

১৫/১১/১৯৯০ রং র

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২.৮৫

৬৮৪৫৪৩৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৪৭

মাঃ বাহার উ ীন 
িপতা: মাঃ সমেসর 
আলী।

াম: মাঝ াম, ডাকঘর: বাদা, 
উপেজলা: বাদা, জলা: প গড়।

াম: মাঝ াম, ডাকঘর: বাদা, 
উপেজলা: বাদা, জলা: প গড়।

০৬/০৭/১৯৮৮ প গড়

দািখল-৪.৫০   আিলম-
৪.৫৮   াতক-২য় 

াতেকা র-২য়

৮২০০৩০৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৪৮

হরেদব চ  রায় িপতা: 
অিখল চ  রায়।

াম: দব র পাড়া, ডাকঘর:চ ন 
বাড়ী, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়।

াম: দব র পাড়া, ডাকঘর:চ ন 
বাড়ী, উপেজলা: বাদা, জলা: 
প গড়। ০১/০১/১৯৮৭ প গড়

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭১ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৬৭১৫১৯ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪৯

মাঃ আকবর আলী 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ।

িশ ািনলয় ল, লশান মাড়, 
জয় রহাট, জয় রহাট সদর, 
জয় রহাট।

িশ ািনলয় ল, লশান মাড়, 
জয় রহাট, জয় রহাট সদর, 
জয় রহাট।

২০/০৬/১৯৮৭ জয় রহাট

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-১ম

৮১২৫১৮০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৫২

হা দ ই াহীম িপতা: 
আব স র।

াম: পি ম ফিরেদর পাড়া, 
ডাকঘর:চা গ ও, উপেজলা: 
চা গ ও, জলা: চ াম।

াম: পি ম ফিরেদর পাড়া, 
ডাকঘর:চা গ ও, উপেজলা: 
চা গ ও, জলা: চ াম। ২৮/১০/১৯৮৭ চ াম

দািখল-৪.৩৩   আিলম-
৩.৮৩   াতক-২য় 

াতেকা র-৩.৭০

৭৫৯০১৯৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬৫৩

মীর মাহা দ 
কাম মান িপতা: মীর 
কামাল আতা ক।

াম: কামারেডাগা, ডাকঘর: িময়া 
বাজার, উপেজলা: চৗ াম, জলা: 

িম া।

াম: কামারেডাগা, ডাকঘর: 
িময়া বাজার, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া। ০২/০১/১৯৮৫ িম া

দািখল-১ম      আিলম-
৩য়

০০৬৭৭৭৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫৪

মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ িব াল 
হােসন।

াম: া নাম িমক কেলানী, 
ডাকঘর: জ ী, উপেজলা: 
খািলশ র, জলা: লনা।

াম: জানা র, 
ডাকঘর: জানা র, উপেজলা: 
কািশয়ানী, জলা: গাপালগ ।

১৬/১২৫/১৯৯৫ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৬২০৬৫৯০ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৫৫

িরপন মার সরকার 
িপতা: পিরমল চ  
সরকার।

াম: বসৈকল, ডাকঘর: অঅমাইড়, 
উপেজলা: প ীতলা, জলা: নওগ ।

াম: বসৈকল, ডাকঘর: 
অঅমাইড়, উপেজলা: প ীতলা, 
জলা: নওগ ।

০১/০২/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-২.৭০

৬২২৪২১৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৫৬

ইকরা ল হক িপতা: 
ত: কাজী ইকবাল 
হােসন।

যে : রশমা আ ার, ২১/১৯, 
পাইকপাড়া াফ কায়াটার, 
িমর র-১, ঢাকা।

াম: গাপীনাথ র, ডাকঘর: 
কাজী পাড়া, উপেজলা: 
গাপালগ  সদর, জলা: 
গাপালগ ।

০১/০৯/১৯৯১ গাপালগ

দািখল-৪.৪২    আিলম-
৪.০০   ফািযল-৩.৫০

০৭৮০৪৫৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৫৭

ইসরাত জাহান িপতা: 
মাঃ বদর উি ন বাদশ।

াম: ২১/ ক জল রাড, গলগ া, 
কাঠেগালা বাজার, ডাকঘর: 
ময়মনিসংহ, উপেজলা: ময়মনিসংহ 
সদর, জলা: ময়মনিসংহ।

াম: ২১/ ক জল রাড, গলগ া, 
কাঠেগালা বাজার, ডাকঘর: 
ময়মনিসংহ, উপেজলা: 
ময়মনিসংহ সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩১/০১/১৯৯৪ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

৯৭১৭৬০২ তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫৮

মাছাঃ রাকসানা 
আ ার িপতা: মাঃ 
আ ল মিতন।

াম: াফ কায়াটা , ডাকঘর: 
ই উট, িসেলট, উপেজলা: 
সদর, জলা: িসেলট।

াম: াফ কায়াটা , ডাকঘর: 
ই উট, িসেলট, উপেজলা: 
সদর, জলা: িসেলট। ০৫/০৮/১৯৮৮ িসেলট

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৯

৫০৪৮৭৪৫ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৫৯

শখ সািদ র রহমান 
িপতা: শখ বজ র 
রহমান।

াম: দরগাহ র, ডাকঘর: 
দরগাহ র, উপেজলা: আশা িন, 
জলা: সাত ীরা।

াম: দরগাহ র, ডাকঘর: 
দরগাহ র, উপেজলা: আশা িন, 
জলা: সাত ীরা।

১৮/১১/১৯৮৯ সাত ীরা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৩২০৩৪৩৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৬০

মাঃ শাহাজাদা িময়া 
িপতা: মাঃ শাহাজাহান 
িময়া।

াম: ধমদাস (সদার পাড়া), 
ডাকঘর: নগরমীরগ , উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র।

াম: ধমদাস (সদার পাড়া), 
ডাকঘর: নগরমীরগ , উপেজলা: 
রং র সদর, জলা: রং র। ২২৫/১২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৬৮৪৫৪০০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬১

মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ সের ল 
মািলতা

াম: পীর র, ডাকঘর: আ কিদয়া, 
উপেজলা: য়াডা া, জলা: 
য়াডা া।

াম: পীর র, ডাকঘর: 
আ কিদয়া, উপেজলা: য়াডা া, 
জলা: য়াডা া।

১৫/১২/১৯৯২

য়াডা া

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬০ 

াতক-২য়

৬৭৫৪৩৫৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-



১৬৬২

মাঃ রািক ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ মাহ জার 
রহমান।

াম: রানগর, ডাকঘর: ম ল গাতী, 
উপেজলা: মহা দ র, জলা: 
মা রা।

াম: রানগর, ডাকঘর: ম ল 
গাতী, উপেজলা: মহা দ র, 
জলা: মা রা।

১৫/১০/১৯৯৩ মা রা

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৯৭১৮১০২ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬৩

মাঃ মারেশ ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 

ল ইসলাম।

যে : মাঃ ল ইসলাম, 
ধানম ীর পিরবহন ল, ব ভবন 

২নং গইট, ব ভবন, ঢাক।

াম: আ াফ র, ডাকঘর: বার 
বাজার, উপেজলা: পর রাম, 
জলা: ফনী। ০১/০১/১৯৯৫ ফনী

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

৮৯৯৯৫৬৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬৪

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ ইি স ধা।

যে : মাঃ আল- আিমন ধা, 
স টিলিপকার কাম-কি উটার 
অপােরটর, (িপ.এ), বাংলােদশ 
জিপর অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।

ামা: +ডাকঘর: কািছপাড়া,  
উপেজলা: বাউফল, জলা: 
প য়াখালী। ৩০/১২/১৯৯২ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.০৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

১৩১০৩৪৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬৫

সািনয়া আ ার 
িপতা: মাঃ সাহরব 
হােসন।

বাসা নং-২, রাড-৬, বন , ক-এ, 
২২, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা।

বাসা নং-২, রাড-৬, বন , ক-
এ, ২২, িখলগ ও, রাম রা, ঢাকা। ১২/১২/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-২য়

০৩৯৪১৪৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৬৬

মাঃ আ র রহমান 
িপতা: মাঃ ওয়ােহদ 
আলী সরদার।

৪২/২-এ ব রাম রা, িখলগ ও, 
রাম রা, ঢাকা।

৪২/২-এ ব রাম রা, িখলগ ও, 
রাম রা, ঢাকা। ১২/০৬/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০

০৩৯৪১৩৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৬৭

খােলদ হােসন িপতা: 
মাঃ মাশাররফ 
হােসন।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

১২৮, বৗবাজার, শাহ আলীবাগ, 
১২, িমর র, িমর র-১, ঢাক।

৩১/০৮/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.১০ 

াতক-২য়

০৮৯৮৩৪৫ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৬৮

মাঃ মা ন কিবর 
িপতা: মাঃ মিজবর 
রহমান।

যে : ইয়া ব পপার এ  
শনারী ৩৭ নথ ক হল রাড, 

িবশাল ক কমে , বাংলবাজার, 
ঢাকা।

াম: বায়ালমারী, ডাকঘর: 
রহবল, উপেজলা: িশবগ , জলা: 
ব ড়া। ০১৬/০৪/১৯৮৯ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৯৯০৫০০৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৬৯

মাঃ এনা ল হক িপতা; 
মাঃ রজাউল হক।

কালাম র, দিতপাড়া, কালাম র, 
ধামরাই, ঢাকা।

কালাম র, দিতপাড়া, 
কালাম র, ধামরাই, ঢাকা। ৩১/১২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

০৪৬৮৩৫৪/৪৬/৩২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৭০

কািনজ ফােতমা িম 
িপতা: মাঃ আ ল 
হাসান।

৩/৪, ১৪-িব, নেশড, কেলানী, 
ঢাকা, সনািনবাস, ভাসানেটক, 
ঢাকা।

াম: ভ াবাড়ী, ডাকঘর: দা ল 
কারআন, উপেজলা: গাপালগ  

সদর, জলা: গাপালগ । ২২/০১/১৯৯৩ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-২.৮০

০৭৮০৩৮৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬৭২

শািকলা জাহান িপতা: 
ার উ ীন।

াম: রাম র, ডাকঘর: চর মদী, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: রাম র, ডাকঘর: চর মদী, 
উপেজলা: হােসন র, জলা: 
িকেশারগ । ২০/১০/১৯৮৮ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

৭৯৭৬৬১৭ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৭৬

মাঃ আেনায়া ল হক 
িপতা: ত: শিহ াহ।

৫৫/৬, িহ  িময়ার রাড, দঃ মা া, 
মা া, গদা, ঢাকা।

াম: উ কাি , ডাকঘর: 
মিরচাকাি , উপেজলা: 
বা ারাম র, জলা: া ণবািড়য়া। ৩১/১০/১৯৮৮ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৪.৮০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮

৪৯৬৫৪২১ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৭৭

মাঃ আেনায়ার 
হাসাইন িপতা: মাঃ 

আ ল হািকম।

াম: বলরাম র, ডাকঘর: 
চরআ েতাষ র, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

াম: বলরাম র, ডাকঘর: 
চরআ েতাষ র, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা। ০৫/০১/১৯৮৮ পাবনা

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১০৯৭৮৪৫/৪৬/৮৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৭৯

মাঃ ইসরার আলী 
িপতা: মাঃ এজাহার 
আলী।

বাসা নং-২৪, সাগর পাড়া, 
(ব ভগ ধা), ২১, ঘাড়ামারা, 
রাজশাহী।

বাসা নং-২৪, সাগর পাড়া, 
(ব ভগ ধা), ২১, ঘাড়ামারা, 
রাজশাহী।

০৫/০১/১৯৮৭ রাজশাহী

এস.এস.িস-২.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

৭৬৫৬১৭০ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৮০

রশমা আ ার িপতা: 
মা ান ি ।

াম: ধলাগাও, ডাকঘর: রামপাল, 
উপেজলা: ি গ  সদর, জলা: 

ি গ ।

াম: ধলাগাও, ডাকঘর: রামপাল, 
উপেজলা: ি গ  সদর, জলা: 

ি গ ।
০৫/০৬/১৯৯০ ি গ

এস.এস.িস-২.৬৫ 
এইচ.এস.িস-১.৪০ 

াতক-২.২৩

০৭৮০৫৩৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৮১

জাফর ইকবাল িপতা: 
ত: মিলক উ ীন।

লবাড়ী (উ র পাড়া), লবাড়ী, 
গালাপগ , িসেলট।

লবাড়ী (উ র পাড়া), লবাড়ী, 
গালাপগ , িসেলট। ২৪/০৬/১৯৯১ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৫৩৪১৪১০ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৮৩

মাঃ সা ম পারেভজ 
িপতা: আ ল বাশার।

াম: মহ াপাড়া, ডাকঘর: তালা, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

াম: মহ াপাড়া, ডাকঘর: তালা, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা। ১৬/১০/১৯৯৪ সাত ীরা

এইচ.এস.িস-৩.৯০ ৭৪৫৮৭৪২ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৮৪

রাজী আ ার িমিল 
িপতা: মাঃ আিজ ল 
হক।

াট নং-১৪, বাসা নং-২৬৪, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা।

াট নং-১৪, বাসা নং-২৬৪, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা। ০১/০১/১৯৯৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১১২৬৭৭৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৮৫

ফারহানা িপতা: ফির র 
আলম।

াট নং-১৪, বাসা নং-২৬৪, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা।

াম: মিহরাম ল ডাকঘর: 
ভা নিড া, উপেজলা: মলা হ, 
জলা: জামাল র

২৪/১২/১৯৯৭ জামাল র

এস.এস.িস-৪.৬৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৭৯

১১২৬৭৭৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৮৬

মাঃ িমজা র রহমান 
িপতা: মাঃ ছােয়দ 
আলী।

াম: সয়দ র, ডাকঘর: সয়দ র, 
উপেজলা: জানগর, জলা: পাবনা।

াম: সয়দ র, ডাকঘর: 
সয়দ র, উপেজলা: জানগর, 
জলা: পাবনা। ১০/০১/১৯৮৭ পাবনা

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৬৮০৪১৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৬৯১

তািষতা চাকমা িপতা: 
ব ন িবকাশ চাকমা।

যে : েমধ চাকমা, িশ ক, 
খাড়গাছিড় সরকারী উ  িব ালয়, 
খাগড়াছিড়।

াম: জাড়মরম, 
ডাকঘর:ভাইেবানছড়া, 
উপেজলা:+ জলা: খাগড়াছিড়। ০১/০২/১৯৯২ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

৬৪০২৮৬৪ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯২

মাঃ রািক ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আজহা ল 
ইসলাম।

যে : ইসমাইল হােসন, বাংলা 
একােডমী, ড. এনা ল হক ভবন, 
৩য় তলা, ক  নং-৩০৩, ৩, কাজী 
নজ ল ইসলাম এিভিনউ, রমনা, 
ঢাকা।

াম: কামারপাড়া, ডাকঘর: 
নােগ রী, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম। ০৩/০৪/১৯৯২ িড় াম

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ 

াতক-২.৭৯

০৮৭৪২৯৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯৩

মাঃ আিম ল হক 
িপতা: িছি র রহমান।

হাি ং নং-৩৫০, ঘাগড়া দৗিড়য়া 
কা া, ১১ নং-ঘাগড়া, সদর, 
ময়মনিসংহ।

হাি ং নং-৩৫০, ঘাগড়া দৗিড়য়া 
কা া, ১১ নং-ঘাগড়া, সদর, 
ময়মনিসংহ। ০২/১২/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-৩.৫৭ 
াতেকা র-৩.৬৪

৯৫০৬৮৪২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৬৯৭

িন ন চাকমা িপতা: 
চ মিন চাকমা।

যে : ভালা নাথ ি রা, অিফস 
সহকারী কাম-কি উটার 
অপােরটর, ত  ও যাগােযাগ 

ি  িবভাগ, বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল(িবিসিস), 
ভবন, ৫ম-৬  তৰলা, আগারগ ও, 
শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: বাঘাইছিড়, বা ছড়া, 
উপেজলা: দীিঘনালা, জলা: 
খাগড়াছিড়।

১৩/০২/১৯৯৩ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২.৩৮

৫৭৭০৭৬৮ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৯৮

খািদজা খা ন িপতা: 
নজ ল ইসলাম।

াম: কমলা র, ডাকঘর: 
কমলা র, উপেজলা: ি য়া সদর, 
জলা: ি য়া।

াম: কমলা র, ডাকঘর: 
কমলা র, উপেজলা: ি য়া 
সদর, জলা: ি য়া।

২৫/০৫/১৯৯৭ ি য়া

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-১.৮৩ 

াতক-অ ায়নরত

০৭৮০৩২৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৬৯৯

আল-আমীন িপতা: 
আ ল বােরক।

যে : মাঃ আঃ বােরক, অিফস 
সহায়ক মি পিরষদ িবভাগ, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

াম: দল ী র, ডাকঘর: 
দল ী র, উপেজলা: বতাগী, 

জলা: বর না। ০৫/১২/১৯৯৫ বর না

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৬৭

০৮৯৯১২৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০০

শারিমন আ ার িপতা: 
মাঃ ফজ ল হক।

২৫/এ, আিজম র, সরকারী 
কেলানী, ২৬ নং ওয়াড, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

াম: ধরাভাংগা, ডাকঘর: 
িগমাডা া, উপেজলা: নবীনগর, 
জলা: া ণবািড়য়া। ১০/১১/১৯৯০ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৭১৬০৫৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭০১

মাইয়া আ ার িপতা: 
আ ল মা ান।

৭০৭, পি ম নাখালপাড়া, 
তজগ ও, ঢাকা।

াম: বা িড়য়া, ডাকঘর: শলী 
ইসলািময়া, উপেজলা: ংগীপাড়া, 
জলা: গাপালগ । ০৬/০৬/১৯৮৭ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য়

১৩২৭৩৮৩ 
তািরখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০২

মাহা দ আেনায়ার 
হােসন িপতা: মাঃ 

ফজ ল হক।

২২/এ/এ, ১ম কেলানী মাজার 
রাড৩, ১০, িমর র, ঢাকা।

াম:  হির র, ডাকঘর: বানসী 
বাজার, উপেজলা: চাটিখল, 
জলা: নায়াখালী।

১০/১০/১৯৯০ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২ 

াতক-৩.০৮

০৮৯৭৪০৪ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০৪

মাছা: আেলয়া বগম 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

াম: রারী র, ডাকঘর: 
কাি খাল, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র।

াম: রারী র, ডাকঘর: 
কাি খাল, উপেজলা: িমঠা র, 
জলা: রং র।

১৯/০৯/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৮৫৮২৭২৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭০৬

মাহা দ আলম র 
হােসন িম  িপতা: 
মাহা দ িগয়াস উি ন।

াম: িচয়ােমাড়া, ডাকঘর: 
মৗলভীবাজার, উপেজলা: স ীপ, 
জলা: চ াম।

াম: িচয়ােমাড়া, ডাকঘর: 
মৗলভীবাজার, উপেজলা: স ীপ, 
জলা: চ াম। ৩১/১২/১৯৯২ চ াম

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

৮৫৮২৯৫৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০৭

পািপয়া আ ার িপতা: 
মাঃ আ  িসি ক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: মেহশ র, ডাকঘর: 
মেহশ র, উপেজলা: ঈ রগ , 
জলা: ময়মনিসংহ। ০৫/০২/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৩৩ 
এইচ.এস.িস-১.৬৫

০৬৬৬৮৮২ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭০৮

মাঃ মা ন কবীর 
িপতা: িজ  িময়া।

১৭/২/িব, িসনজন ফেটা াট, 
তাপখানা রাড,

াম: মাইজপাড়া, ডাকঘর: 
ক য়া, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: ন েকানা।

১৩/০৩/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১৩৮৬৬৬৮ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১০

শা  মার দাস িপত: 
দীপক মার দাস।

২৫২, থানা রাড, রাজগ , ০৫, 
িম া, আদশ সদর, িম ।

২৫২, থানা রাড, রাজগ , ০৫, 
িম া, আদশ সদর, িম । ০৬/০১/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৪

৮১১৬৬৩৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১২

মন ভ চা  িপতা: 
িদলীপ ভ চা ।

মসাসস এম ভ াচা  এ  কাং, 
৩৮, নং পা য়া লী রাড, ঢাকা 
সদর কাতয়ালী, ঢাকা।

াম: ইছা রা, 
ডাকঘর:সাতেমাড়া, উপেজলা: 
নবীনগর, জলা: া ণবািড়য়া। ২০/০৩/১৯৮৭ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

৯৯০৫০৯৯ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭১৩

মাঃ শামীম আ ার 
িপতা: মাঃ অেম ল 
ইসলাম।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: হাবাশ র, ডাকঘর: 
হাবাশ র,  উপেজলা: মেহশ র, 
জলা: িঝনাইদহ। ০৬/০১/১৯৮৮ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-২য়

১১০৭৯৮৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭১৪

তামা া আ ার িপতা: 
আ ল হা ান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ াইল, ডাকঘর: 
িনজবানাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০৩/১২/১৯৯৬ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০

৯৭১৮১৬৫ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১৫

মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ াছ 
আলী।

ঝ-এ িখলগ ও (তয় তলা), ক-এ, 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা।

ঝ-এ িখলগ ও (তয় তলা), ক-এ, 
নং ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা। ০৭/০৩/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

২০০২৭৫৭১৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১৬

মাবাইয়া মা ারী িল 
িপতা: এস.এম.এ মা ান।

াম: + ডাকঘর: ছাটদাপ, 
উপেজলা: আেটায়ারী, জলা: 
প গড়।

াম: + ডাকঘর: ছাটদাপ, 
উপেজলা: আেটায়ারী, জলা: 
প গড়।

৩০/১২/১৯৯৬ প গড়

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

০৪৯৭৭৫০  
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১৮

অিজত চ  দাস িপতা: 
সজল চ  দাস।

৩/খ/৯, ভাংগী কেলানী, ২২ নং 
ওয়াড, িনউমােকট, হাজারী বাগ, 
ঢাকা।

৩/খ/৯, ভাংগী কেলানী, ২২ নং 
ওয়াড, িনউমােকট, হাজারী বাগ, 
ঢাকা।

০৫/০১৯/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩৩

৮৮৬৯৭৬১ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭১৯

মাঃ জসীম উি ন 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হােসন।

২য় মিহশাষী, সােনাড়া, ধামরাই, 
ঢাকা।

২য় মিহশাষী, সােনাড়া, ধামরাই, 
ঢাকা। ৩০/০৭/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য়

০৪৬৮৩৫১/৪৬/২৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭২০

জন পাল িপতা: অ য় 
চ  পাল।

কাউগ , ৫ নং শশরা ওয়াড, নং-০৭, 
কউগ , সদর, িদনাজ র।

কাউগ , ৫ নং শশরা ওয়াড, নং-
০৭, কউগ , সদর, িদনাজ র। ১৫/০৫/১৯৯৬ িদনাজ র

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২৫

৭১১৫৪৮৭ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭২১

পানাথ পাল িপতা: 
ত: কা  চ  পাল।

কাউগ , ৫ নং শশরা ওয়াড, নং-০৭, 
কউগ , সদর, িদনাজ র।

কাউগ , ৫ নং শশরা ওয়াড, নং-
০৭, কউগ , সদর, িদনাজ র। ০১/০৪/১৯৮৭ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৫

৭১১৫৪৮৬ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭২২

খ কার ফাহা ল 
ইসলাম িপতা: খ কার 
নজ ল ইসলাম।

০৩, কদম র ল র, র ল র, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

০৩, কদম র ল র, র ল র, 
গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

০১/০৩/১৯৮৯ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২৪ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৫৪১৮৩১৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭২৩

মাঃ মা ািফ র 
রহমান চৗ রী।

িব-১০০/৮, এিজিব কেলানী, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম: মািঝগাছা, ডাকঘর: ক য়া, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: চাদ র। ০৬/০২/১৯৯০ চ দ র

এস.এস.িস-২.৮৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-৪.১৯

০৮৭৪২৪২

৩০০/-

১৭২৫

ইয়াসিমন িপতা: 
মাকাে স হােসন।

অলংকার র, ৬ নং, জংগল, 
জংগলবাজার, বািলয়াকাি , 
রা াবাড়ী।

অলংকার র, ৬ নং, জংগল, 
জংগলবাজার, বািলয়াকাি , 
রা াবাড়ী।

২০/০৮/১৯৯১ রা াবাড়ী

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৪৪৭১০৮ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭২৯

মাঃ মােজ ল ইসলাম 
িপতা: ত: মাঃ 
মিফ ল ইসলাম।

মা ান মা ার বাড়ী ভাের া 
ভাের া, িড়চং, িম া।

মা ান মা ার বাড়ী ভাের া 
ভাের া, িড়চং, িম া।

০১/১১/১৯৯১ িম া

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-২য়

৮৯৯০০৫০ 
তািরিখ:  

৩১/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৩১

মাঃ আল আিমন িপতা: 
মাঃ হা ন সরকার।

ব শাহ আলী বাগ, ১২, িমর র, 
ঢাকা।

ব শাহ আলী বাগ, ১২, িমর র, 
ঢাকা। ০৮/১১/১৯৯৬ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৯০

০৮৯৭৮৪৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৩২

মাঃ ব উি ন 
তরফদার িপতা: মাঃ 
মা ান তরফদার।

িনমতলী, তা নগর, ওয়াড- ০১, 
বউতা করানীগ , ঢাক।

িনমতলী, তা নগর, ওয়াড- ০১, 
বউতা করানীগ , ঢাক।

১২/০৯/১৯৯৪ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৬৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

১৪৪৭২৪৬ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৩

র উি ন িপতা: 
শাহাজল হক।

যে : মাঃ ছােদক ফািনচার 
দাকান, বরহান গ , উ র বাজার, 

বরহান গ , বারহান উি ন, ভালা।

যে : মাঃ ছােদক ফািনচার 
দাকান, বরহান গ , উ র 

বাজার, বরহান গ , বারহান 
উি ন, ভালা।

২০/০২/১৯৮৭ ভালা

এস.এস.িস-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯২

০৮২৪৩০৪ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৩৫

 মার সাহা িপতা: 
িবজয় মার সাহা।

বাড়ী নং-২৯,  অ ন, দি ণ 
প ী, ০২,  অ ন, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র।

বাড়ী নং-২৯,  অ ন, দি ণ 
প ী, ০২,  অ ন, ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র।

০৭/১১/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-পাশ িড ী

০২৮৯৪৪৬১০৪ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৩৬

মাঃ হািদউ ামান 
িপতা: শখ আঃ আিলম।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: বাশতলী, ডাকঘর: বাশতলী, 
উপেজলা: রামপাল, জলা: বােগর 
হাট। ৩০/১২/১৯৯৩ বােগরহাট

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪২

৮৫৮২৮৫৪ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৩৭

মাঃ েবল ইসলাম 
িপতা: মাঃ তিমজ 
উি ন।

বাসা নং-০৭, সড়ক নং-১৯, ক- 
িস, প বী, িমর র, ঢাকা।

াম: কােদায়া, ডাকঘর: ফেত র, 
উপেজলা: নওগ  সদর, জলা: 
নওগ । ২১/১২/১৯৮৭ নওগ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৫৮২১১ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৩৯

মাঃ বািক ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ আ ল 
বােতন িময়া।

বিশয়াচর, ব র, ব , 
ফ া, নারায়নগ ।

বিশয়াচর, ব র, ব , 
ফ া, নারায়নগ ।

৩১/১২/১৯৮৭ নারায়নগ

এস.এস.িস-২.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৫৪৭১৬২ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪১

স য় পাল িপতা: 
রােধ াম পাল।

চা া, চ া বাজার, ভাংগা, 
ফিরদ র।

চা া, চ া বাজার, ভাংগা, 
ফিরদ র। ১২/১১/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৭১৬৬০০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৪২

শারিমন আ ার িপতা: 
মাঃ আলা উি ন।

১১৪/৪ িস, মিতিঝল, কেলানী, 
হাসপাতাল জান, ৩৩ নং, 
িজ.িপ.ও, মিতিঝল, ঢাকা।

১১৪/৪ িস, মিতিঝল, কেলানী, 
হাসপাতাল জান, ৩৩ নং, 
িজ.িপ.ও, মিতিঝল, ঢাকা। ১১/১২/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১৩১০০২২ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৪৩

মক ল হােসন িপতা: 
তবিদল হােসন।

রভী, ২৬৯, পি ম বািগচা গ ও, 
িম া, আদশ সদর, িম া।

য়া িজনদ র, নবীনগর 
া ণবাড়ীয়া।

৩০/১১/১৯৮৭ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮২৬২৬৭১  
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৪৫

 কা  দাস সজীব, 
িপতা: ল ণ চ  দাস।

৬৪/৭, িশল ন সংযাগ রাড, ৪ নং 
ওয়াড, ম নগর, গাজী র সদর, 
গাজী র।

৬৪/৭, িশল ন সংযাগ রাড, ৪ 
নং ওয়াড, ম নগর, গাজী র 
সদর, গাজী র।

১৫/০৯/১৯৯২ গাজী র

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 

াতক-২.৬৫

৯৭১৮০১৭ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৪৭

সয়দ শাম ল আেরফীন 
য়াদ িপতা: সয়দ 

আ াফ আলী।

১৩৮/১৬ (২য় তলা, ব পা ), 
লালবাগ রাড, লালবাগ, আিজম র, 
ঢাকা।

াম: পি ম আউড়া, ডাকঘর: 
কাঠািলয়া, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝােলাকাঠী। ২৪/০১/১৯৯২ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৪.৪০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৪

০৮৭৪২৪৯ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৪৮

মাঃ মাক র রহমান 
িপতা: মাঃ ছােদক।

১৯০, মীর হাজীর বাগ, ৫১ নং 
ওয়াড, গ ািরয়া, ঢাকা।

১৯০, মীর হাজীর বাগ, ৫১ নং 
ওয়াড, গ ািরয়া, ঢাকা। ১৫/০৫/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 

াতক-২য়

১৩১২১৩৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৪৯

মাঃ েবল িপতা: মাঃ 
আব ল আিজজ।

াম: গৗরী র, ডাকঘর: গৗরী র, 
উপেজলা: দাউদকাি , জলা: 

িম া।

াম: গৗরী র, ডাকঘর: গৗরী র, 
উপেজলা: দাউদকাি , জলা: 

িম া। ০৯/১১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৭০৯০২৯৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৫০

মাঃ নািসর উি ন 
িপতা: ওবায় ল হক।

যে : মাঃ আ র রিশদ, ি গত 
কমকতা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়, ভবন নং-০৭, ক  নং-
৫৩১, শাখা-১০, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

াম: খানজা র, ডাকঘর: 
িদগনগর, উপেজলা: ক দ র, 
জলা: গাপালগ ।

গাপালগ

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

৫৭৭০৭৪৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৫১

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা: আ স সামাদ 
শখ।।

াম: রান মা ার ডা ী, 
ডাকঘর: মিমন খার হাট, উপেজলা: 
ফিরদ র সদর, জলা: ফিরদ র

াম: রান মা ার ডা ী, 
ডাকঘর: মিমন খার হাট, 
উপেজলা: ফিরদ র সদর, জলা: 
ফিরদ র

১২/১০/১৯৮৭ ফিরদ র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

১৬৮৬৩১১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৫৩

আশীষ মার পাল 
িপতা;  েপ  চ  
পাল।

বাড়ী নং -এফ-৪৭, িশ লতলী ০১, 
কািলয়াৈকর, কািলয়াৈকর, গাজী র।

বাড়ী নং -এফ-৪৭, িশ লতলী ০১, 
কািলয়াৈকর, কািলয়াৈকর, 
গাজী র। ২৪/১০/১৯৮৭ গাজী র

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

২৪৫৭৪০৩১০৪ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৫৪

শারিমন আ ার আর  
িপতা: মাঃ আিজজার 
রহমান।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: িনয়াম াহ র, ডাকঘর: 
শািনরিদয়াড়, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

১৩/০১/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২য়

১৫৭৭০৮৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৫৫

মাঃ হািককত উ াহ 
িপতা: মাঃ মাসেলম 
উ ীন মা অ।

৩২/ এল, ( রাতন ) ৩য় তলা 
আিজম র সরকাির কেলানী, 
আিজম র, িনউমােকট, লালবাগ, 
ঢাকা।

াম: রামিদয়া, ডাকঘর: 
কারকিদ, উপেজলা: ম খালী, 
জলা: ফিরদ র। ০৩/১২/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.৯২ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩

১২৭৮০৮১ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৫৭

নীিলমা তাসনীম িপতা: 
িমজা ল হক।

াম: বি হাটা, ডাকঘর: রিদয়া, 
উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 
িকেশারগ ।

াম: বি হাটা, ডাকঘর: 
রিদয়া, উপেজলা: ক য়াদী, 

জলা: িকেশারগ ।
১৬/০৩/১৯৯৩ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-১ম

৮১৪৬৭০৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৫৮

তানভীর ইসলাম িপতা: 
মাঃ শর ীন শখ।

াম: তালা, ডাকঘর: তালা, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

াম: তালা, ডাকঘর: তালা, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা। ২৪/১১/১৯৯৩ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৪৬

৭৫৫০৬৪৬ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৫৯

আ ল জােহর িপতা: 
মর ম মা ার আহমদ।

মাওলানা সাহা ীন সােহেবর 
বািড়, উ র জলদী, ৮ নং জলদী, 
ভাদালীয়া, বাশখালী, চ াম।

মাওলানা সাহা ীন সােহেবর 
বািড়, উ র জলদী, ৮ নং জলদী, 
ভাদালীয়া, বাশখালী, চ াম। ২০/০৪/১৯৯২ চ াম

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬৬

৭০৪৬৪২৭ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৬০

আ ল আজীজ িপতা: 
মাঃ ইসরািফল।

বাসা: ২, রাড: ৫, ক: িস, 
সকশন: ৬, ওয়াড:৬, িমর র, 

প বী, ঢাকা।

বাসা: ২, রাড: ৫, ক: িস, 
সকশন: ৬, ওয়াড:৬, িমর র, 

প বী, ঢাকা।
০৫/০৩/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

১৭৬১

মাঃ নািহ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ নজ ল 
ইসলাম।

৫২, লক সাকাস, কলাবাগান, 
ধানমি , মাহা দ র, ঢাকা।

াম: িলয়া, ডাকঘর: কাঠাল 
বাজার, উপেজলা: ি শাল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৮৮ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১০৮১০৭২ তািরিখ: 
 ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৬২

মাঃ আ ল হাসান 
িপতা: আ ল রিশদ 
সদার।

১২, রানা প ন, রানা প ন, 
ঢাকা ১৩ নং ওয়াড প ন, থানা, 
িজিপও, ঢাকা।

াম: চর আবািবল ডাকঘর: 
হায়দরগ , উপেজলা: রায় র 
জলা: ল ী র।

০১/০১/১৯৯৫ ল ী র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩৩

১৩৮৬৬৬৯ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৬৩

কাজী আিত র রহমান 
িপতা: কাজী আব র 
রহমান।

ীন রাড, াফ কায়াটার, ১৭ নং 
ওয়াড, িনউমােকট, কলাবাগান, 
ঢাকা।

াম: িবজয়করা, ডাকঘর: 
িবজয়করা, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া।

১০/১০/১৯৯৩ িম া

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০

০৭১৬১৮০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-



১৭৬৬

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ আ র 
রহমান।

াম: সয়জবাড়ী লবাড়ী চওড়া, 
ডাকঘর: আলমিবিদতর, উপেজলা: 
গংগাচড়া, জলা: রং র।

াম: সয়জবাড়ী লবাড়ী চওড়া, 
ডাকঘর: আলমিবিদতর, 
উপেজলা: গংগাচড়া, জলা: 
রং র।

২৩/১১/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস-১৩১৩৮৬ 
এইচ.এস.িস-১০৮৩৭৫

৮২০০৩৩২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৬৮

সমীর ভ াচা  িপতা: 
তপন ভ াচা ।

মসাসস এম. ভ াচা  এ , কাং, 
৩৮ নং পা য়া লী রাড, ৩৭, 
ঢঅকা সদর, কাতয়ালী, ঢাকা।

াম: ইছা রা, 
ডাকঘর:সাতেমাড়া, উপেজলা: 
নবীনগর, জলা: া ণবািড়য়া। ০২/০৬/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৯৯০৫১০০ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৬৯

সয়দ শায়াইব ইসলাম 
িপতা: সয়দ মাঃ 
আ ল ওয়া দ।

াম: ২৩৫, টাউন বহাল গািছয়া, 
ডাকঘর: প য়াখালী সদর, 
উপেজলা: প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

াম: ২৩৫, টাউন বহাল গািছয়া, 
ডাকঘর: প য়াখালী সদর, 
উপেজলা: প য়াখালী সদর, জলা: 
প য়াখালী।

০৯/১১/১৯৯৪ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৯৫

৭৫০৮০৪০ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৭১

সকত দবনাথ িপতা: 
ত: েরশ চ  দব 

নাথ।

দীেনশ গঃ বাড়ী বাড়ী নং-৩০, 
িবেনাদ র, ০৫ নং ইউিনয়ন, 
িবেনাদ র, নায়াখালী সদর, 
নায়াখালী।

দীেনশ গঃ বাড়ী বাড়ী নং-৩০, 
িবেনাদ র, ০৫ নং ইউিনয়ন, 
িবেনাদ র, নায়াখালী সদর, 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য়

৭১৬১৫৫১ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭২

বি ম চ  সরকার 
িপতা: িনর ন চ  
সরকার।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কালারাজা, ডাকঘর: 
কালারাজা, উপেজলা: গলািচপা, 
জলা: প য়াখালী।

২০/০৫/১৯৮৯ প য়াখালী

এস.এস.িস-১.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ 

াতক-২য়

৯৭১৮০৩৭ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৭৩

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ জিহ ল 
ইসলাম।

টােপরবাড়ী, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা।

টােপরবাড়ী, রা, টােপরবাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা। ৩১/১২/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০ 

াতক-২য়

০৪৬৮৩৫৫/৪৬/৩৩
 তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৭৪

মাঃ আিম র রহমান 
িপতা: মাঃ শিহ ল 
ইসলাম।

িসএমিব াফ কায়াটার, িবি ং 
নং-িব-২, শিহদ িমনার রাড, ১১, 
িমর র, ঢাকা।

নওয়াপাড়া (প চ কবর), ০২, 
নওয়াপাড়া, যেশার।

০৪/০৪/১৯৮৮ যেশার

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৪৯৭৬০১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৭৫

নািছমা আ ার িপতা: 
মাঃ আিত র রহমান 

ী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

৪৪৩, গামতী আবািসক এলাকা, 
দিব ার, িম া-৩৫৩০।

৩১/০৮/১৯৮৯ িম া

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৫৯৮০৮৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৭৭

মাঃ মা ম িব াহ 
িপতা: মাঃ আব র 
রা াক।

১২৭/১, আল-আিমন মিডেকল হল, 
পি ম যা াবাড়ী, ৫০ নং 
যা াবাড়ী, যা াবাড়ী, ঢাকা।

াম: খািরজা বতাগী, 
ডাকঘর:দাবাড়ী, উপেজলা: 
দশিমনা, জলা: প য়াখালী। ২১/০৮/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০ 

াতক-৩য়

৮০০১৮৫১ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৭৮

মা ফা আ ার িপতা: 
ইছাহাক শাহ।

৪৬৫, বারপাইকা র র বারপাইকা 
আটগলঝাড়া, বিরশাল।

৪৬৫, বারপাইকা র র 
বারপাইকা আটগলঝাড়া, বিরশাল। ৩০/০৪/১৯৯১ বিরশাল

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ 

াতক-২য়

০৮৯৭৩৮৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৭৯

মাঃ সাই ল ইসলাম 
ী িপতা: মাঃ বা  
ী।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

নাইঘর ০৯ নং নাইঘর , 
নাইঘর,  দিব ার, িম া-

৩৫১০। ০৪/০৩/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

১১০৭৯১৯ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮০

িবয়া খা ন িপতা: 
মাঃ আিজ ল হক।

িস-৬, িব-১০, একতা কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, সরকারী 
কেলানী, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

াম: বহল বাড়ীয়া, ডাকঘর: 
বন াম, উপেজলা: সািথয়া, জলা: 
পাবনা। ২৫/১০/১৯৯৪ পাবনা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

০৯১০০০৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৮১

খািদজা আখতার িপতা: 
মাঃ আ স ছামাদ।

াম: কশা, ডাকঘর: জা র, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

াম: কশা, ডাকঘর: জা র, 
উপেজলা: তালা, জলা: সাত ীরা।

১৮/০৬/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৩২৭৪৪৪ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮২

সািবনা আ ার িপতা: 
ত: মাঃ সিলম।

যে : গৗির রানী, ডসপাস 
সহকারী, িস.এম.এম কাট, ঢাকা।

াম: পাজাখালী, ডাকঘর: 
িড়পাইকা, উপেজলা: প য়াখালী 

সদর, জলা: প য়াখালী। ০১/০১/১৯৯৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৩৯৪১৪৭ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮৫

আিরফা লতানা না 
িপতা: ত: আ ল 
হােসন।

চকছািতয়ানী, ওয়াড- ১৩, পাবনা 
পাবনা।

চকছািতয়ানী, ওয়াড- ১৩, পাবনা 
পাবনা। ১০/০৩/১৯৯১ পাবনা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৭৬৮০৪১৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৮৬

মাঃ য়াদ আহেমদ 
িপতা: মাঃ নসরত 
আলী।

াম: শািলখা, ডাকঘর: বড়া, 
উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা।

াম: শািলখা, ডাকঘর: বড়া, 
উপেজলা: বড়া, জলা: পাবনা। ১৩/০১/১৯৯০ পাবনা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ ৩০০/-

১৭৮৭

মাঃ নাজ ল হক িপতা: 
মাঃ রিফ ল ইসলাম।

আর-১১/৮, মিতিঝল এ. িজ. িব 
কেলানী, এ. িজ. িব কেলানী 
(হাসপাতাল জান), িজ িপ ও, 
মিতিঝল, ঢাকা।

হািদ র, ৪ নং িবল ইউিনয়ন, 
ওয়ােহদ র, দিব ার, িম া-
৩৫১০। ১৮/১০/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

১৪৩৩৭৯৯ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৮৯

মাঃ জাকর আহেমদ 
িপতা: মাঃ আ ল 
মিজদ।

িব-৮২/িজ-২২, এ. িজ. িব কেলানী, 
(হাসপাতাল জান), ১০ (ন ন), 
(৩৩ ঃ), িজ. িপ. ও ঢাকা, 
মিতিঝল, ঢাকা।

ধ য় র আ িলয়া ডইিরফাম, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা।

৩১/১২/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৪০ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৪৩৩৪০৩ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৭৯০

িরমা আ ার িপতা: 
এম. এ খােলক।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

৮/৩/িব-১, উ র সােয়দাবাদ, 
ঢাকা। ১৫/০৬/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-৩.৩০

১৫৯৭৭২৯ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৭৯১

িশউলী আ ার িপতা: 
মাঃ মিজ র রহমান।

িদ িরেয়ল ল ম েবপারীর ঢাল, 
িজনিজরা, করানীগ , ঢাকা।

িদ িরেয়ল ল ম েবপারীর ঢাল, 
িজনিজরা, করানীগ , ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

১৪৪৬১৯৫ তািরিখ: 
 ১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯৪

মাঃ শাহ পরান ইয়া 
িপতা: ত আঃ খােলক 

ইয়া।

যে : মাঃ স ক আহে দ ( 
মালী), ম নং -০৬, এম. এল. এম. 
এস াফ কায়াটার শহী াহ হল 
ঢাকা িব িব ালয়, ২০ নং ওয়াড, 
কাজন হল শাহবাগ, ঢাকা।

কালা ড়ী ইয়া বাড়ী, ৪ নং 
দি ণ খামবাস মেহশ র, ব ড়া, 

িম া।
১৮/০৬/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৩

০০৬২৭১৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৯৫

িব ব রায় িপতা: ব  
ষন রায়।

িদরাই, িদরাই চা র, িদরাই, 
নামগ ।

িদরাই, িদরাই চা র, িদরাই, 
নামগ । ২০/১১/১৯৮৮ নামগ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৭২৯৮৬৪৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৭৯৬

মন চ  দব িপতা: 
রতন চ  দব।

িবটঘর, িবটঘর, ৪ নং ওয়াড, 
িবটঘর, নবীনগর, া ণবািড়য়া।

িবটঘর, িবটঘর, ৪ নং ওয়াড, 
িবটঘর, নবীনগর, া ণবািড়য়া। ০৭/১১/১৯৮৯ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

৮১৪৭৫৬৫ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০০

মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ দেলায়ার 
হাসাইন।

রামনগর, মালাপাড়া, অ য়া, িব, 
পাড়া, িম া।

রামনগর, মালাপাড়া, অ য়া, িব, 
পাড়া, িম া। ১১/০৬/১৯৮৮ িম া

এস.এস.িস-২.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০

২১৮৭৮৫২ 
তািরিখ:  

১৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০১

মাঃ রািক ল হাসান 
িপতা: মিতউর রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

সােলায়ােটকী, টাক, টাক নয়ন 
বাজার, কাপািসয়া, গাজী র। ২০/১০/১৯৯৪ গাজী র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০

৯৭১৮১৬২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০২

মাঃ মাফেল র রহমান 
িপতা: ত: মা ািফ র 
রহমান।

হাইে াকাবন ইউিনট, িব এমিস 
ভবন (২য় তলা), ৭-৯, কাওরান 
বাজার, ঢাকা।

াম: িড়িব া, ডাকঘর: 
কালেকা , উপেজলা: গ াচড়া, 
জলা: রং র।

২৫/০৫/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

৫৯৪২১৭৩ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০৩

মাঃ বা ল িময়া িপতা: 
মাঃ মন র ঢালী।

াম: বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
গািব  র, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ ।

াম: বািনয়া পাড়া, ডাকঘর: 
গািব  র, উপেজলা: মাধব র, 
জলা: হিবগ ।

১৫/০৭/১৯৮৭ হিবগ

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.০০ 

াতক-২য়

৭৬৯৬০৯৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০৬

অিমতাভ বালা িপতা: 
িশবান  বালা।

যে : অিমতাভ বালা রাড নং-
০৯, বাসা নং-০৭, ক াণ র, ঢাকা।

াম: রামশীল, ডাকঘর: রামশীল, 
উপেজলা: কাটািলপাড়া, জলা: 
গাপালগ । ১১/০২/১৯৯৩ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

১০০৬৩৫৪১৪৬১৫৮
 তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮০৭

রাজীব রায় িপতা: গীতা 
রানী রায়।

৫৮/১ হাজনা হাউজ, য়ারপাড়, 
১১, ওয়াড, িসেলট, িসেলট সদর, 
িসেলট।

ক িদরাই, ক িদরাই, কিরম র, 
িদরাই চা র, িদরাই নামগ । ০১/০১/১৯৯০ নামগ

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৪০ 

াতক-এ

৭২৯৮৬৮৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮০৮

মাঃ মাফা ল 
হাসাইন িপতা: মাঃ 

িমজা র রহমান।

৩১,৩১/১, শন রাড, শন 
রাড, ২৬, তজগ ও, ঢাকা।

৩১,৩১/১, শন রাড, শন 
রাড, ২৬, তজগ ও, ঢাকা।

১০/০৮/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৮১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০ 

াতক-৩.০০ 
াতেকা র-৩.৩৪

১৪৬৪৩১৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮০৯

মাঃ আির র রহমান 
িপতা: আব র রহমান।

ীন রাড াফ কায়াটার, ১৭ নং 
ওয়াড, িনউমােকট, কলাবাগান, 
ঢাকা।

াম: িবজয়করা, ডাকঘর: 
িবজয়করা, উপেজলা: চৗ াম, 
জলা: িম া।

১৭/১১/১৯৯২ িম া

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

০৭১৬১৭৯ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮১১

মাঃ আরফান খ কার 
িপতা: মাঃ আলাউি ন 
খ কার।

াম: হাপািনয়া, ডাকঘর: 
পা ি য়া, উপেজলা: পা ি য়া, 
জলা: িকেশারগ ।

াম: হাপািনয়া, ডাকঘর: 
পা ি য়া, উপেজলা: পা ি য়া, 
জলা: িকেশারগ ।

১০/০৫/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৩০

৪৫৩৪৩৪৫ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮১২

মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা: মাঃ আঃ ছা ার 
িময়া।

যে : ছা ার িভলা, তািহয়ার র 
০৮ নং চংমারী, ফিকরহাট, 
িমঠা র, রং র।

যে : ছা ার িভলা, তািহয়ার র 
০৮ নং চংমারী, ফিকরহাট, 
িমঠা র, রং র। ২৫/০৯/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৪.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৮৫৮২৭২৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮১৩

জিহ ল ইসলাম িপতা: 
মাঃ হািনফ হাওলাদার।

দরবার শরীফ রাড, কানাপাড়া, 
মা য়াইল, পাড়াডগাইর, ডমরা, 
ঢাকা।

াম: ব আউিলয়া র, ডাকঘর: 
সহাকাঠী, উপেজলা: প য়াখালী 

সদর, জলা: প য়াখালী। ১০/১২/১৯৯১ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.১৭ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

০৫৪৭৪৭১  
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮১৪

মাঃ কাম ল হাসান 
িপতা: আ ল হােসন।

৪৮০/িস, িখলগ ও, িস ক, ১ নং 
ওয়াড, িখলগ ও, ঢাকা।

াম: দলপা, ডাকঘর: দলপা 
রাম র, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: ন েকানা।

২২/১২/১৯৮৭ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.১০

২২/১২/১৯৮৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮১৬

ণা আ ার িপতা: মাঃ 
হািব র রহমান।

িব-১০৮/৫, (হাসপাতাল জান), 
মিতিঝল এ. িজ. িব কেলানী, 
মিতিঝল, ঢাকা।

াম: মিহমা নগর, ডাকঘর: 
ম লগাতী, উপেজলা: মহা দ র, 
জলা: মা রা।

১৭/১০/১৯৯৫ মা রা

এস.এস.িস-৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

০৭৮০৫৪৯ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮১৭

সয়দ ফাহাদ আল 
মােশদ িপতা: সয়দ 

আিম ল হক।

১/২৭/৬/১/এ, (৫ম তলা), দি ণ 
গদাপাড়া, কিমউিন  গিল, ঢাকা 

দি ণ িস  কেপােরশন, মা া, 
গদা, ঢাকা।

০৪, মাদরাসা রাড, ব 
কদমতলী, াম র, মরাজনগর, 
কদমতলী, ঢাকা। ০১/০৩/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ 

াতক-২.৯৬

১৩১২১৫২ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮২৩

সাি র হাসান িপতা: 
আ স সা ার।

ক  নং-৫১২, ি েযা া িজয়াউর 
রহমান হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা।

াম: লািহড়ী র নাথ র, ডাকঘর: 
হােসন ডাং া, উপেজলা: পাংশা, 
জলা: রাজবািড়। ২১/১২/১৯৮৬ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

০৭১৬২৪৯ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২৪

মাঃ সাই র রহমান 
িপতা: মাঃ হােছন 
আলী।

াম: বড় ঝিডেয়র চর, ডাকঘর: 
ম হাটী, উপেজলা: শর র 

সদর, জলা: শর র।

াম: বড় ঝিডেয়র চর, ডাকঘর: 
ম হাটী, উপেজলা: শর র 

সদর, জলা: শর র। ১১/০৩/১৯৮৭ শর র

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০ 

াতক-২য়

৫১৬৪২৫৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮২৬

আ ব আলী িপতা: 
হােসম আলী।

াম: তাব র, ডাকঘর: হিলধানী, 
উপেজলা: িঝনাইদহ সদর, জলা: 
িঝনাইদহ।

াম: তাব র, ডাকঘর: 
হিলধানী, উপেজলা: িঝনাইদহ 
সদর, জলা: িঝনাইদহ। ১৭/০২/১৯৮৭ িঝনাইদহ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.২৫

১৩৪৩৫২৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮২৮

ধমা ি রা িপতা: প  
মার ি রা।

যে : প  মার ি রা, উপেজলা 
েকৗশলীর অিফস (এল. িজ. ই. 

িড), খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়।

আপার পরাছড়া, খাগড়াছিড় 
সদর, খাগড়াছিড়।

২২/০৮/১৯৯৪ খাগড়াছিড়

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

৮১৩৮৯৮৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮২৯

মাঃ ইমাম হাসান 
িপতা: ত: মিজবর 
রহমান।

হিরেদব র, (বাইশাপাড়া), ২ নং, 
হিরেদব র, হিরেদব র, রং র 
সদর, রং র।

হিরেদব র, (বাইশাপাড়া), ২ নং, 
হিরেদব র, হিরেদব র, রং র 
সদর, রং র। ৩১/১২/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০

৮২০৯২৫২ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩০

মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ িপতা: ত: 
িসরাজ উি ন ঞা।

যে : মাঃ তাহাজল হােসন 
চয়ার ােনর দ র, ৪৯-৫১, 

িদল শা, বা/এ, িব. এ. িড. িস িষ 
ভবন ঢাকা।

িহজলজািন, রাজগাতী, 
পাছদির া, না াইল, ময়মনিসংহ।

১০/০৬/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৯৭১৮২৫০ 
তািরিখ:  

৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩১

সািব াহার িপতা: 
মাঃ আঃ হাই।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: উ াইল, ডাকঘর: 
িনজবানাইল, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

৩১/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

১৮১৮২    তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩২

মাছাঃ উে  হািববা 
িপতা: মাঃ ইউ ফ 
আলী।

বাসা নং-২২১/১/এ  (৪থ তলা), 
রাড নং-২, উ র ামলী, ঢাকা।

াম: ঘর জয়াটারী, ডাকঘর: 
নওয়াশী, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম। ২৮/১২/১৯৯৩ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৪৫

০৩৯৪১৭৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩৩

মাঃ মাহ ব আহেমদ 
রিবন িপতা: মাঃ 
মক ল আহেমদ।

িব ৮৭/এফ-১, এ. িজ. িব কেলানী, 
িজ. িপ. ও, মিতিঝল, ঢাকা।

াম: নাওয়াপাড়া (মাইজ পাড়া), 
ডাকঘর: িদলাল র, উপেজলা: 
বািজত র, জলা: িকেশারগ । ০৬/১২/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৪৩৩৬৫৯ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮৩৫

িশপা আ ার িপতা: 
মাঃ মাকেল র 

রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কািতক পাশা, ডাকঘর: 
ল খালী, উপেজলা: মকী, 
জলা: প য়াখালী।

০৬/১২/১৯৮৮ প য়াখালী

এস.এস.িস-২.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২য়

০২৪৯৭০১ তািরিখ: 
 ০৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩৬

মাঃ আির ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ শির ল 
ইসলাম।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পি ম আলিছ, ডাকঘর: 
রিহম গ  বাজার, উপেজলা: 
টংগী বাড়ী, জলা: ীগ । ২৫/০৫/১৯৮৭ ি গ

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.০৭

১৫৯৮০৮৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৩৭

মাঃ মাহা ব আলম 
িপতা: মাঃ হািব র 
রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পাজাখালী, ডাকঘর: 
িড়পাইকা, উপেজলা: প য়াখালী 

সদর, জলা: প য়াখালী। ২৫/০৭/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.০০

০৩৯৪১৪৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৪০

মাঃ মন রানা িপতা: 
মাঃ হািদস িময়া।

যে : মাঃ তাহাজল হােসন 
চয়ার ােনর দ র, ৪৯-৫১, 

িদল শা, বা/এ, িব. এ. িড. িস িষ 
ভবন ঢাকা।

াম: ধরগ ও, ডাকঘর: ধরগ ও, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ। ২০/০৯/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৯৭১৮২৫১ তািরিখ: 
 ৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৩

মাঃ ফির ল হাসান 
িপতা: মাঃ আ ল 
মা ান।

ফির ল হাসান (ফরােদর) বািড়, 
ছাট রামেদব র, ৪ নং কািদর 

হািনফ নায়াখালী, রাতন কেলজ, 
সদর, নায়াখালী।

ফির ল হাসান (ফরােদর) বািড়, 
ছাট রামেদব র, ৪ নং কািদর 

হািনফ নায়াখালী, রাতন 
কেলজ, সদর, নায়াখালী।

২৩/০৯/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭১৬১৫৫৪ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৪

শখ রিবউল আলম 
িপতা: শখ শাম র 
রহমান।

রাজার াম, িলয়া, কািলগ , 
কািলগ , সাত ীরা।

রাজার াম, িলয়া, কািলগ , 
কািলগ , সাত ীরা।

০২/০৬/১৯৮৭ সাত ীরা

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য় াতেকা র-২য়

২১১০৭৭৩ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪৫

মাঃ রােশ ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ এলািহ 
বকস।

েমর  বািনয়াটাির, ০৬, 
হারাগাছ পৗরসভা, েমর , 
কাউিনয়া, রং র।

েমর  বািনয়াটাির, ০৬, 
হারাগাছ পৗরসভা, েমর , 
কাউিনয়া, রং র।

১৫/০৮/১৯৯২ রং র

দািখল-৩.৮১   আিলম-
৩.৮৩   াতক-২য়

৩৭৯৫৭৭২ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৪৬

মাছাঃ তাছিলমা 
আ ার ( মা) িপতা: 

ত: আ ল জিলল।

যে : মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
পিরচালক  (িপএ), িবিসএস(কর) 
একােডমী, ৪৭, িসে রী সা লার 
রাড, শাি নগর, ঢাকা।

াম: গায়াল জানী, 
ডাকঘর: ছানকা, উপেজলা: 
শর র, জলা: ব ড়া। ১১/১১/১৯৯৫ ব ড়া

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৫১

০৮২৮৬৪৪ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮৪৭

মাঃ রািক ল হক 
িপতা: মাঃ আিম ল 
হক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িসংরইল ( কানাডাংগর), 
ডাকঘর: িসংরইল, উপেজলা: 
না াইল, জলা: ময়মনিসংহ। ১৫/০৬/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.৩১ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-৩.১৫

৯৭১৮০২৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৪৮

মািরয়া হাসাইন িপতা: 
ত: মক ল হাসাইন।

১৫, রানা প ন চৗ রী কমে  
(১০ম তলা), প ন, প ন, ঢাকা।

০৫, পি ম সানারপাড়, ০৮, 
সা িলয়া ডমরা, ঢাকা। ২০/০১/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 

াতক-২.৯৭য়

০৭৮০৫৪৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৪৯

হািস খা ন িপতা: 
ফেকর ম ল।

বড় ল ী র, িমজান র, রাজবাড়ী, 
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।

বড় ল ী র, িমজান র, 
রাজবাড়ী, রাজবাড়ী সদর, 
রাজবাড়ী।

০১/০১/১৯৯২ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০

৮২০৬৩৯৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৫১

মাঃ আ াহ আল 
মা ন িপতা: মাঃ ওমর 
আলী।

বাসা নং-২২১/১/এ  (৪থ তলা), 
রাড নং-২, উ র ামলী, ঢাকা।

উ র ধলডা া, ২ নং িশল ড়ী, 
িশল ড়ী, র ামারী, িড় াম। ৩১/১২/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

০৩৯৪১৭৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৫২

মাঃ আ ল মিজদ 
িপতা: ত: মাঃ আিমর 
হােসন সরদার।

মা াকাি  ধানকা ,মেডর হাট, 
ডা জা, শরীয়ত র।

মা াকাি  ধানকা ,মেডর হাট, 
ডা জা, শরীয়ত র।

০১/০৩/১৯৮৮ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৪১ 
এইচ.এস.িস-৩.১১ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৪৬৫৫৪৮৫ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৫৪

মাহা দ আলী িপতা: 
মাঃ মিহউ ীন।

িফেরাজ রাড- ০৬, সােদক আলী 
মি ক পাড়া, য়াডা া, য়াডা া 
সদর, য়াডা া।

িফেরাজ রাড- ০৬, সােদক আলী 
মি ক পাড়া, য়াডা া, য়াডা া 
সদর, য়াডা া। ০১/০১/১৯৮৭ য়াডা া

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৭৫৪৩৬৩ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৫৫

মাঃ ডািলম শখ িপতা: 
মাঃ ক িময়া।

বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, 
( েয়ট), িসিকউর  অিফস, ঢাকা।

রামচ  র, ২ নং ওয়াড, সািলনা 
বকসা, ক দ র, গাপাল গ । ৩১/১২/১৯৮৬ গাপালগ

এস.এস.িস-২.১৩ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

৮৮৬৯৬৪৮ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৫৬

সািদয়া আ ার মা 
িপতা: মাঃ সিফক 
উ াহ।

১১৪/৪ িস মিতিঝল কেলানী 
হাসাপাতাল জান, ৩৩ নং িজ. িপ. 
ও, মিতিঝল ঢাকা।

২৫৬ নং দি ণ মা া, ওয়ারী, 
বজবাগ, ঢাকা।

১৮/০২/১৯৮৯ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৯ 
এইচ.এস.িস-৪.০০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

১৩১০০২৩ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৫৭

মাঃ ওমর ফা ক 
িপতা: মাঃ আ  বকর 
িছি ক।

যে : অআ  বকর িছি ক , ক  
নং ৪১৪, িব. . িস. এল, ৩৭/ই 
ই াটন গােডন, ১৯ নং ওয়াড, 
রমনা ঢাকা।

বাসা ৩৯/৬, গাওয়াইর বাজার 
আশেকানা, দি ণ খান আেকানা, 
ঢাকা। ০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

তািরিখ:  
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৫৯

মাঃ আেরিফন আল-
আিমন িপতা: মাঃ 
আলাউি ন।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

াম: িনয়াম াহ র, ডাকঘর: 
শািনরিদয়াড়, উপেজলা: পাবনা 
সদর, জলা: পাবনা।

০৭/১১/১৯৮৮ পাবনা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.২৫

১৫৭৭০৮৯ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৬০

তির ল ইসলাম িপতা: 
রজব আলী।

চ নমারী, চ নমারী, ফিরদ র,, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র।

চ নমারী, চ নমারী, ফিরদ র,, 
ফিরদ র সদর, ফিরদ র। ০১/১০/১৯৯৪ ফিরদ র

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

১৫০৮৩৮৪ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৬২

মাঃ সাই ামান 
িপতা: মাঃ র 
মাহা দ।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

ধম র, ৯ নং দ ত ভা া, 
রৗমারী, িড় াম। ০১/০৯/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০৮ 
এইচ.এস.িস-২.১৭ 

াতক-২য়

৯৭১৮১৭২ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৬৪

মাসাঃ লাভলী আ ার 
িপতা: মাঃ জালাল 
উ ীন হাওলাদার।

িদ সান ব ভাষী স টিলিপ এ  
কি উটার িশ ণ ইিনি উট, 
বাড়ী নং-০২, রাড নং-০৪, 
সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-

১২১৬।

ঘটেকর আ য়া, ০৪, ঘটেকর 
অঅ য়া, িমজাগ , প য়াখালী।

০৩/০১/১৯৯৩ প য়াখালী

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

০৮৭৫২৬  তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬৫

মাঃ আব স সামাদ 
িপতা: ছরা ল হক।

বা ল ক া র িময়ার বাড়ী দঃ 
কািদর হািনফ, ৫ নং মাইজদী 
কাট, সদর নায়াখালী।

বা ল ক া র িময়ার বাড়ী দঃ 
কািদর হািনফ, ৫ নং মাইজদী 
কাট, সদর নায়াখালী। ১৮/০৬/১৯৯৪ নায়াখালী

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০

৬৬৬৮০৩৬ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৬৭

জিসম উি ন িপতা: 
আ  বকর।

সমষ র, ১০, কালাপাড়া 
ইউিনয়ন, দাগািছ, নগর, ীগ ।

গাল িনয়া, ১০ নলেটানা 
ইউিনয়ন, নলী বাজার, বর না 
সদর, বর না।

০৩/০১/১৯৯০ বর না

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-২.৬৭

৬৩৫৭৯৭৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৬৮

কািহ র বগম িপতা: 
আ ল মিজদ।

াম: জালাল র, ডাকঘর: জালাল 
র, উপেজলা: ক য়াদী, জলা: 

িকেশারগ ।

াম: জালাল র, ডাকঘর: 
জালাল র, উপেজলা: ক য়াদী, 
জলা: িকেশারগ ।

১২/০৭/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-িব াতক-

২য়

৮০৮৭৪৩৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৬৯

রথী  নাথ ঢালী িপতা: 
ত: িনমাই চ  ঢালী।

যে : রখা রানী, ি গত 
কমকতা, ক-১, ক  নং-২৭, অথ 
ও সামািজক অবকাঠােমা 
পিরক না ম ণালয়, শের 
বাংলানগর, ঢাকা।

৬১৩, ফায়ার সািভস রাড, বদ 
াম, গাপালগ  পৗরসভা ওয়াড- 

১, বদ াম, গাপালগ । ০১/০৪/১৯৯১ গাপালগ

এস.এস.িস-২.৬০ 
এইচ.এস.িস-১.৭৫

৯৮১৫৭৭৭ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৭০

মাঃ আ াহ আল 
খােয়র িপতা: মাঃ 
আ ল লিতফ।

হিরদাশ র, রা, টােপর বাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা।

হিরদাশ র, রা, টােপর বাড়ী, 
ধামরাই, ঢাকা। ৩০/১২/১৯৯১ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৩.৩১

০৪৬৮৩৫৩/৪৬/৩১
 তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৭১

খাই ল আলম িপতা: 
জামাল উি ন।

ঢাকা ব ভাষী স ট িলিপ িনং 
স ার, ৯৩/১, সরদার কম  (২য় 

তলা), ঢাকা-১২০৭।

লিতফ র, গািসংগা, লিতফ র, 
র, গাজী র।

০৩/১২/১৯৯২ গাজী র

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৫৮

৮৫৮২৮৪৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৭২

মাঃ এনা ল িপতা: 
মাঃ কয়ামত 

হাওলাদার।

িন ন জােম মসিজদ, বাদশা, পার 
মােকট, িরয়া, আ িলয়া সাভার 
ক া নেম , আ িলয়া, ঢাকা।

ভ রাজ কাঠী ৩ রা ার মাড়, 
ভ রাজ কাঠী, ০৮ নং ওয়াড 

সানকী ভা া, ( পৗরসভা), 
মােডলম  ( পৗরসভা), 

বােগরহাট।

০১/০১/১৯৮৮ বােগরহাট

দািখল-৩.৫০ আিলম-
২.৩৩            াতক-
২য়  কি উটার সট 

কাস-এ+

৮১১০১৬০ 
তািরিখ:  

১৭/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৭৩

মাঃ রজাউল কিরম 
িপতা: মাঃ আ ল 
বােরক।

১৫৮/১ আিজম র রাড, ২৬, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

াম: কলমাকা া, , ডাকঘর: 
কলমাকা া, , উপেজলা: 
কলমাকা া, , জলা: ন েকানা। ২১/০৩/১৯৮৭ ন েকানা

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০

০৭১৬২৬৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৭৪

মাঃ মিতউর রহমান 
িপতা:  মাঃ জালাল 
উি ন।

পি ত পাড়া, িভতর ব , িভতর 
ব , নােগ রী িড় াম।

পি ত পাড়া, িভতর ব , িভতর 
ব , নােগ রী িড় াম। ০৮/০৫/১৯৮৯ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.১০ 

াতক-৩য়

৭৬০৩৩৭০ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৭৫

মাঃ আির ামান 
িপতা: আিমর উি ন 
আহেমদ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

উ র আ িতয়া পাড়া, ০১, 
কিরমগ , কিরমগ , িকেশারগ । ৩১/১২/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

১৩১০২৪৮ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৭৬

ফয়সল আহে দ িপতা; 
মাঃ আব র রিশদ।

বাড়ী নং -১৪, ( জন িভলা ৬  
তলা), নেবাদয় হাউিজং সাসাই , 
রাড- ০৯, ক- এ, মাহা দ র, 
মাহা দ র, ঢাকা।

৬৭/১, মা িভলা, দি ণ চথা 
(িময়া বাড়ী), ১৩, কাতয়ালী, 

িম া আদশ সদর, িম া। ০১/০৮/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-২.৮০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৭৮২৪৭৫ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭৭

মাঃ িলংকন িময়া 
িপতা:  মাঃ কিফল 
উ ীন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা ই াম, ডাকঘর: 
বা ই াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১৭/১০/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

৮৫৮২৬৪০ 
তািরিখ:  

১৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৭৮

মাঃ কিবর িময়া িপতা: 
মাঃ মহ ত আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কলাপাড়া, 
ডাকঘর:+উপেজলা:+ জলা: 
িকেশারগ ।

২০/১১/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০

১৩১০০৭৯ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৮৭৯

মাঃ মা ািফ র 
রহমান  িপতা: মাঃ 
আব ল আওয়াল।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ফিরদাকা া, ডাকঘর: 
ী, উপেজলা: না াইল, জলা: 

ময়মনিসংহ।
১৬/০৬/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২৩

১৩১০২০১ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮০

শাহেনওয়াজ িপতা: 
আ ছ ছা ার।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ফাজ র, ডাকঘর: রায়াইল 
বাড়ী, উপেজলা: ক য়া, জলা: 
ন েকানা।

০৮/০২/১৯৯০ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৪.৬০ 

াতক-২য়

৯৭১৮১১৩ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮১

মাঃ মাহ ল হাসানা 
িপতা: মাঃ সালাইমান 
খ কার।

রায় র ভায়া ল ী র, বাকড়া, 
চারঘাট, বাজশাহী।

রায় র ভায়া ল ী র, বাকড়া, 
চারঘাট, বাজশাহী। ১৫/০১/১৯৯৪ রাজশাহী

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৯৬

১০৮০৯৪২ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৮২

গালাম আজম িপতা: 
আ ল খােলক িব াস।

বাসা নং-৬১০, হনচী, হনচী, 
ামনগ, সাত ীরা।

বাসা নং-৬১০, হনচী, হনচী, 
ামনগ, সাত ীরা। ১৪/০১/১৯৯৫ সাত ীরা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৩.৫২

২০০২৭৬১৬৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৮৩

মাঃ আিজ ল হক  
িপতা: মাঃ মিতউর 
রহমান।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: ই ারগাতী, ডাকঘর: 
চংভােদরা, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

১২/০৪/১৯৯০ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

৯৭১৮১১২ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮৪

মাঃ আ  সাঈদ িপতা: 
মাঃ জাহা ীর আলম।

খা বাড়ী, কােহতরা, ৪ নং ষাল 
নল, বালী খাড়া, িড়চং, িম া।

খা বাড়ী, কােহতরা, ৪ নং ষাল 
নল, বালী খাড়া, িড়চং, িম া। ১৩/১১/১৯৮৭ িম া

এস.এস.িস-৩.৭৭ 
এইচ.এস.িস-২.৭৪

১৪৫৬৬৪৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৮৬

শারিমন নাহার িপতা: 
িসি র রহমান।

সািচলা র, ৪ নং র, 
সািছলা র, র, মা রা।

সািচলা র, ৪ নং র, 
সািছলা র, র, মা রা। ০৬/১২/১৯৯০ মা রা

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৯৩

০৮৯৭৫৫৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৮৭

মাঃ আব ল আউয়াল 
ম মদার।

১/২৭/৪/১ ওয়াসা রাড, দি ণ 
গদা পাড়া, ৬ নং ওয়াড বাসােবা, 

মিতিঝল, ঢাকা।

মা ার শাম ল দা ম মদার, 
ব দব র, ৫ নং মহামায়া, 

আমজাদ হাট, ছাগল নাইয়া, ফনী। ০২/০১/১৯৮৮ ফনী

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

০৭১৯৯৩৪ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৮৮

আিস ল হক িপতা: 
সাই ল হক।

১৪৪-১৩/৩, দ ীণ পীেররবাগ, 
িমর র, ঢাকা।

ক রাপাড়া, করগাও, জারইতলা, 
ক য়াদী, িকেশারগ । ২১/০২/১৯৯৬ িকেশারগ

এস.এস.িস-৪.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৮০

৮৫৮২৮৩৪ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৮৯

মাঃ সিফ ল ইসলাম 
িপতা: ত: মিজবর 
রহমান।

যে : সাই র রহমান হৎ 
করদাতা ইউিনট,  সং◌ঃ কর, 
২◌ ঁ১২তলা সরকারী অিফস ভবন 
(৬  তলা), স নবািগচা, ঢাকা।

পাটওয়ারী, , রানীগ , ৩ নং, 
পাটওয়ারী, িচলমারী িড় াম।

১২/০৪/১৯৮৭ িড় াম

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.০০

১৫৯৭৯০১ তািরিখ: 
 ২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



১৮৯০

আল ফা ক িপতা: 
মাইন উ ীন।

এগার িস র , এগার িস র 
মঠেখালা, পাকি য়া, িকেশারগ ।

এগার িস র , এগার িস র 
মঠেখালা, পাকি য়া, িকেশারগ । ০৩/০১/১৯৯০ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-২য়

৮৯৮৯৭৪২ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৯১

মাঃ জািহদ উি ন 
িপতা: মাঃ ৎফর 
রহমান।

পােলরর বাড়ী উ র রাম র ৪ 
নং ইছা র, রায় রাম র, 
রামগ , ল ী র।

পােলরর বাড়ী উ র রাম র ৪ 
নং ইছা র, রায় রাম র, 
রামগ , ল ী র। ০৫/০১/১৯৮৭ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৩৩ 
এইচ.এস.িস-৩.১৭ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৬৬৫৫৯৩৬ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৯২

মাঃ িদ  িময়া িপতা: 
মাঃ িসরা ল ইসলাম।

কািল র বাজার, কািল র বাজার, 
মতলব (উ র), চ দ র।

মি েকর চর ইমাম র, হাগলা 
কাি , গজািরয়া, ি গ । ০১/০২/১৯৯৪ ি গ

এস.এস.িস-৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.১৮

০৭৬১৩৭১ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৮৯৩

এস. রািজন হাসান 
িপতা: মাঃ আ  লােয়স।

এস. রািজন হাসান, িশ াভবন -
সকােয়প, ২য় ক, ৩য় তলা, ১৬, 

আ ল গিণ রাড, ঢাকা।

এস. রািজন হাসান িনয়া 
গাহাটা, রামচ  র গাবতলী 

ব ড়া। ০১/০৬/১৯৮১ ব ড়া

এস.এস.িস-িস 
এইচ.এস.িস-িস াতক-

২য়

১৩৮৬৭২  তািরিখ: 
 ১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৪

মাঃ আ র রিহম 
িপতা: মাঃ আ ল 
খােলক।

১/ক রােয়র বাজার গভঃ াফ 
কাঃ, রাড- (ন ন), ৮/এ, 

( রাতন) ধানমি -১৫, িজগাতলা, 
ঢাকা।

আলম র ৪ নং চাই ইউিনয়ন 
পিরষদ কদমতলী, দি ণ রমা, 
িসেলট। ১৩/০৯/১৯৯৭ িসেলট

এস.এস.িস-৩.৪৪ 
এইচ.এস.িস-২.৯২

১৪৬৪২৯২ তািরিখ: 
 ২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯৬

মাঃ নাজ ল হায়দার 
া।

িব-৮৭, এফ-২, এ. িজ. িব কেলানী 
(হাসপাতাল জান) মিতিঝল, ঢাকা।

বালাে ার, বালাে ার, িবরল, 
িদনাজ র। ২৬/১০/১৯৯২ িদনাজ র

এস.এস.িস-৪.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

১৩১২২৪৯ তািরিখ: 
 ২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৮৯৮

আসা াহ িপতা: আ স 
সাবহান।

২৫৪৯, ম ার বাড়ী, রাড, উ র 
খাইল র, ৩৩ নং ওয়াড, জাতীয় 
িব  িব ালয়, গাজী র সদর, 
গাজী র।

াম: উ র গািব র, ডাকঘর: 
বাক চা া বাজার, উপেজলা: 
হােসন র, জলা: িকেশারগ । ১২/০৯/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২০

৭৫২৯৬৫৯ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯০০

মাঃ শািমম হােসন 
িপতা: জাহার হােসন।

াম: িবকপাশা, ডাকঘর: নলিছ , 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

াম: িবকপাশা, ডাকঘর: নলিছ , 
উপেজলা: নলিছ , জলা: 
ঝালকাঠী।

০১/০১/১৯৯৪ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.২৩

৩১৫০৩১২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯০৪

মাঃ খােল ামান 
িপতা: মাঃ লাল িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কচ ারা, ডাকঘর: কচ ারা, 
উপেজলা: ক য়া, জলা: 
ন েকানা।

০১/১১/১৯৯৫ ন েকানা

এস.এস.িস-৩.৮৮ 
এইচ.এস.িস-৪.০০

৯৭১৮১৫৮ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯০৫

মাঃ িরপন মল ী 
িপতা: হািব র রহমান 
মল ী।

াম: রেঘানা বােজয়া ী, 
ডাকঘর: রেঘানা, উপেজলা: 
বােগরহাট সদর জলা: বােগরহাট।

াম: রেঘানা বােজয়া ী, 
ডাকঘর: রেঘানা, উপেজলা: 
বােগরহাট সদর জলা: বােগরহাট। ০৩/০১/১৯৮৮ বােগরহাট

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৩২১৩৪৮৯ 
তািরিখ:  

১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯০৬

িব লা াম িপতা: 
েখ  াম।

দি ণ হািলশহর, বাড়ী জািন 
িবি ং নীচতলা ১ নং ম তালতলা 
গিল, ই. িপ. জড থানা, চ াম, 
চ াম।

াম: ামাপাড়া, ডাকঘর: 
খা কার পাড়া, উপেজলা: 

রাং িনয়া, জলা: চ াম। ০১/০৩/১৯৯৩ চ াম

এস.এস.িস-২.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৯৪

৬৩৭১৯২১ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯০৭

িবথী রানী িসংহ িপতা: 
ত: উ ম মার িসংহ।

াম: ব শবিনয়া, ডাকঘর: তালতলা 
বাজার, উপেজলা: কাঠািলয়া, 
জলা: ঝালকাঠী।

াম: ব শবিনয়া, ডাকঘর: 
তালতলা বাজার, উপেজলা: 
কাঠািলয়া, জলা: ঝালকাঠী।

৩০/০১/১৯৯১ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২.৯৫

৩১৫০১৩২ 
তািরিখ:  

০৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯০৮

মাঃ ই াহীম িপতা: 
মাঃ আব র রিশদ 

সরদার।

ন ন হাসপাতাল রাড, আমতলী, 
আমতলী পৗরসভা, আমতলী, 
বর না।

চ া, চাওড়া, পাতাকাটা, 
আমতলী, বর না।

১৭/০১/১৯৮৭ বর না

এস.এস.িস-২.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০৬৪৬৩১০১০৩ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯০৯

মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতা: মাঃ ফা ক 
িময়া।

ফা ক িময়ার বাড়ী চর কলমী, চর 
এলাহী ৭ নং ওয়াড, চর এলাহী 
বাজার, কা ানীগ , নায়াখালী।

ফা ক িময়ার বাড়ী চর কলমী, 
চর এলাহী ৭ নং ওয়াড, চর 
এলাহী বাজার, কা ানীগ , 
নায়াখালী।

১২/০১/১৯৯৩ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

৭২৬৫৮১৭ তািরিখ:

৩০০/-

১৯১০

মাঃ রা  আহেমদ 
সাহাগ িপতা: মাঃ 

ফা ক আহেমদ।

চৗগাছা ব পাড়া, ০৪, (চার), 
নংওয়াড গাংনী পৗরঃ গাংনী, 
গাংনী, মেহর র।

চৗগাছা ব পাড়া, ০৪, (চার), 
নংওয়াড গাংনী পৗরঃ গাংনী, 
গাংনী, মেহর র। ০৯/১২/১৯৯০ মেহর র

এস.এস.িস-৩.৬৪ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

৭৪৬৬৯৩৯ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯১১

িজয়াউল হক িপতা: 
আব ল হক।

৭১/১ িনক িভলা শহীদ আল েচ 
উি ন, সড়ক, চয়ার ান পাড়া, 
দি ণ খান ইউিনয়ন, ১ নং ওয়াড, 
দি ণ খান তজগ ও, ঢাকা।

চ কারী বািড়, ধিলয়া, ধিলয়া, 
ফনী সদর, ফনী।

২২/১১/১৯৮৭ ফনী

এস.এস.িস-িব 
এইচ.এস.িস-এ- াতক-

২য় াতেকা র-২য়

৯৪০১৩১৬ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯১৩

খায় ল আলম িপতা: 
জােন আলম।

াথিমক িব ালয় সড়ক, 
কাঠািলয়া, কাঠািলয়া, ঝালকাঠী।

াথিমক িব ালয় সড়ক, 
কাঠািলয়া, কাঠািলয়া, ঝালকাঠী। ১৫/১২/১৯৮৭ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-২.৭৫ 
এইচ.এস.িস-১.২০ 

াতক-৩.২৪

৪৮৫৭৮৯৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯১৭

মাঃ আশা ল হক 
িপতা: মর ম ইউ ফ 
আলী।

বাসা নং ২২১/১/এ, (৪থ তলা), 
রাড নং-২, ও র ামলী, 
মাহা দ র, ঢাকা।

াম: ঘর জয়াটারী, ডাকঘর: 
নওয়াশী, উপেজলা: নােগ রী, 
জলা: িড় াম। ২০/১০/১৯৯৪ িড় াম

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫৮

০৯৪১৭৪ তািরিখ: 
২৯ /০১/২০১৭

৩০০/-

১৯১৮

রােহলা আ ার শা া 
িপতা: মাঃ কিবর 
হােসন।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

সােহব বাড়ী বা ার চর ( রান), 
০৮ নং ওয়াড, কা া, 
করানীগ , ঢাকা।

০৫/১২/১৯৯০ ঢাকা

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৯৯০৪৯৯৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-



১৯১৯

শাহ মাঃ শিফক িপতা: 
শাহ তাহার 
নািদ ামান।

১৫৬/১, আিজম র রাড, ২৬, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

াম: রায় র, ডাকঘর: চ  র, 
উপেজলা: পালং (সদর), জলা: 
শরীয়ত র।

০৬/০৩/১৯৮৭ শরীয়ত র

এস.এস.িস-৩.৪৫ 
এইচ.এস.িস-২.৩৫

০৭১৬২৬৭ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯২০

মাঃ শরী ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ  িময়া।

১৪৬/২/১-িড, আিজম র রাড, ২৬, 
িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা।

১৪৬/২/১-িড, আিজম র রাড, 
২৬, িনউমােকট, লালবাগ, ঢাকা। ০৯/০৬/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.২০

০৭১৬২৬৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯২২

মাহা ল ইসলাম 
িপতা: শিফ ল ইসলাম।

যে : িশিরন আ ার, িহসাব 
পিরদ র, ৮ম তলা িবউেবা, িব ৎ, 
ভবন, ১ নং আ ল গিণ রাড, ঢাকা।

আ াফ আলী সড়ক, মা য়াইল, 
সিলম নগর, মা য়াইল 

ইউিনয়ন, ৭ নং ওয়াড, 
ষারধারা, যা াবাড়ী , ঢাকা।

০৬/০১/১৯৯৩ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.৭৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

৫০৪১৩৩৬ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯২৩

মাঃ শািকল মাহ দ 
িপতা: মাঃ জ আলী।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বা ই াম, ডাকঘর: 
বা ই াম, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৩ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৪২

৯৭১৮১১৫ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯২৫

জাবাইদা লশানারা 
িপতা: খা কার মাঃ 
শাহ আলম।

াম: কােঠর ল, ডাকঘর: 
ভড়ামারা, উপেজলা: ভড়ামারা, 
জলা: ি য়া।

াম: কােঠর ল, ডাকঘর: 
ভড়ামারা, উপেজলা: ভড়ামারা, 
জলা: ি য়া।

১২/১২/১৯৯৭ ি য়া

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-৩.০৮

৭৯৭০২০৮ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯২৬

মাহ দা খা ন িপতা: 
মিজবর রহমান।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: তা ক সাহাবাজ, ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০৫/০৪/১৯৯৫ রং র

এস.এস.িস-৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০

৯১২৯৭৬৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯২৭

মাঃ শাহিরয়ার হাসান 
িপতা: মাঃ আজহা ল 
ইসলাম।

াম: খট খ য়া, ডাকঘর: খট 
খ য়া,  উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র।

াম: খট খ য়া, ডাকঘর: খট 
খ য়া,  উপেজলা: রং র সদর, 
জলা: রং র।

১৬/১০/১৯৯২ রং র

এস.এস.িস-৪.৫৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

১৩৪১৩৩২ 
তািরিখ:  

০৮/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৩০

মাছাঃ মােশদা খা ন 
িপতা: মাঃ ম াজ আলী।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

হলদী বাড়ী, ৫ নং বালা পাড়া, 
০২, ওয়াড, কাউিনয়া, রং র। ২৭/১২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-২.১৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০ 

াতক-২য়

৯১২৯৭৪৫ তািরিখ: 
 ২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৩১

রিফ ল ইসলাম িপতা: 
সােহব আলী।

ল ীর পাড়, ধন র, িচনা কাি , 
িব র র নামগ ।

ল ীর পাড়, ধন র, িচনা কাি , 
িব র র নামগ । ০১/১১/১৯৯৩ নামগ

এস.এস.িস-১.৮১ 
এইচ.এস.িস-৪.৩১

৫৭৯৭২৩৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৩৩

মাঃ আিজ ল হক 
িপতা: মাঃ সাহা ি ন।

২৩৫, আঃ রউফ, িডিজএম. ভবন, 
(৪থ তলা উঃ পঃ), দি ণ 

বখালী দিনয়া ইউিনয়ন,  দিনয়া, 
ঢাকা।

াম: করা, ডাকঘর: করা, 
উপেজলা: কািশয়ানী, জলা: 
গাপালগ । ১৮/০২/১৯৯১ গাপালগ

এস.এস.িস-৪.৪২ 
এইচ.এস.িস-৩.৫৮

১৩১২১৪১ তািরিখ: 
 ২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



১৯৩৪

মাঃ ফা ক হােসন 
িপতা: মাঃ ফজ র 
রহমান।

পি ম খাসবাগ, ৩০, মািহগ , 
সদর রং র, রং র।

পি ম খাসবাগ, ৩০, মািহগ , 
সদর রং র, রং র।

২১/০৭/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

৬৮৪৫৪৮৭ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৩৬

ইকবাল হােসন িপতা: 
মাঃ জালাল উি ন।

৭৪৮/২, হযরত আলী রাড, পি ম 
নাখালপাড়া, ওয়াড নং-২৫, 
নাখালপাড়া, তজগ ও, ঢাকা।

াম: জয়িব  র, ডাকঘর: 
খয়া, উপেজলা: পা ি য়া, 
জলা: িকেশারগ । ০১/০৪/১৯৮৭ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.৬৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৭৯ 
াতক-২য় াতেকা র-

১ম

৮৯৮৯৯০৯ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৩৯

রাজন মার সাহা 
িপতা: ফিন লাল সাহা।

বড় ভাগ, লিতবাবাদ, া ণক রী, 
িকেশারগ  সদর িকেশারগ ।

বড় ভাগ, লিতবাবাদ, া ণক রী, 
িকেশারগ  সদর িকেশারগ । ৩০/০৫/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-২.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

৮১৪৬৬৬৬ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৪২

মাঃ আিজ ল হক 
িপতা: মাঃ আ ল 
মা ান।

াম: ক লকী, ডাকঘর: 
বলাইচ ী, উপেজলা: পাবতী র, 
জলা: িদনাজ র।

াম: ক লকী, ডাকঘর: 
বলাইচ ী, উপেজলা: পাবতী র, 
জলা: িদনাজ র। ১৭/১০/১৯৮৮ িদনাজ র

এস.এস.িস-২.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৮০ 

াতক-৩.৩৫ 
াতেকা র-৩.৩১

৮২৮৫৪০৮ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৪৪

মাঃ শামীম ইসলাম 
জীবন িপতা: মাঃ ল 
ইসলাম।

বধা পাড়া, আেশক র, শাব ল 
বাজার, শাজাহান র , ব ড়া।

বধা পাড়া, আেশক র, শাব ল 
বাজার, শাজাহান র , ব ড়া। ০৫/০৬/১৯৯৩ ব ড়া

এস.এস.িস-৩.৯৫ 
এইচ.এস.িস-২.৭১

৪২৮৮৮৬৫ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৪৫

আিবদা লতানা অিনতা 
িপতা: মাঃ আেবদ 
হােসন।

বাসা নং-২৬, রাড নং-০৬, ওয়াড 
নং-০৭, ক- এইচ, িমর র- ২, 
ঢাকা।

বাসা নং-২৬, রাড নং-০৬, 
ওয়াড নং-০৭, ক- এইচ, 
িমর র- ২, ঢাকা।

২৫/১০/১৯৯২ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

১৩৮৬৬৫২ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৫১

মাঃ মিহউি ন গাজী 
িপতা: ত: মাঃ 
মিজ র রহমান গাজী।

চিলশা ৫ নং টানা ইউিনয়ন, 
চিলশা, িপেরাজ র।

চিলশা ৫ নং টানা ইউিনয়ন, 
চিলশা, িপেরাজ র।

১০/০৮/১৯৯৪ িপেরাজ র

এস.এস.িস-৩.৮০ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৮

১০৮০৯৮১ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৫২

মাঃ নাজ ল হক িপতা: 
মাঃ মাজাহার ম ল।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: িনজদাড়া ( ব), ডাকঘর: 
কাউিনয়া, উপেজলা: কাউিনয়া, 
জলা: রং র। ০২/০৮/১৯৯৬ রং র

এস.এস.িস-৪.৫০ 
এইচ.এস.িস-৪.৫০

৯৭১৮১৮৩ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৫৫

রােধ াম দাস িপতা: 
দয়াল হির দাস।

চর আমান উ া ৬ নং চর আমান 
উ া, চর বাটা, বণ চর, 
নায়াখালী।

চর আমান উ া ৬ নং চর আমান 
উ া, চর বাটা, বণ চর, 
নায়াখালী।

০৭/০৬/১৯৮৭ নায়াখালী

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 

াতক-২য়

৭১৬১৪৬২ তািরিখ: 
 ১০/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯৫৭

 গািব  িব াস 
িপতা: অ ল িব াস।

 গািব  িব াস যে : জয় লাল 
দব, িসেলট, ১৫০, মঃ ওঃ িব ৎ 
ক , িবভেবা, মার গাও, িসেলট।

করই ড়া, ৩ নং কেজেলস, 
কেমাল র, জিকগ , িসেলট।

০৭/০১/১৯৯৭ িসেলট

এস.এস.িস-৪.৩৫ 
এইচ.এস.িস-৩.৮৩

তািরিখ:  
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৫৯

িসনিথয়া আ ার নাম 
িপতা: জািহদ হােসন।

৬৮/১/এফ (িড-১), আিজম র 
কেলানী, লালবাগ, ঢাকা।

১৫/৪, িবিস দাস ীট, িনউমােকট, 
লালবাগ, ঢাকা। ০৭/০১/১৯৯৫ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.১৯ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০

১১৪৯০৬৯ তািরিখ: 
 ৩০/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৬০

মাঃ হা ন অর রিশদ 
িপতা: মাঃ আতশ 
আলী।

পলাশ বাড়ী (ম পাড়া), বলগাছা, 
১ নং ওয়াড, খিললগ , িড় াম 
সদর, িড় াম।

পলাশ বাড়ী (ম পাড়া), বলগাছা, 
১ নং ওয়াড, খিললগ , িড় াম 
সদর, িড় াম। ১১/১০/১৯৯১ িড় াম

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 

াতক-২.৬৭

৭৬০৩৩৩৭ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৬১

জন চ  দাস িপতা: 
তপন চ  দাস।

দাকান নং -০৫, বায় ল মা র 
জােম মসিজদ মােকট, এ. িজ. িব 
কেলানী, ১০ নং , িজ. িপ. ও, 
মিতিঝল, ঢাকা।

ম ম ধিলয়া, ৮ নং ইউিনয়ন, 
বা য়া চৗ হনী বাজার, ফনী।

১০/০৮/১৯৯২ ফনী

এস.এস.িস-৪.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.০০ 

াতক-২২.৮৫

১৪৩২৭২৫ তািরিখ: 
 ১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬২

উ ম চ  দাস িপতা: 
িবজয় চ  দাস।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

িস চী, বাগমারা, কশনপাড়, 
সদর দি ণ, িম া। ২৫/০৫/১৯৯৪ িম া

এস.এস.িস-এ 
এইচ.এস.িস-এ+

৯৭১৭৫৮৫ 
তািরিখ:  

১২/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৬৩

িনর ন সরকার িপতা: 
ত: গৗর গাপাল।

খান পাড়া, যা া র িড় াম সদর 
িড় াম।

খান পাড়া, যা া র িড় াম সদর 
িড় াম। ১৮/০৭/১৯৮৯ িড় াম

এস.এস.িস-৩.১৩ 
এইচ.এস.িস-২.৪০

৭৬০৩৩৫৫ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৬৪

মাহা দ শিফউল 
আলম িপতা: মাহা দ 
শাহাবউি ন।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

রৗহা, িনয়ামত র ০১, 
িনয়ামত র, কিরমগ , 
িকেশারগ । ০১/০৬/১৯৮৯ িকেশারগ

এস.এস.িস-৩.১১ 
এইচ.এস.িস-৩.৯০ 

াতক-৪.১৩

৯৭১৮১১১ তািরিখ: 
 ২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৬৬

রিবউল হােসন িপতা: 
ছয়দ আহা দ।

যে : মাঃ মিজ র রহমান, 
পিরচালক, ( শাঃ ও অথ) এর 

ি গত সহকারী, সমাজেসবা 
অিধদ র, ২য় তলা, আগারগাও, 
ঢাকা।

মািদিমিঝ বাড়ী, ামগ , সদর 
ল ী র।

০৭/০৫/১৯৮৯ ল ী র

এস.এস.িস-৩.৫০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 

াতক-৩য়

৮৫৮২৯২৭ 
তািরিখ:  

২৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৬৮

মাঃ রােশদ লাকমান 
িপতা: মাঃ আলম 
উি ন।

যে : মাঃ আ বকর, গরইল, 
নওহাটা পৗরসভা/ওয়াড নং-০৭, 
পবা, পবা, রাজশাহী।

যে : মাঃ আ বকর, গরইল, 
নওহাটা পৗরসভা/ওয়াড নং-০৭, 
পবা, পবা, রাজশাহী। ১৪/০৩/১৯৮৮ িদনাজ র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৭৮৯৩৯৮৯ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯৬৯

মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতা: মাঃ ফজর শখ।

াম: বলবানা, ডাকঘর: বলবানা, 
উপেজলা: আলফাডা া, জলা: 
ফিরদ র।

াম: বলবানা, ডাকঘর: 
বলবানা, উপেজলা: 

আলফাডা া, জলা: ফিরদ র। ২২/১১/১৯৮৮ ফিরদ র

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৬০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

০২৪০৩৫৫ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৭০

জা া ল ফরেদৗস 
িপতা: ত: মাঃ 
আব ল লিতফ 
তা কদার।

াম:পালবাড়ী রাড, ডাকঘর: 
ঝালকাঠী, উপেজলা: ঝালকাঠী 
সদর, জলা: ঝালকাঠী।

াম:পালবাড়ী রাড, ডাকঘর: 
ঝালকাঠী, উপেজলা: ঝালকাঠী 
সদর, জলা: ঝালকাঠী। ২৫/০৯/১৯৯১ ঝালকাঠী

এস.এস.িস-৩.৫৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ 

াতক-২.৮৮

১৩৯৩১৫৭ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৭৫

ওসমান গিণ িপতা: 
কামাল উি ন।

যে : আিমন র ল শতদল- চ- 
৫০৩, (৫ম তলা), তালতলা 
সরকারী কেলানী, আগারগ ও, ঢাকা।

যে : চ ন কাজী নািজর বাড়ী, 
িচয়া মাড়া ( ০৬ নং ওয়াড), 

স ীপ পৗরসভা, স ীপ, চ াম। ১৬/১১/১৯৯৭ চ াম

এস.এস.িস-৪.৪৪ 
এইচ.এস.িস-৩.০০

০৭৮০২১৩ 
তািরিখ:  

১৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৭৬

মন মার বদা িপতা: 
েবাধ র ন বদা।

৫১, চচা িনয়াকাি , ০৮, 
গাপালগ , গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

৫১, চচা িনয়াকাি , ০৮, 
গাপালগ , গাপালগ  সদর, 
গাপালগ ।

১১/০১/১৯৮৯ গাপালগ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

৩৮৪৯৬৮১ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৭৭

আল মা ন আল 
কাউচার িপতা: এ. ক. 
এম আিমর হােসন।

যে : আল মা ন আল কাউছার, 
অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
অপােরটর, বাংলােদশ অথৈনিতক 
অ ল, ক প , ধানম ীর 
কাযালয়, িবিডিবএল, ভবন ( লেভল 
-১৫,), কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

এ. ক. এম আিমর হােসন, 
শাি বাগ, বায় ল আকসা জােম 
মসিজদ রাড, সাম ল হক খান 

ল এ  কেলজ রাড সংল , 
পাড়াডগার, কানাপাড়া, ডমরা, 
ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৮ ঢাকা

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৬০

৮৯৯৯৫৫৩ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৯৭৯

মাঃ আ র রিশদ 
িপতা: আ  ব র 
িসি ক।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: রা ম, ডাকাঘর: গাংগাইল 
উপেজলা: না াইল , জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-২.৯৪ 
এইচ.এস.িস-৪.৩১

১৩১০০৭৪ তািরিখ: 
 ১৬/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৮০

মাঃ জমেসদ জািমল 
অ  িপতা: মাঃ আ ল 
কালাম আজাদ।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: বীরেঘাষপালা, ডাকঘর: 
খামার গ ও, উপেজলা: না াইল, 
জলা: ময়মনিসংহ। ২৫/১২/১৯৯৫ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৮০

১৩১০২০০ 
তািরিখ:  

২২/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৮১

মাঃ আ ল আলীম 
িপতা: মাঃ অেহদ আলী।

২-এ/২-৭, ০৭, িমর র, িমর র, 
ঢাকা।

াম: রামকা র ( নমপাড়া), 
ডাকঘর: রাজবাড়ী, উপেজলা: 
রাজবাড়ী সদর, জলা: রাজবাড়ী। ১/০৮/১৯৯০ রাজবাড়ী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৫০

০৪৯৭৬৫৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯৮২

মাঃ কাজী আির ল 
ইসলাম িপতা: মাঃ 
আ  তােহর।

জ ািত কমািশয়াল স ার, িড-৯৩, 
মািলবাগ চৗ ির পাড়া (৪থতলা), 
ঢাকা-১২১৯।

াম: কােহতরা, ডাকঘর: 
বালীখাড়া, উপেজলা: িড়চং, 
জলা: িম া।

২৩/০৫/১৯৯৭ িম া

এস.এস.িস-৪.২৫ 
এইচ.এস.িস-২.৫০

৯৭১৮২২৯ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৮৩

মাছাঃ সানিজদা 
আ ার িপতা: মাঃ 
িসি ক হােসন।

াম: মাদার র, ডাকঘর: রানী 
র, উপেজলা: িমঠা র, জলা: 

রং র।

াম: মাদার র, ডাকঘর: রানী 
র, উপেজলা: িমঠা র, 

জলা: রং র। ০১/০২/১৯৮৭ রং র

এস.এস.িস-৩.০০ 
এইচ.এস.িস-২.৫০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

৮২০০২৯৭ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৮৫

তাসিলমা আ ার িপতা: 
মাঃ হািসদ িময়া।

ার টকিনক াল িনং স ার 
১৭, ব রাম রা, িড.আই.  রাড, 
ঢাকা-১২১৯।

াম: পালাহার, ডাকঘর: ী, 
উপেজলা: না াইল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০৪/১৯৯২ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৬৯ 
এইচ.এস.িস-২.৯০

৮১৪৬৬৩১ 
তািরিখ:  

২৩/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৮৬

দবী  ম ল িপতা: 
কীতন ম ল।

৫২ নং ামী বাগ, (৪থ তলা), 
িমতালী িব াপীট, ৩ ৩৯ নং ঢাকা 
সদর, কাতয়ালী, ঢাকা।

রগ , বকসনগর, নবাবগ , 
ঢাকা।

০১/১২/১৯৮৭ ঢাকা

এস.এস.িস-৪.১৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

১৫৯৮০৪৯ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯০

আ ল ওয়াহাব িপতা: 
গিণ জায়া ার।

াম: হাপািনয়া, ডাকঘর: ব য়ান, 
উপেজলা: আটঘিরয়া, জলা: পাবনা।

াম: হাপািনয়া, ডাকঘর: ব য়ান, 
উপেজলা: আটঘিরয়া, জলা: 
পাবনা। ২৫/০২/১৯৮৭ পাবনা

দািখল-৩.৫০   আিলম-
২.৬৭   কািমল-২য় 

াতেকা র-১ম

৭৬৮০৪১৯ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯৩

মাঃ সালাউি ন িপতা: 
মাঃ আফজাল হােসন।

িদ ন কমািশয়াল ইিনি উট, 
৯৩/১ এ সরদার কমে , 
আগারগ ও, তালতলা, মাহা দ র 
ঢাকা-১২০৭।

াম: উ র বািনয়াগ তী, ডাকঘর: 
চৗবাড়ী, উপেজলা: বল িচ, 
জলা: িসরাজগ । ০৫/১০/১৯৯৭ িসরাজগ

এস.এস.িস-৩.৮১ 
এইচ.এস.িস-১.৮০

৮৫৮২৯৩৭ 
তািরিখ:  

২৯/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯৪

মাঃ তানভীর ইয়া 
িপতা: মাঃ হা ান 

ইয়া।

াম: গািব  র, ডাকঘর: মইন 
র বাজার, উপেজলা: কসবা, 

জলা: া ণবািড়য়া।

াম: গািব  র, ডাকঘর: মইন 
র বাজার, উপেজলা: কসবা, 

জলা: া ণবািড়য়া।
২০/১২/১৯৯৫ া ণবািড়য়া

এস.এস.িস-৩.০৬ 
এইচ.এস.িস-৩.৪০

৮১৭২৩৮৪ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭
৩০০/-

১৯৯৬

মাঃ শাহাদাৎ হােসন 
িপতা: মাঃ হলাল 
উি ন।

াম: িতয়া খালী, ডাকঘর: িতয়া 
খালী, উপেজলা: ময়মনিসংহ সদর, 
জলা: ময়মনিসংহ।

াম: িতয়া খালী, ডাকঘর: 
িতয়া খালী, উপেজলা: 

ময়মনিসংহ সদর, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৭ ময়মনিসংহ

এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-২.২০ 
াতক-১ম াতেকা র-

১ম

২৪০৭১২৬/০১ 
তািরিখ:  

২৫/০১/২০১৭ ৩০০/-

১৯৯৭

ি য়া দাশ িপতা: 
িশেব  া দাস।

সামাদ ানশন ৮৮৬/িস, আল 
মাদানী রাড, বা রতলঅ, চক 
বাজার, চ াম।

াম: জ  রা, ডাকঘর: জ  
রা, উপেজলা: বায়ালখালী, 

জলা: চ াম। ১৭/০৮/১৯৯৬ চ াম

এস.এস.িস-৩.৪০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩১

৮২৫৬৬২৮ 
তািরিখ:  

২৪/০১/২০১৭ ৩০০/-



১৯৯৯

িশিরনা আ ার িপতা: 
সা াদ হােসন।

াম: মহানগর, ডাকঘর: ভারেশা, 
উপেজলা: মা া, জলা: নওগ ।

াম: মহানগর, ডাকঘর: ভারেশা, 
উপেজলা: মা া, জলা: নওগ । ২১/০১/১৯৯০ নওগ

এস.এস.িস-৩.৭০ 
এইচ.এস.িস-৪.১৩

০৮৭৪২৫০ 
তািরিখ:  

১৯/০১/২০১৭
৩০০/-

২০০৮

মাঃ আিন র রহমান 
িপতা: মাঃ চাে  আলী 
হাওলাদার।

যে : গৗির রানী, ডসপাস 
সহকারী, িস.এম.এম কাট, ঢাকা।

াম: পাজাখালী, ডাকঘর: 
িড়পাইকা, উপেজলা: প য়াখালী 

সদর, জলা: প য়াখালী। ১০/১০/১৯৮৭ প য়াখালী

এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.৪০ 
াতক-২য় াতেকা র-

২য়

০৩৯৪১৯৫ 
তািরিখ:  

৩১/০১/২০১৭ ৩০০/-


