
নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

যশ া ১ PD035290

53824

50001 জমাোঃ হাসানুল বান্না পাঠাি পাইক পাড়া , পাঠাি পাইক পাড়া , 

বন্দনবলা , সীমা খালী , বাঘা  পাড়া , বাঘা  

পাড়া , যশ া  - 7620

যশ া ২ PD035290

54525

50002 জমা: জমশহদী হাসাি ২৮২, হানুয়া , ৯িং ঝাঁপা ইউনিয়ি,  াজগঞ্জ, 

মনি ামপু , মনি ামপু , যশ া  - ৭৪৪০

যশ া ৩ PD035290

52854

50003 জমাোঃ আক াম জহাশসি জদবালয় , জদবালয় , স্বরুপদাহ, স্বরুপদাহ, 

জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , যশ া  - ৭৪১০

যশ া ৪ PD035290

54663

50004 জমাোঃ ন মুল জহাসাইি ছামাদ নিলা, জছাট কাকুনড়য়া, স্বরূপদাহ, 

মান লা, জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

যশ া ৫ PD035290

56403

50005 জমাোঃ জবলাল জহাসাইি ৪৫, ইন্দ্রা, জদাহাকুলা, বাঘা পাড়া, বাঘা পাড়া, 

বাঘা পাড়া, যশ া  - ৭৪৭০

যশ া ৬ PD035290

510630

50006 বাসিা  ায়  াঁ ড়া (বম তি পাড়া ),  াঁ ড়া (বম তি পাড়া ), 

 াঁ ড়া,  াঁ ড়া , যশ া  সদ , যশ া ।, যশ া  

সদ , যশ া ।, যশ া  - ৭৪০০

যশ া ৭ PD035290

58996

50007 আব্দুস সালাম JOB CARE, HALIMA 

MANSON,AGOORGAON, 

TALTOLA ,SHRE 

BANGLANAGOR,, HALIMA যশ া ৮ PD035290

54622

50008 জমাোঃ আহাদ আলী ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৯ PD035290

54190

50009 জমা.জুশয়ল  ািা খনড়ঞ্চা, খনড়ঞ্চা, স্বরুপদাহ, স্বরুপদাহ, জ ৌগাছা, 

জ ৌগাছা, যশ া  - 7410

যশ া ১০ PD035290

54574

50010 জমাোঃ িাজমুল জহাশসি ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ১১ PD035290

56085

50011 জগানবন্দ মনিক ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ১২ PD035290

58705

50012 আল-আনমি হায়ার্পু , হায়ার্পু ,  ালুহাটি, জিংগুড়াহাট, 

মনি ামপু , মনি ামপু , যশ া  - ৭৪৪০

যশ া ১৩ PD035290

52862

50013 জমাোঃ সুজাদ জহাশসি জদবালয়, জদবালয় , স্বরুপদাহ, স্বরুপদাহ, 

জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , যশ া  - ৭৪১০

যশ া ১৪ PD035290

56437

50014 জমাোঃ আব্দুিাহ-আল-কানি  ামকৃষ্ণপু ,  ামকৃষ্ণপু , সুখপুকুন য়া, 

 ামকৃষ্ণপু , জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাশদ  স কা 

পন কল্পিা নবিাগ

প্র াসি অনি াখা-৩

নবষয়োঃ িাটা এনি/কশিাল অপাশ ট  পশদ নিশয়াশগ  নিনমত্ত সংশ ানির্ প্রশব পশে  র্ানলকা 



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

যশ া ১৫ PD035290

52221

50015 সুজল নবশ্বাস মনহলা ক্লাব িবি (২য় র্লা) ,  াজা বাহাদু  

সড়ক, ১০, বন  াল সদ , বন  াল সদ , 

বন  াল সদ , যশ া  - ৮২০০

যশ া ১৬ PD035290

56402

50016 জমাোঃ  ামীম জ জা ১১৫, আন্দুল বাড়ীয়া, িলগ্রাম, িলগ্রাম, 

বাঘা পাড়া, বাঘা পাড়া, যশ া  - ৭৪৭০

যশ া ১৭ PD035290

54763

50017 জমা:জসাহাগ জহাশসি িা াঙ্গালী , িা াঙ্গালী , পানিসা া ,  াঘুিার্থ 

িগ  , নঝগ গাছা, নঝগ গাছা, যশ া  - 7420

যশ া ১৮ PD035290

55296

50018 জ খ  নবশ্বাস ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ১৯ PD035290

54664

50019 জ াকনুজ্জামাি গয়ড়া, গয়ড়া, স্বরূপদাহ, নহজলী, জ ৌগাছা, 

জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

যশ া ২০ PD035290

54497

50020 জমাোঃ নপয়াল হাসাি ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ২১ PD035290

56065

50021 জমা: াজু আহশমদ মািবপু , মািবপু , স্বরুপদাহ, মান লা, 

জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  -  ৭৪১০

যশ া ২২ PD035290

53844

50022 জমাোঃইমামুল ইসলাম খনড়ঞ্চা , খনড়ঞ্চা  , স্বরূপদাহ , স্বরূপদাহ , 

জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

যশ া ২৩ PD035290

54556

50023 জমাছাোঃ জজসনমি িাহা জমাোঃ সাহাশজ্জল জহাশসি, িা ায়িপু , 

িা ায়িপু , িা ায়িপু , জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, 

যশ া  - ৭৪১০

যশ া ২৪ PD035290

53473

50024 জমাোঃ জ জওয়ানুল হক নহন্দুপাড়া, উত্ত  কয়া  পাড়া, জ ৌগাছা , জ ৌগাছা 

, জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , যশ া  - ৭৪১০

যশ া ২৫ PD035290

54036

50025 জমাোঃ আহাদ আলী স দা  বানড়, জ ৌঘাটা, ৯িং ওয়াি ত, সর্ীঘাটা, 

সদ , সদ , যশ া  - ৭৪০০

যশ া ২৬ PD035290

57662

50026 জজসনমি খাতুি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, যশ া  - ১২১৯

যশ া ২৭ PD035290

56401

50027 জমাোঃ আিজাল জহাশসি ২৮৮, পশর্ঙ্গালী, আ বপু , জিকুটিয়া, 

কশর্ায়ালী , কশর্ায়ালী , যশ া  - ৭৪০০

যশ া ২৮ PD035290

57935

50028  দিীিা হক িানজ   ংক পু  ,যশ া , িানজ   ংক পু  

,যশ া , ৯ িং, যশ া , যশ া  সদ , যশ া ।, 

যশ া  সদ , যশ া ।, যশ া  - ৭৪০০

যশ া ২৯ PD035290

53832

50029 জমাোঃ আব্দুিাহ কুনিয়া (খালপাড়া) , কুনিয়া (খালপাড়া) , 

ধূনলয়ািী , মুক্তাপু   , জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  -

 ৭৪১০

যশ া ৩০ PD035290

53944

50030  াহান ি সুলর্ািা বাসা িংোঃ৮২, হানমদপু , িশর্পু , হানমদপু , 

সদ , সদ , যশ া  - ৭৪০০



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

যশ া ৩১ PD035290

55171

50031 জমা:  াজাহাি কনব জব জকয়া  ২৩৬, হানলমা ম্যািসি, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৩২ PD035290

50546

50032  জর্ৌনহদু   হমাি ৩৩৬, জছাট জপাদাউনলয়া ,  ংক পু  , 

হন দ্রাশপার্া , নঝক গাছা , নঝক গাছা , যশ া  

- ৭৪৩২

যশ া ৩৩ PD035290

55602

50033 জমাোঃ আব্দুল কাশদ ০, নদ স্কাই  ট তহযান্ড এন্ড কনিউটা  জেনিং 

জসন্টা ,, ৪১১, মুক্তবাংলা  নপং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), নম পু -১, নম পু ,  াহ আলী,  াহ 

আলী, যশ া  - ১২১৬যশ া ৩৪ PD035290

55328

50034 ব্রশজি নবশ্বাস ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৩৫ PD035290

50677

50035 জমাোঃ জমা শ দ আলী জব জকয়া , ২৩৬, হানলমা ম্যািসি , আগা  

গাঁও, র্ালর্লা, জমাহাম্মদপু , জমাহম্মদপু , 

জমাহম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৩৬ PD035290

51481

50036 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, আগা গাঁও, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৩৭ PD035290

511707

50037 জমাছাোঃ  ত্না খাতুি পানর্নবলা, িওদা পাড়া, পানর্নবলা, পানর্নবলা, 

পানর্নবলা, জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - 7410

যশ া ৩৮ PD035290

53018

50038 জমাোঃ ইয়ানসি কবী মনিক বাড়ী,  াড়ীপুকু , ৭ িং কায়বা, 

 নলর্াবাড়ীয়া দীঘা,  া তা,  া তা, যশ া  - 

৭৪৩২

যশ া ৩৯ PD035290

54659

50039 জমা; ইমি জহাশসি পািা, পািা, ন মুনলয়া, পািাবাজা , নঝগ গাছা, 

নঝগ গাছা, যশ া  - 7420

যশ া ৪০ PD035290

57507

50040 মুহাম্মদ িাঈম হুসাইি 125 জছাট খুদড়া (মধ্য পাড়া), জছাট খুদড়া, 1 

িং জহু পু  ইউনিয়ি , 09 িং ওয়াি ত, 

বন্দনবলা, বাঘা পাড়া, বাঘা পাড়া, যশ া  - 

7400যশ া ৪১ PD035290

55362

50041  ানহনু   হমাি ৯৩/১-এ  স দা  কমশেক্স , নদ মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, আগা গাঁও, জ শ  

বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৪২ PD035290

513009

50042 র্ানিয়া সুলর্ািা ১০০৪,  াশমলী িবি, পন কল্পিা নবিাগ 

আবানসক কমশেক্স , র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

জ শ  বাংলা িগ  , জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  

, যশ া  - ১২০৭যশ া ৪৩ PD035290

57670

50043 জমাোঃ মনিরুজ্জামাি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, যশ া  - ১২১৯

যশ া ৪৪ PD035290

54613

50044 জমাোঃ কায়সা  আহশমদ ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , যশ া  - ১২০৭

যশ া ৪৫ PD035290

57897

50045 শ্রাবিী  ায় ঘুরুনলয়া, ঘুরুনলয়া, ৪ িং িওয়াপাড়া , 

র্ালবানড়য়া, যশ া  সদ , যশ া ।, যশ া  

সদ , যশ া ।, যশ া  - ৭৪০০

যশ া ৪৬ PD035290

511239

50046 মনহদ হাসাি ২১১, বাসুশদবপু ,  নহর্া,  নহর্া, মনি ামপু , 

মনি ামপু , যশ া  - ৭৪৪০
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যশ া ৪৭ PD035290

510697

50047 জমা: সাঈদ খাি ৬৩০/জবজপাড়া জমইি জ াি যশ া , জবজপাড়া 

জমইি জ াি যশ া  ।, ৬৩০/জবজপাড়া জমইি 

জ াি যশ া , জবজপাড়া জমইি জ াি যশ া  ।, ৮ 

িং , যশ া  সদ , যশ া  সদ , যশ া ।, টাঙ্গাইল ৪৮ PD035290

52591

50048 ন পি কন ম নিলা, পানলমা, িা ানন্দয়া/পানলমা, 

কু টী, কানলহার্ী, কানলহার্ী, টাঙ্গাইল - ১৯৭৪

টাঙ্গাইল ৪৯ PD035290

54082

50049 জমাোঃ ি হাদ বকস জহানডং িং-২৭১, জর্নলিা,  ১ িং ওয়াি ত, ১১ িং 

আজগািা, ন শর্শ্ব ী, নমজতাপু , নমজতাপু , 

টাঙ্গাইল - ১৯৪১

টাঙ্গাইল ৫০ PD035290

55514

50050 ন লা আক্তা নপএমইউ, এিটিনপ-২, নবএআ নস কমশেক্স, 

িাম তশগট,ঢাকা-১২১৫, িাম তশগট, জর্জগাঁও, 

জর্জগাঁও, জর্জগাঁও, জর্জগাঁও, টাঙ্গাইল - ১২১৫

টাঙ্গাইল ৫১ PD035290

510914

50051 জমাোঃ আলিাজ আহশমদ সুর্ী পলা  , গ্রামোঃ সুর্ী পলা  , ৯ িং ওয়াি ত , 

সুর্ী , জগাপালপু , জগাপালপু , টাঙ্গাইল - ১৯৯০

টাঙ্গাইল ৫২ PD035290

510915

50052 আঁনখ পাল ব্লক িং-৯, রুম িং-৮, পন কল্পিা নবিাগ, 

পন কল্পিা মন্ত্রণালয়, জ শ  বাংলা িগ , ঢাকা-

১২০৭, আগা গাঁও, জ শ  বাংলা িগ , ২৮ িং 

ওয়াি ত, জমাহাম্মাদপু , জমাহাম্মাদপু , টাঙ্গাইল ৫৩ PD035290

50585

50053 জমা: মামুি-অ -  ীদ ছানি া, ১৪৪, ছানি া, ০৭, ভূঞাপু , ভূঞাপু  

, ভূঞাপু  , টাঙ্গাইল - ১৯৬০

টাঙ্গাইল ৫৪ PD035290

511336

50054 জয়িব আক্তা বড়বাড়ী, ছুনুটিয়া, সহশদবপু , জট কী, 

কানলহানর্, কানলহানর্, টাঙ্গাইল - ১৯৭৪

টাঙ্গাইল ৫৫ PD035290

512604

50055 জমাোঃ  াশসল নময়া নি াইল, নি াইল, ফু  ুলকী, বানলয়া বাজা , 

বাসাইল, বাসাইল, টাঙ্গাইল - 1903

টাঙ্গাইল ৫৬ PD035290

57050

50056 জমাোঃ আবু সাঈদ নসদ্দীক 80,  নির্ জবলর্া, 6িং জপাড়াবাড়ী ইউনিয়ি 

পন ষদ 4িং ওয়াি ত, সশন্তাষ , টাঙ্গাইল সদ , 

টাঙ্গাইল সদ , টাঙ্গাইল - 1902

টাঙ্গাইল ৫৭ PD035290

511761

50057 জমা া  ি জহাশসি 04 /01, জবাটানিকযাল গাশি তি িাি 

জকায়াটা , আট/8, ন নড়য়াখািা, নম পু , 

নম পু , টাঙ্গাইল - 1216

টাঙ্গাইল ৫৮ PD035290

51046

50058 জমাোঃ জমশহদী হাসাি টিপু বাসা িং ৯৯, বাশদনবহালী, িাদ্রা, িাদ্রা, 

িাগ পু , িাগ পু , টাঙ্গাইল - ১৯৩৭

মাগু া ৫৯ PD035290

58813

50059 নপ্রয়ন্ত নবশ্বাস ৩৭২, চুড়া গার্ী , বাবুখালী,   শসলামর্পু , 

মহম্মদপু , মহম্মদপু , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া ৬০ PD035290

52433

50060 মারুফুল  ইসলাম ৩৮ িং  মা মনঞ্জল,,  জিালাইখাল , জগায়ালঘাট 

জলি, ৩৮ িং ওয়াি ত, ঢাকা সদ  প্রিাি, সূোপু , 

সূোপু , মাগু া - ১১০০

মাগু া ৬১ PD035290

54502

50061 জমা: জুিাইদ জহাশসি ৭৮০, খানলয়া, নবশিাদপু , নবশিাদপু , 

মহম্মদপু , মহম্মদপু , মাগু া - ৭৬৩১

মাগু া ৬২ PD035290

50621

50062 জমাোঃ  নবউল ইসলাম প্রশযাজয িয়, জহাগলিাঙ্গা, ৪/৫, শ্রীপু , শ্রীপু , 

শ্রীপু , মাগু া - ৭৬১০
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মাগু া ৬৩ PD035290

54505

50063 জমাোঃ িবী  জহাশসি খানলয়া,বাসা-৭৯২, খানলয়া, নবশিাদপু  , 

নবশিাদপু , মহম্মদপু  , মহম্মদপু  , মাগু া - 

৭৬৩১

মাগু া ৬৪ PD035290

510766

50064 সজল নবশ্বাস  াজপাট,  াজপাট,  াজাপু ,  াজবিগ্রাম, 

মহম্মদপু , মহম্মদপু , মাগু া - ৭৬৩২

মাগু া ৬৫ PD035290

58309

50065 জমাোঃ হাসানুজ্জামাি ৬৯, আদ ত কশলজ পাড়া, ০৯, মাগু া, মাগু া 

সদ , মাগু া সদ , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া ৬৬ PD035290

59616

50066 নবজয় কুমা  দাস প্রশযাজয িয়,  াজাপু , আশমালসা , ক নন্দ, 

শ্রীপু , শ্রীপু , মাগু া - ৭৬১০

মাগু া ৬৭ PD035290

58835

50067 জমাোঃ  নকবুল ইসলাম মন্ডল বানড়/০১  , িিপাড়া,  াঘবদাইড়, জবংগা 

জব ইল, মাগু া সদ  , মাগু া সদ  , মাগু া - 

৭৬০০

মাগু া ৬৮ PD035290

511851

50068 জমাোঃ জসাহাগ জহাশসি রুপাটি, রুপাটি, জগদল, মাগু া, মাগু া সদ , 

মাগু া সদ , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া ৬৯ PD035290

50982

50069 জমাোঃ আোঃ  াজ্জাক জহাশসি 79, কাঠালবাড়ীয়া , ৫ িং  ানলখা, আড়পাড়া, 

 ানলখা,  ানলখা, মাগু া - ৭৬২০

চুয়ািাঙ্গা ৭০ PD035290

53432

50070 আঁনখর্া া জমাবা ক পাড়া , জমাবা ক পাড়া , ৫ , দ তিা , 

দামুড়হুদা , দামুড়হুদা , চুয়ািাঙ্গা - ৭২২১

চুয়ািাঙ্গা ৭১ PD035290

510756

50071 হানববু   হমাি 243, জাশক  জ াি, পূব ত ামপু া ,  ামপু া, 

নখলগাঁওি,  ামপু া ,  ামপু া , চুয়ািাঙ্গা - 

1219

চুয়ািাঙ্গা ৭২ PD035290

511856

50072 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম প্রশযাজয িয় ।, এ  াদপু , ০৫িং ওয়াি ত, 

আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা ৭৩ PD035290

511096

50073 জমা: ইয়াদুল ইসলাম ৪০৯, বাশদমাজু, পাহানড় পাড়া, ৯িং িাউকী, 

আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা ৭৪ PD035290

51745

50074 জমাোঃ আনমনুল হক নবেব বাসা-43, জ াি িং-02, সাংবানদক আসানসক 

এলাকা, পিবী, নম পু , ঢাকা-1216, বাসা-

43, জ াি িং-02, সাংবানদক আসানসক 

এলাকা, 05, পিবী, পিবী, পিবী, চুয়ািাঙ্গা - চুয়ািাঙ্গা ৭৫ PD035290

53007

50075 জমাোঃ  ানকবুল হাসাি জিই, আলমিাঙ্গা কশলজপাড়া, আলমিাঙ্গা, 

আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা ৭৬ PD035290

59174

50076 জমাছাোঃ আিসািা আজমী প্রশযাজয িয়, জয় ামপু , হাউনল ইউনিয়ি 

পন ষদ, জয় ামপু , দামুড়হুদা, দামুড়হুদা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২০০

বাশগ হাট ৭৭ PD035290

56799

50077 জমাোঃ জসাশহল  ািা পন কল্পিা মন্ত্রিালয়, ব্লক িং-০৯, রুম িং-০৬, 

পন কল্পিা নবিাগ, জ শ -ই-বাংলা িাগ , জ শ -

ই-বাংলা িাগ , বাশগ হাট - ১২০৭

বাশগ হাট ৭৮ PD035290

59717

50078 জ খ আন ি জহাশসি ২২৬, জ ালাকুড়া , বাইির্লা , নগলার্লা, 

 ামপাল,  ামপাল, বাশগ হাট - ৯৩৪০
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বাশগ হাট ৭৯ PD035290

52880

50079 আব্দুিাহ আল মামুি ৪১৪/৭  , জানড়য়া মাইট জকামড়া , লখপু  , 

টাউি িওয়াপড়া , িনক হাট , িনক হাট , 

বাশগ হাট - ৯৩৭০

বাশগ হাট ৮০ PD035290

55663

50080 মলয় কানন্ত  ায় আগাশকন্দুয়া , আগাশকন্দুয়া , ৫িং গাওলা / ৮িং 

ওয়াি ত,  াঁশদ হাট, জমািাহাট, জমািাহাট, 

বাশগ হাট - ৯৩৭০

বাশগ হাট ৮১ PD035290

50314

50081 অনিনজৎ নসকদা বড় আন্ধা মানিক, আন্ধা মানিক, মনঘয়া /০৬, 

আন্ধা মানিক, কচুয়া, কচুয়া, বাশগ হাট - ৯৩১০

বাশগ হাট ৮২ PD035290

51970

50082 সুমি কুমা  জদবিার্থ নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ, 

স দা  কমশেক্স পনিম কািরুল, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট ৮৩ PD035290

51561

50083 জমাোঃ ন য়াদুল ওসমািী। িবি: ক শর্ায়া, (র্য় র্লা) রুম িং-০৭, 

নবনসএস প্র াসি একাশিনম িাি জকায়াট তা । 

বা  ুবুপু া, িীলশির্, ঢাকা, বাবুপু া, 

িীলশির্।, ১৮, নিউমাশকতট।, নিউমাশকতট।, বাশগ হাট ৮৪ PD035290

52096

50084 হানববুিাহ স দা স দা  পাড়া-৮ িং ওয়াি ত,  ন্দ্রাখালী, 

জিাজপানর্য়া, জিাজপানর্য়া,  ামপাল,  ামপাল, 

বাশগ হাট - ৯৩৪০

বাশগ হাট ৮৫ PD035290

54984

50085 জ খ  নবউল ইসলাম নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ, 

স দা  কমশেক্স পনিম কািরুল, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট ৮৬ PD035290

54998

50086 জমাস্তানিজুল হক ইমি ০, নদ স্কাই  ট তহযান্ড এন্ড কনিউটা  জেনিং 

জসন্টা ,, ৪১১, মুক্তবাংলা  নপং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), নম পু ,  াহ আলী,  াহ আলী, 

বাশগ হাট - ১২১৬বাশগ হাট ৮৭ PD035290

51774

50087 জমাোঃ আন ফুল ইসলাম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট - ১২০৭

বাশগ হাট ৮৮ PD035290

51976

50088 হাওোঃ মাসুদ  ািা নগলার্লা, নগলার্লা, বাঁ র্লী, নগলার্লা, 

 ামপাল,  ামপাল, বাশগ হাট - ৯৩৪০

বাশগ হাট ৮৯ PD035290

59586

50089 জ খ জগালাম মারুি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা  , মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, মানলবাগ ,  ামপু া, নিঁলগাও, 

নিঁলগাও, বাশগ হাট - ১২১৯

বাশগ হাট ৯০ PD035290

58998

50090 জমাোঃ ন য়াজুল ইসলাম খাি বাড়ী, সািনকিাঙ্গা, জহাগলাবুনিয়া, 

সািনকিাঙ্গা, জমাশড়লগঞ্জ, জমাশড়লগঞ্জ, 

বাশগ হাট - ৯৩২০

বাশগ হাট ৯১ PD035290

58227

50091 জমাোঃ সজীব জ খ িা: জমা া  ি জহাশসি সড়ক,  াহআলীবাগ , 

১২, নম পু -১, ঢাকা সদ , ঢাকা সদ , 

বাশগ হাট - ১২১৬

বাশগ হাট ৯২ PD035290

58682

50092 জমাোঃ আল মামুি জসখ ২৪৪/০৯, নবষ্ণুপু , জবম র্া, িশর্পু , 

বাশগ হাট সদ , বাশগ হাট সদ , বাশগ হাট - 

৯৩০০

বাশগ হাট ৯৩ PD035290

512056

50093 জ খ জমাোঃ ইব্রানহম আলর্ীবুরুজ বাড়ীয়া, আলনর্বুরুজ বানড়য়া, 

দদবজ্ঞহাটি, জপাশল  হাট, জমাশড়লগঞ্জ, 

জমাশড়লগঞ্জ, বাশগ হাট - ৯৩১১

বাশগ হাট ৯৪ PD035290

56788

50094 আবু বক  নসনদ্দক জব জকয়া , হানলমা ম্যািসি, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জ   ই বাংলা িগ , জ   ই বাংলা 

িগ , বাশগ হাট - ১২০৬



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

বাশগ হাট ৯৫ PD035290

51980

50095 গাজী জসাশহল  ািা জ ালাকুড়া, জ ালাকুড়া, বাইির্লা, নগলার্লা, 

 ামপাল,  ামপাল, বাশগ হাট - ৯৩৪০

বাশগ হাট ৯৬ PD035290

510609

50096 জমাোঃ জমশহদী হাসাি ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা  , পনিম 

কািরুল, আগা গাঁও, র্ালর্লা, ১৬ িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , বাশগ হাট - ১২০৭বাশগ হাট ৯৭ PD035290

54585

50097 আবু হানছব টিপু ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট - ১২০৭

বাশগ হাট ৯৮ PD035290

57815

50098 নবেব কুমা 313/04, বানিয়াখালী, 16িং খাউনলয়া, 

বানিয়াখালী বাজা , জমাশড়লগঞ্জ, জমাশড়লগঞ্জ, 

বাশগ হাট - 9320

বাশগ হাট ৯৯ PD035290

51972

50099 জমাোঃ জানহদু   হমাি নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ, 

স দা  কমশেক্স পনিম কািরুল, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট ১০০ PD035290

57122

50100 জ খ নুরুল আজম ১১৮/১, বাসাবাটি,সাহাপাড়া, ০৯ িং, বাশগ হাট, 

বাশগ হাট সদ , বাশগ হাট সদ , বাশগ হাট - 

৯৩০০

বাশগ হাট ১০১ PD035290

51664

50101 মারুি নবিাহ প্রশযাজয িয়, ঢানল  খন্ড, সুন্দ বি, মাদু পাল্টা, 

মংলা, মংলা, বাশগ হাট - ৯৩৫০

বাশগ হাট ১০২ PD035290

51974

50102 জ খ আবু হানিি নদ-মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ 

স দা  কমশেক্স,জ শ -বাংলা িগ , ২৮িং 

ওয়াি ত, আগা গাঁও র্ালর্লা, , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , বাশগ হাট - ১২০৭বাশগ হাট ১০৩ PD035290

50415

50103 জ খ জুবাশয়  ইসলাম ২৩৬,হানলমা ম্যািসি,, র্ালর্লা, আগা গাও, 

জমাহাম্মাদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , বাশগ হাট - ১২০৭

বাশগ হাট ১০৪ PD035290

56847

50104 আব্দুল অদুদ প্রশযাজয িয়, আন্ধান য়া, নমঠাখানল, নমঠাখানল, 

জমাংলা, জমাংলা, বাশগ হাট - 9350

বাশগ হাট ১০৫ PD035290

52801

50105 জদবদাস সাহা জহানডং িং:২৫৫, বাসাবাটি,পালপাড়া, ০৮ িং, 

বাশগ হাট, বাশগ হাট, বাশগ হাট, বাশগ হাট - 

৯৩০০

বাশগ হাট ১০৬ PD035290

50977

50106 সজল হালদা জহাগলাপা া ( ১১৩ িং বাসা ) , জহাগলাপা া , 

জহাগলাপা া , শ্রীপু  বিগ্রাম , জমাশড়লগঞ্জ , 

জমাশড়লগঞ্জ , বাশগ হাট - ৯৩১১

বাশগ হাট ১০৭ PD035290

51977

50107 মাহাদী হাসাি নদ-মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ 

স দা  কমশেক্স  জ শ -বাংলা িগ , ২৮িং 

ওয়াি ত, আগা গাঁও র্ালর্লা, জমাহাম্মাদপু , 

জমাহাম্মাদপু , বাশগ হাট - ১২০৭ িাশটা ১০৮ PD035290

50331

50108 জমাছাোঃ  ানমমা খাতুি ২৩৬, জব জকয়া , হানলমা  ম্যািসি, (২য় র্লা) 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

িাশটা  - ১২০৭ িাশটা ১০৯ PD035290

57671

50109 মনিরুল ইসলাম প্রযশত্ন:  নবউল কন ম, দ্বান কু ী (ইন্দ্রাপাড়া), 

১িং,  াশমশ্ব পু , বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, 

িাশটা  - ৬৬৩০

 িাশটা ১১০ PD035290

511638

50110 জমাছা: জ াকসািা খাতুি জক বপু , জক বপু , জগাপালপু  জপৌ সিা, ৫ 

িং ওয়াি ত, জগাপালপু , লালপু , লালপু , 

িাশটা  - ৬৪২০
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 িাশটা ১১১ PD035290

53690

50111 জমা: আন ি জহাশসি মধুবাড়ী, মধুবাড়ী, জগাপালপু  জপৌ সিা, ৬ িং 

ওয়াি ত, জগাপালপু , লালপু , লালপু , িাশটা  - 

৬৪২০

 িাশটা ১১২ PD035290

58994

50112 জমাোঃ জ জাউল কন ম মাটিশকাপা , মাটিশকাপা , 12িং হালসা, নবপ্র 

হালসা, িাশটা  সদ , িাশটা  সদ , িাশটা  - 

6400

 িাশটা ১১৩ PD035290

52301

50113 জাহািা া খাতুি  াশমশ্ব  পু ,  াশমশ্ব  পু , জর্বানড়য়া, 

ইয়ানছিপু , িাশটা  সদ , িাশটা  সদ , িাশটা  

- ৬৪০০

 াঙ্গামাটি ১১৪ PD035290

512509

50114 সীমা  াকমা পাগলী ছড়া, পাগলী ছড়া, ৭ িং লংগদু 

ইউনিয়ি, লংগদু, লংগদু, লংগদু,  াঙ্গামাটি - 

৪৫৮০

 াঙ্গামাটি ১১৫ PD035290

51627

50115 অনলি  াকমা  াজমনণ পাড়া, জিদশিদী, গুইছনড়, সাপছনড়, 

 াঙ্গামাটি,  াঙ্গামাটি সদ ,  াঙ্গামাটি সদ , 

 াঙ্গামাটি - ৪৫০০

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১১৬ PD035290

54733

50116  া মীি ইসলাম ফ্ল্যাট ই-১, মন  া গাশি তি ১৭/১ পূব ত  াজাবাজা , 

, জর্জঁগাও, ৪০, জর্জঁগাও, জর্জঁগাও,, 

জর্জঁগাও,, ব্রাহ্মণবানড়য়া - ১২১৫

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১১৭ PD035290

50449

50117 জমাোঃ আন ফুল ইসলাম 

জ ৌধু ী

বাসা িং  : ৪৩২ , উত্ত  জমৌড়াইল , ০৯, 

ব্রাহ্মণবানড়য়া , ব্রাহ্মণবানড়য়া সদ  , 

ব্রাহ্মণবানড়য়া সদ  , ব্রাহ্মণবানড়য়া - ৩৪০০

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১১৮ PD035290

59640

50118 জমা:সাজ্জাদ জহাশসি ই/৪০২,আ শকািা নসটি কমশেক্স,কশলজ জ াি, 

আ শকািা, ৪৯, হজ্বকযাি, উত্ত া, উত্ত া, 

ব্রাহ্মণবানড়য়া - ১২৩০

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১১৯ PD035290

58787

50119 জানকয়া ইয়াসনমি নবনডং-৫৬, ফ্ল্যাট-১৪, এ.নজ.নব কশলািী, 

এ.নজ.নব কশলািী, আইনিয়াল জজাি , মনর্নঝল, 

১০, আ ামবাগ, মনর্নঝল, মনর্নঝল, 

ব্রাহ্মণবানড়য়া - ১০০০ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২০ PD035290

58782

50120 আ  াফুল ইসলাম িয়া পাড়া, হুরুয়া, নজিদপু /2, নজিদপু , 

িবীিগ , িবীিগ , ব্রাহ্মণবানড়য়া - 3410

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২১ PD035290

59973

50121  উশম্ম আয়মাি জ ৌধু ী নব-১৭ নি-২ অনিসাস ত জকায়াটাস ত, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , ব্রাহ্মণবানড়য়া - 

১২০৭ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২২ PD035290

59081

50122 সঞ্জয় কুমা  পাল নব-১৫/১০, গ্রীণ জ াি িাি জকায়াট তা , 

কলাবাগাি, ওয়াি ত-১৭, নিউমাশকতট, কলাবাগাি, 

কলাবাগাি, ব্রাহ্মণবানড়য়া - ১২০৫

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২৩ PD035290

58792

50123 র্াছনলমা আক্তা িয়া পাড়া, হুরুয়া, নজিদপু /2, নজিদপু , 

িবীিগ , িবীিগ , ব্রাহ্মণবানড়য়া - 3410

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২৪ PD035290

52537

50124 জমাোঃ  াহাদাৎ জহাশসি মালাই, মালাই, নজিদপু , নজিদপু , িবীিগ , 

িবীিগ , ব্রাহ্মণবানড়য়া - ৩৪১০

ব্রাহ্মণবানড়য়া ১২৫ PD035290

59484

50125 জমা: আ  াফুল আলম নবনডং-৫৬, ফ্ল্যাট-১৪, এ.নজ.নব কশলািী, 

এ.নজ.নব কশলািী, আইনিয়াল জজাি , মনর্নঝল, 

১০, আ ামবাগ, মনর্নঝল, মনর্নঝল, 

ব্রাহ্মণবানড়য়া - ১০০০কুনিয়া ১২৬ PD035290

57588

50126 জমাোঃ সানকব জহাশসি ৩/এ,জ াি-২, জমাহম্মদীয়া হাউনজং নলোঃ 

জমাহম্মদপু  ,ঢাকা, ২৭, জমাহাম্মদপু , 

জমাহম্মদপু , জমাহম্মদপু , কুনিয়া - ১২০৭



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
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কুনিয়া ১২৭ PD035290

53387

50127 জমাোঃ আনমরুল ইসলাম বাঁখই মহির্পু ,, কুমা খালী ,, জগন্নার্থপু  ৫িং 

ইউনিয়ি, কুমা খালী , কুমা খালী , কুমা খালী , 

কুনিয়া - ৭০১০

কুনিয়া ১২৮ PD035290

58248

50128 জমাোঃ জমাখশলছু   হমাি 

ন কু

জজযানর্ কম তান য়াল জসন্টা , নব/৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, কুনিয়া - ১২১৯

কুনিয়া ১২৯ PD035290

56432

50129 জমাসা: ছালমা আক্তা ৬৫,িাোঃ নকয়াম উনদ্দি জ াি , মঙ্গলবাড়ীয়া , 

জপৌ সিা , কুনিয়া , কুনিয়া সদ  , কুনিয়া সদ  

, কুনিয়া - ৭০০০

কুনিয়া ১৩০ PD035290

53588

50130 জমাোঃ  ানকবুল ইসলাম নদ মুি কম তান য়াল ইন্সটিটিউট, ৯৩/১-এ, 

স দা  কমশেক্স , আগা গাঁও র্ালর্লা , ১৬িং 

ওয়াি ত , জমাহাম্মদপু  , জ শ  বাংলা িগ  , 

জ শ  বাংলা িগ  , কুনিয়া - ১২০৭কুনিয়া ১৩১ PD035290

53856

50131 জমা: নজয়ারুল ইসলাম জমা: মনজব  মানলর্থা, নিনলপিগ , নিনলপিগ , 

নিনলপিগ , জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , কুনিয়া - 

7051

কুনিয়া ১৩২ PD035290

58446

50132 জমা: মনিরুল হক ইসলামপু , ইসলামপু , জমাকান মপু , জগালাপ 

িগ , জিড়ামা া, জিড়ামা া, কুনিয়া - ৭০৪০

কুনিয়া ১৩৩ PD035290

54601

50133 নূ  সুলর্ািা পব তর্ জগা স্থািপাড়া,  ামকৃষ্ণপু , ২িং জমাকান মপু  

ইউনিয়ি পন ষদ, জিনম নদয়াড়, জিড়ামা া, 

জিড়ামা া, কুনিয়া - ৭০৪০

কুনিয়া ১৩৪ PD035290

53319

50134 সুলর্াি আহশমদ  নবউল ইসলাম , দব াগী     , মন  া , 

দব াগী     , জদৌলর্পু  , জদৌলর্পু  , কুনিয়া - 

7051

কুনিয়া ১৩৫ PD035290

56772

50135 জমাোঃ আবুল কালাম আজাদ জমাোঃ মাসুদ নসকদা , সহকা ী জবঞ্জ অনিসা   , 

জ ম্বা  িং -১১ (এ), বাংলাশদ  সুনপ্রম জকাট ত , 

ঢাকা, ঢাকা, কুনিয়া - হাইশকাট ত নবিাগ

কুনিয়া ১৩৬ PD035290

52061

50136 জমাছাোঃ সাবন িা আক্তা জদৌলর্পু  ন র্লাইপাড়া, ন র্লাইপাড়া, 

ন িাইর্পু , ওয়াি ত িং-০৯, জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , কুনিয়া - ৭০৫০

কুনিয়া ১৩৭ PD035290

57458

50137 মাহফুজু   হমাি আহাম্মদপু , আহাম্মদপু , জপাড়াদহ, 

হাজ াহাটি, নম পু , নম পু , কুনিয়া - ৭০০২

কুনিয়া ১৩৮ PD035290

56574

50138 জমা: আনসি নব-৭৩/নজ-১৪, এনজনব কশলািী, ১০ িং , ঢাকা 

নজনপও, মনর্নঝল, মনর্নঝল, কুনিয়া - ১০০০

কুনিয়া ১৩৯ PD035290

56665

50139  ন ফুল ইসলাম বকুল পিী জমাড়, পু ার্ি  ড়াইশকাল, 5 িং 

িন্দলালপু  , কুমা খালী , কুমা খালী , 

কুমা খালী , কুনিয়া - 7010

কুনিয়া ১৪০ PD035290

59921

50140 সিা খাতুি C/A জমা:আব্দু   ন দ, ব্যনক্তগর্ কম তকর্তা, 

িবি ০৭, শ্রম ও কম তসস্থাি মন্ত্রিা,  াখা ১০ 

কি ৫২২,  াখা ১০ কি ৫২২, কুনিয়া - 

বাংলাশদ  সন বালয় াঁদপু ১৪১ PD035290

52019

50141 জমা. আলামীি জহাশসি প্রশযাজয িয়।, আনময়াপু  , সাদুিাপু  , পাঠাি 

বাজা , মর্লব (উত্ত ), মর্লব (উত্ত ),  াঁদপু  

- ৩৬৪৩

 াঁদপু ১৪২ PD035290

52001

50142 জমা.জসালাইমাি নময়া প্রশযাজয িয়।, আনময়াপু  , সাদুিাপু  , পাঠাি 

বাজা , মর্লব (উত্ত ), মর্লব (উত্ত ),  াঁদপু  

- ৩৬৪৩



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
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িম্ব 
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 াঁদপু ১৪৩ PD035290

58029

50143 জমাোঃ আশিায়া  জহাসাইি ৩৭, ছয় নছলা নমনজ বানড়, ০১, জলাি পাড়া, 

হাজীগঞ্জ, হাজীগঞ্জ,  াঁদপু  - ৩৬১০

 াঁদপু ১৪৪ PD035290

51776

50144  াহ প াি নময়াজী ৯৫/২ র্াঁলর্লা, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , 

জ শ  বাংলা িগ ,  াঁদপু  - ১২০৭

 াঁদপু ১৪৫ PD035290

50477

50145 জমাোঃ মনহউনদ্দি বাকী বাসা- আিাস আলী জবপা ী বাড়ী., আশলািীয়া., 

এগা  িং ইউনিয়ি, িয় িং ওয়াি ত., নু  িগ ., 

িন দগঞ্জ, িন দগঞ্জ,  াঁদপু  - ৩৭১০

 াঁদপু ১৪৬ PD035290

59974

50146 ন য়াদ জহাশসি ৫ এনলিযান্ট জ াি (সংকল্প জজিাশ ল জিা ), 

এনলিযান্ট জ াি, ১৮, নিউ মাশকতট, িািমনন্ড, 

িািমনন্ড,  াঁদপু  - ১২০৫

 াঁদপু ১৪৭ PD035290

56652

50147 কামরুল ইসলাম ৯৯/১, উত্ত     দি বী,    দি বী,    দি বী, 

হাইম  , হাইম  ,  াঁদপু  - ৩৬৬০

 াঁদপু ১৪৮ PD035290

512920

50148 জমাোঃ  াজি জহাশসি িাশর্মা জবগম, রুস্তমপু  , ১৫ িং রুপসা 

ইউনিয়ি পন ষদ, রুস্তমপু  , িন দগঞ্জ, 

িন দগঞ্জ,  াঁদপু  - ৩৬৫২

 াঁদপু ১৪৯ PD035290

58711

50149 কাউছা  জহাশসি M.S Housing , Mokimabad, 

06, Hajigonj, Hajigonj, 

Hajigonj,  াঁদপু  - 3610

 াঁদপু ১৫০ PD035290

51139

50150 জমাোঃ মনিরুজ্জামাি মনি জহানডং িং ১০৪১, নিঙ্গািাঙ্গা , ০৫ িং 

ইউনিয়ি ০৬ িং ওয়াি ত, আড়ং বাজা  , 

মর্লব(দোঃ), মর্লব(দোঃ),  াঁদপু  - ৩৬০২

 াঁদপু ১৫১ PD035290

50975

50151 এস আ  পা শিজ আলম বাসা িং- ৪৪ সড়ক িং- ১২/এ, প্রিািমন্ত্রী  

ন িা সহায়র্া োি , প্রিািমন্ত্রী  ন িা 

সহায়র্া োি , নঝগার্লা, িািমনন্ড, িািমনন্ড, 

 াঁদপু  - ১২০৯ াঁদপু ১৫২ PD035290

59021

50152 আইন ি আক্তা প্রযশত্নোঃ জমাোঃ িারুকুল ইসলাম, প্রিাি ন িক 

(িা প্রাপ্ত), পূব ত জু াইি আদ ত উচ্চ নবদ্যালয়, 

পূব ত জু াইি , িন দাবাদ, িন দাবাদ , 

কদমর্লী , কদমর্লী ,  াঁদপু  - ১২০৪ াঁদপু ১৫৩ PD035290

57358

50153 জমাোঃ মাসুদু   হমাি জনহ  উনদ্দি হানজ বাড়ী, ওড়পু , ৪ িং 

কাশলাশ াঁ দনিণ ইউনিয়ি, দসয়দপু  বাজা  , 

হানজগিজ, হানজগিজ,  াঁদপু  - ৩৬১০

 ট্টগ্রাম ১৫৪ PD035290

57184

50154 জমা: জমা া  ি জহাশসি হাশ ছ উনদ্দি প্রশিস  বাড়ী, উত্ত  ইয়াকুব 

িগ , ১ িং ওয়াি ত, সীর্াকুন্ড জপৌ সিা।, 

সীর্াকুন্ড, সীর্াকুন্ড, সীর্াকুন্ড,  ট্টগ্রাম - ৪৩১০

 ট্টগ্রাম ১৫৫ PD035290

511906

50155 পন শর্াষ নমে জিপাল নমশে  বাসা  , মধ্যম হান মপু  ( নমে 

পাড়া) , ০৪ িং ওয়াি ত , হান মপু  ,  ন্দিাই  , 

 ন্দিাই  ,  ট্টগ্রাম - ৪৩৮১

 ট্টগ্রাম ১৫৬ PD035290

510146

50156 র্মা দা  ািা নমস্ত্রী  বাড়ী, আমবাগাি আবহাওয়া 

অনিস,  নগন িা া জফ্ল্া াপাস জ াি, ওয়াি ত িং-

১৩, নজ.নপ.ও, খুল ী, খুল ী,  ট্টগ্রাম - ৪০০০

 ট্টগ্রাম ১৫৭ PD035290

510248

50157 রুমি কানন্ত দা সুশবাি িাক্তা  বাড়ী , নমঠািালা , ১০ িং 

নমঠািালা ইউনিয়ি পন ষদ , নমঠািালা , 

মী স াই , মী স াই ,  ট্টগ্রাম - ৪৩২৯

 ট্টগ্রাম ১৫৮ PD035290

511815

50158 জমাহাম্মদ জ জাউল কন ম কানম উনদ্দি মুহু ী বাড়ী, গানজশটালা, ০৩, 

আবুশর্া াব, নম   াই, নম   াই,  ট্টগ্রাম - 

৪৩২১
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 ট্টগ্রাম ১৫৯ PD035290

59082

50159 জয় দা এি.  হমাি. নবনডং, আনমি হাজী জ াি, 

 াক্তাই।      ,  াক্তাই , ৩৫, নজ. নপ. ও, 

জকাশর্ায়ানল , জকাশর্ায়ানল ,  ট্টগ্রাম - ৪০০০

 ট্টগ্রাম ১৬০ PD035290

512453

50160 আিন িা আলমগী ই-৮, আগা গাও স কা ী কশলািী, ২৭ িং 

ওয়াি ত, জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ  , 

 ট্টগ্রাম - ১২০৭

 ট্টগ্রাম ১৬১ PD035290

52663

50161 জকয়া  ক্রবর্ী দীিবন্ধু  ক্রবত্তী এ  বাড়ী, ব্রাহ্মি পাড়া, দনিণ 

কাট্টলী, 11 িং ওয়াি ত , কািম একাশিমী , 

পাহাড়র্লী, পাহাড়র্লী,  ট্টগ্রাম - 4219

 ট্টগ্রাম ১৬২ PD035290

511893

50162 আমজাদ জহাশসি  ান্তা কাজী বাড়ী, গানজশটালা, ০৩, আবুশর্া াব, 

নম   াই, নম   াই,  ট্টগ্রাম - ৪৩২১

 ট্টগ্রাম ১৬৩ PD035290

52212

50163 লুৎফুশন্নছা দনিণ রুপকানিয়া, গাজী  পাড়া , ০৯ িং ওয়াি ত 

, সার্কানিয়া , সার্কানিয়া , সার্কানিয়া , 

 ট্টগ্রাম - ৪৩৮৬

 ট্টগ্রাম ১৬৪ PD035290

511806

50164 গানজ জমাোঃ আহসাি উিাহ 

জ ৌধু ী

গাজী জ ৌোঃ বাড়ী, গানজশটালা, ০৩, আবুশর্া াব, 

নম   াই, নম   াই,  ট্টগ্রাম - ৪৩২১

 ট্টগ্রাম ১৬৫ PD035290

511832

50165 সুনম আক্তা কানম উনদ্দি মুহু ী বাড়ী, গানজশটালা, ০৩, 

আবুশর্া াব, নম   াই, নম   াই,  ট্টগ্রাম - 

৪৩২১

খুলিা ১৬৬ PD035290

58824

50166 সানহবু   হমাি জমাল্যা প্রযশত্ন: জমাোঃ জামাল উনদ্দি, কনিউটা  

অপাশ ট , জসবা  াখা,  াষ্ট্রপনর্  কায তালয়, 

আপি নবিাগ, বঙ্গিবি, ঢাকা, ৯, বঙ্গিবি, 

মনর্নঝল, মনর্নঝল, খুলিা - ১২২২খুলিা ১৬৭ PD035290

511804

50167 জমাোঃ আ  াফুজ্জামাি হাজী বানড় জ াি, জমাহাম্মদ িগ , ১ িং জলমা, 

জলমা, বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলিা - ৯২৬০

খুলিা ১৬৮ PD035290

58504

50168 জমাোঃইনক্তজা হাসাি ৩১৯,জসিহাটি ( মসনজদ পাড়া ), জসিহাটি ( 

মসনজদ পাড়া ), ৪িং জসিহাটি  ৮িং ওয়াি ত, 

জসিহাটি , নদঘনলয়া , নদঘনলয়া , খুলিা - 

9222খুলিা ১৬৯ PD035290

56607

50169 অর্নু  ায় ৫২, নর্লক, টি, এস, বানহ নদয়া, নর্লক, রূপসা, 

রূপসা, খুলিা - ৯২৪০

খুলিা ১৭০ PD035290

511288

50170 জমাোঃ মারুফুজ্জামাি হাজী বানড় জ াি, জমাহাম্মদ িগ , ১ িং জলমা, 

জলমা, বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলিা - ৯২৬০

খুলিা ১৭১ PD035290

59310

50171 ন  নজজর্ কুমা  দাস  ন্দিীমহল,  ন্দিীমহল, জসিহাটি/০৬, 

 ন্দিীমহল, নদঘনলয়া , নদঘনলয়া , খুলিা - ৯২২১

খুলিা ১৭২ PD035290

510236

50172 আনছয়া খাতুি নিলা প্রশযাজয িয়, দিহাটী, ৭ িং ওয়াি ত, জদবীপু , 

রূপসা, রূপসা, খুলিা - ৯২৪১

খুলিা ১৭৩ PD035290

58561

50173 রুমািা ইয়াসনমি অস্থায়ী নিবাস  ছ-৩৪/১-এ, উত্ত  বাড্ডা, ২১ িং 

ওয়াি ত, গুল াি, বাড্ডা, বাড্ডা, খুলিা - ১২১২

খুলিা ১৭৪ PD035290

511386

50174 জগালাম জমাস্তিা বাদ া গাজীবানড়, িযাকটমা ী, ৫িং জসালাদািা 

ইউনিয়ি, জবর্বুনিয়া, পাইকগাছা , পাইকগাছা, 

খুলিা - ৯২৮০
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খুলিা ১৭৫ PD035290

59425

50175 অনলউল হাসাি ১২/৩ ছ, হানিজ িগ , ১৭, নিউমাশকতট, 

জসািািাঙা, জসািািাঙা, খুলিা - ৯০০০

খুলিা ১৭৬ PD035290

50648

50176 নজ.এম.ইম াি হুসাইি নব-১০৩/৫ এ.নজ.নব কশলািী, মনর্নঝল, ১০িং 

ওয়াি ত, নজনপও, মনর্নঝল, মনর্নঝল, খুলিা - 

১০০০

খুলিা ১৭৭ PD035290

59524

50177 জমা: জহলাল উদ্দীি নখশ াল, নখশ াল, ১িং আমাদী ইউনিয়ি 

পন ষদ, িান্ডা শপাল, কয় া, কয় া, খুলিা - 

৯২৯১

খুলিা ১৭৮ PD035290

510922

50178 জমা  ানজবুল ইসলাম ৩৯০, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, 

নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২০

খুলিা ১৭৯ PD035290

56867

50179 রুপকুমা  মন্ডল কাঞ্চি দাসী, খনড়য়া ঠাকরুি বাড়ী, লস্ক , 

লক্ষ্মীশখালা , পাইকগাছা , পাইকগাছা , খুলিা - 

৯২৮০

খুলিা ১৮০ PD035290

52560

50180 সুপ্রীনর্ মন্ডল লাইশিা , লাইশিা , ১, লাইশিা , দাশকাপ, 

দাশকাপ, খুলিা - ৯২৭২

খুলিা ১৮১ PD035290

50413

50181 দীপি কুমা   ায় জহানডং িং- ৮৯/৩, , ২ িং জিিী জগট, 

খানল পু  জমইি জ াি, , ১৩ িং ওয়াি ত, খুলিা 

নজনপও, খানল পু , খানল পু , খুলিা - ৯০০০

খুলিা ১৮২ PD035290

511244

50182 পানপয়া সুলর্ািা প্রযশত্নোঃ জমাোঃ জমানমনুল ইসলাম জমাড়ল, 

 াহপু ,  ঘুিার্থপু ,  াহপু , ডুমুন য়া, ডুমুন য়া, 

খুলিা - ৯২৫৩

খুলিা ১৮৩ PD035290

56439

50183 জমাোঃ  াশসল কবী ১২৩, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া-০২, নদঘনলয়া, 

নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২০

খুলিা ১৮৪ PD035290

52464

50184 রুিা খাতুি জছাট বয় া, জছাট বয় া,, ১৬, নজনপও, 

জসািািাঙ্গা, জসািািাঙ্গা, খুলিা - ৯০০০

খুলিা ১৮৫ PD035290

57255

50185 নসমান্ত হা াি রুশবল ৪৪০, মুিসু  আলী সড়ক, সাহস , সাহস , সাহস 

, ডুমুন য়া, ডুমুন য়া, খুলিা - ৯২৫০

খুলিা ১৮৬ PD035290

511015

50186 জমা: জমশহদী হাসাি ১৩৭, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া/০২, নদঘনলয়া, 

নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২০

খুলিা ১৮৭ PD035290

58599

50187 জমাোঃ মুজানহদুল ইসলাম 

স দা 

প্রশযাজয িয়, উলা, িান্ডা পাড়া, ৩িং ওয়াি ত, 

সাহস, ডুমুন য়া, ডুমুন য়া, খুলিা - ৯২০৫

খুলিা ১৮৮ PD035290

53676

50188 জমাোঃ িাজমুল জহাশসি স দা  বানড় েট (০১), জসিহাটি (মধ্যমপাড়া), 

জসিহাটি  (0৮), জসিহাটি , নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, 

খুলিা - 9222

খুলিা ১৮৯ PD035290

52453

50189 নদলা া মাহমুদ বাসা: গাজীবাড়ী ,  ন্দিীমহল, ০৬,  ন্দিীমহল, 

নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২১

খুলিা ১৯০ PD035290

58218

50190 জ খ জনসম উনদ্দি বানণনজযক পন  ালণ, নবদুযৎ িবি (২য় র্লা), 

জহশর্ম খাি, ওয়াি ত-১০, নজনপও, জবায়ানলয়া, 

জবায়ানলয়া, খুলিা - ৬০০০
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খুলিা ১৯১ PD035290

52879

50191 অরুপ কুমা   ীল 85, পাবলা জক বলাল জ াি, পাবলা, 

পড়ামানিক পাড়া, 06 িং ওয়াি ত, জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , খুলিা - 9203

খুলিা ১৯২ PD035290

57841

50192 আ ািার্ জহাশসি বাসাোঃ ০৩,  ন্দিীমহল, জসিহাটি,  ন্দিীমহল, 

নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২১

খুলিা ১৯৩ PD035290

511005

50193 জমা: ইব্রাহীম জহাশসি ২৭১, নদঘনলয়া, নদঘনলয়া/০২, নদঘনলয়া, 

নদঘনলয়া, নদঘনলয়া, খুলিা - ৯২২০

খুলিা ১৯৪ PD035290

58343

50194 জমাোঃ মাঈনুল ইসলাম ৯৩, জদয়াড়া, নদঘনলয়া, জদয়াড়া, নদঘনলয়া, 

নদঘনলয়া, খুলিা - 9220

খুলিা ১৯৫ PD035290

511389

50195 র্ািিী  হাসাি প্রশযাজয িয়, উলা, ১০ িং িান্ডা পাড়া , সাহস, 

ডুমুন য়া, ডুমুন য়া, খুলিা - ৯২৫০

হনবগঞ্জ ১৯৬ PD035290

511959

50196 অরূপ  ায় কানু  াশয়  বানড় , গুমুটিয়া , ০৫ িং ওয়াি ত, 

মািবপু  জপৌ সিা, মািবপু  , মািবপু  , 

মািবপু  , হনবগঞ্জ - ৩৩০০

হনবগঞ্জ ১৯৭ PD035290

50363

50197 অনুপ অনিকা ী নবর্থঙ্গল, নবর্থঙ্গল, ০৪ িং ওয়াি ত, নবর্থঙ্গল, 

বানিয়া ং, বানিয়া ং, হনবগঞ্জ - ৩৩৬০

হনবগঞ্জ ১৯৮ PD035290

56240

50198 জ খ আল আনমি ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসিা  , ৯৫/২, 

পনিম কািরুল আগা গাঁও , র্ালর্লা 

,জ শ বাংলা িগ  , ঢাকা। , ২৮, জমাহাম্মদপু  , 

জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , হনবগঞ্জ - ১২০৭হনবগঞ্জ ১৯৯ PD035290

55466

50199 প্রণব  ন্দ্র জদব যাোপা া , যাোপা া , ৪ িং দনিণ পনিম , 

যাোপা া , বানিয়া ং , বানিয়া ং , হনবগঞ্জ - 

3351

সার্িী া ২০০ PD035290

57984

50200 জমার্তাজুল ইসলাম ০৭৭, কল্যাণপু , প্রর্াপিগ , প্রর্াপিগ , 

আ াশুনি, আ াশুনি, সার্িী া - ৯৪৬০

সার্িী া ২০১ PD035290

511013

50201  ানজউল ইসলাম প্রশযাজয িয় , কুশুনলয়া , কুশুনলয়া / 08, 

দনিি শ্রীপু  , কানলগঞ্জ, কানলগঞ্জ, সার্িী া - 

9440

সার্িী া ২০২ PD035290

511033

50202 নমঠুি কুমা  নবশ্বাস প্রশযাজয িয়, বানলর্থা , নিংড়ী, এিা   , 

সার্িী া সদ  , সার্িী া সদ  , সার্িী া - 

9400

সার্িী া ২০৩ PD035290

52899

50203 জমাোঃ সাদ্দাম জহাশসি ২০৫, উত্ত  হাজীপু , ০৪িং ওয়াি ত, নূ িগ , 

শ্যামিগ , শ্যামিগ , সার্িী া - ৯৪৫১

সার্িী া ২০৪ PD035290

55938

50204 জমাোঃ লুৎি   হমাি ১২৫, উত্ত  হাজীপু , নূ িগ , নূ িগ , 

শ্যামিগ , শ্যামিগ , সার্িী া - ৯৪৫১

সার্িী া ২০৫ PD035290

51132

50205 জমাোঃ সাইদু   হমাি িাই, বানলয়ািাঙ্গা , ১০ িং আগ দাড়ী,  সুলপু , 

সার্িী া সদ , সার্িী া সদ , সার্িী া - 

৯৪০০

সার্িী া ২০৬ PD035290

511028

50206 বসুশদব স কা প্রশযাজয িয়, জঠক া  নহমপু  , কুশুনলয়া , 

ওবায়দু িগ  , কানলগঞ্জ, কানলগঞ্জ, সার্িী া - 

9440



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

সার্িী া ২০৭ PD035290

54073

50207 জমা: সাদ্দাম জহাশসি  ামিদ্রপু ,  ামিদ্রপু ,  ন্দিপু ,  ন্দি পু , 

কলাশ ায়া , কলাশ ায়া , সার্িী া - ৯৪১৫

সার্িী া ২০৮ PD035290

51296

50208 আসমা আিন দী ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , সার্িী া - ১২০৭

সার্িী া ২০৯ PD035290

57034

50209 আিজাল জহাশসি পূব তপাড়া, লাঙ্গলদানড়য়া, শ্রীউলা,৮ িং ওয়াি ত, 

মানড়য়ালা, আ াশুনি, আ াশুনি, সার্িী া - 

৯৪৬০

সার্িী া ২১০ PD035290

58691

50210  য়ি স্বণ তকা কাটাখানল , কাটাখানল , জ ািিানল, বদ র্লা , 

আ াশুনি, আ াশুনি, সার্িী া - ৯৪০০

সার্িী া ২১১ PD035290

51038

50211 কাইয়ুম উদ্দীি দনিণ পাড়া , মাদা  বানড়য়া, কুল্যা,২ িং 

ওয়াি ত, গুিাক কাটি , আ াশুনি, আ াশুনি, 

সার্িী া - ৯৪০২

সার্িী া ২১২ PD035290

53550

50212 জমাোঃ আব্দুল কাশদ   আনলপু  মাশঝ  পাড়া, আনলপু , ৭িোঃ। ৪িং , 

আনলপু  , সার্িী া , সার্িী া , সার্িী া - 

৯৪০০

সার্িী া ২১৩ PD035290

50348

50213  াহিাজ আক্তা   াহিাজ আক্তা  , জজযানর্ কম তান য়াল 

জসন্টা ,নব-৯৩,মানলবাগ জ ৌধু ীপাড়া , ২৩ িং, 

নখলঁগাও, নখলঁগাও, নখলঁগাও, সার্িী া - ১২১৯

সার্িী া ২১৪ PD035290

51792

50214 জমাোঃ আব্দুল খাশলক ৬১০, যুনগখালী, যুনগখালী, কামা ালী , 

কলাশ ায়া , কলাশ ায়া , সার্িী া - ৯৪১৩

সার্িী া ২১৫ PD035290

57167

50215  এ,জক,এম,মাহবুবুল হক কাদাকাটি, কাদাকাটি, ১১িং ইউনিয়ি ১িং 

ওয়ার্ডত, কাদাকাটি, আ াশুনি, আ াশুনি, 

সার্িী া - ৯৪০০

সার্িী া ২১৬ PD035290

54193

50216  নিকুল ৫০৫, িয়জুিযাপু , নিংড়ী, ব্রহ্ম াজপু , 

সার্িী া সদ , সার্িী া সদ , সার্িী া - 

৯৪০০

সার্িী া ২১৭ PD035290

59523

50217 ন মা কম তকা মাগু া, মাগু া, ৮িং ওয়াি ত, নবশি শপার্া, 

সার্িী া, সার্িী া, সার্িী া - ৯৪০০

সার্িী া ২১৮ PD035290

53109

50218 জমাোঃ জসনলম জহাশসি ২৩৬, হানলমা ম্যাি ি, জব জকয়া , আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , সার্িী া - ১২০৭

সার্িী া ২১৯ PD035290

58585

50219 জসনলম জহাশসি নবশ্বাস বাড়ী, জাি পু  পনি মপাড়া, 

জাি পু , র্া ালী, র্া ালী, কানলগঞ্জ, 

কানলগঞ্জ, সার্িী া - ৯৪৪০

সার্িী া ২২০ PD035290

57241

50220 খানদজা খাতুি জুশয়ল আকন্দ , বাংলাশদ  ইন্স শ ন্স একাশিমী 

িবি, ৩য় র্লা , , ৫৩, মহাখালী , ২০ িং 

ইউনিয়ি , গুল াি , বিািী , বিািী , সার্িী া -

 ১২১২সার্িী া ২২১ PD035290

52900

50221 জমাোঃ নিশ াজ জহাশসি দনিণ হাজীপু , দনিণ হাজীপু , ০৩িং ওয়াি ত, 

নূ িগ , শ্যামিগ , শ্যামিগ , সার্িী া - 

৯৪৫১

সার্িী া ২২২ PD035290

511198

50222 শ্যামল কুমা  জদবিার্থ মধ্যপাড়া, জকাম পু , নবষ্ণুপু , জহু িগ , 

কানলগঞ্জ, কানলগঞ্জ, সার্িী া - ৯৪৪০



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

সার্িী া ২২৩ PD035290

510556

50223 ইম াি জহাশসি দবকা ী সড়ক, িাদড়া, ২ িং কু খালী 

ইউনিয়ি, বাঁ দহা, সার্িী া সদ , সার্িী া 

সদ , সার্িী া - ৯৪০০

সার্িী া ২২৪ PD035290

511335

50224 জমাহসািা নদ স্কাই  ট তহযান্ড এন্ড কনিউটা  জেনিং জসন্টা , 

৪১০/৪১১ মুক্তবাংলা  নপং কমশেক্স (৪র্থ ত র্লা), 

নম পু -১, ঢাকা-১২১৬, মুক্তবাংলা  নপং 

কমশেক্স (৪র্থ ত র্লা), নম পু -১, ১২, নম পু , সার্িী া ২২৫ PD035290

56680

50225 জমাোঃ জসনলম জহাশসি ২৩৬, হানলমা ম্যাি ি, জব জকয়া , আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , সার্িী া - ১২০৭

সার্িী া ২২৬ PD035290

58536

50226 নবশ্বনজৎ কুমা  জঘাষ বাসা িং ৪১ , ওয়ান য়া, ঝাউিাঙ্গা , ঝাউিাঙ্গা 

, সার্নি া সদ  , সার্নি া সদ  , সার্িী া -

 ৯৪১২

সার্িী া ২২৭ PD035290

51827

50227 জমাোঃ িানহদ হাসাি ৩৭, জমনন্দিগ , ০৫ িং দকখালী , আজাদিগ , 

শ্যামিগ , শ্যামিগ , সার্িী া - ৯৪৫০

জমশহ পু  ২২৮ PD035290

54583

50228 জমাছাোঃ জমৌসুমী খাতুি মন্ডল পাড়া,   শগায়ালগ্রাম , ৫িং মটমুড়া 

ইউনিয়ি পন ষদ, মটমুড়া, গাংিী, গাংিী, 

জমশহ পু  - ৭১১০

িড়াইল ২২৯ PD035290

50124

50229 দসয়দা নলমা খািম নব-২, নজ-৪, স্পা শসা কশলািী, মহাকা  

নবজ্ঞাি িবি , ২৮ িং ওয়াি ত, ঢাকা উত্ত  নসটি 

কশপ তাশ  ি , জমাহাম্মদপু  , িড়াইল - ১২০৭

িড়াইল ২৩০ PD035290

58346

50230 র্ািিী  আহমদ নব-২, নজ-৪, স্পা শসা কশলািী, মহাকা  

নবজ্ঞাি িবি, ২৮ িং ওয়াি ত, ঢাকা উত্ত  নসটি 

কশপ তাশ  ি, জমাহাম্মদপু , িড়াইল - ১২০৭

িড়াইল ২৩১ PD035290

56553

50231 মনিরুল ইসলাম নসটি কশলজ জ াি, আলাদার্পু , ৪ িম্ব , 

িি়াইল, িি়াইল সদ , িি়াইল সদ , িড়াইল - 

৭৫০০

িড়াইল ২৩২ PD035290

51269

50232  য়ি জ খ জমাহাম্মাদ জসশকন্দা  জ খ,  ান খাদা, ০১ িং 

ওয়াি ত, মধ্যপিী, িড়াইল সদ , িড়াইল সদ , 

িড়াইল - ৭৫০০

িড়াইল ২৩৩ PD035290

51252

50233 সু নমিা পা িীি নব-১৩ নস-২, র্ালর্লা স কা ী কশলািী, ২৮ 

িং ওয়াি ত, আগা গাঁও, জ শ  বাংলা িগ , জ শ  

বাংলা িগ , িড়াইল - ১২০৭

িড়াইল ২৩৪ PD035290

58262

50234 জমাোঃ জানহদুল ইসলাম জমাো্িযা বাড়ী , কালুখালী , ১ িং মাইজপাড়া , 

মধ্যপিী , িড়াইল সদ   , িড়াইল সদ   , 

িড়াইল - ৭৫০০

িড়াইল ২৩৫ PD035290

512440

50235 জমাোঃ ইছানু  জ খ ৮৫,  াঁদপু  , ০৩, কানলয়া, কানলয়া , কানলয়া , 

িড়াইল - ৭৫২০

িড়াইল ২৩৬ PD035290

59167

50236 জমাোঃ ন য়াজুল ইসলাম বাসা-০১, পাজা খালী , দহদ শখালা , হবখালী, 

হবখালী, িড়াইল সদ , িড়াইল সদ , িড়াইল - 

৭৫১৩

কুনমিা ২৩৭ PD035290

57494

50237 জমাবা ক জহাশসি অপু ১৩/নব, আই , নপ , এইছ , িাি জকায়াটা  

মহাখালী ঢাকা ১২১৩, মহাখালী, ২০ িং ওয়াি ত 

, গুল াি ১, ঢাকা , ঢাকা , কুনমিা - ১২১৩

কুনমিা ২৩৮ PD035290

51953

50238 নবশ্বনজৎ িন্দী িন্দী বানড়, অজুতির্লা, ০৮, বরুড়া, বরুড়া, 

বরুড়া, কুনমিা - ৩৫৬০
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কুনমিা ২৩৯ PD035290

511120

50239 কাজী সুমি আহশমদ নব/৯৩, জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা   , মানলবাগ  

, নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৪০ PD035290

53566

50240 জমাোঃ আবু সাঈদ ৬/১৫ নখলগাঁও গিোঃ কশলািী, নস-ব্লক, ১ িং 

ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, কুনমিা - 

১২১৯

কুনমিা ২৪১ PD035290

51459

50241  ামীম জহাশসি বাচ্চু নময়া,   ািনর্ , ০১ িং আগািগ , 

  ািনর্ , বরুড়া, বরুড়া, কুনমিা - ৩৫৬০

কুনমিা ২৪২ PD035290

53936

50242 জমাোঃ ইম াি িানজ ঢাকা বহুিাষী  সাঁটনলনপ  জেনিং জসন্টা  ৯৫/, 

পনিম কািরুল আগা গাঁও , র্ালর্লা ।, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, জ শ বাংলা িগ , 

জ শ বাংলা িগ , জ শ বাংলা িগ , কুনমিা - কুনমিা ২৪৩ PD035290

510993

50243 ইম াি জিায়াখলা দনিণপাড়া, জিায়াখলা দনিণপাড়া, 

িামঘড়, ঊিঝুটি, মু াদিগ , মু াদিগ , কুনমিা 

- ৩৫৩০

কুনমিা ২৪৪ PD035290

52314

50244 রুমা আক্তা নব-১৬/নি-৪, আগা গাঁও র্ালর্লা স কান  

কশলািী (অনিসাস ত জকায়তাটা ), আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ৪১ িং ওয়াি ত, জ শ ই বাংলা িগ , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , কুনমিা - ১২০৭কুনমিা ২৪৫ PD035290

511406

50245 জর্ািাশয়ল জহাশসি 

খন্দকা 

 ান্দুল খন্দকা  বানড় ,  ান্দুল, উনজ পু , 

নময়াবাজা , জ ৌদ্দগ্রাম, জ ৌদ্দগ্রাম, কুনমিা - 

৩৫০০

কুনমিা ২৪৬ PD035290

52506

50246 জমাোঃ আনর্কু   হমাি বুনড় ং, বুনড় ং, বুনড় ং, বুনড় ং, বুনড় ং, 

বুনড় ং, কুনমিা - 3520

কুনমিা ২৪৭ PD035290

511405

50247 জমাোঃ ওম  িারুক লিীপু  দনিণ পাড়া, লিীপু  (দনিণ পাড়া), 

16 িং িামঘ  ইউনিয়ি, দাশ া া বাজা , 

মু াদিগ , মু াদিগ , কুনমিা - 3540

কুনমিা ২৪৮ PD035290

53817

50248 জমা: জসাশহল নময়া ভূইয়া বানড়, মুগা    ,  ািািগ  ইউনিয়ি, 

মুগা   , জমঘিা, জমঘিা, কুনমিা - ৩৫১৫

কুনমিা ২৪৯ PD035290

50300

50249 জমাোঃ মামুনু   ন দ বিিপু  টু জদনবদ্বা , বিিপু , ১০ িং গুিাইঘ  

(দোঃ) ওয়াি ত (০২), বিিপু , জদনবদ্বা , জদনবদ্বা , 

কুনমিা - ৩৫৩০

কুনমিা ২৫০ PD035290

53576

50250 আবদুিাহ স কা প্রযশত্নোঃ জবলাল জহাশসি স কা , বাশ শ্ব , 

আনন্দশকাট, হায়দ াবাদ, মু াদিগ , মু াদিগ , 

কুনমিা - ৩৪৬১

কুনমিা ২৫১ PD035290

58052

50251 জমাোঃ আন ি জহাশসি ১৮৭ নমিা  মাশকতট, মানলবাগ বাজা  জ লশগট, 

১১িং ওয়াি,  ানন্তিগ   ,   াহাজািপু ,  

 াহাজািপু , কুনমিা - ১২১৭

কুনমিা ২৫২ PD035290

57027

50252 জ খ জমাহাম্মদ ইব্রাহীম জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব/৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

  ীয়র্পু ২৫৩ PD035290

58584

50253 দসকর্ জহাশসি িাই, বাশহ   ন্দপু ,  ন্দপু ,   ীয়র্পু  সদ , 

  ীয়র্পু -৮০০২ সংশ ানির্

কুনমিা ২৫৪ PD035290

57934

50254 র্ামান্না জববী ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, , আগা গাঁও 

র্ালর্লা,, ২৮, জমাহাম্মদপু , জ  -ই-বাংলা 

িগ , জ  -ই-বাংলা িগ , কুনমিা - ১২০৭
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জমৌলিী বাজা ২৫৫ PD035290

511545

50255 জদবা ীষ যাদব কাপিা পাহাড়  া বাগাি, কাপিা পাহাড়  া 

বাগাি, সাগ িাল ইউ/নপ., জুড়ী, জুড়ী, জুড়ী, 

জমৌলিীবাজা  - ৩২৫১

জমৌলিী বাজা ২৫৬ PD035290

57870

50256 নমসবাহ্ উনদ্দি প্রশযাজয িশহ, জগাশল  হাও , ইসলামপু , 

ইসলামপু , কমলগঞ্জ, কমলগঞ্জ, জমৌলিীবাজা  

- ৩২২২

কুনমিা ২৫৭ PD035290

52131

50257 জমাহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ, 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৫৮ PD035290

50910

50258 জমাোঃ আনসফুল ইসলাম প্রযশত্ন-জমাোঃ আনসফুল ইসলাম, জজযানর্ 

কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ঢাকা-১২১৯, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, কুনমিা ২৫৯ PD035290

511088

50259 জমাোঃ আন ফুল ইসলাম সার্ আনি মুন্সী বাড়ী, িাগঝাটিয়া, 2িং 

মুদাি গঞ্জ ইউনিয়ি / 9 ওয়াি ত,  ীো্ য়াং, 

লাকসাম , লাকসাম , কুনমিা - 3570

কুনমিা ২৬০ PD035290

59071

50260 নির্াই  ন্দ্র  ায়  জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা  নব/৯৩, মানলবাগ, 

জ ৌি ীপাড়া , ২৩, নখলগাঁও , নখলগাঁও , 

নখলগাঁও , কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৬১ PD035290

55931

50261 সাদ্দাম জহাশসি জব জকয়া , ২৩৬ ( হানলমা ম্যািসি ), ১৬, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , কুনমিা - ১২০৭

কুনমিা ২৬২ PD035290

512861

50262 জমাহাম্মদ আব্দুল হান্নাি ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা , আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , কুনমিা - ১২০৭

কুনমিা ২৬৩ PD035290

511941

50263 কাউছা  আহম্মদ জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৬৪ PD035290

58544

50264 জমা.মাসুদ পা শিজ মুন্সীবানড় , কান সাই  , ৫ িং, িামর্ী, জদনবদ্বা  

, জদনবদ্বা  , কুনমিা - ৩৫৩৩

কুনমিা ২৬৫ PD035290

510230

50265 জসাহাগ স কা জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৬৬ PD035290

51347

50266 জমা: সাইফুল ইসলাম জমুরুনদ্দ জবপা ী বাড়ী, পনিম শ্রীমনদ্দ, ০৮, 

জহামিা, জহামিা, জহামিা, কুনমিা - 3546

কুনমিা ২৬৭ PD035290

51247

50267 জমাোঃ িজলুল কন ম 

মজুমদা 

নব-৪, নজ-৩,,  আগা গাঁও িাি জকায়াট তাস, 

জ শ  বাংলা িগ ।, ২৭ িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জর্জগাঁও, জর্জগাঁও, কুনমিা - 

১২০৭কুনমিা ২৬৮ PD035290

510989

50268 জমাোঃ জমাবা ক জহাশসি জিায়াখলা দনিণপাড়া, জিায়াখলা দনিণপাড়া, 

িামঘড়, ঊিঝুটি, মু াদিগ , মু াদিগ , কুনমিা 

- ৩৫৩০

কুনমিা ২৬৯ PD035290

53275

50269 জমাসাোঃ আনখ আক্তা জহানডং- ১৬৩,  হীদ স্মৃনর্ স্কুল জ াি, পূব ত 

আন  পু , ৪৫, মন্নুিগ , গাজীপু  সদ , 

গাজীপু  সদ , কুনমিা - ১৭১০

কুনমিা ২৭০ PD035290

511717

50270 উশম্ম সা নবি জহানডংোঃ- নব ২/নজ-১৪, মহাকা  নবজ্ঞাি িবি, 

২৮ িং ওয়াি ত, আগা গাঁও, জ শ  বাংলা িগ , 

জ শ  বাংলা িগ , কুনমিা - ১২০৭
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কুনমিা ২৭১ PD035290

55304

50271 মুহাম্মদ নূরুল আনমি কশলজ জ াি, সািা পাড়, ৩িং ওয়াি ত, 

সািা াড়, নসনি গঞ্জ, নসনি গঞ্জ, কুনমিা - ১৪৩০

কুনমিা ২৭২ PD035290

59661

50272 আবদুল কাইয়ুম নজনিয়া া ভূইয়া বানড়, নজনিয়া া, ১৩িং 

বটর্লী ইউনিয়ি, বটর্লী বাজা , িাঙ্গলশকাট , 

িাঙ্গলশকাট , কুনমিা - ৩৫৮২

কুনমিা ২৭৩ PD035290

53408

50273 জমা:  াহ আলম িবাবপু  জ াি, বানড় িং-২৮৩, ব ক ই, ১২ 

িং ব ক ই ইউনিয়ি পন ষদ/০১ িং ওয়াি ত, 

জদািাই িবাবপু ,  ানন্দিা,  ানন্দিা, কুনমিা - 

৩৫১০কুনমিা ২৭৪ PD035290

57757

50274 মু. জবলাল জহাছাইি আবুশল  বানড়, সাদকপু , পী যাোপু , 

পী যাোপু , বুনড় ং , বুনড় ং , কুনমিা - ৩৫২০

কুনমিা ২৭৫ PD035290

52803

50275 উশম্ম সাওদা আক্তা নস-৬০৩,  াশমনল , আগা গাঁও র্ালর্লা 

স কান  কশলানি    , ২৮ িং ওয়াি ত , 

জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , 

কুনমিা - ১২০৭কুনমিা ২৭৬ PD035290

58436

50276 জমা: আল-আনমি ৬/২৪ গণকটুনল নসটি কশলািী, গণকটুনল নসটি 

কশলািী, ২২িং ওয়াি ত, নিউমাশকতট, হাজা ীবাগ, 

হাজা ীবাগ, কুনমিা - ১২০৫

কুনমিা ২৭৭ PD035290

51701

50277 জমাোঃ জানহদুল ইসলাম িাোঃ বানড়, জানম া, ০৪ িং ভুলইি দনিণ , 

প নর্ িাসািী মাশকতট, লালমাই, লালমাই, 

কুনমিা - ৩৫৭৩

কুনমিা ২৭৮ PD035290

52794

50278 িাইমা আক্তা  িানবলা নস-৬০৩,  াশমনল , আগা গাঁও র্ালর্লা 

স কান  কশলানি    , ২৮ িং ওয়াি ত , 

জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , 

কুনমিা - ১২০৭কুনমিা ২৭৯ PD035290

57582

50279 জমাোঃ জামাল উনদ্দি ১০, পনিম  ামপু া, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, নখলগাঁও, কুনমিা - ১২১৯

কুনমিা ২৮০ PD035290

53461

50280 সাদ্দাম জহাশসি 589 নসরু ব্যাপা ী বানড়, িশর্হাবাদ, 

িশর্হাবাদ, িশর্হাবাদ জমাকাম বানড়, 

জদনবদ্বা , জদনবদ্বা , কুনমিা - 3531

কুনমিা ২৮১ PD035290

55736

50281  াশ দা আক্তা ৯৫/২, ঢাকা বহুিাষী সাটঁনলনপ জেনিং জসন্টা , 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

কুনমিা - ১২০৭কুনমিা ২৮২ PD035290

57427

50282 জমাোঃ ওসমাি গনণ ২৯/১, জজ, , আনজমপু  স কান  কশলাণী।, 

আনজমপু , নিউমাশকতট, লালবাগ, লালবাগ, 

কুনমিা - ১২০৫

কুনমিা ২৮৩ PD035290

53744

50283 জমাোঃ আন কু   হমাি ২০৭, আিন্দপু , ২িং বাক ীমূল ইউনিয়ি 

পন ষদ, কানলকাপু  বাজা , বুনড় ং, বুনড় ং, 

কুনমিা - ৩৫০০

নঝিাইদহ ২৮৪ PD035290

510366

50284 জমশহদী হাসাি -, সারুটিয়া, 6িং সারুটিয়া, কার্লাগাড়ী 

বাজা , দ লকুপা, দ লকুপা, নঝিাইদহ - 

7320

নঝিাইদহ ২৮৫ PD035290

59953

50285 জমাোঃ জমািাক-খারুল 

ইসলাম

বাসা-১৭৭, সড়ক-৭৭ জখাদ্দত নঝিাইদহ (নব), 

 াকলাপাড়া , (জকনজ স্কুশল  উত্ত  পাশশ্বত, ০৭, 

নঝিাইদহ, নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ সদ , 

নঝিাইদহ - ৭৩০০নঝিাইদহ ২৮৬ PD035290

54720

50286 জমাোঃ সুজাশয়র্ হুসাইি জব জকয়া , ২৩৬, হানলমা জমি ি, আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, ২৮ , জ শ -বাংলা িগ , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , নঝিাইদহ - ১২০৭
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নঝিাইদহ ২৮৭ PD035290

511792

50287 িানহদ আক্তা  তৃষ্ণা মান্দা  র্লা, খশড়া মান্দা  র্লা, ০৮ িং ওয়াি ত, 

সস্তা  বাজা , মশহ পু , মশহ পু , নঝিাইদহ - 

৭৩৪০

নঝিাইদহ ২৮৮ PD035290

512384

50288 নবেব কুমা  নবশ্বাস ৪৩৮, কুলবানড়য়া, মহা াজপু , পান্নার্লা, 

নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ - 

৭৩০০

নঝিাইদহ ২৮৯ PD035290

510339

50289 জমাোঃ নজল্লু   হমাি ০৫০, মর্শিজা, জপৌ সিা  ১িং ওয়াি ত, 

দ লকুপা, দ লকুপা, দ লকুপা, নঝিাইদহ - 

৭৩২০

নঝিাইদহ ২৯০ PD035290

511458

50290 জমাোঃ আল আনমি জহাশসি িাই, জিাপানবলা, ০৫ িং কুমড়াবাড়ীয়া 

ইউনিয়ি, কুঠিদূগ তাপু , নঝিাইদহ সদ , 

নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ - ৭৩০০

নঝিাইদহ ২৯১ PD035290

58891

50291 জমাোঃ ইম াি খাি দি বা সড়ক, িাষািশপার্া , ৮িং বাঁ বাড়ীয়া , 

জসনজয়া বাজা , মশহ পু , মশহ পু , নঝিাইদহ 

- ৭৩৪০

নঝিাইদহ ২৯২ PD035290

54102

50292 জমাোঃ আব্দু   াজ্জাক নদ মুি কমন তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ স দা  

কমশেক্স, র্ালর্লা , আগা গাঁও, আগা গাঁও, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, নঝিাইদহ - ১২০৭

নঝিাইদহ ২৯৩ PD035290

54134

50293 জমাোঃ র্ান ক হাসাি নদ মুি কমন তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ স দা  

কমশেক্স, র্ালর্লা , আগা গাঁও, আগা গাঁও, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, নঝিাইদহ - ১২০৭

নঝিাইদহ ২৯৪ PD035290

52738

50294 জমাোঃ জমাস্তানিজু   হমাি ৫১৪, সশলমািপু , ৬ িং ওয়াি ত, জকাট াঁদপু , 

জকাট াঁদপু , জকাট াঁদপু , নঝিাইদহ - ৭৩৩০

নঝিাইদহ ২৯৫ PD035290

58922

50295 রুদনমলা  হমাি তূণ তা ১৭৭/২, ,  আহশম্মদ িগ , পাইকপাড়া, , ১২িং 

ওয়াি ত, নম পু , নম পু , নম পু , নঝিাইদহ - 

১২১৬

নঝিাইদহ ২৯৬ PD035290

53411

50296 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম প্রশযাজয িয় ,  ামপু  , ১০ িং কাষ্ঠিাঙ্গা  , 

িলিাঙ্গা , কানলগঞ্জ , কানলগঞ্জ , নঝিাইদহ - 

৭৩৫১

নঝিাইদহ ২৯৭ PD035290

55289

50297 লিী জদবী প্রশযাজয িয়, ইদ্রাকপু , িাটিমা, হাবা পু , 

মশহ পু , মশহ পু , নঝিাইদহ - ৭৩৪০

নঝিাইদহ ২৯৮ PD035290

52867

50298 র্ামান্না খাতুি আনল া, আনল া, মান্দা বানড়য়া , 

মান্দা বানড়য়া, মশহ পু  , মশহ পু  , 

নঝিাইদহ - ৭৩৪০

নঝিাইদহ ২৯৯ PD035290

511861

50299 জমাোঃ জমায়াজ খাঁি বাসাোঃ ২১, হামদহ িতুি পিী, ৪ িং ওয়াি ত, 

নঝিাইদহ, নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ সদ , 

নঝিাইদহ - ৭৩০০

নঝিাইদহ ৩০০ PD035290

50622

50300 জমাোঃ মাহামুদুল হাসাি প্রশযাজয িয়,  ঘুিার্থপু , ১১ িং  াখালগানছ 

ইউনিয়ি, বশগ গাছী, কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, 

নঝিাইদহ - ৭৩৫১

নঝিাইদহ ৩০১ PD035290

50588

50301  াজু আহশম্মদ জহানডং িং-236,  ংক হুদা, 11 িং মান্দা  

বাড়ীয়া 1 িং ওয়াি ত, বার্থািগাছী, মশহ পু , 

মশহ পু , নঝিাইদহ - 7340

নঝিাইদহ ৩০২ PD035290

50769

50302 মুহা আসাদুজ্জামাি বাঘািাঙ্গা, বাঘািাঙ্গা, জিপা, জিপা বাজা , 

মশহ পু , মশহ পু , নঝিাইদহ - 7340



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 
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প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

নঝিাইদহ ৩০৩ PD035290

59773

50303 জমাোঃ মাশজদু    হমাি কমলাপু , কমলাপু , ১ িং সুন্দ পু  –দুগ তাপু , 

পন্নার্লা বাজা , কানলগজজ, কানলগজজ, 

নঝিাইদহ - ৭৩৫০

নঝিাইদহ ৩০৪ PD035290

512957

50304 জমাোঃ জমশহদী হাসাি কাঞ্চিপু , হামদহ, ৪ িং ওয়াি ত, নঝিাইদহ, 

নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ - 

৭৩০০

নঝিাইদহ ৩০৫ PD035290

55239

50305 জমাোঃ মামুি নবশ্বাস মশধ্য পাড়া, দনিণ মশিাহ  পু , নির্যািন্দপু , 

খালিনলয়া, দ লকুপা, দ লকুপা, নঝিাইদহ - 

৭৩২০

নঝিাইদহ ৩০৬ PD035290

56768

50306 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম ০০,  ায়পাড়া িাতুনড়য়া , কাপা হাটিয়া , 

সাধুহাটি, হন ণাকুণ্ড, হন ণাকুণ্ড, নঝিাইদহ - 

৭২০০

নঝিাইদহ ৩০৭ PD035290

511589

50307 িাসন ি আক্তা প্রশযাজয িশহ ।, জলৌহজং, ১১িং পদ্মাক  

ইউনিয়ি পন ষদ, হাটশগাপালপু , নঝিাইদহ 

সদ , নঝিাইদহ সদ , নঝিাইদহ - ৭৩০০

নঝিাইদহ ৩০৮ PD035290

56277

50308 জমাোঃ আবু সাইদ ১৪৬, দুগ তাপু , ১ িং সুন্দ পু -দুগ তাপু  , পন্নার্লা 

, কানলগঞ্জ, কানলগঞ্জ, নঝিাইদহ - ৭৩৫০

িওগাঁ ৩০৯ PD035290

512235

50309  াহীি আলম ১৭০ (খামারুপাড়া), ঘাটকক  মধ্য পাড়া, মান্দা, 

মান্দা, মান্দা, মান্দা, িওগাঁ - ৬৫১১

িওগাঁ ৩১০ PD035290

58147

50310 জমাোঃ জানমল জহাশসি জমাোঃ জানমল জহাশসি, জকালা  পাল া, 

জকালা/০৮, জকালাহাট, বদলগাছী, বদলগাছী, 

িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩১১ PD035290

55864

50311 জমাোঃ  ানকবুল ইসলাম ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২ 

পনিম কািরুল, র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮ িং 

ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , িওগাঁ - ১২০৭িওগাঁ ৩১২ PD035290

56089

50312 জসাশহল  ািা আশয় া মনঞ্জল, খাি পাড়া, দূগ তাপু , ৩িং  

জগািা, কান মপু ,  ািীিগ ,  ািীিগ , িওগাঁ - 

৬৫৯১

িওগাঁ ৩১৩ PD035290

512238

50313 কাজী  ন দুল ইসলাম ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২ 

পনিম কািরুল, র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮ িং 

ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , িওগাঁ - ১২০৭িওগাঁ ৩১৪ PD035290

55735

50314 জমাস্তানিজু নিউ লাইট কমান তয়াল ইিনিটিউট ১১৭, , 

পনিম কািরুল র্ালর্লা , ১৬িং ওয়াি ত , 

জমাহাম্মদপু  , জ শ  বাংলা িগ  , জ শ  বাংলা 

িগ  , িওগাঁ - ১২০৭িওগাঁ ৩১৫ PD035290

511610

50315 জমা: ািা জহা শসি 522, হুদ্রাকু নড়, ০৫ িং জকালা,  শকালা হাট, 

বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩১৬ PD035290

56260

50316 জমাোঃ ওম  িারুক নদ সাি সাটঁনলনপ এন্ড কনিউটা  প্রন িণ 

ইিনিটিউট, বাড়ী-12, জ াি-01, জসিপাড়া 

পব তর্া, 14 ওয়াি ত, নম পু , কািরুল, কািরুল, 

িওগাঁ - 1216িওগাঁ ৩১৭ PD035290

57681

50317 জমাোঃ মন উ   হমাি ৩৭, জকালা , ০৫ িং জকালা ইউনিয়ি, জকালা 

হাট, বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩১৮ PD035290

513023

50318 সুমাইয়া মুনক্ত উত্ত   ামপু , উত্ত   ামপু , ৩িং পাহাড়পু , 

ঐনর্হানসক পাহাড়পু , বদলগাছী, বদলগাছী, 

িওগাঁ - ৬৫৭০
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িওগাঁ ৩১৯ PD035290

59023

50319 জমাোঃ  রুশবল জহাশসি । প্রশযাজয িয় , িন্দাহা  , জকালা , দ্বীপগঞ্জ, 

বদলগাছী , বদলগাছী , িওগাঁ - 6570

িওগাঁ ৩২০ PD035290

56500

50320 িাজমা খাতুি প্রশযাজয িয়, জক ব পু , ১িং বষ তাইল ইউনিয়ি 

/ ওয়াি ত িং ৪,  ক আনর্র্থা, িওগাঁ সদ , িওগাঁ 

সদ , িওগাঁ - ৬৫০০

িওগাঁ ৩২১ PD035290

511740

50321 নমজানু   হমাি -, হলুদনবহা , ৬িং নবলা বাড়ী, দ্বীপগঞ্জ হাট, 

বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩২২ PD035290

57621

50322 জমাোঃ সজীব জহাশসি বাসা িং-৪১০, কয়ািবিীপু , ০৫ িং জকালা 

ইউনিয়ি, জকালা হাট, বদলগাছী, বদলগাছী, 

িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩২৩ PD035290

511272

50323 সু ান্ত কুমা মধ্যপাড়া , ঝাড়ঘন য়া , জকালা ৩িংওয়াি ত, 

িান্ডা পু  , বদলগাছী , বদলগাছী , িওগাঁ - 

৬৫৭০

িওগাঁ ৩২৪ PD035290

57529

50324 আ  াফুল ইসলাম ওয়াি ত িং ৯, ইদ্রাকপু  , বালুি া , জবগুি 

জজায়া  , বদলগাছী , বদলগাছী , িওগাঁ - ৬৫০০

িওগাঁ ৩২৫ PD035290

55654

50325 জয়ন্ত  ন্দ্র ৯৫/২, ঢাকা বহুিাষী সাটঁনলনপ জেনিং জসন্টা  , 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

িওগাঁ - ১২০৭িওগাঁ ৩২৬ PD035290

56697

50326 জমাোঃ জমানমনু   হমাি প্রশযাজয িয়, সাহা পু , ৭ িং আিাইপু , 

জবগুিশজায়া , বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - 

৬৫৭০

িওগাঁ ৩২৭ PD035290

57723

50327 নপ্রর্ম কুমা  প্রাং মহাশদবপু , মহাশদবপু , মহাশদবপু , 

মহাশদবপু , মহাশদবপু , মহাশদবপু , িওগাঁ - 

৬৫৩০

িওগাঁ ৩২৮ PD035290

55713

50328 জর্ৌনহদুল ইসলাম নিউ লাইট কমান তয়াল ইিনিটিউট ১১৭, , 

পনিম কািরুল র্ালর্লা , ১৬িং ওয়াি ত , 

জমাহাম্মদপু  , জ শ  বাংলা িগ  , জ শ  বাংলা 

িগ  , িওগাঁ - ১২০৭িওগাঁ ৩২৯ PD035290

56709

50329  ন ফুল ইসলাম প্রশযাজয িয়, গয়ড়া, ৫ িং জকালা, জকালাহাট, 

বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫৭০

িওগাঁ ৩৩০ PD035290

56489

50330 খন্দকা  জমা: আন ফুল 

ইষলাম

িীল পদ্ম,  কএিাশয়র্ , ২ িম্ব , িওগাঁ, িওগাঁ 

সদ , িওগাঁ সদ , িওগাঁ - ৬৫০০

িওগাঁ ৩৩১ PD035290

511267

50331 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, িওগাঁ - ১২১৯

িওগাঁ ৩৩২ PD035290

56991

50332 জমাোঃ জসাহাগ জহাশসি ০৮৯-০৯০, বা িালা, নবলা বাড়ী, িানজ পু , 

বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫০০

িওগাঁ ৩৩৩ PD035290

57822

50333 জমাোঃ নূশ  আলম  িতুি র্ালর্লা বাসিান্ড, ফ্ল্যাট# ১২০২, 

 যাশমলী িবি, পন কল্পিা কনম ি স কান  

কম তকর্তা/কম ত া ী আবাসি,, ৪, জ শ  বাংলা 

িগ , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ , িওগাঁ ৩৩৪ PD035290

54922

50334 জমা: সাইদু   হমাি ১৯/১/নব, ব্লক -এি , টিক্কাপাড়া, টিক্কাপাড়া, ২৯ 

িং, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

িওগাঁ - ১২০৭



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

িওগাঁ ৩৩৫ PD035290

56698

50335 ন য়াজ মাহবুব  নি মহাদীনঘ দনিণ পাড়া, মহাদীনঘ , 2 িং 

জিাঁপাড়া ইউনিয়ি পন ষদ, আহসািগঞ্জ, আোই 

, আোই , িওগাঁ - 6596

িওগাঁ ৩৩৬ PD035290

511178

50336 সানকল জহাশসি বাসা িং-২২৩, জকালা, ০৫ িং জকালা ইউনিয়ি, 

জকালা হাট, বদলগাছী, বদলগাছী, িওগাঁ - ৬৫৭০

 াজবানড় ৩৩৭ PD035290

512554

50337  নকবুজ্জামাি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩, নিঁলগাও, নিঁলগাও, নিঁলগাও, 

 াজবানড় - ১২১৯

 াজবানড় ৩৩৮ PD035290

56881

50338 জমাোঃ অনি জ খ মহাজি বানড়, গনড়য়ািা, মদাপু , হাট মদাপু , 

কালুখালী, কালুখালী,  াজবানড় - 7722

 াজবানড় ৩৩৯ PD035290

51363

50339 এস.এম. জান্নাতুল ইসলাম -, দনিণ িবানিপু , ০৬,  াজবাড়ী,  াজবাড়ী 

সদ ,  াজবাড়ী সদ ,  াজবানড় - ৭৭০০

 াজবানড় ৩৪০ PD035290

52684

50340 জমাোঃ আনব  হাসাি -, আড়পাড়া ,  র্িনদয়া ,  র্িনদয়া , কালুখালী 

, কালুখালী ,  াজবানড় - ৭৭২২

 াজবানড় ৩৪১ PD035290

510347

50341 জমাোঃ জামাি জ খ আ শ দ আলী  বাড়ী, জমাহিপু  (কাগনজ 

পাড়া), মাঝবাড়ী,  র্িনদয়া, কালুখালী , 

কালুখালী,  াজবানড় - ৭৭২২

 াজবানড় ৩৪২ PD035290

52389

50342 জমা: জমানমরুল ইসলাম নহশন্দাল-খ, ২০১,  স কা ী কশলািী র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, ২৮িং ওয়াি ত, জ শ  বাংলা িগ , 

জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ ,  াজবানড় 

- ১২০৭ াজবানড় ৩৪৩ PD035290

50286

50343 জমা:  ানহনু   হমাি উত্ত  পাড়া , বড় পাতুন য়া, সাও াইল, নঘ-

কমলা, কালুখানল, কালুখানল,  াজবানড় - ৭৭২০

 াজবানড় ৩৪৪ PD035290

511891

50344 জমাোঃ এ  াদ আলী স দা জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩, নিঁলগাও, নিঁলগাও, নিঁলগাও, 

 াজবানড় - ১২১৯

 াজবানড় ৩৪৫ PD035290

512530

50345 সািনজদা আক্তা জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩, নিঁলগাও, নিঁলগাও, নিঁলগাও, 

 াজবানড় - ১২১৯

বগুড়া ৩৪৬ PD035290

55009

50346 জমাোঃ লাজু নময়া নজ-৩/৪, ২য় র্লা (িাি পাশশ্বত), নসএএনব িাি 

জকায়াটা , কাওলা , ৪৯ িং ওয়াি ত, নখলশির্, 

নবমািবন্দ  র্থািা, নবমািবন্দ  র্থািা, বগুড়া - 

১২৩০বগুড়া ৩৪৭ PD035290

54792

50347 জমাোঃ  াজু  নময়া পূব ত বাড়ই পাড়া, পূব ত বাড়ই পাড়া, দসয়দপু , 

গাংিগ , ন বগঞ্জ, ন বগঞ্জ, বগুড়া - ৫৮২৬

বগুড়া ৩৪৮ PD035290

53074

50348 িান য়া মিসু ২৭/২১ রুপিগ  আবানসক এলাকা, ২৭/২১ 

রুপিগ  আবানসক এলাকা, নম পু  টিএসও, 

নম পু  টিএসও, নম পু  মশিল, নম পু  মশিল, 

বগুড়া - ১২১৬বগুড়া ৩৪৯ PD035290

52350

50349 জমা: আব্দুল ওহাব ৬০/৪ জমািা বাড়ী, ৪র্থ ত র্লা পনিম পাশ , জ াি 

িং ৩, কাটাসু , ৩৩ িং ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , বগুড়া - ১২০৭

বগুড়া ৩৫০ PD035290

50868

50350 জমাোঃ িাজমুল হক আজাদ দূগ তাপু , দূগ তাপু , দূগ তাপু , দূগ তাপু , কাহালু, 

কাহালু, বগুড়া - 5881



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
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বগুড়া ৩৫১ PD035290

53800

50351 জমাোঃমাসুদ  ািা হলদী বাড়ী, হলনদ বাড়ী  পূব ত পাড়া, িবানিপু  / 

ওয়াি ত িং ০৫, জছািকা, জ  পু , জ  পু , বগুড়া 

- ৫৮৪০

বগুড়া ৩৫২ PD035290

512027

50352 জমাোঃ জর্ািাশয়ল আহশমদ 

তুনহি

প্রশযাজয িয়, জয়ন ং, নিমগাছী, নিমগাছী, ধুিট, 

ধুিট, বগুড়া - ৫৮৫০

বগুড়া ৩৫৩ PD035290

511283

50353 নমিারুল ইসলাম আ াশ   পাড়া, আ াশ   পাড়া, পাকুিযা, 

হুয়াকুয়া, জসািার্লা, জসািার্লা, বগুড়া - ৫৮২৬

বগুড়া ৩৫৪ PD035290

510716

50354 জমা:আব্দুল হানলম জিলু  পাড়া বাজা , জিলু  পাড়া, জজাড়গাছা, 

জিলু  পাড়া, জসািার্লা, জসািার্লা, বগুড়া - 

৫৮২৬

বগুড়া ৩৫৫ PD035290

51426

50355 জমাহাম্মদ মাসুদ পা শিজ বাসা-১৫, জ াি- ০৩, ব্লক- নস, নম পু -১২, ০২, 

পিবী, পিবী, পিবী, বগুড়া - ১২১৬

গাজীপু ৩৫৬ PD035290

59113

50356 জমাহাম্মাদ ইমরুল হক জমাোঃ ইমাি আলী , দনুয়া , 2 িং গাজীপু  

ইউনিয়ি নপ ষদ , গাজীপু , শ্রীপু  , শ্রীপু  , 

গাজীপু  - 1740

গাজীপু ৩৫৭ PD035290

50256

50357 জমা: আবদুো্িাহ আল-

আনমি

নব-৫/ই-২ ,  াহজাহািপু , অনিস তাস কশলািী, 

ঢাকা , ১১,  ানন্তিগ  ,  মিা,  মিা, গাজীপু  - 

১২১৭

গাজীপু ৩৫৮ PD035290

55365

50358 জমাসা: নূরুন্নাহা ঢাকা - নকশ া গঞ্জ, বী  উজলী, জটাক, বী  

উজলী, কাপানসয়া, কাপানসয়া, গাজীপু  - ১৭৪৩

গাজীপু ৩৫৯ PD035290

510387

50359 নর্র্থী  াণী দাস ৩/এ, জার্ীয় পন কল্পিা ও উন্নয়ি একাশিনম, 

২৬ িং ওয়াি ত, নিউ মাশকতট, নিউ মাশকতট, নিউ 

মাশকতট, গাজীপু  - ১২০৫

গাজীপু ৩৬০ PD035290

510126

50360 স লা আক্তা বাংলাশদ  উন্নয়ি গশবষণা প্রনর্ষ্ঠাি 

(নবআইনিএস), আগা গাঁও, ২৮, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলা িগ , জ শ বাংলা িগ , গাজীপু  - 

১২০৭গাজীপু ৩৬১ PD035290

51967

50361 জমাোঃ ইিামুল হক এ-৪,  ন্দিা িবি, জ শ বাংলা কৃনষ 

নবশ্বনবদ্যালয়, ২৭, জমাহাম্মদপু , জ শ বাংলা 

িগ , জ শ বাংলা িগ , গাজীপু  - ১২০৭

গাজীপু ৩৬২ PD035290

56696

50362  াকীল হাসাি মীম মুিসু পু , মুিসু পু , ৪িং কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, 

কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, গাজীপু  - ১৭২০

ঢাকা ৩৬৩ PD035290

511602

50363 সানি  আহশমদ ৫/এম, নজগার্লা পু ার্ি কাঁ া বাজা , 

নজগার্লা িাি জকায়াটা   (নিউ-নব-টাইপ) 

কশলািী, ১৪ িং ওয়াি ত, নজগার্লা, হাজা ীবাগ, 

হাজা ীবাগ, ঢাকা - ১২০৯ঢাকা ৩৬৪ PD035290

56243

50364 িও ীি নবিশর্ নিন  নহশন্দাল -‘ক’ ,৩য় নসনড় , ৫০৬, ৫ম র্লা , 

আগা গাঁও র্ালর্লা স কান  কশলািী , নহশন্দাল 

-‘ক’ ,, ২৮, জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , 

জমাহাম্মদপু  , ঢাকা - ১২০৭ঢাকা ৩৬৫ PD035290

58075

50365  াশসল আহশমদ িগাই  রুস্তম আলী স্কু  জ াি, িগাই  পূব ত 

পাড়া, সারুনলয়া, সারুনলয়া, জিম া, জিম া, 

ঢাকা - 1361

ঢাকা ৩৬৬ PD035290

54949

50366 সাহা া খাতুি ০১, কাঁঠালনদয়া , ডুমিী, বড় জব াইদ, িাটা া, 

িাটা া, ঢাকা - ১২১২
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ঢাকা ৩৬৭ PD035290

57090

50367 জমাোঃ হাসাি ৩৮ িং, মধ্য মাদা শটক  , ৪ িং, বাসাশবা , 

সাবুজবাগ, সাবুজবাগ, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা ৩৬৮ PD035290

50349

50368  া নমি আক্তা জমাোঃ আলাউনদ্দি, ৭১/১, নখলঁগাও বানগ া (৫ম 

র্লা), ২৩ িং, নখলঁগাও, নখলঁগাও, নখলঁগাও, 

ঢাকা - ১২১৯

ঢাকা ৩৬৯ PD035290

511726

50369  াশবয়া জান্নার্  াহা নজ,জক িবি,িবিা া স্কুল জ াি, পনিম 

নূশ   ালা, িাটা া, গুল াি, িাটা া, িাটা া, 

ঢাকা - ১২১২

ঢাকা ৩৭০ PD035290

54937

50370 জমাোঃ পলা  নময়া প্রযশমোঃ জমাোঃ পলা  নময়া , িা  জটকনিকযাল 

জটনিং জসন্টা  ৬৪ নি.আই.টি জ াি (৩য় র্লা), 

পূব ত হাজীপড়া,  ামপু া, ঢাকা। , পূব ত হাজীপাড়া, 

 ামপু া, , ২২িং ওয়াি ত , নখলগাঁও ,  ামপু া, ঢাকা ৩৭১ PD035290

59123

50371 জমাোঃ জানহদুল ইসলাস প্রযশত্ন: জমাোঃ মনিরুজ্জামাি, ৫৫/৬/নস , পূব ত 

বাই শটকী, ইমাি িগ , জসক ি- ১৩, , ০৪ িং 

ওয়াি ত , নম পু , কািরুল, কািরুল, ঢাকা - 

১২১৬ঢাকা ৩৭২ PD035290

56927

50372 ইনলয়াস হাসাি পানর্ া, গ্রামোঃ পানর্ া (পনিম পাড়া), ঢাকা 

উত্ত  নসটি কশপ তাশ  ি, ওয়াি ত িংোঃ ৪৩, র্লিা, 

নখলশির্, নখলশির্, ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা ৩৭৩ PD035290

56914

50373 জাহাঙ্গী  আলম পানর্ া , পানর্ া , ৪৩ , র্লিা , নখলশির্ , 

নখলশির্ , ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা ৩৭৪ PD035290

55731

50374 জমা:  আনমনুল ইসলাম ৭০৪, নু বাগ, নু বাগ, ৬১ িং ওয়াি ত, দনিয়া , 

কদমর্লী, কদমর্লী, ঢাকা - ১২৩৬

ঢাকা ৩৭৫ PD035290

511793

50375 জমা:আনিসুল ইসলাম পযশত্ন, ন ফুল ইসলাম,আ ীব জসশিটান , 

আনর্ক নকন্ডা  গা শিি সংলগ্ন।, িগাই  

পনিমপাড়া, ৯িংওয়াি, সারুনলয়া, জিম া, 

জিম া, ঢাকা - ১৩৬১ঢাকা ৩৭৬ PD035290

56904

50376 আনিছ নময়া বাসা-৫, ডুমিী িয়াপাড়া মসনজদ জ াি ১০, 

ডুমিী িয়াপাড়া , ৪৩, র্লিা , নখলশির্  , 

নখলশির্  , ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা ৩৭৭ PD035290

55637

50377 সু াইয়া নমজাি ইমা ১৫৪/৮ , পূব ত  ামপু া, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, ঢাকা - ১২১৯

ঢাকা ৩৭৮ PD035290

51464

50378 জমাোঃ র্ািিী  কন ম ৫৪/১/২, দনিণ মুগদাপাড়া, ৬ িং, বাসাশবা, 

মুগদা, মুগদা, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা ৩৭৯ PD035290

511407

50379 জমা: িয়সালু   হমাি ৪৩৩, িবাব  , ৫৫, আশ্রািাবাদ , 

কাম াঙ্গী  , কাম াঙ্গী  , ঢাকা - ১২১১

ঢাকা ৩৮০ PD035290

59322

50380 জুশয়ল  ািা বাসা: ১২, জ াি: ১৯, ব্লক: নিউ নস, ৮িং ওয়াি ত, 

নম পু ,  াহ্ আলী,  াহ্ আলী, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা ৩৮১ PD035290

53879

50381 জমাোঃ মারুফুল হক ভূ ূঁইয়া ৬৬/২, জ খ িানজমউদ্দীি জলি, 14, নজগার্লা, 

হাজা ীবাগ, হাজা ীবাগ, ঢাকা - 1209

ঢাকা ৩৮২ PD035290

55163

50382 সাঈদা আক্তা ৮৮/১ নিনিলা ী জ াি, িামাপাড়া, ৪৫, 

জগন্ডান য়া, জগন্ডান য়া, জগন্ডান য়া, ঢাকা - ১২০৪



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

ঢাকা ৩৮৩ PD035290

51453

50383 জমাোঃ র্ািনজল কন ম ৫৪/১/২, দনিি মুগদাপাড়া, ৬ িং, বাসাশবা, 

মুগদা, মুগদা, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা ৩৮৪ PD035290

59121

50384 জমাোঃ আসাদুজ্জামাি প্রযশত্ন: জমাোঃ মনিরুজ্জামাি, ৫৫/৬/নস , পূব ত 

বাই শটকী, ইমাি িগ , জসক ি- ১৩, , ০৪ িং 

ওয়াি ত , নম পু , কািরুল, কািরুল, ঢাকা - 

১২১৬ঢাকা ৩৮৫ PD035290

54379

50385 খুকুমনি খািম প্রযশত্ন, জমাোঃ সাইফুল ইসলাম , কাঠালর্লী , 

কাঠালর্লী , আটিবাজা , জক ািীগঞ্জ, 

জক ািীগঞ্জ, ঢাকা - ১৩১২

ঢাকা ৩৮৬ PD035290

57600

50386 জ ামািা  া মীি দাগ িং-১৭৭০, বাড়ী িং-৬৯, পূব ত দনিয়া, 

জির্াবাগ, ওয়াি ত িং ৬০, দনিয়া, কদমর্লী, 

কদমর্লী, ঢাকা - ১২৩৬

ঢাকা ৩৮৭ PD035290

57851

50387 জমাোঃ এিামুল হক 330, সুন্দ  কাঠানলয়া , বানলয়া / 07, িবগ্রাম 

বাজা , িাম াই, িাম াই, ঢাকা - 1800

ঢাকা ৩৮৮ PD035290

50043

50388 জমাোঃ মনি  জহাশসি ৬৩৫, পনিম জ ওড়াপাড়া, ১৪ িং, নম পু , 

নম পু , নম পু , ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা ৩৮৯ PD035290

57104

50389 জ খ িা াবী  আহশমদ বানি়  িম্ব : ৬৫,  াস্তা  িম্ব :  ১২/এ, ফ্ল্যাট  

িম্ব : এ ২ ., িািমনন্ড, ১৭, নজগার্লা, িািমনন্ড, 

িািমনন্ড, ঢাকা - ১২০৯

ঢাকা ৩৯০ PD035290

512733

50390 জমাোঃ জমশহদী হাসাি সািাপু  পু াি বানড়, সািাপু  পু াি বানড়, বিগাঁ 

ইউনিয়ি পন ষদ, িগ কুন্ডা, সািা , সািা , 

ঢাকা - 1216

ঢাকা ৩৯১ PD035290

511264

50391 জমাোঃ নুরুস জসায়ানলহীি সানহদা মনঞ্জল, ৫৮৮, পনিম জ ওড়াপাড়া, 

৫৮৮, পনিম জ ওড়াপাড়া, ১৪ িং, নম পু , 

নম পু , নম পু , ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা ৩৯২ PD035290

56471

50392 জমাোঃ র্াশ ক মাহমুদ জসক ি-১২,ব্লক-নি, জ াি-১৫, বাসা-২২, পিবী, 

২ িং ওয়াি ত, পিবী, নম পু , নম পু , ঢাকা - 

১২১৬

ঢাকা ৩৯৩ PD035290

59738

50393 জমাোঃ ব কর্ উিাহ ১১/নস, নম বাগ,  মিা,  ানন্তিগ  টিএসও, 

 মিা,  মিা, ঢাকা - ১২১৭

ঢাকা ৩৯৪ PD035290

511497

50394 জি শদৌসী আক্তা  ন য়া পন কল্পিা মন্ত্রণালয় আবানসক কমশেক্স. 

 ানমলী-৬০২ , আগা গাঁও র্ালর্লা, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮ িং ওয়াি ত, জমাহাম্মাদপু , জ শ  

বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ , ঢাকা - ১২০৭ঢাকা ৩৯৫ PD035290

512134

50395 ন য়াজ আহশমদ বাসা-৪৩৫, বাড্ডা , বাড্ডা , পনিম বাড্ডা , 

বাড্ডা , বাড্ডা , ঢাকা - 1212

ঢাকা ৩৯৬ PD035290

50649

50396 সাবন িা আক্তা ১১৯, কচুশির্ পু াি বাজা , ১৬, ঢাকা 

জসিানিবাস, িাষাণশটক, িাষাণশটক , ঢাকা - 

১২০৬

ঢাকা ৩৯৭ PD035290

53058

50397 জমশহদী হাসাি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব/৯৩, মানলবাগ, 

জ ৌধু ীপাড়া (৪র্থ ত র্লা), মানলবাগ, জ ৌধু ীপাড়া 

(৪র্থ ত র্লা), নখলগাঁও, নখলগাঁও, ঢাকা - ১২১৯

ঢাকা ৩৯৮ PD035290

58171

50398 জমাোঃ সাইদু   হমাি 

পাশটায়া ী

৩/১, িবাশব  বাগ, ৮ িং ওয়াি ত, নম পু , 

নম পু , নম পু , ঢাকা - ১২১৬



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

ঢাকা ৩৯৯ PD035290

57863

50399 এস এম জর্ৌনিকুল ইসলাম ৩৮ , মধ্য মাদা শটক, ৪ িং, বাসাশবা, 

সবুজবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা ৪০০ PD035290

50041

50400 জমাোঃ জসাশহল নময়া ৬৩৫, পনিম জ ওড়াপাড়া, ১৪ িং, নম পু , 

নম পু , নম পু , ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা ৪০১ PD035290

511874

50401 খন্দকা  িাজমুল হাসাি ৩৫/ক , উত্ত  বাসাশবা  , ০৪, বাসাশবা, 

সবুজবাগ , সবুজবাগ , ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা ৪০২ PD035290

512254

50402 জমা: জুশয়ল হাসাি প্রযশত্ন: আবু িানছ , িবি িং-০৯, কি িং-১৯, 

পন কল্পিা মন্ত্রণালয়, জ শ  বাংলা িগ , ২৮, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , ঢাকা 

- ১২০৭ঢাকা ৪০৩ PD035290

510610

50403 র্ানজি সুলর্ািা নহশন্দাল-গ-৪০১, আগা গাঁও র্ালর্লা, স কান  

কশলািী, জ শ  বাংলা িগ , ঢাকা-১২০৭।, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮ িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা ঢাকা ৪০৪ PD035290

56926

50404 আবুল কালাম আজাদ পানর্ া , পানর্ া , ৪৩ , র্লিা , নখলশির্ , 

নখলশির্ , ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা ৪০৫ PD035290

54423

50405  ানহনু  আক্তা  জনল ন নড়য়াখািা িাি জকায়াটা , ন নড়য়াখািা িাি 

জকায়াটা , ০৮, নম পু , ঢাকা নসটি, ঢাকা নসটি, 

ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা ৪০৬ PD035290

55460

50406 সুনিয়া আখর্া 74/15 িগ শমাড়া, িগ শমাড়া, 7 িং ওয়াি ত, 

নস আ  নপ, সািা , সািা , ঢাকা - 1343

ঢাকা ৪০৭ PD035290

510606

50407 আনমনুল ইসলাম  ািা নহশন্দাল-গ-৪০১, আগা গাঁও র্ালর্লা, স কান  

কশলািী, জ শ  বাংলা িগ , ঢাকা-১২০৭, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮ িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা নকশ া গঞ্জ ৪০৮ PD035290

512352

50408 সুমি নময়া ৬৩৩, জমাজ াই,  ামদী, উজাি আব্দুিহপু , 

কুনলয়া   , কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৮

নকশ া গঞ্জ ৪০৯ PD035290

511872

50409  নিকু   হমাি িলবাইদ মধ্য পাড়া, িলবাইদ, ইউোঃ িন দপু , 

ওয়াি তোঃ ০১, িলবাইদ, কুনলয়া   , কুনলয়া   , 

নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৮

নকশ া গঞ্জ ৪১০ PD035290

52176

50410 জমাোঃ নূশ  আলম জসাহাগ --, খামা  জদহুন্দা, জদহুন্দা, ওয়াি ত িং- ০১, 

জদহুন্দা বাহা , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪১১ PD035290

57486

50411 িাজমুল হক ১১  হীদ র্াজউো্দ্দীি আহমাদ স ণী, মগবাজা  

, ৩৫,  ানন্তিগ  , হানর্ নঝল, হানর্ নঝল, 

নকশ া গঞ্জ - ১২১৭

নকশ া গঞ্জ ৪১২ PD035290

57198

50412 জমাোঃ  ানকবুল হাসাি িাই, িলবাইদ, িন দপু , িলবাইদ, 

কুনলয়া   , কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৮

নকশ া গঞ্জ ৪১৩ PD035290

57912

50413 জমা.ইকবাল জহাশসি িা  জটকনিকযাল  জেনিং জসন্টা , ৬৪,নি,আই 

টি জ াি,হানজপাড়া, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, নকশ া গঞ্জ - ১২১৯

নকশ া গঞ্জ ৪১৪ PD035290

511027

50414  জমাোঃ এম ানুল ইসলাম পী পু ,    পী পু ,  ামদী, ১ িং ওয়াি ত , 

উছমািপু , কুনলয়া    , কুনলয়া    , 

নকশ া গঞ্জ - ২৩৪০
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নকশ া গঞ্জ ৪১৫ PD035290

57654

50415 জমাোঃ মী   ায়হাি িা  জটকনিকযাল  জেনিং জসন্টা , ৬৪,নি,আই 

টি জ াি,হানজপাড়া, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, নকশ া গঞ্জ - ১২১৯

নকশ া গঞ্জ ৪১৬ PD035290

52980

50416 জমা:  নবি নময়া জামর্লা বাজা   জ াি, বী  হাজীপু  , ১িং 

নজিা ী, হাজীপু , জহাশসিপু  , জহাশসিপু  , 

নকশ া গঞ্জ -  ২২২৩

নকশ া গঞ্জ ৪১৭ PD035290

56060

50417 জমাোঃ আবুল কালাম িীলগঞ্জ জ াি  ., মনহিন্দ আগপাড়া , 4 িোঃ 

মনহিন্দ ওয়াি ত , আনম গঞ্জ , নকশ া গঞ্জ সদ  , 

নকশ া গঞ্জ সদ  , নকশ া গঞ্জ - 2300

নকশ া গঞ্জ ৪১৮ PD035290

56063

50418 র্ামান্না আক্তা কন মগঞ্জ জ াি, নজগ কিা , 3িং ওয়াি ত, 33, 

কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ - 2310

নকশ া গঞ্জ ৪১৯ PD035290

55925

50419 জমাোঃ জসাহানু   হমাি ৪৮৭, জছাট ছয়সূর্ী, ছয়সূর্ী, ছয়সূর্ী, 

কুনলয়া   , কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৪১

নকশ া গঞ্জ ৪২০ PD035290

51630

50420 জমাোঃ জানক  জহাশসি জহানডং - ১৯৬, ওয়াি ত িং -০১, ব্লক - নব, জ াি 

িং - ০২, জ ৌহা, নিয়ামর্পু , নিয়ামর্পু , 

কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪২১ PD035290

511664

50421 জমাহাম্মদ আিাস নমঞা মুশক্ত  বাড়ী, মনহিন্দ মাইজপাড়া, মনহিন্দ, 

আমী গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ - 2300

নকশ া গঞ্জ ৪২২ PD035290

510031

50422 জমা: আনম  আলী প াি িা  জটকনিকযাল জেনিং জসন্টা  ,৬৪, নি 

নআই,টি, জ াি   , িা  জটকনিকযাল জেনিং 

জসন্টা  , পূব ত হাজী পাড়া , নখলঁগাও ,  ামপু া , 

 ামপু া , নকশ া গঞ্জ - ঢাকা- ১২১৯নকশ া গঞ্জ ৪২৩ PD035290

55442

50423 কায়সা  হানমদ প্রশযাজয িয়,  াউনর্, ইউনিয়ি:  াউনর্ ইউনিয়ি 

পন ষদ/ওয়াি ত: ০২, বািাইল, র্া াইল, 

র্া াইল, নকশ া গঞ্জ - ২৩১৬

নকশ া গঞ্জ ৪২৪ PD035290

57609

50424 যুব াজ  াজীব খাি কশলজ জ াি, নিউটাউি, ০৭ িং, 

নকশ া গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ 

সদ , নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪২৫ PD035290

511155

50425 জমা:হুসাইনুল ইসলাম জয় পী পু  জাশম মসনজদ সড়ক সংলগ্ন, পী পু  

মধ্য পাড়া ,  ামদী, উছমািপু , কুনলয়া   , 

কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৪০

নকশ া গঞ্জ ৪২৬ PD035290

50962

50426 আোঃ সামাদ ১১৪, স্নমানিয়া,  ৫ুংি, পু ব িা ানন্দ,, 

পাকুনন্দয়া, পাকুনন্দয়া, নকশ া গঞ্জ - ২৩২৬

নকশ া গঞ্জ ৪২৭ PD035290

52760

50427 জমাোঃ জসাবা ক জহাসাইি জহানডং - ১৯৮, ওয়াি ত িং -০১, ব্লক - নব, জ াি 

িং - ০২, িয় া, নিয়ামর্পু , নিয়ামর্পু , 

কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪২৮ PD035290

56354

50428 অনুকূল  ন্দ্র স কা উত্ত  হাটি, ন শলানন্দয়া, িিপু /০৭, িিপু , 

ইটিা, ইটিা, নকশ া গঞ্জ - ২৩৯০

নকশ া গঞ্জ ৪২৯ PD035290

510840

50429 জমাোঃ আব্দুিাহ আল জিামাি িা, হনলমা, নজিা ী, হাজীপু , জহাশসিপু , 

জহাশসিপু , নকশ া গঞ্জ - ২৩২০

নকশ া গঞ্জ ৪৩০ PD035290

51551

50430 জমা:  মজাি আলী ৬৪, পূব ত হাজীপাড়া, িা  জটকনিকযাল জেনিং 

জসন্টা , -, নখলগাঁও ,  ামপু া ,  ামপু া , 

নকশ া গঞ্জ - ১২১৯
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নকশ া গঞ্জ ৪৩১ PD035290

512599

50431 জুমা আক্তা দনিণ আড়াইবাড়ীয়া , দনিণ আড়াইবাড়ীয়া , 

জহাশসিপু  জপৌ সিা ৩িং ওয়াি ত , জহাশসিপু  , 

নকশ া গঞ্জ সদ  , নকশ া গঞ্জ সদ  , 

নকশ া গঞ্জ - ২৩২০নকশ া গঞ্জ ৪৩২ PD035290

53176

50432 জমাোঃ এিামুল হক প্রযশত্ন- জমাোঃ এিামুল হক, িা  জটকনিকযাল 

জেনিং জসন্টা , ৬৪ নি, আই, টি জ াি, (৩য় 

র্লা), পূব ত হাজীপাড়া, ২৩, নখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, নকশ া গঞ্জ - ১২১৯নকশ া গঞ্জ ৪৩৩ PD035290

59792

50433 ন মি পাল গু ই, পালপাড়া, গু ই, নহলন য়া, নিকলী, 

নিকলী, নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৭

নকশ া গঞ্জ ৪৩৪ PD035290

55107

50434 িাজমুল হক ৯৮১, কু তা ,পনিম পাড়া , নিকলী সদ  , 

নিকলী , নিকলী , নিকলী , নকশ া গঞ্জ - ২৩৬০

নকশ া গঞ্জ ৪৩৫ PD035290

53693

50435 জমাোঃ জমাজাশম্মল হক প্রজশত্নোঃ জমাোঃ মঈি উনদ্দি , িানহ াজ পাড়া , 

ন্যামর্পু  , ন্যামর্পু , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - 2310

নকশ া গঞ্জ ৪৩৬ PD035290

53660

50436 জমা: আব্দুল কানদ প্রজশত্নোঃ হানববু   হমাি ,  ন্দ্রপু , জ ৌগাংগা, 

ন্যামর্পু , ইটিা , ইটিা , নকশ া গঞ্জ - 

2310

নকশ া গঞ্জ ৪৩৭ PD035290

58629

50437  ািা নময়া বড়বাড়ী, হ  ী, সুনখয়া, সুনখয়া, পাকুনন্দয়া, 

পাকুনন্দয়া, নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৩৮ PD035290

54146

50438 জসাহাগ নময়া জহানডং িং- ১৫৭, ওয়াি ত িং- ১ জ াি,১, জ ৌহা, 

নিয়ামর্পু , নিয়ামর্পু , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৩৯ PD035290

53029

50439 জমশহদী হাসাি প্রযশত্ন-জমশহদী হাসাি, িা  জটকনিকযাল জেনিং 

জসন্টা , ৬৪, নি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হাজীপাড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত হাজীপাড়া, 

 ামপু া,, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও,  ামপু া, নকশ া গঞ্জ ৪৪০ PD035290

510241

50440 জমাোঃ ন য়াদ খাি ১০৯/১, বং াল জ াি, বং াল, ঢাকা, বং াল 

জ াি, ৩১, ঢাকা সদ , বং াল , বং াল , 

নকশ া গঞ্জ - ১১০০

নকশ া গঞ্জ ৪৪১ PD035290

58950

50441 ওয়ানসম আক াম খাি খা বানড়, সানিয়া িগ , জদওঘ , ৭িং ওয়াি ত, 

সানিয়া িগ  বাজা , অিগ্রাম, অিগ্রাম, 

নকশ া গঞ্জ - 2380

নকশ া গঞ্জ ৪৪২ PD035290

57203

50442 জমা: জবা হাি উদ্দীি গাইটাল, গাইটাল, 02 ওয়াি ত গাইটাল , 

নকশ া গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৪৩ PD035290

510237

50443 জমাোঃ  ানকল আহশম্মদ ১৫০, ঢালা পাড় , গুজানদয়া, িামাপাড়া, 

কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৪৪ PD035290

56747

50444 আকনলমা আক্তা িা  জটকনিকযাল জেনিং জসন্টা , ৬৪, 

নি.আই.টি জ াি, ২৩িং, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, নকশ া গঞ্জ - ১২১৯

নকশ া গঞ্জ ৪৪৫ PD035290

512811

50445 িাজমুস সানকব র্ািনজল আলীয়াপাড়া , আলীয়াপাড়া , দামপাড়া, 

দামপাড়া, নিকলী, নিকলী, নকশ া গঞ্জ - ২৩৬০

নকশ া গঞ্জ ৪৪৬ PD035290

512726

50446  ানজব আহশমদ বনড়বাড়ী, বানড়বাড়ী, বাড়বাড়ী, বাদলা, ইটিা, 

ইটিা, নকশ া গঞ্জ - ২৩১০
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নকশ া গঞ্জ ৪৪৭ PD035290

55119

50447 জহাসাইনি আহশমদ ৪৬০, নিউটাউি, , পনিম র্া াপা া, জপৌ সিা 

; ওয়াি ত- ০৭, নকশ া গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৪৮ PD035290

55256

50448 জমাহাম্মাদ সািায়ার্ 

জহাশসি ভূঞা

কলাপাড়া জমাড়, িয়া সড়ক, কলাপাড়া , 

মনহিন্দ, নকশ া গঞ্জ, নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৪৯ PD035290

512810

50449 জমাহাম্মদ ইম াি ইবশি 

ইসলাম

লিীপু  জমৌলিীপাড়া, লিীপু  জমৌলিীপাড়া, 

জগাবন য়া আব্দুিাপু , লিীপু , কুনলয়া   , 

কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৮

নকশ া গঞ্জ ৪৫০ PD035290

55825

50450 জুবাশয় নদগ কিা সড়ক, নদগ কিা, নিয়ামর্পু , 

নিয়ামর্পু , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ -

 ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৫১ PD035290

512716

50451 জমাহাম্মদ হুমায়ূি কনব  

 জব

প্রশযাজয িয়, নবদ্যািগ  (জিন ঘাট), বা ঘনড়য়া, 

কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ - 

২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৫২ PD035290

52214

50452 জমাোঃ আল আনমি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা  , নব -৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপড়া, , ২৩ িং, নিঁলগাও, নিঁলগাও, 

নিঁলগাও, নকশ া গঞ্জ - ১২১৯

নকশ া গঞ্জ ৪৫৩ PD035290

510771

50453 আমানুিাহ  ািািী িাই, আড়াইউড়া, ১ র্ালজাঙ্গা ইউনিয়ি 

পন ষদ, র্ালজাঙ্গা, র্া াইল, র্া াইল, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩১৬

নকশ া গঞ্জ ৪৫৪ PD035290

57125

50454 জমাোঃ সানমউল হক জদওপু  কাজলাহাটি, জদওপু  , নিয়ামর্পু  , 

নিয়ামর্পু  , কন মগজ্ঞ, কন মগজ্ঞ, নকশ া গঞ্জ 

- 2310

নকশ া গঞ্জ ৪৫৫ PD035290

54072

50455 জমাৎ মাহফুজু   হমাি প্রযশত্ন: জমাোঃ মাইজ উনদ্দি, বড় আজলদী, 

 ন্ডীপা া, সুনখয়া, পাকুনন্দয়া, পাকুনন্দয়া, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩২৬

নকশ া গঞ্জ ৪৫৬ PD035290

512727

50456 ওয়ানলদ আহম্মদ বানলগাঁও, বানলগাঁও, নহলন য়া, নহলন য়া, 

বানজর্পু , বানজর্পু , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৭

নকশ া গঞ্জ ৪৫৭ PD035290

55099

50457 সাজ্জাদ জহাশসি ১িং ন কদা  সড়ক, কাটাখানল , যশ াদল , 

জার্ীয় ন নি কল , নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৫৮ PD035290

54047

50458 জমাহাম্মদ আশিায়া  

জহাশসি

পনিম   ক ি ী, পনিম   ক ি ী, 

গুজানদয়া, গুজানদয়া, কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৫৯ PD035290

57116

50459 জমাোঃ জীবি বলা  বানড়  , িাংগী   , কানদ  জংগল/ ০৭  , 

জংগলবাড়ী , কন মগঞ্জ , কন মগঞ্জ , 

নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৬০ PD035290

52016

50460 জমাোঃ ইয়াকুব খাি িন দপু , িন দপু , িন দপু , িলবাইদ, 

কুনলয়া   , কুনলয়া   , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৮

নকশ া গঞ্জ ৪৬১ PD035290

510289

50461  নিকুল ইসলাম িা  কনিউটা , কমলপু , ৪িং, দি ব 

বাজা , দি ব, দি ব, নকশ া গঞ্জ - ২৩৫০

নকশ া গঞ্জ ৪৬২ PD035290

510302

50462 মানিক নময়া িা  কনিউটা , কমলপু , ৪িং, দি ব 

বাজা , দি ব, দি ব, নকশ া গঞ্জ - ২৩৫০



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

নকশ া গঞ্জ ৪৬৩ PD035290

51621

50463 ন মা আক্তা প্রষশে- জমাোঃ নমনছ  উনদ্দি, জ ৌহা, নিয়ামর্পু , 

নিয়ামর্পু , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, নকশ া গঞ্জ -

 ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৬৪ PD035290

53802

50464 ইক াম জহাশসি ভূইয়া বাড়ী সড়ক, জাি িগ  , শ্রীিগ , 

সাশদকপু  , দি ব , দি ব , নকশ া গঞ্জ - 

২৩৪০

নকশ া গঞ্জ ৪৬৫ PD035290

512543

50465 আলী জহাশসি প্রযশত্নোঃ আলী জহাশসি, িা  জটকনিকযাল জেনিং 

জসন্টা , ৬৪, নি. আই. টি  জ াি (৩য় র্লা) পূব ত 

হাজীপাড়া,  ামপু া, ঢাকা-১২১৯।, পূব ত 

হাজীপাড়া, ২২িং ওয়াি ত, নখলগাঁও,  ামপু া, নকশ া গঞ্জ ৪৬৬ PD035290

59369

50466 পনপ আক্তা ৯১৭/১৩, উনকলপাড়া, নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ সদ  ২৩০০, নকশ া গঞ্জ সদ , 

নকশ া গঞ্জ সদ , নকশ া গঞ্জ - ২৩০০

নকশ া গঞ্জ ৪৬৭ PD035290

51647

50467 মাহর্াব উনদ্দি প্রষশে- আপ্তাব উনদ্দি আহশম্মদ, জ ৌহা, 

নিয়ামর্পু , নিয়ামর্পু , কন মগঞ্জ, কন মগঞ্জ, 

নকশ া গঞ্জ - ২৩১০

নকশ া গঞ্জ ৪৬৮ PD035290

512732

50468 জমাোঃ সনজব নময়া বানলগাঁও, বানলগাঁও, নহলন য়া, নহলন য়া, 

বানজর্পু , বানজর্পু , নকশ া গঞ্জ - ২৩৩৭

নকশ া গঞ্জ ৪৬৯ PD035290

512342

50469 জমা: আশিায়া  জাহাি আনদর্য পা া, আনদর্য পা া, এগা নসন্দু , 

আনঙ্গয়ানদ, পাকুনন্দয়া, পাকুনন্দয়া, নকশ া গঞ্জ - 

২৩২৬

জগাপালগঞ্জ ৪৭০ PD035290

57742

50470 জমাোঃ মনিরুজ্জামাি জ খ জ খ বাড়ী, পাংখা    , ফুক া, র্া াইল 

বাজা , কান য়ািী, কান য়ািী, জগাপালগঞ্জ - 

৮১৩০

জগাপালগঞ্জ ৪৭১ PD035290

511262

50471  ানকব জমািা প্রযশত্নোঃ হানিজু   হমাি, জিাম াকান্দী , 

মাহমুদপু /০৯, জিাম াকান্দী , কান য়ািী, 

কান য়ািী, জগাপালগঞ্জ - ৮১৩১

জগাপালগঞ্জ ৪৭২ PD035290

54642

50472 জমাোঃ জসাশহল জহাসাইি ০০, গাছা পনিম পাড়া, গাছা, জার্ীয় 

নবশ্বনবদ্যালয়, গাজীপু  সদ , গাজীপু  সদ , 

জগাপালগঞ্জ - ১৭০৪

জগাপালগঞ্জ ৪৭৩ PD035290

57907

50473 ন র্া বাকড় জজযানর্ কম তান য়াল জসন্টা  নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং, নখলগাঁও ,  ামপু া, 

 ামপু া, জগাপালগঞ্জ - ১২১৯

জগাপালগঞ্জ ৪৭৪ PD035290

50995

50474  র্ি মন্ডল ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা  , ৯৫/২ 

পনিম কািরুল, ২৮ িং ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , জগাপালগঞ্জ - 

১২০৭জগাপালগঞ্জ ৪৭৫ PD035290

52005

50475 মাসুম জ খ জ খবানড়, কাঠিগ্রাম, ০৭, জকাটালীপাড়া , 

জকাটালীপাড়া , জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ - 

৮১১০

জগাপালগঞ্জ ৪৭৬ PD035290

53987

50476 হানলমা িাসন ি ঋতু ৯৫/২ ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , 

পনিম কািরুল, ২৮ িং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জগাপালগঞ্জ - ১২০৭

জগাপালগঞ্জ ৪৭৭ PD035290

56787

50477 সুমি স দা বলাকইড়, বলাকইড়, ক পাড়া, বলাকইড়, 

জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ -

 8100

জগাপালগঞ্জ ৪৭৮ PD035290

55526

50478 র্াছনলমা আিশ াজ মী  বাড়ী, প্রিাক দী, মুকসুদপু , মুকসুদপু , 

মুকসুদপু , মুকসুদপু , জগাপালগঞ্জ - ৮১৪০



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

জগাপালগঞ্জ ৪৭৯ PD035290

512008

50479 র্াপস মজুমদা স কা  বানড়, শুিাঢযা মধ্যপাড়া, শুিাঢযা, 

শুিাঢযা, জক ািীগঞ্জ, জক ািীগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ - 

১৩১০

জগাপালগঞ্জ ৪৮০ PD035290

58113

50480  নর্থি মনিক বাসা িং-০৫, িাটা া, িাটা া, গুল াি, িাটা া, 

িাটা া, জগাপালগঞ্জ - ১২১২

জগাপালগঞ্জ ৪৮১ PD035290

54231

50481 সুনজৎ কুমা  ঢালী ক পাড়া, ক পাড়া, ক পাড়া ৪িং ওয়াি ত, 

ক পাড়া, জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ সদ , 

জগাপালগঞ্জ - ৮১০০

জগাপালগঞ্জ ৪৮২ PD035290

52730

50482 মাহমুদ হাসাি ১০৪/৬,  ামচুল হক জ াি,পাঁচুনড়য়া, ০৯, 

জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, 

জগাপালগঞ্জ - ৮১০০

জগাপালগঞ্জ ৪৮৩ PD035290

57126

50483 রুিা খািম জ খ বানড়, ডুমনদয়া, উ নি, মানিকহা , 

জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ - ৮১০০

জগাপালগঞ্জ ৪৮৪ PD035290

510193

50484 িাজমুল জহাশসি জহাোঃ ৩৭৯,  ইসলামপাড়া, লনর্িপু , 

জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, 

জগাপালগঞ্জ - ৮১০০

জগাপালগঞ্জ ৪৮৫ PD035290

512194

50485 পানকজা আক্তা প্রযশত্ন: জমাোঃ কামরুল হাসাি (নপও), ঢাকা 

বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২, পনিম 

কািরুল, র্ালর্লা, আগা গাঁও, ঢাকা-১২০৭, 

পনিম কািরুল, আগা গাঁও, র্ালর্লা, পনিম জগাপালগঞ্জ ৪৮৬ PD035290

511531

50486 জমাোঃ আলীমুজ্জামাি মুন্সী বাড়ী, নর্র্াগ্রাম, পারুনলয়া, পারুনলয়া, 

কান য়ািী, কান য়ািী, জগাপালগঞ্জ - ৮১৩০

জগাপালগঞ্জ ৪৮৭ PD035290

59044

50487 মুছা ি াজী িানস  উিাহ  বাড়ী, বী  উত্তম নস. আ  দত্ত 

জ াি, কাঁঠাল বাগাি, 16, নিউমাশকতট, ঢাকা, 

ঢাকা, জগাপালগঞ্জ - 1205

জগাপালগঞ্জ ৪৮৮ PD035290

56735

50488 নদপা নবশ্বাস ৮৪, জবাড়া ী, জবাড়া ী/ ০২, নদঘা কুল, 

জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ -

 ৮১০০

জগাপালগঞ্জ ৪৮৯ PD035290

51527

50489 নলটি স কা ৫১/এ, কাজী বাগ, ওয়ান , ওয়ান , মুগদা, 

মুগদা, জগাপালগঞ্জ - ১২০৩

জগাপালগঞ্জ ৪৯০ PD035290

512713

50490 সুমি র্ালুকদা  জব জকয়া  , ২৩৬,হানলমা ম্যািসি,র্ালর্লা,  

, আগা গাঁও , জ শ বাংলািগ  , 

জ শ বাংলািগ   , জ শ বাংলািগ   , 

জগাপালগঞ্জ - ১২০৭জগাপালগঞ্জ ৪৯১ PD035290

56814

50491 মিীষা বালা বালা বাড়ী ,  ঘুিার্থপু , 19 িং  ঘুিার্থপু  

ইউনিয়ি,  ঘুিার্থপু , জগাপালগঞ্জ সদ , 

জগাপালগঞ্জ সদ , জগাপালগঞ্জ - 8100

জগাপালগঞ্জ ৪৯২ PD035290

52687

50492 ব্রশজি বাকড় প্রযশত্ন- ামজয় বাকড়, দিয়া  বাড়ী, ২িং 

সাদুিাহপু  ইউনিয়ি, দিয়া  বাড়ী, 

জকাটানলপাড়া, জকাটানলপাড়া, জগাপালগঞ্জ - 

৮১১০জগাপালগঞ্জ ৪৯৩ PD035290

510380

50493 িাজমুি িাহা জহাোঃ ৪৩৪, ইসলামপাড়া, লনর্িপু , জগাপালগঞ্জ 

সদ , জগাপালগঞ্জ , জগাপালগঞ্জ , জগাপালগঞ্জ - 

৮১০০

পটুয়াখালী ৪৯৪ PD035290

57510

50494 জমা: জাকান য়া জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা  নব/৯৩, , মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

পটুয়াখালী ৪৯৫ PD035290

57516

50495 জমা: মাজহারুল ইসলাম জজযানর্ কমান য়াল জসন্টা  নব/৯৩, , মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯

পটুয়াখালী ৪৯৬ PD035290

51223

50496 জমা: জসৌ ি নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট ৯৩/১-এ স দা  

কমশেক্স , আগা গাও র্ালর্লা , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

পটুয়াখালী - ১২০৭পটুয়াখালী ৪৯৭ PD035290

58507

50497 জমা: ইনলয়াস জহাশসি জমাক্তা  আলী হাওলাদা  বানড়, উত্ত  

আমড়াগানছয়া, আমড়াগানছয়া, আছ  উনদ্দি 

হাট, নমজতাগঞ্জ, নমজতাগঞ্জ, পটুয়াখালী - ৮৬১০

পটুয়াখালী ৪৯৮ PD035290

58710

50498 জুনলয়া আক্তা  পনল নসকাদা  বানড়, বানিয়াকাঠি, ১ িং ওয়াি ত , 

দনিি  ান্দখালী, পটুয়াখালী, পটুয়াখালী , 

পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৪৯৯ PD035290

52600

50499 জমাসোঃ সীমা আক র্া প্রশযাজয িয়, িগ  উন্নয়ি অনিদপ্ত ,(হাই 

জকাশট ত  নবপ ীর্ পাশ ),২য় র্লা,৮২, 

জসগুিবানগ া,ঢাকা-১০০০।, প্রশযাজয িয়, 

প্রশযাজয িয়, প্রশযাজয িয়, প্রশযাজয িয়, পটুয়াখালী ৫০০ PD035290

57661

50500 জমাোঃআবু হানিি বাসা-২৯,নম পু  ১৩ , ঢাক, গাবুয়া, বদ পু / 

০৩, জমৌক ণ, পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী 

সদ , পটুয়াখালী - ৮৬০১

পটুয়াখালী ৫০১ PD035290

510907

50501 জমা: ইনলয়াস জহাশসি -, জটং াখালী , বদ পু , ওয়াি ত িং- ০৭, 

ওয়াশয়জাবাদ , পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী 

সদ , পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫০২ PD035290

55081

50502 র্াজুল ইসলাম ২১০, আ ামগঞ্জ, নমঠাগঞ্জ, জর্গানছয়া , 

কলাপাড়া , কলাপাড়া , পটুয়াখালী - ৮৬৫০

পটুয়াখালী ৫০৩ PD035290

51000

50503 জমাোঃ জমশহদী হাসাি 404, দাসপাড়া, দাসপাড়া, বাউিল, বাউিল, 

বাউিল, পটুয়াখালী - 8620

পটুয়াখালী ৫০৪ PD035290

53864

50504 হুমায়ূি কনব ইিাি হাউনসং নলোঃ,, 125/এ,  ইসলাম জ ম্বা  

, 125/এ,  ইসলাম জ ম্বা  , নজ.নপ.ও, 

মনর্নঝল, মনর্নঝল, পটুয়াখালী - 1000

পটুয়াখালী ৫০৫ PD035290

59977

50505 জমাোঃ আবু হাসাি হাওলাদা  বাড়ী, বী পা া, কিকনদয়া-২, 

বী পা া, বাউিল, বাউিল, পটুয়াখালী - ৮৬২২

পটুয়াখালী ৫০৬ PD035290

53282

50506 জমাোঃ জবলাল স দা জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯

পটুয়াখালী ৫০৭ PD035290

59759

50507 জমাোঃ হানিজু   হমাি পাজাখালী পূব ত সড়ক, জনলল খাঁশি  বাড়ী।, 

পাজাখালী , জলাহানলয়া , কুনড়পাইকা , 

পটুয়াখালী সদ  , পটুয়াখালী সদ  , পটুয়াখালী -

 ৮৬২১পটুয়াখালী ৫০৮ PD035290

52179

50508 জমাোঃ  াওয়াল নদ সাি সাঁটনলনপ এন্ড কনিউটা  প্রন িি 

ইিনিটিউট।, বাড়ী িং-১২, জ াি িং-০১, 

জসিপাড়া পব তর্া নম পু  -১০. , ঢাকা-১২১৬, 

নম পু , কািরুল, কািরুল, পটুয়াখালী - ১২১৬পটুয়াখালী ৫০৯ PD035290

57434

50509 জমাোঃ জনহরুল ইসলাম জজযানর্ কম তান য়াল জসন্টা , B-৯৩, মানলবাগ, 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩, নখলগাও, নখলগাও, নখলগাও, 

পটুয়াখালী - ১২১৯

পটুয়াখালী ৫১০ PD035290

57421

50510 জমাস্তানিজ    সুহ ী,    সুহ ী, জগালখালী, জছাট গাবুয়া , 

গলান পা, গলান পা, পটুয়াখালী - 8640



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

পটুয়াখালী ৫১১ PD035290

52611

50511 উশম্ম হানি প্রযশত্ন- জমাোঃ িজরুল ইসলাম (ব গুিা) অনিস 

সহকান  কাম কনিউটা  মুদ্রািন ক।, িগ  

উন্নয়ি অনিদপ্ত ,(হাই জকাশট ত  নবপ ীর্ 

পাশ ),২য় র্লা,৮২, জসগুিবানগ া,ঢাকা-১০০০।, পটুয়াখালী ৫১২ PD035290

55615

50512 জমাোঃ  ানকব জহাশসি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯

পটুয়াখালী ৫১৩ PD035290

56258

50513 িা জািা  ন দ দ নর্ নদ সাি সাঁটনলনপ এন্ড কনিউটা  প্রন িণ 

ইিনিটিউট ,  বাসা-12, জ াি-01, জসিপাড়া 

পব তর্া, 14 িং ওয়াি ত, নম পু , কািরুল, 

কািরুল, পটুয়াখালী - 1216পটুয়াখালী ৫১৪ PD035290

52766

50514 জমাোঃ ওয়াদুদ জহাশসি 

পলা 

জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-93, মানলবাগ, 

জ ৌধু ীপাড়া, 23 িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - 1219

পটুয়াখালী ৫১৫ PD035290

53966

50515 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম প্রশযাজয িয়, বানিয়াকাঠী, ৩ িং ইটবাড়ীয়া , 

দনিণ  ান্দখালী, পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী 

সদ , পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫১৬ PD035290

57322

50516 জমা:  ািাদ জহাশসি। জসকান্দা  র্ালুকদা  বাড়ী, প্রযশত্ন, জমা: 

জদশলায়া  জহাশসি।, জগায়ানলয়া বাঘা, ৫ িং 

সূর্য্তমনি ইউনিয়ি, গুলবাগ, বাউিল, বাউিল, 

পটুয়াখালী - ৮৬২৩পটুয়াখালী ৫১৭ PD035290

54263

50517 জমাোঃ মাসুম  াহন য়া ৯৫/২ (ঢাকা বহুিাঁষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা ), 

পনিম কািরুল, ২৮ িং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , পটুয়াখালী - ১২০৭

পটুয়াখালী ৫১৮ PD035290

54826

50518 জমাোঃ জর্ৌনহদুল ইসলাম নব-৯৩, ৪র্থ ত র্লা ( জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা ), 

মানলবাগ, জ ৌধু ী পাড়া, ০০, নখলগাও,  ামপু া, 

 ামপু া, পটুয়াখালী - ঢাকা-১২১৯

পটুয়াখালী ৫১৯ PD035290

55010

50519 জমাোঃ জিছা  উনদ্দি 320, পা কানর্তকপা া , লাউকাঠী, শ্রী ামপু , 

পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী - 

8601

পটুয়াখালী ৫২০ PD035290

52180

50520 জমাোঃ কামরুল ইসলাম নদ সাি সাঁটনলনপ এন্ড কনিউটা  প্রন িি 

ইিনিটিউট।, বাড়ী িং-১২, জ াি িং-০১,,  

জসিপাড়া পব তর্া নম পু  -১০. , নম পু , 

কািরুল, কািরুল, পটুয়াখালী - ১২১৬পটুয়াখালী ৫২১ PD035290

52612

50521 জমা:ওলী উিাহ বাসা-112,  াজাপু , ০৯ িং ওয়াি ত,  াজাপু , 

বাউিল, বাউিল, পটুয়াখালী - ৮৬২২

পটুয়াখালী ৫২২ PD035290

56242

50522 হানিজু   হমাি বাড়ী িং ৩২৫, জগায়ানলয়া বাঘা, সূর্য্মনি, 

ওয়াি ত িং ০২, গুলবাগ, বাউিল, বাউিল, 

পটুয়াখালী - ৮৬২৩

পটুয়াখালী ৫২৩ PD035290

56255

50523 জমাোঃ র্ন কুল ইসলাম প্রযশমোঃ জমাোঃ জানহদুল ইসলাম , বটকাজল , 

িওমালা , িগশ   হাট , বাউিল , বাউিল , 

পটুয়াখালী - ৮৬২১

পটুয়াখালী ৫২৪ PD035290

512211

50524 এই .এম.নসনদ্দকু   হমাি ৯৩/১ নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট  ,স দা  

কমশেক্স, আগা গাঁও র্ালর্লা, ঢাকা ১২০৭, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু  , 

জমাহাম্মদপু   , জমাহাম্মদপু   , পটুয়াখালী - পটুয়াখালী ৫২৫ PD035290

55574

50525 জমাোঃ জানক  জহাশসি পুকু জািা, পুকু জািা, ০৩িং ইটবানড়য়া 

ইউনিয়ি, পুকু জািা, পটুয়াখালী সদ , 

পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫২৬ PD035290

55100

50526 আব্দুল  হান্নাি 94, জটং াখালী , বদ পু  , ওয়াশয়জাবাদ , 

পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী - 

৮৬০০
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পটুয়াখালী ৫২৭ PD035290

53704

50527 জমাোঃ মাহাবুবু   হমাি জগালখালী, জগালখালী, জদউলী সুনবদখালী 

ইউনিয়ি, সুনবদখালী, নমজতাগঞ্জ, নমজতাগঞ্জ, 

পটুয়াখালী - 8610

পটুয়াখালী ৫২৮ PD035290

52595

50528 জমাসোঃ  াহ্ িাজ পা িীি প্রযশত্ন- জমাোঃ িজরুল ইসলাম(ব গুিা),অনিস 

সহকান  কাম কনিউটা  মুদ্রািন ক, িগ  

উন্নয়ি অনিদপ্ত ,(হাই জকাশট ত  নবপ ীর্ 

পাশ ),২য় র্লা,৮২, জসগুিবানগ া,ঢাকা-১০০০।, পটুয়াখালী ৫২৯ PD035290

56068

50529 জমাোঃ মনি  জহাশসি পন্ডীর্ বাড়ী, আনম াবাদ, কিকনদয়া, 

আনম াবাদ, বাউিল, বাউিল, পটুয়াখালী - 

8622

পটুয়াখালী ৫৩০ PD035290

53669

50530 জমাোঃ জহমাশয়র্ জহাশসি প্রিাি বাড়ী, 95, গ্রাম/ াস্তা, কুনড়পাইকা, 

জলাহানলয়া, কুনড়পাইকা, পটুয়াখালী সদ , 

পটুয়াখালী সদ , পটুয়াখালী - 8600

পটুয়াখালী ৫৩১ PD035290

50444

50531 জমাসাোঃ িাজমুি িাহা কালাম জ য়া ম্যাশি  বাসা, সবুজবাগ 1ম জলি, 

পটুয়াখালী, পটুয়াখালী, পটুয়াখালী , পটুয়াখালী, 

পটুয়াখালী - 8600

পটুয়াখালী ৫৩২ PD035290

57289

50532 হানলমা আক্তা পিী নবদুযৎ সড়ক, সাশলনহয়া মাদ্রাসা, টাউি 

কানলকাপু , ওয়াি ত-০৯, পটুয়াখালী , পটুয়াখালী, 

পটুয়াখালী, পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫৩৩ PD035290

56552

50533 জমা: জসীম উনদ্দি মন  বুনিয়া , মন  বুনিয়া , মন  বুনিয়া, ৪ িং 

ওয়াি ত , মন  বুনিয়া , পটুয়াখালী সদ  , 

পটুয়াখালী সদ  , পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫৩৪ PD035290

51670

50534 জমাোঃ আব্দুল জিা 293,  ামলিণ, মদিপু া / 4, মদিপু া, 

বাউিল, বাউিল, পটুয়াখালী - 8620

পটুয়াখালী ৫৩৫ PD035290

57566

50535 িাশর্মা আক্তা জজযানর্ কম তান য়াল জসন্টা  , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও , নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯

পটুয়াখালী ৫৩৬ PD035290

512765

50536 জ জওয়াি মারুি জয় কশলজ জ াি, কশলজ জ াি, কশলজ জ াি, 

কশলজ জ াি, পটুয়াখালী, পটুয়াখালী , 

পটুয়াখালী - ৮৬০০

পটুয়াখালী ৫৩৭ PD035290

53622

50537 জমাোঃ সানি  জহাশসি ৯৫/২ (ঢাকা বহুিাঁষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা ), 

পনিম কািরুল, ২৮ িং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , পটুয়াখালী - ১২০৭

বন  াল ৫৩৮ PD035290

513053

50538 জমাোঃ আন ি জহাশসি জহানড িংোঃ ৫৮৪ ওয়াি ত িংোঃ ০৪, খািপু  ু া, 

 হমর্পু , খািপু া, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বন  াল -

 ৮২১০

বন  াল ৫৩৯ PD035290

57357

50539 হাবুল সন্যামর্ সন্যামর্ বাড়ী , বাড়ী িং১৯৮, জঙ্গলপনট্ট, 

মানহলাড়া, নবল্বগ্রাম , জগৌ িদী, জগৌ িদী, 

বন  াল - ৮২৩২

বন  াল ৫৪০ PD035290

56189

50540 নপ্রয়াংকা মজুমদা ৬৩/২, সাশদক খাি জ াি, জাি াবাদ, ৩৪, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

বন  াল - ১২০৭

বন  াল ৫৪১ PD035290

58718

50541 জগানবন্দ স কা ম- ৬২/১ পনিম জমরুল বাড্ডা (২য় র্লা), 

পনিম জমরুল, জমরুল বাড্ডা, গুল াি, বাড্ডা, 

বাড্ডা, বন  াল - ১২১২

বন  াল ৫৪২ PD035290

510761

50542 এই .এম.আন ফুল ইসলাম জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ, 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, বন  াল - ১২১৯
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বন  াল ৫৪৩ PD035290

51216

50543 জমা: মামুি নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট ৯৩/১-এ স দা  

কমশেক্স , আগা গাও র্ালর্লা , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

বন  াল - ১২০৭বন  াল ৫৪৪ PD035290

512114

50544 বা া  আকি কুনড়   , কুনড়   , সন কল, জহাসিাবাদ, 

জগৌ িদী, জগৌ িদী, বন  াল - ৮২১৪

বন  াল ৫৪৫ PD035290

513003

50545 হযানপ সমদ্দা প্রযশত্ন- নমলি জদ, সা দা িবি (৪র্থ ত) র্লা,, 

বিমালী ছােী নিবাশস  নবপ ীর্ পাশ , িতুি 

বাজা ,  ১৯, বন  াল সদ - ৮২০০

বন  াল ৫৪৬ PD035290

512803

50546 জমাোঃ জানক  জহাশসি 27/11/2, নিআইনপ ব্যাশ ল  হাউস, 

জর্াপখািা জ াি, 20, নজনপও,  মিা,  মিা, 

বন  াল - 1000

বন  াল ৫৪৭ PD035290

57345

50547 জমা: কামরুল ইসলাম সন্যামর্ বাড়ী , বাড়ী িং১৯৮, জঙ্গলপনট্ট, 

মানহলাড়া, নবল্বগ্রাম , জগৌ িদী, জগৌ িদী, 

বন  াল - ৮২৩২

বন  াল ৫৪৮ PD035290

59944

50548 কাজী ওয়াশহদুজ্জামাি ২০৬, উত্ত  কাজলাকাঠী , ০৬ িং ওয়াি ত, 

কাজলাকাঠী , বাশক গঞ্জ, বাশক গঞ্জ, বন  াল - 

৮২৮০

বন  াল ৫৪৯ PD035290

53317

50549 জমাোঃ মাহার্াব উনদ্দি  াড়ী বানড়, পূব ত কানন্দ পূব ত পাড়, ৩িং 

  এককন য়া , উও    , জমশহনন্দগঞ্জ, 

জমশহনন্দগঞ্জ, বন  াল - ৮২৭০

বন  াল ৫৫০ PD035290

54127

50550 সাশিায়া  জহাশসি প্রযশত্ন: জমা: কনব  জহাশসি, কনিউটা  

মুদ্রািন ক,, পন কল্পিা  াখা,বাংলাশদ  িায়া  

সানি তস ও নসনিল নিশিন্স অনিদপ্ত , ২০ িং 

ওয়াি ত, নজনপও, কাজী আলাউনদ্দি জ াি, কাজী বন  াল ৫৫১ PD035290

57584

50551 জমাোঃ জ জাউল হক বানড় িং-৩৮, ২য় র্লা,  াশমলীবাগ ,  ানন্তিগ , 

১৩ িং ওয়াি ত,  ানন্তিগ , পল্টি, পল্টি, 

বন  াল - ১২১৭

বন  াল ৫৫২ PD035290

53583

50552 জমাোঃ র্ান কুল ইসলাম বাসা িং-১৬৫/১, , আলুনি, নম পু -১২, ৬ িং 

ওয়াি ত, পিবী, পিবী, পিবী, বন  াল - ১২১৬

বন  াল ৫৫৩ PD035290

513074

50553  ানজব  ন্দ্র দাস প্রশযাজয িয়, গািা, ৭ িং বািা ী পাড়া, 

 াশয় হাট, বািা ী পাড়া, বািা ী পাড়া, বন  াল 

- ৮৫৩০

বন  াল ৫৫৪ PD035290

57435

50554 নমন্টু স কা বাসা-৬৯, জমািাপাড়া, ইউনিয়ি- ত্নপু , 

জমািাপাড়া, আকগলঝাড়া, আকগলঝাড়া, বন  াল 

- ৮২৩২

বন  াল ৫৫৫ PD035290

51890

50555 জমশহদী হাসাি  নি প্রযশত্নোঃ জমশহদী হাসাি  নি, জজযানর্ কমান তয়াল 

জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ, জ ৌধু ীপাড়া, , ২৩ 

িং, নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, বন  াল - 

১২১৯জিায়াখালী ৫৫৬ PD035290

59250

50556  াজীব কুমা   ায় সঞ্জয় কুমা   ায়, জমনিশকল জসন্টা , ঢাকা 

নবশ্বনবদ্যালয়, ২১ িং ওয়াি ত, ঢাকা 

নবশ্বনবদ্যালয়,  াহবাগ,  াহবাগ, জিায়াখালী - 

১০০০জিায়াখালী ৫৫৭ PD035290

52205

50557 নমজানু   হমাি জমািা বাড়ী,  বাদুলী, ৯িং নখলপাড়া ইউনিয়ি, 

িাহা নখল,  াটনখল,  াটনখল, জিায়াখালী - 

৩৮৭২

জিায়াখালী ৫৫৮ PD035290

510903

50558 জমাোঃিাজমুল হুদা ৭৮০, বড়  ান  গাঁও , ৯ িং িবীপু  ইউনিয়ি, 

 শন্দ  হাট, জসিবাগ, জসিবাগ, জিায়াখালী - 

৩৮৫০
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জিায়াখালী ৫৫৯ PD035290

54487

50559 জদবী ছায়া দাস নজয়া জমনিকযাল হল, জি ি জ াি,  াসিগাছা, 

কুনমিা, আদ ত সদ , আদ ত সদ , জিায়াখালী - 

৩৫০০

জিায়াখালী ৫৬০ PD035290

51982

50560 আবুল কাশ ম জটন্ডলবাড়ী, জগানবন্দপু , ৯িং িবীপু  ইউনিয়ি, 

কুতুশব  হাট, জসিবাগ, জসিবাগ, জিায়াখালী - 

৩৮৬২

জিায়াখালী ৫৬১ PD035290

50216

50561 িাঈম আল মামুি জিাব জমাোঃ নগয়াস উনদ্দি জমম্বা  বাড়ী,    

জ ঙ্গা , ০৮ িং জসািানদয়া ,    জ ঙ্গা বাজা  , 

হানর্য়া, হানর্য়া, জিায়াখালী - ৩৮৯২

জিায়াখালী ৫৬২ PD035290

56961

50562 রুপা  ািী মজুমদা ২৩৬/১,মামা িাগ্না জিা , জাশক  জ াি, পূব ত 

 ামপু া   , ২২ িং ওয়াি ত , নখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, জিায়াখালী - ১২১৯

জিায়াখালী ৫৬৩ PD035290

59512

50563 জদলওয়া  জহাশসি  নিক উল্যাহ মািা  বানড়,  ামিিবপু , ২ িং 

ওয়াি ত, লামনছ প্রসাদ র্ানকয়া বাজা , 

কনব হাট, কনব হাট, জিায়াখালী - 3811

জিায়াখালী ৫৬৪ PD035290

55253

50564 জমা: সাইফুল ইসলাম জনম  উনদ্দি মুন্সী বাড়ী, বািসা, ৫িং 

জমাহাম্মদপু , বািসা বাজা ,  াটনখল ,  াটনখল 

, জিায়াখালী - ৩৮৭৯

জিায়াখালী ৫৬৫ PD035290

56859

50565 জমাোঃ ইয়ানমি মাওলািা মনঞ্জল, মৃিা বানড়, নম ওয়ান  পু , 

৯িং নম ওয়ান  পু , ১ িং ওয়াি ত, 

নম ওয়ান  পু  , জবগমগঞ্জ, জবগমগঞ্জ, 

জিায়াখালী - ৩৮২৩জিায়াখালী ৫৬৬ PD035290

50484

50566 জমাোঃ কামরুল হাসাি সানহদ উিা  বানড়, জিায়াখালী জমৌজা, ৬ িং 

ইউনিয়ি/ ৭ িং ওয়াি ত, পাক নকশ া  গঞ্জ, 

সদ , সদ , জিায়াখালী - ৩৮০৪

জিায়াখালী ৫৬৭ PD035290

59428

50567 আবু সুনিয়াি জনসম উনদ্দশি  বানড়, পূব ত লামনছ, ৪িং 

জঘাষবাগ ইউনিয়ি, ০৫িং ওয়াি ত, 

জকািািী হাট , কনব হাট, কনব হাট, 

জিায়াখালী - ৩৮০৭কুনড়গ্রাম ৫৬৮ PD035290

58946

৫০৫৬৮ জমাোঃ আবু   ীি নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ 

স দা  কমশেক্স, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলা িগ , জ শ বাংলা িগ , কুনড়গ্রাম - 

১২০৭কুনড়গ্রাম ৫৬৯ PD035290

52423

50569 জমাোঃ জজলাল মন্ডল জমাোঃ আব্দু   ন দ মন্ডল, বাশজমুজ াই, 

 ানক প া , টগ াইহাট,  াজা  হাট,  াজা  

হাট, কুনড়গ্রাম - ৫৬০০

গাইবান্ধা ৫৭০ PD035290

58176

50570 জমাোঃ  াশসল নময়া প্রশযাজয িয়, বালাপাড়া (বি নবিাগ), ২২ িং 

ওয়াি ত, বাবুখাঁ,  ংপু  সদ ,  ংপু  সদ , 

গাইবান্ধা - ৫৪০০

ময়মিনসংহ ৫৭১ PD035290

54374

50571  ন ফুল ইসলাম ৪৭,     াঘবপু  , ৮িং ওয়াি ত, কা া ী বাজা , 

ময়মিনসংহ সদ , ময়মিনসংহ সদ , 

ময়মিনসং - ২২০৪

ময়মিনসংহ ৫৭২ PD035290

54053

50572 মনিরুজ্জামাি জগায়ািাংগা , জগায়ািাংগা , ২ িং  ামিদ্রপু  , 

জগায়ািাংগা , ফুলপু , ফুলপু , ময়মিনসং - 

২১৫০

লক্ষ্মীপু ৫৭৩ PD035290

52182

50573 জমাোঃ  াশসল নদ সাি সাঁটনলনপ এন্ড কনিউটা  প্রন িি 

ইিনিটিউট।, বাড়ী িং-১২, জ াি িং-০১,,  

জসিপাড়া পব তর্া নম পু  -১০. , নম পু , 

কািরুল, কািরুল, লক্ষ্মীপু  - ১২১৬লক্ষ্মীপু ৫৭৪ PD035290

54007

50574 জমা.নজিাল জহাশসি  আব্দুল গনি মুন্সী বাড়ী ওয়াশহদপু   াস্তা  

মার্থা, ওয়াশহদপু , ৫িং পাব তর্ী িগ , ৫িং 

পাব তর্ী িগ , লক্ষ্মীপু  সদ , লক্ষ্মীপু  সদ , 

লক্ষ্মীপু  - 3700
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লক্ষ্মীপু ৫৭৫ PD035290

512791

50575 জমাোঃ িখরু উনদ্দি িজ  আলী সওদাগ  বানড়, বড়শখ ী, ৪ িং 

ওয়াি ত ,  ামগনর্  হাট,  ামগনর্ ,  ামগনর্ , 

লক্ষ্মীপু  - ৩৭৩২

ঝালকাঠি ৫৭৬ PD035290

511705

50576 জমাোঃ  াশসল হাওলাদা কওনময়া মাদ াসা সড়ক, জছাট জ ৌ াস্তা, টাউি 

কানলকাপু , ০৯ িং, পটু  ু  ুয়াখালী , পটুযাখালী 

সদ , পটুযাখালী সদ , ঝালকাঠি - ৮৬০০

ঝালকাঠি ৫৭৭ PD035290

58586

50577 জমাোঃ রুশবল হাওলাদা ৪৯৬, দনিণ জেঁ  ী, ১িং জেঁ  ী ামপু , 

দকখালী বাজা , কাঠানলয়া, কাঠানলয়া, 

ঝালকাঠি - ৮৫৫০

ঝালকাঠি ৫৭৮ PD035290

54787

50578 জমা: সাদ্দাম জহাশসি অনিক ৮০/এি, নহ াঝীল গনল, কদমর্লা (৯িং গনল ), 

০৫, বাসাশবা, সবুজবাগ, সবুজবাগ, ঝালকাঠি - 

১২১৪

ঝালকাঠি ৫৭৯ PD035290

52579

50579 জমাোঃ সুজি কাজী। কাজী বানড়।, জহাশসি পু ।, গািা াম শন্দ্রা পু ।, 

গািা াম শন্দ্রা পু ।, ঝালকাঠি, ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি - ৮৪০৩

ঝালকাঠি ৫৮০ PD035290

57099

50580 জমা:  ানকল জহাশসি গালুয়া জীবিদাস কাঠি, জীবিদাস কাঠি, ৪িং- 

গালুয়া, জীবিদাস কাঠি,  াজাপু ,  াজাপু , 

ঝালকাঠি - ৮৪১০

কক্সবাজা  ৫৮১ PD035290

56824

50581 র্াবাসসুম জানমলা নজসাি প্রযশত্ন- আসাদ নবি ইউসুি, ৪৮৪/৬,  াহজালাল 

র্শপাবি, ফ্ল্যাট # এ-২, গ্রীণওশয় বড় 

মগবাজা , ৩৫,  ানন্তিগ ,  মিা,  মিা, কক্স 

বাজা  - ১২১৭জিিী ৫৮২ PD035290

56408

50582 জমাোঃ িজরুল ইসলাম মনি  উনদ্দি হাজী বানড়, আমাি উল্যা পু , 

দাগিভূঞা জপৌ সিা ৯িং, দাগিভূঞা, 

দাগিভূঞা, দাগিভূঞা, জিিী - ৩৯২০

জিিী ৫৮৩ PD035290

53610

50583 নললু আকর্া পনি নবদুযৎ জজািাল অনিস সংলগ্ন, আবল 

কাশ শম  িতুি বাড়ী, প শু াম, জিিী।, 

অিন্তপু , অিন্তপু , প শু াম, প শু াম, 

প শু াম, জিিী - 3940জিিী ৫৮৪ PD035290

511368

50584 জমাোঃ দাউদুল ইসলাম 

মজুমদা 

প্রযশত্ন-জমাোঃ  াহাদার্ জহাশসি, প্র াসনিক 

কম তকর্তা, কি িং-৮১৮, িবি িং-৭, সড়ক  

পন বহি ও মহাসড়ক নবিাগ, বাংলাশদ  

সন বালয়, ২০, নজনপও,  মিা,  মিা, জিিী - জিিী ৫৮৫ PD035290

56976

50585 র্াহনমদুল হাসাি ২৩৬/১,মামা িাগ্না জিা , জাশক  জ াি, পূব ত 

 ামপু া   , ২২ িং ওয়াি ত , নখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, জিিী - ১২১৯

জিিী ৫৮৬ PD035290

510614

50586 জমাোঃজানক  জহাসাইি ৪৪৪, ি িীয়া, বক্সমাহমুদ, গুথুমা, প শু াম, 

প শু াম, জিিী - ৩৯৪২

মানিকগঞ্জ ৫৮৭ PD035290

53436

50587 কানু   ন্দ্র হালদা ন বালয়, ন বালয়, ন বালয়, ন বালয়, ন বালয়, 

ন বালয়, মানিকগঞ্জ - ১৮৫০

মানিকগঞ্জ ৫৮৮ PD035290

510443

50588 আব্দুল মনজদ আবুল কাশ ম, নজয়িপু  (খাঁ-পাড়া), নজয়িপু , 

নজয়িপু , জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , মানিকগঞ্জ - 

1850

মানিকগঞ্জ ৫৮৯ PD035290

512532

50589 নবষ্ণু কম তকা দড়গ্রাম সড়ক, ২৪৪, ব্লক # এ, দড়গ্রাম , 

দড়গ্রাম , দড়গ্রাম , সাটুন য়া, সাটুন য়া, 

মানিকগঞ্জ - ১৮১০

মানিকগঞ্জ ৫৯০ PD035290

56555

50590  ংক  স কা ০, বাসুশদবপু , কৃষ্ণপু  , কৃষ্ণপু  , মানিকগঞ্জ 

সদ , মানিকগঞ্জ সদ , মানিকগঞ্জ - ১৮২০
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মানিকগঞ্জ ৫৯১ PD035290

50873

50591 জমাোঃ জসাশহল নময়া ঢাকুলী, ঢাকুলী, ৪ িং, জাগী , মানিকগঞ্জ সদ , 

মানিকগঞ্জ সদ , মানিকগঞ্জ - 1800

মানিকগঞ্জ ৫৯২ PD035290

510314

50592 জমা: দাউদ ইসলাম  াশজন্দ্রপু ,  াশজন্দ্রপু , র্াশলবপু , ই র্া, 

নসংগাই , নসংগাই , মানিকগঞ্জ - 1820

মানিকগঞ্জ ৫৯৩ PD035290

58073

50593 জমাসাোঃ  ান্তা ইসলাম সুমা জগানবন্দল, জগানবন্দল, নসংগাই  সদ  ইউনিয়ি 

পন ষদ, নসংগাই , নসংগাই , নসংগাই , 

মানিকগঞ্জ - ১৮২০

মানিকগঞ্জ ৫৯৪ PD035290

511496

50594 িানছমা আক্তা ৮৮, িজ  আলী সড়ক, দবর্ া, মানিকগঞ্জ 

জপৌ সিা/ওয়াি ত-২, জাগী , মানিকগঞ্জ সদ , 

মানিকগঞ্জ সদ , মানিকগঞ্জ - ১৮০০

মানিকগঞ্জ ৫৯৫ PD035290

51074

50595  নকবুল  ইলসাম উত্ত  জাম া (নব্রশজ  পূশব ত), উত্ত  জাম া, 

জাম া, দনিণ জাম া, নসংগাই , নসংগাই , 

মানিকগঞ্জ - ২৬৪৮

মানিকগঞ্জ ৫৯৬ PD035290

511185

50596 আব্দুল আলীম ৭/৩, আরুয়া, ৫ িং আরুয়া ইউনিয়ি পন ষদ, ৭ 

িং ওয়াি ত, মালু ী, ন বালয়, ন বালয়, 

মানিকগঞ্জ - ১৮৫০

মানিকগঞ্জ ৫৯৭ PD035290

59560

50597 আবু জাি ২৭১, ধুল্যা, সাটুন য়া, সাটুন য়া, সাটুন য়া, 

সাটুন য়া, মানিকগঞ্জ - ১৮১০

মানিকগঞ্জ ৫৯৮ PD035290

59779

50598 জমাোঃ আল-মামুি আজাহারুল মািা  বানড়, পয়লা, জর্ওর্া, 

জাি গঞ্জ, ন বালয়, ন বালয়, মানিকগঞ্জ - 

১৮৫২

মানিকগঞ্জ ৫৯৯ PD035290

53405

50599 জমাহাম্মদ ন পি নময়া ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসিা  , ৯৫/২, 

পনিম কািরুল আগা গাও , র্ালর্লা 

,জ শ বাংলা িগ  , ঢাকা। , ১৪, জমাহাম্মদপু  , 

জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , মানিকগঞ্জ - সুিামগঞ্জ ৬০০ PD035290

512708

50601 জ জাউল কন ম জকশি ঘাট, জকশি ঘাট, জবাগলা বাজা , 

আনছ  িগ , জদায়া া বাজা , জদায়া া বাজা , 

সুিামগঞ্জ - ৩০৭০

সুিামগঞ্জ ৬০১ PD035290

58870

50602  ন ংকু  ন্দ্র  ীল ১৩৮, ইিামিগ , জয়কলস,  শিায়াখালী বাজা , 

দ নিণ সুিামগঞ্জ, দ নিণ সুিামগঞ্জ, সুিামগঞ্জ - 

৩০০০

সুিামগঞ্জ ৬০২ PD035290

53644

50603 জমা: ছনব  জহাশসি জিায়াগাঁও, জিায়াগাঁও, জগৌ া ং, জগৌ া ং, 

সুিামগঞ্জ সদ , সুিামগঞ্জ সদ , সুিামগঞ্জ - 

৩০০০

সুিামগঞ্জ ৬০৩ PD035290

57271

50604 সুদীপ দাস  ান্দূঁপু ,  ান্দূঁপু , কন মপু , নদ াই  ান্দূঁপু , 

নদ াই, নদ াই, সুিামগঞ্জ - 3040

জিালা ৬০৪ PD035290

54807

50605 জমা: ানকব জহাছাইি  াঢ়ী বানড়, পূব ত    মাদ্রাজ , ০৭, জক ামর্গজজ, 

  িযা ি ,   িযা ি , জিালা - ৮৩৪২

জিালা ৬০৫ PD035290

54194

50606 জমা. আনর্কু   হমাি আোঃ খাশলক মািা  বানড়, কলাশকাপা , 

  খনলিা, কলাশকাপা , জদৌলর্খাি, জদৌলর্খাি, 

জিালা - 8310

জিালা ৬০৬ PD035290

59988

50607 জমাোঃ মহসনি হানববুিযাহ হাওলাদা  বাড়ী, হাসািগঞ্জ, ১িং 

ও মািগঞ্জ, হাসািগঞ্জ,   িযা ি,   িযা ি, 

জিালা - ৮৩৩২
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জিালা ৬০৭ PD035290

56135

50608 জমাোঃ সাইদু   হমাি নি.নস.নস.-৪৬, ৩য় র্লা, র্ালুকদা  বানড়, 

সৃজিী সড়ক, উত্ত -পূব ত ইব্রানহমপু , সৃজিী 

সড়ক, ১৬, ঢাকা জসিানিবাস, কািরুল, 

কািরুল, জিালা - ১২০৬জিালা ৬০৮ PD035290

54455

50609 জমাোঃ হারুনু   ন দ জব জকয়া /২৩৬, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জ  -ই -বাংলা িগ , জ  -ই -

বাংলা িগ , জিালা - ১২০৭

জিালা ৬০৯ PD035290

54579

50610 এম াি জহাছাশুইি রুম িং ২০২ , দনিণায়ি হল , ঢাকা 

কশলজ,ঢাকা , িািমনন্ড, িািমনন্ড, নিউমাকতট, 

িািমনন্ড, িািমনন্ড, জিালা - ১২০৫

জিালা ৬১০ PD035290

510604

50611 জমাোঃ জসাশহল  ািা ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২, 

পনিম কািরুল,, আগা গাঁও-র্ালর্লা, ১৬, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , জিালা - ১২০৭জিালা ৬১১ PD035290

51864

50612 িন দ জহাশসি ২৯/১-এই , আনজমপু  স কন  কশলািী 

(দনিণাঞ্চল), আনজমপু  স কান  কশলািী 

(দনিণাঞ্চল), ২৬, নিউমাশকতট, লালবাগ, 

লালবাগ, জিালা - ১২০৫জিালা ৬১২ PD035290

53782

50613 সাজউনদ্দি নদ স্কাই  ট ত হযান্ড এন্ড কনিউটা  জেনিং 

জসন্টা , ৪১১ মুক্তবাংলা  নপং কমশেক্স (৪র্থ ত 

র্লা), নম পু -১, ঢাকা-১২১৬, ৮ িং ওয়াি ত, 

নম পু , নম পু , নম পু , জিালা - ১২১৬জিালা ৬১৩ PD035290

53756

50614  ামছুনদ্দি নদ স্কাই  ট ত হযান্ড এন্ড কনিউটা  জেনিং 

জসন্টা , ৪১১ মুক্তবাংলা  নপং কমশেক্স (৪র্থ ত 

র্লা), নম পু -১, ঢাকা-১২১৬, ৮ িং ওয়াি ত, 

নম পু , নম পু , নম পু , জিালা - ১২১৬জিালা ৬১৪ PD035290

512814

50615 জমাোঃ নু িবী আশহমদ বাসা িং-১২৫,পনিম আগা গাঁও, পনিম 

আগা গাঁও, ২৮ িং ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , জ শ  

বাংলা িগ , জ শ  বাংলা িগ , জিালা - ১২০৭

জিালা ৬১৫ PD035290

58736

50616 আপি  ন্দ্র পাল হন পদ  ন্দ্র পাল, জগালকপু ,  ম্ভ পু , 

জগালকপু , র্জুমনদ্দি, র্জুমনদ্দি, জিালা - 

৮৩৫০

জিালা ৬১৬ PD035290

512022

50617 জমা: ইয়াকুব আলী জমা: ইয়াকুব আলী, প্রযশত্ন, জমা:  াওি, (িাই 

িাই গ্রানিক্স পশয়ন্ট)  -৭৪,জহাশসি মাশকতট, 

উত্ত  বাড্ডা, ঢাকা-১২১২, বাড্ডা, বড্ডা, বাড্ডা, 

বাড্ডা, বাড্ডা, জিালা - ১২১২জিালা ৬১৭ PD035290

50611

50618 জমাোঃ ইসমাইল ২০৫/১/এ, পূব ত কাজীপাড়া , ১৪ ওয়াি ত, নম পু , 

কািরুল, কািরুল, জিালা - ১২১৬

জিালা ৬১৮ PD035290

58665

50619 জমাোঃ হাসাি মনু নময়া সদ তা  বাড়ী, জছাট আলগী, ৮িং ওয়াি ত, 

িনিয়া, জিালা।, জিালা, জিালা সদ , জিালা 

সদ , জিালা - ৮৩০০

িন দপু ৬১৯ PD035290

58921

50620 জমাছাোঃ জকানহনু  আক্তা 6 িং ওয়াি ত, জকািাগ্রাম, দকজু ী, র্ালমা, 

িগ কান্দা, িগ কান্দা, িন দপু  - 7841

িন দপু ৬২০ PD035290

52613

50621 জমাোঃ জকা বাি আলী সালমাি িা সী মাদ্রাসা সড়ক, পনিম 

আলীপু , জপৌ সিা ওয়াি ত: ১০, অনম্বকাপু , 

িন দপু  সদ , িন দপু  সদ , িন দপু  - 

৭৮০২িন দপু ৬২১ PD035290

57643

50622 জমাোঃ এমদাদুল হক িা  জটকনিকযাল  জেনিং জসন্টা , ৬৪,নি,আই 

টি জ াি,হানজপাড়া, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, িন দপু  - ১২১৯

িন দপু ৬২২ PD035290

54732

50623 জমাোঃ নমজানু   হমাি আমগ্রাম, আমগ্রাম, ০৪িং ওয়াি ত, জবায়ালমা ী , 

জবায়ালমা ী , জবায়ালমা ী , িন দপু  - ৭৮৬০
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িন দপু ৬২৩ PD035290

55746

50624 জমাোঃ বািি জমািা -, খনললপু , ০৬ িং মাচ্চ , খনললপু  বাজা , 

িন দপু  সদ , িন দপু  সদ , িন দপু  - 

৭৮০০

িন দপু ৬২৪ PD035290

57948

50625 জমা: আনজজু   হমাি প্রশযাজয িশহ, িন দাবাদ, প্রশযাজয িশহ, 

জগন্দুশমাল্যা হাট, িন দপু  সদ , িন দপু  

সদ , িন দপু  - ৭৮০০

িন দপু ৬২৫ PD035290

57461

50626 এস. এম রুশবল  ািা জহানডং িং: ১১৩, আইজনদ্দি মাতুি  িাংঙী, 

২িং ওয়াি ত, বাকীগজজ, িন দপু  সদ , 

িন দপু  সদ , িন দপু  - ৭৮০০

িন দপু ৬২৬ PD035290

51912

50627 ইন্দ্রনজৎ  ীল ৬৯, িহ িগ , প শমশ্ব দী, রুপাপার্, 

জবায়ালমা ী , জবায়ালমা ী , িন দপু  - ৭৮৬০

িন দপু ৬২৭ PD035290

57313

50628 জজাসিা জবগম প্রযশত্নোঃ জজাসিা জবগম, িা  জটকনিকযাল জেনিং 

জসন্টা , ৬৪ নি.আইটি জ াি, ৩য় র্লা, পূব ত 

হাজীপাড়া,  ামপু া, ২২ িং, নখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, িন দপু  - ১২১৯িন দপু ৬২৮ PD035290

59224

50629 ন গি খাি ২৯৫/২ গুলবাগ,, গুলবাগ,মানলবাগ,ঢাকা-১২১৭, 

১২ িং,  ানন্তিগ , মনর্নঝল , মনর্নঝল , 

িন দপু  - ১২১৭

িন দপু ৬২৯ PD035290

57632

50630 ইনলয়াস জহাশসি  িা  জটকনিকযাল  জেনিং জসন্টা , ৬৪,নি,আই 

টি জ াি,হানজপাড়া, ২২ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও , 

 ামপু া,  ামপু া, িন দপু  - ১২১৯

িন দপু ৬৩০ PD035290

57826

50631 হানিজু   হমাি ৯৯৯ মাহবুবু   হমাি, িাটীকানন্দ মথু াপু , 

০৬ িং জপৌ সিা, মধুখালী, মধুখালী, মধুখালী, 

িন দপু  - ৭৮৫০

িন দপু ৬৩১ PD035290

510534

50632 ইম াি জমাল্য বাঞ্চা াম নবশ্বাশস  িাঙ্গী, বাঞ্চা াম নবশ্বাশস  

িাঙ্গী, ০৬িং ওয়াি ত,    অশযাধ্যা,   িদ্রাসি, 

  িদ্রাসি, িন দপু  - ৭৮০০

িন দপু ৬৩২ PD035290

58455

50633 আবু িানসম প্রযশত্নোঃ জমাোঃ আব্দু   ন দ (নপও) , শ্রম ও 

কমসংস্থাি মন্ত্রিালয়,  াখা- ১০, িবি- ০৭, 

কি িং- ৫৩১, বাংলাশদ  সন বালয় ,  মিা , 

 মিা , িন দপু  - ১০০০নপশ াজপু ৬৩৩ PD035290

56456

50634 প্রবী  কুমা দাউদখালী জ াি, দাউদখালী, দাউদখালী 

ইউনিয়ি, জদবে, মঠবানড়য়া, মঠবানড়য়া, 

নপশ াজপু  - ৮৫৬০

নপশ াজপু ৬৩৪ PD035290

56537

50635 সুইটি আক্তা  াইনজং সাি কনিউটা  এন্ড  ট তহযান্ড জেনিং 

জসন্টা , ৯৭/১,  হীদ কমশেক্স, র্ালর্লা, 

প্রশযাজয িয়, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , নপশ াজপু  - ১২০৭নপশ াজপু ৬৩৫ PD035290

59435

50636 জসানিয়া আক্তা বাসা িম্ব  ১০০১, মনর্নঝল এনজনব কশলানি, 

িতুি িবি িবি িং ০৩, মনর্নঝল স কান  

কশলানি (হাসপার্াল জজাি), মনর্নজল কশলানি, 

নজনপও, ঢাকা , মনর্নঝল, মনর্নঝল, নপশ াজপু  নপশ াজপু ৬৩৬ PD035290

54131

50637 জমাোঃ ন য়াজ মাহমুদ জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা  , নব -৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপড়া, , ২৩ িং, নিঁলগাও, নিঁলগাও, 

নিঁলগাও, নপশ াজপু  - ১২১৯

নপশ াজপু ৬৩৭ PD035290

511100

50638 জমা: জমজবাহ উনদ্দি জ খ ৩৬১, বড়ই বুনিয়া, ১ িং মাটিিাঙ্গা , 

র্া াবুনিয়া, িানজ পু , িানজ পু , নপশ াজপু  -

 ৮৫৪০

নপশ াজপু ৬৩৮ PD035290

56451

50639  ানজব কৃষ্ণ  ীল বাসা িম্ব - ১৪০, খুমুন য়া, ০৪ িং ওয়াি ত, 

নপশ াজপু , নপশ াজপু  সদ , নপশ াজপু  

সদ , নপশ াজপু  - ৮৫০০
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নপশ াজপু ৬৩৯ PD035290

512737

50640 জকয়া আক্তা হাওলাদা  বাড়ী, উত্ত  ন য়ালকাঠী , 

নিটাবানড়য়া, উত্ত  ন য়ালকাঠী , িান্ডান য়া, 

িান্ডান য়া, নপশ াজপু  - ৮৫৫০

ব গুিা ৬৪০ PD035290

51616

50641 জমাোঃ জমশহদী হাসাি ১৫৮, জঝাপখালী, ২ িং ইউনিয়ি, জবর্াগী, 

জবর্াগী, জবর্াগী, ব গুিা - ৮৭৪০

ব গুিা ৬৪১ PD035290

511977

50642 জমাোঃ জ জাউল কনব হাাওলাদা  বানড়, গ্রামোঃ   কগানছয়া , ঢলুযা 

ইউনিয়ি, খাকবুনিয়া, ব গুিা সদ , ব গুিা 

সদ , ব গুিা - ৮৭০০

ব গুিা ৬৪২ PD035290

56073

50643 জমাোঃ জসাহাগ নময়া দিাদা  বাড়ী, উত্ত   ামিা, ৩িং  ামিা, 

জগালাঘাটা, বামিা, বামিা, ব গুিা - ৮৭৩০

ব গুিা ৬৪৩ PD035290

511228

50644 জমা: ন য়াজ হাসাি আলশহ া টাওয়া , নহ ানঝল আবানসক এলাকা, 

১ িং ওয়াি ত, নমজনমনজ, নসনি গঞ্জ, নসনি গঞ্জ, 

ব গুিা - ১৪৩০

ব গুিা ৬৪৪ PD035290

59965

50645 সুমি পাইক ফ্ল্যাট িং -১, নব/১, ১৬৩ , র্ালর্লা, িদ্দতাপাড়া , 

আ শকািা হাজী কযাি, দনিণ খাি, দনিণ 

খাি, ব গুিা - ১২৩০

ব গুিা ৬৪৫ PD035290

55432

50646 ন পি  ন্দ্র দাস জবর্াগী কশলজ জ াি, জবর্াগী, ০৫ িং ওয়াি ত, 

জবর্াগী, জবর্াগী, জবর্াগী, ব গুিা - ৮৭৪০

ব গুিা ৬৪৬ PD035290

51750

50647 জসনলিা আক্তা নিপা, জব জকয়া , ২৩৬ হানলমা ম্যাি ি, 28 

িং, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

ব গুিা - ১২০৭

 পাবিা ৬৪৭ PD035290

50224

50648 এই .এম হাসিার্ জাহাি ২৩৬, হানলমা ম্যাি ি, জব জকয়া , আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , পাবিা - ১২০৭

 পাবিা ৬৪৮ PD035290

511077

50649 জমাোঃ হা াি আলী িতুি বিিপু , িতুি বিিপু , হানন্ডয়াল , 

হানন্ডয়াল,  াটশমাহ ,  াটশমাহ , পাবিা - 

৬৬৪০

 পাবিা ৬৪৯ PD035290

58197

50650 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম মসনজশদ  পাশ  , হন  ামপু , দকশটালা , 

ওয়াি ত িং - ৫, িাকানলয়া, জবড়া, জবড়া, পাবিা - 

৬৬৮১

 পাবিা ৬৫০ PD035290

59022

50651 জমা:  াতুল জহাসাইি হানর্গাড়া মধ্য পাড়া , হানর্গাড়া , জবড়া , জবড়া 

, জবড়া , জবড়া , পাবিা - ৬৬৮০

 পাবিা ৬৫১ PD035290

57256

50652 আয় া আক্তা বালুঘাটা পূব ত, বালুঘাটা, হাদল, ওয়াি ত-০৫, 

িানুয়াঘাটা, িন দপু , িন দপু , পাবিা - 

৬৬৩০

 পাবিা ৬৫২ PD035290

511091

50653 জান্নাশর্ িাঈম প্রযশত্ন: জমাোঃ মাসুদ ন কদা , সহকা ী জবঞ্চ 

অনিসা ,, জকাট ত িং- ১১/এ, বাংলাশদ  সুনপ্রম 

জকাট ত , হাইশকাট ত নবিাগ , বাংলাশদ  সুনপ্রম 

জকাট ত, বাংলাশদ  সুনপ্রম জকাট ত, পাবিা - ১০০০ পাবিা ৬৫৩ PD035290

511095

50654 জমাোঃ  নহদুল ইসলাম ২৪/৪, উত্ত  মানিকনদ , উত্ত  মানিকনদ , ১৫ িং 

ওয়াি ত , কযান্টিশমন্ট, কযান্টিশমন্ট, কযান্টিশমন্ট, 

পাবিা - ১২০৬

 পাবিা ৬৫৪ PD035290

512327

50655 মুজানহদুল ইসলাম ২৩৬, হানলমা ম্যাি ি, জব জকয়া , আগা গাঁও, 

র্ালর্লা , আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , পাবিা - ১২০৭
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 পাবিা ৬৫৫ PD035290

50432

50656 জমাোঃ  ামীম আহশম্মদ  াহাপু ,  াহাপু , িায়িা/০৬, নিনিন্তপু , 

সুজািগ , সুজািগ , পাবিা - ৬৬৬২

 পাবিা ৬৫৬ PD035290

50567

50657 জমাোঃ জসাশহল স দা উথুলী জাশম মসনজদ, উথুলী, মথু াপু , 

 াটশমাহ ,  াটশমাহ ,  াটশমাহ , পাবিা - 

৬৬৩০

 পাবিা ৬৫৭ PD035290

58246

50658 জমাোঃ জনসম উনদ্দি বাংলাশদ  উন্নয়ি গশবষণা প্রনর্ষ্ঠাি 

(নবআইনিএস), আগা গাঁও, ২৮, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলা িগ , জ শ বাংলা িগ , পাবিা - 

১২০৭ পাবিা ৬৫৮ PD035290

58777

50659  শি  হালদা নু জাহাি ম্যািসি, বাসা িং:179/A, বলুয়া  

নদঘী  পূব ত পাড়, জকা বািী গঞ্জ , 20 িং 

জদওয়াি বাজা  , সদ  , জকাশর্ায়ালী , 

জকাশর্ায়ালী , পাবিা - 4000 পাবিা ৬৫৯ PD035290

52534

50660 জমাোঃ জমার্াশলব জহাশসি 

খাঁি

জার্ীয় পন কল্পিা ও উন্নয়ি একাশিনম 

(এিএনপনি), ৩/এ, িীলশির্, ঢাকা-১২০৫, 

িীলশির্,৩/এ, িীলশির্, নিউমাশকতট , 

নিউমাশকতট , নিউমাশকতট , পাবিা - ১২০৫ পাবিা ৬৬০ PD035290

55493

50661 জমাোঃ দুলাল উনদ্দি জমাোঃ দুলাল উনদ্দি , প্রযশত্ন,জজযানর্ কমান তয়াল 

জসন্টা ,, নব-৯৩, মানলবাগ, (৩য় র্লা),ঢাকা-

১২১৯, (৩য় র্লা),ঢাকা-১২১৯, পাবিা - জ ৌধু ী-

পাড়া পাবিা ৬৬১ PD035290

56909

50662 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম মসনজদ পাড়া, নুরুনদ্দিপু , ৪িং, হাটখালী, 

সুজািগ , সুজািগ , পাবিা - ৬৬৬২

মাদা ীপু ৬৬২ PD035290

511129

50663 রুশবল মুন্সী ৯/১৮, নখলগাঁও জ লশগট স কান  িাি 

জকায়াটা  , ঢাকা- ১২১৯, নখলগাঁও, ০১, 

নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, মাদা ীপু  - ১২১৯

মাদা ীপু ৬৬৩ PD035290

52377

50664 নুস ার্ জাহাি মনর্নঝল স কান  বালক উচ্চ নবদ্যালয় , 

মনর্নঝল, মনর্নঝল, নজনপও, মনর্নঝল, 

মনর্নঝল, মাদা ীপু  - ১০০০

মাদা ীপু ৬৬৪ PD035290

57059

50665 জমা:এিামুল নময়া ২৬/১০, ওম  আলী জলি, পনিম  ামপু া,ঢাকা-

১২১৯, ওম  আলী জলি, পনিম  ামপু া, 

পনিম  ামপু া , পনিম  ামপু া,ঢাকা , 

পনিম  ামপু া,ঢাকা , মাদা ীপু  - ১২১৯মাদা ীপু ৬৬৫ PD035290

51629

50666 জমাহাম্মদ আন ফু   হমাি হাওলাদা  বানড়, সানদপু , কালনকনি, 

কালনকনি, কালনকনি, কালনকনি, মাদা ীপু  - 

৭৯২০

মাদা ীপু ৬৬৬ PD035290

50705

50667 সুমি নময়া ৮ িং, হাজী জলদু জ ৌনকদা  কানন্দ, কাঁঠালবানড়, 

   ান্দ্রা, ন ব  , ন ব  , মাদা ীপু  - ৭৯৩০

মাদা ীপু ৬৬৭ PD035290

512193

50668 ছানবলা আক্তা  জনপ প্রযশত্ন: জমাোঃ কামরুল হাসাি (নপও), ঢাকা 

বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২, পনিম 

কািরুল, র্ালর্লা, আগা গাঁও, ঢাকা-১২০৭, 

র্ালর্লা, পনিম কািরুল, র্ালর্লা, মাদা ীপু ৬৬৮ PD035290

53418

50669 জমাোঃ ওবায়দু   হমাি ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , মাদা ীপু  - ১২০৭

মাদা ীপু ৬৬৯ PD035290

510080

50670   হযানপ খাি িবািী সংক , িবািী সংক , বাঁ গাড়ী, স্নাি 

ঘাটা, কালনকনি , কালনকনি , মাদা ীপু  - 

৮০৫০

মাদা ীপু ৬৭০ PD035290

510188

50671  কামরুজ্জামাি ৯৫/২,পনিম কািরুল  , ঢাকা বহুিাষী 

সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা    , আগা গাঁও, র্ালর্লা 

  , আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু  , জমাহাম্মদপু  , 

মাদা ীপু  - ১২০৭
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মাদা ীপু ৬৭১ PD035290

59181

50672 সঞ্জয় বাকড় ১৪ , পূব ত জ ওড়াপাড়া, নম পু , নম পু , 

কািরুল, কািরুল, মাদা ীপু  - ১২১৬

মাদা ীপু ৬৭২ PD035290

510200

50673 জবলাশয়র্ জহাশসি িা  জটকনিকযাল জেনিং জসন্টা , ৬৪, 

নি.আই.টি জ াি, , পূব তহাজীপাড়া, নখলগাঁও, 

ঢাকা, ঢাকা, মাদা ীপু  - ১২১৯

মাদা ীপু ৬৭৩ PD035290

51063

50674 ইসমাইল জহাশসি কালাই    , কালাই    , বাঁ গাড়ী, 

খাশস হাট, কালনকনি, কালনকনি, মাদা ীপু  - 

৮০৫০

মাদা ীপু ৬৭৪ PD035290

53557

50675 নূরুল আনমি আবুল বা া , নজ-১,, পাকা মাশকতট স কান  

কশলািী , ২৭, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , মাদা ীপু  - ১২০৭

মাদা ীপু ৬৭৫ PD035290

57159

50676 আল-আনমি আ -১/নব-৫,, মনর্নঝল এনজনব জকালিী।, ১০িং 

ওয়াি ত।, নজনপও।, মনর্নঝল।, মনর্নঝল।, 

মাদা ীপু  - ১০০০।

মাদা ীপু ৬৭৬ PD035290

59755

50677 জমা. ইউসুি ন কদা ১১৪/৯, হাসপার্াল জজাি, ১০, মনর্নঝল, 

মনর্নঝল, মনর্নঝল, মাদা ীপু  - ১২২৩

মাদা ীপু ৬৭৭ PD035290

57839

50678 খুকু মনি নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ,, 

পনিম কািরুল, আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮িং 

ওয়াি ত, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , মাদা ীপু  - ১২০৭মাদা ীপু ৬৭৮ PD035290

59753

50679 বন   উনদ্দি নদ-মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৩/১, এ স দা  

কমশেক্স, র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , 

মাদা ীপু  - ১২০৭মাদা ীপু ৬৭৯ PD035290

59752

50680 জসাহাগ নময়া ৯৩/১, এ স দা  কমশেক্স, সর্র্া কনিউটা , 

আগা গঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , মাদা ীপু  - ১২০৭

মাদা ীপু ৬৮০ PD035290

58354

50681 জমাোঃ  ানকবুল ইসলাম জজযানর্ কম তান য়াল জসন্টা  নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং, নখলগাঁও ,  ামপু া, 

 ামপু া, মাদা ীপু  - ১২১৯

 াঁপাই 

িবাবগঞ্জ

৬৮১ PD035290

512748

50682 জমাোঃঅসীম আলী ৪১,  াওর্াড়া, ৩ িং জিজামপু , হাট বাকইল, 

িাশ াল, িাশ াল,   াঁপাইিবাবগঞ্জ - ৬৩০৩

 াঁপাই 

িবাবগঞ্জ

৬৮২ PD035290

53439

50683 আলমগী  জহাশসি জজযনর্ কম তান য়াল জসন্টা , নব/৯৩ মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও,   াঁপাইিবাবগঞ্জ - ১২১৯

 াঁপাই 

িবাবগঞ্জ

৬৮৩ PD035290

51438

50684 জমাোঃ িাঈম আলী প্রশযাজয িশহ, নিচুধুমী, ৫িং মহা াজপু  

ইউনিয়ি, মহা াজপু ,  াঁপাইিবাবগঞ্জ সদ , 

 াঁপাইিবাবগঞ্জ সদ ,   াঁপাইিবাবগঞ্জ - ৬৩০০

নস াজগঞ্জ ৬৮৪ PD035290

55572

50685 জমাোঃ আলমগী  জহাসাইি হানলমা মনঞ্জল, সদামা া, সদামা া দনিণপাড়া, 

রূপবাটি, বড় ধুিাইল,  াহজাদপু ,  াহজাদপু , 

নস াজগঞ্জ - ৬৭৭০

নস াজগঞ্জ ৬৮৫ PD035290

56419

50686 জমাোঃ আর্নকু   হমাি বাসা িম্ব োঃ ৮২৩, বাহুকা, ১ িম্ব   র্িকানন্দ 

ইউিনয়ি, বাহুকা, নস াজগঞ্জ সদ , নস াজগঞ্জ 

সদ , নস াজগঞ্জ - ৬৭০০

নস াজগঞ্জ ৬৮৬ PD035290

50523

50687 জমাোঃ এনহয়া খাি প্রযশত্ন: জমা: হারুি অ   ন দ , গুনিবাড়ী , 

দকজু ী , জানম র্া ,  াহজাদপু  ,  াহজাদপু  

, নস াজগঞ্জ - ৬৭৭২



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

নস াজগঞ্জ ৬৮৭ PD035290

54812

50688 জমা: দুলাল জহাশসি জ াি িং-০৯, িবি িং-৪৩, ন শু কব  স্থাি, 

নম পু , নম পু , কািরুল, কািরুল, নস াজগঞ্জ 

- ১২১৬

নস াজগঞ্জ ৬৮৮ PD035290

512034

50689 ইউসুি আলী জসািার্লা, জসািার্লা, খুকিী, ঘাটাবাড়ী, 

 াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - 6752

নস াজগঞ্জ ৬৮৯ PD035290

54118

50690 জমা. সবুজ আহশমদ সবু জ লা াপড়ী, জ লা াপড়ী, রূপবাটী, বাঘাবাড়ী 

ঘাট,  াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - 

৬৭৭০

নস াজগঞ্জ ৬৯০ PD035290

54174

50691 জদশলায়া  জহাশসি ৩/৪, বড় বাঁশুন য়া, জপৌূঁ জিা, জানম র্া, 

 াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭২

নস াজগঞ্জ ৬৯১ PD035290

54428

50692 জমা: আলমগী  জহাশসি িায়া, ৪৪৩৮, ইসলামপু  (িায়া), ৭ িং 

হানি  িাহিগ , ইসলামপু  (িায়া),  াহজাদপু , 

 াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭০

নস াজগঞ্জ ৬৯২ PD035290

54177

50693 সশ ায়া  জহাশসি ৩/৪, বড় বাঁশুন য়া, জপৌূঁ জিা, জানম র্া, 

 াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭২

নস াজগঞ্জ ৬৯৩ PD035290

51558

50694 জমা: নবিাল জহাসাইি ১১৭, বা পানখয়া, জসািার্িী, জসািার্িী, 

 াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭২

নস াজগঞ্জ ৬৯৪ PD035290

50327

50695 জমাোঃ  নহদুল ইসলাম আহশম্মদ ভূইয়া বানড়, খালপাড়  ড়াইল, 

খালপাড়  ড়াইল, নজিনজ া, জক াণীগঞ্জ, 

জক াণীগঞ্জ, জক াণীগঞ্জ, নস াজগঞ্জ - 1310

নস াজগঞ্জ ৬৯৫ PD035290

51557

50696 জমা: জসনলম জ জা ১২৭, জছাটমহা াজপু  , জপা জিা, জপা জিা, 

 াহজাদপু ,  াহজাদপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭১

নস াজগঞ্জ ৬৯৬ PD035290

512757

50697 জমাছাোঃ জ াকসািা খাতুি প্রশযাজয িয়, জকাদলা নদগ ,  ান্দাইশকািা , 

রুদ্রপু ,  ায়গঞ্জ,  ায়গঞ্জ, নস াজগঞ্জ - ৬৭২০

নস াজগঞ্জ ৬৯৭ PD035290

57484

50698 সুমি আহশম্মদ জমা: জমাকশছদ প্রামানিক , শ্যামবাড়ীয়া , ১ িং 

কাশয়মপু  , গাঁড়াদহ ,  াহজাদপু  , 

 াহজাদপু  , নস াজগঞ্জ - ৬৭৭০

নস াজগঞ্জ ৬৯৮ PD035290

54396

50699 জমা:  ানকল জহাশসি প্রযশত্ন, জমাোঃ আব্দুল হানমদ আকন্দ,  কিলুয়া, 

িাঙ্গাবাড়ী, িাঙ্গাবাড়ী, জবলকুন , জবলকুন , 

নস াজগঞ্জ - ৬৭৪০

নস াজগঞ্জ ৬৯৯ PD035290

58452

50700 জমাোঃ সাদ্দাম জহাশসি    বা ড়া ( সড়ক পাড়া ),    বা ড়া, 

জপা জিা, জপা জিা,  াহজাদপু ,  াহজাদপু , 

নস াজগঞ্জ - ৬৭৭১

নস াজগঞ্জ ৭০০ PD035290

58424

50701 আলহাজ স কা জঝাড়পুকু , র্ালম,খাসপাড়া, র্ালম,৯িং 

ওয়াি ত, গুল্টা বাজা , র্াড়া , র্াড়া , 

নস াজগঞ্জ - ৬৭৮০

নস াজগঞ্জ ৭০১ PD035290

54031

50702 জমাোঃ িন দ উনদ্দি ২০/৬/এ, জটালা বাগ, নম পু , নম পু , নম পু  

, নম পু  , নস াজগঞ্জ - ১২১৬

নস াজগঞ্জ ৭০২ PD035290

58857

50703 জমাোঃ  নহদুল ইসলাম েহা ১১৮, কান হা া, গান্ধাইল, কান হা া, কানজপু , 

কানজপু , নস াজগঞ্জ - ৬৭১২



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

নস াজগঞ্জ ৭০৩ PD035290

53857

50704 জমা: আল মাহমুদ স কা ৮২, ছানি া , বহুলী, বহুলী, নস াজগঞ্জ সদ  , 

নস াজগঞ্জ সদ  , নস াজগঞ্জ - ৬৭০০

নস াজগঞ্জ ৭০৪ PD035290

50090

50705 জমাছাোঃ আলনমছ খাতুি আংগারু, আংগারু, সলংগা, িাইমুড়ী, উিাপাড়া, 

উিাপাড়া, নস াজগঞ্জ - ৬৭২১

নস াজগঞ্জ ৭০৫ PD035290

55443

50706 জমাোঃ আিজাল  জহাশসি প্রযশত্ন-জমাোঃ জালাল উদ্দীি, বাঁশুন য়া , 

জপা জিা, জানম র্া,  াহজাদপু ,  াহজাদপু , 

নস াজগঞ্জ - ৬৭৭২

িা ায়ণগঞ্জ ৭০৬ PD035290

52114

50707 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম ৯৪/৪, দনিণ কাশয়মপু , ০৭, িতুিা, 

িা ায়ণগঞ্জ সদ , িা ায়ণগঞ্জ সদ , িা ায়াণগঞ্জ 

- ১৪২০

িা ায়ণগঞ্জ ৭০৭ PD035290

52260

50708 জসাশহল আহাশম্মদ ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৭

িা ায়ণগঞ্জ ৭০৮ PD035290

511398

50709 মাসুদ আলম নিউ লাইট কমান তয়াল ইিনিটিউট ১১৭, , 

পনিম কািরুল র্ালর্লা , ১৬িং ওয়াি ত , 

জমাহাম্মদপু  , জ শ  বাংলা িগ  , জ শ  বাংলা 

িগ  , িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৭িা ায়ণগঞ্জ ৭০৯ PD035290

57070

50710 জসাশহল  ািা বাসা িং ৩৫৪ ও সড়ক িং ০১, জগৌ ব দী, 

জিায়াগাঁও ইউনিয়ি পন ষদ, ওয়াি ত-০১, িন্দী 

বাজা , জসািা গাঁও, জসািা গাঁও, িা ায়াণগঞ্জ - 

১৪৪০িা ায়ণগঞ্জ ৭১০ PD035290

51529

50711 জমাোঃ রুশবল নময়া জদৌলর্পু  , জদৌলর্পু  , মুছাপু , বা পাড়া, 

বন্দ  , বন্দ  , িা ায়াণগঞ্জ - ১৪০০

িা ায়ণগঞ্জ ৭১১ PD035290

52577

50712 সুনম আক্তা ৪১৬/২ নব, নখলগাঁও জ ৌধু ী পাড়া, মাটি  

মসনজদ, ঢাকা-১২১৯।, নখলগাঁও জ ৌধু ী পাড়া, 

২৩, নখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, িা ায়াণগঞ্জ - 

১২১৯িা ায়ণগঞ্জ ৭১২ PD035290

58551

50713 জমাোঃ  নিকুল ইসলাম 

পাশটায়া ী

বাসা- 379, জ াি িং- 04, ব্লক- নস, 

পাইিাদী মধ্যপাড়া, 01, নমজনমনজ, 

িা ায়ণগঞ্জ সদ , িা ায়ণগঞ্জ সদ , িা ায়াণগঞ্জ 

- 1430িা ায়ণগঞ্জ ৭১৩ PD035290

57411

50714 আসমা আক্তা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৭

িা ায়ণগঞ্জ ৭১৪ PD035290

510019

50715 জমাোঃ  াহাজালাল ১৪, নহ ানঝল আ/এ, ০১, নসনি গঞ্জ , 

িা ায়িগঞ্জ সদ , িা ায়িগঞ্জ সদ , 

িা ায়াণগঞ্জ - ১৪৩০

িা ায়ণগঞ্জ ৭১৫ PD035290

512164

50716 জানহদুল ইসলাম 206, নমজনমনজ পূব ত পাড়া, 1 িং , নমজনমনজ, 

িা ায়িগঞ্জ সদ , িা ায়িগঞ্জ সদ , 

িা ায়াণগঞ্জ - 1430

িা ায়ণগঞ্জ ৭১৬ PD035290

56057

50717 জমা আহসানুল হক নস/৬৭,  সুলবাগ, ০৩, সািা পাড়, িা ায়ণগঞ্জ 

সদ , িা ায়ণগঞ্জ সদ , িা ায়াণগঞ্জ - ১৪৩০

িা ায়ণগঞ্জ ৭১৭ PD035290

52156

50718 জমা: জু  ুশয়ল নময়া নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, ৯৩/১-এ, 

স দা  কমশেক্স পনিম কািরুল, র্ালর্লা, 

পনিম কািরুল, র্ালর্লা, ২৮িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , িা ায়ণগঞ্জ ৭১৮ PD035290

55594

50719 জমাোঃ আক্তা  জহাশসি দয়াকান্দা, দয়াকান্দা, ০৯িং ওয়াি ত, 

দ র্িকান্দা, আড়াইহাজা , আড়াইহাজা , 

িা ায়াণগঞ্জ - ১৪৫০



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

িা ায়ণগঞ্জ ৭১৯ PD035290

510183

50720 জমাদাশে  জহাশসি ১১০, জগায়ালবাড়ী, িাই-জবাি এিা প্রাইজ, , 

নম পু -১৪, ১৬ িং, কযান্টিশমন্ট , কািরুল, 

কািরুল, িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৬

িা ায়ণগঞ্জ ৭২০ PD035290

58751

50721 নূ  আইিী ইব্রানহম,  সুলপু , ৩ িং ওয়াি ত,  সুলপু , 

আড়াইহাজা , আড়াইহাজা , িা ায়াণগঞ্জ - 

২৮৮১

িা ায়ণগঞ্জ ৭২১ PD035290

55048

50722 মাহবুবু   াহমাি জপ্রশম  বাজা  , মশু াকান্দা , সিমান্দী , 

সিমান্দী , জসািা গাঁ , জসািা গাঁ , িা ায়াণগঞ্জ - 

১৪৪০

িা ায়ণগঞ্জ ৭২২ PD035290

55914

50723 লায়লা আক্তা বাসা -14, জ াি-12, আদাব , জমাহাম্মাদপু , 

জমাহাম্মাদপু , জমাহাম্মাদপু , িা ায়াণগঞ্জ - 

১২০৭

িা ায়ণগঞ্জ ৭২৩ PD035290

510054

50724 আমাি উিাহ গ্াং ট্াং জ াি, িাল আলাবদী, জমাগ াপাড়া ও 

9 িং ওয়াি ত, বড়িগ , জসািা গাঁ, জসািা গাঁ, 

িা ায়াণগঞ্জ - 1441

িা ায়ণগঞ্জ ৭২৪ PD035290

54474

50725 আব্দুল হানলম জমা: আবুল বা া  এ  বানড়, জমাহিপু , 

খাগকান্দা,  ম্ভ পু া, আড়াইহাজা , 

আড়াইহাজা , িা ায়াণগঞ্জ - ১৪৫০

িা ায়ণগঞ্জ ৭২৫ PD035290

57394

50726 জমাছাোঃ হানলমা আক্তা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৭

িা ায়ণগঞ্জ ৭২৬ PD035290

57399

50727 জমাসাোঃ সানবিা ইয়াসনমি ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, নদ-মুি কমান তয়াল 

ইিনিটিউট, আগা গাঁও, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জমাহাম্মদপু , জমাহাম্মদপু , িা ায়াণগঞ্জ - ১২০৭

িা ায়ণগঞ্জ ৭২৭ PD035290

57296

50728 জমািাশসসল জহাশসি ৩৯, জাঙ্গানলয়া , উন ৎপুরু, িয়িাবাদ , 

আড়াইহাজা  , আড়াইহাজা  , িা ায়াণগঞ্জ - 

১৪৪০

ি নসংদী ৭২৮ PD035290

58786

50729 সুমাইয়া র্াহনসি হান ছুল হক, ক শর্কর্ল, ৯ িং ওয়াি ত, 

জঘাড়া াল, পলা , পলা , ি নসংদী - ১৬১৩

ি নসংদী ৭২৯ PD035290

51068

50730 জমাোঃ াহীি নময়া একদুয়ান য়া , একদুয়ান য়া  র্ল পাড়া , 

একদুয়ান য়া/০১ , একদুয়ান য়া , মশিাহ দী , 

মশিাহ দী , ি নসংদী - ১৬২০

ি নসংদী ৭৩০ PD035290

57259

50731 জমা: আল- আনমি নজ-৬৪, জ শ  বাংলা িগ , আগা গাঁও, জ শ  

বাংলা িগ , ঢাকা-১২০৭, ২৭ িং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , ি নসংদী - ১২০৭ি নসংদী ৭৩১ PD035290

58772

50732 জমাোঃ ইয়ানছি নময়া জটকপাড়া , জটকপাড়া , জপৌ সিা- ায়পু া, 

ওয়াি ত-03,  ায়পু া ,  ায়পু া ,  ায়পু া , 

ি নসংদী - 1630

ি নসংদী ৭৩২ PD035290

50627

50733 জমাহাম্মদ সানহদু   হমাি ২৮০/নস, নখলগাঁও (৬ষ্ঠ র্লা), নখলগাঁও, ১ িং 

ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, ি নসংদী - 

১২১৯

ি নসংদী ৭৩৩ PD035290

56227

50734 জমাোঃ  াইহাি উদ্দীি ২/W, গ্রীি জ াি স কান  িাি জকায়াট তা , 

িািমন্ডী, ঢাকা।, গ্রীি জ াি স কান  িাি 

জকায়াট তা , ১৭, নিউ মাশকতট, িািমন্ডী, িািমন্ডী, 

ি নসংদী - ১২০৫ি নসংদী ৭৩৪ PD035290

57530

50735 িাঈম স কা জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধু ীপাড়া, ২৩ িং ওয়াি ত, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, ি নসংদী - ১২১৯



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

ি নসংদী ৭৩৫ PD035290

511858

50736 জমাোঃ মুসনলম উনদ্দি িাই, িন্দা ামপু , ৯িং ওয়াি ত, িনল পাড়, 

জবলাশবা, জবলাশবা, ি নসংদী - ১৬৪০

ি নসংদী ৭৩৬ PD035290

58798

50737 জমা: আক াম জহাশসি জমা: নমজানু   হমাি, ক শর্কর্ল, ৯ িং ওয়াি ত, 

জঘাড়া াল, পলা , পলা , ি নসংদী - ১৬১৩

ি নসংদী ৭৩৭ PD035290

53320

50738 আলমগী  জহাশসি জজযানর্ কমান তয়াল জসন্টা , নব-৯৩, মানলবাগ 

জ ৌধূ ীপাড়া,, নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, 

নখলগাঁও, ি নসংদী - ১২১৯

ি নসংদী ৭৩৮ PD035290

512949

50739 জ নলিা আক্তা পী পু , পী পু , নখনদ পু ,  ালাক  , 

মশিাহ দী, মশিাহ দী, ি নসংদী - 1650

ি নসংদী ৭৩৯ PD035290

50194

50740 মনিরুজ জামাি প্রযশত্ন: আব্দু   হমাি, জিৌকাঘাটা, জয়িগ , 

জিৌকাঘাটা, ন বপু , ন বপু , ি নসংদী - ১৬৩০

ি নসংদী ৭৪০ PD035290

57351

50741 জমাোঃ ইক াম জহাশসি ১০২/৩, নবিাল মািাশ   বানড়, ক শর্কর্ল 

দনিণ পাড়া, ০৯ িং ওয়াি ত, জঘাড়া াল, পলা , 

পলা , ি নসংদী - ১৬১৩

ি নসংদী ৭৪১ PD035290

510607

50742 জমাোঃ আমী  জহাসাইি ঢাকা বহুিাষী সাঁটনলনপ জেনিং জসন্টা , ৯৫/২, 

পনিম কািরুল,, আগা গাঁও-র্ালর্লা, ১৬, 

জমাহাম্মদপু , জ শ  বাংলা িগ , জ শ  বাংলা 

িগ , ি নসংদী - ১২০৭ি নসংদী ৭৪২ PD035290

57349

50743 সানবিা আক্তা মধ্যপাড়া, জিহাব, পাঁ শদািা, জিপুটি বানড়, 

ি নসংদী সদ , ি নসংদী সদ , ি নসংদী - 

১৬০৩

ি নসংদী ৭৪৩ PD035290

58757

50744 জমাোঃ ন য়াজুল ইসলাম সািা নদয়া, সািা নদয়া, শুকুন্দী, সািা নদয়া, 

মশিাহ দী, মশিাহ দী, ি নসংদী - 1651

ি নসংদী ৭৪৪ PD035290

58108

50745 জমাোঃ জসাহ াব জহাসাইি প্রযশত্ন-জমা া ি জহাশসি, শুল্ক মূল্যায়ি ও 

অিযন্ত ীি নি ীিা কনম িাশ ট,  গুলশি া 

োজা (৬ষ্ঠ র্লা), ৬৯, আউটা  সাকুতলা  জ াি, 

মগবাজা , ঢাকা, আউটা  সাকুতলা  জ াি, ি নসংদী ৭৪৫ PD035290

57319

50746 জ ামা আক্তা   র্া াকানন্দ,   র্া াকানন্দ, বড় াপা, ওয়াি ত-

০২, বী মাইজনদয়া , মশিাহ দী, মশিাহ দী, 

ি নসংদী - ১৬৫২

ি নসংদী ৭৪৬ PD035290

54692

50747  ানকল নময়া বাসা িং-১১৮, , ক শর্কর্ল , ৯িং ওয়াি ত , 

জঘাড়া াল , পলা  , পলা  , ি নসংদী - ১৬১৩

ি নসংদী ৭৪৭ PD035290

57281

50748 জ খ ইনলয়াস জহাশসি    র্া াকান্দী,    র্া াকান্দী, ব  াপা , 

বী মাইজনদয়া , মশিাহ দী , মশিাহ দী , 

ি নসংদী - ১৬৫২

মুনন্সগঞ্জ ৭৪৮ PD035290

510476

50749 র্ানজি আক্তা প্রযশত্ন- জমাোঃ মাসুদ নসকদা , সহকা ী জবঞ্চ 

অনিসা , জকাট ত িং- ১১(এ), হাইশকাট ত নবিাগ, --

, --, বাংলাশদ  সুপ্রীম জকাট ত,  মিা,  মিা, 

মুনন্সগঞ্জ - ১০০০মুনন্সগঞ্জ ৭৪৯ PD035290

56171

50750 সাইফুল ইসলাম প্রযশত্ন, জমাোঃ জসীম উনদ্দি, ব্যনক্তগর্  কম তকর্তা, 

অর্থ তকিনর্ক সিকত নবিাগ, ব্লক িং- ৭, জ শ া 

বাংলা িগ  , জ শ া বাংলা িগ  , মুনন্সগঞ্জ - 

কি িং-২৩মুনন্সগঞ্জ ৭৫০ PD035290

56524

50751 জমা. ছািাউিাহ নসকদা  বানড়, আিা পু া, িশব   , িশব   , 

গজান য়া, গজান য়া, মুনন্সগঞ্জ - 1510



নিজ জজলা ক্র: িং আইনি
জ াল 

িম্ব 
প্রার্থী  িাম বর্তমাি ঠিকািা মন্তব্য

মুনন্সগঞ্জ ৭৫১ PD035290

56405

50752 িাজমুল জহাশসি প্রযশত্ন, জমাোঃ জসীম উনদ্দি, ব্যনক্তগর্ কম তকর্তা, 

অর্থ তকিনর্ক সিকত নবিাগ , ব্লক িং-০৭, জ শ  

বাংলা িগ  , জ শ  বাংলা িগ  , মুনন্সগঞ্জ - 

কি িং- ২৩মুনন্সগঞ্জ ৭৫২ PD035290

56169

50753 মনিজুল হক প্রযশত্ন, জমাোঃ জসীম উনদ্দি, ব্যনক্তগর্ কম তকর্তা, 

অর্থ তকিনর্ক সিকত নবিাগ , ব্লক িং-০৭, জ শ  

বাংলা িগ  , জ শ  বাংলা িগ  , মুনন্সগঞ্জ - 

কি িং- ২৩মুনন্সগঞ্জ ৭৫৩ PD035290

56170

50754  াশসল নময়া প্রযশত্ন, জমাোঃ জসীম উনদ্দি, ব্যনক্তগর্  কম তকর্তা, 

অর্থ তকিনর্ক সিকত নবিাগ, ব্লক িং- ৭, জ শ া 

বাংলা িগ  , জ শ া বাংলা িগ  , মুনন্সগঞ্জ - 

কি িং-২৩  ীয়র্পু ৭৫৪ PD035290

56649

50755  াহীি আলম ১০৮, দনিণ ছয়গাঁও , ০১, িাশগ পাড়া, 

জগাসাই হাট , জগাসাই হাট ,   ীয়র্পু  - 

৮০৫০

  ীয়র্পু ৭৫৫ PD035290

59956

50756 জমা: মাজহারুল ইসলাম নসকদা  বানড়, দনিণ ছয়গাঁও, িাশগ  পাড়া, 

িাশগ  পাড়া, জগাসাই হাট, জগাসাই হাট, 

  ীয়র্পু  - ৮০৫০

নসশলট ৭৫৬ PD035290

512324

50757 জমাোঃ জগালাম জমাস্তিা জমম্বা  বানড়  ,  ংপু  পনিম পাড়া , ২িং পূব ত 

ইসলামপু ,  জকািািীগঞ্জ , জকািািীগঞ্জ , 

জকািািীগঞ্জ , নসশলট - ৩১৪০

নসশলট ৭৫৭ PD035290

54531

50758 জমাোঃ আব্দু   নহম ১/ক,  াশয়  বাজা  গিোঃ িাি জকায়াটা , 

জ ািোঃ- (িতুি) ৮/এ, (পু ার্ি) িািমনন্ড- ১৫, 

ঢাকা- ১২০৯ ।, িািমনন্ড , ১৫িং ওয়াি ত , 

নজগার্লা , িািমনন্ড, িািমনন্ড, নসশলট - ১২০৯নসশলট ৭৫৮ PD035290

57989

50759 জমাোঃ জগালাম স ওয়া ১১ িং বাসা ১ম গনল, মান্ডা, ৭১ িং ওয়াি ত, 

বাসাশবা, মুগদা র্থািা, মুগদা র্থািা, নসশলট - 

১২১৪

জয়পু হাট ৭৫৯ PD035290

59327

50760 র্ািিীি পা িীি বাড়ী িং ১৪, জ াি িং ০৫, হা াইল, ৭ িং 

ওয়াি ত, জয়পু হাট, জয়পু হাট, জয়পু হাট, 

জয়পু হাট - ৫৯০০

জয়পু হাট ৭৬০ PD035290

53748

50761 ইম াি আলী কান ড়া, কান ড়া, কান ড়া, কান ড়া, 

আশক্কলপু , আশক্কলপু , জয়পু হাট - ৫৯৪২

জয়পু হাট ৭৬১ PD035290

511782

50762 জমাোঃ জাহাঙ্গী  আলম প্রশযাজয িশহ, জকা িাপু , ওয়াি ত িং-০৮, জয়-

পািতর্ীপু , জয়পু হাট, জয়পু হাট, জয়পু হাট -

 ৫৯০০

জয়পু হাট ৭৬২ PD035290

55439

50763 জমা: আবু জাি  নসনদ্দক নদ মুি কমান তয়াল ইিনিটিউট, 93/1-এ, 

স দা  কমশেক্স, আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জ শ বাংলা িগ , জ শ বাংলা িগ , 

জয়পু হাট - 1207মাদা ীপু ৭৬৩ PD035290

511132

50764 সাবন িা  ায়িা ৯/১৮, নখলগাঁও জ লশগট স কান  িাি 

জকায়াটা  , ঢাকা- ১২১৯, নখলগাঁও, ০১, 

নখলগাঁও, নখলগাঁও, নখলগাঁও, মাদা ীপু  - ১২১৯

মাদা ীপু ৭৬৪ PD035290

56661

50765  া নমি ২িং  কুিী,  কুিী, ৬ িং, মাদা ীপু , 

মাদা ীপু  সদ , মাদা ীপু  সদ , মাদা ীপু  - 

৭৯০০


