
জেলা ক্রঃনঃ আইডি জ াল 

নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

চাঁদপু 1 PD03529

036155

30001 জমাঃ ডনয়াে খান প্রযত্নে- জমাঃ ডনয়াে খান, জেযাডর্ কমাডশ তয়াল 

জেন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ জচৌধু ীপাড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জচৌধু ীপাড়া, ২৩ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও,জনায়াখালী 2 PD03529

038545

30002 জমাঃ েয়নাল 

আত্নবদীন

োত্তা  ডময়া  বাড়ী, উত্ত  কচ্ছডপয়া, ৫ নং 

চ জুডবলী ইউডনয়ন পড ষদ, হাডবব উল্যাহ 

ডময়া  হাট, সূবর্ তচ , সূবর্ তচ , জনায়াখালী - 

৩৮০২ব্রাহ্মর্বাডড়য়া 3 PD03529

038499

30003 জমা: আবু সুডিয়ান 

সুেন

২/এি, ৫/৩, ডম পু , ০৭, ডম পু , ডম পু , 

ডম পু , ব্রাহ্মর্বাডড়য়া - ১২১৬

ব্রাহ্মর্বাডড়য়া 4 PD03529

038497

30004 োডমল জহাত্নেন 

ডমশু

-, ডম পু , -, ডম পু  বাো , বাঞ্ছা ামপু , 

বাঞ্ছা ামপু , ব্রাহ্মর্বাডড়য়া - ৩৪২০

ব্রাহ্মর্বাডড়য়া 5 PD03529

038496

30005 জমাঃ জোত্নহল  ানা র্ারুয়া উত্ত পাড়া, র্ারুয়া, র্ারুয়া, র্ারুয়া, 

আশুগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মর্বাডড়য়া - 3400

কুডমল্লা 6 PD03529

032933

30006 জশখ জমাহাম্মদ 

ইব্রাহীম

জেযাডর্ কমাডশ তয়াল জেন্টা , ডব/৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধু ীপাড়া, ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, কুডমল্লা - 

১২১৯

ডকত্নশা গঞ্জ 7 PD03529

038623

30007  ানা ডময়া বড়বাড়ী, হ শী, সুডখয়া, সুডখয়া, পাকুডিয়া, 

পাকুডিয়া, ডকত্নশা গঞ্জ - ২৩০০

ডকত্নশা গঞ্জ 8 PD03529

0312276

30008 জমা: শাহ আলম আডদর্য পাশা, আডদর্য পাশা, এগা ডেন্দু , 

আডিয়াডদ, পাকুডিয়া, পাকুডিয়া, ডকত্নশা গঞ্জ - 

২৩২৬

মাডনকগঞ্জ 9 PD03529

032509

30009 জমাঃ েবুে জহাত্নেন ০১, ফুকু হাটি, ফুকু হাটি, োন্না, োটুড য়া, 

োটুড য়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকগঞ্জ 10 PD03529

031910

30010 জমা : আর্াউ  

 হমান

৬১, ভাকলা, উলাইল , জটপড়া, ডশবালয়, 

ডশবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০

মাডনকগঞ্জ 11 PD03529

032418

30011 জমাঃ ডে াজুল 

ইেলাম

০১, োন্না, ফুকু হাটি, োন্না, োটুড য়া, োটুড য়া, 

মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকগঞ্জ 12 PD03529

032209

30012 জমাঃ শাডহনু  

ইেলাম

০১, আই মা া, ফুকু হাটি, োন্না, োটুড য়া, 

োটুড য়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকগঞ্জ 13 PD03529

032173

30013 জমাঃ  ডিকুল 

ইেলাম

০১, ভািাবাড়ী, বাডলয়াটি, ডিমুখা, োটুড য়া, 

োটুড য়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

ন ডেংদী 14 PD03529

0310581

30014 শ ীি ডময়া ঢাকা বহুভাষী োঁটডলডপ জেডনং জেন্টা , পডিম 

কািরুল, আগা গাঁও, র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, 

জমাহাম্মদপু , জশত্ন  বাংলা নগ , জশত্ন  বাংলা 

নগ , ন ডেংদী - ১২০৭

পড কল্পনা ডবভাগ

গর্প্রোর্ন্ত্রী বাংলাত্নদশ ে কা 

প্রশােন অডিশাখা-৩

ডবষয়ঃ  কযাডশয়া  পত্নদ ডনত্নয়াত্নগ  ডনডমত্ত প্রত্নবশপত্নে  র্াডলকা
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নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ঢাকা 15 PD03529

038498

30015 এ. জক. এম. 

আডেম

২/এি, ৫/৩, -, ০৭, ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

ঢাকা - ১২১৬

 ােবাডড় 16 PD03529

038301

30016 সুব্রর্ কুমা  মন্ডল ২০১, োঁজুড য়া, কডলমহ , জহাত্নেনিািা, পাংশা 

, পাংশা ,  ােবাডড় - ৭৭২১

ডিনাইদহ 17 PD03529

039772

30017 জমাঃ মাত্নেদু   

 হমান

কমলাপু , কমলাপু , ১ নং সুি পু  –দুগ তাপু , 

পন্নার্লা বাো , কাডলগন্ে, কাডলগন্ে, 

ডিনাইদহ - ৭৩৫০

খুলনা 18 PD03529

038388

30018 জশখ আব্দুে 

জোবহান

৩৫, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া/০২, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - ৯২২০

বড শাল 19 PD03529

032518

30019 জমাঃ জোহাগ িডক 99, িডক াপুল, পাডন  ট্যাডি  গডল, 

িডক াপুল, িডক াপুল , ডদলকুো টি এে ও, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, বড শাল - 1223

জভালা 20 PD03529

037702

30020 জমা: ওয়াডহদু  

 হমান

উপত্নেলা েড়ক , জপৌ  বাপ্তা , ০১ নং ওয়াি ত, 

জভালা েদ , জভালা েদ , জভালা েদ , জভালা - 

৮৩০০

পটুয়াখালী 21 PD03529

0310395

30021 জমাঃ র্াইফু  

 হমান

জেযাডর্ কমাডশ তয়াল জেন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ, 

জচৌধু ীপাড়া, ২৩ নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, পটুয়াখালী - ১২১৯

জশ পু 22 PD03529

035582

30022 জমা:নাডি  উডিন বাোত্ন   পূব ত পাত্নশ, জগৌড়িা , ৪ নং জগৌড়িা , 

জগৌড়িা , নকলা, নকলা, জশ পু  - ২১৫০

ময়মনডেং 23 PD03529

0310845

30023 কামাল জহাত্নেন মন্ডলত্নেন, মন্ডলত্নেন, ৫ নং বাঁশাটি, বনবাংলা, 

মুক্তাগািা, মুক্তাগািা, ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেং 24 PD03529

036761

30024 জমাঃ অডনক 

আহত্নমদ পাঠান

০১, পাইর্থল, পাইর্থল, পাইর্থল, কাও াইদ, 

গি গাঁও, গি গাঁও, ময়মনডেং - ১৭৪৫

োমালপু 25 PD03529

035059

30025 জমাঃ বডদউজ্জামান 

চঞ্চল

জেযাডর্ কমাডশ তয়াল জেন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধূ ীপাড়া,, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, োমালপু  - ১২১৯

জনেত্নকানা 26 PD03529

0311235

30026 রুদ্র ডকত্নশা  দাে জেলা কৃডেম প্রেনন জকন্দ্র , জঢালাডদয়া, ০১, 

ময়মনডেংহ , ময়মনডেংহ েদ  , ময়মনডেংহ 

েদ  , জনেত্নকানা - ২২০০

লালমডন  হাট 27 PD03529

039720

30027 জমাঃ ওবায়দুল 

ইেলাম

হােী ডভলা, কুলাঘাট, কুলাঘাট, কুলাঘাট, েদ , 

েদ , লালমডন হাট - ৫৫০২

ডদনােপু 28 PD03529

0311439

30028 জমাঃ জমত্নহদী হাোন প্রত্নয়ােয নয়, পডিম জগৌ ীপাড়া (জোলাপাড়া), 

৪ নং ওয়াি ত, ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, 

ডদনােপু  - ৫২৬০

গাইবান্ধা 29 PD03529

036685

30029 জমাঃ ডপয়ারুল 

ইেলাম

১নং গডল, ডশত্ন াইল কত্নলানী  , ১৯, জঘাড়ামা া, 

জবায়াডলয়া, জবায়াডলয়া, গাইবান্ধা - ৬১০০

গাইবান্ধা 30 PD03529

0311829

30030 জমা: জ েওয়ানুল 

হক

স্কুলপাড়া, পান্থাপাড়া, ৮নং ওয়াি ত,জগাডবিগঞ্জ 

জপৌ েভা।, জগাডবিগঞ্জ, জগাডবিগঞ্জ, 

জগাডবিগঞ্জ, গাইবান্ধা - ৫৭৪০
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গাইবান্ধা 31 PD03529

036716

30031 জমা: ইিত্নর্ 

খায়রুল ে কা 

জবলকা মডনকা উচ্চ বাডলকা ডবদ্যালয় েড়ক, 

শাডন্ত াম, শাডন্ত াম, জবলকা, সুি গঞ্জ, 

সুি গঞ্জ, গাইবান্ধা - ৫৭২০

ডে ােগঞ্জ 32 PD03529

0312798

30032  জমাঃ শড ফুল 

ইেলাম

প্রত্নযােয নয়, বাঁখুয়া , 11 নং উল্লাপাড়া েদ  

ইউডনয়ন পড ষদ, উল্লাপাড়া , উল্লাপাড়া, 

উল্লাপাড়া, ডে ােগঞ্জ - 6760

পাবনা 33 PD03529

033106

30033 জমাঃ উজ্জ্বল 

জহাোইন

জমাঃ িডকমুডিন প্রাং, ডনয়ামতুল্লাহপু , 

ডহমাত্নয়র্পু  / (০৪) নং, শাডন ডদয়াড়, পাবনা 

েদ , পাবনা েদ , পাবনা - ৬৬০০

পাবনা 34 PD03529

039388

30034 জমাঃ শাডহনু  

 হমান

নাই, হুদা পাড়া, র্াঁডর্বি, র্াঁডর্বি, সুোনগ , 

সুোনগ , পাবনা - ৬৬৬০

নাত্নটা 35 PD03529

033649

30035 জমা: আড ি 

জহাত্নেন

মধুবাড়ী, মধুবাড়ী, জগাপালপু  জপৌ েভা, ৬ নং 

ওয়াি ত, জগাপালপু , লালপু , লালপু , নাত্নটা  - 

৬৪২০

নওগাঁ 36 PD03529

030447

30036 জদবাডশে ে কা ২৯৫, নাডেপু  ে কা ী হােপার্াল জগত্নট  

োমত্নন,  চাঁদপু , নাডেপু  জপৌ েভা, পেীর্লা, 

পেীর্লা, পেীর্লা, নওগাঁ - ৬৫৪০

চাঁপাই নবাবগঞ্জ 37 PD03529

039716

30037 জমা: আোদুজ্জামান ৭১১/ডে, ডখলগাঁও, ঢাকা- ১২১৯, ডখলগাঁও , ১ 

নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , ডখলগাঁও ,  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ - ১২১৯


